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 ١٩٧٩ اکتبر٢٣برابربا١٣۵٨ آبانماه١ســه شـنبه
 با شاه ايران بعنوان يک فرد عـادی و ":امروزگفت هادينگ کارترسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا

 برای معالجات پزشکی بآمريکا آمده است وپس ازانجام اين معالجات؛ صرفا توريستی و رواديد
 پادشاه ايران عنـوان ومقام وموقعيتی ندارند؛ ازنظردولت آمريکا ":وی گفت" .هدکردآمريکاراترک خوا

هاردينگ " .وازمساعی ايـن دولت پشتيبانی ميکند وآمريکا دولت موقت اسالمی رابرسميت ميشناسد
امکانات ووسائل  موقت برای شاه ايران به توصيه پزشکان اوکه معتقدند روايد صدور ":کارترافزود

صورت گرفته  است ودولت آمريکاقبل ازدادن اجازه ورودبه شاه  مهياميباشد؛ درآمريکا ی وی تنهامداوا
 ".ايران بامقامات دولت جمهوری اسالمی تماس برقرارنموده اســت

 
شهرام خاموشی کارشناس بانک مرکزی درسومين سميناربررسی مسائل اقتصادی ايران اعالم کرد؛که 

امسال بيش ازيک مليون ويکصدهزارنفــر ازطريق قانـونی ازکشـورخارج تاآخرشهريورماه ١٣۵٧ازسال
 .شـده اند

جمعيت زنان ايران طی نامه سرگشاده ای خطاب به نخست وزيرووزيردادگستری دولت مـوقت اسالمی؛به 
 .احياءدوباره قانون حق طالق توسط مردان اعتراض کـردند

 
 ١٩٧٩اکتبر٢٣برابربا١٣۵٨ آبانماه٢چهـارشــنبه

 صبح امروزپادشاه ايران دربيمارستان مرکــز پزشکی کورنل تحت ٨ ساعت -نـيويـورک؛آسوشيـتد پرس
عمل جراحی قرارگرفتندوقسمتی ازکيسه صفرای ايشان برداشته شد اين جراحی بمدت دوساعت ونيم وتحت 

شش سال پيش پادشاه ايران از گفته ميشود .نظردکتربنجامين کين ويک تيم متخصص پزشکی انجام گرديد
شيميائی آنرادرمان  مواد طی اينمدت ازطريق معالجه با در و فاوی مبتال بوده اندنل به بيماری سرطان غدد

 از شهبانو تنها وگويا اطرافيان نزديک خودپنهان مينموده اند؛ از را پادشاه ايران بيماری خود .ميکرده اند
 .بيماری ايشـان اطالع داشــته اند

صفهای طويل خريداران گوشت حکايت ازآن  وزارت کشاورزی دولت موقت اسالمی؛عليرغم ادعاهای 
داردکه مسئله گوشت همچنان بصورت مشگل بزرگ برای مصرف کنندگان باقی مانده است ودرحال 

 .پرخرج ترين غـذای روزايـران شده اســت حاضرهمان آبگوشت ساده وارزان ديروز؛
 

 ١٩٧٩براکت٢۵برابربا١٣۵٨آبانماه٣پنجشــنبه
امشب ماموران امنيتی وپليس عربستان سعودی به اجتماعی که درمسجدالنبی باحضــور زائران ايرانی 

دراين اجتماع شيخ  .باخشونت متفــرق نمودند واين جمعيت را هجوم بردند وغيرايرانی تشکيل شده بود؛
 . خمينی سخنرانی ميکردهادی غفاری به زبانهای عربی وفارسی درباره انقالب اسالمی واهداف روح اهللا

 با شعارهائی به طرفداری ازروح اهللا خمينی درمکه تظاهرات  پاکستانــی گروهی اززائران عراقی و ضمنا
 .کردند
تيـرباران  باتـهام انفجاروتخـريب درمنطقه خوزستان درشهر اهــواز زيـر رادــــصبـح امروزاف -ــوازــــــــاهـ

عبداهللا فرهانی بدوی  -٣اسالمـالت فرزنـدحبيب عبدالزهرا -٢فتيان  فرزندمحمداميـن نواصری -١ .شـدند
 نجـم بنی مالک فرزندعبداهللا -۶ طاهرسجرات فرزندحيدر – ۵ری سان معاوی فرزندحمدان -۴فرزندمنصور

 
 ١٩٧٩اکتبـر٢۶برابربا١٣۵٨آبانماه۴جمعـــه

جراحــی بعدی برای معالجه  .يکنندپـادشاه ايـران درحال حاضردوران نقاهت بعدازعمل جراحی راطی م
 درصد ۵٠ شانس زنده ماندن ايشان و آغازميشود سه هفته ديگر به توسعه است؛ که رو بيماری سرطان 

جويای سالمتی پادشاه   رئيس جمهوری مصردريک تمـاس تلفنـی بابيمارستان؛ انورسادات امروز .اسـت
عده  .درسـت باشد پادشاه ايران به سرطان؛ خبرابتالءاميدواراسـت که  ":روح اهللا خمينی گفت .ايران شد
زنده  :نوشته شده بود مرگ برشـاه وپالکاردهائی که روی آنها شعار  با طرفداران روح اهللا خمينی ای از
تظاهرات  جمهوری اسالمی درمقابل بيمارستان محل بستری شدن پادشاه؛ خميــنی پاينده باد ما رهبر باد

 .کردند
 

 ١٩٧٩اکتبـر٢٧برابربا١٣۵٨نماهآبا۵شنبـــه
 درگفتگوئی باخبرنگاران رسـانه های گروهی )حسين فاطمی دکتر برادر( نصراهللا فاطمی صبــح امروزدکتـر

 دوفقره اعـالم جرم عليه پادشاه ايران بخاطر :وگفت بيـماری پادشاه ايران رادروغيـن اعالم کرد آمريکا؛
 .تسليـم مقامات آمريکائی نموده اسـت همچنين کشتن برادرش؛ کشتارمردم ايران و



 . امـروزيوسـف سـف معروف به يوسف بهبهانـی باتهام انجـام اعـمال شنيـع اعـدام شــد-مســجدسليـمان
 

 ١٩٧٩اکتبـر٢٩برابربا١٣۵٨آبانماه٧دوشـــنبه
 .ندبه تظاهرات زد امــروزهزاران نفرازدانش آموزان دختروپسرمدارس مختلف تهران دراين شهردسـت

حمله طرفداران حزب اهللا  با تظاهرات دانش آموزان که خواستارآزادی سياسی ولغوشهريـه هـای خودبــودند
مجروح شدندوبه بيمارستان منتقل   دانش آمـوزبـه ضـرب چاقـوی حزب الهی ها٨ نتيجه در و مواجه شد
 .گرديدند

 
 ١٩٧٩اکتبر٣٠برابربا١٣۵٨آبانماه٨ســه شــنبه

 .ه سيـمان صوفيـان بخاطرکمبـودپاکـت تعطيـل شــدکارخان-تبــريـز
بعدازظهرامروزگـروهی اززنان درحاليکه پالکاردهائی مبنی برتساوی حقوق زن ومردبا خودحمل ميکردند 

اين راه پيمائی باحملـــه طرفداران حزب اهللا وزخمی شدن .درخيابانهای تهران دست به راه پيمائی زدند
 .دانمـودتعدادی اززنان ؛خاتمـه پي

 
 ١٩٧٩اکتبر٣١برابربا١٣۵٨آبانماه٩چـهارشــنبه

صبح امروزمهدی بازرگان نخست وزيردولت موقت اسالمی برای شرکت درجشن بيست وپنجميـن  ٨ ساعت
 -وزيردفاع همراهان بازرگان درايـن سفر مصطفی چمران؛ .سالگردانقالب الجزايرعازم اين کشورشد

شبستری  شيخ مجتهد -رلشگرشاکررئيــس ستاد مشـترک ارتشس -خارجه امور وزير ابراهيم يزدی؛
 .ورئيس اداره ششم سياسی وزارت خارجه ميباشد

 
 ١٩٧٩نوامبر١برابربا ١٣۵٨آبانماه١٠پنجشـــنبه

دراين مراسـم  .امروزنمـازعيدقربان درترمينال خزانه درتهران به امامت شيخ حسينعلی منتظری برگذار شـد
پادشاه  ورود با موافقـت مقامات آمريکائی را و واسرائيل حمله کرد ه آمريکامنتظری طی سخنانی بشدت ب
 .ايران باين کشورمحکوم نمود

شيخ حاج ســيد محمدعلی طـباطبائی نماينده روح اهللا خمينی درتبـريـز  -تبــريـز
ال به بعدازظهرامروزباگلولـه های اسلحه کمری يک جوان موتورسوارازپای درآمدو پس ازانتقـ٧سـاعت

 .بيمارسـتان ؛درگـذشـت
 

 ١٩٧٩نوامبر٢برابربا١٣۵٨آبانمـاه١١جمــعه 
باين   برژينسکی مشـاوررياست جمهوری آمريکاکه برای شرکت درجشن سالگرد انقالب الجزاير؛-الجــزاير

به محل اقامت مهدی بازرگـــان در الجزاير رفت وبمدت يکساعت  بعدازظهرامروز کشورآمده است؛
مهدی  .حضورداشتند نيز دراين مالقات چمــران و ابراهيـم يزدی .گفتگوکرد و اوی ديداردقيقه ب٢۵و

برژينسکی درپاسـخ بسـئواالت خبرنگاران درزمينه اين مالقات  با بازرگان درپايان مالقات خود
انسانی است  صد در که اين مسئله صد گفتند چگونگی اقامت شاه در آمريکا مورد در آمريکائيها":گفت

پادشاه ايران مذاکرات سياسی انجام  با آمريکــا بهيچـوجه من الوجوه؛ و وبهيچوجـه جنبه سياسی ندارد
 ".اجازه فعاليــت ســياسی نخواهـد داد هرگز و نميدهد

 
 ١٩٧٩نوامبر٣برابربا١٣۵٨آبانماه١٢شنبـــه

ست روزقبل آغازشده ا٢امروزاعــالم شـددردرگيريهای مسلحـانـه درشهربانـه که از
 .نفـرکشته شده انـد٢٠تاکنـون؛حداقل

 
 ١٩٧٩نوامبر۴برابربا١٣۵٨آبانماه١٣يکشـــنبه
 تهــران بـرعليـه اين کشور در نفری که درمقابل سفارت آمريکا ۴٠٠صبـح امروزيک گـروه١١ســاعت
اه شامگ .باشغـــال خـوددرآوردنـد آنرا و رفتنـد باال ديـوارسفارت آمريکا و در از ميدادند؛ شعار

 را مغرب وعشـاء آنان نماز با امروزموسوی خوئينی به جمع اشغال کنندگان سفارت آمريکـا پيـوست و
  ٧ مهاجمين به سفارت آمريکا شـامگاه امروز تا .بصورت جماعت درمحوطه اين سفارت برگـزار نمـود

 .کردنـد  صادر اعالميـه
نگرانی خودرابخاطراشغــال سفارت  امروز بعدازظهر وزارت امورخارجه آمريکا –واشينگتــن 

 .اينکشوردرتهران بمقامات دولت موقت جمهوری اسالمی اعالم کرد
نظامی ٣٣ستادمشترک ارتش جمهوری اسالمی اعالم کردکه دردرگيريهای مسلحانه درشــهربانه تاکنـون

 .نفرمفقـودگرديده اند۶٠تـن مجروح و٧٠کشته؛



بـازرگان بهنــگام ترک الجزايربه : ردرشماره امروزخودنوشتچـاپ الجزاي)الشـب( روزنـامه-الجــزيـره
 ازهنگام تصدی نخست وزيری دولـت موقت جمهوری اسالمی تاکنون؛ گفته است؛ خبرنگاران اين کشور

 .سـه روزی که درالجزايراقامت داشته ازبهترين روزهـای زندگی اوبـوده اسـت
 . جمهوری اسالمی امروزازمقام خود استــعفا دادکيمـيائی سرپرست شبکه دوم راديوتلويزيون مسـعود

به سـبب مقاومت کارکنان اين سفارت وپرتاب گـاز اشـگ آوربسوی  اشــغال ساختمـان سفارت آمريکا
کارکنان وکارمنــدان آمريـکائی سفارت رابگروگان گرفته  مهاجمين؛ .ساعت بطول انجاميد٣مهاجمين حدود

 .ه انداندودرزيرزمين سفارت زندانی کرد
 

 ١٩٧٩نوامبر۵برابربا١٣۵٨آبانماه١۴دوشــنبه
استقبـال موسوی  مورد و شد آمريکا دقيقه امروزاحمدخمينی واردسفارت اشغال شده؛۴٠و١۵سـاعت

 .ازاقدام اشغالگـران ايـن سفارت حمايت کرد ازسفارت آمريکا؛ خمينی پس ازديدار احمد .خوئينی قرارگرفت
ب جمهوری اسالمی وسـازمان مجاهدين خلـق ايران باصـدوراعالميـه حز جامعه روحانيت مبارزتهران؛

 .هائی ازاشغال کنندگان سفارت آمريـکاپشتيـبانی کـردند
استعفا نامه بازرگان . مهندس مهدی بازرگــان رئيس دولت موقت جمهوری اسالمی ازسمت خود استعفاداد 

ده شدو اوضمن قبول استعفای مهدی که خطاب به خمينی نوشته شده است؛امروزدرقم به خمينی دا
اداره کشورکـردو ماموريت تهيه مقدمات همه پرسـی قانون  مامور شورای انقالب اسالمی را بازرگان؛
 .انتخابات مجلس ورئيس جمهــوری رابعهده ايـن شورا گذاشـت اساسی؛
دانشجويان  تيبانی بابمنظوراعــالم پش  دقيقـه بامـداد امروزمحل کنسولگری آمريکادرشـيراز٣٠و٨ساعت

درتبـريز  کنسولگـری آمريکا ضمناگـروهی بنام دانشجويان مسلمان دانشگاه تبريــز؛ .اشغال شـد خط امام؛
 .رانيز اشغال کــردند

جريان  .عصـرامروزگـروهی به سفارت انگليس درتهران حمله کردندومحوطه آنراباشغال خود درآوردند
اشغال سفارت انگليس بفوريت  ضمن مخالفـت بـا وآنها رسـيد خط امام؛بالفاصلـه باطالع دانشجويان پيرو

 روانه سفارت اينکشـورکردنـد وپس ازبيرون راندن مهاجمين ازمحل سـفارت؛ را خود افراد عده ای از
 .باشغال سفارت انگليس خاتمه دادند

 
 ١٩٧٩نوامبر۶برابربا١٣۵٨آبانماه١۵ســه شــنبه

زمان ملل متحـدازروح اهللا خمينی درخواست کردبـرای آزادی گروگانهای کــورت والدهايـم دبيرکل سا
 .آمريکائی اقدام نمايـد

 :يازدهمين اطالعيه خودرامنتشرکردندوطی آن اعالم نمودند بعدازظـهرامروزاشغالگران سفارت آمريکا؛
ت انجام درصور و مرکزتوطئه وجاسوسی آمريکاتارسيدن به نتيجه نهائی درتصرف باقی خواهد مانـد

 .هرگونه اقدام نظامی جهت آزادی گروگانهاهمه آنان نابودميشوند
امروزاعالم شـددرزدوخوردهای مسلحانه درشهرسردشت که ميان نيروهای جمهــوری اسالمی ومهاجمين 

 .نفـرکشته شــده اند٨رويداد؛حداقل
 

 ١٩٧٩نوامبر٧برابربا١٣۵٨آبانماه١۶چهـارشــنبه
حضورعالی آيت اهللا (ويسندگان ايران طی نامه ای به روح اهللا خمينی باعنـوان پنــج تـن ازاعضای کانون ن

اشـغال سفارت آمريکادرتهران رايک عمل )العظمی امام خمينی رهبرآزموده وره شناس انقالب اسالمی
به قلم وبيان خودراهمچنان وقف خدمت  که نيروی انديـشه؛ واعالم کردند نمودند تائيد انقالبی خواندندوآنرا

 .اسالمی ايران خواهندکرد انقالب خلقی؛
-۴)سايه( اميرهوشنگ ابتـهاج-٣سياوش کسرائی-٢)به آذين(زاده محموداعتمـاد -١:ايـن پنـج نفرعبارتند

درتهران  همچنين بمنظورپشتيبانــی از اشـغال سفارت آمريکا .محمدتقـی برومـند -۵ فريدون تنکـابنی
اعضای کنفدراسيون جهانی محصلين ودانشجويان ايرانی دربرخـی ازشهرهای اروپاوآمريکاتظاهرات 

 .کردند
 

 نوامبر٨برابربا١٣۵٨آبانماه١٧پنجشــنبه
طی انتشاراعالميه ای ازاشغال سفارت آمريکاوگروگانگيری )وفاداران نواب صفوی(گــروه فدائيان اســالم

 .نی کردندکارکنان اين سفارت پشتيبا
 روح اهللا خمينی درديداری بادانشجويان دانشکده اقتصاددانشگاه اصفهان ضمـن حمايـت ازاشغال -قــم

اگردخالت نظامی  آمريـکاغلـط ميکند؛: سفارت آمريکا؛درباره احتمال دخالت نظامی آمريکادرايران گفــت 
 .آمريکاهيچ غلطی نميتواندبکند .بکند



يان پيروخط امام دريک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کردند تنـهاشرط آزادی تن ازدانشجو٣بعدازظهرامروز
وغيرازانجام اين درخواست  تحويل پادشاه ايران به حکومت جمهوری اسالمی اســت گروگانهای آمريکائی؛

 .هاپذيرفته نخواهدشدهيچ نوع مذاکره سياسی دراين زمينه ولوازطـرف فلسطينی 
 

 ١٩٧٩نوامبر٩برابربا١٣۵٨آبانماه١٨جمـــعه
امشــب انـورسـادات رئيس جمهورمصـرازطـريـق خبرگـزاری خـاورميانه ای اينـکشور؛به جهان -قــاهــره

اشـرف قربـال .اعـالم کرد مـقدم پادشـاه ايـران رابرای سفـر بـه مصـرگـرامی ميـدارد
 .ورسادات راتقديم ايشان نمـودبـه حضـورپـادشـاه ايـران رسـيد وپيـام انـ سفيـرمصـردرآمريـکادربيمارستـان

 و شـورای امنيـت سازمان ملل متحد ضمن صدوربيانيـه ای خواستارآزادی گروگانهای آمـريکائی شـد
 . آزادکند را هرچه زودترآنها بمقامـات جمهوری اسالمی توصيه کرد؛

 
 ١٩٧٩نـوامبر١٠برابربا١٣۵٨آبانماه١٩شـــنبه

پـاپ  .رديگربرای آزادی گروگانهای آمريکـائی ميانجـی شدندپاکستان وچـندکشو-بازارمشترک اروپــا
 .بايـران فرستادند رهبرکاتوليکهای جهان وياسرعرفات نمايندگان ويژه ای بـرای مذاکره باروح اهللا خميـنی؛

پس  درتـهران؛ )سـفارت آمريکا(ســـازمـان مجاهـديـن خـلق ايـران طـی بيانيه ای پيشنهادکردالنه جاسوسی 
 .بمـوزه جنايات آمريکا تبــد يل گــردد اين کشور ـطع رابطه باق از

-١.درميدان تيرزندان عادل آباد شيـراز تــيرباران شـدند زيـر  سـاعت يـازده امشـب افراد-شــيراز
مهـدی  -٣.  حسـن بهمنـش باتهـام تجاوز-٢ محمدآرمان رهبرعمليات سازمان اطالعات وامنيـت شـيراز

 . جمشــيد تـرک زاده باتهام سرقت مسلحانـه-۴م سرقـت مسـلحانـه بهنوديان باتها
 اسقـف هانيبـال بوگيـنبنی فرستاده ويـژه پاپ رهبرکاتوليکهای جهــان باتفـاق ابوالحسن بنی -قــم

خميــنی تقاضای پاپ رابرای آزادی  .صدرسرپرست وزارت امورخارجه درقم بديدارروح اهللا خمينی رفــت
مانه ازاقـدام نظامی ميـترسـيم ونـه ازمحاصره  :نپذيرفت وطـی سخنـانی گفـت روگانهابی قيدوشرط گ

خمينی خطـاب بــه نمـاينـده پـاپ  .ازمبارزه نتـرساند را ما کارتر آقـای  .اقتصادی؛ مـا مــرد جنگـی هستيـم
 . کـارتر رااستيضاح کنـيد :گفـت

 
 ١٩٧٩نــوامبر١١برابربا١٣۵٨آبانماه٢٠يکشــنبه

 .امــروزاسـامی اعضای شورای انقالب اسالمی بشرح زيراعـالم گـرديد
شيخ  -۵  شيخ محـمد جـواد باهنر-۴ ابوالحسن بنی صدر-٣ شيخ محمدبهشتی-٢شيخ حسينعلی منتظری-١

شيخ  -٩ صادق قطب زاده -٨ شيخ علی اکبررفسنجـانـی-٧ مهدی بازرگان-۶علی خامنـه ای
 .يم موسوی اردبيلی شيخ سيدکر-١٠محمدرضامهدوی کنی
تـن سيـمان که پيـش ازبه ثمـررسيدن انقـالب ازکشــورآفريـقای جنوبی ۵٠٠هزارو١٣يـک کشتی حامـل

بـه بندرعباس رسـيدوتوسط کسانی کـه ادعـاميکردنـد؛خريـدسيمان  خريداری شـده بود؛
 .رســيدازکشـورمذکورشرعی نيست؛بـه دوبی برده شدو بــاتـدارک اســنادجعلـی بفـروش 

بـه  امروزبمنظورپشتيبانی ازاقدام دانشجويـان پيـروخط امام؛ طرفداران ايرانی وعرب جمهوری اسالمی؛
نيروهای مسلح لبنان اين  .دربيروت هجـوم بردندواين سفارت راباشغال خود درآوردنــد سفارت آمريکا

شيخ  با فارت آمريکادربيروت؛رهبـری عمليات اشغال س. افرادرابزورازسفارت آمريکابيرون انداختنــد
 . سيدصادق موسوی وباهمکاری عيسـی طباطبــائی بـود

 
 ١٩٧٩نـوامبر١٢برابربا١٣۵٨آبانمـاه٢١دوشــنبه

جيمی کارتـررئيس جمهوری آمريکادستوردادبعنوان عکس العمل دربرابرگروگانگيری -آسـوشــيتدپـرس
نفـت ايران بآمريکاجلـوگيری بعمل  ــود و ازورودخريدنفت ازايران قطع ش کارکنان سفارت آمريکادرتهران؛

 . آيـد
طی تلگــرافی عيـدقـربــان را بــه شيـخ صـادق خلخالـی تبريک  ســرهنـگ معمـرقـذافی رئيس جمهورليـبی؛

مسئلت  گفت وتوفـيق اورادرراه اقدامـات اســالمی سـازنده ای که تاکنـون درايران انجام داده اسـت؛
 .نقش اسـالمی خودرادرهمه کشورهای جهان بازی کنـد که خلخالی بتـواندعالوه برايـران؛نمـودوآرزوکرد

 
 ١٩٧٩نوامبر١٣برابربا١٣۵٨آبانماه٢٢ســه شــنبه

عباس شيبانی وعزت اله سحابی بــه عضـويت شـورای  علی اکبرمعين فر؛ امـروزاعالم شــدحســن حبيبی؛
 .انقـالب اسالمی درآمدند

امروزدوفرونـدهليکوپترعراقی بخاک ايران حمله کردندودرشوشمی وتـوابع پـاوه بامـداد١٠ساعــت
 .واحدهای ارتـش وژاندارمری رابگلـوله بســتند

 



 ١٩٧٩نوامبر١۴برابربا١٣۵٨آبانماه٢٣چـهارشــنبه
ميليارد دالرسـرمايه های ١٢بنــی صدر سرپرست وزارت امورخارجه اعالم کرد؛اين دولت تصميم دارد

بدنبال اعـالم اين تصميم؛جيـمی .آمريکاراازايـن کشورخارج؛وبـه اروپامنتقـل نمايدايران در
دسـتورجيمـی کارترمبنی . کارتردستـوردادکليـه ذخائرارزی ايران دربانکهای آمريکا مســدودگــردد

 .تبرمسدودکردن ذخائرارزی ايران شامل کليـه بانکهای آمريکادراينکشوروشعـب آنهادرخارج ازآمريکاسـ
ســيروس ابراهيـم زاده معاون بنـی صدردروزارت اموراقتصادی ودارائی اعـالم کـرد؛بامسدودشدن 
ذخائـرارزی ايران درآمريکا؛جای هيچـگونه نگرانی نيست زيرا ايـران باندازه کــافی ذخائـرارزی 

يليــارددالرازکشورهای  م٧وعـالوه بـرآن ايـران .درکشـورهای اروپائی داردکه ازآنهااستفــاده خـواهدکـرد
 .اروپائی وآسيائی طلبــکاراسـت که بتدريـج آنهاراوصـول خواهدنمــود

 
 ١٩٧٩نوامبر١۵برابربا١٣۵٨آبانماه٢۴پنجشــنبه
دقيـقه بامدادامروزآخرين جلسه مجلس خبرگان باحضــورسفـرای کشـورهای اسالمی تشکيل ٣٠و٩ســاعت

 اصل ١٧۵فصـل و١٢ون اساسی جمهوری اسالمی ايران رادرمـاه کارتدويـن قان٢اين مجلـس پس از.شـد
 .بپايـان رسانـد

پس ازمالقات سعـدمصطفی مجيرنماينده مخصوص سرهنگ قذافی بابنی صدر؛امروز بطــوررسمی روابط 
 . سياسی ميان ليبـی وجمهوری اسالمی برقـرارشـد

 
 ١٩٧٩نوامبر١۶برابربا١٣۵٨آبانماه ٢۵جـمعــه
 . روزبـانوزهـراپـرگرد باتهام دائرکردن عشرتکده دراهـواز تيــرباران شــد بــامدادام-اهــواز

 
 ١٩٧٩نوامبر١٧برابربا١٣۵٨آبانماه٢۶شـــنبه

 .اســامی وزراءوسرپرستان جديدوزارتخانه های منتخــب شورای انقالب اسـالمی بشــرح زيـراعـالم گـرديد
مهندس محسن يحيـوی؛کفيل -ر؛وزيرنيرودکترحسن عباسپو-دکترموسی زرگر؛وزيربهداری وبهزيستی

دکترعباس شيبانی؛سرپرست وزارت کشاورزی مهندس -وزارت شهرسازی ومسکن
ابوالحسن بنی صدر؛سرپـرسـت وزارت امـورخارجه -محموداحمدزاده؛وزيرصنايع ومعادن

-حسـن حبيبـی؛ وزيرفرهنـگ وآموزش عالی-مصطفی چمران؛وزيردفـاع-ووزيراموراقتصادودارائی
–عزت اله سحابی وزيـرمشاورورئيس سازمان برنامه وبودجه -علی رجائی؛وزيرآموزش وپرورشمحمد

 -داريوش فروهـر؛وزيرمشـاور-محمديوسف طاهـری قزوينی؛وزيرراه وترابری-رضاصــدر؛وزيربازرگانی
سرپرست  شيـخ علی اکبرهاشمی رفسنجانی؛ -وزيـرارشاد ناصـرميناچی؛–علی اکبرمعين فر؛ وزيـرنفـت 

 .زارت کشــورو
 

 ١٩٧٩نوامبر١٨برابربا١٣۵٨آبانماه ٢٧يکشـــنبه
بامــدادامروزعباسعلی آقابابائـی معروف به برومند؛کارمنــد سـازمان اطالعات وامنيـت ٢ســاعت-مشــهد

 . کشورباتهام شکنجه مبارزان درمشهدتيـرباران شـد
 تلفــن مخابـرات؛ هواپيــماسـازی؛ ندشـرکت بزرگ آمريکائی که درايجادصنايـع بزرگ؛مان۶٠٠مــديـران

ازايران اخراج  درتهران؛ بـا اشـغال سفارت آمريکا داشتند؛ دولت شاهنشاهی ايران قرارداد درايران با.....و
بيــش ازيـک ميـليـارددالرسرمايه گذاری  دراين طرحــها؛ .رامتوقف ساختـند شــدندوادامه انجام اين طرحها

 . شده بود
 

 ١٩٧٩نوامبـر١٩برابربا١٣۵٨آبانماه٨٢دوشنبـــه
 آمريکا؛)سـی بی اس(و ) ان بـی ســی(روح اهللا خميـنی درمصاحبـه باخبرنگاران شبکه های تلويزيونی 

درصورت عـدم تحويـل پادشاه ايران به رژيم ":گروگانهای آمريکائی درتهران راجاسوس خواندوگفت
 ".ه خواهـدکردباتهام جاسوس محاکم را گروگانها جمهوری اسالمی؛

 :نددقيقه امشب افرادزيرباتهام سرقت مسلحانه تيرباران شد٣٠و٢١سـاعت -کــرمانشـاه
 عثمان امينـی-۵مصطفی امينی-۴فريدون ملکی -٣فرامرزملکی -٢سهراب ملکی -١
 .فارض حيدری-٨مـرادحاصـل رشيدی-٧حميــدامينی-۶
 

 ١٩٧٩نوامبر٢٠برابربا١٣۵٨آبانماه٢٩ســه شســنبه
ت کارســول معاون وزارت دارائی آمريکادريک مصاحبه مطبوعاتی ليسـت فقـط قسمتی ازسرمايـه رابــر

های ايران درآمريکاراکه بدسـتورجيمی کارتررئيس جمهـور اينکشـورمسـدودشـده اسـت؛بشـرح زيراعالم 
 .کـرد
 .مليــون دالربصورت اوراق قرضه دولتی آمريکا١٢٠٠-١



 .ده دربانکهای آمريکائی؛درخارج ازآمريکامليـون دالربصورت سپر۴٠٠٠-٢
 .مليـون دالرسپرده دربانکهای آمريکائی درداخل آمريکا١٠٠٠-٣
 .مليــون دالرذخيــره طــال۴-۶٠٠
 .مليــون دالربصـورت وديعه برای خـريداسلحــه۵-۴٠٠

ی پرداخت عالوه برمبالغ باالوجوهی نيزمربوط به هزينه های سفارت ايران بـرا:رابرت کارسول گفت
 .بورس تحصيلی به دانشجويان ايرانی درآمريکاموجوداست که اين وجوه هــم مسـدودگـرديده اســت

بعلت گروگانگيری کارکنان سفارت آمريکادرتهــران از انتشارکتـاب پادشاه  -راديوصــدای آمريــکا
بنوشته مجـله  بنا .ه عمل آمـدکه قراربوددرپايان ماه جاری منتشرگــردد جـلوگيـری ب)پاسخ به تاريخ(ايران

 .پادشاه ايران دراين کتاب ازنقش آمريکا درسقـوط ايران بشـدت انتقـادکرده انـد نيوزويک؛
ابوالحسن بنی صدرسرپرست وزارت امورخارجه درمصاحبه خـودباشبکه  -يونايتدپرس -نيويــورک

رک وزيرسابـق دادگستری آمريکابه رمزی کــال نامه ای رانشان دادکه از تلويزيونی سی بی اس آمريکا؛
رمزی کالرک   اکتبرسال جاری اسـت؛١٢دراين نامه کــه تاريخ آن .ابراهيـم يزدی نوشته شده اســت

 از باتوجه به قوانين آمريکا؛ حقوقدان آمريکائی درباره اينکــه چگونه ميتوان پادشاه ايران را
مـائی نموده وطرح سـری راهن وی جمـهوری اسالمی را .اينکشـورتحويـل گرفـت

 .خودرادرايـنمورددراختيـــار مقـامات اين جمهوری قرارداده است 
گــروهی مسلـح مسجدبزرگ االحرام راکه درمرکزصحن آن کعبه قراردارد اشـغال کردندوعده ای  -مکــه

 .رابگروگـان گرفتند
ان ديـزل آبادکرمانشـاه تيـرباران  امشـب طاهررزمجـوباتهام کشتاروغارت مردم درزند٩سـاعـت-کـرمانشــاه

 . شـد
 

 ١٩٧٩نوامبر٢١برابربا١٣۵٨آبانماه٣٠چـهارشــنبه
 تظاهرکنندگان مسلمان درپاکستان بمنظورپشتيبانی ازاشغال مسجدالحرام درمکه ؛به سفارت -يونايتـدپـرس

تان پايان گرفت؛يکی دراين حمله کــه بـادخالت ارتش پاکس.آمريکادرپاکستان هجوم بردندوآنـرابآتش کشيدند
ضمنامرکزفرهنگی .ازتفنگداران آمريکائی محافظ سفارت اينکشور بدست مهاجمين بقتل رســيد

آمريکا؛آمريکن اکسپرس؛کنسولگری و بيــمه آمريکاودفترهواپيمائی عربستان سعودی درشهرهای 
 .راولپندی؛کراچی والهـور بوســيله تظاهرکنندگان مسلمان به آتش کشيده شدند

 
 
 
 

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

 
 

 


