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 ١٩٧٩ژانويه١۶برابربا١٣۵٧ديـماه٢۶ســه شــنبه
 

قبـل ازترک .دقــيقه بعدازظهرامـروزپادشاه ايران باتفاق شهبانو؛ايران رابمقصدمصر تـرک کـردند٨و١٣ســاعت
 .ه رساندندرای اعتماد مجلس راباطالع شـا کشـورشـاپوربختيارنخست وزيروجوادسعيـد رئيس مجلس شـورايمـلی؛

اشـگ برچشـم داشتند وجعبـه کـوچکی ازخاک ايران رابهمراه  پادشـاه ايران بهنگام  سوارشدن بـه هواپيـما؛
 .اسـکورت گـرديـدهليکوپتر دههـا و ٧۴٧يک جـت بوئيـنگ هواپيـمای پادشاه با. ميبردند

 
 .راسوان  شدندشه وارد پـادشاه ايــران وشهبانودرمـيان احترام واستقبال مقامات مصـر

 
 ســربازان  مصری تشــريفات نظـامی بعمـل آوردند؛ .باپـرچمهای فراوانـی آذيـن شـده بـود فـرودگــاه ايـن شهر

شاه ايران  پـرزيــد نت انـورسادات شخصا از .وبرفـرازسـرنيـزه های آنان پرچمهـای ايــران باهتــزاز درآمـده بـود
تـابه  ازمردم ميـخواسـتند بلنـدگوهای مساجد و شـاه آويخــته شـده بود وان تصـاويـراستقبـال کرد درخيـابانهای اسـ

 ناظران سياسی معتـقدنـد که شخـص انـورسـادات ازسفرپـادشاه ايران؛ .پـادشاه ايـران خيـرمـقدم بـگويند
 .باينکشـورنفعـی نخـواهدبـرد

 
عدازرفتن شاه امکان کودتای نظـامی بـرضد دولت اکنون ب خبـرنگاربی بی سی گزارش ميدهد؛-راديـولنــدن

قره باغی فرمانـده کل نظـامی ايران اعالم کـردهرنظامی که به کودتادست  ارتشبد ديروز زيرا.بختيارکمتـرشده است 
 .بزندبعنوان ياغی مجازات خواهدشد

 
 کـه مـوج آزاديخواهی دراينموقع حساس :نوشت ســيدکـاظم شـريعتمداری دراعالميه ای که ديروزمنتشرکرد؛

 ايران بسوی برقراری حکـومت عـدل واستقالل ورهائی ازنظام طاغوتی باوج خودرسيده وجامــعـه مسـلمانان
 .يـاخشونت نشـان دهـد و تيراندازی کند ارتش نبـايـد بـروی هموطـن مسلـمان خود اسـالمی پيش ميرود؛

 
همـه ما نســبت با ارتش که برادران :جـتماع مسجدشـاه گفت ا در کــريم سـنجابی رهبرجبهـه ملی ايران ديروز

 .که ارتشـيان بـرادران ماهسـتند حضرت آيت اهللا العظمـی خمــينی هم گفته اند .احـترام داريـم ماهســتند؛
امـروزنهضت جـديد ايـران برهبـری امام خميـنی دربرابـرمستبـدين آلـت دست استعمارگران قيام کرده وانشااله 

 .وهمدوش آن باشد عالقمنديم که ارتش به جنبش توجه؛ ما و شـد بـزودی پيـروزخواهـد
 

 تبريزورحـيم محمدولـی ١امــروزسـازمان چـريکهای فدائی خلق ايران تـرورسرگـردمجيدمجيـدی رئيـس کـالنتری
 .؛بعــهده گـرفتجـوان کشـته شدند٣دقيقـه بامـداد ديــروزباتيـراندازی١۵و٨زاده راننـده اوراکه ساعت

جنبـش اســالمی مانـه چـپ اسـت ونـه :  باروزنـامه فرانسوی لـوسوارگـفت حســينعلی منتـظری درمصـاحبه
 .ايــده آل ماحکـومتی شبيه حکومـت حـضرت عـلـی اســت .راسـت

 
 ١٩٧٩ژانويه١٧برابربـا١٣۵٧ديـماه٢٧چـهارشــنبه

مايندگان مجلس شورايملی امروزگـروه پارلمانی حزب پـان ايـرانيست بــدنبـال پيـام خمينـی مبنـی براستـعفای ن
متشـکل ازچهارنماينده محسن پزشکپور؛پرويزظفری ؛ سـيدحسين طبـيب؛ومنوچـهريـزدی ازنمايندگی مجلس 

 .استعفاءدادند
 

ان؛محمدصـادق ازگـروه اقليت نيـزهشـت نماينده بنامهای عنايت اهللا قائمی؛ سيدمحمدجزايری؛ محمـد صـادق فـرم
  متولـی ازسمت خوداستعفـاءکـردندافتخار؛شـهبازشـهبازی؛نوراهللا قدمی؛حسن هرزنـدی وحسـن
ی شهراهـواز بـه هواداری ازشـاه دسـت؛بـه تظاهـرات پيــش ازظـهرامــروزصــدهاتـن ازنظـاميان درخيـابانهای اصل

اين تظاهرات منجربه برخوردنظاميان باشورشيان .دبـرگـرددجـاويـدشـاه؛شـاه بـاي: نظـاميـان فريـاد ميـزدنــد.زدنـد
 .گـرديـدودرنتيجـه عده نامعلومی کشته وزخمی شـدند

 
 ١٩٧٩ژانويه١٨برابربـا١٣۵٧ديـماه٢٨پنجشـــنبه

 .ســيدجــالل الدين تـهرانی رئيس شورای سلطنت؛صبـح امروزبرای مالقـات بـا روح اهللا خميـنی به پـاريس رفـت
دکترجواد افتخاری ومرتضی -جالل پارسامطلق-کاظم اسکوئی-ژادمحمدحسين اسحقی ن-واب صفااسماعيل ن

داريوش  شـيبانی وکـاظم رحـمانی اظهارداشتندازاين پس .مشيرازسمت خوددرمجلس شورايملی استعفادادند
 .درجلسات مجلس شرکت نخواهندکـرد
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به  وخواسـتارتغييرنام سـفارت؛ بـردند؛ هربـن آلمان هجــومروزگــذشـته تظـاهرکننـدگان ايرانی به سفارت ايـران درش
عکس شاه راازبين برده وبجای آن  زنده بـادخمينی؛ :ندتظاهرکنندگان که فـريادميزد .سفارت جمهوری اسالمی شدند
صادق صدريه سفيرايران درآلمان خواهان عدم شدت عمل پليس آلمان شدودوتـن  .عکس خمينی رانصب کردند

 .کنندگان رابااسکورت پليس آلمان بدفتـرخوددعـوت کـردازتظاهر
 

ازکشوررسما تبـريک گفـت وخواستاراستعفای  رفـتن شاه را روزگـذشــته خمينی درپيام جديدی بملت ايران؛
بشدت  او .رژيم آينـده ايـران جمهوری ودراصل اسالمی خواهدبود :اودرمصاحبه بابی بی سی لندن گفت .وزراءشـد
نـام  ازوی بعنوان يک خائـن که دولتـش هيچگونه زمينه سياسی ندارد؛ و نخست وزيرفعلی انتقـاد کـرد؛ ازبختيار

 .برد
 

 .فرماندهان نظامی بدون نظرمـن حق هيچگونه تصمـيم گيری ندارند :تمصاحبه بابی بی سی گف در بختيــار
ولی  .آن بجای خود ام دهد؛ممکنست سربازی وياافسری دريک نقطه يک عمل بر خـالف قـانون شخصاانج

ولی افرادی  تماس مستقيـم ندارم؛ :بختيـاردرموردتماس باخمينی گفت .فرماندهان بدون نظرمن کاری انجام نميدهند
وميتوانم بگويم که اقدامات من تاکنون درجهتی بوده که هيـچ  من خـدمت ايشان صحبت کرده اند؛ راجع به عقايد

 .ان نـداردمنافـاتی باافکـاروعقايـدايـش
 

آمريکـااز طـريق دوسـتانسش درداخـل وخارج :فـتجيمــی کـارتررئيـس جمهورآمريکادرکنفـرانس مطبوعاتی خودگ
 .کارترگفـت که آمـريکاباهـرگونـه کـودتای نظامی درايـران مخالـف اسـت.ايران باخميـنی تمـاس دارد

-درشهرهای اهواز: تلفنی باخبرنگارکيهان گـفتارتشـبدعباس قره باغی رئيس ستادبزرگ ارتشتاران درگفتگوی
قزوين وبرخی ديگرازشهـرهـای کشور گـروههائی ازنظاميان که ازرفتـن شـاه ناراحت شده -کرمانشاه-دزفول

اين ابرازاحساسـات :اوگفت.بودند؛دست بابرازاحساسـات زدنـدکه بوسيـله فرمانده هايشان دعوت به آرامش شدند
 .ودتـاوتمـردازدسـتوررانداشـته اسـتنظـاميان هرگـزحالـت ک

 
 ١٩٧٩ژانويه١٩برابربـا١٣۵٧ديـماه٢٩جمــعــه

اين تظاهرات که .امــروزبزرگتـريـن تظاهرات ساکنان تهران بعدازعزيمت شاه ازکشوردرميــدان شهيـادبرپـاگـرديد
اين .ه خمينی برگذارشداعالم شد بين دوتاسه مليون نفردرآن شرکــت داشتند؛دراربعين حسينی وبدعوت روح ال

کريم سنجابی رهبرجبهه ملی ايـران همراه .تظاهرات عظيم تـرين راهپيمائی مذهبی وسياسی تاريخ ايران ناميده شد
برخی از شعـارهای اين تظاهرات عبارت .يـاران وهمرزمان خودباکاله پوستی دراين راه پيمائی شرکت داشـت

 :بودنداز
 ط روح اهللاحــزب؛فقـط حزب اهللا؛رهبـر؛فقـ

 مـاپيــروقـرآنيــم؛سـلطنـت نميـخواهيـم
 استقــالل؛آزادی ؛جمــهوری اســالمی

  خميـنی-قـرآن-اينـست شــعارملـی؛خـدا
 .خمينی؛خمينی؛خدانگـهدارتو؛بميرد؛بميرد دشمن خونخوارتـو

 .بندصادرشدکه خالصه آن بشرح زيراســت ١٠درپايـان اين تظاهرات قطعنامه ای در
 .ت کنندگان دراين تظاهرات؛رژيم پهلـوی راغيرقانونی ميدانيمماشرک-١
رژيـم شاهنشاهی مردوداست وماخواستاربرقراری حکومت جمهوری اسالمی هستيم تـامملکت رابرمبنـای تعاليـم -٢

 .حيـات بخـش اسـالم اداره کنيـم
 .ماتقاضای تشکيل شورای انقالب راداريم-٣
 .انيـممادولـت بختيارراغيرقانونی ميد-۴
 .مـاازارتشـيان ميخواهيم بمـابپيــوندند-۵
 .قيــام ومبارزه ملت کامالاســالمی اسـت وهمه قشرهای دولت درآنشرکت دارند-۶
 .مـاخواســتارروابط حســنه باهمـه مـلل هســتيم-٧
 .مبــارزه ماتاپيـروزی واستقرارحکـومـت عـدل اســالمی ادامــه دارد-٨
 . ميـخواهيــم اســـتعفاءبــدهــندمـاازوکــالی مجـلس-٩
 .مــاازشــورای ســلطنت ميخواهيم غيرقانونی بودن خـودرااعــالم کنـد-١٠

 
 ١٩٧٩ژانـويه٢٠برابربـا١٣۵٧ديـماه٣٠شــــنبه

ديماه طی ٢۶زاعالم کـرد  کــه روزســه شنبـهاحـــمد بنـی احمد نماينده مـردم تبـريزدرمجلـس شورايملی امـرو
 .کـه برای محسن پزشکپورفرستاده است اســتعفای خـودراازنمـايندگی مجلـس اعـالم داشـته اسـتتلگرافی 

خميــنی درمصـاحبه باروزنـامه لبنانی السفيـر؛برنامـه سياسی خودرابرای تشکيل يـک کشـوراســالمی تشـريح 
ن باتـوجه باصـول قرآن تعيين ميشود؛اداره براسـاس اين برنـامه؛ايـران برپايه يـک قـانون جـديدکـه مـفادآ:کـردوگفـت
 .خواهدشد
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 ١٩٧٩ژانويه٢١برابربا١٣۵٧بهمــن ماه١يکشـــنبه
مســعودرجـوی؛مـوسـی خيابـانی؛مهـدی .  زندانـی سياسی بدسـتوردولت بختيـاراززنـدان آزاد شــدند نفـر١۶٢امــروز

 .بخـارائی؛علی خاوری وبهروزحقی جـزوآزادشـدگـان هسـتند
ـدی بـازرگان که اغلـب ازاوبنام نخست وزيرآينده دولـت مـوقت جمهـوری اســالمی نام برده ميشود؛درمصاحبه مهـ

تـوافـق ضمنی ميان رهبران مذهبی :اوگفـت.جمهوری اسالمی بزودی درايـران تشـکيل ميشود:باصدای آمريکاگفـت
بگـفته اووظيفه .ـت اسالمی کناره گيری کــندوبختيــار وجـودداردکه بمـوجب آن بختيارپـس ازتشکيـل دولت موق

 . ارتش برای جلب حمايت  آنـان ازجمـهوری تـازه اسـتدولت موقت ازجمله مذاکره باسران
 

ســازمان آزاديبخش فلسطـين که تاکـنون ازآشکارکردن مناسبات خودباشورشيـان ايـران خودداری ميکرد؛فـاش 
 . وتجهيز مخالـفان شــاه بعهـده داشـته است کـردکه اين سازمـان نفش مهمـی درآموزش

 
تاکنـون ١٩٧٠سازمان آزاديبخـش فلســطين ازسال:احــمدجبرئيــل درمصاحبـه باخبرگزاری آسوشيتدپرس گفت

باانقالبيـون ايرانی درتماس بوده ودههاتن ازرهبران آنــها؛توسـط اين سازمان آمـوزش ديده ومسـلح شده 
با خـارج .الفان شـاه اسلــحه داده اسـت فی ازطريـق سازمان آزاديــبخش فلسطين به مخرژيم معمرقذا:اوگفت.اند

 .شـدن شـاه ازايران وظيـفه ماپايـان يافته وديگرخودانقالبيون ميتواننــد بـيکد يگرکمـک کــنند
 

؛ازچـريکهای فلسطينی هادرليبی ولبنان سرگرم آموزش دادن يـک ارتـش سـری:روزنـامه سانـدی تلگراف نـوشت
تابرای ايـجادشـورش وبلـواوظايـف حساسـی راانجام ماه گذشته بايران  بـازگشـته اند١٢ايرانـی هسـتند؛که درطی

 وپـول درحــدوددوهـزارجـوان ايرانی برای کسب تعليمات اعزام شـده اندکه آمـوزش  آنـهابااسـلحه شـوروی.  دهــند 
 .سـازمان آزاديـبخش فلسـطين درتمـاس دائـم بـاخمينی اســت. م شده استقذافـی وتعليمات مربيان فلسطينی انجا

 
 ١٩٧٩ژانويه٢٢برابربا١٣۵٧بهمــن ماه٢دوشــنبـه
 تاکيد ديگر بار يک مصاحبه مطبوعاتی؛ در شورای سلطنت امروز عضو ارتش و قـره باغـی رئيس ستاد ارتشـبد

ـرح  نيسـت وارتش تابع دستورات دولت خواهدبودوهرگونه که بهيچوجه مسئله کودتادرارتش وياهرنوع تمردمط کرد
 .تمـردونافـرمانی  بشـدت  سـرکـوب خـواهدشــد

 
بهمـن ماه به سـمت رئيس شهربانی کـل ٢ســپهبـد مـهدی رحيـمی فرمانـدارنظامی تهران بـاحفـظ سمـت ازتـاريخ  

 .کشـورمنصـوب شـد
 

ازسوی ديگراطرافيان .داشت؛خمينی روزجمعه درتهران خـواهدبودابــراهـيم يـزدی همکارنزديک خمينی اعالم 
 .خمينی ديروزگفتند که ارتش بابازگـشت خمينی  بـايـران مخالفـت نخواهـدکـرد

اودرپـايان اين مالقـات به .رمــزی کـالرک وزيـرسـابق دادگسـتری آمريکاديـروزباخمينـی مالقات وگفتـگوکرد
 با ما .چنـدتن ازدوستان من همراهم هستـند. فرد مســتقلی بايـنجاآمده اممـن بعنـوان:خبرنگارکيهان گفت

 مذاکره شود مـاايـن پيشـنهاد خمينی وارد با بايد باين نتيجه رسيده ايـم که دولت آمريکا انجـام داده ايم؛ بررسيهائيکه
 .بادالئل خـود بدولـت آمـريـکاداده ايـم را
 

ت وزيردريک پيام راديوتلويزيـونـی بـاقاطعيـت بمردم ايران اعالم کرد؛درهيـچ شــب گــذشـته شـاپـوربختيـارنخس
شـورای  ی بی سی شايعه استعفـای اعضـــایاودرمصاحبه باب.صورتی سـنگرقانـون اسـاسـی راخـالی نخواهـدکـرد

 .سلطنـت رانـادرست خوانـدوتـکذ يب نمـود
 

 در ديـروز کرده است؛ سـفر بايـنکشور شاه ايران ازمصرن باديدارکه همزماجــرالدفـوردرئيس جمهـورپيشيـن آمريکا
برغم گـزارشهای اخيراقامت شـاه ياحتی ديدارموقتـش ازآمريکاهنوزقطعـی نيسـت :مصاحبه ای بايونايتـدپــرس گفت 

ت شـاه وسـادا:فـوردکـه درسفـربه مصرمذاکراتی طوالنی باشاه وانورسادات داشته است دراين مصـاحبه گفت
اوگفت شـاه ايـران .درمورداقدامات شوروی درمنطقه وازجمله حمايت اينکشـورازکودتای افغانستان نگرانند

 .ازسـياستـهای آمريکا مـايوس شـده اسـت
 

 .شاه ايران ازدرخواستهای کـارترازخمينی شـوکـه شـده است:هفتـه نـامـه نيـوزويـک چاپ آمريکـاديروزنوشت
هواپيمای  . ايران ازجانـب ملک حسـن دوم پادشاه مراکش باين کشـوردعوت شـده استامـروزاعالم شـدکه شـاه

بعدازظـهرامـروزدرفرودگـاه مناره درمراکش بزمين ٣بوئينگ سلطنتی حامل شاه ايران درحــدود سـاعـت
 .خواهدنشست 

 . شخصاازپادشاه وشهبانوی ايران استقبال خواهدکرداعالم شـدکـه ملک حسن دوم
 

 ١٩٧٩ژانويه٢٣برابربا١٣۵٧بهمـن ماه٣ــنبهســه ش
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راهی راکـه بايدبـرويم دربهشـت :خميــنی دراولين مصاحبه خودباخبرنگاران ايرانی خطاب بملت ايران گفـت
 .زهـرااعالم ميکنـم

درصـدمردم ٩٩:رمـزی کالرک وزيرپيشيـن دادگسـتری آمريکاپس ازمالقات باخمينـی؛بهنــگام بازگشـت بآمريکاگـفت
هفته ٢بديداری که طی ضمنا او .درصـدی هسـتندکه باشـاه مخـالفند٩٩يران طرفدارخمينی انـد؛ واينهـاهمـان ا

 با او .وزارت امورخارجـه آمريکاتماس گـرفته اسـت با قبل ازانجام ايـن سفر:شاره کـردوگفت داشـته؛ااخيرازايران 
 .ه اسـتويليام سوليوان مالقات کرد و بختيار سنجابی؛ بـازرگان؛

 
اوديـروزپس ازاستعفاء ازاين مقـام . ســيدجالل تهـرانی رئيس شورای سلطنت؛اين شـورا راغيرقانونی اعـالم کرد

داده متن استعفای اوتوسط ابراهيم يزدی بخبرگزاريهــا .ده دقيـقه طول کشيد ايـن مالقـات فقــط.باخمينی مالقات کرد
 .شد 

 
 .خـدمت بزرگی بکشـورش انجام داده اسـت:تـهرانی تشـکرکردوبه وی گفتاز ده دقيقـه ای؛ خميـنی درديدار

دريک اجتماعی درشاه چراغ شيراز؛ ايـن شايعه راکه وی برای تصاحب  نـاصرقشــقائی که بايران بازگشـته است؛
 باشم؛ امـام خمينـی  امر او ميخـورم که منتظر مـکان مقـدس سـوگندمـن دراين :امالکش آمده تکذيب کردوگـفت

 .متوجـه اوامـرامـام باشـند خطـيرهمـه مردم بايد ودراينموقع
 

 :درمقاله ای مينويسد)معروف به ساخاروف قزوينی(علـی اصـغرحاج سيدجوادی
ميــراث انقـالب کنونـی مامتعلق بهـمه افرادوگـروههاونيروهائی اسـت که ازهـرعقيده ومسـلک بطورمسـتقيم 

 .ـته اندوغيرمستقيم درآن شـرکت داش
 

 ١٩٧٩يهژانو٢۴برابربا١٣۵٧بهمـن ماه۴چـهارشــنبه
درقسمتی ازاين بشارت نامه  .داد درموردبازگشت خمينی بايران انتشار)بشارت نامه ای(جبـهه ملـی ايران ديشـب

 د؛خميـنی مـی آيـ .رســانده اسـت خميـنـی می آيـد؛مـردی کـه غـريوشـادی جهان آزاديخواهی رابـعـرش: آمده است
طـول  درتـمام .مـردی که وجـودش تجـسم آرمانـهای يـک ملـت تاريـخی اسـت .مـرديکه نـدای مبـارک رهـائی است

 خـورشـيدی کـه امـانت شـرق اسـت؛ .ازغـرب به شـرق مـی آيـد تنـهايـکباراسـت که خـورشـيد حيـات انسـانها؛
يگانـه  روزجمـعه دروطــن  پـروردگار تشــيع باميد ليـقدرحضــرت آيـت اهللا الـعظمی خميـنی مـرجـع عا .نـزدغـرب

 .اســالمی خـواهـند بــود
 

دقيقه برياست ٣٠و٩ جلسه که ساعتدراين .شــاپوربختيـارنخست وزيرامـروزلـوايح جـديددولت راتقديم مجلـس کرد 
اليحـه انحالل سازمـان اطالعات شاپوربختيار تـن ازنمايندگان؛٢٢متن استعفای تشکيل شدپس ازقرائـت دکترجوادسعيد

درايران ١٣۵٧ ماه پـايان مرداد تا١٣۴٢وامنيـت کشورواليحه نحوه تعقيب نخست وزيران ووزيرانی راکه ازسا
 اعالم ميکنم که هيچگونه تزلزلی صريحا ديگر من يکبار :گـفت اودراين جلسه .تقديم مجلس نمود مصدرکاربوده اند؛
ديشـب همه  :اوگفـت .ترک نخواهم کـرد قانون اساسی را ومن هيچـگاه سـنگر نخواهدشـد؛ باين دولــت وارد

 .قانون اسـاسی دفاع ميکنـيم از يا ميميريـم و يـا وزراءگفتـند؛
 

مجـاهدين خلق ايران به نمايندگی ازسوی   ومـوسی خيابانی دوتـن اززنــدانيان آزادشده سـازمـانمســعودرجـوی
رهبرسازمان آزاديبخش فلسطين فرستادندوازکمکهـا )ياسرعرفات(برادرابـوعمار می بـرایسايرهمرزمان آزادشده؛ پيا

 .وروابـط صميمانه باانقالبيـون ايران سپاسـگذاری کردند
 

آيـت اهللا خمينی  :بـاخبرگـزاری فرانسـه گفت همکـاران نـزديک خمينی درمصاحبه ایيکی ازابـوالحســن بنـی صـدر
 .بـه اوبــدهد کـه ملـت ايـران درخـورآنســت؛ احقـانيتی رات بايران بـازميـگردد؛

 
مــهدی بـازرگان رهبرنهضت آزادی ايران ديروزدريک کنفرانس مطبوعـاتـی نقطه نظرهای خودرادرباره حکومت 

ازناظـران سياسی بعنوان نخست وزيرحکومت آينده تلقی  اوکه ازطرف بسـياری.اسالمی توصيف نمود
حضـرت  دوران رسـالت ورهبـری سياسی ده ساله برای حکومت اسالمی درنظرداريــم؛ که ماالگوئی :ميشودگفت

بـازرگان يادآوری کـردکه درکـتاب  .کـوفـه اســت محمـــد درمـدينه ودوران پنـج ساله امامت حضـرت علــی در
حکـومت اسالمی  خطوط اصلینکـاتی رادرباره  سـال پيش نوشـته؛٢٠ايــدئولـوژی که حـدود خــودبنــام بعثـت و
به جمهـوری اسالمی  بايـد کـه صــفت دموکـراتيـک نيز بـازرگان دربيـانات خودخاطرنشان کرد .روشـن کرده اسـت

 .افزوده گــردد
 

نظاميان باتانگ وزره پوش  .تـهران درآمـد فـــرودگـاه مـهرآبـادشـب گـذشـته به محاصره ماموران فرماندارنظامی
برای  ؛فرماندارنظامی بدنبال اطالع ازآماده کردن هواپيمای ايران اير ماموران .گاه مستقرشدنداطراف فرود
 .درآوردند خميـنی وهمراهانش بايران اين فرودگاه رابه کنترل خود بازگردانيدن
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سپـس  و ورزشـگاه امجـديه شرکت کـردند؛ در ديــروزطـرفـداران قـانون اساسی دريـک اجتماع چنـدين هـزارنفـری
بـه  گروه ميهن پرستان ومعتقدان طی صدوراعالميه ای اعالم کردند؛ آنها .پـرداختـند درخيابان روزولت به تظاهرات

ايـن بنيـاد مهم که ضـامن  قـانون اساسی؛ قانون اساسـی درنهايت تاسـف مشاهده ميکنند درجريانات اخيــرکشور؛
جــاويـدشـاه  شــعارهای تظـاهرکنندگان عبارت بود؛ .ـزل شـده اسـتدســتخوش تزل ميهن عزيزاسـت؛ استقالل وبقـاء

 .قـانـون اســاسـی  آزادی ؛ واسـتقالل؛
 

 ١٩٧٩ژانويه٢۵برابربا١٣۵٧بهمـن ماه۵پنجشـــنبه
روحـی وافسـردگی وپـريشانی  خســتگی شـديد بــرخـی ازايـرانيـان مقـيم مـراکش امـروزگفتنـد؛ شــاه يک دوره

مطمـئن ترين  را  ازچيـزی که خيانت افرادی که آنهـابـويژه و اودوازده کيـلوالغــرشده؛ .رگذاشته استراپشـت س
اکنون  آنـانيکـه بيشـترازهمـه مـديون اوهسـتند؛ :يکی ازايـرانيان گفت .رنـج ميکشـد دوستان خودميپنداشـت؛

 .اوراتـرک گفته انـد
 

يـزدی بخبرنگارکيهان  .تـهران تـرک خواهدکـرد نی امشـب پاريس رابسویابــراهيم يـزدی ؛امــروزاعالم کـرد خميـ
وهيـچ فشاری  خواهندبود آزاد زنــها .مـزاحم آزادی مردم بشود آينـده هيچکـس حق ندارد؛ دردولت اسالمــی :گفت

 .ازجملـه لـباس وجـودنـدارد درمواردمختلـف؛
 
کليه معامالت  کميته ديـروزاعالم کـرد؛ اين .تشکيل شده است آمريکادر )کميـته آيت اهللا خمينی( ـک کميــته بنـاميـ

 دکــتر را رياست اين کميته .به تصـويـب اين کميـته برسـد بـايد قـانونـی پيـداکند؛ ايـران برای اينکه جنبــه با آمريکا
همايون  اسـد دکتر خمينـی از : بخبرنگاران گفتکميــته روحانی سخنگوی ايـن ر شـهريا .جليــل ضـرابی بعهـده دارد

 .نظارت کنـد بفعاليتهای سفارت ايران درآمريکا؛ خواسـته است تا ســياسی؛ دبيرسفارت درامـور
 

قـانون  در است؛ بايـن نکته اشاره کردکـه حاضر ايـرانبختيارنخسـت وزير:خبـرنگاربی بی سی ميـگويد-راديــولنـدن
اين  صـورتی با در کـه فقــط ولـی افزود .بـه جمهوری بـدهد ی جـای خودرا؛رژيـم سلطنت اساسـی تغييرداده شودتـا
 .يـک پـارلمان جـديـد صـورت گـيرد که انتخابات صحيح برای تشکيـل تغييرموافقت خواهدکـرد

 
نجام خمينـی بايـران ا فراهم کـردن ورود ن بختياروطرفداران خمينی بـرایمقـارن ظـهرامـروزمذاکـرات تـازه ای ميا

 .بطـورمفصـل بابختيـارمـذاکره کـرد دراين جلسـه مهدی  بازرگان.گـرفت
 

  شـد بسـته )ساعت٧٢( ازطـرف مـقامات دولتی ازنيـمه شب ديـشب کليه فرودگاههـای کشـوربمدت ســه شـبانه روز
 .؛ متوقـف شـدبـه ايـران وپـروازهواپيماهای کليــه کشـورها

 
ميــدان بهارســتان تظـاهرات  هزارنفرازطرفداران قانون اسـاسی در٢٠٠ازصبـح امـروزبيش ١٠ســاعـت 

 : خبرنگاران ميگويند .ازگـردانندگان ايـن تظاهـرات بـود محمدرضاتقی زاده ازاعضای انجمـن شـهرتهران؛.کـردند
 .زنـان تشـکيل ميدادند تظـاهرکنندگان را سـه پنجم

  اجتماع ردايـرانی دفـاع ازحقـوق بشـر قوقـدانان ايران ودبير جمعيت سخنـگوی جمعيـت حعـبدالکــريم الهيــجی
 تمـام اقـدامات انجام شـده توسط عوامل رژيم پهلوی محکوميت  اعـدام :گـفت کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی

کـودتاهای  های مـردم؛آزادي اعتقـادات و و ايـن افـرادعليـه حکومـت ملی وعليه قـانون اســاسـی ودرفکروروح .دارد
دريک موضع درست   را حقـوقی مـانظرات جديد انقالبـی تشـکيل شـود؛ زمانيکه يک دادگاه .پـی درپی کرده اند

 قيـام عليـه مـردم يعـنی چـه؟ تـاهمـه بـداننـد مطـرح خواهيـم کـرد؛ انقالبی
 

تظاهـرات  .زاهــدان تظـاهراتی برپـاگـرديد و  مسـجدسليـمان-بــه طــرفداری ازقـانون اساسـی درشهرهـای سـنندج
کشـته ودوتـن  ســنندج بعلـت حملـه طرفـداران خميــنی بخشونت کشيد ودرنتيجه يکنفـر طرفداران قانـون اساسـی در

 .زخمی شـدند
 

 ١٩٧٩ژانـويه٢۶برابربا١٣۵٧بهمـن ماه۶جمـــعه
تظاهرکنندگان  .صـورت گـرفت ميدان شهـياد تظاهراتی درصبــح امــروزدراعتـراض بممانـعت ازورودخميـنی بايران 

 اراه کالـج بـامـاموران انتظامی؛دراطـراف دانشـگاه تهران وچه شـاهرضا؛ بهنگام حرکت درمسيـر خيـابان
 .کـه طی آن عده ای کشته وزخمی شـدند برخـوردهائی بوجودآوردند؛

 
 ١٩٧٩ژانـويه٢٧برابربا١٣۵٧ بهمـن ماه٧شـــنبه
تظاهرکننـدگان  اعـالم شـد؛ ح امـروزدريک راه پيمائی عظيـم درتهران که تعدادآنهايک مليون نفرصبـــ

بدون هيچ برخوردی پايان  راه پيــمائی که تابعدازظـهرادامـه داشـت؛ ايـن .خواسـتاربازگشـت خمينی بـايران شدنـد
 .گرفت

 .دو روزديــگربـه عقـب افتـاده اسـت مينی  بايرانامشــب سـيدمحمودطالقانی طـی اعالميه ای اطالع دادکه سفرخ
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 ١٩٧٩ژانويه٢٨برابربا١٣۵٧ بهمـن ماه٨ـنبهيکشـ

 .گـرديد شــب گذشـته بيانيه شاپوربختيارنخست وزيرايران درباره سفرش به پـاريس برای مالقات باخمينی منتشر
 اين نهضت وقيـام کوچکی از جزء را خودمن بعنوان يک ايرانی وطن دوست که  «.متـن اين بيانيه بشرح زيراسـت
رای ايشان  و آيت اهللا العظمی امام خمينی  صادقانه دارم که رهبری وزعـامـت حضـرت ملـی واسالمی ميدانم واعتقاد

ساعت آينده ۴٨تصميم گرفتم که ظرف گردد؛ وضـامن ثبات وامنيت کشور راهگشای مشگالت امروزی ما ميتواند؛
 خاص کشورواقدامات اوضـاع عظـم له نائل آيـم وبا گـزارشـی ازفرت کرده وبه زيـارت مشخصا بـه پـاريس مسـا

 ».کسـب نظـرنمـايـم دربـاره آيـنده کشــور ضمـن درک فيض؛ خـود؛
 

 کرد صادر شهرستانها تهران و اسالم در  خمينی طی اعالميه ای که خطاب به حججبــامدادامــروزروح اهللا٢ســاعـت
تفاهمی  بختيار من با «:اوگفت . شاپوربختيارراباسمت نخست وزير ايــران بحضورنخواهدپذيرفتاعالم نمودکه

ندهد؛ نميپـذيرم   استعفا تا بختيار .بين او ومن بوده دروغ محض است سابـق گفــته که گفتگو نکرده ام وآنچه را
 ».چـون اوراقانونی نميدانم

 
 چند با ديروز او .صحــنه ميداننديکی ازشخصيتهای  پشت   نزيه راحسـن ايرانيان مطلع؛-آسـوشيتدپـرس–پـاريس 

درباره هدفهای  خمينـی  توضيـحاتی بآنهادادوسعی کردتـرس بعضی ازمحافل غربی  و خبرنگارغربی مالقات کرد
فـوق  آيـت اهللا مرد »:نـزيه ميگويد .رادرموردتالش خمينی بـرای تشـکيل حکومت اسالمی بی اساس جلوه دهد

مـذاکره کندونظـرات آنان  رو؛ در وميخواهـدباهمه نيروهائيکه درايران فعاليت  ميکنند رو لعاده بـاهوشی اسـت؛ا
 ».رابشـنود

 
سـاعت قبل ازآنـکه رمـزی کالرک ٢۴جيـمی کارتررئيس جمهورآمريکا  :هفــته نـامه المسـتقبل چاپ پاريس نوشـت

 .يـنی انجــام داده اسـتگفتگـوئی تلفنـی با  خم باخمينی ديـدارکند؛
 

: حـزب جمهوريـخواه آمريکا گفـت هنــری کيسـنجر وزيرخـارجه اسبق آمريکا دريک ميهمانی جمع آوری اعانه
وضع ايران ازيک آشوب به يک  تغيير و کشـورش مسـئول اقداماتی است که منجر  بخـروج شـاه ايـران ازکشور؛

ميـخواست کشوری عقــب مـانـده رابسـرعـت   بـودکه؛شــتباه شـاه ايـنتنـهاا :اوگـفت .ميباشـد انقـالب  شــد؛
 .مـدرنيـزه کــند

 
 از را شـاه تاسـف خود اطـرافيان  ميـگويـند؛. پـادشـاه ايران غمزده وخسته دراقامتـگاه مراکشی خودبسرميبـرد

 :ميپرسـد مـرتبا او .پنهـان نميکند قـدرت بزرگ مـدرن بربـادرفتـه؛ اينکه تـالشهايش برای تبديل ايران بـه يـک
  چـه حال وروزی خـواهد افتـاد؟بـه کشـورم

 
 وخيابانهای ؛ژالـه؛فـوزيـه٢۴و درميـدانهای ســوميـن روزتطـاهرات پی درپی تهــران؛ امـروزبه خشونـت انجاميد

اندارنظامی برخوردهـای  مقـابل دانشـگاه تهران ميان شورشيان ومامورين فرم شــهباز؛اميـرآباد؛آيـزنهـاورو
 .کـه طی آن عده ای کشـته ومجروح شـدند آمـد؛ مسـلحانـه بـوجود

 
دقيقته صبـح امروزهـدف گلوله ٣٠و٩ درمجلس شورايمـلی سـاعت  غـالمحسـين دانشـی نمايـنده مـردم آبـادان

  .تروريستها قـرارگرفت
 

 ١٩٧٩ژانويـه٢٩برابربا١٣۵٧ بهـمن ماه٩دوشــنبه
خــتيارنخسـت وزيرامـروزدريک مصاحبه مطبوعاتی بـاحضور خبـرنگاران خارجی وداخلی اعالم کردکه شــاپورب

راه ورود   در و خواهـدشــد؛ باز فرودگـاه مهرآباد تاچنـدساعت ديـگر :گـفت او برای ديدارخمينی به پاريس نميـرود
 .حضـرت آيت اهللا العظمی خميـنی بکشـورمانعـی نيـست

 
 ايـران بعنوان پشتيـبانی ازشـورش خمينی ـرخ مديرکـل سياسـی آفريـقاوآسيا دروزارت امورخارجــهفــريـدون ف

 .سـاواک درايـن وزارتخانه امـروزازسـمت خوداسـتعفاءداد وبعنوان اعتراض به استخدام افراد
 

 مـورد  اسـفند٢۴رميداند امــروزتيمسـارسرلشـگرتقی لطـيفی رئيـس آجودانی ژاندارمری کشــور دراتـومبيل خـود
 تظاهرکنندگان را بدن مجروح او .بشـدت مجروح گرديد بـامشـت ولـگد وچـاقو؛ حمله تظاهرکنندگـان قرارگـرفت و

بـه بيمارسـتان منتقـل  را مردم او از وسپس با وساطت عده ای تـاداخل محوطـه دانشـگاه تهران بهمراه خودکشاندند؛
 .کـردنـد

 
 ١٩٧٩ژانويه٣٠برابربا١٣۵٧ن ماهبهمـ١٠ســه شــنبه
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مطمئن  :رابرگـردن عوامل شاه نهادوگفت روح اهللا خميـنی تقصيرخونريزيهای چندروزگذشته در ايران–راديــولنــدن 
 .بدولت اوخواهدداد را مخالـفت ارتش پايان خواهديافت ودولـت بختيارجای خود اسـت به محض بازگشــت بايـران

 خيابانهای  ديـروز نخسـتين ساعات ظهر تـوالی بارديـگرچهره ناآرامی بخودگـرفـت وازتــهران درچـهارمين روزم
اطراف دانشگاه  درغرب تهران؛ جنوب شهردر دودوآتش غرق شده بود؛ درحاليـکه. دردودوآتش غرق شـد شهر

آتش زدن الستيک  ؛ خطابانها ايجادحريق دروسط سی متری تظاهرکنندگان با و آيزنهاور خيابان اميرآباد؛ تهـران؛
-نرده- باتيرآهنپشـت اين ديوار سـدها وراه بندانهائی ديواری ازشعله ودودايجادکردنــدودر وچوب ووسائل مختلف؛

کشيـده   مشروب فروشی بـه آتـش مغازه ١۵ بيش از دراين خيابانها .زبـاله ايـجادنمودند آجروبشکه هـای-سنگ
 چنـدين -کـاباره دانسينگ شـکوفـه نــو-بابائيـان درخيابان سـازی تهران راشـورشيان بزرگـترين کارخانه آبجـو .شـد

خــانه هـای محلـه  کـارخـانه آبجــوسازی شــمس وچنـدخانه اطراف اين کارخانه  وهمچنين مـغازه درجنوب شهرو 
 .شـهرنـو رابه آتـش کشــيدند

 
 ١٩٧٩ژانويه٣١برابربا١٣۵٧بهمـن ماه١١چــهارشــنبه

  تهران اوايـل ژانويه وارد که از هـويـزر ژنـرا ل:مه پـراودا ارگان حزب کمونيـست شوروی ديروزنوشـتروزنــا
دستورات واشينگتن بخوبی  نظامی ايران برقرارکرده تامطمئن شود روابط نزديکی بافرماندهان شده است؛
 .اجراميشود

 
 کردکه دولت ليبی از رای العام تاکيد امه کويتـیوزيـراطالعاتئ ليــبی محمدبلقاسم الزاوی درمصاحبه ای باروزن

 .ايــران کمـک کـرده اسـت روحی ومقاومت سياسی بانقالب-نظرمـادی
 . تـرک کرد را خود درنـوفل لوشـاتو دقيقه امشـب بوقت پاريـس روح اهللا خمينـی محل اقامت٣٠و١١ســاعت 

 
 ١٩٧٩ فـوريه١برابربا١٣۵٧بهمــن ماه١٢پنجشـــنبه

 .بزمين نشست خميـنی درفرودگاه مهرآباد دقيقه صبــح امـروزهواپيمای ارفرانس حامل روح اهللا٣٠و٩ـتســاعـ
 خبرنگاران خارجــی١٠٠بهمراه بيش از صادق قطب زاده وداريوش فروهر ابراهيم يـزدی-ابوالحسن بنی صدر

لـه کـريم سنجـابی برای عرض درپای پلکان هواپيماهشـت تـن ازاعضای جبهه ملـی ازجم .همراهان خمينی بودند
 .خيرمـقدم برهبرشان ايستاده بودنـد

 
 .درکـف هواپيـماخوابيـده بـود ؛دوپـتو بـا خمينی درتمام فاصله پاريس تاتهران بنـاباظهاريـک خانـم مهمانـدارهواپيما؛

پــاک بازحـق   بـــند های ابـراهيـم بـت شـکن اسالم وای, ای روح خـدا(بـاعنـوان يک دانشجـو  پس ازورودخمينی؛
 .بـه اوخيرمقدم گفـت) وای جـان عـزيـزملـت ايـران

 
ويـران  و اومملکــت رابـه عقـب رانـد؛: گفـت خمينـی درپـاسخ ايـن خيرمقــدم طی سخـنانی به پـادشاه حملـه کرد و

 .رابباد داد کرد وثروت ما
 

  فاصـله در .داشــتند شـعارهای متـعدد حضـور پالکاردهـاو درمسيــراســتقبال ازخميـنی گروهـهای مختاف سـياسی با
 : جبــهه ملـی ايران بچشــم ميخـوردازجملـه شــعارهائی بامضـاء تهران؛ چهاراه پهلـوی تاجلوی دانشگاه

 مقـدم امام خمينی گرامی باد-بــراه خميـنی وبــراه مصـدق دريـک صـف
 

 ...مـوالئـی و -امـامی- ســروری-مقــدمـت گـرامی باد
 
ديـده  پالکاردهائيکه دردسـت داشــتند؛ نقطه ازجمله نزديک دانشـگاه تهران طرفداران حزب توده ايـران بــا  چــند در

 پالکـاردهای سازمان چريکهای فـدائـی .درسـراسرخيابـان بچشــم ميـخورد پـرچم سـازمان مجاهدين خلـق .ميشدند
 .ه ميشـددرچنـدنقـطه ديـد خلــق ايران؛

 
  و بامـروزخالف قانــون تـا بهشــت زهراطی سخنانـی نظام شاهنشاهی ايران را ازابتـدا؛١٧روح اهللا خمينـی درقطـعه

اعـالم  غيـرقـانونی را سـنا و مجلـس شـورا و دولـت بختيـار شـاهنشــاهان پهلـوی؛ حقـوق بشـراعـالم کـردوسلطنــت
 .وقبرسـتانهاراآبـادکرد ـراب کـردشــاه مملکـت راخ :اوگفـت .نمـود

 
شــايـعه مخـالفيــن  پيــروزی خـود؛ وکشـتارنظاميــان را بعـداز .بپيـوندند بـاو خميــنی ازارتشــيان خواسـت؛

 .وبـزودی اقـدام بمعـرفی دولـت ومجلـس خواهدکرد دولـت بختيـارميـزند؛ توی دهـان :وگـفت ا .قلـمدادنمـود
 

درحاليـکه روی صفـحه  ای ايـران؛ پخـش سـرود با ـی ايـران برنامـه ورود خميـنی رامستقيماتلــويـزيـون مل
دقيقه  ۴۵ و ٩ سـاعت ايـن برنـامه در .پخـش کـرد .آزادی ايــران گـرامی بـاد بهـار تلويزيـون نوشـته بود؛

ايـن نظاميـان  .انجـام شـد ويزيــونقطـع برنامـه توسـط نظاميـان مسـتقردرساختمان تل .قطـع شــد بطورناگهانـی
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پخـش ايـن  از شاهنشـاهی؛ سـرود پـادشـاه ايـران و تصــويـر برخـالف دسـتوربختيـاربـه سـبب عـدم پخـش 
 .جـلوگــيری بعــل آوردنــد بــرنـامـه

 
يک  درحـال حاضر :تگـف فرانسـوی لومـوند  رئيـس کانون وکـالی ايـران درمصاحبه ای بـاروزنامـهحســن نــزيـه

 پنـج دفــعه اخيـر کـه درپانـزده روز او .جـديد ايران دردسـت تدويـن است طرح مقـدماتی برای قانون اساسی 
 تـا ومــهدی بازرگـان مامـوريت دارد؛ ســيدمحمود طالقانی ازطـرف کـريم سنجـابی؛ بـاخميـنی مالقات کرده است؛

 حسن نـزيه .ايران اطـالعاتی کسب نمايد اصـول قانـون اساسی جـديد مـورد در درپـاريس راجع بـه نظرات خمينـی
شــرايط الزم برای انجام اين  :داشت اظهار درباره مجازاتـهای بـدنی که بوسـيله قـرآن پيش بيـنی شده است؛

 .د اجراءگردداينصورت قانون باي در کلــيه شـرايط جمع شوند؛ ولی درصورتيـکه .دشواراسـت بســيار مجازاتها
ورودبتـهران  بمجـرد و نيـست؛ اطميــنان کـردکه خمينـی بارفتاربـرخی ازطرفداران متعصب خـودمـوافق نزيـه اظــهار

 .عمليات ورويـه ايـن افرادرامحـکوم خواهدکرد
 

يک   ژنرال و وی يـک اينـکشـوراطالع دادکه دکـــتراســدهمـايـون دبـيرسفارت ايـران درآمريکابوزارت امورخارجه
ايـران روی  به سـبب منازعـه ای که بخاطرآويـزان کـردن عکسـی ازشـاه درسـفارت  مطبوعاتی سـفارت راوابسـته
سـرپرسـت سـفارت ايران  را او آمـريکا؛ اسـدهمايون که وزارت امورخارجه .کنـارکرده است بر ازکـار داده؛

 ديـوارهای سفارت از  را عکسـهای شـاه تا  دسـتورداده اسـت؛ايـران بـه وی وزارت امور خارجـه :گـفت ميشناسد
عکسـهای شاه  و سـرپيچـی کرده؛ دســتور ولـی علی اکبـرطباطبـائی وژنـرال مخاطـب بنام رفيعی ازايــن .بـردارد

 يون بطوراسـدهما :گفت آمريکا  مطبوعاتی ايران در طباطبـائی وابسته علـی اکبر .رامجددا درسفارت نصب کرده اند
 .ولی سفارت هنوزبازاسـت .داده است تعطيل سفارت را دســتور غيــرقانونی؛

 
 ١٩٧٩فوريه٢برابربا١٣۵٧بهمـن ماه١٣جمـــعه
ديـوارخانـه شخصـی بنام فريـدون  از  بــامدادامـروزچـهارمـرد؛مسـلح به مسلسل دسـتی واسلحه کمری۶ســاعـت

زن  کنار  در که را وامنيـــت کشورباالرفتـه وپـس ازورودبه ساختمان او زنـدی کارمـند دون پايه سازمان اطالعات
درمقابل  بـرده و خارج وسپس اورابداخل کوچه ازبسـتر پـدرش اسـتراحت ميکـرده اسـت؛ و مـادر و وسه فرزند

يکهای گـروه چر .ســه گلـولـه بقـتل رسـاندند چشـمان وحشـتزده واشـکباراطفال کوچک وزن ووالدينش بضرب
 .ـهده گــرفتنــدرابعـ توحيدی مسئوليت ايـن جنايـت

 
قسـمتی ازاين اعالميه  در .کـردند چــريکهای فــدائی خلـق ايران بمناسبت ورودخمينی بايران اعالميه ای منتـشر

ت خون گشـ وديـعه اين باز .بـه ميهـن بـازميگردد بـزرگ؛ پيشـوای و آيت اهللا خمينی مبارزعاليقدر :آمده اسـت
گشـت  باز ايـن .ـندشتافت دموکراتيک بـه استقبال ارتش مـزدور و کـه بـا آرمان ايـرانی آزاد سـرخ مردمی  است

 .تجلـی اراده خلـق های زحمتـکش ميـهن ماســت
 

پيـروزی انقالب مسائل سياسی  پس از :روح اهللا خميــنی درمصاحبـه باماهـنامه االقتصـادالعربی چاپ لندن گفت
 .حـل وفصـل خواهـد شــد قتصادی واجتماعی ايران برطبق مقررات اسـال موا
 

 ١٩٧٩ فوريه٣برابربا١٣۵٧بهمـن ماه١۴شـــنبه
 

علـوی واقع درخيابان ايران دريک  ٢ صبـح امـروزروح اهللا خمينی درمحل اقامت خوددرمدرسه شماره٩ســاعـت
طرف اوصادق  دو بهنگام مصاحبه در . شـرکت کردايرانـی وخارجـی خبرنگار٢٠٠مصاحبه مطبوعاتی باشــرکت 

خمينـی دراين مصاحبه  .دبرای ترجمـه سئواالت بزبانهای فرانسه وانگليسی نشسته بودنـ ودکتـريـزدی؛ قطب زاده
خمينی درپاسخ  .رود کنـار بـايد دولـت بختيار وافـزود؛ غيرقانونی اعالم کرد طی سخنانی نظام شاهنشاهی ايران را

مـالقات  :اوگفــت .معرفی خواهدشـد اعضای شورای انقالب تعيين شده اندودولت بزودی  :ت خبرنگاران گفتبسئواال
تمـاس فی  :تماس بارهبـران ارتـش گفت مـورد خمينی در .دهـد کـه اسـتعفاء صورتـی ميـپذيرد؛ در بابختيار را

ارتش ميخواهيم هرچه زودتربمامتصل  از ما .متمـاس حاصـل ميکني بـازهم؛ الجملـه بوده اسـت واگرمقتضی بدانيم
 .شوند

 جواد با استعفاء؛ از روح اهللا خمينی بعد .شـهردارتهران ازمقام خوداستعفــا داد صبــح امـروزجـوادشسـهرستانی؛
 .شهرستانی مالقات وگفتگـوکـرد

 
 ١٩٧٩فـوريه۴برابربا١٣۵٧بهمـن ماه١۵يکشــنبه

اعتراضی به اعالم يک دولت انقالبی  ان خاطرنشان کرد که وی هيچگونــهامــروزشـاپوربختيـارنخست وزيراير
گفته  .دولـت نقـش يک کابينه جانشين وياکابينه سـايه راداشته باشد بشرط آنکه اين ازجانب خمينی نخواهدکرد؛

ـت دولت موق پست نخست وزيری کابينه سايه ازابتکارات مهدی بازرگان است که باحتمال قوی؛ ميشودفرمول
ساعت ٧٢منابـع آگاه گفته است که بازرگان در خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقـل از .اسالمی راعهده دارخواهدبود

 .بـادوتـن ازنظاميان بلندپـايه ديدارکرده اسـت بختيار ودست کم -گذشته باخمينی



 ماندنيها

  برگ 17از  ٩برگ 

 
 کـرد؛ رد ولت بختيـار راوزارت جنـگ د فـريدون جـم که سـه هفته پيش مقــام ارتشبد-خبرگزاری فرانسه–لــندن 

 .بحـران کنونـی ايران راحـل کند مـذهبی وارتـش ميتواند؛ فقط تفاهمی ميان رهبران :ديروزگفت
 

خميـنی برای اعـالم تشـکيل  :فـرانسـه گـفت کــريـم ســنجابی رهبرجبـهه ملی ايـران ديروزدرگفتگوئـی باراديــو
 .زرفتـار ارتـش اسـتآگـاه شـدن ا درانتظـار دولـت موقت خـود؛

 
 بـا رانسبـت باو؛ وفـاداری خود و  بـالباسهای نظامـی درمحـل اقامـت خمينـی حضور يـافتـند-امــروزهـمـافـران
 .ابـرازداشـتند)  گـوش بفـرمان تـوئيـم خميـنی-خميــنی توئيـم مـاهمه سـرباز(خواندن شـعار

 حـقوق وعلـوم سـياسی دانشـگاه تـهران ـن سخنانـی دردانشگاههمــا نــاطق مـورخ واسـتاد دانشـگاه امـروزضم
پــايـه  ازنـان ومـردانی ر واقعيــت اينسـتکه انقـالب ما :اوگـفت .سخــنرانی کـرد نقـش زنان درانقالب اسالمی(درباره

 .ـدنـدگـرداني بــه فـرهـنگ مـا بـاز کـه مفـهوم حمـاسـه ومقـاومت رايکبـارديــگر گـذاری کـردند؛
 

بنی  .تابيطرفـی ارتش راجلـب کند امام خمينی ميکوشد:ابوالحســن بنـی صدرطی مصـاحبه ای باراديوفرانسه گفت
 ارتش داشته اند تماسهائی راکه ميان نمايندگان خمينی و او .ماميخواهيم ازوفاداری ارتش مطمئن شـويـم :صدرگفت

 . دلگرم کننده خواند
 

 ١٩٧٩فـوريه۵برابربا١٣۵٧ بهمـن ماه١۶دوشـــنبه
علــوی تـهران ودريـک کنفـرانس  دقيـقه بعدازظـهرامروزروح اهللا خمينـی درمحل دبيرستان١٧و١٧ســاعـت

مـهدی بازرگـان رابعـنوان نخسـت وزيــر دولـت  خبـرنـگارايرانـی وخارجی؛ مطبوعـاتی باحضـوربيش ازسيصـد
مـن که ايشـان  :اوپـس ازمـعرفی مـهدی بازرگـان گفـت .اسالمـی ايـران معـرفی کـردموقـت حکومـت جمهوری 

ايشـان  .کـرده ام ايــنکار را آدمـی هسـتم که بواسـطه واليتـی که ازطـرف شـارع مقـدس دارم يکـنفر راحـاکم کرده ام
 مخـالـفت .يـک حـکومـت شـرعی اسـت ؛يـک حکـومت عـادی نيـست .وملـت بايد ازاواتباع کند واجـب االتباع اسـت؛
قــيام بـرضـد حـکومـت الـهی وقيـام  حــکومـت؛ قيـام بــرضــد اين .الـفت بـا شــرع اسـتمخـ بـا ايـن حـکومت ؛

 .قيـام عليـه اين حکومت جزای بسياردارد .وقيــام عليـه خـدا کفـراســت برضـدخـداسـت
 

 بـعدازظـهر؛ درحـاليـکه گـاه حرفهايـش ۶ جـانب روح اهللا خمينـی درسـاعت مــهدی بازرگـان پـس ازانتـصاب از
 .ونــه خيـال اســت؛ نـه کابينـه سـايـه کـابينه او :بـه پـرسـش خبرنـگاران پاسـخ دادوگـفت سـبب خنـده حضـارميشـد؛

سالمـی چـه جـورحکـومتی کـه پرسيـد جمـهوری ا خـارجی؛ درپـاسخ به سئوال يک خبرنگـار او .بلکـه جـديسـت
 .ولی حکومت بسيارعالی وخوبيست .تــوضيـح آن طوالنی ا ست :جـواب داد اســت ؟

 
تشکيل يک حکومـت ازطرف خمينی  شـاپوربختيـارنخست وزيرايران پس ازاعالم- خبرگزاری فرانسـه–تــهران 

يک مسئله  تنهابـه حرف زدن اکتفا کنـد؛ اگراو .شـوخی اسـت ميپذيرم تازمانی که دولت بازرگان را ؛الم داشتعا
 .مسئله ديـگری مطرح است امــااگربخواهد دسـت به عملـی بزند؛ اسـت؛

 
نزديکان خمينی درفرانسه وايران  از مجلـه آمريکائی تـايـم گـزارش داد؛ديپلماتهای آمريکائی تماسهائی باتعـدادی

 مخالف  رهبران با توصيـه کرده است؛ ن بـه زيردسـتان خوددرتهرا ويليام سوليوان سفيرآمريکـا .برقرارکرده اند
کـه  خمينی؛ نزديک  مهدی بازرگان يکی ازمشـاوران:مجله تـايم مينويسد .خمينـی تماس برقرارکنند ونزديکـان

حتـما امکـان  آمريکا؛ اسـت که برقراری رابطه با سياستمدارمجـربی است اخيرا بمقامات آمريکائی تاکيد کرده
 .يراسـتپـذ
 

 ٧ جمعا دولـت ايران :نمايندگـان آمريکـاگفت هــارولدبــروان وزيـردفاع آمـريکادرجلـسه کميته روابـط خارجی مجلس
 فروند١۶٠ ايران شـده اوگفت سفارشات لغو .رالــغوکرده است بـه آمريکا خـود؛ دالرازسـفارشات تسليحاتی ميليـارد

نــاوشـکن وتــعدادی  دو  و۴اف  هـواپيمای اکتشافی  فـروند١۶اکـس وآو  فـروند٧ و١۶هـواپيمای جنـگنده اف
 .مـوشـک راشـامل ميـشود

 
 ١٩٧٩فـوريه۶برابربا١٣۵٧بهـمن ماه١٧ســه شــنبه

 بطور دقيـقه صبح امـروز١٠و٩سـاعـت ت وزيـردرشاپوربختيارنخس .مجـلس شــورايملـی امـروزجلسه علـنی داشت
 وبالفاصـله باتاق جـوادسعيـد رئيس مجلـس رفت ومدتی دراتاق دربسته بـاوی جلس آمـدغيرمنتظره باهليکوپتربـه م

 رسـميت جلسه جواد پـس از و درآمد دقيقه بدستوررئيس مجلس زنگ جلسه بصدا٣٠و٩درساعت .بگفتـگوپـرداخت
نحـالل سازمان آنـگاه لوايح اْ :بـايران شـادباش گـفت روح اهللا خمينی را ورود سعيدرئيس مجلس شورايملی 

وبـه مجـلس  ومحـاکمه ومجازات نخست وزيران و وزيران سـابق موردتصويب قرارگرفـت ـوراطالعات وامنيت کش
 .ســنا فرســتاده شــد
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 عشـاير همچنيـن درميان برخـی از دربخش هرسـين وجعفـرآبـاد کـرمانشاه و– خبرگزاری پارس -کـرمانشــاه
 ١٠٠ کالشيـنکف بالمسلـس .انواع تفنـگ وتـپانچه خـريدوفروش ميشـود  کالشـينکفسالحهائی ازقبيـل مسلسلهـائی

 .هـزارتـومان بـفروش ميـرسـد٢٣ تـا١٧بيـن فشــنگ ؛ تيـر
 

تاکليـه وزارتخانـه  دردسـت مطالعه اسـت؛ برنامه هائی : دکتـرابـراهيم يـزدی ازنـزديکان خميـنی امروزگفت-رويــتر
 .کمک کـارکنان آنـها اشــعال شـونـد بــا مـت آميز وهای دولـتی بطورمسال

 
 ١٩٧٩فوريه٧برابربا١٣۵٧بهمن ماه١٨چــهارشــنبه

 دراينـجا که در . شـهرمقدس قم ازهم اکنون کانون جمهوری اسالمی ايـران اسـت–خبــرگزاری فـرانسـه 
کارمندان  .شهرخارج شـده است ازارتـش . مـذهب برقرارميباشد واقع است ؛تسـلط کامـلکيلومتری پايتخت ١۵١

 بـه آتش کشـيده شد؛ که يکبار سينـمای شهر تنـها .بلکه مطيع روحانيون هســتند اطاعـت نميـکنند؛ ازروسای خود
درکوچه های  .اممنـوع اسـت فروش مشـروب وحـتی فروش پپسـی کـول دراينجا .درب های خودرابازنميکند ديـگر

اسـالم گـرويده وجـزو  سال پيـش به يک دانشجوی جوان انگليسی که چند .يـده نميشودبـی حجـابی د شهـرهيـــچ زن
 او .برای خبرنگاران خارجی تشريح کند قـم را مـوجود کفـای ماموريت دارد نظام خود اطرافيان خمينی است؛

 خمـس مال خـود يـرود وکسـی شخصا نزدمـالئی م هر .درآمـد خبری نيسـت اخـذ ماليات بر مـامـور از  ديـگرميگويد
دادگـاههای شـرعی  سـرنوشت سارقـان وجـنايتکاران در کاری انجام نميدهـند و دادگـاههای دولتی ديـگر؛ .راميدهـد

زمان تشکيل اين  از کـه ميکند تاکيد اين جوان اسالم آورده انگليسی؛ .معــلوم ميـشود اسـالم است ؛ که طبق قوانيـن
خبرگزاری  . نـداشته اســتقـم مـوردی برای دادرسـی ب جرمی واقع نشده ودادگاه  شرعیارتـکا دادگـاه جديـد؛

 آيـا اين سيـتم راميـتوان بهميـن سادگی درشهرهای ديگرايران پياده کـرد؟ فرانسه می افزايد
 

ين نظـم اطميـنان بـه آيـنده استقرار ا بعضـی هادراستقرار اين نظم ترديد دارندولی مبلغان وفعاالن جمهوری اسالمی
 .کامل دارنـد

 
 از دادگسـتری که بديدارش رفته بودند؛ امــروزروح اهللا خمينی طی سخـنانی خطاب به عده ای ازقضات ومقـامات

 شـاه  درصورتيـکه برگردانيدن و ايـران اقـدامات قضـائی راشـروع کننـد آنهاخواسـت برای تعقيب ومحاکمه شـاه
 .غيــابا محاکــمه کنند وی را سـرنباشـد؛شـرکت درمحاکمـه مي برای

 
اردشــيرزاهـدی سـفيرايران   وزارت امورخارجه آمريکاامروزاطالع داد که-خبـرگزاری فرانسه-واشــينگتن

سفارت ايران  ٢ شماره واسـد همايون مـرد راتـرک ميکـند؛ فوريه برای هميشه پست خود١٧درآمريـکا ازروز
 .اهـدگـرفـتخـو بعهده را وظايف کاردار

 
اجـتماع کـردندوطـی صدورقطعنـامه ای  عصــرامـروزده هـاهزارنفـرازطـرفداران قانون اساسـی درورزشگاه امجديه

 سال به باالداشـتنـد٣٠درايـن اجتماع که اکثرشـرکت کنندگان اشخاص .داشـتند  اعالم وفاداری خودرابه قانون اساسی
 .دادندبـه طـرفداری ازشـاه ايـران شـعارمـي

 
خيابانـهای شهر زاهدان باحمله مخالفين  تظــاهرات طرفـداران خميـنی به پشــتيبانی ازدولـت موقـت بازرگـان در

 .وعده نامعلومی زخمـی شدند دراين تظاهرات دوتـن کشتـه.مواجه شد
 

طـرف پادگـان هنگـاميکه ب  رضـائيـه؛۶۴صبــح امـروزسـرهنگ بهمـن شـکوری رئيـس آجودانی ستــادلشــگر
 .بضـرب گلـوله ازپـای درآمـد ميرفت؛بوسيـله چندمـوتورسـوار

 
 ١٩٧٩فوريه٨برابربا١٣۵٧بهمـن ماه١٩پنجشــنبه

نخست وزير منتخب خمينی صورت  امــروزتهـران يکبارديگرشـاهدتظاهرات بزرگی بودکه به پشتيبانی ازبازرگان
تـوئـی  خميــنی؛ خميــنی؛ .ود بـرخميـنی ؛سـالم بربـازرگـاندر :شعارهای امروز راه پيمايان عبارت بوداز.گرفت

قـانـون اسسـاسی  .مجـری حکـم قـرآن بـازرگان؛بـازرگان؛ .بـازرگان نخســت وزيـرايـران بازرگان؛ .مجری قـرآن
 :رشـــدد صا بـند ٧  در درپايان راه پيمائی امروزتهران قطعنامه ای .قــانون اساسـی قـرآن آری  شـاه هرگـز؛

 
 .مبارزات تا استقرارجمهوری اسالمی ادامه مييابد-١
 .انتصاب بازرگان ازجانـب خمينی تائيــدميشود-٢
 .اعت خودرا ازبازرگان اعالم کنندازنيروهای نظامی خواسته ميشود؛مراتب اط-٣
 .ن اطـاعت کننـددولــت بازرگـا ودازازهمه کارکنان نخست وزيری ووزارتخانه هاوموسسات دولتی خواسته ميش-۴
 .کنـاره گيـری کننـد ازرئيـس واعضای دولت خواسته ميشود؛-۵
 .ازنمايـندگـان مجلـس شـوراوسـنا خواسـته ميـشود؛اســتعفاءدهنــد-۶



 ماندنيها

  برگ 17از  ١١برگ 

قـانونـی اسـت که به تصـويـب دولـت  قراردادهـائی ازايـن تاريخ تنهـا بـه همـه دولتهای جـهان اعالم ميـشود؛-٧
 .ده باشـدبازرگـان رســي

 
شـد  مالقاتی بين بختياروبازرگان انجام خواهد منــابــع آگــاه امـروزگفتنـد پس ازراه پيمائی بزرگ طرفداران بازرگان

  فرماندهان که اطرافيان بازرگان اظهارعقيده ميکنند .شـرکت خواهند داشـتدرآن  که باالترين مقامهای ارتش نيــز
 مصلحـت مملکت ومصالـح ارتش ؛ گ ارتشتاران اينک باين نتيجه رسيده اند کــهوبويـژه رئيس ستاد بزر نيـروها

 اين منابـع بــه .بختيارنفشـی بيـــطرف درپيش گيـرد دولتهای بازرگان و ايجاب ميکند ارتش درمبارزه قدرت مـيان
اغـی بعنوان رئيس ستادبزرگ عباس قـره ب دراين مذاکرات وتفاهمهای ناشـی ازآن ارتشبـــد :روزنـامه کيـهان گفتنـد

 .ارتشتاران نقش مهمی داشته است
 

کسب تفاهـم ميان بازرگـان وفرماندهـان  مذاکرات جهـت خبـرنگاربی بی سی ازتـهران گزارش ميدهد؛-راديــولــندن
دن بدست آور يکی ازاموری که جـهت بازرگان اهميت دارد؛ .آغازشـده است نظامی که قبال جريان داشـت؛دوبـاره

ظرف دوهفته آينده يک همه  دارنـد خبرنگاران ميگويند رهبران مذهبی ايران قصد .تفاهـم کامل با ارتش اسـت يـک
 .اسالمـی انجام دهـند به جمهوری پرسـی پيـرامون تغييرنظام پادشاهـی؛

 
رای استخدام پنــج گــذشـته قراردادی ب درســال . کارگــروتکنسين بنگالدشـی؛ايران راتـرک کردند١۵٠٠امــروز

 .بيــن دوکشـوربامضـاء رسيــده بـود هزارنفر ازاين افرادبرای کاردرايران
حمـايـت خويش راازتشکيل جمهوری اسالمی  ســرهــنگ معـمرقـذافی رئيـس جمهوری ليبی طی نامه ای به خميــنی

 .درايـران؛ابـرازداشـت
 

 ١٩٧٩فوريه٩برابربا١٣۵٧بهمـن ماه٢٠جمــعـه
اعالم  را بـرنامه دولت مـوقت خود  صبـح امـروزمهدی بازرگان طی مراسمی درمسجددانشگاه تهـران١١ســاعت
 )خميـنی ای امـام( بـاسـرود طـرف ديـگرايــستاده بودند؛ سـمت وزنـان در ايـن مراسم درحاليکه مـردان دريـک .کـرد

دمـوکراسی   و ما اسالم اگـر«:غازکردوگفتپـس ازتـالوت آيـاتی ازقـرآن بازرگان سخنان خودراآ آغـازشـد؛
خواسـته خلــق  خواســته خـدا؛ .کـالم خـدا وخـلق يکـی اسـت باين معناست کـه رامتـرادف وپهلوی هم قرارميدهيم؛

جمــهوری  جمـهوری اسـالمی مـا؛ بنابـرايــن حکومت .خـواسـته خــداســت وخـواسـته خلـق بـاتقــوی؛ اســت؛
 :بـازرگان خطوط اصلـی ووظايف دولـت مـوقت رابشرح زيـراعالم نمـود  . نيــز هســتدمـوکـراتيک

 
 .احــراز وانتـقال قــدرت-١
 ).رفراندوم( ارائــه واثبات حقانيــت-٢
 .احيــاء واداره واصــالح مملکـت-٣
 .انتخابات مجلـس موسسـان وتدوين وتصويب قانون اساسی جديد-۴
             .انتخـــابـات مجـلـس-۵
 .استـعفاءوتحويـل کاربه رئيس جمهور ودولـت رسـمی بعدی-۶
 

خمينی معرفی  تائيـد شـورای انقـالب و اعضای دولـت خودرا؛پـس ازتصـويب:بـازرگـان درايـن مراسـم گـفت
 درگير و نندنميـک بهيـچوجه درسيـاست دخالت آقـايـان امـراء ارتش گفته اند؛ :اودرمـوردارتش گفـت .خواهدکـرد

 .درايــنمورد وجـودنـدارد بنابراين اشکال اساسـی .مـاهم غيـرازايـن نميخواهيم .انقـالب نخواهـندشـد
 

 آزادی  آزادی مطبـوعات واجتمـاعات؛ نظـامی؛ ايـن دولت انحالل حکومـت :بــازرگـان درمـورد دولـت بختيـارگفـت
 امـا .کـه انصـافا خـدمات موثـری بانقالب بوده اســت نـجام داده؛شـاه ازکشـور راا  وروانه کردنزندانيان سياسی

بجای  ايـنها بحـث برسـر اين نيـست؛ .قـرارنميـگيرد کـه چرااعمال ايشان موردتقديـر گلـه وشکايت دارد؛ آقای بختيار
بــازرگان  .ــول نميـباشــدقب کـه مــورد بختيـارمتـوجه مسـئله قانـونی بودن دولـت اوسـت؛ ايـراد ولـی .خـودمحـفوظ

 .هيچ قانونی واالترنيست ميشـود؛ وحــکام شـرع صادر مــراجـع تقلــيد باالتـرازحکـم خـداکـه اززبـان :گفـت
 

نفـرکشـته  چهار ؛هـرسين کـرمانشـاه رويـداد دردرگيــری خونيــنی که ديـروزبيـن شـورشيان ومخالفيـن دربخـش
درگيـری  خانمــرادهرســين ازکسانی بود که بدست شورشيان دراين حادثه بقتل رسـيد .نفرزخمی شـدنـد۵٠وبيش از

خانـه دراين نـاحيه ٢۵ مغازه و٨٠شــدندوبيش از نفرزخمـی٢۵که درنتيجه هرسيـن کرمانشاه امـروزنيزادامه داشـت؛
 .تخريـب گـرديـد

 
بابائيان ومغازه  پاســاژ خـانه هاومغازه ها؛ تســحرگــاه امـروزشورشيان به شـهرگـرگان حمله کـردندوضمن غـار

بـه  راســته زرگـرها وچنـدين مغازه وخـانه رادرنقاط مختلف شهر بجــنوردی؛ پاســاژ های مجاورپاساژدنکـوب؛
که بـه يک زدوخـورد شـش  بـرخاسـتند؛ ماموران شهربانی برای جلوگيـری ازاقـدامات آنهابمقابلـه .آتـش کشيـدند



 ماندنيها

  برگ 17از  ١٢برگ 

 که درشهرهای بود وقايعـی  ايـن واقعـه تکرار .کثيـری منجـرگـرديـد تعــداد رشهروکشته وزخمی شـدنساعته د
 .قــزويـن؛مشــهد؛ وســنندج اتفـاق افــتاد

 
مسلسل  کــه باتفنگـهای بـرنو وام يک و تظاهرکنندگان .امــروزدرفيــروزآباد فارس يک تظاهرات مسلحانه برپاگرديد

 :ـعارميـدادنـــدشـ مسلح بودند؛
 .مسلسل اگرجوابم دهد تانگ؛ توپ؛-خــوشـا اگـرخمينی حـکم جـهادم دهـد

 
حــرکت  ؛دردسـت ديـگرتفـنگ داشـت درپيــشاپيش تظاهرکنندگان آخوندشيخ مکارم رضوانی که دريکدست قـرآن و

 .ميـکرد
 

 اهزارنفـرازطرفـداران قانـون اساسی درده هـ امـروزتظـاهراتی باشـرکت)جبـهه وحــدت ملـی ايـران(بــه همـت 
بـه  .داشــتند درايـن تظـاهـرات شرکـت کننـدگان عکسـهائی ازپـادشاه ايران رابهمراه .ورزشـگاه امجديه برگزارشد

درپايان  .قـطع شـدواتومبيــلهای تظاهرکننـدگان پنچـر گـرديد بـرق اســتاديـوم توسط شـورشيان هنـگام سـخنرانيــها
حملـه شـورشيـان  و هجــوم  شرکت کنندگان مـورد ظـهر ادامـه داشـت؛١٢صـبح تـا٩کــه ازسـاعت مـراسماين 

 .وعـده کثيـری مجـروح شـد قرارگـرفتند؛
 

 ١٩٧٩ ژانويه١٠برابربا١٣۵٧بهمن ماه٢١شـــنبه
 مليونـها بـگوش ميرسيـد؛واقـع درتهران نـو  صــدای تيــرانـدازی وانفـجارکـه ديـشب ازمـرکزآموزش نيروی هوائی

دقيقـه ١۵و٩ حکايت ازايـن داشت که ســاعت خـبرها .اضطـراب وکنجکـاوی فـروبـرد نفرازمـردم تهران رادربيــم و
نيروی  ميان افراد ازتلويزيـون ايران پخش ميشد؛ ديشب بهنگاميکه فيـلم مراسـم ورودخمينی بايران بدستوربختيــار

 خوردمسلحانه خونين منجر  بر لشـگرگـارد مشـاجره سختی پـديدآمـد؛که به يک ـرادواف )طرفدارخمينی(هوائی  
 .ظـهرامروزادامـه داشـت٣٠و١٢که تاساعـت ـرديد؛گـ
 

همـافران نيروی هوائی درب يک اسلحه  صبــح امـروزدرحاليکه درگيری ديشب مرکزآموزش همچنـان ادامـه داشت؛
 وجودراميان شورشــيان توزيـع کردندتابکمک افرادی کـه درداخل پادگـانم خانه مخفی راشکستندوکليه سالحهــای

خودرابه پشـت بامهای خانه های  دقيقه اين افرادمسلـح۴۵و٩درساعت .بـروند بانفـرات لشـگرگـاردميجنـگيدند؛
 .سربازان گاردرابگلــوله بســتند اطراف پادگان رساندندوازروی پشت بامــها

 
  داخل صـدای انفجارهای پی درپی از اشـی ازانفجارسراسرآسمان پادگان رافراگرفته بودوصــبح دودنـ١٠ســاعت

 کيسـه های شنی فراوانی رابرای سنگربندی سايـر صبـح شورشـيان مسلح؛١١ ساعـت .پادگـان مـرتبا شــنيده ميشـد
 سلحه خانه هابد ست شورشيانا . دقيقه پـادگان سقوط کرد٣٠و١٢درســاعـت .خيابانهای تـهران آماده ميــکردند

بطـرف  مسلسـل نصب کرده بودند؛ درحاليـکه برروی اتومبيلـهای خود افــتاد وآنـان بااســلحه های بدسـت آمده؛
 .محله هـای ديگرتـهران حرکـت کردند

 
 روازبـودند؛بـرفرازپـادگان درپـ هليکوپترها خبرگزاريــهاميگويند درطول مدت نبردميان شورشيان وافرادلشگرگارد؛

 برای کمک بافرادداخل پادگان افــرادلشــگرگـارد درجاده تـهران نو کاميـون از١٠ضمنـا .ولی تيـراندازی نميکردند
 .کــه تاپـايان سقوط پادگان دستـوری دريافت نـکردند ـتوربودند؛دسـ درانتظار

 
حضـوريافـت وازتصويب اليحه انحالل  لیدرمجلـس شورايمـ امــروزشـاپوربختيـارپـس ازسقوط پادگـان فرح آبـاد

درايـن جلسـه  .ومجازات نخسـت وزيران ووزيـران سـابق ايـران تشـکر کـرد سازمان اطالعات وامنيت کشوروتعقيـب
برای حفظ دموکراسی وآزادی ديشـب فيلم  دستورداده بـودم :بختيـاردرباره حادثه خونين پادگان فرح آبادگفت

 ميان مخالفين وموافقين والبته يکی ازاطاقهای اين پادگان در .دهــند ادرتلويزيون نشانورودآيت اهللا خمينی ر
مـن دستورداده ام قوای «:بختيارگـفـت .درگيـری بوجودآمـد وکارباالگـرفت ازخـارج پـادگان ميـشد؛ باتحريکاتی که

بلکه بايـدمثل  رابرمـردم بايستيـم؛باخشونـت درب نبايـد البته ما وافـزود انتظامی دورپادگان رامحاصره کنند؛
يـک  بختيــارعکسـی راکه ازرژه نظاميان درمقابل خمينی درمطبوعات چاپ شــده» .برادربآنـهانگاه کنــيم

 ».مــوفق نخـواهـندشــد متزلزل کنند؛ را ما بخواهند قدر اين آقايان هر«:مونتـاژبـچه گـانه نـاميدوگفت
 

 پيروزی ما؛.سـرنوشـت مشترکی دارند ايران وفلسطيــن:باخبرگزاری فرانسه گفتمحــمودطالــقانی درمصاحبـه 
 .وپيروزی آنهاپيروزی ماست پيروزی آنها

 
 دست به تظاهرات گسترده وقـانون اساسـی امــروزگــروه کثيـری ازروسـتائيان اطراف رضـائيه بطرفداری ازپادشاه

 ولی ماموران نظامـی از ات قصدورودبـه شهررضائيـه راداشتند؛ادامـه تظاهر اين تظاهرکنندگان بـرای .ای زدند
 .ورود آنـهابه شـهرجلوگيـری بعمل آوردنـد
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 اکنون ازخـود صـد درصـد وفاداربـود؛ ديــروزنسبت به شـاه ارتـش ايران که تا- خبرگزاری فرانســه-تــهران
  آينده کشوربـاين بستگی خواهدداشـت که ارتـشسرانـجام .چـه نقشـی دارد که دربرابرانقالب اسـالمی ميپـرسـد

مهدی  با قره باغـی  .ميـانه رو است قره باغی يک ژنرال برايـنست که ارتشبد اعتـقاد .بکـدام طرف متـمايل شـود
 سـاله نيروی زمينی انجام شـده۵۶پـادرميانی يک ژنـرال با گــويا ايـن دو؛ واولين تماس بيـن بازرگـان تمـاس دارد؛

 .ه مـردی بسيـارمـذهبی وطرفداربيطرفی سياسی نظاميـان اسـتک
 

اسـت ويکی ازايـن افرادکه غالبـا ازاونامبرده  يـک کـانون سرسـخت دربـطن ارتـش وجودداردکه خواهان حفظ رژيــم
 .نيــروی زميـنی وفـرمانده سابـق گـاردجاويـدان اســت بدره ای فرمانده سپهـبد ميشود؛

 
 فوريـه١١برابربا١٣۵٧ بهمــن ماه٢٢يکشـــــنبه

 .بـه پـادگـانهـای خـود بـازگـردنـد داده شــد؛ بـه نيروهـای نظـامـی دسـتور. بيـطرفـی کـردامــروزارتـش اعالم
اغلــب  .تصـرف شـورشـيان درآمد امــروزپـس ازاعـالم  بيطـرفی ارتـش بسيـاری ازنقاط حساس تهران به

 خيابانهای شـهر در .افــرادمسـلح بچشـم ميخورنـدوروی پشـت بام خانه ها ـدی  شـدهخيابانـهای تهران سنگربن
 غارت شـده اســتفاده  آتشــبارهای از آنـها وخـودروهـای منـهدم شـده ارتـشی ديـده ميشودکه برای  انهدام ــهاکتان

 .شـده است
 

منشعـب وافرادمسلح حـزب تـوده ايـران  فدائــیچريکهای  -چـريکهای فـدائی خلق ايـران -مجـاهـدين خلق ايـران
 يا  و پوشـانده را صـورت خود اکثـرافراديکه مسلسـل وتفنگ بدسـت دارند؛ درنبردهای مسلحانه نقش فعال دارند

 ٣مسلـح بـه ژ افــراد درپشـت آن؛ و درجـلوی دانشـگاه تهران زميـن رابصـورت نـعل اسب کنده اند .کـرده اند سياه
کـه  انبـارمهمات ايـن پادگان رابه آتـش کشيدند)جـی(پـس ازتصـرف پـادگان شورشيـان مسلــح .گرفته اندسنـگر

 .انفجـارايـن مهمات تامدتـها ادامـه داشـت
 

کرده اسـت  ذکـر بختيـاردراستعفای خود .روزازسمت نخست وزيری استعفاءداد٣۶شـاپوربختيارپس ازعصــرامـروز
 صبــح امـروزاعالم کردکـه٧راديـولندن سـاعت .مجبـوربه استعفاء است يـبانی نميکندکه چون ارتـش ازاوپشت

 .بختيـارپـس ازاسـتعفاءخودکشی کرده است
 

 :دريـک نطـق تلويـزيونی گـفت ارتـش؛ امشب پس ازاعالم بيطرفی مــهدی بازرگــان رئيس دولت موقـت خميـنی؛
 شورايعالی ارتش بـه١٣۵٧بهمن ٢٢شنيدن اعالميه مورخ که با ايران؛ومسـلمان  خوشوقتم بديــنوسيله بملت مبارز

ارتـش بـاکمال قـدرت اعالم بيطرفی  دراين تصميـم امـرای .تبـريک بگويـم پيـروزی ديـگری نائل شـده است؛
 ـاتتيمسارقره باغی درمالق رياست ارتـش؛ وتيمسـار .خواستهای ملت کـردند درامـورسياسی وپشتيبـانی ازتمــام

 .همــکاری خودرابـادولـت مـوقت اينجانـب اظـهارنمودنـد حضـوری؛
 

ومسـلسل بـه ساختمان سازمان اطـالعات  امــروزصــدهانفرازشـورشيان مسلـح به چـوب وچماق وکـاردوتفنگ
 نبرد ساعتها مهاجمين پس از .وبامقاومت ماموران اين اداره مواجـه شدند  درشهررشت حمله کردندوامنيـت
آنـهاشـش  .شـدند وموفق به اسارت مامورين اين اداره بابولدزر درب ساختمان ساواک راشکستند؛ مسلحانه

روبـروی ساختمان  جنــازه آنـانـرا بـه درختـان پارک شـهر؛ نفـرازمامورين اسيرشــده راقطعـه قطعـه کـردنـد و
ئی رئيـس سـازمان اطالعات وامنيـت استان گيــالن يـکی ازکشـته شدگـان سرهـنگ لحســا .آويــزان نمـودند سـاواک
 .فجيعی بقتل رسيـد که بطرز بود؛

 
اسـنادومـدارک اين زندان نـزديک به سـه  امــروزغيرنظاميـان مسـلح به زنـدان قصـرحمله کردندوضمن غـارت

 عبـاس آبـاد؛ پادگـان ه افسـران؛باشـگا سـتادارتـش؛ زنـدان اويـن ؛پادگـان جمشيديـه؛ .هزارنفرزندانـی راآزادکـردند
 ضمنـاباغشـاه؛ .مسلـح تصـرف وغارت گـرديد  باحمله اين افـرادپـادگـان عشـرت آباد ومجلـس شورايملی

پـادگـان جمشــيديه  کـالج وميـدان سـپه وخيابان شـهبــازوه را قـرارگاههای پـليس درچهـار ژانـدارمـری شـاهپـور
 .يابان سپه به آتش کشيـده شدودبيرستان نظام واقع درخ

 
  شهربانی مرکز کميتـه مشترک ضدخرابکاری و به ساختمـانظـهرامـروز١٢هــزاران نفـرازشـورشيان مسـلح سـاعت

 ازبام ساختمانهای اطراف به شهربانـی و دورشـهربانی رامحاصره کرده بودند؛ شورشيان تمــام .حمله کردند
 پس  شهربـانی مـرکز .بـودنـد  زره پـوش ومساسلهای سنگين نيزمسلـحشـورشيان به .تيرانـدازی ميکردند

 . درآمـد ازچهارساعـت مقاومت بتصرف شـورشيان
 

تـن ١۴٠وبـه  رضـاشـاه رامحـاصره کـردند؛ بــعدازظـهرامـروزهزاران نفرازشـورشيان مسلح آرامـگاه٢ازســاعت
کـرده  نظاميـان ازتسليم شدن خودداری .ه تسليـم شونداخطارکـردند ک نظاميان مستقردرآرامگـاه بـابلنـدگـو
کشته  مسـلحانه و وخـورد زد ساعت۶آرامـگاه رضاشـاه پس از .وباشـورشيان بمقابـله پرداختـند
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اثاثيـه  و فرشـها و آمـد؛ آنـهابـه تصرف شـورشيان در از نفـرازنظاميان ومجروح شدن عده نامعلومی٢۶شدن
 .رت گــرديدآن غـا گـرانبهای مــوزه

 
 ١٩٧٩فوريه١٢برابربا١٣۵٧بهمــن ماه٢٣دوشــنبه

 .قتـل اوروشـن نيـست چگونگی .ســپهبدعبدالعلـی بـدره ای فرمانـده نيروی زمينی امروزکشته شد
 

درمنـطقه دزفـول کشــته  ســقوط هليـکوپتر احضارشـده خوزسـتـان در امــروزســپهبدبـقراط جعفـريان اسـتاندار
 .شــد

 
 به  همچـنان :خارجی گـفت يـک خبرنگار رپاسخ به ســئوال د ودستگيرشدگان اسـت؛ ــپهبدمهدی رحيــمی که جزس

ايـران  تازمانيـکه پادشــاه زنـدگی خودبه شاهنشاهی ايران سوگند خورده است؛ در پـادشاه ايران وفاداراست وچـون
 .توفاداری اوهمچـنان ادامـه خواهدداشـ وجودداشـته باشـد؛

 
 سپهبد اميرحسين ربيعی؛ نيک پـی؛ غالمرضـا منصورروحانی؛ شيخ االسالم زاده؛ منوچهرآزمون؛ اميرعباس هويدا؛
اداره کنندگان اين  .جلـسه سـئوال وجواب مطبوعاتی شرکت داده شدند وسرتيپ آيت محققی دريک سرلشگرناجی؛

ازندانی  شاه شمار :کـه پرسـيد سخ سئوال خبرنگاریدرپا دراين مصاحبه اميرعباس هويدا .ابراهيم يزدی بـود جلسه
مـن  .سيـستم را :پاسخ داد مقصرميـدانيد؟ را چه کسـی  ـروزشـده؛پي امروزکـه انقـالب .کردتاخودش رانجات دهد

وهيـچ سـربازويـانگهبانی  بازداشتگاه تنهابـودم  در هم امروز قانون حکومت نظامی توقيف شدم و ۵ مـاده طبـق
  ماه پيش ازکشور۶ايـن امکان برايـم بودکه .وخـودم باينجـاآمـدم گـرفتم؛ اماتصميـم . بتواندجلـوی مـرابگيـردنبودکه

روحـانی وزيرسابق  مصاحبـه منصور دراين .جـوابـگو باشــم اتهامـی دارم؛ اگـر ولـی ايستادم تا خارج شـوم؛
سپـهبـد  اشاره به آمـاروارقام ازخدمات خودبايران دفاع کردوبا رابشــدت رد کـرد انهـدام کشـاورزی کشاورزی اتهام؛

بختيـارميگفت ازطريق قانون اساسی اعالم جمهوری ميکنم  :اميرحسين ربيعی درباره علت اعالم بيطرفی ارتش گفت
 يـکی بود؛ باينجهت چون هدف هردوآنها .ازطـريق رای مستقيـم اعالم جمهوری ميکنم بازرگان ميگفت و

رحيمی وسپهبدربيعی  سپهبد درمصاحبـه مذکور .واعالم بيطرفی کرديـم يـم که نبايدخونـريزی بشود؛مافـکرکرد
مـردم  کشتار دستور سی بی اس آمريکارامبنی براينکه پادشاه ايران قبل ازترک کشور ادعای شبکه تلويزيــونــی

 .پادشـاه دريافـت نداشـته اند دسـتوراتی از نمودندکه هرگزچنين تاکيد و تکذيب کردند رابفرماندهان نظامی داده است؛
 .سـرپـرسـت راديـوتلويـزيـون ايـران شــد امــروزصـادق قطــب زاده بعــنوان اوليـن انتصاب مهدی بازرگان؛

 
نخسـت وزيری رفت ورسـما شروع  دقيقه بعدازظـهرامروزمهدی بازرگان به محـل ساختمـان٢٠و٢سـاعت در

 مهندس هاشم صباغيان رابعنوان معاون نخست وزيـر کارکنان نخست وزيری؛ مع کوچکی ازبازرگان درج .بکارکـرد
مهندس عباس اميرانتظام  انقـالب و ابراهيم يـزدی رابعنوان معاون نخست وزيردرامـور امـورانتقال قـدرت؛ در

 .معرفـی نمـود رابعنوان سرپرست نخست وزيری بآنـان
 

ريـاست کـل سـتادارتـش جمهوری اسالمـی  ـگرمحـمدولـی قره نی به سمـتامـروزازسـوی مهدی بازرگان سرلش
 .منصـوب شـد

 
جمهوری اسـالمی رابرسـميت  ليـبی رژيــم و مـوريتانی سـوريه؛ پاکسـتان؛ امــروزکشـورهای شـوروی؛

ئيس جمهوری کارتـرر. کشوری بودکه اين رژيـم رابرسميت شناخت پاکستان برهبری ضياءالحق اولـــين.شناختند
آن همـکاری نزديـکی داشـته  بـا وتالش خواهد کـرد ؛اعالم کـردکه آمريکابادولـت جديدايـران درتـماس است آمريکـا
 .باشـد

 
نـظامی اين سـازمان پيــروزی انقالب  يـاسـرعـرفـات رهبـرسازمان آزاديبخش فلسطين وزهيرمحسن رئيس بخش

 .اسـالمی رابه خمينی تبريک گفتند
 
 ١٩٧٩فوريه١٣برابربا١٣۵٧بهمـن ماه٢۴ـه شــنبهسـ

بيطرفی ارتش يعنی ( مقالـه ای تحـت عنوان طـی) معروف به ساخاروف قزوينی(امــروزعلی اصغــرحاج سـيدجوادی
 نهادهاوبنيـادهای فاسدوفسادبرانگيزرژيم استبدادی بايدقاطعانــه :کيهان نوشـت درباره ارتشيان درروزنـامه )چه؟

بيــرحمی انقـالبـی درهـم  با بـايد عنـاصر وهرگـونه فريـبکاری وتظاهربـه تسليم ازسـوی ايـن .ـده شـوددرهم کوبي
 .شــوند برای هميــشه ازصحنـه حيـات مـردم ايـران زدوده  ايـن افرادبـايـد .کوبيـده شود

 
 .ورشيـان بقــتل رسـيدندبـدسـت شـ تـن ازمـاموران شهربانی١٧)تبريز(درجــريان تصـرف شهربانی آذرشـهر

تصميـم گرفت تااطالع ثانوی همه مرزهای  دولــت بـازرکـان برای جـلوگيـری ازخـروج مقامات رژيم شاهنشاهـی
 .کشــوربسـته شـود
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آنـکه بمحـل اقامت روح اهللا خمينی  پس از آمـريکائی که بوسيله شورشيان درتهران بازداشت شده بودند؛۵٠حــدود
 .بازداشت شدگان بـود جـزو سـتاره درميـان آنهاسـت؛٣کـه يک ژنـرال ژنرال آمريکائی٣.آزادگرديدند آورده شدند؛
 آمريکابسوی مناسبات  :امـروزگفت آمـريکا هارديـنگ کارترسخنگوی وزارت خارجــه-آسـوشيتدپـرس-واشــينگتن

 :اوگفت ای شـاه ايران پيش بينی نمی نمايدوهيچگونه آينده سياسی بر بـرميدارد؛ مستحکم بارهبران تازه ايران گـا م
 .درسـطوح مختلف بارهبران تازه ايران درتماس هسـتيم ما
 

 نفـر ٢٠٠ و تظاهـرات ميکردند؛ )قـروه( ر دهـزارنفرازکسانيکه درحمايت ازحکومت اسالمـی٨صــبح امــروزميـان
صــدهاتـن  کشــتـه و نفر که طـی آن دهـها ؛بـرخوردمسـلحانه خونينـی بوجـودآمـد ازدراويـش شيخ هادی هاشمـــی

ازشـهرهای همدان وســنندج کمک  کثـرت نفـرات؛ طرفداران حکومت اسالمی عليرغـم .زخـمی درپـی داشـت
تـن ٣٨ وخوردوکشتن خـانقاه ايـن دراويـش رامحاصره وپس ازچندساعت زد کمـکی؛ وبياری افراد خواسـتند

شورشـيان  .شـدند  بفـرار مـوفق نفـرات او شيخ هادی هاشمی وعـده ای از .دندخانـقاه راتصـرف کر ازدراويـش؛
 .خـانقاه رابـآتـش کشــيدند

 
 ١٩٧٩فوريه١۴برابربا١٣۵٧بهمن ماه٢۵چــهارشــنبه

 :تـن ازاعضای کابينه خودرابشرح زيرمعرفی کرد٧مهدی بازرگــان امـروز
  کـريـم سنــجابی وزيــرامورخــارجه-١
 ـدرحاج سـيدجوادی وزيرکشـور احمـدص-٢
  داريـوش فـروهـروزيرکارواموراجتماعـی-٣
  مصطـفی کتيرائی وزيرمسکن وشــهرسازی-۴
  کــاظم ســامی وزيــر بهــداری-۵
 وزيرمشاوردرامورسازمان برنامه وبودجه علـی اکبـرمعيـن فـر -۶
  يـوسف طاهـری قزويـنی وزيـر راه وتـرابری-٧

محـافظ نخسـت وزيـری منصـوب  گـارد محـافظ دولت مصـدق به سمت فرمانده ـناه فرمانـده گـاردضمـنا ايـرج داورپ
 .گــرديد
به پرسشهای خبرنگاران  صالح خو مسئول ارتباط دولت موقت بامطبوعات پس ازمعرفی اعضای دولت؛قاسم دکتر

ولی درموردمحل   کرد؛ ربـی اطالعـیدستگيری بختيـاراظها اودراين مصاحبــه ازنحــوه.داخلی وخارجی پاسخ داد
 .فـاش سـازد مـوضوع رانميــتواند اين :نگهداری اوگفت

 
گـروه  .رسيـدوبقتـل  شــورشيان ربوده شـد سـرهنــگ سعيـدعـين القضاتی معاون ساواک همـدان تـوسط-همـــدان

انقــالبی  الم نمودکه اين نظامی رااعداموطـی اعالميـه ای اع .مسئوليـت ايـن جنـايت رابعهده گــرفت توحيدی جـديد؛
 .کـرده اسـت

 
وغارت سالحها واسنادومدارک به مقراين  هزاران نفــرازشورشيان برای تصرف شهربانی تويسرکان -تـويــسرکــان

رئيــس  ده مامـورشهربانی ؛سـرهنــگ احمـدضـيائی کوهی سرخه ای؛ وپس ازکشتــن شهربانی حمله کردند؛
شــورشــيان مسـلح به شـهربانی اردبيـل  .دستگيروسرش ازتـن جداکردند کـه دســتورمقاومت داده بود؛شـهربانی را
 .بقتـل رساندند  را ماموران از  نفر١٠محل شهربانـی راتصرف کرده و مسلحانـه؛ وپـس اززدوخورد حمله کردند

درخـيابان تخـت  حـوطه سـفارت آمـريکاواردم دقيـقه صبــح امـروزيک گـروه مسـلح ازشورشــيان٣٠و٩ســاعـت  
حمـله کنندگان  تعـداد از هنـــوز  .تيــراندازی شـديدی درايـن سفارت شـروع گــرديد جمشيـدشدند وبدنبــال آن

 .وچگونگی ايـن حمله اطـالع دقيقی دردست نيسـت
 

شده  اران دريـائی گـاردسفارت اسيـرازتفنگــد نفـر٢٠ آمـريکائی ازجمله٧٠ امــروزاعالم شـدکه–آســوشيــتدپـرس 
 .درتهران احتماالجـزودستگيرشدگان است ويليام سوليوان سفيرآمريکا .اند
 

امنيـت  در پــدرش زنـده اسـت و اعالم کـرد؛ شـاپوربختيــاردرمصاحبه باراديوفرانســه فــرزند امــروز بــامــداد
پــدرش زنـدانـی  :گفـت او .يـک گفتـگوی تلفـنی انـجام داده است دپـدرخو شـب گـذشـته با اواضافه کـرد .بسـرميـبرد

بابازرگـان  مناسـبات پـدرش  پسـربختيار درمـورد .اســت بلـکه بداليـل امنيـتی تحت مـراقبت قرارگرفته نشـده؛
وی درپـايان  .ميشــناسند را سـال است کـه يـکديــگر٢٠دوســتان خيلـی نزديـکند ومدت  ايـن دو؛ يـادآورشدکـه

 .مصـاحبه افزودکه اميدواراسـت بازرگان پـدرش راحفــظ کنــد
 

دادگـاه  در مقـامات رژيـم استبدادی بايد امــروزسـيدکاظم شريعتمـداری طی اعالميه ای که صادرنمود؛اعالم کـرد
 عدالت اسالمی محاکمــه شـوند

. 
 ١٩٧٩ژانويه١۵برابربا١٣۵٧بهمـن ماه٢۶پنجشــنبه



 ماندنيها

  برگ 17از  ١٦برگ 

 سـرلشـگر ـاجی و نضـا سـرلـشگر دقيقه امشـب ارتشـبدنعمت اهللا نصيری؛سپهبدمهدی رحيمی۴۵و١١تســاعـ
 . بعـنوان اولين محکوميـن دادگاههای انقـالب اسالمی بـه جوخـه اعـدام سـپرده شـدند خسـروداد منـوچـهر

 
حـکم اعدام  .ـاعت بطول انجـاميدده س  علـوی تشکيل شد وحدود٢جلســه دادگاه اسالمی درمحل دبيرسـتان شماره 

شــده  فيلمی تهيـه جـريان محاکـمه واعدام اين امراء از .روح اهللا خميـنی رســيد پيش ازاعـدام به تائيـد ايـن امـراء؛
فی االرض شــناخت  بملـت ايـران مفســد دادگـاه اسالمی ايـن نظاميان راباتـهام شکنجـه وکشتاروخيانت .است

ســپهبد  . محکوم نموده استبمرگ ومصادره امـوال ومقررات اسالمـی آنانرا که براساس موازينواعـدام نمود
دســتورعـدم مقاومـت بمامورين مسـتقردرمـرکزشهربانی  مـهدی رحيــمی لحظاتـی قـبل ازاعـدام درمـوردعلـت صدور

قره باغـی کسـب تکليـف  ی ازارتشــبدقبـل ازاعالم دسـتورعدم مقاومـت تلفن :به خبرنگـاران گفـت ودستگيری خود
 .نمـوده اسـت

 
 ١٩٧٩فوريه١۶برابربا١٣۵٧بهمـن ماه٢٧جمـــعه

مـراکش راهـی محل اقـامت تـازه خود در ربـاط  پـادشـاه ايـران؛همـراه شهبانـوصبـح امروزازجنوب-آســوشــيتدپرس
 . خواهـندکـردپـادشـاه ايـران درکـاخ دارالســعد اقـامت .پـايتخـت مراکش شدند

 
ازطــرف رئيـس ســتادارتش جمهـوری اسالمی سرهنگ احـمد مـدنی به سـمت فرمانـده نيروی دريــائی جمهوری 

 تاربعنوان رئيس ژاندارمریبعنوان رئيس شــهربانی وسـرهنگ عزت اهللا مم سرهنگ ناصرمجلـلی اسالمی؛
 .وعضـوجبهه ملی ايـران ميباشــند ان دکترمصدقاين نظاميـان ازطرفدار .جمهوری اسالمـی منصـوب گـرديدند

 
 ١٩٧٩فوريه١٧برابربا١٣۵٧بهمن ماه٢٨شـــنبه

ارتـش شاهنشآهی  اعــدام چـهارتـن ازامـراء ينــیمرهبــران سـازمان مجــاهدين خلق ايران درپـيامی به روح اهللا خ
ايــن  از نفـر رو قصـاص تااعـدام آخـرينايران راتبريک گفتنــد وازخميــنی خواستندکه به گفتـه قـرآن ودرگــ

 .عـناصرضــدانقـالبی بـازنايســتند
 

ووزيـرنيرودرکابينه ازهاری  ,ارتـش ســپهبدايــرج مـقدم معاون ارتشــبدطوفانـيان ورئيس مهمات ســازی
 که بجايادداشتی  در خودراوی علت خودکشی  .درشــقيقه خودکشـی کرد صبـح امـروزباشليک گلـوله٧سـاعت
 .غيــرقابل تحمـل بودن زنـدگی برای اودرايـن دوران ذکـر کرده اسـت گذاشته

 
 بالفاصـله  بعدازظـهرامـروزواردتهران شـد و  دقيقـه٣٠و۶يــاسـرعرفات رهبـرسازمان آزاديبخش فلسطين ســاعـت 

ايـن  م يزدی وهانی الحسـن درابراهي .وگفتگوی اين دو يکسـاعت ونيم بطول انجاميد مالقات .بديــدارخمينی رفت
  .مالقات حضـورداشــتند

 
برســميت  کــه آمريـکارژيـم تازه ايران را ديـروزرســما درواشينگتن اعالم شد -خبرگــزاری فرانسـه -واشــينگتن

 .شناختـه اسـت
 

 ١٩٧٩فوريه١٨برابربا١٣۵٧بهمن ماه ٢٩يکــشنبه
 سـيد باهنـر؛ جـواد محمـد .اعـالم کـرد را خود اربيانيه ای موجـوديـتحــزب جمــهوری اسالمی ايران امــروزباانتش

بيانيـه را  ســيدعبـدالکريـم موسوی اردبيلی واکبرهاشمی رفسنجانی ايـن بهشــتی؛ علـی خامنـه ای؛ سـيدمحمد
 .امضـاءکرده انـد

 
  ســته وبيــمارند وبشـدت باستراحتخ افسرده و ـبرنـد؛پـادشـاه ايـران که اکنون در رباط پايتخت مراکـش بسرمي

انگلسـتان  اسپانيـا؛ فرانسـه؛ کشـور چـهار .دارند قصــد ترک مراکـش را پادشـاه گفته ميـشود؛ .نيـاز دارند
قـادربـه دادن اجـازه ورود بـايشان  کننـد؛ تضمين وســويـس اعالم کـردند که چون نميـتوانند امنيـت پادشاه ايران را

 .نيســتند
 

  بررسـی وکـاوش برای کشـف زندانی ازشــش روزپيـش تاکنـون دهـهانفرمهنـدس ونقشه بردارومتخصص سرگرم
 اين افـراد .شکنجـه گـاه هزاران تـن ازافـرادملـت بوده است زنـدان اويـن؛ هستند که گفـته ميشود درزيـرزميـن

 .رده انـدی درراه کشـف اين زندان زيرزميــنی بدست نياوتـاکنون تـوفيق
 

 : ازاين عده عبارتند . وزيـرجديدکابينه خودرامعرفـی کرد۶مهدی بازرگـان امشـب
  دکتـريداهللا سحابی وزيـرمشاوردرطرحهای انقالب-١
  علـی اردالن وزيـردارائـی واموراقتصـادی-٢
  اسـداله مبشـری وزيـردادگسـتری-٣
  مهنـدس عباس تـاج وزيـرنيــرو-۴



 ماندنيها

  برگ 17از  ١٧برگ 

 يـزدی وزيـرکشاورزی دکتـرعليمحمد ا-۵
  دکتـررضـاصـدروزيـربازرگـانی-۶
 

  روزنامه ايران وشـوروی به خبرنگار ســيد محمـودطالقانـی امـروزدريک مصاحبه مطبوعاتی درزمينه روابـط
 کشوری بآن معنا استعمــاری ماميدانيـم که روســيه مانندغربيـها؛ :گفــت پراودا ارگان حزب کمونيست  شـوروی

 بامرزمشترک شــوروی همسايـه ما وعقيده شان نيزمخالف استعماراسـت وضمناچون عمارطلب هـم نيست؛واســت
 .وحســنه بااينکشــورهســتيم ماخواهان روابط نزديک طوالنـی ميباشد؛

 
 ١٩٧٩ژانويه١٩بهمن ماه برابربا٣٠دوشــنبـه
توسط  اختـمان شيروخورشــيدسرخ؛س محمـدعلی کاظـمی ماموراطالعـات شهربـانی خمين درجـلوی–خمــين 

 .ايــران بقــتل رســيد اعضــای سازمان مجاهدين خلــق
 

 احمد حبيـب قصـاب و علـی نجف آبادی؛ اســتواريکم جمشـيدی وپسـرش؛استوارجوادربيعی؛محمـد-نجـف آبــاد
 .مسـلح درايـن شـهربقتـل رســيد مامورشهربانی توسط افراد طـاهری

 
ايـن وزارتخـانه :بخبـرنگـاران گفت امـروز متيـان سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اســالمیدکتــراحمدسـال

 .خـود برای اسـتردادپادشـاه ايـران ادامـه خواهـدداد باتمـام امکانات بکوششـهای
های وابراهيـم يـزدی درحاليـکه چريک يــاسـرعـرفات رهبرجبهه آزاديبخش فلسطيـن امـروزبهمراه احمدخمينی

 درمحل دفترنمايندگـی ازآنـها محافظـت ميکردند؛ خـلق وفـدائيــان خلـق؛ فلسطينی وچريکهای سازمان مجاهدين
 .فلســطين رادرايــن محـل افـــتتاح کـردند دفتـرجبهـه آزاديبخــش و اســرائيـل درخيـابان کـاخ حضــوريافتـند

 
 
 

 بر گرفته از روزنامه های جمع آوری شده سال 
  و کتاب مطبوعات بکوشش شهرام جاويد پور١٣۵٧


