
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  اسالميروزشمار انقالب





3    روزشمار انقالب اسالمي

  1سند شماره 
  1356 دي 19 ـ 1978 ژانويه 9  خيلي محرمانه

  وزارت امور خارجه: به  A ـ 2 ـ  شيراز،كنسولگري آمريكا: از
   و تبريز اصفهان،هاي آمريكا كنسولگري: رونوشت

  شاپور ناآرامي در دانشگاه جندي: موضوع
 نـشاني از تظـاهرات گـسترده و         ، در اهـواز   شـاپور   آشفتگي دانشجويي در دانـشگاه جنـدي      

 طـي سـال     هايي كه بعضي اوقات در ناآرامي دانشجويي در ديگر دانـشگاههاي ايـران              خشونت
تـأثير    هاي اين دانشگاه تحـت      با اين وجود تمامي دانشكده    . شود، ندارد   تحصيلي جاري ديده مي   

ن از حـضور در جلـسات امتحـاني         انـد و تقريبـاً تمـامي دانـشجويا          تحريم كالسها قرار گرفتـه    
اين كار دانشگاه را بـه آن حـد از گيـسختگي رسـانده كـه بـسياري تـصور                    . اند  خودداري كرده 

  . كنند كل ترم تحصيلي كامالً منحل خواهد شد مي
. باشـد    سال مي  ربعآشفتگي دانشجويي عمدتاً مربوط به تغيير سيستم دانشگاه از نيم سال به             

. باشد  ترين موضوع قابل دسترس مي      دارد كه اين فقط آسان      بع اظهار مي  با اين وجود يكي از منا     
 نسبت به ساير امـاكن تحـصيلي ايـران تحـت            شاپور  هاي جندي   رسد آشفتگي   اگرچه به نظر مي   

اما در اهواز نيز همان نوع ناراحتي كه به درستي تعريـف نـشده و بخـش                 . كنترل بيشتري باشد  
رسـد    بنابراين غالباً اين طور به نظر مـي       . ها در ساير اماكن بوده است، وجود دارد         ناآرامياصلي  

كننـد، امـا بـروز ناگهـاني و           كه دانشجويان فقط براي اينكه تظاهرات كرده باشند تظاهرات مـي          
مزمن فعاليتهايي از اين نوع به طور قريب به يقين مؤيد نارضايتي عميقـي در بـين دانـشجويان                   

  تامست                                                                                  .باشد  مياههاي ايراندانشگ
  

  2سند شماره 
  1356 بهمن 2 ـ 1978 ژانويه 22  محرمانه

  سي. ، واشنگتن دي وزارت امور خارجه:به  0004 ـ  تبريز،كنسولگري آمريكا: از
   در تهران و سفارت آمريكا و شيراز در اصفهانهاي آمريكا كنسولگري: رونوشت

  اهرات در تبريزتظ: موضوع
 منجـر بـه      تبريـز   ژانويه يك تظاهرات دانشجويي در دانشگاه آذرآبادگان       14در  . ـ خالصه 1

 بـه   خسارت ديدن ساختمانها و وسايل نقليه در محوطه دانشگاه شد و در همان روز بازار تبريز               
 ژانويه به طرفداري از دولت يك راهپيمايي بزرگ         17در  . دليل اعتراضات ضددولتي تعطيل شد    

  .پايان خالصه.  برگزار شدالذكر در تبريز در پاسخ به وقايع فوق
  ژانويه به هنگام برگزاري انتخابات نهايي نيم سال تحصيلي، دانـشگاه آذرآبادگـان            14ـ در   2

شود اين اقـدام كـه    ادعا مي. آميز اخير خود بود    شاهد يكي ديگر از تظاهرات پراكنده و اعتراض       
 صـورت گرفتـه منجـر بـه وارد           و بازار تهران   در حمايت از تظاهرات قبلي در مركز مذهبي قم        
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ه و همچنين وسايل پارك شده در محوطـه دانـشگاه           شدن خسارت به چندين ساختمان دانشگا     
 دانشجو در اين اعتـراض شـركت داشـتند و بـه             50يك شاهد عيني ادعا كرد كه تقريباً        . گرديد

  .تعداد دو برابر آنها پليس براي متوقف كردنشان حاضر شده بودند
ـ          ـ بار ديگر در همان روز ايضاً ادعا مي        3 ، ت در قـم   شود كه نشانه اعتراض به اقـدامات دول

. كـار تبريـز بـه وقـوع پيوسـت            به شدت محافظه   تظاهرات و برخوردهايي در مركز منطقه بازار      
اهـداف  . انـد   ها نيز تعطيل مانده       دستور داده شد كه بازار در آن روز بسته شود و بعضي از مغازه             

 بود كه در مـورد هـر         و بانك بازرگاني   خاص تظاهركنندگان بازار، شعب محلي بانك صادرات      
  .باشند  ميدو بانك اين شايعه گسترده وجود دارد كه تحت كنترل پيروان مسلك بهائيت

اين كار با برگزاري يك . الذكر بود  ژانويه شاهد پاسخ دولت محلي به وقايع فوق     17ـ روز   4
دسـتور داده شـده     .  از رژيم صورت گرفت    هپيمايي بزرگ به منظور نشان دادن حمايت تبريز       را

هاي استاني در منطقه بسته شوند و به محـصلين،            بود كه تمام مدارس، ادارات دولتي و كارخانه       
معلمين، كارمندان دولـت و كـارگران كارخانجـات فرمـان داده شـده تـا در مقابـل سـاختمان                     

اي مختلـف     ها توسط نمايندگان گروههاي كـارگري و حرفـه          سخنراني. تانداري تجمع نمايند  اس
 نفـر   50000شد كه برآورد رسمي تعداد آنها برابر          و براي جمعيتي ايراد مي    ) منجمله روحانيت (

آموزان و كارگران دستور شركت داده شده بود، بـه            با توجه به اينكه به جمعيت دانش      . باشند  مي
  .رسد اين رقم درست نباشد نظر نمي

  
  3سند شماره 

  1356 بهمن 2 ـ 1978 ژانويه 22  خيلي محرمانه
  گيرندگان: به   اصفهان، كنسول آمريكايگاف ديويد مك: از

   ـ اصفهان ـ ايالم ـ كرمانشاهاصفهان: اي يادداشتهايي از يك سفر منطقه: موضوع
  هاي تظاهرات و كشتارهاي قم ـ واكنش1

 ژانويه طول كشيد متوجـه برافراشـته شـدن          21 تا   19اي كه از      به هنگام اين مسافرت منطقه    
 و  و تويـسركان    در اسـتان لرسـتان      و بروجـرد   پرچمهاي سياه بر سر بازارهـاي شـهرهاي درود        

اهالي اين شهرها به من گفتنـد كـه پرچمهـا    .  شدم در استان همدان)احتماالً نهاوند ـ م (مهاوان 
باشند اما افزودند كـه بازارهايـشان بـسته نيـستند و در               مي» اند   مرده ي كه در قم   شهداي«عالمت  

در هر چهار شهر    . اند  نصب شده » بنا به اصرار مالها   «پرچمها  . شهرشان تظاهراتي بپا نشده است    
نـد و بازارهـا تـازه       ا   پرچمها هنوز برافراشـته    در اصفهان . (رسيد  فعاليت بازار معمولي به نظر مي     

كنند و تاكنون تعداد زيادي تظاهرات كوچك برپا شده و عـالوه بـر ايـن                  شروع به باز شدن مي    
 ي مقـيم كرمانـشاه    هـا آمريكايي). هاي مختصري حادث شده است      افروزي و شيشه شكستن     آتش

  شـته اسـت امـا هـيچ       دهند كه در هفته گذشته چندين پرچم سياه در بازار وجود دا             گزارش مي 
 هـا آمريكايياي بسته نبود و هيچ تظاهراتي انجام نشد و هيچ عمل ناخوشايندي نسبت بـه                  مغازه
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 نـصب   كشتارهاي قـم  كنند كه پرچمهاي سياه به دليل         ايرانيان شهر تكذيب مي   . صورت نگرفت 
ديـده باشـند كـه بـه        هـاي سـياهي را         بايستي پـرچم   هاآمريكاييدارند كه     شده باشد و اظهار مي    

 نـه تنهـا    در استان ايالمهوكدر شهر پيش. اند هاي خصوصي مانند فوت اقوام نصب شده        مناسبت
هيچ پرچم سياهي وجود نداشته است بلكه كردهاي محلي اظهار كردنـد كـه هـيچ اطالعـي در          

  .مورد حوادث قم ندارند
  ـ آب و هوا2

 زير پوشش چهار اينچي برف قرار دارد اما كشاورزان محلـي مـشتاقانه    شمال استان اصفهان  
دارند كه شهرها و زمينهاي كم ارتفـاع، آب مـورد             آنها اظهار مي  . در انتظار برف بيشتري هستند    

آورند، اما آنها به بارش برف متكي هستند و تـاكنون             نياز خود را از سدهاي پرشده به دست مي        
 اكثر برف آنها از اينكه تهران  . براي فصل بعد كشت كافي باشد برف نيامده است        اي كه     به اندازه 

باشـد شـكايت داشـتند،        امسال را به خود اختصاص داده و دولت متوجه وضع خراب آنها نمي            
شكايات و  . شوند  كند كه توسط سدها تأمين مي       زيرا دولت اخبار خود را از شهرهايي كسب مي        

رسـيد و نـشان        به گـوش مـي      و كرمانشاهان  ، همدان مشابهي نيز در استانهاي لرستان    نگرانيهاي  
در عـوض بارانهـاي     . دهد كه اين استانها نيز برف كمي داشتند يا هنوز برف نباريـده اسـت                مي

ا از اين ترس دارند كه سال بعدي را         آنه. كند  يكنواختي دارند كه ذخيره علوفه آنها را خراب مي        
  .پيش رو داشته باشند

  رالمللي بل هليكوپت  بينشركتـ 3
 در مورد آنچه كه آنها اقدامات استبدادي و زورگويانـه و            كارمندان كرمانشاهي بل هليكوپتر   

به عنوان مثـال چنـدين نفـر،        . خوانند بسيار ناراحت هستند      مي آميز مديريت بل هليكوپتر     تحكم
» ظـن «كنند كه بنا به گزارش به دليل          اخراج و بيرون كردن اجباري يكي از كارمندان را ذكر مي          

تقدنـد كـه    ساير كارمندان مع  . باشد   در مورد استفاده وي از مواد مخدر مي        مديريت بل هليكوپتر  
و نسبت بـه ايـن موضـوع    ) كنند   را تأييد مي   اگرچه استفاده گسترده از حشيش    (گناه است     او بي 

 فقط به منظور ترساندن سايرين، اين كارمند را به عنوان مظنـون             مظنون هستند كه بل هليكوپتر    
ر مورد عدم استخدام اين فرد در آينده، اظهار آنها با تذكر د. به طور تصادفي انتخاب كرده است   

مـديريت بـل    . (دهد   با كارمندانش انجام مي    داشتند كه اين نوع برخوردي است كه بل هليكوپتر        
كند كه اين فرد فقط بر مبناي مظنـون بـودن اخـراج شـده اسـت امـا وي را                        تأييد مي  هليكوپتر

.) دارد كه اخراج وي بهتر از دستگيري بعدي توسط ايرانيـان اسـت              داند و اظهار مي     ميگناه ن   بي
شدند و اظهار داشتند كـه      تعدادي از كارمندان خواستار بازديدهاي مرتب كارمندان كنسولگري         

  .هدد  به منظور تجديد پاسپورتهايشان و اموري نظير آن، فرصت مسافرتي نميبل هليكوپتر
  ـ چادرنشيني و توليد گوشت4

كـه مخـصوص    » چـادر سـياه   «در اين مسافرت براي يكي از بازديدكنندگان برجـسته يـك            
داشتند كه علـت      اي كه آن را فروختند اظهار مي        خانواده. چادرنشينان كرد است خريداري كردم    
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 باشند كـه    توانند پاسخگوي دستمزدهاي بااليي     فروش چادر توسط آنها اين است كه ديگر نمي        
ها براي به كارگيري ايـن افـراد رقابـت            شود، زيرا كارخانه    توسط چوپانان جوان درخواست مي    

وي . انـد   اند و بـه مرغـداري مـشغول شـده           بنابراين آنها اكثر دامهاي خود را ذبح كرده       . كنند  مي
 در مـورد    كنند و تجربيات دولت ايـران       يادآور شد كه بسياري از دوستانش نيز همين كار را مي          

. آغلهاي بزرگ براي دامها در روستاهاي مخصوص اسكان چادرنشينان شكست خـورده اسـت             
 بـه سـرعت و بـه طـور پيوسـته كـاهش              وي معتقد است كه تعداد گوسفندان موجود در ايران        

وي معتقد است كه بـا تـشويق   .  افزايش يابد بيني كرد كه كمبود گوشت در ايران        يابد و پيش    مي
گذاري آزاد، چادرنشينان همچنان قـادر خواهنـد بـود احتياجـات               و سياست قيمت   دولت ايران 

اما عدم تـشويق دولـت بـه عـالوه رقابـت دسـتمزدها در شـهر            . گوشتي كشور را تأمين نمايند    
  .گردد  خودكفايي از نظر تأمين گوشت مي برايموجب نابودي اين فرهنگ و بهترين اميد ايران

   استمپل .         جي :قسمت سياسي: سفارت: گيرندگان
  گوئلز. ال. جي. سي               :                        كنسولگري
  فري. پي                :                        كشاورزي

  نسولگري تبريزك
  يگاف مك                                                                                        كنسولگري شيراز

  
  ٭4سند شماره 

  1356 بهمن 4 ـ 1978يه  ژانو24  سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
  سي. دي.  واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  0961 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  A ـ 124 تهران D (77(  0665 تهران) C  (0489تهران ) B  (0548تهران ) A: (مراجع
   و عواقبشمذهب و سياست؛ قم: موضوع

 . ژانويـه گـستردگي پيـدا كـرد    14 ـ  15آشوبهاي مذهبي در طول آخر هفته يعنـي  : خالصه
اي تكـذيب     سـابقه    با سه خبرنگار خارجي بـه صـورت بـارز و بـي             شريعتمداريمصاحبه آقاي   

تـوان گفـت،      به عنوان ماحـصل رويـدادهاي قـم مـي         . هاي دولتي بود      يانيهعمومي اظهارات و ب   
 تـاكنون  1963ترين جنبش آنان در مقابل دولت از سال  حركت سازمان يافته مذهبيون، پرقدرت 

رسـد كـه دولـت         اما اين طور به نظر مي      ،مسلمانان به طور كلي اتحاد كاملي ندارند      . بوده است 
  .پايان خالصه. دهد ن زيادي براي مقابله از خود عدم اطمينان نشان مي به ميزاايران
ـ توضيحاتي كه ذيالً خواهيد ديد شرح وقايعي است كه از تماسهايي با ايرانيان نزديك به                1

مصاحبه  يا با ساير رهبران مذهبي ـ  رهبران مذهبي و از دو خبرنگاري كه با آقاي شريعتمداري
ارزيابي و تشخيص سفارت از وقـايع مهـم و پرمعنـي قـم و نيـز                 . اند؛ برداشت شده است     كرده

                                                                 
  .676كتاب اول، ص  ٭
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  . آمده است9 تا 6عواقب آن در پاراگرافهاي 
 ژانويـه  14 ـ  15ـ اخبار كاملي كه به دست مـا رسـيده اسـت حكايـت از آن دارد كـه در      2

 و شـايد  ، زنجـان ، شوشـتر ، خرمـشهر  ، دزفـول  ، اهـواز  ، آبادان تظاهرات وسيع مذهبي در مشهد    
 روز بسته بود و همچنين گزارش گرديـد    2 به مدت    بازار اهواز . شهرهاي ديگر ديده شده است    

 بـه  اهرات به زور از محل سكونت خود در اهواز شهروند اهوازي به علت شركت در تظ 50كه  
  .اند  تبعيد شدهقم

اند و نيز در      ان كشته شده  شايعات تأييد نشده حاكي از اين است كه تعدادي از مردم در آباد            
 حـاكي از آن  اي در تهـران  شايعه تأييد نشده. تنقاط ديگر هم تعدادي مجروح وجود داشته اس    

 و  11(اند     كشته شده  است كه سه نفر از مردم به دنبال مجروح شدن در دانشگاه صنعتي آريامهر             
رسد بسياري از ايرانيان گزارشات مربوط بـه وقـايع مـذهبي منـدرج در                 به نظر مي  ).  ژانويه 12

و اعمـال ضـدتظاهرات را ملهـم از دولـت تلقـي             ) C و   Aمراجع  (نمايند      ها را باور نمي     روزنامه
  .كنند  مي

تـأثير صـميميت او قـرار         اند تحـت     مصاحبه كرده  ياهللا شريعتمدار   ـ خبرنگاراني كه با آيت    3
تـاً قـانع شـده اگـر        اهللا مايل به مصاحبه براي انتـشار در روزنامـه نبـود ولـي نهاي                آيت. اند  گرفته

 شـريعتمداري . كمتـر معنـا خواهـد داشـت    اظهارنظر ايشان با نامشان همراه نباشد بـراي مـردم     
او گفت كه او    . كرد كه مايل نيست در كشمكشها با مقامات دولتي درگير شود            مستمراً تأكيد مي  

بي در شـهرها را تـشويق كـرده         دستور نداده بود بازارهاي كشور بسته شوند و وي رهبران مذه          
انـد را برگـزار        كـشته شـده    است كه خودشان تصميم بگيرند كه مراسم يادبود آنهايي كه در قم           

بـه  )  ژانويه 20( هم آمده است      كه در واشنگتن پست    هاي شريعتمداري   به هر حال بيانيه   . نمايند
 كه در تظاهرات اخير به طور مسلحانه روياروي مـردم            يك مبارزه مستقيم با دولت ايران      عنوان

  .شود  ايستاده است تلقي ميقم
 يا افراد روحاني كه در حوزه علميه شهر قـم         (ـ احترامي كه از جانب ساير رهبران مذهبي         4

.  واضح و آشـكار بـود      ور داشتند، نسبت به شريعتمداري    كه در طول مصاحبه حض    ) كنند  كار مي 
 بـيش از حـد لـزوم خـشونت بـه خـرج داده و                سرهبران مذهبي همگي توافق داشتند كه پلـي       

  .تيراندازيش به سوي مردم كامالً بدون انگيزه بوده است
 چرا پليس از گـاز      )كه البته توسط مخبرين گزارش نشده است      : (اهللا سئوالي مطرح كرد     آيت
 و  پاش بـراي متفـرق كـردن مـردم اسـتفاده نكـرد؟ شـريعتمداري                آور و يا از شيلنگ آب       اشك

 نفر به   30او گفت چيزي حدود     . اند   نفر بوده  5000همقطارانش گفتند كه جمعيت اصلي حدود       
انـد كـه     بيشتري كشته شـده اند و بعداً تعداد وقتي تيراندازي شروع شد، كشته شده   طور پراكنده   
گزارشاتي كه سفارت راجـع  : نظريه. (رساند شدگان وقايع اخير را به هفتاد نفر مي   كل آمار كشته  

 دريافت كرده است حاكي از اين امر دانست كه خبرگـزاري بعـد از اولـين        به خبرگزاري پارس  
 منتشر ه است كه اين رقم به دستور دولت ايران    نفر دريافت كرد   76شدگان را     خبرها، آمار كشته  
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تر همان آماري است كـه توسـط خبرچينهـاي            به قضاوت ما رقم صحيح و درست      . نشده است 
شدگان به طور رسمي گواهي فوت         نفر از كشته   14براي  كنند    مخالفين گزارش شده كه ادعا مي     

بر اخير از گزارشهاي قابل اطميناني بـوده        اين خ ). صورت مذاكرات جداگانه  . (صادر شده است  
  .كه سفارت به تازگي دريافت كرده است

 همچنـين عنـوان كـرده اسـت كـه           ـ در ادامه بحث با خبرنگاران خـارجي، شـريعتمداري         5
اند و اين بدين علت اسـت كـه           مساجد و مدارس علوم ديني اهواز به مدت پنج روز بسته بوده           

شريعتمداري و همقطاران او چنين وانمـود       . اند  حانيون در جلوي تظاهركنندگان بوده    در آنجا رو  
دو نفـر از روحـانيوني كـه بـه         .  كه در اكثر شهرهاي بزرگ و كوچك رابطينـي دارنـد           دكردن  مي

. گفتنـد اند، از فعاليتهاي خود براي سازماندهي در آنجا سخن             برگشته تازگي از استان خوزستان   
برداشت خبرنگاران اين بود كه شريعتمداري به عنوان يكي از هشت رهبر بزرگ مذهبي ايـران                

 و اهللا طالقـاني  بعد از زنداني شدن آيـت     . اند  ترين و بهترين آنها توصيف كرده       و يا احتماالً بزرگ   
 بهترين رهبر مـذهبي  ر واقع شريعتمدارينيز تبعيد تني چند از رهبران مذهبي در پاييز امسال، د 

 شهر عمده مـذهبي   كه يكي از چنديك منبع اشاره كرد كه در شهر مشهد   . شود  ايران قلمداد مي  
 را از   ياهللا شريعتمدار   هاي سفارت، آيت    بر طبق پرونده  . اللهي وجود ندارد     است هيچ آيت   ايران

و كـسي كـه قويـاً و بـه صـورت            ) به معني مذهبي آن   (ساليان پيش به عنوان يك متفكر پيشرو        
. شناسـند   طلبان اسالمي اواخر قـرن نـوزدهم مطالعـه نمـوده اسـت، مـي                جدي در مورد اصالح   

داري دارند بـه       مقام باال و ارشد و سابقه      سينيه ارشاد خبرنگاران خارجي توسط افرادي كه در ح      
هـا   اهللا  و ديگـر آيـت  حسينيه مركزي است مذهبي كـه بـا شـريعتمداري   . اند  اهللا معرفي شده    آيت

  .تماس دارد
 آن اسـت  عتمداريترين قسمت مصاحبه شـري  نظر سياسي جالب از نقطه:  ـ تحليل سفارت 6

داند، و نيـز عنـوان        كند و آن را مربوط به خودشان مي         كه او اشاره به پوشش و حجاب زنان مي        
 نيست و اگر مخالفتي است مربوط به روش اجرايـي       كند كه اسالم مخالف اصالحات ارضي         مي

دو نفـر از    . مردم در نظر گرفتـه اسـت      ا براي انقالب شاه و      آن است كه دولت عناصر خاصي ر      
 هاي محلي ما كه به امور و جريانات مذهبي آشنا هستند اعتقاد دارند اگـر شـريعتمداري                  واسطه

بتواند از اين موقعيت كه در حال حاضر دارد به عنوان محور اصلي گردهمايي مخالفين مذهبي                
تواند جهت حركت نهضت را به دست كساني بدهد كه تا به حال از مخالفتهاي                 ه كند مي  استفاد

  . هستندسياسي دور بوده و به مذهب ارتجاعي هم عالقه ندارند و اعضاء طبقه متوسط ايران
ـ در ماههاي آتي سفارت سعي خواهد داشت كه بـر روي وظيفـه ذاتـاً دشـوار يـادگيري                    7

ه عناصر ديني جنبش مخالفين منجمله عقايدي كه در حال حاضر هم مترقيون و هم               بيشتر دربار 
 و عواقب آن انجام داده ايـن        به هر حال آنچه كه واقعه قم      . مرتجعين آنها را باور دارند كار كند      

اي تري در بين كساني كه تا اين جا از اعط           بوده كه مخالفت ديني را به جايگاه نمايان و برجسته         
ها و مالها در ايجاد تجمعـاتي مثـل    اهللا پيروزيهاي آيت . اند كشانده است    آزاديهاي اخير نفع برده   
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هر چند براي آنها مشكل خواهد بود كه در غيـاب رويـدادهاي             . برانگيز است   وقايع قم تحسين  
 تظاهرات. (ديگر، صرفاً براي مقاصد سياسي، تظاهرات فوري برپا كنند        ) تحقق بخش (تبلورساز  

اي در روزنامه اطالعات شروع شـد كـه در آن مقالـه بـه رهبـر دينـي و                       به دنبال درج مقاله    قم
براي مثال در اين مورد ترديد وجود دارد        .) ، به شدت حمالتي شده بود     تبعيدي ايرانيان، خميني  

 يك قانون يا بـراي تظـاهرات بـه نفـع اصـالح              كه آيا در آينده نزديك بتواند جهت حمايت از        
به هر حال تركيب و آميزش بالقوه سياست و دين چيزي اسـت كـه               . قانون اساسي بسيج شوند   

  .شاه و دولت ايران را از خطر دخالت روحانيت در سياست آگاه كرده است
قادر نبوده است طبقـه      رسد نخستين عاليم حاكي از آن است كه دولت ايران           به نظر مي   - 8

 تالش نوميدانه مرتجعين بوده اسـت، بـه         تظاهرات مذهبي قم  : متوسط ايراني را با اين شعار كه      
بـا ايـن وجـود هـستند كـارگران،          . طرف خود جلب كرده و آنها را به نفع خـود بـسيج نمايـد              

 كـه بنـا بـه حـس      آمـوزان و بعـضي از روشـنفكراني         روستاييان، كسبه، كارمندان دولت، دانـش     
ولي حتي اين امر هم باعـث نـشده كـه طبقـه             .  تظاهرات كنند  شناسي به نفع دولت ايران      وظيفه

البته خطر بالقوه اين است كـه امكـان دارد دولـت كنتـرل            . متوسط ايراني به دولت نزديك شود     
 ذاتاً به  اي ايران  سال اخير سياسته   15در ظرف   . خود را روي عوامل مذهبي خود از دست بدهد        

انـد كـه رهبـران مـذهبي كـه خواسـتار تغييـرات اساسـي هـستند كـامالً از                       سويي هدايت شده  
غيرمذهبيوني كه طرفدار مدرنيزه شدن ايران هستند، دور نگاه داشته شوند، چـرا كـه نـوع ايـن                   

  .از شودبرخورد مسلماً خطرناك خواهد بود و به اين جهت بايد حتماً از آن احتر
 و ساير دول خارجي خود را مستقيم و يا غيرمستقيم در حمله  ـ بنابر آنچه گذشت، آمريكا    9

طلـب    تمايل تنفر از بيگانه به طرز عميقي در مـسلمين اصـالح           . اند   دخالت نداده  به دولت ايران  
ع موجود تـا چـه حـد قابـل دوام           بيني كرد كه وض     به هر حال، مشكل بتوان پيش     . شود  ديده مي 

هاي مترقي قادر به اعمال نفوذ باشند، و اين نفـوذ را              اهللا  است، مگر اين كه زماني برسد كه آيت       
و ايـن   . پيـاده كننـد   ) از طريق وضع مقررات سـخت     (به طرزي دقيق و اكيد روي مقلدين خود         

هاي   وسط ماركسيست رسد، خصوصاً اگر اين       مسئله به خاطر تجارب گذشته محتمل به نظر مي        
  يوانسول                                                                                .آلود كنند اسالمي آب را گل

  
  5سند شماره 

  1356 بهمن 5 ـ 1978 ژانويه 25  خيلي محرمانه
 وزارت امور خارجه: به  A ـ 4،  شيراز،كنسولگري آمريكا: از

   و اصفهان در تبريزكنسولگريهاي آمريكا: رونوشت
   در استان خوزستانتظاهرات: موضوع

 خوزسـتاني حـزب      ژانويه چندين تظاهرات عظيم به طرفداري از دولت توسط شعبه          18در  
تـرين     تـاكنون بـزرگ     سازماندهي شد، گردهمـايي اهـواز       و خرمشهر  ، آبادان  در اهواز  رستاخيز
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منـابع  (باشـد    نفـر مـي  90000كننـدگان برابـر     راهپيمايي بوده است و تخمـين رسـمي شـركت         
.)  كارمنـد گزارشـگر بـا آنهـا تمـاس گرفتـه نيـز عمومـاً بـا ايـن رقـم موافقنـد                        خصوصي كـه  

هـدف  .  هـزار نفـر بـود   45 و 65 به ترتيب برابر  و خرمشهركنندگان در تظاهرات آبادان    شركت
بـر  هـاي عوامـل امپرياليـسم و تأييـد            محكوم كـردن توطئـه    «عنوان شده براي برپايي تظاهرات      

هر يك از اين راهپيماييها با هماهنگي بسيار برپـا شـده بـود و      . باشد  مي» يكپارچگي ملت ايران  
خواندنـد و سـخنرانان بـه نماينـدگي از اقـشار              پرستانه مي   آموزان سرودهاي ميهن    در آنها دانش  

 گفتـه چنـد تـن از        بنا به . پرداختند  مختلف مردم به ذكر و تحسين فوايد انقالب شاه و مردم مي           
بيشتر در نتيجه فشار اعمال شده بر كارخانجات و         ) حداقل در اهواز  (منابع، اين جمعيت بزرگ     

مؤسسات داخل و خارج شهر مبني بر فرسـتادن كارمنـدان و اعـضاي خـود بـراي شـركت در                     
يـك  . يـم باشـد  تظاهرات، گرد آمده بود تا اينكه به خاطر حمايت واقعـي تظاهركننـدگان از رژ            

اي صادر كرد كـه بـه موجـب آن كليـه كاركنـان                بخشنامه) شركت خدمات نفتي  (شركت معتبر   
همسر آمريكايي يك مرد ايراني     . ي از كار معاف شده بودند     يايراني به منظور شركت در راهپيما     

  .مال شده بودي فشار زيادي اعيدهد كه براي شركت وي در اين راهپيما گزارش مي
چندين تظـاهرات  .  فعال بودنددر روزهاي قبل از اين تظاهرات عناصر ناراضي نيز در اهواز     

در يـك مـورد گروهـي از        . خودجوشي داشـتند در شـهر بـه وقـوع پيوسـت           كه ظاهراً ماهيت    
در يـك   . دندي كر يدادند در طول بازار راهپيما      تظاهركنندگان در حاليكه شعارهايي عليه شاه مي      

 مورد ديگر گروهي از معترضين پس از استماع يـك سـخنراني ضـددولتي از مـسجد حـسيني                  
 تـرين مـسجد اهـواز       اين مسجد كـه بـزرگ     . خارج شده و به يك خودروي پليس حمله كردند        

 و هنگامي كـه     تاخيزچندين روز پس از برپايي راهپيمايي حزب رس       . شود  است متعاقباً بسته مي   
هاي   اي در محله    كرد گروههاي گشتي پليس به نحو گسترده        كارمند گزارشگر از شهر بازديد مي     

 حضور داشتند كـه حـاكي از نگرانـي مـسئولين از احتمـال فعاليتهـاي بيـشتر                   پايين شهر اهواز  
  .ناراضيان بود

  :نظريه
 داراي همان ماهيت تالشـهاي دولـت    طرفداري از دولت در خوزستان    هاي  راهپيماييظاهراً  

در ساير نقاط است و به منظور تحريك حمايت مردم از سـلطنت و محكـوم كـردن فعاليتهـاي                 
واضح است كه دولـت اميـدوار اسـت تـا بـا             . باشد  توسط گروههاي ناراضي مي   » ضد مملكتي «

ين را كه طي شش ماهه اخير در نتيجه اعطاي آزاديهاي بيـشتر             برپايي اين تظاهرات نداي مخالف    
  . بروز كرده است، خفه كند

فشار آشكاري كـه بـر روي سـازمانها و مؤسـسات مختلـف بـراي وادار كـردن        به هر حال    
شود بيانگر اين نكته است كه دولت نيـز خـود             ها اعمال مي    كاركنانشان به شركت در راهپيمايي    

  .ها از رژيم در شك و ترديد است ي تودهدر مورد ميزان طرفدار
در عين حالي كه چنين فعاليتهايي داراي يكپـارچگي         . باشد  فعاليتهاي مخالفين نيز نامنظم مي    
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 زنده اسـت، بـا      دهد كه احساسات ضدرژيم در خوزستان       باشد و به خوبي نشان مي       ظاهري مي 
ولـت، بـين گروهـي كـه در خـارج مـسجد             اين وجود مشخص نيست به استثناء مخالفت بـا د         

 به خودروي پليس حمله كردند و كساني كه در تظاهرات بازار شركت كردند، چه وجه                حسيني
  . مشترك ديگري وجود داشته است

 باشـند امـا يكـي از        كاران در اهواز    شود كه گروه اول بيانگر نظريات محافظه        حدس زده مي  
دهد كه اكثر افراد گروه دوم از   دارد گزارش ميمسايلي كه معموالً آگاهي خوبي در مورد تجار

    .گرايانه باشند اند و بنابراين احتمال دارد كه داراي عقايد چپ جمع دانشجويان بوده
  تامست

  
  6سند شماره 

  1356 بهمن 23 -1978 فوريه 12  محرمانه
  .سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه آمريكا: به  جان استمپل: از

  هاس، مسئول بخش سياسي سفارت آمريكا. كنث اي  جان استمپل: حاضران
   استاد دانشكده فني آريامهر تورج ناصري،
   رستوران تيفاني- 1978 فوريه 12 :تاريخ و مكان
  ، ناآرامي در طبقه متوسط جامعهتظاهرات دانشجويان، تحوالت ايران: موضوع

  
  :شرح حال

سازه در دانشكده فنـي آريـامهر       اللهجه و استاد مهندسي        شخصي بسيار صريح   استاد ناصري 
هيچ نسبتي  ( است   هاي اصفهان   ي ناصري   هل است و يك فرزند دارد از خانواده       أاو كه مت  . است
ي او روابط نزديكي با مقامات مملكتي دارد و شخصاً با چنـان               خانواده).  ندارد يس ساواك ئبا ر 

كند كـه گـويي اطالعـات         وط به دربار و دولت صحبت مي      اطميناني در مورد برخي مسايل مرب     
 يكـي از     ،RCD، دبيـر كـل      دكتر احمد مينايي  . خود را از منبع بسيار موثقي به دست آورده است         

اجتماعي و جايگـاه   شخصي است كه درباره مسايل       ناصري.  است بستگان نزديك آقاي ناصري   
 تحـصيل كـرده و مـدرك دكتـراي       او هشت سال در انگلستان    . انديشد  خود در جامعه بسيار مي    

كنـد از دوسـتان صـميمي          تحـصيل مـي    برادرش كه هم اينك در آمريكـا      . مهندسي عمران دارد  
  . وارد استكارمند سابق سفارت، متيو

  
  :حقوق بشر و ناراضيان

 براي گشايش فضاي سياسـي و اجـازه          گفت كه دانشجويان از سياست دولت ايران       ناصري
او بـا بـسياري از      . انـد   برپايي تظاهرات براي ابراز و تحميل عقايد سياسـي خـود سـود جـسته              

دانشجويان بـه حـق از مـسايل آموزشـي و اداري شـكايت      اش كه معتقدند   همكاران دانشگاهي 



12  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

گويد هر چند مشكالت آموزشي و اداري را نبايد كتمـان كـرد ولـي                 دارند، مخالف است و مي    
 صورت گرفته است تقريباً به كلي       تظاهراتي كه ظرف شش ماه گذشته در دانشكده فني آريامهر         

. هاي سياسي بيشتر     يعني آزادي سخن و تمايل به داشتن فعاليت        -بودهبه مسايل سياسي مربوط     
 در سال جـاري بـوده و   ناصري شاهد بسياري از تظاهرات دانشجويان در دانشكده فني آريامهر       

معتقد است كه پليس در برخورد با تظاهركنندگان خويشتنداري بيشتري نسبت به سال گذشـته               
هنـوز  . هاي سال جاري بيشتر از سال گذشته بـوده اسـت            دهد هر چند فعاليت     د نشان مي  از خو 

ريزد ولي معموالً تا زماني كه تحريكـي   هم پليس براي آرام كردن وضعيت به داخل دانشگاه مي   
. كنـد    كمتـري بـا دانـشجويان برخـورد مـي           شود و كالً با خـشونت       انجام نشود وارد عمل نمي    

  .رسد، آرام است اطر فصل برگزاري امتحانات، كه دارد به پايان ميدانشكده فعالً به خ
 از همان اول رهبري تظاهرات دانشجويي را به دست  گفت كه دانشكده فني آريامهرناصري

كنند، و اكثـر آنهـا    آموزان ايراني رشته مهندسي را انتخاب مي    سالهاست كه بهترين دانش   . داشت
 مطالـب   حتي خيلي بيشتر از دانشجويان رشـته علـوم اجتمـاعي در دانـشگاههاي ديگـر ايـران                 

گويد شـايد دانـشجويان بـاهوش ايرانـي از خوانـدن مطالـب                او با خنده مي   . خوانند  سياسي مي 
دنـد تـا در   گر شان سر رفته اسـت و دنبـال راه ديگـري مـي     هاي مهندسي حوصله   رياضي درس 

آموزان بسيار باهوش     هاي مهندسي دانش    گويد كه رشته    او مي . اوقات فراغتشان ابراز وجود كنند    
  . ها بازتر است  زيرا راه پيشرفت آنها در اين رشته را به خوب جذب كرده است،

مايت كرد و گفت كـه هـر چنـد           ح هاي حقوق بشر رييس جمهور كارتر        از سياست  ناصري
اند ولي به نظـر        قدري سرخورده شده   تر شدن لحن دولت كارتر      بسياري از همكارانش از ماليم    

   معتقـد بـود كـه سياسـت        ناصـري . ثير سياسي بيشتر ضروري است    أاو اين كار براي گذاشتن ت     
اي كـه      يعني آوردن فشار ولي نه به انـدازه        - تا بحال خيلي خوب بوده است      حقوق بشر آمريكا  
تـري دربـاره       در مقام يك استاد دانشگاه نظرات بسيار پخته        ناصري: توضيح. (ايجاد واكنش كند  

 بـا آنهـا صـحبت     نسبت به ديگر استاداني داشت كه تا به حال استمپلمسئله كمونيسم در ايران 
  .) كرده است

  
  :ايرانو توسعه در  پيشرفت

 با چنان شـتابي رخ داده اسـت كـه طبقـه              معتقد بود كه پيشرفت و توسعه در ايران        ناصري
او گفت كه   . دهند هاي نوظهور دارند حس هويت ملي خود را از دست مي            متوسط و مدرنيست  

اندوزي به ارزش اصلي جامعه تبديل شده كه نگراني از آينده مملكت نيـز بـا آن                   حرص ثروت 
 خاطرنـشان   اي كه شماري از مسئوالن سـرويس خـارجي آمريكـا            از نظر او پديده   . همراه است 

كـارت     يعني گـرين   -دهاي موفق به دنبال يك راه فرار هستن         ايراني: اند كامالً درست است     كرده
 گفت كـه بـسياري   ناصري.  تا در صورت وخيم شدن اوضاع، بتوانند از كشور بگريزند      -آمريكا

او . باشـد » پول«اند كه تدريس در دانشگاه را رها كند و به دنبال              از دوستانش به او توصيه كرده     
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ر، استادان دانـشگاه فقـط تمـاس خـود را بـا دانـشگاه حفـظ                  اگر نگوييم اكث    افزود كه بسياري،  
  . آور خود مشغول شوند هاي سود اند تا بتوانند بهتر به ساير فعاليت كرده

هايي  داند، صحبت  مي براي روشن كردن آنچه ضعف اصلي پيشرفت جاري در ايرانناصري
 گفته بـود  استاد چيني به ناصري. دعو چيني داشت برايمان بازگو كردرا كه اخيراً با يك استاد م     

آالت بـازده     آالت را از خارج كشور وارد كند زيـرا ايـن ماشـين              دهد ماشين    ترجيح مي  كه ايران 
ود حتي  ش  آالت در داخل كشور داده مي       بيشتري دارند، ولي در چين ارجحيت به ساختن ماشين        

توانـد ظـرف پـنج سـال          استاد چيني گفته بود كـه چـين مـي         .  درصد بازده داشته باشند    20اگر  
 هنوز به تكنولوژي خـارجي   درصد بازدهي دارند ولي ايران90 تا   80هايي بسازد كه بين       ماشين

ي اقتـصادي سـريع را بـه      پيـشرفت و توسـعه   معتقد بود كـه ايـران     ناصري. وابسته خواهد بود  
 انـدكي اتخـاذ      او گفت كه چنين تصميماتي را عده      . دهد  ها در داخل ترجيح مي      پرورش توانايي 

او بدون ذكـر نـام      . شود  بحث نمي » يك نظام سياسي يا غير آن     «كنند، و اين مسايل در درون         مي
ه مديرانـشان از مهندسـي چيـزي      ها، گفت كه چند شـركت عمرانـي ايرانـي هـستند كـ               شركت
مهندسان ايراني كه دست به     . يافته امكان ندارد    يك چنين چيزي در كشورهاي توسعه     . دانند  نمي

توانند قراردادي به دست آورند، بلكه در ايران چيـزي            زنند نمي   هاي عمراني مي     شركت تأسيس
. گيـرد   يـت قـرار مـي     هـاي فنـي در درجـه دوم اهم          بازي است، و توانـايي      كه مهم است، پارتي   

. كنند هاي عمراني غير ايراني را ايفا مي هاي عمراني در ايران صرفاً نقش پيمانكار شركت        شركت
 بايـد صـادركننده تكنولـوژي       كند كه ايران    ي سدسازي، هر كسي فكر مي        سال سابقه  15بعد از   

هاي ايرانـي متكـي       وز شركت هاي عمراني به كشورهاي ديگر باشد، ولي هن         سدسازي و توانايي  
  .به مهندسان خارجي هستند

هـاي باكفايـت مـورد        ، تكنـسين  در ايـران  :  را اينگونه خالصه كرد    او بزرگترين مشكل ايران   
تا وقتي مملكت پـول دارد شـايد        . اعتماد نيستند، و آنهايي هم كه مورد اعتمادند كفايت ندارند         

  يايد، ولي وقتي پول تمام شد چه بايد كرد؟هيچ مشكلي پيش ن
  

  : طبقه متوسط جامعهنگراني
هاي توسعه كه در باال ذكر شد به همراه افزايش نفوذ مذهب و خصومت بـا رژيـم                    سياست

بسياري از آنها، هـر چنـد       . متوسط جامعه را به شدت نگران ساخته است         بخش عظيمي از طبقه   
هاي قم و ابراز احساسات مذهبي در سرتاسـر           ه شورش كنند ك   دهند، ولي احساس مي     بروز نمي 

كشور به معناي اين است كه جناح راست مرتجع نهايتاً قدرت را در مملكت به دست خواهـد                  
و يا از ) 1958 مانند عراق( متوسط  ي آن يا به راه افتادن حمام خون براي طبقه گرفت، كه نتيجه
گوينـد از آنجـا كـه          مـي  تعدادي از دوستان ناصري   . هد بود هاي اقتصادي خوا    بين رفتن فرصت  
انـد كـه      اند، مطمئن شده    حجاب بودن همسرانشان در خيابان به آنها ايراد گرفته          مردم به دليل بي   

ي بسيار مهمي نيست، ولي اين احساس         البته اين مسئله  . آخر و عاقبتِ كشور همين خواهد شد      
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 مملكـت دارد بـه عقـب بـر          -چندان دور نيست  ] اسالم صدر[ند كه قرن هشتم     ك  را تقويت مي  
   و هاساستمپل                                                                                                . گردد مي

  
  7سند شماره 

  1356من  به26 ـ 1978 فوريه 15  خيلي محرمانه
   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 

سفير اعالم نمود كه وي براي شركت در جلسات كميـسيون مـشترك در بيـستم فوريـه در                   
وي همچنين اشاره نمـود كـه سـفر اخيـر او بـه منـاطق                .  را ترك خواهد نمود    ، تهران واشنگتن

  . وزنده بوده است بسيار آمجنوبي ايران
 نيز تأثيرپذيري تأثير قرار داده و عمليات نيروي دريايي ايران صنعت نفت وي را بسيار تحت    

پس از بازگشت از اين سفر، سفير مالقاتي با شـاه داشـت كـه در آن مناقـشات               . اي دارند   بالقوه
 شاه همچنين از روابـط دوجانبـه بـا بريتانيـا       . اند   مورد بحث قرار گرفته     و شاخ آفريقا   خاورميانه

اي بـه     هاي نظامي آمريكـايي وقفـه       شاه از اين كه در حمل محموله      . ابراز نارضايتي نموده است   
اكرات كنگره در    نبايد خود را درگير مذ     وجود آيد ابراز نگراني كرد و سفير بيان داشت كه ايران          

شاه موضـوع را خـوب      .  كند  و اسرائيل  ، مصر مورد نقل و انتقاالت سالحهاي عربستان سعودي      
  .درك كرده و موافقت نمود

. كنـد  رسد دستور جلسه كميسيون مشترك ثبات پيدا مـي  سفير خاطرنشان كرد كه به نظر مي     
 شركت كننـد، گـروه زيـادي از ايـران حـضور خواهنـد داشـت                 عوين در واشنگتن  اگر همه مد  

اجرايي شوراي بازرگاني ايران و     كميته  ). اند    اي حذف شده    وزيرمختار تذكر داد كه تاكنون عده     (
اي در مورد تأمين اجتماعي، ماليـات      نتيجه  مذاكرات بي  در حال بازديد است و اين كميته         آمريكا

 تا  گذاري در ايران    آنها در خصوص وضع سرمايه    . مضاعف و سهيم شدن در درآمد داشته است       
  .ماه مه گزارشي تهيه نخواهند كرد

» پت دريچ « دارد به    TASسفير تقاضا كرد كه هر كس كه اطالعاتي در مورد مشكل دارو در              
 چنين تصميم گرفته بود كه شراب يك مكمـل غـذايي             مديره سفارت آمريكا   هيأت. اطالع دهد 

سفير چنين تشخيص داده است كه شراب نبايـد منبـع تـأمين             . بندي شود   است و لذا نبايد جيره    
  .بندي شود  شود و بنابراين بايد عليرغم ارزش غذايي آن جيرهاي براي بازار تهران كننده

هـا       نمايندگي بـراي همـسران و خـانواده        هيأتسفير امروز صبح درباره سياست استخدامي       
 مستـشاري نظـامي طالـب دقـت         هيـأت  اظهار داشت كه     ژنرال گست . اي خواهد داشت    جلسه

 در پاسخ سئوالي از طرف سفير، گفت كه         آقاي بروين . استبيشتري در مورد دستورات جاري      
 بـه واشـنگتن خواهـد فرسـتاد و          نامه تـأمين اجتمـاعي كـره جنـوبي          تلگرامي در مورد موافقت   

  .درخواست دستورالعملي در خصوص عملكرد موافقتنامه دو جانبه ما خواهد نمود
ستورجلسات كميسيون مـشترك داده و متـذكر شـد كـه كليـه              وزيرمختار گزارشي درباره د   
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  .جلسه داده نخواهد شد ترتيبات احتماالً تا تنظيم آخرين صورت
 رهبر اركستر سمفونيك آمريكايي بـراي       اطالع داد كه ديويد آمرام    ) ZISCHKE (يشكزآقاي  

سفير اشاره  . آيد   مي  و جنوب كشور، هفته آينده به ايران       ن و آمريكا  اجراي برنامه در انجمن ايرا    
 براي مصاحبه با وي و همچنين مالقات با شاه خواهد ARNAUD DEBORCHGRAVCكند كه  مي
  .آمد

 الزم دارد   ه با مسافرتش به واشنگتن     از سفير پرسيد كه آيا وي سوابقي در رابط         ژنرال گست 
هاي مربوط به     يا خير و از او خواسته شد كه اطالعاتي در مورد نيازمنديهاي ساختماني و برنامه              

سفير گفت كه از جانب ما از شاه به علت مساعي . هاي اضافي تهيه كند    Fـ14 و آواكس و     Fـ16
 گـزارش كـاملي     ژنرال گست . شده آمريكايي تشكر كرد   ايرانيان در جهت يافتن پسربچه مفقود       

  .راجع به شرايط مربوط به حادثه كوهنوردي داد
هـت افـزايش    ج در مـورد تـوجيهي       تس طي تماسي با ژنرال گ     روز گذشته ژنرال طوفانيان   

ممكـن اسـت   بـه وي خاطرنـشان شـد كـه ايـن برنامـه       . ود مذاكره نمM ـ  60قدرت تانكهاي 
تـر از آنچـه كـه تـاكنون            نياز به آموزشي وسـيع     پذير باشد، ولي پرسنل تانك دولت ايران        امكان
  .اند، خواهند داشت ديده

) NIOC ( خاطرنشان ساخت كه تلگرامي راجع به دعواي شركت ملي نفت ايران           آقاي بروين 
 و يـك شـركت      NIOCاين يك اقـدام پيچيـده اسـت كـه در آن             . با شارجه دريافت داشته است    

آورد كه ممكن اسـت        براي شرايط مالي فشار وارد مي      NIOCآمريكايي درگير هستند كه طي آن       
 اظهـار   از جهت ديگر، آقـاي بـروين      . رجه شود منجر به تعطيل فعاليت شركت آمريكايي در شا       

 قراردادش را لغو كرده و از مـدير آن          LSCداشت كه شايعاتي مبني بر اين كه شركت آمريكايي          
وي در ايـن مـورد بررسـي        .  را ترك كنـد، شـنيده اسـت         ساعت ايران  24خواسته شده كه طي     

  .خواهد كرد
 درباره رئوس مطالب امروز مطبوعاتي گزارش داد و گفت مجلس در حـال              آقاي لمبراكيس 

 شده باشـد تحـت   اي است كه در آن هر خارجي كه به طور غيرقانوني وارد ايران         بررسي اليحه 
 در كيهـان    اي در مورد حقوق بـشر توسـط جهـانگير آموزگـار             مقاله. پيگرد قرار خواهد گرفت   

  . نوشته شده بوداينترنشنال
 وارد شـده و روي يـك برنامـه آموزشـي             گفت كه اولين گروه دامپزشكي آمريكا      آقاي فري 

ش يك روزه در مورد محـصوالت غـذايي بـراي نـشان             يكند، يك نما    كميسيون مشترك كار مي   
  . آوريل به اجرا گذاشته خواهد شد4راكيها در دادن نمونه خو

 وارد  بــه بنــدرعباسFURER و DAVIS اطــالع داد كــه كــشتيهاي )HAACK (فرمانــده هــاك
  . خواهند مانداي از درياي سرخ نخواهند شد و در منطقه

 پرداخـت و گفـت كـه او بـه طـور موقـت در                 بـه معرفـي آقـاي اسـكود        )GOELZ(گوئلز  
  . منتقل خواهد شدكنسولگري كار خواهد كرد و بعداً به شيراز
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  8سند شماره 
  1356 بهمن 30 ـ 1978 فوريه 19  خيلي محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1710 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   و بغداد، كابلدآبا ، اسالم، آنكارا در لندنهاي آمريكا سفارتخانه: رونوشت به

  ، مراسم چهلم كشتارهاي قم در نقاط ديگراغتشاشات در تبريز: موضوع
 فوريه بـه مناسـبت چهلمـين روز عـزاداري بـراي كـساني كـه طـي                   18روز شنبه   : خالصه
تيراندازي در تمـام    . وست شورشهايي به وقوع پي    اند، در تبريز    قم كشته شده   ژانويه   9ناآراميهاي  

هـاي مركـز دو مليتـي         تمام پنجره . برند  باش بسر مي    شهر جريان دارد و سربازان در حالت آماده       
به ضـدآمريكايي  نليكن به جز اين واقعه، اغتشاشات ديگر ج   .  شكسته شد  انجمن ايران و آمريكا   

 بعد از ظهـر روز  5 گزارش داد كه تا ساعت    ي تبريز رلگشود، نداشته، و كنسو     نداشته، تكرار مي  
  .باشند  سالم ميهاآمريكايي فوريه به وقت محلي كليه 15

پايـان  .  اسـت   تـري بـوده     هـاي جزئـي      شاهد نـاآرامي    و آبادان   در مقايسه با قم    ظاهراً شيراز 
  .خالصه

 جهـت برگـزاري يـادبود       ه دنبال دستور رهبران مذهبي محلي براي بستن بـازار تبريـز           ـ ب 1
زاران مركب از هكند كه جمعيت عظيمي   گزارش مي، كنسولگري تبريز ژانويه قم9چهلم وقايع 

اغتشاشات در ساعات اوليه صبح آغاز      . ختندهاي ديگر به خيابانها ري      نفر با سنگ و شايد اسلحه     
 صـبح در تمـام شـهر    10 يا  30/9ها، ساعت     گرديد و تيراندازي از جمله صداي شليك مسلسل       

هـاي   تيراندازي سنگين صبح، در بعد از ظهر به شليك       . نظاميان وارد معركه شدند   . شد  شنيده مي 
  فوريه در تبريـز 18عصر روز . شدتيراندازي در طرف دانشگاه شهر تبديل        پراكنده از جمله تك   

  .مقررات منع رفت و آمد اعالم شد
 مـورد    دقيقه بعد از ظهر مركز دو مليتي انجمـن ايـران و آمريكـا              30/2ـ در حدود ساعت     2

عيـت بـه    كس در ساختمان نبود و جم       در آن زمان هيچ   . ها شكسته شد    حمله واقع و تمام پنجره    
هـا را     در نقاط ديگر تبريز، شاهدان عيني شكـسته شـدن بـسياري از پنجـره              . آنجا داخل نشدند  

ظـاهراً  . سـوزي ديـده شـدند       گزارش نمودند و خيلي از ساختمانها در طول روز در حال آتـش            
 خـرد   المللي  هاي هتل بين     پنجره تمام.  ويران شدند   و صادرات  چندين بانك از جمله بانك سپه     

بـدرفتاري  ) شود، غيرآمريكايي   غير آمريكايي، تكرار مي   (هاي خارجي     شده و با برخي توريست    
تيمهـاي  . بـاش درآمـده اسـت        به حال آماده   كنند كه ارتش ايران      گزارش مي  TAFTتيمهاي  . شد

TAFT هـا آمريكايي بـه  شـوند، كنـسولگري تبريـز    اي خود خارج نمـي  در حال حاضر از پايگاهه 
 صـبح روز    11خود كنسولگري از ساعت     . هاي خود خارج نشوند     اخطار كرده است كه از خانه     

 فوريه عالوه بر محافظين معمولي پليس تحت محافظت نيروي تقويتي پلـيس قـرار گرفتـه                 18
  .است
كند حداقل يك زن ايراني به خاطر اينكه چادر بر سر نكرده                 مي ـ يك شاهد عيني گزارش    3
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چونكـه او چـادر   .  از ماشين پايين كشيده شده و مورد ضرب و شتم قـرار گرفـت       بود در تبريز  
قـد   معت كنسولگري تبريـز  ) پوشش بلند اسالمي  . (شود چادر نپوشيده بود     نپوشيده بود تكرار مي   

است كه وقايع مزبور تلفاتي را نيز به همراه داشته ولي در حال حاضر شماره تلفات آماده اعالم 
  .اند پراكني شروع شده، اما حقايق هنوز به دست نيامده شايعه. نيست
در شيراز بر اساس گفته     . اي گزارش نشده است     ـ تهران و اصفهان آرام بودند و هيچ واقعه        4

.  فوريه بسته بـود و پلـيس تظـاهرات را بـا بـاتون بـر هـم زد                   18 روز    بازار، صبح  ،كنسولگري
 وجود دارد ولي كنسول تاكنون قادر به تأييـد           شيراز شايعاتي مبني بر آشوب در دانشگاه پهلوي      

  .اين مطلب نبوده است
صوصي به دفتـر امنيتـي و اداره تحقيقـات ويـژه گفتـه اسـت كـه                   به طور خ   ـ پليس ايران  5

راديـو و   .  را تـشريح نكـرد     جزييـات  رخ داده لـيكن       و آبادان   فوريه در قم   18آشوبهايي نيز در    
ز ظهـر منتـشر نمـود و گفـت           بعـد ا   5 ساعت   اخبار ابتدا شرح واقعه را در       تلويزيون ملي ايران  

اند و خـساراتي       به اغتشاش و آشوب پرداخته     هاي اسالمي در تبريز     ها و ماركسيست    كمونيست«
  ».به اموال وارد آمده است

گيـرد و ايـن امـر بـه       آشكارا تمام شهر را دربر مـي       ابعاد آشوب در تبريز   :  نظريه سفارت  ـ 6
سطح آشوب مايه تعجب است و اگرچه هنـوز مـشخص           . في تأييد شده است   وسيله منابع مختل  
 عـادي    و چـوب  شود مشخص نيست كه آيا گروههاي اخاللگر عالوه بر سنگ     نيست تكرار مي  

هاي ديگري مجهز بودند يا خير، ولي شدت و طول مـدت تيرانـدازي                به اسلحه ) براي ايرانيان (
داليل اين امر و ميـزان و وسـعت فعاليـت    . لي داردداللت بر چيزي بيش از ابراز مخالفت معمو      

  سوليوان                               .مربوطه در نقاط ديگر ايران در روزهاي آينده كشف خواهد شد
  

  9سند شماره 
  1356 اسفند 2 ـ 1978 فوريه 21  خيلي محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  01814 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   و بغداد، آنكارادآبا ، اسالم، كابل در لندنهاي آمريكا به نمايندگي: رونوشت

  1762 ، ب ـ تهران1710الف ـ تهران : مرجع
   ـ عواقب بعدياغتشاشات تبريز: موضوع

هـاي    گويـد در خـشونت      دولت ايـران مـي    . هاي گروهي توسعه يافته     پوشش رسانه : خالصه
مقامـات  . ند و آشوبگران به خوبي سازمان يافته بودنـد         نفر زخمي شد   125 نفر كشته و     6تبريز  
يا زندانيان را آزاد كنيـد و يـا دردسـرهاي بيـشتري             «اند مبني بر اينكه        پيامي دريافت كرده   تبريز

ن به  ، در مجلس اظهار داشت كه رهبران شورشيا        وزير كشور ايران   رامبد» .وجود خواهد داشت  
سـناتورها خواسـتار اقـدام شـديدتر عليـه          . انـد   شناسايي شـده  » هاي معروف   كمونيست«عنوان  

وقـايع  .  توسط بازرسي شاهنـشاهي شـروع شـده اسـت          ق وضعيت تبريز  يتحق. شورشيان شدند 
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  .  بوده است رخ داداي در نقاط ديگر ايران كه جديدترين آن در قم پراكنده
 بـا   المللـي    شاهد اغتشاشات كوچكي در بيستم فوريه بود و ديوار مدرسه بين           ه تهران دانشگا

  .پايان خالصه. شعارهايي منقش گرديده است
. قـل كردنـد    ن  گزارشاتي در مورد اغتـشاشات تبريـز        فوريه در تهران   21 و   20ـ مطبوعات   1

 عكس بزرگي را چاپ كرد كه به خوبي تخريبي را كه در تلكس مرجع گزارش                كيهان انگليسي 
  . كند شد، تأييد مي

شايع است كه   .  زخمي داشته است   125 كشته و    6ها     اظهار نمود كه اين آشوب     دولت ايران 
. زخمي شدند، ولي اطالعات موثقي در دسـت نيـست  در اغتشاشات خيلي بيش از اين كشته و  

 پس از بازديد كامل شهر خاطرنشان ساخت كه خرابي منطقه تجارتي از             ، كنسول تبريز  ،مترينكو
اي بـا وسـعت    تر بوده و در طول محور اصلي شـهر يعنـي محوطـه         كرد وسيع   آنچه وي فكر مي   

مطبوعات فارسي تأكيد كردند، كه تخريب بانكها       . ترش يافته است   مايل گس  4 مايل در    8حدود  
  .گذارد و سوابق تجاري تأثير بد اقتصادي روي شهر و منطقه مي

 را اعـالم     فوريه تشكيل كميسيون سلطنتي تحقيق و بررسي وقايع تبريز         21ـ مطبوعات در    2
 فوريـه  21كند، كميسيون در محل اسـت و از    گزارش مي نمودند و كنسولگري آمريكا در تبريز     

بر طبق گفته كنسولگري،    . اسم اعضاي كميسيون هنوز معلوم نيست     . شروع به كار خواهد نمود    
 چهـار پيـام جداگانـه       يك خبر غيررسمي در محافل شناخته شده اين است كه مقامـات تبريـز             

بني بر اينكه يا تمام زندانيان را آزاد كنيـد و يـا اينكـه شـهر مجـدداً منفجـر                     اند م   دريافت داشته 
اند سكوت اختيار كرده اسـت         در مورد تعداد افرادي كه بازداشت شده       دولت ايران . خواهد شد 

و به كنسول گفته شد كه استاندار يا معـاون وي از ايـن پـس در مـورد موضـوعات مـرتبط بـا           
  .ها رابطين اصلي وي هستند شوبتظاهرات و آ

 وزيـر كـشور بـه       بحث پارلماني در مورد اغتشاشات تبريز، و روي گزارش هالكو رامبد          ـ  3
كـه سـركردگان شورشـيان بـه        ) بدون استناد به مدرك بيشتر    (مجلس، و از جمله اين اظهارنظر       

وي ايـن طـور بـه سـخنانش         . ز گرديد اند؛ متمرك   ه  شناسايي شد » هاي معروف   كمونيست«عنوان  
  ».هايي را باعث شدند ايراني نبودند آنهايي كه چنين خرابي«: ادامه داد كه

قانوني در محدوده وظايف و اختيارات         با اين خشونت و بي     وي در پايان گفت دولت ايران     
يات ابـراز شـده از طـرف خيلـي از نماينـدگان              به نظر  رامبد. قانوني خود برخورد خواهد نمود    

 بـه همـراه ديگـران        سناتور تهران  علي رضايي . مجلس و اظهار تأسف چندين سناتور پاسخ داد       
 از وقايع را مورد سرزنش و انتقـاد قـرار داد و خواسـتار اقـدامات      عدم اطالع قبلي دولت ايران    

او از برخورد ماليم دادگاه با پرونده دانشجويان كه آنها را به جرم بـر               .  عليه اوباشان شد   اكيدي
 10 فوريه اعالم نمودنـد      21تصادفاً مطبوعات   . (هم زدن آرامش، صرفاً جريمه كرد، انتقاد نمود       

براي شركت نمودن در    )  دالر 440معادل  ( ريال   30000دانشجو مجرم شناخته شدند و هر يك        
  ). جريمه شدند در تهران1977 دسامبر 21اي ه آشوب
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 فوريـه   21 پـا برجـا مانـد و مطبوعـات روز            آرامش در ديگر شهرهاي عمده به جز قـم        ـ  4
 به يك بيمارستان حملـه      كنند يك گروه كه شعارهاي ضدملي سر داده بودند، در قم            گزارش مي 

  . ين نبوده استاي در ب هيچ انگيزه. بردند
 فوريه آشوب وسيعي در قم وجود داشـت         19كنند كه در      اخبار همچنان حكايت از اين مي     

ممكن است شـايعات در مـورد   .  مبهم هستند، به شرطي كه واقعاً اتفاقي افتاده باشد     جزيياتاما  
  .حوادث آنجا خيلي جدي نبوده باشد

 فوريـه در    18 حاصل كرده است كـه تظـاهرات كـوچكي در             اطالع ـ كنسولگري اصفهان  5
 همچنـان  اي رخ نداده و بـازار اصـفهان          به وقوع پيوسته، ليكن هيچگونه حادثه      دانشگاه اصفهان 

 فوريه زماني كه گروهـي از جوانـان مـسلح در            21در  . آرام است و اكنون دو سوم آن باز است        
لباس خاكي ژاندارمري اطراف پاسگاه مركزي پليس ديده شدند نگراني خيلي كمي ايجاد شـد،               

 اطـالع داد كـه ايـن امـر آمـوزش عـادي               كنسول اصفهان  ليكن رئيس تأمين شهر به مك گافي      
  .نگهباني بوده است

 ند شهر همچنـان در آرامـش اسـت و شـايعه تيرانـدازي             ك   گزارش مي  ـ كنسولگري شيراز  6
خون ريخته شده در دانشگاه از شكستگي شديد        .  منجر به قتل نشده    B9گزارش شده در مرجع     

  .بازار آرام و باز است. سر بوده و به سرعت تميز شد
 بـود كـه      و ملي   فوريه شاهد تظاهرات كوچكي در دانشگاههاي تهران       20 در روز    ـ تهران 7

 صبح بود كه يك استاد   10ي شروع تظاهرات در ساعت      زمان  همتنها نكته قابل ذكر در مورد آن،        
را واداشت تا بگويد كه آشـوبگران صـرفاً توانـايي خودشـان را در همـاهنگي وقـايع ارزيـابي                     

 رخ داد كـه در آنجـا مقامـات           دانشكده فني تهران   تقريباً تظاهراتي در همين حدود در     . كنند    مي
درها را بستند و فقط استادان را اجازه خروج دادند تـا آن كـه ظـاهراً كنتـرل عـادي كارتهـاي                       

 18نيروهاي تقويتي پليس در روزهـاي       .  باز و نسبتاً آرام است     بازار تهران . دانشجويي تمام شد  
  .اند  فوريه اكنون از بازار تخليه شده19و 

 ديگـري بـا      ، فقـط واقعـه     در تبريـز    فوريه به انجمـن ايـران و آمريكـا         18ـ به جز حمله      8
روهي  رخ داد كه در آن موقع فرد يا گ          فوريه در تهران   19شعارهاي ضدآمريكايي در عصر روز      

 4را بـه فارسـي روي ديـوار از          »  به خانه خود برگرديـد     هاآمريكايي«و  » مرگ بر شاه  «شعارهاي  
مدرسه كه در واقع يك مدرسـه  . نوشتند) آمريكاييان ـ م (ديوار خارجي محوطه مدرسه جامعه 

كايي هستند،  يالمللي با كالسهاي سال اول تا دوازدهم است وليكن اكثريت كارمندان آن آمر              بين
  .ر قسمت قديمي شهر واقع استد

مقامات مدرسه، موضوع را به پليس اطالع دادند و آنها در رنگ كـردن ديوارهـاي مدرسـه                  
وقـايع  . كمك كردند و افراد بيشتري را در اطراف آنجـا بـراي چنـد روز آتـي مـستقر نمودنـد                    

 نفـر از    60گويـد روابـط جامعـه بـا حـدود             ديگري وجود نداشته اسـت و مـدير مدرسـه مـي           
كنند به شـكل يكنـواختي در طـي ايـن سـاليان               كارمندانش كه در همسايگي مدرسه زندگي مي      
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  .خوب بوده است
. ر نشده تحت بررسـي دارد ش هنوز وضعيت را بر اساس اطالعات منت  دولت ايران : ـ نظريه 9

 بـه تأييـد      گروههـاي آشـوبگر، تفكـرات در تهـران          ها و سازماندهي    در آستانه افشاي خسارت   
گونه مدركي ارائـه      اند اما تاكنون هيچ     اي مبني بر نوعي دخالت خارجي گرايش پيدا كرده          فرضيه

ها به عقايد مـذهبي       گويد، تبريزي   يك ايراني نزديك به منابع دستگاه مذهبي مي       . نگرديده است 
 را نداشته باشـند،     متري دارند و در عين حالي كه شايد تعصب مسلمانان ق            بندي عميق   خود پاي 

چنانچه متقاعد شوند كه بايد كاري را انجام دهند، احتمال بيشتري وجود دارد كه آنـان نـسبت                  
  . به همتاهايشان در جنوب با هواي گرم آنجا، غوغا به راه بياندازند

بينـي اسـت و        پيش  كامالً قابل  تر از جانب دولت ايران      درخواست پارلمان براي اقدام خشن    
 را در مـورد اثـرات      يك نتيجه مهم خشونت اخيـر ايـن بـوده اسـت كـه طبقـه متوسـط ايـران                   

برخي از استادان و بازرگانـان آشـنا        . نمايد  گرايي روي جامعه مجبور به تفكر مجدد مي         مخالفت
ه ارزشـهاي مهـم آنـان در معـرض       اي رسـيده كـ       به نقطه  مسايل كنند در تبريز    با ما احساس مي   

رويي كـه     خيلي از آنهايي كه تاكنون به طور ضمني حامي مخالفين ميانه          . تهديد واقع شده است   
                                       .اند؛ ممكن است افكار ديگري در سر داشته باشند كنند، بوده  بازخواست مياز دولت ايران

  ميكلوس
  

  10سند شماره 
  1356 اسفند 3 ـ 1978 فوريه 22  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
 در نگـاران  وزيرمختار جلسه را با اشاره به اين موضوع آغاز نمود كه انجمـن ملـي روزنامـه      

اند و براي امروز برنامه كاملي شامل جلسه بـا            گذشته مالقات خوبي با يگانه وزير دارايي داشته       
 در مورد پيغامي    به هنگام مرور اخبار دريافت شده، آقاي ميكلوس       . وزير خواهند داشت    نخست

او .  كه گزارشي در مـورد موقعيـت كـشور چـاد بـود، صـحبت كـرد                 از سوي سفارت خارطوم   
 كـه امـسال در حـد        ه ديـدار سـاليانه گروهـي از دانـشگاه دفـاع ملـي             همچنين توجه افراد را ب    

 و  ه ديدارهاي سرلـشكر كـالرك     يما همچنين تأييد  . تري ترتيب خواهد يافت، جلب نمود       پايين
ن ساخت كه بـر اسـاس تلگرامـي كـه از            وزيرمختار خاطرنشا . ايم  را دريافت كرده   ژنرال هايزر 

  . نخواهد پيوست به پيمان سنتو رسيده، شايع شده كه مصرآنكارا
 يكي از همكاران شوراي روابط خارجي كه در ماه آوريل           اي از ويليام اچ، كورتني      سفير نامه 

هاي جالبي كه سـفير دريافـت كـرده،     در ميان نامه. نمايد، دريافت كرده است   بازديد مي  از ايران 
 كه مأمور انجام اين     آقاي گوئلر . باشد   مي درخواستي براي عكسهاي كمياب شاه و ملكه اليزابت       
 آقاي جينگلـز  . ستي براي نويسنده بفرستد   كار شده بود، گفت كه ممكن است او تعدادي تمبر پ          

)Gingles (       گرديده بود، بـسيار متعجـب       از امتيازات استخدامي كه نصيب كارمندان بانك ايرانيان 
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او اضافه كرد كه از مقررات سخاوتمندانه قـرارداد اطـالع داشـته، ولـي آن را از كارمنـدان               . شد
 مملكتي عقيده داشت كه قـرارداد       مسايل هيأتعضو ديگر   . داشته است   نگاه مي سفارت مخفي   

 بـراي انجمـن خـدمات    را به عنوان يك نمونه براي مذاكرات آينده با مديريت وزارت خارجـه      
  .بفرستد) AFSA (خارجي آمريكا

، در صورت بـاز بـودن       ، از دانشگاه ويرجينيا   آبراهام گزارش داد كه پروفسور      آقاي شلنبرگر 
توسـط سـفير   .  علمي و دانشجويان مالقات خواهـد نمـود       هيأت، امروز با اعضاي     دانشگاه ملي 

 به علت وجـود      گفته شد وي اعتقاد دارد كه گسترش آشوب در تبريز           به آقاي شلنبرگر   فروغي
 اجتمـاع ايـران   » ندارهاي« گفت كه    فروغي. اختالف اقتصادي در ميان طبقه متوسط پايين است       

 كـه   وان مثـال فروغـي    بـه عنـ   . سوءظني قوي در مورد وجود رشوه در ميان طبقات بـاال دارنـد            
 ترتيـب داده  ميهماني پر خرج كه در تهـران مورد  يك بههاي فارسي زبان      گزارش اخير روزنامه  

 دالر 50000شده بود اشاره نمود كه در آن به يك رقاص محلي براي انجام يك رقـص عريـان          
بـه دنبـال    . كنـد   ه واقعـاً ايـن كارهـا مـردم را منقلـب مـي              گفت ك  آقاي شلنبرگر . داده شده بود  

 در مـورد سيـستمهاي فـرود بـا          اظهارنظري كوتاه بحث به موضوع نمايش ماه آينده در شـيراز          
 يك مـأمور مراقبـت در ايـن بازديـد خواهـد             USIS. كمك ماكروويو و كنترل پرواز كشيده شد      

  .داشت
 گفت طرحي در مورد انجام يك تحليل از حوادث اخيـر بـا همكـاري نيـروي        ژنرال گست 

 فوريـه آغـاز خواهـد شـد و متـضمن بازديـد از كليـه                 27تحقيـق از    . هوايي تهيه شـده اسـت     
  . پايگاههاي هوايي و دفاتر نيروي هوايي خواهد بود

، دعـوتي   مطلع شده كه فرمانده نيـروي هـوايي آمريكـا           از طريق سفير زاهدي    ژنرال گست 
مستشاري نظامي بـا هميـاري      .  بين پنجم تا نهم آوريل دريافت داشته است        براي بازديد از ايران   

ي  فوريه برا  25يك تيم مركب از سه ژنرال در        . اي براي بازديد تهيه خواهد نمود       سفارت برنامه 
.  وارد خواهنـد شـد     هاي دفـاع هـوايي ايـران         و آواكسها و برنامه    Fـ16مذاكراتي در مورد اداره     

مستشاري نظامي معتقد است كه برنامه دفاع هوايي بايد زير پوشش فروشهاي نظـامي خـارجي            
)FMS ( انجـام داد    ارت دفاع آمريكا   شب گذشته مذاكراتي با مقامات وز      ژنرال گست . قرار گيرد 

 نظراتي وجود دارد كه برنامه درازمدت تهيه تسليحات توسط          رسد كه در واشنگتن     و به نظر مي   
  . شود نه به منزله نيازهاي اصلي ايران تلقي مي» ليستي از آرزوها« به منزله ايران

.  اسـت  دهنده عالقه نـسبت بـه ايـران          در درازمدت نشان    گفت كه تجهيز ايران    آقاي مارتين 
 گفـت كـه      روشن شود و ژنرال گـست      ل كرد كه اين نكته براي آمريكا      ياظهار تما ) مختار(وزير

  .اين مورد به عمل خواهد آورداقدامات الزم را در 
شـدگان     اشـاره بـه اخبـار امـروز در مـورد تعـداد دستگيرشـدگان و كـشته                  آقاي لمبراكيس 

جالب اينجاست كه دستگيرشدگان در دادگاههاي مدني محاكمه خواهند         .  نمود شورشهاي تبريز 
سيده است و نظريـات زيـادي وجـود دارد،          هنوز تمام گزارشات در مورد شورش به ما نر        . شد
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انـد و جوابگـوي ايـن امـر           رسد كه بعضي از مقامات غفلتاً درگيـر مـاجرا شـده             ولي به نظر مي   
شايعاتي مبني بر تهديد به تظاهرات بيشتر در صورت آزاد نكردن دستگيرشـدگان             . خواهند بود 

اي از عرفـات كـه        هند كه شاه بـه نامـه      د ش مي هاي فارسي زبان گزار     روزنامه.  وجود دارد  تبريز
  .مضمون آن فاش نشده، پاسخ داده است

 بـه    امروز، يك منبع وزارت امور خارجـه       آميز در تهران ژورنال     اي پوزش   عليرغم درج مقاله  
دهنـده    به حالت تعطيل درآمده كه خود نشانيروبي گفت كه سفارت ايران در نا آقاي لمبراكيس 

  .تيره شدن روابط بين دو كشور است
 را  امروز ايـران uncle benنماينده :  گزارشي در مورد تعدادي از بازديدكنندگان دادآقاي فري

لب به زودي خواهند رسيد؛ يك گروه از كـشاورزان          كند؛ يك گروه مطالعاتي ضربان ق       ترك مي 
  .برگزيده در اواسط ماه مارس وارد خواهند شد

، امروز براي يك بررسي كلي نزد او خواهد         BHI، رئيس    گفت كه ژنرال ويليامز    آقاي مارتين 
 را كه در حـال بازديـد از اينجاسـت    ، مقام مديريت پست ايران ، باب واتسون  آقاي جينگلز  .آمد

  .معرفي نمود
 نتوانـست از هواپيمـا فـرار        ، در پاريس  FBIگزارش داد كه فراري     ) Bannerman (آقاي بنرمن 

  .ير شد توسط مأمورين دستگكند و در نيويورك
  و نيس   با موفقيت بازگشت و گزارشي در مورد مسافرت رسمي خود به پاريس            آقاي دويچ 

  .تهيه نموده استو كمك به فرار رابط ايراني ناقل مواد مخدر، 
 ز بازرگاني تهـران   اي نسبت به بسته شدن مرك       گفت كه او نظر محتاطانه    ) RYNO (آقاي رينو 

  . دارد
 سلـو آقـاي ميك .  در مورد بستن تعداد زيادي از مراكـز گفتگـو بـه عمـل آمـد       در واشنگتن 

نظرات ما تحقيـق       بايد در مورد نقطه    گيري نهايي، واشنگتن    خاطرنشان ساخت كه قبل از تصميم     
  .دهد  به كوششهاي خود براي حل مشكل تعهد گمركي ادامه ميينوآقاي ر. نمايد
  

  ٭11سند شماره 
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  وزارت امور خارجه: به   تبريز،كنسولگري آمريكا: از
   در تهران و سفارت آمريكا، شيراز در اصفهانيكاكنسولگريهاي آمر: رونوشت

  يك تحليل مقدماتي: شورش و قيام داخلي در تبريز: موضوع
ود چند هزار نفر تخمـين زده        جمعيتي كه در حد    1978 فوريه   18روز شنبه   : شروع خالصه 

خـسارات  . شد تمام روز سرگرم شورش و زد و خورد با پلـيس و نيروهـاي ارتـش بودنـد                    مي
                                                                 

  .785كتاب ششم، ص  ٭
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شـدگان بـه صـدها نفـر          فراواني به اموال دولتي و خصوصي وارد آمد و عده كـشته و مجـروح              
رود كه     فوريه خيابانهاي شهر همچنان تحت كنترل ارتش قرار دارد و انتظار مي            21از  . رسيد  مي

  .پايان خالصه. اثرات اين آشوبها تا مدت زيادي باقي بماند
 فوريه گروههايي از مردم كه عمـدتاً متـشكل از           18 صبح روز شنبه     10كمي قبل از ساعت     

مردان جوان بودند در بازار و منطقه مركز خريد و فروش شهر گرد آمدند و در پي تالش پليس         
ان درگيري با شدت آغاز و با سرعت و شدت بـه سـاير              كنندگ  محلي براي متفرق كردن اجتماع    

هايي از هفته     با وجود اينكه روز شنبه يك روز اداري رسمي بود، اعالميه          . نقاط شهر كشيده شد   
خواسـت بـه مناسـبت      از مـردم مـي  گذشته به چاپ رسيده و در سطح شهر توزيع شده بود كه       

هاي خود را تعطيل كننـد و         ، در روز شنبه مغازه    شدگان مركز مذهبي قم     داشت چهلم كشته  بزرگ
كليه ادارات و مراكز خريد و فـروش        . هاي شهر تعطيل بودند       لذا بازار و همچنين اكثريت مغازه     
در .  اما با شروع اغتشاش مورد حمله شورشيان قرار گرفتنـد          ،دولتي و همچنين بانكها باز بودند     

سـاختمانهاي  به  شد كه حمله      تر مي   ن و روشن  يافت روش   طي روز همچنان كه شورش ادامه مي      
  .مختلف از قبل به خوبي طرح ريزي شده و شورشيان اهداف مشخصي در سر داشتند

، شدگان قـم  ها، به خاطر يادبود كشته ه عليرغم گزارشات وسيعي كه راجع به بسته بودن مغاز   
 چنين انفجار خـشونتي، غيرآمـاده       رسيده بود، مقامات پليس شهر به طرز عجيبي در برخورد با          

نمودند و ظاهراً از پيش هيچ طرحي براي مقابله، تدارك نشده بود و يا اينكه طرح محدودي                   مي
  .بوده است

به دنبال اولين تالش براي منصرف ساختن جمعيت و تيراندازي هـوايي، پلـيس محلـي بـه               
ب آن افـراد بيـشتري در       نـشيني نمـود و متعاقـ        سرعت كنترل اوضاع را از دسـت داده و عقـب          

نيروي كمكي پياده تا اوايل بعـد از ظهـر آن روز نرسـيد              . هاي ديگر شهر بيرون ريختند      قسمت
  دقيقه با اتومبيل از تبريز     45 به فاصله    اين سربازان از پايگاههاي ارتش واقع در شهرهاي مرند        (

زمـاني كـه ايـن      ).  است به اين شهر اعزام شده بودنـد         راه تا تبريز    كه حدود دو ساعت    و مراغه 
قواي كمكي رسيدند و تيراندازي به سوي جمعيت را به صورت جدي آغاز كردند اين شورش                

غـرب، و   آهـن در       در شرق تا ايستگاه راه      كيلومتر از دانشگاه آذرآبادگان    12در وسعتي به طول     
  در شمال تا دو خيابان مانده به كنـسولگري آمريكـا            كيلومتر از مقر حزب رستاخيز     4در عرض   

بـه   با ورود ارتش و خـصوصاً حـضور اتفـاقي تانكهـاي چيفـتن             . در جنوب گسترش يافته بود    
)  شدهايي براي سفارت انگليس اد نگرانيكه استفاده از آنها در كنترل شورش باعث ايج(صحنه 

 حمالت شورشيان كاهش يافت و اكثر تلفات حاصله به اين سـربازان             ،زني در شهر    براي گشت 
  .شود پياده نسبت داده مي

در حاليكه برخورد دولت با اغتشاشات، در مدت چندين ساعت، بدون برنامـه و بالاثـر بـه                  
شورشيان . بردند نشانگر آمادگي كامل آنان بود    يكهايي كه شورشيان به كار مي     رسيد، تاكت   نظر مي 

ظاهر شدن گروههاي مختلف در نقاط مختلف شـهر، و اينكـه            . اهداف مشخصي در سر داشتند    
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بودند تا نقاط كامالً مشخصي را بـه آتـش بكـشند؛            زا مجهز شده      گروهها به خوبي با مواد آتش     
بـه  . كي دارد كه به خوبي از اهداف حمالت خود آگـاه بودنـد  هاي محر  حكايت از وجود هسته   

آتش كشيدن چنين ساختمانهايي كه تنها چند مايل با يكديگر فاصله داشتند، آن هـم در فاصـله      
ريزي قبلي گرد آمده باشـند، منتفـي          زماني كوتاه، اين احتمال را كه دستجات مردم بدون برنامه         

گزارشاتي در  ( محدود به سنگ، چوبدستي و چاقو بود         هاي جمعيت كالً    گرچه اسلحه . سازد  مي
تيراندازان مسلح به تفنگ واصل شده، ولي در حال حاضر، اينگونه موارد،         مورد شورشيان و تك   

هـاي ابتـدايي توسـط شورشـيان نيـز       ، ولي دست بردن به ايـن سـالح  )رسد استثنايي به نظر مي 
ميزان خسارت وارده بـه سـاختمانها،       . ه باشد تواند به طور تصادفي و بدون برنامه قبلي بود          نمي

بويژه در مناطق تجاري كه بخش اعظم خسارات به آنها وارد آمده، نيز دال بـر ايـن اسـت كـه                      
  .اقالم فوق از قبل تدارك ديده شده است

 زخمي، كه چندين نفر از مجروحين       125 كشته و    6منابع رسمي ميزان تلفات روز حادثه را        
اما سـاير منـابع ارقـام بيـشتري ارائـه           . اند  اند، تخمين زده     امنيتي ذكر شده   افراد پليس و مقامات   

انـد و يـك نـاظر          نفـر معالجـه شـده      150طبق گزارش تنها در يك بيمارستان بيش از         . دهند  مي
خارجي كه آپارتمان وي مشرف بر منطقه شديداً آسيب ديده بازار است، مدعي است كه هفـت    

آمـار غيررسـمي تعـداد      . اند  شدگان را بارگيري كرده     ساد كشته كاميون كوچك در روز حادثه اج     
دادن چنين ارقامي   كند، ولي به دليل تمايل دولت به كم جلوه           تن برآورد مي   200شدگان را     كشته

العمل طبيعي مردم يعني اغراق در اين زمينه، آگاهي از تعداد واقعي تلفـات، تقريبـاً                  و نيز عكس  
  .باشد غيرممكن مي

حاصله است، كه بيشترين    كند خسارات شديد فيزيكي       نظر مي   ر وهله بعد جلب   چيزي كه د  
 شـعبه  70هـاي بـيش از      شيـشه . لطمات متوجه ساختمانهاي بانكها در سرتاسر شهر، بوده است        

هـاي    رسـيدها و پرونـده    .  بانك به طور كلي ويران شـده اسـت         10بانك خرد شده و دست كم       
و در نتيجه كار تنظيم امور مالي هـزاران مـشتري بانـك             بانكي در سرتاسر شهر ريخته شده بود        

  .اي مشكل خواهد بود وظيفه
اداره آمـوزش و پـرورش، اداره اوقـاف،      جمعيت با حمله به ساختمان دو شعبه شـهرداري،          

دادگاه شهر، اداره دارايي، يك ساختمان اداره تلفن و تلگراف، دو شعبه از فروشگاههاي تعـاون           
 تر از همه، مقر حزب رستاخيز  پليس، ساختمان بيمه اجتماعي، و مهمروستايي، چندين كيوسك

  .خسارات شديدي به ساختمانهاي دولتي وارد آوردند، كه به آتش كشيده شد
مؤسسات فرهنگي نيز مورد حمله واقع شدند، كه اهم آنها عبارت بودند از انجمن ايـران و                 

» كـاخ جوانـان  «هايش خرد شد و باشگاه معلمين و مؤسسه دولتـي   ، كه بسياري از شيشه  آمريكا
  .به آن وارد آمده است) زيادي ـ م(سوزي خسارات بدي  كه بر اثر آتش

 كم يك سينما ويران شد؛ به كارخانه پپسي كـوال           در بخش خصوصي، چندين مغازه و دست      
الواقـع تمـامي      هاي چندين هتل ديگر و فـي        و نيز يك هتل خسارت سنگيني وارد آمد، و شيشه         
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  .هاي شخصي، خرد شده بود سينماهاي شهر و برخي مغازه
رسـد كـه بـه        هايي كه مورد حمله واقع شده يا به آتش كشيده شدند، به نظـر مـي                 ساختمان

يا به بانك تعلق داشته و يا در مورد كارخانه          شوند، يا به دولت و        دستجات مشخصي تقسيم مي   
باشـد،     متعلـق مـي    هاي سوزانده شده، كـه بـه جامعـه محلـي بهاييـان               و برخي مغازه   كوال  پپسي

ها زنان  شود اين است كه در اين مكان        ترين دليلي كه در توجيه حمله به سينماها ارائه مي           عمومي
، و  ، انجمن ايـران و آمريكـا      شوند، و يا در مورد كاخ جوانان        بر روي پرده به نمايش گذارده مي      

شود كه در اين مكانها، زنان و مردان آزادانـه بـا هـم اخـتالط                   و هتلها، گفته مي    باشگاه معلمين 
  .باشد  و اين مسئله برخالف شعائر يك مسلمان خداترس ميدارند

اي كه در مورد تخريب ساختمانها توسط جمعيت مشهود بـود، ايـن بـود كـه آنهـا بـه                       نكته
بـه عنـوان مثـال در مـورد         (هايي بايد مورد حمله واقع شود         دانستند كه چه ساختمان     خوبي مي 

هـا و     كردنـد كـه خانـه       هاي مزبور حملـه مـي       اي به ساختمان    ، و به گونه   )انجمن ايران و آمريكا   
به ساختمانهاي معمولي در مـدت شـورش، خـسارت          . گونه آسيبي نبينند    هاي مجاور هيچ    مغازه

ناچيزي وارد شد و نشانگر اين است كه سازماندهندگان جمعيت كنترل كـاملي بـر گروههـاي                 
خود شورشـيان دسـت بـه غـارت         . اند  ه ساختمانها داشته  گون  خود براي ممانعت از تخريب اين     

رسد دزديهاي مختـصري كـه در آن    نزدند و يا اگر زدند ميزان آن خيلي ناچيز بود، و به نظر مي  
  .اند كرده بوده كه در عقب جمعيت حركت مي) منجمله تعدادي زن(اق افتاد كار افرادي فروز ات

ترين آنها نوجوانـان      سال  مردان جوان باشند كه كم    طلبان عمدتاً از      رسيد كه آشوب    به نظر مي  
كـرد، در     معرفـي مـي   » ماركسيستهاي اسالمي «هاي رسمي كه جمعيت را        عليرغم اعالميه . بودند

محل، نظرات غيررسمي حاكي از اين بود كه اين اصطالح هيچگونه معنـا و مفهـومي در مـورد       
طلبـان افـراد بيكـار و يـا            توافق كلي بر اين بود كه آشـوب        . اتفاق افتاد، ندارد   آنچه كه در تبريز   

اند كـه در   الناس بوده ترين سطوح شغلي، طبقات ناراضي و سبك مزاج از ميان عوام       پايينداراي  
  .شدند دادند و به سهولت توسط محركين آشوبها رهبري مي اثر آشوب چيزي را از دست نمي

در مـورد   » ماركسيـست «اميد، اسـتفاده از برچـسب       توان مسلمان ن    هنگاميكه اين افراد را مي    
 مانند سـاير شـهرهاي بـزرگ ايـران شـاهد هجـوم شـديد                تبريز. رسد  آنها، متناقض به نظر مي    

تـرين    پايينروستائيان جوان كه به دنبال كار هستند، بوده است، كه اين موجب افزايش فشار بر                
تالش براي زندگي در جامعـه      . اند، بوده است    داشتهطبقات اجتماعي كه از قبل در آن سكونت         

سوادند، و به     ، توسط مرداني كه اكثرًا يا بي سواد و يا كم          كارانه تبريز   بسيار بسته و بسيار محافظه    
كـه  هايشان و بنابراين جدا از حمايت خانوادگي          سر بردن اين مردان جوان غالباً جدا از خانواده        

ترين كارهاي خدماتي ـ البته اگـر بتواننـد     نيان است، به كار گرفتن آنها در پستنياز روحي ايرا
كاري دست و پا كنند ـ و يا نداشتن استطاعت براي انجـام هرگونـه تفـريح عـادي كـه بتوانـد        

فعاليتهاي ورزشي و تماشاي فيلم مستلزم داشتن پول و اوقات فراغـت            (انرژي آنها را آزاد كند،      
شود كه در آمدن اين        همه اينها باعث مي     ؛)ماس با جنس مخالف ممنوع است     بوده، و هرگونه ت   
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  .افراد به صورت گروهي با نشاط و سبك مزاج تعجبي را برنيانگيزد
آلوده مذهبي قرار دارنـد و در ايـن           تعجبي ندارد كه چنين گروهي، كه تحت نفوذ محيط غم         

هايي كـه زنـان       ها و محل  اقبيل سينم شود و لذات دنيوي از        محيط بر نقش محدود زن تأكيد مي      
دهند ـ مانند سازمانهايي از قبيل باشگاههاي اجتماعي،   خود را در معرض نمايش مردان قرار مي

هاي زياد آنها،      و تمامي مكانهايي كه به خاطر هزينه        و انجمن ايران و آمريكا     هتلها، كاخ جوانان  
مذهب يكي از معدود ثوابتي است كه براي ايـن          . تنها براي طبقات متوسط و باال استفاده شوند       

قشر از مردم باقي مانده و برداشت محدودشان از اسالم و وجود مـدارج و سلـسله مراتـب در                    
كنند اين ارزشها منزوي شده و مورد تهديد واقـع            اي كه احساس مي     روحانيت شيعه، در جامعه   

  .توانند درصدد حراست از آنها برآيند  عدود چيزهايي است كه آنها ميشده، جزو م
اتخاذ تصميم توسط رهبران مذهبي مبني بر بستن بازار و به تعطيل كـشاندن شـهر، جهـت                  

تواند به عنوان يك مبارزه مستقيم عليه حاكميت دولت تلقـي شـود،                مي شدگان قم   يادبود كشته 
توان به عنوان ايفاي يك وظيفه مذهبي توسط مردمـي            ه اين مطلب مي   ولي از ديدگاهي ديگر، ب    

. شـوند، نگريـست      شهيد محسوب مـي    شدگان در قم    كه عميقاً مذهبي بوده و معتقدند كه كشته       
قدرت واقعي دولت در بين بخشي از توده مردم به وضوح به نمايش گذاشته شـد و فريادهـاي            

اكنون در تبعيد بـه سـر         رهبر مذهبي شيعه كه هم     (شت خميني و درخواست بازگ  » مرگ بر شاه  «
اي براي ابراز نارضايتي سياسي و هم بيان اعتقاد           توان به عنوان وسيله      را هم مي   به ايران ) برد  مي

ه سياسي داشته يا صـرفاً      اينكه قصد اوليه سازماندهندگان جمعيت صرفاً جنب      . مذهبي تلقي نمود  
هـاي سياسـي بـراي     از جنبه مذهبي برخوردار بوده، يا تركيب از هر دو با دخالت ساير محركـه    
چيـزي كـه روشـن      . گيج كردن رژيم بوده، چيزي است كه شايد هرگز به وضوح دانسته نشود            

اضـي مـردم كـه ايـن     و تمـامي اقـشار نار  ) و بدين گونه در ايـران (است اين است كه جمعيت   
اند، بار ديگر به عنوان سالحي نيرومند بر ضـد رژيـم بـه                جمعيت آشوبگر از ميان آنها برخاسته     

افرادي كه شورش را طراحي كردند، خواه روحانيوني باشند كه درصـدد اثبـات              . كار گرفته شد  
اقع شده ـ و  نيروي ايمان و اخالصشان به اسالم ـ كه به نظر آنان از جانب دولت مورد تهديد و 

عليه بسياري از مؤسسات    باشند، به هر صورت حمالت آنها       » محركين ماركسيست «خواه واقعاً   
  .كه به منظور مبارزه جدي عليه رژيم انجام شد؛ اثرات بلندمدتي در پي خواهند داشت

مدت، زندگي اجتماعي و اقتصادي شهر، هنگـامي كـه مؤسـسات خـسارت ديـده                    در كوتاه 
تأثير قرار خواهد گرفت و احتماالً بـه       يت عادي خود را آغاز كنند، شديداً تحت       بازگشت به فعال  

بيني و جلوگيري از شورشها، اقدامي بـه عمـل نيامـده بـود، تزلزلـي                  خاطر اينكه در مورد پيش    
بـدون ترديـد افـرادي بـا قاطعيـت و           . جدي در ميان سلسله مراتب دولتي پديـد خواهـد آمـد           

بينـي    تـوان پـيش     اري از مقامات شهر و استان خواهند شد و مي         گيري بيشتر جانشين بسي     سخت
هـاي عمرانـي و اجتمـاعي در     العمل در قبال اين حـوادث، پـروژه   كرد كه رژيم به عنوان عكس     

تر از همه، اغتشاشات تبريز نشان داد كـه كنتـرل             مدت و مهم    در دراز . سطح منطقه را لغو نمايد    
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جانب نيروهاي مذهبي و اجتماعي مورد تهديد جـدي قـرار           تواند از     واقعي رژيم بر استانها، مي    
  .گيرد

تر از آن هستند كه به آنها توجـه           ، اكنون قوي  ند ناديده گرفته شده بود    نيروهايي كه در تهران   
  نكومتري                                                                              .نشود يا به سادگي آرام شوند

  
  12سند شماره 

  1356 اسفند 4 ـ 1978 فوريه 23  خيلي محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  01879 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  A ـ 04، ج ـ تبريز 1762 ، ب ـ تهران1814الف ـ : مرجع
  پيامدها: شورشهاي تبريز: موضوع

 250 حـدود     فوريـه تبريـز    18 اعالم داشته است كه در جريان شورش         دولت ايران : خالصه
در حال حاضـر قـصد بـر ايـن          . اشت شدند نفر به اتهام ايجاد آشوب و اقدام به خرابكاري بازد         

. است كه تمامي اين عده را در دادگاههاي غيرنظامي محاكمـه كننـد نـه در دادگاههـاي نظـامي          
 200 نفر بالغ شده ليكن گزارشات غيررسـمي حـاكي از وجـود              9شدگان به     تعداد رسمي كشته  

ي اقتـصادي را    وجود دو نسخه از مدارك مربـوط بـه اينگونـه رويـدادها سـختيها              . كشته است 
  .كاهش خواهد داد

 براي مواجهه با شـورش تبريـز كـه قطعـاً بـه خـوبي                ، دولت ايران  به نظر كنسولگري تبريز   
گونـه    آوري اسلحه بمبهاي آتشزا، شده بود، هيچ        ريزي و سازماندهي، حتي در زمينه جمع        برنامه

تواند در آينـده      اناني بيكار بودند و وجود اينگونه جوانان مي       جمعيت بيشتر جو  . آمادگي نداشت 
ي خشونت را محكوم نموده ولي از داشتن حق         اهللا شريعتمدار   آيت. باعث بروز مشكالتي گردد   

 فوريه  18آميز در تاريخ      اطالع جديد حاكي از برپايي تظاهرات مسالمت      . كند  تظاهرات دفاع مي  
) ب(و  ) الـف (هاي مرجع     ، عالوه بر شهرهاي ديگري كه در تلگرام        و مشهد   شهرهاي اهواز  در

  . باشد گزارش شده، مي
برخي از دانشگاهها عليرغم فرا رسيدن آغاز ترم جديد همچنان تعطيـل هـستند و دانـشگاه                 

 از  مخـالفين در تهـران    .  فوريه شاهد بروز ناآراميهاي مختصري بـود       21ريخ   در تا   در تهران  ملي
پايـان  . اند و از نحوه رويارويي خود با وقايع كنوني مطمـئن نيـستند              آشوبهاي تبريز متحير شده   

  .خالصه
 در  ستري، منـابع وزارت دادگـ      فوريه در مورد اوضـاع تبريـز       22ـ بنابر گزارش مطبوعات     1
بـوده و در سراسـر      » اي  آشوبگران حرفـه  « نفر، كه بيشتر آنها      250 اعالم كردند كه بيش از       تبريز

در حال حاضر يك گـروه از   . اند  شهرهاي استان تحت تعقيب پليس قرار داشتند، بازداشت شده        
هـا از     اين گروه در جريـان بـازجويي      . دنباش  زجويي از متهمين مي   بازپرسان غيرنظامي سرگرم با   

  .كنند  هرگونه اظهارنظري خودداري مي
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 نفـر اعـالم     9شـدگان را       فوريه، با مرگ سه نفر ديگـر جمـع كـشته           22ـ مطبوعات صبح    2
شـدگان    ه طور قطع، تعـداد كـشته      گويد كه تقريباً ب      مي  كنسول ما در تبريز    اند ولي مترينكو    كرده

يك ناظر . شود  نفر حد بااليي است كه معموالً مطرح مي 200شود    بيش از اين است، و گفته مي      
هاي قربانيان در بازار پـر        خارجي كه شاهد ماوقع بوده هفت وانت كوچك را ديده كه از جنازه            

 نفـر بـه   100 تا 80 حدود شدگان در آن محل را چيزي توان كشته شده بود كه به اين ترتيب مي   
شـرح  .  نفر مورد معالجـه قـرار گرفتنـد        125حساب آورد، تعداد مجروحين نيز مطمئناً بيش از         

  .شود  فوريه ارسال مي23در تاريخ ) مرجع ج(كامل وقايع در تلگرام 
بايـستي بـه     .باشـد   مـي ) ب(يك تصحيح در مورد توضيحات قبلي كه حاوي تلگرام مرجع           

  :عمل آيد
 فوريه پس از اينكه پليس محلي كنترل اوضاع را از  18نزديكيهاي ظهر   / عد از ظهر  به جاي ب  

بـه   (و مراغـه  )  دقيقـه  45به فاصله    (واحدهاي ارتش از مرند   . دست داد ارتش وارد صحنه شد     
  .به آنجا آمدند) فاصله دو ساعت

ت كه مقامات شهري براي رويارويي با شـورش آمـادگي            همچنين درياف  ـ كنسول مترينكو  3
گيريهـاي   كنـد كـه در آينـده سـخت     شود، آمادگي نداشتند، و وي تصور مـي     نداشتند، تكرار مي  

پـس از مـذاكره بـا    . بيشتري نسبت به ادارات دولتي و اجراي قوانين در اين منطقه اعمال شـود        
شـيان را مـردان جـوان و اكثـراً بيكـار      ناظران، كنسول بر اين عقيده است كه قسمت اعظم شور   

گـذارد در     كه دولت روي اين گروه مي     » ماركسيست اسالمي «و همچنين نام    . اند  داده  تشكيل مي 
تـرين طبقـات      پـايين شورشيان از ميـان افـراد       . مورد اين رويدادها هيچ مفهوم و مصداقي ندارد       

 اجتمـاعي قـرار     پـايين قـات   اجتماع كه از ديرباز تحت نفوذ محيط محزون مذهبي حاكم بر طب           
و بسياري از آنـان تـصور       ) تلگرام مرجع الف  (اعتقادات مذهبي عميق بوده     . اند  داشته، برخاسته 

گيري   كنسول نتيجه . اند     به يك وظيفه مذهبي عمل كرده      قم» شهداي«كردند كه با عزاداري براي      
ي نبردهاي مذهبي و اجتماعي كه به سـادگي آرام نخواهـد            ها را برا      ، دروازه كرد كه حادثه تبريز   

سفارت معتقـد اسـت اوضـاع بـدين وخامـت           . شود نخواهد شد، باز كرده است       شد، تكرار مي  
هاي اجتماعي خودداري نموده است و   تا به امروز از استفاده از كليه كنترلنيست ـ دولت ايران 

اي   اند كه بياناتي كه تا به امروز در اين زمينه ارائه شده هيچ اشاره               بر اين عقيده   ناظران در تهران  
 به عنوان    با مسئله تبريز   رسد كه دولت ايران     به نظر مي  . به عدول از موضع اساسي ليبرالتر ندارد      

به ذيل  (كند    اها برخورد مي  آميز ساير ج    يك مورد استثنائي و قابل تفكيك از تظاهرات مسالمت        
و دخالت عناصر خارجي و عدم آمادگي پليس از عواملي هـستند كـه بايـد گنـاه       ) مراجعه كنيد 

  .خارج شدن اوضاع از كنترل دولت، به گردن آنان انداخته شود
 كليـه متهمـين در دادگاههـاي غيرنظـامي          ،بنا به مطالب مندرج در مطبوعات فارسـي زبـان         

  .محاكمه خواهند شد
ـ سازماندهي شورشيان عالي بود و اين مطلب بدين وسيله ثابت شد كه گـروه قـادر بـود                   4
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تقسيم شده و به ساختمانهاي مشخص، از جمله ـ ادارات دولتي، بانكهـا و سـينماها، كلوپهـاي     
اجتماعي، كه تجلي وجود يك جامعه غيرمذهبي بود و همچنين به مكانهايي كه زنـان خـود را                  

. ور شوند   حمله) كه از نظر مسلمانان بنيادگرا كامالً ممنوع است       (گذارند    مي» نمايش«در آنجا به    
اين مطلب است كـه     اين واقعيت كه اين گروه اسلحه داشته و بمبهايي تهيه كرده بودند نشانگر              

چنين سـازماندهي، احتمـاالً دليـل       .  ماهه گذشته بوده است    4برنامه اينها باالتر و فراتر از وقايع        
 تفكر همگاني است كه شورشيان يك نوع رهبـري داشـته و حتـي شـايد از كمـك                    اساسي اين 

  .اند خارجي برخوردار بوده
  و مـشهد    و اهـواز    فوريـه قـم    18دهنـد كـه تظـاهرات         ـ ساير منابع بـه مـا اطمينـان مـي          5

 نظـارت   كـوپتر بـر تظـاهرات قـم       آميز بوده، گرچه پليس از طريق هوا و به وسيله هلي            مسالمت
درگيـري مختـصري در      فوريه   21 فوريه گزارش دادند كه در تاريخ        22مطبوعات  . داشته است 

گـران دو گـارد محوطـه دانـشگاه را             رخ داده كه طي آن گروهي از آشـوب          تهران دانشگاه ملي 
 كيوسك اطالعات را خراب كرده و قبـل از اينكـه توسـط پلـيس متفـرق                  مجروح نموده و يك   

  .ها را شكستند شوند، شيشه
ولي به نظـر مـا      . اند  ـ به نوشته مطبوعات ساير دانشگاههاي كشور هنوز آغاز به كار نكرده           6

بـه هـر حـال تـرم دوم دانـشگاه           . اين امر تنها مربوط به پايان دوران معمـول امتحانـات اسـت            
  . فوريه يعني يك هفته بعد از تاريخ معمول آغاز نخواهد شد26 تا تاريخ  در تبريزنآذرآبادگا

 بـه گفتگـو نشـسته بـود،         نگار غربي كه با نمايندگان اتحاديه نيروهاي جبهه ملي          ـ روزنامه 7
زده    شـگفت  بـار تبريـز      فرد ديگر از وقـايع خـشونت       دريافته است كه اين مخالفين به اندازه هر       

اند و در اين زمينه هيچ توضيحي نداشتند غير از اينكه اينهـا افـرادي محـروم و سـتمديده                      شده
  .اند ي نظير اين مبارزه را آغاز كردهمسايلباشند كه به دفاع از آزادي و  مي

خبـر اسـت و       د، ولي در مـورد مفـاد آن بـي         اي را دار    منبع گفت كه گروه قصد صدور بيانيه      
 18اين گروه از درخواست قبل از       . دهد تا كسب اطالعات بيشتر محتاطانه عمل كند         ترجيح مي 
 پـشتيباني   قـم » شـهداي «آميز براي عـزاداري       ها مبني بر برپايي تظاهرات مسالمت       اهللا  فوريه آيت 

  .ا در اين زمينه باور ندارندر» ها دخالت خارجي«نموده و مطالب مربوط به 
تحقيق در مورد اين رويداد هنوز به پايان نرسيده ولي تفسير و برداشت :  سفارتنظريه ـ  8

دولـت ايـران    . انگيز و تا حدي خوشـحال كننـده اسـت            شگفت اوليه ما از اقدامات دولت ايران     
 كه بـسياري از آن بـيم دارنـد،          تاكنون دست به روش سركوب و اقدامات شديد و سريع امنيتي          

  .نزده است
 بر روي   رسد كه مقامات دولت ايران واقعاً سرگرم ارزيابي نحوه تأثير وقايع تبريز             به نظر مي  

اين حقيقت كه شورشيان توسط بازپرسان غيرنظامي بازجويي        . باشند  سياست اعطاي آزاديها مي   
 محاكمه شوند نشانه مثبتي است اما ممكن است اين          شده و قرار است در دادگاههاي غيرنظامي      

العمل خشن، ديگر از قدرت كافي        براي اعمال عكس  ) دولت(رويه دولت، نشانگر اين باشد كه       
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  .برخوردار نيست
دهد اجازه دهد تا قبالً       توجهي اختيار كرده و ترجيح مي       شاه در قبال اين وقايع سكوت قابل      

  ميكلوس                                           .اين زمينه صحبت كننددر ) كابينه و سناتورها(ديگران 
  

  13سند شماره 
  1356 اسفند 4 ـ 1978 فوريه 23  خيلي محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  01932 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  04 الف ـ ، ج ـ تبريز1762 ، ب ـ تهران1879الف ـ تهران : مرجع

  هاي مختلف رويدادهاي كنوني و برخي ايده: شورشهاي تبريز: موضوع
 نفر اعالم شـده تأكيـد دارد، لـيكن          9 كه   شدگان شورشها    بر عدد كشته   دولت ايران : خالصه

مطبوعـات  . داننـد    نفر مـي   300 تا   100شدگان را چيزي در حدود        ع آگاهتر تعداد كشته   بثر منا كا
سـازند كـه    دارند و خاطرنشان مـي   نفر اعالم مي 450 تا   260محلي تعداد دستگيرشدگان را بين      

بنا بـه گفتـه يـك منبـع بـسيار           . دارند سال سن    30 تا   15بيشتر اين افراد مرداني هستند كه بين        
 نفر در تظاهرات شركت داشتند و       60000 معتقد است كه بيش از       محرمانه پارلماني دولت ايران   

االختيـار    يك كميته نظامي تـام    .  نقطه به طور جداگانه سازماندهي شده بودند       6 تا   4جمعيت در   
مايندگان پارلماني است براي انجام تحقيقـات        بازرسي سلطنتي كه دربرگيرنده ن     هيأتهمچنين  
 ارتش همچنان كنتـرل تبريـز  . شود  فرستاده شده است، ليكن اسامي اين افراد اعالم نميبه تبريز 

. باشـند   را در دست دارد ليكن نيروهاي پليس مجدداً در حال از سر گرفتن وظـايف خـود مـي                  
يـك پلـيس بـه جـرم        . ادامه دارد ت يافتن شورشيان شناسايي شده      جستجوي خانه به خانه جه    

نهايتاً شايعاتي مبني بر تحريك پليس در حـال  .  دستگير شده استدزدي از مقر حزب رستاخيز 
نگاران محلي چيـزي را كـه بـه     برخي از روزنامه. رسد باشد ولي بعيد به نظر مي       پخش شدن مي  

باشد، با نقش احتمالي و    ماهه اخير مي   6 در   ات توجه به مذهب در شوروي     نظر آنان تجديد حي   
هـا در چنـد ماهـه اخيـر توجـه              شوروي هولي اگرچ . دانند   مرتبط مي  مخفي آنها در مسئله تبريز    

ر وجـود  هيچ دليلي دال ب) شود تكرار مي (اند ليكن هيچ دليلي       بيشتري به امور مذهبي نشان داده     
طرف بر اين است كه بنيادگرايي مذهبي با          نظر غالب ناظران بي   . اي در دست نيست     چنين رابطه 
 كفايـت   مـسايل فت و نارضايتي از مشي مدرنيزه شدن زندگي، بـراي ايجـاد ايـن               لچاشني مخا 

  .پايان خالصه. كرد مي
 9 را مبني بر وجود      وريه، مجدداً آمار دولت ايران     ف 23 در تاريخ    همايون، وزير اطالعات  ـ  1

. گيرند  ، براي مطبوعات مورد تأكيد قرار داد ولي ديگران حقيقتاً اين را جدي نمي             كشته در تبريز  
حلي كه رابطهاي   نگار م    كه در تلگرام مرجع الف ذكر شده و يك روزنامه          آمار كنسولگري تبريز  

مخالفـان  (اگرچـه سـايرين     . زنـد    نفر تخمـين مـي     180شدگان را     بسيار عالي دارد حداقل كشته    
تعداد مجروحين به طور وضـوح     . اند   نفر برآورد كرده   300اين تعداد را تا     ) مربوط به جبهه ملي   
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نها تنها جراحتهـاي مختـصري       اعالم شده ليكن بسياري از آ        نفري است كه رسماً    125بيشتر از   
  .اند برداشته

 نفـر منـدرج در   450 نفري كـه در كيهـان اعـالم شـده تـا        262 تعداد دستگيرشدگان از     -2
 فوريه به مقام سياسي سفارت گفت كه        23منبع پارلماني بعد از ظهر روز       . اطالعات متغير است  

سـت كـه بـيش از    گزارش خصوصي دولت ايران به نمايندگان منتخـب مجلـس حـاكي از آن ا       
 4همچنين بنابراين گزارش، شورشـيان در       . اند   نفر به طور فعال در شورش شركت داشته        6000

شايعاتي مبني . اند  نقطه سازماندهي شده و برخي از اين گروهها نيز بعداً در آنجا ظاهر شده          6تا  
نون در تهران بـر     اك  بر اينكه مساجد تبريز قبل از آشوبها، توسط دولت ايران بسته شده بوده، هم             

ممكـن اسـت در مراحـل بعـدي از ورود بـه             . اساس اسـت    سر زبانهاست ولي اين شايعات بي     
مسجد اصلي جلوگيري شده باشد، ليكن شاهدان عيني شورشيان را به هنگـام خـروج از كليـه                  

  .مساجد بزرگ براي شركت در درگيري مشاهده كرده بودند
 نفر و بـه     15االختيار مركب از      كميته نظامي تام   فوريه اعالم كردند كه يك       23ـ مطبوعات   3

، معاون رئيس ستاد مـشترك      ارتشبد جعفر شفقت  : اند   شده رياست ژنرالهاي مهم زير وارد تبريز     
 طبق گزارش، براي اطمينان شاه از اينكه به حقايق امور آگاهي يابد، يك آذربايجاني به رياست               (

، رئيس بازرسي ويـژه نظـامي در سـتاد مـشترك،            سپهبد ناصر فيروزمند  ) اين گروه برگزيده شد   
 و  مقام فرمانده اطالعات و عمليـات نيـروي زمينـي ارتـش ايـران               ، قائم سرلشكر محمد رحيمي  

هي كه سابقاً در ركن دوم اطالعات و عمليـات سـتاد مـشترك              الل   بيت  ر بازنشسته حبيب  سرلشك
  .فعاليت داشته است

باشند عبارتند از بازپرسهايي كه در تلگرام         ساير تيمهايي كه در اين زمينه مشغول فعاليت مي        
ازرسي شاهنشاهي، شامل برخي از نمايندگان مجلس كه  مرجع الف گفته شده و تيم غيرنظامي ب       

  .باشند نامشان فاش نشده است، مي
 ارتش همچنان مسئوليت كنترل شهر را به عهده دارد، ولـي            ـ به گزارش كنسولگري تبريز    4

افراد جستجوي خانه به خانه براي يافتن . باشد پليس مشغول از سرگيري انجام وظايف خود مي
بـه گـزارش كنـسول يكـي از         . شناخته شده و مظنون به شـركت در آشـوب در جريـان اسـت              
اش كشف شده به جرم   در خانهاسكورتهاي امنيتي وي كه اموال مسروقه از مقر حزب رستاخيز        

اند عمدتاً    رار يافته  استق نيروهاي ارتشي كه در حال حاضر در تبريز       . سرقت بازداشت شده است   
كنند و بنا به گفتـه كنـسول          متشكل از سربازان كرد كرمانشاهي بوده كه به زبان تركي تكلم نمي           

  .باشند ، در مقابل كمونيستها مي، معتقدند كه در حال دفاع از تبريزمترينكو
 درحـال مطـرح شـدن       ع به تحريـك پلـيس در تبريـز        اي راج   ، شايعات پراكنده  ـ در تهران  5
. گونـه پايـه و اساسـي ندارنـد     توانيم بگوييم، ايـن مطالـب هـيچ    باشد ليكن تا آنجا كه ما مي        مي

  از سـاكنين محلـي بـوده و        سازد كه كليه نيروهاي پليس تبريـز         خاطرنشان مي  كنسولگري تبريز 
 غيبت استاندار آزمـوده . خواهند به خصوص عليه بوميان ترك زبان دست به خشونت بزنند   نمي



32  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

 فوريه در يك مسافرت چهار روزه در شـهرهاي اسـتان بـه سـر                18كه در آن زمان و تا قبل از         
نگـار     يـك روزنامـه    .برد، يكي از داليل عدم آمادگي دولت ايران براي مواجهه با وقايع بـود               مي

 را  نگار خارجي ديگر در اينجا توجه روزافزون پرسنل ديپلماتيك شوروي           محلي و يك روزنامه   
ايـن مـسئله بـراي يـك نـاظر          :  سـفارت  نظريـه . (اند   مذهبي خاطرنشان ساخته   مسايلنسبت به   

اي تبريز بـه طـور      ي روسها در ماجر   لو آن را با دخالت احتما     ) آور نيست   هوشيار چندان تعجب  
كـنم    سفارت هيچ نـشاني، تكـرار مـي   . اند مخفيانه و يا از طريق عمال نفوذي ليبي مرتبط دانسته     

 ييد اين نظريه در دسـت نـدارد و تنهـا چيـزي كـه در مـورد حادثـه تبريـز                     أهيچ نشاني براي ت   
  . استتوانيم بگوييم اين است كه اين واقعه تجلي احساسات مذهبي بوده مي

انـد رهبـري      كه شورشيان توسط افراد معدودي كه در خارج تعلـيم ديـده           را  ما اين احتمال    
تري در مقايسه با آنچه كه تاكنون دريافـت   كنيم، ولي تا زماني كه شواهد مستدل اند رد نمي    شده

اكثـر   ا نيـز بـا نظـر      ايم، م   مشاهده نكرده )  غيرمستند بوده است   هاي دولت ايران    اكثر بيانيه (شده  
طرف كه معتقدند آشوبها عمدتاً نتيجه فعاليت روستائيان ترك و خشني اسـت كـه در       ناظران بي 

هاي مذهبي كار كرده و مخالف با رونـد تغييـرات مـدرنيزه شـدن و سـمبلهاي ايـن نـوع            زمينه
رابطه با اينكه چه افـرادي  در همين حال، شواهد موجود در  . باشند، موافقيم    مي زندگي در تبريز  

انـد، كـافي و مـستدل         كننده پشت پرده اين خشم مذهبي روستائيان بوده         برانگيزاننده و هماهنگ  
  .نيست
  .شود اي گزارش مي  در تلگرام جداگانهـ تهديد به انفجار بمب در كنسولگري شيراز 6

  ميكلوس
  

  14سند شماره 
  1356 اسفند 4 ـ 1978 فوريه 23  محرمانهخيلي 

  بايگاني: براي  تايلور. د. كاليد: از
   و اغتشاشات تبريزساواك: موضوع

 از  ، يك دكتراي رياضي و اقتصاد      فوريه با دكتر كريم پاكروان     22 در روز    صرف ناهار هنگام  
 و ساير دانشگاهها كه در حال حاضر استاد دانـشگاه آزاد و مـأمور تحقيـق در                  دانشگاه شيكاگو 

 چه العمل وي در رابطه با اغتشاشات تبريز       است، من پرسيدم، كه عكس     سازمان برنامه و بودجه   
  بود؟

داري شروع كرد كه، آيا من مطلع بـودم كـه              پاسخ خود را با يك پرسش معني       دكتر پاكروان 
 3 در  و سپس رئيس سـاواك بختيار) رياست ـ م ( در سالهاي آخر پدرش معاون رئيس ساواك

 مطلب را در خالل ابراز انتقاد از تواناييهاي ساواك        او اين   . بوده است » 60« سال اوائل دهه     4يا  
آوري    را جمـع   او گفـت پـدرش اولـين وظيفـه سـاواك          . آوري اطالعات، بيان داشـت      در جمع 

كـرد كـه بـه        ليكن او در گزارشات خود به شاه، هميشه توصيه مواردي را مي           . ديد  اطالعات مي 
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 بودند، كه عبارت بودند از نيازهاي اقتـصادي مثـل يـك چـاه،               تشخيص وي، موجب نارضايتي   
يك مدرسه، يك بيمارستان و يا جاده، و او كراراً و به طور كامل در برآورده ساختن اين نيازها                   

اي در جنوب شيراز را        شورشهاي طايفه  به عنوان مثال او اشاره كرد كه وقتي ساواك        . موفق بود 
بـه شـاه پيغـام داد، تـا     )  ـ متـرجم   رئيس ساواكپاكروان( سركوب كرد او 1960در اوايل دهه 

زماني كه امكانات مالي و تجهيزات جهت برآورده كردن احتياجات طوايف براي بيمارستانها و              
در مـورد   . زگـشت اين نتيجـه داد و او با      . غيره در اختيار او گذاشته نشود، او باز نخواهد گشت         

و اگـر   .  سازمان داده شـده اسـت      تبريز وي گفت كه به نظر او اغتشاشات تبريز توسط شوروي          
بايـست آگـاه و       اند زيرا آنها مـي       نيز در اين كار دست داشته      اي از سران ساواك     چنين باشد عده  

 مدتها قبل بروز اين اغتشاشات را حدس بودند تا جلوي اغتشاشات را بگيرند، چون از        آماده مي 
بايــست مــساجد و ســاير مكانهــايي را كــه  او گفــت بــه عنــوان مثــال ارتــش مــي. زدنــد مــي

كـرد و كـامالً از توانـايي          كننـد، محاصـره مـي       كنندگان فعاليت خود را از آنجا آغاز مي         اغتشاش
در بحث ما كه ريچارد     . ددا  يابي به اسلحه توسط آنها نيز خبر مي         كنندگان و نحوه دست     اغتشاش

كننـدگان     هم در آن شركت داشت، در مورد گزارشات مطبوعات مبني بر اينكـه اغتـشاش               باش
اند، اختالف نظراتي وجود داشت لـيكن همـه قبـول             تأسيسات خارجي را مورد حمله قرار داده      

  .اند كرده ماها و امثالهم حمله ميها، سين داشتيم كه آشوبگران به اماكني از قبيل بانكها، هتل
 را احمقانه، مزخرف و خائن نسبت        رهبريت فعلي ساواك   در رابطه با ساواك، دكتر پاكروان     

 را  با پذيرفتن امكان تعصب شخصي، او گفت وقتي كه پدرش رياسـت سـاواك             . به شاه خواند  
 ديگـر    در اذهان بود از بين رفته بـود و سـاواك            از ساواك   در زمان بختيار   رها كرد تصوري كه   

ها، شبانه و بدون اطالع قبلي اثري نبود و           آن موقع از كوبيدن درب خانه     . يك نهاد ترسناك نبود   
اي كـه ايـن روزهـا         شـد، آنگونـه    يك فرد براي مدت مديدي جهت انجام بازجويي ناپديد نمي         

او گفت در ميان محافل دانشگاهي اينجـا آشـناياني دارد كـه بـراي مـسافرت بـا                   . افتد  اتفاق مي 
او با مواردي زيـاد     . اند ولي در آنجا از پاسپورت آنها خبري نبوده است           هواپيما به فرودگاه رفته   

آدرسها را  ( تا براي دادن پاسخ به       شود  از اين قبيل برخورد داشته، كه در آن از مردم خواسته مي           
سـپس  . شوند  مراجعه نمايند، و در آنجا آنها به مدت يك يا دو روز نگهداشته مي             ) برد  او نام مي  

شود وقتي اتومبيـل      زني از آشنايان او اتومبيلش سرقت مي      . تري را عنوان نمود     او مثال مشخص  
شود زيرا اتومبيـل وي توسـط         ميشود اين زن بازداشت       وي چند روز بعد توسط پليس پيدا مي       
مدتها گذشته است ولي او هنوز در       . قرار گرفته شده بود   گروههاي مخالف دولت مورد استفاده      

  .زندان است
 معاون مدير اجرايي در مورد دوست جديدم        همان روز من با يكي از دوستانم پرويز عقيلي        

او گفـت بلـه او را بـه واسـطه پـدرش      .  با او ناهار خورده بودم ـ صـحبت كـردم    ـ كه پاكروان
 دوسـت    بـود بـا پـدر پـاكروان        شناسد چون پدر خودش كه يك مقام بلندپايه بانك مركزي           مي

  در زمان پدر پاكروانآورد كه پدرش از دوران خوبي كه ساواك  او گفت به ياد مي    . صميمي بود 
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 . به عنوان يك نهاد احترام همه را جلب كرده بـود           كرد و در آن زمان ساواك       داشت صحبت مي  
 را طـي كـرده و وقتـي بـه            مدرسه رفته و آكادمي نظامي فرانسه       پير در فرانسه   او گفت پاكروان  

، سالها به عنوان مترجم به او كمـك         اش به قدري بد بود كه پدرم، عقيلي          بازگشت فارسي  تهران
  .كرد مي

  
  ٭15سند شماره 

  صورت مذاكره  خيلي محرمانه
.  ديويـد سـي    ، مدير مركـز فرهنگـي فرانـسه در تبريـز          هنري مارشال . ام: كنندگان  شركت

  .ي، كنسول امريكا در اصفهانگاف مك
  ، اقامتگاه كنسول4/12/56 ـ 1978 فوريه 23: زمان و مكان

  ٭٭1978 مارس 18 در شورشهاي تبريز: موضوع
، در حالي كه براي شركت در كنفـرانس          دوستي از روزهاي كار در تبريز      مارشال. ام: مقدمه

هنگام صرف ناهـار،    . برد به مالقات من آمد       به سر مي   مديران مركز فرهنگي فرانسه در اصفهان     
 گفت كه مقامات براي جلوگيري از       مارشال.  پرداخت ر مورد شورشهاي تبريز   وي به صحبت د   

آميـز    آميز را رعايت كرده بودند، ولي آماده مقابله با اقدامات خـشونت             اغتشاش اقدامات احتياط  
سيم بـه     هاي بي   ه و پليس  در اطراف دانشگاه و كالنتريها نيروي پليس را مستقر ساخت         . نيز بودند 

كنترل آنها بر دانشگاه آنچنان شـديد بـود كـه آنجـا در              . شدند  دست در هر چهارراهي ديده مي     
با اين حال به محض آغاز ناآراميها هرج و مـرج بـر همـه جـا حـاكم                   . تمام طول روز آرام بود    

  .گرديد
.  در مركز شهر برگزار شده بودهتل آريا ، تظاهرات عظيمي بود كه در برابر  مسايل آغاز   هنقط

دولتـي در آن نزديكـي     » كـاخ جوانـان   «در ابتدا گروهي از مردم به آرامي گرد آمده و به طـرف              
  . سنگ پرتاب كردند

شايع شده است كه يك زن بدون چادر را از درون اتومبيل خـود بيـرون كـشيده و ناپديـد                     
گروههاي كوچك مـوردنظر وي بـسيار سـازمان داده        . نده شده است  گويند كه سوزا    گشته و مي  

  .شده و در تمام شهر ناگهان ظاهر گرديده بودند
شورشيان وارد بانكها شده و بـه نـابود كـردن           .  هدف اصلي آنها بود    شعبات بانك صادرات  

سرقت پول بنـا بـه گفتـه وي         ولي در مورد    . زدند  لوازم و مدارك پرداخته و آشغالها را آتش مي        
گويند كه اين بانك از اين جهت مورد حمله واقع شده كه               مي در تبريز . گزارشاتي نرسيده است  

  . رابطه نزديكي با خاندان سلطنتي دارد

                                                                 
  .784كتاب ششم، ص  ٭
  .اشتباه تاريخ مربوط به اصل سند است ٭٭
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 و پالكارتهاي مربـوط  ستاخيز، دفاتر حزب ر گفت تخريب بانكها، كاخ جوانان    آقاي مارشال 
به تجليل از انقالب شاه و مردم در برابر اداره اصلي پست در مدت دو ساعت به پايان رسيد و                    

بنا به گفته   . گرفت  تظاهرات بعدي چندان سازمان داده  نشده بود، ولي مردم بسياري را دربر مي             
كرد و دوستان پزشك موجود       ات بزرگ استفاده مي   او، پليس از سالحهاي خودكار عليه اجتماع      

 نفـر زخمـي يـا در حـال     500 اطالع دادند كه بيمارستانها مملو از حدود بيش از       13در ساعت   
انـد و در نتيجـه تيرانـدازيهاي          مرگ است و تانكهاي چيفتن در چهارراههاي اصلي مستقر شده         

 دريافـت   عاتي كه وي از پزشكان تبريز     طبق اطال . اند  اي ديگر كشته يا زخمي شده       آنان نيز، عده  
انـد و    نفر بوده700شدگان حدود   نفر و تعداد زخمي90 ـ  100شدگان  داشته است تعداد كشته

  .اند بسياري نيز به طور سرپايي مداوا شده
تيزهوش اسـت،    كه يك مدرسه دختران      بنا به گفته او حدود بيست دختر در مدرسه پروين         

خواستند از مدرسه خارج شوند و مقامات از والـدين            اند چون مي    مورد ضرب و شتم واقع شده     
  .آنها خواسته بودند كه با اتومبيل به مدرسه آمده و با چادر دختران خود را از آنجا ببرند

وي گفت شنيده است كه شعارهاي تظاهركنندگان ضد شاه و به طرفداري از اسالم بـوده و                 
ولي معلـوم نيـست كـه       (داده است     داقل يكي از گروهها شعارهايي به طرفداري از تركها مي         ح

بنا به گفتـه    ).  بوده است  منظور تركيه بود يا هدف از اين شعار زبان و فرهنگ محلي آذربايجان            
قامتگـاه  گونه فعاليت ضدآمريكايي و ضدخارجي مشاهده نشده، ليكن سعي داشتند به ا             وي هيچ 

گفتـه  .  خـساراتي برسـانند    حمله كنند و به انجمن ايران و امريكا        IDROكارگران خارجي پروژه    
 و ارتش مورد تهاجم قرار گيـرد و         و رئيس پليس، ساواك   شود كه قرار است پايگاه استاندار         مي

 به پايان خط رسـيده       در تبريز  نزديك با آذربايجان  انتصاب مقامات ارشد داراي تماس      » تجربه«
  .است

كردند كه انگيزه آنها نيز       دهندگان از داوطلبان مشتاقي استفاده مي      كرد كه سازمان    وي فكر مي  
نارضايتي عميق و گسترده جمعيت كشاورز از سياسـتهاي دولـت در قبـال قيمـت محـصوالت               

  .اشدب كشاورزي مي
 معتقدند كـه تظاهركننـدگان تحـت        گويد كه همه رابطهاي وي در تبريز        با اين حال، وي مي    

اند، زيرا در عـين سـازمان داشـتن، اهـداف مـورد تهـاجم نـشانگر                   نبوده» عناصر بيگانه «كنترل  
  . نارضايتيهاي آذربايجانيها بوده است

بـوده  ) و يا غير آذربايجاني ايرانـي (اد محلي آنها معتقدند كه محرك اصلي اين تظاهرات افر       
  .اند كه عمليات خرابكاري آنان را مؤثرتر ساخته

در عين حال كه آمار و ارقام مربوط به تلفات با آمار رسمي             :  در تهران   سفارت امريكا  نظريه
  .تگو واقعيت دارد هر چند تا حدودي مهيج استو موثق بسيار مغاير است، ولي اصل گف

  يگاف ديويد مك: مقام سياسي از تبريز
1/3/1978  
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  16سند شماره 
  يادداشت در مورد يك گفتگو  خيلي محرمانه

  ، كنسولمترينكو. ج. قف ارمنيهاي تبريز؛ مايكل، اسدي يابر پانوسيان: كنندگان شركت
  1978 ـ فوريه محل زندگي اسقف، تبريز: مكان و زمان

  اغتشاشات تبريز: موضوع
 بود، اسقف اظهـار داشـت كـه         طي يك بحث طوالني كه بيشتر حول اغتشاشات اخير تبريز         

گونـه احـساسات ضـد        اند، به عقيده وي هيچ      هايي سخت مذهبي داشته     اگرچه وقايع اخير جنبه   
وي گفت او در طـول درگيـري         .مسيحي يا ضدارمني توسط مردم تظاهركننده ابراز نشده است        

هاي ارمني كه در سطح شهر پخش هستند در تماس بـوده، و بـه                 روزانه به طور دائم با خانواده     
  . كه حتي از بصيرت و احتياط شورشيان در تعجب فرو رفته استعنوان نتيجه گفت

ــي از         ــه يك ــه چگون ــيح داد ك ــشاشگران، وي توض ــاري اغت ــالي از بردب ــوان مث ــه عن ب
هايش يعني يك هنرمند ارمني كه گالري يا استوديوي كوچكش در نزديكي مركـز                الحمايه  تحت

 مواجه با گروهـي از شورشـيان ديـده    اولين درگيري بود، قبل از اينكه گالريش را ببندد خود را     
هـا و مراكـز تجـاري         به دستور رهبران مسلمان، چند روز قبل از اغتشاشات، كليـه مغـازه            . (بود

يكي از رهبران گروهـي  .) ناديده گرفته بودتعطيل گرديده بودند اما هنرمند ارمني اين دستور را        
او يـك هنرمنـد     «: هش گفته بـود كـه     از مردم تظاهركننده نگاهي به مغازه وي انداخته و به گرو          

اش برود،  اش را بسته و به خانه      و بعد از تذكر به آن مرد داير بر اينكه مغازه          » .ولش كنيد ... است
هـاي    هـاي پنجـره     كردند اقدام به شكستن شيـشه       و در حاليكه گالري را دست نخورده ترك مي        

  .بانكي كه در نزديكي آن بود، كردند
هـاي يـك      ، يك گروه بزرگ از جمعيت اقدام به خرد كـردن شيـشه            باز در يك واقعه مشابه    

آنها زنگ زدند و    . كنند  اي زندگي مي    بانك نمودند كه بعداً دريافتند در آپارتمان باالي بانك عده         
وقتي كه زناني كه در خانه بودند باالخره پاسخ دادند، به آنها گفتند كـه چـون قـصد بـه آتـش                       

زده شـدند ولـي    زنـان وحـشت  .  آپارتمانـشان را تـرك كننـد   كشيدن بانك را دارنـد، مجبورنـد   
وقتـي كـه   . شـود  اي به آنها وارد نمـي  شورشيان به آنها اطمينان دادند كه اگر بيرون بيايند صدمه     

 پوشـشي   ـ زنان ارمني در تبريـز     » چادر«(زنان، پاسخ دادند كه آنها ارمني بوده و پوشش ندارند           
، سخنگوي جمعيت دوبـاره تـرس       )كنند  كار است، سر نمي     ن محافظه كه مخصوص زنان مسلما   

مورد دانسته و به آنها گفت كه مهم نيست و تنها چيزي كه مهم است ايـن اسـت كـه                 آنها را بي  
اسـقف كـه در مـورد     .آنها خانه خود را ترك كنند مبادا كه آتش از بانـك بـه آن سـرايت كنـد             

عام ارمنيها    بسياري از خويشان او در زمان قتل      (ت  نظريات فرق مختلف مذهبي بسيار متبحر اس      
 بزرگ شده و قبل از ايـن كـه بـه سـمت               در سوريه  توسط تركها كشته شدند و او در شهر آلپو        

كنـد كـه      ، او احـساس مـي     ) زندگي كرده اسـت     منصوب شود سالها در بيروت     فعليش در تبريز  
 براي او    و لبنان  كاريهايش از هر محل ديگري در سوريه         با وجود همه تعصبات و محافظه      تبريز
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و از اينكه قادر به همزيستي و دوستي با مردم بـا اعتقـادات متفـاوت        ا .كيشانش بهتر است    و هم 
جلـسات مرتبـي كـه پروتـستانها، كاتوليكهـاي رومـي،            بالـد و فعاالنـه در         باشد، به خود مي     مي

اسقف حتـي   . نمايد  كنند شركت مي    كاتوليكهاي آسوري و روحانيون ارمني در منطقه برگزار مي        
گـروه ملـي كـه       تنهـا . ، با تركها سازگار شـده اسـت       كند كه در طي مسافرتش به تركيه       ادعا مي 

است كه به گفته او تنها گروه ارمنـي         » ارمنيهاي امريكايي جامعه  «نمود،    اسقف آنها را تحقير مي    
، هرگز سعي نكردند  كه به كليسايشان يـا مردمـشان كمكـي              هاي لبنان   بودند كه در جريان نزاع    

  مترينكو. ح. م: نوشته شده توسط                                                                                 .كنند
  

  17سند شماره 
  1356 اسفند 8 ـ 1978 فوريه 27  خيلي محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت خارجه: به  2043 ـ  تهران،سفارت امريكا: از
  تحقيق ادامه دارد:  اغتشاشات تبريز:موضوع

 بـدون اعالميـه ديگـري        فوريه تبريـز   18تحقيقات دولت ايران پيرامون اغتشاشات      : خالصه
چنـدين  . انـد   نفر آزاد گرديده40 نفر دستگير شدند ولي حدود 600بيش از . همچنان ادامه دارد 

سـئواالت اصـلي پاسـخ داده نـشده حـول و            .  موجود بـود    فوريه در تبريز   18پوش در     نوع زره 
حوش اينكه چه كسي اغتشاشات را سازماندهي كرد، آشوبگران چگونه اسلحه به دست آوردند     

ها مظنون بـه ايـن هـستند كـه            انگليسي. زند   صحنه برخوردهاي عمده بود، دور مي      و چرا تبريز  
 فوريـه بـاز     26 در   دانشگاه تبريـز  . ريزي اغتشاش دست داشتند      برنامه ها در   برخي از تروريست  

  .شد
هـاي     به دنبال تحقيقات در مورد آشـوب       دانشجوي حقوق دانشگاه تهران   15در نقاط ديگر،    

  .پايان خالصه. ، همچنان در بازداشت باقي ماندند فوريه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران20
 نفـر تـاكنون بـراي تحقيقـات پيرامـون علـل             625انـد حـدود        مطبوعات گزارش كـرده    -1

 دفتر دادسـتان عمـومي اسـتان آذربايجـان شـرقي          . اند   بازداشت شده   فوريه تبريز  18اغتشاشات  
  . نفر يا بر اساس ضمانت يا به خاطر فقدان مدرك آزاد خواهند شد40ه اعالم نموده است ك

يك از گروههـاي تحقيـق،     ادامه دارد، اما هيچـ تحقيقات دولت ايران در مورد وقايع تبريز 2
  .نمايند اي ابراز نمي قضات نظامي يا غيرنظامي نظريه

 بازديد كردند به سفارت گفتند كه منبع        كه از تبريز  ) وظ بماند محف (مقامات سفارت انگليس  
ها در نيروهاي موتوريزه، در روز تظاهرات، استفاده از تانكهاي چيفـتن و اسـكورپيون                 انگليسي

.  آمريكايي و نفربرهاي زرهـي روسـي را بـه چـشم ديـده اسـت      47و تانكهاي ام ـ  ) انگليسي(
حلي قبل از حضورتانكها در شهر، آنها را در حومـه و خـارج از شـهر                 همين منبع گفت افراد م    

  .اند ديده
 مـسايل ـ عوامل اصلي كه شك و ترديد زيادي هنوز در مورد آنها وجود دارد در اطـراف                  3
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  :زند زير دور مي
چه كسي جمعيت سازمان يافته را هدايت نمود؟ آيا رهبران فقط افراد مذهبي بودند يا آنكه                

ها ارتباط داشته و دارند؟ آشـوبگران چگونـه، اسـلحه بـه         صر چپي و ديگر تروريست    آنها با عنا  
 پـس از بررسـي وضـعيت    ؟ مقامات سفارت انگليس يا قم و نه مشهددست آوردند؟ چرا تبريز 

نظريـه  . (انـد   اي داشـته    ريزي شده يكپارچه   اند اغتشاشگران عمليات برنامه     در محل، متقاعد شده   
آموزش ديده  » متخصصين«ريزي توسط     چگونه اسلوب عمليات آشوب اشاره بر برنامه      : سفارت

دارد ما از قبول اين نظريه حداقل تا روشـن شـدن نتـايج تحقيقـات دولـت ايـران، خـودداري                      
ـ            انگليسي.) كنيم  مي ه رهبـران مـذهبي اشـاره       ها همچنين به عالقه افزايش يافته روسها نـسبت ب

كنند كه شورويها اين قدر احمق باشند كه خودشان را تا حد زيادي حتـي           نمودند ولي فكر نمي   
 در معرض ديد قرار دهند مگر اينكه آمادگي داشـته           با نقشي مخفيانه، در عملياتي شبيه به تبريز       

 ايـران از اردوي غـرب دسـت        باشند تا به يك نوع حركت اساسي و عمده براي خـارج كـردن             
ها بـراي     نداريم به اينكه، شوروي   باور  شود،    ها باور نداريم تكرار مي      هم ما و هم انگليسي    . بزند

  .يك چنين كاري آمادگي داشته باشند
 فوريه آرام است، هـر چنـد پلـيس، بـر فـراز شـهر بـا هليكـوپتر در حـال                     26 در    تبريز -4
 فوريه، پس از يك هفته تأخير به لحاظ تظاهرات و           26 در    آذرآبادگان دانشگاه. زني است   گشت

 فوريـه مراقبـت پلـيس بـر تظـاهرات           18در  . عواقب ناشي از آن، براي ترم دوم بازگشايي شد        
هـا، كـه      بر اساس گفته انگليسي   . ت صورت گرف   و مشهد  ، اهواز توسط هليكوپتر مشخصاً در قم    

نمايند، ايـن امـر مـدرك ديگـري            اشاره مي   فوريه در تبريز   18بر عدم حضور چنين مراقبتي در       
است دال بر اينكه مسئولين اداري استان حقيقتاً آماده كنترل آشوبي با اين وسـعت كـه پديـدار                   

  . شد، نبودند
تـر    تر و سرسـخت     لي ما را كه تبريز از ديگر شهرها سنتي        چندين ناظر ديگر ايراني نظريه قب     

دارند احساس ضديت بـا دولـت، در ميـان            ها همچنين اظهار مي     انگليسي. اند  است، تأييد نموده  
تقويـت گرديـده كـه آن    ) بين مـردم و مـسئولين ـ م   (تظاهركنندگان، با احساس خاص جدايي 

كنندگان ايراني     زماني كه اداره   1940 دهه   احساس خاص مربوط به تبريزيهايي بود كه در اواخر        
در اين گفته ممكن است كمي غلـو شـده           . بازگشتند، دقيقاً خود را آزاد شده نپنداشتند       به تبريز 

تـرين ايرانيـان هـستند، و بـه      آشكارا از جمله مـستقل ) ترك ـ م (، باشد، ولي تبريزيهاي تركمن
 خود را در زمينه تخصيص منابع عمرانـي، بـا دولـت در              آذربايجان شرقي  لحاظ تاريخي، استان  

  .تضاد ديده است
 فوريـه دانـشگاه     20 فوريه اعالم نمودند كه متعاقـب تظـاهرات          26، مطبوعات   ـ در تهران  5
 دانـشجو را بـراي      30و پس از اينكه دادگاه استان        كه اثاثيه و پنجره كالسها شكسته شد،         تهران

شـكنانه، در     ، بـه اتهـام رفتـار قـانون         دانشجوي حقـوق دانـشگاه تهـران       15بازپرسي فراخواند،   
  يكلوسم                                                                                       .بازداشت باقي ماندند
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  18سند شماره 
  1356 اسفند 9 ـ 1978 فوريه 28  خيلي محرمانه

  سي.  واشنگتن دي ،وزارت امور خارجه: به  02085 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  2043 ـ د، تهران 1932 ـ ج، تهران 1814  ـ ب، تهران1879تهرانالف، : مرجع

  نظرات شاه و دولت ايران ـ به اضافه مجموعه اخبار متفرقه: اغتشاشات تبريز: موضوع
هـاي نيروهـاي      شاه لزوم استمرار اعطاي آزاديهاي سياسي را عليـرغم سوءاسـتفاده          : خالصه

انگـاري مقامـات دولتـي در         توجه دولت ايران روي سهل    . دارد  اعالم مي » ياهسرخ و س  «ارتجاع  
هاي اطالعاتي و كنترل اغتشاش تمركز يافته است، اما هنـوز نگـران دخالـت خـارجي                   محدوده

. دهـد   بيانيه مخالفين، دولت ايران را در خصوص كنترل اغتشاش مـورد انتقـاد قـرار مـي                . است
ح كامل اغتشاشات، عدم پـذيرش خـشونت در اجتمـاع و            پوشش خبري مطبوعات بر ارائه شر     

  .كند اقدام دادگاه در مورد اوباشان تأكيد مي
هـا در نظـر       تبريـزي . كند و دانشگاه آنجا كامالً باز نيـست          محافظت مي  ارتش هنوز از تبريز   

 اين تظاهرات   دارند راهپيمايي بزرگي براي محكوم نمودن اغتشاش برپا نمايند و بسياري تاريخ           
  .دانند  مارس مي30احتمالي را روز 

اي است تا احتماالً افرادي كه به خشونت تمايل دارند،        ، زمينه شدگان تبريز   بهانه يادبود كشته  
داري مـاه     در تابستان وقتي زمـان روزه     . دوباره تالش نمايند برخي شهرها را به آشوب بكشانند        

تواند شـهرهاي ايـران را     آب و برق توأم با گرماي بيش از حد، مي       رمضان فرا رسد، كمبودهاي   
. هاي باروت قابل انفجار تبديل كند، در نتيجه مشكالت بسياري پديدار خواهد گـشت               به بشكه 

  .پايان خالصه
ـ     ( فوريـه    27 در روز    ـ شاه در يك سخنراني براي كنگره زنان ايران        1 ه طـي تلگـرام جداگان

هـاي    اظهار داشت كه اعطاي آزاديهاي سياسي در ايران عليـرغم سوءاسـتفاده           ) شود  گزارش مي 
  .گروههاي ارتجاعي ادامه خواهد يافت

شاه گفت ما سياست اعطاي آزاديهاي سياسي را دنبال خواهيم كرد، چون كه مبـاني كـشور                 
روزهـاي بعـد از     اظهارات شاه بـر برخـورد رسـمي دولـت ايـران، كـه در                . بر آن استوار است   

و اكنـون بـه     ) مرجـع الـف   (اغتشاشات شروع به پديدار شدن نمود، صرفاً سرپوشـي گذاشـت            
  .صورت سياست رسمي درآمده است

انگاري مقامات    هاي مطبوعات از اولين گزارش كميسيون تحقيق، برمسئله سهل          ـ نقل قول  2
  .رسمي دست به اقدامات احتياطي بزنند، تأكيد دارد

اند كه چند تـن       ت ايران و بخش خصوصي به طور محرمانه، خاطرنشان كرده         منابعي در دول  
 و  تـرين آنـان، اسـتاندار، رئـيس پلـيس تبريـز             از مقامات استان بركنار خواهند شد، كه برجسته       

اطالعات بيشتر اشاره بـر     . احتماالً معاونين ارشد وي و برخي مقامات امنيتي استان خواهند بود          
اند، كـه ايـن كـار وحـشيگري            فوريه احتماالً بسته شده    18 در    كه برخي مساجد تبريز    اين دارد 
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  . را افزايش دادعزاداران تبريز
انگـاري اداري، همچنـين حـاوي تـصريح مجـدد             ـ گزارش تصويبي كابينه در مورد سهل      3

، كه به موجب آن عناصر خارجي       )مرجع ب (ر مجلس است     وزير كشور د   اظهارات قبلي رامبد  
قـرار اسـت در خـالل چنـد روز آينـده،           . اند  هاي اسالمي محرك اغتشاشات بوده      و ماركسيست 

بـر اسـاس    . گزارش آشوب تبريز، كه از گزارشات رسمي استخراج خواهـد شـد، انتـشار يابـد               
انـد، اظهـار    ويي قـرار گرفتـه  ساني كه مورد بـازج كگزارشات قبلي مطبوعات حداقل سه نفر از        

ريزي شده براي آشوب در روز عـزاداري   اند كه آنها مجري قسمتي از طرح از پيش برنامه       داشته
مـشاهده  » دخالت خارجي«پيرايه    ما ميل داريم كه مدارك بيشتري قبل از قبول فرضيه بي          . بودند
  .نماييم
بـه  ( اسـت     ايـران  هـضت راديكـال    ن 14ـ اولين بيانيه مخالفين در منازعه، اعالميه شـماره          4

فوريـه مـورد انتقـاد       18كه دولت ايران را به خاطر بستن مساجد در          ) شود  وزارتخانه ارسال مي  
اعالميـه بـه اظهـار      مـابقي   . ياد كرده است  » رحمانه  كشتار بي «ها به عنوان      قرار داده و از آشوب    

ردم را به آشوب هدايت نمود اختصاص داشته است يعني فقدان آزادي و نگراني               م هشرايطي ك 
گويـد و تمـام    اين اعالميه به خـانواده آنهـايي كـه كـشته شـدند تـسليت مـي         . در مورد مذهب  

اند، و تشكيل يك دولت جديد براي         شهروندان را به حمايت از مجازات آنهايي كه مسئول بوده         
دعـوت  » تفـاوت اسـت     ن فعلي كه ثابت نمود نسبت به ملت بـي         شك  با دولت قانون  «جايگزيني  

  .نمايد مي
ها در خصوص موضوع، از خـود تعـادل و رشـد قابـل تقـديري نـشان                    ـ مقاالت روزنامه  5
انـد بـراي      ترين اين مقاالت كه در هر دو روزنامه فارسي و انگليسي چاپ شـده               اصلي. (اند  داده

 فوريه بود كه بيانـات      28 روز   ين مقاله در تهران ژورنال    احتماالً بهتر ). شود  وزارتخانه ارسال مي  
 مـسايل شاه در خصوص استمرار اعطاي آزاديهـا را مـورد تمجيـد قـرار داد و در ميـان سـاير                      

اند، و همچنين خواستار      خواستار تنبيه آن دسته مقامات اداري شد كه به وظايفشان عمل ننموده           
مقالـه  . تر براي جلوگيري از اينكه تظاهرات از كنترل خـارج گردنـد، شـد             اقدام غيرنظامي مؤثر  

ها شـد و اشـاره بـه ايـن داشـت كـه                همچنين خواستار مجازات محركين و سركردگان آشوب      
مقـاالت روز   . ها پيوستند مجازات شوند     سركردگان بايستي شديدتر از آنهايي كه فقط به آشوب        

نال اوباشي و ولگردي را مورد تقبيح قرار داده و اعـالم             فوريه تهران ژور   26 فوريه كيهان و     20
. هاي كور شركت داشتند، هيچ مكاني در ايـران امـروز ندارنـد               كه آنهايي كه در خشونت     دكردن

 همچنين از دولت ايران خواست كه دقيقاً بين محركين و آنهايي كه فقط بـه               مقاله تهران ژورنال  
هر شخص ذيـربط بـراي   «تحقيق بايد تا زماني ادامه يابد كه       .  تمايز قائل شود   ها پيوستند   آشوب

مقاالت به  . ، در دادگاه حضور يابد    »مشاركتش در اين حمله وحشيانه به نهادها و مؤسسات ملي         
اند، ولي خواستار      از خط دولت مبني بر مداخله عناصر خارجي پيروي نكرده           صورت اتوماتيك 

  .اند قايق شدهتحقيق كامل در مورد ح
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حفاظـت   (اطالعات بيشتر، خصوصاً بحث با يكي از مقامات سفارت انگلـيس          ـ بر اساس    6
كه با دو شاهد عيني كشتارها گفتگو كرده بود، سفارت اكنون بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه                     ) شود

هـاي    تا ديگر تخمـين   ست   نفر اعالم شده توسط دولت ايران، نزديكتر ا        9ها به رقم      تعداد كشته 
احتماالً خيلـي از كـساني كـه از مهلكـه           (آيد    ، به نظر نيمه درست مي     )مرجع الف (باالتر از اين    
  ).اند شدگان نبوده اند، جزء كشته خارج شده
هـا       نفـر و تعـداد زخمـي       20شدگان بايـد حـدود        ها اكنون معتقدند كه تعداد كشته       انگليسي

  . نفر باشد100حداكثر 
دانشگاه آنجـا   . كرد  و پاسداري مي   فوريه ارتش هنوز از شهر محافظت        28 روز   ـ تا اواسط  7

رود كـه بازگـشايي       كه رسماً باز است دانشجويان چنداني در آن حضور نداشـتند و گمـان مـي               
  .صورت پذيرد) نوروز(واقعي بعد از تعطيالت سال نو ايراني 

كند كه     فوريه اشاره مي   28اي  ه  روزنامه. ـ حدس و گمان در مورد آينده شروع شده است           8
 نفـره بـراي محكـوم نمـودن     150000 شدن براي يك راهپيمايي بزرگ  ها در حال آماده   تبريزي

اي قابل توجه وجود دارد كه تظاهرات بيشتري در سراسر ايـران در               عقيده. باشند  اغتشاشات مي 
دو منبـع سـفارت كـه       . ر خواهد شد   برگزا  فوريه تبريز  18 مارس يعني چهلم جريانات      30روز  

 خواسـتار   ي از قم  اهللا شريعتمدار   گويند آيت   رو جامعه مذهبي دارند، مي      تماسهايي با جناح ميانه   
هـا يـا عناصـر        برند كه چپـي     همين منابع گمان مي   . شدگان تبريز خواهد شد     عزاداري آرام كشته  

دداً تالش خواهند نمـود تـا حـداقل يكـي از ايـن تظـاهرات را بـه شـكل              تر جنبش، مج    خشن
شايع اسـت   .  درآورند، تا موجب تحريك دولت به انجام واكنش ديگري شوند          اغتشاشات تبريز 

گرايان يك شهر را انتخاب خواهند كرد، امـا تعـداد شـهرهاي نـامزد زيـاد اسـت،                     كه خشونت 
بـر   ( و همدان ، قم تهران: رسد عبارتند از    ز بقيه نامشان به گوش مي     شهرهايي كه در اينجا بيش ا     

طبق همين شايعات شهر آخري انتخاب خواهد شد، تا اينكه مجدداً دولت در يك محل دور از                 
  .).انتظار غافلگير شود

. دارد» رجزخـواني «ر جنبـه    سفارت بر اين اعتقاد است كه اين مطالب در حال حاضر بيـشت            
ها را دلـسرد      شود خيلي    مارس با پايان دو هفته تعطيالت نوروز مصادف مي         30اين حقيقت كه    

گوينـد ايـن زمـان فرصـتي اسـت مناسـب بـراي                 روزه مي  40اگرچه حاميان دوره    (كرده است   
نتـرل درآوردن   ها براي تحت ك     اهللا  هاي منابع ما، آيت     بر اساس گفته   ).غافلگير كردن دولت ايران   

، بـه نظـر     »شـهيد «پيروان مذهبي خود و شكستن دوره متناوب خشونت در ارتبـاط بـا يـادبود                
  .آيند مصمم مي

تـر    اي بـسيار خطرنـاك      توان گفت كـه تابـستان جـاري دوره          هاي درازمدت مي    بيني  در پيش 
هـاي ناشـي از       شـود و تركيـب محـدوديت        رمضان امسال با ماه اوت مصادف مـي       . خواهد بود 

توانـد شـهرهاي      بيني شده آب و برق به اضافه گرماي شديد تابستان مي            داري، كمبود پيش    روزه
توانند  هاي نشو و نماي سريع محروميت و خشن تبديل نمايد كه به سادگي مي         ايران را به مكان   
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                                                                 .تحت شرايط مناسب به محل وقوع اغتشاشات ضددولتي مبدل گردند
  ميكلوس

  
  19سند شماره 

  1356 اسفند 10 ـ 1978 مارس 1  خيلي محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  02121 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

 و دفتر حفاظـت منـافع       ، لندن د، كابل آبا  ، اسالم  در آنكارا  هاي آمريكا   سفارتخانه: رونوشت
  بغداد

   نفر4ه به طرف تيراندازي سرباز ديوان: اغتشاشات تبريز: موضوع
 به سفارت اطالع داد كه رئيس محلي دولت اين واقعه را تأييد نمـود                كنسول تبريز  مترينكو

ديوانه شد و به طرف افسر فرمانده ) كه اصالً تهراني است ( فوريه سرباز وظيفه ارتش      28كه در   
 رفـت و در آنجـا        به دانـشگاه آذرآبادگـان     سرباز سپس . خود و يك سرباز ديگر تيراندازي كرد      

آنها متعاقباً  سرگرد پليس مسئول منطقه را كشت و به دو پليس ديگر تيراندازي نمود كه يكي از          
نيستند كـه  معتقد ) شود تكرار مي(نيروهاي امنيتي استان معتقد نيستند    . سرباز بازداشت شد  . مرد

 باشد، اما سرباز در واقع از واحد ارتشي است كـه در             ا اغتشاشات اخير تبريز   اين واقعه مرتبط ب   
                                               . مستقر شده استحال حاضر براي پشتيباني نيروهاي امنيتي در تبريز

  ميكلوس
  

  20سند شماره 
  1356 اسفند 11 ـ 1978مارس  2  خيلي محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  02178 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  0020  ـ ب، تبريز2085 الف، تهران: مرجع

  ناآرامي تبريز ـ تغييرات كادر دولتي ايران و مشاهدات اضافي ديگر: موضوع
 بركنـار و سـرتيپ هوشـمند رئـيس سـابق            آزموده از استانداري آذربايجان شـرقي     : خالصه

مروري بر اقدامات شورشـگرانه،     . شهرباني مجدداً به فرماندهي پليس استان منصوب شده است        
 نـسبت بـه تظـاهرات مـذهبي قبلـي           وح داللت بر اين دارد كه اقدام ضدرژيم در تبريـز          به وض 
دانند، شايعات همچنان رو      با وجود اين كه رهبران مذهبي خشونت را مردود مي         . تر است   وسيع

 نفر از آنها پس     110دستگيري رهبران شورشي مظنون ادامه دارد ليكن تاكنون         . به افزايش است  
 داننـد بـا حـوادث تبريـز     ه درستي نمـي مخالفين هنوز ب. اند  بازپرسي با قيد ضمانت آزاد شده   از

  .پايان خالصه. چگونه برخورد كنند
 پـس   استاندار آذربايجان شـرقي اسكندر آزموده:  مارس نوشتند2هاي صبح روز      ـ روزنامه 1

ايـن موضـوع تأييـد      .  به سر كار خـود بازنخواهـد گـشت         از مالقات با مقامات رژيم در تهران      
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 در دسـت    بيشتري است بر مطالب تلكس مرجع مبني بر اينكه تغييرات وسيعي در مورد تبريـز              
.  از كار بركنار شـده     دار تبريز در عطفي اشتباهاً بيان گرديده است كه شهر       : تذكر. (باشد  اقدام مي 

هـا    چنـين روزنامـه     هـم ) باشد  وي تاكنون در مقام خود باقي است، اشتباه از ناحيه اطاق خبر مي            
وي .  اعالم نمودندانتصاب سرتيپ هوشمند را به سمت رئيس جديد شهرباني آذربايجان شرقي   

 يكي از بهتـرين افـسران پلـيس         و بر اساس گزارش منبع پليس تهران      قبالً در چنين مقامي بوده      
  .باشد  در اين درجه ميايران
دهـد كـه    ـ نگاهي به اقدامات شورشگرانه ده روز اخير به عالوه اطالعات ديگر نشان مـي             2

اند   ع بازرگاني به مقام اقتصادي گفته     مناب.  مشخصاً حالت ضدرژيم داشته است     رويدادهاي تبريز 
اين بانـك بـه عنـوان       .  به طور خاص مورد حمله شديد قرار گرفته است         كه شعبه بانك عمران   

 شناخته شده است و براي اولين بار در تظـاهراتي           هاي بنياد پهلوي    محل اصلي نگهداري سپرده   
هايي با مضمون حمله مستقيم به شاه پخش گرديـده            ي انجام شد اعالميه   گيري مذهب   كه با جهت  

هايي كه مورد حمله قرار گرفتند به اضافه آنچه كه قبالً گفته شد شامل آنهايي است           مغازه. است
يز آنهايي كه با توجه بـه نـام       اند و ن    ، باز بوده  ي از قم  اهللا شريعتمدار   كه عليرغم دستور اخير آيت    

حمالت به سـاختمانهاي    . آنها به شاه يا شهبانو يا ديگر افراد خاندان سلطنتي مربوط بوده است            
گـردد    اي كه همچنان دهان به دهان مـي         شايعه. شهرداري به طور خاص خيلي شديد بوده است       

دار بـوده كـه     عبارت از اين است كه علت اصلي شورش بسته شدن مـساجد بـه وسـيله اسـتان                 
داستان ديگري كه هنوز نيز ورد زبانهـا  .  به اين كار مبادرت ورزيده است برخالف دستور تهران  

در سـر راه خـود پيرمـرد يـا          ) كـه عـوض شـده      (6است اين است كه، رئيس كالنتري منطقـه         
تمـاع مـردم و     در خيابان با گلوله كـشته و باعـث اج         ) بسته به انتخاب خودتان   (آموزي را     دانش

اطالعات جديد بسته شدن بسياري از مـساجد را         : نظر سفارت . (شروع تظاهرات گرديده است   
نمايد ليكن داستان رئيس كالنتري در حد شـايعه بـاقي مانـده و غيرمحتمـل بـه نظـر                      تأييد مي 

  ).رسد مي
ر نامـشان ذكـ   (انـد،      نفر ديگر در اول مارس دستگير شده       13: دهند  ـ مطبوعات گزارش مي   3
). انـد   از قرار معلوم بـازاري بـوده      ( نيز بوده است     در بين آنها چند بازرگان برجسته تبريز      ) نشده

 نفـر آنهـا بـا قيـد         110 نفر كـل افـراد بازداشـتي         672 اعالم كرده بود كه از ميان        دادستان تبريز 
 بـا   .گيـرد    صورت مـي    دادگستري اند، اقدامات قضايي همچنان توسط وزارت       ضمانت آزاد شده  

  .توجه به اطالعات سفارت كسي تاكنون به دادگاه نظامي سپرده نشده است
دهـد    باشد گزارش مي     مي ـ منبع سفارت كه در تماس با مخالفين مشهور مذهبي در تهران           4

انـد كـه چگونـه مـردم          دانسته  اك بوده و به درستي نمي      بيمن هاي تبريز   كه اين گروه از خشونت    
 و در اين مورد كه ممكن است ديگران به داخـل            دها شده بودن    طرفدار آنان درگير اين خشونت    

حقيقت ايـن اسـت كـه       . جمعيت نفوذ كرده و آنها را به خشونت كشانيده باشند سوءظن دارند           
 صـبح   7 در ساعت    )يران و انگليس  ا(جمعيت در دو نوبت حمله كردند و دست كم يك بانك            
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و قبل از شروع تظاهرات مورد حمله قرار گرفت و اين امر براي برخي از مخالفين اين تـصور                   
كـس    ولي تـاكنون هـيچ    . اند  مورد استفاده قرار گرفته   » ديگران«را به وجود آورده كه آنها توسط        

  .كساني ممكن است باشندچه » ديگران«مايل نبوده بگويد 
 را در   هم رژيم ايران و هم معتقـدين آن بـه روشـني رويـدادهاي تبريـز               : ـ نظريه سفارت  5

كـدام در مـورد    دهنـد و هـيچ    چهارچوب استراتژي درازمدت خود مورد ارزيابي مجدد قرار مي        
رسد قبل از      نظر مي  جدا از نظريات شخصي به    . رسند  تكرار اين رويدادها خوشحال به نظر نمي      

  بازرسي دولت ايران در مورد حوادث تبريز       هيأتتحليل كامل حوادث همه منتظرند تا گزارش        
سفارت نيز منتظر خواهد ماند، مگـر آنكـه اطالعـات جديـد      .كه قول آن داده شده، منتشر شود   

  .وردتوجهي را در مورد موقعيت و يا درك حادثه به وجود آ تغييرات قابل
 مـارس ارسـال شـده، تفـصيالت زيـادتر و            3 كـه در      كنسولگري تبريـز   A -05ـ گزارش   6

   .نمايد جديدتري را با نظريه كنسولگري درباره رويدادها ارائه مي
  ميكلوس

  
  21سند شماره 

  1356 اسفند 12 ـ 1978 مارس 3: ايران  خيلي محرمانه
  ايران:  هفتگيگزارش وقايع

 با صدور بيانيه و مفاد توافق شـده از طـرف   ـ چهارمين جلسه كميته مشترك ايران و آمريكا   
 28، وزيـر اقتـصاد و دارايـي در          ، وزير امور خارجه و محمـد يگانـه        رؤساي جلسه يعني ونس   

كار رسمي كميته با پايان كار پـنج كميتـه مـشترك در             .  به كار خود پايان داد     فوريه در واشنگتن  
ها پيشنهادهاي ملموسي را در زمينه همكاري فني در           اين گردهمايي . هفته گذشته آغاز شده بود    

كننـدگان در       شـركت . امور كشاورزي، تربيت بـدني انـساني و تحقيقـات علمـي مطـرح نمـود               
توجهي افزايش نيافته بود،      استار توسعه روابط تجاري كه به نظر آنها به ميزان قابل          كميسيون خو 

كميسيون مذكور مفيدترين كميسيون برگزار شده تا امروز بوده است، طرفين با شـناخت           . شدند
  )بندي بدون طبقه. (اند كامل از منافع خود به نتايج خوبي رسيده

 فوريه به اسـتماع نظـرات مربـوط بـه           28نماينده كنگره ما در     ) Fraser ( كميته فرعي فريزر   ـ 
البته در روزهاي گذشـته همـين جلـسات در رابطـه بـا              . (در ايران پرداخت  » حقوق بشر «وضع  

 از  تنها شاهد موجود در جلسه مربوط بـه ايـران برايـان روبـل             .) كشورهاي ديگر برگزار گرديد   
تـوان    وجـه نمـي     نظامي ايران به هـيچ    كرد در دادگاههاي      ي بود كه ادعا مي    الملل  سازمان عفو بين  

  . انتظار يك محاكمه منصفانه را داشت
. ي روزهاي بعد در ايـن بـاره فـراهم نمايـد           اقرار است كه وزارتخانه شاهدان ديگري را بر       

  ).بندي بدون طبقه(
 فوريه حاكي از آن است كـه دولـت ايـران بايـد در               18 در   تبريزـ نتايج شورشهاي مذهبي     
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ولي در حال حاضر دولت ايران منتظر اسـت تـا نتيجـه يـك               . انتظار تظاهرات ديگري نيز باشد    
  . رسيدگي ويژه معلوم گردد تا به دنبال آن بتواند اقدامي در پيش گيرد

اسـتانها، بـه خـصوص اسـتاندار آذربايجـان          توجهي مقامـات      دهنده بي   تحقيقات اوليه نشان  
شاه در انظـار عمـوم اعـالم كـرده اسـت كـه              . باشد  ، كه از خدمت بركنار شده است، مي       شرقي

آزاديهاي سياسي به طور مداوم افزايش خواهنـد يافـت، هـر چنـد كـه گروههـاي مرتجـع بـه                      
  )خيلي محرمانه. (سوءاستفاده از آن بپردازند

 7/6 اطالعاتي مبني بر كاهش توليـد نفـت ايـران از     از طريق سيا در تهران سفارت آمريكا ـ  
سفارت نسبت بـه ايـن بـرآورد    .  ميليون بشكه دريافت نموده است    1/6ميليون بشكه در روز به      

 ميليون  8/6،  بين نيست، چون بنا به اطالعات تهيه شده توسط منابع صنعتي تهران            چندان خوش 
  ناس. دبليو. سي                                                      .تري است بشكه در روز تشخيص واقعي

  
  ٭22سند شماره 

  1356اسفند  14 ـ 1978 مارس 5  خيلي محرمانه
  بخش سياسي ـ جان استمپل: به  تيلور. كاليد دي: از

   و تبريزناآراميهاي قم: موضوع
 امروز صبح گفت كه پسرعمويش كه پزشك است در طول تعطيالت آخر هفته            آقاي بختيان 

پسر عمويش گرداننده امـور     .  را به وي گزارش نموده است      ر كرده و رويدادهاي قم    با وي ديدا  
 حـدود  شـدگان ناآراميهـاي قـم     است و در آغاز اظهار داشت كه تعداد كشتهيك كلينيك در قم 

  . باشند  نفر مي400
 پيـامي   اهللا در قـم      بـراي يـك آيـت      وي گفت كه سخنگويان دولت پس از شورشهاي تبريز        

 روز اسـت كـه بـه خـواب نرفتـه اسـت و در       5آورده بودند مبني بر اين كه اعليحضرت مدت       
  » .ايم  سال است كه نخوابيده50به او بگوييد كه ما « گفته بود اهللا قم پاسخ، آيت

 اهللا ايراني كه در عـراق        اين است كه آيت    بنا به گفته اين پزشك، يكي از علل ناآراميهاي قم         
برد بـه پايـان شـانزده سـال تبعيـد خـود رسـيده و در مـورد بازگـشت وي             در تبعيد به سر مي    

ترين اظهـارات     توجه  يكي از جالب   .باشد  سئواالتي مطرح شده كه ريشه تمام اين اغتشاشات مي        
 بـه علـت   ي راديو به هنگام صبح اعالم كرده بود كـه راه قـم  آقاي بختيان اين بود كه به گفته و   

وي از من سئوال كرد كـه آيـا قـرار اسـت بـازار و                . مراسم جاري در اين شهر بسته شده است       
    .هاي ديگر شهرهاي ايران نيز تعطيل شود يا نه، كه پاسخ من منفي بود مغازه

  تيلور                                                                                                           
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  ٭23سند شماره 
  1357 فروردين 9 ـ 1978 مارس 29  خيلي محرمانه

   مسايل مملكتيهيأتخالصه مذاكرات 
 بـه    آنجـا در مـورد سـفر بگـين          در  را  و مذاكراتش با شـاه     سفير پرواز خود به جزيره كيش     

  . مرور كرد و جنرال موتورز، نارضايتي، جنوب لبناناياالت متحده
به دنبال يك گفتگوي كوتاه درباره كلمه اختصاري مناسب براي آژانـس ارتباطـات جهـاني                

 گذاري مستقيم آمريكا    بررسي نمودار سرمايه  « خواست كه در مورد      وستليجديد، سفير از آقاي     
شركتهاي آمريكايي بايد بدانند كه غفلت در پاسخگويي يك خطاي          . اطالعاتي بدهد » در خارج 

  .قابل تنبيه است
ستشاري نظـامي گفتـه بـود كـه بوئينـگ            م هيأت به   سفير گفت خبر دارد كه تيمسار ربيعي      

AMST         اظهـار داشـت كـه       ژنـرال گـست   .  به عنوان خريد غيرنظامي مورد تأييد قرار گرفته بود 
  ژنـرال گـست    .بـود  تحقيق كرده و دريافته بود كه اطالعات ربيعي غلـط            موضوع را از پنتاگون   

  . را مطلع خواهد ساختبيعيتيمسار ر
 كابـل داده شـده و ايـن طـور           USISاي بـه      نامه) 1: (سفير چند موضوع امنيتي را مطرح كرد      

طاب به مـا بـراي تـشكيل        خدستوري كه   ) 2(شود كه از طرف چريكها بوده است،          استنباط مي 
، گذاري در كليـساي كـاميونيتي       بمببه  تهديد  ) 3( نمايندگي رسيده است،     هيأتكميته مراقبت   

دستورالعمل نحوه مقابله با هواپيماربايي، تهديدات داير بر هواپيماربايي و تهديدات داير بر             ) 4(
  .تلگرام در مورد احتمال وارد كردن خسارت به تأسيسات نفتي) 5(خرابكاري، 

 خواست تلگرام بزند كـه مـا بايـد          آقاي مارتين كشهاي اقيانوس پيما، سفير از        در مورد يدك  
  .اين مورد را با حالت ركود طي كنيم تا بعداً چنانچه الزم شد به امور بازرگاني بپردازيم

 خواست كه قدم به پيش گـذارد و تحقيقـي پيرامـون احتمـال فـروش      سفير از آقاي وستلي 
  .اورد، هر چند كه اين كار كمي شبيه بردن آب به سرچشمه استافزار به ايران به عمل بي جنگ

 خواست كه به تقاضاي پيشاهنگان براي كاشـت درخـت در اينجـا طـي                سفير از آقاي فري   
 گفـت كـه ايـن گردهمـايي تقريبـاً يـك       آقاي فري.  رسيدگي كند1979مراسم پيشاهنگي سال  

امكـان  . سفير جواب داد كه آن يك رويـداد كـشاورزي اسـت           . رسد  رويداد فرهنگي به نظر مي    
 خواسـت   سفير از آقاي تيلـور     .استفاده از بيلهاي كرمي براي كندن چاله به اختصار بررسي شد          

هايي كه اخيراً در رابطه با مسئله بدرفتاري با كودكان اعـالم شـده اطمينـان                  كه از اجراي توصيه   
  .و آن را دنبال نمايدحاصل كند 

 برپا كه فردا در چندين شهر اجتماعاتي براي يادبود چهلم شورشهاي تبريز    وزيرمختار گفت   
 صـحبت كـرده و آنهـا        با واشـنگتن  » 78 تهران« گفت كه در رابطه با       آقاي شلنبرگر  .خواهد شد 
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آلمانيها و انگليسيها هـر     .  تماس بگيرند   و نانسي هنكز   مود تا با نلسون راكفلر    كوشش خواهند ن  
 داشتيم ايـن اسـت كـه دولـت     خبري كه از اصفهان  .كدام نمايشهاي معتدلي ارائه خواهند نمود     

  . كند اعطاه انجمن ايران و آمريكاين بحاضر است به عنوان يك ژست سمبليك مقداري زم
 يـك شـام    مسرور خواهد شد كـه بـا خـانواده سـوليوان        يزرا گفت كه ژنرال ه    ژنرال گست 

 ديـروز در جريـان     وي همچنين گزارش داد كه پايگاه هوايي بنـدرعباس        . خانوادگي صرف كند  
وي گفت كه طبق اطالعش معـاون  .  ـ اف از دست داد 4يك مأموريت آموزشي يك هواپيماي 

 گـزارش  آقـاي وسـتلي   .به ايران براي سي روز به تأخير خواهد انداخترا   سفر خود    الكساندر
ت آمريكايي كه به دولت ايران براي حفر متـرو، لـوازم حفـاري تونـل            داد كه با نمايندگان شرك    

در رابطه با قناتها و فاضـالبها او گفـت كـه ماشـينها محفـوظ                . فروشد، مالقات داشته است     مي
 آقاي مـارتين   .خواهند بود، اما كارگران به تجهيزات مخصوص هواي آلوده نياز خواهند داشت           

 براي اين كه مترجم سيستم TRW در رابطه با كوشش TRW از م آقاي جيسگفت كه فردي به نا
  .دفاع هوايي شود، به ديدارش آمده بود

  . صحبت كردوابسته ارتش به صورت مختصر درباره حضور ايران در ظفار
  . كارمندان جديد را معرفي كردنسون و باب سورمنديك ، ساندراآقاي گوئلز

  
  ٭24سند شماره 

  1357 فروردين 16 ـ 1978 آوريل 5  خيلي محرمانه
   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 

سـه   ديدار كرده بودند تا در مـورد          ديروز از وزارت صنايع    سفير گفت كه او و آقاي بروين      
از طـرف   . كدام وضعيت خـوبي ندارنـد، صـحبت كننـد           گذاري آمريكايي كه هيچ     پروژه سرمايه 

رود تا يـك قـرارداد بـراي يـك طـرح              رسد كه مي    د به نظر مي   سازي فور   ديگر، شركت اتومبيل  
  .بزرگ توليد اتومبيل منعقد نمايد

 فراخوانده شد تا قسمتهايي از پاسخ دولت        خارجهسفير اواخر وقت روز گذشته به وزارت        
سـفير  .  خوانده شد بشنود را كه توسط كفيل وزارت خارجه   ايران به اطالعيه حقوق بشر آمريكا     

مور خارجه رفته و يك كپـي از آن          خواهد خواست تا به وزارت ا      گفت كه وي از دكتر استمپل     
  .را بعد از حاضر شدن دريافت نمايد

كلنـل  .  دريافت شده است در بيمارستان دريايي بتسداپيامي مربوط به پذيرش خانم ازهاري     
 انجـام    آوريل به وقت واشـنگتن     6تا قبل از صبح      اقدامات الزم را براي آگاه كردن وي         مكنزي

  .خواهد داد
براي نفـت خـام، جهـت ذخيـره         ) قانوني(در رابطه با پيام مربوط به سلسله مراتب پذيرش          
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  .  خواهد خواست تا پاسخ دهد از آقاي بشنفت آمريكا، آقاي بروين
.  اسـت   براي يك دوره هشت ماهه تعليم هليكوپتر عازم آمريكا         هاي پهلوي   يكي از شاهزاده  

 از اداره تحقيقات ويـژه      آقاي مارتين . اند  سفير پرسيد كه آيا سازمانهاي امنيتي آمريكا مطلع شده        
  .خواهد پرسيد

يد و در آن    آخرين پيام از سيل پيامهايي كه در مورد سقف پرسنلي هستند، امروز صبح رسـ              
درخواست شده بود كه از هر يك از مناصب اصلي آمريكايي و محلي سـرويس خـارجي يـك      

ريزي شـده آمريكـايي و محلـي سـرويس خـارجي يـك                منصب و از هر يك از مناصب برنامه       
  .ن وضع ما را بررسي خواهد كردلوكلي مك. منصب كاسته شود

 از جديدترين اخبار در مورد موضوع ماهواره جهاني ارتباطات راديويي   سفير از آقاي بروين   
در هر دو موضوع، به نظـر       .  سئوال نمود   در مورد هويتزرهاي مراكش    روماني و از آقاي مارتين    

رسد كه مشكالت ناشي از تعطيالت نوروزي جهت برقرار نمـودن تمـاس بـا افـراد دولـت                     مي
  .ايران، باعث اشكال و تأخير شده است

، كه گزارش داد اوضاع جاري در مورد روابـط          وزيرمختار شب گذشته با سفير آلمان شرقي      
يك نماينده بلندپايه در آينده نزديك      . رسد، صحبت كرد    تر مي   آنها با ايران به نظر بهتر و روشن       

  . خواهد آمدبه تهران
با ما تماس خواهد گرفت تا ترتيب به نمايش درآمدن          » رولوف بني « گفت كه    اي شلنبرگر آق

پيرامون اين كه آيا يك چنين نمايشي اگر از نظر مالي توسـط             .  بدهيم عكسهاي او را در آمريكا    
طلـب و اوباشـاني از ايـن قبيـل را جلـب               وبايراني آش دولت ايران پشتيباني شود، دانشجويان      

  . نظر شد خواهد كرد يا خير، بحث و تبادل
، سخنگوي وزارت خارجه، شب گذشته در تلويزيون اعالم داشت كه يك گروه             پرويز عدل 

جديد در وزارت خارجه تشكيل خواهد شد تا ايرانيان خارج از كـشور را از جريانـات واقعـي          
  .ه اغتشاشات اخير آگاه سازدپشت صحن

پيرامـون  . شـود    مـي   عـازم شـيراز     امروز بعد از ظهر براي مالقـات بـا اسـتتون           ژنرال گست 
سفير پيـشنهاد كـرد     . موضوعاتي كه شاه ممكن است در مالقاتشان مطرح كند، قدري بحث شد           

 اجازه فروش آنها را داده است نگاهي         كه شامل چيزهايي است كه كارتر      به ليست آقاي مارتين   
.  نگاهي بينـدازد   AMST خواست تا به تأييد فروش بوئينگ        او همچنين از ژنرال گست    . بيندازند

در رابطه با تحقيقـات امنيتـي، دو پايگـاه     . صحبت كرده است گفت كه او با ربيعي  ژنرال گست 
را كه يك مـسئول     » رالف باك «،  آقاي بروين  .كامل شده و يكي به زودي به اتمام خواهد رسيد         

 گذشته  گفت كه او شبآقاي بروين. اقتصادي ـ بازرگاني جديد است، به ديگران معرفي نمود 
اي كـه آقـاي       مقداري پيرامون مـسئله   .  در مورد وام و اجاره صحبت كرده است        »سوبر«با آقاي   
مركز «خواهد در مورد آن ـ در رابطه با آينده   تجارت و بازرگاني احتماالً مي) بخش( از گارنيتز
 براي اتخـاذ يـك سياسـت واحـد           و آقاي رينو   آقاي بروين . ـ صحبت كند، بحث شد    » تجارت
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 پيرامـون شـايعات اخيـر در        آقاي لمبراكيس  . نمايندگي، با سفير ديدار خواهند كرد      هيأتبراي  
دولـت ايـران بـه      . گذاريها، تظاهرات و آشوبهاي عمومي گزارشـاتي داد         مورد اغتشاشات، بمب  

عاليتها را به اطـالع عمـوم برسـاند تـا بـدين وسـيله احـساسات                 وضوح مصمم است كه كليه ف     
  .بازي برانگيزد عمومي را عليه اغتشاش و الت

 را كـه بـه منظـور مقابلـه بـا             رياست اولين جلسه يـك گـروه رسـتاخيز          مجيدي در رضائيه 
 سفير توضيح داد كه ساختمان جديد حزب رستاخيز    . د برعهده داشت  آشوبگران تشكيل شده بو   

 از سفير بـراي شـركت در نمـايش          آقاي فري  .هاي اندكي دارد    رود، پنجره   كه به سرعت باال مي    
فعاليـت بـسيار زيـادي      » مرد گوشـت  «و  » مرد لوبيا «او گفت كه    . غذاي شب گذشته تشكر كرد    

خواهـد تـا خريـد     گذاري مشترك مي   كه ايران بيشتر سرمايه    اين گفته آقاي مهدوي   . دادندانجام  
 گـزارش داد كـه او امـروز صـبح           آقـاي مـارتين    .بيشتر غذاي خارجي، مورد توجه قرار گرفت      

 در مـورد    او همچنـين  . هاي آلماني بودنـد دريافـت داشـت         كه براي تبليغ ناوچه   را   GEبروشور  
آنها همچنان  . كند، صحبت كرد    را توليد مي  » 48شماره  «مالقاتش با نماينده شركتي كه اژدرهاي       

  .بتوانند آنها را به ايران بدهنداحتماالً دهند كه  اين امكان را مي
  .شود تر و بهتر مي  همچنان به خوبي مستحكمبرنامه دانشكده ملي جنگ

رسد و كـار بـا سـرعت در            فردا مي  NEA/EX از    گزارش داد كه جان كانلي     فلينآقاي مك ال  
  .جهت درست كردن يك ساختمان ويزاي دانشجويي تا قبل از ماه ژوئن همچنان ادامه دارد

  
  25سند شماره 

  1357 فروردين 20 ـ 1978 آوريل 9  خيلي محرمانه
   ـ سركنسول از طريق آقاي گوئلزآقاي استمپل: به  نگآقاي داولي: از

  هاي كلي از مشهد برداشت: موضوع
بـا اينكـه منظـور از سـفر       .  ديـدار كـردم     آوريل در يك سفر كنسولي از مشهد       6 تا   4من از   

  بود، فرصتي به دست آوردم تا با دكتر آموزگار         مريكايي مقيم مشهد  تماس با جامعه شهروندان آ    
.  علمي صحبت كـنم    هيأت معاون وي و چند تن از اعضاي          و دكتر نيازي   رئيس دانشگاه مشهد  

  . مالقات كردمستاندار خراسان معاون امن همچنين با آقاي معيني
 اخيراً تظاهرات نسبتاً شـديدي را بـه         بر اساس گفته افرادي كه با آنان صحبت كردم، مشهد         

شـد،    توجهي با حضور آشكار نظاميان مشاهده نمي        هر چند هيچ خسارت قابل    . خود ديده است  
ظاهراً يك انتظـار عمـومي در ايـن         . ير ابراز داشتند  اكثر مردم نگراني خود را نسبت به وقايع اخ        

 رخ خواهد داد، وجود      مارس يعني چهلمين روز پس از واقعه تبريز        30خصوص كه آشوب در     
 مـارس بـه داخـل شـهر حركـت داده      29پوش در اوايـل روز     و واحدهاي ارتش با زره    . داشت
 صـحبت نكـردم،      و بـا آقـاي معينـي       موزگـار هر چند من راجع به اين موضوع با دكتر آ         . شدند

مذاكراتشان را به كليات محدود كرده بودند؛ ولي ديگر افرادي كه با آنها گفتگـو               چونكه هر دو    
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و يكم وجود داشـته كـه         ام و سي    كردم اظهار داشتند كه عليرغم حضور ارتش تظاهراتي در سي         
 را تلزم مداخله حداقل واحدهاي زرهي كه محوطه حرم و بقعـه امـام رضـا          ظاهراً شدت آن مس   

 چندين نفر تأييد كردند كه در خالل        .اند، و نقطه تجمع تظاهرات بوده است، بود         محاصره كرده 
هايي وجود داشته ولي مشخص نيست كه آيا فقط نيروهـاي امنيتـي يـا                 اين تظاهرات تيراندازي  

 اما به طوري    ،رسد كه تظاهرات تا اول آوريل       به نظر مي  . اند  طرف از اسلحه استفاده كرده    هر دو   
كـس از ميـزان قطعـي تلفـات بـرآوردي             هـيچ . شده، ادامه يافته است     كه از شدت آن كاسته مي     

 نفر را در محوطه حـرم     10نداشت، ولي يك شايعه رايج اين است كه واحدهاي نظامي حداقل            
بايـستي  . انـد    نفر در داخل محوطه حرم كشته شـده        10 ديگر مدعي است كه      يك نقل (اند    كشته

 بلوك شهري معمـولي امريكـايي را دربـر          4متذكر شد محوطه حرم كه محصور است و حدود          
گيرد، توسط يك كمربند پهن ميداني و راههاي ختم شونده به آن محاصره شده كه خود آنها           مي

باشد، به شكل حلقه به يكديگر متـصل   ها مي  پشت مغازه  با يك ديوار كه تشكيل دهنده     ) راهها(
در عين اينكه من ترديد دارم تانكها بتوانند از درهاي اصلي خود صـحن عبـور نماينـد               . اند  شده

بر اساس گفته يك نفر، تانكها در       ) آل است   ها ايده   پوش  ليكن محوطه ميدان براي استفاده از زره      
ايجاد حريق كـه    . شود، پخش شده بودند     طه حرم ختم مي   تقاطع يك خيابان پهن نيز كه به محو       

بر طبق گفته افرادي كـه بـا آنهـا          . متوجه بانكها و احتماالً ديگر اهداف بود نيز صورت پذيرفت         
  . آوريل فراخوانده شدند4 يا 3در محوطه حرم صحبت كردم واحدهاي زرهي از 
م تحـت مراقبـت پلـيس     هايي كـه مـن ديـد        تمام پمپ بنزين  . جو عمومي هنوز وخيم است    

 آوريل بنزين خريداري كند يا هر اتومبيلي كه در          5بر اساس يك شايعه هر كس پس از         . بودند
در حاليكه هيچ كـس   .  آوريل در خيابان پارك شده باشد هدف حريق عمدي خواهد بود           6 يا   5

 موضوع را   دزدنهايي به وقوع پيوسته باشد، از قرار معلوم دانشگاه مشه           ادعا نكرد كه چنان آتش    
هايـشان را بـه       تا آن اندازه جدي دانسته كه به تمام رانندگان كارمند خود دستور داده تا اتومبيل              

خـود دانـشگاه بـا      . عوض پارك كردن در محوطه دانشگاه به خانه برده و در آنجا پارك نمايند             
د حمله واقع شده بود، امـا چنـد   تظاهرات شديدي كه من وسعت آن را نتوانستم معين كنم مور         

 علمي اشاره كردند كه دانشكده علوم بـه تـازگي پـس از يـك حملـه كـه                    هيأتنفر از اعضاي    
دانشكده علوم دانشگاه   حمله به   . نزديك بود تمام تأسيسات را منهدم نمايد، بازگشايي شده بود         

از جانب دانـشجويان    گري    آيد كه از نوع آتش زدن بوده باشد بلكه يك نوع وحشي             به نظر نمي  
 علمي اشاره كردند كه حضور در كالسها فقط در حـدود يـك سـوم                هيأتاعضاي  . بوده است 

حد عادي بوده ليكن اين موضوع تا حد زيادي با بـه عقـب انـداختن پايـان تعطـيالت نـوروز                      
  .توسط دانشجويان نسبت داشته است

رد جواني سوار بر يك      علمي كه من با وي صحبت كردم دستگيري م         هيأتيكي از اعضاي    
او گفـت كـه پلـيس از وي    . موتور سيكلت از جلو ساختمان امور اداري دانشگاه را توضيح داد    

پلـيس سـپس وي را مـورد        .  ورزيـده بـود    امتناعخواسته بود توقف نمايد، كه وي از انجام آن          
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ا دسـتگير   تعقيب قرار داده و به خاطر حمل يك وسيله انفجاري كه در زير كتش پنهان بود او ر                 
و يكـي ديگـر   (در عين حالي كه وي ادعا نكرد كه دقيقاً وسيله انفجاري را مشاهده كرده               . نمود

)  علمي به ميان گفتگو پريد و گفت احتماالً يك كوكتل مولوتـف بـوده اسـت                هيأتاز اعضاي   
يك ولي او ديده بود كه پليس جوان را دستگير كرده و شنيده بود كه پليس، وسيله را به عنوان                    

  .وسيله انفجاري توصيف نموده است
رسـد ايـن اسـت كـه      تر از صرف يك شايعه به نظر مـي     گزارش معمولي ديگري كه اساسي    

هاي عمـدي    پليس فروش بنزين به دارندگان موتورسيكلت را قدغن كرده، چرا كه ظاهراً حريق            
 تنها نظـري كـه      .اند اجرا شده است     و ديگر وقايع توسط افرادي كه بر موتورسيكلت سوار بوده         

كـس را سـوار بـر موتـور           توانم بدهم اين است كه در خـالل سـفرم هـيچ             من در اين مورد مي    
  .ها نديدم سيكلت در حال خريد بنزين از پمپ بنزين

من دو نفربر زرهي با . توجهي را مشاهده نكردم گونه حضور امنيتي قابل در خالل سفرم هيچ  
كردنـد در پـنج       زي شهر به سمت ديگـر حركـت مـي         سربازان سوار بر آن را كه از قسمت مرك        

كردند و سربازان سوار بر آن غيرمـسلح بـه    اين وسايط نقليه به سرعت حركت مي  . آوريل ديدم 
رسيدند به نحوي كه من ترديد دارم كه جابجايي آنان چيزي جز يـك جابجـايي عـادي          نظر مي 

 بـراي خـروج از مـشهد        هدهنگامي كه به طـرف شـمال مـش        ) ـ م   آوريل(در ششم   . بوده باشد 
هـاي   كردند و پـرچم    هاي ارتشي كه سرباز حمل مي       كرديم از كنار يك ستون كاميون       حركت مي 

دهنده اين باشد كه در داخـل آن          توانست نشان   قرمزي از سپرهايشان به اهتزاز درآمده بود و مي        
در .  كه يـك مـانور عـادي باشـد         مهمات دارند عبور كرديم، هر چند اين امر مجدداً به نظر آمد           

هاي اصلي شهر وجود داشتند ولي تمامـاً بـه نظـر     سربازان زيادي در قسمت) آوريل ـ م (ششم 
كردنـد و افـسري           هـاي يـك شـكلي حمـل مـي           در مرخصي باشند چونكـه چمـدان      آمد كه     مي

  .همراهشان نبود
اون استانداري، در بعد از ظهر روز پـنج          مع همانطور كه در باال اشاره شد من با آقاي معيني         

او خيلي مؤدب و خوش برخورد بود ولي آشـكارا در مـوقعيتي نبـود كـه                 . آوريل گفتگو كردم  
ي كه وارد شـدم وي بـه انگليـسي از انگليـسي بلـد      دبه مجر.  مهم صحبت كندمسايلراجع به   

. بال يك مترجم فرسـتاد    نبودنش عذرخواهي كرد، كه از حد كفايت باالتر به نظر رسيد، و به دن             
اي از مكالماتمـان از متـرجم         در اين بين ما به فارسي با يكديگر گـپ زديـم ولـي چنـد دقيقـه                 

 او رئـيس    .وي همچنين به دنبال فردي فرستاد كه من نتوانستم نامش را بفهمـم            . استفاده كرديم 
 دريـافتم   كرد و مـن     اين شخص دوم اصالً انگليسي صحبت نمي      . اداره سياسي استانداري است   

 در ضمن اين كـه رفتـارش دوسـتانه بـود از          آقاي معيني . استفاده ما از مترجم به خاطر وي بود       
 چه مـشكالتي    وي چندين مرتبه سئوال كرد جامعه آمريكاييان در مشهد        . مالقات من نگران بود   

هر چند من تأكيد ورزيدم كه اين فقـط         . مده است  به خاطر آنها آ    دارند كه يك كنسول از تهران     
يك ديدار عادي از جامعه آمريكاييان است و در قبال هيچ مشكل خاصي نيست، با اين وجـود                  
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من متذكر شدم كنگره . كنم كه وي اين پاسخ را به عنوان يك پاسخ كامل پذيرفته باشد            فكر نمي 
ن در هر كجايي كه هستند دارد و سفر من           دولت تأكيد بر مالقات مكرر ما از آمريكاييا        هيأتو  

وي مكـرراً بـر     . اولين ديدار از ديدارهايي است كه اميدوارم به صورت منظم ادامـه پيـدا  كنـد                
 تأكيد ورزيد و اظهار داشت چقدر        در مشكالتشان در مشهد    هاآمريكايياشتياق خود به كمك به      

  . گرفت  تصميم به استقرار يك كنسولگري در مشهد ميشد اگر اياالت متحده خوب مي
گري مشهد را بستيم و من پاسـخ دادم كـه هزينـه عمليـات      او سئوال كرد كه چرا ما كنسول     

 در تمام نقاطي كه مـا ممكـن اسـت مايـل بـه داشـتن                 كنسولگري ادامه فعاليت را براي آمريكا     
كند و مجـدداً      وي گفت چنين مشكالتي را درك مي      . ل كرده بود  نمايندگي در آنجا باشيم، مشك    

من چندين بار از اشتياق وي به . اشتياق خود را به كمك در هر زماني كه الزم باشد تكرار نمود           
 خيلي خشنود و راضي به نظـر         در مشهد  هاآمريكاييكمك، تشكر كردم و تأكيد نمود كه جامعه         

 كـردم كـه وي احـساس        اسـتنباط  دوستانه از يكديگر جدا شديم ولي من         ما با حالتي  . رسند  مي
تنها . ام  هاي اخير و براي كسب اطالعات اعزام شده         كرد، من مأموري هستم كه به لحاظ آشوب       

 شـب كـار   11 صبح تـا  7اشاره او به مشكالت اين بود كه كارش به حدي زياد شده كه وي از     
من احساس كـردم صـحيح نيـست كـه        )  بگويم حداقل  الب ولي ترديدآميز است كه    ج. (كند  مي

خواستم شـكي در مـورد سـفرم بـه وي انتقـال       ها را با وي دنبال كنم چونكه نمي       مسئله آشوب 
زماني كه من آنجا را ترك كردم خيلي مؤدب بود ولي هنگامي كه مترجم وي مرا با روي                  . دهم

 در آنجـا    اي با آقاي معينـي      هباز تا درب خروجي هدايت كرد، رئيس بخش سياسي براي مذاكر          
 احـساس كـرد مقـصود مـن     ممكن است كه من روي برداشت خود كه آقاي معينـي         . باقي ماند 

چيزي غير از آن است كه عنوان نمودم، زياد تأكيد كنم ولي وي در مذاكراتمان توجهش به اين                  
ام    و رئيس دانشگاه آمده    هاآمريكايي جامعه   جلب شده بود كه مشخص كند آيا من فقط به ديدار          

هـر  .  صورت گرفته اسـت     صرفاً در انجمن ايران و آمريكا      هاآمريكاييو اينكه آيا اين مالقاتها با       
كنم كار خوبي بود كه با وي مالقـات      چند كه مسئله مهمي مورد بحث قرار نگرفت من فكر مي          

مطلـب فـوق     .جام اين امر ممكن بود وي را به حد زيـادي مظنـون نمايـد              كردم چونكه عدم ان   
 اضـافي بتـوانم     جزييـات آوري    اگر در جمع  . نظر سياسي بود    بندي تقريبي سفر من از نقطه       جمع

  .كمك كنم مرا در جريان قرار دهيد
  

  ٭26سند شماره 
  1357 فروردين 30 ـ 1978 آوريل 19  خيلي محرمانه

  سايل مملكتي مهيأتمذاكرات : خالصه
ايرانيهـا بـا ارسـال      .  جلسه را با مروري از وقايع هفته پركار گذشته آغاز كرد           سفير سوليوان 

                                                                 
  .713كتاب اول، ص  ٭
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. اند؛ دولت ايـران رئـيس كميتـه پـنجم خواهـد شـد                موافقت كرده  سرباز بيشتر به جنوب لبنان    
ژنـرال  .  ديـدن كـرد   از تهـران   يزراژنرال هـ  . اند   تشكيل جلسه داده    در لندن  وزراي خارجه سنتو  

  عازم مسكو   امروز صبح تصويب شد و ونس      است، رأي كانال پاناما   ) تهران( اكنون اينجا    گريوز
  .باشد مي

 خواست تا گزارشي در مورد شركت ايـران در جلـسه ويـژه خلـع                سفير از آقاي لمبراكيس   
 خواست تا يك نسخه از پيام مربوط به سازگاري          او از كلنل واندرمير   .  بدهد سالح در نيويورك  

 در مـورد برنامـه كـشوري آژانـس ارتباطـات            او از آقاي شـلنبرگر    .  بدهد آواكس ايران و تركيه   
  .سئوال نمود) USICA(ي اياالت متحده الملل بين

يي كارمنـدان هـستند     ال نوشـتن گزارشـهاي كـار      وزيرمختار از همه كنسولهايي كـه در حـا        
  . خواست كه تا فردا آنها را به اتمام رسانده و به مسئول بررسي برسانند

گروه هنرمنـدان كمـدي   .  ارائه دادUSICA گزارشي در رابطه با فعاليتهاي اخير      آقاي شلنبرگر 
 در  يك گروه دبيرستاني از آمريكـا     .  ظاهر خواهند شد    و شيراز  ظرف چند روز آينده در اصفهان     

سـرزمينهاي خـارجي مـشغول بـه كـار          شهر است كه در جهت بهتر نمودن برنامه تحـصيالت           
  .وارد خواهد شد) به اينجا (لي هوفستدلررهفته آينده قاضي ش. باشد مي

برنامـه آنهـا    .  در شهر است   تره از بانوان، از جمله خانم پاتر استوا       سفير گفت كه يك گرو    
سفير در مورد گروهي كه عكـس آنهـا         . باشد   مي  و شاهدخت اشرف   شامل ديدار با شهبانو فرح    

هاي امروز چـاپ شـده        رساندند و در روزنامه      را به شهبانو مي    را در حالي كه سالم خانم كارتر      
 و خـانم و      هيكس آنها خانم و آقاي كارلتون    : نكته. (شناخت  كسي آنها را نمي   . بود، پرسش كرد  

  ).دند دوستان شخصي كارترها بوآقاي جيمز بيشاپ
او از سـفير    . برنـد    در جنوب به سر مي      با ژنرال گريوز    گفت كه ژنرال گست    كلنل واندرمير 
شـود،    مـي  كه به زودي جانـشين ژنـرال مـولر    آوريل با ژنرال استون23 ـ  29در مورد مالقات 

 به سـخنگويان رسـمي      »ژورنال دو تهران  « گزارشي در مورد حمله      آقاي لمبراكيس  .سئوال كرد 
. كننـد، داد    اظهـار مـي   » شود  ترين دوران تاريخش وارد مي      كه جمالتي از قبيل ايران به خطرناك      

 را مطـرح و پيرامـون آن بحـث          ، عاملي ، انصاري مجيديوي همچنين گزارش تهيه شده توسط       
  .  درباره دخالت خارجي در ايران جالب بودندجمالت عاملي. كرد

سفير در مورد تبليغات يك رستوران كه بر روي ديوار سـفارت نوشـته شـده بـود، سـئوال                    
  .نمود

 منحـل شـده      گفت كه او از انگليسيها شنيده كه كميسيون مشترك ايتاليـايي           آقاي لمبراكيس 
شـايع اسـت    . بيني كرد كه انگليسيها نيز به زودي دست به چنين كاري خواهند زد              است و پيش  

  .خورند كميسيونهاي مشترك به درد آينده نمي مطرح كرده است كه كه دولت آموزگار
 مـسايل ، كـه در پـي       از مالقات معاون وزير حمـل و نقـل داونپـورت          ) Boyce (آقاي بويس 

كميسيون مشترك اقتصادي كه در واشنگتن پيرامون آنها بحث شده بود در شهر است، گزارشي               
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  .داد
اره جلسه مركز تجارت با نمايندگان بازرگاني و دولت صحبت نمـود و آن را                درب آقاي رينو 

  .اش تشكر كرد او از سفير براي معرفي خوب و ساده. توصيف كرد» خوب و مفيد«
آقاي .  در اينجا خواهد بود     پرسيد كه آيا وي در طي مالقات خانم فالكو         سفير از آقاي دديچ   

 مـشغول اسـتراحت و تفـريح         اظهار داشت كه وي اينجا خواهد بود منتهي دكتر اسـتمپل           يچدد
 برنامه سفر خود را تغيير بدهد تـا بتوانـد بـا دكتـر               كردند كه فالكو    آنها پيشنهاد مي  . خواهد بود 

  .كند مالقات
او تقاضـاي يـك هفتـه       . پاياني تاالر جديـدمان صـحبت كـرد       رد كارهاي    در مو  آقاي بنرمن 

  . مهلت قبل از شروع انتقادات كرد
  

  ٭27سند شماره 
  1357 ارديبهشت 6 ـ 1978 آوريل 26  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
دسـتور ادامـه مـذاكرات       جلسه را با گزارشي در مورد ايـن كـه مـا بـاالخره                سفير سوليوان 

 مالقـات    امـروز بـا منـصور      آقاي ميكلـوس  . دوطرفه انرژي اتمي را دريافت داشتيم، آغاز نمود       
رسد كه در قانون فروش هواپيما بـه           به نظر مي   طبق گزارشات رسيده از واشنگتن    . خواهد نمود 
تـأثير    اگر كنگره ميزان فروش را پايين آورد، ايران نيز تحت         .  مشكلي پيش آمده است    خاورميانه

، جرج  سفير تفسيري در مورد ميهمانان برجسته ما، رونالد ريگان         .اين تصميم قرار خواهد گفت    
 محـل تجمـع حـزب       رسـد كـه تهـران       مود و ادامه داد به نظر مي       ارائه ن   و مارگارت تاچر   بوش

 در مـورد آن نماينـده مجلـس كـه مخـالف             سفير از دكتـر اسـتمپل      .مخالف كنگره خواهد بود   
ـ       دكتر استمپل .  بود سئوال نمود   گذاريهاي تهران   بمب ود كـه اخيـراً      گفت كه او همان مزاحمي ب

 در مـورد مفـاد      سـفير از آقـاي گـوئلز       . را ارائه داده اسـت     اليحه سانسور دولت در مورد تبريز     
 آقـاي گـوئلز   . درخواست براي تسليم پاسپورتهاي كاركنان شركت بل به شركت، سئوال نمـود           

مربوط به كار غيره بـه ايـن پاسـپورتها نيازمنـد            گفت كه شركت مزبور صرفاً براي گفتن اوراق         
آقـاي   .شـود   گيرد، ولي پاسپورتها دوباره بازگردانـده مـي         خيلي زيادي مي  اين عمل وقت    . است
 گفت كه وزارتخانه رسماً ما را به دليل عدم وصول به موقع برنامه مالي توبيخ نمـوده                   سوميكل
  .وع حساسيت دارد نسبت به اين موضPERاو گفت . است

ي آمريكـا   المللـ    گزارشي در مورد بازديدكنندگان فعلي آژانس ارتباطـات بـين          آقاي شلنبرگر 
)USICA (كارشناس انرژي خورشيدي جـري      ور ديويد آبتر  ، پروفس قاضي شرلي هوفستدلر  . داد ،

 براي شركت در كنگره علمي، فرهنگي در شهر هـستند و            و اهالي آمريكا  ) Weingarter (ونگارتر
                                                                 

  .716كتاب اول، ص  ٭
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 م سرخانه دخترش و فرانسيس نايـت      ، دخترش، معل  گروه آخر شامل خاخام كرف    . يا در راهند  
  .است

 گفت شنيده است كه ديروز برخوردي جدي بين گروههاي موافق و مخـالف          آقاي شلنبرگر 
او همچنـين   . كالسها در سه دانشكده تعطيل شده اسـت       .  رخ داده است   رژيم در دانشگاه تهران   

 اسـت بـه چـشم    هايي مبني بر اين كه شاه نوكر كـارتر   اعالميه در اطراف دانشگاه مليگفت كه 
  .گيرد او متذكر شد كه اين كارها از سوي مخالفين رژيم انجام مي. خورد مي

 در مـورد    »رينهـارت «ز سفير   اي از دوستداران را دعوت به ديدن فيلمي ا           عده آقاي شلنبرگر 
، سفير گفت كه او با در جواب سئوالي از طرف آقاي بروين . نمودUSICAسازماندهي جديد در 

انگليـسيها ايـن عقيـده را بـه گـوش           . گذاري دريا صحبت كرده اسـت        درباره مين  سفير پرسون 
 در شـركت ملـي نفـت        اند مستقيماً اين موضوع را با انصاري        اند، گرچه نتوانسته    دهايرانيان رسان 

 در مورد گفته شاه مبنـي        گزارشي درباره اصالحيه رستاخيز    دكتر استمپل  . در ميان بگذارند   ايران
پس از تصحيح اشتباه چـاپ، گزارشـگر نـرخ          . رسيده است، ارائه داد   % 6/12 به   بر اين كه تورم   

كند ولي در حال حاضر محل اختفاي كسي كه مرتكب اين اشتباه شده               اعالم مي % 6/17تورم را   
 امـروز جهـت     در گزارش ديگر حزب، جناح سازنده حزب رستاخيز        .باشد  است، مشخص نمي  

 گزارشـي جـز رفـتن بـه مزرعـه           آقاي فـري   . است ماييهاي مردم عازم اصفهان   شركت در راهپي  
در عـوض   فرنگي تازه براي سـفير فرسـتاد و او آنهـا را               مهدوي مقداري توت  .  نداشت مهدوي

 گـزارش داد كـه هنـوز بـه نظـر            كفرمانـده هـا    . خواهد داد  انگورهاي ترش به فرماندار ريگان    
نماينـدگان آلمـاني    . را در دسـت دارنـد      بازار فروش كشتيهاي تفريحي      8 تا   4رسد هلنديها     مي

سـفير گفـت بعـضي از       . ديروز ايران را ترك كردند و طبق برنامه در ماه ژوئيه برخواهند گشت            
ه ايرانيان در مدت زماني كه در انتظار تصويب يـا عـدم تـصويب               اند ك    به او گفته   مقامات آلمان 

 هـستند، حـدود انتخـاب خـود را بـاز      هـاي سـاخت آمريكـا    امكان استفاده از يك سري سالح 
 دكتـر آدلـر   .  گزارشي در مورد انقضاي يك قرارداد جديـد اظهـار نمـود            آقاي دديچ  .اند  گذاشته

 هستند بايد بـا دولـت ايـران در     ت كه بر طبق شايعات، دانشمنداني كه همراه پرزيدنت شيل         گف
او گفـت ايـن عمـل نگـران كننـده بـود، چـون بـا                 .  نمايند مذاكرهمورد دو نيروگاه اتمي ديگر      

  .دارد در مورد طرح خريدهاي ايرانيان مغايرت اطالعات وستينگهاوس
  

  ٭28سند شماره 
  1357 ارديبهشت 13 ـ 1978 مي 3  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
 موجـب تغييـري اساسـي در     جلسه را افتتاح كرد و گفت كه وقايع افغانستان         سفير سوليوان 

                                                                 
  .718كتاب اول، ص  ٭
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ما . تا كابوسي بود كه به حقيقت پيوستبراي ايرانيان كود. موقعيت استراتژيك منطقه شده است
او گفت كـه    . توانيم انتظار تغييراتي در روش روسها، افغانها و مخالفان ايراني را داشته باشيم              مي

  . مشغول بررسي براي شناسايي رژيم جديد هستيم
 را در جنـوب ديـد و        او شـاه  . دانان در شـهر بـود       المللي حقوق    از كميسيون بين   ويليام باتلر 

 را  شاه ظـاهراً نظريـات بـاتلر      . نظرات خود را در مورد تغييرات در سيستم قضايي ارائه داد            نقطه
  .كند  در اين مورد تلگرامي تهيه ميآقاي لمبراكيس. پذيرفت

 آن  با گودرزنيـا  آقاي مارتين . وني سئوال كرد   در مورد مسئله بمب نوتر     سفير از آقاي مارتين   
  .را به عهده خواهند گرفت

 5 در روز هاي او براي ديدن شاه در جزيـره كـيش    در مورد برنامهما پيامي از نلسون راكفلر   
  .  وضع ذخاير سوخت را بررسي خواهد كردسرگرد مكنزي. ماه مه داريم

 در آن    مملكتي است كه آقاي لمبراكيس     مسايل هيأتسفير اشاره كرد كه اين آخرين جلسه        
اً وقـايع ايـران را از   ر در رابطه بـا ايـران، گفـت كـه دقيقـ      سال كا13وي پس از  . شركت دارند 

  .د داشتنظر خواه موقعيت جديد خود، تحت
 سپس پيشنهاد ايران را مبني بر فراهم كردن نيروهاي بيشتري براي نيروهـاي              آقاي ميكلوس 

در . نـشيني اسـرائيل مـورد بحـث قـرار داد             مشروط بر عقب    در لبنان  پاسدار صلح سازمان ملل   
ع داد كه وزارتخانه تصميم گرفته به علت اين كـه گزارشـات قـوانين             گزارش آخر خود او اطال    

هـاي هفتگـي را ارسـال         دريايي بسيار مفصل و جزء به جزء است، از اين به بعد فقط خالصـه              
  .نمايند

 كه توسط شاهدخت اشرف   » هنددآموزش اخالق از طريق     «، در مورد نمايش     آقاي شلنبرگر 
گفـت    هنگامي كه آنجا بود با معاون رياست پروتكل كـه مـي           . گشايش يافت، گزارشي ارائه داد    
  . ديكته شده، صحبت كرد از روسيهمطمئن است كودتاي افغانستان

ل يي دانشمند علوم سياسي بتر به خوبي برگزار شد و ديويد آمالقات قاضي شرلي هوفستدلر   
)Yale (آيد آخر اين هفته به ايران مي.  

 و اطرافيـانش در حـال   ، خاخـام اسـت  را ديروز ديده سفير خاطرنشان كرد كه خاخام كرف 
  .ايجاد طرح نسبتاً بزرگي هستند

 قـرارداد منعقـد     گزارش داد كه مأموراني كه با نماينده محلي فـورد         ) Conolly (كنليدريادار  
 تحقيق خواهد   آقاي بنرمن . گذارند  كردند، دريافتند كه سفارشات را با فروشنده در ميان نمي           مي
  .كرد

 گزارش آمار جديد ما از تجارت خارجي ايران را در سال مـالي گذشـته ارائـه                  آقاي بروين 
افزايش يافته است و ايـن هـر دو تـا           % 7و صادرات غيرنفتي تا     % 4/3واردات غيرنظامي تا    . داد

 در مورد حوادث پي در پـي و مالقاتهـاي وزراي            آقاي لمبراكيس . حد زيادي به تورم مربوطند    
  . گفتگو كرد و مراكشارجه ايتالياخ
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سفير .  گزارشي در مورد ديدار پيشنهادي وزير كشاورزي با وزير برگلند ارائه داد            آقاي فري 
ت تـا   مـشورت و همـاهنگي شـده اسـ    پرسيد آيا در مورد اين مسئله با وزارت خارجه آمريكـا         

  . گفت كه بررسي خواهد كرد به عمل آيد؟ آقاي فريپذيرايي مناسبي در بندر ورودي آمريكا
انـدازهاي زيردريـايي     در مـورد فـروش موشـك    در مورد تالش شركت گولـد      آقاي مارتين 

اي داده و      نوشـته  ي بـه نيـروي دريـايي آمريكـا        للهـ ا  ظاهراً دريادار حبيـب   .  گزارش داد  MKـ48
شـود و اگـر       انداز زيردريايي خواسته تا ببينـد چـه وقـت توليـد مـي               اطالعاتي در مورد موشك   

 ر كنلـي  ترخيص شد و به دست رسيد آيا براي زيردرياييهاي آلماني مناسب است يا نه؟ دريـادا               
  .گفت كه زيردريايي احتماالً هرگز ترخيص نخواهد شد

.  خواهد داشت   گفت كه او اين شنبه مالقاتي در رابطه با مسئله زمين در تبريز             ينگلزجآقاي  
  .او خاطرنشان كرد كه معامله همچنان در حال پيشرفت است

 در حال حاضر با شش      )FAA(گزارش داد كه بنگاه هوانوردي كشوري       ) Byrnes (آقاي بيرنز 
 ميليـون دالري بـه وزارت       5/18بودجـه   .  نفر متخصص دائمي خود در حال كار است        9نفر از   
رود يكي    اميد مي . باشد   مي مات آمريكا  ارائه شده كه قسمت اساسي آن براي كاالها و خد          جنگ

  . باشداز اجزاي اصلي آن برج جديد مهرآباد
 توضيح داد كه هواپيمـا در حـال يـك    آقاي بيرنز.  سئوال كردT ـ  34سفير در مورد سانحه 

  .تمرين نمايشي بود
نظر يك نفر در مـورد         برگشته بود، گزارشي در مورد نقطه       كه تازه از افغانستان    آقاي وستلي 

  .ارائه كردكودتا 
 گـزارش كـه انـرژي خورشـيدي          ايـن  المللي خورشيد را با     ي از روز بين   ات اطالع آقاي رينو 

  .احتماالً بهترين كار مركز تجارت بود، ارائه داد
 از دوازده هنرمنـد معاصـر        گزارشـي در مـورد نمـايش انجمـن ايـران و آمريكـا              ون اس آقاي

 در اظهارنظر آخر خود گفت كـه معمـوالً كلمـه معاصـر بـه                آقاي ميكلوس . آمريكايي ارائه داد  
  .شود ترجمه مي» ديوانه جهنمي«عنوان 
  

  ٭29سند شماره 
  1357 ارديبهشت 16 ـ 1978 مي 6  خيلي محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  A ـ 005  ـ اصفهان،كنسولگري آمريكا: از
  اغتشاشات در اصفهان: موضوع

شـدگان تظـاهرات       مارس، يعني بزرگداشـت كـشته      28ريخ  اصفهان از تا  : آغاز خالصه متن  
 فوريه، شاهد تظاهرات مداومي بوده است كـه احـساس نـاامني را در ميـان                 18 در تاريخ    تبريز

                                                                 
  .793 كتاب ششم، ص ٭
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ها و تاكتيكهاي دولت ايران       جوامع ايراني و آمريكايي افزايش داده، و ايرانيها را نسبت به انگيزه           
كـاران را وارد      يراً ماهيت تظاهرات تغيير كرده و بـسياري از محافظـه          اخ. اعتماد ساخته است    بي

در صـورتي كـه روش   . درگيريها ساخته و احساسات ضدآمريكايي نيز در حال پيـدايش اسـت           
نظمي شديدي حاكم شـده و منـافع شـهروندان            جديدي در ممانعت از درگيريها ابداع نشود بي       

  .پايان خالصه متن. افكندآمريكايي مقيم اينجا را به مخاطره خواهد 
  

  جنگ و گريز و وحشيگري
  كه سبب كشته شدن بسياري از افـراد گرديـد، در اصـفهان              روز پس از شورشهاي تبريز     40

 روزه، قـوت پيـدا      40نيز احتمال بروز چنين درگيريهايي آن هم در آخرين روز از عزاداريهـاي              
گويند كه انتظار بروز آشوب را نداشتند، اما دفاتر امنيتي و دولتـي     ميمقامات محلي   . كرده است 

در نگـاه اول،    . بردنـد    سـاعته بـه سـر مـي        24بـاش     به مدت سه روز قبل از اين تاريخ در آماده         
در چند دفتـر شـهرداري و بانـك         ) پرتاب سنگ ( مارس از حمله و وحشيگري       28رويدادهاي  

ياباني بـه سـرعت وضـع عـادي پيـدا كـرده و حـضور                جمعيتهاي خ . شدند  اهميت تلقي مي    كم
ولي دو  . كارمندان در محل كار و پليس در محلهاي كنترل ترافيك نيز جنبه عادي خود را يافت               

 يعني در هر  روز بعد و به خصوص هر روز بعد از آن رويدادهاي مشابه ديگر به وقوع پيوست،
بانكها، سـينماها،   (أسيسات فاقد نگهبان    مورد چند نفر اتومبيل يا موتورسيكلت سوار به طرف ت         

كردنـد و يـا       ور شده و به طرف آنها يا سنگ پرتاب مـي            حمله) فروشيها و دفاتر دولتي     مشروب
از سـي و   . شـدند   كردند و پس از آن مهـاجمين ناپديـد مـي              زا، كه اغلب عمل نمي      بمبهاي آتش 

پـس  .  دستگيري نشده است   كدام منجر به رويارويي با پليس و يا         شش حمله گزارش شده هيچ    
  .از ده روز اول اين حمالت كاهش يافت، اما تا اواسط ماه آوريل همچنان ادامه داشت

  
  تباني؟/ درگيري دولت ايران 

با ادامه اين حمالت در نقاطي كه پليس حـضور نداشـت و بـا تحقيقـات پلـيس كـه فاقـد                       
را در محكوم سـاختن فعاليتهـاي       ها مطالبي     هرگونه اطالعات دقيق و يا دستگيري بود، روزنامه       

كردنـد    درخواست مي » سازمانهاي وفادار و مردمي ايران    «منتشر ساخته و از     » عناصر ضددولت «
هـاي    جوخـه  «كه مانع از ادامه اين اعمال گردند، در نتيجه سازمان دفاع غيرنظـامي در اصـفهان               

محـركين  «موفق بـه درگيـري و دسـتگيري          را تشكيل داد و آنان برخالف پليس سريعاً          ٭»اقدام
  .و تحويل آنان به پليس گرديدند» مظنون

 مورد سوءظن واقع گرديد تا اين كه اكثريت مردم اين شـهر بـه ايـن                 اين روش در اصفهان   

                                                                 
دهد، يعني واحدهاي سـپاه   هاي اقدام با همان عبارتي كه دولت ايران مورد استفاده قرار مي        هدر گزارشات سفارت از حوز     ٭

 .شود، هر دو يكي هستند مقاومت ياد مي
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. شـده اسـت     نتيجه رسيدند كه خرابكاريها بنا به دستور دولت ايران و با حمايت آن انجـام مـي                
ظـاهراً مردمـي ولـي      » چماق به دستهاي  «كه هدف دولت از اين كار توجه پيدايش         شد    گفته مي 

توانـست   هاي اقدام سازمان دفاع غيرنظامي بعداً مـي         اين جوخه . باطناً نظامي و امنيتي بوده است     
، چـون   قـرار گيـرد   بـرداري     و يا نيمه قانوني مورد بهره     عليه مخالفين دولتي به صورتي مشروع       

در زمينـه حقـوق بـشر و        ) بـه خـصوص آمريكـا     (ه دليـل مخالفـت جهـاني        دولت قادر نبود ب   
شـود    اين امر سبب مـي    . سركوبهاي اعمالي از طرف دولت، مستقيماً مرتكب چنين اعمالي شود         

كــه دولــت ايــران علنــاً بتوانــد از حقــوق و آزاديهــاي بيــشتر طرفــداري و در عــين حــال از   
اي   هروندان عالقمند كـه قادرنـد مخـالفين را بـه طـرز وحـشيانه              آن گروه از ش   » كاريهاي  افراط«

  .سركوب كنند، ابراز تأسف و نگراني نمايد
عدم مواجهه هميشگي پليس و اين خرابكاران را اصفهانيها عامل اصلي پيدايش اين فرضـيه       

بـاش هـستند و       نيروهاي امنيتي آن هميشه به حال آمـاده         شهري است كه   دانند چون اصفهان    مي
نيروهاي امنيتي در   نظر دارند و علت اين خرابكاريها نيز يا اطالع كافي از حركات               شهر را تحت  

تفاوتي مردم در برابر پيدايش اين خرابكاريها در غياب نيروهاي پلـيس و يـا                 شهر است و يا بي    
رابكاري جور  هاي خ   اولين دليل با هماهنگي و يكسان بودن شيوه        .همكاري دولت با خرابكاران   

هاي اقدام سازمان دفاع غيرنظامي       آيد و دومي به لحاظ حضور و موقعيت ناگهاني جوخه           درنمي
سازند كه    عالوه بر اين اصفهانيها خاطرنشان مي     . كند  واقعيت ندارد كه جا را براي سومي باز مي        

ارده توسـط   با وجود رايج بودن اين رويدادها، ميزان خسارات وارده ناچيز و مغاير خـسارات و              
  .باشد گونه اهداف در تبريز مي مانتظاهركنندگان واقعي عليه ه

  
  تظاهرات مرحله دوم

 تظاهراتي همراه بـا عكـسها و اسـامي          كار در دانشگاه اصفهان     گروههاي دانشجويي محافظه  
. ابكاريهاي ايذايي كامالً متفاوت بـود      مارس برپا كردند كه با خر      31 تا   29 مورخه   قربانيان تبريز 

گرچـه  (پس از اين مراسم اعالم يك هفته اعتصاب يادبود كردند كـه بـه خـوبي پيگيـري شـد               
ـ               تـا اينجـا    ). دكتابخانه و اتاقهاي مطالعه مملو از دانشجوياني بود كه در تدارك امتحانـات بودن

د آبـا   اي در مسجد حسين     يل، واقعه  آور 14ولي در تاريخ    . اي پديدار نشده بود     كننده  عامل نگران 
بنا به گزارشات واصله يـك مـالي        . نزديك دانشگاه رخ داد كه نتايج خطرناكي به دنبال داشت         

اعالم كرده بود كه قصد دارد در مورد خطراتي كه در ايران اسالم را              ) رهبر مذهبي (كار    محافظه
اهانش به محض ورود به مسجد، با پليس روبرو شـدند  وي و همر. كند، سخن بگويد    تهديد مي 

گذشـته از   . كه قصد داشتند مانع ورود وي به مسجد شوند كه در ايـن كـار نيـز موفـق شـدند                    
شـاهدان عينـي    . توز را به سوي خود جذب نمود        موقعيت، مناقشه مربوط جمعيتي عظيم و كينه      

 شدند و افراد مـسلح نظـامي داراي         گويند كه چهار وسيله نقليه نظامي به اين صحنه نزديك           مي
هاي خودكار از آنها پياده شده و از خود حركات و نظم و ترتيب نظامي                 تفنگ، سرنيزه و سالح   
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كـار را     هـاي محافظـه     ظاهراً همين نيروها محل سكونت چهـره      . نشان دادند ولي تيراندازي نشد    
هـا ايـن      روزنامـه . ود بردنـد   نفر را جهت بازجويي با خـ       50 تا   20مورد تهاجم قرار داده و بين       
 قلمـداد كردنـد، كـه       هاي اقدام سازمان دفاع غيرنظامي در اصفهان        واقعه را اولين فعاليت جوخه    

تهران ژورنال،  (طي آن هشت نفر يا به جرم تحريك آشوبهاي اخير و يا توزيع نشريات مخرب                
ه اين افراد همان نظاميان بودند ولـي        گويند ك   دستگير شده بودند، رابطهاي من مي     ) 4/16/1978

  .در حين اقدام نشانهاي نظامي خود را به تن نداشتند
 آوريـل حـدود     18شـنبه     ، روز سه  آباد  العمل خصمانه نسبت به رويداد حسين       در يك عكس  

هاي ساختمانها و   م به شكستن پنجره    گرد آمدند و اقدا     دانشجو در محوطه دانشگاه اصفهان     500
ماشينهاي پارك شده در محوطه دانشگاه كرده، و پس از خروج از دانشگاه به طرف هتلـي كـه                   

 سـنگ پرتـاب نمـوده، و در نهايـت بـه             در آن نزديكي قرار داشت و يك شعبه بانك صادرات         
پليس نيز به اين    . ور شدند   يكي از خيابانهاي اصلي نزديك دانشگاه حمله       در   كوال  كارخانه پپسي 

بنـا بـه    . (منطقه هجوم آورد و تيراندازي شروع و حداقل دو تن از دانشجويان دسـتگير شـدند               
گفته شاهدان، تعداد بسياري از دانشجويان توسط پليس دستگير شدند، ليكن بعداً آزاد گرديدند              

 23در روز يكـشنبه     ). انـد   زجويي مورد ضرب و شتم قـرار گرفتـه        و مدعي شدند كه درحين با     
 دانشجو محوطه دانشگاه را ترك و جريان ترافيك را مختل كـرده و چنـد                2000آوريل، حدود   

 به يكـي    ،نفر از رانندگان را از اتومبيلهاي خود بيرون كشيدند، ولي به محض آغاز حمله پليس              
  .د نيز بيش از بيست نفر دستگير شدنداز مساجد محل پناهنده شدند، در اين مسج
 درصد دانشجويان به برگـزاري تظـاهرات داراي         10در همان حال در داخل دانشگاه حدود        

ماهيت ارتجاعي مذهبي پرداخته و دانشجويان دختري را كه چادر به سر نداشتند مورد اهانـت                
. از كالسـها را تـرك نماينـد     قرار داده و سعي داشتند دانشجويان را وادار كنند كه براي انجام نم            

شـدند، امـا بـسياري از آنهـا در برنامـه              اكثر دانشجويان به دليل امتحانات در كالسها حاضر مي        
جلسات رئيس و ديگر مقامات اداري دانشگاه شركت كرده و خواهان اجراي فـرايض اسـالمي                

 كالسـها بـراي     زنان چادر به سر كنند، محل غذاخوري آنها تفكيك شده،         (. در دانشگاهها شدند  
هـا بـه خـاطر گرايـشات           درصـد از كارمنـدان دانـشكده       30انجام نماز تعطيل گـردد و حـدود         

اي بـا حـضور رياسـت دانـشگاه شـركت              نفر در جلسه   3000حدود  ). غيراسالمي اخراج شوند  
رئيس دانشگاه نيز در اين جلـسه حاضـر شـد،           . نمودند تا اين تقاضاها را نزد وي مطرح سازند        

ها را نپذيرفت و به دانشجويان دستور داد كه يا بـه كالسـها بازگـشته و يـا اخـراج                     ليكن تقاضا 
هـاي فـشار قـوي آب متفـرق       پس از عزيمت وي، جمعيت خشمگين با توسل بـه لولـه           . شوند

  .گرديدند
  

  العمل شايعات و عكس
شـايعات  . در تمام موارد فوق، شهر و به خصوص جامعه آمريكايي دستخوش شايعات بود            
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لـيكن تازگيهـا يـك نـوع      . آميز نشأت گرفته از درون اين جامعـه بـود           داراي ماهيت اغراق  ابتدا  
چند نفر با من تماس گرفته و در مورد ربوده شدن يـك             . كننده پديدار گشته است     شايعه نگران 

ــشجويان در نزديكــي     ــع دان ــايي، تجم ــر روي دو زن آمريك ــايي، اسيدپاشــي ب ــودك آمريك ك
 در اتوبوسهاي شـهري و چنـد فقـره حملـه و             هاآمريكايي، حمله به    اقامتگاههاي چند آمريكايي  

در مدرسـه ابتـدايي پـس از ايـن شـايعات، ميـزان حـضور                . تجاوز سـئواالتي مطـرح نمودنـد      
ي كـه  يولي هيچ يك از اين شايعات واقعيت نداشت و آنها        . آموزان به شدت كاهش يافت      دانش

رسيد   چنين به نظر مي   . اني پخش شده بودند   اير) نامشخص(قابل رديابي بودند نيز توسط منابع       
باالخره ظاهراً سـاواك  . كه شخصي عمداً سعي دارد با اين شايعات آمريكاييان را متوحش سازد      

با يكي از افسران امنيتي تماس گرفته و به وي گفته بود كه دو زن آمريكايي از اتومبيلهاي خود                   
 آنهـا عكـسبرداري شـده اسـت و ايـن منبـع              بيرون كشيده شده، لباسهاي آنها دريده شده، و از        

 به مقام مزبور دستور داده بود كه با انتشار يك بولتن امنيتي از زنهاي آمريكايي بخواهـد        ساواك
گونه تحقيق بيشتر طبق دستور دريـافتي         او نيز بدون هيچ   . كه از اقامتگاههاي خود خارج نشوند     

 گرديد و بسياري    هاي آمريكايي از اصفهان     بب فرار خانواده  عمل نمود و انتشار بولتني امنيتي س      
ش ريكي از منـابع دانـشگاهي گـزا       . باشند  از افراد باقيمانده نيز متقاضي خروج از اين منطقه مي         

 توزيـع   هاآمريكايياي در تمجيد از موفقيت آنها در ترسانيدن           داد كه در ميان دانشجويان، كتابچه     
ها ادامه دهند، ليكن صحت ادعاي توزيع اين  پراكني ا خواسته شده كه به اين شايعه  شده و از آنه   

عالوه بر اين يك شركت ديگر تهديدهاي تلفنـي و كتبـي            . فته است رنشريه مورد تأييد قرار نگ    
دريافت نمود، و يكي از مقامات ژاندارمري نيز گزارش داد كه چند گروهان ديگر نيز تهديدات                

حاكي است كه مالي مسجد     جانب  باالخره، يكي ديگر از گزارشات اين     . اند  مودهتلفني دريافت ن  
هاي ضدشاهي خود مطالب ضدبيگانه و ضـدآمريكايي          د و چهار مالي ديگر در خطابه      آبا  حسين

 شان در حال تشكيل نيروهاي دفـاع از خـود، عليـه    اند و آنها و دانشجويان حامي را نيز گنجانده 
  .باشند هاي اقدام سازمان دفاع غيرنظامي، مي حمالت جوخه

  
  تجزيه و تحليل

 را بـه خـوبي تحـت كنتـرل          انـد اوضـاع اصـفهان       به نظر من نيروهاي دولت ايران نتوانسته      
رسـد،    كه بعيد به نظر مي     تباني دولت در خرابكاريها هر چه باشد       واقعيت مشاركت و  . درآورند

تاكتيكهاي بسيار متضادشان در مقابله با آنها و        ) .اي نيست   يا انكار آن نيز كار ساده     ولي اثبات و    
هاي سازمان دفاع، مقصر بودن آنها را در  كار دانشجو و نيز تشكيل جوخه تظاهركنندگان محافظه

قدرت و خشونت روزافـزون، تظـاهرات     . گر ساخته است    انظار دانشجويان و مردم حتمي جلوه     
با افزايش قـدرت آن،     . العملي است در مقابل تهديدات موذيانه دولت ايران          عكس كاران  محافظه

ي شود كـه عبارتنـد از   رهميشه اين خطر وجود دارد كه اقدامات ضد دولتي متوجه اهداف ديگ   
، كه از ميان آنها آمريكاييـان بـه مرحلـه جنـون             جوامع يهودي، آمريكايي و بهايي مقيم اصفهان      
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هاي سازمان دفـاع غيرنظـامي و نيروهـاي دفـاع از خـود                درگيري آشكار بين جوخه   . اند  رسيده
مردم در عـين ناراضـي بـودن از وضـع موجـود،             . تواند سبب گسترش سريع شورشها گردد       مي

به طور مثال، با وجود ايـن كـه اقليـت كـوچكي از              . باشند  كارانه مي   العمل محافظه   هوادار عكس 
كل دانشجويان در جلسه مالقات با رئيس دانـشگاه         % 45 هستند، ولي    دانشجويان واقعاً معترض  

پاش توسط پليس جهت متفرق سـاختن ايـن جمعيـت             ر شدند و استفاده از ماشينهاي آب      ضحا
مقامـات آمريكـايي اكنـون در حـال هـشدار دادن بـه              . موجب افزايش پيروان افراطيون گرديـد     

بـه نظـر مـن در       . گفتند نبايد از چيزي ترسـيد        مي ها بود كه       هستند در حالي كه هفته     هاآمريكايي
اگر آرامش كوتـاهي    . كند   را تهديد نمي   گونه خطري آمريكاييان يا منافع آمريكا       حال حاضر هيچ  

ولي بحراني شـدن اوضـاع،      . ي مقيم اين شهر از بين خواهد رفت       هاآمريكاييبرقرار شود، ترس    
 انداختـه و ممكـن اسـت پرسـنل مـشغول بـه كـار در                 امنيت شخصي آمريكاييان را بـه خطـر       

  .هاي آمريكايي هدفهاي بزرگ ثانوي تظاهرات وسيع قرار گيرند پروژه
توانـد مـانع از       تنها مداخله خارجي مي   يابد، ظاهراً در حالي كه روحيه تظاهرات گسترش مي

 وقـوع   در حقيقت اين رويداد خارجي ممكن است تا بـه حـال بـه             . بروز خشونت بيشتر گردد   
كودتاي كمونيستي در كشورهمسايه ايران يعني افغانستان كه گويا تحت پوشـش            . پيوسته باشد 

اي داشته است چـون سـه روز          كارانه انجام گرفته، تأثير هشيار كننده       تظاهرات مذهبي و محافظه   
اگر تظاهركنندگان متقاعد شوند كه تظاهرات آنها كمكي        . است كه تظاهراتي برگزار نشده است     

بـا ايـن    . ه پيشبرد اهداف كمونيستي خواهد بود، سعي خواهند كرد جنجال آنچناني برپا نكنند            ب
حال، حتي اگر اصفهان آرام شود، مشخص شده كه عناصر ارتجـاعي مـذهبي قادرنـد حمايـت                  
بسياري از مردم را جلب كرده و جمعيت عظيمي را براي برپايي تظاهرات جذب نماينـد؛ و در                  

گيري عمومي اسـت و مربـوط بـه رويـدادي             اين موضوع يك نتيجه   .  ندارند عين حال نيز ابايي   
حتي اگر اين تظاهرات و آشـوبها  . باشد و همچنان ثبات كشور را تهديد خواهد كرد     خاص نمي 

  يگاف مك                                                                                    .به آرامش كشانيده شود
  

  ٭30سند شماره 
  1357 ارديبهشت 20 ـ 1978 مي 10  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
نظـر آژانـس      ، كه در يك كنفرانس مطالعات آمريكايي تحـت        كاردار در غياب سفير سوليوان    

 از  آقاي ناس . ز شركت كرده بود، رياست جلسه را به عهده داشت         ي در شيرا  الملل  ارتباطات بين 
ها را قبل  هاي سفارت تهيه و جدولي از جلسات كميته  خواست كه ليستي از كميتهآقاي جينگلز

اثـري    بـي « مستمع يك سـخنراني تحـت عنـوان          ديشب آقاي ناس  . از آمدن بازرسان فراهم كند    
                                                                 

  .720 كتاب اول، ص ٭



63    روزشمار انقالب اسالمي

نمايـد،     كه از ايران بازديـد مـي        مشاور خارجي پاكستان    شاهي ياز آقا » سياست خارجي آمريكا  
  .بود

، بر جلـسات كنفـرانس مطالعـات         گزارش داد كه تظاهرات در دانشگاه پهلوي       يشكزآقاي  
 در  گذاري در انجمـن ايـران و آمريكـا          ديروز تهديدي مبني بر بمب    . آمريكايي تأثيري نگذاشت  

  .ساختمان بالفاصله تخليه گرديد اما بمبي كشف نشد.  صورت گرفتاصفهان
 مستشاري نظامي گزارشاتي مبني بـر تظـاهراتي كـه           هيأتگفت كه   ) Secord (ژنرال سكورد 
  .  انجام شد، دريافت داشته استديروز در تبريز
 هستند و بخـش اقتـصادي        تجارتي بزرگ نروژي در تهران     هيأت گفت كه يك     آقاي بروين 

، نيمي  يك شركت آمريكايي به نام شركت منازل ملي       . هد داد گزارش نتيجه مالقات آنها را خوا     
نـيم ديگـر توسـط يـك     . هـاي پـيش سـاخته را دريافـت كـرد           از يك قرارداد جديد براي خانه     

  .كنسرسيوم سوئيسي دريافت شد كه بخشي از سهام آن آمريكايي است
ظاهراً .  مروري بر مقاالت مطبوعات در مورد تظاهرات در سطح كشور نمود     آقاي لمبراكيس 

اطالعي قاضي    ، دكتري كه به علت توزيع مطالب مخرب دستگير شده بود، به علت بي             در شيراز 
 آقـاي نـاس   . دادگاه عادي از مراحل قانوني مرتبط با اين مسئله، به دادگاه نظامي فرسـتاده شـد               

متذكر شد كه دسترسي به آمار دقيقي از زندانيان آزاد شده و يا بازداشت شده، مـشكل اسـت و      
  .خاطرنشان كرد كه در گزارشات سفارت اين امر مدنظر قرار گيرد

و نمايندگان  » امرغ و مرغداري آمريك     انستيتوي تخم « گزارشي از ديدار نمايندگان      آقاي فري 
 تن از   5000فقط  . شركت اخير در توزيع توليدات خود مشكالتي دارد       . ارائه داد » برنج عموبن «

  .نيم ميليون تن محصول آن به فروش رفته است
 از  در معيت ژنـرال گـست      وزير نيروي زميني      گفت كه ديروز توسط الكساندر     آقاي مارتين 

ي از دولت ايـران يـك يادگـاري از كـشتي            الله   و با حضور دريادار حبيب     نيروي هوايي آمريكا  
ي ديگر ما دريافتيم كـه دولـت   در مورد.  داده شدبه تيمسار آذري) DO ـ  970(آمريكايي كاران 

هـاي آتـشبار مربوطنـد كـاهش           كه عمدتاً به لوله     را ايران بعضي از قراردادهاي نظامي بلندمدت     
فـردا يـك فـيلم ويـدئويي از         .  دو واقعه در شرف وقوع را اطـالع داد         آقاي جينگلز  .خواهد داد 

 مـي بـه علـت گـشايش اسـتخر      12ز رو.  در كاروانسرا نمايش داده خواهد شدF ـ  14فروش 
  .شناي سفارت يك ميهماني داده خواهد شد

  .  عضو جديد بخش كنسولي را معرفي كرد، سامي ريچاردسنآقاي گوئلز
 در  ارقامي از فـروش صـادرات آمريكـا         خواست كه از وزارت بازرگاني     فالمر از آقاي    ناس

  . كسب كندرابطه با فعاليتهاي مركز توسعه بازرگاني تهران
 براي مأمورين گمرك، همكاري خواهد  در مورد يك دوره تعليماتي پليس تهران      آقاي دديچ 

  . به علت قاچاق هروئين گزارش دادر مورد دستگيري دو ايراني در هلنداو همچنين د. كرد
گـذاري را قبـل از        بمـب ، تهديدي بـه      گزارش داد كه رستوران الفونتن اصفهان      آقاي بنرمن 
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ميهمـاني وزيـر را بـه    . داده شده بود، دريافـت نمـود   ترتيب برنامه شام كه براي وزير الكساندر   
  .رسيد تهديد عليه گروه آمريكايي بوده باشد به نظر نمي. هتلشان انتقال دادند

 از گزارشات دريافته است كه آلمانيها و فرانسويها ممكن اسـت هـر يـك دو                 نوآقاي كارلت 
ايـن گونـه   . ها هم امكاناتي در اين مورد دارنـد      رآكتور ديگر اينجا بفروشند، شايع است كه ژاپني       

  .معامالت ما را در حال تنگنا قرار خواهند داد
  

  ٭31سند شماره 
  1357 ارديبهشت 24 ـ 1978 مي 14: تاريخ  خيلي محرمانه

  وزارت امور خارجه: به  A ـ 15  ـ شيراز،كنسولگري آمريكا: از
   و تبريز در اصفهانكنسولگريهاي آمريكا: جهت اطالع

  ناآرامي اجتماعي در ايران: موضوع
 نيز مانند ديگر شهرهاي موجود در قلمرو كنسولگري  در تمام طول هفته هفتم ماه مه، شيراز       

تالش تظاهركنندگان بيـشتر    . اهد موجي از تظاهرات ضدرژيم بود     و نيز ديگر شهرهاي ايران ش     
 روز پـس از شـورش       40 مـارس كـه      30بر بزرگداشت چهلمين روز بروز خشونت در تـاريخ          

آنچه مسلم است   . عام ژانويه در قم بود، متمركز گرديده بود          روز پس از قتل    40 كه آن هم     تبريز
اي شـده بـراي بـروز احـساسات           گداشـت چهـل روزه وسـيله      هـاي بزر    اين است كه اين دوره    

رشد روند رو بـه خـشونت در        . اي دارد   هاي عميق و گسترده     ضدرژيم كه در جامعه ايران ريشه     
عميقـاً  ) و احتمـاالً نقـاط ديگـر كـشور        ( حاكي از آن است كه بسياري از ايرانيهاي اينجا           شيراز
  .باشند هاي نوگرايي در كشورشان مي هرنامهاي ب ان ماهيت حكومت و جنبهنگر

ولي وجود اين واقعيت كه دو گروه، يعني عناصر نوگرا مركب از دانشجويان دانـشگاهي و                
ارزيـابي علـل نهفتـه در    انـد،   كار اسالمي در تظاهرات و خشونتها درگير بـوده         نيروهاي محافظه 

رسد كـه   اي سياسي بيشتر به نظر مي    سازد و ضرورت آزاديه     تر مي   ناآراميها را دشوارتر و پيچيده    
در حقيقت، خط تمايز بين اين دو گروه معمـوالً          . كاران در تضاد است     مستقيماً با ناداني محافظه   

در اغلب اوقات چنين بـه      . شود  طلبيهاي بسياري از عناصر نوگرا ناديده گرفته مي         به واسطه جاه  
گرايـي اسـالم       رونـد نـوآوري را بـا بنيـاد         ناپـذير   اند تضاد آشتي    رسد كه اين افراد آماده      نظر مي 
گرايش به عـدالت اجتمـاعي در فلـسفه         . كار رژيم ناديده بگيرند     الحمايه منتقدين محافظه    تحت

شود   سازد، چون سبب مي     گر مي    جلوه  اسالمي نيز ظاهراً وحدت عجيب و غريب آنها را منطقي         
ن روند نوگرايي بر شكل مذهب خود       كه نوگرايان و مسلمانان خرافاتي كه بيشتر نگران تأثير اي         

شود نه به لحاظ ماهيت فلسفي آن، به نوعي اشتراك            به صورتي كه در ميان مردم به آن عمل مي         
  .هدف برسند

                                                                 
  .797 كتاب ششم، ص ٭
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با وجود اين كه ايران از ديرباز شاه داشته است، سنت جهان وطنـي اسـالمي وحـدت بـين                    
روشنفكران صـادق نيـز   . يده استكاران را در مخالفت با رژيم سهولت بخش نوگرايان و محافظه  

حتي كساني كه   . باشند  اغلب اوقات نگران عدم تجانس نوگرايي در محيط مستبدانه سلطنتي مي          
مايلند اعتبار و ارزش مهارتهاي سياسي شـاه را بـه رسـميت بـشناسند نيـز فـضاي سـلطنتي و                      

ها نسبت به حضور آن. نگرند فكريهايي كه شاخص اطرافيان سلطان است را به ديده تحقير مي     بي
گير سلطنت در عصري كامالً پيشرفته و پيچيده بدبين بوده و با توسـل بـه فرضـيه اخـوت                 همه

اي بـراي مـشاركت بـا         اسالمي سعي دارند هـم بـه يـك سيـستم جـايگزين و هـم بـه انگيـزه                   
  .كاران دست يابند محافظه

ر نيل به هدف توصيه     اي براي سهولت د     بعضي از نوگرايان علناً اين نوع مشاركت را وسيله        
 و دودلـي در مقـام       ترديـد گونـه     كرده، و بعضي ديگر از حمله عناصر ماركسيست بـدون هـيچ           

كاران براي رسـيدن بـه اهـدافي كـه مـورد تأييـد                برداري از احساسات ضدرژيمي محافظه      بهره
د كـه   هـا حكايـت از آن دار        با اين حال در جنوب ايران، نـشانه       . اند  كاران نيست، برآمده    محافظه

ايـن  . باشند  كارانه مي   رو يك حركت محافظه     كننده در فعاليتهاي ضدرژيم دنباله      نوگرايان شركت 
در . انـد   كـاري شـده     نوگرايان به جاي اين كه پيشاهنگان نهضت باشند، دستخوش موج محافظه          

 اوالً، عليرغم تغييرات بـسيار فـاحش      : اين روند نيز ظاهراً چند عامل دخيل است كه عبارتند از          
اي است كه مدرنيزاسيون به طور كامـل          هنوز هم جامعه  ) خارج از تهران  (دو دهه گذشته، ايران     

رشـد    اي در ميـان جمعيتهـاي سـريعاً روبـه           حتي عناصر عمده  . در آن جامه عمل نپوشيده است     
در همـين اواخـر از        و بنـدرعباس   ، كرمـان  ، خرمـشهر  ، آبـادان  ، اهواز مراكز شهري چون شيراز   

شـده جامعـه،    ثانياً در بخـش نـو  . اند  محيطهاي سنتي زيست در شهركها و روستاها اخراج شده        
 از  ثالثاً همان گونه كه قبالً گفته شـد، آن دسـته          . اند  بسياري از عناصر از سياست رويگردان شده      

انـد،    نوگرايان فعال، به استثناء ماركسيستها، اغلب تعريف واضحي از اهداف خود ارائـه نكـرده              
كنند، ولي تصوير واضـحي از مطلـب مـورد حمايـت         دانند كه با چه چيزي مخالفت مي        آنها مي 

اي  كاران، حداقل اين قدرت تفكر را دارند كه بدانند خواستار جامعه            نهايتاً، محافظه . خود ندارند 
 بـر خالصـي يـافتن از چنگـال          متشكلاين امر   . باشد» غير اسالمي «هستند كه عاري از صفات      

ي مـسايل هاي خود قرار نداده و در واقع هـوادار            رهبري است كه دفاع از دين را در صدر برنامه         
باشد، ولي در اينجا تغيير وضع اقتصادي را كه سبب بهبود وضـع زنـدگي               از قبيل آزادي زن مي    

  .گيرند كاران شده، ناديده مي  از ايرانيان از جمله خود محافظهبسياري
اي كـه در يـك      كاران در باب ايجاد اقتصادي صـنعتي در جامعـه           عدم تحقق اهداف محافظه   

گيرد، تأثير    قرار مي ) شريعت(قالب قرون وسطايي كامل با زنان چادري و اجراي احكام مذهبي            
ترين واقعيت اين است كه  اولين و مهم. گذارد ن ميبسيار كمي بر مشكل عملي حكومت در ايرا

ناپذير روند نوآوري در ميان       رژيم با نارضايتيهاي وسيعي روبروست كه نتايج مستقيم و اجتناب         
تغيير رونـد نـوآوري تقريبـاً       . اند  بخش اعظم جمعيت ايراني است كه از عصر جديد بويي نبرده          



66  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

أم با افزايش ناآرامي در ميان كساني است كـه بـا            غيرقابل تصور است، اما پيشرفت اين روند تو       
گرچــه . بــسياري از تجليــات آن مخــالف هــستند و يــا از نتــايج ايــن تجليــات هــراس دارنــد

. توانند پيشرفت را كندتر كنند باشند، ولي مي    كاران فاقد قدرت الزم براي واپسگرايي مي         همحافظ
 سياسـي كـه در      فعـاالن ت كه آن دسـته از       كند اين اس    تر مي   ي كه وضع را پيچيده    مسايليكي از   
خواننـد و     اند كه آن را اشتباه تاريخي مي        اليه طيف اجتماعي قرار دارند، نگران چيزي بوده         منتهي

بدون ترديد خواستار آزاديهاي سياسي بيشتري خواهند شد و در اين راه در صورت تـشخيص                
  .ضرورت حتي با نيروهاي ارتجاعي نيز همگام خواهند شد

م نيز كه بـا ايـن دو تنگنـاي سياسـي و مـشابه روبـرو اسـت شـايد بخواهـد درصـدد                         رژي
 شديد نوظهور تجددگرايان كه تا به حال در زمـره عناصـر             تالعمل مخالف   برداري از عكس    بهره

اين افراد كه شامل كارمندان دولتي، تكنوكراتها، افسران نظامي،         . اند، برآيد   غيرسياسي ايران بوده  
باشند، اصـوالً مايـل بـه         مي) شوند  محسوب مي گرايان     بازاريها كه از جمله سنت     در برابر (تجار  

راميهـاي  ولي در حال حاضـر خـود را بـا ناآ          . اند  خود بوده  شخصي   مسايلدنبال كردن حرفه و     
ور تجاري به خاطر بزرگداشت شهادت قهرمانان اين شهر و آن شـهر  دانشگاهي و اختالل در ام   

بينند، به اين ترتيب ذهن خود را بـا           طر در حيات خود روبرو مي     و افزايش موجبات رنجش خا    
دارند تا بتوانند خشونتهايي را كه دامنگير بسياري از شهرها شده        حلهاي فاشيستي مشغول مي     راه

نداهاي گهگاه در رابطه با برخورد آگاهانه با چماق به دستها و عناصـر ضـددولت           . از بين ببرند  
يز همين روش را مدنظر داشته و شايد تا به حـال آن را رد نكـرده                 حاكي از آن است كه رژيم ن      

زاديها، كه به عناصر ناراضـي ايرانـي اجـازه ابـراز            آتغيير جهت به سمت سياست اعطاي       . است
تواند سبب پايان گرفتن تجليات علني ناآراميهاي اجتماعي ناشي از رونـد              عقيده داده است، مي   

  .اي آن باشد ه قادر به تغيير علل ريشهرود ك نوآوري گردد، اما گمان نمي
با اين همه، با نظر به گذشته واضح است كه پيش از آن كه صدها گل جوانه كند، سـركوب                    
و سانسور نتوانسته است مانع از پديدار گشتن ناآرامي اجتماعي، كه اكنون در همه جا به چشم                 

  تامست                                                                                                 .خورد، گردد مي
  

  ٭32سند شماره 
  1357 ارديبهشت 27 ـ 1978 مي 17  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه گزارش 
او گفـت   . سفير جلسه را با ذكر اين كه اخيراً اوضاع تا حدي آرام شده اسـت، افتتـاح كـرد                  

  . د دقيقاً به پليس چه دستوري در صورت وقوع اغتشاشات داده شده استمايل است بدان
 جت به عربستان سعودي، مـصر و اسـرائيل، اينـك راه بـراي               فروشدر مورد   » سنا«با رأي   

                                                                 
  .722 كتاب اول، ص ٭
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 بـا ايرانيـان      و آقـاي مـارتين     ژنـرال گـست   . پيشروي در برخي از فروشهاي نظامي ما باز است        
  .مشورتي خواهند كرد و سپس گزارشي به واشنگتن ارسال خواهند نمود

در ) ASPEN(سفير شايعاتي را كه در مورد برقراري يك اجالس سطح باالي انـستيتو اسـپن           
 در  هنري كيسينجر  و شايد    طبق گزارشات، ادوارد هيث   .  وجود دارد، مورد بحث قرار داد      تهران
 در مــورد گــزارش چگــونگي ســفير از آقــاي وســتلي . نماينــدگي خواهنــد بــودهيــأتميــان 
نويس در دسترس است اما كـارش تـا ژوئيـه پايـان نخواهـد                 اولين پيش . گذاري پرسيد   سرمايه
 را پيش كشيد و گفت كه       تسپس سفير مسئله دستورالعمل مربوط به شركت نفت كرسن        . يافت

نـويس     گفت كه او پيش    آقاي ناس . كند آنها بايد وكالي خود را اول اينجا بفرستند          احساس مي 
  .اين مطلب را تهيه خواهد كرد

  . نخواهد آمدگفته شد كه خانم استوبالدوين
 در  دكتر استمپل :  نرسيده است   توليدات خشخاش و كمك به پاكستان      هنوز جوابي در مورد   

  . صحبت خواهد كرد با آقاي دديچ است اما آقاي لمبراكيسمشهد
  به نفت خاورميانـه    ي آمريكا  خواسته تا ارقام مربوط به وابستگ      »بش«سفير گفت كه از آقاي      

طبق آمار،  .  است  از خاورميانه  واردات نفت آمريكا  % 50اند    شاه و ديگران گفته   . را استخراج كند  
  .است% 17رقم واقعي 

صحبت كرده بود و اكنون قبـل از آن كـه           ) Nosenzo ( گفت كه او با آقاي نوسنزو      آقاي ناس 
رسـد كـه تـدارك و آمـادگي بـراي             او گفت به نظر مي    . منصور را ببيند منتظر يك تلكس است      

بينـي    وي همچنين خواست كه رئيس هر بخش از احتياجات پيش         . رود  بازرسي خوب پيش مي   
بينـي شـده بودجـه     في پـيش شده بخش خود در سال آينده، يادداشتي تهيـه كنـد تـا پـول اضـا      

 بـا    انجمن ايران و آمريكـا     ناهار خبر از يك ضيافت      آقاي شلنبرگر  .وزيرمختار بهتر تقسيم شود   
وسايل ارتباط جمعي و اثر آن بر پيـشرفتهاي اجتمـاعي           « در آينده داد، موضوع بحث       دانيل لرنر 
» در هنـر گرافيـك  «، واقعه آتي ديگر نمايـشگاهي از آثـار ميلتـون گليـزر    . خواهد بود » در ايران 

  .خواهد بود
 كـه راجـع بـه تبريكـات          در مورد مطلب ژورنال دو تهران       از آقاي لمبراكيس   آقاي شلنبرگر 

  . بود، سئوال كرد به حزب تودهرانه حزب كمونيست ايتاليابراد
پلـيس  .  گزارش داد كه به جز وقايع دانشگاه، ديروز به طور كلـي آرام بـود               آقاي لمبراكيس 

 بررسي ساير وقايع او نتيجـه       با.  دور كرد  دانشگاه از محوطه    باطومدانشجويان تظاهركننده را با     
اي جـدي     گرفت كه بگومگوها زياد، عدم اطمينانها فراوان و ناآراميها بـسيار اسـت، امـا مـسئله                

  .وجود ندارد
 گزارش داد كه ناو آمريكايي بارني روز شنبه براي يك ديدار چهـار روزه وارد           فرمانده هاك 

 را خواسـت و    911 آخرين اخبار مربوط به بخش       سفير از خانم ديرزمن    .هد شد  خوا بندرعباس
  .جلسه خاتمه يافت
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  33سند شماره 
  ، كرمان1357 ارديبهشت 30 ـ 1978 مي 20: زمان و مكان  خيلي محرمانه

  يادداشت مذاكرات
 ، ويكتـور ال تامـست      اتاق بازرگاني كرمـان    ـ معاون رئيس   عباس اژدري : كنندگان    شركت

  كنسول شيراز
  آشوب در كرمان: موضوع

 در اوايل ماه مي شـركت جـسته بودنـد        هاي كرمان    گفت تعداد افرادي كه در آشوب      اژدري
 نفر از دانشجويان دانشگاه و مـدارس        1200حدود  : وي سه گروه اصلي شامل    . دك بود خيلي ان 

.  نفر بيكاره در ميـان آنـان نبودنـد         30 تخمين زد كه بيش از       اژدري.  را معرفي نمود   عالي كرمان 
ورد با مقامـات مجـري       نفر دانشجوي ديگر كه به هم پيوستند در چندين برخ          70اينها با حدود    

 اضـافه نمـود كـه       قانون، در خالل چندين روز درگير شدند كه برخي زخـم برداشـتند، اژدري             
كار نيز در اعتراضات ضد رژيم درگير بودند اما تأكيد نمود كه          مال و بازاري محافظه    100حدود  

تـرين       مهم به عقيده اژدري  . كنند  نمياكثريت عمده جامعه تجار كرماني از آنان طرفداري زيادي          
اي از اعضاي حزب سابق توده و مخالفين هم جهت با آنـان كـه تعدادشـان بـه                     گروه، مجموعه 

 وي با عطف به گذشته اظهار داشت واضح است كه اين افراد در كرمان             . رسيد، بود    نفر مي  200
 اين حقيقت كه نشانه قبلي كمي از قدرت آنان وجـود داشـته اسـت،                .اند  به خوبي سازمان يافته   

توجه و نظم و انضباط شديدي در بين            كاري قابل   اين تصور را در وي به وجود آورده كه مخفي         
تـري از دانـشجويان       گيري كرد كه اين گروه آخري تهديد جـدي           نتيجه اژدري. آنان وجود دارد  
  .نمايد  مطرح ميين مذهبي در كرمانتندرو و مرتجع

  
  34سند شماره 

  ، زاهدان1357 خرداد 1 ـ 1978 مي 22: زمان و مكان  خيلي محرمانه
  يادداشت مذاكرات

، ، رئـيس شـهرباني اسـتان سيـستان و بلوچـستان           سرهنگ مظفر جواهري  : كنندگان  شركت
   در شيراز كنسول آمريكاتامست. ويكتور ل

  در زاهدان) ناآراميهاي شهري(آشوب : موضوع
است كه از اوايل ماه مـي تـاكنون          در زمره معدود شهرهاي ايران        گفت كه زاهدان   جواهري

لـيكن در آن    . (آشوبهاي ضدرژيم را از جانب بازار و روحانيت اسالمي به خـود نديـده اسـت               
 ايـن   جـواهري ).  انجام شد  آميز در محوطه دانشگاه سيستان و بلوچستان        زمان اقدامات اعتراض  

  . داد شرفت و موفقيت را به خود نسبت ميپي
 را بـه دفتـر خـود     و نيز تجار زاهـدان او گفت شخصيتهاي در سطح رهبري و مذهبي بلوچ 

بمانند يك كرد و به طور اخص . دار شود خواهد نام اسالم لكه فراخوانده، و به آنها گفته كه نمي
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اي در بـين بلوچهـاي    يجه گرفت كه، درخواست او اثر قابـل مالحظـه         يك مسلمان سني، وي نت    
  .سني داشته است

  
  35سند شماره 

  1357 خرداد 10 ـ 1978 مي 31  خيلي محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت خارجه: به  A ـ 006ـ   اصفهان،كنسولگري آمريكا: از

  ناآراميهاي دانشجويي در اصفهان: موضوع
 نفر و   4 به علت كشته شدن      در حاليكه تظاهرات و خشونتهاي خياباني در اصفهان       : خالصه

زخمي شدن بسياري از مردم در تظاهرات نهم ماه مي، تقريباً تمام شده، دانشجويان دو دانشگاه                
اند، كه اين باعث شد مقامات دانـشگاه بـه             به اعتراضات كوركورانه خود ادامه داده      هانمهم اصف 

ها معتقدنـد كـه       اكثر اصفهاني . وجود آورندگان اصلي اين مشكالت را از دانشگاه اخراج نمايند         
هـد  ها معتقدند كه مشكالت بـسياري بـروز خوا          آميز خواهد بود ولي بعضي      اين اعمال موفقيت  

  .پايان خالصه. كرد
 با شليك پليس به جمعيت عظيم در دو نقطه كه منجـر             در نهم ماه مي تظاهرات در اصفهان      

ـ يك بيمار كـه از پنجـره بيمارسـتان واقعـه را              گناه  حداقل يك نفر رهگذر بي    ( كشته   5 يا   4به  
 بيمارسـتان پيـدا كردنـد، بـه          نفر زخمي كه نياز به بستري شدن در        12و حداقل   ) كرد  تماشا مي 

ها را به آنجا برده بودند به دسـت   اين ارقام از بيمارستانهايي كه كشته و زخمي       . اوج خود رسيد  
ضرب اين خشونت باعث شد كه تظاهرات از آن پس انجام نگيرد ولي صداي سه شـليك                 . آمد

كـساني كـه    «بـه دسـتگيري     » گروههـاي عمليـاتي   «مبهم به گوش رسيد و سازمان دفاع مـدني          
  .اقدام نمود و آنها را به پليس تحويل داد» اند كرده هاي خرابكارانه توزيع مي اعالميه

 و هـم    هم دانـشگاه اصـفهان    . ولي در محوطه دانشگاه، داستان صورت ديگري گرفته است        
ايـن  . انـد  ي دانـشجويي خـود رو بـه رو شـده     با اعتراضات كوركورانه گروههادانشگاه آريامهر 

و آميـز و پرجمعيـت تـا مـسدود شـدن راهروهـا                هاي عمـومي صـلح      آيي  اعتراضات از گردهم  
، حداقل شش اجتمـاع عمـومي       در دانشگاه اصفهان  . هاي دانشگاه بوده است     هاي محوطه   خيابان

 بود ولي از نظر اسـتراتژيكي طـوري ترتيـب           برگزار گرديد كه بسيار منظم و خالي از خشونت        
داده شده بود تا از آمد و شد وسائط نقليه در خيابان ممانعت كند و حداقل در دو مورد مانع از                     

اند،    درصد دانشجويان در سر كالس حاضر شده       60حدود  . هاي امتحان شده بود     ورود به سالن  
 حـداقل در يـك مـورد اكثريـت          رسـد ولـي      درصد مـي   75و اين ميزان در جلسات امتحان به        

. جواب و سفيد ارائه كردنـد  دانشجويان حاضر در يك جلسه امتحاني اوراق امتحاني خود را بي        
گري و كـشتار توسـط پلـيس     بررسي وحشي: كند اعتراضات دانشجويان بر دو موضوع تكيه مي  

ل هـاي بـدون خـشونت و درخواسـت تحقيـق و محاكمـه افـراد مـسئو                   آيي  در پاسخ به گردهم   
اند درسهايشان را مطالعـه       تيراندازي؛ و نيز تقاضاي تأخير در موعد امتحانات تا آنها كه نتوانسته           
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براي اين كار داشته باشند، و آنها تفاوتي ميان آنها كه در تظاهرات شركت » فرصت خوبي «كنند  
ه امتحـان چنـد     دانشگاه دو دانشكده را تعطيل اعالم كرده و برنام        . اند قائل نيستند    كرده يا نكرده  

ورزد و مدعي اسـت   درس را تغيير داده، ولي در اكثر موارد بر برنامه تعيين شده قبلي اصرار مي     
نويـسي بـه عمـل        كه كساني كه نتوانند اوراق امتحاني خود را بنويسند در دوره آينده از آنها نام              

قل در مـورد برخـي از       ها اين تهديد را باور ندارند، ولي بسياري از آنها حدا            خيلي. خواهد آمد ن
  .پردازند امتحاناتشان از ترس پذيرفته نشدن در دوره بعد به نوشتن اوراق امتحاني خود مي

 در اصفهان كه بيشتر مركب از دانشجويان سـال اول اسـت، اعتراضـات               در دانشگاه آريامهر  
ر ماه حاضر، حـضور در كـالس درس بـه           د. بيشتر شكل تحريم كالسها را به خود گرفته است        

 تظـاهرات و يـا اعمـال ديگـري صـورت نگرفتـه اسـت ولـي                   آيـي،   گردهم. رسيده است % 15
. شوند بوده است    گزارشات وسيعي در مورد تهديدهاي جدي عليه آنها كه در كالس حاضر مي            

 مـي    مـاه  24مديريت دانشگاه مراقب حضور دانشجويان است و به دانـشجويان تـا چهارشـنبه               
 ژوئيـه به عنوان چاشني، همـه امتحانـات بـه اوايـل            . فرصت داده است كه به كالسها بازگردند      

دانشگاه پس از آنكه از همه خواست تا         ماه مي، پليس محوطه      26در جمعه   . موكول شده است  
آوري   ها جمـع    را از خوابگاه  )  نفر 620از  ( دانشجو   500از محوطه خارج شوند وسايل شخصي       

هـا در محـل درب ورودي محوطـه دانـشگاه             ايـن كيـسه   . هاي پالستيك قرار داد     هكرده در كيس  
نگهداري شد و از دانشجويان مربوطه خواسته شد كه بيايند و اسبابهاي خود را به خانه ببرند و                  

  .در ترم آينده جهت پذيرفته شدن مجدد در دانشگاه اقدام نمايند
بسياري از دانشجويان وسايل خـود را  در حاليكه خوف بروز خشونت بود در يكشنبه صبح          

كردند تا به آنها فرصت ديگـري داده          ها كه التماس مي     برداشته به خانه بردند، به استثناي بعضي      
رسـيده  % 25دهند كه ميانگين حضور دانشجويان از شـنبه تـاكنون بـه               اساتيد گزارش مي  . شود

فقيـت التماسـها بـوده اسـت، يـا          دانند كه آيا اين افزايش حضور به علت مو          است ولي آنها نمي   
اند تا مبادا از دانـشگاه اخـراج    اينكه بعضي از دانشجويان بدون اجازه در سر كالس حاضر شده      

  .شوند
عالوه بر اين اقدامات كلي، مقامات دانشگاه اقـداماتي عليـه دانـشجوياني كـه بـه نظرشـان                   

 دانشجو به اتهامـات     15 عليه   اندانشگاه اصفه . آورند  ها هستند به عمل مي      اين ناآرامي » رهبران«
 ژوئن مـورد رسـيدگي قـرار خواهـد          15 و   13جنائي اقامه دعوي كرده است و پرونده آنها در          

در صـورتي كـه     . گردد  ها مي   سوزي تا حمله و شكستن پنجره       اتهامات شامل ايجاد آتش   . فترگ
. ام دانـشگاهي ايـران محـروم خواهنـد شـد          اتهام اين دانشجويان ثابت شود براي هميشه از نظ        

 نفر آشوبگر اتهاماتـشان     45 نفر افرادي هستند كه از ميان        15اند كه اين      مقامات دانشگاهي گفته  
در دانـشگاه  . تر است و اميدوارند كه نتيجـه محاكمـات تـأثيري مفيـد بـر بقيـه بگـذارد            سنگين
نـام در دوره       دانشجو كه مجـاز بـه ثبـت        50ليستي شامل حدود    ، مقامات سرگرم تنظيم     آريامهر

ولـي بنـا بـه گزارشـهاي رسـيده بـر سـر تعـداد و بعـضي از اسـامي                      . باشـند   آينده نيستند، مي  
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اند ولي از افشاي اسـامي         را اعالم كرده    نظرهايي وجود دارد در حاليكه همه اين تصميم         اختالف
شتر ميان دانشجويان اخراجـي جلـوگيري كـرده و نيـز           اند تا از اتحاد هر چه بي        خودداري نموده 

يـن تابـستان باشـد تـا در دوره آينـده بـه              ادر  » تغيير رفتار «باعث شود كه اين تهديد عاملي در        
  .نام دوباره از آنها بيانجامد ثبت

  :نظريه
جويانـه دانـشجويان      ها از رفتار و عمل معتدل دانـشگاه و پاسـخ صـلح              بسياري از اصفهاني  

آنها معتقدند كه هرگونه اقدام شديدتر باعـث عـصيان و شـورش آشـكار در                . ستندخوشحال ه 
آرامش در محوطه دانـشگاه را، در       ميان دانشجويان خواهد شد و اميدوارند كه اين عامل بتواند           

ترسند كـه دانـشجويان در مـدت كوتـاهي            ولي، بعضي نيز مي   . سال آينده، به همراه داشته باشد     
ها مجبور به دسـت كـشيدن از موضعـشان بـشوند و تـرس از برخـورد                  كاري كنند كه دانشگاه   

 ژوئـن روز تظـاهرات همگـاني بـه رهبـري            5بـر اسـاس شـايعات روز        . بار را دارنـد     خشونت
. پردازنـد   كارانـه بـه حمايـت از آن مـي           دانشجويان خواهد بود، ولي همگان با حـالتي محافظـه         

دهنـد ولـي آشـكارا نگـران          ت اهميتي نمـي   مقامات امنيتي محلي و مقامات دولتي به اين شايعا        
العمـل    خواهند بار ديگـر بـه خـشونت توسـل جوينـد، البتـه از تـرس عكـس                    آنها نمي . هستند

بار، ليكن آنها معتقدند كه دانشجويان اقدامات معتدل مقامات محلي را حمل بر ضعف                خشونت
يع ممانعـت كننـد و    گيـري اجتماعـات وسـ       آنها سعي خواهند كرد تا از شكل      . آنها خواهند كرد  

عقيده شخـصي مـن     . گيرند  العمل مي   سپس بسته به ميزان موفقيت اقداماتشان، تصميم به عكس        
بر اين است كه پس از كشته شدن افرادي در آشوب اخير، زمان فعلي براي برگزاري تظاهرات                 

ستان بـه   و انجام درگيري توسط دانشجويان خيلي زود است و اگر اينگونه اقدامات بتواند تا تاب              
  .تعويق افتد، دانشگاهها شانس خوبي براي موفقيت تاكتيكهايشان دارند

  يگاف مك
  

  ٭36سند شماره 
  1357 خرداد 24 ـ 1978 ژوئن 14  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
وزيـر آموزگـار      خـست  بـا ن   سفير جلسه را با شرح مالقات ديروز خود به همراه آقاي نـاس            

، قـرارداد   توان از حزب رستاخيز     در ميان موضوعاتي كه مورد بحث قرار گرفت مي        . شروع كرد 
تـأثير ايـده      وزير خاطرنشان كرد كه وي زياد تحـت         نخست.  نام برد   و كلنل ساندرز   انرژي اتمي 

 در رابطـه بـا   در مـورد انـرژي اتمـي، آموزگـار    .  قـرار نگرفـت  ح سوم حزب رستاخيز   يك جنا 
. براي ايران، پيشنهادي سازنده ارائـه داد      ) MFN(» بهترين كشور مورد نظر   «و مسئله   » بندي  زمان«

                                                                 
  .743 كتاب اول، ص ٭
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روند كه شـيوه مـذاكره         درگير خوشحال هستند و مي      شنيديم كه سازمانهاي   با تلفن از واشنگتن   
حـق  (رايـت   سفير همچنين يادداشتي كه مربوط بـه مـشكالت كپـي       . ديگري را در پيش بگيرند    

وزيـر گفـت كـه بـراي تبـديل            نخـست . وزيـر داد     بود به نخست   كلنل ساندرز ) اقتباس محفوظ 
  .اقدام خواهد كرد» كاشاني فرايد چيكن«ه ب» كنتاكي فرايد چيكن«عالمات خاطيانه 

هنـوز  .  اطالعاتي به باينـدر داد     در همان جلسه سفير درباره بودجه ساختماني دانشگاه تبريز        
 در غياب سفير،    آقاي ناس . رئيس دانشگاه تعيين نشده و در آينده نزديك نيز تعيين نخواهد شد           

  .ه اين مسئله را تهيه خواهد كرداطالعات مربوط ب
 خواست كه تحقيقي بيوگرافيك پيرامون اعضاي گونـاگون مجلـس           سفير از آقاي لمبراكيس   

 ايـن هـم   از آقـاي لمبـراكيس    . اند، انجام دهـد      رأي آورده  كه براي اداره سياسي حزب رستاخيز     
 از ايران به تمام واحدهايمان در منطقه        بيند آيا بيانيه ناشي از ديدار امير بحرين       خواسته شد كه ب   

  خليج رسيده است يا نه؟
 خواهـد   مـي  گفت كه شنيده است نيروي دريايي اياالت متحده      به سفير سوليوان   سفير آلمان 

سـفير توضـيح داد كـه يـك گـروه متخـصص، بـراي               . كه تمام كشتيهاي كوچك را تهيه نمايد      
تواند براي كشتيهاي آلماني به كار رونـد،           مي هاي ساخت آمريكا    آزمايش اين كه چه نوع سالح     

  .در راه هستند
 سئوال كرد و به      و جينگلز   از آقاي بروين    و ميلز  سفير در مورد مشكل فيمابين آقايان بروين      
  . منصوب شود نمايندگي ژنوهيأت دوباره در آنان توصيه كرد كه سعي نمايند كه آقاي ميلز

ه پناهندگان افغاني را ارائـه   دو خبر رسيده در ارتباط با سياست ما دربار       سفير به آقاي گوئلز   
 در تـاالر    او همچنين سئوال كرد كه آيا كسي مايل به شركت در برنامـه نمايـشنامه كـارمن                . داد

 گفت كه او شخصي را براي اين كار انتخاب خواهد           پس از مدتي آقاي شلنبرگر    .  هست رودكي
  .كرد

 داد و سپس يك ليـست       BBC از    توضيحي در مورد مذاكراتش با آندرو ويتلي       آقاي شلنبرگر 
اين ليست بـه درخواسـت      . طوالني از شكايات راجع به موقعيت كارها در ايران را قرائت نمود           

  .ده بوداعليحضرت توسط يك گروه از روشنفكران برجسته تهيه ش
هـا و شـكاياتي از طـرف مقامـات             گلـه   گـزارش داد كـه او از آقـاي وسـتلي           آقاي بـروين  

شود، شنيده كه اين هم مرهون ماهيت  ، از اين كه پروژه مترو به فرانسويها داده ميوستينگهاوس
  .شود مخفيانه مناقصات مي

.  ژوئـن امـسال برگـزار خواهـد شـد          18 ژوئـن در     19 گفـت كـه سـالگرد        آقاي لمبراكيس 
اند كه بهتر است در خانه بمانند تا ايـن كـه تظـاهرات انجـام                  مذهبيهاي فعال همگي قبول كرده    

  .تكند اغتشاش باال خواهد گرف  احساس مي گفت كه ويتليآقاي شلنبرگر. دهند
بيني مقدار محـصول در سـال جديـد و ديـدار              گاه در رابطه با گزارشات پيش        آن آقاي فري 

در ايـن گـزارش او خاطرنـشان        .  وارد بحـث شـد      و اياالت متحـده    وزير كشاورزي از استراليا   
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 بازار جهت كندر و مر دريافت داشـته         ساخت كه درخواستي مبني بر كمك به ايران براي يافتن         
  .است

 ،  NRC متخـصص ايمنـي      Sihweil گفت كه امروز صبح اطالع يافته است كه آقاي           آقاي آدلر 
اي از نـاراحتي   داند كه آيا امكان دارد اين مخالفت نشانه   او نمي . ديگر به ايران بازنخواهد گشت    

سفير گفت كه آلمانيها نيـز از ايـن         . ان پيشرفت در زمينه انرژي اتمي باشد      ايران در رابطه با فقد    
 بـراي   مخالفت متأثر خواهند شـد، زيـرا آنهـا روي سيـستمهاي كنتـرل ايمنـي ايـاالت متحـده                   

 موضوع را با سيروس منـصور تعقيـب خواهـد           آقاي آدلر . رآكتورهاي خود حساب كرده بودند    
بهداشـت و   « همچنين گزارشي در مورد حضور خود در جلـسه اخيـر انجمـن               آقاي آدلر  .نمود

. آورد  گونه همكاري بـه عمـل نمـي         موضوع اين است كه وزير بهداري هيچ      .  داد »تنظيم خانواده 
 بهتر است كه در هر يـك از مالقاتهـاي آينـده بـا وزيـر                 دلر و آ  سفير معتقد بود كه آقايان ناس     

  . موضوع را مطرح نمايندزاده االسالم بهداري شيخ
  . معرفي كردCAAG را به عنوان مأمور جديد ، رابرت پاولآقاي بيونز

اي كه با مقامات مالياتي ايـران داشـت سـخناني ايـراد كـرد و                   در مورد جلسه   خانم ديرزمن 
 درخواسـت   )IRS(گفت كه آنها از متخصـصين كـامپيوتر سـازمان ماليـات بـر درآمـد آمريكـا                   

 درخواست نمود   Voughan  و جك واگن   Macy سفير از جان ميسي   . اند  مساعدت و مشاوره كرده   
  .اي در حال حاضر وجود داشته باشد كه اين امر را بررسي كنند، زيرا ممكن است چنين برنامه

افراد پلـيس    در رابطه با آموزش       در مورد مالقاتش با نمايندگان پليس ملي ايران        آقاي دديچ 
  . در ايران صحبت كردگمركات ايران

 به دليل عنوان نكردن نظرات ايـشان در مـورد           بدين وسيله نويسنده از آقاي مارتين     : الحاقيه
  .طلبد  شكاف ايجاد شده است، پوزش مياين كه در بين نمايندگان وستينگهاوس

  
  ٭37سند شماره 

  1357 تير 14 ـ 1978 ژوئيه 5  لي محرمانهيخ
   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 

 6كاردار درخواست كرد كه رئيس هر بخش در اعطـاي مرخـصي بـراي بعـد از ظهـر روز               
اد كـه    تـذكر د   آقـاي نـاس   . آزاد باشـد  » لويزان«ژوئيه جهت شركت در جشن روز استقالل در         

اولـين نفـري كـه وارد خواهـد شـد           . ممكن است با ميهمانان زيادي در آخر هفته روبرو شويم         
مقام معاون وزير امور خارجه خواهد بود كه سعي خواهد كرد تـا    قائمLou Nozenso» لونازنسو«

 وزارتخانه نيز كه در حـال بازديـد از      مديركل نيوسام. نامه دوجانبه اتمي را به پيش ببرد        موافقت
 است، براي بحث در مورد وقايع اخير در منطقه وارد خواهـد              و اروپا  ، خاورميانه آسياي جنوبي 
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 نيـز    جيمز لئونارد  به عالوه نماينده دائمي در سازمان ملل      . شد و گفتگويي با شاه خواهد داشت      
 به مقامات مختلف دولـت   ژوئيه خواهد آمد تا در مورد موضوعات مربوط به سازمان ملل      8در  

 مروري بر مطالب مطبوعات داخلي داشت و خاطرنشان كـرد           آقاي لمبراكيس  .ايران گفتگو كند  
آرامش نسبي در   .  در شرايط بدي قرار گرفته است       از افغانستان  زارش ويتلي  به دنبال گ   BBCكه  

 شديداً از كانديداهايي كـه حـزب را تـرك           يك مقام حزب رستاخيز   . جبهه داخلي برقرار است   
هنگـام  . طور مستقل عمل نمايند   ادرند به   دهد كه آنها ق     كنند انتقاد كرده است و اين نشان مي         مي

جنـاح  « در پاسخ يك سئوال گفت كه سازمان او صـرفاً يـك   ميهماني چهارم ژوئيه ما، نهاوندي   
  .تشكيل خواهد شد» گروهي« نخواهد بود بلكه حزب رستاخيز» سوم

  .آمد گفت  خوشيكاردار به وابسته جديد كشاورزي ما آقاي كوي نيل
 جهـت يـك گـزارش        گفت كـه او در حـال پيگيـري درخواسـت سـفير اردن              آقاي مارتين 

وضعيت در رابطه با پيشنهاد ارائه شده در مورد انتقال موشكهاي آموزشي به كشور ثالث بـراي                 
 آمريكـايي اخـذ شـده از    F ـ  5هواپيماهـاي  استفاده در نيروي هوايي اردن و سوار كردن روي 

 Roy Holling ي هـالينگورث و، وابسته جديد نيروي دريايي ناخدا رسرهنگ شفر .باشد ايران مي

Worth   نيـروي   21يگـاه    فرمانـده پا   وي همچنين بازديد پيشنهادي ژنرال سـادلر      .  را معرفي نمود 
 را اعـالم    MAC» فرماندهي هوابرد نظـامي   « جهت بازديد از ترمينال      هوايي در پادگان مك كواير    

ـ             آقاي آدلر  .نمود ازار بـراي    گزارش داد كه ميهمانان كميته مشترك اقتصادي نتيجه گرفتند كـه ب
 در اين زمينه    آنها متوجه شدند كه بودجه وزارت نيرو      . انرژي خورشيدي خيلي اميدبخش است    

  .پنج برابر شده است و احتمال دارد كه براي شركتهاي آمريكايي بازار وجود داشته باشد
  .سافرت خواهد كرد م هفته آينده به خليج فارسآقاي دديچ
 متذكر شد كـه مركـز بازرگـاني چنـد تلگـرام و يـك                 به دنبال اشارات آقاي آدلر     آقاي رينو 

كنندگان در نمايشگاه متوجه  شركت. گزارش در مورد نمايشگاه انرژي خورشيدي فرستاده است
  .كايي وجود داردهاي آمري شدند كه يك بازار احتمالي بسيار جالب براي شركت

 را بـراي مـشاركت در تمرينـات          بازديـد نـاو آمريكـايي بـارني از بنـدرعباس           ناخدا هـاك  
اش در     به خاطر ايفاي خـوب وظيفـه       كاردار از آقاي بنرمن    .واحدهاي نيروي دريايي اعالم كرد    

  .يه كه به خوبي برگزار شد تشكر كردمورد حفظ امنيت ميهماني چهارم ژوئ
  

  ٭38سند شماره 
  1357 تير 21 ـ 1978 ژوئيه 12  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
مـشكل  . كاردار جلسه را با اعالم اين كه ديروز پيمان دوجانبه اتمي منعقد گرديد، آغاز كرد              
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 بـه   ات پنج هفته پيش سفير سوليوان     هاي اتمي حل شد و از نظري        سازي مجدد زباله    اساسي غني 
  .نحو احسن استفاده گرديد

منظور اصـلي در ايـران بـه        .  به خوبي صورت گرفت    كاردار گفت كه بازديد معاون، نيوسام     
سـازي    شاه در صورتي كه پاكستانيها از كارخانه غني       . توافق رسيدن در مورد موقعيت شرق بود      

اگـر پاكـستانيها بـه      .  نظـر مـساعد دارد     هاي اتمي صرفنظر كنند با كمك به پاكستان         همجدد زبال 
د آبـا   نظر قانوني اجباراً ديگر نخواهـد توانـست بـه اسـالم              از نقطه  همين نحو پيش روند، امريكا    

  .كمك اقتصادي يا سياسي بنمايند
 دارد يـا نـه؟       احتياج بـه تـصويب سـنا        سئوال كرد كه آيا قرارداد انرژي اتمي       آقاي شلنبرگر 

 روز كاري به مرحله اجرا گذاشته خواهد شـد مگـر آن         60كاردار جواب داد كه معاهده پس از        
  .كه يكي از مجالس كنگره يا مجلس آن را تصويب نكند

 در شهر اسـت و بـا شـاه و            گزارش داد كه كارشناس سياسي ويليام گريفيث       قاي شلنبرگر آ
ي حاكي از آن است كـه       الملل  اخبار ديگر آژانس ارتباطات بين    . وزير مالقات خواهد كرد     نخست

 به منظور دستيابي به يك برنامه درخشان علمي، دوران بحراني را پـشت              انجمن ايران و آمريكا   
  .سر گذاشته است
ارتـشبد  .  همراه گروه فرمانـدهي و كنتـرل بـود          گزارش داده كه ژنرال گست     كلنل واندرمير 

تأثير قرار گرفته است و اواخر اين هفته موضوع را با شاه در ميان                به نحو مطلوبي تحت    ازهاري
  .خواهد گذاشت
 نمايندگي، گفـت كـه نماينـدگان كنـسرسيوم نفـت هفتـه              هيأت، كفيل رياست    آقاي بروين 

ايرانيان توافق  . اند   آمده  به تهران  1973گذشته به منظور رسيدن به يك توافق به جاي موافقتنامه           
 سنت كمتر از قرارداد     2 سنت تخفيف بدهند كه ميزان اين تخفيف         20دارند كه براي هر بشكه      

  . ميليون بشكه نفت برداشت خواهد كرد3/3كنسرسيوم روزانه . گذشته است
ي ايـران بـراي      و ميلز نامزد رايزني اقتصادي با سرپرسـت اداره تـأمين اجتمـاع             آقاي بروين 

در طول يك هفته يا بيـشتر، نماينـدگان         . نامه مالقات كردند    بحث پيرامون امكانات يك موافقت    
 بـا   نويس جهت ارسـال بـه واشـنگتن         سفارت با نمايندگان تأمين اجتماعي براي تهيه يك پيش        

اده باشـد ولـي ممكـن       نويس كامالً س    خواهيم كه اين پيش     ما مي . يكديگر مالقات خواهند نمود   
  . بخواهد اين طرح شبيه به محتواي مدلهاي آلماني و ايتاليايي باشداست كه واشنگتن

پس از بررسي آخرين شايعات     .  خبر روز براي بخش سياسي را به اطالع رساند         آقاي بويس 
ز حقوقدانان ايراني بـه تـازگي       در مورد تغييرات مربوط به سفير گزارش داد كه گروه جديدي ا           

 رئيسه خود را اعالم نمـوده و اطـالع داده اسـت كـه كوشـشهايي در جهـت                    هيأتنام اعضاي   
 و كميسيون حقـوق بـشر سـازمان ملـل           برقراري تماس با گروههاي حقوق بشر اياالت متحده       

  .اهد آورد به عمل خومتحد
 انتـشار داده  مشي اقتصادي دولت آموزگار اي مبني بر انتقاد از خط        مقاله جناح سوم نهاوندي  



76  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

اكنـون اتـاق    اين مقاله اتاق اصناف را به علت ايجاد تورم مورد سرزنش قـرار داده و هـم   . است
امكـان دارد كـه ايـن       . مقاله را اعالم كرده اسـت     آميز خود نسبت به آن        اصناف جواب اعتراض  

تأثير قرار     را داشتند تحت   عمل اعضاي مجلس را كه تصميم به پيوستن به گروه اقليت نهاوندي           
  .دهد

 اعالم كرده است كه سر هر كارمند شهرداري كـه مـشاهده شـود در             باالخره، شهردار مشهد  
و در يـك    ) توسط خـانم شـهردار    (دست داشته است، تراشيده خواهد شد       گيري    فساد يا رشوه  

اين خبر باعث مناظره داغي در سالن مجلس در         . ماشين روباز دور خيابانها گردانده خواهد شد      
  .مورد حق قانوني شهردار براي دست زدن به چنين اقدامي شد

 به ايران در سـال گذشـته بـه رقـم            ا گزارش داد كه حجم صادرات آمريك      Neeley آقاي نيلي 
وي . رسد كه امسال نيز چيزي نزديك به همين مقدار باشـد   ميليون دالر رسيد و به نظر مي      423

در مـورد محـصول گنـدم       . دهد  گفت كه گاوهاي آبستن يك قلم عمده صادراتي را تشكيل مي          
  .به سال گذشته خواهد شدگفت كه عليرغم خشكسالي اوايل سال جديد، ميزان آن مشا

 11« در مورد ساعت كار جديد فروشگاه مخصوص كارمندان سفارت و فروشگاه             آقاي ميلز 
  .كه در محوطه باقي خواهد ماند، گزارشي معروض داشت» 7ـ 

را براي يك مرخصي چهار،  امروز صبح تهران  گزارش داد كه آقاي گوئلزآقاي ريچاردسون
  .اي ترك خواهد نمود شش، هشت و يا ده هفته

 و آقـاي ديـو   Paul Tubbsس تيـوب   آقـاي پـل  ) TSO(، كارمند جديد امنيـت ملـي   آقاي بنرمن
  .را معرفي نمود) RSO(اي   كارمند جديد امنيت منطقهمارشال

 فعاليت جديـد خـود را بـراي آشناسـازي           ، گزارش داد كه انجمن ايران و آمريكا       آقاي اسنو 
  . هستند، آغاز كرده استدانشجويان ايراني كه عازم آمريكا

  
  39سند شماره 

  يادداشت مذاكرات
، كنـسول سياسـي     ا؛ جورج بي لمبـراكيس    ني  خانم و آقاي هدايت اسالمي    : كنندگان  شركت

   تهران،، مأمور سياسي سفارت آمريكا؛ جان دي استمپل تهران،سفارت آمريكا
  اني  منزل اسالمي1978 ژوئيه 12: زمان و مكان

  عالقه فزاينده مذهبيون به سياست: موضوع
ا گفت تابستان نسبتاً آرام خواهد بـود ولـي اشـكاالت بيـشتري در پـاييز                 ني  اسالمي: خالصه

اي در حال   تفرقهي در قماهللا شريعتمدار ي و آيت اهللا خمين   بين پيروان آيت  . وجود خواهد داشت  
 حمايـت    به تدريج برخي از تندروهايي كه قـبالً از خمينـي           شريعتمداري.  است نبه وجود آمد  

 شـدن بـر روي      متمركـز توجه مذهبيون شروع به     . كند  اند را به طرف خودش جلب مي        كرده  مي
هـاي كانديـداهاي      حتـي ليـست   . ريزي گرديده، شـده اسـت       انتخاباتي كه براي سال آينده طرح     
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. انـد  روابط بين شاه و جامعه مذهبي بهتـر شـده  . احتمالي حداقل در يك بخش آماده شده است      
 براي آرام كردن روابط بين دولت و جامعه مذهبي با كمـي موفقيـت                رئيس جديد ساواك   مقدم

اي به ما گفـت كـه شـهبانو و            ا به صورت خيلي محرمانه    ني  سخت در حال فعاليت است اسالمي     
 خواهنـد   در عـراق اولين روز پس از رمضان براي زيارت به كـربال     آگوست در    4 حدود   هويدا
  ).پايان خالصه. (توضيحات مشروح در زير تحت عناوين مختلف آمده است. رفت
  

  سياست مذهبي داخلي
هـاي مختلـف      در حاليكه جريانات امسال تابستان آرام خواهند بود، اما درگيري بين قسمت           

بحران جاري داخلي با    . مذهبي شخصاً مشكالتي را در اوايل پاييز به وجود خواهد آورد          جامعه  
 21(ي براي برگزار نكردن مراسم تولـد امـام دوازدهـم            اهللا خمين   يك درخواست منتسب به آيت    

ريـزي   هـاي برنامـه   ها با لغو جـشن  اهللا عداد ديگري از آيت و تشريعتمداري .مرتبط است ) ژوئيه
باشـد و ايـن       شده مخالف هستند، زيرا امام دوازدهم يك قسمت حياتي از معتقدات شـيعه مـي              

انـد    هانـد و گفتـ       فرستاده  تلگرافي براي خميني   علماي تهران . جشن يكي از جشنهاي مهم است     
). تلگـرام بـدون امـضاء اسـت       (كنند كه وي خواسـته باشـد كـه مراسـم ملغـي شـود                    باور نمي 

اند  هاي خصوصي كه در يادداشت مذاكرات قبلي به آنها اشاره شد هنوز اعزام نگرديده              فرستاده(
 تمـام   اين واقعه ممكن است به نفع شـريعتمداري       ). رود كه به زودي روانه شوند       ولي انتظار مي  

حلبـي يـك    .  را به اتحاد عملـي بـا وي بكـشاند          ي از تهران  اهللا حلب   شود چونكه باعث شد آيت    
او .  اسـت  اعضاي فرقـه بهـايي    ) يا كوبيدن (مهم است كه فعاليت اصلي وي برگرداندن        اهللا    آيت

باشـد و ادعـا        نفري دانشجو مي   000/10اي دارد كه شامل يك عده تخمين           مالحظه پيروان قابل 
 حاج آقا حـسن قمـي     .  بهايي را به اسالم بازگردانيده است      23000 سال گذشته    5كند كه در        مي

 و در داخل كشور بـه حـال تبعيـد بـوده              حمايت كرد   از خميني  1963اهللا ديگر كه در       يك آيت 
  . در مورد اين موضوع متحد خواهد شد آزاد شده و احتماالً با شريعتمدارياست توسط ساواك

از طريـق   اهللا ديگـر كـه در زنـدان هـستند             ا به صورت گذرا گفت كه چندين آيت       ني  اسالمي
اند كه در عـين حـالي كـه     پيام فرستاده) يك رهبر كه اخيراً آزاد شده    (ي  اهللا ابوالفضل زنجان    آيت

 مسايلاند ولي اكنون با وي مخالف هستند چون كه وي   حمايت كرده  آنها سالها پيش از خميني    
كـرد كـه دولـت ممكـن          ا فكر مي  ني  اسالمي. زند  هي را عنوان كرده است و خيلي حرف مي        اشتبا

كرد كه  ا حس ميني اسالمي. ا آزاد كند ر و رباني شيرازيي، طالقانياهللا مطهر است به زودي آيت
نگـرد و آزاديهـاي       انـد مـي     اي به زندانياني كه در زندان نگاه داشته شـده            به صورت تازه   ساواك

  .بيشتري در جريان است
  

  ريزي شده پارلمان انتخابات طرح
 وجـود دارد    ريزي شده مجلس و سنا      عالقه زيادي نسبت به انتخابات طرح     ا گفت   ني  اسالمي
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گويـد اگـر انتخابـات        ا پيامي براي شاه فرستاده است كه مـي        ني   از طريق اسالمي   و شريعتمداري 
تظاهرات و مشكالت وخيمـي وجـود خواهـد         ) خيزبدون كنترل حزب رستا   ( آزاد نباشد    1979
توانـد    ا پاسخ داد كه انتخابات آزاد خواهند بود و هـر كـسي مـي              ني  شاه از طريق اسالمي   . داشت

ا اينكه به صورت خشني با انتخابات به         ب به دنبال دريافت اين خبر، حاميان خميني      . كانديد شود 
انـد شـروع بـه تهيـه ليـستي از كانديـداها               باشد مخالفت كرده    اين عنوان كه رياكاري دولت مي     

  .اند  نموده
) اسـامي (ا گفت كه وي فقط از چند اسمي از ليست مطلع شده اسـت ولـي آنهـا                   ني  اسالمي

اينهـا  . باشـد    مـي   حـاج سـيدجوادي     وزير سـابق و دادسـتان سـابق قـزوين          شامل اميني عراقي  
  .باشند  مي و جبهه مليهاي اجتماعي سابق از دوران مصدق شخصيت

 هنوز به موارد ويژه در زمينـه كانديـداها نيـز نپرداختـه              ريا گفت گروه شريعتمدا   ني  اسالمي
  به رهبري مهندس مهدي بازرگـان      ها از گروه سابق جبهه ملي       اهللا  است و خيلي از مالها و آيت      

آيد و نسبت به عالقـه        رگان خوششان نمي  ظاهراً مالها شخصاً از باز    : نظريه(. آيد  خوششان نمي 
كرد زماني كه انتخابات اعالم       ا فكر مي  ني  اسالمي.) ها به كمونيسم مظنون هستند      جزيي جبهه ملي  

  . به تدريج ليستي از كانديداها ارائه خواهد نمودشود جناح شريعتمداري
اش در مورد يـك جنـاح مـذهبي در         ا خواست كه راجع به ايده فعلي      ني   از اسالمي  لمبراكيس

ا گفت ظاهراً در مورد ايده جناح سوم بـه وسـيله گـروه              ني  اسالمي.  توضيح دهد  حزب رستاخيز 
دستي شده است ولي براي گروههاي ديگر اگر كـه در حـزب رسـتاخيز مكـاني                    پيش نهاوندي

 گفته بود آنهايي كه در پي       ا به هويدا  ني  اسالمي. نباشد در سيستم سياسي هنوز جايي وجود دارد       
. ؤثري باشند بايستي اكنون شروع به مبارزه كننـد        انتخابات هستند چنانچه مايلند سياستمداران م     

همكـاري  ) اصـناف (ا با گروهي از بازار و گروه ديگري از سازمان كنترل قيمـت       ني  خود اسالمي 
 در اين مـورد كـه       در پاسخ به كاوش استمپل    . كرد تا افرادي را براي انتخاب شدن آماده كند          مي
ا لبخند زد و گفـت كـه وي   ني ا خود وي براي راه يافتن به مجلس كانديد خواهد شد، اسالمي  آي

خيلي سرش شلوغ است و كم كم پس از مقداري طول و تفصيل يك شـايد مـبهم تحويـل داد        
  .)وي كانديد خواهد شد: نظريه(

  
  شاه و رهبران مذهبي

ن مورد كه روابط بين شاه و رهبـران مـذهبي چگونـه توسـعه               در پاسخ به يك سئوال در اي      
ا گفت گفتگوهايي وجود داشته است ولي به وجود آمدن اعتماد بـه آهـستگي               ني  يابد اسالمي   مي

بعضي از چيزهـايي  ي آهللا شريعتمدار   آيد كه شاه درك كند آيت       به نظر نمي  . صورت گرفته است  
انـد ولـي      هـاي خـصوصي خـوب بـوده         تمـاس . توانـد انجـام دهـد       خواهد نمـي    را كه از او مي    
 هرچند شاه مطلع است كه شـريعتمداري . خواهد مردم از آنها اطالع پيدا كنند      نمي شريعتمداري

توانـد بـه       به شاه گفته اسـت كـه وي نمـي           در مورد ايران توافق ندارند، شريعتمداري      و خميني 



79    روزشمار انقالب اسالمي

نـدروها را از     گفته است كه وي برخـي از ت        شريعتمداري . مخالفت كند  صورت علني با خميني   
 ا اشاره كرد كه زماني كه آقاي عباسـي ني  اسالمي. كند و بايستي احتياط كند       جدا مي  گروه خميني 

 انه فـاميلي را بـراي يـك ديـدار بازگـشايد، وي مقـدم          آمد تا خ    به شهر ري   داماد شريعتمداري 
.  خيلـي خـشمگين شـد      اين موضـوع انتـشار پيـدا كـرد و شـريعتمداري           .  را ديد  رئيس ساواك 

و بايستي بـه    ) ترين در ايران    مهم(اهللا اول باشد      خواهد آيت    مي ا گفت كه شريعتمداري   ني  اسالمي
  .دقت مراقب موضع سياسي خود باشد

 كوچك به شدت كار كرده است تا اختالف ديني دولـت و             مسايلا روي خيلي از     ني  اسالمي
 صحبت كـرد كـه در آن رئـيس          هاناو راجع به جرياني در اصف     . رهبريت مذهبي را كاهش دهد    

بـراي برطـرف كـردن ايـن        . اهللا برجسته توهين نمـود      به يك آيت  ) بنياد هداياي مذهبي  (اوقاف  
 كردن وضعيت خيلي از افراد مجبور شدند ميانجيگري كنند و سرانجام ايـن كـار                متوهين و آرا  

 بـا يـك      اسـتاندار خراسـان    ا راجع به واقعه ديگري صحبت كرد كه وليـان         ني  اسالمي. انجام شد 
در .  مالقـات كـرد    اي مخفي شده بود با شريعتمداري       دستگاه ضبط صوت كه به صورت ناشيانه      

ا گفـت   نيـ   اسـالمي . روع به بيـرون دادن صـداهاي بلنـدي كـرد           دستي او ش    اواسط گفتگو كيف  
 دارد زماني كه در اواخر ايـن مـاه از ايـن شـهر ديـدن       كه پيروان زيادي در مشهد  شريعتمداري

 ممكن اسـت پيروانـي در       شريعتمداري: نظريه. (كرد امتناع خواهد    كند از ديدن مجدد وليان      مي
  .)اي نيست  داشته باشد ولي وي به آن صورت كه در اينجا مفهوم شده شخصيت برجستهمشهد
  

  دولت و مذهب
 رهبران دولت را به خـاطر اينكـه بـه مالقـات رهبـران مـذهبي                  و ديگر  ا، آموزگار ني  اسالمي

» رونـد؟  روم ـ چـرا آنهـا نمـي      مـي من به ديدار شـريعتمداري «ـ . روند مورد انتقاد قرار داد نمي
او اين نيست كه بـا رهبـران        ا گفته بود كه كار      ني  وزير به يكي از دوستان نزديك اسالمي        نخست

  .  استمذهبي درگير شود و اين كار شاه و ساواك
 بـه ايـن مـشكل       اين موضوع به ديگر جرياناتي كه ما راجع به عدم عالقه آموزگـار            : نظريه(
 مقايـسه كـرد كـه ملكـه         وزير را با رفتار هويدا      تا رفتار نخس  ني  اسالمي.) ايم شباهت دارد    شنيده
 همراهـي خواهـد      در عـراق    آگوست روز شروع ماه رمضان در مسافرت به كربال         4 را در    فرح
ا اشاره كـرد كـه ملكـه توسـط          ني  اسالمي. اين يك ژست مهم در مقابل مؤمنين خواهد بود        . كرد
 به فعاليت اجتماعي بيشتري تشويق شده  قبل از انتصابش به رياست ساواك  رئيس ساواك  مقدم

از . بود و نيز اشاره كرد كه ملكه مايل است بـه فعاليـت بيـشتر در امـور اجتمـاعي ادامـه دهـد                       
  شود  ريزي شده هنوز جلوگيري مي مسافرت طرح

  ).شايد به خاطر اينكه موافقت نهايي شاه هنوز اعالم نشده است: نظريه(
اش تعريـف و تمجيـدهاي زيـادي        به خاطر عملكرد اوليـه     ا از مقدم رئيس ساواك    ني  اسالمي

كند و در روابط بين جامعه   در كارش شديداً فعاليت ميده مقدم به طوري كه گزارش ش    . كند  مي
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  . مذهبي و دولت تفاوتي به وجود آورده است
ي اهللا فلسف    پيش شاه رفت تا با دليل و برهان از شاه بخواهد تا به آيت              ا گفت مقدم  ني  اسالمي

او اشاره كرد كه در يك گفتگوي خصوصي جالب هويـدا بـه فلـسفي و                . اجازه سخنراني بدهد  
پس از اينكه قـول داد ايـن كـار را    ( بر عليه شاه صحبت كند ا گفته بود كه اگر فلسفي     ني  اسالمي
 گفت وي بـه شـاه       فلسفي. يا نيز ممكن است كشور را ترك كنند       ن     و اسالمي  ، مقدم هويدا) نكند

شـاره كنـد    اهايش اشاره نخواهد كرد ولي ممكن اسـت مجبـور شـود بـه خمينـي                در سخنراني 
  .چونكه مؤمنين وي را مجبور به انجام آن خواهند كرد

  
  مذهب و ديگر نيروها

 ا پرسيد كه وي راجع به يك كتابفروشي در نزديكي ميدان اصلي قـم             ني   از اسالمي  لمبراكيس
بـه نظـر آمـد كـه        . دانـد   آميزد چه مي    هم مي كه مطالب اسالمي، ماركسيستي و ضديهودي را به         

  .خبر است ولي ذيعالقه به نظر رسيد ا از اين موضوع بيني اسالمي
. انـد  كرد كه مطالب ضـديهودي احتمـاالً ضدصهيونيـستي يـا ضداسـرائيلي بـوده            او فكر مي  

گذارنـد،    ن خودشان احتـرام مـي     چونكه مسلمانان خوب به اعتقادات يهوديان يا مسيحيان به دي         
  .اند دانند كه منحرف شده هر چند آنها يهوديان را افرادي مي

 به آرامي كه وي انتظـار آن را دارد          مسايلا گفت وي و همسرش چنانچه       ني  سرانجام اسالمي 
اوايل سـپتامبر بـاز خواهنـد        آنها. اهند نمود  خو باقي بمانند در آگوست سفري به اياالت متحده       

  .گشت
 و  ، ژنـرال مقـدم    اين مالقات مجـدداً ارتبـاط و همكـاري نزديكـي كـه بـين هويـدا                : نظريه
  .آيد را نشان داد ا به وجود ميني اسالمي

  
  40سند شماره 

  1357 تير 22 ـ 1978 ژوئيه 13  خيلي محرمانه
  سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به  06697 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   و لندند، كابلآبا ، اسالم در بغدادبه نمايندگيهاي آمريكا: رونوشت
، تهيه ليست گزارش جناح سوم، انتخاب رئيس كانون وكال: فعاليت سياسي: موضوع

  نامزدهاي انتخاباتي، قانون جديد تظاهرات
تالشهاي اقتصادي دولت ايران را مورد انتقاد قـرار داده           جناح سوم حزب رستاخيز   : خالصه

 وزيـر   العمل شـديد آقـاي يگانـه        اين عمل با عكس   . و خواستار اقدامات جديدي گرديده است     
  . دارايي روبرو شده است

 فعاليتهاي پشت پرده سياسي با مانور آرام نمايندگان مجلس به طرفداري از حزب رستاخيز              
 را كه يكي از وكالي پيشرو است به          حسن نزيه  كانون وكال . و ساير طرفداران دولت ادامه دارد     
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گويد كه ايـن سـازمان        دانان مي   انجمن جديد حقوق  . نمايد  عنوان رئيس جديد خود انتخاب مي     
گويد دولت با توجه به فضاي سياسي جديد،          وزير مي   نخست. نگهبان قانون اساسي خواهد بود    

هاي سياسي و تظاهرات قانوني بـه مجلـس تقـديم             قانوني جهت تعيين مقررات اصولي انجمن     
  .پايان خالصه. خواهد كرد

 طي گزارشـي يـك سلـسله پيـشنهادات          ژوئيه در تاريخ دهم     ـ جناح سوم حزب رستاخيز    1
هـاي    داده كه آنها را در ميان سـاير اقـدامات، بـراي كـاهش هزينـه               ضدتورمي و اقتصادي ادامه     

مصرفي دولت و هدايت آنها در جهت توليد، انحالل اطاقهاي اصـناف، خاتمـه انحـصارات در                 
بگيـران،    زمينه واردات و تجديدنظر در سياست مالياتي به منظور كـاهش فـشار از روي حقـوق                

يات بـر ثروتمنـدان و تعقيـب كـساني كـه از دادن              جبران آن به وسيله افزايش مال     (ناميده است   
  ).پذير است كنند امكان ماليات فرار مي

، ژوئيهاصناف بالفاصله پيشنهادات جناح سوم حزب را مورد انتقاد قرار داده و در دوازدهم               
ور شد، تلويحاً پيـشنهاد       ت حمله ، وزير اقتصاد و دارايي در حاليكه به اين پيشنهادات سخ          يگانه

. رونـد و افـزايش ماليـات ثروتمنـدان را پـذيرفت          تعقيب كساني را كه از دادن ماليات طفره مي        
 گفت كه از سي هزار شركت موجود در ايران فقط دوازده هزار شـركت سـوابق ماليـاتي                   يگانه

 از پيـشنهاد كـاهش مالياتهـا و تجديـدنظر در            يگانـه . شـود دارد و اين وضـعيت بايـد درسـت          
تخصيص اعتبارات انتقاد نمود و گفت كه اين عمل موجب توقف رشـد اقتـصاد ملـي خواهـد              

 8/30 نـرخ تـورم را از        1978 تـا مـي      1977او متذكر گرديد كه دولت ايران در فاصله مي          . شد
ش  اينكه گزارش گـروه    ، رهبر جناح گفت از    نهاوندي. درصد كاهش داده است    1/10درصد به   

  .برانگيز بوده، خوشحال است بحث
س با طرفداري از اين جناح و سپس تغيير         لتوجه نمايندگان مج      ـ در پشت پرده مانور قابل     2

محلـي و تماسـهاي     بررسيهاي سفارت كه بر اساس گزارشـات        . عقيده دادن همچنان ادامه دارد    
بنديهاي تقريبي نمايندگان مجلـس را بـه شـرح زيـر ارائـه                فته است، جناح  رشخصي صورت گ  

 نفـر، جنـاح     140جنـاح سـازنده     ): باشـند   هر چند كه اينها در معرض تغيير مجدد مي        . (دهد  مي
هـا و منفردهـا        نفر، بقيه جناح   7) پزشكپور(ا  ه   نفر، پان ايرانيست   40 نفر، جناح سوم     50پيشرو  

در طول تهيه اين بررسي، به خاطر گزارش انتقادآميز جناح سوم، تعدادي از طرفـداران               .  نفر 31
وضعيت موجـود بيـانگر     . ها منتشر نشده است     وضعيت طرفداري از جناح   . آن كاسته شده است   

  .هاي سياسي اخير است سيال بودن بحث
براي سفارت از طريق منابع زيادي مورد تأييد قرار گرفته است كـه دولـت               ـ اين موضوع    3

خواهد نامزد نمايندگي مجلس شود، بدون آنكه او را از فيلترهـاي              قصد دارد هر كس را كه مي      
ي به ما گفت كه شـاه       اهللا شريعتمدار   منبع نزديك به آيت   .  عبور دهد، آزاد گذارد    حزب رستاخيز 

در مبارزات انتخابـاتي شـركت نمايـد،        تواند    به رهبران مذهبي تأكيد كرده است كه هر كس مي         
انـد در حاليكـه      ابـاتي نمـوده   خ قبالً شروع به تهيه ليـست انت       البته نه به صورتي كه گروه خميني      
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رود در ماههـاي       نيز انتظـار مـي     گروه شريعتمداري از  . كرد   مي يمحررهبرشان كل انتخابات را ت    
مـا  .  نيـز زيـاد عقـب نيـستند        آينده همين كار را انجام دهد و گروههاي متحده در جبهـه ملـي             

بنـابراين مـشكالتي    .  اعتمادي ندارد  ق جبهه ملي   به رهبري ساب   ايم كه گروه شريعتمداري     شنيده
  .در اختالف بالقوه متحدين وجود خواهد داشت

، نامزد گروه پيشرو را به      ، حسن نزيه   اجراييه كانون وكالي ايران    هيأت،  ژوئيهـ در يازدهم    4
ي از گـروه    اهللا متين دفتـر      وكيل مستقل و هدايت    دالكريم انواري عب. (عنوان رئيس خود برگزيد   

 از گـروه پيـشرو بـه    ي و محمدتقي دامغـاني   الدين صادق وزير    پيشرو به عنوان معاونين و صدر     
 بـراي اسـتقالل   روز بعد نزيه اعالم نمود كه كانون وكـال ). مسئول پيگيري انتخاب شدند  عنوان  

 ايـران نيـز     انجمـن حقوقـدانان   .  و توسعه آزاديهاي فردي تالش خواهد نمود       كامل قوه قضائيه  
باشـند    دادگاههاي ويژه كه خارج از سيستم قـضائي مـي         اهداف مشابهي را از جمله امحاء كليه        

 اوليه جلسه خـود را     انجمن حقوقدانان . را اعالم نموده است   ) مثل دادگاه ويژه كارمندان دولت    (
 تشكيل داد و يك شوراي بيست و يك نفره را انتخاب نمود كه شامل هفـت نفـر                 ژوئيهدر نهم   

 نيـز    اجرائيـه كـانون وكـال      هيـأت باشند كه هفت نفرشان عضو        الي پيشرو مي  از هشت نفر وك   
 كامالً جدا از هـم بـاقي    گفت كه اين انجمن و كانون وكالسخنگوي انجمن حقوقدانان . هستند

، به منظور استقرار حكومت قانون، در نظر دارد بـا سـازمانهاي             انجمن حقوقدانان . خواهند ماند 
تمام موارد مذكور به طور قابل توجهي در مطبوعات منعكس          . المللي تماسهايي برقرار نمايد     بين

  .گرديده است
وزير در مصاحبه مطبوعاتي خود بعد از پايـان جلـسه كابينـه، ضـمن پاسـخ بـه                     ـ نخست 5

اي در خصوص      اليحه  سئواالت روزمره، به ناگهان اعالم نمود كه وزارت دادگستري         تعدادي از 
. هاي سياسي و تظاهرات بـه مجلـس تقـديم خواهـد نمـود               تعيين چهارچوب فعاليتهاي انجمن   

وزير اظهار داشت، اليحه احتماالً شامل مقرراتي جهـت اعـالم قبلـي گردهماييهـا، نـام                   نخست
اما اين مقررات هنوز مـشخص      .  تاريخ، ساعت و محل آن خواهد بود        مانهاي شركت كننده،  ساز
  . اند نشده

 و  اين خبر در مطبوعات فارسي با تيتر بزرگ مـنعكس گرديـد ولـي در مطبوعـات فرانـسه                  
 تـا هنگـامي   «وزير گفت     نخست. انگليسي زبان در صفحات داخلي از اقبال كمي برخوردار بود         

ايم صحبت از آن  كه نهادهاي صحيح و قانوني جهت تحكيم فضاي باز سياسي به وجود نياورده  
نظريه بر سر ايـن موضـوع كـه آيـا اليحـه آزاديخواهانـه خواهـد بـود يـا                     اين  » .فايده است   بي

  . هاي زيادي را برانگيخته است كننده، بحث محدود
ه تـصميم دولـت ايـران مبنـي بـر ايجـاد             رسد اعتقاد بر اين باشد ك       در ابتداي امر به نظر مي     

فضاي باز سياسي از طريق تعيين مراحلي منطقي جهـت مبـارزات انتخابـاتي مجلـس، در ايـن                   
     .اليحه منعكس خواهد بود

  ناس                                     
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  ٭41سند شماره 
  1357 تير 28 ـ 1978 ژوئيه 19  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتت خالصه مذاكرا
د پايـان   آبا   و اسالم   در كابل  كاردار جلسه را با مطرح كردن اين موضوع كه مذاكرات نيوسام          

مـا  . انـد، آغـاز نمـود       نظرات سنتي خود را در چند زمينه پيشنهاد كـرده           گرفته و پاكستانيها نقطه   
 به دست آورده تا آن را در اختيـار          رش مختصري در مورد مسافرت نيوسام     انتظار داريم كه گزا   

  . معاون وزير خارجه ممكن است در هفته آينده از ايران بازديد كندكوپر. ايرانيان نيز قرار دهيم
 ـ  4 در مورد پيغام كاردار پيرامون برنامـه   گفت كه شب گذشته با ژنرال گريوزژنرال گست

F   ما پيشنهاد كرديم كه يك بار ديگر برنامه بررسي شود تا ايـن كـه سيـستم                 .  گفتگو كرده است
 در  Wildweasedاين امر موجب خواهد شد كـه سـالح          .  نيز در آن جاي بگيرد     Aمخابراتي گروه   

ر صورتي كه تصميم بگيريم كـه آن موشـكها را    قرار گيرد، البته دF ـ  4موعد ديرتري بر روي 
 ، دولت ايران احتمـاالً هواپيماهـا را نخواهـد           Aبدون سيستم مخابراتي گروه     . به ايرانيان بدهيم  

  .خريد
 نمايندگي پس از چهار سال خـدمت در جهـت اهـداف             هيأتبروين كفيل رياست    . راجر ا 

  .  مملكتي خداحافظي كردمسايل أتهي، از دوستانه روابط ايران و آمريكا
 گزارشي در مورد موقعيت سياسي داخلـي ايـران ارائـه داد، وي گفـت كـه                  آقاي لمبراكيس 

مخالفين مجدداً در حال بسيج مردم به منظور برگزاري تظـاهرات بـراي فـردا بعـد از ظهـر در                     
 بـه كـاردار گفـت كـه         آقاي ريچاردسون  . هستند  بلوار پهلوي   و جمشيد  حوالي خيابانهاي تخت  

  .كند  ويزاي مهاجرتي صادر مي700 الي 600كنسولگري در روز 
  

  ٭٭42سند شماره 
  1357 مرداد 4 ـ 1978 ژوئيه 26  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
ح كردن تلگرامي كه شب گذشته فرستاده بود و مذاكراتش با تيمسار            كاردار جلسه را با مطر    

 همراه با   F-4E گفت در صورتي كه هواپيماهاي       طوفانيان. داد، شروع كرد     را توضيح مي   طوفانيان
او گفت پيـشنهاد خريـد      . بود نباشد دولت ايران خواهان آنها نخواهد        Aسيستم مخابراتي گروه    

Shrike              اند كه دولت آمريكا بايـد         او را متحير كرده است و يادآور شد كه شاه و او تصميم گرفته
 با سيـستم    F-4Eآنها تصميم گرفتند كه چنانچه هواپيماهاي       . سعي كند كه شرايكها را پس بگيرد      

شرايكها را نيـز از مـا تحويـل          در مقابل تحويل شرايكها باشند، آنها حاضرند         Aمخابراتي گروه   

                                                                 
  .750 كتاب اول، ص ٭
  .751 كتاب اول، ص ٭٭
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  .بگيرند
 حلـي در مـورد ناميبيـا         با انگليسيها تماس خواهد گرفت تا ببيند كه آيا آنها راه           دكتر استمپل 

 و يتـاني  خواهـد رفـت و دربـاره مور   كاردار امروز احتماالً به وزارت امور خارجه. اند پيدا كرده 
كاردار نتيجه بررسي در مورد مديريت اداري سفارت را به آقـاي            .  گفتگو خواهد كرد   خاورميانه

  .  داد و قرار شد وي آن را بخشنامه كندزميل
ز آموزشـي جديـد پروانـه        براي احداث يك مركـ      گفت انجمن ايران و آمريكا     يشكزآقاي  

  به نام آقاي الري مـك كينـي        DEA يكي از كارمندان جديد      مپلتدكتر اس  .ساختمان گرفته است  
MC Kinneyبه نقل از روزنامه گزارشي دادسپس درباره شورشهاي امروز مشهد.  را معرفي كرد  .

اي در جريـان بـوده        وي يادآور شد كه در آخر هفته گذشته در سراسر كشور تظاهرات گسترده            
 Wild در مورد موضوع آقاي مارتين. در همه جا با آرامش برگزار شده استكه به غير از جهرم

Weasel   اكنـون در تـالش        معاون وزارتخانه هـم    آقاي نيوسام .  صحبت كرده است    با آقاي پرشت
اين موضوع مربوط به .  را براي نيروي هوايي ايران بگيردWild Weaselاست تا موافقت ترخيص 

 خارجه كه در آن توصيه شده        العمل منفي كميسيون مجلس درباره پيشنهاد وزارت        قبل از عكس  
 را در A سيـستم مخـابراتي گـروه    Wild Weaselگونه تعهدي نسبت به تحويل  بود كه بدون هيچ

 دولت گزارشي هيأت درباره تغييرات جديد آقاي تيلور  .شود   جانشين كند، مي   Fـ  4هواپيماهاي  
همچنين وي .  در طول سال گذشته سه وزير جديد به خود ديده استPBOداد و يادآور شد كه     

ني بانكـداران در مـورد بيمـاري شـاه شـنيده بـود بحـث و                 اي شايعات كه در ميهما      درباره پاره 
  .نظر كرد تبادل
  

  ٭43سند شماره 
  1357 مرداد 11 ـ 1978 اوت 2  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
 مملكتي اطالع داد كه شب گذشته يك بمب دستي از باالي            مسايل هيأتكاردار به اعضاي    

اين حادثه هيچ آسيب و يا خسارت جدي به         .  به داخل پرتاب شد    ديوار كنسولگري در اصفهان   
اي كه ارتباط بـه يـك         كنيم كه اين يك حادثه منفرد بوده است، نه حادثه           ما گمان مي  . بار نياورد 

 همه را متوجه اين موضوع كرد كـه احتيـاط           آقاي ناس . گروه متخصص تروريستي داشته باشد    
بخش اين است كـه دفتـر سـفير تعـدادي بلـيط مـسابقه                 خبر مسرت . را به كار برند   امنيتي الزم   

تواننـد آنهـا را        نمايندگي مي  هيأت را دريافت داشته است و اعضاي        دواني ميدان فرح آباد     اسب
 هـاي جديـد او را در حـال    با توجه به شايعات مربوط به سالمتي شـاه، عكـس        . دريافت نمايند 

تمـاس خـصوصي اخيـر نيـز او را در           . دهد  استراحت، آرامش، برنزه شدن و سر حال نشان مي        
                                                                 

  .755 كتاب اول، ص ٭
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  .داد وضعيتي مطلوب نشان مي
 بـه دايـره اول      رسد پيمان پيشنهادي فولبرايـت       گزارشي ارائه داد كه به نظر مي       يشكزآقاي  

 مورد بررسي قرار داده و ديده است كه نيـازي بـه             كاردار گفت كه او مسئله را     . بازگردانده شود 
مورد براي يك موافقتنامه تجديدنظر شـده نيـست، زيـرا توافـق قبلـي اساسـاً مـورد                     تعجيل بي 

 ان در جلسه اخير   گر  المللي بيمه    گفت كه معاون رئيس سازمان بين      آقاي وستلي  .رضايت ماست 
اي در جلسه     بينانه   شركت كرده و سخنراني بسيار خوش       در لندن   بازرگاني ايران و آمريكا    هيأت

  .اند كننده آن را خيلي ثمربخش يافته  ايراد نموده است كه اعضاي شركت
موقع در     به علت اعالم بي     كه در آن از دكتر اميني      اي از روزنامه رستاخيز      مقاله آقاي استمپل 

هاي محلي خبر     همچنين روزنامه . مورد فعاليت سياسي انتقاد شده بود را دست به دست گرداند          
درخواست كمك سازمان ملل از ايران و همچنين ديگران را به منظـور همكـاري بـا نيروهـاي                   

دايره ويژه تحقيق به ما در مـورد احتمـال تظـاهرات             . گزارش كرده بودند   حافظ صلح در ناميبيا   
كارمنـد كميتـه   ) Wood side (خانم ويليام وود سايد. باش داد  آمادهفردا در مسجد اعظم تجريش

 مالقـات   او همچنين بـا آقـاي دديـچ        . را الزم ديد    يك سخنراني در مورد سنا     ، ايراد قضايي سنا 
 راجع  باشد، با آقاي ديويد وستلي       مي  آمريكايي كان  شركتشوهر ايشان كه رئيس     . خواهد كرد 

 را   حادثه بمب در اصفهان    آقاي توماس  .تي تماس خواهد گرفت   به موقعيتهاي بازرگاني و تجار    
  براي تحقيق به محـل حادثـه در اصـفهان     گزارش داد و آقاي بنرمن    ) OSI(به دايره تحقيق ويژه     

نامـه در مـورد        اعتراضي بـه انتـشار يـك توصـيه          سئوال كرد كه آيا سفارت     كلنل فيليپس . رفت
 هيـأت بـه دنبـال نظرخـواهي از اعـضاي          . تظاهرات فردا كه در رابطه با اول ماه مه است، دارد          

 مملكتي تصميم گرفته شد كه يك توصيه نامه محتاطانه در رابطه بـا آغـاز مـاه رمـضان                    مسايل
 661 اظهار تمايل نموده است كه بر طبـق مـاده            رت نيرو  گفت كه وزا   آقاي كارلتون  .انتشار يابد 

 اسـتفاده   از وجود متخصصين انرژي خورشيدي اياالت متحده      ) AID(المللي    سازمان عمران بين  
هاي خوب براي كـسب ايـن درآمـد اسـت و               هميشه به دنبال پروژه    AIDكاردار گفت كه    . شود

 را از يك موقعيت تجاري خوب در ايـران برخـوردار             كه انرژي خورشيدي آمريكا    معتقد است 
  .خواهد نمود

  
  44سند شماره 

  1357 مرداد 11 ـ 1978 اوت 2  خيلي محرمانه
  سي. ن ديوزارت خارجه، واشنگت: به  07311 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  7265تهران : مرجع
  نتايج آشوبهاي مذهبي ايران: موضوع

رسـد بـا      ، بـه نظـر مـي      گذاري در عصر روز اول اوت در كنسولگري اصفهان          بمب: خالصه
 ناپديـد شـدن طـاهري     . بط باشـد   مـرت  آشوب مذهبي و متعاقب آن دستگيري يا ربودن طاهري        
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  اوت در اصفهان   1باعث به وجود آمدن موج بزرگي از اغتشاش در روز           ) ژوئيه 31عصر روز   (
. گرديد كه منجر به تيراندازي پليس به طرف جمعيت در يك يا دو موقعيـت مـشخص گرديـد                  

اند كه     گفته هاآمريكاييارت و كنسولگري به      اوت سف  3نظر به اين وقايع و شروع ماه رمضان در          
  .پايان خالصه. از اجتماعات عمومي و مناطق مذهبي دور بمانند و در انظار نباشند

انـد    ـ مطالب زير از چندين منبع رسـمي و غيررسـمي كـه تمامـاً در مـتن معرفـي نـشده                     1
دهد كه اطالعـات جديـد         به سفارت اطالع مي    ي كنسول اصفهان  گاف  مك. ي شده است  رآو  جمع

دهد، طاهري كه حدود دو هفته پيش از تبعيد داخلي بازگـشته بـود، در                 به دست آمده نشان مي    
حاميـان مـذهبي وي كـه    . اش خارج گرديـد   توسط افرادي ناشناس از خانهژوئيه 31عصر روز   

د اصـفهان بـه     آبـا   نطقه حسين نسبت به درگيري مقامات رسمي مظنون هستند در اول اوت در م           
يك شاهد عينـي، موانـع مـوقتي خيابـاني در حـال سـوختن در       . تظاهرات و اعتراض پرداختند 

زا و     مـورد بمـب آتـش      6چندين نقطه، خسارات اساسي به بانكها و ديگر ساختمانها از جملـه             
ده بر اين است كـه ايـن اعمـال كـار            عقي. كند  تيراندازي پليس به سمت جمعيت را گزارش مي       

هـاي    ي هـستند يـا شـايد اقليـت        اهللا خمينـ    گروههاي مذهبي است كه يا حاميان طاهري و آيت        
توانـد بـه    كنـد طـاهري مـي      ي اشاره مـي   گاف  مك. نمايند  ها سوءاستفاده مي    متعصبي كه از آشوب   

  .گراهاي متعصب مسلمان و يا مقامات رسمي ربوده شده باشد  راستسادگي به وسيله
ي هستند كه در مقابل گروههاي غيرنظامي تحريـك شـده از طـرف        يـ حاميان طاهري آنها   2

دولت كه سعي نمودند تظاهرات را در ماههاي آوريل و مه كنترل نمايند، چندين گروه دفـاعي                 
سيله واحدهاي مقاومـت غيرنظـامي يـا ديگـر          اگرچه هيچ فعاليت مشخصي به و     . تشكيل دادند 

گروههاي مراقبت در ماههاي گذشته وجود نداشته اسـت ولـي ناپديـد شـدن طـاهري ظـاهراً                   
  .تري را مشتعل نمود اي بود كه آشوب و خشونت اساسي جرقه
فتار يافت گزارش   رـ يك شاهد عيني آمريكايي كه خود را در يك جمعيت در اول اوت گ              3
. روي جمعيت آتش گشود و تير به سر يـك بچـه اصـابت كـرد و كـشته شـد          كند پليس بر      مي

همين منبع مشاهده كرد كـه      . ديگران ممكن است زخمي شده يا به همان نحو كشته شده باشند           
هاي كوچك تعقيـب نمودنـد و         گروههاي كوچك پليس برخي اغتشاشگران را در داخل كوچه        

منبع نديد كسي در نتيجـه ايـن        . گشتند  از مي شوند ب   هايي تك تك شليك مي      پس از اينكه گلوله   
. اتهامات بميرد ولي معتقد است احتمال زيادي وجود دارد كه تظاهركنندگان كشته شده باشـند              

 در سـر  هليكـوپتر  گزارشي كه كامالً تأييد نشده اشاره بر اين دارد كه حـداقل يـك كارمنـد بـل          
محلـي كـه از آن تيرانـدازي شـده          . اصابت گلوله واقع شد    اوت مورد    2راهش به محل كار در      

ولي بهترين اطالعات اشاره بر اين دارد كه پليس تـاكنون بـه صـورت گروهـي                 . (نامعلوم است 
  ).تيراندازي كرده است

هاي مذهبي به دنبال مراسم عزاداري براي رهبران مرحوم مـذهبي             آشوب: ـ نظريه سفارت  4
 آشـكارا مراسـم عـزاداري را بـراي          يروهاي مـذهبي خمينـي    ن. در تلكسي جداگانه گزارش شد    
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تـوجهي وخامـت       سياسي مورد استفاده قرار دادند و آشوب منـتج از آن بـه طـور قابـل                 مقاصد
اين حقيقـت  . اوضاع كشور را تشديد كرد، خصوصاً در شهرهايي كه تظاهرات به وقوع پيوست   

داري مـاه رمـضان اتفـاق افتـاده، امكـان              بـا شـروع دوره اخيـر روزه        زمان  هم كه اينگونه وقايع  
  .خشونت و آشوب اجتماعي را باال برده است

الخـصوص بـه      اي در آنجا است كه علي        اولين واقعه  گذاري در كنسولگري اصفهان     ـ بمب 5
گـذاري از   اين حقيقت كـه در بمـب    .  يا تأسيسات آمريكايي متوجه شده است      هاآمريكاييسمت  

گـذاريهاي قبلـي در       زا كه بالقوه در تمام بمـب        هاي آتش   اي استفاده شده و نه از بمب        بمب لوله 
.  دارد كه ممكن است كار همـان گـروه نباشـد           ن استفاده شده به اين موضوع اشاره       از آ  اصفهان

هـاي    داف حملـه كـرده باشـند و از اسـلحه          مگر اينكه حاميان طاهري به كنسولگري و ديگر اه        
گذاري كنـسولگري كـار       متفاوتي استفاده كرده باشند، بهترين حدس سفارت اين است كه بمب          

اگرچه بمب تخريب   . باشد  يك گروه متعصب كوچك كه قبالً اعالم موجوديت نكرده است مي          
ريزي شده     كردن طرح  رسد كه براي مرعوب     توجهي به بار آورد ولي زمان حادثه به نظر مي           قابل

از مقامــات ايــران محــافظين اضــافي بــراي كنــسولگري اصــفهان و همچنــين . تــا ضــربه زدن
  . درخواست شده است و تبريزكنسولگريهاي شيراز

اي وجود ندارد كه فعاليت مذهبي بر عليه خارجيان جهت داده شده باشد     گونه نشانه   ـ هيچ 6
در هر صورت رقابت بـين مالهـاي ايرانـي بـراي برتـري سياسـي ـ        .  خواهد شديا جهت داده

ميلي بـه حمايـت از بـرادران          گونه دارد كه تمام مالها را هر چند از روي بي            مذهبي تأثيري اين  
با گذشت زمان ايـن     . تندروتر خود در هر گونه رويارويي مردم با نيروهاي امنيتي، مجبور نمايد           

محتمل است كـه مخالفـت مـذهبي    . نمايد گرايان مذهبي را تشديد مي   بنيادامر دشمني نهاني در     
توجهي تشديد گردد، ولي در چـه جهتـي اكنـون مـشكل               در خالل پنج هفته آينده به طور قابل       

در طي دو هفته گذشته يك استنباط عمومي وجود داشـته اسـت كـه تالشـهاي                 . توان گفت   مي
ايـن احتمـال    . ق با نيروهاي مذهبي موفق نبوده اسـت       دولت ايران براي رسيدن به نوعي از تواف       

وجود دارد كه تالشهاي مجددي در اين جهت به عمل آيد ولي برخي از اين تالشها اگر نه بـه                    
  .كند تر مي طور قابل توجه، مواضع دولت را سخت

  . هشدار داده شده كه از انظار مخفي بمانندهاآمريكاييـ نظر به شروع رمضان به 7
  

  ٭45ه سند شمار
  1357 مرداد 18 ـ 1978 اوت 9  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
وي سپس به   .  آغاز نمود  FAA رئيس جديد    كاردار جلسه را با خوشامدگويي به هري بورتن       

                                                                 
  .759 كتاب اول، ص ٭
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ه تالشهاي يك مقام عاليرتبـه     د را با اشاره به اين ك      ديوي  الوقوع كمپ   طور خالصه اجالس قريب   
 براي آمدن به ايران به منظور توجيه كردن شاه در مورد مراحل نهايي جريان صلح در خاورميانه    

  .تاكنون ناموفق بوده است، مورد بحث قرار داد
سـاي بخـشها خواسـت تـا يادداشـتهايي را بـراي در جريـان                ؤكاردار از همه مشاورين و ر     

 اوت 22 ـ  23اين يادداشت بايد تا . فير كه قرار است در آخر ماه بازگردد، تهيه كنندگذاشتن س
  . تحويل داده شودبه آقاي بويس

معـاون  ) Foley ( و درياسـاالر فـولي  ، معاون فرمانده نيروهـاي مـستقر در اروپـا      يزراژنرال ه 
  .فرمانده ناوگان هفتم، در آينده نزديك از ايران ديدار خواهند كرد

ي را معرفـي    المللـ    كارمند كارآموز جديد آژانس ارتباطـات بـين        ، ريچارد آيكر  يشكزآقاي  
  در رابطه بـا انجمـن ايـران و آمريكـا           در شيراز پس از آن به ذكر وقايعي كه شب گذشته          . نمود

 نفر مستقيماً به طرف انجمن به راه افتاده بودنـد ولـي   200اتفاق افتاده بود، پرداخت كه طي آن     
 به طور اخـص هـدف       اين اولين باري بود كه انجمن ايران و آمريكا        . توسط پليس متفرق شدند   

  .قرار گرفته بود، در حالي كه در دفعات پيش بر سر راه اهداف ديگر واقع شده بود
باشـد و در غيـاب         مي كه جانشين ژنرال سكورد   ) Kertesz(، ژنرال جورج كرتز     ژنرال گست 

  . مستشاري نظامي را به عهده خواهد گرفت، معرفي نمودهيأتي  سرپرستژنرال گست
.  را گـزارش داد Wild Weasel و F ـ  4، آخرين اخبـار مربـوط بـه هواپيماهـاي     ژنرال گست

بـراي نيازهـاي    ). Aبدون سيستم مخـابراتي گـروه       ( ندارند   Fـ   4ايرانيها ديگر عالقه چندي به      
همـين  . دهنـد   كه از تكنولوژي برتري برخوردارند را ترجيح مـي      Fـ   16 فرسايشي، هواپيماهاي 

  . نظريه در مورد شرايكها وجود دارد
كـه ايـن    . را خريـداري كنـد    ) NTDS(در مورد كشتيها، دولت ايران تصميم گرفته است كـه           

 مملكتي در مورد نحوه برخورد آلمانيها       مسايل هيأتموضوع باعث ايجاد بحثي در بين اعضاي        
نتيجـه ايـن شـد كـه آلمانيهـا از شـنيدن اخبـار كمـي                 .  هلنديها نسبت به ايـن موضـوع شـد         و

  .تر خواهند شد خوشحال
 ATLIS اظهـار داشـت كـه ايـران خواسـتار سيـستم ليـزري                 به ژنـرال گـست     سپهبد ربيعي 

  .تصميم بگيرد كه آيا از آن استفاده خواهد كرد يا خير باشد، مگر آن كه دولت آمريكا نمي
 گفت كه يك نسخه از مطالب مربوط به هليكوپترهاي گشتي را روي ميز آقاي               ژنرال گست 

 به وجـود آمـد،   مملكتي را در مورد انتقادات   مسايل هيأتكاردار اعضاي   .  گذاشته است  مارتين
  . توجيه نموداز يك اتفاق است، تجهيزات نظامي آمريكا به ايران كه ناشي درباره فروش

 اخبار اجتماعي گوشه و كنار شهر و از جمله آخرين گزارشهاي سياسـي را از                دكتر استمپل 
وي به مشكالت اساسي بين رهبران مذهبي پرداخته و گفت كه ايـن فـصل بـراي                 . نظر گذراند 

وي گزارش داد كه بعضي از ايرانيان عاليرتبـه بـا مـا تمـاس     . ل مناسبي نيست پراكنان فص   شايعه
 در نظـر دارد چـه اقـداماتي بـراي يـاري ايـران در مبـارزه بـا                    اند كه آمريكا    اند و پرسيده    گرفته
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 مملكتـي خواسـت كـه بـه انتظـار           مـسايل  هيأتوي در جمع اعضاي     . كمونيسم به عمل آورد   
  .شها و سئواالت و كنكاشهايي از اين قبيل باشندبرخورد با پرس

بـه رفتـار     بويژه در برابر اقليتها       در ادامه گزارشات خود گفت كه گروه خميني        دكتر استمپل 
  .اند آميزي دست زده نسبتاً خشونت
يران بيش از سال گذشته بـه وارد كـردن غـالت خواهـد      گزارش داد كه احتماالً ا آقاي نيلي 

  .پرداخت
اي را در     نامـه دو جانبـه انـرژي هـسته           گفت كه وي يك نسخه فارسي از موافقت        دكتر آدلر 

.  اسـت بـه وزارتخانـه خواهـد فرسـتاد          دست دارد و آن را از طريق مسافري كه عازم واشنگتن          
  .داند  گفته است كه وي روز بيستم اوت را تاريخ احتمالي امضاي قرارداد ميمنصور به آدلر
همراه با افـزايش    .  كار بررسي و تحقيق محرمانه بانكي خود را خاتمه داده است           آقاي تيلور 

د وام به ايران بسيار     در سال گذشته، بانكها توقعات خود را در مور        % 64تا حد   ) وام(ميزان ارائه   
  .اند افزايش داده

  
  46سند شماره 

   به ترتيب وقوع78 ٭ اوت11 ژوئيه الي 31گزارش حوادث 
  از منزلش ربوده، دستگير و متعاقباً بـه تهـران  )اصفهاني ـ م (ـ طاهري روحاني 1978ژوئيه 

  .78 اوت 2ي گاف مك. انتقال داده شد
اشـياء  .  و وحيـد  بـين حكـيم نظـامي   آبـاد  وقوع ناآرامي و تيراندازي در حسينـ 1978اوت  

 ليليندا ك . رسد براي مسدود كردن خيابان باشد       سوخته در عرض خيابان ديده شد و به نظر مي         
  .78، ناظر دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي اول اوت 78 اول اوت و ميلي وينگ

اشياء سوخته مـشابهي عـرض   . زا به آتش كشيده شد د با بمب آتش آبا  بانك صادرات حسين  
  .78 اوت 2 تام فوربز. خيابان را گرفته بود

يك ناظر عيني تيراندازي پليس به طرف مردم را در محلي كه يك جوان ايراني درسـت در                  
 بـل   جـان شـرود   . يك متري منبع از ناحيه سر مورد اصابت قرار گرفت و كشته شد ديده است              

  .78 اوت 2 ايران هليكوپتر
 متوقف، شـماره آن يادداشـت و سـپس       در نزديكي مسجد سيد    ت متحده ماشين نظامي اياال  

  ٭ ٭.آزاد شد
 و  صداي تيراندازيو وحيد  بين حكيم نظاميآباد  يك آمريكايي در حال قدم زدن در حسين       

، بـل   وارن هـوليس  . زد را شنيده است     اصابت چند تير به ساختمانهاي اطراف محلي كه قدم مي         

                                                                 
  . اوت نوشته شده است ـ م11 اوت بوده ولي با دست، خط خورده و 6در متن سند تاريخ اصلي  ٭
  .اين متن در البالي خطوط و به صورت نامنظم نوشته شده است ـ م ٭٭
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  .78 اوت 2 ايران ـ هليكوپتر
 بـه طـرف كنـسولگري    30/23در ساعت ) احتماالً سه راهي انفجاري ـ م (اي  يك بمب لوله

  .78 دوم اوت 2ي ساعت گاف مك.  پرتاب شدآمريكا
هر دو بانـك در     . ن شكسته شد  المللي ايرا    و بانك بين   هاي بانك تجارت ايران و هلند       شيشه

  .78 اوت 2 تام فوربز. اند  واقع شدهبان نظر و در نزديكي جنوب خياغرب چهارباغ باال
 مـورد   17 تا   30/16 به وسيله فرد يا افراد ناشناسي در ساعت حدود           لپرستوران هتل پارك    

  .78 اوت 2ي گاف  و مكدان كوپر. زا قرار گرفت اصابت بمب آتش
             مـشاهده شـدند    لدو نفر موتور سوار در حال پرتاب جسم روشني در جلوي هتل پارك پ  .

 اوت  5كنت كرن   . رستوران در اين وقت از روز تعطيل بود       . ور و منفجر شدند     اين اجسام شعله  
78.  

 هنگـامي  40/16ت بر اساس گزارشات يك اتومبيل شورلت ـ نواي قديمي در حدود سـاع  
اي آغشته به نفـت روي زمـين در         بعداً تكه پارچه  . پيدا شد كه از قسمت موتور آتش گرفته بود        

 صبح تا هنگامي كه در حـال  11ماشين از ساعت   . زير قسمت مربوط به موتور اتومبيل پيدا شد       
ز چهـار   اين منزل در شمال رودخانه بعـد ا       . سوختن پيدا شد در جلو منزل منبع پارك شده بود         

 FAT ـ  4گـروه   در يك حادثه ديگر و يك شخص ناشناس به منزل تيمـي  . واقع استباغ صدر
  . موجود است0/90اطالعات آن در گزارش شماره يك . تلفن زد

 صـبح مـورد     00/5 در ساعت    كننده آبجو و مشروبات الكلي در خيابان مير         مغازه يك توزيع  
 ري ايـوانيز  . صبح همان روز منبع با صاحب مغازه گفتگو كرد        . زا قرار گرفت    اصابت بمب آتش  

  .78 اوت 4 نهليكوپتر ايرا بل
زا قرار گرفـت       مورد اصابت بمب آتش     اسفند 24 نزديك ميدان    يك سينما در خيابان پهلوي    

  ).حادثه در ساعت اوليه صبح به وقوع پيوست(
  .كرد ماشين وي را در اختيار دارد مالقات نمود  با فرد ناشناسي كه ادعا ميسرهنگ كوپرس

ر حال عبور از رودخانه بود متوقف و خساراتي بـه            كه د  ماشين كارمندان بل هليكوپتر ايران    
 كه  دو عدد كوكتل مولوتف به سمت كالس مجتمع آموزشي دوره متوسطه كاوه            ٭ .آن وارد شد  

خسارات وارده بيـشتر    . د قرار دارد پرتاب ش     و تقريباً يك مايلي خانه اصفهان      بعد از جاده كاوه   
آپ و آبجوي سـاخت   هاي مصرفي از نوع سون شيشه. شامل سياه شدن ديوارهاي ساختمان بود 

 حـال  78 اوت 6 آقاي بوزي بيتز.  امروز اتفاق افتاد30/7 تا 7حادثه حدود ساعت . داخل بودند 
  ٭٭ .هاي آمريكايي باشد رسد كار دو تن از بچه به نظر مي

  

                                                                 
  .ه است ـ منويس و البالي متن اصلي نوشته شد اين جمله به صورت دست ٭
  .نويس اضافه شده است ـ م  اين جمله در ادامه متن و به صورت دست٭٭
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  يادداشتهاي اضافي
 باقيمانده يك جيپ ارتشي سوخته در فاصـله كمـي از خيابـان حكـيم       78 اوت   5در تاريخ   

. سـوزي معلـوم نيـست       زمان دقيق آتش  .  ديده شد  PRD كارمند الكترونيك     توسط هريس  نظامي
 نفر ايراني سـعي     40 جمعاً   15 تا   10 بين ساعت    78 اوت   5در تاريخ    .78 اوت   6 هانك موالني 

.  وارد شوند  ن واقع در جنوب شرقي اصفهان     هليكوپتر ايرا   كردند به مركز خدمات خانوادگي بل     
 نفـري از     يك گـروه پـنج    . ه است  نفره در هر نوبت بود     15 تا   5ي ورود در گروههاي     اتالش بر 

ايرانيان با كمك موتورسيكلتهاي خود از ديوار باال رفته و ظاهراً موقعيت ساختمانهاي مختلـف               
  .كردند را بررسي مي

  
  ٭ اوت7

رسد روحانيون در اعتراض به عدم آزادي طاهري و شكست دولـت در اجـراي                 گزارش مي 
  .اند  تجمع كردهقولش در منزل خادمي

  
   اوت8

  شـده و پيزاهـاوس     )محلـه ارامنـه   (جمعيت وارد جلفا    . ناآرامي جديد منطقه را دربر گرفت     
محل اقامـت    (با بمب آتش زا به هتل جلفا      . را مورد حمله قرار دادند    ) هاآمريكاييمورد استفاده   (

  .و سه بانك حمله كردند) هاآمريكايي
  

   اوت9
  نوجوان به فروشگاه شاه عبـاس 30 ـ  50 مرد و 30 ـ  18 گروه كوچكي شامل 30/7ساعت 

زا در حمله به مركز بانك تجـاري    بمب آتش6 تا 5. حمله و به اموال آن خساراتي وارد آوردند     
  .استفاده شده است

  
   اوت10

  .شود  مي]نامفهوم [ يك تلفن تهديدآميز به كلوپ00/9ساعت 
  

   اوت11
منـزل   ( ارتش تالش نمود تا اعتـصاب غـذاي روحـانيون در چهاربـاغ پـايين               00/2ساعت  

ظهـر زد و خـورد       بعـد از     45/9 و   00/6بار ديگر در سـاعتهاي      . را بر هم بزند   ) ياهللا خادم   آيت
شايعات از كشته   . تيراندازي تأييد شد  . تظاهرات و تيراندازيهايي در نقاط ديگر به وقوع پيوست        

                                                                 
  .نويس در ادامه متن اصلي اضافه شده است ـ م  مطالب بعدي به صورت دست٭
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 تا يـك بعـد از ظهـر         00/11ن نيز در ساعت     راه تهرا   در بزرگ . دهند  فراد بسياري خبر مي   شدن ا 
 در ري انجمـن ايـران و آمريكـا   تظاهرات بر پا شد و جمعيت به سمت شـمال پاركينـگ موتـو            

  . حركت كردنداتوبان تهران
  

  47سند شماره 
  1357 مرداد 25 ـ 1978 اوت 16  بنرمن. يب. اي رابرت افسر امنيت منطقه: از

رشات ـ حوادث تكراري ـ تهديدات و شايعات  ـ افزايش حجم گزااصفهان: موضوع
  .هاي شهري ناشي از احساسات ضدخارجي نظمي كننده مقاومت در مقابل بي منعكس

دهد كه آنها گزارشاتي از تهديدات واقعي، حوادث و            امروز گزارش مي   كنسولگري اصفهان 
هـا و احتمـال متمركـز شـدن بـر             ده آگـاهي  كننده فزاين   شايعات از اول اوت تاكنون كه منعكس      

  .كنند آوري مي بخشي از نيروهاي مخالف خارجيان خصوصاً جماعت آمريكايي است جمع
  .كند  اطالعات زير را ارائه ميبه طور خاص، كنسولگري اصفهان

فتـاد،  گـذاري كنـسولگري اتفـاق ا        ـ در شب دوم اوت در همان ساعتي كـه حادثـه بمـب             1
دهـد كـه گـروه كـوچكي از       نشان مـي گزارش واصله از نگهبان شب در انجمن ايران و آمريكا        

 نزديك شدند و سعي كردند وارد سـاختمان         ايرانيان مذكور به ساختمان انجمن ايران در آمريكا       
كردند تا به آنها اجازه ورود داده شـود           با نگهبان شب بحث مي    آنها  . كه درب آن قفل بود شوند     

داشتند آيا شما ايراني يا آمريكايي هستيد؟ نگهبان به آنها اجازه ورود نـداد و گـروه                   و اظهار مي  
  .آنجا را ترك كردند

 اوت بـه هنگـام      11ر   در اصفهان در بعد از ظهـ       ـ تالش مجدد عليه انجمن ايران و آمريكا       2
 فريـاد   ناآراميهاي گسترده و جدي شهر وقتي كه جمعيت در نزديكـي انجمـن ايـران و آمريكـا                 

جمعيت بوسيله پليس در يك چهـار راه قبـل از اينكـه          . زد انجمن را خراب كنيد اتفاق افتاد        مي
  . بروند، متفرق شدندبه طرف انجمن ايران و آمريكا

ها و جزوات ضدخارجي در شهر و در روز حمله بـه دو نوآمـوز ارتـشي،                   ـ ظاهراً اعالميه  3
 موفـق بـه تهيـه       گرچه كنسولگري اصـفهان   . ( توزيع شده است   SIESICOMايتاليايي از كارخانه    

دارند كه جزوات توزيـع       ت نشده است پليس و مسئولين نظامي اظهار مي        اي از اين جزوا     نسخه
  ). تهران7779گزارش شده در ). (اند آوري آنها را از بين برده اند اما پس از جمع شده

بايـد از ايـران بيـرون رانـده شـوند،           » خارجيهـا «دهد كه     ظاهراً جزوات به فارسي نشان مي     
  .ترك آنها عليه جان و مالشان حمله كنيمخارجيها ضداسالم هستند و ما بايد تا 

 اوت يك يادداشت تهديد در داخل ماشين خـود كـه            15 ديروز   هليكوپتر  ـ يك كارمند بل   4
  .در بيرون منزلش پارك شده بود، پيدا كرد

» كـشيم   ما ماشين را به آتش مي     «يادداشت به زبان فارسي ساده نوشته شده بود و ترجمه آن            
  .دبو
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 متوجـه   گذاري در چند هفته گذشته در سـطح شـهر اصـفهان             ـ تهديدات متعددي از بمب    5
كننـدگان   در حاليكه تعداد زيادي، اگر نه بيشترين، دريافت. تأسيسات افراد و غيره گرديده است   

 تعـداد  اين تهديدات به صورت سنتي و معمول متوجه بانكها ـ تئاتر يا رستورانها و غيره است، 
 روز  10براي مثـال در خـالل       . اي از اين تهديدات متوجه تأسيسات خارجي شده است          فزاينده

% 100كارخانـه يـا شـركت ايتاليـايي كـه تقريبـاً            ( در اصفهان  آگوستا) شركت(گذشته كارخانه   
 در تـاريخ    شركت پلي اكريـل   . اند  فن تهديد شده   بار از طريق تل    5) كاركنان آن آمريكايي هستند   

المللـي بـل      كاركنان يك پيمانكار جزء همكار شركت بين      .  اوت يك مورد تهديد شده است      10
. داند   تاريخ آن را نمي    گرچه كنسولگري اصفهان  . اي دريافت نموده است     ا اخيراً تهديدنامه  آمريك

هـايي اسـت كـه بـه كنـسولگري            گردد كه موارد باال تنهـا نمونـه          متذكر مي  كنسولگري اصفهان 
 گزارش شده است اما بدون شك اينهـا نمايـانگر كليـه تهديـداتي كـه متوجـه جامعـه                     اصفهان

. تهديدات هم به زبان فارسي و هم به زبان انگليسي است          . گرديده، نيست آمريكايي يا خارجي    
شود اغلب عبارات جنبه تهديد دارد  سوزي مي در حاليكه در بعضي موارد اشاره به بمب يا آتش   

زمان شما فرا رسيده است بررسـي       «يا  » گيريم  ما شما را مي   «ولي در عين حال مبهم است مانند        
گذاريهاي سنتي يا ساير تهديدات تلفني كه متوجه بانكها، تئاترهـا            بمبو مطالعه تعدادي از اين      

هـا اسـت در محتـواي تقريبـاً       و يا ساير خارجي    هاآمريكاييو غيره و تهديدات تلفني كه متوجه        
  .ماهرانه است

كنند تا نشان دهند كه آنها شخصي را كه بـاوي صـحبت               ها لحظاتي را صرف مي      كننده  تلفن
شما ضد اسالميد، شما دشمن ايران «و مدام بر عبارت كلي ) »خارجي«مثالً  (د  شناسن  كنند مي   مي

  .تأكيد دارند» دهيم هستيد و ما به حمالت خود تا ترك ايران از طرف شما ادامه مي
گذاري از نـوع   اطالعاتي مبني بر احتمال بمب) مستشاران فني ( TAFTـ يكي از باشگاهها 6
به وسيله چند مرد جوان ايراني در خيابان متوقف شد و از او             يك همسايه   . زا دريافت كرد   آتش

است پس از اشاره به محـل بـه همـسايه           » كدام يك مربوط به مستشارهاي نظامي     «پرسيده شد   
همـسايه  . »سوزي خواهـد بـود   امشب دور از محل اقامت كند زيرا در آنجا آتش«اخطار شد كه  

كالنتري دو تهديد تلفني مبنـي بـر وجـود          . دادتلفني مطلب را براي گزارش به كالنتري اطالع         
  . را تأييد كردTAFTزا در همان شب به باشگاه  بمب آتش

كالنتـري پاسـخ    .  پليس اضافي براي نگهباني درخواست كردند      TAFTكنسولگري و باشگاه    
درخواسـت مـشابهي    . نوني آنها نيست  داد كه پس از برقراري حكومت نظامي اين كار وظيفه قا          

مـسئولين نظـامي اظهـار      .  از مسئولين نظامي شـده اسـت       TAFTبه وسيله كنسولگري و پرسنل      
اي مبني بر اقدامات      هيچ نشانه . آن شب هيچ اتفاقي نيفتاد    . داشتند آنها اقدام الزم را خواهند كرد      

  . ديده نشدTAFTحفاظتي ويژه در مورد باشگاه 
دهد كه آنها هنوز مشكالتي در ارتبـاط بـا تـشكيالت               گزارش مي   اصفهان كنسولگري: تذكر

آنها اظهار كردند كه هنوز موفق به اخذ مجوز براي رفت و آمـد پـس از   . حكومت نظامي دارند 
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هنـوز  . انـد  ممنوعيت آمد و رفت در هنگام شب در جاهايي كه ارتش ممنوع كرده است، نـشده    
 براي حفاظت پليس )TAFT) TAFT Field HOUSEو مشكالتي به خاطر موقعيت باشگاه ابهامات 

در حاليكه شب گذشته حفاظت بيشتري توسـط        . معمولي به هنگام حكومت نظامي وجود دارد      
اي را گـزارش      وقـوع حادثـه    شاهده نشد، كنسولگري اصفهان    م TAFTپليس يا ارتش در باشگاه      

احتماالً اقدامات امنيتي ويژه به طور غيرمحسوسي معمول شده اسـت و در هـر صـورت                 . نكرد
مسئولين حكومت نظامي بر تمايل خود به موافقت هر درخواستي از سوي كنـسولگري تأكيـد                

  .اند كرده
اينكـه در هنگـام      آوري كـرده اسـت مبنـي بـر           گزارشـاتي را جمـع     ان كنسولگري اصفه  -7

 حداقل در سـه مـورد ماشـينهاي حامـل پرسـنل             11 و   10ناآراميهاي گسترده شهر در روزهاي      
 هـيچ   .دادند با سنگ مورد حمله قرار گرفته اسـت          آمريكايي در حاليكه شعارهاي تهديدآميز مي     

اگرچه خودروها به طور مشخص انتخاب شده بودنـد و          . آسيب نديده است  سرنشين و ماشيني    
  .اند ساير خودروهاي پيرامون مورد حمله واقع نشده

  
  ٭48سند شماره 

  1357 مرداد 25 ـ 1978 اوت 16  خيلي محرمانه
   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 

نده راجع بـه اوضـاع      كاردار جلسه را با اعالم اين موضوع كه سفارت يك بولتن هشدار ده            
 اوت بايـد  31 اوت و 24 ـ  27يعني » سوگواري«دوران . امنيتي منتشر خواهد كرد، افتتاح نمود

زماني تلقي شود كه شايسته است در خالل آن افراد در حركات خود در شهر سـاكت و نـسبتاً                    
  .رؤساي بخشها به كارمندان خود اطالع خواهند داد. مراقب باشند

. اند از محل افسر كـشيك مطلـع گردنـد           خيراً تفنگداران به سختي توانسته    كاردار گفت كه ا   
وي بر مسئوليت جدي افسر كشيك در مورد اعـالم موقعيـت خـودش در تمـام اوقـات بـراي                     

مالقـات ديـدار ژنـرال      . كاردار از مالقات اخير خود با شاه گزارشي داد         .تفنگداران، تأكيد نمود  
با اين وصف وي بر     . شاه قوياً تأييد كرد كه جريان اعطاي آزادي ادامه خواهد يافت          .  بود يزراه

  .اخير بايد خاتمه يابند» خرابكاريهاي احمقانه«اين امر نيز مصمم است كه 
 شب خـشونت    7 يا   6پس از   . تقديم نمود » چند مورد عجيب  « گزارشي درباره    دكتر استمپل 

رسد كه لحن شعارهاي تظاهركنندگان به سبك اصفهانيها بـه            ، به نظر مي   نمداوم در جنوب تهرا   
در يادداشتي در همين زمينه، بخش سياسي به گزارش بعضي          . شوند  سمت ضدغربي نزديك مي   
  . خواهد پرداختالوقوع در تهران از محاكمات نظامي قريب

 در مورد اختالف مطبوعات محلي در گزارش تصويب اليحه كمكهاي خـارجي             آقاي تيلور 
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 به باد ناسزا گرفته شـود       خوانيد ممكن است كارتر     اي كه مي    بسته به نوع روزنامه   . اظهارنظر كرد 
  .و يا آن را براي وي يك پيروزي به حساب بياورند

افـزايش  % 17 كـه    بيني تراز پرداختهاي بانك مركزي      يل خود را با ارائه پيش      تحل آقاي تيلور 
  . ادامه داد دهد، در پرداختهاي واردات را نشان مي

 در خالل يك بحث مختصر در مورد موقعيت قرارداد دوجانبه اتمي، كاردار از آقاي كارلتون
  .سرمقاله ديروز در مورد قرارداد استراليايي ارائه دهدخواست كه گزارشي پيرامون 

  . را از نظرگذراند طرحهاي ساختمان جديد انجمن ايران و آمريكاآقاي اسنو
  .وي اميدوار است كه بتواند قرارداد را امضا كرده، ساختمان را از سه هفته ديگر آغاز نمايد

  
  49ره سند شما

  1357 مرداد 27 ـ 1978اوت  18: تاريخ  سري
  ]، گزيده هفتگي5 و 4صفحه [

  خاورميانه
هاي جديدي براي اعطاي آزاديهاي سياسي در كشور را اعالم نموده اسـت               شاه ايران برنامه  

  .شدورزند كه برنامه اجراء خواهد  هاي جديد اصرار مي و مقامات دولت عليرغم بروز آشوب
اعـالم نمـود كـه    ) مـشروطيت ـ م  ( اوت در سخنراني ساليانه روز قانون اساسـي  5شاه در 

در انتخابـات اخيـر در      . ريزي شده، آزاد خواهد بـود       انتخابات مجلس كه براي سال آينده برنامه      
ميان چندين نامزد انتخاباتي تأييد شده، انتخاب آزاد بود ولي ظـاهراً در آتيـه هـر كـسي بـراي                     

  . شدن آزادي عمل خواهد داشتانتخاب
ول سـاليان وي مكـرراً      طـ در  . باشـد   اين گام قسمتي از برنامه درازمدت شاه براي ايران مـي          

اصرار ورزيده، زماني كه او به اين نتيجه برسد كه مردم آمادگي براي فعاليت سياسي آزاد دارند                 
يهـا بـراي دسـتيابي بـه     او همچنين اميدوار اسـت كـه اعطـاي آزاد   . وي اجازه آن را خواهد داد     

  .آميز كمك نمايند پيامدي مسالمت
برخـورد  .  براي انتخابات آزاد با خطراتي مواجه خواهد شد         شاه آگاه بود كه در اعالم برنامه      

در طول دو سال گذشته، منجر به تكرار ) مخالفان عقايدش ـ م (تر وي با اختالف عقيده  آزادانه
ن اسالمي شـد كـه اميـد داشـتند بـا فـشار امتيـازات           تظاهرات خشن خصوصاً توسط بنيادگرايا    

بنيادگرايان همچنين با اصالحات اجتماعي جديد شـاه مخـالف          . سياسي بيشتري از وي بگيرند    
  .هستند

هفته گذشته آشوبهاي وخيم جديدي بروز نمود ولي احتماالً نتيجه مستقيم اعالم شاه نبـوده               
يري يك رهبر مذهبي بوده باشد كه شاه را         رسد كه دستگ    علت اصلي تظاهرات به نظر مي     . است

 اغتشاش آنچنان وخيم بود كه حكومت نظامي       در اصفهان . در حضور جمع مورد تقبيح قرار داد      
.  سال گذشته اين اولين باري بوده كه دست به چنان اقـدامي زده شـده اسـت                 15در  . اعالم شد 
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در . ك شـده در چنـدين شـهر ديگـر رخ داد           آشوبهايي با وخامت كمتر توسط مسلمانان تحريـ       
 يك تروريست سياسي بمبي را در يك رستوران معروف كار گذاشت كـه              همين حال در تهران   

اي امـسال نتيجـه       هـاي دوره    اغلـب خـشونت   .  آمريكايي شد  6 نفر تلفات از جمله      30منجر به   
بر عليه شاه معطوف گرديده، اخيـراً       ها عمدتاً     اگرچه خشونت . تحريكات بنيادگرايان بوده است   

هـاي    شاه همچنين با يك مخالفت بالقوه قوي از جانب ناسيوناليـست          . اند  ضدآمريكايي نيز شده  
 كه به مدت كوتـاهي شـاه را         وزير سابق مصدق    بازماندگان حزب نخست  (باشد    مبارز مواجه مي  

وريست كه تعدادشان اندك ولـي بـه خـوبي          گروههاي تر ).  از سلطنت خلع كرد    1953در سال   
باشند ولي تاكنون نقـش كـوجكي بـازي           گرا مي   مسلح هستند از ماوراء چپ تا مسلمانان افراط       

  .اند كرده
كنـد و     بـه صـورت آشـكار فعاليـت مـي         (شود     كه توسط دولت حمايت مي     حزب رستاخيز 

در هـر حـال موفقيـت       . خابات نفوذ خواهـد داشـت     احتماالً در انت  ) تواند قول حمايت بدهد       مي
برنامه اعطاي آزاديهاي شاه تا درجه زيادي به تمايل گروههاي مخالف براي صرفنظر كـردن از                

 چنين نكنند شاه براي برقـراري نظـم و قـانون در              اگر آنان اين  . اغتشاش بستگي خواهد داشت   
به همان صورتي كه اقدامات دولت در       . (دست زدن به هر اقدامي ترديد به خود راه نخواهد داد          

  ).خيلي محرمانه). (هفته گذشته روشن ساخت
  

  ٭50سند شماره 
  1357 شهريور 1 ـ 1978 اوت 23  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
 شـروع    مملكتي به سفير سوليوان    مسايل هيأتوزيرمختار جلسه را با معرفي اعضاي جديد        

سفير گفت امروز و فردا صبح را به خواندن و درك مطالب خواهد پرداخت و از فردا بعد                  . كرد
  .از ظهر با رؤساي قسمتها ديدار خواهد داشت

او گفت  اولـين نوبـت در ژوئـن عمـدتاً            .  را بررسي كرد   سفير دو توقف خود در واشنگتن     
 PRCمقـدمات يـك جلـسه       ) تهيه(اي و      هسته حول انجمن به كار گرفته شده در پيمان دوجانبه        

او گفت كه نگرانيهاي زيادي در      . دومين ديدار بيشتر در رابطه با حوادث ايران بود        . متمركز بود 
  . و كشورهاي همسايه در مورد حوادث اخير اين جا وجود داردواشنگتن

اي، بـر    هسته) امور(يون تنظيم   اي سفير گزارش داد كه كميس       در بررسي پيمان دوجانبه هسته    
 دچار اختالف شده كه باعث جلب برخـي از توجهـات قبـل از مطـرح     2 ـ  2سر آن به نسبت 

 رفتـه و بـا      سفير گفت كه به ساختمان كنگره در واشنگتن       . شدن آن در برابر كنگره خواهد شد      
اين رابطه موقعيت حساسي دارند درباره پيمان صحبت         كه در    تعدادي از اعضاي مهم قوه مقننه     

                                                                 
  .772 كتاب اول، ص ٭
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رود تالش شود از اين مسئله به عنوان وسيله ايجاد تبليغات  غير از اين كه انتظار مي    . كرده است 
  .شود بيني نمي سوء عليه ايران استفاده شود، هيچ مشكل واقعي پيش

كر اين نكته كه كنگره بـراي يـك دوره نـيم     را بررسي كرد، با تذ     سفير اخبار ديگر واشنگتن   
 در واشـنگتن  .  نيز همچنان فعالند   دانشجويان ايراني در آمريكا   . گردد  بند پس از انتخابات باز مي     

  نگرانـي در مورد ثبات سياسي جغرافيايي اين منطقه، مخـصوصاً بـه دنبـال كودتـاي افغانـستان             
وزيرمختار گزارشي از تغييرات وسيعي كه توسط ايرانيان در متن فارسي            .مشخصي وجود دارد  

 سـپتامبر   10اي اعمال شده است را با تذكر اينكه دولت ايران اميد دارد سـند را تـا                    پيمان هسته 
ـ    آقاي شلنبرگر  .امضاء كند، ارائه داد    ه ايـران پـس از    درباره سرازير شدن خبرگزاريهاي غربـي ب

 بيايـد و در      ممكن است به تهـران     وي اعالم كرد كه شهردار برادلي     .  صحبت نمود  فاجعه آبادان 
 درباره فعاليتهـاي    سژنرال كرت  . در رابطه با شهرداريها شركت كند      برنامه انجمن ايران و آمريكا    

 سـئوال  F-4E فروند 31سفير درباره تصميم دولت ايران به خريد    .  گزارش داد  وليعهد در آمريكا  
كرد، و تذكر داد كه اميدوار است كه آنها دچار توهماتي از قبيل اين كه نهايتاً قادر خواهند بـود     

  .، نباشند رابه دست آورندAسيستم مخابراتي گروه 
سفير گفت كه بـا     .  ارائه داد   مديره وستينگهاوس  هيأت گزارشي از ديدار رئيس      آقاي وستلي 
. اي طوالني داشته است     كه نگران قيمت نفت هستند جلسه     ) Solomon ( و ساالمن  آقايان برگستن 

 سفير همچنـين بـه معـاون وزيـر كـوپر          .  ممكن است در اكتبر به ايران بيايد       وي گفت بلومنتال  
پيشنهاد كرد كه در اواخر امسال براي رياست بر اجالسيه ديگري از كميسيون مشترك ايـران و                 

   . به ايران بيايدامريكا
وي .  گزارش دادسوزي اخير سينماي آبادان  درباره برداشتهاي خبري آتشدكتر جان استمپل

ي نبودند، مشغول اسـتفاده از ايـن   اهللا خمين روهايي كه قبالً مايل به انتقاد از آيت  يادآور شد ميانه  
سـفير آن را    . افـروزي هـستند     ستقيم چنين كاري به صورت تقبيح آتش      فرصت براي انجام غيرم   

 امـروز اظهـارات      اشاره نمود كه در كيهـان      دكتر استمپل  .توصيف نمود » آزردن حقيقي خميني  «
  .گيرد، درج شده است ضاع قرار نميسناتور مبني بر اين كه شاه كامالً در جريان او

آنها كه  .  اوت در شهر خواهد بود     28 تا   24 گزارش داد متصدي پزشكي منطقه از        آقاي ميلز 
  .مايل به ديدار او هستند، بايد براي ترتيب قرار با واحد تندرستي تماس بگيرند

 ميليـون دالر الزم بـراي       3/2 زدرباره موضوع بناي ساختمان، سفير گزارش داد آقاي جينگل        
جلـسه بـا    .  قابل استفاده است   1980ساختمان جديد اداره را تأمين كرده است كه در سال مالي            

 به عنوان محـل     مقداري بحث، درباره استفاده از محل گالريهاي ايران در جنب خيابان ايرانشهر           
 گزارش داد ارقامي كه اينـك بـراي حـسابهاي اقتـصادي             آقاي تيلور  .تفعاليت موقت ادامه ياف   
 تا  8با بودجه   . دهند   ميليارد دالر را نشان مي     3/1باشند يك كسري معادل       چهار ماه اول سال مي    

در عـين حـال      .بيني شده براي تمام سال، چنين كـسري تناسـب نـدارد              ميليارد دالري پيش   10
 تراز پرداختها براي سه ماه اول متعادل است اما عالئمي از تمايل به سوي كسري نشان                 حساب
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يك دستورالعمل بودجه براي     .دهد ما يك كسري يك ميليارد دالري در سال را انتظار داريم             مي
كنـد ممكـن      ها صادر شده است كه حكايت مي         براي وزارتخانه  2538فراهم كردن بودجه سال     

  .  به موقع آماده گردداست بودجه امسال
 برنامـه ديگـري      گزارش داد، جدا از راهنمايي دانشجويان، انجمن ايران و آمريكا          آقاي اسنو 

مركز پليس اضافي در محل خود مستقر نكرده اسـت، ولـي در صـورت               . طي ماه رمضان ندارد   
 آخرين اخبـار مركـز بازرگـاني را ارائـه     آقاي رينو .بودلزوم تعداد بيشتري در دسترس خواهند      

 با اين اميد كه آمريكـا  .  سپتامبر باز خواهد شد    19وي اعالم كرد كه نمايشگاه بازرگاني در        . كرد
  .بهترين ارائه را در تاريخ داشته باشد

  
  51سند شماره 

  1357 شهريور 1 ـ 1978 اوت 23  خيلي محرمانه
   واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  A ـ 009 ـ  اصفهان،كنسولگري آمريكا: از

  حكومت نظامي در اصفهان: موضوع
وت  ا11 بعد از ظهـر روز جمعـه   3خالصه ـ در پاسخ به آشوبهاي گسترده عمومي ساعت  

اين نامه هوايي استقرار، سازمان، كارايي و برخـي         .  حكومت نظامي اعالم شد     در اصفهان  1978
هاي مهم درگيـر در ايـن         دهد و اشاره به برخي چهره       عواقب اين اقدام را مورد بررسي قرار مي       

  .پايان خالصه. اقدام دارد
  .شرايط قبلي و اختيارات: استقرار

از لحـاظ  ( مثل تمام استانهاي ايـران داراي يـك كميتـه امنيتـي اسـتاني دائـم              استان اصفهان 
شـهرباني،  (باشـد و دربرگيرنـده رؤسـاي نيـروي امنيتـي              كه رياست آن با استاندار مي     ) عنواني

مـثالً  (ر و نيز مسئولين دولتي مناطق مـوردنظ     ) وظيفه استان    و نمايندگان نظام   ژاندارمري، ساواك 
اين كميته مـسئوليت تفـسير و اعـالم نمـودن هـشدارهاي             . باشد  مي) شهردار، بخشدار، كدخدا  

چهـار مرحلـه هـشدار      . باشد  امنيتي در سطوح مختلف را براي استان و يا قسمتي از آن دارا مي             
  :باشند وجود دارد كه به اين ترتيب مي

بـراي برقـراري   ) لـيس و ژانـدارمري  پ(مرحله اول ـ هشدار اوليه به نيروهاي عادي امنيتـي   
مرحلـه دوم ـ   . سازي هـستند   ساعته در آماده24كنترل اجتماعي كه برخي از افسران به صورت 

نمايد ولي قادر اسـت كـه از واحـدهاي ارتـشي يـاري                هشدار خطرـ پليس كنترل را برقرار مي      
مرحلـه سـوم ـ    . دباشـن   ساعته مـي 24باش  برخي از واحدهاي پليس و ارتش در آماده. بخواهد

گيرد كه در اين حالـت تمـام واحـدهاي     ارتش ـ زيرنظر غيرنظاميان كنترل اوليه را به دست مي 
كميتـه امنيتـي در هـر زمـاني     . مرحله چهارم ـ حكومت نظـامي  . باش قرار دارند پليس در آماده

ت نظـامي  در مرحله چهارم يعني حكومـ .  هشدارها را اعالم نمايد    3 تا   1اختيار دارد كه مراحل     
حكومت نظامي مستلزم اعالم شاه و موافقـت الزمـه از   . تواند پيشنهاد كنند فقط مي ) كميته(آنها  
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  .باشد  ميمجلس شوراي ملي
.  در مرحلـه اول قـرار داشـت   1978 در اوايـل بهـار      هاي قم    تا كمي پيش از آشوب     اصفهان

اي تبريز ظاهراً مرحله دوم در آنجا اعالم          هاي توده   ز واقعه قم و به دنبال آشوب      چهل روز پس ا   
 كميتـه   1978 ژوئيـه    31 با شروع خشونت به دنبـال دسـتگيري ظـاهري در             در اصفهان . گرديد

امنيتي بدون اعالميه عمومي مرحله سوم هشدارها را اعالم نمود و شروع بـه برگـزاري روزانـه                  
تيمـسار  ( اوت اعضاي حاضـر كميتـه        11 صبح روز جمعه     10در حدود ساعت    .  نمود جلسات
ي معـاون رئـيس ژانـدارمري،       خـسرو    فرماندار، سرتيپ ملـك     استاندار، فتحعلي شيراني   اكبرزاد

 و  فرمانـدار نظـامي منطقـه اصـفهان     و سرلـشكر نـاجي   رئيس سـاواك  سرتيپ ابوالفضل تقوي  
رأي به برقراري مستقيم حكومت نظـامي دادنـد و از          ) فرمانده پايگاه موشك و توپخانه اصفهان     

هنگامي كه منتظر اجازه بودند تانكها و سربازان را در مواضـع            . ه تلفني خواستار اجازه شدند    شا
 30چون مجلس داير نبود اجازه براي حكومت نظامي موقـت بـراي يـك دوره                . مستقر نمودند 

روزه يا هنگامي كه مجلس قادر به تشكيل جلسه باشد و توسط آن دوره حكومت نظامي تعيين                 
بالفاصـله سـتاد حكومـت    ).  اوت دعوت شـد   20از آن اجالس ويژه براي روز       . (شود داده شد  

 به عنوان فرماندار نظـامي برگزيـده    مستقر شد و سرلشكر ناجي   نظامي در مقر شهرباني اصفهان    
به دنبال اعالم   ( براي   يو و تلويزيون اصفهان    بعد از ظهر در راد     6 در ساعت    سرلشكر ناجي . شد

اعالم اولين دسته از مقررات حكومت نظامي از جمله         )  بعد از ظهر   3حكومت نظامي از ساعت     
  . ساعت مقررات منع عبور و مرور شبانه و ممنوعيت تمام اجتماعات عمومي ظاهر گرديد10

  
  سازمان

اي كه عمـداً حـدود آن معـين     ع آن اعالم گرديد، منطقهب و توااي اصفهانحكومت نظامي بر  
 مناطق اطـراف اصـفهان    .  و حفاظت آن نمودند    سربازان شروع به گردش در شهر اصفهان      . نشد

اعالم .  بودندتحت مقررات حكومت نظامي قرار گرفتند ولي در عين حال فاقد محافظين نظامي    
هـاي   گشتي(اشتباه بود . ها كه حكومت نظامي در سه شهر ديگر نيز برقرار گرديد        بعدي روزنامه 

نظامي به اين سه منطقه اعزام شده بودند ولي قبل از آن تحـت حكومـت نظـامي قـرار گرفتـه                      
تنها وظيفه  در اصل استاندار اختيار بر مناطق دورافتاده را از دست نداد ولي در حقيقت               ). بودند

پليس .  بوداي سرلشكر ناجي   استاندار و ديگر اعضاي كميته امنيتي عمل به مثابه شوراي مشاوره          
 به اضافه تمام پرسنل نظامي به كار خود بر اساس سلسله مراتب معمـولي               ژاندارمري و ساواك  

در مقابل دستورات مـستقيم سـتاد مـشغول بـه كـار              روزمره ادامه دادند ولي تماماً       مسايلبراي  
 كه هر سه از سرفرماندهي       و سروان مراديان   ، سرگرد عرفاني  رئيس ستاد سرهنگ دارابي   . شدند

ـ             (نظامي منطقه انتخاب شدند       قـرار   شكر نـاجي  كـه در مقابـل پايگـاه موشـك و توپخانـه سرل
از لحاظ نفرات ستاد حكومت نظامي با افسران نگهبان از درجه سرواني كـه از تمـام                 ). گيرد  مي

هر يك از سـه افـسر سـتاد،    . شد  انتخاب شده بودند اداره مي   واحدهاي امنيتي و نظامي اصفهان    
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د پاسخ مستقيم به هر گونه تهديد امنيتي بدهند ولي تمـام     البته غير از افسران نگهبان اختيار دارن      
. شوند كه با كميته امنيتي مـورد مطالعـه قـرار گيرنـد               ارجاع مي  تصميمات ديگر به ژنرال ناجي    

قوانين وحقوق مدني به قوت خود باقي است مگر اينكـه بـا تـصميم يـا اقـدام اداره حكومـت             
 مـورد متجـاوزيني كـه از قـانون مـدني يـا مقـررات حكومـت نظـامي              در. نظامي ملغي شـوند   

اند، اداره حكومت نظامي آزادي عمل خواهد داشت كه آن را بدون وثيقـه يـا                  سوءاستفاده كرده 
 تسليم شوند و يا در مقابل ضمانت نگهدارد كه در خاتمه حكومت نظامي به وزارت دادگستري       

  . ا اقدام سريع آنان را محاكمه نماينددادگاه نظامي ب
  

  كارايي
اولين وظيفه آن برقراري امنيت است ولـي اداره      . حكومت نظامي يك مسئوليت دوگانه دارد     

در خصوص امنيت حكومت نظامي و ممنوعيت عبور        . امور غيرنظامي را نيز بايد به عهده گيرد       
گذاري بـود ولـي در    هد سه يا چهار بمباولين شب شا. اند اي مؤثر بوده    و مرور به طور فزاينده    

اين امر منحصر به يك مورد گرديـد و از آن هنگـام فقـط وقـايع پراكنـده و در                      اوت   15 و   14
غارت، دزديهاي شـبانه، تخطـي از   (شايعات در مورد وقايع كوچك . اند ه    سطح پايين اتفاق افتاد   

 و مـرگ تعـدادي از       )مقررات ممنوعيت رفت و آمد، پرتاب سنگ بـه طـرف سـربازان گـشت              
خاطيان مقررات ممنوعيت رفت و آمد زياد هستند كه اداره حكومت نظامي مـرگ يـك نفـر را          

افزايـشي در   . تـر اسـت     قبول دارد، ولي آشكارا شهر اكنون از هر زمـاني در سـال گذشـته امـن                
. اي رخ نـداده اسـت       گونـه واقعـه     گذاري وجود داشته است ولي هـيچ        تهديدهاي تلفني به بمب   

هاي اصلي به تمام خيابانهاي اصلي و بعد به تمام شـهر و برخـي توابـع                   ها ابتدا از تقاطع     تيگش
كارآيي امنيتـي حكومـت نظـامي را        . گسترش يافتند كه نتيجه آن كاهش در حوادث بوده است         

 و موضوعات ديگـر حكومـت       مسايلبا وجود اين در     . بايستي در مرتبه بااليي ارزيابي نمود      مي
بندي و توافق بر سر شـرايط         آنان تاكنون در مورد زمان    . كفايتي بوده است    اي از بي   نظامي نمونه 

اند و در نتيجه حتي دكترها و وسايل اضـطراري بايـستي      صدور كارت عبور و مرور ناتوان بوده      
براي مشايعين نظامي از اداره حكومت نظامي جهت حركت در ساعت منع عبور و مـرور صـبر       

انـد   و از جمله پليس كه در زمان اعالم حكومت نظامي در مرخصي بـوده  كارمندان دولت   . كنند
اند و بـه خـاطر اينكـه در           اند، ليكن رسماً و عمالً به سر كار برنگشته          به خدمت فراخوانده شده   

بيانيه حكومت نظامي، نقش و وظايف تمامي كارمندان مسكوت مانده برخورد اين كاركنان بـه               
 سـاده تـصميمات     مـسايل كننـد حتـي در مـورد          حقـوق كـار مـي     اي است كه انگار بدون        گونه

شـود، سـپس    گيري شده عوض مي محدودي گرفته شده است و آنهايي كه در موردشان تصميم         
اي در دومين شب براي       نيروي هوايي اجازه  . (شود  مجدداً برقرار، دوباره لغو و مجددًا عوض مي       

 در شـب دوم متوقـف شـد، و در           حمل پرسنل شيفت شب پايگاه دريافت نمود، حمل پرسـنل         
يك ). شب چهارم بدون اطالع به كارمندان مجدداً برقرار شد و اكنون مجدداً متوقف شده است              
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سرويس تاكسي براي رفت و آمد در ساعات ممنوعه در روز دوم برقرار گرديد كـه بـه وسـيله                    
سي فقـط محـدود   شد ولي تقريباً بدون فعاليت بوده است چونكه هر تاك           پليس مناطق كنترل مي   

داران دستور داده شد كه در يك راهپيمـايي در            به مغازه . اش شده است    به رفت و آمد در منطقه     
 اوت شركت كنند و بعداً به خاطر تخلـف از مقـررات حكومـت نظـامي بـه جهـت بـستن                       19

اداره حكومت نظـامي نيـروي انـساني و تخـصص الزم            . هايشان تهديد به مجازات شدند      مغازه
 ايجاد شده توسط حكومت نظامي را ندارد و تاكنون يا قادر نبـوده و يـا                 مسايلره تمام   براي ادا 

كننـد    كارمندان دولتي شكوه مـي    . هاي ادارات دولتي نبوده است      مايل به استفاده مؤثر از مهارت     
. كه هر روز بايستي پشت ميزهايشان بنشينند ولي انجام هر كاري براي آنان ممنوع شـده اسـت                 

همانطور كه مشكالت حل نشده روي هم . اوضاع وجود ندارداي هم از بهبود    نشانهطبق تجربه   
. اي مشكل خواهد شد كه حتي يك جواب منفي به دست آوريم             شوند به طور فزاينده     تلمبار مي 

 ساعت تقليل پيدا كرده به خودي 7برخي مشكالت به لحاظ اينكه ساعات منع عبور و مرور به            
شوند، آنچنان كه حل آنها از طريق         لي ديگر مشكالت روي هم جمع مي      روند و   خود از ميان مي   

به عنوان يك اداره    . نمايد  مدت غيرممكن بوده و تصميمات جدي را ايجاب مي          هاي كوتاه   برنامه
  .غيرنظامي، اداره حكومت نظامي بدون كارآيي بايستي قلمداد شود

  
  پيامدها

تدا به صورت اظهار رضـايت و سـپس         العمل عمومي نسبت به حكومت نظامي، در اب         عكس
تعداد روزافزوني از اين انتقادات مبنـي بـر ايـن           . ناخشنودي و طرح انتقاد در پي آن بوده است        

دهنـد، بـيش از خطـري كـه از ناحيـه              است كه آنها از سربازاني كه به راحتي ماشه را فشار مي           
زيرا . قابل توجيه است  اين ترس تا حدي      .كنند  كردند احساس خطر مي     تظاهركنندگان حس مي  

تجربه را مورد  مقامات حكومت نظامي حتي حوادث ناشي از تيراندازي غيرضروري سربازان بي
گري بيش از حدي را در خالل بازرسـي و            شاهدان عيني خشونت و وحشي    . اند  تأييد قرار داده  

نـد قـدمي    عالوه بر آن بسياري از دزديهـاي كوچـك در چ          . اند  هاي خياباني گزارش داده     كنترل
   .سربازان صورت گرفته است

هاي ساده مرتبط با حكومـت        به هر حال من مظنونم به اينكه اغلب اين انتقادات از ناراحتي           
شود و يا از زيانهاي واقعي اقتصادي كه از حكومت نظامي به وجود آمده است                 نظامي ناشي مي  

تمام مكاسب الـزام    . يشتر است هاي وارده از تظاهرات و اغتشاشات خيلي ب         اكنون از زيان    كه هم 
هـاي مـسافرتي و       به باز بودن دارند عليرغم اين حقيقت كه براي برخي از جمله دفـاتر آژانـس               

ها و غيره ممنوعيت عبور و مرور تقريباً تمام كـسب را              توريستي، تئاترها و سينماها و رستوران     
كنند كـه     تهايشان گزارش مي  را در فعالي  % 50ها كاهشي به ميزان       ديگر مغازه . محدود كرده است  

. گردد كه رفت و آمد شهري حداقل به همين اندازه كاهش پيدا كرده است               به اين حقيقت برمي   
در شهري با پيشرفت سريع     . اند  ها بيشترين زيان را متحمل شده       هاي ساختماني و كارخانه     پروژه
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 شـيفت   4 يـا    3 سـاعته بـا      24-18 بـر يـك اسـاس         چنان عملياتي به طور عـادي      مثل اصفهان 
هـا ادامـه يابـد،       الزم است كه براي پرداخت به تمام كاركنان كار اين پروژه          . اند  ريزي شده   برنامه

هم به خاطر مقررات حكومت نظامي و هم به خاطر اينكه آنها بايد كارگران را براي زمان بعـد                   
 10فت و آمد آنان را بـه        هاي منع ر    از موقوف شدن حكومت نظامي نگهدارند، ولي محدوديت       

 سـاعته   12هـاي      نياز به شيفت   برخي از قبيل پلي اكريل    . نمايد   ساعت در روز محدود مي     11يا  
هـا    اين محـدوديت  . هاي اضافه كاري و كاهش در عدم كارآيي منتج از آن            با هزينه . شبانه دارند 

حـد  % 20 خاطرماه رمضان توليد را در برخي موارد تا حـدود            در تركيب با پايين آمدن توليد به      
هـر چنـد كـه      . برنـد   هـا را سـريعاً بـاال مـي          دهند كه در عـين حـال هزينـه          عادي آن كاهش مي   

هـاي ايـاالت      شود ولـي پـروژه      ها اعمال مي    ها به طور مساوي نسبت به كليه شركت         محدوديت
   .اند قوق باالتر در ميان آنهايي هستند كه بدترين ضربه را خوردهبا هزينه دستمزد و ح متحده

كننـدگان اداره حكومـت نظـامي شـروع بـه             به خاطر اعتراضات تند خرده فروشان و توليـد        
هايي را  نموده است و برنامه   )  ساعت 7 ساعت به    10از  (كاهش ساعات ممنوعيت عبور و مرور       

بازرگانان . رود  ندان ممنوعيت به طور كلي از بين مي       اعالم نموده كه همراه با رفتار خوب شهرو       
براي كاهش در ساعات عبور و مـرور و         در هر حال اعتراض دارند كه عدم وجود برنامه زماني           

ريزي   اعالم قصد تجديد مقررات سخت منع رفت و آمد در پاسخ به هرگونه آشوب مهم برنامه               
 شده خود را با اضافه نمودن ساعات         امه كوتاه الواقع برن   كند، و اغلب آنان هنوز في       را مشكل مي  

  .اند اضافي تنظيم نكرده
  

  ها شخصيت
، اسـتاندار، مـصطفي     اند كه حكومت نظـامي پايـاني اسـت بـر كـار زاد               شايعاتي منتشر شده  

هـا مختلـف    العمـل  ، در هرحـال عكـس   رئيس پليس و از جهت ديگر سرلشكر ناجي      مصطفايي
 نسبت به شهر اصفهان موجب انتقـادات        توجهي زاد   تصورات قبلي در مورد تنبلي و بي      . هستند

لياقتي كامل و يك اشكالتراشي در برنامه توسعه استاني و شهر و نيـز                تندي از وي با عناوين بي     
گوينـد كـه اگـر نتيجـه حكومـت نظـامي تنهـا         برخي مـي . خواري وي شده است   فساد و رشوه  

و جايگزيني او با فردي كـه بـه امـور توسـعه صـنعتي و پيـشرفت اقتـصادي و                     » زاد«بركناري  
باشد، حكومت نظـامي خـوب انجـام وظيفـه كـرده بـود و                 فشارهاي وارده بر اصفهان آگاه مي     

بر . هاي سياسي و سياستهاي دربار بوده است دانست بند و بست  تنها چيزي كه مي    گويند زاد   مي
گويند كه تحـت فـشارهايي كـه           مورد ترحم قرار گرفته و مردم مي        ژنرال مصطفايي  ،عكس زاد 

 و وي را فقط به عنوان كسي        گونه شانسي براي كنترل تظاهرات نداشت       وي واقع شده بود هيچ    
در هر حال تاكنون فقط يك مقام بركنار شده است          . كنند  كه قرباني ديگران شده است نظاره مي      

ر عمـوم بركنـاري وي بـه خـاطر     ظـ ن از نقطـه .  است  رئيس سازمان اوقاف   و او سرهنگ زاهدي   
ست ولي به طور خصوصي گفته شده است كه وي در ايجاد مديريت ضعيف زيارت حج بوده ا



103    روزشمار انقالب اسالمي

 نيز ممكـن اسـت از كـار         سرلشكر ناجي . ارتباط بين دولت و رهبران مذهبي ناموفق بوده است        
عليـرغم  . كناره گيرد و اگر چنـين اتفـاقي افتـد بـر اسـاس درخواسـت خـودش خواهـد بـود                     

وي . كند  ت شخصي خوبي در اين برهه كسب مي       هاي اداري حكومت نظامي وي شهر       شكست
مند به تـأمين عامـه شـناخته شـده و از طـرف مخـالفين و                   گرا و فقط عالقه     به عنوان يك سنت   

با اين وجود كه يك فرد محتـاط شـناخته شـده اسـت در راديـو و                  . موافقين مورد احترام است   
اش بـا زور از       تهتلويزيون و در مجامع خصوصي خوب ظاهر شده و بـه جـاي تحميـل خواسـ                

دارد كـه ايـن شـغل         وي خودش اظهار مـي    . صحت و صفات خوب اصفهانيها مدد گرفته است       
گوينـد    رابطهاي نظامي مي  . براي او نامطبوع و ناخوشايند است و اميدوار است آن را تغيير دهد            

 وي در واقع به دنبال بازنشستگي كامل پس از ترفيع به درجه سپهبدي به خاطر تالشـهايش در                 
  .باشد حكومت نظامي مي

  
  نتايج

هـاي     يك اسباب امنيتي مؤثر بوده است كه تقريباً تمـام آشـوب            حكومت نظامي در اصفهان   
مدت را از بين برده ولي درجوار آن در ايجـاد يـك اداره شـهري كـافي بـراي            عمومي در كوتاه  

يقي در ساكت نمـودن آشـوب و   ظاهراً به عنوان يك درس حق     . نيازهاي شهر ناموفق بوده است    
يابـد    طـور كـه تهديـدات امنيتـي كـاهش مـي             همين. در ديگر شهرهاي ايران ناموفق بوده است      

هـاي    ها و محدوديت    يك عدم رضايت عمومي رو به تزايد نسبت به هزينه         ) حداقل در خاطره  (
ي از ايـن    نيروهاي امنيتـ  . آيد  اين محافظت و فشارهايي براي پايان حكومت نظامي به وجود مي          

وحشت دارند كه متوقف كردن كامل حكومت نظامي طغيان مجددي در فعاليـت مخـالفين بـه                 
وجود آورد و فقط خاتمه منع عبور و مرور همراه با ادامه حكومـت نظـامي را مـوردنظر قـرار                     

اگر اين امر به وقوع بپيوندد اداره حكومت نظامي بايستي راهي براي استفاده مـؤثر از                . دهند  مي
گونه تالشي در اين جهت از خـود   تار موجود اداره امور شهري پيدا كند، ليكن تاكنون هيچ     ساخ

هاي خارجي از جمله آمريكايي با لغو حكومت نظامي راضـي خواهنـد         پروژه. نشان نداده است  
دارند در وضعيت  اقتصادي وخيمي قرار دارند و اگر به   بود ولي خيلي از كسبه محلي اظهار مي       

بنـابراين ادامـه حكومـت      . روند  تر مي   پايينت متكي باشند حداقل از سطح كارآيي        عمليات دول 
هاي اجتماعي اخير     رسد ريشه از آشوب     نظامي ممكن است نارضايتي اقتصادي را كه به نظر مي         

بـه عبـارت ديگـر خاتمـه سـريع      . داشته باشد اصفهان را به بدتر از زمان شروعش تبديل نمايد  
همـان چيـزي باشـد كـه مخـالفين منتظـر آن بـراي از سـرگيري                  حكومت نظامي ممكن است     

اگر حكومت نظامي در . باشند، به همان نحو كه در شهرهاي ديگر ايران اتفاق افتاد       تظاهرات مي 
تواند برقراري مجدد آن را خيلي        همين زمان متوقف گردد ناخوشايندي اقتصادي شهروندان مي       

 بـا سـپردن مـؤثر       زمان  همن حكومت نظامي تكنيكي     حل مطلوب كه باقيماند     راه. تر سازد   مشكل
بـه لحـاظ    (رسـد     اداره امور اجتماعي به دست غيرنظاميان است، متأسفانه محتمل به نظـر نمـي             
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فقدان همكاري بين كارمندان غيرنظامي دولت و ستاد حكومت نظامي و تمايل شديد همـه بـه                 
 به عنوان يك فرد     گردن ژنرال ناجي  پذيري و اينكه در اين شرايط تقصيرها را به            عدم مسئوليت 
  يگاف مك                                                                                               .)نااليق بيندازند

  
  52سند شماره 

  1357 شهريور 12 ـ 1978 سپتامبر 3  بندي ـ فقط براي استفاده رسمي بدون طبقه
  ، ايرانتهران ـ 72، منطقه اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  .هاي اجتماعي متزلزل شده است ايران توسط آشوب: عنوان
  78 براي اوت QCIDگزارش : موضوع

هـاي خـشن و شـديد در تمـام شـهرهاي        ايران توسط آشـوب 1978ـ در تمام طول سال      1
كنـد و      نفـر تجـاوز مـي      500تخمين افراد كشته شده تـاكنون از        . بزرگش به عجز درآمده است    

اغتشاش شـديد   . ر زخمي و بيش از صدها ميليون دالر خسارت مالي وارد شده است            هزاران نف 
 اوت  11 موجب برقراري حكومت نظامي در دومين شـهر بـزرگ ايـران در تـاريخ                 در اصفهان 

  . شد1978
 كيلـومتري جنـوب     150 واقـع در      وقتي از شهر مذهبي قـم      1978هاي سال     ـ موج آشوب  2
اي    پليس بر روي جمعيت مـذهبي تظاهركننـده        1978 ژانويه   9 آغاز گرديد كه، در تاريخ       نتهرا

  .كه مبادرت به اشغال يك پاسگاه پليس نموده بودند، آتش گشود
كـار مـسلمان هـدايت        به طوري كه گزارش شده تظاهركنندگان توسط روحـانيون محافظـه          

 و آزادي زنـان توسـط شـاه بـه اعتـراض             حات ارضي شدند و در سالروز قانوني كردن اصال        مي
شدگان را پنج نفر اعالم نمود كه در هر صورت منـابع            هاي رسمي تعداد كشته     اعالميه. پرداختند

در عـرض دو    . باشـد   تر مـي     نفر صحيح  30 تا   20اعتماد و هميشگي گزارش كردند كه رقم          قابل
 كشته شده بودند، به طور ناگهاني در ديگر شهرهاي          ني كه در قم   روز تظاهراتي به طرفداري آنا    

اعمـال  .  شروع بـه مـشتعل شـدن نمـود          و تهران  ، تبريز ، شيراز عمده ايران و عمدتاً در اصفهان     
هاي كوتاه ضددولتي     افتاد كه در آن خطابه      ياخاللگرانه معموالً به دنبال مراسمي مذهبي اتفاق م       

هـا،    ريختند و به تخريب و سوزاندن اتومبيـل         شد و تظاهركنندگان از مساجد بيرون مي        ايراد مي 
پرداختند كه بيانگر القاء نفـوذ        هايي مي   فروشي، سينماها و ديگر حرفه      هاي مشروب   بانكها، مغازه 

  .غرب به جامعه سنتي ايران بودند
 خسارت قابـل تـوجهي را بـه وسـيله آشـوبگران              شهر شمالي تبريز   1978وريه   ف 18ـ در   3

در دنيـاي اسـالم چهلمـين       .  را برپا نموده بودند    آنها چهلمين روز واقعه قم      مذهبي متحمل شد،  
 باعـث شـد     هاي تبريـز    نظمي  ها و بي    شدت ناآرامي . روز پس از مرگ روز سنتي عزاداري است       

رقـم رسـمي ابـراز شـده در         . سربازان عادي ارتش و تانكها براي برقراري نظم وارد شهر شوند          



105    روزشمار انقالب اسالمي

 180هاي قابل اعتمادتر رقم را نزديك بـه            نفر بود ولي در هر حال تخمين       9شدگان    مورد كشته 
خشونت در ديگر شهرهاي بزرگ كه در ارتباط با چهلمين روز عـزاداري بـود               . كند  نفر ذكر مي  

اين خشونتها بر اساس اخبار منتـشره در هـواداري از آشـوبگران تبريـزي، انجـام                 . ور شد   شعله
هاي چهل روزه تا حدودي با تظاهرات در هم آميخته بودنـد، اعمـال                در آن هنگام دوره   . شد  مي

بانكهـا،  . داد  بيني رخ مي    ترو غيرقابل پيش    هاي زماني كوتاه    پراكنده خشونت و تخريب در فاصله     
زا و    هاي آتـش    فروشي همچنان اهداف مورد توجه، حمالت بمب        هاي مشروب   اها و مغازه  سينم

 خشونت وسـيعي بـه طـور ناگهـاني تمـام كـشور را               1978در اول آوريل    . پرتاب سنگ بودند  
فراگرفت كه منجر به برخوردهاي متعددي با نيروهاي امنيتي شد و چندين كشته يـا زخمـي از                  

گيري نمـود كـه       تظاهرات وسيعي نيز در اصفهان شروع به شكل       . دتظاهركنندگان بر جاي ماندن   
ها سـازمان     اين تظاهرات هر چند كه از قبلي      .  در آن شركت داشتند    دانشجويان دانشگاه اصفهان  

ايـن  . شـد   گرديد ولي باعث متالشي و از هـم گـسيختگي             تر و با خشونت كمتري برگزار         تهفيا
 مـي  9در روز . ور مرتب در خالل ماه ادامه يافت و باعـث بـستن دانـشگاه شـد            تظاهرات به ط  

 خشونت شديد خياباني مجدداً در اصفهان شروع شد و پليس و نيروهاي امنيتي بـه روي             1978
ــده آتــش گــشودند  ــن دوره، بمــب . جمعيــت تظاهركنن ــا و  گــذاري در خــالل آشــوبهاي اي ه

، ، تبريـز  ، كرمانشاه ، شيراز ، همدان جمله تهران سوزيهاي عمدي در ديگر شهرهاي بزرگ من        آتش
نيـز  از دهـات كوچـك پراكنـده در تمـام كـشور             .  اتفاق افتـاد    و يزد  ، كرمان ، بوشهر ، مشهد قم

هاي پيمانكاري مـرتبط بـا    كارمندان غيرنظامي آمريكايي در شركت    . هايي گزارش گرديد    ناآرامي
كدام زخمي    البته هيچ . امور دفاعي، در مورد درگير شدن غيرعمدي در برخوردها گزارش دادند          

 روز اول ماه مي در تهران منجر به يك اقدام انضباطي اعالم شده              10شدت اغتشاش در    . نشدند
سط نيروهاي امنيتي دولت گرديد و شاه براي اينكه اقدامات امنيتي را شخصاً زيرنظـر بگيـرد               تو

تانكها، نفربرهاي زرهي و سـربازان آمـاده رزم، در حـوالي            .  را بهم زد   سفرش به اروپاي شرقي   
رخوردهاي خونيني بين نيروهاي امنيتي و      اي را ايجاد نمودند و ب       هاي روزمره    صحنه بازار تهران 

  .يز بين گروههاي رقيب مخالفين، رخ داده استنآشوبگران و 
 ژوئيه  20در  . ـ يك آرامش نسبي به كشور بازگشت و تا ژوئن و اواسط ژوئيه ادامه يافت              4
يك تصادف   در    نفر همراهان او در مشهد     5 يك رهبر مذهبي با نفوذ و مخالفت دولت با           1978

پيروان او ادعا نمودند كـه مـرگ وي عمـداً بـه             . اتومبيل با يك وسيله نقليه ارتشي كشته شدند       
 22 جنـازه وي در       هـاي شـديدي در خـالل تـشييع          وسيله دولت صورت گرفته است و آشوب      

خشونت مجدداً به شهرهاي ديگـر      . اي گرديد    صورت پذيرفت، كه منجر به مرگ عده       78ژوئيه  
 به چنان درجاتي رسـيد       شيوع يافت و در اصفهان      و تهران  ، تبريز ، شيراز تاً اصفهان ايران و عمد  

 منجر بـه    شود كه اغتشاش در شيراز      گفته مي .  حكومت نظامي برقرار گرديد    78 اوت   11كه در   
 اتفـاق افتـاد و دو تـا         برخوردهاي خونيني نيز در جنوب تهران     . نفر شده باشد   200 تا   60مرگ  

ي كه يها و مكانها خيلي از رستوران  . ضداغتشاش در منطقه پخش شدند    سه هزار سرباز و پليس      
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زا مـورد    آتـش  گيرد در شيراز و اصفهان با بمب  رفت و آمد خارجيان به آنجا مكرراً صورت مي        
 كـه در ميـان ايرانيـان و          رسـتوران خـان سـاالر تهـران        1978 اوت   13ار گرفتند و در     حمله قر 

 نفـري كـه   70از ميـان  . ها محبوبيت مشابهي دارد به وسيله يك آلت منفجره، تخريب شد     غربي
 سـينما در    29ود  حد.  نفر از آنان آمريكايي بودند     6 نفر مجروح شدند كه      40در رستوران بودند    

 سـه نفـر در يـك حملـه در مـشهد     . اند زا مورد حمله قرار گرفته      هاي آتش   سراسركشور با بمب  
 تماشاچي در اثر يك حريـق عمـدي در          377 جمعيتي بالغ بر     1978 اوت   19كشته شدند و در     
 حاضر تمام كشور را در حيرت فرو بـرده          اي كه در حال      كشته شدند، فاجعه   سينما ركس آبادان  

  .از طرف دولت و همچنين مخالفين شده است) سوزي عوامل آتش(و باعث محكوم نمودن 
 كـه   فرقه شيعيان مسلمان  . گردد  هاي ناآرامي فعلي در ايران چند قرن به عقب برمي           ـ ريشه 5

ردند به طور سـنتي بـا هـر نـوع دولـت غيرروحـاني               گ  اغلب ايرانيان مسلمان به آن منتسب مي      
شـود هيچگونـه سلـسله        شيعيان آن طور كه از مذاهب غربي فهميـده مـي          . مخالفت كرده است  

مراتب مذهبي ندارند و مالها يا روحانيون منفرداً هر يك راه و رسم پيروي از خود را به وجود                   
واند به سطح يا شهرت و اعتبار مجتهد ت از طريق تعاليم روحانيت رهبري، يك مال مي   . آورند  مي

تر پيروان كه البته شامل مالهاي ديگر و پيروان و گروه آنـان               برسد و از آن پس يك گروه عظيم       
ي اهللا خمينـ    يكي از بانفوذترين مجتهدين شيعه آيـت      . آورد  باشد را تحت هدايت خود مي       نيز مي 

 خمينـي . باشـد    مـي  ينه و پر سر و صداي دولت در روابط ايران و آمريكـا            است كه مخالف دير   
برده، هنوز به طور مرتب با پيـروانش           به سر مي    سال گذشته به صورت تبعيد در عراق       15براي  

روحانيون مشهور ديگر از قبيـل      . ارتباط دارد اند    در ايران كه بيش از دو ميليون تخمين زده شده         
 كـه در تـصادف اتومبيـل بـا       از مشهد   و كافي   از اصفهان  و طاهري  (ي از قم  اهللا شريعتمدار   آيت

شـديدترين  . (انـد  توز شاه و دولت شـناخته شـده   به عنوان انتقادكنندگان كينه   ) ته شد كاميون كش 
  .) اتفاق افتاد1978 ژوئيه 31 در  در نتيجه دستگيري طاهريآشوب اصفهان

 روحانيت شيعه در فشار بر دولت بـراي گنجانـدن يـك مـاده در قـانون                  1906ـ در سال    6
الواقـع ايـن      سـازد موفـق شـدند و فـي          كه يك شوراي عالي مذهبي را برقرار مي       اساسي جديد   

ي قوانين مصوبه مجلس كه با تعليمات فراوانـي مغـاير بـه نظـر               متما) وتو(شوراي قدرت نفي    
 شـورا توسـط وي منحـل    1921 در سال  بالفاصله پس از كودتاي رضاشاه    . رسند را دارا بود     مي
انيت مجددًا خواستار برقراري شوراي روحاني بـا همـان قـدرت و نفـوذ گذشـته آن                  روح. شد

 را بـه صـورت       شاه فعلي ايران يك برنامه اصالحات ارضي       1963عالوه بر اين در سال      . شدند
در آن زمان قسمت اعظمي از زمينهـاي قابـل كـشت در ايـران تحـت مالكيـت            . قانوني درآورد 

اين زمينها به همراه ديگر امالك تحت مالكيت افراد، مصادره شد و بين كشاورزان              . دمساجد بو 
مساجد كه از بيشتر ثروتشان و تا حد وسيعي از قدرتشان محروم شـده              . بدون زمين تقسيم شد   

. اند تا مايملكات سابقشان را مجدداً به دست بياورند           سال گذشته در تالش بوده     15بودند براي   
ايـن  . ، دولت همچنين قوانيني براي آزادي زنان به تصويب رسـاند          اصالحات اراضي  با   زمان  هم
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توسط روحانيت مورد مخالفت قرار گرفـت و در سـالروز ايـن واقعـه               گام نيز به طور شديدي      
هـاي اخيـر دانـشگاه از         ب  اغلب آشـو  . تظاهرات بزرگي عليه اعطاي آزاديها به زنان برگزار شد        

اين مخالفت با محـدوديت     . شود  الفت دانشجويان پسر با حضور دانشجويان دختر ناشي مي        مخ
روحانيت شيعه و مسلمانان متعهد به طور       . شود  بحراني ورود به دانشگاه به طور كل تشديد مي        

انـد و   كنند دنياگرايي ملت باشد، تقبـيح نمـوده   اعم در چندين سال گذشته چيزي را كه فكر مي         
عنـوان دشـمن اصـلي مـوردنظر قـرار       ي و عظيم تكنولوژي و فرهنگ غربي را بـه        ا  هجوم توده 

 8هاي خيابـاني در طـي    در خالل آشوب) به طور كلي(در هر صورت انتخاب اهداف  . (اند  داده
هـاي شـبانه سـينماها،        مكانهـايي از قبيـل كلـوپ      . ماه گذشته در جهت ابراز اين نگراني اسـت        

هاي لوازم الكتريكي و بانكها بـه طـور اخـص صـدمه شـديد                فروشي، مغازه   هاي مشروب   مغازه
مند هستند يا از غربيها پـذيرايي         ها به آنها عالقه     رستورانهايي كه غربي  ) همچنين(راً  اخي. اند  ديده
هـاجمين ايـن    ن، م  ساالر در تهرا    در عين حال به استثناي رستوران خان      . اند  كنند، قرباني شده    مي

اند كه اطمينان حاصل نماينـد هـيچ غربـي مجـروح              رستورانها، زحمت زيادي به خودشان داده     
اند تا به آمريكايياني كـه بـدون توجـه     در بيش از يك مرتبه، ايرانيها راهشان را كج كرده  . نگردد

  .اند كمك كنند بار خياباني گير افتاده در وقايع خشونت
ـ   ايران را دربر گفتـه بـود آموزگـار نخـست     كه ـ در نتيجه موج خشونت 7  اوت 27ر در وزي
 1960 و   61 كـه قـبالً بـين سـالهاي          ي رئيس مجلس سـنا    امام   استعفا كرد و جعفر شريف     1978
ه كه با اعطـاي امتيـازاتي بـه         او به عنوان فردي شناخته شد     . وزير بود جايگزين وي شد      نخست

باشـد    روحانيت و ديگر گروههاي مخالف به پيشبرد ائتالف ملي و برقراري آرامـش قـادر مـي                
اميدواريهايي ابراز شد كه اين حركت از ميزان خشونتي كه در خالل مـاه مقـدس رمـضان بـاال                

ا بـراي بقـاي ملـي        آشوبه  وزير به مردم گفتند كه ايران به لحاظ         گرفته بود بكاهد شاه و نخست     
تواند به اين حقيقت نسبت داده  قسمتي از اين آشوبها مي. متأسفانه آشوب ادامه يافت . جنگد    مي

شود كه تغيير دولت در روزهـاي اوج عـزاداري مـاه رمـضان صـورت گرفـت كـه در ضـمن،                       
. نازه وي كشته شدند، نيز بـود      ي و افرادي كه در مراسم تشييع ج       اهللا كاف   چهلمين روز مرگ آيت   

برخوردهاي تظاهركنندگان خشن و پليس در تمام ايران با چندين كشته كه گزارش شده ادامـه                
و در برخي موارد اضافه بر سنگهاي سنتي، نيروهـاي امنيتـي در زيـر بـاراني از اجـسام                    (يافت  

نشان در حـالي كـه    در اول سپتامبر چندين آتش.) مشتعل پرتاب شده آجر و چماق قرار گرفتند  
شـش نفـر    . كردند مـورد حملـه قـرار گرفتنـد          با آتش مشتعل شده توسط آشوبگران مبارزه مي       

  .نشاني منهدم شد و يك كاميون آتشزخمي شدند 
رود موج فعلي خشونت به دنبال ماه رمضان ادامه يابد ولـي شـايد در حـدي                   ـ انتظار مي   8
 احتمـال درگيـر شـدن در يـك          هـا آمريكاييه  تهديد جدي در حال حاضر بـراي جامعـ        . تر  پايين

  ...اغتشاش شهري و زخمي شدن متعاقب يا
  )باشد ـ م  مي11 و 10اصل سند فاقد صفحات (
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هـيچ شـهري از   . و سرانجام به برخوردهايي با پليس و نيروهاي تقويتي ارتشي منجر شد         ... 
 اوت در   27 يـك دولـت جديـد در      . آسيب و خسارت اموال و يا تلفات رهايي نداشـته اسـت           

روح در يـك برنامـه ضـد فـساد            تالشي سرد و بي   . تالشي براي آرام كردن مخالفين معرفي شد      
وزير به اندازه كافي براي مخالفين قدمي برنداشت و يا نتوانـست              ي نخست امام  شريف. آغاز شد 

اهداشت و به اخاللگران اجازه داد      اما در خيلي از موارد نيروهاي امنيتي را عقب نگ         . قدم بردارد 
سرانجام درگيري بـه چنـان درجـاتي        . ها دالر خسارت مالي وارد كنند       تا وحشي شده و ميليون    

 سپتامبر مجبور شد كه يك اجالس ويژه كابينه را تشكيل           7رسيد كه دولت در خالل عصر روز        
 8 آن روز يعنـي      . شـهر موافقـت نمـود      12دهد و با برقراري حكومت نظـامي در روز بعـد در             

تـرين     ناميده شد و دو يا سه روز بعد از آن شاهد خـشن             سپتامبر كه متعاقباً با عنوان جمعه سياه      
 سمبولي شد براي    عام ميدان ژاله    قتل.  در تاريخ معاصر تا به امروز بوده است        اغتشاش در تهران  

  .ورزند ت مخالفت ميآناني كه با دول
 كـشته شـدند،   هاي دقيقي از منابع رسمي دولتي در مورد تعداد افرادي كه در تهـران      تخمين

توجهي با ارقامي كه به وسيله مخالفين ارائه شده تفـاوت دارد، در هـر حـال رقـم                     به طور قابل  
تاً سپري شد ولـي در نقـاطي        زمان تظاهرات گسترده موق   . باشد   چندين هزار مي    منطقي معقوالنه 

كه در آن حكومت نظامي اعالم نشده بود خشونت و آشوب سريعاً شايع گرديـد و جنـبش بـر             
  .عليه شاه ايران پايدار ماند

دانشجوياني كه به   . در اوايل اكتبر دو گروه جديد به بلوا اضافه شدند         ) بندي  بدون طبقه (ـ      ه
ايت ضددولتي ديگر كه القاء شـده از جانـب          طور عادي آزادي علمي و چندين اعتراض و شك        

 آنان با انرژي زياد به دولـت  1978در هر حال در سال . گذارند باشد را به نمايش مي     ها مي   چپي
در خيلـي   . ها بهره جستند    ور شده و از خواستها و فريادهاي رهبران مذهبي در راهپيمايي            حمله

برخي تحت حكومـت نظـامي بودنـد و    از شهرها آنان خيلي زود دست به وحشيگري زدند كه           
  .مجدداً منجر به تلفات و خسارات مالي معتنابهي شد

ي كـه حـاال در      اهللا خمينـ    در خالل اين دوره مخالفين و خصوصاً آيت       ) بندي  بدون طبقه (وـ  
ر روي سنگفرش خيابان شهرهاي      بود شروع به تشخيص اين موضوع نمودند كه مردن ب          پاريس

هـاي مـاه    در حال سوختن يك راه تالش براي سرنگوني دولت است و همينطور كـه عـزاداري       
ايران بر اثـر ايـن      . شد كشاندن اعتصابات به سمت سياست تاكتيك بعدي شد          محرم نزديك مي  

ر روز دچار  ميليون دالر از منابع نفتي د   70حمله آخري يعني با از دست دادن چيزي نزديك به           
هـايي را بـراي پاسـخگويي بـه           وزيـر بـه سـرعت برنامـه          نخست تزلزل شد ولي دولت ازهاري    

تر مبارزه ضد فساد مورد تأكيد قرار گرفت و           از همه برجسته  . درخواستهاي مخالفين به جلو برد    
وزيـر و وزيـر دربـار          نخست تعدادي از مقامات سياسي و نظامي عاليرتبه سابق كه شامل هويدا          

  .شد، دستگير شدند اسبق مي
و مثـل دوره رمـضان احـساسات ضـددولتي          ) دسامبر(ماه محرم آمد    ) بندي  بدون طبقه (ـ   ز
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به خـاطر عـدم وجـود       . مجدداً با نيروي مذهب تقويت شدند و ميزان اعتراضات افزايش يافت          
ريانات استانها و شهرستانها را در نظر مجسم نمـود ولـي            گزارشات مطبوعاتي مشكل بود كه ج     

به خاطر اعتصابات، بنزين، گازوئيل،     .  ادامه يافتند  هاي خشن اجتماعي و نيز وقايع تهران        آشوب
در اواخر دسامبر آشكار بود كه دولت متـصدي بايـستي     . روغن موتور و نفت سفيد كمياب شد      

راي يافتن كسي كه بتواند فاصله بين شاه و مخالفين را پر كند، آغاز              برود و متعاقباً جستجويي ب    
  .شد

نمود كـه شـاه بايـد ايـران را تـرك كنـد و معـدودي از                    عليه شاه بود و اعالم مي       بر خميني
كـار  اهللا به وسـيله قبـول نمـودن           خشم آيت هاي سياسي مايل به روبرو شدن با خطر           شخصيت
  .وزيري بودند نخست

 قبول نمود كه به تـشكيل   يعني شاپور بختيار ژانويه يك مقام ارشد جبهه ملي  6سرانجام در   
  .يك دولت مبادرت ورزد

. ودشـ   ديـده مـي   موفقيت كمـي بـراي دولـت دكتـر بختيـار       ـ شانس ) بندي  بدون طبقه (ـ   ح
يابند و همچنين است فعاليتهاي گاه و بيگاه  اعتصابات و تظاهرات در تمام سطح كشور ادامه مي  

بـر اسـاس    .  ژانويه در تبريز يك مقام پليس و دو محافظ ترور شـدند            15در  : تذكر. (تروريستي
ايران از وضعيت هرج    .) اشد ب رسد كه از عمليات چريكهاي فدايي خلق        شواهد اوليه به نظر مي    

 مشخص شد، ضربت خورده     قانوني و متالشي شدن امنيت كه با فروريختن ساواك          و مرج و بي   
  .است

چندين پيش بيني از آينده نزديك وجـود دارد  ) سري ـ غيرقابل رؤيت براي خارجيان (ط ـ  
مجلس بحث بر سر آن جريان دارد       ً در   كه اغلب به نتايج رأي اعتماد براي دولت جديد كه فعال

  .بستگي دارد
سومين گروهي كه وارد معركه شد كارگران غيروابسته به سياست بودند كه با مشاهده اينكه               

اند   كارمندان دولت و كارگران مخابرات به دنبال اعتصاب، اضافه حقوق معتنابهي دريافت داشته            
يـك از صـنايع از خـسارت در امـان             هيچ. هاي جامعه نمودند    شروع به اعتصاب در تمام بخش     

در نتيجـه  . نماند و چندين اعتصاب از اين دسته اعتصابات تـا دوره حاضـر ادامـه يافتـه اسـت                
اقتصاد نيز به همان نحو كه دولت در مورد چگـونگي دقيـق كنتـرل وضـعيت بـدون قاطعيـت                     

اعتـصابات  نمود، شروع به تحمل خسارت و صدمه ديدن كرد، هر چند كه در آن لحظه اين                   مي
زماني كه نيروهاي حكومت نظامي بدون ترديد . منحصراً براي جهات اقتصادي بود و نه سياسي   

 به خشونت بپردازند و بـه       تحت دستورات مقامات باالتر به اخاللگران اجازه دادند تا در تهران          
 تا  5هاي    جر به آشوب  ، اغتشاشات ادامه يافت تا من     ور شوند   و خواستشان بسوزانند و حمله    ميل  

 نوامبر شاه دولت جديدي را معرفي نمـود كـه افـسران ارتـش مقامهـاي                 6در  .  نوامبر گرديد  6
ها خـارج     هاي چرمي از دست     دستكش. وزير و پستهاي كليدي كابينه را به عهده گرفتند          نخست

ت بـا  و ارتش قدرت كامل را براي پاسخ بـه خـشون  ) افراد ترسو از دور خارج شدند     (گرديدند  
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سانسور عمدي مطبوعات منجـر بـه پايـان دادن بـه چيـزي كـه        . شدت و زور در دست گرفت     
محيط آزاد مطبوعاتي شده بود گرديد كه بدون شك كمكي بود به آرمان مخالفين دولت كه هر                 

  .شد ها منتشر مي روز وسعت و فراخي آشوب
  

  ٭53سند شماره 
  1357 شهريور 15 ـ 1978 سپتامبر 6  خيلي محرمانه

   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 
  سـپتامبر در تهـران     5سفير مذاكره را با بحث درباره تظاهرات عظيم اما بدون خشونت روز             

وي گفت معلوم نيست كه آيا الگوي جديدي با خصيصه آرام اين تظاهرات پديدار              . شروع كرد 
 احتمـاالً بـه منظـور سـست كـردن           به هر حال، آن يك تاكتيك دو لبـه اسـت كـه            . شده يا خير  

سفير در مالقات امروزش بـا وزيـر        . نيروهاي امنيتي از دست زدن به اقدام قاطع در آينده است          
فـردا روز سـنتي مراسـم هفـت         . كشور نظرش را در مورد دورنماي آينـده جويـا خواهـد شـد             

 آقاي بنـرمن  . طور ها نيز همين    بازار تعطيل خواهد بود، مغازه    . شدگان تظاهرات قبلي است     كشته
 گفت كـه فـردا روز       دكتر استمپل . دارها گفته شده است كه فردا بايد تعطيل كنند          گفت به مغازه  

  .شود  آرامي خواهد بود و يك اعتصاب عمومي واقعي تلقي نمي
متقاعـد  آميـز     سفير گفت گفتگو با كساني كه سعي دارند شاه را نسبت به راههاي مـسالمت              

خواهند    است، اين شايعه را كه روحانيون مي       يكي از اين افراد كه هوشنگ رام      . كنند، ادامه دارد  
 خودش يك مسلمان مؤمن است، امـا چـون          با اين كه هويدا   .  را دستگير كنند تأييد نمود     هويدا

شايعاتي قوي در اين رابطـه وجـود        . گيرد  اط با بهاييها بود مورد سرزنش قرار مي       پدرش در ارتب  
  . بازگشته جايگزين هويدا خواهد شد كه اخيراً از آمريكادارد كه زاهدي

 اظهـار   سفير گفت كه شب گذشته با تعدادي از اسـرائيليها مالقـات نمـوده كـه بـا نگرانـي                   
دارند يهوديها گروه دومي هستند كه بعد از بهاييهـا مـورد حملـه مـسلمانان متعـصب قـرار                      مي

 نگران به نظر    اما اسرائيليها از تأثير چنين احتمالي بر روي روابط ايران و اسرائيل           . خواهند گفت 
تحليل اسرائيليها در اين    وي از وزيرمختار خواست كه تلگرامي ارسال شود و در آن            . رسند  نمي

  .مورد ارائه گردد
  و آلمـان شـرقي      خواسته است كه در مورد برنامه رفتن شاه به روماني          سفير از دكتر استمپل   

  .باشد، نمود  در آنجا مي، كه ستاد حزب تودهاو درخواست گزارشي از برلن. تلگرامي بفرستد
وي تقاضاي تلگرافي   .  اشاره كرد  المللي در شرف وقوع زنان در تهران        سفير به كنفرانس بين   

.  از بين رفته اسـت را نمـود      در مورد وضعيت امور زنان در موقعيت فعلي كه وزارت امور زنان           
 بتواند اين مأموريـت      تماس بگيرد، شايد خانم لوري تريسي      ميالزم است شخصي با خانم افخ     

                                                                 
  .775 كتاب اول، ص ٭
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  .را پس از ورودش انجام دهد
در مـورد توليـد     » CIA« بخواهـد مطالعـه       تقاضا كرد كه از آقـاي بـش        سفير از آقاي وستلي   

اين بررسي يـك افـت شـديد را در توليـد            .  مورد بررسي قرار دهد    بيني شده نفت ايران را      پيش
  .كند  بيني مي پيش

 خواست تا در مورد كيف گمـشده و شـركت سـلطنتي اتومبيـل               سفير از سرهنگ فاينموت   
  . تحقيق كندايران

  . خواهد كردن از تهران ديد در پاكستانسفير اعالم كرد كه سفير آمريكا
ا بـازگو كـرده، وي گفتـه بـود          ر  گفتگوهايش با مفسر راديو تلويزيون ايـران       آقاي شلنبرگر 

 تلويزيون همچنـين    مفسر. هاي فارسي خواهد بود     المللي تلويزيون كمتر از برنامه      هاي بين   برنامه
 گفت كـه    آقاي شلنبرگر . المللي خوب نيست    گفت كه روابط بين كارمندان بخش فارسي و بين        

 در مقايـسه بـا      با يك آباداني صحبت كرده و او گفته است كه به علت وضعيت شـديد، آبـادان                
مچنـين شـايعاتي را مبنـي بـر ايـن كـه سـفارت               وي ه . شـرايط امنيتـي شـديدتر اسـت        تهران

سفير اشاره كرد كه نصف جمعيـت  . دستورالعمل تخليه افراد را صادر كرده است، گزارش نمود  
  .تواند در موارد  امنيتي تأثير گذاشته باشد   عرب است و اين ميآبادان

همه . يست شانزده رئيس دانشگاه را دريافت دارد       گفت كه انتظار دارد امروز ل      آقاي شلنبرگر 
  .گيرند آنها دفعه اولشان نيست كه چنين شغلي را مي

 گفت كه امروز روز مرخصي است ولي فقـط چهـار مـورد صـادر شـده                  سرهنگ فاينموت 
  .سفير گفت كه اين به علت مشكالت بودجه بوده است. است

 كه در تأسيسات با قسمت حمـل         گزارش داد كه يك قرارگاه پليس ايران       سرهنگ فاينموت 
يك ماشين سـيتروئن    . و نقل شريك است، امروز مورد حمله واقع شد و يك محافظ كشته شد             

بامـداد  اين اتفاق در ساعت پنج و نيم        . را هم آنجا گذاشتند تا منفجر شود ولي اين اتفاق نيفتاد          
  .رخ داد

او .  خواهـد آمـد   به تهران از اتحاديه كارگري آمريكا اظهار داشت كه گلن واتز  آقاي وستلي 
 را تأييـد     هتل او  رزرو خواست كه    ترتيب سفرش را خودش داده است و سفير از آقاي وستلي          

  .نمايد
 گفت كه با رئيس بخش پپسي صحبت كرده و او افشاء كـرد كـه چهـار سـال                    آقاي وستلي 

 گفـت   آقاي وسـتلي  .  داده شده بود تا فروش پپسي را افزايش دهد         پيش مبلغي به شريعتمداري   
.  از سفير دعوت كرده تا در يك مجلس نهار در ماه نوامبر شركت كنـد             كه اتاق بازرگاني آمريكا   

تواند بـراي اتـاق بازرگـاني         مي مسئله مورد بحث اين بود كه آيا بلومنتال       . سفير در كل پذيرفت   
  .خيلي فشرده استاش  او بايد صبح اين كار را انجام دهد چون برنامه. سخنراني نمايد يا نه

 از سازمان كارگران،    2، فرد شماره     گزارش داد كه نژاد نماينده مجلس از تبريز        دكتر استمپل 
  گفـت كـه دانـشگاه آريـامهر        دكتر استمپل . خواهد عضو جبهه مخالفين شود      اعالم كرده كه مي   
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 تـا اسـتخدام افـرادي كـه          استاد دانـشگاه تهـران     134او گزارش داد كه     . ز خواهد ماند  امسال با 
او در مورد يـك راهپيمـايي آرام        . اند حاضر به تدريس نخواهند شد       مجبور به بازنشستگي شده   

گويند كـه     دهند و مي     پول مي  راهپيمايان به نيروهاي امنيتي   .  صحبت كرد  ژاله] ميدان[در مسجد   
  .حقوق آنها براي اين كار كم است

  گفت كه وضع زراعت شمال خوب است و جاده جنـوب كوهـستان بـه مـشهد                 آقاي نيلي 
  .خيلي خراب است و براي مسافرت بايد راه ديگري انتخاب كرد

  . اين قدر دردسر وجود داردايالمسفير پرسيد كه آيا دليل خاصي وجود دارد كه در 
 از مسلسلهاي آمريكـايي اسـتفاده        با اشاره به مقاله روزنامه گفت كه ارتش ايران         مآقاي گري 

  .كند  كه خيلي قبل دريافت كرده بود، استفاده ميM-1البته ژاندارمري از تفنگهاي . كند  نمي
شـركت  خواهـد كـه رئـيس بعـدي            از ايران خارج شده، او مي       گفت كه منيري   آقاي بورتن 
  .كند  باشد ولي كسي از او حمايت نمي هواپيمايي ايران
شـواهد  . انـد   گزارش داد كه چندين قاچاقچي آسيايي در آمستردام دستگير شـده          آقاي دديچ 

ديروز دو تُن حشيش در     .  و ايراني وجود دارد    چيان آسيايي تباطي ميان قاچاق  دهد كه ار    نشان مي 
ايـن كـه     هـيچ شـاهدي مبنـي بـر       .  فرستاده شده بـود     به دست آمد كه براي اروپا      نزديكي ماكو 

ع غيردولتي ايران گفتـه      گزارش داد كه يك منب     آقاي آدلر  .كند، نداريم    كار قاچاق نمي   افغانستان
بنا به گفته اين منبع هيچ واحد اضافي عالوه         . كند  اي را مجدداً ارزيابي مي      كه ايران نيروي هسته   

. اسـت  يك تغيير تنـد       كاهش و  اين اولين نشانه  .  مگاوات فعلي خريداري نخواهد شد     9000بر  
 را در ايـران     حـدوديت در پاكـستان    خواهـد تالفـي م       مي سفير گفت كه شنيده است كه فرانسه      

 گفت كه هليكوپتر پليس كه احتماالً متعلق به نيروي هوايي بوده، سقوط سرهنگ شفر .دربياورد
  .كرده و يك گروهبان يك، كشته شده است

هاي تمام شهر و تظـاهراتي        ازهما بسته شدن مغ   .  وضع امنيتي فردا را تشريح كرد      آقاي بنرمن 
او اعالم كرد براي آن كـه سياسـت يكنـواختي در پـيش بگيـريم هـر امـر                    . آرام را انتظار داريم   

هاي سفارت بـه روال عـادي         براي مثال برنامه  . اش صورت پذيرد    ريزي شده مطابق برنامه     برنامه
 نخواهد كـرد كـه يـك        سفير اين را پذيرفت و افزود كه به عبارت ديگر توصيه هم           . پيش روند 

او از رؤسـاي قـسمتها خواسـت تـا          . برنامه گردش در بازار از طرف باشگاه بانوان انجام شـود          
 براي فردا    گفت كه انجمن ايران و آمريكا      آقاي اسنو .  بفرستند ارزيابيهايشان را براي آقاي بنرمن    

وي گـزارش   .  را در برنامـه دارد     12 تا   8مولي جهت كالسهاي انگليسي بين ساعات       نام مع     ثبت
آيد كه افـراد       شب دوشنبه گذشته دوبرابر شد اما به نظر مي         داد كه نيروي پليس در خيابان وزرا      

 ماه رمضان يك نيروي     طور است اما بعد از       گفت همين  آقاي بنرمن . پليس چندان متراكم نيستند   
 تـذكر داد كـه يـك سـخنراني راجـع بـه              آقـاي اسـنو   . فعال پليس ذخيره به كار خواهـد افتـاد        

اين برنامه طبق قرار قبلي انجـام خواهـد         . شناسي براي فردا شب تدارك ديده شده است         باستان
  .گرفت



113    روزشمار انقالب اسالمي

  54سند شماره 
  1357 شهريور 16 ـ 1978 سپتامبر 7  خيلي محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08546 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  دارداشاره وقايع تروريستي، بر توجه مجدد به جامعه خارجيان : موضوع

 مسئوليت حمله به پاسگاه پليس در اولين ساعات صـبح           ـ چريكهاي فدايي خلق    ـ خالصه 1
هـاي   هاي مختلف شهر بمب    بعد از ظهر همان روز در قسمت      . اند   سپتامبر را بعهده گرفته    6روز  

در حـال حاضـر بـه نظـر         . هاي انگليسي پرتاب شد     هاي حامل تكنسين    دستي به طرف اتوبوس   
تمـاالً كـار يـك گـروه انـشعابي متعـصب       رسد كه اقدام آخر ربطي به چريكها نداشـته و اح            مي

  .پايان خالصه. اسالمي بوده است
  ســپتامبر، قرارگــاه گــارد پلــيس ملــي ايــران6 صــبح روز چهارشــنبه 4و45 در ســاعت -2

اين يك واحد ويژه كنترل اغتشاش از شهرباني است كه اعضاي آن در زمينه     : نظريه) (شهرباني(
كه چند خيابان به سمت جنـوب شـرق         ) اند  ي و ضدتروريستي آموزش ديده    مبارزات ضدچريك 

 فاصله دارد و در مجاورت دفتـر مجموعـه پـارك موتـوري               در تهران  با محوطه سفارت آمريكا   
 اتومبيـل   يـك . ها مورد حملـه واقـع شـد          مستشاري نظامي واقع است، توسط تروريست      هيأت

سيتروئن كه حاوي تعداد نامشخصي سرنشين بود به داخل محوطه قرارگاه گارد شهرباني رانده              
بايـست در      شده بـود كـه ظـاهراً مـي          ليتري بنزين بسته   200بور يك بشكه    به سيتروئن مز   .شد

يكي از اعضاي گارد قرارگاه درصدد ممانعت از ادامه حركـت ايـن             . داخل محوطه منفجر شود   
سرنـشينان سـپس از   . نقليه برآمد ليكن با آتش يك يا چند سالح اتوماتيك از پاي درآمد        وسيله  

اتومبيل كه اكنون در داخل محوطه قرار داشت خارج شده و با تيراندازي به سوي بشكه بنـزين        
متصل به آن سعي در منفجر ساختن آن داشتند ولي موفق نشدند و قبل از آنكه پرسنل قرارگـاه                   

 بـا   چريكهاي فـدايي خلـق    . العمل نشان دهند، محل حادثه را ترك گفتند         ود عكس بتوانند از خ  
اعالميـه مزبـور ظـاهراً      . هايي در صحنه حادثه مسئوليت آن را بـه عهـده گرفتنـد              پخش اعالميه 

ر انتظار دريافت   سفارت د . باشد   مي حاوي عبارات و اصطالحات ضددولت ايران و ضد آمريكا        
  .اين اعالميه بوده و آن را ترجمه خواهد نمود

 سپتامبر در يك منطقـه مـسكوني در شـمال           6 دقيقه روز چهارشنبه     16 و   20ـ در ساعت    3
 بمبي به طرف دو اتوبوس حامل كارمندان يك شركت هواپيمايي انگليـسي كـه از محـل                  تهران

يـك بمـب دسـتي بـين دو     . گـشتند پرتـاب شـد    ه باز ميتپ  كار خويش در پايگاه هوايي دوشان     
اي منظم و مسيري مشخص كه در هر روز هفتـه دنبـال               اتوبوسي منفجر شد كه بر اساس برنامه      

هاي بمب سوراخهايي در هـر دو اتوبـوس ايجـاد             هر چند كه تركش   . كردند  شود حركت مي    مي
هـاي    مبيل را در جلوي اتوبوسها خرد كـرد و چنـدين پنجـره خانـه              كرد و شيشه عقب يك اتو     

 23هر دو اتوبوس كه ظرفيت هر يك از آنان . مجاور را شكست ولي به كسي آسيبي وارد نيامد    
هـا دقيقـاً از لحـاظ     اتوبـوس . نفر است پر از كارمندان زن و مرد شركت هوايي انگليسي بودنـد  
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 چندين شركت تجارتي آمريكايي و همچنين توسـط         رنگ و مدل شبيه آنهايي هستند كه توسط       
هـاي    اتوبوس. شوند   كار ميكنند مورد استفاده واقع مي      تپه  پرسنل مستشاري نظامي كه در دوشان     

  .كنند كه واقعه حاضر اتفاق افتاد  اي عبور مي آمريكايي از همان محله
مـا  . و واقعه بـا يكـديگر مـرتبط باشـند         رسد كه اين د     در حال حاضر به نظر نمي     : ـ نظريه 4

 به اين منظور طرح ريزي شده كه مانند گذشـته بـه مـردم               معتقديم اقدام چريكهاي فدايي خلق    
باشـند و     ايران نشان داده شود كه آنها همچنان ايفاگر نقش پيشقراوالن حركت برنده انقالبي مي             

گونه مدركي نـداريم      در حال حاضر ما هيچ     .نيتي به مقابله برخيزند   آماده هستند تا با مسئولين ام     
كه نشان دهد چريكها در نظر دارند خارجيان را مورد هدف قرار دهند ولـي بـه دقـت مراقـب                     

  .خواهيم بود
 و رسـتوالن خـان      گذاري كنسولگري اصفهان    ـ پرتاب بمب به طرف اتوبوس، واقعه بمب       5
اي متعصب بوده اسـت كـه بـرخالف           آورد و احتماالً كارگروههاي حاشيه       را به خاطر مي    ساالر

چريكها هميشه و در همه موارد از وسايل انفجاري ابتدايي استفاده كرده و از حمله به خارجيها                 
هـا و شـعارهاي       ميهگذاري آخر در زمان افزايش پخش اعال        اين بمب . گونه ابايي ندارند    نيز هيچ 

   .ضدخارجي و ضدآمريكايي توسط تظاهركنندگان واقع شد
  سوليوان                                            

  
  55سند شماره 

  1357 شهريور 17 ـ 1978 سپتامبر 8  خيلي محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08555 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  برقراري حكومت نظامي يك روز مقاومت در برابر دولت در پي داشت: موضوع
 سپتامبر اعالم نمود كه تظاهرات و اجتماعـات عمـومي بـزرگ بـدون               6ـ دولت ايران در     1

بينـي شـده      ن به منظور ممانعت از تظاهرات پـيش       اين اعال . تواند برگزار شود    مجوز رسمي نمي  
 سپتامبر بود كه يادبود هفتمين روز عزاداري افراد كـشته شـده در برخـورد هفتـه قبـل              7بزرگ  
ها و رهبران سياسي گوناگون رهنمودهاي ضد و نقيضي براي اجتماع كـردن               اهللا  آيت.  بود تهران

از اين گزارشات روشن بـود      . ار اعتصاب عمومي شدند   يا نكردن صادر نمودند و برخي خواست      
هاي مهم پيروز گرديده ولي افراد        اهللا  كه دولت در تالش براي آرام كردن وضعيت بر برخي آيت          

  .بيشتري مصمم بر مقابله با تحريم دولت بودند
 سـپتامبر صـورت   7 نفـره در  000/100 تـا    000/50 راهپيمايي بزرگ، مجموعاً     3ـ حداقل   2

هـا بـا      راهپيمـايي . هاي مختلف شهر از اينجا بـه آنجـا در حركـت بودنـد               ه در قسمت  گرفت ك 
بـا  (هـا   اي از موتورسواران جوان براي تخليه خيابانها و تغيير مسير اتومبيل هاي بهم فشرده  دسته

 در مـسير راهپيمـايي راننـدگي كردنـد بـا جـديت              هـا آمريكايينزاكت انجام شد اما هنگامي كه       
. هاي غذا و آب بـه خـوبي سـازمان يافتـه بـود               ها و كاميون    به همراه سردسته  و  ) جلوگيري شد 
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مـرگ بـر رژيـم      «: بـه عنـوان مثـال     (خيلي از شعارها و پالكاردها قوياً ضد شاه و ضد خارجي            
لطنت ملـت اسـالمي سـ     «،  »از برادران فلسطيني مـا حمايـت كنيـد        «،  »درود بر خميني  «،  »پهلوي
پلـيس و واحـدهاي ارتـشي       . بودنـد ) »تان برگرديـد     به خانه  هاآمريكايي«،  »تواند داشته باشد    نمي

آور استفاده شد و تيرهاي       عموماً خوددار بودند هرچند كه در برخي موارد جداگانه از گاز اشك           
  .گونه تلفاتي رخ نداد تا آنجايي كه ما اطالع داريم هيچ. هوايي شليك شد

 7 با اين مقابله آشكار با مقررات دولت در مورد تظـاهرات روبـرو شـد شـب                   ـ كابينه كه  3
.  سـپتامبر اعـالم شـد      8 صـبح روز     6سپتامبر تشكيل جلسه داد و حكومت نظـامي در سـاعت            

 صبح بـراي    5 شب تا    9اجتماع در خيابانها قدغن شد و يك ممنوعيت عبور و مرور از ساعت              
  . ماه برقرار شد6

در ) نزديك مجلس  (اره بر اين دارند كه جمعيت بزرگي در ميدان ژاله         ـ گزارشات اوليه اش   4
بـر  . ي براي متفرق شدن امتناع ورزيدنـد      اهللا نور    جمع شدند و از درخواست آيت      جنوب تهران 

يتي پيشروي كردند تا آنـان      اساس خبرهاي مخابره شده از راديو جمعيت به سمت نيروهاي امن          
يك مقـام امنيتـي   . ها كشته و زخمي شدند سربازان آتش گشودند و خيلي. را خلع سالح نمايند  

به ما اطالع داد كه چند تظاهرات معدود ديگر وجود خواهد داشت كه با آن به شدت برخـورد                   
 دريافت  هرانهاي عمدي در جنوب ت      اي از حريق    ما همچنين گزارشات تأييد نشده    . خواهد شد 

مشاهدات مقامات سفارت در تمام تهران اشاره بر اين دارند كـه بـه اسـتثناي تجمـع                  . ايم  نموده
هـا و     نظاميان در نزديكي مجلس، استقرار سربازان در نقاط ديگر محتاطانه اسـت كـه بـا تانـك                 

. نماينـد     ا كنترل مـي   هاي سلطنتي ر    هاي اصلي و راههاي ورودي به كاخ        نفربرهاي محدود تقاطع  
  .كنند اين شهرها كامالً آرام هستند  گزارش مي و شيراز، اصفهانهاي ما از تبريز كنسول

 افسران عاليرتبه ارتش اوايل اين هفته بـا         ـ بر اساس گزارش مخابره شده از آسوشيتدپرس       5
ها و گروههاي  توانند تحريكات چپي ردند و به وي اطالع دادند كه آنان ديگر نمي   شاه مالقات ك  

توانيم تأييد كنيم ولي در خالل روزهاي گذشـته      ما اين گزارش را نمي    . اسالمي را تحمل نمايند   
شايعاتي در مورد ناراحتي ارتش از دولت به خاطر عدم موفقيـت در پايـان دادن بـه تظـاهرات                    

وزيـر    شنهاد كـرد كـه بـا نخـست        شاه به طوري كه گفته شده به نظاميـان پيـ          . ماي  دريافت نموده 
  سوليوان                         . سپتامبر كابينه نتيجه گزارش شده بود7 نمايند و در جلسه مشورت

  
  56سند شماره 

  1357 شهريور 17 ـ 1978 سپتامبر 8  
  راديو و تلويزيون ملي ايران
 مـاه   6 شهر ديگر به مـدت       11 و   ممنوعيت عبور و مرور از غروب تا سپيده صبح در تهران          

.  صبح امـروز شـروع شـد       6حكومت نظامي و ممنوعيت عبور و مرور از ساعت          . برقرار گرديد 
 از تمام شـهروندان درخواسـت كـرد تـا            نظامي تهران   به عنوان فرماندار   ژنرال غالمعلي اويسي  
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 شـب   9 از   ساعات ممنوعيت عبور و مرور در تهران      . مقررات حكومت نظامي را رعايت نمايند     
تصميم به برقراري حكومت نظامي در جلسه شب گذشته كابينه به           .  صبح اعالم شده است    5تا  

  :بيانيه زير در پايان جلسه كابينه انتشار يافت.  گرفته شدرياست جعفر شريف امامي
 سپتامبر تجمع در خيابانهاي عمومي را ممنوع اعالم         6 شهريور يا    15بيانيه دولت در تاريخ     «
معترضين بدون توجه به دستورات رهبران مذهبي مبني بر حفظ آرامش و عـدم ايجـاد              . دارد  مي

تظاهرات پرداختند و ديروز پالكاردها و شعارهايي بر عليه قانون اساسي ايران به      اغتشاشات، به   
هاي روزمره را مختـل كردنـد و مـردم را             آنان با انجام اين كار فعاليت     . معرض نمايش گذاردند  

اگرچه براي نيروهاي مسلح آسان بود كه قانون را به اجرا بگذارنـد ولـي بـه                 . هراسناك نمودند 
ريزي، تظاهرات ضدكشوري اجازه داده شد و از جانب دولت تحمـل               از خون  منظور جلوگيري 

اي كه توسط نيروهاي خارجي هدايت و از نظر مالي تـأمين شـده و هـر روز بـر                      توطئه. گرديد
شود، حقوق همه افراد را به مخاطره انداخته، بر عليه آزادي و اسـتقالل ايـن                  ابعاد آن اضافه مي   

دولـت ايـران بدينوسـيله      . باشد  ودن دولت و پيشرفت ايران مي     ملت است و هدف آن مختل نم      
، ، آبـادان  ، اهـواز   تبريـز   ،، مـشهد  ، قـم  ، قـزوين  ، كرج  ماه در تهران   6حكومت نظامي را به مدت      

  ».دارد  اعالم مي و جهرم، كازرون، شيرازاصفهان
  

  57سند شماره 
  1357 شهريور 17 ـ 1978 سپتامبر 8  بندي بدون طبقه

  ران ته،سفارت آمريكا: به  228415  ـسي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: از
   سپتامبر8متن مصاحبه مطبوعاتي : موضوع

 سپتامبر  8اظهارات سخنگو در ظهر     . مطالب ذيل رونوشت مصاحبه مطبوعاتي سپتامبر است      
  :در مصاحبه مطبوعاتي در مورد ايران

تـر    به تـدريج جـدي  مسايلرسد  س ـ نظر شما در مورد وضعيت ايران چيست؟ به نظر مي 
  . نفر دريافت شده است250شد، و گزارشاتي در مورد كشته شدن حدود 

ـ ابتدا اجازه دهيد يادآوري نمايم كه قانون منع عبور ومرور همانگونه كه بـراي ايرانيـان                  ج
گردد، كه اين موضوع به عدم وابستگي اطالعاتي ما           شود براي پرسنل ما نيز اعمال مي        اجراء مي 

داريـم و    مـا گزارشـات پراكنـده و ناكـاملي دريافـت مـي       بنـابراين،  .زند  به طور كامل ضربه مي    
من در موضـعي     .توانيم به اتكاء آنها قضاوت كنيم كه هدف و گسترش ناآراميها چه هستند              نمي

مـا مـسلماً    . نيستم كه بخواهم يا بتوانم گزارشات جرايد را در اين مورد تأييد يا تكذيب نمـايم               
همانگونه كه گفتيم، قانون    . زودتر نظم و مقررات برقرار گردد     اميدواريم كه هر چه ممكن است       

 صـبح   5 بعـد از ظهـر تـا         9گردد، از ساعت      حكومت نظامي كه شامل منع عبور و مرور نيز مي         
 .ايـم   گونه گزارشي در مورد مجـروح شـدن آمريكاييـان دريافـت نكـرده               ما هيچ . شود  اعمال مي 

را در مورد احتياطاتي كه بايد بكننـد و در نظـر            سفارت به شهروندان آمريكايي سفارشات الزم       
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گرفتن موارد ايمني الزم بر حسب وضعيت كنوني، شامل احتراز از اجتماعات و دور مانـدن از                 
فرودگاه باز است، ولي با توجه به منـع عبـور و مـرور،               .مراكز بالقوه خطرات، تذكر داده است     

  . صبح فردا در فرودگاه باقي بمانند5يد تا  بعد از ظهر وارد شوند با9كساني كه بعد از ساعت 
گوييد كه ديپلماتهاي آمريكايي نيز بايد قانون منع عبور و مرور را  ، آيا شما ميس ـ هادينگ 
  رعايت نمايند؟

گويم، كليه كساني كه در كشور مزبور هستند بايد قانون منـع عبـور و مـرور را     ج ـ من مي 
توانـد بـا اسـكورت بـراي          اً ايـن بـدان معنـي نيـست كـه كـسي نمـي              رعايت كنند، ولي مسلم   

من فقط گفتم، امكان پرسه زدن در خيابانها محدود است، اين . هاي رسمي به اداره برود  مالقات
  .محدوديت براي همه است

ا در  اي تهيـه كـرده اسـت، زيـر           اقدامي كرده يـا طـرح مقابلـه        ـ آيا دولت اياالت متحده     س
انـد و     گـذاريهاي زيـادي در آنجـا نمـوده          حقيقت آمريكاييان بسياري در آنجا هستند و سـرمايه        

  .مسايل مشابه
دانيد، هميشه در هر كـشوري   مي. ها يا عمليات ندارم ـ من اطالعي در مورد اينگونه طرح   ج
  .د، ندارمگويي مشابه آنچه شما مي» اجراي طرح«هاي مقابله وجود دارد، ولي اطالعي از  طرح

ايـد؟    ـ آيا موضوع قابل ذكري در مورد وضعيت كنوني داريد؟ آيا به مسئله توجه نموده               س
  .تر شده است خيلي از قبل جدي

ما بـه سـادگي، در       :كنم بايد به آنچه قبالً گفتم اشاره نمايم كه عبارتست از            ـ من فكر مي    ج
اظهارنظر كنيم، هرگاه اين وضع موضعي قرار نداريم كه نسبت به گستره اغتشاشات و هدف آن 

گيـري و     گونه نتيجـه    شوم به شما كمك نمايم ولي در حال حاضر هيچ           تغيير نمود خوشحال مي   
  كريستوفر                                        .بندي از اوضاع در اختيار ندارم تا بتوانم ارائه نمايم جمع
  

  58سند شماره 
  1357 شهريور 18 ـ 1978 سپتامبر 9  

  حكومت نظامي در تهران
 حكومـت   تلفني اطـالع داد كـه در تهـران    سپتامبر باب وارك8 دقيقه روز 10/8ـ ساعت   ـ 

وي . اي بـود   مـأمور امنيـت منطقـه   گيري موضـوع بـا بـاب بنـرمن         پي. نظامي برقرار شده است   
اي  گونه نشانه  صبح اجرا گرديده و هيچ6الواقع در ساعت  مود كه حكومت نظامي في   مشخص ن 

ريـزي شـده، مطلـع         يا مقامات ديگر قبالً از زمان حكومت نظامي طـرح          كه سفير اياالت متحده   
  .شده باشند، وجود نداشت

 شهر 11 و نظامي در تهران  اوليه حكومتجزييات  راديو و تلويزيون ملي ايران9ـ ـ ساعت  
  . ماه را اعالم نمود6ديگر براي مدت 

 دقيقه با افسر مسئول كارمندان، فرمانده اداره سياسي ـ  15/10 تا 00/1ـ ـ حدوداً از ساعت  
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. نظـر كـرديم   ران، و رئيس مستشاري نظامي تبـادل  ـ اي نظامي و عمليات پشتيباني اياالت متحده
 در محل اقامت رئيس مستشاري نظامي حضور داشته باشيم تا           13درخواست شد كه در ساعت      

 را مـورد     تأثير حكومت نظامي بر گروه وزارت دفـاع        اي با مقامات ارشد وزارت دفاع       در جلسه 
 داره سياسي ـ نظامي در جريان شناسايي آن دسته از فعاليتهـاي وزارت دفـاع   ا. بحث قرار دهيم

اين فعاليتها آن طور   . شوند  است كه از ممنوعيت عبور و مرور از غروب تا سپيده صبح متأثر مي             
تغييـر شـيفت آخـر شـب در         : دهند شـامل    كه مأمور دفتر تحقيقات ويژه و دستيار او اطالع مي         

، پروازهـاي ورودي و خروجـي       ، مركز ارتباطات ارتش آمريكـا     ارستان نظامي اياالت متحده   بيم
رئيس مستـشاري نظـامي درخواسـت       . باشند   و فرماندهي ترابري نظامي و غيره مي       پان آمريكن 

 ما تالش نماييم تا حكومت نظامي و ممنوعيت عبـور و مـرور را بـه وضـوح تـشريح                     نمود كه 
  .نمائيم

وزير تلفن زده تـا مـشكالت     به دفتر نخست بنرمن اطالع داد سفارت آمريكا12ـ ـ ساعت  
نماينده .  را حل نمايد   5 و   21عت   بين سا  مربوط به ورود و عزيمت هواپيما در فرودگاه مهرآباد        

كند و احتمـاالً اتوبوسـهاي دولتـي بـراي      وزير گفت كه دولت روي اين موضوع كار مي   نخست
 موافقت نمود كه    بنرمن. حمل و نقل مسافران از آنجا به فرودگاه در اختيار قرار خواهند گرفت            

ريزي كند كه در زمـان ورود         ه بايستي برنامه  در اين بين مأمور سيار مستشاري نظامي در فرودگا        
  بـه هتـل اويـن   21اشد و بايستي آماده باشد تا قبـل از سـاعت      ب در آنجا    هواپيماي پان آمريكن  

 بـراي تـشريح جريانـات در فرودگـاه          مأمور سفارت بايستي با نمايندگان پان آمريكن      . بازگردد
  .همكاري نمايد

گويد هرگونه  زنند مي  به تمام كساني كه تلفن ميـ ـ بنرمن اطالع داد سفارت اياالت متحده 
 ادامـه يابـد بـه       19ريزي شده نبايستي بعـد از سـاعت           فعاليتي رسمي يا شخصي كه قبالً برنامه      

عـالوه بـر ايـن سـفارت،        .  در منزل هـستند    21فراد بتوانند مطمئن شوند كه ساعت       طوري كه ا  
 تشريحي مقررات منع عبور و مـرور تـصويب         جزيياتمسافرت زميني بين شهري را تا رسيدن        

اين توصيه به اين منظور انتشار يافته كه افراد را از ورود بـه شـهرهاي ديگـر پـس از                     . كند  نمي
  .ور باز داردشروع ساعت منع عبور و مر

 و من تـالش نمـوديم تـا بـا پـست فرمانـدهي سـتاد بـزرگ         ـ ـ سرهنگ دوم جيم والينگ 
امـا  .  براي مشخص نمودن قوانين خاص زمان حكومت نظامي تمـاس حاصـل كنـيم              ارتشتاران

تـالش بـراي    .  در ميان دفاتر افسر مسئول كارمندان پيدا كنـيم         قادر نبوديم شماره تلفن پست را     
. م اطالعات و ضـداطالعات موفـق بـود        تماس با افسر كشيك فرماندهي ضداطالعات اداره دو       

 افـسر مـسئول گفتگـو       متعاقباً با پست فرماندهي نيروي هوايي تماس گرفتيم و با سرهنگ كيـا            
ي در مورد تعـاريف حكومـت نظـامي نـدارد و نيـروي              جزيياتگونه    چوي اطالع داد هي   . كرديم

هوايي زمانهاي شيفت كاري را براي اينكه هيچگونه نقل و انتقالي در ساعات منع عبور و مرور                 
عالوه بر اين به تمام پرسنل نيروي هـوايي اطـالع داده شـده كـه در                 . كند  الزم نشود عوض مي   
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وي شماره تلفـن پـست فرمانـدهي سـتاد          . شان باقي بمانند  هاي  هنگام منع عبور و مرور در خانه      
 را به ما داد و اشاره نمود كه در هر حـال بـا در نظـر داشـتن كليـه احتمـاالت        بزرگ ارتشتاران 

در ساعت  . تالش براي تماس با پست فرماندهي ستاد ناموفق بود        . جوابي وجود نخواهد داشت   
 تماس گرفته شد تا يك شماره تلفن ديگر گرفته شود و نيـز     دقيقه مجدداً با سرهنگ كيا     45/12

. يمدر معرفي شده بود به دست آو       را كه به عنوان فرماندار نظامي تهران       تلفن دفتر ژنرال اويسي   
او از مـا    . هـاي غيـر عـادي در جريـان اسـت             فعاليـت  ه كرد كه در تمام تهران      اشار سرهنگ كيا 

  .هايشان بمانند درخواست نمود كه به تمام دوستان آمريكايي بگوييم در خانه
گونـه    گفت كـه دفتـر وي هـيچ   م، از كارمندان سيا هاي  دقيقه جيم45/11ـ ـ حدوداً ساعت  

 آن را دريافـت     جزييـات تعريف دقيقي از حكومت نظامي ندارد و درخواست نمود چنانچه مـا             
وي متذكر شد كه يك درگيري خيلي بزرگ بـين تظاهركننـدگان و             . نموديم به وي اطالع دهيم    

انـد كـه       اوليه اشاره بر اين داشته      گزارش شده و گزارشات    نيروهاي امنيتي در حوالي ميدان ژاله     
  .اند  نفر كشته شده50بيش از 

، هردو توصيه نمودند كه اشخاص بايستي راديوهايـشان را بـراي شـنيدن     و هايمـ ـ بنرمن 
 هاي حكومت نظامي بر روي راديو ايران ها و فعاليت اي در خصوص محدوديت  هرگونه اعالميه 
  .تنظيم نمايند

 با رؤساي ارشد وي اي در محل اقامت ژنرال گست  من در جلسه15 و 13ـ ـ بين ساعات  
وي تـازه بـا      اظهار داشـت كـه       ژنرال گست . ، شركت كردم   و نيز سرهنگ بارلو    از وزارت دفاع  

 را   گفتگو كرده و مايل بوده كه تأثير حكومت نظامي بر گروه وزارت دفـاع              سفير اياالت متحده  
وي متذكر شد كـه قبـل از ظهـر برخـورد بزرگـي در حـوالي سـاختمان         . مورد بحث قرار دهد   

سـالح   مودند تا مقامات امنيتي را خلعمجلس وجود داشته است و برخي تظاهركنندگان تالش ن     
ژنرال . رود افراد زيادي كشته شده باشند       يك درگيري بزرگ صورت گرفت و انتظار مي       . نمايند
گونه تعريف واضحي از حكومت نظامي وجود ندارد و در هـر               اشاره نمود كه هنوز هيچ     گست

 كه مفاد اعالميه حكومـت نظـامي كـه از راديـو و              ها بايد انتظار داشت   آمريكاييصورت از تمام    
اين امر شامل اين خواهد بود كـه هـيچ آمريكـايي بـين              . تلويزيون پخش شد را مراعات نمايند     

گونه اجتماعي در خيابانها بـه راه          صبح در خيابانها نباشد و در ساعات روز هيچ         5 تا   21ساعت  
بـديهي  .  عادي در خيابانها ظاهر شـوند      نيفتد و در موارد كلي در خالل ساعات روز به صورت          

شـوند و بـر اسـاس ايـن           است افرادي كه مقررات حكومت نظامي را رعايت نكنند دستگير مي          
ها كامالً مقـررات حكومـت      آمريكاييوي تأكيد نمود، تا زماني كه       . مقررات محاكمه خواهند شد   
  .شتگونه خطري براي آنان وجود نخواهد دا نظامي را مراعات نمايند هيچ

 اظهار نمود كه از پرسنل نيروي هوايي و پيمانكاران آمريكايي خصوصاً در ـ ـ ژنرال گست 
 سـپتامبر در محـل كـار خـود در خـدمات و              8 درخواست شده تـا در روز         و كرمانشاه  اصفهان

» نـه « اشاره كرد كه جواب به اين درخواست بايستي          ژنرال گست . پشتيباني هوايي حاضر شوند   
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رساند كه پرسنل آمريكايي در يك مسئله داخلـي           باشد زيرا هرگونه حمايتي اين مضمون را مي       
 نماينـدگي   هيـأت بايستي به تمام پرسنل وزارت دفاع تأكيـد نمـود كـه موضـع               . اند  درگير شده 

 در ايران آموزش و هدايت ارتش ايران است و           رابطه با حضور اياالت متحده      در اياالت متحده 
گذارد درگير شـوند      قرار نيست كه آنان در هرگونه فعاليتي كه روي موضوعات داخلي تأثير مي            

  .و يا حتي اين تصور را بدهند كه درگير هستند
كرد كه يك راهنماي حكومت نظامي براي توزيع بين تمام پرسـنل    پيشنهادژنرال گست ـ ـ 

دهد كه اين راهنما تهيه        گفت كه وي اطمينان مي     سرهنگ بارلو .  سپتامبر آماده شود   9نظامي در   
انـده شـود     اظهار نمود كه نكات اصلي كه بايستي در اين راهنمـا گنج            ژنرال گست . خواهد شد 

هاي مربوط به منـع رفـت و آمـد و حكومـت      ها بايستي دستورالعملآمريكايياين است كه تمام   
اي بـراي     هيچگونه برنامـه  . نظامي را به طوري كه منتشر شده درك كنند و آن را مراعات نمايند             

  سـپتامبر تـا    9وز  رهاي كاري عادي از       فعاليت.  نبايستي تدارك ديده شود    30/19بعد از ساعت    
هـايي بـراي انجـام     تحوالت بعدي ادامه خواهند يافت و در هر صورت به پرسنل دسـتورالعمل        

. گردنـد داده خواهـد شـد        روند و يا بـازمي      اقدامات احتياطي امنيتي در زماني كه به سر كار مي         
ها، بازارها و غيره كه از شروع طغيانهـا و            عالوه بر اين تمام پرسنل بايستي از رفتن به رستوران         

  .اآراميهاي اجتماعي در آن مكانها وقايعي رخ داده خودداري نمايندن
ها اطمينان حاصل نمايند كه گروههاي   درخواست نمود كه رؤساي قسمتـ ـ ژنرال گست 

هاي حكومت نظامي     هاي جاري و محدوديت     فني نيروي هوايي در نقاط ديگر كشور از فعاليت        
درخواست نمود كه يك نقطه تماس در سه نقطه اصلي كه ارتش ايـاالت              وي  . اند  مطلع گرديده 

 نقطـه تمـاس    سـرهنگ نيـروي هـوايي النـگ    در شـيراز .  حضور دارد تشكيل داده شود  متحده
  نقطـه تمـاس خواهـد بـود و در تبريـز            دانـاوي  سرهنگ نيروي زميني     در اصفهان . خواهد بود 

  . فرمانده تيم همكاريهاي فني، نقطه تماس خواهد بود
 شد كه در زمـان حاضـر تـذكر    افقت ، موردبحث قرار گرفت و موNEOـ ـ موضوع برنامه  

 اظهـار   ژنـرال گـست   . باشـد    به طور كلي صحيح نمـي      مجدد در مورد آن به گروه وزارت دفاع       
كند چنانچه وضعيت بدتر هم شـود زمـان كـافي بـراي اجـراي برنامـه                   داشت كه وي حس مي    

  .حاضر وجود دارد
امنيتـي   نماينـده  ها را با توني مالوني  دقيقه من وضعيت كلي فعاليت15 و 15ـ ـ در ساعت  

 كه مـسئول امنيـت تمـام        وي گفت كه قبالً با ژنرال صالحي      .  مورد بحث قرار دادم    هليكوپتر  بل
 اطـالع داد كـه آنـان روي ترتيبـاتي     وي به مالوني. فرودگاههاي ايران است صحبت كرده است   

كننـد ولـي ايـن        نـشينند كـار مـي        مـي  21هايي كه روزانه پس از ساعت       براي تغيير يا لغو پرواز    
احتمال وجود دارد كه برخي از مردم اگر هواپيمايشان دير بنـشيند مجبـور شـوند در فرودگـاه                   

  .باقي بمانند
 سـاعت برخـورد   7پس از :  مطالبي را به شرح زير اعالم نمود راديو ايران16ـ ـ در ساعت  
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سوزي بزرگ در يك سـينما        دو آتش .  بازگشته است  اكنون آرامش به تهران      تظاهركنندگان هم  با
رهنمودهـاي حكومـت نظـامي مقـرر     . نشاني مهار شـد   توسط آتشو يك مغازه در شرق تهران    

بـه غيـر از     هاي آتـشين      دارد كه تجمع بيش از دو نفر ممنوع است و در اختيار داشتن سالح               مي
هايشان را تغييـر      هاي حمل و نقل زميني و هوايي بايستي برنامه          شركت. باشد  نظاميان ممنوع مي  

 وارد فرودگاه شوند تا بتوانند قبـل از سـاعت           20دهند به اين منظور كه مسافران قبل از ساعت          
شوند يا عازم هـستند        مسافران پروازهاي خارجي كه وارد مي      راي  ايران.  به منازل خود برسند    21

شـوند بـه    را به وسيله اتوبوسهاي دولتي كه در معيت افسران حكومت نظامي حركـت داده مـي      
هـا در تمـام       هاي اضطراري در هـر يـك از كالنتـري           آمبوالنس. كند  خارج از فرودگاه حمل مي    

آمـد    هايي در محل اين كالنتريها در سـاعات منـع رفـت و                 نيز تاكسي  باشند و    حاضر مي  تهران
  .باشند آماده مي

 گفـت وي متوجـه دو تانـك چيفـتن      دقيقه سـرهنگ دوم والينـگ  15 و 18ـ ـ در ساعت  
د بـه سـمت بـاال در        آبـا    از سـلطنت   گرديده بود كه ظاهراً براي استقرار در نزديكي كاخ نياوران         

 كه يـك     اشاره نمود، لين توماس    وارنر.  صحبت كرده بود   وي قبالً با كلنل وارنر    . حركت بودند 
اي درسـت در      نطقـه اي خارجي است به او گفته بود كه چندين جـسد را در م               كارشناس منطقه 

 اظهـار داشـت كـه       عالوه بر اين كلنل جان كاليسون والينگ      .  ديده است  جنوب ميدان فردوسي  
 داشـته   سوزي و فعاليتهاي منطقه ميـدان ژالـه          تلويزيون پوشش خوبي از آتش     18اخبار ساعت   

 دسته از چيزي كه به نظر آمد يك جسد يا بيشتر باشد در              80 تا   50ي تخمين زد كه او      و. است
اي  وسط خيابان ديده و همچنين در تمام منطقه ساختمانهاي تخريب شده و اتومبيلهاي سـوخته     

  .را ديده است
 اشاره كرده كـه شـركت    گفت كه دوست او در شركت الكهيد باب وارك19ـ ـ در ساعت  

ي المللـ   عالوه بر اين يك كارمند شركت آمريكـايي بـل بـين           .  سپتامبر باز نخواهد بود    9در روز   
اظهار داشته كه يكي از مديران شركت گفته است چنانچه يك واقعه، با يـك آمريكـايي درگيـر      

 فرسـتاده  المللـي فـوراً بـه آمريكـا         هـاي كارمنـدان بـين       خـانواده در آن وجود داشته باشد، كليه       
  .شوند مي

 گفـت كـه اطالعـات    المللي ، نماينده امنيتي بل بين دقيقه جري واالس25/19ـ ـ در ساعت  
ايـن شـخص از دفتـر    . داشـته اسـت  المللي دريافـت   زير را از يك نماينده امنيتي ايراني بل بين       

يك سپهبد ارتش است ) ايراني(برادر نماينده امنيتي .  تلفن زده بود  به واالس  رئيس پليس تهران  
 تظـاهرات و    نماينـده امنيتـي گفـت كـه       . باشد   مي  فرماندار نظامي تهران   كه معاون ژنرال اويسي   

 يـا احتمـاالً نزديـك بـه         4000 وجود داشته و بيش از       برخوردهاي عظيمي در منطقه ميدان ژاله     
من . اند عالوه بر اين چند صد نفر در ديگر مناطق پايين شهر كشته شده          . اند   نفركشته شده  4500

ها درست   در خصوص تخليه خانواده   المللي  سئوال كردم كه آيا نظريه منتسب به مقامات بل بين         
 اسـت و هـيچ نـوع         اظهار داشت كه رئـيس شـركت در حـال حاضـر در تهـران               واالس. است
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  .ها وجود نداشته است گفتگويي يا بحثي از هر جهت و ماهيت در ارتباط با تخليه خانواده
اي در محل اقامت او فعاليتهاي عمـومي    مأمور امنيت منطقهنرمن با باب ب20ـ ـ در ساعت  

را مورد بحث قرار دادم و وي اشاره كرد كه كنسولگريهاي آمريكا در ديگر نقاط كشور سرگرم                 
كـه در كـشور      هر زماني    اند، زيرا بر اساس قانون اياالت متحده        كار روي يك برنامه تخليه بوده     

  .گردد اين كار الزم است ميزبان، حكومت نظامي برقرار مي
  

  59سند شماره 
  1357 شهريور 18 ـ 1978 سپتامبر 9  

   به رياست ژنرال گست سپتامبر گروهي از وزارت دفاع9 روز 30/10مالقات ساعت 
 رئيس سـتاد بـزرگ ارتـشتاران         داد كه وي امروز صبح با ژنرال ازهاري         اطالع ژنرال گست 

 اظهـار   ژنـرال ازهـاري   . مالقات نمود و برقراري حكومت نظامي را با او مورد بحـث قـرار داد              
 مالهـا   بنابر گفته ژنـرال ازهـاري     . استكند اوضاع فعالً تحت كنترل        داشته كه وي احساس مي    

كردند كه كنترل عناصر مذهبي را در اختيار دارند ولي اكنون آشكار است كه آنـان ايـن                    فكر مي 
  متذكر شـد بـه  ژنرال گست. كنترل را نداشتند و بنابراين الزم بود كه حكومت نظامي اجرا شود     

شود   باشد و تصورات وي با اين حقيقت تأييد مي          رسد كه اين كار يك روش خوبي مي         نظر مي 
 اشاره بر اين    سخنان ازهاري .  اظهار داشت كه نيروهاي خارجي در كار هستند        كه ژنرال ازهاري  

. هاي شهري اخير قرار دارنـد        ر قسمتي از ناآرامي   ونيست در پشت س   دارد كه احتماالً عناصر كم    
 اطمينان داد گروه نظامي آمريكا از رهنمودهاي ممنوعيت عبور و            به ژنرال ازهاري   ژنرال گست 

. ي انجـام خواهنـد داد     مرور و حكومت نظامي اطاعت خواهند نمود و كارها را به صورت عاد            
گونه قصدي مبني بر متوقف نمودن بازديدكنندگان يا محدوديتي    خصوصاً مستشاري نظامي هيچ   

. هاي آنان در ايـران نداشـته اسـت          براي انتقال دائمي محل مأموريت كارمندان نظامي يا خانواده        
 پرسـيد كـه آيـا       ژنـرال ازهـاري   .  در اين مورد موافق بـود       با موضع ژنرال گست    ژنرال ازهاري 

 ژنرال گست .  در تضاد باشد   شرطي از شرايط حكومت نظامي هست كه با قوانين اياالت متحده          
  .وجود داشته باشد) با شرايط(ن متضادي گونه قواني كند هيچ پاسخ داد وي فكر نمي

 بر اهميت اين موضوع تأكيد ورزيد كه كليه پرسنل آمريكايي بايـد ملتفـت   ستگـ ـ ژنرال  
تواننـد در      و پيمانكـاران مـرتبط بـا امـور دفـاعي نمـي             يك از كارمندان وزارت دفاع      باشند هيچ 

وي . ه به تأثيرگذاري بر امور يا عمليات داخلي تعبير شود، شـركت جوينـد             گونه فعاليتي ك    هيچ
تر به طور اخص خواسته شده تا پرسـنل پـشتيباني   هليكوپ المللي بل متذكر شد كه از شركت بين   

ايـن  .  فـراهم آورد    و كرمانـشاه    سپتامبر در اصفهان   8براي آماده كردن هليكوپترهاي ايران را تا        
اي ديپلماتيك رد شود زيرا چنين اقدامي نه فقط بر عليه قـوانين               بايست به طريقه    درخواست مي 
اي كه براي نيروهاي مخـالف آشـكار سـازد كـه چنـان                 است بلكه هرگونه نشانه    اياالت متحده 

  .تواند تأثير معكوس پراهميتي داشته باشد ت ميفعاليتي در دست انجام اس
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) چنانچه اثري وجـود داشـته باشـد   (ـ ـ يكي از افراد سئوال كرد حكومت نظامي چه اثري   
 رئـيس قـسمت     ژنـرال كـرتس   . تواند بر مصونيت ديپلماتيك مقامات آمريكايي داشته باشـد          مي

تواند   هاي تروريستي مي     و اين امكان كه فعاليت     تپه نيروي هوايي در خصوص فعاليتهاي دوشان     
هاي فورد تورينـو زردي كـه در          او در مورد نمايان بودن اتومبيل     . افزايش يابد ابراز نگراني كرد    

كليـه افـراد توافـق داشـتند كـه          . اختيار پرسنل گروه فني نيروي هوايي قرار گرفته نگـران بـود           
كردنـد    برخـي احـساس مـي     . هاي تروريستي تـأثير بگـذارد       د بر فعاليت  توان  حكومت نظامي مي  

راهنمـايي ژنـرال    . گزارشات رو به تزايدي در مورد فعاليتهاي تروريستي وجود خواهد داشـت           
مـان و    بايستي كمتر نمايان شـوند و بـه تغييـر ز           د كه پرسنل نظامي اياالت متحده      اين بو  گست

  .مسيرهاي عبور و مرور خود ادامه دهند
پيشنهاد شد . ها بيقراري وجود داشته است  اظهار نمود كه در ميان خانوادهـ ـ سرهنگ بارلو 

هـا مناسـب باشـد در رابطـه بـا             كه توجيهي كلي و بحثي كه براي منتشر كردن در ميان خانواده           
  . انجام شودNEOبرنامه 

موضوع حصول اطمينان از اينكه تيمهاي همكاري فني نيروي هوايي در جنـوب كـشور   ـ ـ  
اند مورد بحث قرار گرفت و موافقت شد كه بايد اين امـر               در مورد استمرار فعاليتها توجيه شده     

 تيم همكاريهاي فني نيروي هـوايي       اسب است به وسيله فرماندهان قسمت     به هر صورت كه من    
  . در ايران انجام شوديباني اياالت متحدهفعاليت پشت) تيم(و يا 

 از دفتر پشتيباني تحقيقات هوايي اظهار نمود كه او امروز صبح تلفنـي بـا   نررـ ـ سرهنگ وا 
 انهـاي تهـر      صحبت كرده و همسر وي تعريف كرده كه فيلمي از آشوب           همسرش در كاليفرنيا  

 سـپتامبر   8كرد به نظر رسيد همان فيلمي باشد كه عصر روز             آن طور كه تعريف مي    . ديده است 
علي ايحال تفسير آن كمي مضطرب كننده بود و در آن          .  نمايش داده شد   در تلويزيون ملي ايران   

ه اختـصار گفتنـد كـه آنـان بـه ايـران             اشاره شده كه گزارش تحريف شده است و خبرنگاران ب         
عالوه بـر  . اي تهيه نمايند به اين منظور كه بتوانند گزارش تحريف نشده     . مسافرت خواهند نمود  

اين در پايان خبر اشاره شد كه نمايندگان وزارت خارجه به طور ضمني اظهار نمودند كه رژيم                 
  .رود ثبات است و احتمال سقوط آن مي شاه تا حدودي متزلزل و بي

  
  60سند شماره 

  1357 شهريور 18 ـ 1978 سپتامبر 9  خيلي محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08563 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  8554، ب ـ تهران 8555الف ـ تهران : مرجع
  : برخي وقايع تهران: كند امي استقرار پيدا ميحكومت نظ: موضوع

  هايي در جريان است دستگيري
 سپتامبر  8ارتش يك تظاهرات بزرگ و چندين تظاهرات كوچك را در خالل روز             : خالصه
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 زخمي  205 كشته و    58مطبوعات اعالم نمودند گزارشات بيمارستانها حاكي از        . درهم شكست 
 از ديروز آرامتر است ولي ما گزارشـاتي         تهران.  بر رقم باالتري اشاره دارند     منابع ديگر . باشد  مي

مقامـات حكومـت نظـامي      .  سپتامبر در دسـت داريـم      9ها در ظهر روز       مبني بر برخي خشونت   
 سـپتامبر   8 و   7هـاي سياسـي حـامي تظـاهرات           شروع به دستگيري محركين آشـوب و چهـره        

اعـضاي تنـدروي   . بت به برقـراري حكومـت نظـامي مختلـف اسـت        العمل نس   عكس. اند  نموده
حل   برخي گروهها از حكومت نظامي به عنوان راه       .  معتقدند كه شاه بايد برود     ائتالفي جبهه ملي  

  .پايان خالصه. كنند موقتي به تعويق انداختن حوادث طرفداري مي
 سپتامبر ارائه نمودنـد كـه       8ادث روز   هاي گروهي شرح كاملي از حو       ـ مطبوعات و رسانه   1

.  را در هـم شكـستند       در جنـوب تهـران     در اين حوادث نظاميان تظاهرات بزرگي در ميدان ژاله        
اعالميه حكومت نظامي ابـراز  . شش تظاهرات كوچكتر ديگر در همان حد معمول وجود داشت   

العمل نشان داد كه به وسيله خارجيـان          اي عكس   ته شده داشت ارتش در پاسخ خبرنگاران شناخ     
هايي كه با آن به نيروهاي امنيتي  شوند و با آالت انفجاري از قبيل نارنجك     از نظر مالي تأمين مي    

شاهدان عيني اشاره بـر ايـن دارنـد كـه در            . اند  حمله بردند و آنان را زخمي نمودند مسلح شده        
دين نفر تظاهركننده پس از اينكه چند بار از طرف افسراني كه مجهز به بلندگوي                چن ميدان ژاله 

 دقيقـه معطلـي     5پـس از    . دستي بودند به آنان فرصت داده شد از متفرق شدن امتناع ورزيدنـد            
سربازان شروع به تيراندازي هوايي نمودند و سـپس بـه سـمت خيابـان و سـرانجام بـه سـوي                      

كردند، شروع به شكـستن       كه تظاهركنندگان از صحنه فرار مي     همانطور  . جمعيت آتش گشودند  
دو شـاهد عينـي آمريكـايي كـه در آن منطقـه      . ها نمودند زدن مغازه  ها و آتش    ها و پنجره    ويترين

كردند اخطـار   كنند ارتش قبل از تيراندازي به آنهايي كه به صورت گروهي تجمع مي      زندگي مي 
 سر آنهايي كه مشغول تخريب اموال يا غـارتگري بودنـد     نمود، ولي زماني كه سربازان باالي       مي
  .نمودند كردند و به طرفشان تيراندازي مي روي مي  رسيدند نشانه مي

 كه از مخالفين دولـت اسـت         ايران ـ گزارشات شاهدان عيني، از جمله منبع نهضت آزادي        2
: آيد توافق دارند    ورد توصيف اصلي وقايع به صورتي كه در زير مي         در م ) شديداً حفاظت شود  (

سربازان ارتش آماده   .  شروع به تجمع نمودند     صبح در ميدان ژاله    7 تا   30/6جمعيت در ساعت    
افسران بـا بلنـدگوهاي دسـتي گروههـاي مـردم را            . بودند و نيروهاي تقويتي سريعاً وارد شدند      

همچنين چندين رهبرمذهبي، و نه همه آنها، جمعيت را         . هايشان نمودند    به خانه  تشويق به رفتن  
 و كمي ديرتر در  صبح در ميدان ژاله   8تيراندازي حدود ساعت    . تشويق به پراكنده شدن نمودند    

ها شـروع شـد و گـشتهاي       تخريب شديد بانكها و مغازه30/10در ساعت . نقاط ديگر آغاز شد 
.  مـشغول برقـراري نظـم بودنـد         ميل در اطراف ميدان ژاله     6 تا   5اي به وسعت      ظامي در منطقه  ن

 بـراي تمـام روز بـسته        ميدان شهناز .  بعد از ظهر ادامه يافت     30/10تيراندازي پراكنده تا حدود     
دهـد كـه از       كنـد گـزارش مـي        مـي  بود و يك شاهد آلماني قابل اعتماد كـه در منطقـه زنـدگي             

 منبع نهضت آزادي ايـران . هليكوپترها به طرف خرابكاران خياباني تيراندازيهايي صورت گرفت      
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كننـد   توانستند باور كنند كه سربازان ايراني به طرف جمعيت تيراندازي مـي  گويد خيليها نمي   مي
اين شايعه كه در تمام شهر      . اند   براي اين كار وارد شده     ئيلكردند كه سربازاني از اسرا      و فكر مي  

 گفـت گـروه وي بعـداً تـشخيص داد         منبـع نهـضت آزادي    . اسـاس اسـت     پخش شد كامالً بـي    
 غـرب   واقـع در  واحدهاي ارتشي كه مورد استفاده قرار گرفتند متشكل از سربازاني از كردستان           

  .ايران بودند
 205 كشته و 58 سپتامبر ارقام    9 و   8هاي گروهي در بعد از ظهر         ـ گزارشات رسمي رسانه   3

چنـدين شـاهد عينـي آمريكـايي و         . زخمي شمارش شده توسط بيمارستانها را اعـالم نمودنـد         
صر رقم غيررسـمي كـه عـ   . اند كه اين رقم بايستي خيلي بيشتر باشد      اروپايي اشاره بر اين داشته    

 گفت گـروه وي تـصور       منبع نهضت آزادي  .  نفر كشته بود   100 سپتامبر ارائه شد بالغ بر       8روز  
يـك كارمنـد    .  نفـر زخمـي شـدند      3000 تـا    2000 نفـر كـشته و       200 سپتامبر   8كند كه در      مي

 200 براي آن منطقه بايـستي       شدگان فقط   گويد رقم كشته     مي آمريكايي ساكن نزديك ميدان ژاله    
 نفر كشته براي منـاطق خودشـان گـزارش          20 تا   10كارمندان ساكن مناطق ديگر بين      . نفر باشد 

 نفـر   58ها از شمارش اوليه مبني بـر          منبع امنيتي دولت ايران تأييد نمود كه تعداد كشته        . كنند  مي
ق تظاهركننـدگان بـه انـدازه       بر اساس ارقام بيمارستانها باالتر است ولي چونكه در برخي منـاط           

هاي خود را از صحنه خارج سـازند دولـت ايـران     ها و كشته   كافي سازمان يافته بودند تا زخمي     
بيمارستانها كه از صبح زود شروع به كار كرده بودند بر روي تمام كساني              . ارقام صحيحي ندارد  

وع به درخواسـت بـراي       سپتامبر شر  8كه درگير بودند باز بود، و سازمان خون حدود ظهر روز            
  .اهداء خون بيشتر نمود

 سپتامبر اعالم نمودند فرمانداري نظامي شروع به دستگيري آناني كـه در             9ـ مطبوعات در    4
 عـصر روز    منبع نهضت آزادي  . اند نموده است     سپتامبر دست داشته   8 و   7تحريكات و التهابات    

 بعد از ظهر همان روز دستگير شـد         2 از نهضت آزادي ساعت       سپتامبر گفت مهندس بازرگان    8
اهللا     آيـت .  مرد مـسلح دسـتگير شـده اسـت         10 حدود ظهر توسط      مدير مسجد قبا   و دكتر مفتح  

 و دكتـر  دانيم كه پليس بـه دنبـال حـاج سـيدجوادي     اند و مي  نيز دستگير شدهفي و كاظميه  فلس
 8ي صبح روز   اهللا متين دفتر    جالب توجه اين كه هدايت    . باشد   مي  از نهضت آزادي   يداهللا سحابي 

منبـع  . » نيـستيم  ما بـر عليـه جبهـه ملـي        «زيرا  .  ساعت آزاد شد   2بر دستگير شد و پس از       سپتام
  كه اخيراً به سـمت دبيـر اجرايـي جبهـه ملـي         گزارش نمود كه دستور دستگيري كريم سنجابي      

 سـپتامبر   9 را در    تباهاً دستگيري سنجابي  مطبوعات اش . (انتخاب شده بود حدود ظهر لغو گرديد      
  ).گزارش كردند

 7 منبع نهضت آزادي دستگيريهاي بيشتري در رابطه با افرادي كه در راهپيمايي غيرقـانوني               
ظـاهراً مقامـات حكومـت      : نظريـه . ( سپتامبر درگير بودند را انتظـار داشـت        8سپتامبر و آشوب    

گونـه   مـا هـيچ  . اند كنند كه در وقايع دو روز گذشته درگير بوده       توقيف مي نظامي فقط آنهايي را     
دارنـد درگيـر    اي حاكي از اينكه دولت ايران آنچنـان كـه افراطيـون اشـعار مـي       گزارش و نشانه  
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  .)باشد، نداريم اي مخالفين مي توقيف انبوه و توده
نظمـي وسـيع    مي و بـي ـ حكومت نظامي براي نيروهاي امنيتي و نظامي كـه جـداً از نـاآرا     5

پنداريم كه اكثريت عظيمي از طبقه متوسط         ما اين طور مي   . اند خوشايند بوده است     ناراحت بوده 
برخي از دانشگاهيان با تنفري فزاينده نسبت به شاه و دولـت           . نيز به طور كلي خوشحال هستند     

اي اجتناب از   العمل نشان دادند ولي خيلي ديگر حكومت نظامي را به عنوان ضرورتي بر              عكس
اي منتشر نمود مبني       سپتامبر بيانيه  8گروه مطالعات مشكالت ايران در      . هرج و مرج قبول دارند    

حل دائمي براي حذف نقاط ضعف اصلي ايران نيـست ولـي              بر اين كه حكومت نظامي يك راه      
 گروههاي ديگر كه در دو هفتـه گذشـته اعـالم          . فرصتي را براي اقدام مثبت فراهم آورده است       

 گفـت برقـراري حكومـت نظـامي         منبع نهضت آزادي  . اند  موجوديت كردند تاكنون ساكت بوده    
كنند شاه    وي گفت وقايع ثابت مي    . كند نظر دولت ايران درباره اصالحات جدي نيست         ثابت مي 
  . بايد برود

ت نظامي دستوري نداده باشد به دليل        را اگر چه براي حكوم     وي گفت مردم، اياالت متحده    
زماني كه مأمور سفارت نسبت به دومين       . كنند  باشد مالمت مي    اينكه مسبب حكومت نظامي مي    

نشيني كـرد و در بحـث         العمل شديدي نشان داد ولي كمي از موضع خود عقب           اظهارنظر عكس 
خواهـد      اقعاً اكنون مطمئن نيست كه بـه كجـا مـي           و بعد از آن اظهار داشت نهضت آزادي ايران       

  .برود
 آرامتر است ولي ما گزارشات متعـددي در خـصوص           ـ شهر از ديروز ظهر به وقت تهران       6

نماينـد تـا بـا        نيروهـاي امنيتـي كوشـش مـي       . اي در اطراف بـازار داريـم        جمعيت قابل مالحظه  
  .هايي به وقوع پيوسته است اندازيالعمل نشان ندهند ولي تير داري عكس خويشتن

  سوليوان
  
  

  61سند شماره 
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  :  سپتامبر تعيين شد12 در روز عزاداري تهران: گزارش حكومت نظامي: موضوع
  رود برنامه دولت ايران به مجلس مي

قـوع   بـه و    سپتامبر در اصفهان   10 و    سپتامبر در تهران   10 و   9آشوب مختصري در    : خالصه
 سـپتامبر تعطيـل     8 يـا    7بازار خيلي از شـهرها از       . پيوست ولي اوضاع در حال آرام شدن است       

به مأموران حكومت نظامي دستور داده شده تا مقررات را با شدت بيشتري به اجراء            . بوده است 
 سپتامبر  8 در   شدگان تهران   رقم رسمي كشته  . شوند  عكسهاي خبري اكنون سانسور مي    . بگذارند
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رهبران مذهبي تا حدودي در مـورد       . تر است    نفر صحيح  300رسد ولي احتماالً       مي 86اكنون به   
اند ولي هر   سپتامبر توسط ارتش دچار تفرقه شده8العمل نسبت به سركوب تظاهرات در    عكس

 ارائـه   اش را بـه مجلـس       دولت ايران برنامه  . كنند  اند انتقاد مي    ه  دو دسته از كساني كه مسئول بود      
  پايان خالصه. نمود و هشت نماينده از مجلس خارج شدند

 براي بر هم زدن يك تجمع تيرهاي هوايي شيك كردنـد            ـ سربازان در نزديكي بازار تهران     1
 ســپتامبر 10روز .  ســپتامبر در نقــاط ديگــر شــهر درگيريهــاي كــوچكي وجــود داشــت9و در 

يك آمريكايي كه به فارسي آشـنا       .  به وقوع پيوست   ب تهران اي در جنو    تيراندازي خيلي پراكنده  
اي را  در يك مقر فرعي حكومت نظـامي مكالمـه       ) دانست  افسر مسئول اين موضوع را نمي     (بود  

 سـپتامبر در دانـشكده      10داد كـه صـبح روز         اي را شرح مي     شنيد كه در آن ژنرال فرمانده واقعه      
اتفاق افتاده بود كه در خالل آن بـر         )  باشد  يا دانشگاه ملي   شگاه تهران تواند از دان    كه مي (اقتصاد  
زده شـد     ژنرال بهت .  تظاهركننده تيراندازي شد كه منجر به مرگ تعداد زيادي گرديد          200روي  

ده و فقـط تيرهـاي      آرايـي نمـو     و بالفاصله به سربازان مستقر در شمال شهر دستور داد تا صف           
در تحـوالت   . هوايي يا بطرف آسفالت شليك كنند مگر اينكه مستقيماً مورد حمله قـرار گيرنـد              

 سپتامبر ساعات منع عبور و مرور را به جاي          10، فرمانداري نظامي بعد از ظهر روز        ديگر تهران 
 سپتامبر  11 روز   يعتمداريرهبران مذهبي از جمله شر    .  صبح اعالم نمود   5 شب تا    10 شب از    9

روشن نيست كه ).  سپتامبر 8سومين روز پس از كشتار      (را به عنوان روز عزاداري اعالم نمودند        
آيا قرار بر اين است كه عزاداري اين روز آرام باشد يـا شـامل تظـاهراتي همـراه بـا خـشونت                       

  .خواهد بود
كنند آن شهرها براي تمام هفته آرام          گزارش مي   و تبريز  ، شيراز هاي ما در اصفهان     ـ كنسول 2
 سپتامبر ظاهراً چهار ساختمان را در نزديكـي         10 كه جمعيت صبح روز      اند، به جز اصفهان     بوده

 8 بـراي چهـار روز گذشـته بـه جـز روز              در مـشهد  . انـد   محل اغتشاشات اوايل اوت آتش زده     
سپتامبر آرامش حكمفرما بود كه در اين روز هنگامي كه در يك مراسم نماز پرجمعيت دعـوت                 

) افرادي(به مقاومت در مقابل حكومت نظامي شد، توسط سربازان با تيراندازي و احتماالً مرگ               
  .جمعيت پراكنده شدند

 اغلب شهرهاي بزرگ همچنـان بـسته هـستند و           ـ بازارها در خالل روزهاي آخر هفته در       3
ساعات منع عبـور و     .  گزارش دادند ديگر نقاط كشور كامالً آرام است        هاي گروهي تهران    رسانه

كند ولي ممكـن اسـت وقـايعي پراكنـده در             مرور حكومت نظامي به همان ترتيب ادامه پيدا مي        
سوزي   آتش سپتامبر در انبارهاي خرمشهر8در . يماطالع كشور وجود داشته باشد كه ما از آن بي

  .رخ داد ولي هنوز هيچگونه سبب و علتي براي آن گزارش نشده است
دهـد مـأموران حكومـت نظـامي بـه وي             نگار ارشد ايراني به ما اطـالع مـي          ـ يك روزنامه  4
. اجـرا بگذارنـد   اً به مورد    اند كه به آنان دستور داده شده مقررات حكومت نظامي را شديد             گفته

وي مجبور شد كه به پاسگاه پليس برود تا خبرنگار عكاس خـود را كـه عكـسهاي غيرقـانوني                    
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گويد براي اولين بار در ايران سانسور حكومـت           منبع همچنين مي  . آزاد كند گرفته با ضمانت      مي
ومت نظـامي   مقامات حك . رود برقرار شد    نظامي روي عكسهاي خبري كه به خارج از كشور مي         

باشـد مخالفـت    با آن عكسهايي كه از حضور نظاميان گرفته شده و يا نشان دهنده تخريـب مـي   
شـود، وجـود       هنوز سانسوري در مورد گزارشاتي كه به خارج ارسال مي          گويد  منبع مي . كنند  مي

  .ندارد
كننـد ولـي هـر دو         ـ مطبوعات محلي عموماً حكومت نظامي را در مقاالتـشان تأييـد مـي             5
زنامه انگليسي زبان لزوم نگرش به فراسوي حكومت نظامي را در جهت اقداماتي كه دولـت                رو

پوشش . سازند  ايران بايد به منظور تأمين نيازهاي كشور در درازمدت انجام دهد، خاطرنشان مي            
 سپتامبر هيچ گزارش راجع به نظرات رهبـران         10خبري همچنان كامل و پرمحتوا است ولي در         

  . شدمذهبي ارائه ن
 گواهي فوت صادر شده ولي چندين منبع از جمله آنهايي كه            86دولت ايران گفته است كه      

ها احتماالً حـدود      دارند رقم تقريبي كشته     با دولت در ارتباط هستند به طور خصوصي اظهار مي         
  . نفر است300 تا 250
گويـد    ي مي اهللا خمين    ارائه شد، آيت   از پاريس  اي كه توسط آژانس خبري فرانسه       ـ در بيانيه  6

او . دهد كه مردم خواستار خروج شاه و متالشي كردن رژيم او هـستند              تظاهرات اخير نشان مي   
 سـپتامبر تمجيـد كـرد و ايـن را زمـان       7از ارتش به خاطر تيراندازي ننمودن به طرف مردم در           

ي نيز در اهللا شريعتمدار آيت. ساز براي مردم ايران در جهت خالصي از شر شاه خواند    رنوشتس
 منتشر شد آنهايي كه مسئول كشتار        از پاريس   سپتامبر توسط آژانس خبري فرانسه     9اي كه     بيانيه

  . نتقام خدا دانستبودند را مستوجب ا
 با اشاره و احتياط از موضوع اينكه دقيقاً چه كسي بايستي براي كشتار محكوم               شريعتمداري

شود احتراز جست ولي در هر حال اشاره كرد كه عناصر مشخصي در تالش هـستند تـا اتحـاد           
 شايسته و اجتناب از دادن بهانه بـه دسـت           او مسلمانان را به رفتار خيلي     . مذهبي را بر هم زنند    

  .استعمارگران و ستمگران و مستبدين ترغيب نمود
اش را به مجلس ارائه نمود و همـين برنامـه را در روز                 سپتامبر برنامه  10ـ دولت ايران در     7

ي تـشريح   ا  ماهيت و اسـاس برنامـه در تلكـس جداگانـه          ( ارائه خواهد نمود      سپتامبر به سنا   11
و ) اي در آن وجـود نداشـت        گونـه موضـوع غيرعـادي و غافلگيركننـده          خواهد شد، ليكن هيچ   

وزيـر از     ديگر در هنگام سـخنراني نخـست       و هفت نماينده      رهبر حزب پان ايرانيست    پزشكپور
وزير فعلي بـه      د نماينده مزاحم كه تا زمان استعفاي نخست       احم  سالن مجلس خارج شدند و بني     

رئيس مجلس بالفاصله پس از سـخنراني       . اعتصاب غذا دست زده است در جلسه شركت نكرد        
 سـپتامبر شـروع خواهـد       12وزير جلسه را تعطيل كرد و گفت بحث در مورد برنامه از               نخست

  .اند نام كرده اد سخنراني ثبت نفر در مخالفت براي اير4 موافق دولت و 25 .شد
  سوليوان
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  62سند شماره 
  1357 شهريور 19 ـ 1978 سپتامبر 10  خيلي محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  0092 ـ  اصفهان،كنسولگري آمريكا: از
   نسبت به دولت جديدواكنش اصفهان: موضوع

 دولت جديد را به مثابه عاملي كه فقط راه را براي انتخابات آينـده همـوار                 اصفهان: خالصه
با توجه به اينكـه در مـورد داشـتن اختيـارات مـستقلي بـه دولـت                  . كنند  خواهد كرد تلقي نمي   

تـاكنون  . ي از نحـوه تفكـر شـاه عالقمندنـد         مشكوك هستند، اما به اقدامات آن به منزله انعكاس        
آنها معتقدند كه شاه اميدوار است بـا        . اي از تغييرات اساسي مشاهده نشده است        هيچگونه نشانه 

آنها معتقد نيستند كه او موفق شـود و منتظـر           . ها از شكست جلوگيري نمايد      ها و حرافي    مسكن
  .پايان خالصه. باشند اقدامات مي

بـراي مـدتي    . گونه تعجبي به همراه نداشت       هيچ  براي مردم اصفهان   ـ عزل دولت آموزگار   1
.  خواهد شدبيش از يك ماه عنوان بيشتر صحبتها اين بود كه چه كسي نامزد جايگزيني آموزگار

بيشتر مردم انتظار داشـتند كـه دولـت         . ي مايه تعجب و يأس بود     امام  به هر حال انتخاب شريف    
. جديد يك خواست واقعي براي تغيير نشان دهد و مسيري به سمت راههاي جديد ارائـه دهـد           

وظيفه احتمـالي او    . كنند  گونه قدرتي ندارد رد مي       را به عنوان يك مرد پير كه هيچ        شريف امامي 
كابينه او . وزيري است ا انتخابات سال آينده و تشكيل يك دولت واقعي پر كردن پست نخست          ت

را نيز عمدتاً به علت حضور همان افـراد قـديمي و پيرمردهـا كـه از آنهـا انتظـار كـار اساسـي             
  .دانند رود مردود مي نمي

 اين دولت خوبي است، زيرا  اظهار نمود كهشهردار اصفهان. ها مثبت است ـ برخي واكنش3
هاي سياسي و انتخابـات بـه او    او منتظر است تا فعاليت. دهد كه شاه قصد عجله ندارد     نشان مي 

شاه اين مسئله را «سازند كه اگر  ديگران خاطرنشان مي. خواهند نشان دهد كه مردم واقعاً چه مي      
اده قـرار گيرنـد بـدون اينكـه         توانند براي حذف مقامات فاسد مورد استف        بخواهد، اين افراد مي   

 خود تقريباً يك    شريف امامي «رو گفت     يك آخوند ميانه  » براي دولت آينده دشمن تراشيده شود     
روهاي مذهبي قادر خواهند بود بـدون اينكـه           آخوند است او فضايي ايجاد خواهد كرد كه ميانه        

  ».جذب تندروها شوند با آنها بجنگند
 شـريف امـامي   «يك صنعتگر برجسته اظهار نمـود       . ها منفي است     اين حال اكثر نظريه    ـ با 4

هـا را   مـشي  او قادر نيست جهت خـط . تواند عليه فساد مبارزه كند پشتيباني نخواهد شد، او نمي   
ي احمق باشد اگر    ها است و بايستي خيل        تواند بكند صدور بيانيه     تغيير دهد، تنها كاري كه او مي      

رونـد، يـك اسـتاد     ها جلوتر مي بعضي» .هايش كوچكترين اثري نخواهد داشت   نداند كه اعالميه  
خواهد كه همه او را دوست داشـته باشـند، او              مي شريف امامي «دانشكده اظهار نگراني كرد كه      

 داد و آخونـدها هـم بيـشتر طلـب           براي آرام كردن آخوندها هر چه بخواهند بـه آنهـا خواهـد            
  ».خواهند كرد و ما حتي قبل از انتخابات يك هرج و مرج يا ديكتاتوري مذهبي خواهيم داشت
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شـود    اخبار فعاليتهاي سياسي به دقت دنبال مي      .  را قبول ندارند   ـ اغلب مردم شريف امامي    5
داراي وجهه عمومي جهت تشكيل دولـت آينـده         و حدسيات زيادي در مورد افراد مختلفي كه         

ها و برگشتن مجدد به         رسد اقدامات دولت، مثل بستن قمارخانه       به نظر مي  . باشند وجود دارد    مي
تقويم اسالمي تالشهايي است كه شاه براي آرام كردن گروههاي اسالمي نموده اسـت و مـردم                 

دارند آنچه تاكنون انجـام شـده يـا قـول           منتظرند كه ببينند امتياز بعدي شاه چيست؟ آنها باور ن         
بنابراين طبق باورهاي فردي اميدوارند     . انجام آن داده شده موفق به راضي كردن مذهبيون گردد         

گوينـد شـاه حـق        واعظين مساجد اصفهان مي   . و يا هراسناكند از اينكه شاه جلوتر خواهد رفت        
 مرسوم درباره سلسله مراتب مذهبي وتو را بر روي تمام قوانين مذهبي مانند انتخابات مردمي و  

و تكميل مقرراتي كه بتواند نظارت كامل احكام اسالمي را بر كليه نهادهـاي عمـومي از جملـه                   
 به عنوان   آنها به انحالل وزارت امور زنان     . مدارس و دانشگاهها داشته باشد برقرار خواهد نمود       

 نيـز بـا     روهـاي اصـفهان     ميانـه . كنند  سالمي در ايران اشاره مي    اولين قدم در احياي يك جامعه ا      
نمايند، رئيس سـازمان       و در عوض ايجاد وزارت اوقاف اشاره مي        هراس به حذف وزارت زنان    

 پيـشرفتهايي كـه مـا تـاكنون         در صـورتي كـه آخونـدها بخواهنـد        « گفته است     در اصفهان  زنان
ي بيش از دوازده فقره اسـتعالم       ركنسولگ» ايم را به عقب برگردانند من استعفا خواهم داد          نموده

گوينـد اگـر چـادر در     از طرف والدين دختران دانشجوي دانشگاهها دريافت كرده است، كه مي       
دهند كه دخترانشان     دانشگاه اجباري شود و ساير مقررات ضد زنان وضع گردد، آنها ترجيح مي            

اي به رئـيس دانـشگاه     نامهانجمن استادان زن در دانشگاه اصفهان.  بفرستندرا به مدارس آمريكا   
انـد بـه آنهـا اطمينـان داده           فرستاده مبني بر اينكه آنها چادر نخواهند پوشيد و درخواست نموده          

يك وحشت شايع اين است كه به اين ترتيـب كـه پـيش        . ر نيست شود كه چنين تغييراتي مدنظ    
رود شاه يك احساس قـدرت بـه ارتجـاعيون مـذهبي داده اسـت و حـاال او بايـد بـه دادن                          مي

امتيازات بيشتر ادامه دهد يا در مقابل آنها بايستد كـه در هـر دو حالـت ممكـن اسـت موجـب           
  .ناآراميهاي بيشتري از آنچه تاكنون بوده است گردد

كارند و در حاليكه درباره بسياري از گروههاي سياسي متشكله سـخن              ـ اصفهانيها محافظه  6
اي در اينجـا پخـش نـشده اسـت و فقـط               يهگونه فعاليت سياسي يا اعالم      گويند، تاكنون هيچ    مي

  كه روزي حزب رسمي كشور بود اعضا و هواداران خود را به سرعت از دست               حزب رستاخيز 
 ديگـر تمـام شـده و احتمـاالً در     تقريباً اعتقاد عمومي اين است كه كار حزب رستاخيز. دهد    مي

  .مبارزات انتخاباتي آينده نيز شركت نخواهد كرد
ـ در اصفهان حكومت نظامي و مقررات منع عبور و مرور در شب و ممنوعيت اجتماعات                7

از دخالـت در هـر مـوردي كـه رنـگ سياسـي دارد، پرهيـز                 به هر حال، مقامـات      . برقرار است 
بعداً ثابـت شـد     (ها     به وسيله روزنامه   ي از تبعيد در عراق    اهللا خمين   اعالم برگشت آيت  . نمايند    مي

رگ و همراه موجب گردآمدن اجتماعات زيادي در مساجد و خيابانهاي بز) كه اشتباه بوده است 
نيروهاي انتظامي به تدريج اين اجتماعات را به آرامـي و           . هاي پر سرو صدا گرديده است       بحث
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درست بـرخالف روش خـشني كـه بالفاصـله بعـد از اعـالم       . بدون رودررويي پراكنده نمودند  
مـسئولين حكومـت نظـامي      . حكومت نظامي براي پراكنده نمودن اجتماعات به كار برده بودند         

دهند كه قبالً چند درخواست در مورد تشكيل اجتماعات سياسـي قـانوني دريافـت                 يگزارش م 
هـاي سرپوشـيده و بـا         اند و در حال بررسي هستند كـه بـه آنهـا اجـازه دهنـد در سـالن                    نموده
به نظـر   . باش نيروهاي انتظامي تجمعات خود را تشكيل دهند         كنندگان محدود و با آماده      شركت

  .سازد ر، شروع مبارزات انتخاباتي را كه وسيع نيز خواهد بود ممكن ميآنها لغو منع عبور و مرو
اصفهانيها دولت جديد را بـه مثابـه عالمـت شـروع فعاليتهـاي سياسـي كـه بـه                    : ـ نتيجه  8

آنها در مواردي كه طرفين چه چيزي را بـراي          . پندارند  انتخابات بهار آينده منجر خواهد شد مي      
كنند گاه اميدوار و گاه نگرانند       ي يك تالش غيرمكفي تلقي مي     آرام كردن گروه مذهبيون ارتجاع    

. زده هستند كه ممكن است حكومت نظامي را نيز تـا حـدي نديـده بگيرنـد                  و به قدري هيجان   
اي در اصـفهان رخ   هـاي سياسـي عمـده    هنگامي كه حكومت نظامي لغو يا سست گردد فعاليت      

  .خواهد داد
 آمادگي پـذيرفتن دولـت      انيها نيز مانند سفارت آمريكا    اكثر تهر : ـ نظريه سفارت در تهران     9

نظرها در     را مانند بعضي از شهروندان اصفهاني ندارند به جز اين استثناء اكثر نقطه             شريف امامي 
عي احساس عالقه از يك سو و       باشد و حاكي از نو       نيز مثل تهران و سايرنقاط ديگر مي       اصفهان

تجزيه و  . سازي آخوندها موفق شود     از سوي ديگر اين اميد است كه سياست شاه بتواند در آرام           
 صورت   شهر از جمله اصفهان    12تحليل فوق در سوم سپتامبر قبل از اعالم حكومت نظامي در            

  يگاف مك                                                                                                 ٭ .فته استرگ
  

  63سند شماره 
  1357 شهريور 20 ـ 1978 سپتامبر 11  خيلي محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  8670 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  8616تهران : عمرج

  گزارش حكومت نظامي: موضوع
 10 از  نفر رسيده است ولـي تهـران       95 سپتامبر به    8تعداد رسمي تلفات تيراندازي     : خالصه

 سـپتامبر   8روز عزاداري يعني سـه روز پـس از          .  سپتامبر نسبتاً آرام بود    11سپتامبر تا ظهر روز     
صـداي  . رفت در مخالفت با حكومت نظامي اجتماعاتي را ايجاد ننمود           ه انتظار مي  ف آنچ البرخ

تواند به سياست نظامي تيراندازي هوايي براي تأثيرگذاري نسبت داده            گاه و بيگاه تيراندازي مي    
مـالي  هـاي   ، گزارشات قبلي مبني بر خسارت  بازديد شخصي از طرف كنسولگري اصفهان     . شود

 سپتامبر دستگيريهاي وسيعي بـه      11روز  . نمايد   سپتامبر را تأييد نمي    10وارد شده در صبح روز      
                                                                 

  .وجود ندارد ـ م) 2( در اصل سند شماره ٭
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  .پايان خالصه. خاطر فساد يا تخلفات امنيتي صورت گرفت
 نفر رسـيد ولـي تهـران روز         95 سپتامبر به    8ـ آمار رسمي تلفات درگيريهاي خياباني روز        1

گزارشات جديدي مبني بر مرگ، جراحت يا       . سبتاً آرام بود   سپتامبر ن  11تا ظهر روز     سپتامبر   10
سه روز پـس از  ( سپتامبر روز عزاداري سنتي است 11هر چند روز . خسارت مالي وجود ندارد 

ولـي بـرخالف مقـررات حكومـت نظـامي و در مقابلـه بـا آن                 )  سپتامبر در ميدان ژاله    8كشتار  
 سـپتامبر خـصوصاً در جنـوب        11 و   10طول شـب    دازي در تمام    تيران. اجتماعاتي تشكيل نشد  

تـوان بـه سياسـت نيروهـاي امنيتـي در             شد ولي اين تيراندازيها را احتماالً مـي          شنيده مي  تهران
بـا ايـن    . خصوص تيراندازي هوايي به منظور جلوگيري يا ايجاد ترس در اخاللگران نسبت داد            

جامعـه آلمانيهـا    . كننـد   الوقوع يا واقعي اشاعه پيدا مي       جعه قريب وجود شايعات در مورد يك فا     
  .خصوصاً مضطرب و نگران هستند

كـه در تلكـس مرجـع       (هـاي شـايع شـده          از محل تخريب   ـ از طرف كنسولگري اصفهان    2
 صـبح  اناصفه. اي از تخريب مشاهده نشد    گونه نشانه   بازديد به عمل آمد ولي هيچ     ) گزارش شد 

 سپتامبر شاهد تظاهراتي بود ولي اين تظاهرات به وسيله سربازان حكومـت نظـامي بـر                 10روز  
هـا   هـشتاد درصـد مغـازه   . ها با فرمانداري نظامي مخالفت نمود      بازار با بستن مغازه   . هم زده شد  

داران اخطار نمـود       به مغازه  پس از اين كه فرماندار نظامي اصفهان      .  سپتامبر نبسته بودند   10روز  
  .ها را بستند  سپتامبر مغازه11هاي خود را باز نگاه دارند بيشتر آنان در  كه آنها بايستي مغازه

كند پس از برخي اغتشاشات در روز اول حكومت نظـامي              گزارش مي  ـ كنسولگري شيراز  3
  .اند ها بسته يز مغازهدر آنجا ن. وضعيت اكنون آرام است

هاي وسيعي به دليل تخلفات امنيتي يا فساد صورت گرفت         سپتامبر دستگيري  11ـ در روز    4
 دو  نيروهـاي حكومـت نظـامي در شـيراز        . رود دستگيريهاي بيشتري به دنبال باشد       و انتظار مي  

 نفـر را  6 نيروهـاي امنيتـي در اصـفهان   .  را دستگير كردند    و طاهري  روحاني به نامهاي مشوهي   
احمـد قيـصري    . انـد   كنندگان و محركين آشوبهاي آنجا بـوده        دستگير كردند كه گفته شد توطئه     

 شـود بـه عنـوان رهبـر فعاليتهـاي            اصـفهان  رفت رهبـر جبهـه ملـي        وكيل دعاوي كه انتظار مي    
نـه  (ي  االسالم طاهر   ديگر افراد تحت تعقيب فقيه ايماني، حجت      . غيرقانوني تحت تعقيب است   

آن طاهري كه دستگيريش باعث اغتشاشاتي شد كـه منجـر بـه برقـراري حكومـت نظـامي در                    
يـك داروسـاز كـه گفتـه         (ي، دكتر سيدحسين واعظـي    االسالم ميرداماد   ، حجت ) گرديد اصفهان

 8 در تهـران  ). نام كوچك مشخص نيـست     (، و فوالدگر  )زا ساخته است    هاي آتش   شود بمب   مي
به ) مخالفت با دولت قانوني و نظم و قانون( قانون حكومت نظامي 5فرد مشهور بر اساس ماده     

گونه اتهـام خاصـي در پرونـده      رسد اتهام فساد باشد هيچ      هر چند كه به نظر مي     . اند  زندان افتاده 
ديگران . قرار دارد اده وزير اسبق بهداري در باالي ليست        ز  االسالم  الدين شيخ   دكتر شجاع . نيست

، رسـول  زاده االسالم  معاونين سابق شيخابنيغ و محمدرضا ت ي آرام اسداهللا نيل : از اين قرار هستند   
ترين واردكننده ميوه در ايران، محمـدعلي         ن بزرگ اصغر رزازيا    رئيس اتاق اصناف، علي    رحيمي
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 و  مديرعامل سابق تعاوني شهر و روستا، باقر عاملي ه مديرعامل سابق تعاوني فرهنگيان    زاد  نقيب
  ).داران كاميون(مالك يك شركت بزرگ حمل و نقل ) اسم اول مشخص نيست (ربانهاسا

 منجملـه    سپتامبر اعالم نمود كه مقامات عاليرتبـه وزارت دادگـستري          11ـ دولت ايران در     5
ديد سازمان بزرگي را     تج جزيياتدولت همچنين بدون ارائه     . اند  دادستان كل تهران بركنار شده    

  سوليوان                                                                   . اعالم نموددر شركت ملي نفت ايران
  

  64سند شماره 
  1357 شهريور 21 ـ 1978 سپتامبر 12  خيلي محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  8713 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  8670تهران : مرجع

  گزارش حكومت نظامي: موضوع
دولت ايران با حركتي پر سر و صدا بر عليه فساد همراه آن با تبليغاتي خفيـف بـه                   : خالصه

 سپتامبر  11 و اغلب شهرهاي ديگر از روز        تهران. سركوب متجاوزين به امنيت دست زده است      
 نفر  4 سپتامبر   8كنند در برخوردهاي      مطبوعات گزارش مي  . اند   سپتامبر آرام بوده   12تا ظهر روز    

 نفـر  97 سـپتامبر بـه     8 در روز    آمار تلفات ميـدان ژالـه     . در مشهد و يك نفر در قم كشته شدند        
دولت وعده دستگيريهاي بيشتري را به خاطر فساد داده است و بـه طـوري               . ستافزايش يافته ا  

دولـت  . كه گزارش شده خروج يك هزار نفر از اشخاص مظنون را از ايران ممنوع نموده است               
 5و بـه    ) گزارش جداگانه ( زنداني سياسي را آزاد نموده       333اش    جويانه  در ديگر حركات آشتي   

مقامات ناشـران   . ا جلوگيري نموده بود، اجازه از سرگيري انتشار داد        مجله كه قبالً از انتشار آنه     
. كننـد  را فراخواندند تا به آنان يادآوري نمايند كـه تحـت شـرايط حكومـت نظـامي عمـل مـي         

  شـريف   سپتامبر در مجلـس سـنا      11روز  .  روي داد  تظاهراتي به طرفداري از شاه در آذربايجان      
 وي بـا حـالتي   برنامـه  سـپتامبر  12در .  با استقبال خوبي در زمينه برنامه جديد مواجه شد      امامي

بـه همـراه تمـامي    . ( مخالف دست راستي مورد حمله قرار گرفتاحساساتي از طرف پزشكپور 
هاي سياسي احتمـالي       به طور تلويحي به برنامه     هويدا). دستگاه دولت و به طور غيرمستقيم شاه      

  .اشاره نمود
 ضمن اينكه به نگهداري شهرهاي بزرگ در تحت حكومت نظـامي            ـ دولت شريف امامي   1

اش، تأثيرگـذاري بـر مخـالفين را دنبـال            طلبانـه   دهد با صداقت و صفاي روحيه اصالح        ادامه مي 
.  سـپتامبر آرام بودنـد     12 سپتامبر تا ظهر روز      11 و اغلب شهرهاي ديگر از روز        تهران. نمايد  يم

 سپتامبر كشته شـدند و تظـاهرات        8 اعالم نمود چهار نفر در تظاهرات        فرمانداري نظامي مشهد  
 آمار رسمي تلفات ميدان ژاله    ). م نشده تاريخي اعال (در قم منجر به يك مرگ جديد شده است          

سفارت عقيده دارد ارقام مطابق با حقيقت ابراز نشده ولـي           . ( نفر رسيد  97 سپتامبر به    8در روز   
دهد دولت از گزارش برخوردهاي بين سـربازان و تظاهركننـدگان ممانعـت               ها نشان مي    اعالميه
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  .)آورد كامل به عمل نمي
مقامـات ليـست    . كن كردن فساد نموده است      ا بوق و كرنايي كامل اقدام به ريشه       ـ دولت ب  2

كنـد و ديگـري ادعـا دارد           نام را گـزارش مـي      70يك روزنامه   (اند    افراد مظنون را منتشر نموده    
و به آنها دستور داده شـده اسـت كـه بـراي تحقيقـات در ايـران           )  نفر است  1000تعداد واقعي   

 در ميان آنهايي است كه به طور اخـص           ايران  مدير سازمان انرژي اتمي    اددكتر اكبر اعتم  . بمانند
 8دسـتگيري   ). و سفارت اين موضوع را از نزديك دنبال خواهد نمود         (نامشان اعالم شده است     
با تبليغات پر سـر و صـدايي اعـالم شـد و انتظـار               ) رجعدر تلگرام م  (مرد معروف و سرشناس     

به طوري كه گزارش شده دولـت خواسـتار   . هاي خيلي بيشتري به دنبال باشد   رود دستگيري     مي
منابع مطبوعاتي نام افرادي مثـل شـيخ        . شود  اند مي   استرداد افراد مظنوني كه ايران را ترك نموده       

 و محمـدعلي     مدير سابق شركت كـشتيراني آريـا        رئيس سابق اتاق اصناف، رضا شايگان      بهايي
انـد ذكـر       را به عنوان تحت تعقيـب كـه كـشور را تـرك كـرده                استاندار سابق كرمانشاه   سميعي

 را به عنوان  براي حصول اطمينان از پيگرد مؤثر، سيدحسين هاشمي        وزارت دادگستري . كنند  مي
 را بـراي دادگـاه       و يك رئيس جديـد بـه نـام هوشـنگ خوشـگو             دادستان عمومي جديد تهران   

به وزيرمختار گفتـه شـده   . (منصوب نموده است) ات اداري ـ م دادگاه تخلف(مستخدمين دولتي 
 وزير پرسابقه فرهنگ و هنـر  شود، مهرداد پهلبد مربوط ميها   در اقدامي كه احتماالً به اين برنامه   

  ). سپتامبر بدون سر و صدا كشور را ترك كردند10 روز با همسرش شاهدخت شمس
 بـه عنـوان    سپتامبر استقبال گرمـي از رئـيس سـابقش شـريف امـامي     11 در ـ مجلس سنا  3

برنامـه دولـت شـامل اصـالحي        . نمودند به عمـل آورد      وزير كه برنامه دولت را ارائه مي        نخست
ـ                احتمـاالً . (باشـد   ت مـي  آشفته و سردرگم با يك درجه ترفيع فوري براي تمامي كارمنـدان دول

راهي است براي افزايش حقوقها بدون ايجاد تحريك در تقاضاهاي تـورمي ديگـر كارمنـدان و                 
 از رژيم حمايت    همچنين در تظاهرات بزرگ جانبداري از شاه در دو شهر آذربايجان          ). كارگران

تمايالت (روستاها توصيف نمودند    شد كه مطبوعات صريحاً آن را با عنواني شامل دهقاناني از            
  ).آيد دوستي عموماً دردهات بيشتر از شهرهاي بزرگ به نظر مي شاه

ريـزي شـده، دولـت        ـ در اقدامات ديگري كه به منظور برآوردن تقاضاهاي مخالفين طرح          4
را آزاد كرد و به پنج مجلـه كـه قـبالً از            ) به گزارش جداگانه مراجعه شود    ( زنداني سياسي    333
ايـن مجـالت شـامل،    . ارشان جلوگيري به عمل آمده بود اجازه از سرگيري انتشار داده شد   انتش

 متعلق بـه    ، اميد ايران   متعلق به عبداهللا واال    ي، تهران مصور  اهللا جهانبانوي    متعلق به نعمت   فردوسي
  متعلـق بـه عبـدالكريم طباطبـايي     و دنيـا  متعلق به علي بهزاديور، سفيد و سياه   پ  اكبر صفي   علي
  .باشند ا مجله يا خبرنامه هفتگي ميتمامي اينه. باشند مي

دستگيري متخلفـين   . هاي امنيتي از تبليغات كمتري برخوردار است        ـ اقدام دولت در زمينه    5
مقامـات حكومـت نظـامي      . امنيتي كه در تلكس مرجع گزارش شـده در مطبوعـات درج نـشد             

ررات حكومـت نظـامي     ناشران را فراخواندند تا به آنان يادآوري نمايند كه آنها نيز بر اساس مق             
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اي   مقامات همچنين در رابطه با شكل وسيع و توده        . در مقابل فرمانداران نظامي پاسخگو هستند     
) هـاي بـازار در شـهرهاي بـزرگ          تقريباً تعطيل كامل مغـازه    (گيرد    اعتراض كه هنوز صورت مي    

هايـشان را در      هداران دستور دادند تا مغاز      مقامات همچنين به مغازه   . هايي صادر نمودند    اخطاريه
  .اي كه توسط مقررات منع عبور و مرور تعيين شده باز نمايند محدوده

ـ بحث در مجلس كه براي جمعيت زياد تماشاچيان فقط جاي ايستادن داشت بر سر نامـه      6
 رهبر حزب   ويژگي بحث در حمالت تند پزشكپور     .  سپتامبر آغاز شد   12ي در تاريخ    امام  شريف

 رئيس مجلـس و حتـي بـه    ، به دولتهاي سابق، به رياضيدست راستي مخالف، به شريف امامي     
جديـد دادگـستري     وزير    همچنين باهري  پزشكپور. بود) يعني شاه (فرد مسئول پشت تمام اينها      

را به خاطر سخنرانيش در روز قبل كه        ) كه در زمان جوانيش عضوي از حزب توده بوده است         (
 گفـت   پزشكپور. كرد مورد انتقاد قرار داد      عناصر خارجي را براي ناآراميهاي جاري نكوهش مي       

هـايي    در مورد نيازهاي جامعه و همچنين كمونيست      مديريت   چندين دولت سابق به خاطر سوء     
 قوياً  انتقادهاي شخصي پزشكپور  . نمايند بايد مورد سرزنش قرار گيرند         كه از آن سوءاستفاده مي    

  .ل شد سپتامبر موكو13سپس جلسه به روز بعد يعني .  و ديگران رد شد، رياضيتوسط باهري
 استعفا كـرد، در      كه اخيراً از وزارت دربار     ـ در اين بين در يك روزنامه گزارش شد هويدا         7

يك مصاحبه شايعات مبني بر اينكه براي تصدي پست سفارت در خارج در نظـر گرفتـه شـده                   
ماند و شـايد بـراي سـازماندهي     ميگزارش شده كه وي گفت در كشور      . است را تكذيب نمود   

اين موضوع يك اقدام احتمالي پنهاني را مطرح نمود . يك اقدام سياسي ـ اجتماعي تالش نمايد 
 ممكن است اكنون كه ديگر هيچ مقامي ندارد در سازماندهي نوعي از جنبش يا حزب          كه هويدا 

ن شايعاتي در شهر هست كه وي ممكن است به اتهـام        عالوه بر اي  . طرفدار دولت ذيعالقه باشد   
  سوليوان                                                                                            .فساد دستگير شود

  
  65سند شماره 

  1357 شهريور 21 ـ 1978 سپتامبر 12  خيلي محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08714 ـ هران ت،سفارت آمريكا: از

  8670 تهران) ، ب8539تهران ) الف: مرجع
  گويي  رهبران جناح مخالف يا دستگير شده و يا تحت تعقيب قرار دارند، تناقض: موضوع

   تن از كساني كه به اتهام333امبر؛  سپت8شدگان  در مورد شمار كشته
  اند به مخاطره افكندن امنيت كشور زنداني شده بودند، آزاد شده

هـاي فعـال در زمينـه حقـوق بـشر       بعضي از رهبران جناح مخالف از جمله چهـره        : خالصه
 مـدعي   كميته دفاع از آزادي و حقـوق بـشر        . باشند  دستگير شده و بسياري نيز تحت تعقيب مي       
اند بـيش از رقـم مـورد قبـول             سپتامبر كشته شده   8است كه شمار كساني كه در شورش تاريخ         

دولت ايران اعالم كـرده اسـت       . دولت ايران است خبرنگاران نسبت به ادعاي كميته شك دارند         
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ندان افتاده بودنـد     تن از كساني را كه به جرم تهديد امنيت كشور به ز            333كه طي هفته گذشته     
 در فهرسـت اعـالم شـده         و فاطمه نصري قاجاري    ولي اسامي مرتضي محيط   . آزاد ساخته است  

  .پايان خالصه. نبود
 را كـه در مرجـع    و دكتر مفتحـ دومين منبع جناح مخالف، دستگيري دكتر مهدي بازرگان        1

اصـغر    اين منبع گفته است كه احكام جلب دكتـر علـي          . الف گزارش شده بود تأييد كرده است      
هـاي حقـوق       وكيل مدافع پرونده   ، نويسنده مشهور و دكتر عبدالكريم الهيجي      حاج سيدجوادي 

مهنـدس  » .برنـد  نـزد دوسـتان خـويش بـسر مـي     «اكنـون   شده، اما هر دو آنها همبشر نيز صادر   
دبير كميته دفـاع از     .  نيز دستگير شده است    اي، سرپرست جنبش راديكال    اهللا مقدم مراغه    رحمت

 نيـز از موقـع بازگـشت بـه ايـران در روز اعـالم                 يعني دكتر ناصر ميناچي    آزادي و حقوق بشر   
  .حكومت نظامي يعني هشتم سپتامبر، براي بازجويي فراخوانده شده است

 تمـاس   سرپرست بخش سياسـي سـفارت    سپتامبر با استمپل   11 در روز    ـ تصادفاً، ميناچي  2
، بـا وي نـوعي   »مارك اشـنايدر « با مقام باالتر او  گرفت تا متعاقب مالقات اخيرش در واشنگتن      

خواهد از وي بازجويي بـه عمـل آورد، بـه همـين                مي وي گفت كه ساواك   . رابطه برقرار نمايد  
وي گفت كميته دفاع از آزادي و حقـوق         .  خواهد رفت  اك سپتامبر به قرارگاه ساو    12دليل روز   

 سـپتامبر بـيش از آن   8دهد ميزان تلفـات شورشـهاي     شواهدي در اختيار دارد كه نشان مي      بشر
ـ          . چيزي است كه دولت ايران مدعي آن است        ق قرار است متن حاوي شواهد و مـدارك از طري

خواهـد     مـي  ر فرستاده شود، ولـي مينـاچي      المللي حقوق بش     و اتحاديه بين   تلگرام براي اشنايدر  
 قرار دهد و خواسته است كه بين او و خبرنگاران جلسه مقدماتي             جزيياتسفارت را در جريان     

  ).مقام سفارت نيز اين كار را انجام داد(تشكيل شود 
 حاكي از آن است كه شمار كساني كه به طور           ـ داستان كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر        3

زايش  نفر معمول هر روز افـ 750 ـ  800شوند از   به خاك سپرده ميمعمول در گورستان تهران
 بـر  ميناچي. اند  و در دهم سپتامبر تا هزار جسد شمارش شده2000 سپتامبر تا 9يافته و در روز  

انـد مـدعي اسـت كـه شـمار             حضور داشته  اساس گفته شاهدان عيني كه در نزديكي ميدان ژاله        
مقام سفارت گفت كـه     . دهند   تشكيل مي  شدگان را همان قربانيان شورش      اضافي به خاك سپرده   

بهتر است وي اين داستان را براي خبرنگاراني گويد كه بهتر از ديگـران قـادر بـه بررسـي ايـن           
  .باشند ادعاها مي

 توانست با سه تن از خبرنگاراني كه قبل از مطلع شدن از             ، استمپل ـ پس از جلسه ميناچي    4
رفته بودنـد گفتگـوي مفـصل و          سپتامبر به گورستان تهران    10 و   9 در روزهاي    ن ميناچي داستا

هر سه آنها با استناد به آنچه كه طي آن دو روز در گورستان ديده بودند بـه                  . طوالني انجام دهد  
حداقل يكي از خبرنگاران دفاتر ثبـت گورسـتان را          . نگريستند  مي به ديده ترديد     داستان ميناچي 

مرور خواهد كرد و سفارت نيز طي هفته آتي خواهـد توانـست مـستقالً بـه ارزيـابي ادعاهـاي             
ت يك خبرنگار آمريكايي داراي سه سال تجربه گفـ        .  بپردازد كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر      
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 نفـر وجـود     3000 الي   2000 بيش از    هنگامي كه تيراندازيهاي سپتامبر شروع شد در ميدان ژاله        
بـه  » كمضح« نفر در آنجا بسيار 7000 الي 6000نداشت؛ ادعاي مخالفين مبني بر وجود حدود    

  .نفر باشد 500 الي 300شدگان نبايد بيش از  گويد كه شمار كشته خود او مي. رسد نظر مي
دارند كه دولت ايران طي       اظهار مي » منابع موثق « سپتامبر از قول     12ـ مطبوعات صبح روز     5

 نفر از كساني را كه به جرم به مخاطره افكنـدن امنيـت كـشور زنـداني شـده                    333هفته گذشته   
فهرست كامل منتشره در مطبوعات فارسي براي وزارت خارجه ارسال          . بودند آزاد ساخته است   

، در   و فاطمه نـصري قاجـاري      دهد كه مرتضي محيط     اما يك نظر اجمالي نشان مي     . د شد خواه
  . ميان آنها نبوده است

دستيابي به آمار مربـوط بـه ايـن         ) مرجع ب (پاكسازي نظام قضايي كه به تازگي اعالم شده         
  سوليوان                                                .سازد وار مي ديگر را تا مدتها دشجزيياتافراد و 

  
  66سند شماره 

  1357 شهريور 22 ـ 1978 سپتامبر 13  خيلي محرمانه
  37بولتن روابط خارجي شماره : موضوع    

تقيماً  سـپتامبر كـه مـس      7 تـا    4متعاقب تظاهرات وسيع، سازمان يافته ولي نسبتاً آرام در طي           
وزير حكومـت     ي، نخست امام   سپتامبر شريف  8مقامات دولت را به زير سئوال كشيده در تاريخ          

درگيري آن روز بين انبوه جوانان و سربازان        .  شهر ديگر برقرار ساخت    11 و   نظامي را در تهران   
هـا بـه صـدها نفـر      هاي غيررسمي تعداد كشته  بنا به تخمين  . تعداد زيادي كشته برجاي گذاشت    

هـا در سـطح       تـنش .  و ديگر شهرها نسبتاً آرام بـوده اسـت          سپتامبر، تهران  8از تاريخ    .رسيد  مي
به هر صورت احتمال ادامـه اغتـشاشات خـصوصاً در روزهـاي ويـژه               . بااليي باقي مانده است   

اي جهـت تخليـه        نديده است و هيچ برنامـه      هيچ آمريكايي آسيب  . شود  بيني مي   سوگواري پيش 
اما به آنها توصيه شده است كه مقـررات منـع عبـور و مـرور شـبانه را                 . ها وجود ندارد  آمريكايي

المللـي    ششمين نمايـشگاه بـين    . (شديداً رعايت كنند و اقدامات احتياطي الزم را به عمل آورند          
  .) سپتامبر تا اول اكتبر برقرار خواهد شد19 قبلي از تاريخ ن طبق برنامهتهرا

دولت برنامه اصالحات وسيعي را اعالم كرده است و با دستگيري افراد سرشناس و تحـت                
دولت چنـد صـد زنـداني       . تحقيق قرار دادن افراد زيادي اقداماتي را عليه فساد انجام داده است           

گام نيز تعدادي از مخالفين مذهبي و سياسي رژيم را          سياسي را آزاد كرده است، اما در همان هن        
مقـررات حكومـت نظـامي در مـورد         . انـد   كدام هنوز محاكمـه نـشده       دستگير كرده است و هيچ    

. انـد  نگـاران نيـز دسـتگير شـده     شود و تعداد زيـادي از روزنامـه       سانسور مطبوعات نيز اجرا مي    
 گرفت و بر روابـط نزديـك و دوسـتانه            سپتامبر تلفني با شاه تماس     10جمهور، در تاريخ      رئيس

.  و اهميت ادامه اتحاد بـين ايـران و غـرب را مـورد تأكيـد مجـدد قـرار داد             بين ايران و آمريكا   
جمهور تأسف عميق خود را بابـت از دسـت دادن جـان انـسانها، اعـالم نمـود و اظهـار                        رئيس
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 در ادامه بيانات خود اميدواري خود را به         و. اميدواري كرد كه خشونت هر چه زودتر پايان يابد        
  .ادامه روند اعطاي آزاديهاي سياسي اظهار نمود

  
  67سند شماره 

  1357 شهريور 22 ـ 1978 سپتامبر 13  خيلي محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08767 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  8670تهران ) ، ب8713تهران ) الف: مرجع
  گزارش حكومت نظامي ـ مجلس صحنه اصلي است: موضوع

دولـت  .  آغـاز شـده اسـت      هاي پارلماني در مورد برنامه دولت شريف امامي         بحث: خالصه
ع انتـشار يابـد و راديـو و تلويزيـون نيـز             ها به طور وسـي      ايران دستور داده است كه اين مناظره      

  .هاي مجلس را ارائه نمايند بحث
. كنند كه اكثريت اعضاء دولت رأي اعتمـاد خواهنـد گرفـت             بيني مي   نمايندگان مجلس پيش  

تانكهـا از   . شـود   سرپرست راديو و تلويزيون ايران عوض مي      . شوند  رهبران روحاني دستگير مي   
پايـان  . ايران طي بيست و چهـار سـاعت گذشـته نـسبتاً آرام بـوده اسـت                . ندا   خارج شده  تبريز

  .خالصه
 سپتامبر توجـه همگـان را       13ـ ادامه مناظره پارلمان در مورد برنامه دولت ايران در تاريخ            1

 در اين جلسه دو تن از سخنگويان جناح مخالف يعنـي مظـاهري            . به خود معطوف داشته است    
 دولـت  مظـاهري .  سـخن گفتنـد  ها از تبريـز  د محبوب قديمياحم  و بنينفرد از كرماننماينده م 

هاي سابق خواند و اعالم كرد كـه در معـرض تهديـد قـرار                 رو همان چهره    جديد ايران را دنباله   
اين امـر سـبب     . گرفته و به وي هشدار داده شده كه از سخن گفتن بر عليه دولت دست بردارد               

العمل حاميان دولت شد و رئيس مجلس بعضي از نمايندگان را بـه رعايـت جانـب         بروز عكس 
ر مـورد اعتـصاب غـذاي وي        هاي حضار د    گويي   نيز در ميان بذله    داحم  بني. احتياط دعوت كرد  

بنابه گفته يكي از نمايندگان وي شاهد شكسته شـدن اعتـصاب او بـوده              . بپاخاست) مرجع ب (
  .است

شدگان تظاهرات    ور شد و صحت آمار كشته        حمله وزير شريف امامي    وي به شخص نخست   
ز تمـام كـساني كـه اعـضاء خـانواده      وي ا.  سپتامبر را توسط دولت ايران ارائه شده نفي نمود       8

اند دعوت كرد كه بـه محـل سـكونت وي آمـده و اسـامي گمـشدگان                    خويش را از دست داده    
 داحم بني. خويش را عرضه كنند و قول داد كه نتايج حاصله را در  اختيار دولت ايران قرار دهد       

 كه بودجـه مخـصوص      ي در مجلس سنا   امام   و نيز رياست شريف    به پروژه عمراني جزيره كيش    
نمايندگان حامي دولت نيز اكثراً اذعان داشـتند كـه          . اين پروژه را تصويب كرده بود حمله نمود       

 بهتـرين   ه شـريف امـامي    كننـد كـ       اقدامات گذشته دولت خالي از خطا نبوده است ولي ادعا مي          
 بـه تنـدي     رئيـسي نماينـده كردسـتان     . كسي است كه براي رتق و فتق امور برگزيده شده است          
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اعالم كرد كه متنفذين حكومت نظامي بايد به خاطر داشته باشند كه اگر دولت ايران اين اقـدام                  
  .تند در اينجا به مناظره بپردازندتوانس را به عمل نياورده بود نمي

ـ در گفتگوهايي كه با نمايندگان مجلس در ساعت تنفس انجام شد، اكثراً معتقد بودند كه                2
 خواهد آورد، كه احتماالً 240 ـ  250 رأي موجود رأي اعتمادي بين 268دولت ايران احتماالً از 

كـار بـه يكـي از      نماينـده كهنـه  ادلوش.  رأي مخالف و بقيه ممتنع خواهد بود8 ـ  10از بقيه آرا 
مگر چه كسي غير از دولت كـشور را در اختيـار            «گفت  ) حفاظت شود (مقامات محلي سفارت    

ظاهراً همه معتقدند كه اكثر اعضاء دولت ايران رأي اعتماد كسب خواهنـد كـرد؛ انتظـار                » دارد؟
ن را در آينده مـورد بررسـي و انتقـاد           هاي دولت ايرا    رود كه نمايندگان نيز تك تك سياست        مي

  .دقيق قرار دهند
تـرين حـامي      مهـم  سپتامبر   8 و   7دهندگان تظاهرات غيرقانوني      ـ در ادامه سركوب سازمان    3

دامن زدن به آشـوب و      توسط حكومت نظامي و به اتهام       » ياهللا يحيي نور    آيت«،  مذهبي خميني 
 طـي تلگـرام   جزييات. اندركاران حكومت نظامي، دستگير شده است سوزي از سوي دست  آتش

  .شود اي به مخاطبين انتخاب شده گزارش مي جداگانه
ا بـه    ر  وزير اطالعات كشور، سـيروس هـدايت       ـ دولت ايران اعالم كرد كه عاملي تهراني       4

وي قبالً سمت معاونت مـديريت      .  منصوب كرده است   عنوان مدير راديو و تلويزيون ملي ايران      
 كـه   دار بـود و جانـشين رضـا قطبـي           سازمان راديو و تلويزيون ملي در زمينه امور فني را عهده          

  .رددگ استعفايش قبالً اعالم شده بود، مي
، اطالعـات اضـافي     در شـيراز  . يابـد   ـ در نقاط ديگر ايران آرامش به تـدريج اسـتقرار مـي            5

 حكايت از آن دارد كه رهبران مذهبي دستگير شـده عبارتنـد             ي آمريكا راكتسابي توسط كنسولگ  
ب، به ايـن وسـيله گـزارش مرجـع ب           عبدالحسين دستغي اهللا     و آيت  ، مصباحي يشوا، پ از ماليان 

تـرين    انـدركاران محلـي حكومـت نظـامي، اينهـا مهـم             طبق اظهـارات دسـت    . گردد  تصحيح مي 
در شـهرهاي بـزرگ بازارهـا تعطيـل         . باشـند    مي دهندگان بخش عمده ناآراميهاي شيراز      سازمان
 هنـوز بـسته    بازار تبريز . اند  هاي ديگر به تدريج باز شده       اند، ولي طي دو روز گذشته مغازه        مانده

  سـپتامبر  13مطبوعات صـبح روز     . اند    باز شده ها    باشد؛ ديگر مغازه    است، اما شهر خيلي آرام مي     
، تانك و وسائط نقليه سنگين نظامي را از خيابانها خـارج            اعالم كردند كه حكومت نظامي تبريز     

اند زيرا ماندن آنها را ضروري تشخيص نداده و معتقـد اسـت كـه بـا ايجـاد مـشكالت                       ساخته
  سوليوان.                         آورند وندان به وجود ميموردي را براي شهر ترافيكي نگرانيهاي بي

  
  68سند شماره 

  1357 شهريور 22 ـ 1978 سپتامبر 13  خيلي محرمانه
   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 

او گفـت كـه تظـاهرات روز        . سفير جلسه را با گزارشي از وقايع هفتـه گذشـته آغـاز كـرد              
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يادي را در رابطه با وسعت و سازماندهي آشكار آن در ميان دولت به وجـود                شنبه نگراني ز    پنج
 را يـك نمـايش نـاميمون از قـدرت حكومـت نظـامي               او كشتار جمعه ميدان ژاله    . آورده است 

كننـده    سربازان مجهز به كليه وسايل جنگي بودند و بـه جـاي سـالحهاي كنتـرل               . توصيف كرد 
او گفت كـه وظيفـه فعلـي دولـت جـدا كـردن              . كردند   جنگي استفاده مي   جمعيت از سالحهاي  

او بـر اهميـت رعايـت مقـررات حكومـت       . عناصر فرمانبردار از عناصر مخرب مخالفين اسـت       
 اعزامـي در    هيـأت او دستور داد كـه گـزارش        . نظامي توسط مقامات رسمي سفارت تأكيد كرد      

نيوسام معاون وزارت خارجـه بـه       . ائه تحليل حال حاضر بايد بيشتر بر حقايق متمركز شود تا ار         
  .علت گزارش وقايع اخير از سفارت تجليل كرده است

 متفرقه، گفت كه شكاياتي از بازرگانان آمريكايي به         مسايلسفير ضمن برشمردن مقداري از      
دست رسيده كه از ديركرد پرداخت اجـرت خـدمات انجـام شـده از سـوي ايرانيـان حكايـت                     

يك چنين مـوقعيتي    . متناسب با نگراني فزاينده ما در مورد اشكال بودجه است         اين امر   . كنند  مي
كـار آمـدن وزراي جديـد يـا تـرس از انجـام              تواند به سـبب ايجـاد اخـتالل ناشـي از روي             مي

هر كس در اين مورد چيزي شنيده آن را به جان           . آيد، باشد   پرداختهايي كه بوي فساد از آنها مي      
  .گزارش دهد ميلز

در رابطه با موضوع رشوه و فساد ممكن است چيزي نمانده باشد كه ما تعدادي از رابطـين                  
و دوستان را از دست بدهيم، به عنوان مثال به اعتماد و منصور دستور داده شده اسـت كـه بـه                      

  .علت بازجويي از آنها از كشور خارج نشوند
معاون وزارت خارجه، مبني بركاهش بودجه      » ريد«سفير پيامي را مورد بحث قرار داد كه از          

 ميليـون دالر و  55وزارت خارجه قـصد كـاهش   .  و پستها، دريافت داشته بود    1980سالي مالي   
يكي از پيشنهاداتي كه بايد بـه       .  پست را دارد كه بيشتر آنها در خارج از كشور خواهد بود            461

ت كـه پـستهاي خـالي مربـوط بـه صـدور ويزاهـاي غيرمهـاجرتي در                  آنها توجه شود اين اسـ     
 با طنـز دربـاره ايـن ايـده     آقاي گوئلز. شوند، از بين برود كشورهايي كه كمتر مرتكب تقلب مي    

  .گويد كه دراين صورت پستهاي زيادي حذف نخواهد شد مي
 بـا هـم      و ميلـز   آقايان ناس . واخر امسال از ايران ديدن خواهد كرد      ا) وزير دارايي  (بلومنتال

از آقاي وزير دعوت خواهد شد كه در محل اقامت سـفير            . تهيه يك برنامه را آغاز خواهند كرد      
  .بماند

دهد، يـك     يب مي  ترت رئيس كنسرسيوم در همان زمان كه سفير يك ميهماني براي جان ميلز           
سفير مايل است كه زماني با اعضاي كنـسرسيوم مالقـاتي داشـته             . ميهماني مشروب خواهد داد   

  .باشد ولي اين دعوت را رد خواهد كرد
هاي زنده مجلس در تلويزيون صحبت كـرد و گفـت كـه                درباره پخش برنامه   آقاي شلنبرگر 

و مانند يك نوع سوپاپ اطمينان براي خـروج بخـار عمـل             توجهي دارد     ها تأثير قابل    اين برنامه 
  .كند مي
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 دريافت كرده است كـه در       ي يك ساعته از واشنگتن    يوي يك نوار ويد   انجمن ايران و آمريكا   
ز مـشاوره   اين فيلم در مرك   . گذارند   خود را در ميان مي     تجاربآن گروهي از دانشجويان ايراني      

  .دانشجويي در دسترس قرار خواهد گفت
رسد    در مورد تأثير وقايع اخير بر اقتصاد صحبت كرد و گفت كه واقعاً به نظر مي                آقاي ميلز 

  .كه اولويتهاي بودجه از دفاع به كشاورزي تغيير يافته باشند
 كه امروز دستگير شد، همان ماليي است كه خط ضديهودي را جلو در اخبار سياسي، نوري

  . دست داشتاو همچنين در وقايع ميدان ژاله. برده است مي
سفير قرار است   .  اختصاص منابع مالي جديد به كشاورزي را مورد تأييد قرار داد           آقاي بوتلر 

  .ديد مالقات نمايددر آينده نزديك با وزير ج
 با دفتر وابسته دفاعي تماس گرفت و  برانيگانYour man گزارش داد كه ويليام سرهنگ شفر

در مورد گزارش نادرست خود درباره استفاده سربازان شورشي ايرانـي از تفنگهـاي آمريكـايي                
  .اظهار تأسف كرد
  .كننده ارائه داد  شركت187 گزارشي در مورد جلسه امنيتي با حضور آقاي بنرمن
 گزارشي در مورد خبر نه چندان غيرمنتظره افزايش سريع درخواستهاي مربـوط             آقاي گوئلز 

  .به ويزاهاي آمريكايي داد
 سـپتامبر گـشايش     19مـه در     گفت كه نمايشگاه كاالهاي بازرگـاني بـر طبـق برنا           آقاي رينو 
  .خواهد يافت

  
  69سند شماره 

  1357 شهريور 23 ـ 1978 سپتامبر 14  خيلي محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08834 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  8767تهران : مرجع
  دوگانگي حكومت:  حكومت نظامي و مجلس:موضوع

. جلسات مناظره مجلس اذهان عمومي را همچنان به خـود مـشغول داشـته اسـت                : خالصه
 سپتامبر احتمـاالً   15 و   14كند و در روزهاي       حكومت نظامي كارهاي خود را به آرامي دنبال مي        

هاي ديگر    اري از مغازه  استانها آرامند، بازارها تعطيل ولي بسي     . درگيريهايي وجود خواهد داشت   
شايع .  نيز قرار است امروز بعد از ظهر برگزار شودمراسم مربوط به گورستان تهران  . اند  باز شده 

شايعات پراكنده در مورد    .  روز تعطيل خواهد شد    20 الي   10 به مدت    شده است كه بازار تهران    
دولت ايران مجبور است دوگانگي بين بحـث        . لي تأييد نشده است   مشكالت در ارتش پخش و    

و دسـتگيريهاي   (در مجلس و مطبوعات و در مقابل آن مجلس تحت كنترل            ) هر چند تند  (آزاد  
  .پايان خالصه. حكومت نظامي را برطرف نمايد) بي سر و صدا

ان ـ در سومين روز برگزاري مناظره مجلس در مـورد دولـت جديـد جنـاح مخـالف همـ                   1
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موضوعات گذشته را مطرح نمود و ديگران نيز طبق معمول به دفاع از دولت برخواسته و ادعـا                  
سـخنگويان جنـاح    . تواند بهترين شانس پيـشرفت و ترقـي باشـد           كردند كه دولت جديد مي      مي

گفتند كه بعضي از وزراء  ترين مسئله حيات سياسي بود و مي  مخالف اظهار داشتند كه فساد مهم     
اهللا   عين). كس ذكري به ميان نيامد      از هيچ (باشند     از وضع چندان خوبي برخوردار نمي      ابقاء شده 

پديدار » اي را  نظام تغييرات عمده  «ست از مجلس خواست كه در       ايراني    ي سخنگوي حزب پان   قم
اند، بايـد گفـت كـه جلـسه           بندي حاضر شده   از آنجا كه اكثر سخنگويان طبق برنامه زمان       . سازد

يكـي  .  سپتامبر يعني قبل از اخذ رأي اعتماد براي دولت ادامه خواهد يافـت             17 يا   16مناظره تا   
ي كـه تـا بـه     مـسايل از منابع گفته است كه افشاگري در مناظرات مجلس ممكن است شاه را به               

  .حال از او مخفي مانده واقف كرده باشد
 ، شيراز ، اصفهان كومت نظامي به اداره شهرهاي بزرگ پرداخته و تهران        ـ در همان حال، ح    2

شهروندان نيز به خـوبي وضـع       . باشند   و احتماالً شهرهاي ديگر از آرامش برخوردار مي        و تبريز 
  .اند مد تطبيق داده خود را با مقررات منع رفت و آ

 در تهـران  .  سپتامبر تعطيـل بـود     14 سپتامبر تا اواسط     13رهاي اكثر شهرها در تمام روز       بازا
 سپتامبر در تنها گورسـتان شـهر     14قابل توجهي در اواخر روز      » مراسم عزاداري «شايع شده كه    

 عليـه   بنا به گفته چند منبع اين واقعه احتماالً شامل تظـاهراتي در مخالفـت             . برگزار خواهد شد  
 سپتامبر شد،   8دولت ايران به خاطر تيراندازيهايي كه منجر به كشته شدن شورشگران در تاريخ              

اي از جنوب شهر واقع شده كه بعيد است بتوانـد     دورافتاده  گورستان در چنان نقطه   . خواهد بود 
 و احتمـاالً ديگـر شـهرها        طبق شايعات ديگر بازار تهـران     . تأثير قرار دهد    شهر را مستقيماً تحت   

  ).خواهيد باور كنيد هر كدام را كه مي( روز تعطيل خواهد بود 20 الي 10براي مدت
ـ شايعات همچنين حاكي از آن است كه در بعضي از واحدهاي نظامي مشكالت انضباطي   3

ار اينگونـه  ي كه در انتـش ياحتماالً آنها. بروز كرده ولي اينگونه گزارشها مبهم و تأييد نشده است   
در اين اواخر به اين     (اند    برند در مورد رويدادهاي كوچك مبالغه كرده        شايعات منافع سياسي مي   

  ).فن توسل بسياري شده است
مجلس كه به طور زنـده      ) آميز  و گاهي شرارت  (ـ دوگانگي جالب موجود بين مناظره آزاد        4

طبوعات و مجلس بر اسـاس      هاي تحميلي بر م     شود و در برابر محدوديت      براي كشور پخش مي   
در حـال حاضـر     . ادامـه دارد  حكومت نظامي و دستگيريهاي پنهاني رهبـران مخـالف همچنـان            

هـاي انباشـته شـده     مناظره مجلس سوپاپ اطمينان مفيدي را براي از بين بردن يأس و نوميـدي    
شور كند با توسل به حكومت نظامي وضع امنيتي كـ           فراهم آورده در حاليكه دولت نيز سعي مي       

اين سيستم تاكنون عملكرد خوبي داشته ولي واضح اسـت كـه            . را تحت كنترل خويش درآورد    
. مندنـد   عموم مردم به پخش راديويي مجلس عالقه      . تواند ادامه پيدا كند     براي مدت طوالني نمي   

باشند و فعاليت جديـد سياسـي         هاي فعال سياسي به خاطر امكان دستگيري عصبي مي          اما چهره 
ها مربـوط     علت اصلي ناراحتي  . (قراري حكومت نظامي به حالت ركود درآمده است       در زمان بر  
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  .)سر و صدا توسط حكومت نظامي است به سياست دستگيريهاي بي
هـاي وسـيع روبـرو نـشود و دولـت       ـ اگر دولت ايران در پايـان هفتـه آتـي بـا خـشونت         5

با . يد قرار گيرد، دولت خواهد توانست نفس راحتي بكشد        ي نيز طبق انتظار مورد تأي     امام  شريف
ترين آنها    هاي ديگري براي بروز آشوب وجود دارد كه مهم          اين وصف در ماههاي آتي موقعيت     

تمام اساتيد و دانشجويان و تمام مديران از جمله         . هفتم اكتبر يعني روز بازگشايي مدارس است      
بينـي     از سر گرفته خواهد شـد و بـسياري پـيش           وزير آموزش عالي معتقدند كه شورش مجدداً      

موقعيـت  . بيش از يك هفته يـا كمتـر دوام نخواهـد داشـت            «كنند كه احتماالً سال تحصيلي        مي
 اكتبر يعنـي روز تولـد شـاه اسـت، كـه خـود       26ديگري كه براي بروز آشوب وجود دارد روز  
 اكتبـر   18ذهبي ديگـر روز     ترين روز م    مهم. باشد  هدفي طبيعي براي تظاهركنندگان ضدرژيم مي     

اكثر ناظران معتقدند كه    . شدگان روز هشتم سپتامبر است      كشته» بزرگداشت«يعني چهلمين روز    
بهترين كار براي به دست گرفتن قوه ابتكار توسط دولت اين است كه هـر چـه زودتـر برنامـه                     

ظـامي تـا    مثبت خويش را در اختيار مجلس قرار دهد و تالش كند تا مدت برقراري حكومت ن               
  سوليوان                                                                        .   تر شود حد ممكن كوتاه

  
  70سند شماره 
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  سي. ارت خارجه، واشنگتن ديوز: به  08841  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

  8834تهران : مرجع
   سپتامبر15گزارش حكومت نظامي مورخ : موضوع

 14 در بعـد از ظهـر روز         راهپيمايي هزاران نفر از مردم به سمت گورسـتان تهـران          : خالصه
هـاي تهـران و       اكثـر مغـازه   . رامـش بـود   سپتامبر به خاطر كنترل شديد مقامات نظامي توأم بـا آ          

 و ديگر مالهاي محلـي اصـفهان كـه    شهرهاي ديگر در پاسخ به درخواستهايي كه به نام خميني 
رام در ي بـراي برگـزاري عـزاداري آ   اهللا شريعتمدار تر آيت تندروتر و مغاير با درخواست معتدل   

دم    در اولين لحظـات سـپيده      زا در اصفهان    انفجار چند بمب آتش   . منازل بود، تعطيل شده بودند    
 سپتامبر، نشانه چند عمليات تروريستي كوچك بـود، در ايـن عمليـات بـه پـارك موتـوري            14

 در نظر دارند مقررات ساعات منـع        مقامات اصفهان .  خسارات ناچيزي وارد آمد    شركت گرومن 
. انـد   دستگير شده ) احتماالً به جرم فساد   (دو تن از وزراء سابق      . تر سازند   رفت و آمد را طوالني    

  خمينـي   هـاي دسـته      و افراطي  روهاي مذهبي جناح شريعتمداري     گرچه بين نحوه برخورد ميانه    
زا در    هـاي آتـش     هم اختالف فاحش وجود دارد، ولـي رويـدادهايي چـون انفجـار بمـب              هنوز  

هايي است كه ممكن است الزامـاً مطيـع و             نشانگر اقدام مستقل و خودسرانه تروريست      اصفهان
ور بـه دسـتورات جنـاح       داران كش   در همين اثناء، ظاهراً مغازه    . وفادار به رهبريت مذهبي نباشند    

كننـد و بـه دسـتورات         هاي خود در روزهاي خـاص بهتـر عمـل مـي             مخالف براي بستن مغازه   
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  .پايان خالصه. نهند هاي خويش وقع چنداني نمي حكومت نظامي براي گشودن مغازه
 هزار نفـر بـود در گورسـتان         10 الي   3ـ جمعيتي كه بر اساس برآورد چند منبع مركب از           1

 سپتامبر اجتماع كرده بودند     14 در اواخر روز      واقع در چند كيلومتري جنوب تهران      بهشت زهرا 
. تظـاهرات هـشتم سـپتامبر را برگـزار نماينـد          » شـدگان   كـشته «تا مراسم عزاداري هفتمين روز      

 ولـي پـس     دادند  جمعيت تحت سرپرستي مالهاي معمولي شعارهاي ضدشاهي و ضددولتي مي         
از آنكه يكي از افسران ارتش با استفاده از بلندگو جمعيت را با عنوان برادران خطاب كـرد كـه                    

بر اسـاس يكـي از گزارشـها، سـربازان بـه            .  آرام شدند   خواهد به آنها آسيبي برساند،      ارتش نمي 
دم به اند ولي گزارشهاي ديگر حاكي از آن است كه مر   هاي گل تقديم كرده     تظاهركنندگان شاخه 

اي و  جمعيت در كمال آرامش متفرق شده و با استفاده از اتوبوسهاي اجاره       . اند  سربازان گل داده  
  .اتومبيلهاي شخصي به تهران بازگشتند

 و ديگر شـهرهاي     هاي تهران    سپتامبر برخالف معمول تعداد بيشتري از مغازه       14ـ در روز    2
بنا به گزارش كنسولگري ما و عليـرغم  . يگر، تعطيل بودندبزرگ، چه در داخل بازارها و نقاط د   

ها   علت تعطيلي مغازه  .  نيز حاكم بود   ادعاهاي علني مقامات حكومت نظامي، اين وضع در تبريز        
بندي اعالميه    جمله سپتامبر بود، گرچه نحوه      13ي در روز    اهللا خمين   نيز دستور صادره به نام آيت     

پيمانـان وي در جنـاح چـپ ايـن        نمايد كـه هـم      مهر شخصي وي در پاي آن چنين مي        و نبودن 
  .اند اعالميه را به نام وي منتشر ساخته

ي از طريق راديوي محلي اعالميه خـويش        اهللا شريعتمدار   رو يعني آيت    ـ رهبرمالهاي ميانه  3
در آن از مردم خواست كه در منازل خويش به برگزاري عزاداري آرام بپردازند              را پخش كرد و     

 گـزارش  ي از اصـفهان  گـاف   كنسول مك . ها را تعطيل نكرده و با مقامات درگير نشوند          ولي مغازه 
اعالميـه  )  سـپتامبر  13(داد كه در آنجا مالهاي محلي بالفاصـله و در بعـد از ظهـر همـان روز                   

ديگر حـق   » بيگانه« و يا هيچ     داشتند كه شريعتمداري  مختصر خويش را منتشر ساختند و اعالم        
 بـراي برگـزاري   ندارد براي مذهبيون اصفهان تعيين تكليف كند و در آن از درخواست خمينـي            

مقامـات  .  ذكري به ميان آورند    ت كردند بدون اينكه مستقيماً از خميني      حماي» اعتصاب عمومي «
دارها خواستند كه باز بمانند در غير اين صـورت            حكومت نظامي فرماني صادر كرده و از مغازه       

 60 سـپتامبر حـدود      13در روز   . هاي تعطيل شده ضبط خواهـد شـد         جواز كسب باطل و مغازه    
هـا تقريبـاً       سپتامبر تعطيلي مغازه   14ها باز بود ولي بنا به گزارش كنسول در تاريخ             درصد مغازه 

 نيز از همان زمان چند مالي محلي از جمله شـيخ            مقامات اصفهان . جنبه عمومي پيدا كرده بود    
  .اند ستگير كردهشد، د  كه نامش در اعالميه منتشره ديده ميمحبوبي

كمـي پـس از     . زا بـود       شاهد انفجار چند بمب آتـش       سپتامبر اصفهان  14ـ در غروب روز     4
 صبح شاهدان عيني از جمله چند آمريكايي مقيم هتلي كه در آن نزديكي قرار داشت،                7ساعت  

قات فوقـاني دو    هاي طب   دو جوان موتورسوار را مشاهده كردند كه با پرتاب سنگ، شيشه پنجره           
اي از شـهرداري را كـه     و شعبهاي از وزارت اطالعات و جهانگردي  ساختمان دولتي يعني شعبه   
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سپس يك ماشين پيكان حامل دو سرنشين جوان از راه رسـيد            . در آن روز تعطيل بود شكستند     
هـا شكـسته      ا مطمئن شوند كـه شيـشه      ها كرده ت    و نور چراغهاي دستي خويش را متوجه پنجره       

لحظاتي بعد يك پيكان ديگر به آنجا رسيد و دو جوان ديگر كـه سرنـشينان آن بودنـد                   . اند  شده
ها پرتاب كردند كمـي پـس از آن نيـز سـه بانـك                 زاي خويش را به درون پنجره       هاي آتش   بمب

ئـيس پلـيس   بـا محـل سـكونت ر    ). فاقد شـاهد عينـي    (ديگر به همين نحو به آتش كشيده شد         
 صـبح چنـد   9باالخره، كمـي پـس از سـاعت      . راهنمايي و رانندگي نيز به همين نحو رفتار شد        

 پرتاب گرديد كـه در نتيجـه   كوكتل مولوتف از اين سوي ديوار به داخل پارك موتوري گرومن          
نزديكـي  در  بعداً نيز نگهبان شب متوجه يك سه راهـي منفجـر نـشده              . آن يك ماشين سوخت   

منبع غيرقابل اشتغال بنزين گرديد، او آن را برداشته و به داخل خيابان پرتاب نمود و پليس نيـز                  
ترتيب بروز وقايع نشانگر آن است كـه        . آن را كه هنوز خوشبختانه منفجر نشده بود از آنجا برد          

مقامـات  بنـا بـه گـزارش كنـسول،         . ها بوده اسـت     احتماالً همه آنها كار يك گروه از تروريست       
  .تر نمايند  طوالنيحكومت نظامي در نظر دارند مدت مقررات منع رفت و آمد را در اصفهان

 سپتامبر مقامات حكومت نظامي اعالم كردن كـه دو تـن از وزراء سـابق                14ـ غروب روز    5
و ( وزير كشاورزي سابق     از آنها روحاني  يكي  . اند  را دستگير كرده  ) از كابينه هويدا  (دولت ايران   

 )و وزيـر كـشور قبلـي      ( وزير بازرگاني سابق     و ديگري فريدون مهدوي   ) وزير آب و برق قبلي    
 قانون حكومت نظامي براي اين كار الزم نيست اتهام خاصي وجـود             5بر اساس ماده    . باشند  مي
  .گونه اتهامي مطرح نشده است شته باشد و حداقل علناً نيز هيچدا

اهللا   رسـد كـه آيـت       تا به حال سه الگو ظاهر شده است، اوالً، چنـين بـه نظـر مـي                : نظريهـ  6
هاي آن انتقادات مالهـاي   ي عليرغم كاهش نسبي محبوبيت خويش كه يكي از نشانه     شريعتمدار
تـر     از اوست، وي خط مستقل خود را در مقايسه با خط حاميان تندرو و افراطي               هانمحلي اصف 

نظاميان معمولي چپگرايي كه تا به حال گمان          ها و شبه    ثانياً، تروريست .  حفظ كرده است   خميني
دهند كه شايد     كنند فعاليتهايي از خود نشان مي        حمايت مي  كرديم از تالشهاي افراطي خميني      مي

داران به دستورات جناح  ثالثاً، مغازه.  است بتوان گفت مستقل از فعاليتهاي پيروان مذهبي خميني       
 دستورات مقامـات حكومـت      ها گردن نهاده و به درخواستها و        مخالف براي تعطيل كردن مغازه    

  سوليوان                                                      .كنند ها توجهي نمي نظامي براي باز كردن مغازه
  

  71سند شماره 
  1357 شهريور 26 ـ 1978 سپتامبر 17  خيلي محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08904 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  88891تهران : مرجع

  پيروزي دولت در كسب رأي اعتماد، وضعيت عمومي آرامتر است: موضوع
 رأي مثبـت،    176ي در كسب رأي اعتماد از مجلس پيروز شده و           امام  دولت شريف : خالصه
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هـا را مجـدداً تأييـد كـرده و بـه             وزير سياست   نخست. گيرد  ي ممتنع مي  أ ر 2 و    رأي مخالف  16
دولت ايـران مـداركي دال بـر خرابكاريهـاي كمونيـستي و             . گويد  انتقادها با لحني تند پاسخ مي     
 از  مقررات منع رفت و آمد در تهـران       . كند   را براي مجلس ارائه مي     حمالت تروريستي در تبريز   

 سـاعت   72 بـه خبرنگـار نـشريه منچـستر گـاردين         . شدت و حدت كمتر برخوردار شده است      
مطبوعات محلي خواسـتار آزادي اخبـار بـه عنـوان       . شود تا ايران را ترك نمايد       فرصت داده مي  

گويد كه وي هنوز آماده اسـت          مي وزير اسبق يعني اميني     نخست. باشند  ترين نياز جامعه مي     مبرم
گروههاي مذهبي نيز براي كسب موقعيت سياسي شروع به نيرنگ زدن  . كارها را بر عهده بگيرد    

كنـد كـه ممكـن اسـت نفـوذ             نيـز اعتـراف مـي      شـريعتمداري . انـد   گروه و به رقابـت پرداختـه      
 احتمـاالً درصـدد انجـام معاملـه بـا كـسي             حاميان خميني . ها تا حدي درست باشد      ماركسيست

  .پايان خالصه. كند مجلس اليحه حكومت نظامي را تصويب مي. هستند
ترين خبر دو روز گذشته خاتمه مناظره مجلس در مورد رأي اعتماد به دولت و رأي            ـ مهم 1

 2 رأي مخـالف و  16 رأي مثبت، 176(آن دولت پيروز شد  سپتامبر بود كه در    16اعتماد مورخ   
وزير به ايراد سخنراني تنـدي پرداخـت    شخص نخست). رأي ممتنع و يك رأي بدون اظهارنظر 

و در همان حال گزارشي از سازمانهاي امنيتـي ملـي را نـشان داد كـه در آن شـواهدي دال بـر                        
ي در سخنان خويش نكـات زيـر     امام  فشري. خرابكاريهاي كمونيستي در ماههاي اخير آمده بود      

ترين مسئله وحدت ملـي       مهم) الف: را مطرح ساخت كه پاسخي مستقيم به انتقادهاي قبلي بود         
 نيـز در خطاهـاي آنهـا سـهيم     انـد مجلـس و سـنا    هاي قبلي مرتكب خطا شده است؛ اگر دولت  

ميلي تحميل شده و در صورت آرامش اوضـاع لغـو خواهـد               ا بي حكومت نظامي ب  ) اند؛ ب   بوده
همـه  ) زندانيان ضددولتي در هر موردي كه قـانون مجـاز بدانـد آزاد خواهنـد شـد؛ د                 ) شد؛ ج 
بـا فـساد شـديداً مبـارزه      )  شـوند؛ و ه  منـد مـي   ها از حمايت كامل در قانون اساسي بهره         اقليت

 را  اح مخالف مبني بـر اينكـه وي قـوه مقننـه           وزير به انتقادهاي شخصي جن      نخست. خواهد شد 
 سـال   38«كند با لحني تند پاسخ گفت و اظهار داشـت             تضعيف كرده و از گذشتگان پيروي مي      

مـن،  ... ام  ترين رده اداري كار خود را آغاز كـرده          است كه به اين كشور خدمت كرده و از پايين         
طلبـي و مقـام و يـا          من اين مقام را به خـاطر جـاه        . هم مرد اينجا متولد شده و در اينجا نيز خوا       
ام، چـون معتقـدم كـه         بلكه به اين خاطر آن را پذيرفتـه       ... ام  ارضاي هواهاي نفساني قبول نكرده    

در اينجـا تمـام     » .گـردد   شانه خالي كردن از زير چنين باري، جنايتي نابخشودني محـسوب مـي            
سنا نيز قـرار اسـت در روز        . ا از وي ابراز داشتند    نمايندگان با فريادهاي خويش حمايت خود ر      

  . سپتامبر پس از برگزاري يك جلسه كوتاه مناظره دولت را تأييد كند18
ـ سفارت هنوز گزارشي را كه در اختيار دولت ايران است مشاهده نكـرده ولـي گـزارش                  2

 دولـت در     سپتامبر حاكي از آن است كه در گزارش مزبور به عدم موفقيت            17مطبوعات مورخ   
دهـد كـه      چند ماهه اخير اعتراف شده و سپس خاطرنشان شده كه شـواهد موجـود نـشان مـي                 

نـشريات  .  بـه وضـوح در جريانـات دخيـل بـوده اسـت             1978تحريكات كمونيستي از فوريـه      
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هـا نيـز در صـفوف         ها توزيع شده و خود كمونيـست        كمونيستي براي تهييج هر چه بيشتر توده      
هـاي مـشروع      ها و مقاصد مغاير با قانون اساسي را با خواسـت            رارتو ش «مذهبيون رخنه كرده    

اي    مـاده  9ها يك دستورالعمل      بنا به همين گزارش ظاهراً كمونيست     » .اند  مسلمين در هم آميخته   
بـرداري از مراسـم مـذهبي         مسلحانه و نحوه بهـره    اند كه در آن نحوه آغاز مبارزه          را توزيع كرده  

در ايـن  . بار به مردم آموزش داده شـده اسـت   ك اقدامات خشونتاواخر ماه رمضان براي تحري   
هـا و نـشرياتي كـه حكايـت از مداخلـه حـزب تـوده         گزارش ظاهراً به چند اعالميه كمونيست    

گويد   گزارش در خاتمه مي   . در تدارك حمالت مسلحانه دارد نيز اشاره شده است        ) كمونيست(
ها با توسل به آشـوبگران        كرد، كمونيست   ياگر دولت ايران حكومت نظامي را به موقع وضع نم         

مراكز مهم دولتي چون پارلمان، مركز راديو و تلويزيون و تأسيسات آب و بـرق را بـه تـصرف                    
  .آوردند خويش درمي

ـ گزارش مطبوعات همچنين حاوي مطالبي در مورد برخورد مسلحانه در تبريز به تـاريخ                3
 صبح  45/10نيفورم نظامي است كه در ساعت        سپتامبر بين يك گروه تروريستي ملبس به يو        15

در نتيجـه شـش     . بر روي يك گروه گشتي در نزديكي چهارراه شمس تبريزي آتـش گـشودند             
بينـي    پـيش . انـد   سرباز، يك غيرنظامي و دو تروريست كشته شده و هفت نفر نيز زخمـي شـده               

ار دو گروه گـشتي      سپتامبر شايعاتي شروع شود مبني بر اينكه درگيري ك         16شود كه از روز       مي
  .اساس باشد تواند بي بوده و به نظر ما هم شايعات مربوط به اين مورد نمي

 17 از روز    مقررات منع عبور و مرور در تهران      . ـ وضع امنيتي كشور خيلي بهتر شده است       4
 و  ، شـيراز  ، تبريز  صبح كاهش يافته است و در اصفهان       30/4 شب تا    11سپتامبر به ساعات بين     

هـاي بـازار نيـز از ايـن جملـه             اند و بسياري از مغازه       سپتامبر باز شده   16ها از روز       مغازه تهران
 مغازه در بازار را به علت تعطيل بودن         17فرماندار نظامي اصفهان نتوانست جواز كسب       . هستند

 كنسول آمريكـا  . باشند و وضعيت آشفته است      ها همچنان تعطيل مي     غازهباطل كند و بعضي از م     
  به تهران   سپتامبر از اصفهان   17 گزارش داده كه فرماندار نظامي و معاونش در تاريخ           در اصفهان 

آنهاست تا حكومت نظامي و احتماالً تغيير       اند و ظاهراً علت اين كار مشورت با           فراخوانده شده 
  .آن در آينده نزديك مورد بررسي قرار گيرد

 بـود و     كه سابقاً مقيم تهـران     خبرنگار نشريه منچستر گاردين   ) محفوظ بماند  (ـ ليز ترگود  5
 به طور خصوصي به كارمند سفارت اطالع داد كه به وي            اكنون به طور موقت به اينجا بازگشته      

 كنـسول انگلـيس  .  ساعت فرصت داده شـده كـه از ايـران خـارج شـود     72 سپتامبر، 16از روز  
رابطـه  :  سـفارت نظريـه . (موضوع را مورد بررسي قرار داده، اما اميدي به نگهداشتن وي نـدارد          

و عالقه زياد او به تفاسير غيرمتداول ممكـن اسـت او را            ترگود با گروههاي مذهبي در گذشته،       
كه يك دفتر   » دفتر خارجيان مقيم  «ظاهراً با توسل به     . قرار داده باشد  با حكومت نظامي رودررو     

 بنا به گفته ترگـود    .) مهاجرت دولت ايران است شفاهًا از او خواسته شده ه ايران را ترك گويد             
گونـه سـر و صـدايي در           ظاهراً در اين مورد پافشاري نكرده و در اين مورد هيچ           نشريه گاردين 
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 شخصاً متعجب شده چون خود وي طي دو هفته گذشته به اين ترگود. اينجا به راه نيفتاده است 
 مـسايل نـد توانـست بـا       گـاه نخواه    هـيچ «نتيجه رسيده بود كه مخالفين قانوني ايراني در داخل          

كه (و اين موضوع را در بعضي از مقاالت خويش منعكس ساخته      » برخورد درستي داشته باشند   
و به نظر وي اين مقـاالت بـرخالف مقـاالت قبلـي از حـساسيت                ) سفارت آنها را نديده است    

ند بـاز   توا  جواب مانده اين است كه آيا او مي         سئوالي كه هنوز بي   . چنداني برخوردار نبوده است   
گونه مانعي براي بازگشت آتي وي بـه عنـوان يـك              هم به ايران بازگردد يا خير؛ تا به حال هيچ         

  .توريست عادي مشاهده نشده است
اين از اولين شـواهد برخـورد اينگونـه بـا خبرنگـاران مطبوعـات خـارجي                 :  سفارت نظريه

نظـرات سياسـي وي، ايـن     ون هـستيم ـ نقطـه    مظنما نسبت به شرايط در مورد ترگود. باشد مي
كرده، و اين كـه زنـي         نگار ايراني زندگي مي     واقعيت كه در حين اقامت در اينجا با يك روزنامه         

در يك جو تجديد حيات اسالمي واقع گرديده و غيره ـ بـه طـور نـامطلوبي منحـصر بـه فـرد        
  .)است
 سپتامبر به درخواست دولت مبني بر حراست        11ر تاريخ    وزير اطالعات د   ـ عاملي تهراني  6

از آزادي مطبوعات پاسخ مثبت داد و به ضرورت مجاز شمردن بعـضي از اسـتثنائات در حـين                   
برقراري حكومت نظامي اذعان نمود و گفت اليحه جديد مطبوعاتي به زودي در مجلس مطرح         

ع حكومت نظامي و اعـاده آزاديهـاي        وزير به خاتمه سري     او نيز از اميدواري نخست    . خواهد شد 
ترين نيـاز ايـران        از آزادي مطبوعات به عنوان مبرم      روزنامه كيهان . كامل مطبوعاتي سخن گفت   

ترين عامل در مشاركت مردم بـر اسـاس اطالعـات و اخبـار صـحيح       ياد كرده و آن را ضروري     
  .دانسته است

 به خبرنگار   وزير سابق علي اميني     اند كه نخست    رش داده  سپتامبر گزا  17ـ مطبوعات مورخ    7
 گفته كه وي آماده است تا در صورت لـزوم رياسـت دولـت را بـه عهـده                     در تهران  سي  .بي  .بي

بـراي حـل      وي گفت ايران قطعاً رژيم سلطنتي خود را حفظ خواهد كرد و گفت تنها راه              . گيرد
تـا آنجـا كـه      : نظريـه . (بحران موجود اين است كه حكومت در اختيار فردي مستقل قرار گيرد           

هـاي خبـري را بـه         اينكه او هنوز هم توجه رسانه     .  ابراز نشده  دانيم حمايت چنداني از اميني      مي
  ).آور است دارد شگفت خود معطوف مي

جديت بيشتر  ارت اطالع داده شده كه گروههاي مذهبي با         تر، به سف    اي حساس   ـ در زمينه   8
ي بـه يكـي از      اهللا شـريعتمدار    آيـت . انـد   نظر در مورد معامالت سياسي پرداخته       به بحث و تبادل   

هـا در ميـان گروههـاي          سپتامبرگفته اسـت كـه ماركسيـست       16خبرنگاران آمريكايي در تاريخ     
گرچه . اند و هدف آنها به راه انداختن خشونت است نه كمك به اسالم              نه كرده مذهبي ايران رخ  

وي مخالفت خويش را با انجام هرگونه معامله با دولت ايران ابراز داشته، ولي بعضي از پيروان                 
يك » نيمه علني «اين اولين اعتراف    :  سفارت نظريه. (اند  وي با چند گروه مخالف در تماس بوده       

  .)باشد ها در آشوبهاي اخير مي ي بر دست داشتن ماركسيستچهره مذهبي مبن
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منـصبان    رو از صـاحب     ي نيز با يك يا دو گـروه ميانـه         اهللا خمين   ـ گويا حتي نمايندگان آيت    9
محتـوا    ايـن گفتگوهـا در حـال حاضـر بـسيار بـي            . انـد   سابق، باب گفتگو و مذاكره را باز كرده       

شند ولي سفارت اميدوار است به زودي در مسيري بر اساس اعتماد و كسب اعتبـار قـرار                  با  مي
  .گيرد
 رأي مخـالف  32 رأي مثبـت و    154 سپتامبر، مجلس حكومت نظامي را با        17ـ صبح روز    9

وزيـر  . گرفـت   مناقشات جناح مخالف، بيشتر در جلـسات تـنفس صـورت مـي            . تصويب نمود 
خواسـت    ي نمـي   امـام    در حمايت از دولت ايران گفت دولـت شـريف          دادگستري يعني باهري  

تحت لواي حكومت نظامي حيات خويش را آغاز كند، اما وضعيت موجود راه چاره ديگري را                
كرد، و دولت ايران متعهد شده كه در اولين فرصـت وضـعيت عـادي را بـه كـشور        ايجاب نمي 
  . بازگرداند

 سـپتامبر حكومـت     19 يـا    18 نيز قرار است با حداقل مناظره ممكـن در تـاريخ             سنامجلس  
العاده اخير يكي از مقامات مجلس به سـفارت گفـت             عليرغم جلسات فوق  . نظامي را تأييد كند   

اهـد   صـورت خو   كه بازگشايي رسمي پارلمان در روز ششم اكتبر و در ساختمان مجلـس سـنا              
شـايعات جـاري    . شاه براي نمايندگان مجلسين در يـك جـا سـخنراني خواهـد نمـود              . گرفت

حكايت از آن دارد كه امسال جلسه افتتاحيه تغيير خواهد كرد ولي ظـاهراً ايـن طـور نخواهـد                    
  سوليوان                                                                                                         ٭.شد

  
  72سند شماره 

  1357 شهريور 27 ـ 1978 سپتامبر 18  خيلي محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  08973 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  8904تهران : مرجع
  بر حكومت نظامي سپتام18گزارش مورخ : موضوع

زا خساراتي را به محل سـكونت و اتومبيـل مـدير      سپتامبر انفجار دو بمب آتش     17شب  ـ  1
گزارش شده در ميان جمعيتي كه      .  وارد آورد   در اصفهان  تعمير و نگهداري شركت بل هليكوپتر     

الكاردي در دست داشت كه بر روي آن نوشته در خارج منزل وي اجتماع كرده بودند يك نفر پ
در همـين حـال مطلـع       . موضوع در دست تحقيق است    » .ات برگرد   آمريكايي به خانه  «شده بود   

به تحقيقات خويش ادامه خواهيم . خواهد از اين كشور خارج شود      ايم كه كارمند مزبور مي      شده
 گرچه تحقيقات مقدماتي نشانگر     داد تا دريابيم كه چه عاملي باعث وقوع اين حادثه شده است،           

اي را     گـزارش جداگانـه    كنـسولگري اصـفهان   . چيزي حاكي از مداخله فرد مربوطه نبوده است       
  .ارسال خواهد داشت

                                                                 
  .م. دو بار تكرار شده است) 9( در اصل سند شماره ٭
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 رأي مثبـت    44(رد   را تأييـد كـ      امروز تقريباً به اتفاق آرا دولت شريف امامي        مجلس سنا ـ  2
گيـري در مـورد    منـاظره و رأي ). بدون رأي منفي و در حاليكه يك نفر از اعضاء رأي نداده بود     

ي امام  در همين حال دولت شريف    .  سپتامبر انجام شود   20قانون حكومت نظامي قرار است روز       
ي در اختيار مطبوعات قرار داد كه حـاكي         ا  نيز اولين جلسه كابينه خويش را تشكيل داد و بيانيه         

  .از فعاليت بسيار براي تأمين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور است
تـر    كوتـاه )  و شـيراز   ، اهـواز  آبادان(ـ ساعات مقررات منع عبور و مرور در سه شهر ديگر            3

  .شده است
وزانه مربوط به حكومت نظامي را متوقـف خواهـد سـاخت            ـ سفارت ارسال گزارشات ر    4

البته گزارشات مربـوط بـه وقـايع منفـرد و جالـب توجـه               . مگر آنكه وضع مجدداً بحراني شود     
  سوليوان                                                                                 .همچنان ارسال خواهد شد

  
  73د شماره سن

  1357 شهريور 27 ـ 1978 سپتامبر 18  محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به   اصفهان،كنسولگري آمريكا: از

  حمله با كوكتل مولوتف به محل مسكوني شهروندان آمريكايي مستقر در اصفهان: موضوع
 سپتامبر در اولين حمله گزارش شده از اين نـوع در ايـران بـا يـك             17در شب   : ـ خالصه 1

گونـه صـدمات جـاني وجـود نداشـت،            هيچ. كوكتل مولوتف به خانه يك آمريكايي حمله شد       
رسد هدف    شواهد بيانگر اين است كه نگرانيهايي در بين آمريكاييان به وجود آمده و به نظر مي               

احـساسات ضـدآمريكايي در منطقـه از ايـن          . ختن چنين نگرانيهايي بوده است    حمله نيز برانگي  
  .پايان خالصه. كند حمله حمايت مي

 Charles ( سـپتامبر آقـاي چـارلز لويـو    17 به وقت محلي در تـاريخ  20 و 45ـ در ساعت 2

Lowe (      كـه بـا درب      شـنيد    ر در اصـفهان   هليكوپت  رئيس تعمير و نگهداري تأسيسات شركت بل
وي متوجـه شـد كـه       . درب قفل بود اما او براي بررسي بطرف درب رفت         . روند  منزلش ور مي  

پلكان و درب جلويي منزلش به آتش كشيده شده است، موفق شد كه آتش را خاموش كنـد و                   
اتومبيـل  (ردن آتش اتـومبيلش ديـد،       اش را در حال خاموش ك       به طبقه پايين رفت و صاحبخانه     

كه اين آتش هم كنترل شد و اتومبيل را براي جلوگيري از خطر گسترش آتش به بيـرون                  ) لويو
  . هل دادند

همـسر آقـاي    . نمودنـد   جمعيت زيادي در صحنه گرد آمده و پيشنهاد هيچگونه كمكي نمـي           
بين جمعيت عالمتي را ديده كه بـا انگليـسي نـاقص روي آن نوشـته بـود                  گويد كه در       مي لويو

مقامات حكومـت نظـامي از جملـه        . و فارسي آن نيز نوشته شده بود      » ات برگرد   يانكي به خانه  «
 فرماندار حكومت نظامي به درخواست ما پاسخ سريع داد و در اين مورد مشغول               ارتشبد ناجي 

آنها موضوع را جدي گرفته و در اطراف منازل برخي از كارمندان بل             . امعي است يك بررسي ج  
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  .اند  در شهر محافظين نظامي گماردههليكوپتر
گويد كه او طي سالهاي اقامتش در ايران روابط خوبي با همـسايگان خـود     ميـ آقاي لويو  2

ر پسر يكي از همسايگانش راكتي به طـرف اتـومبيلش پرتـاب كـرده                سپتامب 17در  . داشته است 
. بينـد  است، او به طور جدي با والدين پسر صحبت كرده اما مسئله امروز را از اين ناحيـه نمـي              

باشد، قرار دارد،     دار مي   اتومبيل و درب جلويي منزل او درداخل يك داالن كه داراي درب كلون            
  . وان به راحتي از بيرون باز كردت گويد كه درب را مي اما او مي

اند كه با دو عـدد كوكتـل          كنندگان دو نفر مرد بوده      دهد كه حمله    ـ پرس و جوها نشان مي     3
محتوي گاز و شن دست به حملـه زده         ) كه عمل نكرد  (ساز    مولوتف و احتماالً يك بمب دست     

ليس قـرار داده شـده      يك ياداشت نيم سوخته به فارسي در محل پيدا شده و در اختيار پ             . بودند
  .ولي تاكنون از مضمون آن چيزي براي ما روشن نگرديده است

 كارمندان خود را در جريـان حادثـه قـرار داده اسـت و آنهـا را بـه                    ـ شركت بل هليكوپتر   4
دهد كه برخي از كارمنـدان قـبالً درخواسـت            شركت گزارش مي  . خونسردي توصيه كرده است   

  .جامعه آمريكاييان به طور گسترده عميقاً مضطرب هستند. اند  به خانه را به شركت دادهبرگشت
كننـدگان بمـب    ـ اقدام به باز نمودن درب جلويي منزل احتماالً نشانه اين است كه پرتـاب    5

بـه عـالوه حـضور      . اند كه عمل آنها منجر به زخمي يا كشته شدن چند نفـر گـردد                قصد داشته 
ته نه به صورت تأييد شده با احساسات ضـدآمريكايي داراي مفـاهيم جـدي               جمعيت زيادي الب  

اي وارد  است كليه حمالت اين چنين در گذشته به دقت طراحي شده بود تـا بـه كـسي صـدمه         
اين اولين گزارش از اين نوع است كه حمله با احساسات عمـومي ضـدآمريكايي همـراه                 . نيايد
  . است

، قبل از پرتاب راكت به      78 سپتامبر   15هد كه در مورخه     د  گزارشاتي وجود دارد و نشان مي     
ايـن كنـسولگري نيـز      . ها جزواتي بر عليه خارجيان پخش شـده اسـت           داخل آپارتمان ايتاليايي  

اي كـه     در حملـه  . تاكنون با يك بمب و يك كوكتل مولوتف مـورد حملـه قـرار گرفتـه اسـت                 
 تعدادي تاير نيـز صـدمه ديـده         پاركينگ يك شركت خارجي انجام شده يك اتومبيل سوخته و         

 هاآمريكاييهاي تهديدآميز به      تعداد زيادي تلفن يا نامه    ) همه اينها بدون اخطار بوده است     (است  
بـراي اولـين    . يك از آنها با حمله همراه نبوده است         و يا به تأسيسات آمريكايي رسيده ولي هيچ       

نظـر  . شـوند  مع زيادي ظاهر ميبار است كه اين عوامل با تصميم به كشتن يا مجروح نمودن ج          
 در سطح شهر و حومه آن پراكنده هستند، در صـورتي كـه مشخـصاً هـدف                  هاآمريكاييبه اينكه   

اين حمله نيز مانند ساير حمالت      . تهديد قرار گيرند راه مؤثري براي محافظت آنها وجود ندارد         
وع منع عبور و مـرور      باشد و قبل از ساعت شر       بعد از تاريكي كه ميدان ديد در حداقل خود مي         

هرگونه افزايشي در سـاعات منـع عبـور و          . ها شلوغ بوده، صورت گرفته است       كه هنوز خيابان  
  .گردد و در نتيجه حمالت نيز افزايش خواهند يافت مرور موجب خشم بيشتر عموم مي

كنم كه احساسات ضدآمريكايي در اينجا فراگير و گسترده باشد، ولي به هر               ـ من فكر نمي   6
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آنها براي اينكه پيروز شوند الزم نيست كه تعـداد          . كند  و هواداراني نيز پيدا مي    ل وجود دارد    حا
اگـر اكثريـت    .  بجنگنـد  هـا آمريكاييچنين الزم نيست كه بتوانند با موفقيت با           زيادي باشند و هم   

طـرف و خنثـي بـاقي          محافظت نمايند، بـه حالـت بـي        هاآمريكاييمردم به جاي اينكه فعاالنه از       
  .مانند، همانگونه كه اخيراً نشان دادند، در اين صورت موقعيت خطرناك خواهد شدب

  يگاف مك
  

  74سند شماره 
  1357 شهريور 27 –1978 سپتامبر 18  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11652  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  نگار برجسته در مورد وضعيت سياسي ايران مقاله يك روزنامه: موضوع

آزاد سـازي يـا مـشت       « مقالـه    1978 سپتامبر   13، مورخ   روزنامه كيهان اينترنشنال  : ارجاع
  »آهنين؟

نگاران برجـسته    و به قلم يكي از روزنامهشنالاي كه در روزنامه كيهان اينترن  به پيوست مقاله  
  . گردد  سپتامبر  به چاپ رسيده است برايتان ارسال مي13 در تاريخ به نام امير طاهري

ر اين مقاله احتماالً به خوبي وضعيتي را كه شاه و دولت ايـران بـا آن مواجهنـد بهتـر از هـ                      
نويسنده به درستي اپوزيسيون را تركيبي از يك ائتالف متشكل          . كند  ي ديگري توصيف مي     مقاله

اي متشكل از عناصر افراطـي جنـاح چـپ و راسـت               رو و ائتالف جداگانه     از عناصر نسبتاً ميانه   
  .داند مي

روها گـاه از     اند كه البته ميانه     افراطي اپوزيسيون را سازمان داده    » براندازان«او معتقد است كه     
 4كنند، همانند آنچه در تظاهرات عيد فطر در تـاريخ            يافتگي به نفع خود استفاده مي       اين سازمان 

  . سپتامبر رخ داد
البته بـا توجـه روابـط نزديـك         . داند تا مذهبي    روها را بيشتر رهبران سياسي مي       طاهري ميانه 

  .ثر از خودسانسوري باشدأت با شاه و حكومت، شايد اين نظر مطاهري
شود ولي او به درستي بـه         هر چند اين اظهار نظر نقص بزرگي در مقاله مزبور محسوب مي           

نويـسنده همچنـين بـه       .كنـد   با رژيم اشـاره مـي     » مخالفت قانوني «و  » براندازي«لزوم تمايز بين    
 بـه دسـت     كند كه دولت به مدت چندين ماه از سـازماندهي اپوزيـسيون             درستي خاطرنشان مي  

روتـر    عناصر افراطي غافل ماند و به اشتباه توجه خود را معطوف رهبران پرسروصدا ولي ميانـه               
هايـشان    اپوزيسيون كرد كه از آزادي يكي دو سال گذشته براي چاپ نظرات و پخـش اعالميـه                

   .سود جسته بودند
كمك كنـد، و    خواهد تا به سازماندهي حاميان خود         نويسنده در آخر به درستي از دولت مي       

هـر چنـد توصـيف فـوق در حـق شـاه و       . كـشد  را رخ مـي   » يك سال رخوت سياسي دولـت     «
انـصافي اسـت، ولـي بـه دقـت بيـانگر               قدري بي  هاي دولت براي احياي حزب رستاخيز       تالش



153    روزشمار انقالب اسالمي

 آن هم در زماني كه گشايش نسبي فضاي          هاي حاميان حكومت در حوزه سياسي،       سستي تالش 
                                                     .هاي مردم را داد، است  به اپوزيسيون فرصت مخالفت و سازمان دادن به تودهسياسي

   وليوانس
  

  75سند شماره 
  1357 شهريور 28 ـ 1978 سپتامبر 19  محرمانه

   اصفهان،ي كنسول سياسي آمريكاگاف ديويد سي مك: از
  يادداشت براي بايگاني  كنسولگري آمريكا اصفهان ـ ايران

  داليل و اهداف: بسته شدن بازار اصفهان: موضوع
 رسيد كه مغـازه و      اخبار تظاهرات و كشتارهاي جمعه هشتم سپتامبر در شرايطي به اصفهان          

در روز  . تـر بـود     حتي شنبه نيز كه معموالً روز آرامي است آرام        . بازارها طبق معمول تعطيل بود    
.  درصد نيز رسـيد    95ها و بازارهاي شهر بسته بود و تا آخر هفته به               درصد از مغازه   85يكشنبه  

روز چهارشـنبه ماشـينهاي     د  اعتنايي به قوانين نگران شده بودن       مقامات حكومت نظامي كه از بي     
كردند تهديـدات را       نصب بلندگو در شهر به گردش درآورده از مردم درخواست مي           پليس را با  

هاي خود را باز كنند و در مورد حفاظت از خود به مقامات حكومت نظامي                 نديده گرفته، مغازه  
رمانده حكومت نظامي رسماً اعالم نمود كه هـر          ف شنبه ژنرال ناجي    اعتماد داشته باشند، روز پنج    

ن از   ت اي كه بسته بماند جواز كسب آن براي هميشه باطل خواهد شد و با دستگيري چند                 مغازه
شنبه بـسياري از      بعد از ظهر پنج   . اي براي تهديد خود فراهم كرد       هاي بسته پشتوانه    مالكين مغازه 

تمامي شهر حتي فروشگاههاي استاني كه معموالً        سپتامبر   15ها باز شدند ولي روز جمعه         مغازه
دار را دسـتگير       مغازه 17فرمانداري نظامي اعالم كرد كه      . باز بودند به حالت تعطيل كامل درآمد      
ها روز دوشنبه شروع به بـاز نمـودن كردنـد و در               مغازه. و جواز كسب آنها را باطل كرده است       

 نفر از دستگيرشدگان كـه      17هاي مربوط به      هروز يكشنبه بازار حالت عادي داشت و فقط مغاز        
چنين كاري برخالف اعالميه شـريف      . توسط فرمانداري نظامي الك و مهر شده بود بسته بودند         

در اين اعالميه فرمان باطل كـردن مجـوز         .  بود ، منتشر شد  وزير ايران كه در تهران       نخست امامي
  .شده بودها لغو  كسب

نمايند كه علت اصـلي بـسته شـدن           هاي خود تأكيد مي     مقامات در تمام سخنرانيها و اعالميه     
زني   كنند كه گروههايي از جوانان در شهر به گشت          مقامات ادعا مي  . باشد  ها تهديد آنها مي     مغازه

 بـه آتـش      همچنان بـاز باشـد      دهند كه اگر مغازه     هاي باز هشدار مي     پرداختند و به مالكين مغازه    
ممكن است اين مطلب درست باشد ولي اين تنها يك دليل و احتماالً دليـل         . كشيده خواهد شد  

اند يعني يك فروشگاه لوازم ماشـين و          حداقل دو اداره كه باز بوده     . كوچكي براي اين كار است    
ديـد   زدن ته    سپتامبر در مورد آتـش     14شنبه    هايي هستند كه شب پنج      گاراژ ليالند در بين مغازه    

كردند آنجا را بـه       در هر دو محل پليس جواناني را با بطريهاي بنزين كه ظاهراً تالش مي             . شدند
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كنند كه به آنها در مـورد         با اين حال مالكين هر دو محل تكذيب مي        . آتش بكشند دستگير نمود   
 ادعـا   ام فردي را پيدا كنم كـه        در حقيقت نتوانسته  . بسته نگهداشتن مغازه هشدار داده شده باشد      

 و مالقاتگويند روحانيون با آنها  ها مي تعدادي از مالكين مغازه . اش تهديد شده است     كند مغازه 
ها يك يا چنـد اعالميـه گذاشـته           ها را تعطيل نمايند و در اكثر مغازه         اند كه مغازه    از آنها خواسته  

م بگذارنـد امـا     شدگان تهران احتـرا     شده است كه در آن نوشته كه مؤمنين مسلمان بايد به كشته           
دارند كه انگيزه اصلي آنها اعتقادات ديني         اند اظهار مي    تمامي افرادي كه طرف گفتگوي من بوده      

هـا بـا ترجمـه        يكي از اين اعالميه   . بوده است تا تهديدات   ) و بر اساس تمايالت شخصي خود     (
  ٭.باشد ضميمه مي منتشر شده اللفظي آن كه توسط خميني تحت

حـدود  (شـدگان     كنند كه پس از شنيدن رقم كـشته         اند ادعا مي    آنهايي كه با من صحبت كرده     
. هاي خود اقدام كردند  تقريباً به طور اتوماتيك شوكه شده و به بستن مغازه    در تهران )  نفر 2000

شي از تداوم اعمال حكومـت      ها چند روز ديگر نيز ادامه يافت كه علت آن خشم نا             بستن مغازه 
زد، در روز چهارم با اعمال فشار مقامـات حكومـت             نظامي كه به تجارتشان صدمات زيادي مي      

شد كـه بـسته       نظامي مواجه شدند و در عين حال توسط واعظين تمام مساجد به آنها اصرار مي              
اگـر از خـود     آنها از تهديدات حكومت نظامي ترسيده بودنـد امـا اعتقـاد داشـتند  كـه                  . بمانند

هـاي    از روز چهارم بـه بعـد در نزديـك مغـازه           . همبستگي نشان دهند هيچ اتفاقي نخواهد افتاد      
زدند و قصد داشتند فقط در صورتي كه ديگران مغازه را باز كردند آنها نيـز                  بسته خود پرسه مي   
نهـا  شـنبه تقريبـاً اكثـر آ        االجل حكومت نظامي در روز پـنج        پس از ضرب  . مشغول به كار شوند   

هاي خود را باز كنند و بدين ترتيب سايرين هم همين كار را كردند بـا ايـن حـال هنـوز                        مغازه
هاي آنها هنوز بسته و پالكارد حكومت نظـامي           اند و مغازه     نفر مشاهده نشده   17تعدادي از اين    

د و بازاريها بار ديگر به نق زدن مـشغول شـدن   . درباره بستن مغازه بر روي دربهاي آن قرار دارد        
گـرايش   .كنند كه اگر اين افراد گم شده به سر كار نيايند مجدداً تعطيل خواهنـد كـرد           تهديد مي 

هـا   در طول دوره تعطيلي مغازه   . باشد  ي نيز نكته جالبي در اينجا مي      اهللا شريعتمدار   نسبت به آيت  
.  بيشتر نظرات حكومت نظامي را جلب كرده است شكاياتي شنيدم          در مورد اينكه شريعتمداري   

 در شهر توزيع و از راديو پخش شد كه از مـردم  اي از جانب شريعتمداري شنبه اعالميه   روز پنج 
كاري و نه   اين كار در اينجا به منزله اصرار بر هم        . »حفظ آرامش در منازل بمانند    «خواست با     مي

ظاهراً در اين بيانيه گفته شده كه بستن مغازههايي كه مردم بـه آنهـا               . مقابله با مقامات تلقي شد    
در روز جمعـه ايـن      . رساند  فقط به برادران صدمه مي    ) مانند نانوايي و خواروبار   (وابسته هستند   

 گله شد كه با چه حقي به       از شريعتمداري . بيانيه در اكثر مساجد به بحث گذاشته و محكوم شد         
جمله   ها من   كراراً به من گفته شده كه تعطيلي مغازه       . گويد چه اقداماتي انجام دهند      اصفهانيها مي 

 و اعتنـايي بـه شـريعتمداري    ها در روز جمعه پاسخ مـستقيم و بـي   ها و خواروبارفروشي   نانوايي
                                                                 

  .م. متن اصلي و ترجمه انگليسي اين سند را در لوح فشرده اسناد مالحظه فرماييد ٭
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  . امي بودحكومت نظ
طلـب شـناخته      اي به عنـوان يـك فـرد فرصـت            به صورت فزاينده    در اصفهان  شريعتمداري

بنـابراين در   . كند  ه استفاده مي  ها جهت كسب قدرت در دولت و مقابل شا          شود كه از ناآرامي     مي
خـاطر     رنجيـده   از ادعاي وي در مـورد همكـاري بـا خمينـي            شود و    به وي اعتماد نمي    اصفهان

 كه ضميمه شده به هيچ نحو ماليم يا در جهت مدارا با شاه يا مقامـات                 اعالميه خميني . اند  شده
  ٭.باشد نمي

  
  76سند شماره 

  1357 شهريور 29 ـ 1978 سپتامبر 20  خيلي محرمانه
  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  09100 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  8841تهران : مرجع
  جريانات سياسي: موضوع

. كنترل نخواهد بـود   كند كه در سال آتي سفر حجاج تحت             وزارت اوقاف اعالم مي   : خالصه
اهللا  آيـت . كابينه نيز به بحث و گفتگو در مورد لغـو احتمـالي عـوارض خـروج پرداختـه اسـت                

هـاي جنـاح      چند تـن از چهـره     . خواهد كه از نام وي استفاده نكنند        ي از ديگران مي   شريعتمدار
هـاي مربـوط بـه ادامـه تحـصيل            حـدويت دولت ايـران م   . گردند  هايشان باز مي    مخالف به خانه  

متخلفـين در زمينـه فـساد مـورد         . سازد  رج از كشور را مرتفع مي     خاآموزان دبيرستاني در      دانش
هاي   محدوديتدولت ايران   . سنا قانون حكومت نظامي را تصويب كرد      . گيرند  بازپرسي قرار مي  

متخلفـين  . سازد  ا مرتفع مي  آموزان دبيرستاني در خارج از كشور ر        مربوط به ادامه تحصيل دانش    
دولـت  .  قانون حكومت نظامي را تصويب كرد      سنا. گيرند  در زمينه فساد مورد بازپرسي قرار مي      
  .پايان خالصه. دهد   العمل نشان مي  عكسايران نسبت به رويداد امنيتي اصفهان

 كه از سال آينده شمار زائران حـج محـدود            سپتامبر اعالم كرد   19ـ وزير اوقاف در تاريخ      1
شـود و     اين امر سبب از بين رفتن بسياري از ناراحتيهاي جامعه مذهبي مي           : نظريه( . نخواهد بود 

  .)در همان حال نشانگر تسليم اهرم قدرت دولتي در انتخاب افراد خاص براي اين سفر است
مـشغول بحـث و بررسـي لغـو         دهند كه كابينـه        سپتامبر گزارش مي   20ـ مطبوعات مورخ    2

. گـردد   دالر عوارض خروجي است كه توسط ايرانيان در حال حاضر پرداخت مي       300احتمالي  
گزارش مطبوعات حاكي از آن است كه طبق برنامه جديد بـه بلـيط سـفر هـوايي هـر يـك از                       

يـن  ا.  درصد ماليات تعلق خواهد گرفت     6 تا   5ايرانياني كه قصد سفر به خارج از كشور دارند،          
 در سـرمقاله تهـران ژورنـال      .  خارجي مقيم ايران نيز خواهـد شـد        150000موضوع شامل حال    

 سپتامبر از هرگونه مالياتي كه از مسافرين به خارج از كشور دريافت شـود انتقـاد بـه                   20مورخ  
                                                                 

  .م. اصل اعالميه امام را در لوح فشرده اسناد مالحظه فرمايد ٭
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البي گنجانـده    مالياتي سال گذشته نظر ج     قوانيندر همين مقاله در مورد وضع       . عمل آمده است  
ما متقاعد شديم كه در مورد صحت و يا نادرسـت بـودن             «اين روزنامه مدعي است     . شده است 

  .)اين اولين اشاره عمومي به سانسور مطبوعات است: نظريه(» .آن سخني به ميان نياوريم
ي درج شده كـه در آن تقاضـا         اهللا شريعتمدار   اي از سخنگوي آيت     ـ در همين جريده بيانيه    3

اي ننمـوده تـا    گونـه اشـاره   اهللا هـيچ  شده كه سخنرانان در جلسات سياسي و اجتماعي بـه آيـت       
در اين گزارش به نقـل از سـخنگوي مزبـور آمـده     . ديگران نيز از نام ايشان سوءاستفاده ننمايند 

 رهبران مـذهبي بـراي      است كه چند نفري كه اخيراً اين روحاني را تهديد كرده بودند از اسامي             
  .اند نيل به مقاصد خويش سوءاستفاده كرده

اند كه رهبران جناح مخالف        سپتامبر نيز گزارش داده    20 زبان   ـ مطبوعات فارسي و فرانسه    4
 بـه منـازل خـويش        يعني حسن نزيـه     و رئيس كانون وكال    ، داريوش فروهر  يعني كريم سنجابي  

  .اند ظاهر امر چنين است كه آنها ديگر نگران دستگير شدن نيستند بازگشته
 سپتامبر در يـك كنفـرانس مطبوعـاتي         19لوم و آموزش عالي در تاريخ        وزير ع  ـ نهاوندي   5

بـه ايـن    . شـود   تي در مورد تحصيالت خارج از كشور برداشته مـي         هاي دول   گفت كه محدوديت  
تواننـد بـراي ادامـه        التحصيالن دبيرستاني ملزوم به شركت در امتحانات نبوده و مي           غ  ترتيب فار 

يكـي ديگـر از رويـدادهاي       . تحصيالت عاليه و قبل از انجام خدمت سربازي به خـارج برونـد            
اي به وزيـر نوشـته و          كه اساتيد دانشگاه آزاد نامه     مربوط به مسئله آموزش و پرورش اين است       

دانـشگاه  . اند  نسبت به انتصاب رئيس جديد دانشگاه بدون مشورت با اساتيد آن، اعتراض كرده            
 تبريز نيز اعالم كرده است كه مقدمات كارها انجام شده تا دانشجويان سـالهاي بـاال                 آذرآبادگان
تـرم دوم   . التحـصيل شـوند     اساس آن ترم دوم تحـصيالت خـود را گذرانـده و فـارغ             بتوانند بر   

  . به علت ناآراميهاي دانشجويي منحل شده بوددانشگاه آذرآبادگان
 عليـه اتـاق      تحقيقات خود را در مورد اتهـام افـساد          يعني حسين هاشمي   ـ دادستان تهران  6

بر اسـاس گـزارش يكـي از مطبوعـات          . را آغاز كرده است   ) داران  سازمان مغازه  (اصناف تهران 
  .گيرند  و چند مقام برجسته ديگر تحت پيگرد قرار ميرئيس اتاق اصناف رسول رحيمي

گيـري     سپتامبر از سمت خود كنـاره      19 در تاريخ     رستاخيز دار حزب    خزانه ـ علي فرشچي  7
  آخـرين فـرد وفـادار بـه جمـشيد آموزگـار      فرشـچي . كرد كه عملي چندان دور از انتظار نبـود    

 سـفارت اطـالع داده      يكي از نزديكان وي بـه     . (باشد كه هنوز در سطح عالي باقي مانده بود          مي
  .)گيري كند است كه وي در نظر دارد تا مدتي كامالً از سياست كناره

بنـا بـه گزارشـهاي رسـيده در بـازار           . ـ بازارها در اكثر شهرهاي بزرگ ايران بـاز هـستند           8
ـ          .  شعارهاي ضدآمريكايي به چشم خورده است      اصفهان ه اذهان عموم در حـال حاضـر بـه زلزل
ي فرصت داده تا روي اصول مختلـف        امام   معطوف شده و همين موضوع به كابينه شريف        طبس
  .اش آغاز به كار نمايد برنامه
 سپتامبر پس از مناظره كوتاهي اليحه قانون حكومت نظامي  20 در صبح روز     ـ مجلس سنا  9
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 سناتور اين مجلس به اين اليحه رأي مثبـت          39تنها يكي از    . صويب نمود را با رأي حضوري ت    
  .نداد

از سمت خـويش    « به وقت محلي اعالم كرد كه فرماندار قم          14 در ساعت    ـ راديو تهران  10
  .در حال حاضر اطالعات ديگري در اين مورد موجود نيست» . است بركنار شده

 ر در اصـفهان   هليكوپت   كارمند شركت بل   Lowe تومبيل خانواده لويو  سوزي منزل و ا     ـ آتش 11
كننـده دولـت در    زا منجر به برخي اقـدامات ضـروري و دلگـرم    هاي آتش در نتيجه پرتاب بمب   

تـشاري نظـامي واقعـه    به محض اينكه گروه كمـك مس . مورد مشكالت مسكن اين افراد گرديد   
  :  اقدامات سريع زير را انجام دادگذاري را اطالع داد، معاون وزير جنگ، ارتشبد طوفانيان بمب

تيمي را تشكيل داد تا سريعاً به اصفهان رفته و بقيه مـشكالت مـسكن منطقـه حومـه                   ) الف
هـاي آنـان را از    ر را حل كرده و بسياري از خـانواده هليكوپت شهر مربوط به كارمندان شركت بل  

  . به نقاط ديگر نقل مكان دهند شهر اصفهانپايين
هـاي    خانـه ديگـر واقـع در حومـه را كـه مخـصوص خـانواده          300قول داد كه حدود     ) ب

 قـرار  است در اختيار كارمندان شـركت بـل   تهيه شده ولي هنوز خالي       كارمندان شركت گرومن  
  .دهد

هاي موجود در منطقه      توانند به داخل يكي از خانه        اطالع داده شد كه مي     به خانواده لويو  ) ج
مـا  . كند نقل مكان نماينـد   از آن استفاده مي در سفر به اصفهان كه معموالً خود طوفانيان    گرومن

 كننـده بـوده       و وعيدها را پيگيري خواهيم كرد، اقدامات اوليـه دلگـرم            نيز اين اقدامات و وعده    
  سوليوان                                                                                                                   .است
  

  77سند شماره 
  1357 شهريور 30 ـ 1978 سپتامبر 21  خيلي محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  09156 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  8968، ب ـ تهران 8973الف ـ تهران : مرجع

  شوند ن آرام و زندانيان آزاد ميايرا: موضوع
زنـدانيان  . رسـاني معطـوف اسـت    از نظر امنيتي اوضاع آرام و توجه عموم به كمك   : خالصه

دولـت ايـران تمـام      . حكومت نظامي آزاد شده و احتماالً افراد ديگـري نيـز آزاد خواهنـد شـد               
 خـارج    رسـماً از حـزب رسـتاخيز       آموزگار. كند  شخصيتهاي عضو كميته حقوق بشر را آزاد مي       

  .پايان خالصه. گردد  مياليحه خودمختاري دانشگاهي تقديم به مجلس سنا. شود مي
مرجـع  ( سپتامبر   20 در تاريخ    ـ به دنبال تصويب قانون حكومت نظامي توسط مجلس سنا         1
 در نقـاط مهـم شـهر از         مقامات حكومت نظـامي تهـران     . شود   آرام مي  اوضاع امنيتي كشور  ) ب

بنـا بـه    . انـد   جمله چند سفارتخانه خارجي نظاميان بيشتري را در كنار افراد پليس مستقر ساخته            
اي  اظهارات نيروهاي امنيتي اين اقدامي احتياطي است و در تمام طول بعد از ظهـر هـيچ نـشانه       
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  . وب و مشكالت وجود نداشته استدال بر بروز آش
راديـو صـبح   پردازند و   ميمطبوعات هنوز هم به درج مشكالت ناشي از فاجعه زلزله طبس        

 26( اعالم نمود كه برگزاري جشنهاي عمومي تولد شـاه    سپتامبر از طرف وزارت دربار     21روز  
 و منابع مالي قابل مصرف در اين راه براي بازسازي طـبس           لغو شده   )  اكتبر 31(و وليعهد   ) اكتبر

  .اند به مصرف خواهد رسيد  سپتامبر ويران شده16و روستاهاي تابعه آن كه در اثر زلزله روز 
 سپتامبر حاوي اعالميه حكومت نظامي بودند كه بنا بـه مطالـب             21ـ مطبوعات صبح روز     2

انـد، و    نظامي هفته گذشته دستگير شده بودند آزاد شـده   نفر از كساني كه طي حكومت      231آن  
منبـع غيررسـمي بـه مـا        . (برنـد   گونه افراد هنوز در اسارت بـسر مـي           نفر ديگر از اين    100تنها  
دهنـد    تشكيل مـي گويد كه اكثر اعضاي گروه محبوس را مالهاي طبقه پايين طرفدار خميني             مي

اين رقم احتماالً شامل كـساني اسـت   . اند  سپتامبر دخيل بوده  8 و   7سازماندهي تظاهرات   كه در   
ما قادر به تأييد يا تكذيب اين مطلب از طريق كانالهـاي  . اند  كه اخيراً به جرم فساد دستگير شده      

  .)ديگر نيستيم
تواند دفتر خويش را       گفته شده كه مي    آزادي و حقوق بشر    از كميته دفاع از      ـ دكتر ميناچي  3

 سپتامبر اين كـار را انجـام        23 بازگشايي نمايد و اين كميته نيز در نظر دارد روز شنبه             در تهران 
  .دهد

اي از زنـدانيان سياسـي        ـ تذكراتي از چندين منبع رسـيده اسـت كـه آزادي شـمار عمـده               4
 سپتامبر مطلبي رسمي در اين مـورد        21ولي ما در تمام مدت بعد از ظهر         . باشد  الوقوع مي   بقري

  .ايم نشنيده
 ســپتامبر نيــز در تأييــد شــايعات چنــد روز گذشــته اعــالم نمودنــد كــه 21 مطبوعــات -5

 رسماً از سمت خـويش      دار حزب علي فرشچي      همراه با خزانه   وزير سابق يعني آموزگار     نخست
  ).مرجع ج( استعفا داده است به عنوان دبيركل حزب رستاخيز

  يعني حسين جامعي    سپتامبر حاكي است كه فرماندار قم      21ـ مطالب مندرج در مطبوعات      6
 وظيفه يعني عـدم ارائـه حقـايق بـه كميتـه             در حين انجام  ) مرجع ج (هايش    توجهي  به خاطر بي  

 مـاه  18او براي مـدت  . تحقيقاتي و امتناع از ارائه اسناد و مدارك الزم، از كار بركنار شده است      
  .شود از كليه مشاغل دولتي محروم مي

 سـپتامبر،  20 در مـورد حكومـت نظـامي در تـاريخ       ـ شب قبل از پايان جلسه مجلس سنا       7
گرچـه سـفارت    .  وزير آموزش عالي اليحه خودمختـاري دانـشگاهي را تقـديم نمـود             دينهاون
نويس اين اليحه را نديده، ولي گويا در آن خواسته شده كه شوراي مستقلي تشكيل شـود                   پيش

و تصميمات مهم مربوط به مديريت دانـشگاه و مقـررات مربـوط بـه نحـوه گـزينش رؤسـاي                     
تـري را در اداره آنهـا داشـته           ها نيز نقش فعال     اذ كند تا به اين ترتيب دانشكده      دانشگاهها را اتخ  

 6تقديم اين اليحه در جلسه اضطراري پارلمان به جاي تقديم آن در جلسه آتـي مـورخ           . باشند
گويـد بنـا بـه      منبع نزديك به وزير مـي     . اكتبر نشانگر اهميت اين اقدام از نظر دولت ايران است         
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ران اگر اين اليحه در زمان بازگشايي مدارس مورد بررسي قـرار گيـرد، احتمـال    اعتقاد دولت اي  
   .تر خواهد نمود بروز ناآراميها را كاهش داده و يا حداقل استادان دانشگاه را به حكومت نزديك

  سوليوان                                  
  

  78سند شماره 
  1357 مهر 2 ـ 1978 سپتامبر 24  خيلي محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  09198 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  014  اصفهان77، ج ـ 5025 ، ب ـ تهران9156الف ـ تهران : مرجع

  كند هاي خويش را دنبال مي  دولت ايران فعاليتگزارش سياسي ـ آخر هفته آرام،: موضوع
ايران در آخر هفته از آرامش برخوردار بود و حضور نظاميان و وسائط نقليه زرهي               : خالصه

اليحه آزادي مطبوعات منتشر شده تا همگان بتواننـد قبـل   .  كاهش يافته است و شيرازدر تهران 
. انـد   ها نسبت بـه آن اعتـراض كـرده          رسانه.  در مورد آن اظهارنظر نمايند     از تقديم آن به مجلس    

 اردالن. وزير دادگستري به مقامات دستور داده است كه هرماه از زندانها بازديد به عمل آورنـد               
شهري سازمان خدمات   . بحث پيرامون تعقيب قانوني نمايندگان مجلس     . وزير دربار خواهد شد   

  .يد آاقدامات شديدتري را اتخاذ كرده تا از اشغال دو نوع كار توسط يك نفر جلوگيري به عمل
 احكـام مـرگ در      ديـوان عـالي كـشور     . بحث و جدال در مورد اليحه خودمختاري دانشگاه       

 شود، كنفرانس جنـاح مخـالف در رم         بار ديگر احياء مي    حزب رستاخيز . كند   را لغو مي   اصفهان
فرزند يك روحاني برجـسته فـوت   . اند تعدادي از زندانيان سياسي آزاد شده    . برگزار خواهد شد  

  .پايان خالصه. كند مي
 سپتامبر در ايران با آرامش و توأم با كاهش محسوس حـضور             23ـ آخر هفته جاري يعني      1

 نيز حكايت از خروج تانكهـا  گزارشات واصله از شيراز   .  در شهر سپري گرديد    نظاميان و تانكها  
پراكني نيز حاكي از آن است كه حكومـت        مطالب دستگاه شايعه  . هاي مختلف شهر دارد     از محل 

انـد كـه حـداقل تـا زمـان بازگـشايي        نظامي به زودي لغو خواهد شد، ليكن منابع بهتر ما گفتـه       
تـرين     دسامبر كه يكـي از مهـم       11 يعني   و احتماالً تا پايان روز عاشورا       اكتبر 7عني  دانشگاهها ي 

  .روزهاي تعطيل مذهبي و پايان دوره عزاداري است، به قوت خود باقي خواهد بود
. نويس اليحه آزادي مطبوعات را منتـشر سـاخت           سپتامبر دولت ايران پيش    23ـ در تاريخ    2

انسته است متن كامل آن را به دست آورد، لـيكن مفـاد منـدرج در مطبوعـات                  سفارت هنوز نتو  
، مـشهور   »عاقل« سال به باال     30هر ايراني داراي مدرك تحصيل ديپلم،       ) الف: محلي عبارتند از  

توانـد اجـازه انتـشار دريافـت          به حسن اخالق، سوابق مشخص حسنه و فاقد سوابق جنايي مي          
، رئيس شـوراي    تي مركب از يكي از مقامات وزارت اطالعات       يك كميسيون مطبوعا  ) ب. نمايد

، دادستان كل، يكي از اساتيد دانشگاهها و يكـي از سـردبيران منتخـب سـردبيران                 شهري تهران 
بود مگر  االنتشار نخواهد     اي ممنوع   هيچ نشريه ) كشور، جواز انتشار را تصويب خواهد نمود، ج       
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آميـز عليـه دولـت     با دستور دادگاه و در مورد افشاء مطالب سري نظامي و درج مطالب تحريك    
ها و يا مقاالت موردنظر خويش   مقررات خاص براي اينكه مطبوعات بتوانند شكوائيه) د. قانوني

لي ناشران بايـد از چنـان بنيـه مـا         )    هاي تعيين شده به چاپ برسانند و ه         يترا بر اساس محدود   
  .برخوردار باشند كه بتوانند ادامه كار نشريه را حداقل به مدت يك سال تضمين كنند

عالوه . اند  العمل نشان داده    نگاران محلي سريعاً و با ترشرويي عكس        ـ مطبوعات و روزنامه   3
مناسـبت بـودن كميتـه مطبوعـاتي و           بر اظهارنظرهاي شخصي دارندگان حق طبع در مـورد بـي          

 24 صـبح روز  ات مربوط به صـدور جـواز انتـشار، سـرمقاله تهـران ژورنـال             بيهوده بودن مقرر  
سپتامبر اظهار داشته است كه جامعه مطبوعاتي خواهان استقرار وضعيتي اساسي است تـا همـه                

قانوني يعني تا جايي كه به ديگران اهانت نـشده          خواهند با توجه موارد       بتوانند هر چه را كه مي     
بـا كمـال    «افزايـد، كـه        در ادامه مي   تهران ژورنال . اند، بيان نمايند    تكب سرقت تأليفي نشده   و مر 

تأسف بايد بگوييم كه قانون مطبوعاتي كه از ديرباز در انتظار آن بوديم نه تنها تحقق ايـن آرزو                   
  » .توان گفت بر عليه آن قيام كرده است كند بلكه مي را تضمين نمي

ظاهراً از مطبوعات روشـنفكر و مطلـع        «در پايان اين مقاله چنين آمده است كه دولت ايران           
خواهد كه قبـل      و از مجلس مي   » خواهد كه در برابر هر سرفه به دولت پاسخگو باشند           ايران مي 

اظهارنظرهاي خـصوصي حـاكي از آن       . از رأي دادن به اليحه به وجدانهاي خويش رجوع كنند         
نـويس ايـن       اين اليحه بده و بستانهاي زيادي صورت خواهد گرفت و پـيش            است كه در مورد   

تقديم اين اليحه به مجلس نيز به هـر حـال تـا قبـل از                . باشد  قانون نيز قطعاً غيرقابل تغيير نمي     
  . اكتبر صورت نخواهد گرفت6اجالس مجدد آن يعني 

ها و مقامـات دادگـاهي        از تمام دادستان  اي     وزير دادگستري نيز با صدور بخشنامه      ـ باهري 4
خواسته است كه هر ماه حداقل يك بار به زندانها سركشي كرده و شـرايط زنـدانها را بررسـي                    

جامعـه حمايـت   «توانند نمايندگان   در اين بخشنامه همچنين پيشنهاد شده كه مقامات مي  . نمايند
  . ا خود همراه داشته باشندرا نيز ب» از زندانيان

تواننـد در ايـن بازديـدها شـركت           اگر منظور اين باشد كه نمايندگان غيردولتي نمي       : نظريه(
 رود   را انجام دهند، اما تصور مي      داشته باشند، اعضاي حقوق بشر نيز نخواهند توانست اين كار         

از طـرف ديگـر،   . ار كنـد كه اين كار راه را براي فعاليت بعضي از شهروندان در اين زمينه همـو      
 را براي همـراه شـدن بـا         در ايران  دانيم كه باهري تالش اخير كميته دفاع از زندانيان سياسي           مي

 خواسـته    ايران از مجلس و سـنا      دادگاه مدني ). اين مقامات در بازديد زندانها نيز نپذيرفته است       
بـه دنبـال گزارشـهايي دال بـر اينكـه، ايـن       . است كه آن را در جريان هرگونه فساد قـرار دهـد     

در نظر داشته آن دسته از نمايندگان مجلس را كه متهم به احتكـار،  ) دادگستري ـ م (وزارتخانه 
باشـند، تحـت      در زمينه محصوالت نساجي و شيشه مي      » تانجام معامالت نادرس  «سودجويي و   

سـخنگوي مجلـس نيـز      . پيگرد قانوني قرار دهد، اين موضوع نيز تعجب بسياري را برانگيخت          
 بـه كميتـه     تصريح نموده است كه اولين گام در انجام اين كار اين است كه وزارت دادگـستري               
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 را بررسي كرده و مشخص نمايد كه آيا مـصونيت پارلمـاني را              پارلماني اجازه دهد كه موضوع    
  .تواند ادامه پيدا كند در صورت سلب مصونيت پارلماني، تعقيب قانوني مي. سلب نمايد يا خير

 و  بـه تهـران     سـپتامبر از بازگـشت عليقلـي اردالن        24 در ستون مقاالت سياسي مـورخ        -5
طبـق بررسـهاي    . دهـد   اي مبني بر اينكه او وزير دربار جديد خواهـد شـد، گـزارش مـي                 شايعه

گزارش كامل بيوگرافيك وي ارسال خواهد شد اما در ايـاالت            .سفارت اين شايعه صحت دارد    
 بود و مـدتي      و آلمان غربي   شناسند، وي سفير ايران در مسكو        را خيلي خوب مي     اردالن متحده

  . خدمت كرده استرا نيز به عنوان سرپرست انستيتو ارتباطات جمعي ايران
 اعالم كـرد كـه مقـررات         سپتامبر 21 در تاريخ    ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشوري      6

باشـند   استخدامي اصالح شده تا آن دسته از كارمندان دولتي كه در حال حاضر مشغول كار نمي         
مجبور شوند هر شش ماه يك بار وضعيت كاري خـويش را گـزارش كننـد و در صـورتي كـه                 

باشند حقوق آنها پرداخـت نخواهـد         مشخص شود آنها در بخش خصوصي مشغول فعاليت مي        
در صورت اجراء كامل اين مقررات بسياري از ايرانيهـا نخواهنـد توانـست ماننـد                : ريهنظ. (شد

هـاي پـر درآمـد در بخـش خـصوصي             گذشته عالوه بر استفاده از مـشاغل دولتـي بـه فعاليـت            
  .)بپردازند

 احكـام اعـدام بـراي سـيد         ـ گزارش مطبوعات حاكي از آن است كه ديوان عـالي كـشور            7
ـ   اهللا شـمس   و يكي ديگر از كساني كه در قتل آيتهاشمي) مهدي ـ م (  شـركت  ادي اصـفهان آب

  .حكم اعدام در مورد چهار نفر ديگر اجرا خواهد شد. داشتند را تغيير داده است
 نماينده جناح مخـالف در      داحم  م كردند كه از بني    ـ در زمينه امور سياسي، مطبوعات اعال       8

 سپتامبر 24 در تاريخ  مجلس دعوت شده تا در كنفرانس گروههاي مخالف غيركمونيست در رم          
مت او نيز اين دعوت را پذيرفته و از ايران به سمت محل برگزاري كنفرانس عزي              . شركت نمايد 
  .كرده است

كميته اجرايـي حـزب     .  نيز ظاهراً در نظر دارد به صحنه سياست بازگردد         ـ حزب رستاخيز  9
 15 سپتامبر تشكيل جلسه داده تا دبيركل جديـد و           25 قرار است در تاريخ      رستاخيز ملت ايران  

اكثر آنها جانشين آن دسته از وزراء دولت كه ديگر          . مايدعضو جديد كميته سياسي را انتخاب ن      
طبق اظهارات يكي از منابع دخيل در اين روند، دبيركل جديد،           . مقام حزبي نيستند، خواهند شد    

.  خواهد بود ولي براي سمت معاونت دبيركل هنوز فرد خاصي در نظر گرفته نـشده        جواد سعيد 
 سـفارت، منتظـر مـشاهده فعاليـت بيـشتر درون حزبـي و تغييـر مقـررات         اكثر ناظران از جمله 

 را مـورد  هاي آن هستند تا بتوانند تغييرات كارت انتخابـاتي آتـي حـزب رسـتاخيز       دستورالعمل
  .و تحليل قرار دهندتجزيه 
ي آزاد  ـ بنا به گزارش مطبوعات بعضي از زندانيان سياسي طي روزهاي آخر هفتـه جـار               10
  .سفارت به محض دريافت، اسامي آنها را گزارش خواهد كرد. اند شده

،  از قم  ي فرزند حاج سيد محمدرضا گلپايگاني     االسالم حاج سيد مهدي گلپايگان      ـ حجت 11
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 زدگـان طـبس        سـپتامبر در راه عزيمـت بـه محـل زلزلـه            22خ  در اثر تصادف اتومبيـل در تـاري       
نكتـه  . اتومبيل وي با يك تانكر نفتكش تصادم نموده او و پنج نفر ديگر كشته شدند              . درگذشت

ي فرستاد، اهللا گلپايگان مي پيام تسليتي براي آيتاما  وزير شريف   حائز اهميت اين است كه نخست     
 سپتامبر در تشييع جنـازه متـوفي بـه آرامـي شـركت              23 و در تاريخ     و چندين هزار نفر در يزد     

  سوليوان                                                                                                           .نمودند
  

  79سند شماره 
  1357 مهر 3 ـ 1978 سپتامبر 25  محرمانه

  سي. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  9253 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  رويدادهاي سياسي ـ امنيتي: موضوع

ادات، اليحه مطبوعاتي را تغييـر داده       العمل در برابر انتق     دولت ايران به عنوان عكس    : خالصه
. اي مؤثر عليه فساد اسـت       دارد كه قوانين حاضر مانع از مبارزه        وزير دادگستري اظهار مي   . است

 در هـشتم سـپتامبر فـوت     نفر در واقعه ميدان ژالـه  123ي گفت كه تنها     امام  وزير شريف   نخست
 نفر بر اساس قوانين حكومت نظامي كه به زودي لغـو خواهـد شـد دسـتگير     117ها  نموده و تن  

 بار ديگر از شدت و حدت مقررات منـع عبـور و مـرور كاسـته            حكومت نظامي تهران  . اند  شده
جمعيتي در حمايت . باشد  صبح مي30/4 نيمه شب تا 12 بار ديگر   حكومت نظامي تهران  . است

جمعيت عظيمـي نيـز     . اند   و منطقه كويري جنوب تظاهراتي به راه انداخته        ز دولت در شهركرد   ا
.  شـركت جوينـد    تا در تشييع جنازه مالمهدي گلپايگـاني      ) بدون درگيري ( اجتماع كردند    در قم 

 توسط پليس متفرق شد و چند نفر نيز در آن هنگام دسـتگير              جمعيت نامنظمي نيز در گلپايگان    
  .پايان خالصه. شدند ولي هيچ گزارشي در مورد جراحات وارده به مردم نرسيده است

جنـاح مخـالف   ـ اليحه مطبوعاتي پيشنهادي كه با انتقـادات شـديد مطبوعـات و رهبـران          1
 سپتامبر اعـالم    24ت در تاريخ    اهللا سعاد   حمعاون وزير اطالعات فت   . روبرو شده، تغيير يافته است    

هـا، هفتـه و    انتشار روزنامـه «:  اليحه گنجانده شده است5اي به شرح زير در بند        نمود كه جمله  
وي گفت اين اليحه اكنون شامل بند جديدي براي تـشكيل انجمـن   . »ها كامالً آزاد است نامه  هما

ه بر اين، رئيس دانشكده ارتباطات جمعي نيز به جاي رئـيس شـوراي              عالو. باشد  مطبوعاتي مي 
  . عضو كميسيون پيشنهادي مطبوعاتي خواهد شدشهر تهران

 سپتامبر با سـران شـوراهاي محلـي         24 وزير دادگستري روز     ـ در جبهه ضد فساد، باهري     2
وي اظهار داشت كه قوانين موجود بـراي        . ا تشريح نمايد  مالقات نمود تا نحوه مبارزه خويش ر      

وي نگفت كه مايل است شاهد چه تغييراتي        . باشد  كن ساختن فساد به قدر كافي مؤثر نمي         ريشه
باشد، اما به حضار هشدار داد كه بر طبق قوانين جاري قبل از اينكـه بتوانـد ناقـضين قـانون را                      

  .آوري شود معتعقيب نمايد، بايد شواهد بسيار زيادي ج
 گفت كه در جريان زد و ي به گزارشگر نشريه زوددويچ زايتونگامام وزير شريف ـ نخست3
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وي افـزود   . اند   نفر از تظاهركنندگان كشته شده     123 تنها   خوردهاي هشتم سپتامبر در ميدان ژاله     
 نفر از آنهـا در      117اند ولي تنها       نفر بر اساس قوانين حكومت نظامي دستگير شده        1106 گرچه

وي گفت حكومت نظامي بـه زودي زود پايـان خواهـد            . برند  حال حاضر در توقيف به سر مي      
 مقررات منع رفت و آمد را محدود به سـاعات بـين       ضمناً مقامات حكومت نظامي تهران    . يافت

  .اند  صبح نموده30/4ه شب تا  نيم12
االسـالم     بـراي حجـت     سپتامبر در قـم    24ـ تشييع جنازه پرجمعيت ليكن آرامي در تاريخ         4

 ولي در شهر گلپايگـان . ي كه در يك سانحه اتومبيل درگذشت، انجام گرفت  سيدمهدي گلپايگان 
 سپتامبرنظم و ترتيـب را از دسـت داده و           23هاي تظاهركننده در روز       ، جمعيت )استان اصفهان (

پليس آنها را متفرق ساخته و چندنفر را دستگير نمود ولي گويا كسي             . به هرج و مرج پرداختند    
  .مجروح نشده است

ي از اين تظاهرات كه در      يك. ـ دو تظاهرات در حمايت از رژيم در اواخر هفته برگزار شد           5
برگـزار شـد شـامل اعـضاء        ) ، جنوب غربي اصـفهان    مركز استان چهارمحال بختياري    (شهركرد

 دهكده بود كه حمايت خويش را از شاه، دولت كنوني و انقالب شـاه و                79قبايل و روستاييان    
تظاهرات ديگر نيز در منطقه كويري جنوب شرق برگزار گرديد ولـي            . ندمردم به نمايش گذاشت   

  وليوانس                                                        .مكان برگزاري آن مشخص نشده است
  

  80سند شماره 
  1357 شهريور 4 ـ1978 سپتامبر 26  يت براي بيگانگانؤغير قابل رـ  سرّي

   دفتر سياسيـ استمپل. دي. جي: از
  هاي اساسي با شاه، نارضايتي ارتش افزايش مخالفت: موضوع

جان  ؛ .سي.بي. و خبرنگار بي از روزنامه تايمز ماليندرو ويتليآ: كنندگان در جلسه شركت
  ، مسئول بخش سياسي سفارت آمريكا در ايرانپلاستم

  باشگاه فرانسويان: محل و تاريخ مالقات
تـا  گردد، از من دعـوت كـرد    ي آشناييم با او به حدود دو سال پيش باز مي      كه سابقه   ،ويتلي

 در مورد وضعيت ايران بـا همـديگر         ي دنج در باشگاه فرانسويان      بر سر ميز ناهار در يك گوشه      
خواسـت    او گفت اطالعاتي به دست آورده است كه بسيار نگرانش كـرده و مـي              . صحبت كنيم 

زمـاني كـه   .  بازگشته بودطيالتش در لندن به تازگي از تعويتلي. بداند نظرم در مورد آن چيست    
هـا و وزارت امـور خارجـه از او     شاه دولت را تغيير داد و حكومت نظامي اعـالم كـرد، رسـانه          

  .كند، نظرش را ابراز كند نظري كه در ايران زندگي مي خواسته بودند كه در مقام صاحب
  

  :هاي اساسي با شاه افزايش مخالفت
اي كه به دست آورده بود، صـحبت كنـد            كننده   پيش از آنكه در مورد اطالعات نگران       ويتلي
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از . ها درك درستي از تحوالت كنوني ايـران دارنـد يـا خيـر               به اين مسئله پرداخت كه آيا غربي      
 اي كه هـستند  زمان بازگشتش به ايران مشاهده كرده بود كه شهروندان ايراني از هر قشر و طبقه         

 در اواخـر  پيش از سفرش به لنـدن . كنند نفرت خود را از شاه خيلي آشكارتر از هميشه بيان مي    
 گفت كه چهار يا پنج دوست بسيار صميمي و          ويتلي. ماه ژوييه چنين چيزي مشاهده نكرده بود      

هاي بـااليي در دولـت        همگي مقام دارد كه   )  سال يا بيشتر بود    10شان    كه سابقه دوستي  (قديمي  
به اين سو   ]  شهريور 19[ سپتامبر   10اند، ولي از      دارند و هميشه از طرفداران سرسخت شاه بوده       

اند كه شاه بتواند پرستيژ و احترام خود را حفـظ كنـد و اينكـه                  آنها نيز ابراز شك و ترديد كرده      
 البتـه ويتلـي   . ر نخواهـد آورد   ماندن اعليحضرت در ممكلت جز ضرر و زيان چيز ديگري به با           

معتقد بود كه اين افراد در اكثريت نيستند ولي به هر حال اين پديده در روزهـاي اخيـر بـسيار                     
انـد و   هاي ديگر هم دقيقاً همين حرف را بـه مـن زده   به او گفتم كه ايراني    . مشهودتر شده است  

همچنين خاطر نشان   . گذارند  ول روحي را پشت سر مي     ها دارند يك دوره تح      اند كه ايراني    گفته
هايي كه از شاه متنفرند فقط خواستار اصالحات هستند و نـه خلـع                ساختم كه بسياري از ايراني    

ويتلي با شنيدن اين حرف گفت كه همين دوگانگي را در اظهارات بسياري از كساني كه با   . شاه
تـر در   ، مـردم آزادانـه  ان سقوط دولـت آموزگـار  از زم. آنها تماس گرفته نيز مشاهده كرده است     

البته رهبران اپوزيسيون هميشه اين اعتقاد را داشـتند،         . كنند  مورد عدم لزوم سلطنت صبحت مي     
هـر  . زدند  داد اين بود كه ديگران هم داشتند همين حرف را مي            ولي چيزي كه ويتلي را آزار مي      

هـا    البتـه بعـضي   . م كه مسئله اصلي گسترش چنين احساسي بين مردم است         دوي ما قبول داشتي   
گفتنـد    همان مردمي كه دو هفته پيش به ما مي        . دادند  داشتند به اين نظر افراطي واكنش نشان مي       

  . پنداشتند حاال او را شخصيتي مناسب براي دوره گذار مي» شاه بايد برود«
  

  :نارضايتي ارتش
او گفـت كـه تعـدادي از افـسران          .  بر سر اصل ماجرا رفت     تليقدري كه صحبت كرديم، وي    

اند كه ديگـر      ارتش با ارسال نامه به او مراتب نارضايتي شديد خود را از شاه ابراز داشته و گفته                
كرده بود، ولي ايـن     ها شك      ابتدا به اين نامه    البته ويتلي .  توانند از حكومت او حمايت كنند       نمي

ولي اخيراً كه يـك     . مسئله برايش جالب بود كه در ارتش هم عناصر مخالف رژيم وجود دارند            
افسر ميان پايه از ياس و سرخوردگي و عدم ترفيع پرسنل صحبت كرده و نوشـته بـود كـه در                     

بـه  . سئله را جدي گرفته بود م سروان نيز احساس او را دارند، ويتلي     180 سرگرد و    140حدود  
بودند يادداشتي به زبان فارسي     » سپاه اول « از   تازگي نيز برخي افسران ارتش كه به اعتقاد ويتلي        

تواننـد از او حمايـت        به او داده و گفته بودند كه به علت منفور بودن شاه بين ملت ديگـر نمـي                 
. ها در اختيار من قرار دهـد        هايي از اين نامه      از قدري تأمل قبول كرد كه نسخه        پس ويتلي. كنند

 مـستقيماً  البتـه  . كند ا را خيلي مهم تصور ميها هراس دارد، ولي آنه    او قدري از داشتن اين نامه     
ه است يا نـه، ولـي از         هم در ميان گذاشت     را با سفارت انگلستان     از او نپرسيدم كه آيا اين مسئله      
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احتماالً به خـاطر روابـط پـرتنش سـفارت          (فحواي كالمش پيدا بود كه اين كار را نكرده است           
اي بسيار كلـي در       خواهد مقاله   ويتلي گفت كه مي   .) سي.بي. و خبرگزاري بي   انگلستان در تهران  

 ارتش ايران بنويسد ولي گفت كه شايد مشكالت بيشتر از آن چيزي باشد كه ما                مورد نارضايتي 
گويد بـرايم خيلـي جالـب اسـت           هايي كه مي    من هم جواب دادم كه مسلماً نامه      . كنيم  تصور مي 

ما هيچ شواهدي دال بر نارضـايتي       . توانم در موردشان نظري بدهم      ولي تا متن آنها را نبينم نمي      
  .كنند م بجز اينكه برخي سربازان وظيفه در انجام دستورات تعلل ميدر ميان ارتش نداري

  
  :اخبار سياسي متفرقه

، شخص مهرباني است ولي از لحاظ سياسي     گفت كه وزير جديد دربار، به نام اردالن        ويتلي
بـه اعتقـاد او     . يك از طرفين بر نخورد    قدرتي ندارد و به اين دليل انتخاب شده است كه به هيچ           

اش    و اعالم آمـادگي     در مورد حزب رستاخيز    ويتلي . نفوذ چنداني بر شاه نخواهد داشت      اردالن
ليـت و اعتبـاري نـدارد و بعيـد           در ميان مـردم مقبو     براي ادامه فعاليت گفت كه حزب رستاخيز      
به اعتقاد او تالش براي ادامه فعاليـت حـزب نقـشه            . است كه بتواند خود را سر و سامان بدهد        

روي شاه است تا ساختار سازماني حزب به دست گروههايي كه با شاه خصومت                وفاداران ميانه 
اخيز بتواند طرفداراني بين عامه مـردم پيـدا          قبول داشت كه شايد حزب رست      ويتلي. دارند نيفتد 

روي ديگري باشند كه اساسـاً از شـاه حمايـت          داد كه گروههاي ميانه     كند ولي بيشتر احتمال مي    
يـك  . (اش تبري بجويند    سه سال گذشته  » مشكوك« و دستاوردهاي    كنند ولي از حزب رستاخيز    

 برايتـان ارسـال   .سـي .بي.گفت به همراه ترجمه آنها از سوي بي       مي هايي كه ويتلي    نسخه از نامه  
ماند كه بعيـد اسـت يـك          بيشتر به يك سند سياسي مي     ) 1(در اولين نگاه، نامه شماره      . گردد  مي

هاي   قدري دشوارتر است، زيرا در آن شكايت      ) 2(ارزيابي نامه شماره    . نظامي آن را نوشته باشد    
  .)معمول اداري انعكاس يافته است

    .بندي شده است نامه به همراه اسناد وزارت بسته
  استمپل   

  
  81سند شماره 

  1357 مهر 6 ـ 1978 سپتامبر 27  خيلي محرمانه
  يس. وزارت خارجه، واشنگتن دي: به  09366 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  9198، ب ـ 7949 الف ـ تهران: مرجع
  گزارش سياسي: موضوع

  آغاز بخش محرمانه
 فرمان شاه مبني بر منع مداخلـه اعـضاء خانـدان            جزييات وزير جديد دربار     اردالن: خالصه

وي همچنين اعالم نمـود كـه شـاه         . تسلطنتي در امور دولت و معامالت تجاري را فاش ساخ         
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دستور داده است تا كميسيوني مأمور بررسي تمام بنيادها و سازمانهايي بشود كه رياست آنها را                
هاي ذيربط دولتـي بازگردانـده        همه اين سازمانها به آژانس    .  دارند  اعضاء خانواده سلطنتي عهده   

  . خواهند شد
اي براي تحقيق در مـورد متخلفـين          عالم كرد گروه تحقيق ويژه     وزير دادگستري نيز ا    باهري

 قاضي به خاطر اعتبار منفي حرفه قضاوت يـا          250تشكيل شده و گفت كه طي دو سال گذشته          
  . اند استعفا داده و يا بازنشسته شده

.  نيز تحقيقات ويژه آغاز شـده اسـت         و سازمان انرژي اتمي    در شركت ملي پتروشيمي ايران    
اليحـه دولتـي    .  سپتامبر گرديـد   27 در تاريخ    نظمي گروهي سبب لغو امتحانات دانشگاه ملي        بي

اعـضاء پارلمـان وضـع حـزب را         . دانشگاهي با انتقاد شديد شوراي اساتيد روبرو شـده اسـت          
. هاي جديـد رو بـه پيـدايش اسـت           پيمان  دهمايي جديد و هم   دانند چون گر    دستخوش تغيير مي  

  .پايان خالصه
 سپتامبر بـه عنـوان وزيـر دربـار منـصوب گرديـد، فـوراً        26 كه در تاريخ    ـ عليقلي اردالن  1

او به ذكر   . اعالميه پرجنجالي مربوط به كنترل معامالت مشكوك خاندان سلطنتي را صادر نمود           
علني شد پرداخـت و بـراي اولـين بـار           ) مرجع الف ( اوت   17 ژوئن شاه كه در تاريخ       7فرمان  

: مجموعه قوانين مربوط به خاندان سطنتي بـه شـرح زيـر اسـت             .  آن را مطرح ساخت    جزييات
هاي تجاري كه شرط اصلي پيشبرد آنها اعمال          اعضاء خاندان نبايد در آن دسته از فعاليت       ) الف(

آنها نبايد در زمينه معامالت تجاري حتي در صورتي         ) ب(جويند،  نفوذ در دولت است شركت      
آنهـا از   ) ج(گونه نفع شخصي نداشـته باشـند در مقامـات دولتـي اعمـال نفـوذ كننـد،                     كه هيچ 

هاي بيمه، و يـا سـاير بنگاههـاي خـصوصي منـع               هاي مديره بانكها، شركت     هيأتعضويت در   
هاي عمـومي     ه زمينها و يا امالك دولتي و يا آژانس        آنها از مداخله در امور مربوط ب      ) د(اند،    شده

گونه فعـاليتي كـه ممكـن اسـت بـا           عموماً به آنها پند داده شده كه از هر          )    ه(اند و     برحذر شده 
 اردالن. وضعيت آنها به عنوان اعضاء خاندان سـلطنتي مغـايرت داشـته باشـد اجتنـاب نماينـد                 

ن دوم شاه پرداخت كه در آن وي خواستار تـشكيل كميـسيون مـشتركي               همچنين به اعالم فرما   
هـا و   وزير شده تا به بررسي تمام بنيادها، انجمـن      و دفتر نخست   مركب از مقامات وزارت دربار    

پس از انجـام يـك تحقيـق        . يا مؤسسات مشابه تحت سرپرستي اعضاء خاندان سلطنتي بپردازد        
وي افزود تمام معـاونين     . هاي ذيربط دولتي سپرده خواهند شد       سات به آژانس  دوماهه، اين مؤس  

هاي خود را تسليم نموده و با مقدار خيلي كمي كارمند وزارت دربار را            استعفانامه وزارت دربار 
  .مجدداً سازماندهي خواهد نمود

فساد خود را گزارش كرد و بار ديگر تأكيـد         وضعيت تالش ضد     ـ باهري وزير دادگستري   2
او از كمبـود  . آوري شود، مخفي بماند    نمود كه اسامي متهمين بايد تا زماني كه ادله مبرهن جمع          

 طـي دو سـال    . قضات به عنوان يكي از عوامل اصلي عدم پيشرفت سريع اين مبارزه يـاد كـرد               
اغلب به خاطر اعتبار منفـي حرفـه         نفر از قضات يا به خاطر كمي حقوق و مزايا و             250گذشته  
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پـانزده تـيم تحقيـق وظيفـه بررسـي سـازمانها و             . اند  قضاوت يا استعفا داده و يا بازنشسته شده       
اين وزارتخانه ظاهراً در چند مورد فعاليت خـويش را آغـاز            . آژانسها را برعهده خواهند گرفت    

زارش مطبوعات، بازرسين كـار  طبق گ.  آنها سخني به ميان نياورد   جزيياتكرده، ليكن باهري از     
دادسـتان  . انـد   را آغاز كرده و سازمان انرژي اتمي   تحقيق مربوط به شركت ملي پتروشيمي ايران      

خـواري    د و رشوه   نيز از تمام شهروندان خواسته است كه در صورت اطالع از فسا            دادگاه مدني 
سـطح تبليغـات دولـت بـه حـد          : نظريه. (گزارشات خويش را به صورت محرمانه تسليم نمايد       

 تنها چيزي اسـت كـه تـاكنون از دسـت            اعالي خود رسيده و گزارشات برجسته بيانات اردالن       
وم يادآور شـده اسـت      باهري محتاطانه به عم   . داشتن خاندان سلطنتي در امر فساد حكايت دارد       

معذالك، نتيجه اين همه تبليغـات ايـن        . كه متهمين بايد از روند مناسب قانوني برخوردار شوند        
پايـان بخـش   .) خواهد شد كه همه به انتظار زنداني شـدن بـسياري از اشـخاص مهـم بنـشينند       

  .محرمانه آغاز بخش خيلي محرمانه
 سپتامبر  27 بار ديگر در تاريخ       دانشگاه ملي  ـ برنامه امتحانات معوقه از ترم بهار گذشته در        3

 دانـشجو بـه داخـل محوطـه         300 الـي    250بنا به گفته منبع دانشگاهي، حـدود        . متوقف گرديد 
كه خود رويدادي جديد در دانـشگاه  (برگزاري امتحانات ريخته و شعارهاي ضدشاهي سر داده   

تمام ايـن   . ها پرداختند    نفر از سران شورشيان به شكستن درها و پنجره         50و حدود   )  است ملي
وقايع حدود چند دقيقه طول كشيد و دانشجويان محل حادثه را ترك گفتند در حاليكه از گارد                 

مقامات دانشگاه احتماالً امتحانات را ملغي اعالم       . دانشگاه و يا پليس نيز درخواست كمك نشد       
ايـن واقعـه   . ساله دانشجويان بـر بـاد خواهـد رفـت     تيب حاصل كار نيمخواهند كرد و بدين تر  

 در ادامه كار آنها را بر طبق برنامه تعيين شده تهران) عمده(امكان بازگشايي دانشگاههاي بزرگ     
  .سازد  اكتبر با ترديد روبرو مي7يعني 
 شوراي اساتيد دانشگاههاي    ـ از زمان تقديم اليحه استقالل دانشگاهي توسط دولت ايران،         4

ترين انتقاد موجود اين است كه چـرا          مهم. اند  هاي بسياري را مطرح ساخته      مهم كشور اعتراضيه  
شوراي اساتيد در انتخاب رؤساي دانشگاهها و معاونين آنها بر طبق قانون كنوني، نبايـد نقـشي                 

 سـپتامبر كـه در      25نفرانس مطبوعاتي مورخ     وزير آموزش عالي نيز در ك      نهاوندي. داشته باشند 
هاي دولتي را مسئول اصـلي مـشكالت           سپتامبر در مطبوعات درج گرديد بوروكراسي      27تاريخ  

كه تلويحاً تأييد كننده قابليت تغيير      (باشد    دانشگاهي خواند و گفت اليحه نيز داراي نقائصي مي        
ولت اين اليحه را تقديم كرده است زيـرا         باالخره، د «: ، اما افزود  )آن در روند قانونگذاري است    

هـشدار داد كـه     با اين حـال وي      » .معتقد است كه دانشگاهها بايد وسيله اعضاء آنها اداره شوند         
بايد يك دوره انتقال طي شود و خواستار همكاري بين اساتيد و دانشجويان و مديران دانـشگاه                 

  .براي حل مشكالت شد
 آميـز نهاونـدي     يد به صورت انتقاد شديد از سخنان ابهام       العمل اوليه بعضي از اسات      ـ عكس 5

: نظريـه . (بروز نمود و نشانگر عزم راسخ آنهـا در تـأمين خودمختـاري كامـل دانـشگاهي بـود                  
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مبني براينكه اگـر در حـين بازگـشايي    ) مرجع ب(برخالف اظهار اميدواري پيشين دولت ايران       
ار گيرد اوضاع آرامتر خواهد شد، در حال حاضر چنـين بـه             ين اليحه مورد بررسي قر    امدارس  
رسد كه در صورت امتناع دولت از دادن امتيازات واقعي در زمينه خودمختـاري، مـسئله      نظر مي 

تواننـد در     باشـند مـي     به صورت الينحل باقي خواهد ماند و آنهايي كـه محـرك تظـاهرات مـي               
  ).اقدامات بعدي خويش به آن متوسل شوند

 و چند در گفتگو با رؤساي امنيتي و پروتكل مجلس و سنا     : ادهاي مختلف پارلماني  ـ رويد 6
تن از نمايندگان مجلس در ضيافتي كه در محل اقامت مشاور سياسي برگزار شده بود، مقامات                

. توجهي از تأثير رويدادهاي اخير بر حيـات پارلمـاني روبـرو شـدند               سفارت با دورنماي جالب   
هاي آشكار و عيني اخيـر در          معتقد بودند كه مناظره     و سنا  ن امنيتي و پروتكل مجلس شورا     سرا

عالوه بـر ايـن آنهـا       . ي مشكالت را تا حدود زيادي مرتفع ساخته است        امام  مورد دولت شريف  
 اجازه بازگـشت بـه سـمت         و شورا  عضاء منتخب مجلسين سنا   معتقدند كه به بيش از نيمي از ا       

. خويش داده نخواهد شد، حتي اگرتمام متصديان انتخابات را مورد ترديد و اعتراض قرار دهند              
نمايندگان حاضر اين مسئله را روشن نمودند كه در حال حاضر وفاداري سازماني خيلي متغيـر                

انـد، يكـي از آنهـا بـه            كه به طور غيررسمي انتخاب شـده       ست، از سه نماينده حزب رستاخيز     ا
 كـه مـشغول بررسـي مـشكالت ايرانيهاسـت         حزب وفادار مانده، يكي ديگر به گروه نهاونـدي        

 را در آخـرين روزهـاي حيـات         كه بنا به گزارشها سـمت وزارت بهـداري        (پيوسته و فرد ثالث     
گر وقايع اسـت و بـا وجـود ايـن كـه رسـماً عـضو حـزب                     نظاره)  رد كرده بود   دولت آموزگار 
  .باشد، ولي منتظر يافتن راه چاره بهتري است رستاخيز مي

 نيز كامالً منصفانه    داحم  نظرات نمايندگان در مورد خرمگس جناح مخالف يعني بني          ـ نقطه 7
 به ايجاد سر و صدا و غرش در جناح مخالف ادامـه خواهـد داد،     داحم  بنا به گفته آنها، بني    . بود

گزاري جلسات نمايندگان نيز با بر. اما در انتخابات سال آتي نقش چندان مؤثري نخواهد داشت         
تنـدروها  . انـد روش و نحـوه سـازماندهي خـويش را انتخـاب كننـد                فشرده بحث سعي كـرده    

  .كنند روها نيز او را لعن مي و ميانه را نخواهند پذيرفت داحم بني
ص گرديد كـه    هاي انجام شده با مقامات و اعضاء پارلمان مشخ          در نتيجه صحبت  : نظريه - 8

براي شركت در انتخابات پارلمان در صـحنه وجـود خواهنـد            » رو  ميانه«حداقل دو يا سه گروه      
رو    از نظر بـسياري از اعـضاء سـازمانهاي بـه اصـطالح ميانـه               ادامه كار حزب رستاخيز   . داشت
د كه اين حزب اعتبار ناپذير است، با اين وصف بسياري از اعضاء طيف مركزگرا معتقدن           اجتناب

  .خويش را از دست داده است
حفظ خواهد شـد    » مجتمع سلطنتي « نيز براي حاميان واقعي      پايگاه سازماني حزب رستاخيز   

در حاليكه اكثريت بقيه اعضاء طبقه متوسط و رده باالي اين طبقه ظاهراً در حال جـذب شـدن                   
   .ستندبه شكل و يا اشكال جديد سازماني ه

  سوليوان                                                                            
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  82سند شماره 
  1357 مهر 9 ـ 1978 اكتبر 1  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9474 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  9399تهران : مرجع

  گزارش سياسي اول اكتبر: موضوع
، هـا در شـهرهاي تبريـز      در منـزل، مغـازه  در اعتراض به دستگيري ادعايي خمينـي     : خالصه
. اي تعطيـل بودنـد       در اول اكتبر بـه طـور گـسترده          و بازار تهران   ، يزد ، شيراز  اصفهان ،كرمانشاه

اي نيز در حـال       ، امور نگهداري پست و تلگراف و تلفن و ارتباطات ماهواره          كاركنان بانك ملي  
 شوراي دانـشگاه آريـامهر    . دولت لوايح متعددي را تقديم مجلس نمود      . رندب  اعتصاب به سر مي   

 مطبوعات اليحه مطبوعـات را رد       سنديكاي نويسندگان . با اليحه استقالل دانشگاه مخالفت كرد     
 بازار مركزي تهران. ا آزاد كرد تن از افراد متهم به خشونتهاي ضددولتي ر   237دولت ايران   . كرد

 پـس از    صداي تيرانـدازي در جنـوب تهـران       . آتش گرفت و بنا به گزارش سه تن كشته شدند         
احــساسات . مقــررات حكومــت نظــامي شــنيده شــد امــا گزارشــي از تلفــات واصــل نگرديــد

ا بـه رياسـت     نيـ   احمد ستوده . كند   بروز بيشتري پيدا مي    آميز ضدآمريكايي در تهران     غيرخشونت
شـاه  . شـود    طي يكي دو روز آينده منحل مـي        حزب رستاخيز .  انتخاب شد  سازمان انرژي اتمي  

گزارش ديگـر حـاكي از سـالمتي        .  اعزام كرد  اي به امان براي تفحص درباره امام صدر         فرستاده
  . است در ليبيصدر
ي در اهللا خمينـ  ها به طور گسترده در اعتراض به ادعاي دستگيري آيت ـ در اول اكتبر مغازه  1

اي صادر كرد و رهبران مذهبي سـريعاً بـدان             بيانيه جبهه ملي .  تعطيل شدند  منزل واقع در عراق   
 دوبـاره   سـي . بـي .بـي . پيوسته و تقاضا كردند كه روز اول اكتبر اعتصاب سراسري انجام گـردد            

سي بـه روابـط      .بي  .ي راديو بي  تكرار مكرر بيانيه از سو    : نظريه. ( اكتبر پخش كرد   28بيانيه را در    
اي صـادر كـرده و خبـر جابجـايي            دولـت تكذيبيـه   ). زند   آن با دولت ايران لطمه مي      پاييناخير  
اش در منزل را رد كرد و مطبوعات را به خاطر انتشار اين مـاجراي نـاموثق                    و دستگيري  خميني

همچنان كه در گزارش مرجع آمـده، شـواهد حـاكي اسـت كـه عراقيهـا              . د مالمت قرار داد   مور
 نـامعلوم اسـت،     اگرچه وضعيت كنوني خميني    .اند  كنترلهاي انجام شده توسط پليس را برچيده      

 و  ، يـزد  هـا در اصـفهان        يباً همه مغازه  تقر. اي روبرو شد     با واكنش گسترده   درخواست جبهه ملي  
 نيـز وضـع تقريبـاً بـه          و كرمانشاه  در تبريز . باشند  جات باز مي     تعطيل هستند اگرچه اداره    شيراز

 امـا در منطقـه شـمال فردوسـي         شامل بـازار تعطيـل اسـت         جنوب تهران . همين صورت است  
 و خطوط تلكس خصوصي قطع      GTEدر اين حال بخش بازرگاني      . هاي زيادي باز هستند     مغازه

است و حداقل بخشهاي ارتباطات و نگهداري پست و تلگـراف و تلفـن در اعتـصاب بـه سـر                     
  . برند مي

به هر حـال هـر دو       . برد  دهد در وضعيت اعتصاب به سر مي        ش مي  گزار همچنين بانك ملي  
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  .رسد جنبه اقتصادي دارد و نه سياسي مورد به نظر مي
دولت در حال   . ـ جلسه اضطراري مجلس در اول اكتبر براي دريافت چندين اليحه دولت           2

تظـاهرات عمـومي، ماليـات كمتـر بـر          : عرضه قوانين پيشنهادي در مورد اين موضوعات است       
دهـد   قانون موجود به دولت اجـازه مـي  (هاي خالي  درآمدها، ملغي كردن قوانين مربوط به خانه    

هاي خصوصي را در صورتي كه مالك از اجـاره دادن آن امتنـاع ورزد خـود رأسـاً اجـاره                       خانه
 كه متهم بـه     منصور ياسيني (، و پيشنهاد لغو مصونيت پارلماني در مورد يكي از نمايندگان            )دهد

اليحـه پيـشنهادي مطبوعـات و اليحـه اسـتقالل           (در اين ميـان دو اليحـه اصـلي          ). فساد است 
شـوند مواجـه      شد خشنود مـي      امناء كه تصور مي    هيأتبا واكنش منفي بيشتر از سوي       ) دانشگاه

 در مخالفت رسمي با      و تهران  دگانآبا   به دانشگاههاي آذر    علمي دانشگاه فني آريامهر    هيأت. شد
 و خبرنگـاران بـه همـين ترتيـب بـا اليحـه              سـنديكاي نويـسندگان   . اليحه دانشگاهها پيوسـت   
دولت ايران روشن ساخته كـه هـر دو اليحـه قابـل مـذاكره               : نظريه. (مطبوعات مخالفت كردند  

اي كه اين دو اليحه به همراه داشته بايـد كنـار گـذارده                 اما با توجه به انتقاد نسبتاً گسترده       است
  .)شوند
 زنداني كه درگير فعاليتهـاي ضـددولتي بودنـد هفتـه گذشـته آزاد         237ـ دولت اعالم كرد     3
بيانيه دولت حاكي است كه حدود صدنفر هنوز به خاطر نقض مقررات حكومت نظامي              . شدند
. شـود   رسد باعث بروز اخـتالف مـي        بازي اعداد به نظر مي    : نظريه. (برند  داشت به سر مي   در باز 

يك دليل، آن است كـه دولـت        . طبق اعالم حكومت قبلي اين تعداد افراد زنداني وجود نداشت         
كرد بلكه فقط تعداد آزادشدگان يا بازداشتيها را اعالم      گاه تعداد دستگيرشدگان را اعالم نمي       هيچ
  . اسامي آزادشدگان به وزارت خارجه ارسال شده است)كرد مي

.  تـن كـشته شـدند   3 سپتامبر ـ اول اكتبر آتش گرفـت و   30 در شب ـ بازار مركزي تهران4
 و پـس از مقـررات منـع عبـور و            صداي تيراندازي در جنوب تهران    . علت حادثه نامعلوم است   

وضعيت امنيتـي در    . ولي گزارشي از بروز تلفات نرسيده است      . ب شنيده شد  مرور در جمعه ش   
آميـز مثـل      هاي ضدآمريكايي به شـكل غيرخـشونت        در عين حال نشانه   . ديگر مناطق آرام است   

  .در چند روز گذشته افزايش داشته است) معموالً زنان(دشنام به رانندگان آمريكايي 
يـك  .  است ها، حاكي از انحالل حزب رستاخيز     ـ برخي گزارشات خبري اگرچه نه همه آن       5

 روز گذشته اسـتعفا داد و اظهـار داشـت حـزب             روزنامه گزارش داد دبيركل حزب جواد سعيد      
  . منحل شده است

رود وي سوم اكتبر استعفاء دهد و اينكه پس از آن    دهند تصور مي    ديگر نشريات گزارش مي   
رود سعيد رئيس مجلس شود و پس از بازگشايي رسـمي        انتظار مي . حل خواهد گرديد  حزب من 

  . را به مبارزه بطلبد اكتبر رياضي6مجلس در 
 سپتامبر به شاه بـه عنـوان رئـيس جديـد            30ا را در    ني  ـ مهد مينا وزير انرژي، احمد ستوده      6

ا معاون وزير نيرو مسئول در سازمان انرژي اتمي         ني  ستوده.  معرفي كرد   ايران سازمان انرژي اتمي  
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  ٭ .ه است كرد خواهد بود كه اخيراً اين سازمان را جزو وزارت نيروايران
در .  تحقيق كنـد   اي را به امان اعزام كرده تا درباره سرنوشت امام صدر            ـ شاه فرستاده ويژه   6

بـه گفتـه    . اسـت   زنـده و سـالم در ليبـي         اعالم كرد كـه صـدر      د در رم  احم  اين حال احمد بني   
   ٭٭ . مكان پدرش را مورد تأييد قرار داد به نام صدرالدين صدرد پسر بزرگ صدراحم بني

  سوليوان
  

  83سند شماره 
  1357 مهر 11 ـ 1978 اكتبر 3  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9584ـ   تهران،اسفارت آمريك: از
  9474تهران ) ب(، 9526 تهران) الف: (مرجع

   اكتبر3گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
 نفـر  6كننـد   مطبوعات گـزارش مـي  .  اكتبر افزايش يافت   1تا   سپتامبر   30آشوب از   : خالصه
دولـت بـه    . دهنـد   نويس اليحه آزادي اجتماعات ادامه مي       مخالفين به انتقاد از پيش    . كشته شدند 
جويانه پيشنهاد اختالفي نمايندگان نسبت به اليحه دانشگاهها را مورد بررسـي قـرار                طور آشتي 

. باشـد   ل مـي  المل  ش براي عضويت در سوسياليست بين     حزب اتحاد براي آزادي در تال     . دهد  مي
كند و اصرار دارد دعـواي مربـوط بـه            دادستان نقش عوض مي   . يك سردبير با ضمانت آزاد شد     

  . دانشجو كنار گذاشته شود18
ادي از ـ تعدادي از منابع در اينجا منجمله شهروندان آمريكايي از شهرهاي دورافتـاده تعـد          1

كنند كه حتـي از آنهـايي كـه مطبوعـات        سپتامبر و اول اكتبر گزارش مي      30وقايع امنيتي را بين     
 و  مرجع الـف بـه تـرور يـك رئـيس پلـيس در مـشهد               . اند بيشتر است    تحت پوشش قرار داده   
 اكتبر 3مطبوعات صبح روز . ترين نمايش قدرت بود اشاره دارد  كه جديتظاهراتي در كرمانشاه

 را در ليـست شـهرهايي كـه در يكـشنبه      و همدان، زنجان، دورودشهرهاي ديگري مثل رضائيه 
 زخمي را در فهرست خـود       30گذشته در آن آشوبهايي به راه افتاده قرار دادند و شش كشته و              

ي اهللا خمينـ    تظاهركنندگاني كه در اين شهرها نسبت به رفتار دولت عـراق بـا آيـت              . وارد كردند 
، تظـاهراتي در نقـاط ديگـر مثـل دزفـول          . كردند از بمب و نارنجك استفاده كردند        اعتراض مي 

منابع پلـيس تظـاهراتي را در       .  وجود داشت ليكن آرام برگزار شدند       و بانه  آباد غرب   ، شاه مهاباد
ممكن است  . اند  خيلي از شهرهاي ديگر گزارش گردند كه شايد شامل خشونتهاي بيشتري بوده           

 اعـالم نمـوده كـه       به دليل گزارش مطبوعات در مـورد اينكـه كميتـه حقـوق بـشر در پـاريس                 
 مرتفع شده، از شدت وقايع ناشي از ايجاد چنين مـشكالتي كمـي كاسـته                محدوديتهاي خميني 

                                                                 
  .م. حذف شده و روي آن خطي كشيده شده است) 61( در اصل سند شماره ٭
  .م. است) 6 ( در اصل سند رديف آخر، شماره٭٭
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دهند مخـالفين چنانچـه ميـل بـه انجـام آن              وقايع چند روز گذشته نشان مي     : نظريه. (شده باشد 
 افزايش فعاليتهاي خياباني هستند و راضي به تحمـل          داشته باشند هنوز واجد ظرفيت الزم براي      

تظاهرات يكشنبه فقط در شهرهايي كه حكومت نظامي در آنها برقـرار            . باشند  عواقب آن نيز مي   
نبود رخ داده و در هر حال فعاليت در شـهرهايي كـه حكومـت نظـامي در آنهـا برقـرار اسـت                        

  .)باشد ها مي محدود به بستن مغازه
» آزادي اجتماعـات  «وز دوم اكتبر انتقاد شديد رهبران مخالف از اليحه          ـ مطبوعات صبح ر   2

المللي شديداً با مواد محدود كننـده          بين دولت را نقل كردند و همچنين سه مقاله روزنامه كيهان         
 نقل قـول شـد كـه اليحـه بايـستي اليحـه               رهبر جبهه ملي   از سنجابي . در اليحه مخالفت نمود   

 مـدعي اسـت   سـنجابي . باشد خوانده شود و برخالف قانون اساسي مي      » محدوديت اجتماعات «
دولت حق ندارد آزادي انجمنها و جلسات سياسي را محدود نمايد و فقط دادگاهها حق چنـين                 

شـاپور  . وزير سابق با روش مـشابهي بـه اليحـه حملـه كـرد                نخست علي اميني . كاري را دارند  
 گفـت هـيچ حـزب سياسـي احتيـاج بـه اجـازه بـراي                  اجرايي جبهـه ملـي     هيأت عضو   بختيار

نـسبت بـه   ) ه اسـت اليحـه ايـن حـق را داد   (گونه حقي   هيچسازماندهي ندارد و وزارت كشور  
 اظهار داشت اين     نماينده مجلس از حزب پان ايرانيست      پزشكپور. انحالل احزاب سياسي ندارد   

  .دارد اليحه آخرين بقاياي آزادي اجتماعات را از ميان برمي
پـذيرتر بـوده      سـازش ) حهبا الي ( ساعت گذشته نسبت به مخالفت پارلماني        24ـ دولت در    3
 وزير دادگستري در يك مصاحبه تلويزيوني به طور ضمني از مجلس عذرخواهي             باهري. است

 نفر ديگر كـه     30 نماينده مجلس به     63كرد و شرايط آشفته را آرامتر نمود ولي نه پيش از آنكه             
خواسـت عـذرخواهي    از طـرف نماينـدگان در     ). مرجـع الـف   (از مجلس خارج شدند بپيوندند      

 وزير علـوم و آمـوزش عـالي         نهاوندي. تري در جلسه غيرعلني امروز مجلس شده است         صريح
. كند و سفارت به طور خـصوصي مطلـع گرديـد    اعالم نمود اليحه استقالل دانشگاهها تغيير مي    

اينـدگان دانـشگاهها را گـرد هـم          بر اين است كه براي تجديدنظر در اليحـه، نم          قصد نهاوندي 
در حال حاضر اين موضـوع در ميـان سـاير           . بياورد كه احتماالً از هفته آينده شروع خواهد شد        

  . به بحث گذاشته شده استموضوعات ديگر در جلسه رؤساي دانشگاهها در تهران
كنگـره  «لفني از رم كه وي در آنجا در جلـسه           د نماينده مجلس در يك مكالمه ت      احم  ـ بني 4

شركت جسته بود، اعالم نمود اتحاد وي با حـزب آزادي بـه             » دانشجويان ايراني غيركمونيست  
  .است» لالمل سوسياليست بين«خاطر عضويت در 

ن در تاريخ اول اكتبر بـا ضـمانت         كما  د سردبير مجله رنگين   ژان  ـ دكتر محمدحسين ميمندي   5
  .وي حدود دو هفته پيش به اتهام افترا زدن به جامعه مذهبي دستگير شده بود. آزاد شد

و از دادگـاه    اي در اول اكتبـر تغييـر موضـع داد             ـ يك نماينده دادستان در خالل محاكمـه       6
 را كه در ژانويه به خاطر تظاهرات غيرقـانوني           دانشجوي دانشگاه علم و صنعت     18خواست تا   

دادستان اظهار داشـت مـدارك محكـوم نمـودن آنـان ناكـافي و               . دستگير شده بودند آزاد نمايد    
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. ردم را در تاريكي نگاه داشتند     متناقض هستند و اين دانشجويان قرباني دولت قبلي هستند كه م          
جدا از نوظهوري حمالت سياسي به دولت، اين مورد در ميان چند مـوردي قـرار دارد                 : نظريه(

كه به ما گفته شده كه اساس قانوني يا مبتني بـر شـهود را متزلـزل كـرده، منجـر بـه تبرئـه يـا                           
  سوليوان         .)شود يتر از آنچه كه در يك يا دو سال گذشته وجود داشت، م مجازاتهاي سبك

  
  ٭84سند شماره 

  1357 مهر 12 ـ 1978 اكتبر 4  خيلي محرمانه
   مملكتيمسايل هيأتخالصه مذاكرات 

ايـن هفتـه بـه      . سفير با ارائه ديدگاههاي خود از صحنه سياسي داخلي جلسه را شروع كرد            
العملهـايي در قبـال       عكـس :  شد علت سه حادثه بزرگ، دولت با يك جو سياسي متشنج روبرو          

 در عراق افزايش اخير اعتصابات صنعتي و تظـاهرات در منـاطقي كـه در                محاصره خانه خميني  
وزير را ديده و در اين ديـدارها ايـن    سفير در اين هفته دو بار نخست. آنها حكومت نظامي نبود  

 موقعيتهايي را براي ناآراميهاي بيشتر در هفتـه         سفير سوليوان . اند  حوادث مورد بحث قرار گرفته    
آينده بـه لحـاظ بازگـشايي مجلـس در روز جمعـه و شـروع آزمايـشي كالسـهاي آزمايـشگاه                      

قات خواهـد كـرد و       مال  و هويدا  سفير با هر دو نفر آقايان انصاري      . كند  بيني مي   دانشگاهها پيش 
سـپس سـفير نتـايجي چنـد از       .جوياي نظرات آنها در مورد سياستهاي جاري ايران خواهد شد         

  :ارتباطات اخير را عنوان كرد
آقـاي  . ، وزير امور خارجه ايران، داشـت      ، مالقات خوبي با افشار    ـ وزير امور خارجه، ونس    

 به  آيد كه از بحران روابط ايران با عراق          با عراقيها صحبت كرده و به نظر مي        ورك در نيوي  افشار
  .نحو قابل توجهي كاسته شده است

بخش اقتصادي در اين مورد تحقيـق       . اند  ـ سفير شنيده كه نروژيها از معامله گاز خارج شده         
  .خواهد كرد

دولت .  ما در مورد فروش ماشينهاي خصوصي نگران است        ـ سفير تا حدي در مورد قوانين      
در مورد راههاي موجود براي جلوگيري از سودجوئي در فروش ماشينهاي خصوصي رهنمـود              

  .خواهد داد
كننـدگان مـا، بـا نـدادن توضـيحات كـافي در مـورد سفرشـان و                     تعداد زيادي از مالقات    -
سپس رؤساي بخشها خبرهاي خود را       .دارند    ريزيشان ما را همچنان در بالتكليفي نگه مي         برنامه

نام براي كالسهاي زبان انجمـن         گفت كه ثبت   آقاي شلنبرگر  :در مورد اقداماتشان گزارش دادند    
يـا خـواب    (توانـستند خـوابش را ببيننـد           بيشتر از حدي بود كه حتـي آنهـا مـي           ايران و آمريكا  

 و  78نمايـشگاه هنـري تهـران       . در نتيجه مشكل كمبـود معلـم بـدتر شـده اسـت            !). وحشتناك
                                                                 

   .805 كتاب اول، ص ٭
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جديـد نيـروي   ) وابسته ـ م ( رئيس ، ژنرال استونژنرال گست .اند  منتفي شدهنمايشگاه كونينگ
 گزارشي ارائه كرد مبني بر اينكه مـشمولين وظيفـه در گـارد              ژنرال گست  . معرفي كرد  زميني را 

  .كنند، ولي ممكن است در تيپ تداركات خدمت نمايند شاهنشاهي خدمت نمي
 و شـركت تلفـن      اعتصابات بانـك ملـي    .  درباره اعتصابات اخير گزارش داد     آقاي جان ميلز  

  .  اطميناني نيستاند، ولي هنوز به شركت ملي نفت ايران پايان يافته
هـاي مـالي گرانقيمـت        بيني كرد كه آرام كردن اعتصابات بـا وعـده            اين طور پيش   آقاي ميلز 

را كه اضافه حقوقهاي جديد بـه تمـام         مطمئناً نتايج بسيار بد اقتصادي به دنبال خواهد داشت زي         
  .گيرد كارمندان دولت تعلق مي

 اشــاره كــرد كــه ارقــام تقريبــي نهــايي در نمايــشگاه كاالهــاي تجــاري كــامالً آقــاي رينــو
اند   كنندگان آمريكايي در نمايشگاه كاالهاي تجاري متوجه شده         اكثر شركت . بخش است   رضايت

  .دآور بوده استكه شركتشان در نمايشگاه سو
او اشاره كرد كه تعداد زيادي احزاب       .  در مورد وضعيت سياسي بحث نمود      آقاي لمبراكيس 

يك سردبير جديد در روزنامه فارسي زبان كيهان سر كـار آمـده             . اند  جديد سياسي تشكيل شده   
  به وضعيت خمينـي    نآيد سردبير قبلي به علت طرز برخورد و اهميتي كه كيها            به نظر مي  . است

  .در عراق داده از كار بركنار شده است
هـاي كـشاورزي، در مـورد      گزارش داد كه نگرانيها و بحثهـاي زيـادي در حـوزه          آقاي نيلي 

   .افزايش قيمتهاي مواد غذايي وجود دارد
،  اظهار داشت كه قصد دارد با يك تيم كمكهـاي عمـومي دولـت ايـاالت متحـده                  آقاي آدلر 

گروه سعي دارد كه يك هليكوپتر تـأمين كنـد تـا قـدرت نظـاره                .  بنمايد سفري به منطقه طبس   
  .زده را داشته باشد كردن منطقه زلزله

  
  85سند شماره 

  1357 مهر 12 ـ 1978 اكتبر 4  خيلي محرمانه
     12 الف ـ  اصفهان،كنسولگري آمريكا: از

     78 سپتامبر 27 مورخ 11 الف ـ اصفهان: عطف به
  عوامل جديد اعتراض ـ اصفهان

از روز اول اكتبر تاكنون نوعي كارايي و پيچيدگي جديدي در فعاليت مخالفـان در               : خالصه
گـذاري    سازماندهي و تأثير اعتصابات عمومي در آن تاريخ، يك بمب         . صفهان ظاهر شده است   ا

بيانيـه  (پيچيده كه احتماالً توسط نظاميان ناراضي صـورت گرفتـه و يـك نـوع جديـد اعالميـه          
  .پايان خالصه. باشند مثالهاي بارز و عمده اين روند مي) مخالفين

مجـزا در سرتاسـر     » اعالميـه «ز شايعه پراكنـي، دو       سپتامبر پس از دو رو     30روز  : اعتصابات
فروشـي در اعتـراض بـه بازداشـت           هـاي خـرده      منتشر شد كه طي آن كليه مغـازه        شهر اصفهان 
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ايـن  . نـد  به اعتصاب عمومي در روز بعد دعوت شـده بود          اش در عراق    ي در خانه  اهللا خمين   آيت
يـك رهبـر    (ي  اهللا شيراز   و يا به وسيله آيت    ) حزب سياسي مخالف   (اعالميه يا توسط جبهه ملي    

اگرچه اين دو از عبارات مختلفي استفاده كـرده         . امضا شده بود  ) مذهبي مخالف مقيم در مشهد    
آميـز، بـدون هـيچ تظـاهرات و           اعتصابات كوچك مسالمت  :  بود بودند ولي دستوراتشان يكسان   

هـاي    بدون به مخاطره انداختن مشاغل، مقامات حكومت نظامي در مورد اين اعتصابات نظريـه             
كنند كه اين اعتصاب نيز ماننـد گذشـته فقـط در بـازار قـديمي و                   آنها تصور مي  . مختلفي دارند 
هايي كه بـاز باشـند تـا          هديد به خراب كردن مغازه    كارتر شهر و عمدتاً از طريق ت        مناطق محافظه 

به هر حال شديداً گيج شده بودنـد زيـرا از يـك طـرف               . حدي با موفقيت انجام خواهد گرفت     
گونه شواهدي در مورد تهديد موجود نبود و از طرف ديگر اعالميه نيز ظرف يـك روز بـه           هيچ

تصاب تقريباً به طور صددرصد     در حقيقت اين اع    .صورت مؤثري در همه شهر توزيع شده بود       
در تمامي نقاط شهر از جمله مناطق اصلي خريد و فروش با موفقيت به اجرا گذاشته شده بـود                   

شـود بـه      اي كه توسط كاركنان استخدامي اداره مي        رسيد فقط فروشگاههاي زنجيره     و به نظر مي   
ليـدي و سـاختماني     اي در ميـان كاركنـان هـيچ شـركت تو            غيبت عمـده  . اند  كار خود ادامه داده   

 كـه يـك شـركت بـا         بخصوصي وجـود نداشـت و تنهـا اسـتثناء در مـورد پلـي اكريـل ايـران                  
در اين كارخانه كه عمدتًا به دليل بـروز نقـصي           . باشد   است مي  گذاري مشترك دو پونت     سرمايه

ك به محصوالت پلي استر تعطيل شده حدود يكصد و پنجاه نفر از             در فرايند تبديل مواد آكريلي    
هـيچ  . انـد   كارگران بخش تعمير و نگهداري كه كاري براي انجام نداشتند دست از كـار كـشيده               

رسيد شهر از دستورات مندرج در اعالميه بـه           تظاهرات و درگيري صورت نگرفت و به نظر مي        
امي در اين مورد ابراز نگراني كردند زيرا تاكتيك         مقامات حكومت نظ  . كند  طور كامل تبعيت مي   

آنها مبني بر در هم شكستن اعتصابات از طريق ايجاد تفرقه در بين اعتصابيون كـه قـبالً موفـق                    
 فرماندار حكومت نظامي كه تمـام       سرلشكر ناجي . بود در اين مورد هيچ محلي از اعراب ندارد        

 شهر پرداخته بود گزارش داد كه نتوانست كسي را در شهر پيدا كند كه               زني در   روز را به گشت   
توانند   سربازان من مي  «او براي من توضيح داد كه       . اش كمك بخواهد    از او براي باز كردن مغازه     

آنها را از هر كاري منع كنند اما اگر رهبري داشته باشند سربازان هر چند كـه زيـاد هـم باشـند                       
اكنـون تالشـهاي    او هـم » .ها را به انجام كاري كه مايل نيستند مجبور نمايند       قادر نخواهند بود آن   

كند متمركز     هدايت مي  خود را براي پيدا كردن شخص يا گروهي كه اين فعاليتها را در اصفهان             
اسـم تمـامي    . كرده است ولي اعتراف نمود كه در حال حاضر هـيچ سـرنخي در دسـت نـدارد                 

شود اما او تـصور        مي به دست آورده مربوط به رهبراني در خارج از شهر اصفهان          افرادي كه او    
 شاهد يك اعتـصاب  از اول اكتبر تا كنون اصفهان     .كند كه در اينجا نيز تشكيالتي وجود دارد         مي

 صاب در تهرانكه انعكاس اعت  (يك روزه در بانكها و يك اعتصاب يك روزه در اداره مخابرات             
يـك اعتـصاب    ) الـف : رود كه شـاهد بـروز چنـين مـواردي باشـد             بوده است و انتظار مي    ) بود

اعتـصاب  ) ج.  اكتبـر  8اعتـصاب معلمـين در      ) ب.  اكتبر آغاز خواهـد شـد      7دانشجويي كه در    
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ومت برگزاري اعتصابات نامشخص بيشتر كه تا زمان برچيده شدن حك         ) د.  اكتبر 24عمومي در   
گذاري در ساعت چهارده و پانزده دقيقه بعـد از ظهـر روز اول                بمب .نظامي ادامه خواهد يافت   

اكتبر، دقيقاً پانزده دقيقه پس از خروج كارگران از محوطه، انفجاري در داخـل يـك هليكـوپتر                  
شينوك هوانيروز ارتش شاهنشاهي كه به همـراه سـاير هليكوپترهـا و خودروهـا در خـارج از                   

 پارك شده بود    عمير و نگهداري مركز پشتيباني ناحيه مقدم پايگاه هوانيروز در اصفهان          محوطه ت 
شواهد اوليه حاكي از آنند كه ماده منفجره نسبتاً پيچيده و از نوع مـواد بـسيار                 . به وقوع پيوست  

هـاي دوجـداره    ر بـين اليـه  قوي پالستيكي بوده كه با يك مكانيـسم زمـاني از طـرف داخـل د              
 فـوتي هليكـوپتر      در نتيجه انفجار قطعات جداشده تا شعاع بيست       . هليكوپتر جاسازي شده بود   

اي قـرار دارد و   محل انفجار كه يك پايگاه نظامي اسـت در منطقـه امنيتـي ويـژه        . پرتاب گرديد 
 با منطقـه آشـنايي دارنـد و         افسران ارتش آمريكا  . شود  توسط حفاظ امنيتي مضاعف نگهباني مي     

هليكوپتر مذكور پس از گذرانـدن يـك        . باشد  گويند اين منطقه از نظر فيزيكي كامالً امن مي          مي
تنها كـسي   .  روزه تعميرات اساسي كامل در انتظار يك پرواز آزمايشي در روز بعد بود             14دوره  

تكنـسينهاي آمريكـايي از     : كه در طول اين تعميرات به هليكوپتر دسترسـي داشـتند عبارتنـد از             
 كـه يـك شـركت ايتاليـايي بـا كارمنـدان              آگوستا شركت و پرسنل     ، هواپيماسازي هيوز  شركت

پرسـنل آمريكـايي نيـز      اگرچه از   . باشد و پرسنل هوانيروز ارتش شاهنشاهي ايران        آمريكايي مي 
تحقيقاتي به عمل خواهد آمد ولي ظن اصلي متوجـه پرسـنل نظـامي ايـران كـه بـه هليكـوپتر                      

دهـد كـه كليـه افـراد وي           سرهنگ شهناز فرمانده پايگاه گزارش مي     . باشد  اند مي   دسترسي داشته 
) نـون ـ م  بـه عنـوان مظ  (تـوان يكـي از آنهـا را    بچيزي كه «كارنامه امنيتي پاكي دارند و تاكنون 
  ».مستثني نمود به دست نيامده است

اي از مخالفين به همراه ترجمه ابتدايي آن كه توسط  در ادامه اين نامه هوايي اعالميه  : اعالميه
هـايي     چنين اعالميـه   ٭.باشد   و كارمند گزارشگر تهيه شده، ضميمه مي       مشاور استاني در اصفهان   

هاي قبلي برخالف متني كه پيوسـت شـده معمـوالً             گاني شده است ولي اعالميه     هم در اصفهان 
نويس و ناخوانا بوده و دربرگيرنده حمالتي به شاه و ساير مقامات بوده و گـاهي                  فتوكپي دست 

اعالميه پيوست چاپ خوبي دارد و طراحي       . شود  با پيچيدگي بيشتر خواستار انجام اقداماتي مي      
تفنگ رسم شده در باالي آن از حروف عربي بـه كـار رفتـه    (ن به كار رفته اي در آ    نسبتاً پيچيده 

و به عنوان درخواسـت بـراي تـداوم انقـالب تبليـغ مـؤثري               ) در شعارهاي قرآني تشكيل شده    
در مورد حوادث اخيـر اسـتفاده كـرده و نـشان            » متعارف جامعه «اين اعالميه از تعابير     . باشد  مي
واند بين مخالفين و شاه به وجود آيد و به نظر مـشاور اسـتاني   ت اي نمي دهد كه هيچ مصالحه   مي

اين اعالميه به جاي درخواست انجـام اقـدامات         . استدالل اين اعالميه قدرت تأثير بسزايي دارد      
خاص مردم را به صبر و بردباري فراخوانده و بر لزوم يك جنگ فرسايشي بلندمدت عليه شـاه        

                                                                 
  .م. متن اصلي اعالميه و ترجمه انگليسي آن را در لوح فشرده اسناد مالحظه فرماييد ٭
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هاي قبلي به مراتـب       تپاچگي مشهود در آن نسبت به اعالميه      اين اعالميه عليرغم دس   . تأكيد دارد 
  .خواند مي» مستشار نظامي« در ايران را هاآمريكاييتر بوده و تمامي  ضدآمريكايي

 رئيس ستاد حكومت نظامي از تغيير رويه آشكار مخالفين نگران شده   سرهنگ دارابي : نظريه
جويانـه گروههـاي بـزرگ        نظامي تنها در كنتـرل رفتـار سـتيزه        گويد كه حكومت      وي مي . است
تواند مؤثر باشد و در مقابل حمالت خاص يا سوءقصدها و يـا نافرمانيهـاي سـازمان يافتـه                     مي

 اشخاصي وجـود  گويد به هر حال در تهران     وي مي .تواند انجام دهد    كاري نمي   آميز هيچ   مسالمت
نه شواهدي ناشي از فعاليت مخالفين وجـود داشـته باشـد بـر ابقـاء      دارند كه تا زماني كه هرگو     

او از اين بيم دارد كه حكومت نظامي حتي تا مدت زيـادي     . حكومت نظامي اصرار داشته باشند    
 و  پس از اثبات عدم توانايي آن در مقابل چنين حوادثي نظير ترور يك رئيس پلـيس در مـشهد                  

ايـن عمـل بـه      . جا و اقدامات مردمي مانند اعتصابات عمومي باقي بماند        انفجار هليكوپتر در اين   
. اعتنايي مردم به تواناييهاي ارتش و همچنين بروز نارضـايتي در ارتـش منجـر خواهـد شـد                    بي

عالوه بر  . اظهارات وي تنها موردي نبود كه اخيراً درباره نارضايتي در ميان ارتشيان شنيده بودم             
تم كه اگر ناراضيان بخواهند بر روي اهداف خاصـي متمركـز شـوند،              اين نگران اين مسئله هس    

  . توانند هدفهاي جالبي باشند  و ساير نقاط ميي مقيم اصفهانهاآمريكايي
احترامي به خارجيان به طور كلي و آمريكاييان بـه طـور خـاص در                 گزارشات مربوط به بي   

مرتبـاً بـه    » يانكي گـو هـوم    «و  » خارجي«اي يافته است و ناسزاي        ه افزايش قابل مالحظ   اصفهان
حكومت نظامي كه در مقابل تظاهرات ابتدايي مؤثر بـود در صـورت تـداوم آن                . رسد  گوش مي 

   گافيكم                                    .تواند بهانه مشكالت بيشتر شود براي يك مدت طوالني مي
  

  86ره سند شما
  1357 مهر 12 ـ 1978 اكتبر 4  استفاده اداري محدود

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9651 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  9582تهران : مرجع

   پايان يافت ملي نفت ايراناعتصاب در بانك ملي و شركت: موضوع
 و شركت ملـي نفـت       ، اعتصاب در بانك ملي    هاي انگليسي زبان تهران     ـ به نوشته روزنامه   1
. ، خاتمـه يافـت     در سوم اكتبر و پس از آنكه تقاضاهاي اصلي اعتصابيون اجابـت گرديـد              ايران

رود    مديرعامل به آنها گفت انتظـار مـي         هنگامي كه جليل شركاء    گزارش شد كاركنان بانك ملي    
 به زودي شوراي دستمزد با تقاضاي آنها مبني بر تساوي حقوقشان بـا كاركنـان بانـك مركـزي                  

بـه تلگـرام مرجـع بـه عنـوان سـابقه ايـن              (نشسته خود پايان دادند     موافقت نمايد، به اعتصاب     
 300 ريال بابـت كمـك هزينـه غـذا و            500همچنين به كارمندان ماهانه     ) اعتراض مراجعه كنيد  

وي همچنـين قـول داد وام خانـه از    . ريال بابت همين امر براي هر فرزند پرداخت خواهد شـد   
كارمندان پس از سه سـال سـابقه كـار          . يش يابد  سال حقوق افزا   5/12 سال حقوق به     10معادل  
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حق استفاده از اين وام را خواهند داشت و كارمندان از بيمـه عمـر برخـوردار خواهنـد بـود و                      
 هفته افزايش خواهد يافت و باالخره كليه كارگران بر اساس طرح خـود              12مرخصي زايمان به    

  . بيمه درماني خواهند داشتبانك ملي
 سپتامبر آغـاز    23 كه از    اند اعتصاب در شركت ملي نفت ايران        ها همچنين نوشته    ـ روزنامه 2

.  درصدي در حقوق ثابت كاركنان موافقت كـرد        10شده بود، خاتمه يافت و شركت با افزايش         
، )صـدي  در 100يعنـي يـك افـزايش       ( ريال كمك هزينه غذا براي هـر روز          100افزايش شامل   

 ريال در هرمـاه و تهيـه زمـين بـراي تعاونيهـاي مـسكن                9000 تا   3000كمك هزينه مسكن از     
 10 به مأمور سـفارت گفـت        يكي از مقامات بلندپايه شركت ملي نفت ايران       . باشد  كارمندان مي 

بـه افـرادي بـا    هزينه مسكن  است و اينكه كمك» كمك هزينه صنعتي «درصد اضافه حقوق يك     
شود، مشروط بر اينكه از وام مسكن استفاده نكرده و خانه              ريال پرداخت مي   20دستمزد روزانه   

كنـد و    سازماني نيز در اختيار نداشته باشند ـ يك كارمند متأهل كه در خانه خودش زندگي مـي  
ده خواهـد    ريـال در مـاه اسـتفا       300از وام مسكن استفاده نكرده از كمك هزينه مسكن به مبلغ            

هـاي سـازماني اسـتفاده        با كمال تعجب آن دسته از كارمنـداني كـه نـه از وام و نـه خانـه                  . كرد
 ريال براي هـر روز  100كنند از كمك هزينه مسكن برخوردار خواهند بود، البته از نرخ كم   نمي
اين مقام اظهار عقيـده كـرد اگـر افـزايش دسـتمزدهاي روزانـه و كمـك                  . مند خواهند شد      بهره
 درصـدي نـسبت بـه       70ها را با هم جمع كنيم آنگاه برخي از كارمندان از افزايش حقوق                هزينه

 درصـد   50مند خواهند شد و متوسط افزايش حقوق كارمندان چيـزي حـدود               سال گذشته بهره  
  .خواهد بود

اجابـت كامـل   . اثرات اصلي فرونشاندن اعتـصاب بايـستي هنـوز احـساس شـود       : ـ نظريه 3
يون با توجه به رضايت آشكار دولت، باعث تشجيع كاركنان بخشهاي اصـلي             تقاضاهاي اعتصاب 

كاري   هاي مشابه خواهد شد تا از طريق اعتصاب و كم           صنعت و تجارت ايران براي اتخاذ شيوه      
دولت در ازاي برقراري آرامش موقت . شان شوند خواهان افزايش دستمزد و بهبود شرايط كاري

شود   اما احتماالً اين امر باعث افزايش تورم مي       . ان شده است  در صنعت تسليم تقاضاهاي كارگر    
خصوصاً آنكه اين نوع توافقات بيشتر باعث تقاضـاهاي كـارگري در ديگـر بخـشهاي اقتـصاد                  

  سوليوان                                                                                                           .شود مي
  

  87سند شماره 
  1357 مهر 12 ـ 1978 اكتبر 4  خيلي محرمانه

   ـ فوريسي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به   بغداد،دفتر حافظ منافع امريكا: از
  ، مسكو، پاريس، لندند، كويتآبا ، اسالم، آنكارار تهران دهاي امريكا سفارتخانه: رونوشت

  مشكل خميني: موضوع
 در اين كشور با توجه بـه چنـد          ا حضور خميني   در رابطه ب   تصميم دولت عراق  : ـ خالصه 1
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بيانيه شـديداللحن ايـران     . نكته از جمله تمايل به داشتن روابط حسنه با ايران اتخاذ خواهد شد            
رسد تا حد زيـادي در ايـن          ر به نظر مي    در كشو   جهت نگهداري خميني   مبني بر تقاضا از عراق    
  .پايان خالصه. رابطه مؤثر واقع شود

باشـد زيـرا از حـضور          در اين كشور داراي منافعي مـي       ـ عراق در رابطه با حضور خميني      2
 در بلندمـدت اسـتفاده      ميهمانان وي به عنوان يك اهرم رواني براي بهبود روابط ايران و عـراق             

 اي است كه نياز تداوم روند بهبود بخشيدن به رابطه با بغداد              شمشير غالف شده   خميني. كند  مي
اجـرا   هـم همـين وظيفـه را بـراي طرفهـاي ايرانـي              ادريس بارزاني . كند  را به تهران گوشزد مي    

  .كند مي
 در جهت اهداف خود و نه       خواهد مطمئن باشد كه از خميني        مي ـ با اين حال رژيم عراق     3

بس با همسايه بزرگتر خود انگيـزه         آتش   براي حفظ    تمايل عراق . كند  اهداف ديگران استفاده مي   
 در مقابـل ايـن      مقامـات بغـداد   . باشـد    مي اي شديد بر فعاليتهاي خميني    اصلي اعمال محدوديته  

انـد    حمايت كردهالمللي مبني بر اينكه در ايجاد اغتشاش در ايران از خميني      اخبار مطبوعات بين  
  .دهند يد نشان ميالعمل شد بيش از حد عكس

ثباتي عمده    احتمال بروز بي  .  تكان خورده است    شديداً از وقايع افغانستان    ـ رهبريت عراق  4
 نـسبت بـه يـك ايـران         بـا وجـود اينكـه عـراق       . باشد  وجه امر خوشايندي نمي     در ايران به هيچ   

طمينان بسيار دارد ولي در همسايگي خود يـك ايـران           قدرتمند و متحد با غرب احساس عدم ا       
تـوان بـراي      دليل ديگـري نيـز مـي      . پسندد   ايراني را كمتر مي     با يك قذافي   تحت سلطه شوروي  

  . ايراد نمودتحت كنترل نگهداشتن خميني
 درصـد   50 را بـر روي      ن بايـستي تـأثير حـضور خمينـي         رهبريت ايـن كـشور همچنـي       -5

توجه اين رژيـم بـه امنيـت داخلـي اولويـت            . ازجمعيت شيعه مذهب خود در نظر داشته باشد       
رتمنـد كـه رفتـار       در كشور به عنوان يك پناهنـده سياسـي قد          نگهداشتن خميني . اصلي را دارد  

بيرون رانـدن وي بـه منزلـه نقـض     . متعادلي داشته باشد منعكس كننده اعتبار دولت خواهد بود        
حـال بـا    . ارزشهاي سنتي اعراب و همچنين احساسات مذهبي بسياري از عراقيها خواهـد بـود             

 بر اساس درخواست ايران اوضاع ممكـن اسـت           به زنداني كردن خميني    متهم شدن رژيم عراق   
  .فرق داشته باشد

خطـر وي   .  مسئله مشكلي به وجود آورده است       براي هر دو كشور ايران و عراق       ـ خميني 6
تر باشد ولي در مورد عواملي كه بايستي بـه           ممكن است كم    در مقايسه با تهران    نسبت به بغداد  
بـين دو   (گيري در مورد محل اقامت بعـدي وي در نظـر گرفـت هـيچ اختالفـي                    هنگام تصميم 

 حضور وي در اينجا يـك فرصـت بـالقوه بلندمـدت در اختيـار عـراق                . وجود ندارد ) كشورـ م 
يد از اين موضوع واهمه داشته باشند كه اگر قـرار شـود           با گذاشته است اما بكر و صدام حسين      

 سقوط كند و يـا اگـر ايـران بـا اسـتفاده از               دولت ايران بر اثر روحيه منتشر شده توسط خميني        
ست از چنـين    جويانه انجام دهد هرگز نخواهند توان        اقدامات تالفي  امكاناتي كه دارد عليه عراق    
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 بدرفتاري كند تأثيرات آن بر جماعت مسلمان        و اگر با خميني   . اي استفاده نمايند    امكانات بالقوه 
   چه خواهد بود؟شيعه عراق

كنـد كـه در چنـين         اي كه دولت ايران اتخاذ كرده ايجـاب مـي           ـ مواضع محكم و يكپارچه    7
 كاسـه از آش   احساس كند كه خمينياگر رژيم عراق. راني دقت بيشتري به عمل آيد  شرايط بح 

خواهد به    داغتري خواهد شد ممكن است وي را با يك هواپيما روانه كند تا هر كشوري كه مي                
  .وي پناهندگي بدهد

ك كشور مسلمان چنين كاري بكند اما اين امكان         به نظر ما در عين حالي كه ممكن است ي         (
هم وجود دارد كه يك كشور غربي كه تعـداد قابـل تـوجهي از پناهنـدگان غيرفعـال ايرانـي را           

با اين حال اگر دولت ايران مشخص نمايد كه حضور مـستمر            .) پذيرفته چنين كاري انجام دهد    
 به جاي مضر بودن نسبتاً مفيد خواهـد بـود حـدس              براي روابط ايران و عراق      در نجف  خميني

 نيز خطر نگهداري وي در اينجا را بپذيرد و اقدامات الزم براي مراقبـت               زنيم كه رژيم بغداد     مي
زمـره امـور جـاري      با توجه به اينكه انجـام مراقبتهـاي خـوب در            . از اعمال وي را اتخاذ نمايد     

كنيم كه آنها در مـورد حـد قابـل قبـول اعمـال                باشد ولي ما تصور مي       نمي دستگاه امنيتي عراق  
                                              . و آزادي عمل وي به ديدگاههاي ايرانيان توجه خواهند داشتكنترل بر مراجعات خميني

  پك
  

  88سند شماره 
  1357 مهر 13 ـ 1978 اكتبر 5  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9742 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
)   ه(،  9582تهـران   ) د(،  9651تهـران   ) ج(،  9252تهـران   ) ب(،  9584 تهران) فال: (مرجع
  9617تهران 

   اكتبر5 و 4گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع    
 و برخوردهاي شديد در ساير شهرها امنيت را مختـل           خشونت مداوم در كرمانشاه   : خالصه
نـويس اليحـه آزادي عمـل مطبوعـات بـه           ساسي در طرح پـيش    اعالم تجديدنظر ا  . نموده است 

هـاي زنـدانيان سياسـي، زد و           در بازنگري پرونـده    وسيله دولت، اجازه مشاركت به كانون وكال      
شاه دو يـا سـه چهـره را         . بندهاي سياسي در صحنه مجلس و درون حزب سرعت گرفته است          

مخالفين براي اعتـصاب    . زد و بند براي مقام ادامه دارد      تشويق به تشكيل حزب نموده است اما        
. كنند و ناآراميهاي كارگري براي دولت دردسرهايي درسـت نمـوده اسـت              هفتم اكتبر تالش مي   

صـحنه دانـشگاه    . رسد كه دولت به تمام درخواستهاي مالي تن دردهـد           بدين ترتيب به نظر مي    
  .پايان خالصه. هنوز ناآرام است

 اكتبر حكايت از ادامه خشونت در كرمانشاه در روزهاي يكـم تـا سـوم                ـ مطبوعات پنجم  1
يـك رهبـر    . باشـند    نفر مـي   12هاي اين خشونت طبق اعالم مقامات دولتي          كشته. كنند  اكتبر مي 
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با توجه به عـدم     (اند    هزار نفر در تظاهرات شركت داشته       مذهبي به مطبوعات گفته است كه سي      
روحاني به نفع خود حرف زده است، بـه ايـن رقـم شـك               امكان شمارش جمعيت و اينكه اين       

واقعيـت ممكـن   . كنند  رقم سه يا چهار هزار نفر را ذكر مي   منابع مربوط به وزارت كشور    . داريم
  )است چيزي بين اين دو رقم باشد

فقـت مقامـات بـا       در اداره آموزش و پـرورش بعـد از موا          تحصن معلمين مدارس كرمانشاه   
  .درخواست آنها مبني براستفاده از يك سالن اجتماعات محلي براي جلسات پايان يافت

. انـد    نفر ذكـر كـرده     250شدگان درگيريهاي كاشان را       ـ مطبوعات چهارم اكتبر رقم زخمي     2
 در سوم اكتبـر پلـيس همـدان       . والدين و معلمين به دخالت پليس در تظاهرات اعتراض نمودند         

تظاهرات يك گروه صدنفري از دختران را كه با حمل پالكارد و شعار همراه بود با اسـتفاده از                   
تـرين شـهر ايـران پلـيس          در شـاهي شـمالي    . نشاني شهر متفرق نمود     پاش آتش   هاي آب   ماشين

ا تظاهراتي را كه عليه سيستم آموزشي برپا شده بود بعد از اينكه پسران و دختران بهم پيوستند ب               
 تا حصول توافق مبني بر عدم دخالت پلـيس          آباد معلمين در خرم  . آور در هم شكست     گاز اشك 

اند، از رفتن به      آموزان در شهر و آزاد نمودن معلميني كه قبالً بازداشت نموده            در فعاليتهاي دانش  
  .نمايند كالسها خودداري مي

در دوم اكتبر تظاهراتي برپا كردند و خواستهاي خـود          ) كردستان (گروههايي از مردم در بانه    
آزادي زندانيان سياسـي،    :  بند به فرماندار ارائه دادند، برخي از اين خواستها عبارتند از           14را در   

محاكمه مجدد بعضي از زندانيان، تعويض شهردار، اصالح و بهبود شـرايط تحـصيلي، انحـالل                
ف، بهبود تسهيالت بهداشتي، آموزشي و كشاورزي، بـه دنبـال ارائـه ايـن ليـست                 اطاقهاي اصنا 

  . از كار استعفا دادند)صليب سرخ(شهردار و رئيس سازمان شير و خورشيد سرخ 
 مرجـع ب  (نويس طرح قانون مطبوعـات        ـ در چهارم اكتبر، دولت اعالم نمود كه در پيش         4
تجديدنظر نموده و كنترل امتيازات و ارشاد مطبوعات را از يك كميسيون ويـژه دولتـي                ) 9252

در همـين زمـان،     .  هنوز اعالم نشده اسـت     جزييات. ن انتقال خواهد داد   نگارا  به انجمن روزنامه  
 مالقـات كـرد و اظهـار نمـود كـه            (NIRT) وزير با كاركنان راديو و تلويزيون ملي ايـران          نخست
هاي گروهي بايد آزاد باشند و سانسوري وجود نداشته باشد، اگـر چنـين چيـزي روشـن         رسانه

اي كه قبالً در      كننده  دولت مقررات محدود  : نظريه(شود نظريات مخالفين نيز بايد منعكس گردد        
بود فعالً مسكوت گذارده و اظهار تمايل دولت نيز نـسبت      اليحه استقالل دانشگاه منظور نموده      

نگاران را اميـدوار نمـوده اسـت كـه سـرانجام نتيجـه                به اجراي آزادي عمل مطبوعات، روزنامه     
  .)توانند پشتيباني نمايند ها مي چيزي خواهد بود كه همه رسانه

 در چهارم اكتبر داشت      مديره كانون وكال   هيأتبا   در مالقاتي كه      وزير دادگستري  ـ باهري 5
گفت كه كميسيون مخصوصي جهت رسيدگي به پرونده آزادي زندانيان سياسي تشكيل خواهد             

ه شـركت   را نيـز در ايـن كميتـ     خاطرنشان نمود كه در نظر دارد نماينده كانون وكال         باهري. شد
مـورد اسـت و        به وزير دادگستري گفته است كه وجود حكومـت نظـامي بـي             كانون وكال . دهد
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هاي سياسي دولـت بـه        مشي   نيز اغلب به عنوان يك ابزار براي خط        گفت كه وزارت دادگستري   
 سـپتامبر   8 درخواست تنبيه مـسببين كـشتار        تر باشد و    كار گرفته شده بود و الزم است كه قوي        

  .وزير دادگستري قول داد كه سازمان قضايي را تقويت نمايد.  را نمودميدان ژاله
ـ تالشهايي كه در جهت تشكيل جلسه غيرعلني مجلس در سوم اكتبر صورت گرفته بـود                6

.  شده بـود بـا شكـست روبـرو شـد            امضاء جمع  20 امضاء مورد نياز فقط      66به علت اينكه از     
اي را كه به گفتـه او مطبوعـات           ، رئيس مجلس به خبرنگاران گفت كه او رياست جلسه         رياضي

. اند بـه عهـده نخواهـد گرفـت          آن را به يك جلسه مبارزه براي پست رياست مجلس تنزل داده           
فـتم اكتبـر انتخـاب      رئيس جديد مجلس در اولين جلسه بعد از گشايش جديـد مجلـس در ه              (

چنين به خاطر حفظ پستي  بخشي از ناراحتي رياضي به خاطر جدي بودن او و هم). خواهد شد
 سال با موفقيت آن را اشغال نموده و اكنون مورد تهديد يك چهـره قـديمي حـزب                   15بود كه   
 بـه محـض اينكـه مـشاهده نمـود كـه             جواد سـعيد  .  قرار گرفته بود    به نام جواد سعيد    رستاخيز

 كـه   تواند به عنوان رئيس جديد مجلس انتخاب شود بالفاصله از دبيركلي حـزب رسـتاخيز                مي
حتي مطبوعات متقاعد شده بودنـد      . فقط دو هفته بود كه بدان شغل گمارده شده بود استعفا داد           

 كه به خاطر سـنش ديگـر قـادر بـه رياسـت               به رياست مجلس آينده به جاي رياضي       كه سعيد 
  رود رئيس جديد معاون قبلي شريف        انتظار مي  در مورد مجلس سنا   . نيست برگزيده خواهد شد   

  .ي، سناتور محمد سجادي باشدامام
.  نـشانه آشـفتگي صـحنه سياسـي اسـت           به ترك حزب رستاخيز    جوالنه سعيد ـ تصميم ع  7
 نتوانست حدنصاب را در جلسه سوم اكتبر كه جلسه نهـايي بـود               اجرائيه حزب رستاخيز   هيأت

 هيـأت قـام تعـدادي از اعـضاء        در اين انت  . لذا جلسه به دهم اكتبر موكول گرديد      . به دست آورد  
خاطر شده و گفتنـد تـا جانـشيني انتخـاب نـشود اسـتعفاء او                   رنجيده اجرائيه از استعفاي سعيد   

  .پذيرفته نيست، تعداد معدودي نيز گفتند كه نيازي به اضمحالل حزب رستاخيز نيست
ط در سازمانهاي سياسـي  رسد ـ منابع مربو   ـ گزاشات احزاب جديد مرتب به سفارت مي 8

هاي سياسـي صـحبت كـرده و بـه            كنند كه شاه خود حداقل با دو نفر يا بيشتر از چهره             بيان مي 
قطعـاً  . عقيده آنها به آنها چراغ سبز نشان داده كه جلوتر بروند و احزاب سياسي تـشكيل دهنـد          

  و كافي وزير اوقاف صحبت نمـوده و بـه نهاونـدي             وزير علوم و آموزش عالي     شاه با نهاوندي  
اصرار نموده است كه طبق طرحهايي گروهش را از يك گروه سياسي تغيير دهد و به كافي نيـز      

پيغام مشابهي نيز ممكن است به آزمون وزير        .  را احيا نمايد   پيشنهاد نموده است كه حزب مردم     
 را بـه حـزب   د تا حزب ايران را مجدداً احيا كنـد و باقيمانـده حـزب رسـتاخيز              كشور داده باش  

  .ديگري تبديل نمايد
اگر چه ) مرجع ج(باشد  ـ ناآراميهاي كارگري كم كم در حال ايجاد دردسر براي دولت مي      9

، )د(ت مرجع   طبق گزارشات واصله، اعتصابات شركت نفت، مخابرات و بانكها خاتمه يافته اس           
اما گروههاي زيادي هنوز يا در حال اعتصابند و يا قصد آن را دارند مثـل پرسـتارها، كـارگران                    
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وزير در چهـارم اكتبـر        دولتي، نخست   شركت دخانيات، معلمين و كارگران برخي شركتهاي نيمه       
د بـا    اعتصاب در بخش دولتي فيصله داده و اضافه كرد كه در برخور            50به سفير گفت كه او به       

اين اعتصابات ماليمت الزم است، كابينه دولـت ايـران در سـوم اكتبـر تـصميم گرفـت ضـمن             
. قيمت در اختيار آنـان قـرار دهـد          هاي ارزان   افزايش حقوق كارمندان، وامهايي براي خريد خانه      

معلوم نيست كـه    . اين عمل به منظور جلوگيري از اعتصاب عمومي هفتم اكتبر طرح شده است            
 موفقيتي داشته باشد يا نه اما مذاكرات مفصلي بين كارمندان و دولـت در چنـدين    اين تمهيدات 

 مورخه پنجم اكتبر مشكالت اساسي دولت را به شرح          تهران ژورنال . وزارتخانه در جريان است   
د شكايات بر حقي وجود دارد اما ارضاي اينها موجب افزايش تورم خواهـ         : زير بيان كرده است   

گويد قراردادن دولت در وضعيتي كه يا تسليم شود و يا مردم را از خـود                   مي تهران ژورنال . شد
هايي وجود دارد كه      نشانه«ها باشد و معتقد است        بيگانه نمايد ممكن است هدف سياسي بعضي      

بدون شك : نظريه(» .باشد اي در حال فعاليت براي مقاصد خود مي    جريانهاي سياسي پشت پرده   
كنند بويژه كارمنـدان      هاي سياسي براي رسيدن به مقاصد خود گروههايي را تحريك مي            دسيسه

اقدامات دولت براي فيصله سريع     ). دولت را، ولي شكايات بر حقي هم بدون شك وجود دارد          
 فيـصله دادن بـه     .اعتصابات به وسيله راضي كردن اعتصابيون داراي عواقب وخيمي خواهد بود          

اعتصابات تا آنجا كه براي ما معلوم شده است با افزايش نسبتاً زيادي در مزاياي شغلي صورت                 
زيرا افزايش حقوق نياز به اقدامات كميسيون حقوق كارمندان دولـت دارد كـه وقـت                (گيرد    مي

 178مثل افزايش حق مسكن و كمكهاي غذايي كه در يك مورد خـاص تـا                ) گيرد  زيادي را مي  
البتـه عواقـب    ( درصد حقوق دريافتي كارمندان بوده است        100 تا   50ثر موارد از    درصد و در اك   

  ).مالي تورم آن نيز آشكار است
ها و دانشگاهها در حـال حاضـر بـه            دانشكده. ـ وضعيت دانشگاهها هنوز نامتعادل است     10

ا در اين ميان دولت ايران به آرامي بـا دانـشگاهه          . صورت جدي يك اتحاديه دانشجويي هستند     
در مـوارد زيـادي     .  نباشـد  زمـان   همها و دانشگاهها        كند كه تاريخ گشايش دانشكده      مشورت مي 

به طوري كه ما متوجه شديم بعـضي    . موعد مقرر بازگشايي به تاريخ اكتبر موكول گرديده است        
ها ممكن است در اين تاريخ باز شوند اما بقيه به فاصله چند روز يا يك هفته بعد بـاز                      دانشكده

ها و مديران فكر      گيرد كه بعضي از دانشكده      اين اقدامات به اين جهت صورت مي      . هند شد خوا
در چنـد  . كنند كه اگر كالسها طي يك يا دو هفته باز شوند مشكلي به وجـود نخواهـد آمـد      مي

 بـا آرامـش و       و دانـشگاه اصـفهان      تهـران  نام در دانـشگاه ملـي       روز گذشته به خاطر اينكه ثبت     
امـا مـشكالت عمـده در دانـشگاه         . بيني بيشتر شده است     عالقمندي انجام و پايان گرفته خوش     

وان از  تـ    را در واقـع مـي      چگونگي استقرار كالسها در دانشگاه تهـران      . گردد  بيني مي    پيش تهران
 امضاء عليه دولت ايـران بـه خـاطر          200 سپتامبر كه با     30اعالميه دانشگاهيان منتشره در تاريخ      

  . كشتاري كه توسط حكومت نظامي انجام شده استنباط نمود
 و همچنين معاون طرح دانشگاه      هاي دانشگاه تهران    در ميان امضاءكنندگان رؤساي دانشكده    
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اند اكنون نيز مانند شش ماه گذشته بـا           آنهايي كه براي سفارت شناخته شده     . شوند   ديده مي  ملي
  سوليوان                                                                                   .شوند اين امور درگير نمي

  
  89سند شماره 

  1357 مهر 13 ـ 1978اكتبر  5  استفاده اداري محدود
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9744 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  9651 ب ـ تهران 9582 الف ـ تهران: مرجع
   در ايرانناآراميهاي كارگري: موضوع

عليرغم تصميم دولت مبني بر اعطـاي وامهـاي سـهل مـسكن بـه مـستخدمين                 : ـ خالصه 1
كشوري و دورنماي موافقت دولت جهت افزايش بيـشتر حقـوق خـدمات كـشوري، سـازمان                 

 اكتبر دست به اعتصاب خواهد زد مگر آنكـه دولـت            7خدمات كشوري ايران تهديد كرده روز       
هـا موافقـت      ه افزايش صد درصدي در حقوقها و كمك هزينه        با فهرست مطول تقاضاها از جمل     

، بانك ملي: سازمانهايي كه اعتصاب در آنها اخيراً فرونشسته يا هنوز ادامه دارد عبارتند از         . نمايد
، بانك  ، شركت انحصاري دخانيات   ن، شركت بيمه ايرا   ، شركت ملي نفت ايران    شركت مخابرات 

ل ، به عالوه گزارشاتي دا     و توانير  هاي شهري شهرداري تهران     ، اداره برنامه  )خصوصي (اعتبارات
  و تبريـز    اكتبر و توقف كار در بيمارستانهاي تهران       4 در   بر اعتصاب در سازمان برنامه و بودجه      

  .پايان خالصه. وجود داشت
المدت    اكتبر تصميم گرفت به كارمندان كشوري وام مسكن كم بهره و طويل            3ـ دولت در    2

 بدين وسيله از مشكالت احتمالي از ناحيه سازمانها و خدمات شهري جلـوگيري شـود      بدهد تا 
ها، ميزان بهره و زمان بازپرداخت وامها با توجه به پايه حقوق افـراد متقاضـي                  به نوشته روزنامه  

 7/1 ريـال در مـاه،       30000تعيين خواهد شد، به مستخدمين كشوري بـا پايـه حقـوق كمتـر از                
 درصد بـراي شهرسـتانها و بـا         3 و    درصد براي تهران   4با بهره   )  دالر 24113(ميليون ريال وام    

ها اعطا     ساله براي شهرستاني   25 و بازپرداخت     ساله در صورت اقامت در تهران      20بازپرداخت  
 3اكثر  ريـال از وام بـه ميـزان حـد    50000 تا 30000كارمندان با حقوق پايه ماهانه  . خواهد شد 

 درصد در شهرستانها برخـوردار      5 و    درصد در تهران   6با نرخ بهره    )  دالر 44553(ميليون ريال   
كم و كيـف و   . سال خواهد بود20 سال تا   15مدت بازپرداخت براي اين گروه از       . خواهند شد 

نهـا از محـل     آقـول كـه پـول         تاريخ اجراي اين برنامه وام مسكن هنوز معلوم نيست و اين نقل           
تـأمين خواهـد    ) شـود    شروع مي  1979 مارس   21كه  (هاي مربوطه     بودجه سال آينده وزارتخانه   
 ريـال   50000به مستخدمين كشوري با حقوق ماهانه بيش از         . افزايد  شد بر پيچيدگي مسئله مي    

 مونمنوچهر آز . وامهايي با امتيازات ويژه داده خواهد شد و دولت بعداً آن را اعالم خواهد كرد              
وزير امور اجرايي طي يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد كه مسئله حقوق مستخدمين كشوري              
در كابينه مورد بحث قرار گرفته و اينكه در جلسه بعدي كابينه تصميماتي در ايـن بـاره اتخـاذ                    
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ستخدمين ها حاكي از آن اسـت كـه دولـت بـا افـزايش حقـوق مـ                   مطالب روزنامه . خواهد شد 
  . درصد موافقت كرد50كشوري تا 

جويانه از سوي دولت، تهديـد بـه اعتـصاب در هفـتم اكتبـر                 ـ عليرغم اين اقدامات آشتي    3
 فهرستي از   هاي انگليسي زبان تهران     روزنامه. توسط كاركنان سازمان خدمات شهري پابرجاست     

 درصـدي در    100افـزايش   : انـد    كـرده  تقاضاهاي كارمندان خدمات شهري را بدين شرح عنوان       
 مـسكن،    حقوق و مزاياي كليه مستخدمين كشوري، افزايش ساالنه حقوق پايه و كمـك هزينـه              

يك طرح نهادي براي پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب، افزايش چشمگير در كمـك هزينـه                 
 دادن  غذا، خدمات درماني مجاني، تحقيق درباره طرح حقوق مستخدمين بازنشسته كـشوري و            

  .حقوق بازنشستگي متناسب با حقوقهاي مربوطه
عليـرغم گزارشـات    . گذارد  ـ تعداد سازمانهايي كه دچار اعتصاب هستند رو به افزايش مي          4

 به اعتـصاب    كاركنان شركت ملي نفت ايران    ) زمان ارسال گزارش مرجع ب    (مطبوعاتي تاكنون   
 در چهـارم اكتبـر      زارشات خبري يك سخنگوي شركت ملـي نفـت ايـران          بنا به گ  . اند  ادامه داده 

اظهار داشت كه برخي كاركنان با افزايش ده درصدي حقوقها مخالفت كرده و خواهان افـزايش    
 درصد افزايش در كمك هزينه مسكن، بيمه و خدمات درماني 10 درصدي در حقوق پايه و  20

 پـس از حـصول      حال اين سخنگو متذكر شد كه اعتصابيون در پااليشگاه آبادان         در عين   . هستند
  .توافق موقتي با مديريت در خصوص افزايش حقوق و مزايا بر سر كارهايشان بازگشتند

 ايـران   هاي ارتباط جمعي در پنجم اكتبر اعالم كردند كه كاركنان شركت مخابرات             ـ رسانه 5
در چهارم اكتبر به اعتصاب خود خاتمه دادند و يك تعهد كتبـي از مـديريت شـركت دريافـت                    

 از  كارمندان شركت مخابرات ايران   . كردند مبني بر افزايش صد درصدي در كمك هزينه مسكن         
 قول داده شد كه مسئله افـزايش        افزايش سريع در ميزان حقوق پايه برخوردار نشدند اما به آنها          

 مديره مطرح خواهد شد و اينكه اين افزايش در بودجه سـال مـالي آينـده                 هيأتحقوق آنها در    
  .منظور خواهد شد

 50افـزايش   : بنا به گزارش، فهرست تقاضـاهاي اوليـه كارمنـدان شـامل ايـن مـوارد اسـت                 
 و ين و مـديرعامل مـالو  درصدي در حقوق، تحقيق در مورد وضعيت مالي سرمهندس فرخنـدر      

كه متوسـط حقوقـشان بيـشتر از        (اعالم نتايج آن، و تقاضا براي اخراج كليه كارمندان قراردادي           
، تقاضـاي كارمنـدان   نظـر منـافع آمريكـا       يك نكته قابل توجـه از نقطـه       ). كارمندان رسمي است  

و ) منظور كارمندان بل اينترنشنال   ( ايران جهت اخراج كليه كارمندان آمريكايي        شركت مخابرات 
  .اختصاص دادن حقوق دريافتي از سوي آنها، براي بهبود وضعيت كارگران ايراني

، بانك  دخانياتشركت ملي   : ـ ديگر سازمانهاي اعتصاب زده در چند روز اخير عبارتند از          6
كاركنان دخانيات صبح روز چهارم اكتبر دست بـه         . ، و توانير   با سرمايه مشترك فرانسه    اعتبارات

كارمندان بانـك   . اعتصاب زدند و خواستار كاهش ساعات كار و افزايش مرخصي ساالنه شدند           
 در تهران و در چندين شهرستان در سوم اكتبـر اعتـصاب كـرده و تقاضـا كردنـد كـه                      اعتبارات
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 جبـران    و بانـك ملـي     كسري حقوق و مزاياي آنها در مقايسه با دستمزد كارمندان بانك مركزي           
  .گردد

 بـه دسـتمان نرسـيده امـا گزارشـات      ي كارمندان تـوانير  تاكنون اطالعاتي درباره درخواستها   
 آباد   و فرح  ، شهريار ها حاكي است كه كارگران شركت و ايستگاههاي قدرت در طرشت            روزنامه

. رار دهنـد  اند تا مشكالت خـود را بـا مـديريت شـركت مـورد بررسـي قـ                   مالقاتي با هم داشته   
 در چهارم اكتبر دست به يك اعتصاب يك روزه           در تهران   و شهرام  كارگران بيمارستانهاي ونك  

زدند و پس از دريافت قول مساعد مبني بر بررسي دلسوزانه تقاضاهايشان بـر سـر كارهايـشان                  
 اعتصاب كـرده و      بهياران شاغل در بيمارستانهاي مجاور دانشگاه آذرآبادگان       در تبريز . بازگشتند

ريزي شـهري     هيچ خبري درباره رفتار اعتصابيون در بخش برنامه       . خواهان دستمزد بيشتر شدند   
يد كردند كه مشكالت كاري در آنجـا وجـود          ها تأي    نداريم غير از آنكه روزنامه     شهرداري تهران 

  .داشت
 سـفير در عـصر روز چهـارم اكتبـر            در گفتگوهاي خود با سـوليوان      ـ جعفر شريف امامي   7

وي تأييد كرد كـه ايـن مـوج اعتـصابات           .  اعتصاب فرونشانده شده است    50عنوان كرد حدود    
  .يران خواهد داشت ولي افزود اين قيمتي است كه بايد پرداخت شوداثرات جدي بر اقتصاد ا

رسـد كـه دولـت خـط مـصالحه را در       مدت بديهي به نظـر مـي   حداقل در كوتاه: ـ نظريه  8
كند تا اينكه به      هاي آنها را اجابت مي      برخورد با اعتصابات در پيش گرفته است و بيشتر خواسته         

اثـرات ايـن امـر    . رامش در بخش كارگري حفـظ شـود  خطر تشنج تن در دهد تا بدين وسيله آ   
شـود و   حداقل تاكنون چنين بوده است كه يك اعتصاب باعـث تـشويق اعتـصابات ديگـر مـي               

ناپـذير اسـت و آن اينكـه          بـروز يـك نتيجـه اجتنـاب       . انتهايي نيز براي اين روند متصور نيست      
 و كـسري بودجـه خواهـد        توافقات به عمل آمده اثرات شديدي بر اقتصاد ايران از نظـر تـورم             

                                                                     .ميزان اين تأثيرات تا فرونشستن گرد و غبارها معلوم نخواهد شد. داشت
  سوليوان

  
  90سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 مهر 16 ـ 1978 اكتبر 8  9768: شماره گزارش

   تهران،تر وابسته دفاعي آمريكادف: از
   ـ اقيانوس آرام در اروپاسرفرماندهي كل نيروهاي آمريكا: به

  دهد  استعفا مي از مقام سفير ايران در پاكستانژنرال نصيري: موضوع
 روزنامه انگليسي زبان ايران كـسب       2اين گزاش حاوي اطالعاتي است كه از        : ـ خالصه 16

ي بـه عنـوان سـفير ايـران در      اهللا نصير   اطالعات در ارتباط با استعفاي ارتشبد نعمت      . شده است 
  .باشد  ميپاكستان
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  . حذف شده است21 تا 17رديف 
هاي گروهـي انگليـسي زبـان ايـران      اطالعات زير از رسانه: جزييات) بندي بدون طبقه(ـ  22

  .كسب شده است
اهللا    ارتـشبد نعمـت    )سـاواك  (رود كه رئيس پيـشين سـازمان امنيـت كـشور            ـ انتظار مي   الف
ي، از سوي يك دادگاه نظامي به خاطر اتهامات ادعا شده مبنـي بـر غـصب كـردن امـوال                     نصير

  .عمومي مورد بازجويي قرار گيرد
ـ قبل از هرگونه اقدامي عليه ارتشبدي كه زماني همه قدرت را در ايران به دست داشت،                  ب

 دولتـي درون دولـت نخواهـد بـود          بود كه از اين به بعد ديگر ساواك        قبالً اعالم شده     در تهران 
اين اعالميـه در مجلـس از سـوي سـناتور جـالل             . كردند  چنان كه بعضي از مردم مطرح مي        هم

  . صادر گشتنائيني
 بـه مقـام سـفير ايـران در          ز تعويض او به عنوان رئيس سـاواك        كه بعد ا   ـ ارتشبد نصيري   ج

يك سـخنگوي وزارت امـور خارجـه        .  منصوب شده بود ديروز از اين مقام استعفا داد         پاكستان
  .گفت كه شاهنشاه استعفاي او را پذيرفته است

 سوي اعضاي مجلس به دليل اتهامـات ادعـا شـده راجـع بـه فـساد و          از ـ ارتشبد نصيري   د
، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت       دستورات شكنجه در خالل تصدي او به عنوان رئيس ساواك         

ه  مسئول گسترش نارضايتي عمومي به طور وسـيع بـود          چنين گزارش شده است كه نصيري       هم
  . است كه در جلسه مجلس بحث شد

 كه  چنين ذكر شده است كه نصيري در يك رسوائي مهم با ميلياردر معروف هژبر يزداني                هم
  .زنداني است دست داشته است

 همدسـتي هژبـر     ، نصيري را متهم به درگير بودن در موارد فساد بـا           ـ سناتور جالل نائيني       ه
 743يكـي از مـوارد دريافـت        .  گزارش زنداني شده اسـت، كـرده اسـت         13 كه بر طبق     يزداني

 بـه عنـوان    درصدي بـوده كـه او بـراي دريافـت ايـن وام از نـصيري       3ميليون دالر وام با بهره      
  .شريكش استفاده كرده است

گونه ربطي به ارتـشي     هيچ ز اعالم شد كه در بسياري از موارد اتهامات عليه نصيري          ـ ديرو و
  .بودن وي ندارد، لذا وي از سوي يك بازپرس دادگاه غيرنظامي بازجويي خواهد شد

 موقعيت خـود بـه عنـوان رئـيس سـازمان             چنين است كه او از     ـ اتهامات بر عليه نصيري    ز
 سوءاستفاده كرده است و به قولي بودجه دولت را عمـالً در راههـاي غيرمناسـب                 امنيت كشور 

  .خرج كرده است
ــ ــهاتنظري ــزارش    تهي ــده گ ــه (كنن ــي محرمان ــماره  ) خيل ــهاي ش  و 6846، 33478گزارش

  به عنوان سفير ايران در پاكـستان       نتصاب ارتشبد نصيري  ، اطالعاتي در ارتباط با ا     6846033778
اطالعات بيـشتر   .  فراهم كرده است    به عنوان رئيس جديد ساواك     و انتصاب ارتشبد ناصر مقدم    
  . به محض دريافت فرستاده خواهد شددر رابطه با ارتشبد نصيري
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  فوري. سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9787ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
كند؛ رئيس جديد مجلس  شاه مجدداً بر اعطاي آزاديها تأكيد مي: گزارش سياسي: موضوع

   معرفي شدانتخاب شد؛ باالخره حزب نهاوندي
 اكتبر تأكيد كرد كه اعطاي آزاديهاي 6شاه در سخنراني اجالس افتتاحيه پارلمان در        : خالصه

ا پذيرش خطاهاي گذشته درخواست آرامش عمـومي نمـود تـا            سياسي ادامه خواهد داشت و ب     
 در انتخابات براي تعيين      دبيركل سابق حزب رستاخيز    سعيد. بتوان دموكراتيزه كردن را ادامه داد     

 رسـماً اعـالم     گروه تحقيق وزير نهاونـدي    . جانشين رياضي به عنوان رياست مجلس پيروز شد       
. كميـسيون بازرسـي شاهنـشاهي منحـل شـد         . كرد كه به يك حزب سياسي تبديل خواهد شـد         

  .پايان خالصه. باشد اي مي وضعيت نظم عمومي عنوان تلگرام جداگانه
ـ سخنان شاه در اجالس افتتاحيه مجلس اساساً اعالم اين مطلب بود كـه اعطـاي آزاديهـا                  1

تر از حد مورد انتظـار بـود، همچنـان             كه وي تأكيد كرد گسترده     عليرغم تظاهرات و ناآراميهايي   
شاه بر وحدت مردم به منظور حفاظت از اسـتقالل ملـي تأكيـد نمـود و در            . ادامه خواهد يافت  

عين حال تأييد كرد كه اشتباهاتي وجود داشته و سوءاستفاده از موقعيتهـاي اجتمـاعي موجـب                 
هـاي   اشت مشخص شده است كه تحريكات و توطئهبروز نارضايتي شده است، اما وي اظهار د       

پشت پرده كه براي مقاصد خاصـي طراحـي شـده عـواملي بـراي تـشديد بحرانهـاي موجـود                     
  .باشند مي

ـ شاه تأكيد كرد كه دموكراسي جايگزين افراد خاص خواهد شد و مسئوليتهاي اجتمـاعي               2
وي اضـافه كـرد     . وانين گرديد شود و خواستار رعايت وفادارانه مقررات و ق         به مردم واگذار مي   

داشتن ديدگاهها و اعتقادات متفاوت در مورد تمام موضوعات مهم ملي كامالً توسط ما مـورد                «
وي گفت اين حقوق قانوني نبايستي به منظور نقـض قـوانين و از بـين                » .گيرد  حمايت قرار مي  

شـكند كـه موجـب        مـي پيوندهايي را از هـم      «بردن نظام اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد زيرا         
تـر دسـتگاه قـضايي بـراي          وي خواستار اقـدام صـريح     » .باشند  اتحاد مردم جامعه با يكديگر مي     

اعـالم كـرد كـه در مـورد         مالءعـام   كن كردن گروههاي فاسد گرديد و براي اولين بار در             ريشه
وي خواسـتار تـداوم اقـدامات اقتـصادي         . هاي ملي سوءتدبيرهايي وجود داشـته اسـت         سرمايه

  .رديد تا با حذف گلوگاهها و كمبودها بتوان پيشرفت اقتصادي را كامالً هماهنگ نمودگ
ـ وي در قسمتي جداگانه به وضع ايران به عنوان يك كشور مسلمان اشاره كـرد و تأكيـد                   3

نمود كه دفاع از كشور با قدرت تمام صورت خواهد گرفت و گفت سياست خارجي ايران بـر                  
: نظريـه . (باشـد  آن و عدم مداخله در امور كشورهاي ديگر استوار مي      پايه سياست استقالل ملي     

وي بـراي اولـين بـار از        . اين سخنراني اصوالً تكرار همان سياستهاي شاه در مـورد ايـران بـود             
تدبير نام برد و فراتر از آنچه كه قبالً در مجامع عمومي ابراز داشته بود اعالم كرد سـايرين                    سوء
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مطلـب نهفتـه در     . موضوعات ملي ديـدگاههاي مختلـف داشـته باشـند         نيز حق دارند در مورد      
جـشن  . كننده مستمر در ايران بـود       سخنان وي نقش محوري سلطنت به عنوان يك نهاد هدايت         

شـاه بـه جـاي اينكـه ايـستاده          . تري برگزار شد    افتتاحيه رسمي نسبت به گذشته در سطح پايين       
ه صندليهاي مربوطه آماده شده بـود ولـي         سخنراني كند به صورت نشسته صحبت كرد و اگر چ         

بـرخالف گذشـته    . كـدام از اعـضاي خـانواده سـلطنتي حـضور نداشـتند                به استثناء ملكه هـيچ    
  .)، آموزگار و اميني به اين مراسم دعوت نشده بودندوزيران قبلي يعني هويدا نخست

 رأي  144 را بـا      دبيركل سابق حزب رسـتاخيز     ـ در همان روز اعضاي مجلس جواد سعيد       4
، سـعيد .  ممتنع به عنوان رئيس مجلـس انتخـاب كردنـد          7 رأي مخالف و     103موافق در مقابل    

ر بـود از مقـام      دا   سال چنين سمتي را عهـده      15 رئيس سابق مجلس را كه مدت        عبداهللا رياضي 
: نظريـه . (هاي اجرايي مجلس مناصب خود را حفـظ كردنـد          ساير اعضاي كميته  . خود خلع كرد  
باشد مبني بر اينكه بـه منظـور           نتيجه اعتقاد بسياري از كارگزاران فعلي دولت مي        پيروزي سعيد 

هاي آينده بايستي با آنهـا      بازيهاي پشت پرده كه مجلس در ماه        رويارويي با مشكالت يا سياست    
هاي مخالف حاضر در مجلس نيز        بعضي از چهره  . مقابله كند وجود فرد فعالتري ضرورت دارد      

اند و منابع ما در مجلس به ما گفتند كه انتقال اين پست آرامتـر از آنچـه كـه                       رأي داده  به سعيد 
  .)رفت صورت گرفت انتظار مي

هنگـامي كـه جعفـر      .  به عنوان رئـيس انتخـاب شـد        ، سناتور سيدمحمد سجادي   ـ در سنا  5
دو . وزيري منصوب شد وي جـاي او را گرفتـه بـود             ي در ماه اوت به سمت نخست      امام  شريف

  . نيز انتخاب شدندن و عماد تربتياهللا اردال نايب رئيس يعني سناتور امان
 اكتبر گفت كه گـروه مطالعـاتي وي در مـورد            6 وزير علوم و آموزش عالي در        ـ نهاوندي 6

نام اين حزب اعالم نشده است امـا        . مشكالت ايران يك حزب سياسي ملي تشكيل خواهد داد        
اكنـون در     حـزب هـم   .  گفت به زودي نام و برنامه حزب به اطالع عموم خواهد رسيد            نهاوندي

باشد و هنگامي كه حدوداً يك هزار نفر انتخـاب شـوند اولـين                حال تشكل بنيانگذاران خود مي    
 نهاونـدي . كنگره خود را در يكي از شهرهايي كه حكومت نظـامي نـدارد تـشكيل خواهـد داد                 

اسامي اعضاي بنيانگذار حزب را افشا نكرد ولي اظهار داشت كه شامل پنج سناتور و سه وزيـر                 
 وزيـر فرهنـگ و هنـر و          وزير كار و امور اجتمـاعي، محـسن فروغـي          ديگر يعني كاظم وديعي   

  .ست و تلگراف و تلفن خواهد بود وزير پمعتمدي
 اكتبر اعالم شد كه كميسيون سلطنتي بـه حيـات خـود          8ـ در مقاله كوچكي در مطبوعات       7

اين كميته كه گزارشات آن درباره فعاليتهاي عمرانـي اقتـصادي در كـشور از               . خاتمه داده است  
 هيـأت  كـه در مقابـل       هاي سازمان برنامه و بودجه      شد توسط يكي از كميته      تلويزيون پخش مي  
  . باشد جايگزين خواهد شد دولت پاسخگو مي

ي مبنـي بـر كـاهش مـشاركت          امـام   رسد اين اقدام با تصميمات دولـت شـريف          به نظر مي  (
  .)خانواده سلطنتي در امور سياسي هماهنگ باشد
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اهللا مقـدم    زنـداني ضـدامنيتي منجملـه رحمـت    86ه  اكتبر اعالم شـد كـ      8ـ در مطبوعات     8
  رئـيس كـانون وكـال   در همـين حـال حـسن نزيـه    . اند  آزاد شده اي رهبر نهضت راديكال    مراغه

  سوليوان                                                            .خواستار آزادي فوري كليه زندانيان گرديد
  

  92سند شماره 
  1357 مهر 16 ـ 1978 اكتبر 8  استفاده اداري محدود

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9789 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  9744تهران ـ : مرجع

  اعتصابات بيشتر در ايران: موضوع
از هنگام مخابره تلگـرام مرجـع،       . يابد  موج اعتصاب در سراسر ايران فزوني مي      : ـ خالصه 1

  .اند لتي، تعاوني تاكسيراني و پنج وزارتخانه دولتي اعتصاب كردهآهن دو ، راهراي كاركنان ايران
 اعتصابي را شروع كردنـد كـه باعـث           در تهران  راي   اكتبر كاركنان فني و اداري ايران      7ـ در   2

ر ايـ   اند كارمندان ايـران     مطبوعات گزارش كرده  .  گرديد مختل شدن خدمات در فرودگاه مهرآباد     
كاري، تأسيس تعاونيهاي مصرف بـراي امـورات خـود، بيمـه و             خواهان افرايش دستمزد، اضافه   

 مزاياي بازنشستگي و همچنين پرداخت كمك هزينه مسكن تا هنگام تأمين واحدهاي مسكوني            
 پس از آنكه مديريت قول داد تقاضـاهايش را بررسـي            راي  كاركنان ايران . براي كارمندان، هستند  

ژنـرال  . كرده و تا حد امكان اجابت كند، در اواخر روز هفتم اكتبر بر سر كارهايشان بازگـشتند                
 اعتـصابيون را تـشويق        به مأمور كنسولي گفت كـه او شخـصاً         راي   رئيس ايران  نصراهللا اميرفضلي 

 جلـوگيري كـرده    نمود بر سر كارشان برگردند و بدين ترتيب از تعطيلي جدي فرودگاه مهرآباد            
  .است
آهن دولتي در صبح روز هفتم اكتبر اعتصاب كرده و از قبول بار براي ارسال                 ـ كاركنان راه  3

آهن خواهـان   گزارشات مطبوعات حاكي است كه كاركنان راه.  امتناع ورزيدند  در ايستگاه تهران  
ا همچنـين   آنهـ . انـد   و بهبـود مزايـاي درمـاني شـده        ) ميزان آن مشخص نشده   (افزايش دستمزد   

 آهن كه اكنون جزو وزارت بهداشـت        خواهان آن هستند كه بخش مديريت برنامه كارگران خط        
  .آهن دولتي منتقل گردد و خدمات اجتماعي است به راه

ترين موج ناآراميهاي كارگري در ايران اعتـصاب هفـتم اكتبـر تاكـسيرانان                ـ شايد برجسته  4
 در مقابـل دفتـر تعـاوني تاكـسيراني          بيشتر رانندگان تاكسي در مجاور ميدان كندي      .  باشد تهران

منـدي از پوشـش خـدمات درمـاني، مزايـاي مـسكن، مزايـاي                 اجتماع كرده و خواسـتار بهـره      
راننـدگان همچنـين درخواسـت كردنـد كـه          . بازنشستگي و اجـراي طـرح بازنشـستگي شـدند         

چيزي كه در اين . بيل از به كار بردن وسيله نقليه خود به عنوان تاكسي منع گردنددارندگان اتوم
  .شهر يك عمل رايج است

آور راننـدگان    پليس بـا شـليك تيـر هـوايي و گـاز اشـك             » تهران ژورنال «به نوشته روزنامه    
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 تأييد اقدامات پليس دريافت تاكنون ما هيچ گزارش مستقلي درباره . اجتماع كننده را متفرق كرد    
  .ايم نكرده
، هـاي فرهنـگ و هنـر        ـ منابع ارتباط جمعي همچنين گزارش دادند كه كاركنان وزارتخانه         5
 اكتبر شـروع بـه اعتـصاب        7 در صبح روز      و كار و امور اجتماعي     ، دادگستري ، بازرگاني دارايي

هـا بـر سـر        كارمندان ايـن وزارتخانـه    . اند  كرده و خواهان افزايش دستمزد و مزاياي بيشتر شده        
شـايعات  . كارهايشان حاضر شدند ليكن از انجام كار تا زمان اجابت تقاضاهايشان امتناع كردند            

تـأثير    دارد مبني بر اينكه روند اعتصابها، وزارت امور خارجه را نيـز تحـت             اي وجود     تأييد نشده 
  .قرار داده است

در حاليكه پوشش خبري اوضاع اعتصابها در چند هفته اخير به نحو قابل توجهي              : ـ نظريه 6
تر از آن چيزي است كه        بهبود يافته، اما معتقديم كه اعتصاب در سراسر ايران به مراتب گسترده           

همچنان كه در گزارش مرجع متذكر گرديد نرمش دولت در برخـورد            . كنند  ها گزارش مي   رسانه
  . با كاركنان اعتصابي اثر بهمن خيزي داشته است

گيـري تقاضاهايـشان در مـورد         كارگران اكنون متقاعد هستند كه وضعيت جاري بـراي پـي          
آمدهاي واكـنش      با پي   مواجه  دولت اخيراً در  . دستمزد بيشتر و شرايط بهتر كاري مناسب است       

رسد بـه     تند خود نسبت به تظاهرات در اوايل سپتامبر كه با انگيزه سياسي توأم بوده، به نظر مي                
اين نتيجه رسيده است كه اقدام تند عليه كارگران اعتصابي كه تقاضاهايشان كمتر سياسي بـوده                

                                                                 .است، غيرسازنده خواهد بود» نان و آب« اقتصادي مسايلو حول و حوش 
  سوليوان

  
  93سند شماره 

  1357 مهر 16 ـ 1978 اكتبر 8  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9790ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

  گزارش امنيتي: موضوع  
برد قصد دارد در كشوري مـسلمان          به سر مي    كه در پاريس   طبق گزارشات خميني  : خالصه

 اسـتعفا داد، از مقاصـد و محـل     به عنوان سفير در پاكستان  نصيري. غير از ايران سكونت گزيند    
باشـند    تظاهرات در شهرهايي كـه تحـت حكومـت نظـامي نمـي            . وي اطالعي در دست نيست    

اعتـصابات گـسترده بـر    .  بـه جـاي گذاشـت    و يك كشته در آمـل    آباد  حداقل دو كشته در خرم    
اعتصاب عمـده   . آهن دولتي و بسياري از ادارات ديگر اثر گذاشته است           ، راه راي سيراني، ايران تاك

بـدون  بعضي از دانـشگاهها  . ن ترتيب داده خواهد شد  اكريل اصفها   در نهم اكتبر در كارخانه پلي     
در . دانشگاههاي ديگر موفق بـه بازگـشايي نـشدند        . دانشجو و برخي با دانشجو گشايش يافتند      

پايان . سرنشين صورت گرفت زا به وسايل نقليه آمريكايي بي  دو مورد پرتاب بمب آتش    اصفهان
  .خالصه
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 اكتبـر بـه پـاريس       6ي، نـامبرده در     اهللا خمين    از اجازه ورود به آيت     ـ پس از اجتناب كويت    1
پذيرد اما مـشاورانش اظهـار        نگاران را نمي    دهند كه وي روزنامه     مطبوعات گزارش مي  . وارد شد 

يكي .) حكومت ايران نفس راحتي خواهد كشيد     : نظريه. (دارند كه به ايران بازنخواهد گشت       مي
 بـه عنـوان يـك     گويد كه چنانچه فرانسه بـا خمينـي          مي ، رحيم صفري  از رهبران نهضت آزادي   

در .  را ترجيح دهد   پناهنده سياسي و رهبر شيعيان رفتار كند وي مطمئن است اقامت در پاريس            
گزارشات ديگر حاكي از آن است كه وي به يـك   .  خواهد رفت  غير اين صورت وي به الجزاير     

  اطـالع داد كـه دولـت فرانـسه          به سـفارت آمريكـا     سفير فرانسه . خواهد رفت » كشور مسلمان «
 هـيچ نظريـه     دولت فرانسه .  هر صورت ويزا مورد نياز نبود      به.  نداشت اطالعي از آمدن خميني   
گويد كه در آينده نزديـك نيـز           مي  عنوان نكرده است، و سفارت فرانسه      رسمي در مورد خميني   

  .تر جداگانه تلگراف خواهد شد گزارش كامل. نخواهد كرد
 به عنوان سفير در     ـ وزارت امور خارجه ايران در هفتم اكتبر اعالم كرد كه ارتشبد نصيري            2

 استعفا داده وي در مظان اتهام شديد فساد و تخطي از حقوق بشر در زمان رياستش بر                  پاكستان
ات حاكي است كه به زودي دادگاه نظامي بازجوييهـايش را در            گزارش.  قرار گرفته است   ساواك

سـفارت از طريـق مقامـات       : نظريـه . (مورد فسادهاي ادعا شده در مورد وي شروع خواهد كرد         
ي عـذري بـراي      ناراضي بوده و در پ      در اسالم آباد   رسمي بلندپايه ايران اطالع يافت كه نصيري      

مقاصد .) بدين ترتيب انتقادات حاضر فرصت مناسبي براي وي به وجود آورد          . گشت  استعفا مي 
اطميناني وجود ندارد كه وي براي روبرو شدن با اتهامات          . و محل اقامت نصيري نامعلوم است     

  .گردد باز مي
نها برقرار  ـ تظاهرات در شهرها و بسياري از شهرستانهاي كوچك كه حكومت نظامي در آ             3

 بود جايي كه    آباد  ترين نقطه خرم    بحراني.  كشته به جاي گذاشت    3نشده خرابي وسيع و حداقل      
و (، دفتـر وزارت اطالعـات       گروهي كه عمدتاً دانشجويان بودند به ساختمان خبرگزاري پارس        

در طي روز دوم آشـوب، پلـيس از         . ، چند بانك و دو مدرسه دخترانه حمله كردند        )جهانگردي
باشد،    زخمي مي  47 كشته و    2تعداد تلفات رسمي    . آور و سپس از گلوله استفاده كرد        گاز اشك 

. كننـد     اما مطبوعات به گفته شاهدان عيني در برخـي منـاطق تعـداد تلفـات را بيـشتر نقـل مـي                     
آميـز   سومين كشته در تظاهرات خـشونت  . قراري نظم فراخوانده شدند   واحدهاي نظامي براي بر   

در . گران چندين ساختمان را خـراب كردنـد اتفـاق افتـاد           هفتم اكتبر در آمل هنگامي كه آشوب      
. كردند نيروهاي امنيتي به آنان شـليك كردنـد          حاليكه جمعيت به يك مدرسه دخترانه حمله مي       

، ساختمان يك سينما، و دو مغازه مـشروبفروشي خـسارت            بانك، هتل آمل   4آشوبگران بعداً به    
، ، سـنقر عليـا    )زنجان(،  اغتشاشات ديگر آخر هفته در كرمان     . سنگين زده و يا آنها را سوزاندند      

 گذاري، و يك بانـك در اصـفهان    بمبخانه مدير مدرسه در بهبهان. تفاق افتاد ا و رضائيه  بوكان
  . به آتش كشيده شد

امنيـت نظـامي    . دهند كه بسياري از شهرستانهاي ديگر درگير هـستند          مطبوعات گزارش مي  
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  .مشهود است و ديگر شهرهاي اصلي امري تشديد شده در سراسر تهران
 وضع امنيتي بدتر شده اكثر دانـشگاههاي اصـلي           ـ با مشكالت آغاز ترم جديد دانشگاهي،      4

 از طـرف دانـشجويان همـراه بـا دادن شـعارهاي             دانـشگاه اصـفهان   . باشـند   دچار مشكالتي مي  
 كالسها را شـروع كـرده امـا پالكاردهـا و            دانشگاه آريامهر اصفهان  . ضدرژيم تحريم شده است   

رسد كه ترسيده و      دانشجويان دختر به نظر مي    . خورند  هاي ضدرژيم آشكارا به چشم مي       اعالميه
 آميـزي در هفـتم اكتبـر در اصـفهان           تظاهرات وسـيع صـلح    . همگي داراي پوشش چادر هستند    

هنگامي كه يك نفـر آشـغالها را        . حقوق معلمين شدند  برگزار و تظاهركنندگان خواهان افزايش      
دهد كه وضع شهر زشـت        كنسول گزارش مي  . آتش زد جمعيت با ترس و هراس پراكنده شدند        

 در دهم    در نهم اكتبر قصد گشايش دارد در حاليكه دانشگاه ملي          دانشگاه تهران . و عصبي است  
هاي مربوطه بـا      نام دانشجويان در هر دو دانشگاه در رشته         هر چند كه ثبت   . خواهد شد اكتبر باز   

هـايي مبنـي بـر محكـوم كـردن       در همين حال اعالميـه  . انجامد   هفته به طول مي    6روندي آرام،   
 شـيراز و جنـدي      دانـشگاه پهلـوي   . گـردد   حكومت نظامي بين دانشجويان دست به دست مـي        

 هزار نفـر از دانـشجويان دانـشگاه         9هفتم اكتبر   . پور اهواز توسط دانشجويان تحريم شدند     شاه
 نيـز در     مـشهد   و دانـشگاه فردوسـي     دانشجويان در گيالن  .  اعتصاب كردند   در تبريز  آذرآبادگان

 14 شـروع كالسـها را حـداقل تـا           دانشگاه صنعتي آريامهر تهران   . برند  حال اعتصاب به سر مي    
هاي كوچك كالسها را بدون حادثه تشكيل دادند اما           بعضي از دانشكده  . اكتبر به تأخير انداختند   

  .توجه مردم بر انستيتوهاي اصلي متمركز است
زا بـر روي اتومبيلهـاي     دو اقدام به پرتاب بمب آتـش   ـ در تعطيالت آخر هفته در اصفهان      5

نتيجـه بـود و ديگـري فقـط           يكي از آنهـا كـامالً بـي       . شخصي آمريكايي بدون سرنشين رخ داد     
دهـد كـه جامعـه     كنسول ما در اصفهان گزارش مي  . خسارت كمي به يك وسيله نقليه وارد كرد       

  .برند اي در حال نگراني بسر مي يكاييان به صورت فزايندهآمر
 راي  رانندگان تاكسي، كاركنان ايران   . ـ موج اعتصابات بر چندين وزارتخانه اثر گذاشته است        6
كاركنـان  . انـد   كـار بازگـشته  آهن دولتي در هفتم اكتبر دست به اعتصاب زدند، اما بـه سـر      و راه 

، ، دارايـي  ، دادگـستري  ، صـنايع و معـادن     ، كـار و امـور اجتمـاعي       هاي فرهنگ و هنر     وزارتخانه
 در هفـت اكتبـر بـه كاركنـان اداره پـست، بيمارسـتانها، و                ، و بازرگـاني   اطالعات و جهانگردي  

در هشتم اكتبـر كاركنـان      .  كه قبالً در اعتصاب بودند، پيوستند      كاركنان شهرداري و وزارت نيرو    
پليس براي پراكنده كردن جمعيت     . دست به اعتصاب زدند   ) راديو و تلويزيون ملي ايران    (راديو  

عمومـاً اعتـصابها از   . آور كـرد  خشمگين رانندگان تاكسي اقدام به شليك تير هوايي و گاز اشك        
  . نوع آرام هستند

 كـار طبيعـي     گيرد، اما معهـذا ادامـه       اعتصابات فقط بعضي از بخشهاي هر سازماني را فرامي        
ن صورت  اكريل اصفها   سازد، قرار است اعتصاب بزرگي در نهم اكتبر در پلي           دولتي را مختل مي   

   سوليوان                                                                                                             .گيرد
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  94سند شماره 
  1357 مهر 18 و 17 ـ 1978 اكتبر 10 و 9  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9836  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   اكتبر10 و 9 گزارش سياسي امنيتي،: موضوع    

با تظاهرات گسترده در سطح كشور، ادامه اعتـصابات و اسـتعفاي وزيـر بهـداري،                : خالصه
پلـيس امنيتـي بـا اقـدامات معمـول خـود بـا              . كنـد   ي افزايش پيدا مي   امام  فشار بر دولت شريف   

نـدان بخـش خـدمات از       دولت اعالم كرد كه افزايش حقـوق كارم       . كند  مشكالت باال مقابله مي   
به جاي وزير بهداري فوراً     . اي تأمين و پرداخت خواهد شد       هاي هسته   هاي دفاع و برنامه     بودجه

 مخالف دولـت، قـرار      شود كه علي اميني     با وجود اين گزارش مي    . كس ديگري را تعيين كردند    
  .است با شاه مالقاتي داشته باشد
هاي خـود،     مشي   با اعالن هدف مبارزه با مقامات دولتي در خط         احزاب سياسي جديد همراه   

ايـران در   (زاهـدي سـفير     .  دو انتصاب جديـد صـورت گرفتـه        در وزارت دربار  . آورند  سربرمي
فعاليتهاي سياسي دست  زير فشار قرار دارد تا در فرانسه از   خميني. در اينجا فعال است   ) آمريكا
 مبنـي بـر آزادي زنـدانيان سياسـي در ايـران و دعـوت از                 ها درخواست ميتران    روزنامه. بردارد

شـاه  . اند  الملل سوسياليست را چاپ كرده       رهبر مخالفان براي شركت در گردهمايي بين       سنجابي
 و به مناسـبت روز معلـم در اسـتاديوم           در دانشگاه تهران  (دهد    ميبه حضور در بين مردم ادامه       

دانشگاههاي عمده هنوز   . گردد  بينيهاي الزم امنيتي معمول، انجام مي       در اين رابطه پيش   ) آريامهر
. اديهاي بيشتر بيان و قلم هستند     نگاران مصراً خواستار آز       اند و روزنامه    كار خود را از سر نگرفته     

  .پايان خالصه گزارش
  . ادامه يافته استـ در چند روز گذشته، از جهات مختلف فشار بر دولت شريف امامي1

دهنـد چـه در       آموزان دبيرستاني تشكيل مـي      تظاهركنندگان كه بيشترشان را دانشجو و دانش      
و بـا پلـيس و ارتـش درگيـر          . ريزنـد    كوچك به خيابانها مي    شهرهاي بزرگ و چه در شهرهاي     

توان آنهـا   اند كه نمي اين رويدادها آنچنان عادي گشته. اند در نتيجه تعدادي كشته شده    . شوند  مي
ولي دولت در حال حاضر دست به اقدامات ويژه و جديد عليه آنها نـزده               . را جداگانه ذكر كرد   

آموز تظاهرات كردند و با تيرانـدازي هـوايي           ت دانش حتي در جنوب شرقي تهران دويس     . است
 دهند كه روز يكشنبه چند هزار نفر از مـردم تهـران   شاهدان عيني خبر مي  . نظاميان متفرق شدند  
 شروع به تجمع نمودند اما به محض اينكه نظاميـان و پلـيس سررسـيدند                در اطراف ميدان ژاله   

توضيح شايد اين باشد كه طبق قرار قبلي دربهاي منـازل           . دند و به زمين فرو رفتند     گويي آب بو  
  .اند آن حوالي باز بوده و تظاهركنندگان به راحتي به آنها پناه برده

اي و    هـاي هـسته     دهند كه قرار است برنامـه       گزارش مي » منابع رسمي «ها از قول      ـ روزنامه 2
 درصد افزايش حقـوق كارمنـدان    5/12أمين و پرداخت    دفاعي متوقف گردند تا دولت توانايي ت      

را كه هفته گذشته انجام گرديد و مبالغ ديگري كـه بـراي كـسب توافـق و پايـان بخـشيدن بـه          
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  . اعتصابات ضروري است داشته باشد
در ضمن دولت به سياست خويش مبني بر كنار آمـدن بـا تقاضـاهاي روزافـزون در مـورد                    

  .دهد شي از روند سازش سياسي ادامه ميافزايش دستمزدها به عنوان بخ
هـاي اقتـصادي دولـت از ايـن بابـت ناراضـي        ما گزارشاتي داريم كه وزراي مسئول برنامـه     

، هنوز ادامـه    شايعات مربوط به وجود مخالفت و درگيري در كابينه دولت شريف امامي           . هستند
 وزيـر مـستعفي     ه بـه محـض اينكـه جـاي مژدهـي          دهد ك   اگرچه گزارشات ويژه خبر مي    . دارد

 پر شد، امـا دو يـا چنـد وزيـر ديگـر كـه قـصد        بهداري روز بعد با انتصاب محمدحسن مرشد     
  .استعفاء داشتند اجباراً از كار خود منصرف شدند

وزير اسـبق را       نخست ، اميني ـ شايعات حاكي از آن است كه احتماالً امروز اردشير زاهدي          2
 بـه    در پيرامون امكان بازگشت اميني     گمان اين است كه شاه و اميني      . به حضور شاه خواهد برد    

 بـر زبانهـا     در ماه گذشته نام امينـي     . وزيري دولت آينده به گفتگو خواهند نشست        پست نخست 
ايـن شـايعه اولـين      . كنـد   جاري بوده و معروف است كه براي كسب اين مقام سخت تالش مي            

بـا توجـه بـه      .  را به مصلحت تشخيص دهد     نشانه آن است كه ممكن است شاه بازگشت اميني        
 است، سفارت از مالقات با او خودداري         پشتيبان اميني  اي كه سازمان سيا     شايعه قوي و گسترده   

 و   بالفاصله بعد از مراجعت از آمريكا      منبع مطبوعاتي به رايزن سياسي گفت كه زاهدي       . كند  مي
باشد، تقريباً به مـدت نـيم سـاعت بـا           قبل از اينكه شب نهم اكتبر مالقات طوالني با شاه داشته            

 زاهـدي .  و ديگر مقامات باالي امنيتـي و حكومـت نظـامي مالقـات كـرده اسـت        ژنرال اويسي 
  . باز خواهد گشتچهاردهم اكتبر به آمريكا

 وزير دربار اعالم كـرده اسـت، همـايون          نت باال، براي اردالن    دو مقام معاو    وزارت دربار  ـ 4
ماند و دامنه مـسئوليتهايش گـسترش يافتـه و همـه امـور                 به عنوان يكي از آنها باقي مي       بهادري

مرد پيرتر، در سلسله مراتب درباري ترقي ، دولتسرلشكر پاكروان. سياسي را دربر خواهد گرفت
  .گردد كند و مسئول امور مالي و اداري مي مي

حـزب  . مانـد  ـ با اعالم تشكيل دو حزب جديد، صـحنه سياسـت بـسيار فعـال بـاقي مـي           5
اين حـزب انتظـار     . شود  ، دفتري تشكيل مي   يكي از آنهاست كه با رهبري حسيني آزاد       » عدالت«

د غيرسياسي باشد و به بازرسي ادارات مملكت بپردازد و مقامات مملكتي را بـه بحـث و                  رو  مي
ر و تعدادي از    پو  نام دارد و با رهبري عالءالدين زرين      » نگرايا  كانون ملي «دومي  . گفتگو بكشاند 

روي نخواهنـد كـرد تـشكيل          كه ديگر ظـاهراً از حـزب او دنبالـه          اعضاء گروه تحقيق نهاوندي   
دهد و     نماينده مخالف در مجلس به حمالت خويش عليه دولت ادامه مي           پزشكپور. خواهد شد 

ما با ترديـد خيلـي زيـاد بـه آن           . (وزيري مملكت است    اي رواج دارد كه او نامزد نخست        شايعه
  )انديشيم مي

اهللا    مصراً خواستار آن است كـه آيـت        دهند كه دولت فرانسه      خبر مي  ها از فرانسه    روزنامهـ  6
اهللا از    به همين دليل آيـت    .  اجتناب ورزد  ي از فعاليتهاي سياسي در طول اقامتش در فرانسه        خمين
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 ايـن موضـوع دولـت       منبع در سفارت فرانـسه    . نگاران خودداري كرده است     ا روزنامه مصاحبه ب 
 بـه سـفر خـويش بـه         دهند كه احتمال دارد خمينـي       همچنين خبر مي  . نمايد   را تأييد مي   فرانسه

، ه دهد او شايد بـه كـشورهاي اسـالمي ماننـد سـوريه             موجود ادام ] تضييقات[خاطر تضعيقات   
  .  كه آماده پذيرش او هستند سفر نمايند و يا ليبيالجزاير

 اعالم كرده كه به فعاليتهاي سياسي خود ادامه خواهـد           رسد كه خميني    در ضمن گزارش مي   
ي كـه از وضـع ايـران بـا خـود خبرهـا و پيامهـايي         اهللا مرعـش    او ميزبان دامادش و نيز آيت     . داد

  .اند بوده است آورده
 را مبني بر آزادي همه زندانيان سياسي ايـران          ها همچنين خبر درخواست ميتران      ـ روزنامه 7

 رهبر مخالفان كه شـركت در كنفـرانس آينـده    ليست از كريم سنجابي   الملل سوسيا   و دعوت بين  
  .اند  پذيرفته منتشر كرده كاناداآنان را در ونكوور

 نشان دادن فعاليتهاي  ها توصيه شده كه نيازي به برجسته  ـ به ما خبر رسيده كه به روزنامه 8
 در روز ا وجود اين عكسهاي شاه به مناسبت افتتاح سال تحصيلي دانـشگاه تهـران       ب. شاه نيست 

در اسـتاديوم   ) در هـر دو مـورد همـراه ملكـه         (شنبه و روز يكشنبه به مناسبت روز ويژه معلـم           
  .ات عادي امنيتي كافي بوده استظاهراً اقدام. اند ها چاپ شده  در صفحات اول روزنامهآريامهر

اي امضاء كرده و      ماده  نگار يك تقاضانامه هفده     رسد صدها روزنامه    ـ از طرف ديگر خبر مي     9
سـفارت در ايـن مـورد جداگانـه گـزارش           . (خواهان رسيدگي به شكايات مختلف خود شدند      

نگاران روز    ه روزنامه اي است مبني بر اينك      ساز تحقق شايعه    احتماالً اين قضيه زمينه   .) خواهد داد 
   .چهاردهم اكتبر، هفته آينده اعتصاب خواهند كرد

در ضمن فعاليت اكثر دانشگاههاي مهم و تعدادي از دبيرسـتانها همچنـان متوقـف بـوده و                  
 فقـط كالسـهاي     مثالً در دانـشگاه تهـران     . برند  آموزان و معلمان در حال اعتصاب بسر مي         دانش

  . ان سال اول پزشكي دائر شده استدانشجوي
 همچنـين . دهنـد   ب بيشتري انتـشار مـي     ها اين روزها اينگونه حوادث را با آب و تا           روزنامه

 پـس از     مال در بهبهان   3 در روز جمعه و آزادي       مطبوعات از دستگيري دو نفر مال در خرمشهر       
  سوليوان                                                                              .دهند  روز زنداني خبر مي36

  
  95سند شماره 

  1357 مهر 19 ـ 1978 اكتبر 11  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9907ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

   اكتبر11گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
انجام تظاهرات در شـهرهايي كـه حكومـت         . ناآراميهاي گسترده ادامه دارد   : خالصه گزارش 

نظامي در آنها اعالم نشده، ادامه اعتصابات، تعطيلي دانشگاهها، بسياري از دبيرستانها نيـز بـسته                
همچنين در شهرهايي كه در آنها حكومـت نظـامي اعـالم شـده، تظـاهرات محـدود روي                   . دش
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 شـوند، خودروهـاي مـسلح بـه خيابانهـاي اصـفهان             دهد و بـا آمـدن نظاميـان پراكنـده مـي               مي
  .  تقاضاي حكومت نظامي داردكميته مقامات شهر آمل. اند بازگشته

به مناسبت چهارم آبان،    . دهند  را از طرف شهرهاي ديگر گزارش مي      مطبوعات همين تقاضا    
 از  ديـدار زاهـدي   . روز تولد شاه، گروهي از زندانيان سياسي مورد عفو قـرار خواهنـد گرفـت              

 بـه   خمينـي .  است جمهور كارتر    اين گمان را به وجود آورده كه گويا او حامل پيام رئيس            تهران
الملـل     بـه بـين     پيوسـتن جبهـه ملـي      سـنجابي . كنـد   توطئه قدرتهاي بزرگ عليه ايران حمله مي      

كنـسولگريهاي ايـران، پاسـپورت اشـخاص را، بـه شـرطي كـه               . كنـد   سوسياليست را انكار مي   
  .پايان خالصه گزارش. كنند نه جنايي نداشته باشند تجديد ميسوءپيشي

پلـيس  . ـ تظاهرات گسترده در شهرهايي كه حكومت نظامي در آنها اعالم نشده ادامه دارد             1
گـزارش  . مردم بانكها را آتش زده بودند     .  به روي جمعيت آتش گشود     روز نهم اكتبر در سنندج    

اي گـزارش نـشده       كـشته . كه حال چند تن از آنان وخـيم اسـت         شده بيست نفر مجروح شدند      
در . ، پراكنده سـاخت   آباد  آور، جمعيت انبوهي را در خرم       در همان روز پليس با گاز اشك      . است
، در درگيري نيروهاي امنيتي با مردم، يك نفر دانشجو كشته شد و آمار كشته شدگان بدين                 آمل

 شهر ديگر كه در سراسر ايران پراكنده هـستند، نـام            23ها از     روزنامه.  چهار نفر رسيد   ترتيب به 
بنا به گزارش مطبوعات، كميته انجمـن     . برند كه در آنها تظاهرات جديدي انجام گرفته است          مي

واكنـشهاي مـشابهي از     . مي برقرار شـود    تقاضا كرد حكومت نظا     از استاندار مازندران   شهر آمل 
  .شود  گزارش مياراك، كرمانشاه، سنندج و رضائيه

دهند حتـي در شـهرهايي كـه در آنهـا             ـ معترضين كه بيشتر آنان را دانشجويان تشكيل مي        2
گروه وسـيعي   در اين ميان پديده جديد، شركت       . كنند  حكومت نظامي اعالم شده، تظاهرات مي     

ورزند و بـه      آموزان دبيرستاني است كه در محالت دور از هم، در تظاهرات شركت مي              از دانش 
پليس مقررات حكومت نظامي را كه تجمع بيش از دو نفر را ممنـوع اعـالم        . گريزند  سرعت مي 

و دهنـد، پلـيس     آيند و شعار مـي    گروهها گرد هم مي   . درنگ به اجراء نگذاشته است      دارد، بي   مي
صـبح  . شـود   رسد و جمعيت فوراً متفرق مي       طلبند، نيروي كمكي مؤثر فرا مي       نظاميان كمك مي  

 سال بود، در مقابل ساختمان شركت ملي نفـت          18 تا   15يازدهم اكتبر گروهي كه سن آنها بين        
. ارت خيلـي دور نيـست، تظـاهرات كردنـد          كـه از سـف      واقع در خيابـان تخـت جمـشيد        ايران

. دهند كه يك نفر در جنوب به ضرب گلوله پليس مجـروح شـده اسـت                 ها گزارش مي    روزنامه
، نزديك سـفارت مـا شـعارهاي ضدشـاه          صبح روز يازدهم، گروهي در دبيرستان رضاشاه كبير       

  . را پراكنده ساختنداي آنها  نيروهاي امنيتي بدون حادثه. دادند
خودروهاي مسلح نظامي بـه     .  چشمگير است   و اصفهان  حضور روزافزون نظاميان در تهران    

 نزديـك مـسجد      و حـسينيه ارشـاد      نظاميان مسجد قبـا    در تهران . اند   بازگشته خيابانهاي اصفهان 
رود در سـه روز تعطيلـي    انتظار مي.] شهرها هنوز تحت كنترل هستند. [اند  را اشغال كرده   جمعه

ايـن حقيقـت كـه      . حـضور نظاميـان بيـشتر شـود       ) چهاردهم اكتبر تولد امـام رضـا      (آخر هفته   
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 حكومت نظـامي مجـاز اسـت وضـع را پيچيـده       اجتماعات مربوط به كارگران عليرغم مقررات     
هنگامي . شكنند در غير اين صورت، مقامات حتماً اجتماعات سياسي را در هم مي          . ساخته است 

 حالت سياسي   كه تجمع مربوط به دانشجويان اعتصابي، مقابل ساختمان شركت ملي نفت ايران           
  .را پراكنده ساختندبه خود گرفت، نيروهاي امنيتي آن 

حـداقل كالسـهاي سـيزده      . ـ اعتصاب دانشجويان مانع كار مـدارس زيـادي شـده اسـت            3
 2000گزارشـات حـاكي از آن اسـت كـه بـيش از              . دانشگاه و دانشكده تـشكيل نـشده اسـت        

بسته بودن مدارس و ناآراميهاي كارگري، پتانسيل فـراوان         . اند  دبيرستان در سراسر كشور تعطيل    
  .آورد اي براي انجام تظاهرات در هر وقت از روز به وجود مي حظهو قابل مال

 به قدرتهاي بزرگ شرق و غرب، به خاطر دخالتشان در امـور             ي در پاريس  اهللا خمين   ـ آيت 4
ولي در  . نمايد   تشويق مي  او دانشجويان را به ادامه نبرد عليه استعمار       . كند  داخلي ايران حمله مي   

  .كند تا برنامه تحصيلي آنان دچار اخالل نگردد ضمن توصيه مي
 او آشكارا از كمونيسم و حزب توده به خاطر توطئه بـراي تـضعيف جنـبش آزاديخواهانـه           

ياسـي   او را از فعاليت س     بيانيه او عليرغم گزارشات فراواني كه دولت فرانسه       . اسالمي انتقاد كرد  
  .دارد، انتشار يافت باز مي
، روز دهم اكتبر حمله بردند در       دار، به كنسولگري عراق در خرمشهر       ـ مردان مسلح ماسك   5

م اعطاء فعاليت آزاد به  به خاطر عد از دولت عراقپيروان خميني. نتيجه نگهبان آن به قتل رسيد 
  .اند  در نجف، انتقاد كردهخميني
 اكتبر شـامل گروهـي از زنـدانيان سياسـي           26ـ عفو ملوكانه به مناسبت تولد شاه در روز          6

  .تعداد آنها هنوز مشخص نشده است. خواهد شد
بـا وجـود ايـن    . الملل سوسياليست را انكار كـرد   پيوستن به بين  رهبر جبهه ملي   ـ سنجابي 7

 برقـرار اسـت،     الملل سوسياليست را كه تا پنجم نـوامبر در ونكـوور            شركت در كنگره سوم بين    
  .مورد تأييد قرار داد

سر دنيا به شـرطي     ـ دولت ايران اعالم كرد، از اين به بعد كليه كنسولگريهاي ايران در سرا             8
  .كه افراد سوءپيشينه جنايي نداشته باشند، گذرنامه صادر خواهند كرد

  سوليوان
  

  96سند شماره 
  1357 مهر 20 ـ 1978 اكتبر 12  استفاده اداري محدود

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9950 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  9789تهران : مرجع

  ادامه ناآرامي كارگري در ايران: موضوع
 هزار كارگر روز نهم اكتبـر در        30. يابد  اعتصابات در ايران همچنان گسترش مي     : ـ خالصه 1
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روز دهـم اكتبـر كـارگران مجتمـع مـس           .  دست به اعتصاب زدند    نر در اصفها  آهن آريامه   ذوب
در همـين روز حـدود دو هـزار كـارگر در            .  اعتصاب كردند   و مجتمع صنعتي بهشهر    سرچشمه

هاي فارسي    در يازدهم اكتبر كاركنان روزنامه    .  از كار كشيدند    دست كارخانه تراكتورسازي تبريز  
گزارش شده اعتصاب آنهـا در اعتـراض بـه وجـود            .  اعتصاب كردند  و انگليسي زبان در تهران    

آهن دولتي ادامه دارد، تلويزيـون ملـي        توقف كار در راه   . سانسور در حكومت نظامي بوده است     
بـرد، و كارمنـدان چنـدين وزارتخانـه هنـوز بـر سـر كارهايـشان                    در اعتصاب به سر مـي      ايران

در سراسـر ايـران كاركنـان       .  مواجـه بـا توقـف كـار هـستند          بيمارستانهاي تهـران  . اند  بازنگشته
تعاونيهاي شهري، صندوق تأمين اجتماعي، پست، سـازمان آب و بـرق و كاركنـان تعاونيهـاي                 

بـرخالف اكثريـت اعتـصابها،      . برنـد    هنوز در اعتصاب بسر مـي      (NIOC) ركت ملي نفت ايران   ش
حداقل بخـشي   . هاي سياسي دارند    رسد بيشتر انگيزه    آموزان به نظر مي     فعاليتهاي معلمان و دانش   

دولـت  . در ايـران اسـت    رسد اكنون متوجه كاركنان اتباع بيگانه         از نارضايتي كارگري به نظر مي     
رسد با روش هماهنگ با اعتصابات برخورد كرده باشد همچنـين اعتـصابات      تاكنون به نظر نمي   

  .پايان خالصه. به شركتهاي بخش خصوصي سرايت كرده است
 در نهم اكتبر دست      در اصفهان   كارگر مجمتع ذوب آهن آريامهر     30000ـ به نوشته جرايد     2

. اي آنها از سوي مديريت تصويب گـردد   ماده25به اعتصاب زدند و درخواست كردند تقاضاي    
هـا حـاكي اسـت        ايم اما گزارشات رسانه     ما تاكنون فهرست مشخصي از تقاضاها دريافت نكرده       

 رفتـه و  اناعتصابيون به خيابانهاي اصفه. ورزند كارگران بر عزل رؤساي برگزيده اداره تأكيد مي       
. دادند، اما گزارش شده تظاهرات با آرامـش برگـزار گرديـد             پالكارد به دست گرفته و شعار مي      

  .كنند نيروهاي حكومت نظامي اكنون از مجتمع تخليه شده حفاظت مي
 نعتي بهـشهر   و سه هزار تن ديگر از مجتمع صـ         ـ دو هزار كارگر از مجتمع مس سرچشمه       3

تقاضاهاي كارگران شامل كمك هزينه بيشتر و افـزايش         . روز دهم اكتبر دست به اعتصاب زدند      
 نفر از كـارگران     1700همچنين گزارشات مطبوعاتي حاكي است كه       . پوشش بيمه درماني است   

در اعتراض به كم بودن ميزان حقـوق خـود و شـرايط بـد كـاري                  كارخانه تراكتورسازي تبريز  
اند كه دولت در تالشهاي آنها جهت سازماندهي          آنها همچنين درخواست كرده   . اعتصاب كردند 

  .هاي تجاري دخالت ننمايد  اتحاديه
دان در حاليكـه كارمنـ    .  اكتبر اعتصاب كردنـد    12 در صبح روز     هاي اصلي تهران    روزنامه ـ 4

انـد، ايـن      ها به منظور افزايش حقوق و شرايط بهتر كاري اخيراً تهديد به اعتصاب كرده                 روزنامه
تعطيلي گسترده پاسخي بود به بخشي از قوانين حكومت نظامي بـراي ايجـاد دوبـاره مقـررات                  

احتماالً به واسطه نحوه     فرماندار نظامي تهران     ژنرال اويسي . سانسور شديد در مطبوعات محلي    
ي در  اهللا خمينـ    ها بـه آيـت      انعكاس ناآراميهاي اخير كارگري در كشور و شايد توجه زياد رسانه          

 و   يعنـي كيهـان    روزهاي اخير عصباني شده و سانسورچيهايي را به دو مطبوعه بزرگ در تهران            
 اعزام كرده است اين دو مؤسسه به جاي ارائه مطالب خويش به دولت جهـت تأييـد،                  اطالعات
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اما اكنـون   . هاي شهر من باب همدردي با آنان اعتصاب نمودند          اعتصاب كردند و ديگر روزنامه    
  .ماطالعاتي درباره چگونگي مذاكرات ميان مقامات و كاركنان روزنامه نداري

 چاپ شد كه در آن خبر اعـالم شـده از            اي در دهم اكتبر در روزنامه تهران ژورنال         ـ مقاله 5
آهن تكذيب شد و عنوان گرديد         نفر از كاركنان راه    30000طريق راديو مبني بر خاتمه اعتصاب       

 قطـار   2ي اخير فقـط     اند كه طي روزها     بنابر اين گزارش كارگران مدعي    . كه اعتصاب ادامه دارد   
اند و اينكه اين دو قطار هـم بـا تهديـد نيروهـاي                   حركت كرده   قطار طبق برنامه از تهران     15از  

گزارشات جرايد دربـاره خاتمـه      . اندازي شدند   امنيتي هنگامي كه به خشونت متوسل شدند، راه       
  . در نهم اكتبر غلط از آب درآمداعتصاب سازمان راديو تلويزيون ملي ايران

اينك گزارشات خبري حاكي است كه به استثناي كارمندان واحد مركزي خبر بقيه كاركنـان               
ضاهاي  وزير اطالعات مبني بر پذيرفته شدن تقا      عليرغم قولهاي رضا عاملي    تلويزيون ملي ايران  

  .اند اعتصابيون در كابينه، تصميم به ادامه اعتصاب گرفته
 و   و سازمان برنامه و بودجه     ، دادگستري ، بازرگاني هاي دارايي    كارمندان دولتي وزارتخانه   ـ 6

گزارشـهاي  . دهنـد   ها بـه اعتـصاب خـود ادامـه مـي          كارمندان ديگر وزارتخانه   حداقل بخشي از  
 حاكي است كه كارمندان دولـت تـا موافقـت           ها به نقل از يك كارمند وزارت بازرگاني         روزنامه

اين كارمنـد افـزود     . مديريت با افزايش صددرصدي حقوقها به اعتصاب خود ادامه خواهند داد          
مندان دولت همچنين تقاضا دارند از حق تأسيس اتحاديه كارمندان دولت برخوردار شوند تا     كار

  .ها و سازمانهاي مربوطه را هماهنگ سازند فعاليتهاي كليه كاركنان وزارتخانه
ارمنـدان  ك. انـد    با توقف كـار مواجـه       تحت پوشش وزارت بهداشت    ـ بيمارستانهاي تهران  7

هـا بايـستي تـا        كنند كه كمك هزينه     خواستار افزايش صددرصدي حقوق خود بوده و عنوان مي        
گزارشات مطبوعات حـاكي اسـت كاركنـان        . سطح مزاياي مربوط به كاركنان خارجي باال برود       

 ساعت تقليل يابد و اينكه از 36بيمارستانها همچنين تأكيد دارند كه ساعات كار آنها در هفته به    
اعتصاب در بيمارستانها ابتدا منحصر بـه       . كاري و تعطيالت روزانه بهتري برخوردار شوند        ضافها

گزارشات تأييد نـشده    .  بود اما طبق گزارش به چندين شهر در استانها سرايت كرده است            تهران
ارت  اكتبر حكايت از آن دارد كه دكترهـا و كارمنـداني كـه تحـت پوشـش وز                  11هاي    روزنامه
  دكتر محمدحـسن مرشـد     هدوستان   هستند موافقت كردند در پاسخ به درخواست انسان        بهداشت

  .وزير جديد بهداشت و درمان به اعتصاب خود پايان دهند
آمـوزان،    ـ در سرتاسر ايران گروه زيادي از تعاونيهاي شـهري كـارگري، معلمـين، دانـش                8
گران صندوق تأمين اجتمـاعي، كارمنـدان پـست، كـارگران سـازمان آب و بـرق، كاركنـان                   كار

هـا تقاضـاها    بنا به گزارشهاي رسانه  . برند   همچنان در اعتصاب بسر مي     NIOCتعاونيهاي مختلف   
كاري، دريافت وامهاي بهتري جهت مسكن و خاتمـه دادن           عموماً شامل افزايش حقوق و اضافه     

آيـد،    ها به اجرا درمـي      شود در بيشتر سازمانها و وزارتخانه       ميز كه ادعا مي   آ  به سيستمهاي تبعيض  
هـاي اقتـصادي داشـتند،        ثر اعتـصابها انگيـزه    كرفت، در حاليكه ا     همچنان كه انتظار مي   . گردد  مي
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اي بـه     گروهي از اهل دانش طي نامـه      . آموزان بيشتر جنبه سياسي دارد      اعتصاب معلمان و دانش   
تأثير اعمال فشار جهت نـشان        هم اكتبر اعالم كردند كه معلمان ديگر تحت       مطبوعات در تاريخ ن   

  .دادن حمايت از سياستهاي دولت قرار نخواهند گرفت
آموزاني هستند كه در آشوبهاي اخير        از معلمان و دانش   » اعاده حيثيت «آنها همچنين خواهان    

موزان دستگير شده سريعاً  آ  شده است و اينكه كليه معلمان و دانش       » هتك حرمت «نسبت به آنها    
  .آزاد گردند و به آنها اجازه بازگشايي يك مركز براي دفاع از حقوق معلمين داده شود

رسـد بـه سـمت كاركنـان بيگانـه            ـ حداقل بخشي از نارضايتي كارگري اكنون به نظر مـي          9
شـود از جملـه تقاضـاهاي كاركنـان دولـت، شـامل اخـراج         گزارش مي. گيري شده است  هدف

دارند  ين و مشاوران خارجي است كه به گفته اعتصابيون حقوقهاي بيشتري دريافت مي           متخصص
گزارشهاي مطبوعـاتي حـاكي     . و از نفوذ بيشتري در مقايسه با همتاهاي بومي خود برخوردارند          

ان ناراضي، نـاگزير     وزير امور كشاورزي و روستايي طي مالقات اخير با كارمند          است اميرپرويز 
شد به اين مسئله پاسخ دهد و اظهار داشت هـيچ مـشاور خـارجي در ايـن وزارتخانـه حقـوق              

به گزارش رسيده مديران سنديكاي كارگران شركت       . كند    بااليي كه غيرموجه باشد دريافت نمي     
ان ايران تقاضا كردند كه حقوقهاي       در مالقات دهم اكتبر با رئيس سازمان كارگر        مهندسي فيروز 

پرداخت دستمزد بـاال بـه كارمنـدان خـارجي          : وي افزود . كارمندان بيگانه كنترل گردد   » گزاف«
  .يكي از داليل اصلي نارضايتي ميان كارگران ايراني است

ريـزي    رسد پاسخ دولت به ناآراميهاي كارگري از همـاهنگي و طـرح             به نظر مي  : ـ نظريه 10
ما شواهد روشني در دست داريم كه دولت بـه هـر دليلـي بـراي                . ار بوده است  ضعيفي برخورد 

استفاده از مكانيسمهاي شناخته شده جهت برخورد با وضعيت اعتصاب اقدامي به عمل نياورده              
  .است

عتراف كرد كه    ا  وزير امور اقتصاد و دارايي در مالقات روز نهم اكتبر با سفير سوليوان             يگانه
كند تا آن تـاريخ حتـي تـشكيل            كه به طور معمول سياستهاي پولي را هماهنگ مي         شوراي پول 

رسد با اعتـصابات بـه صـورت          هاي مختلف تاكنون به نظر مي         وزارتخانه. جلسه هم نداده است   
  .اند يك امر ويژه برخورد كرده

دولتـي    به اعتصابات گسترده كاركنان دولتي و شـبه       هاي ارتباط جمعي      ـ در حاليكه رسانه   11
. جات بخـش دولتـي محـدود نبـوده اسـت            اند، فعاليتهاي كارگري به هيچ نحو به اداره         پرداخته

شود  اعتصابات و ديگر فعاليتهاي كارگري اكنون در ميان شركتهاي بخش خصوصي نيز ديده مي
او حق خودش را گرفت، مـن هـم         «فه  فلس. رسد در حال گسترش باشد        و اين پديده به نظر مي     

كس نه در  هيچ. رسد اكنون در ايران حكفرما شده است ، به نظر مي»حق خودم را خواهم گرفت
خواهد در مـسابقه بـراي گـرفتن حقـوق و مزايـاي               بخش دولتي و نه در بخش خصوصي نمي       

                                                                                                                             .تر از ديگران بماند بيشتر عقب
  سوليوان
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  97سند شماره 
  1357 مهر 22 ـ 1978 اكتبر 14  خيلي محرمانه

  روزنامه تهران ژورنال: منبع  6846049378: شماره
   به دادگاه نظامي ارجاع گرديدمورد تيمسار نصيري: موضوع

  10 مـورخ    اين گزارش اطالعاتي را كه از روزنامه انگليسي زبان تهران ژورنال          : خالصهـ  16
اين گزارش حاوي اطالعاتي در مورد رئيس . سازد  استخراج شده است، منعكس مي    1978اكتبر  

 اسـت كـه از ايـن شـغل اسـتعفاء داد و سـفير                )ساواك ( و اطالعات كشور   قبلي سازمان امنيت  
او در حال حاضر در ارتباط با شـغل رياسـت           .  شد و پس از مدت كوتاهي استعفاء داد        پاكستان
   و حيف و ميل اموال دولتي با دادگاه نظامي مواجه استساواك
 اكتبـر   10 مـورخ     اطالعات زير از روزنامه تهران ژورنـال       ـ)بندي  بدون طبقه : (ـ جزييات 22
  : استخراج شده است1978

  »شود  به دادگاه نظامي ارسال ميپرونده نصيري«
ـ دادستان دادگاه اداري ديروز اعالم نمود حدود سه سـال قبـل شـكاياتي از تيمـسار                   تهران
  . به دادگاه اداري واصل گرديد رياست سابق ساواكنصيري

اين شكايات كـه  .  نمودسه سال قبل كه اين شكايات شده بود، دادگاه از قبول آن خودداري          
هفته قبل مجدداً به جريان انداخته شدند، به دادگاه نظامي ارجاع گرديد تا درباره آن رأي صادر                 

 شامل به زندان انـداختنهاي غيرقـانوني   بنا به اظهار دادستان، اتهامات عليه تيمسار نصيري   . شود
 شنبه هفته گذشته پس از اينكـه بـه طـور            رئيس سابق ساواك   .تافراد، كتك زدن و شكنجه اس     

گيري و در ارتباط بـودن بـا          جدي مورد حمله نمايندگان مجلس قرار گرفت و به فساد و رشوه           
 در اوايل امـسال  نصيري.  استعفاء داديك افتضاح مالي متهم گرديد، از مقام سفارت در پاكستان 

  . با برنامه جاري آزادي، بازسازي شود بركنار شد تا ساواكاز سازمان امنيت و اطالعات كشور
ش سال قبل بـه طـور        متهم گرديد كه ش    وزير سابق اميرعباس هويدا      با اين، نخست   زمان  هم

در شكايت به دادگـاه اداري، عبـاس        .  تبعيد نموده است   غيرقانوني مردي را به زور از رفسنجان      
، او   از كرمـان    گفت كه شش سال قبل در مدت يـك بازديـد ملكـه فـرح                از رفسنجان  خانداني

او گفـت كـه     .  داده اسـت   انگيز زندگي در شهرش به ملكه فـرح           گزارش در مورد شرايط اسف    
 دستور داده بود كه آن مرد را بـه           گزارش را دروغ خوانده بود و سپس به استاندار كرمان          هويدا

 ميليـارد   37دار،    ، سـرمايه  در يك مورد ديگر ديروز گزارش شد هژبر يزدانـي          .ندزور تبعيد نماي  
 50 بر اساس گزارشـات، در ابتـدا يزدانـي        . ريال به يك بانك خصوصي در ايران بدهكار است        

ل شخـصي وي توسـط       ميليارد ريال آن با تصرف امـوا       13ميليارد ريال بدهكار بوده است ولي       
بر اساس گزارش رسيده به وزير امور اقتصادي و دارايي در روز             .بانك برگشت داده شده است    

  . ميليون ريال ماليات به دولت بدهكار است200 بيش از يكشنبه، يزداني
  نصيري اطالعات فوق مربوط به حادثه تيمسار     ) خيلي محرمانه : (كننده گزارش    تهيه اتنظري
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اخيراً در اينجـا  . اند  ارسال شدهZ 080926 DTG اكتبر 78 و پيام II R 6846048678در گزارش 
مي  سفر نمايد، ولي اطـالع رسـ   مايل است به اياالت متحدهشايع شده است كه تيمسار نصيري     

اطالعات دريافتي بعدي، متعاقباً گزارش خواهنـد       . از اين سفر تاكنون به اين اداره نرسيده است        
  .شد
  :)بندي بدون طبقه ( الف ـ جزيياتـ22

اطالعات زير پس از تكميل اين گزارش دريافت شد و به صورت پيوست بـه پاراگرافهـاي                 
 اسـتخراج شـده     1978 اكتبـر    18 شنالاين اطالعات از نشريه كيهان اينترن     . گردد  فوق ارسال مي  

  :است
  »گردد نصيري باز مي«

 بازگـشت تـا بـا اتهامـاتي از          ي، امروز به تهران   اهللا نصير   ، تيمسار نعمت  رئيس سابق ساواك  
  .تا حيف و ميل اموال دولتي مواجه گرددشكنجه و سوءاستفاده از مقام 

 بازگشت كه در آنجـا       با يك هواپيماي دولتي از پاكستان      براساس اظهارات مقامات، نصيري   
  . پرواز كردكرد و به سوي سرنوشتي نامعلوم در تهران به عنوان سفير خدمت مي

 اولين هدف آدم دزدي كمونيستهايي است كـه بـيش از يـك               بر اين است كه نصيري     اعتقاد
  نظريـات ضدنـصيري    در مـدت سـه شـب گذشـته، راديـو مـسكو             .دهه با آنها جنگيده اسـت     
زنـداني كـردن ايرانيـان      «آنها او را متهم به درگير بـودن يـا           كرد و در      شديداللحني را منتشر مي   

در بين ساير مـوارد، راديـو       .نمود  مي»  تاجر گناه و اعمال قدرت براي حمايت از هژبر يزداني          بي
ورد در مدتي كه رئيس ساواك بوده است، نصيري را م         » اقدامات ضد دمكراسي  « به علت    مسكو

را زنداني كـرده تـا در       » بيگناه« اظهار داشت كه او ايرانيان       همچنين راديو مسكو   .حمله قرار داد  
بـه هـر حـال راديـو هـيچ مـورد بـه              . هاي آنان بگيرد    ازاء آزادي آنان پولهاي گزاف از خانواده      

  .خصوصي را ذكر ننمود
گردد كه شـايعات رفـتن        عات فوق مشهود مي   از موضو ) خيلي محرمانه : (كننده   تهيه اتنظري

در صورت دريافت اطالعـات جديـد متعاقبـاً         . اند   متوقف شده   به اياالت متحده   تيمسار نصيري 
  .مخابره خواهند شد

  
  98سند شماره 

  1357 مهر 24 ـ 1978 اكتبر 16  استفاده اداري محدود
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10024  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   اكتبر16دعوت براي اعتصاب عمومي در : موضوع
د كه براي مراسم يادبود كساني كـه در هـشتم           ان  ي گزارش كرده   بي س   مطبوعات و راديو بي   

ي شانزدهم اكتبر را به عنوان روز       اهللا خمين    كشته شدند آيت   در ميدان ژاله  )  شهريور 17(سپتامبر  
 بعد از اين درخواست از سنت قديمي اسالمي عزاداري چهل روز. عزاي ملي اعالم داشته است
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 با تكرار اين درخواست، مخصوصاً اعتصاب عمـومي را بـراي            جبهه ملي . شود  مرگ منبعث مي  
اين امر گزارشهاي قبلي به دست آمده طي آخـر هفتـه از منـابع               . كند  شانزدهم اكتبر پيشنهاد مي   

 15 صادر شده اسـت در       رسد از طرف خميني     اي كه به نظر مي      اعالميه .كند  مختلف را تأييد مي   
در عين حال كه اعالميه مردم را براي عزاداري روز     .  ظاهر گشت  حومه تهران » دروس«اكتبر در   

  .كند، اين اعالميه، تاريخي براي چهلمين روز تعيين نكرده است چهلم دعوت مي
انـد بلكـه بـراي        رسد اين دعوتها براي تظـاهرات خيابـاني، تكـرار نـشده            به نظر مي  : نظريه

به هر صورت، چنين روزهايي مولود بعضي تظاهرات         .تري از اعتراض بوده است      شكلهاي آرام 
  سوليوان                                                     .باشند در گذشته مي) شايد ناهماهنگ(خياباني 

  
  99سند شماره 

  1357 مهر 24 ـ 1978 اكتبر 16  سري
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10059ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

  جريانات مختلف: گزارش سياسي: موضوع
 وزير بـاقي خواهـد مانـد ـ علـي امينـي       گويد كه به عنوان نخست ي ميامام شريف: خالصه

رسد ـ   الوقوع به نظر مي كند ـ ترميم كابينه قريب  وزير شدن خود را تكذيب مي شايعات نخست
 آزاد شدند ـ   زنداني124دهند ـ   هاي مذهبي مانور مي حزب سياسي جديدي تشكيل شد ـ فرقه 

در ) ييـات در تلگـرام جداگانـه   زج(اعتصاب غذاي تعدادي زنداني ـ اعتصاب عمومي پراكنده   
نگـاران در هفتـه گذشـته ـ پايـان       تر مـردم از اعتـصاب روزنامـه    برابر حمايت خيلي پرحرارت

  .خالصه
وزيـر    كنند كـه او نخـست       ل مي ي نق امام   اكتبر از قول شريف    16ـ تيترهاي مطبوعات صبح     1

حتي اگر مايل به ترك اين پست باشـم         . من محكوم به ماندن هستم    «او گفت   . باقي خواهد ماند  
اين بيان تالشي بود در جهت متوقف نمودن شايعات موجود مبني بـر اينكـه او                . »توانم  باز نمي 

ن منبـع دريافتـه     سفارت از طريـق چنـدي     : نظريه. (بركنار و كس ديگري جانشين او خواهد شد       
وزير، جهـت دادن فرصـتي بـه او كـه             است كه شاه حداقل اكنون تصميم به پشتيباني از نخست         

حقيقت اين است كه حداقل چند رهبر مـذهبي         . اوضاع مملكت را به دست بگيرد، گرفته است       
رسد كه  به عالوه به نظر مي. توانند با او كار كنند      اند كه مي    رو خيلي خصوصي وانمود كرده      ميانه

  ).عدم وجود جانشيني واقعاً جذاب عامل اصلي در تصميم شاه بوده است
 16 مـورخ     با مصاحبه مطبوعاتي به موقع روزنامه تهـران ژورنـال          ـ اثر گفته شريف امامي    2

اش شايعات احتمال تشكيل دولت توسط         در مصاحبه  علي اميني .  تقويت شد  اكتبر با علي اميني   
خودش را تكذيب كرد، او تمايل خود را به كار و خدمت در هر پست و مقـامي، بيـان داشـت             

همچنين گفت كه حكومت نظـامي چيـز بـدي          . وزير شدن را انكار كرد      وليكن عالقه به نخست   
عليرغم تكذيب، تمايل به    : نظريه. (ي را منكر شد   اهللا خمين   اي با آيت    است و هرگونه تماس تازه    
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سـفارت دو روايـت راجـع بـه او          .)  در چند هفته گذشته مطرح بوده است       وزيري اميني   نخست
اد وزيري پيشنه   هيچ شرطي پست نخست     در اولي اينگونه گفته شده كه به اميني بي        . شنيده است 

 اصرار ورزيده و در نهايت معامله به هـم خـورده            شده اما وي روي نظارت بر ارتش و ساواك        
وزيري را به شرط اينكه شـاه بـه            بدون دليل گفته است كه نخست      است و در نقل دومي، اميني     

. دنبال كارش فرسـتاده شـد     اميني، نه شاه،    . مدت شش ماه از ايران خارج شود، خواهد پذيرفت        
ي در  اهللا شريعتمدار   اند كه آيت    قابل توجه است كه منابع نزديك به گروههاي مذهبي به ما گفته           

 دولـت   ، كـار بـا     بود، وليكن بعد از تشكيل دولت توسط شـريف امـامي           فكر همكاري با اميني   
  .دانند حاضر را بهترين وسيله براي تثبيت اوضاع مي

 ـ سفارت به طور خيلي محرمانه مطلع شده كه وزير علوم و آموزش عالي يعني نهاونـدي                3
.  اكتبر استعفانامه خود را تسليم دولت نموده است كه مورد قبول هم واقـع خواهـد شـد                  12در  

دولت به ما گفته شده كه تغييرات ديگـري در كابينـه در حـال               همچنين توسط منابع نزديك به      
انتقاد شديد و وسـيعي توسـط چنـدين منبـع     . وقوع است و شايد خيلي زود هم صورت پذيرد      

در دولت  ) ايهاي سابق   توده(مختلف كه بعضاً مذهبي و اكثراً غيرروحاني هستند به وزراي فعلي            
يك منبع  دانشگاهي . به عمل آمده است)  ـ معتمدي  ـ بديعي  ـ باهري وندي ـ نها آزمون(ايران 

دهند كه نتيجه   نسبت ميها عدم مديريت قاطعانه در دانشگاه را به نهاوندي به ما گفت كه خيلي 
ن افزايش شديد فعاليتهاي حزب توده در جوامع دانشگاهي خـصوصاً دانـشگاههاي شـهرهاي          آ

حزب تـوده و ديگـر گروههـاي مخـالف نقـش مهـم ولـي محتاطانـه را در              . بزرگتر بوده است  
اين نظريه بر اساس چندين تماس با منـابع  (اند  آموزي ـ دانشجويي بازي كرده  اعتصابات دانش

ر ايرانيان افراطي اين مطلـب را دسيـسه حـزب تـوده كـه در اطـراف                  بيشت) باشد  دانشگاهي مي 
  .بينند زند، مي  و سايرين دور مينهاوندي

 ، عطاءاهللا خـسرواني    اكتبر بيانيه رئيس سابق حزب منحله ايران نوين        16ـ مطبوعات صبح    4
گويد حزب سياسي جديدي با حمايـت و پـشتيباني بـيش از يكـصد                 د كه مي  كنن  را گزارش مي  

 گفت در مورد اسم و      خسرواني.  اواخر اين هفته تشكيل خواهد شد       و سنا  نماينده مجلس شورا  
وزير را   گروه حمايت مجلس از نخست اكتبر تصميم گرفته خواهد شد، اين18برنامه حزب در   

توسعه خواهد داد و از نظام سلطنتي، قانون اساسي و مـذهب شـيعه پـشتيباني خواهـد كـرد و                     
  .هاي اجتماعي ـ اقتصادي استوار خواهد بود اهداف اصلي آن بر آزادي برنامه

منـابع نزديـك بـه      . شـوند   ـ كشمكشهاي سياسي درون جوامع مذهبي شـديد و حـاد مـي            5
 هفته آينده آشكار و علني       و خميني  اند كه احتماالً شكاف بين شريعتمداري       روها به ما گفته     هميان

 در  منبع همچنين نظر داد كه مدارك مسلم و قطعي براي توجه دادن حاميان خميني             . خواهد شد 
. كنـد   مـي  و حـزب تـوده   به دست آورده كه دال بـر وجـود روابـط بـين اردوي خمينـي      تهران

ند كه در خالل آن به ابرقدرتها   ا   را گزارش كرده    در حومه پاريس   مطبوعات سخنان اخير خميني   
كنند مردم را متقاعد سـازند حكومـت اسـالمي حكـومتي              حمله كرده و آنهايي را كه تالش مي       
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سفارت تأكيد دارد كه سياستهاي مذهبي در حـال حاضـر در            . ارتجاعي است لعنت نموده است    
سـت  گيرد و در ايـن حـال مـذاكرات محتاطانـه و خـصوصي در جريـان ا       پشت پرده شكل مي 

  .)حفاظت شود(
 زنداني كه بـه اتهـام فعاليتهـاي ضـد كـشور             124، آزادي   ـ مقامات حكومت نظامي تهران    6

رسد كه اين افراد اخيراً طبـق مقـررات حكومـت             به نظر مي  . دستگير شده بودند را اعالم كردند     
 از  و اويـن دهد كه زندانيان زندانهاي قـصر  خبر مي  كيهان اينترنشنال . نظامي دستگير شده باشند   

رود كه اعتصاب يك هفته به درازا بكشد و به            انتظار مي . برند   اكتبر در اعتصاب غذا بسر مي      11
رسد اين اعتصاب در رابطه با محكوم نمودن صـريح و آشـكار كـشتارها در آشـوبهاي                    نظر مي 

و » نشان دادن همبستگي زندانيان با حركت و جنـبش ملـي          «و براي   )  جمله ميدان ژاله   از(اخير  
  .باشد مي) احياناً با جبهه ملي(

 اكتبـر دعـوت بـه       16هاي بعد از ظهر       ليكن از نيمه  . ـ اعتصابات ديگر همچنان ادامه دارند     7
اي    در گـزارش جداگانـه     جزييات. (اثري شده است     منجر به نتايج بي    اعتصاب عمومي در تهران   

نگاران كه با ابراز پـشتيباني چنـدين منبـع     و اين فرق آشكاري دارد با اعتصاب روزنامه      ). آيد  مي
مواجه بود از جمله در پايان هفته گذشته وقتي تعدادي از           ) بعضًا هوادار و بعضاً مخالف دولت     (

 اعتصابيون در محل روزنامه مالقات كردند، گل و پيامهاي پشتيباني و از             شخصيتهاي برجسته با  
  سوليوان                                                                               .اين قبيل براي آنها فرستادند

  
  100سند شماره 

  1357 مهر 24 ـ 1978 اكتبر 16  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10066ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

   اكتبر16گزارش امنيتي، : موضوع    
عزاداري ملـي بـراي قربانيـان       ، روز   سابقه در تهران    در ميان تدابير شديد نظامي كم     : خالصه
.  با آرامي تا اواسط روز ادامه يافت ولي محتمالً در بعـد از ظهـر بـدتر خواهـد شـد                     ميدان ژاله 

ها تعطيل بودنـد و همـراه بـا تعـدادي تظاهركننـده بـه مخالفـت بـا                     بازارها و بسياري از مغازه    
.  و درگيـري دريافـت نـشده اسـت         حكومت نظامي پرداختند ولـي هـيچ گزارشـي از شـورش           

در بـازار   .  كشته طي روزهاي گذشته به جا گذاشت       4تظاهرات بيشتر در شهرهاي ساير استانها       
. ي از بازداشـت آزاد شـد      اهللا اصـفهان    آيـت . سوزي بـه وقـوع پيوسـت         اكتبر آتش  15 روز   تبريز

داشت بـه كوشـش سـازمان         بسياري از دانشگاهها به اميد و چشم      . ه دارد اعتصابات گسترده ادام  
در اواسط بعـد از ظهـر،       . يافته براي بستن آن تعداد دانشگاهي كه هنوز باز هستند، بسته ماندند           

  .پايان خالصه.  به وقوع پيوستشورشي جدي در دزفول
، خـود را  هاي ميدان ژاله م يادبود كشتهـ نيروهاي امنيتي براي دردسرهاي احتمالي در چهل       1

 در طول زمان حكومت نظامي، در نوع خود بسيار گسترده           تدابير نظامي در تهران   . كنند  آماده مي 
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 عـادي   انترافيك صـبح تهـر    .  مشهود بودند  تعدادي نيروي امنيتي ويژه در فرودگاه مهرآباد      . بود
ها در طول صبح        اكثر مغازه . هاي خارج از بازار شروع به كار كردند         بود و تقريباً تمام تجارتخانه    

كـس    كننـد، هـيچ     داران موقعيت محلـي را ارزيـابي مـي          به هر حال، زماني كه مغازه     . بسته بودند 
ها بـه صـورت پراكنـده          مغازه در نتيجه الگوي تعطيلي   . خواهد تنها مغازه باز در محل باشد        نمي
 در جنـوب    ها در شمال شهر بسته و در همـان حـال در ميـدان سـپه                 بعضي از مغازه  ... باشد  مي

هه  و جب  سناريو حاكي از فقدان پاسخ سريع به خميني       : نظريه. ( تا اواسط روز فعال هستند     تهران
. دانست، با وجود اين تعداد كثيري به كار بازگـشتند            را مي  هر كسي خواسته خميني   .  است ملي

  .) كند، تصميم به ماندن يا رفتن گرفتند سپس بر پايه آنچه كه همسايه مي
ل شد ولي برخوردي با نيروهاي      ـ تا اواسط روز حداقل يك گروه از تظاهركنندگان تشكي         2

المللـي كالسـهاي خـود را         مدارس ايراني در طول روز بسته و مـدارس بـين          . امنيتي پيش نيامد  
اين . ها ترجيح دادند اطفالشان را به مدرسه نفرستند         هر چند كه بعضي از خانواده     . برقرار كردند 

ها بـسته      و مغازه  بازار اصفهان بر طبق گزارش كنسولگري،     . مورد در ساير شهرها نيز برقرار بود      
كننده مايحتاج اصلي، در طي روزهـاي اخيـر عـزاداري بـاز       هاي تهيه   و همچنين بعضي از مغازه    

.  تعطيل شد اما شهر آرام بـود       بازار شيراز . هيچ تظاهراتي تا اواسط روز به وقوع نپيوست       . بودند
اما مجدداً مشكل .  تعطيل بودند و كرمانشاهها و بازارهاي تبريز    ، مغازه ي تبريز به اظهار كنسولگر  
اعتصاب عمومي بـه  : نظريه(ادارات سراسر ايران مطابق معمول باز شدند      . آيد  جدي به نظر نمي   

 اعتصابات اقتـصادي متوقـف شـده بـود، بـه            وجه كشور را كه به هر حال اندكي به واسطه           هيچ
آميز تقريبًا هر روز در شهرهايي كه حكومت نظـامي            اعتصابات خشونت . تعطيلي نكشانده است  

شك امروز نيز انجام خواهد يافت، امـا تـا ظهـر امـروز وضـعيت       برقرار نشده اتفاق افتاده و بي     
پـاش و     ان بـا ماشـينهاي آب     سفارت خبـر داده اسـت كـه سـرباز         . شهرهاي مهم كامالً آرام بود    

اند و به آنها تذكر داده شده كه از حداقل خشونت براي خنثـي                هاي پالستيكي مجهز شده     گلوله
اي مبنـي بـر        باعث ايجاد شايعه   حضور نظامي گسترده در تهران    . كردن اغتشاشات استفاده كنند   

رسـد حكومـت نظـامي بـه       مـي  روي كار آمدن دولت نظامي شده است ولي در حقيقت به نظر           
  .)باشد عنوان اقدامي جهت ترساندن تظاهركنندگان قبل از دست زدن به كاري مي

ـ تظاهرات بيشتري در مشهد و شهرهاي فاقد حكومت نظامي در چند روز گذشته باعـث                3
ها و دو تن از مجروحان مربـوط          يكي از كشته  .  كشته گرديد  4خرابي، جراحت بيشتر و حداقل      

كـشته شـد و دو نفـر        ) استان فارس  (يك نفر ديگر در داراب    .  بود  اكتبر در مشهد   14 به غروب 
آشوب ساوه طبق معمول شـامل تخريـب بانكهـا و           . كشته شدند ) استان مركزي (ديگر در ساوه    

 اتفـاق افتـاد كـه از نيـروي دريـايي      ر بوشـهر آميـزي د  و تظـاهرات خـشونت     .شـد   سينماها مي 
هـا در     اما هيچ گزارشي تاكنون از تعداد زخميهـا و كـشته          . درخواست شد به پليس كمك نمايد     

بسياري از تظاهرات ديگر شهرها حاكي از آن بود كه اين تظاهرات عمومـاً بـراي           . دست نيست 
 سـه خانـه مقامـات پلـيس در بهبهـان          .  برپـا شـده بـود      آبـاد   هاي اخيـر خـرم      اعتراض به كشته  
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  .اي گزارش نشده است گذاري شد، اما هيچ كشته بمب
 اكتبر با خساراتي بـالغ بـر        13 در   دهند كه آتش گرفتن بازار تبريز       ـ مطبوعات گزارش مي   4

 كنـسول تبريـز   . سوزي عمدي بوده است     ه كه آتش  و همچنين ادعا شد   . ميليونها ريال همراه بود   
آميزي بزرگ شده و تهمت عمدي بـودن          دهد كه خسارتهاي وارده به صورت اغراق        گزارش مي 

  .حريق نيز مشكوك است
 دستگير شده   ر كرمانشاه ي كه در طي حوادث اخي     اهللا حاج آقا عطاءاهللا اشرفي اصفهان       ـ آيت 5

  .)اند بسياري از مالها در بازداشت باقي مانده: نظريه(بود، آزاد شده است 
تـأثير    يابد تا وضعيت امنيتي را تحت       ادامه مي ) جداگانه گزارش شده  (ـ اعتصابات گسترده    6

شود و حتي زماني كـه       با پايان يافتن يك اعتصاب، اعتصاب ديگري آغاز مي         زمان  هم. قرار دهد 
گردند در فكر اعتصابي ديگر هستند تـا جـايي كـه خواستهايـشان تـأمين                  گروهي به كار بازمي   

  .گردد
 رئـيس دانـشگاه     پرويز آموزگار . اي موفقيتي در بازگشايي نداشته است       ـ هيچ دانشگاه تازه   7

گويد او قادر به اداره دانشگاه تا زمـاني كـه اسـتقالل آن                عفايش مي  با مطرح كردن است    فردوسي
سفارت اين طور استنباط كرده است كه كالجهاي كوچكتر كـه بـدون             . حفظ نشود، نخواهد بود   

آموزان مدارس عمـده      هايي از طرف نمايندگان دانش      دادند، توصيه   مشكلي به كار خود ادامه مي     
  .اند  كردهمبني بر پيوستن به اعتصاب دريافت

 ، در دزفـول    اعزامي مستشاران نظـامي آمريكـا      هيأتبر طبق گزارش ناظر     :  آخرين مورد  -8
در اواخر غروب   . سوزيهاي متعددي همراه بوده به وقوع پيوسته است         شورشي جدي كه با آتش    

نتقال نيروهـاي بيـشتري     گزارشاتي مبني بر گردهمايي جمعيت در نقاط مختلف شهر و نقل و ا            
  .رسد احتمال درگيري تا قبل از پايان روز وجود دارد به نظر مي. دريافت شد

  سوليوان
  

  101سند شماره 
  1357 مهر 25 ـ 1978 اكتبر 17  استفاده اداري محدود

  .سي.  دي واشنگتن،ارجهوزارت امور خ: به  10132ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
  10059تهران : مرجع

   اكتبر17گزارشي سياسي ـ امنيتي، : موضوع گزارش
حـداقل يـك تظـاهرات    .  سپري شدروز عزاداري شانزدهم اكتبر با آرامي در تهران     : خالصه

تظاهرات بزرگي در قبرستان بدون خـشونت صـورت         . شيده شد كوچك بدون مشكلي از هم پا     
 هيچ برخورد بزرگـي رخ نـداد، ولـي خـشونت در              يا تبريز  ، شيراز در شهرهاي اصفهان  . گرفت

 كشته و صدها مجروح بر جـاي        16شهرهايي كه حكومت نظامي در آنها برقرار نيست، حداقل          
 صـورت   گزارشات نادرست مبني بر كشتن آمريكاييان متعـدد كـه اخيـراً در اصـفهان              . گذاشت
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، شامل برخورد بين تظاهركننـدگان  خشونت در كرمان. گرفته موجب نگرانيهايي در آنجا گرديد  
  جهت تمديد اقامتش در فرانسه     دهند خميني   مطبوعات گزارش مي  . مخالف و موافق دولت بود    

د و ديگر مخالفين حكومت ايران به دليل محدوديتهايي كه در مورد            احم  بني. تالش خواهد كرد  
 اقتـصادي عليـه فرانـسه     جويانـه        ايجاد شده دعوت براي اقدامات تالفي      فعاليت سياسي خميني  

مـع  تطبـق گزارشـات واصـله مـدير مج      .  را اعـالم كردنـد     مطبوعات استعفاي نهاونـدي   . كردند
در حالي كه متهم به يـك       ) كه در نزد افكار عمومي با شاه ارتباط نزديك داشت          (تفريحي كيش 

  .پايان خالصه. ن گريخته استاختالس بزرگ بود از ايرا
ـ حضور نظامي يكپارچه همراه با خودداري در هر دو طرف، مجموعاً روز عزاداري آرامي 1

 در خـارج از     جمعيت زيـادي در قبرسـتان بهـشت زهـرا         . را در شهرهاي بزرگ به وجود آورد      
دسـتجات نظـامي    . اند، جمع شده بودند      در آن به خاك سپرده شده       كه قربانيان ميدان ژاله    تهران

تظـاهرات  . نگريستند و اين جريان منجر به خـشونت نگرديـد           بدون هرگونه دخالتي به آنها مي     
مطبوعـات بـه اختـصار گـزارش        .  بدون ضرب و جرح متفرق گرديـد       كوچك در بلوار اليزابت   

يـك روزنامـه    .  مجـروح بـه جـاي گذاشـته اسـت          40ه تظـاهرات پراكنـده در كـل         دهند ك   مي
 كشته به جاي گذاشته شده است ولي دولت ايـران           3 گزارش كرد كه در برخوردها       )اطالعات(

  .كند و خبرنگاران ديگر معتقدند كه اين داستان نادرست است اين قضيه را تكذيب مي
 نيز بدون آنكه تظاهراتي در آنها        و اصفهان  ، شيراز ، كرمانشاه لگريها، تبريز طبق گزارش كنسو  

ها در تمام مدت روز افزايش يافت و عاقبـت              بسته شدن مغازه  . اند  گزارش شده باشد، آرام بوده    
تعـدادي از   . ها و فروشگاههاي مواد غذايي بسته شدند      فروشي  تمامي آنها به جز نانواييها و سبزي      

  .ها هم بسته بودند اين مغازه
ـ در بسياري از شهرهايي كه مشمول حكومت نظـامي نيـستند، روزي بـه دور از آرامـش                   2

شدگان را شانزده تن به همراه بيش از صدها مجروح ارائـه              مطبوعات اخبار كشته  . سپري گرديد 
  . دهند مي

توجه داشت كه مطبوعات ديگر مجبور بـه بيـان برآوردهـاي مقامـات رسـمي                بايد  : نظريه(
گرفت امـروزه ديگـر اعتبـاري         فرضهاي قبلي كه برآوردهاي مطبوعات را دست كم مي        . نيستند
بسياري از  . كشته بودند  5هر كدام با    ) استان خوزستان  ( و دزفول  حادترين مكانها كرمان  ) ندارد

 در بـسياري از ماههـا ابتـدا از          وقـايع در كرمـان    . شهرهاي ديگر گرفتار چنين جرياناتي بودنـد      
  .درگيريهاي خياباني بين تظاهركنندگان طرفدار دولت با شورشيان ضددولتي آغاز گرديد

 اكتبر  16، در   در اصفهان زبان    هاي كنسول، راديو و حداقل يك روزنامه فارسي         ـ طبق گفته  3
 در ارتبـاط بـا      اشتباهاً گزارش كردند كـه تعـداد زيـادي از آمريكاييـان بـه تـازگي در اصـفهان                  

سـفارتخانه و   . انـد        كـشته شـده    (BHI) گذاري اخير اتوبـوس شـركت هليكوپترسـازي بـل           بمب
 نفـر  3با توضيح اينكه تنهـا   ( اند     اقدامي جهت تصحيح ماجرا به عمل آورده       كنسولگري اصفهان 

دهد كه اولياي امـور دبيرسـتان         به هر حال كنسولگري گزارش مي     ) اند  جراحت سطحي برداشته  
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بايـست بـر عليـه اعمـال          آمـوزان مـي     الم كردند كه دانـش     اكتبر اع  16 در   آمريكايي در اصفهان  
  .نشينند ضدآمريكايي حفاظت شوند و جهت رفتن به خانه بر كف اتوبوس دبيرستان مي

 بـا   ي تالش خواهـد كـرد تـا اقـامتش را در فرانـسه             اهللا خمين   ـ طبق گزارشات واصله آيت    4
. ي جهت كسب اجازه فرانسويان براي هدايت فعاليتهاي سياسـي در آنجـا تمديـد كنـد                اميدوار

د، رهبر مخالفين كه به طور نزديكي خودش را با مخالفين مذهبي متفق كرده اسـت بـه                  احم  بني
 حملـه كـرد، او قراردادهـاي فعلـي     نـسه  به دولـت فرا  خاطر اعمال محدوديت در مورد خميني     

 مورد انتقاد قرار داده و آنهـا را بـه عنـوان          اي و متروي تهران     كتور هسته آفرانسوي را براي دو ر    
روزنامـه فرانـسوي    . موضوع فساد داخلي قلمداد نموده و تقاضـاي رسـيدگي بـه آنهـا را كـرد                

 گويـد اگـر فرانـسويها محـدوديتها را از روي خمينـي               اين جريان را در آنجا كه مـي        ليبراسيون
كنند، به عنوان مـدرك ذكـر          تهديد به بايكوت كاالهاي فرانسوي مي      برندارند، تجار بازار تهران   

  .كند مي
هـر چنـد    ) عطف به تلگرام گزارش شده     ( وزير علوم و آموزش عالي     ـ استعفاي نهاوندي  5

فرض ما بر   . (كه ظاهراً هنوز مورد قبول واقع نشده است سرانجام در جرايد صبح اعالم گرديد             
اين است كه البته اگر تمامي اين پست حذف نشود، دولت ايران هنوز به دنبـال يـك جانـشين                    

كنند كه او جهت كسب فضايي براي مانور به خاطر  مطبوعات و ديگر منابع اظهار مي    ). گردد مي
) و اجتناب از دشـمني بيـشتر جامعـه دانـشگاهي نـسبت بـه وي               (طلبيهاي سياسي خودش      جاه

  .حزب جديد او جنبش ناسيوناليسيتي ايران نام خواهد گرفت. استعفا داده است
، در  ع مجلل تفريحي جزيـره كـيش      ف مديركل مجتم  رشات واصله محمود منص   ـ طبق گزا  6

 مكاني دنج   جزيره كيش . ميان اتهامات مبني بر اختالسهاي بزرگ مالي ايران را ترك كرده است           
بـراي بـسياري از      براي قمار و ورزش در فضاهاي سرپوشيده و در هواي آزاد             در خليج فارس  

كه اغلب تعطيالت خـود را در       (در افكار عمومي نامبرده با شاه       . برگزيدگان متجدد ايراني است   
بـاالي دولـت ايـران همكـاري          منصبان رده   و با صاحب  ) گذرانده است   سالهاي اخير در آنجا مي    

  سوليوان                                 .نزديك داشته است اين ماجرا به پندار آنها كمكي نخواهد كرد
  

  102 سند شماره
  1357 مهرماه 26 ـ 1978 اكتبر 18  خيلي محرمانه

   پاريس،سفارت آمريكا: به  10171 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  ، دفتر حافظ منافع در بغدادوزارت امور خارجه واشنگتن: رونوشت

   بسيار ارزشمند استگزارشات مداوم در مورد خميني: موضوع
از هم براي مـا گـزارش ارسـال          ب متقاضي است از تمام سخنان، مالقاتها، و حركات خميني        

رود در اوضاعي كه به گمان ما تا مدتي            همچنان چهره مخالف اصلي به شمار مي       خميني. داريد
ــد ــاقي خواهــد مان ــاريس را در ليــست )  درســفارت آمريكــا(از ايــن پــس نيــز  .الينحــل ب پ
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گـردد و   ندگان خالصه گزارشهاي سياسي و امنيتي خود، كه تقريباً هر روز منتشر مـي           كن  دريافت
ــ   ي كه طـي تلگـرام تهـران       امام  تر مربوطه، مثل تحليل دولت شريف       همچنين گزارشهاي مفصل  

  .ي بفرمائيددهيم، مگر آنكه در اين مورد توصيه ديگر  انتشار يافت قرار مي10061
  سوليوان                  

  
  103سند شماره 

  1357 مهر 26 ـ 1978 اكتبر 18  خيلي محرمانه
  .سي. وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دي: به  10172 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  9704، ج ـ تهران 9908، ب ـ تهران 9927الف ـ تهران : مرجع
  گروه چريكهاي مذهبي مسئوليت حمله به : موضوع

  گيرد  به عهده مي را در اصفهانهاآمريكايي
بـا  » گروه توحيـدي  «ـ در هيجدهم اكتبر مطبوعات گزارش دادند كه گروهي تحت عنوان            1

رجوع بـه   ( اكتبر   11 در    به اتوبوس شركت هليكوپترسازي بل     اي مسئوليت حمله    انتشار اعالميه 
به وسيله بمب سه راهي و همچنين خرابكـاري اول اكتبـر در هليكـوپتر               ) تلگرامهاي الف و ب   
  .، را به عهده گرفته است)رجوع به تلگرام ج (نيروي هوايي ايران

راهي به وسيله يـك   كند كه حادثه حمله با بمب سه يانيه، حدس اوليه ما را تأييد ميـ اين ب  2
تري نسبت به دو جنـبش چريكـي          اي  گروه تروريستي نوپا كه از تاكتيكها و سالحهاي غيرحرفه        

اگر، مفاد اعالميـه    . كند صورت گرفته است     شناخته شده، يعني چريكها و مجاهدين استفاده مي       
رسد ايـن گـروه، از افراطيـون مـذهبي تـشكيل شـده باشـد، اگرچـه مـا                      نظر مي را بپذيريم، به    

توانيم فرض محتمل مبني بر انجام يك اقدام نفوذي به وسيله افراطيـون چپگـرا بـا ژسـت                     نمي
اين بيانيه همچنين اولين دليل روشن ما جهت ارتبـاط دادن حادثـه انفجـار               . مذهبي، را رد كنيم   

اي بوده و احتماالً به وسيله پرسنل نظامي كه به            د كار بسيار ماهرانه   رسي  كه به نظر مي   (هليكوپتر  
سـفارت و  . شـود  ، بـا حملـه بـه اتوبـوس، محـسوب مـي      )فرودگاه دسترسي دارند انجام شـده     

  ان                        سوليو . در حال بررسي بيشتر در اين خصوص هستندكنسولگري اصفهان
  

  ٭104سند شماره 
  1357 مهر 26 ـ 1978 اكتبر 18  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10189  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  كتبر ا18گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

.  اكتبر برشمرد  17ي در   امام   مورد استيضاح را عليه دولت شريف      9نماينده مخالف،   : خالصه
                                                                 

  .834 كتاب اول، ص ٭
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. كنـد    اكتبر مجلـس شـركت مـي       22وزير براي دفاع از سياست خود در جلسه غيرعلني            نخست
 از كـارتر    خمينـي . اعتـراض نيـست    اعالم كرد، اگر سلطنت قانوني باشد قابـل           ملي هرهبر جبه 

 نفر  340. ا در مورد ناديده گرفتن حقوق بشر و تخلفات در ايران انتقاد كرد            جمهور آمريك   رئيس
 رفـع   درخواسـت كردنـد تـا از خمينـي       جمهـور فرانـسه     از اساتيد دانشگاههاي ايران از رئـيس      

 براي پاسخگويي به اتهامات مربـوط بـه فـساد و            نصيري رئيس سابق ساواك   . محدوديت شوند 
  .  بازگشتسوءاستفاده از مقام به تهران

طـي دو هفتـه آزاد خواهنـد    مقامات رسمي دولت اعالم كردند، كه اكثريت زندانيان سياسي   
نگـاران ايرانـي در مـورد اعتـصاب            حمايت خـود را از روزنامـه       انجمن نويسندگان آمريكا  . شد

. ب بعـد از دو مـاه بازداشـت در شـيراز آزاد شـد              اهللا جـواد دسـتغي      آيت. اخيرشان اعالم كردند  
دو محـصل   . يدي از برخورد بين تظاهركنندگان و نيروهـاي امنيتـي نرسـيده اسـت             گزارش جد 

 مواجه شدند، ترسيدند و يكـي       آمريكايي وقتي كه به طور تصادفي با تظاهركنندگان در اصفهان         
 نفـر  12 اكتبر تا به حـال بـه   16تلفات تظاهركنندگان از . از آنها مورد اصابت سنگ قرار گرفت    

  .پايان خالصه. درس مي
دولـت بـه   .  نماينده مخالف در مجلس دولت را به استيضاح كشاند    ـ ديروز عباس اخباري   1

 اكتبر 22مجلس در . لحاظ قانوني يك هفته وقت دارد تا خودش را براي جواب دادن آماده كند 
ان شده از طرف نمايندگان   دهد تا به ساير سئواالت و اعتراضات عنو         جلسه غيرعلني تشكيل مي   

هنوز معلوم نيست كه چه موقع مجلس خودش بـه استيـضاح رسـيدگي              . مجلس رسيدگي كند  
 مورد اظهار شده، اخباري در مورد قصور راجع به خاتمه دادن به خـونريزي               9در  . خواهد كرد 

ئول او پرسيد چرا افرادي كـه مـس       . در ايران و نقض آزادي رهبران مذهبي، به دولت حمله كرد          
 به تبعيد بودند تنبيه نشدند؟ بر طبق اظهارنظر او گزارشاتي موجـود اسـت كـه                 فرستادن خميني 

.  فـشار وارد كـرده اسـت        براي ندادن آزادي بـه خمينـي        و فرانسه  ، كويت دولت ايران به عراق   
دولت ايران به خاطر كاهش ارزش دالر اجازه داده اسـت كـه درآمـد نفـت پـايين بيايـد و بـه                        
كنسرسيوم نفت اختيار داده تا ثروت ملي را غارت كند و در جهت تلـف كـردن درآمـد نفـت                     

 او بـه لـوايح قـانوني    . شـده اسـت   هايي مثل مجموعه تفريحي در جزيره كيش        ژه  متوسل به پرو  
دولـت فعلـي    . راجع به آزادي انجمنهـا، آزادي مطبوعـات و اسـتقالل دانـشگاهها حملـه كـرد                

هايي از دولتهـاي سـركوبگر گذشـته          تواند افكار ملي را جلب كند، زيرا كه مملو از نماينده            نمي
 كـه در طـول دوره       دولت ايران شكست خورده است، براي مثال در مورد تعقيب هويـدا           . است

سرانجام دولت براي جبران خطاهاي دولت گذشته . فساد، رهبري دولت را به عهده داشته است
  .سعي كرده است، تا دستمزدهاي ثابت را اضافه كند و اين فقط تورم را افزايش خواهد داد

 در يك مصاحبه اظهار كرد، او اعتراض به ادامـه سـلطنت              رهبر جبهه ملي   ـ كريم سنجابي  2
او همچنين گفت دولت مجبور است از بـين ايـن دو راه، يعنـي               . در صورت قانوني بودن ندارد    

  .دمكراسي واقعي يا حكومت نظامي يكي را برگزيند و انتخاب ديگري وجود ندارد
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 اكتبر بـه وسـيله      17 سپتامبر با گزارشگر فرانسوي كه در        21 مصاحبه   ي در اهللا خمين   ـ آيت 3
جمهور آمريكا در رابطه بـا ناديـده گـرفتن حقـوق بـشر و                  رئيس لوموند چاپ گرديد، از كارتر    

تراض كـرد، امـا بعـد از         اع  نسبت به سياست شوروي    كارتر. تخلفات در ايران انتقاد كرده است     
 نفـر از اسـاتيد      340دهنـد كـه       مطبوعـات گـزارش مـي     .  سپتامبر از شاه حمايت نمود     8كشتار  

 در مورد لغو محدوديت اعمال       ژيسكاردستن اي به رئيس جمهور فرانسه      دانشگاههاي ايران نامه  
  . فرستادندشده عليه خميني

رود كـه او بـا        انتظـار مـي   .  اكتبر به تهـران بازگـشت      17 رئيس سابق ساواك در      ـ نصيري 4
نگـاران صـحبتي    وي با روزنامه. اتهاماتي از قبيل فساد و ناديده گرفتن حقوق بشر، مواجه گردد       

  .تنكرده است و مكان دقيق او نيز ناشناخته اس
. ـ مقامات رسمي اعالم كردند كه بيشتر زندانيان سياسي در طي دو هفته آزاد خواهند شـد           5

آنهايي كه به خاطر اقدامات سياسي زنداني       . بندي كرده است    دولت زندانيان را به دو گروه طبقه      
. اولين گروه ممكـن اسـت آزاد شـوند   . اند شده و كساني كه در رابطه با تروريسم دستگير گشته   

مون وزير مشاور در امور اجرايي گفت، تروريستها بخشيده نخواهند شد، اما خبرهـاي ديگـر       آز
آزمون گفت تمام كساني كه اعمالشان مطابق       . حاكي است كه حكم آنها ممكن است تقليل يابد        

خبرهاي مطبوعات راجع به اعتصاب غـذا در بـين        . با قانون اساسي بوده است آزاد خواهند شد       
 در چنـد روز گذشـته دسـت بـه            و تبريز  ظاهراً زندانيان شيراز  . ، متفاوت است  زندانيان سياسي 

.  پيوسـتند   در تهـران    و زندان قصر   اند و به جريان اعتصاب زندانيان در زندان كرج          اعتصاب زده 
اعتراض به بازداشت سه قاضي كـه گفتـه شـده مـوقتي بـوده و                يك قاضي تهراني همچنين در      

  . اتفاق افتاد، دست به اعتصاب غذا زديكشنبه گذشته بعد از ترك وزارت دادگستري
 نفـر   1600 كه انجمني است شامل      دهند انجمن نويسندگان آمريكا     ـ مطبوعات گزارش مي   6

 كه بعد از متوقـف سـاختن كارشـان          نگاران تهران   ويسنده حمايت خود را از اعتصاب روزنامه      ن
  .رخ داده است، اعالم كردند

او دو مـاه  .  اكتبر بازداشت شده بـود آزاد شـد  17ب كه در    اهللا حاج سيدجواد دستغي     ـ آيت 7
  .شده بودقبل در شيراز دستگير 

 16تلفات حاصله از وقـايع  .  ـ هيچ خبر جديدي از تظاهرات خرابكارانه در دست نيست 8
هاي كمتري نسبت به گزارشات داده شده، دارد، اما حمله به              كشته كرمان.  نفر رسيد  12اكتبر به   

 گروهـي  .مردم آنجا برجستگي خاصي، در بين خشونتهاي سياسي ماههاي اخيـر، داشـته اسـت      
به مسجد جامع در زمـان انجـام        ) كند   نفر ذكر مي   3000 تا   200گزارش واصله تعداد آنها را از       (

 را سـوزانده    فرائض مذهبي حمله كردند و موتورسيكلتها را به آتش كشيده و عكسهاي خميني            
  .ران حمله كردندو به مسجد نيز خساراتي وارد كردند و سپس به نمازگزا

دو دختر  .  جريان داشت   اكتبر در اصفهان   18ـ تعدادي وقايع جزئي ضدآمريكايي در صبح        9
 نفـر تظاهركننـده     50 تـا    40دبيرستاني در راه قدم زدن به طرف مدرسه به طور اتفاقي در مسير              
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سـنگي  . آنها فرار كردند  وقتي كه جمعيت شروع به فرياد زدن بر سر دخترها كرد،            . قرار گرفتند 
جمعيت به راه خود بـدون تعقيـب        . كه از طرف جمعيت پرتاب شده بود به يكي از آنها خورد           

انـدازي    امـا بـه جـز آن مـورد سـنگ          . انگيز بـود    واقعه براي دو آمريكايي هراس    . (آنها ادامه داد  
                                                 .)هاآمريكاييرساندن به  جمعيت بيشتر درصدد راهپيمايي بود تا تالش براي آسيب

  سوليوان
  

  105سند شماره 
  1357 مهر 30 ـ 1978 اكتبر 22  خيلي محرمانه

  .سي. ي د واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10282 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
، ، كابـل  د، جـده  آبـا   ، اسـالم  ، دوحه ، آنكارا  در ابوظبي  هاي آمريكا   سفارتخانه: جهت اطالع 

، سرفرماندهي كل نيروهاي نظامي آمريكـا در        ، پاريس نو  ، دهلي ، مسقط ، منامه ، لندن كويت
  ، اقيانوس آراماروپا

   اكتبر22گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
ناآراميها در آخر هفته گذشته در بـسياري از شـهرها، دانـشگاهها و مـدارس ادامـه             : خالصه

 در تظاهراتي كه گروههاي در دانشگاه تهران  . اين ناآراميها با خونريزي كمتري روبرو بود      . يافت
ي گرا به طور مشترك برگزار نمودند شعارهاي ضـدغربي و ضـدآمريكاي             مجزاي مذهبي و چپ   

آزادسازي وسيع زندانيان سياسي كه اين هفته در دستور كار دولت قرار گرفت، باعث              . داده شد 
نظرهـاي ارائـه شـده از         نقطه. بروز سردرگمي در بعضي سياستهاي مشخص دولت ايران گشت        

 اكتبر و چندين گزارش مختلـف در امـور سياسـي كـه ذيـالً                19طرف شاه به سران مجلس در       
  .پايان خالصه. مهاي جداگانه نيز فرستاده خواهد شدخواهد آمد در تلگرا

ـ در ايام آخر هفته ناآراميها ادامه يافت، اين ناآراميهـا آنقـدر گـسترده بـود كـه توصـيف                     1
جماعت زيادي در بسياري از اين تظاهرات شركت داشتند، ولـي در            .  آن ممكن نيست   جزييات

ده و متفرق شدند و مجروحين بسيار كمي        بسياري نقاط به وسيله پليس و نيروهاي امنيتي پراكن        
نيروهـاي امنيتـي در   . هايي نيز در اين ميـان وجـود داشـته باشـد      شايد كشته . بجاي گذاشته شد  

آور و ديگر روشهاي پيچيده كنترل جمعيـت اسـتفاده نمودنـد،              برخي از اين وقايع از گاز اشك      
 در دوشـنبه    پز جماعـت در     به نما » ها  كولي«بسياري از وقايع اعتراضات مشخص عليه حمله        

مخالفين دولت را به تحريك      .اين واقعه سئواالتي را به همراه داشته است       .  اكتبر بود  16گذشته  
و ايجاد اين بلوا و نيز كشمكش كوچكتر ديگري در زيارتگاه واقع در شهر ري در جمعه شـب                   

گزارش شده كه سه نفر     . ند، متهم كردند  گذشته كه در آن اوباش به بعضي زوار حمله كرده بود          
گونـه     كه از ميـان آنهـا هـيچ        ها در كرمان    اند برخالف كولي    از اوباش توسط پليس دستگير شده     

يك منبع كه ممكن است موثق و يا غيرموثق باشد بـه مـا گفـت    . دستگيري گزارش نشده است   
هاي تظاهرات مشابه براي طرفـداري از دولـت            برنامه  و احتماالً تهران   ، مازندران كه در اصفهان  
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دهنـدگان ايـن گونـه تظـاهرات كـه در محافـل               فرياد اعتراض عليه ترتيـب    . وجود داشته است  
هايي دال بر عدم تأييد آن نيـز وجـود دارد ممكـن اسـت كـه بـه خـتم                خصوصي دولت زمزمه  

  ).البته اگر اين طور باشد. (آزمايشي طرفدار دولت منتهي شوداينگونه فعاليتهاي 
يكـي  .  در بسياري از دانشگاهها و مدارس رخ داد        زمان  همـ ناآراميهاي ديگري نيز به طور       2

 توسط دانشجوياني برگزار گرديـد       اكتبر در دانشگاه تهران    21از آخرين تظاهرات در روز شنبه       
) محرمانه(يك منبع خصوصي (شد،   نفر تخمين زده مي4000 در مطبوعات حدود كه تعدادشان
ديـده شـد كـه دانـشجويان در دو دسـته، يكـي اسـالمي و                 ). كند   نفر ذكر مي   2000اين رقم را    

 شـعار   گرا بودند، اينك آيا هر دو دسته و يـا يكـي از آنهـا عليـه غـرب و آمريكـا                       ديگري چپ 
ارتــشيان در خــارج از محوطــه دانــشگاه مــستقر بودنــد و چــون .  نبــوددادنــد، مــشخص مــي

تظاهرات مشابهي نيز به وسـيله    . كردند، مداخله نكردند    تظاهركنندگان به طور آرام تظاهرات مي     
 22بر اسـاس ايـن گـزارش در نـيم روز     .  برگزار گرديد دانشجو در دانشگاه ملي    1000بيش از   

 پرداختنـد   از جوانان به پرتاب سنگ و تظاهرات در بخش شمال شـرقي اصـفهان             اكتبر گروهي   
گزارش شـده كـه دو اتوبـوس حامـل      ). ديروز نيز اينگونه تظاهرات تا حدودي انجام پذيرفت       (

آموزان آمريكايي كه در حال رفتن به طرف دبيرستان بود به وسيله سنگ مورد حمله واقع                  دانش
دهد كه پليس دستور دارد كه برخورد نرمي با تظاهركننـدگان داشـته             گزارش مي  كنسول ما . شد
در . انـد   آور رهـا كـرده      هليكوپترهاي گشتي براي آرامتر كـردن آنهـا احتمـاالً گـاز اشـك             . باشد

. دهنـد   تظاهرات ديگري، دبيران دبيرستانهاي تمامي كشور به تحريم بسياري از كالسها ادامه مي            
 خواستار برچيده شدن حكومت نظـامي، آزادي زنـدانيان      محمد درخشش  رئيس انجمن معلمان  

موضوع اخير مطلب جديدتري است كـه برخـي در ميـان            . سياسي و انحالل مجلس شده است     
برند و معتقدند مجلس كنـوني صـالحيت نـدارد و مـورد اعتمـاد               عناصر مخالف از آن بهره مي     

  .باشد عموم مردم نمي
انـد،   هاي زندانياني كه با اتهامات سياسي دستگير شـده          با خانواده  ير دادگستري باهري  ـ وز 3

 و بعضي از نمايندگان مخـالفين و نماينـدگان حقـوق بـشر              نمايندگان كانون وكالي دادگستري   
ندانياني است كه بايستي اين هفته   وي به آنان گفت كه در حال آماده كردن ليست ز          . ديدار نمود 

رتبه  اند كه مقامات عالي مطبوعات گزارش داده ).  اكتبر 26(به خاطر سالروز تولد شاه آزاد شوند        
ايـن  . انـد      زنداني سياسي كه به زودي انجام خواهد پذيرفت را تأييـد كـرده             1160امنيتي آزادي   
انـد، آزاد   نـد و هنـوز بـه دادگـاه نرفتـه         ا   فعال سياسي كه اخيراً دستگير شـده       600عده به همراه    

براي ما مشخص نيـست، آيـا       . باشد  تعداد زندانياني كه قرار است آزاد شوند مبهم مي        . گردند  مي
و تاكنون در هفته گذشته آزاد   ) شدند   نفر مي  196 نفر ديگري كه جمعاً      14به عالوه   ( نفري   182
ـ       اند شامل جمع ذكر شده توسط مقامات مي         شده قابـل تـذكر اسـت كـه مقامـات          . هباشـد يـا ن
پا را فراتر از حـد معمـول گذاشـته و در گفتگـو بـا مطبوعـات       ) يعني ساواك(رتبه امنيتي   عالي

انـد    اند و تأكيد نموده     دخالت و مسئول بودن وزير دادگستري در آزادي اين زندانيان را رد كرده            
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باهري .  هفته پيش تنظيم نموده است     6 دستور شاهنشاه در      ليست آزادي را بر اساس     كه ساواك 
از اين به بعد هيچ زنداني سياسي در ايران وجـود نخواهـد             « گفته است    همچنين به راديو ايران   

شـوند    داشت و فقط كساني كه محكوم به فعاليتهاي تروريستي يا اقدام عليـه امنيـت ملـي مـي                  
 اكتبر ذكر   19ت در   المللي ارتباطا    آژانس بين  ICAدر گزارش مخابره شده     (» .زنداني خواهند شد  

آزادي تعـداد زيـادي از   .  استدانيم تاكنون اين نظريه شخصي باهري    تا آنجا كه مي   ) شده است 
 از اين به بعد بايستي مواظـب        نمايد كه مقامات ايراني     زندانيان سياسي اين موضوع را تأكيد مي      

باشند كه كسي را به اتهام سياسي دستگير ننمايند، زيرا ديگر مستمسك قانوني براي آن وجـود                 
.  سياست كلي ديگري اعالم نـشده اسـت        ندارد و الاقل هنوز از هيچ مقام رسمي بغير از باهري          
از جملـه   (اند      امات ضدامنيتي دستگير شده   نيروهاي مخالف براي آزادي همه زندانياني كه به اته        

، محاكمه مجدد همه كساني كه دولت معتقد است كه بايستي دوباره محاكمه شوند و               )تروريسم
  .آورند اي وجود نخواهد داشت، فشار مي تعهد مبني بر اينكه ديگر زنداني سياسي

 بـه    شـاهپور بختيـار    ماند چرا كه عضو برجسته جبهه ملي        ـ صحنه سياست بسيار فعال مي     4
 25مطبوعات گفته است كه حزب وي قصد دارد يك دولت اتحاد ملي متشكل از افرادي كه از           

مهـدي  ). در تلگرام جداگانـه   (اند تشكيل دهد      سال پيش تاكنون در امور سياسي مداخله نداشته       
  رفته است، ناصـر مينـاچي       به پاريس   براي ديدار با خميني    ديگر جبهه ملي   رهبر جناح    بازرگان

  در ، كـانون وكـال    )تلگرام جداگانه (كند،    باشد او را همراهي مي      كه در امور حقوق بشر فعال مي      
اي براي برگزاري دادگاهي ويژه براي محاكمه موارد اتهام فساد است كـه بـه                 حال اعمال برنامه  

. باشـد   شود، مـي     رسيدگي شده و سپس به اين كانون ارجاع مي         وسيله كميسيون قضايي مجلس   
وزير فرستاده شـود و   ستها در ابتدا به دفتر نخ  وزير خواسته است تا اخبار از وزارتخانه        نخست

هـا در اختيـار       وزير منظم شده و بـه جـاي آن وزارتخانـه            سپس توسط واحدي در دفتر نخست     
كسي تاكنون شكايت نكرده كـه ايـن امـر يـك سانـسور داخلـي                . (هاي خبري قرار گيرد     رسانه
 را هنگـامي  لس شورا  مج نظرات رسمي شاه خطاب به سران سنا        اي نقطه   تلگرام جداگانه ). است

دادنـد،     اكتبـر ارائـه مـي      6اي را از پارلمان به بيانات آشكار شـاه در              اكتبر آنان جوابيه   19كه در   
 و وزرايـش قـرار اسـت امـروز بـه سـئواالت       در ضمن شريف امامي. نمايد  تجزيه و تحليل مي   

اعضاي مجلس اين طور كـه گـزارش شـده اسـت            . علني پاسخ دهند  پارلمان در يك جلسه غير    
 اكتبـر را پيـدا كننـد،        24شـنبه     براي اينكه فرصت صحبت در مجلس در جلسه علنـي روز سـه            

  .مجبور به خوابيدن در مجلس هستند
ستگيري يـك    دستور د   در آمل  ـ در يك حركت عجيب مقامات رسمي وزارت دادگستري        5

افسر پليس، دو پاسبان و دو غيرنظامي را به اتهام آتش گشودن به سوي مـردم تظاهركننـده در                   
 نفر منجر شـد، را صـادر        25 نفر و زخمي شدن      2هفته گذشته در همين شهر كه به كشته شدن          

  . كردند
اي نوشـته و      س نامـه   به قرارگاه مركزي پلي    در يك اقدام مشابه دادستان عمومي شهر دزفول       
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خواستار اعالم اسامي افرادي شده است كه هفته پـيش بـه طـرف مـردم در تظـاهرات شـليك                     
                                                            ).اين موضوعات ممكن است شروع يك چرخش باشد(اند  نموده

  سوليوان
  

  106سند شماره 
  1357 آبان 1 ـ 1978 اكتبر 23  خيلي محرمانه

   واشنگتن ـ فوري،وزارت امور خارجه: به  10338 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  سرفرماندهي كل نيروهاي مسلح آمريكا در اقيانوس آرام: رونوشت

   اكتبر23 امنيتي ـ  ـياسيگزارش س: موضوع
.  برگزار گرديدآباد  و خرم ـ بوشهر  اكتبر در همدان22آميزي در  تظاهرات خشونت: خالصه

، حكومــت نظــامي را نقــض كردنــد ولــي از زد و  و اصــفهانانبــوه تظاهركننــدگان در مــشهد
 دانشجويان دسـت بـه تظـاهرات زدنـد     در دانشگاههاي تهران  . دهاي شديد اجتناب گرديد   خور

 ناچيز است اما حـوادث متعـددي بـر     هاآمريكاييتلفات  . ولي نيروهاي نظامي آن را بر هم نزدند       
 1000 زنداني كه شـامل تقريبـاً   1160دولت اعالم كرد كه . ضد خارجيان به وقوع پيوسته است  

هـا،    طبـق گـزارش روزنامـه     .  اكتبر آزاد خواهنـد شـد      25باشد در     زداشت شده سياسي هم مي    با
 خواهـد    در پـاريس   ، به منظور رفع اختالفات مخالفين به ديدار خميني         رهبر جبهه ملي   سنجابي

 را در سـر      همچنـين ديـداري از آمريكـا       سـنجابي . ف بين مخالفين را از بين ببـرد       رفت تا شكا  
علـي  .  را مـورد حملـه قـرار داد         در پيام خود به زائران حج، دولت آمريكـا         خميني. پروراند  مي

، ابوالفضل قاضي شـريعت پنـاهي     .  را انكار كرد   وزير اسبق، هرگونه ارتباط با سيا       ، نخست اميني
پـنج فرمانـده جديـد حكومـت نظـامي منـصوب            . باشـد   وزير جديد علوم و آموزش عالي مـي       

  .پايان خالصه. گرديدند
 اكتبر، تظاهركنندگان با نيروهاي امنيتي در همدان به زد و خورد پرداختند، كـه در       22 ـ در 1

گزارشـهاي  .  نفـر كـشته و تعـداد زيـادي مجـروح شـدند             15نتيجه، طبـق گزارشـات رسـيده        
دهـد كـه      خبرگزاريها در مورد شمار تلفات بسيار گوناگون است، اما شواهد جداگانه نشان مـي             

يك گزارش، علت حادثه را، اقدام بـه خودكـشي يـك            . باشد   نفر مي  15ترين رقم بيش از       دقيق
ظـاهراً يـك نفـر از ميـان         . دانـد   مـدت، مـي      ساله بعد از آزادي از يك بازداشت كوتاه        17دختر  

جمعيت تظاهركننده اقدام به پرتاب يك وسيله انفجاري به سمت پليس نموده و سـپس پلـيس                 
  .نمايد اقدام به گشودن آتش مي

به پليس امنيتي در سراسـر      .) تواند علت بروز خشونت را توجيه نمايد        ين عمل مي  ا: نظريه(
طـور كـه در       همـان . داري را به كـار ببـرد        ايران دستور اكيد داده شده است تا حداكثر خويشتن        

  .تظاهرات ديروز در نقاط ديگر، به روشني نشان داده شده
شورشهاي تخريبي و ايجاد حريق عمـدي، در        . شت در سراسر روز ادامه دا     آشوبهاي همدان 
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  . نيز رخ داده استآباد  و خرمشهرهاي بوشهر
در . ، علناً قـانون حكومـت نظـامي را ناديـده گرفتنـد             و اصفهان  ـ تظاهركنندگان در مشهد   2

 رخ داد بـه     ن ضدشورشـي كـه اخيـراً در كرمـان         مشهد تظاهركنندگان ضمن اعتراض به جريـا      
. شماتت نيروهاي نظامي پرداختند، ولي سربازان كوشش در متفرق كردن آنان به عمل نياوردند             

گزارش كنسولگري مـا از     .  سابقه احتماالً خطرناكي را بر جاي گذاشته است        ناآرامي در اصفهان  
. كنـد  مده تظاهركننـده، متـشكل از چنـدين دبيرسـتان، حكايـت مـي              دسته ع  3درگيري حداقل   

 نفر، به طرف دفتر فرمانداري نظامي راهپيمـايي كردنـد ولـي             500بزرگترين جمعيت با بيش از      
 بـه جـاي     آموزان خواستار جـايگزيني عكـس خمينـي         دانش. مسير حركت آنها منحرف گرديد    

آموزان و معلمان دستگير شده و برگزاري برنامه كاري روزانه معمولي  آزادي دانشعكس شاه ـ  
آموز رسيد اين رقم از   نفر دانش1000سپس اين جمعيت به بيش از . در سالروز تولد شاه بودند

سوي مقامات حكومت نظامي ارائه گرديد، و با تعداد كمي از بزرگساالن مخلـوط گرديدنـد و                 
تظاهركنندگان، حتي وقتي هم كه سربازان اقدام       . روهاي انتظامي روبرو شدند   در مركز شهر با ني    

نهايتاً نيروهاي نظامي موفق شدند     . به تيراندازي هوايي نمودند، دستور متفرق شدن را رد كردند         
: نظريه. (با اعمال مقداري فشار، و البته نه تيراندازي يا زخمي نمودن، جمعيت را پراكنده نمايند      

اين سابقه شومي اسـت، زيـرا       . توانست خطرناك باشد    سبتاً خوب خاتمه يافت، اما مي     مواجهه ن 
نـشيني نيروهـاي نظـامي را تـا           حاال تظاهركنندگان دستور متفرق شدن را ناديده گرفته و عقـب          

كليه نيروهاي امنيتي در سراسر ايران دستور دارنـد كـه اگـر چنانچـه               . اند  اي مشاهده كرده    انداز
  .) از خونريزي پرهيز نمايندممكن باشد، كالً

گونـه درگيـري مجـدداً         يعني جايي كه دانشجويان بدون هـيچ       ـ در محوطه دانشگاه تهران    3
نيروهاي نظـامي، خـود را از       . داري مشابهي نشان داده شد      زدند، خويشتن   دست به تظاهرات مي   

، رئـيس دانـشگاه تهـران، آشـكارا از حـق            عبـداهللا شـيباني   . محوطه دانشگاه دور نگـاه داشـتند      
مطبوعـات در   . دانشجويان براي به صحنه آمدن و پـشتيباني از اعتراضـات دفـاع نمـوده اسـت                

دهنـد، هـر چنـد همـه آنهـا            هايشان نكات مختلفي از اعتراض دانشجويان را ارائه مـي           سرمقاله
دانشگاهها ظاهرًا داير هستند، امـا كالسـي        ( شد   سرگردانند كه چه زماني كالسها شروع خواهد      

مطبوعات و مدارك مستقل در سفارت شكاف رسمي بين گروههاي دانـشجوي            ). برقرار نيست 
هـاي متفـاوت دانـشگاه        مسلمان و چپگرا را كه هر يك جداگانه و مـستقل از هـم در محوطـه                

ده كوچك سـومي هـم كـه از         همچنين وجود گروه تظاهركنن   . نمايند  نمايند، تأييد مي    اجتماع مي 
  .باشد، گزارش شده است  ميتيپ جبهه ملي

 در آبـادان  . توجهي افزايش يافته است     ـ حوادث ضدخارجي يا ضدآمريكايي، به طور قابل       4
، كه در حال مـساحي بـراي كابلهـاي          چهار تيم از سازمان خدمات آئرونيوترونيكي ماوراء بحار       

ايرانيهـا  . تلفن بودند، بعد از برخوردهاي مكرر با جمعيتهاي شورشي، كار خود را رها نمودنـد              
ماشينهاي آمريكاييان را سنگباران كردند و تجهيزات مساحي را خرد كردند و يك نفر با تفنـگ                 
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شـب گذشـته در     . ر چندين محله شهر رخ داد     اين حادثه د  . اي به آمريكاييان شليك كرد      ساچمه
. كنندگان سنگ مورد حمله واقع شد          توسط پرتاب   منزل كاركنان شركت جنرال الكتريك     بوشهر

ها به منطقه مسكوني نيروي هـوايي منتقـل           ها شكسته شده بود و ساكنان خانه        شيشه كليه پنجره  
هـاي مـسكوني      هـاي ديگـر مجموعـه       هـاي شكـسته پنجـره       ي رسيده، از شيشه   گزارشها. شدند

آنها همچنين جزواتي را كه     . كند  اندازان حكايت مي    ، توسط سنگ  ) آمريكايي اًنه الزام (خارجيان  
 روز ايـران را تـرك نماينـد، از خـود بـه جـاي                3در آن به خارجيان اخطار شده است كه طي          

الخـصوص    سـفارت، كنـسولگريها علـي     . نماينـد     پيروي مي .. .اين حوادث از الگوي   . اند  گذاشته
انـد كـه شـامل حـال آمريكاييـان         متوجه افزايش حوادث خودجوشي شـده      كنسولگري اصفهان 

» Yankee go home«آميـز فارسـي يـا     شـعارهاي اينـان را معمـوالً كلمـات تـوهين     . گـشته اسـت  
ولي برخورد فيزيكي كـه تـاكنون نـسبتاً جزيـي بـوده             . دهد  يتشكيل م ) ات  آمريكايي برو خانه  (

هاي بيشتر در اين مورد، عبارت از پرتاب سنگ به اتوبوسهاي مدرسه                نمونه. افزايش يافته است  
بـا چـاپ    » JB«و  » JM«حـروف   . باشـند    مي اي مبارزاتي در تهران      و نقاشيهاي كليشه   در اصفهان 

هاي آمريكاييان، از جمله يك مأمور سفارت، ظاهر          ي بر روي اتومبيلها و ديوارهاي خانه      ا  كليشه
  .باشد  مينشانگر جبهه ملي» JM«احتماالً حروف . شده است

 زنـداني آزاد    1160 اكتبـر،    25ـ ديروز دولت اعالم كرد كه شـب سـالروز تولـد شـاه، در                5
، وزيـر  بـاهري . دهنـد  ز اين عده را زندانيان سياسي تـشكيل مـي   نفر ا1000تقريباً  . خواهند شد 

دادگستري گفت كه آنها به سر كار سابق خود بازگشت نموده و حقوق و مزاياي كامل خود را                  
  .دريافت خواهند كرد

ي اهللا خمينـ    جهت گفتگو با آيـت      رهبر جبهه ملي   دهند كه سنجابي    ـ مطبوعات گزارش مي   6
به منظور به اصطالح برطرف كردن شكافي كه در جنبش مخالفان سياسي پديدار شده است، به                

 در اجـالس     جهـت شـركت     در ادامـه سـفر خـود بـه كانـادا           سنجابي.  سفر خواهد كرد   پاريس
بر طبـق ايـن     . خواهد رفت ) به مطالب زيرين مراجعه شود     ( و به آمريكا   الملل سوسياليست   بين

 در مورد نبرد بر عليـه سـلطه خـارجي و اسـتبداد داخلـي، بـا                  محاسبات، مشغله فكري خميني   
 كه به دنبال دمكراسي تحت لواي قـانون اساسـي           تر مانند جبهه ملي     رو  است گروههاي ميانه  خو

 با مطبوعـات تكـذيبهايي را   در رابطه با توسعه فعاليتهاي ديگر خميني. باشد  هستند در تضاد مي   
در همين حـين  . اند اهللا منتشر كرده  با آيتاردشير زاهديبه نقل از منابع ايراني در مورد مالقات         

 را با متهم كـردن بـه پـشتيباني از خـشونتهاي              در پيام خود به زائران حج، دولت آمريكا        خميني
 هم به خاطر غارت منابع ثروت  و روسيهسهمچنين انگلي. داخلي در ايران مورد حمله قرار داد 

داد بـه    افزود كه چون هيچ كشور اسالمي به او پنـاه نمـي  خميني. ايران مورد حمله قرار گرفتند  
  . رفته استفرانسه
 خارجـه بـا ارسـال پاسـپورت ديپلماتيـك           ـ در يك پيشرفت جانبي جالـب وزارت امـور         7

، درخواسـت    اكتبر بـه كنـسولگري آمريكـا       23 تحت پوشش يك يادداشت سياسي در        سنجابي
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يك رواديـد توريـستي ديپلماتيـك       .  را نمود  اي توريستي به آمريكا      هفته 2رواديد يك مسافرت    
 را  و نيويوركآمد كه او ديدار از واشنگتن  از درخواست نامه وي برمي    .  صادر شد  جابيبراي سن 

دخالـت  .  خواهد بود   بعد از ديدار پاريس    احتماالً مسافرت به آمريكا   : نظريه. (پروراند  در سر مي  
ور خارجه، اين سوءظن را كه معامالتي بين دولت ايران و مخالفان سياسي در جريان               وزارت ام 

  .)نمايد داشت، شديداً تقويت مي
وزير احتمـالي جديـد    وزير اسبق، كه هنوز هم از او به عنوان نخست           ، نخست ـ علي اميني   8

مشكل اميني اين است كه وي ( انكار نمود، شود، در يك مصاحبه ارتباطش را با سيا نام برده مي  
  .) بر سر كار آورده است1961 او را در سال متهم گرديده كه دولت كندي

او .  عـالي شـد    ، وزير علوم و آمـوزش      اكتبر، دكتر ابوالفضل قاضي شريعت پناهي      22ـ در   9
اطالعات كامـل زندگينامـه او بـه    . (ريزي است يك استاد سابق دانشگاه و كارشناس ماهر برنامه 

  .) شود طور جداگانه در تلگرام ديگري فرستاده مي
 ـ سـعيد    براي كرمـان محمدعلي احمدي. همچنين پنج استاندار جديد به شاه معرفي شدند

 بـراي كهگيلويـه و    ـ ناصـر مجيديـه    بـراي لرسـتان   ـ پرويـز سـهرابيان    براي مازندرانبهادري
  .محال بختياري براي چهار  ـ عباس ظريفبويراحمد

  سوليوان
  

  107سند شماره 
  1357 آبان 1 ـ 1978 اكتبر 23  خيلي محرمانه

  10332  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  فوري. سي.  واشنگتن ديفوري و سياـ . سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

   در مورد ايرانبازي مطبوعات با نظريات ترنر: موضوع
 23 مورخـه    اي است كه فقط در روزنامه رستاخيز        ـ متن زير، ترجمه ما از متن كامل مقاله        1

 موجب خوشوقتي خواهد بود كه متن صحيح و هرگونه اظهارنظر آدميرال ترنـر            . اكتبر درج شد  
  .در مورد ايران را اعالم نمائيد

» .نمايـد   را متهم به دخالـت در ناآراميهـاي ايـران مـي      اتحاد جماهير شوروي   رئيس سيا «ـ  2
، مطالب فوق را شب گذشـته       )سيا( رئيس سازمان اطالعات مركزي اياالت متحده        آدميرال ترنر 

  .ر داشتدر يك مصاحبه مطبوعاتي در مورد وقايع اخير ايران اظها
 اظهار داشته    گزارش شده است، رئيس سيا     ـ در اين مصاحبه كه توسط خبرگزاري فرانسه       3

در . ارتبـاط نيـست      با ناآراميهـاي جـاري ايـران بـي         است كه بدون شك اتحاد جماهير شوروي      
كمونيـستها سـعي    «: پخش شد ترنر گفت   » در برابر ملت  «اي كه در تلويزيون در برنامه        مصاحبه

 و من مطمئنم كه اتحاد جماهير شوروي      . اند كه از وضعيت ايران امتيازاتي را كسب نمايند          كرده
  ».نمايد نقشي در آنجا ايفا مي
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 را  صحبت نمود و هرگونه نقش مستقيم و غيرمستقيم سـيا  مورد شيوچنكو درـ آنگاه ترنر 4
به هر حال او اقرار نمـود       .  نفي نمود  در ماجراهاي عاشقانه وي با يك دختر تلفني در واشنگتن         

                                         . در ازاء خدماتش پرداخت شده استكه مبالغ زيادي به شيوچنكو
  سوليوان

  
  108سند شماره 

  1357 آبان 2 ـ 1978 اكتبر 24  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10384ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

   اكتبر24گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
حكومـت رهبـر    .  اكتبـر آزاد خواهـد كـرد       25 زنـداني سياسـي را در        1126دولت  : خالصه

يـد  وزير علوم و آموزش عالي اعالم كـرد كـه اليحـه جد            .  را آزاد كرد   معلمين محمد درخشش  
پروژه مترو تحت بررسـي قـرار   . دانشگاهي به دانشجويان آزادي سياسي كامل اعطا خواهد كرد       

 در  قـضات سـقز   .  از ديروز آغاز شـد     اعتصاب سياسي در راديو و تلويزيون ملي ايران       . گيرد  مي
مطبوعات ادعـا   . تصاب غذاي يك روزه زدند    اعتراض به بازداشتهاي غيرقانوني دست به يك اع       

ي بـراي حفـظ   امـام   كنند استيضاحي كه امروز در مجلس آغاز خواهد شد فريبكاري شـريف             مي
.  تقاضـاي انحـالل مجلـس را داد         رهبر جنـبش راديكـال     اي  مقدم مراغه . موقعيت خويش است  

 4 آسـيب رسـانده و        اتوبـوس شـركت الكهيـد      11آموزان دبيرستاني با پرتاب سـنگ بـه           دانش
، مرگ دو   آباد  آميز خرم   در تظاهرات خشونت  ). در تلگرام جداگانه  . (آمريكايي را مجروح كردند   

. ي از حكومـت نظـامي اسـت   تظاهرات ديگري در تهران بيانگر نافرمـان   . نفر گزارش شده است   
  .پايان خالصه.  به وقوع پيوستدومين برخورد ضدشورشي نزديك كرمان

 نفر آنها زنداني سياسـي هـستند در شـب           1126 زنداني كه    1451ـ دولت اعالم كرد فردا      1
 مسئولين حكومـت نظـامي ديـروز محمـد درخـشش          . شوند  سالروز تولد شاه از زندان آزاد مي      

هـاي كـانون از     اكتبر به خاطر انتقاد يكي از روزنامـه 18نماينده كانون معلمين را كه ظاهراً روز     
  .، دستگير شده بود، از زندان آزاد كردندساواك

اليحـه  : الم كرد كـه    وزير جديد علوم و آموزش عالي اع       ـ ابوالفضل قاضي شريعت پناهي    2
او پس از مشاوره با دانـشگاهها اليحـه         . برانگيز استقالل دانشگاهها پس گرفته خواهد شد        بحث

  . جديدي ارائه خواهد داد
جمله ماده مربوط به مصونيت دانشجويان از           وي در مورد اليحه جديد امتيازات متعددي من       

نشگاه سياسي نخواهنـد بـود و ماننـد         رؤساي دا . دستگيري در محوطه دانشگاه را متعهد گرديد      
هـاي  هيأت.  علمي هر يك از دانشگاهها انتخاب خواهند شد  هيأترؤساي ادارات توسط اعضاي     

گيري جديدي براي تعيين سياستهاي       امناء منحل خواهند شد و دانشگاهها منفرداً مراجع تصميم        
دولـت  . شـود  اه هـم مـي  اين امر شامل حفظ نظم در محوطه دانشگ   . دانشگاه ايجاد خواهند كرد   
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تواننـد   گارد را از دانشگاه بيرون خواهد برد، استاداني كه مجبور به بازنشستگي شده بودند، مـي        
مشاغل دانشگاهي خويش را دوباره اختيار كنند و دانشجوياني كـه بـه علـل سياسـي دسـتگير                   

نجـام دهـد    كنـد ا    اگـر دولـت ايـران آنچـه را كـه تعهـد مـي              : نظريه. (اند آزاد خواهند شد     شده
 و يا اغلب دانـشگاههاي كـشورهايي كـه دموكراسـي            دانشگاههاي ايران از دانشگاههاي آمريكا    

  .)تر خواهند بود غربي در آنها غالب است مستقل
.  به مرور به عنوان نشانه اسراف و فساد دولـت مطـرح شـده اسـت                ـ پروژه متروي تهران   3

يكي از  . حت فشار ناچار از كنار گذاشتن پروژه و يا كاهش جدي آن شود            احتمال دارد دولت ت   
  .خواند مي» موش كور سفيد«نويسان آن را  مقاله
توقـف كـار حـداقل تـا        .  از ديروز دسـت بـه اعتـصاب زد         ـ راديو و تلويزيون ملي ايران     4

تقاضاي اخراج رؤسايي را دارند كه در اعمـال         اعتصاب كنندگان   . حدودي جنبه سياسي داشت   
  .اند سانسور همكاري داشته

در اعتراض به بازداشتهاي غيرقـانوني دسـت بـه يـك            ) استان كردستان  (ـ قضات در سقز   5
ير شود كه نيروهاي امنيتي آشوبگران ضدامنيتي را دستگ         ادعا مي . اعتصاب غذاي يك روزه زدند    

 انـد، در سـقز      و آنها را بدون مراجعه به دادگاههـاي مـدني بـه دادگاههـاي نظـامي ارجـاع داده                  
  .حكومت نظامي اعالم نشده است

 ارائه شده اسـت، بحـث       ـ مجلس قصد دارد در مورد استيضاحي كه توسط عباس اخباري          6
اي   ي بـراي زدن ضـربه     امام  فريبكاري از جانب شريف   بعضي از ناظرين كل اين امر را يك         . كند

عقيده براين است كه مجلـس بـا رد شـديد           . دانند  مي) داحم  مثل بني (اساسي به مخالفين واقعي     
گذارد، باعث تثبيـت موفقيـت         مي يامام  استيضاح كه تمام تقصيرات در ايران را به عهده شريف         

باشـد، اخبـاري      نمونه اصلي ديدگاه ايراني اين وضعيت غيرموجه نمي       : نظريه. (وي خواهد شد  
قبالً هرگز در جناح مخالف نبوده است و اگر وي صادقانه اين كار را كرده باشد مطمئنـاً تغييـر                    

 ايـران در ضـمن      اي رهبـر جنـبش راديكـال       اهللا مقدم مراغه    رحمت.) موضع جديدي داده است   
 ديگر سياست را     شده است بر اين پايه كه حزب رستاخيز         و شورا  خواستار انحالل مجالس سنا   

گيـري    لس رستاخيزي بر روي قـوانين رأي      در انحصار خود ندارد، و اين درست نيست كه مجا         
  .نمايند
ـ تظاهرات و اغتشاش حتي در شهرهايي كه قانون حكومت نظامي حاكم است ادامه پيدا                8
 2شـاهد اغتـشاشاتي بـود كـه         ) كه قانون حكومت نظامي در آنجا حاكم نيـست         (آباد  خرم. كرد

از ادامه تظاهرات ضددولتي در حداقل بيست       مطبوعات  . كشته و خرابي بسياري بجاي گذاشت     
آمـوزي در نقـاط مختلـف شـهر بـه              گروههـاي دانـش    در تهـران  . دهنـد   شهر ديگر گزارش مي   

شـوند و بـه       آنها ديگر به طور صحيح سر كالس حاضر نمي        . راهپيمايي و تظاهرات دست زدند    
 نفـري  400 الي   300امروز دو گروه    . رداي وجود ندا    اند انگار كه حكومت نظامي      خيابانها ريخته 

  خـارج شـدند و از جلـوي كنـسولگري آمريكـا            از دبيرستان پسرانه واقع در خيابـان ايرانـشهر        
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 نفر نيز از جلوي سفارت عبور كردند و بـر روي پالكاردهـايي بـه                50حدود  . راهپيمايي كردند 
جمعيتهـاي ديگـر از جملـه       »  بايـستي بـازگردد    خميني«،  »مرگ بر شاه  «شده بود   فارسي نوشته   

در روزهـاي اخيـر     : نظريـه . ( در حـال تظـاهرات هـستند       آموز در تهران     دانش 2000 الي   1500
امي مبنـي بـر عـدم       قـانون حكومـت نظـ     . انـد     تر شـده    توجهي جسورانه   اعتراضات به طور قابل   

شكل تظاهرات حتي در هفته گذشته به اين صورت         . گردهمايي مورد استهزاء قرار گرفته است     
شدند و از آنها اثـري بـاقي          شدند، تظاهركنندگان فوراً متفرق مي      بود كه وقتي ارتشيان ظاهر مي     

دام به اغتـشاش    گرديد و نيروهاي امنيتي جمعيتها را در صورت اق          نظم ابداً مختل نمي   . ماند  نمي
 اكتبر گروهي از جوانان هنگامي كه شروع به هـل دادن ماشـينهاي              24صبح  . ساختند  پراكنده مي 

لكـن  . پارك شده به داخل خيابان شلوغ كردند، به وسيله نيروهاي امنيتي با فشار متفرق شـدند               
گان بـه نظـر     نيروهاي نظامي دستور دارند كه از حداقل فشار و زور استفاده نمايند و تظاهركنند             

  .)دانند رسيد كه اين موضوع را مي مي
آمـوز بـيش از ضـدخارجي بـودن، سرشـار و غـرق در تمـايالت                    تظاهركنندگان دانـش   -9

مـوقعي كـه   . ، ديـروز اتفـاق افتـاد   ولي بدترين حادثـه ضـدآمريكايي تهـران   . اند  ضددولتي بوده 
 آمريكايي را مجروح 4خسارت وارد كرده و  اتوبوس الكهيد  11آموزان با پرتاب سنگ به        دانش

خوكهـاي  « شـعارهاي    شاهد عينـي مـوثقي در آبـادان       .) در تلگرام جداگانه گزارش شد    (كردند  
دهـد كـه جـواز        منبع همچنين گزارش مي   . را مشاهده كرده است   » تان برگرديد   انگليسي به خانه  

  . باطل شده استاتومبيلهاي متعلق به غربيان در آبادان پاره و
)  ـ محـل اولـين حادثـه    حوالي كرمـان  (ـ دومين حادثه از نوع مقابله با خشونت در راور10

 و آتـش زدن بـه   افرادي به مسجد جامع حمله كرده و بـه پـاره كـردن اوراق قـرآن           . اتفاق افتاد 
گزارشـات واصـله در مـورد وسـعت و          .  است ويران نشده ) مسجد(ساختمان  . مسجد پرداختند 

                         .كننده است به عنوان آخرين كالم اينكه حادثه يكپارچه گيج. اندازه ويراني متفاوت است
  سوليوان

  
  109سند شماره 

  1357 آبان 3 ـ 1978 اكتبر 25  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10440ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

   اكتبر25گزارش سياسي امنيتي، : موضوع
سـوزيهاي متعـدد و       گرگان بـا آتـش    . ديروز دوباره اعتصابات گسترده نضج گرفت     : خالصه

سـوزي و برخوردهـاي    در همـدان و قـم آتـش   . ين شـهر بـود  تـر  زده هـاي زيـاد، آشـوب     كشته
 در داخـل و خـارج فـضاي دانـشگاه بـا اعتـصابات بـزرگ                 تهـران . آميز وجود داشت    خشونت

. دانشجويي همراه با برخي برخوردها و دستگيريها مواجه بود، اما وضعيت نسبتاً آرام باقي ماند              
ديشب دولت اقدام بـه آزادي زنـدانيان        . دهد   را مي  مدانيك مجله خبر از مقابله با آشوب در ه        
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كـه   (محمـود اعتمـادزاده   . شـد    زنداني ديگر دادگاههاي مـدني، مـي       212نمود، كه ظاهراً شامل     
اسـت،  » ياتحاد براي آزاد  «و رهبر گروه مخالف كوچكي موسوم به        ) شود  آذين هم ناميده مي     به

 اكتبر دست به    22وكال و رهبران مذهبي همدان در اعتراض به كشتار          .  اكتبر دستگير شد   23در  
 بـه حركتهـاي     مجلس ديروز با مورد توجـه قـرار دادن گزارشـات سـاواك            . اعتصاب غذا زدند  

 را به خـاطر     رت امور خارجه انگليس   ، رهبر اقليت مجلس، وزا    پزشكپور. انتقادي خود ادامه داد   
هـاي    روي  گزارشات مبني بـر مبـارزه دسـته ميانـه         . مداخله در امور ايرانيان مورد انتقاد قرار داد       

هــاي تهديــدآميز جديــدي كــه بــر  مخــالف جهــت خنثــي كــردن آشــوبهاي داخلــي، بــا نامــه
 هـا آمريكايي با اظهار تنفر تمامي مردم ايران از          و تهران  واقع در اصفهان  ) آمريكا(هاي    سفارتخانه
  .پايان خالصه. شود، مغايرت دارد ارسال مي

در  (ـ ديروز تظاهرات در جبهه گسترده جغرافيايي معمول جريان داشت ايـن بـار گرگـان    1
گـران بانكهـا، سـينماها و سـاير         بيشترين خـشونت را ارائـه داد، زيـرا آشـوب          ) استان مازندران 

به طوريكه گزارش شده هنگامي كه جمعيت سعي بر سـوزاندن           . ساختمانها را به آتش كشيدند    
هـا را     مسئولين تعـداد كـشته    .  كرد، نيروها به سوي جمعيت آتش گشودند       اداره مركزي ساواك  

در نتيجـه ادامـه     . ها بيشتر بوده اسـت      ها معتقدند تعداد كشته     كنند ولي روزنامه      تن اعالم مي  يك  
 بعـد از    11 ساعت شروع عبور و مرور شـبانه را از           اغتشاشات مسئولين حكومت نظامي در قم     

ه تظاهركننـدگان نارنجـك و       گزارش كرده است ك    راديو ايران .  بعد ازظهر تغيير دادند    9ظهر به   
آشوبها و حريقهاي عمـدي     .) سفارت تأييد مستقلي ندارد   (اند    آتش به سوي نيروها پرتاب كرده     

اي اظهار شده است كه اقـدامات ضدشورشـي           در گزارش روزنامه  .  رخ داد  آباد  بيشتري در خرم  
 هزار نفري صـورت گرفـت ولـي ايـن           5 توسط جمعيت     ديروز در همدان   همانند حادثه كرمان  

  .خبر توسط ديگر منابع خبري تأييد نشده است
.  در تمام روز با تظاهرات عظيم دانشجويي در داخل و خارج دانشگاه روبرو بـود               ـ تهران 2

تاني به خيابانها و يـا تجمـع در         آموز دبيرس    به خاطر ريختن هزاران دانش     تمام مدارس در تهران   
در فـضاي   . گيرد، بسته شـدند     ترين تظاهرات در آنجا صورت مي        جايي كه عظيم   دانشگاه تهران 

هـا    چپي. به گروههاي مذهبي و چپي تقسيم شدند      ) همچون گذشته (داخل دانشگاه دانشجويان    
. باشـد، نماندنـد      اختتـام ايـن اجتمـاع مـي        براي نماز جماعت كه به مفهوم باشكوه جلـوه دادن         

 و  اي از آن جمله آزادي همه زندانيان سياسي، برگـشت خمينـي              ماده 17اي    دانشجويان قطعنامه 
. تصويب دولت جهت اجباري كردن اقامه نماز جماعت ظهر در همـه مـدارس، صـادر كردنـد                 

 و نيـز      اكتبر از جلوي سفارت رد شدند،      25ردهنده صبح روز    گروه كوچكي از دانشجويان شعا    
. شـدند    مـشاهده مـي    از ظهر چند گروه مشابه از دانشجويان معترض در گوشـه و كنـار تهـران               

اند، ولي گروههـاي      اند كه تمرد نموده     نيروها اقدام به دستگيري و متفرق كردن جمعيتهايي كرده        
داننـد كـه مـسئولين        راهپيمايـان روزمـره و دانـشجويان مـي        : نظريه. (دندراهپيما معموالً آزاد بو   

اي ايجـاد كننـد،     اكتبر موقعيت ناپايدار بالقوه 26حكومت نظامي به آنها اجازه خواهند داد براي         
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اگر جمعيت عظيمي در خارج دانشگاه دور       . دانشجويان بدون شك مجدداً متشكل خواهند شد      
بزرگسال نيز به آنها بپيوندند، كه البته تا به حـال چنـين نـشده،               هم جمع شود و تظاهركنندگان      

  .آنگاه امكان وقوع برخورد جدي خواهد بود
ظـاهراً  .  اكتبر آغـاز شـد     24ـ آزادي وعده داده شده به مناسبت سالروز تولد شاه از عصر             3
ي كـه   يي نور اهللا يح   آيت. شوند  آزاد مي ) نه سياسي ( نفر ديگر از زندانيان دادگاههاي مدني        212

سابقاً بارها در اغتشاشات جنوب تهران شخص شاخص بود، در بين ايـن آزادشـدگان حـضور                 
كه رهبر حزب سياسي    ) شود  آذين هم ناميده مي     كه به  (از طرف ديگر محمود اعتمادزاده    . داشت

  . اكتبر دستگير شد23است در » براي آزادياتحاد «كوچكي به نام 
 اكتبـر   22ـ گروه وكال و رهبران مذهبي همدان در اعتراض به كشتارهايي كه طي شورش               4

  .به وقوع پيوست دست به اعتصاب غذا زدند
در حاليكه گروه مخالف در     . ح قرار داد  ي را مورد استيضا   امام  ـ ديروز مجلس كابينه شريف    5

وضعي بحراني قرارداشت اوضاع داراي اعتدال بيشتري از زمـان مباحثـات پـر سـر و صـدا در                    
 به عنوان عامل اصلي اغتـشاشات       انتقادات بر روي عملكردهاي ساواك    . مورد برنامه دولت بود   

ماينده تبريز، گزارشات دروغ سازمان يافتـه    نژاد ن   اسحاقي. اطراف و اكناف كشور متمركز گرديد     
 يكي از نمايندگان اتهامات عليه علـي امينـي        . همانند شكنجه و سركوب را مورد حمله قرار داد        

وزير پيشين را به خاطر كار كردن براي قدرتهاي غربي، مخصوصاً براي كنسرسيوم نفتي                نخست
 سؤال در اين است كه آيا مبارزه امينـي جهـت بازگـشت بـه                :نظريه. (دوباره به جريان انداخت   

 رهبـر اقليـت   پزشـكپور .) تواند تحمل حمالت بيشتري از اين قبيـل را داشـته باشـد           قدرت مي 
طر حمايـت علنـي از رژيـم شـاه و            را به خـا    وزير امور خارجه انگلستان   » نئديويد او «مجلس  

اي در امور داخلي ايـران ناميـده و            اين را مداخله   پزشكپور. نظرات در مورد مخالفين تقبيح كرد     
  . افزود كه همه ايرانيان در مقابل تهديدات و مداخالت خارجي متحد خواهند بود

هـت كاسـتن هيجانـات ضـدرژيم        رو در تـالش ج      گويند كـه گـروه ميانـه        ـ مطبوعات مي  6
.) سفارت نيز در اين مورد بر همـين بـاور اسـت           : نظريه( برقرار كرده است     تماسهايي با خميني  

از طرف گروهـي غيرمـذهبي مخـالف        » نجات ملت «يكي از جرايد اين اقدام را مأموريتي براي         
  .ومي و به دنبال آن سركوبي جديد هستندناميد كه هراسان از فروپاشيدن نظم عم

 اكتبـر از كـار بركنـار گرديـد،          12 نماينده ويژه شاه در گرگان كه در         ـ ژنرال منصور مزين   7
  .باشد هدف اتهامات سنگين فساد و سوءاستفاده از قدرت مي

منتـشره در نقـاط   اواخر بعد از ظهر امـروز، سـفارت اعالميـه تهديـدآميز          : ـ آخرين مورد   8
تهيــه كننــده يــا .  را دريافــت داشــت و اصــفهانمــسكوني و اداري داخــل ســفارت در تهــران

  .ها مشخص نيستند كنندگان اين نامه تهيه
 در ايران اسـت  هاآمريكاييتأثير اين اعالميه در افزايش بيشتر ترس جامعه متوحش و عصبي            

  : ترتيب استمحتواي اعالميه بدين
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  يانكي ملعون
عامهاي او مطلعيد، امـا وقتـي تمـام           با اينكه شما بخوبي درباره حكومت سلطنتي شاه و قتل         

  .كنيد جمهور لعنتي شما از او حمايت مي  كنند شما و رئيس مردم آزاده اين دژخيم را محكوم مي
  .باشد اين دليل نفرت تمام مردم ايران از شما مي

  مرگ بر امپرياليسم
  مرگ بر صهيونيسم
  مرگ بر كمونيسم

  يوانسول                                                                                             زنده باد اسالم
  

  110سند شماره 
  1357 آبان 4 ـ 1978 اكتبر 26  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10441ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
   اكتبر26گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

روز تولد شاه در ميـان مراقبـت        الـ طبق گزارشات اوليه در طي يك تعطيل ملي، مراسم س          1
آيي جوانان در محوطـه دانـشگاه         گردهم.  با آرامش و آرامي جريان يافت      شديد امنيتي در تهران   

جامعه خارجيان .  تا هنگام ظهر ديده شد اما تا به حال تظاهرات قابل گزارشي نبوده است              تهران
 چرا كـه طـي      كنند،  به طور كلي كمتر در انظار ظاهر شده و از رفتن به مركز شهر خودداري مي               

  .آميز براي امروز منتشر شده است هفته شايعاتي مبني بر فعاليتهاي خشونت
 نفر گزارش   4حداقل مرگ   . دهد   از ناآرامي جدي ديروز گزارش مي      ـ كنسولگري اصفهان  2

ده تو. كوشيده است يك بمب سه راهي بسازد        شده كه يكي از آنها مربوط به كسي است كه مي          
انـد، حملـه      بـرده    نفر آمريكايي در آن بسر مـي       6جمله       خارجي من  14 كه   مردم به خانه جوانان   

انقطـاع  (اغتشاشات شب گذشته ميـدان مركـزي موجـب       . اند كه آسيبي به كسي وارد نشد        كرده
  . شدانكنمعاون زير آقاي د) برنامه يا كوتاه شدن برنامه

، سوزيهاي بيشتر در شهرهاي همـدان       ـ مطبوعات گزارشي از تظاهرات خرابكارانه و آتش       3
گزارشات واصله حـاكي از تعـدادي       . دهند كه ادامه حوادث روز قبل از آن بود           مي  و قم  گرگان

داراي بعد خرابكارانه كمتري بودند در جاهاي ديگر بـه          چند تظاهرات كوچك كه     . كشته است 
. دهنـد   طبق گزارش مطبوعات نيروهاي امنيتي خودداري غيرمعمـولي نـشان مـي        . وقوع پيوست 

  .گذارند بدين صورت كه قسمتهايي از شهرهاي پرالتهاب را در اختيار شورشيان مي
 انجام شد كه نـسبتاً آرام بـود و بـر طبـق              ـ چند تظاهرات توسط جوانان مجدداً در تهران       4

  .منابع مطبوعاتي به كشتاري نينجاميد
از جمله ريش سفيد گروه صـفر  . ـ آزادي وعده داده شده زندانيان سياسي در جريان است        5

نقـشش در حركـت   ، بـه خـاطر    سال بعـد از پايـان جنـگ جهـاني دوم    2، كسي كه از   قهرماني
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  .برده است، آزاد شده است  در زندان بسر ميطلبانه آذربايجان تجزيه
دهد كه در آن وي        مي  با آژانس خبرگزاري فرانسه    تيتر مطبوعات خبر از مصاحبه خميني     ـ  6

رو را رد و مجدداً ادعا كرد   اعضاي مخالفان سياسي ـ مذهبي ميانه پيشنهادات مصالحه و سازش
                                                         .كه او خواستار جنگي فرسايشي عليه دولت ايران است

  سوليوان
  

  111سند شماره 
  1357 آبان 6 ـ 1978 اكتبر 28  خيلي محرمانه

  7695  تهران،سفارت آمريكا: به  5343 ـ سي. دي.  واشنگتن،مور خارجهوزارت ا: از
  ، كويت، بغداد، پاريس در لندنهاي آمريكا رونوشت به سفارتخانه

  ديدگاههاي خميني: ضوعمو
 و يك فرد ايراني است      آيد گزارش يك گفتگوي يك ساعته بين خميني         ـ آنچه در ذيل مي    1

گزارش مزبور توسط يك واسطه موثق در       .  بوده است  1963كه آخرين ديدارش با وي در سال        
  .م وزارت خارجه قرار گرفتاختيار مقا

 كامالً اطمينان دارد كه در زمان مناسب در مأموريت خـويش           ـ اين فرد دريافت كه خميني     2
 امكان هرگونه مصالحه    خميني. كه همان سرنگون سازي دودمان پهلوي است موفق خواهد شد         

تواند تصور    ازش را رد كرد و گفت كه با وجود سلطنت مشروطه و يا چيزي مشابه آن نمي                و س 
، اميني به خـاطر     به نظر خميني  . عمل كند » مستقل«وزيري     بتواند به عنوان نخست    كند كه اميني  
  .حه كشانيده شده استاش با شاه و پدر شاه به مصال رابطه گذشته

ـ هنگامي كه اين فرد خاطرنشان ساخت كه اگر آشوب و تـشنج متوقـف نگـردد هـرج و                  3
فـرد مزبـور    . وجه اظهار نگراني ننمود      به هيچ  گردد، خميني   مرج و يا ارتش بر اوضاع مسلط مي       

ج و مرج اقتصادي حاكم بـر اوضـاع خواهـد           باز هم گفت كه اگر اعتصابات ادامه پيدا كند، هر         
وي تنها به اداي اين مطلب اكتفا نمود كـه ايـن ميهمـان او از                .  تكان نخورد  شد، باز هم خميني   

يك از اين خطـرات       از هيچ  خميني. ماهيت انقالب سياسي مخالف با شاه در ايران مطلع نيست         
  .باشند ترسد زيرا مطمئن است كه اينها گامهايي در راه رسيدن به يك جمهوري اسالمي مي نمي

داند نـه مبتكـر،       االختيار مي    ظاهراً خود را فردي تام     ـ در روندي كه در پيش است، خميني       4
در همين چهارچوب وي آمـاده اسـتماع سـخنان          . پذيردتواند هر پيشنهادي را بپذيرد يا ن        كه مي 
پـذيرفت كـه بـا هـدف نهـايي وي              بود، ولي تنها آن دسته از نظرياتي را مي          و سنجابي  بازرگان

  .مغايرتي نداشته باشد
انگـار      خبـر يـا سـاده       از قـدرتهاي غربـي بـسيار بـي         در درك و برداشت خويش       ـ خميني 5
از نظـر او    . اند قـرار داشـت      تأثير همراهان خويش كه بسيار ضدغربي       نمود، وي شديداً تحت     مي

نفـوذ غـرب بـه سـر          غرب بسيار غارتگر است و بنا به اعتقاد وي تمام كشورهاي عربي تحـت             
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زيرا او ابتداء امر آن را كشوري مـستقل تلقـي           . ت به شدت مأيوس شده اس     او از عراق  . برند  مي
 نيز به خاطر اينكه به او اجازه ورود نداده بود در همان دسته و طبقه قرار گرفتـه                   كويت. كرد  مي

  نس        و                                                                                                         .است
  

  112سند شماره 
  1357 آبان 7 ـ 1978 اكتبر 29  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10501  تهران،سفارت آمريكا: از
  ر اكتب29گزارش سياسي امنيتي، : موضوع

 كـشته و تعـداد زيـادي زخمـي از           15پايان هفته مصادف گشت با بجاي گـذاردن         : خالصه
دانشجويان در تهران با نيروهـاي امنيتـي كـه مـانع از ورود آنهـا بـه محوطـه                    . سوي شورشيان 
 به خاطر ممانعت از تظاهرات      ملي و دانشگاه    دانشگاه تهران .  بودند، درگير شدند   دانشگاه تهران 

سر و كله گروههاي طرفدار رژيم نيز پيدا شده و برخوردهايي در چندين شهر              . بيشتر بسته شد  
  . اند با معترضين داشته

دهند، سربازي كه با حمله مخفيانه به رئيس پليس باعث كشته شـدن               مطبوعات گزارش مي  
نـاآرامي نـشان    .  شده بود دستگير گرديـد     ومت نظامي در جهرم   وي و زخمي شدن فرمانده حك     

  .پايان خالصه. دهنده ادامه روند ضدخارجي است
چنـدين  . ـ در بيشتر شهرها تظاهرات آرام و نيـز نـاآرامي در پايـان هفتـه جريـان داشـت                   1

در . د نفر و زخمي شدن بـسياري شـ        15درگيري خونين به وقوع پيوست كه باعث كشته شدن          
كند كـه هنـوز در         گزارش مي   يكي از بدترين برخوردها پيش آمد و كنسولگري تبريز         كرمانشاه

نزديـك   (پـنج نفـر از تظاهركننـدگان در كبوترآهنـگ         .  نـاآرامي ادامـه دارد     خيابانهاي كرمانشاه 
: انـد، عبـارت بودنـد از    ها و ويرانيهايي داشته    ساير مناطق مهمي كه زخمي    . كشته شدند ) همدان
تأثير ايـن موضـوع       تعداد زيادي از شهرهاي ديگر نيز تحت      .  و فسا  آباد  ، خرم ، قم ، زنجان دزفول

بق گزارش، پليس در شهرهايي كه حكومت نظامي اعالم نشده، به طور موقتي             بر ط . واقع شدند 
اي در دست     سفارت خبرهاي تأييد نشده   . كنترل بعضي از قسمتهاي شهر را از دست داده است         

  . را از دست داده استدهد پليس عمالً كنترل زنجان دارد كه نشان مي
نيتــي در تهــران درگيــري داشــتند، معترضــين اكثــر  دانــشجويان مكــرراً بــا نيروهــاي ام-2

 را سنگربندي كـرده و سـعي داشـتند تـا يـك تظـاهرات                بزرگراههاي نزديك به دانشگاه تهران    
هاي نظامي از رسيدن دانشجويان به دانشگاه كه بسته بـود ممانعـت                 دسته. بزرگتر به راه اندازند   

 هيـأت .  نفر دانشجو طي زد و خـورد زخمـي شـدند           19ند كه   ده  مطبوعات گزارش مي  . كردند
  روز و دانشگاه ملي2 را به مدت   دستي در مقابل تظاهرات، دانشگاه تهران       حاكمه به خاطر پيش   

ه شايد به عنوان نتيجه اين عمـل، راهپيمـايي و گروههـاي شـعاردهند             . را تا اطالع ثانوي بست    
  . دو گروه از مقابل سفارت عبور كردند.  امروز مشاهده شونددانشجويي در سراسر تهران
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 اسـتفاده كردنـد و محتمـل        آور در بلوار اليزابـت      نيروهاي امنيتي حداقل دو بار از گاز اشك       
والت مربوطـه، دانـشجويان   در رابطه با تح. است كه دستگيري و زخمي زيادي پيش آمده باشد    

  . اي كه حاكي از حمايت بود براي ياسرعرفات فرستادند  نامهدانشكده فني تهران
دهند كه درگيري سختي بين معترضين چپي و مذهبي در گردهمـايي              مطبوعات گزارش مي  

هفتـه همبـستگي ملـي در دانـشگاههاي         . ه است  صورت گرفت  روز چهارشنبه در دانشگاه تهران    
 بـراي منـاظره راجـع بـه موقعيـت      انجمن ملي اسـتادان دانـشگاهها  . شود  ايران از شنبه آغاز مي    

  .سياسي حاضر دعوت به عمل آورد
و بـا   انـد     ـ تظاهركنندگان هوادار رژيم به تعـداد زيـاد در شـهرهاي مختلـف ظـاهر شـده                 3

، ، رودسـر  مطبوعات از جنجالهاي خياباني در گرگـان، رضـائيه        . اند  معترضين زد و خورد نموده    
  . دهند  گزارش مي و كاشانمياندوآب

. ل تكان دادن بيلهـاي خـود بودنـد   شد كه در حا   كشاورزاني را شامل مي    جمعيت در گرگان  
باشـد، عـالوه بـر        معموالً زماني كه دولت ايران نيازمند به جمعيتهاي هوادار دولت مـي           : نظريه(

گردهمـايي  . قبائل به جمعيت روستايي كه خيلي از آنها مسلمان سني هستند روي آورده اسـت              
  ).ت انجام گرفآرام هواداران دولت روز شنبه در تهران

اي كه موجب كشته شدن رئيس پليس و وارد آمدن جراحات شـديد بـه                  ساله 22ـ سرباز   4
  . شده بود دستگير شدفرمانده حكومت نظامي جهرم

اي گـزارش     در تلگرام جداگانـه   . (اي مشهود است    ـ احساسات ضدخارجي به طور فزاينده     5
، سـوزاندن اتومبيلهـاي انگليـسي، دومـين         وقايع پايان هفته شامل سنگباران هتـل      .) خواهد شد 

ه و دريافـت    تپـ   اندازي به طرف اتوبوسهاي آمريكايي به هنگام ترك پايگاه هوايي دوشـان             سنگ
بر اساس گزارش كنسولگري عليـرغم آنكـه نـسبتاً در پايـان هفتـه                .شد  هاي تهديدآميز، مي    نامه

  . نگراني در ميان جامعه خارجيان همچنان وجود داشته استاي در كار نبود، اما حمله
 اعالم كرده است كه ساعت رفت و آمد شبانه از نيمه شب به              ـ حكومت نظامي در مشهد     6

 شب افزايش يافت با اين وجود تهديد شده است كه اگر ناآراميها افزايش يابد سـاعات منـع                   8
  وليوان                      س                                                   .رفت و آمد نيز بيشتر خواهد شد

  
  113سند شماره 

  1357 آبان 7 ـ 1978 اكتبر 29  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10499  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

  كند ي قوياً سازش را رد مياهللا شريعتمدار آيت: موضوع
ي در مورد خواست مردم مبني بر هيچ نوع سازشـي بـا             اهللا شريعتمدار   آيت: خالصه مطالب 
شاه خواستار تقويت   .  رهسپار پاريس شد   سنجابي. كند  ي پيروي مي  اهللا خمين   دولت ايران از آيت   

  )پايان خالصه. ( قضايي و حراست از استقالل مملكت شدمسايل
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 ي بـا خبرگـزاري فرانـسه      اهللا شريعتمدار    اكتبر ايران مصاحبه آيت    29ـ در مطبوعات صبح     1
اهللا   مبني بر اينكه او سازش با دولت كنوني را رد كرده و همبستگي كامل با رهبر تبعيـدي آيـت                   

 او اظهار داشت كه ممكـن اسـت       . خورد  ي را ابراز نموده است با تيتر درشت به چشم مي          خمين
در آينده طرفداران او اسلحه به دست گرفته و يك حكومت دموكراتيـك اسـالمي را در ايـران                   
تشكيل بدهند، ولي او در مورد تبعيت از قانون اساسي صحبت كرد و لحن سـخنان او در ايـن                    

  .مورد معتدل و ماليم بود
خـواهيم    ساسي دولت را عوض كند، ما مـي       خواهيم قانون ا     گفت كه ما مي    ـ شريعتمداري 2

او خبـر مبنـي بـر اخـتالف بـين خـود و       . كه يك دموكراسي حقيقي جانشين ديكتاتوري شـود       
رفتـار  .  را رد كرده و گفته كه ما روحانيون مذهبي ديگر اميدي به دولت حاضـر نـداريم     خميني

  .شتار مردم به طور كلي شانسهاي او را از بين برده استكنوني اين دولت در رابطه با ك
 گفت كه درخواست دولت ايران را براي گفتگو رد كرده و پيشنهاد دولـت               ـ شريعتمداري 3

 نفر رهبر مذهبي كه 5 نفر از افراد براي شوراي مجلس كه در رابطه با 5ايران را مبني بر معرفي   
نظر   او نقطه . را رد كرده است   ) مطابق آنچه در قانون اساسي آمده است      (ن نظارت بكنند    بر قواني 

گونه درخواستي براي انتخابات تا زماني كه يك دولت قابـل             مخالف خود را مبني بر اينكه هيچ      
 را بـه عنـوان آنهـايي كـه           و پـان ايرانيـستها     او جبهه ملـي   . اعتماد وجود ندارد نيست بيان كرد     

توانند از پشتيباني شيعه برخوردار باشند البته اگر آنها در خـدمت منـافع مـردم عمـل كننـد                        مي
  .متمايز نمود

ايم به طور خصوصي و از نزديك با آنهـايي كـه بـه     ما تا به حال نتوانسته: ـ نظريه سفارت  4
  .به بهترين منابع تماس حاصل نماييمباشند به علت عدم دسترسي  رهبران مذهبي نزديك مي

دهد كه اين امر موجب عقـب          اين طور نشان مي    به هر حال اظهارنظر عمومي شريعتمداري     
روي رهبـران     كشيدن آنهايي كه به نوعي سازش و آشتي بين دولت ايران و حداقل جناح ميانـه               

كرد كـه مجبـور اسـت      احساس مي قيقت كه شريعتمداري  اين ح . باشد  اند مي   مذهبي را برگزيده  
ي مطالبي اظهار كند، نشانگر اهميت ايـن نكتـه          اهللا خمين   عليرغم اختالفات ديرينه بين او و آيت      

 حركت كنـد،    لي دور از خميني   تواند علناً خي    كند كه نمي    رو احساس مي    است كه اين رهبر ميانه    
با اين حال . ناپذيري در قبال هرگونه توافقات موقت داشته باشد         ولو اينكه دومي، موضع سازش    

بـه نظـر    . رو باشـد    ما مطمئن نيستيم كه مصاحبه بيانگر احساسات واقعـي گـروه مـذهبي ميانـه              
ظـرف چنـد    ). به تلگرام جداگانه مراجعه گردد    (ز اين دارد    وزير اميدي به ج     رسد كه نخست    مي

 تصويري از اوضاع سياسـي      روز آينده سعي خواهيم كرد كه در رابطه با اظهارات شريعتمداري          
  .جاري ارائه دهيم

و سـعي  ) كند او اين مسئله را رد مي( رفت  با تفكر و تعمق زياد به پاريس     ـ كريم سنجابي  5
تري نسبت به دولت ايران متقاعد    گيري ماليم    را جهت موضع   خواهد كرد تا اينكه بتواند خميني     

 غيرمـذهبي   راد جبهه ملي   در اتخاذ موضع تند موجب نگراني اف       پافشاري و اصرار خميني   . سازد
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  .دانند  خواهد شد كه مصالحه را همانند اتحادشان با نيروهاي مذهبي ضروري مي
باشـد بـه تهنيـت مجلـس بـا             اكتبر كه مصادف با تولدش مـي       26 سالروزـ شاه در مراسم     6

حمايـت از   آرزوي ادامه آزادي، تمجيد و ستايش از مجلس و دعـوت از تمـام ايرانيـان بـراي                   
سخنان مهـم و  . ناپذير خواهد بود، پاسخ داد استقالل ملي، كه خسارت ناشي از فقدان آن جبران 

 قـضايي يـك     مـسايل برجسته او راجع به پذيرش اشتباهات گذشته و درخواست براي تقويت            
  سوليوان                                                                             .رشته مبارزه بر عليه فساد بود

  
  114سند شماره 

  1357 آبان 8 ـ 1978 اكتبر 30  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10546  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  10408تهران ) ب(، 1053 تهران) الف: (رجعم

  اعتصاب دوباره در صنعت نفت ايران: موضوع
هاي نفتي كـاهش بيـشتري را         بيني شده، اعتصاب حوزه     ـ همانگونه كه در مرجع الف پيش      1

ادراتي جزيـره   اعتـصاب ملوانـان در ترمينـال صـ        . در امر صادرات و توليد موجب گشته اسـت        
مـشكل كنـوني    . پايان گرفت و هيچگونه تنگنايي در خـارك وجـود نـدارد           ) Bمرجع  (،  خارك

امروز صـبح   . باشد   است كه چيزي كمتر از دو ميليون بشكه مي         OSCOكاهش توليد نفت توسط     
 توليـد شـده     ام از خـارك   توسط نمايندگي كنسرسيوم محلي مطلع گشتيم كه صادرات نفت خـ          

 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است، عالوه بر اين، بنا بـه              1/1 به   (OSCO)توسط كنسرسيوم   
اي نسبت به توانايي خود در        نظر نماينده محلي كنسرسيوم مديرعامل كنسرسيوم به طور فزاينده        

  .باشد ثابت نگهداشتن حتي سطح خيلي پايين توليد جاري بدبين مي
رسد حفظ شده اسـت        به نظر مي    و الپكو  ـ رفع اعتصابات توسط دو شركت متحد، ايپاك       2

و ظرفيت توليدي دور از ساحل آنها كه در هفته گذشته متوقف شده بود بار ديگر از سر گرفته                   
  .شود مي

 ميليـون  4/5 ـ  5/5م ايران در حدود زنيم كه تقاضاي جاري صادرات نفت خا ـ تخمين مي3
شود كه اعتصاب كنوني براي ايران نزديك به          بشكه در روز باشد، كه به طور ضمني استنباط مي         

 ميليون دالر زيان دربر     50 ميليون بشكه در روز از صادرات نفت خام يا در حدود روزانه              00/4
  .داشته باشد

 در   و شـيراز   قف كامل پااليشگاههاي آبـادان    اي مبني بر تو     ما همچنين گزارشات تأييد نشده    
كنـيم كـه پااليـشگاه      را تأييـد مـي   (ASAP)ما گزارش دفتر مشاوره علمي و نظامي        . دست داريم 

آن )  و كرمانشاهتبريز (باشد و ديگر پااليشگاههاي كوچك  به طور معمول در حال كار ميتهران
  .اند دهند دستخوش اعتصاب نشده طور كه گزارش مي

 تقريباً تمام تالش خـود را جهـت پـر كـردن محلهـاي حـساس                 ـ شركت ملي نفت ايران    4
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از آن جملـه انتقـال      (ده، مصرف گردانيده است     بالمتصدي زيادي كه به علت اعتصاب پديد آم       
)  به پااليشگاه آبادان    مهندس، محقق و تكنسين از آزمايشگاه تحقيقاتي تهران        20ديروز و امروز    

موقعيت به طور آشـكاري     . باشد  ولي پرسنل اضافي ذخيره يا نيست و يا تعداد كمي موجود مي           
 به نقطه بحراني رسيده است، و دورنمـاي پايـان           ت ايران و نيز شركت ملي نفت ايران       براي دول 

 بـه   آميز به مذاكرات مرسوم مديريت كارگري با سران اعتصابي صـنعت نفـت              بخشيدن موفقيت 
  سوليوان                                                                 .رسد بهترين شكل خود بعيد به نظر مي

  
  115سند شماره 

  1357 آبان 8 ـ 1978 اكتبر 30  خيلي محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10559 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   اكتبر30گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
آموزي در    در تظاهرات عظيم دانش   .  كشته به جاي گذاشت    8 شهر   37تظاهرات در   : خالصه

. آور استفاده كردند وليكن از تلفـات گزارشـي نـشده             نيروهاي ارتش از گاز اشك     سراسر تهران 
دهي نيروهاي ضدشورش جهت حمله به تظاهركننـدگان مـتهم          مخالفان، حكومت را به سازمان    

 به اعتصاب غذاي خود در اعتراض       پنج هزار تن از اهالي روستايي نزديك به كرمانشاه        . نمودند
پرانـي    مطبوعات سـنگ  .  را منشر كرد   حكومت خبر پاكسازي ساواك   . به كشتار اخير ادامه دادند    

مطبوعات درباره احتمال روي    . اي آمريكاييان را كه اخيراً انجام شده، گزارش كردند        به اتوبوسه 
گويـد كـه كنگـره جهـاني سوسياليـستها را در        مـي سـنجابي . دهند كار آمدن نظاميان هشدار مي   

 علنـي عليـه   مجلـس حملـه  .  تحريم خواهـد كـرد  اعتراض به سخن وزير امور خارجه انگليس     
  .پايان خالصه.  را آغاز كردهويدا
آميز، ديروز هـم ادامـه داشـت و جمعـاً سـي و هفـت                  ـ جريان روزانه تظاهرات خشونت    1

.  نفـر كـشته شـدند      8  و دزفـول   در درگيريهـايي در كرمانـشاه     . شهرستان و شهر را دربر گرفت     
 در كرمانـشاه  . نندگان هدفهاي معمول يعني بانكها و سينماها را مورد تهاجم قرار دادنـد            تظاهرك

دهنـده زد و خـورد        گزارشي نـشان  . بانكداران اعالم كردند كه تا تأمين امنيت بسته خواهند بود         
نسولگريها اوضاع آرامي را در     ك. باشد   مي مابين دو جمعيت هوادار و مخالف رژيم در كرمانشاه        

  .كنند  گزارش مي و شيراز، تبريزاصفهان
آموزي بود كه خرابيهاي زيادي را بـه همـراه داشـت               ديروز شاهد تظاهرات دانش    ـ تهران 2

وز در مواجهـه بـا گروههـاي        نيروهاي امنيتي در طول ر    . وليكن گزارشي از تلفات واصل نشده     
 حدود ظهر دربهاي ورودي دانشگاه تهـران . آور استفاده كردند    آموزي از گاز اشك     پراكنده دانش 

. آمـوزان بـه محوطـه آن از فـشار وارده بـه خيابانهـا كاسـته شـد                    باز بـود و بـا ريخـتن دانـش         
د بانك و مغازه فروش مـشروبات الكلـي         تظاهركنندگان حداقل يك سينما را آتش زده و به چن         

كه در آنجا   (دسته كوچكي از تظاهركنندگان متواري به مدرسه ابتدايي پيروزي          . آسيب رساندند 
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اي آنجا را ترك  وارد شدند، ليكن بدون حادثه) آموز آمريكايي حضور داشتند تعداد زيادي دانش 
شد وليكن نيروهاي نظامي طـرفين  حداقل يك تظاهرات از طرف هواداران رژيم برگزار  . كردند

  .رقيب را از يكديگر دور نگه داشتند
ـ مخالفان، حكومت را به سازماندهي گروههاي مخالف براي حملـه بـه تظـاهرات مـتهم                 3

كـه   گـزارش كردنـد      ي بـه كرمـان    اهللا شـريعتمدار    مأموران تحقيق اعزامي توسط آيـت     . نمودند
كشهاي مزدور با لباس كوليها انجام شـده          آميز در كرمان توسط پليس و آدم        درگيريهاي خشونت 

د همين ادعا را نمود و بـه تظاهركننـدگان هـشدار داد كـه مراقـب                 احم  نماينده احمد بني  . است
او دولـت را    .  باشـند  ولگردهاي چماق به دست كه دنبال عذر و بهانه براي حمله به آنها هستند             

به داشتن طرح و نقشه جهت ايجاد جنگ شهري كه منجر به حاكميـت رژيـم ظـالم و سـتمگر       
  . جديدي بشود، متهم كرد

 وجود دارد،    اكتبر و به مناسبت سالروز تولد وليعهد رضا        31ـ شايعه درگيريهاي بيشتر در      4
 در كنتـرل بـدون خـونريزي        مول حـداقل در تهـران     ليكن نيروهاي نظامي تاكنون و به طور مع       

آموزان بايـد بداننـد       وزير اطالعات، ديروز علناً آنچه را كه دانش        عاملي. اند  تظاهرات موفق بوده  
اده را اعالم نمود يعني اينكه به نيروهاي نظامي تاكنون امر شده كه از سـالحهاي مرگبـار اسـتف                  

  .نكنند
به اعتصاب غـذاي خـود      ) روستايي نزديك كرمانشاه   (ـ پنج هزار تن از اهالي كبوترآهنگ      5

.  نفـر كـشته شـدند      12در آن حادثه    .  اكتبر ادامه دادند   27در اعتراض به تيراندازي به تظاهرات       
  . بود كه تيراندازي كرده بودند ژاندارمي6كنندگان تعقيب و پيگرد  تقاضاي اعتصاب

 كه بـه خـاطر حـضورش در          را اعالم كرد، پرويز ثابتي     ـ دولت تصفيه و پاكسازي ساواك     6
 مشهور است و سي و سه تن ديگر كه منفصل يا مجبـور بـه                تلويزيون و دفاع از سازمان امنيت     

هـاي    تعـداد نامشخـصي افـراد سـطوح و رده         . باشـند   گرديدند از جمله آنها مي    بازنشسته شدن   
  جانـشين نـصيري    اين سي و چهار نفر در واقع وقتي مقدم        : نظريه(اند    تر نيز مرخص شده     پايين

ك روز پـس از انتـشار مـصاحبه         شد تصفيه شدند كه اكنون اعالم شده و به عنوان اقدامي كه ي            
  . را بيان كردند، انجام گرفتهاي شكنجه ساواك زندانيان سياسي پيشين كه شيوه

ه را  تپ  پراني به اتوبوس حامل آمريكاييان از پايگاه هوايي دوشان           اكتبر سنگ  30ـ مطبوعات   7
  . كه تعدادي مجروح شدندافزايد گزارش كردند، گزارش مي

ـ مطبوعات به طور آشكاري احتمال روي كار آمـدن نظاميـان در صـورت عـدم توقـف                     8
گويد كه اين اقدام قرار بود كه اوائل هفته گذشته انجام             گزارشي مي . دهند  آشوب را، هشدار مي   

  .شود وليكن در آخرين لحظات تصميم ملغي شد
 اعالم نمود كه او كنگره جهاني سوسياليـستي را كـه قـبالً               رهبر جبهه ملي   ـ كريم سنجابي  9

دليل ارائه شده در اين رابطـه ايـن         . اعالم كرده بود كه بدان خواهد پيوست، تحريم خواهد كرد         
نگـره در    و تعدادي از رهبران حزب كارگر حاضـر در آن ك           است كه وزير امور خارجه انگليس     
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  .اند حمايت از رژيم شاه صحبت كرده
  توسـط محمدحـسين دلخـوش فـومني        ـ مذاكره ديروز مجلس به مسئله حمله به هويدا        10

گيرد و ايـن     به خاطر فسادش تحت تعقيب قرار        او درخواست كرد كه هويدا    . اختصاص داشت 
آيا ما بايد خود را به افراد چاكر و زيردست محـدود و قـانع كنـيم در                  «سئوال را عنوان كرد كه      

او هويدا را به خاطر نارضايتي عمـومي  » حاليكه افراد اصلي و كليدي پشت صحنه باقي بمانند؟     
  سوليوان                                                     . سال رياستش مورد سرزنش قرار داد13در طي 
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  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10619 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   اكتبر31گزارش سياسي ـ امنيتي، : ضوعمو
 وزيـر مـشاور در امـور اجرايـي           وزير دادگستري و مـصطفي پايـدار       حسين نجفي : خالصه

طبـق گزارشـات واصـله      . آزمون وزير سابق كشور حزب سياسي جديدي را تشكيل داد         . شدند
 جهت حصول توافق ناموفق مانـد، ولـي ايـن تـأثير را بـر جـاي                 خميني مذاكره ديروز سنجابي  

رده آجـوداني از    .  تمايـل پيـدا كنـد       به جانـب موضـع سرسـخت خمينـي         گذارد كه جبهه ملي   
شات واصله در نتيجـه انجـام بازسـازي ظـاهري از جانـب              طبق گزار . همراهان شاه حذف شد   

تظاهرات كمتـري نـسبت بـه روال        . كنند  ها نقل مكان مي      از دهكده  زده طبس   دولت، مردم زلزله  
 36معمول گزارش شد ولي برخوردهاي خونين موافقين و مخالفين در غـرب كـشور حـداقل                 

. گونه حادثه جدي برقرار شـد       زي بدون هيچ  آمو  اجتماعات بزرگ دانش  . كشته بر جاي گذاشت   
. رود به مناسبت روز تولد وليعهـد آشـوبها افـزايش يابـد              مدارس امروز بسته شدند و انتظار مي      

هاي مردم همگي بـا       خواسته.  زنداني سياسي هنوز در توقيف هستند      600دارد     اظهار مي  ساواك
  . مخالف را آزاد كرددولت دو روحاني. اعمال خشونت آميخته است

 منـوچهر آزمـون  . ي ديروز استعفاء دادند امام ترين وزراي كابينه شريف ـ دو تن از برجسته 1
وزير مشاور در امور اجرايي كه به مدت چندين هفته سرمنشأ مباحثات در كابينـه بـوده اسـت،                   

 وزيـر   محمـد بـاهري   . گيري كـرد     در پست دادگستري كناره    دارجهت جوالن دادن مصطفي پاي    
دادگستري كه همچنين در عناوين به عنوان رهبر مبارزه با فـساد شـناخته شـده اسـت توسـط                    

راي جديـد در    اطالعات در مـورد بيـوگرافي وز      .  تعويض شد  دادستان كل، ژنرال حسين نجفي    
 به سرعت سـخنگوي واقعـي دولـت شـده بـود و منـابع        آزمون. اي خواهد آمد    تلگرام جداگانه 

ظاهراً يك مباحثه بين او و      . گوناگوني او را نسبت به ساير وزراء بسيار خودبين توصيف كردند          
در مـورد اسـتعفاي     .  گرديـد  ي، موجب استعفاي مژدهي   امام   اولين وزير بهداشت شريف    مژدهي

باهري توضيحات كمتـري داده شـد و آن را بخـشي از پاكـسازي پـي در پـي وزراء از سـوي                        
علـت احتمـالي    . ي كه انتخابشان توسط شاه به او ديكته شـده بـود، عنـوان نمودنـد               امام  شريف
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 اين بود كه او در مقابله رويارويي لفظي چند هفته قبـل بـا نماينـدگان مجلـس                   اي باهري استعف
كنند كه او براي بهبود روابط دولت بـا نماينـدگان، قبـل از                درگير شده بود و تعدادي تصور مي      

 بـود   او سابقاً در حزب تـوده     . رأي اعتماد مهمي كه امروز قرار است گرفته شود، اخراج گرديد          
و هر چند كه اين مورد مربوط به سالها قبل است ولي اين رابطه سابق همچون                ) همانند آزمون (

  .شبحي باالي سر او بوده است
 متعاقـب بـا برپـايي حـزب سياسـي جديـد در جهـت مخـالف كابينـه                     استعفاي آزمون  -2

» مردم«. حزب مردم يا ملت به اصول اسالم و قانون اساسي وفادار خواهد بود     . ي شد امام  شريف
.  به وجود آيـد، بـود      اسم حزب رسمي و مخالف دولت قبل از اينكه حزب انحصاري رستاخيز           

عمداً خواهان القـاء آن نقـش        با  انتخاب اسم خويش ت      اين مسئله نامشخص است كه آيا آزمون      
  .است يا خير

رو   گونه موفقيتي بـراي ميانـه       ي هيچ اهللا خمين    و آيت   رهبر جبهه ملي   ـ مالقات بين سنجابي   3
تـر شـدن      در عوض تأثير مالقات آنها باعـث سرسـخت        .  نداشت در پي » خميني«اهللا    كردن آيت 
اي كـه      هنوز هم هرگونه مصالحه    طبق گزارشات واصله خميني   .  نسبت به قبل گرديد    جبهه ملي 

 همـان   گفت كه تالش خميني   سنجابي. كند  براندازي سلسله پهلوي را دربر نداشته باشد، رد مي        
 و در هـر صـورت سـنجابي   .  است و وجود اختالف بين آن دو را انكـار كـرد    تالش جبهه ملي  

ولي نظريات مـستقل آنهـا نـشان دهنـده فاصـله            گونه بيانيه مشتركي صادر نكردند         هيچ خميني
 به دنبال سازشي جهت از هم پاشيدن موقعيت         ما معتقديم جبهه ملي   . زيادشان از همديگر است   

 بـا رد كـردن حكومـت    كند در حاليكه خميني فعلي است و مطمئناً از قانون اساسي حمايت مي       
  .كند شاهي آشكارا با سازش و به طور ضمني با قانون اساسي مخالفت ميپاد

ـ در تالش بيشتر جهت كاستن تجمالت محيط سلطنتي، دربار رده آجوداني شاه را حذف               4
  .كرده است

.  زلزله زده رسوايي بزرگي را به وجـود آورده اسـت           ـ برنامه دولت جهت بازسازي طبس     5
مطبوعات . كنند  اند كه قربانيان زلزله كمكي دريافت نمي   بسياري ارائه كرده  شهروندان شكايتهاي   

كنند، با خاتمه يافتن اين        را ترك مي   دهند كه اهالي براي رفتن به ديگر شهرها طبس          گزارش مي 
  .اميد كه دولت آنها را در موطن سابقشان دوباره مستقر سازد

.  از اطراف ايران گزارش شد ولي تلفات بيـشتر بـود           ـ تظاهرات كمتري نسبت به معمول،     6
آموزان بود كه منجر به اجتمـاع آنهـا            دوباره شاهد يك راهپيمايي از سوي جمعيت دانش        تهران

سـراي    ر دانـش  سومين اجتماع د  . اي داشت    اجتماع جداگانه  دانشگاه ملي .  شد در دانشگاه تهران  
انـد تـا      دهندگان اجتماعات ظاهراً تصميم گرفته      سازمان. ن صورت گرفت  عالي تربيت معلم تهرا   

اين : نظريه. (هاي امن دانشگاهي را براي تظاهرات فراهم كنند         موجبات استفاده بيشتر از محوطه    
دستجات نظـامي در    ) ت نظامي را كاهش خواهد داد     آميز با دستجا    عمل خطر برخورد خشونت   

آور جهت متفـرق كـردن جمعيـت          هاي دانشگاه از گاز اشك      بسياري از مكانهاي خارج محوطه    
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 راهپيمايي بزرگ ولـي آرامـي در مـشهد        . استفاده كردند ولي برخوردهاي جدي به وجود نيامد       
در هـر  .  خـشونت رخ داد  در نزديكي مرز عـراق  در دو شهر استان كرمانشاهان    . صورت گرفت 

طبق گزارش مطبوعـات ايـن خـشونتها        . دو مورد گروههاي طرفدار دولت با مخالفين جنگيدند       
در شهر آخري صدها مرد     . ( كشته ديگر در پاوه بر جاي گذارد       11 كشته در سر پل ذهاب و        25

در نقطه جغرافيـايي مقابـل      ) ب وحشي به شهر حمله كردند     از قبايل سوار بر اسب به شيوه غر       
حـداقل يـك گـروه از       .  بـراي پـشتيباني از رژيـم تظـاهرات كردنـد            در زاهدان  آن، قبايل بلوچ  

پوش و طرفدار دولت كه ظاهراً اولين گروه براي انجام مراسم جشن              تظاهركنندگان جوان شيك  
 راهـي   ز تولد وليعهد بودند عصر ديروز ديده شـدند كـه از شـمال بـه سـوي مركـز تهـران                     رو
 منتشر شد داللـت بـر       دهد جزواتي كه در كرمانشاه      نگار گزارش مي    يك منبع روزنامه  . شدند  مي

 گزارشـات   طبـق . اين دارد كه گروههاي طرفدار دولت فردا در آنجـا تظـاهرات خواهنـد كـرد               
واصله مردم شهر براي حفاظت از خودشان برقراري حكومت نظـامي را درخواسـت كردنـد و                 

نمونه مـشابه در شـهر شـمالي        . ارتش قول حفاظت را حتي در نبود رسمي حكومت نظامي داد          
دهد و مقررات      پيش آمد، جايي كه طبق گزارشات واصله ارتش وظيفه پليس را انجام مي             رشت

مدارس در سراسر   . كند  حتي در نبود هرگونه اعالم رسمي حكومت نظامي به شدت اجرا مي           را  
رفـت تعطيـل       وليعهد انتظـار مـي     ايران در نتيجه اينكه ناآراميهايي به مناسبت سالروز تولد رضا         

  .هستند
 هستند كه همگي آنهـا در   زنداني سياسي در زندان باقي     600 گفت كه    ـ سخنگوي ساواك  7

  .اند  اعمال خشونت عليه كشور دست داشته
اهللا سـيد     ري و آيـت   علـي منتظـ     اهللا شيخ حسين    ـ دولت دو تن از روحانيون ناراضي، آيت        8

  سوليوان                                                                       . را ديروز آزاد كردمحمود طالقاني
  

  117سند شماره 
  1357 آبان 9 ـ 1978 اكتبر 31: تاريخ  خيلي محرمانه

  سرهنگ كاليسون: به  
   تفسيرهاي ما در مورد توسعه امور امنيتي وزارت دفاع: موضوع

  ) مستشاري نظاميهيأتنويس نظريات فرماندهي گروه  بر حسب پيش(
، افـسر   ، كل محتويات مكاتبات بررسي شده بـه وسـيله بـاب بنـرمن             1978 اكتبر   30ـ در   1

ن يـك فرصـت   كرد كه ايـ  او احساس مي. ، مورد بحث واقع شداي سفارت آمريكا  امنيتي منطقه 
باشد تا رسـماً نگرانـي عميـق و فزاينـده خـود را در مـورد امنيـت                      مي عالي براي ژنرال گست   

او پيـشنهاد كـرد كـه نظريـات زيـر بـه             . ، به مقامات بلندپايه سفارت گوشـزد نمايـد        هاآمريكايي
  .مكاتبات الحاقي افزوده شود

كرد كـه نظريـات مربـوط بـه وضـعيت             اس مي ـ او احس   نويس  عطف به پاراگراف دوم پيش    
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جاري به خصوص بايد تقويت شود پاراگراف به همراه نظريات و تفاسير مقتضي پيشنهاد شده               
لذا وضعيت كنـوني شـامل      . شود  ذيالً بازنويسي مي  ) زير آنها خط كشيده شده    (به وسيله بنرمن    

با اهـداف و   ي متعدد كه احتماالًباشد كه به همراه گروهها  نظم غيرنظامي مي    عناصري از افراد بي   
كنند، و به نحوي ناراحتي و اختالالتـي را بـراي جامعـه آمريكاييـان                 تكنيكهاي متفاوتي كار مي   

بعضي از اين گروهها احتماالً ممكن است تروريست باشـند و يـا از ديگـر                . پديد خواهند آورد  
 بر عليه حكومت ايـران و       گروههاي متعصبي باشند كه خواهان اجراي عمليات مستقيم خياباني        

ايـم كـه در آن پرسـنل رسـمي            ما با موارد متعـددي مواجـه بـوده        . يا احتماالً آمريكاييان هستند   
به وسيله سنگهاي پرتاب شده به طرف اتوبوسها، و در          ) هر دو دسته  (كاران    آمريكايي و مقاطعه  

شـاتي در مـورد حـوادث       ما هـر روز گزار    . اند  راهي، مورد آزار قرار گرفته      يك مورد با بمب سه    
كوچكي كه آمريكاييان درگيـر آننـد، نظيـر هـل دادن، كوبيـدن و بيـرون انـداختن اتومبيلهـاي                     

زدن وسـايل نقليـه و غيـره،     ها و تهديداتي به شكل اخطاريه و تلفن و آتـش      آمريكاييان از جاده  
 29 و   28، روزهـاي    به عنوان يك نمونه، هر چند كه از نظـر سـفارت آمريكـا             . كنيم  دريافت مي 

المللـي   يك كارمند شركت بـين   :اكتبر روزهاي آرامي بود، حوادث ذيل براي آمريكاييان رخ داد         
هايي كه بـر   عالوه بر آن اعالميه. گذاري دريافت نمود بل، تهديدي مبني بر بمبسازي    هليكوپتر

نيروهاي نظـامي در    .  پخش شد  در تهران » ات برگرد   آمريكايي به خانه  «ده بود   روي آن نوشته ش   
 تهران كه نزديك مدرسه جامعه آمريكاييان و مدرسه ابتدايي ديگري كـه آمريكاييـان               ميدان ژاله 
، به خاطر تأثير گاز     آور پرتاب نمودند    روند قرار دارد به درون تظاهركنندگان گاز اشك         به آن مي  

 در حين يك تظاهرات در شهر ايـالم       . آور در كالسها، قسمتي از اين مدرسه تخليه گرديد          اشك
 نفر پلـيس    2 واقع شده، هشت غيرنظامي ايراني و         مايلي جنوب غربي تهران    450كه حدوداً در    

كـار آمريكـايي در آنجـا،         ، يك مقاطعه  GTEدر نتيجه، شركت    . ضمن يك تظاهرات كشته شدند    
به عالوه، شركت آمريكـايي هليكـوپتر       . كليه كاركنان غيرايراني خود را از شهر فراخوانده است        

 ا از ايـالم   كار آمريكايي، تنها كارمند آمريكـايي خـود ر          ل، يك شركت ديگر مقاطعه    المللي ب   بين
خارج نموده و در نظر دارد كه كليه كاركنان آمريكايي خـود را از شـهرهاي جنـوبي ديگـر بـه                      

هاي آمريكايياني كه شغل رسمي       هاي ديگري از آتش زدن خانه       همچنين نمونه  . فراخواند تهران
  . به صدمات جدي نگرديده استيك منجر ندارند و غيره وجود داشته است كه تا به حال هيچ

   :(AFOSI)ـ نظريات 2
   را كالً حذف نماييد،6ـ پاراگراف  الف
ـ فعالً اقدام جهت درخواستهاي فوري ديگر بـراي كمـك در مـشاغل مـوقتي را حـذف           ب
  .نماييد
، درخواسـت نيـروي كـاري موقـت         6پاراگراف  : ـ نظريات باال بر مباني زير استوار است        ج

اكنون   ي را نموده است كه ممكن است به بهترين وجهي توسط منابعي كه هم             براي اجراي امور  
 اول منابع خودمان را كـه در داخـل كـشور            هما بايد در وهل   . در كشور وجود دارند، انجام شود     
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ترين افراد در رابطه با موقعيت و شرايط محلـي كنـوني    حضور دارند بكار گيريم، زيرا آنان آگاه     
  .هستند
 و همچنـين    و ارزيابي و انتـشار اطالعـات مـوردنظر دربـاره ارتـش آمريكـا              آوري     جمع - د

، مأموريـت  مشخص كردن و ارزيابي روندها و الگوهاي حوادث و آشفتگيها براي ارتش آمريكا   
 6رجوع شود به پاراگراف     . (باشد مي) نيروي هوايي آمريكا  (اوليه و مرسوم دفتر تحقيقات ويژه       

باشـد و ايـن دفتـر       انجام چنين امري به خوبي در توان دفتر تحقيقات ويژه مـي           ). بند الف و ب   
همچنـين دفتـر تحقيقـات ويـژه         . بـراي انجـام آن اسـت       مقتدرترين واحد ارتش اياالت متحده    

ها   مالياتها و خواسته  . حال تغيير و افزايش بدهد    تواند سريعترين پاسخ را به تمام نيازهاي در           مي
 در اين رابطه را تهيه نمايـد، زيـرا ايـن دفتـر آژانـس ارتـشي                  و نيازهاي مجموعه وزارت دفاع    

مسئول تهيه چنين اطالعاتي براي فرماندهان آمريكايي و جامعه اطالعاتي آمريكا چه در ايران و               
  .اكنون در صحنه حضور دارد ه همچه در سراسر جهان است ك

ـ دفتر تحقيقات ويژه در حال تهيه جريان مداومي از اطالعـات بـراي فرمانـدهان ارتـش                      ه
سازمان گزارشـگر اطالعـات دفتـر تحقيقـات         .باشد   در رابطه با حوادث سراسر ايران مي       آمريكا

 به هر حـال در نـوع        اتي وزارت دفاع  ويژه نيروي هوايي و هر سازمان و ساير سازمانهاي اطالع         
الخصوص در زمينه گزارشـهاي سياسـي، محـدود     تواند انجام دهد، علي    تجزيه و تحليلي كه مي    

به علت اين وظيفه، دفتر تحقيقات ويژه همكاري بسيار نزديكـي را بـا عناصـر سـفارت                  . است
دفتـر تحقيقـات ويـژه بـه        . اند، برقرار نموده است     هايي گمارده شده   كه براي چنين تحليل    آمريكا

 عمـل   مانند مجرايي مناسب براي رسانيدن اينگونه اطالعات به دست فرماندهان ارتش آمريكـا            
  .كند  مي

ـ اين دفتر در حال حاضر اطالعات را هم از منابع ايراني و هم از ديگر منـابع آمريكـايي                     و
گزارشهاي اطالعاتي كه در حـوزه ارزشـيابي و بررسـيهاي ايـن         . كند     و ارزشيابي مي   جمع كرده 

دفتر تحقيقات ايمني و سياسي گروه مستشاران كمكهاي        (گيرد بالفاصله به پرسنل       دفتر قرار مي  
اش تهيه گزارش روزانه اطالعاتي خالصه شـده   كه وظيفه) »ARMISH – MAAG ARSPO«نظامي 

پااليش بيشتر در اين جريـان اطالعـات و         . گردد  باشد، تحويل مي     مي گستبراي بازبيني ژنرال    
آوري شده از گزارشـات دفتـر تحقيقـات           هاي اطالعاتي جمع    تجزيه و تحليل بيشتر در كل داده      

انـي كـه بـه       و ديگر عناصـر گونـاگون امنيتـي اير         ويژه و گزارشات و آگاهيهاي سفارت آمريكا      
  نسبت بـه ژنـرال گـست   Jـ2اي كه مشاورين اطالعاتي  همانند وظيفه(» ARSPO « وسيله پرسنل

  .حل جزئي ممكن را ارائه دهد  شود، ممكن است كه يك راه انجام داده مي) دارند
ليتهاي  ـ و دومين الف الي د آن بايـد از مـسئو     بخش ج الي ه6 ـ سري مطالب پاراگراف  ز

، بـه   مستشاري نظامي باشد كه رياست آن به عهـده سـرهنگ كاليـسون   هيأتاوليه كميته ايمني   
اين كميتـه كـه شـامل نماينـدگان     . همراه دفتر تحقيقات ويژه يكي از اعضاي همين كميته است  

ARSPO ـ وزارت نيـروي دريـايي   ي زميني ـ وزارت نيرو  ـ وزارت نيروي هوايي  PAO – SJA – 
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USSA – I  ـ بيمارستان آمريكا و OSI ،دفتر تحقيقات ويژه و ديگر واحدها بنا به تشخيص رئيس 
 سـطوح   اين كميته هم در   . خيلي از واحدهايي كه در ارتباط با امنيت باشند دربر خواهد گرفت           

ها و خطـوط      اند كميته   هايي كه قبالً گمارده شده    هيأتكاري و هم سطوح باالتر به طور نزديك با          
 و دولـت ايـران و       هـا و خطـوط ارتبـاطي بـين ارتـش آمريكـا               و كميتـه   ارتباطي ارتش آمريكا  

هاي  كميته جهت رسيدگي به برنامهبيني شده است كه  پيش. كاران آمريكايي، مراوده دارد    مقاطعه
كـاران و دولـت ايـران، بـه طـور          هاي مقاطعـه     و همگامي با برنامه    امنيتي سراسري وزارت دفاع   

اعـضاي كميتـه يـا تمـام        . مكرر، و حتي اگر الزم باشد روزانه، اقدام به برگزاري جلسات نمايد           
  .ا حداقل تقدم اوليه را به آن خواهند دادوقت خود را وقف امور كميته خواهند كرد و ي

هـاي      تواند بازنگري فعاليتهايش بـه منظـور تعيـين حـوزه            ـ يكي از مسئوليتهاي كميته مي      ح
اي كه در ايـران قابـل دسترسـي نيـستند،             خاص باشد كه ممكن است به همكاريهاي تخصصي       

گرديد، كميته مختار خواهـد     هاي خاص شناسايي و معين        بعد از اينكه اين حوزه    . نيازمند باشند 
ها، شامل شناسايي و درخواست همكاري از منـابع             بود كه در مورد راههاي پوشاندن اين حوزه       

  ـ افسر فرمانده نيروي هواييرهنگ دوم فرانك ام هويي        س.ممكن در خارج كشور تصميم بگيرد
  
ت در ايران به لحاظ امنيتي به طور قابل توجهي در عـرض چنـد           وضعي) خيلي محرمانه (ـ  1

پيش از اين تالشها، بر آن بوديم كه هسته         . هفته گذشته براي پرسنل آمريكايي تغيير كرده است       
در حاليكه اين گونـه فعاليتهـا بـدون شـك ادامـه             . مركزي گروههاي تروريستي را از بين ببريم      

يدي وجود دارند كه مـا قـادر بـه بـرآورد كامـل آنهـا           خواهد يافت در شرايط فعلي عناصر جد      
نيستيم، در هر صورت واضح است كه آرايش اين عناصـر و انگيـزه و محـرك آنهـا اساسـاً بـا                       

  و اصـفهان   رسد كه فعاليت در تهران      ـ به نظر مي    باشد  هاي مركزي تروريستي متفاوت مي      هسته
. آموزان و دانشجويان و در بعضي مـوارد سـاير اقـشار باشـد               شامل دانش و ساير شهرها اصوالً     

انگيـزه و   . رسد كه در حال گسترش باشند       سازماني كه آنها دارند نامشخص است اما به نظر مي         
  .باشد اي ضدخارجي و مشخصاً ضدآمريكايي مي محرك آنها ضددولتي و به ميزان فزاينده

نظميهـاي داخلـي همـراه بـا          امل عـواملي از بـي     اوضاع هـم اكنـون شـ      ) خيلي محرمانه (ـ  2
باشـد كـه همـه        كنند، مي   هاي متفاوتي فعاليت مي     گروههاي زيادي كه احتماالً با اهداف و شيوه       

مـا چنـدين    .  دارنـد  هـا آمريكاييگسيختگي، بين     آنها به طريقي سعي در ايجاد اضطراب و از هم         
كـاران بـه وسـيله          سمي آمريكايي و مقاطعه   ايم كه با حمله به اتوبوس حامل افراد ر          نمونه داشته 

هاي ديگـري از بـه آتـش       نمونه. اند  سنگ و در يك نمونه با سه راهي، آنها را به شدت ترسانده            
كـدام از آنهـا تـا     كشيدن منازل افراد غيررسمي آمريكايي و امثال آن وجود داشته است اما هـيچ        

  .اآلن منجر به جراحتي جدي نشده است
 آمريكايي درصدد ايجاد يك سري اقدامات جهت برخورد با اين           هيأت) هخيلي محرمان (ـ  3

هـاي همـاهنگي را تـشكيل دهـيم كـه مركـب از                  مـا تـصميم داريـم كميتـه       . باشد  وضعيت مي 
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از طرف دولت ايـران مـا در        .  آمريكايي و نيز افرادي از دولت ايران باشد        هيأتهايي از     نماينده
ما اميدواريم كه قادر    .  داشته باشيم  اندارمري، پليس و ساواك   هايي از ارتش، ژ     نظر داريم نماينده  

به انجام يك سري اقدامات مثبت و بي سر و صدا باشيم كـه در پنـاه آن مـردم مـا بتواننـد بـه                          
سالمت به محل كارشان رفته و در اوقات بيكاري تا آنجا كه ممكن است زندگي عـادي داشـته    

تـوانيم بـراي جبـران وضـع           هماهنگ كردن اين طرح به درستي ما مـي         ما معتقديم كه با   . باشند
بايستي شامل آن دسـته از اقـداماتي          خطوط راهنمايي ما مي   . جاري كارهاي بيشتري انجام دهيم    

بشود كه نه تنها امنيت بيشتري را فراهم آورد بلكه باعث حفظ روحيه جامعه آمريكايي شـده و                  
سيستمي وجود دارد كه در جهت تهيه اطالعات و رهنمودهـا و            به آنها اين اطمينان را بدهد كه        

  .كند ها و اعمال پيشنهاد شده فعاليت مي نيز شيوه
 آمريكايي محدوديتهاي قـانوني وجـود       هيأتدر مورد حدود اختيارات     ) خيلي محرمانه (ـ  4

مـا  . باشـد    موجود مي  دارند و مطمئناً محدوديتهايي هم در حدود اختيارات پرسنل وزارت دفاع          
تـوانيم در     همچنين معتقـديم كـه مـي      . معتقديم كه نسبت به اين محدوديتها درك درستي داريم        

  .چهارچوب آن قوانين عمل كرده و خدمات باارزشي را براي جامعه آمريكايي فراهم سازيم
ريكـايي   آم هيـأت  با   نزيكيبايستي با هماهنگي      مقامات دولت ايران مي   ) خيلي محرمانه (ـ  5

برنامـه مـا   . هاي هماهنگ كننده را فعـال نماينـد    اند يك سري از كميته      كار كنند و موافقت كرده    
چنين است كه در مجموع به عنـوان جزئـي از تـيم كـشور آمريكـا در چهـارچوب خطـوط و                       

سياسـتهاي  ما تصميم داريـم كـه       .  عمل نماييم  رهنمودهاي فراهم شده از سوي سفارت آمريكا      
مناسبي را جهت برخورد با اين وضعيت جديد پديد آوريم و آماده باشيم كه روشـها را زمـاني                   

كـاران        كند به انجام برسانيم و همچنين يافتن راهي جهت كمك به مقاطعه             كه وضعيت تغيير مي   
كه ما معتقديم . و توسعه سيستم خودشان و نقشه جهت تقسيم اطالعات با آنها در زمان مناسب  

توانيم به محدوديتهاي مربوطـه وفـادار مانـده و در عـين حـال خـدمات                   از طريق اين شيوه مي    
  .مفيدي را ارائه دهيم

ما درخواست كمك و همياري در خصوص شكل مهارتها و تجاربي را            ) خيلي محرمانه (ـ  6
ر ايران توانايي برآورده كردن آن را        د داريم كه در شرايط فعلي آن بخش از وزارت دفاع آمريكا          

در زمينه عمليـات ضدتروريـستي بـسيار        ) نيروي هوايي (در حاليكه دفتر تحقيقات ويژه      . ندارد
توانايي دارد، ارزيابي ما از آنها اين است كه در خصوص ناآراميهاي داخلـي آمـوزش نديـده و                   

 عمـل كـرده اسـت و تحـت      دفتر تحقيقات ويژه به نحو قابل ستايشي خـوب        . باشند  مجهز نمي 
  :ما معتقديم كه نياز به قابليتهاي اضافي زير داريم. دهد شرايط جديد همچنان آن را ادامه مي

  ارزيابي اطالعاتي تحت اين شرايط: الف 
  كمك به ما در شناخت حركتها و مفهوم حركتهاي مشخصي در هدايت ناآراميهاي داخلي: ب 
   سازمان جهت رسيدگي و برخورد با وضعيتمهارت و دانش تشكيل يك زيربنا و: ج 
  بيني تغييرات در وضعيت ريزي براي آينده و پيش توانايي برنامه: د 



241    روزشمار انقالب اسالمي

مهارت و نظريه در مورد تشكيل يك مركز عملياتي به مفهوم اقـدامات بـه موقـع و جهـت                      :    ه
ربـه در  ما معتقديم كه نياز به پرسنل كـارآزموده و باتج   . مطلع نمودن پرسنل از اوضاع جاري     

  :ارزيابي و برخورد با جامعه آمريكايي به ترتيب زير داريم
  اثر اقدامات انجام شده توسط گروههاي مخالف: )الف(
  درك شرايط روحي جامعه آمريكايي از سوي دولت: )ب(
  درك نيازهاي جامعه آمريكايي: )ج(
ت جامعه آمريكايي   ارزيابي هرگونه اقدامي كه ممكن است انجام بدهيم و چگونگي برداش          : )    د(

  .از آن
ما معتقديم كـه    ) ٭ .باشد  اوضاع هنوز جدي نيست و قابل  كنترل مي        (ـ  ) خيلي محرمانه (ـ  7

ما معتقـديم كـه كمـك درخواسـت شـده در            . مفاهيم بحث شده در اينجا شروع خوبي هستند       
موريت تقاضا كنيد پرسنل با تجربه و ماهر هر چه زودتر به صورت مأ  .  حياتي است  6پاراگراف  

موقت به مدت تقريبي يك ماه فرستاده شوند، با اين اختيار كه در صورت لزوم مدت آن تمديد 
  .شود

  
  118سند شماره 

  1357 آبان 10 ـ 1978 نوامبر 1  استفاده اداري محدود
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10668 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  د المللي مهرآبا  فرودگاه بينراي اعتصاب در ايران: موضوع
  را در معرض خطر تعطيلي قرار داد

د در صبح اول نوامبر دسـت بـه اعتـصاب           المللي مهرآبا    در فرودگاه بين   راي  ـ كاركنان ايران  1
خـدمات خطـوط هـوايي       بما اطالع داد كه از آنجا كـه امـور            مديريت پان آمريكن  . كامل زدند 

رسـد كـه كليـه        گيـرد، بـه نظـر مـي          صورت مـي   راي  خارجي عمدتاً از سوي پرسنل زميني ايران      
 نـاگزير از     خـارجي   عصر روز اول نوامبر متوقف خواهد شد و خطوط هـوايي           پروازهاي آلمان 

فعاليت برج كنترل و خدمات پروازي مربوط بدان هنوز ادامـه           .  خواهند شد  ز تهران عبور بر فرا  
  . وجود ندارددارد و خطري براي فرود هواپيماها در مهرآباد

 به مـأمور سـفارت گـزارش داد كـه            در ايران و افغانستان     مدير شعبه پان آمريكن    ـ مالوني 2
مديرعامل هوانوردي كشوري صبح روز اول نوامبر به وي اطالع داد كه اعتصاب داراي ماهيت               

 اطمينان داد كه كليه اقدامات      مديرعامل به مالوني  . سياسي است و بنابراين حل آن مشكل است       
ي براي آنكه مسافران خطوط هوايي از طرف اعتصابيون مورد اذيت و آزار قرار نگيرنـد،            ضرور

  سوليوان                                                                                  .به عمل خواهد آمد
                                                                 

  .م.  در اصل سند روي جمله داخل پرانتز خط كشيده شده است٭
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  119سند شماره 
  1357 آبان 10 ـ 1978 نوامبر 1  خيلي محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10671 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
، ، منامـه ، لنـدن ، كابـل ، جده، دوحه، آنكارا  در ابوظبي  هاي آمريكا   سفارتخانه: جهت اطالع 

  .، پاريسنو ، دهليمسقط
   نوامبر1 امنيتي،  ـگزارش سياسي: موضوع

 ا از وزارت دادگستري   به پليس و نيروهاي امنيتي دستور داده شده تا دستوراتشان ر          : خالصه
تعطيلـي  . كننـد   سربازان در خالل تعطيلي فعلي از تأسيسات نفتـي مراقبـت مـي            . دريافت دارند 

كـشته جديـد    15تظاهراتي در سراسـر ايـران بـا         . گذارد   بر ساير خطوط هوائي تأثير مي      راي  ايران
 افـزايش يافتـه   ،تظاهرات به طرفداري از دولت كه با معترضـين برخـورد نمودنـد        . گزارش شد 

» عروسـكهاي « شهروندان را دسـتگير كردنـد و قـول دادنـد چنانچـه               دانشجويان در آمل  . است
دولـت  . واهند داد  وارد شوند دادگاه مردمي تشكيل خ      بيشتري از جانب پليس سعي كنند به آمل       

پايـان  .  را در اختيار گرفته اسـت       و سازمان خدمات اجتماعي شاهنشاهي     شير و خورشيد سرخ   
  .خالصه

 دستور داده كه از ايـن       وزير به رؤساي پليس، ژاندارمري و ساواك         نخست ـ شريف امامي  1
هـاي    ايـن اقـدام، بانظريـه     : نظريه. ( را اجرا نمايند   پس اين نيروها دستورات وزارت دادگستري     

  ).گويند كليه اصالحات، افزايش قدرت قوه قضائيه است زيادي انطباق دارد كه مي
 ه بـه عهـد     نفتـي خلـيج فـارس      ـ به علت تعطيالت فعلي، از ديروز مراقبت از تأسيـسات          2

گسترش آشوبهاي اجتماعي به قلب اقتـصاد ايـران،         : نظريه. (نيروهاي نظامي گذاشته شده است    
. وحــشت عمــومي را از بحــران وخيمــي كــه در پــيش رو خواهــد بــود، افــزايش داده اســت 

 نام علـي امينـي    . زدوزير سعي نموده توجه را به عاملين و محركين اعتصاب متمركز سا             نخست
اي عامل مشكالت نفتـي مطـرح         بار ديگر در مجلس به عنوان آلت دست كنسرسيوم و به گونه           

  .شده است
م كارمندان   كه ديروز از مسئولين ترخيص اثاثيه و بار شروع شد، به تما            راي  ـ اعتصاب ايران  3

رودي و  واحتمـاالً اعتـصاب تمـام پروازهـاي         . سرايت نمود و كليه خدمات تعطيل شده اسـت        
 را اجباراً با تعطيلي مواجه خواهد نمود، زيرا ساير شركتهاي هوايي به كارمندان              خروجي تهران 

  .، متكي هستندراي پشتيباني زميني ايران
.  كشته جديد در پي تداوم تظـاهرات روزانـه واصـل شـده اسـت               15ـ گزارشاتي مبني بر     4

 انجام شد و حـاج      راهپيمايي بزرگ در دانشگاه تهران    . اند   بوده  و آذرشهر  حادترين نقاط سنندج  
 از اصـفهان  .  كه از مخالفين است سخنراني و بحث خيلـي طـوالني را ايـراد نمـود                سيدجوادي

گزارش شده كه فرمانداري حكومت نظامي آن شهر براي چند روز گذشته مجوزهـايي جهـت                
. انـد   قانوني بوده ) و نه همه آنها    (بنابراين چندين تظاهرات اصفهان   . تظاهرات صادر نموده است   
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  .شود اين اولين باري است كه از آغاز اعالم حكومت نظامي چنين مجوزهايي صادر مي
جوي طرفدار دولت افزايش يافتـه اسـت و مـردم خـصوصاً در                ـ حضور گروههاي ستيزه   5

از نظر مـردم اينهـا بـه مثابـه حمـالت            . جنوب از ورود گروههاي بيشتر به معركه واهمه دارند        
 بـا مخـالفين      و بم  ، زنجان نيروهاي طرفدار دولت در سنندج    . باشد  ه ساكنان شهرها مي   اي ب   قبيله

قسمت اعظم اين گروهها احتماالً به قبـائلي تعلـق دارنـد كـه نـسبت بـه شـاه                    . برخورد كردند 
.  روحانيون شيعه دارند   يلمساوفادارند و به جاي شيعه، سني هستند كه در نتيجه توجه كمي به              

وي يكـي از    . اند   نماينده آن شهر در مجلس را نموده        درخواست بركناري ساالرجاف   اهالي پاوه 
هـاي    آنها باور دارند كه وي در حمله وحشيانه اخير توسط ايليـاتي           . باشد  رهبران مهم كردها مي   

 دانشجويان در جستجوي غيربوميان     شبها در آمل  . ستطرفدار دولت به شهرشان دست داشته ا      
شب گذشته آنان شـش نفـر از چنـين مظنونهـايي را             . زنند  طرفدار دولت در خيابانها گشت مي     

. و بـه مقامـات قـضايي تحويلـشان دادنـد          . دستگير و اعالم نمودند اينان مأموران امنيتي هستند       
) غيرقـانوني (تري پيـدا كننـد در يـك دادگـاه ملـي      انـد اگـر مجـرمين بيـش     ليكن اخطار نمـوده   

 ابـراز داشـت دولـت خواسـتار آن          در اين بين عاملي وزير اطالعات     . شان خواهند كرد    محاكمه
وي گفـت دولـت پـذيراي    . نيست كه گروههاي چماقدار از جانب رژيم دست به اقـدام بزننـد      

  .آرام و قانوني باشدنمايش حمايت است به اين شرط كه 
 وزير دربار قبالً اعالم نموده بود، دولـت در جريـان اقـدام بـراي در                 ـ همانطور كه اردالن   6

. انـد     اختيار گرفتن سازمانهاي خصوصي است كه به عنوان منابع احتمـالي فـساد شـناخته شـده                
و سـازمان خـدمات   ) ب سرخ ايـران صلي(كابينه به تحت كنترل درآوردن شير و خورشيد سرخ       

برنـد و سـازمان    هر دو سازمان از بودجه عمومي بهـره مـي  .  ايران رأي داد   اجتماعي شاهنشاهي 
آزمـايي ملـي دريافـت         عـالوه بـر آن درآمـدهايي از بخـت          خدمات اجتماعي شاهنشاهي ايران   

                                                                          .هر دو سازمان زيرنظر وزير بهداري قرار خواهند گرفت. دارد مي
  سوليوان

  
  120سند شماره 

  1357بان  آ11 ـ 1978 نوامبر 2  خيلي محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  110 ـ  اصفهان،كنسولگري آمريكا: از

   ـ تبريز، كنسولگري آمريكاسفارت آمريكا در تهران: جهت اطالع
  آتش و بلوا: روز تولد شاه در اصفهان: موضوع

 بـا مـوج فزاينـده مخالفتهـا،          اكتبر، روز تولـد شـاه در اصـفهان         26هفته قبل از    : ـ خالصه 1
 و  .گير توأم بود    تظاهرات، خشونت، احساسات ضدآمريكايي و حوادث و ترس و وحشت همه          

 اكتبر، به جز ترس و وحشت چيزي از خود          29 اكتبر به اوج خود رسيد، و تا         25اينها در عصر    
رهبري اعتراض و مخالفت به دست محصلين دبيرستانها كه نظـم و سـازمان          . به جاي نگذاشت  
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 اكتبر چند كشته بـه جـاي        26 و   25درگيريهاي  . اند، افتاد   اي از خود به نمايش گزارده       العاده  فوق
  .رود تظاهرات ديگري نيز انجام شود شت و برحسب معمول انتظار ميگذا

آمـوزي،   تظـاهرات دانـش  » كـادر رهبـري  « اكتبر با دسـتگيري دو تـن از معلمـان       21ـ در   2
اي آرام و محـدود بـراي اولـين بـار در سـطح دبيرسـتانها بـه برخـورد و                       اعتراضات چند هفته  

ان از محل دبيرستانهاي خود خارج شده و با       آموز  خشونت گرائيد و در روز بيست و يكم دانش        
همان شب ماشين يكـي از رؤسـاي   . مأمورين حكومت نظامي درگير شدند كه با آنها مقابله شد       

كسي آسـيب   (توسط بمب منهدم گرديد     » هماشهر«،  پليس يكي از نواحي خارجي شهر اصفهان      
رس شكسته شده بود و به طرف وسـايل نقليـه سـنگ پرتـاب               هاي تعدادي از مدا     پنجره). نديد
آن ليستي از درخواستهايـشان     اي ترتيب داده و در        شد و رهبران دبيرستانهاي مختلف جلسه       مي

 و همچون عدم برگزاري مراسم تولد شاه، برداشتن عكسهاي شـاه و نـصب عكـسهاي خمينـي            
  .گير شده تهيه نمودندآزادي معلمين دست

 نفر سازمان داده بودند و از       1000هايي را با بيش از        آموزان در طي دو روز، راهپيمايي       دانش
اي به آنهـا      مسئولين به طور محدود ولي به تدريج با شدت عمل فزاينده          . شهادت ابايي نداشتند  

رديـد و بـه ادعـاي        اكتبر تظاهرات صـبح در بـازار منجـر بـه تيرانـدازي گ              25در  . پاسخ دادند 
دستور داده شد تا تمـام دبيرسـتانها بـسته شـده و       . آموزان چند كشته نيز به جاي گذاشت        دانش

بعد از يك روز نسبتاً آرام، جمعيتي در ميدان اصلي در مقابل مقر             . توسط ارتش محافظت شوند   
. هاي فرضـي آن روز صـبح، گـرد هـم آمدنـد              مركزي حكومت نظامي جهت اعتراض به كشته      

 نفـر   7000 كه شاهد صحنه بودند جمعيت را حداكثر قريـب بـه             أمورين امنيتي اياالت متحده   م
  .تخمين زدند

آور جهت متفرق ساختن جمعيت به شكست انجاميد، و          تالشهاي ارتش با پرتاب گاز اشك     
ـ                   سصداي شليك با     ل الحهاي سبك براي مدتي بيش از يك سـاعت بـا شـدت و بـه طـور قاب

جمعيت در خيابانهاي اطراف پراكنـده شـدند و تيرانـدازي در محوطـه              . شد   شنيده مي   مالحظه
انـد، و     كنند كه حداقل كشته شدن پنج نفر را ديـده           شاهدان عيني ادعا مي   . شد  وسيعي شنيده مي  

.  نفـر كـشته شـدند    25داشـت كـه در محـدوده او بـيش از              منبعي ديگر، يك سرباز، اظهار مـي      
 نفر از مجروحين توسط گلوله را مداوا كرده است و           60 تا   50 در حدود    ر اصفهان بيمارستاني د 

بيمارستانهاي ديگر عمداً بدون ثبت هيچ موردي فقط عنوان كردند كه تعـداد زيـادي را تحـت                  
اي را انكار كرده و ادعـا نمودنـد كـه بـه سـربازان                 مسئولين وجود هر كشته   . اند  مداوا قرار داده  

روز پنجشنبه شـهر شـاهد      . ستور داده شده بود كه فقط به قصد زخمي كردن تيراندازي بكنند           د
يكي از كاركنان كنسولگري يـك    . تظاهرات متعدد كوچكي به ويژه در محالت قديمي شهر بود         

  .كشته را مشاهده كرده است و شواهدي دال بر وجود پنج كشته ديگر وجود دارد
 ميليمتـري را مـورد تأييـد        155در يك مورد استفاده از توپ       مسئولين استفاده از مسلسل و      

به دليل اينكه تيراندازيها هـوائي      (قرار دادند، اما مجدداً اظهار كردند كه كسي كشته نشده است            
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روز جمعه شاهد تظاهرات و حوادث پراكنده كمي بوديم در حاليكه شـنبه و يكـشنبه                ). اند  بوده
  .به طور كلي آرام بود

در . ، ولي جداي از تظاهرات اصلي رخ دادند       زمان  همين مدت حوادث تخريبي     ـ در طي ا   3
 اكتبـر چهـار بانـك بـه     24 در .اغلب موارد، اين حوادث كار افراد يا گروههاي كوچكي بودنـد         

 26در  .  اكتبر يك مركز پخش آبجو و يك خوابگاه تخريب گـشت           25آتش كشيده شدند و در      
ر آمريكايي تعطيل شده، به آتش كـشيده شـدند، و يـك             اكتبر يك بانك ديگر و يك كلوپ قما       

بـه جـز مـورد      .  اكتبر همان رستوران با بمب تخريـب شـد         27درروز  . رستوران تخريب گشت  
 نفر افراد جوان حاضر در يك جمعيت چند صـد  60 تا 50تخريب خوابگاه كه توسط قريب به      

ورت جنگ و گريز و به طـور        برخوردها به ص  . نفره انجام گرفت، تمامي حوادث مخفيانه بودند      
مقامات امنيتي بر . گرفت  با هم اما در نواحي مختلف شهر در كنار تظاهرات صورت ميزمان هم

اين باورند كه تمامي اين وقايع توسـط گروهـي محـدود از دانـشجويان دانـشگاهها بـه وقـوع                 
  .پيوندد مي

اق افتاده است جامعه    ـ برخوردهاي ضدآمريكايي نيز به طور جداي از تظاهرات اصلي اتف          4
 و گسترده مبني بر اينكـه گروههـاي مخـالف در مراسـم روز               ق به خاطر گزارش موث    هاآمريكايي

اند و اين منجـر بـه     بكنند، دچار ضربه روحي گشتههاآمريكاييعامي از    تولد شاه قصد دارند قتل    
سـه   اكتبـر سـه اتوبـوس مدر       22در روز   . بروز وحشت در برابـر حـوادث فعلـي خواهـد شـد            

.  به واسطه برخورد سهوي به دستجات تظاهركننـده درگيـر حـوادث جزئـي شـدند                هاآمريكايي
 درصد از محصلين مدرسه غائـب       60خسارت مالي و جاني وجود نداشت ولي روز بعد تقريباً           

 اكتبر، شركت مشترك دپونت، پلي اكريل ايران، تهديداتي دريافـت  24 و  23در روزهاي   . بودند
 طرف محل اقامت يكي از كاركنان پرتاب شد، و مدير آنجـا بـا يـك پيـام                   يك سنگ به  . كردند

بـه خوابگـاه، كـه تقريبـاً بيـست خـارجي از جملـه هفـت         در حمله . تلفني تهديد به مرگ شد 
اي به اموال آنجـا صـورت گرفـت چـرا كـه               باشند، در ظاهر حمله     آمريكايي در آنجا ساكن مي    

 اينطور استنباط شد كه حمله آنهـا متوجـه جـان و             يك از ساكنان آنجا مجروح نشدند ولي        هيچ
اي كه گزارش گرديد در خالل حمله، دو تـن از گـروه مهـاجم                 به گونه .  بود هاآمريكاييزندگي  

شـود كـه      ها اينگونه استنباط مي   آمريكاييتوسط  . اند  توسط خارجيها شديداً مجروح يا كشته شده      
. ي آنجا توسـط يـك آمريكـايي اسـت         حمالت صورت گرفته به آن رستوران به خاطر سرپرست        

برداشـت  ). هاي آن شكسته شدند     تايرها شكافته و پنجره   (اتومبيل يك آمريكايي تخريب گشت      
 اين است كه اين ماشين به جاي صاحب آمريكايي آن كه در دسـترس نبـود               آمريكاييانعمومي  

تـه اينجـا را   ايـن هف شود كه فقط يك خانواده آمريكايي بعـد از    گزارش مي . تخريب شده است  
اينجـا از    در   بل، بزرگتـرين شـركت آمريكـا       هليكوپترالمللي    ولي شركت بين  . ترك خواهد كرد  

 نفـر از    96 نفـر از كاركنـان و        51تا ايـن تـاريخ، آنهـا        . مهاجرتهاي پيوسته و مداوم واهمه دارد     
اگر ميزان اين وحشت بـه هـر ترتيبـي، كـاهش            . اند     را از دست داده    هاي وابسته به آنها     خانواده
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  .تواند بيش از اينها نيز باشد  نيابد مي
رسد كه افزايش موفقيت و سازماندهي تظاهرات به خـاطر ادامـه    چنين به نظر مي: ـ نظريه 5

ور آ  بـا بـاطوم و گـاز اشـك    هجمعيتها به هنگام مواجهـ . عدم اعمال قدرت توسط مقامات باشد 
دادند و به شـليكهاي هـوائي اعتنـايي           سربازان، مقاومت كرده و اغلب با سنگ به آنها پاسخ مي          

  .كردند نمي
آموزان همچون سربازان نظم داده شده در مقابله بـا            دارند كه دستجات دانش       ناظران ابراز مي  
  .نمايند مأمورين رفتار مي

 تظاهركنندگان دچار ترس زياد شده      كمي بعد از اين تلفات و زخميها در ميدان اصلي شهر،          
مسئولين بر وجود يك كشته . بخشيد  رسيد كه اين امر به سربازان جرئت مي        بودند كه به نظر مي    

اش در حين ساختن بمـب بـر اثـر انفجـار            طبق گزارش سازنده بمب در خانه     (ورزند    اصرار مي 
. باشـد    نفر كشته مـي    30ا   ت 20در حاليكه داليل كافي وجود دارد كه حاكي از وجود           ) كشته شد 

عدم وجود اعتراض سازمان يافته در روزهاي جمعه و شنبه اكنون جاي خود را بـه اعتـصابات                  
 مخصوصاً بـه     تواند به سهولت دوباره به اعتراضات بزرگ گسترش يابد،          آرام داده است، كه مي    

حتمـال وجـود   مـسئولين شـهرباني بـه خـاطر ا    . انـد  ها شناسايي و تحويل شده دليل اينكه كشته  
عـصبي و نگـران هـستند ولـي     ) اول نوامبر و چهـارم دسـامبر  (تظاهرات در روز هفتم و چهلم   

  .آورند مقامات حكومت نظامي اين احتمال را به حساب نمي
آميز و ضدرژيم بوده اسـت، اگرچـه          رسد كه اعتراض اصلي اساساً صلح       همچنين به نظر مي   

متأسـفانه  . انـد   زده  آميـز دسـت مـي        خـشونت  گروههاي كوچك بـه فعاليتهـاي ضـدآمريكايي و        
 از درك تفاوت مابين گروههاي مختلف ناتوان هستند و تمامي جمعيت ايـران را بـه                 هاآمريكايي

و . شـود    مؤثر واقـع مـي     هاآمريكايياي بر عليه      شايعه به حد فزاينده   . كنند  مثابه تهديدي تلقي مي   
هـم  .  يـك تخليـه غيررسـمي منجـر شـود          تواند بـه    به آساني مي  ) خروج از ايران  (جريان اخير   

هـاي    مجتمـع «مقامات شركت و هم مقامات ايراني پيوسته انتقال تمام افراد آمريكايي به داخـل               
بـار اتفـاقي      حـل بـراي جلـوگيري از خطـرات خـشونت            تحت حفاظت را، تنهـا راه     » آمريكايي

اد خيلي زيادي، اتخاذ    به هر صورت آنها اين تصميم را بدون توانايي اسكان سريع تعد           . دانند  مي
  . اند كرده

رسند كه شركتهايشان آنها را در معرض         بنابراين كاركنان در شهر به اين درك و احساس مي         
ميـزان وحـشت همچنـان در       . شود  بينند و همين به تنهايي موجب ترس بيشتر آنها مي           خطر مي 

يك حادثه كـه    . تندكنند در معرض تهديد هس       احساس مي  هاآمريكاييسطح بااليي است و بيشتر      
تواند منجر بـه مهـاجرت        موجب جراحات جدي بشود و يا سبب مرگ يك آمريكايي گردد مي           

كنسول، شوراي تأمين، مقامـات ايـران، و شـركتهاي آمريكـايي در حـال           .  گردد كلي از اصفهان  
                                                                              .اي هستند انجام كليه اقدامات الزم جهت جلوگيري از چنين واقعه

  مك گافي
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  121سند شماره 
  1357 آبان 11  ـ 1978 نوامبر 2  استفاده اداري محدود

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10722ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
   تهران10668: مرجع

  ادامه اعتصاب در ايران اير: موضوع
ها حاكي اسـت      گزارشهاي رسانه .  نوامبر ادامه داشت   2 تا صبح روز     راي  ـ اعتصاب در ايران   1

آزادي كليه زندانيان سياسي، لغو حكومت نظامي، برچيـدن         : كه تقاضاهاي اعتصابيون عبارتند از    
، اسـتحكام بخـشيدن بـه      ل سابق، علي محمد خادمي    ، مجازات مديرعام  راي  واحد امنيتي در ايران   

موضـع مـديريت    . رابطه بين دالر و ريال، و اخراج كليه كاركنان خارجي در اين شركت هوايي             
انداز حـل و   چشم. ختيارات وي است اين است كه اجابت تقاضاهاي سياسي خارج از ا    راي  ايران

  .فصل ماجرا تاريك است
ـ برخالف انتظارات گزارش شده در تلگرام مرجع، خطوط هوايي خارجي در حال حاضر              2

 مـالوني . المللي چند ساعت تأخير دارند       فعاليت دارند، اگرچه كليه پروازهاي بين      از مسير تهران  
در صورت عدم يـافتن     « در ايران امروز صبح به سفارت گزارش داد كه            آمريكن مدير شعبه پان  

 به علت كمبود نيروي انساني و كمبود تجهيزات تعيين زمان بازگـشت از تهـران              » حل سريع   راه
وي .  خواهـد كـرد     ناگزير از پرواز بر فـراز تهـران         را مقدور نخواهد بود و اين امر پان آمريكن       

 تا چه زماني قادر به تحمل اين وضعيت است اما مأموران سـفارت را بـا                 آمريكن  نگفت كه پان  
 مـالوني . بيان اين احساس ترك كرد كه تصميمات طي يكـي دو روز بعـد اتخـاذ خواهـد شـد                   

كند مبني بر اين كـه اجـازه داده نخواهـد              دريافت مي  DIRYENCIVAIRهايي از     همچنان تضمين 
اما برخي اختالالت توسـط اعتـصابيون در        . شد اعتصاب فعاليتهاي خطوط هوايي را مختل كند       

                                                       . وجود داشتبندي بارهاي پان آمريكن  نوامبر در خصوص بسته2روز 
  سوليوان

  
  ٭122سند شماره 

  1357 آبان 11 ـ 1978 نوامبر 2  خيلي محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10724  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر2گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
، سـنجابي .  در مورد توسل به قيام مـسلحانه تعـديل گرديـد    نظر اخير شريعتمداري  : خالصه

مود و تقاضاي حمايت از قانون اساسي       ، براي چندمين بار خشونت را محكوم ن       رهبر جبهه ملي  
 و  گنجـي . گويد او هرچه را كه مردم ايران تصميم بگيرند، قبول خواهد كرد              مي خميني. را كرد 

                                                                 
  .8 كتاب دوم، ص ٭
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داده و تقاضـاي    العمـل نـشان       آميز در مورد فـساد، عكـس         به شدت در مقابل اخبار اتهام      آزمون
پروازهـاي  . به واسطه اعتصابات سياسي متوقف شد     » راي  ايران«پروازهاي داخلي   . بررسي كردند 

 با شاه مالقات كرد و بعـد از آن حمايـت خـود را از دولـت شـريف                    اميني. خارجي ادامه دارد  
.  به عنوان اعتراض به قتلهاي متعدد در آنجا اسـتعفا دادنـد            قضات در سنندج  .  اعالم نمود  اميام

اسـتاندار  . وزير دادگستري اميدوار است كه كليـه زنـدانيان سياسـي تـا ده دسـامبر آزاد شـوند                  
 را به دست گرفتند، تكذيب كـرد، و گفـت           ان كنترل آمل  آموز   اين موضوع را كه دانش     مازندران

طبق گزارش، افرادي كه آنها به عنوان عروسكهاي هوادار رژيم دستگير كرده بودند، دو ژاندارم               
انـد، گـزارش      تظاهرات بسياري كه برخي هم موافق دولـت بـوده         . و يك متهم به جنايت بودند     

 و خيابانها صورت گرفـت،      رات عظيمي در دانشگاه تهران    تظاه. شده ولي قتلي گزارش نگرديد    
  .اند دانشجويان چپي و مذهبي ظاهراً اختالفات را رفع كرده

كند كه دولت از ناآراميها ترسي ندارد و اين رويارويي نهايي             يك منبع قابل اعتماد اشاره مي     
 بعـد از آگـاهي      اشـت كـه پاكـسازي سـاواك       منبع همچنين اظهـار د    . سازد  تر مي   را قابل تحمل  

 در پشت حداقل برخي از درگيريهاي اخير خياباني بـوده اسـت،             وزير از اين كه ساواك      نخست
رشات بيـشتري در    گزا.  را كردند   تقاضاي بازگشت خميني   هاي اصفهان   اهللا  آيت. صورت گرفت 

  .پايان خالصه. مورد خشونتهاي ضدخارجي رسيده است
ري بيانيه قبلي، مبني بر اينكه مخالفين ممكن اسـت مجبـور شـوند بـه               اهللا شريعتمدا     ـ آيت 1

 ديروز، او با خـشونت و تـرور         مصاحبهدر  . قيام مسلحانه متوسل شوند را به شدت تعديل كرد        
خواهيم از طريق وسايل معقول به دسـت          اگر ما نتوانيم آنچه مي    «: الفت كرد اما دوباره گفت    مخ

 به علت تحريف سـخنانش، حملـه   او به خبرگزاري فرانسه  » .آوريم، نبرد را شروع خواهيم كرد     
 بـا مطبوعـات   ي جداگانه در پـاريس اهللا خمين ، و آيت، رهبر جبهه مليضمناً كريم سنجابي . كرد

 دوباره  سنجابي. چيزي در مورد صحبتهايشان با يكديگر نگفتند        مصاحبه كردند، اما در واقع هيچ     
خواهـد كـه       مي  و گفت كه جبهه ملي     خشونت را محكوم كرد و از قانون اساسي حمايت نمود         

 گفـت او    ناسيوناليزم، دموكراسي و سوسياليزم، خمينـي     : دولت آينده فقط واجد سه شرط باشد      
او پيشنهاد نمود يك مجمع ملي براي هـدايت       . فقط با خواست مردم ايران همراهي خواهد كرد       

 گفـت آينـده بايـد       ، سخنگوي جبهـه ملـي      داريوش فروهر  در تهران .  تشكيل شود  امور اجرائي 
  .توسط رفراندوم عمومي تعيين شود

، وزير آمـوزش    ، به علت ايراد اتهام در مورد اينكه گنجي        ـ نماينده مجلس، عباس اخباري    2
اند، شديداً مورد حمله متقابل هـر دو          و پرورش و آزمون، وزير سابق كشور، مرتكب فساد شده         

گزارشـات  .  تقاضا نمود در مورد فعاليتهايش تحقيقات رسمي به عمل آيـد           گنجي. نفر واقع شد  
 هـم از    آزمـون . ر از جانب معلمان در سراسـر ايـران اسـت          مطبوعاتي حاكي از حمايت از وزي     

خواهد كه اخباري را به اتهام دروغ         آزمون مي . دادستان خواست كه فساد ادعا شده را ثابت كند        
  .بستن تحت تعقيب قرار دهد
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ين مالقات شايعات زيـادي را      وزير اسبق، ديروز با شاه مالقات كرد، ا          نخست ـ علي اميني  3
 حمايتش  ولي خود اميني  . وزير بعدي خواهد بود، منتشر كرده است        مبني بر اينكه اميني نخست    
  .نظرات ياد نمود او از مالقاتش به عنوان تبادل نقطه.  اعالم كردرا از دولت شريف امامي

كارمنـدان خواسـتار    . به علت اعتصابات سياسي متوقف شد     » يران اير ا«ـ پروازهاي داخلي    4
، مجـازات   رايـ   آزادي زندانيان سياسي، پايان حكومت نظامي، اخراج كليه كاركنان خارجي ايران          

پروازهـاي  . شيدن به نرخ ثابت تبـديل ريـال بـه دالر شـدند            خادمي رئيس سابق و نيز پايان بخ      
 از آزار و اذيتهايي در رابطه با حمـل          يابند، اما شركت هواپيمايي پان آمريكن       المللي ادامه مي    بين

  .دهد مسافران گزارش مي
شـدن چنـدين نفـر از          عنوان اعتراض بـه كـشته      به) مركز كردستان  (ـ همه قضات سنندج   5

  .اند تظاهركنندگان استعفا داده
، وزير جديد دادگستري، ديروز گفت كه اميدوار است باقيمانـده زنـدانيان             ـ حسين نجفي  6

اظهـارنظر او از اطمينـان قطعـي        .  دسامبر كه روز حقوق بـشر اسـت، آزاد شـوند           10سياسي تا   
اند، فقط شـاه      ود، او گفت چون اين زندانيان توسط دادگاههاي نظامي محاكمه شده          برخوردار نب 

رقـم مـذكور    . اند   زنداني سياسي باقي مانده    600 قبالً گفته بود     ساواك. تواند آنها را آزاد كند      مي
 زنـداني سياسـي   900، كـه گفـت حـداقل     از كميته دفاع براي حقوق بـشر      دفتري  با سخن متين  

  .وجود دارد، تناقض دارد
آموزان كنترل شـهر را در دسـت گرفتنـد،            ، كه طبق گزارش دانش     اكتبر در آمل   31ـ واقعه   7

او گفـت   . ، اين گزارشات را تكذيب كـرد      ، سعيد بهادري  استاندار مازندران . همچنان مبهم است  
زدند تـا مـزدوران هـوادار دولـت را پيـدا كننـد و سـه فـرد                     آموزان در خيابانها گشت مي      دانش

اين سه نفر، طبق گزارشـات دولـت، دو ژانـدارم و يـك مـتهم بـه                  . مشكوك را دستگير كردند   
مطبوعات گزارش دادند كـه افـراد       . آمدند   مي جنايت بودند كه براي تنظيم كيفرخواست به آمل       

  . نفر اعالم شده را آزاد كردند6 تا 3ارتش، اين گروه كه تعدادشان از 
. اي گـزارش نـشده روي داد        ـ تظاهرات بسياري مجدداً همراه با درگيريهـايي كـه كـشته            8

  در بيرجندعلمتظاهراتي هم به طرفداري از دولت اتفاق افتاد كه يكي در رابطه با قبيله خانواده        
  . بود

 دانشجويان در زمين چمن دانشگاه طبق معمول به تظاهرات پرداختند، يك شـاهد              در تهران 
آنهـا بـه    . اند  رسد گروههاي چپي و اسالمي اختالفاتشان را رفع كرده          آمريكايي گفت به نظر مي    

جمعيـت  . اي داشته باشند با هـم اجتمـاع كردنـد           عات جداگانه جاي اين كه مثل دفعه قبل تجم      
 نفـر تخمـين     100000مطبوعات جمعيت را در حدود      . كثيري هم در خيابانها تظاهرات نمودند     

سفارت بـا خبـر     . اند   گزارش داده  20000 تا   15000اند، اما شاهدان عيني مورد اعتماد آن را           زده
كه اغلب از   (  نوامبر دعوت به تظاهرات نموده است، اما رهبران بازار           2  براي شده كه جبهه ملي   

ايـن  : نظريـه . (انـد   تظاهرات را براي يك روز قبل ترتيب داده       ) كنند  طبقه روحانيون حمايت مي   
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).  باشـد  شده براي حفظ فاصله بين رهبران مـذهبي و جبهـه ملـي              تواند بيانگر تمايل حساب     مي
دهد كه وقتي برخي تظاهركنندگان شروع به سنگ انداختن بـه              آمريكايي گزارش مي   يك شاهد 

  .و مجسمه سالم باقي مانده است» نه، نه« كردند، جمعيت فرياد زد مجسمه رضاشاه
انـد كـه     متحـداً اعـالم كـرده    هـاي اصـفهان     اهللا    دهد، آيت    گزارش مي  ـ كنسولگري اصفهان  9

  . بايد به ايران برگرددخميني
ـ يك ايراني كه در محافل سطح باالي دولتي رفت و آمد دارد در اول نـوامبر بـه مـأمور                     10

دولت احـساس   . ت نسبتاً از تظاهرات و اعتصابات ناراحت نيس       سفارت گفت كه وزارت كشور    
. تر شود   شود كه رويارويي نهايي براي عامه مردم قابل تحمل          كند كه اين امر منجر به اين مي         مي

تندروها ممكن اسـت    . پذيرند  روي مذهبي نهايتاً يك مصالحه را مي        او معتقد است رهبران ميانه    
دو مـاه اسـت     اجباراً به زور مطيع شوند كه به معناي دولت نظامي موقت شايد بـراي يـك يـا                   

منبع يك ديدگاه ميانه بوروكراتيك در درون دولت ايران را بسيار عالي و احتماالً دقيق،               : نظريه(
كنيم كـه او ممكـن اسـت مـشكالتي ناشـي از عوامـل مـذهبي و نيـز                      ما احساس مي  . ارائه داد 

  ).كم گرفته باشد رويارويي نهايي هر دو را دست
وزيـر از اينكـه        بـه دنبـال آگـاهي نخـست         ساواك ـ همان منبع گزارش داد كه پاكسازي      11

 صورت گرفته، انجـام شـده، و        بار اخير به طرفداري از دولت توسط ساواك         تظاهرات خشونت 
اخباري، .  برخي از نمايشات ضدرژيم را هم خود اجرا كرده باشد          همچنين ممكن است ساواك   

 مطرح كرده، خود يك عنـصر باسـابقه          مسئله سانسور را عليه شريف امامي      نماينده مجلس، كه  
  . را تمام كرد از اين خبر كار پرويز ثابتيساواك است، عصبانيت شريف امامي

 وارد   جدي به اتباع آمريكـا     ـ حوادث ضدخارجي ادامه دارد، با وجود اين هيچ خسارت         12
  . اي شده است نيامده، اما منجر به تشويق فزاينده

 FLUOR)گـذاري در مـدخل ورودي     بمـب نتيجه  در مورد سوءقصد بيكنسولگري اصفهان

THYSSEN)  نبـال  دهد كه سه تبعه آمريكـايي بـه د          كنسولگري همچنين گزارش مي   .  گزارش داد
كه در سطح وسيعي پراكنده شده بود، و يك يادداشـت ديگـر             » يانكي لعنتي «دريافت يادداشت   

، »به شما اخطار شده است، به كشورتان برويد يا شما را خـواهيم كـشت              «نيز بدين مضمون كه     
  . اند ايران را ترك كرده

ه سوي خارجيها سنگ و آجر پرتاب        ب گزارشات قبلي مبني بر اينكه ايرانيان در منطقه اهواز        
كادر خود را از مناطق نفتي بعد از دو روز از وقوع  »FLUOR IRAN«. كردند، تأييد شده است مي

خشونت بيشتر ضدخارجي بود تا ضدآمريكايي، اتباع غيرآمريكايي هم    . چنين اتفاقاتي فراخواند  
  .مورد حمله قرار گرفتند

هاي كاركنانش  كليه خانوادهINTERNATIONAL HARV ESTER  و SOLAR TURBINEشركت 
شـركت  .  بودند، به وطنشان فرسـتاد      و پانزده خانواده در تهران     را كه شامل ده خانواده در اهواز      

CONTROL DATA دشـدند بـه كـشورشان فرسـتا      نفر مي26 نيز وابستگان كارمندان خود را كه .
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هاي كارمندان خود را به كشورشان         نيز خانواده  IBMسفارت خبر دست دوم اما معتبري دارد كه         
  سوليوان                                                                                                  .فرستاده است

  
  123سند شماره 

  1357 آبان 12 ـ 1978 نوامبر 3  مانهخيلي محر
  سي.  واشنگتن دي،وزارت خارجه: به  10732  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   امنيتي ـگزارش سياسي: موضوع
ه طـي آن پلـيس از گـاز     كـ  با وجود شلوغيها و اغتشاش روز پنجـشنبه دانـشگاه تهـران           ـ  1
چيـز خيلـي       نوامبر همـه   3آور استفاده نمود، اما تلفاتي گزارش نشده است، و ظهر جمعه              اشك

 از پـاريس اسـت و انتـشار    بيشترين تمركز بر بازگشت رهبران جبهه ملـي      . رسد  آرام به نظر مي   
وزير مورد بحث با قهقهه علنـاً          نخست علي اميني . شايعاتي كه آنها با شاه مالقات خواهند نمود       

. تعجب خود را نشان داد، اظهار داشت كه مالقاتش با شاه چند روز قبل در جرايد درج گرديد                 
در عين حـال امـروز قـرار         . مالقات نمايد  او گفته بود كه شاه تصميم دارد با رهبران جبهه ملي          

  . برودي و ساير رهبران مذهبي به قماهللا شريعتمدار  براي مالقات با آيتاست علي اميني
چنانچـه  . ـ گزارشات مربوط به نفت و ساير موارد به طور جداگانه مخـابره خواهنـد شـد         2

  .تظر گزارش تا يكشنبه نباشيداتفاق مهمي كه نياز به گزارش داشته باشد به وقوع نپيوندد، من
  سوليوان

  
  124سند شماره 

  1357 آبان 12 ـ 1978 نوامبر 3  استفاده اداري محدود
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10734 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  10722تهران : مرجع
  راي اعتصاب در ايران: موضوع

 بهبود يافته    به سفارت گزارش داد كه وضعيت در فرودگاه مهرآباد         آمريكن ـ نمايندگي پان  1
 نـوامبر بـه يـك       2تأخير در پروازهاي عـصر روز       . گيرد   انجام مي   پروازهاي پان آمريكن   و كليه 

كليـه  .  نـوامبر كمتـر از يـك سـاعت بـود           3تأخير در پروازهاي صبح روز      . ساعت تقليل يافت  
 مـريكن خطوط هوايي خارجي در حال فعاليت هستند اما برخي از آنها با تأخير بـيش از پـان آ                  

  .پذيرد صورت مي
ـ اوضاع امنيتي در فرودگاه بهبود يافته است و نيروهاي نظامي از هواپيماهـا و تأسيـسات                 2

  .اند  اداره منع شدهاند از ورود به  كه هنوز در حال اعتصابراي كاركنان ايران. كنند حفاظت مي
 كه قرار بود امروز انجام گيـرد بـه تعويـق افتـاد امـا پروازهـاي                  ـ پرواز باري پان آمريكن    3

  وليوان                                                 س         .كنند هاي پستي را حمل مي مسافري محموله
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  125ه سند شمار
  1357 آبان 14 ـ 1978 نوامبر 5  خيلي محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10775  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  يك روز از زندگي يك بازداشتي در حكومت نظامي: موضوع

 شدگان در حكومت نظامي در تهـران        برطبق گفته يك شاهد عيني شرايط بازداشت      : صهخال
باشـند    شدگان جوان مي    بيشتر بازداشت . به آن صورتي كه ممكن است تصور شود خشن نيست         

روند تا  افسران ارتشي از سر راه آنها كنار مي.  قسمتهاي فقيرنشين شهر هستندآنها از و خيلي از    
ها به تبليغات بپردازند و آنان بين ارتش و پليس كه اغلب دستگيريها را انجام                 ميان بازداشتي در  
  .پايان خالصه. گردند قائل مي) و طرفداري(دهد تمايز  مي

باشـد كـه حرفـه او          كه حدوداً سي و چند ساله است و يـك ايرانـي ارمنـي مـي                ـ مايكل 1
 هفته قبل چند عكس از ارتش       2باشد يك روز حدود        مي آرشيتكتي است و سرگرميش عكاسي    

وي عليرغم تالش براي    .  گرفت و پليس در حال متفرق كردن جمعيتي در مقابل دانشگاه تهران          
اين چيزي اسـت كـه او مـشاهده كـرد و            . دستگير نشدن، با تحويل دادن دوربينش دستگير شد       

  .اي دوستش يعني كنسول سياسي سفارت تعريف كردانجام داد و به همين صورت بر
ـ به ترتيبي كه معمول است، وي توسط پليس به دادگاه ويژه حكومت نظـامي، در بخـش                  2

وي گفت كه اگر او . افسر ارتشي حرف او را شنيد و با او موافق بود.  برده شدعباس آباد تهران
 ولي اكنون كه دستگيري انجام شده است بايستي روال عادي كار            كرد  بود مايكل را دستگير نمي    

  .را طي كند
 به يك پادگان ارتشي در نزديكي مقر پليس كه به يك بازداشتگاه تبديل شـده اسـت                  مايكل

در آنجا تقريباً هزاران نفر وجـود داشـتند و مـردان زمـاني كـه از اتوبـوس پيـاده                     . فرستاده شد 
. اغلب آنان جوان و از قسمتهاي فقيرنشين جنوب تهران بودنـد          . شدند  نان جدا مي  شدند از ز    مي

در قـسمت شـمالي   (اند   در كجا واقع شده و پارك فرحدانستند بلوار اليزابت   برخي تهرانيها نمي  
هرگـز بـه آن حـوالي نرفتـه         آنـان   ). شهر و نزديك به اقامتگاههاي دانشجويان دانشگاهها       مركز
  .بودند
ـ برخي از آنان در مورد دستگيرشدنشان به خـاطر پخـش مطالـب ضدشـاه و ضـددولت                   3

. ديگران مراقب بودند كه صـحبت نكننـد       .  ساله بود  13كردند و يكي از آنان        صريح صحبت مي  
 آنـان را    انـد كـه پلـيس       يك گروه از جوانان گفتند كه در اتومبيلي براي آوردن گاز خانگي بوده            

نماينـد   سيم زدند، درست مثل اينكه دزدان فراري را دستگير مـي   متوقف نمود و به مركزشان بي     
خيلي از آنها به خاطر توقف بيش از حـد          ). شايد موردي بوده كه مشخصات اشتباهاً داده شده       (

يل چندين نفر قرار بوده كه براي تحـص       . بعد از ساعت منع عبور و مرور در آنجا حضور داشتند          
  . بروند و نگران بودند مبادا دستگيري جلوي رفتنشان را بگيردبه اياالت متحده

. شـد   غذا خوب بود و بـه خـوبي هـم سـرو مـي             . ـ موضوع جالب توجه رفتار با آنان بود       4
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نيـاز بـه نظـم و       زدنـد و      سر مـي  ) مايكل(افسران ارتشي مكرراً به بازداشتگاهي كه در آنجا بود          
رسيد از تمـايز      افراد ارتشي به نظر مي    . كردند  تمايل ارتش به صدمه نزدن به مردم را تشريح مي         

شدگان بـا     بازداشت. گرديدند  الفت با پليس مشعوف مي    قائل شدن بين آنان و پليس يعني به مخ        
ـ  كردند و با آنـان همكـاري مـي       افسران ارتشي به طور شفاهي ابراز موافقت مي        چونكـه  (د كردن

بـود مايكـل را مطلـع    ) مسيحي(يك بازداشتي كه ارمني ). خواستند هر چه زودتر آزاد شوند    مي
. نمود و به وي گفت وي نبايد در اينجا باشد چون هـدف زنـداني كـردن فقـط مـسلمانهاست                    

تمامي اين موضوعات مايكل را متأثر ساخت و او از برادرش و ديگرانـي كـه در پـي آزادي او                     
با اين وجود نگهبانهـاي نظـامي كـه بـا           . ر مورد وضعيت خودش نگراني كمتري داشت      بودند د 
ها در راهرويي كه بازداشتيها در مواقع معـين بـراي اسـتفاده از                هاي سوار شده بر اسلحه      سرنيزه

  .رسيد كه اصالً شوخي ندارند  به نظر مي،گذشتند صف كشيده بودند دستشويي از آن مي
يـك از مقامـات تمـاس حاصـل            بودند نتوانستند با هيچ    ي مايكل ـ افرادي كه در جستجو    5
بـا دادن   . رسـاند   ها آنان را به جايي نمي       يك از اسامي و شماره تلفن       دانستند هيچ   آنان مي . نمايند

اني قرار زمـ  . ( را به طور مبهم دنبال نمايند      هاي مايكل   رشوه به يك گروهبان توانستند جابجايي     
براي حاضر شدن وي در دادگاه واقع در عباس آباد براي شنبه تعيين شده بـود چونكـه جمعـه                    

آنـان هرگـز    (سرانجام يك نفر تماسي برقرار نمـود        ). يعني روز بعد از دستگيري او تعطيل بود       
ي كـه   در ميان دالئلـ   .  روز جمعه بدون حضور در محكمه آزاد شد        و مايكل ) ندانستند چه كسي  

دادند اين بود كه وي روي قراردادي با دولـت            افرادي كه در پي او بودند مورد استفاده قرار مي         
 كند و بايد يك پاسپورت دولتي به عنوان آرشيتكت سفارتخانه جديـد ايـران در كويـت                  كار مي 

  . آزاد گرديددريافت دارد و بنابراين توسط ساواك
شـوند و      نفـر دسـتگير مـي      2000 شنيد اين بود كه روزانه        داستانهايي كه مايكل   ـ در ميان  6

ايـن  . ماننـد  برخي بدون اينكه حتي مورد بازجويي قرار گيرند چنـدين هفتـه در بازداشـت مـي                
مطلب هرگز ثابت و يا دليل بر آن اقامه نشد و برخـي پـرس و جوهـاي محتاطانـه سـفارت از                      

  .امي باعث انكار از جانب فرماندهان حكومت نظامي گرديدطريق رابطين نظ
 80ي  گ با وي برخـورد كـرد پـدربزر        ترين بازداشتي كه مايكل     ـ پر سروصداترين و جالب    7

  . با صداي بلند بودساله بود كه مشغول خواندن قطعاتي از شاعر مخالف سعدي
  سوليوان

  
  126سند شماره 

  1357 آبان 14 ـ 1978 نوامبر 5  خيلي محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10776  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر5گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
سـربازان  .  گرديد آميز در تهران    تظاهرات گسترده اين بار منجر به برخورد خشونت       : خالصه
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 نـوامبر بـه طـرف    4 با دانشجويان برخـورد كردنـد و در    نوامبر در نزديكي دانشگاه تهران    3در  
ستند مبني بـر اينكـه      مطبوعات پر از گزارشاتي ه    . تيراندازي كردند ) دانشجويان(همان جمعيت   
  . ممكن است دولت تشكيل دهد و شايد در قدرت با اميني سهيم شودكريم سنجابي

اش را     تهديد كرده است هر كه با رژيم فعلي طرف معامله شـود وجهـه              در هر حال خميني   
مد نماينده مخالف در مجلـس در اعتـراض بـه تـصرف             حا    بني. درنظر عموم از بين خواهد برد     

كميته قـضايي مجلـس در    .  نماينده آن شهر استعفا نمود     عنوان شده شهر پاوه توسط ساالرجاف     
ي  يعنـ  هـاي سـاواك     خروج چهره  .محروم نمودن ياسيني از مصونيت پارلمانيش به توافق رسيد        

 نوامبر بر سر    6 اعالم نموده اگر اعتصابيون تا       راي  ايران.  از ايران ممنوع اعالم شد      و ثابتي  نصيري
به طوريكه گزارش   .  فعاليت خواهند كرد   راي  كارهايشان بازنگردند پرسنل نيروي هوايي در ايران      

 وزير جديـد علـوم    پناهي.  وزير آموزش و پرورش استعفايش را تسليم نموده است         شده گنجي 
آتـش و   . محدوديتهايي در مـورد خـروج ارز از ايـران قائـل شـد              بانك ملي . امروز استعفا كرد  

  .پايان خالصه.  وجود داشتاغتشاش امروز در سراسر تهران
براي اولين بـار در طـول       .  در خالل آخر هفته سراسر ايران را فراگرفت        ـ تظاهرات مجدداً  1

كننـد     گـزارش مـي     و شـيراز   ولگريها از تبريز  كنس.  شاهد بدترين آشوب بود    چندين هفته تهران  
در شـيراز   .  هواپيمـايي آرام بـود     آور متفـرق شـد و در شـيراز           با گـاز اشـك     تظاهرات در تبريز  

گونـه    شد زير ضربات سنگ قرار گرفت ليكن هـيچ          المللي خارج مي    اتوبوسي كه از مدرسه بين    
در تمـام شـهرهاي تحـت حكومـت         .  مرگ دو نفر گزارش شد     از بابل . جراحتي به وجود نيامد   

  .نظامي و بدون حكومت نظامي بالاستثناء جمعيت انبوهي در خيابانها بود
 كه براي روزها شاهد راهپيمايي دانشجويان بدون خشونتي قابل مالحظه بـود،             ـ در تهران  2

 به طرف خيابانها حركت كنند سربازان به        كه دانشجويان سعي داشتند از دانشگاه تهران      هنگامي  
 نوامبر هنگاميكه دانشجويان قـصد      4 و   3اين نمايش دو بار در      . روي جمعيت تيراندازي كردند   

 بـه   بـاطوم اده از   در اولين روز سربازان با استف     . داشتند يك مرتبه دانشگاه را ترك كنند اجرا شد        
دانشجويان در گروههـاي هميـشگي و بـه         . آور شليك كردند    جمعيت يورش بردند و گاز اشك     

ديـروز  . شيوه جنگ و گريز به اخاللگري پرداختند و به ساختمانها در منطقـه آسـيب رسـاندند                
، راهپيمايي بزرگ داخل دانشگاه با برخورد با سربازان در راه ورودي اصلي دانشگاه روبرو شـد           

يـك  . هنگاميكه سربازان به آنان گفتند كه متفرق شوند به طرفشان سنگ و بطري پرتاب كردند              
آور شليك كردند، سپس تيرهـوايي شـليك           خبرنگار گفت كه سربازان گاز اشك       به شاهد عيني 

گزارشـات مربـوط بـه تلفـات بـه طـور           . كردند و سرانجام به طرف جمعيت تيراندازي كردنـد        
 نبود ولي گزارشات اشاره به      اين واقعه شبيه واقعه ميدان ژاله     . تالف دارند وسيعي با يكديگر اخ   

دولت تيراندازي را قبول دارد ولـي در ايـن مـورد كـه تلفـاتي                .  كشته دارند  10 و   2چيزي بين   
ارش را در نـزد      كـه تـالش نمـوده اعتبـ        رئـيس دانـشگاه تهـران     . ورزد  وجود داشته انكـار مـي     

در .  نفر زخمي شـدند منكـر كـشته شـدن كـسي گرديـد              11دانشجويان حفظ كند نيز با اينكه       
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تيراندازي مانع مردم در غارت و چپاول     .  بود هرحال اين واقعه بدترين واقعه از زمان ميدان ژاله        
  . نيز كشيده شدركنتينانتالها و غيره در تمام نقاط شهر نشد و تا هتل اينت بانكها، مغازه

ـ مطبوعات پر است از گزارشاتي در مورد اقـدامات و حركـات سياسـي كـه معمـوالً در                     3
وزير پيشين علي      و شايد در ائتالف با نخست       رهبر جبهه ملي   اطراف دولتي به رياست سنجابي    

شود كـه شـاه      بازگردد و حدس زده مي      فردا از پاريس   رود سنجابي   انتظار مي . زند   دور مي  اميني
تمام اين مطلب نامشخص خواهـد  . او را براي بحث بر سر تشكيل يك دولت فراخواهد خواند          

 داريـوش فروهـر   .  با يكديگر همكاري نماينـد     ماند، خصوصاً اين احتمال كه اميني و جبهه ملي        
.  به خـاطر مانورهـاي پـشت پـرده انتقـاد كـرد       ديروز شديداً از علي امينيسخنگوي جبهه ملي 

اي را رد كـرده اسـت و اضـافه     داً هرگونـه آشـتي و مـصالحه   ي مجداهللا خمين   عالوه بر اين آيت   
يـك  . اش را در نظر عموم از بين خواهـد بـرد       نموده هرشخصي كه با رژيم مذاكره نمايد وجهه       

وي مثـل   «مسئوليتي نمود و گفت        را متهم به بي     به طور خصوصي خميني    مقام ارشد جبهه ملي   
اي در دسـت نـداريم كـه وي يـا هـر               گونه نشانه   ولي ما هيچ  » كند    يك خداي دروغين عمل مي    

ي اهللا شـريعتمدار    آيت.  را مورد حمله قراردهد    مخالف ديگري جرئت كند به طور علني خميني       
موضـع وي بـه     . واستار رعايت قانون اساسي است تـصريح نمـود        بر اين موضع كه وي فقط خ      

 مثل رهبـران مخـالف      رساند ولي شريعتمداري    ي را مي  اهللا خمين   طور ضمني جدايي وي از آيت     
  .ترسد كند مي  اشتباه ميديگر از عنوان كردن علني اينكه خميني

 وزير آموزش و پرورش اسـتعفايش را تـسليم          كنند منوچهر گنجي    ـ مطبوعات گزارش مي   4
 وزيـر علـوم و آمـوزش عـالي          امـروز پنـاهي   . كند  نموده و ديگر در جلسات كابينه شركت نمي       

  .نيزاستعفا كرد
 )كرمانـشاهان (د نماينده مخالف مجلس در اعتراض به تصرف شهر پـاوه            احم  ـ احمد بني  5

 را مـتهم بـه      او سـاالرجاف  .  نماينده آن شهر در مجلس استعفاء كرد       توسط عامالن ساالر جاف   
 و نيز بستن راههاي ورودي شـهر        ظاهرات خشن برعليه شهر خود ساالرجاف     سازماندهي ضدت 

 از مـصونيت پارلمـانيش       خواستار آن شد كـه سـاالرجاف       بني احمد . توسط عوامل مسلح نمود   
 تا زمانيكـه كميتـه قـضائي مـشغول     در اين بين ساالرجاف . محروم گردد و سپس محاكمه شود     

 كميتـه فعـالً منـصور ياسـيني     . بررسي و تحقيق است در ساختمان مجلس محبوس شده اسـت          
نماينده مجلس را از مصونيت پارلماني محروم كرده و مجلس در ايـن مـورد تـصميم خواهـد                   

  .باشد  متهم به فساد مي استياسيني كه نماينده تهران. گرفت
 مقام عاليرتبه تازه بركنار شده تا هنگام پاسـخ           رئيس سابق ساواك و پرويز ثابتي      ـ نصيري 6

قامات م. توانند خارج شوند     از ايران نمي   به اتهاماتشان در رابطه با تصدي طوالنيشان در ساواك        
  .اند قضايي پاسپورت آنها را توقيف كرده

يابـد و شـركتهاي هواپيمـايي خـارجي كـه بـه                ادامه مي  راي  ـ اعتصاب اساساً سياسي ايران    7
به طوري كه گـزارش     . اند   متكي هستند پروازهايشان به ايران را لغو كرده        راي  پرسنل زميني ايران  
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 نـوامبر بـه سـر كارهايـشان بازنگردنـد پرسـنل         6شده مديريت به اعتصابيون گفته است اگر تا         
  . فعاليت خواهند نمودراي نيروي هوايي در ايران

بـر اسـاس    .  ديروز براي جلوگيري از خروج ارز به خارج اقـدام نمـود            ـ بانك ملي ايران    8
يابـد و مـشتريان        دالر انتقـال نمـي     5000مقررات جديد در هر يك از نقل و انتقاالت بـيش از             

ر بانكهـاي   ديگـ . بايستي مداركي كه نشان دهنده احتياجشان براي انتقال پول باشد ارائـه دهنـد             
  سوليوان                                                                        .تجاري از اين اقدام پيروي كردند
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  سوزي  نوامبر، روز خشونت و آتش5: موضوع
ـ گروههاي بزرگي قبل از ظهر شروع به اجتماع در نقاط مختلف شـهر خـصوصاً منـاطق                  1

به تدريج با گذشت زمان، جمعيـت       .  و دانشگاه نمودند   جنوبي حساس و شلوغ مثل ميدان ژاله      
اين مناطق را ترك كرده و به طرف خيلي از نقاط شهر سـرازير گرديدنـد و شـروع بـه ايجـاد                        

اي از  پـرده . حريق در بانكها، سينماها، اتومبيلها، اتوبوسها، دفاتر شركتهاي هوايي و غيره نمودند   
تـوانيم    هـاي رو بـه شـمال سـفارت مـا مـي              ده اسـت و از پنجـره       را پوشـان   دود جنوب تهـران   

رسد آتش نشانان در رسيدن به صحنه آتش مشكالتي دارند            به نظر مي  . سوزيهايي را ببينيم    آتش
  .سوزي ادامه يابد اند تا آتش و يا به سادگي خود را كنار كشيده

سفارتخانه كه بدون محافظ بوده مورد  به وقت محلي 17 اطالع داد كه ساعت سفير انگليس
مـا بـه مقامـات      . حمله واقع گرديد و مدخل ورودي سـاختمان سـفارت تـصرف شـده اسـت               

اند ولي سيـستم        سربازان اكنون بدانجا وارد شده    . حكومت نظامي اطالع داديم تا كمك بفرستند      
  .گزارشي از خسارت نداريمگونه  كند و ما هيچ   كار نميتلفني سفارت انگليس

رسد كـه نيروهـاي       اينطور به نظر مي   . گونه گزارش موثقي در رابطه با تلفات نداريم         ـ هيچ 2
 بـه وقـت     18ساعت  (الواقع از نيروي زيادي در طول روز استفاده نكردند ولي اكنون              امنيتي في 

ه سـفارت   طـ محو. دسـت داريـم    در   گزارشاتي از تيراندازي سنگيني در جنـوب تهـران        ) محلي
گونه گزارشـي از    هيچ. اند  توسط سربازان محاصره شده و خيابانهاي منتهي به سفارت بسته شده          

 بودنـد و    وارد شدن صدمه به آمريكاييان نداريم ولي به چهار آمريكايي كه در هتـل والـدورف               
 از ظهر به جامعه آمريكاييان توصيه كـرديم در          ما بعد . ايم  هتل آنها به آتش كشيده شد، پناه داده       

خيلي از شركتها تـاكنون كارمندانـشان       . هايشان بمانند مگر اينكه مسافرتشان ضروري باشد        خانه
امروز عصر ما يك مشاور دوم خواهيم فرستاد تا به آمريكاييان توصـيه             . اند   فرستاده را به آمريكا  

بمانند تا اينكه ما فرصتي بيابيم كه وضعيت امنيتـي در شـهر را مـورد                ها    نمايد صبح را در خانه    
  .مدارس آمريكايي فردا بسته خواهند بود. ارزيابي قرار دهيم
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 سپتامبر كه منجر    7تعداد تظاهركنندگان امروز احتماالً از تعدادي كه در تظاهرات          : ـ نظريه 3
اند گروه كوچكي از      ني اشاره كرده  شاهدان عي . به برقراري حكومت نظامي شد بيشتر بوده است       

انـد و مـابقي    ريب بـوده خزدن و ت  نفر مشغول چپاول، آتش500 يا  400ميان جمعيتي در حدود     
جمعيت به تماشا مشغول بودند و پليس و ارتش يا حضور نداشتند و اگر هـم حـضور داشـتند           

دي پاسخي باشـد    تظاهرات وسيع امروز ممكن است تا حدو      . آوردند  هيچ ممانعتي به عمل نمي    
رود كـه بحـران جـاري بـه           ولي در شهر گمان بـر ايـن مـي         . به تيراندازيهاي ديروز در دانشگاه    

رسد كه رهبران مختلف براي سرعت بخشيدن به          سرعت به اوج خود خواهد رسيد، به نظر مي        
شهر از شايعات . دهند  ميجتصميمات بحراني و حاد بيشترين تالششان را به نحو احسن به خر        

. كننـد   هاي مردم اغلب بر اساس همين شايعات عمـل مـي            رسد دسته   ر شده است و به نظر مي      پ
  . تعيين شده است21ساعت منع عبور و مرور براي امشب در ساعت 

. تـري ادامـه يابـد     توان اجازه داد وضعيت فعلي براي مدت طـوالني          ـ روشن است كه نمي    4
اگر اين تالش ناموفق باشـد، مـا   . حل سياسي دست يابد يك راه در تالش است تا به  جبهه ملي 

حـل نظـامي را تحميـل      سـاعت آينـده، راه  48انتظار داريم كه ارتش تالش نمايد تا در عـرض   
  سوليوان                                                                                                             .نمايد
  

  128سند شماره 
  1357 آبان 14 ـ 1978 نوامبر 5  خيلي محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10788  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر5ب وضعيت امنيتي، نيمه ش: موضوع

 بعد از ظهر، بعد از اعـالم برقـراري مقـررات منـع     6از زمان گزارش سفارت در ساعت       ـ  1
تـا  .  به تـدريج رو بـه كـاهش نهادنـد           شب خشونتها در تهران    9عبور و مرور شبانه در ساعت       

انه را رعت، آرايش اجراي مقررات منع عبور و مرور شـب       سآنجايي كه مطلعيم ارتش و پليس به        
خـورد و     در حاليكه هنوز آتش و دود در نقاطي به چـشم مـي             .اند  به نحو مؤثري به خود گرفته     

صداي شليك سالحهاي كاليبر كوچك هر از گاهي و به صـورت چنـد تـايي، درسـت بعـد از                     
شد، به نظر مي رسد كه شهر به طـور كلـي و احتمـاالً     ساعت منع عبور و مرور شبانه شنيده مي 

  .، آرام باشدبه طور موقت
، گزارشـات واصـله از اصـفهان   .  در مناطق نمايندگيهايمان انعكاسي نداشت    ـ بحران تهران  2
آميـز توسـط افـراد        اعمال خشونت . كند   حكايت از آرامش نسبي در آن مناطق مي         و شيراز  تبريز

 متمركـز شـده     ش كشيدن ساختمانها و ماشـينها و غيـره در تهـران           جوان آشوبگر از جمله به آت     
با ارزيابي اطالعات موجود و در حالي كه در طـول روز آمريكاييـان و ديگـر خارجيـان                   . است

 بـه شـدت خـسارت ديـد، لكـن      ديدند و سـفارت انگلـيس       خودشان را در موقعيت سختي مي     
بديهي اسـت كـه     . فرد آمريكايي و يا خارجي ديگري صدمه جاني نديده است           مطلعيم كه هيچ  
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  .بينانه از آب درآيد با روشنايي روز، ممكن است اين نظريه بيش از اندازه خوش
نيروهاي مـسلح يـا پلـيس خيلـي كـم           (مند بودند     ـ آزادي كه امروز اخاللگران از آن بهره       3

رسد كه ارتش هنوز هم اعتبار و نفوذ كـافي            ر مي به نظ . آور بود   شگفت.) دست به مداخله زدند   
به دليل كنترل مقررات منع عبور و مرور شبانه كه ظـاهراً مـؤثر              (براي اعمال قدرت داشته باشد      

اما دولت ايران بايستي اقداماتي را جهت تأمين ميزان مـشابهي از ثبـات، در مـدت                 ) بوده است 
غير اين صـورت فـردا آشـوبها و ناآراميهـاي           در  . روز در خالل كارهاي روزمره، به عمل آورد       

هاي از هم گسسته پايتخت اين كشور ياراي آن را            بيني مي كنيم، چيزي كه رشته       زيادي را پيش  
  سوليوان                                                                                                              .ندارد
  

  129سند شماره 
  1357 آبان 14 ـ 1978 نوامبر 5  استفاده اداري محدود

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10816 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   در ايرانوضعيت رو به وخامت كارگري: موضوع

ـ وضعيت كارگري به عنوان قسمت كوچكي از كل وضعيت مجموعه اقتصادي: ـ خالصه1   
ن ابعـاد    ملـي نفـت ايـرا       اعتـصاب شـركت   . رود  سياسي در ايران، به سرعت رو به وخامت مي        
 كـل پروازهـاي     اعتصاب هواپيمائي ملـي ايـران     . هشدار دهنده و خطرناكي به خود گرفته است       

المللي را به طور كامل متوقف كرده است و نيز رفت و آمد هواپيماهـاي خـارجي                   داخلي و بين  
 و درگيريهـاي  مسايل ايران يك بار ديگر به دليل كند، و شركت مخابرات    را تهديد به توقف مي    

بسياري از وزراي دولـت، بـه       . تأثر و دچار نابساماني شده است     كاري، حداقل به طور جزئي، م     
اعتـصابها و ديگـر فعاليتهـا و        . انـد   دليل اعتصاب كارگران به طور جدي در تنگنـا قـرار گرفتـه            

  .پايان خالصه. اي در حال سياسي و ضدبيگانه شدن هستند اقدامات كارگران به طور فزاينده
 به طور جدي شد، اعتصاب شركت ملي نفت ايرانـ همانطور كه به طور جداگانه گزارش  2

تـرين تهديـد    تا مرز تأثيرگذاري بر صادرات نفت ايران ادامه دارد و احتماالً ايـران را بـا جـدي             
 نوامبرگــسترش اعتـصاب بــه راننــدگان  5روز . جانبــه اقتـصادي روبــرو خواهــد سـاخت    همـه 

،  سرايت نمود، و در نتيجه حداقل به طـور موقـت در تهـران              نكاميونهاي شركت ملي نفت ايرا    
جريان ترافيك مثل خون در رگهاي حيـات        . بنزين براي مصرف عموم مردم در دسترس نيست       

 بنزينهـا   در صورتي كه شيرها بسته بماند، صدمه ناشي از تعطيلـي پمـپ            .  است اقتصادي تهران 
دهند كه راننـدگان كـاميون و       هاي گروهي گزارش مي     منابع و رسانه  . غيرقابل تحمل خواهد بود   

 و سـايرين اعتـصاب   مأمورين پمپ بنزينها به پشتيباني از اعتصاب كارگران شركت ملـي نفـت            
د سـوختني گرمـازا و      كـاهش تحويـل مـوا     . اند زيرا آنها از خرابكاري بيم و واهمه دارنـد           كرده

هـا را     خانـه   تواند فعاليـت و كـاركرد ادارات، مـدارس و آسـايش             كپسولهاي گاز، به سرعت مي    
  . زمستاني استچرا كه در حال حاضر هواي تهران. الشعاع قرار دهد تحت
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يـان دارد و تمـام سرويـسهاي         به شـكلي كـامالً مـؤثر جر        ـ اعتصاب هواپيمائي ملي ايران    3
كفيـل مـديرعامل    .  چه داخلي و چـه خـارجي، دچـار وقفـه شـده اسـت               هواپيمائي ملي ايران  

 در ايران به مقامات سفارت اطالع داد كه خطوط هواپيمايي خارجي ارائه سـرويس               آمريكن پان
 در آينده نزديـك  دهند، مگر اينكه اعتصاب كارگران شركت نفت       را ادامه مي   به فرودگاه مهرآباد  

خواستهاي اعتصاب كننـدگان كـامالً      . تأمين سوخت براي اين پروازها را مورد تهديد قرار دهد         
 گزارشات ناموثق حاكي اسـت      و)  سفارت در تهران   10722نگاه كنيد به گزارش     (سياسي است   

  مديرعامل هواپيمـائي ملـي ايـران       كه آخرين آنها عبارت از تحت فشار گذاشتن تيمسار فضلي         
  .براي استعفاء است

 بـراي   دهند كه كاركنـان شـركت سـهامي مخـابرات ايـران             هاي خبري گزارش مي     ـ رسانه 4
ايم كه حداقل تعدادي از كـارگران پـست،          اند، ما تصديق كرده     دومين بار دست به اعتصاب زده     

 ايـران  تلفن و تلگراف در اعتصاب هستند ولي وضعيت دقيق افراد باقيمانده شـركت مخـابرات       
 اعتصاب 1978 نوامبر   5 براي دومين بار در      دوهزار نفر از كارمندان بانك مركزي     . روشن نيست 

  .اند كرده
. ـ وضعيت كارگران در ساير بخشهاي عمومي و خصوصي به طور مـساوي وخـيم اسـت                5

و در حاليكـه مـا      . برنـد   هاي دولتي به طور جدي در تعطيلي بـه سـر مـي              تعدادي از وزارتخانه  
م، برداشت ما اين اسـت كـه اعتـصابات       تاكنون گزارش درستي در مورد بخش خصوصي نداري       

 جزييـات بـه مجـرد اينكـه       . اي جامعه تجاري ايران را رو به ضعف بـرده اسـت             به طور فزاينده  
تظاهرات متعددي حداقل در مورد يكي      . بيشتري در دسترس قرار گيرد، اطالع داده خواهد شد        

به تهاجم عليه دفاتر و تخريب فيزيكي و آسيب ديدن ) وزارت اقتصاد و دارائي   (ها    از وزارتخانه 
 نوامبر مداخله نظامي وضعيتي را كه يكي از معاونين          1در  . تعدادي از پرسنل، تبديل شده است     

 نفر از كارمندان متمرد توسط يـك گـروه بـزرگ    400 ـ  300وزارتخانه فوق، كشتار وحشتناك 
  .ود، در آخرين لحظات دفع كردنم مسلح به چاقو و طرفدار شاه توصيف مي

ترين جنبه وضعيت جاري اين باشد كه انگيزه كارگران اعتصابي از نان              ـ شايد نگران كننده   6
اعتصاب كنندگان در حال حاضر تقريبـاً       .  و امور سياسي تحول پيدا كرده است       مسايلو كره به    

ظامي، لغو قراردادهـاي    به طور عام خواستهاي آزادي زندانيان سياسي، خاتمه دادن به حكوت ن           
نفتي، لغو قراردادهاي همكاري فنـي خـارجي و در بـسياري از مـوارد سـقوط شـاه را مطـرح                      

ي رهبـر مـذهبي تبعيـدي بـين كـارگران اعتـصابي           اهللا خمينـ    شعارهاي حمايت از آيت   . كنند  مي
 معرض اثرات ناشي از درگيري كـاري        ترين خدمات كشور در     بسياري از حياتي  . مشترك است 

  .اند  واقع شده
گذرد اعتصابات و ديگر فعاليتها و اقدامات بيشتر جنبه ضـدخارجي پيـدا               ـ هر روز كه مي    7
همـه  ).  در اينجا قاعـدتاً بيـشتر ضـدآمريكايي        و به دليل حضور گسترده اياالت متحده      (كند    مي

 در ميان    ايران و هواپيمايي ملي ايران     ، شركت مخابرات  فت ايران كنندگان شركت ملي ن     اعتصاب
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اي مبنـي بـر    حـوادث جداگانـه  . كننـد  هايشان، اخراج كاركنـان خـارجي را مطـرح مـي        هخواست
. يي مؤسسات مشخص صـورت گرفتـه اسـت        تهديدات مستقيم عليه كاركنان اروپايي و آمريكا      

 همكـاري    نوامبر مشاوران آمريكايي كه با وزارت كـار        5آخرين گزارش اين است كه در تاريخ        
  .اند كنند به زور از دفاتر كارشان اخراج شده مي

اهـداف  .  نوشته و تهيه شد نوامبر قبل از استعفاي دولت شريف امامي       5ـ مطالب فوق در      8
از . اوليه دولت نظامي جديد اعاده نظـم و تـأمين برگـشت اعتـصابيون بـه سـر كارشـان اسـت          

نظر وخامت وضع كارگران مسئله اخير يك آزمايش مهم و خطير در مورد قـدرت حـل و                    نقطه
  سوليوان                                                               .توانائيهاي مؤثر دولت جديد خواهد بود

  
  130سند شماره 

  1357 آبان 14 ـ 1978 نوامبر 5  بندي بدون طبقه
    282017  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  كليه نمايندگيهاي سياسي و كنسولي: به

  العمل مسافرت به ايراندستور: موضوع
 كند كه از مسافرت غيرضروري به مقصد تهـران   توصيه ميتا اطالع ثانوي سفارت در تهران    

  . پرواز خواهند كرد نوامبر بر فراز تهران5المللي همانند  برخي پروازهاي بين. اجتناب شود
  ونس

  
  131سند شماره 

  1357 آبان 14 ـ 1978امبر  نو5  سرّي
  282041  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
، توكيـو ،  ، كاراكـاس   و جنـوب آسـيا     ، شرق نزديـك   نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا   : به

  .، الگوس، مكزيكو، پرتورياخارطوم
  1978 نوامبر 5 مورخ 1گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 اطالع داد كه دولـت     پارسونز  و سفير انگلستان   ـ اواخر امروز شاه به سفير آمريكا سوليوان       1
 رئـيس فعلـي سـتاد مـشترك         فعلي بركنار و به جاي آن دولتي نظامي به رياست ژنرال ازهاري           

 در  وزير جايگزين خواهد شد، نظاميـان و سـربازان در سرتاسـر تهـران               ارتش به عنوان نخست   
  .يعي در حال جابجايي براي ايجاد نظم و قانون هستندمقياس وس

ـ امروز زد و خورد بين نيروهاي امنيتي و تظاهركنندگان ادامه يافت و اين در حالي اسـت         2
جماعـات  .  در طي ده سال اخير بـه دومـين زد و خـورد كـشيده شـد                 كه بدترين آشوب تهران   

گروههاي آشوبگر در خيابانها در حين عبـور  . بودندزيادي در قسمتهاي مختلف شهر گرد آمده    
رفتند و ماشينها، اتوبوسها، دفاتر هواپيمـايي، بانكهـا، سـينماها و ديگـر                به اين سو و آن سو مي      
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گونـه    شدند ولي هيچ  جمعيتها وارد محوطه سفارت انگلستان    . كشاندند  ساختمانها را به آتش مي    
تـا  . كننـد   حفاظـت مـي  اي از افراد پليس از سفارت آمريكـا   حلقه. ده است خسارتي گزارش نش  

شـهر  . اي در ارتباط با آمريكاييان گزارش نـشده اسـت           گونه حادثه    هيچ  به وقت تهران   3ساعت  
  .اي رخ داد نسبتاً آرام بود ولي زد و خوردهاي پراكنده

ه تعويق انداختن مسافرتهاي غيرضـروري بـه ايـران داده شـده و              هايي در مورد ب     ـ توصيه 3
  .سفارت به شهروندان آمريكايي توصيه نموده است كه در خانه بمانند

 85/1در چهارم نوامبر كـل توليـد نفـت          . ـ اعتصاب در تأسيسات نفتي همچنان ادامه دارد       4
ركنان دفتر مركزي شركت    كا. ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به روز قبل كاهش يافته است            

دولت ايران محدوديتهايي براي خروج ارز از       .  در تهران نيز به اعتصاب پيوستند      ملي نفت ايران  
  ونس                                                                                        .كشور وضع نموده است

  
  132سند شماره 

  بندي بدون طبقه
  1357 آبان 15 ـ 1978 نوامبر 6  6846051278: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  ناآرامي شهري در تهران: عنوان

 نـوامبر   5ايـران در خـالل روز       .  ناآراميهاي مردم در تهـران     )بندي  بدون طبقه  (:خالصهـ  16
 بـه وقـت محلـي ناآراميهـا ادامـه           2100متشنج بود و به طور كلي تا ساعت منع عبور و مـرور              

از . د تيراندازيهاي پراكنده با سالح سبك آرام بود       در مدت شب وضعيت عموماً با وجو      . داشت
 در پايان منع ساعات عبور و مرور شبانه در خيابانها تردد بـه طـور معمـول انجـام                    500ساعت  

انـد تـا      رسد وارد شهر شده     تانكها، كاميونها و نيروهاي نظامي كه شمار آنها زياد به نظر مي           . شد
  .نشده استاي گزارش   به وقت محلي حادثه0800ساعت 
  . حذف شده است21 تا 17
 براي تهران به طور قابل تـوجهي آرام         0500ـ2100ساعات منع عبور و مرور      : ـ جزييات 22

 به وقت محلي، ترافيـك      0500هاي سبك، كمي پس از ساعت         بود با چند شليك پراكنده سالح     
 بـه وقـت     0500اولين ترددهاي نظـامي در حـدود سـاعت          . در خيابانهاي اصلي به جريان افتاد     

 0615 در ساعت    060محلي مشاهده شد كه عبارت بودند از تعداد كمي نفربر زرهي بي تي آر               
تخمـين زده  . به وقت محلي يك رگبار گلوله كه با سالح سبك شليك شـده بـود، شـنيده شـد                 

 بـه وقـت     0655در سـاعت    . شود كه محل شليك چندين چهارراه دورتر از سـفارت باشـد             مي
و تعدادي خودروهـاي شناسـايي اسـكورپين        )  فروند 20ـ15(ي تانك چيفتن    محلي تعداد زياد  

كردنـد       تني كه سربازان را حمل مـي       5/2به صورت آرايش كاروان با كاميونهاي       )  فروند 10ـ8(
بعـداً  . اند و از جلوي سفارت عبور نمودند        د در حركت بوده   جمشي  به طرف غرب خيابان تخت    
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. ها و جيپهاي ديگري كه حامل سربازان بودند در خيابان در نزديكي سفارت ديده شـدند               كاميون
اي تـا     هـيچ حادثـه   . انـد   ايران براي نگهباني از سفارت اضافه شده      در حال حاضر پرسنل نظامي      

  . نوامبر گزارش نشده است6 به وقت محلي روز 0800ساعت 
ريبـاً بـه حالـت عـادي درآمـده           به وقت محلي تردد خودروهاي شخصي تق       800در ساعت   

است، با وجودي كه تردد اتوبوسها محدود گزارش شده و ترافيـك تاكـسيها هـم تقليـل يافتـه                    
شـان در حـوالي شـمال شـهر تـا              در حركـت از خانـه      ALUSNA و   DATTگزارش شده اسـت،     

 به وقت محلي خسارات فيزيكي كمي با حضور نظامي مختصري           0700سفارت، حدود ساعت    
به هر حال، به تدريج كه آنها به نـواحي جنـوب             .اند  متهاي شمالي شهر مشاهده نموده    را در قس  

سوخته بودند، بسياري از آنهـا هنـوز        )  طبقه مرتفع  10 تا   8(شهر رفتند تعداد زيادي ساختمانها      
، ايران  ، ملي داريوش(بانكها  . اي تبديل شده بودند     كردند و در چندين مورد به تل خرابه         دود مي 
يـك سـاختمان   . ها هدفهاي اصـلي بودنـد   هاي مسكوني، پمپ بنزين سينماها و مجتمع) و هلند 

و بـود، چنـد چهـارراه دورتـر از سـفارت              ام   طبقه كه مركز مهم فروش اتومبيل بي       10مسكوني  
ريزها و آشغالها به خيابـان        خرده. منهدم شده بودند  تعداد زيادي اتومبيلهاي نو     . فروريخته است 

 نـوامبر هنـوز در حـال سـوختن بودنـد و در              5ريخته شده بودند و در ساعات ديروقت شـب          
شـوند    تعداد زيادي كارگر، عمدتاً افغانستاني ديده مي      . كردند     هنوز دود مي   6 روز   0700ساعت  

اشـته بودنـد و از محلهـاي موقـت          بندي كـرده و روي پـشت خـود گذ           كه وسائل خود را بسته    
  .به طرف جنوب در حركت بودند) هاي نزديك محل كارشان چادر و كلبه(زندگيشان 

  
  133سند شماره 

  بندي بدون طبقه
  1357 آبان 15 ـ 1978 نوامبر 6  6846051378: شماره گزارش

  سي. واشنگتن دي،ن اطالعات دفاعيسازما: به   تهران، دفاعي آمريكادفتر وابسته: از
  ناآراميهاي شهري در ايران: عنوان

  .باشد گزارش حاوي مطالبي در مورد ايران مي: خالصهـ 16
  . حذف شده است21 تا 17
 1000در سـاعت     رمـا  و آ  مستشاري نيروي دريايي آمريكا   : )بندي  بدون طبقه : (ـ جزييات 22

مـوارد زيـر مـشاهده    .  پياده گشت زدند نوامبر در مناطق پايين شهر تهران6به وقت محلي روز     
ر نظامي با دو خودرو و يك جيپ        فن14 الي   12 و تخت جمشيد     تقاطع خيابان روزولت  : گرديد

 مـسلح بودنـد و يـك    3افراد به تفنگ ژ ـ  . كايي ديده شدند تن آمري5/2روسي و يك كاميون 
كردنـد و در يـك        آنها شهروندان ايراني را متوقف مـي      . مسلسل در پشت جيپ مستقر شده بود      
  . تر از حد معمول بود ترافيك منطقه سبك. مورد شخصي را مورد بررسي قرار دادند

بقاياي خـسارات ناشـي    .  مشاهده نشدند  نيروهاي ديگري در نزديكي سفارت اياالت متحده      
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افـسر گزارشـگر عمليـات    . انـد  از خشونتهاي روز قبـل بـه كنـدي از خيابانهـا پاكـسازي شـده          
هـا      بعضي از مغازه  . ساختماني معمولي را در يك ساختمان نوساز نزديك سفارت مشاهده نمود          

تجمع زيادي در قـسمت ويـزاي تحـصيلي گـزارش           تقريباً   .فروختند  باز بودند، نانواييها نان مي    
در خالل تظاهراتي كه ديروز . اند  نفر دانشجو براي اخذ ويزا اقدام نموده150شده است، حدود    
كردند، گفته شده كه اين به معنـي          هايي ديده شدند با چراغ روشن حركت مي         انجام شد اتومبيل  

 افـسر گزارشـگر   ،در مـدت قـدم زدن    امـروز   . مندي رانندگان به اين حركت بـوده اسـت          عالقه
افسر گزارشـگر مـشاهده نمـود پـشت         . تعدادي اتومبيل مشاهده نمود كه چراغشان روشن بود       

نـويس    مقداري كاغذهاي دسـت   » مرگ بر شاه ايران   «ديوار خيابان به انگليسي نوشته شده است        
 تلفـن مطلـع     افـسر گزارشـگر بـه وسـيله       . مشاهده شد كه همين پيام را به فارسي نوشته بودند         

  . لغو شده استريزي شده وابسته سفارت به اصفهان گرديد كه سفر برنامه
  

  134سند شماره 
  1357 آبان 15 ـ 1978 نوامبر 6  خيلي محرمانه

  .سي.  دينگتن واش،وزارت امور خارجه: به  10797  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  اوضاع ايران: موضوع

بينـي مـن از        نوامبر بـرخالف پـيش     6 روز   8ـ هنگامي كه اعالميه دولت نظامي در ساعت         1
ر تلفن كـردم تـا      افشا    پخش نشد من به رئيس دفتر شاه اصالن        طريق راديو تلويزيون ملي ايران    

  .دريابم كه چه اشكالي پيش آمده است
 مشغول ضبط ويـدئويي بيانيـه خـود         830 گفت كه شاه در آن لحظه يعني ساعت          ـ افشار 2

بوده و اين اعالميه در ظرف يك ساعت از طريق راديو پخش خواهد شد ولي تلويزيـون بعـداً                   
  .صر آن روز آن را پخش خواهد نموديعني ع

وزير جديد معرفي خواهد شد درخواست نموده كـه        كه به عنوان نخست    ـ ارتشبد ازهاري  3
ام   گفتـه من به ژنـرال گـست  .  كه دفترش در همان ساختمان است مالقات نمايد    با ژنرال گست  

 اطمينان دهد و بگويد كه به هـر ترتيـب    در رابطه با حمايت دولت اياالت متحده ه ازهاري كه ب 
گست پس از مالقات خـود      . كه براي وي مناسب باشد من براي مالقات با او آماده خواهم بود            

  سوليوان                                                                          .با وي به من گزارش خواهد داد
  

  135سند شماره 
  1357 آبان 15 ـ 1978 نوامبر 6  خيلي محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10832  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر6 ،ادامه گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع

اي را به دنبـال اعـالم دولـت نظـامي جديـد در                ، خشونتهاي پراكنده  ـ كنسولگري اصفهان  1
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هـاي دانـشجويان مبنـي بـر          امروز صبح، به دنبال پخـش اعالميـه       . دهد  هنگام ظهر، گزارش مي   
 صورت برقراري دولت نظامي، حكومت نظامي نيروهاي خود را بـه            دعوت به قيام مسلحانه در    
ده دقيقه از اعالن رسمي نگذشـته بـود كـه تظـاهرات بـه درگيـري                 . شدت تقويت نموده است   

حـداقل در چهـار محـل تيرانـدازي         . آميز گروههاي كوچك با سربازان منجـر گـشت          خشونت
 »گـرومن «ره شركت هواپيمائي    از جمله نزديك كنسولگري، جمعيت ساختمان ادا      . گزارش شد 

جمعيـت زيـادي در     . ها را شكستند و بـه سـرعت پراكنـده گـشتند             باران كردند، شيشه    را سنگ 
 نسبت العمل خميني شود، منتظر عكس هم آمده و به طوري كه گزارش مي  محوطه دانشگاه گرد  

  .كومت نظامي هستندبه ح
اي را كـه ديـروز         همان توصيه  كنسولگري اصفهان » گرومن«با در نظر گرفتن حمله به اداره        

جهت آگاهي اتباع آمريكايي منتشر ساخته      ) ولي امروز آن را عوض كرد     (در تهران انتشار يافت     
هاي خود رفته و تـا اطـالع ثـانوي از             شود كه به خانه     آمريكايي خواسته مي  از شهروندان   : است

  .سوي كنسولگري در آنجا بمانند
ظـاهراً  . دهـد    تظاهرات وسيعي را در اطراف كنـسولگري گـزارش مـي           ـ كنسولگري تبريز  2

  .ثر قادر به كنترل تظاهرات نيستندؤنيروهاي امنيتي به طور م
  .گيرد  اوج مي و محوطه دانشگاه تهرانرسد كه اغتشاش در خيابان شاهرضا نظر ميـ به 3

  سوليوان
  

  ٭136سند شماره 
  1357 آبان 15 ـ 1978 نوامبر 6  سرّي

  282065ـ   واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
،  و آسـياي جنـوبي     و خـاور نزديـك    ) فوري ( در اروپا  ستهاي ديپلماتيك آمريكا  تمام پ : به

  ) برسدشلزينگر  به وزيردر توكيو (س، الگو، مكزيكو، پرتوريا، خارطوم، توكيوكاراكاس
  1978 نوامبر 6 ـ 2گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 به   را وزير، بامداد امروز شاه ارتشبد ازهاري        نخست ـ بعد از استعفاي ديروز شريف امامي      1
  . عنوان رئيس يك دولت نظامي معرفي كرد

براي جلوگيري از هرج    » دولت مراقب «جويانه، شاه گفت كه او يك         در يك سخنراني آشتي   
. نظمي را، زماني تشكيل داد كه ديگر هيچ شانسي براي يك ائتالف وجود نداشـت                و مرج و بي   
او متعهد شد   . را جبران كند  » دهااشتباهات گذشته، اعمال غيرقانوني و ظلمها و فسا       «او قول داد    

كه به زودي يك دولت ملي را بر سر كار بياورد تا آزاديهـاي اساسـي را برقـرار سـاخته، يـك                       
تصميم شاه بعـد از دو روز آشـوب در تهـران و اعـالم مخالفـت                 . انتخابات عمومي انجام دهد   

                                                                 
  .18 كتاب دوم، ص ٭
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ي اهللا خمين   به آيت » ژيم سلطنتي غيرقانوني  ر« مبني بر اينكه به علت مخالفت با         ديروز جبهه ملي  
  .پيوسته است، اتخاذ شد

با وجودي كه دولت نظامي مكرراً      .  بهتر بود  ـ طبق گزارش سفارت ما، امروز اوضاع تهران       2
كننـدگان در     ركتشـود و بـه شـ        اعالم نمود كه محدوديتهاي قوانين نظامي شـديداً اعمـال مـي           

 براي سومين روز متوالي     تظاهرات تيراندازي خواهد شد، ليكن مردم در سراسر بخشهاي تهران         
در بخـش جنـوبي شـهر       ) البته بيـشتر هـوائي    (تيراندازي تانك و آتش مسلسل      مجتمع شدند و    

 روي  سـوزي جديـد     گزارش شده است، آتش سوزيهاي ديروز فروكش كرده و شايد چند آتش           
  . داده باشد

دهد كه سيل نظاميان آن طور كـه او انتظـار داشـت ظـاهر نـشد،                    گزارش مي  سفير سوليوان 
 تمـاس گرفـت تـا تـشكيل         وقتي كه شاه با سوليوان    . كنند  نظر مي   اگرچه واحدهاي زرهي جلب   

 بـه او گفـت كـه تجمعـات مجـدداً در حـال               دولت نظامي را بـه اطـالع او برسـاند، سـوليوان           
شاه قـول داد كـه دوبـاره        . رسيدند  گيري بودند و معدود سربازان حاضر منفعل به نظر مي           شكل

، تظاهركننـدگان دوبـاره وارد سـفارت        بـر اسـاس گـزارش آسوشـيتدپرس       . ارتش را بسيج كند   
  . شدندانگليس

اب كاركنان مخابرات، باعث قطع ارتباطات تلفني و تلكس به جهان خارج شـده و               ـ اعتص 3
ارتباطات سفارت عادي است    . تأثير قرار داده است      مستشاري نظامي ما را تحت     هيأتارتباطات  

  . و پستهاي كنسولي به حداقل تقليل پيدا كرده استو تماس با تهران
 اطـالع داده  به اتبـاع آمريكـا  .  وجود نداردآمريكاييانشدن  ـ هيچ گزارشي مبني بر زخمي       4

  .شده كه فردا ممكن است آنها با رعايت اقدامات احتياطي الزم به سر كار خود بازگردند
  ونس

  
  137سند شماره 

  1357 آبان 15 ـ 1978 نوامبر 6  سرّي
  282570  ـسي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
، ، پرتوريـا  ، توكيـو  ، كاراكـاس  ، جنـوب آسـيا     در شرق نزديـك    هاي آمريكا   سفارتخانه: به

  ، الگوسمكزيكو
  1978 نوامبر 6، 3گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع

 بهبود يافته است با      ساعت گذشته وضعيت امنيتي به ميزان قابل توجهي در تهران          24ـ در   1
سربازان . تنداف  اتفاق مي و در اطراف دانشگاه تهرانوجود اين، حوادث پراكنده در جنوب تهران

فرمانداري حكومت نظامي يـك     . و مأموران امنيتي با قدرت در خيابانها به گشت زني مشغولند          
اعالميه با لحني خشن انتشار داده و اخطار نموده اگـر خاطيـان از دسـتورات مقامـات اطاعـت                  

 ديروز هـيچ اغتـشاش       و اصفهان  كنسولگريهاي تبريز . ننمايند به طرفشان تيراندازي خواهد شد     
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 شـاهد تظـاهرات وسـيعي همـراه بـا تيرانـدازي             هر چند كه شيراز   . خاصي را گزارش ننمودند   
  .سربازان بود

وزرايـي كـه از كابينـه قبلـي         .  امروز كابينه موقتش را معرفي نمـود       ـ دولت جديد ازهاري   2
پست و تلگراف و     (، معتمدي )جنگ (، عظيمي )امور خارجه  (لو  قاسم: تند از اند عبار   منتقل شده 

مناصب ديگر توسط معاونين نظامي ارشد و كارمندان        . باغي  ه  و قر ) صنايع و معادن   (، امين )تلفن
 بـه   پست وزارت دارايي و امور اقتصادي عـالوه بـر وزارت كـشور            . شوند  دولتي سرپرستي مي  

  . داده شده استباغي قره
زيع هم  كارگران قسمت تو  . رسد اعتصاب در بخش نفت در حال تشديد باشد          ـ به نظر مي   3

 6در گـام اوليـه، توليـد بـراي     .  گرديدنـد از كار دست كشيدند و باعث كمبود بنزين در تهـران      
در اين بين وضـعيت     .  ميليون بشكه توليد شد    4/1نوامبر نشان دهنده كاهش بيشتر است و فقط         

 مؤثري تعطيل   ها به طور    و تعدادي از وزارتخانه   . گذارد  كلي كارگري همچنان رو به وخامت مي      
ر همچنـان در اعتـصاب بـسر        ايـ   اند و ايـران     هستند، كاركنان مخابرات، ارتباطات را مختل كرده      

 امروز پروازهايش را به حال تعليق درآورد ولـي برخـي از خطـوط هـوايي                پان آمريكن . برد  مي
  .يت دارندالمللي هنوز فعال بين

اي عـصبي و پريـشان         سالم هستند ولـي بـه طـور فزاينـده          هاآمريكاييـ گزارش شده تمام     4
  ونس                                                                                                                .هستند
  

  138سند شماره 
  1357 آبان 16 ـ 1978 نوامبر 7  سرّي

  283191  ـسي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
 ،، خـارطوم  ، توكيـو  ، آسـياي جنـوبي    ، خاور نزديـك   نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا   : به

  .، الگوس، مكزيكوپرتوريا
  1978 نوامبر 7، 4گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

  1978 نوامبر 7 روز 30/5ـ وضعيت ايران از ساعت 1
 به سرعت در جهـت برقـراري نظـم در ايـران پـيش           رسد دولت نظامي تهران       ـ به نظر مي   2
يـك دوره  «اش براي مردم گفت كه دولـت وي بـراي     در اولين سخنراني ژنرال ازهاري . رود  مي

است و هدف بنياني وي حفظ موقعيت امنيتي براي صـورت پـذيرفتن انتخابـات آزاد                » محدود
يـارات  او تعهدش را نسبت به حمايت از يـك سيـستم قـضايي مـستقل و حفـظ اخت                  . باشد  مي

ي در اهللا خمينـ  در اين ميان آيـت .  اعالم نمود بر طرز عمل قوه مجريه   نظارت و كنترل قوه مقننه    
ـ                    پاريس ه ، مخالف اصلي شاه، تشكيل دولت نظامي را تقبيح نمـود و از ايرانيـان خواسـت تـا ب
 سـي  بي اي وجود دارد كه بي      كننده  گزارشات ناراحت . شان براي سرنگوني شاه ادامه دهند       مبارزه

  . براي يك شورش مسلحانه را پخش نموده استدعوت خميني
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ز صـبح در پايتخـت فقـط حـوادث           اشاره بر اين دارند كه امرو      ـ گزارشات اوليه از تهران    3
سـربازان بـه محافظـت از خيابانهـا         . اي از خشونتهاي خياباني وجود داشته است        متفرقه پراكنده 

امـروز در   .  وجود داشـته اسـت     براي دو روز گذشته اغتشاشات بزرگي در تبريز       . دهند  ادامه مي 
 بـراي  هـا آمريكايي دانـيم كـه در اصـفهان        ما مي . ازگشتند به سر كارشان ب    هاآمريكايي اغلب   تهران

  .سومين روز در خانه باقي ماندند
اقدامات ابتدايي براي برآوردن تقاضاهاي     . شود  ـ وضعيت كارگري بد است و بدتر هم مي        4

 رايـ   رانكاركنـان ايـ   . ارتباطات راه دور با ايران همچنان مختل اسـت        . اثر ماندند   كاركنان نفت بي  
 اين نگراني وجود دارد كه كاركنان آب و برق نيـز بـراي              در تهران . همچنان در اعتصاب هستند   

  .ذخائر بنزين خيلي پايين است. تعطيل كردن اين خدمات به اعتصابيون خواهند پيوست
 مورد حملـه    برخالف گزارشات، سفارت آمريكا   . يي صدمه نرسيده است   ـ به هيچ آمريكا    5

  ونس                                                                                                 .قرار نگرفته است
  

  139سند شماره 
  1357آبان  16 ـ 1978 نوامبر 7  خيلي محرمانه

  6846051678  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به

   -CIR U-UED ،15016M-2E1 ـ 49218: مرجع
  دولت جديد نظامي در ايران به عنوان نتيجه ناآراميهاي شهري: عنوان

  .گزارش وضعيت ايران) بندي بدون طبقه: (ـ خالصه16
  . حذف شده است21 تا 17
وابسته نيروي  نوامبر از 6در ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (ـ جزييات 22
 درخواست شد تا براي بحث در مورد ديدارهاي آتي ميهمانان برجسته ستاد بـه نيـروي                 دريايي
 در ستاد نيروي دريايي بود مطلع شـد كـه دولـت             هنگامي كه سروان هالينگورث   . ي بيايند يدريا

المـه افـسران    هنگامي كـه بـه مك     . جديد نظامي ايران شامل برخي از افسران نظامي خواهد بود         
  . اند كرد مشخص شد وزيران كابينه جديد انتخاب و معرفي شده ارشد گوش مي

  :نام اين افراد ذيالً آمده و فقط به وزراي جديد اشاره شده است
   ـ نيروي زمينيارتشبد غالمرضا ازهاري: وزير نخست

  ي ـ نيروي درياييالله يرحبيبدرياساالر كمال م: وزير آموزش و پرورش
   ـ نيروي زمينيارتشبد غالمعلي اويسي: وزير كار و امور اجتماعي

   ـ نيروي هواييسپهبد اميرحسين ربيعي: وزير مسكن
  ي ـ نيروي درياييالله درياساالر كمال ميرحبيب: عاليوزير علوم و آموزش 
  ي ـ نيروي درياييالله درياساالر كمال ميرحبيب: وزير فرهنگ و هنر
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  يني ـ نيروي زمسپهبد ايرج مقدم: وزير نيرو
   ـ نيروي زمينيسپهبد ابوالحسن سعادتمند: وزير اطالعات

  . از دولت جديد ابراز عالقه شددر ستاد نيروي دريايي در مورد حمايت اياالت متحده
كرده بـود كـه      ساختمان را مشاهده     41افسر گزارشگر در مسير خود به ستاد نيروي دريايي          

هـايي بودنـد كـه        آنها اغلب بانك يـا مغـازه      . يا سوزانده شده و يا مورد حمله قرار گرفته بودند         
. در طول مسير اتومبيلهاي متعددي كه سوزانده شده بودند مشاهده گرديد       . فروختند  مشروب مي 

. كل استبه خاطر خرده شيشه و آشغالهايي كه در خيابانها وجود دارد حركت در آنها هنوز مش              
 سال را ديـد كـه       20گشت گروهي از جوانان حدود        افسر گزارشگر زماني كه به سفارت بازمي      

در حال پرتاب سنگ به طرف آتش نشانان بودند، دو كاميون سـرباز وارد معركـه شـد و آمـاده              
انـد هنـوز دود       امروز از برخي ساختمانهايي كه ديروز آتش زده شده        . دست زدن به اقدام بودند    

 به آهستگي به طرف قسمت شـمالي        BTR-60مشاهده شد كه تعدادي نفربر زرهي       . شود  ميبلند  
كمي پيش از آن در همـان روز مـشاهده شـد كـه تانكهـاي چيفـتن و                   .  در حركت بودند   تهران

 نـوامبر   6در اغلـب سـاعات روشـنايي روز         . اسكورپيو به سمت جنوب شهر در حركت بودند       
تمام سـربازان در منطقـه كـامالً بـه تجهيـزات            . اند   مشغول پرواز بوده   ز تهران هليكوپترها بر فرا  

مشاهده شد كه افراد حاضر به خدمت به مهمات جنگـي           . اند  رزمي و ماسك گاز مجهز گرديده     
رسد سربازان خود را وقف  هر چند كه به نظر مي. مهمات فراوان تهيه شده است   . اند  مجهز شده 
 در ستاد نيـروي دريـايي بـه         .اند ليكن ارزيابي روحيه آنان مشكل است        ل شده كرده  وظيفه محو 

 ساعت آينده نشان خواهد داد كه آيا ارتش كنتـرل وضـعيت را              48افسر گزارشگر گفته شد كه      
 سؤال كرد كه آيا گزارشـي       68460048) شماره(افسر گزارشگر از منبع      . در اختيار دارد يا خير    
؟ منبع اشاره كرد كه وي چيـزي راجـع بـه مـرگ افـراد نـشنيده اسـت و                     از تلفات وجود دارد   

وي همچنين متذكر شد كه ممكـن اسـت          .دهند    داري زيادي نشان مي     سربازان از خود خويشتن   
  .داري بيش از حدي نشان داده باشند  نوامبر خويشتن5آنان در 

  
  140سند شماره 

  خيلي محرمانه
   1357 آبان 16 ـ 1978 نوامبر 7  846051778: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به    تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  ايرانناآراميهاي داخلي در : عنوان

  هاي ايران ـ گزارش وضعيت ناآرامي) بندي بدون طبقه(ـ 16
  . حذف شده است21 تا 17
در صبح هفتم نـوامبر سـال   ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان : (ـ جزييات22
 و مدير تيم فنـي و نظـامي در عبـور از نـواحي شـمال                 (ALUSNA) وابسته نيروي دريايي   1978
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  . به سفارت مشاهدات زير را گزارش كردندتهران
تر بودن ترافيك نسبت به روزهاي عادي و علت آن تقريباً، ازدحام مداوم در پمپ                 ـ سبك 1

دولـت از   . در نتيجه اعتصابات اخير، بنزين به صورت كاالي كميابي درآمده اسـت           . بنزينهاست
حـال آنكـه مـشكالت در       . داردطريق راديو اعالم كرده است كه سوخت به اندازه كافي وجود            

  .كاري در ميان متقاضيان خشمگين بنزين ديده شده است چند كتك. يابد پمپ بنزينها ادامه مي
گزارش افسر گزارشگر حـاكي از آن اسـت كـه تعـداد             . ـ كاهش و فقدان نيروهاي نظامي     2

را جمـع   شوند، نيروهاي اطراف سـفارت        هاي مهم و استراتژيك ديده مي       كمي نظامي در تقاطع   
گوينـد كـه ايـن مـسئله در            مـي  ديگر كارمندان دفتر سازمان مستشاري اياالت متحـده       . اند  كرده

  . نيز صادق استبخشهاي ديگر تهران
 نـوامبر را آغـاز      5ـ افسر گزارشگر، گزارش داد كه كارگران پاكسازي بقايـاي ناآراميهـاي             3
 طبقه در نزديكي    10يك ساختمان بزرگ    . خيزد  از بعضي از ساختمانها هنوز دود برمي      . اند  كرده

نـشاني    سفارت به تلي از سنگهاي دودزده و تيرآهنهاي درهم پيچيده تبديل شده، مأموران آتش             
  .پاشند همچنان دارند روي اين ساختمان سوخته آب مي

ت منع عبور   ا، ساع 21بعد از ساعت     اوضاع بخش شمالي شهر      1978 نوامبر سال    6ـ شب   4
و مرور آرام بود، افسر گزارشگر صداي شليك سالحهاي سبك را در اواخر شـب و سـاعتهاي                  

  .آمده است  افسر گزارشگر ميه و صفير صداي گلوله از جنوب خانهاول صبح شنيد
تقريباً در ساعت نه و نيم شب واحدهاي نظامي خيابـان نزديـك خانـه افـسر گزارشـگر را                    

ستند و چند خودرو را متوقف و مسافران آنها را به خاطر نقض مقـررات منـع عبـور و مـرور                      ب
  . شب دستگير كردند9ساعت 

 پيام شاه به مردم و همچنين اسامي وزراء جديـد كابينـه را         ـ برنامه انگليسي راديوي تهران    5
 نوامبر خـود خبـر داد كـه بعـد از            7 در بخش برنامه صبحگاهي،      سي بي پخش كرده و راديو بي    

افسر گزارشگر هـيچ اطـالع شخـصي يـا     . شود اعالم دولت نظامي ناآراميهاي ديگري شروع مي     
  . را تأييد نمايدسي بي منبع خبري در دست ندارد كه گزارش بي

 بـه افـسر گزارشـگر    1978 نـوامبر سـال   6در شـب    بندرعباس68400008منبع شماره    -6
  . آرام استگزارش داد كه اوضاع در منطقه بندرعباس

  
  141سند شماره 

  براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت 
  1357 آبان 16 ـ 1978 نوامبر 7  6846051878: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  گران  توسط اغتشاشورود به سفارت انگليس: موضوع

دارد كـه در رابطـه بـا          ي را ارسـال مـي     اين گزارش اطالعات  : )بندي  بدون طبقه  (ـ خالصه 16
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  .باشد  مياغتشاش و ورود اغتشاشگران به سفارت انگليس
  . حذف شده21ـ تا 17
  )براي بيگانگانمحرمانه ـ غيرقابل رؤيت  (جزيياتـ 22

  . نمود بود افسر گزارشگر را ازمطالب زير مطلعمنبعي كه در سفارت انگليس
 منبع مشاهده نمود كه گروه كوچكي در حـدود          1978 نوامبر   5 روز   11ـ حدود ساعت     الف

در عرض چند دقيقـه تعـداد ايـن گـروه بـه      .  اجتماع نمودند نفر در جلوي سفارت انگليس   10
گونـه    هيچبدون  .  سال بودند  25 تا   17 نفر رسيد كه اغلب جواناني در رده سني بين           200حدود  

. اعالم خطري گروه درب ورودي را با توسل به زور باز كردند و به محوطه سفارت وارد شدند          
  .نمودند فقط از مليت ايراني بودند افرادي كه از درب ورودي حفاظت مي

ـ افراد گروه وارد سفارت شدند و درخواست نمودند كـه پرسـنل سـفارت سـاختمان را               ب
پرسـنل  . كننـد   دانـستند چـه كـاري مـي          منضبط بودند و ظاهراً مي     گروه به خوبي  . تخليه نمايند 

. سفارت آنجا را ترك كردند و افراد گروه شروع به زيان وارد كردن به امـوال سـفارت نمودنـد                   
  . تجهيزات ارتباطي نابود شدند و به آن خسارت وارد آمد. سوزيهايي ايجاد شد آتش

افت كمك از دولـت ايـران بـه وسـيله تلفـن             منبع به افسر گزارشگر اطالع داد كه براي دري        
  .تقاضاهايي انجام شد

ج ـ گروه جوانان ايراني سفارت را كه در حال سوختن بود ترك كردند و تالش نمودند به  
هايي در آن محوطه زنـدگي        هاي زيادي در آنجا و در خانه        پشت محوطه سفارت بروند كه مقيم     

ا گروه صحبت كردند و آنـان را متقاعـد نمودنـد كـه              ها ب   منبع اشاره نمود كه انگليسي    . كنند  مي
  .بدون وارد آوردن خسارت بيشتري محوطه را ترك كنند

اي به طـور آشـكار در بـين گـروه             ـ افسر گزارشگر از منبع سؤال نمود كه آيا هيچ اسلحه           د
 اي توسط گروه، مورد استفاده قرار نگرفت و نيـز           منبع اشاره نمود كه هيچ اسلحه     . وجود داشت 
  .اي مشهود نبود هيچ اسلحه

كنـد اگـر انگليـسيها مقـاومتي از خـود نـشان          ـ منبع اشاره نمود كه وي شخصاً فكر مـي   ه
منبـع بـه افـسر گزارشـگر گفـت كـه در       . توانست خيلي بدتر از اين باشد  دادند وضعيت مي    مي

. نداشـت محوطه هيچ پرسنل مسلحي براي ياري دادن در دفاع از اموال سفارت انگليس وجود               
  . منبع متذكر گرديد كه تا آنجايي كه وي اطالع دارد هيچ سندي از سفارت خارج نشد

كند و دقيقاً از نقـشه اسـتقرار          داند كه چه مي     رسيد گروه مي    منبع اظهار داشت كه به نظر مي      
دانستند تجهيزات ارتباطي سفارت در       ساختمانهاي سفارت در محوطه اطالع داشتند و دقيقاً مي        

  .سيمهاي تلفن قطع شدند و ديگر تجهيزات و اموال نابود گرديدند. واقع استكجا 
  : نظريات تهيه كننده

 در ايران است     وابسته نظامي انگليس   ،منبع) براي بيگانگان ـ غيرقابل رؤيت     خيلي محرمانه (
  .و زماني كه حمله به وقوع پيوست در سفارت مستقر بود
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  142سند شماره 
  1357 آبان 16 –١٩٧٨ نوامبر 7  نهمحرما

  .سي. واشنگتن دي،آژانس اطالعات دفاعي: به  10872  ـ تهران،دفاعيدفتر وابسته : از
    مشاهدات شخصي: منابع
  ، نيروي دريايي آمريكاثهالينگور. سروان روي ان: كننده گزارش تهيه

   دفاعي، وابستهشافر.ئي.سرهنگ تي: ييدكننده گزارشأمقام ت
  ]مالقات وابسته دفاعي چين با وابسته نيروي دريايي آمريكا[

 PRCمالقـات وابـسته نظـامي    عـاتي دربـاره   ايـن گـزارش اطال   ): بنـدي   بدون طبقه (خالصه  
  . دهد  ارايه ميبا وابسته نظامي و وابسته نيروي دريايي در سفارت آمريكا] جمهوري خلق چين[

  )يت براي بيگانگانؤغير قابل ر ـ محرمانه(مشروح گزارش 
با وابسته نيـروي    ] جمهوري خلق چين   [PRCت  شخصي از سفار  ]  آبان 7[ اكتبر   29در روز   

، وابـسته    نام داشـت و متـرجم سرلـشگر وانـگ          اين شخص آقاي كونگ   . دريايي تماس گرفت  
 به تهيه كننده گـزارش اطـالع داد    آقاي كونگ . در تهران بود  ] جمهوري خلق چين   [PRCنظامي  

مايـل اسـت در دفتـر وابـسته نيـروي           ) نـاميم    مي كه در اينجا او را آقاي وانگ       (كه ژنرال وانگ  
 9[ اكتبـر    31 روز   10:00قرار مالقاتي براي ساعت     .  با او مالقات كند    دريايي در سفارت آمريكا   

 خاطرنشان كردند كه بـراي      آقاي وانگ . تعارفات اوليه خيلي سريع انجام شد     . گذاشته شد ] بانآ
 و هـم    هـم آقـاي وانـگ     . گذارند   پا مي  اولين بار است كه به سفارت و يا دفتر وابسته به آمريكا           

 به سبك غربي لباس پوشيده بود و آقـاي          ي آقاي كونگ   لباس غيرنظامي داشتند، ول    آقاي كونگ 
بعـد از   .  فضاي حاكم بر ديـدار بـسيار دوسـتانه بـود          .  كت و شلوار مائوئي به تن داشت       وانگ

 كالً به قـرار زيـر       نظر نمايندگان چين  . تعارفات مرسوم، صحبت به مشكالت فعلي ايران كشيد       
 فكـر   جمهوري خلـق چـين    . صر خارجي در ايجاد مشكالت كنوني ايران دخالت دارند        عنا. بود
كند كه دولت فعلي ايران از خود ضعف نشان داده است و تظاهرات مردم در نتيجـه همـين                     مي

آنهـا معتقدنـد كـه تغييـر و تحـوالتي در راه اسـت ولـي از ابـراز آشـكار نقطـه                       . هاست  ضعف
 خاطر نشان ساخت كه به اعتقاد او شاه هنوز        وابسته نظامي آمريكا  . ان خودداري كردند  ش  نظرات

البتـه ايـن نظـر    (كنترل كامل كشور را در دست دارد و از اين طوفان سر به سالمت خواهد برد     
 وابـسته نيـروي     هـا گفـت كـه       البتـه وابـسته نظـامي بـه چينـي         ). شخصي وابسته نظامي اسـت    

انگيـز بـود كـه        ها بسيار تعجـب     براي چيني .  نظر متفاوتي در اين ارتباط دارد      )ALUSNA(دريايي
وابـسته نظـامي   .  نظرات متفاوتي داشته باشـند )ALUSNA(وابسته نيروي دريايي وابسته نظامي و    

هـا نيـز ابـراز        چينـي . تواند نظر شخصي خود را ابراز كند        توضيح داد كه در جامعه هر كسي مي       
كننـده گـزارش نيـز        را بشنوند و تهيـه     )ALUSNA(وابسته نيروي دريايي  كه نظرات   تمايل كردند   

نظر شخصي من اين است كه ارتش ايران اجـازه نخواهـد داد              :نظرات خود را اينگونه بيان كرد     
ارتش به نحوي شاه را متقاعد خواهد كرد كه كـشور را            . كه شاه كنترل كشور را از دست بدهد       
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نزديك بـه ده دقيقـه در ايـن ارتبـاط صـحبت             . ترتيب آن را نجات دهد    به آنها بسپارد و بدين      
سپس وابسته نظامي به دليل قرارهاي ديگري كه داشت از جمع عذر خواست و از دفتر                . كرديم

 كـشاندند و    هـا در اقيـانوس هنـد        ها صحبت را بـه نيـروي دريـايي شـوروي            چيني. خارج شد 
  :كردند  ارتباط پرسيدند، ولي بر نكات زير تاكيد ميهايي كلي در اين سئوال

 خاكي و پيـاده كـردن نيـرو در اقيـانوس هنـد            -ها داراي توانايي انجام عمليات آبي       شوروي
  ]نا مفهوم[. هستند

 ژنـرال وانـگ  . ها در مشكالت كنوني ايران دسـت دارنـد   كردند كه شوروي ها فكر مي  چيني
 آنهـا دسـت بـه     هـا اجـازه بدهـد،    معتقد بود كه چنانچه وضعيت موجود در ايران بـه شـوروي         

  .  خواهند زداقدامات آشكاري در خليج فارس
كننـده   تهيـه .  دقيقه بحث و گفتگو نمايندگان چيني گفتند كه بايد بروند          15بعد از نزديك به     

 آقـاي وانـگ   .  هديه و آنها را تا دروازه سفارت همراهي كـرد          گزارش يك فندك به آقاي وانگ     
كننده گزارش را گرفت و گفت كه به اعتقاد ما نظريه شما              پيش از خروج از سفارت دست تهيه      

  . در مورد يك حكومت نظامي درست است و سپس هر دو افسر محوطه سفارت را ترك كردند
  ):غير قابل رويت براي بيگانگان ـ رمانهمح (كننده نظريات تهيه

 و دومـين مالقـات شخـصي وابـسته          )ALUSNA(وابسته نيروي دريايي    اين سومين مالقات    
افسران مزبور پـيش از تـرك دفتـر وابـسته نظـامي      .  استنظامي با افسران جمهوري خلق چين   

وابـسته   بـه    ر سفارت جمهوري خلق چـين     هايي كتبي براي صرف غير رسمي ناهار د         دعوتنامه
 بسيار   و آقاي كونگ   رفتار آقاي وانگ  . و وابسته نظامي تسليم كردند    ) ALUSNA(نيروي دريايي   

  ]نا مفهوم[. صميمي و دوستانه بود
  

  143سند شماره 
  1357 آبان 16 ـ 1978 نوامبر 7  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10876 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر7 ،گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع

ني كه امنيت استقرار يافـت كنـار بـرود و اطمينـان             دهد زما    قول مي  دولت ازهاري : خالصه
 اساساً بـه حالـت عـادي بازگـشته ولـي بـدون              تهران. دهد انتخابات آزاد برگزار خواهد شد       مي

 نسبتاً آرام بود، ارتش دستورات جديد خشن را بـا شـدت بـر               ديروز تهران . اتوبوس و روزنامه  
.  نـوامبر  5گزارشاتي در مورد برادري بين آشوبگران و سـربازان در           . نمودعليه اجتماعات اجرا ن   

تظـاهرات  . ر اعالم كرد كه اعتصاب پايان يافته ولـي خـدماتش را شـروع نكـرده اسـت                 اي  ايران
آور متفـرق   ظاهرات توسط گاز اشك گزارش شد چند ت از شيراز  . وجود داشت  وسيعي در تبريز  

 ژنـرال جعفريـان   .  برخي خشونتها وجود داشت    در اصفهان . شد ولي تيراندازي صورت نگرفت    
 عدم دسترسـي    . در اهواز  حمله به شركت پارسونز   .  منصوب شد  به فرمانداري نظامي خوزستان   
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  .پايان خالصه. هاي گسترده و بسته شدن بانكها فزاينده به پول نقد به خاطر حريق
دارد كه دولت نظامي فقط يك اقـدام          وزير عنوان مي     نخست ـ اولين اعالميه ژنرال ازهاري    1

هنـوز   قـول داد رژيـم   ازهاري. رود ار ميموقتي است و زماني كه امنيت برقرار گرديد دولت كن         
مجلس قرار بود   ). د به تلكس جداگانه   ومراجعه ش (قصد دارد كه انتخابات آزاد را برگزار نمايد         

  . نوامبر موكول شد9كه امروز جلسه علني داشته باشد ولي جلسه به 
ه ولي اتوبوسها هنوز در شهر رفت و آمـد ندارنـد و              اساساً به حالت عادي بازگشت     ـ تهران 2

 از فرمانـداري  سـي  بـي   بـي . اي براي يك جامعه گرسنه از نظر خبري وجود نـدارد            هيچ روزنامه 
يـك از     انـد و هـيچ      هـا را بـه اشـغال درآورده         نظامي نقل قول كرد كه سـربازان دفـاتر روزنامـه          

 و  در هر حال سربازان سـاختمانهاي اطالعـات       . يابند  ه انتشار نمي  ها براي چند روز آيند      روزنامه
 اعالم نمـود اعتـصابات      راي  ايران. دهند  كس را به داخل راه نمي       اند و هيچ     را محاصره كرده   كيهان
چندين گـروه ديگـر اعتـصابي بـه سـر           . ه يافته ولي خدماتش را هنوز از سر نگرفته است         خاتم

  .اند كارهايشان بازگشته
رفت نشانگر آزمايش اراده بين سربازان و مخالفين نبود زيـرا             ـ ديروز آنگونه كه انتظار مي     3

شـايد  . ان شده در مورد اجتماعات را اجرا نكردنـد        ونيروهاي امنيتي ممنوعيت جديد سخت عن     
 سپتامبر جلوگيري كنند كه طـي آن مـتهم گرديدنـد بـه طـرف                8خواستند از تكرار      مقامات مي 

ديـروز در نزديكـي تـاالر       . دانستند تظاهرات غيرقانوني است     جماعتي تيراندازي كردند كه نمي    
آنطوري كه تهديد شده بود آنان را با شليك         .  گروههايي اجتماع كردند    و دانشگاه تهران   رودكي

سفارت گزارشات زيادي در مورد تيراندازيها دريافت نمـود ولـي منـابع             . تير از پاي درنياوردند   
. قابل اعتماد گزارش مي كنند كه حداقل در برخي از اين موارد سربازان هـوايي شـليك كردنـد     

كند ولي اينهـا تأييـد        كشته اشاره مي  سي در گزارش خود به تعداد زيادي زخمي و برخي            بي بي
دهيم فرمانداري نظامي قصد دارد كه به تدريج يك ممنوعيت كامـل     ما احتمال مي  . نشده هستند 

  .آيد حتي در مورد تظاهرات كوچك برقرار كند، ليكن بايد ديد كه چه پيش مي
 مـورد حتمـي از وحـدت و اخـوت برقـرار شـده بـين                 4ـ يك خبرنگار خارجي حداقل      4
 اتفـاق   ولي يكي از اين موارد در سـفارت انگلـيس         . كند  گران را گزارش مي     بازان و اغتشاش  سر

افتاد كه در آنجا يك كاميون نفربر پر از سربازان با تظاهركنندگان به شوخي و خنده پرداختند و           
گران به محوطـه    و نتيجتاً زماني كه آشوب    ) مشخص نيست چه هنگام   (سپس آنجا را ترك كردند      

  . هجوم آوردند حضور نداشتند
 امروز به طور كلي تا نزديك ظهر ساكت بود، به جز برخي تيراندازيهاي هوايي در              ـ تهران 5
اليه جنوب غربي شهر و برخوردهايي به صورت جنگ و گريز بـين جوانـان و نيروهـاي                   يمنته

  .امنيتي در اطراف دانشگاه
آور و بدون     كند به جز برخي تظاهرات كه توسط گاز اشك           گزارش مي  يز كنسولگري تبر  ـ 6

اين كنسولگري همچنين وجود تظاهرات .  به طور كلي ساكت بودتيراندازي متفرق گرديد تبريز
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 بـه  براي دومين بار در سال جاري توسط پلـيس . بزرگي را در نزديكي كنسولگري گزارش كرد      
 هشدار داده شد كه از كنسولگري خارج نشود، امـا تظاهركننـدگان بـه سـاختمان                 كنسول تبريز 

 خـشونت و آشـوب از جملـه حملـه بـه             كنـسولگري اصـفهان   . كنسولگري دست پيدا نكردند   
ها    توصيه شد كه در خانه     هاآمريكاييبه  . نمودرا گزارش   ) كه قبالً گزارش شد   (  ساختمان گرومن 

  . بمانند
 در خـصوص دولـت       بـه انتظـار پاسـخ خمينـي        جماعتي از دانشجويان در دانشگاه اصفهان     

ان دارد مقـام پلـيس اذعـ   . نظامي اجتماع كردند ولي زماني كه هيچ خبري نرسيد پراكنده شـدند       
شوند و به سربازان گفتـه        سياست جاري گشودن آتش بر روي گروههايي است كه پراكنده نمي          

كنـسول تعـدادي زخمـي و    . شده كه به منظور جلوگيري از كشتن به طرف پا تيرانـدازي كننـد    
 زده   سـه بانـك آتـش      در اصفهان . كند    شايعات تأييد نشده در مورد مرگ افرادي را گزارش مي         

  .كس زخمي نشد  سنگ پرتاب شد ولي هيچنورتروپ) شركت(به طرف اتوبوس . شد
زا مـورد حملـه قـرار          با بمـب آتـش     هاآمريكاييديشب يك اتومبيل در نزديكي محل اقامت        

.  در خانـه ماندنـد تـا اينكـه وضـعيت روشـن شـود               هـا آمريكاييامروز صـبح خيلـي از       . گرفت
. كنـد      در اهـواز گـزارش مـي        از حمله ديروز يك گروه به شـركت پارسـونز          ازكنسولگري شير 
 ساعت از ساختمان دفاع كردند و سپس از پشت ساختمان به وسيله اتوبـوس               2كارمندان براي   

همچنـين  ) ولگريكنس(مأمور  . اندازان قرار گرفت ساختمان را ترك كردند        كه مورد حمله سنگ   
 به صورت رسمي باز است ولي درهـاي دفتـر     در اهواز  راي  كند در حاليكه دفتر ايران      گزارش مي 

  .اند بسته
ه اسـت اكنـون داراي يـك         كه در آشوبهاي اخيـر بـدون اسـتاندار بـود           ـ استان خوزستان  7

  . نوامبر به اين سمت منصوب شد6 است كه ديروز استاندار نظامي يعني ژنرال بقراط جعفريان
هاي اخير خيلي از بانكها دارد باعث به وجـود آمـدن كمبـود نـسبتاً                  ها و تعطيلي    ـ حريق  8

اتومبيلها براي خريد بنزين   . اند   تهران همچنان بسته   هاي  خيلي از مغازه  . شود  گسترده پول نقد مي   
  سوليوان                                                                 .اند كمياب در پمپ بنزينها صف كشيده
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  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10877 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر7پيگيري گزارش امنيتي ـ : موضوع
وههاي بزرگتري  ها و گر      كند وضعيت مجدداً با تجمع دسته        گزارش مي  ـ كنسولگري تبريز  1

گـران    به محـافظين دسـتور داده شـده تـا چنانچـه اخـالل             . كند  از مردم التهاب بيشتري پيدا مي     
  .كنسولگري را مورد تهديد قرار دادند به آنها شليك كنند

اين بار هم ممكن اسـت  .  داردـ سفارت گزارشاتي از تيراندازي در نزديكي دانشگاه تهران      2
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  .تلفاتي گزارش نشده. ندازي هوايي باشدتيرا
اي در دست دارد مبني بـر اينكـه چنـدين نفـر از مقامـات       ـ سفارت گزارشات تأييد نشده   3

اين افراد  . اند  نظر قرار گرفته    منجمله وزراي سابق در منازلشان تحت     )  نفر 40تا  (سرشناس سابق   
: نظريـه . (گرديدنـد  دين نفر از آنهايي است كه اغلب به فساد متهم مي و چن  شامل ژنرال نصيري  

  ).وزير بوده است  نخستدانيم تصميم به اين چنين دستگيريهايي از جانب ازهاري ما مي
 نويسنده  5 توسط نظاميان آنچنان كه گزارش شده شامل دستگيري          ـ اشغال روزنامه كيهان   4

اند كه روزنامه پس از اينكه اعتصابات فرونشـست             شود اينها مخالفيني بوده     گفته مي . بوده است 
  .و سانسور برداشته شد مجبور به استخدام آنان گرديد

 كه چند روز پيش صحنه تظاهرات به طرفداري دولت بود، آنطور كه گزارش              ـ در رضائيه  5
هايشان را باز نمايند و آنها نيـز چنـين             رهبران مذهبي از بازاريان خواستند كه مجدداً مغازه        شده

  .كردند
 مـديرعامل سـابق     ـ مهاجميني كه امروز صبح به طوري كه گزارش شـده ژنـرال خـادمي              6
 از طرف منابع دولتي به      ،اش مورد اصابت گلوله قرار دادند و زخمي نمودند           را در خانه   راي  ايران

وي به بيمارسـتان رسـانيده شـد و مهـاجمين فـرار             . توصيف شدند » يك گروه اسالمي  «عنوان  
تش بركنار شد و در ميان آنهايي بود كـه           از پس   توسط دولت شريف امامي    ژنرال خادمي . كردند

  سوليوان                                            .الخروج شده بودند تا هنگام تحقيقات از كشور ممنوع
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  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10880 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   اخير گيريهاي ضدخارجي در ناآرامي گزارشات مطبوعاتي از جهت: موضوع

 و خيلي از مراكـز اسـتانها        ـ ما از گزارشات مطبوعات در مورد ناآراميهاي وخيم در تهران          1
ايم كه از جانـب تظاهركننـدگان ابـراز احـساسات وسـيع ضـدخارجي               خير پي برده  در گذشته ا  

  .ما مايل هستيم كه اين مسئله را مدنظر قرار دهيم. شروع شده است
ـ در خالل چندين هفته يا در واقـع چنـدين مـاه گذشـته گزارشـاتي از وقـايع گونـاگون                      2

ايـن  . انـد   ارجيان ديگـر درگيـر بـوده       و تا حدودي نيز خ     هاآمريكاييايم كه در آن       دريافت نموده 
زا بـه طـرف چنـدين     هايي كه به زنان راننده شده است تـا پرتـاب بمـب آتـش            وقايع از توهين  

. گيـرد   را دربـر مـي  هـا و خـصوصاً در اصـفهان          اتومبيل و يك اتوبوس و حتي به طـرف خانـه          
 و خارجيـان    هـا آمريكايي شاهد مواردي بوده است كه در آن          و اصفهان  تظاهرات اخير در تهران   

اند و تالشهايي به عمل آمده تا بـه منظـور             ديگر در اتومبيلهايشان به دست تظاهركنندگان افتاده      
چندين مورد پرتـاب سـنگ بـه طـرف اتوبوسـهاي            . دستيابي به آنان اتومبيلها را واژگون نمايند      

انـد، وجـود    شده  خارج ميثال از محوطه فرودگاه نظامي در تهران  كارمندان آمريكايي كه براي م    
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  .داشته است
در هرحـال تـاكنون فقـط بـه         . انـد   انگيز و بالقوه جدي و وخيم بـوده         ـ اين وقايع وحشت   3

صدمات جزئي منجر شده و هيچ آمريكايي و تا آنجايي كه اطالع داريم خـارجي ديگـر كـشته                   
  .اند نشده
 نـوامبر   5گري كه در      براي مثال گروه اخالل   . اخبار متناقض نيز وجود داشته است     ـ برخي   4

 رفتند و به بخش جنوب سـاختمان سـفارت خـسارت زدنـد              به داخل محوطه سفارت انگليس    
خارجياني كـه در حـال      . اي به اشخاص وارد نيامده است       اطمينان حاصل كردند كه هيچ صدمه     

گـاهي  (خل جمعيت و يا در نزديكي آن گير افتادند توسط جمعيت زخمي نـشدند               دويدن به دا  
خيلي جالب اسـت كـه متـذكر شـويم از زمـاني كـه               ). اند  اوقات آنان توسط پليس زخمي شده     

در برخي موارد به صورت شعار يا در سخنراني رهبـران مـذهبي             » جهود«احساسات ضدكليمي   
فروشـي كليميـان در      هـاي فـرش      است تاكنون اهداف آشكار از قبيل مغازه       مخالف پديدار شده  

از . انـد    كه در نزديكي صحنه خيلي از تظاهرات واقع هـستند خـسارت نديـده              خيابان فردوسي 
طرف ديگر شايع است كه حداقل يكي از هتلهايي كه اخيراً سوزانده شد متعلق به يك يهـودي                  

  .بوده است
گـران    ـ اتهامات مكرري از جانب منابع مخالف وجود داشته است مبني بـر اينكـه اخـالل                5

الواقع حاميان دولـت بـا لبـاس            اند في   اي كه اغلب اغتشاشات اخير را مرتكب شده         سازمان يافته 
انـد تـا از اغتـشاش دوري          رهبران مذهبي به طور اخص از حاميان خود خواسـته         . اند  مبدل بوده 

ايـم بـه     سخنگويان يا رهبران مهم گروههاي مخالف كه ما با آنان صـحبت كـرده        تمامي. جويند
اند كه احساسات ضدخارجي با عقايد مذهبي آنهـا مغـايرت    صورت همساني به ما اطمينان داده 

  .دارد
اهللا     ـ با اين وجود روشن است كه برخي از مخالفين از جمله مشهورترين آنها يعنـي آيـت                 6
، انگليسيها و برخي اوقات روسها و چينيها را با رژيـم شـاه كـه قـسم                  هاآمريكاييني مكرراً   خمي

  .اند اند آن را سرنگون سازند شريك دانسته خورده
الـف  : هايي را استنباط نماييم كه شامل توانيم انگيزه ما مي. ـ بنابراين تصوير مغشوش است   7

هـا، ج ـ و شـايد رفتـار عناصـر دولتـي        گرايي دست چپي تعصبگرايي مذهبي، ب ـ   ـ تعصب
  . باشد محرك در خرابكاريها، مي

گويـد كـه كمونيـستهاي     چپي مطلع به مـا مـي   نگار دست از طرف ديگر حداقل يك روزنامه   
 هستند تقريباً در داغتر كردن التهابات ضدخارجي در         محلي و افراد ديگري كه در خط شوروي       

دهند احـساسات ضدروسـي خيلـي از احـساسات            باشند، چونكه تشخيص مي     جا درگير نمي  اين
بنابراين در اين موقعيت خاص از وقـايع گـاه و           . تر هستند   ضدآمريكايي يا ضدخارجي گسترده   

رسيم، اما وضعيت را از       گيري هشداردهنده نمي    بيگاهي كه در باال به آن اشاره شد به يك نتيجه          
  سوليوان                                                                        .كنيم بال مينزديك و با دقت دن
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  146سند شماره 
  1357 آبان 16 ـ 1978 نوامبر 7  سرّي

  283663  ـسي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
، ، خـارطوم ، توكيـو ، آسـياي جنـوبي  ، شـرق نزديـك  ي ديپلماتيك در اروپا نمايندگيها: به

  .، الگوس، مكزيكوپرتوريا
   نوامبر7،  5گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع

  1978 نوامبر 7 روز 30/15ـ وضعيت در ايران از ساعت 1
 نقل شد بر مخالفتش با هرگونـه تالشـي          سي بي اي كه توسط بي     ي در بيانيه  اهللا خمين   ـ آيت 2

 برخالف گزارشات پيشين گفت كه اكنون ديگـر    خميني. در جهت مصالحه با شاه تصريح نمود      
نيازي به قيام مسلحانه نيست ولي اضافه نمود چنانچه شاه بر تخت سـلطنت بـاقي بمانـد ايـن                    

هـايي بـا       در مـصاحبه   دسـتياران خمينـي   . موضع ممكن است مجدداً مورد بررسـي قـرار گيـرد          
  كه در تالش براي كسب حمايـت خمينـي    نسبت به رهبران جبهه ملي    نگاران آمريكايي     روزنامه

  . آمده بودند، ابراز انزجار نمودنداز مواضعشان به پاريس
كننـد و مقامـات حكومـت نظـامي ظـاهراً انتـشار               ـ هرچند كه اتوبوسها رفت و آمد نمـي        3
 شـاهد تظـاهراتي     اصـفهان .  اساساً آرام است   اند ولي تهران    ها را به حال تعليق درآورده       مهروزنا

بـه  . اي در مورد كشته شدن افـراد بـوده اسـت              همراه با برخي خشونتها و گزارشات تأييد نشده       
 چند تظاهرات كـه بـا       ز شيراز ا. ها بمانند   يي كه در آنجا هستند گفته شده كه در خانه         هاآمريكايي

براسـاس گزارشـات    . آور اما بدون تيرانـدازي متفـرق گرديـد، گـزارش شـده اسـت                گاز اشك 
 ، آزمـون وزيـر اسـبق       رئيس سابق سـاواك    مطبوعات تعدادي از مقامات سابق از جمله نصيري       

 توسـط   راي   مديرعامل سابق ايران   رال خادمي نژ. اند   متمول دستگير شده   مشاور و چندين بازرگان   
  .يك گروه اسالمي ناشناس كشته شد

ــ  3/1امروز سطح توليد پايين بوده و فقط        . يم است ـ وضعيت اعتصاب نفت همچنان وخ     4
صفوفي طوالني  .  بشكه آن براي صادرات آماده است      000/650 ميليون بشكه بود كه حدود       2/1

  .شود در پمپهاي بنزين تشكيل مي
دارك ديده و انتظار     روزانه يك پرواز ت    پان آمريكن .  سالم هستند  هاآمريكاييـ گزارش شده    5
  ونس                                         . ساعت آينده كامل شود48رود فعاليت آن در عرض  مي

  
  147سند شماره 
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   تهرانسفارت آمريكا،

  خالصه مذاكرات هيأت مسايل مملكتي
العـاده   او اشاره كرد كه هفته فـوق . سفير مذاكرات را با بحثي در مورد وقايع هفته آغاز نمود  
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از سـخنراني   . نـداريم ) به سـؤاالت  (گونه پاسخ آساني      سختي بوده است و از اين لحظه ما هيچ        
ديـروز  . ي اسـت اهللا خمين تالعمل آي شاه به خوبي استقبال شد ولي تمامي ايران در انتظار عكس  

 دعوت به عمل آورد كه در خالل پخـش برنامـه اعـالم جهـاد نمايـد ولـي          از خميني  سي بي بي
 بگويد تـأثيري مهـم در تحـوالت آتـي اينجـا خواهـد               هر چه كه خميني   . اهللا امتناع ورزيد    آيت

 نفـري   52 و ديگـر ايرانيـاني كـه در ليـست            دولت نظامي برخي از اعضاي حزب توده       .داشت
هر چند كه چندين نفر از وزراي كابينـه پيـشين در            . مفسدين قرار دارند را دستگير نموده است      

 يا دسـت  ژنرال خادمي. كند ليست هنوز كامل نيست    فكر مي  برند ولي سفير    بازداشت به سر مي   
 بـه   المللي تلويزيون ملـي ايـران       برنامه ديشب كانال بين   . شي زده و يا ترور شده است      كبه خود 

  . امام خيلي زود تمام شد12مناسبت وفات يكي از 
 در تالش براي به زانو درآوردن رژيم خواستار يك اعتصاب نشـسته             رسد خميني   به نظر مي  

  .ر هنوز اعتصاب استاي در ايران. بدون خشونت شده است
هـر سـه خانـه در يـك محلـه      . زا به خانه سه آمريكايي حمله شد شب گذشته با بمب آتش   

يكي از آپارتمانهايي كه با بمب به آن حمله شد هفته گذشـته قربـاني يـك واقعـه                   سكنه  . بودند
سفير درخواست نمود تا يك گروه اعزامـي پلـيس          . زا به طرف اتومبيلش بود      پرتاب بمب آتش  

  .در اين منطقه خاص مستقر شود
اي در مورد ايران بـراي         دقيقه 15ك برنامه    براي تهيه ي    گفت كه مايك واالس    آقاي شلنبرگر 

به احتمال زياد وي با شـاه صـحبت نخواهـد           . در تهران است  )  دقيقه 60(برنامه سيكستي مينتز    
  . پخش شدجمهوري از شاه از راديو تلويزيون ملي بيانيه حمايت رئيس. كرد

ما . افراد مقررات منع عبور و مرور جديد را رعايت كنند         كند همه      درخواست مي  آقاي ناس 
  .بايست خصوصاً از محدوديتهاي زماني در استقبال از ميهمانان در فرودگاه آگاه باشيم

اي در حجــم  العــاده افــزايش فــوق) اداره پــست (APOســرهنگ فــاين اوت متــذكر گرديــد 
  .باشد س مرتبط نميمراسالت پستي مشاهده كرده است و اين افزايش به فصل كريسم

 خسارت سختي را در خشونتهاي گروهي اخير تحمل          گزارش داد بانك ملي    آقاي جان ميلز  
دولت اكنون مشغول چاپ اسـكناس اسـت   . دن تخريب شد سيصد شعبه بانك ملي   . نموده است 

  براي درمان يك بيمـاري قلبـي بـه آمريكـا           قاي يگانه آ. تر خواهد نمود    كه آتش تورم را مشتعل    
 هـستند   نگار كه برخي از كيهان       روزنامه 25 گفت    به آقاي ميلز   MEAF از   آقاي كورونس . رود  مي

 از ژنرال دعوت رسمي به عمـل خواهـد آورد ولـي صـحبتهاي               آقاي بلومنتال . اند  دستگير شده 
 چنـد ژنـرال را بـه ليـست ميهمانـان            آقاي ميلـز  .  انجام خواهد داد   واقعيش را با آقاي كورونس    

  . خواهد افزودبلومنتال
 شـب گذشـته يـك سـخنراني طـوالني از             گزارش داد كـه سـفير شـوروي        كيسلمبراآقاي  

روسها در سخنراني .  بودموضوع اصلي روابط خوب ايران و اتحاد شوروي    . تلويزيون ايراد كرد  
  .از شاه و دولت حمايت كردند
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  148سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آبان 17 ـ 1978بر  نوام8  6846051978: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  احساسات ضدآمريكايي در دانشكده افسري ايران: نعنوا

 بـه سـه معلـم زبـان انگليـسي،           توسط برخي از دانشجويان دانـشكده افـسري       : خالصه. 16
  . برگردندآمريكايي گفته شد كه به آمريكا

  . حذف شده است21 تا 17
  :ـ جزييات22

 سرهنگ دوم  همسر پل دواير نوامبر وابسته دفاعي با خانم سيندي دواير7الف ـ عصر روز  
.  گفتگـو كـرد    نيروي هوايي در مورد احساسات ضدآمريكايي اخير در دانشكده افـسري ايـران            

ر همسران آمريكايي است كـه در دانـشكده زبـان انگليـسي تـدريس               ف يكي از سه ن    خانم دواير 
 سپتامبر در دانشكده به تدريس براي دانشجويان سال سوم كه سنشان به طور   26او از   .  كنند    مي

 و  18 و   17او در سه كالس كه بـه ترتيـب داراي           .  سال است مشغول بوده است     21،  22عادي  
دو همسر آمريكايي ديگر نيز به دانشجويان سـال سـوم درس            . دهد     است درس مي    دانشجو 24
 بر اساس ارزيابي خانم دواير    . كنند  نيز انگليسي تدريس مي   )  نفر 4 تا   3(چند پاكستاني   . دهند  مي

. ش ايران هستند  كنند و مابقي افسران ارت       ايراني غيرنظامي در دانشكده تدريس مي      4فقط حدود   
  .روند التحصيلي به هر سه نيروي ارتش ايران مي دانشجويان پس از فارغ

 با حدود  خانم دواير1978 نوامبر 5در : ب ـ ابراز احساسات ضدآمريكايي اخير دانشجويان 
 طبيعـي اسـت     اين امر كـامالً   .  دانشجو در فاصله زماني بين كالسها مشغول صحبت بود         12ـ15

مكالمـه از  . دانشجويان ميل دارند در خالل فاصله بين كالسها با معلمين صـحبت كننـد     چونكه  
بله من ايران   :  پاسخ ؟ آيا شما ايران را دوست داريد      :دانشجو به خانم دواير   :  بوده است  اين قرار 

دانـشجو بـا    ). و شايد كلماتي با اين معنـي      (را دوست دارم و دوست دارم در ايران زندگي كنم           
چرا من يك چـادر الزم      : پاسخ. شما يك چادر الزم داريد    :  گفت اي به خانم دواير     لحن موذيانه 

پاسـخ توسـط دانـشجوي      . بله: كنيد؟ پاسخ توسط همان دانشجو      ، شما از من پشتيباني نمي     مدار
 سپس دانشجوي ديگر گفت شما بايـد بـه آمريكـا          . كنم  يها حمايت مي  نه من فقط از ايران    : ديگر

شـما و شـوهرتان تمـام پـول مـا را از مـا               : چـرا؟ پاسـخ دانـشجو     :  گفت خانم دواير . برگرديد
نـه  : دانشجو پاسـخ داد   . فسر ارتشي است  نه شوهر من يك ا    :  اظهار داشته  خانم دواير . گيريد  مي

: گيـرد؟ پاسـخ خـانم دوايـر         مي)  ريال 10(او چند تومان    . دهند  ايرانيها به شوهر شما حقوق مي     
شـما  :  پاسـخ دانـشجو    .شـود   شود بلكه بـه دالر پرداخـت مـي          حقوق او به تومان پرداخت نمي     

نه دانشجويان (حدود سه دانشجو .  برگرديديد و بايد به آمريكا   گير   تمام پول ما را مي     هاآمريكايي
  سرهنگ نافـذي   78 نوامبر   7در   .تان برگرديد   شما بايد به خانه   : به ديگران پيوستند  ) خانم دواير 
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 آمدند تا جريان كار كـالس را         و يك ژنرال ناشناس به كالس خانم دواير        سرپرست خانم دواير  
ما يك :  به ژنرال و سرهنگ گفت   يك دانشجو در كمال تعجب خانم دواير      . زيرنظر داشته باشند  

گفت در اين لحظه    ) وابسته نظامي ( به افسر گزارشگر     خانم دواير . خواهيم  معلم فارسي زبان مي   
تمام صحبتها  . ژنرال و سرهنگ شروع به ايراد يك سخنراني طوالني بر عليه دانشجويان نمودند            

  .فهميد و دانشجويان يك تودهني محكم دريافت كردند  نميربه فارسي بود كه خانم دواي
همـسر افـسر دفتـر      (راز احساسات ديگر دانشجويان به يـك معلـم آمريكـايي ديگـر              ـ اب  ج

نام توسط (  گفت كه خانم ايكس ) وابسته نظامي ( به افسر گزارشگر     خانم دواير ): تحقيقات ويژه 
) خانم ايكس(به وي گفت كه اخيراً همين اتفاق براي او         ) ته شد افسر گزارشگر مخفي نگاه داش    

  برگرديد و بـه دوسـتان آمريكـايي        شما بايد به آمريكا   :  نيز گفته شد    به خانم ايكس   .افتاده است 
 اين اطالعات را بـراي افـسر گزارشـگر          شوهر خانم ايكس  .  برگردند خود نيز بگوييد به آمريكا    

  .تأييد كرد
نـشگاه  اين اسـتاد ايرانـي در دا      :  افكار استاد غيرنظامي فرهنگ ايران در دانشكده افسري        -د
 گفت كه دانـشجويان وي بيـشتر        استاد به خانم دواير   . كند     و دانشكده افسري تدريس مي     تهران

 چه هست تا اينكه ميل به يادگيري فرهنـگ          مايل هستند بدانند افكار دانشجويان دانشگاه تهران      
 موافق سپس استاد اينطور ادامه داد كه وي با افكار دانشجويان دانشگاه تهران. ه باشندايران داشت

  .نيست
 يـك اقـدام انـضباطي عـادي در دانـشكده افـسري            : ـ انضباط دانشجويي دانشكده افسري      ه

 به افـسر گزارشـگر گفـت اخيـراً يكـي از مبـصران               خانم دواير . تراشيدن سر دانشجويان است   
توانـست ايـن       نمـي  خانم دواير . اند  كالسهاي او كه يك دانشجوي عالي است سرش را تراشيده         

تـرين دانـشجويان او بـوده         موضوع را باور كند چونكه اين دانشجو يكي از بهتـرين و منـضبط             
 گفت دو نفراز دانشجويان سر يك كالس به خواب رفتنـد و ايـن               به خانم دواير  دانشجو  . است

دانشجو از تراشيده شدن سرش ناراحت نبود و        . مسئوليت او بوده است تا آنها را بيدار نگهدارد        
  .وي فقط از تراشيده شدن سرش خجالت زده بود. اقدام دانشكده را قبول داشت

 به افسر گزاشگر اظهـار داشـت كـه در گذشـته             خانم دواير : االت گذشته دانشجويان  ـ سؤ و
  :اند دانشجويان اين سؤاالت را مطرح كرده

  كنند به چه ترتيبي است؟ اشل حقوقي خارجياني كه در دانشكده افسري كار مي) 1(
  چقدر است؟) شما(حقوق شوهر ) 2(
  مبيل داريد؟آيا شما اتو) 3(
  شويد؟ چرا شما زمانيكه اتومبيل داريد اتوبوس سوار مي) 4(

 معتقد است كه چنين سؤاالتي كه از معلمـين ديگـر نيـز شـده اسـت سـؤاالتي                    خانم دواير 
  .شود معمولي هستند كه از يك معلم خارجي پرسيده مي

 اظهار داشت كه در اواخـر سـپتامبر   خانم دواير:  با ديگر معلمينز ـ گفتگوهاي خانم دواير 
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هاي داخلي فعلي در ايـران را بـراي وي            اش در مورد كشمكش     يك سرهنگ ارتش ايران فلسفه    
بازرگانـان و تـاجران ايرانـي ايجـاد          گفت كه اين آشوب توسط       او به خانم دواير   . تشريح نمود 

سرهنگ اضـافه نمـود افرادمـذهبي مـساجد         . اند  زدن مساجد بوده    شده و بازرگانان محرك آتش    
سرهنگ اينطور به سخنانش ادامـه داد كـه مـردم ايـران هـيچ نـوع                  .زنند  خودشان را آتش نمي   

مـوقعي كـه    . غروري نسبت به كشورشان ندارند و فقط ارتش براي كشورشان خواهـد جنگيـد             
 با ايـن   سؤال نمود كه نظرش راجع به آشوب اينجا چيست؟ خانم دواير       سرهنگ از خانم دواير   

هايشان را در خانـه و دور از خيابانهـا نگـاه              چرا پدران و مادران ايراني بچه     : سؤال پاسخ داد كه   
ها وجـود نـدارد و ايرانيهـا مردمـي            گونه انضباطي در خانه     هيچ:  داد دارند؟ سرهنگ جواب    نمي
  .سواد هستند بي

وابـسته  (اين اولين باريست كـه افـسر گزارشـگر          ): دفتر وابسته دفاعي  ( تهيه كننده    نظريات
يابد كه در دانـشكده افـسري احـساسات ضـدآمريكايي وجـود               هايي دست مي    به نشانه ) دفاعي
ن احساسات توسط دو نفر از همسرهاي افسران نظامي تأييد شده، افـسر             به لحاظ اينكه اي   . دارد

 گفتگوهـايش را بـا ايـن    خانم دوايـر .كند  بندي مي   گزارشگر اين اطالعات را بسيار صحيح طبقه      
و فقـط    هـستند    كند اكثريـت دانـشجويان طرفـدار آمريكـا          حرف خالصه نمود كه وي فكر مي      

از دانشجويان ايـن احـساسات ضـدآمريكايي را بـا گـستاخي ابـراز               ) درصد ناچيزي (معدودي  
به طور خالصه شعارهاي ضدآمريكايي كه در جوامع غيرنظامي از طريق نامه، تلفن و              . دارند  مي

ايـران نفـوذ   ) دانشكده افـسري  ((West point)اظهارات شفاهي مستقيم ابراز شده است اكنون به 
كند كه اين يك شرايط غيرعـادي باشـد چونكـه خيلـي از               افسر گزارشگر فكر نمي   . ستكرده ا 

انـد و اكنـون       دانشجويان كه دوسـتان صـميمي سـابق و همـشاگرديهاي زمـان دبيرسـتان بـوده                
بـراي  ) يابند  در حال حاضر در كالسهاي دانشگاه حضور نمي       ( هستند   دانشجوي دانشگاه تهران  

افـسر گزارشـگر فقـط از تهـور چنـد           . انـد   داشـته    اين احساس ضدآمريكايي را ابراز مـي       ماهها
ت خود را به معلمين آمريكايي ابـراز داشـتند متعجـب            ادانشجوي معدودي كه مستقيماً احساس    

  .است
  

  149سند شماره 
  1357 آبان 17 ـ 1978 نوامبر 8  خيلي محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10956 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر8،  امنيتي  ـگزارش سياسي: موضوع

 به طور كلي آرام است ولي گزارشاتي از تظاهرات امروز يا فـردا و احتمـال                 تهران: خالصه
زا مـورد      آتـش   محل اقامت سه آمريكـايي بـا بمـب        . دارد نوامبر وجود    10شورش مسلحانه در    

خروج حائز اهميت شهروندان آمريكايي ـ يك اعالميه دستي بـه خارجيـان    . حمله قرار گرفت
 بـا   شمار، سـفير شـوروي      دستگيريهاي بي .  روز ايران را ترك كنند     30دهد كه ظرف      هشدار مي 
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  .پايان خالصه. كند مردم ايران صحبت مي
 شرايط مـشابهي     و شيراز   و تبريز   به طور كلي آرام است و كنسولگريها در اصفهان         ـ تهران 1

 در شـب    اي از اجتماعاتي در گورستان تهران       سفارت گزارشات تأييد نشده   . كنند  را گزارش مي  
 شـايعه قـوي در مـورد        .مزاحمت نيروهاي امنيتي مواجه نشد دريافت داشته است       گذشته كه با    

 ظرف امروز يا فردا وجود دارد كه شـامل حمالتـي            اي در تهران    دعوت به تظاهرات وسيع توده    
 نـوامبر   11تر در مورد شروع جهـاد در          يك شايعه ضعيف  . باشد  ها نيز مي    به بانكها و سفارتخانه   

باشد ولي روز سالگرد حمله گروهي      اين روز عيد قربان است كه عيد مسلمانان مي        (رد  وجود دا 
منبـع سـفارت گـزارش      ). باشـد    مـي   در جاده كرج   1977تروريست به جلسه مخالفين در سال       

. اشـت  گـسيل د    تانك ديگر به جنوب تهـران      40كند امروز دولت براي جلوگيري از دردسر            مي
 نـوامبر گـزارش     6 را در     نفر در همدان   5 و    كشته در تهران   6منبع مطبوعاتي شايعه تأييد نشده      

 رفت و آن شـهرها را كـامالً          و قزوين  ، همدان يك منبع مورد اعتماد ديروز به كرمانشاه      . كند  مي
  .فتآرام يا
سـفارت يـك اعالميـه      . انـد   اهميت ديگر عادي شـده      هاي ضدخارجي و وقايع كم      ـ نوشته 2
گـذاري در     گروهـي كـه مـسئوليت بمـب       (نويس از گروه توحيدي صف در دسـت دارد            دست

 روز  30دهـد ظـرف       كه به تمام خارجيان دسـتور مـي       )  را برعهده گرفت   اتوبوس بل هليكوپتر  
 اسـتاد آمريكـايي دانـشگاه ديـروز         10كند     گزارش مي  كنسولگري اصفهان . رك نمايند ايران را ت  

كند اگـر بـه       نويس با آدرسهاي شخصي دريافت نمودند كه به آنان اخطار مي            يادداشتهاي دست 
كنـد    يكنسول همچنين گزارش م   . هايشان ماندند   آنان در خانه  . دانشگاه بيايند كشته خواهند شد    

يادداشـت  .  نصب شد  هاآمريكايييادداشتهايي مبني بر تهديد به مرگ روي شيشه جلوي اتومبيل           
كه در جاي ديگر » س ز«مسجد مرموز و كلمات متقاطع با سه نقطه و حروف       ) نام يك (حاوي  

حملـه  زاد مـورد       محل اقامت سه آمريكايي با بمب آتـش        ديشب در تهران  . آمد بود   به چشم مي  
در يك مورد شهروند آمريكايي در طبقه سوم سكونت دارد ولي اتومبيل وي قـبالً               . قرار گرفت 

. گونه جراحت يا خسارت مهمـي بـه بـار نيامـد             هيچ. زا قرار گرفته بود     مورد اصابت بمب آتش   
 در آن اشتغال دارنـد گمـارده        هاآمريكاييارتش ايران محافظيني را در خارج از دفاتر مركزي كه           

يـك  . انجام نـشده اسـت     هاآمريكايي سال پيش و از زمان ترور        2گويد اين كار از       منبع مي . تاس
  .بازرگان آمريكايي كه مدت طوالني است در اينجا استقرار يافته تلفني تهديد به مرگ شد

آي بـي   .  در دست دارد   هاآمريكاييـ سفارت شواهد قابل اطميناني از عزيمت حائز اهميت          3
انـد    هاي آنان دسـتور داده       به كارمندان خود و خانواده      و هرين انيترتنال   پريشنر، كنترل ديتاكو  ام

هـا را خـارج        خـانواده   و يونايتـد تكنـولژيز     تگـزاس اينـسترومنتس   . كه از كشور خارج شـوند     
 براي ورود افراد جديد تا ژانويه مهلت تعيين كرده كـه در آن              بل هليكوپتر اينترنشنال  . سازند  مي

 125كـاهش   ايـن سياسـت بـه معنـاي     . قرار خواهد گرفت  هنگام وضعيت مورد ارزيابي مجدد      
اين تعداد عـالوه بـر آنهـايي اسـت كـه            . كارمند براي هر يك از ماههاي نوامبر و دسامبر است         
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  ). كارمند100بيش از (اند  اجازه خروج قبل از پايان مهلت گرفته
: ا عبارتند از  اينه.  مظنون مهم در مبارزه ضدفساد خود را اعالم نمود         12ـ دولت دستگيري    4

، )در امـور اجرايـي    ( وزير سابق مشاور     ، منوچهر آزمون   استاندار سابق خراسان   عبدالعظيم وليان 
 وزير سـابق اطالعـات و سـردبير    ، داريوش همايوني رئيس سابق ساواكاهللا نصير   ژنرال نعمت 

 وزير سابق تعـاون و امـور روسـتاها،           وزير سابق نيرو، منوچهر تسليمي     ، ايرج وحيدي  آيندگان
، مقام سابق شـهردار تهـران        قائم ، رضا شيخ بهائي    دبير سابق كلوپ شاهنشاهي    جمشيد بزرگمهر 

. بازرگـان برجـسته    يـك    ، و حـسن فـوالدي      دبير سابق كميتـه بازيهـاي آسـيايي        حسن رسولي 
ر ايـ    رئيس سابق ايران   گزارشات قابل اطمينان اشاره بر اين دارند كه قرار بود ژنرال علي خادمي            

دستگير شود ولي يا در مقاومت در برابر دستگيري كشته شده و يـا بـراي اجتنـاب از دسـتگير                     
اي در خصوص اينكه وي ترور شده اسـت را            پايه  اش داستان بي    خانواده(،  هكردشدن خودكشي   

رتبـه     مقـام عـالي    پرويـز ثـابتي   ). ـ مراجعه شود به گزارش سياسي امنيتـي ديـروز         اند  انتشار داده 
گزارشات متعددي از   .  نيز ظاهراً در ليست بوده است ولي قبالً از كشور فرار كرده است             ساواك

 دستگير شده است ولـي سـفارت از         دارند كه هويدا    هاي طرفدار دولت عنوان مي      جمله روزنامه 
رود بـه     كه احتمال مـي   (اين ليست   .  كسب اطالع نموده كه اين موضوع دروغ است        خود هويدا 

افرادي است كه مخالفين مدت مديدي است تقاضـا دارنـد بـه           شامل نام   )  نفر افزايش يابد   200
هاي امنيتي را اعالم ننمـوده ولـي بـه نظـر              دولت دستگيري . هاي زندان افكنده شوند     پشت ميله 

 و راديـو    نگـاران و خبرنگـاران كيهـان        رسد كه دستگيري برخي از جمله تعدادي از روزنامه          مي
به طوري كه گـزارش شـده دولـت نظـامي نـسبت بـه عكـسها و                  . ه باشد تلويزيون وجود داشت  

 4 در   پوشش تلويزيوني كه نشان دهنده تيراندازي سربازان به سمت دانشجويان دانشگاه تهـران            
امـروز آزاد   ) دو نفرشـان  ( به طوري كه گزارش شده خبرنگـاران         .باشد خشمگين شد    نوامبر مي 

  .شدند
 به طوريكـه گـزارش       و اطالعات و تهران ژورنال      ناشران كيهان   و مسعودي  زادهـ مصباح   5

شده با وزير جديد اطالعات در مورد شروع به انتشار مجدد بر اساس خودسانسوري به توافـق                 
هـا    در نتيجـه روزنامـه    . هـا ايـن توافـق را رد كـرد            روزنامه ناند ولي سنديكاي نويسندگا     رسيده

  .مانند همچنان بسته مي
 درخواسـت اجـازه جهـت سـخن گفـتن از             به مناسبت روز ملي شوروي     ـ سفير شوروي  6

 در سـخنانش كـه از تلويزيـون         او. تلويزيون براي مردم ايران را نمود و اجازه به وي داده شـد            
صـحبتها روال   . پخش شد روي تمايل به برقراري و حفظ روابط منسجم دوجانبه تأكيـد نمـود              

 در گذشته را دارا بود ولي زمان برگزاري اين يكي عالي            هاي مشابه در روز ملي شوروي       خطابه
  .بود

روزنامه جديد طرفدار ) لكس جداگانهمراجعه شود به ت(اند   وزير ديگر نيز معرفي شده    5ـ  7
 استعفا كـرده    دولت و نيز تنها روزنامه گزارش كرد كه فرهنگ سر رئيس دانشگاه پهلوي شيراز             
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دارد كه اطالع حاصل نموده اغلب استانها داراي اسـتاندارهاي            روزنامه همچنين اظهار مي   . است
  سوليوان                                                                                            .جديد خواهند شد

  
  150سند شماره 

  1357 آبان 17 ـ 1978 نوامبر 8  استفاده محدود اداري
  فوري. سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10957  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

  هاي   نوامبر در بسياري از وزارتخانه8حالت اعتصاب تا اواخر روز : موضوع
  دولتي و سازمانهاي بخش عمومي ادامه دارد

هاي زير هنوز هم به دليل توقف كارهـا           تواند تأييد كند كه فعاليت وزارتخانه       ـ سفارت مي  1
، كـشاورزي، مـسكن و      يبهداشت و رفـاه اجتمـاعي، بازرگـان        :انده است به حالت ركود باقي م    

كارمنـدان گمـرك   . عمران روستايي، صنايع و معادن، كار، نيرو، راه و ترابري و اقتصاد و دارايي    
ر ايـ  هـاي گروهـي اعتـصاب در ايـران     عليرغم اعالم رسـانه . اند نيز همچنان دست از كار كشيده   

 نسبتاً فعال است در حالي كه خـدمات اكثـر بانكهـاي ديگـر               بانك مركزي . همچنان پابرجاست 
 نـوامبر بـه حالـت عـادي         5اكنون باز هستند به دليل صدمات ناشـي از آشـوبهاي                 كه هم  تهران

توان به يك سردرگمي      ا مي وضع موجود در ساختمان مركز ارتباطات راه دور ر        . بازنگشته است 
دهنـد بلكـه محـل كـار      كارمندان ايراني نه تنها به اعتـصاب خـود ادامـه مـي       . كامل تشبيه نمود  

خدمات تلگرافي و تلكسي به حالـت       . اند   را قفل كرده   المللي بل   همكاران آمريكايي شركت بين   
  .برد كه يك شركت برق دولتي است در اعتصاب به سر مي رتواني. تعطيل درآمده است

اي بر خاتمه دادن بـه مـشكالت          ـ به روي كار آمدن يك دولت نظامي هنوز تأثير برجسته          2
كارگري در بخشهاي دولتي و سازمانهاي بخش عمـومي نگذاشـته اسـت و احتمـاالً در بخـش               

ـ . خصوصي نيز تا به امروز به همان ميزان ناموفق بـوده اسـت       ا ايـن حـال كارمنـدان سـفارت     ب
رود كارمندان آنها پس      اند مبني بر اينكه انتظار مي       وزارتخانه دريافت كرده  گزارشهايي از چندين    

اين تعطـيالت   .  نوامبر به سر كار بازگردند     12از پايان سه روز تعطيالت مذهبي فعلي در تاريخ          
 حمل و نقل ناشـي از آن، در واقـع ممكـن اسـت                و عدم  همراه با اثرات كمبود بنزين در تهران      

. حداقل تا حدي مسبب عدم پاسخگويي به درخواست دولت در مورد بازگشت بـه كـار باشـد                 
  سوليوان                       .سنجش نهايي در روز يكشنبه و روزهاي بعد از آن خواهد بود

  
  151سند شماره 

  1357ان  آب17 ـ 1978 نوامبر 8  يسر
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10959ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر6 تا 4رفتار نظاميان در : موضوع
نـشيني    اهد اتخاذ سياست عقب    نوامبر ش  5تعدادي از شاهدان عيني قابل اعتماد در        : خالصه
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 6 تـا    4كنندگان بودند كه با رفتار مـشاهده شـده ارتـشيها در               از جانب نظاميان در مقابل تظاهر     
هاي احتمالي براي اين كـار پيچيـده هـستند، بايـستي بـر اسـاس                  انگيزه. نوامبر مغايرت داشت  

ردد بـه آن نگريـسته      ها يا مخالفين برداشت گـ       ترين تعبيرات كه ممكن است توسط رسانه        ساده
  .شود
نگـاران قابـل       نوامبر از جملـه روزنامـه      6 تا   4ـ سفارت با تعدادي از شاهدان عيني وقايع         1

انــد و همچنــين شــهرونداني كــه در  اعتمــاد آمريكــايي كــه هــر ســه روز را در خيابانهــا بــوده
  .اند گفتگو كرده است كشمكشهاي مختلف درگير شده

 نـوامبر يـك موضـع آمـاده بـاش      5ارتش در . كسان استبرداشت از توضيحات همه آنها ي     
 نـوامبر و    4كه با رفتار مشاهده شـده آن در         ) روز بحراني در اغتشاشات ايران    . (اتخاذ كرده بود  

  . نوامبر پس از اينكه دولت نظامي معرفي شد مغايرت داشت6در 
 زمـاني كـه   ن نـوامبر در دانـشگاه تهـرا   4نگار با تجربـه گفـت سـربازان در       ـ يك روزنامه  2

. دانشجويان از دانشگاه به بيرون هجوم آوردند صف آتش تشكيل داده و آنان را متفرق ساختند               
شـدند سـربازان فقـط ايـستادند و تماشـا             روز بعد هنگامي كه دانشجويان از دانشگاه خارج مي        

نگار حضور داشتند و متوجه       كاري بود چندين روزنامه   مركز خراب  كه   در خيابان شاهرضا  . كردند
كننـدگان بـراي      اي در تـالش تظـاهر       اند ولـي مداخلـه      شدند كه سربازان در كنار خيابان ايستاده      

رسيد    اقدام كردند كه به نظر مي      سربازان فقط هنگامي   . مواد براي آتش زدن ننمودند      آوري  جمع
 كه در هنگـام غـارت و چپـاولگري سـاختمان وزارت             يك آمريكايي . اند  مردم به مخاطره افتاده   

 به آنجا مراجعه نموده بود گفت زماني كه تظاهركنندگان بـه سـاختمان داخـل شـدند                  اطالعات
ـ              د كمـك كردنـد تـا از        سربازان در كنار ايستادند ولي به افرادي كه در ساختمان گير افتاده بودن

نگار انگليسي كه با دو شاهد عيني گفتگو كرده بود گفت قبل              مهيك روزنا . محوطه خارج شوند  
 سـرباز   زاز حمله به ساختمان سفارت انگليس كه قبالً گـزارش شـد يـك كـاميون نفربـر پـر ا                    

 نوامبر به خيابانها رفته بودند گفت حالت سربازان         6نگاري كه در      روزنامه. سفارت را ترك كرد   
كردند و تظاهركننـدگان      رت گروههاي كوچك حركت مي    تر بود كه به صو      از روز قبل تهاجمي   

شاهدان متوجه شـدند كـه درصـد سـربازان نـسبت بـه              . نمودند  را با شتاب بيشتري متوقف مي     
  . نوامبر از روز قبل آن كمتر بود5تظاهركنندگان در 

مخـالفين و   . ـ ما در مورد انگيزه ارتش در خالل اين دوره از منابعي چند تحقيـق كـرديم                3
ديگر مدعي هستند كه ارتش بر اساس دستورات شاه يا فرماندهان ارشد ارتـشي تعمـداً                برخي  

با در نظر گرفتن مـضمون مـشورتهاي        . در كنار ايستاد تا مستمسكي براي حكومت نظامي بيابد        
 نوامبر اين توضيح به نظر مـا  5 ـ  4ناپذير بودن حكومت نظامي در دوره  دولت و درك اجتناب

از طرف ايرانيان مطلع اين فرضيه عنوان شده كه ارتش تمايل به متهم شدن               .آيد  خيلي ساده مي  
مـود و بـا     اندازي حمام خون نداشت و در نتيجه از حمله به تظاهركننـدگان خـودداري ن                به راه 

افـسر ارشـد    . ( انسانها در مقابل از دست دادن صـيانت خـود نمـود            آگاهي اقدام به نجات جان    
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اي گـزارش     همين مطلب را اظهار نمود كه توسط تلكس جداگانـه         ارتش به دفتر وابسته دفاعي      
كنند برخي از فرمانـدهان حجـت خـود را بـه تظاهركننـدگان كامـل                  ديگران فكر مي   .)شود  مي

بـا در نظـر داشـتن       . شود خيالشان آسوده باشـد      ساختند تا هنگامي كه نمايشنامه دولت اجرا مي       
ر تمام منطقه مركز شهر تقريباً يكي بوده، احتمال         نظرات شاهدان عيني كه رفتار تمام سربازان د       

رود كه به ارتش به هر دليلي دستور داده شده بود كه با شدت از ساختمانها و امـوال                     بر اين مي  
 و امراي ارتـش در      بحثهاي مستمر و گاهي اوقات برخورد بين دولت شريف امامي         . دفاع نكنند 

تمه دادن به تظاهرات از چه مقدار نيرو بايستي استفاده شود ممكن اسـت  خصوص اينكه در خا  
كند كه پوشـش      خط ديگر فكري عنوان مي    . به تصميم ارتش بر عدم خشونت كمك كرده باشد        

 نوامبر از عمليات ارتش در دانشگاهها، ممكن اسـت باعـث شـده              4تلويزيوني نسبتاً وحشتناك    
در هر حال بـا در      .  نوامبر گرفته باشد   5تر در     تر و نرم    مباشد ارتش تصميم به اتخاذ موضعي آرا      

شايد داستان كامالً صحيح اين قضيه هرگـز روشـن           .هاي چندگانه هشدار داد     نظر گرفتن انگيزه  
لوحانه آنگونه  هاي ساده هاي گوناگون بايد با برداشت  در هر حال با توجه به وجود انگيزه     . نشود

  سوليوان                                                       .خورد نمودشوند هوشيارانه بر كه عنوان مي
  

  152سند شماره 
  1357 آبان 17 ـ 1978 نوامبر 8  سرّي

  284443 ـ سي. واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
   و آسياي جنوبي، خاور نزديك اروپا دريكتمام نمايندگيهاي ديپلمات: به

  1978 نوامبر 8، 6گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
  .1978 نوامبر 8 روز 30/5ـ وضعيت ايران از ساعت 1
ساس طريقه اداره كردن مشاغل حـ     . ـ پنج پست كابينه امروز توسط غيرنظاميان اشغال شد        2

كشور با مـشكالت    . مشخص نيست )  و بانك مركزي   سازمان برنامه و بودجه   : مثالً(دولت ايران   
ه آشكارا براي دست و پنجه نرم كـردن         دحادي رودررو است و رهبريتي كه تاكنون منصوب ش        

ت سخت دوري جـسته شـود الزم اسـت كـه            اگر قرار باشد كه از مشكال     . با آن مناسب نيست   
  .استعدادهاي اقتصادي كشور در حمايت از دولت نظامي بسيج شود

العمـل    ـ يك عضو برجسته مخالفين به مقامات سفارت گفت كه همقطاران وي در عكس             2
اين شخص معتقـد بـود   . اند نسبت به بدست گرفتن قدرت از طرف نظاميان دچار اختالف شده  

ترين زمان ممكنه دنبال شود ممكن اسـت           اگر با يك ائتالف ملي در كوتاه       كه يك دولت نظامي   
اي بـا      در مورد هرگونـه معاملـه      يك مخالف ديگر اظهار داشت كه مخالفت خميني       . موفق شود 

  ٭ .گيرد شاه جلوي ائتالف را مي
                                                                 

  .م. شده استدوبار تكرار ) 2( در اصل سند شماره ٭
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هاي نظامي در چندين شهر ايران        غيرنظاميان مسلح به گشتي   كند     گزارش مي  ـ يونايتدپرس 3
در هرحـال سـفارت گوشـزد       . اي وجـود داشـت       تيراندازيهاي پراكنده  حمله كردند و در تهران    

 هـا آمريكايي عدد كوكتل مولوتف بـه طـرف خانـه           3. رسد  كند كه شهر خيلي آرام به نظر مي         مي
 به دنبال كارهاي روزمره      در تهران  هاآمريكايي.  وجود نياورد  گونه جراحتي به    پرتاب شد كه هيچ   

 وجـود   هـا آمريكايياي درباره حمالت احتمالي تروريستي بـر عليـه            نگراني فزاينده . خود هستند 
  .دارد

ارتـش بنـزين   . يابـد  ـ اعتصابات به منظور زيان رسانيدن به اقتصاد به طور جدي ادامه مي    4
در توليد كپسولهاي گـاز كمبودهـايي وجـود دارد و           . باشد  ولي توليد پايين مي   وارد كرده است    

  ونس                                                .پول نقد به علت حمله به بانكها كمياب شده است
  

  153سند شماره 
  1357 آبان 17 ـ 1978 نوامبر 8  سرّي

  284753 ـ سي.دي واشنگتن ،وزارت امور خارجه: از
  تمام نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا، خاور نزديك و آسياي جنوبي: به

  1978 نوامبر 8 ـ 7گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع
  1978 نوامبر 8 روز 30/15ـ وضعيت ايران از ساعت 1
اي كـه بـراي فـردا          است، لكن شايعات مبني بـر تظـاهرات تـوده          ـ وضعيت همچنان آرام   2
. باشـد بـه قـوت خـود باقيـست             ها مي   ريزي شده و شامل حمالتي به بانكها و سفارتخانه          برنامه

 نـوامبر كـه روز تعطيـل مـذهبي اسـت و             11تري در مورد خشونت مجدد در         اهميت  شايعه كم 
برخـي  . باشـد وجـود دارد    مـي 1977 اولين سالگرد حملـه بـه يـك جلـسه مخـالفين در سـال             

، هـريس   ، كنترل ديتا كورپريـشن     ام . بي .هاي آنان از آي      از جمله كارمندان و خانواده     هاآمريكايي
 بـل هليكـوپتر   . شوند   آماده ترك ايران مي    ، و يونايتد تكنولوژي   تگزاس اينسترومنت ،  اينترنشنال

رزيـابي  براي ورود افراد جديد تا ژانويه مهلت تعيين كرده كـه در آن هنگـام وضـعيت مـورد ا                   
 نفر  41000 فقط شامل چند صد نفر از        هاآمريكاييمجموع كاهش در تعداد     . گيرد  مجدد قرار مي  

زا سفارت    به دنبال حمالت به منازل سه آمريكايي با بمب آتش         . شود  كل جمعيت آمريكايي مي   
اي كه مورد حمله قرار گرفته است را نموده و براي             درخواست مراقبت بيشتر پليس از محدوده     

آيد، محافظيني از جانب خود نيـز در          طمينان يافتن از اينكه پوشش حفاظتي كاملي به عمل مي         ا
  .محل گمارده است

 نوامبر خواهد بود كه اميد دارد كاركنـان اعتـصابي   12ـ محك آزمايش دولت روز يكشنبه     3
بحـران در بخـش صـنعت نفـت بـاال           .  روز تعطيالت مذهبي به سركارشان بازگردنـد       3از  پس  
 2/1 نوامبر نشان دهنده كاهش بيشتر در توليد اسـت، كمتـر از              8ارقام اوليه براي روز     . گيرد مي

به طوري كه گزارش شـده    . ميليون بشكه توليد شد كه در حدود نصف آن آماده صادرات است           



288  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

  .اند  را رد كردهكاركنان آخرين پيشنهاد شركت ملي نفت ايران
اند و جمـع كـل انتظـار             مقام سابق اكنون دستگير شده     52 گزارشات مطبوعات    ـ بر اساس  4
كننده   هايي كه ديروز شاه به يك مالقات        عليرغم اطمينان .  نفر افزايش يابد   200رود به حدود      مي

زيـر پيـشين امـروز در ميـان         و   نخـست   بازداشت نخواهـد شـد ولـي هويـدا         داده بود كه هويدا   
اي بـراي     شاه به وزير دادگستري دستور داده است كـه دادگاههـاي ويـژه            . دستگيرشدگان است 

. محاكمه مقامات عاليرتبه پيشين كه متهم به فساد و سوءاستفاده از قدرت هستند تـشكيل دهـد                
عـضاي خـانواده    اي ويژه براي تحقيق در مورد منابع ثروت و دارايي كليـه ا              شاه همچنين كميته  

  .نتايج تحقيق در عرض دو ماه براي عموم  انتشار خواهد يافت. سلطنتي تشكيل داده است
  ونس

  
  154سند شماره 

  1357 آبان 18 ـ 1978نوامبر  9  محرمانه
  استمپل. دي.جي: از

  گزارش مباحثات: موضوع
سسه ارتباطات و توسعه    ؤ از م  ؛ مجيد تهرانيان   از بانك عمران    شهريار آهي  :كنندگان  شركت
، معـاون دسـتيار وزيـر؛ جـورج         ، مسئول امور ايـران؛ اسـتفن كـوهن        ؛ كارل كلمنت  ايران
تـاريخ و مكـان برگـزاري    ، مسئول بخش سياسـي؛      ، مشاور سياسي؛ جان استمپل    يسلمراك

   مؤسسه ارتباطات و توسعه ايران- نوامبر6:مذاكرات
  وضعيت سياسي ايران

 نظرات جالبي در ارتبـاط       و تهرانيان  مان كه دو ساعت و نيم طول كشيد، آهي          در طول بحث  
هـاي    ي سياسـت     دربـاره  كـوهن . با ابعاد سياسي و اجتماعي بحران كنوني ايران مطرح سـاختند          

ثيرش بر ايران صحبت كرد و جمع حاضر در         أ در زمينه حمايت از حقوق بشر از حيث ت         آمريكا
هـاي     بدون محركي كـه سياسـت      ا ادامه داد كه آيا بحران سياسي تهران       له بحث ر  أمورد اين مس  

  .كرد يا خير  ايجاد كرده است، بروز ميحقوق بشر آمريكا
  
  :هاي وضعيت موجود ريشه

اه تمايـل دولـت ايـران بـه          از حقوق بشر بـه همـر        معتقد بود كه حمايت دولت كارتر      آهي
هاي   گشايش فضاي سياسي وضعيتي را ايجاد كرد كه در آن دولت ايران در زماني كه نارضايتي               

  .هاي سياسي كاست اقتصادي رو به افزايش بود، از كنترل
 و  هـايي نظيـر جبهـه ملـي          ساله اپوزيسيون سياسـي، جنـبش      15 تا   10ي سركوب     در نتيجه 
ديد كه    اپوزيسيون خود را مجبور مي    . هاي زيرزميني روي آورده بودند      ي به فعاليت  نهضت مذهب 

به مذهب روي آورد و طي چند سال گذشته نفوذ مذهب در تمامي شئونات زندگي مردم ايران                 
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هـد  د   گفت كه تحقيقات موسسه ارتباطات و توسعه ايران نشان مـي           تهرانيان. آشكارتر شده بود  
آنهايي كه بـا    . ترين طيف ايدئولوژيك تعلق داشتند      انديش   درصد از دانشجويان به جزمي     60كه  

شـوند، حتـي نهـضت        رژيم كنوني مخالف بودند نـاگزير بـه اپوزيـسيون مـذهبي متمايـل مـي               
  . آغاز كرد1971هايي كه فعاليت خود را از سال  چريك
  

  :تحوالت جاري
در [هاي آمريكا در حمايت از حقوق بشر احتماالً تاثير شاياني   سياست معتقد بود كه  كلمنت

نداشته است؛ بلكه با گـشايش فـضاي سياسـي تـرس مـردم هـم از                 ] ايجاد بحران كنوني ايران   
پذير اسـت؛ و      ها نشان داد كه نظام ايران آسيب         ريخت و همچنين تحركات اوليه چريك      ساواك

جمع حاضر هم عقيده بودند كه گشايش فضاي        . هايي دارد    هم ضعف  اكمردم فهميدند كه ساو   
 آهـي . كن كردن آن شده بـود       سياسي بالفاصله منجر به مبارزه با فساد مالي و تالش براي ريشه           

 گفت كه يك راه بهتر براي گشايش فضاي سياسي اين بود كه اين كار مرحله به مرحله صورت  
توانست از موضع قدرت اقدامات بسياري صورت دهد تا اينكه تحت فـشار               شاه مي . گرفت  مي

  . مجبور به اعطاي امتياز باشد
  

  :ساختار حزبي
 رسـتاخيز  معتقد بودند كه حزب       و آهي  تهرانيان. بحث به تحول احزاب سياسي كشيده شد      

. توانست ساختار يا شكل مطلـوبي داشـته باشـد           يك فاجعه بود، زيرا چنين حزبي هيچگاه نمي       
 سياسي ايجاد نكـرد و در مراحـل بعـدي نيـز اميـدي نبـود كـه بـر                  هيچ انگيزه  حزب رستاخيز 

گيـر  » حزب« دو مفهوم متفاوت از       معتقد بود كه شاه بين     آهي. هاي دولت تاثير بگذارد     سياست
 تأمينگروهي از كارمندان اداري كه به انگيزه        (حزب رستاخيز به معناي يك سازمان       . افتاده بود 

و حزب به معنـاي منتقـد دولـت كـه بـه اعـضايش امكـان        ) كنند شان فعاليت مي منافع شخصي 
  .  ناموفق بودهاي دولت را زير سئوال ببرند و بر آن تاثير بگذارند، دهد سياست مي

 گفت كه مجلس ايـران احتمـاالً سـاختار حزبـي بـه معنـاي غربـي آن را نخواهـد                      تهرانيان
ها اصوالً مردماني استبدادطلب هـستند كـه بـين دو قطـب انقيـاد و                  او گفت كه ايراني   . پذيرفت

 كـامالً  1970 در اوايل دهه هاي كنترل شده ساواك اين ددمنشي در فعاليت  . ددمنشي در نوسانند  
يافـت كـه اوج    انقياد نيز احتماالً در رقابت براي جلب نظر شاه و يا رهبر نمود مـي           . مشهود بود 

 نيـز آنهـا سـعي     و ايران نوين   حتي در دوره فعاليت احزاب مردم     . هاي درباري بود    بازي  سياست
  . كنند شان بدهند كه احزاب فوق براي جلب نظر شاه با يكديگر رقابت ميداشتند ن

  
  :تحول شاه در ايران

 اين نظر جالب را مطرح كردند كه مردم بـا ديـدن شـاه ضـعيفي كـه تحـت               و آهي  تهرانيان



290  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

 معتقـد بـود كـه       كلمنـت . سـوزد   ميفشارهاي داخلي و خارجي قرار دارد، واقعاً دلشان برايش          
جمع حاضر با اين نظر موافق بودند كه        . دانند  هاي مصدر قدرت را انساني ذاتاً ضعيف مي         ايراني
كند و اينكـه اعـالم حكومـت نظـامي از سـوي شـاه                 ي از اين تاكتيك استفاده مي     اهللا خمين   آيت

پس از سالها ايـن     .  از آن استفاده نكرده بود     1949ين نوع نظام بود كه شاه از سال         بازگشت به ا  
وقتي او به هنگام پـذيرش نظـام        . گفت  اولين بار بود كه شاه با لحني نرم و متواضعانه سخن مي           

خواهـد در چـارچوب       استفاده كرد واقعاً نـشان داد كـه مـي         » من«از  » ما«مشروطه بجاي ضمير    
 در پاسخ به يك سئوال فـوراً گفـت كـه اگـر شـاه گريـه                  انتهراني. طنت كند نظامي مشروطه سل  

هـا ايـن    كرد شايد برايش بهتر بود؛ به هر حال، نگرش كلـي او در طـول نطقـش بـه ايرانـي           مي
برخـي از   چنـد احتمـاالً     هر .احساس را داد كه او از وقـايع گذشـته واقعـاً درس گرفتـه اسـت                

هـاي حاضـر    حاضرين با برخي از نظراتي كه در باال ذكر شد، مخالف بودند ولي همه آمريكايي    
ايست كه در ذهن سياسي مردم        در جلسه احساس كردند كه اين بحث نشان دهنده بصيرت تازه          

هاي   برند، ايراني    عمر خود به سر مي     30 كه در نيمه دهه       و تهراني  آهي. ايران شكل گرفته است   
  . اند روشنفكري هستند كه تفكرات عميقي در ارتباط با روند سياسي داشته

  
  155سند شماره 

  1357 آبان 18 ـ 1978 نوامبر 9  سرّي
  285039 ـ  سي. واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
   و آسياي جنوبي، خاور نزديكتمام نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا: به

   تمامي مخاطبين1978 نوامبر 9 در 8گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع
  .اقدام فوري الزم را انجام دهند

  .1978امبر  نو9 روز 30/5ـ وضعيت ايران از ساعت 1
سه روز تعطيل آخر هفته كه به شـنبه يعنـي روز تعطيـل              .  مجدداً آرام است   ـ امروز تهران  2

 عـادي   يشود از امروز آغاز شـده و خيلـي از مـردم بـه گذرانـدن يـك تعطيلـ                     مذهبي ختم مي  
وجـود  گونـه گزارشـي از برخـورد          صداي تيراندازي در شهر شنيده شده ولي هـيچ        . اند  پرداخته
كننـد ولـي هـيچ         همچنان مشوش هستند و برخي از آنها كـشور را تـرك مـي              هاآمريكايي. ندارد

  .جمعي ندارد شباهتي به خروج دسته
ـ دولت انجام تحقيقي در مورد امور مالي خانواده شاه كه شامل يك بررسي در مورد بنياد                 3
كند كـه تحقيـق،     در نقل قول از منابع دربار گزارش مي رويتر. باشد را اعالم نمود      نيز مي  پهلوي

  :دارد كه   اظهار ميسفير سوليوان. دهد  را مورد بررسي قرار ميثروت خود شاه و نيز فرح
اين حركت نشانگر حساسيتي است كه از وحشت شاه از انتقادات گسترده نشأت گرفتـه و                

  .ت در جهت كاهش دادن اينگونه انتقاداتكوششي اس
سفير .)  و شاه باشد   حاصل بين سفير انگليس     اقدام دولت ممكن است ناشي از گفتگويي بي       (
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 عليرغم قولهاي شـاه مبنـي بـر          همچنين به دستگيري احتمالي سياستمداران جبهه ملي       سوليوان
  .كند ان آسيبي نخواهد رسيد اشاره مياينكه به آن

ر، مخابرات و صـنعت نفـت ابـراز         اي  ـ سفارت نسبت به بهبود در اعتصابات كاركنان ايران        4
يكـي از   . نسبت به افزايش در توليد نفت نيز مجدداً اميدهايي ابراز شده است           . كند  اميدواري مي 

 مديره شركت ملي نفـت      هيأت مديرعامل و رئيس      بركناري انصاري  درخواستهاي كاركنان نفت  
  .باشد كه اكنون در پاريس است  ميايران
ي وزيـر    به نخست  العملهاي اوليه خود نسبت به انتصاب ژنرال ازهاري          در عكس  ـ مسكو  5

 نـوامبر را بـه عنـوان آخـرين          5 در   اس خشونتهاي گسترده خياباني تهـران     ن. محتاط بوده است  
گونـه    هشدار براي شاه قلمداد كرد و از تغيير دولت به عنوان تصميم شاه ياد كـرد بـدون هـيچ                   

 گرفته و يا توسط ارتـش ايـران          صورت اي به اينكه اقدام مزبور به تحريك اياالت متحده          اشاره
آنـان  .  اخيراً گفته است دولت روسيه مثل ديگر قدرتهاي بزرگ است     خميني. تحميل شده است  

توانند شاه را  يك از آنان نمي ليكن هيچ. كنند منافعي در ايران دارند و بنابراين از شاه حمايت مي        
  نسو                                                                     .وي نزديك استپايان كار . حفظ كنند

  
  156سند شماره 

  1357 آبان 18 ـ 1978 نوامبر 9  خيلي محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11033 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر9 امنيتي  ـگزارش سياسي: موضوع
. انـد   آوري حـامي نمـوده       شـروع بـه تـالش در جمـع         وزراي كابينه نظامي ازهاري   : خالصه

نـه تأييـد    گو   كشته شدند ولـي هـيچ       نوامبر در شهر ساري    8 آلماني در    4اسرائيليها اعتقاد دارند    
اي از خشونت در نقاطي از استانها، برخـي از آنهـا شـامل گـزارش                  وقايع پراكنده . وجود ندارد 

خبرنگـار  . باشـد   گزارش شده كـه پزشـك شـاه تحـت تعقيـب مـي             . باشد  شورش مسلحانه مي  
يچ  بـه وقـت محلـي هـ        12از ساعت   . شايعات بسياري وجود دارد   . شود   اخراج مي  يونايتدپرس

  .پايان خالصه.  جريان نداردتظاهراتي در تهران
ي وزير جديد علوم و آمـوزش       الله  ـ به رئيس مستشاري نظامي گفته شد، درياساالر حبيب        1

بـه  .  نوامبر با رؤساي دانشگاهها كه استعفاهايـشان در جيبـشان بـود مالقـات نمـود                8عالي در   
 گروه را با صحبت متقاعد به ماندن بر سـر كارشـان نمـود               اللهي   كه گزارش شده حبيب    طوري

تعفا كـرده    گفت كه وي اس     به مأمورين سفارت انگليس     رئيس دانشگاه تهران   ولي دختر شيباني  
 وزير جديد مسكن از وكالي مخالف مجلس دعوت به عمل آورد و از آنان               ژنرال ربيعي . است

  .خواست كه در خالل بحران ملي با دولت همكاري نمايند
دانـد و      قبول مي    نمايندگي اسرائيلي گزارشي به دست آورده كه آن را از منبع قابل            هيأتـ  2

سـفارت  . اند  كشته شده واقع در كناره درياي خزر   آلماني در شهر ساري    4ن دارد كه    اشاره بر اي  



292  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

سوزي آرام بـوده      براي دو روز گذشته به غير از روزانه يك آتش          شيراز. قادر به تأييد آن نيست    
 نـوامبر آرام بـود و       8كنـد آن شـهر در          سفر كرده گزارش مـي      كه به اهواز   كنسول شيراز . است

 از حفاظهاي روبروي يكديگر با احتياط مراقب هـم          كارمندان و مديران شركت ملي نفت ايران      
  و زاهـدان   ، سـنندج  مراغـه ،  از زنجـان  .  در آنجا به عمليات نپرداخته اسـت       شركت نفت . بودند

ها از جملـه      بار ارائه شده كه به طوري كه گزارش شده خيلي           گزارشاتي مبني بر وقايع خشونت    
 داراي اسـلحه  هايي از اينكه ممكن است مخالفين در زاهـدان   نشانه. اند  افسران پليس كشته شده   

 گزارش تلفني از تيم فني نيروي هوايي در پايگاه وحدتي در نزديكي دزفول            . ود دارد باشند وج 
كنند و ممكن اسـت بـه داخـل پايگـاه             كند كه دهقانان مسلح، به برخي پلها حمله مي          اشاره مي 

كنـد حملـه بـه           گـزارش مـي     نزديك بـه اصـفهان     آباد  يك منبع آمريكايي از منطقه نجف     . بيايند
ساختمان شهرداري منجر به مرگ چندين نفر شد كه شايع است يك كودك شش ساله در ميان                 

  .آنان بود
 از وزارت خارجه جوياي توصيه در مورد كارمندانش شد و بـه وي              ـ نماينده سازمان ملل   3

 تا اطـالع   ندارند بهتر است كارمندان سازمان مللها واقعاً فعاليت گفته شد چونكه در وزارتخانه   
يك منبـع محلـي بـه دسـتيار       . وي همين دستور را به كارمندانش داد      . ثانوي در منازلشان بمانند   

 مـاه   3 مدت   ر تمام كارمندان خارجي خود را براي      اي  وابسته هواپيمايي غيرنظامي گفت كه ايران     
ر بتواند بدون آنها به فعاليت بپردازد كـه هـيچ ولـي اگـر               اي  اگر ايران . فرستد  به كشورهايشان مي  

در هر حال سفارت    . شوند  نتواند آنان مجدداً با پرداخت سه ماه حقوق عقب افتاده استخدام مي           
  . صادر شد لغو گرديداطالع حاصل كرد كه اين دستور پس از اينكه

تلفـن  . ـ افزايشي در تعداد تلفنهاي تهديدآميز تصادفي به خارجيـان وجـود داشـته اسـت               4
دانند و به آنهايي كه تلفـن شـده توصـيه             زنند نام مخاطب را مي      خيلي از اشخاصي كه تلفن مي     

اين صـورت   ساعت، يا دو هفته و يا اول دسامبر ترك كنند و در غير    24اند ايران را ظرف       كرده
  .شوند كشته مي

شـود    دستگير شده و از كشور اخـراج مـي     خبرنگار پاكستاني يونايتدپرس   ـ ساجد رضوي  5
  ).شود در تلكس ديگر گزارش مي(

ها و گزارشات خيلي مختصر راديويي هم ايرانيها و هم خارجيها را طعمه               ـ نبودن روزنامه  6
مثال اين موضوع قضيه نادرستي است در اين خـصوص كـه            . ين شايعات نموده است   تر  ربط  بي

بـه نظـر    .  واقع در شمال شهر كـشته شـدند         نوامبر در ميدان تجريش    8سه آمريكايي عصر روز     
رسد مخالفين در تالشند تا به وسيله تهديدات و با پخش شايعات فشار روانـي را بـر افـراد                      مي

  . مقيم افزايش دهندخارجي
 وجـود   هـيچ واقعـه يـا تظـاهراتي در تهـران            نوامبر 9 به وقت محلي روز      12ـ از ساعت    7

  .نداشته است
. باشـد   دكتـر مخـصوص شـاه تحـت تعقيـب مـي       ـ گزارش شده ژنرال عبدالكريم ايادي 8
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  ).برخالف شايعات قبلي. (باشند  كه از مخالفينند تحت تعقيب نميروهر و فبازرگان
  سوليوان

  
  157سند شماره 

  1357 آبان 18 ـ 1978 نوامبر 9  استفاده محدود اداري
   ـ فوريسي.  دياشنگتن و،وزارت امور خارجه: به  11034ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

  راي اعتصاب ايران: موضوع
ر پس از پايان يافتن ظاهري اعتصاب كه به دنبال افزايش مزايا صـورت              اي  ـ كارمندان ايران  1

اين مزايا عبارتنـد از حـق مـسكن و حـق     . گردند  نوامبر به سر كار خود بازمي     9ر روز   گرفت د 
از ر ايـ   گفت كـه پروازهـاي ايـران   ر به نماينده پان آمريكناي فضلي مديرعامل ايران . بازنشستگي

ر اميدوار است ابتدا بتواند دو      اي  ايران .روز يكشنبه شروع خواهد شد ولي نه مطابق برنامه اصلي         
 پروازهـاي داخلـي      از سرگيري برنامه  .  داير نمايد   و يك پرواز به نيويورك     پرواز روزانه به لندن   

  .باشد تر مي رايط حاد حكومت نظامي كه در اكثر شهرها مانع انجام كار است پيچيدهبه دليل ش
ر كه فضلي با آنها مذاكره كرده بـر درخواسـتهاي سياسـي             اي  ظاهراً كارمندان ايران  : نظريهـ  2

اس تجربيـات اخيـر     بـر اسـ   . انـد   كرد پافشاري نكرده    خود كه حصول به توافق را غيرممكن مي       
زنيم نيروهاي ضددولتي تالش كنند چنين توافقي را برهم بزننـد و شـايد بـه تهديـد                 حدس مي 

ر در شروع مجدد فعاليتهاي خود      اي  اگر ايران . گردند متوسل شوند    كارگراني كه به سر كار باز مي      
موفق شود دولت ايران اولين پيـروزي بـزرگ و          ) به جاي كارمندان نظامي   (با كارمندان خودش    

اندازي بخش خدمات و توليدات ضروري بـه دسـت            سمبوليك خود را در تالشهايش براي راه      
  سوليوان                                                                                                     .آورده است

  
  158د شماره سن

  خيلي محرمانه
  1357 آبان 18 ـ 1978 نوامبر 9  6846052078: شماره گزارش

  .سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،وابسته دفاعي آمريكا: از
  ناآراميهاي داخلي ايران: عنوان

 اين گـزارش حـاوي خبـر دربـاره وضـعيت كنـوني ايـران                )بندي  بدون طبقه : (خالصهـ  16
  .باشد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (:ـ جزييات22

 نوامبر مدير تيم فني نظامي و افسر رابط مستشاري در نيـروي دريـايي،               9 روز   7در ساعت   
در راه عـدم وجـود سـربازان مـسلح در           . اند  به سفارتخانه ترك كرده   منازل خود را جهت رفتن      
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 دقيقه 20تنها سربازاني كه در طول . شدند، مشهود بود مناطقي كه معموالً به خوبي محافظت مي
ايـن سـربازان    . اتومبيل سواري مشاهده شدند، چهار سرباز در نزديكي منطقه سفارتخانه بودنـد           

ترافيك بسيار سبك بود و اتومبيلهـا در صـفهاي طـويلي            .  محل را ترك كردند    8حدود ساعت   
به وسيله تلفن بـه مـدير   ) 2( منبع خبري   20/8در ساعت   . جلو پمپ بنزينها صف كشيده بودند     

.  كـارش را مجـدداً آغـاز كـرده اسـت        اطالع داد كه شركت هواپيماي ملي ايران       تيم فني نظامي  
ـ          گزارش داد كه چهار تانك چيفتن و عده         زميني وابسته نيروي  رز هـ    هاي سرباز را در محلـه چال

، نيـاوران، كاووسـيه و اغلـب        تانكهاي چيفتن و اسكورپيون در منطقه تجريش      . شهر ديده است  
نتريهـا متمركـز   سـربازان همچنـين در كال  . انـد  ميدانهاي اصلي شهر و منطقه بازار مـستقر شـده    

در طول مراحل اوليه حكومت نظـامي، سـربازان بـه صـورت منفـرد در چهارراههـاي                  . اند  شده
تاكتيكهـاي موجـود نيازمنـد    . انـد  هـاي خـارجي مـستقر شـده        اصلي، پمپ بنزينها و سفارتخانه    

ك باشند كه طبيعتاً ي     سيم متحرك و چندين كاميون مملو از سرباز مي          يگانهاي مجهز به راديو بي    
ايـن  . متري قـرار دارد   ميلي62/7خودروي فرماندهي نيز دارند كه در عقب آن مسلسل خودكار     

  .هاي برفراز سرشان در تماس هستندهليكوپتريگانها به وسيله راديو با 
 مـشاهده نكـرده اسـت كـه         ي را بر فراز منطقـه تهـران       هليكوپترافسر گزارشگر هيچ    : تذكر
در مشاهدات افسر گزارشگر، سر و وضع سـربازان مـسلح        . صب شده باشد  اي روي آن ن     اسلحه

در سطح بسيار عالي بوده است، انيفرمهايشان اطوزده، موها اصالح كرده و صورتهايشان صـاف     
او همچنين فقـدان مـشخص خـستگي و فرسـودگي در سـربازان را               . و اصالح شده بوده است    

به دست آوردن   . رسند  يار و سرحال به نظر مي     سربازان در تمامي اوقات هوش    . متذكر شده است  
رسـند    آنها جدي به نظر مي    . اطالعاتي درباره روحيه سربازان براي افسر گزارشگر مشكل است        

افسران گزارشـگر بـين سـربازان دسـت در دسـت هـم              . ورزند  و از گفتگو با عابرين امتناع مي      
ترين جنبه اطالعات رسـيده حـاكي        خوشبينانه .اند  انداختن و شوخيهاي معمول را مشاهده كرده      

شـگر در   رديـروز عـصر افـسر گزا      . از اين است كه سربازان مذكور داراي روحيه خوبي هستند         
اثناي حركت به سمت قرارگاه دو كاميون مملو از سربازان با انيفرمهاي استتار شده را مـشاهده                 

ربازان هـوابرد بـه داخـل       كرد افسر گزارشگر اين انيفرمها را آخرين بار در شيراز هنگامي كه س            
  .شدند، مشاهده كرد شهر فراخوانده مي

  
  159سند شماره 

  1357 آبان 19 ـ 1978 نوامبر 10  استفاده اداري محدود
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11048  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

  خدمات هواپيمايي كشوري به ايران: ضوعمو
 در حال بهبود است ولي اگر همه چيز خوب پيش برود ـ سرويس خطوط هوايي به تهران  1

كشد تا پروازهاي خطوط هوايي روال عادي خود را مجـدداً بـه دسـت                  روز طول مي   5حداقل  
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 زميني هواپيمـايي بـه فرودگـاه        ترين عامل در بهبود اوضاع، بازگشت پرسنل خدمات         مهم. آورد
 بـراي تمـام     از ظهر دهم نوامبر پرسـنل هواپيمـايي ملـي ايـران           .  نوامبر بوده است   9 در   مهرآباد

پروازهاي داخلي و خارجي طبق روال عادي به ارائه خدماتي از قبيـل حمـل و نقـل اسـباب و            
طبـق گزارشـات واصـله      . ايي اتوبوس حامل پلكان براي هواپيمـا مـشغول بودنـد          اثاثيه و جابج  

عرضه سوخت هواپيما و بنزين جهت خدمات زميني در فرودگـاه طبـق روال عـادي صـورت                  
 نوامبر مشغول بازديد و سرويس كـردن        12همچنين پرسنل هواپيمايي ايران در روز       . گرفت  مي

بنـابراين  . بودنـد ) حداقل در امورات جزئـي    (يي  هواپيماهايشان جهت از سرگيري خدمات هوا     
ولـي شـايعاتي    . رسد كه اعتصاب پرسنل هواپيمايي ملي عمالً پايان يافته است           چنين به نظر مي   

چنـين شـايعاتي    . در فرودگاه مبني بر اعتصاب عمومي در روز شنبه دوازدهم نوامبر وجود دارد            
  . در شهر نيز رايج است

 ظـرف چنـد      به مأمور سفارت گفت پان آمـريكن        پان آمريكن  ـ نماينده شركت هواپيمايي   2
دهد    و بالعكس ادامه مي     به تهران   از استانبول  111 و   110روز آينده تنها به پروازهاي نيمه تمام        

و در صورتي كه همه امور به       ) 21 ساعت    و عزيمت از استانبول    30/19 ساعت   نورود به تهرا  (
اي كه در شيفت       نوامبر با بازگرداند خدمه    14 اميدوار است كه در      خوبي پيش برود پان آمريكن    
 دور دنيـا    002 و   001شـامل پروازهـاي     (كـه   هـاي عـادي خـود         شب مرخصي هستند، برنامـه    

ديگر خطوط هوايي كه پروازهاي خـود را كمتـر        .  نوامبر مجدداً شروع نمايد    15را در   ) باشد  مي
هـاي عـادي خـود را          قطع كرده بودند، ممكن است تا حدي زودتر بتوانند برنامه          آمريكن از پان 

ر در  ايـ    و سـوئيس    شنيده است كه شركت هواپيمايي ايرفرانس      آمريكن نماينده پان . (شروع كنند 
 كه چند روز قطع شـده بـود         سرويس تلكس به تهران   .)  نوامبر اين كار را انجام خواهند داد       14

ت و اين عامل جـانبي مهمـي بـراي بازگـشت سـرويس خطـوط                مجدداً شروع به كار كرده اس     
  سوليوان                                                                .شود هوايي به وضع عادي محسوب مي

  
  160سند شماره 

  1357 آبان 19 ـ 1978 نوامبر 10  سرّي
  287008  ـ.سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
   و آسياي جنوبي، خاور نزديكتمام نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا: به

  1978 نوامبر 10عيت ايران، ضگزارش و: موضوع
  .1978 نوامبر 10 روز 14ـ وضعيت ايران از ساعت 1
 خـارج از     روز جمعه خيلي آرام بـود هرچنـد كـه برخوردهـا در             گزارش شده كه تهران   ـ  2

 رهبـر  كريم سنجابي. ريهاي بيشتري به اتهام فساد وجود داشته است       يگدست. پايتخت ادامه يافت  
 به يك خط سرسختانه بر عليه دولت نظامي اشاره كرد  بازگشت كه پنجشنبه به تهرانجبهه ملي

دولـت چنانچـه در     . و برنامه يك كنفرانس مطبوعـاتي را بـراي عـصر روز شـنبه اعـالم نمـود                 
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  .اش موفق نشود ممكن است دست به اقدامات خشني بزند جويانه سياستهاي مصالحه
 بـه پايـان برسـد       ـ چندين نشانه اميدواركننده در اين خصوص كه اعتصابات ممكن است          3

. گردند  ر به سر كارهايشان بازمي    اي  برخي از كارمندان مخابرات و نيز كارمندان ايران       . وجود دارد 
 ذخيره بنزين بهتر شده و حمـل      . ر اميدوار است كه به زودي پروازهايش را از سر بگيرد          اي  ايران

آزمايش سخت زماني صورت خواهد گرفـت  . گيرد و نقل شهري مجدداً تا حدودي صورت مي   
كه كاركنان پس از تعطيالت مذهبي روزهاي يكـشنبه و دوشـنبه بايـستي بـه سـر كارهايـشان                     

  .بازگردند
 ميليون بـشكه در روز بـاال   6/1 نوامبر براي دومين روز به مقدار       10ـ سطح توليد نفت در      4
 ميليـون بـشكه در   9/1 نـوامبر بـه   11كند جمع كل توليد در  م نفت پيش بيني مي  كنسرسيو. بود

كنـسرسيوم در نظـر دارد حتـي اگـر          . رسد   ميليون بشكه در روز مي     7/3 نوامبر به    18روز و در    
كاركنان اعتصابي به سر كار باز نگردند توليد را افزايش دهـد ولـي بـه كاركنـان منـاطق نفتـي                      

. هـاي سـازماني را مـسترد دارنـد          كه يا به سر كـار بازگردنـد و يـا خانـه            اولتيماتومي داده شده    
 معتقد است كه چنانچه كاركنان متقاعد شوند كـه دولـت مـصمم اسـت           سفارتخانه ما در تهران   

  .تهديدش را عملي سازد از دستور اطاعت خواهند كرد
حـزب  (ايتش را عليرغم فـشارهايي از جانـب جنـاح چـپ              حم  در لندن  ـ دولت انگليس  5
در يـك اسـتنطاق در      . از تصميم شاه مبني بر برقراري يك دولـت نظـامي اعـالم نمـود              ) كارگر

هاي    تأكيد نمود كه ملكه اميدوار است تصميم به استقرار دولت نظامي برنامه            پارلمان دكتر اوئن  
  ونس                                                                  .سازداعطاي آزاديهاي سياسي را متوقف ن
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  ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه 
  1357 آبان 19 ـ 1978 نوامبر 10   6846052178: شماره گزارش

  .سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  اآراميهاي داخلي در ايران ن:عنوان

  .اين گزارش شامل اطالعاتي درباره وضعيت كنوني ايران است) بندي بدون طبقه(ـ 16
  . حذف شده است21 تا 17
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ـخيلي محرمانه (:ـ جزييات22
آوري    وابسته دفاعي و افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي به جمـع            78 نوامبر   10ـ در   1

.  به منطقه سفارت داشتند پرداختنـد اطالعات طي گردشي كه با اتومبيل از قسمت شمالي تهران   
  :طالعات ارائه شده به شرح زير استا

شـد   الف ـ پمپ بنزينها به وضع عادي برگشته و گازوئيل توسط تانكرهاي نظامي حمل مي 
  .رسد كه اين مسئله حل شده است و به نظر مي
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كنند، بيشتر آنها از زماني كه اولين آشوبها در           ـ اتوبوسها، تاكسيها در حال حاضر كار مي        ب
  .عطيل كرده بودند نوامبر شروع شد، ت5

افسران گزارشـگر تـصادفات   . وضع عادي برگشته است  بهج ـ ترافيك در خيابانهاي تهران 
  .اند  و ديگر خيابانهاي شلوغ مشاهده كردهمتعددي را در بزرگراه شاهنشاهي

تقريبـاً دو گروهـان     . تر از ديـروز شـده اسـت        بيـش  ـ تعداد سربازان امروز صبح در تهران       د
  . مستقر هستندتفنگدار در سفارت اياالت متحده

افـسر  .  گـزارش نـشده اسـت      هاآمريكايي برعليه   اتفاقي آرام بود، هيچ     ـ شب گذشته تهران   2
 براي ترك ايـران     هاآمريكايياينكه  هاي خارجي درباره شايعه       گزارشگر تلفنهاي زيادي از وابسته    

شـوند و شـايعات بـه نظـر           چاپ نمـي   ها هنوز در تهران     روزنامه. اند  اند، داشته   ريزي كرده   برنامه
البته طبق معمول هميشه هر فردي يك مقدار بـه آن           . رسد كه روشي براي پخش اخبار باشد        مي

  .كند اضافه مي
 نـوامبر و    9كند كه موقعيت در تهران از          احساس مي  در تهران ـ دفتر وابسته دفاعي آمريكا      3
افسر رابط مستشاري در نيـروي دريـايي بـه ناحيـه            . ها آرام باشد     نوامبر از خيلي جنبه    10صبح  

عد از ظهـر گـزارش آن را        المللي را مشاهده كرد و ب        رفت و اوضاع در فرودگاه بين      غرب تهران 
  .خواهد داد

با اينكه اوضـاع  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ  : (نظريات افسران گزارشگر
دفتـر وابـسته دفـاعي     . تواند در عرض چند سـاعت تغييـر كنـد           باشد، ولي مي     آرام مي  در تهران 
ها براي سنجش كيفيـت كنترلـي اسـت كـه             است كه چند روز آينده بهترين نشانه       معتقد   آمريكا

  .حكومت نظامي بر اوضاع دارد
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  3836  ـ فوري، تهران،سفارت آمريكا: به   پاريس،سفارت آمريكا: از
  ياهللا خمين  با آيت و واشنگتن پستهاي هرالد تريبيون مصاحبه: موضوع

وزنامـه واشـنگتن    رئيس دفتر رـ كمي پس از اعالم حكومت نظامي در ايران، به ران كاون    1
 اجازه داده شد تـا در تـاريخ    خبرنگار اصلي نشريه هرالد تريبيونفيشت  و جوريسا در پ پست

 كـه در صـفحه اول       در مقاله تهيه شده توسط فيشت     . مايندي مصاحبه ن  اهللا خمين    نوامبر با آيت   6
 روش تندي را در قبال شـاه        چاپ شده چنين گزارش شده كه خميني      )  نوامبر 7( امروز   تريبيون

سرپيچي كنند و هـشدار داده      » خائن«ات شاه   اتخاذ كرده و از ارتش خواسته است كه از دستور         
است كه در صورتي كه اعتصابات و تظاهرات جاري منجر بـه خاتمـه يـافتن حيـات سـلطنت                    

در باقي موارد تـشريح اهـداف جمهـوري اسـالمي و            . نشود مقاومت مسلحانه آغاز خواهد شد     
ـ   . (آميـز داشـت     طرز برخورد با كشورهاي غربي روشي نسبتاً اعتدال        ه توسـط آژانـس     مـتن مقال
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  ). ارسال خواهد شدي از طريق تلكس به سفارت آمريكاالملل ارتباطات بين
مـشابه   فرستاده با اين مقاله      اي كه وي براي واشنگتن پست       كه اظهار داشت مقاله    (ـ كاون 2

. در مورد زمينه قبلي مصاحبه بـا مـا سـخن گفـت            ) قولهاي مستقيم بيشتر دارد     است و فقط نقل   
 صـبح بـراي مـصاحبه از راه         11 در سـاعت      گفت كـه او و فيـشت       كاون.) لطفاً حفاظت شود  (

 18د تا قبـل از سـاعت     رسيدند ليكن پس از ترجمه سؤاالت كتبي و پاسخهاي خويش نتوانستن          
اين مدت تـأخير، سـبب شـد كـه آنهـا بتواننـد              . همان روز يك مصاحبه رو در رو داشته باشند        

 در ابتـداي ورود  بنا به گفته كاون  . مالزمينش داشته باشند   و   فرصتي براي زيرنظر گرفتن خميني    
 شاد و سرزنده بود ليكن با نزديك شدن زمان برگزاري نماز در ساعت شش چهـره                 آنها خميني 

وي رنگ پريده و خسته بخود گفت و انگشت كوچك دست راستش نيز بدون اختيار لرزش را        
معذالك، حتي در پايان روز نيز وي شاد و سرحال بود و بـا وجـود اينكـه از طريـق                     . آغاز كرد 

داد كه كامالً اوضاع را تحـت تـسلط خـويش             گفت، ولي نشان مي     مكها و مترجمين پاسخ مي    ك
  .آورد داشته و خود را تحت اختيار آنها در نمي

اند    آمده  علناً به تحقير رهبران سياسي جناح مخالف كه به ديدار خميني           ـ دستياران خميني  3
داد ليكن در نهايـت راضـي بـه            تن نمي   در ابتداء امر به مالقات با سنجابي       خميني. پرداختند  مي

هـار اينكـه    با اظسنجابي. »علني«اولين مالقات خصوصي بود و مالقات دوم     . انجام اين كار شد   
وي در  . در بعضي از مواضع خود تغييراتي داده اسـت توانـست مالقـات دوم را ترتيـب دهـد                  

سـپس وي بيانيـه     . رار گرفت  نيز ق  هنگام مالقات سه نكته را قرائت كرد، كه مورد قبول خميني          
 تلقي شود و بنـا      ائت نمود تا در انظار عموم مرتبط با خميني        قر» پونشاترين«اي را از       يك جانبه 

 يكي از دستياران خمينـي    .  را خشمگين ساخته بود     اين امر خميني   به گفته يكي از ياران خميني     
اسـاس     را بـي   بين رهبـران سياسـي و خمينـي       » اجالسهاي عالي «تمام اخبار مربوط به برگزاري      

ه بـا   اي ندارد كـ      عالقه باشد و خميني    يك از آنها نماينده گروه خاصي در ايران نمي          هيچ. خواند
خواهـد    ليكن به خاطر رعايت جانب احترام و يا عدم تكبر وي نمي           . آنها سر و كار داشته باشد     

  .در حال حاضر آنها را از خود براند
 بـه نـام   هاي پاريس تر از حد متوسط يكي از محله پايين در بخش     گفت كه خميني   ـ كاون 4

خانه محل سكونت وي و خانواده چهـار تـن از دسـتيارانش بـسيار               . كند   زندگي مي  پونشاترين
معمـوالً  . رسـند    براي همراهي با وي از راه مـي        پيروان ديگري از پاريس   . پيرايه است   ساده و بي  

كنـد كـه همـه         نيز چنين وانمود مـي     هميشه يك جمعيت عظيم در اينجا حضور دارد و خميني         
 گفـت كـه آنهـا درصـدد يـافتن           يكي از مشاورين به كاون    . ايرانيها كامالً به وي دسترسي دارند     

ايل حرارتي بهتري   بايد از وس    تر، ولي اقالً     هستند كه الزم نيست مجلل     محلي مناسبتر در ورساي   
 را تـرك    خواهـد در آينـده نزديـك فرانـسه           نمـي  دهد كه خميني    اين نشان مي  . برخوردار باشند 

  .گويد
  هارتمن
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  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11049ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر10 ،گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع

شعارهاي ضددولتي در قسمت مركز شهر،      .  شب گذشته و تا صبح امروز آرام بود        ـ تهران 1
 راني تهران   سرويس اتوبوس . داري از دولت ايران تقريباً پوشانده شده بودند       با شعارهايي به هوا   

  .به طور نسبي شروع به كار كرده است
 شاهد تظاهرات گسترده موافق دولت بود و توسط سربازان همراهي شنبه، زنجان ـ روز سه2
بنا به گزارش منابع خبري تظاهرات وسـيع        . شد، كه با تظاهرات مخالف دولت مقابل گرديد         مي

  .گونه برخورد يا تلفاتي گزارش نشده است ولي هيچ.  رخ داد و اهوازضددولتي در مشهد
. اند كه اسامي آنها هنوز در دسترس ما نيست  ارتشاء دستگير شدهم نفر به اتها  18ـ بيش از    3

 كه پاكستاني اسـت امـروز       ساكن در تهران  ) المللي يونايتدپرس   بين(گزاري   نماينده خبر  رضوي
و ايـن   .  بازگردانده شـد   هاي اخير به لندن     اساس در هفته    بعنوان تنبيه به خاطر نقل گزارشات بي      

  پيـامي بـه وزارت اطالعـات        يونايتدپرس المللي  عليرغم اين امر است كه ظاهراً خبرگزاري بين       
ارسال داشته و در آن رضوي را از هرگونه دست داشتن در گزارش دروغين مربوط بـه كـشتار                   

  .شاه در شب گذشته، تبرئه نموده است
كـرد گفتـه      را همراهي مـي   » مايك واالس « كه   ـ خبرنگاري به فيلمبردار شبكه سي بي اس       4

 بـوده كـه بـر اثـر جراحـت گلولـه در              است كه شاهد عيني دفن هشت كودك در بهشت زهرا         
ايـن  .  نفر در هشتم نوامبر به قتل رسـيده بودنـد  4 نفر در هفتم نوامبر و    4حوادث پنجم نوامبر،    

دانيم گـروه فيلمبـرداري چگونـه           از طرف منبع ديگري تأييد نشده و ما نمي        اخبار به طور كامل     
  .فهميده فوت كودكان ناشي از جراحت گلوله بوده است

يـك سـفارتخانه غربـي بنـا بـه      )  نـوامبر 9( برخالف گزارش سياسي ـ امنيتي ديروز ما   ـ5
كـرد و اطـالع داد      درخواست رايزن سياسي از اتباعش كه در زاهدان مقيم هستند خبر را چك              

  . هاي اخير آرام بوده است كه شهر كامالً در هفته
 از هر تظاهرات ضـددولتي و ضدشـاه         كه منطقه بلوچستان  را  اين موضوع اطالعات قبلي ما      

  .كند مبري بوده است، تأييد مي
از اظهارات او بـه خبرنگـاران بـوي         .  پاريس بازگشت   ديروز از   رهبر جبهه ملي   ـ سنجابي 6

در » جنـبش نـوين ملـي ـ اسـالمي ايـران      «وي صحبت از . رسيد آشتي و مصالحه به مشام نمي
اي در مـورد انجـام         مـذاكره  گونه  ي نمود و اظهار داشت كه حاضر به هيچ        اهللا خمين   اتحاد با آيت  

  . باشد ائتالف و يا تشكيل دولت انتقالي با شاه و يا دولت جديد نمي
كنفرانس مطبوعاتي  ) روز تعطيل محلي  ( نوامبر   11) به وقت محلي  ( بعد از ظهر     5او ساعت   

فر ديگر در پـشت   رهبر رقيب با چند ن   دهند كه علي اميني       منابع خبري به ما گزارش مي     . داشت
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 بـه   اندركار تشكيل دولت ائتالفـي هـستند از اظهـارات شـديداللحن سـنجابي               صحنه، كه دست  
  .شدت منقلب بودند

 است نياز به يك رفراندوم فـوري جهـت           كه از ديگر رهبران جبهه ملي      ـ داريوش فروهر  7
را تكرار كرده و در صورتي كه مردم در رفراندوم ) پادشاهي ـ جمهوري (كومت تعيين شكل ح

  سوليوان                                            .به سلطنت رأي دادند، خواهان تعيين پادشاه شده است
  

  164سند شماره 
  1357 آبان 20 ـ 1978 نوامبر 11  خيلي محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11056ـ   تهران،يكاسفارت آمر: از
   نوامبر11 ،گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع

 بـه    رهبـر جبهـه ملـي      ي و كريم سنجابي   اهللا خمين   دعوت آيت . ـ وضعيت تا ظهر آرام بود     1
سـفارت انتظـار    .  شنيده شده اسـت     نوامبر به طور وسيعي از بي بي سي        12اعتصاب براي روز    

در هـر حـال     . ها و كـسبه و تجـار داشـته باشـد            دارد اين درخواست تأثير پراهميتي روي مغازه      
  . تظاهرات براي فردا نشده استگونه دعوتي به اغتشاش يا هيچ

 ـ تنها گزارش از آشوب امروز در مورد گروهي بود كه سعي كردند نام بناي يادبود شـهياد        2
  .آنها توسط ارتش متفرق شدند.  تغيير دهندرا به بناي يادبود خميني

  . جريان داردسلطنتي عيد قربان برابر برنامه در كاخ نياورانـ مراسم 3
 قرار است امـروز سـاعت پـنج بعـد از ظهـر در منـزلش                  رهبر جبهه ملي   ـ كريم سنجابي  4

نيتي مداخله كننـد و     رود نيروهاي ام    كنفرانس مطبوعاتي برگزار نمايد و در اين ميان احتمال مي         
  .افرادي را دستگير نمايند

.  تظاهرات و برخي تيراندازيها وجود داشـت       ـ به طوري كه گزارش شده ديروز در مشهد         5
ه و   اغتشاشاتي روي داد و تيراندازي قابـل توجـ          در كنار درياي خزر     و آمل  همچنين در بهشهر  

امكان دارد اتفاقات مشابهي در شهرهاي ديگـر روي داده       . مرگ تعدادي افراد را به دنبال داشت      
  سوليوان                                                                   .گونه اطالعي نداريم باشد ولي ما هيچ

  
  165سند شماره 

  1357ان  آب20 ـ 1978 نوامبر 11  سري
  287378 ـ سي. واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
  ، آسياي جنوبينمايندگيهاي ديپلماتيك اروپائي، خاور نزديك: به

  1978 نوامبر 11گزارش وضعيت ايران در : موضوع
  . سه روزه مذهبي بدون تظاهرات برگزار شدـ شنبه روز آخر تعطيالت1
 و  شـوند سـنجابي      هـدايت مـي    رماندار نظامي ژنرال اويـسي    فـ نيروهاي امنيتي كه توسط      2
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گزاري يك مصاحبه مطبوعاتي    آنها همچنان براي بر   .  را دستگير كردند    رهبران جبهه ملي   فروهر
براي دعوت به آزاد كردم مردم از سلطنت مستبدانه، ادامه اعتصابات و برگزاري رفراندوم ملـي                

 بـراي ديـدار بـا        جمعه از مسافرتي بـه پـاريس       سنجابي. شدند  در مورد سلسله پهلوي آماده مي     
 خبرنگار خارجي شاهد آن بودند قطعـاً        60اين دستگيري كه    . ي به تهران بازگشت   اهللا خمين   آيت

 بـراي   شود، به همان نحو كه دعوت قبلي خميني         توسط سرويس فارسي بي بي سي گزارش مي       
ي اهللا شـريعتمدار    يـت به طـوري كـه گـزارش شـده آ         .  نوامبر پخش گرديد   12يك اعتصاب در    

  .رو دعوت براي اعتصابات بيشتر را تأييد نموده است ميانه
بـاري را در چنـدين شـهر دورافتـاده منجملـه شـهرهاي                 تظاهرات خشونت  ـ راديو تهران  3
  .اند  صدمه نديدههاآمريكايييك از  هيچ.  گزارش نمود و اصفهان، خرمشهرخيز اهواز نفت
ـ دولت بدون شك با عناصـر مخـالف اعتـصابي در خيابانهـا در خـالل چنـد روز آينـده                      4

اند كه دستورات حكومـت نظـامي           مقامات حكومت نظامي اخطار كرده    . برخورد خواهد داشت  
  .ته خواهند شد نوامبر به طور جدي به مورد اجرا گذاش12در 

ريزي شده بود كه به       يابد و براي امروز برنامه      ـ توليد نفت در اين اثنا همچنان افزايش مي         5
 به عنوان وزير جديد امور اقتصادي و دارايي معرفـي           حسنعلي مهران .  ميليون بشكه برسد   98/1
 خدمت كـرده و     يق است قبالً به عنوان رئيس كل بانك مركزي         كه يك اقتصاددان ال    مهران. شد

  ونس                                                      . بوده استاخيراً رئيس سازمان برنامه و بودجه
  

  166سند شماره 
  1357 آبان 20 ـ 1978 نوامبر 11  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11057ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
  نگاهي ديگر به آينده: موضوع

گـذاريم، مركـز توجهـات بـه            ربان را پشت سر مي    ـ همانطور كه ما با آرامش جشن عيد ق        1
 نـوامبر بـين دولـت نظـامي و كاركنـان بخـشهاي              12ايران روي برخوردي متمركز شده كه در        

گويـد     مـي   رهبر جبهه ملـي    سنجابي. مختلف اقتصادي كه در اعتصاب هستند روي خواهد داد        
اهللا  گويـد آيـت    پا را فراتر گذارده و مـي  بخش فارسي بي بي سي    . افتاعتصابات ادامه خواهد ي   

  . نوامبر دعوت به عمل آورده است12ي براي يك اعتصاب عمومي در خمين
اي   لـه ـ دولت نظامي در هر يك از رخدادها ترجيح داده كه با اعتصابات به صـورت مرح                2

 از اولويت درجـه اول برخـوردار         به سفير اطالع داد صنعت نفت      ژنرال ازهاري . برخورد نمايد 
وي سـپس بـه بخـشهاي    . باشـد  است و هدف وي بازگشت به توليد كامل در اولين فرصت مي      

ي اعتقاد دارد دستگاه اداري مجدداً فعـال        و. مهم مثل حمل و نقل و ارتباطات خواهد پرداخت        
  .خواهد شد زيرا عدم حضور آن بيشتر به خاطر ترس و وحشت بوده است تا نارضايي

يـك افـسر ارشـد ارتـش        .  نوامبر به تعويق افتاده است     18ـ برخورد با معلمين مدارس تا       3
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ن اگر ببينند ديگران بـه      اعتقاد دارند معلمي  ) نظاميان(باشد كه آنها      گفته است اين بدان لحاظ مي     
از طرف ديگر چنانچه قبـل از     . گردند آنان نيز به آرامي باز خواهند گشت        سر كارهايشان باز مي   

ها به عنوان سپر بالترديد بـه خـود راه نخواهنـد              همه با آنان برخورد شود، براي استفاده از بچه        
  .داد و باعث ايجاد ناخوشايندترين مسئله خواهند شد

 يكـي از مـشكالت بـزرگ در ارزيـابي     .يش اراده آزمون قدرت نيز خواهد بـود   ـ اين آزما  4
  . تواند قدرت نسبي نيروهاي درگير را تخمين بزند كس نمي بحران جاري اين است كه هيچ

گر خياباني كه از تاكتيك       توان انتظار داشت كه اعتصابيون از سوي گروههاي اخالل          البته مي 
هـا بايـستي در       در هر حـال ايـن ارزيـابي       . برند، حمايت شوند    ضربه زدن و فرار كردن بهره مي      

مواجهه با يك قاطعيت نظامي به نمايش گذارده شده براي تيراندازي مؤثر به منظور بر هم زدن                 
 واقعـاً    بر اين اعتقاد است كـه امكـان دارد خمينـي           نظر به اينكه جبهه ملي     .جمعيت انجام شود  

كند باشد، آنها از جدا شدن از او و حتي قبول ماهيـت   قادر به كنترل تعداد بيشماري كه ادعا مي   
  .ترسند اقتدار دولت كه آرزوي آن را دارند، مي

ـ بنابراين گزارش اگر ارتش در شكستن اعتصابات موفق از كار درآيد براي خيلي از افراد                5
داراي قـدرت و  ) ارتـش (ن معنا را داشته باشد كـه نـه فقـط آنهـا         خارج از گود ممكن است اي     

  . باشند  مياي بيشتري نسبت به خميني نيروي بيشتري هستند بلكه داراي حمايت توده
تواند باعث ايجاد حركتي در اكثريت خـاموش در جهـت دوري جـستن از                   اين مشاهده مي  
 و نيز تمركز تدريجي قدرت در ارتـش و بـه طـور              ايت شده توسط خميني   مواضع افراطي حم  

  .غيرمستقيم در شاه گردد
شود كه يا براي شورش مسلحانه دعـوت           با اين انتخاب روبرو مي     ـ در اين حالت خميني    6

رسد كـه در      خوشبختانه به نظر مي   . تقاضاهاي افراطيش عدول نمايد   به عمل آورد و يا اينكه از        
 از چنـان    هاي قتاله بدون كنترل كم باشد و بدين دليل ممكـن اسـت خمينـي                اين كشور اسلحه  

نيروهاي دولت ايران از كوششهايي كه براي پـر كـردن ايـن خـالء در                . (دعوتي صرفنظر نمايد  
بيني است و به وضـوح تنفـري           يك فرد غيرقابل پيش    در هرحال خميني  ). ان است نگرانند  جري

  .ناپذير از شاه دارد تسكين
 و   در مواضع افراطي خود تجديدنظر به عمل آورد سياستمداران جبهـه ملـي             ـ اگر خميني  7

ديگر سياستمداران الزم براي تشكيل يك دولت ائتالفي احتماالً شروع به مذاكره با شـاه بـراي                 
در هر حال اغلب آنـان نـسبت بـه مقاصـد وي بـدبين               . اي خواهند نمود    حصول به چنان نتيجه   

  .هستند و اعتقاد ندارند چنان مذاكراتي به انتخابات واقعي و آزاد منجر شود
اي رسـيده اسـت كـه انتخابـات آزاد را قبـول               بر اين است كه شاه به مرحلـه       نظر سفارت    (
  .تواند ايران را از بحران فعلي برهاند بنابراين اين طرح مي). نمايد مي

 ـ از طرف ديگر چنانچه دولت نظامي در شكستن اعتـصابات توفيـق نيابـد و يـا خمينـي               8
در آن مرحله شـاه و ارتـش بايـستي          . تر خواهد شد    مسلحانه نمايد، بحران عميق   دعوت به قيام    
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  .نسبت به اتخاذ اقدامات خشن به منظور حفظ سلطنت تصميم بگيرند
  سوليوان 

  
  167سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آبان 20 ـ 1978 نوامبر 11  6 846 0522 78: شماره گزارش

  . سي. دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به    تهران،فاعي آمريكادفتر مستشاري د: از
  EI2ICR-M- 9 ـ 15016: مرجع

  خلي در ايرانهاي دا ناآرامي: عنوان
  .اين گزارش شامل اطالعاتي از وضعيت كنوني ايران است) بندي بدون طبقه(ـ 16
  . حذف شده است21 تا 17
  )محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (:جزيياتـ 22
 داشـتند و بعـد بـه طـرف       وي زميني سفري به شـمال تهـران       رـ وابسته دفاعي و وابسته ني     1

وابسته دفاعي بعداً سري به مركز شـهر و ديگـر نـواحي شـمال               .  حركت كردند  يكاسفارت آمر 
  .باشد  به وقت محلي به قرار زير مي12 زد و اطالعات آن تا ساعت مركزي تهران

كه خوردن گوشت گوسفند تازه قرباني شده و        ) جشن ذبح (ـ امروز جشن عيد قربان است        الف
توانـد بـه    اوضاع فعالً آرام است ولـي مـي      . ها به عنوان سنت و جشن مذهبي است         جتماع خانواده ا

پــــــذيرد و  عبور و مرور تاكسي و اتوبوس مانند روزهاي تعطيل صورت مي. سرعت وخيم گردد
و ) اسـرائيلي (گويند مالكين آن غيرمسلمان يعني يهودي       ها به طور پراكنده باز هستند ولي مي         مغازه
  ).شلوغ و پرتحرك. (پمپ بنزينها تقريباً طبق روال هميشگي مشغول كار هستند. باشند ره ميغي

شدند، اكنـون    نوامبر مشاهده مي10ب ـ در قسمت شمال شهر جائي كه تانكهاي چيفتن از  
 تقريبـاً بـا همـان تعـداد نفراتـي كـه در              BTR60نفربرهاي زرهـي    . اند  ديگر منطقه را ترك كرده    

  .ر شد، در محل حضور دارندگزارش قبل ذك
 نـوامبر فعـال نخواهنـد       12 در   ـ مقامات سفارت اطالع يافتند كه مدارس آمريكايي تهران          ج
 نـوامبر اخـذ     12 نـوامبر، تنهـا در روز        13تصميم براي فعاليت يا تعطيلي مـدارس در روز          . بود

  .خواهد شد
شـود و نيروهـاي نظـامي          تنها توسط نيروهاي پليس محافظت مي      ـ سفارت اياالت متحده    د

  .ديگري در منطقه مشاهده نشده است
مستـشاري   نـوامبر،    10طي بعد از ظهر     ) ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان     خيلي محرمانه (ـ  2

 رت اياالت متحده در تهـران     از سفا ) SEDAN (به همراه سدان  ) ALUSNA (نيروي دريايي آمريكا  
  :داشت و مشاهدات زير را گزارش كرده است) مهرآباد(المللي  سفري به فرودگاه بين

حـضور  . بودنـد  محاصـره شـده      تمام محوطه وسايط نقليه در اطراف دانـشگاه تهـران         : الف
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رو اجـازه ورود بـه        عـابران پيـاده   . هاي چيفتن در آن منطقه آشكار بـود         نيروهاي نظامي و تانك   
يـك زن را    ) ALUSNA (مستشاري نيـروي دريـايي آمريكـا      در يك حادثه،    . محاصره را نداشتند  

 شده بـوده اسـت   مشاهده كرده كه در حال مشاجره با يك سرباز بر سر عبور از منطقه محاصره      
اي بـه زن وارد كـرده و او بـه             سرباز با سر ضـربه    . اي به سرباز زده است      كه در نتيجه زن ضربه    

نيروهاي مستقر در منطقه با هيكل درشت كه كمتر در واحدهاي نظامي ديده             . زمين افتاده است  
حـضور  هـايي بـه رنـگ سـفيد،      خودهاي پوشيده شده با پارچـه  شود و سرهايشان را با كاله  مي

  ). پيش از اين مشاهده نشده استاي كه در محدوده تهران نمونه(. دارند
 پـارك شـده     BTR60 7، نزديك فرودگاه، چهار تانـك چيفـتن و          در ميدان يادمان شهياد   : ب
  . سرباز در اين ناحيه حضور داشتند30حدود . بودند
. شـد  اه خبري نبود ولي پليس شهرباني بيش از حد معمول ديده مياز سربازان در فرودگ   : ج

. رسـيد   هاي فرودگاه عادي به نظر مي       هواپيماهاي خطوط هوايي ايران پرواز نداشتند، اما فعاليت       
 نوامبر  11تعداد زيادي از مردم محلي اطراف فرودگاه، در تكاپوي خريد براي تعطيالت مذهبي              

  .بودند
 از عـدم    پراكنـي در تهـران     دامنه شايعه ) يرقابل رؤيت براي بيگانگان   ـ غ  خيلي محرمانه (ـ  3

 12تا سـاعت    . عام همه خارجيها گسترش دارد      ايجاد مزاحمت براي اتباع خارجي گرفته تا قتل       
نگراني در منطقـه    . تواند به سرعت تغيير كند       اوضاع آرام است ولي اين وضع مي       به وقت تهران  

توان گفت خـوب      خورند كه مي    نظاميان زيادي به چشم مي    .  آشكار است  اطراف دانشگاه تهران  
افزارهـاي سـنگين يعنـي تانكهـا،          تعليم ديده و كامالً مورد اعتماد هستند و با سـتوني از جنـگ             

  .شوند نفربرهاي زرهي و آتشبارها پشتيباني مي
 روز   نـوامبر سـفارت انگلـستان      10در  ) رؤيت براي بيگانگان  ـ غيرقابل    خيلي محرمانه (ـ  4

 واقع در   يادبود ساليانه خود را در گورستان نظامي در محوطه زمين سفارت خودشان در قلهك             
 كه چند روز پيش غارت شـد        ساختمان وابسته به سفارت انگلستان    . ( برگزار نمود  شمال تهران 

اما چند تن از سفرا،     . حضور در مراسم براي عموم آزاد بود      )  واقع است  در مناطق جنوبي تهران   
در آن  ) غيرايرانـي (وابستگان نظامي همراه همسرانـشان و شـمار زيـادي از جامعـه خارجيـان                

. جمعي و نواختن شيپور بـود       واني دسته برنامه مراسم بزرگداشت، شامل سرودخ    . حضور داشتند 
. به خاطر برگزاري مراسمي در مسجدي در مجاورت محل از موسيقي و شـيپور اسـتفاده نـشد                 

 حاضر نبودند خطر ناشي از توجه ساكنين محل نسبت به سر            چرا كه مقامات سفارت انگلستان    
   .و صداهاي بيگانه را به خود جلب نمايند

  )غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـ خيلي محرمانه : (كنندگان ريات تهيهنظ
 طلب متعصبي با نيروهاي نظامي در اطراف دانشگاه تهـران           مسلم است كه اگر عنصر آشوب     

 هواي تهران . توانند با بكارگيري نيروي كافي بلوا را فرونشانند         درگير شود، نظاميان مايلند و مي     
 نـوامبر بـاران سـرد و        11 نوامبر با باران نم نم متناوبي همراه بود و در حوالي ظهر              10از اوايل   
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شود، كـه از      آموزان محسوب مي    و اين خود عامل مؤثري در تصميمات دانش       . ديبار  مداومي مي 
  .اند  برخوردار بودهامتياز عامل جوي در فعاليتهاي قبلي در تهران

  
  168سند شماره 

  1357 آبان 30 ـ 1978 نوامبر 11  خيلي محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11027 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   ـ تهران10973: عطف به
  وضعيت ايران: موضوع

ر آخر وقت امروز، نشانگر اين اسـت كـه بـرخالف شـايعات              ـ اطالعات به دست آمده د     1
  .اند شود دستگير نشده اند ـ تكرار مي  و ساير مخالفين دستگير نشدهسياستمداران جبهه ملي

شـود گزارشـات در مـورد          تماس بگيـريم لـذا، فـرض مـي         ـ امروز موفق نشديم با هويدا     2
  سوليوان                                                                                 .ي صحت دارددستگيري و

  
  169سند شماره 

  1357 آبان 21 ـ 1978 نوامبر 12  خيلي محرمانه
  .سي. واشنگتن دي،وزير امور خارجه: به  11066ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر12گزارش سياسي و امنيتي : موضوع
بـه نظـر   . آميز شـود  رود تا خشونت  مي نوامبر ـ وضعيت در تهران 12از صبح روز : خالصه

  رسد روياروييهاي بين دانشجويان و نظاميان و دسـتجات مـذهبي و دولـت در حـال شـكل                    مي
ماز جماعت را مجـاز اعـالم كـرده اسـت ولـي ايـن               حكومت نظامي گردهمايي ن   . گرفتن است 

 از پـاريس و يـا سـخنراني بـا           اقدامات ممكن است موجب پخش نوار انتقادات گزنده خمينـي         
   .كننده گردد متون تحريك

 هنوز در اعتـصاب     ان شركت نفت   و كارگر   پروازهاي هواپيمايي ملي ايران    خدمهبسياري از   
چهار وزير جديـد    .  نوامبر در استانها، ولي تهران نسبتاً آرام بود        11وقوع حوادث متعدد    . هستند

پايـان  . ب، بـه اثـرات پراكنـده اعتـصا     در مسير پيوند كامـل بـا خمينـي    جبهه ملي . تعيين شدند 
  .خالصه

 نوامبر به حالت عـادي برگـشته، درگيـري از           12 صبح روز    ـ در حاليكه بيشتر نقاط تهران     1
منـابع  . رسد  ميبه نظر    محتمل   ريزي شده بين دانشجويان و نظاميان در دانشگاه تهران          قبل طرح 

 يز در حال حركت به سمت دانـشگاه تهـران  آم دانشجويان را با هدف مشخص درگيري تحريك   
آيي نماز جماعت ظهر در مـساجد بـه           اند كه گردهم    منابع همچنين اظهار كرده   . اند  مشاهده كرده 

 را به   ي تهران اهللا خمين   گزارش شده كه آيت   . ميزان زيادي موجب آشفتگي و ناآرامي خواهد شد       
يـك  . انگيز پر كرده اسـت  العاده فتنه مبارزه دعوت كرده و نوارهايي با مضامين ضدبيگانه و فوق  
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منـابع ديگـر گفتنـد احتمـاالً        . گويد ممكن است اين نوارها مورد استفاده قرار گيرند          روايت مي 
  .كنند  خواهد بود يا عمالً خود نوار را پخش ميسخنرانيها مبتني بر اظهارات خميني

آيـي    نوامبر اعالم كـرد كـه گـردهم       12 قبل از ظهر ديروز      10ـ حكومت نظامي در ساعت      2
همچنـين  . براي نماز جماعت مجاز خواهد بود و روحانيون را دعوت به آرام كردن مـردم كـرد   

در حاليكـه مـدارس ابتـدايي    .  بود نوامبر تعطيل خواهند   18اعالم شده است كه همه مدارس تا        
  .بازگشايي دبيرستانها و دانشگاهها بعداً اعالم خواهد شد. بايد داير باشند

 هم داخلي و هـم خـارجي بـه راه خواهـد افتـاد،               ـ امروز پروازهاي هواپيمايي ملي ايران     3
و فعاليـت فرودگـاه تهـران معمـولي و          )  موضوع را ارائه خواهد كرد     جزيياتتلگرام جداگانه   (

 موضـوع در    جزييـات (ماننـد      در اعتصاب باقي مي    كارگران شركت نفت  . رسد  عادي به نظر مي   
  ). تلگرام اطالعي جداگانه

 رخ داده اسـت      و بوشهر  ، بندرشاپور  ساعت گذشته در اهواز    24باري طي     حوادث خشونت 
  .رسد كه كارگران نفت بر سر كار برگردند به نظر نمي) كنم  تكرار مي(رسد  و به نظر نمي

 كيلومتري شـمال  100 واقع در دهد كه كمپ او در شوشتر     گزارش مي  ـ موريسون نودسن  4
تهاجم شكست خـورده    .  گروههاي محلي قرار گرفته است      نوامبر مورد حمله   10 در روز    اهواز

 نوامبر برگشتند كه بگويند آنها قادر به حفاظـت و پـشتيباني             11بود ولي پليس و ژاندارمها روز       
 انتقـال داده     نـوامبر بـه اهـواز      11 نفر پرسنل سهميه آنجـا روز        60كل  . از اردوگاه نخواهند بود   

  .ر به تهران خواهند آمد نوامب12اند و روز  شده
 تظاهر كنندگان تالش كردند به سـينما         نوامبر آرام بود ولي در اصفهان      11 در روز    ـ شيراز 5

سربازها تيراندازي كردند و گزارش شده كـه حـداقل يـك نفـر از تظاهركننـدگان                 . حمله كنند 
و روايات خبري كوتاه نشانگر وجود خشونت       گزارشات پراكنده و نقل قولها      . كشته شده است  

و آمـل   ) محلي كه مركز شهر به آتـش كـشيده شـد           (، زنجان ، خرمشهر و زد و خورد در بهشهر     
 آرام بـوده  طـي روز گذشـته تبريـز   . روشـن نيـست  ) شود تأكيد مي( مسئله   جزييات. بوده است 
  .شود و شهر ملتهب است گرچه بازار بسته بوده و توسط سربازان حفاظت مياست، ا

 سـاعت   24ـ انتصاب چهار وزير جديد توسط دولت ايران در بين اوضاع به هـم ريختـه                 6
 به عنـوان  شود، اميرپرويز  وزير امور اقتصاد و دارايي مي حسنعلي مهران . گذشته تقريباً محو شد   

 خـارج    كه از سازمان برنامـه و بودجـه        شود، مرتضي صالحي    وزير كشاورزي در كابينه ابقاء مي     
 بـه عنـوان رئـيس و وزيـر           شود به سازمان برنامه و بودجه      شده بود تا وزير راه دولت آموزگار      

منابع اظهار كردند دولـت ايـران       .  وزير كار خواهد بود    (FNU)ژنرال كاتوزيان   . گردد  كابينه برمي 
 بوده ولي وقتـي كانديـداهاي عمـده         در جستجوي يك مقام غيرنظامي براي تصدي وزارت كار        

 جديد را براي بسيج كردن كارگران جهت حمايـت از دولـت             مطلع شدند كه دولت ايران وزير     
  .وزير تصميم به انتخاب يك فرد نظامي گرفت خواهد، عقب نشستند لذا نخست مي

در  ( و فروهر   در مورد دستگيري سنجابي    ـ يك دليل ارائه شده توسط هواداران جبهه ملي        7
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 نـوامبر را    22 قـصد داشـت روز       ايـن اسـت كـه سـنجابي       )  گزارش شده   تهران 11060تلكس  
 رهبـران نهـضت آزادي  .  را اعـالم كنـد   به خمينيپيوستن كل جبهه ملي  اعتصاب عمومي و نيز     

 بعد از دستگيري خطاب به مقـام رسـمي سـفارت تأكيـد و تـصديق                 ، بازرگان و سنجابي   ايران
ب خونريزي شاه   و اينكه مسب  .  وحدت دارد   در تمام راه با خميني     كردند كه نهضت آزادي ايران    

  . بوده و علت آن باقي ماندن بر تخت و سلطنتش خواهد بود
نظمـي و     ادامـه بـي   ) الـف (بيند     راه حل براي كشور مي     3 گفت كه تنها      ايران نهضت آزادي 
 مقـام  .دون شـاه دولت ملي ب) ج(فشار نظامي براي تحميل نظم مصنوعي ) ب(ناآراميهاي فعلي  

 كه هنوز معتقـد اسـت يـك دولـت           حلها براي آمريكا    كدام از اين راه     سفارت پاسخ داد كه هيچ    
 گفت نهضت آزادي ايران. نظر شاه، براي همه بهتر خواهد بود، رضايتبخش نيست        ائتالفي تحت 

 وارد دولت ائتالفـي شـوند از طـرف مـردم مـورد              كه ترديد دارد كه اگر رهبران نهضت آزادي       
  . اند  شدهآنها افزودند كه كامالً تسليم خميني. حمايت واقع شوند
 در مسير همكـاري      ايران  و هم نهضت آزادي    روشن است كه هم جبهه ملي     : نظريه سفارت 

اند كه قضاوت مـستقل در مـورد حـوادث         ، آنچنان با او همراه شده     قيد و شرطشان با خميني      بي
  .اند سياسي جاري جنبش را معلق گذارده

  بررسي وسيع و اجمالي سـفارت در مـورد وضـعيت اعتـصاب مطالـب زيـر را نـشان                    - 8
رسـد ادارات ديگـر دولتـي         كند ولي به نظر مي       كار نمي   و اداره گمرك   وزارت بهداري  :دهد  مي

خاموشي بـرق كـه     .  ايران مشغول كارند    درصد كاركنان شركت مخابرات    60 تا   50. كنند  كار مي 
با اين  . فرو برده، ناشي از پيامدهاي اعتصاب بوده است       شرقي شهر را در خاموشي        بخش شمال 

وجود تدابير و اقداماتي براي برطرف كردن خاموشي در حـال جريـان اسـت و بـرق در حـال                     
 به وقـت محلـي، بـرق داشـته      14باشد و حكومت نظامي انتظار دارد كه ساعت           وصل شدن مي  

  .باشد
 در آميز در اصفهان  آرام مسالمت به وقت محلي، يك تظاهرات وسيع و      12ـ مقارن ساعت    9

  . در منطقه شمال شهر صورت گرفتحوالي ميدان ورود و خروج به سمت تهران
  سوليوان

  
  170سند شماره 

  1357 آبان 21 ـ 1978 نوامبر 12  سري
  287411 ـ سي. واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
  ، غرب و جنوب آسياتيك اروپاماتمام نمايندگيهاي ديپل: به

  1978 نوامبر 11، روز 12گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع
ايد از   آرام بـود و شـ      تهـران . رفت، رخ نداد     نوامبر انتظارش مي   12رويارويي كه در روز     ـ  1

امـا بـا ايـن حـال     . ديد  به خود ميترين روزي بود كه تهران  نوامبر به بعد امروز عادي    5آشوب  
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  . وضعيت مبهم است
  .»روي لبه تيز تيغ قرار دارد«:آن طوري كه يكي از كارمندان سفارت توصيف كرده است

اب كـارگران حـوزه     ـ اقدامات و شيوه چماق و هويج دولت براي در هم شكـستن اعتـص              2
قبول اضافه حقوق سخاوتمندانه، در دو روز       . نفتي جنوب تا حدودي از موفقيت برخوردار بود       

 تن از رهبـران اعتـصاب،       170گذشته با تهديد به اخراج، قطع حق مسكن و دستگيري حداقل            
 درصـد كـارگران و كارمنـدان و         50برآورد نمايندگان شركت نفت اين است كـه         . همراه گشت 

پايه از اين كـار       اند ولي بسياري از كارمندان دون       يباً كليه كارمندان عاليرتبه به سركار برگشته      تقر
  .اند امتناع نموده

 نـوامبر،   11در روز   . ـ وضعيت در حوزه استخراج نفت كامالً حساس بـاقي مانـده اسـت             3
سيوم تخليـه   لذا كنسر .  يكي از كارمندان انتقال يافته كنسرسيوم، توسط جمعيت غارت شد          هخان

 در نزديكـي اهـواز  .  را به طور جدي مورد توجه قرار داده اسـت       محل زندگي عائله فرد مذكور    
سازي آمريكايي، به علـت عـدم توانـايي ژانـدارمري در حفـظ امنيـت آن،                  يك كمپ ساختمان  
 ميليـون   1/2صعود آرام ميزان استخراج نفت نيز ادامه يافـت و امـروز بـه               . ناگزير از تخليه شد   

اي، زيـان ارزي ايـران از         زند كه در مدت اعتصابات سـه هفتـه          سفارت تخمين مي  . بشكه رسيد 
  . ميليون دالر بوده است900بابت توليد ناخالص ملي مجموعاً بالغ بر 

 درصد كارها تعطيـل بـود، لـيكن سـفارت مـدركي دال بـر                30 الي   20 ـ اگرچه در تهران   4
 تا حدي كارهاي خـود را دوبـاره از          شركت هواپيمايي ملي ايران   . مؤثر نيافت اعتصاب عمومي   

. دهنـد    كار عاديـشان را ادامـه مـي         و لوفت هانزا   سر گرفته و بنا به گزارش شركتهاي اس آ اس         
، به كـارش ادامـه       نيز هر روز معموالً با تعدادي صندلي خالي، با يك پرواز از تهران             آمريكن پان
 نيز موجب قطع موقتي جريـان بـرق در قـسمتهايي از             اعتصاب كارگران شركت توانير   . دهد  مي

  .شهر گشت
 مخالفين و دولت، پس از روي كار آمدن كابينه          رو  ـ اميد سازش احتمالي بين رهبران ميانه      5

.  به تأخير افتاده اسـت     مشي سرسختانه از طرف تعدادي از سران جبهه ملي          نظامي، با اتخاذ خط   
ناپذير   گيري افراطي و سازش      و يارانش به طور چشمگيري به موضع       رسد كه سنجابي    به نظر مي  

اين وضع همراه با حمالت لفظـي بـه حكومـت      . اند  ي نسبت به شاه، نزديكتر شده     خميناهللا    آيت
  ونس                                        .تواند بهانه دستگيري بيشتر مخالفين گردد سلطنتي، مي

  
  171سند شماره 

  1357 آبان 21 ـ 1978بر  نوام12  استفاده اداري محدود
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11065 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  خدمات هواپيمايي در ايران: موضوع
به منظـور انجـام پروازهـاي داخلـي و نيـز             كارهاي جزئي خود را      ـ هواپيمايي ملي ايران   1
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المللـي،    گزارش شده كه چندين پرواز مسافربري بين      . خارجي از صبح يكشنبه مجدداً آغاز كرد      
بـه  (همچنين يك مورد پرواز هواپيماي باري انجام شده است و حداقل دو پرواز هوايي داخلي         

گـزارش شـده كارهـاي      .  صورت پذيرفته اسـت    باداز فرودگاه مهرآ  ) مقصد منطقه خليج فارس   
  .زميني روي هواپيما و ارتباطات هوايي داراي وضع عادي است

ه صورت عادي    با تغيير خدمه محلي آنها ب      ا، اسكانديناوي هانز  ـ شركتهاي هواپيمايي لوفت   2
، ايـر   ، بـريتيش ايرويـز    ، سوئيس ايـر   كنند، ديگر خطوط هواپيمايي از جمله پان امريكن         كار مي 
، گزارش شده است كه برگشت بكار عادي آنها بـا توجـه بـه               اپن و خطوط هواپيمايي ژ    فرانس

 نوامبر به تأخير افتاده و آغاز به كار، مشروط به ارزيـابي مجـدد               15تغيير خدمه محلي تا حدود      
  .باشد شرايط امنيتي هم در فرودگاه هم در شهر مي

  سنا                                                      
  

  172سند شماره 
  1357 آبان 21 ـ 1978 نوامبر 12  خيلي محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11068 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  11066تهران : مرجع

  مبر نوا12گزارش سياسي ـ امنيتي : موضوع
ـ توسعه و گسترش درگيريهاي گزارش شده در تلگرام قبلي منجر به تظاهرات بزرگي در               1
تـرين روزهـاي       تـا امـروز عـادي      78 نـوامبر    5رسد شهر از تاريخ       به نظر مي  .  نشده است  تهران

  . كسب و كار خود را گذرانده است
دانـيم كـه آيـا ايـن          ولـي مـا نمـي     .  درصد تعطيل بودنـد    30 تا   20تعدادي از مشاغل تقريباً     

تعطيالت ريشه در اعتصاب داشته و يا داليل ديگري سبب آن بوده است، در هـر حـال نـشان                    
  .چشمگيري از يك اعتصاب مؤثر همگاني وجود نداشت

ترين نشانه جريان اعتصاب، اعتصاب كـاري در تأسيـسات شـركت انتقـال نيـروي                  ـ قوي 2
هـاي صـبح و        در نزديكـي   هايي در بعضي از نقاط شـهر تهـران          نجر به خاموشي   بود كه م   توانير

  .ساعتهاي آخر روز شده بود
 و يا تجمـع نمـازگزاران       العمل موجود نسبت به پيام ضبط شده خميني         ـ اطالعي از عكس   3

  .رسند مخالفين مذهبي آرام به نظر مي. طور است اين نداريم الاقل در تهران
ـ از كنسولگريها اطالعات جديدي نداشتيم چون امكـان برقـراري تمـاس تلفنـي راه دور                 4

  . نوامبر تالش خواهيم كرد13مجدداً در اوايل . وجود نداشت
خيز تغييري نكرده و مشروح گـزارش آن در تلگـرام             ـ وضعيت اعتصابات در مناطق نفت      5
  .اي گزارش شد نهجداگا

  سوليوان                                                                                      
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  173سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آبان 21 ـ 1978نوامبر    6846052378: شماره گزارش

  .سي. واشنگتن دي،عات دفاعيسازمان اطال: به   تهران ،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  ناآراميهاي داخلي در ايران: عنوان

وني ايـران   اين گزارش حاوي اطالعاتي درباره وضعيت كنـ       ) بندي  بدون طبقه (: خالصهـ  16
  .باشد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  )غيرقابل رؤيت براي بيگانگان  ـخيلي محرمانه (:ـ جزييات22

 افسر  20/23در طول ساعات آخر شب تقريباً ساعت        .  آرام بود   تهران 1978 نوامبر   11شب  
ر به سـمت بخـش   هاي نظامي از شمال شه رابط مستشاري در نيروي دريايي نقل و انتقال اكيپ 

 سرباز بودنـد در حـال       18 كاميون پر از سرباز كه هركدام حامل         6 يا   5 .جنوبي را مشاهده كرد   
  .  مشاهده شدندندا] خيابان[ پايينحركت به سمت 

 اي ديوارهاي منزل افـسر رابـط مستـشاري در نيـروي          همچنين در طول شب افراد ناشناخته     
ايـن دومـين نمونـه از       . مرگ بر شاه  : شعار چنين است  . دريايي را با شعارهاي فارسي پر كردند      

چنين شعارهايي است كه بر روي ديوار منزل افسر رابط مستـشاري در نيـروي دريـايي نوشـته      
مدير تيم فني، افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي و وابسته نيـروي زمينـي، در راه                  .شود  مي

 نوامبر  12صبح  . اند   حركت داده شده   وجه شدند كه تانكهاي چيفتن از ميدان تجريش       سفارت مت 
دهنـد كـه پروازهـاي        منـابع توسـط تلفـن گـزارش مـي         .  كامالً سنگين اسـت    ترافيك در تهران  

 بـه خـاطر     هواپيمـاي ملـي ايـران     . گيـرد    صـورت مـي     از فرودگاه مهرآباد   هواپيمايي ملي ايران  
  .خدمه حمل بار و غيره پرواز نداشته استاعتصابات داخلي شركت يعني تعميركاران و 

  و افسر گزارشگر قفل و زنجيرهاي بسيار سخت و محكمي را بر درهـاي سـفارت آمريكـا                
اي كه به منظور تقويت درب اصلي محوطه به كار  اي فلزي جوش داده شده همينطور موانع ميله 

.  همچنان ادامـه دارد    00/5 تا   00/21منع عبور و مرور شبانه از ساعت         .رفته مشاهده كرده است   
ود بنـا بـه     ولي با ايـن وجـ     .  امروز بازگشايي شوند   ريزي شده كه مدارس محلي در تهران        برنامه

به دبيرسـتانها   .  تعطيلي خود را ادامه خواهند داد      1978 نوامبر سال    18گزارش راديو مدارس تا     
 نـوامبر  5هـا از   روزنامه. و مؤسسات آموزش عالي تاريخ معيني براي بازگشايي داده نشده است  

. دهـد   اخبار راديو داخلي اطالعات كمي در رابطه با وضعيت سياسي ايـران مـي             . اند  چاپ نشده 
كنند وضـعيت حاضـر     اظهار مي تمام افسران گزارشگر مستقر در دفتر سازمان مستشاري آمريكا        

  .شود ، به حالت عادي نزديك ميتهران
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـخيلي محرمانه : ( تهيه كنندگان پيامنظريات
هايي كه باز هستند و جريان معامالت داخلي به ايـن             چون ترافيك، مغازه  هاي ظاهري     نشانه
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افسر گزارشگر معتقـد    . معني نيست كه وضعيت در سرتاسر ايران به حالت عادي برگشته است           
 كليـدي كـه افـسر       مـسايل يكي از   . توجهي بدتر شود    ترين بي   است وضعيت ممكن است با كم     

نسبت به آن به دست آورد موضـع اتخـاذ شـده توسـط      گونه اطالعاتي     تواند هيچ   گزارشگر نمي 
اگر رهبران مذهبي از دولـت نظـامي حمايـت          .  و ديگر نقاط كشور است     رهبران مذهبي در قم   

  . و مشكالت زيادي خواهيم بودمسايلنكنند ما شاهد 
  

  174سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آبان 21 ـ 1978 نوامبر 12  6846052478: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به    تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  ناآراميهاي داخلي در ايران: عنوان

گزارش حاوي خبر راجـع بـه وضـعيت كنـوني ايـران             اين  ) بندي  بدون طبقه : (خالصهـ  16
  .باشد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  ).خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(: ـ جزييات22

روي در حوالي جنوب و غرب سفارت بـه صـورت تفريحـي،       افسر گزارشگر در حين پياده    
دو تا از بانكها در     .  عادي داشت  تعدادي بانك را مشاهده كرد كه باز بودند و كسب و كار روال            

فروشـگاههاي منطقـه خيابـان      % 75حـدود   . روز پنجم ماه نوامبر به آتش كـشيده شـده بودنـد           
در خيابـان  . رسـيد كـه كـسب و كـار روزانـه خـوب اسـت             باز بودند و بـه نظـر مـي         فردوسي

تـر از ضـلع غربـي سـفارت ترافيـك سـنگيني               مان آن طرف  د تا فاصله چهار ساخت    جمشي  تخت
چنـين بـه نظـر      . شـد   هاي لبنياتي و نانوائيها باز بوده و صـفي ديـده نمـي              مغازه. مشاهده گرديد 

قصابيها نيـز بـاز بودنـد و افـسر          . اند  رسيد كه فروشگاهها بيشتر از مواقع عادي جنس داشته          مي
شـده، مـشاهده كـرده اسـت،          ه قصابيها حمل مـي    اي را كه توسط كاميونها ب       فوق گوشتهاي تازه  

شـد در خيابانهـا و         سال تخمين زده مي    25 تا   12همچنين جوانهاي بيشماري را كه سن آنها از         
رو بـود     روها مشاهده كرده و يك گروه از آنها به افسر گزارشگر كه در حال عبور از پيـاده                   پياده

 در جاهـاي    راف محوطـه سـفارت آمريكـا      نيروهاي نظامي به جـز در اطـ       . اند  آب دهان انداخته  
بـاش    رسد كه اين نيروهاي نظامي در حال آمـاده          چنين به نظر مي   . خوردند  ديگري به چشم نمي   

ها بر روي تفنگها نصب نشده بـود و بـه حالـت بنـدفنگ                   كامل نباشند، به اين خاطر كه سرنيزه      
ن تفنگها را به حالت مسلح به سـرنيزه و حاضـر بـه        شدند، در حالي كه معموالً سربازا       حمل مي 

در طي هفته گذشته تعداد خيلي معدودي اتومبيل در خيابانهـاي پـشت و               .كنند    جنگ حمل مي  
 كمتر جايي براي پارك ماشين  شهر تهرانپايينامروز در محالت . اند نزديك سفارت پارك شده

انـد و      اخيـر تقريبـاً، بـه طـور كامـل تـرميم شـده              خسارات حاصله از آشـوبهاي    . وجود داشت 
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به طور كلي مشاهدات افسر گزارشـگر، گزارشـات         . اند  هاي اكثر ساختمانها تعويض شده      شيشه
  .كند قبلي مبني بر به حالت عادي برگشتن اوضاع فعلي را تأييد مي

ـ خيلي محرمانه(كننده گزارش   تهيهاتنظري ز بـه طـور   هنو):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان 
مـشاهده تعـداد زيـادي از جوانـان در خيابانهـا و      . بالقوه زمينه براي آشوبهاي ديگر وجود دارد     

باشد، در بعـضي مـوارد حـاالت     روها نشان دهنده يك تهديد واقعي در موقعيت كنوني مي     پياده
  .رسد كه با همه كس و همه چيز مخالف باشند اي به نظر مي آنها به گونه

  
  175سند شماره 

  غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـ خيلي محرمانه 
  1357 آبان 22 ـ 1978 نوامبر 13  6846052878: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  1978 نوامبر 13وضعيت ايران در : عنوان

اين گزارش حاوي اطالعاتي درباره وضعيت كنـوني ايـران          ) بندي  بدون طبقه (: خالصه ـ 16
  .باشد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  )ؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ غيرقابل ر (:ـ جزييات22

 به طرف سفارت    شگر با اتومبيل ستاد را ترك كرد و مسير خليج         ر افسر گزا  45/5در ساعت   
.  بازگـشت  سـفارت آمريكـا    را پيمـود، و مجـدداً بـه          ، فرودگـاه مهرآبـاد    ، دانشگاه تهران  آمريكا

  :مشاهدات وي در اين مسير به قرار ذيل بوده است
 آرام و همـراه بـا       خلـيج . ـ قسمت شمالي شهر با فقدان چشمگير افـراد نظـامي آرام بـود             1

 بـا يـك دسـته از سـربازان كـه در             منطقه اطراف سفارت آمريكا   . ترافيك معمول صبح زود بود    
  . مستقر بودند، آرام بودجمشيد  و تختاي از تقاطع روزولت گوشه
ـ در غرب سفارت افسر گزارشگر هشت كاميون نظـامي را مـشاهده كـرد كـه در خيابـان          2

  .ب به سوي فرودگاه در حركت بودند به طرف غرشاهرضا
 را كامالً دور زد و سربازان يا وسـائط نقليـه زرهـي را در                ـ افسر گزارشگر دانشگاه تهران    3

د سـرباز   ، نزديكـي فرودگـاه، تنهـا چنـ         و در غـرب تهـران      در ميدان شهياد  . آنجا مشاهده نكرد  
  .گونه وسائط نقليه زرهي ديده نشد مشاهده شدند و هيچ

شوند كار    رسيد، خطوط هوايي كه ذيالً نام برده مي         ـ در فرودگاه وضعيت عادي به نظر مي       4
افسر گزارشگر هواپيماهايشان را مشاهده كـرد كـه در رامـپ ترانزيـت پـارك شـده                  . كردند  مي

:    ، ههواپيمــايي انگلــستان: ، دلوفــت هــانزا: ، جهواپيمــايي هنــد: ، بايرفــرانس: الــف: بودنــد
  .  و ايران ايرMAC يهواپيماي: ، ي)ي افغانستانيهواپيما(آريانا : ، وهواپيمايي اردن

شد اما سربازان وظيفـه در حـال بـار كـردن كـاال در                 هيچ سربازي در فرودگاه مشاهده نمي     
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  .كاميونهاي نظامي بودند
اتومبيلهاي با پالك شهرسـتان در      ـ در بازگشت به سفارتخانه افسر گزارشگر تعداد زيادي          5
: ، ج همـدان : ، ب تبريـز : الـف . اين پالكها به تعداد زيـاد مـشاهده شـدند         .  مشاهده كرد  هاخيابان
  . بوددر رفت و برگشت به منطقه فرودگاه ترافيك بسيار سنگين. قزوين:    ، هكرج: ، درشت
، افـسر گزارشـگر چهـار       ، در نزديكي دانشگاه تهران     و اميرآباد  ـ در منطقه خيابان شاهرضا    6

 مشغول رقصيدن بودند كه چند زن جوان نيـز از     سرباز را مشاهده كرد كه در جلو سينما كاپري        
  .ن خيابان به آنها ملحق شدندعابري
ـ منبع خبر گزارش داد كه در هتل او قبل از ساعت منع عبـور و مـرور مـشروب بـرايش                      7

ترسيد كـه     گرفت چون مدير هتل مي      اين كار براي مراعات احتياط صورت مي      . كردند    سرو نمي 
مـه آبجـو سـرو      زا مورد حمله قرار گيرند اما با اين ه          اگر آنها مشروب سرو كنند، با بمب آتش       

  .شد مي
 آرام بود و افسر گزارشگر در جريان وقوع حوادثي قـرار نگرفتـه               نوامبر تهران  12ـ شب    8
  .است

ــ ظـواهر امـر نـشان        )ـ غيرقابل رؤيت بـراي بيگانگـان       خيلي محرمانه : (كننده  نظريات تهيه 
ايي گرديـده و مـردم       فروشگاهها بازگش  .رود  دهد كه وضعيت به طرف عادي شدن پيش مي          مي

 افـسر   .دهد كه تجارت به حالت عادي بازگـشته اسـت           اين نشان مي  . شوند  در خيابانها ديده مي   
. شوند دوباره لبخند بر لب دارنـد        گزارشگر متذكر شده است كه مردمي كه در خيابانها ديده مي          

  .وجود استداند اظهار نمايد عامل بالقوه ايجاد درگيريها هنوز م افسر گزارشگر الزم مي
  

  176سند شماره 
  1357 آبان 22 ـ 1978 نوامبر 13  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11099 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  امبر نو13 ،گزارش سياسي امنيتي: موضوع

تهران تا بعد از ظهر آرام بود ـ گزارشهايي مبنـي بـر تعـدادي كـشته بـر اثـر زد و        : خالصه
 تعيـين و   ـ چندين استاندار رئـيس جديـد بنيـاد پهلـوي      و خرمشهرخوردهاي ديروز در تبريز

گي به امور مالي خانواده سـلطنتي تعيـين   معرفي شدند ـ كميسيون ويژه دادگستري جهت رسيد 
 توقيف گرديد ـ دولت مقامات شهر جهرم را بركنار كـرد ـ مبـارزات     شد ـ شهردار سابق تهران 
  .پايان خالصه گزارشگذارد ـ   تأثير ميآمريكاييان ايران روي صنفي در شركت مخابرات

ديـروز مـابين سـربازان و دانـشجويان درگيـري      . ديروز و امـروز صـبح آرام بـود        ـ تهران 1
كنيم كه آزمايش نهايي اراده قـدرت           با اين وجود باور نمي    . بار و تهديدآميزي رخ نداد        خشونت

بنابراين امكان درگيري خياباني به قوت     . بين نظاميان و تظاهركنندگان به همين وضع باقي بماند        
  .خود باقي است
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 پـنج كـشته بـر جـاي          و خرمـشهر   ـ درگيري ديروز سـربازان و تظاهركننـدگان در تبريـز          2
به علت اشكال در خدمات تلفني نتوانستيم امروز با كنسولگريها تماس برقرار نمـائيم              . گذاشت

  .و سفارت تا بعد از ظهر امروز گزارشي از درگيري دريافت نكرده است
 از كار بركنار شدند، اين اقـدام ظـاهراً از    اعالم كرد كه مقامات مسئول شهر جهرمـ دولت 3

  .شود  ناشي ميحمله تروريستي به رئيس پليس و فرماندار نظامي جهرم
اي جهت رسيدگي بـه       ، وزير دادگستري دستور داده است تا كميسيون ويژه        ـ شاه به نجفي   4

همچنين در جريان مبارزه با فساد مقامات مسئول سناتور         . خارج خانواده سلطنتي تشكيل دهد    م
  .اند  خواري است، را توقيف كرده   كه متهم به رشوهي، شهردار سابق تهرانپ غالمرضا نيك

 را اعـالم    و رئيس جديد بنياد پهلوي    ـ دولت چند انتصاب جديد از جمله هشت استاندار          5
 كريم ورهرام ) سناتور( تيمسار   ،)خراسان (تيمسار صادق اميرعزيزي   :استانداران عبارتند از  . كرد

  عبـدالعلي دهـستاني    ،)كرمانـشاهان (ن  اهللا پاليزبـا    عزيـز ) سـناتور (، تيمـسار    )آذربايجان غربـي  (
 دريـادار   ،)بويراحمـد و كهگيلويـه     ( تيمسار مقـصود همپـاي     ،)تهران (، حميد زاهدي  )مركزي(

 شـده    پهلوي  رئيس بنياد  و سيداحمد امامي  ) گيالن (محمد طباطبائي  و) بوشهر (نصراهللا موقري 
  .هاي آنان را بعداً تهيه خواهد كرد سفارت اطالعات مربوط به زندگينامه. است
 به وضع نسبتاً عادي     هواپيمايي ملي ايران  . ـ به طور كلي وضع اعتصاب تغيير نكرده است        6

برنـد، وضـع ديگـر ادارات         اب به سر مـي    كارمندان گمرك هنوز در حال اعتص     . شود  نزديك مي 
  .دولتي تغيير نكرده است

 ايران با رنگ و بوي شـديد سياسـي امـروز منجـر بـه                مبارزات صنفي در شركت مخابرات    
 . گرديـد   از ادارات ايـن شـركت      المللـي بـل     اخراج كارمندان آمريكايي شركت آمريكـايي بـين       

 نمودنـد و بعـد از    را وادار به خروج از ساختمان شركت مخـابرات  هاآمريكاييكنندگان    اعتصاب
 خارج كرد و آنها     آن شركت آمريكايي بل تمام پرسنل خود را از ساختمانهاي شركت مخابرات           

  .اهند گشتتا روشن شدن وضعشان به شركت مخابرات باز نخو
كننـده نفـرت از كارمنـدان      يكي از مـوارد بيـان  مبارزات صنفي در شركت مخابرات  : نظريه(

  سوليوان                                                                                                 .)خارجي است
  

  177سند شماره 
  1357 آبان 22 ـ 1978 نوامبر 13  سري

  288126سي ـ .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  كليه نمايندگيهاي سياسي واقع در اروپا و غرب و جنوب آسيا: به

  78 نوامبر 13، 13گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع
باشد، ولي سفارت معتقد است كه عوامـل آشـوب و تـشنج               آرام مي  ـ عليرغم اينكه تهران   1

 و تعدادي از بانكها باز هـستند        ي تهران هاآمريكاييمدرسه  . همچنان به صورت بالقوه باقي است     
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ديـروز بـه تـازگي بـراي نخـستين بـار پـست              . و ترافيك به وضعيت عادي خود برگشته است       
  و خرمـشهر در تبريـز .  شروع به كار كـرد ولـي ارتباطـات تلفنـي قطـع شـده اسـت                المللي  بين

هاي دو شهر پـنج       برخوردهايي بين سربازان و تظاهركنندگان به وقوع پيوست كه مجموع كشته          
  .تن گزارش شده است

 كـار و خـدمات خـود را      ـ اعتصابات به صورت متناوب ادامه دارد، ولي هواپيمايي ايـران          2
يكي از ناآراميهاي متعدد كارگري همراه با احساسات        . تقريباً به صورت عادي از سر گفته است       
 ايران، جايي كه چندي پيش كاركنان آمريكايي شـركت          شديد ضدخارجي در شركت مخابرات    

  .باشد  از آنجا اخراج شدند، در جريان ميالمللي آمريكايي بل بين
شود كه نـشانگر افـزايش چـشمگير      ميليون بشكه در روز بالغ مي6/2ـ توليد نفت خام به   3
ه مـشغول مـذاكر  )  و الپكـو ايپاك(حداقل دو شركت مشترك  . باشد   بشكه در روز مي    000/500

بـا وجـود   . براي حل و فصل اعتصاباتشان هـستند ولـي تـشنجات و كشمكـشها شـديد اسـت         
هر وقفـه جـدي بـه علـت     . شود هاي پااليش شده نفتي، كمبود به طور جدي ديده نمي   فرآورده

ذخائر كم و افزايش تقاضاها براي گاز، روغن، نفت سفيد سنگين خواهد بود اما عليرغم اينكـه                 
انـد بـا       ولي آن عده از كاركنان صنعت نفت كه به سركارشـان برگـشته             اوضاع كالً مساعد است   

  .فشارها و تهديدات فيزيكي روبرو هستند
ـ ارتش هنـوز اولـين وظيفـه    1:ي امروز به يكي از ديداركنندگان گفت وزير ازهار   ـ نخست 4

 يوز از بهبود امور در منـاطق نفتـ        ـ او هن  2.خود مبني بر برقراري نظم را به انجام نرسانده است         
ـ دولت مسئله محاكمه خارج از نوبـت كاركنـاني كـه در جريـان مبـارزه عليـه                   3راضي نبود و    

                       .اند را به پيش خواهد برد و مقصرين را به زندان محكوم خواهد ساخت ارتشاء دستگير شده
  ونس

  
  178سند شماره 

  غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـ خيلي محرمانه 
  1357 آبان 23 ـ 1978 نوامبر 14  6 846 0530 78: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
   از وضعيت ايرانAAIRAمشاهدات افسر رابط مستشاري نيروي دريايي و : عنوان

اين گزارش حاوي اطالعاتي راجع به موقعيت كنوني ايران         ) بندي  بدون طبقه : (خالصهـ  16
  .باشد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـخيلي محرمانه  (:ـ جزييات22

 نـوامبر بـه منظـور گـردآوري         15 و   14 در   (AAIRA)وي دريايي و    افسر رابط مستشاري نير   
ه، داشتند  تپ   و فرودگاه دوشان   ، جنوب تهران  اطالعات، با اتومبيل گردشهايي در فرودگاه مهرآباد      
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در منـاطقي كـه مـورد    . ي ديـده نـشد   پوشـ   ـ هـيچ زره   1:و موارد زير توسط آنها مشاهده گرديد      
 در (BTR 60 s) 60مشاهده مأمور گزارشـگر قـرار گرفـت، تانكهـاي چيفـتن، اسـكورپيون و ام       

 همچنان سنگرهاي موقتي وجود داشت اما تعداد كمي         ـ جلو دانشگاه تهران   2 .معرض ديد نبود  
سـه دسـتگاه    . رسـيد   رودگاه عادي به نظر مـي     ـ ترافيك ف  3 .افراد نظامي در آنجا حضور داشتند     

 ديـده    نيروي هوايي شاهنشاهي با آرايش نظـامي در نزديكـي مهرآبـاد            KC-135هواپيماي تانكر   
 اهالي جنـوب    -4 . با آرايش نظامي در حال پرواز بودند       4 فروند جنگنده اف     20شدند و تقريباً    

را بـه طـرف   شـان    كـرده   مشتهاي گـره . دادند  عالئم مشخص غيردوستانه از خود نشان مي تهران
رسيد كه اينها اعمالي عـادي        دادند و صداي دشنامهايشان بگوش مي       مأموران گزارشگر تكان مي   

 قابـل    بود كه به راحتـي     بودند، وسيله نقليه مورد استفاده ما يك استيشن زردرنگ دولت آمريكا          
مـأموران  . ها باز بودنـد و كـار و كاسـبي طبـق معمـول جريـان داشـت                   ـ مغازه 5 .شناسايي بود 

 يهودي طال،   رگزارشگر از مغازه جواهرفروشي يك يهودي بازديد كردند و مطلع شدند كه تجا            
جواهرفروش بـه مـأمور گزارشـگر       . اند  طالهايشان را براي فروش به مردم، در دسترس گذاشته        

بايست بـار     اند كه مي    آيي داشته و تصميم گرفته       نوامبر يك گردهم   14ر يهودي در    گفت كه تجا  
 وضـعيت عـادي   تپـه   مناطق نزديـك دوشـان     -6 .ديگر كاالهايشان را در اختيار مردم قرار دهند       

ـ افسران گزارشگر از مشاهده اينكه تجـارت و كـسب و            7 .داشته و امنيت پايگاه نيز عادي بود      
   .اند كنند، تعجب كرده كار در مناطق بازديد شده مسير عادي خود را طي مي

 نـوامبر روز  17روز ): خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت بـراي بيگانگـان   : (كننده  تهيهنظريات
دهنــد كــه آرايــش نظــامي هواپيماهــاي   ارتــش ايــران اســت، افــسران گزارشــگر احتمــال مــي

مراسـم سـان و   .  پروازهاي مربوط به مانور هوايي باشـد   ها براي تمرين    رسان و جنگنده    سوخت
افـسران  . پوش در شـهر باشـد       تواند دليلي بر عدم حضور سالحهاي خود كششي و زره           رژه مي 

  .اند دهند كه خودروهاي مزبور براي انجام مراسم رژه آماده شده گزارشگر احتمال مي
  

  179سند شماره 
  1357 آبان 23 ـ 1978 نوامبر 14  سري

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11125 ـ  تهران، سفارت آمريكا:از
  ارزيابي تهديدها: موضوع

ر  نـوامب 5نظمي سرتاسري در ايران كه منجر به شورشهاي بزرگـي در   ها بي   ـ به دنبال هفته   1
 گرديد و روز بعد از آن دولت نظـامي بـر سـر كـار آمـد، تهديـد بـالقوه عليـه                         در تهران  1978

ست يكي امكـان  هاآمريكايياي كه متوجه  خطرات عمده .  افزايش يافته است    در تهران  هاآمريكايي
مـا  . يافته تروريـستي  گيرافتادن در خشونتهاي خياباني است و ديگر حمالت گروههاي سازمان           

  :هاي زير، دست به اقدام خواهيم زد در مورد هر كدام از زمينه
 تهديد اضافي خشونت جمعيت و اثرش در امنيـت جامعـه             در تهران  78 نوامبر   5ـ تجربه   2



317    روزشمار انقالب اسالمي

 و در حاليكه دولت نظامي نظم را دوباره در تهران.  در ايران را برايمان نمايان ساخت     هاآمريكايي
 در مقابلـه  1978بعضي از شهرستانها برقرار كرده است به احتمال قوي آن دوره سپتامبر ـ اكتبر  

اي كه برقراري حكومت نظامي در شـهرهاي اصـلي            دوره. با دولت نظامي تكرار خواهد گرديد     
. گرديـد ايران منجر به زد و خورد مخالفان با ارتش در تظاهرات پي در پي، آشكار و شـديدي                   

اي چنين     در تظاهرات، گرفتار شده و چنانچه قبالً هم تا اندازه          هاآمريكايياگر چنين شود باز هم      
اتفاقي افتاده است، تظاهرات ممكن است مستقيماً متوجـه مؤسـسات يـا كارمنـدان آمريكـايي                 

ي كـه   ما يا اصالً هشيار نيستيم و يا هشياري كمي نسبت به اين تهديد يا تهديدات ديگر               . گردد
  .وار در زير آمده است، داريم فهرست

 ـ معرفي دولت نظامي و تحكيم عمومي امنيت در ايران ممكن است تروريسم را در تهران               3
ما معتقديم كه كوششهاي يكـي از دو        . و شهرستانها به طرف سازمان يافتگي بيشتر هدايت كند        

 ايران مستقيماً عليه اعـضاي دولـت و نيروهـاي           گروه سازمان يافته يعني چريكهاي فدايي خلق      
امنيتي ـ همچون گذشته ـ ادامه خواهد يافت و با روي كار آمدن دولت نظامي، فعاليتهاي آنـان    

ترين و مجهزتـرين گروههـاي تهديـد          ديده اين گروه به تشكيل آموزش    . يابد  احتماالً افزايش مي  
توان انتظار داشت كه در فعاليتهايشان، حمالت دو ماه گذشـته را              و مي دهد    تروريستي ادامه مي  

 عليـه    عليه يك سرهنگ پليس صـورت گرفـت و در تهـران            حمالتي كه در مشهد   . تكرار كنند 
 تسليحات پيچيده انجـام     چنين حمالتي با  .  انجام پذيرفت  قرارگاه مركزي پليس گارد ملي ايران     

  .اند كه باالترين ارزش تبليغاتي را داشته باشند گرفته و طوري طراحي شده
 در اند كه مسئول انفجار بمب در مركز فرهنگي ايـران ـ آمريكـا    اگرچه چريكها مدعي شده

گونه شـواهدي دال   اند و ما هيچ له نكردهگاه به افراد آمريكايي حم  هستند، آنها هيچ1977اواخر  
بر تغيير دادن موضعشان مبني بر اكراه ظاهري در انجام عمليات عليه اعضاي جامعه آمريكاييان               

يي كه با بدشانسي در حين حمله مستقيم عليه يـك صـاحب             هاآمريكاييغير از   . در ايران نداريم  
 در  هـا آمريكاييروه تهديد مـستقيمي عليـه       منصب ايراني گرفتار شوند، ما اعتقاد داريم كه اين گ         

  .دهد ايران صورت نمي
 از اوايل   ـ گروه ديگر تروريستي سازمان يافته در ايران يعني سازمان مجاهدين خلق ايران            4
 كه دسـت بـه      1976 خود را درگير اقدامات تروريستي قابل توجه نكرده است و از اوت              1977
اي   در ايـران، دسـت بـه حملـه    هاآمريكايي زد، عليه جامعه   سه بازرگان آمريكايي در تهران     ترور

در حاليكه ما اطالعات جامعي در دست نداريم كه اين فقـدان عمليـات را توضـيح                 . نزده است 
حمل  مت77 ـ  76دهد، اما خبرهايي داريم دال بر اينكه مجاهدين به علت تلفاتي كه در زمستان 

اين سياست كه   . اند  اند سياستي مبني بر خودداري از مواجهه با، نيروهاي امنيتي اتخاذ كرده             شده
 اتخاذ شد همچنين به اين علت بود كه آن مقاصد سياسـي كـه بـه                 1977با شروع تابستان سال     

 شد، با بازدهي بهتـري بـه وسـيله          اي از طريق تروريسم پيش برده مي        وسيله مجاهدين تا اندازه   
در حقيقـت   . رفـت    و مخالفين مذهبي پيش مي     روتر مخالف تحت عنوان جبهه ملي       عناصر ميانه 
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ممكن است مجاهدين بـا رهبـران مخـالفين بـه توافـق رسـيده باشـند كـه دسـت از عمليـات                        
روتر شاه فرصتي بـه دسـت بياورنـد تـا از راهـي معتـدل و                   تروريستي بردارند تا مخالفين ميانه    

  . نمايندهايشان تالش  قهرآميز براي رسيدن به خواستهغير
در هر صورت، روي كار آمدن دولت نظامي ظاهراً از طرف رهبران اپوزيسيون اينگونه تلقي 

حـل سياسـي      از همان ابتداي به وجود آمدنش به معني پايان مسير راه           است كه اين دولت       شده
انتظار داشته باشيم و انتظار داريم كـه در حـالي           توانيم    اگر چنين باشد، ما مي    . براي بحران است  

هاي ديگري به مبارزه ادامه دهنـد         اند، مجاهدين با شيوه     بست رسيده   حلهاي سياسي به بن     كه راه 
هـايي در     مـا نـشانه   . و فعاليتهاي آنان به عنوان يك گروه تروريستي غيركمونيست افزايش يابـد           

ين گروه در حال حاضـر ايـن سياسـت جديـد را             دال بر اينكه ا   ) تهديدات تلفني (دست داريم   
  . اتخاذ كرده است

اگـر  . ايم كـه بتـوان شخـصاً آن را بـه مجاهـدين نـسبت داد          اگرچه عملي را مشاهده نكرده    
توانيم انتظار داشته باشـيم كـه ايـن گـروه ـ همچـون        مجاهدين عملياتشان را از سر بگيرند مي

 در ايران تجار آمريكايي كه با حضور نظامي آمريكاگذشته ـ به مقامات آمريكايي يا آن دسته از  
كنـيم كـه مجاهـدين بـه      بر مبناي عمليات قبلي، مـا تـصور مـي   . رابطه داشته باشند، حمله كنند  

. اي وارد نيايد    كوشند به زنان و كودكان صدمه         زنند و مي    اهداف به دقت انتخاب شده، ضربه مي      
شواهدي . گيرد  ن ارزيابي بر اساس عمليات قبلي مجاهدين صورت مي        اما بايد تأكيد كنيم كه اي     

انـد يـا روش جديـدتر و          در دست نداريم دال بر اينكه آيا آنها همان تاكتيكها را در پيش گرفته             
ديده اسـت    اي دارد و آموزش     اين گروه همچنين سالحهاي پيچيده    . اند  تري اتخاذ كرده    خطرناك

  .كند، را با موفقيت به انجام رساند روريستي كه انتخاب ميتا واقعاً بتواند هرنوع عمل ت
ـ نقصان همه جانبه نظم شهري در ايران و افزايش اعالن علنـي نظرگاههـاي مخالفـان بـا                   5

افزايش خشونت به خصوص توسط گروههاي كوچك و افرادي كه با هيچ جنـبش تروريـستي       
ي مقداري از ايـن خـشونتها مـستقيماً         گير  جهت. سازمان يافته ارتباط ندارند، همراه گشته است      

در حاليكه هيچ قتلي رخ نـداده اسـت، پرتـاب           . اند   بوده و اخيراً افزايش يافته     هاآمريكاييمتوجه  
 و پرتاب بمب     در اصفهان  »لب«سازي    هليكوپتر به يك اتوبوس شركت      1978 اكتبر   11بمب در   

هـايي هـستند    ، نمونههاي سه آمريكايي در شمال شرقي تهران  به خانه 1978 نوامبر   8 در   زا  آتش
از جدي بودن تهديدات، در هر دو مورد، تنها تصادف بـود كـه كـسي مجـروح نـشد يـا ايـن                        

بيني رفتار گروهي يا انفرادي آنهـا         ما راهي براي پيش   . حوادث منجر به مرگ و ميري نگرديدند      
  . هستند دانيم كه اصوالً آنها چه كساني  ريم و حتي نميندا

 تشديد خواهنـد نمـود بـه خـصوص بـا            هاآمريكاييما معتقديم كه آنها فعاليتهايشان را عليه        
كند ـ درباره پشتيباني  شود ـ چنانچه اآلن هم دارد شروع به رواج يافتن مي اخباري كه منتشر مي

امي در ايـران يـا تحويـل دادن تجهيـزات ضدشـورش       از روي كار آمدن دولـت نظـ        هاآمريكايي
آمريكايي به نيروهاي امنيتي ايران، اين تهديد كه شبيه تهديداتي نيست كه از جانب گروههـاي                
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ي غير شاغل و وابستگان آنهـا       هاآمريكاييتواند براي     سازمان يافته تروريستي مطرحند، بالقوه مي     
اي در دست نداريم حاكي از اينكه نوعي از           يچ نشانه بايد تأكيد كنيم كه ما ه     . بارتر باشد   مصيبت

مبارزه تروريستي بزرگ ضدآمريكايي در شرف وقوع باشد ولي ما معتقـديم كـه تهديـد رو بـه               
  .افزايش است

بيني   گونه بهبودي در اين موقعيت تهديدآميز، در آينده نزديك پيش           ـ روي هم رفته ما هيچ     6
حـل آن و      به پيچيدگيهاي بحـران سياسـي در ايـران و راه          شود    كنيم و اين بيشتر مربوط مي       نمي

  .معتقديم كه تا آن وقت زندگيمان توأم با افزايش تهديد ناشي از اين حوادث خواهد بود
  سوليوان

  
  180سند شماره 

  1357 آبان 23 ـ 1978 نوامبر 14  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11148 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر14 ،گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع
سـفارتخانه خبـر    . گردد  سانسور اخبار، موجب رونق شايعات مي     .  آرام است  تهران: خالصه

.  بـه قتـل رسـيد      رئيس پليس كرمان  .  نوامبر را تأييد كرده است     9 در   مدانخشونت شديد در ه   
تظـاهرات بـه طرفـداري از دولـت در          .  جلسه معمـول خـود را تـشكيل داد         ديروز مجلس سنا  

. انـد    سـرداده  ، شعارهايي به حمايت از خميني     هاي دانشگاه آريامهر    در يكي از دانشكده   . زاهدان
 نـوامبر جـزو اپوزيـسيون بودنـد امـا      5كند كه شورشيان   رو سياسي ادعا مي     يك شخصيت ميانه  

اظهارات رسمي و مكرر اخير دولت در مورد ماهيت كامل اسـالمي            . حقايق هنوز روشن نيست   
 ناآراميها موجب كمبودهايي در اصفهان    . كند   پيشدستي مي  رگونه اعالم جهاد خميني   دولت، بر ه  

پايـان  .  سوءقصد شد امـا وي زخمـي نگرديـد         (OSCO)به مديرعامل شركت خدمات نفتي      . شد
  .خالصه

رسد حضور ارتش در خيابانهـا، نـسبت بـه دامنـه              به نظر مي  .  آرام است  امروز هم تهران   ـ 1
به جز ادامه سانسور اخبار، وضعيت تقريبـاً        . اي كه در پايان هفته داشت، كم شده است          گسترده

 خبرهاي داخلـي    شوند و راديو تلويزيون ملي ايران       ها منتشر نمي    روزنامه. رسد  عادي به نظر مي   
 اكنون به علـت مبـارزات صـنفي    در هر صورت راديو تلويزيون ملي ايران      . كند  را كم پخش مي   
اند اما مكرراً از انجام وظايفـشان امتنـاع           اگرچه كاركنان فني به سر كار بازگشته      . فلج شده است  

 نيز ضعيف و نارسا بوده اسـت و بالفاصـله باعـث       سي. بي. صداي بخش فارسي بي   . ورزند  مي
 وجود  سي. بي. اما خود بي  . كند  بروز شايعاتي شده مبني بر اينكه دولت ايران آن را پارازيته مي           

مـا كميـابي عمـومي    انـد ا  نامه ظاهر شده چند هفته. كند مشكالت فني در انتقال صدا را تأييد مي       
سازي تبـديل     خبر و حتي خبرهاي سانسور شده يا كنترل شده، ايران را به كارخانه عظيم شايعه              

  .كرده است
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شناسـد، دربـاره       سـال پـيش او را مـي        2 كه كارمند سفارت از      ـ منبع ما در روزنامه كيهان     2
 زاده  مـصباح : دهـد   الع داشته، چنين گزارش مي     نوامبر كه از آن اط     12وضعيت روزنامه تا تاريخ     

 نوامبر با كارمندانش مالقات كرد و به آنها گفت كه اگر روزنامه بيرون نيايد،               11 در   مدير كيهان 
قوق كاركنان روزنامه را     قبالً ح  زاده  مصباح: ICAنظريه  . (امكان پرداخت حقوق آنها وجود ندارد     

كاركنـان روزنامـه بـه      . )اقد هرگونه امكان مالي مستقلي اسـت      فاضافه كرده است و اكنون      % 25
بيـشترشان ـ از جملـه منبـع مـذكور ـ       . اند كه به اعتصاب ادامـه دهنـد   اتفاق آراء موافقت كرده

لبانـه بـه سـر كـار        اند كه تا شاه صـحنه را تـرك نگويـد، داوط             اند و متقاعد گشته     راديكال شده 
نگاران را تحت فشار قرار       رسد دولت نظامي، روزنامه     منبع فوق گفت كه به نظر نمي      . بازنگردند

 احتماالً از عدم انتـشار روزنامـه خـشنود    او با اين نظر موافق بود كه دولت جديد ازهاري    . دهد
 تحريريه تالش كرده بودند كه كيهان       هيأتمنبع همچنين گفت زرنگار و دو تن ديگر از          . است

اي را آماده كرده بودند ولي   صفحه4 ژانويه منتشر كنند و واقعاً هم يك    11 عصر را در     انگليسي
  .كارگران چاپخانه از چاپ آن امتناع ورزيدند

سـفارتخانه  . ها، ادامـه دارد   ـ ناآرامي در استانها همراه با شـايعات فراوانـي دربـاره كـشتار             3
 كـشته گرديـد، تأييـد كـرده         18 نوامبر در همدان را كه احتماالً منجر به حدود           9دردسر جدي   

رئيس پليس كرمان در اتومبيل خود توسط سرنشينان يك اتومبيل در حـال عبـور مـورد                 . است
 مـورد تظـاهرات را گـزارش         دو كنسول ما در اصـفهان    . هدف قرار گرفته وبه قتل رسيده است      
 سربازان مسلح فراوان و بسيار فعالند در خيابانهاي اصفهان. نموده كه ظاهراً تلفاتي نداشته است

با اين وجود،   . نمايند   بيش از سه نفر را متفرق مي       و در اجراي جدي حكومت نظامي، تجمعات      
 را شكـسته و وارد آن شـدند و بـا هـر              ندانشجويان در دوم نوامبر درب بسته دانـشگاه اصـفها         

دهـد كـه بـازار        كنسول گزارش مي  . تصويري از شاه كه به دستشان آمد، آتش بزرگي افروختند         
كمبودها . باز كامالً بسته است و تنها دو ـ سه مغازه باز هستند آن هم نه به طور كامل، بلكه نيمه 

  .تهيه كپسول گاز و وسايل يدكي اتومبيل مشكل است. نددر مورد اقالم وارداتي مشهود
ـ جمعيتي بالغ بر سه هزار نفر ديروز به طرفداري از دولت در زاهـدان تظـاهرات كردنـد                   4

، حاميان خود را بسيج كند      تواند در بلوچستان    دولت ايران اغلب نشان داده است كه مي       : نظريه(
تواند در مراكز قدرت در ايران ـ كه از زاهدان   ه اين كار چگونه ميتوان فهميد ك ولي مشكل مي

دولت همچنين احتماالً اميدوار است كه حاميان خـود را  ). بسيار دور هستند ـ تأثير داشته باشد 
  . بسيج كند نوامبر در تهران17ريزي شده براي روز ارتش در  در يك مراسم و رژه برنامه

 هـستند، صـحنه سياسـي هنـوز         اندركاران امور منتظر اقـدام خمينـي         كه دست  ـ از آنجايي  5
 اعـالم جهـاد داده يـا        يابد مبني بر اينكه خمينـي       شايعاتي روزانه رواج مي   . تاريك و مبهم است   

 ديروز جلسه علني داشت امـا صـرفاً بـه كارهـاي             اسن) 7رجوع شود به پاراگراف     (داد   خواهد
 دهند كه در پشتيباني از خمينـي         شعار مي  دانشجويان دانشگاه صنعتي آريامهر   . جاريش پرداخت 

  .متحد هستند
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كـرده    ماه با گروههاي طرفدار شاه كـار مـي   5از  رو كه بيشتر      ـ يك شخصيت سياسي ميانه    6
هـاي دولـت ايـران         نـوامبر از رده    5است به مأمور سفارت گفت كه تعداد زيادي از شورشـيان            

 ، و شـايد هـم از دوسـتان غيررسـمي هويـدا             رئيس سابق ساواك   نبوده بلكه از دوستان نصيري    
انـد    نفر را به طور مسلم شناسايي كـرده       » چندين«او گفت كه گروه او      . وزير سابق بودند    نخست

ايهاي سابق را كه قبالً در كارخانجات  كه جزو اين افراد بودند و همچنين حداقل دو نفر از توده           
نظريـه  . (ه اسـت اند باهر كـسي همـراه باشـند شناسـايي كـرد             توانسته  بودند يعني كساني كه مي    

منبع عموماً در توصيف حوادث گذشته قابل اطمينان بوده است اما در رابطه با حوادث : سفارت
 نوامبر اين را تصديق نموده است كه مشكل بتوان گفت كه چه كسي طرفدار چه كسي بـوده                   5

  ).است
ش ـ دو تن از ناظرين صحنه سياست ايران در طول تعطيالت آخر هفته گذشته يـك نمـاي              7
وزير ديدند كه آنهـا مرتـب دسـت بـه دامـان هويـت                 اي مضحكي را از شاه و نخست        پرده  ميان

  .شدند اسالمي ايران مي
هاي منـابع تأكيـد روي ماهيـت اسـالمي ايـران و               بر اساس گفته  )  نوامبر عيد قربان بود    11(

ي رقـم زدن چهـره شـاه بـه عنـوان يـك               بـرا  دولت ايران جهـت ممانعـت از تـالش خمينـي          
منـابع  . غيرمسلمان، الزم بود و اينكار همچنين يـك سـپر دفـاعي در مقابـل اعـالم جهـاد بـود                    

توان بر عليه مسلمانان اعالم جهاد داد، دولـت ايـران بـدين               اظهارنظر كردند كه از آنجا كه نمي      
توانـد بـه      اهللا مـي    آيـت .  فراخواندن به جهـاد، مـسدود نمـوده اسـت           را براي  ترتيب راه خميني  

مگر اينكه بتواند كل رژيم را      . بيگانگان ناسزا بگويد اما فراخوان به جهاد غيرمحتمل خواهد بود         
كنند يعني خارج از دين قلمداد كند و اين امري است كه              ماوراي حد و مرزي كه منابع ادعا مي       

  .)اي است اين طرز تفكر آرزوي خوشبينانه: نظريه سفارت( هم ساخته نيست از دست خميني
 در اتـومبيلش بـا      (OSCO) مديرعامل شركت خدمات نفتي       جورج لينگ  ـ ديروز در اهواز    8

 نفـر ايرانـي بـه    3.  اسـت زا مورد حمله قرار گرفت اما گزارش شده كه زخمي نشده       بمب آتش 
جر شـدن   فسوي اتومبيل او كوكتل مولوتف پرتاب كردند كه منجر به آتش گرفتن اتومبيل و من              

مطبوعات اشتباهاً خبر دادند كه راننده      ( آسيبي وارد نشد     لينگ به راننده و  . باك بنزين آن گرديد   
 نقـل و انتقـال، داراي محـافظ         اش و هنگـام      در خانه  اكنون لينگ ) تبه سختي مجروح شده اس    

  . نظامي است
گزارشـات  .  اسـت و مأمور خـدمت در شـركت خـدمات نفتـي          » اكسون« در استخدام    لينگ

. ي مستقر در ايران، دامن خواهـد زد هايآمريكايشك به ترس و وحشت     آميز اين حادثه بي     مبالغه
 اكتبـر تـاكنون     15دهـد كـه از        بل گزارش مي  سازي  هليكوپترالمللي    و در اين رابطه شركت بين     

بـل اعـالم    سازي  هليكوپترالمللي    شركت بين . اند   كارمند و بستگان آنها كشور را ترك كرده        800
  .دهد  دالر پاداش مي200كرده است كه به هر كارمند دائمي كه در ايران بماند ماهيانه 

 را متفـرق  ـ گزارش عصر حاكي از اين است كه امروز صبح ارتش، تظاهرات بازار تهـران          9
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اين حـرف در    .  كه ارتش به تيراندازي هوايي اكتفا كرده است         ادعا كرد  راديو تهران . كرده است 
  .اند   كشته شدهگشت كه چندين نفر از طرفداران خميني شهر دهان به دهان مي

  سوليوان
  

  181سند شماره 
  1357 آبان 23 ـ 1978 نوامبر 14  سري

  289132سي ـ .  دياشنگتن و،وزارت امور خارجه: از
   و جنوب شرقي آسيا، خاور نزديكنمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا: به

  1978 نوامبر 14، 14گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع
بـه علـت    . ا در آرامش بسر برد و از حضور نظامي ظاهراً كاسته شده بـود              امروز ر  ـ تهران 1

دورنمـاي  .  امشب سه ساعت خاموشي كامل داشـت       اعتصاب كارگران شركت برق، شهر تهران     
 منتظـر دريافـت رهنمودهـاي       نمايد، زيرا حـضار در پـاريس          سياسي مثل هميشه تيره و تار مي      

 را سـركوب كردنـد و ايـن         نظاميان تظاهرات امروز صبح در بازار تهران      . ي هستند ميناهللا خ   آيت
گزارشات واصله حاكي از ادامه ناآرامي   .اولين درگيري در پايتخت در ظرف يك هفته اخير بود         

. باشـد    جايي كه رئيس پليس آنجا ترور شده است، مـي          در استانهاي ديگر و همچنين در كرمان      
 برگزار گرديـد كـه بـا مداخلـه تعـداد كثيـري از           آميز در اصفهان    دو تظاهرات عظيم و مسالمت    

  .سربازان خاتمه يافت
كارگران قسمت چاپ . پراكني را گرم كرده است ـ عدم بيان كامل اخبار داخلي بازار شايعه    2

نگـاران را بـراي       بردند و دولت نظامي ظاهراً روزنامه       ر روزنامه هنوز در اعتصاب بسر مي      و تكثي 
 نيز اخبـار داخلـي زيـادي پخـش      راديو تلويزيون ايران  . دهد  شروع به كار تحت فشار قرار نمي      

 ظاهراً به علت اشكاالت فني فرستنده ضعيف        سي. بي. كنند، بخش صداي فارسي راديو بي       نمي
  .و نارسا است

 همچنان بـه     و خوزستان  ـ عليرغم تداوم پيشرفت امور در مناطق نفتي، تشنجات در اهواز          3
 ميليون بـشكه در روز تخمـين زده         3/3 نوامبر كل توليد نفت      14طبق برآورد   . شدت جود دارد  

  ).  ميليون بشكه است8/5يت رسمي ظرف(شود  مي
 پايـان دادن بـه اعتصابـشان        لحـا  در   رسد كه كاركنان اعتصابي پااليشگاه آبـادان        به نظر مي  

  . هستند
ح بـه بمـب    مورد حمله سه ايراني مـسل  در اهواز  ديروز مديركل شركت خدمات نفتي ايران     

او در  . اش آسـيبي نرسـيد      زا قرار گرفت و اتومبيلش از بين رفت ولي به خود او و راننـده                آتش
شكي نيست كه مبالغه و بـزرگ كـردن حادثـه           . حال حاضر از اسكورت نظامي برخوردار است      

    .مذكور موجب افزايش ترس جامعه آمريكاييان خواهد شد
  ونس
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  182سند شماره 
  1357 آبان 24 ـ 1978 نوامبر 15  حرمانهخيلي م

  .سي.  دي در واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11207 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  هاي آتي خميني برنامه: موضوع

و مقـام سـفارت در تـاريخ        ) شديداً حفاظت شود   (ـ در گفتگوي بين خبرنگار دين برليس      1
 به برليس  مالقات نموده بود گفت كه مترجم خميني كه ده روز قبل با خميني نوامبر، برليس14

پس از «)  دسامبر2 ـ   نوامبر30( مطمئن به بازگشت به ايران در ماه محرم گفته است كه خميني
 گفت او در ابتدا اين موضوع را سرسري گرفته بود ولي از ميـزان               برليس. است» سرنگوني شاه 

ن امر كه ادامه شورشها در اوايل دسامبر به سطحي خواهد رسيد كه منجـر بـه    اطمينان وي به اي   
  .خواهد شد، متعجب شده بود)  دسامبر11 ( در طول عاشوراقدرت رسيدن خميني

 در ايـران همچنـان فعـال        اند كـه مالهـاي طرفـدار خمينـي          ـ چند منبع خاطرنشان ساخته    2
 نـوامبر   8كلمنت، مقام وزارت با يكي از اين مالهـاي اهـل قلـم در قطـار در تـاريخ                    . باشند  مي

بيني كرده بـود   صحبت كرده بود و او نيز با اطمينان تمام گفته بود كه كارشان تمام است و پيش            
 ايران بازخواهد گشت و جمهوري اسالمي را تحت حكومت نماينـدگان خـويش               به كه خميني 

  سوليوان                                                                            .در ايران برقرار خواهد ساخت
  

  183سند شماره 
  1357 آبان 24 ـ 1978 نوامبر 15  سري

   تهران،سفارت آمريكا: به  289280سي ـ .  دي واشنگتن،ارجهوزارت امور خ: از
  دولت نظامي: موضوع

ما متشكر خواهيم شد كه تا آخر اين هفتـه ارزيـابي مقـدماتي را نـسبت بـه عملكـرد و                     ـ  1
ما عالقمنديم كه نظرات سفارت را در مورد مطالب زير          . فت نمائيم دورنماي دولت نظامي دريا   

  :بدانيم
 اساساً بهبود يافته اسـت، امـا         گرچه طبق گزارش خبرگزاريها، اوضاع امنيتي در تهران        -الف

رسد كه خشونت خارج از پايتخت با خشونت قبل از روي كار آمدن دولـت نظـامي                   به نظر مي  
 چگونه ارزيـابي    سفارت توانايي ارتش را در ادامه حفظ كنترل تهران        . ده باشد فرق چنداني نكر  

كند؟ چه توضيحي براي عدم توانايي نيروهاي امنيتي در كنترل ناآرامي مراكز استانها وجـود                 مي
هاي دارد؟ آيا دولت ايران فاقد تعداد كافي نظاميان قابل اعتمادي است كه بتواند آنها را در شهر                

تواننـد   باش درآورد، يا اينكه نظاميان نمـي  ، به صورت آماده و قزوين  تري مانند كرمانشاه    كوچك
 و بعـد بـراي       برآيند؟ آيا مراحل اقدامات نظامي نخست براي آرام نمودن تهران          مسايلاز عهده   

  آرام كردن مراكز ديگر است؟
ات ـ سفارت اقدام مقامات نظامي در مورد وادار نمودن كارگران براي بازگشت  ب ـ اعتصاب 
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نمايد؟ ما متشكر خواهيم شد كه برآورد مختـصري راجـع             به سر كارشان را چگونه ارزيابي مي      
به موفقيتها و ناكاميهاي دولت در هر جا كه مقامات دولتي اقدامي جدي بـراي پايـان بخـشيدن                

آيا در مدتي كه دولت نيروي خود را بـر روي نفـت،             . اند، داشته باشيم    هبه اعتصابات به كار برد    
سـازد،     و ديگـر نماينـدگيهاي كليـدي و يـا صـنعت متمركـز مـي                شركت هواپيمايي ملي ايران   

  شود؟ بخشهاي ديگر ناديده گرفته نمي
دار و صاحب آوازه  رانيان صالحيتميلي و اكراه آشكار اي ـ كارمندان دولت ـ ما متوجه بي  ج

در ايـن ميـان بـه نظـر        . ايم  در حمايت از دولت نظامي از طريق عدم قبول پستهاي وزارت شده           
آيـا  . منصب غيرنظامي باشد    سطح و صاحب     تنها استثناء در بين افراد نسبتاً هم       رسد كه مهران    مي

ز تمايل كارمندان مهم دولتي در همكاري       تعميم اين مسئله درست است؟ سفارت چه عالئمي ا        
  با وزراي كابينه نظامي دارد؟ آيا عملكردهاي وزراء كابينه بهبود يافته است؟

العمل اشخاص مستقل با نفـوذ و صـاحب فكـر نـسبت بـه       د ـ احساسات عمومي ـ عكس  
اد دولت نظامي چگونه بوده است؟ با توجه به واكنشهاي مخالف غيرافراطي، آيا سـفارت اعتقـ               

المله و غيرنظـامي را تـسهيل نمايـد يـا             دارد كه رژيم نظامي بتواند روي كار آمدن دولتي وجيه         
  .تر خواهد ساخت اينكه تشكيل آن را مشكل

  ـ برقراري دولتي نظامي چه تأثيري بر موقعيت آمريكـا   ـ گرفتاريهايي براي اياالت متحده  ه
  اشته است؟در ايران د

نمايد يا عكس  اند كه آيا شاه است كه دولت نظامي را هدايت مي    ها سؤال نموده    ـ اسرائيلي 2
آن درست است، به اين معنا كه مقامات نظامي اداره امور را به دست دارند و شاه مجبور اسـت            

شده جانـب   روي نمايد؟ استنباط سفارت از ميزان اختيارات موجود و مانور انجام              از آنان دنباله  
  رهبري نظامي چيست؟

ـ سفارت از دوره تصدي دولت نظامي چه انتظاري دارد؟ آيا احتمـال دارد دولـت نظـامي       3
در سراسر ماه محرم روي كار بماند؟ آيا شاه به تماس خود بـا رهبـران سياسـي غيرنظـامي در                     

در حـال حاضـر     دهد يا اينكـه او ايـن مـذاكرات را             مورد تشكيل نهايي دولتي ائتالفي ادامه مي      
مسكوت گذاشته است؟ نظر افسران ارشد راجع به انتخابات از جمله امكان برگزاري انتخابـات         

  ونس                                                                                   در اوايل سال آينده چيست؟
  

  184سند شماره 
  1357 آبان 24ـ 1978 نوامبر 15: ختاري  استفاده اداري محدود

  تيلور. دي. كاليد: نويسنده
   ايران يادداشتهايي بر گفتگو با معاون رئيس كل بانك مركزي: موضوع

  1978 نوامبر 13 در تاريخ دكتر بهمن همايون
 از من خواست كـه سـخنانش را دربـاره آنچـه كـه او                ايوندكتر هم :  نوامبر 5تشريح وقايع   
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 نوامبر اتفاق افتاد ناميد، تا به آخر گوش كنم، و 5شايعه مورد توافق عام در مورد وقايعي كه در 
  : آن به قرار ذيل است
  نـوامبر نيروهـاي نظـامي ايرانـي در دانـشگاه تهـران       4 صبح روز شـنبه      9در حدود ساعت    

واكنش شديدي را بر عليه گروه بزرگي از دانشجويان كه بخش عمده آنها در محوطه دانـشگاه                 
و جمعي از آنها در حال حركت گروهي و مشغول دادن شعارهايي بوده و پالكاردهايي بر عليه                 

هـاي تلويزيـوني   نكته ويژه اين حقيقت بود كه دوربين      . كردند، نشان دادند      شاه و دولت حمل مي    
آور شروع كرده و خيلي سريع دست  نيروهاي نظامي در ابتدا با گاز اشك   . در آنجا وجود داشت   

در . به تيراندازي زدند كه در نتيجه آن تعداد زيادي از دانـشجويان كـشته و يـا زخمـي شـدند                    
او توسط مديرش   . ع آگاه شد   از اين موضو   حقيقت صبح روز يكشنبه پنجم نوامبر دكتر همايون       

 400در بخش آماري در قسمت شمالي ساختمان احضار شد و ايشان گفت كه تعداد زيادي از                 
 فوراً به آنجا رفت و با كارمنـدان صـحبت          دكتر همايون . كارمند بخش مشغول تظاهرات هستند    

به تالشهاي دولـت بـراي اعطـاي آزادي         او اظهار كرد كه اگر مردم فشارشان را زياد كنند           . كرد
كرد كه از فكر و مغزشان به جـاي احـساسات             او به كارمندان اصرار مي    . لطمه وارد خواهد شد   

آنها از او پرسيدند كه آيا او فيلم خبري كشتار دانشگاه كـه             . استفاده بكنند و به سر كار برگردند      
 گفت نه و سـپس      دكتر همايون .  است  نشان داده شد، را ديده     1شب گذشته در تلويزيون كانال      

كـرد كـه او        احـساس مـي    دكتـر همـايون   . الذكر را، براي او شـرح دادنـد         كارمندان مطالب فوق  
كارمندان را براي بازگشت به سر كار متقاعد كرده بود ولي در آن مرحله يك پيام آور از سـوي             

ه در ساختمان مركزي بانك به داخل راهـرو آمـد و كارمنـدان فـوراً بـه او                   كنند  كارمندان تظاهر 
بعداً آنچه در آن روز اتفـاق افتـاد ايـن           . پيوندند  گفتند كه آنها به ساير همكارانشان در بانك مي        

 ارتش اعمال جزئي خرابكاري در ساختمانهاي متعددي         بود كه عناصر امنيتي دولتي با همدستي      
 نفره كساني بودند كه واقعاً حمـالت        30 تا   12گفت گروههاي نه بيشتر از       او مي . مرتكب شدند 

او به طور كامـل در      . تري مانند آتش زدن يك ساختمان به وسيله بمب را مرتكب شدند             پيچيده
تشريح اين تئوري كوشيد كه تظاهركنندگان متوسط و معمولي سـاختمانهاي سـيماني فـوالدي               

كردنـد از يـك قمـاش ديگـري           آنهايي كه غارت مـي    . تش بزنند توانستند آ   تيپيك ايراني را نمي   
ها را روي مكانهايي مانند تئاترها و بانكهـا و سـاختمانهاي اداري بـزرگ            بودند آنهايي كه حمله   

  .دادند، واقعاً نيروهاي امنيتي بودند انجام مي
شناخت بـا آن موافـق         را كه مي    فوق به عنوان نظري كه همه افرادي       مسايل به   دكتر همايون 
داد اين بود كه ارتـش يـك طـرف ايـن قـضيه                داليل عقلي كه او ارائه مي     . كرد  بودند مطرح مي  

 موفق نخواهد     را متقاعد بكند كه راه تحمل و انعطاف        خواهد دولت شريف امامي     وي مي . است
ه ارتش نظم را از دل بحـران و اوضـاع وخـيم    بود و فقط اعمال شديد حكومت نظامي به وسيل   

او سپس نظرات خودش را مبني بر اينكه هر توضيح ديگـري راجـع   . كنوني بيرون خواهد آورد 
به اينكه چگونه وقايع آن شنبه رخ داد، قادر نيست عدم حضور نيروهـاي امنيتـي در مكانهـايي                   
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او گفت كه در صبح روز پنجم با        . يان كند، مطرح نمود    و شركت گاز را ب     مانند سفارت انگليس  
آنهـايي كـه در     ( و ملي    مراجعه به وضعيت واقعي بانك، تعداد زيادي از كارمندان بانك مركزي          

به هم پيوسته بودند و موانع بـين امـالك مجـاور را شكـسته و در                 ) تر از مدير هستند     رده پايين 
  . كردند دادند و تظاهرات مي سراسر منطقه شعار مي

سپس آنها به داخل ساختمانها رفته و تصاوير خانواده سلطنتي را پاره كردند و سـوزاندند و                 
 8دادنـد كـه سـاعت     رفتند شعار سر مي     تا بعد از ظهر از خيابانها ناپديد شدند و هنگامي كه مي           

 و ملـي گـزارش       مركزي وقتي محافظين ساختمانهاي اصلي بانك    . روز بعد همانجا خواهند بود    
گفتند كه آنها فردا وارد سـاختمانهاي اصـلي خواهنـد شـد،               دادند كه كارمندان تظاهر كننده مي     

كـيش   و خـوش  ) كه در آن موقع در بانك مركزي حضور داشت         ( رئيس بانك ملي   جليل شركاء 
  . يم گرفتند كه اين بانكها فردا بسته باشندرئيس كل بانك مركزي تصم

هـا را رد كـرد و حتـي يـك تانـك بـراي روز بعـد                     تقاضـاي حمايـت نظـامي      كيش  خوش
آوري كارمنـدانش بـه بيـرون فرسـتاده           يك از اتوبوسهاي سرويس جمع      درخواست نمود و هيچ   

رتبـه    كردند و كارمندان عالي     ظت مي درهاي رو به خيابان بسته شد و نظاميان از اموال حفا          . نشد
شـنبه و چهارشـنبه       بر سر كار بودند و به كارمندان آمارگر اجـازه داده نـشد كـه روزهـاي سـه                  

شـوند داراي مـدارج        سـال توصـيف مـي      30 درصدشـان زيـر      99اين كارمندان كـه     . بازگردند
يچ اقدامي بـر  وقتي پرسيده شد كه آيا ه. دانشگاهي و به خصوص از لحاظ سياسي فعال هستند     

عليه رهبران اين اغتشاشات وجود داشته است، دكتر همايون گفت تا جايي كـه او اطـالع دارد                  
در هيچ زماني در خالل آن هفته و      . اند  نظاميان چهار نفر از كارمندان بخش آمار را دستگير كرده         

  .يا روزهاي قبل كارمندان در داخل ساختمان تظاهرات نكرده بودند
ي امـام   وزيـر شـريف      نـوامبر نخـست    2 گفت كـه در پنجـشنبه        دكتر همايون : وضعيت مالي 

خـود  » مـشاورين اقتـصادي  «اي با دعوت از گروهي اقتصاددان ترتيب داد كه بعداً آنها را      جلسه
فر از دانـشگاهها     ن 2ده نفر از دولت دعوت شده بودند و چهار نفر از بخش خصوصي و               . ناميد

وزيـر گفـت كـه ايـن          در اولين گردهمايي اين جلسه نخست     .  نفر آخري نيامده بودند    2كه اين   
وزيـر    اولين نفري بود كه به دعوت نخـست دكتر همايون . گروه هر پنجشنبه با او مالقات بكنند      

وزير از او  دن توسط نخستبراي تشريح وضعيت اقتصادي پاسخ داد و بعد از مدتي صحبت كر   
پاسـخ داد نـه و      : دكتر همايون . باشد  پرسيده شد كه آيا او از تجديدنظرهاي مالي اخير مطلع مي          

وزير گفت كه آنها در نظر دارنـد يـك ميليـارد دالر از مخـارج ارزي خـارجي را               سپس نخست 
 بـا اظهـار عقيـده       دكتر همايون .  بدهند  ميليارد كاهش  200حذف بكنند و كل كسر بودجه را به         

رسـيد   رسد بسيار شديد باشد موافق كرد، اما او گفت كه به نظر مي   من كه اين حذف به نظر مي      
 اطالعـات مـالي بـراي       دكتر همايون . وزير براي انجام اين كار تصميمش را گرفته باشد          نخست

 درصدي در درآمدها و يـك افـزايش   5/2ل جاري ايرانيان را كه يك افزايش  شش ماهه اول سا   
 ميليـارد   2/223 درصدي در پرداختها، با يك كمبود گردش نقدينگي، به استثناي قـروض              5/11
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 معاون وزير اقتصاد و آقاي كورس: توجه. [داد فراهم كرد را نشان مي)  ميليارد دالر17/3(ريالي 
بـه وسـيله اوراق     ( ميليارد ريال داخلي بـود       90 نوامبر گفت كمبود شش ماه فقط        14ر  دارايي د 
  ] ميليارد خارجي3و ) قرضه

 شاخص قيمتهاي عمده فروشي و تعدادي آمار مقدماتي شاخص قيمـت           دكتر همايون : تورم
 گفت كه به دليل اعتصاب او.  شهر بزرگ در ماه هفتم را فراهم كرده بود    10مصرف كننده براي    

او . هفته گذشته بخش آمار اطالعات راجع به شاخص قيمتهاي مصرف كننده تكميل نگشته بود    
گفت در حالي كه در ماه هفتم شاخص قيمتهاي عمـده فروشـي افـزايش پيـدا كـرد شـاخص                     

  درصـدي بـراي    18 تا   14بيني    قيمتهاي مصرف كننده دوباره نزول كرد و او اضافه كرد كه پيش           
او اعتقاد داشـت كـه بيـشتر افزايـشهاي          . نرخ تورم براي سال جاري ايراني درست خواهد بود        

كشد تا ظاهر شود و اشاره كـرد كـه هنـوز برخـي از افـزايش                   قيمتهاي عمده چند ماه طول مي     
بيني كنـد و       را پيش  1979او مايل بود نرخ تورم براي آغاز سال         . حقوقها به اجرا درنيامده است    

  . درصد خواهد بود30د كه متوسط نرخ تورم براي كل سال بعدي ايراني يقيناً حدود كر فكر مي
 اطالعاتي راجع به وضعيت پولي براي شش ماهه اول سال ايرانـي داد و     دكتر همايون : پولي

او . دهـد   گفت كه هفت ماهه آخر مقداري حاالت معكوس در روندهاي عمومي نـشان مـي                مي
 55 ميليارد ريال اسكناسهاي جديـد منتـشر شـده و            155ت كه از آغاز سال جديد ايراني        گف  مي

ممكن است مقداري مغايرت : توجه. (ميليارد ريال از اين مقدار در ماه گذشته منتشر شده بودند 
 ميليـارد   400در اينجا وجود داشته باشد براي اينكه او گفت اين يك رقم افزايشي بود بر روي                 

كنـد رقـم      با اين وجود وقتي يك نفر به آمار آغاز سال نگـاه مـي             . انده در آغاز سال   ريال پس م  
 ميليـارد  4/148 باشـد پـس   555گفت رقم جاري   ميليارد است و اگر همانطور كه او مي  6/406

هـاي   او گفت كه بر اسـاس سـپرده   )  ميليارد ريال  155اند نه     ريال اسكناسهاي جديد منتشر شده    
 ميليارد ريالي بـراي     120ته و كاهش ذخاير قانوني جواز ايجاد يك اعتبار           ماه گذش  2موجود در   

بانكها را به وجود آورد تا به وسيله آن براي رفع بدهي از اسكناسهاي جديداً منتشر شده اقـدام                   
اي   وقتي در رابطه با اعانه درخواست شده توسط بانكهاي تجاري كـه بـه طـور فزاينـده                 . بكنند

كيش نصيحت كـرده بـود كـه     دند پرسيده شد او گفت كه قوياً به خوش  غيرقابل وصول شده بو   
اعانه بيشتري فراهم نكند اما اصرار بورزد كه بانكها خود قبل از اعالم هر نوع تعطيلي اقداماتي                 

ايم مربوط به محدوديتهاي گذاشته شده بـه وسـيله بانكهـاي              بنابراين ارقامي كه ما شنيده    . بكنند
 تومان در روز، در حقيقت نشانگر اين است كه اين           5000ا، براي نمونه    تجاري به روي برداشته   

 سـقف   ك مركزي به بانكهاي تجاري پيـشنهاد      بان.  پيشنهاد شده است   اقدام توسط بانك مركزي   
وقتي پرسـيده شـد تخمـين پـول بالفعـل نـابود در              .  تومان در روز را داده بود      10000برداشت  

 گفت كه رقـم معلـوم   باشد دكتر همايون  صومتهاي اخير با بانكها چه ميزان مي      سوزيها و خ    آتش
براي اينكه گاوصندوقها به . نيست اما پول نقد و اسنادي كه در گاوصندوقها بودند از بين نرفتند         

لـه  گويند يك تعدادي از كارمندان بانكهـا وقتـي مـورد حم             طور عموم نسوز هستند اگر چه مي      
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به تمايل افزايش نقدينگي در ميان ايرانيان اعتراف كرد         ! زدند  شدند از كشو به جيب مي       واقع مي 
وقتي پرسـيده   . دارند  پيش خود نگه مي   ) نسبت به گذشته  (و اظهار داشت كه مردم پول بيشتري        

 دكتر ها به بانكها برگردند چه اتفاقي خواهد افتاد شد وقتي كه شرايط تثبيت بشود و اين سرمايه        
اش    گفت كه در آن موقع آنها بايد شروع بكنند كه ذخـاير قـانوني را بـه درصـد قبلـي                     همايون

تـر از     پايينتوانند ذخاير قانوني را به        او گفت كه به هرحال از لحاظ قانوني آنها نمي         . بازگردانند
وامبر تشريح كرد كه بـا همـه اقـدامات ممكنـه             ن 14 در   دكتر كورس : توجه( .ده درصد برسانند  

گيرد، به دليل هجـومي كـه بـه            انجام مي  براي اجتناب از تعطيلي بانكها كه توسط بانك مركزي        
  .)بانكها وجود دارد سيستم بانكي در وضعيتي بحراني قرار دارد

كردم كه اعتصاب نفتـي    ضمني هنگامي كه من اظهار مي      با تأييد  دكتر همايون : تراز پرداختها 
بيني شده و گزارش روندي من در ژوئن گذشته حتـي              درصدي پيش  5مبالغ دريافتي را تا نقطه      

وقتـي كـه مـا در       . كرد  دهد، گوش مي    اگر كارگران امروز كار را دوباره از سر بگيرند كاهش مي          
دهد اگر چـه   ي بر كاهش واردات ادامه مي     كرديم او گفت كه بخش دولت       مورد واردات بحث مي   

 درصد را در شش ماهه اول داشته اسـت و همچنـين در              21بخش خصوصي يك افزايش قوي      
 ماهه را سفارش واردات داده بود او شك داشت كه به نـرخ كلـي                7 درصد حجم    28اولين ماه   

با توجه به ميزان مستمر جريان . فت بتوان دست يابيني شده توسط بانك مركزي پيش% 17رشد 
خروج پول، او هيچ نظري در رابطه با آنچه كه كـسري خـالص بخـش خـدمات خواهـد بـود                      

 ميليـارد برسـد و آن       4تواند به همان زيـادي        نداشت او موافق بود كه كاهش حساب جاري مي        
ه با داراييهـاي    در رابط  .بستگي دارد به اينكه چه وقتي اعتصاب نفتي و ميزان واردات حل بشود            

المللي در مقابل هر قرضي مجبورند نشان         العملي كه بازارهاي پولي بين      ثابت، با توجه به عكس    
اي كه به او اختيار داده شـده          بدهند، به ميزان زيادي غير محتمل است كه دولت به همان اندازه           

بت وجود داشت،   بنابراين در حالي كه پيش بيني يك افزايش در داراييهاي ثا          . است قرض بكند  
توانـد    توانست به يك كسري منجر بشود بنابراين تراز كلي پرداختها مـي             در نهايت وضعيت مي   

در رابطه بـا نفـت او       .  ميليارد دالر و يا بيشتر در كسري باشد يعني فشاري بر دوش ذخاير             3ـ2
هايي كه از يـك افـزايش        در گروه كشور    ايراني در اجالس اوپك    هيأتگفت كه شك دارد كه      

 و مـن بـه برآوردهـاي        دكتـر همـايون   : توليد .كنند قرار بگيرد     درصدي حمايت مي   5قيمت كم   
توليد در سال جاري ايراني كه من با خودم آورده بودم نگاه كرديم و او با توجه بـه دركـش از                      

وقتي راجـع بـه   % 12 خواهد بود تا بيشتر نزديك% 8سند كنوني اظهار كرد كه بخش صنعتي به     
وضعيت صنايع بخش خصوصي در حال حاضر پرسيده شد او صادقانه گفت كه مطلـع نيـست             

او گفـت كـه     . اش بيشترين ارتباطش را با آنجا از دست داده بـود            چرا كه بخش آمارگيري اداره    
 به بخش توليـد     نكته مايه تأسف اين بود كه براي سه ماهه اول ايراني ارزش واقعي اضافه شده              

 درصـد و صـادرات    4/6بود و در حوزه نفتي براي شش ماهه اول سال ايراني توليد             % 14باالي  
  . درصد بيشتر بود1/4
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  185سند شماره 
  1357 آبان 24 ـ 1978 نوامبر 15  خيلي محرمانه

  .سي.  ديواشنگتن ،وزارت امور خارجه: به  11210 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر15گزارش سياسي ـ امنيتي : موضوع

شايعاتي مبني بـر    .  سربازان به سوي جمعيت آتش گشودند      ديروز در جنوب تهران   : خالصه
امبر تـشكيل جلـسه      نـو  18مجلـس روز    . به دست آوردن سالح توسـط مخالفـان وجـود دارد          

. وزير كابينه خود را معرفي و برنامه را تقديم مجلس خواهد كرد              نخست ژنرال ازهاري . دهد  مي
تظاهرات در جهت حمايت از دولت ايـران        . يابند  ها مجدداً انتشار مي      نوامبر روزنامه  20احتماالً  

.  دستخوش خشونت بودديروز اصفهان. نفتي صورت گرفت دستگيريهايي در مناطق    . ادامه دارد 
  .پايان خالصه. اتوبوس بدون مسافر با بمب مورد حمله قرار گرفت

، دولت اعالم   ـ در ميان گزارشات متعدد مستقل مبني بر تيراندازي ديروز در جنوب تهران            1
اي در  گزارشات تأييد نـشده . اند تيراندازي كردهنمود كه به طور حتم سربازان به سوي جمعيت      

 از كنسولگري اصفهان. امروز ظهر وضعيت آرام بود   . هاي زياد وجود دارد     مورد تلفات و زخمي   
دهد كه جمعيتها به محـض خـروج از سـه مـسجد در                وجود خشونت ديروز عصر گزارش مي     

يروهاي امنيتي غافلگير شدند و در نتيجه جمعيت شورشي         ن .حمله به بانكها به هم ملحق شدند      
واحدهاي نظامي پس از كمي تيراندازي مجدداً نظم        . موفق شد سه ساختمان را به آتش بكشاند       

   .را به حالت نخست برگرداندند
  .اند امروز واحدهاي نظامي مستقر در سطح خيابانهاي شهر تقويت شده

اي در دست دارد كه گروههاي مخالف سـالحهايي           ـ سفارت گزارشات متعدد تأييد نشده     2
طبـق گزارشـها ايـن      . اند  باشند را به دست آورده      كه احتماالً سالحهاي خودكار نيز جزو آنها مي       

در درگيريهاي بين سربازان و     . اند   گرفته شده  سالحها از نيروهاي امنيتي مستقر در جنوب تهران       
ر به طـور احتمـالي و در حـوادث مخفيانـه مجـزا و پراكنـده                 شورشيان از چنين سالحهايي مگ    

  .استفاده نشده است
 در معرفـي كابينـه و       وزير ژنرال ازهـاري     نوامبر مجلس جهت استماع سخنان نخست     18ـ  3

 رود كه مجلس بـه دولـت نظـامي رأي    احتمال مي. هايش جلسه علني خواهد داشت   ارائه برنامه 
  .اعتماد بدهد

چرخنـد كـه      برد ولي گزارشات حول ايـن محـور مـي           ـ هنوز ايران بدون روزنامه بسر مي      4
اين گزارشات احتماالً بـر اسـاس       .  نوامبر مجدداً منتشر شوند    20ها از روز      ممكن است روزنامه  

  .باشند مذاكرات پشت پرده مي
 كمونيـست را در     43دولـت   ـ يك منبع بلندپايه نظامي ايراني به مأمور سفارت گفت كـه             5

  .مناطق نفتي دستگير كرده است
 برپايي تظاهرات متعددي جهت حمايت از دولـت كـه اغلـب             ـ راديو تلويزيون ملي ايران    6
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بـه عبـارت   : نظريـه . (دهد آنها در نواحي مرزي شرق و غرب كشور صورت گرفته، گزارش مي          
منطقه مركزي فارسي زبان كه قاعدتاً بايستي جنگ قدرت در آنجا           ديگر اين تظاهرات بيرون از      

  .)صورت بگيرد، به وقوع پيوسته است
 در حالي كه خالي بـود،  ـ ديروز اتوبوس ويژه حمل و نقل پيمانكاران آمريكايي در سمنان 7

  سوليوان                                                         .با بمب مورد حمله قرار گرفت
  

  186سند شماره 
  1357 آبان 24 ـ 1978 نوامبر 15  خيلي محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به  303228سي ـ .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
   نوامبر15 در مورخه گزارش تيلور: مرجع

  وقايع چهارم و پنجم نوامبر: موضوع
ايـم    نگاران و ديگر مسافران شنيده      يادداشت مذاكرات ذكر شده اظهاراتي را كه ما از روزنامه         

حريـك   نوامبر و روزهاي قبل آن را ت       5 و   4 و نيروهاي امنيتي خشونتهاي      مبني بر اينكه ساواك   
اگرچه ممكن و يا حتي محتمل است كه شاه خودش          . كند  اند، تكرار مي    اند و يا اجازه داده      كرده

در پشت اين اقدامات و يا آگاه از آنها نبوده باشد ولي قابل تصور است كه نيروهاي امنيتـي بـه          
دم در هر صورت برداشت گسترده مر      .ها شوند    آشوب اند تا باعث ايجاد     طور مستقل عمل كرده   

مبني بر اينكه دولت ايران تحريك كننده اين شورشها بوده و يا اينكه با نظر موافـق، بـه منظـور            
 يـك مـسئله     غيرقابل اجتناب نمودن ايجاد يك دولت نظامي، با اين مسئله برخورد نموده، خود            

  .بنابراين ما از ارزيابي سفارت در موارد زير تشكر خواهيم كرد. باشد سياسي مهم مي
 نـوامبر چيـست؟ و ميـزان        5 و   4ايرانيان بانفوذ و غيروابسته به رژيـم دربـاره وقـايع            ـ نظر   

  گستردگي اين نظرات در ميان مردم چقدر است؟
  .اي كه سفارت قادر به ارزيابي واقعي است ـ ارزش و اعتبار اين اعتقادات تا اندازه

  
  187سند شماره 

  1357 آبان 25 ـ 1978 نوامبر 16  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11276 ـ  تهران، سفارت آمريكا:از

   نوامبر16گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
خ داده اسـت    ـ ديروز حداقل دو كشمكش كوتاه مدت بين مخالفان و نيروهـاي امنيتـي ر              1

. اند   اوضاع را آرام گزارش كرده      و اصفهان   كنسولگريهاي شيراز  .ولي به طور كلي، شهر آرام بود      
 جزيياتي  خشونتهايي به وقوع پيوسته، ول   و همدان  ، قم گزارش شده است كه ديروز در زنجان      

 جو نامطلوبي كه نتيجه كشمكـشها       در اهواز . ها در دست نيست     شدگان و زخمي   در مورد كشته  
 هم پس از    جو سياسي كرمانشاه  . باشد، حاكم است    و مشاجرات كارگري شديداً ضدخارجي مي     
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گـزارش  . دند، ملتهب اسـت    نفر از مردم كشته ش     12 نوامبر كه در آن      12آميز    درگيري خشونت 
امروز به مناسبت سالروز تولـد      .  هم تأييد شده است     توسط كنسولگري شيراز   درگيري كرمانشاه 

 نوامبر روز تعطيلي و جـشن       19روز  . شيعيان است » شادي«دهمين امام شيعيان، روز تعطيلي و       
  . به عنوان جانشين پيغمبر است برگزيدن عليبزرگ عيد غدير خم، روز بزرگداشت

ما . (كند   نوامبر محدوديتهايي را در مورد خروج ارز از ايران اعمال مي           15ـ دولت ايران از     2
  )در حال تهيه گزارش آن طي تلگرام جداگانه هستيم

و نمـود و بـراي ايـن     ـ دولت رژه روز نيروهاي مسلح را كه قرار بود فردا برگزار شود لغـ              3
اين رژه مراسمي ساليانه است و سفارت انتظار داشـت          : نظريه. (عمل هيچ دليلي هم ارائه نكرد     

كه دولت ايران از اين موقعيت جهت نشان دادن قدرت خود و شايد القـاء وجـود پـشتيباني از                    
 از قـوانين    اي بـراي تخطّـي      شت كه اين رژه بهانـه     از طرف ديگر احتمال دا    . خود استفاده نمايد  

  .)حكومت نظامي به مردم بدهد تا با توان بزرگتري براي تظاهرات ضدرژيم، اجتماع نمايند
رويدادهايي كه تا چند هفتـه      . ـ عمليات ايذايي بر ضد خارجيان در سطح نازلي ادامه دارد          4

پيش قابل گزارش بود، حال عادي شده است و به جز مواردي كه در آنهـا تخريـب امـوال يـا                       
اي از ايـن اقـدامات كـه بـه دفعـات              نمونـه . شود  د به صدمات جاني وجود دارد، ذكر نمي       تهدي
شماري تكرار شده است حادثه ديروز بـود كـه در آن وابـسته نيـروي دريـايي دو پـسربچه                       بي

دبستاني ايراني را حين نوشتن شعار بر روي درب منزل خود غافلگير كرده و بـه منظـور تنبيـه                    
قبالً هم دوبار روي درب ايـن       . د والدينشان در همان نزديكي برده است      سخت كودكان را به نز    

  .منزل شعارهاي ضدرژيم نقش بسته بود
برد، مگـر اينكـه    دهد كه شهر در انتظار قطع برق به سر مي  گزارش ميـ كنسولگري شيراز 5

ه شدت بر روي زنـدگي جامعـه        قطع برق ب  . سوخت گاز مورد نياز براي ژنراتورها تأمين گردد       
  .اند، تأثير خواهد گذارد هاي اخير دوران نسبتاً آرامي را داشته خارجيان كه در هفته

ـ اگر فردا اوضاع آرام باشـد، ممكـن اسـت سـفارت از ارسـال هرگونـه گـزارش امنيتـي                  6
                                           . نوامبر خواهد بود18خودداري نمايد، لذا گزارش بعدي ما در روز شنبه 

  سوليوان
  

  188سند شماره 
  1357 آبان 25 ـ 1978 نوامبر 16  سري

  290412سي ـ .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
، ، پرتوريا ، خارطوم ، ژاپن ، آسياي جنوبي  ، شرق نزديك  نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا   : به

  ، الگوسمكزيكو
  1978 نوامبر 15، 15گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع

رسد كه ناآراميهاي ديروز در بازار شديدتر          آرام بود، ولي به نظر مي      ـ اگر چه امروز تهران    1
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اي   انـد و گزارشـات تأييـد نـشده          سربازان به سوي جمعيت آتش گـشوده      . از گذشته بوده است   
  .حاكي از تعداد زيادي زخمي است

شدند نبـوده و       ديشب آماده مقابله با مردمي كه از مساجد خارج مي          نيروهاي امنيتي اصفهان  
سربازان ضـمن برقـراري نظـم در خيابانهـاي شـهر بـه              . ختمان را به آتش كشيدند    مردم سه سا  

در رويداد ديگري به يك اتوبوس خالي كه هميشه پيمانكاران . حضور گسترده خود نيز افزودند
گزارشات تأييد نشده ديگري حاكي از آن است        . برد بمب انداخته شد      مي آمريكايي را به سمنان   

اند، ولي بـه جـز         به دست آورده   فين مقداري اسلحه از نيروهاي امنيتي در جنوب تهران        كه مخال 
ها در درگيري بين تظاهركنندگان و سربازان         شايد در مواردي به صورت تك تيراندازي، اسلحه       

  .نقشي نداشته است
. برنامه خود را بـه مجلـس ارائـه خواهـد داد            نوامبر   18وزير، در      نخست ـ ارتشبد ازهاري  2

هـا از      نوامبر ممكن است انتشار روزنامه     20در  . مجلس احتمالً به دولت رأي اعتماد خواهد داد       
  . سر گرفته شود

 ميليـون  2/3 بـه  3/3 كارگري در يـك واحـد از   مسايل نوامبر به علت 15ـ توليد نفت در   3
 همچنـان از جانـب      ن غيرايرانـي شـركت نفـت      كاركنا. بشكه كاهش مختصري پيدا كرده است     

  . اعتصابيون مورد تهديد قرار دارند
برخالف گزارشات مطبوعـات    . بينيهاي الزم را جهت حفظ منازل آنها انجام داده         دولت پيش 

رسد يك بهبود تـدريجي بـا آوردن نيروهـاي            اعتصاب كاركنان شركت نفت با اينكه به نظر مي        
  .داشته ولي كامالً تمام نشده استكمكي وجود 

ـ در يك ارزيابي جديد سفارتخانه ما در تهران نتيجه گرفت هيچ نشاني وجود نـدارد كـه                  4
ريزي شده باشد، اما معتقد است تهديـد     عمليات تروريستي ضدآمريكايي در مقياس وسيع طرح      

   .از جانب تروريستها همچنان در حال افزايش است
  ونس                                            

  
  189سند شماره 

  1357 آبان 25 ـ 1978 نوامبر 16  سري
  291362  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
، ، كاراكـاس  ، توكيـو  بي، آسـياي جنـو    ، شرق نزديـك   نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا   : به

  ، مكزيكوخارطوم
  1978 نوامبر 16، 16گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع

ا  ديروز حداقل شاهد دو برخورد كوتاه بين نيروهـاي امنيتـي و مخـالفين بـود امـ                  ـ تهران 1
طبـق گزارشـات واصـله      .  آرام بـود    و شـيراز   عليرغم اين برخوردها ايـن شـهر ماننـد اصـفهان          

 همچنـان نامـساعد     خيز اهواز   درگيريهايي در چند مركز استان رخ داده و جو سياسي شهر نفت           



333    روزشمار انقالب اسالمي

 اوضاع در پـي زد و       در كرمانشاه  .باشد  است كه ناشي از مبارزات كارگري شديداً ضداجنبي مي        
  . نفر گرديد، همچنان متشنج است12 نوامبر كه منجر به كشته شدن حدد 12خورد مورخ 

ها مقـررات شـديدي بـر ارز       ديروز هنگامي براي جلوگيري از فرار سرمايه ـ بانك مركزي  2
 500ارز خارج شده در دو مـاه گذشـته بـيش از         .  بود خارجي وضع نمود كه كار از كار گذشته       

  .شود ميليون دالر برآورد مي
دهد كه آشوبهاي سياسي و اعتصابات، اقتصاد ايـران را             گزارش مي   در تهران  سفارت آمريكا 

ن سطح ممكـن در دو دهـه اخيـر تنـزل            تري  پايينگذاري را به      فلج كرده و اطمينان براي سرمايه     
اعتصاب در ميادين نفتـي تـاكنون بـيش از يـك ميليـارد دالر بـه درآمـدهاي ايـران              . داده است 

 16و خسارات بيشتري نيز خواهد زد، اما سقف توليـد نفـت كـه در    . خسارت وارد كرده است  
اعتـصاب   ميليون بشكه متوقف شده، بايستي بـه محـض فـروكش كـردن               4/3نوامبر در حدود    

  .افزايش يابد
وضع مـالي دولـت كـه    . اند ـ بانكها و صنعت بيمه به سختي به واسطه بلواها ضربه خورده  3

قبالً در اثر پرداخت پيش از موعد حقوق و مزاياي رفاهي كه جهت آرام ساختن اعتـصابات در                  
بخشهاي دولتي صورت گرفت، آسيب ديده بود، بـا مـوج اخيـر اخـتالالت كـه ناشـي از ايـن                      

طبق گزارشات واصله از سـفارت در       . باشد آسيب بيشتري خواهد ديد      مي» اصالحي«حلهاي    راه
به عالوه رو به زوال     .  دورنماي افزايش عظيمي در كسري بودجه و نرخ تورم وجود دارد           تهران

ر نهادن شديد موقعيت سياسي اقتصادي ايران ميـزان اعتبـار قبلـي ايـران را در خـارج از كـشو                    
شود و طرحهاي توسعه نيروگاههاي اتمي  هاي نظامي احتماالً حذف مي    هزينه. تحليل برده است  

  .به تعويق خواهد افتاد
. ـ اعتصابات و كمبود مواد خام و انرژي تأثيرات مخربي بر توليدات صنايع گذاشته اسـت               4

د مواد غـذايي    اين نگراني وجود دارد كه اختالفات بيشتر در حمل و نقل و توزيع موجب كمبو              
اي در مـورد بـه تعويـق افتـادن پرداختهـا بـه               از گزارشـات فزاينـده     سفارت ما در تهران   . گردد

  .شركتهاي آمريكايي مطلع شده است
بـرد   مـي  كند كه اگرچه اقتصاد ايران از سير قهقرايي شديدي رنج         گيري مي   ـ سفارت نتيجه  5

بهبود اوضاع بستگي به مأموريـت ويـژه دولـت نظـامي و             . اما دورنماي آن كامًال تاريك نيست     
توانائي آن در اعاده نظم عمومي، رسانيدن توليد نفت به سطح قبلي و تهيـه طرحهـاي مدبرانـه                   

دولـت نظـامي     .يعني يك وظيفه شاق براي هـر حكومـت        . دارد... براي به كاراندازي اقتصاد و      
نظـامي كـشوري و همچنـين ارائـه اكثـر           تاكنون در بخشهاي مربوط به نفـت و هواپيمـايي غير          

  .المنفعه دولتي نسبتاً موفق بوده است خدمات عام
توانـد رونـد    مـي ) دسـامبر (نظميهاي جـدي در مـاه آينـده يعنـي مـاه محـرم        به هر حال بي 

   .خوشبينانه كلي براي آينده را معكوس سازد
  ونس                    
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  190سند شماره 
  1357 آبان 26 ـ 1978ر  نوامب17  سري

  292220  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
، ، توكيـو  ، كاراكاس ، آسياي جنوبي  ، شرق نزديك  كليه نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا    : به

، ، كراچـي  ، نماينـدگي سـازمان ملـل در نيويـورك         ، الگـوس  ، مكزيكـو  ، پرتوريا خارطوم
  ، استانبول، وان هيگناشتوتگارت

  1978 نوامبر 17، 17گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع
گونه گزارشي دال بر وجود ناآراميهـاي قابـل توجـه در جاهـاي                 آرام است و هيچ    ـ تهران 1

بعد از لغو ظاهري مراسم رژه ساليانه به مناسبت روز ارتش، دولـت نظـامي                .ديگر وجود ندارد  
عالوه بر اين   .  گسيل داشت  ونهايي از سربازان را به ميان خيابانهاي تهران       تغيير عقيده داد و كامي    

  . و هليكوپترها صورت گرفت4يك سري پروازهاي گسترده توسط جتهاي اف ـ 
در روز چهـارم توليـد      .  ميليون بـشكه در روز رسـيد       5/3ـ توليد نفت با اندكي افزايش با        2

تـر    افزايشهاي بيشتر و قابل توجه در توليد از نواحي قـديمي          . تقريباً در همين سطح توقف كرد     
 نيازمند زمان بيشتر و يك رخنه و شكاف جديد در اعتصاب كـارگري شـركت نفـت         خوزستان

  .باشد كه هنوز شكسته نشده مي
و هايي در دست داريم كه مذاكرات پنهاني و بي سر و صدا ميان دولت                ـ ما داليل و نشانه    3

اي كه    گروه خاصي از مخالفان در جريان است و رهبري دولت ايران در مورد فشارهاي فزاينده              
              .باشد نگران است مي) دسامبر(آبستن خشونتهاي خطرناك و جدي در طول ماه محرم 

  ونس
  

  191سند شماره 
  1357 آبان 26 ـ 1978 نوامبر 17  خيلي محرمانه

   فوري ـ تهران،سفارت آمريكا: به  292346  ـسي.  دي واشنگتن،ر خارجهوزارت امو: از
  فوريـ   كابل،سفارت آمريكا: رونوشت

  گزارش سياسي: موضوع
دهـي در مـورد        دستور داده كه ما اقداماتي را جهـت بهبـود سيـستم گـزارش              ـ كاخ سفيد  1

را » اسـتنلي اسـكودرو   « روز   10 الـي    7مـا، در ظـرف      . رويدادهاي سياسي ايران به عمل آوريم     
نظيمـي  بـر اسـاس طـرح ت      . فرسـتيم    مـي  جهت كمك به رفع نقايص پرسنلي سفارت به تهـران         

  .تا اوايل ژانويه در خدمت سفارت خواهد بود» اسكودرو«
 اجازه دهيم كه توجهش را بر روي رويدادهاي         براي اينكه به كنسول اصفهان    : ـ براي كابل  2

دود يـك مـاه در      اش متمركز نمايد، مايليم يك مقام كنسولي كمكي را به مدت ح             سياسي حوزه 
. را براي اين منظور مرخص نماييـد » مايك مك نال«توانيد، لطفاً   شما اگر مي   .آن پست بگماريم  
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 خواهـد  با داشتن زمينه و تجربه الزم كمك بسيار خوبي بـراي كنـسولگري اصـفهان         » مك نال «
وانيد به جاي او كسي را بگماريد عالقمنديم كه به محض ايجاد توافق مابين شـما و                 اگر بت . بود

  . گردد، او راهي اصفهانسفارت ما در تهران
ه شـما   است در صـورتي كـ     » هارپرس فري «در  » مك نال «ايم كه    ـ ما به تازگي باخبر شده     3

  .اعتراضي به انتقال او نداشته باشيد، ما هفته ديگر با او تماس خواهيم گرفت
  ونس

  
  192سند شماره 

  1357 آبان 27 ـ 1978 نوامبر 18  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11302  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر18گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
و ترافيـك بـه طـور    .  ديروز آرام بود و امروز شـلوغ و پـر رفـت و آمـد          ـ بار ديگر تهران   1

ه باز شده بود    ها را به دبستانهايشان كه طبق برنام        اتوبوسهاي مدرسه، بچه  . معمول جريان داشت  
  . رساندند مي

شـود مگـر اينكـه     آموزان روز دوشنبه پس از تعطيلي فـردا بيـشتر مـي          احتماالً حضور دانش  
ايم مبني بر اينكـه بـازار ممكـن         گزارشاتي شنيده  .معلمين تصميم بگيرند اعتصاب را ادامه دهند      

كـه  ) شـود   مبر آغاز مي  كه از دوم دسا   (است روز دوشنبه مجدداً باز شده و تا ماه بحراني محرم            
شـود، همچنـان بـاز بـاقي          تعطيل مـي  )  دسامبر 11(بازار طبق سنت، به مدت ده روز تا عاشورا          

  .بماند
 19در روز يكـشنبه     ) چـه نظـامي و چـه غيرنظـامي        ( به يك اقدام     ـ شايعه دعوت خميني   2

يك از منابع محلي، تأييد نشده        كنم هيچ   لي، تكرار مي  يك از منابع مح     نوامبر، فردا، از سوي هيچ    
  . است

نظر به افزايش اخباري پيرامون آمادگي مخالفين براي مقابله با دولت در خالل اولـين دهـه                 
فردا عيد است و مثل عيد سـال نـو،          . رسد  محرم و نه قبل از آن، اين شايعه نامحتمل به نظر مي           

  . حال مرخص كردن كارمندان ايراني خود استسفارت در. روند مردم به ديدن هم مي
 در آمريكا به خبرنگاران تلويزيون گفته اسـت كـه         اند كه پسر سنجابي     ـ منابع محلي شنيده   3

ايرانيها در خالل اولين دهه ماه محرم پس از يك اعتصاب عمومي براي سـرنگوني دولـت، بـه                   
شوم اگر اصل مطلب را با ارزيابي خودتـان           ممنون مي . شورشهاي مسلحانه متوسل خواهند شد    

  .برايم بفرستيد
 نـوامبر، در مـشهد تعـدادي كـشته          17ـ گزارش شده در اغتشاشات ديروز بعـد از ظهـر،            4
منابع سفارت كه به    ) اند   سه نفر ذكر كرده    اهاي رسمي رقم آن را دو ي        با اين حال بيانيه   (اند    شده

روحـاني  (ي  اهللا شيراز   عضي از تظاهركنندگان تا داخل منزل آيت      گويند كه ب    مذهبيها نزديكند مي  
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طبـق گـزارش واصـله،     اند تحت تعقيب قرار گرفته و در آنجا مورد اصابت قرار گرفته ) ناراضي
ارائـه   گزارش تجاوز به حريم منزلش را به رهبران مـذهبي ديگـر              نيمه شب، زماني كه شيرازي    

اين شايعه، درست يا نادرست، احتماالً تا       : نظريه (.داد هنوز جنازه دو نفر در آنجا بوده است          مي
 در قـم    مدتها بر سر زبانها خواهد بود و مانند تجاوز چند ماه پيش پليس به منزل شريعتمداري               

  .)تواند صدمات جدي به دولت وارد كند مي
محرمانه به سفارت اطالع داده كه در گردهمـايي         ) محفوظ بماند (ي انجمن معلمان    ـ رهبر 5

 دو هفته ديگـر     معلمين تصميم گرفته شده كه تعطيلي مدارس و حتي دبستانهاي استان خراسان           
 اواخر امـروز    انمعلمين تهر . اند   خواستار اعتصاب نامحدود شده    معلمين آذربايجان . تمديد شود 
  . اوضاع بقيه مناطق كشور نامعلوم است.آيند گيري گرد هم مي براي تصميم

اش   اش را امروز صبح به مجلس معرفي نموده و برنامه           وزير، كابينه    نخست ـ ژنرال ازهاري  6
  . را ارائه داد

بر اساس اظهارات شفاهي در جلـسه غيرعلنـي    ( وزراء   ناظر سفارت گزارش ميدهد كه كليه     
 هم تشكر خود را با تعظيم به نماينـدگان          به خوبي مورد استقبال واقع شدند و ازهاري       ) مجلس

  . قبل از آغاز نطق خود نشان داد
اش قـرار     رأي اعتماد به دولت و برنامه     . د قول داد به قانون اساسي كامالً وفادار بمان        ازهاري

  . است اواخر هفته آينده داده شود
) دهـد     كه سهم افراد نظامي را نسبت به غيرنظاميـان كـاهش مـي            (هشت چهره جديد كابينه     

  :عبارتند از
   ـ وزير فرهنگ محسن فروغي*
  ري ـ وزير بهدامحمدحسن مرشدي *
   ـ وزير مشاور در امور اجرائي مصطفي پايدار*
  ي ـ وزير مشاور در امور سياسي و اجتماعياهللا همايون  عزت*
   ـ وزير مشاور در امور پارلماني احمد ناظمي*
   مسكن و شهرسازي ـ وزير منوچهر بهرون*
  ي ـ وزير علوم و آموزش عاليالدين مفيد  شمس*

 پست خود را تغيير پايدار و همايونفر. اند  به جاي مانده چهار نفر اول از كابينه شريف امامي      
   . استند عاليرتبه وزارت مسكن كارماند و بهرون داده

 و  معاون سـابق رئـيس دانـشگاه تهـران        ) اي است   شده  كه در سفارت چهره شناخته     (مفيدي
كند كه گذشـته از بامـسما بـودن نـامش،                هم ادعا مي   شريعتمدار.  است رئيس دانشگاه رضاشاه  

 كه در حال حاضر رياست آن را به عهده دارد، بـه        تجربه زيادي به عنوان كفالت سازمان اوقاف      
  .دست آورده است

اي، همـانطور كـه        نوامبر، بدون هيچ حادثه    17ـ رژه نظامي سواره نيروهاي مسلح در روز         7
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  . بوديم، انجام شدقبالً هم گزارش كرده 
شايد اطالعات عمداً متناقض، در مورد انجام يا عدم انجام رژه، كمك مهمي بود كه اين رژه 

  .اهميت خالي نبود اگرچه اين رژه از حوادث بي. بدون هيچ حادثه مهمي برگزار شود
.  به آتش كشيده شد     نوامبر، اتومبيلهاي سه تن از كارمندان شركت بل هليكوپتر         16ـ شب    8

  . به دست خواهيم آوردتري پيرامون اين حادثه، از اصفهان فردا گزارشات كامل
. دهد   بازگشت و مجدداً اخبار را پوشش مي        ديشب به تهران    نماينده يونايتدپرس  ـ رضوي 9

  سوليوان                                                                     ). بازگشته استه كاناداهمسر وي ب(
  

  193سند شماره 
   غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ـخيلي محرمانه
  1357 آبان 27 ـ 1978 نوامبر 18  6846053478: شماره گزارش

  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعاتي دفاعي: به  11298  ـ تهران، دفاعيدفتر وابسته: از
  تغييرات حتمي در كابينه نظامي ايران: عنوان

اعي بـه افـسر وابـسته دفـ    ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت بـراي بيگانگـان   (: خالصهـ 16
نوامبر اعـالم خواهـد     18نوامبر يا حدود    18سفارت به وسيله افراد متعددي گزارش شده كه در          

 ـ  شد كه تمام افراد نظامي كه در كابينه فعلـي ايـران هـستند غيـر از ژنـرال غالمرضـا ازهـاري       
بلي خـود بـاز خواهنـد       اين افراد به شغل نظامي ق     . از وزارت بركنار خواهند شد    ) وزير  نخست(

  .گشت
  . حذف شده است21 تا 17
 نـوامبر  17بعـد از ظهـر   ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيـت بـراي بيگانگـان    (: جزيياتـ 22

 در مهمـاني كوكتـل ـ كـه توسـط ارتـش       اعضاي دفتر وابسته دفاعي سفارت آمريكا در تهـران 
در طول مهماني چندين منبع متعدد اطالعات زير را . حضور داشتندـ  ايران داده شد  شاهنشاهي

 تمام اعضاي نظامي كابينه از 1978 نوامبر 18 نوامبر يا حدود 18در  .به افراد مختلف دفتر دادند   
تنهـا   .پست وزارت خود بركنار خواهند شد و وظايف قبلي خود را به عهـده خواهنـد گرفـت                 

وزيـر    وزير است، او بـه عنـوان نخـست           نخست ن بركناري ژنرال غالمرضا ازهاري    استثناء در اي  
   .باقي خواهد ماند

 اكنون نفر دوم در پست فرماندهي سـتاد مـشترك ارتـش ايـران                كه هم  ژنرال هوشنگ حاتم  
  . را به عنوان فرمانده ستاد مشترك پر خواهد نموداست جاي ژنرال ازهاري

  )غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـ خيلي محرمانه : ( گزارشگرنظريات
اند كـه داشـتن دو        منابع گفته . باشد  ـ دليل ارائه شده براي اين تغييرات از قانون اساسي مي          1

به هر فرد نظامي اين حـق  ).  سياسيـ سمتهاي نظامي  مثالً(پست در حكومت غيرقانوني است 
تنها افسري كه كار در      .انتخاب داده شده كه شغل نظامي را ترك كنند و يا در كابينه باقي بمانند              
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  . بوده استكابينه را انتخاب كرده ژنرال ازهاري
به هر حـال بـه خـاطر        . امبر گزارش نشده است   نو18ـ اين مطالب در اخبار اعالم شده در         2

تـوان فهميـد      در اين موقعيت نمـي    . كنيم ممكن است اين مسئله رخ بدهد        منابع، ما احساس مي   
  .چه كسي پستهاي كابينه را پر خواهد كرد

  
  194سند شماره 

  1357 آبان 27 ـ 1978 نوامبر 18  سري
  293691سي ـ .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
، ، توكيـو  ، كاراكـاس  ، آسـياي جنـوبي    نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا، شرق نزديـك      : به

  .، پكن، وان هيگن، اشتوتگارتنو ، دهلي، كراچي، الگوس، مكزيكو، پرتورياخارطوم
   نوامبر18 و 18گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع

رگـشت روز    روز جمعه آرام بود و صبح روز شنبه وضع ترافيك به حالت عادي ب              ـ تهران 1
گزارشاتي وجود دارد كه بازار ممكن است روز دوشنبه مجدداً باز           . يكشنبه تعطيل مذهبي است   

  .شود
  .، تعدادي كشته بر جاي گذاشتطبق گزارشات ديروز تظاهرات و درگيري شديد در مشهد

زير جديد غيرنظامي را معرفـي و        و 8 دولت خود شامل     ،وزير   نخست ـ موقعي كه ازهاري   2
وي قـول   .  نوامبر به مجلس ارائه كرد مورد اسـتقبال قـرار گرفـت            18برنامه كارش را در تاريخ      

دولـت  » مأموريـت اصـلي  « و حمايت شديد و دقيق از قانون اساسـي را داده و گفـت    هواداري
بعـداً تـشكيل    استقرار امنيت و همچنين نظم خواهد بود، به طـوري كـه دولتـي كـه                 «موقت او   

وزراي . »را برگـزار كنـد    )  و سـنا   شـوراي ملـي   (خواهد شد، قادر باشد انتخابات آزاد مجلسين        
اند باز هـم موجـب كـاهش نـسبت نظاميـان بـه                جديد كه چهار نفرشان عضو كابينه قبلي بوده       

  . شوند  بود، مي18 به 6غيرنظاميان كه 
كند دولت نظامي به بهترين   گفت كه او فكر ميگر با نفوذ ايراني به سفير سوليوانيك تحليل

وجه موردنظر در دو هفته اول شروع به كار، عمل كرده است و اظهار داشت كه فرصت مذاكره          
ايش ـ كه فرصتي براي آزم     براي توافق ميان شاه و مخالفان بهتر است به بعد از ماه مذهبي محرم             

  .ها است ـ موكول شود  رهبر تبعيدي مذهبيقدرت خميني
عليـرغم ايـن افـزايش      . ميليـون بـشكه در روز رسـيد        67/3 نوامبر، توليد نفت به      18ـ در   3

 شركت  هاي عملياتي    موقعي كه به سوي خانه مدير ايراني حوزه        خيز اهواز   جزئي، در شهر نفت   
هـيچ  . خدمات نفتي يك كوكتل مولوتـف پرتـاب شـد، هيجانـات و التهابـات افـزايش يافـت                  

اي عـصبي     مجروحي گزارش نشده است ولي پرسنل شركت خـدمات نفتـي بـه طـور فزاينـده                
                                                                              .شوند و هيچ پيشرفتي در شكستن اعتصاب گزارش نشده است مي

  ونس
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  195سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آبان 28 ـ 1978 نوامبر 19  6846053678 :شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به  11306ـ   تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
  تغييرات در كابينه ايران: عنوان

 6846053478 ايـن گـزارش اطالعـاتي را بـر گـزارش             )بنـدي   بـدون طبقـه    (:خالصه -16
  .افزايد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  )بيگانگانخيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي : (جزيياتـ 22

 گفته شده كه تمام مقامات فعال ارتش كه داراي دو شغل در كابينـه و                الذكر  در گزارش فوق  
. به مشاغل اصلي خود در ارتـش بازخواهنـد گـشت        ) به استثناي ارتشبد ازهاري   (ارتش هستند   

باشـد يعنـي سـپهبد        رسد كه اين بازگشت تنها شامل فرماندهان نيرو مي          اكنون چنين به نظر مي    
ي فرمانـده نيـروي دريـايي       اللهـ    فرمانـده نيـروي هـوايي شاهنـشاهي و دريـادار حبيـب             ربيعي

   .اين دو افسر سمتهاي وزارتي خود را كنار خواهند گذاشت. شاهنشاهي
اسي سفارت به محض اطالع تركيب جديد       بخش سي ) بندي  بدون طبقه (: نظريات تهيه كننده  

  .كابينه را گزارش خواهد نمود
  

  196سند شماره 
  1357 آبان 28 ـ 1978 نوامبر 19  خيلي محرمانه

  فوريـ . سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11337ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر19گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

 كابينه جديد فردا به سـنا     .  ادامه دارد   و شيراز   آرام است، اغتشاش در اصفهان     تهران: خالصه
چند نـشريه   . يد به بحث خواهد نشست     نوامبر مجلس درباره دولت جد     21در  . شود  معرفي مي 

سـه سـازمان    . مدارس ابتدايي بـاز هـستند ولـي حـضور در آن كـم اسـت               . كوچك منتشر شد  
 زنـداني سياسـي را آزاد خواهـد         400شـاه   . آيند  خصوصي و سلطنتي تحت كنترل دولت درمي      

  .پايان خالصه.  شدشاه منكر مالقات با سنجابي. كرد
 هفته به آغـاز     2كه كمتر از    ) شروع دوم دسامبر  ( آرام است، با نزديك شدن محرم        نـ تهرا 1

آن باقيست اكثر ناظران انتظار دارند تالشهاي قاطعانـه و مـصممي جهـت مقابلـه بـا نيروهـاي                    
هـا، برگـزاري    بينـي خـشونت     دولت ايران هم بـا پـيش      . حكومت نظامي در آن زمان انجام شود      

وز بعـد از    ررا كـه امـسال مـصادف بـا          )  دسـامبر  12 (گداشت روز نجات آذربايجان   مراسم بزر 
كنـسولگري  . معذالك در ديگـر شـهرها اغتـشاش ادامـه دارد          . باشد، لغو كرده است      مي عاشورا
م كرد كه كليـه فروشـگاهها بـاز         دهد فرماندهي حكومت نظامي ديروز اعال        گزارش مي  اصفهان
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خواهند بود و مخالفين در واكنش نسبت به اين اعالميـه سـه سـاختمان جداگانـه را بـه آتـش                      
افـروزان خـسارت       توسط آتش  آمريكاييان وسيله نقليه متعلق به      9در سه روز گذشته،     . كشيدند

كنـد كـه      يـد مـي   كنـسول تأي  . هاي تهديدآميز، به مقياس وسيعي پخش شده اسـت          نامه. اند  ديده
 طبـق گزارشـات، امـروز در اصـفهان        . انـد    شهروند آمريكايي شـهر را تـرك كـرده         614حداقل  

هـاي گذشـته ماننـد يـك           كه در هفتـه    شيراز. اند  نيروهاي نظامي اقدام به تيراندازي هوايي كرده      
دهد كه     كنسولگري گزارش مي   .رسيد، صبح امروز شاهد خشونت بود       جزيره آرامش به نظر مي    

نتيجه به جمعيت چند هزارنفري بـراي متفـرق شـدن، بـه               نيروهاي نظامي پس از دستورات بي     
انـد     نفر مورد اصابت قـرار گرفتـه       16 يا   15گزارش شده است كه     . سوي آنان تيراندازي كردند   

  .اي در دست نيست شدگان تأييديه ولي تاكنون در مورد تعداد كشته
روز بعـد از آن     . كنـد    معرفي مـي   وزير، فردا كابينه خود را به سنا         نخست ازهاريـ ارتشبد   2

دو نفـر نماينـده در موافقـت و ده نفـر          . مجلس درباره كابينه و برنامه دولت بحث خواهد كـرد         
ي را بـه    امـام   ريفوقتـي كـه شـاه شـ       : نظريـه . (ديگر در مخالفت با دولت صحبت خواهند كرد       

وزيري منصوب كرد، اعالم نظر نمايندگان با سخنرانيهاي شـديداللحن و علنـي كـه بـه                   نخست
در وضـعيت فعلـي چنـين اقـداماتي         . شد همـراه بـود      طور زنده از راديو و تلويزيون پخش مي       

  .رجسته مخالف، استعفاي خود را پس گرفته استد نماينده باحم احمد بني. محتمل نيست
چنـدين نـشريه كوچـك فارسـي زبـان چـاپ            . اند  هاي اصلي هنوز منتشر نشده      ـ روزنامه 3
  .كند  تا حدودي از دولت انتقاد مي» آتش«شوند، كه يكي از آنها به نام  مي

نهاي نيمه خصوصي كه تحـت      ـ رژيم در حال انجام تعهدات خودش در مورد تبديل ارگا          4
در حـال حاضـر     . باشـد   كنترل دربار سلطنتي بود به ارگانهاي تحت كنترل مستقيم دولـت، مـي            

نظـر وزارت     تحـت   خدمات اجتماعي و شير و خورشيد سـرخ شاهنـشاهي          شاهنشاهيسازمان  
صويب قوانين مناسب توسط مجلس، دفتر بازرسـي شاهنـشاهي كـه            با ت . اند   قرار گرفته  بهداري

 در درون   ن است، وظايف خود را به يك دفتـر بازرسـي دادگـستري            اهللا معينيا   رئيس آن نصرت  
  . واگذار خواهد كردوزارت دادگستري

 400ريزي بـراي آزادي بـيش از          نگاران فاش كرد كه او در حال برنامه         روزنامهـ شاه براي    5
بر طبق گفته شاه، با ايـن عمـل فقـط در حـدود       . باشد  زنداني سياسي ديگر در آينده نزديك مي      

  .هستند» جنايتكار«مانند كه همگي آنها   زنداني ديگر در زندان باقي مي300
از هستند ولي بنا به ادعاي منبع مـا در انجمـن معلمـان    ـ از ديروز مدارس ابتدايي رسماً ب     6

 درصـد  50 ايـن منبـع گفـت كـه در تهـران          .  درصد مدارس شهرستانها ديروز بـسته بودنـد        95
با اين حال حدود پنج درصد كـادر  .  درصد معلمين در كالسها شركت كردند90آموزان و   دانش

  .آموزشي حاضر در مدارس، تدريس نكردند
اظهـارات او بـا   .  را انكار كرده استـ شاه به طور خصوصي مالقات اخير خود با سنجابي     7

  سوليوان                                                              .نظريات مخالفان در پاريس مطابقت دارد
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  197سند شماره 
  1357 آبان 29ـ 1978بر  نوام20  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11368  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   مستشاريهيأتسفر : موضوع

ي در خـالل مراسـم سـوگواري مـاه محـرم در ايـران               ـ با توجه به تنشهاي قابل پيش بينـ        1
ريزي جهت فرستادن مهمانان رسـمي        سفارت از وزارت امور خارجه درخواست دارد از برنامه        

ريزي كرده    به ايران در طي دوازده روز از اول تا دوازدهم دسامبر به جز آنهايي كه از قبل برنامه                 
  .خودداري نمايد

 هر صورت از دوم تا يازدهم دسامبر تعطيل خواهند بود، و ما        ـ بازاريان و بيشتر كارها، در     2
كنيم كه چنانچه آرامش برقرار شود فعاليت طبيعي در سراسـر مملكـت در آن روز                  بيني مي   پيش

برعكس اگر جو آرامش شكسته شد ما بايد منتظر خـشونت در بـدترين              . به صفر خواهد رسيد   
  .وجه آن در آن تاريخ باشيم

شود كه در مورد اين محدوديت با ديگر عناصر اجرايي            ور خارجه تقاضا مي   ـ از وزارت ام   3
  . نمايندگان مجلس در ماه محرم جلوگيري شودهيأتو قانونگذاري هماهنگي نموده تا از سفر 

  سوليوان
  

  198سند شماره 
  1357 آبان 29 ـ 1978 نوامبر 20  خيلي محرمانه

  فوري. سي. ي د واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11391 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  11317تهران : مرجع

   نوامبر20 ،امنيتي ـ گزارش سياسي: موضوع
بـه گـزارش    .  بازگـشت  ي از عـراق   اهللا خـوئ    شهبانو پس از ديدار بـا آيـت       : خالصه گزارش 
رسـد نـشريات      به نظـر مـي    . دويست و ده تن از زندانيان سياسي آزاد شدند        : مطبوعات و راديو  

 بعد از سـرنگوي رژيـم   اهللا طالقاني آيت. اندازند ها مي اسالمي، مشكالت ايران را به گردن بهائي      
اي  گويد كه روحـانيون خواسـتار قيـام تـوده     اما مي. كند  مي رخواست تشكيل مجلس مؤسسان   د

  . كنم نيستند نيستند، تكرار مي
 يك نفـر كـشته گـزارش شـده اسـت امـا اوضـاع          نوامبر در مشهد   19هر چند از تظاهرات     

 گـزارش شـده امـا سـفارت          از اصـفهان   درگيـري كـوچكي   . استانهاي كشور نـسبتاً آرام اسـت      
آرامش روستاها نسبت بـه نگرانيهـاي درون شـهرها          .  بيشتر آن را شرح دهد     جزيياتتواند    نمي

  .پايان خالصه گزارش. كامالً چشمگير است
 وزه از عـراق    از ديـدار يـك ر       نوامبر خبر بازگشت شهبانو فرح     19ـ در اواسط عصر روز      1

ي مالقـات كـرد كـه از نظـر          اهللا خـوي     بـا آيـت    او در بغداد  ) عطف به تلگرام قبل   (اعالم گرديد   
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در بازگشت، در تفسير مطبوعات از شـهبانو        . آيد  العظماي شيعيان به حساب مي        اهللا  بسياري آيت 
گذراند، ولي اين تنها منحصر به ايران نيست          سخت و مشكلي را مي    شود كه ايران زمان       نقل مي 

  . اند و بسياري از كشورهاي ديگر آن را پشت سر گذاشته
 به داشتن   وي گفت كه ايران و عراق     . ايران اميدوار است كه مشكالت خودش را حل نمايد        

مالقات : نظريه(» احساس غربت نكرد   «دهند و در طي ديدارش در عراق        روابط خوب ادامه مي   
آميـز دربـار       در حاليكه در حقيقت اجباري بود، از نظر ما به مثابه ترفند سياسي احتياط              با خوئي 

  .)باشد ميان بزرگان شيعه مي
 لويزيـون ملـي ايـران     و راديـو ت   ) باشد  كه مركب از مطالب بريده جرايد مي       (ـ نشريه آتش  2

دهند كه ديروز بيستم نوامبر دولت دويست و ده تن از زندانيان سياسي را آزاد كرده                  گزارش مي 
آزادي اين زنـدانيان توسـط شـاهدان عينـي          . است كه اسامي آنها به مطبوعات داده نشده است        

تمـام  . براي اولين بار در بيستم نوامبر منتشر شد       » مستاره اسال «نشريه اسالمي   . تأييد شده است  
اي به اين مسئله اختصاص يافته كه مشكالت فعلي ايران همگـي               صفحه 4محتويات اين نشريه    
  .باشد بر گردن بهائيان مي

 را كه حدود دهم نوامبر منتشر شده به دست     اهللا طالقاني   اي از اعالميه آيت     ـ سفارت نسخه  3
كه در خالل ساير مطالـب، در       ) شود  با پست سياسي به وزارت خارجه ارسال مي       . (آورده است 
گويد كه مردم ايران نه فقط براي براندازي شاه بلكه براي برانداختن تمامي خانـدان                 اعالميه مي 

 ار گذاردن شاه از تخت و تاج، مجلس مؤسسان        گويد پس از كن     وي مي  .كنند  سلطنتي مبارزه مي  
تشكيل خواهد شد تا انتخابات آزاد برگزار گردد و قانون اساسي جديدي بر اساس ايـدئولوژي                

باشند زيـرا فعـالً مخـالفين مـذهبي و            روحانيون خواستار قيام مسلحانه نمي    . اسالم تدوين شود  
 متذكر شد كـه بخـشهايي       طالقاني. حداقل خونريزي براندازند  غيرمذهبي سعي دارند رژيم را با       

 ارتـش احتمـاالً از هرگونـه شـورش           از نيروهاي مسلح شاهنشاهي از جملـه افـسران عاليرتبـه          
تا آنجايي كه ما اطالع داريم اين اولين بار اسـت كـه در    : نظريه. ( خواهند كرد  حمايتمسلحانه  

  . شود شعارهاي تند محلي صحبت از امكان مبارزه مسلحانه مي
 نـزد مـردم     طالقـاني ) شود كه بخشهايي از ارتش وفادار نخواهند بـود          و چنين اظهارنظر مي   

  .است كسب كرده  جايگاهي معادل خمينيتهران
 نـسبتاً   ـ با نظارت مقامات محلي بر اوضاع مدارس در بيستم نوامبر اوضاع امنيتـي تهـران               4

  . آرام بوده است
 در بيـستم نـوامبر آرام اسـت و كنـسولگري مـا در آنجـا                 رغم آشوبهاي ديروز، شـيراز      علي

   .باشند  اكنون باز ميدهد كه عمالً همه مدارس ابتدايي در سطح شهر گزارش مي
 انجام گرفته، اما سفارت به دليـل        در بعد از ظهر نوزدهم نوامبر دو يا سه آشوب در اصفهان           

 كامـل مـاجرا اطالعـي    جزييات وجود داشت از  اشكاالتي كه در خطوط اصلي تلفن به اصفهان       
 يـك    تظاهراتي انجام گرفت كه به گفته راديو تهران        چنين در نوزدهم نوامبر در مشهد     مه. ندارد
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  .نفر از تظاهركنندگان كشته شده است
ير در دـ يكي از كارمندان سفارت كه به همراه چند تن از دوستان محلي در تعطيلي عيد غ 5

عالقگي روستائيان    مل آورد از بي    ديداري به ع    نوامبر از دو روستاي كوچك در شرق تهران        19
نظريـات ابـراز شـده      . گذرد متعجب شده است      و ديگر نقاط كشور مي     در مورد آنچه در تهران    
شود كه اميد ضعيفي وجود دارد كه دولت بتواند در شهرها نظم مجـدد                شامل اين دو نظريه مي    

   .»كاري كند«ودش بايد برقرار كند و ديگر اينكه در مورد وضعيت كنوني، شاه خ
عالقگي آشكار مردم به دولت نظامي كه تاكنون اثري در زنـدگي              جو آرام روز تعطيلي و بي     

  . زده شهر در تمايز بود انگيزي با جو آشوب روستائيان نگذاشته بود به طور شگفت
  ما اين مطلب را به عنوان شـاهدي از آرامـش كامـل در روسـتاها تلقـي                  در حاليكه : نظريه(
كننـد   شهرها زندگي مي كنيم، اما يادآوري اين نكته جالب است كه اكثر مردمي كه خارج از             نمي

  .)باشند در اعتقادات سياسي اوضاع شهرها سهيم نمي
  سوليوان

  
  199سند شماره 

  1357 آبان 29 ـ 1978 نوامبر 20  سري
  294281  ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
، ، توكيـو، كاراكـاس    ، آسـياي جنـوبي    ، شرق نزديـك   نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا   : به

  .، پرتورياخارطوم
  78 نوامبر 20 ـ 20گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع

بعـد از   .  نيز، به دنبال اغتشاشات ديروز آرام اسـت        باشد، شيراز    هنوز نسبتاً آرام مي    ـ تهران 1
سرويسهاي تلفـن و تلكـس    .  نيز چندين اغتشاش كوچكتر روي داد       نوامبر، در اصفهان   19ظهر  

. ر ظـاهراً نمايـانگر بـروز دوبـاره مـشكالت كـارگري اسـت              دوباره قطع شده بودند، كه اين ام      
 نيز تظاهراتي برپا شده اسـت، اگرچـه در           نوامبر در مشهد   19همچنين گزارش شده كه در روز       

  .شود آرام تصور مي) خراسان(مجموع كل استان 
آزاد شدند كـه ايـن خبـر         زنداني سياسي    210دهند كه     ـ راديو و مطبوعات محلي خبر مي      2

يك روزنامه اسالمي كه ظاهراً با اجازه دولت ايران و در           . توسط شاهد عيني نيز تصديق گرديد     
 نوامبر براي اولين بار انتشار يافته، در چهار صفحه كامل كوشيده تا علـت مـشكالت                 20تاريخ  

  .حاضر را به گردن بهائيها بياندازد
 46/3 ميليون بشكه افزايش يافت، كه از كـل آن           1/4به   نوامبر استخراج نفت     20ـ در روز    3

  .ميليون بشكه براي صادرات است
 نوامبر مشغول پاسخگويي به پرسشهاي ترديدآميز  12دهد كه از روز       ـ سفارت گزارش مي   4

آمريكاييان در رابطه با آرامش موجود است، اگرچه با نزديك شدن زمان عزاداريهـاي گـسترده                
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سفارت درخواسـت نمـوده كـه ميهمانـان         . هاي جديدي صادر خواهد شد      در ماه محرم، توصيه   
از آمدن به ايران در طول مدت      ) به استثناي كساني كه تاكنون اسامي آنها در برنامه آمده         (رسمي  

  ونس                                                              .يكم تا دوازدهم دسامبر خودداري نمايند
  

  200سند شماره 
  1357 آبان 30 ـ 1978 نوامبر 21  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11437  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  ر نوامب21گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

  آرام است اما وجود اغتشاشات در اغلب مراكـز اسـتانها و يـك كـشته از كاشـان                   ـ تهران 1
 با بمـب بـه آتـش    ديروز عصر يك اتومبيل متعلق به آمريكاييان در اصفهان      . گزارش شده است  

 هنوز ارتباط تلفني راه دور بـه        در حاليكه خدمات تلكس دوباره از سر گرفته شده،        . كشيده شد 
به هر صورت تمـام     .  باز بود و امروز هم باز است       ديروز بازار تهران  . گيرد  دشواري صورت مي  

منبـع  . شواهد دال بر اين است كه اين عالئم دلگرم كننده صرفاً آرامـش قبـل از طوفـان باشـد                   
 و ديگر    به اطالع مأمور سفارت رسانده است كه خميني        نزديك به رهبران مذهبي جنوب تهران     

هايشان را از بيستم نوامبر تا دوم دسامبر، اولين روز مـاه       اند تا مغازه    مالها به بازاريها دستور داده    
خيـره كـردن    اين بازگشايي به منظور فراهم آوردن امكان بـراي مـردم جهـت ذ             . محرم باز كنند  

بـه علـت ادامـه      . گيـرد   كاالهاي ضروري و مورد نيازشان قبل از شروع ماه محرم صـورت مـي             
 شروع ساعات منـع عبـور و مـرور شـبانه را بـه               تظاهرات، مسئولين حكومت نظامي در مشهد     

 نفر در مشهد كـشته  12روز دارد كه دي  اظهار ميبي بي سي. (اند  بعد از ظهر تغيير داده   6ساعت  
  .)اند شده

. ـ حضور محصلين در مدارس ابتدايي تهران واقعاً به حالت طبيعـي خـود برگـشته اسـت                 2
 درصد از   90منبع خبري ما در انجمن معلمان ديروز با تأييد اين موضوع اظهار داشت كه هنوز                

آخري مبالغه شده باشـد و      كنيم كه در مورد اين رقم         ما فكر مي  . مدارس در استانها بسته هستند    
ولـي ايـن مـسئله      . گزارشات مبني بر داير بودن مدارس اغلب شهرسـتانها را در دسـت داريـم              

  . دچار از هم گسيختگي هستندصحت دارد كه مدارس ابتدايي در استانها خيلي بيشتر از تهران
بـه  . دهـد    تشكيل جلسه علني مي    ـ امروز مجلس براي بحث در مورد تأييد دولت ازهاري         3

در ايـن مـورد صـحبت       )  نفر مخـالف   10 نفر موافق و     10( نفر ناطق    20خاطر اينكه قرار است     
  . نوامبر كشيده خواهد شد23 احتماالً ادامه بحث به جلسه ديگر در .كنند

منتشر گرديد، در حالي كه خط سياسي       » اراده آذربايجان «ـ امروز روزنامه جديدي به اسم       4
وزيران مشهور     را در پيشاپيش ديگر نخست     موافق و مخالفي را اتخاذ نكرده ولي عكس مصدق        

روزنامه اظهار تأسف كرده كه ديگر، از قبيـل     . سي چهل ساله در صفحه اول خود انداخته است        
. شـوند   هاي اصلي پرتيراژ منتـشر نمـي        هنوز روزنامه . واهد شد در ايران پيدا نخ   » بزرگ«رهبران  
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 نفـره از كاركنـان راديـو و         85كند كه از يك ليست        ادعا مي » يك سناتور «يكي از منابع سفارت     
  .باشد اند، مطلع مي  اتهام براندازي دستگير شدههتلويزيون كه ب

هـايي خواسـتار آزادي       طي انتشار اعالميه  ) اهللا مقدم     متگروه رح  (ـ نهضت راديكال ايران   5
  . شده است كريم سنجابيرهبر جبهه ملي

 قطع بـود ولـي تـا ظهـر دوبـاره جريـان برقـرار        ـ امروز صبح برق سطح وسيعي از تهران      6
الً تازگي ندارند ولي مثل هر حادثه ديگري مردم بر اين باورنـد              اص  در تهران  مسايلاين  . گرديد

  سوليوان                                                                            .كه كار مخالفان حكومت باشد
  

  201سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آبان 30 ـ 1978 نوامبر 21  6846054078: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  يرانوضعيت در ا: عنوان

اين گزارش حاوي اطالعاتي راجع به وضـعيت كنـوني در           ) بندي  بدون طبقه (: خالصهـ  16
  .باشد ايران مي

  . حذف شده است21 تا 17
  )محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(: جزيياتـ 22
دن اكثريـت بانكهـا در حـال تعميـر كـر          . شـود    روز به روز بهتر مي     وضعيت در تهران  ـ    الف

 هـاي شكـسته در تهـران     بـه واسـطه تعـويض شيـشه       . سـوزيها هـستند     خسارت ناشي از آتـش    
هـا و     هـاي پنجـره      از شيشه  حفاظتاكثريت بانكها به منظور     . هاي پنجره ناياب شده است      شيشه

سـوزي، درهـاي فـوالدي كـشوئي محكمـي كـار             مراقبت از افراد داخل بانكها در مقابل آتـش        
به استثناي تعداد ناچيزي ساختمانهايي كـه بـه سـختي آسـيب             . پاكسازي ادامه دارد  . دان    گذاشته
   .توان اثري از خسارات ناآراميهاي گذشته را ديد اند ولي هنوز سرپا هستند، فعالً مشكل مي ديده

 نـوامبر مـأمور گزارشـگر بـه اتفـاق           21اي ادامه دارد و در شب         ترافيك به طرز فشرده   ـ    ب
 2گشتند گرفتـار يـك ازدحـام ترافيكـي            هنگامي كه به مجتمع مسكونيشان باز مي      افسران ستاد   
صبح ادامه دارد و اين امكان وجود دارد كه          5 شب تا    9زمان منع عبور و مرور از        .ساعته شدند 

رود كـه زمـان     هفته اول دسامبر تغيير داده شود و انتظار مـي 2زمان منع عبور و مرور در خالل  
منبـع بـه مـأمور گزارشـگر اطـالع داد كـه       .  صبح باشـد 6 شب تا 7 مرور از جديد منع عبور و  

 2بيني شـده در خـالل          پيش مسايلساعات منع عبور و مرور جديد به جلوگيري از بسياري از            
   .هفته اول دسامبر، كمك خواهد كرد

مت آتش زدن ماشينها، شعارنويسي بر روي ديوار و تلفنهاي تهديد كننده به تدريج به سـ   ج
از ديگر شهرهاي بزرگ خبرهايي مبنـي بـر وجـود           . شود   هدايت مي   در تهران  هاآمريكاييجامعه  
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عالئم سطحي وجـود دارد مبنـي بـر اينكـه وضـعيت             . شود  همين نوع فعاليتها مرتباً گزارش مي     
  . رسد كنوني رو به بهبودي است با اين وجود تهران هنوز متشنج به نظر مي

ري به ستاد نيروي دريايي مأمور گزارشـگر تعـدادي بـيش از حـد معمـول از                  در خالل سف  
. انـد   هاي نيروهاي ارتشي را كـار گذاشـته         سرنيزه. سربازان مسلح را در سطح شهر مشاهده كرد       

 تلفن كرده و گفته بود كه او تعداد زيادي از نيروهاي ارتشي را در حوزه خلـيج                  AAIRAهمسر  
   .ديده است

به دليل اينكه عرضه كپسولهاي گاز خيلي كم شده است افسران كمكهـاي دفـاعي بـراي               ـ  د
مـأمور گزارشـگر شـب گذشـته و     . پخت و پز غذا ظرف چند روز آينده بدون گاز خواهند بود  

. شـدند   امروز صبح ملتفت شده بود كه دوباره صفها در ايستگاههاي پمـپ بنـزين تـشكيل مـي                 
پاش مشاهده كرده اسـت كـه روي    هاي رنگ افرادي را با قوطيهمسر مأمور گزارشگر گفت او     

   .نوشتند  و غيره را ميهاآمريكاييديوارهاي نزديك خانه شعارهاي مرگ بر شاه و 
دانشگاه براي تحصيل باز نشده است و نيروهاي ارتشي به گشت خود در اين منطقه بـه                 ـ    ه

  . دهند اند، ادامه مي  نصب كردهوسيله نفربرهاي زرهي و كاميونهايي كه اسلحه بر آنها
 تقريباً به حال عادي است و اعتصاب گمرك ادامـه دارد            عمليات هوايي در فرودگاه مهرآباد    

  .رسد اگرچه تحويل وسائل مسافرت عادي به نظر مي
به دست رسد كه دولت نظامي تا حدودي كنترل را     به نظر مي   )بندي  بدون طبقه  (:نظريه منبع 

 مـسايل  هفتـه اول مـاه دسـامبر         2رود كه به خصوص در خالل         آورده است اما هنوز انتظار مي     
  .ادامه داشته باشد

  
  202سند شماره 

  1357 آذر 1 ـ 1978 نوامبر 22  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11500  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر22گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
در اعتـراض بـه     .  به طور كلي آرام ولي اغتـشاشات در اسـتانها جريـان دارد             تهران: خالصه

 داران، بازار تهـران   بنا به درخواست مغازه. به حالت تعطيل درآمد نوامبر، شيراز19تيراندازيهاي  
قطـع بـرق بـا      .  ايران ارتباطات را مختل كـرده اسـت        اعتصاب شركت مخابرات  . باز شده است  

  . گيرد هاي سياسي صورت مي انگيزه
 دستوراتي براي حمايت مـالي از كـارگران         خميني.  رأي اعتماد داد   مجلس به دولت ازهاري   

  .پايان خالصه.  صادر نموداعتصابي صنعت نفت
 اما طبق گزارشات رسيده در ساري. برد  در آرامش بسر مي  ـ عليرغم حوادث جزئي، تهران    1

منبع نيمه موثق سفارت اظهار     . شور ديروز اغتشاشاتي روي داده است     و ديگر شهرهاي شمال ك    
اي  اگر چنين واقعه.  شده و به روي مخالفين آتش گشودند       نمود كه سربازان وارد حرم امام رضا      
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 شـب   دو اتومبيـل متعلـق بـه آمريكـا        . صحت داشته باشد اخبار مربوطه هنوز شايع نشده است        
 ديگري شـعارهاي    يزا مورد حمله قرار گرفت و بر روي خودرو           با بمب آتش   گذشته در تهران  

زا منهـدم     دهد كه يك اتومبيل با بمب آتش         گزارش مي  كنسولگري اصفهان . ضدرژيم نوشته شد  
اني به داخل اتومبيل پريـد و       زا انداختند ولي يك پسر اير        ديگري بمب آتش   يشد و در خودرو   

  .شيشه محتوي بنزين را به خارج پرتاب كرد و به اتومبيل خسارتي وارد نشد
هـاي    نوامبر كه در رسـانه   19دهد كه حادثه تيراندازي روز         گزارش مي  ـ كنسولگري شيراز  2
ت نظامي مدعي هستند يك نفر      مسئولين حكوم . آميز است   المللي انعكاس يافته بسيار اغراق      بين

 نفر بـوده  200شدگان بيش از  اند شمار كشته    كشته شده در صورتي كه گروههاي مخالف مدعي       
بررسي كنسول از بيمارستانها نشانگر آن است كه يك نفر در هنگام ورود بـه بيمارسـتان                 . است

 نفـر   30 تـا    20جان سپرده و دو نفر ديگر در اثر جراحات وارده بعـداً فـوت كردنـد و حـدود                    
تعدادي از مجـروحين هـم بـا ماشـينهاي خـصوصي از             . زخمي به بيمارستان آورده شده بودند     

رود   با اين وجود احتمال نمـي      .اند  اي از آنها كشته شده      معركه خارج شده بودند كه احتماالً عده      
امي اين حادثـه هنگـ    . شدگان كه از جانب مخالفين ادعا شده، صحت داشته باشد           كه شمار كشته  

يـك جـشن    ( نفر بعد ازمراسـم نيـايش عيـد غـديرخم            2000اتفاق افتاد كه جمعيتي در حدود       
اين جمعيت توسـط فـرد ناشناسـي بـه ميـداني در آن حـوالي                . از مسجد خارج شدند   ) مذهبي

گزارشـات در مـورد آنچـه بعـداً         .  در آنجا سربازان با آنها به زد و خورد پرداختنـد           .هدايت شد 
گويا فرمانده ارتش و رهبر گروه اغتشاشگر با هـم جـر و             . دهند  ديگر وفق نمي  اتفاق افتاد با يك   

 بعضي معتقدند كـه سـربازان از داخـل          .ولي به هر حال سربازان آتش گشودند      . اند  بحثي داشته 
  . دانند كردند اما كنسول و رابطها اين عمل را بعيد مي ها تيراندازي ميهليكوپتر

بازار و حدود   .  شيراز مبدل خواهد شد    تماالً به ميدان ژاله   حقيقت هر چه باشد اين ميدان اح      
 امروز عمالً تمام شـهر      .شنبه بسته بود    هاي ديگر در روز دوشنبه و سه         درصد از مغازه   60 تا   50

ادارات دولتي باز است ولـي ظـاهراً عملكـرد          . و مدارس در اعتراض به اين حادثه تعطيل است        
  .دارندواقعي خود را ن

دهـد كـه اعتـصاب در شـركت            گـزارش مـي    ـ منبع ما در شركت آمريكايي بل اينترنشنال       3
 روز قطع كرده 10 الي 7 ايران اكثر امكانات موجود براي تماس تلفني مستقيم را براي مخابرات

معلوم نيست اين قطـع ارتباطـات عمـدي    . كند ي درصد از خطوط تلكس كار م     15 تا   10و تنها   
باشد چون به هر حال فقدان ترميم و تعمير در طي دوران اعتـصاب حتمـاً بـه سيـستم صـدمه                      

نـوامبر كاركنـان شـركت       13كننـدگان شـركت مخـابرات در            از زماني كه اعتـصاب    . خواهد زد 
اند اكثر آنها در دفاتر كـار خـويش در             به ترك دفاترشان كرده     را مجبور  آمريكايي بل اينترنشنال  

  .اند  شركت فوق حاضر نشده
. هاي سياسي وجود داشت، به حقيقـت پيوسـت          ـ شايعاتي كه در مورد قطع برق با انگيزه        4

 بـرق  شركت ملي(اي به دست آورد كه توسط كارگران شركت توانير   جزوه كنسولگري اصفهان 
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 درخواسـت سياسـي     7 توزيع شده بود و در آن تهديد نموده بودند كه در صورتي كه به                )ايران
  . آنها پاسخ داده نشود برق را قطع خواهند كرد

قطع بعدي بـرق قـرار      . ديروز صبح همانگونه كه در اعالميه درج شده بود برق قطع گرديد           
.  امروز باشد و امروز بعـد از ظهـر هـم بـرق واقعـاً قطـع شـده اسـت                     16 تا   12بود در ساعت    

 نوامبر به مـدت     25هاي آنها پاسخ داده نشود در روز          اند كه اگر به خواسته      كارگران تهديد كرده  
تهديدات براي قطع شبكه برق سراسري است امـا معلـوم           .  ساعت برق را قطع خواهند كرد      24

هـاي    خواسـته .  چه اندازه در قطع برق با اين وسعت موفق باشند          نيست كه كارگران معترض تا    
  :هاي ذيل را انجام دهد دولت بايد خواسته. آنان تماماً سياسي است

  الف ـ الغاي حكومت نظامي
  ب ـ آزادي زندانيان سياسي

 تعقيب قانوني كساني  وهاي خارجي ج ـ اخراج كليه مستشاران نظامي، كارمندان و تكنسين 
  .اند  ملي را به غارت بردهكه ثروت 

  . اند  ـ تعقيب قانوني كساني كه مسئول كشتار تظاهركنندگان بوده ه
  انحالل ساواك ـ و 

  .ز ـ آزادي مطبوعات و راديو تلويزيون
 را امروز برگزار كـرد و       ـ مجلس دومين روز مذاكرات خود در مورد دولت جديد ازهاري          5

 7 نفـر رأي مخالفـت و       27 رأي موافق    191در مجموع   . دولت رأي اعتماد داد   سپس مجلس به    
 در  سخنرانيها لحن تندي نداشـت و از انتقـادات شـديدي كـه شـريف امـامي                . نفر رأي ندادند  

مخالفين خاطرنشان ساختند كه اين دولـت جديـد         . شرايط مشابه با آنها مواجه بود، خبري نبود       
 تـن  13: توضـيح (اً جديد نيست چرا كه بسياري از وزراي كابينه قبلي در آن شركت دارند             واقع
مـوافقين بـه نفـوذ خارجيهـا در         ) ي در دولت جديد شركت دارند     امام   وزير كابينه شريف   24از  

  . ه كرد حملB.B.C يك نماينده مشخصاً به بنگاه خبري. اغتشاشات ايران تأكيد ورزيدند
جويانه كه در سخنراني خود كمي           در پاسخ، نطق بلند بامسمايي با همان لحن آشتي         ازهاري

 او تكرار نمود كه در صورتيكه جبهه ملـي        . وزيري داشت، ايراد كرد     پس از احراز پست نخست    
مـل نماينـد، مقـدم آنـان را گرامـي           و ديگر گروههاي مخالف در چهارچوب قـانون اساسـي ع          

او مشتاق است تا در سمت قبلي خود در رياست ستاد مشترك بازگردد و              «وي گفت   . داريم  مي
 ظاهراً با اشاره بـه اظهـارات        ».اين كار را نيز هر چه زودتر پس از اعاده امنيت انجام خواهد داد             

 گفـت او حاضـر بـه شـنيدن          هاي قـضايي ازهـاري      ويهدر مورد ر  » پزشك پور «نماينده مخالف   
 تالش نمـود تـا در مـورد         طبق گزارشات رسيده نماينده مشهد    . باشد  پيشنهادات هر محفلي مي   

فارت  سـ . سخنراني كند ولي رئيس مجلس به وي اجازه ندادشايعه تيراندازي در حرم امام رضا     
 كـه گـزارش   Y 21123 FBIS. LD كنـد كـه بـه گـزارش      از وزارت امور خارجه درخواست مـي 

اي پيـشنهاد     او گفت كه وي اليحـه     .  در آن درج شده توجه نمايد       با تايمز لندن   مصاحبه ازهاري 
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اند را    تناب از تعقيب قانوني از كشور فرار كرده       كرده و دستور مصادره اموال كساني كه براي اج        
 امروز در نطق    ازهاري. االجل تعيين شده به كشور بازگردند       داده است مگر اينكه آنها در ضرب      

  .اي نكرد طوالني خود در مجلس به اين نكته اشاره
 اين باعث ترافيك شديدي شده چرا كه مشتريان بازار          و( از دوشنبه باز است      ـ بازار تهران  7
كنـد كـه ابتكـار     منبع مـوثقي خاطرنـشان مـي   ) كوشيدند زمان از دست رفته را جبران نمايند  مي

 و يا ديگر رهبران مذهبي نبوده و از طرف خود بازاريـان بـوده            بازگشايي بازار از جانب خميني    
 بازگشايي بازار   ي از مالهاي محلي برا    .اند    داران مدتهاست كه درآمدي نداشته      ون مغازه چ. است

اي را امضا كردنـد كـه در آن از بازاريـان             بيانيه) مال(بيش از هشتاد     .درخواست تأييديه نمودند  
گوينـد كـه      بعـضي از بازاريـان مـي      . هايشان را بازگشايي نمايند     درخواست شده است كه مغازه    

 روز كـه طبـق سـنت بـه مناسـبت            6هايشان را در ماه محرم به اسـتثناي            آنند كه مغازه   خواهان
  ٭.ها بسته است، باز نگهدارند عاشورا مغازه

 ني براي كمك همگاني به كـارگران اعتـصابي شـركت نفـت    اهللا خمي  اي آيت   ـ در اطالعيه   8
.  ولي دستور داد كه مردم قسمتي از زكات خود را بـه صـندوق اعتـصاب بدهنـد                  دعوت نموده 

سـازي    نيز بـراي ذخيـره  مردم تهران. شايد در نتيجه اين دستور اعتصاب شركت نفت ادامه يابد     
  .اند سوي پمپ بنزينها هجوم برده) هاي نفتي فرآورده(

سـوزي در يـك سـاختمان         ، آتـش  »لـس آتش گرفتن مج  «ـ امروز صبح معلوم شد كه خبر        9
  .كوچك در محوطه مجلس بوده و از اهميت چنداني برخوردار نيست

  سوليوان 
  

  203سند شماره 
  1357 آذر 1 ـ 1978 نوامبر 22  پاريسـ خيلي محرمانه 

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  38585 پاريس ـ ،سفارت آمريكا: از
، ، بـن  ، رم ، لندن ، جده ، كويت د، آنكارا آبا  ، اسالم  در تهران  هاي آمريكا   سفارتخانه: رونوشت

  دفتر فرماندهي ناتو
  ياهللا خمين آيت:  و ايرانفرانسه: موضوع

در مورد سـخنان تلويزيـوني      ) سروانت ( نوامبر با معاون مديركل امور خاورميانه      22ـ روز   1
 نبايـستي بـراي      در شب گذشته مبني بر اينكه خاك فرانسه         رئيس جمهور فرانسه   ژيسكاردستن

در واقـع در مـوارد       گفـت    سروانت. درخواست اقدامات خشن استفاده گردد به گفتگو نشستيم       
  . تر نمايد  رسانده شده تا لحن سخنان خود را ماليممتعددي عباراتي به خميني

وي افـزود   .)  گفتگو كرده باشد   وي اظهار نداشت كه شخصي به صورت مستقيم با خميني         (
                                                                 

  .م. وجود ندارد) 6( در اصل سند شماره ٭
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توانـد    ، نمـي  دولت فرانـسه  .  ايجاد كرده است    يك مشكل واقعي براي فرانسه     كه حضور خميني  
 اتخاذ نمايد زيرا چنين كاري موجب ايجـاد سـر و            اقدامات حادي به منظور مهار كردن خميني      

العمل شديدي در ايران به   شده و همچنين احتماالً عكسچپگرايان فرانسهصداي زياد از جانب    
العمـل در     وي اظهار داشت كه دولت ايران به دليل نگراني در مـورد عكـس             . وجود خواهد آمد  

 سـروانت . ( را شـديداً محـدود نمايـد        نخواسته است تا فعاليتهاي خميني     ايران از دولت فرانسه   
 و شاه در اين مورد آگـاه  اش لزوماً در مورد ارتباطات بين ژيسكاردستن عليرغم سمت مسئوالنه 

  .)نيست
 در تهـران  ـ به هنگام بحث در مورد اوضاع ايران ما و سروانت با ديدگاه سـفارت آمريكـا   2

توانـد زمـان يـك        موافق هستيم مبني بر اينكه ماه محرم مـي        ) پاراگراف اول تلگرام مرجع الف    (
ظـاهراً  . كننـد باشـد      و پيروانش در چنـين شـرايطي ايفـا مـي           آزمايش و نقش مهمي كه خميني     

تواند بسيار بحراني باشد آگاهي چنداني ندارد با اين حـال              در مورد اينكه ماه آينده مي      سروانت
 در مورد انعكاس بـسيار       علناً خواستار قيام شود در اين صورت دولت فرانسه         گفت اگر خميني  

  .جدي آن در ايران كامالً آگاه است
 نوامبر گزارشـي منتـشر كـرد مبنـي بـر اينكـه              22 در    رابطه آژانس خبري فرانسه    ـ در اين  3

كرد پيام حمايت ياسـر عرفـات          عبور مي   مسئول امور سياسي ساف كه از پاريس       فاروق قدومي 
 حمايـت خـود را از نهـضت وي اعـالم            بر اساس اين گزارش ساف    .رسانده است  را به خميني  

  .كرد، و تمامي حمايتهاي ممكنه را در اختيار ملت ايران قرار داد
  مايرسون 

  
  204سند شماره 

  1357 آذر 2 ـ 1978 نوامبر 23  خيلي محرمانه
  فوري. سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11510 ـ  تهران،كاسفارت آمري: از

  گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع
نـي بـر    يكـي دو گـزارش مب     .  به طور كلي همچنان آرام است      ـ وضعيت عمومي در تهران    1

طبق گزارشـات   . حركت دستجات كوچك در اطراف شهر وجود دارد، ولي خبر ديگري نيست           
تعـداد  . (بازار باز است  . درگيري كوچك ديروز در بازار به زخمي شدن پاي مردي منجر گشت           

ت از ورود    در اثر ممانعـ    ناآرامي ديروز حوالي دانشگاه تهران    ). خورد  زيادي نظامي به چشم مي    
آنها قبالً اجازه ورود به دانـشكده را  (به دانشگاه كه توسط نظاميان صورت گرفت به وجود آمد    

كـس انتظـار بازگـشايي        بـا وجـود اينكـه هـيچ       .) دادند اگر چه مانع ورود دانشجويان بودند        مي
رؤسـاي دانـشگاه و      ( مـاه آينـده نـدارد، مـديران سـطح بـاالي دانـشگاه ملـي                6دانشگاه را تا    

  .اند  جهت انجام كارهاي انباشته شده، فعاليت در دفاتر خود را شروع كرده) ها  دانشكده
دهد ديروز و امـروز در         گزارش مي  ـ برخالف برخي گزارشهاي مطبوعاتي، كنسول شيراز      2
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ومين روز ســوگواري بــراي در حــالي كــه ديــروز در ســ.  آرامــش كامــل برقــرار بــودشــيراز
كنندگان كه در يك درگيري شديد اوايل هفته جاري، توسط سربازان كشته شـده بودنـد،                  تظاهر

آشـوبهايي در يكـي دو شـهر        . ها بسته بودند، امروز بيشتر آنها مجـدداً بـاز هـستند               اغلب مغازه 
  . گزارش شدكوچكتر استان فارس

در حاليكـه گـزارش     . تأثير قرار داد     را مجدداً تحت    امروز، تهران  ـ خاموشيهاي عمدي برق   3
شود ارتش كنترل حداقل واحد تأسيسات توزيع برق را در اختيار دارد، كـارگران اعتـصابي                    مي

برق آشكارا تاكتيك فلج كننده خودشان را به اضافه تهديـد بـه قطـع كامـل بـرق را در                شركت  
بـرآورده  ) مهمتـر از همـه خواسـتهاي سياسـي       ( نوامبر، خواستهاي آنهـا      25صورتي كه تا شنبه     

  .نشود، ادامه خواهند داد
ـ ارتباط مخصوصاً تلفن و ارتباط از طريق تلكس بين ايران و ساير كشورها همچنـان بـه                  4

عمليات به خصوص اعتصابي مانند ايجـاد نقـص فنـي در            . صورت معضل و مشكل باقي است     
                                         .اند  املي است كه موجب اين اشكاالت شدهدستگاهها از جمله عو

  سوليوان
  

  205سند شماره 
  1357 آذر 3 ـ 1978 نوامبر 24  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11516 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر24گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

تـالش  .  رأي مثبت در مقابل يك رأي منفي تأييـد كـرد  42 را با     دولت ازهاري  سنا: خالصه
ماشـيني در   .  نـوامبر در اصـفهان     23ي بـل در     هـا هليكوپترگذاري در تعميرگاههـاي       براي بمب 

هـايي نـسبت بـه         نـوامبر، خـصومت    24 كامالً آرام در بعد از ظهـر         تهران. اصفهان آتش گرفت  
  . پايان خالصه.  در جنوبهاآمريكايي

 ي، مجلـس سـناي ايـران      وزيـر ازهـار     نوامبر پس از يك سخنراني توسط نخست       23در  ـ  1
 رأي مثبت در مقابل يك رأي منفي تصويب نمود و با ايـن عمـل تـصويب                  42دولت وي را با     

  .پارلماني دولت، مطابق قانون اساسي تكميل گرديد
 لوله ديناميت در داخل يك پوشـش     3 نوامبر، بمبي شامل     23 شب   5/9در حدود ساعت    ـ  2

 فتيلـه ايـن بمـب يـك       .  كشف شـد   سازي بل در اصفهان   هليكوپترصي  فلزي در تعميرگاه تخص   
پليس بمب را به يك مكـان پـرت و          . سوخته داشت كه پس از روشن شدن خاموش گشته بود         

دهد كـه در صـورت انفجـار           ميزان مواد منفجره نشان مي     .خالي برد و سپس آن را منفجر نمود       
 چنـد روز پـيش از ايـن         .گرديـد   سي و احتماالً مرگ مي    منجر به بروز خسارات و جراحات اسا      

   .حادثه يك يادداشت اخطار داده شده بود
، در اواخر غروب همان روز، ماشين يكـي از كاركنـان            در رويدادي جداگانه در اصفهان    ـ  3
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حمله قبلي كه چنـدي  اين ماشين در  .  كامالً در آتش سوخت    شركت ارتباط راه دور در اصفهان     
  .پيش صورت گرفته بود مختصراً خسارت ديده بود

اي گـزارش نـشده     حادثـه  در تهـران هـيچ    . در جاهاي ديگر آرامش حكمفرما بوده است      ـ  4
كنند گزارش كردنـد كـه در طـي چنـد              چندين نفر كه در منطقه جنوبي تهران زندگي مي         .است

ها اعتقاد دارند كـه مخـالفين          اگرچه خيلي  .روز گذشته در آنجا تشنج كمي فروكش كرده است        
ها بـا درك ايـن حقيقـت كـه گـشتهاي نظـامي و                  خيلي ،شوند  براي درگيريهاي محرم آماده مي    

اند، دلگرم شدند و يـك ايرانـي كـامالً مطلـع كـه در                 پليسي در طي سه روز گذشته فعالتر بوده       
رسـد نيروهـاي ارتـش و پلـيس           ن مطلب كه به نظر مـي      كند با فهميدن اي        زندگي مي  ميدان ژاله 

دستور حمله به تظاهركنندگان را دارند، صريحاً به وجد و شادماني درآمد، او اين آمادگي پليس            
تـر از اولـين هفتـه آغـاز            از مجلس رأي اعتماد گرفته و آماده       را به اين مسئله كه اكنون ازهاري      

   .باشد نسبت داد ميكارش براي عمل 
اش از    روزه  اكنـون از بازديـد پـنج          كنـد و هـم        يك مرد انگليسي كه فارسي صـحبت مـي        ـ  5

جنوب، بازگشته از قول يكي از دوستان قديمي خود كـه رهبـر ايـل بختيـاري اسـت گـزارش                     
ها و اروپاييهـا در ايمنـي بـه سـر             دهد كه در شهر مسجد سليمان، استان خوزستان، انگليسي          مي
منبع بـا شـنيدن ايـن       . خواهند   را نمي  هاآمريكاييبرند ولي افراد ناداني وجود دارند كه خوبي           مي

رهبـر  . انـد     بار خود را از جنوب بـسته        ها به طور سنتي كوله      زده شد زيرا انگليسي     مطلب شگفت 
  دادن دستش اعتنايي به اين مطلب نكرد وتكانبرد با   خود بسر مي  50ايل كه در اواخر سالهاي      

   .كنند   شلوغ ميهاآمريكاييگفت كه در آن منطقه اين جوانان هستند كه در مورد 
 نوامبر در تهران قطـع بـرق اساسـي          25هنوز شايعات فراواني راجع به اين مسئله كه در          ـ  6

بندي قطع برقها و تحقيقات هوشيارانه حاكي از آن           شود اما زمان    وجود خواهد داشت شنيده مي    
ژنراتورها و مشكالت مربـوط     » نقائص«د روز گذشته، ممكن است نتيجه       است كه قطع برق چن    

 نوامبر حاكي از آن است كه حاال وضـع شـبكه            23قطع ناچيز برق در روز      . به توزيع برق باشد   
                                                                                                       .تر شده است برق سراسري برق مرتب

  سوليوان
  

  206سند شماره 
  سري

  1357 آذر 4 ـ 1978 نوامبر 25  1669028278: شماره گزارش
  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از

  گردهمايي تروريستي و شورشي ـ يك مقام شهرباني در كرمان: عنوان
   مورد حمله تروريستي واقع شد

 دو گـروه    ، احتماالً توسـط اعـضاي يكـي از        78 نوامبر   14، در مورخه    )سري: (خالصهـ  16
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  . تيراندازي شدتروريستي عمده ايران به سوي معاون رئيس شهرباني كرمان
  :جزيياتـ 22
يـك از طرحهـا يـا         هـيچ . اين گزارش حاوي اطالعات خام است     ). بندي  بدون طبقه (ـ   الف
   .ها نبايد به تنهايي بر اساس اين گزارش استنتاج و يا اصالح شود گذاري سياست
 مربوط به تروريسم در ايـران چنـين         مسايلمنبع، مقام موثق آمريكايي آشنا به       ) سري(ـ   ب

  : گويد مي
.  مـورد حملـه قـرار گرفـت      ماشين حامل معاون رئيس شهرباني كرمـان       78 نوامبر   14صبح  

له نقليـه توقـف     ماشيني راه را بر وسيله نقليه اداري پليس بست و موتورسواري در كنـار وسـي               
راننده كشته شده و معاون رئـيس شـهرباني بـه شـدت             . نمود و به داخل ماشين تيراندازي كرد      

منبع بر اين عقيده است كه يكـي از دو گـروه تروريـستي عمـده مـسئول ايـن                    . مجروح گرديد 
  .باشد حادثه مي

  : كننده پيام   نظريات تهيه
 ايـران و سـازمان      هـاي فـدايي خلـق     دو گروه تروريـستي عمـده در ايـران، سـازمان چريك           

در حاليكه گروه اول تمامي سعي و تالش را مصروف مبارزه بـا    . باشند   مي مجاهدين خلق ايران  
حكومت ايران و نيروهاي امنيتي كرده، گروه دوم مسئول آن حمالتي در ايـران بـوده كـه عليـه           

 نوامبر  14همانگونه كه منبع در باال اشاره كرده، در تيراندازي          .  اتفاق افتاده است   هاآمريكايي جان
  .  مسئوليت هيچ گروهي ارزيابي نشده است كرمان78

 اتفاق افتاده است كه     آخرين حادثه تروريستي كه اخيراً گزارش شده، در اول اكتبر در مشهد           
 به اش در يك كمين توسط چريكهاي فدايي خلق ثه يك سرهنگ شهرباني و راننده    طي اين حاد  
  . قتل رسيدند

  .) مراجعه كنيد1669019978به گزارش اطالعاتي شماره (
  

  207سند شماره 
  1357 آذر 4 ـ 1978 نوامبر 25  سري

  297992  ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  ، مكزيكو، خارطوم، توكيو، جنوب آسيا، شرق نزديكنمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا: به

  1978 نوامبر 24 ـ 23گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع
 و دهد كه در سمينار اخير كـه متخصـصين دولـت انگلـيس      گزارش مي   سفارت در لندن   ـ1

 ايـران   مـسايل محققين ايراني در آن حضور داشتند همگي به توافق رسيدند كه موقعيت جاري              
ي اگـر شـاه در ايـران         تغيير پيدا كرده است يعني اينكه، حتـ        ديگر براي هميشه به سود شوروي     

المللـي باشـد بنـابراين بـراي مثـال،            تواند داراي يك نقش فعال در صحنه بـين          بماند ديگر نمي  
، سـومالي (هـاي خـارجي        و همچنين شركت بيـشتر در صـحنه        دخالت جديد ديگري در عمان    
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  .بعيد است...)  واسرائيل
 كـه از تـسريع در عـزل شـاه            معتقد است كه اتحاد جماهير شـوروي       FCOـ در عين حال     2

خطـر از     خودداري خواهد كرد و  اخطار برژنف مبني بر مداخله نظامي آمريكا يـك اقـدام بـي                 
موضع قدرت است، كه سكويي براي برقراري ارتباط با رژيـم جديـد ضـدآمريكايي در ايـران                  

  .شود تصور مي
 350 ميليـون و     5ـ توليد نفت خام ايران امروز تقريباً با ديروز تفاوتي نداشت و در حدود               3

 هزار بشكه آن بـه صـادرات اختـصاص          600 ميليون و    4هزار بشكه ثابت ماند كه از اين مقدار         
  .يابد مي

ـ عليرغم بهبودهاي به دست آمده از دو هفته قبل يعني از زمـان روي كـار آمـدن دولـت                     4
افراد آگاه معتقدند كه تقريباً همه اعتـصابهاي        .  اوضاع كارگران در ايران هنوز ناآرام است       نظامي

بخش خصوصي و بيشتر اعتصابات مهم در بخش دولتي به پايان رسـيده اسـت ولـي حـداقل،                   
دهد هنوز زمينه براي ناآراميهاي بيشتر وجود دارد و در صـورتي كـه موقعيـت                    تجربه نشان مي  

  .تواند به مرحله انفجار نيز برسد تر شود حتي ميسياسي حاكم حاد
 بـه  ـ در تكميل وظايفي كه قانون اساسي به عهده مجلسين قـرار داده اسـت مجلـس سـنا      5

 عليـرغم    و شـيراز   تهـران .  رأي موافق و يك رأي مخالف رأي اعتمـاد داد          42 با   دولت ازهاري 
 شايعه گسترده قطع در تهران. اند   در دو شب گذشته آرام بوده   ها در مورد شيراز     گزارش روزنامه 

 نوامبر، هنوز بـه قـوت خـود بـاقي اسـت و گاهگـاهي نيـز جريـان بـرق بـه            25كامل برق در    
  .كل استشود و ارتباط راه دور هنوز مش صالحديد كارگران قطع مي

 نوامبر بعد از ساعات منع عبور و مرور شـبانه بمبـي در كلينيـك بـل هليكـوپتر                    23ـ روز   6
 در ايـن رابطـه سـه روز قبـل           .فتيله آن را زده بودند ولي خاموش شده بود        .  كشف شد  اصفهان

 شب مدتي بعد به طور كامـل        اتومبيل يك آمريكايي آن   . آميزي كشف شده بود     يادداشت تهديد 
  .در همين شهر سوخت

ـ هيچ گزارشي در مورد اوضاع در روزهاي شنبه و يكشنبه وجـود نخواهـد داشـت مگـر                   7
  كريستوفر                                                                              .اينكه وقايع آتي اقتضاء كند

  
  208ه سند شمار

  1357 آذر 5 ـ 1978 نوامبر 26  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11521 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر25گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
اغتـشاشي  . گيـرد    آرام است و كسب و كار طبق روال عـادي صـورت مـي              نـ باز هم تهرا   1

 در نزديكـي  جزئي كه مرتبط با اعتصاب بود در خارج از سـاختمان شـركت ملـي نفـت ايـران               
آور متفرق نمودند ولـي در ايـن    سربازان دستجات كوچك را با گاز اشك. سفارت انجام گرفت 
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يكي ديگر از خودروهايي كه متعلق به آمريكاييان بود ديشب در           . حوادث كسي زخمي نگرديد   
  . به آتش كشيده شداصفهان

 شده و در آنجا اقـدام بـه تيرانـدازي            سربازان وارد حرم امام رضا     شود در مشهد    ـ ادعا مي  2
ايم به خارج درز كرده و موجـب تهديـداتي            دثه كه قبالً هم گزارش كرده     خبر اين حا  . اند  نموده

 ديروز جمعيت   كند كه در مشهد     منبع مطبوعاتي ما گزارش مي    . مبني بر ايجاد بلوا گرديده است     
كثيري در اعتراض به اين حادثه دست به راهپيمايي زدند اما عليرغم مقررات حكومت نظـامي،                

ي در قـم و     اهللا گلپايگـان    آيـت . آميز ادامه يابد     دادند تظاهرات به صورت مسالمت     سربازان اجازه 
و اين ممكن است بـر شـهرهاي   . اند   فردا را عزاي عمومي اعالم كرده   ي در مشهد  اهللا شيراز   آيت

 بـا صـدور   ي و ديگـر روحـانيون قـم       اهللا شريعتمدار   گزارشات آيت طبق  . ديگر نيز تأثير بگذارد   
  .اي اين حادثه را شديداً محكوم كردند اطالعيه

 فـردا بـراي يـك ديـدار خـصوصي            طبق گـزارش منبـع مطبوعـاتي حـسين شـاه اردن            -3
رود ديـدار     شود و انتظار مـي       چند تن از شاهزادگان وارد ايران مي       ريزي نشده به همراهي     برنامه

  .انجامدوي سه روز به طول 
                                .ـ تهديدات قبلي مبني بر قطع برق تا امروز ظهر عملي نشده است4

  سوليوان
  

  209سند شماره 
  1357 آذر 5 ـ 1978 نوامبر 26  خيلي محرمانه

   ـ ايراناصفهان  كنسولگري اياالت متحده آمريكا
   ـ در مهماني محل اقامت كنسول1978 نوامبر 26: تاريخ و مكان  يادداشت گفتگوها

  يار اصفهان كنسول. ال. سي. ت رابر،، پزشك برجسته اصفهاندكتر ملكي: كنندگان شركت
  مرگ دو تن از افراد پليس در اصفهان: موضوع

  : زمينه پيش
 در   و محمـد گـودرزي      تن پليس بـه نامهـاي عبـدالعظيم تـوكلي          2 نوامبر   30روز پنجشنبه   

 به شدت اظهار تأسف نموده و ابراز داشت كه به نظر او كسي              آقاي ملكي .  كشته شدند  اصفهان
  .كه دو تن پليس را كشته است، شايستگي ندارد خود را مسلمان بنامد

 12او نقل نمود كه جسدها را در سـردخانه مـورد آزمـايش قـرار داده، و همچنـين تعـداد                      
  .داني را كه در رابطه با اين قتل مورد بازجويي قرار داشتند ديده بودزن

 12اي مشغول تعقيب جمعيت كمي در حدود          او نقل كرد كه سه تن پاسبان در داخل كوچه         
پاسبانها بـه محـض ورود بـه كوچـه        . اند  داده  جمعيت با فرياد بر عليه آنها شعار مي       . اند  نفر بوده 

 معتقد بود كه آجـر اصـابت كـرده بـه            دكتر ملكي . گيرند   قرار مي  باريك زير باران سنگ و آجر     
پس از كشته شدن اولين پاسبان دو تن        . بام پرتاب شده است     از يك پشت  ) مقتول(اولين پاسبان   
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ارش داد كه جمعيـت از اسـلحه پاسـبان           گز دكتر ملكي . نشيني كرده بودند    ديگر از كوچه عقب   
پاسبان سومي فرار كرده و درخواست      . اول جهت تيراندازي به دومين پاسبان سود جسته بودند        

  .ظاهراً بسياري از افراد درگير، دستگير نشده بودند. نيروي كمكي نموده بود
ها استقرار يابند    هبا اين حال، پس از اين واقعه به پاسبانها دستور داده شده كه بيرون از كوچ               

  .اند  و نگهبانهاي پشت كنسولگري نيز به همين علت محل را ترك كرده
گزارش شده كه پس از استقرار حكومت نظامي، وقايع مشابهي در مورد سربازان نيز اتفـاق                

حادثه ديگري هـم در مـورد       . گردند  ها نمي     كدام وارد كوچه    افتاده، اما نه ارتش و نه پليس، هيچ       
  .دن افراد پليس و يا ارتش گزارش نشده است ش كشته

بايستي روشنگر اين مسئله باشد كه در حال حاضر حمالت سـازمان              اين گزارش مي  : نتيجه
اي اتخاذ  كرده  شهرباني نسبت به موقعيت، موضع محتاطانه. گيرد اي به مقامات صورت مي يافته

مسئله توانايي پلـيس را بـراي   و اين وضعيت در حال گسترش به تمامي نقاط شهر است و اين           
ظاهراً اكثر افراد از ضعف و ناتواني شهرباني آگاهنـد و از            . كند  كنترل قسمتهاي شهر محدود مي    

 تـصديق   مك گـافي  . سي. بندي و محتويات گزارش توسط ديويد       طبقه. كنند  آن سوءاستفاده مي  
  .گردد مي
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  1357 آذر 5 ـ 1978 نوامبر 26  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11552 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر26گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
قطع پراكنده . روز مؤثر واقع شده استدهد كه ام اعتصاب عمومي نشان مي: خالصه گزارش

زندانيان سياسي آزاد   . رسند  هاي كوچك بيشتري به چاپ مي       تظاهرات در استانها، روزنامه   . برق
. كند  ي نظر مساعد سياستمداران ميانه را جلب مي       وزير ازهار   سخنراني غيررسمي نخست  . شدند

  .ن خالصه گزارشپايا. شوند مدارس بيشتري باز مي
حرمتـي كـه بـه        ري و به منظور سوگواري و عزا به دليل بي         اهللا شريعتمدا     ـ به تقاضاي آيت   1

اخبـار  ).  نـوامبر 20( مقدس صورت گرفته بود امروز ايران عموماً تعطيل بود  زيارتگاه در مشهد  
 بـا آگـاهي از اينكـه ايـن واقعـه            ر اساس شايعات، ساواك   ب. اين رويداد به كندي پخش گرديد     

اي كـه امـروز بـه         اطالعيـه . تواند انفجارآميز باشد سعي كرد كه اخبار به ديگر شهرها نرسـد             مي
شر شد از لحن بسيار تنـدي در محكوميـت           منت  و نجفي  ي، گلپايگاني اهللا شريعتمدار   وسيله آيت 

در آن  . خوانـد   نيروهاي امنيتي برخوردار بود و مردم را به برپايي روز عـزاي عمـومي فـرا مـي                 
اين عمل جنايتكارانه فقط عزم ملت را قوي و راسخ خواهد كرد تـا بـه                «خوانيم كه     اطالعيه مي 

 هـاي تهـران     تقريباً دو سوم مغـازه    » .دمبارزه خود ادامه دهد و بنيان ظالمان را سرانجام فرو ريز          
در بعـضي از بخـشهاي   . ها هماهنگي ندارنـد  اند و همانند اعتصابات قبلي بسته بودن مغازه       بسته
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ها   ها باز بودند در حالي كه در تمامي بخشهاي شمال شهر مغازه                امروز صبح مغازه   جنوبي تهران 
هـا بـه      گردد مغـازه     مثل گذشته انتظار داريم همانطور كه روز سپري مي         به هر حال  . بسته بودند 

بر حسب گزارشات امـروز     . ادامه دهند تا اينكه اواخر بعد از ظهر شهر كامالً تعطيل شود           بستن  
ـ  قصد دارد رژيم را از طريق اعتصاب به زانو درآورد     مطبوعات از پاريس، خميني    ذا اعتـصابها  ل

 همـراه   معذالك وضعيت امروز منطـق خـودش را دارد و نـام خمينـي             . اند  شدت بيشتري گرفته  
قطـع پراكنـده بـرق امـروز در         . خواند وجود نداشـت     اي كه مردم را به اعتصاب فرا مي         اطالعيه

منبع مطبوعاتي به افسر سفارت گفت كه . نمايد ايجاد فضاي نيمه فلج شهر نقش خود را ايفا مي    
شماري ادعاي مخالفين را مبني بر اينكه واحدهاي نظـامي وارد زيارتگـاه شـده و                  بي اتگزارش

  . كردند اند، تعقيب مي چندين تظاهركننده را به قتل رسانده
 و  باشد اما سفارت گزارشهايي از تظـاهرات در مـشهد           ـ هنوز ارتباط با استانها ضعيف مي      2
اند امـا      جمعيتي كه تعدادشان زياد نبود در مركز شهر جمع شده          در تهران .  دارد  و سنندج  ساري

تنهـا كـشمكش تأييـد شـده برخـورد          . تا اواسط روز هيچ حادثه بزرگي گـزارش نـشده اسـت           
.  رخ داد  ت ملـي نفـت ايـران      مختصري بود كه نزديك سـفارت در مجـاورت سـاختمان شـرك            

حـضور نظاميـان    . آور و تيراندازي هوايي متفرق شدند       گروههاي مرتبط با اعتصاب با گاز اشك      
 از انفجـاري در     كنسولگري اصـفهان  .  زياد نبود  رغم آگاهي قبلي از عزاي عمومي در تهران         علي
  .دهد ديكي بانك در شب گذشته گزارش مينز

بـه  (كند كه مدارس بيـشتري در حـال بـاز شـدن هـستند                   ـ رهبر انجمن معلمان تأييد مي     3
گويـد كـه بـسياري از معلمينـي كـه بـه مدرسـه                با وجود اين مي   ) استثناي عزاي عمومي امروز   

 مطلـع كـرد كـه       او افـسر سـفارت را     . پردازنـد   آيند به جاي تدريس به بحثهاي سياسي مـي          مي
  .تقاضاي وزير آموزش و پرورش به منظور مالقات با وي را رد كرده است

شدند دوباره ظـاهر       كه سابقاً منتشر مي    »سياست ما «و  » آهنگ سياسي «دو روزنامه جديد    ـ  4
شـوند امـا      اماً نيز طرفدار دولت محسوب نمي     باشند و تم    هاي كوچكي مي    اينها روزنامه . اند  شده

:  بـا نـام بـردن از سـه نفـر           اولين اينها يعني روزنامـه آهنـگ سياسـي        . يقيناً خطرناك نيز نيستند   
 تحـت   كند كـه خمينـي      برند ادعا مي     به سر مي    كه در اطراف خميني    صدر  ، بني ، يزدي زاده  قطب

 ايـران   مـسايل  را در رابطه با       حقوق بشر كارتر   »سياست ما «روزنامه  . باشد  كنترل كمونيستها مي  
  . دهد مورد سرزنش قرار مي

اند كه در طي هفته گذشته كل آنها بالغ بر   زنداني سياسي آزاد شده261اعالم كرد ـ دولت   5
  .باشد  نفر مي471
هـاي طبقـه متوسـط در         ـ سفارت نظرات بسيار اميدبخش و مساعدي را از تحصيل كـرده           6

تكلـف و     اني و بـي   آنها لحن خودمـ   .  در پارلمان دريافت كرده است     ارتباط با سخنراني ازهاري   
  .ستودند اگرچه اين افراد از مخالفين سرسخت و اصلي رژيم نيستند عاري از تكروي را مي

  سوليوان
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  211سند شماره 
  1357 آذر 5 ـ 1978 نوامبر 26  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،هوزارت امور خارج: به  11555 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر26دومين گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

 اين شهر امروز درگير از سـرگذراندن خـشونتهاي فزاينـده            بر طبق گزارش كنسول اصفهان    
سـيعي گـسترش پيـدا كـرده، دو پلـيس تيـر             تظاهرات اوليه اطراف بانك در ابعاد و      . بوده است 

شدگان به وسيله اسلحه خود پليس كه در          يك گزارش بيان داشت كشته    . (خورده و كشته شدند   
مقامـات حكومـت نظـامي فراخوانـدن         ).اند  درگيري از خود آنها گرفته شده بود به قتل رسيده         

اسر بخـشهاي شـمالي شـهر       نيروهاي زيادي را بدون اينكه موانعي در سر راه ايجاد كنند به سر            
چهـار   . به وقت محلي تأييد شده است      30/6سوختن هفت ساختمان در ساعت      . اند  ترتيب داده 

  .محله به وسائل نقليه آمريكايي بدون به جاي گذاشتن هيچ گونه تلفاتي تأييد شده است
 سـه   اعتصاب. ها زود تعطيل شد و فردا نيز همچنان بسته خواهد ماند          آمريكاييامروز مدرسه   

هيچ هواپيماي ايرانـي بعـد از        .چهار ساعته كاركنان اداره برق وضع شهر را مختل ساخته است          
اطـالع   مـا از صـحت شـايعه اعتـصاب بـي        . ( نـشده اسـت     بعد از ظهر وارد اصفهان     10ساعت  
 8اكنون ساعت منـع عبـور و مـرور از             مدت ساعت منع عبور و مرور افزوده شده، هم        ). هستيم

  سوليوان                                                                            .باشد  صبح مي6بعد از ظهر تا 
  

  212سند شماره 
  1357 آذر 5 ـ 1978 نوامبر 26  6846054178: گزارش شماره

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  وضعيت در ايران: عنوان

ـ خيلي محرمانه: (خالصهـ 16 العـاتي در  گزارش حاوي اط)  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان 
  . در تهران استمورد پرتاب ماده منفجره به طرف ماشين دفتر سازمان مستشاري آمريكا

  . حذف شده است21 تا 17
 1978 نـوامبر سـال   23در روز ) محرمانه ـ غيرقابل رويـت بـراي بيگانگـان    : (جزيياتـ 22

اري در نيروي دريايي در حال بازگـشت از سـفارتخانه           مدير تيم فني نظامي و افسر رابط مستش       
 شد، ترافيـك    وقتي كه وسيله نقليه وارد محوطه ميدان تجريش       .  به اقامتگاههايشان بودند   آمريكا

ت و به   هنگام ورود به اين ناحيه مدير تيم فني نظامي يك پيام راديويي دريافت داش             . سبك بود 
افسر رابط فوق كه    . سيم بر روي صندلي جلوي وسيله نقليه خم شد          منظور صحبت كردن با بي    

بر روي صندلي عقب نشسته بود روي خود را اندكي گرداند و شيء كوچكي را كه پرتاب شده  
هر دو نفر فكر كردند     . در قسمت عقب اتومبيل انفجار خفيفي صورت گرفت       . بود مشاهده كرد  

راننـده  . الي گاز موجود در صندوق عقب اتومبيل جابجا شده يا منفجر شده است            كه كپسول خ  
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در ترافيك حركت كرد، بعد از رسيدن به خانه مـدير تـيم فنـي        ) توجه  با مهارتي قابل  (درنگ    بي
در روي صندلي عقب اتومبيل دقيقاً در پشت صندلي عقب سـمت      . نظامي، اتومبيل بازرسي شد   

 شده بود و وسط اين لكه زرد رنگ بود و در اطراف و حواشـي                رنگ  راست يك لكه بزرگ بي    
  . شد آن ماده پودر مانند سفيدي ديده مي

) رنـگ  تقريباً يك لكه و مقداري پودر بـي (در امتداد اين لكه يك قسمت متمايل به آبي بود     
ه يـك   وسيله نقلي . اي به بدنه اتومبيل وارد نشده بود        صدمه .رسيد  بوي ماليم باروت به مشام مي     

افسر رابط مذكور اونيفورم و مدير تيم فنـي نظـامي لبـاس         . بود كه ضدگلوله نبود   » شورلت نوا «
  . شخصي پوشيده بود

قبل از آنكه آزمايشي توسط افراد متخصص بر روي مـواد باقيمانـده صـورت گيـرد راننـده         
ه درآمدن اتومبيل اين انفجار مشكوك سبب به لرز .وسيله نقليه را از باقيمانده اين مواد پاك كرد

  . شده و هيچ دودي مشاهده نشد
. افسر رابط مردم زيادي را در نزديكي اتومبيل، در هنگام حمله مشكوك به آن، مشاهده كرد               

به هر حال به علت تراكم و ازدحام مردم موجـود در محـل، مـشخص كـردن اينكـه آن شـيء                       
   .كوچك از كدام طرف پرتاب شده غيرممكن بود

به علت عدم آزمايش بر روي مواد باقيمانده حاصـل از انفجـار دو فـرد                : ندهكن   تهيه اتنظري
هـر دو مـأمور      .مذكور بايد آن را به عنوان يك وسيله انفجاري مـشكوك كوچـك تلقـي كننـد                

يـك از آن      كنند كه وسيله نقليه به طور تصادفي مورد هدف قرار گرفته است و هيچ               احساس مي 
اگر آن شيء داراي ماده منفجره قوي با قابليت ايجـاد      . اند دو به طور مشخص مورد هدف نبوده      
هاي ضدگلوله در داخل اتومبيل، هـر دو مـأمور احتمـاالً              تركش بود در نتيجه عدم وجود پنجره      

وسيله نقليه قدرت كافي براي كشش وزن صفحات ضدگلوله و توان كافي            . مجروح شده بودند  
  .ارد را ندبراي عمل در سطح تهران

  
  213سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آذر 5 ـ 1978 نوامبر 26  6846054278: شماره گزارش

  . سي.ي واشنگتن د،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  وضعيت ايران: عنوان

  )غيرقابل رؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ  (:ـ جزييات22
طبق گزارشـات  .  نسبتاً آرام بود وضعيت تهران1978 نوامبر 25 ـ  24 ـ  23الف ـ آخر هفته  

ساختمان .  عليه منافع و كاركنان آمريكا گزارش شده است        واصله چندين اقدام ضدآمريكايي بر    
بـا  . گذاري شد ولي عمل نكرد      ن با چند ديناميت بمب    المللي بل هليكوپتر در اصفها      كلينيك بين 

  .  رنگ پاشيده شده استRASTرنگ آبي به اتومبيل رئيس 
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رابط مستشاري در نيروي دريايي و مدير فني نظامي با مواد منفجـره             به اتومبيل حامل افسر     
  ) شرح داده شد78 ـ 541 ـ 846 ـ 6در گزارش . (سوءقصد شده است

 نوامبر افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي به همراهـي وابـسته سـفارت               24ـ جمعه    ب
.  رفتند و از چند روستا بازديد به عمل آوردنـد           منطقه شمشك   با اتومبيل به شمال تهران     بريتانيا

ان يوضعيت روستاها عادي بود و افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي با تعـدادي از روسـتاي                
  .به گفتگو پرداخت

مأمور گزارشـگر در هـر روسـتا دو     . كنند  رسد روستائيان از شاه كامالً حمايت مي        به نظر مي  
در شمشك غذا دادن روستائيان به سـربازها را         . رو ارتشي مشاهده كرد   دز همراه با يك خو    سربا

  . مشاهده كرد
هاي ايراني متعـددي مـشاهده شـد     ها خانواده ر حول و حوش روستاها و در كنار رودخانه    د

  .بودندنيك آمده  كه براي پيك
بـا  .  بودنـد  نوامبر در فرودگـاه مهرآبـاد  25 شب   ـ كاركنان دفتر سازمان مستشاري آمريكا      ج

ريزي شده و منظم از مبدأ به مقصد وضـعيت فرودگـاه عـادي بـه نظـر                    وجود پروازهاي برنامه  
  .رسيد مي

عـوت   د تهـران   رهبران مذهبي مردم را به يك اعتصاب عمـومي در          1978 نوامبر   26ـ در    د
ها، جايگاههاي پمپ بنزين و بازارهـا تعطيـل           اعتصاب سراسري و مؤثر بود، كليه مغازه      . كردند
  .شدند
نوامبر بندرعباس آرام » 25 ـ  24 ـ  23« گزارش داد كه در آخر هفته  ـ منبعي در بندرعباس  ه
  . بود

هـاي    و بـه علـت نـاآرامي      ش داد كـه ا    رشگر ما گـزا   روـ منبع ديگري همچنان به مأمور گزا      
  .دانشجويي انتظار نداشته امسال شاهد باز بودن دانشگاهها باشد

 نـوامبر گروههـاي     26 به مأمور گزارشگر مـا در بعـد از ظهـر             زـ طبق گزارش منبع ديگري    
تظاهركننـدگان بـه محـض      .  چند بار دست به تظاهرات زدند      دانشجويي نزديك دانشگاه تهران   

  .شدند ورود ارتش متفرق مي
ـ گزارش ديگري به مأمور گزارشگر ما حاكي است كه يك بمب به ساختماني كـه يـك                   ح

.  رخ داد  اين رويداد در اصفهان   . كرد پرتاب شده است     سرهنگ دوم آمريكايي در آن زندگي مي      
يادي بر جـاي گذاشـته      بمب در پاگرد طبقه دوم منفجر شده و با وجود اينكه حادثه خسارت ز             

  .گونه تلفات جاني گزارش نشده است ولي هيچ
 نوامبر گروههـاي كـوچكي از نيروهـاي         26ـ منبع مشاهده كرد كه بعد از ظهر و غروب            ط

از طريق اين   . نفس جهت ابراز مخالفت بودند      آوري و بسيج هواداران تازه      مخالف مشغول جمع  
ته شد كه او نيز بايد به نيروهـاي رهبـر مـذهبي در              گروهها با منبع تماس گرفته شد و به او گف         

  . بپيونددتبعيد، خميني
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  214سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 6 ـ 1978 نوامبر 27  1669029078: شماره گزارش

  ، ايران تهران ـ72منطقه  اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  .سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  ناآراميهاي غيرنظامي در تهران: گروههاي آشوبگر محلي: موضوع
شاهد عينـي از حملـه بـه كـاميون ارتـشي پـر از سـرباز و                  ) بندي  قهبدون طب (: خالصهـ  16

تظـاهراتي در منـاطقي كـه       . دهـد   درگيري خونين بين تظاهركنندگان و نيروهاي نظامي خبر مي        
 آميـز در ناحيـه مركـزي تهـران          برخوردهـاي خـشونت   . آمريكاييان زيادي اقامت دارند رخ داد     

شـدگان     به نشانه همدردي با كشته     78 نوامبر   27كننده در روز     اعتصاب فلج . گزارش شده است  
  . برگزار شدمشهد

ـ اين گزارش حاوي اطالعات تجزيه و تحليل نشده ) بندي بدون طبقه( ـ الف  جزيياتـ 22
  .است و نبايد طرحها و سياستها را منحصراً بر مبناي اين گزارش استنتاج يا اصالح كرد

كند، يك منشي فيليپيني است كه        منبع كه براي اولين بار گزارش مي      ) بندي  هبدون طبق (ـ   ب
: دهـد   او چنين خبر مـي    . باشد  ، مي )ايران چاپلين (در استخدام فعاليتهاي پشتيباني اياالت متحده       

، به عنوان يك سـركارگر سـاختماني بـراي          كه او هم فيليپيني است    ) منبع دست دوم  (شوهر او   
 نـوامبر   22در روز   . كنـد   يك شركت ايراني تعمير و نصب و نگهداري تأسيسات رفاهي كار مي           

ــه ســربازان و    1978 ــر آن روز شــاهد مواجه ــه در حــدود ظه ــه  او گفــت ك ــع ب  شــوهر منب
نيروهاي نظامي، بـا    .  قرار دارد، بوده است     كه در كنار بازار تهران     تظاهركنندگان در خيابان خيام   

اند درگير شده و حـداقل        چند صد نفر تظاهركننده كه در حال شعار دادن و خواندن سرود بوده            
دهند و سپس به دنبال سومين اخطار اقدام بـه تيرانـدازي              دو بار به آنان دستور متفرق شدن مي       

گاه شروع به شليك مستقيم بـه         آن. شوند  ب راندن جمعيت نمي   كنند ولي موفق به عق      هوايي مي 
بعد از آن كه افرادي كه هنوز قادر به حركت كردن بودند فرار كردند،              . نمايند  داخل جمعيت مي  

او بـا   . كنند  ها و مجروحين به داخل آمبوالنسهاي نظامي مي         سربازان شروع به سوار كردن كشته     
يك سوراخ فاضالب پوشيده با چادر بوده اسـت، بـه شـمردن             استفاده از امتياز مكاني خود كه       

رسـد،     مـي  70هنگامي كه تعـداد بـه       . پردازد  شدند، مي   هايي كه بار اتومبيل مي      ها و زخمي    كشته
ولي بـار زدن تـا مـدتي بعـد ادامـه        . تواند به شمردن ادامه دهد      شود و ديگر نمي     دچار تهوع مي  

. يراني محل كار او، از تظاهركنندگان جزواتي گرفته بودنـد    چندين نفر از كارگران ا     قبالً. يابد  مي
كنـد كـه كليـه        راننده و مترجم منبع دست دوم به او گفته است كه جزوه از مـردم دعـوت مـي                  

خارجيان را از كشور بيرون برانند و حاوي دستورالعملهاي مفصلي دربـاره چگـونگي سـاختن                
انـد   زا بوده ين مطلب كه آيا اين بمبها آتش   منبع دست دوم قادر به تشخيص ا      . بوده است » بمب«

ع گفته اسـت    باي در يك هفته قبل به من        منبع دست دوم در مورد واقعه     .  نبوده است  ،يا انفجاري 
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كه او در حال كار كردن در همان محل بوده و در حوالي ظهر، ده الي دوازده نفر سرباز ايرانـي                     
او مـشاهده   . انـد   ده در كنـار بـازار بـوده       در حال خوردن ناهار در يك كاميون ارتشي پارك شـ          

كند كه يك مرد ايراني در حال حمل چيزي شبيه به يـك نارنجـك دسـتي از بـازار خـارج                        مي
وي پـس از انفجـار      . گريـزد   مرد ايراني وسيله فوق را به پشت كاميون پرتاب كرده مي          . شود  مي

بودنـد، توسـط آمبوالنـسهاي       سرباز كه ظاهراً كشته شده       8 تا   6نمايد كه در حدود       مشاهده مي 
؛ تـاريخ و محـل كـسب        23/11/78 تـا    14/11/78تاريخ گزارش   . (نظامي از منطقه خارج شدند    

 ـ   مأمور ويژه مقيم در محـل ـ ج اولـيس   دوريس االرده:  ـ اف، منبع 6؛ ارزيابي 26/11/78خبر 
  )72ناحيه 
ع كه در گذشته گزارشهاي قابل اعتمادي داده اسـت، اظهـاراتي بـه              منب) خيلي محرمانه (ـ   ج

، يك وسيله انفجاري بـه داخـل وسـيله نقليـه            78 نوامبر   15حوالي روز   : شرح زير نموده است   
چندين نفر از نيروهاي نظـامي      . حامل نيروهاي امنيتي در نزديكي بازار بزرگ پرتاب شده است         

 22/11/78؛ تاريخ و محـل كـسب خبـر        15/11/78زارش  تاريخ گ . (اند  در اين حادثه كشته شده    
  )72 ـ ناحيه ؛ مأمور ويژه سوليوانCAC – LC- 7200) 1(؛ منبع 2تهران؛ ارزيابي ب ـ 

ـ منبع يكي از مأمورين ويژه اداره تحقيقات نيروي هوايي است و بـه   ) بندي  بدون طبقه (ـ   د
، يك كاميون پر از نيروهاي      78 نوامبر   24 روز   20/15 در ساعت    :شرح زير گزارش نموده است    

د واقـع در    آبـا    در منطقـه رسـتم      و كـامران   نظامي و يك اتومبيل پليس در تقاطع خيابانهاي صفا        
زن را    ارتمان خود چند نـور قرمـز چـشمك        چند دقيقه بعد او از آپ     . كنند   توقف مي  شمال تهران 

ولي قادر نبوده است كـه داخـل خـود          . كند   متري شمال خيابان صفا مشاهده مي      100تقريباً در   
 تهـران؛   24/11/78: تـاريخ و محـل كـسب خبـر        (؛  24/11/78تاريخ گـزارش    . (خيابان را ببيند  

، اولـيس : وي هوايي؛ مأمور ويژهمشاهدات كارمند اداره ويژه ارزيابيهاي نير: ؛ منبع1ارزيابي آ ـ  
  )72ناحيه 
ست كه سابقاً گزارشات موثـق داده       ـ منبع افسر نيروي هوايي آمريكا     ) بندي  بدون طبقه (ـ     ه

  . واقع شده است نزديك خيابان كامراناقامتگاه او در خيابان صفا: دهد است و چنين اطالع مي
 نفري تظـاهر كننـده را بـه    200 او يك گروه تقريباً      78 نوامبر   24 عصر روز    30/5در حدود   

تظاهركنندگان كـه   . رفتند   مي  به سمت كامران   كند كه از خيابان صفا      رهبري يك مال مشاهده مي    
شوند و با عجلـه        نفري سرباز و تعدادي پاسبان روبرو مي       12با يك گروه تقريباً     دادند    شعار مي 

از آنجايي كه تظاهركنندگان بـه طرفـي   . گذارند و سربازان به تعقيب آنان پرداختند پا به فرار مي  
ها را   كند كه پس از مدت كوتاهي شليك گلوله بيند ولي تصور مي را نميپيچند، او ديگر آنها       مي

 دسـتگاه آمبـوالنس نظـامي را بـا          2 عـصر    6او اطالع داد كـه در حـدود سـاعت           .  است شنيده
: تـاريخ اطـالع  . (هاي اضطراري روشن در حـال عبـور از كنـار منـزل خـود ديـده اسـت          چراغ

، ، سرگرد ريچارد بارت   3ـ سي:  ارزيابي ، تهران 26/11/78: ؛ تاريخ و محل كسب خبر     24/11/78
  )72اوليس، ناحيه : بخش نيروي هوايي گروه مستشاري كمكهاي نظامي در ايران مأمور ويژه
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 بعد 330تقريباً در ساعت : دهد يك منبع كامالً موثق چنين گزارش مي      ) بندي  بدون طبقه (ـ  و
ر  نفـ  200تقريبـاً   . ، پرسنل وابسته به واحد منبع شاهد تظاهراتي بودند        78 نوامبر   24از ظهر روز    

 راهپيمايي كردند، بعد بـه طـرف غـرب           به سمت شمال يعني ميدان اختياريه      از خيابان اختياريه  
، پليس سر رسـيد     5تقريباً در ساعت    . د و سپس به يك مسجد واقع در آنجا رفتند         آبا  يعني رستم 

بيل :  منبع2ب ـ  :  ارزيابي تهران25/11/78 و 24: تاريخ اطالع (.را متفرق كردو تظاهركنندگان 
  )072رمزي ـ ناحيه : ، تهران مأمور ويژهمريكاآ افسر امنيتي، بخش پنجم نيروي هوايي اندرسون

  : بوده، اطالع داده است كهز ـ منبع، كه در گذشته گزارشاتش موثق
 المللي بـل    ، كاركنان شركت هليكوپترسازي بين    78 نوامبر   25 صبح رز    10ـ حوالي ساعت    1

اند كـه تقريبـاً       وده قرار دارد گزارش نم    جمشيد   و تخت  آمريكا كه دفاترشان در خيابانهاي حافظ     
گونه تظاهرات يا پليسي  اند كه هيچ  منابع دست دوم گزارش نموده    . اند   شليك گلوله را شنيده    20

آور استـشمام     ها بوي گـاز اشـك        دقيقه بعد از شليك گلوله     20اند ولي تقريباً      را در منطقه نديده   
  .اند نموده
 كاركنـان اعتـصابي شـركت مخـابرات        نفر از    50، مقامات نظامي تقريباً     78 نوامبر   22ـ در   2

 به حالت عادي    از آن زمان به بعد، كار در مركز شركت مخابرات ايران          . ايران را دستگير نمودند   
طبق گـزارش منبـع نيروهـاي       . برگشته و خدمات تلفن خارج از كشور از سر گرفته شده است           

تاريخ . (اند   واقع در پايين شهر مستقر شده      بقات ساختمانهاي شركت مخابرات   نظامي در كليه ط   
:  منبـع 2ــ   ب: ؛ ارزيـابي 25/11/78: ؛ تاريخ و محل كسب خبر25/11/78 ـ  22/11/78: اطالع

 : مـأمور ويـژه    ، تهـران  المللـي بـل آمريكـا        افسر امنيتي شركت هليكوپترسازي بين     جري واالس 
  ).72رمزي، ناحيه 

كند و به شـرح زيـر          كار مي  ـ منبع، يك مقام رسمي است كه در سفارت آمريكا در تهران            ح
هم شيعه مذهب ايران، به نامهاي      يك نامه به امضاي سه تن از رهبران بسيار م         : اطالع داده است  

 در ميـان ايرانيـان      ي از مـشهد   اهللا شـيراز    ي از قم و آيت    اهللا گلپايگان   ي و آيت  اهللا شريعتمدار   آيت
 نـوامبر جهـت بزرگداشـت    26سراسـري در روز    پخش شده است كه مردم را به يك اعتصاب          

هفتمين روز مرگ كساني كه در برخورد با نيروهاي امنيتي مشهد در هفته گذشته كشته شـدند،                 
كند كه اعتصاب مؤثر بوده و با گذشت روز به ابعاد آن افزوده               بيني مي   منبع پيش . كند  دعوت مي 

شود گروهي از سربازان، مخالفان  عا مياد. منبع در مورد حادثه مشهد اطالع كافي نداشت    . گردد
منبع در ابتـدا داسـتان را       . اند   تعقيب كرده و تعدادي از آنها را در آنجا كشته          را تا حرم امام رضا    

بـه  . رسيد كه سربازان ايراني دست به چنين عملي بزننـد           ارزش دانست، زيرا بعيد به نظر مي        بي
اي رخ داده و منجر به تعداد نامشخص كـشته گرديـده               حادثه هدهرحال واضح است كه در مش     

ي يا هـر سـازمان ديگـر        اهللا خمين   ري با آيت  ات اين سه رهبر مذهبي، به شكل همكا       اقدام. است
، 26/11/78: ؛ تـاريخ و محـل كـسب خبـر         26/11/78: تاريخ اطالع . (شود  سياسي، شناخته نمي  

  )72، ناحيه  مأمور ويژه سوليوانOC- - 7200 1:  منبع2ب ـ : تهران ارزيابي



364  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

: منبع، يك گزارشگر قابل اعتماد است كه چنين گزارش نموده است          ) بندي  بدون طبقه (ـ   ظ
وب شرقي تهران به يك افـسر نيـروي         ه واقع در جن   تپ  يك راننده ايراني در پايگاه هوايي دوشان      

 پخش شده كه در آن نوشـته شـده    گفته است كه جزواتي در منطقه جنوب تهران هوايي آمريكا 
: تـاريخ اطـالع   (» .ها را ببنديد، در غيـر ايـن صـورت مـا آنهـا را خـواهيم بـست                    مغازه«: است

 منبـع سـرهنگ دوم،   3ب ـ  : ، تهـران ارزيـابي  26/11/78:  خبر؛ تاريخ و محل كسب26/11/78
، بخـش نيـروي هـوايي گـروه مستـشاري           ، هارولـد سـاتلر    افسر اجرايي نيروي هوايي آمريكـا     

  )72ه مأمور ويژه رمزي، ناحيه تپ  در ايران، پايگاه هوايي دوشانكمكهاي نظامي آمريكا
بـين  : گويـد   منبع، كه قابل اطمينان شناخته شـده اسـت، چنـين مـي            ) بندي  بدون طبقه (ـ   ي

، وي بـا اتومبيـل از مركـز جامعـه گـروه اعزامــي      78 نـوامبر  26 روز 30/10 تـا  30/8سـاعات  
 به مركز موتوري گروه واقـع       اناليه شمال شرقي تهر     هاي نظامي واقع در منتهي      مستشاري كمك 

 80 تـا    50زند كه تقريباً      او تخمين مي  .  رفت و مجدداً به مركز بازگشت      در جنوب شرقي تهران   
هاي باز هم فقـط تـا دو          اند و بسياري از مغازه      درصد واحدهاي تجاري در مسير او تعطيل بوده       

منبع اين حركت را قبالً در روزهايي كه اعتصاب شـهري           . دسوم كركره خود را باال كشيده بودن      
ظاهراً اين كـار بـه فروشـندگان مغـازه ايـن امكـان را               . گسترده وجود داشت مشاهده كرده بود     

: تـاريخ اطـالع  . (دهد كه در صورت گسترش آشفتگي بتوانند سريعاً فروشگاه را تعطيل كنند   مي
، منبع مشاهدات كارمنـد  2آ ـ  :  ارزيابي تهران،25/11/78: ؛ تاريخ و محل كسب خبر26/11/78

،  و كلتوس رمـزي    ، فيليپ استارك  پتر هاگدهان :  مسئول ويژه  اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي    
  ).72ناحيه 
  در تهـران منبع، كه عضو مركز گروه اطالعـات در سـفارت آمريكـا        ) بندي  بدون طبقه  (ـ ك

 چند صد تظاهركننـده در      78 نوامبر   26 روز   30/11است، اطالع داده است كه تقريباً در ساعت         
 در مجـاورت اداره مركـزي شـركت          در بخش جنوبي تهران    فظ و حا  نزديكي خيابانهاي پهلوي  

نيروهاي امنيتي نـسبت بـه ايـن عمـل واكـنش نـشان دادنـد و                 .  اجتماع نمودند  ملي نفت ايران  
جه چنـدين خيابـان     در نتي . اند   حاضر در منطقه صداي چندين شليك گلوله را شنيده         آمريكاييان

تظاهركنندگان متفرق شـدند    . اين منطقه توسط نيروهاي نظامي بر روي وسائل نقليه بسته شدند          
درگيري مجـدداً بـه   .  بعد از ظهر در همان منطقه اجتماع نمودند     1ولي مجدداً در حدود ساعت      

خ تـاري . (وقوع پيوست، يك شاهد عيني تير خوردن يك تظاهركننده را بـه چـشم ديـده اسـت                 
سـرهنگ  :  منبع2ب ـ  :  ارزيابي، تهران26/11/78: ؛ تاريخ و محل كسب خبر26/11/78: اطالع

  ).دوم جري كرنل مأمور ويژه سوليوان
يـك  : دهد كـه    ـ منبع كه گزارشاتش در گذشته موثق بوده، اطالع مي         ) بندي  بدون طبقه (ـ   ل

 است تظاهرات عظيمي را در      ني خدمات هواپيماهاي نرتراپ   راننده كه در استخدام شركت جها     
 در نزديكـي     در نزديكي پل هوايي واقـع در خيابـان حـافظ           78 نوامبر   26 بعد از ظهر     2ساعت  

منبع دسـت دوم مـشاهده كـرده        . ب گزارش كرد   در مركز تهران نزديك به جنو      خيابان شاهرضا 
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اند، با اين حال او مدعي است كه جمعيـت عليـرغم ايـن مـسئله       است كه سه نفر گلوله خورده     
؛ تاريخ و محـل كـسب       26/11/78: تاريخ اطالع . (توقف نكرده و به راهپيمايي خود ادامه دادند       

: ويژه ، تهران مأمورNWASI، اداره اجرايي نيز بالتا منبع و3ب ـ  :  ارزيابي؛ تهران26/11/78خبر 
  ).72رمزي ناحيه 

. ـ منبع كه قابليت اطمينانش ثابت شده، به شرح زيـر گـزارش نمـود              ) بندي  بدون طبقه (ـ   م
ر شـمال    واقـع د    در منطقـه دهكـده قيطريـه       78 نوامبر   26يك تظاهرات ضددولتي حوالي ظهر      

فروشگاههاي بسته مزين به پرچمهاي سياه بودنـد و بـسياري از تظاهركننـدگان              .  رخ داد  تهران
چندين كاميون پر  . كفن سفيد كه پوشش سنتي مسلمانان به هنگام دفن آنان است پوشيده بودند            

بعـضي از سـربازان     . ها نسبت به آنان واكنش نشان دادند        از نيروهاي نظامي با بستن كليه تقاطع      
در حال تعقيب گروههاي تظاهركننده به سمت پايين خيابان مشاهده شدند، در حالي كـه بقيـه                 

صـداي  . اي كه مسلسلهاي سنگين بر آنان نصب شده بود، باقي ماندند            وسايل نقليه  آنان در كنار  
 به منبـع گفتنـد كـه        آمدند  تيراندازي شنيده شد، اما ايرانياني كه با اتومبيلهايشان از آن منطقه مي           

:  تاريخ و محل كسب خبر     ؛26/11/78تاريخ گزارش   . (سربازان در حال تيراندازي هوايي بودند     
 ارزيابي اداره بازرسيهاي ويـژه نيـروي هـوايي مـأمورين ويـژه      2آ ـ  :  ارزيابي تهران26/11/78

  )72 ـ ناحيه  و پاكول كولفرجيمز بولر
 است اظهار نموده اسـت       در تهران  ـ منبع كه يك مقام رسمي منصوب در سفارت آمريكا          ن

 بسيار مؤثر بوده و چندين تظاهرات در سراسـر شـهر رخ              نوامبر در تهران   26كه اعتصاب روز    
 بـه  اً بزرگترين آن تظاهراتي بود كه در نزديكي ساختمان شركت ملـي نفـت         داده است كه ظاهر   

هـا و تلفـات در        هايي شليك شد، با اين حال هيچ آماري در مورد زخمـي             گلوله. وقوع پيوست 
 نوامبر باز بودند و هـيچ خبـري در رابطـه بـا وجـود فعاليـت                  27فروشگاهها در   . دست نيست 

:  تـاريخ و محـل كـسب خبـر         ؛27/11/78 و   26: تاريخ اطالع . (آن روز، نرسيد  ضدحكومتي در   
  )سوليوان: ، مأمور رسمي مأمور ويژه منبع گرت پرت2 تهران ارزياب ب ـ 27/11/78

ارزيابي گزارش منبع در رابطـه بـا مواجهـه بـين نيروهـاي امنيتـي و                 : كنندگان   تهيه اتنظري
ركنندگان در بازار مشكل است اگرچه گزارشات متعددي حاكي از نوعي برخورد به دست              تظاه

 C1 – CAC-7200) 1(بع در مورد حمله به كـاميون پـر از سـرباز بـا     اگزارش من. ما رسيده است
 رخ داده است كه آمريكاييان  در مناطقيد و قيطريهآبا تظاهرات در بخشهاي رستم. مطابقت دارد

  . زيادي اعم از نظامي و غيرنظامي سكونت دارند
اين واقعيت كه تظاهركنندگان برخالف توان سركوبگر و بـسيار زيـاد نيروهـاي حكـومتي،                

تر  كننده دهنده يكي از دو عامل سادگي كودكانه يا نگران   مشتاق به آمدن به خيابانها هستند، نشان      
رود كه با رسيدن ماه  انتظار مي. شخص به قضا و قدر و تعصب مذهبي است از آن، يك اعتقاد م    

آيـد،    محرم كه مورد تقدس مسلمانان است، ماهي كه در آن شور و غيرت مذهبي به جوش مي                
  .تظاهرات بيشتر و درگيريهاي بيشتري رخ دهد
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  1357 آذر 7 ـ 1978 نوامبر 27  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11615 ـ  تهران،ريكات آمسفار: از
  1978 نوامبر 27گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

 را به تعطيلـي     هاي تهران   بعد از اعتصاب ديروز كه قريب به دو سوم مغازه         : خالصه گزارش 
به جز ارتش كـه     .  آرام هستند   و شيراز  تهران. اند  كشاند كارگران امروز عموماً به سر كار برگشته       

 حضور دارد وضع غيرعادي ديگري به چـشم         براي متفرق كردن مردم در اطراف دانشگاه تهران       
  . خورد نمي

مجله ايراني خواندنيها شديداً از .  ادامه داشت نوامبر مشكالت امنيتي در اصفهان    26 در شب 
وزيـر دادگـستري سـه تـن را بـراي           . كنـد   ما و غرب به خاطر دخالت در امور ايران انتقاد مـي           

 حـاكي از ايـن      مـسايل   و اصفهان  در تهران . نمايد  رسيدگي به اموال خانواده سلطنتي معرفي مي      
  .شوند است كه مردم براي شهادت آماده مي

  .پايان خالصه گزارش. يابد  جريان ميگاز طبيعي مجدداً به سوي شوروي
ها را در سطح وسـيعي از منـاطق           به دنبال اعتصابي كه در حدود دو سوم مغازه         ـ در تهران  1

 باز و تا ظهـر آرام       بازار تهران . يلي كشاند وضع به حالت عادي برگشته است       اصلي شهر به تعط   
وقفه در كـار، در  . قطع جزئي آب و برق وجود داشته كه فوراً برطرف گرديده است           . بوده است 

. كشي يا ديگر كارهاي ساختماني به وجود آمده، نه به خاطر اعتـصاب              چند مورد، به خاطر لوله    
 نوامبر ارتش جهت پراكنده كردن جمعيتي كـه بـراي شـعار             27نا به گزارش رسيده صبح روز       ب

  .دادن عليه دولت گرد آمده بودند مبادرت به تيراندازي هوايي كرد
 نـوامبر  26، در شـب  بـا وجـود ايـن، در اصـفهان       . باشد   نوامبر آرام مي   27 تا ظهر    ـ شيراز 2

هاي به آتش كشيده شده قبلي، قبـل از مقـررات          محل. حل مختلف به آتش كشيده شد     شانزده م 
منع عبور و مرور در نزديكي مركز شهر قرار داشت، ولي بعد از مقررات منع عبور و مرور چند                   

عالوه بر آتش زدن اتومبيلها كه مـورد تأييـد قـرار          . محل در خارج از شهر دچار اين حادثه شد        
 چهـار مـورد ديگـر از آتـش زدن           تلگرافي مذكور  است، كنـسول آمريكـا       گرفته و در گزارش     

انفجـار يـك    . دهـد   اتومبيلهاي شهروندان آمريكايي را كه هنوز رسماً تأييد نـشده گـزارش مـي             
  دو پايه پلكان را به طبقه دوم آپارتمان محل اقامت سرهنگ دوم آمريكايي در اصفهان               ،ديناميت

  صداي انفجار ظاهراً براي ترساندن بود، نه كشتن ولي موج انفجـار تمـامي شيـشه               . پرتاب كرد 
  . ها را شكست پنجره

، همچنـين   كنسول آمريكا . رسد كه خرج انفجار از يك شاخه ديناميت بوده است           به نظر مي  
  نـوامبر در اصـفهان     26دهد كه طي آشوب و بلوا كه در           بنا به مشاهدات غيررسمي گزارش مي     

صـبح روز   .  نفر منجمله دو پليس كه در گزارش تلگرافي مذكور است كشته شدند            25روي داد   
 نـوامبر   27در روز   . ها باز شدند ولي نزديكيهاي ظهر شـروع بـه بـستن كردنـد                نوامبر مغازه  27
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خبرهايي .  مستقر نموده استحكومت نظامي واحدهاي نظامي بسياري را در خيابانهاي اصفهان        
 نـوامبر   26شـدگان      نـوامبر بـراي كـشته      28شود كه مراسم دعا و سـوگواري در روز            پخش مي 

خبـر مـشابهي حكايـت از آن        . برگزار خواهد شد، كه بالقوه خشونت و درگيري به دنبـال دارد           
  .باشد  برقرار مي تهران نوامبر در27دارد كه مراسم سوگواري و اعتصاب عمومي از بعد از ظهر 

ـ خبر عمده مجله ايراني خواندنيها اين است كه مـشكالت كنـوني ايرانيـان را بـه گـردن                    3
خواهنـد ايـران را بـه امـضاي قـرارداد جديـد               اندازد كه مـي      مي  و انگليس  چيني آمريكا   دسيسه

  . كنسرسيوم نفت وادار نمايند
ثبات نمـودن ايـران مـورد          را به خاطر تالش براي بي      ن مقاله همچنين راديوي بي بي سي      اي

چنين فرضي منطقاً و با توجه به وقايع معلوم درست نيـست، ولـي، مطلبـي                . دهد  انتقاد قرار مي  
 اسـت كـه بـا    به هـر حـال شـايد بـه خـاطر آن     . است كه بسياري از ايرانيان به آن اعتقاد دارند    

  .داوريهاي آنان متناسب است پيش
  . استنويسنده اين مقاله عضو انجمن فرهنگي ايران و شوروي

 وزير دادگستري نام سه تن از قضات برجسته را براي اداره كميسيون رسيدگي به               ـ نجفي 4
 و بـاقر    ي، نـصرالدين هجاويـد    اصغر امينـ    علي:  عبارتند از  اموال خانواده سلطنتي اعالم نمود كه     

سفارت هنوز اطالعات كافي در مورد زندگينامه آنها در دست ندارد، ولي اين سه نفـر                . شاهدي
  .اه پذيرفته شده استباشند كه انتصابشان از طرف ش از مقامات محترم قضايي مي

رونـد تـا      شنويم كه مردم براي خريد پارچه سفيد بيرون مـي            اغلب شايعاتي مي   ـ در تهران  5
گرفت همواره آغاز محـرم       تنها زماني كه اين كار صورت مي      » خود را براي شهادت آماده كنند     «

رسـد كـه       گـزارش مـي    اصـفهان از  . رود تا آن تاريخ همه چيز آماده گردد         انتظار مي . بوده است 
 كـه در حـالي      مخالفين محلي دارند مراسم يادبود شهادت دانشجوي سال چهارم را بنام ابطحي           

نوشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با خون خود نگارش شعار را        كه شعار مرگ بر شاه مي     
اي دال بـر اينكـه ايـن مراسـم رنـگ و بـوي        نـشانه هنـوز هـيچ   . نمايند  به پايان برد، برگزار مي   

ولي موضوع شهادت احتماالً با نزديـك شـدن مـاه محـرم             . خورد      ضدبيگانه بدهد به چشم نمي    
  .بيشتر خواهد شد

كـشاند،    ـ براي ارائه بهترين مثال كه چگونه شـايعات گـسترده معتقـدان را بـه عمـل مـي                   6
: نمايـد     گـردد، ذكـر مـي        دهـن بـه دهـن مـي        سفارت شايعه ذيل را كه در مساجد غرب تهـران         

)  دسـامبر 9( محـرم  8 خـواب ديـده كـه در روز          گويند كه خميني    روحانيون به پيروان خود مي    
يد كنند تا او بـه عنـوان          خواهد مرد و او از هوادارانش خواسته است كه تا آن زمان شاه را خلع              

به هر حال، ما از منـابع اصـلي         . (ه وظايفش را خوب انجام داده، دارفاني را وداع گويد         مردي ك 
  ). ايم مذهبي خود چيزي در مورد شايعه فوق نشنيده

  نوامبر شروع به فرستادن گاز طبيعي بـه شـوروي          26هاي گاز از      لوله: ـ خبرگزاري ايگات  7
  سوليوان                                                                                                              .نمود
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  ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه 
  1357 آذر 7ـ  1978 نوامبر 28  6846055078: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
  ] ـ تهران1978 نوامبر 28وقايع [

اين گزارش حاوي اطالعاتي راجـع بـه وضـعيت كنـوني ايـران              ) بندي  بدون طبقه (خالصه  
   .باشد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(: ـ جزييات22

 آرام بود و در ساعت هفت و سي  اوضاع در تهران1978 نوامبر سال 28غروب روز الف ـ  
 برق قطع شد و بيشتر قسمتهاي شـهر فاقـد بـرق             در تهران  1978 نوامبر   28و هفت دقيقه شب     

 نوامبر دوباره وضعيت برق بـه حـال عـادي           29در ساعت يك و سي دقيقه نيمه شب روز          . ودب
  .خود بازگشت

مأمور گزارشگر صفوف ماشينها را در ايستگاههاي پمـپ بنـزين مـشاهده كـرد كـه در            ـ   ب
رسد كه نفت چـراغ و بنـزين در صـدر     به نظر مي.  كيلومتر بود2بعضي موارد طول آنها بالغ بر    

همسايه مأمور گزارشگر وي را مطلع نمود كه تشكيل ايـن           . اند  دلخواه عامه قرار گرفته   كاالهاي  
. باشد   مي 1978 نوامبر   30هاي نفتي در تاريخ       صفها به دليل اعتصاب قابل انتظار كارگران حوزه       

 گـالني در صـندوق ماشينهايـشان        50هـاي     مأمور گزارشگر چند تن از همسايگانش را با بشكه        
كننـد كـه      اند آنها اظهار مـي      ها را ذخيره كرده     است وقتي پرسيد كه چرا اين بشكه      مشاهده كرده   

  . هاي اوليه دسامبر وجود نخواهد داشت نه سوختي در هفتهوگ هيچ
 افسر اداره دوم سـتاد بـزرگ     گفت كه به همسر ژنرال وجدي       همسر مأمور گزارشگر مي   ـ    ج

 روز 11 يـا  10ا ساعت منع عبور و مرور شبانه در خالل   ه  ، گفته است كه برابر شنوده     ارتشتاران
كنـد و خـانم وجـدي بـدون            صبح افزايش پيدا مي    5 بعد از ظهر تا      6اول ماه دسامبر از ساعت      

  .باشد مكث تأييد كرد كه اين اطالعات درست مي
 تهـران، وابـسته نظـامي نيـروي هـوايي            در 1978 نوامبر   28در طي آخرين ساعات شب       ـ   د

بريتانيا مأمور گزارشگر را مطلع كرد كه سفارت انگلـيس يادداشـتي از دولـت ايـران مبنـي بـر                     
.  دريافت كـرده اسـت      در تهران  سي. بي. مندي و شكايت درباره كيفيت گزارشات راديو بي         گله

رتبه نظـامي بحـث كـرده اسـت و             موضوع با بسياري از افسران عالي      مأمور گزارشگر حول اين   
ي كـه دولـت     مسايل مسبب بسياري از      در تهران  سي بي كنند كه اخبار بي     همه آنها خاطرنشان مي   

 صـداي مخـالفين     سي بي يك افسر عاليرتبه اظهار داشت كه بي      . باشد  ايران با آنها روبروست مي    
مـأمور  ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگـان  (:  منبع اصلينظريات .دولت ايران بود

در بـسياري از مـوارد      . رده است سي گوش ك   بي  به اخبار راديو بي    گزارشگر به دفعات در تهران    
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. انـد   درست بوده و در چندين مورد همان گزارشهاي دروغ پخش شده          گزارشهاي پخش شده نا   
پذيرنـد   شود و توده مردم ايران چنين شايعاتي را مي          تر مي   تشخيص شايعات روز به روز مشكل     

در حاليكـه   . پيونـدد   هاي نفتي كـه در آينـده بـه وقـوع مـي              مانند شايعه اعتصابات وسيع حوزه    
با اين وجـود مـأمور      . هنوز تا حدودي تشنج وجود دارد     شود    هاي  اول دسامبر نزديك مي       هفته

 تهـران . تواند صفتي غير از عادي بودن را به شرايط موجود اطـالق نمايـد               گزارشگر مشكل مي  
رسد كه به استثناي صفوف اتومبيل در مقابل پمپ بنزينها، شرايط حالت              آرام است و به نظر مي     

  .طبيعي و عادي دارد
  

  217ه سند شمار
  1357 آذر 7 ـ 1978 نوامبر 28  سري

  300363  ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
، و، مكزيكـ  ، توكيـو  ، آسـياي جنـوبي    ، شـرق نزديـك    نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا   : به

  خارطوم
  78 نوامبر 27، 24گزارش وضعيت ايران شماره : موضوع

 نـوامبر بـراي برگـزاري عـزاي عمـومي           26 فراخواني بـراي اعتـصاب عمـومي در روز           -1
 نوامبر كشته شـده بودنـد بـه         20 مقدس در    تظاهركنندگاني كه توسط نيروهاي امنيتي در مشهد      

ايـن نخـستين رويـارويي عمـده بـين          . ي برگزار گرديد و ايران ديروز سراسر تعطيـل بـود          خوب
توانايي مخالفين به ويژه با توجه به مشكالت گسترش اعتصاب به . مخالفين و دولت نظامي بود

امروز اوضاع نسبتاً به شكل عـادي برگـشته اسـت فقـط             . سراسر ايران آشكارا به نمايش درآمد     
شـدگان     نـوامبر بـه خـاطر كـشته        28احتمـال برگـزاري مراسـم عـزاي روز          شايعاتي در مـورد     

، در شـهرهاي  )دهـد   نوامبر را نـشان مـي    25اظهارات غيررسمي    ( نوامبر اصفهان  26اغتشاشات  
مـاالً بـه   قطع پراكنده آب و برق همچنان ادامـه دارد كـه احت  .  پخش شده است  و اصفهان  تهران
  .شود  و مشكالت كارگري مربوط ميمسايل
زا و يا ديناميت       منجر به حمله با بمبهاي دستي آتش       ـ الگوي خشونت رو به رشد اصفهان      2

 جاي مختلف و از آن جمله درب ورودي آپارتمان سرهنگ دوم آمريكايي و چهار حمله                16به  
ديگر به اتومبيل آمريكاييان گرديد ولي گـزارش مبنـي           حمله تأييد نشده     4تأييد شده و بيش از      

  .ها دريافت نشدآمريكاييبر مصدوم شدن 
 نوامبر ضمن سفر به ايران مالقاتي كوتاه ولـي          27 در روز    ، سناتور بيرد  ـ رهبر اكثريت سنا   3

 در بيانيه خبري، او حمايت آمريكـا      . توزير داش   از نظر سفارت بسيار باارزش، با شاه و نخست        
 هيچ قصدي مبني بر دخالـت در        از ثبات و استقالل ايران را مورد تأكيد قرار داد و اينكه آمريكا            

 نيز به تعهد خود مبني بر عدم دخالت          داخلي ايران ندارد و آمريكا انتظار دارد كه روسيه         مسايل
  . نوامبر اعالم شد وفادار بماند18 در ر ايران كه توسط برژنفد
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 گفته است كه حكومت نظامي اجازه برگزاري وزير، به سناتور بيرد  نخستـ ژنرال ازهاري  4
 شفاهاً اطمينـان بدهنـد كـه مراسـم          هامالكه   مراسم عزاداري ماه محرم را خواهد داد به شرطي        

وزير اين سياست را قبـل از آغـاز مـاه         نخست. عزاداري به تظاهرات سياسي تبديل نخواهد شد      
محرم به مردم اعالم خواهد كرد و مطمئن است كه تمام مسئولين حكومـت نظـامي آن را درك          

سياست جديـد   . نمايندبار ماه دسامبر را دفع        هدف اين است كه برخوردهاي خشونت     . كنند  مي
نسبت به خطي كه شاه قبالً مبني بر ممنوعيت شديد برگزاري هرگونـه تظـاهرات اتخـاذ كـرده                   

وزير گفت كه نيروي كافي براي بـه اجـرا گذاشـتن              نخست. گردد  نشيني محسوب مي    بود، عقب 
  .قانون و نظم در دسترس خواهد بود تا در صورت لزوم به كار گرفته شود

بازگشت اساسي بـه حالـت      ( ميليون بشكه نفت خام توليد كرد        7/5 نوامبر   26ـ ايران روز    5
 27شـود ايـن ارقـام در روز           تـصور مـي   .  ميليون بشكه آن براي صادرات است      9/4كه  ) طبيعي

  .نوامبر نيز ثابت بماند
موج تظـاهرات اخيـر     . ها بحران جديدي در حال گسترش است        رسد در بانك    ـ به نظر مي   6

سارات مادي زيادي به شعب بانكهاي كشور گرديده و باعث شده است كـه         سبب وارد آمدن خ   
بازار ارز خارجي كـه تحـت       . گذاران مقادير معتنابهي پول خود را از بانكها بيرون بكشند           سپرده

اي از    كنترلهاي مقرر شده پانزدهم نوامبر قرار دارد، هنوز هرج و مرج بر آن حاكم است و نشانه                
  . شود بهبود ديده نمي

هـا و تـشويق بـه ايـن كـار دسـت بـه                 بازاريان و مخالفين سياسي با بيرون كـشيدن سـپرده         
با اطمينان به اينكه پول بانكها ته كشيده، بيرون كشيدن بيشتر پول            . زنند  خرابكاري اقتصادي مي  

                                                             .از بانكها به اعالم تعطيلي بانكها منجر خواهد شد
  ونس

  
  218سند شماره 

  1357 آذر 7 ـ 1978 نوامبر 28  خيلي محرمانه
  فوري.  دي سي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11654 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   نوامبر28گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
.  آشـفته بـوده اسـت      در دو روز گذشـته وضـع گرگـان        .  آرام اسـت   تهران: خالصه گزارش 

 منتـشر   اي است كه به طـور غيررسـمي در تهـران            دهنده  سفارتخانه مشغول بررسي ليست تكان    
 در  ظاهر شدن علي امينـي    . شده است و حكايت از انتقال پول به وسيله اشخاص برجسته، دارد           

جويانـه بـين شـاه و ملـتش، جـو              نوامبر به عنوان بخشي از تالش آشتي       27راديو تلويزيون در    
زمينه حادثه  . نام زندانيان اخيراً آزاد شده، چاپ گرديده است       . اي را ايجاد نمود     معتدل و سازنده  

 در  اغتشاشات شركت ملـي نفـت ايـران       .  قبل آماده شده بود     از  نوامبر صحن حرم در مشهد     25
پايـان  .  برگـزار شـد     نوامبر تظاهرات آرامي در شـمال تهـران        26در  .  فروكش كرده است   تهران
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  .خالصه گزارش
ايـم از كنـسولگريهاي       مـا نتوانـسته   .  نيز همينطور   تا ظهر آرام بود و تبريز      ـ وضعيت تهران  1

دهنـد كـه ديـروز اغتـشاشات          منـابع مطبوعـاتي گـزارش مـي       . ديگرمان اطالعاتي كسب كنـيم    
.  نـوامبر اسـت    26آمد حادثه وخيم      اين اغتشاشات پي  .  جريان داشته است   داري در گرگان    دامنه

پردازنـد و براسـاس       ، با تظاهركنندگان به زد و خـورد مـي         در آن حادثه واحدهاي نظامي درگير     
ادعاي سخنگوي مخالفان مذهبي، واحدهاي نظامي مردم را به طرف پايين خيابانها تعقيب كرده              

 در مجلس گويد كه نماينده گرگان منبع مي. اند و در آنجا بسياري از آنها را كشته يا زخمي كرده     
 نفـر و    10را در مورد اين واقعه مورد سئوال قـرار داد و كـشته شـدن                مقامات حكومت نظامي    

نـشاني در   دو يا سه دستگاه ماشـين آتـش   . نوامبر را تأييد كرد 26 واقعه نفر در    48زخمي شدن   
  . اند جريان تالش براي خاموش كردن آتش، طعمه حريق گرديده

 تهيـه شـده   انـك مركـزي  شود به وسيله كاركنـان ب       ـ يك ليست پلي كپي شده كه گفته مي        2
 نفر از اشخاص برجـسته      100اين ليست شامل نام حدود      . است، مردم را به هيجان آورده است      

و مبالغ هنگفتي پول است كه بر اساس همين گزارش ظرف دو ماه گذشته توسط آنها از كشور                  
م اشخاصي كه در آن ذكـر       ما در حال بررسي اعتبار و درستي اين ليست و نا          . خارج شده است  

  .شده، هستيم و بعداً در اين مورد گزارش خواهيم داد
 ديروز به دفعـات از راديـو و تلويزيـون            با علي اميني   ـ مصاحبه راديو تلويزيون ملي ايران     3

 اف ـ بـي ـ    Y 271146 و عطف به گـزارش  271736بيشتر متن در گزارش شماره . پخش شد
خواهـد بـين انتقـاد از رفتـار دولـت ايـران در              ، مـي  پيام ماليم و معتدل اميني    .  مندرج است  آي

ايـن يـك    . اي برقرار نمايد    سالهاي اخير و نياز به ابقاي شاه به عنوان يك پادشاه قانوني، موازنه            
حـل   كه به اعتقاد ما نمايشگر اميد فراواني بـراي رسـيدن بـه راه   اي است     گام در جهت مصالحه   

آميـز بـين شـاه و شـركاي      در ايـن نقـش وسـاطت      . باشـد   سازنده بحران سياسي فعلي ايران مي     
رسد كه به عنوان يك ايراني مستقل         احتماليش در دولت غيرنظامي آينده، اميني چنين به نظر مي         

م بين شاه و ملتش، در مقايسه با نقشي كه اكنـون بـه              و مسئول در تالش براي تعديل عدم تفاه       
در زمـاني كـه     . تري به عهده دارد     شود، نقش رسمي    ، اجرا مي  وزير، ژنرال ازهاري    وسيله نخست 

خشم عمومي باال گرفته است و كشور در معرض تهديد خشونتهاي ماه آينـده قـرار دارد، ايـن                   
  .رسد ه تقاضاي مستقيم شاه از مردم، وسيله مؤثرتري به نظر ميكار از هرگون

 زنداني سياسي كه در دو گروه ظرف بيش از ده روز گذشته يا در همين حـدود                  471ـ نام   4
  .آزاد شدند، اكنون در مطبوعات فارسي زبان ظاهر شده است

در هفتـه گذشـته،   . د جالـب هـستن   نوامبر در مشهد 25ـ حوادث حول و حوش تظاهرات       5
فرمانده نظامي منطقه دو نفر پلـيس       .  نوامبر، مذهبيون مؤمن در صحن حرم جمع شدند        19روز  

آنها توسط مردم شناسايي شدند و جمعيت بر سر آنها ريختـه            . را در داخل صحن قرار داده بود      
ه آنها چنـد   نجات به داخل فرستاد ك      فرمانده نظامي يك دسته   . و شروع به كتك زدن آنها كردند      
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يكـي از زخميهـا     . تير هوايي شليك كرده و با زخمي نمودن دو يا سه نفر قضيه را فيصله دادند               
 نـوامبر، رهبـر مـذهبي       25در مراسم هفتم آن شخص در       . احتماالً بعد از اين حادثه، درگذشت     

 دور نگه داشته     به ارتش اطالع داد كه تظاهراتي مذهبي برگزار خواهد شد كه در صورت             مشهد
بر اساس گزارشات، فرمانده نظـامي موافقـت        . آميز خواهد بود    شدن ارتش از خيابانها، مسالمت    

هـزار نفـر در آن شـركت          اي كـه چنـدين ده       كرد و وقتي كه راهپيمايي توأم با تظـاهرات و رژه          
سراسـر  آميـز در      اين حالت مسالمت  . شد، هيچ فرد نظامي در معرض ديد نبود         داشتند، انجام مي  

روز در خيابانها ادامه يافت، به واسـطه اينكـه روي حادثـه اصـلي تبليغـي صـورت نگرفـت و                      
هـا معتقدنـد كـه در روز           نوامبر، اكنون خيلي   25آميز بودن راهپيمايي      همچنين به علت مسالمت   

  نوامبر چيزي اتفاق نيفتاده است در حاليكه اين گفته واقعيت ندارد، نبودن ارتش در خيابانها               19
با در نظـر گـرفتن اينكـه يـك          . بخشي داشته است    آميز اثر آرام    يا موافقت با راهپيمايي مسالمت    

  .اي براي تظاهرات بزرگ و متعدد باشد توانست زمينه حادثه جزئي مي
 در  ايم از وضع اعتصاب در اداره مركـزي شـركت ملـي نفـت ايـران                 ـ ما همچنين توانسته   6

 نـوامبر   22در روز   . گرايـي ترسـيم كنـيم       ند روز گذشته، شماي نـسبتاً خـوب و واقـع          ظرف چ 
هايشان به مدير عامل، به اداره         براي تقديم خواسته   تعدادي از كارگران اعتصابي پااليشگاه تهران     

 نوامبر مراجعه كننـد و آنهـا        25 روز   از آنها خواسته شد كه در     .  آمدند مركزي شركت ملي نفت   
پس از آنكه كارگران پااليـشگاه دسـت   . اي در كار نبود نيز تبعيت كردند اما در بازگشت مذاكره      

 نفر از 40روز بعد گروهي در حدود . به اعتصاب نشسته زدند، ارتش آنها را از محل بيرون كرد     
 بـه آنهـا     رمندان شركت ملي نفت ايـران     كارگران پااليشگاه، در حاليكه تعداد قابل توجهي از كا        

: ملحق شده بودند، در يك اعتصاب نشسته شركت كرده و درخواستهاي زير را مطـرح نمودنـد          
 نفر از اعتصابيون كه قبالً دستگير شده بودنـد ب ـ خـارج شـدن گـارد      25الف ـ رهايي تقريباً  

اي كـه در پااليـشگاه     و ج ـ پايان بخشيدن به برنامه اننظامي از تأسيسات شركت ملي نفت اير
كنند   شود و به موجب آن كساني كه اجازه وارد شدن به پااليشگاه را دريافت مي                 اجرا مي  تهران

 يـك شـاهد عينـي       .شـوند   اي امضا كنند مبني بر اينكه براي كـار كـردن وارد مـي               بايد تعهدنامه 
 نـوامبر پلـيس بـه شـليك هـوايي           26دهد كه در جريان متفرق كردن اعتصابيون در           گزارش مي 

گـروه  .  را به بـاد كتـك گرفـت        مبادرت ورزيد و چندين نفر از كاركنان شركت ملي نفت ايران          
دداً وارد ساختمان شدند و اين      بزرگي مركب از كارگران پااليشگاه و كارمندان اداره مركزي مج         

هـاي    بار پليس با شليك هوايي، صف اعتصابيون را در هم شكسته و سرانجام بـه سـوي دسـته                  
شـد    شاهدان عيني يك نفر را مشاهده كردند كه تلوتلوخوران دور مي          . كوچك آنان شليك كرد   

عـابري كـه    . دندبر  و فرد ديگري را ديدند كه در حاليكه بيهوش بود از محل حادثه بيرونش مي              
. فرد بيهوش را با دقت و از نزديك ديده بود، گفت كه هيچ لكه خـوني مـشاهده نكـرده اسـت            

كاركنـان  . كـرده اسـت   هاي پالستيكي استفاده مي     حداقل دو نفر اظهار داشتند كه پليس از گلوله        
اين فكر است كـه اداره مركـزي را          در   شركت به ما گفتند كه مديرعامل شركت ملي نفت ايران         
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كاركنـان سـطوح مختلـف    ). به عبارت ديگر تا بعد از عاشـورا       (براي مدت دو هفته تعطيل كند       
گويند كه اعتصاب به اداره مركزي حال و هـوايي سياسـي بخـشيده                 مي شركت ملي نفت ايران   

كنان جريان دارد مبني بر اينكه چگونه مخالفتشان بـا دولـت را   است و بحثهاي شديدي بين كار  
انـد، احـساس      حتي آن كاركناني كه تاكنون غيرسياسي بـاقي مانـده         . به بهترين وجه نشان دهند    

گويند كه رهبري     چندين نفر مي  . كنند كه تحت فشار هستند تا موضع خود را انتخاب نمايند            مي
ا به دنبال حوادث اخير، آنها ممكن است بتوانند اكثريتـي           اعتصاب نماينده نظريه اقليت است ام     

  .از كارگران را به اعتصاب بكشانند
 نوامبر جمعيتـي    26، واحدهاي نظامي در      واقع در شمال تهران    ـ در منطقه قيطريه شميران    7

جمعيـت آرام مانـد و   . ق نمودنـد بالغ بر چندين هزار نفر را كه مشغول تظاهرات بودنـد، متفـر           
  . اي رخ نداد حادثه

، دسـت   واقع در شمال تهران نفر در پايين خيابان دولت  75در همان روز گروهي در حدود       
در اينجا خشونتي رخ نداد و راهپيمايي احتماالً بـه          .  ايجاد نمودند  راهبندانبه راهپيمايي زدند و     

  . متفرق شده بودندشد كه در حادثه قيطريه كساني رهبري ميوسيله 
  سوليوان

  
  219سند شماره 

  1357 آذر 7 ـ 1978 نوامبر 28  سري
  301415  ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
   و جنوب آسيا، خاور نزديك در اروپاندگيهاي ديپلماتيك آمريكاكليه نماي: به

   نوامبر28، 25گزارش وضعيت ايران ـ شماره : موضوع
.  مكرراً پخش شد   وزير اسبق ديروز از راديو و تلويزيون         نخست اي با علي اميني     ـ مصاحبه 1

جـويي بـه اضـافه تعـديل          روي و مـصالحه     پيام مندرج در اين مـصاحبه تمامـاً حـاكي از ميانـه            
گرفـت و نيـز ضـرورت         انتقادهايي كه در طي سالهاي اخير نسبت به اقدامات دولت انجام مـي            

  .حفظ شاه به عنوان مظهر سلطنت مشروطه بود
اي  وانست بيـانگر نقـش ممتـاز و برجـسته         ت  اين گام مفيدي در جهت اصالح امور بود و مي         

شـود،     كه از نظر بسياري به عنوان رهبر بالقوه دولت غيرنظامي و ائتالفي شناخته مي              براي اميني 
يي بيـشتري دارد تـا      ا به مردم كار   نظر سفارت اين است كه در شرايط كنوني توسل اميني         . باشد

  .ه مستقيماً به مردم مراجعه كنداينكه خود شا
ـ در گرگان ـ منطقه درياي خزر، در چند روز اخير اغتشاشاتي صورت گرفته، كه منجر به  2

.  نـوامبر شـده اسـت   26 نفـر در روز  50 نفر و مجروح شدن  نزديك بـه  10كشته شدن حدود   
                                                                                                            . همچنان آرام استتهران

  ونس
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  220سند شماره 
  1357 آذر 8 ـ 1978 نوامبر 29  استفاده محدود اداري

    11512  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   با اولويت ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  اوضاع جاري كارگري در ايران: موضوع
ـ اوضاع كارگري در ايران دو هفته پس از روي كار آمدن حكومت نظامي پيشرفت داشته                1

رسد بيش از همه در صـنايع بخـش خـصوصي و توليـد                به نظر مي  . باشد  ثبات مي   است ولي بي  
كاريهـا همچنـان بـسياري از سـازمانهاي        اعتـصابات و كـم  . گاز بهبود حاصل شده باشدنفت و  

  .هاي دولتي را فلج نموده است بخش عمومي و وزارتخانه
در واقع اشخاص مطلـع     . ـ بهبود اوضاع كارگري در بخش خصوصي چشمگير بوده است         2

 پايان يافته است و حـداقل       دارند كه تقريباً تمامي اعتصابات در بخش خصوصي         متفقاً اظهار مي  
با اين حال تأثير ناآراميهاي اخير برطرف نشده اسـت          . باشد  در حال حاضر اوضاع نسبتاً آرام مي      

و توليد با تأخير همراه است كه نتيجه كمبود مواد خام، آشفتگي در سيستم بانكي، افزايش عدم                 
  .باشد تقاضا براي كاالهاي بادوام و ساير توليدات غيرضروري مي

تر در بخش دولتي حداقل بـه صـورت مـوقتي پايـان يافتـه                 ـ بعضي از اعتصابات بحراني    3
در پي اقدامات دولت عليه اعتصابيون مناطق نفتي، توليد نفت تقريباً به حالت عادي خود  . است

  . رسيده و توليد گاز نيز شروع شده است
المللي بر اساس يـك برنامـه مـنظم           افته و پروازهاي داخلي و بين     ر خاتمه ي  اي  اعتصاب ايران 

تـرين    موفقيت دولت تاكنون به دليل متمركـز كـردن تالشـهايش بـر حـساس              . گيرد  صورت مي 
  .موضوعات، ارائه مزاياي مالي بيشتر و به كارگيري دقيق نيروي نظامي بوده است

در شرايطي كه . وجه مناسب نيست چـ اوضاع كارگري در ايران عليرغم اين پيشرفتها به هي 4
هاي دولتي كارمندان حـضور دارنـد خـدمات ارائـه شـده در حـداقل خـود                    در اكثر وزارتخانه  

  . باشد مي
بعضي از ادارات مجـوز هرنـوع كـااليي را          . خدمات گمركي ايران همچنان نيمه فعال است      

، شـركت   تـوانير . دكننـ   دهند ولي بعضي ديگر فقط مجوز كاالهاي فاسدشدني را صـادر مـي              مي
. باشـد   تأثير قطع برق در قسمتهاي مختلف شهر مي          همچنان تحت  خدمات برق دولتي در تهران    

  .شود ارتباطات راه دور و تلفني نيز دچار اختالالت گاه و بيگاه مي
بود شرايط كاري   ـ روحيه بسياري از كارگران ايراني عليرغم قولهايي مبني بر افزايش و به            5

  . همچنان خراب است
احتمـال بـروز    . كننـد       ميلي كـار مـي      اند با بي    بسياري از كارمنداني هم كه به سر كار بازگشته        

تـر شـود ممكـن        در صورتي كه اوضاع كلي سياسي وخيم      . ناآراميهاي بعدي همچنان زياد است    
  سوليوان                                                                     .است ناآراميهايي به وقوع بپيوندد
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  221سند شماره 
  1357 آذر 8 ـ 1978 نوامبر 29  استفاده محدود اداري

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11686ـ  تهران ،سفارت آمريكا: از
  راي اعتصاب در شرف وقوع كارمندان شركت هواپيمايي ايران: موضوع

  در فرودگاه مهرآباد
شروع اعتـصاب   در ايران به كارمند سفارت گفت     ـ كفيل مديريت دفتر محلي پان آمريكن      1

هـا بـه وجـود آورد و حـداقل             نوامبر اختالالتي در توزيـع بلـيط       29ر در صبح    اي  كارمندان ايران 
 تـن از    18اين اعتصاب در پاسخ بـه دسـتگيري         . خروج يكي از هواپيماها را به تأخير انداخت       

 12تـا سـاعت     . ر به دليل نقض مقررات حكومت نظامي صورت گرفتـه اسـت           اي  كارمندان ايران 
ر به سر كارهاي خود بازگشتند اما نماينـده  اي ظهر به وقت محلي بيش از نيمي از كارمندان ايران      

د اعتـصاب    ساعت آينده كاركنان دستگير شـده آزاد نـشون         24كاركنان تهديد كرد كه اگر ظرف       
ر مطـابق برنامـه صـورت گرفتـه         اي  رسد كه پروازهاي ايران     تا اين لحظه به نظر مي     . خواهند كرد 

 نوامبر با كارمند سفارت اظهار داشـت كـه گروهـي از             28 در گفتگوي روز     ژنرال فضلي . است
كننـد در خـدمات ارائـه شـده           ر وجود دارند كه تالش مي     اي  انطلبان در بين كارمندان اير      آشوب

» تحـت مراقبـت   «اختالالتي ايجاد كنند ولي چنين اشخاصي توسط مديريت شناسـايي شـده و              
  .اند شود كه اينها همان اشخاصي باشند كه دستگير شده حدس زده مي. هستند
  اهميت دارد سـاير مـشاهدات مقامـات پـان آمـريكن            ت متحده ـ آنچه كه براي منافع اياال     2
باشد مبني بر اينكه حمل بار به قسمت گمركات فرودگاه متوقف شده است و كاركنان دفتـر           مي

  . پست فرودگاه امروز در محل كار خود حضور نداشتند
اي در     ممكن است در اواخـر امـروز ناچـار شـود توصـيه             بد پان آمريكن  اگر اوضاع ادامه يا   

تصميم در مورد متوقف كردن     .  صادر نمايد  هاي پستي به تهران     مورد توقف حمل بار و محموله     
  .د شد اتخاذ خواهآمريكن اين كار توسط دفتر مركزي پان

  سوليوان
  

  222سند شماره 
  1357 آذر 8ـ  1978 نوامبر 29  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11689ـ   تهران،سفارت آمريكا: از
  بازاريان در مورد اوضاع جاريديدگاه : موضوع

در سومين ديدار مأموران سفارت با بازاريان برجسته آنها گفتند كـه موفـق        : خالصه گزارش 
تظاهرات ادامه خواهد يافت و نيروهاي دولتي در مهـار          . اند  به مالقات با شاه يا نماينده او نشده       

د ولي اگر دولت مردم را تحريك       مردم نگران ماه محرم هستن    . دار باشند   آنها بايد بيشتر خويشتن   
در سه روز بسيار مقدس محرم يا بايد حكومت نظامي را           . ننمايد مراسم آرام برگزار خواهد شد     
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آنها انتظار دولت جديد تـا قبـل از مـاه محـرم را              . برچيد و يا ساعت عبور و مرور را تغيير داد         
. نماينـد    اظهـار تأسـف مـي      لمسايندارند و از عدم توانايي دولت ايران در حل و فصل سياسي             

پايان . دهند  و شاه را در شعارهايي به هم پيوند ميرابط اخطار كرد كه مخالفين، پرزيدنت كارتر
  .خالصه گزارش

 و پرت از مأموران سفارت با دو تن از بازاريان بـه نامهـاي حـاج       نوامبر استمپل  28ـ روز   1
. ا مالقـات كردنـد    نيـ   ، در خانه هدايت اسـالمي      و حاج احمد پورقديري اصفهاني     كريم حسيني 

بازاريان . رو را نشان نداد     انداز سريعي از توافق بين دولت و مخالفين ميانه          ديدار فوق هيچ چشم   
و تـا  ) مرجـع ب (انـد    كه قبالً اميدوار بودند قادر به ديدار شاه يا نماينده او نـشده  گفتند آنچنان 

  .قبل از ماه محرم انتظار تشكيل دولت ائتالفي را ندارند
ـ همه در مورد حوادثي كه در ماه محرم اتفاق خواهد افتاد نگران هستند ولي آنها معتقدند                 2

همه مراسم رايج تغيير از سينه      . پذير است   نابكه اگر دولت مردم را تحريك نكند خشونت اجت        
زني و زنجيرزني بايد انجام بگيرد اگر دولت هشيارانه عمل كند احساسات مردم صرفاً مـذهبي                

 دسـامبر و    11 الـي    9بهترين تدبير حذف ساعت عبور و مـرور در عـصر شـبهاي              . خواهد ماند 
رام ماه سپتامبر حاوي اعالميه دولت      رجوع شود به تلگ   (باشد    آوري سربازان از خيابانها مي      جمع

راهپيمايـان خـود را در خيابانهـا        ). ايران در مورد مقررات تشكيل محافل مذهبي در ماه محـرم          
نظمـي كنـد پلـيس هميـشه      اگـر جمعيـت بـي     . هايشان خواهند رفت    خسته كرده و بعد به خانه     

بـدترين  . صـحنه بخوانـد   تواند سربازان را كه از انظار دور بوده ولي در دسترس هستند بـه                 مي
حالت در حول و حوش شروع ساعت حكومت نظامي خواهد بود و آنچنـان كـه شـايع اسـت             

  .مردم به خيابانها آمده و سربازان قادر به تيراندازي به سوي يك يك آنها نخواهند بود
مثل ديدارهاي پيـشين آنهـا از دولـت بـه خـاطر          . ـ در ضمن تظاهرات ادامه خواهد يافت      3

از نيروي زياده از حد در فرونشاندن تظاهرات انتقاد كردند و معتقد بودند كه سـربازان                استفاده  
آنهـايي كـه    . آور اسـتفاده كننـد      پاش و گاز اشك     هاي آب   به جاي استفاده از گلوله بايد از پمپ       

مردم هيچ تغييـر اساسـي در       .  نوامبر ساختمانها را سوزاندند    5كشته شدند كساني نبودند كه در       
 غيـر از دسـتگيري هـيچ رفتـار           و همـايون   بينند چرا كه با جنايتكاراني نظير نصيري        ميدولت ن 

 آشـتي را بـا مـانع مواجـه          كشتار در مـشهد   . ديگري نشده است و بايد محاكمه آنها انجام گيرد        
 اشاره كردند كه امروز صـبح انتـشار يافتـه و در آن ادعـا                آنها به ليستي از اسامي افراد     . سازد  مي

مأمور سفارت به آنها    . اند    شده است كه افراد فوق مقادير زيادي پول به خارج از كشور فرستاده            
: در پاسخ سئوال ما آنها گفتند. گفت كه ليست مزبور ساختگي است و آنها عاقبت متقاعد شدند 

  ». جمالت خوبي داشت اما ما منتظر عمل او هستيمنطق ازهاري«
ـ بازاريان و رابط، دولت را به خاطر شكست در ايجاد حتـي تمـاس اوليـه بـا گروههـاي                     4

بـه عنـوان مثـال      . اجتماعي يا مقابله با وضعيتي كه اساساً قابـل كنتـرل اسـت، محكـوم كردنـد                
كنند و در ماه محرم رژيم         شهريه دريافت مي   از خميني ) يا ناطقين مذهبي  (هاي زيادي،   »آخوند«
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كسان زياد ديگري و حتي بعضي از افرادي كه در حال حاضـر             . را مورد حمله قرار خواهند داد     
ا نيـ  اسالمي. ردازندپ هاي مذهبي مي كنند اگر پول دريافت كنند صرفاً به نطق  تبعيت مياز خميني 

خواهد كه اين كار ساده را انجام دهد ولي كسي گوشـش              ده روز است كه از دولت مصرانه مي       
 او از جيب مبارك خودشان دارند اين پول او و ساير بازاريان نظير  . به اين حرفها بدهكار نيست    

 تلفـن زد و از او مـصرانه        ازهـاري   را شـنيد بـه     وقتي رابط وقايع مشهد    همچنين! پردازند  را مي 
 و يا كـس ديگـري       ساواك. ها تماس بگيرد و تأسف خود را اظهار بدارد          اهللا  خواست كه با آيت   

گروهي از اعضاء اتاق . ه آنها نزد هيچ تلفني ببايد در اين امر مداخله كرده باشد چرا كه ازهاري 
 و ديگرانـي كـه در        صحبت كننـد ولـي سـاواك       مسايلخواهند كه با شاه در مورد         بازرگاني مي 

گويد كه پيغامي به شاه خواهد رساند، ولـي كـسي              مي ساواك. شوند  اطراف شاه هستند مانع مي    
 مـاه  6 يا نه؟ شاه بايد با تجار و رهبران مذهبي حـداقل هـر         كنند  داند كه آنها اين كار را مي        نمي

  . آنها اشراف پيدا كندمسايليك بار مالقات كرده و به 
ـ در انتهاي مالقات رابط مأموران سـفارت را بـه كنـاري كـشيده و از آنهـا خواسـت كـه               5

بايد از شاه حمايت كرد ولي نـه        درست است كه    .  اين قدر خود را به شاه نبندد       پرزيدنت كارتر 
كند،   شاه جنايت مي  (. شود  شعاري را عنوان كرد كه از هر گوشه شهر شنيده مي          او  . به اين شيوه  

  سوليوان                                                                                            ).كند  حمايت ميكارتر
  

  223سند شماره 
  1357 آذر 8 ـ 1978 نوامبر 29  خيلي محرمانه

  فوريـ . سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11700  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  ها  ايران در مورد خروج سرمايهركزيليست كاركنان بانك م: موضوع

 نوامبر ليستي از ايرانيـاني كـه ظـرف دو مـاه     26حدود روز : بندي ـ شروع متن بدون طبقه 1
انـد      هايي را به خارج از ايـران انتقـال داده            اكتبر از طريق بازارهاي غيرتجاري سرمايه      22قبل از   

اين ليست حداقل   .  تهيه شده بود   من كاركنان بانك مركزي   اين ليست از طرف انج    . انتشار يافت 
 نوامبر چاپ شده    27هاي محلي به نام آتش رسيده و قسمتي از آن در              به دست يكي از روزنامه    

 نفره از طريق محاوره و به دنبال تالشهاي گردآورندگان آن توزيـع شـده               119اين ليست   . است
ايـن  .  نام مختلف بيش از ساير اسامي بر سر زبانهـا افتـاده اسـت              102 است و در محافل تهران    

شـيرازي  . باشد  اسامي شامل مقامات برجسته نظامي و دولتي ايران، تجار و خانواده سلطنتي مي            
 نـوامبر   28 در شـب      و دادسـتان كـل وزارت دادگـستري        المللي بانك مركزي    مديركل امور بين  

دارد اسـامي و ارقـامي كـه در            در اين بيانيه اظهار مـي      شيرازي. هاي عمومي صادر نمودند     بيانيه
 بـه   ،دادستان نيز گفت كـه بازرسـاني      . نداردليست آمده ساختگي بوده و هيچ ربطي به واقعيت          

 اگـر ايـن امـر       ر مورد ادعاي انتقال سرمايه تحقيق نمايند و        اعزام خواهند شد تا د     بانك مركزي 
 28 در   سي بي  راديو بي . كنندگان اين ليست قالبي محاكمه خواهند شد        حقيقت نداشته باشد تهيه   
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نوامبر تمامي ليست و همچنين تكذيب بانك مركزي و درخواست دادستاني كل بـراي تحقيـق                
در اين ليست اسامي و مقدار پول منتقل شـده بـر حـسب ميليـون                . تشر نمود در اين مورد را من    

 فقره انتقـال    17ذكر شده است و در پايان ليست اضافه شده كه           )  ميليون ريال  10معادل  (تومان  
پول به كمك پاسپورتهاي سياسي به حسابهاي شخصي صورت گرفته است كه جمع آنهـا بـالغ     

 اين رقم بر اساس نرخ خريد و فروش غيرتجـاري دالر كـه   .شود  مي ميليون تومان  5/12882بر  
باشـد   مـي ) 714/716/824/1دالر ( ميليـارد دالر   8/1باشد معادل   ريال به ازاء هر دالر مي  6/70
 نزديك بـه  3 و   2باشد واضح است اما شكل ظاهري ارقام          اي كه از اين ليست نزد ما مي         نسخه(

مع ريز ارقام با جمع كل اشتباهاتي صـورت گرفتـه           هم بوده و ممكن است در هنگام مقايسه ج        
  .بندي پايان متن بدون طبقه). باشد
 نـوامبر بـه     28 فرهنگ مديركل كنتـرل مبـادالت ارزي در          -  )خيلي محرمانه (ـ شروع متن    2

 علنـاً آن را     وي گفت انتظار دارد بانك مركـزي      . كارمند سفارت گفت كه اين ليست غلط است       
وي به منظور اثبات نظريه خود گفت حاصل جمع اين ليـست،  . ذيب نمايد و بعداً چنين شد     تك

 ميليـون   10كه بر اساس گفته كارمندان در اعالميه مربوط فقط شامل انتقـال مـواردي بـيش از                  
ول آن  از طريق بازارهاي غيرتجاري در طتومان است، بيش از تمام مبادالت ارزي بانك مركزي

فرهنگ گفت كه كل ايـن  . اين مبادالت دقيقاً حدود يك ميليارد دالر بوده است. باشد  دو ماه مي  
كه اكثر آنها در حال حاضر      (كدام از كارمندان بانك        ندارد و هيچ   اقدامات ربطي به بانك مركزي    

 نيـز بـه    مقامـات بانـك مركـزي   مسئوليت چنين اقدامي را نپذيرفته و تاكنون) اند ده اعتصاب كر 
از بانـك   (شود كه اين ليست ساختگي از خـارج           لذا تصور مي  . اند    كدام از آنها مظنون نشده      هيچ

باشد، ظاهراً دو يا سه نفر از اشخاصي كه نامشان در ليست آمده بيش از شش مـاه  )  ـ م مركزي
  .اند  پيش فوت كرده

 به كارمند سفارت گفت عليرغم اينكه اين ليست          معاون وزارت اقتصاد و دارايي     كورسـ  3
رسد مبالغ    باشد به طور كلي يك كار جعلي بسيار خوبي بوده است زيرا به نظر مي                ساختگي مي 

. كنند تناسب دارد    شخاص تصور مي  ذكر شده در آن با دارايي واقعي يا آنچه كه مردم در مورد ا             
 ميليون دالر   5/59داراييها در سطوحي بالغ بر      » تبديل«اين مسئله كه حتي براي اشخاص متمول        

. شـود    توسط بسياري از ايرانيان متفكر نديده گرفته مي        در يك دوره دوماهه بسيار مشكل است      
لذا .  چنين ليستي را بپذيرند     تا صحت  منافع سفارت از جمله آمريكاييان به خوبي آمادگي دارند        

شود و اشـتهار بـه فـساد          عليرغم تكذيب دولت ايران به آبروي اين اشخاص صدماتي وارد مي          
  .شود رژيم كه قبالً مستندات خوبي داشته و حمايت آن از مفسدين بيش از گذشته تقويت مي

  :راي است به شرح زي اين ليست پيوست اعالميه) بندي شروع متن بدون طبقه(ـ 4
توانيـد بعـضي از       باشـد مـي      بـرگ مـي    5با مطالعه دقيق موارد زيـر و ليـست پيوسـت كـه              

 اوت  23 (1357در طي ماههاي شهريور و مهر        :جنايتكاران و اقدامات آنها در ايران را بشناسيد       
مبلغ هنگفتي از مبادالت ارزي غيرتجاري از طريـق بانكهـاي مختلـف بـه               ) 1978 اكتبر   22الي  
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در ليـست   ) كه بيش از ده ميليـون تومـان باشـد         (مبالغ عمده اين مبادالت     . اند  هخارج منتقل شد  
كامالً واضح است كه عالوه بر اين مبالغ، حجم عظيمي از مبادالت  .اند صفحات بعدي ذكر شده

اين پولها عالوه بر مبالغ هنگفتي است       .  ميليون تومان نيز به خارج منتقل شده است        10كمتر از   
كهاي خاص و بر اساس قوانين مبادالت تجاري كه در اختيار عموم قـرار نـدارد         كه از طريق بان   

  .اند  به خارج منتقل شده
اند و لذا اسامي آنها نيز بـيش از   افراد خاصي بيش از يك بار ارز به خارج منتقل كرده         : تذكر

ههـاي بعـد    عالوه بر اين فرايند انتقال داراييها به خارج در طول ما          .يك بار در ليست آمده است     
  امضا          .ادامه داشته است و اعالميه مربوط به آنها متعاقباً تهيه خواهد شد

   ايرانانجمن كارمندان بانك مركزي
 ميليون تومان يـك     10يعني هر   (ـ ليست به شرح زير است، مبالغ بر حسب ميليون تومان            5

  : است) ريال10واحد است و هر تومان معادل 
  

  كريم پاشا بهادري
  جمشيد بزرگمهر

  مصطفي فاتح
  جمشيد خبير

  سرلشگر جهانباني
  ايرج وحيدي

  محمدهادي قواميان
  غالمرضا كيانپور
  محمود خيامي

  نژاد سرلشگر محسن هاشمي
  سرلشگر حسن طوفانيان

  تقي مصدقي
  منصور روحاني

  سرلشگر غالمعلي اويسي
  سرلشگر منوچهر مزين

  االدين شف شجاع

5/47  
48  
41  
42  
239  
41  
31  
37  
240  
48  
280  
57  
68  
121  
370  
70  

  رضا قطبي
  منوچهر گنجي

  حبيب الجوردي
   صالحدكتر جهانشاه

  زاده االسالم دكتر شيخ
  ابوالفتح آتاباي
  خسرو اكمل

  ابوالحسن ديبا
  هپنا عزت يزدان
   انوشيروان پويانپروفسور

  عبداهللا رياضي
  بهرام بهرامي

  دكتر داوود كاظمي
  شهين برخورداريان

  همايون جعفرانصاري
  يپ  نيكغالمرضا

85  
26  
210  
42  
48  
72  
51  
22  
22  
52  
45  
22  
18  
25  
29  
52  

  پرويز ثابتي
  خداداد فرمانفرمائيان

  اني شهريار پهلوي
  پرويز صفاري

135  
116  
370  
145  

  عبدالحسين سميعي
  منوچهر تسليمي
  محمد ظهيري
  كامبيز آتاباي

28  
27  
28  
22  
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  بتهاجآذر ا
  شكي يوسف خوش
  اني شهرام پهلوي
  اني شهرزاد پهلوي

  سرلشگر علي حجت
  نادر اكرمي

  عبدالقاسم خردجو
  سرلشگر فردوست
  جمشيد آموزگار

  پروفسور جمشيد اعلم
  اردشير زاهدي

  هوشنگ نهاوندي
  صفي اصفيا

  سرلشگر ضرغامي
  رضا فالح

  احمد خيامي
  يامير عبدو شاه

  مهندس محمد غياثي
  محمدرضا يوسفي

  بالملوك مصاح دكتر شمس
  يمصطفي منصور
  جمشيد اشرفي

  دكتر كاظم وحيدي
  فريدون ميكده

  رمحمد بنكدارپو علي
  هزاد مرتضي وكيل

  فخرشفايي] ارسطو[تو تر ارسدك
  مهندس ابراهيم زنگنه

  ايياهللا نور  ت دكتر عز
  احمد مقدم

  رسول رحيمي
  مهندس سيروس ارجمند

85  
21  
420  
290  
47  
22  
28  
45  
42  
42  
92  
51  
45  
50  
115  
371  
18  
52  
41  
280  
31  
35  
15  
16  
31  
19  
24  
42  
19  
54  
82  
95  

  يا سرلشگر بدره
  سرلشگر محمد نصيري
  دكتر سيد حسن امامي

  ابوالحسن ديبا
  حبيب الجوردي

   صالحدكتر جهانشاه
  دكتر محمدحسن ديبا
  سرلشگر دكتر ايادي

  نوري اسفندياري
  احمد كاشاني
  علي نيكپور
  رپو احمد بني

  فر منصوريانجع
  فاطمه خزيمه اعلم

  دريادار ظلي
  هوشنگ اربابي

  مهندس حسن رمزي عطايي
  اصغر طاليي مينايي

  مصطفي قلي رام
  دكتر ضياءالدين اميني

  هزاد احمد وهاب
  هوشنگ ثابتي

  سرلشگر مجيد اعتمادمقدم
  شهريار رضايي
  محمدعلي خرم

  ر ياسينيمنصو
  فرمانفرمائيان. مهندس ف

  فرشيد اسفندياري
  محمود اخوان
  مهرداد پهلبد
  محسن دعا

  محمدتقي برخوردار

48  
380  
21  
182  
52  
27  
44  
270  
80  
85  
221  
16  
21  
27  
27  
22  
25  
15  
22  
27  
62  
17  
21  
186  
79  
78  
47  

  22  
47  
223  
21  
31  
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  ينادر غالمعلي سيف
  سرلشگر خسرواني
  پري دولو قاجار
  مصباح جالينوس
  عطاءاهللا خسرواني

  آقاخان بختيار
  مهدي ابوسعيدي

  باقر مستوفي

23  
57  
42  
32  
22  
36  
20  
28  

  حسن سامي
  يقل دكتر منوچهر شاه

  سرلشگر اميرقلي ضرغام
  محمد خسروشاهي

  رضا فالح
  باقر مستوفي
  امير نويدي

  هللا ثانيسرلشگر اسدا

41  
51  
27  
62  
65  
21  
18  
22  

 اعتبار انتقالي از طريـق كـدهاي ديپلماتيـك بـه حـسابهاي شخـصي در بانكهـاي               17: تذكر
پايـان مـتن بـدون      . (باشـد    ميليون تومان مـي    3750 كه بالغ بر     االت متحده ، فرانسه و اي   سوئيس

  سوليوان                                                                                                      ).بندي طبقه
  

  224سند شماره 
  خيلي محرمانه

  1357 آذر 8 ـ 1978 نوامبر 29  1669029178:  گزارششماره
  .، ايران تهران ـ72اداره تحقيقات ويژه نيروي هوائي، منطقه : از
  .سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  HQCR 42: مرجع
  .يك اعتصاب عمومي در شرف انجام است: گروههاي آشوبگر محلي: عنوان

ع و شـر  1978بينـي شـده، در دوم دسـامبر           اعتـصاب پـيش   ) خيلي محرمانـه  (: خالصه -16
 سـاعته در خـالل      48بر اساس گزارشات، دولت قصد دارد مقررات منع عبور و مرور            . شود  مي

شـايد دولـت بـه منظـور        .  برقرار كنـد   1978 دسامبر   11 و   10اريخ  روزهاي عزاي عمومي در ت    
العمل نارضايتي نسبت به تظاهرات مخالفان مذهبي، ادامـه اغتـشاشات را ناديـده                تشويق عكس 

  .بگيرد
  :ـ جزييات22
باشد لذا طرحهـا و سياسـتها         اين گزارش شامل اطالعات خام مي     ): بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .گزارش، ارائه و يا تغيير داده شوندتنهايي بر اساس بايد ن
منبع خبري، يك كارمند بسيار معتبر آمريكاست كه بـه شـرح زيـر              ): بندي  بدون طبقه (ـ   ب

 كه اولين روز مـاه      1978شروع يك اعتصاب عمومي گسترده در دوم دسامبر سال           :گزارش داد 
اهللا   شايع شده كه آيت   المللي    هرچند كه در مطبوعات بين    . شود  بيني مي   مذهبي محرم است، پيش   

ي اصراري به برپايي يك اعتصاب عمومي نداشته اما وي در حـول و حـوش آن صـحبت          خمين
  .2ب ـ :  ـ ارزيابي28/11/78 ـ تاريخ تهيه گزارش 28/11/78تاريخ اطالع  .كرده است
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يـك  : ست كه به شرح زير گزارش داد       منبع خبري، مأمور بسيار معتبر آمريكا      )همحرمان( ـ  ج
پندارد و موقعيت اداري او در دولت به وي اجـازه             ايراني كه منبع خبري وي را بسيار معتبر مي        

 دهـد، از گفتگـو بـا ژنـرال غالمرضـا ازهـاري       نزديكي و تماس با مقامات باالي دولتـي را مـي      
  .ش كردوزير ايران اطالعات زير را گزار نخست

 و در روز دوم دسـامبر       ـ دولت شروع يك اعتصاب سراسري گسترده را در شركت نفـت           1
  .نمايد بيني مي  پيش1978
، برقرار نمـودن مقـررات منـع        1978 دسامبر   12 و   11ـ نقشه جاري دولت براي روزهاي       2

  . ساعت است48عبور و مرور به مدت 
ي و  اهللا خمينـ    ميد پيدايش حركت مخـالفي بـر عليـه آيـت          ـ اعتقاد جدي اين است كه به ا       3

  .پيروانش اجازه داده شود كه اعتصابات، آشوبها و هرج و مرج عمومي ادامه يابد
برد، به اميـد   سر مي را كه در زندان به      ، رهبر جبهه ملي   ـ دولت ممكن است كريم سنجابي     4

  .اينكه وي دولت نظامي فعلي را مورد تأييد قرار دهد در آينده بسيار نزديك آزاد كند
 ماه محرم كه ماه مذهبي مسلمانان شيعه و مـاه عـزاداري             )خيلي محرمانه (: نظريه تهيه كننده  

اين ماه . شود دوم دسامبر شروع مي   باشد، از      رهبر مذهبي شيعيان مي    )ع(بياد شهادت امام حسين   
اي   عـزاداري گـسترده   ) عاشـورا (به طور كامل ماه عزاداريست و در طي روزهاي هشتم و نهـم              

هاي بزرگ عزاداران در حاليكه بيشتر آنها بر تن خود شـالق              در اين روزها دسته   . شود  انجام مي 
نيروهـاي امنيتـي نيـز طبيعتـاً بـا ايـن       . آينـد  زنند، در سراسر كشور به حركت درمي و زنجير مي  

نظمـي    كـار باشـند تـا از انجـام بـي              آيند تا بيشتر مراقب متعصبان توبـه        ها به حركت درمي       دسته
باشـد كـه امـسال بـه دليـل            اين ماه معموالً يكي از ماههاي پر تب و تاب مي          . جلوگيري نمايند 

پيـرو گـزارش   .  آن افزوده خواهـد شـد  ناآراميهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعلي بر شدت      
اعتصابي درازمـدت و    . باشد  منابع خبري احتمال وقوع اعتصاب عمومي بسيار گسترده، زياد مي         

گزارش شده كـه اكثـر شـهرهاي    . با ابعاد گسترده يقيناً بر شدت ناآراميهاي كنوني خواهد افزود      
ه قطـع جريـان بـرق بـه طـور           بزرگ ايران با كمبود بنزين و كپسولهاي گاز مواجهند هر چند ك           

بررسيهاي مكرر كه توسط دولت    . اعالم نشده تقريباً به صورت يك رويداد روزانه درآمده است         
ي صورت گرفته اگر به خوبي دنبال شود اهللا خمين   ايران در ايجاد يك حركت مخالف  عليه آيت        

  .مطلوب وجود دارداحتمال دستيابي به بعضي از نتايج 
  

  225سند شماره 
  1357 آذر 8 ـ 1978 نوامبر 29  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11702  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   نوامبر29گزارش سياسي امنيتي : موضوع

دولـت  . رود  فرصتها جهت تشكيل دولت ائتالفي قبل از عاشورا از بين مي          : خالصه گزارش 
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. راهپيمايي ممنـوع اسـت    . كند  هاي مذهبي روزهاي محرم را اعالم مي        ايران مقررات گردهمايي  
قطـع جريـان بـرق در       . ولي مراسم ديگر در صورتي كه به پليس اطالع داده شود اشكالي ندارد            

السـتيك اتومبيـل شـهروندان امريكـايي در         . تظاهرات كوچـك  .  و تهران  بر در اصفهان   نوام 28
 براي اعتصاب عمومي در دوم دسامبر را گزارش         سي دعوت خميني   بي  راديو بي .  پاره شد  تهران

ولي تا مدتي ذخـائر     .  مردم را به پمپ بنزينها كشانده است       شايعه اعتصاب شركت نفت   . كند    يم
  .پايان خالصه گزارش. كافي است

كـه در تلگرافهـاي   (ـ برداشت عمومي حاصل از تماسهاي سفارت با مخالفـان و ديگـران              1
 تشكيل دولت ائتالفـي قبـل از        حاكي از آن است كه فرصتهاي     ) شود  جداگانه بعدي گزارش مي   

دولت ايران و رهبران مخالفين هنـوز بـر         . رود  به سرعت دارد از دست مي     )  دسامبر 11 (عاشورا
 در روزهاي اخير بيانگر آنـست كـه         نظر دارند، و فشار فعاليت خميني       سر نكات اصلي اختالف   

اكثريت قريب به اتفاق    . ذيرش سازشي حتي با سكوت در برابر آن هم، نيست         وي هرگز آماده پ   
هايي وجود دارد كه  نشانه. نمايد  مردم ايران خود را جهت مقابله با دولت در ماه محرم مجهز مي

كـشند و در   رو دارند از نظريـه برخـورد خـونين و خـشن دسـت مـي                اكثر رهبران مذهبي ميانه   
به هر حال، نتـايج را عمـدتاً        . باشند   اعمال فشار به دولت مي     جستجوي روشهاي ديگري جهت   

آورنـد كـه آرام و        مذهبيها و بازاريان به دولت فـشار مـي        . روند حوادث روشن خواهد ساخت    
  .سنجيده عمل نمايد تا از تحريك مردم اجتناب شود

ماييهـاي  ها سرانجام دولت برنامه خود را در رابطه با مقررات و گرده         ـ در ميان سردرگمي   2
آيد به قرار زيـر       اين برنامه چنان كه از ترجمه رسمي اعالميه به دست مي          . ماه محرم اعالم نمود   

خواهد كه عزاداري براي امام حسين، آرام، سنگين و بـا نظـم برگـزار گـردد و                      دولت مي . است
تمامي رهبران مذهبي را به ممانعت از خرابكاران جهـت كـشاندن مراسـم بـه مقاصـد سياسـي          

دارد كه راهپيمايي گروههـاي عـزادار مطلقـاً ممنـوع        دولت ايران قاطعانه اعالم مي    . خواند  راميف
برگزاركنندگان مراسم رايج موظفند كه پليس را از چنين مراسمي باخبر سـازند تـا آنـان                 . است

در شهرهايي كه حكومت نظـامي برقـرار اسـت، مراسـم بعـد از       . بتوانند آرامش را حفظ نمايند    
. ع عبور و مرور آزاد است به شرطي كه مقامات حكومت نظـامي آن را تأييـد نماينـد                  ساعت من 

برگزاركنندگان مراسم عزاداري نبايد به خرابكاران اجازه اخالل بدهنـد، بـه هـر حـال چنانچـه                  
اي پيش آيد دولت برخالف خواسته خود و فقط به خاطر حفظ جان و مال مردم به اقدام                حادثه

كنند كه دولت قبل از صدور اين مقررات آنها را          منابع خبري ما نقل مي    . جدي دست خواهد زد   
دهند كـه در      منابع پليس به سفارت اطالع مي     . با بعضي از رهبران مذهبي در ميان گذاشته است        

گونه تغييري در سـاعات منـع عبـور و مـرور داده نـشده مگـر آنكـه اتفاقـات                حال حاضر هيچ  
در هـر صـورت، شـايعات    . بور و مرور را ايجاب نمايد مشخصي در آينده كاهش ساعت منع ع      

فراواني در تهران و شهرستانها وجود دارد كه حاكي از آن است كه در اوج روزهـاي عـزاداري                   
.  بعـد از ظهـر خواهـد بـود         6 صبح تـا     6مقررات منع عبور و مرور از ساعت        )  دسامبر 9ـ  11(
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. دهـد  هاي دهم و يازدهم دسامبر خبر مي  اي را در روز      ساعته 48هاي ديگر، عبور و مرور        شنيده
احتمـال  . گونه اطالعي نداريم كه نشان دهد چنين حكاياتي چيزي جز شـايعات نيـستند               ما هيچ 

دارد كه شايد از دهان لق طراحان احتمالي و فرعي دولتي در گفتگوهاي خانوادگي عنوان شـده   
  .باشد
. ز قطع سه ساعته جريان برق در ناراحتي به سر بـرد            نوامبر ا  28 واقعاً شب    ـ تمامي تهران  3

 28 در شب    شيراز.  ساعت بدون برق بود    6 دو بار قطع جريان برق داشت كه روي هم           اصفهان
ر  در بخش برنامه فارسي زبان خود د       راديو بي بي سي   . نوامبر متحمل يك ساعت قطع برق شد      

 مـردم را جهـت اعتـصاب عمـومي در دوم دسـامبر فـرا                 نوامبر اعالم كرد كه خمينـي      28شب  
اند كه آنها به ايـن اعتـصاب           تاكنون اعالم كرده   كاركنان برق در اصفهان   ). اول محرم (خواند    مي

خواهند كشيد و شهر در تاريكي كامل به سر          ساعت دست از كار      24احترام گذاشته و به مدت      
در ). شود  كه اين خود موجب قطع آب بعد از سه ساعت نخست يا كمي بيشتر مي              (خواهد برد   

 در مقابـل پمـپ بنزينهـا صـفهاي طـوالني            ارتباط با شايعات مبني بر كمبود بنزين، مردم تهران        
كاركنـان بعـضي از     .  اصرار دارد كه بنزين فراوان اسـت       شركت ملي نفت ايران   . اند  تشكيل داده 

مثـل  . ممكن است وحشت و اضطراب اوج گيرد      . كشند  پمپ بنزينها گاهگاهي دست از كار مي      
 اندكي بر توليد خود بيافزايـد در آينـده    نوامبر كمبودي نيست، چنانكه پااليشگاه تهران   28شب  

 دو هفته است كه نيمي از گنجايش        پااليشگاه تهران . گاهي مقداري كمبود وجود خواهد داشت     
 بـراي   دعـوت قبلـي خمينـي     . كند، و ذخيره به مقدار هميشگي نخواهـد بـود           خود را توليد مي   

  .ه و ممكن است فشار رواني را افزايش دهداعتصاب عليه صدور نفت در اينجا تحريف شد
، پلـيس و    در تهـران  . ايـم    نوامبر ما با تظاهرات كوچكي برخـورد داشـته         28ـ در روزهاي    4

 جمع شده بودند مجبور      نفري كه در خيابان شاهرضا     50ـ60ارتش براي متفرق نمودن جمعيت      
 در در شـرق تهـران  . دانـيم هـيچ تلفـاتي نداشـت      و تا آنجايي كه ميبه تيراندازي هوايي شدند     

خالل تاريكي شب به علت قطع برق، دو يا سه گروه با فانوس گرد آمدنـد كـه پلـيس آنهـا را                       
 نـوامبر توسـط پلـيس در هـم          28 در اوايل شـب      تظاهرات كوچكي در شيراز   . پراكنده ساخت 

  . شكست
ان، قطع برق در روز گروههاي بسياري از مـردم را در غيـر سـاعات منـع عبـور و                 در اصفه 

 نـوامبر بـه     28 در روز    هواپيمـايي ايـران   . مرور به خيابانها كشاند، ولي به آرامي متفـرق شـدند          
در هواپيمائي ايران امروز با اعالم اينكـه  بعضي از كاركنان مخالف    .  پرواز نكرد   و شيراز  اصفهان

بـه هرحـال،    . گردانند   مسافرين را برمي   برد در فرودگاه مهرآباد     هواپيمائي در اعتصاب به سر مي     
  نفر از كاركنان هواپيمايي ايـران      18اطالع داريم كه    . كنم وضعيت كامالً روشن نيست      تكرار مي 

ادامه اعتصابات عمـومي بانكهـا      . اند  اند و بقيه كارمندان تهديد به اعتصاب كرده         را دستگير كرده  
گـسترش اعتـصابات در     . (تر كرده است    مبادالت قانوني ارز خارجي و عمليات بانكي را سخت        

  سوليوان                                                             ).تلگرافهاي جداگانه گزارش خواهد شد
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  226سند شماره 
   غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ـخيلي محرمانه
  1357 آذر 8 ـ 1978 نوامبر 29  6846055178: شماره گزارش

  . سي.دي واشنگتن ،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران، آمريكادفاعيدفتر وابسته : از
  وضعيت كنوني در ايران: عنوان

 اين گزاش حاوي اطالعـاتي  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ( :خالصهـ 16
  .باشد  ميرتبه در مورد وقايع اجتماعي تهران مقامات عاليدر ارتباط با گفتگوهاي شنيده شده از 

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (:ـ جزييات22

در خالل دو هفته گذشته مأمور گزارشگر فرصت شنيدن گفتگوهاي متعدد فيمابين افـسران              
سـاي اداري و يـا      ؤرتبـه ر    اكثريت اين افـسران عـالي     .  را داشته است   رتبه نظامي در تهران     عالي

  .باشند معاونين آنها هستند و در اغلب موارد افسران جوان و فعالي مي
  .دانند كه چگونه نماز بخوانند  درصد مردم ايران نمي99:  با مذهب در ايرانارتباطـ در  الف

به هر حال تعداد معـدودي آدمهـايي        . يستنداكثريت مردم ايران مسلمانان قرص و محكمي ن       
و بايـد دسـتگير شـده و        )  نفر باشـند   1000شايد  (كنند    هستند كه براي مردم دردسر درست مي      

  .تيرباران شوند و پس از آن ديگر هيچ مشكل مذهبي وجود نخواهد داشد
اگر دولت نظامي تصميم بگيـرد، بايـد حكومـت نظـامي            :  در ارتباط با حكومت نظامي     - ب

وقتـي كـه اجـازه هـر نـوع تظـاهراتي صـادر              . برقرار گردد و آنگاه قانون آن نيز به اجرا درآيد         
حكومت نظامي بايد حتي اگر به قيمـت كـشته          . پندارند  شود، طبيعتاً مردم شما را ضعيف مي        مي

اگر يك بار مردم بفهمند كه شما قـانون را اجـرا            . شدن بسياري از مردم تمام شود، برقرار گردد       
  .يد كرد در آن صورت آنها از قانون اطاعت خواهند كردخواه

گونـه   اين:  كه سرچشمه اصلي نارضايتي هستندج ـ در ارتباط با شهرهاي كوچكي مانند قم 
بـه گـروه كـوچكي از       . شهرها را بايد محاصره كرد و در صورت نياز تخريـب و ويـران نمـود               

  .امي كشور را دادشهروندان ناراضي نبايد اجازه اخالل در تم
هـر گروهـي كـه اعتـصاب كننـد و يـا از              : كننـدگان   ـ در ارتباط با اعتصابات و اعتـصاب        د

رهبـران اعتـصاب بايـد      . كننـد     كنندگان حمايت نمايند، عليه مصالح مملكت عمل مـي          اعتصاب
د رسانن  اشخاصي كه خودسرانه و عمالً به صنايع آسيب مي        . ان شوند ردستگير، زنداني و يا تيربا    

  . اين كارها انجام گيرد ديگر اعتصابي وجود نخواهد داشتزا. بايد تنبيه شوند
 يك سازمان كمونيستي اسـت و افـراد         راديوي بي بي سي   : ـ در ارتباط با راديو بي بي سي         ه

. هاي آن پارازيت انـداخت       برنامه بايد روي اين ايستگاه و    . آن صداي مخالفين رژيم شاه هستند     
  .مردم نبايد به دروغها گوش دهند

بسياري از مشكالت ايران مـستقيماً بـه آمريكـا و           :  و پرزيدنت كارتر   ـ در ارتباط با آمريكا    و
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 با برنامه حقوق بشر خـود از        به منظور فروش اسلحه آمريكايي او     . شود   مربوط مي  جيمي كارتر 
ما بايد مثل كشورهاي ديگر، هـر       . ي گردد مسايل نبايد گرفتار چنين     آمريكا. شاه باج گرفته است   

  .آنچه را كه بايد در كشورمان انجام پذيرد، انجام بدهيم
. كنيم   مي خواهد درك   ما در ارتش، شاه و آنچه را كه او براي كشور مي           : ـ در ارتباط با شاه    ز
معذلك مأمور گزارشگر مجبور است به هر ناسزاگويي نسبت به  (ر ماست و ما فرزندان او       داو پ 

  )گيرد، گوش دهد شاه و يا شهبانو كه از جانب هر افسر ارتشي صورت مي
آنهـا در   . خواهد  شوروي سرزمين ما، بنادر و نفت و گاز ما را مي          : ـ در ارتباط با شوروي     ح

  .كنند آنها از تروريستها حمايت و به آنها كمك مي. ت سر بسياري از آشوبها در ايران هستندپش
  نظامي تهران  محافلگفتگوها و كنايات فوق، تصوير كلي آنچه را كه در           : كننده  نظريات تهيه 

كه افـسران    گفتگو به منظور روشن ساختن آنچه         اين. دهد  گيرد را نشان مي     مورد بحث قرار مي   
  .شود سازند، گزارش مي رتبه نظامي در حضور وابسته نظامي آمريكايي مطرح مي عالي
  

  227سند شماره 
  بندي بدون طبقه

  1357 آذر 9 ـ 1978 نوامبر 30  6846055478: شماره گزارش
  . سي. واشنگتن دي،اطالعات دفاعيسازمان : به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از

  وضعيت ناآراميها در ايران: عنوان
  با گروهبان كـن ولـش       نوامبر يك عنصر از آمريكن بل اينترنشنال       29در شب   : خالصهـ  16

اي را كه طـي روز در سـازمانش منتـشر              مالقات نمود و اعالميه    از دفتر وابسته نظامي در تهران     
  .سازد اين گزارش محتواي اين سند را منعكس مي. شده بود به او مسترد نمود

  . حذف شده است21 تا 17
از اين اداره، استخراج     ولش اطالعيه زير از اعالميه ارائه شده به گروهبان كن           :ـ جزييات 22

  .شده است
كنـد بـدون ترديـد شـما از           خارجياني كه دولتشان به هر نحوي از رژيم شاه حمايـت مـي            «

هـدف مـا بـه طـور كلـي، سـرنگوني            . حركت آزاديبخش فعلي در ايران، كشور ما آگاه هستيد        
خـواهيم يـك     مـي مـا . حكومت خودكامه سلطنتي در داخل كـشور و اسـتثمار خـارجي اسـت         

اي كه بتـوان آزادانـه و بـا كـسب آزادي و بـر                 جمهوري اسالمي در ايران برقرار نمائيم به گونه       
اساس عدالت زندگي نمود و روابط با ساير كشورها بر اساس احترام متقابل و صداقت برقـرار                 

  .كرد
سـازيد    يتـر مـ     آگاهانه يا ناآگاهانه شما منافع دشمن ملت ما را به طرق مختلـف مـستحكم              

ما به شـما و     . بنابراين حضور شما در ايران به صورت مانعي براي انقالب، محسوب شده است            
پـس از آن مـا همـه خارجيـان          . دهيم كه ايران را ترك نمائيـد        خانواده شما يك ماه فرصت مي     
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بر حـسب   (داريم و با آنها بر حسب اينكه چه كساني باشند             باقيمانده را دشمنان خود منظور مي     
آميز مردم و دولت فرانسه       به علت رفتار تفاهم   . خواهيم جنگيد ) بندي و گروهي كه هستند      تهدس

، فرانسويان در پايان اين مهلت مستثني خواهند بود         در قبال مقام عاليرتبه مذهبي ما، امام خميني       
ايم كـه بـر حـسب         ز همه مردمان خواسته   ما ا . و همچنين خبرنگاران خارجي نيز استثناء هستند      

 خـارجي در منطقـه      شـركتهاي امكاناتشان يك ليست از آدرسـهاي خارجيـان، كارخانجـات و            
  ».خودشان تهيه كنند و در محل خود را براي درگيري آماده نمايند

  . دانشگاه براي جمهوري اسالمي در ايرانPANDامضا شده توسط 
ها در سـازمانش      داشته است كه قبالً نيز از اين نوع اعالميه        منبع اظهار   : كنندگان  تهيه اتنظري

برابر گزارش او اين اعالميه را پس از خروج كوتاه مـدتي از دفتـرش روي ميـز                  . اند  پخش شده 
هـا    مسئول پخش اين اعالميه   شركتاو معتقد است كه يك ايراني عضو        . كارش پيدا كرده است   

  .گري كه دريافت نمايد مطلع خواهد ساختهاي دي او اين اداره را از اعالميه. است
اولين باري است كـه ايـن سـازمان         »  دانشگاه براي جمهوري اسالمي ايران     PAND«در مورد   

اطالعات بيشتر در مـورد سـازمان مزبـور اگـر           . توسط افسر گزارش دهنده شناسايي شده است      
  .دريافت شود، گزارش خواهد شد

  
  228ره سند شما

  1357 آذر 9 ـ 1978 نوامبر 30  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11754 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

، ، كابل ، جده ، اسالم آباد  ، دوحه ، بن ، آنكارا  در ابوظبي  هاي آمريكا   سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، توكيو، رم، پاريسنو ، دهلي، مسقط، مسكو، لندن، كويتخارطوم

   نوامبر30گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
شود ولي ايـران      نزديك شدن محرم موجب بروز نگرانيها و پديد آمدن شايعاتي مي          : خالصه

 حكايـت    و بابل  ، گرگان ، مشهد هرات در همدان  گزارشات واصله از وقوع تظا    . نسبتاً آرام است  
از قرار معلوم دولت، نظاميهـا      . هاي تلويزيوني به دليل اعتصاب كاهش يافته است         برنامه. كند  مي

اي در جهـت انحـالل         اليحـه  مجلـس سـنا   .  كـرده اسـت     خارج  و رضائيه  را از شهرهاي مشهد   
ايـن طـور كـه شـايع شـده نـابغ            . كنـد   بازرسي شاهنشاهي و استخدام قضات خارجي تهيه مي       

ينكـه  سـي در مـورد ا       بـي    از بي  پخش سرمقاله تايمز  . شود   مي مديرعامل شركت ملي نفت ايران    
 هيأت. شوراي سلطنت جانشين ستاد خواهد شد موجب شد تا همه در اين مورد صحبت كنند              

پايـان  . كنـد    به خاطر حمايت از شاه اعتراض مـي        جمهور كارتر    به رئيس  علمي دانشگاه اصفهان  
  .خالصه

شود ولـي ايـران كـالً         د شايعات مي  ـ نزديك شدن محرم به طور غيرمعمول موجب تشدي        1
اي دال بر وقوع تيراندازي در روز گذشته در محوطـه             گزارشات تأييد نشده  . روز آرامي دارد    نيم
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، ، گرگـان  از قـرار معلـوم تظـاهراتي در همـدان         . ايم   دريافت كرده  شهرباني در مركز شهر تهران    
  .دهد كه اوضاع آرام است  گزارش ميكنسولگري تبريز.  صورت گرفته است و بابلمشهد
ـ پخش اخبار كه تاكنون ضعيف بوده در حال حاضر كه در آستانه محـرم هـستيم از كـار                    2

خالف معمـول در  كه تلويزيون بـر ) اگر چه هرگز رسماً اعالم نشد   (رفت    انتظار مي . افتاده است 
به دليل حفظ )  و روز يازدهم محرم ـ مترجم  ـ عاشورا تاسوعا( دسامبر 11 الي 9طول سه روز 

  .ترين روزهاي محرم است تعطيل باشد شعائر ديني در اين سه روز كه از مهم
ـ       اما ديروز در رستوران تلويزيون بين      سـربازها  . ه وجـود آمـد    المللي برخوردي با سربازان ب

كتك خوردند و سپس به صورت واحدهاي مجهز نظـامي وارد محوطـه تلويزيـون شـده و بـه                 
المللي كار خود را ترك و اعالم  كردنـد كـه       كارگران تلويزيون بين  . احترامي كردند     كارمندان بي 

دادي از  انـدركاران ترتيبـي دادنـد تـا بـه وسـيله تعـ               دست. كنند   دسامبر اعتصاب مي   17تا روز   
مجريان از يك كانال به زبان فارسي برنامه پخش شود ولي اين افراد از يـك طـرف بـه وسـيله      

اند كه سر كار بروند و از طرف ديگر اعتصابيون            مقامات حكومت نظامي تحت فشار قرار گرفته      
. خواهد داشتبا شروع ماه محرم هر كس سر كار برود عواقب سختي كنند كه  آنها را تهديد مي  

المللـي   برنامه راديـو بـين   .  را فعال نگهداشت   توان تلويزيون ملي ايران     ميرتش معتقد است كه     ا
.  كـاهش پيـدا نمايـد      17 تـا    12ملي ايران ممكن است در همان فاصله زماني به سـاعات بـين              

  . گونه موزيك روز از آغاز محرم در شانزدهم دسامبر پخش نخواهد شد هيچ
در گذشته موزيك روز تنها در سه روز مقـدس از برنامـه راديـو تلويزيـون حـذف                 : نظريه(
نگاران برجسته به سفير گفت كه        يكي از روزنامه  . ها تغيير نكرده است     وضعيت روزنامه .) شد  مي

  .نمايد بازار به اعتصابيون دستمزد پرداخت مي
مقاديرشـان زيـاد    .  سالحها را توقيف كرده است     ـ دولت اعالم كرد كه در مشهد و رضائيه        3

نبود، همه آنها سه يا چهار دوجين اسلحه بود، اما در تأييد اينكه مخالفين به سالح دسـت پيـدا                    
  .شود انداز مسايل امنيتي محسوب مي  اند، خود يك عنصر جديد در چشم كرده
  از تهـران   سه داد و سلب مصونيت از سناتور علي رضـائي          ديروز تشكيل جل   ـ مجلس سنا  4

 وزير دادگستري دو اليحه قـانوني ارائـه         نجفي. را كه شديداً به فساد متهم است، تصويب نمود        
اش بـه جـاي بازرسـي شاهنـشاهي و            داد، يكي جايگزين كردن سازماني جديـد در وزارتخانـه         

  .اند گري دعوت به بازگشت مجدد قضاتي كه استعفاء داده يا بازنشسته شدهدي
 قضات اغلب به عنوان علت تـأخير عمـده بـراي پيگيـري مبـارزه                هيأتسازي    تهي: نظريه(

  ). ضدفساد عنوان شده است
ها  برداران ايراني كه به گفته بعضي   سناتورها همچنين در مورد ليست جنجالي مربوط به كاله        

يعني، سناتور مخالف گفت كه دولت      . اند، بحث كردند       هنگفتي پول را به خارج فرستاده      مقادير
نمايد، اما مردم به قـدري ايمانـشان را             و بانكهاي عمومي احتماالً اين دروغ را صد بار انكار مي          

  .اند كه آن را باور نخواهند كرد نسبت به دولت از دست داده
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  جانـشين انـصاري     دست دارد كه دكتر محمدعلي نابغ      اي در   ـ سفارت گزارش تأييد نشده    5
نابغ چندين پست كليدي در صنعت نفت داشـته         .  خواهد شد  مديرعامل شركت ملي نفت ايران    

او در  . سـت است از جمله در اين اواخر مدير اكتشاف و توليد شركت ملي نفـت ايـران بـوده ا                  
  .باشد حال حاضر يك مشاور مخصوص مي

كنـد       كه شاه را دعوت مي     سي در يك برنامه سراسري از سرمقاله تايمز لندن         بي  ـ راديو بي  6
  ملييعني شبيه به آنچه جبهه. (دهد گيري كند گزراش مي كه به نفع شوراي نيابت سلطنت كناره  

 و اينكه دولت ايران مصمم است تا دولت    سي  بي  همراه با انتقادات شديد از بي     ). كند  پيشنهاد مي 
ا مـانع   شـود تـ      مي  را مسئول بداند، اين رويداد احتماالً باعث فشار بيشتر ايران بر بريتانيا            بريتانيا

. چندين نماينده مجلـس و تلويزيـون ايـران شـديداً واكـنش نـشان دادنـد                . فعاليت شبكه گردد  
  .عمار خواندتسي را صداي اس بي  بيتلويزيون ملي ايران

اي بـه رئـيس جمهـور      نامـه دهد كه استادان دانشگاه اصفهان  گزارش مي  ـ كنسول اصفهان  7
   .فرستند كه در آن نسبت به حمايت او از شاه اعتراض شده است  ميكارتر

  سوليوان
  

  229سند شماره 
  بار ضدآمريكايي در ايران اقدامات خشونت

  :بار تعريف حوادث خشونت
يا وارد آوردن خـسارت بـه امـوال         اقداماتي كه به قصد وارد آوردن جراحت به اشخاص و           

  .گيرد صورت مي
 : كد رنگ
 اقدامات تروريستي منجر به فوت يا جراحت اتباع آمريكا:  آبي
 زا  حمالت با مواد منفجره آتش1978:  قرمز

 بار  ساير اقدامات خشونت1978:  مشكي
گـزارش نـشده    ] 1357 مهر   14[ 1978 اكتبر   6آمريكايي تا تاريخ      بار ضد   هيچ اقدام خشونت  

 بار بر ضـد منـافع آمريكـا         از آن زمان تا كنون به طور متوسط روزي يك حادثه خشونت            .است
 :صورت گرفته است، كه به اشكال زير بوده

 زا يا آتش زدن اموال  حمله با مواد آتش
  پرتاب سنگ

  حمالت فيزيكي
  تخريب اموال

 زلگذاري در منا  بمب
شـد و قربانيـان اكثـراً          درصد حوادث ضـدآمريكايي را شـامل مـي         40پرتاب سنگ بيش از     



390  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

   .ساكنين منازل يا خودروها بودند
هـاي    داد كه به صورت پرتـاب بمـب          درصد حوادث را تشكيل مي     25زا    حمله با مواد آتش   

 .زدن آنها بود زا يا ريختن مواد قابل اشتعال بر روي خودروها و آتش آتش
 بار ند حوادث خشونت رو

 . حوادث ضدآمريكايي در ماه نوامبر سه برابر اكتبر بود
 .زا  فزايش شديد حمالت با مواد آتش

 . تعداد حمالت فيزيكي نيز سه برابر شده است
 . نوامبر صورت گرفت5 و 4 بيشترين حمالت ضدآمريكايي در روزهاي 

 : الگوي بروز حوادث
  .مريكايي در آن ساكن بودند شاهد بيشترين حوادث بودمناطقي كه بيشترين تعداد آ

  .هاي معمولي وجود دارد بار تا آزار و اذيت تري در مورد حوادث خشونت اطالعات مفصل
                    اقدامات ضدآمريكايي در تهران        

 ١٩٧٨ نوامبر30 اكتبر تا 6                               
  

  تعداد كل   ماه  ت رويدادماهي
    نوامبر  اكتبر  

  آتش زدن
  منازل
  خودرو

  
1  
1  

  
3  
8  

  
4  
9  

  پرتاب سنگ
  به اشخاص
  به اموال

  
3  
7  

  
2  
9  

  
5  
16  

  حمله فيزيكي
  به افراد

  به خودروها

  
1  
1  

  
4  
3  

  
5  
4  

  تخريب اموال
  منازل

  خودروها

  
0  
0  

  
1  
6  

  
1  
6  

  پرتاب بمب به منازل
  عمل نكرده
  عمل كرده

  
0  
0  

  
1  
2  

  
1  
2  

  53  39  14  جمع كل



391    روزشمار انقالب اسالمي

  اهداف حمالت                            
  

  كل قربانيان  هدف  ماهيت رويداد
حمله با مواد 

  زا آتش
    7  خودروي شخصي

    5  منازل  
    2  خودروهاي شركتي  
    1  تاكسي  
  16  1 خودروي دولتي  

  اتوبوس كارگران قراردادي  پرتاب سنگ
  منازل مسكوني
 نيروي اتوبوس كاركنان

  هوايي آمريكا
  خودروي شخصي
  خودروي دولتي

  هاي اداري ساختمان
  اعضاي ارتش

  اعضاي خانواده پيمانكاران
  اعضاي خانواده نظاميان

  تاكسي

13  
4  

  
3  
3  
2  
2  
2  
2  
1  
1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
33  

  خودروي شخصي  حمالت
شهروندان غيرنظامي 

  آمريكايي
  اراتوبوس كارگران پيمانك
  اعضاي خانواده نظاميان

 تاكسي

7  
  
4  
1  
1  
1  

  
  
  
  
  
14  

  منازل  بمبگذاري
 خودروي شخصي
  خودروي دولتي

  هتل

3  
4  
2  
1  

3  
  
7  

  73     كل
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   حوادث ضدآمريكايي در اصفهان                                
   1978 نوامبر 27 سپتامبر تا 26                                     

  
  جمع كل  ماه  ماهيت رويداد

    نوامبر  اكتبر  سپتامبر  
  زا حمله با مواد آتش
  منازل

  خودروها

  
1  
1  

  
1  
5  

  
2  
18  

  
4  
23  

  پرتاب سنگ
  به اشخاص
  به اموال

  
1  
0  

  
0  
3  

  
5  
2  

  
6  
5  

  حمالت فيزيكي
  به اشخاص
  به خودرو

  
0  
0  

  
1  
3  

  
1  
0  

  
2  
3  

  بمبگذاري
  ناموفق
  موفق

  
0  
1  

  
0  
1  

  
1  
1  

  
1  
3  

  1  1  0  0  ريب اموالتخ
  48  31  14  3  جمع كل

  
  اهداف حمالت                                           

  
  كل قربانيان  هدف  ماهيت رويداد

    25  خودروي شخصي  زا حمله با مواد آتش
    2  ها رستوران  

    2  منازل  
  30  1  پاركينگ خودروها  

   اعضاي خانواده پيمانكاران  پرتاب سنگ
3  

  

    3 كنان پيمانكاركار  
    2 فرزندان پيمانكاران  
    2 ها اتوبوس  
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    2  ها ساختمان  
    1 منازل  
  14  1 خودروي شخصي  

    1 اتوبوس كارگران پيمانكار  بمبگذاري
    1 كلينيك  
    1  منازل  
  4  1 پاركينگ خودروها  

    2 خودروي شخصي  حمالت 
    1 اتوبوس مدرسه  
اعضاي خانواده كاركنان   

 فاعوزارت د
1    

  5  1 پيمانكار  
  1  1 منازل  تخريب اموال

  54     جمع كل 

  
  حوادث ضدآمريكايي در شهرهاي ديگر ايران                        

  1978  اكتبر و نوامبر                                            
  

  تعداد كل   ماه  محل رويداد
    نوامبر  اكتبر  
  2  0  2  آبادان
  1  1  0  اهواز
  1  0  1  بوشهر
  2  0  2  ايالم

  1  0  1  خاتمي آب
  2  0  2  كرمانشاه
  1  1  0  مشهد
  1  1  0  سنندج
  1  1  0  سمنان
  2  1  1  شيراز

  14  5  9  جمع كل
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  تعداد كل   ماه  ماهيت رويداد
    نوامبر  اكتبر  
  پرتاب سنگ

  به اموال
  به اشخاص

  
3  
1  

  
0  
1  

  
3  
2  

  تيراندازي
  به اشخاص
  به اموال

  
0  
0  

  
0  
1  

  
0  
1  

  زا حمله با مواد آتش
  به منازل

  به خودروها

  
1  
0  

  
1  
2  

  
2  
2  

  حمالت
  به اشخاص 
  خودروها

  
1  
1  

  
0  
0  

  
1  
1  

  1  0  1  تخريب اموال
  1  0  1  تظاهرات ضدآمريكايي

  14  5  9  جمع كل
  

  اهداف حمالت                                           
  

  كل قربانيان  هدف  ماهيت رويداد
    3  خودروهاي شركتي  زا حمله با مواد آتش

    1 خودروي شخصي  
    1  منازل  
    1  دفاتر  
    4 پيمانكاران  
    1 ي شركتيخودروها  
اتوبوس كارگران   

 پيمانكاري
1    

  7  1 منازل  
  1  1 خانه تيمي  تيراندازي
    3 اعضاي خانواده پيمانكاران  حمالت

  4  1 خودروهاي شركتي  



395    روزشمار انقالب اسالمي

  1  1 كانون ايران و آمريكا  تخريب اموال
  19     جمع كل 

  
  آمريكايي در تهران ار ضدب اقدامات خشونت                        

  

شماره
س  قرباني  حادثه  محل  تاريخ  

رفران
  

 182. ، خ13.ش   اكتبر6  1
  غربي

تكه كاغذي مشتعل به داخل صندوق 
  پست انداخته شد

پرسنل نيروي 
  هوايي آمريكا

205  

نزديك محل    اكتبر 12  2
سكونت رييس 
  هيئت مستشاري

بر ضد او ) 8(اد كمي از مردم تعد
  زدند و سنگ پرتاب كردند فرياد مي

سرهنگ 
  نيروي هوايي

220  

 و 37. خ   اكتبر18  3
  زاگرس

 ساله را 13يك ايراني يك دختر بچه 
  مورد ضرب و شتم قرار داد

اعضاي 
  خانواده

229  

شناسايي   را شكستندشيشه پنجره منزل   شناسايي نشده   اكتبر23  4
  نشده

232  

 اتوبوس حامل كارمندان 11با سنگ به   دوشان تپه   اكتبر23  5
  حمله شد

كاركنان 
شركت 
  الكهيد

233  

پرتاب سنگ به سوي همسر يكي از   شناسايي نشده   اكتبر24  6
  كاركنان

  BHI 234كارمند 

مردم تاكسي حامل سه زن آمريكايي را   خيابان اليزابت   اكتبر24  7
برگرداندند و آن را آتش زدند، زنان 

  فوق از صحنه گريختند

اعضاي 
 BHIخانواده 

234  

پرتاب سنگ به سوي اتوبوس كاركنان   اليزابت. خ   اكتبر24  8
TRW 

  TRW 234كاركنان 

پاركينگ    اكتبر28  9
ري هيئت موتو

مستشاري 
  نظامي آمريكا

پرتاب سنگ به سوي پرسنل نظامي 
  شدند  كه وارد محوطه ميآمريكا

پرسنل نظامي 
  آمريكا

236  

 در دوشان تپه   اكتبر28  10
  خ پدرثاني

وس حامل  اتوب3پرتاب سنگ به سوي 
  پرسنل نيروي هوايي آمريكا

 نيروي پرسنل
  هوايي آمريكا

237  

پرتاب سنگ به سوي خودروي نيروي   پدر ثاني. خ   اكتبر 28  11
  هوايي آمريكا

سرهنگ دوم 
  آمريكايي

237  

 و شهرداري. خ   اكتبر28  12
  نارمك

پرتاب سنگ به سوي اتوبوس كاركنان 
  شركت الكهيد

كاركنان 
شركت 

237  
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  الكهيد
پرتاب سنگ به سوي اتوبوس حامل   سمنگان. خ   اكتبر28  13

  سنل نظامي آمريكاپر
پرسنل نظامي 

  آمريكا
237  

كنندگان با مشت و لگد به جان  تظاهر  دوشان تپه   اكتبر28  14
  يك خودرو افتادند

غيرنظامي 
وابسته به 
  وزارت دفاع

237  

 به خودروي از آتش حمله با بمب  شمال تهران   نوامبر1  15
  متعلق به يك شركت آمريكايي

LSC 251  

سرهنگ دوم  خودروي شخصيآتش زدن يك    هنگامه30. ش   نوامبر 1  16
  آمريكايي

248  

جراحات /حمله فيزيكي به شخص  كامرانيه/نياوران   نوامبر1  17
  جزيي

كاركنان 
ت شرك

  الكهيد

249  

وارد آمدن خسارت به ساختمان بر اثر  ABIساختمان    نوامبر 4  18
  پرتاب سنگ

ABI 251  

ساختمان    نوامبر4  19
GT&E 

وارد آمدن خسارت به ساختمان بر اثر 
  پرتاب سنگ

GT & E 251  

هتل    نوامبر 4  20
  كنتينانتالنتريا

شاپ هتل حمله  مردم به البي و كافي
  و آنجا را غارت كردند

هتل 
  نتركنتينانتاليا

251  

پرتاب سنگ به سوي خودروها از    دوشان تپه   نوامبر 4  21
  سوي تظاهركنندگان 

كاركنان 
شركت 
  سيلوانيا

251  

پرتاب سنگ به سوي خودروها از   دوشان تپه   نوامبر 4  22
  سوي تظاهركنندگان

كاركنان 
شركت 
  الكهيد

251  

پرتاب سنگ به سوي تاكسي از سوي   دوشان تپه   نوامبر 4  23
  تظاهركنندگان

كاركنان 
شركت 

  آمريكن پان

251  

خودرويي در منزل مدير شركت    مينا نئون23.ش   نوامبر 4  24
  سوزانده شد

LSC 251  

تظاهركنندگان اتوبوس حامل كاركنان   بولوار اليزابت   نوامبر 4  25
را متوقف و خسارات زيادي به آن 

  وارد كردند

  BHI 251ركنان كا

ساختمان    نوامبر5  26
شركت 

الكترونيك ديتا 
  سيستمز

اشغال ساختمان توسط كاركنان ايراني 
  و كتك زدن كاركنان آمريكايي

كاركنان 
 EDSشركت 

254  
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ولت ايران مورد كاركنان آمريكايي د  وزارت كار   نوامبر 5  27
  ضرب و شتم قرار گرفتند

كاركنان 
  آمريكايي

254  

 4جمعيت خودرويي را كه حامل   تخت طاووس   نوامبر 5  28
آمريكايي بود متوقف كردند و گفتند 

  خواهند آمريكايي را بكشند كه مي

 كارمند 2
شركت 
 2 و استنويك

كارمند 
 USN شركت

254  

پاركينگ    نوامبر 5  29
موتوري هيئت 

مستشاري 
  نظامي آمريكا

 5تظاهركنندگان با مشت و لگد بر 
  ها كوبيدند خودروي حامل آمريكايي

نظاميان 
  آمريكا

256  

 كوچه 10. ش   نوامبر 7  30
1  

پرتاب دو كوكتل مولوتوف به داخل 
  خانه

كاركنان 
  ويلموبيل ا

260  

 كاركنان  پرتاب كوكتل مولوتوف به داخل خانه   پورداد18. ش   نوامبر 7  31
نيروي هوايي 

  آمريكا

260  

 مينا 23. ش   نوامبر 7  32
  نئون

پرتاب دو كوكتل مولوتوف به داخل 
  هاي همجوار آپارتمان

كارمند 
 LSCشركت 

260  

، 16كوچه    نوامبر 8  33
. ، خآپادانا

  نوبخت

ديناميتي با فتيله سوخته در بالكن خانه 
  پيدا شد

  BHI  260كارمند 

  BHI 276 كارمند 3  خودروي شخصيآتش زدن سه   شناسايي نشده   نوامبر 16  34
احتماالً ترقه به سوي منزل پرتاب   دآبا رستم/چيزر   نوامبر 17  35

  شود شود و در خارج منفجر مي مي
كاركنان 
شركت 
  الكهيد

276  

 20 تا 18  36
  نوامبر

 عرب، 17. ش
  خ شقايق

 سوي منزل دوبار پرتاب سنگ به
  ها مسكوني و شكستن پنجره

  LSC 280كارمند 

نزديك سفارت    نوامبر20  37
  آمريكا

يك گلوله به طرف همسر يكي از 
  اتباع آمريكايي پرتاب شد

 اعضاي
خانواده اتباع 
  آمريكايي

280  

 Det 30 DAF خودروي شخصيآتش زدن   7 كوچه 77   نوامبر 21  39

Civ 

280  

كه كنار  (خودروي شخصيآتش زدن   7 كوچه 77   نوامبر21  40
  خودروي باال پارك شده بود

Det 30 DAF 

Civ  
280  

حمله با سنگ به قرباني كه موجب مو   خيابان جردن   نوامبر 21  41
  اش شد برداشتن استخوان گونه

همسر كارمند 
 BHIشركت 

280  

  289كارمند پرتاب سنگ به داخل اتاق خواب از   شناسايي نشده   نوامبر24  42
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 LSCشركت   پنجره
كارمند    منزل با سنگ3شكستن پنجره   منطقه فرمانيه   نوامبر24  43

 LSCشركت 
289  

سلطنت /دولت   نوامبر25  44
  آباد

عضو غير   خودروي شخصيالستيك پاره كردن 
نظامي هيئت 
مستشاري 
  نظامي

289  

خودروي اصابت آجر به كاپوت   رستم آباد. خ   نوامبر27  45
   در حال حركتشخصي

SFC, USA 293  

استوار   پنچر كردن دوالستيك  كوچه ميهن   نوامبر 27  46
  آمريكايي

293  

پنچر كردن دو الستيك خودروي   كامران/كامروا  مبر نوا28  47
  متعلق به دولت آمريكا

سروان 
  آمريكايي

293  

/ كوچه شيرين   نوامبر28   48
  دولت

ق  الستيك خودروي متعل4پنچر كردن 
  به دولت آمريكا

عضو 
غيرنظامي 

وزارت دفاع 
  آمريكا

293  

 28. ش   نوامبر28  49
  شيرين.خ

 الستيك خودروي 4پنچر كردن 
  شخصي

سروان 
  آمريكايي

293  

 الستيك خودروي 2ر كردن پنچ  دولت/قيطريه   نوامبر28  50
  شخصي

شناسايي 
  نشده

293  

، كوچه 46ش    نوامبر30  51
188  

ريختن نفت به روي سقف، كاپوت و 
پيدا . هاي خودروي دولتي الستيك

  . شدن چند چوب كبريت سوخته

SFC, USA 293  

راهي منفجره به داخل منزل  پرتاب سه   پارس34. ش   نوامبر30  52
نفجر شدن از طريق پنچره كه پس از م

جراحاتي سطحي به دو آمريكايي وارد 
  شد

USA CWO2, 

USDA SGT 

298  

  
   تهران-1978اقدامات ضد آمريكايي در سال                          

  
 قرباني  حادثه  محل  تاريخ

س
رفران

 

شركت  PSGآميز از  نامه تهديد  دفاتر گرومان   ژانويه8
 گرومان

012  

  094كانون   گذاري تهديد به بمبكانون آموزشي ايران و    مه10
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آموزشي ايران   آمريكا
 و آمريكا

الوون   كثيف كردن با رنگ  شناسايي نشده   مه 13
  پتروليوم

102  

 14 و 13
  مه

با اسپري بر » مرگ بر شاه«نوشتن   شناسايي نشده
   خودروي متعلق به آمريكا3روي 

شناسايي 
  نشده

102  

يك ايراني به سوي دو زن آب دهان   دوشان تپه   ژوئن6
  كند پرت مي

اعضاي 
خانواده هيئت 

مستشاري 
  نظامي

113  

  113  آمرينك پان  تهديد تلفني  آمريكن پاندفتر    ژوييه23
باشگاه تهران   پرتاب آجر  تهران پارس   اوت9

  پارس
132  

سرهنگ دوم   پرتاب تخم مرغ  نياوران   اوت12
  ييآمريكا

132  

 ايراني يك خودروي 30 تا 20  مركز تهران   اوت 16
  كنند آمريكايي را تهديد مي

سرهنگ 
  آمريكايي

143  

سرگرد نيروي   هاي تلفني تهديد  شناسايي نشده   اوت 21
  هوايي آمريكا

143  

سرگرد   تهديد تلفني  شناسايي نشده   اوت22
  آمريكايي

143  

  145  ام.بي.آي  گذاري تهديد تلفني به بمب  ام.بي.دفاتر آي   اوت27
شركت سوالر   گذاري تهديد تلفني به بمب  دفتر سوالرتوربين   اوت 28

  توربين
145  

شركت   گذاري تهديد تلفني به بمب  ندفاتر گروما   اوت29
  گرومان

145  

شركت   تهديد با نامه  دفاتر الكهيد   اوت 29
  الكهيد

154  

-موريسون  تهديد تلفني  شناسايي نشده   سپتامبر3
  نودسون

154  

تظاهركنندگان در حال حمل   شناسايي نشده   سپتامبر8
 را به كشتن هايي كه آمريكا پالكارت

  كند ها متهم مي ايراني

شناسايي 
  نشده

162  

 يادداشت كه روي آن نوشته شده 3  شناسايي نشده   سپتامبر9
ظرف » ات برگرد يانكي به خانه«بود 

اعضاي 
خانواده افسر 

173  
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نيروي هوايي   د ساعت در منزل يافت ش24
  آمريكا

12 
  سپتامبر

پيمانكار   يادداشت تهديدآميز  شناسايي نشده
دفاعي 
  آمريكايي

173  

12 
  سپتامبر

در ترافيك رانندگان ديگر فرياد زدند   شناسايي نشده
  »ات برگرد يانكي به خانه«

اعضاي 
خانواده افسر 
ي نيروي هواي
  آمريكا

173  

17 
  سپتامبر

مركز مخابرات هيئت 
مستشاري نظامي 

  آمريكا

هاي باند ليبرال ناسيونال  اعالميه
  فرزندان ايران پيدا شد

هيئت 
مستشاري 
  نظامي

175  

22 
  سپتامبر

مدرسه   گذاري  تهديد تلفني به بمب2  ها مدرسه آمريكايي
  ها آمريكايي

185  

22 
  سپتامبر

  BHI 185كارمند   آميز يادداشت تهديد   كوچه پروين10. ش

24 
  سپتامبر

بيمارستان   نامه تهديدآميز  ها بيمارستان آمريكايي
  ها آمريكايي

185  

24 
  سپتامبر

سفارت   آميز نامه تهديد  سفارت آمريكا
  آمريكا

190  

24 
  سپتامبر

سفارت   يادداشت ضد آمريكايي  سفارت بريتانيا
  بريتانيا

190  

30 
  سپتامبر

  197  ارتش آمريكا  تهديد تلفني به مرگ  خانه تيمي نياوران

  BHI 220  گذاري تهديد تلفني به بمب BHIساختمان    اكتبر16
پاشيدن رنگ قرمز به شيشه و   138. خ   اكتبر21

  هاي جلوي خودرو  چراغ
كارمند 

آمريكايي 
  پشتيباني

232  

كارمند   آميز نامه تهديددريافت   شناسايي نشده   اكتبر22
شركت 

دانلد  مك
  داگالس

232  

به فارسي » مرگ بر شاه«نوشتن شعار   شميران/سوفا   اكتبر 23
  بر روي خودروي شخصي

استوار نيروي 
  هوايي آمريكا

234  

  234شناسايي زنند مرگ بر  تظاهركنندگان فرياد مي  دوشان تپه   اكتبر24



401    روزشمار انقالب اسالمي

  نشده  آمريكا
بر روي خودرويي نوشته  JMحروف   شناسايي نشده   اكتبر 24

  شده است
كارمند 

كنسولگري 
  آمريكا

232  

هاي ضدآمريكايي  عالميهپخش ا  شناسايي نشده   اكتبر24
  توسط جمعيت

شناسايي 
  نشده

234  

هاي  آپارتمان   اكتبر25
  شهرداري

شناسايي   » يانكي لعنتي«هاي  پخش كارت
  نشده

234  

ها و دزديدن  خالي كردن باد الستيك  شناسايي نشده   اكتبر28
  دستگاه پخش خودرو

كارمند 
  گرومان

238  

مدرسه   گذاري آميز به بمب يادداشت تهديد  آمريكاييدبيرستان    اكتبر28
  آمريكايي

237  

خدمتكار به زن يكي از پرسنل   شناسايي نشده   اكتبر28
ها را   فرزندان ايرانيگويد كه سيا مي

ها بايد  كشته است، و آمريكايي
  مواظب خودشان باشند

عضاي ا
خانواده 
كارمند 
شركت 
  الكهيد

237  

 31 تا 28
  اكتبر

پرسنل آمريكايي چند كارت كه بر   شناسايي نشده
پيدا » يانكي لعنتي«آنها نوشته شده 
  كنند مي

پرسنل 
  آمريكايي

247  

 31 تا 29
  اكتبر

سفارت   نوشتن شعار بر روي ديوار سفارت  سفارت آمريكا
  آمريكا

247  

-كانون ايران  گذاري تهديد به بمب   آمريكا-كانون ايران   نوامبر 1
  آمريكا

249  

نزديك مركز هيئت    نوامبر3
   مستشاري نظامي

  LSC 251  پاشي به خودروي شركت رنگ

شركت آمريكايي بل   مبر نوا4
  اينترنشنال

  ABI 251  گذاري تهديد به بمب

  Hilton Hotel  251  گذاري تهديد به بمب  هتل هيلتون   نوامبر5
  GT&E 251  گذاري تهديد به بمب GT&E   نوامبر5
هركنندگان شعارهاي ضد شاه و تظا AMCCنزديك    نوامبر5

ي  ضد كارتر بر روي ديوار خانه
  ها نوشتند آمريكايي

شهروندان 
 آمريكايي

254  

تظاهركنندگان دست به ارعاب   شناسايي نشده   نوامبر5
  همسران شهروندان آمريكايي زدند

اعضاي 
خانواده هاي 

254  



402  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

 آمريكايي
 و كننده با چوب  تظاهر400 تا 300  خانه تيمي   نوامبر5

آجر روبروي خانه تيمي جمع 
  شوند مي

  255 ارتش آمريكا

يادداشت تهديدآميز از زير در به   تهران پارس    نوامبر6
  داخل خانه انداخته شد

  257 ارتش آمريكا

نوشتن شعارهاي ضد شاه بر روي    كوچه كوشيان19ش    نوامبر6
  ها هديوار خان

سرهنگ 
 آمريكايي

257  

نوشتن شعارهاي ضد شاه بر روي    قيطريه104   نوامبر 6
  خودروي شخصي

سرگرد نيروي 
 هوايي آمريكا

257  

در » يانكي لعنتي«هاي  پخش كارت  شناسايي نشده   نوامبر7
  مناطق مسكوني

  257  پرسنل5

  USN 257ده فرمان  هاي تهديدآميز تلفن  شناسايي نشده   نوامبر 7
بر روي » مرگ بر شاه«نوشتن شعار    كانسمه3.ش   نوامبر7

  ديوار
وابسته نيروي 

 دريايي
257  

اعضاي   آميز هاي تهديد تلفن   كوچه نيام38   نوامبر 7
خانواده 

پرسنل نيروي 
 هوايي آمريكا

257  

اعضاي   هاي تهديدآميز تلفن   كوچه نيام38   نوامبر8
خانواده 

پرسنل نيروي 
 هوايي آمريكا

257  

اعضاي   آميز تلفن تهديد   بوستان5ش    نوامبر9
خانواده 

پرسنل نيروي 
 هوايي 

266  

معلم وزارت   تهديد  شناسايي نشده   نوامبر9
 دفاع

266  

آميز براي دو   يادداشت تهديد2ارسال   بلوار اليزابت   نوامبر14
  كارمند

كارمندان 
الكترونيك 
 ديتا سرويس

276  

كارگر پمپ بنزين به صورت قرباني   متر.  خ45. ش   نوامبر14
  سيلي زده است

اعضاي 
خانواده 
  آمريكايي

276  
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  280  كارمند الكهيد  آميز يادداشت تهديد   قنبر23. ش   نوامبر 16
سرگرد نيروي   آميز يادداشت تهديد  شناسايي نشده   نوامبر16

  هوايي آمريكا
276  

راننده در مورد خشونت عليه   تاكسي    نوامبر17
  دهد ها هشدار مي آمريكايي

  USN 276فرمانده 

بر » مرگ بر آمريكا«نوشتن شعار   سايي نشدهشنا   نوامبر17
  ديوار خانه مسكوني

سروان نيروي 
  هوايي آمريكا

276  

اعضاي   آميز تلفن تهديد  شناسايي نشده   نوامبر18
خانواده 
كارمند 

غيرنظامي 
  وزارت دفاع

276  

  276  كارمند الكهيد  نامه تهديد آميز از صاحبخانه  ييكيا.  خ14. ش   نوامبر18
  280  كارمند الكهيد  تلفن تهديدآميز  شناسايي نشده   نوامبر19
 كارمند 2  آميز  تلفن تهديد2  شناسايي نشده   نوامبر19

LSC 
280  

استوار نيروي   تهديدآميزتلفن   شناسايي نشده   نوامبر 20
  هوايي آمريكا

280  

  LSC 280  آميز تلفن تهديد LSCشركت    نوامبر20
پرسنل   تلفن تهديدآميز  شناسايي نشده   نوامبر21

غيرنظامي 
  وزارت دفاع

280  

» ات آمريكايي برو به خانه«مله ج  دوشان تپه   نوامبر22
  روي صفحه كامپيوتر

---  280  

با اسپري » مرگ بر شاه«نوشتن شعار    دشتسان7. ش   نوامبر22
  بر روي كاپوت خودروي شخصي

سرهنگ دوم 
نيروي هوايي 

  آمريكا

280  

  LSC 289كارمند   آميز يادداشت تهديد  يوشمحله دار   نوامبر24
آميز  پيدا كردن يك يادداشت تهديد   كوچه بوستان9. ش   نوامبر 24

  بر روي خودروي شخصي
سرگرد نيروي 
  هوايي آمريكا

289  

يادداشت تهديدآميز بر روي چسباندن    بوستان4. ش   نوامبر 25
  ديوار

پرسنل 
غيرنظامي 

DAF 

289  

آميز  هاي تهديد  آمريكايي تلفن3  شناسايي نشده   نوامبر23
  كنند دريافت مي

شهروندان 
  آمريكايي

293  
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سرگرد نيروي   نوشتن شعارهاي ضد شاه بر ديوار  دآبا محله رستم   نوامبر26
  هوايي آمريكا

289  

دفتر شركت بيمه    نوامبر26
  آمريكايي

شركت بيمه   سوزي با تلفن تهديد به آتش
  آمريكايي

293  

يانكي «يي با شعار ها پخش كارت   گلستان7. ش   نوامبر 27
  ها توسط ايراني» لعنتي

---  289  

اعضاي   آميز نامه تهديد  شناسايي نشده   نوامبر 27
خانواده افسر 
نيروي هوايي 
  آمريكايي

289  

  LSC 293كارمند   آميز نامه تهديد  شناسايي نشده   نوامبر28
  USN LCDR 293  آميز نامه تهديد   كوچه آريا17. ش   نوامبر29
تهديد به آتش زدن محله سكونت   2  گلستان67. ش   نوامبر 29

  پرسنل
هاي  خانواده

ساكن در 
  محله

293  

پاركينگ موتوري    نوامبر 29
هيئت مستشاري 
  نظامي آمريكا

هايي  رانياين شايعه پخش شد كه اي
كنند  ها كار مي كه براي آمريكايي

  كشته خواهند شد

هيئت 
مستشاري 
  نظامي آمريكا

293  

  
  اصفهان                                                     
  1978هاي ضدآمريكايي در سال  فعاليت                                

  
رفران قرباني  حادثه  تاريخ 

 س

  DUPONT 091  آميز نامه تهديد   آوريل23
كنسولگري   گذاري تهديد به بمب   اوت 1

 آمريكا
127  

غيرنظامي   زا تهديد به حمله به خودرو با بمب آتش   اوت3
 آمريكايي

29  

  FAT 4 139  سوزي تهديد به آتش    اوت15
14 

  سپتامبر
مورد كانون ايران و آوري اطالعات در  فردي سعي در جمع

   داشتآمريكا
IAS 165  

كنند كه به مناسبت روز تولد شاه  تظاهركنندگان تهديد مي   اكتبر17
  ها را خواهند كشت آمريكايي

  BHI 235كارمند 
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  BHI 229  گذاري تهديد تلفني به بمب   اكتبر21
آميز بر روي يك خودروي  دداشت تهديدپيدا شدن دو يا   اكتبر24

  شخصي 
  BHI 235كارمند 

اعضاي   شود همسر يك آمريكايي با تلفن تهديد به مرگ مي   اكتبر24
خانواده 

  BHIكارمند 

235  

  BHI 236كارمند   تهديد تلفني به مرگ   اكتبر24
همسر پرسنل    به مرگتهديد تلفني   اكتبر 24

 آمريكايي
235  

پرسنل نيروي   هاي تهديدآميز يادداشت   اكتبر25
 هوايي آمريكا

235  

 25ها را بعد از  گويند كه آمريكايي ها مي ها به آمريكايي ايراني   اكتبر25
   خواهند كشت1978اكتبر 

  BHI 235كارمند 

 محل امني براي گويند كه اصفهان مي AFOSIر ها به مامو ايراني   اكتبر26
  ها نيست آمريكايي

پرسنل نيروي 
 هوايي آمريكا

238  

  BHI 249كارمند   ارسال نامه تهديدآميز به صاحبخانه يك آمريكايي   نوامبر1
  BHI 249كارمندان   بخانه پرسنل آمريكايي صاح3ارسال نامه تهديدآميز به    نوامبر 1
  BHI 250كارمند   آميز بر روي خودروي شخصي پيدا شدن يك نامه تهديد   نوامبر 1
كنند خودروي اعضاي خانواده يك  تظاهركنندگان تالش مي   نوامبر4

  كارمند آمريكايي را متوقف كنند
  BHI 257كارمند 

يانكي به «مردم به سوي يك سروان آمريكايي فرياد زدند    نوامبر4
  »ات برگرد خانه

سروان 
  آمريكايي

250  

 استاد 10  هاي تهديد به مرگ يادداشت   نوامبر7
آمريكايي 
  دانشگاه

264  

  BHI 266كارمند   آميز يادداشت تهديد   نوامبر9
  BHI 266  ذاريگ تهديد به بمب   نوامبر9
  BHI  274كارمند   تهديد لفظي    نوامبر13
  BHI  274كارمند   نامه تهديدآميز   نوامبر15
  BHI  276كارمند   تهديد تلفني به منفجر كردن خودرو   نوامبر15
غيرنظاميان   ي در منطقه مسكونيهاي ضدآمريكاي توزيع اعالميه   نوامبر15

  آمريكايي
276  

  BHI  276كارمند   پيدا شدن يادداشت تهديدآميز در بيرون از منزل   نوامبر15
  BHI  276كارمند   يادداشت تهديدآميز   نوامبر16
  276غيرنظاميان   اي ضدآمريكايي توزيع نامه زنجيره   نوامبر16
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  آمريكايي
  BHI  276كارمند    دودكش منزل مسكونيگذاشتن بشكه قير بر روي   نوامبر17
گوشتي كه سوزن در آن كرده بودند جلوي سگ خانگي يك    نوامبر17

  آمريكايي پرتاب شد
  BHI  276كارمند 

شركت   آميز مبني بر آتش زدن ساختمان  تلفن تهديد3   نوامبر21
  گرومان

285  

جوم ها ه گويد كه به خانه آمريكايي يك مال به پيروانش مي   نوامبر22
  ببرند و اسباب و اثاثيه آنها را به خيابان بريزند و آتش بزنند

غيرنظاميان 
  آمريكايي

289  

  BHI  280كارمند   آميز  تهديد تلفن   نوامبر22
باشگاه   گذاري تهديد تلفني به بمب   نوامبر 23

  كارد پلي
285  

  BHI 285كارمندان  كنند ميز دريافت ميآ هاي تهديد يادداشت BHI كارمند 4   نوامبر 23
24/25 

  نوامبر
  BHI  289كارمندان    يادداشت تهديدآميز16

جوانان ايراني سوار بر خودروهايشان در شهر شعارهاي    نوامبر25
  دهند ضدآمريكايي سر مي

غيرنظاميان 
  آمريكايي

289  

وبوس مدرسه كودكان آمريكايي كه خالي هاي ات شكستن شيشه   نوامبر26
  در محلي پارك بود

غيرنظاميان 
  آمريكايي

289  

  BHI 289كارمند   هاي تهديدآميز تلفن   نوامبر26
  BHI  293كارمند   هاي تهديدآميز تلفن   نوامبر 27
  BHI 293كارمند   شخصيآميز بر روي خودروي   يادداشت تهديد2پيدا شدن    نوامبر29

  
  1978هاي ضدآمريكايي در شهرهاي كوچك در سال  فعاليت                       

  
 قرباني   حادثه   محل  تاريخ

س
رفران

 

كارمند جنرال   يادداشت تهديدآميز  بوشهر   اكتبر22
  الكتريك

232  

دانشجويان خواستار خروج همه   مشهد   اكتبر24
  شوند خارجيان از ايران مي

غيرنظاميان 
  آمريكايي

234  

گذاري در باشگاه  تهديد به بمب  شيراز   اكتبر 25
  ها آمريكايي

 USAFتيم 

TAFT 
236  

اي كه به خارجيان  پيدا شدن اعالميه  اهواز   25
 78 دسامبر 1 تا تاريخ هدد ر ميهشدا

غيرنظاميان 
  آمريكا

234  
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ايران را ترك كنند وگرنه كشته 
  خواهند شد

كارمندان    خانواده3تلفن تهديدآميز به   شيراز   نوامبر27
  وستينگهاوس

293  

  
  230سند شماره 

  1357 ـ آذر 78دسامبر   
  )1شماره (سته دريايي اطالعات جاري بخش واب

  ـ تظاهرات1
اين تظاهرات ظـاهراً بـه      .  رخ داد  1500 تا   1200 دسامبر تظاهراتي بين ساعات      3ـ روز    الف

مناطقي كه بنا به گـزارش تظـاهرات در آنهـا        . اند  سازمان يافتگي تظاهرات دو روز گذشته نبوده      
 متـري نزديـك     45،  ، تخت طاووس  ، كوروش كبير  ، جردن ، پهلوي روزولت: رخ داده عبارتند از   
  .هتل اينترناسيونال

 دسامبر بـه وقـوع      3 شب   1930ـ بنا به گزارش تظاهرات كوچكي هم در حدود ساعت             ب
شود در سراسـر مركـز شـهر صـداي شـعارها و فريادهـاي مـردم بـه گـوش                       گفته مي . تپيوس
 شروع شد كه بـا      21:45 رخ داد در ساعت      تظاهراتي كه در شمال محله دولت     . رسيده است   مي

  . گرديدزمان هم 22:15خاموشي ساعت 
 نفـر   2 نفـر كـشته،      5:  دسـامبر عبارتـست از       2ـ آمار رسمي دولت براي تظـاهرات روز          ج

هـاي سـه روز       منابع بيمارستاني و مخالفين تعداد تلفات و زخمي       .  نفر بازداشتي  145مجروح و   
  .كنند گذشته را بيش از چند صد نفر ذكر مي

رسد كه تظاهركنندگان هم در پاسخ به آتش سربازان به آنها             ـ شايعات زيادي به گوش مي      د
  .اند تيراندازي كرده

اكبر و پخش نوارهاي مذهبي به مردم  گويد كه عناصر ناراضي با فريادهاي اهللا  ـ دولت مي  ه
  .كنند تا شعارهاي ضدحكومتي بدهند آنگاه مردم را وادار مي. بخشند تشكل مي

  
  ـ تهديدات و خطرها2

 20 جهت تجديد اخبار گـزارش داده كـه در روزهـاي بـين                در اصفهان  BHI افسر امنيتي    -الف
  . به آتش كشيده شدندBHI دسامبر، پنج خودروي متعلق به كاركنان 2وامبر تا ن

  
  ـ اقتصاد3

 دسامبر اعالم كرد كه كارگران و كاركنان صـنعت نفـت            3روز  ) معارضين(ـ اپوزيسيون     الف
 هـزار  4000صحيح باشد، توليد حدود اگر اين خبر . اند  دست به اعتصاب زده   در جزيره خارك  
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  .بشكه نفت در روز در معرض خطر قرار گرفته است
اند كـه     شود رهبران مذهبي سياست خود درباره قطع برقها را طوري تغيير داده              گفته مي  -ب

بر اساس اين گزارش از ايـن پـس قطـع بـرق در منـاطقي از شـهر رخ                    . به نفع تظاهرات باشد   
هاي قطع برق يـك روز در ميـان، كـه قـبالً               برنامه. تظاهرات هستند خواهد داد كه محل شروع      

  .اعالم شده بود، احتماالً لغو خواهند شد
 فهرسـتي از تعـدادي       نوامبر، تحت نام كاركنان بانك مركـزي       26ـ انتقال پول حدود روز       ج

اين پولها طي دو مـاه      .  شد ايراني كه از طريق بانكهاي غيرتجاري پول خارج كرده بودند منتشر          
  . اند پذيرد خارج شده  اكتبر پايان مي22كه در روز 

ها به نام آتش به چاپ رسيد و بخشي از آن هـم در               اين فهرست حداقل در يكي از روزنامه      
كنندگان اين فهرسـت و همچنـين دهـان بـه دهـان               در اثر تالش تهيه   .  نوامبر به چاپ رسيد    27

 نفر را دربر    102 مبلّغ توسط    119هران از فهرست مذكور كه خروج       گرديدن اين خبر، سراسر ت    
  .اند گرفت، مطلع شده مي

معاون . گردد    اين اسامي شامل افراد سرشناسي از ارتش، دولت، تجار و خانواده سلطنتي مي            
هاي    نوامبر در رسانه   28 در شب    ، و دادستان كل وزارت دادگستري      ايران، شيرازي  بانك مركزي 

گروهي اين فهرست را تكذيب كردند و شيرازي گفت كه ليست مذكور جعلي اسـت و ربطـي                  
 اعزام خواهند شـد تـا دربـاره انتقـال           دادستان گفت بازرساني به بانك مركزي     . با واقعيت ندارد  

و اگر اين اخبار كذب باشد، منتشركنندگان آن محاكمه خواهند          اموال مذكور به تحقيق بپردازند      
  .شد

  
  ـ تظاهرات4

كننـد تـا جمعيـت را         شود در تظاهرات از نوار فرياد و تيراندازي استفاده مـي            ـ گفته مي   الف
يك گزارش حاكي اسـت كـه دولـت در          . بيشتر و خشونت را زيادتر از آنچه هست نشان دهند         

  . اين اتهام را مطرح ساخته استبخش فارسي راديو ايران
 دسـامبر تظـاهراتي برپـا       2 در روز     و بوشهر  ، مشهد ، اصفهان ـ در شهرستانهايي چون قم     ب

، يكـي در مدرسـه      گـذاري عليـه منـافع آمريكـا          دو تهديد بمب   در حين تظاهرات اصفهان   . شد
  . و دومي در يك شركت كنتراتچي گزارش شده استهاآمريكايي
ـ دولت از طريق راديو اعالم كرد با اغتشاشات مقابله خواهد كـرد، و از رهبـران مـذهبي                    ج

نياز به محدود كردن مراسـم عـزاداري مـورد تأكيـد            . خواست تا سياست فشار او را تأييد كنند       
  .فتمجدد قرار گر

 نماينده از اقشار مختلف مردم آنهـا را         100وزير طي مالقاتي با        دسامبر نخست  2ـ در روز     د
وي اين اتهام را مطرح ساخت كـه اغتـشاشات          . درباره وضعيت حوادث اخير ايران توجيه كرد      

روز اول دسامبر را از مدتها پيش با اين نيت طراحي كرده بودند كه مقامات حكومت نظـامي را     
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، آن را عامل پشت پرده اين تظـاهرات         )كمونيست (وي با متهم كردن حزب توده     . ير كنند غافلگ
معرفي كرد و اظهار داشت كه اين حزب فعاليتهاي مذهبي را به عنوان ابزاري مورد استفاده قرار 

  كالينز                                                                                                              .دهد مي
  

  231سند شماره 
  1357 آذر 10 ـ 1978 دسامبر 1  خيلي محرمانه

  فوري. سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11769  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  اهللا سيدمحمود طالقاني ديدگاههاي آيت: موضوع

 يكـي از    اهللا طالقـاني     نـوامبر بـا آيـت      29در تاريخ   ) لطفاً محفوظ بماند   (ـ ماروين زونيس  1
 زونـيس .  مالقات كرده و اطالعات زير را در اختيار ما گذاشته است            پروپاقرص خميني  حاميان

تـوان جهـت سـئوال و جـواب           در اول دسامبر به مقصد آمريكا ترك نموده و مي         )  م - اينجا را (
  .گرفت با وي تماس بيشتر در شيكاگو

 اظهار داشت كه يك دولت اسالمي، قانون اساسي جديـدي را بـه خـصوص از                 ـ طالقاني 2
تفـاوت  . كند تا اصول اسالمي را به كـار بگيـرد           نظر اقتصادي تهيه خواهد كرد و تالش مي         نقطه

 گفـت معتقـد     طالقـاني . اشدب  اصلي بين دولت اسالمي و قانون اساسي ايران حذف سلطنت مي          
در . القول هستند كه سلطنت بايد حذف شود        است كه رهبران مذهبي ايران در حال حاضر متفق        

هاي برجسته روحاني از وجود سلطنت به عنـوان يـك نهـاد الزم بـراي                  گذشته بعضي از چهره   
» استبداد مطلـق  « رهبران مذهبي هرگز در غيبت امام با         در واقع . كردند  پيشبرد اسالم حمايت مي   

حرمتـي بـه اسـالم، وارد كـردن           سال سلطنت پهلـوي بـا بـي        50با اين حال    . اند  مخالفت نكرده 
، دزدي، فـساد و حكومـت خودكامـه         »به يغما بردن نفت   «پارامترهاي بيگانه به زندگي ايرانيان،      

  .همراه بوده است
 پاسـخ   رتش در معادالت جاري سياسي پرسيده شد طالقـاني         ا شـ هنگامي كه در مورد نق     3

ژنرالهاي اصلي با چادر فـرار خواهنـد   «داد كه پس از حذف سلطنت ارتش فروخواهد پاشيد و          
توده سربازان ارتش مذهبي هستند و بـر عليـه افـسران            . زيرا ساير سربازان با ملت هستند     » كرد

  .يام خواهند كردخود ق
، ها منجملـه خمينـي      اهللا   تن از آيت   10وي گفت مردم ايران از مراجع تقليد كه شامل حدود           

  .كنند  شود تبعيت مي خودش و سايرين مي
 عليه شاه فتواي جهاد بدهد مـردم بـا وفـاداري             هيچ ترديد ندارد كه اگر خميني      ـ طالقاني 4

ارتـش بـرخالف دوران     . كامل و بدون توجه بـه صـدمات وارده از وي تبعيـت خواهنـد كـرد                
  .اند ناآراميهاي قبلي تمرد خواهد كرد زيرا مردم عليه سلطنت متحد شده

 را به شنيدن انتقادات تند و شـديد خـود در مـورد    در خاتمه اين گفتگو زونيس    ـ طالقاني 5
  سوليوان                                                                          .كرد  مجبورصهيونيزم و اسرائيل
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  232سند شماره 
  1357 آذر 10 ـ 1978 دسامبر 1  مانهخيلي محر

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11771 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  گزارش سياسي ـ امنيتي، اول دسامبر: موضوع

  .  تاكنون گزارشي از آشوب در استانها نرسيده استـ تهران تا ظهر آرام بوده و1
 به عنوان دعوت براي تظاهرات      ـ از ديروز خبري مبني بر صدور اعالميه از جانب خميني          2

خياباني در ايام محرم بدون در نظر گرفتن مقررات حكومت نظامي و آمادگي براي جـان دادن،                 
  .اش به طور وسيعي منتشر و پخش شده است دن شاه و سلسلهجهت سرنگون كر

گونه كه وزارت خارجه مطلع است متن ترجمه شده اين اعالميه را از منبع مـوثقي در                   همان
و هواخواهـانش را بـه      » يك موجود شـيطاني   «اين اعالميه در حالي كه شاه را        . ايم  اختيار گرفته 

كند كه به عنـوان نـشانه آمادگيـشان بـراي             است مي كند از مردم درخو     معرفي مي » سربار«عنوان  
همچنين اين اعالميه از وعاظ درخواست كرده تا اين         . كشته شدن در راه اسالم كفن به تن كنند        

اين اعالميه پيروزي بزرگ آزادي و عدالت اسـالمي بـر           . مطلب را به طور وسيعي منتشر نمايند      
گويد سيالب خوني     كند و مي    بيني مي   پيشعليه ستمگري و خيانت و اعالم حكومت اسالمي را          

اي   تنها اشاره .  ريخته خواهد شد، نشانه روز انتقام جويي عليه تعدي و ستم است            كه در عاشورا  
، شـاه كـشاورزي   هاآمريكاييگيرد، اين است كه به دستور و توصيه        صورت مي  كه درباره آمريكا  

داران بـه ضـعف كـشانده         او كشور را در جهت منافع سرمايه      .  شانده است ايران را به نابودي ك    
اعالميه با آرزوي تحقق يافتن انقالب بزرگ اسالمي در ايران و ساير كشورهاي اسـالمي               . است

  .يابد پايان مي
ـ در ارتباط با مطالب فوق، يك شاهد عيني آمريكايي با سابقه حضور طوالني در ايران به                 3
 را در    كه پيامهاي خمينـي     او از نيرومندي و كارداني سازماندهان طرفدار خميني        گويد كه   ما مي 

 تـن   72 از   او شـنيده كـه خمينـي      . آورند، متحيـر شـده اسـت         مي ميان مردم جنوب شهر تهران    
.  انجام دادند، دعوت كرده اسـت داوطلب براي نثار جانشان درست مانند كاري كه پيروان كربال  

گزارشـگر خبرگـزاري    . انـد    نفـر از مـردم داوطلـب شـده         1500و تقريباً تا اواخر نخستين روز       
ي سـفيد بـراي راهپيمـايي آمـاده         ها   با جامه   تن فقط از مردم قم     7000گزارش داده است تعداد     

از بخش فارسي زبان راديو     ) سي نوامبر (گويد كه او شب گذشته        منبع ديگري به ما مي    . اند  شده
 فردا، دوم دسامبر، از مردم براي يـك اعتـصاب عمـومي دعـوت                شنيده است كه خميني    مسكو

  .كرده است
دعوت براي اعتصاب عمومي توسط مأمور سفارت كه امروز از بازار ديدن نموده تأييـد               ـ  4
شوند كه بر اين باورند       مردم در حالي براي اعتصاب عمومي مورد انتظار فردا آماده مي          . شود  مي

سازي مواد غذايي، گاز براي غـذا پخـتن و      ذخيره. كه اين اعتصاب در محرم ادامه خواهد يافت       
مردم مايحتاج خود را فراوان اما به قيمت گـران بـه دسـت              . ج در حال انجام است    ديگر مايحتا 
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كه ايرانيان ) ها و روسها   ، ژاپني هاآمريكاييبه خصوص   (شكايتهايي در مورد خارجياني     . آورند  مي
دست بوده و از نفت و گاز تدارك شده استفاده كرده و از فـروش آنهـا              عاليرتبه بدنام با آنها هم    

  .رسد ند به گوش ميبر سود مي
تـر و     كند كه احساسات ضدخارجي در بازار اكنون بـسيار قـوي            ـ مأمور سفارت اشاره مي    5

 از شـاه،    بـه خـاطر حمايـت پرزيـدنت كـارتر         . بيشتر از محرمهاي سالهاي گذشته وجـود دارد       
ترين اظهارات    ا هنوز تازه  هر چند در اينج   ( بيشتر از ساير خارجيان مورد تنفر هستند         هاآمريكايي
چنـد  ) جمهور كه ديروز انجام شد به صورت گسترده در ميان مردم پخش نگرديده است               رئيس

به وي اخطار كردند كه جانش در خطر        ) مأمور سفارت  (وردوتن از دوستان خوب بازاري اسك     
شـايعات فـراوان    . رفي نمايد ها مع   بايست خودش را به عنوان آمريكايي به غريبه         است و او نمي   

نقل كرد كه اخيراً پنج يا شـش آمريكـايي در      ) خبر دروغ بود  (باشد، شخصي براي او خبري        مي
  .اند  كشته شدهاصفهان

ـ از ديروز شايعه جديد ديگري پخش شده است كه دولت غيرنظامي جديد فردا منصوب               6
 گزارش داد كه دولـت غيرنظـامي جديـد در           سي. بي. بخش فارسي زبان راديو بي    . خواهد شد 
، انتظام  نامهاي اميني . گيري است و امكان دارد به زودي، فردا يا يكشنبه سر كار بيايد              حال شكل 

ما راجع به اين خبر     . شد  ان احتمالي ذكر مي   وزير  ، به عنوان نخست    از جبهه ملي   و شاپور بختيار  
داند و شديداً نـسبت         ايم نمي    بيش از آنچه كه ما قبالً گزارش كرده        بختيار.  جويا شديم  از بختيار 

  .گيري دولت نظامي تا قبل از پايان محرم در شك است به احتمال كناره
 به مشاور سياسي گفت كه خبري از دوست خويش دريافت كرده كه باعث         ـ امروز بختيار  7

 نوامبر، اين دوست توسط هواپيمايي سوئيس از آن كشور وارد           30ديروز  . نگراني او شده است   
در تمام مدت پرواز، گروهي حدود ده نفر در هواپيما بودند كه يك كلمه هم با كسي  . ايران شد 

تيـپ آنهـا    . كردنـد   كردند و فقط به وسيله زبان اشاره با يكديگر رابطه برقـرار مـي               يصحبت نم 
 گفت به منظور برقراري تماس دوست خويش با مقدم رئيس           بختيار. حقيقتاً شبيه كارلوسي بود   

. حاصـل كنـد   كرده است كه بـا مقـدم تمـاس             او سعي مي   جزييات، جهت روشن شدن     ساواك
 گفت كه وي نگران اين بوده كه اين افراد از مليتي ديگـر و خرابكـاران شـريري باشـند                     بختيار

  .براي مقاصدي همچون انفجار سد يا تأسيسات برق
  . قطع شد ـ شب گذشته مجدداً برق در خيلي از مناطق تهران8
گويـد كـه وقتـي او در اوايـل ايـن هفتـه بـا          بـه مـا مـي   ـ خبرنگار آژانس فـرانس پـرس     9

نهايـت مطمـئن بـه خـويش و آمـاده بـراي             ي مصاحبه كرده اسـت او را بـي        وزير ازهار   نخست
 نوامبر انجام شده است هر      28 در   مصاحبه ظاهراً با لوموند   . رويارويي با هر احتمالي يافته است     

  .اي از اين مصاحبه را در اختيار نداريم چند كه ما هنوز نسخه
 خـودش شـايعه روي كـار آمـدن          دهـد كـه امينـي          احتمال مـي   خبرنگار خبرگزاري فرانسه  

از بـازي قـدرت بـراي صـورت گـرفتن        الوقوع دولت غيرنظامي را ساخته كه اين بخشي           قريب
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 تـوان  اين يك احتمال است هر چند ما هنوز اطالعي نـداريم كـه امينـي   . باشد  چنين تحولي مي  
  .گرد آوردن افرادي براي دولت جديد داشته باشد

ساز قابـل انفجـار از ميـان پنجـره خانـه يـك گروهبـان                  ـ شب گذشته يك وسيله دست     10
كنـد پرتـاب شـد و باعـث            كار مي   در تهران   مستشاري نظامي  هيأت در بيمارستان    آمريكايي كه 

سـوزي كـوچكي ايجـاد        آتـش . هاي شكسته شـده گرديـد       زخمي شدن سطحي او در اثر شيشه      
  سوليوان                                                                        .گرديد كه به سادگي خاموش شد

  
  233سند شماره 

  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11776 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  اوضاع قبل از محرم در بازار تهران: موضوع
گفتگو با تجار مختلف بازار در آخـرين روزي كـه بـه محـرم مانـده خبـر از يـك               : خالصه

 قيمـت بـاالي مـواد غـذايي، تنفـر از            ،مجموعه كمبود سوخت  . دهد  وضعيت بسيار بحراني مي   
هبي و مصادف شدن با محرم، آمادگي بـسياري از مـردم را             اجانب، مخالفت با شاه و هيجان مذ      

براي اعتصاب و ريختن به خيابانها عليرغم ممنوعيت دولـت در مـورد تظـاهرات افـزايش داده         
 برانگيختـه نـشود     ايهوديان بازار ضمن اينكه اميدوارند كه احساسات مسلمانان عليه آنهـ          . است

  ن خالصهپايا. كنند كامالً محتاطانه عمل كنند سعي مي
هـايي از     ، اول دسامبر از اطراف بازار بزرگ ديدن كرد تا نمونه          »وركوداس«ـ مأمور سفارت    1

  . نظرات را درست قبل از آغاز محرم به دست آورد
پرچمهاي سياه عزاداري بـه طـور       ) آن روز جمعه بود و اكثر مناطق اصلي بازار بسته بودند          (

بيني اعتصاب عمومي در بـازار كـه بـسياري            خورد و در پي پيش      وسيع در همه جا به چشم مي      
نالنـد،    شود، مردم در حاليكه از قيمتهاي بـاال شـديداً مـي             عقيده دارند در دوم دسامبر شروع مي      

هر چند كه نفت بـه مقـدار كـم عرضـه            . اند  شروع به ذخيره كردن مواد سوختي و غذايي كرده        
  . مرغ و گوشت تازه فراوان باشد ي، برنج، تخمرسد روغن خوراك شود اما به نظر مي مي

در هر صورت بازاريها از اين شكايت دارند كه فقط بخش كمي از ايـن اجنـاس ايرانـي را                    
 از تورم و وضعيت خراب اقتصاديشان و فساد اداري مقامات           زمان  همآنها  . توانند تأمين كنند    مي

 كه پولها و منـابع  وص اياالت متحده گويند، به خص    بلندپايه و دخالت كشورهاي خارجي بد مي      
پرسـتها در خـارج از    برد و به پناهگاهي براي پول طبيعي ايران را توسط مقامات فاسد اداري مي 

  . ايران تبديل شده است
كنند كه كمبود سوخت و گـاز طبيعـي و گازوئيـل بـه خـاطر                  بازاريها همچنين احساس مي   

كننـد كـه      كنند و فكر مي     با كشورهاي خارجي است و آن را سرزنش مي        قراردادهاي بسته شده    
همه منابع نفتي خريداري و صادر شده است و مقدار بسيار اندكي براي ايرانيان به جاي مانـده                  
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 در اين نوع طرز تفكـر متهمـان          و اتحاد شوروي   ، ژاپن ، پادشاهي انگلستان  اياالت متحده . است
  .روند درجه اول به شمار مي

. يابـد    محرم شدت مـي    مـ تنفر از اجانب در ايران همواره وجود دارد و به خصوص در ايا             2
به هر حال مأمور سفارت تنفر از اجانب و خصوصاً احساسات ضدآمريكايي در بازار را اكنـون                 

دوستان قديمي مأمور سفارت، در ميـان بازاريهـا، او          . داند  گري مي بسيار شديدتر از هر زمان دي     
كه با توجـه بـه اصـرار در تعـارف ايرانيـان هنگـام       (هايشان دعوت كردند     ها و مغازه    را به خانه  

هرچنـد كـه آنهـا از مـأمور         ) توانستند به نحو ديگـري عمـل نماينـد            نوازي به سختي مي     مهمان
ه از هويت وي سـئوال شـد بـه جـاي اينكـه خـود را                 سفارت درخواست كردند در صورتي ك     

چند تن از آنها اين شـايعه را        . آمريكايي معرفي كند خودش را آلماني يا فرانسوي معرفي نمايد         
اند را تكرار كردند و از مأمور سفارت خواستند            كشته شده  كه چهار يا پنج آمريكايي در اصفهان      

 حتي دوستان قديمي وي به خاطر حمايت كـارتر        . زار اجتناب نمايد  در ايام محرم از آمدن به با      
رسد كه بازاريها اطالع دقيقـي از         به نظر مي  . از شاه عداوت خود نسبت به آمريكا را بيان كردند         

كيفيت و چگونگي حمايت دولت آمريكا از شاه را ندارند، امـا همـه معتقـد بودنـد كـه چنـين                      
بازاريهـا بـه حـد افـراط از شـاه انتقـاد             . كردنـد    دارد و همگي با آن مخالفت مي       حمايتي وجود 

نمودند كه به خاطر اعمال غيرقـانوني و ضـدمذهبي خـود مثـل ادامـه                  كردند و پافشاري مي       مي
ترين نظر ارائه شده در مورد شاه اين بـود            خيرخواهانه. هاي ايراني، بايد برود     كشتار تظاهركننده 

نوان يك فرد، در جلـوگيري از ورشكـستگي اقتـصادي كـشور، نقـش كمـي را        كه او فقط به ع    
 و  اي براي محكوم سازي آمريكا      اما همين طرز تفكر در درون خود زمينه       . توانست بازي كند      مي

  . براي استخراج منابع طبيعي ايران را دربر داردشوروي
شود و     عمومي كه دوم دسامبر شروع مي       براي اعتصاب  ـ بازاريان همگي از دعوت خميني     3

بـه اسـتثناي    . انجام تظاهرات محرم عليرغم ممنوعيتهايي كه دولت تعيين كرده بود، آگاه بودنـد            
تاجران يهودي، بازاريان آماده بودند كه به خاطر حمايـت از اعتـصاب دعـوت شـده، بـازار را                    

تظـاهرات برپـا گـردد، بـه طريقـي از امكـان شـركت               انتظار داشـتند    ند و هرچند كه     تعطيل كن 
  .رفتند خودشان در تظاهرات طفره مي

 تمايـل   رسد كه جامعـه يهوديـان       ـ بر اساس گفتگو با سه تن از تاجران يهودي به نظر مي            4
 اجتناب كنند اما نسبت به سرنوشت خـود         دارند كه از درگير شدن در منازعه بين شاه و خميني          

زماني اين مشكالت شـروع شـد        .مانند  كار نگران باقي مي     در صورت پيروزي مسلمانان محافظه    
 به ضبط يا توقيف كردن اموال و بيـرون كردنـشان از ايـران               تهديد به وسيله    كه جامعه يهوديان  

 بعدها اظهار كرد كه وقتي يهوديان با آرامش براي قرنهـا            به هر حال خميني   . ت زده شدند  وحش
يهوديـان از   . اند، حاال نبايد آزرده و اذيت بـشوند         در ايران و در زير پوشش اسالم زندگي كرده        

يا ساير برندگان احتمالي ممكن است تغيير كنند، ديگر كاالهاي جديدي را            و  ) خميني(اينكه او   
تاجران يهودي از اعتماد    . كنند كه وجوه نقديشان را به حداكثر برسانند           ذخيره نكرده و سعي مي    
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  .  تأكيد دارندشان به رهبران خود بويژه سناتور يوسف كهن جامعه
اي كه با اسرائيل دارند انتظار تعهداتي          به دليل روابط ويژه    كه جامعه يهوديان  رسد    به نظر مي  

  . نسبت به يهوديان ايران را دارنداز جانب اياالت متحده
رسـد كـه      وقوع اعتصاب عمومي در بازار حتمي اسـت و همچنـين بـه نظـر مـي                : ـ نظريه 5

  .ظاهرات ديگر در بازار در دوم دسامبر انجام خواهد پذيرفتاحتماالً چند ت
  سوليوان

  
  234سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  6846 0557 78: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،ت دفاعيسازمان اطالعا: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  ناآراميهاي داخلي در خيابانهاي تهران: عنوان

ايـن گزارشـات شـامل    ) خيلي محرمانـه ـ غيرقابـل رؤيـت بـراي بيگانگـان      : ( خالصه-16
  . است1978 دسامبر 2روز اطالعاتي درباره وضعيت تهران تا ظهر 

  . حذف شده است21 تا 17
  )غيرقابل رؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ : (جزيياتـ 22
ـ افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي به همراه هماهنگ كننده عمليات، سـفارت را                الف

د به طرف جمشي ابان تختآنها در خي.  ترك كردندآوري اطالعات از شهر تهران پياده براي جمع 
 و سپس از طـرف شـرق از    به سمت جنوب تا ميدان فردوسيغرب رفته و در خيابان فردوسي   

  :اند  به سفارت بازگشتند و موارد زير را مشاهده نمودهطريق خيابان روزولت
  .خورند ـ گروههاي كوچك از ايرانيان در همه مناطق به چشم مي1
 صــاحبان فروشــگاههاي جواهرفروشــي جــواهرات خــود را از پــشت ويترينهــا جمــع  -2
  .كردند مي

  .ـ ترافيك وسايل نقليه، سنگين بود3
  .ها بسته بودند ـ بيشتر مغازه4
  .خوردند  ـ فقط تعداد كمي از واحدهاي نظامي به چشم مي5
نمودنـد از طريـق خيابـان شـمالي بـه             ـ در حدود ساعت ده صبح كه شاهدان سعي مـي           ب

 در حـال اجتمـاع      سفارت بازگردند جمعيت زيادي مشاهده شدند كه در منطقه ميدان فردوسي          
 نفـر   1000 تـا    800جمعيت در حدود    . نفربرهاي نظامي به سوي جمعيت آتش گشودند      . بودند

شـاهدان  . »مـرگ بـر شـاه     «زدنـد     كردند و فريـاد مـي       ا كرده بود، مردم تظاهرات مي     افزايش پيد 
آنها به سـمت    . مشاهده نمودند كه تعدادي از نفربرهاي نظامي به سوي محل در حركت هستند            

ز تعداد زيـادي ا   . شد  صداي تيراندازي در اطراف آنها شنيده مي      .  رفتند شرق تا خيابان روزولت   
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وقتي افسر رابط مستشاري در نيروي دريـايي و         . شدند  مردم باالي ساختمانهاي مجاور ديده مي     
مدير تيم فني نظامي به سفارت بازگشتند، صداي تيراندازي از جنـوب حـدود يـك خيابـان آن         

  .شد تر شنيده مي طرف
 انوضـع تهـر   ) غيرقابـل رؤيـت بـراي بيگانگـان       ــ    خيلـي محرمانـه   : (كنندگان  نظريات تهيه 

  .گيرند شود و تظاهركنندگان مقررات حكومت نظامي را همچنان ناديده مي تر مي بحراني
  

  235سند شماره 
  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  سري

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11777 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  گزارشاتي در مورد تزلزل وفاداري نسبت به رژيم شاه : موضوع

  در بين كاركنان نيروي دريايي
  شـاهزاده شـهريار     در بنـدرعباس   در تاريخ دوم دسامبر در گفتگويي با برادران جمـشيد         ـ  1

داران و سربازان وظيفه نيروي دريايي در بين خود صحبتهايي   اظهارنظر كرد كه تعدادي از درجه
 گفـت كـه     شـهريار .  بر حق است و شاه بايد برود       اند مبني بر اينكه احتماالً خميني       را آغاز كرده  

سران نيروي دريايي نسبت به اين گزارشات كه تنها در ماه گذشته به اطالعشان رسيده اسـت                 اف
تـر نظاميـان      هايي از تزلزل روزافزون روحيه در سـطوح پـايين           به شدت نگرانند و آنها را نشانه      

  .دانند  ايران مي
 گفت كه پليس ابتدا دستور تيرانـدازي         شاهزاده شهريار  ـ درباره تظاهرات اخير بندرعباس    2

شـد بـه      آوري كه مستقيماً به هوا شـليك مـي          هاي گاز اشك    هوايي داشت در نتيجه اولين گلوله     
نشيني كنند و صحنه را  گشت و آنها مجبور شدند كه به طور پراكنده عقب  ميان افراد پليس برمي   

  .ين حادثه كسي مجروح نشددر ا. براي تظاهركنندگان خالي كردند
  سوليوان

  
  236سند شماره 

  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  خيلي محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11781 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  گزارش سياسي ـ امنيتي، دوم دسامبر: موضوع
تظاهرات گسترده پس از ساعات منـع عبـور و مـرور شـبانه در شـب گذشـته بـه                     : خالصه

  .تيراندازي شديد توسط نيروهاي امنيتي در بسياري از مناطق تهران منجر شد
خاتمه كنند كه به كشتار       مخالفين كه مدعي تلفات سنگيني هستند از سفارت درخواست مي         

تيرانـدازي و  . اهللا در نظر دارند كـه مـردم را بـه اعتـصاب عمـومي دعـوت كننـد                    دو آيت . دهد
، ورود اسلحه به داخل ايران، زمانهاي قطع برق، زندانيان          تظاهرات بيشتر، امروز صبح در تهران     
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  .پايان خالصه. گردند سياسي بيشتري آزاد مي
روع شد تظاهركنندگان بـه سـرعت مقـررات منـع عبـور و              ـ از آنجايي كه ديروز محرم ش      1

آمـد    پي. هاي بزرگ به خيابانها ريختند      مرور را نقض كردند و از مساجد بيرون آمده و در دسته           
دولـت  . آميز توأم با تيراندازي شديد حداقل در پنج نقطـه شـهر بـود               اين مسئله مقابله خشونت   

يـك  . زخمي و بيش از صد نفر دستگير شدند       اعالم كرد كه هفت نفر كشته، بيست و شش نفر           
اتبـاع آمريكـايي در     . گويد كه ارقام ممكن است به طور قابل توجهي بيشتر باشد            منبع مطلع مي  

 نيمه شب صداي تيراندازي شديد      1:30تا  ) شروع منع عبور و مرور     (21سراسر شب از ساعت     
پوشها در    ه  صداي حركت زر  همچنين  . را شنيدند ) مسلسل(هاي خودكار     از جمله صداي اسلحه   

ها به صورت پراكنده از جنوب تا شمال شـهر گـسترده              درگيري.  شنيده شد  شمال شرقي تهران  
شـاهداني كـه    . كننـد   هاي بيشتري را از آنچه دولـت تأييـد كـرده، ادعـا مـي                مخالفين كشته . بود

.  وجود صحنه درگيري نيافتند    اند هيچ مدركي دال بر      محلهاي مزبور را امروز صبح بررسي كرده      
گزارشـي در مـورد     . افتد وجود نداشت    و هيچگونه خسارت مالي و جنسي كه معموالً اتفاق مي         

  . وجود نداردهاآمريكاييزخمي شدن 
 مأمور سفارت تماس گرفتند و گزارش دادنـد         ـ مخالفين در غروب اول دسامبر با استمپل       2

 آقـاي   رئيس امور مـالي كميتـه دفـاع از حقـوق بـشر و آزادي              . دندكه مردم از مساجد فرار كر     
 گفت كه وي سعي كرده تا با مقامات عاليرتبه دولت تماس بگيرد و از آنها بخواهد كـه                   ميناچي

 بيـرون ريختـه     وب تهـران  وي گفت كه مردم از بزرگترين مساجد جنـ        . تيراندازي متوقف شود  
 حوادث مشابهي گـزارش شـد    ايراندر تماس با نهضت آزادي. بودند و با نظاميان درگير شدند  

ردن تيرانـدازي   مجبور به متوقف ك   ) دولت ايران (آنها را   «اند كه      خواسته و آنها از اياالت متحده    
 در تيراندازي دخالتي نداشـته      كارمند سفارت خاطرنشان ساخت كه دولت اياالت متحده       » .كنند

داند، در واقع تالش شديدي كرده اسـت كـه               به خوبي مي   و همانطور كه نماينده نهضت آزادي     
 گفت كـه نتـايج      سپس نماينده نهضت آزادي   . دهداي انجام     براي اجتناب از خونريزي مصالحه    

 چنان ناامني به وجود خواهـد آورد كـه مجبـور شـوند از خانـه                 هاآمريكاييحوادث فعلي براي    
 و سـايرين،    كارمند سفارت پاسخ داد كه مـا كـامالً اميـدواريم كـه نهـضت آزادي               . بيرون نيايند 

قابله به مثل هستند، فقط اين مقابله را به احزاب ذينفع منحصر كنند و مقابله را                چنانچه در پي م   
نماينـده  . گسترش ندهنـد ).  و اعضاي سفارت استهاآمريكايياطرافيان ـ منظور  (به تماشاچيان 
واهـد   به شرايط بهتر اميد بسته ولي بدبين بود و اظهار داشت كه مجدداً تماس خ               نهضت آزادي 

 بار ديگر در دوم دسامبر تلفـن زد و اظهـار كـرد كـه تيرانـدازي                  نماينده نهضت آزادي  . گرفت
  .همچنان ادامه داشته و باز اصرار كرد كه دولت آمريكا براي خروج شاه تسهيالتي انجام دهد

 گـزارش   كنـسول تبريـز   .  صورت گرفت  آميز بزرگي در مشهد     ـ ديروز راهپيمايي مسالمت   3
صنايع به استثناء يك كارخانه كـه در اعتـصاب   . ها بسته و شهر آرام است     دهد كه همه مغازه     مي

هـا    درگيـري . دهد كه شهر آرام است       گزارش مي  كنسول شيراز . است بقيه به كار خود مشغولند     
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گـران تقريبـاً    ب قبل خانه يك آمريكايي با انفجار گاز توسط اخالل     دو ش .  ادامه دارد  در اصفهان 
دو آمريكايي در خانه بودند اما به دليل اينكه بخشي كه آنها سـكونت              . به طور كامل خراب شد    

شب گذشـته پـنج     . داشتند تحمل انفجار را داشت آنها فقط زخمي شدند و از خانه فرار كردند             
. با پرتاب بمب به آتـش كـشيده شـد         )  بودند BHIركت  كه همگي ساخت ش   (خودرو آمريكايي   

دهد كه حـداقل سـه مـال در مـساجد             كنسول گزارش مي  . سربازان در جلوي كنسولگري بودند    
ها شـده اسـباب و     را شناسايي كنند، وارد خانه    هاآمريكاييهاي    اند كه خانه    جداگانه به مردم گفته   

عالئمي در  .  صدمه نزنيد  هاآمريكاييمالها گفتند كه به     . ابان بريزند اثاثيه را براي آتش زدن به خي      
 هـا آمريكاييهاي آن كوچـه       كرد كه در خانه     ها زده شده بود كه مشخص مي        ابتداي بعضي كوچه  

  .كنند زندگي مي
همـسر  .  در مورد سالحهاي گرم قابل دسترس مخـالفين اطالعـاتي دارد           ـ كنسول اصفهان  4

 به علت اينكه     كه لبناني است به وي گفت كه قيمت سالحهاي گرم در لبنان            هاآمريكايي يكي از 
يك ايراني بـه كارمنـد      . خرند به شدت افزايش يافته است       ها آنها را مي     بسياري از عوامل ايراني   

 سـفارت اصـرار      موجود بود زمـاني كـه كارمنـد        سفارت گفت اسلحه براي خريدن در اصفهان      
بيشتري براي توضيح كرد، ايراني مزبور اسلحه كمري خود را نشان داد و گفت كـه آن را تـازه                    

شود و عموماً بـه جـز نيروهـاي           سالحهاي گرم شديداً در ايران كنترل مي      : نظريه. (خريده است 
  .)امنيتي براي ديگران قابل دسترسي نيست

 12 صـبح الـي      9اداره نيرو، برق سراسر ايران از       ـ امروز صبح بر طبق اعالم قبلي كاركنان         5
دهد    گزارش مي  كنسول اصفهان . باشد  برنامه بعدي قطع برق غروب چهارم دسامبر مي       . قطع شد 

هـاي سياسـي در حـال پيـشروي           كه كاركنان اداره مخابرات ممكن است بـه سلـسله اعتـصاب           
 را  هاآمريكاييدهند كه مكالمات      ان به ايرانيان اجازه مي    آنها اكنون با استفاده از موقعيتش     . بپيوندند

  .با دادن فحش قطع كنند
ام نوامبر اعالم كرد كه زنـدانيان سياسـي بيـشتري در               وزير دادگستري سي   ـ حسين نجفي  6

  .اين هفته آزاد خواهند شد و تحقيق در مورد ثروت خاندان سلطنتي امروز آغاز خواهد شد
  و مدرسه كـاميونيتي تهـران      هاآمريكاييمدرسه  . اوضاع امروز همچنان متشنج خواهد بود     ـ  7

منبعـي از   . باشـند   هـا تعطيـل مـي       تقريبـاً همـه مغـازه     . مدرسه پيروزي باز اسـت    . شود  بسته مي 
اهللا  دهــد كــه امــروز آيــت  گــزارش مــيي در تمــاس بــا شــريعتمدارخبرگــزاري يونايتــدپرس

 صحبت كرده و ممكن است امروز بعد از ظهر مردم           ي اهل مشهد  اهللا شيراز   ي با آيت  شريعتمدار
 كـه    شـنيد بـازار تهـران      يت از يك منبع بازار    كارمند سفار . را به اعتصاب عمومي دعوت كنند     

امروز باز نبود احتماالً هفت روز ديگر بسته خواهد ماند تا به تـدريج بـه دوره شـش روزه كـه                
شـود و مـا       امروز نيز صداي گلوله شنيده مي     . همه ساله در ايام محرم تعطيل بوده نزديك شوند        

تشنجات با اجتمـاع مـردم      .  تيراندازيها به طرف جمعيت داريم     اي از برخي    گزارشات تأييد شده  
 بـار ديگـر      و دفاتر مركزي راديو تلويزيـون ملـي ايـران          در مكانهاي مختلفي مثل ميدان مجلس     
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 داشتند و يكي از     حداقل دو گروه از اجتماعات مردم ظاهراً سفارت را در نظر          . شود  گسترده مي 
. دو گروه حدود ظهر قبل از اينكه سربازها آنها را پراكنده كنند به درب اصلي سفارت رسـيدند                 

دادنـد    كارمندان گروههاي مزبور را ديدند كه به راحتي با سربازان بازي موش و گربه انجام مي               
دور هم جمـع    تر دوباره     شدند و چند عمارت آن طرف       يعني با شليك هوايي سربازان پخش مي      

رغـم وجـود تظـاهرات،        علـي . انـد   نيروي كمكي سربازان نزديك سفارت مستقر شده      . شدند  مي
. ايـم   گونه به هم ريختگي نظم عمومي آنگونه كه در پـنجم نـوامبر رخ داد، نداشـته                  تاكنون هيچ 

شـكنند و اطالعـي از        سربازان فعاالنه هر جا كه مردم با آنها مواجه شوند جمعيت را درهم مـي              
اطالع داريم كه دولت امشب پس از مقررات منـع عبـور و مـرور               . سوزي و چپاول نداريم     آتش

انتظار تظاهرات بيشتري را دارد، بدين ترتيب تظاهركنندگان ممكن است خانه به خانـه رفتـه و                 
. آميز زيـاد اسـت      هاي خشونت   امكان درگيري . از ديگران بخواهند كه در تظاهرات شركت كنند       

ي درخواست كرده كه در مورد درگيريهاي شب گذشته رسيدگي شـود، كـه              هاروزير از   نخست
هاي جديدي به همراه نخواهد       درنگ اميد عده كمي خوشبين كه معتقد بودند محرم خشونت           بي

احتماالً امشب تظاهركنندگان بيشتري كشته خواهند شد و متعاقـب          . داشت را نقش بر آب كرد     
در . ين قصد دارند كه به نيروهاي امنيتي فشار آورند و آنها را به نقطه انفجـار رسـانند                 آن مخالف 

همين رابطه در حال به دست آوردن چند گزارش هستيم مبني بر اينكه افسران غيرارشد نيروي                
توانـد مملكـت را نگـه دارد و مجبـور      هوايي و دريايي شاهنشاهي ايران معتقدند كه شـاه نمـي   

  .كشور را ترك كندخواهد شد كه 
 در پروژه مديريت  به ما اطالع داد كه سرپرست شعبه سازمان ملل كنسول تبريزـ مترينكو 8

 كه تبعه آمريكاست به وي گفته است كه اتومبيل و دفتر سازمان ملل همراه چند                آبرساني مهاباد 
كـس    كـنم هـيچ       كس تكـرار مـي      هيچ. ولتي ديگر صبح دوم دسامبر به آتش كشيده شدند        اداره د 

  سوليوان                                                                                                     .زخمي نشد
  

  237سند شماره 
  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  304926سي ـ .  دي واشنگتن، وزارت امور خارجه:از
  78، اول دسامبر 28گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 مستقيم  ،هاي سفارت ما    كليه ارتباط . العاده ناآرام است    ـ در شبهاي محرم، وضع ايران فوق      1
 و در مجامع مذهبي همه يك صدا حاكي از روحيه مقاومت و مبـارزه بـا                 و غيرمستقيم در بازار   
» علـي امينـي   «شايعاتي وجود دارد كه به زودي دولتي به رياسـت           . باشند  رژيم شاه و ارتش مي    

  .جايگزين دولت نظامي خواهد شد
 مـردم را بـه انجـام تظـاهرات بـدون كـسب اجـازه از                 ـ اعالميه صادره از طرف خمينـي      2

تظاهركنندگان بايد براي مردن در راه هدف سرنگوني شاه آماده          . كند  حكومت نظامي دعوت مي   
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اي كه از يك منبع موثق دريافت شده متضمن اين موضوع است كـه بـراي         ترجمه نوشته . باشند
مـصادف بـا    (ي خـون در روز عاشـورا     نشان دادن روز انتقام در مقابل ظلم و ستمگري سيالبها         

  .جاري خواهد شد) يازدهم ماه دسامبر
ـ شب گذشته در مناطق مختلف تهران برق قطع شد و امشب نيز تيراندازيهاي زيادي پس                3

بيني اعتـصاب عمـومي مـورد         به دنبال پيش  . شود  از ساعات منع عبور و مرور شبانه گزارش مي        
پزي و ديگر مايحتاج عمـومي         ماه دسامبر، مردم مواد غذايي و گاز خوراك        انتظار در تاريخ دوم   

  .كنند  ذخيره مي
 در   ايران تجربيات وسيعي دارد به سفارت آمريكا       مسايلـ يك ناظر آمريكايي كه در زمينه        4
 منتـشر   اي كـه توسـط آن پيامهـاي خمينـي             ه گفته است كه وي از قدرت و كارآيي شـيو          تهران
 72 به مناسـبت شـهادت       اي است كه خميني     همچنين شايعه . شود در حيرت و تعجب است       مي
ه شهادت كـرده و در همـان روز اول   مردم را دعوت ب)  ـ م )ع(اشاره به ياران امام حسين (تن 

  .اند نويسي كرده  نفر نام1500
 بيشتر  ـ يكي از مأموران سفارت متوجه شده است كه احساسات ضدبيگانه در بازار تهران             5

از ماه محرم سالهاي گذشته است و نسبت به آمريكاييان به علت پـشتيباني و حمايـت زيـاد از                    
  .ترند شاه مغضوب

 گروهبان آمريكايي پرتاب شد كه در         خانه  سازي به طرف پنجره     ـ شب گذشته بمب دست    6
  ونس                                          .اثر شكستن شيشه وي مختصر جراحات سطحي برداشت

  
  238سند شماره 

  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  خيلي محرمانه
  ، ايران تهران ـ72 منطقه ه نيروي هوايياداره تحقيقات ويژ: از
  .سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  Ha CR 42: مرجع
  ، شروع ماه محرماآرامي شهري در تهرانن: عنوان

 در تهران اتفـاق افتـاد بـه ترتيـب           78تظاهراتي كه طي شبهاي يكم و دوم دسامبر         : خالصه
شـود تظـاهرات      ادعـا مـي   . گونه برخورد شديدي گزارش نـشده اسـت         هيچ. شود  شرح داده مي  

صـداي شـليك پراكنـده مسلـسلها     . حدوداً پانصد نفره در چندين منطقه به وقوع پيوسته اسـت  
تلفـات جـاني فعاليتهـاي      . شنيده شد و حركت تانكها و واحدهاي نظامي ايراني مشاهده گرديد          

 شب يكم دسامبر    10:30بيشترين فعاليتها در خالل     . شبانه طبق آمار رسمي هفت نفر بوده است       
طقي كـه فعاليتهـا در آن صـورت گرفـت،            منا در تهران .  اتفاق افتاد  78 بامداد دوم دسامبر     1الي  

. پـارس    و تهـران   ، دروس ، قيطريـه  ، ميدان ژاله  ، عباس آباد  ، شرق تهران  جنوب تهران : عبارتند از 
از قبل  . باشد   محرم ايام مذهبي مسلمانان جهت جبران گناهان مي        ، آغاز ماه  78شب اول دسامبر    
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 گزارش داده است    سي. بي. راديو بي . شود كه آشوب داخلي در اين ايام باال بگيرد          بيني مي   پيش
به راه  » سيالب خون «در خيابانهاي ايران    ي اعالم داشته كه حتي اگر قرار باشد         اهللا خمين   كه آيت 

  .بيافتد شاه تا پايان اين هفته سقوط خواهد كرد
  :جزيياتـ 22
گونه برنامه يا سياستي نبايد به تنهـايي          هيچ. باشد  ـ اين گزارش حاوي اطالعات خام مي       الف

  .بر اساس اين گزارش بيرون داده و يا اصالح گردد
 78، اطالع داد كه شب يكم دسامبر اي در سفارت آمريكا هـ منبع خبر، مأمور امنيتي منطق   ب

پليس و واحدهاي نظـامي ارتـش بـا         .  به وقوع پيوسته است    تظاهرات متعددي در سراسر تهران    
هـاي    يزدر طي اين مدت صداي تيراندا     . گروههاي مخالف مقابله كرده و آنها را متفرق نمودند        

اما، بر حسب مقدار تيرانـدازيها و نبـود خـسارت مـالي و حـداقل تلفـات                  . نيده شد شديدي ش 
  .شود كه تيراندازيها عمدتاً هوايي بوده است جاني، چنين استنباط مي

ـ ب: ي، ارزيـاب  ـ تهـران  2/12/78 ـ تـاريخ تهيـه گـزارش     1/12/78تاريخ اطالع  : ، منبـع 2  
  72، منطقه ترنس اوليس: ، مأمور ويژه بنرمنرابرت 
 منبع خبر كه يك گزارشگر قابل اعتماد است اطالع داد كه طبق ارقـام رسـمي مقامـات                   - ج

 نفر  200 زخمي و حدود     40 تا   30 كشته،   7،  78ايراني در ارتباط با فعاليتهاي شب يكم دسامبر         
  .اند دستگير شده

: ، منبع2 ـ ب  ،ي ايران، ارزياب، ـ تهران 2/12/78 ـ تاريخ تهيه گزارش  1/12/78تاريخ اطالع 
  72، منطقه اوليس: ، مأمور ويژهسفارت آمريكا: ، مأمور امنيتي منطقهرمننرابرت ب
اي نزديـك بـه مـسجد      در ايران، كه در منطقه    مريكا منبع خبر فرمانده عمليات پشتيباني آ      - د
طي شـب   .  اقامت دارد  در حوالي خيابان كوروش كبير    )  است احتماالً منظور حسينيه ارشاد    (آبي

ري از مردم را مشاهده نمود كه در حال پيشروي به            وي گروههاي كوچك بسيا    78يكم دسامبر   
سوي مسجد بودند و حدود يك ساعت به طور پيوسته صداي رگبار مسلـسل را از سـالحهاي                  

پـس از اتمـام تيرانـدازي،       . شدند شنيد   پوشهاي نفربر حمل مي     مختلفي كه بر روي تانكها و زره      
اين منبع همچنـين، صـداي   . قطع شد ،صداي شعار و فريادهاي تظاهركنندگان كه بسيار بلند بود   

وي اضـافه كـرد كـه همـسايگان ايرانـي او در            . دو انفجار كه شبيه صداي نارنجك بود را شنيد        
كـه بـه    » من هـستم  «زدند    بيرون از محل اقامتشان مكرراً با صداي بلند به زبان فارسي فرياد مي            

صداي جمعيت و از تجارب قبلي      از  . آمد حاكي از هواداري آنان از تظاهركنندگان باشد         نظر مي 
 نفر در آنجا    600زند كه در حدود       او با گروههاي وسيع مردم در مسجد منبع خبري تخمين مي          

  .اند حاضر بوده
، 2.  ـ  ب،ي، ارزيـاب  تهـران 2/12/78 ، تاريخ تهيه گزارش 2/12/78 ـ  1/12/78تاريخ اطالع 

  .72، منطقه سوليوان: ، مأمور ويژهسرهنگ كيت بارلو: منبع
 ـ اوايل صبح منبع، كارمند مأمور خـدمت در گـروه اعزامـي مستـشاران نظـامي دريافـت         ه



421    روزشمار انقالب اسالمي

.  گزارش داد   راجع به ناآراميهاي شهري در تهران      78مكالمات زير را در طول شب اول دسامبر         
  . يا وابستگان آنها بوده استاد ارتش آمريكاكليه گزارشات از سوي افر

  . باشدرسيد در مجاورت مسجد آبي ـ شليك سالحهاي خودكار به نظر مي22:30
هـاي    منطقـه .  صداي شليك به گوش رسيده اسـت       30ان  گـ از هر دو طرف خانه تيمي ي       22:45

  . باشند و ميدان ژالهآباد  عباسرسيد كه ناآرام به نظر مي
  . شنيده شدـ شليك سالحهاي خودكار در منطقه مسجد آبي23:15
  . شنيده شدشرقي تهران در شمال  و قيطريهتيراندازيهايي در حوالي مناطق دآلرام ـ تك23:20

  . گزارش شدشليك سالح در منطقه دروس
 و شليك سـالحهاي خودكـار نزديـك         ـ تيراندازي شديد نزديك باشگاه آمريكايي پارس      23:35

  . گزارش شد كبير غرب خيابان كوروش و ظفرپهلوي
ـ صداي بلند شعارهاي تظاهركنندگان و شليك سالحهاي خودكـار در نزديكـي مـسجد               23:40
  . گزارش شدآبي
يت متفرق شده و تعداد     دار گارد خاطرنشان كرد جمع      درجه.  آرام شد  ـ منطقه مسجد آبي   00:25

  .زيادي از گردانندگان مسجد دستگير شدند
  .رود  اطالع داد منطقه آنها رو به آرامي مي30ـ يگان 00:35
  . ادامه داشتـ فعاليت در تهران پارس00:55

، ؛ تهـران 2/12/78 ـ  1/12/78:  تاريخ و محل كسب خبـر 2/12/78 ـ  1/12/78تاريخ اطالع 
  .72، منطقه دلديويد هاليفي: ، مأمور ويژهسرهنگ داگالس ورثينگ: ، منبعC ـ 2: ارزيابي

  :، اطالعات زير را تهيه كرده استو ـ منبع؛ مأمور امنيتي شركت هواپيمايي الكهيد
  و ظفـر    نزديك تقاطعهاي خيابانهاي پهلوي    او در تهران  : 78، اول دسامبر    23:30اعت  س) 1(

در ظرف ده دقيقه گذشته، منبع، تانكهـا        . ، بين دو مسجد كوچك، سكونت دارد      و كوروش كبير  
انـد و      در حركـت بـوده     بازان را كه به سمت جنـوب خيابـان كـوروش          و كاميونهاي مملو ازسر   

 و جنوب محل اقامتش مـشاهده كـرده    در حال پرواز از نزديك كاخ نياوران هليكوپتر 5حداقل  
صـداي  . اش بـشنود    منبع توانسته صداي تيرانـدازي و شـعار را در منطقـه اطـراف خانـه               . است

شعارها به قدري بلند بوده كه نويسنده توانسته صداي آنها را وقتي كه منبع گوشي تلفـن را در                   
  .هوا نگه داشته بود، بشنود

منبــع اطــالع داده كــه هنــوز صــداي : 78 دقيقــه نيمــه شــب، دوم دســامبر 30ســاعت ) 2(
بـه  . دشـو   اش شـنيده مـي      هاي ممتد سالحهاي اتوماتيك از سمت جنوب منطقه خانه          تيراندازي

اي صدايي شبيه صـداي شـليك تـوپ هـويتزر يـا                دقيقه 15عالوه، او به فواصل زماني تقريبي       
هاي كوچك را از فاصـله        و باالخره او صداي تيراندازي با سالح      . سالح مشابهي را شنيده است    

 دقيقـه از نيمـه شـب        25حـدود   . اش شـنيده اسـت      خيلي نزديك با اندازه يك چهارراه از خانه       
 به سـمت جنـوب      هاي متعددي كه در خيابان كوروش كبير         كاميون سرباز و جيپ    5 گذشته، او 
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  .اند را مشاهده كرد كرده حركت مي
:  ـ تهران، ارزيـابي  78اول دسامبر : ؛ تاريخ و محل كسب خبر78اول دسامبر : تاريخ اطالع(

، منطقـه   سوليوان: ، مأمور ويژه  مايك. اي. جري ال : ، منبع   C2 اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي    
72(  

، بـر   در تهـران  منبع، افسر امنيتي شركت سيلوانيا78 بيست و يكم دسامبر 20:50 ساعت  -ز
شود، چنين    يافتي از كاركنان شركت مقيم محالتي كه در زير بدانها اشاره مي           اساس اطالعات در  

  :گويد مي
، اطـراف  ، شـمال منطقـه كـوروش كبيـر      جمعيت زيادي در منطقه وسيع تخت طاووس      ) 1(

صـداي  .  طبق معمـول شـعارهاي مختلفـي را سـر داده بودنـد             فرح و خيابان    منطقه مسجد آبي  
منـابع دسـت    . شد  هاي زيادي به انضمام صداي شليك سالحهاي اتوماتيك شنيده مي           تيراندازي

. دوم در مورد اينكه تيراندازي، هوايي يا به سوي مردم صورت گرفته باشد، هيچ اطالعي ندارند    
  . گردهم آمده بودند20:30جمعيت حدود ساعت 

، ازدحـام و شـعارهاي جمعيـت بـا           تهران همچنين نزديك غروب در حوالي ميدان ژاله      ) 2(
اول : ، تـاريخ و محـل كـسب خبـر         78اول دسـامبر    : تاريخ اطالع . (تيراندازي سربازان توأم شد   

  )72، منطقه ، مأمور ويژه سوليوانبيل ميچل: نبع، مC2: ، ارزيابي، تهران78دسامبر 
از ايرانيان كه كودكان هـم در ميـان آنـان بـه     )  نفره40 ـ  50(ح ـ منبع گزارش داد، گروهي 

 يـر د و كـوروش كب    آبا  خوردند در حال شعار دادن به طرف مقر پليس واقع در سلطنت             چشم مي 
صـداي  . راهپيمايي كردند و در آنجا اقدام به دادن شعار عليه پليس و نيروهـاي نظـامي كردنـد                 

شليك دو گلوله باعث شد جمعيت به خيابانهاي فرعي گريخته و پنـاه بگيرنـد، ولـي جمعيـت                   
ره جمع شده و عليه     داشت و بعد از مدتي دوبا       اي از دادن شعار و فرياد زدن دست برنمي          لحظه

: ، تاريخ و محـل كـسب خبـر   78اول دسامبر : تاريخ اطالع. (پرداختند سربازان به دادن شعار مي   
، ، منشي اداره تحقيقـات ويـژه نيـروي هـوايي          خانم باربارا آرنولد  : ، منبع ، تهران 78اول دسامبر   

، اداره  رونالـد بلـيس   : ، مـأمور ويـژه    A2اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي      : ـ ارزيابي  72منطقه  
   )72طقه  من ـتحقيقات ويژه نيروي هوايي

دهد    اطالع مي  دهد،   كه براي اولين بار گزارش مي      ي تهران هاآمريكايي منبع، معلم مدرسه     - ط
 دقيقه بعد از نيمـه شـب روز   30 و 78 بعد از ظهر روز اول دسامبر 30/10كه در فاصله ساعت   

، صـداي گروههـاي بزرگـي از        اش واقع در نزديكـي ميـدان ژالـه           پيرامون خانه  78دوم دسامبر   
اي را شـنيده بودنـد        هوي و همسرش صداي تيراندازيهاي پراكند     . تظاهركنندگان را شنيده است   

. آور باشد   تواند متعلق به تفنگ و مسلسل و شايد انفجار كپسولهاي گاز اشك             كه به نظر وي مي    
 او بازگشت   24در حدود ساعت    . وي دود يا آتش در محيط پيرامون خود مشاهده نكرده است          

فت كه در   وي گ . اند در خيابان محل سكونتش مشاهده كرده است         دويده  مردم را در حاليكه مي    
رسيد كه تظاهرات از جنوب به شمال محل اقامت وي تغيير محـل يافتـه                 طول شب، به نظر مي    
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وي معتقد بود كه محل وقوع تيراندازي حداكثر سه چهارراه با خانـه وي فاصـله داشـته                  . است
 شـب بـه مدرسـه       11كند كه يـك كوكتـل مولوتـف در نزديكـي سـاعت                وي اضافه مي  . است

 پرتاب شده كه حريق ناشي از آن بالفاصله توسط نگهبانـان مدرسـه خـاموش                كاميونيتي تهران 
  .شده است، خسارت اندك بوده و آسيبي به كسي وارد نشد

.  تهـران  78 دسامبر   2، تاريخ و محل كسب خبر       78 دسامبر   2،  78اول دسامبر   : تاريخ اطالع 
 ، مأمور ويـژه پلـيس اداره   F ـ  2، ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هواييفيليپ پرنس: منبع

 محصلين مليتهـاي    در مدرسه كاميونيتي تهران   : توضيح. (72تحقيقات ويژه نيروي هوايي منطقه      
  .) اشتغال دارند و درصد بااليي از آنها آمريكايي هستنمختلف به تحصيل 

 صـداي تيرانـدازي را در زمانهـا و          78 دسـامبر    2دهند كه صـبح روز        منابع گزارش مي   - ي
  : اند مكانهاي زير شنيده

  )منبع نيلي (، شرق تهران بامداد خيابان جاويدان4ساعت ) 1(
  )منبع دوآير ( شمال تهران بامداد خيابان كورش كبير6:15ساعت ) 2(

  22/1/78:  تاريخ و محل كسب خبر22/1/78: تاريخ اطالع
 اداره تحقيقات ويـژه نيـروي       ، گروهبان الري نيلي   333، يكان   سرهنگ دوم پل دوآير   : منابع
  .72 منطقه هوايي

 مأمور ويژه پليس اداره 1 ، اطالعات ـ  Bمنابع ـ  : ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي
  .72تحقيقات ويژه نيروي هوايي منطقه 

 مأمور امنيتي شركت پشتيباني لجستيكي اطالع داد كه يكي از كارمندان شـركت،              :ـ منبع  ك
اش با جـسد يـك     صبح بهنگام ترك منزلش به قصد محل كار، در نزديكي خانه7امروز ساعت  

 جاي چند گلوله مشهود بوده       كارمند فوق اشاره كرد كه در بدن مقتول       . ايراني مواجه شده است   
 2ــ تـاريخ و محـل كـسب خبـر           78 دسـامبر    2تاريخ اطالع   .  است  شميران منزل وي در  . است

: 2؛ ب ـ  ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هـوايي »گلن لمب«آقاي : ؛ منبع، تهران78دسامبر 
  . اداره تحقيقات72، ناحيه »بليس«مأمور ويژه 

اش به او خبـر داده بـود كـه جمعيـت              صاحبخانه اطالع داد كه     333فرمانده يگان   : ـ منبع  ل
  .اند  اجتماع كردهعظيمي در قسمتهاي جنوبي تهران

سـرهنگ  :  ـ منبـع  ، تهران78 دسامبر 1 تاريخ و محل كسب خبر ،78 دسامبر 1تاريخ اطالع 
.  ام .فرانـك «، مـأمور ويـژه      1ــ    ب: ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيـروي هـوايي        دوم پل دوآير  

اين خبر از طريـق سـاير نـاظران         : توضيح( .72اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي منطقه       » هويي
  ).مستقل تأييد گرديد

، اطالع داد كه او گزارشات مكـرري دربـاره    مأمور امنيتي منطقه در سفارت آمريكا      :ـ منبع  م
، بازار  ، دانشگاه تهران  ، بلوار اليزابت  ميدان ژاله : تظاهرات در مكانهاي ذيل، دريافت داشته است      

دسـامبر   2: ، تاريخ و محل كسب خبـر      78تاريخ اطالع اول و دوم دسامبر        .اصلي و مسجد آبي   
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 ، مـأمور ويـژه   B -1 :، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هـوايي »منبنر«آقاي : ، تهران، منبع78
توسط مشاهداتي كه   اين خبر نيز،: توضيح. (72هويي، اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي منطقه  

  ).اند تصديق گرديد مستقالً گزارش شده
 از بخش خبـر  ، اطالع داد كه او در ساعت يك روز دوم دسامبر     333 فرمانده يگان    : منبع - ن

 اعالم نموده كه حتي اگر در خيابانهاي ايران سـيل خـون             خميني:  شنيده است كه     راديو آمريكا 
  .جاري شود تا آخر اين هفته شاه سقوط خواهد كرد

:  ـ منبـع  ــ تهـران   78 دسـامبر  2 ، تاريخ و محـل كـسب خبـر   - 78 دسامبر 2تاريخ اطالع 
» يويهـ «، مأمور ويژه    2 -ب  : ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي      »دوآير«سرهنگ دوم   

  .72 منطقهاداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي 
اسـت و اطـالع     ) USAFE ( ، نيروي هوايي آمريكا    333ه  فرمانده يگان شمار  : ـ منبع خبر   س

داند، اظهار     قسمت او كه منبع آنان را بسيار قابل اعتماد مي          نيدهد كه دو نفر از رانندگان ايرا        مي
 هـر كـدام در خيابـان محـل زندگيـشان            78اند كه در طول تظـاهرات شـب اول دسـامبر              كرده

انـد، شـمارش       جسد را كه كف كاميونها روي هم انباشته شده بـوده           20 تا   15ريباً  اند تق   توانسته
در يك مورد اجساد در پشت يك كاميون مجهز به سالح جـاي گرفتـه بـود كـه بـراي                     . نمايند
 در المللـي  ها درست در جنوب هتـل بـين   يكي از راننده. گشت آوري اجساد در خيابان مي     جمع
 در قـسمت جنـوب شـرقي     ـ بخشي از تهران نو كند و ديگري در تهران  زندگي ميز تهرانمرك

   .شهر ـ اقامت دارد
  .2ب ـ :  ـ ارزيابي، تهران2/12/78:  ـ تاريخ و محل كسب خبر1/12/78: تاريخ اطالع

 ــ اداره تحقيقـات ويـژه نيـروي هـوايي           ، مأمور ويژه سوليوان   سرهنگ دوم پل دوآير   : منبع
  .72منطقه 

 بعـد از    7مسلمانان رسماً در ساعت     ) جبران گناهان (محرم، ايام مذهبي    : نظريات تهيه كننده  
 با اين دوره به     زمان  هم استه شده توسط خميني   حمام خون خو  .  شروع شد  78ظهر اول دسامبر    

ل اوضـاع را بـه      ر تـاكنون كنتـ    پيداست كه نيروهاي امنيتي ايران در تهـران       . پيوسته است نوقوع  
اكنون قطع برق گزارش و نظريه دادن بيشتر دربـاره ناآراميهـاي جـاري               .خوبي در دست دارند   

دهـد و نمايـشگر       قطـع بـرق بـه طـور پراكنـده رخ مـي            . شهري در ايران را مختل كرده اسـت       
                                                                                         .  اوضاع جاري در ايران استريختگيپراكندگي و در هم 

  
  239سند شماره 

  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  هخيلي محرمان
  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  11782 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  مشاهدات مأمور سفارت: خصوصيات آشوبگران تهران: موضوع
 گذراند و گروههايي از     ـ امروز صبح مأمور سفارتخانه چند ساعتي را در خيابانهاي تهران          1
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تظـاهرات بـه    . العمل ارتـش در مقابـل آنـان را مـشاهده كـرد              تظاهركنندگان و همچنين عكس   
گروههـاي كوچـك    . صورت متحرك و تقريباً به طور كامل بـه دور از هرگونـه خـشونت بـود                

دگان از ميان انبوه مردم موجود در خيابانها به هم پيوسته، شعارهاي مذهبي و ضدشـاه         تظاهركنن
كردنـد متفـرق        دادند و بالفاصله بعد از اينكه نيروهاي نظامي شروع به تيراندازي هوايي مـي               مي
مأمور سفارتخانه در تظاهراتي كه شخصاً آن را مشاهده كرده گاهي اوقات در فاصـله               . شدند  مي

 سي متري سربازان در حال تيراندازي، قرار گرفته بود و به آساني قادر به تـشخيص آن                  كمتر از 
گزارشاتي تأييد نـشده از  . (اند يك از تظاهركنندگان مورد اصابت گلوله قرار نگرفته   بوده كه هيچ  

  .)اند نقاط ديگر شهر حاكي از آن است كه تعدادي از تظاهركنندگان كشته يا مجروح شده
شعارهاي جديد  . كند  گري نقش مهمي را در تحريك تظاهركنندگان ايفا مي          اييـ ضدآمريك 2

 همانند ضديت با شاه بر روي ديوارهاي محوطه سفارتخانه نوشته شـده و              در ضديت با آمريكا   
. نوشته نيز به ديوارهـاي مـشرف بـه خيابـان چـسبانده شـده اسـت                  هاي دست   همچنين اعالميه 
در دو موقعيـت  )  نفـر 100در حـدود  (ر و بهتر سازمان داده شده تظاهركننده      ت  گروههايي بزرگ 

 دسترسي يابند كه بار اول از دو ساختمان مانده به سفارت تالش كردند كه به سفارتخانه آمريكا
خانه اي از تظاهركنندگان موفق شدند كـه بـه محوطـه سـفارت              برگردانده شدند ولي بار دوم عده     

  .برسند
هـاي مـذهبي در بـين آنهـا ديـده             ـ تظاهركنندگان تقريباً همگي افراد جوان بودند و چهره        3
 مـسايل آموزي به خـوبي در ايـن طـور         شد اما تعدادي از جوانان تظاهركننده در سن دانش          نمي

 كردنـد   تجربه داشتند و به افرادي كه از آتش سالحهاي سربازان در حال فرار بودند توصيه مـي                
  .كه آهسته حركت كنند تا مبادا باعث تحريك سربازان و تيراندازي آنها شوند

بر . ـ طبيعتاً شايعات فراواني درباره كشته و مجروح شدن تعداد زيادي از مردم وجود دارد            4
 150طبق اخبار ساعت دو بعد از ظهر، آمار رسمي شامل هشت كشته، سـي و پـنج مجـروح و              

شد در هنگام     نفري كه گفته مي     مأمور سفارتخانه شخصاً موضوع سي    . باشد  نفر دستگير شده، مي   
 كشته شده بودند را بررسي كرد و دريافت كـه هـيچ مـدركي               تظاهرات در جلوي بانك مركزي    

  .دال بر وجود هرگونه خشونتي در آنجا وجود ندارد
اي   ن سياسـي منطقـه    ـ موضوع درگيري سنگين در نزديكي ساختمان مجلس توسط رايـز           5

سفارتخانه پيگيري شد و به طور موثق به وي اطالع داده شد كه گزارش مربوطه نادرست بوده                 
 بعد از ظهر كه دوباره براي بررسي اوضاع خيابانهـاي بـين      3مأمور سفارتخانه در ساعت     . است

ل روز بعضي   در اواي . سفارت و بازار به محل رفت و در آنجا تقريباً هيچ كسي را مشاهده نكرد              
شـهر در سـكوت شـومي بـه سـر      . اند ها باز بودند ولي در حال حاضر تمامي آنها بسته      از مغازه 

انـد و ديگـر كـسي در          برد و سربازان هنوز در صحنه هستند اما در كاميونهاي خـود نشـسته               مي
  . شود خيابانها ديده نمي

امـا  . ر حكمفرماسـت تا ساعت چهار و نيم بعد از ظهر به وقت محلي همان شرايط بـر شـه      
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  .رود بعد از ساعات منع عبور و مرور امشب نيز اقدامي صورت گيرد انتظار مي
گونـه تالشـي توسـط افـراد          ترين جنبه فعاليتهاي روزانه ايـن بـود كـه هـيچ             مهم: ـ نظريه 6

تظاهركننـدگان بـه    . هـا ديـده نـشد       طلب براي سوزاندن ساختمانها و يا شكستن پنجـره          آشوب
 تمايلي براي مواجهه بـا ارتـش نداشـته و ارتـش هـم بـا بكـارگيري حـداقل                    گونه  وضوح هيچ 

                                                                                                                  .داد العمل نشان مي نيروهاي خود عكس
  سوليوان

  
  240سند شماره 

    محرمانهخيلي 
  1357 آذر 11 ـ 1978 دسامبر 2  68460556 78: شماره گزارش

  .سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  جاري در ايرانت وضعي: موضوع

 دسـامبر   2 نوامبر تا صبح روز      30گزارش وضعيت ايران از     ) بندي  بدون طبقه : (ـ خالصه 16
1978(  
  . حذف شده است21 تا 17
 نوامبر را به آرامي پـشت       30 روز   به طور كلي تهران   ) بندي  بدون طبقه  (-الف: جزيياتـ  22
) 1(منبـع شـماره     . هـا و بـازار بـاز بودنـد          مغازهصفهاي خريد بنزين طويل بود و       . شتسر گذا 

 شخص ناشناسـي خانـه يكـي از گروهبانـان            شب، گزارش داد كه ساعت بيست و پنجاه دقيقه       
را از پنجـره جلـويي بـه       ) بمـب دسـتي   ( را مورد حمله قرار داده و يك سه راهي           ارتش آمريكا 

فرد مزبور با صـندلي روي      . ت نموده است  داخل خانه پرتاب كرده كه از پشت به شخصي اصاب         
خسارات قابل توجهي به بـار آمـده، بـا ايـن وجـود كـسي                . شود  كوبد و بمب منفجر مي      آن مي 

جراحات سطحي چندي در اثر پخش خرده شيشه بـه وجـود آمـده              . آسيب زيادي نديده است   
  .است
 داشت ولي با    روز اول دسامبر، طي ساعات روز، شهر وضعي عادي        ) بندي  بدون طبقه (ـ   ب

  .رسيدن شب، شهر متشنج شد
 هاي سفارت تجمع جمعيتي را در جنوب شـرقي تهـران            ـ در ساعت هجده يكي از راننده      1

سربازان در منطقه حاضر شـده و تيرانـدازي هـوايي كردنـد و جمعيـت متفـرق                  . مشاهده نمود 
  .گشت
ي دريايي جمعيت كمـي از مـردم   ـ ساعت بيست و پنجاه دقيقه افسر رابط مستشاري نيرو      2

 به سـمت    اين گروه در حال دادن شعار در خيابان ندا        . را در خيابان جنوبي منزلش مشاهده كرد      
  .شمال در حركت بودند، سربازان سر رسيدند و تيراندازي هوايي كردند و جمعيت پراكنده شد

امي تلفني از يك سرهنگ دوم نيـروي         دقيقه مدير تيم فني نظ     سيـ ساعت بيست و دو و       3
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اش به وي اطالع داده        دريافت داشت كه وي اظهار نمود همين الساعه صاحبخانه         هوايي آمريكا 
 هنگـامي كـه گروههـايي از مـردم شـهر در خيابانهـا تجمـع        كه در دو كوچه شمالي ميدان ژاله   

  .هايي صورت گرفته است ينمودند، تيرانداز
ـ يكي از اعضاي دفتر وابسته دفاعي گزارش داد كه از ساعت بيست و يك و پنجاه دقيقه                  4

  . تيراندازي شده استتا پنجاه دقيقه بعد از نيمه شب در اطراف دانشگاه تهران
ل به افسر دفتر وابسته دفـاعي زنـگ         المللي هليكوپترسازي ب    ـ يكي از كاركنان شركت بين     5

زده و گزارش داده كه ساعت بيست و سه و پانزده دقيقه جمعيت خروشان عظيمي در مـسجد                  
  .اند گرد آمده) حسينيه ارشاد (آبي

دهـد كـه        ن مأمور دوباره از طريق تلفن اطـالع مـي          دقيقه هما  سيـ ساعت بيست و سه و       6
  .زند  را ده هزار نفر تخمين ميجمعيت حاضر در مسجد آبي

 دقيقه يكي از اعضاي دفتر وابـسته دفـاعي شـنيده اسـت كـه          سيـ ساعت بيست و سه و       7
 در حركت بودند و سر و صداي زنجيـر  خودروهاي زرهي سنگين به طرف شرق خيابان دولت     

  . و جلنگ جلنگ دست كم دو تانك را شنيده است
 از پشت بـام      ساعت سه و ده دقيقه صبح افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي آمريكا             -8
منع عبور و مرور    كنندگان مقررات      هفت تن از نقض    سربازاش مشاهده نمود كه چهار نفر         خانه

همـه آنهـا را سـوار يـك     . شبانه را دستگير كردند، يكي از دستگيرشدگان فرار كرد و تير خورد  
 از منزل افسر رابط مستـشاري در نيـروي          صد ياردي اين واقعه تقريباً در فاصله      . كاميون كردند 

  . هوايي به وقوع پيوست
 ده دقيقه صبح در خيابـان چهـل و         ـ يكي از رانندگان دفتر وابسته دفاعي در ساعت پنج و          9

ساعت شش و بيست دقيقه صبح نيـز همـان راننـده            .  تانكهاي چيفتن را مشاهده كرد     پنج متري 
  . مشاهده نموديك واحد تانك چيفتن را در ميدان شاهرضا

كنـد، بـين     زندگي ميزرگراه شاهنشاهيـ يكي از اعضاي دفتر وابسته دفاعي كه نزديك ب  10
 يازده و چهل و پنج دقيقه شب صداي حركت مداوم خودروهاي زرهي سنگين               تا ساعت يازده 

كند كه آنهـا تانـك        وي اظهار اطمينان مي   . آمدند را شنيده است     كه از بزرگراه به طرف پايين مي      
  . شهر پراكنده شدندينپايخودروهاي ارتش در ناحيه . بودند

ـ راننده دفتر وابسته دفاعي ساعت يازده صبح به علت سر و صدا در خيابانهـاي اطـراف            11
جمعيت ازدحام كرده بـود، سـربازان       .  از خواب بيدار شد    اش واقع در جنوب غربي تهران       خانه

  .ها نداشت  و زخميها وي هيچ اطالعي از تعداد كشته. سر رسيدند و تيراندازي شروع شد
 گزارش داد كـه در روز اول        ـ يكي از كاركنان هوانيروز ارتش ايران      1) خيلي محرمانه (ـ   ج

 به او گفته كه مخالفـان مـذهبي         دسامبر، سر ضيافت ناهار يكي از مأمورين اداري سفارت اردن         
هـا در هنگـام جهـاد پوشـيده           اين كفـن  . اند  سفيد تدارك ديده  يك ميليون دست كفن از پارچه       

 سقوط كامل شاه يك ميليون كشته       برايمنبع اظهار داشت كه مخالفان حاضرند كه        . خواهد شد 
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دارد هنگامي كـه در بـازار در             اظهار مي  در همان ضيافت ناهار مأمور ديگري از پاكستان       . بدهند
  .شود كه هيچ پارچه سفيدي در مغازه موجود نيست چه بوده، متوجه ميصدد خريد مقداري پار

زنـد     تلفن مي   به هوانيروز ارتش ايران    78، بازرگان ايراني در اول دسامبر       ـ آقاي فرد رازي   2
د و يك دولت ائتالفي     دهد كه شنيده در اوايل دسامبر شاه كشور را ترك خواهد كر             و اطالع مي  

  .تشكيل خواهد شد
سـاعت يـك و ده      . باشـد    يكي از وكال و همسايه مأمور گزارشگر ما مي         ـ آقاي شاهميري  3

دهـد كـه او يقـين دارد شـاه             به مأمور گزارشگر ما اطالع مـي       78دقيقه بعد از ظهر اول دسامبر       
  .اوايل دسامبر ايران را ترك خواهد كرد

  .اند  ارزيابي شدهC – 6و منبع باال توسط مأمور گزارشگر در گروه  هر د-4
 در مدت سه روز گذشته، افسر رابط مستشاري در نيـروي دريـايي بـا تعـداد زيـادي از               -5

افسر غيرارشـدي از نيـروي دريـايي،        . ايرانيان در مورد وضعيت كنوني ايران گفتگو كرده است        
او در صحبت كردن محتاط بـود بـا وجـود           .  شاه بود  يك ناخدا دوم در نظرياتش كامالً مخالف      

اي كـه اكنـون       مأمور گزارشگر درباره وضـعيت ايـران بـا سـرتيپ بازنشـسته            . اين ضد شاه بود   
اظهارات وي نيز با نظريـات ناخـدا    . باشد به گفتگو نشست     سرپرست كلوپ هوايي سلطنتي مي    

ايـشان بـا وي شـديداً از شـاه     همسايگان مأمور گزارشگر هميشه در گفتگوه. دوم هماهنگ بود 
افـسر  . انـد  معهذا طي چند روز گذشته نظرياتشان تغيير يافته و ضدشاه شـده        . كردند  حمايت مي 

  . كنند گزارشگر و مدير تيم فني نظامي با يكي از منابع خبري گفتگو مي
هاي آنـان هـر   گويد اغلب دانشجويان و ارشـد  اين منبع معلم دانشكده افسري است وي مي     

  .كنند  پيش نظراتي ضدشاهي پيدا مييشتر از روزروز ب
اي گـاهي آرام و       وضعيت كنوني ايـران بـه طـور آشـفته         ) خيلي محرمانه : (نظريه تهيه كننده  
  . گاهي طوفاني است

آيد كه در بين منابعي كه در گذشته   اند چنين برمي    از گزارشاتي كه توسط منابع دريافت شده      
اند، تمايالت و گرايشات ضدشاهي در آنان پيوسته رو به            بودهعميقاً به وفاداري از شاه معروف       

                                                                  .افزايش است
  

  241سند شماره 
  1357 آذر 12 ـ 1978 دسامبر 3  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  305364سي ـ .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  78، دوم دسامبر 29گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 به خصوص در نواحي شمالي شهر در نزديكي هتلهاي بـزرگ و راديـو               ـ امشب در تهران   1
. كنـده بـود    سايه اف  در اواخر بعد از ظهر آرامش شومي بر تهران        . تلويزيون تيراندازي شديد بود   

ها بسته بود، اكثر مردم در خيابانها نبودنـد و واحـدهاي نظـامي در حـال آمـاده بـاش در                        مغازه
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.  نفر حدس زده است    500ناظري تعداد كشته شدگان ديشب را       . خودروهاي خود مستقر بودند   
چـون مخـالفين    . احتماالً تظاهركنندگان بيشتري در نتيجه خشونتهاي امشب كشته خواهند شـد          

  .كنند نيروهاي امنيتي را تا گسيختگي كامل تحت فشار قرار دهند ميسعي 
ـ طبق اعالم قبلي كارگران شركت برق در بيشتر ساعات امروز صبح، برق سرتاسـر ايـران             2

  . نوامبر تعطيل نمود13وزارت آموزش و پرورش تمام مدارس تهران را تا . قطع بود
 بعـد از تظـاهرات گـسترده و تيرانـدازيهاي     ـ ناظريني كه امروز صبح مناطقي از تهـران را       3

گونه نشان و مدركي از اينكـه ايـن مكـان صـحنه نبـرد                 شديد شب گذشته بررسي كردند، هيچ     
در همـين حـال در محوطـه        . برخالف معمول به اموال آسيب نرسـيد      . باشد، به دست نياوردند   

ر چنـد خيابـان     اطراف سفارت، شعارهاي ضدآمريكايي جديدي روي ديوارها وجـود دارد و د           
در پاسـخ بـه   . خـورد   نويس با شعارهاي ضدآمريكايي و ضد شاه به چشم مـي       پوسترهاي دست 

كنندگان براي رسيدن به محوطه سفارت صورت گرفته بـود،            كوششهايي كه از جانب تظاهرات    
  .تعداد سربازان محافظ محوطه افزايش يافته است

 به   رئيس آمريكايي پروژه سازمان ملل     در تبريز .  آرام بود   امروز ـ بر طبق گزارشات، شيراز    4
نـاآرامي بـه    .  امروز صبح به آتش كشيده شـد       كنسول گفت كه دفتر اداره و ماشين سازمان ملل        

اجد جداگانه حداقل سـه مـال       دهد كه در مس      ادامه دارد و كنسول گزارش مي      شدت در اصفهان  
اند تا منازل آمريكاييان را مورد شناسايي قرار دهند و به زور وارد آن منازل شـوند                   به مردم گفته  

اند كـه بـه       با وجود اين، ماليان گفته    . و اسباب و اثاثيه آنها را در خيابان ريخته به آتش بكشانند           
  .خود آمريكاييان آسيب نرسد
. باشـد   كند كدام خانه از آمريكاييان مي       تي زده شده كه مشخص مي     در مدخل خيابانها عالما   

شـب قبـل از آن   . زا منهدم شـد   اتومبيل كه متعلق به آمريكاييان بود با بمب آتش      5شب گذشته   
هم خانه يك آمريكايي با انفجار كپسول گاز كه توسط آدمهاي مزاحم صـورت گرفـت تقريبـاً                  

  .دمه نديده استاما هيچ آمريكايي ص. كامالً تخريب شد
ـ سفارت در حال دريافت گزارشات جديدي است مبني بر اين كـه افـسران رده متوسـط                  5

 معتقدند كه شاه، قادر به حفظ موقعيت خويش          ايران نيروي هوايي و نيروي دريايي شاهنشاهي     
  .ر را ترك نمايدنيست و مجبور است كشو

 در شب گذشته شامل اظهارنظرهـاي       ي در تلويزيون دولتي آمريكا    اهللا خمين   ـ مصاحبه آيت  6
  : باشد ذيل مي
  .ع ملي ايران به خاطر تحميل سلطنت پهلوي بر ايران و غارت منابانتقاد از آمريكا... 
در صورتي كه حاميان وي قدرت را بـه دسـت گيرنـد             » پايگاههاي نظامي آمريكا  «نياز به   ... 

در مـورد قراردادهـاي جـاري ايـران و آمريكـا، بـه              ...  .مورد ارزيابي مجدد قرار خواهد گرفت     
مـردم  « ميليـارد دالري تـسليحات، آن قراردادهـايي كـه بـه نفـع                20خصوص قرارداد فـروش     

و آن دسته از قراردادهايي كه مربوط به توسـعه كـشاورزي            . نباشد، لغو خواهد شد   » مستضعف
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  .است، ممكن است ادامه يابد
  ظالم و ستمگر است و در صورتي كه شاه سرنگون شود ايران ديگر به اسـرائيل                 اسرائيل... 

يستي با زور و قوه قهريـه سـرنگون شـود و            در صورت لزوم شاه با    . ... نفت صادر نخواهد كرد   
  .باشند پيروان وي حاضر به ايثار جان خودشان در اين راه مي

ـ اند ـ كه در صورت امكـان    به شهروندان خود توصيه نموده و انگلستانـ سفارت آمريكا7   
نانچه مجبور به حركت در شهر هستند از حضور در          و چ . وابستگان خود را در خانه نگاه دارند      

و قبل از تاريـك شـدن       . اجتماعات مردم و آمد و شد در قسمت جنوب شهر خودداري ورزند           
  .ها بازگردند هوا به خانه

 خدمات خـود را      باز است و امروز شركت هواپيمايي پان آمريكن        ـ ظاهراً فرودگاه تهران    8
  ونس                                                                                  .كند طبق روال عادي ارائه مي
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  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11813 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  تظاهرات شب دوم دسامبر در شمال تهران: موضوع
، قبل و بعد از ساعات منع عبـور و مـرور            تظاهرات مذهبي در مناطق شمالي تهران     : خالصه

اند كه اين تظـاهرات خـصوصيات          گزارشات موثق و عيني گرد آورده      مأمورين سفارت . رخ داد 
رود  گمـان مـي  . انـد  نظاميان آشكارا اقدام به تيراندازي هوايي كـرده   . فعاليتهاي ماه محرم را دارد    

  .پايان خالصه. شركت مردم چشمگير بوده است. تلفات اندك باشد
 را كنار هم گذاشته و تـصويري        هاي موثق شاهدان عيني آمريكايي      ـ مأمورين سياسي گفته   1

  .كنند  ارائه مي و نياوران، قيطريه، قلهك دروساز تظاهرات مذهبي در مناطق شمالي تهران
دند، فعاليتهـا آغـاز      رسـي   هنگامي كه واحدهاي نظامي به مسجد قبا       18:30ـ حدود ساعت    2
آنان به جمعيت جمع شده و مقامات مسجد اطالع دادنـد كـه جهـت برگـزاري مراسـم       . گشت

پس از آن واحدهاي نظامي مسجد را بسته و جمعيت گرد آمده، بقيه مراسم را    . اند  مجوز نگرفته 
 بـر شـاه سـر       االاهللا و مـرگ     اكبر، الاله   در بيرون مسجد برگزار كرده و سپس در حاليكه فرياد اهللا          

. آور جمعيـت را در هـم شكـستند          نظاميان با شليك هوايي و گاز اشك      . دادند، متفرق شدند      مي
  .اي ديده نشده است هر چند كه امكان آن وجود دارد تعدادي زخمي شدند ولي مرده

 قوياً طرفـدار    داد كه مقامات مسجد قبا     به مأمور سفارت اطالع       ايران ـ منبع نهضت آزادي   3
. باشـند    مبني بر مخالفت با اخذ مجوز از پليس جهت برگزاري مراسم، مـي             گيري خميني   سخت

آنان در حال تدارك اقدامي جهت برگزاري مراسم ديگري بيرون از مسجد در عصر روز سـوم                 
اين منبع اظهار اميدواري كرد كه درگيري جـدي بـا نظاميـان رخ ندهـد ولـي       . اشندب  دسامبر مي 
  .بين نبود واقعاً خوش
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و همچنـين در     ( به بعد مـردم در مـساجد تمـامي منـاطق شـمالي تهـران               19 از ساعت    -4
يعنـي  ( 21درسـت سـاعت     . شروع بـه تجمـع كردنـد      ) بخشهاي جنوب و جنوب غربي تهران     

گروههايي از بعضي مساجد خارج شده و شـروع بـه           ) ساعت شروع مقررات منع عبور و مرور      
بـين  (ايـن گروههـا در اكثـر خيابانهـاي اصـلي شـهر         . الـذكر كردنـد     سر دادن شـعارهاي فـوق     

 را  ه چـشمگير مـسجد تجـريش      يك گـرو  . راهپيمايي كردند ) د و جاده قديم شميران    آبا  سلطنت
ظـاهراً تلفـاتي رخ     . ترك گفت و نظاميان باالجبار با اقدام به آتش سنگين آنها را متفرق كردنـد              

دستجات مردم عمالً در تمـامي جاهـا بـه شـكل            . داده است ولي تعداد آنها برآورد نشده است       
سـازماندهان تظـاهرات بـه    . خود بود ترين حد     آميز راهپيمايي كرده و تخريب در پايين        مسالمت
هاي كل منطقه تلفن زده و تعداد قابل توجهي از مردم طبقات متوسط يا بـاالي ايـران را                     ايراني

. دادنـد   همراه با جمع تظاهركنندگان به خيابانها كشانده و يا با اتفاق آنها از پشت بامها شعار مي                
يت ويژه خوبي دارد، خاطرنـشان كردنـد   شان موقع دو تن از مأمورين سفارت كه پشت بام خانه  

 درصد منازل فردي وجود داشت كه به شـعاردهندگان          80 تا   50كه در طي مسير راهپيمايي در       
ها به طور گسترده در راهپيمايي  افراد شاهد راهپيمايان خاطرنشان كردند كه زنان و بچه      . بپيوندد

 شـهر حـاكم شـد در حاليكـه           شب، جوي سرورانگيز بـر     23 و   21بين ساعات   . حضور داشتند 
شـد، سـازماندهندگان در بعـضي مـوارد از            صداي فريادها در تمام منـاطق شـمالي شـنيده مـي           

  . كردند بلندگوهاي دستي و شعارهاي هدايت كننده استفاده مي
. ـ بعد از آغاز ساعات منع عبور و مـرور نظاميـان نـسبتاً كمتـر در صـحنه آشـكار شـدند                      5

آميـز    اعزام شده و جمعيت در آنجا، به طور مسالمت     خيابان دولت خودروهاي رزمي به مساجد     
هدف زيـادي در سرتاسـر منطقـه مزبـور            ولي تيراندازيهاي بي  . و بدون تيراندازي متفرق شدند    

در .  بوده اسـت    و قلهك  ظاهراً اگر تلفاتي هم بوده، بسيار كم و در منطقه دروس          . شد  شنيده مي 
در تمـامي   ) كه با شـعارهاي معمـولي فـرق دارنـد         (واقع صرفاً صداي جيغ و فريادهاي اتفاقي        

 شده ولي سالحهاي سـنگين      تانكها وارد محور جاده قديم شميران     . شد  منطقه شمالي شنيده مي   
نندگاني كه در نزديكـي منطقـه       حول و حوش هسته اصلي تظاهرك     . آنها مورد استفاده واقع نشد    

گونـه فـرد نظـامي بـه چـشم             گرد آمده بودند و به طرف جنوب حركـت كردنـد، هـيچ             قيطريه
  .خورد نمي

هايي را كه ساكن منطقه هستند      آمريكاييـ وقايع شب مذكور، براي نخستين بار، بسياري از          6
ناظران . تأثير قرار داد    اند، تحت   هبي نبوده و قبالً تا اين قدر نزديك در معرض تظاهركنندگان مذ         

تـرين و     گويند كه اين مراسم بـه وضـوح بـزرگ           هاي گذشته مي    مطلع در مورد مراسم در محرم     
اساساً به ميزان قابـل تـوجهي نگرانـي در ميـان سـاكنين              . جديدترين نوع تظاهرات خواهد بود    

اي      ما در دست داريم هيچ حادثـه       خارجي اين منطقه بروز كرده است اما با آخرين اطالعاتي كه          
بسياري از ناظرين از اينكه گروههاي مـذهبي قـادر بـه بـسيج              . ها رخ نداده است     براي خارجي 

آيد كه اقداماتي جهت تـداوم تظـاهرات    به نظر مي. اند زده شده  باشند شگفت   جمعيت زيادي مي  
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. يابـد   ها افـزايش مـي    در شبهاي آتي صورت گرفته است و چنانچه امكان داشته باشد وسعت آن            
 كه بـارش خفيـف بـاران و         23 تا ساعت    21شعار دادن و سرود خواندن درست بعد از ساعت          

ها سبب شد تا فريادها كاهش يابند، ادامه داشت و عمالً بعد از نيمه شب                 شايد خستگي حنجره  
  سوليوان                                                                                                 .خاموش گشت

  
  243سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آذر 12 ـ 1978 دسامبر 3  6846 0558 78: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  وضعيت كنوني در ايران: عنوان

 3 تـا صـبح   78 دسـامبر  2گزارش وضعيت ايران از غروب   ) بندي  بدون طبقه : (ـ خالصه 16
  .78دسامبر 
  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه: (جزيياتـ 22
 آرام بـود، تنهـا نـور چـراغ ماشـينها و تعـداد كمـي از                   ساعات آغازين شـب تهـران      -  الف
در ساعت بيست و يك و پنج دقيقه افسر رابط مستشاري در نيروي  . شد  هاي باز، ديده مي       مغازه

شـبيه بـه    .  ديدنـد  دريايي و مدير تيم فني نظامي آتش بزرگي را در كوههاي مشرف بـه تهـران               
بالفاصله بعد از مشاهده آتش افسر رابط مستـشاري در       . همين آتش در شب قبل ديده شده بود       

 و ديگر كاركنان دفتر ـ وابسته نظامي هوانيروز ارتش ايران نيروي دريايي ـ مدير تيم فني نظامي 
هايشان واقع در شمال و شـمال مركـزي تهـران از سـر و صـدا و                     از خانه  وابسته دفاعي آمريكا  
  .رسيد آگاه شدند اي كه از شمال و قسمتهاي مركزي شهر به گوش مي فريادهاي اوج گيرنده

كننده اطالعي در دست نيست ولي به هر حال چندين هزار نفـر               از تعداد دقيق مردم شركت    
صداهاي بلند زيادي كه    . زدند  بامها، در داخل باغها بوده و همه فرياد مي          ي پشت در خيابانها، رو  

شـايد از بلنـدگو و بـوق شـيپوري اسـتفاده            . رسـيد   كامالً واضح و مشخص بود به گـوش مـي         
و هـا    صـداي آتـش تفنـگ     با سپري شدن شب ناظران دفتـر وابـسته دفـاعي آمريكـا            . كردند  مي
در چندين موضـع مختلـف آتـش سـالحهاي سـنگين            . شنيدند  هاي اتوماتيك سبك را مي      اسله

  .رسيد به گوش مي) صداهاي سالح با كاليبر بزرگتر(
 از  هاي مقيم تهـران   آمريكاييآميز نسبت به       گزارشي مبني بر اعمال خشونت      ـ ديشب هيچ   ب

در يك منطقـه نـاظري از دفتـر وابـسته           .  دريافت نشد  طرف اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي     
هاي شخصي آمريكاييان مشاهده كرد ليكن         تعدادي از مردم را در نزديكي اتومبيل       دفاعي آمريكا 

  .گونه خسارتي گزارش نشده است در اين مورد هيچ
  :شد كه عبارت بودند از ه فارسي و انگليسي شنيده ميج ـ شعارهايي ب
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 -5ات برگـرد    آشـغال سـفيد بـه خانـه    -4 اهللا اكبر -3ـ خدا خوب است 2ـ مرگ بر شاه  1
  .ات برگرد يانكي به خانه

نزديك به سـاعت    . ـ وقايع و رويدادهاي شب تقريباً دو ساعت پس از شروع پايان يافت             د
  .خشهاي شمالي شهر همه چيز آرام بودبيست و سه و پانزده دقيقه در ب

 امروز صبح گفتند كـه تيرانـدازي در         با اين حال كارمندان ايراني دفتر وابسته دفاعي آمريكا        
هـا و     آنهـا از زخمـي    . قسمت جنوبي شهر تا دو ساعت بعد از نيمـه شـب ادامـه داشـته اسـت                 

  . شدگان اطالعي نداشتند كشته
تهـران  . بـارد   كم است و باران نم نم مـي  در تهران78ـ رفت و آمد در صبح سوم دسامبر     ه

  .باشد آرام است الساعه كه ساعت هفت و سي دقيقه بامداد به وقت محلي مي
 بـه هـوانيروز   78گيري تظاهرات در شب دوم دسامبر  ـ دو حادثه در مورد چگونگي شكل    و

  . گزارش شدارتش ايران
بـام    اش بـر پـشت      صـاحبخانه ـ منبع اظهار داشت كه در شـب دوم دسـامبر او همـراه بـا                 1

گفتنـد چـه       زده شد كـه بـه او مـي         صاحبخانهدر خالل تظاهرات چند تلفن به       . آپارتمانش بود 
اسـخ داد،  هـا را كـه منبـع پ         يكـي از تلفـن    . شعارهايي بدهد و در چه ساعتي آنها را عوض كند         

  . صحبت كندصاحبخانهگوينده به زبان انگليسي خوبي از منبع درخواست كرد كه با 
 روي  صاحبخانهداند كه     گوينده گفت مي  .  روي پشت بام است    صاحبخانهبه او گفته شد كه      

 صـاحبخانه بعد از صـحبت،     . پش بام است و تقاضا كرد كه بيايد پاي تلفن و با او صحبت كند              
  .نديد به منبع گفت اآلن دوباره وقت تغيير دادن شعارهاستخ در حالي كه مي

  . است در تهران و در خدمت سفارت آمريكامنبع سروان ارتش آمريكا
ز  ا 78ـ منبع اظهار داشت كه درست قبل از آغاز منع عبور و مرور در شـب دوم دسـامبر                    2

از يك اتومبيـل بـه داخـل        ) مرد مذهبي (روي پشت بامش شاهد پخش اعالميه توسط چند مال          
به وقت محلـي    (كمي بعد از ساعت منع عبور و مرور          .اش بوده است    ساختمانهاي مجاور خانه  

منبع همچنين اظهار داشت    ) پاراگراف ج . (مردم شعارهاي مختلفي را سر دادند     )  شب 9ساعت  
پنداشـت چنـين      او مـي  . ايي از چندين ساختمان به داخل خيابان بوده است        ه  شاهد پرتاب ترقه  

  . كنند تا آن را تيراندازي وانمود نمايند مي
  .كند   كار ميمنبع سرگرد نيروي هوايي آمريكاست كه در تهران

 را  ـ منبع كه خود معلم دانشكده نظامي ارتش شاهنشاهي ايران است و قبالً نيز اطالعـاتي               ز
  :دارد به اين اداره گزارش داده است چنين اظهار مي

در دوم دسامبر ساعت دوازده و چهل و پنج دقيقه كه معمـوالً كـالس در سـاعت سـيزده و       
از )  نفر بودنـد   300كه تقريباً   (شود دانشجويان سال سوم دانشكده افسري را          سي دقيقه تمام مي   

زماني كه منبع جهـت رفـتن بـه خانـه بـه      . ادندكالس بيرون آورده و به آنها اسلحه و مهمات د    
وقتـي كـه از سـرهنگ       . يك از آنها خبري نبود      كند در محل از هيچ      راننده اتوبوسش مراجعه مي   
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شود كه از آنها جهت كمـك بـه           كند راننده اتوبوسش كجاست؟ به او گفته مي         ايراني سئوال مي  
انگر اين اسـت كـه نيروهـاي نظـامي          شواهد و قرائن بي   . انتقال سربازهايشان استفاده شده است    

منبع قبل از اينكـه نيروهـا آنجـا را تـرك كننـد وسـيله                 .اند  دانشجويان سال سوم دانشكده بوده    
توانـد تأييـد نمايـد كـه نيروهـاي نظـامي                او نمـي  . اي جهت رفتن به خانه به دسـت آورد          نقليه

  .را واقعاً به خيابان برده باشند) دانشجويان(
 گزارش داد كه در بعد از ظهر سوم دسـامبر در تقـاطع              وابسته دفاعي آمريكا  ـ راننده دفتر     ح

 قـرار  اين ناحيه در غرب سفارت آمريكا.  سربازان دو نفر را با تير زدند     تخت جمشيد -روزولت
او اظهار داشت كه آن دو مرد از سوي يك موتورسيكلت سوار مورد اصابت گلولـه قـرار                  .دارد

كارمند بخش اجرايي از دفتر وابسته دفاعي به محـل حادثـه          . داند  گرفتند و علت اين امر را نمي      
  .اي كنار ديوار سفارت قرار گرفته است رفت و تأييد كرد كه موتورسيكلت شكسته

  .شدگان عمليات شب گذشته معلوم نيست عداد تأييد شده كشتهت: كنندگان نظريات تهيه
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  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11815 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  گزارش سياسي ـ امنيتي، سوم دسامبر: موضوع

گرد آمـدن  . تيراندازي شديد پس از ساعت منع عبور و مرور شبانه در شب گذشته          : خالصه
 به مدت ده روز تعطيـل       مدارس تهران . بر روي پشت بامها، تيراندازي شديد ديروز در اصفهان        

دولـت اطـاق اصـناف را منحـل         . انـد     ه مخالفان از سـالح اسـتفاده كـرده        گويد ك   دولت مي . شد
  .پايان خالصه. چند تظاهرات در شمال سفارت. موج انتقاد در مجلس. نمايد  مي

. ـ ديشب تظاهركنندگان با منع عبور و مرور مجـدداً مقابلـه كردنـد و بـه خيابانهـا آمدنـد                    1
 شليك سالحهاي خودكار و حركت تانكهـا در         تهرانيها چندين ساعت به تيراندازي از آن جمله       

كند كه در ايـن تيرانـدازيها     ولي دولت اعتراف مي   . اكثر تيراندازيها هوايي بود   . شهر گوش دادند  
مسئولين حكومـت نظـامي مـانع تـشكيل جلـسات           . اند  پنج نفر كشته و بيست نفر زخمي شده       

كنندگان در مراسم مـذهبي از   گويند كه شركت  شدند و مي در شمال تهران مذهبي در مسجد قبا   
يك تحـول   ). شود  اي گزارش مي    در تلگرام جداگانه  (اند    مسئولين اجازه برپايي مراسم را نگرفته     

جديد، تجمعات پشت بامي پس از ساعت شروع مقررات منع عبور و مـرور بـود كـه طـي آن                     
دادند، صداي بلندگوها هم بـه ايـن          ت بامها سر مي   مردم شعارهاي مذهبي سياسي را بر فراز پش       

اي هستيم كه بر طبق آن اين نمايش با افروختن            ما در حال بررسي شايعه    . غوغا اضافه شده بود   
 آتش مهيبـي از فـراز شـهر تهـران         . آتشي به عنوان عالمت در كوههاي شمال شهر آغاز گرديد         

  .دومين بار دچار قطع برق شد كه ساعتها ادامه داشتقسمتهايي از شهر براي . شد ديده مي
 به جز قطع جريان برق وضع را روي هم رفته آرام گزارش             ـ كنسولگري آمريكا در شيراز    2
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 اهـواز . ها بـاز هـستند      مغازه% 25ها ديروز همگي تعطيل بودند، ولي امروز حدود             مغازه. كند  مي
كنسولگري گزارشاتي از درگيري . نيز گرچه با قطع جريانهاي آب و برق مواجه گرديد آرام بود      

دهـد     گزارش مـي   كنسولگري آمريكا در اصفهان   .  دارد ، بار و جهرم   خشن روز جمعه در بوشهر    
اه با تيراندازي در حداقل هشت نقطـه شـهر بـود بـه وقـوع        كه ديروز درگيري شديدي كه همر     

مـردم اشـيائي     .خواندند  بلندگوها از باالي ساختمانها مردم را به جهاد عليه رژيم فرامي          . پيوست
را از باالي بامها به طرف سربازان پرتاب كردنـد، و بـه مـدت سـه سـاعت از خـاموش كـردن                  

كه در يك كمين افتاده بودند و توسط سـربازان          جماعتي  . بلندگوها توسط آنها ممانعت نمودند    
هـاي آجـر و       افراد مستقر در بام اين مـسجد تكـه        . شدند به داخل مسجدي گريختند      تعقيب مي 

كنـسول از   . كردنـد كـه تعـدادي از آنهـا مجـروح شـدند              موزائيك به طرف سربازان پرتاب مي     
ارتش واحد كمكهـاي    . اند  هپزشكان محلي كسب اطالع كرد كه اجسادي را به بيمارستانها آورد          

تظاهراتي در سه روسـتاي اطـراف       . اند مستقر كرده است       اوليه در بيمارستانهايي كه تعطيل بوده     
  . وجود داشته است

دار   در يكي از اين روستاها مردم شعار ضدبيگانه سر دادند و اوراق تبليغاتي داس و چكـش                
 روز پـيش حكومـت نظـامي توسـط نيـروي هـوايي و                در سـه   در اصفهان . را به آتش كشيدند   

سـربازان هـوانيروز انـضباط كمتـري داشـته و بـه             . واحدهاي هوانيروز ارتـش تكميـل گرديـد       
هـوانيروز از   . بدرفتاري و فحاشي متهم هستند، مـردم خـشمگين يكـي از آنهـا را كتـك زدنـد                  

ديروز بمبهاي  . شان بردارند مستشاران آمريكايي خواسته است كه آرم هوانيروز را از اونيفورمهاي         
 و كاميوني كه در محل زندگي كاركنان آمريكايي پارك  فوردشركتزا به طرف دفتر فرعي  آتش

ديروز روي هم هشت ساعت جريـان بـرق در          . شده بود پرتاب شد ولي به كسي آسيب نرسيد        
 هوايي شاهنشاهي قصد داشت كه در صورت قطع دهند كه نيروي گزارش مي .  قطع بود  اصفهان

هـايي را   اگـر بتـوان مغـازه   . جريان برق نيروگاه برق را اشغال نمايد ولي موفق به اين كار نـشد       
 درصـد   200 تـا    50بازيافت احتكار مواد غذايي زياد اسـت، نتيجتـاً قيمتهـاي كاالهـاي عمـده                

  .اند افزايش يافته
وكـالي  .  انتقاد شـديد شـد     ه بار از دولت ازهاري    ـ مجلس ديروز جلسه علني داشت و س       3

ديروز وزيـر بازرگـاني     . مخالف دولت به كشتار و تظاهرات و سانسور مطبوعات اشاره نمودند          
اعالم داشت كه اطاق اصناف منحل شده و بعد از چهـارم آوريـل انتخابـات جديـدي برگـزار                    

  . خواهد شد
دولـت ايـران همچنـين      . اف كوتاهي در انجام وظايفش ذكـر گرديـد        دليل انحالل اطاق اصن   

، حـسن علـي   حـسن هـادوي  :  را اعالم كـرد اسامي شش معاون جديد وزارت اقتصاد و دارايي     
  . و بيژن نوريالرحيم صدريه، عبد، سيدمحمد ميرميرانرجايي
وزير ايران ديروز به توجيه عمل ارتـش در برابـر تظاهركننـدگان                نخست ـ تيمسار ازهاري  4

در جلسه دو ساعته كـه بـا        . پرداخت و قصد داشت كه شور مذهبي را از شور سياسي جدا كند            
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 اظهار داشت كـه او را        يك صد تن از نمايندگان گروههاي مختلف برگزار شد، ازهاري          حضور
وزيـر كـشور      كنند كه تمام اجتماعات را ممنوع نمايد، ولي وي بـه عنـوان نخـست                نصيحت مي 

اسـم  پرسـتان از ايـن مر       وي گفت كه به هر حال خائنين و بيگانه        . شيعي مايل به اين كار نيست     
  . اند  سوءاستفاده كرده

نيروهاي نظامي سعي كردند كه صدمات را كم نمايند ولي مجبور شدند كه اين حمـالت را                 
 در ميان مردم اعالميه پخش نموده و به آنها دستور داده كـه              او گفت كه حزب توده    . خنثي كنند 

  مجدداً به فعاليـت حـزب تـوده        زهاريدر اظهارنظر ديگري، ا   . تظاهرات را چگونه برگزار كنند    
وي ادعا نمود كه طرح     . اشاره كرد كه قصد دارد مراسم عزاداري را به هرج و مرج تبديل نمايد             

اي را از جانب حزب توده براي تظاهرات، قتل و آتش زدن اموال مردم در تظـاهرات در                    توطئه
گران بردارند تـا مـردم     روحانيون را دعوت كرد تا نقاب از چهره اين توطئه      ازهاري. دست دارد 

  .توسط آنها به انحراف كشيده نشوند
دارد كه بعضي از تظاهركنندگان عليه نيروهاي امنيتي از سـالح اسـتفاده               ـ دولت اظهار مي   5
 واحدهاي نظامي كه ديروز اتومبيلهايي كه       سفارت از منبع نظامي كسب اطالع كرده كه       . اند    كرده

رفتند مورد بازرسي قرار دادند و چهار اتومبيـل را كـه سـالح حمـل                   مي  به سوي تهران   از كرج 
. كردند پيدا كردند كه دو اتومبيل را توقيف نموده و دو اتومبيل ديگر موفق بـه فـرار شـدند                     مي

 منابع خبري آمريكا از ايرانياني كه شـب گذشـته در شـمال خيابـان                شاهدان عيني آمريكايي به   
با ضبط صوت، فريادهاي مردم و صـداي تيرانـدازي را بـا             ) نزديك رستوران چاتانوگا   (پهلوي

  .كردند تا همسايگان را بترسانند اطالع دادند صداي بلند پخش مي
لت اعالم داشت كه ايران در بازيهاي آسيايي كه قرار است از نهـم دسـامبر در                 ـ ديروز دو  6

  .بانكوك برگزار شود شركت نخواهد كرد
 تـا سـيزدهم دسـامبر       دولت اعالم نموده كه مدارس تهـران      . ـ ناآرامي امروز هم ادامه دارد     7

 فردا چهارم دسـامبر بـاز خواهـد         ها در تهران  آمريكاييبا وجود اين مدرسه     . (تعطيل خواهند بود  
  ). شد

حتـي  . هاي زيادي باز شدند، اما در اواسط روز مثل ديروز همگـي بـستند          امروز صبح مغازه  
 دهـد كـه جنـوب تهـران           افسر ناظر سفارت گزارش مـي     .  بسته است  بعضي از شعب بانك ملي    

هـاي   به دنبال مغـازه ) بيهوده(زنند و ظاهراً   مردم در اطراف پرسه مي    . استكامالً تعطيل اما آرام     
راننده سفارت كه از ميان جمعيـت در        .  تيراندازي شده است   در مركز و شمال تهران    . باز هستند 

عيت تظاهركننـده   گويد سربازان به روي جم       در شمال سفارت عبور كرده مي       شهريور 25ميدان  
  . آتش گشودند

گويد كه بيشتر تيراندازيها هوايي بـوده و           در ايران در همين رابطه مي      منبع مطبوعاتي آمريكا  
سربازان از قنداق تفنگهايشان عليه تظاهركنندگاني كه رفت و آمد را مختل كرده بودند اسـتفاده                

تظـاهرات همـراه بـا      . شـدگان نرسـيده اسـت      امـروز هنـوز گزارشـي از تعـداد كـشته          . نمودند
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تيراندازيهاي زياد كه اكثر آنها ظاهراً هوايي است در چند منطقه در شـمال سـفارت در جريـان                   
  .است
 زنـداني سياسـي از زنـدان آزاد       120 اعـالم داشـت كـه        ـ وزير دادگستري حسين نجفـي        8

شـدگان داده     ب آزادي تعـداد بيـشتري از بازداشـت        خواهند شد و اظهار اميدواري كرد كه ترتي       
  سوليوان                                        ). گزارش خواهد شد در تلگرام جداگانه. (خواهد شد
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  78، سوم دسامبر 30گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
ـ نقض عبور و مرور شبانه بار ديگر منجر به رويارويي تظاهركنندگان با مأموران حكومت               1

 در ساعت پنج بعـد از ظهـر بـه وقـت             تهران. نظامي و تيراندازي شديد در شب گذشته گرديد       
  .محلي آرام بود ولي امشب احتمال وقوع آشوبهاي عمده ديگري وجود دارد

 درصـد از  25شود فقط قطـع بـرق وجـود داشـته و شـايد           امروز آرام گزارش مي    ـ شيراز 2
به استثناي قطـع آب و      . ندها كه بعد از اعتصاب همگاني ديروز بسته بودند امروز باز هست             ه  مغاز

در اول دسامبر در سـه نقطـه از حـوزه خلـيج             . ، اين شهر آرام گزارش شده است      برق در اهواز  
  .بار روي داد  درگيريهاي خشونتفارس
 از شـهر   ادامه دارد و حداقل ديروز در هشت نقطهبار هنوز در اصفهان  ـ درگيري خشونت  3

 توسـط نيـروي هـوايي و واحـدهاي          تعداد افراد حكومـت نظـامي در اصـفهان        . تيراندازي شد 
همچنين در سه دهكده نزديك شهر تظاهراتي بر پا شد كه در يكي از آنها             .  تكميل شد  هوانيروز

ت داس و چكش داشـت بـه        تظاهركنندگان شعارهايي ضدبيگانه سر داده و پرچمي را كه عالم         
 و همچنين داخـل پاركينـگ       وردف شركتزا به دفتر شعبه نمايندگي        بمبهاي آتش . آتش كشيدند 

كنند پرتـاب شـد امـا صـدمات جـاني             كاميونها نزديك جايي كه كارمندان آمريكايي زندگي مي       
پيونـدد و قيمتهـا بـراي      ز كنند احتكار به وقوع مي     ها با    مغازه زماني كه در اصفهان   . دربر نداشت 

 200 بـه  50در نتيجـه قيمـت مـواد غـذايي از     . رود  درصد باال مي200 تا 50اقالم عمده نتيجتاً   
  .درصد افزايش يافته است

ـ با اعالم اين مطلب از سوي دولت كه برخي از تظاهركنندگان عليـه نيروهـاي امنيتـي از                   4
گزارش شده ديروز در بازرسـي      . اند، امروز وضع ناآرام ادامه پيدا كرد        سالح گرم استفاده نموده   

آمدنـد و سـالح    بـه تهـران مـي   ) در غرب تهران  (اتومبيلها، چهار اتومبيل كشف شد كه از كرج       
  .نمودند حمل مي

يوست، مردمي كـه روي    به وقوع پ   ـ شب گذشته تظاهرات مذهبي وسيعي در شمال تهران        5
  .دادند بامها در مسير تظاهرات بودند به همراه آنها شعار مي بيشتر پشت
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، اعالم نموده است كه تظاهركنندگان از بلندگو بـراي پخـش            وزير ژنرال ازهاري    ـ نخست 6
ندن عـزاداري مـاه      اسلحه براي به آشـوب كـشا        سر و صداي جمعيت، شعارها و صداي شليك       

كنند جلـوي   خبرهايي وجود دارد مبني بر اينكه نيروهاي دولتي سعي مي    . كنند  محرم استفاده مي  
با وجـود ايـن وقتـي كـه واحـدهاي           . تظاهرات را بگيرند و بيشتر تيراندازيها هوايي بوده است        

ادي زخمي  نظامي در فشار شديد قرار گرفته و ناگزير به تيراندازي به سوي جمعيت شدند تعد              
  .و كشته بر جاي ماند

جماعـت  .  در نظر دارند، در چهـارم دسـامبر، مدرسـه آمريكاييـان را بازگـشايي نماينـد           -7
آمريكايي به شدت نگران و عصبي است به ويژه از زماني كه خيلي از تظـاهرات و برخوردهـا                   

  . كنند به قوع پيوسته است در مناطقي كه بيگانگان زندگي مي
تـرين     كـه بـزرگ    ز ظهر، يعني دوم دسامبر كارمندان شركت استاندارد اويـل          اواخر بعد ا   -8

كننده عضو كنسرسيوم اسـت، اعتصابـشان را آغـاز كردنـد و باعـث قطـع توليـد                     شركت توليد 
 5/5 دسامبر بـه    3در نتيجه مجموع نفت خام توليد شده در         .  بشكه نفت در روز شدند     425000
 كارمنـدان شـركت اسـتاندارد       شـركت بر طبق نظر مقامات     .  بشكه در روز خواهد رسيد     ميليون
  اسـتاندارد   با توجه بـه اينكـه      .ي اعتصاب كردند  اهللا خمين    منحصراً در پاسخ به دعوت آيت      اويل
 شـركت  شريك است، منابع     اصلي اسكو  شركت با   تسهيالت موجود در جزيره خارك     در   اويل

 در حد طبيعي به كـار خـود مـشغول           پااليشگاه آبادان . بيم دارند كه تب اعتصاب گسترش يابد      
  .كند  با نصف ظرفيت خود كار ميتعطيل مانده است و پااليشگاه تهران است، پااليشگاه شيراز

  ونس
  

  246سند شماره 
  1357 آذر 12 ـ 1978 دسامبر 3  خيلي محرمانه

    11817  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   با اولويت ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  اوضاع جاري كارگري در بخش عمومي: موضوع
بخش خدمات عمومي ايران همچنان بر اثر مشكالت كارگري به حالت مختـل             : خالصهـ  1

 عمـداً بـرق را      يركنند، شركت توان    كاري مي   هاي دولتي كم    كارمندان در وزارتخانه  . برد  به سر مي  
، تـداوم ناآراميهـا در   كند، تهديد به انجام يك اعتصاب عمده توسط كارمندان ايران ايـر            قطع مي 

 عمـده بـه    از مـشكالت  و اعتصاب در بانـك مركـزي  بين كارمندان شركت ملي نفت در تهران      
براي روز اول دسامبر درخواست اعتصاب عمومي شده است و اثرات بلندمدت            . روند  شمار مي 

پايـان  . آشوبهاي اخير بر اوضاع كارگري تا هنگامي كه خاتمه نيافته كامالً مشخص نخواهد بود             
  .خالصه

اومـت  هاي كارگري كه بـه دنبـال مق   كند تا نظم را مجدداً بر حوزه ـ دولت ايران تالش مي  2
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بـه  . هاي دولت در تهران دچار سردرگمي مانده است برقرار نمايد           منفعالنه كارمندان وزارتخانه  
كننـد    وجه كار نمي    هاي مربوطه حضور دارند ولي يا به هيچ         رسد كارمندان در وزارتخانه     نظر مي 

دن از زمـان روي كـار آمـ       . كننـد     و يا ظاهراً به دليل نوعي ترس با سرعت بسيار كمي كـار مـي              
نمـايش قـدرت از   . حكومت نظامي پيشرفت كمي در تصحيح اين شرايط حاصـل شـده اسـت          

جانب مقامات دولتي گرچه به طور موقت مؤثر بوده است اما در مواردي بدون اينكه پيـشرفت                 
بخش حاصـل شـود موجـب منـزوي شـدن بيـشتر               حل رضايت   قابل توجهي در جهت يك راه     

  .شوند ها با كندي اتخاذ و يا ارائه مي مهم وزارتخانهتصميمات و خدمات . كارمندان شده است
دهنـده فقـدان مـديريت         نمـايش  )تـوانير (ـ شرايط جاري در شركت توليد و انتقال نيـرو           3

 صـادق   ــ  الـف . باشـد   هاي عمومي و تمايالت سرسختانه كـارگران مـي          گيري در بخش    تصميم
 بــه يكــي از كارمنــدان ســفارت گفــت مــديرعامل شــركت تــوانير) محفــوظ بمانــد (وزيــري
هاي اخير نتيجه اقدامات معترضانه و عمدي حدود هزار نفر از كارمنـدان ناشـناس در                  خاموشي

كننـد سـرگرم كـار         را تـأمين مـي     رو كه برق تهـران    باشد كه در شش كارخانه توليد ني         مي توانير
كارگراني كه از لحاظ سياسي ناراضي هستند توليـد بـرق را در يـك كارخانـه كـاهش                   . هستند

 شوند و بدين ترتيب در منـاطق مختلفـي از تهـران             دهند و خواستار كاهش بار در شبكه مي         مي
داند    مي  توضيح داد در شرايطي كه مديريت توانير       وزيري. كنند    مياي ايجاد     هاي منطقه   خاموشي

كند كه بهتر است به كارگران اجازه دهند اعتراض   گيرد احساس مي    چنين فعاليتهايي صورت مي   
 به مقابله پرداخته و اين احتمال خود را به چنين صورتي نشان دهند تا به جاي آن با اعمال زور    

  . اي به وجود آيد هاي عمده را به وجود آورد كه در تجهيزات توليد نيرو خرابكاري
كـه بـا ارائـه    » پايـان يافتـه  «ـ پديده مشاهده شده اخير مبني بر وقـوع مجـدد اعتـصابهاي          4

وسط سفارت  همانطور كه ت  . درخواستهاي سياسي قوت بيشتري گرفته است همچنان ادامه دارد        
ر در فرودگـاه    ايـ   مـدتي توسـط كارمنـدان ايـران          نوامبر اعتصاب كوتاه   29گزارش شد، در صبح     

 و در دفتـر      در پااليـشگاه تهـران     عالوه بر اين كارمندان شـركت نفـت       .  صورت گرفت  مهرآباد
 شديداً سياسي هستند و در طي هفتـه گذشـته كـارگران بيـشتري بـه                 مركزي شركت ملي نفت   

 نيـز بـه داليـل       كارمندان بانـك مركـزي    ).  مراجعه كنيد  11701به تلگرام   (اند    اعتصابيون پيوسته 
تسهيالت بيشتر در اعطـاي وام و       : ها عبارتند از  هاي آن   خواسته. اند  كامالً اقتصادي اعتصاب كرده   

طرح پاداشهاي بيشتر اما بسياري از ناظرين معتقدند چنين اقدامي عمدتاً بر اسـاس تحريكـات                
ايـن  . باشـد   سياسي صورت پذيرفته و بنابراين حدس زدن در مورد خاتمه يافتن آن مشكل مـي              

 همراه شده در زمان نامناسبي صـورت        اعتصاب كه با اقدامات كارمندان دفتر مركزي بانك ملي        
  .گرفته است زيرا نظام بانكي و بازار مبادالت خارجي هنوز تحت فشارهاي غيرمتعارف هستند

رسـد    ـ مخالفين خواستار برپايي يك اعتصاب عمومي در يك دسامبر هستند و به نظر مي              5
تا مدتها اثرات بلندمـدت آشـوبهاي اخيـر بـر اوضـاع             . د به مورد اجرا گذاشته شو     كه در تهران  

  سوليوان                                                                             .كارگري مشخص نخواهد شد
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  247سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 13 ـ 1978 دسامبر 4  1 669 0300 78: شماره گزارش

   تهران ، ايران ـ72، منطقه  اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي:از
  .سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  78بر  دسام2ناآراميهاي داخلي در ايران، : عنوان
در طول ماه محرم ناآراميهاي )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ـ   خيلي محرمانه(ـ خالصه 16

 1978در طي ساعات صبح و بعـد از ظهـر دوم دسـامبر              .  ادامه دارد   و اصفهان  داخلي در تهران  
، بر خـالف    تظاهركنندگان در اصفهان  .  رخ داد  اي در نقاط متعددي در تهران       خشونتهاي پراكنده 

  .سياست مقامات نظامي راهپيمايي نمودند
  :جزيياتـ 22
اين گزارش حاوي اطالعات خام است و نبايد منحصراً بر اساس           ): بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .هايي تهيه و يا اصالح گردد ها و يا برنامه اين گزارش طرح
 مستـشاري  هيـأت منبـع، يـك عـضو    ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـ  هخيلي محرمان(ب ـ  

 را به دسـت آورده  برنامه قطع برق پنج روز آتي مناطق تهران: وي اطالع داد. نظامي آمريكاست 
، چهـارم   12 تـا    9دوم دسـامبر    : ها قرار است به ترتيب زير به اجراء درآيـد           اين خاموشي . است

  . 12 تا 9 و ششم دسامبر از 21:30ا  ت7:30دسامبر از 
سـرهنگ دوم   : ، منبـع  ، تهـران  2/12/78؛ تاريخ و محل كسب خبـر        2/12/78: تاريخ اطالع (

م فرانـك  : ، مأمور ويژه2، ب ـ   آمريكا، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هواييجيمز والينگ
  ).72، ناحيه يهوي

 است منبع افسر عاليرتبه نظامي آمريكا) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ـ  خيلي محرمانه(ـ  ج
 بـه كاركنـان شـركت    دولت ايران: رديف ايراني خود كسب كرده است و اطالعات زير را از هم 

ريزي شده را به اجراء بگذارند، زيرا احساس شده           هاي برنامه   برق اجازه داده است كه خاموشي     
هاي مـوقتي گرفتـه شـود ممكـن اسـت كـارگران در تجهيـزات                  اگر جلوي خاموشي  : است كه 

هـاي خاموشـي      آالت شـود و دوره      خرابكاري نمايند، كه منجر به خـسارت جـدي بـه ماشـين            
ب : ، ارزيـابي   تهران 2/12/78: ، تاريخ و محل كسب خبر     2/12/78تاريخ خبر   . (ر گردد ت  طوالني

  ).72ي ـ ناحيه وي، مأمور ويژه فرانك هOC ـ 1: ، منبع 2ـ 
 در  هاي مـأمورين مركـز اطالعـات سـفارت آمريكـا            بازنگري پرونده ) بندي  بدون طبقه (ـ     د
 7:30 در طي سـاعات       اطالعات زير را در رابطه با حوادث و ناآراميهاي داخلي در تهران            تهران

ها بـه     براي سهولت در فهم، گزارش    . ( آشكار ساخت  78 دسامبر   2 شب مورخ    11:50صبح الي   
 زيـر را بـه عنـوان    منبع گـزارش دهنـده مـا رويـدادهاي        . بنديهاي عمده تقسيم شده است      دسته

  )بندي كرده است گزارشاتي قابل اعتماد فهرست
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  :ـ تظاهرات و درگيريهاي عمده1
در حال انجـام  ) شرق تهران ( و كوروش كبير متري45ـ تظاهراتي در مجاورت خيابان صبح   9

  .بود
 مقابل سفارت آلمان واقع در خيابان        تظاهركننده در اطراف بانك ملي     200 تقريباً   - صبح 10:10

نمودنـد كـه وارد بانـك شـود، ولـي بـه               جمعيت كوشش مي  .  اجتماع نموده بودند   فردوسي
  )جنوب تهران. (آور متفرق شدند وسيله گاز اشك

  و پـارك شاهنـشاهي   نفر به وسيله پليس در خيابـان پهلـوي  500الي  400 تعداد -  صبح 10:30
  )مركز تهران. (يك انفجار گزارش شد. متفرق شدند

 نظامي بـه    200. دند دست به اغتشاش ز     نفر در ميدان فردوسي    800 الي   500 بين   -  صبح 10:45
  )جنوب تهران. (ها بسته و يا در حال بستن بودند طرف جمعيت شليك كردند، مغازه

 و   دو كـاميون سـرباز در حـال دسـتگيري مـردم در خيابانهـاي كريمخـان زنـد                   -  صبح 11:20 
  ) رانمركز ته. ( بودندايرانشهر

 در حال حركت به طرف جنوب به سمت     نفر در خيابان روزولت    3000 تا   2000 - صبح 11:30
جمعيت توسط نيروهاي نظامي بدون شـليك گلولـه متفـرق           .  مشاهده شدند  سفارت آمريكا 
  )رانمركز ته(هاي كوچكتر تقسيم شدند  شده و به دسته

 در حال حركت به طرف پـايين   ـ پهلوي  تظاهركنندگان در تقاطع خيابانهاي شاه-  صبح11:30
  )مركز تهران( بودند خيابان شاه

 جمـع شـدند و نظاميـان        ان زند  نفر در خيابان كريمخ    150 الي   100 جمعيتي بين    - صبح 11:30
  )مركز تهران. (بدون درگيري آنان را پراكنده ساختند

سربازان سه نفر را بـه گلولـه        .  گرد آمده بودند   ـ جمعيت انبوهي در داخل دانشگاه تهران      12:20
  )غرب تهران. (بستند

 گروهي از مردم در تمـام جهـات پراكنـده            و استوار لشكري   ـ در تقاطع خيابان آيزنهاور    15:25
در . و اتوبوس آبي رنگي سـوخته شـده بـود         . كردند  سربازان تيراندازي هوايي مي   . شدند  مي

  .رسيد تمام طول صبح صداي تيراندازيهاي پراكنده به گوش مي
  واقع در شمال آيزنهاور    ـ در نزديكي محلي كه قبالً ذكر شد، پمپ بنزيني در خيابان تاج            15:45

  . سوزي منفجر شد در اثر آتش
زي  تظـاهرات برپـا بـود و سـربازان بـه سـوي تظاهركننـدگان تيرانـدا                 در خيابان داريـوش   

  )غرب تهران. (كردند مي
كردنـد و گروهـي ديگـر در           به سمت جنوب حركت مي      نفر در قيطريه   200ـ در حدود    19:15

  )شمال تهران(رفتند   نفر نيز در چيذر به سمت جنوب مي75 تا 50حدود 
 و   در مجـاورت مـسجدي در خيابـان دولـت           نفر در منطقه جمـاران     600 الي   500ـ بين   20:45

  )شمال تهران. ( مشغول تظاهرات بودندقيطريه
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  :ـ گزارش كشتارها2
  . گرديد افتاده بودند، شمارش و پهلوي جسد كه در تقاطع شاهرضا6ـ 11:25
  . جسد در مقابل ساختمان مجلس مشاهده شد100 الي 50ـ در طي ساعات صبح، 15:10
  . مشاهده شد و استوار لشكري بعد از ظهر ـ چهار جسد در نبش خيابانهاي آيزنهاور3:45

  
  :حوادث ضدآمريكايي

گـذاري    ، دو بار تهديد به بمـب      المللي آمريكايي بل    بينـ گزارش دريافت شد كه شركت       13:50
اما در محلهاي ذكر شده بمبي . شده و سه تلفن تهديدآميز در طي صبح دريافت نموده است 

  .پيدا نشد
 هـا، بـدين   اجنبـي «: ـ پيام زير در روي شيشه جلوي ماشين يكي از آمريكاييان پيـدا شـد       16:30

شود كه در اسرع وقت ايران را ترك كنيد، در صورت عـدم توجـه                 وسيله به شما اخطار مي    
  .»ملت: امضا. بدون هيچ ترحمي كشته خواهيد شد

 8اش واقـع در پـالك       اطالع داد كـه خانـه      »ايسيران«ـ يكي از كاركنان آمريكايي شركت       16:45
زا مـورد     با بمب آتـش   ) تقريباً سه خيابان دورتر از ساختمان سفارت آمريكا        (خيابان ورزنده 

حمله واقع شده، درب اصلي خانه تخريب شده و همسايگان در خاموش كردن آتش كمك               
  .اند نموده

اي ـ در سراسر روز گزارشهاي متعددي در رابطه با تحركات محدودتر ناراضيان و نيروهـ              4
، 2/12/78: تـاريخ اطـالع   . (نظامي در شهر كه با صداي شليك گلوله همراه بوده رسـيده اسـت             

يادداشتهاي مأمورين مركز اطالعاتي سـفارت      :  ، تهران، منبع   3/12/78تاريخ و محل كسب خبر      
، بلـيس .  رونالد ك:، مأمور ويژه2دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي، اسنادي ـ  : ، ارزيابآمريكا
  ).72ناحيه 
در : دهـد   اطـالع مـي   ) كنـد     كسي كه براي اولين بار گزارش مي      (منبع  ):بندي  بدون طبقه (ـ      ه

، منبع از محل اقامت خـود واقـع در خيابـان گلـستان              78 عصر دوم دسامبر     2:30حدود ساعت   
رفتـه     مـي   در خيابـان گلـستان پـنجم       سوي ساختمان كميسارياي نظامي آمريكا    ، پياده به    چهارم
اي را در نزديكـي       شود، صداي شـليك گلولـه       همين كه به ساختمان كميساريا نزديك مي      . است

ركينگ ساختمان كميـساريا ادامـه داده و        او به راه خود به سوي درب ورودي پا        . شنود  محل مي 
زد و به سمت غربي پايين خيابـان گلـستان            شود كه فرياد مي     در آنجا با زني ناشناس مواجه مي      

نمايد كه مردي را از زمـين بلنـد    سپس منبع دو نظامي ايراني را مشاهده مي      . كرد   اشاره مي  پنجم
 متري مشاهده 180اگر چه او حادثه را از فاصله       . اندازند  ن ارتشي مي  كرده و به عقب يك كاميو     

سـربازان سـوار    . انـد   خـورده   ها و پاهاي مرد تكان مي       نموده، ولي به نظرش رسيده كه دست        مي
: ، تاريخ و محل كـسب خبـر       2/12/78: تاريخ اطالع . (كاميون شده و همگي آنجا را ترك كردند       

: ، مأمور مستشاري ارتش آمريكـا، ارزيـابي   آ ـ اي ـ اسميت  : استوار يكم: منبع،  تهران3/12/78
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  ٭).72، ناحيه جيمي استات: ، مأمور ويژه1اف ـ : اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي
ستخدم ايراني يك خـانواده آمريكـايي كـه مـدت محـدودي             منبع، م ): بندي  بدون طبقه (ـ   و

او از طريق تلفنـي     : دهد  رسد كه قابل اعتماد باشد، اطالع مي        دهد و به نظر مي        است گزارش مي  
 واقع در نزديكي »ثريا«با خبر شده بود كه امروز چهار يا پنج گروه در ميدان         » دوستي«به وسيله   

همچنـين دوسـت منبـع      . به او توصيه شده كه به خيابان نـرود        .  تظاهرات خواهندكرد  آباد  عباس
و امروز بدتر از ديروز . شده است    شنيده مي  »توله«اظهار نمود كه صداي شليك گلوله در ميدان         

عصمت : ، منبع ، تهران 2/12/78: ، تاريخ و محل كسب خبر     2/12/78: تاريخ اطالع . (خواهد بود 
، يويفرانـك ـ م ـ هـ    :  ، مـأمور ويـژه  6اف ـ  : اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: ، ارزيابيبنياد

  ).72ناحيه 
 اسـت و بـراي اولـين بـار          »نـورتروپ «دان شركت   منبع كه از كارمن   ): بندي  بدون طبقه (ـ   ز

 »جردن«در حدود ساعت يازده صبح در مدرسه فني واقع در خيابان            : دهد اطالع داد      گزارش مي 
 نفر تخمين زده 200 الي 100جمعيت بين .  تظاهرات برپا بود»ظفر«سه خيابان دورتر از خيابان   

، تاريخ  2/12/78: تاريخ اطالع . (نمودند  شد و سربازان با تيراندازي هوايي، آنان را متفرق مي           مي
دفتـر تحقيقـات ويـژه نيـروي        : ، ارزيـابي  ، منبع آقاي دنيس بالتون    2/12/78: و محل كسب خبر   

  ).72، ناحيه ستاركفيليپ ـ ل ـ ا: ، مأمور ويژه3اف ـ : هوايي
آميز منتـشره     ، متن توصيه  اي سفارت آمريكا    منبع، مأمور امنيتي منطقه   ): بندي  بدون طبقه (ـ   ح

، ساعت يـازده، ميكـروفن      78 دسامبر   2«:  را تهيه نموده كه به شرح زير است        از سفارت آمريكا  
  »ارتسف

حوادث اول دسامبر بيانگر اين است كه در طي چند روز آينده الزم است كه نهايت                : توصيه
  .احتياط را بنماييم

توصيه بعدي به دنبـال     . ( حداقل تا سوم دسامبر بسته خواهد بود       ـ مدرسه آمريكايي تهران   1
  .)اين هشدار داده خواهد شد

  .بايستي در منزل بمانند مي) سفارت آمريكا(امكان دارد وابستگان ـ تا آنجايي كه 2
روي در مناطق شلوغ پرهيز نماييد و از رفتن           ـ اگر مجبور هستيد كه بيرون برويد، از پياده        3

  . خودداري نماييدبه جنوب تهران
تـاريخ  (» . سـاعته بـاز خواهـد بـود      24 ،)1333(ـ تا اطالع ثانوي، مركز اطالعات سفارت        4

، »بنـرمن «آقـاي   : ، تهـران، منبـع    2/12/78: ، تاريخ و محل كـسب خبـر       2/12/78: اطالع
،  »اُلـيس «، مأمور ويژه مقيم در محـل        6 ـ ب: اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي    : ارزيابي

  ).72حيه نا
 اظهار داشـت كـه      منبع، يك معلم آمريكايي مدرسه تهران كاميونتي      ): بندي  بدون طبقه (ـ   ط

                                                                 
  .م. وجود ندارد) 3( در اصل سند شماره ٭
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روبـروي   (اطالعات دست دومي دريافت داشته كه چهار تن از افراد حمله كننده به بانك ملـي               
 ارتبـاط دارد، معتقـد      يك مرد ايراني كه با مدرسه كاميونتي تهران       . اند  هكشته شد ) سفارت آلمان 

است كه موج اخير تظاهرات نه تنها ادامه خواهد داشت بلكه تا اواسط دسامبر شـدت خواهـد                  
 خاصـي    اش نگراني   براي روزهاي حوالي يازدهم دسامبر، به علت اهميت عميق مذهبي         . گرفت

فيليـپ  : ، منبـع   تهـران  3/12/78: ، تاريخ و محل كسب خبر     2/12/78: تاريخ اطالع . (جود دارد و
  ).72، ناحيه بليس:  ، مأمور ويژه6ب ـ : اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: ، ارزيابيآرنسون
، اطالع داد كه جمعيـت بزرگـي در          در اصفهان  منبع، كنسول آمريكا  ): بندي  بدون طبقه (ـ   ي

 اجتماع نمـوده و در حـال راهپيمـايي بـه سـمت               واقع در شمال شرقي اصفهان     خيابان سروش 
سربازان براي متفرق كردن جمعيت در صحنه نبودند و ايـن           . اند   جنوب بوده   در »مصال«مسجد  

منبع بعـداً گـزارش داد      . آميز پيش خواهد رفت     اعتقاد وجود داشت كه تظاهرات بطور مسالمت      
عـالوه بـر   . اند، راهپيمايي ادامه داشت كه عليرغم اينكه مقامات نظامي تظاهرات را مجاز ننموده       

 2، به منبع اطـالع داد كـه در روز           ، افسر اجرايي در حكومت نظامي اصفهان      آن سرهنگ دارابي  
. دسامبر هيچگونه اجازه راهپيمايي صادر نشده است و خيابانهاي منتهي به مسجد بـسته بودنـد               

 زيرا مالهاي   منبع اظهار عقيده كرد كه در طي چند روز آينده فعاليتهاي خشن، آرام خواهد شد؛              
بـر طبـق نظـر      . خواهند كه فعاليتها خيلي زود به اوج برسد         نمي) رهبران مذهبي اسالمي  (ايراني  

 منبع گفت كـه، تظـاهرات در اصـفهان      .  دسامبر است  11 تا   7اي كه بايد مراقب بود،        منبع، دوره 
 فعاليتهـاي اعتـصابي را      رسد كه نيروهاي ضددولتي تاكتيك      حداقل بوده است، چون به نظر مي      

  . اند حداقل در طي نيمه اول ماه محرم برگزيده
ديويـد مـك    :  اصـفهان، منبـع    2/12/78، تاريخ و محل كسب خبـر        2/12/78: تاريخ اطالع (
 و 72، ناحيـه  اولـيس : يـژه ، مـأمور و 2ب ـ  : اداره تحقيقات ويژه نيروي هـوايي : ، ارزيابيگافي

  ).7201، اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، يگان  و مأمور ويژه وارن اسميتبرت هافمنار
 »گرومن«منبع، نماينده سازماني نظامي وابسته به شركت هواپيمايي         ): بندي  بدون طبقه (ـ   ك

انـد،    تأييد نمود كه عليرغم اين حقيقت كه مقامات حكومت نظامي اجازه براي تظاهرات نـداده              
او افزود كه قطع پراكنده برق      .  بودند »مصال«جمعيت در حال تدارك راهپيمايي به سوي مسجد         

در . ن اعتـصابي صـورت گرفتـه اسـت        عمداً به وسيله كارگرا   )  صبح قطع بود   9برق از ساعت    (
 سـاعت   24 سـاعت روشـنايي و       24 بـا ايـن مـسئله روبروسـت كـه            مورد تأمين برق، اصفهان   

از جانب كارگران اعتصابي به ارتش اخطار شده كـه كارهـاي شـركتهاي              . خاموشي داشته باشد  
برق را بـه عهـده بگيـرد، آنهـا     آنان تهديد كردند كه اگر ارتش كار تأمين       . برق را برعهده نگيرد   

داران      و مغـازه   »گـرومن «منبع افزود كه شـركت      . سدهاي آبي تأمين برق را منفجر خواهند كرد       
 ـ  2/12/78: ، تـاريخ و محـل كـسب خبـر    2/12/78: تاريخ اطالع. (ايراني روزها تعطيل هستند

: ، مأمور ويژه3ب ـ  : اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: ، ارزيابي» جاويد هاتفي«، منبع اصفهان
  ).7201، دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي، يگان هافمن«
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 شـرقي  در حدود ساعت يك بعد از ظهر، در منطقه شرق يا جنـوب     ): بندي  بدون طبقه (ـ   ل
ايـن صـداي    . شـد   هـاي خودكـار شـنيده مـي          صداي شليك اسـلحه     گرومن 2ساختمان شماره   

، تـاريخ و محـل   2/12/78: تاريخ خبـر . (تيراندازي توسط افراد مختلفي در ساختمان شنيده شد  
، منبع، مشاهدات مـأمور ارزيـابي دفتـر تحقيقـات ويـژه نيـروي هـوايي،                 2/12/78: كسب خبر 

  ).7201 ـ يگان  و هافمنالف ـ يك، مأمور ويژه اسميت: رزيابا
 در طـي    اطالعات زير هـم در مـورد تظـاهرات در منطقـه اصـفهان             ): بندي  بدون طبقه (ـ   م

  :ساعات عصر به دست آمده است
 ـ  چـاك وسـتفال  : منبـع . (در حال سـوختن بـود  ) NFI( يك بانك ـ در پايين شهر اصفهان1

  ).مأمور امنيتي هليكوپترسازي بل
نزديكي تقاطع خيابان شـيخ      « بعد از ظهر در خيابان شاهپور      1:30ـ منبع در حدود ساعت      2

 نفر از ايرانيان كـه اكثـراً   200رفت كه با جمعيتي در حدود   به سمت شمال راه مي بهايي
كند كه ماشين حمـل و   شود، منبع مشاهده مي    اند مواجه مي     سال سن داشته   20در حدود   

ناگهان جمعيت  . تخليه زباله در وسط خيابان واژگون گرديده و به آتش كشيده شده بود            
. پردازند  سياري از مردم با مشتهاي گره كرده به شعار دادن مي          به سمت غرب پيچيده و ب     

بـا  . آمدنـد   كند كه از آن سـمت مـي         بعد از آن منبع نيروهاي نظامي ايراني را مشاهده مي         
از آنجايي كه مشاهده نشد كـه       . دوند  شليك گلوله جمعيت برگشته و به سمت شرق مي        

ها بـه بـاالي       زي هوايي بوده و گلوله    رسد كه تيراندا    كسي گلوله خورده باشد، به نظر مي      
منبع اظهار داشت كه همچنين يك فروشگاه بقالي را ديـده كـه       . اند  سر مردم شليك شده   

هاي آهني حفـاظش خميـده        در حال سوختن بوده و يك بانك را مشاهده كرده كه ميله           
، تاريخ و   2/12/78: تاريخ اطالع (،  )، شركت عملياتي بل   جري لوئيس : منبع. (شده بودند 

اداره تحقيقات ويـژه    : در باال ذكر شد، ارزيابي    : ، منبع  اصفهان 2/12/78: محل كسب خبر  
  ).7201اسميت، يگان : ، مأمور ويژه2ـ ب، اطالع ـ ) هر دو: (نيروي هوايي

بايستي تقريباً در همـان زمـان و در همـان             مشاهده كرده مي  » موريس«يراندازي كه   ت: توجه(
شـد،    شنيده مـي  ) هماطور كه در باال اشاره شد      (محلي كه صداي تيراندازي از ساختمان گرومن      

  .رخ داده باشد
باشد، اظهار نموده كـه در        مي  در تبريز  منبع كه كنسول اياالت متحده    ): بندي  بدون طبقه (ـ   ن

 واقع در غرب ايران درگيريهايي كه از شب اول دسامبر رخ داده هنوز ادامـه دارد و                  شهر مهاباد 
سـربازان بـه سـوي جماعـت        . در اين مدت چندين ساختمان دولتي به آتش كشيده شده است          

.  نيز بـه آتـش كـشيده شـد    همچنين دفتر مديريت بررسي وقايع سازمان ملل  . نمايند  شليك نمي 
  . در طول دوره اوليه ماه سوگواري آرام بوده استتبريز
: ، ارزيـاب ، تهـران 2/12/78: ، تاريخ و محل كسب خبـر 2/12/78 ـ  1/12/78: تاريخ اطالع(
  ).72، ناحيه » اوليس«: ، مأمور ويژه»ايك مترينكوم«: ، منبع2ب ـ 
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درگيريهــاي )  غيرقابــل رؤيــت بــراي بيگانگــان- خيلــي محرمانــه(كننــدگان   تهيــهاتنظريــ
رود   انتظار مـي  . كاريها، به منظور اعالم شروع ماه محرم ادامه دارد          آميز، اعتصابات و كم     خشونت

اي مبنـي بـر       ي رهبر مذهبي شـيعيان اعالميـه      اهللا خمين   خلي ادامه يابد، زيرا آيت    كه ناآراميهاي دا  
ها  با توجه به مشاهده كشته  . آميز با رژيم شاه صادر كرده است        دعوت مردم به مخالفت خشونت    

 منتشر شده توسط    رسد كه ارقام تلفات     كه توسط منابع مختلف صورت گرفته است، به نظر مي         
 بيش از   78طبق شايعات ايرانيها، تعداد تلفات شبهاي اول و دوم دسامبر           . دولت كامالً كم است   

  . كشته بوده است2000
  

  248سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 13 ـ 1978 دسامبر 4  1 669 0303 78: شماره گزارش

   تهران، ايران ـ72، منطقه اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  .سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  ادامه فعاليتهاي ضدآمريكايي: عنوان
 و  ، اصـفهان  ي از تهـران   فعاليتهاي گزارش شـده ضـدآمريكاي     ) خيلي محرمانه : (ـ خالصه 16
 در سوم دسامبر مورد اصـابت يـك          در تهران  منزل يكي از افسران نيروي هوايي آمريكا      . بوشهر

ظاميـان  خودروهاي شخصي متعلـق بـه يكـي از غيرن         . زا قرار گرفت ولي عمل نكرد       بمب آتش 
ل در همين روز در     المللي هليكوپترسازي ب     و يكي از كاركنان شركت بين       در تهران  وزارت دفاع 

 در  ي غيرنظامي در تهـران    هاآمريكايي، درب ورودي آپارتمان مجتمع مسكوني       . سوخت اصفهان
بـل در   سازي    المللي هليكوپتر   دوم دسامبر به آتش كشيده شد، منزل يكي از كاركنان شركت بين           

هـا و     تلفـن . زا قـرار گرفـت       مورد اصـابت يـك بمـب آتـش         78 در تاريخ دوم دسامبر      اصفهان
 در تـاريخ    پرسنل نظامي آمريكايي سـاكن در هتلـي در تهـران          . مه دارد ياداشتهاي تهديدآميز ادا  

در ماشـين فتـوكپي يـك شـركت         . گذاري دريافت كردند    سوم دسامبر دو بار تهديد تلفني بمب      
 الستيك چرخهاي دو خـودرو در تهـران       .  نشريه ضدآمريكايي به دست آمد     آمريكايي در تهران  

كنند كـه عناصـر        به آمريكاييان اخطار مي    مقامات امنيتي ايران  . ام نوامبر پاره شدند     در تاريخ سي  
  .مخالف مواد منفجره به همراه دارند و ممكن است آنها را عليه شهروندان آمريكايي به كار برند

  : جزيياتـ 22
طرحهـا و يـا تـدابير       . باشـد   ام مـي  اين گزارش حاوي اطالعات خ    ) بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .سياسي نبايستي تنها بر اساس اين گزارش تهيه و يا اصالح گردند
منابع خبري اين گزارش مأمورين امنيتي دايره پـشتيباني لجـستيكي           ) بندي  بدون طبقه (ـ   ب

 78 نـوامبر  30 اند كـه شـب    رش دادهباشند و هر يك گزا  مي در تهران  ارتش و شركت سيلوانيا   
 سـكونت دارد هنگـامي كـه        الستيك اتومبيل يكي از كاركنان شركت كه در شمال شرقي تهران          
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 30: تـاريخ كـسب خبـر     (انـد       اش پارك كرده بوده را خالي كرده        اتومبيل خود را در مقابل خانه     
گلـن  : منابع خبـر . 2ج ـ  : ارزيابي. هران، ت78دوم دسامبر : ، تاريخ و محل كسب خبر78نوامبر 
  ).تروي سوليوان: ، سيلوانيا، مأمور ويژه، دايره پشتيباني لجستيكي ارتش و بيل مايكللمب
  در تهـران   المللي بل   منبع خبر، يكي از كاركنان شركت آمريكايي بين       ) بندي  بدون طبقه (ـ   ج

، منبـع خبـر،   78ام نـوامبر   در بعد از ظهر سي: كه از اعتبار كافي برخوردار است به ما اطالع داد  
خواست از ماشين فتوكپي كه در دفتر اصلي شركت قرار داشت استفاده نمايد يك                زماني كه مي  

  : را يافت كه حاوي مطالب زير بوداي نسخه از جزوه
هدف ما، كالً رهـايي از      . بدون شك شما از جنبش رهايي بخش كنوني ملت ما آگاه هستيد           

خواهيم در ايـران حكومـت اسـالمي          ما مي . باشد   داخلي و استثمار خارجي مي      استبداد سلطنتي 
 و بر اساس عدالت زنـدگي  برقرار سازيم تا بتوانيم آزادانه بيانديشيم و آزادي را به دست آوريم           

شما دانـسته يـا     . كنيم و روابطمان را با ديگر كشورها بر اساس احترام متقابل و عدالت بنا نهيم              
ندانسته در خدمت منافع دشمن ملت ما هستيد، بنابراين حـضور شـما در ايـران مـانعي بـراي                    

 را تـرك  هيم تا تهـران د تان يك ماه فرصت مي ما به شما و خانواده . آيد  انقالب ما به حساب مي    
انـد بـه مثابـه دشـمنان خـود            بعد از اين مدت ما تمامي بيگانگاني را كه در ايران مانـده            . نماييد

 نـسبت   آميز مردم و دولت فرانسه      بنا به رفتار تفاهم   . قلمداد و با آنها قاطعانه مبارزه خواهيم كرد       
، در حال حاضر فرانسويها و همچنين تمام خبرنگاران امام خميني الشأن مذهبي ما      به رهبر عظيم  

ايـم تـا بـا امكاناتـشان ليـستي از محـل سـكونت              ما از مـردم خواسـته     . خارجي مستثني هستند  
انجمن . هاي خارجي و محل كارشان تهيه كرده و آماده نبرد شوند          شركتها و     بيگانگان، شركت 

 30: تـاريخ كـسب خبـر     ( براي استقرار حكومت جمهوري اسـالمي در ايـران           تادان دانشگاه اس
آرتـور  : ، منبع خبـر C – 2: ارزيابي. ، تهران78يكم دسامبر : ، تاريخ و محل كسب خبر78نوامبر 

  )جيمي استات: ويژه  مدير آموزش، مأمور هادلستون
كنـد و در يگـان         فردي است كه براي اولين بار گزارش تهيه مي         :منبع) بندي  بدون طبقه (ـ   د
هـاي تهديـدآميزي      وي اطالع داد كه شوهرش دو نـسخه از نامـه          . كند  ام سپاه صلح كار مي      سي

كاف درب محـل سكونتـشان واقـع    را كه از شـ ) براي متن پيام به پاراگراف قبلي مراجعه كنيد       (
منبع .  به داخل انداخته شده بودند پيدا كرده است         تهران  منطقه قيطريه  31 پالك   درخيابان بالرام 

اند، و نظرش اين بـود        اي دريافت نكرده    اش چنين نامه    يك از همسايگان آمريكايي     گفت كه هيچ  
، 78 نـوامبر    28: تاريخ اطـالع  . (اش را شناسايي كرده است      فروش قبلي خانه    جوان روزنامه پسر  

، ارزيـابي اداره    خانم مـارجوري گـرين ال     : منبع. ، تهران 78 نوامبر   30: تاريخ و محل كسب خبر    
  ).72 حوزه بليس. ك. رونالد: ، مأمور ويژه2و ـ : تحقيقات ويژه نيروي هوايي

ـ        منبع خبر، مأمور امنيتي شـركت بـين        :)بندي  بدون طبقه  (- ه ل در  المللـي هليكوپترسـازي ب
اعت نه و پانزده دقيقه شب دوم دسـامبر، فـرد يـا    وي اطالع داد كه در حدود س. باشد  مي تهران

افرادي كه سوار بر موتورسيكلت بودند شيئي را به طرف درب ورودي مجتمع مـسكوني واقـع          
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، كه تقريباً در فاصله سه بلوكي سفارت واقع است پرتاب كردند كه             8 شماره   در خيابان ورزنده  
درب آپارتمـان سـوخت ولـي       . هـاي آتـش بـسوزد       ميان شـعله  باعث گرديد درب آپارتمان در      

اي در نزديكي درب پيدا نشد تا حـاكي از            شيشه. گونه خسارت جدي نشد     ساختمان دچار هيچ  
صاحبخانه ايراني، كارمنـد شـركت    . زايي بوده است    اين باشد كه شيء مورد استفاده بطري آتش       

باشند   ل و سه آمريكايي ديگر كه از كارمندان شركتهاي آمريكايي مي          المللي هليكوپترسازي ب    بين
. در اوايل شب تظاهراتي در اين منطقه به وقـوع پيوسـته بـود             . در اين ساختمان سكونت دارند    

ب : ، ارزيـابي    ، تهران 78چهارم دسامبر   : ، تاريخ و محل كسب خبر     78 دسامبر   2: تاريخ اطالع (
  ).سوليوان: ، مأمور ويژهوين استوارت: ، منبع2ـ 

 ،دهد، اطالع داد كـه       منبع، فردي است كه براي اولين بار گزارش مي         :)بندي  بدون طبقه (ـ   و
، منبع توسط يكي از همسايگان آمريكايي مطلـع شـد           78 صبح دوم دسامبر     9در حدود ساعت    

منبع خبر در   . اند  ان ايراني خانواده منبع خبري را با صداي بلند تهديد به مرگ كرده            كه چند جو  
، سكونت دارد و همسايه آمريكـايي وي نيـز در           2، آپارتمان شماره    47، پالك   6 خيابان انديشه 

ايي از خانه   شود كه همسايه آمريك     گزارش مي . باشد   ساكن مي  4همان ساختمان آپارتمان شماره     
شاگردش از طريق استراق سمع شنيده است كه سه مرد ايراني منبع خبر و دخترش را به خاطر                  

هنگـام ايـستادن در     ) شـلوارك (پوشيدن لباس زننده در اطراف منزلشان، يعني پوشيدن شورت          
سـه مـرد ايرانـي      . دادنـد   بالكن منزلشان و اينكه سگ در منزلشان دارند، مورد شماتت قرار مـي            

البتـه  » كننـد خـواهيم كـشت          زندگي مـي   2ما حتماً كساني را كه در آپارتمان شماره         «فتند كه   گ
، تـاريخ و محـل كـسب    78دوم دسـامبر   : تاريخ اطالع . (باشد  اش مي   منظور منبع خبر و خانواده    

 5، پشتيباني عمومي يگان لورين الكوفر:  منبع خبر  ،F – 2: ، ارزيابي، تهران78دوم دسامبر : خبر
  ).جيمي استات:  مستشاري نظامي، مأمور ويژههيأت
 كـه هـيچ سـابقه گـزارش دادن           منبع غيرنظامي آمريكـايي در تهـران       :)بندي  بدون طبقه (ـ   ز

پسرش مشغول صـحبت    ، هنگامي كه    78 بعد از ظهر دوم دسامبر       2ندارد، اطالع داد كه ساعت      
پسر منبع خبر » يانكوئي ـ بروگمشو «گويد  كند و مي تلفني بود مرد ناشناسي صحبت را قطع مي

و » دانـم     مـي «گويـد     شخص ناشـناس مـي    . »كنيد بگوييد يانكي    شما يانكوئي تلفظ مي   «گويد    مي
 سـوم   :، تاريخ و محـل كـسب خبـر        78دوم دسامبر   : تاريخ اطالع . (گذارد  گوشي را به زمين مي    

، آمريكـا، ارزيـابي اداره      14، پشتيباني عمـومي يگـان       فرانك اسكاريانو : ، منبع ، تهران 78دسامبر  
  ).جيمي استات: ، مأمور ويژه2، و ـ تحقيقات ويژه نيروي هوايي

 گـزارش دادن بـه      ه كه سـابق    منبع، غيرنظامي وابسته به وزارت دفاع      :)بندي  ن طبقه بدو(ـ   ح
 شـعارهايي بـا     78 ندارد اطالع داد كه در تاريخ سوم دسامبر          اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي    

: گونـه ترجمـه كـرد       اني بعـضي از شـعارها را بـدين        همسايه اير . اند    اش نوشته   گچ روي اتومبيل  
چكـد از چنـگ او خـون          مـي «،  »كند     براي شاه گريه مي    كارتر«،  »مرگ بر شاه، درود بر خميني     «

: تـاريخ اطـالع   . (كند   زندگي مي  58، پالك   ، خيابان داور  منبع در شمال شرقي تهران    . »جوانان ما 
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، مـري ريچـارژ  : ، تهـران، منبـع  78سـوم دسـامبر   : ، تاريخ و محل كـسب خبـر     78سوم دسامبر   
جـان  :  ، مأمور ويژهF – 6: ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي12پشتيباني عمومي يگان 

  .)اورشاك
 منبع خبر، عضو ارتش آمريكاست كه بـراي اولـين بـار بـراي اداره                :)بندي  بدون طبقه (ـ   ط

  .نمايد  گزارش تهيه مي آمريكاتحقيقات ويژه نيروي هوايي
 در 78وم دسـامبر  وي اظهار داشت كه بين ساعت بيست و سي تا بيست و سـي و پـنج سـ          

كرد   محل سكونتش دو تلفن تهديدآميز از جانب فردي كه انگليسي به طور شكسته صحبت مي              
و » فرمانده، بايد تا قبل از فردا از ايران بروي        «در تلفن نخست اين مرد گفت       . به وي شده است   

وي مجـدداً   بعد از اينكه يكي از دوستان منبع خبر، به آن پاسخ داده و گوشي را گذاشـته بـود،                    
سـوم  : تـاريخ اطـالع   . (»فردا بايد از ايران برويد واال شما را خـواهيم كـشت           «زنگ زد و گفت     

ادوارد :  ، منبع خبرF – 2: ، تهران، ارزيابي78سوم دسامبر : ، تاريخ و محل كسب خبر78دسامبر 
  ). استوار نيروي دريايي، مأمور ويژژه جيم موراسكيبوردلن
  واقع در شـمال غـرب تهـران         منبع خبر، يكي از كاركنان هتل اوين       :)بندي  بدون طبقه (ـ   ي
گـذاري    باشد و گفت كه دو تلفن تهديدآميز اولي صبح و دومي در بعد از ظهر مبني بر بمب                   مي

ساختمان محل را جستجو نمود ولـي بمبـي پيـدا    پليس ايران . هاي هتل شد  چي  به يكي از تلفن   
، ، تهـران 78سـوم دسـامبر   : ، تـاريخ و محـل كـسب خبـر        78سوم دسامبر   : تاريخ اطالع . (نكرد

  .)فرانك هيوي:  مدير خدمات عمومي هتل، مأمور ويژه ، آقاي ام ـ زره پروانF – 2: ارزيابي
 اسـت كـه در خـدمت         منبع خبر، غيرنظامي وابسته به وزارت دفاع       :)بندي  بدون طبقه (ـ   ك

باشد و براي اولـين بـار گـزارش تهيـه              مي  تهران دفتر هواپيمايي ايران واقع در فرودگاه مهرآباد      
، همـسايگان  78 ساعت يازده و نيم شـب سـوم دسـامبر      وي اظهار داشت كه در حدود     . كند    مي

 1976دهند كه جيپ هايچوپيكاپ مدل        كنند و به وي خبر مي       طبقه باال و پهلويي او را بيدار مي       
 دريافتند كه دو كوكتل مولوتف از قسمت برزنتـي بـه            بازرسان پليس تهران  . اند  وي را آتش زده   

 در اين حادثه سقف برزنتي اتومبيل كامالً سوخت و بـه رنـگ              .داخل اتومبيل پرتاب شده است    
اتومبيل در مقابل منزل مـسكوني وي  . قسمت خارجي اتومبيل و يك صندلي خسارت وارد آمد    

وضع منطقه ناامن بود و     .  پارك شده بود   15، شماره   ، كوچه رامين  واقع در قسمت شمالي تهران    
ساكنان آپارتمـان بـااليي سـر و    . منطقه به خاطر قطع جريان برق خاموش شده بودند       چراغهاي  

فردي . صداهايي را از روي بامها شنيده و ظاهراً مزاحم يا مزاحمين را ترساندند و فراري دادند               
 دقيقه قبل از اين حادثـه  15كه در طبقه پايين محل اقامت منبع خبر سكونت دارد اطالع داد كه           

ايي شنيده ولي كسي را نديده بود، بعد نوري را از بيرون مالحظه كرده و خودروي                سر و صداه  
 شـب   12نشاني در حدود سـاعت        پليس و اداره آتش   . ور ديده است    منبع خبر را در آتش شعله     

سـوزي ديگـري در همـان هنگـام در            در محل حادثه حاضر و شروع به تحقيق نمودند كه آتش          
از . ابتـدا آن آتـش را خـاموش كردنـد         . نـشاني را جلـب كـرد        تشانتهاي خيابان نظر مأموران آ    
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بازرسيهاي به عمل آمده معلوم شد كه فردي در حـدود همـان زمـان كـه جيـپ را آتـش زده،                       
منبع خبر اظهار داشت كه قبالً چنين حـوادث و يـا مـشكالتي              . الستيكي را هم آتش زده است     

، 78چهـارم دسـامبر     : و محل كـسب خبـر     ، تاريخ   78سوم دسامبر   : تاريخ اطالع . (نداشته است 
: ، مأموران ويـژه 13 پشتيباني عمومي يگان پرايس. ل. استانلي:  ، منبع خبرF – 2: ، ارزيابيتهران

  ). و جيمز موراسكيجيمي استات
يقات به عمل آمده در محل حادثه حاكي از اين بود كه اتومبيـل               تحق :)بندي  بدون طبقه  (-ل

بدنه برزنتي اتومبيـل كـامالً خـراب شـد و خـسارت      . را از محوطه به خيابان منتقل كرده بودند      
شيشه پنجره عقب ظاهراً در اثر حرارت زياد شكسته و روكش           . وارده به رنگ بدنه آن زياد بود      

سمت داخلي اتومبيـل در اثـر دود زيـاد خـسارت برداشـته              عالوه بر آن ق   . صندليها سوخته بود  
اي پيچيده بودند، در زيـر كـف جيـپ            دو بطري حاوي مايع قابل اشتعال را كه در پارچه         . است

بازرسيهايي كه از محل حادثـه انجـام گرفـت نـشان داد كـه               . قرار داده و آن را آتش زده بودند       
. شده، درها بسته نبودند      پا محافظت مي   2/51باً  اتومبيل توسط حصار ميله مانندي به ارتفاع تقري       

دو تكه آجر در صحنه حادثه پيدا شد كه حاكي از آن بود كـه احتمـاالً بـراي شكـستن شيـشه                       
: تـاريخ اطـالع   . (كبريتهاي سوخته زيادي نيز در محل حادثه پيدا شد        . اتومبيل به كار رفته است    

، 1الـف ـ   : ، ارزيـابي ، تهـران 78دسامبر چهارم : ، تاريخ و محل كسب اطالع78چهارم دسامبر 
 و جـان    موراسـكي : ، مـأموران ويـژه      مشاهده اداره تحقيقـات ويـژه نيـروي هـوايي         : منبع خبر 
  ).اورشاك
فسر نيروي هوايي آمريكاست كه براي اولـين بـار    منبع خبر، همسر ا:)بندي بدون طبقه(م ـ  

  : وي چنين اظهار داشت.كند  گزارش تهيه ميبراي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي
در حدود سـاعت  .  سكونت دارد واقع در شمال شرق تهران  ـ وي در منزلي در خيابان نيام      1

هفت و سي دقيقه بعد از ظهر صداي مهيبي را كه از مقابل منزل بلند شد شنيد و به سمت صدا                     
هاي سفيد و زردرنگي را در محلي كه اتومبيلش پـارك             او بوي بنزين را استشمام و شعله      . رفت

ن نبود،  وي فرزندانش را به پشت خانه فرستاد و چون شوهرش موقتاً در ايرا            . بود مشاهده نمود  
. آتـش خـود فرونشـست     . اش را خبر كرد و او فوراً پليس را در جريان قـرار داد               زن صاحبخانه 

منبـع خبـر و اعـضاي    . منبع خبر هيچ مطلبي قبل و بعد از حادثه در بيـرون خانـه نـشنيده بـود       
  .اش شب را در منزل يكي از دوستانش بسر بردند خانواده

زد كه حدود ده الي بيست تلفن از سـوي مردانـي              مي تخمين   78ـ منبع خبر در ماه نوامبر       2
حـدوداً از اواخـر نـوامبر تـا سـوم          : تـاريخ اطـالع   (» يانكي، گمشو «گفتند    دريافت داشته كه مي   

:  ، منبـع خبـر  F – 2: ، ارزيـابي ، تهـران 78چهارم دسـامبر  : ، تاريخ و محل كسب خبر78دسامبر 
 عضو تيم آموزش فني نيروهـاي مـسلح نيـروي            همسر سروان فرانسيس شريدان    ژانت شريدان 

  ).موراسكي: هوايي، مأمور ويژه
  منبع خبر كه يكي از كاركنـان اداره تحقيقـات ويـژه نيـروي هـوايي         :)بندي  بدون طبقه (ـ   ن
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شمال منـزل مـسكوني مـا       :  اينچنين تعريف كرد   آمريكاست مشاهدات خود را از منزل شريدان      
 است كه به وسيله حصاري از خيابان جدا شـده و محوطـه جـاي كـافي                  مشرف به خيابان نيام   

اع حـدود هفـت پـا بـه جـز درب             بـا ارتفـ    تحصار از فلز ريزباف   . براي پارك دو اتومبيل دارد    
و بـا  ) حدوداً به فاصله چهار ايـنچ     (دار      هاي فاصله   مخصوص خروج و ورود اتومبيلها كه با ميل       

يك فولكس واگـن    . دو اتومبيل داخل محوطه پارك شده بودند      . همان ارتفاع ساخته شده است    
فني نيروهاي  استيشن زردرنگ كه از طرف تيم آموزشي       تورنيدويخاكستري رنگ و يك فورد      

پنجـره اتـاق نـشيمن در    .  گذاشته شده بـود  در اختيار خانم شريدانمسلح نيروي هوايي آمريكا  
هـاي آهنـي      قسمت شمالي خانه و در راستاي درب مخـصوص اتومبيـل قـرار دارد و بـا ميلـه                  

 بـود بـه     فتيلـه كه يكـي داراي     ) نفت يا بنزين   (زا  دو بطري حاوي مايع آتش    . شود  محافظت مي 
هـا از آن آويـزان بودنـد     هاي وسط پنجـره كـه پـرده        طرف پنجره پرتاب گرديد و تقريباً به ميله       

هاي پنجره، بطريها شكـست ولـي پنجـره را نشكـست و               با برخورد بطريها به ميله    . اصابت كرد 
در . ي اتومبيـل فـورد ريخـت   ولي محتواي آن بـه پنجـره، جلـوي خانـه و جلـو     . آتش نگرفت 

بازرسيهايي كه از خارج محوطه درست در پشت اتومبيل فورد بـه عمـل آمـد، آثـار آتـش كـه                   
آيـد كـه مـايع        از بازرسي آن محل چنين برمـي      . توسط منبع خبر مشاهده گرديده بوده ديده شد       

 راديويي ديـده  آنتن گيرنده ـ فرستنده . زا ظاهراً در آنجا ريخته و به آتش كشيده شده باشد آتش
هيچ . ساخت  شد كه بر روي بام خانه نصب شده بود كه آن خانه را از ديگر منازل مشخص مي                 

، تاريخ و   78چهارم دسامبر   : تاريخ اطالع . (اطالع ديگري از بازرسي محل حادثه به دست نيامد        
 و موراسـكي : يـژه  ، مـأموران و A – 1: ، ارزيـابي ، تهـران 78چهـارم دسـامبر   : محل كسب خبـر 

  ).اورشاك
گزارش داد كه در حدود     )  باال 22در پاراگراف   ( منبع خبر، شريدان     :)بندي  بدون طبقه (ـ   س

 اشتباهاً از جانب مرد ايراني به وي تلفـن          78ساعت نه و سي و پنج دقيقه صبح چهارم دسامبر           
شما آمريكـايي هـستيد؟ بايـد       «گويد    شود مي   متوجه اشتباهش مي  شود و ظاهراً بعد از اينكه         مي

چهـارم  : تـاريخ اطـالع   (» .اوضاع براي تمامي آمريكاييان خطرنـاك اسـت       . حتماً از ايران برويد   
ژانـت  :  منبـع F – 2: ، ارزيـابي ، تهـران 78چهارم دسـامبر  : ، تاريخ و محل كسب خبر78دسامبر 
  ).برت استيكنيار: ، مأمور ويژهشريدان
دهـد، وي اطـالع داد    منبع كسي است كه اولين بار است گزارش مي): بندي بدون طبقه ( ع ـ 

. انـد  نوشـته » ات برگـرد  بـه خانـه  «اش با رنگ  را شنيده، روي صندوق پستي  » يانكي«كه عبارت   
  . در شمال شهر تهران است5در گلستان صندوق پستي وي بيرون حصار منزلش واقع 

اطالع داد كه كارخانه پلي اكريـل          ، در اصفهان   منبع، كنسول آمريكا   :)بندي  بدون طبقه  (ـ  ف
داري را درباره انفجار در منزل يكي از كاركنانش مـورد             ، تحقيق دامنه  78ام نوامبر     در تاريخ سي  

 ايمني در ژيگالتور كپسول گـاز        بازرسي از منزل مذكور نشان داد كه دريچه       . رسيدگي قرار داد  
 كه به كپـسول وصـل       شيلنگيدر نتيجه، وقتي كه كپسول گاز واژگون شد، گاز از           . كند  كار نمي 
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بازرسان معتقد بودند كه اين حادثه توسط شخصي كه از شيشه           . بوده در خانه نشت كرده است     
از را ديده و با دراز كردن دسـت يـا پرتـاب شـيء كپـسول را                  درب ورودي منزل كپسولهاي گ    

: ، تاريخ و محل كسب خبر     78چهارم دسامبر   : تاريخ اطالع . (انداخته است، به وجود آمده است     
، ارزيابي اداره تحقيقـات ويـژه نيـروي         مك گافي . ديويد: ، اصفهان، منبع خبر   78چهارم دسامبر   

  ).7201، ناحيه رت هافمنراب:  ، مأمور ويژهB – 2: هوايي
 خبـر داد كـه       منبع، يكي از كاركنان مدرسه آمريكاييان در اصـفهان         :)بندي  بدون طبقه (ـ   ص

 با آجري مورد اصـابت قـرار        دان تهران  در نزديكي مي   78اتوبوس مدرسه در تاريخ دوم دسامبر       
تـاريخ  . (هاي آمريكايي سوار بر اين اتوبوس بودند، ولي بـه كـسي آسـيب نرسـيد                 بچه. گرفت
لينـدا  : ، منبـع  ، اصـفهان  78سـوم دسـامبر     : ، تاريخ و محـل كـسب خبـر        78دوم دسامبر   : اطالع

  ).7201، ناحيه هافمن:  ، مأمور ويژهB – 2: ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايينتوشيمك
  :باشد و اظهار داشت  مي در اصفهان منبع، كنسول آمريكا:)بندي بدون طبقه(ـ  ق
، فـرد يـا افـراد ناشناسـي         78و پانزده دقيقه بعد از ظهر دوم دسامبر         ـ حدود ساعت شش     1

 كه در طبقه دوم محل مسكوني او برت باچلوراكوكتل مولوتفي را به طرف پنجره اتاق خواب ر      
وي به عنوان پيمانكار دست دوم تلگراف و تلفن در استخدام شـركت             . قرار دارد پرتاب كردند   

 در نزديكي كنسولگري آمريكا در      محل مسكوني باچلور  . باشد  بل مي سازي  هليكوپترلي  المل  بين
آتش انفجار، خسارت كمي به اتاق خواب وارد آورد ولي به كـسي آسـيب               .  واقع است  اصفهان
 يادداشتي دريافت كرده بود كه در آن گفته         78ام نوامبر      در سي   صاحبخانه ايراني باچلور   .نرسيد

دانست كه نامه را چه كسي فرسـتاده و       صاحبخانه نمي . شد كه به خانه آسيب خواهند رساند        مي
  .آن را جدي نگرفته بود

 ، كنـسولگري آمريكـا در اصـفهان       78ـ بين روزهاي بيست و نهم نـوامبر تـا دوم دسـامبر              2
  :باشد تلفنهاي تهديدآميزي را دريافت داشت كه به قرار زير مي

 در ساعت سه و سي دقيقه بعد از ظهر خانمي كه به انگليسي              -78بيست و نهم نوامبر     : الف
. »ام  در آپارتمان بمب گذاشـته    همه شما اكنون بايد برويد، من       «كرد زنگ زد و گفت        صحبت مي 

  .منبع در آپارتماني در طبقه باالي كنسولگري سكونت دارد
  .»يانكي برو گمشو« ـ صبح آقايي تلفن زد و به انگليسي گفت 78دوم دسامبر : ب
كند كـه    ـ مردي به تلفنچي كنسولگري تلفن كرده و به فارسي سئوال مي 78دوم دسامبر : ج

اگـر  ! خـب «گويـد     و تلفـن كننـده مـي      » نـه «دهـد      تلفنچي پاسخ مي   .كنسولگري باز است يا نه    
  ».شد بود، دچار دردسر مي كنسولگري باز مي

اولـين تلفـن بـه دفتـر       . گـذاري كردنـد     ـ در دوم دسامبر دو بار تلفن شد و تهديد به بمب           3
دومـين  .  در نتيجـه دفتـر آن روز تعطيـل شـد    پ شد و المللي نورترو   شركت خطوط هوايي بين   

در حدود ساعت يازده و پانزده دقيقه صبح خانمي با .  بود در اصفهانهاآمريكاييتلفن به مدرسه 
كـه تهديـد    » تا نـيم سـاعت ديگـر بمـب منفجـر خواهـد شـد              «صداي مليحي به فارسي گفت      
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: ، تاريخ و محـل كـسب خبـر      78ي دوم دسامبر    ام نوامبر ال    سي: تاريخ اطالع . (آميزي بود   شوخي
بـرت  ار:  ، مـأمور ويـژه  B – 2: ، ارزيابيگافي. ديويد مك: ، منبع، اصفهان78دوم تا سوم دسامبر 

  ).7201 از ناحيه  و وارن اسميتهافمن
ـ        منبع خبر مأمور امنيتـي شـركت بـين         :)يبند  بدون طبقه  (ـر ل در  المللـي هليكوپترسـازي ب

، 78باشد و اظهار داشت كه در حدود ساعت هشت و سي دقيقه شب سوم دسـامبر        مي اصفهان
تر كـردن آتـش آن        يزا با مقداري صابون اضافي جهت قو       كوكتل مولوتفي كه حاوي مايع آتش     

المللــي  بــود از بــاالي ديــوار بلنــدي كــه محــل مــسكوني گــري ونيــز، كارمنــد شــركت بــين 
زا بـر     بطـري آتـش   . كرد پرتاب شد    ن را احاطه مي   آباد اصفها   ل در نزديكي فرح   هليكوپترسازي ب 

 فرود آمد و قبل از اينكه آتش خاموش شود خسارت كمي بـه اتومبيـل                روي يك اتومبيل ژيان   
، 78چهـارم دسـامبر     : ، تاريخ و محـل كـسب خبـر        78سوم دسامبر   : تاريخ اطالع (وارد ساخت   

  ).هافمن: ، مأمور ويژهفرد وارن:  ، منبع خبرC – 2: ، ارزيابياصفهان
 كـه در خـدمت بخـش نيـروي           منبع، افسر نيروي دريـايي آمريكـا       :)بندي  ون طبقه بد(ـ   ش

 كـه در    باشد، اظهار داشت كـه بـه فرمانـده مـالكولم             مستشاري نظامي آمريكا مي    هيأتدريايي  
، 78در دوم دسـامبر  : انـد  اي زير را گزارش داده   مشغول به كار است از طريق تلفن ماجر        بوشهر

 بودند و در همـان دفتـر        چهار نفر ايراني كه كارمندان غيرنظامي شركت آمريكايي سيكورسكي        
كوشـند كـه وي را    اي بـرده و مـي   كردند، كارمند آمريكايي را در دفتر كارشان به گوشـه       كار مي 

.  شخـصيت مـورد احتـرام شـيعيان احتـرام بگـذارد        و به حضرت علي   وادار نمايند كه زانو زند      
دوم دسامبر : تاريخ اطالع. (نمايد كند و فوراً محل كار خود را ترك مي كارمند آمريكايي فرار مي   

، ارزيـابي اداره  سـروان كمپـر  : ، منبـع ، تهـران 78سـوم دسـامبر   : ، تاريخ و محل كسب خبـر   78
  ).جيمي استات:  ، مأمور ويژهB – 2: تحقيقات ويژه نيروي هوايي

 مستـشاري نظـامي     هيـأت  منبع مأمور اجرايي قسمت نيروي هوايي        :)بندي  بدون طبقه  (ـ ت
 مطلع شده بـود   در بوشهرل نيروي هوايي آمريكا   باشد و اظهار داشت كه وي از جانب پرسن          مي

 78 نمايندگي فني آمريكـايي در صـبح روز سـوم دسـامبر              هيأتكه يكي از كاركنان غيرنظامي      
اي را كه روي جعبه استامپ        نويسي شده   شود يادداشت ماشين    زماني كه به محل كارش وارد مي      

توجه كنيد، چنانچه جانتان را دوست داريد شـما      : هشدار«كند كه متن آن چنين بود           بود پيدا مي  
، تـاريخ و محـل      78سـوم دسـامبر     : تاريخ اطـالع  . (»و تمامي آمريكاييان بايد از ايران فرار كنيد       

، مـأمور  سرهنگ دوم هارولـد سـاتلر  :  ، منبعB – 2: ، ارزيابي، تهران78سوم دسامبر : كسب خبر
  ).سوليوان: ويژه
اسـت اطـالع داد كـه       ) ايران( منبع خبر كه نماينده امنيتي دولت ميزبان         :)خيلي محرمانه  (ـو

اين مـواد را    ) افراطيون(دفتر كارش اطالع يافته بود كه عناصر افراطي مواد منفجره دارند و آنها              
. منبع خبر اضافه كرد كه منظور از بيگانگان آمريكاييان هستند         . ند برد عليه بيگانگان به كار خواه    

، تـاريخ و محـل      78ماه دسامبر   : تاريخ اطالع (منبع خبر هيچ اطالع ديگري در اين باره نداشت          
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، مأمور 7200 ـ  Cac ـ  B 10) 1: ( ، منبع خبرC – 2: ، ارزيابي، تهران78سوم دسامبر : كسب خبر
  .»برت مي سيگا ر:ويژه

  : تهيه كنندهنظريات
هاي اعمالي است كه عليه آمريكاييان،         حوادث گزارش شده در باال نمونه      :)بندي  بدون طبقه (

 تاكنون بيش از چهل اتومبيـل       78از سپتامبر   . به خصوص در چند هفته گذشته انجام شده است        
  . اند شدند آتش زده شده ها استفاده ميكه متعلق به آمريكاييان و يا توسط آن

 طي ايام سوگواري اسالمي جاري كه ناآراميهاي داخلـي را بيـشتر كـرده               :)بندي  بدون طبقه (
 كه محل سكونت آمريكاييان است      است، درگيريها در بيشتر مناطق شمالي و شمال شرق تهران         

ساعت منع عبور و مرور به خيابانها ريختـه و          اكنون جمعيت زيادي بعد از      . پيوندند  به وقوع مي  
نظاميـان بـا بـسياري از       . كننـد   توأماً در فعاليتهاي مذهبي و اعتراضـات ضـددولتي شـركت مـي            

. پـذير نيـست     كنند، امـا مراقبـت كـردن از هـر خيابـاني در شـهر امكـان                  آييها مقابله مي    گردهم
 بـر اينكـه عمليـات ايـذايي     بينيهاي اظهار شـده در ايـن بخـش از گزارشـات اخيـر مبنـي             پيش

) راهي  سه(اي    آميزي كه به وسيله كوكتل مولوتف و بمبهاي لوله          ضدآمريكايي و اعمال خشونت   
  . عليه شهروندان آمريكايي ادامه خواهد يافت، هنوز به اعتبار خود باقي است

 ظـاهراً جهـت تهيـه       ABI جالب است كه يادآوري كنيم كه ماشين تكثير          :)بندي  بدون طبقه (
آن مدرك نسبتاً جديد است ولـي پخـش آن          . گرفته  هايي از اعالميه مورد استفاده قرار مي        نسخه
  ).IIR 1669 0289 78(ها در ميان آمريكاييان قبالً گزارش شده است  اعالميه

 كوششهايي به عمل خواهد آمـد تـا از مـأموران امنيتـي ايـران اطالعـات                  :)خيلي محرمانه (
باشـد و     اي كه در دسـت عناصـر ناراضـي مـي             از نوع مواد منفجره    بيشتري در مورد اطالع آنها    

بـا توجـه بـه ايـن حقيقـت كـه جامعـه              . ها و اهداف احتمالي آن گروهها به دست آوريم          نقشه
) راهـي   سـه (اي     هدف وقايع اخير كه با ديناميـت و بمبهـاي لولـه             و اصفهان  آمريكايي در تهران  

 در و حـداقل بعـضي از مخـالفين حـضور آمريكـا         ) IIR 1 669 0285. (اند  واقع شده همراه بود   
  .اند ايران به آن سالحها دسترسي داشته

  . گزارش شدIIR 1 669 0298 78 قبالً در  واقعه كپسول گاز در اصفهان:)بندي بدون طبقه(
  

  249سند شماره 
  1357 آذر 13 ـ 1978 دسامبر 4  خيلي محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11835 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر4 و 3 در روزهاي مشاهدات كارمند سفارت در تهران: موضوع

 و شرق محـل سـفارتخانه را در سـوم           سفارتخانه منطقه پهناوري از جنوب تهران     ـ مأمور   1
آمد و رفت كاهش زيادي يافته بود و بازار بـزرگ كـامالً تعطيـل                .دسامبر مورد بازديد قرار داد    

هاي زيادي به خـصوص آنهـايي كـه مـواد             بود ولي در شمال بازار در چند پاساژ نوساز، مغازه         
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جالب توجه اينكه اكثر بانكها از آنجمله چنـد بـانكي           . فروشند، باز بودند    اسدشدني مي غذايي ف 
اگر كسي از بـازار بـه طـرف شـمال          . كه درست روبروي بازار قرار دارند، مشغول به كار بودند         

ً در روز      يابد و كال هاي باز به تدريج افزايش مي كرد كه تعداد مغازه  رفت مالحظه مي شهر مي
  .ها باز بودند مبر در مقايسه با روز قبل، تعداد بيشتري مغازهسوم دسا

رو و مقابـل   ترين تظاهراتي كه مشاهده شد، شامل بيست نفر جوان بود كه در پياده ـ بزرگ 2
كردند و با فرياد شـعارهاي مـذهبي و            در نزديكي بازار راهپيمايي مي     خيابان وزارت دادگستري  

 نفـري  6 ـ  5در بخش مركزي شهر مأمور سفارت گروههـاي كوچـك   . دادند ضدشاه را سر مي
مردان تظاهرات كننده را مشاهده نمود كه به دنبـال شـليك هـوايي واحـدهاي نظـامي، متفـرق        

تـر ايـن گـروه دوبـاره بـه هـم پيوسـته و شـعار دادن را از سـر                        چند چهارراه آن طرف   . شدند
آبـاد در   فت گزارشاتي از تظاهرات نـسبتاً بـزرگ و تيرانـدازي در نظـام      به دنبال دريا  . گرفتند  مي

داران منطقه  مغازه. اما آشوب پايان يافته بود. ، مأمور سفارت به محل شتافتنزديكي زندان قصر
از تلفـات   . انـد   تأييد كردند كه تظاهراتي به وقوع پيوسـته و سـربازان، مـردم را متفـرق نمـوده                 

در . هركنندگان گزارشي موثق يا مبتني بر مشاهدات يـك شـاهد عينـي در دسـترس نيـست                 تظا
سرتاسر شهر از جمله منطقه بازار شعارهايي عليه و يا به طرفداري از شـاه بـا رنگهـاي افـشان                     

از جملـه دو شـعار ضـد شـاه بـر روي ديوارهـاي سـفارتخانه            . روي ديوارها نوشته شده است    
  .خورد شوروي به چشم مي

ـ در چهارم دسامبر مأمور سفارت پياده گردش مختصري در خيابانهاي اطراف سفارتخانه             3
 نفره بود اما ايـن تظـاهرات   18شش خيابان دورتر از سفارتخانه شاهد يك تظاهرات   . انجام داد 

تماشاچيان و هواخواهان را جذب نكرده و تظاهركنندگان بـدون خـشونت و مواجـه شـدن بـا             
چندين گزارش غلوآميز در جهت عكس مطالـب فـوق شـنيده            . يد شدند واحدهاي نظامي، ناپد  

كند كه سر و صداي   شد اما عدم حضور واحدهاي نظامي در آن منطقه، بر اين مطلب داللت مي             
  سوليوان                                                         .ايجاد شده ناشي از انفجار ترقه بوده است

  
  250سند شماره 

  1357 آذر 13 ـ 1978 دسامبر 4  استفاده محدود اداري
   تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  .سي.  دي واشنگتن،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

   و بوشهرادامه ناآراميهاي شهري در اصفهان: موضوع
 در  78 دسـامبر    3 نـوامبر الـي      30وقوع فعاليتهاي آشـوبگرانه طـي روزهـاي         :  خالصه -16

ي ميــان ا تظــاهرات بزرگــي برپــا شــده و درگيريهــاي عمــده .  گــزارش شــده اســتاصــفهان
 نيـز صـحنه درگيريهـاي       بوشـهر . تظاهركنندگان ايراني و مأموران پليس صورت گرفتـه اسـت         

 به پايگاه انتقـال     هاآمريكاييبا توجه به داليل امنيتي ايرانيها، فيليپينيها و         . آميز بوده است    خشونت
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  .يافتند
  : جزيياتـ 22
بايـست    هيچ طرح يا سياستي نمي    . استاي     اين گزارش حاوي اطالعات تحليل نشده      -الف

  .تنها با تكيه بر اين گزارش تهيه يا تعديل شود
 است، اطالعات ذيل را پيرامون فعاليتهايي كه  در اصفهان منبع كه كنسول اياالت متحده-ب

 صورت گرفته است، ارائـه   در داخل و اطراف اصفهان  78 دسامبر   4 نوامبر الي    26طي روزهاي   
  .نمود
 نگهبـان   4هنـوز   . اند   نگهبانان پشت ساختمان كنسولگري برداشته شده      78 نوامبر   26از  ) 1(

او معتقد است برداشتن اين نگهبانـان بـه خـاطر           . در جلوي ساختمان كنسولگري مستقر هستند     
و پليس در يك كوچـه بـه قتـل          اين د .  صورت گرفته است   78 نوامبر   26قتل دو پليس در روز      

  .باشد رسيده بودند و پشت ساختمان كنسولگري نيز به يك كوچه مشرف مي
دار يـاد شـده       كرد كه مغـازه     صحبت مي ) NFI(دار     منبع با يك مغازه    78روز اول دسامبر    ) 2(

. يك رولور و يك جعبه فـشنگ مربوطـه كـه در همـان روز خريـده بـود را بـه وي نـشان داد                    
فـردي كـه هـشت رولـور بـراي فـروش داشـت               به منبع گفته است كـه رولـور را از         دار    مغازه

دار گفت كه رولور را براي حفاظت شخصي خريداري كرده اسـت              مغازه. خريداري كرده است  
  .خرند و معتقد است ديگر مردم نيز به همين دليل اسلحه مي

تظاهركننـدگان  .  صـورت گرفـت     تظـاهراتي در خيابانهـاي اصـفهان       78 دسامبر   2روز  ) 3(
منبـع اطـالع    . خواستند در جنگ با دولت به ايـشان بپيوندنـد           بلندگوهايي داشتند و از مردم مي     

  .اند يافته كه يك تن كشته و چندين نفر زخمي شده
 صـورت    تظاهراتي در منطقه بازار سـبزي اصـفهان        78 دسامبر   2در اولين ساعات شب     ) 4(

  و عبـدالرزاق    در تقـاطع خيابانهـاي هـاتف       بازان تظاهركنندگان را تا مسجد جمعـه      سر. گرفت
تظاهركننـدگان  . تظاهركنندگان درهاي مسجد را قفل كرده و به پشت بـام رفتنـد       . تعقيب كردند 

منبع معتقد بود كه تظاهركنندگان عمداً      .  ريختند بشكه و قطعات آهن قراضه را بر روي سربازان        
منبع . سربازان را فريب داده و با قصد ريختن آهن قراضه به سر آنان، به مسجد مزبور كشاندند                

، پس از برقـراري مقـرارت منـع عبـور و مـرور، در منطقـه                 78 دسامبر   2تأييد كرد كه در شب      
  . تيراندازي صورت گرفته استل شرقي اصفهان، در شماخيابان بزرگمهر

  در نزديكـي اصـفهان  آبـاد   تظاهرات بزرگي در شـهر كوچـك نجـف         78 دسامبر   2روز  ) 5(
خواهنـد و خواسـتار       دادند كه خارجيها را در ايران نمي        تظاهركنندگان شعار مي  . صورت گرفت 

بر آن  » داس و چكش  «تظاهركنندگان همچنين پوسترهايي كه عكس      . هستنديك كشور اسالمي    
  .نقش شده بود سوزاندند

حداقل در ) 2000ساعت ( با شروع مقررات منع عبور و مرور  78 دسامبر   3طي شامگاه   ) 6(
دادنـد و بـه       مردم به خيابانها ريخته و شعار مي      . هشت نقطه شهر تظاهرات متوسطي برگزار شد      
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خودروهـا و ديگـر     . خواستند بـه راهپيمـايي بپيوندنـد        ها مي   يدند و از ساكنين خانه    كوب  درها مي 
با ورود نيروهاي امنيتـي تظاهركننـدگان بـه         . كشيدند  شد به آتش مي     اقالمي كه سر راه ديده مي     

كنند و طبق مقررات حكومت نظامي در داخل محل سكونت            نشيني مي   پشت بامهاي خود عقب   
. دهند  ان از اين مواضع به شعارهاي خود و سرزنش سربازان ادامه مي           آن. شوند   مي محبوسخود  

  .در هيچ يك از اين موارد جراحتي گزارش نشده است
 بـوده و بـه عنـوان مستـشار مـأمور            ـ منبع كه يك افسر نيـروي زمينـي ايـاالت متحـده             ج

 78 نـوامبر    1 اسـت گفـت كـه حـدوداً از            در اصفهان  هواپيمايي نيروي زميني شاهنشاهي ايران    
 را در مقابله بـا ناآراميهـاي         در اصفهان  ، نيروي زميني شاهنشاهي ايران    نيروهاي امنيتي هوانيروز  

اخيراً كـسب اطـالع شـده اسـت كـه جمعيـت غيرنظـامي نيروهـاي                 . كنند  يت مي اجتماعي تقو 
يك مورد تأييـد    . دانند  تر براي كشتار مي     تر و آماده     را در مقايسه با نيروي زميني خشن       هوانيروز

دار نيروي هـوايي شاهنـشاهي ايـران و آسـيب وارد شـدن بـه                    شده از كتك خوردن يك درجه     
همچنـين يـك    .  گزارش شـده اسـت      در اصفهان  78 دسامبر   2 توسط مردم در روز      اتومبيل وي 

. گزارش تأييد نشده از چاقو خوردن يك پرسنل هوانيروز توسط يك غيرنظامي موجـود اسـت               
بندنـد كـه آنـان را از سـربازان نيـروي زمينـي مجـزا                   يك كاشكول آبي مـي     نيروهاي هوانيروز 

كننـد نيـز بـه نـشانه           كه در هوانيروز كار مي     پرسنل تيم كمكهاي نظامي اياالت متحده     . سازد مي
 و آگـاهي از     از هنگـام كتـك خـوردن يكـي از پرسـنل هـوانيروز             . اند  اتحاد كاشكول آبي بسته   

 ديگـر كاشـكول آبـي        ارتـش ايـاالت متحـده      ، پرسنل احساسات مردم محل نسبت به هوانيروز     
  .بندند نمي
 منبع كه عضو ستاد مستشاري نظامي بخش نيروي دريايي است، خبر دريافـت گزارشـي          - د

پيرامـون ناآراميهـاي اجتمـاعي        نيروي دريايي در بوشهر    TAFT، عضو تيم    مالكولمرا از فرمانده    
 نوامبر چندين تن ايراني تالش كردند يك مجسمه در وسـط            30 گفت كه در شب      ملمالكو. داد

.  دسـامبر دو ايرانـي در يـك تظـاهرات كـشته شـدند              2شب هنگـام    . بوشهر را به پايين بكشند    
اده است كه يك كوكتل مولوتف به سـوي اقامتگـاه يـك افـسر ارشـد                  همچنين خبر د   ملمالكو

اند آسيبهاي جزيي به قـسمت        مقامات پايگاه نيروي دريايي گفته    . ارتش ايران پرتاب شده است    
  .گاراژ اقامتگاه وارد آمده است

باشـد، مطالـب زيـر را          مـي  مقام رئيس شركت سيستمهاي آموزشي راتيئـون        ـ منبع كه قائم     ه
 دسامبر اتومبيل يك ستوان نيـروي دريـايي         2در شب   :  گزارش نمود  پيرامون ناآرامي در بوشهر   

اتومبيـل وي در داخـل      . زا مورد حمله قرار گرفته و كامالً نابود شد          ايران توسط يك بمب آتش    
. ن حادثه جراحتي به كسي وارد نيامده اسـت        از اي . منطقه امنيتي در داخل پايگاه پارك شده بود       

 شدن چندين تن در طي تظـاهراتي كـه در    اي در مورد كشته منبع همچنين اطالعات تأييد نشده 
آميـز پرسـنل       بـا توجـه بـه فعاليتهـاي خـشونت          . ارائه نمود   برگزار شده بود،   78 دسامبر   2روز  

 و كارگران فيليپينـي همگـي بـه داخـل پايگـاه انتقـال               غيرنظامي ايراني، پرسنل شركت راتيئون    
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  .اند يافته
 و بوشهر همانند ديگر نقـاط       اصفهان) دسامبر(از شروع ماه مذهبي محرم      : ننده تهيه ك  نظريه

آميز ضدآمريكايي در هر دو شهر ادامـه          وقايع خشونت . ايران صحنه تظاهرات متعدد بوده است     
  .باشد گزارش خواهد شد اي كه در حال تهيه مي  جداگانهداشته و طي گزارش

 به خاطر اهميت نظـامي      بوشهر.  دومين جامعه بزرگ آمريكايي را در ايران داراست        اصفهان
اطالعات مربـوط   . آن هدف مناسبي براي هرگونه فعاليت آشوبگرانه جهت سرنگوني شاه است          

پست نگهباني پشت ساختمان . است  آمدهIIR 1 669 0295 78 در گزارش به كشته شدن دو پليس
، كه از همين ناحيـه      78كنسولگري به دنبال پرتاب ديناميت به داخل كنسولگري در اوايل اوت            

تاكتيك دست انداختن نيروهاي امنيتـي  ) IIR 1 669 0127 78. (صورت گرفته بود، ايجاد شده بود
 گزارشاتي دريافت شده مبني بـر   جالب بوده باشد، ولي در تهران     انبامها شايد در اصفه    از پشت 

آنكه سربازان براي پراكنده كردن چنين افرادي از مسلسلهاي مـستقر بـر روي تانكهـا اسـتفاده                  
   .اند كرده
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  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  11836 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  نظرات وزير دادگستري در مورد زندانيان سياسي، فساد و خارج كنندگان ارز: موضوع
 و ديگـر مـدافعان      ضاي كـانون وكـال    بعد از مالقات با اع    » نجفي«وزير دادگستري   : خالصه

نجفي همچنين قـول داد  . حقوق زندانيان، پيشنهاد آزادي زندانيان سياسي بيشتري را اعالم نمود       
انـد، بـه عمـل        شود از كـشور ارز خـارج كـرده          كه تحقيقات در مورد ليست كساني كه ادعا مي        

 را تقويت نمايد     نيروهاي وزارت دادگستري   وي همچنين در مورد وضع قانوني كه      . خواهد آمد 
قول داد و از كساني كه خواهان كمك به تحقيقات در مورد ثـروت خـانواده سـلطنتي هـستند                    

  پايان خالصه. دعوت نمود تا قدم پيش گذارند
بـه تلگـراف مرجـع      ( پخش شـد     اي كه در اول دسامبر از راديو صداي ايران          ـ در مصاحبه  1

وي از مالقاتهـاي    .  صـحبت نمـود    مـسايل اي از      وزير كشور در مورد پاره     نجفي) مراجعه شود 
 و  ن، كميته دفاع از حقـوق بـشر و آزادي         دانان ايرا   ، جامعه حقوق  خود با نمايندگان كانون وكال    
به طور خالصه گروههاي عمده فعال ايران       : نظريه. ( سخن گفت  كميته دفاع از زندانيان سياسي    

 نفـر از    120هـايي بـراي آزادي        توصيه:  گفت نجفي) در رابطه با حقوق اجتماعي نگران هستند      
او اظهار داشت كه اميدوار است كه آنها در اين هفتـه            . نداني سياسي باقيمانده شده است     ز 320

  .آزاد شوند) روز حقوق بشر(و يا قبل از دهم دسامبر 
رسد كه تـالش       حسن نيت دارد و به نظر مي       گويند كه نجفي    ـ گروههاي مخالف به ما مي     2
سـفارت همچنـين    .  آزادي زندانيان سـرعت بخـشد      كند تا به وعده خويش عمل نمايد و به          مي
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اي از زندانيان، از خـود واكـنش منفـي نـشان      اطالع دارد كه تعدادي در مورد مسئله آزادي عده   
اي   بـه نظـر عـده     . مخالفان از آزادي كادرها و اعضاي سابق حزب توده خشنود نيـستند           . اند  داده

. مـي بهتـر از تروريـستهاي مـذهبي هـستند          انـد ك    بعضي از زندانياني كه از ماه اكتبر آزاد شـده         
 كه سفارت از آن مطلع گرديده اظهارنظر مديركل وزارت اقتصاد و دارايـي             اي  ترين نمونه   جالب
انـد امـا حتـي          او به كارمند بخش اقتصادي گفته اسـت كـه دو پـسرعموي او آزاد شـده                . است

طبعـي   به هرحال او در عـين شـوخ    .  آنها را در زندان نگاه دارند      هايشان خواهان آنند كه     خانواده
كند در شرايطي كه فعالً حاكم است، ممكن است اين دو تن جاي                 با لحن خشكي اظهارنظر مي    

در ضمن منبـع گفـت   .  صاحب پستهاي اجرايي هستند، بگيرند برادرانش را كه در بانك مركزي     
اين منبـع   . اند  نهايي راجع به ناخن كشيدن و دندان كشيدن تعريف كرده         كه پسرعموهايش داستا  

او گفـت   » .حتي مستقيماً به درون دهان آنها نگاه كـرده اسـت          «گفت كه دستهاي آنها را ديده و        
كند كه ابداً باور نـدارد كـه ايـشان            هر دوي آنها مانند هر فرد عادي سالم بودند و اظهارنظر مي           

گوييهايـشان بـاز     چيـز آنهـا را از قـصه         با وجود اين، هيچ   . ار گرفته باشند  واقعاً مورد شكنجه قر   
  .دارد  نمي

شود اسامي آنها در ليست افـرادي اسـت كـه             چند تن از كساني كه ادعا مي      :  گفت ـ نجفي 3
اند، از وي درخواست نمودند كه در مورد اين ليست تحقيقات به              گويا از كشور ارز خارج كرده     

دادستان عمومي، گروهي را  ). اي گزارش شده است     اين ليست در تلگراف جداگانه    . (آوردعمل  
اي تعيـين و نتـايج آن را در اختيـار             خـورده   به منظور تحقيقات تحت نظارت حسابدار سـوگند       

در جو سياسي موجود، اين ليست وسيعاً مورد قبول عامـه قـرار             : نظريه. (عموم قرار خواهد داد   
توانـد آن را    كنم نمـي    تواند تأكيد مي    ه حتي تحقيقات بيطرفانه نيز احتماًال نمي      گرفته به طوري ك   

  .)در نظر بسياري از مردم معتبر سازد
اي متـشكل از سـه قاضـي تحقيقـات             دسامبر كميته  9ـ طبق اظهارات نجفي در روز شنبه        4

كـساني كـه    وي همچنـين از     . خود را در مورد داراييهاي خانواده سلطنتي شروع خواهند نمـود          
نظر تعدادي از   . خواهان شهادت دادن هستند، دعوت نمود تا خود را به آن كميته معرفي نمايند             

هاي ايراني ما اين است كه كميته بررسي داراييهاي خانواده سلطنتي نيز فاقد اعتبار خواهد                 رابط
اً بـه   گويد كه شاه بايستي كميسيون را فراموش كنـد و خـود شخـص               اي مي   شخص باتجربه . بود

اش بپردازد و دستور استرداد آن داراييهايي را كه در ايران باقي مانـده                بررسي داراييهاي خانواده  
به سـفارت داده شـده      ) رو  ميانه(پيشنهاد اخير از جانب شماري از ايرانيان        . به دولت ايران بدهد   

  .است
 در چهارم دسـامبر بـه دفتـر سـفارت      ادي از كميته دفاع از حقوق بشر و آز        ـ دكتر ميناچي  5
 تن از زندانياني است كـه قـرار اسـت          115 به او داده شده شامل       ارقامي كه توسط نجفي   : گفت

 اين ارقام كمي با ارقامي كه در راديو. ( نفري كه هنوز در زندان هستند آزاد گردند       208همراه با   
 تمام كساني كـه هنـوز در زنـدان          طبق اظهارات ميناچي  ).  اعالم شده مغايرت دارد    آي. بي. اف
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امـا نجفـي قـول داده اسـت كـه           . انـد   اند كساني هستند كه به حبس ابد محكوم شده          باقي مانده 
 ميناچي. اي نظامي مورد بررسي قرار خواهد دادهاي اين افراد را نيز با مشاركت دادستانه      پرونده
برنـد مربـوط بـه مجاهـديني كـه       دارد، كساني كه هنوز در زندان بسر مي     اظهار مي  نجفي: گفت

 مينـاچي ) ت اين اظهارات را پذيرفته اسظاهراً ميناچي. (باشند است، مي » هايشان سنگين   پرونده«
 در مـورد تهيـه       به طور خصوصي موافقت كرده است كه با كـانون وكـال            نجفي: همچنين گفت 

اي براي عفو عمومي كساني كـه         اليحه براي عفو عمومي بقيه زندانيان سياسي و همچنين اليحه         
اند و يا كساني كه در خارج كشور مـشغول             ديگر گريخته  از زندان فرار كرده و يا به كشورهاي       
» بـه زودي  «اين لوايح   . باشند، همكاري نمايد    مي» خرابكار«تحصيل هستند و اعضاي گروههاي      

  .به مجلس تقديم خواهد شد
ه هـايي در نهايـت همانگونـه كـ          كند كه اگر چنانچه اليحه      گيري مي    نتيجه ميناچي: ـ نظريه 6

از آن جملـه  . توصيف شد تهيه گردد، راه بازگشت ـ بدون مجازات ـ به ايران باز خواهـد شـد    
ايـم كـه    ما داسـتانهايي شـنيده  .  و اروپااعضاي حزب توده و ديگر سازمانهاي مخالف از آمريكا       

ن روزهـاي دولـت شـريف       اند در آخري      كرده  شماري از ايرانيان كه در خارج كشور تحصيل مي        
شـد بـه    انگاري انجـام مـي   كه كنترل و بررسيهاي اداره مهاجرت با مسامحه و سهل   زماني امامي

 است و    كه تحصيل كرده بركلي     پرتوي ]نويد [از آن جمله فردي به نام نوميد      . اند  ايران بازگشته 
تعدادي ديگر كه سازماندهندگان و رهبران دانشجويان هستند در تظاهرات مـاه محـرم شـركت                

   سوليوان                                                                                                          .كنند مي
  

  252سند شماره 
  1357 آذر 13 ـ 1978 دسامبر 4  هخيلي محرمان

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11846 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر4گزاش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

 گذشـته ولـي فريادهـا و تيرانـدازي در بيـشتر             به طور كلي شلوغي كمتر در شـب       : خالصه
جنـگ  «خواهـد كـه نـسبت بـه           وزير از مردم مي      نخست ازهاري. قسمتهاي تهران وجود داشت   

 خمينـي . دهـد   اعتنا باشند و همچنين خبرگزاريهاي خارجي را مورد حمله قـرار مـي              بي» رواني
كند و به سياستمداران نسبت به هرنـوع سـازش            ربازان را به فرار از خدمت وظيفه دعوت مي        س

پايـان  . شـود  يابد و از حمالت به پليس گزارش مي      امروز نيز تظاهرات ادامه مي    . دهد  هشدار مي 
  .خالصه

بامها همراه با خاموشيهاي شبانه دوباره        جمعي روي پشت    ـ شب گذشته همخوانيهاي دسته    1
ممكن است باران شور و حرارت تظاهركنندگان را كه سر و صداي            .  تهران را بر هم زد     آرامش

كمتري در بعضي مناطق دارند كاهش داده باشد ولي در مناطق ديگر فرياد مردم در حـد بـاال و                    
گرفـت    در بعضي مناطق بلندگوها و نوارهاي ضبط شده مورد استفاده قرار مـي            . عادي خود بود  
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بعـد از   . برق حدود ساعت ده شب قطع شـد سـر و صـدا نيـز كـم گرديـد                  به طوري كه وقتي     
ساعات منع عبور و مرور شبانه تعدادي از تظاهركنندگان به خيابانها ريختند و توسط سـربازان                

تر از دو شب گذشته بود اما بيشتر تيراندازيها از ميدان             صداي تيراندازي پراكنده  . پراكنده گشتند 
ترين و پرسر و صداترين منطقـه و از            شلوغ تجريش. شد   شنيده مي   و حوالي دانشگاه تهران    ژاله

اند، اما نه  احتماالً تعدادي مجروح و كشته شده. قرار معلوم صحنه برخوردهاي عمده و مهم بود       
راديو خبـر حملـه بـه       . اند   نكرده دولت و نه مخالفان هيچكدام براي شب گذشته ارقامي را ذكر          

يك نفر از افراد پليس كشته و ديگـري         .  صبح امروز گزارش داده است     5كالنتري را در ساعت     
  .شديداً زخمي شده است

سـازي پرتـاب      كنندگان از فاصله نزديك پنجاه گلوله شليك كـرده و نارنجـك دسـت               حمله
  .كردند كه منفجر نشد

دهد كه ديروز در شركت تعاوني دولتي كه در طرف ديگـر               گزارش مي  ـ كنسولگري تبريز  2
در . اند  ها بسته   از جهات ديگر شهر آرام و هنوز مغازه       . خيابان كنسولگري است بمبي منفجر شد     

 از تظـاهراتي كـه در شـب         كنـسولگري شـيراز   . كرمانشاه تظاهرات كوچكتري برپا شده اسـت      
 كارمند كنسولگري در اهـواز    . دهد  ته با تيراندازي و شكستن شيشه همراه بوده گزارش مي         گذش

دهد كه تظاهرات روزهاي دوم و سوم دسامبر نظاميان زيادي را بـه ميـدان كـشانده                   گزارش مي 
 مردم در تاريخ اول دسامبر به دو خانه مسكوني آمريكاييان حمله كردند و سـاكنان يكـي                . است

 و منـاطق نزديـك بـه       بهبهـان . ها كه در خانه بودند از ترس مجروح شدن فـرار كردنـد              از خانه 
 مستشاري نظامي در رابطه بـا       هيأتگزارشاتي از   . هاي نفتي توسط سربازان پر شده است        حوزه

ايـم كـه بـا        موفق نـشده  ايم اما هنوز       دريافت كرده  آشوبها و اغتشاشات شب گذشته در اصفهان      
  .اند  كشته شدهگزارش شده است كه پنج نفر ديروز در بابل. كنسولگري ارتباط برقرار سازيم

وزيـر از تاكتيكهـاي پـشت بـامي تحـت عنـوان                نخست ـ در نطق راديويي، ژنرال ازهاري     3
كند كه مخالفان از نوارهاي ضبط شده جهت ايجاد رعـب و   برد و ادعا مي    نام مي » جنگ رواني «

طنـين  . نماينـد  وحشت و در نتيجه تـضعيف روحيـه عمـومي و نيروهـاي امنيتـي اسـتفاده مـي               
. رسـد    بـه گـوش مـي      شعارهاي مذهبي، سر و صداي جمعيت و تيراندازي در سرتاسـر تهـران            

 با وجود اينكه نوعي توجيه در جهت منافع خود است، احتماالً درسـت              ادعاي ازهاري : نظريه(
اند و ايـن شـيوه در هـر           ناظرين زيادي بر اين اعتقادند كه صداهاي ضبط شده را شنيده          .) است

  .حال قابل ستايش و تالشي بسيار مطلوب و مناسب است
آميزشـان از تعـداد      هاري همچنين به خبرگزاريهاي خارجي به خاطر تخمينهاي مبالغـه         زـ ا 4

 را بـه خـاطر گـزارش        »رويتـر «در نطقي راديـويي خبرگـزاري       . تلفات و مجروحين حمله كرد    
از راديـو   .  مقايسه كرد  آميز مورد انتقاد قرار داد و آن را با عملكرد بهتر خبرگزاري فرانسه              مبالغه
B.B.C          به دسـت آوردن ارقـام      . اشاره كرد » راديوي استعمارگران « نام نبرد و تنها به آن به عنوان

صحيح تلفات و مجروحين از آنجا كه بيشتر خشونتها در ساعات منع عبور و مـرور شـبانه رخ                   
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 اسـت،   ري كه بدون شك يكي از علل خشم و غضب ازها          B.B.Cراديوي  . دهد مشكل است    مي
كميته دفاع از آزادي و     ) رئيس(مقام  . نفر تخمين زده است   ) 700(شدگان را هفتصد      تعداد كشته 
نفـر در سراسـر     )700(الي هفتصد   ) 600( امروز به مأمور سفارت گفت كه ششصد         حقوق بشر 

نيمي از اين افراد در خيابانهـا مجـروح شـدند            بيش از . اند  كشته شده ايران در خالل ايام محرم      
ادعا كـرد كـه در سـه روز گذشـته     » مسلماً ضد شاه«منبع پزشكي ايراني   . ولي بعداً فوت كردند   

اند و همچنين گفت كه حكومـت نظـامي           تعداد زيادي از مجروحان تيراندازي را معالجه نموده       
. شـوند   تانهاي ارتش بفرستد، بنابراين ارقام صحيح مشخص نمي       سعي دارد قربانيان را به بيمارس     

امـا نـه بـه ميزانـي كـه      . گردد  شدگان يقيناً بيشتر از تعدادي است كه رسماً اعالم مي           تعداد كشته 
  .شود توسط مخالفان ادعا مي

گزارشات زيادي از شواهد عيني در دست است كه پلـيس در برخـورد بـا مـردم اقـدام بـه        
  .شود كند ولي كسي مجروح نمي يي كرده و سر و صداي زيادي ايجاد ميتيراندازي هوا

كنـد در تـاريخ سـوم دسـامبر از            اش را ترك مي     ـ شاه كه به ندرت كاخ ييالقي كوهستاني       5
  .ه بازرسي به عمل آوردتپ پايگاه هوايي دوشان

 ديروز سربازان شاه را به فرار از        دهد كه خميني     از پاريس گزارش مي    ـ خبرگزاري فرانسه  6
او همچنين .  خواست كه به اعتصاباتشان ادامه دهند    خدمت فراخواند و از كارگران شركت نفت      

حكـومتي ـ كـه از نظـر او     به سياستمداران هشدار داد كه سـازش نكننـد و آنهـا را از تـشكيل     
نگار ما گزارش  منبع روزنامه. باشد حل خروج شاه مي تنها راه. ضداسالمي است ـ برحذر داشت 

 چهار نفر از سـربازان بـه علـت    دهد كه در خالل آشوبها و اغتشاشات گسترده ديروز مشهد     مي
 از پـشت سـر هـدف قـرار          اجتناب از تيراندازي به سوي تظاهركنندگان توسط افـسران ارتـش          

  .گونه مدركي دالّ بر تأييد و اثبات اين گزارش در دست نداريم ما هيچ. اند گرفته
مردم در شـمال و مركـز     . ـ امروز روز ديگري از جنگ و گريز توسط تظاهركنندگان است          7
زارشـاتي از   گ.  جمع شدند و زماني كه سربازان تيراندازي هوايي كردنـد متفـرق گـشتند              تهران

 در دسـت     و تجريش  تيراندازيهاي زياد و احتماالً تلفات و مجروحين فراواني در مناطق قيطريه          
اين عمل نه به دليـل تهديـد        . كمي قبل از ساعت يك بعد از ظهر كنسولگري تخليه شد          . داريم

ق در حركـت بودنـد صـورت        خاصي بلكه به جهت اينكه جمعيت به طور كلي در همـه منـاط             
نگـار بـه    يك منبع روزنامه.)  در شمال قرار دارند و از آن دور هستند    و تجريش  قيطريه. (گرفت

 كه از دسـتورات سـرپيچي كـرده بودنـد     كنندگان بانك صادرات ما گفت كه سه نفر از اعتصاب      
به تظاهرات شد توسط سربازان در جلوي بانك هدف قرار گرفتـه و             موقعي كه اعتصاب تبديل     

ا امروز باز هستند اما مخالفان حداقل در مورد قطع مجـدد بـرق              ه  تعدادي از مغازه  . كشته شدند 
 شـدن    در اعتـراض بـه كـشته       شركت واحد اتوبوسراني تهران   . اند  منطقه شمالي شهر موفق بوده    

طبق معمول، امروز تا اين لحظـه انفجـار         . يكي از رانندگان توسط سربازان ديروز اعتصاب كرد       
انـد كـه    در عوض جمعيت و سربازان بازي مـوش و گربـه راه انداختـه        . بزرگي رخ نداده است   
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يك منبع نظامي عاليرتبـه     . شود  گاهگاهي به كشته شدن و زخمي شدن تظاهركنندگان منتهي مي         
وي . طلبي برخورد نماينـد   توانند با اين جنگ     ور سفارت اطمينان داد كه نظاميان مي      ايراني به مأم  

. گفت كه شب گذشته تعداد زيادي نفربر زرهي در خيابانها بودنـد و بـه خـوبي عمـل كردنـد                    
حكومت نظامي به استفاده از نفربرهاي زرهي اضافي جهت گشت زني در خيابانها ادامه خواهد 

  .داد
بـراي مثـال   .  حمالت مسلحانه بيشتر به نيروهاي امنيتـي در دسـت داريـم    ـ گزارشاتي از 8

دهند كه پليس تيراندازي به دو نفر از افـراد گـارد را در جلـوي سـفارت          مطبوعات گزارش مي  
از طـرف ديگـر   . اي خبـر نـدارد    گفت كه از چنين مسئلهكند رايزن سفارت مصر  مصر تأييد مي 

چنـين اسـت    . انـد   اش دزديـده    تومبيل مرسدس بنز جديد او را در مقابـل خانـه          چند روز پيش ا   
                                                                                       سوليوان! شايعات رايج در تهران

  
  253سند شماره 

  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  سرّي
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  306512 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 4، 31گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
رسـد كـه     و شهرهاي بزرگ به شدت وخيم باقي مانده است، اما به نظر ميـ اوضاع تهران  1

اكثـر  .  ساعت گذشـته كـاهش يافتـه اسـت         24در مجموع ميزان تظاهرات و تيراندازيها در طي         
نمايند، بـا پيـدا شـدن نيروهـاي نظـامي و       تظاهركنندگان تهراني كه براي شعار دادن اجتماع مي     

گـروه  . كننـد   گريزند و از يك رشته تاكتيكهاي جنگ و گريـز اسـتفاده مـي               تيراندازي هوايي مي  
 حملـه كـرد و يـك پلـيس را كـشته و فـرد                ور مسلحانه به يك كالنتري تهران     نامشخصي به ط  

 بمب پرتاب شد كه خسارت و       به منزل يكي از آمريكاييان در تهران      . ديگري را مجروح نمودند   
مخالفان » جنگ رواني «ست به   وزير از ايرانيان خوا      نخست ازهاري. صدمات مهمي به بار نياورد    

شـود، اعتنـايي      صوت با صداي بلند براي ايجاد وحشت مـي          كه به گفته او شامل نوارهاي ضبط      
  . نكنند

را بـه خـاطر     )  تعبير كنيد  سي  به بي بي    (» راديو استعمارگر « همچنين منابع مشخص     ازهاري
  .شدگان و زخميها، محكوم كرد آميز كشته  اغراقگزارش حدسيات

 تظـاهرات   و شـيراز  در كل آرام و تعطيـل اسـت، در كرمانـشاه      ـ در شهرهاي ديگر، تبريز    2
 شـاهد حـضور گـسترده نيروهـاي نظـامي در درون و اطـراف                شود، و اهـواز     كمي گزارش مي  

در آنجا مردم به دو خانه آمريكايي حمله كردند ولي هيچ آسيبي گـزارش              . انهاي نفتي است  ميد
در كليه حوادث ديـروزٍ، هـيچ آمريكـايي    .  هم تظاهرات بزرگي برپا شد     در اصفهان . نشده است 

  .صدمه نديده است
در دو  . دهـد   دن خود ادامه مـي    تر ش    به گسترده  ـ مشكالت كارگري در بخش صنعت نفت      3
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، كـارگران دسـت از كـار كـشيدند و           )شـركتهاي ايپـاك و اليكـو      (عمليات مـشترك اكتـشافي      
 ميليون بـشكه    5/4كل توليد امروز    .  در حال پيوستن به آنها هستند      برادرانشان در شركت اسكو   

 ادامه يابد حتي به كمتر از اين مقـدار هـم خواهـد              شود و اگر خروج كارگران اسكو       برآورد مي 
اي   است و حتي ذرهاين اعتقاد وجود دارد كه اعتصابات صرفاً به خاطر فراخواني خميني       . رسيد

اعتصابات، در صدور گاز به روسـيه از طريـق لولـه            . انگيزه اقتصادي در پشت آنها نهفته نيست      
كننـدگان خـانگي و       هم وقفه به وجود آورده است و تحويل گاز كپسولي بـه مـصرف             » گاتاي«

ممكن است كه مشكل جديدي بر سر كاهش ميزان نفت براي            .صنعتي را نيز كاهش داده است     
. نفتـي بـروز نمايـد     هـاي    شـركت  و   سفارشات دسامبر و نوامبر، بين شركت ملـي نفـت ايـران           

 در حاليكه شـركت ملـي نفـت ايـران         . بندي گردد   ها ميل دارند كه توليد موجود، سهميه       شركت
كند كه در وهله اول بايد هر مقداري نفت كه قابل دسترس است را به خريدارانش                  احساس مي 
 اكنـون در جزيـره خـارك        كشي كـه هـم     نفت 57حلي پيدا نشود، با توجه به         اگر راه . تحويل دهد 
  .اند، مشكل فوق حادتر خواهد شد صف كشيده

 رهبرمذهبي مخالفان صادر نمود و بـه         اخطار شديداللحني را براي خميني     ـ دولت فرانسه  4
 خمينـي . مكرر او تحمل نخواهد شد    » مبارزه مسلحانه دعوت به   «او اطالع داد كه از اين به بعد         

هـاي نظـامي خـود را تـرك           در آخرين بيانيه خود از سربازان درخواست نموده است كه دسـته           
  .نمايند
ـ يك نفر از كساني كه اخيراً با شاه مالقات كرده است، دريافـت كـه او مـصمم بـه بـاقي               5

قام سلطنت بوده و در مورد اين مسئله كه هرگونه جايگزيني دولت غيرنظامي قبل از ماندن در م
» به طور نااميدكننده نگـران    «مالقات كننده، شاه را     . برقراري آرامش قابل انجام است، را رد كرد       

  ونس                                                                                      .بين يافت ولي آرام و واقع
  

  254سند شماره 
  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  سرّي

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  307086 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 5، 32گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 نسبتاً آرام بود و امشب را نيز زير باران تند و سردي بالنـسبه سـاكت و آرام    انـ امروز تهر  1
هر چند كه   .  ساعت گذشته افزايش يافته است     24ها در   آمريكايياما وقوع حوادث عليه     . گذراند

درآمدي بـراي     اين حوادث مجروحي بر جاي نگذاشته است آرامش نسبي كنوني به عنوان پيش            
انتظـار آن  ) يـازدهم دسـامبر   (شود كه با نزديك شـدن عاشـورا       اي بزرگي محسوب مي   خشونته

  .رود مي
ـ موج خروشاني از تهديدات پستي، تلفنـي و پيامهـاي ضـدآمريكايي بـدخطي كـه روي                  2

  .شود، وجود دارد ديوارهاي ساختمانها نوشته مي
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 را شكسته و كوكتل مولـوتفي بـه         تظاهركنندگان درب ساختمان محل اقامت يك آمريكايي      
هـاي محـل اقامـت چنـدين          بـه پنجـره   . انـد   طرف اتومبيل شخصي يك آمريكايي پرتاب كـرده       

در . زا قرار گرفتـه اسـت       آمريكايي سنگ پرتاب شده و سه ساختمان مورد اصابت بمبهاي آتش          
گرفته است اما ساكن خانـه      زا مورد حمله قرار        محل اقامت يك آمريكايي با بمب آتش       اصفهان

  .انه را ترك كرده بودبه خاطر تهديدي قبالً خ
ـ قراين حاكي از اين هستند كه از اوايـل مـاه نـوامبر تـاكنون خارجيـان زيـادي از ايـران                       3

  .اند و اكنون نيز بيشتر آنها به مناسبت تعطيالت مشغول ترك ايران هستند مهاجرت كرده
كنـد كـه شـهروندانش را بـه مهـاجرت        اين مطلب را تأييد نمياي در تهران    هيچ سفارتخانه 

 به كارمند وزارت امور خارجه ما گفته كـه          مقام سفارت شوروي در واشنگتن    . نمايد  تشويق مي 
ن اتباعشان از ايران نـستند امـا ايـن فرصـت را بـه كليـه وابستگانـشا                 » تخليه«شورويها مشغول   

 گفت كه بـسياري از      كارمند سفارت شوروي  .  برگردند به شوروي » تعطيالت«دهند كه براي      مي
وجـود  ) در واقـع دروغهـايي    (شايعاتي  . اند  وابستگانشان ولي نه همه از اين فرصت سود جسته        

باشـد و    مـشغول متوقـف كـردن كـارش مـي         دارد مبني بر اينكه شـركت هواپيمـاي ايرفـرانس         
  .فرانسويها تخليه خواهند شد

 باز و مملو از مشترياني بودنـد        ـ فروشگاههاي زيادي به خصوص در مناطق شمالي تهران        4
اند امـا     ها ظاهراً بسته       درصد از مغازه   80در شيراز حدود    . كنند  كه اجناس را خريده و ذخيره مي      

  .فروشند سياري از آنها به مشتريان ثابت خود جنس ميب
 نوامبر عمالً   25 ايران از    بانك مركزي . ـ كل سيستم بانكي ايران در آستانه فلج شدن است         5

. انـد    نيز از دوم دسامبر بـه بانـك مركـزي پيوسـته            تعطيل بوده است و بيشتر شعبات بانك ملي       
  :باشد ت اين مسئله روي عامه مردم شامل موارد زير ميتأثيرا

از بين رفتن يا زياد شدن ديركردها در واريز چك، كمبود ارز خـارجي و عـدم توانـايي در                    
زوال . گردد ن ليستهاي حقوق و ساير فعاليتهاي ضروري ميدنقد كردن چكها كه باعث بلوكه ش    

  .ف شدن فعاليتهاي تجاري مهم خواهد گشتاستمرار يافته در سيستم بانكي و مالي باعث متوق
 8/3ـ اعتصاب كاركنان صنعت نفت ادامه دارد و امروز كل توليد روزانه تنهـا در حـدود                   6

  ونس                       .                                                        ميليون بشكه بود
  

  255سند شماره 
  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  خيلي محرمانه

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  11874 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر5گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

 چنـد . شب پرجنب و جوش ديگري ولي با سر و صداي كمتر نـسبت بـه گذشـته                : خالصه
اي به شـهروندان آمريكـايي وارد    حادثه كه بر منازل مسكوني آمريكاييان سايه افكند ولي صدمه      
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گويـد    مـي  بـه خمينـي   نشد، حمالت تروريستي به مركز پليس ما امروز آرام بود، دولت فرانسه           
  .پايان خالصه. كند ي درخواست آرامش مياهللا خوي آيت. ب رفتار خويش باشدقمرا

بامهـا و در   ـ شب گذشته پس از شروع ساعت منع عبور و مرور، افراد بيشتري روي پشت     1
تـوجهي كـاهش      تظاهرات نسبت به شبهاي گذشته به طور قابـل        . خيابانها به تظاهرات پرداختند   

بـرق حـدود    . رسـيد   باز به شدت شبهاي گذشته نمي     شد ولي     تيراندازيهايي شنيده مي  . يافته بود 
 قطع شد، بعد از ساعت منع عبور و مرور شبانه تظاهرات بزرگي در شيراز) 22(ساعت ده شب  

  .تيراندازي تظاهركنندگان متفرق و پراكنده شدند اما با تك. برپا شد
اي بـه شـهروندان       صـدمه  ـ ديروز اقدامات عليه آمريكاييان افـزايش يافـت، اگرچـه هـيچ            2

سـنگهايي بـه      هاي تعدادي از منازل مسكوني آمريكاييان، پاره        از ميان پنجره  . آمريكايي وارد نشد  
يـك كوكتـل   . زا مـورد حملـه قـرار گرفـت     هـاي آتـش    ساختمان با بمب 3داخل پرتاب شد و     

تظاهركننـدگان درب منـزل     . مولوتف به سمت يـك ماشـين شخـصي آمريكـايي پرتـاب شـد              
هـاي پـستي، تماسـهاي تلفنـي          مـوجي از نامـه    . ني آمريكايي ديگري را در هم شكـستند       مسكو

تهديدآميز و پيغامها روي در و ديوار ساختمانها با خط كج و معـوج و ناخوانـان بـه راه افتـاده                      
محـل  . هيچكدام از اين اقدامات مجروح و يا خسارت مالي و مهمـي برجـاي نگذاشـت               . است

ولي فرد مقيم در پاسـخ بـه        .  مورد اصابت بمب آتشزا قرار گرفت      هاناقامت آمريكاييان در اصف   
  .تهديدي آنجا را قبالً ترك كرده بود

اهللا   خبري مبني بر مالقات مقام ارشد كنـسولي بـا آيـت           ) تهران( در اينجا    ـ سفارت فرانسه  3
 كشوري نيست كه از آنجا دعـوت        ي در بعد از ظهر چهارم دسامبر كه به وي گفته فرانسه           خمين

 ژانويه  6 گفت در    مقام سفارت فرانسه  . آميز بتواند انجام شود، را تأييد كرد        به اقدامات خشونت  
رسد و شأن و مقام او مسلماً موضـوع           به پايان مي  ) در فرانسه ( براي ماندن    اجازه كنوني خميني  

او اضافه كرد كه نتيجه امر احتماالً نامشخص است . و عامل بحث داغي در آن موقع خواهد بود      
اهللا   او تلويحاً فهمانـد كـه آيـت       . شته باشد  در خالل اين مدت بستگي دا      و شايد به رفتار خميني    

 خارج شود و مجدداً بازگردد مگر ايـن كـه           توانند مانند توريستي به سادگي از فرانسه        يقيناً نمي 
  ٭.حداقل مذاكراتي با توجه به شأن و مقام ايشان صورت بگيرد

در ارائه خدمات خود وقفه     ) هواپيماي فرانسه  ( با شايعاتي مبني بر اينكه ايرفرانس      ـ تهران 5
تنهـا نكتـه ايـن      .  را ترك خواهند كرد، پر شده است       ايجاد كرده است و اينكه فرانسويان تهران      

، تـوقفي   خاطر فقدان تسهيالت رفاهي در تهران به ـ بانكوك است كه از اين پس پرواز پاريس
كننـد    در حال حاضر بسياري از فرانسويان ايران را به خاطر تعطيالت ترك مـي             . نخواهد داشت 

  .ولي يقيناً مسئله ترك كردن مطرح نيست. زيرا دبيرستان فرانسوي تا ژانويه بسته است

                                                                 
) 4(گذاري شـده اسـت و رديـف شـماره             شماره) 3(حذف شده و رديف بعدي با عدد        ) 3( در اصل سند مطالب رديف       ٭

  . م. وجود ندارد
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هاي ديگر بسته     بازار و بسياري از مغازه    . ام است اي آر   ـ امروز اوضاع به طور قابل مالحظه      6
مـا بـه اعالميـه      .  بـاز هـستند    ها خصوصاً در شمال تهران      هستند، با اين وجود بسياري از مغازه      

ضدتظاهراتي كه ممكن است در حجم سر و صـداها تـأثير داشـته و يـا نداشـته باشـد، دسـت              
  زندگي در اثـر اعتـصابات و ديگـر آشـوبها در تهـران              اعالميه از كم و كيف مشكالت     . ايم  يافته

بامها مورد سرزنش     گويد و عوامل خارجي را به خاطر سازماندهي تظاهرات در پشت            سخن مي 
دهند با بمب       بامها شعار مي    اعالميه مزبور با اين اخطار كه خانه كساني كه از پشت          . دهد  قرار مي 

 درصـد از    80 تا   70دهد     گزارش مي  كنسول شيراز . يابد  اتمه مي مورد حمله واقع خواهد شد، خ     
در حاليكـه بـسياري از آنهـا بـه مـشتريان دائمـي خـود جـنس                  . ها ظـاهراً بـسته هـستند        مغازه
 همه كاركنان خارجي خود را به خاطر تعطيالت كريـسمس           كارخانه وستينگهاوس . فروشند  مي
مـا معتقـديم   .  قطـع شـده اسـت     برق مجدداً در سرتاسر تهـران     .  فرستاده است  اياالت متحده به  

 بـا   زمـان   هـم آرامش فعلي صرفاً دوره استراحت كوتاهي است و آشـوبهاي وسـيع و شـديدي                
  . به وقوع خواهد پيوستنزديك شدن عاشورا

 پيغامي فرسـتاده اسـت كـه از         ي از نجف  اهللا خوي   ارد مبني بر اينكه آيت    ـ گزارشي وجود د   7
ايـن گـزارش بـه روشـني        . شيعيات معتقد و پايبند خواسته كه محرم را با آرامش برگزار كننـد            

 از مـردم    ايـم مبنـي بـر اينكـه خـويي           اي را كه سـابقاً دريافـت كـرده          گزارشات خيلي محرمانه  
  سوليوان                                                    .كند خواهد دست به شورش نزنند را تأييد مي مي

  
  256سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  6846056578: شماره گزارش

   سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  وضعيت در ايران: موضوع

  دسـامبر 3 ـ  10اين گزاش شامل وضعيت ايران از ساعت ) بندي بدون طبقه: (ـ جزييات16
  . است1978 دسامبر 7تا ساعت 

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22
 صبح سوم دسامبر سال 10، فقط در ساعت دو تن از پرسنل دفتر وابسته دفاعي آمريكا  : الف

  :باشد اند بدين قرار مي د و آنچه را كه مشاهده كرده رفتن به جنوب تهران1978
ايـن  . روها در حال شـكل گـرفتن بودنـد          ـ در جنوب سفارت گروههاي كوچكي در پياده       1

شـدند و سـپس شـعارهاي ضـددولتي سـر             گروههاي كوچك به گروههاي بزرگتري تبديل مي      
جـا دوبـاره متـشكل      شدند و به سوي شمال شهر حركـت كـرده و در آن              دادند و پراكنده مي     مي
  .شدند مي
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، در آنجا، گروههـاي بزرگـي همـراه بـا پالكاردهـاي ضـددولتي وجـود                 ـ ميدان فردوسي  2
  .داشتند
 گروههـاي بزرگـي از تظاهركننـدگان شـعاردهنده بـه             و فردوسي  ـ در خيابانهاي شاهرضا   3

  . متفرق شدندوسيله پليس
  .ها در جنوب شهر بسته بودند ـ بيشتر مغازه4
  .ـ ترافيك در شهر روال عادي خود را داشت5

  .ب ـ اواخر بعد از ظهر و اوايل شب سوم دسامبر همه چيز آرام بود
شـعارهاي   در ساعت بيست و يك و پنج دقيقـه شـب             ـ پرسنل دفتر وابسته دفاعي آمريكا     1

  .اند اي را در شهر شنيده گسترده
  .ـ در حدود ساعت ده شب در اكثر نقاط شهر جريان برق قطع شد2
  .ـ بالفاصله بعد از قطع جريان برق صداي شعار دادنها كاهش يافت3
  .شد اي شنيده مي ـ از ساعت بيست و يك الي بيست و دو تيراندازيهاي پراكنده4
  .باران سنگيني شروع به باريدن كرد ـ در ساعت ده و پنج دقيقه 5
 حاكي از آن است كه خانـه يـك    ـ گزارشات به وسيله اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي 6

خانه در  . سروان نيروي هوايي به وسيله بمب به آتش كشيده شد ولي كسي زخمي نشد             
  . واقع شده است متري45يك خيابان 

، وقتـي آنهـا بـه    ج ـ در صبح چهارم دسامبر بنا بر گفته پرسنل دفتر وابسته دفـاعي آمريكـا   
  .آمدند اوضاع شهر آرام بود سفارت مي

 صبح در منطقه اتفاق افتاد بـه ناچـار سـاختمان            11ي كه تقريباً در ساعت      مسايلـ به دليل    1
  .شد اي در تمام مدت بعد از ظهر شنيده مي تيراندازيهاي پراكنده. ولگري تخليه شدكنس

ـ گزارش داده شد كه مردان مسلح ناشناس در اواخر بعد از ظهر به يك مقر پليس حملـه                   2
  .اند كه در اثر آن يك نفر كشته و يك نفر مجروح شده است كرده
 نفـره تظاهركننـدگان را بـا    20، يـك گـروه      ـ مدير تيم فني نظامي و هوانيروز ارتش ايران        3

تـر، مـشاهده نمـوده كـه          در شرق سفارت، درست چهار خيابان آن طرف        پوسترهايي از خميني  
  .بدون درگيري و شليك گلوله توسط پليس پراكنده شدند

  .آرام بودـ اواخر بعد از ظهر و شب اوضاع 4
 حوادث زير ـ در حدود ساعت بيست ويك و پنج دقيقه پرسنل دفتر وابسته دفاعي آمريكا             5

  :را مشاهده كردند
  .فريادها و شعار دادن آغاز گشت: الف
  .تيراندازيهاي پراكنده و صداي انفجار به گوش رسيد: ب
  .شديقه برق در سرتاسر شهر قطع در ساعت بيست و يك و پانزده دق: ج
در ساعت بيست و دو و پنج دقيقه آتش تيراندازي بـا سـالحهاي سـنگين و سـالحهاي                   : د
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  .اتوماتيك نزديك خانه افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي زياد شنيده شد
  . آرام شد ساعت بيست و دو و سي دقيقه شهر نسبتاً :  ه
  .ريان برق در شمال شهر به حال عادي برگشتپانزده دقيقه پس از نيمه شب ج: و
  :وقايع زير، از شب چهارم دسامبر به سفارت گزارش شد: ز
 با بمب به آتش كـشيده شـد امـا كـسي آسـيب               ـ خانه مسكوني يك آمريكايي در فرمانيه      1
  .نديد
  . اما كسي آسيب نديد با بمب به آتش كشيده شدـ خانه آمريكايي ديگري در تهران2
ـ در و ديوار خانه افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي بار ديگر با شعارهاي مـرگ بـر                   3

  .شاه پوشانده شد
  )  براي بيگانگانرؤيتخيلي محرمانه ـ غيرقابل : (گانكنند نظريات تهيه

 از شدت تظاهرات در ساعات منع آمد و شد، در شب چهارم دسامبر برخالف شبهاي ديگر               
  .باشد اين كاهش در مورد تظاهرات روزانه خياباني نيز صادق مي. كاسته شده است

تواند بـه       به كارگيري سالح و استفاده از آن عليه نيروهاي دولتي تازگي داشته و اين امر مي               
  شفر                                                           .شدن هر چه بيشتر اوضاع كمك نمايد بحراني
  

  257سند شماره 
  محرمانه

  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  6846056478: شماره گزارش
   سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از

  78 دسامبر 4 ـ 5 امنيتي گزارش سياسي ـ    
اي از حوادثي را كـه در تـاريخ چهـارم             اين گزارش خالصه  ) بندي  بدون طبقه (ـ خالصه   16

ه توسـط مركـز اطالعـات    نمايد و شامل حوادثي كـ   اتفاق افتاده، مطرح مي    در تهران  78دسامبر  
  . شود اند، مي  مورد تأييد قرار گرفته نمايندگي در سفارت آمريكاهيأت

 6 ـ  846 ـ  0561 ـ  78گزارش قبلي با كپـي اصـلي گزارشـات پراكنـده اطالعـاتي شـماره       
  .فرستاده شد

  . حذف شده است21 تا 17
  )بندي بدون طبقه (:جزيياتـ 22
، سي و سه رويداد كـه مهـم تلقـي گرديـد     78 ساعته چهارم دسامبر   24وره  طي يك د  : الف

نماينـد،     خـدمت مـي     نمايندگي در سفارت آمريكـا     هيأتتوسط افسراني كه در مركز اطالعات       
 دربـاره تـشكل      سـه حادثـه، هـشت رويـداد گزارشـهايي          از اين سي و   . مورد تأييد قرار گرفت   

چهار رويداد ديگر گزارشـاتي دربـاره       . دنشان با شليك اسلحه سربازان بود     جمعيتها و متفرق ش   
تيراندازي پراكنده در مناطق بخصوصي از شهر بود و چهار رويداد نيز مربـوط بـه جمعيتهـايي                  
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  . شد كه بدون به كار رفتن اسلحه متفرق گشتند مي
ديگـري زخمـي   يك مركز پليس مورد حمله واقع شده و در اين حادثه يك پليس كـشته و                 

اين حـوادث كـه     . ها و اموالشان بود   آمريكاييده مورد از شانزده رويداد باقيمانده متوجه        . گرديد
 تا شكـسته    ها را هدف قرار داد از حركت دو جمعيت كوچك به طرف سفارت آمريكا             آمريكايي

اي از رويـدادهاي      هدر زيـر خالصـ    . گرفـت   شدن درب محل اقامت يك آمريكايي را دربر مـي         
  :گردد ضدآمريكايي درج مي

  .ها شكسته شدند ها با سنگ مورد حمله قرار گرفته و پنجرهآمريكاييـ دو محل اقامت 1
  .ـ يك بمب ساعتي از پنجره يك خانه به درون پرتاب شد كه منفجر نگرديد2
  . گرفتزا مورد حمله قرار ـ در اصفهان، محل اقامت يك افسر آمريكايي با بمب آتش3
ـ باقيمانده رويدادهاي گزارش شده شامل مورد حمله قـرار گـرفتن اتومبيلهـا و محلهـاي                 4

سي و سه رويـداد مـذكور، تمـام اتفاقـاتي نيـستند كـه در                . گردد  زا مي   اقامت توسط بمب آتش   
چهارم دسامبر در تهران به وقوع پيوستند اما سي و سه مورد آنهايي هستند كه مهم تلقي گـشته                 

  .اند سيله گزارشات متعدد يا تلفنهاي بعدي مورد تأييد قرار گرفتهو به و
 گزارشـي در     نمايندگي در سـفارت آمريكـا      هيأت مركز اطالعات    78در چهارم دسامبر    : ب

  .ها در نتيجه حوادث مذكور، دريافت نكردآمريكاييمورد خسارات وارده به 
از زمـاني كـه مركـز    ): نه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان خيلي محرما(كنندگان   تهيهاتنظري

 شروع به كار كرده اسـت، ايـن مـأمور گزارشـگر              نمايندگي در سفارت آمريكا    هيأتاطالعات  
  . همان خالصه گزارشات روزانه قبلي را هر روز تكرار كرده است

هـا وجـود    آمريكاييبيـشتري برعليـه      در اين مورد كه اعمال ويژه        78گزارش چهارم دسامبر    
ها يا اموالشان در شهرستانها هـدف عمليـات         آمريكاييدر گذشته اخير     .دارد، كمي متفاوت است   

اين مأمور گزارشگر در هفتـه گذشـته        .  اندك بوده است   اي بودند اما اين حوادث در تهران        ويژه
هم زماني افزايش عمليات در     . اهده كرده است  ها مش آمريكاييافزايشي در اقدامات ويژه بر عليه       

  .  با گزارشات چهارم دسامبر ممكن است صرفاً تصادفي باشدايران ـ تهران
كند كه حوادث رو به افزايش هستند و حـداقل در             به هر حال، مأمور گزارشگر احساس مي      

  .ادامه خواهند يافت)  دسامبر31 تا 2(ماه محرم 
  

  258سند شماره 
  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  استفاده محدود اداري

   تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   واشنگتن،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  تحليلي از حوادث جنايي ضدآمريكايي در ايران: موضوع
بررسي پرونـده مركـز تحقيقـات ويـژه نيـروي هـوايي، تجزيـه و تحليـل از                   : الصه خ -16
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  .دهد  ارايه مي1978 ماه اول سال 11خشونتهاي عليه آمريكاييها در 
  :جزيياتـ 22
طرحهـا و سياسـتها را نبايـستي        . ـ اين گزارش حاوي اطالعات بررسـي نـشده اسـت           الف

  . دادمنحصراً بر اساس اين گزارش تهيه كرد يا تغيير
بـار عليـه     آمار زير را در رابطه با حوادث خـشونت AFOSI 72هاي ن ـ   ـ بررسي پرونده ب

  : را به دست داده است1978ها در سال جاري آمريكايي
آنگـاه در  . ها گـزارش نـشده اسـت   آمريكايي، هيچ اقدامي عليه 1978 اكتبر 6 ـ تا  تهران) 1(
نوامبر، تهـران بـه طـور متوسـط همـه روزه شـاهد يـك حادثـه                   30 اكتبر تا    6 روز از    55طول  

    :بندي نمود توان حوادث را به صورت زير دسته از لحاظ آماري مي. ضدآمريكايي بوده است
  ماهيت حوادث

  
  جمع  نوامبر  اكتبر  شكل حادثه 

  زاي منازل حمالت آتش
  حمالت خودروها
  سنگسار ـ افراد
  سنگسار ـ اموال

  هجوم ـ توسط افراد
  جوم ـ توسط خودروه

  خرابكاري ـ منازل
  خرابكاري ـ خودروها

ــل   بمــب ــازل عم ــذاري در من گ
  نكرده
  گذاري در منازل عمل كرده بمب

1  
1  
3  
7  
1  
1  
0  
0  
0  
0  

3  
8  
2  
9  
4  
3  
1  
6  
1  
2  

4  
9  
5  

16  
5  
4  
1  
6  
1  
2  

  53  39  14  جمع كل
  

  اهداف حوادث
  

  )خسارات(جمع قربانيان   هدف  شكل حادثه
  زا حمالت آتش

  ت منازلحمال
  خودروهاي شركت
  خودروهاي تاكسي
  خودروهاي دولتي

   خودروي شخصي7
   مورد5
   مورد2
   مورد1
   مورد1

7  
5  
2  
1  
1  

  ___  
  16    
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  ها اتوبوسهاي كنتراتچي  پرتاب سنگ
  منازل

  اتوبوسهاي نيروي هوايي آمريكا
  خودروهاي شخصي
  خودروهاي دولتي
  ريساختمانهاي ادا
  اعضاي ارتش

  ها وابستگان به كنتراتچي
  وابستگان به نظاميان

  تاكسيها

13  
4  
3  
3  
2  
2  
2  
2  
1  
1  

  ___  
  33    

  به خودروهاي شخصي  تهاجم
  به غيرنظاميان آمريكايي
  ها به اتوبوسهاي كنتراتچي

  به وابستگان نظاميان
  به تاكسي

7  
4  
1  
1  
1  

  ___  
  14    

   مورد3  منازل  گذاري بمب
  خودروهاي شخصي  يخرابكار

  خودروهاي دولتي
  هتل

4  
2  
1  

  __  
  7    

   73 :جمع كل
  
علـت آن   . بيش از جمع كـل حـوادث اسـت        ) Fو خسارات   (توجه شود كه جمع قربانيان      (

به طور مثال، ممكن اسـت گروهـي        . است كه حوادث گاهي داراي چند قرباني يا هدف هستند         
ايـن  .  را سنگباران كننـد     نيروي هوايي آمريكا   يك روز بعد از ظهر گرد هم آمده و پنج اتوبوس          

   .)شود  هدف محسوب مي5يك حادثه ولي 
از كـل اقـدامات     % 40ترين تاكتيـك ضـدآمريكايي در تهـران، كـه حـدود               ترين و رايج    مهم

 اغلب اوقات هدف ايـن سـنگها منـازل و   . دهد، سنگباران كردن است ضدآمريكايي را شكل مي  
مردهـا يـك   . انـد     زن و دو مرد بـوده      3قربانيان انساني حوادث پرتاب سنگ،      . اند  خودروها بوده 

 و يك ارتشي ديگر بوده و زنها شامل همسر دو نفـر از كاركنـان                سرهنگ نيروي هوايي آمريكا   
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از قربانيان  % 60اين واقعيت كه    . شوند   مي كا و همسر يك عضو نيروي هوايي آمري       بل هليكوپتر 
دهند ظاهراً در تضاد بـا ايـن بـاور اسـت كـه                حوادث ناشي از پرتاب سنگ را زنان تشكيل مي        

توان گفت كه زنان آمريكايي داراي        كنند البته مي    رانيان از كاربرد خشونت عليه زنان پرهيز مي       يا
آميـز    شايد رفتار خشونت  . باشند  يرانيان هستند و به آساني قابل تشخيص مي       ظاهري متفاوت با ا   

حفاظـت از جـنس لطيـف آنهـا         » غريـزي «ايرانيان با خارجيها از هر جنسي كه باشند، از حس           
  .گيرد پيشي مي

و يا پاشيدن مواد قابل اشتعال ) يا بطري آتش(زا شامل پرتاب كوكتل مولوتف     حمالت آتش 
از فعاليتهـاي   % 25اين مـوارد    . گردند  ور ساختن آنها مي     وها و، سپس شعله   درون يا روي خودر   

يكـي از   : باري عليـه منـازل عبارتنـد از         قربانيان حمالت آتش  . دهند  ضدآمريكايي را تشكيل مي   
 و  ، يكي از كاركنان شـركت نفتـي موبايـل         5، يك غيرنظامي ناحيه     اعضاي نيروي هوايي آمريكا   

باري عليه خودروها، يك سـرهنگ دوم نيـروي هـوايي              قربانيان حمالت آتش   LSCيك كارمند   
، دو غيرنظـامي    ، يك گروهبان يكم ارتش آمريكا     آمريكا، يك سرهنگ دوم نيروي زميني آمريكا      

  .هليكوپتر  و سه نفر كارمند بلLSCركنان  ، كا30DAFاز ناحيه 
هجوم به افراد و خودروهـا نيـز بخـش چـشمگيري از فعاليتهـاي ضـدآمريكايي را شـكل                    

دختـر يـك عـضو ارتـش آمريكـا، چنـد            : قربانيان حمالت توسط اشخاص عبارتند از     . دهد  مي
 و يـك    رونيكي، يك كارمند الكهيـد    غيرنظامي آمريكايي، چند كارمند سيستمهاي اطالعات الكت      

سـه  (اي    گذاري، دو مورد شامل بمبهاي لولـه        از سه مورد تالش جهت بمب      .آمريكن  كارمند پان 
اي و ديناميـت      در بيـان كلـي، بمـب لولـه        . انـد   و يكي شامل استفاده از ديناميت بوده      ) ـ م  راهي

توان گفـت     اي مي   خشونت هستند، ولي به خصوص در رابطه با بمب لوله         وسايلي ابتدايي براي    
هـا عمـل نكـرد و فقـط يكـي از              خوشـبختانه ديناميـت   . باشد  كه سالح مؤثري عليه پرسنل مي     

انفجـار ايـن وسـيله باعـث شـد تـا دو ارتـشي آمريكـايي                 . اي درون منزلي افتاد     هاي لوله   بمب
ي ديگر كه آن شب به هنگام انفجـار در همـان محـل               نفر ارتش  7اما  . جراحتهايي جزئي بردارند  

  .حضور داشتند مجروح نشدند
حـوادث و   . به ترتيب اهميت چند نكتـه حـائز اهميـت اسـت           » روشها«بندي    از لحاظ دسته  

اگرچه استفاده از سنگباران به عنوان      . اند  وقايع ضدآمريكايي در نوامبر تقريباً سه برابر اكتبر شده        
 در نوامبر بيشتر شد، ولي در همين ماه شاهد افـزايش شـديد حمـالت                يك تاكتيك فقط اندكي   

گـذاري در منـازل و پنچـر     تعداد حمالت از سه برابر هم بيشتر شده و بمـب          . باري هستيم   آتش
چهـارم نـوامبر بيـشترين تعـداد         .انـد   كردن اتومبيلها هم به عنوان تاكتيكهاي جديد اضافه شـده         

 نوامبر هم شـاهد     5 اكتبر و    28و در   ).  حادثه 8(دربر داشت   حوادث ضدآمريكايي ماه نوامبر را      
 بافت اقـدامات  نظر جغرافيايي، توجه به نقشه تهران از نقطه  .حوادث ضدآمريكايي زيادي بوديم   

جـاي تعجـب نـدارد كـه در محلهـايي كـه بيـشترين تجمـع                . كند  ضدآمريكايي را مشخص مي   
  .حوادث مذكور هم اتفاق افتاده باشندايم، بيشتر  ها را داشتهآمريكايي
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. دهـد   هاي مقيم ايران را در خود جاي مي       آمريكايياصفهان دومين تعداد بزرگ     : اصفهان) 2(
. ن شـهر دارد   اي در ايـ     حضور گسترده ) BHI ( اينترنشنال به خصوص شركت هليكوپترسازي بل    

همچون تهـران،  . بار زيادي بوده است    نيز شاهد حوادث خشونت    جامعه آمريكايي مقيم اصفهان   
بررسـي حـوادث    . در اين شهر نيز حوادث ضدآمريكايي تا نيمه دوم سال بروزي نداشته اسـت             

  . نيز حاكي از مشكالتي جدي استاصفهان
  ). در اختيار است78 نوامبر 27اطالعات فقط تا تاريخ : توجه(
  

  جمع  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  شكل حادثه
  باري منازل حمالت آتش
  باري خودروها حمالت آتش

  پرتاب سنگ عليه افراد
  پرتاب سنگ عليه اموال

  تهاجم عليه افراد
  تهاجم عليه اموال

  گذاري موفق بمب
  گذاري ناموفق بمب

  خرابكاري

1  
0  
1  
0  
0  
1  
0  
1  
0  

1  
5  
0  
3  
0  
1  
0  
1  
0  

2  
18  
5  
2  
1  
1  
1  
1  
1  

4  
23  
6  
5  
1  
3  
1  
3  
1  

  ___  
  48    

  
  اهداف حوادث

  
  )خسارات(جمع قربانيان   هدف  شكل حادثه

   مورد خودروي شخصي25  زا حمالت آتش
   مورد2رستوران 

   مورد2منازل 
   مورد1خودروي سرويس 

  
  
  

___  
  30    

   3ها   كنتراتچيوابستگان به  پرتاب سنگ
   3ها  كاركنان كنتراتچي
   2ها  فرزندان كنتراتچي
   2ها  اتوبوس كنتراتچي
   2ها  ساختمان كنتراتچي

   1ها  منزل كنتراتچي
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  ___   1ها  خودروي شخصي كنتراتچي
  14   

   1ها  اتوبوس كنتراتچي  گذاري بمب
   1ها  كلينيك كنتراتچي
   1ها  منزل كنتراتچي
   1ها  س كنتراتچيخودروي سروي

  
  
  

___  
  4  

   2ها  خودروي شخصي كنتراتچي  تهاجم
   1ها  اتوبوس مدرسه كنتراتچي

   موردDOC 1وابستگان به 
   1ها  وابستگان به كنتراتچي

  
  
  

___  
  5  

  ___   1منزل   خرابكاري
 1  

     54 :جمع كل         
تمـام  . دهند  ترين شيوه كار را تشكيل مي       باري مهم   ت آتش  حمال ، در اصفهان  برخالف تهران 

. انـد    آمريكـايي و افـراد آنهـا را هـدف و قربـاني خـود قـرار داده                  يهـا   سوزيها كنتراتچـي    آتش
در بـسياري از ايـن      ) هم خودروهاي شخصي كاركنان و هم ماشينهاي شركت        (BHIاتومبيلهاي  

  .اند  ديده حمالت آسيب
 ، و ديگـري     DODكي عليه همسر يكي از وابـستگان غيرنظـامي           مورد پرتاب سنگ، ي    14از  

مـوارد سـنگباران    .  دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي صورت گرفته اسـت         7201عليه ساختمان   
  .هاي آمريكايي، كاركنان و اموال آنها بوده است ديگر عليه كنتراتچي

سپتامبر سـرويس شـركت     در ماه   . اند  اي بوده   گذاري داراي اهداف پراكنده     چهار حادثه بمب  
) ــ م  سـه راهـي  (اي   لولـه   كوكتل مولوتف و يك بمب 9خدمات هواپيمايي جهاني مورد حمله      

 مورد حمله بمب قرار گرفت و سـه تـن از            BHIدر اكتبر اتوبوس سرويس شركت      . قرار گرفت 
 پرتاب شد، ولي    BMI نوامبر، بمبي به حياط خلوت كلينيك        23روز  . كاركنان را مجروح ساخت   

 بـا بمـب   هاي خارجي منزل يك سـرهنگ دوم آمريكـا   پله  فقط سه روز بعد، راه    . منفجر نگرديد 
  ).كسي مجروح نشد(مورد حمله قرار گرفت 

ه نوامبر،  در طول ما  . بيني است    قابل پيش  تمايل به افزايش اقدامات ضدآمريكايي در اصفهان      
  .كرد  برابري مي با تهرانحالت و سرعت فعاليتهاي ضدآمريكايي در اصفهان

زا توسط ماشين مشهود بود و همينطور پرتـاب سـنگ             افزايش چشمگيري در حمالت آتش    
  .به افراد كه صعود مشخصي داشته است

  .، ميزان و سطح مجروحين اندكي در حوادث ضدآمريكايي داشته است، مثل تهراناصفهان
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كننـد و يـا در         زنـدگي مـي    ها يا در اصـفهان    آمريكاييـ هر چند بيشتر      ديگر مناطق ايران  ) 3(
همانطور كه آمـار ذيـل      . اند   در بسياري از ديگر مناطق ايران نيز پراكنده شده         اتباع آمريكا . تهران

  .اند ها نيز از فعاليتهاي ضدآمريكايي در امان نبودهآمريكاييدهد، اين  نشان مي
  

  جمع  نوامبر  سپتامبر  شكل حادثه
  پرتاب سنگ عليه افراد
  پرتاب سنگ عليه اموال

  تيراندازي به افراد
  تيراندازي به اموال

  زا به منازل حمالت آتش
  زا به خودروها حمالت آتش

  اجم توسط خودروته
  تهاجم توسط افراد

  خرابكاري
  تظاهرات ضدآمريكايي

1  
0  
0  
0  
1  
0  
1  
1  
1  
1  

1  
3  
0  
1  
1  
2  
0  
0  
0  
0  

1  
3  
0  
1  
1  
2  
0  
0  
0  
0  
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  جمع  نوامبر  اكتبر  محل حوادث

  آبادان
  اهواز
  بوشهر
  ايالم

  ايي خاتميپايگاه هو
  كرمانشاه
  مشهد
  سنندج
  سمنان
  شيراز

2  
0  
1  
2  
1  
2  
0  
0  
0  
1  

0  
1  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
1  
1  

2  
1  
1  
2  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
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  ساير مكانها
  اهداف و حوادث

  
  )خسارات(جمع قربانيان   دفه  شكل حادثه

   مورد3خودروهاي شركت   زا حمالت آتش
   مورد1خودروهاي شخصي 
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   مورد1محل منزل 
   مورد1محل اداري 

  
6  

   مورد4ها  كنتراتچي  پرتاب سنگ
   مورد1خودروهاي شركت 

   مورد1ها  اتوبوس سرويس كنتراتچي
   مورد1ها  منزل كنتراتچي

  
  
  

7  
  1   1خانه تيمي   تيراندازي

   3ها  وابستگان كنتراتچي  تهاجم
   1شركت 

4  

  1   مورد1 انجمن ايران و آمريكا  خرابكاري
   19 :جمع كل  

  
 حاكي از پـايين آمـدن سـطح فعاليتهـاي            و اصفهان  اين آمار برخالف ارقام مربوط به تهران      

 DODالـذكر، قربانيـان ارتبـاطي بـا           در تمام حـوادث فـوق     . باشند  مبر مي ضدآمريكايي در ماه نوا   
  . اند و يا كاركنان و وابستگان به آنها ها آمريكايي بوده آنها يا كنتراتچي. اند نداشته

جالب است كـه  .  اتفاق افتادباري در ايالم  تظاهرات ضدآمريكايي خشونت78 اكتبر  28روز  
ر شيراز متوجه كساني چـون سـه زن آمريكـايي كـه در بـازار مـشغول خريـد                    حمله به افراد د   

  .اند، شده است بوده
آوري و تهيـه    جمـع اين اطالعات به درخواست فرمانده آرميش مـگ      : مالحظات تهيه كننده  

 AFOSIاي از اهم حوادث به ترتيب وقوع در حـال توزيـع بـراي مـشتركين                   خالصه. شده است 
  .اشدب مي

اي است كه در آن نيت، صدمه  ، حادثه)آميز خشونت(اي ضدآمريكايي خشن  منظور از حادثه
  .وارد آوردن و ايجاد جراحت بدني يا مالي به يك آمريكايي يا اموال او باشد

  
  259سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  1669030478: شماره گزارش

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

 78 دسامبر 3ادامه ناآراميهاي مدني در ايران، : موضوع
 خالصه و گـزارش شـده   78 در روز سوم دسامبر مشخصات ناآراميهاي تهران  : ـ خالصه 16
  .كاري و اعتصاب ادامه دارد  قطع برق و كم آميز، هرات، برخوردهاي خشونتتظا. است

  :جزيياتـ 22
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هـا نبايـد صـرفاً بـر          مشي  طرحها و يا خط   . باشد   اين گزارش حاوي اطالعات خام مي      -الف
  . بگيرند يا اصالح شوند اساس اين گزارش شكل

، اطالعات ذيل را در رابطه       در تهران  هاي مركز اطالعات سفارت آمريكا       بررسي پرونده  -ب
 سند منبع همه رويـدادهايي      78روز سوم دسامبر    . سازد   آشكار مي  با حوادث و ناآراميهاي تهران    

  .بندي كرده است اند را به صورت روزشمار طبقه كه به طور موثقي گزارش گرديده
 اي از تظاهرات در سراسر تهـران  گزارشات گسترده: 78يدادهاي سوم دسامبر ـ خالصه رو 1

 از وسـعت    78 وجود داشت كه البته در مقايسه بـا روز دوم دسـامبر              78در مورخ سوم دسامبر     
يـك گـزارش    . استفاده از سالحهاي گرم در نقاط مختلف انجام گرفـت         . كمتري برخوردار بود  

همچنـين گزارشـهايي دال بـر شـليك سـالحهاي كـاليبر             . قال يك جسد بود   حاكي از نقل و انت    
. حركت تانكها در چندين ناحيه گزارش شده است       . كوچك توسط تظاهركنندگان وجود داشت    

به چند تن از افراد توسط دوستان ايراني خبر داده شد كه احتمال شليك سربازان يـا پلـيس بـه         
 چندين بـار     و اصفهان  در تهران . روند وجود دارد     مي بامها  سوي كساني كه براي تماشا به پشت      

قطع جريان برق اتفاق افتاد، طبق گزارشات واصله، شورش و شليك اسلحه به همراه قطع برق                
گذاري در منـازل اتبـاع آمريكـايي، يكـي در             دو مورد بمب  .  متوقف شد  در چندين ناحيه تهران   

. د گـزارش شـده اسـت      آبـا   سوزي بـزرگ در سـلطنت        و ديگري در اصفهان، و يك آتش       انتهر
 بـه وقـوع     شورشهاي مردمي وسيعي با نقض آشكار و گـسترده حكومـت نظـامي در اصـفهان               

  . پيوست
   روزشمار حوادثـ2

 كشته،  5 را   78 دسامبر   2 آمار تلفات وقايع روز      ـ راديو و تلويزيون ملي ايران      11:35ساعت  
  . دستگير شده اعالم داشت150 مجروح و 37

 و   واقـع در نـبش خيابـان نادرشـاه         ـ گروهي از ايرانيان به بانك ايران و ژاپن         13:30ساعت  
وقوع تيراندازيهايي در ايـن     . جمعيت توسط سربازان پراكنده شدند    .  حمله كردند  طاووس  تخت

  .رابطه گزارش شده است
در محدوده اطراف سـفارت     ) تعداد دقيق آن معلوم نيست    (ـ تظاهرات بزرگي     13:30ساعت  

ي متوقف شده و صـداي تيرانـدازي بـه گـوش            توجه    ترافيك تا حد قابل   .  جريان داشت  آمريكا
  .رسيد مي

 اعالم كرد سربازان به تظاهركنندگاني كه پس از         ـ راديو و تلويزيون ملي ايران      19:10ساعت  
  .برقراري مقررات منع عبور و مرور شبانه در پشت بامها باشند، شليك خواهند كرد

  .فروشد  رولورهاي روسي مي شده است يك ايراني در ميدان سپهـ گزارش 19:40ساعت 
 در  دادند و جمعيت در نزديكي روستاي چيـذر         ـ مردم بر روي بامها شعار مي       21:40ساعت  

  .دند گرد آمدند، سربازان براي پراكنده كردن جمعيت به سوي آنان شليك كرشمال شرق تهران
شـاهدان معتقـد    .  جمـع شـدند    ـ گزارش شده جمعيت زيادي در منطقه گيشا        21:50ساعت  
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  . از افراد جوان تشكيل شده بود بودند جمعيت عمدتاً
  ـ قطع برق در تهران 22:01ساعت 
گزارشـاتي از  . ، گـزارش شـد   تحرك تانكهـا و تيرانـدازي در منطقـه گيـشا        - 22:30ساعت  

  .تيراندازيهاي پراكنده و گروههاي تظاهركننده در طول روز دريافت شد
  : دسامبر اطالعات زير كسب شد3 و 2 با توجه به تلفات روزهاي ـ ج
شـدگان،    يك مقام ايراني مركز اطالعات حكومت نظامي اطالع داده است تعـداد كـشته             ) 1(

، بسيار بـاالتر از آنچـه    در جنوب تهران78ر  دسامب1 ـ  2شدگان تظاهرات شب  خصوصاً كشته
. باشد، تلفات ناشي از استفاده از نارنجك و آتش سالحهاي سـنگين بـوده اسـت            اعالم شده مي  

المللـي    ، شـركت بـين    انـدي آركايـا   : منبـع . ( نفـر بـوده باشـد      2500توانـد تـا       تعداد تلفات مي  
، منطقـه    ، مأمور ويژه جيمي استات     C-3: تر، ارزيابي دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي      هليكوپ  بل
72(  

س در  طاوو  خت، تعدادي آمبوالنس به خيابان ت     78 دسامبر   3 روز   به گفته سفارت كانادا   ) 2(
قبـل از  . توجهي كشته و مجروح را تخليه كردنـد    اعزام شده و تعداد قابلنزديكي سفارت كانادا 

، ارزيـابي دفتـر   خـانم كـارول هـوئي   : منبع. (آن تظاهرات بزرگي در اين منطقه برگزار شده بود     
  ).72، منطقه  ، مأمور ويژه فيليپ استاركB-3: يژه نيروي هواييتحقيقات و

: منـابع : ، تهران 78چهارم دسامبر   : ، تاريخ و محل كسب خبر     78سوم دسامبر   : تاريخ اطالع (
  ).همانطور كه ذكر شد: ژه نيروي هواييهمانطور كه ذكر شد، ارزيابي دفتر تحقيقات وي

، اطالعات ذيل را پيرامون تظـاهرات       المللي بل هليكوپتر     منبع، نماينده امنيتي شركت بين     ـ د
  :، تهيه كرد78 دسامبر 3گسترده روز 

 تظاهركننـدگان در انتهـاي شـرقي خيابـان          78 دسـامبر    3 طي ساعات بعد از ظهـر روز      ) 1(
.  موضـع گرفتـه بودنـد       جمع شده و سربازان دولتي در انتهاي غربي خيابـان آيزنهـاور            آيزنهاور

سـربازان دولتـي موفـق شـدند        .  برسـند  كردند به بنـاي يـادبود شـهياد         تظاهركنندگان تالش مي  
  .آميز متفرق كنند جمعيت را به شكل مسالمت

تر هليكـوپ   المللي بـل     كاركنان شركت بين   78 دسامبر   3،  22:00 الي   21:30حدود ساعت   ) 2(
كونت دارند شاهد آن بودند كه تعداد زيادي از ايرانيـان بـه              س ي تهران كه در منطقه كوي گيشا    

در . همچنين تظاهراتي نيز در خيابانها ديـده شـد  . پشت بامها رفته و شروع به شعار دادن كردند  
كـاره      طي اين محدوده زماني تعداد زيادي از ايرانيان شروع به باال رفـتن از سـاختمانهاي نيمـه                 

نمودنـد، سـربازان      رسيدند، شروع بـه شـعار دادن مـي          تمانها مي كرده و وقتي به باالي اين ساخ      
 بـه   50دولتي در تانك و كاميونهاي نظامي وارد شده و با سالحهاي اتوماتيك، از جمله كـاليبر                 

  .سوي شعاردهندگان سر بامها آتش گشودند
، محـل   78تاريخ اطالع سوم دسامبر     . (پس از آن آمبوالنس و صداي آژير ديده و شنيده شد          

، ارزيابي دفتر تحقيقات ويـژه      آنتوني بالوني :  منبع ، تهران 78چهارم دسامبر   : و تاريخ كسب خبر   
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  ).72، منطقه استات:  ، مأمور ويژهC-2: نيروي هوايي
را كه از » خطاب به مردم ايران در مورد فرا رسيدن ماه محرماعالميه «اي از   ـ منبع ترجمه  ه

  :متن اعالميه. ي صادر شده در اختيار ما گذاشتاهللا خمين سوي آيت
  1/9/57: تاريخ  

  اه محرم به ملت شجاع ايران به مناسبت فرارسيدن مپيام امام خميني
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداكاري آغاز شد؛ ماهي كه خون بـر شمـشير                   
پيروز شد، ماهي كه قدرت حق، باطل را تـا ابـد محكـوم و داغ باطـل بـر جبهـه سـتمكاران و               

زه را آموخـت،     راه پيروزي بر سر نيـ       حكومتهاي شيطاني زد، ماهي كه به نسلها در طول تاريخ،         
، راه ماهي كه شكست ابرقدرتها را در مقابل كلمه حق به ثبت رسـاند، مـاهي كـه امـام حـسين                    

مبارزه با ستمكاران تاريخ را به ما آموخت، راهي كـه بايـد مـشت گـره كـرده آزاديخواهـان و                      
ه كند و كلمه حـق، باطـل را         گويان بر تانكها و مسلسلها و جنود ابليس غلب          طلبان و حق    استقالل

امام حسين به ما آموخت كه در حالي كه ستمگر زمان بر مسلمين حكومت جائرانه               . محو نمايد 
كند، در مقابل او اگر چه قواي شما ناهماهنگ باشد بپاخيزيد و اسـتنكار كنيـد و اگـر كيـان                       مي

  .نثار نماييد  اسالم را در خطر ديديد، فداكاري كنيد و خون
كنـد و بـرخالف شـرع اسـالم و            يم شاه، حكومت جائرانه بر ملت مستضعف مـي        امروز رژ 

اند ـ مقام حكومـت را اشـغال نمـوده و      خواست ملت ـ كه در سراسر ايران عليه او قيام نموده 
مصالح عاليه مسلمين و احكام اسالم را به نفع سلطه شـيطاني خـود و اربابـان مفتخـوارش بـه                     

ت بپا خاسته است كه با تمام قدرت مخالفت خود را بـا شـاه،               بر عموم مل  . نابودي كشيده است  
  .گسترش و ادامه دهند، و او را از سلطه خطرناكش به زير كشند

دولت نظامي، دولت ياغي و برخالف قانون و شـرع اسـت، و بـر عمـوم اسـت كـه بـا آن                        
ن دسـتگاه ظلـم و   مخالفت كنند، و از اعانت به آن احتراز نمايند، و از دادن ماليات و آنچه به اي     

كند سرپيچي نمايند، و بر كارمندان و كاركنان شركت نفت است كه از خـروج                 طغيان كمك مي  
اي كـه سـينه       دانند كه اسلحه    آيا كارگران و كارمندان مي    . اين ثروت حياتبخش جلوگيري نمايند    

، از پـول  كـشد  شكافد و زنان و مردان و كودكان ما را به خاك و خون مي          جوانان عزيز ما را مي    
دانند كه قسمت مهم      شود؟ آيا آنان مي     همين نفتي است كه با زحمت جانفرساي آنان خارج مي         

كنـد؟ اگـر      ، دشمن سرسخت اسالم و غاصب حقوق مسلمين را شـاه تـأمين مـي              نفت اسرائيل 
ليف نفت دولت ياغي با فشار به كاركنان نفت بخواهد اين خيانت را ادامه دهد، ممكن است تك    

  .براي هميشه معين شود
بر اشخاص مطلع از اوضاع كشور است كه ليستي از وزراي دولـت يـاغي و از خـائنين بـه                     

كنند، تهيه كنند     منصباني كه در سراسر كشور، امر به جنايات و آدمكشيها مي            كشور و از صاحب   
د بدانند كه اگـر     منصبان ارش   دولت و صاحب  . تا در موقع خود، تكليف ملت با آنان معلوم شود         
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دست از حمايت شاه جاني و خائن به اسالم و كشور اسـالمي برندارنـد، در آتيـه نزديـك بـه                      
  .سزاي اعمال خود خواهند رسيد

اكنون ماه محرم چون شمشير الهي در دست سربازان اسالم و روحـانيون معظـم و خطبـاي                 
 ـ عليه الصلوه و السالم ـ است، بايد حد اعالي اسـتفاده    مقام سيدالشهداء محترم و شيعيان عالي

هاي باقيمانده اين درخت ستمكاري و خيانت را  از آن را بنمايند، و با اتكا به قدرت الهي، ريشه       
مجـالس  . هـاي شـيطاني اسـت    زيدي و حيلـه يقطع نمايند؛ كه ماه محرم، ماه شكست قدرتهاي     

آزادگان كه مجالس غلبه سپاه عقل بر جهل و عدل بر ظلم و             بزرگداشت سيد مظلومان و سرور      
تـر    امانت بر خيانت و حكومت اسالمي بر حكومت طاغوت است، هر چه باشكوهتر و فـشرده               

 به عالمت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، هر چـه بيـشتر              برپا شود، و بيرقهاي خونين عاشورا     
  .افراشته شود

گويندگان عزيز، بيش از پيش به تكاليف الهي خود كـه افـشاگري جـرايم               خطباي محترم و    
اهللا تعـالي   عـصر ـ عجـل    رژيم است عمل فرمايند، و خود را در پيشگاه خداوند تعـالي و ولـي  

هاي علميه كـه در ايـن ايـام     طالب و فضالي حوزه. الشريف ـ سرافراز و روسفيد نمايند  فرجه
روند، الزم است دهقانان محروم و محترم را از فجايع شـاه          براي روشنگري به قرا و قصبات مي      

دفاع، آگاه گردانند و به آنان تذكر دهند كه برخالف تبليغـات مـسموم شـاه و                   و كشتار مردم بي   
معني   باشد؛ اين حرفهاي بي     دارها و مالكين بزرگ نمي      بستگانش، دولت اسالمي، طرفدار سرمايه    

باشند كه اسالم طرفـدار ضـعفا و دهقانـان و مـستمندان      مطمئن  . براي انحراف از راه حق است     
است؛ اين شاه است كه به طرفداري از آمريكا كشاورزي را به تباهي كشانده اسـت، ايـن شـاه                    

شـما  . دارها ذخاير ملت ضعيف را به نفع آنان از بين برده است             است كه به طرفداري از سرمايه     
  .ه بهترين وجه حمايت خواهد شدآنان را مطمئن كنيد كه در دولت حق، از شما ب

هاي علميه و دانشگاهها و مـدارس و دانشـسراها و نويـسندگان محتـرم                 جوانان عزيز حوزه  
مطبوعات و كارگران و كشاورزان محروم و بازاريان و اصناف مبارز و آگاه و كارمندان محتـرم                 

نان محـروم، همـه و      و ساير اقشار، از ايالت و عشاير غيور گرفته تا چادرنشينان و زاغـه مـسك               
 يعنـي برچيـده شـدن سلـسله          همه، همصدا و پشت بر پشت هم به سوي هدف مقدس اسالم،           

ستمگر پهلوي و هدم نظام منحط شاهنشاهي و برقراري جمهـوري اسـالمي مبتنـي بـر احكـام                   
  .كه پيروزي از آن ملت بپاخاسته است! مترقي اسالم، به پيش

گواري بايد مستقل بوده و منوط به اجازه شـهرباني          الزم به تذكر نيست كه اقامه مجالس سو       
شما ملـت عزيـز، مجـالس را بـدون مراجعـه بـه              . يا سازمان خرابكار به اصطالح امنيت نباشد      

هـا اجتمـاع كنيـد و         مقامات برپا نماييد، و در صورت جلوگيري در ميادين و خيابانها و كوچـه             
  . نماييدمصايب اسالم و مسلمين و خيانتهاي رژيم شاه را برمال

امروز تاريخ ايران، شاهد حساسترين روزهايي است كه بر اسالم و مسلمين عزيز ما گذشته               
امروز شما ملت بزرگ بر سر دوراهي عزت و عظمت هميشگي و خداي نخواسـته               . گذرد  و مي 
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امروز احدي از اقشار ملت، معذور نيست و سكوت و انـزوا            . ذلت و خواري ابدي واقع هستيد     
ابهـام ملـت و اسـالم،         امروز خروج از مسير بـي     . حار و كمك به دستگاه جبار است      در حكم انت  

خائنيني كه با سكوت خـود      . خيانت به اسالم و ملت و حمايت از مخالفين اسالم و ملت است            
انـد ايـن نهـضت اسـالمي را           و يا احياناً با گرايش خود به دستگاه طـاغوتي شـاه گمـان كـرده               

اول آنكه ديگر كار گذشته است و شاه رفتنـي          . دهند، در اشتباهند    شكنند و شاه را نجات مي       مي
توان نجات داد؛ و ديگر آنكه اگر نجات پيـدا كنـد، بـه                است و با اين خود فروشيها شاه را نمي        

  .اند وفادار نخواهد بود؛ چنانچه ديديم و ديديد آنان كه او را نجات داده
مي خويش، مـشت محكـم در دهـان شـاه و            الشأن ايران كه با قدرت اسال       من به ملت عظيم   

مـن شـهادت در راه حـق و         . دهـم   زنند، دست صميميت و ارادت مـي        هواخواهان او زده و مي    
من بـه مـادران و پـدران جوانـاني كـه در راه اسـالم و        . دانم  اهداف الهي را افتخار جاوداني مي     

يوري كه جـان خـود را       من به جوانان عزيز و غ     . كنم  اند، تبريك عرض مي     آزادمنشي، خون داده  
آواي انقالب بـزرگ ايـران در كـشورهاي اسـالمي و            . برم  اند، حسرت مي    نثار راه دوست كرده   
شما ملت شريف، به جوانان غيور ملتهاي اسـالمي         . انداز و افتخارساز است       ديگر كشورها طنين  

 تمام اقطـار    اميد است با دست تواناي شما، پرچم پرافتخار حكومت اسالمي در          . ايد  هشدار داده 
  .اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه. اين است مسئلت من از خداوند تعالي. به اهتزاز درآيد

  اهللا الموسوي الخميني روح
آميز را احتماالً     نفوذ دعوت خميني از مردم براي انجام اقدامات خشونت        : كننده   تهيه نظريات

آميزي كه در ماه جاري در ايران رخ داده است، شاهد             هاي خشونت   يزان رويارويي توان در م    مي
  . بود

آميز بين تظاهركنندگان و پليس ظاهراً در سـاعات شـب      ، زد و خوردهاي خشونت    در تهران 
 تـا   21:00با وجود اين، اعمال مقررات منع آمد و شـد از سـاعت              . تر از روز است     خيلي شديد 

چند ساعت بعد از آنكه راديو و تلويزيـون         . سازد  ييد اين گفته را دو چندان مشكل مي       أت 05:00
هـا شـعار    كنندگاني كه در باالي بام خانه        اعالم كرد كه نيروهاي مسلح به سوي تظاهر        ملي ايران 

در برخـي   .  رفتند و شعار سـر دادنـد       بامها  تيراندازي خواهند كرد، مردم به باالي پشت        دهند،  مي
. كردند  صداي نوارهاي مذهبي پخش مي     ها،  موارد، مردم به جاي سر دادن شعار بر سر پشت بام          

 ناگهان موجب ساكت شدن برخي از همين بـه          22:00شايان ذكر است كه قطع برق در ساعت         
  . شد» تظاهركنندگان«اصطالح 

گيـرد مـصون      آميزي كه هم اينك صورت مي       هاي خشونت   ز فعاليت ها ا   ، آمريكايي در تهران 
در طول دو   . نيستند، هر چند تا بحال هيچيك از آنها از اين بابت جراحتي جدي برنداشته است              

شب گذشته زد و خوردهايي بين تظاهركنندگان و نيروهاي امنيتي پس از سـاعات منـع آمـد و                   
اي كه بيشترين آمريكايي را در خـود جـاي            ، يعني منطقه  هاي شمال شرقي تهران     شد در قسمت  

هـاي تظاهركننـدگان و صـداي         ها شـعار    تا اين زمان، تقريباًً تمام آمريكايي     . داده، رخ داده است   
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  .ندا شنيدهرا ي خود  ها در محله شليك گلوله
ي اهللا خمينـ  تهاي آي  اطالع داديم كه يكي از اعالميهIIR 1669029678قبالً در گزارش شماره 

گـزارش اقـدامات ضـدآمريكايي      . بين مردم توزيع شده است ولي متن آن در دسترس ما نبـود            
  . ارسال شده استIIR 16690300378اي به شماره  اخير در گزارش جداگانه

  
  260سند شماره 

  محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
  ه اداريفقط جهت استفاد

  1357  آذر14  ـ1978 دسامبر 5  1669030578: شماره گزارش
  .سي. واشنگتن دي ،AFOSIمركز : به   ايران  ـ تهران ،AFOSI: از

 AFOSI: مركز تهيه گزارش  سوليوان. تروي ال: كننده گزارش تهيه
  ، نيروي هواييهوي. سروان فرانك ام: ارشييدكننده گزأمقام ت
  22نگاه كنيد به مورد : منبع

 گروههاي شورشگر محلي؛ حوادث ضدآمريكايي: عنوان
اي روزمره بـراي      هاي ضدآمريكايي به پديده     هاي تهديدآميز و ارسال نامه      تلفن: خالصهـ  16

اي  تـوان بـه نامـه      بديل شده اسـت كـه در ايـن ميـان مـي            شهروندان آمريكايي ساكن در ايران ت     
زا به داخل يك منزل مسكوني و دو          هاي آتش   بطري. آميز به سفارت آمريكا نيز اشاره كرد        تهديد

آپارتمان محل سكونت اتباع آمريكايي پرتاب شده كه يكي از آنها كه به داخل آپارتمـان محـل                  
زا بـه   هـاي آتـش   همچنين بمب. ، آتش نگرفتدار آمريكايي پرتاب شده بود  سكونت يك درجه  

ي   هايي نيـز از پنجـره        سنگ  تكه. سوي سه خودرو پرتاب شد كه فقط يكي از آنها آتش گرفت           
 بـه   سفارت آمريكا . ي آمريكايي به داخل خانه پرتاب شد        يك منزل مسكوني متعلق به يك تبعه      

 12 و   11نب احتياط را نگاه دارند، به ويژه در روزهاي          اتباع آمريكايي توصيه كرده است كه جا      
  .1978دسامبر 
  :ـ جزييات22
هـا    اين گزارش شامل اطالعات پردازش نشده است و نبايد منحصراً براي تغيير برنامه          -الف

  .ها مبنا قرار بگيرد يا سياست
رمان قرار  زير را در اختيا    منبع خبري يك استوار نيروي هوايي آمريكاست كه اطالعات           -ب

  .داد
اي     بـر روي كاناپـه      1978 دسامبر   4 روز   20:45گويد كه در حدود ساعت         اين منبع مي   )1(

 196، خيابـان    50در اتاق نشيمن آپارتمان محل سكونتش واقع در طبقه اول سـاختمان شـماره               
غربي دراز كشيده بود كه يك بطري نوشابه حاوي شكر و نفت از پنجره به داخل اتاق پرتـاب                   

. د، سپس منبع خبري صداي بسته شدن درب يك خودرو و دور شـدن آن را از محـل شـنيد          ش
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ي پنجره كه بر اثر پرتاب بطري نوشابه شكسته بود به گيجگاه راست منبع خبر                 اي از شيشه    تكه
منبـع  . بطري مزبور شكست ولي آتش نگرفـت . اصابت كرد و جراحتي سطحي به او وارد آورد     

الً يك بطري ديگر نيز به سوي ساختمان پرتاب شده بود ولي به داخل       گويد كه احتما    خبري مي 
 .ساختمان نيفتاده بود

ي بريتانيـايي و سـه خـانواده          در ساختمان محل سكونت اين منبع خبري يك خـانواده         ) 2(
آنها پليس را خبر . آنها هيچ مشكلي با همسايگان ايراني خود نداشتند      . كنند  آمريكايي زندگي مي  

  .  مامور مسلح را در طول شب بيرون درب ساختمان مستقر كرد2ليس نيز كردند و پ
  اكش؛ جان اوربيكر. استوار رونالد بي: منبع
  AFOSI منبع خبر -ج

در بيرون از ساختمان يك بطري شكسته و يك         : با بررسي محل حادثه موارد زير كشف شد       
اي كـه   پنجـره . در داخل بطري شكسته قدري شكر وجود داشت. ي كتاني سوخته پيدا شد      يلهفت

دو .  فـوت از خيابـان دور اسـت        20بطري به سوي آن پرتاب شده بود رو به خيابـان و تقريبـاً               
 بلوك  4خودروي متعلق به اتباع آمريكايي روبروي ساختمان پارك بود و يك مسجد نيز تقريباً               

. شـود، ولـي روشـنايي خـوبي نـدارد           تردد زيادي در خيابـان انجـام مـي        . ر دارد تر قرا   آن طرف 
  .ي مسكوني واقع است ساختمان مزبور در يك محله

  ) و رابرت استيكنياكشجان اور: منابع(
ي   ي طبقه   نجره منبع يكي از اعضاي ارتش آمريكاست و به ما اطالع داد كه شخصي دو پ               -د

در . هايي به رنگ قرمز در اتاق جلويي خانه پيـدا شـد             تكه سنگ . اش را شكسته است     اول خانه 
 فـوت دارد، و ايـن       7 تـا    6منزل فوق ديواري بـه ارتفـاع      . زمان وقوع حادثه كسي در خانه نبود      

 فوت از   50ع است، در حدود      در ضلع جنوبي خيابان دولت واق      ساختمان كه در خيابان انديشه    
 آذر  13 [1978 دسـامبر    4 مـورخ    14:00 تـا    10:00اين حادثه بـين سـاعات       . خيابان دور است  

  .روي داده است] 1357
 است كه اطالعات زيـر را        در تهران  الناينترنش  منبع كارمند حراست شركت آمريكايي بل      - ه

 1978 دسـامبر    4 مورخ   20:00دهد كه در ساعت       منبع گزارش مي  . اختيارمان قرار داده است   در  
دو كوكتل مولوتوف و يك گـالن نفـت توسـط اشـخاص ناشـناس بـه سـوي                   ] 1357 آذر   13[

 و خودرويي كـه در       در شمال شرق تهران    ، قيطريه ي كوه    كوچه 22ي    ساختماني واقع در شماره   
در اين ساختمان سه خانواده متعلق به كارمنـدان  . پاركينگ همان ساختمان پارك بود پرتاب شد  

ها به شيـشه جلـوي خـودروي          يكي از كوكتل مولوتوف   . كنند   زندگي مي  شركت بل اينترنشنال  
.  تعلق داشت، اصابت كرد و آن را شكست ولي آتش نگرفت           بيوك كه به شركت بل اينترنشنال     

. گرفتند  ي زيرزمين به داخل زيرزمين افتادند و آتش           كوكتل مولوتف دوم و گالن نفت از پنجره       
خسارات جزيي بود و فقط دود زيادي ايجـاد شـد و            . ساكنان ساختمان آتش را خاموش كردند     

پلـيس ايـران در حـال بررسـي ايـن           ).  دالر 300 تـا    200 نزديك به (ديوارها قدري آسيب ديد     
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  .موضوع است
 است و بـراي اولـين بـار          در تهران   و الكترونيكس   منبع از كارمندان شركت جنرال تلفن      وـ

در طبقه سوم يك سـاختمان سـه        او ساكن آپارتماني    . گذارد  است كه اطالعاتي در اختيار ما مي      
 4 مورخ   22:30در حدود ساعت    .  است د، در شمال شرق تهران    نژا  طبقه واقع در خيابان هاشمي    

هـاي طبقـه اول و دوم و          ها به داخل آپارتمان         تعدادي كوكتل مولوتوف از پنجره      1978دسامبر  
 از ساكنين طبقه اول كه جلوي سـاختمان پـارك بـود، پرتـاب     همچنين به سوي خودروي يكي 

ي اول يك اتريشي و در طبقه دوم صاحبخانه كه افسر بازنشـسته نيـروي دريـايي                   در طبقه . شد
خساراتي جزيي به طبقه اول وارد شد، ولي اتاق خواب آپارتمـان طبقـه              . كنند  است، زندگي مي  

 پرتـاب شـده بـود بـه زمـين افتـاد ولـي        اي كه به سـوي خـودرو    بطري. دوم آسيب جدي ديد   
  . خساراتي به خودرو وارد نشد

  .پيش از وقوع اين حادثه، تظاهراتي در محل صورت گرفته بود
گوينـد   منبع خبري معتقد است كه هدف اصلي اين حمالت صاحبخانه بوده است، زيرا مـي       

  .كه او سابقاً دستيار ويژه شاه بود
 است و به  در اصفهانكت هلكوپترسازي بل اينترنشنال  منبع يكي از ماموران حراست شر      زـ

خودروي جيپي كه به يكي از      ] 1357 آذر   13 [1978 دسامبر   4ما اطالع داده است كه در تاريخ        
خصي يك ش.  درصد خسارت ديد50سوزي تقريباً   كارمندان شركت بل تعلق داشت بر اثر آتش       

 ليتري بنزين را زير خوردو گذاشته و با مشعلي كه از پارچه و يك تكه چوب درست                  10بشكه  
خودروي فوق در مقابل منـزل ايـن كارمنـد در جنـوب شـرقي               . كرده بود، آن را آتش زده بود      

  .  پارك بوداصفهان
 دسـامبر   4 و   3در روزهاي    منابع خبري اطالعات زير را در ارتباط با تخريب خودروها            ـ  ح
  .اند در اختيارمان گذاشته] 1357 آذر 14 و 13 [1978
 شخصي با يك موزاييك به صندوق عقب پيكاني كه در خيابان مقابل منزل صاحبش در     )1(

 دالر به خودروي مزبور خسارت وارد 150 پارك بود، كوبيد و نزديك به 27، پالك نيستان يكم
 . اتفاق افتاد21:00 تا 20:30ين حادثه بين ساعت ا. كرد

 يك نوشته فارسي را در      دقيقه، همسر يك سرگرد نيروي هوايي آمريكا       8:15 در ساعت    )2(
شخصي با خودكار آبـي عاليمـي       . كنار خودروي دولتي فورد تورينوي زرد رنگ خود پيدا كرد         

 پـارك    واقع درشمال شرقي تهران     قيطريه 104 فوق در خيابان     خودروي. روي كاغذ نوشته بود   
 .هيچ اطالعي از معناي عاليمي كه در آن نوشته شده بود در دست نداريم. بود

ــورخ 12:00 در حــدود ســاعت )3( ــشه] 1357 آذر 12 [1978 دســامبر 3 م ــوي  شي ي جل
در .  شكـسته شـد  .Northrup Aircraft Worldwide Services Inc كارمند شـركت  خودرويي متعلق به

زمان وقوع حادثه، صاحب خودرو مشغول صرف ناهار در رستوراني واقـع در بخـش تجـاري                 
 . بود در شمال اصفهانشهر ي مسكوني شاهين منطقه
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 و  12[ دسـامبر    4 و   3يد اتباع آمريكايي در روزهاي      ي تهد    منابع خبري اطالعاتي درباره    ـ  ط
  .در اختيارمان قرار دادند] 1357 آذر 13

آميز و ضدآمريكايي در محل سكونتشان در كوچه          اي تهديد   اتباع غيرنظامي آمريكا نامه   ) 1( 
 . دريافت كردند در شمال شرقي تهران ضلع شمالي خيابان دولتناريان
اي تهديدآميز دريافت كـرد    نامهRaytheon Educational Systemsيكي از كارمندان شركت  )2( 

 آمده بود هدر نام. اش ارسال شده بود    كه خطاب به شخص وي و دقيقاً به آدرس محل مسكوني          
ه از چشم خـودش ديـده       ايران را ترك كند و يا هر چه ديد        ]  آذر 13[ دسامبر   4كه بايد تا شب     

 .است
 در ضـلع شـمالي       خيابـان كـاووس    27ي    دار آمريكايي ساكن خانه شماره       يك زن خانه   )3(

 دسـامبر   6اي دريافت كرد كه در آن نوشته بود از روز              نامه  در شمال شرقي تهران    خيابان دولت 
 .ها هدف حمله قرار خواهند گرفت آمريكايي]  آذر15[

]  آذر13[ دسـامبر  4 مشغول به كار است در روز  يك معلم آمريكايي زبان كه در تهران      ) 4( 
اخطار، لطفاً توجه كنيد، هر چه زودتر از        ) نقل از نامه  (اي دريافت كرد كه در آن نوشته بود           نامه

بعد از ايـن شـما      ! طفاً از ايران بيرون برويد، همين حاال      ل! خواهيم  ايران برويد، زيرا ما آزادي مي     
اين نامه به زبان فارسي    ). پايان نقل قول  ( روز مهلت داريد     15فقط  . كشيم  كنيم و مي    را ترور مي  

 .تايپ شده بود
 4ي    يكي از كارمندان شركت نفت آمريكايي ساكن ساختمان شـماره          14:00در ساعت   ) 5( 

 اطالع داد كه يك مرد طي تماس تلفني گفتـه        در شمال شرقي تهران    ، خيابان كامران  كوچه داور 
ها با بمب منفجر خواهـد        ي آمريكايي    دسامبر خانه  4 روز   20:30 تا   20:00ت  عاست كه بين سا   

 .شد
ا همسر يك آمريكايي كرد طي تماسي تلفني ب     يك ايراني كه خوب انگليسي صحبت مي       )6(

نقـل از   ( گفـت     در مركز تهران    نزديك تخت طاووس    كوچه نوروزي  9ساكن ساختمان شماره    
 ).پايان نقل قول( فهميديد -بايد از اين كشور برويد، بايد از اين كشور برويد) گوينده

اي پيدا كرد كه با چسب به درب           نامه 19:00 در حدود ساعت     ABIيك كارمند شركت    ) 7( 
اين نامـه   .  چسبانده شده بود   ، در شمال تهران   ، خيابان هنگامه  5محل سكونتش به آدرس پالك      
اي اجنبـي، در روز عاشـورا و تاسـوعا خـودت را             ) نقل از نامه  (تايپ شده و در آن نوشته بود        

 ).پايان نقل قول(كشيم  ات را به آتش مي كُشيم و خانه يم
 دسـامبر  3 گزارش داد كه در روز National Cash Registerيك كارمند آمريكايي شركت ) 8( 

  يادداشتي را بر روي تابلوي اعالنات شركت يافته است كه بـر روي آن نوشـته بـود،                 ]  آذر 12[
 .دهيم تان را عذاب مي  برويد وگرنه خانوادهها، يك ماه مهلت داريد از ايران آمريكايي

شخصي بـا   ]  آذر 12[ دسامبر   3 گزارش داد كه در روز       مور حراست شركت گرومان   أم) 9( 
كـشد، و سـپس گفـت     شركت تماس گرفت و تهديد كرد كه ساختمان شركت را به آتـش مـي           
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 در پـيش سـاختمان شـركت گرومـان     روز 10(كنيم كـه در اصـفهان كـرديم     همان كاري را مي   
 ).  سنگ باران شده بوداصفهان

هـايي تلفنـي دريافـت         تمـاس  NWASTدو كارمند شركت    ]  آذر 12[ دسامبر   3در روز   ) 10(
 .كرد كردند كه آنها را به مرگ تهديد مي

ـ  ]  آذر13[ دسـامبر  4امـه در روز  اين ن.  يك منبع نامه زير را در اختيارمان گذاشته استي 
  :متن نامه به قرار زير است.  ارسال شده بودبه سفارت آمريكا

  توجه، قابل توجه اتباع آمريكايي و بريتانيايي
شـد،  ) رهبر ملي ايران   (موجب سقوط دكتر مصدق   » سيا«كه كودتاي   ] 1332 [1953از سال   

هاي آمريكايي و بريتانيايي در دست رژيم نظـامي شـاه مـردم ايـران را كـه بـراي آزادي                       سالح
 سـال تحمـل ظلـم و        25حال پـس از     . جنگند به خاك و خون كشانده است        جنگيدند و مي    مي

پـا   بـه    - يعنـي شـاه    -ي آن در ايـران      ستم، همه مردم بر ضـد امپرياليـسم جهـاني و سرسـپرده            
شود كـه   بنابراين اگر براي اين نهضت مردمي احترامي قايل هستيد به شما توصيه مي            . اند  خاسته

 براي ايـن كـار      1978تان هر چه زودتر از ايران خارج شويد و تا آخر دسامبر               به همراه خانواده  
. جان آنهايي كه بعد از اين تاريخ در ايـران بماننـد در خطـر جـدي خواهـد بـود                    . مهلت داريد 

  . سازمان جمعه سياه- كه همسر يا شوهر ايراني دارند از اين قاعده مستثني هستنديخارجيان
  : اطالعات زير را منتشر كرد دسامبر سفارت آمريكا5 در روز ـ ك
)1( TAS بسته خواهد بود]  آذر21 تا 16 [1978 دسامبر 12 تا 7 از تاريخ. 
 .بسته خواهد بود]  آذر20 و 19 [1978 سپتامبر 11 و 10 سفارت روزهاي )2(
 . مركز اطالعات باز خواهد ماند)3(
بـسيار مراقـب باشـند و       ]  آذر 21 تـا    16[ سپتامبر   12 تا   7 بايد در روزهاي      اتباع آمريكا  )4(

در منـازل خـود   ]  آذر20 و 19 [ سـپتامبر  11 و   10ها تا حد امكان بايد روزهـاي          همه آمريكايي 
 .بمانند

ها در ساعات شب در تمـام         دليل افزايش تعداد مردم در خيابان     :  مركز تهيه گزارش   نظريات
هاي ضددولت يا ضدآمريكايي و تجمـع         هاي مذهبي است، و همچنين فعاليت       كشور انجام آيين  

اي كـه اخيـراً در حـوادث         مالحظـه   افزايش قابل . كنند  آنهايي است كه هر دو هدف را دنبال مي        
توان به شور و احساسي كه اين روزها بر اكثر مردم ايران غلبه               آمريكاي شاهد هستيم را مي      ضد

 كـه در     و عاشـورا   تاسوعا. ايست براي انجام چنين اقداماتي      كرده است دانست كه در واقع بهانه      
كه ]  آذر20 و 19[ دسامبر 11 و 10ه شد مصادف است با      پاراگراف اول اين گزارش به آن اشار      

هاي سفارت آمده     همانگونه كه در توصيه   . ترين روزهاي يك ماه عزاداري است       در واقع مقدس  
گروهي كـه خـود را سـازمان         .ها نيز بسيار زياد است      بود در اين دور روز احتمال بروز ناآرامي       

 17 [1978 سـپتامبر    8مد يك گروه جديد است كه بدون شك نـام خـود را از               نا   مي جمعه سياه 
گرفته است، يعني اولين روز حكومت نظامي و رويارويي نيروهـاي امنيتـي بـا               ] 1357شهريور  
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واكـنش پلـيس بـه       . شد مردم كه منجر به كشته شدن صدها نفر از تظاهركنندگان در ميدان ژاله            
انـد كـه تعـداد        العاده خوب بود و فرماندهان ارشـد ارتـش ايـران وعـده داده               وقحواث اخير ف  

با شتاب گرفتن شمار حـوادث      .  افزايش دهند  ها را در بخش شرقي و شمال شرقي تهران          گشتي
 14 [1978 دسامبر   5رتبه ارتش ايران در روز        آمريكايي در مناطق شمالي شهر، افسران عالي        ضد
مركـز  . زني نيروهاي امنيتي را در ايـن منـاطق افـزايش دهنـد               وعده دادند كه گشت    ]1357آذر  

 واقـع اسـت و كارمنـدان آن را پرسـنل ارتـش و               اطالعات هيئت در سفارت آمريكا در تهـران       
العـات  وظيفه اين مركز ارايه اط    .  ساعته آماده ارايه خدمات است     24دهند و     سفارت تشكيل مي  

 و يـا    هـا در تهـران      دقيق به اتباعي است كه خواهان كسب اطالعات در مورد وضعيت فعاليـت            
هـايي اسـت كـه اتبـاع          آوري اطالعـات و گـزارش       مناطق ديگر كشور هستند، و همچنين جمع      

ه آمريكايي از طريق تلفن درباره حواث و رويدادهاي مهمي كه خود شاهد بوده و يا تجربه كرد                
  . رسانند اند به اطالع مي و يا شنيده

  
  261سند شماره 

  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  سري
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  11884 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  تيراندازي غيرنظاميان به طرف ارتش: موضوع
اند كه گـروه كـوچكي از غيرنظاميـان بـه             هدان عيني آمريكايي قابل اعتماد ديده     شا: خالصه

اند و قبل از اينكه گروه توسط نيـروي عمـده             طرف چهار سرباز در دوم دسامبر تيراندازي كرده       
  .پايان خالصه. ارتش دستگير شود، سالحهاي آنان را گرفته بودند

ك شهروند آمريكايي كه كارمند شـركتي  ـ اطالعات زير توسط كارمند رسمي سفارت از ي       1
 بـاالي خيابـان     خصوصي است و موقعيت منزلش در يك خيابان كوچك دورتـر از جمـشيديه             

  .ساخته است كه حوادث را شاهد باشد، كسب شده است  او را قادر در شمال تهراننياوران
 بعد از ظهر روز دوم دسامبر اغتشاش به صورت گروهي كوچك            30/6ـ در حدود ساعت     2

گروهـي در  . از فروشگاههاي زير خانه منبع شروع گرديد كه با تيرانـدازي پراكنـده دنبـال شـد      
اي در     نفر ملبس به لباسهاي غيرنظامي بـه طـرف بـاالي خيابـان دويدنـد و در ناحيـه                   4حدود  

زنان به طرف بـاالي خيابـان         بعد، دو يا سه سرباز قدم     چند دقيقه   . اطراف خانه منبع پنهان شدند    
كنـد كـه تيرانـدازي توسـط          او فكر مي  (منبع صداي تيراندازي با سالح كوچك را شنيد         . آمدند
افراد غيرنظامي از يـك طـرف       . كه يك سرباز كشته و بقيه فرار كردند       ) تير انجام شده بود     هفت

  .به پناهگاهها بازگشتندخيابان به خارج دويدند، سالحها را ربودند و 
ـ سپس تيراندازيها به سمت غرب كشيده شد اما بعد از چند دقيقه دوباره صـداي شـليك                  3

رو شليك كردند و هـر        در اين زمان با سالحهاي كوچك از پياده       . در اطراف خانه منبع آغاز شد     
از طرف مقابل  سه سرباز دسته گشتي را كه به باالي خيابان آمده بودند، كشتند و سپس سه مرد                 
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هاي گرفتـه شـده تفنـگ           منبع گفت كه اسلحه   (خيابان براي گرفتن سالحهاي آنها هجوم بردند        
انـد يـا     بـوده 3تواند به طور يقين مشخص كند كه از نوع سالحهاي ام ـ   جنگي بودند ولي نمي

آورده در اين لحظه ارتش ايران نيروهايي را وارد منطقه كرده و گـروه را بـه محاصـره در        .) خير
در نتيجه تيراندازي بعدي افراد مسلح چهار غيرنظامي كشته شدند ولي هـيچ كدامـشان در                . بود

  .حين به دام افتادن، اسلحه اتوماتيك نداشتند
ـ سكوت به مدتي حدود ده دقيقه به طول انجاميد، سپس سربازي كـه بـه بـاالي خيابـان                    4
يادهـاي وي، زنـي بـراي كمـك، از     در پاسـخ بـه فر  . آمد به وسيله سالح سبك مجروح شد      مي

منبـع  . (او به وسيله تيراندازي با سالح سـبك كـشته شـد           . خيابان آمد  اش خارج شد و به      خانه
در ايـن   .) نديد كه اسلحه اين يكي گرفته شده باشد، ولي ممكن است اين كار انجام شده باشد               

ساني كافي حركت كـرد و     همراه نيروي ان   50لحظه، ارتش با يك اتومبيل پليس با اسلحه كاليبر          
تـرين    اش را بـه پـشت محكـم         منبع در اين زمان خود و خانواده      (تمام منطقه را پاكسازي نمود      

  . بعد از ظهر پايان يافت9تمام واقعه در ساعت ) ديوار خانه برد
كارمند رسمي سفارت و مأمور سيا كه اين مورد را مـورد بررسـي قـرار دادنـد،                  : نظريهـ    5

انـد     رويداد يقيناً به وسيله گروهي سازمان يافتـه بـوده اسـت كـه سـعي داشـته                  معتقدند كه اين  
حمالت مجدد به محلهاي    . تسليحات را از طريق حمله به نيروهاي دولت ايران به دست آورند           

 دسامبر و ساير داستانهاي مربوط به تهيه اسلحه نشانگر اين موضـوع اسـت            4استقرار پليس در    
                                             . اند تا خود را براي روزهاي آتي آماده سازند زار شدهوارد كار» ايها حرفه«كه 

  سوليوان
  

  262سند شماره 
  1357 آذر 14 ـ 1978 دسامبر 5  
  )2شماره (اطالعات جاري بخش وابسته دريايي 

  ) آذر20 ـ 19( دسامبر 11 تا 10ـ عزاي عمومي از 1
 تمام سازمانهاي دولتي روزهـاي      ـ دولت ايران اعالم كرده به مناسبت عزاي امام حسين          الف

بنـابراين، كاركنـان   . تمام دواير تعطيل خواهند بود. دانند  دسامبر را روزهاي مقدس مي11 و  10
  .شوند بخش دريايي هم در اين دو روز مرخص مي

ترين روزهاي تقويم شيعه هـستند، و اجـراي مراسـم              مقدس ـ از آنجايي كه اين دو روز       ب
كنند، تلقي اين دو روز مقـدس بـه           عزاي عميق را از سوي همتايان و همسايگان ما را طلب مي           

از كليـه   . عنوان روزهاي تعطيل از سوي كاركنان بخش دريايي مطلقاً تناسـبي نخواهـد داشـت              
است در اين مدت از نظر مـسلمين تـوهين          ها، تفريحات و تجمعاتي كه ممكن         وقايع، موسيقي 

  .به شمار رود جداً پرهيز شود
  . دسامبر تعطيل خواهد بود12 تا 7 از TAS. ـ مدارس2
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  . دسامبر تعطيل خواهد بود11 و 10 در روزهاي ANCCتمام فعاليتهاي  . ANCCـ 3
  . دسامبر تعطيل خواهد بود11 و 10تمام فعاليتهاي سفارت در . ـ سفارت4
  .در طول اين مدت باز خواهد بود) MIC(مركزي خبر سفارت  . MIC ـ 5

 12 تا   7 دسامبر داخل منازل مانده و حداكثر احتياط را از           11 و   10شود روزهاي     توصيه مي 
  كالينز                                                                                           . دسامبر معمول داريد

  
  263سند شماره 

  1357 آذر 15 ـ 1978 دسامبر 6  خيلي محرمانه
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  11953 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  78 دسامبر 6گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
اع نسبتاً آرام شـده بـود، امـا شـعار دادن بـر پـشت بامهـا، چنـد                    شب گذشته اوض  : خالصه

قطـع بـرق،    . تظاهرات خياباني پس از ساعت منع عبور و مرور شبانه و تيراندازي، ادامه داشت             
ابـراز  .  به تبليغات خميني، حمله ازهاريطرحهايي براي تظاهرات عظيم در ده دسامبر در تهران       

  در كنفرانس مطبوعاتي، توجه مطبوعات به افراد راديكال كـه اطـراف خمينـي              اطمينان ازهاري 
  .پايان خالصه. هستند، خرابكاري در تبريز

نگـاران خـارجي       دسامبر با حضور اعضاء گروه روزنامه      5 در   اريوزير ژنرال ازه    ـ نخست 1
 بـه زبـان انگليـسي       ازهـاري . مقيم به اضافه يكي دو تن ديگر كنفرانس مطبوعاتي برگزار كـرد           

 بـراي   ازهـاري . و همه كنفرانس پرسش و پاسـخ بـود        ) اش بد نيست    انگليسي(كرد    صحبت مي 
» آلـت دسـت دشـمنان ايـران       «ي را   وي انتقاد نمود و     اهللا خمين   اولين بار به طور مستقيم از آيت      

 فـوق   مـسايل امـا عليـرغم     » .كننـد   نيروهاي دشمن از او سوءاستفاده مـي      «: خطاب كرد و گفت   
 اش به ايران بازگردد و در پاسخ به ايـن سـئوال كـه آيـا خمينـي      تواند به خانه       گفت مي  ازهاري

  ». باشدشنخير، اگر مواظب رفتار«: دستگير خواهد شد وي گفت
 به خاك ايران بگذارد احتماالً دستگير خواهـد         اي كه پا     در لحظه  ما معتقديم خميني  : نظريه(
 اگر خمينـي  «، ظاهراً جمله     در موقع مخابره متن خبرگزاري اف بي آي        خبرگزاري فرانسه .) شد

اي از بيانـات      كننـده   تيب تصوير گمـراه   و بدين تر  . را حذف نموده است   » مواظب رفتارش باشد  
  . دهد  ارائه ميازهاري

خبـران و خرابكـاران در پـشت           اين ايده را مجدداً تكرار كرد كه دست از خـدا بـي             ازهاري
: سي وي گفـت   در مورد اوضاع سيا   . اند  آشوبهاي كنوني است و اينان افراد زيادي را فريب داده         

اكثريـت خـاموش حـامي    «و » اكثريت مردم به اعليحضرت وفادارند و ما نيز دوستدار ايـشانيم       «
 شايعات مربوط به كنار رفتن شاه به نفع شوراي سـلطنت را شـديداً رد                ازهاري» .ايشان هستند 

  . كرد
 و عاشورا مقـررات     عاوي همچنين گفت كه در چهل و هشت ساعت روزهاي مقدس تاسو           
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وي قـول داد كـه دولـت        .  دسـامبر  11 و   10يعني روزهاي   . منع عبور و مرور اجرا نخواهد شد      
پليس ايـران بـه مـا       : نظريه. (اي انجام خواهد داد     ايران براي حفاظت از خارجيان اقدامات ويژه      

در نظـر گرفتـه شـده امـا         اطالع داده است كه تغييرات چندي براي مقررات منع رفـت و آمـد               
قويترين شايعه آن است كه مقررات منع رفـت و آمـد       .) جزييات بيشتري در اختيار ما قرار نداد      

كنيم مالحظاتي منظور گرديده كه        صبح خواهد بود، اگر چه ما استنباط مي        6 بعد از ظهر تا      6از  
رسـيد و كنتـرل كامـل         مطمئن به نظر مـي     در كنفرانس مطبوعاتي حضور داشتند، گفتند ازهاري      

خود را حفظ كرده بود و روند كنفرانس مطبوعاتي را در حالتي مثبت و جدي چنان اداره كـرد                   
  .تأثير قرار داد كه خبرنگاران را تحت

اي بـه طـور پراكنـده بـر روي      امـا عـده   . ـ ديروز در مجموع آرامش تا عصر ادامـه يافـت          2
د و چنـد تظـاهرات خيابـاني جريـان داشـت و صـداي شـليك گلولـه         دادن بامها شعار مي    پشت
 و  طـاووس    بعد از ظهر در تخـت      6در حدود ساعت    . شد   شنيده مي  گاهي در سرتاسر تهران     گاه

هاي اتوماتيك اسـتفاده      حهدر اين زد و خورد از اسل      .  زد و خوردي روي داد     جاده قديم شميران  
، ، در خيابانهـاي داريـوش     و در نـواحي شـمال تهـران       . يك نفر كشته گزارش شـده اسـت       . شد

.  بعد از ساعات منع عبور و مرور زد و خوردهـايي گـزارش شـده اسـت                 د و گلستان  آبا  سلطنت
 تظاهراتي كه در بازار رخ داد تظاهركننـدگان          در ديشب: بعي از بازار به كارمند سفارت گفت      من

طبـق  . بام بر روي آنان آب گـرم ريختنـد   و از روي پشت . به سوي سربازان سنگ پرتاب كردند     
. كردنـد آتـش گـشودند       بـام تظـاهرات مـي       گزارشات سربازان نيز به سوي كساني كه بر پـشت         

اعتراض به سيصد كشته ادعـايي سرچـشمه در دوم دسـامبر نزديـك بـازار                تظاهرات ديروز در    
توانيم زد و خوردهاي قبلي را تأييد نماييم ولي نكته اينجاست كـه بازاريـان                 ما نمي . برگزار شد 

 نيـز   ديـروز در نزديكـي هتـل اينتركنتينانتـال        . معتقدند اين زد و خوردها وجـود داشـته اسـت          
 اسـت در چنـد روز       اليه غـرب تهـران      اي كه منتهي    آرياشهر، ناحيه . تيراندازيهايي جريان داشت  

از جمله ديروز هم زد و خوردهايي در آن ناحيه صـورت            . گذشته صحنه خشونتهاي جدي بود    
  . قطع شدطبق معمول حدود ساعت ده شب برق تهران. گرفت
، اوضـاع در آن شـهر آرام اسـت و بـازار، مـدارس و                ولگري تبريـز   طبق گزارشات كنس   -3

 نيروي F ـ  5خرابكاي شديدي در هواپيماي . ها طبق روال عادي تعطيل هستند تعدادي از مغازه
اي گـزارش آن ارسـال         در تلگراف جداگانه   كه( رخ داده است      در تبريز  هوايي شاهنشاهي ايران  

داند دريافت     گزارشي كه وي آن را موثق مي        خبرنگار خبرگزاري يونايتدپرس   رضوي). شود  مي
 تظـاهراتي انجـام شـد و طـي آن     داشته، و در اين گـزارش آمـده اسـت كـه ديـروز در مـشهد       

پس از آن جمعيت كوشش نمودند تـا سـر مجـسمه را      . ان سرمجسمه شاه را كندند    تظاهركنندگ
. تلفاتي از اين واقعه گزارش نـشده اسـت        . بسوزانند ولي موفق نشدند و سپس متفرق گرديدند       

قع اسـت دو     وا  گفت كه در اين شهر كه در شمال مشهد          به رضوي  يك شاهد عيني در شيروان    
روحاني و يك فرد ديگر در طي تظاهراتي كه به جانبداري از شاه برگزار شده بـود بـه سـختي                     
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  .كتك خوردند
شـود در     ـ ديپلمات، كه يكي از بهترين نشريات فعلي است كه با تيراژ پـايين منتـشر مـي                 4

ايـن  .  پيوسـته اسـت     اتخاذ شده به ازهاري     بر عليه خميني   تاكتيك جديدي كه از سوي ازهاري     
 ايـن ديـد كـه بـر     بـا انـد   اهللا گرد آمده   اطراف آيت  نشريه ليستي از انقالبيون چپ كه در پاريس       

ر و  صـد   اين نشريه از ابوالحسن بني    . د منتشر ساخته است    نفوذ و تأثير دارن    هاي خميني   سياست
، بـا ترسـيم كاريكـاتوري كـه در آن سـمبل             نشريه سياست مـا   . ه نام برده است   زاد  صادق قطب 

ايـن نـشريه ايـن مـسئله را         . كند   حمله مي  د، به بريتانيا  ريز  هاي ايران، نفت مي      بر شعله  انگلستان
 را كه زمان گفتگو خواهد قرارداد كنسرسيوم نفت دهد كه هر وقت ايران مي      مورد بحث قرار مي   

هند در هنگـام  خوا  شود، زيرا بيگانگان مي درباره آن فرارسيده به مذاكره بگذارد دچار مشكل مي 
 و  كنـد كـه انگلـستان       اين مجله به اين نكتـه اشـاره مـي         . مذاكره، ايران در موضع ضعيفي باشد     

اين داسـتاني اسـت     . ( داشته باشند   ممكن است همكاري مشتركي بر عليه منافع آمريكا        شوروي
  .)ايم كه ما از ديگران هم شنيده

 از مردم دعوت نمـوده تـا در          در تهران  اهللا طالقاني   ا نيز گزارشات مطبوعاتي را كه آيت      ـ م 5
طبـق گزارشـات    . نمـاييم   تظاهرات وسيع خياباني روز دهم دسامبر شـركت نماينـد، تأييـد مـي             

اين اخبار صرفاً، زد و خـوردي را        . حمايت كرده است   نيز از اين تظاهرات      رهبريت مذهبي قم  
 دسامبر بين انبوه جمعيت و سربازان رخ دهد، تأييـد          11 و   10رفت در روز      كه از قبل انتظار مي    

بر عليه تـوده    ) العملهاي سياسي   عكس( در مورد بعضي رويگردانيها      يما چنين گزارش  . نمايد  مي
 در حال حاضر خواستار آنند كه       ساتيد دانشگاه تهران  استاد مهماني گزارش داد كه ا     . مردم داريم 

ايــن اســاتيد ديگــر احــساس همــدردي بــا . ارتــش ســخت در مقابــل تظاهركننــدگان بايــستد
حتـي  . اين تنها گزارشي نيست كه ما در اين مورد داريم         . دهند  تظاهركنندگان از خود نشان نمي    
ها وسيع را از ريختن به خيابانها بـاز           شود كه توده    ع از آن نمي   اگر اين گزارشات دقيق باشد، مان     

  .دارد
معهـذا گزارشـاتي مبنـي بـر تيرانـدازي و           . ـ اواسط بعد از ظهر تهـران اساسـاً آرام اسـت           6

  .ها باز هستند تعداد زيادي از مغازه.  وجود داردآباد تظاهرات در بازار و در يوسف
 از اروپا، جايي كه وي تبعيد اسـت، پيامهـاي تهيـيج    ايم كه خسرو قشقايي هـ ما اطالع يافت   7

گيرد كـه قبايـل       اين تالش وي بدان منظور صورت مي      . فرستد   مي كننده در طرفداري از خميني    
ما انتظار داريم كه اطالعات بيشتري در ايـن مـورد فـردا بـه         .د را بر عليه دولت بشوران     قشقايي

  .دست آوريم
ـ يك سرهنگ شهرباني ايران به كارمند سفارت گفت كـه پـس از مطالعـه و بررسـيهاي                    8

 نفر از   2000مشترك با ديگر مقامات پليس، او به اين نتيجه رسيده و معتقد است كه در حدود                 
ايـم، بـاالتر      اين رقم از ارقامي كه تاكنون جـدي پنداشـته         . ندا  شروع محرم تا به حال كشته شده      

  سوليوان                                                                                                             . است
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  264سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 15 ـ 1978  دسامبر6  6 846 0569 78: شماره گزارش

  سي.  ديسازمان اطالعات دفاعي ـ واشنگتن: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  اطالعاتي در ارتباط با اوضاع ايران: عنوان

 2اين گزارش اطالعاتي در ارتباط با اوضاع ايران از ساعت           ) بندي  دون طبقه ب(: خالصهـ  16
  .نمايد   تقديم مي78 دسامبر 6 صبح 9 دسامبر تا 5بعد از ظهر 

  .ه است حذف شد21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22
ام نگهداشتن تهران در طي مدت      ـ اوضاع جوي با نيروهاي دولتي همكاري كرد و به آر           الف

  .گزارش شده كمك كرد
شـنيده  )  شهر پايين(ـ بعد از ظهر نسبتاً آرام بود، چند شليك گلوله در منطقه جنوب شهر               1
  .شد

  .ـ ترافيك از حالت عادي به سنگين در اواخر روز تغيير يافت2
  .شب باز شدند) 8 ـ 6(ها و فروشگاهها در بين ساعات ـ تعدادي از مغازه3
البتـه صـفها بـراي      . ـ افسران گزارشگر هيچ صف طويلي در پمپ بنزين مشاهده ننمودند          4

  .دريافت نفت سفيد طويل بود
 شعارهايي داده شد و به دنبال آن چنـد بـار صـداي شـليك گلولـه و                   05/21ـ در ساعت    5

  .انفجار ترقه شنيده شد
راننـدگان  .  آغاز به باريدن كرد     باران سنگين در بخش شمالي تهران      21ـ در حدود ساعت     6

 گزارش دادند كه در جنوب تهران ريزش باران سنگين با سيل همراه             دفتر وابسته دفاعي آمريكا   
  .بوده است

  . جريان برق در اكثر قسمتهاي شهر قطع شد10/22ـ در ساعت 7
  . شهر نسبتاً آرام بود30/22 ـ در ساعت 8
دهند كه    رانندگان گزارش مي  .  دقيقه بعد از نيمه شب در بخش شمالي شهر برق آمد           15ـ  9

  . دسامبر برق ندارد6 در ساعت پنج صبح جنوب تهران
ـ در راه به سوي سفارت افسر رابط مستشاري در نيـروي دريـايي و مستـشاري نيـروي                   10

  . و مرور عادي استزميني در ارتش ايران مشاهده نمودند كه عبور
 دسـامبر بـه سـفارت       5ـ هيچ گزارشي در مورد حوادث ضـدآمريكايي در طـول شـب               ب

  .نرسيده است
اي حاكي است كه در طي اولين ساعات منع عبور و مرور شـبانه،            ـ گزارشات تأييد نشده    ج

  .بين نيروهاي نظامي و مخالفان صورت گرفته است) تيراندازي متقابل(مبادله آتش 
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از نظـر  ): خيلي محرمانـه ـ غيرقابـل رؤيـت بـراي بيگانگـان      (ت افسر گزارش دهنده نظريا
. تر از شب قبل آن بوده اسـت    در ايران، فعايتهاي هر شب كم      ناظرين دفتر وابسته دفاعي آمريكا    

  . و وضعيت جوي در دو شب آخر يكي از عوامل آن بوده است
رسد و با توجـه بـه         يي در رابطه با به دست آوردن سالح توسط مخالفان، مي          مرتباً گزارشها 

گزاشهاي رسيده، درباره مبادله آتش سالح بين نيروهاي نظامي دولتي و مخالفان، اين گزارشـها               
  .كند اعتبار بيشتري پيدا مي

  
  265سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357  آذر15 ـ 1978 دسامبر 6  6 846 0570 78: شماره گزارش

  سي.  ديسازمان اطالعات دفاعي ـ واشنگتن: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   براي ناآراميآمادگي يك بيمارستان مهم تهران: عنوان

اين گزارش اطالعاتي مربوط به تـداركات يـك بيمارسـتان           ): بندي  بدون طبقه (خالصه  ـ  16
 جهت اطمينان بخشيدن به اقدامات مستمر در بيمارستان طـي ايـام دهـم و يـازدهم                  مهم تهران 

همچنين اطالعاتي در رابطه با مشكالت تأمين كاركنان طي اين ايام را            . دهد   ارائه مي  78دسامبر  
  .ربر داردد

  ):خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (جزيياتـ 22
منبع خبري كه بـه     . باشد  اين گزارش بر مبناي مكالمه بين منبع خبري و مأمور گزارشگر مي           

كند اظهار داشته اسـت كـه مـديريت بيمارسـتان              كار مي  عنوان پرستار در يك بيمارستان تهران     
  .آميز را براي ايام عاشورا انجام داده است طاقدامات احتيا

تواند براي اجتناب از اشكاالت اياب و ذهـاب بـه             ـ از آغاز اين تاريخ هر پرستاري مي        الف
براي چنين پرسنلي تخت و غذاي مجـاني تهيـه خواهـد            . محل كار به بيمارستان نقل مكان كند      

  .رابر پرداخت خواهد شدشد و به ازاء هر شيفت تمام وقت كه كار كنند حقوق دو ب
 همه پرسـتاران در تمـام طـول شـب در بيمارسـتان      78 طي ايام دهم و يازدهم دسامبر      -ب

گزارش شده كه براي تداركات اين ايام بيمارستان مقادير معتنـابهي غـذا و ديگـر                . خواهند ماند 
  .پزي و غيره خريداري نموده است تداركات از جمله گاز خوراك

ز طبقات اين بيمارستان بزرگ به علت فقـدان كـادر پرسـتاري كـه عمـدتاً          ـ تقريباً نيمي ا    ج
انـد، تعطيـل شـده        فيليپيني و هندي و عده كمي اروپايي و عده كمتري از آنها آمريكـايي بـوده               

يـك  . انـد    را ترك كرده   الذكر طي چند هفته اخير تهران       بسياري از كارمندان خارجي فوق    . است
يي كه با يك پزشك ايراني ازدواج نموده از طرف شوهرش منع گرديده كـه وي                پرستار آمريكا 

  .تا قبل از دوازدهم دسامبر به سر كار برگردد
در چند روز اخير شعارهاي ضدشاه بر ديوارهاي طبقات خالي بيمارستان و در توالتها به             -د
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  .چشم خورده است
رسـند   عيت جاري به نظر عصبي مي ـ هر چند بسياري از پزشكان بيمارستان در مورد وض  ه

در روز دهـم و     . دهنـد   مانند و به كار روزانه خـود ادامـه مـي             مي اما ظاهراً همگي آنها در تهران     
يازدهم با وجود اينكه پس از رفتن برق شهر، برق اضطراري بيمارستان براي چند دقيقه وصـل                 

طع برق در چند روز اخير بازها اتفـاق         اين ق . (نشد چند عمل جراحي مهم صورت گرفته است       
  .)افتاده است

دهد كه تا اين تاريخ فقط يك نفر زخمي گلوله خورده بـه بيمارسـتان                 ـ منبع، گزارش مي    و
 ساله اهل گرگان است كه گـزارش شـده از اقـوام    18 ـ  20فرد مزبور پسري . آورده شده است

  . ايران گلوله خورده است معلوم نيستاينكه دقيقاً در كجاي. يكي از پزشكان بيمارستان است
مأمور گـزارش دهنـده ايـن       )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    ـ خيلي محرمانه (كننده    نظر تهيه 

شود كه تحـت كنتـرل        داند، زيرا در آن از بيمارستاني صحبت مي         نظرات را به جا و به مورد مي       
تـأمين ادامـه كـار عـادي        ايرانيان بوده و يك سلسله اقدامات اضـطراري در جهـت تـضمين و               

اين امر خود حكايت از اضـطرابهاي جـاري در ايـن ايـام پرآشـوب                . گردد  بيمارستان اتخاذ مي  
  . داردتهران
  

  266سند شماره 
  1357 آذر 15 ـ 1978 دسامبر 6  سري

  308449 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
   و جنوب آسيا خاورميانه ،نمايندگيهاي ديپلماتيك در اروپا: به

  78 دسامبر 6، 33گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
در .  نـسبتاً آرام بـود     ـ امروز و امشب اوضاع به دليل ريزش باران به خصوص در اصفهان            1
بامها و چند مورد تظاهرات خياباني و تيراندازي وجـود             اقدام به دادن شعار بر فراز پشت       تهران

  . بعد از ظهر اتفاق افتاد10قطع برق كه كامالً رايج است در ساعت . داشته است
 بـا ايـن وجـود    .ها تعطيـل هـستند    نيز آرام است و بازار، مدارس و برخي از مغازه        ـ تبريز 2

 نيروي هوايي شاهنشاهي در پايگاه هـوايي  F ـ  5 فروند از هواپيماهاي 40امروز كشف شد كه 
  .اند و سيمهاي دنده فرود آنها قطع شده است  مورد خرابكاري قرار گرفتهتبريز
 يـا تكـذيب      ايـران بـا پرسـشهاي متعـددي در جهـت تأييـد             مسايلـ امروز گروه بررسي     3

به پرسشگران پاسـخ    . شايعاتي مبني بر جريان داشتن تخليه كامل آمريكاييان از ايران روبرو شد           
اين جوابي اسـت كـه قـرار        (داده شد كه هيچ دستوري براي تخليه آمريكاييان داده نشده است            

ولـي بـه    ) است امـروز ظهـر سـخنگوي مطبوعـاتي وزارتخانـه در جلـسه خبرنگـاران بگويـد                 
هاي كارمندان اكثر شـركتهاي آمريكـايي پيـشنهاد شـده             هاي كارمندان رسمي و خانواده      خانواده

  .است كه در صورت امكان داوطلبانه ايران را موقتاً ترك گويند
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دهــد كــه هــيچ يــك از   از جامعــه خارجيــان نــشان مــي تحقيقــات ســفارت در تهــران-4
اي بـر     اند و هيچ سـفارتخانه      را از كشور خارج نكرده    هاي كاركنانش     ها رسماً خانواده    سفارتخانه

ورزد با اين وجود بسياري از آنها بـا نظريـه تعطـيالت زودرس                خروج اتباع خويش اصرار نمي    
 30 تـا    20دهد كه خروج غيررسمي جامعه خارجيها بين          برآوردها نشان مي  . كريسمس موافقند 

. رود اين مقـدار افـزايش يابـد         تظار مي شود و با نزديك شدن تعطيالت ان        درصد تخمين زده مي   
ها مسئله تخليـه را مـدنظر قـرار           آميز باشد اكثر سفارتخانه     اگر درگيريهاي مورد انتظار، خشونت    

خواهند داد و در صورت بروز چنين پيشامدي كم و بيش نگران وجود جاي خالي در هواپيمـا                  
العـاده برقـرار      ا براي تعطيالت پروازهاي فوق    هانز  كي از آن است كه لوفت     اگزارشات ح . هستند

  .اند  پر شده دسامبر كامال24ًكرده است زيرا همه پروازهاي عادي تا 
يـا  هواپيمايي بريتان .  تعداد پروازهاي خويش را افزايش داده است        با پرواز بانكوك   ايرفرانس

 تمـام    از تهـران   آمريكن  امروز در يكي از پروازهاي پان      .دهد  فعاليتهاي روزمره خود را ادامه مي     
كنـد   حداقل يكي از شركتهايي كه كاركنان خود را از كشور خارج مي    . صندليهايش پر نشده بود   

  .اقدام به كرايه دربست هواپيما كرده است
، ، هلنـد  ، دانمـارك   بلژيـك  از سفراي كشورهاي عـضو جامعـه اقتـصادي اروپـا          ـ تعدادي   5

 كردند و  دسامبر با وزير امور خارجه ايران مالقات5 روز  و جمهوري فدرال آلمان   لوكزامبورگ
توانند بـر     از وي پرسيدند كه در صورت وخيم شدن اوضاع تا حدي كه تخليه الزم شود آيا مي                

شـود كـه وزيـر امـور خارجـه روحيـه              روي همكاري دولت ايران حساب كنند؟ گـزارش مـي         
 سـفارت آمريكـا   . همكاري داشته و در اين مورد از طرف دولت ايران اطمينان خاطر داده است             

انـد و در مـورد     با روسها بـه گفتگـو پرداختـه   دهد كه كاناداييها در مسكو       گزارش مي  در مسكو 
 بـه   احتمال وقوع شرايط اضطراري از جمله خروج از ايران به قـصد اتحـاد جمـاهير شـوروي                 

  و آلمان فدرال   ، ايتاليا هاي بريتانيا   سفارتخانه. وده است اند و جواب روسها مثبت ب       بحث پرداخته 
  .اند نيز در فكر گفتگو با روسها هستند ولي هنوز اقدام به چنين كاري نكرده

 را پـس از     اند كه قصد اخراج خمينـي        گفته ـ فرانسويها به سفارت آلمان فدرال در پاريس       6
 شـايعاتي مبنـي بـر       آلمان فـدرال  ) دولت. ( ژانويه ندارند  5انقضاي مدت اجازه اقامتش در روز       

در صورتي كه چنـين  .  در آن زمان را دريافت كرده است    بورگ براي اقامت در هام    قصد خميني 
 اجازه ورود دهد كه بخشي از آن به علت           ميل دارد به خميني    تقاضايي شود دولت آلمان فدرال    

  . يم ايران با خشونت برخورد شودترس از اين است كه در غير اين صورت با آلمانيهاي مق
 انـد كـه احتيـاط فرانـسويان در رابطـه بـا خمينـي                 گفتـه  فرانسويها به سفارت ما در پاريس     

يان  در كـشورهايي اسـت كـه تعـداد دانـشجو           هاي فرانـسه    گيري آنها از امنيت سفارتخانه      نتيجه
  .ايراني در آنها زياد است

 اعالم كرد كـه رهبـران ايـن جبهـه يعنـي              مخالفت دولت در تهران    ـ سخنگوي جبهه ملي   7
  .اند  امروز از بازداشت آزاد شده و فروهرسنجابي
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  . تا ششم ژانويه تعطيل شده است ـ مدرسه آمريكايي تهران8
 ميليـون   05/3يابد و كل توليد طبـق برنامـه، امـروز بايـد               ـ توليد نفت همچنان كاهش مي     9

.  اتفـاق بيفتـد    رسد كه بهبود مهمي در توليـد نفـت تـا بعـد از عاشـورا                 به نظر نمي  . بشكه باشد 
 ميليـون بـشكه، يعنـي       1/1تواند در سقف بسيار بـاالتر         اد دارد كه توليد مي     اعتق مديريت اسكو 

حداقل ميزاني كه توليد در ماه گذشته رسيده است تثبيت شود و تثبيت هم خواهـد شـد، زيـرا                    
توان از تكنسينهاي نيروي دريايي كه براي كار كردن بر روي تأسيـسات نفتـي آمـوزش داده              مي
ه با اين فرض كه تظـاهرات و تحـصن كارمنـدان و تكنيـسينها اساسـاً                 اند استفاده كرد، البت     شده

  ونس                                                                                     .تر از ماه قبل نشود گسترده
  

  267سند شماره 
  1357 آذر 16 ـ 1978 دسامبر 7  سري

    309076 ـ سي.  دياشنگتن وه،وزارت امور خارج: از
  تمام پستهاي ديپلماتيك ـ فوري: به

  78 دسامبر 7 ـ 34گزارش وضعيت ايران ـ شماره : موضوع
گـزارش شـده در   .  همراه با مه و باران ادامـه يافتـه اسـت   گذشته تهران روز چند ـ آرامش 1
هفتـه و    آخـر  ولـي تـدارك بـراي تعطـيالت طـوالني         .  نيز آرامش حكمفرماست    و شيراز  اهواز

بـرق و    قطـع  از اي  مـوارد پراكنـده    گذشـته  شـب . رود شروع شده است     مي انتظار كه درگيريهايي
هـاي   شـعاردادن  و تظـاهرات  ولـي . است داشته وجود آمريكايي اتباع با تهديدآميز تلفني تماسهاي

  .و تيراندازيهاي پس از برقراري مقررات منع عبورومرور عموماً كاهش يافته است  بام  پشت  روي
اين سطح توليـد قابـل مقايـسه بـا     .  ميليون بشكه باشد85/2ـ قرار است توليد نفت امروز     2

ي ميزان استخراج ديروز است و توليد ممكن است، تنها ممكن است به خاطر آنكه شـركت ملـ                 
  . تحت فشار شديد قرار گرفته، تثبيت گرددنفت ايران

شود ولي    آميز در دانشگاه شمرده مي      ـ هر چند امروز به طور سنتي روز تظاهرات خشونت         3
  .هاي موجود، آرام بود  عليرغم تنشدانشگاه تهران

 از رهبـران آن، روز گذشـته از زنـدان     و فروهـر صف مخالفين كه سنجابي   از   ـ جبهه ملي  4
 9:00 بـراي سـاعت      اهللا طالقـاني    اند، در نظر دارد در تظاهرات بزرگي كه توسط آيـت            آزاد شده   

 انتظار دارد تمامي گروههاي     جبهه ملي . شود شركت نمايد    ي دسامبر سازماندهي م   10صبح روز   
  .اپوزيسيون در اين تظاهرات شركت كنند

ولـي  . كند كه در حال حاضر ذخيره غذايي در ايران كـافي اسـت              ـ سفارت ما گزارش مي    5
گـاه وجـود    قيمت مواد غذايي شديداً افزايش يافته و در مورد برخي اقالم كمبودهايي گـاه و بي               

توان انتظار داشت در صـورت ادامـه اعتـصابات مربـوط بـه سـوخت، حمـل و نقـل،                      مي. دارد
  ترخيص گمركات 
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  268سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 16 ـ 1978 دسامبر 7  1 669 0306 78: شماره گزارش

   تهران، ايران ـ72نطقه ، ماداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  78 دسامبر 4، ايران، ناآراميهاي اجتماعي در تهران: عنوان
وقوع ناآراميهاي اجتماعي در    ) ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان      هخيلي محرمان : (ـ خالصه 16
تيراندازي به سوي كالنتـري يـك         به دنبال تك  .  گزارش شده است   78 دسامبر   4 طي روز    تهران

آميـز پراكنـده در سراسـر ايـران           وقـوع درگيريهـاي خـشونت     . تن كشته و يك تن مجروح شد      
پرسـنل كنـسولگري    . باشـد    مي 78 دسامبر   3 و   2از روزهاي   گزارش شده ولي شدت آنها كمتر       

آمريكا به خاطر نزديك بودن تظاهركنندگان براي مدت نيم سـاعت بـه داخـل سـفارت انتقـال                   
  .ادعايي نوار بوده است» تظاهرات«معلوم شد يكي از . قطع برق ادامه دارد. يافتند

  :ـ جزييات22
هـا    مشي  طرحها و يا خط   . باشد  عات خام مي  اين گزاش حاوي اطال   ) بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .نبايد صرفاً بر اساس اين گزارش شكل بگيرند يا اصالح شوند
هاي مركـز اطالعـات هيـأت نماينـدگي در سـفارت              بررسي پرونده ) بندي  بدون طبقه (ـ   ب
  :خت موارد ذيل را روشن سا در تهرانآمريكا
تعـداد افـراد شـركت      .  تظاهرات در سطح شهر ادامه داشته اسـت        78 دسامبر   4ـ طي روز    1

. كننده در تظاهرات كمتر از روزهاي قبل بوده ولي گستردگي منطقه تظاهرات بيشتر بوده اسـت  
  .بار ضدآمريكايي بيشتر از روزهاي اول ماه دسامبر بوده است تعداد حوادث خشونت

كنندگان و     ساعته شروع شده موارد، تعداد شركت      24رسال گزارشهاي    دسامبر كه ا   2از روز   
تحليل روند وقايع از سوي مركز اطالعات هيأت نماينـدگي          . محل تظاهرات كاهش يافته است    

ساعات . باشند   حاكي از نكات مهم متعددي است كه محتاج تحليل بيشتر مي           در سفارت آمريكا  
تظاهراتي كه در طي روز . باشد  مي2100 ـ  2300 و 1100 ـ  1400 ساعات شدت تظاهرات بين

درگيريهـاي ميـان    . انجامد  آميز بوده و زمان كوتاهي به طول مي         گيرند كمتر خشونت    صورت مي 
نيروهـاي مـسلح و تظاهركننـدگان در مقايــسه بـا دو روز اول دسـامبر از خـشونتهاي كمتــري       

چ گزارشي پيرامـون اسـتفاده از تانـك و ديگـر سـالحهاي              معلوم شد كه هي   . اند  برخوردار بوده 
)  دسـامبر 2(تظاهرات روز اول محرم .  ساعت گذشته دريافت نشده است     24سنگين مشابه طي    

 دسـامبر در بخـشهاي      3عمدتاً در بخشهاي جنوبي و مركزي شـهر بـوده ولـي تظـاهرات روز                
 زنـدگي   در شمال تهـران    متحده تعداد بيشتري از پرسنل اياالت    : توجه. (شمالي شهر بوده است   

.( كنـد   كنند و اين امر نيز كاهش گزارشات دريـافتي در مـورد جنـوب شـهر را توجيـه مـي                      مي
 دسامبر نيز عمدتاً در بخشهاي شمالي شهر بوده است، ولي به بخشهاي شـرقي   4تظاهرات روز   
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رسد    به نظر مي   ارش تلفني سفارت اياالت متحده    و غربي شهر گسترش يافت بر اساس يك گز        
 سـاعت گذشـته     48 مراكـز عمـده تظـاهرات در         هاي نياوران   بخشهاي شمال شرقي شهر تا تپه     

  . اند بوده
رسد نيروهاي ايراني     با توجه به اطالعات محدود مركز اطالعات هيأت نمايندگي به نظر مي           

نكته منفي آن است كـه تعـداد حمـالت خـاص بـه              . عيت كلي را به خوبي در دست دارند       وض
 بـه رشـد خـود ادامـه داده و شـكل حمـالت نيـز بـه نحـو روزافزونـي                       پرسنل اياالت متحده  

  .بار است خشونت
  : ـ وقايع مهم2

 واقـع در تقـاطع      ـ از سوي يك اتومبيل در حال عبور به طرف يك كالنتـري            30/05ساعت  
يـك پلـيس كـشته و يـك پلـيس           . تيراندازي شد ) در غرب تهران   ( و حافظ  خيابانهاي شاهرضا 
  .ديگر مجروح شد

  . ـ قطع برق در تهران0900ـ 1000ساعت 
تظاهركننـدگان و سـربازان و پلـيس        به خاطر وقوع درگيـري ميـان        : 15/12ـ  45/12ساعت  

  . برده شدند، پرسنل كنسولگري به سفارت آمريكاايران در محدوده كنسولگري آمريكا
و برخوردهاي عمده   ) يعني صد تظاهركننده يا بيشتر    (ـ وقوع تظاهرات عمده     15/11ساعت  

، ، تجـريش  )مركـز شـهر    ( و فـرح   طـاووس   تخت:  شده است  با سربازان در مناطق ذيل گزارش     
 ، فرمانيه )در مركز شهر   ( و كوروش كبير   ، تخت جمشيد  )در شمال شرقي شهر    ( و دربند  نياوران

 و خيابـان    در خيابـان كـوروش كبيـر      » ضبط شده «، تظاهرات   )در شمال شرقي شهر    (و كامرانيه 
  ).در مركز تهران (چهل و پنج متري

  .ـ قطع برق00/22ـ40/22ساعت 
  :اي در مناطق ذيل صورت گرفت ـ تظاهرات و درگيريهاي عمده30/21ـ00/24ساعت 
شمال  (، گيشا )شمال شرقي  ( و قيطريه   و دولت  ، چيذر )شمال شرقي  (د و نياوران  آبا  سلطنت

، تـاريخ و محـل كـسب خبـر          4/12/78: تاريخ اطالع ). (شمال ( و شميران قديم   ، پهلوي )غربي
ويـژه  ، منبع به مركز اطالعات هيأت نمايندگي، د ژ ز، ارزيابي دفتـر تحقيقـات      ، تهران 4/12/78

 ، مأمور ويژه رونالـد ك بـيس  )1 (، مأمور ويژه ريموند اسپانگلر2، مبني بر سند ـ  نيروي هوايي
  ).72، ناحيه )2(

مي ارشـد ايـاالت   منبع يك مقـام نظـا  ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان  (-ج
باشد و اطالع داد كه از يك مقام نظامي ارشد ايراني كـسب اطـالع كـرده اسـت كـه                        مي متحده

 قـرار   هاي توليد برق تحت كنترل نيروي دريايي شاهنـشاهي          تمامي ايستگاههاي برق و كارخانه    
  . دسامبر از سوي دولت انجام شده است4 و 3ق در شبهاي به اعتقاد منبع قطع بر. دارند

  : كننده نظريات تهيه
 دسامبر در   4همانطور كه در باال ذكر شد، تعداد و شدت درگيريهاي روز            ) بندي  بدون طبقه (
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ولي اكنـون تظـاهرات بـه       .  دسامبر، كاهش داشته است    2مقايسه با روزهاي قبل، خصوصاً روز       
باشـد، گـسترش يافتـه         كه مراكز عمده اسكان آمريكاييان مي      تهرانمناطق شمال و شمال شرقي      

نمايي زيركانه تظاهركنندگان     حاكي از بزرگ  ) ضبط شده (نواري  » تظاهرات«تكرار كشف   . است
خصوصاً پس از ساعت برقراري مقررات منع عبور و مرور كه مـشاهده مـستقيم               . ضدشاه است 

. شـود  باشد، عمدتاً به شنيدن به طور مـستقيم ايـشان اتكـاء مـي             تظاهركنندگان بسيار مشكل مي   
  .سازد نوارهاي ضبط شده از تظاهرات امر ارزيابي دقيق را مشكل مي

همانطور كه در خالصه گزارش مركز اطالعات هيـأت نماينـدگي اشـاره             ) بندي  بدون طبقه (
ين واقعيت است كه تعداد بسيار قليـل از          عمدتاً ناشي از ا    شد، فقدان اطالعات از جنوب تهران     

كنند و به همين دليل گزارشـات بـسيار كمـي از آن               آمريكاييان در آن بخش از شهر زندگي مي       
اين امر همچنين ارزيابي دقيق ميزان فعاليتهـاي پراكنـده در سـطح ايـران را بـا                  . رسد  نواحي مي 

، آنگونـه كـه   78 دسـامبر    4وز   ر 30/21 الي   30/09قطع برق طي ساعات     . كند  مشكل مواجه مي  
به جاي آن برزق در دو نوبـت كوتـاه يكـي در صـبح و يكـي در               . رفت روي نداد    انتظار آن مي  

  . شب، قطع شد
كه معموالً حدود يك سـاعت پـس از         (اين نظريه نيز ارائه شده است كه قطع برق در شبها            

لـت در مقابلـه بـا       در حمايـت از تالشـهاي دو      ) گيـرد   برقراري منع عبور و مرور صـورت مـي        
در بعضي مـوارد قطـع بـرق بـه ناگهـان            . باشد  ناآراميهاي پس از برقراري منع عبور و مرور مي        

از (نواري شده اسـت، بـدين ترتيـب تالشـهاي ضـدناآرامي             » تظاهرات«موجب خاموش شدن    
عامل ديگري كه احتماالً بر تظاهركنندگان تأثير گـذارده اسـت،           . كند  را تقويت مي  ) سوي دولت 

  .هوا سردتر شده و رگبارهايي باريده است. باشد غيير شرايط جوي ميت
 بار و فعاليتهـاي تهديـدآميز نـسبت بـه ايـاالت متحـده                وقايع خشونت  78 دسامبر   2از روز   

زا بر عليه اهداف اياالت        دسامبر سه مورد حمله با بمب آتش       4تنها در روز    . افزايش يافته است  
 بـه  IIR-1 – 669 – 0305 – 78اين وقـايع بـه طـور مجـزا در گـزارش      .  صورت گرفته استمتحده

  .صورت روزشمار آمده است
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  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  وضعيت جاري در ايران: عنوان

، ايـران، از  اين گزارش اطالعـاتي پيرامـون وضـعيت تهـران    ) بندي بدون طبقه (ـ خالصه   16
  .كند  ارائه مي1978 دسامبر 7 روز 1200 دسامبر تا ساعت 6 روز 0900ساعت 
  . حذف شده است21 تا 17
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  )يت براي بيگانگانؤخيلي محرمانه ـ غيرقابل ر (جزيياتـ 22
فعاليتهـاي  .  طـي ايـن مـدت تقريبـاً تغييـري نكـرده اسـت               وضعيت عمـومي تهـران     - الف

  .ن ادامه داردضدآمريكايي و ضدرژيم در سطح متوسط به پايي
  :ب ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي

فعاليتهاي ضدآمريكايي در طي اين مدت به سه مورد تهديد تلفني و سه مورد اقدام عملـي                 
 را آتش خواهد زد  در تهران LDSكرد كه كليساي      يك تماس تلفني تهديد مي    . گرديد  محدود مي 

تـر بـوده      نيز تماسهاي مشابهي گرفته شده كه طبيعت تهديدات آنها عـام          و با دو آمريكايي مقيم      
  . تمامي تماسهاي تلفني به زبان انگليسي بوده است. است

هـاي     سـنگهايي بـه سـوي پنجـره        78 دسـامبر    6 روز   35:11) 1: (اين حـوادث عبارتنـد از     
هـيچ مـورد    .  پرتـاب شـد    در خيابـان كـورش كبيـر       مهمانسراي شركت پشتيبانيهاي لجـستيكي    

 يك نفر 78 دسامبر 6 روز 30:21ساعت ) 2. (جراحت و يا فعاليتهاي بيشتر گزارش نشده است      
جمعيتي كه تعـداد    . هاي اقامتگاه يك آمريكايي را شكست       به طور انفرادي با داد و فرياد، پنجره       

ساكنين اقامتگاه به مقامـات  .  زده شده در جلوي اقامتگاه جمع شدند     نفر تخمين  20 الي   15آنها  
به محل آمـده و جمعيـت   )  دقيقه5حدوداً (حكومت نظامي اطالع دادند كه آنها طي چند دقيقه      

در سـاعت   ) 3. (هيچ خسارت يا جراحتي گـزارش نـشده اسـت         . اي پراكنده شدند    بدون حادثه 
زا صـورت      تالشي براي گذاردن يك بمب آتش      پارس   در منطقه تهران   78 دسامبر   6 روز   30/20

به هر . ها به داخل پرتاب شد ولي عمل نكرده است       زا از طريق يكي از پنجره       بمب آتش . گرفت
. شده است حال پنجره به آپارتمان صاحبخانه ايراني در طبقه پايين اقامتگاه فرد آمريكايي باز مي      

  .مده استهيچ جراحتي به بار نيا
  :ج ـ تظاهرات

وقـوع تظـاهرات   . تـري ادامـه داشـته اسـت     فعاليتهاي ضدشاه طي اين مدت در سطح پايين    
 طي ساعات روز و ساعات برقراري مقررات منع عبور و مـرور              متعددي در گوشه و كنار تهران     

  .گزارش شده است
راندازيهاي پراكنده توسـط عوامـل      تي. يك از اين تظاهرات مستقيماً مشاهده نشده است         هيچ

ولي هيچ گـزارش قابـل اعتمـادي در مـورد تيرانـدازي             . حكومت نظامي گزارش گرديده است    
رسيد   هر چند هوا صاف ولي سرد بود، به نظر مي         . متقابل در طي اين مدت دريافت نشده است       

صداي . ته بود بام در ساعات برقراري مقررات منع عبور و مرور كاهش ياف            فعاليتهاي روي پشت  
مأمور گزارشگر در اطـراف محـل       . خورد  شد و نورهاي ضعيفي به چشم مي        سوتهايي شنيده مي  

از تقريبـاً   . اقامت خود فقط شعارهاي مذهبي شنيده و خبري از شعارهاي ضد شاه نبوده اسـت              
اي از قطـع بـرق در          مـوارد پراكنـده    78 دسـامبر    7 روز   30/01 دسامبر تا    6 روز   30/21ساعت  

اند كه در ساعات برقراري مقررات منع عبـور و مـرور در               جواناني ديده شده  .  اتفاق افتاد  نتهرا
 ادامـه داشـت،     78 دسـامبر    7تظاهرات پراكنده در صبح روز      . اند  گذاشته  خيابانها فشفشه كار مي   
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  .هر چند تيراندازي در مركز شهر در حداقل بوده است
  ): براي بيگانگانرؤيتمانه غيرقابل خيلي محر (كننده تهيه ياتنظر

، با توجـه بـه اوضـاع جـاري،           ميزان فعاليتها در تهران    78 دسامبر   6طي ساعات اداري روز     
در . در ساعات خريد صبح و بعد از ظهر، ترافيك در شهر سنگين بود            . رسيد  به نظر مي  » عادي«

ها باز بودنـد و در محلهـاي          ي از مغازه  منطقه اطراف سفارت و از سفارت به سوي شمال بسيار         
  :ذيل صفهاي غيرمعمول مشاهده شد

خـورد و نيروهـاي         در ساعات صبح صفهايي در جلوي چنـدين بانـك بـه چـشم مـي               ) 1(
  .حكومت نظامي در چارچوب اقدامات پيشگيرانه در نزديكي اين بانكها مستقر شده بودند

شـوند، چـه در شـعبات توزيـع كنـار             جمعيت در هر جا كه بتوان نفت خريد جمع مي         ) 2(
  .فروشند خيابانها و چه در اطراف وانتهايي كه نفت را در حلب مي

پزي نيز به كار خود در خيابانها مشغول هـستند و             كاميونهاي حامل كپسول گاز خوراك    ) 3(
مردم با كپسولهاي خالي در داخل اتومبيلهايشان، به جاي آنكه طبـق معمـول گـاز را در محـل                    

  .شان تحويل بگيرند، به تعقيب آنها مشغول هستندسكونت
هـاي بـاز و انجـام         طبق معمول تعداد مغـازه    . است» عادي«امروز نيز ميزان فعاليتها در شهر       

از حـدود   . فعاليتهاي تجاري كاهش يافته كه اين امر در روزهاي پنجشنبه در اينجا عادي اسـت              
يدن كرده كه احتماالً روحيه تظاهركنندگان       باران مداومي شروع به بار     78 دسامبر   7 روز   00/13

  .را تا حدي ضعيف خواهد كرد
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   تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   واشنگتن،يژه نيروي هواييفرماندهي تحقيقات و: به

  1978 دسامبر 6 تا 4اقدامات ضدآمريكايي در : موضوع    
دو كوكتل مولوتوف به سمت يكي از اعضاي هيأت نظامي          ) بندي  بدون طبقه : (ـ خالصه 16

دسامبر از پنجره محـل اقامـت يكـي از اعـضاي هيـأت              ... در  . اياالت متحده پرتاب شده است    
هاي تلفني    تهديد. اي وي پرتاب شده است      االت متحده سنگهايي به آپارتمان اجاره     مستشاري اي 

سفارت اطالع يافت كه وابستگان نظامي تصميم به تـرك تهـران در             . و ساير اقدامات ادامه دارد    
نمايندگان نيروهاي امنيتي ميزبـان معتقدنـد كـه تـرك ايـران بـراي               . مدت زماني كوتاهي دارند   

  .تر است نها ايم  آمريكايي
  :ـ جزييات22

اخـذ سياسـتها يـا      . اين گزارش حاوي اطالعاتي بررسي نشده است      ): بندي  بدون طبقه (الف  
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  .تغيير طرحها نبايد منحصراً با تكيه به مطالب اين گزارش صورت گيرد
منبع كه قبالً هم اطالعاتي ارائه داده است اظهار داشت كه در ساعت             ): بندي  بدون طبقه (ب  
، وي مشغول بازگشت به منزلش كه در يك منطقـه مـسكوني خـارج               78 دسامبر   4 روز   30:19
در نتيجـه   . انـد   ور مسدود كرده     قرار دارد بود كه متوجه شد خيابان را با آشغالهاي شعله           اصفهان

چنـد جـوان ايرانـي در بـين اتومبيلهـا           . اتومبيل او هم چون بسياري ديگر در راهبندان گير كرد         
به اتومبيل منبع هم چون بقيـه ماشـينها حملـه           . كوبيدند  ويدند و با مشت روي اتومبيلها مي      د  مي
خسارتي به اتومبيل نامبرده    . وي توانست با استفاده از يك خيابان جنبي منطقه را ترك كند           . شد

  ).7201، ن ، گروهبان وارن اسميت، شركت هواپيمايي گرومنمنبع چاك زانگاس. (وارد نشد
ست و نخستين بـاري اسـت كـه         منبع از اعضاي نيروي هوايي آمريكا     ): بندي  بدون طبقه (ج  

منبـع در سـاعت     . دهـد    ارائه مي  )دفتر اطالعات ويژه نيروي هوايي آمريكا      (AFOSIاطالعات به   
اي داراي مطالبي ضدآمريكايي به درب منـزل وي            متوجه شد اخطاريه   78 دسامبر   5 روز   30:17

منبـع  .  قرار گرفتـه اسـت      تهران پارس  59، شماره    شرقي 194منزل وي در خيابان     . اند    چسپانده
منبـع افـزود تـاريخ      . كنـد    در اين محله چنين اخطاري را دريافت مـي         اولين آمريكايي است كه   

 تايـپ شـده     5نويس به      را به صورت دست    2زد كه عدد       نوامبر بوده، ولي حدس مي     25اخطار  
، گروهبـان    نيـروي هـوايي آمريكـا      333، ن   سـرگروهبان فـرانكلين پـرات     : منبع. (افزوده باشند 

  ).72، ن ـ سوليوان
 به كـار مـشغول اسـت، و او و           منبع بيمارستان ارتش آمريكا در تهران     ): بندي  بدون طبقه (د  

ند آنهـا اظهـار داشـت     . دهند   قرار مي  AFOSIهمسرش نخستين باري است كه اطالعاتي در اختيار         
 50 در آشـپزخانه منزلـشان واقـع در شـماره             دسامبر، خـانم الـيس     5 روز   00:18حدود ساعت   
 ايستاده بود، كه يك مرد ايراني را ديد كه از نيمـه بـااليي                در شمال شرقي تهران    خيابان شيرين 

اين درب روي يـك كوچـه       . كند  داخل منزل نگاه مي   اي است دارد به       درب آشپزخانه كه شيشه   
 به عقب پريد و مرد هم       خانم اليس . گذرند  شود كه در طول روز عابرين از آن مي          باريك باز مي  

در آن زمان آجري از ميان شيشه درب آشپزخانه به داخل پرتاب شـد و مـرد     . همين كار را كرد   
مقامـات پلـيس قـول      . ه را خبر كردند و او به پلـيس تلفـن زد           منبع و زنش صاحبخان   . فرار كرد 

منبع افزود اين سومين    . هاي خود در حوالي شب در اين منطقه را افزايش دهند            دادند كه گشت  
 يكـي از دوستانـشان      ز، جان واتر  78 نوامبر   28روز  . اند  حادثه عجيبي است كه اخيراً شاهد بوده      

ام نـوامبر،     حدود سي . اند   بود كه متوجه شد الستيكهاي اتومبيلش را پنچر كرده         به منزلشان آمده  
كنـد متوجـه      وقتي منبـع سركـشي مـي      . شنوند  اند كه صدايي مي     مشغول تماشاي تلويزيون بوده   

وقتي منبـع از منـزل      . هاي پنجره منزل آنها باال برود       شود يك جوان ايراني سعي دارد از نرده         مي
، گروهبـان    و جنـي الـيس     سـرگروهبان جـري الـيس     : منابع. (اني فرار كرد  خارج شد جوان اير   

  ).72 ـ ن سوليوان
باشـد و مطالـب زيـر را           مـي  )LSC(منبع افسر امنيتي شركت پشتيباني لجستيكي       ): عادي  (  ه
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  : استاظهار داشته
شـود كـه آجـر         متوجه مي  LSC، يكي از كاركنان     78 دسامبر   5 روز   30:17ـ حدود ساعت    1

 واقع در كوچه داد، در شمال تهران كه در اجاره شركت و بـه  7بزرگي را از پنجره منزل شماره     
هاي پاره شـده      اي شكسته و پرده     خسارت شامل پنجره  . اند  باشد پرتاب كرده    عنوان مهمانسرا مي  

در آن زمان آپارتمان مذكور خالي بوده است، هر چند مدير اين منـزل و همـسرش در              . دشو  مي
 ارتـشبد   اين ساختمان به فرمانده نيـروي هـوايي ايـران         . كنند  آپارتمان طبقه همكف زندگي مي    

  .كنند زندگي مي تعلق دارد و خود وي هم در آپارتمان طبقه دوم ربيعي
، چند نفر سنگهايي به آپارتمـان فوقـاني پرتـاب           78 دسامبر   6 روز   35:11ـ حدود ساعت    2

گلـن  : منبـع . (كس مجروح نـشده اسـت       هيچ. كردند كه در نتيجه چند پنجره ديگر هم شكست        
  ).72، ن  و جيمي استات، گروهبانها فيليپ استاركمبل

تئـون در تهـران اسـت و اظهـار            منبع معاون سيستمهاي آموزشـي ري     ): بندي  بدون طبقه (و  
 يكي از اتومبيلهاي متعلق به شـركت كـه در نزديكـي خانـه تيمـي              78 دسامبر   5داشت كه روز    

مقامـات نظـامي ايرانـي در    .  پارك شده بود به آتش كشيده شدن در پايگاه هوايي بوشهرتئو  ري
چانـسي  : منبـع . (حال تحقيق در اين باره هستند و اطالع ديگري در اين رابطه در دست نيست              

  ).72، ن ـ ، گروهبان ريموند اسپنگلردووي
كايي است و براي اولين بار اطالعـات ذيـل را در             آمري NCOمنبع يك   ): بندي  بدون طبقه (ز  

  : گذاشته استAFOSIاختيار 
 تهـران    غربـي  190 واقـع در خيابـان       22ـ وي در آپارتمان طبقه همكف ساختمان شماره         1
ايرانـي خـود   ، به منزل صاحبخانه  78 دسامبر   6 روز   30:20حدود ساعت   . كند   زندگي مي  پارس

بطري كه با   . در طبقه دوم رفته بود كه ناگهان يك كوكتل مولوتف از پنجره به داخل پرتاب شد               
هاي آن حدوداً نيم ليتري بود به هنگام اصابت به چهارچوب چوبي پنجره               توجه به خرده شيشه   

گلـوي بطـري    . گرفته و شكست ولي قطعات آن به داخـل اطـاق خـواب صـاحبخانه ريخـت                
ور نـشد،   بطري شعله. ها به داخل پاشيد و فتيله آن بيرون ساختمان افتاد و مابقي شيشه  اي    شيشه

كس مجروح نشد و خسارت وارده به يك پنجره شكـسته             هيچ. محتويات آن بنزين و شكر بود     
  .محدود گرديد

.  سـياهرنگ داشـت كـه خـارج منـزل پـارك شـده بـود                77ـ منبع يك ماشين فورد مدل       2
 داراي نرده است و او معتقد است كه احتماًال بدين علت بطري را به طبقه                هاي منزل وي    پنجره

منبع قبالً  . كند  كردند در آنجا هم يك خانواده آمريكايي زندگي مي          اند كه فكر مي     دوم پرت كرده  
وي قبل از حادثه به مورد مشكوكي برنخورده است، ولـي           . مورد تهديد يا آزار قرار نگرفته بود      

زند به سرعت در پي يك اتومبيـل           دويده و ديده كه يك اتومبيل كه فالشر مي         پس از آن بيرون   
: منبـع . (خانم صاحبخانه منبع، مسئله را به پليس خبر داده اسـت          . ديگر از محل دور شده است     

  ).72 ـ ن  ـ اطالعات ارتش آمريكا، گروهبان سوليوانتسرگروهبان رابرت اسمي
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 درباره اين حادثـه مـشخص نمـود كـه در واقـع دو               AFOSIتحقيقات  ): بندي  بدون طبقه (ح  
يكي از آنها به چهارچوب خورده و ديگري بـه          . بطري به ساختمان طبقه دوم پرتاب شده است       

اي كـه هـر دو كمـي          چوب وسط پنجره، قطعات شكسته بطريهـا و از جملـه دو فتيلـه پارچـه               
صاحبخانه كارمند دادگستري ايران اسـت و همـسرش         . ان پيدا شد  سوخته بودند، خارج ساختم   

هـايي از آن      هاي شكسته در سراسر اطاق خواب ريختـه و تكـه            شيشه. كند   كار مي  در بانك ملي  
طفـل مـذكور    . روي پتوي يكي از فرزندان صاحبخانه كه در اطاق خوابيده بوده، پاشيده اسـت             

از افسران ارشد ارتش ايران و سه خانواده نظاميان آمريكايي در اين  اي    عده. مجروح نشده است  
 پلـيس تهـران   .  متر از سـطح خيابـان ارتفـاع داد         5/1پنجره مذكور تقريباً    . كنند  محله زندگي مي  

پـست مراقبـت   : منبـع . (العمل نشان داد و سه مأمور را براي بقيه شـب در محـل گمـارد               عكس
AFOSI 72 از ن ـ  و ران وينينگهامجيمز موراسكي ، گروهبان.(  
 نگـذارده، اظهـار داشـت كـه       AFOSIمنبع كه قبالً اطالعاتي در اختيار       ): بندي  بدون طبقه (ط  

اش يـك مـرد ايرانـي را          ، يكي از همـسايگان آمريكـايي      78 دسامبر   5 روز   30:16تقريباً ساعت   
 و پسر جوان ديده كه به سوي يك باجه تلفن رفتند و روي آن كه در ناحيـه گلوبنـدك                   همراه د 

مـن تـو و شـاه را خـواهم     «): بـه انگليـسي   (اند     قرار دارد با اسپري نوشته     در شمال شرق تهران   
  ).72 ن ـ ل، گروهبان ريموند اسپنگلرالعمل كاري ب ، شركت حقخانم لس فالور: منبع(» .كشت

  :هاي تهديدآميز زير را دريافت داشته است منبع گزارش داد كه تلفن): بندي بدون طبقه(ي 
 در ، محافظ ايراني پاركينگ اتوبوسهاي شـركت الكهيـد       78 دسامبر   5 روز   30:20ـ ساعت   1

 در شرق تهران، تلفني از يك مرد ايراني ناشناس دريافت داشـته كـه               شمال غربي ميدان دماوند   
در » . را منفجـر خواهـد كـرد       ترمينال پاركينگ و تمام اتوبوسهاي شركت الكهيـد       «تهديد نموده   

  )دشيك: منبع. (شوند ري مي اتوبوس در اين پاركينگ نگهدا40 تا 26حدود 
مرد . ، منبع يك تلفن تهديدآميز از يك مرد فارسي زبان دريافت داشت78 دسامبر  5ـ روز   2

: منبـع . (»كـشيمتان    روز ايـران را تـرك نكنيـد، مـي          15خواهيم، اگر ظـرف       ما آزادي مي  «گفت  
  ).ماتيوز
» كليساي قديسين آخر روز   «،  78 دسامبر   6 روز   00:8 دسامبر و    5 روز   30:16ـ در ساعات    3

 دو تلفن تهديدآميز به انگليسي دريافت داشت كه تهديد به سوزاندن كليسا      واقع در شرق تهران   
، شـركت   منبـع آقـاي جـرج ديـشيك       ) (MICمنبـع   . (نموده و محـل آن را نيـز سـئوال كردنـد           

  ).، گروهبان جان اورشاك، خانم ماتيوز، گروهبان استاتهواپيماسازي الكهيد
 است و مطالـب زيـر را         در تهران  منبع كنسول امور اداري در سفارت آمريكا      ): محرمانه(ك  

  :اظهار داشته است
 در DOD قصد دارد بـه زودي بـراي وابـستگان پرسـنل     دولت آمريكا): بندي بدون طبقه(ـ  1
سفر دلبخواهي  .  مدتي نامعلوم ترتيب دهد     براي  يا فرانكفورت  ، روم  سفري مجاني به آتن    تهران

مدت اقامـت در حـال حاضـر مـشخص نيـست و بـه       . است و به منزله ترك ايران نخواهد بود      
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  .اشخاصي كه از اين فرصت استفاده كند زمان بازگشت اطالع داده خواهد شد
 يكـا هـاي مقـيم آمر        دليل اين اقدام آن است كـه بـسياري از خـانواده           ): بندي  بدون طبقه (ـ  2

  .اند به خاطر قطع برق و كمبود گاز و بنزين و نفت ايران را ترك كنند تصميم گرفته
اطالعات آمـده در بنـدهاي پيـشين بـه          ) ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان      خيلي محرمانه (ـ  3

  .ريزي اساسي به مقامات دولتي گزارش شده است منظور اطالع و برنامه
 ميزبـان اسـت و      ع يكي از مقامات بلندپايه امنيتي سازمان امنيـت كـشور          منب): محرمانه(ـ    ك

بـاري كـه      اظهار داشت به نظر وي، بهتر است آمريكاييها به خاطر احتمـال اقـدامات خـشونت               
  ).72 ن ـ ييوگروهبان فرانك ه: منبع. (ممكن است عليه آنها صورت پذيرد ايران را ترك كنند

 در طـي    دو حادثه پرتاب كوكتل مولوتف در منازل ناحيه تهران پـارس          : نظريات تهيه كننده  
هاي آنها روشـن شـده بودنـد و هـر دو             در هر دو مورد فتيله    . سه روز گذشته اتفاق افتاده است     

شكر كه قابل اشتعال    . اده است اند، ولي فقط يكي از آنها به داخل ساختمان افت           حاوي شكر بوده  
رسد كه فرد ابتدا      به نظر مي  . كشد  است به ساير مواد كنار خود چسبيده و آنها را هم به آتش مي             

دهـد كـه    كند، و وقت كافي بـه فتيلـه نمـي    فتيله را آتش زده و سپس بالفاصله آن را پرتاب مي     
ممكن است در هر دو مـورد  . شود شعله در اثر پرتاب و يا ضربه خاموش مي .  آتش بگيرد   ًكامال
 فـردي ايرانـي     78 نـوامبر    6ممكن است هدف از حمله روز       .  يك نفر مسئول باشد    پارس  تهران

تر از آن اين است كه پرتاب كننده از محـل اقامـت آمريكـايي مطمـئن                   بوده باشد، ولي محتمل   
ا رها كرده و كوكتل را به طبقه دوم پرتاب هاي پشت پنجره، طبقه اول ر    نبوده و يا به خاطر ميله     

زا را حتمـاً بـه داخـل          خواستند وسيله آتش    جالب توجه است كه به خاطر اينكه مي       . كرده است 
انـد را ناديـده    قيمت آمريكايي كه خارج منزل پارك بوده  ساختمان پرتاب كنند، اتومبيلهاي گران    

  .اند گرفته
ي است كـه ايـن روزهـا بـه طـور مكـرر بـه منـازل                  هاي  تهديدآميز از جمله برگه   » اخطاريه«

 بـوده، ولـي     78 نـوامبر    5تاريخ صدور اولـين اعالميـه       . شود   ريخته مي  آمريكاييهاي مقيم تهران  
انـد تـا مـدت جديـدي را           چون از ماه خروج از ايران گذشته بوده، ظاهراً تـاريخ را تغييـر داده              

  . هم قبالً گزارش شده بودزپنچر كردن اتومبيل واتر. منعكس كند
 بـه   تأمل روي حوادث مذكور در ماه دسامبر نوعي نگراني جهت زندگي روزمره در تهـران              

عالوه بر اعمال عادي مـذهبي در روزهـاي عـزاداري آتـي، احتمـال بـروز                 . وجود آورده است  
تن ناآراميهاي شهري، ازدياد حـوادث      با اوج گرف  . خشونتها و اقدامات ضددولتي نيز وجود دارد      

 گزارش شـده نيـز قابـل انتظـار          78 نوامبر   30عليه آمريكاييها از نوعي كه در فوق گذشت و از           
  .است

كننـد معلـوم نيـست، ولـي          تعداد آمريكاييهايي كه در چنـد روز آينـده ايـران را تـرك مـي               
 يـا پيـشنهاد سـفر مجـاني،         )مقبوليـت فـراوان   (هايي ابتدايي حاكي از پـذيرش بـااليي از            نشانه
  .باشند مي
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  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12011 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  78 دسامبر 7 گزارش سياسي ـ امنيتي،: موضوع

بام، اجتماع خياباني و تيراندازي پس از ساعات منـع            شعاردادنهاي كمتر روي پشت   : خالصه
 و دولت سنجابي. جزوات و تلفنهاي تهديدآميز   . عبور و مرور همراه با خاموشيهاي پراكنده برق       

 ازهـاري .  به طـور عمـومي آرام هـستند         و اهواز  شيراز). تلكس جداگانه (كند       را آزاد مي   فروهر
امروز نسبتاً آرام بود، ولي اجتماع بـه خـاطر    .  سخنراني كرد  نخست وزير، ديروز در مجلس سنا     

  .تعطيالت طوالني آخر هفته كاهش يافته است
بامي بيشتر شد، ولي بعد از روزهاي اول ماه محـرم             هاي پشت )شعار(ياد  ـ شب گذشته فر   1

كارمند سفارت مشاهده كـرد كـه ايرانيـان، شـعارهاي جوانـان             . مقدار زيادي كاهش يافته است    
. گفتند خفه شو، كه آنهـا هـم بـه سـرعت چنـين كردنـد                 تظاهركننده را قطع كرده و به آنها مي       
د گزارش شده اما آن طور كه نقل شـده حـداقل            آبا  سلطنتتظاهرات و تيراندازي در تجريش و       
شب گذشته خاموشيهاي بـرق و تلفنهـاي تهديـدآميز بـه            . سكوت ديروز تا شب ادامه پيدا كرد      

دهد، شـب گذشـته فريـاد بـر            گزارش مي  كنسولگري شيراز . شهروندان آمريكايي وجود داشت   
بهبهان آرام  .  آرام ولي مملو از سرباز است      اهواز.  كاهش يافته و درگيري نبوده است      بامها،  پشت

  .است، ولي موتورسواراني در اطراف شهر در حركت هستند
در تلكس ( زندان آزاد شدند  ديروز از رهبران جبهه ملي و داريوش فروهر ـ كريم سنجابي  2

 352 زنـداني سياسـي و       120دولت ايران همچنين اعـالم كـرد كـه          ). شود  جداگانه گزارش مي  
  . بودند، آزاد خواهد كرد زنداني ديگر را كه به وسيله محاكم نظامي محكوم شده

سخنراني كرد و شهروندان را به مقاومـت در   وزير ديروز در مجلس سنا   ، نخست ـ ازهاري 3
انـد    او گفت خرابكاران آن قدر موفق بوده      . دشمن بر عليه ايران ترغيب نمود     » جنگ سرد «برابر  

او بـه ليـست افـشاگرانه       . انـد   اند، بر عليه آن شده      كه حتي ثروتمنداني كه از رژيم منتفع گرديده       
انـد،    كه كارمنداني كه ليست را خـارج نمـوده        اشاره نمود و شكايت كرد      ) ارزي(انتقاالت پولي   

  . اند اند و مانع از تحقيقات شده فوراً اعتصاب كرده
اين مسئله هنوز وجود دارد و خيلي از ايرانيان عليرغم حركتهاي دولـت در جهـت                : نظريه(
رانيـان در خـارج      گفـت كـه بعـضي از اي        ازهـاري ). ارزش شمردن ليست، آن را قبول دارند        بي

  ).مثل گمركات(اند  اند و در مقامهاي حساس گذاشته شده آموزش ديده
خرابكـاران  . كنند، فلج نمايند    توانند كشور را همانطوري كه اكنون تالش مي         بنابراين آنها مي  

گردند، بلكـه موجـب       هايشان مي   كنند، در نتيجه نه تنها موجب ناراحتي در خانه          برق را قطع مي   
  . ها تعطيل شده زندگي مردم عادي به مخاطره افتد كه كارخانهشوند  مي

حكومت نظامي به وسيله پارلمان تصويب شد و اگر پارلمان رأي به تعليق حكومت نظـامي     



508  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

به هر صورت او با تمام دشمنان مردم مخالفت خواهد كرد           .  اجابت خواهد نمود   بدهد، ازهاري 
 تـصريح كـرد كـه       ازهاري. يفورم نظامي به تن داشته باشند و يا لباس مالها را          حتي اگر آنها اون   

  .ارقام دولت در مورد تلفات صحيح هستند
 اعالميه رسمي براي تشريح تاكتيكهاي مخـالف در طـول           ـ مقامات حكومت نظامي تهران    4

  : تعطيالت منتشر نمود
د، چادر به سر خواهند نمود و اسلحه حمل خواهنـد كـرد؛ مـردان جـوان                 تظاهركنندگان مر 

تراشند و يونيفورمهاي نظامي خواهند پوشـيد كـه وانمـود كننـد سـربازان بـه                   سرهايشان را مي  
كنند؛ آنهـا   اند؛ آنها به ميان مردم نارنجك پرتاب خواهند كرد و آتش را شروع مي     ها پيوسته   توده

حمله خواهند نمود؛ آنها از صداي ضبط شده بر روي نوارهـا سـتفاده              به سربازان با وسايل تيز      
خواهند كرد، آنها پودر قرمز در جويها خواهند ريخت كه وانمود كنند خون است؛ آنها بـرق و                  

حكومت . كنند  تلفن را قطع خواهند نمود؛ آنها كفن سفيد به تن خواهند كرد و تابوت حمل مي               
ه اگر مـردم سـئواالت و يـا مـشكالتي داشـته باشـند بتواننـد                 نظامي پنج شماره تلفن براي اينك     
  .استفاده كنند، در اختيار قرار داد

امـا دانـشگاه    . ـ امروز روز سنتي براي تظاهرات دانشگاهي حتي در مواقـع آرامتـر اسـت              5
وطـه دانـشگاه     تا نيمروز اگر چه متشنج، ولي آرام نگهداشته شد، سربازان در اطـراف مح              تهران

منبـع دولـت ايـران      .  انجام شده اسـت    تظاهرات همراه با تيراندازي در تجريش     . اند    تقويت شده 
قطعيت راهپيمايي و برخوردهاي بـزرگ تغييـر        . كند   گزارش مي  آشوبهاي شديدي را در گرگان    

 روز بـراي    4(ت طوالني آخر هفته     شوند كه تعطيال    نيافته است و شهروندان آمريكايي آماده مي      
  . را در خانه بگذرانند) كارمندان سفارت

هـا  آمريكايي، سر و صدا راه انداخته است، ولي اغلب          ها به اروپا    اعالم اجازه فرستادن وابسته   
 دسامبر در خانه خواهند ماند و صبر خواهند كرد كه ببينند چه چيزي پس از اينكه دود از 12تا  
آلود و باراني است، هوايي كه تظاهركننـدگان           مه در اين لحظه تهران   . رود باقيمانده است    ين مي ب

  .كند را دلسرد مي) غيروابسته به احزاب(تكرو 
.  امروز تشكيل جلسه داد و چنـدين اليحـه مهـم دولـت را اعـالم وصـول كـرد                    مجلسـ  6

كساني را كه مظنون بـه فـساد هـستند و از كـشور              دهد كه     پيشنهاد اصلي به دادگاهها اجازه مي     
اگر مجرم شناخته شوند، دولت زمينها و امـوال آنهـا را برابـر بـا                . اند غياباً محاكمه كنند     گريخته

اليحه ديگر حداقل سن ازدواج دختران را از        . اند، مصادره خواهد كرد     مبلغي كه از مردم دزديده    
  .  سال كاهش خواهد داد15 سال به 18

دهنـد دخترانـشان حتـي        اين به منظور راضي كردن مسلمانان سنتي كه تـرجيح مـي           : ريهنظ(
دولـت همچنـين پيـشنهاد كـرد كـه          ). ريزي شـده     سالگي ازدواج كنند، طرح    15جوانتر از سن    

  .خدمت اجباري براي زنان را از بين ببرد و كنترلهاي شديدتر در مورد قيمت امالك وضع كند
    سوليوان
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  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  1669030878: شماره گزارش

   تهران، ايران ـ72، منطقه اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  گيرد ارتش ايران هدف قرار مي: عنوان
خواهـد بـه       پيـدا شـده كـه از ارتـش مـي           اي در تهران    جزوه) خيلي محرمانه : (ـ خالصه 16

، انگــزارش شــده اســت از ســوي دولــت در تأسيــسات نظــامي اصــفه . اپوزيــسيون بپيونــدد
 نـسبت داده شـده      اي كه به واحد نظامي تبريز       نامه. گردهماييهاي مذهبي ترتيب داده شده است     

اعتقاد بر آن است كه ايـن سـند قالبـي    . گويد نيروي زميني با تظاهركنندگان نخواهد جنگيد        مي
 معتقدنـد ارتـش نخواهـد       است ولي حداقل شواهدي در دست است كه برخي مردم در تبريـز            

  در پايگاه هوايي تبريز5 فروند هواپيماي اف ـ  41 فروند از 38طي دو روز گذشته در . جنگيد
  .خرابكاري شده است

  :ـ جزييات22
ها  مشي طرحها و يا خط. باشد اين گزارش حاوي اطالعات خام مي     ) بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .ايد صرفاً بر اساس اين گزارش شكل بگيرند يا اصالح شوندنب
اي به زبان فارسي به دست آورده كه در حـوالي خيابـان               منبع جزوه ) بندي  بدون طبقه (ـ   ب

شده  ال عبور پخش مي ميان اتومبيلهاي در ح    در شمال شرقي تهران    7 و نگارستان    كوروش كبير 
بـا نزديـك شـدن      ).  دسـامبر  2عطـف بـه شـنبه       : (ترجمه اين جزوه بـدين شـرح اسـت        . است

نيروهاي مسلح ايران هميشه از     . كنيم ارتش ايران را بيدار كنيم       ترين لحظات ما تالش مي      مقدس
 شما طي جنگ جهاني دوم   ! اي پرسنل قديمي ارتش   . اند  شاه، فقط شاه و نه كشور حمايت كرده       
دليـل فـرار شـما آن بـود كـه بـا             . شما همه فرار كرديـد    . هم ترسيديد و نتوانستيد دوام بياوريد     

اند، ولي از حاال  سالحهاي مرگباري مواجه شديد ـ تاكنون همه ايرانيان با كالم وارد جنگ شده 
مـا  . بـا شـما خـواهيم كـرد    به بعد اگر شما نظاميان به ما نپيونديد، ما شروع به جنگ مـسلحانه           

  . خصوصاً طي ماههاي مذهبي چنين خواهيم كرد
دانيد كه دشمنان واقعي ايران آناني        جنگيد و نمي    در حال حاضر شما نظاميان با مسلمانان مي       

بـدون امـضاء، بـدون تـاريخ      . خواهند حكومت ايران را دوباره به شاه بازگرداننـد          هستند كه مي  
  . صدور
 منبع يك مقام امنيتي ايراني است كه در گذشـته نيـز گزارشـات قابـل      )خيلي محرمانه (ـ   ج

به تلگرام اصالحيه در سند شماره    [FASC-3منبع حضور يك روحاني را در       . اعتمادي داده است  
او . را تأييد كرد، ولي در مورد جزييات مفاد سـخنراني وي چيـزي نگفـت   ]  مراجعه كنيد  1139

  .بوده است» ت از دولتحماي«تأكيد كرد كه پيام سخنراني 
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 منبع كنسول اياالت متحده در اصفهان) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (د ـ  
منبع گفت كه طي چند روز اخير حداقل در دو مـورد شـنيده              . است و كامالً مورد اعتماد است     

در هـر   . انـد   اختمانهاي دولتي مراسم مذهبي اجرا كرده     است كه روحانيون با اجازه دولت، در س       
منبع گفت كه خـويي يـك روحـاني         . ي در طي مراسم برده شده است      اهللا خوي   دو مورد نام آيت   

 به عنـوان فقيهـي كـه        خويي. ي از ايران تبعيد شد    اهللا خمين   زمان با آيت    شيعه است كه تقريباً هم    
 زندگي  عميقاً مذهبي بوده و از نظر سياسي فعال نيست شناخته شده و از هنگام تبعيد در عراق                

 دعوت كـرده  كند و طبق گزارشات واصله، طي چند سال گذشته دولت چندين بار از خويي         مي
  .است از تبعيد بازگردد

 منبع كه يك افسر نظامي اياالت متحده) نه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان خيلي محرما(د ـ  
، ايـران اطالعـاتي بـدين شـرح بـه       است اطالع داد كه از طريق مركز اطالعات نمايندگي تهران         

 كـه  الت متحدهكار ايا  منبع از يك مقاطعه78 دسامبر 2در اواخر بعد از ظهر      : دست آورده است  
 دارد كسب اطالع نمود كـه       كند و پيوندهاي نزديكي با نظاميان ايراني در تبريز           كار مي  در تبريز 

انـد كـه      اعـالم داشـته   ) معلوم نيست كـدام لـشكر      (يكي ازسه لشكر پياده ارتش ايران در تبريز       
. خود را زمين گذاشته و ديگر با تظاهركنندگان و شورشيان ايراني نخواهند جنگيـد             هاي    اسلحه

منبـع ثـانوي    . دانـد   منبع اين اطالعات را، در صورتي كه واقعيت داشته باشد، بسيار حساس مي            
  ٭.يادشده هيچ اطالعي در مورد هويت و يا مأموريت لشكر پياده مورد اشاره ندارد

 در  مركز اطالعات هيأت نماينـدگي در سـفارت ايـاالت متحـده           منبع  ) بندي  بدون طبقه (وـ  
 تهران است و اطالعات زير را از يك كارمنـد شـركت خـدمات هـوايي جهـاني نـورث روپ                    

 كـارگران شـروع بـه رقـص و      هنگام پايان كار در تبريز    78 دسامبر   6روز  : دريافت داشته است  
كار پرسيد كه چه اتفاقي افتاده است و در پاسـخ بـه وي                  مقاطعه. آوازخواني و روبوسي نمودند   

  .اند  سالحهاي خود را به زمين گذاشته و به انقالب پيوستهگفته شد كه نيروي زميني در تبريز
منبع كه يك افسر نظامي ارشد ايـاالت  ) نگانخيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگا (زـ 
در . اي از يك نامه به زبـان فارسـي دريافـت داشـتم      است، اطالع داد كه نسخه     در تهران  متحده

اين نامـه   . بود دريافت شده    مأمور در سفارت آلمان در تهران     ) NFI(اصل توسط يكي از پرسنل      
شـد كـه       نسبت داده مـي    رسيد به فرمانده لشكر دوم آذربايجان       كه در ديد اول واقعي به نظر مي       

نكته عمده اين نامه ايـن بـود كـه در           . اش نوشته است    خطاب به تمامي پرسنل تحت فرماندهي     
هركننـدگان ايرانـي،    صورت بروز درگيري ميان پرسنل تحت فرماندهي وي و معترضين يـا تظا            

هاي خود را به زمـين خواهنـد گذاشـت و خـون هموطنـان خـود را                    پرسنل لشكر دوم اسلحه   
منبع گفت كـه  . شد   نسبت داده ميامضاي نامه به فرمانده لشكر دوم آذربايجان    . نخواهند ريخت 

وم آذربايجان يا لـشكر     در بررسي آرايش جنگي نيروي زميني ايران هيچ واحدي به نام لشكر د            
                                                                 

  . م. دوبار آمده است) D(در اصل سند حرف  ٭
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به طور خالصه آنكه اين نامه عليرغم صحت ظاهري آن فريبـي بـيش نبـوده                . دوم وجود ندارد  
منبع گفت هيچ اطالعي كه مؤيد گزاش امتناع نظاميان ايرانـي در برخـورد بـا معترضـين                  . است

  .باشد، در دست ندارد
هيـأت مستـشاري نظـامي    منبع افسر اجرايي در بخش نيروي هـوايي  ) خيلي محرمانه(ح ـ  

 نيـروي هـوايي در   TAFT رئـيس تـيم   سرگرد لـي فيربـورن  : بوده و اطالعات ذيل را ارائه نمود     
 فرونـد هواپيمـاي     41 فرونـد از     38 گزارش نمود كـه در       78 دسامبر   6 روز   پايگاه هوايي تبريز  

يگاه خرابكاري شـده اسـت و سـيمهاي يـك يـا هـر دو سـكان اصـلي                     مستقر در آن پا    5- اف
نيـروي  . دانـد    چيزي در مورد زمان خرابكاري نمـي       TAFTرئيس تيم   . هواپيماها قطع شده است   

 در مورد اين واقعه سكوت اختيار كـرده و اطالعـات مزبـور از طريـق                 هوايي شاهنشاهي ايران  
 5 و   4خرابكـاري ظـاهراً طـي روزهـاي         . نظامي و آشنايان ايراني به دست آمده اسـت        همتايان  
  . صورت گرفته است78دسامبر 

عناصر ضـددولتي اهميـت حمايـت نظـامي، خـصوصاً           ) خيلي محرمانه : (كننده  نظريات تهيه 
ين اند چنـ    اند و به همين دليل تالش نموده        حمايت نيروي زميني، را در ثبات رژيم فعلي دريافته        

 تـالش   78تظاهركننـدگان در اول سـپتامبر       . اي را در ديد سربازان عادي منفـي بنماياننـد           رابطه
كردند با دادن گل به سربازان و ادعاي اينكه سربازان و تظاهركنندگان برادر هـستند و بـرادران                  

 بـدان  جزواتي مانند آنچـه كـه در بـاال      . كشند، پيوندهايي با سربازان برقرار كنند       يكديگر را نمي  
. خواهد از حمايت از شاه دست بـردارد         اشاره شد، توسط اپوزيسيون چاپ شده و از ارتش مي         

اطالعـات  . كنـد   دشمن اصلي شاه نيز در پاريس اغلب با اين لحن صـحبت مـي               ي،اهللا خمين   آيت
در . يران باشد، در دست نيست    زيادي كه تأييد كننده موفقيت عناصر ضددولت در ميان ارتش ا          

 يك تئاتر به آتش كشيده شـد و در پايگـاه             در بندرعباس  يكي از تأسيسات نيروي دريايي ايران     
 اتـومبيلي كـه بـه       78 دسامبر   5روز  .  يك هليكوپتر بر اثر يك انفجار نابود شد        ديگر در اصفهان  

در يك سـازمان    .  به آتش كشيده شد     شركت آمريكايي تعلق داشت در پايگاه هوايي بوشهر        يك
هاي كـل     توان انتظار داشت كه برخي افراد با سياستها و برنامه           نظامي با وسعت ارتش ايران، مي     

به طور سنتي مخـالف     مردم شمال غرب ايران از نژاد ترك بوده و          . مؤسسه توافق نداشته باشند   
 و نيـز در   به هنگام روي كار آمدن رضاشـاه 1920در اوايل دهه    . باشند   مي دولت مركزي فارس  

هـاي جـدي در ايـن منطقـه شـكل             مدت دمكرات توطئـه      هنگام تشكيل جمهوري كوتاه    1945
بنـابراين  .  معلـوم نيـست    مأمور در منطقـه تبريـز     تركيب دقيق فرهنگي و نژادي نظاميان       . گرفت

طبيعي است كه سلسله مراتب ارتش تالش نمايد از طريق تماس با روحانيون شيعه كه فعـالين                 
هايي براي تماس با آنان كه رهبري مذهبي حدود           اند، و نيز باز كردن راه       ثابت قدم ضدشاه نبوده   

هاي جاري، با تبليغـات   ارند، خصوصاً در شرايط ناآرامي   درصد جمعيت ايران را در دست د       97
اي بـه   ، گزارشـات مطبوعـاتي هـيچ اشـاره       عليرغم سفر اخير ملكه به عـراق      . مذهبي مقابله كند  

ولي معموالً انجام چنين ديدارهايي توسط مقامات ايراني كه در حال           . اند  تماس با خويي نداشته   
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ي پيـامي بـراي     اهللا خـوي    ارشي دريافت شده مبني بـر اينكـه آيـت         گز. سفر هستند اجباري است   
. جامعه شيعيان ايران فرستاده و از ايشان خواسته است مراسم محرم را بـا آرامـي برگـزار كننـد         

مدتي است در گوشه و كنار كشور، شايعات زيرسئوال بودن ميزان وفاداري واحدهاي مختلـف               
هـا بـوده      زياد شده است، ولي تاكنون هيچ اطالعاتي كه مؤيد اين داستانـسرايي           ارتش به دولت    

چندين نامه ساختگي ديگر كه دعوي ناآرامي در ارتش دارد كشف شده            . باشد در دست نيست   
 نيز بـدون شـك از همـين    گزارش نامه تبريز و سند قالبي آذربايجان) IIR 1669 0198 78. (است

  . واقع شده است در استان آذربايجانتند چرا كه تبريزقبيل هس
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  استفاده اداري محدود

  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  669030978 :شماره گزارش
  فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به   تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از

  )1978 دسامبر 6 و 5( و بقيه نواحي ناآرامي شهري در تهران: موضوع
 شب و اعمال مقـررات حكومـت        3تري پس از      تظاهرات تقريباً در مقياس كم    : ـ خالصه 16

هـاي     پارچـه  گزارشات رسيده حـاكي از خريـد و فـروش ميـزان بـسياري از              . نظامي ادامه دارد  
ارهاي ضبط شده درباره روز مرگ دربـاره روز         شود كه نو    گزارش مي . چلواري ويژه كفن است   

  .شود  و اين كه خميني براي هدايت مردم بازخواهد گشت، توزيع مي78 دسامبر 11مرگ در 
  :جزييات ـ 22
ا طرحها و سياسـته   .  اين گزارش حاوي مطالب بررسي نشده است       )بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .نبايد منحصراً بر اساس اين گزارش اخذ شده يا تغيير داده شوند
كه اطالعات زيـر را در رابطـه        ) MIC( است    در تهران  ـ منبع مركز خبري سفارت آمريكا      ب

  :، ارائه داده است78 دسامبر 6 و 5با ناآرامي در شهرهاي ايران در 
  : 78دسامبر  5

د آبا ، سلطنت، كوروش كبير، نياوران، گيشا، پهلوي] كامرانيه[ در محالت كامرانـ تهران1
پس از سـاعات منـع رفـت و آمـد           ) مالي و شمال شرقي شهر    نواحي ش  (و اختياريه 

  .رسيد شعارها و فريادهاي مردمي و صداي تيراندازي سالحهاي سبك به گوش مي
 در طول روز به گوش       يعني فرمانيه  ـ صداي تيراندازي در ناحيه شمالي تهران       ـ تهران 2

  . رسيد مي
 تيراندازيهاي پراكنده در ناحيه شمال شرقي شـهر  21:00 تا 3:00 ـ از ساعت  انـ اصفه3

شد، ولي مشخص نبود كـه از         صداي فرياد و شعار هم شنيده مي      . رسيد  به گوش مي  
 ، كه هر دو    و آباده  در شهرهاي شهرضا  . شود و يا تظاهرات زنده است       نوار پخش مي  

 قرار دارند، تظاهرات پس از ساعات منع عبورو مرور هم رخ داد             در جنوب اصفهان  
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  ).شود  شروع مي20:00 از ساعت منع عبور و مرور در اصفهان(
  :78 دسامبر 6

، ـ تظاهرات پس از ساعات منع عبور و مرور همراه با تيراندازيهايي در محالت گيـشا               1
د در شمال و شمال شرق      آبا   و سلطنت  ، دولت ، فرمانيه ، ميرداماد ، تجريش ]نيه[كامران
  . گزارش شده استتهران

  . در جنوب تهران برگزار گرديد و ميدان فردوسيـ در طول روز تظاهراتي در بازار2
 پس از چهار روز اولين تظاهرات در طول روز برپا گرديـد ولـي در اثـر                  ـ در اصفهان  3

  .تيراندازي متفرق شده و خاتمه يافت
مأمورين انتظامي و تظاهركنندگان يك پليس و يـك         ـ در جريان درگيري بين       ـ بوشهر 4

  . روحاني كشته شدند
وي مطالـب  .  و شخصي قابل اعتماد اسـت  منبع يكي از فرماندهان نيروي هوايي آمريكا   -ج

كند و منبع بـا       يك كنتراتچي ايراني قابل اعتماد كه براي واحد منبع كار مي          : زير را اظهار داشت   
 ميزبان در تماس باشد و قبالً كند با سازمان امنيت كشور     توجه به تجربيات گذشته خود فكر مي      

هم اطالعات قابل اعتمادي را ارائه داده به وي گفته كه در طول دو هفته گذشته چندين ميليون                  
منبـع فرعـي افـزود ايـن     . متر چلوار سفيد از سوي تجار بازار خريداري و بازفروش شده است 

اي آن را به تن كنـد نـشان           برند و اگر شخص زنده      پارچه را جهت كفن كردن اجساد به كار مي        
، گروهبـان تـروي     سـرهنگ دوم پـال دويـر      : منبـع . (از آمادگي آن شخص جهت مـردن اسـت        

  ).سوليوان
ست كـه بـه     دهد، يك افسر بازنشسته نيروي هوايي آمريكا         منبع كه اولين بار گزارش مي      ـ د

دهـد يـك سـرگرد         منبع گزارش مي  . كند   در تهران كار مي    TRWعنوان معاون مديرعامل شركت     
، كه معاون مدير طرح و عمليات اين نيرو اسـت و قـبالً              ) IIAF (نيروي هوايي شاهنشاهي ايران   

 بـه ايـران      بوده به وي گفته هزاران نـوار كاسـت از فرانـسه            افسر اطالعاتي نيروي هوايي ايران    
  . شوند آورده مي

ي روز  اهللا خمين   كي از آنند كه آيت    اين نوارها كه خود منبع فرعي هم آنها را شنيده است، حا           
مؤمنين در آن روز خانه بـه       . گردد و آن روز روز مرگ خواهد بود          به ايران بازمي   78 دسامبر   11

ظاهراً اين نوارها را در بين مساجد و افراد ايرانـي توزيـع             . كشند  خانه راه افتاده و كافرين را مي      
گذاشت، ولي ايـن      اساس گذشته وقعي نمي     گويد كه منبع فرعي به شايعات بي        منبع مي . اند  كرده

 سئوال كرد و    منبع در اين باره از يك افسر ارشد نيروي هوايي ايران          . بار واقعاً نگران بوده است    
، گروهبـان جـان     شجـوزف ليورتـا   : منبع. (اساس ندانسته است    اي بي   اين افسر مسئله را شايعه    

  ).اورشاك
 به اوج رسيده بود بـه نحـو         78 دسامبر   2سطح تظاهرات روزانه كه در      :  تهيه كننده  نظريات

  .چشمگيري تنزل يافته است
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بامهـا    رسد تظاهرات شبانه بيشتر فريادها و شـعارهايي اسـت كـه از روي پـشت                 به نظر مي  
شود در اثر پرتاب منـور و تيرانـدازيهاي           ند، اجتماعات كوچكي هم كه تشكيل مي      شو  پخش مي 

فعاليتهاي شبانه مذكور كه غالباً با قطع برق هـم همـراه اسـت نـوعي                . شوند  سربازان متفرق مي  
 6شـب   . آورد  حالت رواني آزاردهنده در بين جامعه ايرانيها و خارجيهاي شـهر بـه وجـود مـي                

ي قبل برق نرفت؛ ولي، گزارشي دربـاره نـوار صـداهاي تظـاهرات و          برخالف شبها  78دسامبر  
در طول هفته پيش گزارشات تأييد نشده متعددي به دستمان رسيده كـه             . تيراندازي واصل نشد  

ولي اين اولين بار است كه يكي از منابع مورد اعتماد           . دهند  خريد كفن به طور وسيع را خبر مي       
هـا را بـه عالمـت         احتمـاالً تظاهركننـدگان ايـن كفـن       .  است نيز اين مطلب را به اطالع رسانده      

  .  خواهند پوشيد78 دسامبر 11 و 10طلبي در روزهاي عزاي بسيار عميق  شهادت
توزيع گـزارش شـده نوارهـاي كاسـتي كـه           . البته رسم سنتي عزاداريهاي مذكور اين نيست      

تـوان   باشـند، را نمـي    مـي 78 دسامبر 11حاكي از احتمال وقوع اقداماتي عليه خارجيان در روز         
به عالوه، با توجه به نـاداني و پـذيرش شـايعات در بـين        . اهميت شمرد   تحت عنوان شايعه، بي   

ناراضيان مذهبي از هر دسته و گروه، حتي اگر ثابت شود كه ايـن مطالـب دروغ بـوده، ممكـن                     
 11 تـا    9روزهاي  دولت ايران اعالم كرده كه      . است گروهي پيام مذكور را به مورد اجرا گذارند        

 كه امسال مـصادف بـا       در حالت عادي فقط روز عاشورا     .  تعطيل رسمي خواهند بود    78دسامبر  
  . دسامبر شده، تعطيل رسمي است11
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  استفاده محدود اداري
  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  669031078: شماره گزارش

    تهران،اييدفتر تحقيقات ويژه نيروي هو: از
   واشنگتن،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  گروههاي آشوبگر محلي: موضوع
ري و   شركت هوافضايي گرومن، در اصفهان محل امـور ادا         2ساختمان شماره   : ـ خالصه 16
ايـن حادثـه مجروحـي در پـي         .  توسط تظاهركنندگان به آتش كشيده شـد       AFOSI 7201منطقه  
  .نداشت
  )بندي بدون طبقه: (جزيياتـ 22

اين گزارش حاوي اطالعات بررسي نشده است، طرحها و سياستها را نبايد فقط با تكيه بـر                 
  .اين گزارش تهيه كرد يا تغيير داد

 گروهي از تظاهركنندگان به ساختمان شـركت هـوا          78  دسامبر 8 روز   12:45حدود ساعت   
با توجه بـه خُلـق و خـوي زشـت     .  نزديك شدند  AFOSI 7201 و ناحيه    )GAC(فضايي گرومن   

 جهـت مـسدود كـردن       GAC و يكي از كاركنـان شـركت         OSIجمعيت مذكور يكي از مأمورين      
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پنج دقيقه قبل از رسـيدن جمعيـت، مـشاهده شـد كـه مـأمورين                . ركت كردند درب ورودي ح  
با ايـن حـال زمـاني كـه جمعيـت بـه اطـراف               . شهرباني ايران مشغول وارسي ساختمان هستند     

ها و دو پاسباني كه معموالً حفاظت از ساختمان را به عهده دارنـد در            ساختمان رسيد اين پليس   
  .محل نبودند

 نفر تخمين زده شدند با استفاده از آجرهاي يك سـاختمان در             200 تا   100جمعيت كه بين    
  . را سنگباران كردندGAC قرار داشت، ساختمان GACدست ساخت كه در نزديكي 

 كـه در  OSI و دو مـأمور  GAC آمريكايي در ساختمان بودنـد، شـش كارمنـد        8در اين زمان    
ها به طبقـه دوم    از پلهGACيتي يكي از مأمورين به همراه مسئول امن.  هستند7201خدمت ن ـ  

 بـه طبقـه اول رفتـه و وارد          GACمأمور ديگر همراه پنج كارمند      . رفتند تا صحنه را بررسي كنند     
اطاق ارتباطات شركت شدند، اطاقي كه فاقد پنجـره اسـت، و بـا ادامـه سـنگباران در همانجـا                     

ـ      با توجه به ميزان آجرهايي كه از ميان پنجره         .ماندند كردنـد    ه داخـل پـرواز مـي      هاي شكـسته ب
حمله بـا سـنگ و      .  نفر در پرتاب سنگ شركت فعال دارند       200 تا   100شد كه بين      مشخص مي 
هاي ساختمان نابود شـده   در پايان اين مدت تمام پنجره.  دقيقه طول كشيد15 تا 10آجر حدود   

راب كـرده و    آنگاه تظاهركنندگان مهاجم وارد ساختمان شده و تابلوها و ديوارهـا را خـ             . بودند
پس از برپايي آتش تظاهركنندگان درب اطـاق ارتباطـات را شكـستند تـا بـه           . آتشي برپا كردند  

در اين حال شش آمريكايي كـه در طبقـه پـايين بودنـد بـا                . جاي هيزم مورد استفاده قرار دهند     
آنهـا بـا گـذر از چنـد حيـات           . استفاده از يك خروجي در پشت ساختمان، آن را ترك كردنـد           

 از ديوار بلندي باال رفته و نردبان را هم پشت خود باال كشيدند، سپس بـه منـزل يـك                     خلوت،
ايراني پناهنده شدند و صاحبخانه يك ساعت آنها را پناه داد، تا اينكه ايرانيهـا درب منـزل او را                    

در اين حال، دو آمريكايي ديگـر كـه روي           .ها آنجا هستند يا نه    آمريكاييكوبيدند و پرسيدند آيا     
ت بام مانده بودند، مشاهده كردند كه مهاجمين با سنگ و چوب مشغول شكستن موانـع در                 پش

اي شـدند و ديدنـد        آنها همچنين متوجه آتش برافروخته     .جلوي درب ورودي ساختمان هستند    
 و نماينده امنيتـي     OSIمأمور  (در اين هنگام، دو نفر      . رسند  هاي آتش تا به سقف هم مي          كه زبانه 

GAC (   ها را در خانه فرد ايراني ديـده        آمريكاييآنها ساير   . بامها زدند   فرار از طريق پشت   دست به
عقيده بر اين است كه بعضي از جمعيت اين دو نفر را به             .و براي امنيت خود به آن سوي رفتند       

در حـين   .اند، زيرا حدود بيست نفر فريادكشان به آنجا آمدنـد          هنگام ورود به منزل مذكور ديده     
از ( نيـز مجـروح شـد        OSI پيچ خورد و پـاي مـأمور         GAC فرار مچ پاي كارمند زن       تالش براي 

هاي مذكور پس از مخفي شدن در زيـر         آمريكايي). ميزان دقيق جراحت اطالعي در دست نيست      
زمين آن منزل به مدت يك ساعت، با استفاده از نردباني به يك حياط خلوت مجاور نقل مكان                  

 كه در پاركينگ ساختمان شماره OSIاتومبيلهاي متعلق به دو مأمور  كردند، و سپس با استفاده از       
2 GAC اي سرباز ايرانـي را يافتنـد و آنهـا،      از آسيب دور مانده بودند از محل خارج شدند، عده

 2اره ساختمان شم.  اسكورت كردندهشت آمريكايي مذكور را تا كنسولگري آمريكا در اصفهان   
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GAC                       در اثر آتش كامالً ويران نشده است، ولـي بخـش جنـوبي آن نيمـه سـوخته شـده و دود 
  .فراواني كه در اثر آتش به وجود آمده مابقي ساختمان را دچار خسارت نموده است

، قــبالً هــم دو بــار ديگــر مــورد حملــه  2 شــماره GACســاختمان :  تهيــه كننــدهنظريــات
 3در روز ). اند هر دوي اين موارد قبالً گزارش شده     . (رفته است انداز قرار گ    تظاهركنندگان سنگ 

 نفـر در سـاختمان بودنـد، ولـي          8اگر چه   .  هم اين محل شاهد تظاهرات آرامي بود       78دسامبر  
اند   اند دو نفر سعي كرده تا جلوي آنها را بگيرند، احتماالً فكر كرده              تظاهركنندگان كه شاهد بوده   
نيروهاي ناراضي هميشه مخالفـت خـود را بـا سـفارش       . ن هستند فقط همان دو نفر در ساختما     

جـاي ترديـد بـسيار      . انـد    بيان داشته و آن را يك اسراف مالي شـمرده           گرومن F-14هواپيماهاي  
در . انـد    اطـالع داشـته    GAC در محل شركت     AFOSIاست كه تظاهركنندگان از وجود ساختمان       

اي ايران اين اولين مورد حمله و تخريب ساختماني است كه انحصاراً در اختيـار    جريان ناآراميه 
آيا ساير شركتهاي آمريكايي هـم مـورد حمـالت مـشابهي قـرار خواهنـد             . ها قرار دارد  آمريكايي

  .گرفت يا نه، بايد صبر كرد و ديد
  

  275سند شماره 
  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  خيلي محرمانه

   40238 ـ  پاريس،اسفارت آمريك: از
  1873  ـ.آني. سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  1978 دسامبر 7 مورخ  هارتمن/مكالمه تلفني بارتولومو: مرجع
   رسانده شود آقاي بارتولومواز وزارت به شوراي امنيت ملي
  استراتژي فرانسه در قبال خميني: موضوع

 ، از كاخ اليزه   به تازگي گزارش جامعي در مورد سياست فرانسه در قبال خميني          : ـ خالصه 1
خواهند حداكثر تـالش خـود را در كمـك بـه دولـت ايـران و                 فرانسويها مي . ايم  دريافت نموده 

آنها اخيـراً اعمـال فـشارهاي       .  به خرج دهند   برانگيز توسط خميني    ممانعت از ايراد بيانات تشنج    
. كنند كه اين كارشان وي را خـاموش سـازد           اند، اما گمان نمي      افزايش داده  خويش را بر خميني   

اند، ولي در حال حاضر معتقدند كه اين عمل تـأثير             آنها مسئله اخراج وي را از نظر دور نداشته        
باري بر اوضاع داخلي ايران خواهد داشت، چون در آن صورت جناح مخالف شاه ادعا                 مصيبت

.  را از آن كـشور اخـراج نمايـد    فـشار آورده تـا خمينـي   ت ايران به فرانـسه   خواهد كرد كه دول   
 از آن كشور اخـراج شـود ممكـن اسـت وارد             نگراني ديگر فرانسويها اين است كه اگر خميني       

به طـور خالصـه     . تحريكات خويش آزادي عمل بيشتري بدهد     كشوري شود كه به او در انجام        
 بايد گفت كه از نظر فرانسويها معماي موجود عبارت از ضرورت اعمال فشار بيشتر بر خمينـي       
. به منظور ساكت ماندن است، بدون اينكه موجبات تحريك ناآراميهاي بيشتر در ايران پديد آيد              

 هـر    و به طور غيررسمي اظهار داشت در صورتي كه دولت آمريكا           شخصاًما در كاخ اليزهمنبع 
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 از شنيدن آن اسـتقبال       چگونه عمل نمايد داشته باشد كاخ اليزه       پيشنهادي در زمينه اينكه فرانسه    
  .پايان خالصه. كند مي

 الملل كـاخ اليـزه      هاي فزاينده در ايران، مشاور سياسي از عضو امور بين           با توجه به تشنج   ـ  2
مشاور .  مطالبي را در اختيار وي قرار دهد        با خميني  خواست تا در رابطه با طرز برخورد فرانسه       

ايـم مبنـي بـر اينكـه          اي دريافـت داشـته      كننده   كه ما گزارشات نگران    سياسي خاطرنشان ساخت  
 طي تماسهاي تلفني با پيروان خويش در ايران از آنها خواسته اسـت كـه بـه گـردآوري                    خميني

انـي  سالح بپردازند زيرا در چند روز آينده به آنها نياز خواهنـد داشـت و تأكيـد نمـود كـه نگر         
مشاور سياسي اظهار داشـت     . واشنگتن در رابطه با اوضاع داخلي اين كشور افزايش يافته است          

 نيـز   كه صحبتهاي وي غيررسمي بوده و دستوري در اين زمينه دريافت نداشته است، مقام اليزه              
وان معتبر تلقي   ت  سخنان و مطالب وي را در عين غيررسمي بودن، مي         . به همين ترتيب پاسخ داد    

  .نمود
مرحلـه اول  .  داراي سه مرحله بوده است در قبال خميني گفت سياست فرانسه ـ مقام اليزه  3

 وارد  از طريق تلكس خبري اطالع حاصـل نمـود كـه خمينـي           زماني آغاز شد كه دولت فرانسه     
منبع ما با به ياد آوردن مورد ابو داود، ابتدا قصد داشت راهي بـراي اخـراج                 .  شده است  فرانسه

ديـد رسـمي از برزيـل      وي در آن زمان با ژيسكارد كه سرگرم باز        .  بيابد  از فرانسه  فوري خميني 
امـا  . العمل مشابهي را از خود نـشان داد    نيز عكس  بود در همين رابطه تماس گرفت و ژيسكارد       

داشت، متأسفانه دولت ايران پاسپورت و        بنا به گفته منبع ما كه به تلخي اين مطلب را اظهار مي            
توانـست     نمـي   قرار داده بود، و به همين دليـل دولـت فرانـسه            مدارك منظمي در اختيار خميني    

 كـه آن هـم از       دستور بعدي ژيـسكارد   . تحت پوشش يك بهانه قضايي از شرّ وي خالصي يابد         
.  بمانـد بايـد سـاكت شـود        در فرانـسه   بخواهـد    برزيل صادر شده بود، اين بود كه اگر خمينـي         

 به منظور ساكت    بنابراين مرحله اول كه تنها چند روز بيشتر دوام نيافت، اعمال فشار بر خميني             
  .نگاه داشتن وي بود

ن سـفارت   العمل جناح مخـالف دولـت ايـران پوشـاند           ـ بنا به گفته اين منبع، اولين عكس       4
 به آنها رسيد و جناح مخالف نيـز در همـين            هاي گل بود چون فرانسه       با دسته   در تهران  فرانسه

در نتيجه وزير دربار شاه به سفير       . العمل شديداً ضدفرانسوي از خود نشان داد        رابطه يك عكس  
العمل مـشكالتي بـراي دولـت ايـران پديـد آورده اسـت، وزيـر از                   اين عكس  گفت كه    فرانسه

فرانـسويها نيـز    .  شد بيشتر در برخورد با خميني    » پذيري  انعطاف«فرانسويها خواستار نشان دادن     
نـد كـه   موافقت نموده مرحله دوم سياست خويش را كه تا هفته گذشته ادامـه يافـت آغـاز كرد          

 و در عين حـال      در جهت مجاز شمردن سخن گفتن خميني        اصلي آن تالشهاي فرانسه    صشاخ
  .متقاعد ساختن وي به اجتناب از دعوت به خشونت بود

 خواست تـا فعاليتهـاي   ـ در پايان هفته گذشته دولت ايران براي اولين بار از دولت فرانسه         5
منبع ما در مورد نحوه طرح اين درخواست چندان مطلع نبود، وي تنها             . محدود سازد   را خميني
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به گفتن اين مطلب اكتفا كرد كه اين درخواست به طور غيرمستقيم ولي به نحوي مطرح گرديد                 
پـس از   . گذاشـت   شـك و ترديـدي را بـاقي نمـي         كه در مورد ماهيت اعتباري آن جـاي هـيچ           

 را  مرحله سوم و كنوني سياست خويش در قبال خمينـي        درخواست دولت ايران، دولت فرانسه    
آنهـا مـديركل امـور      . اشـد ب   مـي  آغاز كرد كه شاخص اصلي آن افزايش اعمال فشار بر خمينـي           

.  فرستادند تا موضع رسمي دولت را بـه اطـالع وي برسـاند             را نزد خميني  ) چاپهژان  (كنسولي  
 يكي اينكه دولت ايران خواستار انجام اقدامي در ايـن زمينـه شـده             :  دو علت داشت   اعزام چاپه 

بنـا بـه    .  از پيروانش افزايش چشمگيري يافته بـود       بود و ديگر اينكه ميزان درخواستهاي خميني      
 به طـور علنـي      گفته منبع ما اين اعالم مواضع حاوي همان مطالبي بود كه توسط دولت فرانسه             

پس از تماس چايه، دولت ايران تماس مستقيمي .  بوداهميت آن در بيان آن نهفته. بيان شده بود  
با فرانسويها نداشته است اما ظاهراً به تشويق دولت مطالـب تـشكرآميزي در همـين رابطـه در                   

منبع مـا در  . مطبوعات ايران درج شده، كه بنا به گفته منبع ما بدون ظرافت و مهارت بوده است       
تـري را در       سياست سخت  گويد كه فرانسه     مخالف در ايران اكنون مي      افزود كه جناح   كاخ اليزه 

 اتخاذ نموده است، وي اين گفته را انكار نمـود، چـون در محتـواي مواضـع چايـه       قبال خميني 
  .مطلب جديدي گنجانده نشده بود

 را ممنـوع     انجام هرگونه مصاحبه توسـط خمينـي       گيري چايه، فرانسويها    ـ عالوه بر موضع   6
اعالم كرده و براي كاهش ميزان ارتباط وي با پيروانش در چهارچوب نظام دموكراتيك خويش               

 نيـز در حـال حاضـر در         همچنين يكي از اعضاء كابينه اردن     . اند  روشهاي مختلفي به كار گرفته    
  . شده استتري در قبال خميني برد و خواستار اتخاذ روش معتدل مي  به سر يسپار

بنـا  ( دسامبر آغاز خواهد كـرد       11 را در تاريخ      نيز سفر رسمي خويش به فرانسه      حسين  شاه
، و احتمـاالً از  ) اين موضـوع را تأييـد ننمـود    ولي منبع ما در اليزه  به اظهارات مطبوعات فرانسه   

 با صراحت اظهار داشت كه به       مقام اليزه .  خواستار پيشه ساختن همين رويه خواهد شد       خميني
 اشت كه اين امر بتواند بـه طـرز مـؤثري از جـار و جنجـال خمينـي                  توان انتظار د    نظر آنها نمي  

اند و در صورتي كـه وي   فرانسويها مسئله اخراج وي از اين كشور را از نظر دور نداشته         . بكاهد
تـه  ليكن بنا بـه گف . مستقيماً خواستار توسل جستن به خشونت شود، وي را اخراج خواهند كرد   

ترسند كه مبادا اين راه چـاره يعنـي اخـراج بـيش از خـود مـشكل، بـه                      اين منبع فرانسويها مي   
 سبب ترس و نگراني فرانـسويها شـده         عدر رابطه با اخراج، دو موضو     . وخامت اوضاع بيانجامد  

موضوع اول اين است كه شايد مخالفين موجود در ايران چنين ادعا كنند كه دولت ايران                . است
توانـد بـه       خالصي يابد، كـه ايـن موضـوع مـي          ويها فشار وارد آورده، تا از شر خميني       به فرانس 

 بتواند به سـهولت در كـشور   موضوع دوم اين است كه خميني. تضعيف موضع شاه منتهي شود   
ورهاي عربي تندرو باشد ـ و به اين ترتيـب بـيش از    ديگري مستقر شود ـ كه شايد يكي از كش 

 تأكيـد نمـود     رابط ما در كاخ اليزه    .  براي ايراد بيانات خويش آزادي عمل به دست آورد         فرانسه
 ان اسـت و دولـت فرانـسه       ر حفـظ آرامـش داخلـي در ايـ         ع از نظر فرانـسه    وترين موض   كه مهم 
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بـا ايـن وصـف ايـن        . خواهد اقدامي در جهت در تنگنا قرار گرفتن دولت ايران انجام دهد             نمي
وي گفت دولت ايران با ارائه تمام . كرد منبع از نحوه برخورد دولت ايران با اين مسئله انتقاد مي      

 اشـتباه   پاسپورتي براي ورود و اقامت وي در فرانسه        از جمله    مدارك حقوقي مورد نياز خميني    
  .بزرگي را مرتكب شده است

از .  قرباني ماهيت دموكراتيك نظام حكومتي خويش گرديـده اسـت          ـ بدين ترتيب فرانسه   7
ن طرف ديگر، بنا به گفته منبع مـا، دولـت ايـران تمـام امكانـات الزم بـراي ممانعـت از رسـيد         

.  به پيروانش در ايران را مانند سانسور مطبوعاتي و طرق ديگـر در اختيـار دارد                نظريات خميني 
، تمـام نـسخ      را مطرح كرد كه از زمان بيمار شـدن بومـدين           او به عنوان يك نمونه بارز الجزاير      

وي بـا اظهـارات مـا مبنـي بـر اينكـه دولـت ايـران از                  . آوري كرده است     را جمع  نشريه لوموند 
العمل جناح مخالف در صورت مبادرت به اين اقدام ترس دارد، موافقت نمـود و گفـت                   عكس

  .تواند به عنوان پيشنهاد تلقي گردد اظهارات وي در مورد ايران تنها جنبه اظهارنظر داشته و نمي
در رابطه با خواسـت دولـت ايـران و تجزيـه و              (ر خاتمه منبع ما تأكيد كرد كه فرانسه       ـ د  8

دهد تـا عـالوه بـر كمـك بـه             حداكثر تالش خود را انجام مي     ) تحليل خويش از اوضاع جاري    
وي .  اسـتفاده كنـد    يش از فرانسه   براي تحقق مقاصد خو    دولت ايران مانع از آن شود كه خميني       

 در اين مرحلـه از سياسـت خـويش          در خاتمه اظهارات خويش صريحاً گفت كه دولت فرانسه        
 آمـاده پـذيرش و      و شخصاً افزود كـه كـاخ اليـزه        . داند از كجا بايد كار خويش را آغاز كند          نمي

                                                                              .باشد  در همين زمينه ميت آمريكااستماع پيشنهادات دول
  هارتمن
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  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  خيلي محرمانه
   آلمان،سرفرماندهي نيروهاي آمريكا: به  10737ـ   آتن،سفارت آمريكا: از

  راهنماي امور عمومي براي عزيمت وابستگان وزارت دفاع: موضوع
ـ ما كامالً متوجه حساسيت اشاره شده در تلگرام مرجع پيرامون راهنمـاي امـور عمـومي                 1

ست به پرسشهاي مطبوعات يوناني، كشور ثالث و مطبوعـات          هستيم، ولي اين سفارت مجبور ا     
تـوانيم سـئواالت در مـورد حـضور           مـا نمـي   . آمريكايي در رابطه با اين موضـوع، پاسـخ دهـد          

 بـراي خـروج از       و يا عبور تعدادي از آمريكاييان از خاك يونـان          شهروندان آمريكايي در يونان   
ما معتقديم تـالش جهـت انجـام چنـين امـري،            . گيريم و يا از كنار آن بگذريم      ايران را ناديده ب   

  .شات مخابره شده، نتايج معكوس به بار خواهد آوردرخصوصاً در رابطه با گزا
 ـ بنابراين، ما تصميم داريم به سئواالت مشروعي كـه پيرامـون ايـن اتبـاع ايـاالت متحـده                 2

البته ما به رهنمودهاي .  در امنيت به سر ببرنددهيم كه قرار است در يونان     گردد پاسخ     مطرح مي 
 و وزارت خارجه تكيه خواهيم داشت و از هرگونه اظهارنظر پيرامون اوضاع ايران              وزارت دفاع 
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  .آيند  ميتأكيد ما تنها بر آن افرادي خواهد بود كه به يونان. خودداري خواهيم كرد
ـ جهت اطالع دريافت كننده، ذيالً سئواالت و پاسخهايي كه جهت اسـتفاده در پاسـخ بـه                  3

  .آيد ايم، مي سئواالت احتمالي تهيه كرده
  :شروع سئواالت و پاسخها

  آيند؟  ميس ـ آيا اتباع آمريكايي از ايران به آتن
جمهور تصميم گرفته است كه       نبه اعالم كرد، رئيس   ـ همانطور كه وزارت دفاع روز پنجش       ج

توانند ايران را بـه خـرج دولـت ايـاالت              و سفارت مي   هاي پرسنل نظامي اياالت متحده      خانواده
  . يكي از مقصدها خواهد بود ترك كنند و آتنمتحده

   با اين طرح موافقت كرده است؟س ـ آيا دولت يونان
ما اين احتمال را با دولت يونان كه حداكثر همكاري را در توافق با صـدور اجـازه                  . ـ بله  ج

  .ايم  نشان داده، به بحث گذاردهورود ايشان به يونان
  رك كنند؟ به اين افراد توصيه كرده ايران را تس ـ آيا سفارت آمريكا

انـد، كـامالً شخـصي و         تصميم آنان كه تخليه وابستگان خود از ايران را برگزيـده          . ـ خير  ج
  .داوطلبانه بوده است

  مانند؟  ميس ـ اين افراد چه مدتي در يونان
دانيم، ولي انتظار داريم كه توقف ايـشان در اينجـا مـوقتي بـوده و                  ـ ما به طور دقيق نمي      ج
  . ايران بازگردندبعداً به

   خواهند آمد و وضعيت آنان چگونه خواهد بود؟س ـ چند نفر به آتن
دانيم تعداد آنان چند نفر خواهد بـود، ولـي بـه محـض دسترسـي بـه ايـن           ـ ما هنوز نمي    ج

اده خواهـد   آيند، ويـزاي توريـستي د        مي به تمام آنان كه به يونان     . اطالعات، اعالم خواهيم كرد   
  .شد

  س ـ آيا ما خواهيم توانست با آنان مالقات و گفتگو كنيم؟
  .ج ـ آنان آزاد خواهند بود با هر كس كه بخواهند، از جمله خبرنگاران، ديدار و گفتگو كنند

  توانيم با آنان تماس بگيريم؟ س ـ چگونه مي
  .ج ـ از طريق اين دفتر

  س ـ اولين گروه كي وارد خواهند شد؟
 هنوز اطالعات دقيقي در مورد پرواز آنان نداريم ولي به محض كسب اطالع به شما ج ـ ما 

  .خواهيم گفت
  س ـ آنان چگونه وارد خواهند شد؟

ج ـ اطالعات ما حاكي از آن است كه اكثر آنان از طريق شركتهاي هواپيمايي تجارتي سـفر   
  . به آتن بياينداالت متحدهخواهند كرد ولي ممكن است برخي از آنان با هواپيماهاي نظامي اي

  پايان سئوال و جواب
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  277سند شماره 
  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  خيلي محرمانه

  684657478ـ   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به

  وضعيت در تهران: عنوان
 از  اين گـزارش حـاوي اطالعـاتي پيرامـون اوضـاع تهـران            ): بندي  بدون طبقه (ـ خالصه   16

  .باشد  مي78 دسامبر 8 روز 1200 الي ساعت 78 دسامبر 7 به وقت محلي روز 1200ساعت 
  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22

 و حومه آن بالنسبه آرام بوده است كه بخـشي از ايـن   الف ـ طي اين مدت اوضاع در تهران 
 بـوده و بخـشي ديگـر بـه          امر ناشي از كاهش معمول فعاليتهاي تجاري در تعطيالت آخر هفته          
  .خاطر باران شديدي است كه در طي اين مدت ادامه نداشته است

طي اين مدت فعاليتهاي ضدآمريكايي و : ب ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي و ضدديگر خارجيان 
سه مورد تهديد و سـه   . ضدديگر خارجيان در يك سطح متوسط رو به كاهش ادامه داشته است           

) 1: (تهديدات عبارت بودند از تماسهاي تلفني به شرح ذيـل         . استمورد اقدام عملي ثبت شده      
:  يك تلفن كننده ناشناس بـه يـك سـپهبد آمريكـايي گفـت      78 دسامبر   7 روز   1400در ساعت   

 يك ناشناس در گفتگوي تلفنـي       78 دسامبر   8 روز   1030در ساعت   ) 2(».آيم بكشمت   دارم مي «
ا خـواهم   و ر مـن تمـامي خـانواده تـ       «: تبه همسر فرمانده عمليـات دفتـر وابـسته دفـاعي گفـ            

. گذاري شده است     بمب  در تهران  همچنين تهديد شد كه ترمينال اتوبوسراني الكهيد      ) 3(».كشت
زا و يـك مـورد        هـاي آتـش     سه مورد اقدام عبارت بودند از دو مورد تالش براي پرتـاب بمـب             

 روز 2150يك بطري مشروب كه با روغن بنزين پر شده بود در ساعت          ) 1.(مواجهه با جمعيت  
.  به داخـل پرتـاب شـد       ، از طريق پنجره بسته اقامتگاه وابسته هوايي اياالت متحده         78 دسامبر   7

جز شكسته شدن شيشه هـيچ خـسارت و جراحتـي     . بطري يادشده فتيله نداشت و مشتعل نشد      
  به سوي اقامتگاه وابسته هـوايي انگلـيس        78 دسامبر   7 روز   18:45در ساعت   ) 2(.وارد نگرديد 

در اين مورد نيز شيشه مشروب استفاده شده بود ولي مشتعل نـشد             . زا پرتاب شد    نيز بمب آتش  
 7 روز   1300سـاعت   ) 3.(و خسارات جزئي به بار آورد ولي به كـسي جراحتـي وارد نگرديـد              

حـدود  (رث از سوي جمعـي از همـسايگانش   و  غيرنظامي آمريكايي به نام ويث يك 78دسامبر  
گفتند  جمعيت مي. كشي كند كرد از منزلش اسباب   تهديد شد چرا كه او تالش مي      )  نفر 20 تا   15

  .ث اثاثيه منزل را دزديده و غيرهور كه آقاي ويث
ها و تهديـداتي   ث نيز طي چند ماه گذشته هدف چنين توهين      ور  همسر آمريكايي آقاي ويث   

  .قضيه را حل كرد)  دالر190( ريال 13500نهايتاً پرداخت . قرار گرفته بود
طي اين مدت فعاليتهاي ضدشاه ادامه داشته ولي از شدت : ـ فعاليتهاي ضدرژيم و ضدشاه ج
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در . ته موجب دوره بسيار آرامـي گرديـده اسـت     باران و تعطيالت آخر هف    . آن كاسته شده است   
 برق در بخشهايي از شهر قطع شد و صـداي تيرانـدازيهاي       2150خالل ساعات شب از ساعت      

شد، البته گزارشي در مورد تيراندازي متقابل دريافت  اي در چندين منطقه شهر شنيده مي     پراكنده
بامي زيادي وجـود داشـته    ي پشتشب گذشته به خاطر بارش باران شديد، فعاليتها      . نشده است 

اي از تظاهرات وجود داشته كه طبـق گزارشـات بـه دنبـال تيرانـدازي،                  موارد تأييد نشده  . است
  .اند پراكنده شده

  د ـ اقدامات امنيتي دولت
كنـد     حكومت نظامي را منتشر كرد كه تأكيد مي        23طي اين مدت دولت اعالميه شماره       ) 1(

ايـن اعالميـه همچنـين مـشروحاً بـه          . وجه تحمل نخواهد شد     يچگردهمايي غيرمجاز افراد به ه    
ريزي شده اسـت       برنامه 78 دسامبر   10طرحهايي كه براي يك راهپيمايي بزرگ در روز يكشنبه          

  . پردازد مي
كند كه در تظاهرات مزبور شركت نكرده و فريب تاكتيكهاي            اين اعالميه به مردم توصيه مي     

مردان چادر بـه سـري كـه اسـلحه حمـل            : گردد، نخورند   ر مي اپوزيسيون را كه شامل موارد زي     
آيند، پرتاب نارنجك  كنند، افرادي كه يونيفورم سربازان را به تن داشته و به ميان جمعيت مي      مي

سوزي در طي مسير، حمله بـه سـربازان، اسـتفاده از ضـبط صـوت جهـت                    به ميان مردم، آتش   
ون اشتباه گرفته شـود، قـرار دادن كودكـان و           تقويت صدا، ريختن رنگ قرمز در جويها كه با خ         

كنند و نهايتـاً قطـع بـرق و           پوش كه تابوت خالي حمل مي       زنان در جلوي جمعيت، مردان كفن     
  .تلفن
گزارش رسيده كه نقل و انتقال سالح در مناطق شـمالي شـهر طـي سـاعات برقـراري                   ) 2(

  . مقررات منع عبور و مرور ادامه داشته است
رسـد اكثريـت      به نظر مي  . پوشي را در اطراف سفارت نديده است        چ زره مأمور گزارشگر هي  

  .اند  اين نوع خودروها در مناطق شمال شرقي شهر نگاه داشته شده
 نيروهـاي   78 دسـامبر    8 روز   0030كنـد كـه از سـاعت          يك افسر سفارت گزارش مـي     ) 3(

راف سـفارت عبـور و      حكومت نظامي تقريباً يك اتومبيل از هر پنج اتومبيلي كه در منـاطق اطـ              
معلوم نيست اين اقدام تا چه حد در سطح         . نمايند  كنند را متوقف ساخته و بازرسي مي        مرور مي 

  .شهر گسترده است
 روز 0800 از سـاعت  سفارت اياالت متحـده : اياالت متحده] مأمورين[ ـ تخليه وابستگان   ه

ررسي اسامي وابستگان پرسنل نظامي و پرسنل سفارت را جهت اعزام ايشان به نقاط        دسامبر ب  8
  .  شروع كرده است و اياالت متحدهامن در اروپا

 وابـسته نظـامي،      به جـز خـانواده     تمامي وابستگان پرسنل دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده       
 78 دسـامبر    9 و   8 و همسر متخصص اطالعات نيروي زميني در روز          AARMAهمسران پرسنل   

 امـر   جزييـات پيام محتوي   . آنها با بازگشت ثبات باز خواهند گشت      .  را ترك خواهند كرد    تهران
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  .ارسال خواهد شد
رسد حالت شهر عـصبي        به نظر مي   با نزديك شدن برهه حساس عاشورا     : كننده  ات تهيه نظري

تـوان از خـونريزي و ويرانيهـاي عمـده            و هيجان زده بوده و در عين حال اميدوار است كه مي           
  . جلوگيري كرد

 ترتيب داده شده معلوم     78 دسامبر   10موضع دولت در برابر راهپيمايي بزرگي كه براي روز          
شايد وضعيت جـوي    . وجود دارد » مصالحه«عي  نيست ولي صحبتها و اميدواريهايي در مورد نو       

اي بر ميزان فعاليتهاي چند روز اخير داشته باشد، ولـي در عـين حـال ايـن كـاهش                      تأثير عمده 
  .تواند آرامش قبل از طوفان بوده باشد فعاليتها مي
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  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  خيلي محرمانه
  6846057578  ـران ته،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به

  دستگيري مخالفان: موضوع
 ناراضي ايراني و    3يرامون دستگيري   اين گزارش اطالعاتي پ   ) بندي  بدون طبقه : (ـ خالصه 16

  .دهد توقيف نوشتجات ضدرژيم ارائه مي
  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22

، مأمور گزاشگر شاهد دستگيري سه تـن از         78 دسامبر   8 به وقت محلي روز      15:05ساعت  
سه نفر .  بود و روزولتجمشيد اه تختر سر چهارمخالفين توسط واحدهاي حكومت نظامي در

مرد يادشده به دنبال اجراي تكنيك بازرسـي دفعـي اتومبيلهـا كـه از امـروز توسـط واحـدهاي          
شـدگان سـه مـرد ايرانـي          بازداشت. حكومت نظامي به اجراء گذاشته شده است، دستگير شدند        

 سفيد مرتب و كوتاهي داشت  ترين ايشان ريش مسن.  سال داشتند35 و  40،  55تقريباً  بودند كه   
هيچكدام از ايشان از هنگام توقف تـا هنگـامي          . اي داشتند   و دو نفر ديگر ريش چهار پنج روزه       

افراد در مقابل ديوار سفارت به صـف        . كه با دستبند برده شدند مقاومتي نكرده و چيزي نگفتند         
به آنـان گفتـه شـد تمـام جيبهـاي خـود را خـالي كننـد و كفـشها و                      . ي گرديدند شده و بازرس  

. ً بازرسي و به نقطه ديگـري بكـسل شـده اسـت            اتومبيل آنان كامال. جورابهاي خود را درآورند
  :مأمور گزاش اقالم زير را ديد كه از اتومبيل برداشته شد

  . نوشته شده استكه توسط خميني)  صفحه400حدود (ـ يك كتاب قطور فارسي 1
  .تراكتهاي ضدشاه و ضدرژيم)  عدد75 تا 50هر بسته حدود (ـ چندين بسته 2
  .شد نشانگر كشتار تظاهركنندگان است  تايي عكسهايي كه ادعا مي50ـ يك بسته حدوداً 3
  .ـ چندين پوستر بزرگ رنگي4
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  .زهايي روي آن نوشته شده بود يك پرچم قرمز كه با رنگ سفيد چي  ـ5
  ).مقصود نامعلوم( ـ ليستي از افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي 6
داد كه راهپيمايي با اجتماع در اطـراف بنـاي            ـ نقشه نشان مي    ـ نقشه مسير يك راهپيمايي    7

تاريخ . كند  ه داخل مركز شهر ادامه پيدا مي       شروع شده و سپس به سمت شرق و ب         يادبود شهياد 
. شـدگان از نظـر فيزيكـي بـدرفتاري شـد            تنها با يك تـن از بازداشـت       . راهپيمايي معلوم نيست  

سربازان وظيفـه كـه در يـك        . چندين بار يك افسر پليس به صورت و پس گردن وي سيلي زد            
 كرده و از مأمور گزارشگر      كاميون در جلوي سفارت مستقر بودند آشكارا اين شكل رفتار را رد           

  .شود  نيز چنين رفتاري ديده ميپرسيدند كه آيا در اياالت متحده
  ) براي بيگانگانرؤيتغيرقابل  ـ محرمانه: (كننده تهيه نظريات

نيروهاي پليس بـا مركـز بـاالتر    .  را بسيار خوب انجام داد  و تجسس  پليس مراحل بازداشت  
 دقيقـه بـه صـحنه       10 تـا    5و يك سرگرد پليس براي تسريع امور خود را ظرف           تماس گرفتند   

كننده گزارش موفق نشد يك       تهيه. موادي كه در صحنه حادثه پيدا شد فوراً ضبط گرديد         . رساند
  .كپي از آن تهيه كند

  
  279سند شماره 

  1357 آذر 17 ـ 1978 دسامبر 8  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  310402  ـسي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 8، 35گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
.  بـود   در اصـفهان   ترين حادثه امروز حمله به يك ساختمان دفتر شـركت گـرومن             ـ جدي 1

تدا با سنگ به سـاختمان حملـه كـرده، سـپس آن را بـه آتـش                  حدود دويست تظاهركننده در اب    
شش كارمند گرومن و دو پرسنل دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي از ساختمان كه به               . كشيدند

وسيله آتش ويران شد خارج شده و بدون آنكه آسيبي به آنهـا برسـد از دسـت جمعيـت فـرار                      
  .كردند
دولـت از يـك درگيـري خـونين طـي           ـ شواهدي در دست است كه مخالفـان مـذهبي و            2

ظاهراً دولت نظامي منع قبلي در مورد مراسم مـذهبي          . كنند   دسامبر پرهيز مي   11 و   10روزهاي  
افـرادي كـه مـشكل ايجـاد        «روزهاي يكشنبه و دوشنبه را برداشته و از عزاداران خواسته است            

 بعـد   11 بـه    9روزها از   شروع مقررات منع عبور و مرور در آن         . را از خود دور سازند    » كنند  مي
آميـز   گردد، ولي اين احتمال وجود دارد كه حتي در يـك تظـاهرات مـسالمت           ازظهر موكول مي  

تواند بـه    وجود داشته باشد كه اين امر مي   پرچمها و شعارهاي ضدشاه و به طرفداري از خميني        
  .درگيري منجر شود

 به سفارت گفت كه جامعه مذهبي شاه را بـه عنـوان پادشـاه طبـق      راناهللا در ته    ـ يك آيت  3
 اين تمايل   پذيرد، به شرط آنكه اياالت متحده       قانون اساسي و نه فرمانده كل نيروهاي مسلح مي        
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  .كننده چنين توافقي عمل نمايد را داشته باشد كه به عنوان تضمين
ولـي چنـد حادثـه نيـز وجـود          .  ديشب نيز در يك حالت آرامش نسبي به سر برد          ـ تهران 4

بـه منـزل دسـتيار وابـسته هـوايي و           ) كه عمل نكـرد   (زا    داشت، از جمله پرتاب يك بمب آتش      
  .زاي ديگر به منزل يك انگليسي مقيم كه خسارتي وارد نكرد پرتاب يك بمب آتش

ر كنار آپارتمان يك آمريكايي منفجر شـد كـه آسـيبي بـه كـسي وارد              بمبي د  ـ در اصفهان  5
برق دوبـاره قطـع     . ها همچنان بسته بودند     هاي بيشتري باز بودند، ولي اكثر مغازه        مغازه. نساخت

  .شده است
 طي شبهاي گذشـته سـر و صـداي بيـشتري از جانـب جمعيـت و تيرانـدازي                    ـ در شيراز  6

  .مدت قطع برق برخالف معمول طوالني بوده است. سربازان شنيده شد
 گزارشاتي در مورد وقوع تيراندازيهاي بالنسبه سـنگين در صـبح امـروز رسـيده                ـ از تبريز  7
  . است
اي امروز نفت اين اميد را به وجـود آورده اسـت كـه وخامـت                   ميليون بشكه  288 توليد   -8

خيز نسبتاً    روحيه در مناطق نفت   . از بين رفته است   اوضاع در صنايع نفت حداقل به طور موقت         
رسد كه اين امر شايد تا حدي ناشي از حضور نظاميان در اطـراف تأسيـسات                  خوب به نظر مي   
 12 بـسته هـستند و تـا         اكنون تمامي بانكهاي ايران، از جمله بانـك مركـزي         . كليدي بوده باشد  

  نيوسام                                                                                      .دسامبر باز نخواهند كرد
  

  280سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 18 و 12 ـ 1978 دسامبر 9  1 669 0307 78: شماره گزارش

   تهران ايران ـ72، منطقه اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

   و نواحي ديگر استانآشوبهاي داخلي در اصفهان: عنوان
طي روزهـاي دوم تـا پـنجم        ) ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان     حرمانهخيلي م : (ـ خالصه 16

نيروهـاي  .  و ديگر مراكز اسـتانها بـه وقـوع پيوسـت           دسامبر تظاهرات و اعتصاباتي در اصفهان     
 شوند و   اند تا جانشين كاركنان نيروگاههاي برق در اصفهان         مسلح كشور شاهنشاهي ايران آماده    

دو . باشـند  رسنل نيروي هوايي به محض اعتصاب خلبانان هواپيمايي ايران آمـاده دخالـت مـي            پ
 اداره  7201 و بخـش     مورد از تظاهرات در مقابل ساختمان مسكوني شركت هواپيمايي گـرومن          

به طوريكه گزارش شده كاركنان اعتصابي نفـت        . وع پيوست  به وق  تحقيقات ويژه نيروي هوايي   
منع عبور و مرور شبانه بدون      . كنند تا توليد نفت را متوقف نمايند         كوشش مي   و اهواز  در آبادان 

يراز تغييـر   منع عبور و مرور شـبانه در شـ        .  برقرار شد  اطالع، براي كاركنان آمريكايي در بوشهر     
دهند كـه داراي سـوخت جـت           در اين شهر گزارش مي     كرد و نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي     
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  .نيستند
  :ـ جزييات22
گونـه برنامـه يـا     هـيچ . اين گزارش حـاوي اطالعـات خـام اسـت    ) بندي بدون طبقه (ـ   الف

  .ش بيرون داده شود و يا اصالح شودبايست به تنهايي بر اساس اين گزار سياستي نمي
آيد در طي روزهاي دوم تـا   هاي داخلي كه در ذيل مي  موارد ناآرامي ) بندي  بدون طبقه (ـ   ب

  :اند  از اصفهان گزارش شده78پنجم دسامبر 
 78 اعالم نمودند كه در طي تظاهرات شب دوم دسـامبر            ـ كاركنان پزشك قانوني اصفهان    1

هـاي سـوم دسـامبر را دو نفـر ذكـر         پزشكي در پزشك قانوني تعداد كشته     . اند  نه نفر كشته شده   
  .نمود
  )C-3ارزيابي » شركت گرومن« رابط دولت ايران در جاويد هاتفي: منبع(
در نزديـك    ( خـاتمي   در پايگاه هـوايي    78ـ بيست و چهار تكنسين ايراني از سوم دسامبر          2

شوند تا در صورت اعتصاب دائمي كاركنان، آب و برق از آنها استفاده               اسكان داده مي  ) اصفهان
 تكنسين، در چنين حوادثي، به نيروگاههاي برق خواهند رفت و بـرق مـورد نيـاز                 24اين  . شود

 دست بـه    به عالوه اگر خلبانان هواپيمايي ملي ايران      . قفه تأمين خواهند نمود    را بدون و   اصفهان
 كـه تخـصص الزم جهـت هـدايت          اعتصاب زنند پرسنل نيروي هوايي كشور شاهنشاهي ايران       

انـد تـا دسـت بـه كـار شـده و        باشند، آمـاده   را دارا مي   هواپيماهاي داخلي هواپيمايي ملي ايران    
  .پروازهاي تجاري را به عهده بگيرند

، فرمانده پايگـاه هـوايي      ، نيروي هوايي كشور شاهنشاهي ايران     سرتيپ پرويز گوهري  : منبع(
  .C – 2: ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هواييخاتمي

ـ بعد از ساعت منع عبور و مرور شـبانه طـي شـبهاي سـوم و چهـارم دسـامبر دو مـورد                        3
 اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي    محل   ( شركت گرومن  2تظاهرات در مقابل ساختمان شماره      

تظاهرات اول تقريبـاً در سـاعت ده شـب و حـدوداً بـا شـركت                 . صورت گرفت ) 7201بخش  
دويست نفر به وقوع پيوست و با تيراندازي هوايي سربازان تظاهركنندگان پراكنده و تظـاهرات               

شـود كـه اغلـب        گفتـه مـي   .  سـه نيمـه شـب رخ داد        خاتمه يافـت تظـاهرات دوم در سـاعت        
تظاهركنندگاني كه در تظاهرات اول شركت كرده بودند بعداً برگشتند تا در تظـاهرات دوم هـم                 

هيچ گزارشـي دال    . كنندگان در تظاهرات دوم بدون درگيري پراكنده شدند         شركت. شركت كنند 
  بر خسارت مالي و جاني ناشي از تظاهرات گزارش نشده است 

  ).B ـ 1، ارزيابي ، مأمور امنيتي نيروي هوايي كشور شاهنشاهي ايرانسيامك جرجاني: منبع(
از وجود تظـاهرات در     .  تأييد شد  ـ تظاهرت در مقابل ساختمان شماره دو شركت گرومن        4

اي گزارش شـده ولـي در         تيراندازيهاي پراكنده . نيز گزارشاتي رسيده است   ديگر بخشهاي شهر    
، ، اصـفهان  كنـسول آمريكـا    ي،گـاف   ديويد مك  :منبع. (مورد تلفات اطالعاتي دريافت نشده است     

  ).B-2 :هوايي نيروي ارزيابي اداره تحقيقات ويژه
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 بـه   ، تظـاهراتي در سرتاسـر اصـفهان       78 شب چهارم دسامبر     11:30 و   9:30ـ بين ساعات    5
اغلب اين تظـاهرات در بخـش   . شد خورد و صداي شليك گلوله از همه جا شنيده مي    چشم مي 

بامها سنگ و     وي پشت شماري در ر    در نواحي جنوب غربي شهر مردم بي      . شمال غربي شهر بود   
يـك اقـدام احتمـاالً گـول زننـده عليـه       . هاي پالستيكي نفت در اختيـار داشـتند   آجر و يا كيسه   

دويدنـد و     هـا بيـرون مـي       گروههـايي از تظاهركننـدگان از كوچـه       . نيروهاي امنيتي مشاهده شد   
ام همين  ب  پشت. گشتند  ها برمي   سربازان در حال گشت را سرزنش كرده و دوباره به داخل كوچه           

سـربازان ايـن    . الـذكر را در اختيـار داشـتند         ها محل ايرانيهايي بـود كـه سـالحهاي فـوق            كوچه
در خـالل شـعارهاي     (تظاهركننـدگان   . كردنـد   ها تعقيب نمـي     تظاهركنندگان را در داخل كوچه    

گاهگـاهي شـوخي    . دادنـد   ر مـي  سـ »  رهبر ماست  فقط خميني «و  » شاه بايد بميرد  «شعار  ) ديگر
  . خنديدند گويي كه تظاهرات نوعي شوخي و تفريح است كردند و مي مي

  ).C-3: ، ارزيابي، گروه پرات و ويتنيال ودرفورد: منبع(
.  تأييـد شـد   سرتاسـري اصـفهان  78ـ گزارشات مربوط به تظاهرات روز چهـارم دسـامبر          6

صداي تيرانـدازي   . زدند  هاي موجود درخيابانها را آتش مي       دادند و زباله    تظاهركنندگان شعار مي  
  . شد ولي زخمي و تلفاتي مشاهده نگرديد به مدت بيش از يك ساعت و نيم شنيده مي

  ). B-2 :، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هواييديويد مك گافي: منبع(
ـ يك راننده ايراني اظهار داشت كه بيشتر اهالي اصفهان سالحهاي دستي در اختيار دارنـد                7

 و   و همين طور نواحي نزديك نائين      و اين سالحهاي دستي به سهولت در بازار قديمي اصفهان         
  . شود  يافت ميآباد نجف
  ).C-3:  ـ ارزيابي اداره تحقيقاتي ويژه نيروي هواييال ودرفورد: منبع(
 در رابطـه بـا شـهروندان        هاي زير از سـوي فرمانـده حكومـت نظـامي اصـفهان              ـ توصيه  8

  :آمريكايي انتشار يافت
موظفند در خيابانهاي اصلي رانندگي نكنند يا قدم        ـ در زمان عزاداري، تمام آمريكاييان       1

  .هاي باريك اجتناب ورزند نزنند و از ورود به كوچه
  .ـ از بكار بردن وسايل نقليه غربي خودداري نمايند2
  .كنند بپوشند ـ لباسهاي مشابه آنچه كه ايرانيان بر تن مي3

، مـشاور هيـأت مستـشاري نظـامي، ارزيـابي اداره            سـرهنگ دوم ايـوجين جانـسكو      : منبع(
:  ـ تاريخ و محل كسب خبر 78 دسامبر 2 ـ  5: تاريخ خبر) (B – 2: تحقيقات ويژه نيروي هوايي

ايي، قبالً در متن ذكر شده است، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هـو            : ، منابع 78 دسامبر   2ـ5
، وارن )7(و ) 5(و ) 3(و ) 1(، هـافمن در متن ذكـر شـده اسـت، مـأمور ويـژه امنيتـي رابـرت           

  ).72، اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي ناحيه )4 (جيمي استات) 8(، )6(، )2(، اسميت.ال
  :اي داخلي از استانهاي مختلف ايران دريافت شده استج ـ موارد زير از ناآراميه

 گفته است كه كـارگران شـيفت دو بعـد از ظهـر در               ـ طبق گزارشي استاندار استان آبادان     1
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دهد كه     در روز پنجم دسامبر سر كار حضور نيافتند و تحقيق ما نشان مي             هاي نفتي آبادان    حوزه
  . سر كار حاضر نخواهند شد) 78 دسامبر 12 (راتا فرداي عاشو

، ارزيابي اداره تحقيقات ويـژه نيـروي        المللي آمريكايي بل    ، شركت بين  خبري واالس : منبع(
  ).C – 3: هوايي
دهد     اي نشان مي     تظاهرات به وقوع پيوست و گزارشات تأييد نشده         در اهواز  ـ دوم دسامبر  2

اين اعتصاب به قـصد فلـج كـردن توليـد           . برند   در اعتصاب به سر مي     كه كارگران صنعت نفت   
  .نفت صورت پذيرفته است

  .)B – 3:هوايي نيروي ويژه تحقيقات اداره ارزيابي ،، شيرازآمريكا كنسول ،ويكتور تامست :منبع(
 در بوشهر تيرانـدازي روي داد و در ظـرف همـين           78ـ در روزهاي اول تا چهارم دسامبر        3

 تحـت   نيروي دريـايي بوشـهر    در حال حاضر پايگاه     . شدند  مدت تانكها در خيابانها مشاهده مي     
تدابير شديد امنيتي قرار دارد و منع عبور و مرور شبانه از سـاعت ده شـب تـا شـش صـبح در                        

. شـود  اين منبع عبور و مرور شبانه در سطح شهر اجرا نمي. شود  پايگاه به مورد اجرا گذاشته مي     
 منع عبور و مـرور   78 روزهاي دهم تا دوازدهم دسامبر       اطالعاتي دريافت شده است كه در طي      

 به كاركنـانش  طبق گزارش شركت سيكورسكي.  اعمال خواهد شد   اي در شهر بوشهر      ساعته 48
  بوشهر  نفر در  37تقريباً  . هايشان بروند    اجازه داده است كه در صورت تمايل به خانه         در بوشهر 

  .باشند  ميدر استخدام شركت سيكورسكي
بخـش نيـروي دريـايي، هيـأت        ) نيـروي دريـايي آمريكـا     (، كاپيتـان    كمپر. رالف سي : منبع(

  ).B-2: يمستشاري نظامي، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هواي
باشد اطالع داد كه در جريان  ، ايران مي در بوشهردار نيروي هوايي آمريكا د ـ منبع كه درجه 

لـيس كـشته    و يـك پ   ) واعظ مـذهبي  ( يك مال    ، در بوشهر  78تظاهرات ضددولتي پنجم دسامبر     
  .شدند
 ،  F-3: ، ارزيـابي  ، تهـران  78 دسـامبر    6: ، تاريخ و محل كسب خبر     78 دسامبر   5: تاريخ خبر (

ــ مركـز آموزشـهاي نيـروي           در تيم همكاري فني نيـروي هـوايي        منبع سرگروهبان ارل اينكس   
  ).7201، بخش ، مأمور ويژه وارن اسميتهوايي ايران

تعـداد  ( تظاهركننـدگان  78ـ در حدود ساعت يازده و پانزده دقيقه صبح سوم دسـامبر            4دـ  
.  خـارج شـدند و شـروع بـه شـعار دادن كردنـد              از مسجدي در مركز شهر كرمانشاه     ) نامعلومي

  . هركنندگان را متفرق سازندنيروهاي دولتي توانستند تظا
ـ      ، شركت بين  توني مالوني : منبع( ل، ارزيـابي اداره تحقيقـات ويـژه        المللي هليكوپترسـازي ب

  ).C-3: نيروي هوايي
 گزارش داده كه نزديـك سـاعت نـه و پـنج شـب سـوم                  از شيراز  ـ كنسول اياالت متحده   5

تظاهركننـدگان شـعار   .  برگزار شد نفر در خيابان زند شيراز150 تظاهراتي با شركت   78دسامبر  
عبور و مرور   قبل از ساعت ده شب يعني شروع ساعات منع          . كردند  دادند و سنگ پرتاب مي      مي
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منبـع هـيچ اطالعـي از تعـداد تلفـات           .  جمعيت را متفرق گردانيدند    شبانه، نيروي زميني ارتش   
  .ندارد
تحقيقات ، ارزيابي اداره    كارمند شركت صنايع هوايي گرومن در شيراز      : جو مك گيل  : منبع(

  ).C-1: ويژه نيروي هوايي
محل دقيق آن در خيابـاني كـه        . ـ تظاهراتي كه در باال بدان اشاره شد مورد تأييد واقع شد           6

مجروحـي گـزارش نـشده و در تمـام طـول            . باشـد   ساختمان استانداري در آن واقع است، مـي       
. سـرهنگ دوم جـي    . ( مجاز به خروج از پايگـاه هـوايي نبودنـد          تظاهرات پرسنل نظامي آمريكا   

:  مشاور تيم همكاري فني نيروي هوايي، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هـوايي             سانتاباربارا
B-2.(  

به عالوه شايعات قوي وجود دارد . ز با تمام جزيياتش تأييد شد     ـ تظاهرات سوم دسامبر ني    7
 تجمعـي در    كه تظاهرات ديگري در شرف وقوع است از جمله روز چهارم دسـامبر در شـيراز               

  . مسجد خواهد بود
: ، ارزيابي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي       در شيراز  ، كنسول آمريكا  ويكتور تامست : منبع(
B – 2.(  
، ، اصفهان، تهران78 دسامبر 2 ـ  5: ، تاريخ و محل كسب خبر78 دسامبر 2 ـ  5: تاريخ خبر(
قبالً ذكر شده است مأمور : يروي هواييارزيابي اداره تحقيقات ويژه ن. قبالً ذكر شده است: منابع

) 6(و  ) 5(و  ) 2 (اسـميت . ال. ، دبليو )5(و  ) 3 (استارك.پي) 3(و  ) 1 (استيكني. از: ويژه امنيتي 
  ).4 (استات. ، جي)8(و ) 7(و 

ـ منبع افسري است كه به عنوان مدير برنامـه تـيم حـوزه همكـاري فنـي نيـروي هـوايي                 ه
  در ايران به كار گمارده شده و مطالب زير را از اعضاي نيروي هوايي آمريكـا در شـيراز                   آمريكا

 تظاهرات كـوچكي در نزديكـي       78قريباً در ساعت ده شب چهارم دسامبر        ت. كسب نموده است  
جمعيت به محض رسيدن سـربازان      .  برگزار گرديد  مسجدي در ابتداي ضلع جنوبي بازار شيراز      

 از ساعت ده شب تـا پـنج         شروع ساعت منع عبور و مرور شبانه در شيراز        . سريعاً متفرق شدند  
  .بح به نه شب تا پنج صبح تغيير يافته استص

 ، C – 2، ارزيـابي  ، تهـران 78 دسامبر 5، تاريخ و محل كسب خبر 78 دسامبر 4: تاريخ خبر(
  ).72، بخش ، مأمور ويژه سوليوانسروان جيمز اورنهام: منبع
نبع مقام ارشد نمايندگي شركت تجاري آمريكاييهاست كه بـا نيـروي     م) خيلي محرمانه (ـ   و

 اطالع داد كـه كليـه       78كند و روز پنجم نوامبر         كار مي   در شيراز  هوايي كشور شاهنشاهي ايران   
 6 به علت فقدان سـوخت هواپيمـا از روز           عمليات پروازي نظامي در پايگاه هوايي تدين شيراز       

  . متوقف خواهد شد78دسامبر 
 ،  C -2: ، ارزيـابي ، تهـران 78 دسامبر 5: ، تاريخ و محل كسب خبر78 دسامبر 5تاريخ خبر (
  ).72، بخش  ، مأمور ويژه جيمي استاتOC-1منبع 
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 در مقابـل    اگرچـه دو مـورد تظـاهرات اصـفهان        ) بنـدي   بدون طبقه : (ندگاننظريات تهيه كن  
 صورت گرفته، با اين همه هيچ اطالعاتي دال بر ماهيت           ساختمان شركت صنايع هوايي گرومن    

در جهـت  اطالعـات دربـاره مقاصـد نظـامي     . ضدآمريكايي بودن تظاهرات دريافت نشده است    
حادثـه ديگـري كـه      . تأمين پيوسته نيروي برق و حمل و نقل هوايي، قبالً گزارش شـده اسـت              

  .سازد، نيز قبالً ذكر شده است  را روشن ميموجود بودن سالحهاي دستي در ناحيه اصفهان
 بيـشتر بـر روي       و اصـفهان   رسد كه تاكتيكهاي مخرب در شهرها بـه جـز تهـران             به نظر مي  

كننده اعتـصابات در بخـشهاي    اثرات فلج. اند تا بر روي تظاهرات عمده     اعتصابات بنا نهاده شده   
رود در طول ماه محرم نيـز         انرژي و خدمات عمومي شهري به خوبي مشهود است و انتظار مي           

  .ادامه يابد
  

  281سند شماره 
  استفاده محدود اداري

  1357 آذر 18 ـ 1978 دسامبر 9  1669031378: گزارش شماره
   تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي آمريكا: از
   تهران،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي آمريكا: به

  ل دستيار وابسته هوايي آمريكاتالش براي حمله با بمب به منز: موضوع
تالش ناموفق براي پرتاب كوكتل مولوتف بـه منـزل دسـتيار وابـسته هـوايي                : ـ خالصه 16

  . در تهران78 دسامبر 7آمريكا در شب 
    : ـ جزييات22

نبايـد فقـط بـر      . ـ اين گزارش حاوي اطالعات بررسي نشده اسـت        ) بندي  بدون طبقه (الف  
  . طرح يا سياستي اتخاذ يا تغيير داده شوداساس اين گزارش

  : است مطالب زير را به اطالع رساند در تهرانب ـ منبع كه دستيار وابسته هوايي آمريكا
اي پـس از شكـستن بـه درب           ، يك بطري شيشه   78 دسامبر   7 روز   21:50ـ حدود ساعت    1
بيند كه يك     دارد و مي    افتد، منبع بطري را برمي      بع مي اي حياط خلوت داخل اطاق منزل من        شيشه

شيشه شراب ايراني و حاوي نفت است، و از آنجا كه خود فاقد فتيله است ظاهراً پرتاب شـده                   
  .تا دومين شيشه كوكتل مولوتف كه پرتاب شد محتويات اولي را نيز به آتش بكشاند

 ولي افزود كه وقتي به دنبال بطـري  ـ منبع توانست بطري دومي را در منزل خود پيدا كند،         2
اش بـه هنگـام وقـوع حادثـه در منـزل       منبع و اعضاي خـانواده   . گشته هوا تاريك بوده است      مي

به خاطر قطع برق در زمان حادثه       . هيچ صدايي قبل يا پس از حادثه شنيده نشد        . اند  خواب بوده 
  ). و پيتر هيودال، گروهبانها رون بليسسروان هاري جانسون: منبع. (منزل تاريك بوده است

عقب منـزل  :  درباره حوادث فوق مطالب زير را مشخص ساخته است       AFOSIـ تحقيقات    ج
درب .  متر محاصره كرده و اطاقهـاي نـشيمن در طبقـه دوم قـرار دارنـد                2را ديواري به ارتفاع     
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 متر از سطح زمين و تقريباً سه متر از سطح ديـوار خـارجي بلنـدتر        5ريباً  شكسته شده حياط تق   
  . بخش مسكوني منزل در قسمت عقب و پهلوهاي آن قرار گرفته است. است
  ).72 ن ـ  ، گروهبان پيتر هيودالAFOSIمراقبت : منبع(

ه داخـل منـزل دو آمريكـايي         دو كوكتل مولوتف ب    78 نوامبر   7در شب   : نظريات تهيه كننده  
تمام ايـن سـه محـل در    . افتاد و سومين كوكتل هم در يك آپارتمان در همان نزديكي فرود آمد  

 قرار دارند، و بهتر بگوييم همـسايه ديـوار بـه ديـوار او         نزديكي منزل مسكوني سروان جانسون    
 بوده، ولي به خاطر سـگ       نظر سروان جانسون  در آن هنگام فكر كرديم كه قرباني مورد         . هستند

اند بـا     مهاجمين احتماالً قصد داشته   . دارد جان سالم به در برده است          بزرگي كه در خانه نگه مي     
پرتاب بطري دوم محتويات هر دو بطري را به آتش بكشند، ولي ممكن اسـت بـر اثـر صـداي                     

اي است كـه پـس از         اين اولين حادثه  . اند  رسيده و گريخته  شكستن شيشه و يا به علت ديگري ت       
 10روز عـزاداري    . گيـرد    عليه منـازل آمريكاييهـا صـورت مـي         وضع حكومت نظامي در تهران    

بـه احتمـال زيـاد اقـدامات        . شـود    دسـامبر شـروع مـي      9 روز   19:00دسامبر دقيقـاً از سـاعت       
 سازماندهي همچنان در نواحي شمال و شـمال         ضدآمريكايي از سوي گروههاي كوچك و فاقد      

  . ادامه خواهد يافتشرقي تهران
  

  282سند شماره 
  استفاده محدود اداري

  1357 آذر 18 ـ 1978 دسامبر 9  1669031478: شماره گزارش
     تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   واشنگتن،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  جديدترين گزارش حمله به ساختمان: موضوع
  1978 دسامبر 8 در ، در اصفهان گرومن2شماره 

 آمريكـايي بـه سـاختمان       18ناهنـده شـدن     اطالعات ديگري درباره پ   : خالصه: ـ خالصه 16
 در  AFOSI 7201كنسولگري در پي حملـه بـه يكـي از ادارات شـركتهاي آمريكـايي و منطقـه                   

  .شود ساير وقايع اصفهان در آن روز گزارش مي. 1978 دسامبر 8اصفهان در روز 
  :جزيياتـ 22

ها و سياسـتهاي   اتخاذ و يا تغيير طرح. الف ـ اين گزارش حاوي مطالب بررسي نشده است 
  .موردنظر نبايد منحصراً با استفاده از اين گزارش انجام شوند

 8 روز 15:40 اصفهان است و مطالب زير را در ساعت AFOSI 7201ب ـ منبع فرمانده ن ـ   
  : به اطالع رسانده است78دسامبر 

 خيابـان   2 واقع در شـماره      )GAC(فضايي گرومن     وارد شركت هوا   12:25ـ حدود ساعت    1
 150 جمعيتي بـين  1300حدود ساعت .  شده است اصفهان)احتماالً ارديبهشت ـ م (اودربست 
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آنهـا سـنگهايي بـه طـرف سـاختمان پرتـاب كـرده و               .  نفر به ساختمان نزديـك شـدند       200تا  
آنگاه وارد سـاختمان شـده و تابلوهـاي روي ديـوار را خـراب      . ها را شكستند   اي پنجره ه  شيشه

 بـراي   GACافسر امنيتـي     كوپر  و ديو  ستوان وارن اسميت  . كرده و ساختمان را به آتش كشيدند      
هـاي مراقـب ايـن در         ليس پ اً ً كنند به درب اول برسند زيرا ظاهر        حفاظت از ساختمان سعي مي    

 GAC و پـنج كارمنـد ديگـر         آنگاه كوپر در راه پله به منبع پيوسـت و اسـميت           . فرار كرده بودند  
با ادامه تخريب، تظاهركننـدگان  . منجمله يك زن در اطاق ارتباطات شركت در طبقه اول ماندند      

 5 توانـست    اسـميت . و پنج كارمند مذكور را يافتند      به ساير نقاط ساختمان راه يافتند و اسميت       
كارمند را با خود از محل خارج نموده و به منزل يـك ايرانـي در نزديكـي سـاختمان پناهنـده                      

شدند كه صـداي شكـسته شـدن درب     كوپر و منبع داشتند به درب طبقه دوم نزديك مي          .شدند
نيدند و متوجه شدند كه آنـان بـه وسـيله آجـر و            اي توسط تظاهركنندگان را ش      دو جداره شيشه  

 AFOSIكوپر و منبع به طبقه بـاالتر يعنـي دفتـر            . اند  سنگ تظاهركنندگان مورد هدف قرار گرفته     
شد بهتـر ديدنـد       رفتند و آنقدر آنجا ماندند تا اينكه به خاطر دود و آتش كه هر لحظه بيشتر مي                

توانند فاصـله كوچـه بـين سـاختمان           هميدند نمي آنها پس از اينكه ف    . كه ساختمان را ترك كنند    
) پـشت بـام ـ م   (خود و ساختمان پهلويي را بپرند، به طرف ديگر رفته و از پنجره، روي سقف 

به خاطر پريدن از اين ارتفاع تقريباً پنج متري مچ پـاي منبـع آسـيب                . ساختمان همسايه پريدند  
 كارمنـد ديگـر را در منـزل         5 و   تـا اسـميت   بام رفتنـد      بام به پشت    آنگاه كوپر و منبع پشت    . ديد

بامهـا    وقتـي روي پـشت    . در اينجا آنها هم به اين شش نفر پيوستند        . نزديكي محل حادثه يافتند   
شركت را در دست داشت و در همين حال متوجـه           ) راديو( هنوز بيسيم    كردند كوپر   حركت مي 

چند تظاهركننده به منزل    . خواهند  كشند كه گويا راديو را مي       ي مي شدند تظاهركنندگان فريادهاي  
دانست     منبع كه مي  . ها آنجا هستند يا نه    آمريكايينزديك شده و از صاحب ايراني آن پرسيدند آيا          

خبرند، موافقت كرد كه همراه        كارمند ديگر در اين منزل بي      5تظاهركنندگان از وجود اسميت و      
 و صاحبخانه به درب منزل بروند ولي مشخص نمـود كـه بـه هنگـام پـرش از سـاختمان                كوپر

 و منبع بـاطري آن را       را خواستند، كوپر  ) سيم  بي(تظاهركنندگان از آنها راديو     . آسيب ديده است  
 6 و   OSIد  آنگاه دو كارمن  . سيم را شكستند    درآورده و تسليم تظاهركنندگان نمودند و آنها نيز بي        

 در زيرزمين همان منزل به مدت يك ساعت به انتظار نشستند تا باالخره مـسئوالن                GACكارمند  
 بردند و در آنجا اتومبيلهاي      GACحكومت نظامي به محل رسيدند و آنها را به پاركينگ شركت            

  . گشتندخود را سوار شده و راهي كنسولگري آمريكا
 GAC 2 همراه مسئوالن حكومت نظامي به ساختمان شـماره          ت گروهبان اسميت  ـ منبع گف  2

  .برگشت تا ميزان خسارات وارده را بررسي كند
ـ ايرانياني كه اين حمله را صـورت دادنـد اكثـراً در سـن دانـشجويي يـا جـوانتر بـوده و                  3

منبع تعدادي زن هم همراه ايـن       . )قطعاً لباس كار به تن نداشتند     (لباسهاي ورزشي به تن داشتند      
كنند، ولـي بـا ورود        ساختمان مذكور را معموالً دو پليس محافظت مي       . تظاهركنندگان ديده بود  
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 7201 ن ـ   اصـفهان AFOSIپـست مراقبـت   : منبـع . (تظاهركننـدگان ايـن دو پاسـبان گريختنـد    
  ).گروهبان رابرت هافمن

وي در رابطـه بـا      .  منتقل شده اسـت    7201 است كه به ناحيه      AFOSI دومين مأمور    ـ منبع  ج
 مطالب زيـر را  GAC ـ  2 و همچنين ساختمان شماره  اصفهان9 و 8اغتشاشات شهري روزهاي 

  :اظهار داشته است
 شـاهد بـود در      1315 تـا    1300 بود، حدود سـاعت      GAC 2ـ منبع كه در ساختمان شماره       1
دويدنـد وارد      نفر تظاهركننده كه ظاهراً در پي يك كـاميون حكومـت نظـامي مـي               1000ود  حد

سـيم گفتـه شـده بـود كـه            به دو پاسبان نگهبان درب اصلي شركت ظاهراً با بـي          . خيابان شدند 
 100ابتـدا حـدود      .]ه و دور شد   [بگريزند و يك اتومبيل شهرباني آنها را كمي جلوتر سوار كرد          

ظاهركنندگان به ساختمان حمله كردند، ولـي عاقبـت و بـا گذشـت سـاعاتي،                 نفر از ت   200الي  
حدود يك چهارم از مردمي كه از جلوي ساختمان عبور كرده بودند بـه داخـل سـاختمان وارد                   

جمعيت در سر راه خود در خيابان به سه بانك و يك سـينما هـم حملـه كردنـد، ولـي                      . شدند
د تخريب قرار گرفته، به خارجيها تعلق داشت و همين          ظاهراً تنها ساختماني كه در آن روز مور       

. در يك منطقه ديگر شهر هم يك بانك را آتش زده بودنـد            .  بوده است  GAC 2ساختمان شماره   
هـا در    به ساختمان بازگشت و ديد كه آتش خاموش شده است ولـي شـعله            17:30منبع ساعت   

قـسمت عقبـي   . ان سـاخته اسـت    نيمه اول ساختمان خيلي شـديد بـوده و آنجـا را كـامالً ويـر               
. اند گيرد فقط طعمه دود شده و وسايل آن آسيبي نديده       را هم دربر مي    AFOSIساختمان كه دفتر    

  . همچنان دچار آشوب بوددر طول ساعات شب اصفهان
ساجد ً اين است كه در طـي مراسـم عـزاداري در مـ              ظاهرا اصفهانمسايلـ سناريوي كلي 2

 از 12:15آنهـا در سـاعت     . كنند  مردم را تحريك نموده و به آنها اهدافي جهت حمله معرفي مي           
  .اين مساجد بيرون ريخته و فعاليتهاي ضددولتي آغاز شد

ـ در رابطه با حمله به ساختمان منبع مطلب ديگري نداشت جز اينكـه اظهـار داشـت كـه                    3
 پناهنده شدند و در اواخر شب بـه آنهـا گفتنـد كـه هـم                 هشت آمريكايي به كنسولگري آمريكا    

در خـارج   » خانـه «توانند به مجتمع مسكوني       توانند شب را در كنسوگري بگذرانند و هم مي          مي
 آن شب را در كنسولگري ماندنـد، مـسئولين حكومـت            GACسه تن از كاركنان     .  بروند اصفهان

 كه بالفاصله به سوي مجتمع مسكوني حركت كنند، زيرا رفت و آمد پـس               نظامي به بقيه گفتند   
 براي اينكـه آنهـا را تـسكين بيـشتري دهـد             كنسول آمريكا . از آن ساعت غيرممكن خواهد شد     

همراهشان تا مجتمع مذكور رفت و اظهار داشت در بازگشت به كنـسولگري پـس از سـاعات                  
ت نيروهـاي حكومـت نظـامي، دو بـار بـه طـرف ماشـين وي                 منع عبور و مرور و در اسـكور       

منبـع  . تيراندازي شده، ولي ظاهراً به طرف نيروهاي انتظامي ايراني همراهش تير انداخته بودنـد             
يك از تظاهركنندگان گروه شش نفري آنان را كـه بـا اسـتفاده از يـك نردبـان                     معتقد است هيچ  
. يك همسايه محل رفته بودنـد را نديـده بـود           را ترك كرده و به منزل        GAC 2ساختمان شماره   
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 را   و هـافمن    دقيقه كه در ساختمان منزل مذكور به سر برده بودنـد كـوپر             15آنها تقريباً پس از     
منبع ديده كه يكي از آجرهاي پرتـاب شـده وقتـي            . كنند   را ترك مي   GACاند كه ساختمان      ديده

بعـد نگهبانـان   . شدند نزديك بود بـه آنهـا بخـورد     به ساختمان امنيتي نزديك مي    و كوپر  هافمن
 فرمانـدار   نظامي براي محافظت ساختمان گماردند و همان بعد از ظهر شخص سرلشگر نـاجي             

  .دثه به محل آمد براي بازديد از حانظامي اصفهان
 از سـوي     يـك تلفـن از نيويـورك       ، كنـسول آمريكـا    78 دسـامبر    8ـ در طول بعداز ظهـر       4

  . كرد دريافت داشت خبرنگاري كه درباره اين حوادث سئوال مي
 دربـاره حادثـه صـحبت       يويـورك  كه با يكي از مقامـات شـركت در ن           اصفهان مدير گرومن 

  .كرد مجبور شده بود سريعاً مكالمه را تمام كند مي
ها قرار دارد   آمريكايي در اختيار    ـ درباره وضعيت دو مجتمع مسكوني كه در خارج اصفهان         5

داد افـراد   شود؛ ولي در حال حاضر اقداماتي در دست انجام اسـت تـا بـر تعـ                  اظهار نگراني مي  
  .ها افزوده شود نيروي انتظامي مأمور در اين مجتمع

 دسـامبر  11 و 10هاي مذهبي روزهـاي      ـ حكومت نظامي به صورت تاكتيكي با راهپيمايي       6
، ن ـ   اصفهان ـ گروهبان وارن اسميت AFOSIمراقبت : منبع. ( موافقت كرده است در اصفهان78

7201.(  
 اسـت و اطـالع داده كـه در    در تهران) شركت بل هليكوپتر (BHIد ـ منبع از افسران امنيتي  

 ساعت گذشته اتومبيلهـاي متعلـق   48 به او خبر دادند كه در     اصفهان BHI دسامبر پرسنل    9روز  
. اند  زا مورد حمله قرار گرفته      رجي مقيم ديگر با بمب آتش      ، دو ايراني و دو خا      BHI كارمند   8به  

  . اطالعات ديگري به دست نيامده است
  ).72، ن ، گروهبان جان اورشاكوين استوارت: منبع(
 حاكي از آننـد كـه يكـي از           در تهران  هاي مركز خبري نمايندگي سفارت آمريكا       ـ پرونده     ه

 7:45 اظهار داشـته حـدود سـاعت          به نام مايك مك نال     كاركنان كنسولگري آمريكا در اصفهان    
 پرتاب شد كه اتبـاع       يك وسيله انفجاري به داخل پاركينگ منزلي در اصفهان         78 دسامبر   8روز  

خساراتي جزئي به ساختمان وارد شـده، ولـي كـسي           . كنند   در آن زندگي مي     و انگلستان  آمريكا
  ).72، ن  ، گروهبان سوليوانMICهاي  پرونده: منبع. مجروح نشده است

، GAC 2، و مطالـب مربـوط بـه سـاختمان شـماره      الـذكر  اطالعات فوق:  تهيه كننده نظريات
قبالً اطالعاتي به دستمان رسيده بود كه تا قبـل          . دهد    تصوير مناسبي از حوادث روزمره ارائه مي      

شـوند ولـي پـس از      دسامبر فعاليتهاي ضددولتي فقط به اقدامات ضربتي محدود مي8از حدود   
 11 و 10هاي مذهبي احتمالي روزهـاي    راهپيمايي. بارتري خواهند شد    آن وارد مراحل خشونت   

  . دسامبر ممكن است دور ديگري از حمالت عمده را به دنبال داشته باشند
 هزار نفر در نزديكي كاخ شـاه        100، تعداد   78 دسامبر   10در همين رابطه، احتمال دارد روز       

زه را طي يك بولتن خبري گـزارش    در اين رابطه اطالعات تا    . ، به راهپيمايي بپردازند   در نياوران 
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باشد، زيرا يك   آشوبهاي اصفهان احتماالً بيانگر سطح قابل انتظاري از خشونتها مي   .خواهيم كرد 
توانند آنها را     يابند و مي    اي مي   روحانيون مستمعين شيفته  ) به خاطر ماه مقدس رمضان    (بار ديگر   

  .بار بكشانند به جنونهاي خشونت
  

  283سند شماره 
  1357 آذر 18 ـ 1978 دسامبر 9   محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگانخيلي

  1139، ايران  تهران ـ72اداره تحليقات ويژه نيروي هوايي، منطقه : از
  دي سي، واشنگتن ستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  IIRتصحيح گزارشات سري : عنوان
 دسامبر  8 (78 نوامبر   8 كه در تاريخ     IIRبايست در مورد دو گزارش        ـ تصحيحات ذيل مي   1

  .اند، اعمال گردد  ارسال شده72 منطقه از سوي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي)  ـ م78
 IIR 1669 308 78گـزارش شـماره   )  غيرقابل رؤيت بـراي بيگانگـان  خيلي محرمانه ـ (الف ـ  

  )78 دسامبر 8: تاريخ ارسال] (1138سند شماره [
  : عنوان

 گزارش يادشـده    جزيياتپاراگراف زير از بخش     . گيرند  نيروهاي مسلح ايران هدف قرار مي     
 16ديـف   عـالوه بـر آن جملـه اول ر        . حذف گرديده است و بايد در جاي خود گنجانيده شود         

خواهـد بـه       از ارتـش مـي     جزوه پيدا شـده در تهـران      «: بايد بدين شكل اصالح گردد    ) خالصه(
  ».اپوزيسيون بپيوندد

منبـع يـك افـسر نيـروي زمينـي      ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (ـ ج ـ  22
 در اصـفهان مـأمور شـده و در گذشـته نيـز              4مستشاري شـماره     است كه به تيم      اياالت متحده 

  . گزارشات قابل اعتمادي داده است
 3 در حاليكه در مركز پشتيباني مستقيم شماره         78 نوامبر   21منبع گزارش نمود كه در تاريخ       

)FASE ( شده و  وارد  ] بنز[ مشغول به كار بوده، مشاهده كرده است كه يك مرسدس            در اصفهان
شد از آن     يك ايراني در كسوت روحانيت در حاليكه توسط يك افسر ارتش ايران اسكورت مي             

  . خارج شد
 دقيقه بـراي ايـشان      30پرسنل مركز مزبور جمع شدند و روحاني يادشده براي مدت حدود            

  .رسيدند در پايان سخنراني همه خوشحال به نظر مي. سخنراني كرد
  )78 دسامبر 8: تاريخ ارسال (IIR 1669 0310 78) بندي بدون طبقه(ب ـ 
  : عنوان

 1669:  بايد به شكل زير تغييـر كنـد  IIRشماره اين گزارش سري . گروههاي آشوبگر داخلي

: گروههاي آشوبگر داخلـي «:بايد به شكل زير بسط داده شود) 3رديف ( عنوان گزارش 78 0311
  ». سوختر اصفهانكار آمريكايي د  ساختمان مقاطعه78 دسامبر 8در تاريخ 
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بابت هرگونه مشكلي كه ايـن اشـتباهات ممكـن اسـت ايجـاد كـرده                ) بندي  بدون طبقه (ـ  2
  .باشند، متأسف هستيم

  .1998٭ دسامبر 9: بندي ـ خروج از طبقه3
  

  284سند شماره 
  1357 آذرماه 18 ـ 1978 دسامبر 9  سري

  361415  ـ واشنگتن ،وزارت امور خارجه: از
   و آسياي جنوبي، خاور نزديك)فوري (كليه پستهاي ديپلماتيك در اروپا: به

   دسامبر9، 36گزارش وضعيت ايران ـ شماره : موضوع
در . اكثر شهرهاي ايـران حكمفرمـا اسـت       آلود بر     ، يك آرامش اضطراب   ـ در شب عاشورا   1

آخرين لحظات تالش براي جلوگيري از يك برخـورد خـونين، دولـت ايـران اعـالم كـرد كـه                   
بـراي برگـزاري مراسـم      .  سـاعت آينـده آزاد خواهـد بـود         48برگزاري مراسم مذهبي در طول      

 11 و   10ي روزهـاي     شـب بـرا    11 تـا    9 از سـاعت     مذهبي، مقررات منع عبور و مرور تهـران       
 اطمينـان داد كـه اگـر بـراي روز يكـشنبه              به سفير سوليوان   ازهاري. دسامبر برداشته شده است   

  .تظاهرات به خشونت كشيده شود براي مهار آنها به اندازه كافي نيرو در اختيار خواهد بود
اي روي داد كه      وقايع پراكنده .  دسامبر آرام گزارش شده است     9 روز    در طول نيمه   ـ تهران 2

 روز اصـفهان . كنـد  براي اطمينان، ارتش گاهگاه اتومبيلها را در پي اسلحه و اعالميه جستجو مي            
اسـكورتي كـه بـه دنبـال        . آرامي داشت، برخوردها و تيراندازيهايي در شب گذشته اتفاق افتـاد          

. اي به پاسگاه پليس گرفتار شد كه بعداً ناچار به تيراندازي گرديد             ول بود طي حمله   اتومبيل كنس 
 گزارش  دسامبر در نزديكي بازار تبريز8اي در تاريخ  تيراندازيهاي پراكنده. اي به بار نيامد   صدمه

 از ديـروز از      تبريز شده است، به طور كلي امروز آرام بوده است، مقررات منع عبور و مرور در              
 24 در آمريكاييـان گزارشي مبني بر زخمـي شـدن   .  شب تقليل يافته است 9 شب به    11ساعت  

  .ساعت گذشته وجود نداشته است
اي   ه، طي اعالميـ   ي و دوستان روحانيش در قم     اهللا شريعتمدار   روي مذهبي آيت     رهبر ميانه  ـ3

اند كه بر روي تظاهركنندگان شليك نكنند و از تظاهركننـدگان درخواسـت               از سربازان خواسته  
  .كردند مواظب و محتاط و مرتب باشند

 پـايين اند و توليـد بـاز هـم            هم به اعتصابيون پيوسته    هاي نفتي گچساران    ـ كارگران حوزه  4
.  ميليـون بـشكه بـوده اسـت    1/2 ـ  2/2 در حدود طبق تخمين، مجموع توليد امروز. آمده است
 ميليون بشكه توليد خواهد شد كه كمتر از يك ميليـون بـراي صـادرات موجـود                  6/1فردا فقط   
  .خواهد بود

                                                                 
  .م. نويس به انتهاي سند افزوده شده است صورت دستاين عبارت به  ٭
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 و   نفر از كارمندان وزارت دفـاع      1100( نفر   1300 دسامبر حدود    9ـ طبق آمار سفارت، تا      5
، ايـران را تـرك      از وابـستگان دولـت آمريكـا      )  و شركتهاي ديگـر     نفر از سازمانهاي دولتي    200

. گيـرد  انـد را دربـر مـي    اين تعداد همه وابستگان دولتي كه تقاضاي خـروج كـرده         . خواهند كرد 
شـركتهاي  . دهنـد     كاركنان بخش خصوصي به خروج خود بـا هواپيماهـاي تجـارتي ادامـه مـي               

هـاي آنهـا بـه طـور موقـت خـارج               درصد از خانواده   40اند كه       آمريكايي در ايران اظهار داشته    
  .اند اند اما بيشتر كاركنان در ايران باقي مانده شده

 9المللـي تـاريخ        و ساير وسايل نقليه بـين       و هواپيمايي ملي ايران    ـ هواپيمايي پان آمريكن   6
 به ما اطالع داد كـه بـراي پروازهـاي           پان آمريكن . دهند  مبر به عمليات عادي خود ادامه مي      دسا

 دسـامبر   9مـسئوالن حكومـت نظـامي در تـاريخ          .  دسامبر جاي خالي داشته است     9 و   8تاريخ  
 روز دوازدهـم    30/6 امـروز دهـم تـا        30/6 از ساعت    المللي تهران   اعالم كردند كه فرودگاه بين    

 دسامبر پروازهاي خود را از 13 درصدد است كه از تاريخ پان آمريكن. دسامبر بسته خواهد بود
  .سر بگيرد

 مـدارك    و ساير خارجيان كه مدت اجازه اقامتشان سرآمده اسـت و يـا همـه               آمريكاييانـ  7
  .موردنياز را ندارند براي دريافت اجازه خروج با اشكاالتي مواجه هستند

 آمريكايي كه در شرايط فـوق بـه         60 تا   50 موفق شده است كه روزانه براي        سفارت آمريكا 
ه ها اين ترتيبات دوجانبـ      براي ساير سفارتخانه  . برند ترتيب صدور اجازه خروج را بدهد        سر مي 

 دسامبر تعطيـل خواهـد بـود        13 الي   8از آنجايي كه اكثر ادارات ايران از تاريخ         . موجود نيست 
 13تواند سريعاً اقدام به دريافت اجازه خروج بنمايد، اما اميدوار است كه در تاريخ      سفارت نمي 

  كريستوفر                                                                  .دسامبر اين عمليات را از سر بگيرد
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  1357 آذر 18 ـ 1978 دسامبر 9  خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان

  6 ـ 846 ـ 0576 ـ 78  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
   سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به

  وضعيت ايران: موضوع
 8 ـ  12اين گزارش شامل اطالعاتي درباره وضعيت ايران از سـاعت  ) بندي بدون طبقه(ـ 16

  . است1978 دسامبر 9 ـ 12 تا ساعت 1978دسامبر 
  )بيگانگانؤيت براي  خيلي محرمانه ـ غيرقابل ر: (جزيياتـ 22
آلود و باراني بوده است، ناآرامي بـا شـدت كمتـري ادامـه       در طي اين مدت، مه   ـ تهران  الف

اي به   صحنه يك تظاهرات بزرگ بود كه منجر به خساراتي گشت اما كشته     اصفهان. داشته است 
  .جاي نگذاشت

 اي ضدآمريكايي و ضدخارجي در تهـران      فعاليته :ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي و ضدخارجي     ب
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اي از     فعاليتها تشديد شد و خالصـه      اما در اصفهان  . همچنان در طي اين مدت رو به كاهش بود        
  . اوضاع در آنجا يك پاراگراف مجزا از اين گزارش را به خود اختصاص خواهد داد

هر دو تهديـد بـه صـورت        . و يك اقدام عملي گزارش شده است       دو تهديد    در ناحيه تهران  
موضوع اقدام عملي نيز از     . ها به مرگ تهديد شده بودند     آمريكاييتماس تلفني بودند كه طي آنها       

اين قرار بود كه دو تن از اتباع آمريكايي در حالت مستي باعـث يـك حادثـه بـزرگ راننـدگي                      
تعـداد آنهـا نامـشخص      (سپس جمعيتي كـه     .) دند ماشين با يكديگر تصادف كر     3 الي   2(شدند  

پلـيس  . در محل گرد آمدند و اين دو آمريكايي به منزل يك آمريكايي ديگر پناهنده شدند              ) بود
  . اطالعات بيشتري در دست نيست. وارد صحنه شد و دو آمريكايي را دستگير نمود

اي ضـدرژيم در    در طول اين مدت به خاطر شرايط جـوي فعاليتهـ           : فعاليتهاي ضدرژيم  -ج
امـروز  .  كاسـت  سطح بسيار پاييني ثابت ماند و تعطيالت عادي نيز از شدت فعاليتها در تهـران              

وسايل حمل و نقل    . ها همچنان بسته هستند     صبح ترافيك بسيار سبك است و بسياري از مغازه        
هـوا همچنـان    . باشـند   يعمومي در حال كار كردن هستند اما اتوبوسها و تاكسيها تقريباً خالي م            

در شـب گذشـته فريـاد      . بارش باران فعالً به طور متناوب ادامه دارد       . آلود است   سرد، ابري و مه   
از فراز بامها در گوشه و كنار شهر به طور ماليمي بود و گزارشهايي از تيراندازي                ) شعار دادنها (

 8 شـب    9هر از سـاعت     بسياري از مناطق شـ    . پراكنده وجود داشت ولي تبادل آتش انجام نشد       
 صداي اتومبيلهاي سـنگين بـه   در منطقه نياوران.  دسامبر برق نداشتند9 بعد از ظهر     1دسامبر تا   
احتماالً تانكرها صرفاً موتورهاي خود را روشن       . خورد ولي هيچ حركتي مشاهده نشد       گوش مي 
 گـشتي در بخـش جنـوب    78بر  دسام8 روز 45/10 الي 10 از ساعت RO, AAIRA. كرده بودند

باشد ترافيك در شـهر، سـبك هـست و            از آنجايي كه امروز تعطيل رسمي مي      . غربي شهر زدند  
در مقابـل   . باشـند   هايي باز بودند كه تأمين كننده مـواد غـذايي و سـوخت مـردم مـي                  تنها مغازه 

گـاز در   كاميونهاي حامل كپـسولهاي     . شد  هاي فروش نفت سفيد، صفهاي طويلي ديده مي         شعبه
، دفتـر   78 دسـامبر    9 مورخه   20/11در ساعت   . ها باز و خلوت بودند      شهر تردد داشتند و پمپ    

 ـ   نفري داد كـه در خيابـان جمـشيد   60 الي 50تحقيقات ويژه خبر از يك جمعيت تظاهركننده 
 ـ شعار   متري شمال خيابان ظفر200 و در حدود  متري شرق خيابان كورش كبير300تقريباً در 

 دسامبر پلـيس در     8 مورخه   00/13تقريباً در ساعت    . شعار تظاهركنندگان نامعلوم بود    .دادند    مي
او بـا خـود     . پـوش را دسـتگير كـرد        يك غيرنظامي اونيفورم  )  مايلي غرب تهران   35 (شهر كرج 

گزارشي مبني بر حمل اسلحه توسط      . كرد  كتابهاي ممنوعه، چند ضبط صوت و پرچم حمل مي        
  .وي داده نشده است

در چهـارراه شاهرضـا و      . انـد   پوش به شهر بازگردانده شـده       تعدادي زره  : اقدامات امنيتي  -د
بـان كـاخ، يـك     جمـشيد و خيا      تانك چيفتن و خدمه آنها و در چهارراه تخت         3خيابان اميرآباد،   

در محل اخيرالـذكر، ديـروز تقريبـاً        . اند  تانك اسكورپين و تقريباً يك گروهان سرباز ديده شده        
، سمت مقابـل  باند غربي خيابان شاهرضا .وجود داشتند) پوشي  بدون هيچ زره  (يك دسته سرباز    
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وداً يك دسته سرباز در آنجا مستقر       باشد و حد    ها بسته مي    دانشگاه، بر روي عبور و مرور ماشين      
مـأمور  . اين اقدام پيشگيرانه سابقاً توسط مقامـات حكومـت نظـامي اتخـاذ شـده اسـت                . بودند

گزارشگر همچنين متذكر شد كه بازرسي اتومبيلها و موتورهـاي مـشكوك و همينطـور كنتـرل                 
  .ادامه دارديابند  كارت شناسايي برخي افراد در نقاط مشخصي كه روز به روز تغيير مي

، در مركز 78 دسامبر 8) به وقت محلي (13:30تقريباً در ساعت   :اي از اصفهان خالصه ـ   ه
.  بانك و يك سينما را تخريـب كردنـد  3تجمع كرده و    )  نفر 1000متشكل از   ( جمعيتي   اصفهان

 گـرومن حملـه     2 نفري از شورشيان به ساختمان شـماره         150در همين حال، يك گروه تقريباً       
 آمريكايي مجبور به فرار از ساختمان شدند كـه مـورد تعقيـب    8. كرده و آن را به آتش كشيدند  

پليـسي كـه   . اين عده در انبار يكي از ايرانيـان پنـاه داده شـدند       . جمعيت خشمگين قرار گرفتند   
ي نيروهـا . مأموريت حفاظت از ساختمان را برعهده داشـت نيـز از قـرار معلـوم گريختـه بـود                  

. حكومت نظامي نيز وارد معركه شدند اما فقط جمعيت را آرام كردند و آنها را متفرق نـساختند            
نظريـه ارسـال كننـده      .  بيشتر به گزارش دفتر تحقيقات ويژه مراجعه كنيـد         جزيياتبراي كسب   

   ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان- خيلي محرمانه: (خبر
راديو اعالم كرده است كه فعاليتهاي مـذهبي عـادي          . باشد  رام مي امروز آ .  است فردا عاشورا 

ولي . باشد  براي اين مناسبت، مجاز است و اين شامل تردد گروههاي مذهبي در خيابانها نيز مي              
. البته فعاليتهاي سياسي و تجمع جمعيتهاي شعار دهنده و شورشي مشمول اين امر نخواهد بـود   

  و ، عبـور و مـرور موتورسـيكلت       در روز عاشورا  . اهند بود مساجد براي مراسم مذهبي، باز خو     
برخي از ايرانيها از اين اخبار احساس آسودگي نمـوده و اظهـار             . وانت بارها ممنوع خواهد بود    

بـا توجـه بـه سرشـت سياسـي           .اند كه از درگيـري و خـشونت اجتنـاب شـود             اميدواري كرده 
 نسبت به توانايي نيروهاي حكومت نظامي براي تشخيص         ناپذير اسالم، مأمور گزارشگر     تفكيك

  .كند سريع فعاليتهاي سياسي از مذهبي جهت دخالت مؤثر، اظهار ترديد مي
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  سي.  ديشنگتن وا،وزارت امور خارجه: به  12077 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  78 دسامبر 9گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

دهـد   منبع سفارت گزارش مـي  .  دسامبر آرام بود   9 دسامبر و صبح     8 در شب    تهران: خالصه
 كـشته   اصفهان. اند   دسامبر دستگير شده   6تعدادي از دانشجويان سازمان دهنده در ساعات شب         

 آرام و در عـين حـال هيجـان زده     دسامبر اصفهان9در صبح . كند شدن شش سرباز را تأييد مي   
 دسامبر شاهد حمله مـسلحانه بـه يـك كالنتـري بـود و پـس از                  8كنسول در شب    . بوده است 

. تيراندازي شـد  برقراري مقررات منع عبور و مرور به سوي اتومبيل اسكورت وي از پشت سر               
 روي داد و در سـاعات بعـدي          دسامبر تيرانـدازيهايي در نزديكـي بـازار تبريـز          8در صبح روز    
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.  افـزايش داد   00/21 بـه    00/23فرماندار نظامي اين شهر ساعت شروع منع عبور و مـرور را از              
 دسـامبر در    10 روز   وزير موافقت بـراي انجـام راهپيمـايي مـذهبي            دسامبر نخست  9صبح روز   

 در  00/23 بـه سـاعت      00/21 از ساعت     و نيز كاهش ساعات منع عبور و مرور در تهران          تهران
ي از ارتـش خواسـت بـه سـوي          اهللا شريعتمدار   آيت.  دسامبر را اعالم داشت    11 و   10روزهاي  

وي همچنـين از تظاهركننـدگان خواسـت    . شود نكنند تكرار مي. نكنندتظاهركنندگان تيراندازي  
شـود مبنـي بـر        شايعات ورود اسلحه به شهر ادامه دارد و داستانهايي شـنيده مـي            . محتاط باشند 

پايـان  . اينكه در برخي پادگانها عكسهاي وليعهد بـه جـاي عكـسهاي شـاه نـصب شـده اسـت                  
  .خالصه

اي   كم بودن صداي شعارها تا حدي ناشي از مه        . امبر تقريباً آرام بود    دس 8 در شب    ـ تهران 1
دهـد كـه      يك منبع گزارش مـي    .  دسامبر نيز كامالً سطح شهر را تيره كرده بود         9بود كه در روز     

منبع گفت كـه    . دهنده را دستگير كرده است       دسامبر ارتش تعدادي از دانشجويان سازمان      6روز  
كننده  اين امر شايد توجيه   : نظريه. (كردند  اي كار مي    ز قبل تهيه شده   سربازان آشكارا طبق ليست ا    

از جملـه دستگيرشـدگان     ).  دسـامبر باشـد    7 در روز    آرامش نسبي تظاهرات دانشجويي تهـران     
 ارتـش همچنـين بـا     .  تحصيل كرده است   پرتوي از رهبران دانشجويان بود كه در اياالت متحده        

  .كند بازرسيهاي دفعي اتومبيلها را در جستجوي اسلحه بازرسي مي
 دسـامبر تأييـد   6 شايعه مرگ شش سـرباز را در شـب            در اصفهان  ـ كنسول اياالت متحده   2
كردنـد سـد آتـشي        طبق گزارشات رسيده سربازان هنگامي كشته شدند كه تـالش مـي           . كند  مي

ا كه در وسط خيابان روشن شده بود، خاموش سازند، بمبي كه در آنجا كـار گذاشـته                  ر) موانع(
 دسامبر آرام بود ولـي      9 در صبح    هر چند اصفهان  . شده بود منفجر شده و به مرگ آنان انجاميد        

 و مـرور، شـاهد       دسامبر پس از برقراري مقـررات منـع عبـور          8 در شب    كنسول اياالت متحده  
در حـال   ] حكومـت نظـامي   [كنسول همـراه بـا اسـكورت        . حمله مسلحانه به يك كالنتري بود     

بازگشت از حومه شهر بود و در يك كالنتري جهت تعويض اسكورت توقف كرده بود كه يك   
آنان سپس كالنتري را با تفنگ      . گروه مسلح بمبي پرتاب كردند كه آسيب چنداني وارد نساخت         

شـدند كـه حتـي شيـشه          اي شليك مـي     ها از آنچنان فاصله     ساچمه. (زير آتش گرفتند  اي    ساچمه
بامها به سوي اتومبيل اسكورت       در ادامه مسير تا اقامتگاه كنسول از پشت       .) ها را نشكستند    پنجره

سربازان مستقر در اتومبيل اسكورت به سـوي سـاختمانهاي اطـراف            . تيراندازي شد   كنسول تك 
سـوزي عمـده در       مـورد آتـش      15 دسـامبر    5روز  . يج آن معلـوم نيـست     آتش گشودند ولي نتا   

 بـا خـاك     گذاري شد و ساختمان دفتر شركت گرومن         اتومبيل بمب  9 صورت گرفت و     اصفهان
  .اي گزارش شده است يكسان گرديد كه در تلگرام جداگانه

اي در نزديكـي بـازار         دسامبر تيراندازيهاي پراكنـده    8صبح روز   كند كه      گزارش مي  ـ تبريز 3
فرماندار نظامي شهر اعالم كـرده      . صورت گرفته ولي در ديگر ساعات روز شهر آرام بوده است          

 از ساعت   00/23 دسامبر ساعت شروع مقررات منع عبور و مرور به جاي ساعت             8است كه از    



541    روزشمار انقالب اسالمي

 در ساعات آخر روز منتشر گرديد و كنسول ايـاالت           اعالميه فرماندار نظامي  .  خواهد بود  00/21
 معتقد است تعدادي از مردم در ساعات جديـد برقـراري مقـررات منـع عبـور و مـرور                     متحده

  ).هيچ آمريكايي در ميان ايشان نبوده است(اند  دستگير شده
  دسـامبر در تهـران     10راي تظـاهرات مـذهبي روز       ي اعالم نمود كه ب    وزير ازهار   ـ نخست 4

 دسـامبر مقـررات منـع عبـور و          11 و   10اجازه صادر شده و در همين رابطه گفت در روزهاي           
 سـفير تلفنـي بـا ازهـاري       .  برقـرار خواهـد شـد      00/23 از ساعت    00/21مرور به جاي ساعت     

بيني شده تا در صورت به خشونت         داده شد كه اقدامات الزم پيش     صحبت كرد، به وي اطمينان      
  .گراييدن تظاهرات با آن مقابله شود

اند كه داراي دو      هاي همتاي او در قم پيامي منتشر ساخته         اهللا  ي و آيت  اهللا شريعتمدار   ـ آيت 5
ن شـليك كننـد و تظاهركننـدگان        سـربازان نبايـد بـه سـوي تظاهركننـدگا          :محور اساسي است  

  . محتاط و منظم باشند و عاشورابايست در روزهاي تاسوعا مي
 دسامبر، منبع نهضت 8روز  . گويند از ورود اسلحه به تهران آگاهي دارند         ـ چندين منبع مي   6
ي در حـال تـسليح خـود هـستند، ولـي از              به يك مقام سفارت گفت گروههاي زيرزمينـ        آزادي

منبع اعتقاد داشت آنـان در روزهـاي راهپيماييهـاي مـذهبي از             .  قضيه اطالعي نداشت   جزييات
  رئيس سابق سـازمان ورزش ايـران       تيمسار جهانباني . توسل به خشونت خودداري خواهند كرد     

پادگان نظامي عكسهاي شاه پايين آورده شـده        » يكي دو « گفت در    ارت نيوزيلند به يك مقام سف   
  .و عكسهاي وليعهد به جاي آن نصب شده است

ولي .  خود نيز منافعي در اين قضيه دارد و كامالً قابل اعتماد نيست            احتماالً جهانباني : نظريه(
كرد، اشتياق مقامات ايراني حاضر در جلـسه، بـه قبـول              زده مي   ام سفارت را شگفت   آنچه كه مق  

  .)اين داستان بود
، يكـي از نويـسندگان اپوزيـسيون، كـه صـبح ديـروز توسـط مقامـات               حاج سيدجوادي ـ  7

 تا  50نقل و قولها در مورد بازداشت       . حكومت نظامي بازداشت شده بود، شب گذشته آزاد شد        
كه در يك گردهمايي غيرقـانوني در       ) از اتحاديه نويسندگان وابسته به وي     ( نويسنده ديگر    100

. انـد   تمـامي بازداشـت شـدگان آزاد نـشده       ظـاهراً . منزل وي شركت كرده بودند، متفاوت است      
بوعـاتي برگـزار نمـود تـا         اواسط بعـد از ظهـر امـروز كنفـرانس مط           انجمن دفاع از حقوق بشر    

خبرنگاران را در مورد مسير راهپيمايي فردا توجيه كند و به آنـان اطـالع دهـد كـه گروههـاي                     
، در سازماندهي تظاهرات فردا شـركت       سياسي اپوزيسيون به همراه رهبران مذهبي و جبهه ملي        

هر (اند    رگزاري راهپيمايي ننموده  اند و از مقامات حكومت نظامي درخواست اجازه براي ب           داشته
  ).چند كه دولت از پيش اعالم كرده است اجازه راهپيمايي خواهد داد

گزارشـاتي دريافـت    )  مستشاري نظامي و دفتر وابسته دفاعي      هيأت(ـ ما از دو منبع موثق        8
آن است كـه بخـش جنـوبي    ) ر دسامب10(دولت براي فردا ايم مبني بر اينكه آخرين نقشه   داشته
 را به تظاهركنندگان واگذار كند و خطي ترسـيم نمايـد كـه در بـاالي آن تظاهركننـدگان                    تهران
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س خواهد  طاوو  طبق گزارشات رسيده حد اعالم شده خيابان تخت       . اجازه ورود نخواهند داشت   
هـاي  هيأتمجتمع سـفارت و بـسياري       : توجه. تر خواهد بود    اي شمالي   واقعي در نقطه  بود و حد    

سفارت در حال كسب اطمينان الزم نـسبت        . گردند  نمايندگي ديگر در جنوب اين خط واقع مي       
  سوليوان                                          .باشد به ادامه حفاظت دولت ايران از مجتمع سفارت مي

  
  287سند شماره 

  سري
  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  1669031578: شماره گزارش

   تهران، ايران ـ72، منطقه اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  سي. ، واشنگتن ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

   در تهران78 دسامبر 10طرحهايي براي راهپيمايي : عنوان
هاي راهپيمـايي عظـيم    طرحها و نقشه) سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (ـ خالصه 16

ايي مذهبي كه در واقع ممكـن اسـت بـراي    رود صدها هزار نفر در راهپيم انتظار مي. آشكار شد 
  .نقاط تجمع راهپيمايي مشخص شده است. سنجش قدرت سياسي شاه باشد، شركت كنند

  :ـ جزييات22
طرحهـا و يـا تـدابير    . باشـد  اين گزارش حاوي اطالعات خـام مـي      ) بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .ريزي و يا اصالح شوند سياسي نبايد بر اساس اين گزارش طرح
 سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(ب ـ 
، گزارشـي در دسـت مـا قـرار داده كـه حـاوي               دفتر نمايندگي ديگر آمريكا در تهران     : منبع

  :اطالعاتي در همين رابطه و به شرح زير است
 78ـ روحانيون ضدشاه و رهبران مخالفين، راهپيمايي عظيمي را براي صبح دهـم دسـامبر                1
اهللا سـيدمحمود     راهپيمايي قرار است توسـط رهبـر مـذهبي ضدشـاه، آيـت            . نندك  ريزي مي   طرح

 در تقـاطع خيابانهـاي شاهرضـا ـ     طبق برنامه، راهپيماي از جنوب تهران. ، رهبري شودطالقاني
اهللا   ل از شـروع توسـط آيـت       قرار است مسير راهپيمـايي دقيقـاً قبـ        . شود  كورش كبير شروع مي   

  .  و هوادارانش اعالم شودطالقاني
گروه مؤتلفه برگزار كننده اميدوار است چند صد هزار نفر از مردم را به صـحنه راهپيمـايي                  

تنـايي  اند كه به دستور نظاميان براي پراكنده كردن جمعيـت اع       رهبران مخالف شاه گفته   . بكشاند
  .رود كه رويارويي شديدي رخ دهد انتظار مي. نشود
گونه پرچم يا پالكارد با مضامين ضدشاه يا ضددولتي در راهپيمايي داده          ـ اجازه حمل هيچ   2

خواهند كه    مي» برادران اسالمي «تظاهركنندگان از واحدهاي امنيتي ايراني به عنوان        . نشده است 
تمام تالش جهت انعكـاس     . رف راهپيمايان آتش نگشايند   در راهپيمايي دخالت نكرده و يا به ط       

آميز و به نمايش درآوردن يك تظاهرات صرفاً مـذهبي بـه عمـل آمـده                  يك راهپيمايي مسالمت  
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اين راهپيمايي مستقيماً اقتدار شاه را      . به هر حال قصد اصلي به طور آشكار سياسي است         . است
كننده يك  رند كه اين راهپيمايي به عنوان تسهيلطلبد و نيروهاي مخالف شاه اميدوا  به مبارزه مي  

  .سلسله از حوادث عمل كند كه نهايتاً منجر به واژگون شدن سلطنت پادشاهي شود
هـايي كـه      ـ دستورات در مورد راهپيمايي قرار است در مساجد اسالمي همراه بـا اعالميـه              3

 خـارجي از راهپيمـايي      مطبوعـات . نمايـد داده شـود      پيوستن مؤمنين به تظاهرات را تشويق مي      
مخالفين اميدوارنـد   . شوند  مطلع خواهند شد و جهت تهيه عكس و گزارش از واقعه دعوت مي            

در صورتي كـه تيرانـدازي رخ دهـد در          . مطبوعات خارجي آن را در سطح وسيعي منتشر كنند        
ع عبـور   به تظاهركنندگان دستور داده شده است مقررات من       . روز دهم با راهپيمايي مقابله نمايند     

  .و مرور را ناديده گرفته و به طرف نقاط تجمع از پيش تعيين شده راهپيمايي كنند
 نتـايج تالشـهاي همـاهنگي اسـت كـه توسـط             78 تظاهرات شبهاي اول و دوم دسامبر        -4

 مـاه محـرم انجـام       ي در پاسخ به فراخواني او براي ايجـاد خـونريزي در           اهللا خمين   هواداران آيت 
اي توسط ايـن گروههـا در خـالل روزهـاي دوم تـا نهـم                  يافته  گونه فعاليت سازمان    هيچ. گرفت

 نتيجـه فعاليتهـاي     فعاليتهـاي پراكنـده در ايـن زمـان در تهـران           . ريزي نـشده بـود      دسامبر طرح 
  .شهر است در سرتاسر خودجوش حاميان خميني

 متحد شدند كـه     ـ يك گروه تروريستي ايران به نام مبارزين مردم ايران با نيروهاي خميني            5
در آن موقـع    .  حفظ و كنترل كننـد      دسامبر تهران  7راهپيمايي دهم دسامبر را همچون راهپيمايي       

رسـاندند و     در مسير راهپيمايي پيامهـا را مـي       . كردند  كنترل مي آنان راهپيمايي را سازمان داده و       
به آنها دستور   . آوردند  ها جلوگيري به عمل مي      همچنين از مخلوط شدن راهپيمايان و تماشاچي      

 رهبـر جبهـه     78 نوامبر   29در  . داده شده است كه در راهپيمايي دهم دسامبر سالح حمل نكنند          
 در پـاريس تلفـن كـرده و    به خميني) كه ارتباط آشكاري با اين گروه دارد ( مهدي بازرگان  ملي

يعني اينكـه دسـت بـه      (سئوال نمود كه آيا اين گروه اجازه دارد مبارزه مسلحانه را شروع كند؟              
 جواب داد اقدام به چنين كاري نكنند تا او بتواند حـوادث روز        خميني) آميز بزند   عمل خشونت 

  . دسامبر را ارزيابي كند11 و 10
هـيچ مبـارزه همـاهنگي هنـوز بـه وسـيله            . ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي افزايش يافتـه اسـت       6

 در دهـم (چنانچـه تظـاهرات ضدشـاه      . مذهبيون يا رهبران غيرروحاني سازمان داده نشده است       
. اي آغـاز گـردد   رود كـه چنـين مبـارزه    منجر به بركناري دولت نظامي نشود، انتظار مي     ) دسامبر

حوادث ضدآمريكايي تاكنون كار عناصر مذهبي راديكال بوده است، لكن حتي همـين حـوادث     
  .توانند رو به افزايش باشند مي

أييد نموده است كه    ـ منبع اصلي اين اطالعات همواره اطالعات موثقي به ما داده و خود ت             7
  .به اينگونه اطالعاتي كه در زير آمده به راحتي دسترسي دارد

منبع همچنين ليست نقاط تجمع تظاهراتي را كه قرار است در ساعت  ) بندي  بدون طبقه (ـ    ج
  : شروع شود به شرح زير فراهم كرده است78 صبح روز دهم دسامبر 8
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، خيابـان   و كـورش كبيـر    ، نبش شاهرضا  ، پيچ شميران  ادگستري نزديك وزارت د   ميدان ارك 
، ، انتهـاي شاهرضـا    ، ميدان فوزيـه   ، ميدان گمرك  ، ميدان شاه  ، ميدان ونك  ، ميدان كندي  استامبول

  ) ـ محسينيه ارشاد ( نزديك مسجد آبيسيدخندان
شـايعات رايـج مربـوط بـه     ) رؤيـت بـراي بيگانگـان   سري ـ غيرقابل  : (نظريات تهيه كننده

در .  پخش شده است    مدت يك هفته است كه در سطح تهران        78راهپيمايي بزرگ دهم دسامبر     
در مـاه نـوامبر اعمـال       . آميـز ضـدآمريكايي رو بـه افـزايش اسـت            حقيقت فعاليتهاي خـشونت   

گـروه مجاهـدين خلـق      . بر شـده اسـت    آميز ضدآمريكايي از آغاز محرم بيش از دو برا          خشونت
آميـز ضـدآمريكايي پيـشين را بـه عهـده        تروريستي است كه مسئوليت اعمال خشونت     سازماني

 بـوده   1976 تـا    1973 آمريكـايي در خـالل سـالهاي         6گروه مزبور مسئول كشتن     . داشته است 
 بـه    زماني كه سه آمريكايي غيرنظامي را در تهـران         76يعني از اوت    آنها از دو سال پيش      . است

  .اند قتل رساندند، فعاليتهاي خود را كاهش داده
گزارشـات مكـرري از   .  نـسبتاً آرام بـوده اسـت   در چند روز اخير تهـران ) بندي بدون طبقه (

راً هيچ درگيري آشكاري رخ نـداده و يـا   تيراندازي در سراسر شهر دريافت شده است ولي ظاه       
شود و ازدحام مردم در چند نقطه از شهر منجمله در             برق به كرات قطع مي    . گزارش نشده است  

اقدامات عليه آمريكاييان جداگانه از طريق ايـن اداره         . شمال و شمال شرقي مشاهده شده است      
ماينـدگان كـشورهاي غربـي    رسد فعاليت بسيار محدودي عليـه ن       به نظر مي  . گزارش شده است  

زا در هفتم دسامبر به خانه وابسته نيروي          اقدام به پرتاب بمب آتش    . ديگر اختصاص يافته است   
 خانه فرد مزبور در شمال شرقي تهران      . ترين اين موارد بوده است       يكي از جدي   هوايي انگليس 

اطـالع   اند از مليـت واقعـي او بـي    دي كه اقدام به چنين كاري كردهقرار دارد و ممكن است افرا     
اند، و اين اقدام را تنها به صرف اينكه او خارجي است و احتماالً با لبـاس نظـاميش ديـده                       بوده

  . اند شده است انجام داده
 حركـت   شايعات زيادي مبني بر اينكه راهپيمايان به سمت كـاخ نيـاوران           ) بندي  بدون طبقه (

 منزل زمستاني شاه است و در شمال شرقي تهـران           كاخ نياوران . خواهندكرد دريافت شده است   
ايـن  . حفاظت كاخ به خصوص در جريان ناآراميهاي اخيـر قـوي بـوده اسـت              . واقع شده است  

از گارد آموزش يافته  پوشهاي نفربر و واحدهاي نظامي بيشتر         تجهيزات نظامي شامل تانكها، زره    
چنانچه راهپيمايي در مسير مذكور ترتيب داده شود، محل سكونت اغلـب            . باشد  شاهنشاهي مي 
همچنـين تعـدادي از تأسيـسات       .  آماج حمالت سيل عظيمي از مردم خواهد بود        نظاميان تهران 

 در همين منطقه واقـع      انظامي ايراني و آمريكايي، از جمله، مركز هيأت مستشاري نظامي آمريك          
در صورتي كه در اين محل چنين عملي انجام گيرد، نيروهـاي امنيتـي جهـت مقابلـه بـا                    . است

شرايط جوي عامـل مهمـي اسـت كـه ممكـن اسـت كـه در تعـداد                   . باشند  راهپيمايان آماده مي  
شـود كـه تعـداد      باران سنگين و هواي سرد مداوم ممكـن اسـت باعـث             . راهپيمايان اثر بگذارد  

  .زيادي از مردم در خانه بمانند
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اطالعات اين گزارش در اختيار رئيس گـروه مستـشاري نظـامي آمريكـا              ) بندي  بدون طبقه (
هايي از اصل گزارش بـراي افـسران ارشـد            دهد كه نسخه    منبع سند اطالع مي   . قرار گرفته است  

  .نظامي در اروپا فرستاده شده است
  

  288سند شماره 
  حدود ادارياستفاده م

  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  1669031778: شماره گزارش
   تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   واشنگتن،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  78 دسامبر 9 و 8اقدامات ضدآمريكايي در : عموضو
 دسامبر  9 و   8هاي ضدآمريكايي در تهران در طي         اي از فعاليت    حوادث متفرقه : ـ خالصه 16

دو تهديد تلفني، يك مورد سنگ پراكني به محل اقامت و يك مورد پرتاب              . گزارش شده است  
  .كوكتل مولوتف به محل اقامت گزارش شده است

  : ـ جزييات22
طرحها و سياسـتها    . اين گزارش حاوي مطالب بررسي نشده است      ): بندي  بدون طبقه (ـ    فال

  .را نبايد فقط با تكيه بر اين گزارش اتخاذ كرد يا تغيير داد
 AFOSIـ منبع، يكي از اعضاي ارتش آمريكا، كه بـراي اولـين بـار اطالعـاتي در اختيـار                      ب

 دسامبر، آجـري پنجـره منـزل    8 روز 7:05 حدود ساعت: گذارد، مطالب زير را اظهار داشت    مي
منبع قبل و بعد از پرتـاب       .  را شكسته است    در شمال تهران   مسكوني وي واقع در خيابان دولت     

چند روز قبل از آن حـدود سـاعت     . كس را در اطراف منزل خود مشاهده نكرده است          آجر هيچ 
در هر دو مورد كسي زخمي نـشده        . اق خواب وي پرت شده بود      نيز آجري به پنجره اط     23:15
  ).، گروهبان سوليوانماركس استوكس: منبع. (است
 مشغول به    كه در دفتر وابسته نظامي سفارت آمريكا       ـ منبع، يكي از اعضاي ارتش آمريكا       ج
وي : ست و قبالً هم اطالعات قابل اعتمادي ارائه نموده، مطالب زير را اظهار داشته اسـت               كار ا 

، خـانمش تلفنـي     78 دسـامبر    8 روز   9:30كنـد و در سـاعت          پارك زنـدگي مـي     37در خيابان   
. بهتـر اسـت اينجـا را تـرك كنيـد        «دريافت داشته كه طي آن يك مرد ايراني تهديـد كـرده كـه               

زن منبع تلفن را قطع كرده، ولي فرد مذكور بـه مـدت             » . خارج شويد  .كشمتان، خارج شويد    مي
كند و تالش براي رديابي تلفـن   باالخره شركت خط را قطع مي  . نيم ساعت روي خط مانده بود     

  ). و گروهبان سوليواندانيل بارتكو: منبع. (ماند  ناموفق مي
 است گفـت در سـاعت   ، مركز اجتماعات آرميش مگ كلوب افسراند ـ منبع كه صندوقدار 

خواهـد    مـي « تلفني در كلوپ داشته كه تلفن كننده دو بار تهديد كرده             78 دسامبر   9 روز   11:40
 شـده  گذاري بمب] فرياد زد ـ م [منبع اين حرف را باور كرد و گفت » .بمبي در آنجا كار گذارد
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كـرد و     اي صـحبت مـي      تلفن كننده انگليسي دست و پـا شكـسته        . است، آنگاه مكالمه قطع شد    
 بـه جـستجو در سـاختمان        AFOSIبه دنبال آن پرسنل كلوپ با كمك        . احتماالً ايراني بوده است   

يا معروف ـ  [محمد مهاروف : منبع. (پرداختند، ولي هيچ بسته يا شيء مشكوك مشاهده نكردند
  ).پيتر هيودال: AFOSI ارزياب ]م

در :  در ايران است و مطالب زيـر را ارائـه داده اسـت             ـ منبع دستيار وابسته هوايي آمريكا         ه
 دسامبر، كوكتل مولوتفي به داخل منزل يكي از كاركنـان آمريكـايي   9 روز 12:00حدود ساعت   

 9منزل شخص مذكور روبروي منزل منبع و در شماره          .  پرتاب شد   هواپيماسازي الكهيد  شركت
اين وسيله به داخل اطـاق افتـاد و در نتيجـه بـر اثـر                .  قرار دارد   در شمال شرقي تهران    1كوچه  
ه منزل و امـوال خـصوصي نـامبرده         سوزي كوچكي كه بر پا شد، آسيبهايي مختصر به اثاثي           آتش

.  متر از سطح خيابان ارتفاع دارد      5/1اي كه شكسته فقط       پنجره. كس مجروح نشد    هيچ. وارد آمد 
  ).، گروهبان جيمي استاتسروان هاري جانسن: منبع. (العمل نشان داد  پليس ايران عكس

  كوچـه اول شـمال شـرق تهـران    9زا به منزل شـماره   پرتاب بمب آتش : هنظريات تهيه كنند  
 در 78 دسـامبر  7روز . دهـد    رخ مـي   درست آن طرف خيابان و روبروي منزل سروان جانـسون         

 منازل سـاير    78 دسامبر   7در  .  را به آتش بكشند    تالش مشابهي سعي كرده بودند منزل جانسون      
اي كه از     العاده  اقدامات امنيتي فوق  . اند  زا قرار گرفته    آمريكاييهاي اين منطقه نيز هدف بمب آتش      

شود كه به اين منطقه و محله وارد   دسامبر صورت گرفته شامل جستجوي اتومبيلهايي مي5روز 
 بسيار  به منطقه ناحيه خليج   محافظين و مأمورين انتظامي نسبت به احتمال ورود بمب          . شوند  مي

زا را تجربه     همچنان شبي يك بمب آتش    ] مقيم تهران [هرچند جامعه آمريكايي    . حساس هستند 
 در دو روز گذشته اندكي كـاهش يافتـه اسـت، و       كند، تعداد حوادث ضدآمريكايي در تهران       مي

 10هايي باشد كه براي فعاليتهاي مذهبي و ضددولتي روزهـاي             شغلهاين ممكن است نشان از م     
  .بينند  دسامبر تدارك مي11و 

  
  289سند شماره 

    استفاده محدود اداري
  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  1669031878: شماره گزارش

     تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   واشنگتن،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  ) دسامبر10 و 9 (اقدامات مخالفين در تهران: موضوع
 دسامبر مقامات حكومت نظامي، خطي شمالي ـ جنوبي در تهران ايجاد  10در : ـ خالصه16

آميزي در نيمـه   تظاهرات مسالمت . كس اجازه عبور از عرض اين خط را ندادند          به هيچ كردند و   
  .جنوبي شهر گزارش شده است

  :ـ جزييات22
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طرحها و سياستها . اين گزارش حاوي اطالعات بررسي نشده است) بندي  بدون طبقه  (-الف
  .را نبايستي به طور انحصاري بر اساس اين گزارش اخذ كرد يا تغيير داد

، 78 دسـامبر    10 و   9دارد كه در شبهاي        است و اظهار مي    AFOSI 72ـ منبع از كاركنان ن        ب
 گمـارده شـده   دو تانك، يك نفربر زرهي و گروهي سرباز براي حفاظت از ساختمان هتل اوين            

كنند و يـا كـساني         مي هايشان زندگي    به همراه خانواده   در اين هتل اعضاي ارتش آمريكا     . بودند
مـأمورين  . برند  هستند كه تازه واردند و يا براي ترك ايران به طور موقت در اين هتل به سر مي                 

  . دادند انتظامي به آمريكاييها اجازه ترك هتل را نمي
  ).AFOSI 72ن . ، گروهبان ترنس اوليسسرگروهبان راد دوگالس: منبع(
 است و اطالعات كلـي زيـر را در رابطـه بـا              ـ منبع مركز خبري نمايندگي سفارت آمريكا        ج

  : ارائه داده است دسامبر تهران10 و 9فعاليتهاي محرز روزهاي 
يرانـدازي  گهگـاه صـداي ت    . ، در سراسر شهر تظاهرات آرامي برپا شد       78 دسامبر   9روز  ) 1(

 كاهش يافت تا در روزهـاي       5:00 و   23:00منع عبور و مرور به ساعات       . رسيد  هم به گوش مي   
 دسـامبر  10 روز 1000 از ساعت   فرودگاه تهران .  دسامبر فعاليتهاي مذهبي ميسر گردد     11 الي   9

پيماهايش، غيـر از چهـار      هواپيمايي ايران تمام هوا   .  دسامبر تعطيل شد   12 روز   1000تا ساعت   
 موتور بسياري از  دسامبر نيروي هوايي شاهنشاهي9فروند را از محل خود حركت داده، و روز      

هواپيماهايش در فرودگاه را روشن كرده بود، كه احتمال نقل مكـان ايـن هواپيماهـا را مطـرح                   
هـاي ضـددولتي      كودكان اقدام به پخش اعالميـه      دسامبر در جاهاي مختلف      9در روز   . سازد  مي

  . اند، و بعد از ظهر همان روز هليكوپترها اعالنهايي به طرفداري از دولت فروريختند نموده
خطـي شـرقي غربـي در شـهر         ) MLA(، مقامـات حكومـت نظـامي        78 دسامبر   10روز  ) 2(

ـ    . دهند  تشكيل داده و هيچ حركتي را در عرض اين خط اجازه نمي             در   ونـك  وي  اركخـط از پ
، شـرق كـوروش     ، شمال بلـوار پهلـوي     ، خيابان پهلوي  غرب شروع شده و در خيابان مالصدرا      

، شرق و سـپس شـمال بـه طـرف           5د، شمال گلستان    آبا  ، شرق سلطنت  ، جنوب مسجد آبي   كبير
كنندگان حق   يك از شركت دهند ولي هيچ  به تظاهرات اجازه عبور ميMLA. يابد  ادامه مي  لويزان

 هـزار نفـر     10 تـا    7حدود  گروه بزرگي از تظاهركنندگان كه      . عبور از عرض اين خط را ندارند      
سـاير  .  جمع شده و در سـمت جنـوب بـه راه افتادنـد             اند در محل مسجد آبي      تخمين زده شده  

 MLAگروههاي كوچكتري كه در بخشهاي ديگر شهر تشكيل شـده بودنـد و در جنـوب خـط                   
، راهپيمايان كه اينك تقريبـاً      11:30حدود ساعت   . قرار داشتند نيز به طرف جنوب به راه افتادند        

اي هم از قبل در اين خيابان بـه            به راه افتادند، و عده      هزار نفر شده بودند به طرف شاهرضا       30
در شمال .  قرار دارد  در حركت بودند كه در نزديكي فرودگاه و جنوب غربي تهران           سوي شهياد 

  .اي به پايان رسيدند اي برپا شد كه تمامي بدون حادثه  هم تظاهرات آرام و پراكندهرانته
  ).AFOSI 72، ن اسپنگلر. گروهبان ري: ارزياب

وي مطالب زيـر    . باشد   مي  است و قابل اعتماد     منبع افسر امنيتي شركت راكول اينترنشنال      -د
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كه از نظر منبع شخص قابل اعتمادي است        ) منبع فرعي (اش    راننده محلي : را گزارش داده است   
در .  شـركت كـرده اسـت       در يك نشست در مـسجد آبـي        78 دسامبر   10گزارش داده كه شب     

ده كه عده زيادي از مردم به سمت        صحبتهايي كه نامبرده با حضار آن مجلس داشته مشخص ش         
 اهللا طالقـاني    و شاهرضا راهپيمايي خواهند كرد و در آنجا به سخنراني آيت           جنوب كوروش كبير  

كرد و بـه احتمـالي       حركت خواهند    راهپيمايان سپس به سوي يادبود شهياد     . گوش خواهند داد  
 72، ن   ، گروهبـان فيليـپ اسـتارك      تومـاس هانـت   : منبـع . (هم به سوي قصر راه خواهند افتـاد       

AFOSI.(  
انـد فعاليتهـاي مـذهبي را         ظاهراً مقامات حكومت نظامي تصميم گرفتـه      : نظريات تهيه كننده  

تـا بـه امـروز      . ريزيهاي فـراوان    غير از خون  . نخواهند داشت ها ثمري     متوقف كنند و راهپيمايي   
 توانسته شمال تهران كه غالب خارجيها MLAخط . اي گزارش نشده است مالحظه خشونت قابل 

از قـول منبـع     » د«فعاليتها فعالً همـانطور كـه در بنـد          . در آن بخش ساكن هستند را ايمن سازد       
 از مخـالفين سرسـخت و قـديمي شـاه بـوده و              نياهللا طالقـا    آيت. روند  فرعي گفته شد پيش مي    

احتمال راهپيمـايي از    . ي وي را يكي از معاونين اصلي خود در ايران خوانده است           اهللا خمين   آيت
 كيلومتر با   20خيلي زياد نيست زيرا هر كدام حدود        )  يا سعدآباد  احتماالً نياوران ( به قصر    شهياد
 باشد، راهپيمايي درست از مقابل مركـز  اگر اين اتفاق بيفتد و هدف نياوران      .  فاصله دارند  شهياد

  . خواهد گذشتاجتماعات آرميش مگ
  

  290 شماره سند
  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  استفاده محدود اداري

   تهران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   واشنگتن،فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  شونتهاي اخير در اصفهانخ: موضوع
، جـان شـش سـرباز و        79 دسـامبر    8 و   7 در روزهـاي     خشونتها در اصـفهان   :  خالصه -16

ژاندارمري ايران گـزارش از تهديـد اتومبيـل شخـصي يـك             .  فرد معمولي را گرفت    5سرانجام  
  .كند ا گزارش مي رسرهنگ اياالت متحده آمريكا

  :ـ جزييات22
طرحهـا و سياسـتها    . اين گزارش حاوي مطالب بررسي نشده است      ) بندي  بدون طبقه  (-الف

  .را نبايد فقط بر اساس اين گزارش اخذ كرد يا تغيير داد
  :ب ـ منبع مطالب زير را گزارش كرده است

زا كـه     وانعي آتش ، هنگامي كه سربازان حكومت نظامي مشغول رفع م        78 دسامبر   7روز  ) 1(
 كارگذاشته شده بـود، بودنـد ناگهـان يـك           از سوي تظاهركنندگان در خيابانهاي شمال اصفهان      

  .گير منفجر شد و شش سرباز كشته شدند بشكه محتوي مواد آتش
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ز منزلش به مـسجد  ي يكي از روحانيون ضددولتي به زور ااهللا خادم  دسامبر، آيت 8روز  ) 2(
اهللا     در اين حال در سراسر شهر اعالم شد كه آيـت          .  برده شد   در نزديكي فرودگاه اصفهان    مصلي
 يك گروه   .مردم به سوي اين مسجد راه افتادند      .  سخنراني خواهد كرد   مي در مسجد مصلي   خاد

در همـان   . از سربازان حكومت نظامي با مردم گالويز شدند، ولي بعداً به آنها اجازه عبور دادند              
زمان گروه ديگري از مردم كه رهسپار مسجد بودند از جهت مقابل رسيدند، و در نتيجـه، ولـي         

انـد،    م افتـاده  سربازان ظاهراً حس كردند كه بـه دا       . احتماالً ناآگاهانه، سربازان را محاصره كردند     
  . نفر از تظاهركنندگان را كشتند5نگران شده و اقدام به تيراندازي كرده و در نتيجه 

 را بـه آتـش      ، تظاهركنندگان شعبه بانك صادرات خيابـان چهـار بـاغ          78 دسامبر   8روز  ) 3(
نـشاني هـم      ه مجهز به وسـايل آتـش      مدير بانك به يك گروه سرباز در همان حوالي ك         . كشيدند

  .به وي گفته شد سربازان دستوري جهت كمك ندارند. بودند متوسل شد
  در اصـفهان    به صاحب ملك ارتش آمريكـا      ، مقامات ژاندارمري ايران   78 دسامبر   8روز  ) 4(

 خبــر دادنــد كــه شخــصي تــالش كــرده تــا در خــودروي وي ســرهنگ دوم تومــاس كــويپرز
  ).7201 ن گروهبان رابرت هافمن. (گذاري كند بمب

زا عمـداً جهـت       فعالً اطالعي در دست نيست كه آيا بـشكه مـواد آتـش            : كننده  نظريات تهيه 
به نتايج كار، ممكن است در آينـده عمـداً مـورد    راهبندان به كار گرفته شده يا نه، ولي با توجه         

 نداشـته،   ي به مسجد مـصلي    اهللا خادم   احتماالً دولت هيچ نقشي در بردن آيت      . استفاده قرار گيرد  
از . واال مشخص است كه خود تجمع جمعيتهاي عظيمـي در آن مـسجد را ايجـاد كـرده اسـت             

شـده، و ممكـن        و تهديد از سوي معارضين عليه اعضاي خودشان به كار بـرده مـي              ديرباز زور 
 منزل مـسكوني سـرهنگ دوم   78 نوامبر 26در روز . است اين بار هم يكي از همان موارد باشد      

صفهان نقـل    مورد حمله با بمب قرار گرفت، و سبب شد تا نامبرده به محل ديگري در ا                كويپرز
  . مكان كند

گذاري در ماشين سرهنگ نامبرده به بخش ارتـش آمريكـايي سـفارت               اخبار مربوط به بمب   
 در  اطالعات تكميلي ديگري دربـاره خـشونتهاي اصـفهان        .  گزارش شده است    در تهران  آمريكا

  . منعكس شده است031478 و 16690311در گزارشات شماره  78 دسامبر 8روز 
  

  291سند شماره 
  استفاده محدود اداري

  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  1669032078: شماره گزارش
  تهران، دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
    واشنگتن، هواييفرماندهي تحقيقات ويژه نيروي: به

   دسامبر در تهران10راهپيمايي عظيم : موضوع
  در تهـران   78 دسامبر   10آميز نزديك به يك ميليون نفر در          راهپيماي مسالمت : ـ خالصه 16
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  .و نه اقدامات ضدآمريكايي، گزارش نشده استآميز  نه اقدامات خشونت. گزارش شده است
  :جزيياتـ 22
طرحهـا و   .  اين گـزارش حـاوي اطالعـات بررسـي نـشده اسـت             )بندي  بدون طبقه (ـ   الف

  .سياستها را نبايد منحصراً بر اساس اين گزارش اخذ كرد و يا تغيير داد
ست كه اطالعات دو مقـام سـفارتي        سفارت آمريكا ) مركز خبري نمايندگي   (MICـ منبع    ب

  . كند را گزارش مي
اي مـشرف بـه ميـدان         ، دو مقام سفارتي كـه در نقطـه        78 دسامبر   10 روز   13:45در ساعت   

،  متري از آن قرار داشتند و همچنين حين بازگشت بـه سـفارت آمريكـا               400 و به فاصله     شهياد
 ميليون  1كنندگان آن حدود       بودند كه شركت   ي تهران شاهد تظاهراتي عظيم در خيابان شاهرضا     

 رسيده بودند و بقيه راهپيمايـان در         نفر به ساختمان شهياد    1000حدود  . اند  نفر تخمين زده شده   
يافـت در حركـت     را كه تا جنوب سفارت ادامه مينتهي به ميدان شهياد  تمام خيابانهاي شرقي م   

  . گيرد  كيلومتر را دربر مي5/7اي حدود  بودند كه فاصله
زنها جداگانه ولي در حاليكه راهپيمايان مـرد آنهـا را محاصـره كـرده بودنـد در راهپيمـايي                   

ها سـازماندهي خـوبي دارنـد و رهبرانـي آنهـا را               رسيد كه راهپيمايي    به نظر مي  . شركت داشتند 
  . شد، ولي تظاهرات به طور كلي آرام بود شعارهايي داده مي. كردند هدايت مي

  ).AFOSI 72 ن گروهبان رونالد وينينگهام: منبع(
باشد   ميهت اقدامات پشتيباني آمريكا جـ منبع افسر رابط شهرباني ايران با سفارت آمريكا     ج

 اطالعات زير را از يك افسر پليس ديگر كـه           15:00 ساعت   78 دسامبر   10و اظهار داشت روز     
  :كند دريافت داشته است در مقر فرماندهي شهرباني تهران كار مي

 بودند به آرامي متفرق شده و مـردم در            آمده جمعيت بزرگي كه اوايل امروز به ميدان شهياد       
كنند به منازل      زندگي مي  كساني كه در غرب و مركز تهران      . باشند  حال مراجعت به منازلشان مي    

 در جنـوب    اند، در حاليكه بقيه ايرانيها به سمت شـرق و ميـدان بهارسـتان               و محله خود رسيده   
امروز فعاليتهـا  .  و منازل خود رهسپارند   اي هم به سوي ميدان ژاله        در حال حركتند و عده     تهران
اي  عده. اند كرده  را حمل مياي از مردم پرچمهاي شوروي آميز بود، هر چند ديده شده عده صلح

قصد ايجـاد بلـوا     ) شمال مسجد آبي   ( و ظفر  كه به قول منبع در حدود خيابانهاي كوروش كبير        
 دسامبر هم   11منبع انتظار دارد كه همين تعداد از مردم در تظاهرات روز            . داشتند، متفرق شدند  

  . شركت كنند
  ).72 ن باني ايران؛ گروهبان سوليوان از شهرسرگرد رضائيان: منبع(

. عليرغم تعداد تظاهركنندگان تهراني، هيچ خشونتي گزارش نـشده اسـت          : نظريه تهيه كننده  
اش از قبل طراحي شده يـا نتيجـه بـاران      آيا اينها همه  . هيچ اقدام ضدآمريكايي هم گزارش نشد     

 باريد، تعيين ايـن امـر ممكـن          روي تهران  78 دسامبر   10سنگيني بود كه در طول عصر و شب         
  .نيست
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  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  311897 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 10، 37گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

، تظاهرات عظيم امـروز در حـال پايـان اسـت و              بعد از ظهر به وقت تهران      5عت  ـ در سا  1
واقع در نزديكي فرودگاه آمده بودند، از همان مسير شرقي          » شهياد«تظاهركنندگاني كه به ميدان     

دهد كه جمعيت به راحتي بالغ         گزارش مي   در تهران  سفارت آمريكا . نمايند    ـ غربي مراجعت مي   
كنندگان را يك ميليون نفر تخمين        گزارشگران مطبوعات تعداد شركت   . بر چندصد هزار نفر بود    

دهـد كـه در طـي روز، شـهر            نهايت منظم بود و سفارت گزارش مي        حركت جمعي بي  . زنند  مي
  .العاده آرام بود فوق
ير تظاهرات، يعني جـايي كـه بـسياري از هتلهـاي بـزرگ،              ـ مقامات امنيتي، در شمال مس     2

  .جامعه خارجيان و قصر شاه در آنجا قرار دارد، يك كمربند حفاظتي ايجاد كردند
ـ در شهرهاي ديگر ايران نيز تظاهرات عظيم و مشابهي برگزار شد و دولت ظـاهراً در آن                  3

 مسير تظاهرات نگه داشـت؛ هـر        شهرها نيز جانب احتياط را رعايت كرده و سربازان را دور از           
  .چند كه آنها در صورت لزوم آماده پاسخگويي سريع بودند

 زيرا كه جمعيت متفرق شـده از تظـاهرات در            ـ ساعات بعد، لحظاتي بحراني خواهد بود،      4
حاليكه نظم مستحكم سابق را ندارند مراجعت خواهند كرد و ممكن است كه تـصميم بگيرنـد                 

  .منيتي را بيازمايندتا قصد و غرض مقامات ا
 دسـامبر، بـه طـور آزمايـشي         10مجموع توليد بـراي روز      . ـ كاهش توليد نفت ادامه دارد     5

 ميليون  5/1 و يا    4/1رود كه      ميليون بشكه باشد و فردا نيز انتظار مي        7/1شود كه     تخمين زده مي  
 بـه عنـوان يـك       اين كاهش ناشي از توقف تدريجي واحدهاي توليد در گچساران         . بشكه باشد 

  كريستوفر                                                                                       .باشد حوزه بزرگ مي
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  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  312183 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 10، 38گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

، هنـوز گزارشـي از       شـب در تهـران     11 تا هنگام شـروع حكومـت نظـامي در سـاعت             -1
در قـسمت جنـوبي موانـع       . بار بين تظاهركنندگان و پليس نرسيده اسـت         برخوردهاي خشونت 

 دولت به منظور مجزا كردن مناطق شمال شـهر احـداث نمـوده هـيچ نيـروي امنيتـي          پليسي كه 
ها از جمله در سـفارت مـا          تعدادي از سربازان در داخل محوطه     . شود  توجهي مشاهده نمي    قابل

  .باشند مستقر مي
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ـ مخالفان مطمئناً در آزمايش امروز كه در آن توانايي به حركت درآوردن جمعيت عظيمي               2
ر يك تظاهرات صلح آميز و با انضباط را به نمايش گذاشتند، ادعاي پيروزي خواهند               از مردم د  

  . كرد
توانـد از اينكـه از خـشونت پرهيـز شـده، احـساس رضـايت كنـد و بـه خـاطر                         دولت مي 

  .داري كه توسط نيروهاي امنيتي نشان داده شده، به خود ببالد خويشتن
 و  جـدداً تظـاهرات وسـيعي در تهـران        دهد كه فردا هم ممكـن اسـت م          ـ شواهد نشان مي   3

است كه در شـرايط عـادي مهـم    ) عاشورا(فردا روز اوج سوگواري   . شهرهاي ديگر تكرار شود   
  .رسد احساسات مذهبي به شديدترين حد خود مي

ست به عالوه افرادي كه به خاطر ترس از خشونت از تظاهرات امروز كناره گرفتند، ممكن ا   
لذا اگر نظم از بين برود، امكان بـالقوه عظيمـي بـراي             . مايل به شركت در راهپيمايي فردا باشند      

  .درگيري با نيروهاي امنيتي وجود خواهد داشت
 ساعت گذشته شامل حال آمريكاييـان       24ـ سفارت هيچ گزارشي در مورد حوادثي كه در          4

ج از ايران به ميزان زيادي كاهش يافته        به ظاهر تقاضا براي خرو    . شده باشد ارسال ننموده است    
هاي كاركنـان خـود در اواخـر          ريزي انتقال خانواده     در حال طرح   شركتاست هر چند كه چند      

  .اين هفته هستند
ـ اگر فردا هم آرام باشد، اوضاع براي مذاكره بين دولت و مخالفان بـسيار بهبـود خواهـد                   5
هـاي برجـسته مخالفـان از         ه نشان دهد چهره   اي در دست نيست ك      با اين حال هيچ نشانه    . يافت

ناپذير براي هرگونـه تـوافقي بـه      اصرار علني مبني بر اينكه شاه بايد به عنوان يك شرط اجتناب           
  كريستوفر                                                                                     .كنار رود، كاسته باشند

  
  294سند شماره 

  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  خيلي محرمانه
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12089 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  78 دسامبر 10گزارش مقدماتي سياسي ـ امنيتي، : موضوع
آلود، معتـدل و مناسـب بـراي اولـين روز از دو روز                دهم دسامبر، روزي گرفته، مه    : خالصه

طبق توافقهـاي قبلـي، ارتـش و پلـيس از منـاطق             . باشد  مي)  و عاشورا  تاسوعا(عزاداري شديد   
چند صـد   . دان  جنوب شهر بيرون رفته و صحنه را براي عزاداري و تظاهركنندگان خالي گذاشته            

 واقع در مركز شهر جمع شده و در جهت غـرب بـه سـمت بنـاي                  هزار نفر در خيابان شاهرضا    
كننـد، راهپيمـايي       در نزديكي فرودگاه كه رهبران مذهبي و سياسي سـخنراني مـي            يادبود شهياد 

به احتمال خيلي زياد اين مسئله پس . شده استگونه خشونت و تخريب گزارش ن    هيچ. اند  كرده
  .پايان خالصه. گردند، رخ خواهد داد ها برمي از پايان سخنرانيها و موقعي كه مردم به خانه

/3ارتـش و نيروهـاي پلـيس از    ) تاسوعا(هاي قبلي، صبح روز دهم دسامبر    ـ طبق برنامه  1
2 
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واحدهاي نظامي احتياطي باقي مانده در اين قـسمت شـهر بـه            . دند خارج ش  جنوب شهر تهران  
براي مثـال جوخـه ويـژه حفاظـت از محوطـه سـفارت              . نقاطي دور از انظار مردم منتقل شدند      

وضـعيتهاي  . كاميون خود را به داخل محوطه آورده و در پشت مقر سـفير، پـارك كـرده اسـت                  
  .ظت قرار دارندمشابه اين مورد در نقاط حساس ديگر هنوز تحت حفا

شمال شهر كه شامل كاخهاي سلطنتي، مراكز فرمانـدهي ارتـش و منـاطق مـسكوني                3/1ـ  2
 سنگرهايي در   تقريباً در طول خيابان اردشير بابكان     . طبقه مرفه است، تمركز سربازان زياد است      

سير اين سـنگرها شـديداً كنتـرل        مسير شرق و غرب برپا شده و حركت تمام وسايط نقليه از م            
 9 در تـاريخ     بيني خشونتهاي احتمالي چند صد هزار نفر از اهالي تهران           ظاهراً در پيش  . گردد  مي

  .اند دسامبر شهر را ترك كرده
 صبح، مردم در نقاط مختلف شهر در مساجد جمع شدند و با نظم كامل               9ـ حدود ساعت    3

 در جهـت     حركت كردند، خيابـان شاهرضـا      جمع در خيابان شاهرضا   به طور نسبتاً آرام جهت ت     
  امتـداد دارد و در آنجـا بـه خيابـان آيزنهـاور      تـا دانـشگاه تهـران    شرق و غرب از ميدان شهناز     

گروههـاي فرعـي    . يابـد    ادامه مي   در نزديكي فرودگاه مهرآباد    د و تا بناي يادبود شهياد     پيوندن  مي
 نفر بودند شعارهاي مـذهبي      2000 تا   1000راهپيمايان مركب از زنان و مردان كه هر كدام بين           

پالكاردهاي سياسي خيلـي كمـي مـشاهده        . كردند   حمل مي  دادند و تصاويري از خميني      سر مي 
ايـن  .  ديوارهـا از پوسـترهاي ضدشـاه پوشـيده شـده بـود             شد، اما در طول خيابان شاهرضا       مي

ه سمت غرب حركت     به هم پيوسته و با تشكيل واحدهاي بزرگتر ب         گروهها در خيابان شاهرضا   
 امتـداد   بعد از ظهر تعداد جمعيت كه بيشتر از سه مايل تا ميـدان شـهياد       3در ساعت   . كردند  مي
  .شد يافت تا چند صد هزار نفر تخمين زده مي مي

ـ مردم در طول مسيرهاي راهپيمايي منظم بوده و از انجام هرگونه عمل تخريـب اجتنـاب                 4
روها به مردم شربت داده و با بلندگوهاي دستي مـردم را              گرد در پياده    شندگان دوره فرو. اند    كرده

  .در اين چند ساعت اوضاع آرام و تحت كنترل بوده است. كردند راهنمايي مي
شدند تا بـه سـخنان         در اطراف پراكنده مي    ـ مردم با رسيدن به فضاي باز دور ميدان شهياد         5

مقـام    ، قـائم  اهللا طالقـاني    رسد كه آيـت     چنين به نظر مي   . بي و سياسي گوش فرادهند    رهبران مذه 
همچنين قـرار اسـت     .  باشد ي شخصيت اصلي روحاني در جايگاه در ميدان شهياد        اهللا خمين   آيت

.  كه اخيراً از زندان آزاد شده در برنامه باشـند           از جمله سنجابي    از رهبران جبهه ملي    كه چند تن  
 عبـور نكـرده اسـت، ولـي         و اگر چه انتهاي صف راهپيمايان هنـوز از مقابـل دانـشگاه تهـران              

رود كه راهپيمايـان بـه         پايان يافته و انتظار مي      شهياد هاي رسمي تا ساعتي ديگر در ميدان        برنامه
  .شان برگردند ها يا محلهاي تجمع اوليه خانه
ـ اگرچه مأموران امنيتي در تماس با سـفارت در مـورد اينكـه امـروز بعـد از ايـن ديگـر                       6

انـد    ار اطمينـان كـرده    اندازه اظه   كنم هيچگونه مشكلي پيش نخواهد آمد، بي        هيچگونه، تكرار مي  
كنيم كه اين احتمال وجود دارد گروههايي كـه در اثـر سـخنرانيهاي ميـدان                  ولي ما احساس مي   
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توانند باعث مـواردي از خـشونت و          اند، در غياب نظم راهپيمايي صبح، مي         تحريك شده  شهياد
 منع عبور و مرور شبانه بـه  مل است، چرا كه امشبتمخصوصاً چنين امكاني مح . تخريب شوند 

  . تغيير يافته است23ساعت 
اي كـه سـربازان پلـيس در         ، در شمال كمربند امنيتي    ـ بخش زيادي از آمريكاييان در تهران      7

اي   كننـد و در صـورت بـروز هرگونـه حادثـه             اند زندگي مـي      كشيده طول خيابان اردشير بابكان   
در نتيجـه احتمـال خطـر انـدكي وجـود      . شوند وسط نيروهاي امنيتي تمركز يافته محافظت مي   ت

 است كمتر شكل راهپيمايي رسمي رعايت       روز يازدهم دسامبر كه مصادف با روز عاشورا       . دارد
خواهد شد و به همين ترتيب مقررات دور نگـه داشـتن سـربازان از انظـار و خيابانهـا توسـط                      

  .وهاي امنيتي به اجرا درخواهد آمدنير
 را تـا ايـن      اي از حـوادث تهـران       شود كه گوشه    ـ اين گزارش بدين جهت زود ارسال مي        8

بخش دوم گـزارش نيـز كـه در مـورد وضـعيت             . ساعت براي آن وزارتخانه ترسيم كرده باشيم      
  سوليوان                                                       .شهرهاي ديگر است، بعداً ارسال خواهد شد

  
  295سند شماره 

  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  خيلي محرمانه
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12093 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  2 دسامبر، شماره 10گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
 جمع شـده     بعد ازظهر دهم دسامبر، راهپيماياني كه در ميدان شهياد         6از ساعت   : ـ خالصه 1

مـا گزارشـي   . گردند بودند پراكنده شده و از طريق همان مسيرهايي كه صبح پيموده بودند برمي         
 نيـز شـاهد حركـت        و تبريز  ، اصفهان شهرهاي شيراز . ايم   خشونت و درگيري دريافت نكرده     از

  .پايان خالصه. منظم و آرام دستجات مردم بود
ده  راهپيمـايي كـر    ـ در بعد از ظهر جمعيت چند صد هزار نفري كه به سمت ميدان شهياد              2

بودند متفرق شدند و فعالً از طريق همان مسيرهاي راهپيمـايي در حـال برگـشتن بـه مـساجد                    
امـا  . طبق آخرين اطالعات ما، در طول روز هيچگونه درگيري و خشونتي نبـوده اسـت              . هستند
دانـيم آيـا قـصد تخطـي از            ساعت تا هنگام منع عبور و مرور شبانه باقي مانـده و نمـي              5هنوز  

  .ور و مرور شبانه وجود دارد يا خيرمقررات منع عب
 صـادر شـده   اي در ميـدان شـهياد   ايم كه آيا اعالميه و يا قطعنامه  ـ تا اين لحظه مطلع نشده     3

  .است يا خير
اتفـاق خواهـد    ) عاشـورا (ـ گزارشهاي درهم و برهمي در مورد آنچه فردا يازدهم دسامبر            4

دهند كه راهپيمايي امروز تكرار خواهـد شـد،           بعضي گزارشات نشان مي   . كنيم   مي افتاد، دريافت 
هـاي مـساجد حركـت دسـتجات      گزارشات ديگري حاكي از آن است كه پس از مراسم و آيين           

  .بيشتري به شكل سنتي برگزار خواهد شد
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دهند كه راهپيماييهاي سازمان يافتـه،         گزارش مي   و تبريز  ، اصفهان ـ كنسولهاي ما در شيراز    5
 به وقوع پيوسـته و هيچگونـه درگيـري و خـشونتي نبـوده               و آرامي در اين شهرها مشابه تهران      

العمل سـريع      نيروهاي امنيتي دور از انظار تظاهركنندگان و آماده انجام عكس          مانند تهران . است
بع مطبوعاتي به ما گفتند كه تظاهرات در تمام شهرهاي كوچـك و بـزرگ بـه وقـوع                   منا. بودند

  . بار ديگر شاهد تظاهراتي بزرگ و بدون خشونت بوده استپيوسته و مخصوصاً مشهد
  سوليوان

  
  296سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آذر 19 ـ 1978 دسامبر 10  6846057778: شماره گزاش

  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  78 دسامبر 10 و 9وضعيت در ايران، : عنوان

 گزارش حاوي اطالعاتي مربوط بـه وضـعيت ايـران از            اين) بندي  بدون طبقه : (ـ خالصه 16
  .باشد  روز دهم دسامبر مي14 به وقت محلي روز نهم دسامبر تا ساعت 12ساعت 
  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22

  .است 1978 شامل حوادث جاري روزهاي نهم و دهم دسامبر فهرست زير
  )محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (78بعد از ظهر تا عصر روز نهم دسامبر از 
هـاي ضدشـاه در    ريختند و اعالميه هايي را به طرفداري از شاه فرومي     ـ هليكوپترها اعالميه  1

  .شد جنوب شرقي شهر پخش مي
 از  مهرآبـاد  مسافر در روز نهم دسامبر از طريق ترمينال حمل و نقل هوايي فرودگاه               565ـ  2

شـش فرونـد    ).  به اضافه فضاي الـف     EMLهاي موقت به اضافه       جابجايي. (كشور خارج شدند  
 در عمليات حمل و نقل هـوايي شـركت   9 و يك فروند هواپيماي سي ـ  141هواپيماي سي ـ  

  .داشتند
 30/20 به مقصد فرانكفورت ـ لندن در سـاعت    پان آمريكن6001ـ پرواز دربست شماره 3

 را تـرك     غيرنظامي آمريكايي فرودگـاه مهرآبـاد      332 نفر نظامي و حدود      110به وقت محلي با     
  .كرد

 پرتـاب    به طرف خانه يكي از كاركنـان شـركت الكهيـد           21زا در ساعت     ـ يك بمب آتش   4
.  واقع شده اسـت     و دفتر وابسته هوايي آمريكا     اين ساختمان بين دفتر وابسته دفاعي آمريكا      . شد

دهد كه مواد به كار رفته در اين بمب ظاهراً مـشابه مـواد                 نشان مي  بررسي وابسته هوايي آمريكا   
  .ار رفته در بمبي است كه چند وز قبل به طرف محل اقامت خود او پرتاب شده بودبه ك

 دسـامبر،  11 و 10 اعـالم كـرد كـه در روزهـاي           30/20ـ تلويزيون ايران در اخبار ساعت       5
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گونـه   يابـد و هـيچ    صبح تقليـل مـي  5 تا 23 صبح به 5 تا  21ساعات منع عبور و مرور به جاي        
شمال به جنوب و بالعكس نبايد انجام گيرد و فرودگاه نيز چهـل و              رفت و آمد وسائط نقليه از       

  .هشت ساعت بسته خواهد بود
  :78دهم دسامبر 

كردند، محل     محافظت مي  سربازاني كه از در سفارت واقع در خيابان روزولت        : 5ـ ساعت   1
  .كنند ت ميرا ترك كرده و به گاردهاي پليس محلي گفتند كه پس فردا مراجع

 و  دهـد كـه در خيابـان شاهرضـا           گـزارش مـي    راننده دفتر وابسته دفـاعي    : 15/6ـ ساعت   2
 سـاله   30 تـا    18اند كه همـه مـردان بـين            حدود سه، چهار هزار نفر متشكل شده       كوروش كبير 

كودكان و وسائط نقليه در بـين       . اند  مولي پوشيده و بازوبندهاي سفيد بسته     هستند و لباسهاي مع   
  .آنان مشاهده نگرديد

 فرودگاه را تـرك   نيروي هوايي شاهنشاهي ايران130يك هواپيماي سي ـ  : 25/6ـ ساعت 3
  .كرد

شـوند كـه مـداوماً از         يـده مـي   گروههايي از مردم شامل زنان و كودكـان د        : 55/6ـ ساعت   4
  . به طرف جنوب در حركتندخيابان روزولت

اين سـربازان مركـب از   . اند سربازان ايراني در محوطه سفارتخانه مستقر شده: 7 ـ ساعت  5
  . گروهبان هستند2 سرباز و 12

 نزديـك   ده قـديم شـميران    چنـد گـروه از تظاهركننـدگان در جـا         :  قلهـك  30/7 ساعت   -6
  .جاده بسته شد) به هم پيوستند (كنسولگري انگلستان

دو تانك چيفتن، دو پـي      .  افزايش يافت  تدابير امنيتي در فرودگاه مهرآباد    : 30/10ـ ساعت   7
كردنـد،     حركت مـي   D.V.LOUNYE كه به طرف منطقه اطراف       ـ پي و چندين كاميون نظامي      امـ 

  .مشاهده شدند
هواپيماهاي نيروي هوايي شاهنشاهي ايران در حال پـرواز بـه خـارج از              : 40/10 ساعت   -8

 و يـك هواپيمـاي تـانكر    130 چندين هواپيماي سـي ـ   1045 تا 10بين ساعت .  بودندمهرآباد
 اگرچه رسماً اعالم شده است كـه فرودگـاه مهرآبـاد          .  به پرواز درآمدند    مهرآباد  از فرودگاه  747

گيرد و به عقيده مدير تيم فنـي          بسته است، اين امر، نيروي هوايي شاهنشاهي ايران را دربر نمي          
  .شود را نيز شامل نمينظامي، در صورت لزوم عمليات اضطراري و تخليه افراد 

، دستجات از قسمتهاي شمالي و جنوبي به طـرف          حركت جمعيت در تهران   : 11ـ ساعت   9
 به طرف غرب به سمت ميدان       سپس جمعيت، در طول خيابان شاهرضا     . مركز شهر حركت كرد   

 گـردهم   بعد از ظهر و عصر امروز جمعيت عظيمي در شـهياد          رود كه     انتظار مي . روند   مي شهياد
. گيـرد   ها يا رهبران مخالفان و يـا هـر دو انجـام مـي               اهللا  احتماالً سخنرانيهايي توسط آيت   . بيايند

در حال حاضر تهديدي از طرف جمعيت متوجه         .حركات و اعمال بعدي جمعيت معلوم نيست      
 ها در شمال مركـزي تهـران        ها، خيابانها و كوچه     بيشتر جاده .  نيست ها يا سفارت آمريكا   آمريكايي
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اين كـار بـراي جلـوگيري از حركـت غيرمجـاز از             . بسته شده يا تحت كنترل قرار گرفته است       
شمال به طرف جنوب و بالعكس انجام گرفته است با اين همه دارندگان كارتهـاي ديپلماتيـك                 

  .گردد ها از تانكها و واحدهاي نظامي استفاده مي براي بستن جاده. عبور دارندحق 
،  طـي گـشتهاي صـبح امروزشـان در شـمال تهـران             ـ كاركنان دفتر وابسته دفاعي آمريكا     10

  :اند مشاهدات خود را اينگونه گزارش كرده
  .، يك تانك چيفتن و چهار كاميون نظامي و پهلوينالف ـ در خيابانهاي جرد

، واحدهاي نظامي رفت و آمدها را از بزرگراه بـه     و بلوار پهلوي    در بزرگراه شاهنشاهي   -ب
  .كردند مسير ديگري هدايت مي

  . مشاهده شدZU-23قصر توپهاي ضدهوايي ج ـ اطراف منطقه 
 ، يك كاميون مملـو  ZU-23د، در جلوي ستاد ارتش وجود توپ ضدهوايي    آبا  ـ در سلطنت   د

  .هاي خاردار آماده براي بكارگيري فوري، گزارش شد از مهمات و يك كاميون حاوي سيم
  . مشاهده شدريش در منطقه تجBTR-60 ـ يك تانك چيفتن و دو تانك  ه
  .كند  ها، نفت مجاني توزيع مي  براي سوخت خانه كالنتري نياورانـ و

  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (نظريات تهيه كننده
ك به اي نزدي اين راهپيمايي كه به طور تأييد نشده)  به وقت محلي 14ساعت  (تا اين ساعت    

  . نيم ميليون نفر برآورد شده است، به خوبي سازماندهي و كنترل شده است
سوزي، شكستن وسايل يا ويرانگريهـاي مـشابه كـه در گذشـته               هيچگونه وحشيگري، آتش  

 و پـس از متفـرق شـدن         امروز بعد از ورود به ميدان شـهياد       . ديده شده، گزارش نگرديده است    
 19ميزان بحراني بودن اوضاع را پـس از سـاعت           . دهد  اي بحراني رخ مي     ، مرحله تظاهركنندگان

  .توان درك كرد بهتر مي
  

  297سند شماره 
  1357 آذر 20 تا 15  ـ1978 دسامبر 11 تا 6  سرّي

  ستاد مشترك ارتش: به   ايران،ت نظامي و گروه مستشاري نظامي آمريكاأهي: از
  1978 دسامبر 11 تا 6وضعيت ايران از تاريخ : موضوع

 :وضعيت كلي) بندي بدون طبقه (ـ1
 بـر پـا     هاي كوچكي در شهرهاي بزرگ ايـران        در طول قسمت اول دوره گزارش راهپيمايي      

هـايي از برپـايي راهپيمـايي از      در ميان آنها استثنا بود و هر روز گزارش    شد كه البته شهر مشهد    
  . شد اين شهر مخابره مي

در .  گراييـد   برپـا شـد كـه بـه خـشونت          تظـاهراتي در اصـفهان    ]  آذر 17[بر   دسام 8در روز   
، هايي از برپايي تظاهرات گـسترده در تهـران          گزارش]  آذر 20 و   19[ دسامبر   11 و   10روزهاي  

در مـشهد   ]  آذر 10[هم دسامبر    تظاهرات د  ،ييها  بر اساس گزارش  .  مخابره شد   و اصفهان  مشهد
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تهديـد اتبـاع آمريكـايي و       .  به خشونت گراييد   در اصفهان ]  آذر 20[و تظاهرات يازدهم دسامبر     
  . همچنين پرتاب بمب به منازل و سوزاندن خودروها نيز همچنان ادامه يافت

  )يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر/سرّي(ـ 2
 
  تظاهرات)  براي بيگانگانيتؤغيرقابل ر ـ سرّي (-الف
شش سرباز كـه در حـال بـر چيـدن موانـع             ]  آذر 16[ دسامبر   7ها در روز      طبق گزارش ) 1(

 )OSI. (اي كشته شدند  بودند در حادثهخياباني در اصفهان
وقتي كه جمعيت تظاهركنندگان چند سرباز      ]  آذر 17[ دسامبر   8ها در روز      طبق گزارش ) 2(

 )OSI. ( غير نظامي بر اثر تيراندازي سربازان كشته شدند5ان محاصره كردند، را در خياب
.  تظاهراتي برپا شد   در مشهد ]  آذر 18 تا   14[ دسامبر   9 تا   5هاي    ها در شب    طبق گزارش ) 3(
)MIC( 
شـد ولـي     برپـا    در تهران ]  آذر 15[ دسامبر   6ها تظاهرات كوچكي در روز        طبق گزارش ) 4(

 )MIC. ( دسامبر مخابره نشده است9 و 8 و 7گزارشي از برپايي تظاهرات در روزهاي 
، ، اصـفهان  در تهران ]  آذر 19[ دسامبر   10ها تظاهرات عظيمي در روز        بر اساس گزارش  ) 5(

حمله بردنـد   نندگان به هتل هايت     رپا شد، تظاهرك   ب در تظاهراتي كه در مشهد    .  برپا شد  و مشهد 
 بدون   و اصفهان  و خساراتي به آشپزخانه و محل خريد آن وارد كردند، ولي تظاهرات در تهران             

 هـزار   50كننده در تهران انجام شده اسـت بـين            برآوردهايي كه از جمعيت تظاهر    . خشونت بود 
  به ميدان شهياد    به شكل راهپيمايي از ميدان ژاله      تظاهرات در تهران  . ر است نفر تا يك ميليون نف    

شود كـه اعـضاي       گفته مي . پيوستند  صورت كه در ميانه راه نيز مردم به صف تظاهركنندگان مي          
 كه گروهي تروريستي است و مسئوليت ترور برخي اتباع آمريكـا             ايران سازمان مجاهدين خلق  

نيروهـاي  . را بر عهده گرفته است، وظيفه هماهنگي و كنترل راهپيمايي اخير را بر عهده داشتند              
مجري حكومت نظامي شهر را به دو منطقه شمال و جنوب تقسيم كرده و از تردد خودرو بـين                   

  . كنند اين دو منطقه اكيداً جلوگيري مي
البته هيچ ممانعتي از حركت تظاهركنندگان به عمل نيامد و نيروهاي امنيتي در محل اصـلي                

 و گـوش دادن بـه       جمعيت تظاهركننده پس از رسيدن به ميدان شهياد       . تظاهرات حضور نيافتند  
 نيـز در     هـزار نفـر    100 تـا    20نزديك بـه    . نطق تعدادي سخنران، با آرامش از محل متفرق شد        

 . شركت داشتند كه با نظم و ترتيب صورت گرفتتظاهرات اصفهان
 و  ، اصـفهان  تظـاهراتي در تهـران    ]  آذر 20[ دسـامبر    11 شده است كـه در روز         گزارش) 6(

كنندگان بـار ديگـر در ميـدان          تظاهر. بودآميز     منظم و صلح   تظاهرات تهران .  بر پا شد   مشهد
نيروهاي امنيتي نيـز مـانع از انجـام         . اي قرائت شد     ماده 17اي     تجمع كردند و قطعنامه    شهياد

شود گروهي كه شعارهاي ضد دولت سر داده بودنـد قـصد ورود      گفته مي . تظاهرات نشدند 
حانيان و افراد ديگر مانع از اين كار شدند؛ بـا           به داخل جمعيت تظاهركننده را داشتند كه رو       
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وجود اين، شعارها و پالكاردهاي ضد دولت و ضد آمريكـايي بيـشتر از روزهـاي قبـل بـه                    
 هزار نفر در اين تظاهرات شركت 400 تا 210شود كه نزديك به  برآورد مي. خورد چشم مي
 برپا شـد بـا خـشونت گـسترده و      در اصفهان ]  آذر 20[دسامبر  11تظاهراتي كه روز    . داشتند

 غيرنظـامي   5هـا     شود كه طي اين درگيـري       گفته مي . آتش زدن خودروها و اماكن همراه بود      
  ).MIC/OSI/ BBC/VOA. ( مورد حمله تظاهركنندگان قرار گرفتكشته شدند و مركز ساواك

 
  سياسي) بندي بدون طبقه (-ب

 دسـامبر   6 خود كه در تـاريخ       23 طي اعالميه شماره     ر تهران مقامات حكومت نظامي د   ) 1(
هايي كه مبارزان را به پوشيدن لباس سربازان و يا            انتشار يافت نسبت به توزيع اعالميه     ]  آذر 15[

اهده چنين اقـدامي    كند به مردم هشدار داد و از آنها خواست تا در صورت مش              چادر تشويق مي  
 )NIRT. (قامات حكومت نظامي گزارش دهند مموارد فوق را به

]  آذر 18[ دسـامبر    9 مـورخ    24 طي اعالميـه شـماره       مقامات حكومت نظامي در تهران    ) 2(
 اعالم كـرد    23:00]  آذر 20 تا   18[ دسامبر   11 تا   9شروع ساعات منع آمد و شد را در روزهاي          

 نزديك شدن به تظاهركنندگان خودداري      و از نيروهاي امنيتي خواست تا در روزهاي مذكور از         
 ) NIRT. (كنند
 10 كـرد كـه اسـتاندار همـدان در روز            تـأيي دولت ايران   ]  آذر 18[ دسامبر   11در روز   ) 3(

ولي جزييات ديگـري از ايـن حادثـه در     . مورد اصابت گلوله قرار گرفته است     ]  آذر 17[دسامبر  
  )MIC. (دست نيست

  
   اقتصادـ ج

 روز  10:00تـا سـاعت     ]  آذر 19[ روز دهـم دسـامبر       10:00 از سـاعت     فرودگاه مهرآباد ) 1(
 )MIC. (بسته شد]  آذر21[دوازدهم دسامبر 

 16[ دسامبر 7 در روز  كاركنان پااليشگاه تبريز  طبق گزارش كنسولگري آمريكا در تبريز     ) 2(
  )MIC. (دست به اعتصاب كامل زدند و بازار و مدارس شهر تعطيل بود] آذر

  
  اذيت و آزارها/تهديدها) بندي بدون طبقه (دـ

   MICها، اقدامات ضدآمريكايي زير در طول دوره گزارش بر ضد  طبق گزارش
  :صورت گرفته است

 و يك بمب در اصفهان  بمب به محل سكونت آمريكايي در تهران5پرتاب ) 1(
 پرتاب سنگ به يك منزل مسكوني اتباع آمريكايي در تهران) 2(
 و هـشت خـودرو در       در تهـران  ] متعلق به اتباع آمريكا   [به آتش كشيدن يك خودروي      ) 3(

  اصفهان
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 و به آتش كـشيدن آن در   در اصفهانGRUMMAN AEROSPACEحمله به دفاتر شركت ) 4(
 ] آذر17[ دسامبر 8روز 
 هاي تلفني و شعارنويسي بر ديوارها موارد متعدد تهديد اتباع آمريكايي از طريق تماس) 5(
 تحليل و بحث)  براي بيگانگانرؤيتغيرقابل ـ  سرّي(ـ 3

]  آذر 20[ پيش از تظاهرات يـازدهم دسـامبر          از وضعيت ايران   EUCOM و   J-2 ارزيابي   -الف
  :به قرار زير است

هـا در روز دهـم        آميـز بـود و خـشونت        تظاهراتي كه در شهرهاي بزرگ ايران رخ داد صلح        
  .ترين سطح خود قرار داشت در چند ماه گذشته در پايين]  آذر19[دسامبر 

يمايـان بـا اسـتفاده از       مخالفان مذهبي و سياسي با برپايي تظـاهرات گـسترده و كنتـرل راهپ             
برآورد جمعيت تظاهركننـده در      .سيم قدرت خود را به رخ دولت كشيدند         نيروهاي مجهز به بي   

دانـد،     تعداد تظاهركنندگان را نزديك به دهها هزار نفر مـي          سفارت آمريكا :  متفاوت است  تهران
 ميليـون  2كند و مخالفان دولـت رقـم     هزار نفر برآورد مي500 تا 200ين  شمار آنها را ب ساواك

رسيد و زمـاني كـه جمعيـت تظاهركننـده             كيلومتر مي  9صف راهپيمايان به    . اند  نفر را ذكر كرده   
بـا وجـود    . متفرق شد هنوز تعدادي از مردم نتوانسته بودند خود را به صف راهپيمايان برسانند             

 و شمار زياد خارجياني كه در شمالي شهر زنـدگي  ظت از كاخ نياوراناين، پليس به منظور حفا 
  . كنند، مانع از تردد به اين قسمت شده بود مي

ي از پاريس برپايي تظاهرات روز گذشته را يـك پيـروزي خوانـد، هـر چنـد                  اهللا خمين   آيت
دهـد كـه     احتمـال مـي  سـاواك  . شـركت كننـد  ن نفر در تظاهرات تهرانانتظار داشت يك ميليو  

بينـي    تر از روز گذشته باشد؛ هر چنـد پـيش           حتي گسترده ]  آذر 20-ر دسامب 11[تظاهرات امروز   
سـت  آميز باشد، ولي با توجه به اينكه امروز مصادف بـا عاشورا             شود كه تظاهرات فوق صلح      مي

عالوه بر اين، گزارش شده است كه مخالفان دولـت           .احتمال بروز خشونت افزايش يافته است     
شـود كـه      گفتـه مـي   . اي را با بلندگو در سطح شهر قرائت كننـد            ماده 17اي    قصد دارند قطعنامه  

بـا  . قطعنامه فوق روز گذشته به دليل ترس از بروز خشونت در ميان تظاهركنندگان قرائت نشد              
تواند فضاي الزم براي      آميز برگزار شود، مي     ود اين، چنانچه تظاهرات امروز به صورت صلح       وج

 SECSTATE/AMEMB & USDAO. (مــذاكرات جــدي بــين شــاه و اپوزيــسيون را فــراهم كنــد

Tehran/USEUCOM/J-2/VARIOUS(  
 19[ دسـامبر    11 و   10تظاهراتي كه روزهاي    )  براي بيگانگان  رؤيتغيرقابل  -محرمانه (-ب

 صــورت گرفــت نــشان داد كــه دولــت و اپوزيــسيون كنتــرل بهتــري بــر در تهــران]  آذر20و 
عـدم مداخلـه نيروهـاي امنيتـي در     . اند، كه تا بحال ديده نـشده بـود          كنندگان اعمال كرده    تظاهر

برپايي تظاهرات نشان داد كه دولت بر نيروهاي خود كنترل دارد، هر چند ممكن است تـصميم                 
 بدين مفهوم كه دولـت احتمـاالً بـه ايـن نتيجـه              ؛دم مداخله از موضع ضعف اتخاذ شده باشد       ع

از سوي ديگر، برپايي تظاهرات بـدون       . تواند مانع از برپايي تظاهرات شود       رسيده است كه نمي   
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دهـد كـه      اي نـدارد زيـرا فقـط نـشان مـي            زد و خورد با نيروهاي دولت از لحاظ سياسي فايده         
شود كه طي برگـزاري       گفته مي . توانند يك جمعيت عظيم را كنترل كنند        يون مي نيروهاي اپوزيس 

دادنـد و يـا       روحانيان افرادي را كه شعارهاي سياسي مي      ]  آذر 20[ دسامبر   11تظاهرات در روز    
همـين  . راندند  كردند از جمع تظاهركنندگان بيرون مي       پالكارهايي با شعارهاي سياسي حمل مي     

دهد كه راهپيمايي فوق اصوالً هـدفي مـذهبي داشـته و اهـداف خـاص و                   امر احتماالً نشان مي   
  .كرده است هاي مذهبي را دنبال نمي آشكار سياسي ديگري بجز اثبات اعتقاد مردم به آرمان

  ) براي بيگانگانرؤيتغيرقابل ـ  محرمانه (ـ ج
USEUCOM     حـوالت سياسـي احتمـالي در     ارزيابي خود را از ت    گزارش داده است كه بريتانيا

هاي جدي ممكن اسـت هـر آن در           ناآرامي :ايران و پيامدهاي آن براي غرب از سر گرفته است         
ها در  بريتانيايي .تواند موجب بروز يك رويارويي ديگر و تغيير رژيم گردد         ايران رخ دهد كه مي    

مـه نظـامي، يـك      يـك هيئـت حاك     :مورد نوع حكومت آينده ايران سه احتمال را در نظر دارند          
تحقق مورد سوم از همه بعيدتر به        .جمهوري اسالمي، و يا يك رژيم كمونيست يا چپ افراطي         

حكومـت آينـده ايـران بـا مـشكالت اقتـصادي جـدي روبـرو خواهـد بـود، و                      .رسـد   نظر مي 
هاي مدام با آن حكومت فوق را بـا دغدغـه حفـظ موقعيـت خـود در داخـل مـشغول          مخالفت

ر شاه هم بر سر قدرت باقي بماند، منافع استراتژيك غرب تحت تـاثير              حتي اگ  .خواهد ساخت 
اش از جملـه      قرار خواهد گرفت، زيرا شاه توانايي يا تمايل كمتري بـه انجـام تعهـدات دفـاعي                

چنانچه ضعف ايران منجـر بـه گـسترش      . خواهد داشت  هايي مانند عمان     و كمك به رژيم    سنتو
ايـن  .  خواهـد شـد    شود، تهديدي جدي متوجه بحرين    ] فارس[هاي براندازي در خليج       اليتفع

 سـعي در     را بر آن دارد تا با تجديد ادعـاي مالكيـت كويـت             مسئله همچنين ممكن است عراق    
اگر بجاي شاه يك هيئت حاكمه نظامي  .داشته باشد] فارس[استقرار سلطه خود بر منطقه خليج  

بر ايران حكومت كند، اهداف استراتژيك تغييري نخواهد كرد، چرا كه دولت فوق نيز به صرف  
هاي هنگفت نظامي ادامه خواهد داد، هرچند ممكن است مـشكالت اقتـصادي بـراي آن                  هزينه

خالفت مدام گروههاي مخالف مواجه خواهد شد       البته حكومت فوق با م    . محدوديت ايجاد كند  
رسد دست به سركوب مخالفان بزند، همكاري بـا آن و پـذيرش آن    و چنانچه ناگزير به نظر مي    

دهـد كـه چنانچـه يـك       احتمـال مـي  لندن .پيمان براي غرب دشوار خواهد شد در مقام يك هم 
 باشد، استقالل خـود      تشكيل شود، حكومت فوق تحت نفوذ خميني       جمهوري اسالمي در ايران   

اين حكومت احتماالً مناسبات خود را با غـرب و          . را حفظ و اهدافي ناسيوناليستي را دنبال كند       
با وجـود ايـن، حكومـت       .  خارج خواهد شد    كاهش خواهد داد و از پيمان سنتو       اتحاد شوروي 

هاي نظامي غرب تا حد معقولي        مندي از كمك    اش و بهره    فوق بايد به منظورحفظ قدرت نظامي     
 را قطـع     و احتماالً افريقاي جنوبي    با غرب رابطه داشته باشد، هر چند صادرات نفت به اسراييل          

 انچه يك حكومت چپ افراطي بر سـر كـار بيايـد، مـسلماً بـا اتحـاد شـوروي                  چن .خواهد كرد 
 ارز مجبور است مناسبات تجاري نزديكي با غرب داشته          تأمينهمكاري خواهد كرد، ولي براي      
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شـود و      مي  خارج با وجود اين، حكومت فوق مسلماً از پيمان سنتو        . باشد و به آن نفت بفروشد     
  ).JIC London(كند با افزايش قيمت نفت، غرب را تضعيف كند  احتماالً سعي مي

  
  298سند شماره 

  1357 آذر 20 ـ 1978 دسامبر 11  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  312219 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 11، 39گزاش وضعيت ايران، شماره : موضوع
ـ براي دومين روز، صدها هزار ايراني جهت ابراز مخالفت با شاه، در خيابانهاي خـيس و                 1

باز هم سربازان و پليس در صحنه حاضر نبودنـد،          .  دست به راهپيمايي زدند    باران خورده تهران  
ند كه جمعيت امـروز،     ز  سفارت تخمين مي  . و رهبران مخالفين، كنترل خوبي بر جمعيت داشتند       

شعارهاي ضدشاه بيـشتري    . قدري بيشتر از ديروز و حركاتشان با صراحت بيشتري سياسي بود          
 احساسات ضدآمريكايي و ضدخارجي شديدتري ابـراز   يونايتدپرسششد و طبق گزار  داده مي 

  .گرديد مي
نده شدن مردم طي عصر امـروز گـزارش         آميزي به هنگام پراك     ـ هيچگونه رويداد خشونت   2

 راهپيمايـان از    در تبريـز  . و نيز گزارش نشده كه آسيبي به آمريكاييان رسيده باشـد          . نشده است 
مقابل كنسولگري ما كه با درخواست پايين آوردن پرچم موافقت شده بود، عبور نمودنـد ولـي                 

ن تقاضاي دولت مبني بر تـرك كنـسولگري         هيچگونه خشونتي رخ نداد و كنسول نيز از پذيرفت        
 و ديگـر    ، شـيراز  آميز مـشابهي در اصـفهان       تظاهرات مسالمت . امتناع نمود » هليكوپتر«به وسيله   

 پـس از حملـه ديـروز كـه توسـط            گزارش شده كه استاندار همدان    . شهرهاي ايران برگزار شد   
 محـافظ    . در وضعيت وخيمي قرار دارد      در يكي از بيمارستانهاي تهران     ناشناسي صورت گفت،  

  كريستوفر                                                                             .او به هنگام حمله كشته شد
  

  299سند شماره 
  1357 آذر 20 ـ 1978 دسامبر 11  سري ـ انتشار محدود

  سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به  12095  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   ـ شواهد اوليهتظاهرات عاشورا: موضوع

ط رهبـران    صورت گرفت، توسـ     دسامبر در تهران   10آميزي كه در تاريخ       ـ تظاهرات صلح  1
در هر حال ترتيبات الزم براي سازماندهي ايـن  . مذهبي و نمايندگان بازار تدارك ديده شده بود     

 صـورت  تظاهرات و كسب تفاهم با مأمورين امنيتي دولت ايران توسط نماينـدگان جبهـه ملـي          
، مورد توجه واقـع شـد و از طـرف            ملي ، رهبر جبهه  در جريان تظاهرات كريم سنجابي    . گرفت

  .مردم استقبال خوبي از وي به عمل آمد
 كه مذاكره كننده اصلي دولت براي برنامه راهپيمايي بـود، در غـروب آن               ـ اردشير زاهدي  2
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 سعي نمودند كـه     كه تعدادي از افراد ما نيز در اين تظاهرات شركت كردند و           : روز به من گفت   
بـه جـاي    » روهـا   اي از ميانه    عده«وي همچنين متذكر شد كه      . آن را به سوي اعتدال سوق دهند      

  .كردند  را حمل مي، عكس شريعتمداريعكس خميني
باشـد تـا بـدين ترتيـب          رو مـي    يانهدهنده همكاري بين دولت و رهبران م        ـ تمام اينها نشان   3

براي شاه چنانچه متعاقباً بخواهد بـا       .  كسب وجهه كنند   رو به هزينه خميني     رهبران سياسي ميانه  
 به عنوان طرف اصلي براي تشكيل يك دولت ائتالفي مذاكره كند، اين تاكتيك خوبي     جبهه ملي 

 به ما گفته بـود،   در بحث درباره ضعف سياسي جبهه ملي زاده  پيش از اين سناتور مصباح    . است
توانند در عرض چند هفته از اينها قهرمان ملـي             مي در صورتي كه خواسته شود، نشريات كيهان      

كـه درصـدد    :  من او را براي آخرين بار ديدم، بـه مـن گفـت             موقعي كه چند روز پيش    . بسازند
  . دست به انتشار چيزي شبيه روزنامه بزنداست بعد از عاشورا

رسد كه اقداماتي در جريان است تا از طريق بـازي بـا افكـار                 ـ به طور خالصه به نظر مي      4
شـاه هميـشه    .  بيـرون آورد   فين را از دست خمينـي      با زيركي، رهبريت مخال    عمومي، جبهه ملي  

 در مورد تشكيل يك سلطنت مبتني بر قـانون          تواند با جبهه ملي       استدالل كرده است كه وي مي     
  . هرگزاساسي مذاكره كند ولي با خميني

 از اين تاكتيك آگاهند و ممكن است تظاهرات          معتقد است كه گروههاي خميني     ـ زاهدي 5
روها به شمار آورند، بنابراين ممكـن اسـت كـه             را يك پيروزي براي ميانه    ) تاسوعا( دسامبر   10

 نيز در   خصوصاً اين كه خميني   . را به خشونت بكشانند   ) عاشورا( دسامبر   11بخواهند تظاهرات   
  . سخن گفته استدر عاشورا» رود خون«اش از جاري شدن  بيانيه
دهد كه چـه اتفـاقي خواهـد افتـاد، تعـداد كمتـري از                  نشان نمي  ـ فعاليتهاي صبح عاشورا   6

 جمع شده بودند، صبح خيلي زود شروع بـه اجتمـاع نمودنـد و بـه                 تعدادي كه در روز تاسوعا    
تر    به خودي خود خيلي كم جمعيت      چهره خيابان شاهرضا  .  به راه افتادند   طرف خيابان شاهرضا  

غـرب و بـه سـوي        دسامبر است كه در آن روز تمام گروهها خود به خود به سمت               10از روز   
  .خورد  هدف قابل توجهي به چشم مي از نزديك شهر جنب و جوش بي.  روانه شدندشهياد
، كـه عبارتنـد از      هـاي خـاص عاشـورا       ـ گروههايي هم نزديك سفارت به برگزاري برنامه       7
در مقابـل    ده تبليغـاتي  يكي از گروهها به منظـور اسـتفا       . (زني و زنجيرزني، مشغول هستند      سينه

فيلمبرداران تلويزيوني و عكاسان كه بر يك كـاميون سـوار بودنـد، پيراهنـشان را درآوردنـد و                   
زني كردند و با تمام شدن كار عكاسان، آنها نيـز پيـراهن خـود را پوشـيده و بـه                       شروع به سينه  

  ).سوي جنوب رهسپار شدند
  بخواهند براي به دست گرفتن كنترل اوضاع، تظاهرات عاشورا          اگر رهبران گروه خميني    -8

را به خشونت بكشانند، بدون شك خواهنـد توانـست تظاهركننـدگان كـافي بـا حـالتي كـامالً                    
همين حاال گزارشاتي دريافـت     . (ور كردن خشونت بيايند     تحريك شده و احساساتي براي شعله     

 را كه   كردند كاخ رضاشاه    اي به جمعيت توصيه مي      بر اينكه عامالن تحريك كننده    ايم مبني     داشته
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  .شود، به آتش بكشانند بدون شك توسط ارتش از آن محافظت مي
 احساس كننـد كـه از تـسلط كـافي بـر عناصـر       ـ از طرف ديگر، اگر رهبران گروه خميني     9

ؤثري در مناطق نفتي، سيستم بانك و ادارات براي ادامه اعتصابات برخوردارند، ممكـن اسـت               م
 آميز در روز عاشـورا      ترجيح دهند از اين روش فشار به جاي دست زدن به برخوردي خشونت            

 دستيارانش در پاريس روي مـسئله عاشـورا        و   جايي كه خميني    در هرحال از آن   . استفاده نمايند 
اند، براي ايشان خيلي پراهميت       به عنوان نقطه اوج مبارزه خويش بر عليه شاه تكيه زيادي كرده           

  .است كه نگذارند اين روز بدون حادثه بگذرد
. طور كه پيش خواهيم رفت، مـا گزارشـهاي بيـشتري خـواهيم داد               ـ در طول روز، همين    10

رسد كه هـوا در     بختانه در اوايل صبح باران قطع شد و هوا روشن و ماليم است و به نظر مي                بد
  سوليوان                                       . نيز مناسب باشدطول دوازده ساعت ديگر روز عاشورا

  
  300سند شماره 

  1357ذر  آ20 ـ 1978 دسامبر 11  خيلي محرمانه
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12100 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  78 دسامبر 11گزارش سياسي امنيتي، : موضوع
يروز بـود در حـال      تظاهركنندگان امروز كه تعدادشان به اندازه تظاهركنندگان د       : ـ خالصه 1

باشـد     و غيـره مـي     شعارهاي امروز بـسيار سياسـي، ضدشـاه، ضـدآمريكا         . پراكنده شدن هستند  
  .پايان خالصه. خشونت تا اين لحظه تقريباً وجود نداشته است

 ـ جمعيتي كه در قسمتهاي مختلف شهر اوايل روز اجتماع كرده بودند در خيابان شاهرضا              2
.  حركت كرده بودند، اكنون در حال متفرق شـدن هـستند           به هم پيوسته و به طرف ميدان شهياد       

ايم حاكي از آن كه شعارها و سرودهاي امروز بسيار بيـشتر از               گزارشهاي متفاوتي دريافت كرده   
 متعـدد گروههـاي     شـود در مـوارد      گفتـه مـي   ). ضدشاه، ضدآمريكا (ديروز جنبه سياسي داشت     

 سعي در تحريـك مـردم بـه مبـارزه بـا مـأمورين                و طرفدار حزب توده    افراطي طرفدار خميني  
. انـد ديگـران را آرام كننـد         روها با اين عمل مخالفـت ورزيـده تـالش كـرده             اند ولي ميانه    داشته

كنند ولي هـيچ برخـوردي اتفـاق نيفتـاده             سفارت عبور مي   گروههاي كوچك گاهگاهي از جلو    
  .دانيم هيچ نقطه ديگري از شهر هم شاهد خشونت نبوده است است و تا آنجا كه ما مي

زند اواخـر صـبح        هزار نفر تخمين مي    80 تا   70 كنسول ما     جمعيتي كه مترينكو   ـ در تبريز  3
ي ما در آنجا عبور كردند و هـر دسـته مـدت كوتـاهي بـراي سـر دادن                    امروز از جلو كنسولگر   

دادنـد،   كردند ولي مجدداً به حركت ادامه مـي         شعارهاي ضدآمريكايي و ديگر شعارها توقف مي      
تالشهايي در جهت پـايين آوردن تـابلوي رسـمي كنـسولگري صـورت گرفـت ولـي رهبـران                    

 پيـشنهاد مقامـات حكومـت نظـامي مبنـي بـر             .تحت كنترل داشتند    تظاهركنندگان آنان را كامالً     
 از كنسولگري با هليكوپتر، مؤدبانه رد شد و پس از انجام مراسم در قبرستان به                خروج مترينكو 
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كنسول گزارشي حاكي از وجود درگيري      . هنگام برگشت جمعيت تقريباً مشكلي وجود نداشت      
  . است كنم دريافت نكرده  نكرده است، تكرار ميميان مأمورين امنيتي و تظاهركنندگان دريافت

 كنـسول مـا حاضـرين را        ترين حادثه اجتماع در مساجد بود ولي تامـست           مهم ـ در شيراز  4
 يـا   برخـورد جمعيت پس از شعار دادن متفرق شدند و هـيچ           .  نفر تخمين زده است    5000فقط  

  . بوده است مشابه شيرازومي در اصفهاناوضاع عم. خشونتي گزارش نشده است
ـ گزاشهاي كامالً جديدي از برخوردهايي كه ديشب در مشهد اتفاق افتـاده بـه دسـت مـا            5

 ديـروز مجـروح     استاندار همـدان  . رسيده است ولي ما اطالعي از ميزان جدي بودن آنها نداريم          
 اين موضوع نتيجه يك عمل تروريستي       به گزارش آسوشيتدپرس  . قتل رسيد اش به     شد و راننده  

دارند كه ضارب يك سرباز بـوده كـه بعـداً اقـدام بـه                 است ولي در اينجا منابع نظامي اظهار مي       
  سوليوان                                                                                      . خودكشي نموده است

  
  301سند شماره 

  خيلي محرمانه
  1357 آذر 20  ـ1978 دسامبر 11  684657878: شماره گزارش

  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  78 دسامبر 10ـ11وضعيت در ايران : عنوان

اين گزارش وضـعيت در مـورد ايـران از روز دهـم دسـامبر               ): خيلي محرمانه (صه  الـ خ 16
 بعد از ظهر بـه وقـت محلـي          2 بعد از ظهر به وقت محلي الي يازدهم دسامبر ساعت            2ساعت  

 و  ، تبريـز  ، شـيراز  راهپيمـايي عظـيم مـذهبي در شـهرهاي تهـران          . شود  ل مي  را شام  1978سال  
 در ديگر نقاط كـشور   در مشهدبه جز خسارتهاي وارده بر هتل هايت   .  منظم و آرام بود    اصفهان

نيروي هـوايي شاهنـشاهي بـه پروازهـايش در داخـل و خـارج از                . خسارتها جزئي بوده است   
 شـدند و بـه      جمـع  صبح يازده دسامبر مردم بار ديگر در تهـران         .دهد   ادامه مي  فرودگاه مهرآباد 

  . راهپيمايي كردندطرف بخش مركزي شهر و سپس به طرف ميدان شهياد
رسـيد و     ـ بعد از ظهر دهم دسامبر ايران آرام به نظر مـي            الف) خيلي محرمانه  (جزيياتـ  22

  و اصـفهان   ، شيراز ، تبريز هاي وسيع مذهبي در تهران      توده. آرامش نسبتاً بيش از انتظار قبلي بود      
كردند و خـوب      آميز حركت مي    ر نقاط منظم، آرام و مسالمت     جمعيت در بيشت  . راهپيمايي كردند 

  .شدند سازماندهي شده بودند و به خوبي كنترل مي
صبح دهم دسامبر، پليس و سربازان به جز ساختمانهاي مهم دولتي، كالنتريهـا،             : ـ تهران  ب

، از بقيـه بخـشهاي       و آمريكـا   ها از جمله سفارت انگلـيس       تأسيسات نظامي و بعضي سفارتخانه    
مردم پياده و سوار بـر اتومبيلهايـشان بـه طـرف مركـز              . جنوبي و مركزي شهر نقل مكان كردند      

 يمايان در تهرانتعداد دقيق راهپ.  سرازير شدند به طرف ميدان شهياد     و سپس غرب تهران    تهران
گـزارش شـده   . باشـد   هزار مي500 هزار تا 300معلوم نيست اما بهترين برآورد تأييد نشده بين     
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اهللا يحيـي     ، آيت  و طرشت رسيدند، كريم سنجابي     زماني كه راهپيمايان به تقاطع خيابان آيزنهاور      
منتظـر بودنـد، بـه آنهـا پيوسـتند          ) دوازدهمين امام  ( كه در مسجد امام زمان     ي و مالطالقاني  نور

واحـدها و   .  راهپيمـايي كردنـد    سپس جمعيت همراه با رهبرانشان به طرف ميدان يادبود شهياد         
قبالً از ميدان بـه سـمت غـرب بـه سـوي             ) تانكها، نفربرها، جيپها، كاميونها   (خودروهاي نظامي   

در ميـدان،  .  حركت كرده و در داخل و بيـرون فرودگـاه موضـع گرفتـه بودنـد          فرودگاه مهرآباد 
براي جمعيتـي كـه بـه ميـدان         ) كه در تلويزيون فارسي زبان نشان داده شد        ( و طالقاني  سنجابي

دهد كه به داليل نقص فنـي سيـستم           گزارشات نشان مي  . رسيده بودند، مختصراً صحبت كردند    
بخش عظيمي از راهپيمايـان     در طي سخنرانيها    . شد  بلندگوها سخنرانيها توسط مردم شنيده نمي     

  . رسيد  به چندين مايل مي نرسيده بودند و طول صف در خيابان آيزنهاوربه منطقه ميدان شهياد
هـا و رهبـران امـروز         اهللا  گفتنـد كـه آيـت       گزارش شده كه مأمورين انتظامات راهپيمايي مـي       

در اين زمان مردم پس از چنـد دور         . ردا دوباره صحبت خواهند كرد    نتوانستند صحبت كنند و ف    
 به طرف شرق بـه راه افتادنـد         چرخيدن به دور ميدان پراكنده شدند و در طول خيابان آيزنهاور          

كردند، كنترل جمعيت عالي       بخش بزرگي از مردم به طرف غرب حركت مي         زمان  همدر حاليكه   
با بلندگوهايشان نظم خوبي به راهپيمايي بخـشيده بودنـد و بـه مـردم               ) انتظامات(ن  بود، ناظري 

. گفتند چه موقع حركت كنند و چه موقع بايستند چه شعاري بدهنـد و چـه فريـادي بزننـد                     مي
هـا   كردند و سعي داشتند بچه هاي كوچك گمشده مواظبت مي   انتظامات راهپيمايي حتي از بچه    (

همچنين گزارش شده كه بعضي از راهپيمايان كه قصد بـر هـم             . ن برسانند را دوباره به والدينشا   
شـعاردادنها و   . گرفتنـد   زدن نظم را داشتند توسط ديگر راهپيمايان ايراني تحت كنترل قرار مـي            

، »اهللا اكبـر «، »المزنده باد اس  «،  » بايد بيايد  خميني«سرودخوانيها معمولي بودند و شعارهايي نظير       
اسـتقالل، آزادي،  «پالكاردهـا بـا عبـاراتي نظيـر      .شـد  شنيده مي» !پايان كار شاه«، »مرگ بر شاه «

پراكنـده شـدن    . خوردنـد   به چشم مـي   » بدون مذهب آزادي وجود ندارد    «و  » جمهوري اسالمي 
.  بـود  گونـه درگيـري جـدي       جمعيت در مجموع آرام، بدون حادثه، غيرقابل انتظار و بدون هيچ          

  .گونه مانعي بر سر راهشان به مناطق شمال شهر بازگردند مردم اجازه يافتند كه بدون هيچ
 و C-130 ، 707پرواز و فرود هليكوپترهاي نيروي هـوايي، هواپيمـاي   : ج ـ فرودگاه مهرآباد 

پـور    سرلـشكر كاميـابي  مدير تيم فني نظامي از.  در تمامي مدت ادامه داشت  747يك هواپيماي   
 بـر   صبح روز يازده دسامبر سئوال كرد كه چـرا فرودگـاه مهرآبـاد            ) افسر كشيك نيروي هوايي   (

روي پروازهاي غيرنظامي بسته شده و چه كسي اين تصميم را گرفته است؟ وي بيان كـرد كـه                   
ه و در مـورد دلـيلش مطمـئن     اين تصميم نيروي هوايي نبوده بلكه يك تـصميم حكـومتي بـود            

هنگامي كه بيشتر پافشاري كرديم گفت كه وي چنين احـساس كـرده كـه بـه كاركنـان                   . نيست
وي . اجازه داده شده در دو روز تعطيل محل كار خود را ترك كنند و به مراسم مذهبي بپيوندند                 

هـاي غيرنظـامي،   هايش چنين ادامه داد كه به خاطر عـدم توانـايي در پـشتيباني از پرواز                به گفته 
همچنين وي اضافه كرد كه ايـن كـار مـسئله           . فرودگاه بر روي اينگونه پروازها بسته شده است       
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بـه  . حركت مردم را به صورت دستجات بزرگ براي رسيدن به فرودگاه برطرف نمـوده اسـت               
توانست براي عزيمت ايرانيـان عاليرتبـه چنانچـه نيـاز             عقيده مدير تيم فني نظامي، فرودگاه مي      

  .باشد، مورد استفاده قرار گيرد
.  شـدند و چنـد جـا را بـه آتـش كـشيدند      مردم وارد هتل هايت مـشهد     : ـ حوادث مشهد   د

  .شود  گزارش توسط سفارت فرستاده ميجزييات
 9 و   8ني بـين سـاعت      وابسته نيروي هوايي با راننده ايرا     :  صبح يازدهم دسامبر در تهران     - ه

  :مشاهداتشان به قرار زير است.  رفتندصبح به مركز، جنوب و غرب تهران
  .كند ـ شهر به آرامي كار خود را شروع مي) 1
  .آيند  نفره مردم گردهم مي10 تا 5ـ گروههاي كوچك )2
  .كنند ـ كاميونها و اتومبيلهاي مملو از مردم به طرف غرب حركت مي)3
  . از پليس و سربازان در خيابانها مانند دهم دسامبر خبري نيستـ)4
 در حال شـعار دادن       با پوسترهاي خميني   ـ گروههاي كوچك مردم در خيابان شاهرضا      )5

  .شوند ديده مي
انـدازي   خورنـد و سيـستم بلنـدگوها راه    ه چـشم مـي    ب  نفر در ميدان شهياد    500ـ فقط   )6

  .شود مي
 بـه طـرف شـهياد در     نفر از هـر دو طـرف خيابـان آيزنهـاور        200ـ گروههايي بالغ بر     )7

با حمل پوسـترهاي    )  نفر 500 الي   400 (بيشترين جمعيت در دانشگاه تهران    . حركتند
  .دهند را مي»  كبيرخميني«و » شاه بايد برود« شعارهاي خميني

  .كنند كه به آنها بپيوندند  پيوندند و مردم را دعوت مي ـ گروهها به يكديگر مي)8
 و مشاهدات سفارت     و آلمان  هاي سفارتهاي استراليا    وـ گردشهاي صبح تهران توسط وابسته     

  : شامل مطالب زير استانگليس
كردند نسبت به روز دهم دو         راهپيمايي يا حركت مي    ـ جمعيتي كه در خيابان فردوسي     )1

  .برابر شده بودند
  .رسيدند ظر ميتر به ن تر و هدفدار ـ مردم مطمئن)2
  .ـ افراد جوانتر بودند و مانند ديروز به صورت خانوادگي نيامده بودند)3
كـه بـه شـكل      (موانـع و السـتيكهايي      . ـ موانع خياباني امروز در شـمال قـويتر بودنـد          )4

تانكهاي اسكورپيون و مسلـسلهاي     . شدند  كار گذاشته مي  ) زيگزاگ مرتب شده بودند   
  .شوند خودكار بيشتر ديده مي

ـ به خاطر نبودن پليس راهنمايي، غيرنظاميان اتومبيلها را در تقاطعهاي اصـلي هـدايت               )5
  . كنند مي

 نيـروي  C ـ  130هليكوپترها و هواپيماهاي : 78 در صبح يازدهم دسامبر زـ فرودگاه مهرآباد
گونه پرواز غيرنظامي و واحـد حمـل و           هيچ. كنند   آمد مي   به فرودگاه رفت و    هوايي شاهنشاهي 



568  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

بـه جـز بازگـشت كاركنـان در         . امنيت آنجا مانند روز دهم است     . گيرد  نقل هوايي صورت نمي   
  .، فرودگاه كامالً آرام است78صبح روز دوازده دسامبر 

  در بخش ونك   وي  اين خط از پارك   : هاي نظامي در شمال تهران      ـ تعيين خطوط محدوده    ح
رود و بعـد بـه         بـاال مـي    رسد، از خيابان پهلـوي       مي شود و به ميدان ونك       شروع مي  و مالصدرا 

هـا بـه      ، بعد به طرف شرق از طريق كوچـه         به طرف ميرداماد   طرف شرق در طول بولوار پهلوي     
د به طرف لويزان و بعد به طرف شرق چندين مـانع            آبا  د، بعد به طرف شمال سلطنت     آبا  سلطنت

  .خورد خياباني اضافي در شاهراههاي اصلي به چشم مي
م دسامبر تقريباً يك ميليون ايراني در شهرهاي اصـلي          هر چند كه در ده    : كننده   تهيه اتنظري

بيني اينكه رهبران مـذهبي بتواننـد         پيش. راهپيمايي كردند، ايران به طور غيرقابل باوري آرام بود        
اي را بدون پيش آمدن هيچگونه حوادث جدي كنتـرل كننـد، مـشكل                اين حركتهاي وسيع توده   

جمعيت به خوبي طراحي، هماهنگ و هـدايت        گيري، حركت و باالخره متفرق شدن         شكل. بود
اگر امروز نيز چنان تظاهراتي داشته باشيم اين مأمور گزارشگر معتقد است ما با يـك                . شده بود 

البته ما قبل از اينكه بتوانيم مشكالتي را        . ايم  نقطه بحراني در مشكالت جاري تهران روبرو شده       
تـاكنون  . شويم كه باز هم دسامبر بگـذرد      كه در پيش رو داريم حدس بزنيم نخست بايد منتظر           

اينكـه چگونـه نيروهـاي     .انـد   رهبران دو طرف درگير، قدرت و استحكام خود را نشان داده        مه
توانند به صورت مؤثر با يكديگر سازش كرده و با هم كار كنند و حكومتي مردمـي                   مخالف مي 

ما مطمئناً شاه و حكومت فعلـي  كنيم ا  اي است كه به عهده آينده واگذار مي         را شكل دهند مسئله   
  .تأثير كنترل و قدرت به نمايش درآمده در روز دهم دسامبر قرار گرفته باشند ايران بايد تحت

  
  302سند شماره 

  1357 آذر 20 ـ 1978 دسامبر 11  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  312470ـ  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 11، 40گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
ـ سفارت ما گزارشهايي مبني بر امكان وجود تالشهايي در جهت تحريك و خـشونت در                1
 نيروهاي امنيتي تصميم دارند پس از پايان زمـان          در تهران .  دسامبر دريافت نموده است    12روز  

ول خـود بازگردنـد و بـدين وسـيله احتمـال درگيـري              منع عبور و مرور امشب به مواضع معم       
  .يابد افزايش مي

فردا نهايت احتياط «: ـ با در نظر گرفتن اين گزارشات، سفارت به آمريكاييان توصيه نموده      2
  .به كار گيرند» را در حركت خارج از منزل خود

نفر يا بيشتر، در اواخـر بعـد از         ، ظاهراً به دنبال راهپيمايي حدود يكصد هزار         ـ در اصفهان  3
باشـد،    سوزي و تيرانـدازيهاي زيـادي مـي           ظهر امروز خشونت مهمي كه شامل انفجارات، آتش       

، يـك كالنتـري، هتلـي كـه         ما گزارشهايي از حمله جمعيت به پايگاه مركزي ساواك        . پيش آمد 
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كليـه  . ايـم  كاييان، دريافت كـرده گرفت و يك مدرسه خالي آمري     مورد استفاده خارجيان قرار مي    
كننـد مـورد اصـابت        هاي آپارتماني كه آمريكاييان و آلمانيها در آن زندگي مـي            اي پنجره ه شيشه

. سنگ واقع شده و خرد گرديد، ارتش پس از زخمي كردن چند نفر جمعيت را به عقـب رانـد                   
ز آمريكاييان يـا    هيچيك ا . همچنين گزارشاتي مبني بر كشته شدن پرسنل نظامي در دست است          

  .كشد در چندين نقطه هنوز آتش شعله مي. ديگر اتباع خارجي صدمه نديدند
نفـت خـام تحـويلي بـه        .  ميليـون بـشكه باشـد      13رود كه توليـد نفـت           ـ امروز انتظار مي   4

كننـده توقـف كـار         هزار بـشكه در روز كـاهش يافتـه اسـت كـه مـنعكس               625پااليشگاهها به   
 هم كامالً متوقف هـستند و پااليـشگاه          و اصفهان  پااليشگاههاي شيراز . باشد   مي پااليشگاه تبريز 

يز اگر  ، جايي كه تحويل نفت در آنجا هم كم است، ن          بنابراين در آبادان  .  نيمه تعطيل است   تهران
دولت ايران به دنبال خريـد بنـزين و نفـت           . شود  كاهش مهمي پديد آيد، بالفاصله احساس مي      

  كريستوفر                                        . بوده استهاي خود در خليج فارس سفيد از همسايه
  

  303سند شماره 
  1357 آذر 20 ـ 1978 دسامبر 11  خيلي محرمانه

  سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به  12102  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر11گزارش وضعيت سياسي، امنيتي ـ : موضوع

  . به كلي آرام است وضع در تهران18ـ تا ساعت 1
 10آميز تظاهرات      از ماهيت صلح    دست داريم كه چپيها و نيروهاي خميني       ـ ما اخباري در   2

ورزند و اميدوارنـد كـه         دسامبر ناراحت و مأيوس هستند و براي روز سوم نبرد اصرار مي            11و  
ان سرشـناس   اند كـه رهبـر      همان منابع به ما گفته    .  دسامبر برخوردي به وجود آورند     12در روز   

انـد و خـصوصاً از ايـن تـالش            مذهبي خود را از اين درخواست براي تظاهرات مبري دانـسته          
  .چپيهاي افراطي براي دامن زدن به خشونت بسيار ناراحت هستند

 دسـامبر   12 به سفير گفت كه وي شك دارد كـه افراطيهـا بتواننـد در روز                 ـ سفير زاهدي  3
ي همچنين گفت كه پس از شروع ساعت منع عبـور و مـرور، نيروهـاي                و. كاري از پيش ببرند   

منبع ارتـشي اطمينـان داد كـه فعـالً     . ارتشي به مواضع عاديشان در شهر انتقال داده خواهند شد      
  .مسئوالن حكومت نظامي چنين قصدي دارند

كـايي  نامه زير را براي جامعـه آمري         دسامبر باز خواهد بود و توصيه      12ـ سفارت در تاريخ     4
  :كنيم صادر مي
  .تظاهرات امروز آرام بوده اما ميزان تشنج باال است: الف
  .فردا امكان فعاليتهاي سياسي بيشتري وجود دارد: ب
 زيادي در رفت و آمـدهايتان بـه خـارج از     العاده  فردا در خالل روز مراقبت و دقت فوق       : ج

  سوليوان                                                                            .محل سكونتتان به عمل آوريد
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  304سند شماره 
  1357 آذر 20 ـ 1978 دسامبر 11  خيلي محرمانه

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  A ـ 16ـ   اصفهان،كنسولگري آمريكا: از
  ؟...ها، اخاذي، همه چيز به جز پول وعده: تغذيه مالي ناراضيان: موضوع

از آغاز ابراز مخالفتها، اعتصابات و اغتـشاشات گـسترده در ايـران، داسـتانهايي در                : خالصه
ايـن   .كند شايع شده اسـت      كه مخالفين را تغذيه مي    » تأمين ناراضيان «مورد يك صندوق بزرگ     

 پيرامون يك سري فعاليتهـاي افـزايش سـرمايه از جملـه بـه شـكل               كنسولگري اخيراً اطالعاتي  
  .پايان خالصه. اخاذي، كسب كرده ولي نتوانسته هيچ مدركي دال بر هزينه كردن اين پولها بيابد

  
  صندوق تأمين ناراضيان

 مبني بر وجود يك صندوق مـالي جهـت تـأمين            از اوايل ماه اوت اخبار منتشره در اصفهان       
تـوجهي    طبق ايـن داسـتانها، سـرمايه بـسيار قابـل          . هزينه فعاليتهاي ناراضيان وجود داشته است     

ي و تعدادي از صندوقهاي كوچكتر بـه وسـيله بازاريهـاي ثروتمنـد بـراي                اهللا خمين   توسط آيت 
درجه اول جهت فراهم كردن غـذا،       رود اين پولها در       انتظار مي . اند  تغذيه انقالب به وجود آمده    

اي   حرفـه   كنندگان نيمه   هاي تظاهركنندگان و تحريك      لباس و همينطور براي تأمين هزينه       مسكن،
كنند  افراد اخيرالذكر كساني هستند كه تظاهرات مردمي را سازماندهي و رهبري مي       . صرف شود 

 از بازاريهـا در اوايـل مـاه         هنگامي كه برخي  . باشند  و موجب بسياري از خشونتها و خرابيها مي       
ها هـستند امـا آنـان           شد كه آنها تأمين كننده اين هزينه        سپتامبر بازداشت شدند اينطور تصور مي     

 و شهرهاي ديگر    اصفهاندر حاليكه   . بعد از چند روز آزاد شدند و داستانها همچنان ادامه يافتند          
اي محلـي، توسـط يـك سـرمايه         شد كه صندوقه    با موجي از اعتصابات روبرو بودند، اظهار مي       

اهـداف ايـن منبـع عـالي        . شـوند   ي است تغذيه مـي    اهللا خمين   توجه كه در اختيار آيت      بسيار قابل 
مطبوعـات، راديـو، هواپيمـايي،      (پرداخت حقوق اعتصابگران در صنايع اصلي       : عبارت بودند از  
هـاي خـود را بـيش از يـك هفتـه       داراني كه مغـازه  مغازه، تأمين مقرري براي  )نفت، آب و برق   

شـوند يـا تـأمين        هاي درماني افرادي كه در تظاهرات مجروح مـي             كليه هزينه  پرداختاند،    بسته
 بـر مـسلماناني  شوند، و جبران خسارت وارده     مقرري براي اعضاي خانواده كساني كه كشته مي       

شـد ايـن صـندوق        با اينكه گفته مي    .بيند  ميكه مايملكشان به طور تصادفي در تظاهرات آسيب         
رود كه آن را به طور محلي تقويت كنند           مالي بسيار قوي است اما از مسلمانان متمول انتظار مي         

  .هاي فوق عملي گردد تا امكان تأمين هزينه
  

  آوري پول جمع
دولـت  هايشان از هنگام روي كـار آمـدن           دار مختلف كه مغازه     اخيراً اينجانب با هفت مغازه    

از اين هفت نفر، پنج تن آنها گزارش كردند كه طـي هفتـه              . ام  اند صحبت كرده    نظامي بسته بوده  
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بـا  ) كه در آن زمان به عنوان دانشجويان مذهبي شناسـايي شـدند           (اول اعتصابات، افراد جواني     
 ارسـال نـشده     اند كه مادامي كه پول الزم از سوي خمينـي             آنها تماس گرفته و درخواست كرده     

به آنهـا گفتـه شـده كـه بـه همـه             . است آنها پولي را به شكل وام در اختيار صندوق قرار دهند           
هايشان براي بيش از يك هفتـه بـسته بـاقي مانـده، متناسـب بـا عائلـه تحـت                       تجاري كه مغازه  

جوه ارسالي از سوي    تكفلشان مقرري تعلق خواهد گرفت ولي از آنجايي كه در مورد وصول و            
آوري شده تا پرداخت مقـرري    ترديد وجود داشت لذا وجوهي به طور كلي محلي جمع       خميني

هـاي فـوق دروغ       آنها معتقدند كه دانشجويان در زمينـه      . داران فوراً آغاز شود     به فقيرترين مغازه  
ي پول را مجاز نشمرده و طبق اطـالع آنـان، هـيچ             آور  هيچيك از مدارس مذهبي جمع    . اند  گفته

كنند كه قرباني يك طـرح فريـب          بازرگاني پولي دريافت نداشته است و اكنون آنها احساس مي         
اكنـون   هـم . معهذا آنها قصد دارند تا الغاي حكومت نظامي به اعتصاب خود ادامه دهند        . اند  شده

 رسـيد، صـدقات از مؤمنـات جهـت          دو صندوق در نزديكي مساجد وجود دارد كـه در مقابـل           
ام هيچكس را بيابم كـه در مـورد چگـونگي             دارند ولي من نتوانسته     پشتيباني مبارزه دريافت مي   

عليرغم اين موضوع آنها همچنـان بـه كـار خـود ادامـه              . مصرف اين وجوه اطالعي داشته باشد     
  .دهند مي

  
  اخاذي

وجود داشت اكنـون تأييـد شـده        آوري پول كه مدتها شايعاتي پيرامون آن          روش ديگر جمع  
مردي كه درخواست كرده نـامش فـاش نـشود و از اقـوام يكـي از دوسـتان مـن اسـت                       . است

. نمـود    تومان باج مي   100000به من نشان داد كه درخواست       ) همراه با ترجمه آن   (يادداشتي را   
دارد، گفت عالوه بر ) در كنار درياي خزر (ري و سا، اصفهانهايي در تهران اين مرد كه كارخانه

انـد ايـن پـول     اند و گفته دريافت اين نامه تلفنهايي به وي شده و جان فرزندانش را تهديد كرده       
گويـد پـول را پرداختـه و در           او مـي  . به كـار خواهـد رفـت      » بركناري شاه «چهت تأمين هزينه    

ايـن  . انـد  دريافت كه بسياري از آنان هدف اخـاذي مـشابهي قـرار گرفتـه    مشورت با دوستانش    
وي بار اول نسبت به آن تـوجهي ننمـود و           . گرفت  دومين باري بود كه او هدف اخاذي قرار مي        

  .اند اكنون همسر و فرزندان او ايران را ترك كرده. اتومبيلش در محل اقامتش سوزانده شد
  

  ارتش سري
بنـابراين  . اي در مورد چگونگي صرف پول ارائه شده است          ه تازه طي سه هفته گذشته توجي    

توجيه جديد هيچ حمايتي از افراد نخواهد شد و تمام پول صرف تشكيل و تسليح ارتش سري                 
نـشاندگانش   شاه و دست«يك ميليون نفري خواهد شد كه قرار است در پايان محرم قيام كند تا    

ل ايراني در بيـروت كـه در تـالش خريـد تـسليحات              گزارشهايي از حضور عوام   . »را نابود كند  
ولي با توجه   . توان اين احتمال را ناديده گرفت       بنابراين نمي  .اتوماتيك هستند، واصل شده است    
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  .رسد به مشكالت لجستيكي چنين اقدامي غيرمحتمل به نظر مي
  
  نظريه

تمـل بـه نظـر      در صورتي كه منابع ديگري براي تأييد پرداخت پول وجود نداشته باشد، مح            
اين اقـدام تاكتيـك روانـي مـؤثري جهـت تـشويق             . رسد كه اصالً پولي وجود نداشته است        مي

ها در اعتصابات و تظاهرات بـوده و وسـعت ايـن اعتـصابات و تظـاهرات بعـدها                       شركت توده 
آوري شده، احتمـاالً      بخش عمده ديگري از پول كه عمالً جمع       . اهميت خود را بازخواهد يافت    

هاي واهي درصدد كسب پـول        رادي رفته كه با استفاده از اوضاع و با تمسك به بهانه           به جيب اف  
در » كلينيـك مجـاني اسـالمي     «سـه   (مقداري پول نيز صرف مقاصد مشروع شده است          .هستند
 كه با مشكالت مالي مواجه بودنـد اكنـون از امكانـات و تجهيزاتـي خـوبي برخـوردار                    اصفهان

آوري شـده   جمع» صندوق ناراضيان« پول مربوط به اين اقدامات مستقيماً از طريق ولي) اند  شده
  گافيك                                  م  .شود نظام بازار آزاد حتي در دوران انقالب شكوفا مي. بود

  
  305سند شماره 

  1357 آذر 20 ـ 1978 دسامبر 11  بندي بدون طبقه
   تهران،سفارت آمريكا: به  2516 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  ]رهنمودهاي مطبوعاتي درباره ايران[
آخر هفتـه گذشـته و        درباره ايران كه در     ـ براي اطالع شما در ذيل رهنمودهاي مطبوعاتي         1

ايـن  . داريـم     به دفتر مطبوعـاتي وزارت خارجـه واصـل شـده، ارسـال مـي              )  دسامبر 11(امروز  
.)  ـ م ي وزارت خارجه آمريكا(اطالعات عالوه بر مطالبي است كه امروز ظهر از سوي سخنگو

  :اند اظهار شده
  

  انها در ايرآمريكايي
  ها كي به ايران باز خواهند گشت؟آمريكاييكنيد  ـ فكر مي س
توانيم بگوييم كه بيشتر آنها تعطيالت كريسمس را در خارج  شود گفت، ولي مي    ـ اآلن نمي   ج

  .از كشور به سر خواهند برد
  خروج اتباعش چه خواهد كرد؟ براي آمريكا دولت  بگيرند،  باال  داخلي  شورشهاي اگر  ولي  ـ  س
العـاده    نيز طرحهايي فـوق  تمام نمايندگيهاي ما در سراسر جهان، سفارتمان در تهران     ـ مثل  ج

  .براي كمك به اتباع خود در صورت بروز وضعيت اضطراري در اختيار دارد
  

  .كنند هايي كه ايران را ترك ميآمريكاييتصميم درباره 
 و ديگران در وزارت در رابطه با وابستگاني كه در            درباره داستانهايي كه سفير سوليوان     -س
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  گوييد؟ اند چه مي حال ترك ايران هستند مطرح كرده
تـوانيم    ما بـه راحتـي مـي      . اند   را به خطا در اين باره مورد انتقاد قرار داده          ـ سفير سوليوان   ج

واسـتند ايـران را تـرك كننـد از     خ بگوييم كه او با پرداخت هزينه سفر وابستگان رسمي كه مـي           
  .  مخالفت نكرده استسوي دولت آمريكا

 هميشه ما را از وضعيت تحوالت ايران باخبر نگاه داشته، و از جملـه دربـاره                 سفير سوليوان 
وي . وضعيت و حوادث ضدخارجيها و ضدآمريكايي در ايران ما را كامالً مطلـع نمـوده اسـت                

ها در ايـران از خـود نـشان داده، و بارهـا از مقامـات ايـران       آمريكاييراني خاصي درباره رفاه  نگ
  .ها شده استآمريكاييخواستار موازين خاصي براي حفاظت از 

نظـر   ـ ـ همانطور كه اشاره كرديم، در طول سه ماه گذشته وضعيت ايران را به دقـت تحـت   
هـا  آمريكايينمايندگان شركتهاي تجـاري و جامعـه        سفارت هميشه تماسهايي منظم با      . ايم  داشته

  . داشته تا نظريات و بررسيهاي آنها را نيز به دست آورد
  . هاي مقيم ايران هميشه از بزرگترين مالحظات ما بوده استآمريكاييـ ـ حفاظت و امنيت 

ـ ـ در شرايط حاضر، تصميم گـرفتيم همـان فرصـتي كـه در اختيـار وابـستگان شـركتهاي         
  .يي قرار دارد، يعني ترك موقت ايران، را به وابستگان رسمي خود نيز اعطا كنيمآمريكا
  

  نقش جرج بال در ايران
  گرفته است؟  بعهده ايران  با رابطه در آمريكا  سياستهاي هدايت  در  عاملي نقش بال جرج آيا  ـ س
ن گزارشـي بـراي      خواسته تا پس از بررسي وضعيت در ايـرا         ـ رئيس جمهور از آقاي بال      ج

 روزمره را هم در نظـر       مسايلواضح است، كه براي تعيين قضاوت، بال بايستي         . وي تهيه نمايد  
  .بگيرد، ولي او مسئوليتي در قبال تصميمات اجرايي ندارد

  
   در ايرانفعاليتهاي شوروي

 در ورويهـاي شـ    نفـر از تكنـسين  1000س ـ نظر وزارت درباره اين ادعاي مطبوعات كه  
 همكـاري نزديكـي بـا اقليتهـاي افغـاني و            KGB هستند و اينكه     GRU و   KGBايران از مأمورين    

  ارمني دارد، چيست؟
ـ ما اطالعاتي كه اين مسئله را تأييد كند در اختيار نداريم، ولي وضعيت را با دقت دنبال                   ج
  .  در اين ناآراميها دست داشته باشدورويهمانطور كه قبالً گفتيم، مطمئن نيستيم كه ش. كنيم مي

از سـوي گروههـاي     ( آيا اطالعاتي داريم كه نشان دهند تروريستهاي ايراني در گذشته            -س
   تعليم ديده باشند؟ يا كوبا، افغانستان، لبنانها، يمن جنوبي توسط الجزايري) فلسطيني

ـ معتقديم بين گروههاي افراطي عرب مختلف و تروريـستهاي ايرانـي تماسـهايي بـوده                 ج
  .مايل نيستم بيش از اين در آن باره صحبت كنم. است

توانيد تأييد كنيد كـه شـورويها دو اردوگـاه تروريـستي بـراي ايرانيـان در        س ـ ولي آيا مي 
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  اند؟ ود آورده به وجافغانستان
  . ج ـ هيچ اطالعي در اين باره نداريم

 تـسليم   ـ آيا آنطور كه يكي از مقامات ادعا كرده، عراق تروريستهاي ايراني را به ساواك               س
  كرده است؟

سوزي   اند كه عراقيها يك ايراني را كه مظنون به شركت در آتش             ـ مطبوعات گزارش داده    ج
  كريستوفر                                                        .اند مات ايراني تسليم كرده به مقا،آبادان بوده

  
  306سند شماره 

  1357 آذر 21 ـ 1978 دسامبر 12  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  313480 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 12، 42ان، شماره گزارش وضعيت اير: موضوع
 ارتش تا بعد از ظهر امروز وضعيت را نـسبتاً بـه             ـ بر اساس گزارشات واصله، در اصفهان      1

باري كه از عصر ديروز آغاز شده         خوبي تحت كنترل داشته است، هر چند درگيريهاي خشونت        
سفارت گـزارش  . ادامه يافت صبح امروز نيز    ) 41 و   40موضوع گزارش وضعيتهاي شماره     (بود  
كاركنـان  . درآورده اسـت » كـشتارگاه « را بـه صـورت يـك        دهد كه خسارات وارده، اصفهان      مي

شركتهاي آمريكايي به هر حال امروز در محل كار خود حاضر شده و به راحتي در شهر رفـت                   
  .كردند و آمد مي

ريزي شـد    و پنجاه هزار بشكه برنامهـ توليد نفت امروز براي سقف يك ميليون و دويست      2
 سـاعت   24وضـع تـصفيه نفـت ظـرف         . دهد  كه نسبت به روز گذشته كاهش ناچيزي نشان مي        

  .گذشته بهبود نيافته است
 و حومه مدارس ابتـدايي از فـردا دوبـاره شـروع بـه كـار                 ـ دولت اعالم كرد كه در تهران      3
اما بسياري از آنها در مناطق ديگر       .  باز بود  مال و مركز تهران   ها در ش    امروز بيشتر مغازه  . كنند  مي

  .خاموشيها همچنان در سرتاسر كشور ادامه دارد. بسته بودند
 دسـامبر در    8در روز   . انـد    كاركنان شهرداري از جمله رفتگران اعتصاب كـرده        ـ در شيراز  4

  .اند لوله از ميان جمعيت كشته شدهاهواز دو نفر پليس ظاهراً با شليك گ
  .، در دست استگزارشاتي مبني بر تيراندازي شديد بين افراد ارتش در تهران

هاي   ـ تندروها در دولت خواستار برخورد شديد با خشونتي هستند كه به دنبال راهپيمايي             5
 كه از   خشونت زياد در اصفهان   .  دسامبر رخ داده است    11 و   10آميز مخالفان در      ماهيتاً مسالمت 

 قابل مقايسه است، موجب تحريـك ايـن          نوامبر تهران  5نظر وسعت خسارت وارده با وضعيت       
 ، در اصـفهان بـرخالف تهـران   . گردد كه نيروهاي امنيتي شـدت عمـل نـشان دهنـد             خواسته مي 

دهند بلكـه     يستادن و تماشا كردن اجازه ويرانگري را به تظاهركنندگان نمي         واحدهاي نظامي با ا   
  .دهند العمل نشان مي براي سركوبي جمعيت شورشي قوياً عكس
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بيشتر بانكهاي تجارتي باز بودنـد      . ، تا ظهر امروز هم تقريباً نيمه تعطيل بود        ـ بانك مركزي  6
 سبب تعطيل طوالني فعاليتها به مناسبت عاشورا . گرفت  نجام مي ولي فعاليتها هنوز در حد كمي ا      

. پرداختهايشان، گشته اسـت  نگراني فزاينده بانكهاي خارجي در مورد ديركرد تأديه وامها و پيش    
 ظـاهراً   هر چند ارزش ريال تحت فشار قرار دارد، تنشهاي عمومي در نتيجه تعطيالت عاشـورا              

  كريستوفر                                      .                                      وكش كرده استفر
  

  307سند شماره 
  1357 آذر 21 ـ 1978 دسامبر 12  خيلي محرمانه

  سي. واشنگتن ديوزارت امور خارجه، : به  12145 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  78 دسامبر 12گزارش سياسي امنيتي، : موضوع

روهـا     ناآرامي مهمي رخ نداد و ميانه      به جز چند حادثه جزئي ضدخارجي در تهران       : خالصه
كايي بـر    شعارهايي ضـدآمري   جمعيت عظيمي در تبريز   . كنترل اكثر جمعيت را در دست داشتند      

 درگيريهاي شديدي به    در اصفهان . در و ديوار كنسولگري نوشتند اما خسارات وارده جزئي بود         
مقررات استاندارد حكومـت نظـامي      . همراه آتش سوزيهاي بسيار و تخريبهاي سنگين پيش آمد        

 ميـان جـو    در .از تأثير بازمانده و گفتگوهاي زيادي در مـورد در هـم شكـستن آن وجـود دارد                 
.  گرديـد، مانورهـاي سياسـي ادامـه دارد         آزادي كه موجب پيش نيامدن حمام خون در عاشـورا         

  )پايان خالصه(
در ايـن   . ـ در تهران دومين روز تظاهرات گسترده، بدون خشونت جدي بـه پايـان رسـيد               1

خورد راهپيمايي خوب      به چشم نمي   تظاهرات كه تقريباً كامالً سياسي بود، مراسم سنتي عاشورا        
اي را بـه تـصويب         مـاده  17جمعيت يك بيانيه    . آميز برگزار شد    سازماندهي شده بود و مسالمت    

گزارشاتي در دست است كه بين گروهي كه با داشتن عالئم ماركسيستي مبـادرت بـه             . رساندند
پيش ) اصطكاكي(د و جمعيت اصلي، درگيري كمي  نمودنالحاق به جمعيت در خيابان شاهرضا   

پس از گردهمايي عظيم در ميدان      . طبق گزارشات، جمعيت آنها را به درون خود نپذيرفت        . آمد
با اين حال در اواخر شب در جامعه آمريكاييان         . اي متفرق شد    ، جمعيت بدون هيچ حادثه    شهياد

راهي را بـه      همچنين يك نفر يك بمب سه     . زا واقع شد    آتشاتومبيل ديگري مورد اصابت بمب      
ولـي در جـايي كـه       . داخل طبقه سوم آپارتمان كاركنان شركت پشتيباني لجستيكي پرتاب كـرد          

  .اي به بار نيامد انفجار صورت گرفت صدمه
هـد كـه در     د   گزارش مي  كنسول تبريز . آميز بود   ـ اجتماع مردم در مراكز استانها كمتر صلح       2

 نفر از راهپيمايان از پشت كنسولگري عبور نمودند ولي در آنجا مـدتي توقـف                100000حدود  
مـرگ بـر امپرياليـسم    «و » ها را بكشيدآمريكايي«نمودند تا روي ديوارهاي كنسولگري شعارهاي   

سركنـسولگري را   تظاهركنندگان كوشيدند تـا تـابلوي رسـمي         . و نظاير آنها را بنويسند    » آمريكا
اي را در طـي ديـروز و امـروز گـزارش              گونه حادثه    هيچ كنسول شيراز . بكنند ولي موفق نشدند   
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  خشونت به وقـوع پيوسـت و گروهـي وارد هتـل هايـت               دسامبر در مشهد   10در  . نكرده است 
 از معدود امالكـي اسـت كـه در مالكيـت            يتها. (شده، بار و چندين فروشگاه را غارت كردند       

در .) رسـيد   ا مشروبات الكلي به فروش مي     جسازمان مذهبي نيست و تنها مكاني است كه در آن         
سوزي و غارت زدند، آنجا به شكل كـشتارگاهي            پس از اينكه آشوبگران دست به آتش       اصفهان
 عصر تظاهرات گسترده مـردم      330 همينكه در حدود ساعت      كند كه   كنسول گزارش مي  . درآمد

در حال پايان بود، گروههايي به هدفهاي متداول خود مانند بانكها، سينماها، هتلها و رسـتورانها                
 عرصه فعاليـت را بـه تظاهركننـدگان واگـذار           نيروهاي نظامي كه همچون تهران    . حمله نمودند 

جمعيـت  . ند ولـي نتوانـستند از تخريـب وسـيع جلـوگيري نماينـد             نموده بودند، به صحنه آمد    
 را به پايين كشيدند و به چندين ساختمان دولتـي كـه شـامل مركـز              هاي شاه و رضاشاه     مجسمه

گزارشهاي متناقض در مورد وارد شـدن خـسارت         . شد، حمله نمودند     هم مي  فرماندهي ساواك 
. اند   ساختمان شهرداري كامالً تخريب شده     2 در دست داريم، اما حداقل       اكبه ساختمانهاي ساو  

 ايران، پنج بانـك،  شاهدان عيني از خسارات سنگين وارد شده به دو ساختمان شركت مخابرات          
 14( نـوامبر    5صحنه آشوب شـباهت بـه       . دهند  فروشي و چهار سينما اطالع مي       هشت مشروب 

مطمئنـاً  .  داشت، تنها فرقش اين بود كه ارتـش اجـازه نـداد چنـان اتفاقـاتي بيفتـد                  تهران) آبان
براي مثال خانواده يك    . اند  نيروهاي نظامي در بعضي از مناطق به درون جمعيت تيراندازي كرده          

 واقع شده است، به هنگام حملـه        ا كه آپارتمانش در همان ساختمان رستوران چينيه       تبعه آمريكا 
نيروهاي نظامي سر رسيدند و بر روي جمعيت        . جمعيت به رستوران، درخواست كمك نمودند     

  .آتش گشودند كه موجب تعداد نامشخصي تلفات گرديد
كشي شهري سـمي    شب اعالم نمود كه آب لوله1915فرماندهي حكومت نظامي در ساعت   

 اعـالم نمـود كـه      1015اساس گرديـد، ولـي سـپس در سـاعت              كه سبب هراس بي    شده است، 
، شب ، فرماندار حكومت نظامي اصفهانژنرال ناجي .وضعيت آب به حالت عادي برگشته است 

بـه  و اخطار كرد كـه از ايـن         . گذشته در تلويزيون ظاهر شد و از مردم درخواست آرامش نمود          
خارجيـان  « مدعي شد كه ناجي. نظمي به شدت برخورد خواهند نمود    بعد نيروهاي نظامي با بي    

ارتش تا آخرين قطره خون جهت دفـاع از  «: و قول داد كه» اند    در پشت اين اقدامات پنهان شده     
صـبح امـروز در     ظاهراً ناآرامي ادامـه دارد، زيـرا        . »قانون و نظم در ايران ايستادگي خواهد كرد       

شـاه بـوده       جمعيت تخريبگر، همانطوري كه شيوه كلي       .شد  صداي تيراندازي شنيده مي    اصفهان
است، نسبت به افرادي كه با اجازه آنها بدون صدمه ديدن از ساختمانهاي در حال تخريب فرار                 

گزارشي در مورد   ) كنيم هيچ   تأكيد مي (هيچگونه  . دادند  داري نشان مي   نمودند، نسبتاً خويشتن    مي
  .وارد شدن صدمه به شهروندان آمريكايي وجود ندارد

رسد كه كشور امروز، بـه حالـت عـادي بازگـشته اسـت،                ، به نظر مي   ـ به استثناي اصفهان   3
به مفهوم برقراري مقررات منع عبور و مرور به طور معمول، اسـتقرار نيروهـاي               » حالت عادي «

 را صـبح  قطع برق بار ديگـر بخـشي از تهـران   (سراسر شهر، وجود خاموشيهاي برق    نظامي در   
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با اين حال اكثـر فروشـگاهها در شـمال و          . باشد  و بسته بودن فروشگاهها مي    ) امروز دربر گفت  
 و حومـه    ن امروز باز هستند و دولت اعالم نموده است كه فردا مدارس ابتدايي تهرا             مركز تهران 

 فرودگاه، كار عادي خود را از سر گرفته است و هواپيمايي پان آمـريكن . بازگشايي خواهند شد 
عليرغم گفتگوهاي موجود در مـورد كمبـود        . از فردا مجدداً روزانه دو پرواز برقرار خواهد كرد        

 تا نزديك در تهران.  اعالم نمود كه ذخيره سوخت كافي موجود است آمريكن  سوخت جت، پان  
  .غروب هيچ گزارشي از اغتشاشات در دست نيست

جهت ارسال پيام به ملت استفاده كرد، كـه         )  دسامبر 10(ـ شاه از فرصت روز حقوق بشر        4
سـازمان  . گويي ارائـه نمـود      با كلي هاي پيشرفت بشر را       شامل پرهيز از خودستايي بود و جاذبه      

  .ي با انتقاد از سابقه حقوق بشر ايران واكنش نشان داده استالملل عفو بين
ريـزي دهـم و يـازدهم         ـ كليه احزاب شديداً مشغول ارزيابي اهميت تظاهرات بدون خون         5

ا اين استدالل كه يا رژيم مجبور بـه دادن          روي رژيم و مخالفين ب      طرفداران ميانه . دسامبر هستند 
. اند، همگي مدعي پيـروزي هـستند         كوتاه آمده  امتياز بزرگي شده و يا طرفداران افراطي خميني       

ريزي بودند و هنوز هم بـه دنبـال           دهد كه مخالفان افراطي، خواهان خون       شواهد كامالً نشان مي   
 منتشر شده كه امروز را به عنوان شروع نبرد نهايي اعالم كرده هايي در اصفهان هجزو. آن هستند 

شـايعات زيـادي   . دهنـد  ها همچنين از امروز دستور به اعتصاب عمـومي مـي          اين اعالميه . است
حاكي است كه افراطيون مجدداً به خيابانهـا خواهنـد ريخـت امـا ايـن بـار جهـت بـرانگيختن                

  .باشد بار مي لهاي خشونتالعم عكس
منـابع مطبوعـاتي    . اندركار رژيم، خواهان سركوب شـديد هـستند         ـ حاميان متعصب دست   6

 در حـال طـرح عمليـات         فرماندار نظامي تهـران    ايران به مأمور سفارت گفتند كه ژنرال اويسي       
سـاير منـابع    . باشد  مه دادن به اعتصابات مي    نظامي شديدي جهت جلوگيري از تظاهرات و خات       

، نيروهـاي   آميـز حـوادث در تهـران        عليرغم روند مسالمت  . نمايند  هم اين اطالعات را تأييد مي     
آخرين گـزارش كنـسول     .  مضطرب هستند   و اصفهان  انتظامي به خاطر بروز خشونت در مشهد      

مقامـات رسـمي   . انـد   العمل نشان داده ن است كه نيروهاي نظامي شديداً عكس اصفهان بيانگر اي  
آنهـا بـه   . اند گويند تظاهركنندگان از قوانين قبلي مبني بر خودداري از خشونت تخطي نموده           مي

  تواند چنين كاري نمايد، كه تلويحاً اشـاره بـر وظيفـه             گويند كه مسلمان واقعي نمي      سربازان مي 
شاهدان عيني از خشونت متقابـل سـربازان        . باشد   دين در مقابل خرابكاران مي     ارتش در دفاع از   

باشـد، خبـر      انـد، مـي      را نصب كـرده    كه شامل در هم شكستن فروشگاههايي كه تصوير خميني        
ن مجازات  نيروهاي نظامي تمام راههاي ارتباطي شهر را مسدود كرده و آشكارا خواها           . دهند  مي

  .باشند اند، مي تام و تمام كساني كه در رعايت مقررات قبلي قصور ورزيده
ما گزارشهاي موثقي از حركـت در       . هاي سياسي در سطح وسيعي جريان دارد        ـ مانوردادن 7

جهت اين يا آن نوع حكومت ائتالفي در دست داريم، اما تاكنون كليه طرحها در مـورد مـسئله                   
  .اند وهاي مسلح عاجز ماندهنقش شاه در برابر نير
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دهد كه كاركنان شهرداري كه شـامل رفتگـران هـم              گزارش مي   از شيراز   كنسول تامست  -8
 دو نفر پليس توسـط      طبق گزارشات، جمعه گذشته در اهواز     . اند  شود، دست به اعتصاب زده      مي

روز . ال آرام كردن آنها بود، به ضرب گلوله كشته شـدند          اي كه پليس در ح      جمعيت تظاهركننده 
 نفوذ كردند و اثاثيـه اداري را        جمعه، همچنين جمعيت به داخل دفاتر شركت آمريكايي پارسون        

ديـروز  . در هم شكسته و بر روي اموال نفت پاشـيدند، ولـي بـه داليلـي آنهـا را آتـش نزدنـد                      
 هـم   در كرمـان  .  در كـل آرام بـود       و بندرعباس  ، آبادان اوضاع در خرمشهر   . آمد خساراتي به بار  

  .مانند شيراز راهپيمايي ده دسامبر منجر به اجتماع كوچكتر مردم در مساجد گرديد
شـيرازيها مقـاديري رنـگ و       .  مشاهده شـده اسـت     شعارهاي بسياري در حمايت از خميني     

  .اند اسپري همراه با شعارهاي نقش بسته بر ديوارها كه بر له و عليه دولت است، پيدا كرده
  سوليوان

  
  308سند شماره 

  1357 آذر 21 ـ1978 دسامبر 12  سرّي 
  هاي ديپلماتيك در اروپا تأهمه هي: به  2791  ـ.سي. واشنگتن دي،وزير امور خارجه: از

  )41شماره  (گزارش وضعيت ايران: موضوع
اي در ايـران      ظـاهراً هـيچ تظـاهرات گـسترده       .  امروز آرام بود   ها تهران    بر اساس گزارش   -1

.  آرام بوده است    هاي وسيع روز گذشته نسبتاً       نيز پس از خشونت    اصفهان. صورت نگرفته است  
نيروهاي پليس تظاهرات را با خشونت سركوب كردنـد و در سرتاسـر شـهر پخـش شـدند تـا             

بـر آنهـا بـود،    ] با شاه [ و يا مخالفت     ها و خودروهايي را كه عاليمي از حمايت از خميني           مغازه
دند ولـي  زده شـ  هـا وحـشت   هاي مستقر در اصفهان از شورش آمريكايي. دمورد حمله قرار دهن 

مخـابره نـشده    ] ايران[ها در اين شهر يا شهرهاي ديگر           آمريكايي هيچ گزارشي از مجروح شدن    
بـراي  ] دولـت [توانـد گـزارش مطبوعـات را مبنـي بـر اينكـه                گويد كه نمـي     سفارت مي . است

  . كندتأييدفاده كرده است، گران از هليكوپتر است تيراندازي به آشوب
در حـال   . ها به صورت عادي از سرگرفته شـد          امروز بازگشايي و پرواز     فرودگاه مهرآباد  -2

  كريستوفر                      . در نظر گرفته نشده استاَم پنحاضر بخش اضافي براي پروازهاي 
  

  309سند شماره 
  1357ـ آذر 1978دسامبر   سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان

  1978 دسامبر 12:  زماني مورد نظردوره
  ]1978 دسامبر 13 و 12ايران در روزهاي وضعيت [

   وضعيت كلي)سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(. 1
 دسـتخوش برخـي وقـايع        اصفهان ، شهر روز گذشته به رغم وجود سكوت نسبي در تهران        
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در [ارتش كنترل شهر را در دست گرفته بود و دولت نيز به قتل برخي افـراد                 . آميز بود  خشونت
 گـزارش كـرد كـه برخـي         از سويي ديگر، روز گذشته راديو ايـران       . اقرار كرد ] جريان درگيريها 

با وجود عدم افـشاي جزييـات دقيـق،         . اند به تظاهرات كرده  گروهها در حمايت از دولت اقدام       
 بـه   در مجتمع لويزان  ] نظامي[ دسامبر چند افسر     11 امر حاكي از اين است كه در تاريخ          ظواهر

  .اند دست سربازان به قتل رسيده
  : خالصه اقدامات صورت گرفته) سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(. 2

  :  تظاهرات)الف
 نسبتاً آرامي را تجربه كرد و صرفاً يك تظاهرات           جو  دسامبر شهر تهران   12در تاريخ   . 1

 . در زمان آغاز حكومت نظامي عصرگاهي به وقوع پيوست
يافت و در جريان اين خشونتها،        ادامه  دسامبر خشونتها در شهر اصفهان     12در تاريخ   . 2

تعـداد زيـادي از ديگـر    . هـاي آتـش سـوخت       دستگاه سـاختمان تمامـاً در شـعله        23تعداد  
آمار رسمي اعالم   . ساختمانها، از جمله مدرسه امريكايي نيز متحمل خسارات كمتري شدند         

 نفـر   9 دسـامبر گويـاي      12 و   11هـا در روزهـاي        تلفـات و كـشته     شده در خصوص تعداد   
. حـدت بيـشتري بـه خـود گرفتـه اسـت           در روزهاي اخير، اعتراضـات شـدت و         . باشد مي

نيروهاي مسلح موفق شدند كه با حمايت گروههاي حامي دولـت، كـه قاطبـه آنهـا جـوان                   
 سه تظاهرات در حمايـت و  30/16در حدود ساعت . بودند، كنترل شهر را در دست بگيرند  

  .شهر نسبتاً آرام گزارش شد در حوالي غروب،. طرفداري از دولت صورت گرفت
 دسـامبر آرام بـوده اسـت و         12 در تـاريخ      حاكي از اين بود كه شهر شيراز       گزارشات. 3

  .نيز آرام توصيف شده است]  دسامبر11[تظاهرات روز گذشته 
گـزارش داد كـه در      ] بخش فارسي راديـو دولتـي      [بخش فارسي راديو صداي دولت    . 4

  و سـمنان   ، فريـدن  ، اراك ، مـشهد  ، زابـل  ، زاهـدان  هان دسـامبر در شـهرهاي اصـف       12تاريخ  
 . صورت گرفته است"»پرستانه تظاهرات و راهپيمايي ملي و ميهن«"
   : اقدامات تروريستي)سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ()ب

 شـش سـرباز      دسامبر در مجتمع لويزان    11بر اساس گزارشات واصله، در حوالي ظهر روز         
، افسراني كه در حال صرف نهار بودنـد  پياده نظام با ورود به آسايشگاه افسران گارد شاهنشاهي      

در ايـن جريـان     . ين افراد حدود دو ساعت به طول انجاميد       تبادل آتش بين ا   . را به قتل رساندند   
 ميلـي متـري بـه گـوش رسـيد و دو             106صداي آتش گشودن سالحهاي خودكار و تفنگهـاي         

تعداد چهار نفر از سربازان ياد شده موفق شدند بـه           . هليكوپتر نيز بر فراز منطقه به پرواز درآمد       
تعقيب سربازان گارد، نهايتاً دستگير شـدند؛ دو     وسيله يك خودرو از مجتمع بگريزند كه البته با          

احتماالت متصور بر اين موضوع به ايـن ترتيـب          . سرباز ديگر نيز در درون مجتمع كشته شدند       
انـد و يـا       است كه سربازان ياد شده بنا به داليل سياسي شخصي اقدام به قتل افسران گارد كرده               

در زمان حمله سربازان فوق به افسران،   . اند   بوده اين كه از اعضاي گروه چريكهاي فداييان خلق       
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نيروهاي گارد مرداني را دستگير كردند كه در لباس غير نظامي در حال پرسـه زنـي در اطـراف               
پس از دستگيري ايـن افـراد مـشخص گرديـد كـه             .  بودند  ورودي مجتمع نظامي لويزان    دروازه

  .  حاكم استجو امنيتي بسيار سنگيني بر مجتمع نظامي لويزان. اند تمامي اين افراد مسلح بوده
  : مسايل اقتصادي) ج
اخيراً اتهاماتي مطرح شده است مبني بر اين كـه ظـرف چنـد سـال اخيـر، برخـي افـراد                  . 1

] در همـين راسـتا    . [انـد   نگفتي پول از كشور خارج كـرده       مبالغ ه  برجسته و شناخته شده تهران    
.  دستور داده است كه تحقيقاتي در خصوص ايـن موضـوع صـورت پـذيرد               العموم تهران  مدعي

 منتـشر  سرمنشاء اين اتهامات ليستي بود كه چند روز پيش برخي از كارمندان بانك ملـي ايـران             
مـادامي  . يست دربرگيرنده نام افرادي بود كه اتهام فوق به آنها نسبت داده شده بود             كردند؛ اين ل  

 نرسيده، افرادي كه نامشان در اين ليست آمده است، حق           سرانجامكه تحقيقات در اين زمينه به       
  .خروج از كشور ندارند

ت الشعاع خود قرار داده ، اقتصاد كشور را تح  عواقب اعتصاب در صنعت نفت     ثيرات و أت. 2
گزارشات موجود گوياي اين است كه ايران در حال تالش بـراي            ) سي  بي  به گزارش بي  . (است

  . المللي است خريد نفت در بازارهاي بين
و نـيم   ميزان توليد نفت ايران در حال حاضر حدود يك تا يـك             ) به گزارش صداي امريكا   (

 .ميليون بشكه در روز است
 .  دسامبر بازگشايي شد12بيني شده در تاريخ   طبق برنامه پيشفرودگاه مهرآباد. 3
  :وضعيت آموزشي) د

 بازگـشايي    دسامبر مهدهاي كودك و مـدارس ابتـدايي و راهنمـايي در تهـران              13در تاريخ   
  سري                                .خ بازگشايي دبيرستانها متعاقباً اعالم شودقرار است تاري. شدند
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  1357 آذر 22 ـ1978  دسامبر13  محرمانه

  .سي. واشنگتن دي،آژانس اطالعات دفاعي: به  12148  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
  ، وابسته نيروي هوايي آمريكاسروان جيمز رابرتز: كننده گزارش تهيهمشاهدات شخصي: منابع
  ، وابسته دفاعيشافر.ئي.سرهنگ تي: ييدكننده گزارشأمقام ت

  ]1978  دسامبر12 و 11وضعيت ايران در روزهاي [
 12وضعيت ايـران از سـاعت       اين گزارش اطالعاتي درباره     ): بندي  بدون طبقه (خالصه  ـ  16

  .دهد  ارايه مي1978 دسامبر 12 روز 12 دسامبر تا ساعت 11روز 
  . حذف شده است21 تا 17
  ) براي بيگانگانرؤيتغيرقابل  ـ حرمانهم(: ـ جزييات22
  :  عمومي-الف
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  از ظهـر در تهـران       اي كه ديروز بعـد      آميز و كنترل شده     پس از راهپيمايي گسترده ولي صلح     
جنـوب و برچيـدن      - هاي درون شهري شـمال      صورت گرفت، و همچنين لغو محدوديت سفر      

. گردد   دارد به وضعيت عادي باز مي      ز شهر تهران  هاي بازرسي در شب گذشته، ظاهراً امرو        پست
كننـد،    ها در شهر گـردش مـي        تاكسي. ها باز هستند    شهر ترافيك نسبتاً رواني دارد و بيشتر مغازه       

  . اند هاي نفت تعدادي از مردم صف بسته ها باز است، و فقط در محل شعبه پمپ بنزين
  :هاي ضد آمريكايي  فعاليت-ب

اقـدامات فـوق    . دوره گزارش دو اقدام رخ داد ولي تهديدي صورت نگرفته اسـت           در طول   
يـك ماشـين شخـصي      .  بود زا و يك سرراهي منفجره در منطقه نياوران          آتش  شامل پرتاب بمب  

 دسامبر به وقت محلـي مـورد        11 روز   20:20زا در ساعت      متعلق به يك آمريكايي با بمب آتش      
 همـان شـب     20:40در سـاعت    . كه اين حادثه هيچ مجروح و تلفاتي نداشت       حمله قرار گرفت    

هـا در آن سـاكن بودنـد، بـه            يك سه راهي منفجره از پنجره طبقه سوم آپارتماني كه آمريكـايي           
داخل ساختمان پرتاب شد كه خسارات اندكي به ساختمان وارد كرد و هيچ مجروح و تلفـاتي                 

  . نداشت
  هاي ضددولت  فعاليت-پ

 برپـا شـد حتـي از        در تهـران   ل دوره گزاش تظاهراتي كه بعد از ظهر يازدهم دسامبر         در طو 
ها كامالً كنترل شده بـود و بـروز           با وجود اين، راهپيمايي   . تر بود   تظاهرات روز دهم نيز گسترده    

 روز يازدهم دسامبر وابـسته نيـروي هـوايي          14:00در ساعت   . هيچگونه خشونتي گزارش نشد   
در روز يـازدهم نيـز همچـون        .  بود  مايلي راهپيمايان در خيابان رضا شاه      7اً شاهد تجمع    شخص

روز دهم دسامبر مسئوالن كنترل راهپيمايان كامالً اوضـاع را تحـت كنتـرل داشـتند و جمعيـت               
هـاي متعـدد بـا        ادن به سـخنراني    و گوش د   حاضر نيز پس از راهپيمايي در اطراف ميدان شهياد        

برآورد دفتـر وابـسته نظـامي از تعـداد جمعيـت حاضـر در       . نظم و بدون درگيري متفرق شدند  
 4 تعداد جمعيـت را   هزار تا يك ميليون نفر است ولي راديو ملي ايران   600راهپيمايي فوق بين    

  . ميليون نفر اعالم كرده است
.  صـورت گرفـت     دسامبر يك اقدام ضددولت در منطقـه لـويزان         11 روز   14:00در ساعت   

  . اي به همين تاريخ برايتان ارسال شده است جزييات اين واقعه در گزارش جداگانه
   اقدامات امنيتيدـ

اقدامات اساسي كه از سوي مقامات حكومت نظامي در طول دوره گزارش صورت گرفـت               
ا با تقسيم شهر به منطقه شمال و جنوب و محدود ساختن تـردد خودروهـا                آنه.  بود مؤثربسيار  

بين اين دو منطقه تا حدود زيـادي از گـره خـوردن ترافيـك و تـردد بـيش از حـد خودروهـا                         
ها را تا حد زيـادي        هاي عزاداري به وضوح تنش      موافقت با بيرون آمدن دسته    . جلوگيري كردند 
رانـدازي در شـهر بـه حـداقل رسـيده اسـت و ايـن                طي چند روز گذشته تي    . كاهش داده است  

اند عاملي بـسيار مهـم در         حقيقت كه هر دو طرف عاقالنه از زد و خورد با يكديگر پرهيز كرده             
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 موانـع خيابـاني را برچيدنـد و نيروهـاي           1978در شب يازدهم دسامبر     . حفظ صلح بوده است   
 و شـد بـه برنامـه قبـل از عاشـورا           و ساعات منـع آمـد       ها رفتند     ها از خيابان    پوش  نظامي و زره  

 هـم اينـك بـه روي پروازهـاي          فرودگاه مهرآباد  . صبح 5 شب تا    9بازگردانده شده است، يعني     
  .  به فعاليت مشغولندغيرنظامي باز شده است و دفاتر خطوط هواپيمايي نيز در شهر تهران

  :اي خارج از تهرانه  فعاليت ـ ه
. بارتر بـوده اسـت       در طول دوره تهيه گزارش خشونت      ظاهراً وضعيت اصفهان  :  اصفهان -1

آمـاري از  . هايي در ربع شمال شرقي شهر گزارش شده اسـت   ها و زد و خورد      سوزي  بروز آتش 
هـا امـروز نيـز ادامـه      ها، خـشونت  ساس گزارشبر ا. شدگان در دست نيست  مجروحان يا كشته  

  . گزارش شده استOSIهاي ديگر سفارت و  جزييات اين حوادث از سوي بخش. داشته است
  جزييـات بيـشتر ايـن حادثـه در گـزارش          .  رخ داد   حادثه مهم ديگري نيز در شهر تبريز       -2

  . شود اي در همين تاريخ برايتان ارسال مي جداگانه
]  آذر19[ دسـامبر  10 در روز     كرده است كه اسـتاندار همـدان       تأييددولت ايران   : همدان -3

هاي ضد و نقيضي در ارتباط با جراحـات وارده و    گزارش. مورد اصابت گلوله قرار گرفته است     
  . كشته شدن يكي از محافظان شخصي او مخابره شده است

  ) براي بيگانگانرؤيتابل غيرق ـ محرمانه: (كننده تهيه نظريات
اقدامات ضدآمريكايي تقريباً به قوت خود باقي است و تا اين تاريخ برخورد با خارجيان تا                

  . حد زيادي موجب كاهش تعداد اتباع خارجي مقيم ايران شده است
امي  خيلي بيشتر از چيزي بود كه دفتر وابـسته نظـ           دهندگان راهپيمايي تهران    مهارت سازمان 

دهي، بسيج، و كنترل و هماهنگ كردن چنان          توانايي آنها در سازمان   . زد  سه روز پيش حدس مي    
جمعيت عظيمي و در عين حال پرهيز از زد و خـورد و خـونريزي ادعـاي جوامـع مـذهبي در               

 جو حاكم هر چند با سپري شدن عاشورا. بخشد خصوص رهبري در حوزه سياسي را اعتبار مي 
  . بر كشور تا حد زيادي تغيير كرده است، ولي هنوز احتمال بروز خشونت وجود دارد
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  خيلي محرمانه
  1357 آذر 22 ـ 1978 دسامبر 13  6846 0581 78: شماره گزارش

  . سي.نگتن دي واش،سازمان اطالعات دفاعي: به  12164ـ   تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
  1978 دسامبر 13 الي 12وضعيت در ايران، : عنوان

اين گزارش اطالعاتي در رابطه با وضعيت ايـران در طـول            ) بندي  بدون طبقه : (خالصهـ  16
  .كند  فراهم مي1978 دسامبر 13 الي 12مدت زماني 

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22
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  عمومي: الف
خيابانها بـا   . اند  مدارس ابتدايي ايران طبق برنامه قبلي بازگشايي شده       .  امروز آرام است   تهران

ايـن  . تهاي طوالني كم كم حالت يك شهر معمولي را پيـدا كـرده اسـ              راهبندانبه وجود آمدن    
. ها بـاز هـستند      اكثر مغازه . باشد  ها نشانه ديگري مبني بر عادي شدن اوضاع در شهر مي          راهبندان

هـا و     تاكـسي . فروشي هنوز صفهاي طوالني دارند ولي پمپ بنزينها شلوغ نيـستند            هاي نفت   دكه
 بـه   اوضاع به طور قابل توجهي نـسبت      . باشند و مملو از مسافر هستند       اتوبوسها در حال كار مي    

  .چندي قبل آرامتر شده است
  فعاليتهاي ضدآمريكايي، ضدخارجي: ب

 ساعت گذشته هيچ نوع اقدام يا تهديدي عليه افراد آمريكـايي يـا خـارجي در               24در خالل   
  .منطقه تهران گزارش نشده است

  اقدامات ضددولتي: ج 
با ايـن وجـود دفتـر       . است در حداقل خود بوده      طي اين مدت اقدامات ضددولتي در تهران      

  . چندين گزارش جالب توجه دريافت كرده استوابسته دفاعي آمريكا
ـ يك دوست نزديك خانواده وابسته دفـاعي در نيـروي زمينـي و همچنـين چنـد تـن از                     1

عي اطالع دادند كـه   دسامبر تلفني به وابسته دفا13كارمندان دفتر وزير امور خارجه بعد از ظهر       
همه چيز بـه  «اوضاع در ايران به طور كلي و به خصوص در تهران سريعاً بهبود خواهد يافت و  

در پاسخ به سئوال وابسته دفاعي در رابطه بـا راهپيمـايي دهـم و             » .زودي پايان خواهد پذيرفت   
ده است و نتيجه    تفرقه افتا » رهبران مخالف « منبع متذكر گرديد كه در مواضع        78يازدهم دسامبر   

 و روحانيـت، جبهـه ملـي     . آميز بودن شديد ماهيت تظـاهرات خواهـد بـود           اين تفرقه، مسالمت  
روند و اوضـاع بـه زودي بهبـود خواهـد             حكومت فعلي سريعاً به سمت يك مصالحه پيش مي        

. اهـد بـود   همـراه خو  » گيـرد   المللي صـورت مـي      تحوالتي كه در سطح بين    «اين مسئله با     .يافت
 و سـاير شـهرهاي ايـران     دسامبر در اصـفهان 12 و 11وابسته دفاعي از منبع در مورد آشوبهاي    

.  مهـم اسـت    اين شهرها قابل مالحظه نيستند و فقط تهران       «سئوال نمود كه منبع در پاسخ گفت        
منبع گفتگو را با ذكـر ايـن   . »كند  ميساير قسمتهاي كشور همان كاري را خواهند كرد كه تهران        

خواهد بزودي به خانه وابسته دفاعي رفته تا در اين مورد بيشتر صحبت كننـد بـه                   مطلب كه مي  
گويي و ارائه قضاوتهاي همه جانبه و صحيح خـود            منبع قبالً وابسته دفاعي را با رك      . (پايان برد 

  .)ات موثق و دقيقي در اختيار وي گذاشته استتأثير قرار داده است و در گذشته اطالع تحت
هاي دهم  ـ دفتر وابسته دفاعي همچنين اطالعات خاصي در رابطه با راهپيمايي و سخنراني           2

  .و يازدهم در تهران دريافت نموده است
  .سخنرانيهاي روز اول و دوم اصوالً يكنواخت بود: الف
  : مهم آن به شرح زير استتعدادي از رهبران مذهبي سخنراني نمودند و نكات: ب

ــ طرفـداري از وحـدت مـسلمانان     4ــ ضداسـرائيلي ؛   3گرايي نه؛  ـ ملي2ـ كمونيسم نه؛    1
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براي برقراري جمهـوري اسـالمي؛   ) جهاد( ـ ادامه مبارزه  6 ـ بشريت؛  5؛ ) و غيره، اريترهلبنان(
ــ درخواسـت    9خواهنـد؛     ـ حكومت شاه را نمي     8ـ درخواست آزادي تمام زندانيان سياسي؛       7

ــ مخـالف خارجيـان يـا        10؛  )آزادي بيان، مطبوعات، تردد و غيره     (براي كليه آزاديهاي سياسي     
؛ ».تا زماني كه آنها به ما احترام بگذارند، به آنها احترام خواهيم گذاشت            «غيرمسلمانان نيستيم و    

ــ خواسـتار عـدم      12مد به خارجيان هـستيم؛      ـ خواستار ندادن يا واگذاري حداقل منابع درآ       11
ــ فعاليتهـاي    14ـ قـصد آزار و اذيـت آمريكاييـان را نـداريم؛             13 هستيم؛   مداخله دولت آمريكا  
  .صورت نگرفته است» مسلمين«ضدآمريكايي توسط 

  :شد عبارتند از شعارهايي كه در خيابانها داده مي: ج
  .»زندانيان سياسي را آزاد كنيد«، »مرگ بر شاه«، » عزيزمخميني«

  :دهندگان به شعارها به شرح زير بوده است دهد كه درصد پاسخ منبع گزارش مي: د
  . درصد پاسخ دهنده داشت30 ـ شعار بر له خميني

  .هنده داشت درصد پاسخ د100شعار عليه شاه ـ تقريباً 
داشـت در     اين اطالعات به صورت تلفني و از يـك خـانم اسـتاد دانـشگاه كـه اظهـار مـي                    

توان ارزيابي كـرد بـا        موثق بودن منبع را نمي    . تظاهرات شركت كرده بود دريافت گرديده است      
رسد كه اين اطالعات با ساير گزارشات در مورد حـوادث مـشابه مطابقـت                 اين حال به نظر مي    

  .)ش سياسي سفارت امروز متن سخنرانيها را از طريق تلگرام دريافت خواهد كردبخ. (دارد
 0580 78در تلگـرام شـماره    (ـ در رابطه با حوادث سـالن غـذاخوري گـارد شاهنـشاهي              3
وابسته دفاعي امروز تالش خواهد كـرد تـا در خـالل مالقـات بـا افـسران                  )  گزارش شد  6846

به مجرد دريافت اين اطالعـات ارائـه        .  اطالعات بيشتري كسب نمايد    نيروي زميني ارتش ايران   
  .خواهند شد

  د ـ اقدامات امنيتي
با سپري شدن ايام عاشورا مقامات حكومت نظامي به كـاهش سـختگيريهايي كـه در شـهر                  

كالنتريهـاي  سربازان هنوز هم به همراه افـراد پلـيس در مراكـز             . دهند  كردند ادامه مي    اعمال مي 
آوري   شهر مستقر هستند اما تانكها و سربازان از اكثر ميادين اصلي و نقاط كليـدي شـهر جمـع                  

  . اند شده
ديگر بازرسـي  .  تقريباً يك گروهان سرباز دارند و انگليسهاي آمريكا هر كدام از سفارتخانه   

دهـد كـه      وابـسته مـا در نيـروي دريـايي ايـران گـزارش مـي              . ودش  پراكنده خودروها ديده نمي   
پوشها شب گذشته تقريباً به مدت يك ساعت در بخش شمال شرقي شهر در تردد بودند كه        زره

  .گشتند  برميظاهراً به پاركينگهاي خود در اطراف كاخ نياوران
   ـ فعاليتها در خارج از تهران ه
ــاً در ســاعت 78 دســامبر 11در روز :  بنــدرعباس-1 ــاآرامي  12 تقريب ــه وقــت محلــي ن  ب
تعدادي از بانكها را به     ) به تعداد نامعين  (يك گروه   .  به وقوع پيوست   توجهي در بندرعباس    قابل
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سـازي    هـاي كـشتي     نههاي فيليپيني كه در كارخا      آتش كشيده و سپس به منازل مسكوني خانواده       
نيـروي دريـايي ايـران ايـن     .  خانه به آتش كشيده شـد    40 تا   24بين  . كنند حمله نمودند    كار مي 
هـا و     كلوپ تجمع چينـي   . اسكان داده است  » آنژ  ميكل«ها را در پادگان مربوط به كشتي          خانواده
و پـس از آن آرامـش       . ي گـزارش نـشد    هـيچ مجروحـ   . هاي بدنام محلي نيز آتش زده شد        خانه

  . حكمفرما شده است
اطالعات زير از دفتر وابسته دفاعي از طريق يكي از افسران امنيتي كه اين مطالب            : ـ مشهد 2

بر اساس شواهد موجود در طي      . كند به دست آمده است      تعبير مي » شايعات حياتي «را به عنوان    
ديده ) وحي( رويايي    يكي از رهبران مذهبي اصلي مشهد      ي قم اهللا  ، آيت 1978شب دهم دسامبر    

). يا عبارتي نظير اين جملـه  (» چرا با شاه چنين رفتاري داريد؟     «است كه از وي پرسيده شد، كه        
وي از آن پـس     . اشت نمـود  بار ديگر شب يازدهم دسامبر سئوال مشابهي از وي شد كه او يادد            

كرد تا از فعاليتهـاي ضدشـاه دسـت           هايي منتشر نمود كه جامعه روحانيت را تشويق مي          اعالميه
  . بردارند

 را ارزيـابي كـرد امـا افـسر     ياهللا قمـ  توان اهداف پشت پرده تغيير مواضع آيـت        اگر چه نمي  
 را تأييـد كـرده و ادعـا    ياهللا قمـ  دهد كه پليس ايران موضع جديد آيت  زارش مي امنيتي مؤكداً گ  

 بيـشتر   جزييـات گزارش قسمت سياسي سـفارت حـاوي        (كند كه تأثير بسزايي داشته است         مي
  ).باشد مي

 دسامبر آرامش بـار  12 و 11اميهاي عمده در عصر روز گذشته پس از بروز ناآر      : ـ اصفهان 3
 مجـروح در روز يـازدهم       80 كشته و    9گزارشات حاكي از    . ديگر بر شهر حكمفرما شده است     

 دسـامبر هـيچ كـشته يـا مجروحـي      12در روز . انـد  كدام از آنها خارجي نبـوده  باشد كه هيچ   مي
  . گزارش نشده است

 دسـامبر چنـدين تظـاهرات بـه     12روز  بعد از ظهـر بـه وقـت محلـي     7 الي  3بين ساعات   
شود كه انجام يك تظاهرات بزرگ    همچنين گزارش مي  . طرفداري از شاه در شهر برگزار گرديد      

نـازل  » وحـي «آتش اين تظاهرات احتماالً بر اثـر  . ريزي شده است  به نفع شاه براي امروز برنامه     
  . روشن شده استمياهللا ق  شده به آيت
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: ( تهيه كنندهنظريات

 شكاف آشـكاري بـين رهبـران مـذهبي و سـاير             با پشت سر گذاشتن دوره بحراني عاشورا      
رهبران گروههاي سياسي مخالف در حال گـسترش اسـت و بـا فـرض احتمـال اينكـه وجـوه                     

رسد نقطه عطف مهمي را پشت        اه و بعضي از مخالفين به وجود آمده به نظر مي          مشتركي بين ش  
 و در صـنعت نفـت    (قرار است بعد از اين تعطيلي، اعتصابات بعضي از بخـشها             .ايم  سر گذاشته 

آيـا  . اكنون يك مسئله اقتصادي به وجود آمده اسـت        . به پايان برسد  )  گزارش شده است   گمرك
تواند با سرعت كافي جمع و جور شود تا از بروز مشكالت مالي توانفرساي داخلي و    كشور مي 

  .شاءاهللا خارجي اجتناب شود؟ ان
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  312سند شماره 
  1357 آذر 22 ـ 1978 دسامبر 13  سري

  ايندگيهاي ديپلماتيكنم: به  314325  ـسي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 13، 43گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

، خـارج از محـدوده بـازار،        در تهـران  . باشند  توجهي آرام مي   ـ شهرهاي ايران به طور قابل     1
ي،  شـب گذشـته را بـدون درگيـر         به جز يك مورد تظاهرات، تهران     . ها باز هستند    عموماً مغازه 

چنـد مـورد    .  پشت سر گذاشـت    آمريكايياناي به محل اقامت يا خودروهاي         تظاهرات يا حمله  
  .قطع برق وجود داشت

 قسمت اعظم گزارشات جرايد در مورد حوادث اخير را مورد           ـ كنسولگري ما در اصفهان    2
  .باشند آميز مي رسد گزارشات اغراق بررسي قرار داده كه به نظر مي

ها باز هستند اما صـنايع بـه          امروز نيمي از مغازه   . شيراز نيز شب گذشته قطع برق داشت      ـ  3
 همچنـين از    شركت ملـي نفـت ايـران      . برند  علت كمبود گاز طبيعي هنوز در تعطيلي به سر مي         

  .دهد توزيع كم سوخت خانگي و سوخت گازوئيل خبر مي
يران، روز گذشـته، احـساسات طرفـداري از شـاه در بعـضي از      ـ در تعدادي از شهرهاي ا     4

بعضي از اين تظاهرات بـه رؤيـاي يـك          . تظاهرات از جمله چند گردهمايي وجود داشته است       
شود، كه ظاهراً به وسيله مسلمانان معتقد به عنوان يـك    نسبت داده ميرو در مشهد اهللا ميانه  آيت

  .به شاه پذيرفته شده استسرزنش براي اعمالشان نسبت 
ميزان تحويل  .  ميليون بشكه در روز رسيده است      17/1ـ توليد نفت خام با كمي كاهش به         5

باشد و كمبود جدي توليدات پااليش شده قطعي به نظـر             نفت خام به پااليشگاهها نيز پايين مي      
ده و كاركنـان اعتـصابي در        پيش نيامـ   تغييري در وضعيت اعتصاب بخش صنعت نفت      . رسد  مي

  .شركتهاي چند مليتي حاضر نيستند با شرايط مديريت پيرامون بازگشت به سر كار بحث كنند
  كريستوفر

  
  313سند شماره 

  1357 آذر 22 ـ 1978 دسامبر 13  خيلي محرمانه
  سي. ارت امور خارجه، واشنگتن ديوز: به  12169 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   دسامبر13گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
بـه اسـتثناء تظـاهرات      . باشد  توجهي آرام مي     و ساير شهرها به طور قابل      ـ اوضاع در تهران   1

) باشـد    تعداد جمعيت نامعلوم مـي     وسعت تظاهرات و   (گزارش شده شب گذشته در ميدان ژاله      
اي بـه محـل اقامـت يـا وسـايط نقليـه         ديشب بدون شعار، تيرانـدازي و درگيـري و يـا حملـه            

عليرغم شايعاتي مبني بر اين كه ناراضيان افراطي قصد بر هم زدن     .  سپري شده است   آمريكاييان
مـدارس  . اند  ام باقي مانده  نظم را در آستانه روزهاي دهم و يازدهم دسامبر دارند، آنها تاكنون آر            
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ما هنوز از كم و كيف موفقيت دولت در فرستادن معلمين و     .  امروز گشايش يافت   ابتدايي تهران 
شـب گذشـته    . باشـد   آموزان به سر كالسهاي درس اطالعـي نـداريم، امـا شـهر آرام مـي                 دانش

شـد، رخ داد،   از شاه تمجيد مـي اي از تلويزيون كه  اي در حين پخش برنامه    خاموشيهاي پراكنده 
  .ها در خارج از محدوده بازار باز هستند  همه مغازه. رود تصادفي نباشد كه احتمال مي

 گزارشات مطبوعات را در مورد وضعيت آن شهر در روز دوازدهـم             ـ كنسولگري اصفهان  2
هـا، در     با تعـداد كـشته    . آميز باشد   بالغهرسد م   دسامبر مورد بررسي قرار داده است كه به نظر مي         

آميـز و      مخـاطره  شود، روز عاشورا     نفرتخمين زده مي   50 تا   9بين نيروهاي دولتي كه رقم آن از        
جويانه ارتش كه با احساس خيانت تحريك شـده           ديروز همراه بود با پاسخ انتقام     . پرآشوب بود 

 را بر شيشه داشتند خـرد  هايي را كه تصاوير خميني      مغازههاي    بود اما هر چند كه نظاميان شيشه      
كردند، معهذا اين حركت يك پاسخ كنترل شده بود و كنسولگري گزارشي از تعداد مقتولين                 مي

نشكده پزشكي كـه  ، از تظاهرات كوچكي در محوطه داامروز كنسولگري شيراز. در دست ندارد 
  . دهد بدون دخالت نيروهاي امنيتي سپري شد، گزارش مي

ها باز هستند، اما صنايع به علت كمبود گاز طبيعـي در              شهر آرام است و پنجاه درصد مغازه      
گويـد كـه سـوخت خـانگي و            مـي  اي شركت ملي نفت ايران      دفتر ناحيه . برند  تعطيل به سر مي   

ها حاال با استفاده از قوطيهـاي اسـپري           نويس  شعار. شود   ديزل به صورت كم عرضه مي      سوخت
 شب گذشته قطع برق داشت كه       شيراز. آورد  كنند كه امكان نوشتن بيشتر را به وجود مي          كار مي 

  . اين عمل صورت گرفته استظاهراً در هماهنگي با تهران
تـوجهي از شـعارهاي نوشـته شـده بـا             دهد كه تعداد قابل      گزارش مي  ـ كنسولگري شيراز  3

در حقيقـت   . رنگهاي اسپري به طرفداري از شـاه اسـت هـر چنـد كـه تعـداد آنهـا كـم اسـت                      
ترين مسئله امروز وجود تعداد زيادي گزارش در مورد نمايش قدرت طرفـداران شـاه                 پراهميت

يشتر گزارشات درباره تظاهرات طرفداران شاه در بعـضي جاهـا مـبهم             باشد و در حالي كه ب       مي
دهـد و مـا        از سه مورد گردهمايي ديـروز در آنجـا گـزارش مـي             باشند، كنسولگري اصفهان    مي

 و اينها همگـي ظـاهراً بـه   .  داريمهمچنين خبرهاي موثقي از تظاهرات ديروز و امروز در مشهد         
شـود وي از شـاه        گردد كه ادعـا مـي        در دهم و يازدهم دسامبر برمي      ياهللا قم   شايعه خواب آيت  

  سوليوان                                        .)شود اي گزارش مي در تلگراف جداگانه(كند  حمايت مي
  

  314سند شماره 
  1357 آذر 23 ـ 1978 دسامبر 14  خيلي محرمانه

   ـ فوري تهران،سفارت آمريكا: به  314634  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  خروج افراد نيروي دريايي از مناطق نفتي: موضوع

 به ما گزارش داد كه تمام پرسنل نيروي دريـايي در            از كارمندان شركت نفتي اسكو    ـ يكي   1
نامـشخص  ) اگر صـحت داشـته باشـد    (دليل اين كار    . اند  حال حاضر از مناطق نفتي خارج شده      
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 هاي نظامي به عنوان يكي از داليل احتمالي اينكه چرا توليد تـا سـطح                است اما خروج تكنسين   
  .فعلي كاهش يافته ذكر شده است

 مبني بر اينكـه توليـد       ـ به منظور كمك به ما براي درك شرايط و با توجه به ديدگاه اسكو              2
خواهد شد از اظهارنظر سفارت در اين امور        » تثبيت« ميليون بشكه در روز      5/3 تا   5/2در سطح   

  .نماييم قدرداني مي
ابي خود را در مورد اينكه در صورت تثبيت اوضاع توليد با چـه سـرعتي                 لطفاً بهترين ارزي  

آيـا آخـرين اعتـصاب ماننـد مـاه نـوامبر            . تواند از سر گرفته شود را در اختيار ما قرار دهيد            مي
گونه مشكالت تعميراتي يا نگهداري و انبارداري خاصي كه بتوانـد مـانع پيـشرفت سـريع                   هيچ

  كريستوفر                                                                                     امور شود داشته است؟
  

  315سند شماره 
  1357 آذر 23 ـ 1978 دسامبر 14  خيلي محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  12253 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  78 دسامبر 14گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

فعاليت مخالفـان بـه     . آيند  مخالفان اصالً به خيابانها نمي    .  همچنان بسيار آرام است    ـ تهران 1
 اين امر شامل متوقـف شـدن        جز اعتصاب و قطع شبانه جريان برق موقتاً متوقف شده است كه           

فعاليت چشمگير طرفداران شاه همراه با راهپيمايي  . شود  فعاليتهاي ايذايي عيه آمريكاييان هم مي     
بزرگترين تظـاهرات در شـهر      .  وجود داشته است    و مشهد  ، آبادان در چندين شهر منجمله اراك    

اهللا   ماجراي خـواب ديـدن آيـت      . با جمعيتي در حدود بيست هزار نفر تأييد شده است          اصفهان
گرچه سرويسهاي خبـري دولـت ايـران نديـده گرفتنـد كـه              . گردد  ي هنوز دهان به دهان مي     قم

 چنين خوابي را انكار نموده ياهللا قم ممكن است اين طور باشد زيرا ما گزارشاتي داريم كه آيت       
بـدون  . گزارشات ديروز مبني بر اينكه وي در اثر سكته قلبي فوت كرده نادرست بودنـد              . است

در نظر گرفتن صحت دخالت دولت ايران در اين امور، نيروهاي طرفدار شاه جهت بـرانگيختن            
 كـه طرفـداران     شايعاتي به دستمان رسـيده    . اند  پرستانه فرصت را غنيمت شمرده      احساسات شاه 

. انـد   كدام جامه عمل نپوشيده     اما تاكنون هيچ  . كنند     اجتماع مي  شاه امروز يا فردا مجدداً در تهران      
 نظم تا حدي به حال اول برگشته است يعني منع عبور و مرور به ساعت ده شب تا                   در اصفهان 

  .شش بامداد تغيير كرده است
 و وادار نمـودن مـردم بـه چـسباندن عكـسهاي شـاه،                كردن تصاوير خمينـي    ـ غير از پاره   2

، كـه اغلـب     به هر حال در شيراز    . فعاليت طرفداران شاه به طور كلي بدون خشونت بوده است         
. اع ناخوشايند اسـت   زماني كه بقيه شهرهاي ايران دچار اغتشاشات بودند، آرام بوده است، اوض           

  .تنها تظاهرات مهم ضدشاه تجمع رو به افزايش در محوطه دانشكده پزشكي است
) يعني بعد از ساعت منـع عبـور و مـرور          (در شب دوازدهم دسامبر حدود ساعت ده و نيم          
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يك گروه خشن از طرفداران شاه به دانشكده پزشكي يورش بـرده و مخالفـان را مـورد حملـه                   
ز دانشجويان دانشكده پزشكي با تجمع ديگري عليه شاه بـه ايـن اقـدام پاسـخ          ديرو. قرار دادند 

دو سـاعت بعـد واحـدهاي نظـامي بـه دانـشكده وارد شـدند و چهـار نفـر از رهبـران                        . دادند
پس از مدت كوتاهي اين اقـدام توسـط كـارواني از اتومبيلهـاي              . دانشجويان را دستگير نمودند   

 آنها بوق ميزدند تا حمايـت خـود را از رژيـم نـشان دهنـد                 طرفداران شاه، در حاليكه رانندگان    
دارد كه امروز برنامه عوض شده است و قرار است براي حمايت از         كنسول اظهار مي  . دنبال شد 

هواداران و مخالفان شاه همچنين با در دست داشـتن قـوطي   . شاه چراغ اتومبيلها را روشن كنند   
ربط با    ديشب با واقعه كامالً بي    . اند  مبارزه برخاسته رنگ اسپري با شعارنويسي در سطح شهر به         

ظـاهراً مـسلمانان منـزل يكـي از         . اوضاع قبلي بين مسلمانان و بهاييان درگيريها افزايش يافـت         
يكي از اقوام قرباني حادثه كه معلوم شد سرباز .  را آتش زدند  بهاييان در نزديكي آرامگاه سعدي    

. گيـرد   رسـد و انتقـام اقـوامش را مـي            رو به تيربار سبك مسلح بـوده، از راه مـي           است و از اين   
در اقـدام   . دارند كه در اثر اين تيراندازي ده تا دوازده نفر كشته شـدند              نيروهاي امنيتي اظهار مي   

 را مالقات كردند و شب هنگـام        ، رئيس دانشگاه پهلوي   آميز ديگري مردم، بهمن معاون      اعتراض
  .در دانشگاه دست به تحصن زدند

 امروز از زد و خورد ميان هواداران و مخالفان شـاه گـزارش              ـ كنسولگري آمريكا در تبريز    3
گروهي از كارمندان غيرنظامي و نظاميان بازنشسته تظـاهراتي بـه حمايـت از شـاه برگـزار                  . داد
دو خيابان بـسته شـده اسـت و زد و           . شروع به زدن آنها كردند    ) تماشاچيان(كردند كه مردم      مي

  .خورد هنوز ادامه دارد
باشـگاه و بـار شـركت       . هاي نفتـي هنـوز ادامـه دارد          و حوزه  ـ جو تشنج در مناطق خليج     4

اهـواز نـاآرام اسـت امـا موقتـاً          .  ديروز طعمه حريـق گرديدنـد       در گچساران  انگليسي فيركالف 
  .دهد  هر روز چندين ناآرامي رخ ميدر بوشهر. اي رخ نداده است حادثه
 از   به ما اطالع داد كه در حدود پانزده درصد از مدارس شـهر ري              ـ رئيس اتحاديه معلمان   5

آموزان و معلمان مدارس حضور يافتنـد ولـي اسـتادان     گرچه اكثر دانش. بازگشايي امتناع كردند 
مدارس در شهرسـتانها بـه حـال        % 90تا  % 80زند كه بين      ولي حدس مي  . عمالً تدريس نكردند  

. وي اضافه نمود كه معلوم نيست مدارس متوسطه چه وقت باز خواهند شد            . تعطيل باقي بمانند  
آموزان دبيرستاني نـه تنهـا مـدارس خودشـان را بازگـشايي               ز اين نگران است كه دانش     دولت ا 

  .نكنند بلكه مدارس ابتدايي را هم به تعطيلي بكشانند
 حـاكي اسـت كـه زد و خـورد ديـشب             ـ آخرين گزارش از كنسولگري آمريكا در شـيراز        6

 حمالت وحشيانه به منازل بهاييان كه از پيش تعيين شده منجر            مسلمانان با بهاييان به يك سري     
رود بهـايي     گروههاي شش نفري يا مسلمانان خيلي جوان به منازل افرادي كه گمان مي            . گرديد

   .كشند روند و آنجا را به آتش مي هستند مي
بـر اينكـه    اي دارد مبني      كنسول گزارش تأييد نشده   . نمايند  آنها همچنين اتومبيلها را خرد مي     
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طلبان را  اند كه جلو آشوب واحدهاي نظامي كوشش كرده   .  در آتش سوخت   كوال  ساختمان پپسي 
سوزيهايي در شمال شـرقي شـيراز رخ    اند، و از ساعت سه آتش      بگيرند ولي تاكنون ناموفق بوده    

خارجياني كه بـه تابعيـت   خشونت ظاهراً متوجه خارجيان نيست، هر چند بعضي از        . داده است 
                                                     .باشند سوزي مي كنند و شاهد آتش اند در آن قسمت از شيراز زندگي مي ايران درآمده

  سوليوان
  

  316سند شماره 
  1357 آذر 23 ـ 1978 دسامبر 14  خيلي محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به  5516سي ـ .  دي واشنگتن،هوزارت امور خارج: از
  بررسيها: موضوع

در اشاره به تلكسهاي مرجع، لطفـاً تحليـل      . پاسخ؛ تلكسهاي مرجع باعث تشكر خواهد بود      
بـه مـا ارائـه      »  نوامبر را درك كرده    5 و   4پيام حوادث روزهاي    شاه چقدر   «خود را درباره اينكه     

  كريستوفر                                                                                                            .دهيد
  

  317سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 23 ـ 1978بر  دسام14  8846 0584 78: شماره گزارش

  . سي. واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  78 دسامبر 13 ، 14وضعيت در ايران ـ : عنوان

 12اين گزارش، اطالعاتي مربوط به اوضاع ايران از ساعت          ) بندي  بدون طبقه : (الصهـ خ 16
  .كند  دسامبر به وقت محلي را ارائه مي14 روز 12 دسامبر به وقت محلي الي ساعت 13روز 

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22
 21:15 مجدداً آرام بود و غير از يك مورد قطع برق از حـدود سـاعت               تهران:  عمومي -الف

امروز .  غيرعادي گزارش نشده است      در بيشتر بخشهاي شمالي شهر، هيچ حادثه       1:30تا ساعت   
بـا آفتـابي شـدن      . رسـد   وضعيت ترافيك و خريد و فروش براي روز پنجشنبه عادي به نظر مي            

در حال حاضر به نظر     . يتي شد كه براي خريد و گردش آمده بودند        روها مملو از جمع     هوا، پياده 
  .رسد يك بار ديگر تشنجات كاهش يافته است مي

در طـي ايـن مـدت بـه جـز يـك مـورد تهديـد                 :  ضـدبيگانه  -  فعاليتهاي ضدآمريكايي  - ب
اين تهديـد شـامل انـداختن يـك         . ضدآمريكايي، فعاليت ضدبيگانه ديگري گزارش نشده است      

اعالميه مزبور . باشد ه ميز زير درب به داخل ساختمان دفتر وابسته دفاعي اياالت متحداعالميه ا
. باشـد   مـي يك برگ بود كه در داخل پاكت قرار داشت و به خصوص مخاطبش آقـاي بـارتكو             
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، گـروه    ملي، گروه مقاومت امنيت    گروه ويژه مقاومت  : دارد كه سازمانهاي زير     اعالميه اظهار مي  
 و   و ديگر گروههاي ويژه آمـاده هـستند تـا تمـام آمريكاييـاني كـه در سـاواك                   ويژه اتحاد ملي  

ات رهبـران ملـي و    آنهـا منتظـر دسـتور     . فعاليتهاي جاسوسي در ايـران دخالـت دارنـد بكـشند          
اعالميه به وسيله يك نفـر نوشـته شـده و بـدون امـضاء               . مذهبيشان براي انجام اين كار هستند     

  .باشد هر چند كه نامه حاوي يك آدرس برگشت و يك اسم نيز مي. باشد مي
در طي اين مدت هـيچ خبـري مبنـي بـر فعاليتهـاي              : ـ فعاليتهاي طرفداران و مخافان شاه      ج

چندين تظاهرات، ديروز از سوي طرفداران شـاه در         . رات گزارش نشده است   ضدشاه و يا تظاه   
ي و در   اهللا قمـ    از قرار معلوم اين تظاهرات با تأثيراتي از خـواب آيـت           .  شهر ايران برگزار شد    9

گزارشـات پراكنـده اطالعـاتي را مالحظـه      . (نتيجه موضعگيري طرفداران شاه شكل گرفته بـود       
  ). 6846 0581 78 :دكني

گستردگي تظاهرات تاكنون   . باشند   مي  و آبادان  ، اصفهان تعدادي از شهرهاي موردنظر مشهد    
 با تعـدادي   تعدادي از تصاوير خمينيدهد كه در مشهد مشخص نشده است اما خبرها نشان مي  

  . از عكسهاي شاه عوض شده است
 گزارشاتي واصل شده مبني بر اينكـه رهبـران مـذهبي در جنـوب           78 دسامبر   13در غروب   

اهيهاي بيشتري به روحانيون  هفته آينده آگاهللا طالقاني اند و آيت    را انكار كرده    خواب قمي  تهران
دهم و يازدهم دسامبر بـراي      ) اگر اثري داشته باشد   (خواهد داد، يعني وقتي كه اثرات تظاهرات        

 خبرها حول ايـن محـور اسـت كـه     78 دسامبر 14 روز 9در ساعت   . تر شود   حكومت مشخص 
  .ي ديدن آن خواب را تكذيب كرده استاهللا قم آيت
گزارشـات رسـيده از اقـصي نقـاط كـشور حـاكي اسـت كـه                 : عاليتهاي خارج از تهران   ـ ف  د

باشند به جز تظاهرات به نفع شاه كـه در بـاال ذكـر                بخشهاي مختلف در طي اين مدت آرام مي       
  .شد

  خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
هر چند كه آرامـش  ) يت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤ : (نظريات تهيه كنندگان

. به كشور بازگشته است ولي هنوز موانع عمده اقتصادي وجود دارد كه بايـد بـر آن فـائق آمـد                    
 ايران توسط كارمنـداني كـه هنـوز در          دهد كه بانك مركزي     بخش اقتصادي سفارت گزارش مي    

: ر چندين بخش كليدي ديگر نيز ادامـه دارد        اعتصابها د . برند فلج شده است     اعتصاب به سر مي   
مشكالت مبادله ارز هنوز بـه قـوت خـود          .  و غيره  ، شركت نفت  شركت برق، شركت مخابرات   

توانند به مقدار كافي ريـال بـراي پرداخـت ليـست حقـوق و                 باقيست و شركتهاي خارجي نمي    
  .نداجاره بهاي خود به دست بياور

  جهت بخش محرمانه
 اقتصادي ممكن است باعث مهاجرت شـود در حـالي كـه در مـورد                مسايلدر نظر بسياري    

  .مالحظات امنيتي چنين نيست
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  318سند شماره 
  1357 آذر 24 ـ 1978 دسامبر 15  خيلي محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  12273  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر15گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

 تظـاهرات   در شـيراز  .  آرامنـد   و تبريـز   ، اصفهان پانزدهم دسامبر، تهران  ) امروز: (ـ خالصه 1
خواهد كه روز شانزدهم دسامبر بـه         وزير از كارمندان دولت مي      نخست.  برپا شده است   كوچكي

در غير اين صورت از كار بركنار شده و يـا حقـوق خـود را از دسـت     . سر كارهايشان برگردند  
) 000/340/1(روز پانزدهم دسامبر توليد نفت يك ميليون و سيصد و چهـل هـزار               . خواهند داد 

كننـدگان اداره بـرق، دولـت را شـديداً بـه وحـشت                رسـد كـه اعتـصاب       به نظر مـي   . بشكه بود 
  پايان خالصه. گفتگو بين دولت و مخالفان ادامه دارد. اند انداخته

گونـه تظـاهراتي در        دسامبر هـيچ   15از اوايل بعد از ظهر      .  آرامند  و تبريز  ، اصفهان ـ تهران 2
 چند گروه كوچك از تظاهركنندگان به طرفداري از شـاه           در اصفهان .  گزارش نشده است   تهران

كنـسول مطلـع شـده      . شود  آميزي ديده نمي    در خيابانها در حال حركتند، اما هيج اقدام خشونت        
انزدهم روز شـ  . است كه اين گروهها تا روز شانزدهم دسامبر در خيابانهـا بـاقي خواهنـد مانـد                

انـد    شده) هاي پايين كشيده    مجسمه(هاي جديد كه جايگزين       دسامبر روزي است كه از مجسمه     
  . برداري خواهد شد پرده

بعد از ظهر روز پانزدهم دسامبر، دو نفر آمريكـايي كـه بـا اتومبيـل در حـين تظـاهرات از                      
چراغهاي اتومبيل اين دو نفـر      . تندكردند، جراحات كمي برداش      عبور مي  خيابانهاي شهر اصفهان  

خاموش بود و موقعي كه جمعيت شروع به پرتاب سنگ كردند اتومبيلشان بـه داخـل درختهـا                  
اند   هر چند زماني كه تظاهركنندگان متوجه شدند كه راننده و سرنشين اتومبيل آمريكايي            . پيچيد

  . به كمكشان شتافتند
 آرام است، به جز گروههايي از جوانان زير         رازـ پس از حمالت ديروز به خانه بهاييان، شي        3

هاي ديگر بهاييان حمله كردند ولي توسط نيروهاي ارتش بـه عقـب رانـده                  سال كه به خانه    20
هايي را مشاهده كرده كـه تجمـع نمـوده و             كنسول بچه ) در تلگرام جداگانه گزارش شد    (شدند  

تعـدادي از   . تند تا بار ديگـر دور هـم جمـع شـوند           گذاش  كردند و سپس پا به فرار مي        شلوغ مي 
تحصن در  . ترها از هواي مساعد استفاده كرده و به تماشاي بازي موش و گربه مشغولند               قديمي

دهد كه مقامات حكومت      كنسول گزارش مي  .  ادامه دارد  دانشكده پزشكي دانشگاه پهلوي شيراز    
 دسامبر كمتر است اجازه     14اند كه به اين گروه كه تعدادشان از گروه روز             صميم گرفته نظامي ت 

  .دهند كه باقي بمانند و آنها را بيرون نرانند
ي بار ديگر در مصاحبه تلويزيوني شب چهاردهم دسـامبر از دشـمنان     وزير ازهار   ـ نخست 4

اند چنـين     ايرانياني كه برنامه مزبور را تماشا كرده      . نتقاد كرد كشور به دليل اقدامات مخرب آنها ا      
تر نسبت به گذشته بود و فعاليتهاي خرابكارانه را به عنوان             كنند كه لحن او اخالقي      اظهارنظر مي 
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وزير اعالم كرد كه تمام كارمندان دولت موظفند صبح روز  نخست. جنايت و گناه توصيف نكرد 
ضر باشند، در غير اين صورت پيه بر كناري از كار و از دست دادن               شانزدهم دسامبر سر كار حا    

سئوال مهم موجود در ذهن هر فرد اين است كه آيا دولت ايـران در               . حقوق را به تنشان بمالند    
  گويد جدي است؟ و آيا اين اخطار را اجراء خواهد كرد؟ مورد آنچه اين بار مي

كننـده    كنم، دلگرم   كننده نيستند، تكرار مي     مـ بخشهاي كليدي نفت و توليد برق خيلي دلگر        5
گـزارش تلگرافـي    . ( ميليون بشكه در روز بـاقي مانـده اسـت          34/1توليد  نفت در حد      . نيستند

  ).  و گزارش اعتصاب را مالحظه نماييدجزييات
. گفتگـو كنـد   ) بـرق  (مأمور سفارت موفق شده است كه با مشاورين شركت مهندسي توانير          

اند كه اگر سربازان به مراكز توليد بـرق           كنندگان به ارتش گفته     دهند كه اعتصاب      ها گزارش مي  آن
مـشاوران   .هايشان سياسـي اسـت      خواسته. وارد شوند، آنها برق كل كشور را قطع خواهند كرد         

كـه  ) كـنم اميـد چنـداني نـدارد     تكـرار مـي  (اند كه دولت اميد چنـداني نـدارد         ابراز عقيده كرده  
اكنون به طور مرتب روزانـه در         هاي برق كه هم     كنندگان را وادار به كم كردن خاموشي        اعتصاب

افتد بنمايد، مگر اينكه ارتش مهندسين را آموزش دهد و آمـاده باشـد                شهرهاي بزرگ اتفاق مي   
كه با استفاده از يك نيروي خوب سازماندهي شده كنترل مراكز توليد برق را دوباره در اختيـار                  

 شـب   12 تـا    9 در سه شب گذشته تقريباً بين ساعت          و همينطور شيراز   برق تهران . (خود بگيرد 
  ).قطع بوده است

  كه از ديدار اخيرش از سد رضاشاه كبير        »هرزا«مقام شركت     ـ سفير به طور جداگانه با قائم      6
منبع مورد نظر گفـت كـه مهندسـين بـرق از جـايي دسـتور                .  گفتگو كرده است   داد  گزارش مي 

 مگاوات كاهش داده و سـپس آن را         20 مگاوات به    400اند كه قدرت برق خروجي را از          گرفته
گويـد كـه مـسئله تنهـا ايـن             مـي  مقام شركت هرزا    قائم. در فواصل زماني مختلف افزايش دهند     

آيد بلكه مهندسين در مورد تخليه آب جمع شده           سر ژنراتورهاي مولد برق مي    نيست كه چه بر     
ظاهراً از رفتن مهندسين كانادايي كنترل آب به محل كار خود           . اي ندارند   در پشت سد نيز برنامه    

  .ممانعت به عمل آمده است
گرفـت خبـري      أت مي ي هفته قبل نش   ـ در حالي كه از روحيه مبارزه سياسي كه از عاشورا          7

نيست اين احساس در ايرانيان و خارجياني كه در مقام ارزيابي فعاليتهاي متأثر از جريانات ـ از  
قبيل كارهاي بانكي، توليدات صنعتي و غيره ـ هستند پيدا شده كه هفته جاري بـراي حكومـت    

يست كه آيـا ايـن   هنوز روشن ن.  اقتصادي تعيين كننده خواهد بود هاي سياسي ـ  ايران در زمينه
اكنون بين دولت و مخالفان جريان        مسئله تأثير مثبت يا منفي بر مذاكرات صلح و سازش كه هم           

دارد خواهد داشت يا نه؟ اما هر دو طرف مشتاقانه منتظر ديدن تالشهاي دولت در دو سـه روز                   
  . آينده، خواهند بود

  .هد شد بعدي گزارش خوا گفتگوها ادامه دارد و در تلگراف جداگانه
  سوليوان
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  319سند شماره 
  1357 آذر 24 ـ 1978 دسامبر 15  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  315565  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  78 دسامبر 14، 44گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

، هايي در تعدادي از شـهرها منجملـه مـشهد    ا برگزاري راهپيماييـ فعاليت طرفداران شاه ب 1
 در حمايت از شاه راهپيمايي حدود بيست هزار نفر در اصفهان.  شدت يافته است  و اراك  آبادان
  . كردند

 اين وضـعيت بـه صـورت        ر شيراز ولي د . اند  اغلب اين تظاهرات اساساً بدون درگيري بوده      
اين مسئله تا حدي به خاطر برخـوردي كـه در پـي حملـه               . ناخوشايند و وخيمي درآمده است    

تظاهركننـده در دانـشكده پزشـكي بـه وجـود آمـده             ) مخالفين(طرفداران متعصب شاه بر عليه      
 آشوبهاي كرمانـشاه  .  صورت گرفته است   باشد، حمالتي نيز عليه بهاييان و يهوديان در شيراز          مي

  .يك تا شش كشته به جاي گذاشت
 همچنان بسيار آرام است، به جز اعتصابات و قطع شبانه جريـان بـرق، فعاليتهـاي                 ـ تهران 2

  .مخالفين و اذيت و آزار آمريكاييان متوقف شده است
 صـبح   6 شـب تـا      10 برقرار گرديد؛ ساعت منع عبور و مرور به          ـ نظم مجدداً در اصفهان    3

شود كه درگيري بين نيروهـاي مخـالفين و مـوافقين شـاه                گزارش مي  تغيير يافته است از تبريز    
 و منـاطق نفتـي متـشنج باقيمانـده          اوضاع در خليج فـارس    . باعث بسته شدن دو خيابان گرديد     

  . تاس
وضعيت توليد به طور گذرا ثابـت  .  ميليون بشكه در روز خواهد بود2/1ـ توليد نفت خام    4

 شركتاعتصاب اخير عليه    . شود  باشد، و وضعيت تصفيه نفت بهتر مي        ولي به شدت متزلزل مي    
بعـضي از   . باشـد    مـي  تـر از اعتـصاب اوايـل نـوامبر           به طور چشمگيري گسترده    استاندارد اويل 

تـري اتخـاذ      اند كه در صـورت افـزايش توليـد، روشـهاي خـشن              كنندگان تهديد كرده    اعتصاب
  .خواهند كرد

، ارائـه  هـاي بانـك مركـزي     ـ امروز بانكهاي تجارت باز بودند، اما به دليل ادامـه نارسـايي            5
ـ       . خدمات به شـدت محـدود اسـت         رأي بـه اخـراج      ك مركـزي  اكنـون كـارگران اعتـصابي بان

 تـا حـدي     داري وزارت دارايي    كارهاي دفتر خزانه  . اند   داده ، رئيس كل بانك مركزي    كيش  خوش
. د بـاقي مانـده اسـت    مـسدو ها توسط بانك مركزي از سر گرفته شده است ولي پرداخت هزينه  

كابينه دولت بودجه اصالحي سال جاري را به تصويب رسـانده اسـت كـه مخـارج عمـومي را       
  .دهد  ميليون دالر كاهش مي7حدوداً تا 

 اخيراً انـدكي بـيش از    به سفير ما اطالع داد كه مطبوعات شوروي ـ سفير ايران در مسكو 6
وي افزود كه به داليلي مطمئن اسـت كـه شـورويها بـراي ايجـاد بلـوا و                   اند    پيش ضدشاه شده  

  كريستوفر                                                              .آورند آشوب فشاري به حزب توده نمي
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  320سند شماره 
  1357 آذر 24 ـ 1978 دسامبر 15  سري

   ـ فوري تهران،سفارت آمريكا: به  5733  ـسي.  ديتن واشنگ،وزارت امور خارجه: از
  خشونتهاي اخير به طرفداري از شاه: موضوع

ـ گزارشات شما و اخبار مطبوعات حاكي از آنند كه تظاهرات اصفهان و ساير شـهرها در                 1
 از شاه تحت حمايت دولت است و يا الاقل از سوي دولـت پذيرفتـه و مـورد قبـول                     طرفداري

 اسـت كـه حـالتي       نگراني ما به خـصوص دربـاره خـشونتهاي اخيـر شـيراز            . قرار گرفته است  
افـسران امنيتـي دولـت ايـران بـه يكـي از             . انـد   ضدبهايي و به قولي ضديهودي به خود گرفتـه        

 كـه خيلـي خطرنـاك هـم     مـسايل اند كاركنان خـود را از ايـن         صيه كرده شركتهاي آمريكايي تو  
  .اند به دور نگه دارد توصيف شده

 و تالشهاي او در رابطـه بـا تحريـك بـه خـشونتهايي بـه                 ـ از تجربه گذشته سفير زاهدي     2
اه از بررسـي شـما دربـاره تظـاهرات اخيـر در طرفـداري از شـ                . طرفداري از شاه اطالع داريم    

آيا ايـن تظـاهرات را دولـت        .  زير را تحت نظر داشته باشيد      مسايلبهتر اين است كه     . متشكريم
 چيست، آيا گروههاي طرفدار شاه هم در حمالت به اقليتها   كند، نقش زاهدي    ايران پشتيباني مي  

كنـد و       مـي نقش و استعدادي دارند، زيرا اين خشونتها مشكالت زيادي براي معارضـين توليـد               
  . كند   را سد ميمسايلتالشهاي آنان جهت حل و فصل سياسي 

  كريستوفر
  

  321سند شماره 
  1357 آذر 24 ـ 1978 دسامبر 15  سري

    316377  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
   و آسياي جنوبي، خاور نزديكنمايندگيهاي ديپلماتيك اروپا: به

  78 دسامبر 15، 45گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
ـ آرامش ظاهري در اكثر شهرهاي ايران ادامه دارد امـا هـم در بـين ايرانيـان و هـم افـراد                       1

به دليل تالشهايش براي غلبه بـر       كند كه هفته آينده از نظر دولت          خارجي اين احساس رشد مي    
  .اعتصابات و به جريان انداختن چرخهاي كشور يك هفته بحراني خواهد بود

ـ تالشهاي مربوط به بازگردانيدن اعتصابيون به طور كلي تاكنون موفق نبوده است و حتي               2
ـ                بـه  . وددر بهترين شرايط نيز پايان دادن احتمالي به فعاليتهاي اعتصابيون كار مشكلي خواهـد ب

كنند كه اگر سربازان به محل نيروگاههـا          كنندگان در صنعت برق تهديد مي       عنوان مثال، اعتصاب  
قطع جريان بـرق بـه صـورت يـك  امـر      . وارد شوند برق را در تمامي كشور قطع خواهند كرد   

  .روزمره درآمده است
  . ميليون بشكه در نظر گرفته شده است34/1ـ توليد نفت خام، روزانه 3
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ي عصر چهارم دسامبر در يك مصاحبه تلويزيوني اعالم كرد كه كليـه             وزير ازهار   خستـ ن 4
كارمندان دولت بايد شانزدهم دسامبر در سركار خود حاضرشوند و يـا خطـر قطـع حقـوق يـا                    

شـود ايـن اسـت كـه آيـا            اي كه به قول سفارت ما مطرح مي         سئوال عمده . اخراج را قبول كنند   
  باشد؟ اي مي ولت قادر به اجراي چنين اخطاريهد

هـاي   بعد از حمالت ديروز كه با آتـش زدن خانـه     . باشند   آرام مي   و تبريز  ، اصفهان ـ تهران 5
بهاييان همراه بود، شيراز آرام است، هر چند كه هنوز گروههايي از جوانان زير بيست سـال بـا                   

در اصـفهان   . دهند  هاي پليس به تالشهاي خود براي حمله به خانه بهاييان ادامه مي             د مقابله وجو
هـدف   آميز در خيابانها بـي  چند گروه كوچك از تظاهركنندگان طرفدار شاه بدون اقدام خشونت    

كنسول ما اطالع يافته است كه تظاهركنندگان به نفع شاه تـا             .رفتند  به اين طرف و آن طرف مي      
هاي شاه و پدرش كـه بـه جـاي            مانند يعني تا زماني كه مجسمه         امبر در خيابانها باقي مي     دس 16

  كريستوفر                         .برداري شوند اند، پرده هاي پايين كشيده شده جايگزين شده مجسمه
  

  322سند شماره 
  1357 آذر 25 ـ 1978 دسامبر 16  سري

  1978 دسامبر 13 ـ 15پوشش زماني    مستشاري نظاميتهيأستاد فرماندهي 
  ]1978 دسامبر 13 ـ 15وضعيت ايران در روزهاي [

  وضعيت عمومي) بندي بدون طبقه(ـ 1
در طول تهيه اين گزارش چندين تظاهرات به طرفداري از دولت در سراسـر ايـران وجـود                  

 كم بود امـا زد و خـورد ميـان تظاهركننـدگان طرفـدار و                ونت در تهران  هرچند كه خش  . داشت
مخالف دولت در شهرهاي ديگر كه گاهي با خونريزي همراه بود بـا دخالـت نيروهـاي امنيتـي          

 موجـب    در شـيراز   زد و خوردهـاي غيرسياسـي بـين مـسلمانان و فرقـه بهاييـان              . خاتمه يافت 
گيري شـديدتر عليـه       هاي دولت در پايان هفته حاكي از سمت         برخي از بيانيه  . خونريزي گرديد 

  .باشد كنندگان مي اعتصاب
  خالصه فعاليتها) سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(ـ 2

  تظاهرات) بندي بدون طبقه(الف ـ 
 منتـشر شـده اسـت        دسامبر در سراسر كـشور     13ـ گزارش تظاهرات طرفداران دولت در       1

  )راديو تلويزيون ملي ايران(
 گـزارش نـشده ولـي درگيريهـاي      دسـامبر در تهـران     14ـ گرچه هيچ گونـه درگيـري در         2

 نفـر   24 و    در اصـفهان    نفر 30گزارش شده است كه     . اي در شهرستانها به وقوع پيوست       پراكنده
.  رخ داده باشـد     و مـشهد   رود كه تلفات ديگـري هـم در قـم           گمان مي . اند   كشته شده  در شيراز 

دهد در زد و خوردهايي كه ميان تظاهركنندگان طرفدار و مخالفين دولـت در        دولت گزارش مي  
 درگيـري غيرسياسـي بـين       در شـيراز  .  رخ داد پنج نفر كشته و بيست نفر مجروح شدند          رضائيه
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گزارش شده كه دو خانه به آتش كشيده شده و       . گروهي از مسلمانان و بهاييان به وقوع پيوست       
 بعـد   30/6ان شاه در ساعت     تظاهرات بزرگي از جانب هوادار    .  نفر از مسلمانان كشته شدند     30

. بـي . مركز اطالعات نماينـدگي ـ راديـو بـي    . ( برگزار شد در تهراناز ظهر نزديك كاخ نياوران
  ) يالمللي اخبار خارج  ـ سرويس بين ـ صداي آمريكاسي

 گـزارش شـده      و تهـران   ، مـشهد  ، شيراز ـ انجام تظاهرات مجدد در پانزدهم دسامبر در قم        3
ران شاه بود كه در حـدود        به وقوع پيوست شامل تظاهرات طرفدا      تظاهراتي كه در تهران   . است

 و تظـاهرات مخـالفين دولـت نزديـك پادگـان             بعد از ظهر نزديك كاخ نيـاوران       45/12ساعت  
  . بعد از ظهر انجام گرفت3د حدود ساعت آبا عباس
دولـت را   ـ روز پانزدهم دسامبر دولت هرگونه راهپيمايي چـه موافـق و چـه مخـالف بـا                   4

  ).يالمللي اخبار خارج  ـ سرويس بينراديو تلويزيون ملي ايران. (ممنوع اعالم كرد
  فعاليتهاي تهديدآميز و ايذايي) بندي بدون طبقه(ب ـ 

اي   بر روي ديـوار خانـه     :  دسامبر گزارش شده است    14 در   كايي در تهران  سه واقعه ضدآمري  
  . شعارهايي با رنگ نوشته شده، يك تلفن تهديدآميز و يك نامه تهديدآميز

  فعاليتهاي تروريستي) سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(ج ـ 
 لـويزان اتفـاق افتـاد گـزارش         در مورد تيراندازي كه در پانزدهم دسامبر در محوطه پادگـان          

  .اند اند كه در آن حادثه پانزده سرهنگ كشته شده داده
  ـ فعاليتهاي سياسي) بندي بدون طبقه(د ـ 

 دسامبر را روز عزاداري بـراي كـشته شـدگان           18 روز دوشنبه    ي در پاريس  اهللا خمين   ـ آيت 1
وي همچنين از مردم خواست تا از دستورات شـاه و دولـت             .  اعالم نموده است   تظاهرات اخير 

  )يالمللي اخبار خارج سرويس بين(سرپيچي كنند و به اعتصاب ادامه دهند 
. دولت غيرنظـامي تـشكيل دهـد    ـ شايعات حاكي از آن است كه شاه هنوز قصد دارد يك             2

وزير سـابق ايـران گفتگـو          نخست  و دكتر اميني    از جبهه ملي   وي در پايان هفته با دكتر سنجابي      
 حال  به هر .  از طريق راديو صداي فارسي ادامه دارد       تبليغات براي بزرگ كردن دكتر اميني     . كرد

 ـ سـرويس   سـي . بـي . بي. ( پذيرفته نخواهد شدشود كه وي به عضويت جبهه ملي گزارش مي
  ).يالمللي اخبار خارج بين

او بـه   . كنندگان شركت نفت بيـان داشـته اسـت          ابوزير اظهاراتي در مورد اعتص      ـ نخست 3
خطر كمبود مواد سوختي اشاره كرد و تصديق نمود كه ايران ناچار شده است تا از بازار جهاني 

  )راديو تلويزيون ملي ايران. ( خريداري نمايدنفت
  ادياقتص) بندي بدون طبقه( ـ  ه

دولت اعالم كرده است كه هر كارمند ايراني كه در محل كار حاضر نشود يا وظيفه خـود را              
  ) يالمللي اخبار خارج سرويس بين(در محل كار انجام ندهد اخراج خواهد شد 

  آموزش و پرورش) بندي بدون طبقه(و ـ 



598  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

 دسامبر بـه سـر   16 دستور داده شد تا در روز شنبه   ن اداري مدارس متوسطه تهران    به كاركنا 
  )راديو تلويزيون ملي ايران. (كار برگردند
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  1357 آذر 25 ـ 1978 دسامبر 16  خيلي محرمانه
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  12279ـ سي .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

   دسامبر16گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
اي بـه طرفـداري از شـاه بـود كـه بارهـا بـه                  ـ ايران ديروز هم شـاهد تظـاهرات پراكنـده         1

حوالي ظهر ديروز .  بود روي هم رفته آرام    تهران. برخوردهايي با گروههاي مخالف شاه انجاميد     
.  بـه طرفـداري از شـاه تظـاهرات كردنـد            جوان در جنوب كاخ نياوران     155گروهي متشكل از    

حدوداً در همان زمان گروهي از تظاهركنندگان ضد شاه بـه مـدت كوتـاهي در جلـو محوطـه                    
صداي چند تيراندازي   . اين دو تظاهرات به خشونت كشيده نشد      .  تجمع كردند  دآبا  نظامي عباس 

ظاهرًا تيراندازيها به خاطر نقض ساعات منـع عبـور و مـرور شـبانه               ( به گوش رسيد     از قيطريه 
در كـل،   . طبق معمول شب گذشته در بيشتر مناطق شـهر بـرق قطـع بـود              ) صورت گرفته است  

اي گزارش نـشده     گونه حادثه   ها امروز باز بودند و تا ظهر هيچ         مغازه.  ادامه دارد  آرامش در تهران  
هـا و     دهد كه پس از حمالت اخير مسلمانان به بهايي           گزارش مي   از شيراز  كنسول آمريكا  .است

  .يهوديها، شهر آرام شده است
 چنـد تظـاهرات بـه طرفـداري از شـاه در      ديـروز . ـ حوادثي از استانها گزارش شده است     2

 بين طرفداران و مخالفان و      راديو دولتي از درگيري در رضائيه     .  به وقوع پيوست    و مالير  رضائيه
 نفـر زخمـي     12ه و    نفـر كـشت    5گويـد كـه       دولت مي . دهد  دخالت نيروهاي امنيتي، گزارش مي    

دهـد كـه       گـزارش مـي     از خشونت چهاردهم و پانزدهم دسامبر در قم        فرانس پرس . اند  گرديده
 با اعـالم اينكـه   در نتيجه ستاد حكومت نظامي در قم. منجر به كشته شدن سه نفر گرديده است  

 افـزايش يافتـه اسـت، تأييـد نمـود كـه       21 بـه    22سـاعت   ساعات منع عبورو مـرور شـبانه از         
  همچنين از تـداوم شـديد ناآراميهـا در مـشهد           فرانس پرس . خشونتهايي به وقوع پيوسته است    

اند اما اين ادعا بـراي        كنند كه كنترل خيابانها را به دست گرفته         مخالفان ادعا مي  . دهد  گزارش مي 
دولت دستورالعملهايي را مبني بر به كـار بـردن زور بـراي سـركوب               . ما هنوز تأييد نشده است    

هرگونه تهديدي نسبت به امنيت عمومي بدون در نظر گرفتن انگيزه تظاهركنندگان، صادر كرده              
اين دستور در موقع اجرا بايد تجمع موافقان رژيم را نيز همچون گردهماييهاي مخالفـان               . است

  .يرددربر بگ
او در  . وزير نيز اعالميه شديداللحني درباره اعتصابيون صادر كرده اسـت            نخست ـ ازهاري 3

دارد كه به دنبال مصوبه مجلس است تا كاركنان دولت را كه در اعتـصاب                 اين اعالميه اظهار مي   
ي به مردم اصرار ورزيد     اهللا خمين   تاما به دنبال اين اعالميه، آي     . برند، از كار اخراج نمايد      بسر مي 
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او .  ادامـه داده و از پـرداختن ماليـات خـودداري نماينـد             كه به اعتصاب بويژه در صنعت نفـت       
اگـر ايـن روز     ). يعني اعتصاب عمومي  (همچنين هجدهم دسامبر را روز عزاي ملي اعالم نمود          

هـا   زهاي عزاي ملي قبلي جريان يابد، ما شاهد باز بودن تعداد قابل توجهي از مغـازه       نيز مثل رو  
  .كنند در آغاز روز هستيم كه تا بعد از ظهر تقريباً تمام آنها تعطيل مي

 نماينده وزارت دادگستري.  موقتاً متوقف شودـ ممكن است اعتصاب كليدي بانك مركزي     4
امروز صـبح بعـضي از      . هفته گذشته قول داد كه مشكالت كاركنان را ظرف يك هفته حل كند            

گيري بر سـر اينكـه چـه بايـد كـرد       اما وقتي كه كاركنان براي تصميم . هاي بانك باز شدند     باجه
كه احتمال دارد آنها اين هفته را به جز دوشنبه . ها تعطيل شد   گردهمايي تشكيل دادند، اين باجه    

روز عزاي ملي است، كار كنند تا به دولت فرصت داده باشند تا قول خود را بـه مرحلـه عمـل                      
ماند و يكـي       باقي مي   در پست رياست بانك مركزي     كيش  شويم كه خوش    درآورد اما يادآور مي   

 كيش  گفت كه خوشفير آمريكامنبع دولتي به س. (هاي اصلي كاركنان، انفصال اوست از خواسته
  ).عنصر به درد بخوري است

 ـ را به عنوان مـديرعامل جديـد     ـ سردبير سابق روزنامه اطالعات ـ دولت، تورج فرازمند5
 به  در راديو ايران  .  سردبير نشريات ديگري نيز بود     فرازمند.  اعالم كرد  راديو تلويزيون ملي ايران   

  . عنوان مفسر و مدير توليد، كار كرده است
  . در تلگرامهاي جداگانه ارسال خواهد شدجزييات. ـ توليد نفت كمي باال رفته است6

  سوليوان
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  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  317698ـ سي .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  78 دسامبر 16گزارش وضعيت ايران، : موضوع

ميـان هـواداران و     اي    ـ امروز آرامش در ايران ادامه يافـت ولـي زد و خوردهـاي پراكنـده               1
رسد ناآراميهـاي جـدي در        به نظر مي  . مخالفان شاه در شهرهاي سراسر كشور به وقوع پيوست        

هت سركوب كليـه اغتـشاشات بـه شـدت           دولت ظاهراً در  .  رخ داده است    و مشهد  ، قم رضائيه
  .دهد  العمل نشان مي عكس
انـد يـك      لفين براي يادبود كساني كه در زد و خوردهاي اخير با پلـيس كـشته شـده                ـ مخا 2

اهللا   اين دعوت به اعتـصاب از سـوي آيـت         . اند  ريزي كرده    دسامبر برنامه  18اعتصاب عمومي در    
اعتصاب خود را طـوالني كـرده و         خواسته است تا     ي كه مشخصاً از كارگران شركت نفت      خمين

وزير ايران كـه بـه         نخست رويارويي با ازهاري  . فشار بر دولت را ادامه دهند حمايت شده است        
كاركنان دولتي در حال اعتصاب اخطار نموده كه بايد به سر كار برگردند واال اخـراج خواهنـد                  

  .شد در حال نضج گرفتن است
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هـيچ  .  پيشرفتي در تالش براي دستيابي به يك توافق سياسي مـشهود نيـست             ـ هيچ نشانه  3
اي از مخالفان آشكارا اظهار نداشته است كه مشتاق ابقاء شاه حتي به عنوان مقـام                  رهبر برجسته 

، سياستمدار مستقل پيـشين كـه جهـت         حتي علي اميني  . باشد  سلطنت بر طبق قانون اساسي مي     
گويد كه براي بـه دسـت         به يك توافق فعال بوده است، اكنون طبق گفته مطبوعات مي          دستيابي  

حـداقل پيـشنهاد از     . آمدن آرامش مجدد، شاه بايد براي يك استراحت يك ساله از ايران بـرود             
است كه بعد از ترك ايران از سوي شاه         » شوراي نيابت سلطنت  «سوي مخالفين متضمن تشكيل     

اي تعيين و زمينه را براي انتخابات مجلس          اين شورا كابينه  . ت گيرد حكومت را در كشور به دس     
شاه هيچ مايل نيست كه درخواست مخالفين را مبني بـر تـرك ايـران           . جديد فراهم خواهد كرد   

بپذيرد، وي معتقد است كه ارتش كنار خواهد رفت و به دنبال آن هـرج و مـرج كـشور را فـرا       
كه وي بايد اكثر اختيـاراتش، بـه خـصوص كنتـرل خـود بـر                شاه ظاهراً اين عقيده را      . گيرد  مي

بست ادامه يابد، مخـالفين احتمـاالً         چنانچه اين بن  . كند  نيروهاي مسلح را تفويض نمايد، رد مي      
هاي خود براي نيل به پيروزي كامـل در مقابـل شـاه از طريـق اقـدامات زيـر                      در مورد خواسته  

  :شوند تر مي مصمم
  .ظاهرات دهم و يازدهم دسامبرموفقيت مشهودشان در ت )1(
 مبنـي بـر اينكـه دولـت بـه            و شـيراز   استنباطات آنها در فروپاشي شديد دولت در اصفهان       ) 2(

  .استقرار آرامش عالقمند نيست
توانـد    شايعات و گزارشاتي از اختالف عقيده و روحيه بدي كه در ارتش وجود دارد و مـي        )3(

  .اصلي شاه را به مخاطره بياندازد، به يك پيروزي كامل بر شاه نائل آيندگاه  تكيه
 000/400افزايش توليـد حـدود      .  ميليون بشكه برسد   7/1ـ قرار است امروز توليد نفت به        4

  بـي    و بـي   هـاي گچـساران     بشكه نفت از ديروز ناشي از بازگشت كاركنان بخش توليدي حوزه          
انـد   گونه تمايل مشابهي از خود نشان نداده كنندگان هيچ هر چند ديگر اعتصاب . باشد   مي حكيمه

مقامات حكومت نظامي مايلند كـه اعمـال فـشار          . و تصور چنين روندي هنوز زود خواهد بود       
 براي ادامـه اعتـصاب شـركت        عليه اعتصابيون را آغاز نمايند و با توجه به دعوت اخير خميني           

ذخيره توليدات پااليش   . آميز وجود دارد    هايي در مورد ايجاد برخوردهاي خشونت       نفت، نگراني 
  ونس          .                                               شده كم است ولي هنوز بحراني نيست
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  خيلي محرمانه
  1357 آذر 25 ـ 1978 دسامبر 16  6846 0585 78: ارششماره گز

  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  وضعيت در ايران: عنوان

 12اين گزارش اطالعاتي درباره وضعيت ايران از سـاعت          ) بندي  بدون طبقه : (صه  ـ خال 16
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، ارائـه   78 دسـامبر    16روز  ) بـه وقـت محلـي      (12 دسامبر تا سـاعت      14روز  ) به وقت محلي  (
  .دهد مي

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (جزيياتـ 22

بعد از ظهر و عصر روز پنجـشنبه بـه          .  در دو روز اخير نسبتاً آرام بوده است        تهرانـ  ] الف[
و خاموشـي در    ) گـزارش آن ديـروز آمـده اسـت        (استثناي وقوع تظاهراتي به طرفداري از شاه        

روز (جمعـه   .  عادي بود  آغاز شد، وضع تهران   ) به وقت محلي   (20:30شمال شهر كه از ساعت      
ها و كم بودن رفت و آمد در خيابـان            پانزدهم دسامبر، با بسته بودن بيشتر مغازه      ) نيانتعطيل ايرا 

گزارش آن آمده اسـت،  ) ج(به جز دو تظاهراتي كه در قسمت . يك روز آخر هفته معمولي بود    
 در  زندگي طبق معمول جريان داشت بـه اسـتثناي اينكـه بيـشتر منـاطق شـمال شـرقي تهـران                    

  . فرو رفته بودخاموشي 
 در اخبار فارسي عـصر جمعـه از تمـام مـردم خواسـت كـه بـه سـركارها و                      ژنرال ازهاري 

شوند، تنها به نشستن اكتفا نكرده بلكـه          مشاغلشان برگردند و وقتي كه به محل كارشان وارد مي         
شـنبه  . ، حقوقي دريافت نخواهند داشت    او گفت كساني كه از كار كردن امتناع ورزند        . كار كنند 

شانزدهم دسامبر طبق معمول به عنوان اولين روز كاري هفتـه، بـا شـلوغي و جنـب و جـوش                     
ترافيـك پـايين    . انـد     اتومبيلها، اتوبوسها و موتورسيكلتها خيابانها را بند آورده       . شروع شده است  

روهـا    اطق تجاري شهر، پياده   ها عازم مدرسه هستند و در من        بچه. شهر مثل هميشه سنگين است    
گيرد   انجام مي ) هواپيمايي ملي ايران  (پروازهاي ايران اير    . باشد  فروشان و تجار مي     مملو از خرده  

دهـد بـه اسـتثناي ايـن مـسئله كـه               به طور عادي عمليات خود را انجام مـي         و فرودگاه مهرآباد  
ترمينال يگـان حمـل و نقـل        . شود  بندي مي     كنندگان جيره   ت هنوز براي همه مصرف    سوخت ج 

  .برد  به اروپا مي141 مسافر را در دو پرواز سي ـ 60هوايي حدود 
  :ب ـ فعاليتهاي ضدخارجي ـ ضدآمريكايي

. از ظهر پنجشنبه چهاردهم دسامبر تاكنون تنها يك مورد تهديد تلفني گـزارش شـده اسـت                
.  زده شـده اسـت     كار سـاختماني آمريكـايي در تهـران         ديدآميز به خانه يك مقاطعه    اين تلفن ته  

 گـزارش   و اصـفهان گونه فعاليت ضدخارجي ـ ضدآمريكايي در شـيراز   ظرف اين دو روز هيچ
  .نشده است

  :ج ـ فعاليتهاي مخالف و موافق شاه
چهاردهم دسامبر در   ) به وقت محلي   (18:20 كه حدود ساعت     كند  چندين گزارش تأييد مي   

وسعت تظـاهرات  ( ـ تظاهراتي به جانبداري از شاه به وقوع پيوسته است   ـ شرق نياوران تهران
كوبيدنـد و پوسـترهاي       كشيدند، پاهايشان را بر روي زمين مـي         جمعيت فرياد مي  ) معلوم نيست 
 12:45اي دريافت گرديد مبني بر اينكـه در سـاعت             گزارش تأييد شده  . اند  كرده   مي شاه را حمل  

 جـوان كـه بـه طرفـداري از شـاه تظـاهرات              150روز پانزدهم دسامبر حدود     ) به وقت محلي  (
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گـزارش شـده اسـت كـه حـدود ظهـر روز             . انـد    ديده شده  اند، در جنوب كاخ نياوران      كرده  مي
وسـعت  (د رخ داده است     آبا  سامبر تظاهراتي بر عليه شاه در جلو محوطه نظامي عباس         پانزدهم د 

 هزاران تظاهركننده طرفدار شاه در بعد از ظهر چهاردهم          در اصفهان ). تظاهرات مشخص نيست  
رات بر عليه و به طرفـداري       چهاردهم دسامبر شيراز شاهد تظاه    . دسامبر هنوز در خيابانها بودند    

دهد كه در پـانزدهم دسـامبر نيـز مخالفـان و               گزارش مي  كنسول ما در شيراز   . از شاه بوده است   
اي در پـانزدهم      همچنين گزارش تأييـد نـشده     .  دست به تظاهرات زدند    طرفداران شاه در شيراز   

 مـشغول جنـگ بـا       دگان مسلح ضدشاه در رضـائيه     دسامبر دريافت شد مبني بر اينكه تظاهركنن      
 داراي چنـين  سعي ما در نيل به وثوق اين امر است كه آيا فعاليتهـا در رضـائيه            . سربازان هستند 

  .گستردگي بوده است يا نه
  :د ـ فعاليتهاي خارج از تهران

 شهاي اخيري كه در چهاردهم دسامبر دريافت شد حاكي از اين است كه شـهر شـيراز                گزار
هـا بـوده      در روز سيزدهم دسامبر شاهد حوادث وخيمي بين مسلمانان شـيعه مـذهب و بهـايي               

 نفـر از    15ــ    10انـد و در مقابـل حـدود           مسلمانان خانه يك بهايي را بـه آتـش كـشيده          . است
  . نگرديده استهاي مقيم شيراز خسارتي متوجه خارجي. اند دهمسلمانان كشته ش

  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (نظريات تهيه كننده
 سـاعت اخيـر رخ داده       48چندين ناآرامي در    .  دسامبر ادامه داشت   16آرامش نسبي تا ظهر     

تواند دوباره به گردش درآيد؟       ا چرخ اقتصاد مي   گردند؟ و آي    آيا ايرانيها به سر كارها برمي     . است
چنـد روز   . اينها نگرانيها و سئواالت اصلي هستند كه براي يافتن پاسخ آنها بايد منتظر آينده شد              

 بـه   آينده بايد اين را آشكار سازد كه آيا كاركنان ايراني و به خصوص كـارگران صـنعت نفـت                  
  كنند؟ روي مي  دنبالهدهند يا از درخواستهاي ژنرال ازهاري  گوش فرا ميسخنان خميني

  
  326سند شماره 

  1357 آذر 25 ـ1978 دسامبر 16  استفاده اداريجهت فقط 
    )3شماره (اطالعات جاري گزارش : موضوع  

ــتفاده اداري  (-1 ــط جهــت اس ــOSI) فق ــت  گ ــا فعالي ــاط ب ــي در ارتب ــاي  زارش و تحليل ه
گـزارش اطالعـاتي بـه      .  در ايران تهيه كرده است     1978 ماه اول سال     11آمريكايي در طول      ضد

عالوه بر اين، آمار مربوطه به پيوست همين گزارش برايتان          . صورت جداگانه ارسال شده است    
 تيـك ضـدآمريكايي در تهـران      ترين تاك   پرتاب سنگ متداول   «OSIطبق گزارش   . گردد  ارسال مي 

هـا    آتـش زدن  » ...گيرد  آمريكايي را در بر مي      هاي ضد    درصد از كل فعاليت     40بوده و نزديك به     
و يا ريختن مايعات قابل اشتعال در ) زا هاي آتش يا بطري(نيز كه شامل پرتاب كوكتل مولوتوف 

 درصد كل اقـدامات     25نيز نزديك به    داخل و يا بر روي خودروها و سپس آتش زدن آنهاست            
زماني اقدامات فوق چند نكتـه قابـل ذكـر          » روند«در ارتباط با    . شود  ضد آمريكايي را شامل مي    
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  .است
هر چنـد توسـل بـه       . اقدامات ضدآمريكايي در طول ماه نوامبر تقريباً سه برابر ماه اكتبر بود           

ها در همين مـاه بـسيار         سوزي   آتش پرتاب سنگ در ماه نوامبر قدري افزايش داشت، ولي ميزان         
 برابر شده و پرتاب بمب به داخـل منـازل و پـاره          3تعداد حمالت بيش از     . تر بود   قابل مالحظه 

بيشترين حملـه بـه   . هاي جديدي تبديل شده است  كردن الستيك خودروها نيز اخيراً به تاكتيك      
 28 در روز    هر چند موارد حمله به اتباع آمريكا      . ) مورد 8(رخ داد     نوامبر 4 در روز    اتباع آمريكا 

 از لحاظ پراكندگي جغرافيايي نيز با رجوع به نقـشه تهـران           .  نوامبر نيز بسيار زياد بود     5اكتبر و   
بيعتـاً  ط.  نـشان داد   توان الگوي پراكندگي اقدامات ضدآمريكايي را در مناطق مختلف تهـران            مي

 كه بيشترين پرسنل آمريكايي در آن مـستقر بودنـد شـاهد بيـشترين اقـدامات                 مناطقي از تهران  
 تاكتيك اصلي مهاجمـان     زا در اصفهان    ، حمله با مواد آتش    برخالف تهران . ضدآمريكايي نيز بود  

در طول ماه نوامبر    .  رو به افزايش است    ر اصفهان عالوه بر اين، اقدامات ضدآمريكايي د     ... است
زدن خودروهـا و      آتـش .  برابـر بـود     تقريباً با تهـران    هاي ضدآمريكايي در اصفهان     ميزان فعاليت 

بر خالف آمـار مربـوط بـه        ... پرتاب سنگ به سوي پرسنل آمريكايي شديداً افزايش يافته است         
هـاي ضـدآمريكايي در       نشان دهنده كاهش فعاليت   ) آمار مربوط به ساير نقاط     ( و اصفهان  رانته

 .ماه نوامبر بود
  بار   آمار موارد خشونتAFOSI -)فقط جهت استفاده اداري(نگاه كنيد به پيوست 

 ) بندي بدون طبقه( تظاهرات ]2[
 كـه   دسامبر عمدتاً آرام بود و فقط برپايي يك تظاهرات در ميدان ژاله          12ز   در رو  تهران) 1(

 .در حوالي شروع ساعات منع آمد و شد برگزار گرديد، گزارش شده است
 23 ادامه يافـت كـه طـي آن نزديـك بـه               دسامبر نيز در اصفهان    12ها در روز      خشونت) 2(

هاي متعدد ديگـري نيـز از جملـه           ساختمان. سوزي شديداً خسارت ديدند     آتشساختمان بر اثر    
 و  11شـدگان در روزهـاي        آمار رسمي كشته  .  متحمل خساراتي شدند   مدرسه آمريكايي اصفهان  

  . نُه نفر بود]  آذر21 و 20[ دسامبر 12
ي مسلح بـار ديگـر كنتـرل        ها  نيروي. البته آماري كه اپوزيسيون ارايه داده قدري بيشتر است        

اند و گروههاي كوچكي از حاميان دولت كه عمـدتاً از جوانـان تـشكيل                 شهر را به دست گرفته    
 در شـهر برپـا شـد و         16:30سه تظاهرات در حدود ساعت      . دهند  شوند نيز آنها را ياري مي       مي

  .ها شب هنگام شهر آرام بود طبق گزارش
آرام بود و تظـاهراتي كـه روز   ]  آذر21[ دسامبر  12 در روز    ها، شيراز   بر اساس گزارش  ) 3( 
  . آميز بود در شهر برپا شد، صلح]  آذر20[ دسامبر 11

هـاي سراسـري و    تظاهرات و راهپيمـايي « گزارش داد كه سرويس فارسي راديو دولتي ) 4( 
، ، مـشهد  ، زابـل  ، زاهـدان  ي اصـفهان  در شـهرها  ]  آذر 21[ دسـامبر    12در روز   » اي  دوستانه  وطن
  . برگزار شده است، و سمنانفريدن
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 ـ اقتصاد3
هاي سرشناس     دستور داده است تا در مورد اين ادعا كه برخي ايراني           دادستان كل تهران  ) 1(

. اند تحقيقاتي صـورت بگيـرد   ه د سال گذشته مقادير هنگفتي پول را از كشور خارج كرد     طي چن 
 در چنـد    اين اتهامات پس از انتشار فهرست اسامي اين افراد از سوي كاركنان بانك ملي ايـران               

  .اند اين افراد تا پايان تحقيقات از كشور ممنوع الخروج شده. روز پيش مطرح شد
. گـذارد    دارد به تدريج بر اقتصاد كشور تـاثير سـوء مـي            اعتصاب كاركنان شركت نفت   ) 2( 

توليد نفت در   ) BBC. (گزارش شده است كه ايران قصد خريد نفت در بازارهاي جهاني را دارد            
  .  ميليون دويست هزار بشكه در روز گزارش شده است1 تا 1كشور نزديك به 

  . دسامبر بازگشايي شد12د طبق برنامه در روز آبا اه مهرفرودگ) 3( 
 آموزش و پرورشـ 4

تـاريخ  .  بازگشايي شدند   دسامبر در تهران   13ها، مدارس ابتدايي و راهنمايي در روز          مهد كودك 
  .واهد شدها نيز متعاقباً اعالم خ بازگشايي دبيرستان

  
  :پيوست

 نشان دهنده اطالعات زيـر در ارتبـاط بـا           AFOSI 72هاي مربوط به منطقه       بر پرونده مروري  
عليه اتباع آمريكايي در ايـران        نوامبر 30 تا   1978آميزي بود كه از شروع سال         اقدامات خشونت 

  .صورت گرفته است
  
  : تهران

ولـي در   . بار ضدآمريكايي گـزارش نـشده اسـت         ونت هيچ اقدام خش   1978 اكتبر   9تا تاريخ   
تقريباً هـر روز يـك حادثـه        ]  آذر 9 مهر تا    17[ نوامبر   30 اكتبر تا    6 روزه از    55طول يك دوره    

توان حوادث فوق را به صورت آمـاري چنـين ارايـه              مي.  رخ داده است   ضدآمريكايي در تهران  
  :داد

  
  تعداد كل   ماه  ماهيت رويداد

    نوامبر  اكتبر  
  آتش زدن

  منازل
  خودرو

  
1  
1  

  
3  
8  

  
4  
9  

  پرتاب سنگ
  به اشخاص
  به اموال

  
3  
7  

  
2  
9  

  
5  
16  
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  حمله
  به افراد

  به خودروها

  
1  
1  

  
4  
3  

  
5  
4  

  تخريب اموال
  منازل

  خودروها

  
0  
0  

  
1  
6  

  
1  
6  

  پرتاب بمب به منازل
  عمل نكرده
  عمل كرده

  
0  
0  

  
1  
2  

  
1  
2  

  53  39  14  جمع كل
                                         

  اهداف حمالت                                     
  

  كل قربانيان  هدف  ماهيت رويداد
حمله با مواد 

  زا آتش
    7  خودروي شخصي

    5  منازل  
    2  خودروهاي شركتي  
    1  تاكسي  
  16  1 خودروي دولتي  

  
  كل قربانيان  اهداف  ماهيت رويداد
  توبوس كارگران قرارداديا  پرتاب سنگ

  منازل مسكوني
اتوبوس كاركنان نيروي 

  هوايي آمريكا
  خودروي شخصي
  خودروي دولتي

  هاي اداري ساختمان
  اعضاي ارتش

  اعضاي خانواده پيمانكاران
  اعضاي خانواده نظاميان

  تاكسي

13  
4  

  
3  
3  
2  
2  
2  
2  
1  
1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
33  
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  يخودروي شخص  حمالت
شهروندان غيرنظامي 

  آمريكايي
  اتوبوس كارگران پيمانكار
  اعضاي خانواده نظاميان

 تاكسي

7  
  
4  
1  
1  
1  

  
  
  
  
  
14  

  منازل  بمبگذاري
 خودروي شخصي
 خودروي دولتي

  هتل

3  
4  
2  
1  

3  
  
7  

  73     كل
توجه داشته باشيد كه تعداد كل قربانيان از تعداد كل حوادث بيشتر است، به اين دليـل كـه                   

مثالً ممكن است گروهي از افراد يـك        . ست يك حادثه بيشتر از يك قرباني داشته باشد        ممكن ا 
 سـنگ پرتـاب كـرده    بعد از ظهر جمع شده باشند و به سوي پنج اتوبوس نيروي هوايي آمريكا             

  .شود اين رويداد در واقع يك رويداد با پنج هدف در نظر گرفته مي. باشند
  
  ناصفها

بـه ويـژه اينكـه شـركت        .  داراي بيـشترين جمعيـت آمريكـايي اسـت          بعد از تهران   اصفهان
اي نيـز    آميز قابـل مالحظـه      رويداد خشونت .  پرسنل زيادي در اين شهر دارد      هليكوپتر سازي بل  

هـاي     نيـز هماننـد تهـران فعاليـت        در اصـفهان  .  رخ داده اسـت    عليه جامعه آمريكاييان اصـفهان    
 بيانگر يـك مـشكل جـدي        بررسي رويدادهاي اصفهان  . ضدآمريكايي تا اواخر سال شروع نشد     

  .]دهد را پوشش مي [ نوامبر27اطالعات موجود تا تاريخ : تذكر. (است
  

  جمع كل  ماه  ماهيت رويداد
    نوامبر  اكتبر  سپتامبر  

  زا حمله با مواد آتش
  منازل

  خودروها

  
1  
1  

  
1  
5  

  
2  
18  

  
4  
23  

  پرتاب سنگ
  به اشخاص
  به اموال

  
1  
0  

  
0  
3  

  
5  
2  

  
6  
5  

  حمالت
  به اشخاص
  به خودرو

  
0  
0  

  
1  
3  

  
1  
0  

  
2  
3  
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  گذاري بمب
  ناموفق
  موفق

  
0  
1  

  
0  
1  

  
1  
1  

  
1  
3  

  1  1  0  0  تخريب اموال
  48        لجمع ك

  
  اهداف حمالت

  
  كل قربانيان  هدف  ماهيت رويداد

    25  خودروي شخصي  زا حمله با مواد آتش
    2  ها رستوران  

    2  منازل  
  30  1  پاركينگ خودروها  

   اعضاي خانواده پيمانكاران  پرتاب سنگ
3  

  

    3 كاركنان پيمانكار  
    2 فرزندان پيمانكاران  
    2 ها اتوبوس  
    2  ها ساختمان  
    1 منازل  
  14  1 خودروي شخصي  

    1 اتوبوس كارگران پيمانكار  بمبگذاري
    1 كلينيك  
    1  منازل  
  4  1 پاركينگ خودروها  

    2 خودروي شخصي  حمالت 
    1 اتوبوس مدرسه  
اعضاي خانواده كاركنان   

 وزارت دفاع
1    

  5  1 پيمانكار  
  1  1 منازل  تخريب اموال

  54     جمع كل 
  

  شهرهاي ديگر ايران
 سـكونت دارنـد ولـي برخـي          و اصـفهان   هاي مقيم ايـران در تهـران        آمريكاييهر چند اكثر    
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طبـق آمـار زيـر، ايـن     . ها نيز به صورت پراكنده در شهرهاي ديگر ايران ساكن هستند            آمريكايي
  .اند  گرفته نيز مورد حمالت ضد آمريكايي قرارها آمريكايي

  
  تعداد كل   ماه  ماهيت رويداد

    نوامبر  اكتبر  
  پرتاب سنگ

  به اموال
  به اشخاص

  
3  
1  

  
0  
1  

  
3  
2  

  تيراندازي
  به افراد
  به اموال

  
0  
0  

  
0  
1  

  
0  
1  

  زا حمله با مواد آتش
  به منازل

  به خودروها

  
1  
0  

  
1  
2  

  
2  
2  

  حمالت
  به اشخاص 
  خودروها

  
1  
1  

  
0  
0  

  
1  
1  

  1  0  1  تخريب
  1  0  1  اهرات ضدآمريكاييتظ

  14  5  9  جمع كل
  تعداد كل   ماه  محل رويداد

    نوامبر  اكتبر  
  2  0  2  آبادان
  1  1  0  اهواز
  1  0  1  بوشهر
  2  0  2  ايالم

  1  0  1  خاتمي آب
  2  0  2  كرمانشاه
  1  1  0  مشهد
  1  1  0  سنندج
  1  1  0  سمنان
  2  1  1  شيراز

  14  5  9  جمع كل
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  اهداف حمالت
  

  كل قربانيان  هدف  ماهيت رويداد
    3  خودروهاي شركتي  زا حمله با مواد آتش

    1 خودروي شخصي  
    1  منازل  
  6  1  دفاتر  

    4 مانكارانپي  پرتاب سنگ
    1 خودروهاي شركتي  
اتوبوس كارگران   

 پيمانكاري
1    

  7  1 منازل  
  1  1 خانه تيمي  تيراندازي
    3 اعضاي خانواده پيمانكاران  حمالت

  4  1 خودروهاي شركتي  
  1  1 كانون ايران و آمريكا  تخريب

  19     جمع كل 
  

  327سند شماره 
  نهخيلي محرما

  1357 آذر 26 ـ 1978 دسامبر 17  6846 0586 78: شماره گزارش
  يس.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از

    وضعيت در ايران: عنوان  
اين گزارش اطالعاتي را راجع به وضعيت ايـران از سـاعت            ) بندي  بدون طبقه (ـ خالصه   16

هفـدهم دسـامبر ارائـه      ) بـه وقـت محلـي      (12 دسامبر تا سـاعت      16روز  ) به وقت محلي   (12
  .يدنما مي

  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (جزيياتـ 22
 در اين فاصله آرام بوده است و همچنان ظاهري عادي از خود بـه               تهران:  كلي مسايل -الف

ناآراميها و آشوبهايي از شهرهاي دور از مركز گزارش گرديده و هنوز روشن             . گذارد  نمايش مي 
اند كه كـار كننـد يـا اينكـه صـرفاً در                دولت به محلهاي كارشان بازگشته     نيست كه آيا كارمندان   

  . پشت ميزهايشان بنشينند
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تواننـد    ارز خارجي اكنـون چنـان كـم اسـت كـه حتـي ادارات مـالي سـفارت ديگـر نمـي                      
توليد نفت مقداري افزايش يافته است اما هنوز فقط كمـي           . پرداختهايشان را با دالر انجام دهند     

  .ياز داخلي ايران استباالتر از ن
  :ب ـ فعاليتهاي ضدخارجي ـ ضدآمريكايي

گونه اقدامي گـزارش نـشده        در طول اين مدت دو مورد تهديد صورت گرفته است اما هيچ           
اي بـراي محلهـاي اقامـت يـك نظـامي و يـك                اين تهديدات پيامهاي تلفني ضبط شـده      . است

 روز ايران را    30هشدار دادند كه بايد ظرف      ها  آمريكايياين تلفنها به    . غيرنظامي آمريكايي بودند  
در سـاعت   . ترك كنند وگرنه حزب اسالمي آنها را خواهد كشت، يا كلماتي بـا همـين مفهـوم                

روز شانزدهم دسامبر به متخـصص اطالعـات سـتاد فرمانـدهي نيـروي              ) به وقت محلي   (2:41
در تمـام ايـن   . ده باشـد كند كه اين تلفن قبالً ضبط شـ   دريايي تلفن مشابهي شد كه او فكر نمي       

  .موارد صدايي كه از تلفن شنيده شده، صداي زن بوده است
  :ج ـ فعاليتهاي مخالف و موافق شاه

ظاهر شدن شـعارهاي    .  به حداقل خود رسيده است     ـ در طول اين مدت فعاليتها در تهران       1
بـه  . ، بـر روي ديوارهـا، ادامـه دارد        مخالف و موافق شاه و همچنين نقاشيهايي از چهره خميني         

  .كند   صدق ميخصوص اين مسئله در روزهاي اخير در مورد منطقه نياوران
 بامـداد رخ  1 الـي  21 ـ  20:30ها به طور منظم هر شب بين سـاعت    خاموشيـ در تهران2
ها آورده و     ن هستند كه كاركنان برق عمداً فشار زيادي روي شبكه         گزارشها حاكي از آ   . دهند  مي

اندازند كه اين عمـل       گردند و سپس فيوزهاي سوخته را دوباره راه مي          باعث سوختن فيوزها مي   
  .برد وقت زيادي مي

 يك مقام عاليرتبه ايراني اظهار داشت كه دولـت چـون از افـزايش خرابكاريهـاي ويرانگـر                  
  .، استخدام نيروي اضافي را مورد تأمل قرار داده استكارگران هراس دارد

. اي را در حياط منـزلش پيـدا كـرد           ، مدير تيم فني نظامي اعالميه     78 دسامبر   14ـ پنجشنبه   3
در گزارشـات پراكنـده     (دهـد     ي را به تفصيل شرح مـي      اهللا قم   اين اعالميه خوابهاي ادعايي آيت    

 و مـسايل كند كه اگـر شـاه بـرود          و پيشگويي مي  )  آمده است  6846 0585 78اطالعاتي شماره   
  .آيد مشكالت بزرگي براي شيعيان پيش مي

كنند كـه اگـر ايـن          مردم را براي فردا به دعا و عزاي عمومي دعوت مي           ـ نيروهاي خميني  4
عتصاب عمومي است و با توجه بـه دسـتورات   دعوت مورد پذيرش قرار گيرد، اساساً به معني ا   

  . داير بر بازگشت به كار، بايد در انتظار نتايج جالبي باشيماخير ژنرال ازهاري
  :د ـ اقدامات امنيتي

ي  دولت در به كار بستن اقـدامات امنيتـي، تاكتيكهـا           با بازگشت نسبي وضع عادي به تهران      
هنوز واحدهاي نظامي در مواضـع معـين كليـدي مـستقر            .  را به كار گرفته است     قبل از عاشورا  

پـوش ديـده    در مركـز شـهر زره  . شـود  هستند اگر چه روز به روز تعداد نيروها كم و زيـاد مـي          
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  .هاي بازرسي وسايل وجود ندارد شود و ديگر پست نمي
  : ـ فعاليتهاي خارج از تهران ه

 آرام بوده است، از مناطق ديگر، تظاهرات و فعاليتهـايي هـم   اگرچه در چند روز اخير تهران 
به طرفداري از شاه و هم در مخالفت با او و همچنين درگيريهايي بين ايـن دو گـروه، گـزارش          

  .شده است
 بـود، در  وايي شاهنـشاهي  ترين حادثه كه خرابكاري ديگري در هواپيماي نيروي ه          ـ وخيم 1
تحقيقات . موتور دو هواپيما هنگام برخاستن از زمين دچار آسيب ديدگي شد          .  اتفاق افتاد  تبريز

نشان داد كه از قرار معلوم دو ميله كوچك فلزي طوري قرار داده شده بود كه آسيب مذكور را                   
  .به وجود آورد

 چندين تظاهرات به طرفـداري از شـاه      78 طي هفته، يازدهم تا هفدهم دسامبر        شتـ در ر  2
از ايرانيان خشمگين را كه     ) تعداد آنها نامشخص است   (منبع، گروه بزرگي    . صورت گرفته است  

از ) تعدادشـان نامـشخص اسـت     (منتظر خريد سوخت بودند، مشاهده كرد كه بـه يـك گـروه              
 مـسئول   كنند كه خميني      مردم در رشت احساس مي    .  حمله بردند   خميني تظاهركنندگان طرفدار 

  .تمام مشكالت جاري است
 تجمع طرفداران شاه مورد حمله مخالفان قرار گرفـت و زد و خـوردي               ـ ديروز در مشهد   3

 نيز ناآراميهايي گزارش شـده اسـت        از قم .  رخ داد، چند كشته به جاي گذاشت       كه در نتيجه آن   
  )بخش سياسي سفارت شروع اين ناآراميها را گزارش خواهد كرد(

 در غرب و از آنجا بـه         افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي به كرج        78 دسامبر   16ـ در   4
هيچ چيز غيرمعمولي توجه او را جلب       . ، مسافرت كرد  واقع در كوهستان البرز    در شمال،    ديزين

 مـسايل رسيد كه حتي از حوادث و  نكرد و روستاييان در نقاط دور افتاده كوهستاني به نظر نمي      
  . و ساير نقاط كشور اطالع داشته باشندتهران
. گزارش شـده اسـت    )  مايلي شمال شرقي اهواز    100حدود   (ناي در مسجد سليما     ـ زلزله 5

 نفـر   20هـا را حـدود        گزارشات اوليه حاكي از ويرانيهاي جزئي بوده و ميزان تلفات و زخمـي            
تأسيسات ارتش در   ) در صورتي كه واقع شده باشد     (گزارشي از خسارت ديدن     . نمايد  اعالم مي 
  .ست نيستآنجا، در د

وابسته نيروي هوايي   .  گزارش شده است    و مشكالتي نيز از پايگاه هوايي وحدتي       مسايلـ  6
  .نمايد اي ارسال مي  در تهران ـ ايران، مشروح اطالعات را در گزارش جداگانهآمريكا

  )يرقابل رؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ غ: (نظريات تهيه كننده
رسد در بين مقامات      هاي ظاهري حاكي از بازگشت آرامش است اما به نظر مي            اگرچه نشانه 

بلندپايه ايراني اعتمادي وجود ندارد و مقامات دفتر وابسته دفاعي به انجام مراحل دادن ويـزاي                
دهـد      مستشاري در نيروي دريايي گزارش مي     افسر رابط   . دهند  مه مي ، ادا  به بستگان خود   آمريكا

، بـستگان خـود را بـه خـارج           ايـران   درصد از امراي نيروي دريـايي شاهنـشاهي        40كه حدود   
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. اده شـدند  شود كه امروز بـه خـارج فرسـت          اند كه اين امر شامل خانواده معاونين نيز مي          فرستاده
ها، اعتـصابات كـارگري، فـرار سـرمايه و مغزهـا، كمبـود ارز                 پايين بودن توليد نفت، خاموشي    

خارجي و عدم اعتماد عمومي به توانايي دولت در كنترل وضـعيت، حـاكي از ايـن اسـت كـه                     
  .تواند براي مدتي طوالني دوام داشته باشد آرامش فعلي نمي

  
  328سند شماره 

  1357 آذر 26 ـ 1978 دسامبر 17  
  )4شماره (اطالعات جاري بخش وابسته دريايي 

  ـ وضعيت كلي1
. در حين مدت گزارش تعدادي تظاهرات به طرفداري از دولت در سراسر ايران برپا گرديد              

 كمتر بود؛ ولي درگيري بين تظاهركنندگان مخالف و موافق در ساير شـهرها              خشونت در تهران  
 يـك درگيـري   در شـيراز . هاي خونباري منجر شده اسـت  ي گاهي به شيوهتوسط نيروهاي امنيت  

  .غيرسياسي بين مسلمين و طرفداران مرام بهاييت به خون كشيده شد
تر شدن موضع دولت در برابر        دهنده سخت   هاي دولت در تعطيالت آخر هفته نشان         اعالميه

  .اعتصابيون است
  ـ تظاهرات2
راديـو تلويزيـون ملـي    . ( در سراسر ايران تظاهراتي به نفع دولت برپـا شـد           دسامبر 13روز  ) 1(

  ).ايران
 دسامبر واصـل نـشده، ولـي در         14 براي روز    اگرچه گزارشاتي مبتني بر خشونت در تهران      ) 2(

 30گزارش شده كـه     . ه است اي به وقوع پيوست     همين روز در شهرستانها خشونتهاي پراكنده     
 هم تلفات ديگـري      و قم  احتماالً در مشهد  . اند     كشته شده   نفر در شيراز   24 و   نفر در اصفهان  
 دولت گزارش داده كه در درگيري بين مخالفين و طرفداران شاه در رضائيه            . پيدا شده است  

در شيراز جدالي غيرسياسي بين مـسلمانان و بهاييهـا         . اند   نفر مجروح شده   20 نفر كشته و     5
حـدود سـاعت   . انـد   مسلمان كـشته شـده  30بنا بر گزارشات دو منزل سوزانده و   . درگرفت

  . برپا شدهران در ت يك تظاهرات بزرگ به طرفداري از شاه در اطراف كاخ نياوران18:30
 تظـاهرات تهـران   .  رخ داد   و تهـران   ، مـشهد  ، شيراز  دسامبر تظاهرات ديگري در قم     15در  ) 3( 

، و يـك   در اطـراف كـاخ نيـاوران   12:45شامل يك تظاهرات به نفع شاه در ساعت حـدود       
  . رخ داد13:00شد كه در ساعت  د ميآبا تظاهرات ضددولتي نزديك پادگان نظامي عباس

 دسامبر تمام تظاهرات چه طرفدار شاه و چه مخالف دولت را ممنوع اعـالم               15دولت روز   ) 4(
  .كرد

  ـ تهديدات و خطرها3
روي يك منزل شعارهايي :  گزارش شد ر تهران  دسامبر سه حادثه ضدآمريكايي د     14در روز   
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  .اند، يك تلفن تهديدآميز و يك نامه تهديدآميز نيز دريافت شده است با رنگ نوشته
  ـ سياسي4

شته شـدگان   دسامبر را روز عزاداري جهت ك      18 روز دوشنبه    ي در پاريس  اهللا خمين   آيت) 1(
وي همچنين به عـدم اطاعـت از شاهنـشاه و دولـت و ادامـه                . تظاهرات اخير اعالم كرده است    

  .اعتصابات فرمان داده است
شود كه شاهنشاه همچنان تالش دارد تا دولتي غيرنظامي تـشكيل             گزارشاتي واصل مي  ) 2( 
وزير سابق انجـام    نخست و امينياز جبهه ملي در آخر هفته وي مذاكراتي با دكتر سنجابي     . دهد
شود كه نامبرده از  كند، ولي گفته مي  تأكيد ميهمچنان بر اهميت اميني) فارسي (راديو ايران. داد

  . قابل قبول نيستنظر جبهه ملي
وي ضـمن يـادآوري     . اي درباره اعتصابات نفتي صـادر كـرده اسـت           وزير بيانيه   نخست) 3( 

خطر شديد و باالي كمبود نفت براي سوخت و مصارف حرارتي، پـذيرفت كـه ايـران مجبـور                   
  .شده نفت را از بازارهاي جهاني خريداري كند

   ـ اقتصاد5
سر كار درست وظايف خود دولت اعالم كرده هر كارمندي كه سر كار حاضر نشود و يا در 

  .را انجام ندهد اخراج خواهد شد
   ـ آموزش و پرورش6

كـار    دسـامبر بـه سـر      16 دستور داده شده تا روز شنبه        به كاركنان اداري دبيرستانهاي تهران    
  الينز                                              ك                                                       .خود بازگردند
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  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12313 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   دسامبر17گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
 درگيري بـوده اسـت،       و مشهد  ، قم  و اكثر شهرها آرام هستند، اما در اصفهان        تهران: خالصه

 را مورد انتقـاد  مالهاي برجسته خميني. خواند دا فرامي مردم را براي اعتصاب عمومي فر    خميني
  .پايان خالصه.  هنوز از خشونتهاي اخير در وحشتندجامعه بهاييان. دهند قرار مي

با آرامش پشت سـر      با قطع معمولي جريان برق در شب گذشته يك روز ديگر را              ـ تهران 1
چند آمريكايي تلفني تهديد به مرگ شدند، اقدامي كه در روزهـاي اخيـر كمتـر شـده                  . گذاشت

 بـازار تهـران   . باشـد   هايي كه در خارج از بازار باز هـستند آرام مـي             پايتخت امروز با مغازه   . بود
  .تعطيل بود

درنگ از جانب جبهه      ي فردا روز عزاي ملي اعالم شده است و بي         اهللا خمين   ـ از سوي آيت   2
انـد   هـا اخطـار كـرده    گزارشاتي در دست است كه به مغازه.  مورد حمايت قرار گرفته است  ملي
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. درسد كه فردا به روز اعتصاب عمومي نسبتاً مؤثري تبديل شـو             مبادا فردا باز كنند و به نظر مي       
 از مردم خواسته است     اعتصابات عمومي پيشين ضرورتاً هيچ مشكلي به بار نياورد و جبهه ملي           

فردا مصادف است بـا مراسـم شـب هفـت           . ها بيرون نيايند    كه براي اجتناب از درگيري از خانه      
  . در اصفهانشدگان آشوبهاي شب عاشورا كشته
. ، محـل كـشته شـدن ايـن افـراد، نـاآرام و ناخوشـايند اسـت                 و اصفهان ـ در اين ميان، ج    3

زدنهـاي پراكنـده و غـارت        دهد كه گروههايي از طرفداران شاه به آتـش            كنسولگري گزارش مي  
كنسول اظهار داشـت    . دهند    هايي كه به مخالفت معروفند ادامه مي        هاي بازار و ديگر مغازه      مغازه

هـا    ظاهرات ضدشاهي مهمي اتفاق افتاده است نود درصد از شيشه پنجره مغازه           در خياباني كه ت   
در حاليكه برخي از اصـفهانيها ابتـدائاً در فعاليتهـاي بـه نفـع شـاه شـركت                   . شكسته شده است  

يعني كشاورزان، آهنگران و دانش آموزان، دانشجويان       (كردند اكنون تنها ساكنان خارج شهر         مي
كنسول گزارشاتي دارد مبني بر اينكه رهگـذران توسـط          . كت دارند شر) دانشكده افسري ارتش  

گيرند تا معلوم شود كه آيـا مـداركي كـه             گروههاي هوادار شاه مورد تفتيش و بازرسي قرار مي        
دهنده مخالفت آنها با شاه باشد به همراه دارند و سپس تمام مايملك آنها به جز پولشان را                    نشان

اند ولي اقدامي هم براي متوقـف كـردن        ي نظامي اين كار را نكرده     واحدها. دهند    به آنها پس مي   
نهايـت  . هـا شـركت كردنـد       واحدهاي نظامي به هر حال، در حمله به مغـازه         . اند    آن انجام نداده  

تهديد از جانب طرفداران رژيم اين است كه چنانچه بازار به خاطر حمايت از اعتصاب عمومي                
ساكنين شهر منجمله آنهـايي كـه معمـوالً در صـف            . هند كرد فردا تعطيل باشد آن را ويران خوا      

مخالفين نيستند، نسبت به اين دهاتيها خشمگين هستند و اوضاع براي وقوع مـشكالت جـدي                
  .آماده است

 مجموع تلفاتي را كه از يازدهم دسامبر تا صـبح ديـرز در              ـ كنسولگري آمريكا در اصفهان    4
ايـن تعـداد غيـر از       . انـد      نفر از اين عده كشته شده      85باشد كه      تن مي  940زند    ر تخمين مي  شه

، محل درگيري ضدبهاييت در سيزدهم و چهاردم دسامبر به وجود           آباد  تلفاتي است كه در نجف    
در كنـسول از جريـان تخريـب گـسترده از جملـه             . آمد كه در آن نزاع پنجاه نفر كـشته شـدند          

دوسـت  . قسمتهاي تجاري مهم شهر كه سابقاً مورد تعرض قرار نگرفته بودنـد گزارشـاتي دارد              
آبـاد    آوري داروهاي ضروري جهت ارسـال بـه نجـف            مشغول جمع  داروفروش من در اصفهان   

  .اند  را خراب كردهآباد هاي نجف باشد، زيرا داروخانه مي
. دهـد  آميـز را مـورد تأييـد قـرار مـي       درگيريهاي خـشونت ايران ـ آمريكا ـ رئيس انجمن 5

 بردند كـه در    هجوم كه پزشكان در حال اعتصاب بودند        واحدهاي نظامي به بيمارستان شاهرضا    
مخـالفين كنتـرل قـسمت      واكنش گسترده   . نتيجه درگيري سه نفر پزشك و دو بچه كشته شدند         

دارد در شـرايطي كـه        منبـع ناراضـيان اظهـار مـي       . اعظم شهر را در اختيار آنان قرار داده اسـت         
كـار    هايي از مسلمانان محافظـه      گروههاي هوادار شاه قصد برگزاري تظاهرات دارند هنوز دسته        

واحـدهاي  .  هـستند زنند و به دنبـال مـأمورين سـاواك    بدون هيچ ممانعتي در خيابانها پرسه مي   
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منـابع  . زنند و پليس از خيابانها رفته است        نظامي در داخل شهر هستند ولي دست به كاري نمي         
 تعطيـل   هتـل هايـت   ). از دو تا چند نفـر     (اند       كشته شده  گويند كه بعضي از مأموران ساواك       مي

كننـد    مخالفين ادعا مـي   . اند  نامحدودي به مرخصي رفته   كرده و كاركنان خارجي آن براي مدت        
. كه در كشور مذهبي، اين محل بايد براي كار ديگري غيـر از هتـل مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                      

امـا  )  بـوده اسـت    هر چند تعداد كمي در مشهد     (تهاجمات تاكنون متوجه خارجيان نبوده است       
بعضي از معلمين كـه  .  شده است در مشهديران ـ آمريكا اخطارها و تهديداتي به رئيس انجمن ا

آنجا را تـرك كردنـد و معلـوم نيـست           » تعطيالت«كنند ناگهان براي      زيرنظر اين انجمن كار مي    
  .منظورشان كدام تعطيالت است

ديـروز بـه خـاطر      .  امر روشـن نيـست     تجزييا ديروز و امروز ناآرام بوده است ولي         ـ قم 6
منبـع  . برخي درگيريها اتوبوسهاي مسافربري درون شهري خارج از محـدوده نگهـداري شـدند          

گزارش داد كه شبيه همين واقعه مجدداً امروز صبح اتفاق افتاد، گرچه وي سرانجام با اتوبـوس                 
  .از شهر عبور نموده و چيز غيرعادي مشاهده نكرده است

 به سـوي     كه اكنون از شيراز     است از قول آوارگان بهايي     ي سفارت كه بهايي   ـ كارمند محل  7
مثالً پدري كه به مسلمانان تيراندازي كرده بود        . آيند خبرهاي ناگواري به ما داده است         مي تهران

اند دوباره اين كار را انجام        ترش تجاوز كرده  بعد از اينكه متوجه شد پسرش كشته شده و به دخ          
انـد و در حـال       اند و دو دخترش را بـرده        مرد ديگري متوجه شده بود كه همسرش را كشته        . داد

ي از مسلمانان درخواست كرد كه از حمله        اهللا محالت   وقتي آيت . حاضر معلوم نيست كجا هستند    
 باشـد و بـه      ي بايـد بهـايي    اهللا محالت    جمعيت پاسخ دادند كه خود آيت      به بهاييان دست بردارند   

دارند كـه مـسلمانان قبرسـتان بهاييـان را در              اظهار مي  آوارگان بهايي . اقدامات خود ادامه دادند   
يياني كه در چند روز گذشته مرده بودند حرمتي قرار دادند و اجساد بها پانزدهم سپتامبر مورد بي

  . اند صاحب و دفن نشده روي زمين مانده بي
 كـساني كـه بـه تهـران       . جمعيت بيست هزار نفري مسلمانان اجساد مـسلمانان را برداشـتند          

زد كه اول نوبـت بهاييـان اسـت، بعـد يهوديـان و                دارند كه جمعيت فرياد مي      اند اظهار مي    آمده
. نمودنـد   ها، كشتن اطفال و ربـودن زنـان مـي           جمعيت تهديد به نابودي دارايي    . سيحيانسپس م 

كـنم سـعي نكـرد كـه جلـو            دهند كه ارتش سـعي نكـرد، تكـرار مـي              شاهدان عيني گزارش مي   
 در حـال    رسد كه حالت خصومت بعـد از عاشـورا          ترين تظاهرات را بگيرد، اما به نظر مي         عظيم

  .كاهش است
رسد حوادثي كه طي چند       حتي با در نظر گرفتن برخي تشنجات به نظر مي         : نظر گزارشگر  (

).  اتفاق افتاده يكي از ناخوشايندترين وقايع ناآراميهاي اخيـر ايـران باشـد             روز گذشته در شيراز   
 بـه   را در رابطـه بـا حـوادث شـيراز       به تهران نگراني جامعه بهاييان تهـران       آمدن آوارگان بهايي  

اي مبني بر همدردي نسبت بـه بيگانگـان و اقليتهـاي              محالتي اعالميه . شدت افزايش داده است   
اند صادر نموده و در آن خواسته اسـت كـه ديگـر     مذهبي كه مورد حمالت مخالفين قرار گرفته   
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  .اين اعمال تكرار نشود
 را علناً مـورد انتقـاد   ها براي نخستين بار خميني اهللا از ميان رهبران مذهبي يكي از آيت   - ]8[

 نموده است كه اساساً به  فرستاده و يازده سئوال از خميني اي به پاريس    وي نامه . قرار داده است  
وي . كنـد   ارتباط دارد كه بدون مشورت با ديگر رهبران مذهبي اعالميه صادر مـي          روش خميني 

آوري و    هايي كه از طريق آنها يك دهم مال توسط هواداران ايشان جمع             همچنين در مورد شيوه   
رمذهبي و يا حتي ضـدمذهبي      به مصرف برسد، سئوال نموده و نيز پرسيده كه چرا به عناصر غي            

 شود تا از نزديك با وي در تماس باشند و اجازه داشته باشند تا از جانب خميني                 اجازه داده مي  
 آنها  پاسخ نداد حجازي    به سئواالت حجازي   هنگامي كه خميني  . مصاحبه مطبوعاتي انجام دهند   

  . اي منتشر كرد را در نامه سرگشاده
اين اتهامات، خصوصاً آخرين آنها كه بـه طـور قابـل اثبـاتي واقعيـت دارد                 : نظر گزارشگر (

شود، بايد دليل محكمي از حمله بـه          معموالً زماني كه از جانب يك رهبرمذهبي محترم بيان مي         
به هر حال، در اوضاع فعلي معلوم نيست كه انبوه مردمي كـه در دهـم و يـازدهم      .  باشد خميني

  ٭). را قرق كرده بودند به آن توجهي كننددسامبر خيابان شاهرضا
ـ خبرهاي موثقي در دست است كه حاكي از آن است كه يك گروه يكصد و پنجاه نفري                  9
وقتي كسي جـسدي را بـراي       . زنند  پرسه مي ) قبرستان تهران (در اطراف بهشت زهرا     زني    گشت

آورد، بدون در نظر گرفتن علت مرگ، جمعيت به دور آن حلقه زده و بـه خـاطر        دفن كردن مي  
نانچـه  چ. كننـد     اين مدافع شجاع اسالم كه توسط واحدهاي نظامي شاه كشته شـده تجمـع مـي               

  . شود كه خفقان بگيرند نمايند به آنها گفته مي دوستان متوفي اعتراض 
از % 50ـ دولت جهت كسب محبوبيت در ميان مردم بـه تـالش آشـكاري دسـت زده و                   10

تـأثير ايـن    . ماليات بر كاال را در مورد اتومبيلهايي كه اندازه موتور مشخصي دارند كاسته اسـت              
  .آورد را پايين مي) ترين اتومبيل ايران يجرا(اقدام اساساً قيمت پيكان 

 از تظاهرات و درگيري كـوچكي كـه در اواخـر هفتـه بـه                ـ كنسولگري آمريكا در تبريز    11
                                                .دهد خاطر معلمي كه به دست عناصر رژيم كشته شده بود خبر مي

  وانسولي
  

  330سند شماره 
  1357 آذر 26 ـ 1978 دسامبر 17  سري
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  78 دسامبر 17، 47گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

. خارج از محدوده بازار روز آرام ديگري را پـشت سـر گذاشـت             هاي باز     ـ تهران با مغازه   1
                                                                 

  .م. وجود ندارد) 8(در اصل سند شماره  ٭
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چنـدين مـورد آمريكاييـان تهديـد        . بازار بسته بود و خاموشي معمولي شبانه نيز وجود داشـت          
  .اند اما اينگونه تهديدات در اين اواخر كاهش پيدا كرده است تلفني شده

بانـدهايي از   . يند بـاقي مانـده اسـت       هنوز جـو عمـومي متـشنج و ناخوشـا           در اصفهان  -2
هـا    افروزيهاي پراكنده و غارت مغـازه       گروههاي هوادار شاه ظاهراً با عدم دخالت پليس به آتش         

اوباش هوادار شاه مـردم را در       . نمايند  زنند و يا به شناسايي مخالفين اقدام مي         در بازار دست مي   
در اين موقعيـت سـاكنين      . دهند  قرار مي خيابان به قصد گرفتن پول مورد تهديد و آزار و اذيت            

پايه در فعاليتهايي كه به نفع        بيرون شهر از قبيل كشاورزان، كارگران صنايع فوالد و نظاميان دون          
هـا    بعضي از واحـدهاي نظـامي در حملـه بـه مغـازه            . شوند  شود، به كار گرفته مي      شاه انجام مي  

 دسامبر توسط كنسولگري مـا      11 در   هانها و مجروحين تظاهرات اصف      كشته. اند    مشاركت داشته 
در ماه دسامبر در نزديكي     . اند   تن كشته شده   85اند كه از اين تعداد،         تن برآورد شده   940بالغ بر   
اند كه ممكن است بـالغ بـر           شهري كوچك با جو كامالً ضدبهايي، تعدادي كشته شده         آباد  نجف

  . تن باشند50
واحـدهاي نظـامي بـه      .  اغتشاشات و ناآراميهاي بسياري وجـود داشـته اسـت          ر مشهد ـ د 3

 سه دكتـر و دو      يورشبيمارستاني كه كادر درماني آن در اعتصاب بودند يورش بردند و در اين              
با واكنشهاي گسترده مخالفين، كنترل بيشتر نقـاط شـهر بـه            . كودك جان خود را از دست دادند      

اي ضدشاه افتاده است و همچنين واحدهاي نظامي و پلـيس در خيابانهـا حـضور     دست گروهه 
  . ندارند

 را در خيابانهـا     هاي وابسته به گروههاي اسالمي مـأمورين سـاواك          گزارش شده است دسته   
  .كنند، كه در بعضي از موارد به كشته شدن آنها منجر شده است شكار مي

 تظاهرات  در تبريز .  گزارش شده است، اما جزيياتي در دسترس نيست        ـ ناآراميهايي در قم   4
 بـا داسـتانهاي دلخراشـي       آوارگان بهايي . و ناآراميهاي جزيي در اواخر هفته گزارش شده است        

 بـه   راجع به كشتار، تجاوز، غارت و هتك حرمت قبرستان آنان طي چنـد روز اخيـر از شـيراز                  
كشيدند كـه آنـان        نفري فرياد مي   20000شود كه جمعيت      گفته مي . اند   سرازير شده  سوي تهران 

ارتـش   .اولين قربانيان هستند و بعداً نوبت به يهوديها و سپس نوبت به مسيحيان خواهد رسـيد               
رسـد    ر مـي  كوششي جهت جلوگيري از حركت اين جمعيت بزرگ نكرده هر چند كـه بـه نظـ                

ترين حوادث اخير     اما اين حمالت به عنوان يكي از زشت       . دشمني و تجاوز فروكش كرده باشد     
، آشكارا  اهللا شيراز   يك آيت . برند   هنوز هم در وحشت به سر مي       ايران ثبت شد و جماعت بهايي     

ت و خواستار قطـع ايـن حمـالت         از حمله به خارجيان و اقليتهاي مذهبي ابراز تأسف كرده اس          
  .شده است

زند دعوت به اعتصاب عمومي و ماندن در خانه بـراي روز پنجـشنبه                ـ سفارت حدس مي   5
.  صـورت گرفتـه در مجمـوع مـؤثر خواهـد بـود              و جبهـه ملـي      دسامبر كه توسط خمينـي     18

اً دردسري به همراه نداشته است و احتماالً از اين امـر مجـدداً نيـز        اعتصابات عمومي قبلي لزوم   
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روز مذكور مصادف با هفتمين روز عـزاداري بـراي آنهـايي اسـت كـه در                 . اجتناب خواهد شد  
الً جو را براي ، كاماند و اين موقعيت حداقل در اصفهان       كشته شده   در اصفهان  آشوبهاي عاشورا 

  . ناآراميهاي بعدي مستعد و آماده كرده است
 دسامبر همچنان بسته بمانـد آن را ويـران          18اند كه اگر بازار در          هواداران رژيم تهديد كرده   

  .خواهند كرد
ـ گزارشات جديدي مبني بر وجود ترديد در بين افسران عاليرتبه در مورد قـدرت دولـت                 6

  .ي وجود دارددر حفظ و كنترل وضعيت فعل
 ميليـون بـشكه در   2/2رود كه توليد نفت خام مجدداً به رقمي در حدود  ـ امروز انتظار مي  7

 بشكه به پااليشگاههاي داخلي تحويل داده خواهد        645000از اين مقدار    . روز افزايش پيدا كند   
رحوزه  درصد از كارگران د50در حدود .  ميليون بشكه براي صدور آماده خواهد بود      5/1شد و   

هيچ خبري از بهبود قابل توجـه در موقعيـت          . اند   به سر كار خود برگشته     بزرگ نفتي گچساران  
  . گزارش نشده است يا آغاجاري، مارونهاي نفتي اهواز كار در حوزه

كند و ژنرالها مسئوليت      تر در بخش نفت آماده مي       ـ ارتش خودش را براي دخالت مستقيم       8
انـد كـه    نظاميهـا گفتـه  . اند خيز به حالت عادي را به عهده گرفته   برگرداندن توليد در مناطق نفت    

آنهايي كـه   . رهبران اعتصاب و شورشيان براي محاكمه به دادگاههاي نظامي كشيده خواهند شد           
 ثابت شود اخراج خواهند شد، خانه سازمانيشان مسترد شده و از اسـتخدام دولتـي در                 جرمشان

  . شوند آينده محروم مي
 در حدود نـصف ظرفيـت       پااليشگاه تهران  توليد خود را از سر گرفت و ـ پااليشگاه تبريز9

گـزارش  . انـد    بـسته بـاقي مانـده       و اصفهان  يشگاههاي شيراز باشد و پاال    خود به كار مشغول مي    
كمبود توليـد جـدي اسـت امـا         .  حل شده است   شود كه مشكالت كارگري پااليشگاه آبادان       مي

  .هنوز بحراني نيست
گزارش شده  .  اعالم شده است    ملي نفت ايران    رئيس شركت  ـ استعفاي هوشنگ انصاري   10

 سـاله بـراي     81 ، عبـداهللا انتظـام    كه از وزير امور خارجه و مديرعامل سابق شركت ملـي نفـت            
  .شود جانشيني وي نام برده مي

 از اعتصابات اخير و آشوبهاي سياسي خـسارت         ـ تمام بخشهاي اقتصادي ايران به شدت      11
اگر مسئله اعتـصابها بتوانـد   . اند پيمانكارهاي دولت و واردكنندگان به سختي زيان ديده      . اند  ديده

مدت ايـن خـسارت را       توانند انتظار حل سريع و كوتاه         در آينده نسبتاً نزديك حل شود تجار مي       
انـد، خـسارت      تهايي كه تاكنون خسارت نديـده     داشته باشند و اگر اين طور نشود حتي آن شرك         

  . خواهند ديد
 ولـي    شود كه آنها به محل كار خود برگـشته           ايران گزارش داده مي    از كاركنان بانك مركزي   

  . اند كار خود را شروع نكرده
 نگـران  اگراعتصاب در بخشهاي نفت و واردات ادامه پيدا كند، مقامات رسمي بانك مركزي        
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اين مسئله هستند كه با درخواست ادامه اعتصاب در بخـشهاي نفـت و واردات در بهـار آينـده                    
                                                                    .ذخاير ارزي به شدت كاهش خواهد يافت

  ونس
  

  331سند شماره 
  1357 آذر 27 ـ 1978 دسامبر 18  خيلي محرمانه

  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12351 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  78 دسامبر 18گزارشي سياسي ـ امنيتي، : موضوع

 عمـومي باعـث بـسته شـدن         اعتصاب. باشد  ديشب و امروز اوضاع آرام بوده و مي       : خالصه
ديروز گـروه حقـوق     .  دسامبر قرار است دبيرستانها باز شوند      23. ها شده است    بسياري از مغازه  

 مورد حمله قرار گرفـت و كميـسيون بودجـه مجلـس افـزايش حقـوق را از                   آباد  بشر در نجف  
  . تصويب خود گذراند

 سـرانجام   حوادث اخير در رضائيه   .  همچنان ادامه دارد   ان و اصفه  وضعيت بحراني در مشهد   
  .پايان خالصه. به آتش كشيده شدن يك مسجد منتهي شد

 به جز چند مورد تهديد تلفني ديگر به آمريكاييان، آرام باقي مانده اسـت و زمـان                  ـ تهران 1
 شب آرامي را     و شيراز  ، اصفهان همچنين كنسولگريهاي تبريز  . عمول كمتر بود  قطع برق از حد م    

 براي شركت در اعتـصاب عمـومي امـروز باعـث بـسته شـدن              دعوت خميني . اند  گزارش كرده 
دارها ايـن اسـت       ه  عادت هميشگي براي مغاز   . ها و قطعاً نه همه آنها شده است         مغازهبسياري از   

كه زود مغازه خويش را ببندند كه نتيجه آن شهري از تك و تـا افتـاده در اواخـر بعـد از ظهـر                         
  . باشد مي

هاي اخير، روزهـاي قبـل را بـدون درآمـدي سـپري               دارها كه در هفته     تعداد زيادي از مغازه   
. گيرنـد   اندازي مشتريهاي دائمي خود را به كار مـي          ، تكنيك تظاهر به تعطيل مغازه و راه       اند  كرده
آينـد امـا مـشتريان قابـل          شوند و درهاي مشبك نيز تا نيمه پايين مـي           ها پايين كشيده مي     كركره

اعتـصاب عمـومي در شـهر    . كنـد   اعتماد به داخل مغازه هدايت شده و فروش جريان پيـدا مـي          
ها بيرون از محـدوده        و ساير شهرها مغازه    باشد اما در تهران      نسبتاً وسيع مي   هانآشوب زده اصف  

كند كه اين شهر امروز        گزارش مي  كنسولگري تبريز . اند  بازار تا به امروز به حالت عادي برگشته       
 نيـز از يـك اعتـصاب مـؤثر در ايـن شـهر               رازبرد و كنسولگري شـي      در تعطيلي كامل به سر مي     

  .دهد گزارش مي
سازي اوضاع، دولت اعالم كرد كه مـدارس متوسـطه و             ـ در يك اقدام اساسي براي عادي      2

اگر دولت ايران در اين زمينـه موفـق شـود           . شوند   دسامبر بازگشايي مجدد مي    23هنرستانها در   
خواهد بود اما اين مسئله بعيد به نظـر         ) پيروزي واقعي (ودتاي واقعي   براي دولت به مثابه يك ك     

  . رسد مي
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. انـد     دبيرستانها مانند دانشگاهها كامالً به كانونهاي داغ فعاليتهـاي ضـد دولتـي تبـديل شـده                
آمـوزان مخـالف احتمـاالً سـعي          باشد و در حقيقـت دانـش        ناپذير مي   تظاهرات ضدشاه اجتناب  
  . سريعاً بعد از بازگشايي تعطيل نمايندخواهند نمود، مدارس را

 بازديد بـه عمـل آورد بـا    آباد ـ گروه حقوق بشر كه ديروز با موافقت دولت ايران از نجف    3
 كـه هـر دو      متين دفتري و صدر حاج سيدجوادي     . برخورد خشن مأمورين دولتي روبرو گرديد     

، يك آمريكايي، اجازه ديـدار از حومـه         بشر هستند و رالف اسكاونمن    وكيل و از فعالين حقوق      
. انـد    را كه اخيراً صحنه برخوردهاي خشن به همراه چند كشته بوده را به دسـت آورده                اصفهان

عليـرغم پـذيرش ايـن گـروه        . دنـد كر   آنان را همراهي مي    سه نفر از مقامات وزارت دادگستري     
 هنگامي كـه آنـان در      گروه حقوق بشر مدعي است،    . توسط دولت، با آنان به تندي برخورد شد       

انـد و   كردند، سربازان مانع آنها شده و به آنـان حملـه نمـوده       بيمارستاني از مجروحين ديدن مي    
رئـيس پلـيس بـر      . ردندك  جماعتي خشمگين نيز با سر و صدا سربازان را تشويق به اين كار مي             

سربازان، گروه را بـه     . جلوگيري از متعرض شدن سربازان و جمعيت به اين گروه اصرار داشت           
مقر پليس هدايت كردند جايي كه گروه شش نفره بيشتر مورد آزار قرار گرفتنـد، امـا سـرانجام                   

  . آنان آزاد شدند
رفتـه و گرداننـده آن      مجموع اموري را كه ظـاهراً دولـت ايـران خـود بـه دسـت گ                : نظريه(
كنند كـه حملـه بـه بهاييـان در            مخالفين ادعا مي  ) باشد، معرف شرايط حاضر در ايران است        مي

حقيقت غيرقابل انكار اين است كه رهبران مـذهبي       .  كار دولت بوده است     و نيز شيراز   آباد  نجف
انـد و فقـط در صـورتي            ييـان خـودداري كـرده     كار مسلمانان از تضمين حفظ جـان بها         محافظه

اهللا  چنـد مـاه قبـل آيـت     . نمودنـد   توانستند اين كار را انجام دهند كه بـا يكـديگر اقـدام مـي                مي
ي در يك بيانيه مهم به تمام اقليتهاي مذهبي اطمينان داده و صريحاً بهاييان را از اين                 شريعتمدار

  .حروم نموده استچتر حمايتي م
ـ ديروز بر طبق درخواست دولت كميته بودجه مجلس اليحه افـزايش حقـوق كارمنـدان                4

  )تلگرام مرجع. (دولت را تصويب نموده است
اردشير . اي براي بروز مشكالت جدي هستند        كماكان داراي عامل بالقوه     و مشهد  ـ اصفهان 5

.  عزيمت نموده اسـت     براي هماهنگ نمودن احساسات شديد طرفداران شاه به  اصفهان          زاهدي
مقـام  . باشند كه به يك دارودسته خياباني شباهت دارند   قولها، آنها گروه جواني مي      بر اساس نقل  

گـزارش امنيتـي ـ سياسـي      ديدار كرده عدم كنترل دولت بر امور را كه در سفارت كه از مشهد
ي كه دوباره خواب ديدن را تكذيب       اهللا قم   او با آيت  . نمايد  ديروز نشان داده شده است تأييد مي      

كنيم كه او ابتدا به مسئله خواب پرداخـت و سـپس     ما هنوز تصور مي   . كرد مالقات نموده است   
رود كـه بـه       ايـن داسـتان غريـب مـي       .  را آشكار نمود   با نفي خواب ترس خود از گروه خميني       

  .فراموشي سپرده شود
 در ايـن اواخـر برخـورد بـين          است، كه مكرراً صحنه فعاليت هواداران شاه بوده         ـ رضائيه 6
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 تجربه كرده اسـت، تيرانـدازي       هواداران شاه كه يك مسجد را اشغال نموده بودند و مخالفين را           
                                       .شروع و در نتيجه شلوغي كه پديد آمده بود مسجد به آتش كشيده شد

  سوليوان
  

  332سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 27 ـ 1978 دسامبر 18  6 746 0589 78: شماره گزارش

  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،مريكادفتر وابسته دفاعي آ: از
  خالصه وضعيت ايران: عنوان

 12ش و اطالعات درباره وضعيت در ايـران از سـاعت   گزار) بندي  بدون طبقه (ـ خالصه   16
  .دهد  را ارائه مي78 دسامبر 18 به وقت محلي 12 دسامبر تا ساعت 17به وقت محلي 

  . حذف شده است21 تا 17
  خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: جزيياتـ 22

  :الف ـ عمومي
و در نتيجـه كـاهش بـار كـاري، مركـز اطالعـات               به دليل كاهش ظاهري تـشنج در تهـران        

 بـه كـار     19:30 الـي    7:30آنهـا از سـاعت      . روزي دست كشيده است     نمايندگي از فعاليت شبانه   
به دليل اين كه امروز توسط رهبران مذهبي روز عـزاي عمـومي اعـالم شـده         . شدند  مشغول مي 

اگـر چـه سـوخت     . تر از روزهاي عادي بـود       كاي سب    به ميزان قابل مالحظه    بود، ترافيك تهران  
 امروز صبح   شود ولي فعاليتهاي هواپيمايي ملي ايران       بندي توزيع مي    جت هنوز به صورت جيره    

 دسـامبر دوبـاره بـاز    23دولت ايران اعالم كرده است كه دبيرستانها و هنرسـتانها در     . عادي بود 
  .خواهد شد

  ي ضدخارجي و ضدآمريكاييب ـ فعاليتها
آميزي گزارش نشده اما در مورد تهديد تلفنـي گـزارش             در مدت مذكور هيچ اقدام خشونت     

قبل از اينكه شما را بكشيم از ايـران         «شود كه     ها گفته مي  آمريكاييشده است كه در اين تلفنها به        
ش وجود داشـته    همچنين دو گزار  . يا كلماتي كه همين مضمون را دارا بوده است        » خارج شويد 

در يـك مـورد در ايـستگاه    . ها امتناع شده اسـت  آمريكايياست حاكي از اينكه از تحويل كاال به         
پمپ بنزين يك پليس ايراني يك آمريكايي را از آنجا بيرون رانده در حـالي كـه بقيـه ايرانيـان                     

 بـه يـك    يك خانم آمريكايي كه بـراي خريـد      باكردند و در مورد ديگر        هنوز بنزين دريافت مي   
فروشگاه دولتي صنايع دستي در خيابان مقابل سفارت رفته بود، در ابتدا بدرفتاري شد و سپس                

  .از تحويل كاال به وي امتناع كردند
  ج ـ فعاليتهايي بر له و عليه شاه

 در شب گذشـته تهـران بـسيار آرام          به جز قطع معمولي برق در بخشهاي متعددي از تهران         
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تـوان بـه طـور      به منظور يك روز عزاي عمـومي را هنـوز نمـي      و اثر دعوت خميني   بوده است   
ها باز هستند و بعد از ظهـر يـا            ها اغلب در صبح     صحيحي ارزيابي كرد چرا كه بسياري از مغازه       

 تهديـداتي تلفنـي بـه ايـن         گزارشاتي حاكي از آن است كه به كسبه در تهـران          . بندند  غروب مي 
» .شـود   ها را ببنديد كه در غير اين صورت مغازه شما سوزانده مـي              مغازه«مضمون رسيده است    

انـد و بـازار        بسته شـده   ها در قسمتهاي شمالي تهران       مغازه 4/3اخطار اوليه نشانگر آن است كه       
  .ت كامالً تعطيل شده استر تجريش سنتي

ايستگاههاي پمپ بنزين صفهاي عادي خود را دارند و بعضي از فروشگاههاي مواد غـذايي              
  .بارفروشان تعطيل شده است باشند اگرچه بازار ميوه و تره باز مي

  د ـ اقدامات امنيتي
ديـروز  . دهـد   دولت كماكان به استقرار واحدهاي نظامي در نقاط كليدي و حساس ادامه مي            

 بعد از ظهر در مقابل ساختمان شـركت ملـي   4:15در ساعت ) ريباً دو دستهتق(نيروهاي چترباز  
  . مشاهده شدند در تهراننفت ايران

   ـ فعاليتهاي خارج از تهران ه
 به وقوع پيوسته     و رضائيه  ، شيراز توجهي در مشهد    در خالل چند روز گذشته فعاليتهاي قابل      

امـروز همـه    )  به گزارشهاي بخش سياسي سفارت مراجعه شود       جزيياتبراي آشنايي با    (است  
باشد و امكـان خـشونتهاي         كه هنوز متشنج مي    رسد به جز مشهد     چيز در شهرها آرام به نظر مي      

  .رود بيشتري مي
  :كننده ت تهيهنظريا

روي يا تـرس       آرام است اما كاهش قابل توجه در فعاليتهاي عادي بيانگر دنباله           اگرچه تهران 
اطالعات دقيق در ارتباط با تأثير فرمـان        . داران است    و يا هر دو در قشر مغازه       از حاميان خميني  

بـه هرحـال اخبـار حـاكي از آن اسـت كـه              .  هنوز در دسترس نيست    يازهار» بازگشت به كار  «
بـه  ) از قبيل كارگران گمرك، كامنـدان بانـك       (اند    تعدادي از كساني كه به سر كار خود بازگشته        

  .اندازه كافي فعال نيستند
  

  333سند شماره 
  1357 آذر 27 ـ 1978 دسامبر 18  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  318422 ـ سي. ه، واشنگتن ديوزارت امور خارج: از
  78 دسامبر 18، 48گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 نيـز شـبهاي      و اصـفهان    در شـيراز   كنسولگريهاي آمريكا .  ديشب و امروز آرام بود     ـ تهران 1
  .كنند آرامي را گزارش مي

 مـأمور سـفارت كـه بـه مـشهد         .  جدي آماده اسـت    مسايل براي بروز     و مشهد   جو اصفهان 
در . مسافرت كرده است فروپاشي آشكار كنترل دولت در آنجا را مـورد تأييـد قـرار داده اسـت      
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.  در اثر زد و خورد ميان طرفداران و مخالفين شاه، مسجدي طعمه حريق شد و سوخت                رضائيه
  به اقليت بهاييان نسبت داده شد كار ساواك        اعتقاد بر اين است كه حمالت اخيري كه در شيراز         

اما بـا توجـه بـه عـدم اعتمـاد           . ئه نشده است  مدركي كه اين نظر را تأييد نمايد ارا       . (بوده است 
  ).عميق مردم ايران هيچ اهميتي ندارد

 از مردم براي شركت در اعتصاب هجدهم دسامبر فعاليتهـاي تجـاري در              ـ دعوت خميني  2
، اصـفهان . دتهران را به جز خدمات ضروري مانند بعضي از خواروبار فروشيها، كامالً كاهش دا             

  . و شهرهاي ديگر به طور كلي در روز اعتصاب تعطيل بودند، تبريزشيراز
 منجـر شـد، در      ـ دعوت براي اعتصاب عمومي ظاهراً به اعتصاب ممتـد در اداره گمـرك             3

 كار خود را مجدداً از شانزدهم       زير دارايي اطمينان داده بود كه اداره گمرك        و صورتي كه مهران  
 بـه مـدت   خلبانان هواپيمايي ملي ايـران ) تاكنون اين طور نشده است(دسامبر آغاز خواهد كرد   

بعـد از دسـتگيري نـه نفـر از خلبانـان،            . ه اعتـصاب زدنـد     دست ب  كوتاهي در فرودگاه مهرآباد   
 دعوت به اعتصاب، كارهاي بانك مركزي     .  پروازهاي خود را از سر گرفت      هواپيمايي ملي ايران  

دادنـد   يرا عمالً بهتر كرده است زيرا كارمندان مخالف شاه معموالً با عدم حضور خود اجازه مـ     
بـسياري از شـعب     . شدند برخي از كارهـا را انجـام دهنـد           تا كاركناني كه به سر كار حاضر مي       

  .بانكها امروز صبح باز بودند اما همه آنها عمالً بعد از ظهر تعطيل كردند
 هاي عمده در تهـران      ـ چكهاي چند ميليون دالري كه از جانب دولت براي ساخت پروژه           4

ي در هر   لو. شود   نقد مي   كشيده شده مانند چهاردهم دسامبر هنوز توسط بانك مركزي         رو چابها 
تـر    پيمانكـاران بـزرگ   . كند تا چكها را تـسويه نمايـد          به اندازه كافي كار نمي     حال بانك مركزي  

 كنند ولي صاحبان مشاغل كوچكتر كه بعضي        توانند حداقل براي مدتي اين مشكل را تحمل         مي
  .باشند از اين بابت در فشار هستند از آنها ايراني مي

.  ميليون بشكه برسـد    6/2رود كه توليد نفت به         هزار بشكه اضافه توليد انتظار مي      400ـ با   5
ت وضع پـااليش    از ديروز كارگر غيراعتصابي كمتري داش      با اينكه شركت نفتي موسوم به اُسكو      

)  مراجعـه كنيـد  47به اوضاع ايران ـ گـزارش شـماره    (نفت خام از ديروز تغييري نكرده است 
رود ايـن كمبودهـا صـرفنظر از اينكـه در             انتظـار مـي   . كمبود نفت سفيد و گازوئيل ادامـه دارد       

ن افتد و صرفنظر از ورود محصوالت از خارج كه دولـت قـبالً بـه آ                 پااليشگاهها چه اتفاقي مي   
  .اقدام كرده است، تا پايان زمستان ادامه يابد

 دسـامبر   23ـ وزير آموزش و پرورش اعالم نموده اسـت كـه دبيرسـتانها و هنرسـتانها از                  6
  . مجدداً باز خواهند شد

تواند قدم مؤثري به سمت عادي شدن كارها باشـد، بـه هـر                چنانچه اين كار عملي شود مي     
اند، چنين انتظاري به       دانشگاهها مركز فعاليت ضددولتي بوده     حال از آنجايي كه دبيرستانها مانند     

                                                                                                         .دور از واقعيت است
  ونس
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  334سند شماره 
  1357 آذر 27 ـ 1978 دسامبر 18  خيلي محرمانه

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به   اصفهان،نسولگري آمريكاك: از
  كند  اقدامات نظامي حمايت از شاه را تضعيف مي: موضوع

به  در غـروب روز دوشـن      بالفاصله بعد از در دست گرفتن مجدد كنترل در اصفهان         : خالصه
يازدهم دسامبر كه همراه با خونريزي بوده است، فرماندهي حكومت نظامي فوراً شهر را تحـت        

  . كنترل شديد خود درآورد
آوري و جهت شركت در تظـاهرات بـه نفـع شـاه وارد                روستائيان را از مناطق اطراف جمع     

العمـل   در تظاهرات، اولين عكسبا توجه به تعداد زياد اصفهانيهاي شركت كننده       .  نمود اصفهان
بـود تـا   » اقليـت خـاموش  «رسد كه اين فرصت مناسبي بـراي   به نظر مي. آنها اميدوار كننده بود  

عملكرد سربازان و تظاهركنندگان به نفـع شـاه در خـالل روزهـاي              . عقايد خود را آشكار كنند    
عقيده عـده زيـادي از      پيشين، تنها موجب تنفر مخالفان شاه شده است و نتيجه اين عمل تغيير              

  .پايان خالصه. طرفداران اصلي شاه بر عليه رژيم بوده است
  

  :حوادث قبلي
خواستند به سمت       انبوه زيادي از راهپيمايان مي    ) روز عاشورا (در روز جمعه يازدهم دسامبر      

ظـاهراً  . ظامي مانع حركت آنها شـدند      حركت كنند اما مقامات حكومت ن      مسجد جمعه اصفهان  
زدند به هفـت سـاختمان در پـايين           در پاسخ به اين عمل، مردم در حاليكه در خيابانها پرسه مي           

 حملـه كـرده و آنهـا را بـه آتـش              صنايع هواپيمايي گـرومن    هيأتشهر منجمله ساختمان دفتر     
حكومــت نظــامي تــصميم گرفتنــد كــه بــراي دو روز ســپس در روز شــنبه مقامــات . كــشيدند

نـشيني از     محدوديت را جهت هرگونه مراسم مـذهبي يـا راهپيمـايي برداشـته و دسـتور عقـب                 
در روز يكشنبه يك راهپيمايي تقريباً صدهزار نفـري آرام و           . خيابانها را به نيروهاي خود بدهند     

 عمومي بـود تظـاهرات بـاز هـم          در روز دوشنبه كه روز اصلي عزاي      . بدون درگيري انجام شد   
  . شدند تري وجود داشت كه افزون بر صد هزار نفر ارزيابي مي گسترده

بخشي . اي به وقوع نپيوست      بعد از ظهر حادثه    3:30تا پايان مراسم مذهبي در حدود ساعت        
دان اصلي بـه پـايين       پدر شاه فعلي را در مي      از جمعيت تالش كردند كه مجسمه بزرگ رضاشاه       

 صورت گرفـت    ظاهراً تالشي جهت متوقف كردن حركت آنها به وسيله عوامل ساواك          . بكشند
. ر آتش و خشونت فـرو رفـت          انجام شد و شهر د     اي به ستاد مركزي ساواك      كه در مقابل حمله   

 و زمـاني كـه مقامـات         ساختمان تخريب شد و سـاختمانهاي ديگـري آسـيب ديـد            26بيش از   
 40حكومت نظامي نيروهاي خود را عقب كشيدند و كنترل اعمال شد، مشخص شد كه حدود                

شـنبه واحـدهاي      در صـبح روز سـه     . انـد    نفر كشته و بيش از پانصد نفر نيز مجروح شـده           50تا  
هـايي كـه تـصاوير بـر آنهـا       و پنجـره  (نظامي با پاكسازي خيابانها و نابود كردن تصاوير خميني       
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بخـصوص  ( گروههـايي    11كنتـرل سـختي را اعمـال كردنـد و در سـاعت              ) نصب شـده بـود    
  .را به منظور انجام تظاهرات به نفع شاه وارد شهر كردند) كشاورزان روستايي

  
  :واكنش مثبت

 از شـاه در  گروههاي نسبتاً كوچك از تظاهركنندگان طرفدار شاه اقدام به پخـش تـصاويري       
خواسـتند كـه بوقهـاي خـود را بـه صـدا درآورده و                 ميان رانندگان نمودند و مصرانه از آنها مي       

بسياري از رانندگان با چراغهاي     . واكنش اوليه ظاهراً مثبت بود    . چراغهاي خود را روشن نمايند    
كننـدگان  اي كـه تظاهر     بعد از ترك منطقـه    . روشن و زدن بوق به مسير خود در شهر ادامه دادند          

كه تعداد  ( درصد تظاهركنندگان واقعي     15رسيد بيشتر از      طرفدار شاه در آنجا بودند، به نظر مي       
شـماري از طبقـات متوسـط         از مردم محلي بودند و من تلفنهاي بـي        )  نفر بود  2000آنها حدود   

تـا قاطعانـه از     انـد      دريافت كردم كه از اينكه مقامات حكومـت نظـامي تـصميم گرفتـه              اصفهان
دهنـد كـه      فعاليتهاي مخالفين و اخالل در زندگي مردم جلوگيري نمايند و همچنين اجـازه مـي              

 نفر از آنهايي كه     5. كردند  مردم زندگي عادي خود را دوباره از سر بگيرند، اظهار خوشحالي مي           
 خواسـتند در صـورت حمايـت مقامـات حكومـت نظـامي              تلفن كردند بازرگاناني بودند كه مي     

هـاي ديگـري صـحبت     كننـدگان مـذكور از تلفـن       اغلب تلفن . هايشان را دوباره باز نمايند      مغازه
رسد كه كنترل شديد نظامي       به نظر مي  . كردند كه به خود آنها با همين مضمون زده شده بود            مي

هـاي   همراه تظاهرات سازمان يافته به عنوان عاملي تسريع كننده بـه اقليـت خـاموش اصـفهاني             
دهد كه بدون ترس از خـشونت و درگيـري، حمايـت خـود را از شـاه                      شاه فرصتي مي  طرفدار  

  .توجهي هستند اعالم بدارند و اگرچه اينها در اكثريت نيستند ليكن اين هواداران تعداد قابل
  

  :تغيير ناخوشايند جريانات
ي آميز افراطـ    شهاي مكرري مبني بر روشهاي خشونت     رشنبه و چهارشنبه گزا     در روزهاي سه  

چنـدين  . رسـيد   هم از جانب نيروهاي امنيتي و هم از جانب تظاهركننـدگان طرفـدار شـاه مـي                
هايشان با چوبهاي تظاهركنندگان آسيب ديد و به وسيله سربازها شعارهايي به           آمريكايي اتومبيل 

شد و دو آمريكايي كه اتومبيل آنها فاقد عكـس            طرفداري از شاه روي اتومبيلهاي آنها نوشته مي       
 بود پس از آنكه رگبار سنگهاي تظاهركنندگان بر شيشه جلوي اتومبيل آنها برخورد كرد بـا                 شاه

  .درخت تصادف كرده و مجروح شدند
تر اينكه همسر يك تاجر بزرگ اتومبيل هنگاميكه با اتومبيل خـود در حـال                 يك مورد جدي  

لش را خـاموش    كرد وقتي كه چراغهاي اتومبي      حركت بود و يك محل كنترل نظامي را ترك مي         
هـاي قابـل تـوجهي        خشونت. نمود مورد اصابت يك گلوله قرار گرفت و دچار قطع نخاع شد           

اند گزارش شده اسـت و از حومـه شـهر مـستمراً               هايي كه فاقد عكس شاه بوده       نسبت به مغازه  
  .رسيد صداي تيراندازي به گوش مي



626  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

ه حتـي شـامل دوسـتان       هاي داوطلبانه از همه كـ       سه كلينيك اسالمي رايگان تقاضاي كمك     
شـنبه و چهارشـنبه        نفر كه به وسيله گلوله در روز سه        65آنها درمان   . اند  شد كرده   كنسول نيز مي  

سه خيابان كه مركز اصلي خريد      . اند  را گزارش كرده  ) و مراقبت از ديگران   (مجروح شده بودند    
 را دست نخورده    شنبه آنها   هستند و در گذشته محل تظاهرات بزرگ ضدشاه بوده و در روز سه            

چندين فرد آشـنا گـزارش      . هايشان شكسته شده بود      درصد از پنجره   90 تا   60ديده بودم حدود    
هـاي    اند و به اصطالح براي پيـدا كـردن عكـس              كردند كه به وسيله تظاهركنندگان متوقف شده      

ي خـود را از تظاهركننـدگان تحويـل     هـاي دسـت     انـد، پـس از آنكـه كيـف           بازرسي شده  خميني
كردنـد برگردانـده شـده        شدند كه مقدار كمي از پولي كه با خود حمل مي            گرفتند متوجه مي    مي

هـا بـه وسـيله تظاهركننـدگان طرفـدار شـاه را        من خودم دو واقعه غارت و تاراج مغـازه     . است
ر آخر هفته تلفن كـرده و از         تاجري كه قبالً تلفن كرده بودند دوباره د        5 نفر از    4. مشاهده كردم 

هـايي كـه     هايشان وارد شده بود و همچنـين از خـشونت           ميزان متفاوت خسارتهايي كه به مغازه     
در روز شنبه پزشكاني كـه در اصـفهان         . نسبت به بستگان آنها صورت گرفته بود گزارش دادند        

نام وي اكيـداً محفـوظ       (كنند با دكتر جمشيد بختيار      در ارتباط با دانشكده پزشكي همكاري مي      
 مجروح و كشته را از دوشنبه شب تا جمعه صـبح  940مالقات كرده و گزارش دادند كه  ) بماند
 نفر از آنها در حادثه شب دوشنبه جان         47 نفر كشته شده بودند كه       89اند، كه از اين تعداد        ديده

كردنـد و     آنهـا يادداشـتهايي را بررسـي مـي        اين اولين بار بود كـه       .. خود را از دست داده بودند     
شدند كه اكثريت اين تلفات جاني در زماني اتفاق افتاده است كه مقامـات حكومـت                  متوجه مي 

اين پزشكان يك اعتراض رسمي را خطـاب        . كردند كنترل كاملي بر شهر داشتند       نظامي ادعا مي  
 نفـري از سـران تجـار        25روه  به طور مشابه يك گ    . وزير فرستادند   به فرماندار نظامي و نخست    

  . در مجلس فرستادند نماينده اصفهانيك اعتراض رسمي براي نواب صفا
  

  :هاي عمومي واكنش
اي وجـود داشـت و        عالوه بر واكنشهاي مثبتي كه در باال ذكر شد يك واكنش نسبتاً گسترده            

بهاي دوشـنبه شـب بـود و در حاليكـه مايـه          آن واكنش مقامات حكومت نظامي نسبت به آشـو        
بيانيـه  . تأسف بود ولي براي جلوگيري از خـشونتهاي بـدتر پاسـخي مناسـب و ضـروري بـود            

با نقض آرامـش در مـواردي كـه سـربازها در صـحنه              . الف: گفت اغتشاشگران   فرماندار كه مي  
با شركت  . ب. اند  ردهاند در واقع موافقت تلويحي با مقامات حكومت نظامي را زير پا گذا              نبوده

آميز كه بالفاصله پس از ترك مسجد صورت گرفته است حرمـت يـك روز                 در اعمال خشونت  
حتي افراد ضـدرژيم نيـز از       . اند، نزد افكار عمومي مورد پذيرش واقع شد         مقدس را نقض كرده   

مـال افراطـي    به هـر حـال اع     . زده شدند    متحير و شگفت   سوزي و شورش در روز عاشورا       آتش
مستمر، تيراندازي، غارت و تاراج، هر نوع احساس همدردي را كه وجود داشـت از بـين بـرده       

توضيح ديگر وقوع اين قضايا كه از قرار معلوم مقبوليت و پـذيرش وسـيعي هـم داشـته                   . است
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سوزيهاي روز دوشنبه توسط نيروهاي دولتي به عنـوان تـوجيهي بـراي             است اين است كه آتش    
يك قاضـي دادگـاه عـالي نيـز همـين اسـتنتاج را              .  متعاقب ارتش انجام گرفته است     خشونتهاي

 اعالم كرده است و حتي آنهـايي كـه سـابقاً هـم طرفـدار دولـت                  خطاب به وزارت دادگستري   
اكنـون در حالـت       هم نيز   اصفهان. كنند  اند مكرراً همين امر را به عنوان يك واقعيت بيان مي            بوده

آميـز در پـي حـوادث         يعني منتظر برخوردهاي خشونت   . برد  انتظار و اضطرابي سخت به سر مي      
 اهداف اصلي باشند و مخالفين از سالح رود كه ارتش و ساواك    انتظار مي  .باشد  هفته گذشته مي  

 راي افزايش حمايت از دولت در اصفهان      در هر حال فرصت ديگري ب     .  استفاده كنند  در اصفهان 
  .از دست رفته است و جبهه از قبل وسيع مخالفين تقويت شده است

  يگاف مك
  

  335سند شماره 
  1357 آذر 27 ـ 1978 دسامبر 18  

  )5شماره (اطالعات جاري بخش وابسته دريايي 
يلي آرام بود و فروشگاهها و بانكها مجدداً بـاز           دسامبر ايران خ   16در روز   : ـ وضعيت كلي  1
  .شدند
  .گونه تظاهراتي گزارش نشد  دسامبر هيچ16روز : ـ تظاهرات2
عقيده ما ايـن اسـت كـه        .  داشتيم دو مورد تلفن تهديدآميز در تهران     : ـ تهديدها و خطرات   3
  .اند شده هاي مذكور ضبط مي تلفن
  :ـ سياسي4

 گفتـه اسـت كـه اعليحـضرت بـه زودي يـك دولـت                 سـابق امينـي    وزير  نخست) الف(
 غيرنظامي را اعالم خواهد كرد، ولـي در ايـن كابينـه كـسي از اعـضاي جبهـه ملـي                    

  .عضويت نخواهد داشت
  .اند  دسامبر ادارات دولتي دوباره باز شده16ظاهراً در روز ) ب(

  :  ـ اقتصاد5
  .  مجدداً باز شدند و اصفهان دسامبر بانكها و فروشگاههاي تهران16 روز) الف(
گردند، توليد نفـت      گزارش شده كه كارگران نفت به تدريج سر كارهاي خود برمي          ) ب(

  .به ميزان نيم ميليون بشكه در روز افزايش يافته است
  . بازگشايي شدران دسامبر بازار ته16گزارش شده كه روز ) ج(

 مبني بر برگزاري عزاداري جهت تظاهركنندگاني كه خميني] امام[به دنبال اعالم :  ـ اخطار 6
در اول محرم با حكومت نظامي درگير شده بودند، سفارت اخطاري صادر كرد مبتني بر اينكـه                 

                                                                                      . مثل سابق ادامه يابداحتياط شود، ولي كار
  كالينز
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  336سند شماره 
  1357 آذر 27 ـ 1978 دسامبر 18  خيلي محرمانه

  .سي. رت امور خارجه، واشنگتن ديوزا: به   اصفهان،كنسولگري آمريكا: از
  روزي كه ارتش آشوب به پا كرد: آباد نجف: موضوع

 مـايلي غـرب     25كه شـهري در      (آباد  به دنبال گزارشات درگيريهاي گسترده نجف     : خالصه
 تحقيق از ايـن شـهر ديـداركرد و خرابـي و ويرانـي      مقامي از كنسولگري جهت   )  است اصفهان
  .پايان خالصه. اي را مشاهده كرد گسترده

  
  :آباد نجف

 مـايلي غـرب     25 هزار نفر است كـه در        65 شهري نيمه صنعتي با جمعيتي حدود        آباد  نجف
هاي زيادي كه در آنجا هـستند بـه عنـوان شـهري               يبه دليل وجود بهاي   .  قرار دارد  شهر اصفهان 
اخيراً بـه خـاطر حمايتهـاي    . افتد هاي مذهبي مكرراً اتفاق مي شود كه در آن درگيري     شناخته مي 
در نتيجـه گزارشـاتي كـه وجـود     . اش از گروههاي مخالف شاه معروف شـده اسـت         سرسختانه

در روزهاي هفتم تـا يـازدهم   مشكالت جدي را در منطقه در خالل عزاداري عاشوراي حسيني       
 ديـدار كـرده و      آبـاد   دسامبر به همراه داشته است، افسر گزارشگر ما در هفدهم دسامبر از نجف            

شنبه دوازده دسامبر به وسيله عناصر ارتش ايران به معني واقعي كلمه به               دريافت كه شهر در سه    
  .كشيده شده بود» صالبه«

هـايي كـه    ها و خانه از مغازه% 90 افسر گزارشگر ما برآورد كرد كه تا      در حين عبور از شهر،    
 مغازه  18هايشان شكسته شده بود و من خودم          در خيابانهاي اصلي شهر قرار داشتند تنها پنجره       

يك از آنها بانـك و يـا          هيچ. زا قرار گرفته بود را شمردم       و ساختمان كه مورد اصابت بمب آتش      
يكي از  . اهالي محل متفقاً خسارتهاي وارده را به ارتش نسبت دادند         . ندساختمانهاي دولتي نبود  

 140ساكنين كه حاضر شد ما را در شهر راهنمايي كند گفت كه در طول روز مزبـور سـربازها                    
به عالوه او ما را به يك خانه شخـصي  .  نفر ديگر را مجروح كردند200نفر را كشتند و حداقل     

 را بـه    صـاحبخانه زا اتومبيل     آنها ابتدا با بمب آتش    . گرفته بود برد  كه مورد هجوم سربازها قرار      
اش را خرد كرده و سپس به داخل خانـه رفتـه و همـه       هاي جلو خانه    آتش كشيده بودند، پنجره   

  .چيزهاي با ارزشي كه در آن بود به شكل منظمي نابود كردند
 مـشابه قـرار داده       خانه شخـصي را مـورد هجـوم        24راهنماي من گفت كه آنها در مجموع        

هايي كـه مـورد هجـوم و          هاي مجاور هم دست نخورده بودند و خانه         از آنجايي كه خانه   . بودند
غارت قرار گرفته بودند كامالً جدا از هم و پراكنده در خيابانهاي فرعي كوچـك قـرار داشـتند،                   

بـه دليـل   . ودنـد هاي غارت شده را از پيش به عنوان هدف انتخاب كرده ب ظاهراً آنها بويژه خانه  
كننـد    ها به پزشكاني تعلق داشت كه در بيمارستان دولتي محلي كـار مـي               نامشخصي اغلب خانه  

  . شدند ولي به عنوان حامي مخالفين شناخته مي
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اي كه شبيه خانه اول بـود هـدايت            راهنماي ما به منظور اثبات ادعايش ما را به دومين خانه          
زه به هـم ريختـه مبـدل شـده بـود كـه در آن بقايـاي                  خانه مذكور به چيزي شبيه يك مو      . كرد

هاي برنجي سوراخ سوراخ شده همچون غربال به وسيله گلوله و لوازم و اثاثيه خرد شده                  سيني
ايـن  (گفـت     كه مي ) به فارسي (اي    به معرض نمايش گذاشته شده بود و همراه با آن يك نوشته           

  . در و ديوار نوشته شده بودو همين طور شعارهاي ضدشاه كه بر) كار شاه كثيف است
  :نظريه

دليل آن معلوم .  قرباني يك حمله نظامي شده باشد آباد  توان گفت كه نجف     با كمي ترديد مي   
اي    مشاهده شد من هيچ حركتي يا فعاليت خرابكارانـه         در مقايسه با آنچه كه در اصفهان      . نيست

  ).به تلگرام هوايي مراجعه شود(ام  ديدهتوسط مخالفين به آن شدت ن
در حقيقت به جز دو مجسمه سرنگون شده و اثر سوختگي بر روي ديوار يك بانك، هـيچ                   

بدون در نظر گرفتن اينكه چه كسي حمله        . اثري از حمله به ساختمانهاي دولتي مشاهده نكردم       
دانند و در نتيجه ميزان مخالفتـشان بـا           ا مقصر مي  ها شاه ر    آبادي  را آغاز كرده، نجف    آباد  به نجف 

بينـي     پـيش  آبـاد   نتيجه بالقوه شومي كه بعـد از ايـن جريانـات در نجـف             . او افزايش يافته است   
بعـد  « هويدا بود، وي گفت      آباد  شود در اظهارات دوست ايراني من در جريان ديدار از نجف            مي

  ».، من معتقدم هر كاري كه مردم انجام دهند حق دارندآباد فاز حادثه نج
شـماري از تـوده       ، كامالً محتمل است كه تعداد بي      آباد  در نتيجه اقدامات شبيه حوادث نجف     

اند تـا       مردم حداقل به سمت موضعي كه پذيرش ضمني و حمايت از همراهان مبارزي كه آماده              
                                                                     .قدامات افراطي تروريستي دست بزنند كشانده شوندبه ا

  يگاف مك
  

  337سند شماره 
  1357 آذر 27 ـ 1978 دسامبر 18  خيلي محرمانه

  )تمام نسخ قبلي را نابود كنيد. اين يك نسخه تصحيح شده است(
   ـ با اولويتسي. ن دي واشنگت، امور خارجه وزارت: به12355  ـ تهران،فارت آمريكاس: از

  خاموشي برق به عنوان سالحي عليه رژيم: موضوع
تـرين شـكل سـالحي اسـت كـه       تـرين و جـامع   هاي شبانه برق قابل پيش بيني   ـ خاموشي 1

در طـول چنـد     . كننـد   نيروهاي ضدشاه براي نشان دادن مخالفت خود با رژيم از آن استفاده مي            
 بعـد از ظهـر      11:30 بعد از ظهر قطع و در سـاعت          8:30شب گذشته برق در تمام شهر ساعت        

 در اكثـر نقـاط      اين پديده قطع شبانه برق پس از يك دوره كوتاه توقف در تهران            . شد  وصل مي 
همـانطور كـه سـفارت قـبالً گـزارش داد ايـن             . كشور در طول دو ماه گذشته تكرار شده است        

هاي توليد و توزيع نيرو كـه         ها توسط تعدادي از كارگران كليدي در بعضي از كارخانه           خاموشي
كـه چنـين   ظاهراً دولت ايران معتقد اسـت  . شوند قابل شناسايي هستند به طور عمدي ايجاد مي 
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شود اقـدامات خـشن بـه منظـور خاتمـه             اي را تحمل كند زيرا تصور مي        طلبانه  اقدامات آشوب 
بخشيدن به اين كار موجب بروز خطر جدي اقدام به خرابكـاري خواهـد شـد كـه نـسبت بـه                      

دهنـده مـشكالت      تحوالت زير نشان  . هاي محدود شبانه خسارات بيشتري بدنبال دارد        خاموشي
  .باشد مي

 دسامبر يك مهندس مشاور آمريكايي به سـفير گـزارش داد كـه كـارگران ايرانـي        14ـ در   2
آنهـا  . اند  كنترل كامل نيروگاه را به دست گرفته    در خوزستان  شاغل در نيروگاه سد رضاشاه كبير     

ساس قرارداد با يـك شـركت       اي را كه بر ا      سرپرست كانادايي نيروگاه و ساير كارگران با تجربه       
كانادايي براي اداره نيروگاه و آموزش كارگران به منظور در دست گرفتن كارها در آنجا حضور                

در طول چند هفته گذشته كادر ايراني نيروگاه به صورت گاه به گاه و به               . اند  داشتند بيرون كرده  
ر تـوربين در حـال كـار    طور عمدي و ناگهاني با از كار انداختن يا كاهش شديد خروجي چهـا   

 1000در موارد بسياري در شرايطي كـه نيروگـاه بـا ظرفيـت كامـل       . اند  توليد برق را قطع كرده    
با توجه به اينكـه ايـن   . دادند كرد خروجي آن را تا حد چند مگاوات كاهش مي          مگاوات كار مي  

  .تواند گسترده باشد سد به شبكه ملي متصل است تأثير قطع برق مي
تواند بـه تجهيـزات خـسارت           ظهارنظر كرد كه تغيير ناگهاني به اين صورت مي        ـ مهندس ا  3

هاي آبگيري سـد را نيـز         بزند اما نگراني اصلي وي اين است كه كارگران نيروگاه كنترل دريچه           
ها براي كنترل جريانهاي سيالبي اهميـت حيـاتي دارد و بايـستي بـا         اين دريچه . در دست دارند  

وي در مـورد اينكـه      . ه قرار گيرند تا به سد خسارت مهمي وارد نـشود          دقت بسيار مورد استفاد   
هنگـامي كـه وي   . آيا كارگران دستورات مربوطه را به دقت به كـار ببرنـد اظهـار ترديـد نمـود            

ابراز نمود رئيس سـازمان آب      ) مسئولين آب و برق خوزستان    (نگراني خود را به متصديان سد       
 اظهار داشت وي هيچ كنترلي بركارگران ندارد و توصيه كرد كه موضوع را بـه                و برق خوزستان  

  . در تهران برسانماطالع مقامات وزارت نيرو
هـاي    هاي دولت بر شرايط خاموشـي       ـ مشخص است كه تصميمي مبني بر اعمال خواسته        4

هـاي ناشـي از آن را بـا           وي مسئله سرايت قطع برق و خاموشـي       . اينجا هنوز معلوم نشده است    
) محفـوظ بمانـد    ( و آلكس علمـزاده     توانير املمديرع) محفوظ بماند  (احمدعلي صادق وزيري  

 مسئول احداث نيروگـاه و      توانير. و قرار داد   مورد بحث و گفتگ    مشاور مديرعامل شركت مهاب   
هاي توليـد      نيز مسئول طراحي و مهندسي سيستم      باشد و شركت مهاب     تجهيزات انتقال نيرو مي   

هـر دو شـركت از      . نيروي محلي منجمله نيروگاههاي آبي و همچنين طرحهـاي آبيـاري اسـت            
  .باشند  ميتابعين وزارت نيرو

 مگاوات نياز مـصرفي     900 نيروگاه برق وجود دارد كه تقريباً نيمي از          6 ـ در منطقه تهران   5
 مگاوات باقيمانده عمدتاً توسط دو سد اصلي مربوط به سـازمان آب             450. كند  شهر را توليد مي   
  و سـد محمدرضـا شـاه پهلـوي         وگاه هزار مگاواتي سد رضاشاه كبير      يعني نير  و برق خوزستان  

 مگاوات برق براي شهرهاي اصلي جنـوب كـشور و           1500اين دو سد در جمع      . شود  تأمين مي 
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  .كنند   توليد ميتهران
 200ر نفر را در نيروگاهها و سيستم توزيع خود استخدام كرده است كه               تقريباً هزا  ـ توانير 6

آالت و تجهيزاتي كه براي اقدامات خرابكارانـه مناسـب هـستند دسترسـي                تن از آنها به ماشين    
اين كارمندان حداقل توسط مقامات بـراي انجـام چنـين كـاري مناسـب تـشخيص داده                  . دارند
و كارهـاي مربـوط بـه آنهـا         )  بوده است  در اختيار ساواك  و اطالعات بيوگرافيك آنها     (اند    شده

ما در مورد   . كاران مستقل در آن نقشي ندارند       شود و مقاطعه    توسط گروههاي كوچكي انجام مي    
 سئوال كرديم و خاطرنشان نموديم كـه        هاي شبانه در تهران     داليل مجاز شمردن انجام خاموشي    

 در مـورد    وزيـري . دولت براي ممانعـت از تكـرار چنـين عملـي ضـرورت دارد             اقدام قاطعانه   
جويانه از نوع خرابكاري در تجهيزات نيروگاههـا توسـط بخـشي از يـك هـزار                   اقدامات تالفي 

 با جديت گفت دولت نيز از اين به ستوه          كارمند خود ابراز نگراني كرد و در عين حال علمزاده         
هـايي كـه توسـط        عقيده بر اين است كه خاموشي     . برد  درآوردن شبانه شهروندان تهراني نفع مي     

شود ساير كشورها و شايد اكثريت ايرانيـان بـه اصـطالح خـاموش را                 عناصر ناراضي ايجاد مي   
باشـد تـا از      متقاعد كند كه براي كنترل اين مناطق و جامعه حكومت نظامي فعلي مورد نياز مـي               

به اين معني كه در شـرايطي كـه حـق اكثريـت بـراي داشـتن خـدمات                   . يت نمايد اكثريت حما 
نظـم و   «شـود بحـث اعمـال         عمومي ضروري نظير برق هر شب توسط اقليتي ناديده گرفته مي          

  .شود تر مي متقاعد كننده» قانون
نمايد و بـسياري      هاي منظم هر شب كه چنين كاري را مجاز مي           پذيرش خاموشي : نظريهـ  7

اين مسئله حتي براي ايرانيان مطلعـي       . كننده است    قبل از آن خبر دارند براي ما گيج        يك ساعت 
توانند باور كنند كه دولت بدون هـيچ          بسياري از افراد نمي   . باشد  آور مي    نيز حيرت  نظير علمزاده 
مـسئله  . داي كنترل خود را بر ارائه خدمات و وظايف عمومي از دسـت داده باشـ                 اقدام پوشيده 

. دهـد   فوق عمق مشكل دولت ايران را در كنترل شورش گسترده كارمندان خـودش نـشان مـي                
هـاي توليـد و       توليد و توزيع نيروي برق در دست كاركنان نسبتاً محدودي است كه در كارخانه             

يـا  (خود كارگران   . كنند و به سهولت قابل شناسايي هستند        ايستگاههاي توزيع محدودي كار مي    
در مـورد نيروگـاه رضاشـاه       . توان به سادگي جابجا كـرد       را مي ) ص رهبران اصلي آنها   به خصو 

جويانه محافظـت     ، در صورت لزوم كادر كانادايي مشروط بر اينكه در مقابل اقدامات تالفي            كبير
نيروگاههـاي ايـران را   توان اكثر  عليرغم سهولت نسبي كه مي. توانند آنجا را اداره كنند     شوند مي 

كـارگران  . اداره نمود، دولت ايران نخواسته است با قاطعيت عليـه ايـن ناراضـيان اقـدام نمايـد                 
ناراضي نيز شايد در پاسخ به اين بازگذاشتن دستشان براي قطع برق و نمـايش دادن نارضـايتي     

اگـر  . ماينـد اند در درازمدت و يا بـه هنگـام نيـاز شـديد صـنايع بـرق را قطـع ن                      خود نخواسته 
آميـز را     هاي اعتـراض    ي مصمم باشد كه كنترل را به دست گرفته و خاموشي          وزير ازهار   نخست

ايـن كـار احتمـاالً مـستلزم اخـراج          . خاتمه بخشد، ناچاراً بايستي با اين مسئله نيز مواجه شـود          
  وليوان                                             س                      .باشد كارگران اعتصابي و متمردين مي
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  338سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 آذر 28 ـ 1978 دسامبر 19  6846 0592 78: شماره گزارش

  سي.  دياشنگتن و،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  خالصه وضعيت ايران: عنوان

اين گزارش شامل اطالعـاتي در رابطـه بـا اوضـاع ايـران از      ) بندي بدون طبقه (خالصه  ـ  16
  . باشد  مي78 دسامبر 19 به وقت محلي 12عت  دسامبر تا سا18 به وقت محلي 12ساعت 
  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (ـ جزييات22

  :الف ـ عمومي
هـاي    در اكثر منـاطق سـنتي مغـازه       . نتايج دعوت به اعتصاب ديروز مبهم و نامشخص است        

تأثير فرهنگ غرب هـستند       ه بيشتر تحت  كوچك تقريباً به طور كامل بسته بودند و در مناطقي ك          
ها تـا نيمـه پـايين         هاي بسياري از مغازه     به هرحال كركره  . ها باز بودند     درصد از مغازه   50حدود  

گرفت و يا مشتريان مجبور بودند خم  روها انجام مي   خريد و فروش يا در پياده     . كشيده شده بود  
انـد،      كاركنان كمتري مـشغول كـار بـوده       هر چند گزارش شده كه      . ها شوند   گردند و وارد مغازه   

شـركت  . تعـدادي از بانكهـا مـدت كمـي از صـبح بـاز بودنـد               . توليد نفت افزايش يافته اسـت     
كاركنان دولـت در ادارات     . به فعاليتهاي خود ادامه داد    ) به دنبال وقفه كوتاهي    (هواپيمايي ايران 

صـاحبخانه وابـسته    (يـك منبـع خبـر       . در سطح پاييني باقي ماند    حاضر شدند ولي كارايي آنها      
به مأمور گزارشگر گفت كـه مهندسـان و مـديرعامل در دفتـر وي در                ) نظامي در نيروي زميني   
وي اظهار داشت كـه همـه بـيش از          .  حال و حوصله كار كردن نداشتند      شركت ملي نفت ايران   
باشـند   ي موجود، وخامت اوضاع مالي خويش و حتي سالمت خود مـي حد نگران اوضاع سياس  

اكثريت كاركنان نه به داليل سياسي، بلكـه صـرفاً بـه            . به طوري كه توجهي به كار كردن ندارند       
منبع همچنين اظهار داشت كه هر چنـد بـه تمـام            . اند  خاطر اوضاع موجود، دست از كار كشيده      

. كـرد   كس كار نمي    برگردند، ولي به علت عدم نظارت هيچ      كاركنان گفته شده بود كه به سر كار         
. ترافيـك سـنگين اسـت     . برد  رسد كه شهر بار ديگر در حالت عادي به سر مي            امروز به نظر مي   

 انجـام   شركت هواپيمايي ملـي ايـران     . ها باز و كسب و كار رونق دارد         مغازه. مدارس باز هستند  
بنـدي     روال عـادي دارد بـه جـز در مـورد سـهميه             و فعاليتها در فرودگاه مهرآباد    كند    وظيفه مي 

  .سوخت و امور گمركي
  . باز استاز بازار اصلي تهران% 40دهد كه حدود    نظامي گزارش ميهيأتمركز اطالعاتي 

  :ب ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي و ضدبيگانه
تمـام ايـن سـه      . ره يك مورد عمليات و سه مورد تهديد گزارش شده اسـت           در طي اين دو   

تنهـا  .  ترك نماينـد 79 ژانويه 1مورد تهديد تلفني بوده و به آمريكاييان گفته شده كه ايران را تا         
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يكـي از   . رسيد كه از نوار ضبط استفاده شـده اسـت           در يك مورد از تهديدات تلفني به نظر مي        
گرفت كه دو سال پيش ايران را ترك كرده بود             از آمريكايياني را مي    گيرندگان سراغ يكي    تماس

عمليـات  . كه نشانگر اين است كه احتماالً از دفترچه تلفن قديمي شركت استفاده كـرده اسـت               
.  بود  در جنوب تهران   مذكور مربوط به سنگ پراندن به اتوبوسهاي شركت هواپيماسازي الكهيد         

اين عمل اين بار به فاصله چند عمارت از همان محلي كه در نوامبر به طرف آنها سنگ پرتـاب      
طبق گزارش در اين حادثه كسي آسيب نديده و تنهـا خـسارات جزئـي    . شده بود، انجام گرفت  

  .وارد شده است
  :ج ـ فعاليتهاي موافق و مخالف شاه
بـسياري از   .  براي اعتصاب شـده بـود كـامالً مـؤثر نبـود            دعوتي كه ديروز از جانب خميني     

هـاي خـود را بـاز     ها و شركتهايي كه صبح امروز باز بودند، ظهر بستند و بعد از ظهر مغازه    مغاز
د و نفت، آبا باشند نظير خيابان سلطنت تأثير فرهنگ غرب مي  به جز در مناطقي كه تحت     . نكردند

گزارش . كردند  اغلب كارمندان در ادارات دولتي بر سر كارهاي خود حاضر شدند ولي كار نمي             
 دسـت از      در يك حركت طرفدارانه از اعتصاب،      شده است كه خلبانان شركت هواپيمايي ايران      

 دو ساعت بعد پديدار گـشتند آنهـا مجـدداً        كار كشيدند ولي موقعي كه واحدهاي نظامي حدود       
 2:30حـدود سـاعت     . اند    كاركنان پست و مخابرات به اعتصاب ادامه داده       . مشغول به كار شدند   

نفت سفيد، كه اكثـر ايرانيـان در        .  برق آمد  10مجدداً برق در اكثر نقاط شهر قطع شد و ساعت           
بار ديگـر صـفهاي     .  بسيار كمياب است   كنند،  بخاري براي گرم كردن منازلشان از آن استفاده مي        

  .شود طوالني در تمام مراكز توزيع نفت و بنزين مشاهده مي
 سـاعت   24اكنـون در تمـام طـول          هـم ) نفت مصرفي سيستمهاي حرارت مركزي    (گازوئيل  

 1 ديشب و    11مأمور گزارشگر سفارت در ساعت      . شود  توسط شركتهاي بزرگ تحويل داده مي     
  .فته استامروز گازوئيل تحويل گر

كاميونهاي مخصوص تحويل گازوئيل كارت تردد در زمان منع عبور و مرور داشتند و آنهـا                
  .كنند گفتند كه در تمام طول شب كار مي مي

دهد كـه شـب گذشـته مجـدداً چنـدين نفـر در                وابسته نظامي در نيروي هوايي گزارش مي      
 ارش راديو تلويزيون ملي ايران    طبق گز . دادند    اش شعارهاي مذهبي مي     بامهاي مجاور خانه    پشت

بـراي  (باشـد     حالت عـادي آن مـي      3/1توليد نفت مجدداً در حال افزايش است و اكنون حدود           
  ) بيشتر به گزارش بخش اقتصادي سفارت رجوع شودجزييات
  : مربوط به اقدامات امنيتيمسايلد ـ 

اي كـه از       تعدادي از واحدهاي سربازان وظيفـه      جايگزين)  جوخه 2حدود  (ديروز چتربازان   
 از زمـاني كـه      به همان گونه كه از سفارت عراق      . كردند، شدند   ها و غيره حفاظت مي      سفارتخانه

 بعـد از ظهـر      4شـود، در سـاعت         از خاك آن كشور تبعيد شده به خوبي حفاظـت مـي            خميني
امروز به هر حال ما مجـدداً نيروهـاي سـرباز           .  آمدند ربازان براي حفاظت به سفارت آمريكا     چت
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مأمور گزارشگر سـفارت كـه شـاهد ورود         . در جلوي سفارت داشتيم   )  جوخه 1حدود  (وظيفه  
  :اين گروه جديد بود متعجب گرديد چون

. كننـد     دانستند از كجا حفاظـت مـي          د نمي اي كه در خودروها مستقر بودن       ـ سربازان وظيفه  1
آنها از دربان سفارت سئوال كردند كه آيا اينجا يك مركز پلـيس اسـت و او در جـواب                    
گفته بود كه نه، اينجا سفارت است ولي مشخص نكرده بود كـه سـفارت كـدام كـشور                   

  .است
هايـشان  دار مسئول و سه پليسي كه در محل حـضور داشـتند بـر كمربند                  ـ همچنين درجه  2

  .شد ولي تمام سربازان ماسك گاز داشتند ماسك گاز ديده نمي
  :ـ فعاليتهاي خارج از تهران  ه
.  ارزيـابي نمـود     را در اين مقطع زماني از تهـران        مشكل است كه بتوان موقعيت تبريز     : ـ تبريز 1

  :بسته دفاعي گزارشات ذيل را دريافت داشته است ساعت گذشته دفتر وا4طي 
شود    چنين ادعا مي   دهد كه طي تظاهرات ديروز تبريز         سي گزارش مي   بي  خبرگزاري بي ) الف

  .اند  كه سربازان از دستور فرماندهان سرپيچي كرده
  : دسامبر گزارش داد19  به وقت محلي روز11 در حدود ساعت 0008منبع ) ب

صـداي  .  شـب ادامـه داشـت      7:30 تـا    12 از سـاعت     ـ تظاهرات ديروز در مركز شـهر تبريـز        1
 نفر از ژاندارمري، يـك اسـتوار ارتـش و    2دارد كه    منبع اظهار مي  . اي هم به گوش نرسيد      گلوله

  . اند  از غيرنظاميان احتماالً كشته شده» تعدادي«
 در حـال    78 دسامبر   19 به وقت محلي در      10:30رات در مركز شهر در ساعت       ـ دومين تظاه  2

  .كردند گيري بود و هليكوپترها بر فراز آن پرواز مي شكل
 كه بـا مجريـان   0008 يك منبع فرعي 78 دسامبر 19 به وقت محلي روز 12ج ـ در ساعت  

  : فاش ساخت صحبت كرده بود اطالعات ذيل راحكومت نظامي در تبريز
ـ تظاهرات ديروز در طرفداري از شاه بود و تظاهركنندگان به سرهنگ مسئول واحـدهاي               1

گزارشـات مربـوط بـه      .  شهروند زخمي شـدند    2. بوسيدند  دادند و آنها را مي        نظامي شيريني مي  
به تمام كاركنان غيرنظامي نيز حقـوق       . اند دروغ بوده است       اينكه سربازان حقوق دريافت نكرده    

پرداخت شده و به آنها گفته شده است كه در صورتي كه سـر كارهايـشان بـاز نگردنـد ديگـر                      
  .حقوقي دريافت نخواهند كرد

 تشكيل شده بود در هم شكـسته شـد و اوضـاع             ـ تجمعاتي كه امروز صبح در مركز تبريز       2
  .اكنون آرام است هم

هـا در ديگرشـهرها       مسلح و كنسولگري  ـ فقدان گزارش از تيمهاي آموزشي فني نيروهاي         3
  .نشانگر آن است كه اوضاع در بقيه كشور آرام بوده است

  )گانخيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگان(:  تهيه كنندهاتنظري
بـه  . بازد  رنگ مياگر شهرها چهره آرام خود را همچنان حفظ نمايند تشنجات دوره عاشورا           
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ر يك سازش موقت بين رژيم موجود و نيروهاي مخالف بايستي بـه زودي              هر حال پيشرفت د   
در غير اين صورت ممكن است شاه براي قوام مجدد بخشيدن به ماشين اقتـصادي               . انجام شود 

در اوضاع فعلي چنين اقداماتي نه تنها مخالفـت مردمـي زيـادي را              . متوسل به اعمال زور گردد    
  .شود درازمدت نيز بسيار ضعيف ارزيابي ميدربر دارد بلكه شانس موفقيت آن در 
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  1357 آذر 28 ـ 1978 دسامبر 19  خيلي محرمانه
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12404 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   دسامبر19 امنيتي، گزارش سياسي ـ: موضوع
بـه جـز قطـع    .  و بسياري از شهرهاي ديگر شب گذشته و امروز صبح آرام بودنـد         ـ تهران 1

 روز باز و سپس بعـد از  20بازار براي اولين بار پس از    . اي در پايتخت رخ نداد      برق هيچ حادثه  
  ).ين طرفدار خمينياز قرار معلوم بر اساس دستورات متعصب: نظريه. (يك ساعت بسته شد

يـك اتومبيـل    . دهـد    از تنشهاي مداوم اما بدون درگيري گزارش مي        ـ كنسولگري اصفهان  2
  .به آتش كشيده شد) مربوط به شركت بل هليكوپتر(آمريكايي 

هـا بـسته      ديروز تقريباً تمام مغازه   . دهد   خبر از آرامش عمومي شهر مي      ـ كنسولگري شيراز  3
ناآرامي در دانشكده پزشكي دانـشگاه شـيراز        . اند  بودند ولي امروز آنها به انضمام بازار باز كرده        

به طوري كه از اوايل بعد از ظهر واحدهاي نظامي در بيرون محوطه دانشگاه تجمـع                . ادامه دارد 
شاه بايد خودكـشي    «در همان حال دانشجويان در داخل دانشگاه با سر دادن شعارهاي            . اند  كرده
  . كنند تظاهرات مي» كند

ـ تبريز كانون و مركز ناآراميها شده است و مطمئناً ديروز بعد از ظهر تظاهراتي همـراه بـا                   4
اي از    كه بخش عمده  تيراندازي و با برجاي گذاشتن تعدادي مجروح انجام شده ولي كنسول ما             

روز را صرف بررسي و تحقيق روي حادثه ديروز كرده است هنوز قادر به تأييد بر جاي ماندن                  
ديروز گزارشي مبني بر وقوع شورش و تمردي وسيع همراه با درگيري خياباني  . اي نيست   كشته

ن گزارشـي حتـي عنـوا     . در ميان نظاميان و بر جاي ماندن تلفات سنگين به سرعت پخش شـد             
  .كرد كه يك تيپ تانك، دست به تمرد و شورش زده است مي

شب گذشته خبـري  ) خواند  اكنون آن را راديوي استعماري مي  كه دولت هم(سي  بي راديو بي 
وزارت . انـد    از اجراي دسـتورات سـرپيچي كـرده        منعكس كرد مبني بر اينكه سربازان در تبريز       

هاي عادي، جهت انعكاس تحليل و تفسير رسمي، تكذيب نامه   بالفاصله با قطع برنامهعاتاطال
 با بيان اين مطلـب كـه حكومـت نظـامي حادثـه        سي  بي  امروز صبح بِي  . شديداللحني منتشر كرد  

 آن را تكذيب    رت اطالعات كه حداقل اين مطلب اشتباه است وزا      (مزبور را تكذيب كرده است      
فـان دسـت بـه      لرسد كه سربازان به طـور جـدي در حمايـت از مخا              اما به نظر مي   ) كرده است 

 قضيه را مورد تحقيق قرار داده و معتقـد اسـت اظهـارات              كنسول تبريز . اند  شورش و تمرد زده   
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ادعاهاي هـر دو طـرف      . زارشات و اخبار مطبوعات   تر است تا گ     دولت ايران به واقعيت نزديك    
اي از غيرنظاميان به سربازان تحت فرماندهي يـك           شود كه در جريان آن عده       اي مي   شامل حادثه 

گويـد    دولت مـي  . كنند  شوند و سرانجام بين آنها چاي و خوراكي توزيع مي           سرهنگ نزديك مي  
انـد كـه بـا سـربازان      رادي مخالف شاه بوده   گويند اف   اينها افرادي طرفدار شاه بودند، مخالفان مي      

. دست برادري دادند و سرهنگ را به عنوان مظهر وحدت بر دوش خود در اطراف حمل كردند               
بنابر گفتگوهاي انجام شده با رابطين موثق، كنسول تبريز نـسبت بـه موضـوع درگيـري بـزرگ                   

دهنـد كـه بخـش عمـده           گـزارش مـي    منابع نظامي اياالت متحـده    . كند  خياباني اظهار ترديد مي   
اند و به همين دليل است كه اينچنين با سربازان خـوب برخـورد                تظاهركنندگان حامي شاه بوده   

كنـد خيلـي زود از تمـام مـوارد گذشـته              مقام ارشد گارد شاهنـشاهي كـه اظهـار مـي          . اند    كرده
 به وقـوع    ز هيچ تمردي در تبريز    نافرمانيهاي ميان سربازان خبردار شده است، مدعي است ديرو        

  . اند نپيوسته است و اگر هم چنين بوده مطمئناً سربازان به روي يكديگر آتش نگشوده
 به سفير خود گزارش كرده است كه درگيري جدي به            در تبريز  از طرف ديگر كنسول تركيه    

: نظريـه . (انـد    سربازان مجدداً از فرمان تيراندازي امتناع كرده       وقوع پيوسته و در پي آن بعضي از       
  ).ما تحقيقات در زمينه روشن شدن اين قضيه را شديداً ادامه خواهيم داد

منابع و مجـاري نظـامي      .  حاكي از ناآرامي جديد است     ـ گزارشهاي واصله امروز از تبريز      5
  .دهند  نفري ضدشاه و برخي از تيراندازيها گزارش مي2000ز تجمع حدوداً  ااياالت متحده

مـسلمانان كارخانـه قنـد      . رسـد    به دست ما مي     گزارشهايي از افزايش فعاليت ضدبهايي     -6
 را  ايياند و كاركنان بهـ      اشغال كرده ) واقع در شمال شرقي ايران     (متعلق به بهاييان را در شيروان     

ارتش اعـالم كـرده     . اند   خانواده بهايي در اثر اقدام مزبور صدمه ديده        27. اند    به زور بيرون كرده   
  سوليوان                                                                      .تواند بكند است كه هيچ كاري نمي

  
  340سند شماره 

  1357 آذر 28 ـ 1978 دسامبر 19  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  319157 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 19، 49گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
 هـيچ   در تهران .  بودند ـ تهران و بسياري از شهرهاي ديگر شب گذشته و امروز صبح آرام            1
و امروز صبح بازار به مدت يـك سـاعت          . اي به جز خاموشي طبق روال معمول رخ نداد          حادثه

  . روز گذشته باز شد20براي اولين بار در طي 
 هنوز متشنج اسـت ولـي هـيچ درگيـري و زد و خـوردي رخ نـداده، اگـر چـه                       ـ اصفهان 2

ها به     به طور كلي آرام است و مغازه       شيراز. به يك آمريكايي به آتش كشيده شد      اتومبيلي متعلق   
ناآرامي در دانشكده پزشكي ادامه دارد ولي دانشجويان تظاهركننده در          . اند  انضمام بازار باز شده   

  .داخل محوطه دانشگاه هستند
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مراه با تيراندازي و بر جاي گذاشتن مجـروح         كه ه ( با وقوع تظاهرات روز گذشته       ـ تبريز 3
توانـد بـر جـاي مانـدن           نمـي  كنسول ما در تبريز   . و ناآرامي جديد امروز يك استثناء است      ) بود

اي را در جريان فعاليتهاي ديروز تأييد و تصديق كند و متعاقب تحقيقات قابـل مالحظـه،                   كشته
بازان اغراق شده اسـت و ادعـاي دولـت بـه واقعيـت              معتقد است در اخبار مربوط به تمرد سر       

 يك درگيري جدي را و اينكه متعاقباً برخي از سربازان           به هر حال كنسول تركيه    . نزديكتر است 
  .اند، گزارش كرده است از دستور تيراندازي سرپيچي كرده

اي در    ارخانـه  در حال حاضر گزارشـهايي مبنـي بـر افـزايش فعاليتهـاي ضـدبهايي در ك                 -4
اند، در دسـت      جايي كه كاركنان بهايي به زور اخراج شده       ) واقع در شمال شرقي ايران     (شيروان
  .تواند بكند كاري نمي گويد كه هيچ ارتش مي. اند  خانواده بهايي قرباني اين اقدام شده27. است
 دهـد كـه شـاه از غالمحـسين صـديقي            مـي  ، خبر از اين   ـ گزارش مأمور سفارت از تهران     5

خبر مزبـور   . ، خواسته است كه يك دولت جديد تشكيل دهد        وزير پيشين مصدق    معاون نخست 
 در  كننـد كـه آقـاي صـديقي         آنها اظهـار مـي    .  بوده است  از طرف منابع نزديك به آقاي صديقي      

  .عرض دو هفته پاسخ خواهد داد
. رسـد   ميليون بـشكه در روز مـي  45/3 هزار بشكه زيادتر از ديروز به 850 توليد نفت با     -6

  .وضعيت پااليش نفت براي داخل تغييري نكرده است
  ونس
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  خيلي محرمانه
  1357 آذر 29 ـ 1978ر  دسامب20  6 846 0597 78: شماره گزارش

  .سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  78 دسامبر 19 ـ 20وضعيت ايران : عنوان

اين گـزارش اطالعـات مربـوط بـه وضـعيت در ايـران از               ) : بندي  طبقهبدون  (خالصه  ـ  16
  .دهد ، به وقت محلي را ارائه مي78 بيستم دسامبر 12 نوزدهم دسامبر تا 12ساعت 
  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (ـ جزييات22
  : ـ عمومي الف

بهبود بخش اقتـصاد در     . شب گذشته نيز طبق معمول برق قطع شد       . ست آرام ا  اوضاع تهران 
. سطح پاييني بوده، و هر چند كه توليد نفت افزايش يافته، لكن ظرفيت تصفيه هنوز پايين است                

 وابـسته نيـروي هـوايي    6846659678براي آگاهي بيشتر در مورد سوخت به گـزارش شـماره         
در طول دوره يادشده رويداد مهمي از ساير شهرسـتانها گـزارش نـشده              . جعه نماييد  مرا آمريكا
  . است
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  : ب ـ فعاليتهاي ضدخارجي ـ ضدآمريكايي
 مورد تهديد، يك مورد مظنون و يك مورد تعقيب و مراقبـت     3در طول دوره مذكور به جز       

  .بار خبري نبود از اعمال خشونت
د بـه اقامتگـاه امريكاييـان مبنـي بـر تهديـد بـه قتـل         تهديدها عبارت بودند از تلفنهاي مجد   

يك مورد تعقيـب و مراقبـت تأييـد شـده در مـورد يـك                . اشخاص در صورت عدم ترك ايران     
نظر بوده و بـه هنگـام برگـشت از كـار مـصرانه                سرگرد نيروي هوايي بود كه اقامتگاهش تحت      

 ويـژه نيـروي هـوايي،    جهت تفصيالت بيشتر به گزارش دفتر تحقيقـات   . (شده است   تعقيب مي 
مورد ديگر تعقيـب، همـسر يـك سـرهنگ نيـروي هـوايي بـوده كـه توسـط دو                     ). رجوع شود 

او كوشيد تا خـود را از شـر آنـان           . موتورسوار مجهز به ماسك اسكي مورد تعقيب قرار گرفت        
. و موقعي كه با ماشينش به سـمت كالنتـري محـل رفـت، آنـان ناپديـد شـدند                   . خالص نمايد 

كوشـشهاي  » عاشـورا «چـون در روز     . و مراقبتها به دقت مخـابره خواهـد شـد         گزارش تعقيب   
تروريستها جهت ايجاد خشونت عقيم مانده، احتمال ترور يك يا چند تـن از آمريكاييـان و يـا                   

  .خارجيها دور از ذهن نيست
  :ـ فعاليتهاي موافق و مخالف شاه ج

ور و مرور، كسب و كار و سيماي ظاهري شهر      در حال حاضر عب   .  آرام است  بار ديگر تهران  
اي رسيده كه به سختي  اما ماشين دولت و اقتصاد كشور به مرحله. به حالت عادي برگشته است    

المللـي    قادر به تأمين كاالهاي اساسي و خدمات موردنياز مصرف داخلي است و اين اعتبار بين              
 و بانكداري جهاني از بين برده اسـت  هاي كليدي نظير بخش نفت، گاز طبيعي  رژيم را در زمينه   

 اخيـر سـفارت در مـورد اقتـصاد،      12351 و   13349 ،   12316رجوع شود به گزارشات شماره      (
كارمندان بانـك، كـارگران نفـت،       : يعني  (اگر شورش اخير تكنوكراتها     ). نفت و اوضاع سياسي   

 بـه زودي موجـب   ادامـه يابـد،  ) هاي برق، كارگران گاز و ساير متخصصين سطح بـاال      تكنيسين
دولـت ايـران   . چيزي خواهد شد كه اقدامات خياباني چند روز گذشته نتوانسته بدان دست يابد    

به واسطه ترس از خرابيهاي بيشتر، مايل نيست كه در مورد كارگران شركت برق و يا قسمتهاي                 
 سـاعت   13شب گذشته قسمتهاي مهمي از شـهر تهـران بـه مـدت              . ديگر متوسل به زور گردد    

  .ايم  شب گذشته در منطقه خود شاهد آن بوده22ما نيز در طول . د قطع بودشاه
نفسه چيزي جز ايجاد دردسـر جزئـي و جلـوگيري از پخـش                البته قطع برق اين چنيني، في     

 شب نيست، اما اين حقيقت كه دولـت حتـي قـادر بـه كنتـرل امـور           8:30اخبار فارسي ساعت    
درك ايـن واقعيـت كـه ايـران         . سراسري آن است  صنعت مهمي چون برق نيست، بيانگر تزلزل        

كننـدگان    كنـد كـه بتوانـد شـركت         داراي تكنسين كافي نيست، اين اختيار را از رژيم سلب مـي           
جريان اخير را اخراج نمايد؛ و در ثاني اگر رژيم بخواهد از كارگران خـارجي اسـتفاده نمايـد،                   

ت و از طرف ديگر بر اين ادعاي اين عمل از طرفي نشانه اعتراف به شكست از جانب رژيم اس          
اما به نقل از    . گذارد  مخالفين كه شاه بدون قدرت خارجي قادر به ادامه حيات نيست، صحه مي            
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شود كه يك شركت آلماني درخواسـت اخيـر دولـت مبنـي بـر اداره كـردن                    گزارشات ادعا مي  
ين است كـه حـداقل تعـدادي از شـركتهاي        را نپذيرفته است، و اين نكته بيانگر ا        شركت توانير 

  .كنند كه احتمال بالقوه زيان و ضرر بيش از منفعت است خارجي، احساس مي
  :ـ اقدامات و مشكالت امنيتي  د

و هـيچ  . نماينـد  مقامات حكومت نظامي پستهاي عادي خويش را در سراسر شهر ابقـاء مـي       
نـده بـراي نيروهـاي مـسلح ايـران          مشكل اساسي در آي   . تغيير چشمگيري به وجود نيامده است     

باشد و گزارشات     مجلس در حال حاضر مرجع تصويب كننده مي       . تغيير در بودجه نظامي است    
. بـا هـم مبـارزه خواهنـد كـرد         ) بودجـه (حاكي از آن است كه نمايندگان بر سر هر بند از رقم             

  )اي است وابسته نظامي مشغول آماده كردن نمونه گزارش اطالعاتي جداگانه(
  : ـ فعاليتها در خارج تهران ه
 جهـت   گزارشات صبح امـروز حـاكي اسـت كـه پزشـكان بيمارسـتانهاي تبريـز               :  تبريز -1

  و يـا احتمـاالً تهـران       ، مـشهد  شود در شهرهاي اصفهان     همبستگي با ساير پزشكاني كه ادعا مي      
انـد، دسـت بـه     براي تحويل بيماران خويش به مقامات حكومت نظامي تحت فشار قرار گرفتـه  

  .اند اعتصاب زده
احتماالً يكي از كاركنان    ( دالر يك آلماني     000/400گزارش شده كه ديروز مبلغ      : ـ بوشهر 2

معلـوم  . مـورد دسـتبرد قـرار گرفـت       ) كند   كار مي  شركت ساختماني كه در نيروگاه برق بوشهر      
  .نيست كه اين مبلغ، حقوق پرداختي كاركنان شركت بوده و يا چيز ديگر

ً در آرامــــش بــــسر ـ فقدان اخبار از شهرهاي ديگر بيانگر آن است كه اين شهرها ظاهرا3
  .برند مي

  )گانخيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگان: ( تهيه كنندهنظريات
هر چند كه وضعيت عمومي تثبيت يافته، لكن مشكالت اقتصادي رژيم و احتمال گـسترش               
فعاليتهاي ضدآمريكايي تروريستها، در حال حاضر امكان هرگونه خوشبيني را با مشكل مواجـه              

   .سازد مي
  

  342سند شماره 
  1357 آذر 29 ـ 1978 دسامبر 20  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  320264 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 20 ، 50گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

در تهـران  .  و ديگر شهرهاي بزرگ ديشب و امروز صـبح در آرامـش بـسر بردنـد              ـ تهران 1
طبق معمول سراسر شب گذشته بـرق قطـع         .  هستند هاي اطراف بازار باز     ها منجمله مغازه      مغازه

  .بود و در چندين تماس تلفني آمريكاييان مورد تهديد قرار گرفتند
در . شـد  ها باز بودند و ديشب صداي تيراندازي شنيده مي  بازار و اغلب مغازهـ در اصفهان  2
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 حـاكم بـود و فقـط        مين وضعيت ديـروز در تبريـز      ه. هاي ديگر باز هستند        بازار و مغازه   شيراز
  .هاي داخل بازار بسته بود مغازه
 دست به اعتـصاب   پزشكان در اعتراض به كشتار اخير چندين پزشك در مشهد    ـ در تبريز  3
  . زدند
ـ    53/3رود توليد نفت با كمي افزايش بـه سـطح             ـ انتظار مي  4 وضـع  . شكه برسـد   ميليـون ب

 سرباز وظيفه عـالوه بـر      500 افسر و    43(پرسنل نيروي دريايي    . پااليش نفت تغيير نكرده است    
امـروز صـبح در   .  به كار گمارده شـدند در مناطق نفتي خوزستان)  نفر هفته گذشته150 ـ  160

 خام و سه كشتي ديگر در حال بارگيري         كش منتظر بارگيري نفت      كشتي نفت  55 جزيره خارك 
كشهايي كه قرار بود در ماه نوامبر بارگيري شوند، چنانچه افـزايش توليـد همچنـان                  نفت. بودند

  .ادامه داشته باشد تا ژانويه هم بارگيري نخواهند شد
برد بـه سـفارت       ـ همسر يك مقام قبلي دولت ايران كه به اتهام فساد در بازداشت بسر مي              5

 زنداني در دادگاههـاي غيرنظـامي محاكمـه         29رود طي چند هفته آينده        داد كه انتظار مي   اطالع  
  . روز جهت گرفتن وكيل و تهيه دفاعياتش وقت دارد20شود متهم  گفته مي. شوند
كدام از رشد عقايد و افكـار          هيچ  در آنجا و در رضائيه     ، كنسول تركيه  ـ كنسول ما در تبريز    6

هاي جاري در ايران باشد اثري        اي كه منتج از ناآرامي      طلبانه كردي و يا فعاليتهاي سياسي       جدايي
طلبانـه در ميـان        مـشوق افكـار جـدايي       ترديد دارد كه شـوروي     وزارت خارجه تركيه   .اند  نيافته

گرايـي تـرك را       زيرا اين امر ممكن است روند احياي افكار اسالمي و ملي          . ان باشد كردهاي اير 
  . در حال گسترش است تشديد نمايد و مركز آسياكه در آذربايجان شوروي

دهد   ترجيح مي در تالشهايش جهت تشكيل يك دولت جديد    ـ گرچه غالمحسين صديقي   7
بـا مالحظـه و رعايـت دقيـق قـانون           ( قطـع نمايـد      كه براي حفظ شاه روابط خود را با خميني        

اما سفارت معتقد است اين امر براي او بسيار مشكل خواهد بود كه بتواند افراد كارا و                 ) اساسي
.  مقاومـت نماينـد  ره كابينه در مقابل خشم خمينيمقاومي پيدا كند كه حاضر باشند به منظور ادا     

 كـافي اسـت تـا در دل مخـالفين           حلهاي اينچنيني از طـرف خمينـي        در اين مقطع امكان رد راه     
  .رو رعب و وحشت افكند ميانه

  
  343سند شماره 

  1357 آذر 29 ـ 1978 دسامبر 20  ه محدود اداريخيلي محرمانه ـ استفاد
   تهران،سفارت آمريكا: به  9422 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  راهنمايي مطبوعاتي وزارتخانه: موضوع
عاتي است درباره رهنمودهايي كه به سخنگوي وزارت داده شده          ـ آنچه در ذيل آمده اطال     1
 دسامبر مورد استفاده قرار دهد، و از آنجا كه كنفرانس برپـا نگرديـد مـورد                 19) مصاحبه(تا در   

  .خالصه آن بدين ترتيب است. استفاده هم قرار نگرفت
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شده قدرتش به  العمل ما درباره گزارشاتي كه داللت بر اين دارند كه شاه حاضر               ـ عكس  س
  نحو چشمگيري كاهش پيدا كند چيست؟

ج ـ مدتها است كه واضح است كه شاه آماده است تـا قـدرت خـود را بـا سـاير نهادهـاي        
  ونس                                                                           .موجود در دولت ايران تقسيم كند

  
  344سند شماره 

  1357 آذر 29 ـ 1978 دسامبر 20  يلي محرمانهخ
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12470 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  78 دسامبر 20گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
تهديـدات تلفنـي و قطـع       .  و ديگر شهرهاي بزرگ آرام بـود       روز صبح تهران  ـ ديشب و ام   1

همچنين كنسولگري  . اي رخ نداد     دوباره شروع شده، اما از طرف ديگر هيچ واقعه         برق در تهران  
 و اكثر    ديروز بازار اصفهان   به هر حال  .  و شيراز هيچ اغتشاش مهمي را گزارش نكردند        اصفهان
يـك  . هاي ديگر اين شهر همچنان بسته بودند و ديشب صـداي چنـد گلولـه شـنيده شـد         مغازه

ـ     كوكتل مولوتف به حياط منزل يكي از كارمندان شركت بين          ل انداختـه   المللي هليكوپترسازي ب
كنـيم كـه بـازار       ما تأييـد مـي    . هاي شيراز باز هستند     بازار و مغازه  . ارتي به بار نياورد   شد اما خس  

 نفـر در اطـراف      300 پس از اينكه ديروز شروع به كار كرد به دنبال اينكه گروهي حدود               تهران
صـبح  . جدداً تعطيل شد  ها را ببنديد واال م      دادند كه يا مغازه     داران دستور مي    گشتند و به مغازه     مي

هـاي مركـز      هاي اطراف بازار باز هستند، اكثـر مغـازه           از جمله مغازه   هاي تهران   امروز اكثر مغازه  
ايـم در     باز را كه قبالً هم ديـده        دارها ميكوشند تا سياست نيمه        اند، اما بسياري از مغازه      بازار بسته 

ما . ه است اما در حقيقت براي كسب و كار باز استرسد كه بست پيش گيرند ـ مغازه به نظر مي 
پذيرنـد يـا     چنين سياست كجدار و مريـزي را مـي         منتظريم تا ببينيم كه طرفداران خشن خميني      

كنـد كـه        زارش مـي   گـ  كنسولگري تبريز . دهند  ها را مي    دوباره به راه افتاده و دستور بستن مغازه       
  . هاي سرتاسر شهر باز بودند ديروز به استثناي بخش داخلي بازار مغازه

.  هنوز سـايه خـود را بـر تمـامي امـور گـسترانده اسـت                 دسامبر در تبريز   18ـ حادثه روز    2
دن تظـاهرات   همچنان به اين خبر كه شورشي در بين سـربازاني كـه جهـت فرونـشان              سي  بي  بي

شمار موثقي    منابع مطبوعاتي كه ارتباطات بي    . كند  فراخوانده شده بودند رخ داده است، تكيه مي       
تلگـراف  (انـد     دارند ديروز به مأمور سفارت گفتند كه يك يا دو شركت سر به شورش برداشته              

د، زيـرا تحقيقـاتش      درباره گـزارش مطبوعـات ترديـد دار        كنسول تبريز ). جداگانه فرستاده شد  
  .ما به تحقيقات ادامه خواهيم داد. تاكنون مؤيد تكذيب شورش از طرف دولت است

 در تـالش جهـت تـشكيل دولـت جديـد            كند كه غالمحسين صديقي      فكر مي  سي  بي  ـ بي 3
از ايـن جهـت هنـوز از        (ي غيرفعال بـوده      كه براي مدتي طوالني به لحاظ سياس       صديقي. است

در حقيقت او درگيـر تـشكيل يـك         .  بوده است  قبالً وزير كابينه مصدق   ) اعتبار برخوردار است  
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قانون اساسي اكيـداً    .  قطع رابطه كند   دولت است و مايل است بر سر مسئله ابقاي شاه با خميني           
بايد منتظر بود و ديد كه آيا او خواهـد توانـست يـك گـروه قابـل دوام از                    . عايت خواهد شد  ر

 كه بـر سـر هـر حكومـت سازشـكاري       يا ديگراني كه بتوانند در مقابل خشم خميني       جبهه ملي 
 كـافي   د هرگونه سازشي از جانب خميني     امكان ر . فرود خواهد آمد، جان به سالمت برد ياخير       

طلب سياسي نيـست       يك جاه  صديقي. رو را در اين موضوع مرعوب سازد        بوده تا مخالفين ميانه   
كند كه چيزي ندارد كه از دست بدهد، اما ايـن مـسئله               و با وجود كهولت سن، احتماالً فكر مي       

  .  بقيه رهبران اپوزيسيون صادق نيستدر مورد
  . ضبط كرده است مايلي جنوب تهران5ـ بر اساس گزارشي، دولت يك انبار اسلحه در 4
اند در اعتصاب بسر         كشته شده   در حمايت از پزشكاني كه اخيراً در مشهد        ـ پزشكان تبريز  5
م كه به علت امتناع بيمارستان از مداواي دختر يك گروهبان، نيروهاي            ما گزارشي داري  . برند  مي

امنيتي به كاركنان بيمارستان حمله كردند كه منجر به ناآرامي گسترده و از كنتـرل خـارج شـدن      
بيمارستان در حال اعتصاب بود و ما گزارشات ديگري داريم كه پزشكان از مداواي . اوضاع شد

 جان سـپرد و گروهبـان خـشمگين بـه           دختر گروهبان در مشهد   . دندكر    پرسنل ارتش امتناع مي   
ا رضـ   همراه چند تن از دوستانش جهت انتقام از پزشكان در حال اعتصاب بـه بيمارسـتان شـاه                 

  .آمدند
ـ صبح امروز مجتبي مدرسي دادستان عمومي تهـران راجـع بـه ليـست خـارج كننـدگان                    6

ارزش كرد ولي گفت كه   ارز از راديو صحبت كرد، مدرسي تا حدودي اين ليست را كم          معروف
 نفره از اشخاصي است كه مقادير زيادي پـول نقـد بـه خـارج                102مشغول بررسي يك ليست     

او يادآور شـد كـه بـر اسـاس          . اين ليست با ليست قبلي كامالً مطابقت ندارد       . انتقال داده بودند  
 ميليارد تومان است، در صورتي كه بـر اسـاس   16نتقل شده بيشتر از     ليست قبلي مجموع پول م    

 ميليـارد تومـان بـوده       11اظهارات تمامي منابع مجموع واقعي آن ظرف اين دو مـاه در حـدود               
او بسياري از اسامي را از ليست خود خواند و گفت كه تا تعيـين هويـت قطعـي، ديگـر                     . است

خواهد نام شخـصي را از راديـو اعـالم كنـد      كرد كه نمي  تواند اعالم كند و اضافه        اسامي را نمي  
اسامي افرادي كه او    . خواري متهم كند    زيرا مشابهت اسمي ممكن است افراد را به فساد و رشوه          

اما (باشد     و چند فرد سرشناس متهم به فساد مالي مي         زاده  االسالم  ، شيخ اعالم كرد شامل انصاري   
او مقـدار   ). افراد بسياري را كه در ليست اصلي از معروفيـت يكـساني برخوردارنـد، نـام نبـرد                 

مدرسي گفت كه اين پولهاي منتقـل شـده بـه خـودي خـود               . پولهاي منتقل شده را اعالم نكرد     
غيرقانوني نبوده است، اما در مواردي كه به عنوان مثال، كارمند دولتي با حقوق نسبتاً كـم مبلـغ           

.  متهم را در مورد اين كار بـازجويي خواهـد كـرد            گفتي انتقال داده است، وزارت دادگستري     هن
  .سپس كار رسيدگي از طريق دادگاههاي عادي ادامه خواهد يافت

ـ همسر يك كارمند رسمي سابق دولت كه اخيراً به اتهام فساد بازداشت شده بـه كارمنـد                  7
 او از همسر معاون فرماندار نظامي شنيده است كه در ظـرف چنـد هفتـه                 سفارت اطالع داد كه   
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مـتهم جهـت گـرفتن      .  محاكمه خواهنـد شـد      نفر از بازداشت شدگان در دادگاه مدني       29آينده  
  . روز فرصت خواهد داشت20وكيل و تهيه دفاعيات 

 با آنچه كه اتفـاق      ز بازار تهران  گزارش منابع مطبوعاتي از اغتشاشات امرو     : ـ موضوع آخر   8
 نفـره از طرفـداران شـاه در        50كند كه يك گـروه           گزارش مي  آسوشيتدپرس. افتاده تفاوت دارد  

تيـر      يكي از تظاهركنندگان هنگام دعوا، هفت     . بازار به راه افتاده و به چند تاجر بد و بيراه گفتند           
آژانـس  . ه و قبل از اينكه خودش مورد هدف قرار گيرد تاجر را بـه گلولـه بـست     خود را كشيد  

 تظاهركننـده طرفـدار خمينـي     ) دانشجويان( نفره   50كند كه يك گروه       فرانس پرس گزارش مي   
                    . فرداتر تا با اميد كسب اخبار موثق. ساواكي را با چماق تا سرحد مرگ زدند» پليس«يك 

  سوليوان
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  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12511 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر21گزارش سياسي ـ امنيتي، : عموضو    
دو نفر كشته، حدود چهارصد     .  در بيستم دسامبر صحنه زد و خورد بود        بازار تهران : خالصه

 تظاهرات كوچكي در تبريز   .  و شيراز  آرامش در اصفهان  . نفر زخمي و دوازده تن دستگير شدند      
پخش بيانيه وزير دادگستري از راديو مبني بر اينكـه پرونـده افـرادي كـه ارز از                  .  دسامبر 20در  

اند براي تشخيص اينكه آيا اين مبالغ با اموال و دارايي قانوني آنها مطابقـت                 كشور خارج نموده  
 اكنـون در دانـشگاه      نزديك صد تن از استادان دانشگاه تهـران       . كند يا نه، بررسي خواهد شد       مي

 دسـامبر بـه سـر       23دبيران دبيرسـتانها از     . تحصن كرده و خواهان بازگشايي دانشگاهها هستند      
وزارت .  معرفي شد انتظام به عنوان رئيس شركت ملي نفت ايران       . كارهايشان باز خواهند گشت   

. رود  دولت ايران از پاسخ به انتقادات شديد مجلس طفره مـي          . وپاشي است  در شرف فر   بهداري
  .پايان خالصه

هـا را دو نفـر و         راديو تعـداد كـشته    .  بود ـ تنها اتفاق مهم بيست دسامبر حادثه بازار تهران        1
 طـور  منبع، پلـيس رسـمي، كـه خـود نـاظر وقـايع بـوده بـه        . ها را چهار تن اعالم نمود     زخمي

بازار سر ساعت هشت صـبح بـاز شـد و           : گزارشات زير را ارائه داد    ) محفوظ بماند (خصوصي  
 در تالش براي به     اي از طرفداران خميني     نزديك ساعت نه و نيم صبح جمعيت سي، چهل نفره         

شـش تـن مـسلح      . نجا شـدند  وارد آ ) به همانگونه كه ديروز عمل كردند     (تعطيل كشانيدن بازار    
اين حادثه با تيراندازي پليس دنبال شد كه در اثر آن يك سـرجوخه و يـك تظاهركننـده         . بودند

 تظاهركننده را دستگير كرد، ولي بـازار كماكـان   12پليس . كشته شد و چندين نفر زخمي شدند 
ازاريـان خواهـان    دهد كه چـون اكثريـت قـاطع ب          منبعي از بازار به ما اطالع مي      . بسته باقي ماند  
  .اند كه در اين امور از آنها حمايت كند ها هستند، لذا از دولت خواسته بازگشايي مغازه
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 در آرامـش بـسر       و شـيراز   ـ بر اساس گزارشات واصـله در روز بيـستم دسـامبر اصـفهان             2
 و دو بانـك نزديـك       ي كنـسولگري تركيـه    هـا    جمعيت انـدكي شيـشه پنجـره       در تبريز . برند  مي

.  را طي جنگ و گريزي شكستند ولي اغتـشاشات بيـشتري وجـود نداشـت               كنسولگري آمريكا 
كنسول آمريكا قادر نبوده است كه اطالعات موثق ديگري در مورد شـورش مزبـور بـه دسـت                   

 گفته است افراد پليس و سـربازان طرفـدار   ي بر سر زبانهاست كه خميني   ا   شايعه در تبريز . آورد
. توانند مراسم به خاكسپاري را انجام دهند        شاه مسلمان نيستند و از اين رو روحانيون شيعه نمي         

ته و اين امـر     كند كه چندين مورد خودداري از اجراي مراسم تدفين وجود داش            كنسول تأييد مي  
مشكل كسب اطالعات   . هاي مقامات نظامي شده است      موجب افزايش خشم و ناراحتي خانواده     

يكي از  . شود  كنند توضيح داده مي     موثق از طريق دو منبع كنسول كه در همان بيمارستان كار مي           
ز گويد تعداد زيادي زخمي در روز شورش مذكور به آنجا برده شده ولي وي در آن رو                  آنها مي 

ها تنها دو تن بودند كه فقط يكي از آنهـا نيـاز               گويد كه زخمي    مريض بوده است؛ و ديگري مي     
اي در پيوسـت      اطالعات اضافي در مورد شورش مذكور در تلگرام جداگانـه         . به جراحي داشت  
  .شود اي در پيوست گزارش مي حوادث مشهد در تلگرام جداگانه. ارسال خواهد شد

 دستور وزير دادگستري را در مورد رسـيدگي كامـل بـه             ديو تهران ـ عصر بيستم دسامبر را    3
.  اعالم كـرد   ،باشد  وضع افرادي كه اسامي آنها در ليست تجديدنظر شده انتقال دهندگان ارز مي            

كند كه اين افراد قبل از اينكه مقررات جديد راجـع بـه ارز بـه مـورد اجـرا                      اين بيانيه تأكيد مي   
اند، وزيـر دادگـستري افـزود رسـيدگي بيـشتر در         شان كرده   ود اقدام به خروج دارايي    گذاشته ش 

هاي موجود آنها   مورد اين مسئله است كه آيا اين مبالغ منتقل شده با درآمدهاي قانوني و دارايي           
  .اند توصيف كرده» قاچاق ارز«بعضي گزارشات خروج ارز را . مطابقت دارد يا نه

 دست به تحصن زده و خواهـان  د تن از استادان در دانشگاه تهران ـ طبق گزارش راديو ص    4
 23بازگشايي دبيرستانهاي تهران هنـوز همـان        . بازگشايي هر چه سريعتر تمام دانشگاهها شدند      

دسامبر تعيين شده است و رئيس اتحاديه معلمان به رايزن سياسي ما گفت كه به معلمين گفتـه                  
سر كالسها بروند ولي تدريس نكنند بلكه براي مالقات با محصلين به سـر كارشـان               شده كه به    

  .هنوز مشخص نيست كه آيا محصلين به كالسهايشان برخواهند گشت يا نه. برگردند
 رسماً به عنوان رئـيس شـركت ملـي          دسامبر راديو اعالم نمود كه عبداهللا انتظام       21ـ صبح   5

  . معرفي شده استاننفت اير
 دسامبر همچنـين گفـت كـه سـه تـن از مقامـات عاليرتبـه                 21ـ اين راديو در اخبار صبح       6

ي اجتمـاعي و    هـا    رئيس بخش بيمـه    محمد نقابت معاون وزير، يوسف كلياتي      (وزارت بهداري 
 به طور خـصوصي بـه       بهروز شاهنده . اند  اخراج و دستگير شده   ) جوري ك معاونش حسين پارسا  

 دسامبر به خاطر اعمال فشار از جانب مرشـد، وزيـر            16مأمور سفارت ما اطالع داد كه وي در         
 و ديگـر منـابع     شاهنده. تگيري كرده اس    جديد، از مقام رياست اداره مبارزه با مواد مخدر كناره         

خـالص  » افراد جوان زيرك«خواهد از دست   كنند كه وزير جديد مي ما در اين وزارت تأييد مي  
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. واري دارنـد پـر كنـد        پشت  تر و آنهايي كه حركت الك       شده و دوباره وزارتخانه را با افراد مسن       
اداره مبـارزه بـا مـواد       ) ساساً خيلي نامطلوبنـد   كه ا (اي در مورد برخورد شديد        گزارش جداگانه 

  .مخدر ايران بعداً ارسال خواهد شد
اي  ـ جلسه مجلس كه با انتقادات شديد مخالفان از دولت ايران روبرو بوده، با صدور بيانيه  7

مبني بر اينكه دولت براي پاسخگويي به انتقادي كه چندين هفته پيش اقامه شده بايد در اولـين                  
حضور يابد، به كار خود پايان      )  ژانويه است  14كه مصادف با    (از تعطيالت زمستاني    جلسه بعد   

دو تن از وكالي مجلس به خبرنگار سفارت اطـالع دادنـد كـه دولـت موقـت حاضـر بـه                      . داد
خواسته كه الزاماً تن به حضور بدهد، چون كـه در ايـن               باشد اما نمي    پاسخگويي به انتقادات مي   
رد كه تغيير دولت در ظرف سه هفته آينـده ممكـن اسـت صـورت                ك  صورت هر كسي فكر مي    

  سوليوان                                                                                                              .گيرد
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  خيلي محرمانه
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  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  78 دسامبر 20 ـ 21خالصه وضعيت ايران : عنوان

اين گزارش حاوي اخبار مربوط به اوضاع ايران از سـاعت           ) بندي  دون طبقه ب: (خالصهـ  16
  . دسامبر به وقت محلي است21 ظهر روز 12 دسامبر الي 20 ظهر روز 12

  . حذف شده است21 تا 17
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22

  : الف ـ عمومي
ظاهر اوضاع همچنان عادي    .  به طور كلي سراسر ايران آرام بود        و در ظرف اين مدت تهران    

با توجه به پارامترهاي موجـود   . به هر حال، وضعيت بحراني اقتصاد كمي بهتر شده است         . است
  .تشكيل يك دولت غيرنظامي ظاهراً امر بسيار مشكلي است

  : ب ـ فعاليتهاي ضدبيگانه و ضدآمريكايي
هـا و يـك تلفـن بـه يـك تـاجر             آمريكايي ديگر به منـزل       تهديد تلفني  2در ظرف اين مدت     

ها گفته شده كه از ايران خارج شوند وگرنه بايد          آمريكاييدر همه موارد به     . آمريكايي شده است  
هـيچ تعقيـب و     . بـاري گـزارش نـشده اسـت         هيچ اقدام خـشونت   . عواقب آن را متحمل شوند    
  . مراقبتي گزارش نشده است

  : ران شاهج ـ فعاليتهايي عليه طرفدا
گـزارش  . شب گذشته از ساعت هشت و پانزده دقيقه الي يازده شب مجدداً برق قطـع شـد                

اند كه بايد صبور بوده و نگـران          شده است كه مخالفين حكومت، از طريق مساجد به مردم گفته          
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اي   اگر چـه مقـدار توليـد نفـت مجـدداً تـا انـدازه              . نباشند؛ چون قطع برق تاكتيك الزمي است      
جريان گاز طبيعي بـه برخـي       . افته، وضعيت پااليشگاه همچنان بدون تغيير مانده است       افزايش ي 

براي اطـالع   . ( همچنان بسته است   از صنايع داخلي ادامه دارد، اگر چه خط لوله گاز به شوروي           
كـارگران گمـرك همچنـان در       ). 12468بيشتر رجوع شود به بخش گـزارش اقتـصادي تهـران            

ليكن لوازم خانگي، كاالهاي فاسدشدني و حيوانات در حال تـرخيص           . برند  سر مي اعتصاب به   
از آنجايي كه اكنون آخر هفته است و فعاليتهاي حكومت به حداقل رسـيده، لـذا بـراي                  . هستند

  . ارزيابي بيشتر كارايي كارگران بايد تا شنبه منتظر بود
 20 دقيقـه بعـد از ظهـر روز    اي در حوالي ساعت پـنج و سـي   بر اساس گزارش تأييد نشده   

 و يا حوالي آن، تبادل آتشي بين مردم و سربازان رخ داده             دسامبر به وقت محلي، در بازار تهران      
 زخمـي بـه     7 نفـر كـشته و       4 نفر زخمي گرديده و از مردم نيز         3 سرباز كشته و     2كه در نتيجه    

  .جاي مانده است
  : يـ مشكالت و اقدامات امنيت د

 5:20 الـي    5كند كه امروز صبح بين ساعات           مأمور اطالعاتي دفتر وابسته نظامي گزارش مي      
بعـضي از افـراد پلـيس عـالوه بـر      . نيروهاي مسلح در حـال بازگـشت بـه مركـز شـهر بودنـد            

  .افراد پليس ماسك ضدگاز ندارند. اند  نيز مسلح شده3هايشان، به سالح ژ ـ  كلت
  : تهران ـ فعاليتهاي خارج از  ه

مركز اكثـر  .  پيروي كرده و ظاهراً آرام هستند    رسد كه بقيه شهرهاي ايران از تهران        به نظر مي  
  .در شرايط حاضر حالت صبر و انتظار حكمفرماست. بازارها همچنان بسته هستند

  ) خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: ( تهيه كنندهنظريات
چنـين بـه نظـر      .  ساعت گذشته هيچ تغييري در اوضاع كلـي رخ نـداده اسـت             24در ظرف   

هاي مربوط به خودشـان         رسد كه هر دو طرف حكومت و مخالفين مشغول ارزيابي موقعيت            مي
  .باشند و ما نيز از وقفه كوتاه حاصل شده استفاده خواهيم كرد

  
  347سند شماره 

  1357ذر  آ30 ـ 1978 دسامبر 21  خيلي محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  159 ـ الف ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  ن بر مشهد و تأثيرات آحمله به بيمارستان رضاشاه: موضوع
 قدرت مخالفين    دانشگاه مشهد  بار ارتش ايران به بيمارستان رضاشاه       حمله خشونت : خالصه

در مشهد را افزايش داده و اين پتانسيل را دارد كه در بين جامعـه دانـشگاهيان، روشـنفكران و                    
تبعات اين رويداد كه    . ب توجه همگاني تبديل گردد    دانشجويان ايران به يك قضيه حقوقي جال      

 مجروح به جاي گذاشت به رويارويي جالبي بين مخالفين متشكل و مطمـئن              14چهار كشته و    
ثمر و نسبتاً خام دولت ايران كه سعي دارد اوضاع را به نحوي سـر و                  از يك سو و تالشهاي بي     
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د كـامالً انفجـارآميز خواهـد مانـد،      اوضاع در مـشه   . سامان دهد از سوي ديگر منجر شده است       
  .پايان خالصه. اند و بروز حوادث بيشتر نيز امكان دارد حوادث ناچيز ديگري روي داده

 دسامبر از مشهد ديدن كرد كه هدف اصـلي وي تمـاس بـا               18 و   17ـ كارمند سفارت در     1
 15 حملـه    رهبران مسلمان اين شهر مقدس بود و متوجه شد كه جامعه دانشگاهي و مسلمان از              

 صـورت گرفـت      در دانشگاه مـشهد    دسامبر كه توسط واحدهاي ارتش عليه بيمارستان رضاشاه       
 اطالعات زير از طريق مشاهدات شخصي و گفتگو با پرويز آموزگـار           . شديداً خشمگين هستند  

لحسين آموزگار برادر وي و سـردبير سـابق روزنامـه و دانـشجويان              رئيس دانشگاه مشهد، عبدا   
اين اطالعات منعكس كننـده     . آوري گرديده است    ي جمع اهللا قم   مختلف و همچنين حاميان آيت    

ردي تـرين فـ     طـرف    را تقريبـاً بـي     باشد اما كارمند سـفارت آموزگـار        تفسير دولت از قضايا نمي    
  .توان در حال حاضر در مشهد پيدا نمود داند كه مي مي

ـ حمله به بيمارستان به حمله چند هفته گذشته به تجمع رهبران مخالف محلي در مسجد                2
 در  به دنبال آن رويداد و حمله بعدي به تجمع مشابهي در صـحن امـام رضـا                .  ربط دارد  كرمان
ترين مكان مسلمانان در ايران كه براي اولين بار حرمـت آن در زمـان حكومـت                   مقدس (دمشه

رهبران مسلمان ايران اعالم كردند كه از اين به بعـد           ) شاه فعلي به اين صورت نقض شده است       
هاي امن تصور كـرد و گردهماييهـاي بعـدي بايـستي در منـازل                 مساجد را نبايد به عنوان محل     

به عنوان سندي در مورد اينكه مخالفين در مـشهد          . ان مذهبي يا بيمارستانها صورت پذيرد     رهبر
 18 تظاهر كننـده در      80كنند كارمند سفارت شاهد گردهمايي حدود         چنين ارتباطي را حس مي    

ه عنوان مركـز پزشـكي   اكنون در محل ب       كه هم  (دسامبر در محوطه مركز پزشكي شاهزاده شهناز      
كتـاب مـا   «: بود كه تظاهركنندگان شعار زير را سـر داده بودنـد  ) شود  نام برده ميمحمد مصدق 

البتـه در زبـان   (» . است؛ شاه اينها را به آتش كشيد، مـرگ بـر شـاه      قرآن است؛ مسجد ما كرمان    
  .)داري دارد فارسي لحن آهنگ

 بـه منظـور اعـالم حمايـت خـود از             دكترهـاي مـشهد    ـ در پي حمله به صحن امام رضـا        3
 تـصميم گرفتنـد بـه        تن از دكترهاي وابسته بـه دانـشگاه مـشهد          187مخالفين و تحت رهبري     

هايـشان گذاشـته    انـي و خـانواده   كارتهاي بيمه درماني كه توسط ارتـش در اختيـار نظاميـان اير            
ظاهراً دكترها افراد ارتش را با دريافت پـول و در صـورت لـزوم بـه طـور                   . شود اعتنا نكنند    مي

كردند اما ارتش اين مسئله را درك نكـرده و ظـاهراً تـصور نمـود كـه از ارائـه          مجاني مداوا مي  
ل آن در اختيـار كارمنـد       كه شرح مفص  (ها    حمله. شود  خدمات پزشكي در مورد آنها مضايقه مي      

. هاي شخصي و اقامتگاه بعضي پزشكان ادامـه يافـت           با حمله به كلينيك   ) سفارت گذاشته نشده  
) كه يك بيمارستان دولتي است     ( بهمن 6 دسامبر نمايندگان پزشكان محلي در بيمارستان        14در  

  شـهريور  17نام آن بيمارستان بـه بيمارسـتان        شورايي تشكيل داده و به عنوان اعتراض به تغيير          
  . رأي دادند)  تهرانروز حادثه تيراندازي شديد در ميدان ژاله(

نصب گرديد كه نظر سربازان را بـه خـود جلـب            ) ـ م  بر سر در بيمارستان   (عالمت جديدي   
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ايـن  . د يا ارتش با توسل به زور آن را خواهد برداشت          كرد و تقاضا شد كه عالمت برداشته شو       
درخواست نمود كه   ) نام اول نامشخص   (تقاضا رد شد اما رئيس بيمارستان يعني دكتر طوسيوند        

نـام اول    (از قـرار معلـوم جعفـري      . داري كنـد    ارتش به خاطر مريـضهاي بيمارسـتان خويـشتن        
آور پاسـخ داده       با تخليه اجباري بيمارستان به كمك گاز اشك        فرماندار نظامي مشهد  ) نامشخص

  .بود
 گردهم   پزشك در دانشگاه و ساير جاها در بيمارستان رضاشاه         70ـ در همان شب حدوداً      4

همچنان از اعتنا به كارتهـاي بيمـه درمـاني ارتـش            آمدند و تصميم گرفتند براي تالفي كار آنها         
خودداري ورزند؛ تمام كلينيكهاي خصوصي مشهد را تعطيل كنند؛ اتاقهاي اورژانس جديـد در              

 3/2بيمارستانهاي بزرگتر ايجاد كنند تا مريضهاي كلينيكهاي خصوصي سـابق را معاينـه كننـد؛                
؛ و در بيمارستان    )كنند  روفروشها از دكترها حمايت مي    دا( را تعطيل كنند     استورهاي مشهد   دراگ

  . اعتصاب نشسته نمايندشاهرضا
شود هر     نقل مي   رئيس دانشگاه درباره حمله به بيمارستان شاهرضا       ـ در ذيل قول آموزگار    5

 و از زبـان يـك        از دانشگاه مشهد   ز زبان دكتر منوچهر رادپور    چند كه با وصف جداگانه ماجرا ا      
 پـيش از    10:00 در حدود ساعت     .شود  كرد شاهد عيني ماجرا بوده دنبال مي        دانشجو كه ادعا مي   

 يك   سرباز و يك تانك كوچك تحت فرمان يك ستوان سوم و همراه            10 تا   5 دسامبر،   15ظهر  
 شدند شدند از در جنبي وارد محوطه بيمارستان رضاشاه  نفر مي40جمعيت چماقدار كه حدوداً 

رگبار مسلسل و حداقل يك تير توپ تانك به         . هاي اتومبيلها نمودند    و شروع به شكستن شيشه    
م در حـال فـرار از       ترين ساختمان كه متأسفانه بخش كودكان بود و همچنين مـرد            سمت نزديك 

يك طفل تحت ضربات چماق كشته شد و يك مرد، پدري كه به عيـادت           . ساختمان شليك شد  
پس از . پنج تن ديگر مجروح شدند. فرزند بستري خود آمده بود هدف قرار گرفت و كشته شد   

 سرباز 40 تا 30 بعد از ظهر 1:15آنكه ارتش بيرون رفت مردم جمع شدند اما در حدود ساعت        
اين بار اكثر شليكها هوايي بودند هر چند كه نه نفر           . گشتند و دوباره شليك گلوله شروع شد      باز

يـك از دو      طـي هـيچ   . ديگر مجروح شدند و دو كودك ديگر با قطع شدن درمان خـود مردنـد              
  . حمله، سربازان وارد ساختمانهاي بيمارستان نشدند

ن كه بنا به تخمين سي تـا چهـل          پس از آنكه سربازان دوباره بيرون رفتند جمعيت خشمگي        
هزار نفر بودند در بيمارستان تجمع كردنـد و شـروع بـه متوقـف نمـودن اتومبيلهـا و بازرسـي         

خواستند فرياد بزنند     كارتهاي شناسايي كردند و از رانندگان و مسافران به عنوان قيمت عبور مي            
كه ملـبس بـه   ) نام اول مشخص نيست (يك سرهنگ نيروي زميني به نام افشين     . »مرگ بر شاه  «

لباس غيرنظامي اما حامل كارت شناسايي و رولور خود بود و از حمله خبر نداشت، سعي نمود             
  . براي درمان پزشكي وارد بيمارستان شود

سرهنگ بيچاره، همين كه شناسايي شد از اتومبيل بيرون كشيده شد و آن قدر چاقو خـورد                 
انـد تـا    گزارشهاي ديگري مبني بر حمله به پليسها و سربازان تنها كه همگي تأييد نـشده   . دتا مر 
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اهللا توسـط سـه       در ميان شايعات تشكيل يك جوخه ضربت ضد آيـت         .  دسامبر ادامه داشتند   17
االيـام در محـضر    ، يكـي از افـرادي كـه از قـديم    )كه بدون اجازه غايب شدند    ) (AWOL(پليس  
البتـه مخـالفين تـصور      .  دسامبر هدف واقع شـد و مجـروح گرديـد          17ي بود در    اهللا شيراز   آيت
  .كنند كه تيراندازي به اين فرد انتقامي بود كه به دستور دولت صورت گرفته است مي

 شكـسته و  هـاي   بـا پنجـره    اتومبيل در محوطـه بيمارسـتان شاهرضـا        38ـ كارمند سفارت    6
اي اثر اصابت     هاي ساختمانها شكسته و تعداد قابل مالحظه        پنجره. هاي فرورفته شماره كرد     بدنه

. گلوله بر داخل و خارج ديوارهاي ساختمان و يك سوراخ كاليبر بزرگ در ديوار وجود دارنـد                
جـاده بـه    «زير يك رديف دراز سورخ گلولـه نوشـته شـده            . بر همه جا شعار نوشته شده است      

. »درب كـاخ سـفيد    «روي چنـدين درب سـفيد مـستراحها نوشـته شـده             . »مت تمدن بـزرگ   س
  .شود كنند نيز يافت مي  ي كه كمتر استهزاء ميشعارهاي ديگر ضدامريكايي ضد كارتر

 رئـيس دانـشگاه تمـاس        محل با آموزگـار    ـ چيزي از حمله نگذشته بود كه رئيس ساواك        7
پـس از آن    . گرفت تا خود را فاقد مسئوليت اعالم كنـد و تقـصير را بـه عهـده ارتـش بگـذارد                    

جاي او  » نام اول مشخص نيست    «كه بنا به گزارشها فردي بنام تيمسار عظيمي       (فرماندار نظامي   
يك بيانيه رسمي بعداً صادر شد كـه  . ك مقصر استتماس گرفت تا بگويد كه ساوا) گيرد  را مي 

در آن بابت رويداد اظهار تأسف و ادعا شده بود كه افسر مسئول بـدون داشـتن دسـتور اقـدام                     
هـا    خصوصاً از آنجايي كه حمله اوليه تكرار گرديد و چون سربازان همـراه شخـصي              . كرده بود 

 هيچ بيانيه ا در نظر داشتن جو فعلي مشهدب: نظريه(كند   كس اين توضيح را باور نمي      بودند، هيچ 
  ).نظريهپايان . دولتي مورد قبول قرار نخواهد گرفت

 هيـأت ـ در تالشي كه براي كاستن از حرارت ماجرا صورت گرفت، دولـت ايـران يـك                   8
الـدين     و عضويت دكتر شمس     وزير كار و امور اجتماعي     چهار نفره به رياست تيمسار كاتوزيان     

 و دكتر  معاون اول وزارت بهداري   ي وزير علوم و آموزش عالي، دكتر سيدمحمد طباطبايي        مفيد
دو نفـر اخيـر   . واهي كننـد  دبيركل شوراي پزشكي كشور اعزام كرد تا عذرخ       محمدعلي حفيظي 
در آنجا جلسه شوراي استادان پزشكي دانشگاه مشغول اتخاذ تصميم .  رفتندبه مركز طبي شهناز

 دسـامبر بـاال بـرده       18عالمت جديد به تـاريخ       (براي تغيير نام به مركز طبي محمد مصدق بود        
و » مـرگ بـر شـاه     « واداشته شدند براي ورود به جلسه فرياد بكـشند            و طباطبايي  حفيظي). شد

خواهي سخن بگويند بـر سرشـان فريـاد كـشيده شـد تـا          هنگامي كه سعي كردند براي معذرت     
پنـاه  اين دو كه كـامالً متـوحش شـده بودنـد در منـزل اسـتاندار                 . سكوت كنند و اخراج شدند    

 رئيس دانـشگاه بـه جلـسه جامعـه اسـالمي بيمارسـتان              اين دو وزير همراه با آموزگار     . جستند
در آنجـا بـه وزرا      . رفتند) شود   شناخته مي  كه اينك به طور غيررسمي بيمارستان شهدا       (رضاشاه

 به اينكه استعفا نمايند، سپس تمامي سران اسـالمي اتـاق را تـرك               توهين شد و نصيحت شدند    
 داشـت و حتـي او الزم   ي كه روابط دوستانه قديمي بـا مفيـدي   اهللا مرعش   كردند به استثناي آيت   

اتاق خـارج  ها به خاطر صحبت نمودن با وزراء دو نوبت از          اهللا  ديد كه براي عذرخواهي از آيت     
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  .شود
ي از پاريس به عنوان روز عزاداري براي كساني كه در           اهللا خمين    دسامبر از طرف آيت    18ـ  9

رهبران اسالمي طرح ريختند    . اند معين گرديد    سرتاسر ايران در اعتراض عليه شاه به قتل رسيده        
 را با روز مراسم عزاداري يكي       ر بيمارستان رضاشاه  شدگان د   كه مراسم تشييع جنازه براي كشته     

به هر حال ارتش از ترس اينكـه حـضور تابوتهـا در جلـوي راهپيمـايي موجـب تهيـيج                     . كنند
 را مسدود كرد و از دادن اجازه بـراي           دسامبر بيمارستان شاهرضا   18جمعيت گردد از اول روز      

به هر حال در آخر امر نـوعي توافـق حاصـل شـد چـون در        . حركت دادن اجساد امتناع ورزيد    
 500000ها تا رقم      بعضي تخمين ( تجمع كردند     نفر در محوطه شاهرضا    100000نهايت بالغ بر    

اي    دقيقـه  45 تا به يـك پيـام     ) نفر را عرضه كردند ولي آشكار بود كه اين رقم خيلي زياد است            
  .  به كارتر گوش فرا دهندخميني

سـرزنش نـسبت بـه حملـه بـه بيمارسـتان و       : نكات برجسته ايـن بيانيـه عبـارت بودنـد از      
درخواست دانستن اينكه چگونه اين رويداد با سياستهاي حقوق بـشري رئـيس جمهـور وفـق                 

 اين اعمال، رئيس جمهور حمايت خود را از شاه ادامه خواهد داد يابد و اينكه آيا با توجه به     مي
 مشغول تهيه نامه خود به رئيس جمهور بودنـد امـا بـا توجـه بـه نامـه                    استادان دانشگاه مشهد  (

راي مـصارف داخلـي تكـافو       ؛ بيان اينكه توليد نفت داخلي ايران ب       ) آن را حذف نمودند    خميني
 بـه وجـود آمـده بـود؛ توصـيف           كند و كمبودهاي حاصل به سبب فروش نفت به اسـرائيل            مي

تظاهركنندگان چماقدار طرفدار شاه به عنوان مزدوراني كه خائن به اسالم و مـستحق مـرگ بـه         
  .دست مؤمنين هستند

ه اين دليل با اين تفصيل ارائه شده كه آن          رضاشاه ب ) بيمارستان(گزارش رويداد   : نظريهـ  10
حائز تمام مشخصات حوادثي كه در تاريخ مخالفين سياسي ايران اهميت سـمبليكي بزرگتـر از                

ايرانيان خصوصاً دانشجويان و روشنفكران عالقه وافري به        . كنند دارد   خود آن حادثه حاصل مي    
 همچنان تنها دانشگاه باز در ايران است بـه ايـن            به عالوه دانشگاه مشهد   . اين نوع چيزها دارند   

توانند آزادانه به محوطـه       اما دانشجويان و استادان مي    . شود  گونه كالسي برگزار نمي     معنا كه هيچ  
كند اما در رابطه بـا فعاليـت          دولت از اينگونه آزاديها منافع سياسي حاصل مي       . رفت و آمد كنند   

قرار، ايـن امـر احتمـاالً بـه عنـوان             بدين. شود   خساراتي نيز عايد مي    سياسي در محوطه دانشگاه   
اي بر جامعه دانشگاهي سراسر كشور تلقي خواهد شـد و محتمـل اسـت كـه پيامـدهاي                     ضربه

 را كـه از جملـه       اين حمله بيزاري دانشگاه و جوامع اسـالمي مـشهد         . مشفقانه دربر داشته باشد   
فهميدن اين كه شاه و . ترين شهرهاي ايران هستند تكميل كرد از بزرگترين عوامل در يكي  مهم

توانند انجـام دهنـد مـشكل         بيني مي    براي آينده قابل پيش    دولت فعلي براي ترميم اوضاع مشهد     
فسري كند كه با يك عذرخواهي از طرف استاندار همراه با تنبيه ا              پيشنهاد مي  دكتر رادپور . است

با ايـن وجـود، تـاكنون       . توان تا حدي جماعت دانشگاهي را تسكين داد         كه فرمان حمله داد مي    
دولت ايران بدون كسب موفقيت سعي نموده عذرخواهي در سطح باالتري به عمل آورد و يك                
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استاد پيش از اين پيشنهاد نموده كه فرماندار نظامي بايد مسئوليت حمله را به دوش بگيرد زيرا                  
او فرمان آن را داد كه در آن صورت او مجرم است يا اينكـه از آن خبـر نداشـت كـه در آن                         يا  

  .صورت او قاصر است
توانـد در نظـر گيـرد و     تر اقداماتي هـستند كـه شـاه مـي     در مدت طوالني:  بيشترنظريهـ  12

   ٭.توانند براي تسكين رهبريت اسالمي مشهد به كار روند مي
از اين كاخ شايد يـك  .  است و محوطه وسيع آن در مشهدادآب الف ـ شاه صاحب كاخ ملك 

. شـود   رود اسـتفاده مـي      اش بـه حـرم مـي        يا دو شب در سال زماني كه شاه براي زيارت ساالنه          
توانـد آن شـبها را در منـزل           توان اين كاخ را به صورت يك پارك عمومي درآورد و شاه مي              مي

  . بگذرانديا تاالر شاهنشاهي هتل هايتاستاندار 
 و  ـ عمليات و اموال اوقاف، كه شامل تمامي حرمهاي ايران به استثناي حـرم امـام رضـا                  ب
  .تواند به تدريج به روحانيت بازگردانده شود شود مي  ميحرم قم
تواند مورد بررسي قرار گيرد هر چند كه اين امر   نيز مي  ـ اعاده كنترل اسالمي حرم مشهد      ج

 شاه در حال حاضر متولي حـرم اسـت و نـايبش اسـتاندار خراسـان               . بسيار مشكلي خواهد بود   
انـدوزي شخـصي بـه هزينـه          براي مدتي مقام استانداري به عنوان فرصتي براي ثروت        . باشد  مي

 كه مشهور است به اينكه در فـساد عمـالً           اشتن وزير پيشين يعني وليان    شد اما گم    حرم تلقي مي  
تأثير اين كار با انتخاب يك مالي       . در ايران بدون رقيب است ضربه سختي براي خراسانيها بود         

 سـخنگوي مـذهبي،      به عنوان  از مشهد ) نام اول مشخص نيست    (العاده فاسد به نام نوغاني      فوق
اي    ضـربه  انتخـاب نوغـاني   . پردازي بود تشديد شده     كه تنها برجستگي وي ظاهراً توانايي سخن      

دار شده بود و هر چند كه نوغاني ديگر            كه بيش از همه جريحه     هاي مشهد   اهللا  بود به غرور آيت   
ايـن حـرم مـدت      .  و جانشينانش به طور وسـيع قطـع گرديـد          در آن مقام نيست تماس با وليان      

 وارد كار   70در اواسط سال    . ترين مالكان ايران بوده است      چندين دهه به صورت يكي از بزرگ      
اندركار سـاختن آپارتمـان اسـت و در نانواييهـاي حـرم نـان توليـد                   تجارت شد و اكنون دست    

اند اين نان را با قيمتهاي بيـشتري   كنند كه ايشان مجبور شده تصور مي هاي خراسان بچه. كند  مي
شود كه درآمد حرم ساالنه بالغ        اي تصور مي    به طرز گسترده  . براي ناهارهاي مدرسه خود بخرند    

  . آورد هاي شاهنشاهي در مي شود و قسمت اعظم آن مستقيماً سر از كيسه بر يك ميليارد دالر مي
دهند كه شاه بتواند كنترل حرم را واگذار نمايد از             احتمال نمي  ي مشهد بنابراين عناصر مذهب  

به عالوه، كنترل درآمد حرم قـدرت       . ترس اينكه ممكن است بازرس دفاتر از فساد پرده بردارد         
مـاالً   خواهد داد؛ تحولي كـه احت كار خراسان و استقالل مالي عظيمي به روحانيت بسيار محافظه      

  باشد هم موافق ميل شاه و هم موافق ميل ديگر عناصر مخالف او نمي
  سوليوان

                                                                 
  .م. وجود ندارد) 11(در اصل سند رديف شماره  ٭
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  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  12516  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر12وضعيت اعتصابات اصلي در سرتاسر ايران تا : موضوع

 اطالعات زير را از يك منبع حـساس كـسب كـرده و بـراي اسـتفاده مـا بـه                      ]سيا[ SRFـ  1
در مـورد وضـعيت     ايـن اطالعـات از يـك گـزارش رسـمي دولـت ايـران                . سفارت داده است  

 دسامبر استخراج شده است و به خصوص از اين نظـر            12اعتصابات اصلي در سرتاسر ايران تا       
 دسـامبر ذكـر كـرده       12 و   11توجه است كه اوضاع كارگري را بالفاصله پس از تظاهرات             قابل
  .است
  :دان تأثير اعتصابات قرار گرفته  دسامبر سازمانهاي خصوصي و دولتي زير، تحت12ـ تا 2

 مـسايل  كارمند آن براي حقوق بيـشتر، دوره كـاري و            2000تمام  . سازمان آب، تهران  : الف
  .اند سياسي اعتصاب كرده

  . كارمند آن در اعتصاب هستند، همان شرايط1500تمام . توانير، تهران: ب
همـان  .  كارمند آن در اعتصاب هستند4500تمام . ، تهرانوزارت امور اقتصادي و دارايي   : ج

  .شرايط
همـان  .  كارمند آن در اعتصاب هـستند      1500تمام  . شركت پست، تلگراف و تلفن، تهران     : د

  .شرايط
  .مان شرايطه.  كارمند آن در اعتصاب هستند2300تمام . گمركات، تهران :  ه
  .همان شرايط.  كارمند آن در اعتصاب هستند2000تمام . شركت برق شهري، تهران: و
  .  كارمند در حال اعتصاب هستند5210 نفر از 4000. ، آبادانشركت ملي نفت ايران: ز

  : سياسيمسايل
  .اند  كارمند آن به داليل سياسي اعتصاب كرده1800تمام . سازي، اراك ماشين: ح
  .اند  كارمند آن به داليل سياسي اعتصاب كرده1600تمام . تراكتورسازي، تبريز: ط
  .اند صاب كرده كارمند آن به داليل سياسي اعت2300تمام . سازي، تبريز ماشين: ي
  .اند  كارمند آن به داليل سياسي اعتصاب كرده500تمام . پااليشگاه، شيراز: ك
  .اند  كارمند آن به داليل سياسي اعتصاب كرده200تمام . پااليشگاه، تبريز: ل
  .اند  كارمند آن به داليل سياسي اعتصاب كرده700تمام . مجتمع پتروشيمي، شيراز: م
 كارمند آن به داليـل سياسـي اعتـصاب        1300تمام  . ، آبادان )اسكو(شركت خدمات نفتي    : ن

  .اند كرده
هـا و    باشند بـا ايـن حـال عـدم پيوسـتگي            ـ در صورتي كه اطالعات فوق عموماً دقيق مي        3

اشتباهاتي وجود دارد كه ارزش گفـتن دارنـد كـه فقـط مـنعكس كننـده فقـدان اصـالحات در               
گزارش مربـوط بـه اينكـه تمـام كارمنـدان وزارت            . باشد  هاي كارگري در دولت ايران مي       زمينه
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ر تمـام طـول دوره      باشد زيرا عوامـل مـديريت د         در اعتصاب هستند دقيق نمي     اقتصاد و دارايي  
سـازي   ناآرامي سر كارهاي خود بودند، تا آخر نوامبر تعـدادي از كـارگران در كارخانـه ماشـين       

 به سر كار بازگشته بودند و تا آنجايي كه مـا ميـدانيم در ابتـداي هفتـه سـوم مـاه نـوامبر                         اراك
  .  خاتمه يافته بوداعتصاب در تراكتورسازي تبريز

 نفر آمده 5210در گزارش ( بسيار كم عنوان شده است    آمار كارمندان شركت نفت در آبادان     
تـوان بـدين    اما اين عدم تطـابق را مـي  ) باشد  پرسنل مي12000در صورتي كه آمار ما حاكي از   

كننده يكي از بخـشهاي كـاري در شـركت          ترتيب توجيه نمود كه احتماالً گزارش تنها منعكس         
).  نفـر  5800حـدود   (» سـايرين «يـا )  نفر 6000حدوداً  (مثالً كارگران پااليشگاه    .  بوده است  نفت
باشد و در همين حـال آمـار مربـوط بـه               نيز كم مي    نفر براي كارگران پااليشگاه تبريز     200آمار  
  ). در آنجا هستند نفر از كارمندان اسكو500عمالً حدود . ( زياد ذكر شده است در آباداناسكو
  .ـ به محض وصول اطالعات جديدتر، اصالحات تكميلي خود را ارسال خواهيم نمود4

  سوليوان
  

  349سند شماره 
  1357 دي 1 ـ 1978 دسامبر 22  

   تهران، كاردار آمريكاچارلز ناس: به   تبريز، كنسول آمريكا مترينكو:از
  حقيقت چيست؟: موضوع

المللـي، و بـه خـصوص         العمـل مطبوعـات بـين       وقايع هفته گذشته تبريـز، عكـس      : خالصه
نـي از يـك حادثـه واحـد يكـي از نمودهـاي            توصيفات بسيار متفاوت بـه اصـطالح شـهود عي         

شناسي ايراني كه نقش بسيار مهمي در ناآراميهاي چند ماه گذشته ايفا نمـوده را                 انحصاري روان 
اي واقعي همانقدر به عين واقعيت بستگي دارد          نگرش يك ايراني به حادثه    . گذارد  به نمايش مي  

افتاد، آنچه كه ناظر ميل دارد اتفاق افتاده          يكه به آنچه كه ممكن بود اتفاق افتد، آنچه كه اتفاق م           
  )پايان خالصه. (كند كه شنونده مايل باشد اتفاق افتاده باشد باشد، و آنچه نقل كننده فكر مي

انگيـز و شخـصي       كننـد غالبـاً از طريـق تجربيـاتي غـم              خارجيهايي كه در ايران زندگي مـي      
د كه شنونده مايل است بشنود، و يا چيـزي را  اند كه ايرانيها عادت دارند چيزي را بگوين        دريافته

بيان كنند كه در اصل حقيقت دارد ولي اگر شنونده ارزش ظـاهري آن را برگزينـد، بـه نحـوي                     
به فرض اينكه سئوال و جـواب دربـاره         . سوءتفهيم گردد كه آن واقعيت نيز به افسانه بدل شود         

ولي . كننده شود    كمي ناراحت  تواند مضحك و    يك وضعيت عادي و كم اهميت باشد، نتيجه مي        
با افزايش اهميت واقعه و وضـعيت، و تمايـل مخبـر بـه ارضـاي سـئوال كننـده، تحـت تـأثير                        

گيرد، و اطالعات ارائه شده، معموالً رنگهايي به خـود            دستكاريهاي مخبر در اصل خبر قرار مي      
ارد، و اميد اسـت     شماري وجود د    مثالهاي بي . گيرد كه هيچ ربطي با اصل پاسخ واقعي ندارد          مي

  :هاي زير منظور را تفهيم كنند نمونه
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 برپا گرديد كه توجه زيادي را به خود جلب نمـود زيـرا              چند روز پيش، تظاهراتي در تبريز     
دربرگيرنده گزارشاتي بود دال بر اينكه گروهي از سربازان محلي شـورش كـرده و يـا حـداقل                   

  :اي به شرح زير يافت وصيفات مختلف از اين واقعه دامنهت. اند اي از آنها فرار كرده عده
در يك درگيري بين جمعيت بزرگي از مخالفين شاه با سربازان، يك سرهنگ به دسـت        ) 1(

سربازان كه فرمانده خود را كشته ديدند بر روي تظاهركنندگان آتش گشوده            . يك مالّ كشته شد   
ان ديگر نيروها پس از اينكه فرمانده خـود را          در يك بي  . و عده زيادي را كشته يا مجروح كردند       

  .گريزند يابند، بالفاصله از محل مي كشته مي
در يك درگيري يك سرهنگ ارتش مالّيي را كشت، و در جدالهاي متعاقـب ايـن امـر                  ) 2(

  .بسياري از تظاهركنندگان و سربازان به قتل رسيدند
بازان، يك سـرباز بـر روي يكـي از          در يك درگيري نسبتاً آرام بين تظاهركنندگان و سر        ) 3(

اين صحنه سرباز ديگري را . ها مصدوم ساخت تظاهركنندگان آتش گشود و او را از ناحيه بيضه 
سرباز ) يك سرهنگ(واداشت تا سرباز اولي را به گلوله ببندد، و در نتيجه اين امر افسر فرمانده             

هركننـدگان درگرفـت كـه منجـر بـه           سختي بين سـربازان و تظا      ددر نتيجه نبر  . دوم را با تير زد    
  تلفاتي از هر دو طرف گرديد؛

 سربازي كه بدون اخطار به سوي تظاهركنندگان تيراندازي كرده بود به ضـرب گلولـه               ـ  الف
 و اين سبب شد كه جمعيت بالفاصله آرام شـده و بـه سـرعت متفـرق                   سرهنگ از پاي درآمد،   

  گردند؛
ان تيراندازي كرده بود با گلوله سرهنگ از پـاي           سربازي كه بدون اخطار به تظاهركنندگ      ـ  ب

درآمد، و اين سبب شد تا يك مالّ بالفاصله او را تشويق كند و سرهنگ را يك مسلمان واقعـي             
حادثه و خونهاي ريخته شده سبب گرديد تا سـربازان و جمعيـت ناگهـان زيـر گريـه                    . بخواند

  ع كردند؛بزنند، و در ميان اندوه عمومي دو جسد را از خيابان جم
در حين درگيري سربازان و تظاهركنندگان، مالّيي به فرمانـده كـه يـك سـرهنگ بـود                  ) 4(

نزديك شد، سينه مقدس خود را لخت كرد و از سرهنگ خواست تـا او را بزنـد زيـرا آمـاده و            
اش گرفـت، سـالحش را بـه زمـين            سرهنگ ناگهان گريـه   . مايل است كه به خاطر اسالم بميرد      

مالّ و سرهنگ هر دو براي جمعيت سـخناني  . را چون برادري در آغوش گرفت   انداخت، و مالّ    
و سـربازان و جمعيـت بـه آرامـي صـحنه را تـرك               . درباره برادري، اسالم و غيره ايراد كردنـد       

  . نمودند
در يك درگيري بين تظاهركنندگان و سربازان مالّيي سينه خود را برهنـه سـاخت و از                 ) 5(

اش را بـه زمـين    اش گرفت، اسـلحه   سرهنگ گريه . او را با تير بزند    سرهنگ فرمانده خواست تا     
  .انداخت و همراه سربازان خود گريخت

 سرهنگ و سربازان او كه بيست و پنج نفر بودند همگي سالحهاي خود را بـه زمـين                   ـ  الف
ـ   توانند روي هم    ريخته و اظهار داشتند كه نمي      ه دينان مسلمان خود آتش بگشايند، مردم آنها را ب
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 و ارتـش را بـراي هميـشه    مسجد برده، لباسهاي غيرنظامي پوشانده و ترتيب فرار آنها از تبريـز          
  دادند؛
   فقط هشت سرباز بودند و سرهنگي در كار نبود؛ـ ب
   فقط سه سرباز بودند و سرهنگي در كار نبود؛ـ ج
داشـته باشـد آن روز در       اي كه درگيري بين يك مالّ و يك سرهنگ را دربر              هيچ حادثه ) 6(
هـاي ارتـش دسـتور داده شـده بـود كـه مزاحمتـي بـراي                    اتفاق نيفتاده، زيـرا بـه گـشت        تبريز

شـود از مـسير       ديدند كه نزديك مي     تظاهركنندگان ايجاد نكنند، و سربازان هرگاه جمعيتي را مي        
  .نشستند آنها عقب مي

فـدار شـاه بودنـد بـه سـرهنگي كـه همـراه              يك گروه بزرگ از تظاهركنندگاني كـه طر       ) 7(
. نيروهايش در خيابان بودند نزديك شدند و برادران سرباز خود را در آغوش گرفته و بوسيدند               

تأثير ابراز عشق و پشتيباني تظاهركنندگان قرار گرفتند كـه بـه آنـان اجـازه                  سربازان آنقدر تحت  
آنگاه سربازان و تظاهركننـدگان بـه   . بپردازنددادند تا از تانكهايشان باال رفته و به وارسي تانكها    

بر اساس يك گـزارش ايـن غـذا را تظاهركننـدگان فـراهم              (صرف غذايي نيمه سنتي پرداختند      
كردند، بر اساس گزارش ديگر سربازان و بر اساس گزارش باز هم ديگري مردمي كه منازلشان                

س همگـي غـرق در محبـت        ، و سـپ   )در آن نزديكي بوده غذاي مذكور را فراهم نمـوده بودنـد           
تمام مطالب فوق از سوي آشنايان و دوستان من ارائه شـده             .برادرانه ايراني محل را ترك كردند     

گفتند اعتماد كامـل   كنند و تمامي به درستي آنچه مي كنند از قول شهود عيني نقل مي        كه ادعا مي  
اده يا نيافتـاده اسـت،      جالب اين است كه در شب همان روزي كه اين حوادث اتفاق افت            . داشتند

سه ميهمان در منزل خود داشتم كه دوتاي آنها ستوانهاي ارتش ايران بودند كه به پايگـاه تبريـز                   
وقتي از آنها پرسيدم واقعيت قضايا در اين دو روز پرشايعه چه بوده، گفتنـد               . مأمور شده بودند  

هايي كه آن روز شنيده بودم      وقتي كمي درباره داستان   . اند  تظاهراتي بوده و چند نفر مجروح شده      
اند كه شب  برايشان گفتم، پاسخ دادند كه اواخر عصر آن روز از فرمانده پايگاهشان اجازه گرفته         

را بيرون بگذرانند و اگر مسئله مهمي از قبيل آنچه تعريف كرده بودم وجـود داشـت، فرمانـده                   
ر آن روز در پايگـاه بـسيار آرام         ضمن اينكه بعد از ظهـ     . (داد  اي نمي   گاه به آنان چنين اجازه      هيچ

اين نكته بـرايم بـسيار منطقـي بـود و همچنـين سرپوشـي بـراي يـك روز پـر از                       ). بوده است 
  .جمعي گزارشات ضد و نقيض از كشتار و شورشهاي دسته

بـار، يـا      العـاده خـشونت     به دنبال تالش براي بررسي تلفات احتمالي در طول روزهاي فوق          
ي بين اين دو، از طريق دو منبع مختلـف در بيمارسـتان دولتـي اصـلي                 العاده آرام و يا چيز      فوق

  :شهر مطالب زير را دريافت داشتم
سرپرستار بيمارستان ادعا كرده تعداد زيادي كشته و زخمي را به بخش اورژانس بيمارستان              

 يك منبع ديگر كـه  .  بودند  بار آن روز مصدوم شده      اند كه همگي در اثر تظاهرات خشونت          آورده
هايي است كه با يك دكتر در همان بيمارستان ازدواج كرده اظهار داشته كه دو                 يكي از فيزيسين  
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مصدوم حوادث آن روز در بيمارستان مورد مداوا قرار گرفته، كه فقط يكي از آنها نياز به عمـل           
ان اند، با اين حال پاسخهايش      هر دو منبع دسترسي خوبي به اطالعات اينگونه داشته        . داشته است 

كنند دقيقاً  اند آنچه منتقل مي ترديد فكر كرده هر دو آنها بي. هر يك دنيايي با ديگري فاصله دارد     
  .همان چيزي است كه اتفاق افتاده

براي هر حادثه مفروض در زمينه اقدامات و تظاهرات ضدشاه در ايران در طول چند          : نظريه
ن وجود دارد، كه از داستانهاي غيـرممكن  ماه گذشته، به تعدادي كه هر شنونده مايل باشد داستا   

مثل اينكه شاه واقعاً مرده، شاه توسط پسرعمويش به قتل رسيده، شاه فرار كـرده، شـاه                 (مردمي  
گرفتـه، تـا    ) در محاصره سربازان اسرائيلي است زيرا به محافظين خـود اعتمـاد نـدارد و غيـره                

داليـل ايـن آشـفتگي بـه        . باشـند  توضيحات دولتي كه گهگاه به همين نسبت غيرقابل قبول مي         
گردد، و همچنين تا حد زيادي به سياستهاي رسمي دولـت در              شناسي ايراني باز مي     اعماق روان 

روانـشناسي قـضيه مربـوط      / تا آنجايي كه به بعد فرهنگـي       .يابد  رابطه با توزيع اخبار ارتباط مي     
د بـاال دسـت خـود را بـا          خواهنـ   است، نوعي عدم تمايل آشكار در ايرانيان وجود دارد كه نمي          

براي مثال اوائل مـاه     . كننده و چيزهايي كه ممكن است نخواهد بشنود، آزار دهند               اخبار ناراحت 
جاري محوطه كنسولگري را به مقصد منزل يكي از دوستان ايرانـي جهـت صـرف شـام تـرك                 

اي   كردم، و شماره تلفن آنها را بـه نگهبـان درب ورودي سـفارت دادم تـا در صـورت مـسئله                     
قبل از شروع منع رفت و آمد به سـفارت بازگـشتم و از نگهبـان درب                 . اضطراري مرا خبر كند   

اي اتفاق افتاده يا كسي تلفن زده است يا خير؟ وي پاسـخ داد آن شـب هـيچ                     پرسيدم آيا مسئله  
صـبح روز بعـد از معـاونم شـنيدم كـه شـب              . اتفاقي نيافتاده و من به آرامي به تختخواب رفتم        

تعـاوني دولتـي را     ) فروشـگاه (بي روبروي درب سفارت منفجر شـده و يـك مغـازه             گذشته بم 
از همان نگهبان ديشبي سئوال كردم چه اتفاقي افتاده و آنگاه داستان مفصلي             . خراب كرده است  

درباره آتش آن شب از قول شهود عيني كه خودش هم از آنان بوده از جملـه تلفـن زدن او بـه         
ه حكومت نظامي به محل، جمع شدن عده زيادي تماشاگر و غيـره             مسئول محلي، ورود فرماند   

اين حادثه زماني اتفاق افتاده كه من مشغول صرف شـام در كيلومترهـا آن    . را برايم تعريف كرد   
تر بودم، وقتي از نگهبان پرسيدم چرا به من تلفن نزده و يا الاقل به هنگام بازگشت مسئله                    طرف

نگهبـان  » .خواستم شما را ناراحـت كـنم        آخر آقاي كنسول نمي    «:را به من نگفته، وي پاسخ داد      
اش را    كرد چون كاري كرده كه من آن شب را راحت بخوابم وظيفه             درب ورودي واقعاً فكر مي    

كنـد در       انجام داده است، و وقتي به او توضيح دادم كه اولويتها و مـسئوليتهاي مـن حكـم مـي                   
رد مزاحمت واقع شوم، واقعاً تعجب كـرده بـود و        صورت بروز چنين حوادثي در هر زماني، مو       

  .كمي هم ناراحت شد
 هست، و در رابطه با رواج آن در بين كاركنان و كارفرمايـان  مسايلحادثه فوق خود گوياي     

هـاي كوچـك دريابـد كـه          تواند با اسـتفاده از همـين نمونـه          شخص مي . ايراني جاي تأمل دارد   
دارنـد، و تـا چـه ميـزان           مقامات ارشد خود مخفـي مـي      كاركنان دولت چه اطالعاتي را از نظر        
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با توجـه بـه     . شوند تا به دست سطوحي چون وزير يا شاه برسند           بندي مي   اطالعات اوليه صافي  
 مربوط به زمينه مسئوليتـشان بـسيار        مسايلاين وضع، امكان جهل كامل مقامات بلندپايه درباره         

در انتقال اطالعات در ايران آگـاهي بـيش از          يكي ديگر از عوامل دخيل       .بار است   زياد و تأسف  
اطالعات و يا اطالعات غلط درباره هر حادثه امنيتي ممكن  ) 1حد ايرانيان در اين باره است كه        

گذاريهاي شخصي ناظر ايراني درباره آنچه        سرمايه) 2است خيلي مهمتر از خود حادثه باشد، و         
 وضعيت امنيتي فعلي يا آتي او مؤثر باشد، كـه           كه اتفاق افتاده يا نيفتاده ممكن است آن قدر در         

سـالهايي ممتـد از اختنـاق در         .بهتر است حادثه را آن طور بيان كنند كه او ميل داشته، رخ دهد             
پخش اخبار حقيقي، و باالخص سركوب اطالعات و توزيع مطالب مربـوط بـه انتقـاد از رژيـم       

هـاي    ه است، كه اينك هيچ ايراني عادي بـه اعالميـه          به وضعيت كنوني انجاميد   » ساواك«توسط  
تحقيقات و پوشش خبـري     . كند  رسمي درباره موضوعات مربوط به وضعيت امنيتي اعتماد نمي        

اند، و هر چند ميتوان با دولت در رابطه با تخفيف وقايع موجـود و                 رسمي از دست خارج شده    
توان اين عقيده مردم را       ه راحتي نيز مي   يا حتي بخشي از آنچه اتفاق افتاده همدردي كرد، ولي ب          

البته ايـن امـر     . دهد  پردازي محض ادامه مي     درك كرد كه دولت به روش سنتي خود يعني دروغ         
سبب شده تا بسياري از مردم داستانهاي ساختگي و پوچ را به عنوان حقيقت بپذيرند، زيرا تنها                 

. تكذيب دولت درباره يك داستان اسـت  كنند همان       اي كه بر آن اساس حقيقت را تعيين مي          پايه
انـد، و زمـاني كـه شـايعات           مدتهاست كه شايعات در زمينه عقايد مردم جاي واقعيت را گرفته          

تـر بـه نظـر        تر و پـذيرفتني     مقبول باشند، به خودي خود از آنچه در واقع رخ داده است حقيقي            
  .خواهند رسيد

 از مردمي كه علناً به مخالفت بـا رژيـم           با توجه به پذيرش شايعات به عنوان وقايع، بسياري        
آنهـا ديگـر آنقـدر      . اند اينك مجبورند از شايعات به عنوان سالح استفاده كننـد            پهلوي برخاسته 

 كارسازي كه در اختيـار دارنـد بـراي           اند كه جاي بازگشت ندارند، و لذا از تنها حربه           پيش رفته 
هايي عميـق در تـاريخ        باز واقعيتي كه ريشه   واقعيت تلخ، و    . جويند  بقاي خود در آينده بهره مي     

انـد    اند كه مجبـور شـده   پردازان به جايي رسيده سياسي و فرهنگي ايران دارد، اين است كه قصه   
  .سازند باور كنند خود نيز داستانهايي را كه مي

  
  350سند شماره 

  1357 دي 1 ـ 1978 دسامبر 22  سري
  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12538 ـ هران ت،سفارت آمريكا: از

  حوادث تبريز: موضوع    
، عليرغم كوشش فراواني كه با همكاري منابع زيادي در ارتباط با            ـ كنسولگري ما در تبريز    1

 دسـامبر   18 داده قادر نبود كه تصوير روشني از اتفاقـات           شايعه تمرد تعدادي از سربازان انجام     
   .ارائه دهد
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آلـود كـرد كـه        سازي آنقـدر آب را گـل        با گذشت سه روز عالقه و عادت ايرانيان به شايعه         
اي از اين مشكالت در ذيـل آمـده كـه قـضيه را                نمونه. توان حقيقت را تشخيص داد      مشكل مي 

از دو  . ايـم   اي روبـرو بـوده      قايع و حقايق تأييد شده    روشن خواهد نمود چون در اين مدت با و        
منبع كه هر دو به طور يكسان در موقعيتي هستند كه بايستي از حقايق مطلـع باشـند و از نظـر                       

باشند سئوال شد كه تعداد تلفات بعـد از زد و خوردهـاي بـين                 كنسول هم اشخاص منطقي مي    
اند چقدر بـود؟ در ايـن خـصوص اولـين             هسربازان و تظاهركنندگان كه به بيمارستان منتقل شد       

  .پاسخ صدها نفر و دومين جواب دو نفر بود
 گفته است به مترينكو) عطف به تلگراف آنكارا) (كه نام آن محفوظ است    (ـ كنسول تركيه    2

 و گفتگو با يك راننده تاكسي       سي  بي   و گزارش بي   آويو  كه گزارشات او بر اساس گفته راديو تل       
  .بوده است

. كند كه تمردي صورت گرفته اسـت         از منبع موثقي نقل مي     ـ در يك گزارش جداگانه سيا     3
  . گزارش داده است كه دو سرباز همراه با سالحهايشان گريختندSRFاما از دومين منبع معتبر 

 45سي معتقد است كه داليل محكمي براي رويگرداني و فـرار              بي   مخبر بي  يليتـ آندرو و  4
  .سرباز دارد

                                                          .ما بايد با چشم و گوش باز مراقب اوضاع باشيم
  سوليوان

  
  351سند شماره 

  1357 دي 1 ـ 1978 دسامبر 22  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  321288 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 21 ، 51گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
 مـسلح بودنـد بـا        كه تعـدادي از آنهـا      ـ درگيري بين سي تا چهل نفر از طرفداران خميني         1

در اين درگيري دو نفر كشته، چهـار نفـر          .  آغاز شد  نيروهاي پليس اواخر ديروز در بازار تهران      
.  گـزارش نـشده اسـت      حادثه مهم ديگـري از تهـران      . زخمي و دوازده نفر ديگر دستگير شدند      

 تبريز جمعيـت نـسبتاً كمـي در يـك اقـدام             در شهر . اوضاع در شيراز و اصفهان كالً آرام است       
هاي كنسولگري تركيه و دو بانـك مجـاور آن را شكـستند امـا اغتـشاشات               ضربه و گريز شيشه   

 قادر نبوده اطالعات موثقي راجع به شـورش فـوق           كنسول آمريكا . بيشتري وجود نداشته است   
  .كسب نمايد

اي كه امروز انتشار داد شركت جبهـه           ايران طي بيانيه    رهبر جبهه ملي   ـ دكتر كريم سنجابي   2
 كـه يـك سياسـتمدار        در هر گونه دولت غيرنظامي كه تحت رهبري غالمحـسين صـديقي            ملي
  .باشد را تكذيب كرد كار مي كهنه
طبـق  . نها در روز بيـست و سـوم دسـامبر بازگـشايي شـوند             رسد كه دبيرسـتا     ـ به نظر مي   3
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 خواستار بازگشايي هر چه سريعتر  يك صد نفر از اساتيد در دانشگاه تهران   گزارش راديو تهران  
  .تمامي دانشگاهها شدند

 كـه نـسبت بـه ديـروز         ـ توليد نفت ايران امروز به سه ميليون و يكصد هزار بشكه رسـيد             4
 رسـماً بـه سـمت مـديرعامل جديـد           عبداهللا انتظام . دهد  چهار صد هزار بشكه كاهش نشان مي      

. خـواري اسـت معرفـي شـد      كه متهم به رشوه به جاي هوشنگ انصاريشركت ملي نفت ايران 
 به عهـده  1957 ـ  63 سال دارد رياست شركت ملي نفت ايران را در سالهاي ميان 81انتظام كه 

يك ناظر عاليرتبـه شـركت نفـت آمريكـا در ايـران،      . داشته و قبالً وزير امور خارجه بوده است      
  .توصيف كرد» مفلوج«شركت ملي نفت ايران را بيشتر به خاطر مديريت نااليق انصاري 

  كريستوفر
  

  352سند شماره 
  1357 دي 1 ـ 1978 دسامبر 22  لي محرمانهخي
  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12539 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   دسامبر22گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
انـد و     را محاصره كرده   ال، سربازان، دانشگاه تهران   به هر ح  . امروز كشور آرام است   : خالصه

  رهبر جبهـه ملـي     دكتر كريم سنجابي  . كنند  از عبور و مرور وسايل نقليه در منطقه جلوگيري مي         
، همكاري بـا دولـت وي را رد         ايران طي يك نامه اعتراضي شديداللحن به غالمحسين صديقي        

اعتصاب . كنم هنوز آشكار نيست     تكرار مي . اما برخورد كامل ميان آنها هنوز آشكار نيست       . كرد
. ورزيدنـد حـل شـد        با اخراج خلباناني كه از كار كردن امتناع مـي          كاركنان هواپيمايي ملي ايران   

  .پايان خالصه
 بين دويـست تـا   به هر حال، در تهران. ان تا ظهر روز بيست و دوم دسامبر آرام است      ـ اير 1

جلوگيري ) دانشگاه تهران ( را محاصره كرده و از ورود به منطقه          چهارصد سرباز دانشگاه تهران   
رود كـه سـربازان قـصد         هر وجود نداشته و گمان مـي      گونه تيراندازي تا ظ     هيچ. به عمل آوردند  

دارند مانع استادان ديگر شوند تا آنها نتوانند به صد اسـتاد متحـصن در دانـشگاه كـه در حـال                      
  .بقيه نقاط تهران آرام است. مبارزه جهت بازگشايي دانشگاهها هستند بپيوندند

اي بـه      ايران روز بيـست و يكـم دسـامبر طـي نامـه              رهبر جبهه ملي   ـ دكتر كريم سنجابي   2
 در تشكيل دولت    وزير پيشنهادي صريحاً اعالم داشت كه جبهه ملي          نخست غالمحسين صديقي 

 به خاطر قبـول ايـن حكـم         با نامبرده همكاري نخواهد كرد و حتي گزارش شده كه از صديقي           
اند كه در      اعالم كرده   و فروهر   نظير بختيار  ديگر شخصيتهاي جبهه ملي   . شديداً انتقاد كرده است   

 از  اما مواضع بازرگـان   . كنم شركت نخواهند كرد     تكرار مي . كابينه صديقي شركت نخواهند كرد    
 بـه مـأمور     يكي از نزديكـان بازرگـان     .  كه معموالً سرسخت بوده مشخص نيست      نهضت آزادي 

سفارت اظهار داشت كه بازرگان هنوز در حال بررسي است كه بـه طـور خـصوصي از ابتكـار                    
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در كابينه وي شركت    ) به عنوان حزب يا گروه     (اينكه نهضت آزادي   حمايت نمايد، ولو     صديقي
 را نديده اسـت امـا       با توجه به مطالب باال و اينكه سفارت متن كامل فارسي نامه سنجابي            . نكند

هاي ايرانيهاست كه نكـات دقيـق و        »رنخي« از آن    قاطع سنجابي » نخير«رسد كه پاسخ      به نظر مي  
سعي ما بر اين است كه مشخص كنيم آيا با پاسخ ظاهري در رد همكاري               . ظريفي را دربر دارد   

 در حقيقت تمام درها را جهت نوعي همكاري بـه روي وي بـسته               ، جبهه ملي  با ابتكار صديقي  
كسب اطالع كرديم كه نام يكـي از اعـضاي          ) محفوظ بماند (خارجه  از يك منبع وزارت     . است

 است كه    كه موافقت نموده در پست وزير خارجه همكاري نمايد محمود فروغي           كابينه صديقي 
  .  بوده استسابقاً سفير ايران در آمريكا

 گوييم چنانچه صديقي نتواند به نوعي همكاري يا شركت جبهه ملي          ـ ما ترديد داريم كه ب     3
چنين دولتـي بـدون همكـاري دو      .  را جلب نمايد دولت تشكيل نخواهد داد       و يا نهضت آزادي   

گروه فوق مشكل است كه بتواند بحرانهاي كنوني را حـل كنـد و ممكـن اسـت حتـي آنهـا را                       
اقدام به تشكيل دولت به شاه فرصت خواهد داد ولي البته روشن نيست كـه آيـا                 . ايدتشديد نم 

  .زمان به نفع او خواهد بود يا خير
 كه قرار بود اولين پروازش را در تـاريخ هفـده دسـامبر              ـ خلبان خارجي شركت ايران اير     4

ر انجام دهد گفت تأخير پروازها هنگامي اتفاق افتاد كه هشت تن از             اي  روز اعتصاب جزئي ايران   
كـه نـام    (ر  اي  رتبه اجرايي ايران    بنا به گفته منبع خبر مقام عالي      . خلبانان از كار كردن سر باز زدند      

ر خلبان ايرانـي و سـه خلبـان خـارجي           موافقت دولت را مبني بر پرواز چها      ) وي معلوم نيست  
  . ارائه نمود و سپس هفت نفر خلبان و يك كمك خلبان را از كار اخراج كردند

ر به دو دسته كامالً مخالف و موافـق شـاه          اي  چنين موضوعي محتمل است زيرا خلبانان ايران      
منبع خبر انتظار داشت كه اخـراج       . لف شاه هستند  موافق و بقيه مخا   % 50حدود  . اند  تقسيم شده 

بـر روي   » مطمئنـاً «خلبانان از سوي مديرعامل تأييد شود و همچنين متذكر شد كـه ايـن عمـل                 
تـاكنون اخراجهـا خللـي بـر        . كاركنان تأثير مثبتي داشته و موجب تمايل به كار آنان شده است           

                                                                                       .ريزي شده نداشته است روند پروازهاي برنامه
  سوليوان

  
  353سند شماره 

  1357 دي 1 ـ 1978 دسامبر 22  سري
  اتيكنمايندگيهاي ديپلم: به  322275 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 22 ، 52گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
 سـرباز   400 الـي    200در حـدود    .  و شـهرهاي بـزرگ آرام اسـت         امروز، اوضاع تهـران    -1

 اسـتادي كـه در محوطـه        100 را محاصره نمودند تا از پيوستن استادان ديگر بـه            دانشگاه تهران 
تـا ظهـر هـيچ    . ت بازگشايي مجدد دانشگاهها متحصن هـستند، جلـوگيري نماينـد      دانشگاه جه 
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  .حادثه مهمي از دانشگاه گزارش نشده است
وزير مجلس را براي يك تعطيالت زودرس          نخست ـ بر طبق منابع خبري، ديروز، ازهاري      2

 به دنبال يـك سـري انتقـاداتي بـود كـه مجلـس از             اين حركت ازهاري  . اي تعطيل نمود     هفته 3
برخورد ارتش با تظاهرات كرده بود و درست زماني رخ داد كـه مجلـس در شـرف اخـذ رأي                     

  .مورد انتظار در مورد سه انتقاد شديداللحن بر عليه دولت بود
ـ خيز گچساران  اينچي بين مناطق عمده نفت26ـ ديروز خط لوله 3 » قـوره «خانـه در    تلمبه  

اي بـه خـط       مورد خرابكاري واقع شد كه بر اثر انفجار ديناميتهاي جاسازي شده خسارت عمده            
هيچ اطالعي دربـاره مـرتكبين      . لوله وارد شد و باعث كاهش بسيار زياد توليد نفت خام گرديد           

طـوط نفـت در   ارتش اكنون در آن محل و مناطق مهم اتصال خ     . اين عمل به دست نيامده است     
در طـي ايـن مـدت ايـن اولـين اقـدام مهـم               .  ساعت نگهبان مستقر كرده اسـت      24تمام مدت   

 سپتامبر خط لوله گـاز      21 بوده، همچنين بر اثر خرابكاري در        خرابكارانه در بخش صنعت نفت    
انـد، هـر چنـد كـه عناصـر            كاران منتسب كـرده    منفجر شده كه بنا به قولي آن را به خراب          ايگات

انـد امـا كـارگران        مخالف براي نشان دادن نارضايتي خود به بانكها و برخي ادارات حمله كرده            
  .اند اعتصابي اساساً از وارد آوردن خسارت دائمي به تأسيسات توليدي اجتناب كرده

بت بـه ديـروز كمـي        ميليون بشكه برآورد شـده اسـت و نـس          2/3ـ امروز توليد نفت خام      4
 540 از   OSCO. كنسرسيوم نفت گزارش داده كه اعتصاب بدتر شـده اسـت          . افزايش يافته است  

از آنهـا را كارمنـدان   % 80جمعـي دريافـت نمـوده كـه      تن از كاركنان خود يك استعفانامه دسته  
 خاطرنشان كرده اسـت     شركت ملي نفت ايران   . دهند  دفتري كه بيشتر سياسي هستند تشكيل مي      

كه اين استعفانامه قابل قبول نيست مگر اينكه هر كدام از كارمنـدان جداگانـه تقاضـاي اسـتعفا                   
  كريستوفر                                                                                                            .كنند

  
  354ماره سند ش

  1357 دي 2 ـ 1978 دسامبر 23  خيلي محرمانه
  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12541 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   دسامبر23گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
 در اهواز در حاليكه صبح بـه        )OSCO( مديرعامل شركت خدماتي نفتي ايران       ـ پاول گريم  1

. همچنين يك ناظر حفاري كه ايراني بـود نيـز بـه قتـل رسـيد               . رفت ترور شد    سر كار خود مي   
 بـه دليـل اعتـصابات       بعضي اوقـات اهـواز    . شود  اي گزارش مي     امر در تلگرام جداگانه    جزييات

  .كند سياسي و ابراز تنفر مستقيم از كارگران خارجي جوي ناخوشايند پيدا مي
 اوضاع ديـشب و امـروز صـبح در           و شيراز  ، اصفهان ـ طبق گزارشات كنسولگريهاي تبريز    2

هايشان را بـاز كردنـد و مجـدداً            ساعت مغازه  2ز  داران اصفهان ديرو    مغازه. اين شهرها آرام بود   
 ديـشب    در تهران  GTEمنزل كارمند   .  امروز صبح تعطيل هستند    هاي اصفهان   بستند و اكثر مغازه   



662  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

زماني كـه يـك شـهروند آمريكـايي در جريـان            . زا به آتش كشيده شد       دسامبر با بمب آتش    21
تل مولوتف خسارت كمي به بار آورد و به او نيز جراحت سطحي             خاموش كردن آتش بود كوك    

   .زا به آتش كشيده شد يك اتومبيل ديشب در تهران با بمب آتش. وارد شد
  .با اين حال، شب آرامي بود و طبق معمول نيز با قطع برق همراه بود

هـا گـزارش    يآمريكايـ تهديدات افزايش يافته، و هر روز از تلفنهاي تهديدآميز بيشتري به             3
تعيين شده نهم ژانويـه اسـت كـه         ) براي خروج آمريكاييان  (اكنون    آخرين فرجه كه هم   . شود  مي

پيام تلفني معموالً بعد از اينكه تلفن كننده اسـم          . العجل آنها كشته خواهند شد      بعد از اين ضرب   
  .شود كند از طريق ضبط صوت براي او پخش مي فرد آمريكايي را سئوال مي

اي صادر كردند و اجازه برگزاري مراسم مـذهبي           حكومت نظامي درمشهد بيانيه   ـ مقامات   4
رغم حكومت نظامي در اين شهر دادند، بـه شـرطي كـه برگزاركننـدگان قبـل از انجـام                      را علي 

در بيانيه همچنـين آمـده اسـت      . هرگونه مراسمي مقامات حكومت نظامي را در جريان بگذارند        
 مشهد بوده، جايي كه ابتدا واحدهاي نظـامي بـا           ستان رضاشاه برخورد ديروز در خارج از بيمار     

لـيكن سـپس اجـازه دادنـد مراسـم تـشييع و تـدفين جنـازه از                  . تهديد مردم را پراكنده كردنـد     
شود مقامات حكومت نظامي  همچنان كه مشاهده مي : نظريه. (بيمارستان به قبرستان برگزار شود    

 حفظ نظم شرايط سختي را تحمل كرده بودند بـه همـين سـادگي از خـود                  مشهد كه در جهت   
  )ضعف نشان دادند

 بازگـشايي دبيرسـتانها موجـب       بيني بود امروز صبح در تهـران         همانطوري كه قابل پيش    -5
ايـن اولـين تظـاهرات    . آموزان و تظاهرات بر عليه شـاه در اغلـب دبيرسـتانها شـد             تجمع دانش 

بسيار بعيد است كه امروز در دبيرستانها آموزش و درسي          .  بود  در تهران  عد از عاشورا  خياباني ب 
  .داده شده باشد

ايم كه دبيرستانها بالفاصله بعـد از شـروع تظـاهرات             در حقيقت ما گزارشاتي دريافت كرده     
 خيابانها كشيده شـوند و جوانـان در         آموزان به   شود كه دانش    البته اين امر باعث مي    . بسته شدند 

امروز صبح چنين گروهي نيز در حاليكه       . نقاط مختلف شهر فريادكنان دست به تظاهرات بزنند       
اين تظاهرات  . دادند  مي) ات برگرد   يانكي به خانه  (گذشتند فريادكنان شعار      از جلوي سفارت مي   

جمعيت . ه تقاضاي بازگشايي دانشگاه را داشتند ادغام شد        با تحصن اساتيد ك    در دانشگاه تهران  
واحـدهاي  . آموزان و دانشجويان امروز صبح در خارج دانشگاه اجتمـاع كردنـد             زيادي از دانش  

 را بستند و اجازه ندادند كه يك نفر داخـل دانـشگاه و يـا از آن خـارج                    نظامي خيابان شاهرضا  
در واقع اجازه دادنـد همچنـان       . ونت تمام با اين تظاهرات برخورد نكردند      سربازان با خش  . شود

گونه گزارشي از درگيري يا خشونت        ما تا اواسط بعد از ظهر هيچ      . دانشجويان در خيابان بمانند   
ليكن وضعيت متغير است و قطعاً احتمال درگيري تا قبل از پايان روز وجـود               . دريافت نكرديم 

  .دارد
  سوليوان
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  355سند شماره 
  1357 دي 2 ـ 1978 دسامبر 23  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  323964 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 23 ، 53گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 در اولـين سـاعات صـبح روز    آمريكايي شركت خدمات نفتـي ايـران   كارمند   ـ پاول گريم  1
 كـه هنگـام مـرگش       گـريم .  در حين رانندگي به طرف محل كارش به قتل رسيد          شنبه در اهواز  

سيله تفنگ خودكـار    مديرعامل شركت خدمات نفتي ايران بود، توسط مهاجمان ناشناس و به و           
اي، يك كارمند ايراني شـركت خـدمات نفتـي ايـران در جلـو                 در حادثه جداگانه  . به قتل رسيد  

هاي منـابع در      بر طبق گفته  . منزلش در حالي كه قصد عزيمت به شركت را داشت به قتل رسيد            
تن از پرسنل عاليرتبه خـارجي بـه        22كه نام   » ليست مجازات «، يك   شركت خدمات نفتي ايران   

  .خورد تكثير و توزيع شده است عنوان اعتصاب شكنندگان در آن به چشم مي
گزارشـات  . هـايي صـورت گرفـت       ـ ديروز در پي خرابكاري در خط لوله نفت تيراندازي         2

نهدم شده هاي خارجي م     دو خودرو متعلق به شركت     تأييد نشده حاكي است كه در منطقه اهواز       
.  با بمب به آتـش كـشيده شـد          در تهران  GTE دسامبر منزل كارمند شركت      21عصر روز   . است

جنگ رواني عليه خارجيان با تهديدات تلفني هر روز، هر چه بيـشتر عليـه آمريكاييـان شـدت                   
  .يافته است

، اجـازه   )كنـسرسيوم نفـت مـستقر در لنـدن         (ـ شركت اصلي شركت خدمات نفتي ايـران       3
در صـورت   . خروج هر فرد وابسته به اين شركت را كه مايل به ترك ايران باشد، صـادر نمـود                 

توانند كشور را ترك كنند، هر چند شـركت           ارائه تقاضا كارمنداني كه مايل به عزيمت باشند مي        
بـه كـارگران    .  اميدوار است كه اكثريت كارمندان اين كـار را انجـام ندهنـد             خدمات نفتي ايران  

شـركت خـدمات    . هاي خود باقي بمانند     خارجي دستور داده شده است تا اطالع ثانوي در خانه         
و نظاميـان فـردا بـراي بحـث و بررسـي وضـعيت امنيتـي                 ، شركت ملي نفت ايـران     نفتي ايران 

  . گردهمايي خواهند داشت
اين نگراني . باشد ـ امروز به علت آشوب در بخش نفت، هنوز ارقام توليد در دسترس نمي         4

هاي نفتي باعث كاهش سـطح        وجود دارد كه عزيمت تعداد زيادي از كاركنان خارجي از حوزه          
شد، اگر تعداد قابل توجهي از كاركنان خارجي منطقه را ترك           توليد تا مرز توقف كامل خواهد       

  .كنند، نگهداشتن كارمندان عصباني عاليرتبه ايران بر سر كارهايشان مشكل خواهد بود
آموزان را به خيابانهـا        جمعيت كثيري از دانش    ـ بازگشايي دبيرستانها و هنرستانها در تهران      5
 بود و در چنـدين نقطـه         بعد از عاشورا   ه، اولين تظاهرات در تهران    اين تظاهرات ضدشا  . كشاند

اگر چه تا نيم بعد از ظهر گزارشي از        . شهر، منجمله در بيرون محوطه سفارت، به وقوع پيوست        
  .خشونت و درگيري وجود نداشت ليكن اوضاع همچنان متغير و متحول است

، ديشب و امروز صبح اوضاع ايـن         و شيراز  ، اصفهان گريهاي تبريز ـ طبق گزارشات كنسول   6
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  .ها بسته بودند شهرها آرام بوده است، هر چند بيشتر مغازه
ي اهللا خمينـ     در مورد آنچه كه بايد پس از انقضاي ويزاي آيـت           رسد كه فرانسه    ـ به نظر مي   7

يك مقام فرانسوي متذكر گرديد كـه امكـان تجديـد           . در ششم ژانويه انجام دهد سردرگم باشد      
 از  ،فرانسويها در صـورت انجـام اقـدامي عليـه خمينـي           .  وجود دارد  مجوز براي اقامت خميني   

العمل اين اقدامات در فرانسه و به مخاطره افتادن زندگي و منافعي كـه در ايـران دارنـد،                     عكس
مقامات فرانسوي همچنين متذكر شدند كه دولت ايران خواسـتار اقـدامي عليـه              . بيمناك هستند 

اند كه هـر اقـدام جديـدي عليـه             رسيده مقامات ايراني احتماالً به اين نتيجه     .  نشده است  خميني
                                                                                     . باعث تشنج و اختالل بيشتري در ايران خواهد شدخميني

  كوپر
  

  356سند شماره 
  خيلي محرمانه

  1357 دي 3 ـ 1978 دسامبر 24  6 846 0599 78: زارششماره گ
  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از

  وضعيت ايران: عنوان    
گزارش زير حاوي اطالعاتي راجـع بـه وضـعيت ايـران در     ) بندي  بدون طبقه : (صهخالـ  16

  .باشد  دسامبر مي24 بعد از ظهر روز 3 دسامبر تا ساعت 21 ظهر روز 12فاصله زماني ساعت 
  . حذف شده است21 تا 17
  ):خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22

  :  عمومي]الف[
) يك نفر ايراني و يك نفـر آمريكـايي         (ز كارمندان شركت خدمات نفتي ايران     ترور دو نفر ا   

بازگـشايي مجـدد    .  بحران را به ميزان قابـل تـوجهي افـزايش داده اسـت             ديروز صبح در اهواز   
كننده و شـعار دهنـده در سرتاسـر          باعث رها شدن دستجات جوانان تظاهر      دبيرستانها در تهران  

 در امروز بعد از ظهر شـد،  شهر شده است كه منجر به وقوع تظاهراتي در مقابل سفارت آمريكا   
فعاليتهاي ضدخارجي و ضـدآمريكايي در      . اكنون ادامه دارد     هم تظاهرات به طرفداري از خميني    

ادامه مشكالت اقتصادي قدرت و اعتبار دولت را بـه تحليـل            .  كشور گسترده شده است    سراسر
ممكن نيست  » صديقي«گزارشات حاكي از آن است كه يك دولت غيرنظامي به رهبري            . برد  مي

 12559براي اطالع بيشتر به گزارش مشروح شـماره         (مورد پذيرش عناصر عمده مخالف باشد       
كه ايـن خـود نـشان       ( فردا با شاه ديدار كند       قرار است كه صديقي   ).  رجوع شود  ارت تهران سف
  ٭.)دهد كه رژيم كنوني تا چه حد از قدرت اعمال اقتدار خويش برخوردار است مي

                                                                 
  . م. وجود ندارد) الف(در اصل سند حرف  ٭
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  : ب ـ فعاليتهاي ضدخارجي و ضدآمريكايي
يات و يك مورد تهديد گزارش شده، در عمليات مزبور          در فاصله زماني ذكر شده، پنج عمل      

زا بـه يـك       هاي آمريكاييان و يك فقره پرتاب بمـب آتـش           زا به خانه    دو فقره پرتاب بمب آتش    
مـورد  . اتومبيل آمريكايي انجام گرفت كه خسارات جزئي دربر داشـت و كـسي مجـروح نـشد             

آمـوزان در خيابـان       ز دانـش  ديگر حمله به اتومبيل كارمند سـفارت انگلـيس توسـط گروهـي ا             
به اقامتگاه يكـي از     . اي نديد    بود كه اتومبيل خسارت ديد ولي سرنشين آن صدمه         كوروش كبير 

خواهيم خون آمريكاييان را بريـزيم،        ما نمي «. آمريكاييان تلفن شد و اينچنين او را تهديد كردند        
آموزان سراسر صـبح در       زماني رخ داد كه تظاهرات دانش     پنجمين عمليات   . »ايران را ترك كنيد   

 تـا   50 دقيقه بعد از ظهـر       1:30در حدود ساعت    . مقابل سفارت با افت و خيزهايي ادامه داشت       
روي   نفر از تظاهركنندگان يكي از اتومبيلهـاي سـفارت را در جلـوي درب اصـلي ماشـين             100

طريق درب عبور اشـخاص توانـستند بـه         سرنشين و راننده اتومبيل از      . سفارت متوقف ساختند  
داخل محوطه سفارت بيايند، در حالي كه تظاهركنندگان اتومبيل را خرد كردنـد و سـپس آن را                  

محوطه واحد موتوري پر از سـنگ شـده بـود و تظاهركننـدگان بـه دربهـاي                  . به آتش كشيدند  
نـدگان روي دربهـاي     اي چنـد نفـر از تظاهركن        در نقطـه  . دادند  ورودي تنه زده و آنها را هل مي       

ورودي رفته بودند اما سپس به داخل خيابان پريدنـد و در چنـدين نقطـه چـوب و آشـغالهاي                     
باالخره تفنگـداران نيـروي   . مشتعل را بدون هدف از روي ديوار به داخل محوطه پرتاب كردند        

 آور استفاده كردند و تظاهركنندگان به سمت غرب خيابـان تخـت جمـشيد               دريايي از گاز اشك   
» ها گورتان را گم كنيدآمريكايي«: زدند حركت كردند و در اين حال گروهي كوچك كه فرياد مي  

سوزي    دقيقه پس از آتش    40حدود  . كردند در منطقه باقي ماندند      و ديگران شعارها را تكرار مي     
 از تظاهركننـدگان  اتومبيل مأموران حكومت نظامي به منطقه رسيد و طبـق گزارشـات سـه نفـر     

 و جمـشيد  كاميوني پر از سرباز در گوشه خيابان در تقاطع تخت        . دستگير و منطقه پاكسازي شد    
آنها مـشغول خـوردن ناهـار بودنـد و     ).  متر دورتر از واحد موتوري 400( قرار داشت    روزولت

اما دستورات خود را    . دادند  العملي نشان نمي      لع بودند عكس  نسبت به حوادث فوق كه از آن مط       
متعاقب جريانات فـوق    . كردند  در مورد حفاظت از دري كه در مقابل آن مستقر بودند بازگو مي            

 بلـوك سـاختمان در      4اي دريافت كرد مبني بر اينكه به فاصله           مأمور گزارشگر خبر تأييد نشده    
بعـد از بـه گـوش رسـيدن         . گان كشته و زخمـي شـدند       نفر از تظاهركنند   3 يا   2غرب سفارت   

 بعد  3تا ساعت   . صداي شليك چندين گلوله از آن منطقه ما يك گزارش تلفني دريافت داشتيم            
د بـراي عبـور و      جمـشي   بار ديگر خيابان تخـت    . از ظهر وضعيت محل به حالت عادي برگشت       

ته شـده سـفارت بـه داخـل محوطـه كـشيده شـد و                خـودروي سـوخ   . مرور اتومبيلها باز شـد    
هـاي پراكنـده در قـسمت         تيرانـدازي . اند  آوري شده   سنگها از محوطه واحد موتوري جمع       خرده

آموزان بودند، امـا زمـاني كـه          اگرچه تظاهركنندگان در ابتدا دانش    . جنوب غربي شهر ادامه دارد    
. ن و عابرين نيز به اين گروه پيوسـتند گرفت، تعداد زيادي از تماشاچيا اقدامات عليه آنها شدت     



666  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

العملهـاي مـا را       بامها بودند و تظاهركننـدگان و عكـس         عده زيادي از كارمندان ادارات در پشت      
  . كردند نظاره مي

  : ـ فعاليتهاي مخالف و موافق شاه ج
 نفـري دانـش   200 تـا  50(با بازگشايي ديروز دبيرستانها و هنرسـتانها، گروههـاي كوچـك      

.  دست به تظاهرات خياباني زدنـد      ر بيشتر مناطق شهر بويژه در اطراف دانشگاه تهران        د) آموزان
البتـه مـا چنـدين گـزارش        (يك از اين گروهها كه عموماً در سنين دبيرستان هستند             تاكنون هيچ 

ه و ضـد    بار نـزد    دست به اعمال خشونت   ). شوند  ايم كه آنها توسط دانشجويان رهبري مي        داشته
 5صـفحه   (شدند    دادند و باعث اخالل در ترافيك خيابانها مي           آنها شعار مي  . اند   هم نبوده  خميني

 يـات جزي را بـراي اطـالع بيـشتر از       در تهـران    مربوط به سفارت آمريكا    12541گزارش شماره   
از ساعت نه و سي دقيقه امروز صبح مجدداً اقـدامات مـشابهي شـروع شـده                 .). مالحظه نماييد 

  . تاكنون گزارشي از شروع درگيري بين تظاهركنندگان و سربازان نرسيده است. است
شب گذشته در برنامه اخبـار، وزيـر آمـوزش و پـرورش گفـت كـه تظـاهرات تعـدادي از                      

آمـوزان    در حـال حاضـر درصـد دانـش        .  مدارس نخواهد شـد    آموزان منجر به بسته شدن      دانش
همچنين ديروز از طـرف كارمنـدان راديـو          .شركت كننده در تظاهرات خياباني مشخص نيست      

، كه نسبت به استقرار مأموران حكومت نظامي در مقابـل تأسيـسات راديـو               تلويزيون ملي ايران  
در يـك مـورد     . رفتن آزادي مطبوعات معترض بودند، تظاهراتي برپا شـد        تلويزيون و از دست     

در خالل اين مدت هـر روزه       . شد  تظاهرات، ظاهراً توسط فردي غيرايراني هدايت و رهبري مي        
شود و معموالً به مدت دو الي سـه سـاعت بعـد بـه             شب قطع مي   8:30 تا   8:15برق در ساعت    

شود بلكـه ايـن خاموشـي از          ك لحظه خاموش نمي   برق كل شهر در ي    . گردد  حالت عادي برمي  
امروز صـبح حـدود     . شود  يك قسمت شهر به قسمت ديگر با يك الي دو دقيقه تأخير انجام مي             

البتـه ايـن    .  قطـع شـد    ساعت نه و پنج دقيقه برق در مركز شهر منجمله منطقه سفارت آمريكـا             
ده و باعث خاموشي چراغهاي راهنمـايي و راننـدگي          ها فعاليتهاي تجاري را مختل كر       خاموشي

 2بعـد از حـدود      . آورد  شده كه ترافيك شهر را بيش از پيش به صورت كالف سردرگمي درمي            
  .شود ساعت در صورت امكان برق مركز شهر مجدداً برقرار مي

  :د ـ اقدامات و مشكالت امنيتي
صـل معينـي از هـم، دانـشگاه         سـربازان در فوا   . اقدامات امنيتي جديدي گزارش نشده است     

. انـد   اند و تاكنون تظاهركنندگان اقدامي در جهت مقابله و درگيـري نكـرده        را احاطه كرده   تهران
  . ها و مؤسسات مهم و كليدي تحت حفاظت يك يا دو دسته سرباز قرار دارند بيشتر سفارتخانه

  : ـ فعاليتها در خارج از تهران ه
شـيوه  . هاي نفتي در اين مدت كانون توجهات بوده اسـت           ، مركز حوزه  شهر اهواز : ـ اهواز 1

) دو نفـر از كاركنـان شـركت خـدمات نفتـي ايـران             (» يدبروجر«و  » گريم«هاي  تروريستي قتل 
جهـت اطـالع از جرئيـات گـزارش شـماره           . (العاده تشديد كرده است     را فوق مخاطرات كنوني   
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امـروز وابـسته نيـروي هـوايي و         ).  را مالحظه كنيد    در تهران   سفارت آمريكا  12542 و   12541
. برند   به سر مي    به همراه مأموران امنيتي در اهواز      افسر رابط مستشاري در نيروي دريايي آمريكا      

  . اي ارسال خواهد شد در صورت لزوم گزارش جداگانه
هـاي    دو كاميون آمريكايي را از بين بردند و طبق گزارشات يكـي از لولـه  همچنين در اهواز 

گزارش تأييد  ) 4 پاراگراف    تهران 12542گزارش  (نفت خام هدف خرابكاري قرار گرفته است        
هـاي نفتـي اهـواز        اي حاكي از آن است كه حداقل در يك چاه نفت واقع در منطقه حوزه                نشده

تانكها هنوز هم در شهر هستند و طبق گزارشات اوضاع متشنج           . خرابكاري صورت گرفته است   
  .است
.  گزارش شده اسـت    رگي در شهر مشهد   ، تظاهرات بز  78ـ در تاريخ بيست و دوم دسامبر        2

  ) را مالحظه كنيد4، پاراگراف  تهران12541 گزارش شماره جزيياتبراي شرح (
» هاي اعزامي كمكهاي فنـي      تيم« دو وسيله نقليه كه متعلق به        ـ شب گذشته در شهر بوشهر     3

گروههاي تحقيق نيروي دريايي ايران و تيم اعزامي        . فتزا مورد حمله قرار گر      بود با بمب آتش   
  .كمكهاي فني مشغول بررسي و تحقيق در مورد اين واقعه هستند

  .اند   شهرهاي ديگر آرام بوده78 دسامبر 24 روز 12ـ طبق گزارشات از ساعت 4
  )محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان(:  تهيه كنندهنظريات

امروز در تهران و ديروز در اهواز مشاهده شده است، زمينـه نگرانـي              با فعاليتهاي مهمي كه     
اي در ارتباط با تأثير تالشهاي دولت ايران به منظور كنترل شديدتر اين دو منطقـه                  قابل مالحظه 

  .به طور خاص وجود دارد
  

  357سند شماره 
  1357 دي 3 ـ 1978 دسامبر 24  خيلي محرمانه

  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12557 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  حمله به ساختمان اصلي سفارت: موضوع

اي كه     بعد از ظهر به وقت محلي عده       12:30ـ كمي بيش از يك ساعت قبل حدود ساعت          1
ا از باالي ديوار به داخـل سـفارت         آنه. عمدتاً جوان بودند به درب مقابل ساختمان حمله كردند        

اتومبيل سفارت كه قصد ورود بـه محوطـه         . رسيد  كردند كه تا فاصله دوري مي       سنگ پرتاب مي  
چنـد نفـر    ). اي فرار كند    گونه صدمه   اجازه دادند راننده بدون هيچ    (سفارت را داشت آتش زدند      

 شـده بـود خـسارت       سعي داشتند كه از حصار بگذرند و چند اتومبيل كه داخل محوطه پـارك             
  .ديد

العمل دولت شـد كـه عاقبـت سـرگردي را مـسئول امنيـت                 ـ تالشهاي مكرر سبب عكس    2
 را كه محل ورود سـفير       سفارت كرد و سرگرد مذكور مسئوليت حفاظت دقيق خيابان روزولت         

سربازان قبالً از   . داست به ستواني داده تا نيمي از نيروهايش را به جلوي درب ورودي اعزام كن              
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اينكه از اطراف خيابان به طرف درب مقابل سفارت بروند تا مردم را پراكنده كنند سـر بـاز زده          
  .بودند
آور به خيابان پرتاب كننـد و اكنـون كـه             گاز اشك ) نارنجك(ـ ضمناً سفير اجازه داد چند       3

  . دور شدند دقيقه بعد از ظهر است جمعيت از جلوي درب اصلي سفارت45ساعت يك و 
سـفير مـا   . انـد   مستشاري نظامي تماسهاي الزم را با مقامات حكومت نظامي گرفتههيأتـ  4

و وي قـول مـساعدت داده       . را از اوضاع مطلـع كـرد      ) سفير ايران در آمريكا    (سفيركبير زاهدي 
  .است
  و تخـت جمـشيد     حول و حـوش روزولـت     كه تمام صبح در     (وقت تظاهركنندگان     ـ هيچ 5
نويسم آرامش برقـرار      اكنون كه اين گزارش را مي     . اند  به محوطه سفارت داخل نشده    ) گردند  مي

  سوليوان                                                                                                              .است
  

  358سند شماره 
  1357 دي 3 ـ 1978 دسامبر 24  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  324053 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 24، 54گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

يتي حدود دويست تا سيصد نفر امروز در ساعت دوازده و سي دقيقه بعـد از ظهـر                  ـ جمع 1
اين گروه كه اكثر آنـان را جوانـان تـشكيل           . به وقت محلي به درب اصلي سفارت حمله كردند        

دادند، سنگ و آشغالهايي را كه آتش زده بودند از بـاالي ديـوار، بـه داخـل سـفارت پـرت                        مي
چنـدين  . ا كه قصد داشت به محوطه وارد شود به آتـش كـشيدند        كردند و اتومبيل سفارت ر      مي

هاي پارك شده در      مرد سعي داشتند كه از ديوار اصلي سفارت باال روند و به تعدادي از ماشين              
تفنگداران دريايي براي جلوگيري از ورود جمعيت به داخـل          . محوطه نيز خساراتي وارد كردند    

  . ندآور استفاده كرد سفارتخانه از گاز اشك
سربازان ايراني مستقر در جلوي درب ورودي سفير از اينكه دويست تا سيصد يارد حركت               

باالخره تعدادي از اين سربازان ترغيـب       . كنند و جمعيت را از محل متفرق سازند، امتناع كردند         
شدند كه دست به دست هم داده و در همـين هنگـام ورود نيروهـاي تقـويتي باعـث شـد كـه               

شـد، چـون      صداي تيراندازي نسبتاً زيادي در اطراف سفارت شنيده مـي         . ندجمعيت متفرق شو  
كـدام از     هـيچ . سربازان در تعقيب اغتشاشگران در خيابان اقـدام بـه تيرانـدازي هـوايي كردنـد               

كارمندان آمريكايي يا ايراني سفارت صدمه نديدنـد و آشـوبگران هرگـز نتوانـستند عمـالً وارد             
  .سفارت شوند

 تهران گروههاي زيادي از جوانان آزادانه و بدون هيج مـانعي در خيابانهـا               ـ در نقطه ديگر   2
اين جوانان ماشين . كردند  گشتند و گاه و بيگاه آتش درگيري را با نيروهاي امنيتي مشتعل مي             مي

  . يك آمريكايي را به آتش كشيدند
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 امر روشن   اتجزيياند، ولي     بر اساس گزارشهاي واصله در اين درگيريها تعدادي كشته شده         
تظاهرات عظيمي در مقابل ايستگاه راديو و تلويزيون برپا گرديد و چهـار هـزار نفـر از                  . نيست

 .نگار اعتصابي كه در قبرستان متحصن شده بودند به آنـان پيوسـتند              طرفداران يك هزار روزنامه   
اعتـصابي  اي پشتيباني خود را از كاركنـان          بيست و دو تن از نمايندگان مخالف مجلس طي نامه         

  .ها اعالم داشتند روزنامه
آميزي كه در نزديكي منزل روحاني برجسته ايـن شـهر،             ـ در مشهد طي درگيري خشونت     3
از وقتي كـه سـربازان      . ي به وقوع پيوست حدود هشت تا دوازده نفر كشته شدند          اهللا شيراز   آيت

ان دانشگاه يورش برده و حداقل چهار نفر را كشتند و در روز پانزدهم دسامبر دو بار به بيمارست 
مخالفان ايـن حمـالت را ايـن      . العاده بحراني شده است     چهارده نفر را زخمي كردند وضع فوق      

بيش از صـد هـزار نفـر در    . شود كنند كه عمالً از طرف دولت به آن دامن زده مي          طور تعبير مي  
 نوشته و از وي خواسته بود        كه به كارتر   به متن نامه خميني    روز هجدهم دسامبر در شهر مشهد     

كه به علت عدم رعايت حقوق بشر در حمله به بيمارستان توسط عمال رژيم دست از حمايت                 
  . اند شاه بردارد گوش فرا داده

 و  ، كـارتر  ي فعال مسلمان شديداً عليه آمريكـا      العمل دانشجويان دانشگاهها و گروهها      عكس
گيري   از جريان تظاهرات امروز اين شهر كه در حال شكل  در تبريز  كنسول آمريكا . باشد  شاه مي 

 آرام   و اصـفهان   ازشهرهاي شـير  . است و نقل و انتقاالت قابل توجه سربازان گزارش داده است          
  . اند گزارش شده

هـاي نفتـي خـارج كـرده           كنسرسيوم نفت كاركنانش را از حوزه      ـ به دنبال قتل پاول گريم     4
  و قرار است يك هواپيماي چارتر امروز چهل و چهار نفر از وابستگان به شركت اسـكو               . است

اكنـون اوضـاع    هـم .  منتقـل كنـد    به بحرين ) ظاهراً تعداد خيلي كمي   (تعدادي از كارمندان آن را      
 مـورد تهديـد     بسيار بحراني است و گزارشات حاكي از آن است كه بقيه كاركنان شركت اسكو             

متوقف سازد تـا ايمنـي محـيط        كنسرسيوم قصد دارد كليه فعاليتهايش را در ايران         . اند  واقع شده 
 امـروز   در شـيراز  مأمور امنيتي سفارت و معاون كنسول آمريكـا       . كار توسط دولت تضمين شود    

  . شدند تا با مقامات شركت نفت مشورت نمايندوارد اهواز
شكه رسيد كه نـسبت بـه روز        ـ توليد نفت خام ايران امروز به دو ميليون و هفتصد هزار ب            5

تعـدادي از نـاظران و كارمنـدان متوسـط ايرانـي            . دهـد   قبل پانصد هزار بشكه كاهش نشان مي      
كمبود نفت سفيد و گازوئيل در      . شركت فوق ظاهراً به دليل ترس از كيفر دست از كار كشيدند           

  .شود  حادتر ميتهران
دهد كه تمايل دولت ايران به پخش انتقادات پارلماني از كابينـه                رش مي  گزا ـ راديو مسكو  6

در واقـع بـين وقـايع دو روز گذشـته كـه در آن               . باشـد    حاكي از سقوط اين دولت مي      ازهاري
آموزان   اي مجدداً بازگشايي شد و در نتيجه پليس با سيل عظيم دانش             مدارس به طور غيرعاقالنه   

خوردي نكرد و اولين روزهاي ماه نوامبر كـه بـسياري از ايرانيـان عقيـده دارنـد كـه دولـت                      بر
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تـا برقـراري    ) حتي خود در اين امر شركت كرد      (فعاليتهاي خرابكارانه را مجاز و تحريك نمود        
  . اي وجود دارد حكومت نظامي را توجيه نمايد، رابطه

  .ضاع تغيير كندـ فردا گزارش وضعيت نخواهيم داشت مگر اينكه او7
  كوپر

  
  359سند شماره 

  1357 دي 3 ـ 1978 دسامبر 24  خيلي محرمانه
  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12560 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  رت خاتمه يافته استرسد حمله به ساختمان اصلي سفا به نظر مي: موضوع
 است، تظاهركنندگان حتي آنها كه از دور صـداي تيرانـدازي را             14:45ـ اكنون كه ساعت     1
آور بـه     اند، و در اثر تيراندازي هوايي سربازان و همچنين پرتاب گاز اشك             اند متفرق شده    شنيده

اكنـون سـربازان در اطـراف       . ده شدند د عقب ران  جمشي  مقدار زياد به سمت غرب خيابان تخت      
انـد، و مـا سـعي در همـاهنگي            كنم در اطراف سفارت به حالت آماده درآمده         سفارت تكرار مي  

. العمـل سـريعتر نـشان دهـيم         ارتباط با آنان داريم، تا در صورت بروز حـوادث بعـدي عكـس             
اي تقويـت   همچنين سفير اجازه داده است كه اگر ضرورت ديگري پيش آمد نيروي كمكي بـر              

  .سربازان با هليكوپتر به داخل محوطه سفارت انتقال داده شود
او . اي نديده بود ولي با ترس و پريشاني به سفارت برگشت            ـ راننده سفارت گرچه صدمه    2

  .زند  نفر تخمين مي500 تا 200جمعيت تظاهركننده كه بيشتر آنها فقط تماشاچي بودند را بين 
، رئيس پليس تهـران در داخـل اتومبيـل    ده كه سرهنگ مولويـ از منبع معتبر گزارش رسي   3

اش در نزديك سفارت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمي شده اسـت، ولـي ايـن                    شخصي
  .خبر كامالً تأييد نشده است

گزارش سياسي امنيتـي حـاوي جزييـات    . باشد ـ اوضاع به شكل مطلوبي رو به آرامش مي    4
  انسوليو                          .                                                خواهد بودبيشتري

  
  360سند شماره 

  1357 دي 3 ـ 1978 دسامبر 24  خيلي محرمانه
  .سي. يوزارت امور خارجه، واشنگتن د: به  12568 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   دسامبر24گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
تعدادي از دبيرسـتانها تعطيـل      . ، امروز نيز تكرار شد    تظاهرات پراكنده ديروز تهران   : خالصه

، تظـاهرات در بوشـهر  . كننـد  بودند ولي تعداد ديگري از آنها براي داير بودن كالسها تالش مـي  
گردهمايي كاركنان اعتصابي مطبوعات و حمايـت نماينـدگان         .  آرام بود   و شيراز  ، اصفهان مشهد

  .پايان خالصه. مخالف مجلس از آنها
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 بيني هم بود، ديـروز تهـران       ـ در نتيجه تصميم غيرعاقالنه بازگشايي مدارس كه قابل پيش         1
اي صورت گرفت كه بـا        در نقاط مختلف شهر تظاهرات پراكنده     . روز پرجنب و جوشي داشت    

خشونت همراه نبود و در بعضي از خيابانها هم تظاهرات باعث بسته شدن موقت چند خيابـان                 
. به اتومبيل يك شهروند انگليسي زماني كه در بين جمعيت گير افتـاد خـسارت وارد شـد                 . شد
پراني توأم بود اما حملـه جـدي    تظاهرات، آرام بود چرا كه تظاهرات با سنگتوان گفت كه   نمي

زا بـه يـك خـودرو         به افراد و يا اموال صورت نگرفت، به جز يك مـورد پرتـاب بمـب آتـش                 
 صـورت  اي در نزديكي راديو و تلويزيون ملي ايران        آمريكايي، تظاهرات وسيع اما سازمان نيافته     

  .گرفت اما كارمندان راديو و تلويزيون متفرق شدند
 دبيرسـتان   21بار مدارس روزانه، با بستن        ـ وزير آموزش و پرورش در قبال وضع مصيبت        2

امروز صـبح هنـوز اكثـر دبيرسـتانهاي       .  تا اطالع ثانوي واكنش نشان داد      معروف و بزرگ تهران   
انـد و يـا آنهـايي كـه هنـوز بـاز        زان، چه از مدارسي كه تعطيل شده  آمو  اما دانش . ديگر داير بود  

يانكي «دادند   امروز صبح تظاهركنندگان در حالي كه شعار مي       . هستند، دوباره به خيابانها ريختند    
گروههـاي ديگـري نيـز در نزديكـي         . دو بار از مقابل سفارت عبـور كردنـد        » ات برگرد   به خانه 

مجدداً ما شاهد آن بوديم كه دستورات خـشن         . كنند  ن شعار مي  سفارت اقدام به تظاهرات و داد     
سـرانجام ايـن تظـاهرات بـدانجا       . شـود   حكومت نظامي عليه تظاهركنندگان ناديده انگاشته مـي       

آموزاني كه چهارراهها را مسدود نموده بودند عمالً متفرق گشتند اما ظاهراً              كشيده شد كه دانش   
موتورسواران با بـوق زدنهـاي      . گونه مانعي مواجه نبودند     هيچنها در راهپيمايي و شعار دادن با        آ

بـا وجـود حـضور      . متوالي و با ريتم به آنها پيوستند و دامنـه ايـن غوغـا را وسـعت بخـشيدند                  
 امروز نيز صحنه تظاهرات بزرگي بود امـا تـاكنون           مأمورين نظامي، راديو و تلويزيون ملي ايران      

واقعيت اين است كه در بيشتر اوقـات، واحـدهاي نظـامي از             . از زد و خورد خبري نبوده است      
امـروز صـبح    . شـوند   ، دور نگاه داشته مي    )آموز بودند   كه اكثراً دانش  (مسير عبور تظاهركنندگان    

 سـاعت  2شـد، بـه مـدت     قطع جريان برق، برخالف روزهاي ديگر كه فقط در شب انجام مـي            
  .اتفاق افتاد

طبـق  . انـد   اوضـاع ايـن شـهرها را آرام توصـيف كـرده      و اصـفهان   كنسولگريهاي شيراز  -3
. آور متفـرق شـدند       به وسيله گازهـاي اشـك      گزارشات واصله، تظاهركنندگان ديروز در بوشهر     

 شـركت آمريكـايي حـاكي از آن اسـت كـه             سـي و مـأمور امنيتـي يـك         بـي   گزارشات راديو بي  
.  نفر شد  12 تا   8ي منجر به كشته شدن      اهللا شيراز    در نزديكي خانه آيت    خشونتهاي ديروز مشهد  

احدهاي  از جريان تظاهرات در آن شهر كه توأم با تيراندازي و تحرك شديد وكنسولگري تبريز 
فرماندار نظامي براي نمايش قدرت، تعداد زيادي از نيروهاي نظـامي را            . نظامي بود گزارش داد   

در جريان اين خشونتها حداقل يك و حداكثر سه دستگاه اتوبـوس            . در شهر به حركت درآورد    
  .دولتي به آتش كشيده شد

 به يـك گردهمـايي   نگاران اعتصابي دست  تن از روزنامه  1000 دسامبر، در حدود     22ـ در   4
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 تـن از    22.  نفر نيز به عنوان همدردي به آنان ملحق شدند         4000در بهشت زهرا زدند و حدود       
اي براي اعتصابيون حمايت خويش را از آنـان اعـالم             نمايندگان مخالف مجلس با فرستادن نامه     

ندگان شده است اين امـر احتمـاالً بـه           محل مناسبي براي تظاهركن    قبرستان بهشت زهرا  . نمودند
  .دليل عدم تمايل اولياي امور به مداخله در اين گردهماييها است

ـ براي سومين بار گروههاي چند صد نفـره از تظاهركننـدگان، برگـشته و ايـن دفعـه بـه                     5
را سـر   » ات برگـرد    يـانكي بـه خانـه     «جمعيت در حالي كه شعار      . محوطه سفارت حمله كردند   

د جمـشي   اقدام به پرتاب سنگ نمودند و به اتومبيل يك افسر ايراني در خيابـان تخـت               دادند    مي
ماشين سـفارت در بيـرون درب بـه         . حمله كردند و سپس در مقابل درب اصلي اجتماع كردند         

. وسيله تظاهركنندگان به آتش كـشيده شـد، راننـده بـدون هـيچ آسـيبي، موفـق بـه فـرار شـد                       
ركنندگان تهديد كردند  كه بر روي ديوارها خواهند رفت اما آنها عمالً به داخـل محوطـه                  تظاه

تفنگداران نيروي دريايي با شليك گاز اشك آور فشار جمعيت را كـاهش دادنـد،               . نفوذ نكردند 
اما گروههاي اغتشاشگر در وضعيت تهديدآميزي از روي ديوارها اقدام به پرتاب سنگ و اشياء               

در . اين ماجرا تقريباً براي يك ساعت ديگـر ادامـه يافـت      . ه داخل سفارت كردند   سوخته شده ب  
در ورودي اقامتگاه سفير در اين خيابـان   (عين حال واحدهاي نظامي مستقر در خيابان روزولت      

سـرانجام  .  يارد جابجا شدن و پراكنـده نمـودن جمعيـت امتنـاع نمودنـد              300 يا   200از  ) است
عدادي از آنها براي آنجام اين كار ترغيب شده و دست ياري به هم دادند ولي در همان موقـع                    ت

.  بعد از ظهر شدند    1:30نيروهاي تقويتي سر رسيدند و باعث پراكندن تظاهركنندگان در ساعت           
بنا به درخواست سفير از مأمورين حكومت نظامي، اطراف سفارت در محافظت مأمورين قـرار               

                                                                . با شليك تيرهاي هوايي جمعيت را هر چه بيشتر متفرق كردندگرفت و آنها
  سوليوان

  
  361سند شماره 

  1357 دي 5 ـ 1978 دسامبر 26  خيلي محرمانه
  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12591 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  گزارش سياسي ـ امنيتي، تظاهرات روز عيد ميالد مسيح: موضوع
 شهر تهران  نفره در مركز500 تا 200 گروه اغتشاشگر 15 تا 10 دسامبر 25در روز   : خالصه
و سوزي خودرو     به گواهي شاهدان عيني، سه مورد آتش      . ه آن سو در حركت بودند     از اين سو ب   
سياسـت ارتـش تعقيـب گروههـاي مـردم همـراه بـا              . سوزي ديگر رخ داده اسـت       دوازده آتش 

  .باشد تيراندازي هوايي مي
اغتشاشگران كه به خوبي سازماندهي شده بودند سعي در مسدود كردن و اخالل در عبـورو    

 نزديك شـدند و شـعارهاي       المللي  گروهي از مردم به آژانس ارتباط بين      . ا داشتند مرور خودروه 
توسط گروهي از مخالفين ماشين كارمندان سفارت       . اي بر روي ديوار ساختمان نوشتند       خصمانه
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ارج محاصره شد اما خوشبختانه او توانست بدون خسارت و يا جراحـت جـدي از معركـه خـ                  
  .پايان خالصه. شوند تر مي اغتشاشگران تهاجمي. شود
ـ اخبار و اطالعات موثقي كه از طرف افـراد اروپـايي و آمريكـايي و كارمنـدان سـفارت،                    1
 گـروه   15 الـي    10آوري شده حاكي از آن است كـه از ظهـر تـا غـروب آفتـاب، حـدود                      جمع

فره سـازماندهي و متـشكل كـرده        ن 500 تا   200هاي    اغتشاشگر كه از پيش خودشان را در دسته       
سـوزي     آتـش  12كردند، و حـداقل        حركت مي  بودند، ضمن پخش اعالميه در مركز شهر تهران       

وسعت و دامنه حركـت اغتـشاشگران   . كوچك به راه انداختند و سه خودرو را به آتش كشيدند       
 در شـرق و انتهـاي خيابـان اسـتانبول در            ران در غرب تا پشت جاده قديم شـمي        از خيابان كاخ  

اساسـاً هـدف    .  بـود   در شمال شهر تهران    آباد   و خيابان عباس    شهريور 25جنوب تا باالي ميدان     
كرد تا با تيراندازي هوايي       ارتش كوشش مي  . هاي كوچك و بانكها بود      سوزيها بيشتر مغازه    آتش

پيوستند و    اي مجدداً به هم مي      اين گروهها را متفرق كند، اما گروههاي مذكور بعد از چند دقيقه           
  . آمدند با شعار دادن به حركت در مي

 سال تشكيل 30 تا  20ـ طبق اظهارنظر شاهدان عيني اكثر تظاهركنندگان را افراد بين سنين            2
گروههـاي كـوچكي از     . شـدند   تـر رهبـري مـي       ه توسط اشـخاص تـا حـدي مـسن         دادند ك   مي

گرفتنـد و      جلو اتومبيلها را مي     و نزديك ميدان فردوسي    تظاهركنندگان در خيابان سپهبد زاهدي    
مرور وسائط نقليه متوقف    دادند كه عبور و       رانندگان را خارج كرده و اتومبيل را طوري قرار مي         

آميز بود و عبور و مرور وسائط نقليـه را در مركـز شـهر                 اين عمل به اندازه كافي موفقيت     . شود
رسيد سه اتومبيلي كه سوخته بودند متعلق به رانندگاني بود كه             به نظر مي  . كرد  ساعتها مختل مي  

 جلـوي اتومبيلهـا را       پهلـوي  دو گروه در خيابان   . در برابر ترك اتومبيلشان مقاومت كرده بودند      
  .دادند گرفتند و به آنها اعالميه مي مي

ي المللـ    دسامبر دو يا سه نفر به طرف نگهبان دفتر آژانـس ارتباطـات بـين               25ـ اوايل روز    3
اطالعـي كـرد،      ظهـار بـي   نزديك شدند و از وي سئوال كردند اين ساختمان چيست؟ نگهبـان ا            

 آمدنـد و بـا   المللي معهذا حدود ساعت ده يك گروه سيصد نفره به ساختمان آژانس ارتباط بين         
اطالعي كرد، در عين حال گروه كوچكي از  نگهبان مجدداً اظهار بي  . محافظ آنجا صحبت كردند   

سـپس جملـه   . »اين ساختمان سيا اسـت «ر نوشتند   تظاهركنندگان بر روي ديوار ساختمان مذكو     
سربازان سريع و به موقع سـر رسـيدند و   . را به آن اضافه كردند » ، مرگ بر سيا   مرگ بر ساواك  «

بـا بمـب    «زدند    اين گروه در حال فرار فرياد مي      . اغتشاشگران را تعقيب كرده و متواري ساختند      
  »!گشتبه سوي شما برخواهيم 

 مأمور سفارت در حوالي ظهر ضمن رانندگي در ترافيـك سـنگين خيابـان            ـ هارت هاوارد  4
.  نفره شد و اتومبيـل او را محاصـره كردنـد           30 الي   25د گرفتار گروهي از جوانان      خان زن   كريم

و به طـرف شيـشه جلـو اتومبيـل سـنگ      . وندكردند به زور وارد اتومبيل وي ش  آنها كوشش مي  
 عاقبـت هـارت   . كوشش آنها براي ورود به اتومبيل عقيم مانـد        . زدند  كردند و لگد مي     پرتاب مي 
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  .توانست از معركه فرار كند
يكـي از  . ـ در طول تعطيالت كريسمس به آمريكاييان تلفنهاي تهديدآميز زيـادي زده شـد        5

نظر دارند، كـه     ت خبر داد گروهي از جوانان آپارتمان او را از پنجره مقابل تحت            كارمندان سفار 
كاشي پالك منزل يكـي     . باشد  در آن ساختمان دو آپارتمان ديگر متعلق به كارمندان سفارت مي          

اند    به ما اطالع داده    هاي غيررسمي آمريكا    تعدادي از رابط  . از كارمندان سفارت را شكسته بودند     
ايـن برخـورد   .  روز گذشته باال گرفته اسـت 4 ـ  3كه روحيه ضدآمريكايي در كوچه و بازار در 

ايرانيان مخالف در برابر رفتار شماري از ايرانياني كه عالقمند به معاشرت با آمريكاييان هـستند                
 يكي از   زيرا عيسي مسيح  . (اي تالفي شد و آنها در جشن كريسمس به ما تبريك گفتند             تا اندازه 

  ).پيغمبران اسالم است
 دسامبر ادامه يافـت     26 دسامبر شروع و تا      24ترين تظاهراتي كه از       ـ شايد علت پرآشوب   6

تـر شـده و       در اين حقيقت نهفتـه اسـت كـه اوضـاع وخـيم            ) رجوع شود به گزارشات روزانه    (
ود و آنها را از تشكل مجـدد        ش  تيراندازيهاي هوايي ارتش صرفاً باعث تفرق موقتي جمعيت مي        

مدت زيادي طول نخواهـد كـشيد كـه ارتـش مجبـور شـود مـستقيماً بـه طـرف                     . دارد  باز نمي 
. هاي اغتشاشگر واگذار كنـد      هايي از شهر را به گروه       تظاهركنندگان يا تيراندازي كند و يا منطقه      
   وادار بـه دادن شـعار      هاي افسران را گرفته و آنها را        اين حقيقت كه تظاهركنندگان جلو اتومبيل     

شاهدان عيني ما ديـده بودنـد كـه ايـن مـاجرا بـراي يـك سـرهنگ                   (كردند،    مي» مرگ بر شاه  «
از طرفـي باعـث     ) امـا چنـدين گـزارش از حـوادث مـشابه داريـم            . شهرباني اتفاق افتـاده بـود     

ست به  آورد كه د    شود و از طرف ديگر اين تمايل را در افراد ديگر به وجود مي               هايي مي   ناآرامي
  سوليوان                                                                                    . تري بزنند اقدامات قاطع

  
  362سند شماره 

  1357 دي 5 ـ 1978 دسامبر 26  خيلي محرمانه
   تهران،سفارت آمريكا: به   اصفهان،كنسول آمريكا: از

  ارزيابي تهديدات: موضوع
گيري من اين است كه تهديدي جدي و فزاينده در اصفهان وجـود دارد و تالشـهايي                   نتيجه

، صـورت  جمعي گروهي از افراد مرتبط با ارتش و ساواك براي قتل افراد برجسته يا اعدام دسته 
اما من خودم و افراد زير را نيز جزو هـدفهاي           . تبيشتر اين تهديدات متوجه ايرانيهاس    . گيرد  مي

از گروه مستـشاري    ژنوسكو  سرهنگ دوم   : آورم؛ افرادي چون    ها به حساب مي     احتمالي اين قتل  
 افـسر مـسئول تـيم        فرمانده حكومت نظامي و سرهنگ دوم ريشتر       نظامي و مشاور ژنرال ناجي    

 افسر دفتـر تحقيقـات ويـژه نيـروي هـوايي            ش فني هليكوپترهاي كبرا و سرهنگ اسميت      آموز
بـل  «اتوبوسهاي نظامي حامل كاركنـان شـركت      . باالي ساواك    و مسئولين رده   مستقر در اصفهان  

توانند جزو هـدفهاي       مي  هنگام رفت و برگشت به پايگاههاي اصفهان       در» گرومن«و  » هليكوپتر
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  .جمعي باشند اعدام دسته
  

  انگيزه 
 در  آباد   و نجف  روي نيروهاي امنيتي در اصفهان      تلگرافهاي هوايي فرستاده شده، مسئله زياده     

رقم احتمالي مجروحين غيرنظامي   .  را شرح داده است    شورانزديكي اين شهر، در هفته بعد از عا       
واكنش اوليه كاهش . باشد ها سيصد نفر مي كند و رقم كشته     طي اين مدت از هزار نفر تجاوز مي       

مردم اصـفهان در    .  نيز شديدتر شد   شديد حوادث امنيتي بود اما احساسات ضد ارتش و ساواك         
  .كنند باري بوده و صبر مي العمل خشونت انتظار عكس

  
  ها فرصت و اسلحه

 و حكومت نظـامي، تأسيـسات امنيتـي ديگـري در            به جز سه پايگاه نظامي و مراكز ساواك       
باشـند،   به عالوه از آنجا كه اين تأسيسات و اشخاص در شهر پراكنده مـي  .  وجود ندارد  اصفهان

مـشاور حكومـت نظـامي، اسـتاندار، رؤسـاي دوايـر امنيتـي و               (اصـلي و مهـم      هاي    تمام چهره 
بيـشتر رفـت و آمـدها تـا         . در همه جاي شهر رفت و آمـد دارنـد         ) هاي مذكور در باال   آمريكايي
اي كه خوب  گيرد اما اين درصد از حفاظت در برابر هرگونه حمله           اي با حفاظت انجام مي      اندازه

تعـداد  : هاي جمعي، هدفهاي فراوانـي وجـود دارد         براي اعدام . طراحي شده باشد، ناكافي است    
كالنتريها از  . زيادي از اتوبوسهاي سرويس، يا حفاظتي ندارند و يا حفاظت آنها بسيار كم است             

هاي  نظامي در معـرض حملـه بـوده و در برابـر حمـالت                  حفاظت ناكافي برخوردارند و دسته    
هاي دستي كه به      وجود اسلحه . ي اسلحه هستند  مخالفين دارا . پذيرند  خوب طراحي شده، ضربه   

اي، ثابت شـده اسـت و سـه نـوع اسـلحه       راحتي در دسترسند، ديناميت، تفنگ و تفنگ ساچمه      
شواهد محكمي در دسـت اسـت       . اگر چه تأثير كمي داشته است     . آخري حتي به كار گرفته شد     

ن قرار دارد اما هيچكـدام      مبني بر اينكه مسلسلهاي سبك و سنگين در اختيار مخالفين در اصفها           
  .اند از اينها تا اين تاريخ مورد استفاده قرار نگرفته

  
  هدف

ناپذيريشان را در مقابـل     نيروهاي امنيتي نظامي برتري قاطع خود را در قدرت آتش و آسيب           
در شهر شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكـه بـه برخـورد علنـي و                . اند  اقدامات مردم، نشان داده   

خون بيشتري ريخته خواهد شد اما هيچ خوني به هدر  «با اين بيان كه     . شود  ن زده مي  آشكار دام 
انـد و     ها به داخل شهر آورده شـده        ، اين نوع شايعات نشانگر آن است كه اسلحه        »نخواهد رفت 

گزارشات متعددي مبني بر حمالت و كشتن پرسـنل رده          . واكنش خشني نشان داده خواهد شد     
اما حتي اگر اين گزارشـات موثـق باشـند،          .  وابستگان اينها، وجود دارد    پايين ساواك و ارتش يا    

اين اعمال در برابر افزايش نيروهاي امنيتي، به عنوان واكـنش كـافي و مـؤثري در نظـر گرفتـه                     
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كنم كه احتمال زيادي براي وقوع يك اقـدام           گيري مي   من از گزارشات اينگونه نتيجه    . شوند  نمي
جمعي است وجـود دارد    ترور يك مقام عاليرتبه و يا اعدام دسته     خشن طراحي شده علني كه يا     

اگر طرح ترور در نظر گرفته شده باشد . كه نظر عموم و مطبوعات را به خود جلب خواهد كرد   
، فرمانـدار نظـامي، ژنـرال       رضا نـاجي  . من ليست ذيل را به عنوان اهداف احتمالي در نظر دارم          

، استاندار، رؤساي   ، حقدان )كه كمتر علني است اما بيشتر مورد تنفر است         (، رئيس ساواك  تقوي
ايگـاه نيـروي هـوايي       از پ   يـا ژنـرال گـوهري      هليكوپتر، از مركز آموزش     ها، ژنرال شهناز    پايگاه
هاي آمريكايي به ويژه بل    شركتهدف دوم ممكن است خود من باشم به عنوان رئيس           . خاتمي

، سـرهنگ   ر ژنرال نـاجي    از گروه مستشاري نظامي، مشاو     Jenosko، سرهنگ    و گرومن  هليكوپتر
 فمنا، سـرهنگ هـ     مشاور تيم آموزش فني نيروهاي مسلح و مـشاور ژنـرال شـهناز             دوم ريشتر 

شـود روابطـي بـا        كـه تـصور مـي      (رئيس دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي مستقر در اصـفهان         
هاي ديگـر آمـوزش فنـي نيروهـاي مـسلح يـا هـر نظـامي                   و احتماالً رؤساي تيم   )  دارد ساواك

ريزي شده باشد، به احتمال قوي ليست زير را دربر            جمعي برنامه   اگر يك اعدام دسته   . آمريكايي
اي نظامي كه در هنگام انجام وظيفه در محل تقاطع اصـلي مـستقر اسـت؛                  دسته: خواهد گرفت 

 هليكـوپتر هاي    اتوبوسهاي نظامي از قبيل اتوبوسهايي كه غيرنظاميان آمريكايي را به محل پروژه           
 ترتيـب   اين ليست بـه   .  يا كنسولگري آمريكا   هليكوپتركنند، ستاد مركزي بل        حمل مي  14و اف   

از آنجـا كـه شـواهدي قـوي از نافرمـاني درون             . زياد بودن احتمال وقـوع تنظـيم شـده اسـت          
كـنم    خورد كه اخيرًا در سطوح پايين ديده شده است، من فكر مي             واحدهاي نظامي به چشم مي    

مـن فكـر    . پـذير اسـت     كه به دست آوردن اطالعات يا دسترسي به اهداف براي مخالفين امكان           
ش براي انجام ترورهاي پراكنده بيشتر است چـون در ايـن صـورت، خطـر يـك        كنم كه تال    مي

دليل اصلي درنگ مخالفان آگاهي از احتمال اين چنين         . باشد  تالفي گسترده تا حدودي كمتر مي     
رت  بـه ايـن خـاطر صـو        آباد   و نجف  كنند كه خشونتهاي اصفهان     آنها تصور مي  . باشد  تالفي مي 

مـن بـه    .  حملـه كـرده بودنـد       به ستاد مركزي سـاواك     گرفت كه مردم در آنجا در شب عاشورا       
ام كه حفظ و استمرار اقدامات امنيتي ضروري است اما از ايـن               هاي مذكور اظهار داشته   آمريكايي

  معقولي در عرصه اصـفهان     گونه اقدامات احتياطي    ترسم كه اگر آنها هدف قرار بگيرند، هيچ         مي
  .باشد كافي نمي

  
  363سند شماره 

  1357 دي 5 ـ 1978 دسامبر 26   غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـخيلي محرمانه 
   واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به  12594 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي: از

  اوضاع ايران: موضوع
 دسامبر تا   24 روز   15اين گزارش شامل اطالعاتي از وضعيت ايران از ساعت          : ـ خالصه 16

  . است1978 دسامبر 25 روز 12ساعت 
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 )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (جزيياتـ 22
  :ـ وضعيت كلي الف

 2پس از فقـط     . اند  يتهاي ضدآمريكايي و تظاهرات خياباني شدت بشتري يافته        فعال در تهران 
مشكالت اقتصادي به خـاطر كـاهش شـديد توليـد نفـت كـه در                . روز دبيرستانها تعطيل شدند   

شايعاتي درباره تشكيل يـك     . مقايسه با وضعيت عادي آن به مويي بند است، تشديد شده است           
 9:30از حدود سـاعت     . خورد  يزي در واقع به چشم نمي     دولت جديد بر سر زبانها است ولي چ       

عمليـات پروازهـاي تجـاري در      . رسد  اي به گوش مي     امروز صداي آژير و تيراندازيهاي پراكنده     
  .بندي شده است ها سهميه  ظاهري عادي دارد و فقط سوخت جتفرودگاه مهرآباد

  : ب ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي ـ خارجيها
 مـورد از    7حـداقل   . در اين مدت اقدامات ضدآمريكايي افـزايش چـشمگيري يافتـه اسـت            

ديـروز تعطيـل    ) MIC(از آنجا كه مركز خبري نماينـدگي        . گونه اقدامات گزارش شده است      اين
كننـد، شـمار      اند كه بيشتر آنها را ديگر گـزارش نمـي           بود، و تهديدات تلفني آن قدر رواج يافته       

تمام اقدامات گزارش شده از تاكتيك جديدي       .  اين مدت را در دست نداريم      دقيق تهديدات در  
هـاي غيرقابـل اجتنـاب        هايي كه در حين رانندگي در ترافيك و راهبنـدان         آمريكايي. برخوردارند

به وسيله عابرين پيـاده از اتومبيـل        ) منجمله به هنگام سوار شدن در تاكسي      (افتند     گير مي  تهران
در حال حاضـر بـر اثـر تعطيـل     . گيرند  كشيده شده و مورد اهانت و گاهي حمله قرار مي          بيرون

شوند  تاكتيكهايي كه عليه اتومبيلها به كار برده مي. اند  دبيرستانها جوانان زيادي به خيابانها ريخته     
شوند؛ در يك مورد به يك آمريكايي كـه سـوار تاكـسي بـود                 متنوعند ولي شامل موارد زير مي     

 شد و سپس پياده به تعقيب او پرداختند، در موارد متعددي به اتومبيلها سنگ پرتاب شـد                  حمله
اند، در    داده  ها كنده شدند، جمعيت اتومبيلها را به جلو و عقب هل مي             و قطعات كرومي اتومبيل   

يك مورد هم روي اتومبيلي با اسپري رنگ پاشيده بودند و جمعيت سعي كرده بودنـد زيـر آن                   
اند، در يك مورد محافظ       كنند، در دو مورد محافظين مسلح جمعيت را متفرق كرده         آتش روشن   

فقط سالح خود را نشان داد و در حادثه ديگر كه امروز صبح رخ داد يكي از محافظين اقدام به                    
ايـم، و فقـط صـدماتي ظـاهري بـه             تا به حال هيچ مجروحـي نداشـته       . شليك اخطارگونه نمود  
  .اتومبيلها وارد شده است

شـركت   (BHIامروز صبح گزارش ديگري هم داشتيم راجع به تظاهراتي كه عليـه كاركنـان               
ـ        بين تظاهركننـدگان فريـاد   .  برپـا شـده بـود    در فرودگـاه مهرآبـاد    ) لالمللي هليكـوپتر سـازي ب
  .هايشان بردند  را به خانهBHIند، در نتيجه كاركنان داد ها را تكان مي كشيدند و نرده مي

  : ج ـ فعاليتهايي له و عليه شاه
رسد وضعيت و فضاي كلي تهران چرخش چشمگيري به سوي بدتر شدن داشته               به نظر مي  

آمـوزان ديـروز ظـاهراً        تظـاهرات دانـش   . انـد   دبيرستانها فقط پس از دو روز تعطيل شده       . است
 دسامبر بوده، و گزارش شده كه امروز نيز تظـاهراتي برپـا خواهـد               24بزرگتر از تظاهرات روز     
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آموزان، آتـش سـوزي در گوشـه و كنـار خيابانهـا و                تظاهرات با رژه و فريادهاي دانش     . گرديد
صداي تيراندازيهاي پراكنـده كـه اكثـراً از تيرانـدازيهاي هـوايي             . راهبندانهاي متعددي توأم بود   

گزارشهاي قابـل اعتمـادي     . رسد  شه و كنار شهر به گوش مي      شود در گو    جهت اخطار ناشي مي   
  .ايم ولي چندين آمبوالنس مشاهده شده است درباره مجروحين نداشته

قطع برق  : عالوه بر فعاليتهاي خياباني چند منطقه حياتي ديگر نيز به فساد كشيده شده است             
اي بـر     ات تأييد نشده  و گزارش ) هر چند شب كريسمس قطعي برق نداشتيم      (همچنان ادامه دارد    

تر شدن گاز طبيعي توربينهاي مولد برق را خـاموش خواهنـد كـرد و ايـن         زبانها افتاده كه با كم    
اند و حتي سـفارت   تمام سوختهاي حرارتي شديداً كمياب شده. قطع برق را افزايش خواهد داد  

  . تواند آنها را تأمين كند هم نمي
 ميليون بـشكه توليـد      7/1ديروز   .توليد خيلي سريع افت كرده است      از زمان ترورهاي اهواز   

اخبار بخش نفت حاكي است كه هيچ       .  ميليون باشد  1رود توليد كمتر از       شد، و امروز انتظار مي    
يك از ايرانيان اين صنعت در ميـادين مـشغول نيـستند، و كـارگران ايرانـي همچنـان در حـال                      

رجيهاي مقيم بستگان خود را تخليـه كـرده ولـي تـا بـه               ها و ساير خا   آمريكايي. اعتصاب هستند 
همچنان در مرخـصي بـه      ) CBI( ايران كاركنان بانك مركزي. اند  امروز سر كار خود حاضر شده

شـركتهاي سـاختماني    . برند و كاركنان گمرك و پست همچنان در حال اعتصاب هستند            سر مي 
ظـاهراً قـرار اسـت      . اني در حال اخراج كارگران خود هستند      ظاهراً به علت نبود مصالح ساختم     

هر چند تا به امروز هيچ كمبودي در اين . قيمت مواد غذايي در تهران هم به زودي افزايش يابد         
براي جزييات بيشتر به گزارشات بخش اقتـصادي و نفـت سـفارت    . (زمينه مشاهده نشده است  

  .)توجه كنيد
  : د ـ مشكالت و تمهيدات امنيتي

 در سفارت، مقامات حكومت نظـامي بـر تعـداد نگهبانـان         78 دسامبر   24پس از حادثه روز     
 تنـي  5/2 كـاميون  4 افسر، 2 سرباز، 83در حال حاضر تعداد . اند اطراف محوطه سفارت افزوده  

  تحـت   كرمانشاه 83اين واحد جمعي لشكر     . مسلح به مسلسل و يك آمبوالنس در اختيار داريم        
. انـد   هاي مهم نيز تعدادي سرباز گمارده شـده         همچنين در چهارراه  .  است فرمان سروان سراجي  

  .پوشي مشاهده نشده است تاكنون هيچ زره
  : ـ فعاليتهاي خارج تهران ه
 همچنان وخيم   ت ايران  به خاطر استعفاي مداوم كاركنان ايراني شركت نف        ـ وضعيت اهواز  1
  .است
دربـاره مجروحـان يـا خـسارات        .  تظاهرات بزرگي برپـا شـد      ـ ديروز در مركز شهر تبريز     2

  .گزارشي در دست نيست
» BOQنـوع   « حاكيست سـاكنين يـك سـاختمان تجـاري آمريكـايي             ـ گزارشي از اصفهان   3

اي بـر جـاي     ديـده   ولي اين انفجارها مجروح يـا صـدمه       . اند  ار شديد را شنيده   صداي چهار انفج  
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  .اند نگذارده
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان: (نظريه تهيه كننده

با توجه به اينكه بسياري از بخشهاي اقتصادي تقريباً در حال ركـود كامـل اسـت، بـه نظـر                     
يكي از تغييرات عمده و علنـي  . يشتر هم شده استرسد سرعت تحوالت در وضعيت كلي ب    مي

. ماندند هاي خود مي    اين است كه در گذشته هرگاه شهر شاهد تظاهراتي بود، اكثر مردم در خانه             
العمـل حكومـت نظـامي        در سه روز گذشته ترافيك صبحگاهي چنان سنگين بـوده كـه عكـس             

  . نسبت به جريان عادي اوضاع را دشوارتر از پيش ساخته است
با وجود كمبودهاي شديد مايحتاج عمومي، بيكـاري شـديد، تظـاهرات خيابـاني دائمـي و                 

 سـال   30فعاليتهاي ضدآمريكايي كه همه روزه شاهد آن هستيم، بازگـشت بـه آنچـه در طـول                  
     .رسد شد، غيرممكن به نظر مي خوانده مي» وضع موجود«گذشته 

  
  364سند شماره 

  1357 دي 5 ـ 1978 دسامبر 26  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  324484  ـسي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 26 ، 55گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
 و شهرهاي ديگر ايران مانند چند روز گذشـته اغتـشاشات و تظـاهرات               ـ امروز در تهران   1
اوضاع نسبت به گذشـته ناخوشـايندتر و        . آموزان با خشونت كمتري ادامه داشت       ترده دانش گس

  . شدت فعاليتهاي ضدآمريكايي نيز رو به افزايش است
هـاي    و بانـك در كنار از كارافتادگي كامل بخش نفت، اعتـصاب مـستمر در بانـك مركـزي            

 ناتواني نيروهاي امنيتي در مقابله با تظاهركننـدگان،         ها و   ها و شركت    ديگر، اعتصاب در سازمان   
  .وضعيت عمومي حقيقتاً مأيوس كننده است

اند كـه ايـن امـر نـشان           يك از كارگران شركت نفت عمالً كار نكرده         ـ ديروز و امروز هيچ    2
دهد كه ايجاد رعب و وحشت از جمله تهديد به مرگ از سوي مخالفان شديداً مـؤثر واقـع                       مي

 بشكه باشد و    240000رود كه نفت خام تحويلي به پااليشگاههاي داخلي           انتظار مي . شده است 
به دليل كمبود ذخاير نفت سفيد و سوخت گازوئيل، منابع تأمين كننده گرما و پخت و پز مردم                  

.  طي دو روز آينده و در شهرهاي اصلي داخل كشور طي يك هفته تمام خواهـد شـد                  در تهران 
  .گيرد  كامالً تعطيل است، صادرات نفت انجام نميرمينال نفتي جزيره خاركچون ت
ـ سفارت گزارش داده است كه فردا اغتـشاشات و آشـوبهاي بيـشتري از جملـه احتمـال                   3

رسد كـه     اكنون چنين به نظر مي      هم. درگيري بين مخالفان و موافقان شاه صورت خواهد گرفت        
امـروز  .  چهارم دسامبر به سفارت با طرح و نقشه قبلي صورت گرفتـه بـود              حمله روز بيست و   

گروههاي زيادي از تظاهركنندگان جوان در منطقه سفارت و اطراف كنسولگري بودنـد كـه در                
اثر تيراندازي هوايي نيروهاي تقويتي نظامي كه بعد از حمله بيست و چهارم دسامبر به سفارت                
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  .دتقويت شده بودند، پراكنده شدن
 چهار مرد را بـه اتهـام        اي كه سريعاً به پايان رساندند وزارت دادگستري         ـ در اولين پرونده   4

ظاهراً هر روز تعـداد بيـشتر و بيـشتري از ايرانيـان طبقـه               . فساد محاكمه و محكوم نموده است     
 حمالت خود قرار دهنـد      ترسند به زودي آنها را آماج       متوسط جهت مقابله با اغتشاشاتي كه مي      

  .سازند براي خود اسلحه شخصي مي
كنـسول مـا عقيـده دارد كـه         .  برگزار شده است    تظاهرات كريسمس در مركز شهر تبريز      -5

  .تظاهرات به زودي متوجه كنسولگري شود
ـ تظاهركنندگان ضدشاه به زندان سنندج حمله كرده و آن را به آتش كـشيدند و زنـدانيان                  6

  .خانه زندان ربودند ها را كه شامل تيربارهاي سبك و تفنگ بود از اسلحه را آزاد كردند و اسلحه
  ونس

  
  365سند شماره 

  1357 دي 5 ـ 1978 دسامبر 26  خيلي محرمانه
  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12596 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  78 دسامبر 26گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
اي   دسامبر ـ بازي موش و گربه 25 و 24آموزان در روزهاي  تظاهرات متعدد دانش: خالصه

 دسامبر به سفارت با توجه بـه مـوارد قبلـي بـه نظـر                24حمله روز   . كه غالباً موش پيروز است    
 امـروز نيـز تظـاهرات ادامـه          . نفر به جرم فساد    4محكوميت  . ه كمتر خودجوش باشد   رسد ك   مي
  . دارد

آمـوزان بـا شـدت كمتـري      هاي گسترده دانـش  راهپيمايي و ديگر شهرها  ـ امروز در تهران   1
از تظاهركننـدگان  . هـا نداشـت   راهپيماييادامه يافت و مقابله نيروهاي امنيتي تأثيري بر روند اين           

هاي پر رفت و آمد تجمع كرده و به رانندگان            برند، مثالً در تقاطع     كارهاي محيرالعقول لذت مي   
زنند، ليكن ايـن      اي به ماشينها نمي     آنها صدمه . شان را ترك كنند     دهند كه وسائط نقليه     دستور مي 

 عادي شـايد يكـي از        كه در شرايط   ترافيك تهران . شود  امر باعث ترافيك چندين كيلومتري مي     
ترين ترافيكهاي جهان باشد، در چنين شـرايطي ديگـر غيرقابـل تحمـل شـده                  بدترين و سنگين  

كننـد، زيـرا در حاليكـه        گروههاي اغتشاشگر اغلب بـدون تـرس از مجـارات عمـل مـي             . است
سربازان در تالش گشودن راه خود از بين ماشينها هستند، آنها تجمع كرده و اغتـشاشاتي را بـه                   

آمـوزان قـبالً آن محـل را تـرك            رسند، دانـش    آورند، و هنگامي كه سربازان از راه مي         جود مي و
آمـوزان بـه      پردازنـد ودانـش     اند، و در غير اين صورت، سربازان صرفاً به شليك هوايي مي             كرده

شوند،   آموزان تقريباً هرگز زخمي و يا دستگير نمي         دانش. شوند  طرف محل جديدي پراكنده مي    
  . ي آنها دليلي وجود ندارد كه از اين بازي دست بكشندلذا برا

ايـن  .  تا اطالع ثانوي تعطيـل هـستند        دسامبر اعالم كرد كه دبيرستانهاي تهران      24دولت در   
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 گرفتـه تـا اغتـشاش    راهپيمـايي آموزان كريسمس خوبي را از   عمل اوضاع را آرام نكرد و دانش      
  ).نه گزارش شدهدر تلگراف جداگا(برگزار كردند 

هاي برق   دسامبر در منزل مسكوني تكنسين22ـ انفجار گاز بوتان و ديگ بخار كه در روز       2
كشورهاي غربي رخ داد و نـصب مـواد منفجـره توسـط شـخص مهـاجمي علـت انفجـار آن                      

اي نزد،    تشخيص داده شده، به ساكنين آن چون در لحظه انفجار در محل حضور نداشتند صدمه              
  .فجار خسارات زيادي به بار آوردليكن اين ان

، ديروز در اين شهر تظـاهراتي برگـزار شـد و نظاميـان              ـ طبق گزارشات كنسولگري تبريز    3
كنـسول  .  بيشتري در دسترس نيـست     جزيياتهنوز  . اند  گرداگرد اين تظاهرات را محاصره كرده     

ما گزارشي از ناآراميهاي تازه در فـومن    . اشدانتظار دارد كه تظاهرات امروز متوجه كنسولگري ب       
  . داريم) شهري در نزديكي رشت(

.  با قطع نكردن برق در شب عيد كريسمس به ما هديه كريـسمس دادنـد               ـ كارگران توانير  4
امكـان دارد مخالفـان بخواهنـد در        ). بعد از هديه كريسمس قبلي آنها كه حمله به سفارت بود          (

ضمناً خاموشي برق مجدداً در شـبها       . هاي ايران هديه بدهند       به ما و احتماالً ارمني    شب سال نو    
 تن از استادان به خاطر بازگشايي مجدد دانـشگاهها در دانـشگاه             120تحصن  . گيرد  صورت مي 

  . هنوز ادامه داردتهران
 در ماه نوامبر تـاكنون چنـدين بـار توسـط            ـ به مأمور سفارت از هنگام ورودش به تهران         5

 دسـامبر بـه سـفارت، اسـلحه         24به دنبـال حملـه      . دوستان ايرانيش اسلحه پيشكش شده است     
بـسياري از ايـن   . كمري با حمايل سالح و نارنجك دستي به مأمور سفارت هديـه شـده اسـت          

گيرد چرا كه آنها      رت مي هدايا و بويژه اين آخري، از طرف افراد مرفه طبقه متوسط ايرانيان صو            
ترسـند متوجـه سـاكنان متمـول          از قرار معلوم در مقابله با امكان شدت عمل و خشونتي كه مي            

  .اند تهراني باشد اقدام به تشكيل زرادخانه خصوصي كرده
آمد، اكنـون كمتـر بـه          دسامبر به سفارت كه كامالً خود جوش به نظر مي          24ـ حمله روز     6

درب  (گروهبان متصدي كاميون سربازان واقع در خيابان روزولـت        . شدرسد كه چنين با     نظر مي 
. ور شوند اند به آن درب حمله پيمايان ابتدا قصد داشته اظهار داشت كه راه) ورود و خروج سفير  

ادي جـان خـود را از       او با اظهار اين مطلب كه ملزم به دفاع از آنجاست و ممكن است افراد زي               
گروههاي اغتـشاشگر سـپس بـه طـرف درب اصـلي            . پيمايان را منصرف كرد     ت بدهند، راه  دس

اي   تـرين مداخلـه     اما هنگامي كه سفارت مورد حمله قرار گرفـت وي كوچـك           . (حركت كردند 
نكته جالب توجه ديگر در مورد تظاهرات اين بود كه چند كارمند سفارت لهجه افغـاني                ). نكرد

ل حملـه كـرده و      عـا  مان روز گروههـاي اغتـشاشگر بـه دفتـر ال          در ه . در بين جمعيت شنيدند   
  .خساراتي به بار آوردند، ولي از ادامه كار خطوط هوايي ممانعت به عمل نيامد

.  جلـسه غيرعلنـي داشـت      ديروز مجلس سنا  . ـ فردا مجلس جلسه غيرعلني خواهد داشت      7
  .اند كنندگان و آشوبها تشكيل داده  تصاباي را جهت بررسي تندرويهاي اع سناتورها كميته
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اي   اولين پرونـده  .  چهار مرد را به جرم فساد محاكمه و محكوم نمود          ـ وزارت دادگستري   8
 رئيس قبلـي سـازمان تعاونيهـاي مـصرف شـهر و             كه سريعاً به پايان رسيد متعلق به باقر عاقلي        

سه نفر ديگر كه از اعضاي اين تعاوني بودند بـه  .  بود كه به چهار سال زندان محكوم شد      روستا
. شان جريمه شـدند     تمام اين افراد معادل اختالسهاي قبلي     . يك تا سه سال زندان محكوم شدند      

  .دو متهم ديگر نيز تبرئه شدند
نكه چند تن از رهبران برجـسته مـذهبي كـه از تمـام نقـاط                ـ ما گزارشي داريم مبني بر اي      9

احتماالً آنها درباره حمايت از دولت . اند كشور به قم آمده بودند ديروز با يكديگر مالقات داشته
ما به زودي مطلع خـواهيم شـد        . اند   چنانچه موفق به تشكيل كابينه شود، صحبت كرده        صديقي

. گـردد   وزيري را كسب خواهد كرد و يا اينكه با بازنشستگي بـازمي              مقام نخست  يكه آيا صديق  
 تصريح و تأكيد كرده اسـت كـه قبـل از اينكـه وي در كابينـه             بايد يادآور شد كه كريم سنجابي     

  .شركت كند، شاه بايد ايران را ترك كند
 زيادي از تظاهركنندگان جـوان حـدوداً در نزديكـي سـفارت و              ـ امروز صبح گروههاي   10

اكنـون احتمـاالً بـا        آنها در نزديكي كنسولگري، كه هم     .  ظاهر شدند  كنسولگري خيابان ايرانشهر  
سربازان اضافي تقويت شده است، به راهپيمايي پرداخته و به محوطه سـفارت نزديـك شـدند،                 

براي چند ساعت صداي تيرانـدازيهاي متفـرق وجـود          . زي هوايي پراكنده شدند   ليكن با تيراندا  
جمعيـت يـك كـاميون آبجـو را در جلـو مركـز              . داشت، اما احتماالً همه آنها هوايي بوده است       

  . به آتش كشيدندآموزشي انجمن فرهنگي ايران و آمريكا
واصله براي ما حكايت از وجود اغتشاشات بيشتري در فـردا دارد، منجملـه              ـ گزارشات   11

  .احتمال بروز درگيري بين طرفداران و مخالفان شاه
  سوليوان

  
  366سند شماره 

  1357 دي 5 ـ 1978 دسامبر 26  خيلي محرمانه
   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  12597  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   حاكم بر سه شهر در استان خراسانجو: موضوع
شـهرهاي   فرصت يافت تا مـدتي را نيـز در           ـ كارمند سفارت در سفر اخير خود به مشهد        1

روحيه حاكم بر هـر يـك از        .  بگذراند  و اسفراين  ، سبزوار  يعني نيشابور  كوچكتر استان خراسان  
اين شهرها متفاوت است ليكن ديدگاه در هر منطقه تابع رويدادهاي محلي است نه سياسـتهاي                

  . ملي
ثبـات ناشـي از انجـام تظـاهراتي بـه             العمل نسبت به وضع بـي       ارتش در عكس  : ـ نيشابور 2

. وسائط زرهي خويش را به داخل شهر منتقل نموده است         ) تلگرام مرجع (طرفداري و عليه شاه     
كنـد زيـرا بـسياري از روسـتاييان           اين تجهيزات جماعت كوچكي را به طرف خود جلـب مـي           



683    روزشمار انقالب اسالمي

  . مانند آنها نديده بودنداطراف اين شهر هرگز چيزهايي
العاده آرام توسـط سـه تـن از        با اين حال احساسات ضدشاهي در اين شهر كشاورزي فوق         

غالمحـسين دانـش    : اين افراد عبارتنـد از    . شود   دامن زده مي   كارمندان محلي وزارت دادگستري   
؛  در نيـشابور    و رئيس سابق شعبه حـزب رسـتاخيز        رت دادگستري ، رئيس دفتر محلي وزا    طلب

اين افـراد ظـاهراً بـر     .  يكي از قضات محلي    ، وكيل دعاوي محلي و يداهللا سطوتي      ايوب بهمنش 
جويي بـه طـرح و        لبي مورد توافق با يكديگر و همچنين انگيزه انتقام        ط اساس تركيبي از فرصت   

آمـوزان    انـد و بـه مجلـس و دانـش           ترغيب دعاوي حقوقي عليه شهروندان حامي شاه پرداختـه        
ها نسبت به اينكه در حمايـت         بنابراين نيشابوري . كنند  ضدشاه كمك كرده و با آنها مشورت مي       

  .دهند  عالقه كمتري نشان مياز تاج و تخت سخني به زبان بياورند
دهـد    سـبزي مـي     شان بوي قرمه    ساكنين اين شهر هميشه به عنوان افرادي كه كله        : ـ سبزوار 3

 نفر از 70 تا 30در يك سري برخورد با نيروهاي امنيتي و سربازان تعدادي بين         . اند  مشهور بوده 
كومت نظامي در ايـن شـهر برقـرار شـده و     در نتيجه ح  . اند  اهالي اين شهر كشته يا زخمي شده      

  .فرماندار غيرنظامي آن توسط يك فرماندار نظامي جايگزين شد
اهالي اين شهر كوچك كشاورزي كه در يك دره وسـيع شـرقي ـ غربـي قـرار      : ـ اسفراين4

هـيچ  . باشـند   رسد اصوالً طرفدار شاه مي       مي  در خراسان  دارد كه انتهاي آن به سلسله جبال البرز       
 حضور ندارد و گروه كوچكي از جوانان تظاهركننده نيـز ظـاهراً     سربازي در خيابانهاي اسفراين   

آوري   در محلـي جمـع    ) يك نيروي محلي براي نظارت در مورد شـكار        (توسط اداره شكارباني    
  . اند داللحن روانه منزلهايشان شدهشده و پس از يك سخنراني شدي

ما هم به شاه و هـم       «: توان بدين صورت توصيف نمود       و روستاهاي تابعه آن را مي      اسفراين
برخالف » .جنگند نداريم   گذاريم و هيچ دليلي در مورد اينكه چرا با هم مي             احترام مي  به خميني 

 از شاه به عنوان     اند مبني بر اينكه مردم اسفراين        كه بسياري از افراد به كارمند سفارت گفته        آنچه
 رسد حمايت از سلطنت در اسـفراين        كنند به نظر مي     بهترين فرد در بين افراد نااليق حمايت مي       

وسط يك پيرمرد ناسازگار كـه از تبـار         اين مطلب به بهترين شكل ت     . باشد  داراي مباني مثبتي مي   
وي به يك كلبه خرابه در روستا اشاره كرده گفت هنگامي كه بچه بـود بـه                 . كردها بود بيان شد   

براي تعمير و مرمت    ) يعني فرد مسئول در غيبت مالك اصلي      (همراه پدرش زيرنظر مباشر خان      
سپس ارتش شاه از راه رسيد و .  باشدكرده تا سدي در مقابل مهاجمان تركمن آن كلبه كمك مي

اما هنـوز هـم مجبـور بودنـد اكثـر           ). منظورش پدر شاه فعلي است    (ها را تار و مار كرد         تركمن
حاال ما نه تركمنهـاي سـارق را        «. سپس شاه خان را از بين برد      . محصول خود را به خان بدهند     

  »!پس جاويد شاه. داريم نه خان دزد
توان اين نوع احساس حمايت قلبي را بـه صـورت              در شرايط فعلي نمي    متأسفانه: نظريهـ  5

تواننـد چنـين      علت اصلي اين است كه فقط آنهايي كـه پيـر هـستند مـي              . قابل دركي بيان نمود   
بيش از نيمي از جمعيت ايـران و  . روزهايي از فساد و عدم تأمين جاني را به خاطر داشته باشند         
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 سال دارنـد و از امنيتـي        25زير  ) اما نه رهبران مخالف شاه    ( شاه   تقريباً تمام تظاهركنندگان عليه   
رسـد كـه حمايـت موجـود در      در نتيجه به نظر مي. كنند اند استفاده مي   ها برقرار كرده    كه پهلوي 
                                                                                                  . فقط در محل كاربرد داشته باشداسفراين

  سوليوان
  

  367سند شماره 
  1357 دي 6 ـ 1978 دسامبر 27  خيلي محرمانه

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12648 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   دسامبر27گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع

گيري اعتراضـات بـه دليـل قتـل           اوج. فشار تظاهركنندگان جوان به نيروهاي امنيتي     : خالصه
ناآراميهـا  .  در بـسياري از شـهرهاي ايـران         گـزارش نـاآرامي   . يك استاد دانشگاه در روز گذشته     

گزارشـاتي در   . ن زنـدان مـشهد    به آتش كشيده شـد    . گيرد  بيشتر رنگ ضدآمريكايي به خود مي     
هماهنگي تظـاهرات و اعتـصابات كـشور را در سراشـيبي فلـج              . مورد حمله به نيروهاي امنيتي    

  .پايان خالصه. شدن قرار داده است
ـ گروههايي از دانشجويان در ادامه درگيريهاي خود با پلـيس نيروهـاي امنيتـي را تحـت                  1

آور و تيرانـدازيهاي   با استفاده از شليك گاز اشك     هر چند كه واحدهاي نظامي      . فشار قرار دادند  
اي  نمودند، اما آنها لحظاتي بعد در نقطـه  هوايي اين گروهها را در نقاط حساس شهر پراكنده مي     

شود در اين تظـاهرات چنـد حملـه نيـز بـه               گفته مي . دادند  گرد آمده و تظاهراتشان را ادامه مي      
ه كرد كه يك پليس به شـدت ضـرب ديـده و             يك منبع مشاهد   .نيروهاي امنيتي صورت گرفت   

احتماالً كشته شد، راديوي دولتي اعالم نمود كه چند تن از سربازان به وسيله شـليك گلولـه و                   
كند كه نيروهاي نظـامي، مـردي را كـه اتـومبيلش پـر از                 دولت ادعا مي  . اند  نارنجك كشته شده  

ز آنها را به بيـرون پرتـاب كـرده          ساز بوده و در هنگام رانندگي تعدادي ا         ادوات انفجاري دست  
  .اند است، كشته

تكنيك هنگامي كه در بالكن دانشكده ايستاده بـود     ي استاد دانشكده پلي   الله  ـ كامران نجات  2
اعضاي دانشكده دست به يك تحـصن، هماننـد تحـصني كـه     . اي از پاي درآمد    به ضرب گلوله  

بنابر گفته مخالفين سربازي با شـليك گلولـه         .  در جريان است، زدند    ناينك در دانشگاه تهرا     هم
 را اشـغال    اساتيد دانشگاهها به يادبود مقتول، وزارت علوم و آموزش عـالي          . وي را كشته است   

 دقيقه بعد از 30/20ي در ساعت بنابر گزارش. كرده و آن را به مدت سه روز تعطيل اعالم كردند  
  .نيمه شب ديشب ارتش با كشتن يك يا دو نفر آنها را دستگير كرد

اي براي برپا شدن تظـاهرات امـروز شـد كـه بـه هـر حـال انتظـار               ـ مرگ اين استاد بهانه    3
جمعيت .  آغاز شد  تظاهرات از اطراف بيمارستان پهلوي    . رفت كه دامنه آن گسترش پيدا كند        مي

كه مـسئولين    (اهللا طالقاني   شد، از سوي آيت     تظاهركننده كه در طول مسير به هزاران نفر بالغ مي         
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شـد و     رهبـري مـي   ) مربوطه را قانع نموده بود كه مراسم تدفين را به رهبران مـذهبي بـسپارند              
، كـه   راهپيمـايي اي در مـسير       در نقطـه  .  نيز در آن شركت داشـتند      رهبران سياسي مانند سنجابي   

 داشـتند، جمعيـت توسـط       احتماالً قصد بازگشت به دانشكده را به جاي قبرستان بهشت زهـرا           
 هيچ  .اند  در اين تيراندازيها احتماالً چندين نفر كشته شده       . آتش سالحهاي مأمورين متوقف شد    

مشخص نيست كه آيا جمعيت متفرق شده و يا به مسير خود به طرف قبرسـتان بهـشت زهـرا                    
 و نزديـك سـفارت      هايي از مردم نيز به سرعت در تجـريش          تجمع سريع دسته  . ادامه داده است  

 ديده شد كه واحدهاي نظامي مستقر در نزديكي سفارت با شـليك             10:30در ساعت   . انجام شد 
سوزي اوضاع را از آنچه كـه واقعـاً           دهند و مخالفين نيز با ايجاد آتش        اي هوايي هشدار مي   تيره

بودنـد، دولـت آن را بـه آتـش كـشيده اسـت، امـا منـابع ديگـر                 . دهند  تر نشان مي    هست وخيم 
سازند كه اين عمل هنگام آزاد كردن زندانيان توسط نيروهاي مخالف انجام شده               خاطرنشان مي 

).  نفـر  15بنابر قولي حـدود     (اند    اي ديگر نيز كشته شده      مرگ پليس مذكور عده   عالوه بر   . است
 و  ، كـرج  ، رضـائيه  ، شـيراز  ، سـنندج  بار ديگري نيز در شهرهاي بندر شاهپور        تظاهرات خشونت 

 آرام گـزارش     و تبريـز   ، شـيراز  در هر حال امروز شهرهاي اصـفهان      .  گزارش شده است   همدان
  . شده است استاندار جديد اصفهانتيمسار احمد غفاري. اند شده

د به فعاليتهاي عادي خود ادامه دهند، امـا قـسمت           كنن  ها سعي مي    ـ در حالي كه اكثر مغازه     4
صفهاي طوالني بنزين ناشي از كمبود محصوالت       . برد  بيشتر شهر در يك حالت ركود به سر مي        

در حال حاضر كمبود گازوئيـل نيـز        . شود  تر مي   صفهاي دريافت نفت سفيد طوالني    . نفتي است 
  .باعث افزايش ترس مردم شده است

امـروز  .  امروز دست به اعتصاب زدند     ، مثل بانك مركزي   ي ملي ايران  اداره پست و هواپيماي   
تمـام  . ، تعطيـل نمودنـد    بيشتر بانكهاي تجارتي باز شدند ولي بعد از تعطيل شدن بانك مركزي           

تـرين واكـنش آن را        كرده است و نمايـان    شكسته    اين جريانات، به نحو قابل دركي، مردم را دل        
بنـابر  . شـود مـشاهده كـرد    توان در صفهاي طويلي كه در مقابل كنسولگريهايمان ايجـاد مـي         مي

 خشم عمومي در رابطه با اوضاع فعلي متوجـه روحـانيون اسـت كـه                گزارش كنسولگري تبريز  
 در ادامـه خاطرنـشان   كنـسولگري تبريـز  . انـد  هها معتقدند كه عمدتاً آنهـا باعـث آن شـد            بعضي

اما اين امـر  . ماند، اين امر يك تحول مهم است رود يا مي نظر از اينكه شاه مي سازد كه صرف   مي
لزوماً اثر چنداني بر نتيجه درگيريهاي فعلي كه به رهبري مرداني كه توجهي بـه كمبـود بنـزين                   

  .ندارند، نخواهد داشت
مـضمون  » كارتر بـدترين دشـمن ماسـت      «. گيرد  ـ تمايل ضدبيگانه تظاهركنندگان اوج مي     5

توان آن را در همه جـا         اما اكنون به راحتي مي    ) شد  كه قبل از اين هيچ جا ديده نمي       (شعاريست  
مشاهده نمود، خارجياني كه ناخواسته در حـين راننـدگي در دام تظاهركننـدگان افتـاده بودنـد،           

كدام از آنان صدمه جدي وارد نيامده اما با اين وجود ساعات پراضـطرابي                ه به هيچ  عليرغم اينك 
 و يك ديپلمات دانماركي در چنين وضعيتي گرفتـار          يك تبعه آلمان غربي   . بر آنان گذشته است   
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شكل جـدي  مـ ديپلمات دانماركي با ثابت نمودن هويت ملي خود توانست از يـك    . آمده بودند 
يك آمريكايي نيز با ادعاي اينكه انگليـسي اسـت توانـست از چنـين مهلكـه                 . صي پيدا كند  خال

هاي پستي كه عـازم       ديروز جمعيتي به طرف اتوبوس حامل نامه      . خطرناكي جان سالم به در برد     
 جمعيـت را بـا      ه بود سنگ پرتـاب نمودنـد امـا گـارد محـافظ اتوبـوس              تپ  پايگاه هوايي دوشان  

  .تيراندازي هوايي پراكنده كرد
 روي داد كـه  بـدترين برخـورد در مـشهد      . ـ ديروز در چندين شهرستان درگيـري رخ داد        6

 دچار حريق   ديروز زندان مشهد  . مردم طي آن يك افسر راهنمايي و رانندگي را به قتل رساندند           
كردند با اينكه زندانيان هنوز داخل زندان بودند دولت آن را             ميگرديد، در حاليكه مخالفان ادعا      

سـازند كـه ايـن عمـل هنگـام آزاد كـردن               اما منابع ديگر خاطرنشان مـي      .به آتش كشيده است   
اي نيز كشته     عالوه بر مرگ پليس مذكور عده     . زندانيان توسط نيروهاي مخالف انجام شده است      

بـار ديگـري نيـز در شـهرهاي بنـدر             تظـاهرات خـشونت   ).  نفـر  15بنا بر قولي حدود     (اند    شده
در هر حال امروز شهرهاي     .  گزارش شده است    و همدان  ، كرج ، رضائيه ، شيراز ، سنندج شاهپور
 شـده   استاندار جديد اصفهان   اند، تيمسار احمد غفاري      آرام گزارش شده    و تبريز  ، شيراز اصفهان
  .است
 نقـل   از قول صديقي  . بست رسيده است     به بن  ـ در حال حاضر جنبه سياسي بحران ظاهراً       7

وزير مملكت، حكومت شاه را نخواهد پذيرفت مگر پس از             كه وي به عنوان نخست     شده است 
 بـه   اي از تغيير اوضاع اسـتاندار خوزسـتان         به عنوان نشانه   .آنكه مجلس به وي رأي اعتماد دهد      

اند    به شاه اولتيماتوم داده     و تيمسار اويسي   يك بازرگان آمريكايي گفته است كه تيمسار ازهاري       
 ساعت نظم و آرامش را بـه جامعـه برگرداننـد در غيـر ايـن                 48كه به آنان اجازه دهد تا ظرف        

احتياج به توضيح نيست كه ما تأييدي راجـع بـه           .  ملحق خواهند شد   صورت آنان به جبهه ملي    
  .اين شايعه در دست نداريم

 انباشـته از    ، از مقابل دانشگاه تا ميدان كندي      اكنون كه بعد از ظهر است خيابان شاهرضا        -8
اتومبيلهايي است كه در حال سوختن است؛ جايي كه تظاهركنندگان به وسيله آتش سـالحهاي               

  سوليوان                                                                .مأمورين حكومت نظامي پراكنده شدند
  

  368سند شماره 
  محرمانه

  1357 دي 6 ـ 1978 دسامبر 27  6846 0601 78: شماره گزارش
  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از

  وضعيت ايران: عنوان
 12اين گزارش شامل اطالعاتي از وضعيت ايران از ساعت          ) بندي  بدون طبقه : (ـ خالصه 16

  . است1978 دسامبر 27 روز 12 تا 26روز 
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  . حذف شده است21 تا 17
  ).بل رؤيت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ غيرقا (جزييات ـ 22

  : الف ـ عمومي
به چندين تظاهرات عمده صبح امروز خاتمه داده شد، اما          . تر است    وخيم وضع امروز تهران  

گروههاي كوچك با استفاده از روشهاي جنگ و گريز در شهر بـه سـوزاندن خودروهـا ادامـه                    
 صـبح بـه تيرانـدازي       9حـدود سـاعت     مجريان حكومت نظامي تقريبـاً بـدون وقفـه از           . دادند

تظاهرات امروز با درگيري بيشتري توأم بوده و با در هـم آميخـتن آن بـا اعتـصابات                   . مشغولند
اي صادر كـرده كـه در    نامه  سفارت توصيه . تر شده است    ديگر وضع كلي حتي آشفته تر و وخيم       
ده در محـدوده شـمال      المقدور در ظرف دو سه روز آينـ         آن از آمريكاييان خواسته شده كه حتي      

  .س بسر برندطاوو خيابان تخت
  :ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي و ضدخارجي ب

حداقل سه مورد ديگر از به دام افتادن . طي اين مدت اقدامات ضدخارجي ادامه داشته است     
افيك گير كـرده  غربيها اتفاق افتاده است، يك آمريكايي، يك فرانسوي و يك انگليسي كه در تر             

انـد و همـين كـه مليـت فرانـسوي و              اند و يا در خيابان مورد خطاب واقع گشته          و به دام افتاده   
اين اقدامات هيچ آسيبي به دنبال نداشـته        . اند  انگليسي آنها مشخص شده به حال خود رها شده        

بر ) الميهاز طريق تلفن و اع    ( مورد تهديد به مرگ      12همچنين در ظرف اين مدت تقريباً       . است
 اطـالع  وابسته نظـامي آلمـان  .  اطالعاتي گزارش داده شده است  هيأتعليه جان غربيها به مركز      

دهد كه يكي از كاركنان آنها درست در مقابل سفارت با خشونت مـورد تهديـد واقـع شـده                        مي
هاي سفارت    به وقت محلي يكي از وابسته      78 دسامبر   27همچنين در ساعت يازده صبح      . است

 تلفني اطالع داد كه سفارت آنان تحت حفاظت نيروهاي حكومت نظـامي قـرار دارد و        پاكستان
  .در آن ناحيه تيراندازي به شدت ادامه دارد
  :ج ـ فعاليتهاي مخالفان و موافقان شاه

 حـداقل چهـار     ديروز بعد از ظهـر    . ميزان فعاليتهاي ضدشاهي به تدريج رو به افزايش است        
خودرو، شامل يك اتوبوس شركت واحد، يك كاميون آبجو و يك كاميون ديگر و يك اتوبوس           

در طول تمام بعد از ظهر تظاهركنندگان بـا گذاشـتن تراكـت زيـر               . ارتش به آتش كشيده شدند    
  .دندها در مركز شهر به تظاهرات ادامه دا كن اتومبيلها، ايجاد راهبندان و سوزاندن زباله پاك برف

 حكومت نظـامي اعـالم گرديـده        27دو اقدام مهم و پرارزش ديگري كه در اطالعيه شماره           
  :عبارتند از

يك كاميون ارتـشي    ) به وقت محلي   (78 دسامبر   26ـ تقريباً رأس ساعت يك بعد از ظهر         1
ز داخـل اتـومبيلي در حـال        ساز ا   دو بمب دست  . ند مورد حمله واقع شد    خان ز     در خيابان كريم  

در تعقيبي كه صورت گرفت فرد مزبور داخل اتومبيل زخمي شد و سـپس              . عبور پرتاب گرديد  
ساز ديگر به همراه يك اسلحه كمري از داخل ماشين بـه دسـت                دو بمب دست  . دستگير گرديد 
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دسـت  از خسارت مالي و جاني احتمالي كه به خودرو يا فرد ارتشي وارد شد اطالعي در                 . آمد
  . نيست
ديـروز در بـالكن خانـه خـودش مـورد           )  سـاله  27(تكنيك    ـ يكي از استادان دانشگاه پلي     2

اي از    شـود كـه وي در حـال سـخنراني بـراي دسـته               ادعـا مـي   . اصابت گلوله واقع و كشته شد     
مخالفـان  . كند كه او توسط فرد مسلحي كشته شده است دولت اظهار مي. دانشجويان بوده است  

در اطالعيه حكومـت    . د كه وي توسط نيروهاي حكومت نظامي به قتل رسيده است          كنن  ادعا مي 
در اين اطالعيه همچنين اعالم     . هاي ديگري اشاره شده است      نظامي همچنين به تبادل تيراندازي    

گرديده كه كليه مدارس تهران تا اطالع ثانوي بسته خواهند بود و از والدين خواسته شده است                 
امروز صبح اعالم شد كه بـه خـاطر يـادبود فـوت اسـتاد               . ر منزل نگهدارند  كه فرزندانشان را د   

بقيه سـند   [... توانيم      تا ساعت نه و پنجاه دقيقه صبح ما مي        . جوان راهپيمايي برگزار خواهد شد    
  ]به دست نيامده است

  
  369سند شماره 

  1357 دي 6 ـ 1978 دسامبر 27  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  325492 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از

  78 دسامبر 27، 56گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
اين .  و بسياري از شهرها ادامه يافتبار، امروز نيز در تهران ـ تظاهرات و حوادث خشونت1

ا حفظ كردند و طبق اخبار، حمالتي نيز به نيروهاي          آشوبها همچنان آهنگ ضدآمريكايي خود ر     
اوجگيري اخير تظاهرات و اعتصابات ايران را به سوي فلـج كامـل             . امنيتي صورت گرفته است   

  .برد پيش مي
اكنون به نظر  (كنند كه مشغول كسب و كار باشند           هنوز سعي مي   ها در تهران    ـ برخي مغازه  2
. ، اما شهر اساساً بـه حالـت تعطيـل درآمـده اسـت             )غذايي وجود ندارد  رسد كه كمبود مواد       مي

عالوه بر آن، نفت مصرفي داخل كشور       . برد   در اعتصاب كامل به سر مي      شركت ملي نفت ايران   
 نفـت سـفيد بـه هـر          تعطيـل شـده و در تهـران        بندي درآمده، پااليشگاه تهران     به صورت جيره  

به عالوه، كمبود گازوئيل موجب افزايش هراس مردم شده و          . منظوري كه باشد، موجود نيست    
رود كه در دو روز آتي ذخيره محصوالت نفتـي            انتظار مي . تر گشته است    صفهاي بنزين طوالني  

سه تن از كارمندان    . د بشكه توليد نماي   487000و انتظار اين است كه كنسرسيوم       . به پايان برسد  
اند و ديگـران نيـز     و چهل و سه تن از وابستگان آن شركت از ايران رفته    )OSCOاسكو  (شركت  

  .اوضاع بحراني است. كوشند تا ايران را ترك نمايند مي
  توصيه نموده كه رفت و آمدهايشان را محدود كرده و در صورت            آمريكاييانـ سفارت به    3

  ).محلي در چند بلوكي شمالي سفارت. (بروند» تخت طاووس«لزوم به قسمت شمالي خيابان 
 كه امروز شـروع شـد، عمليـات خطـوط هـوايي را      ـ اعتصاب در شركت هواپيمايي ايران 4
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اپيمايي و رئـيس امنيتـي فرودگـاه         مديره شركت هو   هيأتدچار مشكل نمود، ولي بعد از تعهد        
امروز نيروهاي بيشتري به گـارد امنيتـي        ( مبني بر بسط و تقويت امور خدماتي و امنيتي           مهرآباد

شركتهاي حمل و نقل هوايي خارجي تصميم گرفتند كـه فـردا كارشـان را               ) فرودگاه اضافه شد  
 دارد  به تهـران  » استانبول« از   747روزانه تنها يك پرواز     » پان آمريكن «از قرار معلوم    . ادامه دهند 
آمادگي خواهد داشت تا در صورت  » پان آمريكن «. كند   پرواز مي   صبح نيز از تهران    8كه ساعت   

قصد دارد كه اين مسئله را به طور      » پان آمريكن «. قاضا پروازهايش را به دو بار در روز برساند        ت
  .روزانه پيگيري نمايد

به قولي ( اتفاق افتاد كه شامل تعدادي كشته       ـ اوج خشونت در شهرستانها ديروز در مشهد       5
بايد افزود كه طـي     .  پاسبان بود كه طبق اخبار توسط جمعيت به قتل رسيد          منجمله يك )  نفر 15

                                                            .شورشي، زندانيان، زندان اين شهر را به آتش كشيدند
  ونس
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  1357 دي 7 ـ 1978 دسامبر 28  خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
   واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به  12683 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي: از

  وزير  نخستارتشبد غالمرضا ازهاري: موضوع
  :جزييات

 اثـري نبـوده     مالءعـام  در   وزير ايران ارتشبد غالمرضا ازهـاري       از نخست در چند روز اخير     
 پس از يـك حملـه قلبـي فـوت كـرده             در بين مردم سراسر كشور شايع شده كه ازهاري        . است
هـاي دولتـي نيـز        ف چرخـه  اين اخبار و شايعات حتي در بين ايرانيان متنفذ درون و اطرا           . است

  . شود شنيده مي
افسر مستشاري نظامي با يكي از دوستان خانوادگي نزديـك خـود كـه عـضو دربـار اسـت                    

منبـع اظهـار داشـته كـه        .  تمـاس گرفـت    در رابطه با وضعيت ژنرال ازهاري     ) حفاظت حداكثر (
اي قلبي كرده، ولي اآلن حالش بهتر است و ديروز هم سر كـارش                 پيش حمله   چند روز  ازهاري

كند اگر  افسر مستشاري نظامي به منبع توصيه مي    ).27/12/78(من ديروز او را ديدم      . بوده است 
ن  هر چند به طـور مختـصر در تلويزيـو          تواند و چنين موقعيتي دارد، توصيه كند كه ازهاري          مي

شـود    از راديو هم مي   . ظاهر شود تا جلوي شايعات فراگير درباره بيماري و مرگ خود را بگيرد            
منبـع  . توانند ادعا كنند اين فقط يك نوار ضبط شـده بـوده اسـت    استفاده كرد، ولي مخالفين مي 

  . ها را به مسئولين ذيربط بنمايد  پذيرفت كه اين توصيه
اطالعات صحيحي ارائه داده و كامالً قابل اعتماد محسوب         منبع قبالً هم    :  تهيه كننده  نظريات

موقعيت وي به عنوان عضو دربار شاهنشاهي بايستي به هر قيمتي حفـظ گـردد، زيـرا                 . شود  مي
  .تواند در آينده نيز اطالعات با ارزشي ارائه دهد وي مي
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   فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  12686 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
   محصوالت نفتيكمبود: موضوع

 Berlinـ شرايط بقدري سريع و بقدري مؤثر خراب شده است كه فقـط عمليـاتي در حـد    1

Airlift اي بر ذخاير فعلي محصوالت پااليش شده نفتـي داشـته باشـد       اند اثر قابل مالحظه   تو   مي .
حل ممكن براي اين مشكل عبارتست از اينكه كارمندان بخش توليد، پااليش و               حل، تنها راه    راه

  . به سر كار بازگردندتوزيع شركت ملي نفت
 دسامبر احتمـاالً بـيش از حـد         27 مورخ   12649  گزارش ما به شماره تهران     2ـ پاراگراف   2
 با مشكالت جدي ناشي     شب گذشته به ما گفته شد كه پااليشگاه آبادان        . بينانه بوده است    خوش

 هـزار بـشكه در روز نبـوده و ممكـن            250از اعتصاب مواجه است و عملكرد كلي آن بيش از           
كنيم در مورد چنين اخبـاري تأييديـه بـه دسـت                ما تالش مي  . اشته باشد است كاهش بيشتري د   

  . كامالً از سرويس خارج استكنيم تأييد كنيم كه پااليشگاه تبريز ما همچنين سعي مي. آوريم
 هـزار بـشكه در روز       400 تا   250 بين    و آبادان  ـ ظرفيت پااليش با توجه به موقعيت تبريز       3
مـا قويـاً معتقـديم كـه احتمـاالً رقـم كمتـر        ) پااليـشگاه ـ م  (با توجه به تعطيلي كامل . باشد مي

  .باشد تر مي درست
تقاضـا بـراي بـرش ميـاني        ) 12349 تهـران ( دسـامبر گـزارش شـد        10 همانطور كه در     -4

مورد در حـال حاضـر    هاي بي از احتكار و ترس   محصوالت تقطير شده به استثناء تأثيرات ناشي        
با توجه به اينكه محصوالت پااليشگاههاي ايران حـدوداً         .  هزار بشكه در روز است     420حدود  

باشـد     هزار بـشكه در روز مـي       340 الي   290گيرد كمبود فعلي بين       ثلث برش مياني را دربر مي     
 يـا   ود نـدارد كـه دولـت آمريكـا        هيچ راهـي وجـ    ).  ميليون گالن در روز    3/14 الي   2/12يعني  (

  .سايرين بتوانند اتخاذ نموده و به ايران براي حل چنين مشكلي كمك نمايند
سازي و توزيع شركت نفت ايران آن چنان طراحي يا ساخته             هاي پااليش، ذخيره    ـ سيستم  5

همانطور كـه   .  نمايد نشده است كه بتواند با مشكالتي مانند آنچه كه در حال وقوع است مقابله             
 آمده محصوالت برش مياني حاصل از تقطير نفـت معمـوالً در طـول               12349 در گزارش تهران  

شود تا بـراي تـأمين حـداكثر نيـاز در زمـستان بـه         بهار و تابستان كه تقاضا كم است ذخيره مي        
تن بر كمبود فعلي خـط      در حال حاضر حتي به منظور تأثير مثبت گذاش        . تدريج وارد بازار گردد   

الزم بـه تـذكر     . (اي كافي وجود نـدارد      لوله، تانكرهاي حمل با راه آهن يا حتي تانكرهاي جاده         
است كه چنين شرايطي كامالً عادي است زيرا تهيه ظرفيتي كه بتواند پاسخگوي چنين شـرايط                

  .)نادري باشد تصميمي غيرمعقول و غيراقتصادي است
. اي بيشتر نيز به دليل بعد كمبود فعلي پاسخگو نخواهـد بـود    ده وارد كردن تانكرهاي جا    -6

عالوه بر اين رانندگان و نيروهاي امنيتي الزم براي حفاظت از تانكرها و رانندگان نيـز احتمـاالً                  
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بايستي از خارج وارد شود و با توجه به جو بدبينانه فعلي در ايران حتي نبايد چنـين فكـري از                     
  .خاطر عبور كند

كنـد    اكنون از يكي از خبرنگاراني كه معموالً اطالعاتي را از شركت نفت كـسب مـي                ـ هم 7
اگر اين حرف درست باشـد بـه        .  هزار بشكه در روز است     200مطلع شديم كه توليد در حدود       

  . نيز در حال جان كندن است تعطيل شده و پااليشگاه آباداناين معني است كه پااليشگاه تبريز
ـ به استثناء مناطق ساحلي كه به سوختهاي وارداتي دسترسي دارنـد ذخـاير بـرش ميـاني         8

و  ( و تبريـز ذخـاير ايـن بـرش ميـاني در تهـران     . هاي تقطير شده مقدار ناچيزي اسـت   فرآورده
فروشـان تعطيـل      در نتيجه اكثـر خـرده     . يان رسيده است  كامالً به پا  ) احتماالً در ساير شهرها نيز    

در جايگاههايي كـه هنـوز بـاز اسـت     . فروشند اند يا در بهترين حالت قطره قطره جنس مي    شده
وضع بنزين تا اين حد بحراني      . صف مردم و پيتهاي نفت تا چندين چهارراه طوالني شده است          

د را در يك صف يك مـايلي يـا بيـشتر            اگر كسي بنزين بخواهد و بتواند نوبت خو       . نشده است 
 ليتـر   20 ساعت منتظر بماند شانس خوبي دارد تا قـادر بـه خريـد               5 الي   4حفظ كند و بيش از      

  سوليوان                                                                                                      .بنزين شود
  

  372اره سند شم
  1357 دي 7 ـ 1978 دسامبر 28  خيلي محرمانه

  .سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12696 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  مذاكره با محمدحسين خان قشقايي: موضوع

 دسامبر بـا يكـي ديگـر از چهـار خـان بـزرگ ايـل قـشقايي              26مأمور سفارت در    : خالصه
ي و پـسر تحـصيلكرده او در آمريكـا          اهللا قشقاي    و پسرعمويش حبيب   محمدحسين خان قشقايي  

 روشن كرد كه او و ايل كثيرالنفوسش كه به          محمدحسين خان . رد مالقات ك  هومن خان قشقايي  
 و  انـد در اسـتان فـارس        نظرش هنوز تحت فرمان او و برادرانش است آن طور كه دريافته آماده            

ر و كمكهـاي غيرمـستقيمي كـه    در ازاي ايـن كـا  .  را پيش ببرنـد نقاطي در جنوب منافع آمريكا  
 و اسـالمي خـود بـه شـاه بدهنـد آنهـا              توانند از طريق ادامه تماسهاي جبهه ملـي         ها مي   قشقايي

 خود و امتيازاتي و صرف مبـالغ بيـشتري از           خواستار اعاده مقدار نامشخصي از اراضي ايلخاني      
  .پايان خالصه.  بودندهاي عمراني درون اراضي قشقايي هدرآمدهاي نفت كشور در پروژ

 عميقاً جا داشته     در تاريخ ايل قشقايي     مانند برادرش ملك منصورخان    ـ محمدحسين خان  1
 خـصوصاً در دوران بالفاصـله    و دولت آمريكانزديك بين قشقايياو به تفصيل به روابط      .است

.  حمايت كردنـد پرداخـت   از مصدقها زماني كه قشقايي1951 ـ  53 و دوران پس از جنگ دوم
را بـازگو كـرد     ) نام  اول مشخص نيست     (، گودوين اه سيا او يك پيشنهاد از جانب رئيس قرارگ      

داشتند مبلغ چهار      دست برمي  كه به موجب آن در صورتي كه قشقاييها از حمايت از جبهه ملي            
 و وزير در يك دولت پس از مصدق بـه آنهـا              و حق معرفي تعدادي سناتور     ميليون دالر آمريكا  
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 قشقاييها به زوال افتادند و ايـن مـاجرا          ،متعاقب سقوط مصدق  . اين پيشنهاد رد شد   . شد  داده مي 
 دعـوت شـوند بـه وقـوع          سال پيش از آنكه او يا برادرانش دوباره به سفارت آمريكا           25تقريباً  
 خـود را در ميـان افـراد          طـي ايـن مـدت دولـت آمريكـا           گفته محمدحـسين خـان     به. پيوست
خواستند از كارهايي كه شاه انجام داده انتقاد كنند، محـصور             الرأي مستخدم دربار كه نمي      متشابه
فرسـتاد بلكـه كـساني را         ايندگي در ايران نمـي    طرف را به نم      افراد بي  در عين حال، آمريكا   . كرد
شدند و به دنبال راههايي براي ثروتمنـد سـاختن خـود پـس از           فرستاد كه در آينده تاجر مي       مي

توانست ترتيبات سـودمندي را كـه آنهـا بـراي             ترك خدمت دولتي بودند و هر چيزي را كه مي         
 خود را در موضعي     ه نظر او آمريكا   در نتيجه ب  . كردند  خود ساخته بودند بر هم زند گزارش نمي       

  .بيند كه در آن هيچ چاره واقعي در برابر حمايت از شاه ندارد مي
.  را دوباره برقرار سـازند     ـ به هر حال قشقاييها مايلند كه تماسهاي نزديك با دولت آمريكا           2

 كه در حال حاضر به صورت تبعيـدي در          جمله ناصرخان   من در ازاي بازگشت خانهاي قشقايي    
 است به فارس و برقراري دوبـاره بـسياري از امتيـازات قـديمي بزرگانـه آنهـا و                    اياالت متحده 

آنها ادعا  . فظ خواهند كرد   و نقاطي در جنوب ح     زمينهايشان قشقاييها صلح و ثبات را در فارس       
يابد كه در آنجـا متعهـد          امتداد مي  كنند كه دامنه كنترلشان تا ماوراء مناطق نفتي در گچساران           مي
هاي نفتـي واقـع       كنند كه لوله    آنها همچنين تضمين مي   . شوند سطوح توليدي را تضمين كنند       مي

 به عـالوه اصـرار داشـت كـه مقـادير            پسر محمدحسين خان  . دمه نبينند  ص در سرزمين قشقايي  
  . شودهاي عمراني در زمينهاي قشقايي بيشتري از درآمدهاي نفتي ايران صرف پروژه

براي حفظ سلطنت تنها بر ارتـش ايـران تكيـه            برحذر داشت از اينكه      ـ محمدحسين خان  3
 فـردي   ازهـاري . كنند چون با او سقوط خواهند كرد        تيمسارهاي فعلي از شاه حمايت مي     . شود

 به جهت تاكتيكهاي خـشنش در       خوب اما نه اينكه به حد كافي قوي باشد دانسته شد و اويسي            
 فـردي   تنها تيمـسار فريـدون جـم      . رمري به شدت مورد انتقاد قرار گرفت      زمان فرماندهي ژاندا  

قوي، مورد احترام و داراي محبوبيت كافي براي حفظ انسجام ارتش در شـرايط جاريـست امـا      
. شود شاه از جم بترسد و او را در تبعيد نگـاه دارد  دقيقاً همين خصوصيات است كه موجب مي   

  .ين حال با افزايش فرار از خدمت ارتش در حال دخول به اولين مراحل اضمحالل استدر ع
طلب    و شيراز يك سلطنت     خود را عليرغم محبوسيتش در زندان قصر       ـ محمدحسين خان  4

 ايـده شـوراي سـلطنت بـه         توانـد   او مي . دانست اما لزوماً متعهد به حمايت از شاه فعلي نيست         
بـه هـر    .  تا زمان رسيدن وليعهد به سن بلوغ را بپذيرد          يا شاهزاده عبدالرضا   رياست شهبانو فرح  

  و همچنين ايرانيان محترم ديگري چـون گويند كه با رهبران جبهه ملي     حال خانهاي قشقايي مي   
 كه  هاي فارس   اهللا  دار با آيت    آنها همينطور رابطه صميمي سابقه    .  تماسهاي مكرر دارند   علي اميني 

هـستند  ) محالتـي ( و محـوتي     )دسـتغيب ( با نفوذترين آنها دسـتلب       به گفته محمدحسين خان   
با تمام اين احوال آنها خواستار اعتدال و حمايت از سلطنت به عنوان نهاد ضروري براي                . دارند

  .اند و اين رويه را ادامه خواهند داد ايران شده
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ـ    ـ به دنبال تماسهاي قبلي با مقامات سفارت، محمدحسين خان         5  ا اردشـير زاهـدي   اخيـراً ب
 كـه   محمدحـسين خـان   . مالقات كرد تا امكان بازگشت به ايران را براي ناصرخان تحقيق كنـد            

زديـك داشـت ايـن       روابـط ن   شناسد و با پدر زاهدي      اي بوده مي     را از زماني كه پسربچه     زاهدي
 يـا  مالقات را گرم و صميمانه توصيف كرد اما متـذكر شـد كـه در مـورد بازگـشت ناصـرخان                

 چهار ماه پيش محمدحـسين خـان      .  به زمينهاي ايلي خود تعهدي پذيرفته نشد       خانواده ايلخاني 
 مطرح كرده بود و او موافقت كرد كه موضوع را بـا شـاه در                نظريات مشابهي را با اصالن افشار     

  .ميان بگذارد
                                                                     .  نداشته است خبر ديگري از افشارمحمد

  سوليوان
  

  373سند شماره 
  1357 دي 7 ـ 1978 دسامبر 28  خيلي محرمانه

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12719 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  آخرين تحوالت اوضاع در مشهد: موضوع

 رئـيس    دسـامبر بـا پرويـز آموزگـار        27 را تلفني در تاريخ      أمور سفارت، اوضاع مشهد   ـ م 1
شخص اخير خاطرنشان ساخت كه يك تحول نويـدبخش،         .  مورد بحث قرار داد    دانشگاه مشهد 

 دسامبر و بازگشت پزشكان به كار در 26 در تاريخ پايان اعتصاب نشسته در بيمارستان شاهرضا    
  .هاي خصوصي بوده است كلينيك

 پيش آمـده     در وزارت علوم و آموزش عالي      ـ معذالك اين امر با دشواريهايي كه در تهران        2
 در ساختمان وزارتخانـه بـست بنـشينند         خواستند  حدود هفتاد استاد مي   . است خنثي شده است   

در تظـاهراتي كـه بـه دنبـال آن رخ داد يـك      . و نظاميان تصميم گرفتند مانع آن شوند   ) تحصن(
مـرگ او آخـرين     )  دسـامبر  27رجوع شود به گزارش سياسي امنيتي مورخ        (استاد به قتل رسيد     

 دسامبر شـاهد تظـاهرات   27شد و روز  حادثه ناگوار معروف در ميان جامعه دانشگاهيان مشهد     
 وزير  مفيدي.  بود جمعي صدها هزار نفر در مشهد به مناسبت تشييع جنازه استاد در تهران              دسته

 سال سابقه فرهنگي بوده است ظاهراً بـه         30علوم و آموزش عالي كه يك استاد مورد احترام با           
 در پاسخ بـه سـئوال مـستقيم         خود مفيدي ( استعفا داده است     ارداليل پزشكي طبق اظهار آموزگ    

رايزن سياسي سفارت در مورد اينكه آيا او استعفاء داده است طفره رفت و ايـن موضـوع القـاء        
  ) كننده آن است كه او الاقل كوشيده است كه استعفاء دهد

 در نتيجه حادثه زندان تشديد شده است بـدين معنـي كـه              ـ در ضمن، تشنجات در مشهد     3
جمعيـت بزرگـي در     . زندانيان سياسي اعتصاب كننده ساختمان خود را به آتش كـشيده بودنـد            

 نفر براي كمك به زندانيان در مقابل آنچه كه آنها معتقد بودنـد كـه كوشـشي از                   10000حدود  
ن شتافتند و يك رويـارويي بـين جمعيـت و           سوي دولت براي سوزاندن آنها بوده است به زندا        
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 دسـامبر مقامـات     27روز  .  تانك تقويت شـد    40نظاميان روي داد و نيروهاي نظاميان به وسيله         
  . زنداني سياسي آزاد گشتند38نظامي در مقابل جمعيت تسليم شدند و حدود 

مي ـ موضع مقامات نظامي در جريان حادثـه زنـدان در نتيجـه غيبـت يـك فرمانـدار نظـا                    4
 از  فرماندار نظامي شاغل قبلي به دنبال حادثه حمله عليه بيمارستان شاهرضـا           . تضعيف شده بود  

 بـا ايـن   ي در جريان تبعيد خود در كـرج اهللا قم   آيت.  تعويض شده بود   سوي يك ژنرال از كرج    
اهللا محترم فرصت را از دست نداده دشمن قديمي خـود             ا كرده بود و اين آيت     افسر درگيري پيد  

فرماندار نظـامي جديـد     .  وادار به استعفاء كرده بود     را تنها سه روز پس از ورود ژنرال به مشهد         
  .نيز هنوز نيامده است

انـداز    چشم. شود  يـ آموزگار درباره آينده شاه و آينده عاجل كشور بيشتر و بيشتر بدبين م             5
كـه دربـاره آن     (اي مبتني بر شايعاتي است كه او شـنيده اسـت              روح او درباره آينده تا اندازه       بي

مبني بر اينكه صديقي توانسته است تنها شش يا هفت نفـر را             ) مأمور سفارت اظهارنظري نكرد   
شـشهاي خـود    براي شركت در كابينه خود داوطلب كند و اينكه او خواسته است براي ادامه كو              

 هنوز هم معتقد اسـت كـه شـاه بايـد بـراي       آموزگار.  روز ديگر مأموريت او به تعويق بيفتد       10
حلي را كه به او اجازه دهد بار ديگر به نحـو مبهمـي بـاز گـردد               مدتي كشور را ترك كند تا راه      

  سوليوان                                                                                                      .تسهيل كند
  

  374سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 دي 7 ـ 1978 دسامبر 28  6846 0604 78: شماره گزارش

  .سي.  دي واشنگتن،عيسازمان اطالعات دفا: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
 وضعيت در ايران: عنوان

 27 ظهر 12اين گزارش اطالعي در مورد اوضاع ايران از ساعت        ) بندي  بدون طبقه : (خالصه
  . دهد  دسامبر را ارائه مي28 ظهر 12تا 

  )ت براي بيگانگانخيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤي: (جزييات
  : الف ـ عمومي

 صـبح فعاليـت     11ترافيك سبك بوده و تا سـاعت        . امروز صبح وضع بسيار آرام بوده است      
  . بسيار كم بوده است
رسـد كـه تظاهركننـدگان در چنـدين منطقـه در حـال                اكنـون گـزارش مـي       به هر حال هـم    

در نتيجه اعتصابات شـركت     . ايم  سازماندهي هستند و اولين صداي تيراندازيهاي امروز را شنيده        
 سـاعت آينـده در پايتخـت در         48رود كه خـدمات ضـروري و اساسـي ظـرف              نفت انتظار مي  
  .حل سياسي قابل دوامي وجود ندارد انداز راه هنوز چشم). مختل شود(دسترس نباشد 

  :ب ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي و ضدخارجي
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الت آخر هفته است و تعـداد زيـادي         به هر حال چون تعطي    . اقدامات و تهديدات ادامه دارد    
رانندگان گرفتار . از خارجيان از مركز شهر دور هستند، ارقام واقعي تهديدات كاهش يافته است      

وانـت تفنگـداران دريـايي سـفارت        . باشند  شده در ترافيك هنوز مواردي براي آزار و اذيت مي         
يكـي از   . ار گرفـت  گـشت مـورد حملـه و تعقيـب قـر            موقعي كه از فروشگاه به سفارت برمـي       

از ) سرويس سياسي ( را به علت پالك اتومبيلش        مستشاري نظامي آمريكا   هيأترانندگان ايراني   
  .ماشين بيرون كشيده و مورد توهين و ناسزا قرار دادند

هاي آمريكاييان و غـارت آنهـا گزارشـاتي رسـيده             همچنين از موارد گوناگون ورود به خانه      
  .ز هنوز گزارشي از صدمات جاني جدي نرسيده استتا امرو. است

  : ج ـ فعاليتهاي موافق و مخالف شاه
در خالل ديروز بعد از ظهر فعاليتها در شهر ادامه يافت به طوري كه گروههاي كـوچكي از                  
تظاهركنندگان در تمام شهر مشغول پخش جزوه و اعالميه، آتش زدن چوب و آشغال، فحاشي               

ها عليه شـاه و بـه         مي و شعارنويسي روي ديوارها، اتوبوسها و كاميون       به نيروهاي حكومت نظا   
  . چندين اتومبيل و اتوبوس نيز به آتش كشيده شد.  بودندطرفداري از خميني

قرار است كه كـارگران     . كردند را فرا گرفت     دامنه اعتصابات آخرين اداراتي كه هنوز كار مي       
 به مدت دو هفته دسـت بـه اعتـصاب بزننـد             78ام دسامبر      از تاريخ سي   لي نفت ايران  شركت م 

 12641جهت اطالع از ميزان توليد نفت و ارزيابي و اظهارنظر در مورد آن، به گزارش شماره                 (
بندي توليدات نفتي در تهران آغاز شـده       جيره.)  مراجعه كنيد   در تهران   سفارت آمريكا  12649و  

امروز صبح طـول صـفهاي خريـد        . رود كه ذخاير نفتي طي دو روز آينده تمام شود           و انتظار مي  
اكنون در جلوي جايگاههاي فروش بنزين طول صـفها بـه               هم. نفت سفيد سه برابر ديروز است     

هـا     راديو اعالم كرده است كه بدون وجود سوخت نانوايي         همچنين. رسد  يك تا دو كيلومتر مي    
اعتصاب تمام بخشهاي هواپيمايي  .نيز بسته خواهند شد و از نان تازه روزانه خبري نخواهد بود        

حمـل و نقـل    (MAC در ترمينـال   حتي كارمندان هواپيمايي ملـي ايـران      . ايران را فراگرفته است   
اكنون كه ساعت يازده و سي دقيقه صبح است، گروههايي            هم.  به سر كار حاضر نشدند     )هوايي

گيـري هـستند،      از مردم مجدداً در فاصله يكي دو مايلي جنوب غربي سـفارت در حـال شـكل                
ي، يكـي از اسـتادان   اللهـ  جايي كه ديروز جمعيت كثيري كه براي تشييع جنـازه كـامران نجـات       

دانشگاه آمده بودند با مأموران حكومت نظامي درگير شدند و طبق گزارشات باعث كشته شدن               
  . تر بودند بيشتر تظاهركنندگان ديروز در سنين دانشجويي و يا مسن. تعدادي از مردم شد

پـايي سـنگرها در خيابانهـا     مجدداً مواردي از آتش زدن پالستيك و آشغال و راهبنـدان و بر            
گزارشي حاكي از آن است كه يك اتوبوس دو طبقه جهت ايجاد راهبنـدان              . گزارش شده است  

  . در خيابان پارك شده است
 ظهـر  12طبق گـزارش در سـاعت   . كنند نيروهاي حكومت نظامي اقدام به شليك هوايي مي      

در فاصـله    (ميدان فردوسـي   گروهي عظيم از تظاهركنندگان در       78روز بيست و هشتم دسامبر      
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  .اند شديداً نظم را برهم زده و ايجاد اغتشاش كرده) دو مايلي جنوب سفارت آمريكا
  :ـ اقدامات و مسايل امنيتي د

راهي براي تخليه اضـطراري در نظـر گرفتـه    . شود سفارت توسط يك گروهان محافظت مي   
توانند از طريق كوچه پشت سفارت به انبار مهمات نيـروي زمينـي                سفارت مي  شده كه كاركنان  

در برنامه اخبار فارسي شب گذشته اعالم شد كه ديـروز تبـادل آتـش         . ايران دسترسي پيدا كنند   
  . بين مأموران حكومت نظامي و تظاهركنندگان انجام گرفت

اش هدف قرار گرفته و       يهمچنين گفته شد كه سرهنگي توسط يكي از افراد تحت فرمانده          
اي حـاكي اسـت كـه     همچنين گزارش تأييد نشده).  ايرانوابسته به جبهه ملي(كشته شده است   

حـدود سـاعت    . انـد   اي از تظاهركنندگان پليسي را شديداً كتك زده و احتماالً كـشته             ديروز عده 
در حدود نيم مايلي شمال سفارت بـا        يازده صبح امروز يكي از وسايل نقليه نيروي زميني ايران           

طبق اوامـر سـفير، وابـسته نظـامي در مـورد حفاظـت از               . زا مورد حمله قرار گرفت      بمب آتش 
  . كند محوطه سفارت با محافظين سفارت همكاري مي

  : ـ فعاليتها در خارج از تهران ه
 به داخل شهر خرمـشهر      ـ گزارش شده است كه نيروهاي حكومت نظامي به همراه تانكها          1

  .اند آمريكاييان مقيم آنجا نيز تهديد شده. اند حركت كرده
 را در گـزارش شـماره       جزييـات شرح  ( به آتش كشيده شده است       ـ زنداني در شهر مشهد    2

  .) مالحظه نماييد12648
 بـا   اصـفهان . ـ گزارش شده است كه ديروز در چندين شـهر تظـاهرات برپـا شـده اسـت                 3

  .اند  نسبتاً آرام بوده و شيرازتبريز. تظاهراتي عظيم وضع ناآرامي داشته است
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـخيلي محرمانه : ( تهيه كنندهنظريات

اگرچه امروز فعاليتهاي خياباني تاكنون خيلي كمتر از ديـروز بـوده اسـت، احتمـال كمبـود                  
ها را در شهري كه از قبـل نيـز نـاآرام               ساعت آينده، آشفتگي   48خدمات ضروري و اساسي در      

  .جوي از سردرگمي، آشفتگي و اضطراب حاكم است. بوده افزايش داده است
  

  375سند شماره 
  1357 دي 7 ـ 1978 دسامبر 28  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  326244 ـ سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: از
  78 دسامبر 28 ، 557گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

 و شهرستانها زندگي عادي مردم را مختـل كـرده اسـت،             ـ اعتصابات و كمبودها در تهران     1
راديـو  . كند و امكان عرضه مجدد نيـز وجـود نـدارد            هاي نفتي در ايران بيداد مي       كمبود فرآورده 

  . در ساعت چهارده به وقت محلي اعالم كرد كه توليد نفت ايران متوقف شده استايران
اي بـود و امـروز، روز پرتـشنج ديگـري را               شاهد خشونتهاي افسارگسيخته   ـ ديروز تهران  2
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ت هـاي شـهر حركـ       روزي پر سر و صدا، دستجاتي كـه در بيـشتر قـسمت            . پشت سر گذاشت  
كردند و به تخريب اتومبيلها، آتش زدن ساختمانها، وادار كردن كاميونهاي باركش به تخليـه                 مي

تيراندازي . پرداختند بارهايشان براي ايجاد سد و ترافيك و به ايذاء و اذيت فزاينده خارجيان مي            
  .نتيجه بوده است سربازان جهت برقراري امنيت بي

 نظر سه شريك ايراني يـك دفتـر حقـوقي اسـت كـه بـه                 ـ نظر عمده ايرانيان تقريباً همان     3
آنها از شرايط كنوني كه در نتيجـه امتنـاع شـاه از تـرك ايـران بـه                 : اند  همكار آمريكاييشان گفته  

 و تنها دليل باقي ماندن شاه در ايران را صرفاً حمايت آمريكا . وجود آمده ترس و وحشت دارند     
  .هاي سفارت نيز رايج است اي در بين رابط تقاداتي به طور فزايندهچنين اع. دانند  از وي مي

اند   هاي نفتي، ايران را ترك كرده       ـ تقريباً تمامي كارمندان خارجي شركتهاي خدماتي حوزه       4
  . باشند اكنون در حال ترك ايران مي و يا هم

 اين  فت ايران هاي نفتي براي شركت ملي ن       حل ممكن بحران فرآورده     به نظر سفارت تنها راه    
  .است كه كارها را مجدداً شروع نمايد

اي  توزانه  در مورد اوضاع ايران عمالً در چند روز گذشته با لحن كينه  ـ تفسير راديو مسكو    5
ز انگيـ   دهد كه ايـن حقيقـت جـو نفـرت             سفارت گزارش مي  . نسبت به آمريكا همراه شده است     

  .خاصي عليه آمريكاييان در آنجا به وجود آورده است
دهد كه در شرايط كنوني عمر ابتكـارات سياسـي بـه پايـان       ـ همچنين سفارت گزارش مي 6

 و اقتـصاد فروپاشـيده      هاي عمومي در يكي دو روز گذشـته تهـران           نظمي  رشد بي . رسيده است 
ت جديد كه صرفاً كاريـست بيهـوده، وقـت كمـي            ايران حاكي از آن است كه براي تشكيل دول        

  نيوسام                                                                                                . باقي مانده است
  

  376سند شماره 
  1357 دي 9 ـ 1978 دسامبر 30  سري

  فوري. سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
   دستيار معاون وزير خارجهاز جانب سفير براي آقاي ريد

  بندي و حمل اسباب منزل و درخواست مجوز جهت بسته: موضوع
  شينهاي شخصي به محل امن ما

ـ بر اساس آخرين دستورالعملهاي وزارت امور خارجـه قـصد دارم مرحلـه اول از طـرح                  1
خروج اضطراري را اعالم نمايم كه عبارتست از خروج داوطلبانه اما با تشويقهاي بسيار توسط               

ان نيـز مالحظـاتي     البته در رابطه با كاهش تعداد كارمند       .ها در ايران  آمريكاييباقيمانده وابستگان   
تسريع مـوردنظر در اجـراي طـرح خـروج اضـطراري مـسئله اينكـه                . در نظر گرفته شده است    

مايملكات منزل و اتومبيلهاي شخصي ما به چه صورت جابجا خواهد شد مورد توجه خاصـي                
 زا نابود شده و يا بـه        تعداد رو به افزايشي از اتومبيلها در اثر پرتاب بمب آتش          . قرار گرفته است  
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گيرنـد    زا قرار مي    منازل نيز مورد حمله بمب آتش     . بينند  ها صدمه مي  راهبندانهنگام گيرافتادن در    
 ورود و انهدام يا دزديدن اشياء داخـل آن بـه            ،دنباش  و هنگامي كه در طي روز بدون مراقب مي        

اكنون بـه دليـل كمبـود سـوخت           هم.شود  صورت يك انگيزه غيرقابل مقاومت براي جمعيت مي       
 دو برابر كردن اقامتگاههاي خود هستيم و بدين ترتيب منازل بيـشتري بـا متعلقـات آن                  سرگرم

  .بدون محافظ خواهد ماند
 اين اختيار داده شده بود كه متعلقات منـازل بـه   دانم كه در شرايط مشابهي در بيروت  ـ مي 2

 از طريـق هـوايي بـه آتـن        شود    بندي و از طريق هوايي تكرار مي        همراه ماشينهاي شخصي بسته   
ايـن مطلـب شـامل      . ارسال شود تا براي طول دوران ناآرامي آن كشور در محل امني انبار گردد             
  .تمامي پرسنل بود نه فقط آنهايي كه وابستگانشان كشور را ترك كرده بودند

ان ـ با توجه به شرايطي كه در پاراگراف اول تشريح شده معتقدم كـه مناسـب اسـت همـ                   3
گرچه چنـين عمليـاتي مـستلزم       . اختياراتي كه قبالً در بيروت واگذار شده بود به من اعطا شود           

افراد من  . دانم  شود ولي آن را معقوالنه مي       هاي رسمي ما مي     هزينه قابل توجهي از محل سرمايه     
گم شدن يا صدمه     از سيلي از ادعاهاي مربوط به        نگراني كمتري خواهند داشت و دولت آمريكا      

ديدن اموال شخصي در امان خواهد ماند زيرا معتقدم چنين موردي اگر ما با سرعت دسـت بـه                   
تـوانيم كاالهـا      تا زمان نوشتن اين متن اينكه ما چگونه مي        . ناپذير خواهد بود    كار نشويم اجتناب  

نـين اختيـاري    بندي كرده و مجوز خروج از گمرك بگيريم دقيقاً معلوم نيست اما اگر چ               را بسته 
  سوليوان                                .واگذار شود اطمينان دارم كه كاركنانم راه آن را خواهند يافت

  
  377سند شماره 

  1357 دي 9 ـ 1978 دسامبر 30  استفاده محدود اداري
  فرماندهي مستشاري نظامي

  ]1978 دسامبر 31 و 30وضعيت ايران در روزهاي [
  )بدون طبقه بندي(ـ وضعيت كلي 1

 و ساير شهرها، بـسياري از       در تهران . يك بار ديگر سراسر ايران را تظاهرات فراگرفته است        
شدند و خيابانهـا بـا تايرهـاي مـشتعل اتومبيـل              تظاهرات ايستا بوده و به راهبندانهايي منجر مي       

دكتـر  .  حمله شده است    و انگلستان  تركيهدر چند شهرستان به كنسولگريهاي      . شدند  مسدود مي 
كوشد تا يك دولت غيرنظامي تشكيل دهد و به خاطر همين تالشها از جبهه                 همچنان مي  بختيار
 يـا در شـرف   شايعات حاكي از آنند كه شاهنشاه كشور را ترك كـرده و         .  اخراج شده است   ملي

  .ترك كشور است
  )بندي بدون طبقه(ـ خالصه فعاليتها 2

  )بندي بدون طبقه(الف ـ تظاهرات 
، جمشيد ، تختطاووس تخت:  دسامبر در نواحي زير تظاهراتي برپا شد30 ـ روز  تهران) 1(
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 و   متـري  45، خيابـان    ، روزولـت  ، شاهرضـا  ، بـازار تجـريش    نو  ، تهران ، ميدان ژاله  خيام
سوزاندن الستيكهاي فرسوده و ايجاد راهبندان      اين تظاهرات دربرگيرنده    . كوروش كبير 

يكي از گزارشات حـاكي اسـت       .  به آتش كشيده شدند    لعا  دفاتر هواپيمايي ال  . اند  بوده
  .اند  نفر كشته شده9كه 

 آتش كنسولگري تركيه.  حمله شد و تركيه ـ به دو كنسولگري خارجي، انگلستان تبريز) 2(
  . را به محاصره درآوردندسربازان كنسولگري آمريكا. زده شد

طبـق  .  ـ چند درگيري بـين سـربازان امنيتـي و تظاهركننـدگان بـه وجـود آمـد        مشهد) 3( 
  . حمله شدنسولگري انگلستانبه ك. اند  نفر مرده24گزارشات 

  .هاي چند بانك حمله شد و يكي از آنها در آتش سوخت  ـ به شعبهمسجد سليمان) 4(
  .  اتومبيل شخصي آتش گرفتند10 ـ به دو شركت مسافربري حمله شد و رشت) 5( 
بـا ايجـاد موانـع در       .  اتومبيلهاي دولتي و اسناد بانكها در آتش سـوزانده شـد           ـ اردبيل) 6( 

  . هاي شديدي ايجاد شد خيابانها و سوزاندن الستيك راهبندان
  . ـ يك سينما، شعبه بانك، اداره دولتي، و چندين فروشگاه در آتش سوختند شاهي) 7( 
  .  ـ تعدادي از شعب بانكها و ادارات دولتي به آتش كشيده شدندشيراز) 8( 
  .  ـ تظاهركنندگان به وسيله نيروهاي انتظامي پراكنده شدندتويسركان) 9( 
  . نفر مجروح شدند2 ـ سه نفر كشته و جهرم) 10( 
 بانـك در  5خبرگزاري فرانسوي گـزارش داد كـه   ها غارت شدند، يك   ـ مغازه نهاوند) 11(

  .اند  نفر مجروح شده25 نفر كشته و 4آتش سوخته، 
  . نفر مجروح شدند16ك نفر كشته و  ـ يآباد خرم) 12( 
  . حمله شدبه كنسولگري انگلستان.  ـ دو نفر كشته شدنداهواز) 13(
نيروهـاي  .  نيز تظاهراتي برپـا شـد       و يزد  ، رضائيه ، كرمان ، شاهپور در شهرهاي همدان  ) 14(

  .انتظامي مداخله نكرده و در نتيجه درگيري ايجاد نشد
  )بندي بدون طبقه(ب ـ خطرها و تهديدات 

  .گذاري عليه منافع آمريكا تلفنهاي تهديدآميز و تهديد به بمب
  )بندي بدون طبقه(ج ـ سياسي 

 به خاطر تالش جهت تشكيل دولت با وجود اينكه شاه بر سر قدرت خـود  دكتر بختيار ) 1(
  اعالم كرده تشكيل دولت توسط دكتـر بختيـار         يجبهه مل .  اخراج شده است   مانده از جبهه ملي   

خواند و دكتر » بيهوده« اين اخراج را دكتر بختيار. » استمغاير اصول و آمال سازمان جبهه ملي    «
  )صداي آمريكا/ FBIS. (ختمتهم سا» حسادت« را به سنجابي

 روز دولت خود را تـشكيل       6 دسامبر اعالم كرد اميدوار است ظرف        30 در   دكتر بختيار ) 2(
اعـالم كـرده    ) بخش فارسي  ( دسامبر راديو ايران   31طي يك گزارش آخر وقت، در روز        . (دهد

 اظهار داشته در شرفيابي به حضور بختيار.) وزيري را بعهده گرفته است    يار پست نخست  كه بخت 
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شاهنشاه، نامبرده اظهار داشته مايل است پـس از تـشكيل دولـت غيرنظـامي جهـت معالجـات                   
يك سخنگوي دربار گفته كه شاهنشاه قصد ندارد قبل از بازگـشت            . پزشكي كشور را ترك كند    

  )FBIS. (لح و آرامش به كشور، ايران را ترك كندص
 دسامبر براي اولين 30 روز وزير غالمرضا ازهاري راديوي رسمي اعالم كرده كه نخست   ) 3(

 قلبـي    به خـاطر يـك حملـه       ژنرال ازهاري .  دسامبر به دفتر كارش بازگشته است      20بار پس از    
  )راديو تهران/ FBIS. (بستري بوده است

ي اجازه داده شده بـه طـور نامحـدودي در           اهللا خمين    اعالم كرد به آيت    تلويزيون فرانسه ) 4(
  )FBIS. ( بماندفرانسه

  )بندي بدون طبقه(د ـ اقتصاد 
 اعالم كرد كه برق اكثر مراكز صنعتي عمده را قطع كرده زيرا نفـت و گـاز                  وزارت نيرو ) 1(

  .الزم جهت ايستگاههاي مولد را ندارد
شـرايطي  «ي به كاركنان نفتي اجازه داده در صورت برآورده شـدن            اهللا خمين   ظاهراً آيت ) 2( 
  .بر سر كار خود برگردند» ينمع

  )استفاده محدود اداري(ها و مباحث  تحليل) 3(
AFOSI)     تحليلي را ارسال نموده كه يكـي از منـابع آن           ) دفتر اطالعات نيروي هوايي آمريكا

  :دفتر درباره تأثيرات كمبود محصوالت نفتي تهيه نموده است
ها و برآوردهاي اوليه ارتش ايران حاكي از آن است كه حتـي               خميندهد ت   اطالع مي ... منبع«

منبع افزود مقامات   . با قطع كامل نفت ارتش براي دو هفته مصرف خود سوخت در اختيار دارد             
بينند و در اين زمـان ايرانيـان از اداره ميـادين               هم پاياني براي اين اعتصابها نمي      سفارت آمريكا 

 چاههايي وجـود    منبع افزود در ميادين نفتي دزفول     .  و ذخاير انرژي برق آبي خود عاجزند       نفتي
شود نفت در سطح زمـين جـاري          دارد كه آن قدر عميقند كه فشارهاي حرارتي زمين باعث مي          

 هزار بـشكه در روز نفـت اسـتخراج    500اگر از ميادين مذكور كمتر از ميزان فعلي يعني        . گردد
. هاي محل پيـدا شـود       ود، چاهها ممكن است طغيان كنند و حتي اشكاالتي در وضعيت زمين           ش

 وجـود دارنـد از نفـت بـراي سـوخت خـود              منبع گفت دو سوم مولدهايي كه در منطقه تهران        
آيد، و اين آبها از منـابعي         برق يك سوم ديگر از طريق جريان آب به دست مي          . كنند  استفاده مي 

منبع گفت ايرانياني كه در حال حاضر اداره سـد      . شوند   حاصل مي   در غرب تهران   سد كرج مثل  
 را به عهده دارند فاقد تخصصهايي هستند كه خارجياني كه قبالً عمليات توليد برق را بـه                  كرج

اند و در نتيجه ممكن اسـت مـشكالتي           خارجيها را از سد حذف كرده     . عهده داشتند، دارا بودند   
منبع مخصوصاً روي اين نكته تكيه كرد كه ايرانيها سطح آب پشت سـد را بيـشتر از                  . بروز كند 

متـر تفـاوت سـطح      سانتي10 تا 5در جايي كه خارجيها قبالً فقط    . كنند  حد مجاز كم و زياد مي     
 جهـت درك نتـايج درازمـدت        كـه فاقـد آموزشـهاي الزم      (اند، ايرانيان     آب در طول روز داشته    

در ( متـر    5 تـا    1ممكن است سبب شوند كه اختالف سطح آب از          ) اقدامات فعلي خود هستند   
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شود تا ميـزان لجـن، گـل و       كند و سبب مي     اين امر مشكالت فراواني ايجاد مي     . هم برسد ) روز
 اقـدامات   ايـن . شـوند افـزايش يابنـد       هاي توربين مولد برق مي      ساير اشياء خارجي كه وارد پره     

ممكن است تأثيري بازدارنده در رابطه با توان توليد برق آبي در فصل بهار داشته باشـد، يعنـي                   
  ».شوند زماني كه برفهاي زمستاني كوههاي نزديك آب و جاري مي

  
  378سند شماره 

  1357 دي 9 ـ 1978 دسامبر 30  خيلي محرمانه
   فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  12757ـ   تهران،سفارت آمريكا: از

  تحوالت جاري در مناطق نفتي: موضوع
امـروز  . اي آرامتـر بـود       در بعد از ظهر امروز نسبت به گذشته بـه گونـه            ـ اوضاع در اهواز   1

 براي گروههايي از اعتصابيون پااليشگاه سخنراني كرده و بـه گرمـي مـورد               تعدادي از مخالفين  
 با اين درخواست كه تالش نكنـد        انتظام مديرعامل شركت ملي نفت ايران     . استقبال قرار گرفتند  

ظـاهراً انتظـام همچنـين پذيرفتـه اسـت كـه            . تا براي صادرات نفت توليد شود موافقـت نمـود         
هاي   يكي ديگر از خواسته   (يروهاي نظامي از دفاتر اسكو و تجهيزات مناطق نفتي خارج شوند            ن

 خارج شده است و تام ايـوانز   در اهواز  به هر حال ارتش از دفاتر اسكو      ). مخالفين و اعتصابيون  
  .كند نب ارتش دريافت نمي خدمات حفاظتي شخصي از جامقام مديرعامل اسكو قائم

تواننـد بـا اعتـصابيون بـه          كنند كه مـي      و احتماالً دولت ايران تصور مي      ـ شركت ملي نفت   2
توافقي برسند تا بر مبناي آن نفت براي فعال نگهداشتن تمام پااليـشگاههاي محلـي بـه انـدازه                   

  .ما چنين اعتقادي نداريم. كافي توليد شود
          . باالخره بعد از ظهر امروز آغاز شد از آبادانزهاي خروج پرسنل اسكوـ پروا3

  سوليوان
  

  379سند شماره 
  خيلي محرمانه
  1357 دي 10 ـ 1978 دسامبر 31  6846 0608 78: شماره گزارش

  سي.  دي واشنگتن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  78 دسامبر 31 دسامبر تا 28خالصه وضعيت ايران، از : عنوان

ران از اين گزارش حاوي اطالعاتي راجـع بـه وضـعيت ايـ        ): بندي  بدون طبقه : (ـ خالصه 16
  .باشد مي) به وقت محلي (78 دسامبر 31 تا دوازده ظهر 28ساعت دوازده ظهر 

  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ـخيلي محرمانه( گزارش جزيياتـ 22
  : الف ـ وضعيت كلي

اي از تظاهركنندگان در بسياري از نقـاط شـهر       با وجود گروههاي پراكنده    امروز صبح تهران  



702  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

داد طـرح راهپيمـايي       ديروز شواهدي وجود داشت كه نشان مـي       .  آرام گزارش شده است    نسبتاً
به هر صورت نيروي دفاعي محوطـه  . ريخته شده بود» واقع در تهران  «بزرگي در مقابل سفارت     

. توجهي افزايش داده شد و بدين وسيله از اين حمله ممانعت به عمل آمـد                سفارت به طور قابل   
 سوزاندن آشغالها و اتومبيلها در سراسر مركز شهر ادامه داشـت و ظـاهراً ناحيـه جنـوب                   امروز

ترافيك يك دهم روال    . ه اوج اغتشاشات بوده است    تپ  شرقي شهر و اطراف پايگاه هوايي دوشان      
اين مسئله،  . ندخور  اي به چشم مي     عادي است، ولي عابرين در گروههاي كوچكي در هر گوشه         

حفظ آرامش توسط نيروهاي حكومت نظامي را مـشكل كـرده اسـت بـه طوريكـه تمـايز بـين         
در بخـش اقتـصاد هـيچ بهبـودي بـه چـشم             . اشخاص آشوبگر و عادي، امري غيرممكن است      

لتـي   قـادر بـه تـشكيل دو   خورد و هنوز خيلي زود است كه گفته شود كه آيا دكتـر بختيـار             نمي
باشد و اينكه آيا چنين حكومتي توان هدايت و جلب همكاري آنهايي كـه مـورد نيـاز اداره                     مي

  باشند دارد يا نه؟ كشور مي
  : ب ـ فعاليتهاي ضدآمريكايي، ضد خارجي

طـي ايـن مـدت حـداقل        . گيرد  جو عمومي تظاهرات رنگ ضدخارجي بيشتري به خود مي        
اين اقدامات متوقف كردن اتومبيلها و      . ده است هشت مورد از اقدامات ضدامريكايي گزارش ش      

اخطار به سرنشينان مبني بر برگشت به كشورشان، به سنگ بستن اتوبوسها، و دو مورد متوقـف      
. شـود   كردن عابرين آمريكايي و تفتيش آنها توسط ايرانيان غيرنظامي در خيابـان، را شـامل مـي                

امـروز  . نيها و روسها وجـود داشـته اسـت        همچنين حمالتي نيز عليه مليتهاي ديگر منجمله آلما       
 صحنه تظاهرات جمعيتي عظيم و خـشمگين بـود          واقع در بولوار اليزابت    مركز بازرگاني آمريكا  

هنوز گزارشي مبني بـر     . كه اين جمعيت سرانجام توسط نيروهاي حكومت نظامي متفرق شدند         
  . آسيب جدي رسيده باشد، دريافت نشده استهراناينكه به خارجيان مقيم ت

  : ج ـ فعاليتهاي مخالف و موافق شاه
فعاليتهـاي خيابـاني توسـط    .  رخ نداده اسـت   اي در تهران    در تمام اين مدت تظاهرات عمده     

. گيـرد  كننـد، صـورت مـي    گروههاي كوچكي كه اقدام به سوزاندن زباله و الستيك اتومبيل مـي    
شود كه در پي آن جوانهـا از سرنـشينان            معموالً اين آتشها باعث كند شدن سرعت اتومبيلها مي        

 روشن كننـد و در صـورتي        خواهند كه چراغهاي اتومبيلهايشان را در حمايت از خميني          آنها مي 
گوينـد كـه بـه        ي اتومبيل به آنها مـي     كه اتومبيل سرنشين خارجي داشته باشد ضمن كوبيدن رو        

اين گروهها همچنين ظاهراً بدون هيچ هدفي دست به سوزاندن اتومبيلهاي           . كشورشان برگردند 
 به سـاختمانها وارد شـده       به هر حال، تاكنون حداقل خسارت در تهران       . زنند  بدون سرنشين مي  

در . شـوند    محصوالت نفتي ديگر يافت نمـي      با توقف تقريباً كامل توليد نفت خام، اصوالً       . است
اي هـم   در چنـد شـعبه  . اند كنندگان نفت سفيد بسته  بنزينها همانند توزيع حال حاضر اغلب پمپ   

مواد غذايي و نـان هنـوز       . كه هنوز اين محصوالت را دارند، صفهاي طويلي تشكيل شده است          
تنها اداره بـرق    . سي فلج كرده است   اكنون اعتصابات، تمام كشور را به طور اسا       . شوند  يافت مي 
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 تنهاخطوط تجارتي كه قادر بـه تهيـه   در فرودگاه مهرآباد . دهند  و تلفن خدمات خود را ارائه مي      
، اينهـا شـامل ايرفـرانس     . دهنـد   اند به پروازهاي خود ادامـه مـي         سوخت از جاهاي ديگري بوده    

 نيـز صـورت     پروازهاي اروپايي پان آمريكن   . باشند   مي  و بريتيش ايرويز   ا، سوئيس اير  هانز  لوفت
  .ط به بخش غيرپروازينه سوخت جت وجود دارد و نه كاركنان مربو. گيرد مي

N.B :      دهـد تـا اطـالع ثـانوي هـيچ       چون يگان حمل و نقل هوايي مك اين كار را انجام مـي
  .اي جهت بارگيري سوخت جت جهت مصرف در ايران نداشته باشيد برنامه

  :د ـ مشكالت و اقدامات امنيتي
ـ . كننـد    نفر سرباز داريم كه از سـفارت محاظفـت مـي           80امروز دوباره تقريباً     ا راهپيمـايي   ب

تهديدآميز اقدامات امنيتي افزايش داده شد و با هماهنگي كه با نيروهاي زميني ارتش ايـران بـه                  
توانند در    كنند مي   هايي كه نيروهاي كمكي را حمل مي      هليكوپترعمل آمده است در حال حاضر       

 جاي چند   هوانيروز ايران يادآور شده است كه اكنون به       . داخل محوطه سفارت به زمين بنشينند     
 از آشـيانه هواپيمـاي خـانواده سـلطنتي          BTR-60محافظ غيرنظـامي، سـربازان و شـش آتـشبار           

نيروهاي حكومت نظامي كه ظاهراً هنوز بنزين براي مصرف خودروهايـشان           . كنند  محافظت مي 
تر در شهر حركت      توانند به خاطر عدم وجود ترافيك وسايل نقليه، خيلي سريع           دارند، اكنون مي  

در حال حاضر آنها به جاي پخش شدن در تمام سطح شهر، در كالنتريهـا و امـاكن مهـم                    . كنند
  .اند مستقر شده

  : ـ فعاليتهاي خارج از تهران  ه
  .پايتخت در مقايسه با بسياري از شهرهاي ديگر ايران آرام بوده است

 و   طبـق گـزارش، كنـسولگري انگلـيس        اي مواجه بـوده و      شهر با آشوبهاي عمده   : ـ اهواز 1
شود اكثريت قريب به اتفـاق خارجيـان    ادعا مي. اند  مورد حمله واقع شدهانجمن ايران و آمريكا  

  .باشند مقيم اين ناحيه در حال خارج شدن مي
ي حكومت نظامي به خاطر آشوبهاي شديد مجبـور         طبق گزارشات واصله نيروها   : ـ مشهد 2

طبق گزارش دو كالنتري، يك خانـه تيمـي آمريكـايي،           . نشيني از بخشي از شهر شدند       به عقب 
دهد   يك منبع گزارش مي   .  به كلي در آتش سوختند     يك كلوپ افسران و انجمن ايران و آمريكا       

  . بود در آتش سوخترد تورينو كه در داخل خانه تيمي آمريكاكه سربازي ربوده شد و يك فو
تظاهركننـدگان وارد سـاختمان     .  ديروز مورد حملـه واقـع شـد        كنسولگري آمريكا : ـ تبريز 3

. اكنـده شـدند  آور در داخل محوطه كنـسولگري پر     اصلي يا دفاتر نشدند، اما با پرتاب گاز اشك        
 سـفارت جهـت تحويـل گـاز     C ـ  12گرفت، هواپيمـاي   چون امروز دوباره تظاهرات شكل مي

  . اعزام شدآور بيشتر به تبريز اشك
 در آنجا حملـه  دهد كه به كنسولگري انگليس      گزارشات رسيده از شيراز نشان مي     : ـ شيراز 4
  .ستشده ا
 تظاهرات عظيمـي بـدون درگيـري        بنا به گزارش، ديروز در مركز شهر اصفهان       : ـ اصفهان 5
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  .برگزار گرديد
  )خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان (كننده تهيهنظريات 

خيابـاني عمومـاً تعـداد كمـي        در تظـاهرات    . انـد    تقريباً متوقف شـده    فعاليتها در شهر تهران   
كننـد     و كابينه جديدش چه مي     انتظار اين هست كه ببيند دكتر بختيار        شهر چشم .  داشتند  شركت

نه وضع دولت جديد روشن است و نه نقش جديد شـاه            . و يا اصًال قادر به انجام كاري هستند       
 بيني كند كه آيا دكتـر بختيـار         تواند پيش  تا وقتي مواضع دقيق روشن نشوند كسي نمي       . مشخص

باشد يا نه؟ حداقل بدون       قادر به جلب همكاري رهبران مذهبي، افسران نظامي و تكنوكراتها مي          
حمايت ضمني هر سه گروه، توانايي وي در بيرون كشيدن كشور از باتالق كنوني با مخاطرات                

   .جدي همراه خواهد بود
  

  380ره سند شما
  1357 دي 10 ـ 1978 دسامبر 31  استفاده اداري محدود

  )6شماره (اطالعات جاري بخش وابسته دريايي 
  )بندي  طبقهبدون(ـ وضعيت كلي 1

گزارشاتي دال بـر    . در طي دوره مورد گزارش تظاهرات وسيعي در سراسر ايران برپا گرديد           
 منتـشر   هـا توسـط راديـو ايـران       كشته و زخمي شدن تظاهركنندگان واصل شده كه بعضي از آن          

اي غيرنظامي و     شود تا كابينه    گزارشات بسياري حاكي از آنند كه يك بار ديگر تالش مي          . گرديد
توقـف توليـد نفـت چنـان        .  تـشكيل شـود    اين بار به رياست دكتر بختيار از اعضاي جبهه ملي         

كمبودهـاي عظيمـي بـه      . ت آن را كامالً از حركـت بـاز دارد         اقتصاد را خرد كرده كه ممكن اس      
  .اند، و دولت هم قدرت اين را ندارد آنها را به طور مؤثري مهار كند وجود آمده

  )بندي بدون طبقه(تظاهرات 
  : دسامبر در مناطق زير تظاهراتي برپا و گزارش شد28ـ در روز 1

  :اند  ير شاهد تظاهرات بوده در ساعات روز مناطق ز:الف ـ تهران
هـا را شكـسته و اتوبوسـها را واژگـون             تومبيلها را سوزانده، شيـشه    . شاهرضا، كوروش كبير  

دادنـد، نيروهـاي      براي دور نگهداشتن تظاهركنندگاني كه شـعارهاي ضـدآمريكايي مـي          . كردند
تظاهرات شبانه كه با شـروع سـاعات        .  تشكيل دادند  اي در اطراف سفارت آمريكا      انتظامي حلقه 

  .منع رفت و آمد برپا شده بودند نيز گزارش شده است
  )استفاده محدود اداري(ـ وضعيت سياسي 2

و نـامبرده  اي تـشكيل دهـد    ، خواسته شده تا كابينه، دكتر بختيار ـ از نفر دوم جبهه ملي      الف
 را   گفته اقدامات بختيـار     از جبهه ملي   ظاهراً دكتر سنجابي  . مشغول مشورت با همكارانش است    

.  باشـد  داند نه اقـداماتي كـه از سـوي جبهـه ملـي              اقدامات فردي و خصوصي يك شخص مي      
)B.B.C ( شرايطي براي شاه قـرار       منتشر شده، دكتر بختيار    ه گزارشي كه در مطبوعات آلمان     بنا ب 
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اين مطالـب از    . داده كه عبارتند از جانشين شدن شوراي سلطنت به جاي شاه و انحالل ساواك             
انـد كـه       ظـاهراً گفتـه    محافـل وزارت دربـار    . انـد     تكـذيب نـشده    تأييد يا    سوي اطرافيان بختيار  

  .ي قبالً استعفا داده، ولي اعالن رسمي اين مسئله به بعد موكول شده استوزير ازهار نخست
اند كه  اظهار داشته) ياهللا خمين يا منابع اطراف آيت (ي  اهللا خمين   ، اطرافيان آيت  ـ در پاريس   ب

شرط حمايت وي همچنان بـر رفـتن        . وي تشكيل هيچ دولتي را با وجود شاه نخواهد پذيرفت         
 دسامبر را عزاي عمـومي      30ه تا روز     همچنين خواست  خميني. شاه و محو سلطنت استوار است     

  .اعالم كنند
يك خبرگزاري فرانـسوي توليـد روز       . ـ توليد محصوالت نفتي تقريباً متوقف شده است        ج

 هزار بشكه گزارش كرده كه اين برابر با يـك سـوم مـصرف روزانـه                 250 دسامبر را معادل     28
هـا و     مال دارد نان كم شود و حركـت تاكـسي          اعالم كرده احت   دولت نظامي تهران  . داخلي است 

بندي اعالم شده، هـر چنـد قـرار           جيره .اتوبوسها به خاطر كمبود محصوالت نفتي محدود گردد       
اولويتهاي توزيع محصوالت نفتي از سوي دولـت بـه          . بندي صادر گردد    هاي جيره   نيست كوپن 

) 3(پمـپ بنزينهـا؛     ) 2(كارخانجـات توليـد مـواد غـذايي؛         ) 1: (اين ترتيب اعالم شـده اسـت      
شـهردار  . كارگاههـاي كوچـك  ) 4(هـا و فروشـگاهها؛ و       مشتركين تجاري، به خصوص نانوايي    

  .آوري زباله را متوقف كرده است  به خاطر كمبود سوخت، جمعتهران
  )استفاده محدود اداري(ـ بافتهاي تظاهرات 3

. مدت برپـا شـده تهيـه نمـوده اسـت           نوعي بافت براي تظاهراتي كه طي اين         AFOSI -الف
نـوعي  )  دسـامبر 25 ـ  24(رسـد در طـول ايـن مـدت      به نظر مي«: تفسير آنها بدين شرح است

 كيلومتري منطقـه هـدف      2 يا   1تظاهرات ابتدا در    . جهت تظاهرات به وجود آمده است     » بافت«
اند   ي توانسته مقامات حكومت نظام  . آيند  شوند و آنگاه به حركت درمي       سازماندهي و تشكيل مي   

هـا را بـا موفقيـت         در چند مورد با متفرق كردن تظاهرات در مرحله تشكل جلـوي راهپيمـايي             
  كالينز                                                                                                             ».بگيرند
  

  381سند شماره 
  1357 دي 10 ـ 1978 دسامبر 31  حرمانهخيلي م

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  12797 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  تهديد به اعتصاب در هواپيمايي كشوري توسط: موضوع

  ها  مسئولين برجهاي مراقبت و تكنسين
 ـ اداري وزارت جنگ    آيد روي كاغذهاي رسمي     اي كه در زير مي      عالميه دسامبر ا  31ـ در   1

هـا از سـوي كاركنـان         رسـد كـه ايـن اعالميـه         به نظر مـي   .  تهران پخش شد   در فرودگاه مهرآباد  
اجرايـي و   به نام خدا، ما كاركنان      «هواپيمايي كشوري پخش شده باشدكه مضمون آن اين است          

پرسنل برجهاي مراقبت سازمان هواپيمايي كشوري به منظور اعالم همبستگي با ملت ايـران، از               
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اجـازه فـرود در فرودگاههـاي ايـران         ) كه ذيالً ذكر شده   (تاريخ اول ژانويه تنها به هواپيماهايي       
  :خواهيم داد

يماهايي كه متعلق بـه     هواپ. هواپيماهايي كه مواد غذايي، بيمار و يا آمبوالنس حمل كنند         ) 1(
در ايـن   .  باشند تحت هيچ شرايطي اجازه فرود نخواهند داشـت          و يا اسرائيل   كشورهاي آمريكا 

لغو حكومت نظامي و بركناري دولـت       : هايي به شرح زير نوشته شده بود        نامه به عالوه خواسته   
  .نظامي
  .جي سازمان هواپيمايي كشورياخراج تدريجي تمام كارمندان خار) 2(
آزادي تمـام زنـدانيان سياسـي و آزادي         . جدا شدن هواپيمايي كشوري از وزارت جنگ      ) 3(

و باالخره چنانچه نيروهاي نظامي به هر نحـوي در كارهـاي مربـوط بـه هواپيمـايي       . مطبوعات
ميه به مثابه هشداري اسـت بـه   اين اعال . كشوري مداخله نمايند اعتصاب كامل اجرا خواهد شد       

  .تمام شركتهاي هواپيمايي
چنانچه اين شركتها براي اشخاص غيرمجاز پروازي خارج از برنامه داخلي تنظيم نمايند، در     

گونه مسئوليتي در قبال آن       اي كاركنان هواپيمايي كشوري هيچ      صورت بروز هر حادثه غيرمترقبه    
  ).ادترجمه آز) (نقل قول تمام. (نخواهند داشت

رسد، نمايندگي كارمندان هواپيمـايي كـشوري را برعهـده             گروهي كه به نظر مي     زمان  همـ  2
 مديرعامل اين سازمان رفتند تا قصدشان را جهت اعتصاب اعـالم            دارند نزد مهدي حاج منيري    

 و ديگر مقامات مسئول هواپيمايي كشوري، منيري. هايشان برآورده شود ند مگر اينكه خواسته نك
 را از اين مـسئله آگـاه نمودنـد كـه محـرك           (FAA)رئيس تيم آژانس هواپيمايي كشوري آمريكا       

ايـن اعتـصاب غيـر از       . باشند  ناپذير مي    تن از كارمندان معروف و سازش      6 يا   5اصلي اعتصاب   
. گيـرد   اداري تمام كارمندان مسئول برجهاي مراقبت و همچنين تكنسينها را دربـر مـي             كارمندان  

، ، بـريتيش ايرويـز     سپس با نمايندگان شركتهاي عمده هواپيمايي منجملـه پـان آمـريكن            منيري
منيـري بـه    . برنـد مالقـات نمـود        بـه سـر مـي       كه در تهران   ا و سوئيس اير   هانز  رانس، لوفت ايرف

نمايندگان اين شركتها در مورد امنيت فرودگاه و خدمات مورد احتياج در آن اطمينان داده و از                 
  .ت نمود كه كماكان پروازهاي خود را به تهران ادامه دهندآنان درخواس

 به مأمور سفارت گفت كه نمايندگان خطوط هوايي در مورد حفـظ             ـ نماينده پان آمريكن   3
آنـان  . كننـد   جان كارمندان خود حتي اگر امنيت فرودگاه تضمين شود به شدت ابراز نگراني مي             

اند كـه در صـورت        ان ساختند كه كارمندان هواپيمايي كشوري مورد تهديد قرار گرفته         خاطرنش
چنـين تهديـداتي بـه كارمنـدان خطـوط          . عدم شركت در اعتصاب از آنها انتقام خواهند گرفت        

هوايي نيز كه در خانه و يا در مسيرشان به فرودگاه ممكن است مورد ضرب و شتم اعتـصابيون   
  .قرار بگيرند شده است

ـ بعد از خاتمه جلسه نمايندگان شركتهاي ديگر هواپيمايي عـدم تمايـل خـود نـسبت بـه          4
 به هـر حـال نماينـده پـان آمـريكن          . ادامه پرواز به تهران را تحت چنين شرايطي اعالم نمودند         
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ايي بـه رؤسـاي شركتهايـشان،       پيشنهاد نمود كه آنها قبل از دادن هرگونه پيشنهاد و يا توصيه نه            
عـالوه بـر آنچـه كـه در بـاال ذكـر شـد نماينـده                 . نخست با سفراي كشورشان مـشورت كننـد       

نماينـده  .  از سفارت درخواست نمود كه رهنمودي در مورد ادامه پروازها ارائه دهد            آمريكن پان
 تمـاس خواهـد    اظهار داشت كه او امشب با دفتر مركزي اين شركت در نيويـورك           پان آمريكن 

  .نمايد داشت و در مورد مصلحت ادامه پرواز فردا اول ژانويه مشورت مي
 را در اسرع وقـت گـزارش خواهـد نمـود، امـا اگـر وزارت                 آمريكن  ـ سفارت تصميم پان   5

  . صحبت نمايدتواند مستقيماً با پان آمريكن  مايل است ميخارجه
 فعاليـت دارنـد     كارمندان هواپيمايي كشوري، كه زيرنظـر مـستقيم وزارت جنـگ          : ـ نظريه 6

بـه هـر    . اند  ترين گروهي هستند كه در اعتصابات عليه دولت ايران شركت نداشته            تاكنون مقاوم 
، منـاطق   حال، ظاهراً از اينكه مقاومت آنان در عدم شركت در اعتصابات هواپيمايي ملـي ايـران               

. انـد   خيز و ساير مؤسسات دولتي ضـعيف شـده اسـت، بـه شـدت احـساس خطـر كـرده                      نفت
ل عـا   انه كه نسبت به شركت هواپيمايي ال      ويج     اكنون به خصوص از تهديدات تالفي      آمريكن  پان

                                               .كند آميزش به وجود آمده است، احساس خطر مي ل به خاطر رفتار تبعيضاسرائي
  سوليوان

  
  





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 





  

  
  
  
  
  
  
  

  ا. آ
, 111, 97, 65, 17, 16, 10, 9, 7/ آبادان
116 ,150 ,218 ,223 ,393 ,476 ,525 ,
527 ,528 ,569 ,578 ,588 ,591 ,594 ,
608 ,653 ,690 ,701  
  512/ آباده

  56 ,54)/ پروفسور(آبتر، ديويد 
  21)/ پروفسور(آبراهام 

  379/ آتاباي، ابوالفتح
  379/ آتاباي، كامبيز

  698, 520, 519, 505/ آتن
  174, 112, 89, 74, 73, 55/ آدلر

  45, 43, 42, 38, 37/ آذربايجان شرقي
  640/ آذربايجان شوروي
  314/ آذربايجان غربي

, 336, 227, 134, 133, 35/ آذربايجان
339 ,510 ,512  

  242/ آذرشهر
  63/ آذري، تيمسار
  444/ آرنسون، فيليپ
  422/ آرنولد، باربارا

  312)/  افغانستانشركت هواپيمايي(آريانا 
  42 ,31 )/استاندار(آزموده، اسكندر 
, 235, 234, 205, 184/ آزمون، منوچهر

248 ,283  

ده ـي اياالت متحـالملل نـات بيــس ارتباطــآژان
)USICA /(53, 54, 672, 673  

/ )سي. واشنگتن دي(ي ـات دفاعـس اطالعـآژان
271 ,580  
 /) فرانسهآژانس خبري(رس ـس پـرانـس فـآژان

128, 350 ,411  
  FAA /(706(آژانس هواپيمايي كشوري آمريكا 
  579/ آسايشگاه افسران گارد شاهنشاهي

  640, 260/ آسيا
  34/ آكادمي نظامي فرانسه

  479/ آكاريا، اندي
  36)/ شهر(آلپو 

  110, 48/ آلمان شرقي
  685 ,496 ,161/ آلمان غربي

  704, 687, 519, 241, 72, 55/ آلمان
  503 ,443/ ، جريليسآ

  15/ آمرام، ديويد
  اكثر صفحات/ آمريكا
, 249, 248, 243, 242, 216, 197, 191/ آمل
300  

  694 ,693 ,649 ,647, 208/ آموزگار، پرويز
 ,129, 107 ,75 ,71 ,53 ,49 /، جمشيدآموزگار

156, 157, 158 ,164 ,168 ,306, 379  
  15/ آموزگار، جهانگير

  648 ,647/ آموزگار، عبدالحسين
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, 242, 214, 178, 42, 20, 17, 16/ اراآنك
349 ,387  

  290, 289, 288/ آهي، شهريار
  88/ آيكر، ريچارد

  379/ ، آذرابتهاج
  367/ ابطحي

  379/ ابوسعيدي، مهدي
  387, 242, 214/ ابوظبي

  156/ اتاق اصناف تهران
  111/ اتاق بازرگاني آمريكا

, 179, 33, 32, 30/ اتحاد جماهير شوروي
213, 220 ,276 ,278 ,281 ,283 ,353, 
354 ,366 ,367 ,386 ,413 ,465 ,492, 
496 ,550, 561 ,573 ,594 ,640 ,646  

  136/ المللي حقوق بشر اتحاديه بين
  111/ اتحاديه كارگري آمريكا

  589/ اتحاديه معلمان
  328/ اجالس اوپك
  219/ الملل سوسياليست اجالس بين

  88/ ديويد اجالس كمپ
  220/ احمدي، محمدعلي

  248, 222, 212/ اخباري، عباس
  379/ اخوان، محمود

, 104/ اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي
361 ,364 ,419 ,422 ,423 ,424 ,432 ,
440 ,443 ,444 ,445 ,446 ,447 ,448 ,
449 ,450 ,452 ,453 ,468 ,498 ,509 ,
525 ,526 ,527 ,528 ,529 ,535 ,542  

  623, 307/ اداره گمرك
  594, 588 ,579/ اراك

  379/ اربابي، هوشنگ
  379/ ارجمند، سيروس

  699/ اردبيل
  189)/ سناتور(اهللا  اردالن، امان

, 165, 161, 159 /)وزير دربار (اردالن، عليقلي
166 ,167 ,195 ,243  
  518, 74/ اردن

  362/ االرده، دوريس
, 266, 264, 260, 186, 112, 88, 73/ اروپا
277 ,286 ,290 ,295 ,307 ,322 ,331 ,332 ,
334 ,343 ,353 ,369 ,373 ,460 ,495 ,508 ,
522 ,536 ,578 ,595  

  105/ اروپاي شرقي
  584/ اريتره

  47)/ خانم(ازهاري 
, 122, 108 ,75 )/سپهبد (، غالمرضاازهاري

260, 263, 264 ,266, 267, 272 ,273, 275 ,
291 ,301, 315, 320 ,329, 332 ,336 ,337 ,
338, 339, 340, 344, 346, 348, 349, 351, 
352, 354, 356, 357 ,370 ,371, 376, 377, 
382, 411, 418, 435, 436 ,438, 460 ,461, 
462, 463 ,490, 491, 492, 507, 508/, 536, 
541, 592, 596, 598, 599 ,601 ,602 ,610, 
622, 631, 661, 669, 686 ,689, 692 ,700, 
705  

  68/ اژدري، عباس
 ,505, 504, 499 /)گروهبان (داسپنگلر، ريمون

547  
, 453, 450, 448, 447, 443/ استات، جيمي

479, 480 ,504, 505 ,527 ,529 ,546  
  196, 194/ )آزادي (استاديوم آريامهر
 ,504, 479, 443 ,364/ .ل. استارك، فيليپ

529 ,548  
 ,477, 476, 393 ,237, 112 ,5 ,4/ ايالماستان 
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608  
  209, 8/ استان خوزستان

  68/ استان سيستان و بلوچستان
  691, 511, 351, 207/ استان فارس

  222/ استان كردستان
  220, 5, 4 /لرستاناستان 

  224/ استان مازندران
  314, 207/ استان مركزي
  4/ استان همدان

  689, 334, 295/ استانبول
  48/ استتون
  72/ استراليا
, 45 ,14, 12, 11 ,6 /دي.  جان،استمپل

47, 49 ,54 ,55 ,67, 76 ,78 ,84, 85 ,
88 ,89 ,94 ,97 ,110 ,111 ,136, 163 ,

165 ,288 ,376 ,416  
  53/ ت، پاترراستوا

  534, 448/ استوارت، وين
  545/ استوكس، ماركس

  174, 53)/ ژنرال(استون 
  529 ,484, 451 /استيكني، رابرت

, 430, 409, 354, 125, 110, 14/ اسرائيل
480, 561 ,650 ,706  

  684, 683, 682/ اسفراين
  379/ اسفندياري، فرشيد
  448/ اسكاريانو، فرانك
  620/ اسكاونمن، رالف

  15/ ، تيماسكود
  412 ،411، 334 /، استنليوردواسك

 ,178, 83, 80, 75, 42, 17, 16/ آباد اسالم
192 ,214 ,349, 387  

, 80, 79, 78, 77, 76/ نيا، هدايت اسالمي

376 ,377  
  674)/ سرهنگ(اسميت 

  442/ )استوار يكم (اي. يت، آاسم
  529/ ال. اسميت، دبليو

, 445, 444/ )ســرگروهـبان (ل. ميت، وارنـاس
453, 503, 504, 527 ,528 ,532 ,534  
  690 ,112, 98, 95, 76 ,57 /، كريساسنو

  338, 334/ اشتوتگارت
   208 ,206 )/اهللا آيت(اشرفي اصفهاني، عطاءاهللا 

  379/ اشرفي، جمشيد
  136/ ماركاشنايدر، 
, 55, 53, 47, 22, 19, 11, 9, 5, 4, 3/ اصفهان

58 ,59 ,60 ,61 ,63 ,64 ,69 ,79 ,84 ,85 ,86 ,
87 ,90 ,91 ,92 ,93 ,95 ,98 ,99 ,102 ,103 ,

104 ,105 ,106 ,115 ,116 ,119 ,120 ,122 ,
126 ,127 ,129 ,130 ,131 ,132 ,142 ,143 ,
144 ,145 ,147 ,149 ,150 ,153 ,155 ,157 ,
159 ,161 ,163 ,169 ,174 ,175 ,176 ,177 ,
191 ,192 ,193 ,197 ,199 ,208 ,209 ,210 ,
211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,217 ,218 ,219 ,
224 ,225 ,232 ,239 ,242 ,243 ,244 ,246 ,
248 ,250 ,257 ,263 ,265 ,267 ,272 ,274 ,
275 ,277 ,282 ,292 ,301 ,306 ,307 ,318 ,
319 ,320 ,322 ,329 ,332 ,334 ,335 ,337 ,
339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,351 ,352 ,
355 ,358 ,360 ,366 ,367 ,369 ,383 ,384 ,
389 ,392 ,404 ,405 ,407 ,408 ,411 ,413 ,
417 ,429 ,434 ,435 ,437 ,440 ,444 ,445 ,
446 ,451 ,452 ,453 ,454 ,455 ,456 ,457 ,
458 ,461 ,463 ,465 ,466 ,474 ,475 ,476 ,
477 ,478 ,485 ,487 ,495 ,503 ,509 ,511 ,
512 ,513 ,524 ,525 ,526 ,527 ,529 ,530 ,
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531 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,
539 ,540 ,548 ,549 ,554 ,555 ,557 ,
558 ,559 ,560 ,562 ,565 ,568 ,570 ,
571 ,572 ,574 ,575 ,576 ,577 ,578 ,
579 ,582 ,583 ,585 ,586, 588 ,591 ,
592 ,594 ,596 ,600 ,601 ,602 ,603 ,
606 ,607 ,612 ,613 ,614 ,617 ,618 ,
619 ,620 ,622 ,623 ,624 ,625 ,626 ,
627 ,628 ,629 ,636 ,639 ,643 ,644 ,
661 ,663 ,669 ,670 ,671 ,674 ,675 ,
676 ,678 ,685 ,686 ,696 ,703  

  379/ اصفيا، صفي
  106, 104, 8/ اصالحات ارضي

  134/ اعتماد، اكبر
  225, 224)/ آذين به(اعتمادزاده، محمود 
  379/ اعتمادمقدم، مجيد

  379)/ پروفسور(اعلم، جمشيد 
  371/ اف ـ بي ـ آي
  110/ افخمي، مهناز

  561 /ي جنوبيقايافر
  693, 263, 173 /افشار، اصالن

  648)/ سرهنگ نيروي زميني(افشين 
, 112, 97, 74, 57, 56, 55/ افغانستان

179 ,241 ,573 ,574  
  214, 186/ اقيانوس آرام

  272/  هندانوسياق
  99)/ تيمسار(اكبرزاد 

  379/ اكرمي، نادر
  379/ اكمل، خسرو

  مك گافي گافي . سي. ام
  35, 34/ )مارشال (هنري. ام

, 481 ,480 ,419, 382 )/ع(امام حسين 

489  
, 363 ,355, 348 ,346, 197, 50)/ ع(امام رضا 

647, 651  
  453 ,331)/ ع(م علي اما

  314/ امامي، سيداحمد
  379/ امامي، سيدحسن

  306, 201)/ وزير كشاورزي(اميرپرويز 
  314)/ تيمسار(اميرعزيزي، صادق 
  190)/ ژنرال(اميرفضلي، نصراهللا 

  266)/ وزير صنايع و معادن(امين 
  78/ اميني عراقي

  379/ اميني، ضياءالدين
, 195, 194, 172, 148, 146 ,85 /اميني، علي

204 ,205 ,217 ,220 ,225 ,227 ,242 ,248 ,
249 ,251 ,255 ,299 ,370 ,371 ,373 ,411 ,
412 ,418, 597, 600 ,613 ,627 ,692  

  367/ اصغر اميني، علي
  659, 644, 618/ انتظام، عبداهللا

, 25, 24, 19, 16, 15/ انجمن ايران و آمريكا
26 ,35 ,47 ,52 ,57 ,63 ,67 ,75 ,76 ,84, 88 ,
92 ,95 ,97 ,98 ,112 ,141 ,173 ,477, 614, 

615 ,703  
  73/ انجمن بهداشت و تنظيم خانواده

  82/ انجمن حقوقدانان ايران
  21/ انجمن خدمات خارجي آمريكا

  541/ انجمن دفاع از حقوق بشر
  181/ نگاران انجمن روزنامه

  367/ انجمن فرهنگي ايران و شوروي
  447 ,229/ انجمن ملي استادان دانشگاهها

  20/ نگاران انجمن ملي روزنامه
  213, 212/ انجمن نويسندگان آمريكا

  363/ اندرسون، بيل
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  161/ انستيتو ارتباطات جمعي ايران
  63/ مرغ و مرغداري آمريكا انستيتو تخم

, 291, 173, 55, 53/ ، هوشنگانصاري
389, 618 ,642, 659  

  انگليسانگلستان 
 ,232 ,225 ,219 ,147 ,14 ,11/ يسانگل
233, 256 ,260, 270, 290, 296, 353, 
360, 367, 389 ,413 ,492, 521, 561 ,
534 ,698 ,699  

  82/ انواري، عبدالكريم
  296 ,225/ ، ديويداوئن
, 484 ,451 ,450, 449/ انـاك، جـاورش
505 ,513 ,534  

  529)/ سروان(اورنهام، جيمز 
  445, 444/ اوليس

, 195, 121 ,119, 115/ اويسي، غالمعلي
199, 267 ,300, 379, 577, 686, 692  
, 65, 38, 29, 27, 11, 10, 9, 7, 3/ اهواز
116 ,150 ,250 ,272 ,274 ,292 ,299 ,
301 ,306 ,308 ,321 ,322 ,330 ,332 ,
338 ,393 ,406 ,435 ,437 ,461 ,463 ,
476 ,497 ,507 ,525 ,528 ,578 ,608 ,
611 ,661 ,663 ,664 ,666 ,667 ,669 ,
678 ,699 ,701 ,703  

  379 ,292)/ تيمسار(ايادي، عبدالكريم 
  56/ ايتاليا
   اكثر صفحات/ايران

  692, 691/ ايل قشقايي
  528/ اينكس، ارل
  90/ ايوانيز، ري

  
  

  ب
  461, 388, 387, 254/ بابل

  141 ,56/ باتلر، ويليام
  452/ باچلور، روبرت
  362/ بارت، ريچارد
  590 ,545/ بارتكو، دانيل

  179/ ارزاني، ادريسب
  420 ,123, 120, 119)/ سرهنگ (، كيتبارلو

  641, 207, 156, 153, 19/ بازار اصفهان
, 536, 208, 206, 139, 16, 4, 3/ بازار تبريز

539  
  699/ بازار تجريش
 ,169, 142, 141, 105, 19, 14, 3/ بازار تهران

170, 210 ,321 ,322 ,344 ,346 ,349 ,361 ,
366 ,412 ,417 ,419, 513 ,613 ,627 ,641 ,
643 ,646 ,658  

  529, 207/ بازار شيراز
, 227, 216, 136, 125, 78/ بازرگان، مهدي

277 ,293 ,543 ,659  
  33/ باش، ريچارد

  421/ باشگاه آمريكايي پارس
  406 /كارد يباشگاه پل

  399/ باشگاه تهران پارس
  163 /انيباشگاه فرانسو

  TAFT(/ 93, 94 ( مستشاران فنيباشگاه
  25/ باشگاه معلمين

  48/ باك، رالف
  573/ ، جرجبال

  365/ بالتا، ونيز
  443/ بالتون، دنيس

  67)/ خانم(بالدوين، استو 
  479/ بالوني، آنتوني
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  604 /راني ايبانك مل
  185 ,184/ بانك اعتبارات

  43/ بانك ايران و انگليس
  478/ بانك ايران و ژاپن
  262/ بانك ايران و هلند

  20/ انيانبانك اير
  4/ بانك بازرگاني

  90/ المللي ايران بانك بين
  90/ بانك تجارت ايران و هلند

  262/ بانك داريوش
  16/ بانك سپه

 ,462, 89 ,60, 34, 16, 4/ بانك صادرات
549  

  288 ,43/ بانك عمران
, 186, 177, 95, 33/  ايرانبانك مركزي

259 ,284 ,286 ,301 ,324 ,326 ,327 ,
328 ,333 ,371 ,377 ,378, 379 ,408 ,
425 ,438 ,439 ,459 ,465 ,525 ,575 ,
591 ,594 ,599 ,618 ,623 ,678 ,679 ,
685  

, 178, 177, 174, 169/  ايرانبانك ملي
184 ,186 ,254, 256 ,262 ,278 ,326 ,
436 ,439 ,441 ,444 ,465 ,505, 580  

  496, 466/ بانكوك
  181, 171/ بانه

  443/ ، عصمتبانيات
, 172, 166, 162, 160, 149, 135/ باهري

181 ,205 ,215 ,216 ,219, 234 ,235  
  669, 561 ,72/ بحرين

  379/ بختيار، آقاخان
  33, 32/ بختيار، تيمور

  626/ بختيار، جمشيد

, 659 ,411, 216 ,172, 109/ بختيار، شاپور
698 ,699 ,702 ,704 ,705  

  45/ بختيان
  379)/ سرلشكر(اي  بدره

  205/ بديعي
  97)/ شهر(رادلي ب

  141/ برانيگان، ويليام
  379/ برخوردار، محمدتقي
  379/ برخورداريان، شهين

  369/ ، لئونيدبرژنف
  460)/ دانشگاه(بركلي 
  97/ برگستن

  110/ برلن
  323/ برليس، دين

  4/ بروجرد
  666/ بروجردي

  75, 72, 63, 56, 55, 48, 47, 15, 14/ بروين
 انگليس بريتانيا

  379, 283/ دبزرگمهر، جمشي
  111, 67, 48/ بش
  341, 227, 180, 179, 80, 42, 17, 16/ بغداد
  46/ ، مناخيمبگين

  496/ بلژيك
  320, 299/ بلوچستان
  278, 140, 111 ,97 )/وزير دارايي(بلومنتال 

 ,447, 444 ,442, 423 ,422 /ك. بليس، رونالد
530  
  243/ بم

  387, 349 )/شهر(بن 
  686, 685, 306 /بندر شاهپور
, 415, 360, 269, 74, 67, 65, 15/ بندرعباس

511 ,578 ,584  
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, 74, 63, 56, 54, 22/ بي. ، رابرتبنرمن
76 ,85, 92, 110 ,112, 117, 118, 119, 

122, 141, 236, 420, 424 ,443  
  379/ محمد بنكدارپور، علي

  FAA /(57(بنگاه هوانوردي كشوري 
  48/ بني، رولوف

, 168, 161, 138, 128/ احمد، احمد بني
171 ,172 ,209 ,210 ,222 ,233 ,254 ,
255 ,340  

  314, 313, 290, 43/ بنياد پهلوي
  79)/ اوقاف(بنياد هداياي مذهبي 

  379/ پور، احمد بني
  492، 357 /صدر، ابوالحسن بني

  112 ،87/ بورتن، هري
  449/ بوردلن، ادوارد
  54/ بوش، جرج

, 306, 219, 218, 217, 207, 105/ بوشهر
314 ,393 ,406 ,408 ,435 ,446 ,453 ,
455 ,457 ,458 ,476 ,513 ,525 ,528 ,
589 ,608 ,639 ,667 ,670 ,671  
  192/ بوكان

  365/ بولر، جيمز
  519/ ، هواريبومدين
  88, 75, 53/ بويس

  249, 220/ بهادري، سعيد
  379/ پاشا بهادري، كريم

  195/ بهادري، همايون
  636, 617, 615, 596 ,77 /)فرقه (بهايي
  461, 207, 196, 192/ بهبهان

  379/ بهرامي، بهرام
  336/ بهرون، منوچهر
  134/ بهزادي، علي

 ,282 ,209, 144 ,143 ,141 ,136 /بهشت زهرا
299, 616 ,672 ,685  

  306, 300/ بهشهر
  683/ بهمنش، ايوب

  600/  حكيمه بي بي
  31)/ سرلشكر بازنشسته(اللهي، حبيب  بيت

  90/ بيتز، بوزي
  249/ يرجندب

  370, 369)/ سناتور(بيرد 
  73 ,57/ بيرنز

  698, 36/ بيروت
  499/ ك. بيس، رونالد
  53/ بيشاپ، جيمز

  484)/ استوار(بيكر، رونالد، بي 
  647/  شهريور17بيمارستان 
  647/  بهمن6بيمارستان 

  400 /ها ييكاي آمرمارستانيب
  684/ بيمارستان پهلوي

  47/ بيمارستان دريايي بتسدا
, 649, 648, 647, 646/ اهـاشـتان رضــارسبيم

650 ,662  
, 649, 648, 642, 614/ اـرضـاهـتان شــبيمارس

650 ,693 ,694  
  649/ بيمارستان شهدا
  186/ بيمارستان شهرام

 ,412 ,118/ بيمارستان نظامي اياالت متحده
503  

  186/ بيمارستان ونك
  
  پ

  612 ,602, 598, 597 /پادگان عباس آباد
  74/ مك كوايرپادگان 
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  644/ پارسا كجوري، حسين
  260 ,55 /پارسونز

  441)/ ملت(پارك شاهنشاهي 
  252/ )الله (پارك فرح

, 192, 191, 178, 128, 108, 22/ پاريس
198 ,205 ,214 ,216 ,217 ,219 ,220 ,
227 ,230 ,242 ,248 ,255 ,266 ,277 ,
297 ,298 ,301 ,322 ,349 ,350 ,387 ,
466 ,492 ,496 ,518 ,597 ,613 ,616 ,
705  

  195 ,34, 33, 32/ پاكروان، كريم
, 186, 112, 111, 75, 67, 63/ پاكستان

187 ,191 ,192 ,202 ,203 ,428  
, 322, 232, 231, 185/ پااليشگاه آبادان

438 ,618 ,690 ,691  
  569/ پااليشگاه اصفهان
 ,618, 569, 559 ,231/ پااليشگاه تبريز

652 ,653 ,690 ,691  
, 438, 384, 372, 231/ اليشگاه تهرانپا

439 ,569 ,618 ,688  
  652 ,569, 438, 231/ پااليشگاه شيراز

  231/ پااليشگاه كرمانشاه
  314)/ سناتور(پاليزبان، عزيزاهللا 

)/ اسقف ارمنيهاي تبريز(پانوسيان، دي يابر 
36  

  73/ پاول، رابرت
  255، 243 /پاوه

  336, 234/ پايدار، مصطفي
  528/ وي دريايي بوشهرپايگاه نير

, 526 ,476 /پايگاه نيروي هوايي خاتمي
676  

  176/ پايگاه هوانيروز اصفهان

  47/ پايگاه هوايي بندرعباس
  511, 504/ پايگاه هوايي بوشهر
  511, 509, 495/ پايگاه هوايي تبريز

  529/ پايگاه هوايي تدين شيراز
, 364, 233, 229, 113/ تپه پايگاه هوايي دوشان

462 ,686 ,702  
  611/ پايگاه هوايي وحدتي

  503)/ سرگروهبان(پرات، فرانكلين 
  450/ ل. پرايس، استانلي

  365/ پرت، گرت
, 331, 277, 266, 265, 264, 260/ پرتوريا

334 ,338 ,343  
  460 /پرتوي، نوميد

  84/ پرشت
, 172, 135, 133, 128, 81/ پزشكپور، محسن

195 ,224 ,225 ,348  
  180 /پك
  338/ پكن

  255 ,254)/ وزير علوم(پناهي 
  46/ پنتاگون

  376/ پورقديري اصفهاني، احمد
  379)/ پروفسور(پويا، انوشيروان 
  379, 134/ پهلبد، مهرداد

, 341, 290 ,202, 79, 53/ ، فرح)ديبا(پهلوي 
692  

  415, 379 /، شهريار)شفيق(پهلوي 
  56, 53/ پهلوي، اشرف
 ,511, 250 ,236 ,233 )/شاه(پهلوي، رضا 

576 ,624  
  134/ پهلوي، شمس

  692/ پهلوي، عبدالرضا
  379/ نيا، شهرام پهلوي
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  379/ نيا، شهرزاد پهلوي
  139/ )روحاني(پيشوا 

  562, 561 ,53 ,20 / سنتومانيپ
  
  ت

  54/ تاچر، مارگارت
  563, 552, 541, 490, 487, 388/ تاسوعا

  273, 72/ تاالر رودكي
 ,528 ,68, 66 ,11 ,3 /ال. تامست، ويكتور

529, 565, 578  
, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 9, 4, 3/ تبريز

22 ,23 ,25 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,
34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,
43 ,44 ,45 ,46 ,49 ,54 ,57 ,58 ,59 ,
63 ,64 ,87 ,104 ,105 ,111 ,115 ,116 ,

120 ,127 ,138 ,139 ,142 ,144 ,146 ,
147 ,169 ,184 ,186 ,193 ,207 ,208 ,
209 ,213 ,232 ,243 ,254 ,257 ,265 ,
267 ,272 ,273 ,274 ,282 ,306 ,313 ,
314 ,315 ,371 ,416 ,418 ,429 ,445 ,
463 ,490 ,491 ,495 ,509 ,510 ,511 ,
512 ,525 ,536 ,540 ,554 ,555 ,562 ,
564 ,565 ,575, 582 ,592 ,594 ,596 ,
611 ,617 ,623 ,634 ,635 ,636 ,637 ,
639 ,640 ,641 ,642 ,643 ,644 ,653 ,
654 ,655 ,657 ,661 ,663 ,669 ,678 ,
680 ,685 ,686 ,690 ,691 ,696 ,699 ,
703  

, 499, 462, 461, 431, 294/ تجريش
508 ,513 ,557 ,622 ,685  

  189/ تربتي، عماد
  683, 38/ تركمن

  699, 698, 640, 637, 636, 53, 37/ تركيه
  148, 147/ ترگود، ليز

  221, 220)/ آدميرال(ترنر 
  110)/ خانم(تريسي، لوري 

  379, 283/ تسليمي، منوچهر
  132/ ابني، محمدرضاغت

  676 ،99)/ ژنرال(تقوي، ابوالفضل 
  429/ تلويزيون دولتي آمريكا
, 263, 200, 199, 123/ تلويزيون ملي ايران

278 ,329 ,371 ,388 ,389 ,633  
, 185, 184/ )نشركت ملي برق ايرا (توانير
186 ,284, 308, 309, 348 374, 438, 439 ,
593 ,630 ,631, 639, 652 ,681  

  355/ توكلي، عبدالعظيم
, 334, 332, 277, 266, 265, 264, 260/ توكيو
338 ,353 ,369 ,387  

  85/ توماس
  121/ توماس، لين
  699, 4/ تويسركان

, 190, 183, 160, 155, 40, 22/ تهران ژورنال
200 ,202 ,204 ,283  
   اكثر صفحات/تهران

  290 ,289, 288/ تهرانيان، مجيد
, 94, 89, 84, 46, 45, 32 /دي. تيلور، كاليد

95 ,97 ,324, 330  
  76/ تيوبس، پل

  
  ث

  379, 283, 255, 254, 250, 233/ ثابتي، پرويز
  379/ ثابتي، هوشنگ
  379/ ثاني، اسداهللا
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  ج
  379/ جالينوس، مصباح
  158/ جامعي، حسين

  527)/ سرهنگ دوم(جانسكو، ايوجين 
  546، 531 ،530 )/سروان(ن، هاري وجانس

, 124, 109, 82, 78, 30, 29/ جبهه ملي
125 ,132 ,169 ,172 ,175 ,197 ,198 ,
204 ,206 ,207 ,212 ,216 ,217 ,218 ,
219 ,230 ,233 ,234 ,235 ,247 ,248 ,
249 ,250 ,251 ,255 ,257 ,265 ,277, 
288 ,291 ,295 ,299 ,300 ,301 ,302 ,
305 ,306 ,307 ,308 ,317 ,345 ,348 ,
382 ,389 ,411 ,496 ,497 ,507 ,541 ,
543 ,553 ,562 ,563 ,583 ,597 ,613 ,
614 ,617 ,627 ,642 ,658 ,659 ,660 ,
686 ,691 ,692 ,696 ,698 ,699 ,704  
  387, 349, 242, 214/ جده

  526/ جرجاني، سيامك
  519, 196, 192/ الجزاير

, 464, 438, 407, 231 /جزيره خارك
640 ,679  

  212, 210, 138, 56, 46/ جزيره كيش
  379/ جعفرانصاري، همايون

  648)/ فرماندار نظامي مشهد(جعفري 
  274, 272 )/ژنرال(جعفريان، بقراط 

  692)/ تيمسار(جم، فريدون 
  561 ,387/ جمهوري اسالمي ايران

  272, 271 /ني خلق چيجمهور
  496/ ري فدرال آلمانجمهو

  691 ,509, 226/ جنگ جهاني دوم
, 277, 266 ,265 ,264, 73/ جنوب آسيا

286 ,287 ,290 ,295 ,300, 307, 331 ,

332 ,334 ,338 ,343, 353, 369, 373, 495, 
536 ,595  

  53, 46/ جنوب لبنان
  68)/ سرهنگ(جواهري، مظفر 

  541 ,134/ اهللا جهانبانويي، نعمت
  379)/ لشكرسر(جهانباني 

  699, 435, 314, 229, 228, 116, 84/ جهرم
  47/ جيس
  97, 72, 63, 62, 57, 22, 20/ جينگلز

  
  چ

  623/ چابهار
  518/ چاپه، ژان

, 317, 114, 113, 109/ چريكهاي فدايي خلق
353, 579  

  220, 163/ چهار محال بختياري
  271 /نيچ
  
  ح

  337/ حاتم، هوشنگ
, 541, 242, 136 ,125, 78/ حاج سيدجوادي

620  
  706/ حاج منيري، مهدي

  339, 291 ,63, 57)/ دريادار(اللهي  حبيب
  616/ حجازي
  379)/ سرلشكر( علي  حجت،
  225/ اتحاد براي آزاديحزب 

  289, 205/ نوين حزب ايران
  230 ,172, 142 ,128, 81 /حزب پان ايرانيست

, 436, 409, 278, 205, 110, 67/ حزب توده
564  

, 35, 31, 30, 24, 23, 10, 9 /حزب رستاخيز
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49 ,55 ,71 ,72 ,74 ,78 ,80 ,81 ,96 ,
130, 152 ,156 ,157 ,158 ,159 ,161, 
165 ,168 ,169 ,170 ,182 ,188 ,189 ,
222 ,235 ,289 ,683  

  67/ حزب كمونيست ايتاليا
  289, 182/ حزب مردم

  355)/ شاه اردن(حسين 
  195/ حسيني آزاد

  376/ حسيني، كريم
  544, 427, 420, 197, 8/  ارشادحسينيه

  674 )/ع(عيسي حضرت 
  649/ حفيظي، محمدعلي

  676/ حقدان
  77)/ اهللا آيت (، محمودحلبي

  618/ حوزه نفتي آغاجاري
  618/ حوزه نفتي اهواز

  618/ حوزه نفتي گچساران
  618/ حوزه نفتي مارون

  
  خ

  56, 55/ خاخام كرف
, 91)/ اهللا آيت (، حـاج آقا حسـينادميـخ

549  
 )اير ديركل ايرانـم(د ـمحم يـ، عليـادمـخ
  283 ,278, 277, 275, 247 )/ژنرال(

, 331, 277, 266, 264, 260/ خارطوم
332 ,334 ,338 ,343 ,353 ,369 ,387  

  202/ خانداني، عباس
  226/ )كاخ جوانان ( اصفهانخانه جوانان

 ,266 ,265 ,264 ,260 /كـزديـاور نــخ
277, 286 ,290 ,295 ,300 ,322, 331, 
332, 334, 338, 343, 353, 369, 373 ,

536 ,595  
, 349, 95, 88, 84, 73, 67, 54, 14/ خاورميانه

495  
, 565 ,265, 115/ رسـدپوشيتـزاري آسـبرگـخ

643  
  490/ خبرگزاري اف بي آي

  367/ خبرگزاري ايگات
  634 ,165 /يس.يب.ي بيخبرگزار

  192, 7/ خبرگزاري پارس
  461/ رخبرگزاري رويت

, 227, 220/ ) پرس فرانس (خبرگزاري فرانسه
230 ,248 ,411 ,461 ,462 ,490, 598  

, 299 ,292 ,291 ,287 /خبرگزاري يونايتدپرس
337 ,417 ,491 ,562  

  379/ خبير، جمشيد
, 651, 343, 336, 314, 283, 79, 49/ خراسان

682 ,683  
  379/ خردجو، ابوالقاسم
  379/ خرم، محمدعلي

, 217, 207, 197, 192, 191, 181/ آباد خرم
218 ,221 ,222 ,224 ,228 ,699  

, 306, 301, 196, 127, 65, 10, 9, 7/ خرمشهر
313 ,314 ,315 ,578  

  379/ خزيمه اعلم، فاطمه
  379, 205/ )سرلشكر (خسرواني، عطاءاهللا
  379/ خسروشاهي، محمد

 ,437, 309, 272 ,242, 210, 74/ خليج فارس
561 ,569 ,594  

, 78, 77, 76 ,26 ,9)/ اهللا آيت(اهللا  خميني، روح
79 ,80 ,81 ,86 ,89 ,97 ,106 ,108 ,109 ,

115 ,128 ,130 ,139 ,143 ,144 ,145 ,146 ,
149 ,154 ,155 ,158 ,169 ,171 ,173 ,174 ,



722  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

175 ,178 ,179 ,180 ,191 ,192 ,194 ,
195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,203 ,204 ,
205 ,207 ,209 ,210 ,212 ,213 ,216 ,
217 ,218 ,219 ,223 ,224 ,225 ,227 ,
229 ,230 ,234 ,235 ,244 ,247 ,248 ,
250 ,254 ,255 ,259 ,264 ,265 ,266 ,
274 ,276 ,277 ,278 ,286 ,290 ,291 ,
297 ,298 ,299 ,300 ,301 ,302 ,305 ,
306 ,307 ,308 ,309 ,319 ,320 ,321 ,
322 ,323 ,335 ,338 ,342 ,344 ,346 ,
349 ,350 ,357 ,360 ,363 ,367 ,376 ,
377 ,381 ,382 ,383 ,384 ,387 ,409 ,
410 ,413 ,415 ,418 ,419 ,420 ,424 ,
429 ,430 ,438 ,446 ,447 ,448 ,460 ,
462 ,464 ,466 ,468 ,480 ,482 ,483 ,
490 ,492 ,496 ,510 ,511 ,513 ,516 ,
517 ,518 ,519 ,523 ,524 ,527 ,543 ,
548 ,553 ,560 ,561 ,563 ,564 ,566 ,
567 ,569 ,570 ,571 ,577 ,578 ,584 ,
587 ,588 ,591 ,597 ,598 ,599 ,600 ,
602 ,610 ,611 ,613 ,616 ,617 ,619 ,
620 ,622 ,623 ,624 ,626 ,627 ,633 ,
635 ,640 ,641 ,642 ,643 ,644 ,650 ,
658 ,664 ,666 ,669 ,683 ,695 ,700 ,
702 ,705  

, 467, 466, 342, 341)/ اهللا آيت(خوئي 
510 ,512  

, 322, 274, 272, 11, 10, 9/ خوزستان
334 ,630 ,640 ,686  

, 594, 379 ,326/  يوسفكيش، خوش
599  

  134/ خوشگو، هوشنگ

  د
  207/ داراب
  444, 177, 99)/ سرهنگ(دارابي 

  547)/ سرگروهبان(گالس، راد اد
  82/ دامغاني، محمدتقي

  120)/ مينيسرهنگ نيروي ز(داناوي 
  683/ دانش طلب، غالمحسين

  235/ سراي عالي تربيت معلم تهران دانش
  12, 11 /امهري آريدانشكده فن

  280, 279/  ايراندانشكده افسري
  592/ دانشكده پزشكي دانشگاه پهلوي شيراز

  37/ دانشكده حقوق دانشگاه تهران
  229, 19/ دانشكده فني تهران
  49/ دانشكده ملي جنگ

  3/ شاپور نديدانشگان ج
, 38 ,37 ,29, 23, 3/  تبريزدانشگاه آذرآبادگان

42, 72, 156 ,170 ,186 ,193  
, 70, 69, 60, 59, 19/ اصفهانآريامهر دانشگاه 

105, 111 ,130, 169 ,183 ,193 ,274, 319 ,
320 ,387 ,389  

, 283 ,193, 63, 17/ )شيراز (دانشگاه پهلوي
589  

, 112, 55, 38, 37, 19, 18/ دانشگاه تهران
127 ,183 ,193 ,194 ,196 ,214 ,215 ,218 ,
224 ,226 ,228 ,229 ,232 ,235 ,242 ,248 ,
251 ,252 ,254 ,264 ,265 ,273 ,274 ,280 ,
281 ,283 ,285 ,291 ,303 ,304 ,305 ,312 ,
313 ,316 ,325 ,336 ,350 ,360 ,366 ,423 ,
427 ,441 ,461 ,492 ,497 ,508 ,553 ,567 ,
643, 644 ,659 ,660 ,662 ,666 ,681 ,684  

  3/ شاپور دانشگاه جندي
  20/ دانشگاه دفاع ملي
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  336/ دانشگاه رضاشاه
  68/ دانشگاه سيستان و بلوچستان

  32/ دانشگاه شيكاگو
  172/ دانشگاه علم و صنعت

 ,193 ,50, 49/ مشهدفردوسي دانشگاه 
208, 646 ,647 ,648 ,650 ,693  

, 29, 27, 21, 19/ )تهران (دانشگاه ملي
55 ,127 ,166 ,167 ,183 ,184 ,193 ,

215 ,228 ,235 ,350  
  21/ دانشگاه ويرجينيا

  226/ دانكن
  496/ دانمارك
  49/ داولينگ

  197/ دبيرستان رضاشاه كبير
, 73, 67, 63, 55, 54, 22 ,14 /، پتدديچ

74 ,85 ,112  
  221, 215/ درخشش، محمد

171, 4 /رودد  
  571, 300, 291/ درياي خزر
  15 /درياي سرخ

, 216, 209, 208, 206, 171, 7/ دزفول
228 ,232 ,292 ,700  

  213, 212 )/اهللا آيت(دستغيب، سيدجواد 
  692 ,139)/ اهللا آيت(دستغيب، عبدالحسين 

  505/ ، جرجدشيك
  379/ دعا، محسن

  340/ دفتر بازرسي دادگستري
ي ـوايـروي هــژه نيــات ويـقيتحق ـرـتدف
  676/ )اصفهان(

/ )تهران (دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي
455 ,470, 479, 480, 499 ,502 ,512 ,
514 ,531 ,545 ,546 ,548, 549  

  178/ دفتر حافظ منافع امريكا در بغداد
  349/ دفتر فرماندهي ناتو

 ,303/ )رانـته(ريكا ـاعي آمـر مستشاري دفـدفت
310 358, 360  

, 268, 267/ )تهران(دفتر وابسته دفاعي آمريكا 
269 ,279 ,296 ,297 ,310 ,312, 337 ,345 ,
352 ,358 ,359, 385 ,386 ,414 ,426 ,432 ,
467 ,469 ,493 ,494 ,500 ,521 ,523 ,555 ,
565 ,590 ,600 ,609 ,621 ,632 ,637 ,645 ,
664 ,686 ,694 ,701  

  234/ دلخوش فومني، محمدحسين
  413 ,424, 423, 279/ دواير، پل
  281, 280, 279)/ خانم(يندي دواير، س
  175/ دوپونت
  387, 242, 214/ دوحه

, 399, 396, 395 ,316 ,123 ,114 /دوشان تپه
400 ,403  

  379/ دولوقاجار، پري
  504/ دووي، چانسي

  314/ دهستاني، عبدالعلي
  387, 338, 242, 214/ نو دهلي

  379/ ديبا، ابوالحسن
  379/ ديبا، محمدحسن

  73, 67)/ خانم(ديرزمن 
  611/ ديزين
  76/ ، مارشالديو

  161, 159/ ديوان عالي كشور
  
  ر

  580)/ سروان(رابرتز، جيمز 
  650 ,648/ رادپور، منوچهر

  459/ آي. بي. راديو اف
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 ,224, 216 ,157 ,120, 119/ راديو ايران
269, 301, 322, 342, 408 ,579 ,599 ,
613, 644, 659, 696 ,699, 700, 704  

 ,165 ,163 ,148 ,72 /سي. بي. راديو بي
169, 203, 266, 269, 273, 277, 278, 
300, 301 ,319 ,322, 344, 367, 368, 
377, 383, 384, 385 ,389 ,411 ,420, 
461, 462, 463 ,580 ,597, 635, 641, 
658, 671  

  658/ آويو راديو تل
 ,115 ,111 ,17 /راديو تلويزيون ملي ايران

117, 139, 181, 193, 221, 222, 278 ,
319, 322 ,342 ,417, 458, 478, 482, 
581 ,596 ,597 ,598 ,599 ,612 ,666, 
671  

 ,597 ,580 ,424 /راديو صداي آمريكا
699  

  697, 669, 410, 203/ راديو مسكو
  56, 47/ راكفلر، نلسون
  110/ رام، هوشنگ
  40, 18 ,17 /رامبد، هالكو

  223/ راور
  77)/ اهللا آيت(رباني شيرازي 

 ,88, 48 ,46 )/سپهبد ( اميرحسين،ربيعي
267, 291 ,339, 504  

  435/ علي رجايي، حسن
  379, 156, 132/ رحيمي، رسول
  31)/ سرلشكر(رحيمي، محمد 
  132/ اصغر رزازيان، علي
  283/ رسولي، حسن

  699, 611, 313, 236/ رشت
  550)/ سرگرد(رضائيان 

, 229, 197, 192, 171, 49)/ اروميه(رضائيه 
275 ,387, 388 ,596 ,598 ,599 ,602 ,612 ,
619 ,620 ,622 ,623 ,640 ,685 ,686 ,699  

  379/ رضايي، شهريار
  18/ رضايي، علي

  491, 337, 299/ ، ساجدرضوي
  202/ رفسنجان

  387, 349, 171, 161, 159/ رم
  379/ رمزي عطايي، حسن

  364/ رمزي، كلتوس
  44/ روبل، برايان

  379, 145 /روحاني، منصور
  229 /رودسر

  340/ روزنامه آتش
  357/ روزنامه آهنگ سياسي

  283/ روزنامه آيندگان
  344/ روزنامه اراده آذربايجان

  599, 273, 209, 199/ روزنامه اطالعات
  389, 348/ روزنامه تايمز لندن

  163 /ي مالمزيروزنامه تا
  220, 85/ روزنامه رستاخيز

  162/ زوددويچ زايتونگروزنامه 
  342/ مستاره اسالروزنامه 

  492 ,357/ روزنامه سياست ما
 ,152 ,172 ,18 ,15 /)اينترنشنال(روزنامه كيهان 

203, 206, 320  
, 273, 199, 174, 148, 97/ انــه كيهـروزنام

275 ,278 ,283 ,320  
  147/ گاردينروزنامه 

  519, 411/ روزنامه لوموند
  210/ روزنامه ليبراسيون

  147, 146/ منچستر گاردينروزنامه 
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  298, 297, 7/ روزنامه واشنگتن پست
  297/ روزنامه هرالد تريبيون

  369, 219, 56/ روسيه
  505/ روم

  110/ روماني
 ,189 ,182, 170, 135/ ، عبداهللارياضي

379  
  83 ,76 ,63/ ن، ساميوريچاردس
  449/ ، مريزريچار
  697 ,140)/ معاون وزارت خارجه(ريد 

  676, 674)/ سرهنگ دوم(ريشتر 
  55, 54/ ونالدريگان، ر

  174, 141, 98, 74, 57, 54, 48, 22/ رينو
  55)/ سفير(رينهارت 

  
  ز

  603, 579/ زابل
  102)/ استاندار(زاد 

  503/ زانگاس، چاك
  603, 579, 319, 292, 236, 68/ زاهدان
  110 ,102 /اهللا ، فضلزاهدي

, 219, 197, 195, 21 /زاهدي، اردشير
379 ,562, 595, 596 ,620, 668 ,693  

  314/ زاهدي، حميد
  449/ .، مپروان زره

  195/ پور، عالءالدين زرين
, 292, 243, 228, 192, 171, 7/ زنجان

299 ,306 ,330  
  77)/ اهللا آيت(زنجاني، ابوالفضل 

  206/ زندان اوين
  692, 455, 213, 206/ زندان قصر
  213/ زندان كرج

  379/ زنگنه، ابراهيم
  409/ زونيس، ماروين

  88, 85, 84 ,63, 15 /يشكز
  
  ژ

  413, 331, 309/ ژاپن
  549/ ژاندارمري ايران

  72/ ژنو
  676 ,674)/ نگ دومسره(ژنوسكو 

  517 ,350, 349, 213/ ژيسكاردستن
  
  س

  453, 364/ ساتلر، هارولد
  74)/ ژنرال(سادلر 
  571, 357, 346, 291/ ساري

/ )سي. واشنگتن دي(اعي ـات دفـسازمان اطالع
261, 262 ,267 ,268 ,269 ,279, 293, 296 ,
303, 310 ,311 ,312 ,315, 337 ,339 ,345 ,
352 ,358 ,359 ,368 ,385 ,386 ,414, 426 ,
432 ,467 ,469, 493, 494, 496, 500, 521, 
523 ,537, 555, 565 ,582 ,590, 600 ,609 ,
621 ,632 ,637 ,645 ,664, 676 ,686, 689 ,
694 ,701  
 ,11 /)ساواك (زمان اطالعات و امنيت كشورـاس

32 ,33 ,34 ,35 ,61 ,77 ,79 ,98 ,99 ,109 ,
136 ,187 ,192 ,202 ,203 ,205 ,215 ,216 ,
221 ,224 ,225 ,232 ,233 ,234 ,236 ,240 ,
242 ,248 ,249 ,250 ,253 ,254 ,255 ,283, 
289, 321 ,330 ,356 ,377 ,411, 506, 513, 
559, 560, 568 ,574 ,576 ,591 ,614 ,615 ,
617 ,623 ,624 ,627 ,631 ,649 ,657 ,673 ,
674 ,675 ,676 ,705  
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/ ور اداري و استخدامي كشورـان امـازمـس
161  
, 166, 134/  ايرانيـرژي اتمـازمان انــس

167 ,169 ,170, 171  
  336, 102/ سازمان اوقاف

, 189, 184, 32/ سازمان برنامه و بودجه
200 ,286 ,301 ,306  
 اعي شاهنشاهيـتمات اجـدمـان خـازمـس

  243, 242/ ايران
  130/ سازمان زنان

  577, 44/ الملل سازمان عفو بين
  IRS /(73(سازمان ماليات بر درآمد آمريكا 
 ,353, 317/ سازمان مجاهدين خلق ايران

544, 558  
  269/ سازمان مستشاري اياالت متحده

, 429,, 334 ,292, 74/  متحدازمان مللـس
445  

  350)/ بخش فلسطينسازمان آزادي(ساف 
  255, 254, 243/ ساالرجاف

  97/ ساالمن
  379/ سامي، حسن
  529)/ سرهنگ دوم(سانتاباربارا 

  72, 71)/ كلنل(ساندرز 
  683, 682/ سبزوار

  368 ,119, 118/ ستاد بزرگ ارتشتاران
ستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي 

, 446, 440, 419, 381, 361, 104/ هوايي
498 ,509, 525 ,535 ,542  
/ رماندهي هيأت مستشاري نظاميـتاد فــس

596  
  ي بلـالملل نـت بيـركـ شزيـركـتاد مــس

  676/ هليكوپتر

  337/ ستاد مشترك ارتش ايران
  170, 169/ نيا، احمد ستوده

  189)/ سناتور(سجادي، سيدمحمد 
  125/ سحابي، يداهللا

  630, 593/ سد رضاشاه كبير
  700/ سد كرج

  630/ ا شاه پهلويسد محمدرض
  678)/ سروان(سراجي 

ا در ـلح آمريكـروهاي مسـرماندهي كل نيـرفـس
  217/ اقيانوس آرام

ا در ـامي آمريكـروهاي نظـرماندهي كل نيـرفـس
  214/ اروپا

  350, 349/ سروانت
  683/ سطوتي، يداهللا
  162/ اهللا سعادت، فتح

  268)/ سپهبد(سعادتمند، ابوالحسن 
  253)/ شاعر(سعدي 

  189, 188, 182, 170, 161/ سعيد، جواد
 ,496, 297 ,210 /)پاريس(سفارت آلمان فدرال 

516  
  510 ,496/ )تهران (سفارت آلمان فدرال

   اكثر صفحات/)تهران(سفارت آمريكا 
  427/ )تهران (سفارت اردن

  567/ )تهران (سفارت استراليا
 ,41, 38, 37, 23/ )تهران (سفارت انگليس

164, 165 ,256 ,257, 261 ,265 ,269 ,270 ,
273 ,276 ,291, 304 ,326, 400, 430, 496 ,
565 ,567 ,584  

  496/ )تهران (سفارت ايتاليا
  22/ )نايروبي(سفارت ايران 

  687/ )تهران (سفارت پاكستان
  272 /)تهران (ني خلق چيسفارت جمهور
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  20/ )تهران (سفارت خارطوم
  465/ )واشنگتن(سفارت شوروي 

  633/ )تهران( سفارت عراق
, 466, 196, 192/ )تهران (سفارت فرانسه

496 ,517  
  479/ )تهران (سفارت كانادا
  463/ )تهران (سفارت مصر

  541/ )تهران (سفارت نيوزيلند
  222, 221/ سقز

  88 ,63 )/ژنرال(سكورد 
, 603, 579, 476, 393, 332, 330/ سمنان

608  
  379/ سميعي، عبدالحسين
  134/ سميعي، محمدعلي

, 194, 172, 156, 125/ نجابي، كريمس
196 ,197 ,198 ,212 ,217 ,219 ,220 ,
227 ,229 ,230 ,232 ,233 ,234 ,235 ,
247 ,248 ,254 ,255 ,295 ,298 ,299 ,
300 ,301 ,306 ,307 ,308 ,335 ,339 ,
340 ,345 ,382 ,496 ,497 ,507 ,553 ,
562 ,566 ,597 ,613 ,658 ,659 ,660 ,
682 ,685 ,699 ,704  

  283, 170, 169/ سنديكاي نويسندگان
  192/ سنقر عليا
, 249, 248, 243, 242, 197/ سنندج

292 ,357 ,393 ,476 ,608 ,685 ,686  
  381/ سوئيس
  48/ سوبر

  47/ سورنسون، باب
  196, 36/ سوريه

, 55, 54, 52, 47, 17, 9/ ، ويليامسوليوان
62 ,72 ,75 ,96 ,114 ,115 ,126 ,128 ,

133 ,135 ,137 ,139 ,143 ,145 ,149 ,150, 
153 ,157 ,159 ,162 ,163 ,168 ,171 ,173 ,
178 ,184 ,186 ,190 ,191 ,193 ,196 ,198 ,
201 ,204 ,206 ,208 ,210 ,211 ,214 ,217 ,
220 ,221 ,223 ,226 ,227 ,229 ,231 ,232 ,
234 ,236 ,241 ,243 ,247 ,251 ,253 ,256 ,
257 ,258 ,260 ,263 ,264, 265 ,274 ,275 ,
276 ,284 ,286 ,290 ,291 ,293 ,295 ,300 ,
303 ,305 ,307 ,309 ,314 ,319 ,322 ,323 ,
330 ,331 ,337 ,338 ,340 ,341 ,343 ,345 ,
349 ,351 ,352 ,355 ,357 ,358 ,362 ,363 ,
364 ,365 ,373 ,374 ,375 ,377 ,381 ,384 ,
389 ,409 ,412 ,414 ,415 ,418 ,420 ,422 ,
424 ,426 ,432 ,437 ,439 ,448 ,453 ,455 ,
460 ,463 ,467 ,489 ,492 ,503 ,504 ,508 ,
513 ,529 ,534 ,536 ,542 ,545 ,550 ,554 ,
555 ,564 ,565 ,569 ,572 ,573 ,578 ,587 ,
590 ,593 ,599 ,616 ,621 ,631 ,636 ,643 ,
645 ,651 ,653 ,658 ,660 ,662 ,668 ,670 ,
672 ,674 ,682 ,684 ,686 ,691 ,693 ,694 ,
698 ,701 ,707  

  483 ,474/ .سوليوان، تروي ال
  447/ سوليوان، تروي

  353/ سومالي
  220/ سهرابيان، پرويز

  355/ ال، روبرت. سي
, 195, 119, 45)/ سازمان جاسوسي آمريكا(سيا 
217 ,220 ,221 ,401 ,487, 652 ,658, 673 ,
691  
  379/ نادري، غالمعلي سيف

  106, 97 / آبادانسينما ركس
  313/ )بهمن (سينما كاپري
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  ش
  14/ شاخ آفريقا

  139/ شادلو
  580, 271)/ سرهنگ(ئي . شافر، تي

  379/  عبدو اميري، شاه
  699)/ سلماس(شاهپور 

  518/ حسين شاه
  367/ شاهدي، باقر

  379/ قلي، منوچهر شاه
  428/ شاهميري

  644/ شاهنده، بهروز
  699, 63 )/شهر قائم(شاهي 
  485 /شهر نيشاه

  134/ شايگان، رضا
  299/ بكه سي بي اسش

  326, 177/ شركاء، جليل
  LSC/ 398 ,403شركت 
  USN/ 397شركت 

  397 /كيشركت استنو
 ,396 /رويسـس اـتي دكيركت الكترونــش

402  
  404 /ييكاي آمرمهيشركت ب

  485/ شركت جنرال تلفن
  399 /نيشركت سوالر تورب

 ,282, 250 /كورپريشن كنترل ديتاشركت 
287  

, 399, 397, 396, 395 /ديشركت الكه
401, 521  

  400/ دانلد داگالس شركت مك
, BHI/ 397 ,404 ,405 ,406 ,417شركت 

475  
  DAF/ 403شركت 

  GAC/ 514شركت 
  GTE/ 237, 401, 663شركت 
  LSC/ 403شركت 
  TRW/ 513شركت 

  176 ,93/ شركت آگوستا
  399 ,287 ,282, 251/ ام.بي.آيشركت 

  437 ,435 ,56 ,47 /فوردسازي  اتومبيل تشرك
  308/ اس. آ. شركت اس

  594 ,438/ شركت استاندارد اويل
 ,322 ,321 ,319 ,10 /)نفتي (اسكوشركت 

438, 497, 587, 588, 623, 652 ,653, 661, 
663, 664, 666, 669, 701  

  321/ اكسونشركت 
  485/ شركت الكترونيكس

  315, 231/ شركت ايپاك
  442/ ايرانايز شركت 

  464/ شركت ايگات
  184/ شركت بيمه ايران

 ,91 ,90 ,86 ,5/ هليكوپتربل المللي  شركت بين
92, 93, 21, 22, 50, 57, 120, 121, 149, 

151, 185, 209, 211, 237, 245, 282, 284, 
287, 314, 315, 318, 321, 337, 347, 359, 
363, 386, 401, 427, 442, 445, 446, 447, 
448, 452, 453, 473, 474, 479, 484, 485, 
528, 534, 606, 635, 641, 674, 677  

  578/ شركت پارسون
  287 ،282/ تگزاسشركت 

  406, 219/ شركت جنرال الكتريك
  46/ جنرال موتورزشركت 

 /رتراپوهاني خدمات هواپيماهاي نـركت جـش
274 ,364, 443, 452, 510  

  505/ العمل كاري بل شركت حق
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  547/ ول اينترنشنالشركت راك
  457/ شركت سيستمهاي آموزشي راتيئون

  528, 453/ شركت سيكورسكي
  446, 422, 396 /شركت سيلوانيا

 /)شيراز (گرومنوايي ـنايع هـصت ـركـش
134 ,143 ,145 ,157, 264 ,274, 398, 
399, 401, 444, 445, 486, 487, 503, 
516 ,524, 525 ,526, 529, 530 ,531 ,
534 ,540, 624 ,674 ,676  

  589/ شركت فيركالف
  85/ كانشركت 

  134/ شركت كشتيراني آريا
  57/ شركت گولد
  315, 231/ شركت الپكو

  399/ الوون پتروليومشركت 
, 259, 258 ,185, 184/ شركت مخابرات

307 ,313 ,314 ,315 ,346 ,347 ,363 ,
576 ,591  

  399/ مريسون نودسونشركت 
  167, 166 /شركت ملي پتروشيمي ايران

, 133, 55, 15/ شركت ملي نفت ايران
174 ,177 ,178 ,184 ,185 ,197 ,198 ,
199 ,231 ,232 ,258 ,259 ,261 ,288 ,
291 ,292, 305, 306, 332, 349 ,354 ,
357 ,364, 365 ,370 ,372 ,373, 382, 
383 ,384 ,387 ,389, 439, 462 ,464 ,
497 ,586 ,587, 591, 599 ,618 ,622 ,
632 ,643 ,644 ,652, 653 ,659 ,661 ,
663, 678 ,688, 690 ,695 ,697 ,701  

  63)/ شركت آمريكايي(شركت منازل ملي 
  630/ شركت مهاب

  201/ شركت مهندسي فيروز

  67/ شركت نفت كرسنت
  473, 397 /شركت نفتي موبايل
  443 ,274/ شركت نورتروپ

  287, 282 /هريس اينترنشنالشركت 
, 399, 221, 121/ الكهيدهواپيماسازي شركت 

403, 421 ,473 ,505, 546 ,555, 633  
  176/  هواپيماسازي هيوزشركت

  MAC/ 312شركت هواپيمايي 
 ,118/ )آمريكن پان(شـركت هـواپيمـايي آمريكا 

241, 247, 249, 251, 259, 266 ,277 ,293 ,
295 ,308 ,309 ,375 ,430, 473, 496 ,537 ,
555 ,577 ,689 ,703 ,706, 707  

  309/ ي اسكانديناوييشركت هواپيما
  707 ,699/ عال اسرائيل شركت هواپيمايي ال
, 190, 121/ )اير ايران(ايران شركت هواپيمايي 

191 ,193 ,241 ,242 ,247 ,248 ,249 ,251 ,
254 ,255 ,256, 258, 259, 266 ,267 ,272 ,
273 ,274 ,275 ,277 ,278 ,283 ,284 ,291 ,
292 ,293, 294, 295, 296, 305, 306, 308, 
310, 312, 314, 315, 324, 374 ,375, 384, 
438, 439, 526, 537, 601, 621, 632, 633, 
659, 685, 660, 688, 695, 707  

 ,312, 309 ,295/ شركت هواپيمايي ايرفرانس
465 ,466 ,496, 703  

, 703, 309/ شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز
706  

, 703, 309, 295 /اير سشركت هواپيمايي سوئي
706  

, 312 ,309, 308 /هانزا شركت هواپيمايي لوفت
496 ,703 ,706  

  287, 282 /يونايتد تكنولوژيشركت 
  89/ شرود، جان



730  اسناد النه جاسوسي آمريكا   

  451, 450/ شريدان، ژانت
  451, 450/ شريدان، فرانسيس

  336/ شريعتمدار
, 7, 6)/ اهللا آيت (، سيدكاظمشريعتمداري

8 ,27 ,41 ,43 ,76 ,77 ,78, 79 ,81 ,82 ,
106 ,111 ,127 ,128 ,143 ,144 ,145 ,
146 ,148 ,154 ,155 ,156 ,205 ,229 ,
230 ,233 ,247 ,248 ,251 ,255 ,301 ,
336 ,355 ,356 ,363 ,417 ,536 ,540 ,
541 ,563 ,620  
, 116, 108 ,107 /رـي، جعفـامـام ريفــش

129 ,130 ,131 ,133 ,134 ,135 ,137 ,
138 ,143 ,145 ,146 ,149 ,150 ,153 ,
156 ,162 ,168 ,182 ,186 ,189 ,194 ,
195 ,204 ,205 ,211 ,216 ,221 ,222 ,
225 ,234 ,235 ,242 ,248 ,249 ,250 ,
260 ,264 ,275 ,286 ,325 ,326 ,336 ,
340 ,348 ,460  

  379/ الدين شفا، شجاع
  112)/ سرهنگ(شفر 

  31)/ ارتشبد(شفقت، جعفر 
  264/ شلزينگر
, 56, 55, 54, 53, 48, 46, 21 /شلنبرگر

67 ,72 ,75 ,97 ,111 ,140 ,173 ,278  
  161)/ اهللا آيت (آبادي  شمس

  516/ شوراي امنيت ملي
  201/ شوراي پول

  162 ,159/ شوراي شهر تهران
  306, 7/ شوشتر

  589, 79/ شهر ري
  186, 184/ شهرداري تهران

  512/ شهرضا

  163, 162/ شهركرد
  186/ شهريار
  676)/ رالژن(شهناز 
 ,218 )/رئيس دانشگاه تهران (، عبداهللاشيباني

291  
  445, 134)/ رئيس اتاق اصناف(ي ــيخ بهايــش

  73)/ وزير بهداري(االسالم  شيخ
  642 ,379 ,132/ الدين االسالم زاده، شجاع شيخ
  283/ ، رضاييبها شيخ

 /)صليب سرخ ايران (شيروخورشيد شاهنشاهي
181, 242, 243, 340  
, 64, 63, 53, 48, 22, 21, 16, 15, 3 /شيراز

65 ,68 ,87 ,88 ,104 ,105 ,115 ,116 ,120 ,
127 ,132 ,139 ,142 ,147 ,150 ,159 ,169 ,
208 ,209 ,213 ,232 ,254 ,257 ,266 ,272 ,
277 ,282 ,292 ,306 ,332 ,339 ,340 ,342 ,
343 ,346 ,350 ,351 ,354 ,366 ,384, 393, 
406, 407, 416 ,429, 437 ,463 ,466 ,467 ,
476 ,497 ,507 ,525 ,528 ,529 ,554 ,555 ,
562 ,565 ,574 ,575 ,578 ,579 ,587 ,588 ,
592 ,593 ,594 ,595 ,596 ,597 ,598 ,600 ,
601 ,602, 603, 608, 612 ,615 ,617 ,618 ,
620 ,622 ,623 ,636 ,640 ,643 ,644 ,661 ,
663 ,669 ,670 ,671 ,685 ,686 ,696 ,699 ,
703  

 ,336 ,335, 175)/ اهللا  آيت (عبداهللا ، سيدشيرازي
355 ,363 ,417 ,649 ,669 ,671  

/ )الملل بانك مركزي مديركل امور بين (شيرازي
377 ,408  

  99)/ فرماندار(شيراني، فتحعلي 
  637, 636, 491/ شيروان

  469 ,141, 74)/ سرهنگ(ر فش
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  409/ شيكاگو
  55)/ پرزيدنت(شيل 

  221/ شيوچنكو
  

  ص
  630 ,439 /صادق وزيري، احمدعلي
  82/ صادق وزيري، صدرالدين

  379/ صالح، جهانشاه
  306/ صالحي، مرتضي

  179/ صدام حسين
  171/ صدر، صدرالدين

  171, 169)/ امام(صدر، موسي 
  435/ صدريه، عبدالرحيم

 ,641, 640, 637/ صديقي، غالمحسين
642 ,658 ,659 ,660 ,664 ,682 ,686  

  379/ ويزصفاري، پر
  192/ صفري، رحيم

  134/ اكبر پور، علي صفي
  120)/ ژنرال(صالحي 

, 463, 346, 301, 232/  ايرانصنعت نفت
528 ,580 ,585 ,586 ,599 ,602 ,661  

  
  ض

  379/ ضرغام، اميرقلي
  379)/ سرلشكر(ضرغامي 

  
  ط
, 77, 8 )/اهللا  آيت(يدمحمود ـي، سـانـالقـط

236 ,341 ,342 ,409 ,492 ,497 ,542 ,
548 ,553 ,566 ,591 ,684  

 )/االسالم حجت (الدين ، سيد جاللطاهري
85, 89, 106, 132  

  152/ )نگار روزنامه (طاهري، امير
  649, 314 /طباطبايي، سيدمحمد
  134/ طباطبايي، عبدالكريم

  235, 234, 174, 162, 158, 156/ طبس
  379/ طاليي مينايي، اصغر

  648)/ دكتر(طوسيوند 
  379, 157, 83, 15 )/ارتشبد(طوفانيان 

  
  ظ

  220/ ظريف، عباس
  47/ ظفار
  379)/ دريادار(ظلي 

  379/ ظهيري، محمد
  
  ع

, 383, 382, 373, 339, 323, 159/ عاشورا
388 ,410 ,419 ,464 ,467 ,481 ,487 ,497 ,
514 ,523 ,528 ,536 ,539 ,541 ,552 ,554 ,
560 ,562 ,563 ,564 ,575 ,582 ,585 ,587 ,
593 ,610 ,614 ,615 ,618 ,624 ,626 ,634 ,
662 ,663 ,675 ,676  

  682/ عاقلي، باقر
  630/ زاده، آلكس عالم

 ,139 ,53 )/وزير اطالعات (، محمدرضاعاملي
148, 233, 243  

  133/ عاملي، باقر
  200/ عاملي، رضا

  79/ عباسي
  48/ عدل، پرويز

, 173, 169, 130, 106, 79, 77, 45, 13/ عراق
175 ,178 ,179 ,180 ,198 ,212 ,228 ,236 ,
341 ,342 ,510 ,511 ,561  
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  14/ عربستان سعودي
  99)/ سرگرد(عرفاني 
  649 ,266)/ وزير جنگ(عظيمي 
  34)/ پدر پرويز عقيلي(عقيلي 

  33/ عقيلي، پرويز
  249/ ، اسداهللاعلم

  631/ علمزاده
  388/ علي رضائي

  561, 353/ عمان
  
  غ

  686, 685)/ تيمسار(غفاري، احمد 
  379/ غياثي، محمد

  
  ف

  379/ فاتح، مصطفي
  692)/ استان(فارس 
  54)/ خانم(فالكو 
  63/ فالمر

  111)/ سرهنگ(فاينموت 
  379/ وطفخرشفاهي، ارس
  599/ فرازمند، تورج

, 192, 185, 156, 112, 82, 34/ فرانسه
195 ,196 ,198 ,209 ,210 ,212 ,213 ,
219 ,298 ,349 ,350 ,447 ,464 ,466 ,
513 ,516 ,517 ,518 ,519 ,664 ,700  

  505/ فرانكفورت
  185)/ سرمهندس(فرخندر 
  428/ فرد رازي

  379)/ سرلشكر(فردوست، حسين 
  158, 156/ فرشچي، علي

  133/ فرمانداري نظامي مشهد

ي ــوايـروي هـژه نيـات ويـي تحقيقـرماندهــف
, 548, 546, 545, 531, 514, 455/ )واشنگتن(

549  
ات ويژه نيروي هوايي آمريكا فرماندهي تحقيق

  530/ )تهران(
  379/ فرمانفرمائيان، خداداد

  379/ فيروزفرمانفرمائيان، 
  549/ فرودگاه اصفهان
  315/ تپه فرودگاه دوشان
, 241 ,207, 190, 118, 57 /فرودگاه مهرآباد

251 ,259 ,295, 303 ,309 ,310 ,312 ,315, 
316 ,346 ,360 ,375 ,384 ,439 ,449, 537, 
547 ,553 ,555 ,556 ,559 ,565 ,566 ,567 ,
578 ,580 ,582 ,601 ,604 ,623 ,632 ,677 ,
689 ,703 ,705  

  336, 189/ فروغي، محسن
  660 ,21 /فروغي، محمود
, 300, 293, 255, 248, 156/ فروهر، داريوش

301 ,306 ,496 ,497 ,507 ,659  
, 57, 55, 49, 46, 22, 15, 6/ ، هارپرسفري
63 ,72, 335  
  603 ,579 /دنيفر

  44/ فريزر
  228/ فسا

  375 ,259)/ تيمسار(فضلي 
  379/ فالح، رضا
  505/ فالور، لس

  125, 80)/ االسالم حجت (، محمدتقيفلسفي
  90, 89/ فوربز، تام
  132/ فوالدگر

  283/ فوالدي، حسن
  85/ فولبرايت
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  88/ فولي، درياساالر
  511)/ سرگرد(فيربورن، لي 

  31)/ هبدسپ(فيروزمند، ناصر 
  298, 297/ فيشت، جو

  423/ )پرنس (فيليپ
  85)/ كلنل(فيليپس 

  
  ق

  266)/ وزير امور خارجه(لو  قاسم
, 217/ ي، ابوالفضلـاهـپن ريعتـي شـاضـق

220 ,221  
  350/ قدومي، فاروق
  179/ قذافي، معمر

  266/ باغي ه قر
  323, 313, 282, 116, 78/ قزوين

  691/ اهللا قشقايي، حبيب
  492/ خسروقشقايي، 

, 692, 691/ ين خانـدحسـقايي، محمـقش
693  

  691/ منصور خان قشقايي، ملك
  693, 692/ قشقايي، ناصرخان

  691/  هومن خان قشقايي،
  492, 357 /زاده، صادق قطب

  379, 139/ قطبي، رضا
  379/ رام، مصطفي قلي
, 19, 18, 17, 16, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3/ قم
20 ,23 ,26 ,28 ,29 ,38 ,41 ,43 ,45 ,
76 ,80 ,99 ,104 ,105 ,106 ,116 ,158 ,

161 ,162 ,163 ,224 ,226 ,228 ,251 ,
311 ,330 ,355 ,385 ,408 ,410 ,492 ,
536 ,596 ,597 ,598 ,599 ,611 ,612 ,
613 ,615 ,617 ,651  

, 610, 591, 588, 587, 585)/ اهللا آيت(قمي 
620 ,647 ,694  

  77/ قمي، حاج حسن
  142/ اهللا قمي، عين

  379/ قواميان، محمدهادي
  226/ قهرماني، صفر

  
  ك

  609, 404, 401 ,395 /كاي و آمررانيكانون ا
  578 /ستوفريكر

  290, 289/ كلمنت
  559 /)زيتبر( كاي آمريكنسولگر
  404, 401 /كاي آمريكنسولگر

  561 /تيكو
, 334, 242, 214, 83, 80, 42, 17, 16/ كابل
387  

  649)/ تيمسار(كاتوزيان 
  519, 518, 517, 516/ اخ اليزهك

  35, 34, 26, 25, 24/ كاخ جوانان
  563/ كاخ رضاشاه
  548/ كاخ سعدآباد
  649, 334/ كاخ سفيد
  651/ آباد كاخ ملك

 ,560 ,548, 544, 421, 300, 121 /كاخ نياوران
584 ,597 ,598 ,602 ,612  
  298/ ورسايكاخ 

, 338, 334, 332, 265, 264, 260/ كاراكاس
343  

  53)/ همسر جيم كارتر(ارتر ك
, 212, 197, 95, 55, 48, 12/ يكارتر، جيم

213 ,288 ,357 ,376 ,377 ,385, 386 ,387 ,
389 ,411 ,413 ,448 ,649 ,669  
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  SIESICOM/ 92كارخانه 
  60, 25 ,24 /كوال كارخانه پپسي

 ,93 /)اصفهان ( ايرانلي اكريلكارخانه پ
102, 175, 191, 193  

 ,652, 192 /)تبريز(رسازي تراكتوكارخانه 
653  

  199/ )اصفهان (آهن آريامهر  ذوبكارخانه
  653, 652 /)اراك(سازي  كارخانه ماشين

 ,97, 73, 72, 55/ وسكارخانه وستينگها
407, 467  

  95, 85 ,64 ,53/ كارلتون
  116/ كازرون
  344, 229/ كاشان

  379/ كاشاني، احمد
  379/ كاظمي، داوود

  107 ,106)/ االسالم حجت(كافي 
, 236 ,121)/ كلنل(كاليسون والينگ، جان 

238  
  123/ كاليفرنيا

, 613, 490 ,409 /)ادارـدري (ز، فــالينـك
627 ,705  
  337, 219, 196/ كانادا

  53/ كانال پاناما
  49/ كانلي، جان
, 180, 156, 82, 80/ ي ايرانكانون وكال

181 ,190 ,216 ,458 ,460  
  298, 297/ كاون، ران

  233, 228/ هنگكبوترآ
  338, 334/ كراچي
  410, 79, 77/ كربال
  123 ,97)/ ژنرال (سكرت
, 611, 538, 437, 436, 313, 116/ كرج

685 ,686 ,694  
  249, 181, 138, 125/ كردستان
, 209, 202, 192, 138, 105, 68, 65/ كرمان
213 ,214 ,218 ,220 ,221 ,223 ,224 ,233 ,
319 ,322 ,352 ,353 ,578 ,647 ,699  

, 171, 169, 134, 122, 119, 105, 4/ كرمانشاه
180 ,181 ,207 ,208 ,209 ,228 ,232 ,233 ,
236 ,282 ,323 ,330 ,331 ,333, 393, 463 ,
476 ,528 ,594, 608, 678  

  314, 236, 5/ كرمانشاهان
  14/ كره جنوبي
, 562, 552, 551, 537, 354, 117 /كريستوفر

569 ,575 ,586 ,588 ,590 ,594 ,595 ,596 ,
661  

  64, 63, 47/ الكساندر
  20)/ سرلشكر(كالرك 

  288/ كلمنت، كارل
  56)/ دريادار(كلني 

  89/ كلي، ليندا
  644/ كلياتي، يوسف

  505, 501 /كليساي قديسين
  46/ كليساي كاميونيتي

  528, 453 /)سروان (سي. كمپر، رالف
/ كميته اجرايي شوراي بازرگاني ايران و آمريكا

14  
  283/ ته بازيهاي آسياييكمي

  171/ كميته حقوق بشر در پاريس
, 136, 135/ كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر

158, 249, 416, 458, 459, 462  
, 160/  در ايرانان سياسيـاع از زندانيـميته دفـك

458  
  216 ,85/ كميته قضايي سنا
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  44/ كميته مشترك ايران و آمريكا
/ ملل متحدوق بشر سازمان ـيون حقـكميس

75  
  53/ ايران و ايتالياكميسيون مشترك 

  97/ ريكاآمكميسيون مشترك ايران و 
  220/ اف. كندي، جان
 ,69 ,57 ,19/ )اصفهان(آمريكا كنسولگري 

85 ,87 ,92 ,93 ,94, 98, 114, 129, 
131 ,132 ,149, 150, 174, 209 ,211 ,
219 ,226, 243, 250 ,263 ,264 ,274 ,
282 ,329 ,330 ,335 ,339 ,347 ,357, 
435, 452, 515, 534, 570, 587, 614, 
619, 624, 628, 635 ,641  

 ,17, 16, 6, 3 /)تبريز(آمريكا كنسولگري 
18, 22, 23, 27 ,30 ,31 ,44, 90, 139, 

207, 219, 222, 228 ,264 ,273 ,274 ,
388, 499, 461 ,491, 532, 589, 616 ,
619 ,641 ,671 ,681 ,685, 699, 703  

, 19 ,9 ,6 ,3 /)شيراز(  آمريكاريـكنسولگ
32, 64, 132 ,274 ,330 ,331 ,347, 

434, 461 ,507 ,587, 589, 619 ,635  
  703 ,699, 556/ سيكنسولگري انگ

  699, 644/ كنسولگري تركيه
  198/ )خرمشهر(راق ـري عـكنسولگ

/ ويان ايراني غيركمونيستـره دانشجــكنگ
172  

  39/ كنگره زنان ايران
  57)/ دريادار(كنلي 
  573/ كوبا
/ )ور خارجه آمريكاـاون وزير امـمع (كوپر

83 ,97  
  670 ,664 ,534, 532/ كوپر، ديو

  90)/ سرهنگ(كوپرس 
  20/ اچ. كورتني، ويليام

  378 ,328, 327/ كورس
  278/ كورونس

  448/ الكوفر، لورين
  365/ كوفلر، پاكول

  272, 271/ كونگ
  288/ كوهن، استفن

  549)/ سرهنگ دوم(توماس كويپرز، 
, 253, 228, 227, 214, 212, 192, 178/ كويت

349 ,387  
  314 ,220/ كهگيلويه و بويراحمد

  414)/ سناتور(كهن، يوسف 
  119, 118/ علي ، حاجكيا 

  379/ كيانپور، غالمرضا
  67/ كيسينجر، هنري

  
  گ

  48/ گارنيتز
  692, 661, 600, 589, 551, 536/ گچساران

, 387, 371, 370, 229, 226, 224/ گرگان
388 ,508  

  211/ گروه توحيدي
  49/ گروه رستاخيز

  591/ گروه مقاومت امنيت
  591/ گروه ويژه اتحاد ملي
  591/ گروه ويژه مقاومت

  75/ گريفيث، ويليام
  669, 666, 663, 661, 112 /گريم، پاول

  447/ ال، مارجوري گرين
  83, 53)/ ژنرال(گريوز 
, 53, 48, 47, 46, 21, 15, 14)/ ژنرال(گست 
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63 ,67 ,75 ,83 ,88 ,119 ,120 ,122 ,
123 ,174 ,236 ,238 ,263  

  163, 162/ گلپايگان
, 161 )/اهللا  آيت (، سيدمحمدرضاگلپايگاني

162 ,355, 356 ,363  
)/ المـاالس تـحج( ي، سيدمهديـانـگلپايگ

161, 162 ,163  
  67/ گليزر، مليتون

 )/پرورشوزير آموزش و (گنجي، منوچهر 
247, 248, 254, 255 ,379  
, 76, 72, 63, 54, 49, 47, 20 ,6/ گوئلز
140 ,141  

  56/ گودرزنيا
  355/ گودرزي، محمد

  691/ گودوين
  676 ,526)/ سرتيپ( پرويزگوهري، 

  314, 193/ گيالن
  
  ل

  74/ لئونارد، جيمز
  379/ الجوردي، حبيب

  49/ الفلين، مك
, 277, 266, 265, 264, 260/ الگوس

331 ,334 ,338  
  120)/ سرهنگ نيروي هوايي(النگ 

  136/ الهيجي، عبدالكريم
  584, 573, 417, 56, 37, 36/ لبنان

  67/ لرنر، دانيل
  442, 441)/ استوار(لشكري 

  504, 447, 423 /لمب، گلن
, 53, 49, 22, 21, 15/ ، جورجلمبراكيس

56 ,63 ,67 ,72 ,74, 76 ,78 ,80 ,83 ,

174, 278, 288  
, 164, 163, 85, 80, 53, 42, 17, 16 /لندن
178 ,214 ,227 ,242 ,293 ,296 ,299 ,349 ,
353 ,387 ,561 ,663  

  445/ لوئيس، جري
  496/ لوكزامبورگ
  48/ لوكلين، مك

  73/ لونازنسو
  157, 151, 150/ لويو، چارلز

  196, 171, 169/ ليبي
  321/ لينگ، جورج

  513/ ليورتاش، جوزف
  
  م

  288 /رانيتوسعه امؤسسه ارتباطات و 
  505/ ماتيوز
, 63, 57, 56, 49, 48, 47, 46, 22, 21/ مارتين

67 ,73 ,74 ,84 ,88  
  249, 248, 220, 214, 197/ مازندران

  112/ ماكو
  457, 453)/ فرمانده(مالكولم 

  528, 247 ,241 ,185 ,120/ مالوني، توني
  350/ مايرسون

  422/ اي.  ال مايك، جري
  447, 253 ,252 /مايكل، بيل

, 37 ,36 ,31, 28, 27, 18/ ج. ، مايكلمترينكو
42 ,418 ,445 ,564 ,653 ,658  

  249, 125, 82/ اهللا دفتري، هدايت متين
  11)/ كارمند سفارت(متيو 

  90/ مجتمع آموزشي كاوه
  652/ )شيراز(مجتمع پتروشيمي 

  210, 209 /مجتمع تفريحي جزيره كيش
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  199/ مجتمع صنعتي بهشهر
  199/ رچشمهمجتمع مس س

  580, 579 /مجتمع نظامي لويزان
, 128, 107, 85, 77, 75, 66/ مجلس سنا

133 ,134 ,138 ,146 ,149 ,150 ,155 ,
156 ,157 ,158 ,160 ,168 ,182 ,189 ,
205 ,216 ,222 ,319 ,320 ,338 ,339 ,
340 ,351 ,354 ,369 ,387 ,388 ,507 ,
681  

, 216, 205, 168, 99/ مجلس شوراي ملي
222 ,338  

  342, 341/ مجلس مؤسسان
  342/  آتشمجله

  134/ مجله اميد ايران
  387/ مجله تايمز

  134/ مجله تهران مصور
  134/ مجله دنيا

  172/ كمان مجله رنگين
  134/ مجله سفيد و سياه

  134/ مجله فردوسي
  53, 49/ مجيدي

  220/ مجيديه، ناصر
  144 )/شيخ (محبوبي

  692, 615)/ اهللا آيت(محالتي 
  137, 136/ حيط، مرتضيم

  452/ )اصفهان( ها يمدرسه آمريكاي
 ,400 ,314 /)تهران( ها مدرسه آمريكايي

422 ,443 ,497  
  18/ المللي مدرسه بين

  35/ مدرسه پروين
 ,423, 417/ )تهران(ي ـاميونيتـه كــمدرس
443, 444  

  99)/ سروان(مراديان 
  292, 28, 23/ مراغه

  56, 48/ مراكش
  336 ,200, 195 /مرشد، محمدحسن

  649, 196)/ اهللا آيت ( نجفيمرعشي
 /كاي آمري نظامي مستشارئتيمركز مخابرات ه

400  
  401 /ي نظامي مستشارتأيمركز ه

  676/ مركز آموزش هليكوپتر
  528/ مركز آموزشهاي نيروي هوايي ايران

/ ي انجمن فرهنگي ايران و آمريكاـز آموزشـمرك
682  

  63/ مركز توسعه بازرگاني تهران
  649, 647 /مركز طبي شهناز

  649, 647 / مركز طبي محمد مصدق
  317/  آمريكاومركز فرهنگي ايران 

  34/ )اصفهان(مركز فرهنگي فرانسه 
  34/ )تبريز(مركز فرهنگي فرانسه 

  28, 23/ مرند
  225/ مزين، منصور

  379)/ سرلشكر(مزين، منوچهر 
  234, 195/ مژدهي

  379/ مستوفي، باقر
, 422, 421, 420)/ حسينيه ارشاد(ي ـجد آبـمس

423 ,427 ,544 ,547 ,548 ,550  
  85/ مسجد اعظم تجريش

  566/ مسجد امام زمان
  624/ )اصفهان(مسجد جمعه 
  456, 197/ )تهران( مسجد جمعه
  61, 60, 59/ آباد مسجد حسين
  11, 10/ مسجد حسيني
  699, 611/ مسجد سليمان
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  89/ مسجد سيد
  434 ,430, 197, 125/ مسجد قبا

  647, 214/ مسجد كرمان
  549, 444 /)اصفهان (مسجد مصلي

  283/ مسعودي
  387, 242, 214/ مسقط
, 496, 387, 291, 178, 161, 53/ مسكو
594  
, 52, 51, 49, 38, 29, 27, 8, 7/ مشهد

67 ,76 ,79 ,84 ,105 ,106 ,112 ,116 ,
127 ,171 ,175 ,177 ,207 ,217 ,218 ,
229 ,236 ,299 ,300 ,317 ,338 ,341 ,
342 ,343 ,344 ,348 ,353 ,355 ,356 ,
357 ,361 ,363 ,369 ,370 ,371 ,372 ,
376 ,377 ,387 ,388 ,393 ,406 ,408 ,
416 ,417 ,462 ,476 ,491 ,555 ,557 ,
558 ,565 ,567 ,576 ,577 ,579 ,585 ,
586 ,587 ,588 ,591 ,594 ,596 ,597 ,
598 ,599 ,603 ,608 ,611 ,612 ,613, 
615 ,617 ,619 ,620 ,622 ,639 ,640 ,
642 ,647 ,648 ,649 ,650 ,651 ,667 ,
669 ,670 ,671 ,682 ,686 ,689 ,693 ,
694 ,696 ,699 ,703  

  379/ الملوك مصاحب، شمس
  563 ,320 ,283/ )سناتور (مصباح زاده
  139/ مصباحي

, 637, 487, 344, 96, 78/ مصدق، محمد
641 ,691 ,692  

  379/ مصدقي، تقي
  20, 14/ مصر

  102/ مصطفايي، مصطفي
  77)/ اهللا آيت(مطهري، مرتضي 

  138/ مظاهري
  589/ معاون، بهمن

, 189)/ ت و تلگراف و تلفنـوزير پس(معتمدي 
205 ,266  

  546/ معروف، محمد
  52, 51, 49/ معيني

  340/ اهللا معينيان، نصرت
  136, 125)/ اهللا آيت (، محمدمفتح

  693 ,649 ,336/ الدين مفيدي، شمس
 ,221 ,190, 136/ اهللا تـاي، رحم هـراغـدم مـمق

222  
  268)/ سپهبد(مقدم، ايرج 
  233, 187 ,80, 79, 77 /مقدم، ناصر

  452/ مكينتوش، ليندا
  84/ مك كيني، الري

 ,71 ,62 ,35 ,34 ,19, 6 ,4 /، ديويدمك گافي
86, 89, 90, 104, 131, 144, 152, 153 ,177 ,

246 ,356 ,444 ,452, 453, 526 ,527, 572, 
627, 629  

  529/ مك گيل، جو
, 331, 277, 266, 265, 264, 260/ مكزيكو

332 ,334 ,338 ,353 ,369  
  534, 335, 334/ نال، مايك مك

  56 ,47/ مكنزي، كلنل
  598/ مالير
  99)/ سرتيپ(خسروي  ملك

  20/ ملكه اليزابت
  356, 355)/ پزشك(ملكي 
  242, 214/ منامه

  236)/ اهللا آيت(علي  ني حسمنتظري، شيخ
  47/ منديك، ساندرا

  379/ منصوري، مصطفي
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  379/ منصوريان، جعفر
  112/ منيري

  505, 451, 450, 449 /موراسكي، جيمز
  84/ موريتاني
  445/ موريس

  314)/ دريادار(موقري، نصراهللا 
  91/ موالني، هانك

  53)/ ژنرال(مولر 
  670)/ سرهنگ(مولوي 
  445, 418, 171/ مهاباد

  145 ,55, 49/ ، فريدونمهدوي
, 301/ )يـر دارايـوزي (ليـران، حسنعــمه

306, 324, 623  
  229/ مياندوآب

  196, 194/ ميتران، فرانسوا
  422/ ميچل، بيل
, 121, 119, 115, 108/ )شهدا (ميدان ژاله

124 ,125 ,132 ,133 ,136 ,137 ,140 ,
141 ,162 ,163 ,182 ,194 ,203 ,206 ,
209 ,237 ,254 ,255 ,256 ,347 ,352 ,
419 ,421 ,422 ,423 ,427 ,461, 488 ,
550, 558 ,586, 603 ,647 ,699  

, 547, 312, 304 )/آزادي(ميدان شهياد 
548, 550, 553, 554 ,556, 557, 558 ,
563, 564, 565, 566, 567, 575, 581  

  267)/ درياساالر(اللهي، كمال  ميرحبيب
  132)/ االسالم حجت(ميردامادي 

  435/ ميرميران، سيدمحمد
  73/ ميسي، جان

  454/ روبرت  سيگ، مي
  379/ ميكده، فريدون

, 44, 42, 38, 32, 30, 22 ,20/ ميكلوس

54 ,56 ,57  
, 174, 141 ,140, 97 ,84 ,76 ,72 /ميلز، جان

278  
  172/ نژاد، محمدحسين ميمندي

, 459, 416, 216, 158, 136/ رـاچي، ناصـمين
460  

  11/ مينايي، احمد
  
  ن

  527/ نائين
  187)/ سناتور(نائيني، جالل 

  389/ نابغ، محمدعلي
, 103, 102, 100, 99)/ سرلشكر (، رضايـناج

104, 150 ,153 ,175, 534 ,576 ,674 ,676  
  576/ ناجي
, 84, 82, 73, 72, 71, 67, 63, 62/ ، چارلزناس
140 ,278 ,309, 653  
  45/ دبليو. س، سينا

  13, 12, 11)/  دانشگاهاستاد(ناصري 
  336/ ناظمي، احمد

  279)/ سرهنگ(نافذي 
  85, 84/ ناميبيا

  55/ نايت، فرانسيس
  695, 684/ اللهي، كامران  نجات
  467, 180/ نجف
, 619, 617, 614, 527, 456, 292/ آباد نجف
620 ,628 ,629 ,675 ,676  
, 367, 356, 314, 249 ,234 /ينـ، حسيــنجف
388, 417, 437 ,458 ,459, 460  

  190, 156, 82, 80/ نزيه، حسن
  137, 136/ نصري قاجاري، فاطمه

  379)/ سرلشكر(نصيري، محمد 
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, 187, 186)/ سپهبد(اهللا  تـري، نعمــنصي
191 ,192 ,202 ,203 ,212 ,213 ,233 ,
254 ,255 ,275 ,277 ,283 ,321 ,376  
  133/ زاده، محمدعلي نقيب

  137/ المللي تهران نمايشگاه بين
  174/ گاه كونينگنمايش

  173, 78 /نمايشگاه هنري تهران
  72/ نمايشنامه كارمن

/ )نماينده مجلس شوراي ملي (اـنواب صف
626  

  306/ نودسن، موريسون
  379/ اهللا نورايي، عزت

  379/ نوري اسفندياري
  435/ نوري، بيژن

, 141 ,139, 115 )/اهللا آيت(نوري، يحيي 
225 ,566  

  67/ نوسنزو
  651/ نوغاني

  379/ دي، اميرنوي
  699/ نهاوند

, 81, 78, 76, 75, 74/ ، هوشنگنهاوندي
156 ,158 ,167 ,168 ,172 ,182 ,188 ,
189 ,195 ,205 ,209 ,210, 379  

 ,126 ,125 ,124/ نهضت آزادي ايران
192, 307 ,416 ,430, 541, 659, 660  
  49/ نيازي

  639/ وشهربنيروگاه 
  631/ نيروگاه رضاشاه كبير

  56/ اسدار صلح سازمان مللنيروهاي پ
, 427, 271 ,72 ,57/ نيروي دريايي آمريكا

453 ,528 ,667  
, 339/  ايراني شاهنشاهيــايـروي دريــني

429 ,499, 511 ,611  
  535, 473 ,457/ آمريكانيروي زميني 

  584, 529 ,457 ,31/ نيروي زميني ارتش ايران
  529/ )شيراز(نيروي هوايي آمريكا 

, 363, 362, 238, 63, 21/ آمريكانيروي هوايي 
364, 391, 395, 397, 399, 400, 403, 404, 
405 ,424 ,427 ,440 ,446 ,449 ,451 ,453 ,
472 ,473, 485 ,503 ,513 ,528 ,529 ,530, 
580, 605, 606 ,611 ,637 ,700  

, 491 ,211/ ش شاهنشاهيـارتي ـروي هوايــني
504, 511 ,513, 525, 526, 529, 547, 556, 
567, 611  

  544/ نيروي هوايي انگليس
  22/ )فرانسه (نيس

  683, 682/ نيشابور
  379/ نيكپور، علي

  379, 314)/ سناتور(پي، غالمرضا  نيك
  132/ نيلي آرام، اسداهللا

  174, 112, 89, 76, 74 /، كوينيلي
  423/ نيلي، الري

  697, 525, 84, 83, 75, 73/ نيوسام
  707, 534, 293 ,220, 173, 53, 22/ نيويورك

  
  و

  506 ,503/ واترز، جان
  111/ واتز، گلن

  22/ واتسون، باب
  121, 117/ وارك، باب
  453/ وارن، فرد

  123 ,121)/ كلنل(وارنر 
 ,17, 16, 15 ,14 ,11 ,6 ,3/ سي. واشنگتن دي

21, 22 ,27 ,30 ,37 ,39 ,42, 44, 46, 47, 54 ,
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57 ,69, 72, 75 ,80 ,85, 89, 96, 97 ,
104 ,113 ,114 ,116 ,123 ,126 ,129 ,
131 ,133 ,135, 136 ,138 ,141 ,143 ,
145 ,149 ,150 ,155 ,157 ,159 ,162 ,
165 ,169 ,171 ,177 ,178 ,180 ,184 ,
188 ,190 ,191 ,194 ,196 ,198 ,203 ,
204 ,206 ,208 ,211 ,214 ,220 ,221 ,
223 ,226 ,228 ,229 ,231 ,232 ,234 ,
241 ,242 ,243 ,247 ,251 ,252 ,253 ,
256 ,257 ,258 ,260 ,261 ,263, 264 ,
269 ,272 ,274 ,279 ,284 ,293 ,301 ,
303 ,311 ,312 ,313 ,315 ,316 ,319 ,
323 ,329 ,330 ,335 ,339 ,341 ,344 ,
345 ,346 ,349 ,350 ,351 ,352 ,354 ,
356 ,358 ,359 ,361 ,366 ,368 ,373 ,
374 ,375 ,377 ,381 ,382 ,385 ,386 ,
387 ,409 ,410 ,412 ,414 ,415 ,419 ,
426 ,430 ,432 ,434 ,437 ,438 ,454 ,
455 ,458 ,460 ,465 ,467 ,469, 470 ,
477, 483 ,488 ,490 ,493 ,494 ,497 ,
498 ,500, 502 ,509 ,525 ,537 ,542 ,
551 ,552 ,555 ,562 ,564 ,565 ,568 ,
569 ,570 ,572 ,574 ,575, 578 ,582 ,
586, 588 ,590 ,592 ,600 ,609 ,613 ,
621 ,624 ,628 ,629 ,632 ,637 ,640 ,
643 ,645 ,646 ,652 ,657 ,658 ,659 ,
664 ,667 ,670 ,672 ,682 ,686 ,690 ,
691 ,693 ,694 ,696 ,697 ,701 ,705  

  132/ واعظي، سيدحسين
  73/ واگن، جك
  134/ واال، عبداهللا

  528 ,363, 121/ واالس، جري

  299, 278/ ايكواالس، م
  440 ,118, 121 )/سرهنگ دوم(زوالينگ، جيم

  338, 334/وان
  75, 53)/ كلنل(واندرمير 

  272, 271)/ ژنرال(وانگ 
  368)/ ژنرال(وجدي 

  379, 283/ وحيدي، ايرج
  379/ وحيدي، كاظم
  527/ ودرفورد، ال
  189/ وديعي، كاظم
  521/ ورث، ويث

  421)/ سرهنگ(ورثينگ، داگالس 
  314)/ سناتور(يم ورهرام، كر
 ,159 ,144/ رديـانگــالعات و جهــوزارت اط

192, 193, 285, 299, 635  
 ,200 ,193 ,191 /اقتصاد و داراييامور وزارت 

259 ,378 ,435 ,459, 594, 652 ,653  
, 169, 152 ,98 /)آمريكا(ور خارجه ــوزارت ام

171 ,177 ,180 ,184 ,188 ,190 ,191 ,194 ,
196 ,198 ,203, 204 ,206 ,208 ,210 ,211 ,
214 ,220 ,221 ,223 ,226 ,227 ,228 ,229 ,
231 ,232 ,234 ,241 ,242 ,243 ,247 ,251 ,
252 ,253 ,256 ,257 ,258 ,260 ,263, 265, 
266 ,272 ,274 ,275, 277 ,281 ,284, 286, 
287, 290 ,291 ,293 ,294, 295 ,299 ,300 ,
301 ,305, 307 ,308 ,309 ,313 ,314 ,316 ,
319 ,322 ,323 ,329 ,330 ,331 ,332 ,334 ,
335 ,338 ,339 ,341 ,343 ,344 ,346 ,349 ,
350 ,351 ,353 ,354 ,356 ,358 ,366 ,369 ,
370 ,373 ,374 ,375 ,377 ,382 ,387 ,409 ,
410 ,412 ,415 ,418, 424 ,428 ,430 ,434 ,
437 ,438 ,454 ,460, 463, 495 ,497, 507, 
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516, 524, 536 ,539, 554 ,572, 586 ,
587 ,588 ,590 ,592 ,594 ,595 ,598 ,
599, 616, 619, 622 ,629, 635, 636, 
639 ,640, 641 ,646 ,652, 660, 661, 
663, 668, 679, 680 ,682, 684, 688 ,
690 ,697 ,701  

  224/ وزارت امور خارجه انگليس
  130, 110/ وزارت امور زنان
  200, 193, 191, 63/ وزارت بازرگاني
, 307, 200 ,190 ,168/ وزارت بهداري

340 ,643 ,644 ,649  
  707, 706, 705, 57/ وزارت جنگ

  640/ وزارت خارجه تركيه
, 100, 82, 43, 27/ ريـتــوزارت دادگس

133 ,134 ,160 ,182 ,191 ,193 ,200 ,
213 ,216 ,242 ,340 ,377 ,408 ,458 ,
544 ,599 ,620 ,627 ,642 ,680, 682 ,
683  

, 194, 166, 158, 135/ ارـــوزارت درب
195 ,705  

, 122, 120, 119, 118, 21 /وزارت دفاع
236 ,238 ,239 ,240 ,393 ,396, 398 ,
403 ,446 ,448 ,449 ,519 ,537 ,607  

  130/ وزارت زنان
  193 ,47 /وزارت صنايع و معادن

  693, 684/ وزارت علوم و آموزش عالي
  193, 191/ وزارت فرهنگ و هنر

 ,193, 191/ وزارت كار و امور اجتماعي
260, 306, 397  

  266, 250, 181, 172/ وزارت كشور
  336/ وزارت مسكن
, 630, 193, 171, 85, 74/ وزارت نيرو

700  
  631/ ، صادقوزيري

  445/ وستفال، چاك
, 97, 85, 72, 67, 57, 47, 46/ ، ديويدوستلي

111  
  379/ زاده، مرتضي وكيل

  386/ )گروهبان (ولش، كن
  651 ,283, 79 /وليان، عبدالعظيم

, 267, 266, 265, 261, 173, 53, 44/ ونس
277 ,287 ,288 ,291 ,296 ,301 ,308 ,315 ,
322 ,324 ,332 ,333 ,334 ,335 ,338 ,344 ,
370 ,373 ,419 ,430 ,438 ,464 ,465 ,497 ,
600 ,619 ,623 ,637 ,641 ,680 ,689  

  198, 196/ ونكوور
  54/ ونگارتر، جري
  85/ وودسايد، ويليام

  379/ زاده، احمد وهاب
  658 ,165, 164, 163 ,74 ,72 /ندروآويتلي، 

  73 /ويل، سي
  22)/ ژنرال(ويليامز 

  89/ وينگ، ميلي
  550 ,505/ وينينگهام، ران

  
   ه

  526, 444/ هاتفي، جاويد
  447/ هادلستون، آرتور
  435/ هادوي، حسن

  117/ هادينگ
  519 ,516, 298 /ارتولوموهارتمن، ب

  14 /اي. ، جان كنتهاس
  156 ,134/ هاشمي، سيدحسين
  161/ هاشمي، سيدمهدي
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, 445, 444/ )سرهنگ (، رابرتهافمن
452 ,453, 527, 533, 534, 549, 676  

  74 ,67, 55, 15)/ فرمانده(هاك 
  364/ هاگدهان، پتر

  421/ هاليفيلد، ديويد
  271 ,267 ,74/ هالينگورث، راي

  496/ مبورگها
  548/ هانت، توماس
  673/ هاوارد، هارت

  94, 88, 53, 47, 20 )/ژنرال(يزر اه
  119/ هايم، جيم
  34/ هتل آريا
  192/ هتل آمل
  547, 449, 118/ هتل اوين

  491, 396 ,255/ هتل اينتركنتينانتال
  407/ هتل اينترناسيونال

  91/ هتل جلفا
  256/ هتل والدورف

  567/ )مشهد(هتل هايت 
  651, 615, 576, 565/ ل هايتهت

  401 /لتونيهتل ه
  367/ هجاويد، نصرالدين
  139/ هدايت، سيروس

  496, 63/ هلند
  244/ هماشهر

, 327, 326, 325, 324/ نـايون، بهمــهم
328  

  376 ,283, 30 /همايون، داريوش
  336/ همايونفر

  336/ اهللا همايوني، عزت
  314/ همپاي، مقصود

, 217, 181, 171, 105, 41, 5/ همدان

223 ,224 ,226 ,228 ,282 ,313 ,319 ,330 ,
387 ,388 ,562 ,565 ,582 ,685 ,686 ,699  

  47/ هنكز، نانسي
, 427, 176 /ايراناهنشاهي ـشروز ارتش ــهواني
428 ,432 ,433, 437, 457 ,468  

  56, 54, 53 /هوفستدلر، شرلي
  89/ هوليس، وارن

, 110, 108, 80, 79, 78, 77/ هويدا، اميرعباس
133 ,135 ,145 ,173 ,189 ,202 ,212 ,232 ,
234 ,283 ,288 ,305 ,321  
 ,443 ,440 ,424 ,423 ,239 ./ ام.ي، فرانكيهو

449 ,483, 506  
  479/ ي، كاروليهو
 /ي و دفتر وابسته دفاعيـامـ نظمستشارييأت ـه

541  
  67/ هيث، ادوارد

  53/ هيكس، كارلتون
  338 ,334/ هيگن

  546, 531, 530 /هيودال، پيتر
  
  ي

  379, 255, 170/ ياسيني، منصور
  699, 169, 162, 105/ يزد

  379/ پناه، عزت يزدان
  203, 202, 187/ يزداني، هژبر

  357/ يزدي
  503/ اليس، جري

 ,44 )/يـاد و دارايــر اقتصـوزي (دـ، محمانهـيگ
80 ,81, 201, 278  

  573/ يمن جنوبي
  379/ يوسفي، محمدرضا

  520, 519/ يونان




