
 ))نــد نيـــــها  مــا(( 
 

 ١٩٧٩دسـامبر٢٢برابربا١٣۵٨دی ماه١شـــنبه 
 

شيـــخ صادق خلخالی که طرفدارنش اوراخشم خدامينـامنـددر مصاحبه ای باروزنامه –راديــولنــدن 
کرده  صادر  ايران را نفرازمقامـات نظـام شاهنشاهی ٢٠٠دستوراعدام بيش از تاکنون شخصا«:تايمزگفت

شخصی  اساس قضاوت اسالمی بـه دانـائی حاکـم شـرع است واگراوتشخيص دهد؛ «:خالی افزودخل .»است
رای اعدام رادرباره  مفسدفی االرض ومحـارب بـاخداست؛حتی اگرمتـهم ادعای بيگناهی کند؛

 ».اوصادرميکند
است که بنام  جيمی کــارتررئيس جمهورآمريکاازشورای امنيت سازمـان مــلل متحد؛خو-راديوصدای آمريکا

منشورسازمان ملل ٧قوانين بين المللی وبنام صلح هرچه زودتراجالســی تشکــيل دهدوبموجب ماده
 .متحدتضييقات اقتصادی بين المللـی رادرموردايران بمورداجراءبگذارد

 
 ١٩٧٩دسامبر٢٣برابربا١٣۵٨دی ماه٢يکشـــنبه

 
 .ـدند ســحرگاه امــروزافرادزيـردرتبريزتيرباران ش-تبـريــز

 باتهام  مقصودگلباف فرزندقلـی راننده-٢.اسداهللا عبداله پورشغل کــاشی فروش باتهام انجام عمل لواط -١
 .محمد عليمحمدی اهل مراغه باتهــام چمـاقداری وآزارمردم-٣.انجام عمل لواط

 مطبوعاتی ابــوالحسـن بنـی صــدروزيراموراقتصـادی ودارائی جمهوری اســالمی امـروزدريک کنفـرانس
اعالم کـرد؛سياست بانکی جمهوری اسالمی بـراساس حـذف بـهره بانکـی وادغـام بانکهای 

 .کشـورخـواهدبـود
 -کيلــومتری کرج٩۴امـروزطی مراسـمی باحضورمهدی بازرگان عضوشورای انقالب اسالمی اتوبان 

پيش ازانقالب بپايان رسـيده  آغــازشـدومدتها١٣۵۴درساختمان اين اتوبان که ازسال.قزوين افتتاح شـد
 .بود؛تنهاازوجودمتخصصان ايرانی اســتفاده شده بود

 
 ١٩٧٩دسامبر٢۴برابربا١٣۵٨دی ماه ٣دوشـــنبه

 
جــداگانـه به رئيس جمهوری  صــادق قـطب زاده وزيرامورخارجه جمهوری اسالمی امروزباارسال دونـامه

 .حـويل پادشاه ايران به رژيم جمهوری اسالمی شــدخواسـتار ت رسما پاناماووزارت امورخارجه اينکشور
 شيخ علی اکبــرهاشمی رفسنجانی عضوشورای انقالب وسرپرست وزارت کشـور امـروزاعالم کرد

دراواخرهفته آينده ليست کانديداهای شرکت درانتخابات رياســت جمهوری ؛بمنظورتـائيد آنان تسليم خمينی 
 .خواهدشـد
ساله بــاتهام طـرفـداری ازنظـام ٢٢وزاستوارحسن جمالی ومحمدمحمدی ســحرگاه امر–دزفــول 

 .شاهنشــاهی دردزفــول تيــرباران شــدند
 عبدالحسيـن عسـگری تکنسين دامپزشگی واحمدعلـی عسگری دانشجوی ســال چهارم دانشکده -قــم

 .اقتصادکرج باتهام کشتارمردم درسروستان؛ تيرباران شدند
مسيح  بدستورخمينی وبخاطر بزرگــداشت تولدزيرامورخارجه صبح امروزاعالم کردصادق قــطب زاده و

نمــاينده دانشجويان مسلمان پيروخط امام . بعدازظهرامروزچندتن ازگروگانهای آمريکائی آزادميشوند
 تنهاازسوی تصمـيم درباره آزادی گروگانهای آمريکائی: اظهارات قطب زاده راتکذيب کردوگفت

 .امام خمينی تمــاس مستقيم داريم وچنين دستـوری ازايشان دريافت نکـرده ايم با ما .دمااتخاذميشو
 

 ١٩٧٩دسامبر٢۵برابربا١٣۵٨دی ماه۴ســه شـنبه
 دوتــن ازدانشجويان مسلمان پيروخط امام امشب دريک مصاحبه تلويزيونـــی مـدارکی درباره چگونگی 

 آزادی بـا ماموريــن سفارت آمريکاويکی ازماموران ارتباط عباس اميرانتظام بعنوان نماينده نهضت
ارائه دادنــد ونهضــت آزادی ايران رامتهم به سازشکاری بابيگانگان وخيانت )استمپل(سازمان سيا بنام

 .نمـودند
 

 ١٩٧٩دسامبر٢۶برابربا١٣۵٨دی ماه۵چهارشــنبه 
 

اريخ يکـم ديــماه سال جاری به امــروزاعالم شــدبه فرمان روح اهللا خمينی سرلشگرهادی شادمهرازت
 . جمهوری اسالمی منصوب گرديده استرياست ستادمشترک



ســه کشيـش آمريکائی که برای برگزاری مراسم مذهبی ايام کريسمس باگروگانها؛ بــايران آمده 
تن ازگروگانهامالقـات کـردندومراسم مذهبی کريسمس ۴٣صبح امروزبا۵ديشب تاساعت١١اندازساعت
 .مودندرابرگزارن

درانفجـاروآتـش سوزی که امشـب درايستگاه تله کابين توچال رخ داد؛کليه تاسيسات تلــه کابين مزبورازبين 
طول تله کابين توچال  .اين تاسيسات توسط مهندسين وکارشناسان فرانسوی در ايـران ساخته شده بود.رفت

 .نفــرکارميکردند٢٠٠هفت ونيم کيلومتربودودرتاسيــات آن 
الرضـاخان ابراهيـمی پيشوای فرقه شيخيه ايران؛بــه ضرب گلوله های يک مــوتورسـوارازپـای عبـد
سال داشـت وپنجمين پيشوای فرقه شيخيه ۶٠نامبرده .ودربيمارستان راضيـه فيروزکرمان درگذشتدرآمد

 .ايران بود
 

 ١٩٧٩دسامبر٢٨برابربا١٣۵٨ دی ماه٧جمـــعه
 

ن ی کارتـررئيس جمهورآمريکادريک سخنرانی کــه درسراسراي امــروزجيم-راديوصــدای آمريکا
دخالت نظامی شوروی رادرافغانستان که سبـــب سـرنگون شدن واعدام حفيظ اهللا امين  ؛کشورپخش شد

بهائی  ايرانيان بايستی بدانند؛:ايــران و بحــران گروگانگيری گفت رابطه با در کارتر .محکوم کرد گرديد؛
 .غيرقانونی هموطنان ماپرداخت خواهندکرد؛روزبروزســنگينترخواهدشــدکه برای بازداشت 

 
 ١٩٧٩ذسامبر٢٩برابربا١٣۵٨ دی ماه٨شـــنبه 

 
امــروزاعالم شدکه دردوروزگذشته درگيری های شديدی ميان سپاه پاسداران انقالب وافـرادمسلح حزب 

 .ه وزخمی شده اندجمهوری خلق مسلمان درتبريز؛روی داده است که طی آن عده ای کشــت
 رياست  جمهوری کانديدا نورالدين کيــانوری دبيرکل حزب توده ايران اعالم کرد؛اين حزب درانتخابات
امابه کسی رای خواهـددادکه . معرفی نخواهدکرد؛زيرا اين کارخالف قانون اساسی جمهوری اسالمی اســت

 .درخط امام باشــد
لق ايران طی انتشاراطالعيــه های جـداگانه ای ازافشاگريهای حزب جمهــوری اسالمی وسازمان مجاهدين خ

 . پشتيبانی کردندوخواستـار ادامــه اين افشاءگريهاشــدنددانشجويان مسلمان پيروخط امام
 

 ١٩٧٩دسامبر٣٠برابربا١٣۵٨ دی ماه٩يکشـــنبه
 

ســت جمهوری اعالم  حزب جمهوری اسالمی جالل الدين فارسی راازطرف اين حزب کانديدای ريا-کيـــهان
صـادق قطب زاده رسـما .سرهنگ احمدمدنی وابوالحسن بنی صدرستادانتخاباتـی تشکيـل دادند.کرد

 .خودراکانديدرياست جمهوری اعالم کرد
تن اززنان ومردان انقـالبی جهت اعزام به ۴٠٠اعالم کردتاکنون)ساتجا(شــيخ محمدمنتظــری رهبرسازمان

 .؛ومنبعد نيزاعزام اين افراد در سـطح وسيع تری انجام خواهدشد اندجنوب لبنان به سـوريه رفته
 اســماعيل رائيــن نويسنده معروف کتابهای فراماسونری درايـران؛ پيـش ازظهرامروزدرمحل –کيـــهان 

اسماعيل رائيــن که برای اعتراض به چاپ بدون گفته ميشود  .دفترمرکـزی انتشارات اميرکبـيرجـان سـپرد
 کتابهايش به موسسه انتشاراتی اميرکبيررفته بـود؛به تحريک جعفـری صاحـب اين موسسه باجماعتی اجازه

مهاجمان رائين رابشدت کتک .مـواجـه ميگردد .رائين اعدام بايدگردد که فريادميزدند مـرگ به رائين؛
سال ۶٠ـرگ حدودرائين هنگام م.ميــزنندواودرحـال دفاع ازخودبه سکتـه قلبی دچارشده وجان ميسپارد

دههاجلدکتاب تاليف کـرد؛که مشهورترين آنهاکتاب سالگی درکارمطبوعات بود؛٢٢اوکه از.داشت
 .فراماسونری يافراموشخانه درايران وديگری کتــاب اســرارخانه سـدان اسـت

 ١٩٧٩امبردس٣١برابربا١٣۵٨ دی ماه١٠دوشــنبـه
 

به . انتخاب کرد١٩٧٩ خمينی رابعنوان مردســال مجلـه آمريکائی تـايم روح اهللا-نيويـورک-رويـــتر
بـوده ١٩٧٩نظرسردبيراين مجله علت اين انتخاب آنستکه؛روح اهللا خمينــی خبـرسازتـرين چهره درسال

 .است 
 .  افـرادزيـرباتهام سرقـت مسلحانه وهمکاری باسردارجاف تيرباران شدند–قــزوين 

 . ولــی غيٍاثــوند فرزنـد محمــد-٣معروفخانی فرزندعلـی حمزه علی  -٢ علی موالئـی فرزندمحرمعلـی-١
 . نـادرکــريمی باتهام قتـل درتبريز؛تيـرباران شــد-تبــريـز

 
 
 
 



 ١٩٨٠ژانويه٢برابربا١٣۵٨دی ماه١٢چهارشــــنبه
 

ت امروزباقطـب زاده وزيرامورخارجه مالقا.کورت والـــدهايم دبيرکل سازمان ملل متحدکه بتهران آمده است
نپذيـرفت و دانشجويان مسلمان پيروخط امام اعالم روح اهللا خمينی درخواست مالقات والدهايم را.کرد

 .کردند؛بدستورخمينی به دبيرکل سازمان ملل متحد اجـازه مالقات باگروگانهای آمريکائی رانخواهندداد
ی رامحاصره امــروزدربيروت سربازان ارتش اينکشورهتل محل اقامت محمدمنتظر–راديـولندن 

 .کردندوازمصاحبه مطبوعاتی اوجلوگيری بعمل آوردند
 ١٩٨٠ژانويـه٣برابربا١٣۵٨دی ماه١٣پنجشـــنبه

 
شـوهرم : شــهبانوفرح پهلـوی دريک مصاحبه بامجله فرانسـوی پاری مارچ گـفت-پـاريس-آسـوشيـتدپرس

 امکان عمل جراحی درحاليـکه.ازبيماری سرطان رنـج ميبردوبيماريش روزبروزوخيم تر ميـشود
 .اوتنـهادرآمريکافراهم است؛ولی دروضعيـت فعلـی ناچـاراين عـمل بايددرکشورپاناما صورت گيرد

 يک مقام بانک مرکزی ايران اعالم کردجمهوری اسالمـی قسمتـی -آسوشيتدپرس-تهـــران
اين .منتقل کرده اسـتميليارددالرذخايـرارزی ايران دربانکهای اروپائی راببانکهای کشورهای ديــگر١٣از

ميليارددالرسپرده های ايـــران در بانکهای انگلستان را ردکردوهمچنيـن انتقال ٢مقام شايعه انتقال
 .ايران راازبانکهای ژاپنــی به بانکـهای الجـزايروليـبی تکذيـب نمـود ميلياردهادالرسپرده های

 ١٩٨٠ژانـويه۴برابربا١٣۵٨دی ماه١۴جمـــعه
 

صبــح امــروزکـورت والدهايـم دبيرکل سازمان ملل متحــد پس ازديداربــا اعضـای شورای انقالب اسالمی 
آقای کورت .وگفتگوباصادق قطب زاده وديدارازبهشــت زهـرا تهـران رابه قصـد نيويـورک ترک کرد

 .ربازگشـته ام؛بسيارخوشـوقتمازاينـکه زنده ازاين سف :والـدهايم درفرودگاه نيويورک بــه خبرنگــاران گفـت
 

 ١٩٨٠ژانويه۵برابربا١٣۵٨دی ماه١۵شـــنبه
 

نـام افـرادزيردرميـان .نفـرنامزدهای رياست جمهوری اسالمی رسما اعالم گرديد١٠۶امــروزاسـامی
 .کانديـداهـا به چشـم ميـخورد
شيـخ صادق -ی صـدرابوالحسـن بنـ-حسـن آيت-جالل الدين فارسی-کاظم سامی-سـرهنگ سـيد احمدمـدنی

 ..مسعــود رجوی-صادق قطب زاده-خلخالـی
ســرهنـگ سيداحمدمدنی برای شرکت درانتخابات رياست جمهوری؛ازفرماندهــی نيـروی دريائی کناررفـت 

 .ودريادارسيدمحمودعلوی بسمت فرمانده اين نيروبرگزيده شد
نفرکشته وبيـش ۴١لنگهدر زدوخـوردهای خونيـن ميـان شيـعه هاوسنی های مقيم شهربندر

 .نفـرمجروح گـرديدند١٠٠از
وسی دقيقه بعدازظهرامروزکنفرانس جنبشهای آزاديبخش جهان باتالوت آياتی ازقـرآن وقرائت پيام ۴ســاعت

روح اهللا خمينی وسخنرانی ابوجهادنماينده سازمان آزاديبخــش فلسطــين درهتل امپريال تهران افتتاح 
وت دانشجـويان مسلمان پيروخط امام تشکيل گرديده است؛نمايندگان سازمانهای دراين کنفرانس که بدع.شـد

 عـراق -عربستان-افغانستان-شيلی-اروگـوئه-اريـتره-عمــان-پوليساريــو-آزاديبخــش فلسطيـن الجــزاير
 .شــرکت دارنـد.....و
 

 ١٩٨٠ژانويـه۶برابربا١٣۵٨دی ماه١۶يکشـــنبـه
 

 وکسيکه عنـوان اوليـن رئيس درباره انتخابات رياست جمهوری اسالمیشـــيخ صادق خلخــالی امروز
مــن هيـچکس رادرمقابل خودم برای : جمهوراسالمی ايران رابدسـت خواهدآورد؛به خبرنگاران گفت

احـرازايـن پست قبول ندارم؛ولی بحکم اجبارابوالحسن بنی صدر 
ئيس جمــهورخواهـدشــد؛وليکـن مدت زيادی درصــدآقای بنی صـدرر٩٠وباحتمال.راموردتائيدقرارميدهم

 .دراين پسـت دوام نخواهدآورد
شهرتبريـزهنوزناآرام است وزدوخوردهای خونين ميان طرفداران شيـخ کاظم شريعتمداری وسپاه -کيـــهان

 .بازارومغازه های اين شهر همچــنان تعطيــل اســت.پاسداران انقالب اسالمی ادامه دارد
سی دقيقه بعدازظهرامروزعباس خاشابی باتهام توزيع هروئيـن درزنــدان شهربانی و٢ساعـت-کــرمان
 .؛دراين شـهراعـدام شـدکرمان
زاده باتهام مبادرت به اعمال فساد؛وزنــی بنام فريـده بــاتهام زنـای محصنه هدايت مـوسوی -اردبــيل

 .دراردبيـل تيربـاران شـدند
قيم تهران؛سفارت افغانستان راباشغـال خـود درآوردند؛وکارکنان اين بعدازظهــرامروزگروهی ازافغانهای م

 .سفارت رابگروگان گرفتنـد



 ١٩٨٠ژانويه٧برابربا١٣۵٨ دی ماه١٧دوشــنبه
 

اين کارخانه باظرفيت ده هزارتن سـيمان يکی .کـارخـانه سـيمان سپاهان اصفهان امـروزمنفجرشـد
اين کارخـانـه با دســتگاههای کامپيوتری هدايت واداره .ان بودازبزرگتـرين واحـدهای توليـدی سيـمان درجه

 .هـدايت کــندرا ؛ويک فرماندهی واحدکامپيوترقادربودايــن کـارخـانه ميشد
 

 ١٩٨٠ژانويه٨برابربا١٣۵٨دی ماه ١٨ســه شــنبه
 

ردم؛درمشـــهد سـحرگـاه امروزســرهنگ معينـی طـباطبائی باتهـام صــدوردسـتور تــيراندازی بمـ-مشــهد
 .تيربـاران شــد

 
 ١٩٨٠برابرباژانويه١٣۵٨دی ماه١٩چـهارشـــنبه

 
نفـر ازمهــاجمان بـه مســجدالحـرام ۶٣ســـحرگـاه امــروزدرهشـت شهرعـربستان ســعودی بـطورهمزمان

 .رابـاشمشـيرگـردن زدنــد
 حـوادث امروز در .مجروح شــدند نفر ١٠٠کشــته وبيش از نفــر ١٠ در درگيــريهای امـروزشـهرتبريــز؛

 . شـد  کشــيده فروشگاه وتعدادی اتومبيـل بـه آتش چند شــعبه بانک و ۵٠ شهرتبريز
 

 ١٩٨٠ژانويه١٠برابربا١٣۵٨دی ماه٢٠پنجشـــنبه
 

 .ســحرگـاه امروزافرادزيرباتـهام سرقـت مسلحانه تيربـاران شدند-اصـــفهان
 .ـاسـم رمضـانیق-٣محسـن راستيـن-٢علی راســتين-١

 ١٩٨٠ژانويه١١برابربا١٣۵٨دی ماه٢١جمـــعه 
 

 .افـرادزيـرباتهام اشاعـه فسـاددراهـوازتيــرباران شــدند-اهــــواز
 .قـاسـم شــهرياری-٣احمـد مسعودی-٢هوشنـگ نقدی-١

 ١٩٨٠ژانويه١٢برابربا١٣۵٨دی ماه٢٢شـــنبه
 

 . تــهام شرکت درحوادث خونين  ايــن شـهرتيـرباران شـدندزيربا ازســوی دادگـاه انقالب اسالمی تبريـزافراد
يعقوب -۴ علی حبيب باقری توفيقـی فرزنـد-٣ اصغرقاسملوفرزندحسين-٢ حسـن عاسيـان فرزندصـفر-١

-٧ محمـد  فرزند حبيب اللــه عابدينی-۶ موسی پورداداش فرزندرحيم-۵ قزلی فرزندعلی
 پـرويزآزادی فرزندقلـی-٩ احمــد فرزنـد محرمعلی مرادی -٨ مشهوربه مسعودزيـبا محمودفريدصوفيانی؛

شهرتبريزمتشنج  بدنبال اعدام اين يازده نفر؛ .داران پــور محمــد-١١ يعقوب معصــومی فرزنديوسـف-١٠
 .شعبــه بانک بـآتش کشيده شدواکثـرمدارس شهرتعطيل گـرديد١٢شدوتعدادی از مغـازه هاو

تيـرباران  شـهريور ١٧ روز کشــتار افـرادزيـرباتهـام شـرکت در زنـدان اويـن؛ امشــب درمحوطـه -تهــــران
 .شــدند

 .تانگ وسرپرست واحدهای زرهـی٢۴۴ علـی اکبرمهـری فرمانـده گـردان-١
 .لشــگرگـارد١۴۴ سـرهـنگ فرحی سـرابی فرمانده گـردان-٢
 . رضايـور٣تيـپ١۴۴ عـربعلی فرزيـن نيا فرمـانده گـروهان-٣
 . حسـن گلبـادی نـژاد درجـه دارسـابق لشـگرگــارد-۴
 

 ١٩٨٠ژانويه١٣برابربا١٣۵٨دی ماه٢٣يکشـــنبه
 

 بدستـوردولت بحرين ازورودموتورهای لنـج وکاالهای ايرانی به بحرين جلوگيـری 
اکه درحال حاضربانکهاوبازرگانان بحـرين ازقبول پول ايرانی خودداری ميکنند وايرانيانـی ر .بعمـل آمد

 .کشورميروند؛بازداشت واخراج ميشـوند برای کارباين
 . گـروهبان ژانـدارم حسـن حسـنی باتهام کشتارمردم؛ اعـدام شــد-ســبزوار
امنيت سازمان ملل  بدرخواست آمريکاجلسه شورایوچهل وپنج دقيقه امشب بوقت نيويورک ١٠سـاعت
د؛برای حفـظ صلـح بيــن المللی ؛قعطنامه نماينده آمريکاازاين شوراتقاضاکر .تشکيل گرديد متحد؛

 .نماينــده شــوروی اين قطعنامه آمريکارا وتـو کـرد.آمريکارامبنی برتحريم اقتصادی ايران تصويب نمايد
 
 
 



 ١٩٨٠ژانويه١۴برابربا١٣۵٨دی ماه٢۴دوشـــنبه
 

هـران منصوب روح اهللا خميــنی امروزطی فرمانی شيخ سيدعلی خامنه ای رابه امامت نمازجمعــه ت
سيدعلی خامنه ای درحال حاضرسرپرستی سپاه پاسداران انقالب؛ عضويت شورای انقالب اسالمی .نمود

 .راعهده داراســت
 

 ١٩٨٠ژانويه١۵برابربا١٣۵٨دی ماه٢۵ســه شــنبه
 

تـن ازنامزدهای رياست جمهوری اسالمی که ميتوانندازطريق راديوتلويزيون جمهوری اسالمی ٨اســامی
 :ودتبليــغ کننـد؛بشرح زيـراعالم شــدبرای خ

صادق -۶کـاظم ســامی-۵حسن آيت-۴صادق قطب زاده-٣سرهنگ احمدمدنی-٢ابوالحسن بنی صدر-١
 .جالل الدين فارسی-٨حسن حبيبی-٧طباطبائی

وسی دقيقه ٨ علـيمحمد يـارلـو گـروهبان دوم ژاندارمری آشتيان؛باتهام سرکوب مردم در سـاعت–اراک 
 .دراراک تيــرباران شــدروزبعدازظهرام

 سحــرگاه امروزغالمــرضا نشاط کارمندسازمان اطالعات وامنيت کشور باتــهام اعمال -مشــهد
 .سانســوروايجاد اختنـاق درمشـهد تيرباران شــد

ســازمان چريـکهای فدائی خلق ايران باانتشاراطالعيه ای اعالم کرد؛درانتخـابـات رياسـت جمهوری اسالمی 
 .رکـت ميکند وبه مسـعودرجوی رای خواهـددادش
 

 ١٩٨٠ژانويه١۶برابربا١٣۵٨دی ماه٢۶چـهارشــنبه
 

ســـتاد انتخـاباتی سرهـنگ سيداحمدمـدنی باصـدوراعالميه ای شايعات واسنادی راکـه اخيرا در رابطه 
ه به مبارزات  ناميـد وضمـن اشارباتماس احمدمدنـی بابيــگانگان منتشرشــده است ؛دروغ و جعلــی

ضدامپرياليستی وی؛ افتخـــــارات  ســـرهنـگ اخـــراجی بنام سـيد احمدمـدنـی رادرارتباط باضـربـه زدن بــه 
 :امپـرياليـست هابشــرح زيـراعـالم نمـود

 ادقـرارد لـغـو لـغـوپـروژه نظامی چـهارميـليــارد دالری چــاه بـهار؛ چـهارفرونـد نـاوجنـگی؛ لـغـو خـريد
 ............!!!!!!!!!! لــغـوخــريـد کشــتی هـای جنـــگی وهلـيکوپـترســـازی ؛

 
ديـويدفراسـت روزنامه نگارمعروف انگليسـی هفتـه گذشـته يک مصاحبه -نيـويـورک-آســوشــيتدپرس

که تحويل دراين مصاحبـــه پـادشـاه درمورد خواسـت جمهوری اسالمی . انجام داداختصاصی باپادشاه ايران
اگــر .آنــهاچـه کسانـی هســتندکه ميخواهند؛من رامحاکمه کنــند:ومحاکمه ايشــان اسـت؛ گفتـــند

اگــرمادريک .قــرارباشـدمحاکمـه ای صورت گيــرد؛ايـن آنهـاهستنـد که بايسـتی بپـای ميــزدادگـاه بـروند
نی راکه بهيــچوجه به قانون احتـرام کسـا يسـتی ؛مـی بـا دنيای جـدی وقانـونی زنـدگی ميکـرديم

چــه کســی محـاکمـه  آنـانی راکـه هـزاران انسـان بيـگناه راکشتـه اند؛.نميگذارند؛محـاکمـه ميــکرديـم
ميــکند؟ درايـن مصـاحبه پادشـاه ايران علت سقوط کشوروپيروزی روح اهللا خميـنی وانقالب اسالمی 

بخصـوص آمريکـاوانگلستــان  تــــی ودخـالتهای کشــورهای بيــگانه؛اوراتوطئــه های شرکتـهای بزرگ نف
 .درامورداخلی ايــران اعـالم کـردند

 
 

 ٢٠٠٣سپتامبر 
 )بکوشش شهرام جاويدپور(برگرفته ازکتاب شورش ايران درآئينه مطبوعات 

 
 
 
 


