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 ١٩٧٩سپتـامبر٢۴برابربا١٣۵٨ مهرماه٢دوشــنبه 
ران اعت -ته سدفی االرض  ٢ س دادامروزافرادزيربعنوان مف ران    بام دا درته ول خ ارب باخداورس  ومح

 .تيــرباران شدند
وری  ه ن سن خواج شيداعلم-سناتورمح وعی- سناتورپروفسورجم شگرايرج مطب ز. سناتورسرل  -تبري

اعت يدی دقي٣٠و٩س شب جعفررش ه ام ان    ٢۶ق ال جوان ـام اغف ازی تبريزباتهـ ين س اله کارگرماش س
 .درمحوطه زندان تبريزتيرباران شــد

شاه ـی -کرمان ـظم عموم الل درنـ ام اخ سين زاده باته ه ای وخسروح داهللا موقوف حرگاه امروزاس  س
 .وعمل لواط درمحوطه زندان ديزل آبادکرمانشاه تيرباران شــدند

 . کـردی شيخ سيدعباس مهری رابرای اقامه نمازجمعه درکويت تعيينروح اهللا خمين
 

 ١٩٧٩سپتامبر٢۵برابربا١٣۵٨مهرماه٣سـه شـنبه
ده؛اولين        ـه آين رف دوهفت رع ظ ای ش ه دادگاهه صويب اليح الم کردبات ت اع ت موق ستری دول وزيردادگ

ر  ـها درته ن دادگاهـ عب اي دريج ش شودوپس ازآن بت شکيل مي ران ت رع درته اه ش ان دادگ
ديافت  سترش خواه ضات      .وشهرستانهاگ شاور ازق دويک ويادوم ک آخون رع ازي ای ش دادگاهه

شود    شکيل مي ستری ت د   .دادگ دورحکم باآخوندمذکورميباش ی ص ـاح    .ول دعاوی نک يدگی ب رس
صـب    ـايت؛ ن ـس؛ تولـيت؛وص سـب؛وصيـت؛وقـف؛ثـلث؛ حبـ ـهر؛نفقه زوجه؛ن سخ نکاح؛م ؛طالق؛ف

 . شـرع اسـت دادگاههای درصالحيت.....قيـم؛و
 

 سپتامبر٢۶برابربا١٣۵٨مهرماه۴چهارشنبـه
ضای      ـازرگان؛ اع ـرد وب خنرانی ک اهچراغ س ردم شيرازدرش اعی ازم دمنتظری دراجتم يخ محم ش

 . کابينه او وفرماندهان ارتش؛شهربانی اورا وابسته به بيگانگان معرفی نمود
ت راديو      الوس فعالي سجدجامع چ ب زاده درم ادق قط خنرانی ص دنبال س ـد   ب ف شـ ی متوق ا بکل دري

 . وساختمان آن به سازمانهای اسالمی واگذارگرديد
 

 ١٩٧٩سپتامبر٢٧برابربا١٣۵٨مهرماه۵پنجشــنبه
ـا–رم  ائی    - ايتالي ـگار ايتالي ه ن ـی روزنام ـی بااوريانـافاالنچ صاحبـه روح اهللا خمين امروزم

 : خمينی گفتدراين مصاحبه.منتشــرگرديـد>کوريـرادالسـرا<درنشريـه
ـرين    الم بزرگت ـراديکتاتوری دراس ن راديکتاتوربخوانند؛زي ه م ت ک سـانی اس صافی وغيران ـی ان ب

ـت  ـاه اس ت      .گن ـی گف الب اسالمـ س ازانق ی پ ان ايران اره زن ـنی درب ه    : خمي ـه ب انون کـ ـن ق ايـ
ت     ی اس ـلی مترق ـارزن بگيـرد؛خي ـرداجازه ميدهدچه رای     .م شتراست واج ردان بي ـان ازم را تعدادزن زي

د اي شاءجلوگيری ميکن انون ازفح اع    .ـن ق يقی دف ل وموس ـع الک صاحبـه ازمن ـن م ـنی دراي خمي
ـد ه پـرسي ـی ک ـوال فاالنچ ـردودرمقابل سئ ـرام :ک ـم ح ـهوون ه ـاخ وبت ـاموسيقی ب آي

 .اينهاکی انــد؛مـن آنهارانميــشناسـم:است؟گـفت
ت   رکت نف ديرعامل ش ـه م سن نزي ودراازاين  ح اری خ ايعه برکن ـفت امروزش رد وگ ذيب ک ام تک ن :مق م

 . بهيـچوجه برکنارنشـده ام وخيال استعفا نيـز ندارم
ود     ده ب ين ش ت تعي ت درکوي ام جماع وان ام ی بعن ب خمين ه ازجان ری ک يدعباس مه ـيخ س ش

 .بدستـورمقامات اينکشورازکويت اخراج شدوهمراه باخانواده خودبتهران فرستاده شد
ارديپلم؛فوق دي  ـوانان بيک ی   صدهانفرازج ـم ومرب ت معل صيل مراکزتربي ارغ التح سيه ف پلم وليسان

رورش   ـوزش وپ ـه اداره آم دان ودرمحوط تخدامی خود؛درزاه شگالت اس راض بم وان اعت ودک بعن ک
 .استان سيستان وبلوچسـتان؛اجتماع کردندوبه تظاهرات پرداختنـد
تخدام خودرا شگالت اس ی ازم ـان يک ـن جوان داي ـرآن ذکرکردن ـح ق ـت صحي و ؛قـرائ

ـد ـروم      :گفتنـ ـوزگاری مح ـغل آم رآن ازشـ ای ق ـه ه ط آي ظ غل ـبب تلف ه س تخدام را ب ـرداوطلبان اس اکثـ
 ضمـنادربجنورد نيــزاجتماع مشابهی دراعتـراض.کرده اند

ـن      ـداری اي ل فرمانـ ـيان درمح رکت صدهانفرازمتقاض ـاران باش تخدام آموزگ وه اس ـه نح ب
 . شـهربرپـاگـرديد

 
 سپتـامبر٢٨برابربا۵٨١٣مهرماه۶جمـــعه



شهر ـالب       -خـرم ـه انق ـام علي ـهام قيـ دی باتـ ـدی راش ـاجی اس دات ون ـد زوي ـخ حام ـاه امروزشي سحرگ
 .اسالمی تيـرباران شـدند

ـهران ـت       -ت ات و امني ازمان اطالع دان س اری کارمن م افتخ ـعدازظهرامروزاحمدکمالی وابوالقاس  ب
د   ه زن سـدفی االرض درمحوط شــور؛بعنـوان مف دند ک ـرباران ش ـن تي ـاباد. ان اوي  -مه

 بامدادامروزافرادزيربه حکم شيخ صادق خلخالی درمهاباد تيرباران شدند۴ساعت
تان     وکرات کردس احزب دم اری ب ام همک ـدانی باته ـه     -بهاروج دازی ب ام تيران دام باته ل ان ل گ جلي

المی   الب اس داران انق ک   -پاس تن نارنج ام داش ـم پورباته ـر -رضــارحي ـلی دادف ـمل   عـ ام ع ـام انج  باته
 .لواط

شـهردرساعت  ازاربزرگ خرم ـوتی     ٧ب ـوع ص دتی ازنـ دتی ان دازظهرامروزباانفجارنيم پون يم بع ون
 .الکتريکی ويـران شـد

 .  غالمــرضاضـرغامی باتهام مشروبخواری وفساداخالق؛تيـرباران شـد-اهـواز
 

 ١٩٧٩سپتامبر٢٩برابربا١٣۵٨مهرماه٧شــنبه
ـ  ـرهنگ سـيداحـمدم وری اس  سـ ائی جمه روی دري ده ني ـوزستان دنی فرمان ـدار خ ـالمی واستـان

شـهرگفـت   اتی درخرم صاحبـه مطبوع ـک م ـون    :؛دري ـت وچ ـه اس ـری قـاطعان ری امام؛رهبـ رهب
واه   ـذهبی دارد؛خ ـت م ـز تربي ام ميـباشد؛وخودني ده ام ـت ش ـکومت تربي ت ما؛ح حکوم

ت  ـی اس ـع ومذهب ـومتی قاط ـ.نـاخـواه؛حک ـع  امروزارت ـران درواق سـلح دراي ـروهای م ش وني
 . سـپاهيان اسـالم هســتند

 
 ١٩٧٩سپتامبر٣٠برابربا١٣۵٨مهرماه٨يکشـنبه
شـهر ـاران         -به ـی تــيرب ات ضدمذهبــ ردم وتبليغ ک م ام تحري ی باته روزعين اهللا گرج ـحرگاه ام س

 . شـد
صي ارغ التخ زاران نفرازف بح امروزه هرص سـربيکاردرشهرهای نوش ر وپ ه الن دخت ـت ب ولنگرود دس

د   ائی زدن اهرات وراه پيم رود .تظ دگان درلنگ ـر ٢۵٠٠تعدادتظاهرکنن ـرگزارش ۵٠٠نفرودرنوشه نف
 . گرديـده اسـت

ـتانی      ه دادسـ ـه ب ت کـ ـت نف ـل شـرک ـزيه مـديرعام سن نـ الم کرد؛ح دن اع ی لن ی س وبی ب شـب رادي ام
رده ا     ه نک تانی مراجع اين دادس ضارشده بود؛ب ـالمی اح الب اسـ ته  انق ـه گذش ـت وازروزجمع سـ

 . تاکنون بخانه خودنرفتـه وپنهان گرديده است 
 

 ١٩٧٩ اکتبر١برابـربا١٣۵٨مهرماه٩دوشـنبه
ـت        ـت ؛رف ـت نف ه شرک ان ب دی بازرگ اق مه المی باتف ت اس ت موق ت دول ـر وزيرنف ـرمعين ف ی اکب عل

 .وبه کارکنان اين شرکـت معرفی شـد
و   ول مرب ان بعدازظهرامروزاص س خبرگ صويـب     مجل ـان رات ورای نگهب ايف ش شکيل وظ وه ت ه نح ط ب

رد تاده     .ک ان فرس ورای نگهب المی؛بايدبه ش س اس صوبات مجل ه م ول کلي ن اص ب اي بموج
رد     ی قرارگي الم موردبررس اقوانين اس ود؛تاازنظرانطباق ب ـن    .ش ااعالم اي ه ب صوباتی ک م

ستند   د؛قابل اجراءني الم باش ورامغايرباقوانين اس ـان  .ش ورای نگهب ـس   ضمناش ـاب رئي ـر انتخ نـاظرب
 . جمهـورميباشــد

 
 ١٩٧٩اکتبر٢برابربا١٣۵٨مهرماه١٠سـه شنـبه
 . تيمورتيـمورشاهی سحـرگاه امروزباتهام انجام عمل لواط تيـرباران شـد-تـهران
ـم  ـاعت      -قـ ن شهـرس دارمری اي ـگ ژان ـاکری؛جمعی هن م مولودش ـروهبان يک ـيم ٢گ بح ون  ص

 .رباران شــدامروزباتهام کشتارمبارزين تي
دورحکمی     المی باص المی ووزارت ارشاداس الب اس ل انق تانی ک شترک دادس سيون م کمي

 . انتشـارمجدد؛روزنامه مردم ارگان حزب توده ايران رابالمانع اعالم کـرد
 

 ١٩٧٩اکتبر٣برابربا١٣۵٨مهرماه١١چهارشــنبه
 باتهام  حبيب اهللا اشراقـی مديرعامل جمعيت شيروخورشيدسرخ اصفهان -اصفهـان

ـهان    شاهـی دراصف ام شاهن يم نظ سران وتحک ران وپ ردن دخت رف ک ال ومنح ت الم ـل بي ـف ومي حي
 .تيـرباران شـد

   سـپهبد چنگيـز وشـمگير که درزندان اوين باخوردن قرصهای لومينال-تهـران
 . دسـت بخودکشی زده بود؛امشـب دربيمارسـتان سـعادت آبـاد درگـذشت 



ـورک ايرونس ون -نيوي ه     س ـر امورخارج زدی وزيـ اابراهيم ي ه آمريکا؛امروزب س وزيرامورخارج
 .دولت موقت اسالمی درمقرسازمان ملل متحدمالقات کرد

 
 ١٩٧٩ اکتبر۴برابربا١٣۵٨مهرماه١٢پنجشــنبه
ـادان اعت-آبـ ارخطوط   ۴ افرادزيرس ـت درانفج المی وشرک وری اس ه جمه ام علي دادامروزباتهام قي بام

 .باران شدندراه آهن درآبادان تـير
 علی زويـدات -۵جميل عبادی-۴محسن عبادی-٣داودعبادی-٢ناصرمنغای زاده-١
 عيسـی زهـری-٨غياض ذاکری معروف به رازی-٧رحيم غزالوی-۶

 .بامدادتيرباران شد١اسداهللا فرامرزی باتهام ايجادرعب وحشت ساعت-اليــگـودرز
ـفهان ا    -اصـ انی نماوباته وان روح ا بعن ـمس ني شــاهی     م سيدمحمــودش ـام شاهن دح نظ ف وم  تعري

 .واستفاده نامشروع ازلباس روحانيت؛دراصفهان تيرباران شــد
ران          ـالمی ته الب اس اه انق م دادگ ه حک ه ب ران ک ـو اي وب رادي روف ومحب ده مع ـانی گوين ـی روحـ تقـ

ه دی پي     ۵ب ـروه توحي ـط گ ا توس ه هواپيم ال ب ام انتق ده بود؛هنگ شـهرمحکـوم ش دان درايران ال زن ام س
 مستضـعف ربوده شد؛وپيـکرنيمه جان اوصبـح امروز

ـداشد     اه پي اده آرامگ راف ج ـابانهای اط ـه     .دربي ـزش ازکاس ـات وارده مغ ه براثرضرب ـانی ک ـی روح تق
 .سر بيرون آمده است؛دربيمارستان درحالـت اغماءبسـرميبرد

ـش از ه٢بي ـو   هزارنفرديپلم صن خـ اع وتح سيه بيکاربااجتم پلم وليسان ـوزش ؛فوق دي د دراداره آم
 .وپرورش شهرآمـل؛اين اداره رابصورت تعطيل درآوردنـد

 .  قاچاق موادمخدردرخرم آباد اعدام شدميکائيل المـاسـی باتهـام-خــرم آباد
ـورک زدی وزيرامورخارجه -نيويـ راهيم ي ومی   اب ـع عم يه مجم ارمين اجالس ی وچه ؛امروزدرس

رد خنرانی ک ل متحد؛س ازمان مل شی ا.س زدی دربخ ـت ي خنان خودگف المی :زس الب اس ـدف انق ه
 .درايران؛آزادی ازقيود استعمار؛استثمار وفرهنگ خارجی بوده اسـت 

ـرابری آزادی            دالت اجتماعی؛ب ت؛که ع ده اس ذاری ش ه گ الم پاي ول اس اس اص الب براس ـن انق اي
سـت      ـارز آن ـول ب ت خود؛ازاص ردم درسرنوش رکت م ل     . وش ازمان مل ود درس خنان خ زدی درس ي

سـم    متحد ذاران امپريالي ـرا خدمتگ ران ؛آنـان شاهی اي ام شاهن شاه ونظ ـادشديد ازشاهن ـن انتق ؛ضم
ت  ی کردوگف سم معرف ـار:وصيهـونيـ ـيد در افک ران ميکوش ـاه اي عمومی ش

 اروپـاوآمريـکا؛ازخودونظام شاهنشـاهی چهره ای مترقی ترسيم کند 
ـن خودرا رخالف حقيقـت؛مخالفي دن وب ـزه ش ـالف مدرني ـع؛که مخ ای مرتجـ ستها؛يامذهبی ه مارکسي

 . ايـران هستـند؛قلـمداد کنـد
 

 ١٩٧٩ اکتبر۵برابربا١٣۵٨مهرماه١٣جمعــه
اد ـرم آب سـربچه-خـ دازظهرامروزيک پ امن ٣ بع ـا نارنجک؛ض ازی بـ ام ب ادلفان هنگ ام رض ـه بن سال

 .آنراکشيد وباعث کشته شدن خودوچهارنفرديگرگرديد
 :بعدازظـهرامروزافرادزيرباتهام سرقت وتجاوزبه جوانان تيرباران شدند-نـشاهکرمـا
ياء   -١ ه سيدض روف ب ائی مع سن طباطب ان    -٢سـيدمحمدح ـی خ ـه ماه روف بــ ازخيری مع دی ني -٣مه

 حسـن عدلـی-۴جهانبخـش بهرامی
شــهر اعت-خرم شــته     ٨س شـهر؛يک ک يف خرم دادامروزانفجاربمب دربازارس ه بام ل دقيق وچه

 . صـدوم بجای گـذاشتم٣۶و
 

 ١٩٧٩ اکتبر۶برابربا١٣۵٨مهرماه١۴شنبــه
ـريز ـت-تبـ شــورتـيرباران   ١ ساع ـت ک ات وامني ازمان اطالع تغال درس دادامروز؛افرادزيرباتهام اش بام
 .شـدند

ـرقی       -١ ان شـ ت آذربايج ات وامني ازمان اطالع ابق س يس س ی رئ ـمی تهران نگ سلي رهنگ هوش  -٢س
 افسربخـش امنيت داخلی ساواک تبـريـزسرهنـگ شاپـوررنجبـران 

 يـعقوب يـقينی رئيـس بخـش امنيت داخلی ساواک تبـريـز-٣
 ١٩٧٩ اکتبر٧برابـربا١٣۵٨مهرماه١۵يکشنبــه
ـهر اهرات       -بـوش ـوبی تظ ـام سرک سرژاندارمـری بـاته ـائی اف وم جوادرض ـوان س ـحرگاه امروزست س

 .  مـردم دربوشـهرتيربـاران شد
شـاه ـاع-کـرمان ه       ١١تس سلحانـه ب ـه م ـام حمل ری باتهـ شاه نظ يخی وعلي د ش ی محم شـب عل  ام

 .پاسـداران انقالب اسـالمی درکرماَنـشاه تيـرباران شـدند
 



 ١٩٧٩ اکتبر٨برابربا١٣۵٨مهرماه١۶دوشــنبه
ـس سـه -پــاري ـزاری فران ـالمی؛دريک     -خبرگ ـت اس ت موق ه دول زدی وزيرامورخارج ـم ي  ابراهي

اتی  صاحبـه مطبوع ـتم اريس گف الب تاکنــون:درپ روزی انق ـان پي ـا اززم ـام ـررااعدام ۶٠٠؛تنهـ  نف
م رده اي شتـه    .ک اه راک ـک بيگن ـدکه ماحتـی؛ي ـتواند ادعاکن ـس نمي وده اند؛وهيچک انی ب ه ج ن افرادهم اي

 .ايم
 ١٩٧٩ اکتبر٩برابربا١٣۵٨مهرماه١٧سـه شــنبه

ود درش  خنان خ زی درس ـتان مرک ـعی استانداراس اس سميـ الب عب ـته انق ضای کمي هراراک؛اع
ای اخ    سئول تروره ن شهررام المی اي ت  اس ی کردوگف راراک معرف الب  : ي ـداران انق پاسـ

ردم  وزی م ـچ مج دون هي رده اندوب غال ک ازه اش ی اج هربانی راب ام ش ه تم المی؛زندان جديدونيم اس
 .رادستگيرميکنندودراين زندان موردآزارواذيت قرارميدهنـد

ـران حرگاه امروز-تهـ ـدازی     س ام تيران ـمی باته هربانی رضارحي ستـه ش استواربازنش
 .وکشـتارمردم؛درتـهران تـيرباران شــد

ـل ل  -بـاب ـی باب ـاخ سلطنت ـت در ک افی عف ـال من ـهام زناواعم اج بات ـم نت ـه قاس بعدازظـهرامروزخديج
 .مقابل جوخـه آتـش قرارگـرفت وتيـرباران شــد

 
 ١٩٧٩اکتبر ١٠برابربا١٣۵٨مهرماه١٨چهارشــنبه

المی      وری اس ـت جمه ت موق ـردفاع دول ـران وزي صطفـی چم ات   م ـتن عملي گ ساخ ؛امروزبرای هماهن
 .نظامی عليه دموکراتها به کردســتان رفت 

 
 ١٩٧٩ اکتبر١١برابربا١٣۵٨مهرماه١٩پنجشــنبه

اد ـف آب کراهللا -نجـ ـتان وش ـاق بدسـ ری چم ام رهب ی باته واه تيران ـدادامروزابراهيم دادخ بـام
اد           ف آب ضـعف درنج ـق مست ـام آزار خل ران باته ـدارمری تي گاه ژان ـق پاس ـس ساب ـری رئي کـالنت

 .تـيرباران شـد
ائی        ـروی دري ـده نيـ ـتان وفرمان ـدنی اســتاندارخوزسـ ـيداحمد م ـرهنگ س وری  س جمه

ش      ـن بخ ـه تنهادراي ـخ باينک ـش زيدون؛درپاس ـهان درمرکزبخ ـام بازديدازبهب اسالمی؛هنگ
ـتچندهزا ـد گفـ ـه اکثرآنـهابيکارنـ ـه وجودداردک شـينی : رنفری؛صـدهاديپلمـ شت ميـزن ازفکـرپ

ن درداد ـدوبهرکارشرافتمندانه ای ت دخارج ش ستيم  . باي ـه ه ه ماعمل المی هم ـومت اس درحک
 .واگرالزم باشد؛بايد جـاروهم بکنيـم 

 
 ١٩٧٩ اکتبر١٢برابربا١٣۵٨مهرماه٢٠جمـعـه

ي  ـانی رئ سن يارج ـروان مح ادوس ری مهاب اجمين  ٣س کالنت ـله مه ـگردرمحاصره وحمـ يس دي پل
 .مسلح به مقرشهربانی اين شهرکشــته شدند

زارش  ت وگ دارخمينی رف م بدي المی درق ت اس ت موق ه دول زدی وزيرامورخارج صرامروزابراهيم ي ع
ود  ديم نم فرخودرابامريکابه وی تق ـفت     .س ـاران گ ه خبرنگ ات ب ن مالق ان اي زدی درپاي ه : ي ازجمل

اع        ـه ودف ـا وزرای امورخارج ت؛مالقاتهای وی بـ ی داده اس ه روح اهللا خمين ه ب ی ک ات مهم گزارش
 .آمريکاوهمچنين نمايندگان بانکها؛کارخانجات وبازرگانـان بـوده اسـت

 
 ١٩٧٩ اکتبر١٣برابربا١٣۵٨مهرماه٢١شــنبه

ای  رع دادگاهه تانهاوحکام ش ه دادس اب ب خنان خودخط ی درس روزروح اهللا خمين ـايعاتی ام الب ش انق
زدی راهيم ي اط اب اره ارتب ه درب ب زاده-راک ادق قط شــتی -ص ـيخ محمدبه درو ش ـی ص سن بن ابوالح
ـردوگفت دت :باآمريکائيهاوجوددارد؛ردک ـن افرادم ن    ٢٠باايـ نائی داردواي ه آش ـت ک ال اس س

ل   ـارج وداخ ـالب درخ ه انقــ سانيکه ب ی وک افرادمومن ومتق ايعات؛تهمت ب رده ش شورخدمت ک  ک
 .ند؛ميـباشدا

ـان ـته     -اصفهـ ضـو کمي سـرارتش وع ادی اف ت آب ائی دول درت اهللا بق ـروزسروان ق ـح ام صب
 .ضدخرابکـاری اصفهان باتهام دستگيـری؛شکنجه مجاهدين تيرباران شـد

اد   بت ورودابوجه ران بمناس ق اي دين خل ـازمان مجاه رعرفات(سـ اون ياس ه ای ) مع ـايران اطالعي بـ
شـرکرد سمتی ازا.منت تدرق ده اس ه آم ن اطالعي ـت :ي ق درنهـاي دين خل مجاه

 ؛حضـوربرادرابـوجهادرادرخاک ميهن اسالمی به تمام انقالبيون تهنيت ميگويدسـرور
 

 ١٩٧٩ اکتبر١۴برابربا١٣۵٨مهرماه٢٢يکشــنبه



ر   ارات رهب صرامروزاصل اختي ان ع ـس خبرگ ری(مجل ورای رهب صويب ۶رادر)ياش  بندت
ـرد ای .ک ين فقه ل تعي راين اص ضـائـی براب ام ق اليترين مق صب ع ضوشورای نگهبان؛ن ع

ـس   زل رئيـ وری وع ت جمه م رياس ضای حک سلح وام ای م ل نيروه شـور؛فرماندهی ک ک
ری  ورای رهب ارات رهبر؛ياش ايف واختي ه وظ ومين ازجمل ـامجازات محک جمهـور؛وعفوي

 .درجمهـوری اسـالمی ميـباشد
 

 ١٩٧٩ اکتبر١۵برابربا١٣۵٨مهرماه٢٣دوشــنبه
ل وپنج ـی آن   چه شکيل شدوط شتی ت ت سيدمحمدبه ان امروزبرياس س خبرگ سه مجل ين جل ـل ٧م اص

ای    سئوليت ه اب وم وه انتخ ه نح وط ب ه مرب المی ک وری اس ی جمه انون اساس ويس ق يش ن ول پ ازاص
د   صـويب ش يس جمهورميباشد؛ت ـعداز    .رئ ـور ب ـس جمه ول رئي ن اص اس اي مقام براس

المی  وری اس ـی درجمه ام رسم اليترين مق ـرایرهبری؛ع ـد ب دکه تنهاميتوانـ ـاله ۴دوره٢ميباش س
 .باين مقام انتخـاب شـود

 
 ١٩٧٩ اکتبر١۶برابربا١٣۵٨مهرماه٢۴سـه شسنبـه

هربندرپهلوی    ته درش شونت آميزدوروزگذش ای خ يش از ١٣برخورده شته وب ای  ٩٠ک روح بج نفرمج
 .گذاشت
اعت سيه١١س ه وليسان دود ده هزارنفرديپلم ـح امروزح ای رشصب ـه  بيکاردرخيابانه ت ب ت؛دس

 نفرباچوب وچماق؛پنجه بوکس ۶٠٠درميدان بانکملی اين شهرحدود.تظاهرات زدنـد
 .نفرازآنان رامجروح ومصدوم نمودند٢١ودرنتيجهوکاردبه تظاهرکنندگان حمله کردند

 
 ١٩٧٩ اکتبر١٧برابربا١٣۵٨مهرماه٢۵چهارشــنبه

ان موردش  روه فرق روزاعالم کردرهبرگ المی ام الب اس ل انق تان ک دامات دادس ـه واق ائی قرارگرفت ناس
ت ده اس تگيری وی آغازگردي رای دس ان  .الزم ب ـروه فرق ـر گـ تانی مذکوررهب راعالم دادس براب

ال  ه درس ام داردک ـودرزی ن ـت ١٣۵۵اکبرگ ـودآورده اسـ ان رابوجـ روه فرق شريات .گ روه درن ن گ اي
 .فـی کرده اسـتخود وقوع انقالب اسالمی رادرايران راتوطئــه ای از جـانب بيگانگان معر

 
 ١٩٧٩ اکتبر١٨برابربا١٣۵٨مهرماه٢۶پنجشــنبه
ـهان ک      -اصفـ ـه دري ـرای برنام س ازاج اجی پ ضل اهللا پورح ی وف ت اهللا يزدان ای رحم ده بنامه دونوازن

ه      وم ب فهان محک ـبارکه اص ع درم ـی واق شن عـروس اره    ۴٠ج ـکم درب الق شـدندوح ربه ش ض
 .آنهااجراءگـرديد

ـن   ردم سـ ری ازم ـروه کثي ه      گ ت ب ـهر دس ردراين شهـ دامهای اخي ه اع راض ب شانه اعت ه ن ندج ب
د   ائی زدن اهرات وراه پيم ه       .تظ ـرکنندگان راب ـور تظاه ـان شاهپـ المی درخيـاب الب اس داران انق پاس

 . تن زخمی شـدند٨کشـته و٣گلولــه بستنـدودرنتيجه
 

 ١٩٧٩ اکتبر١٩برابربا١٣۵٨مهرماه٢٧جمعـــه
ـدن ـته د-راديـولن ه گذش المی بز هفت وری اس ت جمه ـت موق ران ول هام اي ـرين س رگت

ر  ـغ ب ه بال سـه ک رد  ٣٠٠رادرکشـورفران ارج ک شور خ ـون دالربود؛ازاينک غ  .ملي ن مبل اي
 .دربانــک مرکـزی فرانسـه سرمايـه گذاری شـده بود١٩٧۴درسـال

 
 ١٩٧٩ اکتبر٢٠برابربا١٣۵٨مهرماه٢٨شــنبه

ی     ده روح اهللا خمين انی نماين سين کرم ـيخ ح سلحانه     شـ ای م رد دردرگيريه شوراعالم ک رب ک  درغ
هرمهاباد؛حداقل   ه امروزدرش ه بخان د ٧۴وخان ده ان شته ش ه .نفرک ـاد از بعدازظهرروزس شهرمــهاب

ه     دت ب سافـری دراينم يچ م ت وه ره اس ش درمحاص ای ارت ط نيروه اکنون توس ل ت ه قب نبه هفت ش
 .شهرواردوياازشهرخارج نشده اسـت

 
 ١٩٧٩ اکتبر٢١بربابرا١٣۵٨مهرماه٢٩يکشــنبه

 جعفری مديرعامل شرکت صنايع فوالدکشور؛درگفتگوئی باروزنامه کيهان اعالم کـرد 
رمجتمع فوالداهواز   ال حاض ـه درح ده        ک ـی پديدآم الب اسالم وع انق س ازوق ه پ شگالتی ک ت م بعل
 .است؛باده درصد ظرفيت خودکارميکند

 
 ١٩٧٩ اکتبر٢٢برابربا١٣۵٨مهرماه ٣٠دوشنبــه



ـد رسآســوشيت تال      - پ آن مب ـه ب اکی ک اری خطرن ه بيم رای معالج ـران ب ـادشاه اي بعدازظـهرامروزپ
شـگاه     ـکی دان ـدو درمرکـزپزش ـورک شدن ـک واردنيوي صوصی ازمکزي ای خ ستند؛بايک هواپيم ه

د ستری گرديدن ان ب ـه مانهات ع درمحل ل واق اه .کورن ی پادش ال مزاج کی ح ـن مرکزپزش خنگوی اي س
 . مــودايران راوخيــم اعالم ن
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