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 ١٩٧٩نوامبر٢٢برابربا١٣۵٨ آذرماه١پنجشـــنبه
ماره  ـالعيه ش ام  (۴۵اطـ روخط ام سلمان پي شجويان م ـامی   )دان ه نظ ال حمل ه بااحتم دررابط

شرشـد  ايران امروزمنت ورت       .آمريکاب د درص ااعالم کردن فارت آمريک دگان س غال کنن ه اش ن اطالعي دراي
دهای ن   ه تهدي ساس اينک اختمان       اح شــت وس د ک ه گروگانهاراخواهن ی داردکلي ه واقع امی آمريکاجنب ظ

 .سفارت اينکشوررامنفجرخواهندکــرد
ـه         ـد ک وداعالم کردن ه خ شمين اطالعي شارچهل وش ادرتهران باانت فارت آمريک دگان س غال کنن ـن ۵اش ت

ا ائی سفارت آمريک ای غيرآمريک ر ١( ازگروگانه وبی ١ -بنگالدشی نف ره جن ـر ٢ نفرک ی نف   فيليپين
 .کرده اند راآزاد )پاکستانی نفـر ١ و
 

 ١٩٧٩نوامبر٢٣برابربا١٣۵٨ آذرماه٢جمـــعــه
ونی ـکه تلويزي ـی(بــاربـاراوالتــرزخبرنگـارشب ی س ـورنل )ای ب ـتان ک آمريکادربيمارس

ـرد     صاحبه ک ران م ـاه اي هرنيويورک باپادش ان      .درش ه اززم ـت ک ار اس ـرزاولين خبرنگ انم والت خ
ـد  ورودپاد صاحبه کنـ شان م ت باايـ سـته اس ورک توان ه نيوي ـران ب اه اي انم   .ش ه خ صاحبه ب ـن م دراي

ـرز؛ شــد      بارباراوالت شان داده ن ـدای ايـ ـاضبط ص ران و ي اه اي ـلمبرداری ازپادش ازه في اه  .اج پادش
د  صاحبه گفتن ن م ـدواربودند؛  ”:دراي ـردندکه امي ـرک ک ـروايران را ت شان   ازآن ـروج اي خ

  ”.خونريـزی های بيشـتر درايـران جلوگيـری شـودازکشـوراز
ضت        ـالب ورهبـرنه ضوشورای انق المی وع ت اس ت موق ابق دول ست وزيرس ـان نخ ـدی بازرگـ مهـ

ران     اد؛ازمردم اي سينيـه ارش خنانی درح ـی س ـ آزادی ايران؛امـروزط ی   خواس انون اساس ه ق ت ب
 .جمهوری اسالمی مصوب مجلس خبرگان رای مثبت بدهند

 
 ١٩٧٩نوامبر٢۴برابربا١٣۵٨ آذرماه٣ــهشنبــ

ه       شـاريک اطالعي ران باانت ـق اي ـن خل ـان مجـاهدي ه   ســـازم ـه هم ـامی ب سياسـی؛نظ
اش     ـاده ب ـا بـايران؛آم الی آمريکـ ه احتم ـه باحمل ود؛برای مقابلـ ضاوهواداران خ واحـدها؛اع

ی قرا        ـته جمع ـت دسـ ـورد حـفاظــ سـتی م ه باي زی راک ـرين مراک ـن  دادومهمت شرح زيــرتعيي رگيـرند؛ب
 .نمـود
ـنی  -١ ـرروح اهللا خميـ ـی    -٢مقـ ـته جمع ـباط دس ـل ارت ات ووسائ ـون مطبوع -٣مراکـزراديـووتلـويزي

 . فرودگاهها؛ بنــادر؛راه آهــن ومراکزارتباطـی-۴منـابع انـرژی ومراکـزبرق وسـيلوها
روی ز    ـده ني ـی فرمان ـيپ فـالح يخ س   سرت المی وش وری اس ـنی جمه شی  مي ـم مرعــ يدکاظـ

ـن           ه ت ـفن ب ه کـ ايران درحاليک امی آمريکاب ه باتجاوزنظ رای مقابل ادگی ب وراعالم آم بمنظ
 . داشـتند؛دريکی ازحسيـنيه های جنوب شهرتهران سخنرانی کردند

ـهران ه        -تـ ـق ب ـه متعل ـف آبـادک ـه يـوس ـنهای منطقــ ه زمي ـگ ب ـل وکلن ـروزعده ای زن ومـردبابي  ام
ردم ودارای  ند م ـت ميباش ســيم    , سـندمالکي ان خود؛تق ـط مي شـيدن خ ـن هارابـاک ه ورشدندوزمي حمل

 .کـردند
  ســحرگاه امـروزحسـين حسـين زاده وماشاءاهللا رئوف باتــهام -مشـــهد

 .بـه فحشـاکشـاندن دختـران درمشــهد تيـرباران شــدند
ـکادرتهران فارت آمريـ ـغالگران س رو(اشـ سلمان پي شجويان م امدان ش) خط ام ين  بام دوازدهم

شاگرانه  ـه اف ود اعالميـ شرکردند  خ ـد    .رامنت ات محم ندی ازمالق ه س ن اعالمي ـس   دراي شش رئي درخ
 . درج گرديده است  سفارت آمريکا مامورين با جامعه معلمان؛

 
 ١٩٧٩نوامبر٢۵برابربا١٣۵٨ آذرماه۴يکشنبــــه

ـی   ـمد مـدن ـگ احـ ائی جمه   ســـرهن روی دري ده ني ک    فرمان ـتان دري ـی و اسـتاندارخوزسـ وری اسـالم
 مصاحــبه مطبوعـاتی تهديدهای نظامی آمريکـا  

ـت       د وگفـ ـی نامي ـلوف سياس ـک ب رای آزادی گـروگانها؛ي ـنی   :راب ـام خميـ ـانطوريکه ام هم
ـدان        ـگ ودن ـه آمريکا؛باچنـ ورت حمل ستيم ودرص اوم ه ـد؛ماسخت ومق ـرموده ان ـرانقالب ف رهب

 .ميـکنيـمازخـوددفـاع 
ـون       ـدوم قان ـالل دررفرانـ ـونه اخ شاراعالميه ای هرگ ی انت ران ط ـق اي ـن خل ـازمان مجاهدي سـ

 .اسـاسی جمهوری اسالمی رامحکــوم کـرد
ـن ـن      -راديــوکلـ ت وصدهانفرازساکنيـ ده اس ته ش گ بمورداجراگذاش ررات دوران جن ـکه مق  درمـ

ای خـ      ه ه ـه خان ه تخلي سجدالحرام مجبورب راف م د اط ـده ان وی    .ـود شـ ه ازس ن منطق امی اي تم



ت    ره اس ستان درمحاص ای عرب ان      .نيروه سجدالحرام زدوخوردمي ل م ک درداخ ل ديپلماتي ـه محاف بگفت
 مهاجمين ونيروهای دولتـی

 .ادامــه دارد
ازمان    ـخ زاده درس ضويـت فيـروزشيـ اط باع ران درارتب وده اي ـزب ت ـان ح ـردم ارگ ـامه م روزنــ

ت ک   ات وامني ه      :شـورنوشـتاطالع الم ميداردک ران اع وده اي زب ت زی ح ه مرک ه کميت دبيرخان
دکه  ران ميباش وده اي ضوحزب ت يخ زاده ع ای  فيروزش ام ماموريته زب ودرانج ـوراين ح بدستـ

 .محوله؛به ساواک رخنه کرده ودرايـن رابـطه خدمات مـوثری به حزب توده ايـران نموده اسـت
ه ران ک ـاک ته ـران انبـارتــري ستنکــارگ ـپلم ه وق دي ـپلم وف را دي ـکه  ـــد اکث ـوءاستفاده هائي ـدنبال س ب

ـار   ت ازکـ ـرفته است؛دس ورت گ ـن انبارص د  دراي صــاب کردن د؛  .کشيـدندواعت ارگران گفتن ن ک  اي
تی  ن انبارباهمدس ت اي اموران حفاظ درول   م اک وکاغذبان ول تري ـادی ل ه مقدارزي ی ديگرروزان اشخاص

 .بفـروش ميـرساننـد را آنها و ميـکنند راازانبارخــارج
 

 ١٩٧٩نوامبر٢۶برابربا١٣۵٨ آذرماه۵دوشــــنبه
ـه    وان خبرنگارروزنام ـوی بعن ـرنواب صفـ ـواب صفــوی؛دخت ـاطمه نـ صاحبه   فـ رای م ـهان ب کيـ

سيـنی    دين ح يخ عزال ت وباش تان رف ه کردس ران اکراد؛ب ـانی    باس الل طالب ـملو وج ـمن قاس وعبدالرح
 .مصاحبـه کـرد

ـرج ات      ج ـالمی ونج وری اس ات جمه رای گفتگوبامقام ه ب ـره آمريکاک ده کنگ سن نماين  هان
شجويان     ده دان ـا نماين ـد وب سرميبرد؛امروزواردسفارت آمريکاش ران ب ائی درته ای آمريک گروگانه

 .مسلمان پيروخط امام بگفتگوپرداخت
 

 ١٩٧٩نوامبر٢٧برابربا١٣۵٨ آذرماه۶ســه شنبــه
ـدن  شود–راديـولنـ ه مي دهايم گفت اکورت وال ه آمريکاب س وزيرامورخارج ل  سايرونس ون دبيرک

شکيــل         ق آن؛آمريکابات ه طب ت ک ولی اس يم فرم شغول تنظ ل متحدم ازمان مل سيون    س روه وياکمي ک گ ي
ـوری م جمهــ ه رژي اتی ک ه اتهام يدگی ب رای رس ی ب ين الملل ران  ب اه اي ـه پادش ـالمی ب اس

 .واردمياورد؛موافقـت نمايد
ـروزروح اهللا ين    امـ سيون ب ه دادگاه؛شـوراوياکمي شکيل هرگون ه ت شاريک اعالمي ـنی باانت  خميـ

اه      ه پادش المی ب وری اس م جمه ات رژي ـدگی باتهام رای رسي ـی راب سـت   الملل ردود دان ـران رام اي
 .جمهـوری اسالمی اســت يـــمژواعالم کرد؛رسيدگی باين امرتنهادرصالحيت ر

 
 ١٩٧٩امبرنو٢٨برابربا١٣۵٨ آذرماه٧چـهارشــنبه

صاحبه  ک م المی دري الب اس ای انق ـرع دادگاهه ـم ش ـی حاکـ ـدی گـيالن اران  محمـ ونی باخبرنگ تلويزي
ـدگفت ون سوئ داوراطبق :تلويزي ل دهن ـرشاه رابماتحوي شوای   اگـ وان پي المی وبعن ـن اس قواني

يم   ه ميکن سدوفی االرض محاکم ردی  .مف رچنين ف ـ      کيف رآن ازآن ن ه درق ـت ک صوصی اس ـدام مخ ام اعـ
 .برده شـده اسـت

ه            ا واعالمي فارت آمريک ده ازس ت آم ند بدس ه باس ان دررابط ـعه معلم ـس جام شـش رئي ـد درخ محمـ
ماره           ه درش ت ک ان نوش ه کيه ه روزنام ه ای ب روخط امام؛نام سلمان پي شجويان م افشاگـريدان

د  ـاپ ش شريه چ روزاين ن سد  .ام ـات ميـنويــ داين مالق من تائي شش ض د درخ ه محم ن نام ه :دراي اينگون
ـلف         ای مخت ـی و گروهه ی وملـ صيتهای سياس ـادی ازشخ رازمن باتعدادزي ا بغي مالقاته

ت   ه اس ورت گرفت روه  .ديگرنيزص وان گ ابراين نميت ـم     بن ارزه بارژي را بمنظورمب ه اکث ری راک  کثي
ـوسی   ان وجاس ـطه باخارجي ه رابـ ـم ب ادرت ميورزيدند؛متهـ ائی مب ين مالقاته ه چن ـذشته ب فاسدگ

 .نمود
 
 ١٩٧٩نوامبر٣٠برابربا١٣۵٨ آذرماه٩ـــعهجم

ـده      ام شـ دامات انج شور؛استاندارمازندران اق مال ک ای ش ـع درجنگله ـوزی وسي ش س ـی آت درپـ
اءاين    رای اطف شورشــوروی ب الم کردوازک ه اع ی نتيج وزی ب ش س ن آت ردن اي اموش ک رای خ راب

رد   ک ک ای کم ق تقاض وزی درناح  .حري ش س ن آت هاي ـا   ۵٠ي رب ت ومتری غ رق  ١۵٠کيل ومتری ش کيل
ـوی   ـوله رودبار؛مينودشت؛کردک ه گنبدکاوس؛ماسـ ای منطق ت؛ولی درجنگله ده اس ان مهارش گرگ

 وبخش بزرگی ازجنگلهای اطراف گرگان همچنان ادامه دارد
 ١٩٧٩دسامبر١ آذرماه برابربا ١٠شنبـــه



ستان     ـاه عرب ـد پادش ک خال رای مل راف ب ال تلگ من ارس ـيرازی ض ـيخ محمدشـ شــ
ـوری  سعودی؛ک تارآزادی ف شورتقبيح کردوخواس امی اينک اموران انتظ ت م سلمانان رابدس شتـارم

 .دستگيرشــدگان واعـالم اسامی مقتوليـن واقعه مسجدالحرام شــد
 

 ١٩٧٩دسامبر٢برابربا ١٣۵٨ آذرماه١١يکشـــنبه
ـايگاه ني          ک پ صــد ي ه مق اپروازی ب ورک راب ل نيوي تان کورن ـران امروزبيمارس ـاه اي روی پــادش

ـردند  رک ک ادرتکزاس ت وائی آمريک ه .ه س ازاينک اه  پ ـددبه پادش ـک ازدادن رواديدمج ت مـکزي دول
ـرديده    شان آغازگ ت ايـ رای اقام ری ب ـل ديگ افتن مح رای ي ـش ب ون کوش ودداری کرد؛اکن ران خ اي

ـت ادگی   .اس صـرمجـددا آم وری م يس جمه ـورسادات رئ وردفتری انـ اون ام سن مع منصــورح
 . پذيرائـی از پـادشاه ايـران اعالم کرد کشورخودرابرای

ـد     ارجی گفتن اران خ صاحبـه باخبرنگ ران درم ـاه اي ودم    :پادشـ ـت خ ـول سلطنـ ـن درط ست م ممکن
ول        ن درط تباهات م ه اش ـده دارم ک م؛ولی عقيـ رده باش تباهاتی ک لطنت  ٣٧اش ـال س س

ـوری اش       ـت جمه ـال رياسـ ـه س دی درس ان اف کن ه ج تباهاتی بودک ـردکمترازاش ود  .ک ن ازخ  م
 .يـک سـقوط حتمـی پيـش ميـرود دنيابسـوی غرب ميداند به کجاميرود؟ ميپـرسم آيـا
ـينگتن سه -واشـ زاری فران اق     - خبرگ راه اودرات ات هم ادرايران ودوديپلم فارت آمريک کاردارس

ـخوابند   ـا مي سرميبرندوشبـها همانج المی ب وری اس ه جمه ذيرائی وزارت امورخارج اازطريق .پ آنه
ـه    تل ان گذاشت ه دراختيارش ـی ک شـوند وباتلفن ع مي ـتياردارندازجريانات روزمطل ه دراخ ونی ک ويزي

 .شده است؛باآمريکـادرتماس ميـباشند
 

 ١٩٧٩دسامبر٣برابربا١٣۵٨ آذرماه١٢دوشــــنبه
ـروزخودرا    ـاله ام ـهان سرمقـ ـامه کيـ ـتی      روزنـ سـت سرپرس در ازپ ی ص تعفای بن ـوع اس به موضـ

ـوان       وزارت امورخار ـاله باعن ـن سـرمق ـهان درايـ ـت کيـ صاص داده اسـ المی اخت وری اس ه جمه ج
 :بنی صـدرميـخواست به غـرب درس انسـانيـت بيـاموزد؛ميــنويــسد

ه            ـران ب ـون اي ـت ديـ دم پرداخ الم ع انگيری اع ـطه باگروگ ی صدر؛دررابـ سن بن ـدام ابوالح ـن اق اولي
ود   ارجی ب ـای خ ه اي  .بانکــهاوشرکته ب   نتيج ه ازجان ه ايک ه      ن بياني سـئول گفت ـقام م ـک م ي

ـود        ـارجی ب ای خ ران دربانکه ای اي ـرده ه امی سپـ شد؛توقيـف تم ت   .ميـ ه عل ـه باينک ان باتوج  بي
سـت    ـن ني ـکس روش ـدر بـرهيچ ـی صــ ب بن ـی ازجان ين مطلب ن  .چن شود؛اعـالم اي ـئوال مي شان س ازايـ

ـر    رای غ ـغاتی ب ـفاده تبليـ ـب غيــرازاست شويـق   مطلــ ای کشوروت ـط دارائيه ب وضبـ
 ؟چـه استفاده ديـگری برای ايران داشته اسـت احتــکاروباالرفتــن قيمتها؛

ـالم         شوربرگذارشد واعـ المی درک وری اس ی جمه ـون اساس دوم قان ـروز رفران ديــروزوامـ
 .گرديدميليونـهانفـرباين قانـون رای مثبـت داده انـد

ـدن  ـه–راديــولن ض١۵همـ وروی  کشـورع ه اتحادجماهيرش د ازجمل ل متح ازمان مل ت س وشورای امني
وم    ين المللی؛محک ـايرقوانين ب ـی مغ وان عمل ادرتهران رابعن فارت آمريک غال س سئله اش وچيـن؛م

 .کـردندوخواستارآزادی گروگانهاشــدند
ـس  ـتر–پـــاريـ ک     - رويـ ـران رادري ـه ايـ تورتوقيف سرماي ســه دس ارتی فران ـاه تج دادگـ

سـ ـوم ـرسکن ردن اوراني ـی ک ـه وغن ـف(يـوم تهي سرسيــوم اوردي وب  )کن ـتين درجن ـع درتـريکاسـ واق
ســه؛صـادرکرد  سـرسـيوم  . فران ـن کن ران درايـ هم اي ک    ۴٠س ـارد فران ـک ميليـ ـغ بري ـد وبال درصـ

د  سـه؛بلـژيـــک    .ميباش شـورهای فران سـرسيـوم اورديــف؛ک ضـای ديـگرکن   اع
 .ـاميــباشــندايــتاليـاواســپاني

 
 ١٩٧٩دسامبر۴برابربا١٣۵٨ آذرماه١٣ســه شنبــه

ـالمی    وری اس ت جمه رح دول ـردبراساس ط ـهراعالم ک درس زاده استانداربوشـ ـد م احمـ
ـده  ـان آنهاش ـه درساختم ی ک ای عظيم ـرمايه گزاريه ران بخاطرس ـی اي ای اتم ايران؛نيروگاهه

س    وخت ف ی باس ـوخت اتم شوندوبجای س ـل مي رق  است؛تکمي ـگاوات ب يلی بکـارخواهنـدافتـاد؛وهزارم
 .توليـدخواهندنمـود

ـران     شوراخـرا ج شـدندوارداي ن ک ـتورحکومت اي ه بدس راق ک ـم ع ـان مقي ـروه ايراني ـن گ دوميـ
 .گرديده ودراردوگاههای قصرشيرين اسکان يافتـند

ـدن  ـرس–لنــ ـش از- آسوشـــيتدپ ـدن   بطر ٣٠٠ بيـ يم لن ـرانيان مق ـاه  نفـرازاي داری ازپــادش ف
 . ايــران وعليه رژيـم جمهـوری اسـالمی دست به تظــاهرات زدنـــد

 ١٩٧٩دسامبر۵برابربا١٣۵٨ آذرماه١۴چــهارشــنبه



صــرشـيرين  ـدود–ق ـه        ۵٠٠ ح رزی درجوانـرودحمل گاه م ک پاس ه ي راق ب اک ع سـلح ازخ مـردم
 .کردندواين پاسگاه رابه تصرف خود درآوردند

ـگا شــب هنـ يدکاظام ت اهللا س ان آي ـات مي ـزدیم مالق راهيم ي ريعتمداری واب ه  م ش ـم؛عده ای ک درقـ
داران          دويکی ازپاس ـودحمله کردن ـت ب ل اقامـ ه مح ريعتمداری ک ه ش عارميدادند؛به خان ه آنهاش علي

 .تـن نيـزمجروح شـدند٩محافظ وی رابنام علی رضائی به ضرب گلوله کشتنددراين واقعــه
 

 ١٩٧٩دسامبر۶برابربا ١٣۵٨رماه آذ١۵چـهارشــنبه
ـدن  سـه –لنـ ـزاری فـران ســتان؛وبنــابـه    - خبــرگ ـيميائی انگل ـع شـ ـانک صنايــ ـت ب بنـابـدرخـواس

ـف      سـتان توقي ـران درانگل ای اي ـه ه ـارد دالرسرماي ـه ميــليـ ـش از ســ ـدن بيـ ـی لن ـاه عال ـم دادگـ حکـ
 .شـد

ـل  ـتدپرس–مــانيـ وزش- آسوشيـ ـال    وزيرآم ـالم کــردازس ـرورش فيليـپين؛امروزاع  وپ
شـورنخـواهد        ـن ک شـگاههای اي صـيـل در دان ـرای تح ـی راب شــجويان ايـران ـن دان آيـنده؛فيليپي

 . پـذيـرفـت
ـويزيون     ـوو تل ـت راديـ ـب زاده ازريـاس ـادق قط ـالمی ص الب اس ـتورشورای انق بـدس

 .ورائی باعضـويـت پنــج نفرزيـرواگذارگــرديدبرکـنارشـدواداره اين سازمان به ش)صداوسيما(
 . ابراهيـم پيـراينده-۵ احمـد عـزيزی -۴غالمعلی حدادعادل-٣ بهزادنبـوی-٢موسوی خـوئيـنی-١

صــرشـيريـن ـش از   -ق ه بي ـراق ب ده ازع ده ش ـرانيان ران داد اي ـون تع ـيده ٢٠ تاکنـ هزارنفـررسـ
 .اسـت

ـهان ـده -کيـ المی ونماينــ الب اس ضوشورای انق ـه ای ع ـی خامنـ ـاع   سـيدعل ورادروزارت دف ـن ش اي
ـرح   المی طـ الب اس داران انق پاه پاس ـت س ـجادارتش وسرپرس ـت ٢٠ اي الم کردوگف ـيونی رااع ن :مل اي

وا    ل ق ده ک ـرانقالب وفرمان ان رهبـ رای فرم رح دراج ی(ط امی  )روح اهللا خمين سيج تم وبمنظورب
ه   نيرو ـه هرگون ت علي ای مل اوز ه ارجی؛  تج رکردگی      خ ه س انخوار ب سم جه ويژه امپريالي ب

 .آمريکاست
خنانی      المی درس الب اس ضوشورای انق المی وع بق اس ست وزيراس ان نخ دی بازرگ ـندس مه مهـ

اب بافراد  ويزان خط ان ل ـتدرپادگ ـش گف رفا:ارت ـش امروزماديگرص ست؛  ارت ـی نيـ ش مل ـک ارت  ي
 .خــداودرخدمـت اسالم اسـت و بايددراين راه خــدمت کنـدبلکه نيروئی درراه 

ـندن   ـاه       –راديــولـ سـافرت پادش سـت م ـون ممکن ـالم کـرد؛چ ـران اع ـادشاه اي ـخنگوی پ  س
ـازد ـم ترس ـانه راوخي ی خاورمي اع فعل شـگالت اوض دنت  ؛بکشـورمصرم وت پرزي ران دع ـاه اي لـذاش

 .انورسادات رابرای سفرباينکشورردکردند
ت ا خنگو گف ـن س ـت    :ي رای اقامـ انی ب ه مک ض اينک ه مح ران درنظردارندب اه اي شـان اي پادش

 .پيداشـود؛آمريـکاراترک کننــد
 

 ١٩٧٩دسامبر٧برابربا١٣۵٨ آذرماه١۶جمـــعه
ـت      ه ناميــدوگف ک فاجع ـريعتمداری راي زل شـ ه من ه ب ـنی حمل ـروزروح اهللا خمي ه  :امـ ه ای ک فاجع

 .عتمداری پيش آمـد؛بدســت تـوطئـه گـران صورت گرفته اسـتدرمنزل حضـرت آيت اهللا شري
ردا در    ت ف ه قراراس اهراتی راک ه تظ شاريک بياني شب باانت ريعتمداری ام ـدکاظم ش  سي

راض  ـزبطرفداری ازاو واعت ـريم  شـهرتبري زل وی برگزارشود؛تح ه بمن ردم    درحمل رد وازم ک
د     رکت نکنن اهرات ش ن تظ ت ؛دراي ـ .تبريزخواس ريعتمداری گف ا:تش ـادکامل    ماب ـنی اتح ـام خمي ام

 .داريـم
 .بامـدادامروزافرادزيـرباتهام کشتارمردم تيرباران شدند٢سـاعـت -شـــيراز
  سـاتيـارشفيـعی-٣ منصـورشفيـعی-٢اسفنـديارشفيعی -١

سـه ـزاری فران ـاعت-خبــرگ ـفيق ١ سـ ـس شــهريـارش ـت پـاريـ ـدازظهرامروزبه وق اهد (بعـ فرزندش
وی  رف پهل ت اش ـرب    ا)خ ه ض ـاريس ب ـزدهم پ ـش شـان شاهی دربخ ائی شاهن سـرنيروی دري ف

ت  ای درآمدودرگذش ـوله ازپ ابت    . دوگل ـق اص ـردن وسـرشـهريارشفي شـت گ ه پ ه ب ـوله ک ن دوگل اي
ـوان   ـک جـ ـط ي ا٢۵کرد؛توس اليبر   ٣٠ت ـت تيرک ـواروازيک هف ـاله موتورس ـک  ٩س ری شليـ ميليمت

 .سالم رامسئول اين جنايت معرفی کردشيخ صادق خلخالی اعضاءفدائيان ا.گـرديد
ـيراز ـاعت -شـ شتـار  ٣٠و٩ س ـدژباتهام ک ه فهن ت ال رهنگ عظم شب س ه ام ـردم  دقيق م

 .درشيــرازتيربـاران شـد
 

 ١٩٧٩دسامبر٨برابربا١٣۵٨ آذرماه١٧شـــنبه



شـ  ام ام روخط ام سلمان پي شــجويان م ـاد دان اتی اسنـ صاحبه مطبوع ک م ـارتباط رحب دري ه ـ مت ال
دم ه ایمق ال( مراغ رجنبش راديک ا)رهب فارت آمريک امورين س شـرکـردند رابام دم .منت ت اهللا مق رحم

 .شريعتمداری اســت مراغه ای يکی ازنمايندگان ونزديکان سيد کاظــم
 

 ١٩٧٩دسامبر٩برابربا١٣۵٨ آذرماه١٨يکشنــبه
وری  زب جمه واداران ح رف ه يش ازط ه ازدوروز پ ون تبريزک سـلماراديوتلويزي ـق م صرف  خلـ ن ت

 .شده بود؛امروزازاشغال درآمـد
ائی  ـوع راه پيم دوراعالميه ای بارديگرهرن ريعتمداری باص ـيدکاظم ش ـش ازظهرامروزسـ پي
ـالم          ـرام اع ـرع وح الف شـ اهرات راخ ن تظ رکت دراي هرتبريزتحريم کردوش اهرات را درش وتظ

 .نمـود
شرشـد  ه درجرايدمنت ه ای ک ـی نام دهای شيرازط ـانزده نفرازآخون ـد؛ پ ؛ازشريعتمداری خواستن

 .دستورانحالل حزب جمهوری خلق مسلمان راصادرنمايد
ـنگتن ـرس-واشيـ فارت     - آسوشيـتدپ ـده س ای آزادش ه جزوگروگانه ت ک ياه پوس ـداردريائی س دوتفنگ

کايت       اه ش ه دادگ المی ب وری اس دازرژيم جمه ا؛درتهران بودن ـهآمريک ون ۶٠کردند؛ومطـالب ملي
د ـت نمودن ن .دالرغرام ران  اي سدودشـده اي ای م ـل دارائيه غ ازمح ن مبل دندکه اي دونفرخواستارش

 .درآمريکابه آنهاپـرداخت گردد
ـفهان  داران     -اصـ رب پاس رقت وض ش موادمخدروس ام پخ شـانی باته صطفی ک  بعدازظـهرامروزم

 .انقالب دراصفـهان تيـرباران شـد
 

 ١٩٧٩دسامبر١٠برابربا١٣۵٨ آذرماه١٩دوشـــنبه
ـاعت ـق٣٠و٩سـ المی   دقي وت وزارت ارشاداس ه دع بح امروزب شـگاههای    ه ص تادان دان ن ازاس ـه ت  س

رکت    ـی ش ی وخارج ـاران داخل اتی باخبرنگ صاحبه مطبوع ک م اد؛طی ي سينيه ارش ل ح آمريکادرمح
د ور   .کردن ورمن ف رانس ن ـن کنف تاد درآغازاي ـت   اس انزاس گـف شگاه ک اق  :دان ته باتف روزگذش

شجو يم بادان اعت ون دت دوس ت دوهمراه؛بم ـوکرده است؛وخواس ـام گفتگ ـ ام سلمان پيروخط يان م
د       ول ميدان المی موردقب وری اس ـم جمه ه رژيــ ران ب اه اي ـل پادش ارا درموردتحوي صاحبه  .آنه ن م دراي

وزی    ش س ه آت ران ب اه اي من انتقادشديدازپادش شگاه تکزاس؛ض ابق دان ال استادس ول پ انم ميوري خ
ـفت   رد و گ اره ک ادان اش ـنمارکس آب ـن س:سي ـده   اي شيده ش ش ک ه آت ران ب ـاه اي يـنمابدســتورپادش

ـت ـاد      .اس ـه استـ المی درموردس اد اس ارجی وزارت ارش ات خ ـرکل مطبوع ـرانس مدي ن کنف ان اي  درپاي
ـت وق الذکرگف ائی ف ستندوسالهــادرراه :آمريک ژه ای ه ارزاتی وي وابق مب ادارای س ام  آنه ـقوط نظ س

د   رده ان ت ک ران فعالي اهی اي فر.پادش ين س ال واول ران درس ـن  ١٩٧۶آنهابه اي ی اي ـه ط بودکـ
 .سـفرتماسهائی نيزبامهدی بازرگان داشـته انـد

 
 ١٩٧٩دسامبر١١برابربا١٣۵٨ آذرماه٢٠ســه شــنبه
ـندن شــب-راديــول اختمان ٣ دي تانداری وس اختمان اس راف س ديد دراط ای ش ـرديگردرطی برخورده نف

شـته و  ون تبريزک ـرمجروح گرديدن ٣۵راديوتلويزي ت   . د نف ـت بدس ـن ساختمانهاچـندباردس هـردواي
 .شـده اند

امور     المی م وری اس ه جمه ابق امورخارج زدی وزيرس ـم ي ـنی ابراهي ـفرمان خميـ ه  بـ ـدگی ب رسيـ
 .شکايات مردم درشهرستانهاشـد

 
 ١٩٧٩دسامبر١٢برابربا١٣۵٨ آذرماه٢١چهارشـــنبه

سکن د  ای بنيادم ت امن سروشاهی؛رئيس هيئ ـيدهادی خ ـخ س ـاشيـ صاحبه ای بـ ان  رم ه کيه روزنام
ـت ده   :گف صادره ش صاحب وم ای بي شورکليه زمينه ضعفين ک سکن مست امين م ابرای ت م

ت    ت وبادرياف يش پرداخ دون پ ای ب شوردراختيارآنهاميگذاريم وباوامه رادرسراسرک
 .ماهه؛همه مردم ايران راصـاحب خانه ميکنيـم١٠٠اقـساط

ا ـندی باارس ـورآمريکائی ادواردکـ ت  ســنات الم حماي ـن اع ی ضمـ ه روح اهللا خمين ه ای ب ل نام
ـرد   ات ک ای مالق المی تقاض ديدخودازجمهوری اس ن .ش ناتورکندی دراي ه  س نام

اريخ امبر٩بت ت   ١٩٧٩دس ی نوش ه روح اهللا خمين ـاب ب ون  :خط ماباد؛من خ درودبرش
ـرا     ضعفين وکارگ ت ازامدادمست ماکه حماي ـماوبه راه ش ـرشماخواهم داد؛ومانندش ن خـودرابخاطـ

 .آنـچه که شمادرايران انجام داده ايدموجـب زلزلـه درجـهان شــده اسـت.است؛می انديشـم
 .دانشجوی ايرانی راازاين کشــوراخراج کـرد۴٠دولـت هنـدوستان-خبرگزاری فرانسه-دهلـی نــو



ـفهان  ـت-اصـ ـيدمهدی ٣٠و١ساع ه بعدازظهرامروزس ی از دقيق ـی يک رمايه داران   اشــراف س
احبان کار ام  وص رکت درقي ام ش ران باته ه دراي ـال ٢٨خان اه سـ ـرباران ٣٢مردادم فهان تي دراص

صادره         ـببی اوم سبی وسـ شـان ن ـيه خوي سر؛فرزنــدان وکل ول وی؛هم ول وغيرمنق ـد؛واموال منق ش
 .گرديـد

 
 ١٩٧٩دسامبر١٣برابربا١٣۵٨ آذرماه٢٢پنجشـــنبه

الم  الب اس داران انق پاه پاس ابق س ت س ـی سرپرس ـخ الهـوت ان شيـ ه کيه صاحبه ای باروزنام ی درم
ـای   ان شورشه م درزم ـينمای ق ه دستورانفجارس ـت ک اش ساخ وی ف المی ازس ون اس انقالبي

 /صادرشده بود)فرزندروح اهللا(سـيداحمدخميـنی
ـروز صن ٢٨٠امـ اه مهرآبادمتح دمنتظری درفرودگ يخ محم ـرازپاسداران طرفدارش نف

اعت دمنتظر٢شدندضمنادرس يخ محم ـودبه  بعدازظهرامروزش ـداران خ ی ازپاس راه گروه ی بهم
اختمان      ن س ـحه اي ـد اسل ستن درب ورودی وتهـدي ه کردوباشک ه حمل اختمان وزارت امورخارج س

وددرآورد صرف خ ه ت ت .راب ارجی درموردعل ی وخ اران داخل ـا خبرنگ ـود بـ صاحبه خـ ری درم منتظ
اختمان غال س اه مهرآبادواش صن درفرودگ ت تح ه گف صدداريم:وزارت خارج ه ماق اری ب وان ي  بعن

 .ولی شورای انقالب ازاين اقدام جلوگيری مينمايـد.برادران فلسطينی خودبه جنـوب لبـنان برويـم
 

 ١٩٧٩دسامبر١۴برابربا١٣۵٨ آذرماه٢٣جمــــعه
ـای      ضاءکميته هـ ت واع ی درديدارباسرپرس ـروزروح اهللا خمين ـش ازظهرام ی  ١۴پيـ ـه تهران؛ط گـان

ه   سانيکه برپاي ـانی ازک ـازی سخن ارزه وجانبـ ان خودمب ه   ايم ـه ب ـن زمين ـتايش کردودراي ميکننـد؛س
ـامی  ـمی فرماندارنظ ـبد رحيـ شوراشاره    سپـه ـی ک ل شهربان ـس ک ران ورئيـ ته

ت ـن:کردوگف ستادوگفت مـ ستم  اوايــ ـاه ه ـوزهم طرفـدارش ودم وهن ـاه ب رد .طرفـدارشـ ن م اي
 .ردراکشتند؛امــااومـردانه ايـستاد ومردانـه هم مــ

 
 ١٩٧٩دسامبر١۵برابربا١٣۵٨ آذرماه٢۴شـــنبه

د         شــورپـاناماترک کردن صد ک ه ق ادرتکزاس راب امی آمريک ـگاه نظ ـران امروزپايـ ـاه اي ن .پــادش اي
ـخوس رال عمـرتوري ـوت ژن دپاناماسـفربدع ت  مردنيرومن ـورت گرف شميــن .ص کشورپانامـا؛ش

 .رآن اقـامت ميکــنندکشوری است که پادشاه ايران پـس ازخـروج ازکشـورد
ـيهان  ران        –کـ رزی اي اطق م شی ازمن سنگين بخ راق باسالحهاي ش ع ای ارت  نيروه

د سـوی  .راموردتجاوزقراردادن امی درآن يع نظ االت وس يده؛نقل وانتق ـهای رس ضمنابنابرگزارشـ
 .مرزهای ايران باعراق ديده شــده اسـت

 
 ١٩٧٩دسامبر١۶برابربا١٣۵٨ آذرماه٢۵يکشـــنبه
ـت سه-کـوي ـزاری فران ـل از  -خبرگـ ه نق ت امروزب اپ کوي سياسه چ ه ال ه   روزنام ک ب ی ازافرادنزدي يک

ت سی نوش شــبد اوي راه :ارت ه هم سی ب ی اوي ـرال غالمعل ـرال و١٧ژن شکيل ۶۵ژن  افسردرصددت
روه کم ک گ ازماندهی ي هوس ـی در منطق دوئی مخفـ وری   ان ـه جمه ران است؛تاعلي ای اي ای درمرزه

 .ات بزنداسالمی دست به عملي
 

 ١٩٧٩دسامبر١٧برابربا١٣۵٨ آذرماه٢۶دوشـــنبه
روه ک گ شــب ي ـا  ۴٠ام ان بـ وب لبن ه جن ت ب رای عزيم ی ب ان ايران ری ازداوطلب  نف

رواز دند ٣٧۴پ شق ش شورسوريه؛عازم دم ائی ک ـرای .هواپيم ه ب دمنتظری ک يخ محم ن  ش ـه اي بدرق
ت    اران گف ه خبرنگ ده بودب اه آم ه فرودگ ه :افرادب روه ک ن گ ـن ٧اي انت وريه   ازآن ـند؛به س دختـرميباشـ
 .ميـروندوازطريق اين کشوررهسپارلبنان خواهندشد

 
 ١٩٧٩دسامبر١٨برابربا١٣۵٨ آذرماه٢٧ســه شــنبه

رد       الم ک المی اع وری اس ه جمه ی وزارت امورخارج اون سياس ـرازی مع ـال خ ه  کمـ ک
اکنون ـن ۴٠٢ت ســازی ازايـ رح پاک ـرای ط ـارجه دراج ضــووزارت خ ـده وزارت خـ ع ـراج ش ـه اخ ان

 .انـد
شگاه       ـات ؛دان شگاه الهيـ يس واستاددان ـح رئ ـخ محمدمفتـ ـح امـروزشيـ ران  صبـ ته

صدقرارگـرفت  وی۴ وموردسـوءق ت وزان سمتهای سر؛کتف؛دس ه ق ـوله ب ـابت  گل اواص
 .کـردودرگـذشـت



ـری       سران ژاندارم ی ازاف دام يک ه اع راض ب وان اعت ـنندج بعن ام  امــروزدرشهرسـ بن
 .هروزنيـا؛اعالم عزای عمومـی شدبهروزب

ت         اران گف ه خبرنگ الب ب ورای انق سه ش ان جل شب درپاي ری ام سينعلی منتظ ـيخ ح ـروهی  شـ گـ
رزی     الم م را دراس يم زي دبآنهاکمک کن ده اندوماباي ايران آم ده ؛وب سـتان آواره ش ای افغان ازعلم

 .ــالمی اسـتوجودنداردوانقالب مانيزيک انقالب ايرانی نيست؛بلکه يک انــقالب اس
ـواز ـردن  -اهــ ام دايرکـ وری باته ـی غف ـديجه محمدعل ـحرگاه امــروزخ ســاد   سـ مراکــزف

 .دراهوازتيــرباران شــد
 

 ١٩٧٩دسامبر١٩برابربا١٣۵٨ آذرماه٢٨چهارشـــنبه
المی   فيرجمهوری اس ت وس ت موق ابق دول خنگوی س اون وس ـام مع ـاس اميرانتظـ  عبـ

 .جـاسـوسی برای آمريـکادســتگيرشـد؛امـروزباتهام درکشـورسـوئد
ـا         ـی ب اس تلفن ک تم ی ي المی ط وری اس ه جمه ـب زاده وزيرامورخارج ادق قطـ ان   ص ه کيه روزنام

ده    صورفرهنگ نماين ه من ی براينک ـتررا مبن ارنظرخبرگزاری روي ازمان   اظه المی درس وری اس جمه
 .ملل متحد؛تبـعه آمريکاميباشد؛تکذيب کـرد

ـ ســنين هيـ ـی امـــروزح اروح اهللا خميـن م ب صری درق ه نگـارم ات  کل روزنام مالق
ـوکرد ل    .وگفتگـ ه هيک ی کارترب اره جيم ی درب ات روح اهللا خمين ـن مالق ـت دراي ـس :گفـ رئي

 .ودمـش راتکــان ميـدهـد جمهورآمريکاجيمی کارترحيوانی است که ازوحشت نعره ميـزند
 

 ١٩٧٩دسامبر٢٠برابربا١٣۵٨ آذرماه٢٩پنجشـــنبه
ـان  زنجـ ـاعت –ـ م  ١ س ـتوان يک ـابق   بـامدادامروزس ت س دالهی سرپرس داله ي ـانی    اس پ گاردشهرب اکي

ن           ردم اي ـه م ـل وشکنجـ ـهام قت ـان بات ک زنجـ امورکالنتری ي ـی م ه رجب بان خيرال ان وپاس زنج
 .شهـرتــيرباران شـدند

ـرس ن-آســوشيـتدپ انغربی-اس ـه-آلم ائی ازجمل ـندبانک آمريک ـات چ ـ بااقدامـ ـان سيـ ک ومورگ تی بان
ـان       روپ آلم انی ک ران درکمپ هام اي ســمتی ازس ک ق ر   بان ـغ ب ـه بال شود؛توقيــف  ٩١کـ ـون دالرمي ملي

 .شــد
ـدان ل-زاهـ دگاه اه زدی درعي راهيم ي خنرانی اب ـام س ه هنگ ـش ازطهرامروزب ســنن   پي ت

وری اس  ـن جمه ـن وموافقيــ ان مخالفيـ ونينی مي سلحانه خ ری م هرزاهدان درگي ه درش المی رويدادک
 .نفرمجروح شدند٨٠تن کشـته و١٢

 
 ١٩٧٩دسامبر٢١برابربا١٣۵٨ آذرماه٣٠جمـــعه
 .ســحرگـاه امـروزافـرادزيردرمشهدتيــرباران شـدند-مشـــهد

ت   -١ ات وامني ازمان اطالع دذبيح اهللا کارمندس ـی فرزن شورباتهاممحمدرضارجبـ صنـه   ک ای مح  -٢زن
اموس ـک ن ام هتـ دنريمانی باته ـد-٣احم ســعود محمـودناصرفرزنـ ـواطم ل ل ام عم ام انج -۴ باته

در    اق موادمخ ام قاچ ولی باته سين بهل ع    -۵ سيدغالمح ام توذي ـدعلی باته دزاده فرزنـ شــين محم  اف
 .موادمخدر

شــابــور ارب     -ني ســدفی االرض وح ادقی بعنوانمف ی ص ـوری وغالمعل ســين صب ـروهبان غالمح گـ
 .ــدندباخـدا درنيشابورتيــرباران ش

 
 
 

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

 


