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 ی کتاب درباره

 

 رد صابر هدی تاریخی پژوهش محصول «انقالب و آمریکا» انضمام به «انقالب تا... رفرم: آخر سال دو» کتاب 

 ینویسنده نام با و امیرکبیر انتشارات توسط ۷۵۳۵ سال در که باشدمی ۷۵۳۱ انقالب از پس آغازین هایسال

ح ضرورت انجام پژوهش آمده است: توضی در و کتاب این یمقدمه در. است شده منتشر «موحد.ه» مستعار

نظم و ترتیب دادن به حوادث تاریخی و مدون و منسجم نمودن، همواره به عنوان یک انتظار طبیعی از سوی »

د ـ باشنان و حوادث قبل از خود میجویی و کنکاش تاریخ گذشتگهای آتی ـ که درصدد پیآیندگان و نسل

ای وافر، وقایع گذشته را در البالی متون مطرح است؛ همچنان که نسل حاضر نیز با دقت و موشکافی و عالقه

برد. لذا گردآوری مکتوب وقایع تاریخی زمان حاضر و بین میکند و نکات آن را به زیر ذرهو اسناد جستجو می

 «.باید بدان عمل گرددلیتی است که میشکل بخشیدن به آن، نیز مسئو

ی مردم بر رژیم شاه در طی فرآیندی انقالبی، بر اهمیت گردآوری حوادث ی این مقدمه با اشاره به غلبهدر ادامه

 .گرددمنجر به این انقالب و نظم دادن و تدوین آن، اشاره شده و اساس تدوین کتاب نیز همین امر عنوان می

امر تحلیل تاریخ را بر عهده نداشته و نگارنده بر »در نویسنده اذعان داشته، این کتاب، همچنان که هدی صابر 

 ی برخود حذفیی اطالعات الزم، بدون آنکه با هیچ واقعه، جریان و شخصی شیوهآوری کلیهآن بوده تا با جمع

 ین فراز مهم تاریخی، فراهمی ابینانهپیش گیرد، تمام امکانات مورد نیاز را به طور مستند، جهت تحلیل واقع

شده انقالب در دست باشد و از دیگر سو، اذهان آورد، تا از یک سو تقویمی تا حد ممکن کامل از مسیر طی

 «.ی نیاز نشاندگر را، با خوراکی آماده بر سر سفرهصادق تحلیل

باشد و وقایع نیز هم در یم ۷۵۳۱ماه تا بهمن ۷۵۳۳ماه شده برای ثبت روزشمار، از دیی زمانی انتخاببازه

 اند. هدییابد ـ ثبت شدهسطح داخلی و هم در سطح خارج کشور ـ تا آنجا که با وقایع درون ایران ارتباط می

ی زمانی به شتاب گرفتن حرکت عمومی مردم و رهبری طی این دوران صابر در توضیح دلیل انتخاب این برهه

های جدید آمریکا از وابستگاه خود تحت عنوان که با خواسته و شروع زمامداری جناح دموکرات در آمریکا

کند. البته تاکیدی ویژه بر اصالت عامل درونی گذاشته همراه بوده، اشاره می« دکترین مشهور حقوق بشر کارتر»

 «اصالت دادن به حرکت امپریالیسم و رژیم وابسته به آن»ی آخر نباید به دارد که علت ذکرشدهو اظهار می

نا شود؛ چرا که اصالت با حرکت انقالب بوده و تاثیرات ناشی از دکترین حقوق بشر و مسائل حواشی آن، مع

هشت »ی اخیر در مجموعه مباحث هدی صابر با عنوان فقط به عنوان یک شرط خارجی مطرح است. نکته

ونی به عنوان مبنا و بر عوامل بندی فرازها، بر عامل تحوالت درنیز کامال هویدا بود که در جمع« فراز هزار نیاز

 پذیرد.خارجی به عنوان شرط تاکید صورت می

 شود:شده همزمان در سه محور پیگیری میدر این کتاب، وقایع ثبت

 انجامید. ۷۵۳۱بهمن  ۲۲و تعقیب حوادثی که به « مجموعه نهضت»خط حرکت  .۷

یم در رویارویی با حرکت های امپریالیسم و عملکرد رژخط رژیم شاه به عنوان تابعی از سیاست .۲

 مردم مسلمان ایران در مراحل گوناگون.

 ها و مواضع امپریالیسم در مقطع یادشده.سیاست .۵



 

 

 دهد.با مقدمه و توضیحات مذکور، روزشمار دو سال مورد بحث متن اصلی کتاب را به خود اختصاص می

روشن ساختن بیشتر مواضع  است که هدف آن« آمریکا و انقالب»کتاب دارای یک بخش ضمیمه با عنوان 

 باشد.حاکمیت امریکا در قبال انقالب و اخبار و کدهای استراتژیک هر فراز می

ی مطبوعاتی، روایی و مجموعه ۴۴باشد و بیش از ای میجانبهی وسیع و همهکتاب دارای ماخذ مورد استفاده

های کیهان، اطالعات، رستاخیز و مهاسنادی برای تدوین آن به کار گرفته شده است که مواردی نظیر روزنا

 گیرد.های سیاسی مختلف و نشریات آنها را در بر میهای اسنادی احزاب و گرایششمار زیادی از مجموعه

ای هچنینی، نمونی فقر منابع و تحقیقات تاریخی اینهای آغازین پس از انقالب، با مالحظهاین کتاب در سال

ون های گوناگهای و گرایشباشد که مواضع اصلی شخصیتمفید و نمایا می نظیر، مختصر،از یک روزشمار کم

ی تاریخ، در مقاطع بعدی حیات فکری هدی صابر نیز گیرد. ردپای دغدغهتا فرارسیدن انقالب را در بر می

 وگردید که به لحاظ کیفیت « هشت فراز، هزار نیاز»ریزی مباحث ارزشمند همواره همراه وی بود و مبنای پی

 نظیری هست.ی مباحث، پژوهش تحلیلی ـ اجتماعی کمگستره

 ای پایگاه در فیروزه

www.hodasaber.net  
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 ارزانی به:

 رک، فرا رسیدن اجل تاریخی قدرت ش«تنها دارایی سرخشان»شهدای واالمقام و بی نام و نشان که با بذل و ایثار 

 را به سر آورند. « ضد ارزشها»حیات مدافعین « ارزشهای نوین»آلود حاکم را بانگ زدند و با ایجاد 

 و ارزانی به :

اعم از تراوش افکار حرکت زا و تدبیر جو، سردادن فریادهای « عمل صالح»تمامی عناصری که در فرازهای مختلف با 

های پر کینه تفنگهای غرنده د بر کاغذ حقیقت و چکاندن ماشهمنذر و بیدادگر، به حرکت درآوردن قلم با جوهر در

های وقوع مهمترین نقطه تاریخ معاصر میهن مرحله به مرحله جنبش نوین اسالمی را تعالی و تکامل بخشیده و زمینه

 را فراهم نموده و مکتب توحید را به عنوان مجموعه مبارز و تمام عیار و همه جانبه نگر، بطرح آورند.
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 «توضیحات مجموعه حاضر»

باشد که در هر آورده شده است بیانگر تاریخ وقوع هر رویداد در ماه خاص خود می« روز»هایی که در ستون . شماره۷

 معرف روزهای آن ماه است ۵۷یا  ۵3تا  ۷های ماه شماره

 . برخی رویدادها با عالت * در پایان اخبار هر ماه به ثبت رسیده است.۲

باشد. لذا اینگونه از رخدادها نداشته و تنها ماه وقوع آنان مشخص می« تاریخ روز»موارد، اخبار ثبت شده، در اینگونه 

 گردند.به عنوان اخبار ماه محسوب می

. تاریخ کلیه رویدادها و خبرها اعم از میالدی یا هجری قمری، برای سهولت امر وهمگونی، بتاریخ هجری شمسی ۵

 تبدیل شده است.

ها عینا به نقل از گوینده یا ها و مصاحبهت استخراج شده از متن پیامها، بیانیه ها، اطالعیه ها، سخنرانی. جمال۴

 نویسنده آورده شده و کمترین دخل و تصرفی درآن به عمل نیامده است.

ه منابع ب. در این مجموعه سعی بر آن بوده است تاکلیه وقایع مهم تاریخی به ثبت برسد که با توجه به دسترسی ۳

ای از قلم افتاده است، صرفا بدلیل عدم دسترسی به منبع خبر موجود، این مهم صورت گرفته است، لذا چنانچه واقعه

 و یا برخورد نداشتن با آن بوده است و به هیچ شکل، حذف یک واقعه یا رویداد مورد نظر نبوده است. 

باشد که درآن روز واقعه مهمی بوقوع نپیوسته لیل می. چنانچه در برخی روزها خبری منعکس نشده است، بدان د۳

 است

. تالش گردیده است تا در حدامکان و دسترسی به ماخذ موجود، اخبار شهرستانهای کشور همزمان با تهران و نیز ۱

ای در داخل یا خارج رخ رویدادهای خارج از کشور در محدوده ارتباط با حرکت داخل درج شود، اما چنانچه واقعه

 باشد.اده و در این کتاب به ثبت نرسیده است، به علت دست نیافتن به اطالعات مید

. در مواردی که تعداد شهدا و مجروحین وقایع ذکر شده است، اخبار بدست آمده امکان این امر را فراهم نموده است 1

داد نرسیده اند، از این رو تع و بطور طبیعی مواردی از این دست بوده اند که به سبب دست نیافتن به اخبار به ثبت

خورد، در مجموع به مفهوم کلیه شهدا و مجروحین شهدا و مجروحینی که در حوادث مختلف در این کتاب بچشم می

 انقالب نباید به 

. القاب و مقام اشخاص و نیز اسامی اماکن و شهرها و خیابانها بدون تغیر آورده شده است تا فضای هر مقطع تاریخی 9

 بیعی احساس گردد.بطور ط

گر ها یا دی. ثبت هر رویداد و خبر با توجه به تاریخ وقوع آن صورت گرفته است نه براساس تاریخ درج آن در روزنامه۷3

 گردد.ماخذ، لذا در کنار مرجع هر خبر، تنها ماه وقوع آن قید می

از اعالمیه ها، متنهای سخنرانی، نشریات  گردد چناچه هرگونه اطالعات اعمدر انتها، از خوانندگان محترم درخواست می

را در اخیتار دارند، از طریق موسسه  ۳۱تا  ۳۳به چاپ رسیده در داخل و خارج کشور در محدوده زمانی سالهای 

انتشارات چاپ کننده این کتاب، در دسترس مولف قرار دهند تا مجموعه حاضر کمبودهای خود را جبران کرده و کامل 

 تر شود.
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  الرحمن الرحیمبسم اهلل

نظم و ترتیب دادن به حوادث تاریخی و مدون و منسجم نمودن آن، همواره به عنوان یک انتظار طبیعی از سوی آیندگان و 

مطرح است؛ همچنانکه نسل  -باشندکه در صدد پی جوئی و کنکاش تاریخ گذشتگان و حوادث قبل از خود می –نسلهای آتی 

 کند و نکات آنرا به زیر ای وافر، وقایع گذشته را در البالی متون و اسناد جستجو میعالقهحاضر نیز با دقت و موشکافی و 

بدان عمل  بایدبرد. لذا گردآوری مکتوب وقایع تاریخ زمان حاضر و شکل بخشیدن به آن نیز، مسئولیتی است که میذره بین می

 گردد.

ان ایران بر رژیم وابسته شاه به عنوان مهمترین رویداد در تاریخ ایران و بریم، غلبه مردم مسلمدر دورانی که ما در آن به سر می

باید تالشی در خور، جهت گردآوری حوادث گردد و بالطبع متناسب با این اهمیت مینیز در مسیر جنبش اسالمی قلمداد می

 منجر بدان و نظم دادن و تدوین آن، صورت گیرد.

خونین، مطالبی فراوان و گاه تکراری پیرامون انقالب، به تحریر درآمده و یا بیان گشته  با اینکه پس از گذشت چند سال از بهمن

 شود. است، ولی این مطالب، اغلب حالتی پراکنده و بدون ترتیب داشته و همه جانبه نگری در آن مشاهده نمی

دن ین آن و به عبارتی، با به تصویر کشیبا پذیرفتن این مهم که پرداختن به هر واقعه باید با در نظر گرفتن شرایط خاص تکو

ظرف زمان و مکان آن صورت پذیرد، این روند صاحب اهمیت را نیز، منطقا باید از تمام زوایا نگریسته و تصویر و نمایی مطلوب 

سعی بر دهد، از این رو در این مجموعه و تمام عیار از آن بدست داد، که اساس تدوین کتاب حاضر را همین اعتقاد تشکیل می

آنست تا کلیه وقایع و حوادثی که در شکل گرفتن این نقطه برجسته تاریخ، در حد خود سهیم بوده اند، یکجا و به موازات یکدیگر 

 مورد بررسی قرار گیرند.

با هیچ  هکتاب حاضر، امر تحلیل تاریخ رابرعهده نداشته و نگارنده بر آن بوده است تا با جمع آوری کلیه اطالعات الزم، بدون آنک

واقعه، جریان و شخصی شیوه برخورد حذفی پیش گیرد، تمام امکانات مورد نیاز را بطور مستند جهت تحلیل واقع بینانه این 

فراز مهم تاریخی فراهم آورد تا از یکسو تقویمی تا حد ممکن کامل از مسیر طی شده انقالب در دست باشد و از دیگر سو، اذهان 

 راکی آماده بر سر سفره نیاز نشاند.صادق تحلیل گر را با خو

را بطور روز بروز در بر دارد و رویدادهای این دو  ۷۵۳۱تا بهمن ماه  ۷۵۳۳این مجموعه کلیه وقایع مقطع دو ساله از دی ماه 

 کند.  یابد، تعقیب میسال را، همزمان در داخل و خارج کشور تا آنجا که با وقایع درون ایران ارتباط می

این نقطه بعنوان مبدا کار در این مجموعه، از یکطرف شتاب گرفتن حرکت عمومی مردم و رهبری آن طی این  علت انتخاب

شده است و از طرف دیگر، شروع زمامداری جناح دموکرات مشاهده نمی ۴۲دوران است که در سالهای قبل تا قیام پانزده خرداد 

های جدید امریکا از وابستگان خود تحت پوشش است که با خواسته ۷۵۳۳ در آمریکا به عنوان نمایندگی جیمی کارتر در آبانماه

ده گذارد؛ که علت ذکر شهمراه بوده و بطور گریزناپذیر بر سیاستهای رژیم شاه تأثیر می« دکترین مشهور حقوق بشر کارتر»

ت با حرکت انقالب بوده و تأثیرات معنی شود، چه، اصال« اصالت دادن به حرکت امپریالیسم و رژیم وابسته به آن»آخر، نباید 

 ناشی از دکترین حقوق بشر و مسائل حواشی آن، فقط به عنوان یک شرط خارجی مطرح است.

 شود؛محور پیگیری می ۵در این کتاب وقایع ثبت شده، همزمان در 

 انجامید. ۳۱بهمن  ۲۲و تعقیب حوادثی که به « مجموعه نهضت»= خط حرکت ۷

ان تابعی از سیاستهای امپریالیسم و عملکرد رژیم در رویاروئی با حرکت مردم مسلمان ایران در مراحل = خط رژیم شاه به عنو۲

 گوناگون.

 = سیاستها و مواضع امپریالیسم در مقطع یاد شده.۵
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 «کلیه نیروهای ضد رژیم»که در محور نخست، خط حرکت چگونگی برخورد با وقایع مختلف دوران انقالب و موضع گیریهای 

گردد، گرچه برخی از جریانات و گیرند تعقیب میقرار می« مجموعه کلی»م از مردم، رهبری و سایر جریانات که در یک اع

اشخاص جای گرفته در این مجموعه از نظر بینشی و ماهیتی بر حسب اجبار و ضرورتها و بطور خودناخواسته، در جریان نهضت 

 قرار گرفته باشند.  

 شود. طوط حرکت و سیاستهای امریکا و رژیم دست پرورده دنبال میدر دو محور بعدی نیز خ

جای توضیح است که انتخاب نقطه مبدا کتاب، هیچگاه به مفهوم نادیده گرفتن و گذر دور از انصاف از مبارزات و تالشهای و 

 شود.پیش از خود نگریسته نمیشهادتهای قابل ستایش قبل از آن نبوده و به دوران منتخب به عنوان یک مقطع بریده از تاریخ 

باشد تا در صالحیت ناچیز خود، در خدمت به مکتب توحید و همه موحدین راستین، تاریخ، انقالب و مردمی که با جانبازیها، 

در مکتب تشیع را عینیت بخشیدند و « فرهنگ ظفرمند شهادت»ایثارگریها و دریادلی هایشان در صحنه عمل خونبار خویش، 

االی خود را عیان نمودند، صادقانه رقم زنیم و از این تجربه بزرگ تاریخی، نیکوترین دستاوردها را فراروی قرار کشش و همت و

 ای خالص، در هموار کردن حرکتهای آینده استخراج نمائیم.ای گشاده و انگیزهداده و سنتها و قوانین آنرا با دیدگانی باز، سینه
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 چند خبر مهم در آغاز

یعنی چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، شاه دریک مصاحبه مهم مطبوعاتی عنوان  ۷۵۳۳خ سوم آبانماه در تاری

 نماید:می

تواند از دست رفتن ایران را تحمل کند و هیچ بخش مهمی از منابع انرژی جهان آزاد در کنترل ایران است و جهان آزاد نمی

 اند کوچکترین چیزی را برخالف منافع ملی ایران به کشور ما تحمیل کند.قدرتی در جهان وجود ندارد که بتو

 شاه افزود: نتیجه انتخابات آمریکا، تاثیری بر مناسبات تهران و واشنگتن نخواهد داشت.

 – ۳۳رستاخیز آبان  -

مریکا و جیمی کارتر شاه در رویارویی انتخاباتی آمریکا میان جرالدفورد، رئیس جمهور، از حزب جمهوری خواه آ»توضیح: 

عضو حزب دموکرات، نسبت به فورد نظر مساعد داشته و در مبارزه تبلیغاتی این دو، سرمایه گذاری هنگفتنی بنفع پیروزی 

 دهد.فورد اختصاص می

، جیمی کارتر پس از پیروزی، در انتخابات به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا ۷۵۳۳آبان  ۷۲برابر با  ۷9۱۳نوامبر  ۵

 -۳۳رستاخیز آبان –شود. زیده میبرگ

 -۳۳رستاخیز آبان –روز پس از پیروزی در انتخابات، با افزایش بهای نفت مخالفت نمود.  ۲: کارتر ۷۵۳۳آبان  ۷۴

موضعگیری دولت جدید امریکا در حوزه نفتی مقارن با تالش وسیع رژیم شاه برای باال بردن قیمت نفت در سطح »توضیح: 

 «جهانی است.

: ریچارد هلمز رئیس سابق سازمان سیا و سفیر دولت آمریکا در ایران که با انجام انتخابات آمریکا ماموریتش ۷۵۳۳ر آذ ۲۷

یابد، در آخرین سخنرانی خود در ایران با توجه به تعارضات موضعی و مقطعی میان دموکراتهای امریکا و در ایران پایان می

 کند؛چنین عنوان می« حقوق بشر»و « نفت»رژیم ایران در حوزه 

رئیس جمهوری به مورد اجرا گذاشته شده و  ۳های نظامی با ایران ادامه یک سیاست کلی است که از طرف همکاری

 یابد.همچنان ادامه می

یکی از مهمترین تحوالت در روابط ایران و آمریکا، افزایش صادرات غیر نظامی امریکا به ایران است. این صادرات در چند 

رسیده است و پیش بینی  ۷9۱۳میلیارد دالر در سال  ۲به بیش از  ۷9۱۲میلیون دالر در  ۴33شته از حدود سال گذ

 میلیارد برسد. ۴3سال آینده میزان تجارت دو جانبه به  ۳شود که در می

 یران منطبقایران مسئولیت تامین امنیت خود را کامال خودش به عهده گرفته است و اینکار نه فقط با هدفها و مقاصد ا

ای نیز که درآن امریکا اعالم کرد انتظار دارد کشورهای عمده هر ناحیه« اعالمیه گوام»است بلکه با مقاصد و هدفهای 

مسئولیت دفاع و تأمین ثبات را در مناطق خود، خودشان به عهده گیرند و امریکا برای رسیدن به این منظور با آنها همکاری 

 باشد.و منطبق میخواهد نمود، کامال سازگار 
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 5511رخدادهای دی ماه 

 رخدادها روز

نویسد: ایران و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا در حال روزنامه رستاخیز در اخبار اقتصادی خود چنین می ۷

 میلیارد دالر طرحهای در دست اجرا دارند. ۷3حاضر 

 -۳۳خیز دی رستا–ملک حسین، پادشاه اردن و همسرش به تهران آمدند.  ۷

 جیمی کارتر رئیس جمهور جدید آمریکا، تئودور سورتس را به سمت رئیس سازمان سیا برگزید. ۲

 -۳۳رستاخیز دی – 

 -۳۳رستاخیز دی –دهد. میلیارد به بلغارستان وام می ۷۳3اعالم شد ایران براساس یک پروتکل اقتصادی  ۲

 -۳۳رستاخیز دی –سازد. سیاسی نمی سناتور مژدهی در مجلس سنا: ایران از نفت اسلحه ۵

 تروریست در برخورد مسلحانه با ماموران کشته شدند. 1مطبوعات:  ۴

 -۳۳رستاخیز دی –گردد. کمیته تهیه می ۳۷کارشناس در  ۲۳33برنامه ششم عمرانی کشور توسط  ۴

 -۳۳رستاخیز دی –فرح: فرهنگ خارجی را نباید به روستائیان تحمیل کرد.  ۴

 -۳۳رستاخیز دی –ر رئیس جمهور پاکستان در تهران با شاه مالقات کرد. بوت ۳

 –یابد. اعالم شد که سرمایه گذاری بخش خصوصی در برنامه ششم عمرانی در صنایع غذائی افزایش می ۳

 -۳۳رستاخیز دی 

 -۳۳رستاخیز دی –میلیون کشاورز آموزش سیاسی خواهند دید.  ۷۱وزارت کشاورزی اعالم کرد:  ۳

رستاخیز دی –های حزب رستاخیز: حزب رستاخیز هموار کننده راه تمدن بزرگ است. جعفریان از تئوریسین ۳

۳۳- 

رستاخیز –دهم با کسانیکه مشکلی دارند شخصا روبرو شوم. فرح در مصاحبه با روزنامه کویتی القیس : ترجیح می ۳

  -۳۳دی 

ی رستاخیز د–کند. ایران با اتمام ماموریتش تهران را ترک میریچاردهلمز رئیس اسبق سیا و سفیر آمریکا در  ۳

۳۳-  

 -۳۳رستاخیز دی –سادات جهت کوشش در راه تشکیل کنفرانس صلح ژنو از شاه کمک خواست.  ۳

  -۳۳رستاخیز دی –والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد از نقش ایران در سازمان ملل تجلیل کرد.  ۳

 زب رستاخیز، بسیج دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکل مسکن توصیه شد. از سوی کمیته مسکن ح ۳

 -۳۳رستاخیز دی –

در پایان جلسه دفتر سیاسی حزب رستاخیز اعالم شد که میان حزب، دولت و مجلسین همکای بیشتری ایجاد  ۱

 گردد.می

  -۳۳رستاخیز دی – 

ار که ارتش شاه درآن نقش فعالی داشت، وارد تهران شد ژنرال پرکینز از فرماندهان عملیات سرکوب انقالبیون ظف ۱

گانه ارتش و دیگر ژنرالها، جلسه مشترکی ترتیب  ۵و جهت هماهنگی عملیات با ارتشبد ازهاری و فرماندهان قوای 

 داد.
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نا قضائی به مجلس س را در امور« الیحه انقالبی اصالحات بنیادی»ای موسوم به کیانپور وزیر دادگستری، الیحه 1

 داد.

 -۳۳رستاخیز دی – 

 -۳۳رستاخیز دی –سادات: تنگه هرمز برای ایران و اعراب جنبه حیاتی دارد.  ۷۷

خواهیم بلکه خواهان ارتشی اظهار داشت: بمب اتمی نمی« ایل جیورناله»شاه در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی  ۷۲

 بمب اتمی ممکن باشد. نیرومند هستیم که مغلوب کردن آن فقط با 

 در همین مصاحبه شاه نظرش را نسبت به فیدل کاسترو رهبر کوبا چنین عنوان داشت: 

 -۳۳رستاخیز دی –کاسترو فقط مضحک است. 

 %۳3ند که ایران دهبه پیشنهاد شاه به منظور کمک به ایتالیا، ایران و ایتالیا مشترکا یک شرکت نفتی تشکیل می ۷۲

 -۳۳رستاخیز دی –داً در ایتالیا سرمایه گذاری خواهد کرد. سود شرکت را مجد

میلیون کارگر در کشور اجرا  ۴حزب رستاخیز اعالم کرد که با همکاری حزب و وزارت کار، طرح آموزش سیاسی  ۷۲

 شود. می

 -۳۳رستاخیز دی –

قاره جهان پاالیشگاه  ۴ایران در پرویز مینا عضو هیئت مدیره و مدیر امور بین المللی شرکت نفت اعالم نمود که  ۷۵

 سازد. می

 -۳۳رستاخیز دی –

 شهادت لیال زمردیان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در درگیری مسلحانه یا مزدوران رژیم. ۷۴

 –میلیون نفر اعالم شد.  ۳/۵۵جمعیت ایران  ۷۵۳۳در سومین سرشماری عمومی کشور در سال  ۷۴

 -۳۳رستاخیز دی 

های نفتی رابرای تخفیف بهای نفت بشدت رد نمود و در همین بحران نفت، ایران تقاضای کمپانیدر کشاکش  ۷۳

 -۳۳رستاخیز دی –شرکت نفتی قراردادهای جدیدی برای فروش نفت امضا کرد.  ۲۳حال با 

قه در منطنماید: امریکا برای ثبات روزنامه رستاخیز ارگان حزب رستاخیز در تفسیر سیاسی روز خود عنوان می ۷۳

 خلیج فارس به نیروی نظای ایران متکی است. 

تاخیز رس–توانند در ساختمان بزرگراههای کشور شرکت کنند. فرحبخشیان وزیر راه: بخش خصوصی و خارجی می ۷۱

 -۳۳دی 

ال دی روز باصطالح آزادی زن : در انقالب ملی ما پایگاه زن و مرد در ح ۷۱فرح در پیام خود به مناسبت روز  ۷۱

 تحول است. 

 -۳۳رستاخیز دی –

 -۳۳رستاخیز دی –شود. هزار تراکتور به کشاورزان فروخته می ۲3منصور روحانی وزیر کشاورزی: سالی  ۷1

آید یبر م ما در کنگره آمریکا دوستان زیادی داریم و چنین« : بیزنس و یک»شاه در مصاحبه با مجله آمریکایی  ۷9

 داشته باشیم. ر همکاری کنیمتوانیم با حکومت کارتمیکه 

کنند روی کشورهای اوپک از شاه سوال شد: اگر مقامات دولت جدید آمریکا با تهدید به قطع فروش اسلحه می 

 اعمال نفوذ کنند واکنش شما چه خواهد بود؟

یز ر که من نشاه در پاسخ این سوال گفت: آنها آزادند که اسلحه خود را به هر کسی که مایلند بفروشند. همانطو 

تواند هر سال برای کاالهای شما یک در مورد فروش نفت خود آزادم. همچنین بیاد داشته باشید که ایران می

    -۳۳رستاخیز دی –میلیارد دالری باشد که در آنصورت شما آنرا از دست خواهید داد.  ۷3بازار 

حات ارضی شاه طی پیامی بیان داشت، بعد از دی روز بزرگداشت سالروز اصال ۷9هویدا نخست وزیر به مناسبت  ۷9

 -۳۳رستاخیز دی –جنبش اصالحات ارضی بود که ایران مالکیت واقعی منابع طبیعی خود را بدست گرفت. 
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ادموند دل وزیر بازرگانی انگلستان وارد ایران شد. وی در این سفر عنوان داشت: ایران بزرگترین بازار ما  ۷9

  -۳۳رستاخیز دی –ه است. درخاورمیان

مستوفی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مشارکت سرمایه گذاران  ۲3

 -۳۳رستاخیز دی –کند. خارجی و بخش خصوصی ایران استقبال می

ای اجرائی جلوگیری داریوش همچنان قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز: حزب باید از ورود معایب به دستگاهه ۲3

  -۳۳رستاخیز دی –کند. 

سعدون حمادی وزیر خارجه عراق در تهران با شاه مالقات کرد. حمادی در این سفر گفت : روابط ایران و عراق  ۲۷

 -۳۳رستاخیز دی –بسیار خوب است. 

رستاخیز دی –مضاء کردند. در پی سفر وزیر بازرگانی انگلستان به تهران، ایران و انگلستان یک پروتکل اقتصادی ا ۲۲

۳۳- 

مجید مجیدی وزیر مشاور و هماهنگ کننده جناح پیشرو حزب رستاخیز: حزب در اجرای برنامه ششم عمرانی،  ۲۵

 -۳۳رستاخیز دی –نقش موثری دارد. 

هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا ضمن شرکت در ضیافت اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا گفت:  ۲۴

 -۳۳رستاخیز دی –رود. کند. ایران، امروز یک عامل ثبات در خاورمیانه به شمار میریکا روی ایران حساب میآم

رستاخیز –گیرد. میلیون دالر وام می ۳33، «۷9۱۳»اعالم شد ایران از بانکهای اروپایی در سال مسیحی جاری  ۲۳

 -۳۳دی 

زب رستاخیز: ایران پرچمدار مبارزه با استثمار اقتصادی هوشنگ نهاوندی عضو دفتر سیاسی و هیئت اجرایی ح ۲۱

 -۳۳رستاخیز دی –است. 

ای گفت: وحدت نظر کشورهای منطقه، الزمه حفظ منطقه خلیج خلعتبری وزیر خارجه در باره سیاستهای منطقه ۲1

 -۳۳رستاخیز دی –فارس است. 

 -۳۳رستاخیز دی –شود. میجمشید آموزگار: اروپای بدون نفت بدون شلیک یک گلوله فتح  ۵3

 : ناصر انتظارالمهدی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شد.۳۳دی ماه  

های اسالمی دانشجویان اروپا به مناسبت ماه محرم انتشار یافت. در بخشی از : بیانیه اتحادیه انجمن۳۳دی ماه  

، ۴۲خرداد  ۷۳در کنار شهیدان کربال و شهیدان  بیانیه آمده است : امسال خلق مسلمان ایران در ماه محرم

اهلل غفاری، شهادت جهان پهلوان تختی و شهادت دو مجاهد راستین خلق محمد شهادت مجاهد بزرگ آیت

 دارد.مفیدی و محمدباقر عباسی را که مقارن با سالروز قیام حسینی است گرامی می
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 5511رخدادهای بهمن ماه 

 رخدادها روز

 ه طی ارسال پیامی، آغاز ریاست جمهوری کارتر را به وی تبریک گفت. در پیام آمده است:شا ۷

برای من مایه کمال مسرت است که شاهد مناسبات بسیار نزدیک دوستی و همکاری ثمربخشی میان ایران و 

 -۳۳رستاخیز بهمن  –آمریکا باشم. 

ستاخیز ر –با خون، نژاد و فرهنگ ایرانی آمیخته است.جعفریان در یک جلسه حزبی بیان نمود: فلسفه شاهنشاهی  ۷

  -۳۳بهمن 

هزار راس گوسفند از استرالیا، رومانی و بلغارستان  ۲33علومی معاون وزارت کشاورزی اظهار داشت: تا پایان امسال  ۷

 -۳۳رستاخیز بهمن  –شود. وارد می

ام و عمق روابط نزدیک ما با ایران درآینده نیز پیام جرالد فورد رئیس جمهوری پیشین آمریکا به شاه: استحک ۲

 -۳۳رستاخیز بهمن  –مانند گذشته همچنان برای آمریکا حائز اهمیت خواهد بود. 

دارد: مناسبات دو جانبه ما به منزله نمونه بارزی از تفاهم و همکاری شاه در پاسخ پیام فورد چنین عنوان می 

همن رستاخیز ب –رود. مک به تامین آینده بشریت هستند به شمار میهماهنگ میان مللی که صمیمانه خواهان ک

۳۳-  

منوچهر آزمون از مسئولین حزب رستاخیز: حزب رستاخیز ملت ایران حزب فراگیرنده ملت است بنابراین هر  ۵

 -۳۳رستاخیز بهمن  –باشد. فردی طبعا عضو حزب می

 –ساله صدور گاز به آمریکا، اروپا و ژاپن امضا کرد.  ۲3رارداد مقدمی مدیر عامل شرکت گاز اعالم نمود : ایران ق ۵

  -۳۳رستاخیز بهمن 

همن رستاخیز ب –کارتر در مالقات با زاهدی سفیر ایران در آمریکا گفت: امیدوارم بزودی با شاهنشاه مالقات کنم.  ۵

۳۳- 

 کنند.بهمن شرکت می ۳میلیون عضو حزب در مراسم  ۳/۲روزنامه رستاخیز نوشت:  ۴

 -۳۳رستاخیز بهمن  –کند. اعالم شد که کارتر شخصا قراردادهای فروش اسلحه امریکا را برسی می ۴

رستاخیز بهمن  –شود. هتل ممتاز با مشارکت سرمایه گذاری خارجی در ایران ساخته می ۷۵3اعالم گردید که  ۳

۳۳- 

رستاخیز  –ق مرسوم همه ساله برگزار گردید. شاه طب« انقالب سفید»بهمن سالروز  ۳مراسم رژه بزرگذاشت  ۳

 -۳۳بهمن 

زاهدی سفیر ایران درآمریکا اظهار داشت: روابط ایران و آمریکا هرگز تا این اندازه عمیق و استوار نبوده است،  ۳

میلیارد دالر برسد که ساالنه کمتر از  ۳3سال آینده به حدود  ۳مبادالت تجاری ایران و آمریکا قرار است در 
1

4
 

 -۳۳رستاخیز بهمن  –رسد. آن به واردات نظامی و بقیه به مصرف خرید تکنولوژی صنعتی و کشاورزی می

در اجتماع دانشجویان عضو حزب رستاخیز گفته شد: امپریالیسم، کمونیسم و غرب هدفی جز استیال بر جهان  1

 -۳۳رستاخیز بهمن  –سوم ندارند. 

  -۳۳رستاخیز بهمن  –ا سلطان حسن وارد مراکش شد. هویدا نخست ویر برای مالقات ب 1
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 رخدادها روز

 شاه در میز گرد تلویزیون فرانسه اظهار نمود: 9

 با دموکراتها و جمهوری خواهان امریکا روابط بسیار نیکوئی داشته ایم. 

 کنم با آمدن کارتر تغییری برای ما بوجود آید.فکر نمی 

 دهیم.بدتان بیاید ما در کشور خود اجازه فعالیتهای تروریستی نمی شما چه خوشتان بیاید و چه 

 گیرد. حزب رستاخیز کلیه افراد ملت را جز آنهاییکه یاغی هستند در بر می 

  -۳۳رستاخیز بهمن  –ساله به سطح زندگی شما اروپائیان خواهیم رسید.  ۷۲الی  ۷3ما تا  

 در روزهای سخت همواره به یاری ایران شتافته است. خلعتبری وزیر امور خارجه گفت : امریکا  

 -۳۳رستاخیز بهمن  –

صفاری رئیس کمیته حمایت از مصرف کننده در پی جلسات دانشجویان ایرانی بر ضد رژیم در کشور هلند اظهار  ۷۷

 د.شومی نمود: در صورت تشکیل اجتماعات ضد ایرانی در آمستردام، کاالها و شرکتهای هلندی در ایران تحریم

 -۳۳رستاخیز بهمن  – 

 هویدا پس از مالقات با سلطان حسن گفت: ایران و مغرب در تمامی مسائل اتفاق نظر کامل دارند.  ۷۷

 -۳۳رستاخیز بهمن  –

میلیارد ریال  1۷۳میلیون تن کاال به ارزش  ۷۲، ۷۵۳۳سال اول سال  ۷3از سوی وزارت بازرگانی اعالم شد: طی  ۷۲

 -۳۳رستاخیز بهمن  – وارد کشور شد.

 براساس گزارش سفارت ایران در آمریکا، کارتر تمایل دارد هر چه زودتر با شاه مالقات کند.  ۷۵

 -۳۳رستاخیز بهمن  –

توانند نظریات خود را آزادانه در حزب یگانه خود گفت : مردم اکنون می« السیاسه»شاه در گفتگو با روزنامه  ۷۴

 -۳۳ن رستاخیز بهم –مطرح کنند. 

 زندان امنیتی آزاد شدند. ۳۳مطبوعات: با عفو ملوکانه به مناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی،  ۷۴

 زندانیان آزاد شده که برای اظهار ندامت در باشگاه زندان قصر گرد آمده بودند یکصدا فریاد زدند:  

 «. سپاس به شاه»

 -۳۳رستاخیز بهمن  –. نادمین آزاد شده وجود شکنجه در زندان را تکذیب کردند 

انگلیسی از فرماندهان سرکوبی انقالبیون ظفار پس از ورود به تهران با مقامات نظامی ایران در « بنت»سرتیپ  ۷۴

خصوص هماهنگی عملیات منطقه ظفار و گسترش هلیکوپترهای نیروی زمینی ایران وارد مذاکرده شد از جمله 

 توان نام برد. خسروداد و سرتیپ نادر یوسفی میکسانی که در این مذاکره حضور داشتند از 

 بهمن در سراسر کشور برگزار شد. ۷۳مطبوعات: به شکرانه رفع خطر از وجود شاهنشاه، آئین دعا و نیایش  ۷۳

 -۳۳رستاخیز بهمن  –جمشید آموزگار دبیر کل حزب: حزب نباید بصورت یک دیوانساالری باشد.  ۷۳

اد و هماهنگ کننده جناح سازنده حزب رستاخیز: فعالیت جناح سازنده برای پیشبرد هوشنگ انصاری وزیر اقتص ۷۳

  -۳۳رستاخیز بهمن  –یابد. های حزب گسترش میبرنامه

 سازد.وزیر خارجه اسپانیا پس از ورود به تهران گفت: اسپانیا در ایران کارخانجات صنعتی می ۷۳

 -۳۳رستاخیز بهمن  – 

 درگیری مسلحانه با مزدوران رژیم به شهادت رسید. محبوبه متحدین دریک ۷۱

 میلیارد دالر افزایش یافته است.  ۷سناتور ضیائی رئیس اتاق ایران : حجم مبادالت ایران و فرانسه به  ۷۱

 -۳۳رستاخیز بهمن  –

 . شودها در ایران احداث مینیروگاه اتمی با مشارکت خارجی ۲3اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی:  ۷۱

 -۳۳رستاخیز بهمن  –

 -۳۳رستاخیز بهمن  –اعالم شد که ارتشبد مزین فرمانده نیروی هوایی در سقوط هلیکوپتر کشته شد.  ۷1
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 رخدادها روز

 -۳۳رستاخیز بهمن  –در پی مرگ مزین، سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوائی شد.  ۷9

اتوان منطقه را تغییر داد. امنیت غرب آسیا هنوز نیازمند جعفریان: پیروزی ایران در ظفار، جهان بینی ملتهای ن ۷9

 -۳۳رستاخیز بهمن  –فداکاریهای بیشتر است. 

نویسد: تردید نیست ایران به دالیل فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی روزنامه رستاخیز در تفسیر سیاسی روز خود می ۲3

 . و سنتی مایل است بهترین روابط ممکن را با آمریکا داشته باشد

کارتر طی ارسال پیامی به شاه عنوان نمود: اطمینان دارم که خواهیم توانست در زمینه هدفهای مشترک خودمان  ۲3

 در راه تامین صلح، نظم و ثبات جهانی با یکدیگر تشریک مساعی به عمل آوریم. 

این اختالفها میان دو دوست  ای از موارد راه مواجهه با این مسائل طبعا متفاوت باشد ولیاحتمال دارد در پاره 

 -۳۳رستاخیز بهمن  –نگرند. نزدیک و قابل اعتمادی است که با روح تفاهم متقابل به آن می

 -۳۳رستاخیز بهمن  –شود. هویدا: سال آینده اجرای بسیاری از طرحهای دولت به بخش خصوصی واگذار می ۲۷

 -۳۳رستاخیز بهمن  –ی همراه است. جعفریان: نظام شاهنشاهی ما با ابدیت زندگی ایران ۲۲

  زاهدی در آمریکا: ما دوست و متحد آمریکا هستیم و این کشور ضامن صلح و ثبات جهان امروز است. ۲۵

 -۳۳رستاخیز بهمن  –

اخیز رست –گردد. اعالم گردید ایران در مقابل تحویل نفت به شرکت آلمانی کروپ، صاحب کاالهای صنعتی می ۲۳

  -۳۳بهمن 

 -۳۳رستاخیز بهمن  –شاه: هر بار راجع به نفت اقدام کردیم، بامبولی در دنیا بر ضد ایران برپا شد.  ۲۳

گردید، ایران در پی جدال و کشمکش بر سر کاهش بهای نفت در جهان که از سوی کشورهای غرب پیگیری می ۲1

 -۳۳رستاخیز بهمن  –کاهش قیمت نفت را تکذیب کرد. 

تواند پاسدار امنیت جهان باشد و در خواهد و نمیآورد: آمریکا نمیز در تفسیر سیاسی خود میروزنامه رستاخی ۵3

منطاق مختلف جهان از جمله در خلیج فارس، کشورهای منطقه باید نگهبانی از امنیت را به عهده گیرند و ایران 

 کند. در این زمینه به وظایف خود عمل می

 -۳۳رستاخیز بهمن  –ارک روابط ایران و آمریکا گشایش یافت. در تهران نمایشگاه عکس و مد ۵3

  در پی درگذشت محمد همایون بنیانگذار حسینیه ارشاد، از سوی گروهی از روحانیون و روشنفکران  ۳۳بهمن ماه :

اطالعیه  ۵در مسجد ارک تهران برگزار گردید. اسامی امضا کنندگان  ۷۵۳۳بهمن  ۳مجلس ترحیمی در تاریخ 

نهضت  –بدین مناسبت صادر گردید به علت تعدد آورده نشد. به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران که 

 آزادی. 

  دربخشی از « خارج از کشور»ارگان کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی « آذر ۷۳»: نشریه ۳۳بهمن ماه

 نویسد:مقاله خود چنین می

سال مبارزه  ۷۳ت سیاسی رژیم قرار گرفته است زیرا این سازمان در طول بیش از کنفدراسیون بار دیگر زیر تحمال

 مداوم توانسته هزاران دانشجوی ایرانی میهن پرست را در صفوف خود، متشکل و آگاه گرداند. 
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 5511رخدادهای اسفند ماه 

 رخدادها روز

 -۳۳اسفند  –برابر ممالک مهم صنعتی است.  ۵هویدا نخست وزیر: رشد تولید ناخالص ملی ایران بیش از  ۷

  -۳۳رستاخیز اسفند  –متهم به قتل آیت اهلل شمس آبادی آغاز شد. « هدفی ها»محاکمه  ۲

 -۳۳رستاخیز اسفند  – هویدا: هدف ما ایجاد یک جامعه مرفه است. ۲

 -۳۳رستاخیز اسفند  –شود. اعالم شد که واردات قسمتی از کاالهای اساسی به بخش خصوصی سپرده می ۵

 -۳۳رستاخیز اسفند  –دالر رسید.  ۴۳33زاهدی در واشنگتن : درآمد سرانه ایران به  ۴

یز رستاخ –فرح در جلسه هیئت امنای انجمن شاهنشاهی فلسفه: علوم اسالمی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.  ۴

  -۳۳اسفند 

  -۳۳رستاخیز اسفند  –جعفریان: ورود تکنولوژی به ایران فاجعه نیست.  ۳

بدنبال تعارضات کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش بهای نفت که برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس در  1

تواند به خود اجازه جناح مقابل ایران قرار داشتند، جمشید آموزگار اظهار داشت: چگونه یک کشور مسلمان می

   -۳۳رستاخیز اسفند –بزند.  دهد که به دیگر کشورهای مسلمان عضو اوپک ضربه

ایران مهمترین کشور خریدار کاال از آلمان فدرال در منطقه خاورمیانه و  ۷9۱۳رادیو کلن اعالم کرد: در سال  1

  -۳۳رستاخیز اسفند  –منطقه بود. 

 تروریست کشته شدند. ۵منطقه تهران  ۲مطبوعات: در  9

 -۳۳رستاخیز اسفند  –صلح در منطقه خاورمیانه است.  مدیر شرکت نفت فرانسه: ایران حافظ« بورگل» 9

 -۳۳رستاخیز اسفند  – شاه گفت : تمام پستهای سیاسی و اداری ایران در اختیار همه ملت ایران است. ۷3

رستاخیز اسفند  –کند. میلیارد مارکی با شرکت چند ملیتی کروپ امضا می ۲اعالم شد که ایران یک قرارداد  ۷۷

۳۳- 

خرد. از آمریکا می ۷۳-هواپیمای اف  ۷۳3ایران «: کریستین ساینس مانیتور»در مصاحبه با روزنامه آمریکایی  شاه ۷۴

 -۳۳رستاخیز اسفند  –

یرد. گجعفریان : اگر کشورهای غرب آسیا از خطرهای منطقه آگاه نشوند، امنیت خلیج فارس مورد تهدید قرار می ۷۴

   -۳۳رستاخیز اسفند  –

 شود. معاون وزارت دربار گفت: ایران هر روز برای دفاع از حیات ملی خود مجهزتر میباهری  ۷۱

   -۳۳رستاخیز اسفند  –

پیام مجاهد ارگان نهضت –عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در یک درگیری دست گیر شد. «احمد احمد» ۷1

 آزادی خارج از کشور. 

 آورد. امی ایران ثبات جدیدی در منطقه بوجود میحبیب الهی فرمانده نیروی دریایی: قدرت نظ ۷1

  -۳۳رستاخیز اسفند  –

 -۳۳رستاخیز اسفند  –نخست وزیر مصر به تهران آمد.  ۲۷

 زاهدی در واشنگتن گفت : روابط ایران و آمریکا هیچیگاه به استحکام و مودت فعلی نبوده. ۲۵

 -۳۳رستاخیز اسفند  – 
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 رخدادها روز

در  ارتش حتی»کند که باید به مراتب قویتر از یک ارتش اتمی عمل کند، منافع کشور ایجاب میشاه: ارتش ما  ۲۴

 -۳۳رستاخیز اسفند  –تا منافع ملی و سیاسی کشور حفظ شود. « خارج از مرزها، قربانی دهد

 -۳۳اسفند رستاخیز  –با سخنان هویدا بر سر قبر رضاخان پایان یافت. « سال شاهنشاهی پهلوی ۳3»جشنهای  ۲۴

فریدون هویدا نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به سمت رئیس کمیته ویژه سازمان ملل در مورد  ۲۱

 -۳۳رستاخیز اسفند  –المللی انتخاب شد. بین« تروریسم»

 -۳۳رستاخیز اسفند  –کوشد. زاهدی عنوان نمود: ایران در تقویت قدرت دفاعی نظامی خود می ۲1

 –ارگان سیاسی « جهاد»در خارج از کشور در نشریه « سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی: »۳۳اه اسفند م 

نویسد: مصدق که تمام طول نخست وزیریش دو سال و اسفند روز ملی شدن نفت می ۲9تبلیغاتی خود در باره 

جامعه در آن دوران نه تنها چند ماه به طول انجامید توانست در این مدت کوتاه با حرکت از اصلی ترین نیازهای 

اصالحات عظیمی را در جامعه ما بوجود آورد، بلکه مجموعه مبارزات او نقش عظیمی در باال بردن آگاهی ضد 

 امپریالیستی توده داشت. 

 ۳۳مطابق اسفند  ۷9۱۱: کنفرانس سازمان عفو بین المللی درباره فشار و اختناق ایران در ماه فوریه  ۳۳اسفند  

 -پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور –ردید و طی آن رژیم شاه محکوم شد. تشکیل گ
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 5511رخدادهای اسفند ماه 

 رخدادها روز

 میلیارد دالر میر سد.  93اعالم گردید که درآمد نفتی ایران در طول برنامه پنجم عمرانی به  ۱

 -۳۳رستاخیز فروردین –

مشترک امریکا به ایران آمد و با ارتشبد ازهاری رئیس ستاد و فرماندهان نیروهای ارتشبد جرج براون رئیس ستاد  ۱

 -۳۳رستاخیز فروردین –گانه ایران مالقات کرد.  ۵

 میلیارد رسید.  ۳/۷۳نیپون( در ایران به  –ایران »ژاپنی  –مجموع سرمایه گذاری شرکت مختلط ایرانی  9

 -۳۳رستاخیز فروردین –

 -۳۳رستاخیز فروردین –بار اعدام محکوم شد.  ۵از سوی دادگاه به « هدفی ها»رهبر گروه  سید مهدی هاشمی ۷۲

 -۳۳رستاخیز فروردین –یابد. همکاری حزب رستاخیز و نمایندگان مجلس گسترش می ۷۴

 -۳۳رستاخیز فروردین –در حزب رستاخیز ستاد خبری تشکیل گردید.  ۷۱

 شوند.در دادگاه نظامی محاکمه می« امنیتیضد »متهم  ۷۷مطبوعات اعالم کردند  ۲3

کارتر رئیس جمهور امریکا، ویلیام سولیوان سفیر امریکا در فیلیپین را به عنوان سفیر جدید امریکا در ایران تعیین  ۲3

  -۳۳رستاخیز فروردین –کرد. 

 وری که هیچگونه در نخستین مالقات با ونس از وی پرسیدم که دلیل انتخاب من برای پست سفارت در کش

ین به ا -سولیوان–ای در باره آن ندارم چه بوده است. وزیر خارجه در پاسخ گفت: علت انتخاب من تجربه و سابقه

سمت این بوده است که برای پست سفارت ایران در جستجوی دیپلماتی بوده اند که در کشورهاییکه با حکومتهای 

 ی داشته و بتواند با یک زمامدار مقتدر و خودکامه کار کند. شوند تجربه کافمتمرکز و استبدادی اداره می

 -۷۲ماموریت در ایران، سولیوان، صفحه  –

 از شاه با حضور آموزگار برگزار گردید.»رفع خطر»فروردین روز  ۲۷به مناسبت « نیایش»مراسم  ۲۷

 -۳۳رستاخیز فروردین – 

ایران را در ایجاد سازمان کنفرانس « چشمگیر»، نقش دبیر کل سازمان کنفرانس اسالمی« احمد کریم گایه» ۲۷

 -۳۳رستاخیز فروردین –اسالمی ستود. 

 ای در ایران:پیام کارتر به شاه به مناسبت گشایش کنفرانس انتقال تکنولوژی هسته ۲۷

 -۳۳رستاخیز فروردین –ایران و آمریکا همکاری نزدیک و منافع مشترک دارند.  

عامل انجمن شاهنشاهی فلسفه، در کنفرانس بین المللی تربیت اسالمی شرکت کرد و سید حسین نصر مدیر  ۲۲

 گفت:

  -۳۳رستاخیز فروردین –نظام آموزش و پرورش باید براساس مفاهیم اسالم تنظیم شود. 

خیز رستا–دبیر کل حزب دموکرات مسیحی آلمان غربی با آموزگار دبیر کل حزب رستاخیز در تهران دیدار کرد.  ۲۲

 -۳۳فروردین 

–خواهد در همه جای ایران حضور داشته باشد. سفیر جدید فرانسه در ایران گفت: فرانسه می« دوال سوزه» ۲۵

 -۳۳رستاخیز فروردین 

رستاخیز فروردین –یابد. سعدون حمادی وزیر خارجه عراق اظهار نمود: همکاریهای ایران و عراق گسترش می ۲۵

۳۳-  

 -۳۳رستاخیز فروردین –: خلیج فارس برای ما جنبه حیاتی دارد. خلعتبری وزیر خارجه ۲۴

 -۳۳رستاخیز فروردین –جمشید آموزگار : دنیای امروز دنیای ایدئولوژی نیست، دنیای تکنولوژی است.  ۲۱

وردین رستاخیز فر–صدام حسین در مصاحبه با خبرنگار روزنامه رستاخیز: بین ایران و عراق هیچ مشکلی نیست.  ۲۱

۳۳- 
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 رخداد روز

 -۳۳رستاخیز فروردین –فهد ولیعهد عربستان بیان داشت: روابط ایران و عربستان عالی است.  ۲۱

 -۳۳رستاخیز فروردین –حسنی مبارک معاونت سادات در تهران با شاه مالقات کرد.  ۲9

 -۳۳رستاخیز فروردین –شود. طرح صنعتی در ایران اجرا می ۴3در تهران اعالم شد که با همکاری اتریش  ۵۷

زاهدی سفیر ایران درآمریکا گفت : اعزام نیروهای مسلح شاهنشاهی به درخواست دولت عمان صورت گرفته است  ۵۷

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –آید. ای از حسن نیت ایران به شمار میو نشانه

  در ایران. «آزادی و حقوق بشر»: پایه گذاری جمعیت ایرانی دفاع از  ۳۳فروردین ماه 

نهضت آزادی ایران در خصوص  ۷۵۳۷از انتشارات سال « سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت»در جزوه  

 آید:تاسیس این جمعیت چنین می

پایه گذاری و فکر تاسیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در استفاده از رقابت  -۷۵۳۳فروردین » 

ای فتح اله بنی صدر در درعوتی که آقای فوالدی از سرشناسان مبارزات ملی و اسالمی ابرقدرتها بنا به پیشنهاد آق

 کرده بود.

  در آن هنگامیکه مجاهدان  ۳3در سالهای خجسته «: دانشجویان دانشگاه تهران»: انتشار بیانیه  ۳۳فروردین ماه

گشودند، نوکران امپریالیسم ایران می ای را به افقهای بازتر بر روی خلق مسلمانهای تازهکبیر مسلمان پنجره

بین المللی همگام با توسعه بخشیدن به ظرفیت پلیسی خود و با استفاده از مغزهای فروخته شده یکعده روشنفکر 

های دیگر خود بر علیه خلق ستم کشیده و مسلمان مما و کژدم صفت اقدام به توسعه کمی و کیفی توطئه

 نیروهای پیشتاز و مسلح کردند.

 «   ۳۳فروردین  –نقل از نشریه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور »
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 5511رخدادهای اردیبهشت ماه 

 رخدادها روز

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت  –کنند. در تهران اعالم شد ایران و انگلستان پروتکل اقتصادی جدید امضا می ۳

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –شرکت انگلیسی مشغول بکارند  ۲33از سوی مسئولین اعالم گردید که در ایران  ۳

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –هواپیمای آواکس به ایران موافقت کرد.  ۳کارتر با فروش  ۳

–شاه با رئیس جمهور ونزوئال جهت هماهنگی موضع دو کشور در کنفرانس آتی اوپک، در تهران دیدار کرد.  ۱

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت 

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –د نیروهای مسلح عراق به ایران آمد. رئیس ستا 1

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –یابد. در تهران عنوان شد که همکاریهای اقتصادی ایران و فرانسه گسترش می ۷3

دریک درگیری مسلحانه با مزدوران رژیم « مهدیون»مرتضی واعظی و همسرش فاطمه جعفریان از اعضای گروه  ۷۵

 به شهادت رسیدند. در تبریز

 شاه به مشهد رفت و در دیدار با روحانی نمایان مشهد عنوان نمود: ۷۵

های کوچک و زن شوند و بچههایی است که مسلسل بدست وارد کوچه میمارکسیست اسالمی حر به آدم کشی

 دهند. کنند و به این مسئله جنبه مذهبی هم میو مرد را درو می

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –تی مذهب را از ماده پرستی تفکیک کنند. روحانیون باید به درس 

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –میلیارد فرانکی بین ایران و فرانسه امضاء شد.  ۵3یک پروتکل  ۷۴

به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد شهید مجید شریف « سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی در انلگستان»بیانیه  ۷۳

 افت:واقفی انتشار ی

او در حمله اخیر ضد انقالب به سازمان پرافتخار مجاهدین خلق تحت پوشش مارکسیسم که سعی بر ریشه کن  

  -بنقل از بیانیه-کردن جنبش مسلحانه و کل جنبش خلق را داشته اند به مبارزه و مقاومت دلیرانه پرداخت. 

باید دائما مراقب مرزهای طوالنی خود با شوروی و زاهدی سفیر ایران در امریکا طی نطقی در واشنگتن گفت: ما  ۷۱

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –مراقب رخنه عوامل کمونیست به کشورهای ضعیف تر این منطقه باشیم. 

امریکا بیان نمود: اگر رهبری ایران و عالقه ما برای امنیت خلیج فارس بکار « کالج وست مینستر»زاهدی در  ۲3

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –این منطقه حیاتی جهان را به بازیچه گرفته بودند.  شد تاکنون امنیتگرفته نمی

 مامورین صلب سرخ جهانی جهت بازدید به زندان قصر رفتند. ۲۷

میلیارد فرانک اعتبار در اختیار ایران  ۷3ای در ایران، فرانسه نیروگاه برق هسته ۲اعالم گردید به منظور ایجاد  ۲۷

 گذارد. می

 -۳۳اردیبهشت  رستاخیز–

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –سایروس ونس وزیر خارجه امریکا وارد ایران شد.  ۲۲

 ونس که برای شرکت در نشست سنتو به ایرانآمده بود در یک دیدار خصوصی با شاه مالقات کرد. ۲۵

 -۳۳خیز اردیبهشت رستا–ونس در تهران اظهار کرد: امریکا و ایران اختالف نظر اساسی و استراتژیکی ندارند.  
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 رخداد روز

از اردشیر زاهدی در واشنگتن گفت « نشان همایونی»هنری کیسینجر ویر خارجه اسبق امریکا به هنگام دریافت  ۲۵

 : همکاریهای بیدریغ ایران وشاه را در دوران خدمت وزارت خارجه هیچگاه فراموش نخواهم کرد. 

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –

هشت رستاخیز اردیب–دهد. ن نشست پیمان سنتو در تهران گفت: سنتو به نقش مفید خود ادامه میشاه در پیرامو ۲۴

۳۳- 

 میلیارد ریال در ساختمان سازی،  ۳/۷۲۷مبلغ  ۷۵۳۳ماه اول سال  9اعالم شد که بخش خصوصی در  ۲۳

  -۳۳رستاخیز اردیبهشت –سرمایه گذاری کرده است. 

مان سنتو در تهران اعالم کردند که سنتو با تهدیدهای خرابکارانه در منطقه وزیران خارجه کشورهای عضو پی ۲۳

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –کند و همچنین خواستار برقراری صلح در خاور میانه گردیدند. مقابله می

 دکتر علی شریعتی معلم کبیر انقالب از ایران هجرت نمود. ۲۳

 رتر، آموزگار دبیر کل حزب رستاخیز بیان داشت:در پی آثار ناشی از دکترین حقوق بشر کا ۲۳

رود و در فضای رستاخیز، این انتقاد سازنده از دورن اگر انتقاد سازنده نباشد احتمال رکود و خمودگی و فساد می 

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –خیزد. حزب برمی

 -۳۳ت رستاخیز اردیبهش–هویدا: مشکالت مردم باید به هر نحو که شده حل شود.  ۵3

دومین جلسه کمیسیون شاهنشاهی تشکیل شد و در جلسه عنوان گردید که این دستگاه هوشیارترین ناظر و  ۵۷

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت –آگاهترین منتقد است. 

 صادر شد.« تشکیل شوراهای حزبی روستا»از سوی ستاد مرکزی حزب رستاخیز دستورالعمل  ۵۷

 -۳۳رستاخیز اردیبهشت – 

 ای از دانشجویان مصدوم : در یورش وحشیانه گارد به اجتماع دانشجویان پلی تکنیک تهران، عده۳۳شت ماه اردیبه

 گردیدند.

  به مناسبت شانزدهمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی « نهضت آزادی خارج از کشور»: بیانه ۳۳اردیبهشت ماه

 ایران منتشر شد: 

ان پس تاکنون، برادران متعهد و مسلمان و تربیت یافتگان جنبش اصیل  و نیز از ۴3-۴۲همزمان با وقایع سالهای  

به انجام وظایف خود همت « خارج از کشور –نهضت آزادی ایران »ای بنام اسالمی به صور مختلف و در مرحله

 گماشته و بی امان اقدام به افشاگری رژیم جالد کرده. 
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 5511رخدادهای خرداد ماه 

 هارخداد روز

ایران در کنفرانس کشورهای اسالیم که در طرابلس پایتخت لیبی برگزار گردید شرکت نکرد. وزارت خارجه ایران  ۷

در توضیح عدم شرکت خود عنوان نمود: ایران به دلیل تشکیل کنفرانس در لیبی شرکت ننمود و اگر کنفرانس 

  -۳۳رستاخیز خرداد –د. کرشد، ایران حتما شرکت میدر کشور اسالمی دیگری برگزار می

خلعتبری وزیر امور خارجه: ایران از پایه گذاران کنفرانس کشورهای اسالمی است و ما همواره در تمام کنفرانسهای  ۷

اسالمی شرکت کرده ایم و اینبار نیز اگر کنفرانس به جای لیبی درجای دیگری تشکیل میشد، مسلما در آن 

 -۳۳رستاخیز خرداد –کردیم. شرکت می

 -۳۳رستاخیز خرداد –سولیوان سفیر امریکا در ایران در مهمانی شام زاهدی در واشنگتن شرکت کرد.  ۷

 داریوش همایون قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز در دیدار با دانش آموزان اعزامی به آلمان فدرال گفت: ۲

 -۳۳رستاخیز خرداد –کند. س میحزب دموکرات مسیحی آلمان با حزب رستاخیز یک رابطه ایدئولوژیکی احسا

 -۳۳رستاخیز خرداد –خلعتبری وزیر خارجه در سودان با جعفر نمیری مالقات کرد.  ۲

 بدست رژیم به شهادت رسیدند.« مهدیون»ابراهیم جعفریان و همسرش طیبه واعظی از اعضای سازمان  ۵

 در دیدار با وی گفت:رئیس جمهور ساحل عاج به تهران آمد و با شاه مالقات کرد. شاه  ۵

 -۳۳رستاخیز خرداد -آثار امپریالیسم در افریقا باید از بین برود. 

ای در این ای کوروش را افتتاح کردند. احمد خیامی مدیر عامل فروشگاههای زنجیرهشاه و فرح فروشگاه زنجیره ۳

 -۳۳خیز خرداد رستا-ای نیاز دارد. فروشگاه زنجیره ۷۲3مراسم بیان نمود: ایران حداقل به 

زاهدی در یک مهمانی در شهر داالس امریکا: ایران به تنهایی وسیع ترین بازار برای کاالهای امریکایی در منطقه  ۳

 است. 

های ایران را درک نکنند ممکن است این زاهدی توجه مقامات امریکایی را به این نکته جلب کرد که اگر خواسته

 بازار بزرگ را از دست بدهند.

هدی افزود: شما باید بهترین امکانات خود را برای ما فراهم کنید و اگر این کار را نکنید، رقبای شما اینکار را زا

 خواهند کرد و شما فرصت گرانبهایی را از دست میدهید.

زاهدی در مورد دانشجویان مخالف ایرانی در امریکا اظهار داشت: وجود و حرفهای این جوانها همه مسخره است، 

 -۳۳رستاخیز خرداد -ید دید که آیا واقعا آنها ایرانی هستند؟ آیا مزدور و اجیر شده نیستند؟ با

در تهران گشایش یافت. در این پیام « آر.سی.دی»ای با پیام شاه اجالس شورای وزیران همکاری عمران منطقه 9

 -۳۳رستاخیز خرداد -معترفند. آمده است: اکثر ملل جهان به نظام غیر منصفانه مناسبات اقتصاد بین الملل 

شاه در بازدید از کارخانه ماشین سازی اراک: باعث خوشوقتی است اگر در برنامه ششم، بخش خصوصی سهم  ۷3

  -۳۳رستاخیز خرداد -بیشتری از بخش دولتی داشته باشد. 

رستاخیز -جام پذیرفت. با پیام شاه مراسم دهمین سالگرد تشکیل کنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران ان ۷3

 -۳۳خرداد 
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جمشید آموزگار در پاریس با ونس ویر خارجه آمریکا دیدار کرد. در این دیدار نقش ایران در کنفرانس شمال و  ۷3

  -۳۳رستاخیز خرداد -جنوب از سوی آمریکا ستوده شد. 

-ظاهرات در محوطه کالج بازداشت کرده است. دانشجوی ایرانی را به علت ت ۳۳پلیس امریکا اعالم کرد که  ۷۷

 -۳۳رستاخیز خرداد 

 شود.اعالم گردید بانک سرمایه گذاری ایران و امارات عربی متحده تاسیس می ۷۷

رادیو سریالنکا از کمکهای مالی ایران در سطح بین المللی قدردانی کرد. این رادیو میزان کمکهای ایران را به  ۷۷

 میلیارد دالر اعالم کرد که تاکنون از سوی یک کشور بی سابقه بوده است.  ۷3رقمی متجاوز از 

  -۳۳رستاخیز خرداد -

 -۳۳رستاخیز خرداد -فرح در بازدید از لرستان گفت : انتقاد کردن حق مردم است.  ۷۲

 -۳۳خیز خرداد رستا-افتد. سال دیگر در بوشهر بکار می ۴ای جهان تا اعالم گردید که بزرگترین راکتور هسته ۷۴

 است.« آب و نان»امریکا: نفت برای ایران مانند « ان.بی.سی»زاهدی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی  ۷۴

 -۳۳رستاخیز خرداد - 

 ، در کوی دانشگاه تظاهراتی برپا گردید.۴۲خرداد  ۷۳از سوی دانشجویان، به مناسب سالگرد قیام خونین  ۷۳

 خرداد تظاهرات صورت گرفت. ۷۳تهران در بزرگداشت قیام در دانشکده اقتصاد دانشگاه  ۷۳

 -۳۳رستاخیز خرداد -طرح ریزی شده است. « حقوق بشر»سناتور جاللی نائینی: انقالب شاه و ملت در چارچوب  ۷۳

 -۳۳رستاخیز خرداد -ویلیام سولیوان سفیر جدید آمریکا به تهران آمد و کار خود را آغاز نمود.  ۷1

-مامور بازرسی ناگهانی و مستمر از سازمانهای کشور شد. « بازرسی شاهنشاهی»تور جدید شاه، براساس دس ۲۷

 -۳۳رستاخیز خرداد 

گفت : حفظ منافع کارگران از وظایف « بررسی مسائل ایران در پرتو انقالب شاه و ملت»شاه در دیدار با گروه  ۲۷

 -۳۳رستاخیز خرداد -اولیه ماست. 

نویسد: مناسبات صمیمانه و مودت آمیز ایران و عمان که مناسبت ورودی وی به ایران می روزنامه رستاخیز به 

براساس حسن تفاهم و در جهت تحکیم و گسترش همکاریهای دو جانبه ادامه دارد، راه را برای گسترش باز هم 

به وجود نیروهای  بیشتر این روابط هموار ساخته و بویژه کمک نظامی ایران به عمان تازمانی که دولت عمان

 شاهنشاهی ایران در آن کشور نیاز داشته باشد، ادامه خواهد یافت. 

همین روزنامه در تفسیر سیاسی روز خود آورده است: نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران که به درخواست سلطان  

ودند، ور اعزام شده بقابوس و تصویب شاهنشاه برای یاری به قوای مسلح عمان در سرکوبی یاغیان ظفار به آن کش

 نقش مهمی در سرکوبی و متوای ساختن شورشیان ظفار از منطقه جنوبی عمان ایفا کردند.

 -۳۳رستاخیز خرداد -یابد. در تهران عنوان شد که مناسبات اقتصادی ایران با مکزیک و برزیل گسترش می ۲۴

  -۳۳رستاخیز خرداد -شاه داد. سولیوان سفیر جدید امریکا در ایران، استوارنامه خود را به  ۲1

دکتر علی شریعتی معلم انقالب، سرانجام بدست رژیم شاه در لندن به شهادت رسید. شهادت معلم، فرازی نوین  ۲9

 را در حرکت نسل جوان انقالب گشود. 

دهد،  یت سوقما را به سوی شکستن و تبع« حقوق بشر»شاه در مصاحبه با رادیو فرانسه: اگر قرار باشد دفاع از  ۲9

 دیگر نام آن حقوق بشر نیست.

 .برای امریکا شود« ایران دوست»ما میتوانیم از هر جا که مایل باشیم خرید کنیم ولی چه کسی جانشین یک 

 هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به امریکا بیش از آنچه امریکا به ما محتاج است، نیازمند باشیم. 

کالی کنم در آینده نیز اشبه امروز به امریکا به اشکالی بر نخورده ایم و فکر نمیدر مورد خرید اسلحه از امریکا تا 

  -۳۳رستاخیز خرداد -پیدا شود. 
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  دولت ما صادقانه معتقد بود که زمان آن فرا سیده که همه دولتها باید بدالیل اخالقی و انسانی حقوق بشر را

م چنانچه متحد اصلی مان در منطقه از نظر افکار عمومی آمریکا علنا به عنوان دانستیبیشتر مراعات کنند... ما می

 -۳خاطرات برژینسکی صفحه –پایمال کننده حقوق بشر تلقی شود، پیوندهای ما با ایران لطمه خواهد دید. 

 ای دیگر پیدا کرد.در پی شهادت شریعتی، مراکز دانشگاهی ایران چهره ۵3

دکتر و اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا و امریکا، ایرانیان مقیم خارج را جهت  احسان شریعتی فرزند ۵3

 شرکت در تشییع جنازه شهید شریعتی در چهارم تیرماه دعوت نمودند.

ای صادر کرد : شریعتی به دعوت حسین لبیک گفت علی اصغر حاج سید جوادی در پی شهادت شریعتی اعالمیه ۵3

 داد. و عاشقانه جان 

ای که به خارج دانشگاه کشیده شد، در در مسجد دانشگاه تهران پس از برپایی نماز جماعت، تظاهرات گسترده ۵۷

 اعتراض به شهادت معلم انقالب صورت گرفت.

مطبوعات مزدور و فرصت طلب رژیم، پس از شهادت شریعتی به معرفی اش پرداخته و عکس وی را با مطلب  ۵۷

 .مفصلی چاپ نمودند

 -۳۳رستاخیز تیر -بوتر نخست وزیر پاکستان در تهران با شاه مالقات کرد.  ۵۷

 سولیوان سفیر امریکا در تهران دریک سخنرانی در اتاق بازرگانی گفت: ۵۷

دولت امریکا عالقمند است ایراان را مستقل و از لحاظ اقتصادی نیرومند و امن در درون مرزهای خود ببیند و 

 -۳۳رستاخیز تیر -حاظ مادی و معنوی خرسند و راضی باشند. مردم ایران از ل

 
 

 

 

 

به مناسبت شهادت غالمحسین صفاتی و حسن گودرزی دو تن از اعضای « منصورون»: سازمان ۳۳خرداد ماه 

 ای صادر نمود:خود، بیانیه

چه پر توانتر و مداومتر  شهادت این برادران حرکت شورانگیز و نوین جهاد مسلحانه اسالمی را در درون جامعه هر

رژیم مزدور یعنی آاز سبعانه ترین حرکت « ضد انقالب سیاه بدون خونریزی»ساخته و بار دیگر افسانه دروغین 

 استثمار گرانه منطقه را در هم فروریخت.

 « ۳۳خرداد  –بنقل از خبرنامه جبهه ملی »

 نویسد:در خصوص شهادت شریعتی چنین می ویژه ماه خرداد« جبهه ملی» ۳۷: خبرنامه شماره  ۳۳خرداد ماه 

 کرم استعداد خواری که رژیم تبهکار کودتا است سرانجام علی شریعتی رابه کام مرگ فرستاد.»

دکتر علی شریعتی در انتظار فرزندان و همسرش بود که قرار بوده از ایران به خارج آیند، در فرودگاه تهران از 

چراغ عمرش در لندن به خاموشی  ۳۳خرداد  ۲9بعد از نیمه شب  ساعت ۲شود، خروج همسرش جلوگیری می

 باال گرفته اند و« نه»گراید. وی در شمار، انگشت شمار استعدادهای نسل امروز ایران بود که سر را به نشان می

 کوشند در میان خلق و همراه با خلق راه آزادی مردم اسیر را هموار سازند.  می

  چاپ خارج از کشور به سردبیری بابک زهرایی در خصوص اوضاع ایران عنوان « پیام دانشجو»: مجله ۳۳خرداد ماه

 دارد:می

 اوجگیری مبارزه بر علیه خفقان حاکم بر ایران و وسعت افشاء جنایات رژیم شاه در افکار عمومی جهان را »

جبهه مبارزه برای آزاد کردن می توان از درگیر شدن شخصیتها، سازمانهای بین المللی و افراد جدیدی که به 

 « زندانیان سیاسی پیوسته اند، استنباط کرد.
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 5511رخدادهای تیرماه 

 رخدادها روز

 «به مناسبت شهادت شریعتی منتشر شد -خارج از کشور -«سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی»اعالمیه  ۷

ا را سیاه و عجب نیست اگر دشمنان قسم خورده روی خلق را سفید کرده و روی واماندگان و درماندگان پر مدع

 داشت. بسیار می

 مراکز دانشگاهی ایران همچنان خشم خود را در سوگ معلم ابراز میدارند. ۷

سناتور مصباح زاده با جیمز کاالهان نخست وزیر انگلستان در لندن دیدار کرد، کاالهان در این دیدار بیان داشت:  ۷

میلیارد دالر تجاوز  ۳یران و انگلستان رو به افزایش است و میزان آن در سال گذشته از حجم مبادالت بازرگانی ا

  -۳۳رستاخیز تیر –کرده است. 

 دانشجویان دانشگاه تبریز در تظاهراتی به مناسبت شهادت شریعتی نفرت خود را از رژیم استبداد بیان داشتند. ۲

در تهران، در مقابل دانشگاه تظاهراتی در اعتراض به شهادت شریعتی در این روز به هنگام برگزاری امتحان کنکور  ۵

 های ضد رژیم پخش گردید. انجام گرفت و اعالمیه

 در مشهد در پایان امتحان کنکور جزوات یادبود شریعتی پخش شد. ۵

 اعالمیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت شهادت معلم انقالب انتشار یا فت: ۵

ه رغم همه ممنوعیتهای خالف قانون توانست در بحرانی ترین دوران گسیختگی فرهنگی ایران، دکتر شریعتی ب

نسل جوان کشور ما را در حد وسع و توانایی بزرگ خویش، در حوزه آگاهی و تفکر و مسئولیت، آموزش و پرورش 

 دهد و از این حیث شایسته تعظیم و احترام بی دریغ است. 

 آذربایجان غربی گفت: کارگران هر چه بیشتر کار کنند به نفع آنان است.  شاه در دیدار از استان ۵

  -۳۳رستاخیز تیر –

 دانشجویان، در بازار تهران تظاهرات وسیع ضد رژیم برپا نموده و یاد معلم را گرامی داشتند. ۳

 ن با گارد مزدور درگیریدر مقابل دانشگاه صنتعی تهران، دانشجویان تظاهرات اعتراض آمیز برپا نموده که طی آ ۳

 دهد.شدند. اینک در شهرهای مختلف بویژه تهران، تظاهرات دانشجویی رنگ دیگری به شهر می

زاهدی در مراسم شب ایران در آمریکا گفت: مناسبات ایران وآمریکا رد چهارچوب منافع به مرحله مشترک و  ۳

  -۳۳رستاخیز تیر –روابط ممتاز تبدیل شده است. 

 ای به استاد شریعتی یاد فرزندش را گرامی داشت:بازرگان طی ارسال نامه مهندس ۳

مصیبت نه چندان است که بتوان خاموش نشست و نه انحصار به جنابعالی و به خویشاوندان و همشهریان دارد، 

 مصیبت، مصببت نسل رشد یافته تشنه شده حقیقت و فداکاری یک ملت است.

  -۳۳رستاخیز تیر –ال وارد تهران شد. مدار سنگور رئیس جمهور سنگ ۱

  -۳۳رستاخیز تیر –فرح جهت شرکت در اجالس ساالنه هیئت امنای بنیاد اسپن وارد امریکا شد.  ۱

امریکا: پس از انجام اصالحات اراضی ایران، عده زیادی نفوذ « ان.بی.سی»زاهدی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی  1

سیستم فئودالیسم بدست آورده بودند از دست دادند و از آن پس علیه دولت  و تمول خود را که به قیمت حفظ

زنند. کنند و به قتل و ترور دست میای دیگر نیز خود را مارکسیست اسالمی خطاب میبه مخالفت پرداختند. عده

  -۳۳رستاخیز تیر –
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 د.در شهر واشنگتن تشکیل ش« سرمایه گذاری در ایران»سمینار  ۷3

 و سفیر امریکا در لبنان در این سمینار گفت: در ایران است که فرصت« بنگاه خاورمیانه»براون رئیس 

سرمایه گذاری برای ما وجود دارد، بنابراین به جای اینکه ما ایران را از خود دورکنیم، باید در صدد جلب دوستی  

  -۳۳رستاخیز تیر –بیشتر با این کشور باشیم. 

  -۳۳رستاخیز تیر –کند. که ایران در صنایع مس مکزیک سرمایه گذاری میاعالم شد  ۷۲

  -۳۳رستاخیز تیر –در ایران ریشه عمیق دارد. « حقوق فرد«فرح در آمریکا گفت : توجه به  ۷۲

  -۳۳رستاخیز تیر –هویدا در میهمانی سولیوان در تهران، به مناسبت سالروز استقالل آمریکا شرکت نمود.  ۷۵

کارتر، هویدا اظهار داشت: در محیط رستاخیزی باید انتقاد کرد، دولت وظیفه « حقوق بشر»در انطباق با دکترین  ۷۴

   -۳۳رستاخیز تیر –ندارد که قلمها را به یک سو هدایت کند یا آنها را از یک جوهر و اندیشه و نظر پر کند. 

  -۳۳رستاخیز تیر –است. « زمیان بردن جدالهای طبقاتیا»جمشید آموزگار در دیدار با کارگران : هدف رستاخیز  ۷۴

   -۳۳رستاخیز تیر –در نیویورک به فرح داده شد. « وجدان بشری»جایزه بنیاد  ۷۱

 در اعتراض به جو قضایی کشور منتر شد:« کانون وکال»بیانیه  ۲3

ت از تکرار و تذکر آن در سازمان امنیت در سالهای حکومت آقای هویدا جنایتهایی مرتکب شده است که بشری

 -بنقل از بیانیه –صفحات تاریخ شرمنده است. 

 شاه به مناسبت روز جهانی مس گفت : ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس جهان خواهد شد. ۲3

  -۳۳رستاخیز تیر – 

  -۳۳رستاخیز تیر –فرح در کاخ سفید با کارتر دیدار کرد.  ۲3

هش بهای نفت، آموزگار در اجالس اوپک گفت: غرب باید از تالش برای ارزان نگاه داشتن در پی جدال بر سر کا ۲۲

  -۳۳رستاخیز تیر –نفت دست بردارد. 

کنیم در پی وقوع کودتای نظامی د پاکستان، ژنرال ضیاء الحق رهبر کودتا، برای شاه پیام فرستاد: کوشش می ۲۵

   -۳۳رستاخیز تیر –بد. مناسبات ایران و پاکستان استحکام بیشتری یا

   -۳۳رستاخیز تیر –کنند. میلیارد دالری پتروشیمی ایجاد می ۵اعالم گردید که ایران و سوئیس یک مجتمع  ۲۵

درآمدها باید عادالنه تر توزیع »جناح پیشرو حزب رستاخیز دیدگاههای خود را در مسائل مملکتی اعالم کرد:  ۲۳

  -۳۳رستاخیز تیر –« شود.

  -۳۳رستاخیز تیر –های با ارزش نیست. یدا: در ایران محدودیتی برای آزادیهو ۲۳

های اسالمی دانشجویان امریکا، به تلگرامها ای به دکتر یزدی بعنوان اتحادیه انجمنامام خمینی طی ارسال نامه ۲۳

 های تسلیت دانشجویان در سوگ شریعتی پاسخی کلی داد:و نامه

ارج و داخل، روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسالم که تنها پرچم توحید است، طبقه جوان روشن بین در خ

 یکدل و یکصدا از حق انسانیت و انسانها دفاع کنند.

–آقاشاهی فرستاده و ویژه ژنرال ضیاء الحق رهبر کودتای پاکستان، پس از مالقات با شاه از ایران خارج شد.  ۲1

   -۳۳رستاخیز تیر 

ای صادر کرد: علیرغم ادعاهای رگان به مناسبت اعالم رای بیداد گاه برای آیت اله طالقانی اعالمیهمهندس باز ۲9

ایشان که محاکمات ما قانونی و علنی است، آیت اله طالقانی را بدون اطالع و حضور حتی افراد خانواده، در 

 سال محکوم نموده اند. ۷3دادگاههای نظامی و شاید بطور غیابی به 

 «ح: تاریخ دقیق اعالم رای دادگاه نظامی مبنی بر محکومیت آیت اله طالقانی در دست نیست.توضی»
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 ای به مراجع قم فرستاد:ساله آیت اله طالقانی، نامه 93مهندس بازرگان در اعتراض به محکومیت  ۲9

د و مجاهدت ایشان در اشاعه شناسند، از فضل و زهحضرات عظام بخوبی آقای حاجی سید محمود طالقانی را می

 قرآن و ارشاد جوانان نیز استحضار دارند.

آیا در سایه حکومت بقول خودشان دموکراتیک مدافع حقوق بشر و مسلمان، نباید کمترین حق دفاع و آزادی 

 حیات برای افراد کشور خصوصا زبدگان روحانی داشته باشد. 

 رتش در مورد محکومیت مجدد آیت اله طالقانی، اعالم اعتراض نمو:ای به دادرسی ادکتر یداله سحابی طی نامه ۵3

... محکومیت سنگین آقای طالقانی در دادگاه غیر علنی در شرایطی که مقامات عالیه مملکت نیز حفظ حقوق 

 تواند قابلشمرند، نمیها و سخنرانیهای خود الزم میقانونی انسانها و زندانیان سیاسی را االاقل طی مصاحبه

 توجیه باشد.

 نهضت آزادی  –به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران  -
  ای علیه هویدا و کلیه وزرای سابق و کنونی دولت هویدا : علی اصغر حاج سید جوادی طی انتشار بیانیه۳۳تیرماه

 اعالم جرم کرد:

نفر ایرانی تجاوز  ۷۴33کشورها از  نویسد که همه مخالفین شما در ایران و سایردستگاه دروغ پراکنی شما می

کند. آیا شما میلیاردها ریالی که در بودجه مملکت برای اداره سازمانهای انتظامی و امنیتی رژیم منظور نمی

 نفر است؟ ۷۴33کنید، برای مبارزه با همین می
  به مناسبت  -ز کشورخارج ا –ارگان کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی « آذر ۷۳»: نشریه ۳۳تیرماه

 نویسد:شهادت شریعتی می

 زندگی شریعتی مبارزه در راه آزادی و استقالل ایران بود و در این راه جان خود را فدا نمود.
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 5511رخدادهای مردادماه 

 رخدادها روز
  -۳۳رستاخیز مرداد –شاه به ژنرال ضیاء الحق رهبر کودتای نظامی پاکستان، پیام فرستاد.  ۷

هوشنگ انصاری هماهنگ کننده جناح سازنده حزب: باید قلمها بنویسند و زبانها بگویند تا برخورد اندیشه ها، راه رسیدن  ۲
  -۳۳رستاخیز مرداد –به اهداف انقالبمون را هموار سازد. 

  -۳۳رستاخیز مرداد –ملک حسین پادشاه اردن وارد ایران شد.  ۵

به فرماندهی نیروی زمینی عمان منصوب شد به تهران آمده  ۷9۱۱ی پس ازآنکه در آوریل از افسران انگلیس« مورو»ژنرال  ۵
  -ماهیت و عملکرد امپریالیسم امریکا در ایران –و در جلساتی با اویسی، ازهاری و سپهبد نجمی شرکت نمود. 

 -۳۳اد رستاخیز مرد–برابر شده است.  ۷۷منصور روحانی وزیر کشاورزی ؛ درآمد سرانه ایران  ۴

مراسم اربعین شهادت شریعتی در منزل استاد شریعتی در مشهد برگزار شد. در این مراسم، مهدی جعفری، سعیدی، قدسی،  ۳
 بازرگان و سامی سخنانی ایراد کردند.

 فرستاد:« دانشجویان دانشگاههای ایران»در چهلمین روز شهادت شریعتی، استاد شریعتی پیامی خطاب به  ۱
نگرد که نگهبان مرز ایمان باشید.. در همین از آن سوی افق دنیا از نار مزار زینت عزیز و جوار خدا به شما میفقید عزیزم 

روز استاد شریعتی به دانشجویان مقیم خارج از کشور نیز پیامی ارسال نمود: خوشبختانه این نداری حقیقتی که تا دیروز 
کردند نه تنها فرو نمرده بلکه در پهنه گیتی با ی ایمانی، آنرا تایید میاز حلقوم فرزند فقیدم برمیخاست و دیگر فریادها

 تالش جوانان پاک نهاد مسلمان همچنان در طنین است.  
 -۳۳رستاخیز مرداد –میلیون دالر رسید.  ۷/۴۳اعالم گردید که سرمایه ایران در شرکت کروپ به  1

 واکس تهران پیشنهاد خرید آواکس از امریکا را پس گرفت.در پی تصمیم کارتر در پس گرفتن موقت طرح فروس ن 9

بدنبال تصمیم موقت کارتر که زیر فشار برخی از اعضا کنگره امریکا صورت گرفته بود، ونس وزیر خارجه آمریکا، تاخیر در  
 فروش آواکس به ایران را یک اشتباه خطرناک خواند.

ترسند فروش آواکس موجب شود که اسرار آن اتورهای امریکایی مینویسد: برخی سنروزنامه رستاخیز در این خصوص می
 -۳۳رستاخیز مرداد –به دست شوروری بیفتد. 

  با پرزیدنت کارتر قبل از عزیمت  -سولیوان –از طرف شاه در انخستین مالقات من  -آواکس–موضوع سفارش این هواپیماها
 فروش این هواپیماها به ایران ابراز داشته بود. به ایران مطرح شده و رئیس جمهوری موافقت خود را با

با وجود این چند ماه بعد با کمال تعجب اطالع یافتم که رئیس جمهوری نتوانسته است نظر خود را به مقامات دولتی در 
 واشنگتن بقبوالند و موضوع فروش هواپیمای آواکس به ایران با مشکالتی روبرو شده است.

ه در جریان مبارزات انتخاباتی کارتر در کنار او بودند و چند تن از پر حرارت ترین آنها در وزارت ... طرفداران حقوق بشر ک
امور خارجه مشغول کار شده بودند موضوع فروش هواپیماهای آواکس را برای طرح مسئله نقض حقوق بشر در ایران مورد 

 استفاده قرار دادند.
ن حقوق بشر مخالف بود. نیروی هوائی امریکا نه فقط استفاده از این هواپیماها را ... نیروی هوایی امریکا هم با نظر طرفدارا

برای پوشش دفاعی ایران مفید و اقتصادی میدانست بلکه انجام این معامله را برای نیروی هوایی امریکا مفید هم تشخیص 
 داده بود.

ه های مربوطه کنگره استفاده کردباطی خود با کمیته... طرفداران حقوق بشر علیرغم تصمیم رئیس جمهوری از کانالهای ارت
 و در صدد جلوگیری از فروش آواکها به ایران ازطریق کنگره برآمدند.

ها مجلس نمایندگان، فروش هواپیماهان آواکس را به ایران تصویب کرد ولی این پیشنهادها در سنا رد ... در پایان این بحث
گین بود به ژنرال طوفانیان دتسور داد سفارش خرید هواپیماهای آواکس را لغو کند شد. شاه که از این جریان بسیار خشم

 و به مقامات امریکایی اطالع دهد که برای تامین تجهیزات دفاع هوایی ایران به منبع دیگر مراجعه خواهد کرد.
 مالقات سولیوان با شاه در اینخصوص:

به عنوان آخرین تصمیم در  -شودا قبل از تحویل به ایران داده میهشاه بطور کلی قانع شد که تغییراتی که در آواکس
کاهد ولی جوی که در این معامله پیش آمده و حاکی از نوعی عدم اعتماد از از کارایی آن برای رفع نیاز ایران نمی -امریکا

  -1۴تا  1۲ات ماموریت در ایران، سولیوان صفح –طرف آمریکائیها به ایران بود برای او قابل هضم نبود. 
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شرکت صنعتی جهان « سودآورترین»چاپ نیویورک، شرکت ملی نفت ایران عنوان « فورچون»به گزارش مجله  9
 -۳۳رستاخیز مرداد –به خود اختصاص داد.  ۷9۱۳را در سال 

 ۷۲میمون و  ۲شیر،  ۵گربه،  ۳9سگ،  ۷۳۳ایران،  -۳۳تیرماه  –سخنگوی وزارت کشاورزی: در ماه گذشته  ۷۵
  -۳۳رستاخیز مرداد –جفت مرغ و خروس به خارج صادر کرد. 

د، توان ثمر بخش باشدارد می« در ایران»پیام شاه به مناسبت سالروز مشروطیت: دموکراسی فقط با مفهومی که  ۷۴
  -۳۳رستاخیز مرداد –تواند باشد. نمی« یک کاالی وارداتی»برای ما دموکراسی 

روز نخست وزیر استعفا کرد. هویدا: به اراد شاهنشاه در سمت دیگری انجام وظیفه خواهم  ۴۳3۵هویدا پس از  ۷۳
 کرد.

 -۳۳رستاخیز مرداد –از سوی شاه، جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر انتخاب گردید.  ۷۳

 -۳۳رستاخیز مرداد –آموزگار کابینه خود را به شاه معرفی کرد.  ۷۳

 -۳۳رستاخیز مرداد –ه عنوان وزیر دربار برگزیده شد. هویدا از سوی شاه ب ۷۳

  -۳۳رستاخیز مرداد –میلیون دالر افزایش یافت.  ۴۵3سهم ایران در صندوق اوپک به  ۷۳

  -۳۳رستاخیز مرداد –باهری دبیر کل حزب رستاخیز شد.  ۷۱

 -۳۳رستاخیز مرداد –وزرای جدید کابینه، برنامه کار خود را اعالم کردند.  ۷۱

 -۳۳رستاخیز مرداد –کند. پرداخت می« صندوق ویژه بین المللی»میلون دالر به  1۷9اعالم شد که ایران  ۷۱

 گردد. ای در زمینه انرژی اتمی امضا میبا تشکیل کمیسیون مشترک ایران و امریکا موافقتنامه ۷۱

 -۳۳رستاخیز مرداد –

 -۳۳رستاخیز مرداد –خاتمه کار وی تشکر کرد.  اسداله علم در وزارت دربار در« خدمات»شاه از  ۷1

 -۳۳رستاخیز مرداد –باهری دبیر کل جدید حزب، نزد شاه رفت.  ۷1

 نباید در کسی وجود داشته باشد. « ترس از انتقاد»داریوش همایون وزیر اطالعات جهانگردی:  ۲۲

  -۳۳رستاخیز مرداد –

 -۳۳رستاخیز مرداد –ژی اتمی انتشار یافت. اعالمیه مشترک ایران و امریکا در زمینه انر ۲۲

 مراسم بزرگداشت شریعتی در بیروت برگزار شد. ۲۴
در این مراسم، یاسر عرفات، موسی صدر، نماینده جبهه آزادبیشه اریتره و نماینده نهضت آزادی ایران سخنرانی 

 کردند.
یک مجاهد این منطه بود، که او مبارزی  عرفات دراین مراسم گفت: دکتر شریعتی نه تنها یک مبارز ایرانی و نه

 فلسطینی، لبنانی و جهانی بود.  

 -۳۳رستاخیز مرداد –آید. اعالم گردید که پاالیشگاه آبادان بصورت بزرگترین پاالیشگاه صادراتی جهان در می ۲۳

 شاه اعالم گردید:« انقالب سفید»اصل جدید  ۲ ۲۳

 ل نباید از میزان تورم ساالنه تجاوز کند.: افزایش نسبی بهای زمین در هر سا۷1اصل 

–: مقامات دولتی باید در زمانهای معینی کلیه دارایی خود و همسر و فرزندان خود را اعالم کنند. ۷9اصل 

  -۳۳رستاخیز مرداد 

 زندان سیاسی آزاد شدند.  ۵۴۵مرداد سالروز کودتای امریکایی علیه دکتر مصدق،  ۲1بمناسبت  ۲۱

  -۳۳د رستاخیز مردا–

 -۳۳رستاخیز مرداد –برنامه دولت آموزگار اعالم گردید.  ۲۱

 -۳۳رستاخیز مرداد –جشن هنر شیراز در مقابل فرح افتتاح شد.  ۲1

 «ای به آن روزنامه نوشتعلی اصغر حاج سید جوادی در پاسخ به اهانت روزنامه کیهان به دکتر مصدق، نامه ۲1

پریالیسم و انگلیس و منافع استعماری آن دولت در منابع نفتی ملت ایران قیام گناه مصدق این بود که در برابر ام

 -بنقل از نامه–کرد. 
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 -رحیم عطائی از اعضای نهضت آزادی در گذشت پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور ۲1

ثار بیگانه پرستی و زبونی در جامعه ایرانی مرداد سالروز کودتای امریکا: هیچ نشانی از آ ۲1پیام شاه به منتسبت  ۲1

 -۳۳رستاخیز مرداد –باقی نمانده است. 

نویسد: برای نجات بیت المقدس و حفظ جنبه اسالمی آن، ایران با کشورهای اسالمی روزنامه رستاخیز می ۵3

 خواهد کرد. « همدردی»

ازه ایجاد مناطق یهودی نشین در ساحل غربی سخنگوی وزارت خارجه ایران از اقدام دولت اسرائیل مبنی بر اج ۵3

 -۳۳رستاخیز مرداد –رود اردن، ابراز تاسف کرد. 
  عنوان  -خارج از کشور–: نشریه خرداد خونین ارگان دفاعی سازمان دانشجویان مسلمان ایران ۳۳مرداد ماه

 میدارد:

د و و ظیفه خویش در قبال خلق مسلمان سازمان ما به محض اطالع از مسافرتهای فرح خائن به امریکا بنا بر تعه

های دفاعی خود از مبارزین در بند و افشای هر چه بیشتر سیستم ضدخلقی و مستضعف ایران در ادامه برنامه

 حاکم بر ایران، به تدارک یک سری تظاهرات افشاگرانه برخاست. 
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 5511رخدادهای شهریورماه 

 رخدادها روز

تخابی آیت اهلل طالقانی خطاب به رئیس دیوانعالی کشور، در خصوص محکومیت آیت اهلل صادر نامه اعتراضی وکالی ان ۷

 گردید:

صرف نظر از مساله عدم صالحیت دادگاههای صادر کننده این رای مخالف قانون و وجدان و فارغ از مدافعات ماهوی  

نی که دادگاههای نظامی به موجب قانون که بموقع خود اعالم خواهد گردید هیچیک از قواعد و مقررات آمره قانو

 رعایت نشده است.« دادرسی»دادرسی و کیفر ارتش مکلف به اجرای آن هستند. در این به اصطالح 

 –نامه مزبور به امضاء احمد صدر حاج سیدجوادی حسن نزیه و عبدالکریم الهیجی وکالی دادگستری صادر گردید. 

  -نهضت آزادی  -ایران به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر

که به جرم کشتن آیت اهلل شمس آبادی ازسوی رژیم مورد محاکمه قرار « هدفی ها»رهبر « سیدمهدی هاشمی»پدر  ۷

 ای به کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل متحد، از وضعیت کنونی فرزندش شکایت نمود:گرفته بود، طی نامه

 نفرادی با آن شرایط نامساعدش قرار دادند.از وقت بازداشت تا مدت یکسال در سلول ا

  -پیام ارگان نهضت آزادی خارج از کشور -مجاهد-

 در بررسی برنامه دولت آموزگار در مجلس سنا گفته شد: خروج ثروت از کشور باید ممنوع شود. ۲

 -۳۳کیهان شهریور – 

 -۳۳کیهان شهریور –آموزگار خواستار توسعه روابط ایران و عراق شد.  ۲

هزار نفرآن  ۳33هزار کارگر ماهر نیاز دارد که  133رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت : ایران به « رولف رننگتن» ۲

 باید از خارج استخدام شوند.

میلیارد مارک در  1/۷3به  ۷9۱۴میلیارد مارک در سال  ۳وی گفت: حجم مبادالت بازرگانی ایران و آلمان غربی از 

  -۳۳کیهان شهریور –افته است. افزایش ی ۷9۱۱

 -۳۳کیهان شهریور –شاه و فرح از سفر لهستان و چکسلواکی به تهران بازگشتند.  ۵

ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال سید مهدی هاشمی که از سوی رژیم به اعدام محکوم گردیده است، شکوائیه ۴

 داشت:

ا با یکی از ضوابط قضایی در سطح بین المللی توجه نمایم جز اینکه در تحلیل نهایی نتوانستم محکومیت اعدام خود ر

  -بنقل از نامه–نفوذهای غیر طبیعی در پرونده و استناد به شایعات مغرضانه را قانونی دانست. 

 -۳۳کیهان شهریور –محمد یگانه وزیر مشاور، به عنوان نماینده ایران در اوپک تعیین شد.  ۷۳

به آنها احتیاج دارد و از کوششهای  -ایران–ز تحویل هواپیماهای آواکس به ایران گفت : این کشور کارتر در حمایت ا ۷۳

   -۳۳کیهان شهریور –دیپلماتی ما چه به طور علنی و چه به طور خصوصی حمایت کرده است. 

را در  واکس به ایرانکارتر قبال پیشنهاد خود مبنی بر دادن هواپیماهای فوق مدرن و مجهز به سیستم کنترل کننده آ

 مواجهه با مخالفت برخی از اعضاء کنگره امریکا بطور موقت پس گرفته بود. 



 28                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

 رخداد روز

 شاه در مصاحبه با روزنامه کیهان عنوان نمود. ۲3

 خواهید.پرسیم، کدام آزادی را میخواهند میگویند فقط آزادی میاز آنها که می

 اقی مانده اند.تروریست در ایران ب ۷۲3تا  ۷33هنوز 

 الزم باشد در رفع تنگناها و کمبودها شرکت خواهد کرد.« هرجا»ارتش 

 شدند.  « حقوق انسانها»و مدافع « آزدایخواه»یکباره لیبرال و « استععمارگران»

 باشد. چاپ رم نوشت: سرمایه گذاری خارجی در ایران مفید می« ایل فیورینو»نشریه اقتصادی  ۲۷

 -۳۳کیهان شهریور –

–به اشرف خواهر شاه در پاریس حمله مسلحانه شد که در این حمله وی سالم مانده و ندیمه اش به قتل رسید.  ۲۲

  -۳۳کیهان شهریور 

 هزار بشکه در روز رسید.  ۲33میلیون و  ۳در تهران اعالم شد رقم صادرات نفت ایران به بیش از  ۲۵

 -۳۳کیهان شهریور –

–لی دانشکده پدافند ملی : هر چه هست و نیست بی پرده به اطالع مردم برسانید. شاه در جشن پایان تحصی ۲۴

 -۳۳کیهان شهریور 

 به چاپ رسید. دراین اعالمیه آمده است: « روحانیون مبارز ایران»ای به امضا اعالمیه ۲۳

اجتماعی و آزادی تا های رژیم دیکتاتوری و برقراری عدالت روحانیون مبارز ایران به منظور در هم شکستن پایه

سر حد رسیدن به جامعه توحیدی، همراه و همگام ملت مسلمان ایران به مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر خود 

  -بنقل از اعالمیه–ادامه خواهند داد. 

 با انتشار بیانیه دیگری از آزادی زندانیان سیاسی ایران جانبداری نمودند:« روحانیون مبارزه ایران» ۲۳

تمامی نیروهای رزمنده و صادق واجب است که از تمامی امکانات فردی و جسمی خود استفاده کرده و  اینک بر

ای را که نزدیک ساله ۱۴و تبلور مبارزات ملت مسلمان ایران و شخصیت « آیت اهلل طالقانی»این مجاهد نستوه 

 و خونخوار به درآورند. به نصف عمر خود را در زندان و تبعید بسر برده است، از چنگال رژیم سفاک 

  -بنقل از اعالمیه–

 اعالم کرد: ۷۵۳۳وزارت بازرگانی ایران در آمار منتشره خود در خصوص تجارت خارجی ایران در سال  ۲۳

 -۳۳کیهان شهریور –کشور جهان کاال وارد کرد.  ۷۲9ایران از 

الر توسط شرکتهای مشترک خارجی در ایران میلیارد د ۱بر طبق آماری که وزارت اقتصاد و دارایی انتشار داد،  ۲۱

 -۳۳کیهان شهریور –سرمایه گذاری شده است. 

 -۳۳کیهان شهریور –سناتور متنفذ امریکایی موافقت خود را با فروش آواکس به ایران اعالم داشتند.  ۲ ۲1

 در پی آن، روزنامه کیهان عنوان نمود: فروش آواکس به ایران قطعی شد. 

ای در اختیار ارتش ایران خواهد م دانشکده فرماندهی و ستاد: پیشرفته ترین سالحهای غیر هستهشاه در مراس ۵۷

  -۳۳کیهان شهریور – بود.
  نماز عید فطر در زمین قیطریه در تهران به امامت سید ابوالفضل موسوی زنجانی برگزار گردید..۳۳شهریور ماه : 
  در تهران، سلسله سخنرانیهایی به دعوت « قبا»در مسجد  -۷۵۳۳یور شهر– ۷۵9۱: در ماه رمضان ۳۳شهریور ماه

 دکتر مفتح انجام گرفت.

دکتر توسلی، دکتر پیمان، دکتر سامی، دکتر توانائیان فر، مهندس بازرگان، دکتر حسابی، محمد جواد حجتی 

 کرمانی و شیخ علی تهرانی از جمله سخنرانان این مسجد در ماه رمضان بودند.

 «جزوه دولت موقت از والدت تا رحلت از انتشارات نهضت آزادی ایران. بنقل از»
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 رخداد روز
  در تحلیل شرایط وقت انتشار یافت:« ۷جنبش مسالنان ایران»ای از سوی اعالمیه -۳۳شهریور ماه 

های تهران تحت حمایت نوکر صفتانه متصدیان رژیم خائن ایران که در سالهای اخیر همه اتاقها و راهروهای هلت

را الشخورهای شرکتهای خارجی دربست در اختیار گرفته اند تا سهم خود را از جسد لگدمال شده و تاراج رفته 

گیرد تا سلطه غارتگرانه ثروتهای ملی ما به چنگ آورند، آموزگار دالل شرکتهای نفتی در راس دولت جای می

 شد.اربابان خود را بر منابع نفتی و غیر نفتی ما تحکیم بخ

  -نهضت آزادی –به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران – 
  ای سالگرد رحلت جالل آل احمد را گرامی داشتند:طی انتشار بیانیه« دانشجویان مسلمان ایرانی: »۳۳شهریورماه 

، بیون مجاهدجالل انقالبی صدیق که در دوران حیاتش چون خاری در چشم رژیم بود، سرانجام همانند دیگر انقال

 -بنقل از اعالمیه–نظیر دکتر شریعتی به دست رژیم سفاک ایران شهید شد. 
  دارد:در خصوص روند وقایع ایران عنوان می« طوفان»: نشریه طوفان، ارگان سازمان  ۳۳شهریور ماه 

ازی با مهره است که ها یا بهتر گفته شود، ببرکناری هویدا و روی کارآمدن آموزگار در واقع امر تغییر در مهره

 اکنون خاطر ملوکانه برآن حکم کرده است.

  

  

                                                           
گردید که نگارندگان آن ابتدا یکی بوده و منتشر می« جنبش مسلمانان ایران»و « مسلمانان مبارز جنبش»در خالل دوران مزبور بیانیه هایی با امضا  ۷

 کرده اند.سپس با دو امضاء مزبور به صدور بیانیه مبادرت می
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 5511ماه  رخدادهای مهر 

 رخدادها روز

با صدور بیانیه ای، اعتصاب غذای خود را در شهر پاریس اعالم داشتند. در این بیانیه « روحانیون مبارز ایران» ۲

 آمده است:

رهبر مجاهد و شکست ناپذیر ملت مسلمان ایران، مرجع تقلید شیعه، به خاطر پایان بخشیدن به تبعید غیر قانونی 

آیت اهلل العظمی خمینی و آزادی مجاهدین راستین، آقایان آیت اهلل سید محمود طالقانی، آیت اهلل حسینعلی 

منتظری، سید مهدی هاشمی، مهندس عزت اهلل سحابی و مهندس لطف اهلل میثمی که هم اکنون در شرایط 

های روانی قرار دارند. روحانیون مبارز ایران به حکم ساعد جسمی بسر برده و تحت شدید ترین شکنجهبسیار نام

 نشینند. روز در پاریس به اعتصاب غذا می ۱به مدت  9/۱/۳۳مسئولیت اسالمی خود از تاریخ 

 «بنقل از بیانیه روحانیون مبارز ایران منتشر شده در پاریس»

ن اعتصاب غذا، محمد منتظری، سید محمود دعائی، محمد غرضی تنی چند دیگر از توضیح: افراد برپاکننده ای

 روحانیون حاضر در خارج از کشور بودند. در این اعتصاب غذا، محمد غرضی با لباس روحانی شرکت داشت.  

ا گارد د تشاح و فرح در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران شرکت کردند. در این مراسم پیشنهاد گردی ۲

 «۳۳بنقل از روزنامه رستاخیز مهر »دانشگاه برداشته شود. 

 رفتند.« جبهه ظفار»دختر سپاهی به  ۲روزنامه اطالعات نوشت:  ۵

امریکا در اجتماع بزرگی در نیویورک، سرمایه داران امریکایی را به سرمایه « ناشنال سیتی بانک«ردیس مل  ۵

 -۳۳ز مهر رستای–گذاری در ایران تشویق کرد. 

 -۳۳مطبوعات مهر –میلیون دالر جهت کمک به صنایع چوب، از امریکا وام گرفت.  ۳/۲ایران ۳

امام خمینی در سخنرانی خود در نجف : اسالم از اول غریب بوده و هنوز هم غریب است و کسی اسالم را نشناخته  ۳

 است.

تشکیل کمیته روحانیون در حزب رستاخیز پیشنهاد  در دیدار روحانی نمایان با باهری دبیر کل حزب رستاخیز، ۳

 -۳۳رستاخیز مهر –شد. 

 -۳۳رستاخیز مهر –زاهدی در آمریکا گفت : به فروش آواکس به ایران خوشبین هستیم.  ۳

در پاریس، برپاکنندگان این اعتصاب غذا، پیامی خطاب « روحانیون مبارز ایران»در نخستین روز اعتصاب غذای  9

 یاسی ایران فرستادند:به زندان س

مردم ایران اینک به وضوح شاهد ازدیاد و رشد مغزهای سیاسی خویش در درون زندانها هستند. این سرمایه 

های جدید نبرد است، برای ملت ایران از دورن آتش و خون با تحمل اعدامها، شکنجه ها، عظیم که میراث صحنه

 محرومیتها و تبعیدها بدست آمده است. 

 «ز بیانیه روحانیون مبارز ایران، چاپ شده در پاریسبنقل ا»

مار تواند براساس استثشاه در دیدار با مسئوالن حزب رستایز : در احکام اسالم ثابت شده که اصول مالکیت نمی 9

  -۳۳رستاخیز مهر –قرار گیرد. 

مورد افتادن آواکسها بدست شوروی سناتور امریکایی با فروش آواکس به ایران مخالفت نمودند. این تعداد در  ۲3 ۷۷

 -۳۳مطبوعات مهر –اعالم خطر کردند. 
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 رخداد روز

خلعت بری وزیر خارجه در بازگشت از امریکا گفت: ونس وزیر خارجه امریکا به فروش آواکس به ایران خوشبین  ۷۲

  -۳۳مطبوعات مهر  –است. 

تواند مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. در ایران نمیشاه در افتتاح دوره جدید مجلسین: آزادی گفت و شنود  ۷۵

  -۳۳مطبوعات مهر  –

 در صحن حضرت عبدالعظیم در تهران، تظاهراتی در حمایت از امام خمینی و آزادی زندانیان سیاسی انجام گرفت. ۷۳

مطبوعات  –فروشد. یران میاتوبوس هوایی به ا ۷۲نیروگاه اتمی و  ۲اعالم شد که در مقابل تحویل نفت، فرانسه  ۷۳

 -۳۳مهر 

 در اعتراض به بستن اطاقهای کوهنوردی دانشگاه، دانشجویان دانشگاه تهران اعتصاب و تظاهراتی برپا نمودند. ۷۳

ای اختناق حاکم بر ایران را در پایان اعتصاب غذای خود در پاریس، با صدور قطعنامه« روحانیون مبارز ایران» ۷۳

 محکوم کردند.

 -۳۳مطبوعات مهر  –محاکمه معاونان وزارت بازرگانی به جرم اختالس آغاز شد.  ۷۳

 کنگره آمریکا با خودداری از وتو کردن فروش آواکس به ایران، به دولت کارتر اجازه فروش داد.  ۷۳

   -۳۳مطبوعات مهر  –

 –ر به دیگر کشورها کمک کرده است. میلیادر دال ۱/۳زاهدی در یک مصاحبه تلویزیونی درآمریکا: ایران تا کنون  ۷۱

 -۳۳مطبوعات مهر 

نویسد: دانشجویان نقابدار، اتوبوس کوی دانشگاه را آتش زدند و رفتار و اقدام ارتجاعی این گروه مورد کیهان می ۷1

 نفرت و انزجار قرار گرفت. 

نمود، در بارشگاه انجمن اهنگ میبا آغاز رفرم سیاسی از سوی رژیم که خود را با دکترین حقوق بشر کارتر هم ۷1

 ایران و آلمان شبهای شعر برپا گردید.

 -۳۳مطبوعات مهر  –نلسون راکفلر معاون سابق رئیس جمهور امریکا وارد تهران شد.  ۷1

 ای به افترائات روزنامه کیهان پاسخ داد:دکتر یداهلل سحابی طی انشتار نامه ۲3

های ی چه؟ این اصطالح و شایعه آن از مخترعات و ساخته و پرداختهابتدا باید دید مارکسیست اسالمی یعن

 ماموران بدخواه و نفاق افکن امنیت مملکت است، مسلمان مومن و عامل ممکن نیست مارکسیست باشد.

 -نهضت آزادی–به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران -

م های انصاف( از تعالیی انصاف گفت :اصل نهم انقالب )خانههاشاه در پیام خود به مناسبت سالروز تشکیل خانه ۲۷

 -۳۳مطبوعات مهر  –اسالمی و سنن ایرانی الهام گرفت. 

 جهان را پدید آورد. « تحول آرام»راکفلر معاون سابق رئیس جمهور امریکا گفت : ایان بی سابقه ترین  ۲۲

  -۳۳مطبوعات مهر  –

ئت رئیسه مجلسین در اشاره به وقایع کوی دانشگاه تهران که حرکتی جدید از شاه در دیدار با روسا و اعضای هی ۲۵

 شد، عنوان نمود:سوی دانشجویان، بر علیه رژیم تلقی می

سال به عقب  ۲333خواهد علت را خواهند مملکت را به عقب برانند، ارتجاع سیاه میعامالن حوادث اخیر می

  -۳۳مطبوعات مهر  –ببرد. 

  -۳۳مطبوعات مهر  – الحق رهبر کودتای نظامی پاکستان، در تهران با شاه مالقات کرد. ژنرال ضیاء ۲۴

میلیارد بشکه است که با روند فعلی  ۳۵بدخشان رئیس پژوهش و رئیس انجمن نفت: ذخایر نفت ایران در حدود  ۲۳

 -۳۳مطبوعات مهر  –سال عمر خواهد داشت.  ۵3تولید، 

ه ما همیش« کمک به امریکاست.»مهور امریکا در تهران بیان داشت: کمک به ایران راکفلر معاون سابق رئیس ج ۲۳

 -۳۳مطبوعات مهر  –خواهد بود. « بفنع خودمان»در کنار ایران ایستاده ایم زیرا این 
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  -۳۳مطبوعات مهر  –های آموزشی و انسانی سازمان ملل متحد کمک مالی کرد. ایران به برنامه ۵3
 ای انتشار داد:بیانیه« سازمان چریکهای فدائی خلق ایران: »۳۳هر ماه م 

توانیم زندگی بهتر و رفاه بیشتر داشته باشیم و این تنها با سرنگونی تنها در پناه یک حکومت خلقی است که می

ه سازمان در بنقل از بیانی»حکومت شاه دیکتاتور، سرمایه داران خونخوار و غارتگران خارجی میسر خواهد بود. 

 «۳۳مهر 
  به مناسبت تغییر دولت در ایران منتشر شد:« خارج از کشور–نهضت آزادی ایران »: بیانیه ۳۳مهرماه 

شود چیزی جز ظاهر سازی نبوده و هیچگونه تحولی در تبلیغاتی که در مورد بهبود وضع حقوق بشر در ایران می

 این مورد بوجود نیامده است. 
  نگره ک»در آلمان تحت عنوان « اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا»زدهمین نشست ساالنه : سی۳۳مهرماه

 تشکیل گردید. « شریعتی
  پیامی به نشست سیزدهم اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا « : دانشجویان دانشگاههای ایران۳۳مهرماه

 ارسال نمودند. در این پیام آمده است: 

ث حسین، این شهید کبیر همیشه، این مجاهد پرور، شهید ساز، این ابوذر، مقداد مالک، این شهید که این وار

طپد، او که زینب وار رسالت سنگین پیام را بر دوش کشید دهد و میقلب جامعه هست و برای همیشه خون می

ته بود: هر انقالب دو چهره دار، و از کلمه، گلوله ساخت و سرانجام با خون خویش چهره انقالب را تمام کرد، گف

 خون و پیام. 
  روحانیون مبارز خارج از کشور به سیزدهمین نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا پیام ۳۳مهرماه :

های شوم و خیانتبار رژیم خودکامه ایران برای فاسد کردن نسل جوان از نظر ما، ضایعه بسیار فرستادند: نقشه

  -بنقل از پیام–باشد. عظیم می
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 5511ماه  رخدادهای آبان

 رخدادها روز

 حاج سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام به شهادت رسید.  ۷

 امام در سوگ فرزند خود گفت: مصطفی امید آینده اسالم بود.

 بیانیه اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا به مناسبت شهادت فرزند امام: ۷

اکنون اطالع حاصل کردیم که برادر مبارز و گرانمایه ما حضرت حجه االلسالم آقای حاج سید مصطفی خمینی هم 

 فرزند ارشد مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیه اهلل خمینی نیمه شب گذشته در کربال به دیار ابد پیوست.

 مشکالت به یاری ما برخاست. سفیر مصر در تهران گفت: ایران یکی از کشورهایی است که به هنگام  ۷

  -۳۳رستاخیز مهر  –

 در لندن به مناسبت شهادت پسر امام:« روحانیون مبارز ایران»بیانیه  ۲

 شاه و اربابان امریکایی و همکاران صیهونیست او، فرزند برومند مرجع تقلید مسلمانان را به شهادت رساندند. 

ام تسلیت فرستاد: مصیبت وارده را به ساحت مقدس ولیعصر ارواحنا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای امام پی ۲

 نمائیم.الفدا و حضرت مستطاب عالی تسلیت عرض می

 گوئیم.پیام تسلیتی برای امام ارسال داشتند: این مصیبت را به حضور ضرتعالی تسلیت می« روحانیون تهران» ۲

 ای بس فضیلتاع بازاریابان تهران سخنرانی کرد: ما در زمانهداریوش فروهر به مناسبت میالد امام رضا، در اجتم ۲

بریم که همه ارزشهای اخالقی بازیچه استبداد وابسته به بیگانه قرار گرفته و فزایندگی تنگناهای سوز بسر می

 انگیزد.  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان سهمگین است که هر ایرانی آگاه را به چاره جویی بر می

 -۳۳رستاخیز آبان –زندانی سیاسی آزاد شدند.  ۷۵۷آبان روز تولد شاه،  ۴به مناسبت  ۵

  -۳۳رستاخیز آبان – آبان در مقابل شاه انجام پذیرفت. ۴مراسم جشن  ۴

مایکل بلومنتال وزیر خزانه داری امریکا به تهران آمد و با شاه دیدار کرد. وی در تهران بیان نمود: خریدهای ایران  ۴

  -۳۳رستاخیز آبان – کند.میلیارد دالر تجاوز می ۴3ز امریکا از ا

از سوی روحانیون تهران، مجلس یادبودی برای فرزند امام در مسجد جامع تهران برپا گردید که دراین مجلس،  ۳

 طاهری اصفهانی واعظ سخنرانی کرد.

ن داشت: همکاری ایران در ایجاد تعادل سیاسی بلومنتال وزیر خزانه داری امریکا در سفارت امریکا در تهران بیا ۳

  -۳۳رستاخیز آبان –و اقتصادی خاورمیانه الزم است. 

مراسم شب هفت شهادت فرزند امام از سوی حوزه علمیه قم در مسجد اعظم قم برپا گردید، در این مجلس ربانی  ۳

 املشی، خزعلی و صادق خلخالی سخنرانی کردند. 

 نیون و روشنفکران در تهران، مراسم یادبود فرزند امام در مسجد ارک ترتیب داده شد.از سوی جمعی از روحا 1

ساواک طی صدور بخشنامه ای، خواستار مراقبت از مجلس ترحیم فرزند امام در تهران گردید: طبق اطالع روز  1

مت کرده اند تا در مجلس حدود سه هزار نفر از طالب علوم دینی و اهالی شهر قم با اتوبوس به تهران عزی 1/1/۵۳

گردد شرکت کنند، خواهشمند ترحیم مصطفی خمینی فرزند روح اهلل خمینی که در مسجد ارک تهران برگزار می

های الزم برای مراقبت از مجلس مذکور، معمول و نتیجه را به این اداره کل اعالم است دستور فرمایید پیش بینی

 -بنقل از سند –دارند. 

 -۳۳رستاخیز آبان –ئیس جمهور مصر وارد ایران شد و مورد استقبال شاه قرار گرفت. انورسادات ر 9



 34                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

 رخداد روز

در تهران اعالم شد که هیئت اجرایی شورای بازرگانی ایران و امریکا در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد. سرپرست  9
روه صنعتی بهشهر و سناتور مجلس هیئت ایرانی در این نشست، قاسم الجوردی سوپر سرمایه دار و از صاحبان گ

  -۳۳رستاخیز آبان –سناء خواهد بود. 

یاسر عرفات رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، پیام تسلیتی برای امام ارسال داشت: من و دیگر  ۷3
 براردان جنش انقالبی فلسطین خبر شهادت فرزند بزرگوارتان را با نهایت تاسف دریافت کردیم.

فرستاده ویژه یاسر عرفات با امام در نجف مالقات کرد. وی در دیدار با امام « جت االسالم سیدهانی محض ح ۷۲
گفت : ابوعمار برای اثبات احساسات گرم و قدردانیش نسبت به حضرتعالی، نامه تسلیتی بخاطر شهادت فرزند 

 برومندتان مرحوم سید مصطفی ارسال داشت. 
 کنم و از قهرمانیهای یاسر عرفات قدردانی ز احساسات پاکش سپاسگزاری میامام در پاسخ وی گفت: من ا

 می نمایم.

امام خمینی به تلگرام تسلیت عرفات پاسخ داد: ما شاهد بودیم که در زمانیکه مسلمین با کفار اسرائیل در حال  ۷۵
 جنگ بودند، دولت ایران به امر شاه دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت.

کشیدند، نفت و اسلحه و کمکهای دیگری که بودجه کردند و به خاک و خون میه مسلمین را آواره میدر حالیک
 گذاشت. آن از خون و دسترنج ملت ایران تهیه میشد، در اختیار آنها می

از سوی روحانیون اهواز، در مسجد جامع این شهر مجلسی جهت بزرگداشت شهادت فرزند امام برپا شد. در این  ۷۵
 -کتاب نهضت روحانیون ایان–جلس علی دوانی سخنرانی نمود. م

با ورود شیخ زائدبن سلطان آل نهیان به ایران، اعالمیه مشترک ایران و امارات متحده عربی انتشار یافت. در  ۷۵
  -۳۳رستاخیز آبان –تامین شود. « بدون دخالت خارجی»بخشی از آن آمده است: امنیت خلیج فارس باید 

ای عنوان نمود: کلیه حرفها و مطالبی که رژیم ایران از دهان گروه اصغر حاج سید جوادی طی انتشار بیانیه علی ۷۴
حاکمه و مزدوران آنها و مطبوعات تحت سانسور خود و رادیو و تلویزیون، در زمینه انتقاد از مسائل زندگی و 

کند، جز ظاهرسازی و بزک کردن گان منتشر میبرخورد عقاید و آراء و گفتگو با خوانندگا و شنوندگان و بینند
 چهره کریه استبداد و شکنجه نیست. 

 -۳۳رستاخیز آبان –کنند. در تهران اعالم شد که ایران و عربستان در مبارزه با تروریسم همکاری می ۷۴

 -۳۳آبان  رستاخیز–داریوش همایون وزیر اطالعات گفت: وعده دادن مقامات دولتی به مردم ممنوع است.  ۷۳

 در پی موج هواپیماربائی در اروپا و امریکا، ایران آمادگی فرودگاههای کشور را برای مقابله با تروریسم اعالم کرد.  ۷۳
 -۳۳رستاخیز آبان –

« نیتندروهای فلسطی»شاه در مصاحبه با مجله امریکایی نیوز یک: برخی تظاهر کنندگان ضد ایرانی در امریکا  ۷۱
  -۳۳یز آبان رستاخ-هستند. 

 -۳۳مطبوعات مهر –شود. آواکس از امریکا خریداری شده و این معامله تمام شده تلقی می ۱ارتشبد طوفانیان:  ۷۱

 ای صادر کرد:حوزه علمیه قم به مناسبت سالگرد شهادت یکی از طالب بنام نصرت اهلل انصاری، اعالمیه ۷1
ه علمیه قم و از موسسین بانک تعاونی اسالمی بود که در شهید مجاهدت نصراهلل اناصری یکی از فضالء حوز

های طاقت فرسا و وحشیانه ساواک چون ارتباط با مجاهدین مسلمان خلق ایران دستگیر شد و در زیر شکنجه
 کوه مقاومت نمود و سرانجام شهادت انقالبی را پذیرا شد. 

یکا به مقامات ایرانی در مورد تظاهرا ت ضد شاه در در آستانه ورود شاه به آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه امر ۷9
امنیت و ثبات منطقه، بزرگترین مانع « مظهر»امریکا بیدار باش داد، این سخنگو اظهار داشت: شاهنشاه به عنوان 

 -۳۳رستاخیز آبان – شوند.شناخته می« آنارشیستها»برای اهداف 
 هایی که با مقامات وزارت خارجه ید زیرا در اولین مقاالت... خوشحالی ما درباره مسافرت شاه زیاد طول نکش

ای از طرف گروههای مخالف شاه برای اجتماع در داشتم اطالع یافتم که در سراسر امریکا فعالیتهای گسترده
ای( حاکی از این بود که -بی-واشنگتن در جریان مسافرت وی آغاز شده و گزارشهای پلیس فدرال در امریکا )اف

 -93ماموریت در ایران، سولیوان، صفحه –شود. بزرگی علیه رژیم شاه در واشنگتن تدارک دیده می تظاهرات
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در آستانه ورود شاه به آمریکا، در شهر واشنگتن اعتصاب غذا و تظاهرات  -خارج از کشور -« سازمان جوانان مسلمان» ۲3
 ضد رژیم برپا نمود. 

 -۳۳رستاخیز مهر  -کندگفت: ایران شکنجه را محکوم می اشرف پهلوی در سازمان ملل ۲3

 امام طی ارسال پیامی از ابراز احساسات ملت نسبت به شهادت فرزند خود تشکر نمود: ۲۷
 اینجانب از عموم طبقات ملت مظلوم ایران که در این حادثه ناگهانی، اظهار محبت و همدردی نموده اند، تشکر 

 می نمایم. 

خواهد، آن های علمیه روحانیون ایران: ملت ایران مسلمان است و اسالم را میدر پاسخ به تسلیت حوزهپیام امام  ۲۷
 اسالمی که در پناه  آن، آزادی و استقالل است، رفع ایادی اجانب است. 

 در شهر بن در آلمان غربی، دانشجویان ایران تظاهرات ضد رژیم برپا کردند. ۲۷

ارتر راهی آمریکا، تظاهرات دانشجویان ایرانی بر علیه رژیم وابسته اوج گرفت و شهر واشنگتن، شاه برای مالقات با ک ۲۲
  -۳۳با استفاده از گزارش مطبوعات آبان  –مرکز تجمع دانشجویان ایرانی ضد رژیم گردید. 

بت سفر شاه به امریکا وابسته به حزب توده، به مناس–خارج از کشور -»سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات ایران» ۲۵
خواهد باشد، مردم زحمتکش و مبارز ایران هرگز چشم امید ای صادر کرد: نتیجه این مسافرت هر آنچه که میاعالمیه

ز اعالمیه بنقل ا»خود را برای آزادی خود و تامین استقالل ملی به امریکا و هیچ نیروی امپریالیستی دیگر ندوخته اند. 
 « سازمان مزبور

ای هستند که در جریان ای از تظاهر کنندگان در ایران، عدهدشیر زاهدی سفیر ایران در امریکا عنوان نمود: پارهار ۲۵
 اصالحات ارضی و سایر دگرگونیهای حیاتی مملکت و انهدا م سیستم فئودالیزم به منافع انان آسیب رسیده است.

  -۳۳رستاخیز آبان –ود. شوی افزود: ایران برای تروریستها مجازات شدیدی قائل می

 در بزرگداشت معلم انقالب، شریعتی برگزار شد.« بیاد زنده یاد علی»در دانشگاه صنعتی تهران مراسمی تحت عنوان  ۲۴

شاه و کارتر نخستین دوره مذاکراتشان را آغاز کردند ه مسائل منطقه و نفت، خرید اسلحه و اوضاع داخلی ایران از  ۲۴
  -۳۳مطبوعات آبان –بود.  مهمترین محورهای آن

 امام طی پیامی از ابراز احساساتم دانشجویان خارج از کشور در شهادت حاج سید مصطفی خمینی تشکر نمود: ۲۳
 امید نصرت و پیروزی میدهم به شرط آنکه کوششها برای حق باشد و برای نصرت دین حق.

 ند تا انتقام دانشجویان به خون آغشته را بگیرند.دارخواهند و دست از مبارزه بر نمیملت ایران، شاه را نمی

ای در یادبود شهید شریعتی به نگارش درآورد که در نشریه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی شیخ علی تهرانی، مقاله ۲۳
د. وخارج از کشور به چاپ رسید: تا توانست کوشید، با هر نادرستی و نارسایی مبارزه کرد. هر نامالیمتی را تحمل نم

 شد برایش طاقت فرسا بود،کشید. از طرفی فشارهایی که از تجاوزگران و نادانان بر او وارد میاین اواخر خیلی رنج می
 دید راهش غیر تمام بلکه اوایل مسیر است. از طرف دیگر می

 ت.تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی بر علیه رژیم وابسته در تهران اوج گرف ۲۳

در مراسم سخنرانی شاه و کارتر، اوج گیری تظاهرات ضد شاه از سوی دانشجویان ایرانی، پلیس امریکا را مجبور به  ۲۳
 استفاده از گاز اشک آور نمود، بطوریکه از چشمان شاه و کارتر به هنگام سخنرانی اشک جاری گردید. 

 ترام بلند شد و دسته موزیک شروع به نواختن کرد. به محض اینکه صدای شلیک بیست ویک تیر توپ به عالمت اح
حرکتی در میان گروه تظاهر کنندگان مخالف شاه آغاز گردید، بفاصله چند دقیقه گروه مخالف، صف پراکنده قوای 
پلیس را درهم شکستند و از موانع سستی که بین آنها و تظاهرکنندگان طرفدار شاه ایجاد شده بود عبور کردند و 

 های طرفدار شاه حمله ور شدند.بسوی گروه
پلیس که گیج شده و قدرت کنترل اوضاع را از دست داده بود برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده 

 کرد.
انفجار نارنجکهای حاوی گاز اشک آور از ادامه زد و خورد جلوگیری کرد ولی صحنه ایکه بوجود آمد کمال مطلوب 

 در مراسم استقبال رئیس جمهوری امریکا از شاه اختالل ایجاد کنند. خواستندکسانی بود که می
وزید گاز اشک آور را بطرف محل عالوه بر خشونت صحنه آغاز درگیری و استعمال گاز اشک آور، باد مالیمی که می

ا توقف شاه و رئیس جمهوری و سایر مستقبلین هدایت کرده و رئیس جمهوری در حالیکه اشک چشمان خود را ب
ماموریت در ایران، -کرد نطق خیر مقدم خود را ایراد کرد و شاه هم اشک ریزان به وی پاسخ داد. دستمال پاک می
 -9۲سولیوان، صفحه 
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 تحت رهبری شاه هستم.« نیرومند»پس از اولین دور مذاکرات شاه و کارتر، کارتر عنوان نمود: خواهان ایران  ۲۳
 سازد.ایران را تامین می امریکا نیازهای نظامی

  -۳۳رستاخیز آبان –اتحاد نظامی ایران و امریکا خلل ناپذیر است. 

ت و بهای فعلی نف« تثبت»رژیم ایران نیز پس از مدت کشاکش بر مسئله کاهش بهای نفت، موافقت خود را با  ۲۳
 -۳۳رستاخیز آبان –اعالم داشت. « عدم افزایش آن»

 ن در دانشگاه صنعتی جلوگیری شد.از سخنرانی دکتر پیما ۲۳

 مطبوعات ایران نوشتند: توافق شاهنشاه و کارتر در باره نفت و تسلیحات نظامی حاصل شد. ۲۳

  شاه قبل از ضیافت رسمی شام که قرار بود در کاخ سفید به افتخار وی برپا شود یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل
مخالفت با هرگونه افزایش قیمت نفت در کنفرانس ماه دسامبر اوپک  داد و با موقع شناسی تصمیم خود را درباره

  -9۵ماموریت در ایران، سولیوان، صفحه  -اعالم داشت. 

 شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی در امریکا: ۲۱
 تظاهرات در امریکا تاثیری بر مذاکرات با کارتر نداشت.

 توانیم کاری انجام دهیم.کمونیسم در کشور من غیر قانونی است و در این مورد نمی
 مهمترین رویداد پس از جنگ جهانی دوم است.« ثمربخش باشد»اگر دیدار سادات از اسرائیل 

 -۳۳رستاخیز آبان  -«کندهدف ما را درک نمی»کنگره امریکا 

ضد  اهراتشاه از امریکا به پاریس رفت و با ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه دیدار نمود که همزمان با آن، تظ ۲۱
  -۳۳با استفاده از گزارش روزنامه رستاخیز آبان  –رژیم توسط دانشجویان ایرانی در پاریس به اوج رسید. 

 سادات، خائن به آرمان فلسطین وارد اسرائیل شد و مذاکرات معروف خود را با صیهونیستها آغاز کرد. ۲۱
 -۳۳مطبوعات آبان -

 علیه رژیم و نیزسازش سادات با اسرائیل شکل گرفت.  در تهران، تظاهرات وسیع دانشجوی بر ۲9

در این روز نیز دانشجویان در خیابانهای تهران بر علیه سفر سادات به اسرائیل و همچنین بر ضد رژیم وابسته شاه  ۵3
 تظاهراتی بر پا داشتند که طی آن با مزدوران گارد درگیر شدد.

 روزنامه رستاخیز برای نخستین بار نوشت: ۵3
این چنین اخباری برای « های کارتر و شاهنشاه را آتش زدند.دانشجویان ایرانی در آلمان طی تظاهراتی، مجسمه»

 گردید.نخستین بار در سالهای اخیر در مطبوعات درج می

  در پی درگیری عوامل رژیم با مهاجرین حاشیه نشین تهران، از جانب جنبش مسلمانان ایران -۷۵۳۳آبان ماه» 
 ای صادر شد:میهاعال

تحمیالت ستمگرانه رژیم بر زحمتکشان آواره و حاشیه نشین تهران موجب بروز مقاومتهایی در میان ساکنان 
محروم شمیران نو، افسریه، سلیمانیه، شهر ری، جوادیه، تهران پارس، باغ فیض، قاسم آباد شاهی، نعمت آباد، 

و از جان گذشته منجر به آتش زدن جیب مامورین در  های زحمتکشدولت آباد و... گشت... آتش خشم توده
و آتش زدن چند اتومبیل در شهرداری گردید و همین  ۳و  ۲محل و شکستن در و پنجره شهرداری ناحیه 

مقاومت به عقب نشینی و تسلیم شاه و اعالم عجز مزورانه او بوسیله عامل پلید جدید او، آموزگارگردید و ثابت 
فحاتی به نقل از کتاب ص–اند در برابر همبستگی نیرومند خلق آزاده و استوار مقاومت کند. توشد هیچ قدرتی نمی
  -نهضت آزادی -از تاریخ معاصر ایران

  به  «بیانیه درخواستهای همگانی»گروهی از نویسندگان و روشنفکران با انتشار مطلبی تحت عنوان  -۳۳آبان ماه
 عتراض کردند: سیاستهای ضد قانون و ضد آزادی رژیم ا

ها و تشکیل اجتماعات است. هر نوع ابزار اساسی اعمال حق حاکمیت مردم، آزادی بیان و تبادل افکار و اندیشه
اقدام و بدعت در جلوگیری از تشکیل اجتماعات و آزادی بیان و تبادل افکار، اقدام بر ضد حق حاکمیت مردم 

هضت ن –به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران  –ماید. ناست و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می
 آزادی
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  ای عنوان نمود:: در آستانه سفر شاه به امریکا، نهضت آزادی خارج ازکشور با انتشار اعالمیه۳۳آبان ماه 

انان اری در برابر امریکا، مسلمدر آستانه سفر شاه خائن به امریکا برای تسلیم کامل و اعالم مجدد وفاداری و جان نث

و سایر افراد در اروپا و امریکا در تظاهرات وسیع خود، مخالفت مردم مسلمان و مقاوم ایران را علیه رژیم پهلوی، 

  ۳۳آبان –بنقل از پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور  –به جهانیان اعالم داشتند. 

  وابسته به حزب توده، در اعالمیه خود خاطر  -خارج از کشور–شجویان دموکرات : سازمان جوانان و دان۳۳آبان ماه

نشان ساخت: بار دیگر دانشگاه تهران مورد هجوم وحشیانه رژیم قرار گرفته است و انگیزه این هجوم این بار جز 

 انتقامجویی و ایجاد رعب چیز دیگری نیست. 

  دارد:در شمار آبان ماه خود عنوان می« کمونیستهای ایراناتحادیه »ارگان « حقیقت»: نشریه ۳۳آبان ماه 

در باره برنامه یک مبارزه قانونی در چارچوب قانون اساسی باید تاکید کرد که این برنامه اصال بدرد طبقه کارگر 

 خورد و به معنای انصراف از انقالب و رهایی است.های ستمدیده ایران نمیانقالبی و توده
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 5511آذر ماه  رخدادهای

 رخدادها روز

 -۳۳مطبوعات آذر  –کرج، تظاهرات ضد رژیم برپا شد.  –در کاروانسرا سنگی واقع در جاده تهران  ۷

عضو کانون نویسندگان ایران دستگیر گردید. جرم وی تحریک دانشجویان علیه  –به آذین  –محمود اعتمادزاده  ۵

 دولت عنوان شد.

 ای به هویدا، به بازداشت به آذین اعتراض کرد:با ارسال نامهکانون نویسندگان ایران  ۳

کانون نویسندگان ایران ضمن ابراز همبستگی کامل و بیدریغ خود با به آذین به بازداشت غیرقانونی ایشان و 

 کند. فرزندشان اعتراض می

 -۳۳مطبوعات آذر  –در نیویورک، تظاهرات دانشجویان بر علیه رژیم ادامه داشت.  ۳

  -۳۳مطبوعات آذر  –کنند. میلیارد دالری در مشهد همکاری می ۷ها در احداث شهرک در تهران گفته شد ژاپنی ۳

 -۳۳مطبوعات آذر  –ای در تظاهرات اخیر تهران صحت ندارد. همایون وزیر اطالعات: خبر کشته شدن عده ۳

 «آشوبگران»نان نقض حقوق بشر از سوی الری مک دونالد عضو دموکرات مجلس نمایندگان امریکا، طی سخ ۳

 -۳۳مطبوعات آذر  –ایرانی را در واشنگتن تقبیح کرد. 

هوشنگ انصاری هماهنگ کننده جناح سازنده حزب ستاخیز در مصاحبه با روزنامه رستاخیر: ایران در حال  ۱

 را برای پرداختن به مسئله آزادیهای سیاسی دارد.« بهترین موقعیت»حاضر، 

  -۳۳مطبوعات آذر  –ایران به امر شاهنشاه بود. « دن فضای سیاسیبازتر ش»

انتشار یافت که ضمن آن به واپسگرایانی که تمام تالش « علمای مبارز و پیشرو حوزه علمیه قم»ای با امضاء بیانیه 9

 داشتند، حمله شد:خود را در تکفیر معلم شهید انقالب شریعتی مبذول می

کند مزدور است و هر کسی هم ورقه ارتداد و تحریم و م هر کسی که امضاء جمع میدهیما به شما هشدار می

ن تواند قلم خود را بکار گیرد و یا زباکند ولی در برابر جنایات دستگاه حاکم ساکت است و نمیتکفیر صادر می

 بگشاید از ما نیست و حداقل آنکه اغفال گشته و آلت فعلی دیگران شده است.

خورند و از هبار و رهبان هاییه ستند که قران حقیقت آنها را افشا ساخته است: مال مردم را میآنها همچون ا

 .«  ۳۳دی ماه -بنقل از نشریه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور»کنند. بردن نام خدا جلوگیری می

ا انزوا به عنوان نماینده نخست وزیران در سالم عید غدیر نزد شاه علی امینی دالل مشهور امریکایی پس از ساله 9

 پیشین به شاه تبریک گفت.

 امینی در تبریک عید به شاه اظهار داشت: در کشور ما خوشبختانه مردم هنوز پای بند دین هستند.

ند، ای را حفظ کتواند قوام یک جامعهشاه در پاسخ تبریک وی گفت: البته دین یکی از ستونهایی است که می

 -۳۳مطبوعات آذر  –«. مارکسیسم اسالمی»نه « حقیقی»منتهی دین 

مراسم چهلمین روز شهادت حاج سید مصطفی خمینی از سوی حوزه علمیه قم در مسجد اعظم قم برپا گردید.  ۷۷

 در این روز ربانی املشی، صادق خلخالی و محمد جواد حجتی کرمانی سخنرانی ایراد کردند.

قم توسط محمد جواد حجتی کرمانی قرائت گردید که در آن بازگشت امام در این مجلس قطعنامه حوزه علمیه 

 علی دوانی –نهضت روحانیون ایران –به وطن و آزادی زندانیان سیاسی تاکید گردیده بود. 
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 در تهران و سایر شهرستانها نیز اربعین فرزند امام برپا گردید. ۷۷

 کند.تهران: حزب، توطئه گران علیه ایران را رسوا می ۷۲نگیان ناحیه باهری دبیر کل حزب در اجتماع فره ۷۲
 -۳۳رستاخیز آذر  – 

برپائی تظاهرات و اعتصاب غذا از سوی دانشجویان ایران در لوس آنجلس امریکا، به دستور شاه به مناسبت سالروز  ۷۴
 -۳۳رستاخیز آذر  ––شوند. زندانی سیاسی، آزاد می ۷۳۲« اعالمیه حقوق بشر»

شاه برای مذاکره با قابوس وارد عمان شد.در این مسافرت که در سفر شاه به امریکا صورت گرفته بود، امنیت تنگه  ۷۴
 -۳۳رستاخیز آذر  –هرمز مرود مذاکره شاه و قابوس قرار گرفت. 

اشت نشگاه اعالم ددر پی تعطیل ترم از سوی دانشجویان دانشگاه صنعتی در اعتراض به اعمال رژیم، رئیس این دا ۷۴
 -۳۳رستاخیز آذر  –روز دیگر کالسها تشکیل نشود، دانشگاه صنعتی یکسال تعطیل خواهد شد.  ۵اگر تا 

در پی اوجگیری تظاهرات دانشجویی و در حالیکه اکثر مراکز دانشگاهی، تعطیل یا نیمه تعطیل بود، سمینار  ۷۴
 -۳۳رستاخیز آذر  –یز آغاز بکارکرد. با حضور دبیر کل حزب رستاخ« بررسی رفتار دانشگاهی»

 به شمار میرود. « شجاعانه»بهرامی سفیر ایران در مصر گفت: سفر رهبر مصر به اسرائیل یک اقدام  ۷۴

  -۳۳رستاخیز آذر  –

ای به اختناق موجود در کشور اعتراض کرد: اگر در ایران آزادی سیاسی وجود شیخ علی تهرانی با انتشار اعالمیه ۷۳
شریه بنقل از ن»کنند. د چرا اکثر ملت در انتخابات و سایر اموریکه سرنوشتشان در گرو آنهاست، شرکت نمیدار

 .« ۳۳دی ماه  -پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خار از کشور
 گیرد.آذر روز کشتار رژیم در دانشگاه تهران، جنبش دانشجویی شتاب خاصی به خود می ۷۳با نزدیک شدن  ۷۳

 از نیروهای سرکوبگر ایرانی در ظفار بازدید کرد.شاه  ۷۳
احتیاجی به ادامه حضور نیروهای ما در خاک خود ببیند، « عمان دیگر»شاه در این بازدید عنوان نمود: هرگاه 

 شوند.این نیروها احضار می
 دفاع از طرف کشورهای آزاد خلیج فارس، ایران از امنیت هر کشور خلیج فارس « تقاضای کمک»در صورت 

 می کند.
  -۳۳رستاخیز آذر  –در امنیت هرمز هستند. « مسئولیت مشترک»ایران و عمان دارای 

پناه این »نویسد: امروز ظفار منطقه امن و آرامی است و در روزنامه اطالعات در گزارش سفر شاه به عمان می ۷۳
 است.  های عمرانی خود را در این نقطه آغاز کرده، دولت عمان برنامه«آرامش

 –محمود جعفریان ازمسئولین حزبی، در سمینار برسی رفتار دانشگاهی گفت: وطن فروشی چپ و راست ندارد.  ۷۳
  -۳۳رستاخیز آذر 

 -۳۳رستاخیز آذر  –وام گرفت. « بازار بین المللی سرمایه»میلیون دالر از  ۳۳3ایران  ۷۳

نی در کلوپ روتای گفت: دوستی ایران و امریکا هرگز تا بدین ویلیام سولیوان سفیر امریکا در ایران در یک سخنرا ۷۳
  -۳۳رستاخیز آذر  –حد نزدیک و صمیمانه نبوده است. ایران و امریکا به هیچوجه از یکدیگر جدا نخواهند شد. 

 از نظر نظامی دانست. « پنجمین کشور قدرتمند جهان»یک کارشناس روابط قدرتهای جهانی، ایران را  ۷۳

 -۳۳ات آذر مطبوع –

نایب التولیه دانشگاه صنعتی اعالم کرد: برپا کردن تظاهرات، پخش اعالمیه و بروز آشوب و اغتشاش منجر به  ۷۷
  -۳۳مطبوعات آذر  –شود. تعطیل دانشکده و حتی دانشگاه می

ست امده است: خوا منتشر گردید. دربخشی از بیانیه چنین« اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران»ای به امضاء بیانیه ۷۷
ترک »بیان گردیده است  ۷۵۳۳خرداد ماه  ۲۵کنونی مبارزان نهضت ملی ایران همچنانکه در مشروحه تاریخ 

حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و 
ت و اجتماعات، آزادی زندانیان سیاسی و تبعید اعالمیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعا

شدگان و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق 
 « بنقل از بیانیه مزبور« »قانون اساسی، مسئول اداره مملکت بداند.
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 رخدادها روز

 تهرا برپا گردید.در « حقوق بشر»مراسم سالروز صدور اعالمیه  ۷9
انجام « حقوق بشر»خود را در اجرای اعالمیه « سهم»کند: ایران شاه در پیام خود به مناسبت این روز عنوان می

 داده. 
 را وسیله تجاوز به اعتبار ملی ایران قرار داده اند.« نام حقوق بشر»پیام باهری دبیر کل حزب دراین روز: 

 -۳۳مطبوعات آذر  –باید در همه جا ادامه یابد. « ق بشرحقو»اشرف پهلوی: تالش برای تامین 
 -۳۳مطبوعات آذر  –در ایتالیا بر علیه رژیم وابسته ایران تظاهراتی برپا شد.  ۲3

در پی اشغال سفارت ایران در شهر رم توسط دانشجویان ایرانی، مطبوعات عنوان داشتند: مهاجمان به سفارت  ۲۷
 ایران شناخته شدند.

  -۳۳مطبوعات آذر  –مانور قدرت ارتش در تهران انجام گرفت. « نجات آذربایجان»ناسبت روز به م ۲۷

  کنند.بهبهانی رئیس اتاق بازرگانی ایران: بازرگانان و صاحبان صنایع با تاسف از وقایع اخیر دانشگاهها یاد می ۲۲
 -۳۳مطبوعات آذر  –

 ه در تهران، جناح پیشرو حزب رستاخیز اعالم کرد:در پی اوجگیری تظارات دانشجویی در کشور بویژ ۲۲
 -۳۳رستاخیز آذر –هدف مخالفان یورش به قلب نظام شاهنشاهی است. 

 آیت اهلل ربانی شیرازی در پی یک سخنرانی در شیراز دستگیر شد.  ۲۴

 -۳۳رستاخیز آذر –سرلشگر مقربی به اتهام جاسوسی برای شوروی به اعدام محکوم شد.  ۲۴

ر زندانی د« تروریستهای»هدی سفیر ایران در امریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی در ایالت کلرادو گفت : عده زا ۲۳
  -۳۳رستاخیز آذر – را رعایت نکرده است.« حقوق بشر»نفر است. هیچ کشوری مانند ایران اصول  ۲۲33ایران 

 کارتر درمصاحبه مطبوعاتی خود در اشاره به ایران گفت: ۲۳
« اسی و نظامیبیشترین نفوذ سی»است از « بزرگترین تولیدکنندگان نفت»ضمن آنکه یکی از « با ثبات»این کشور 

 نیز در خاورمیانه برخوردار است.
   -۳۳رستاخیز آذر –دهم که تا چه حد به روابط ایران و امریکا اهمیت میدهم. وی افزود: در تهران نشان می

 اعضاء برجسته حزب جمهوریخواه امریکا امریکا، ضیافتی در واشنگتن برپا داشت. زاهدی به افتخار رونالد ریگان از  ۲۳
  -۳۳رستاخیز آذر –

  -۳۳رستاخیز آذر –دادگاه تجدید نظر لشگر مقربی تشکیل شد.  ۲۱

  قیمت نفت حمایت« تثبیت»محمد یگانه نماینده ایران در اوپک: ایران در کنفرانس آتی اوپک در کاراکاس از  ۲۱
 -۳۳رستاخیز آذر –کند. می 

 -۳۳رستاخیز آذر –حکم اعدام سرلشگر مقربی تأیید شد.  ۲1

   -۳۳رستاخیز آذر –دادگاه نظامی، علینقی ربانی را به اتهام جاسوسی برای شوروی محاکمه کرد.  ۲1

 -۳۳رستاخیز آذر –دادگاه نظامی، ربانی را به اعدام محکوم کرد.  ۲9

  جنبش مسلمانان مبارز»نیه : انتشار بیا۳۳آذرماه:» 
بی شک تظاهر شاه به رعایت حقوق بشر و تامین آزدایهای فردی و اجتماعی در ایران، هیچکس را فریب نداده و 

قالب های یک انداند که وجود رژیم استبدادی و غارتگر شاه، مانع اصلی رشد و تکامل جوانهدنیا مانند گذاشته می
 اجتماعی در ایران است. 

 منتشر شد:« جنبش مسلمانان ایران»: بیانیه تحلیلی ۳۳ذرماه آ 
شاه برای جلب لطف و حمایت ارباب به پست ترین نوع وطن فروشی و خیانت به ملت و کشور و ابراز نوکری و 
وفاداری تن داد، از پیش آرزو کرد که ارباب از او بخواهد تا با باال بردن قیمت نفت که مرد تقاضای همه اعضای 

پک است، مخالفت کند و او که تا چندی پیش در بلندگوهای خود زکی یمانی )وزیر نفت سعودی( را که طرفدار او
افزایش کمتر قیمت نفت بود، انچنان مورد حمالت شبانه روزی قرار میداد، اینک با وقاحت تمام چنانکه گویی 

به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ  -...کندبخشد سرمایه و ثرت خلقی را بیشرمانه پیشکش میارث پدری را می
 -نهضت آزادی-معاصر ایران
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 رخدادها روز

  ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، ارسال : جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، نامه۳۳آذر ماه

نافع ت بلکه با مداشت: وضع خفقان آمیز ضد انسانیدر کشور ما نه تنها خالف حیثیت و اعتبار جامعه بشری اس

  -بنقل از نامه مزبور –مصالح حال و آینده ملت ایران و به عللی با مصالح جهانی منافات دارد. 

  ای انتشار داد:در حمایت از حرکت دانشجویی در ایران بیانیه« سازمان چریکهای فردایی خلق ایران: »۳۳آذرماه 

بی پریالیسم امریکا با پشتگرمی از ضربانی که بر جنبش انقالدر شرایطی که شاه دیکتاتور به پیروی از سیاست ام

وارد آورده، درگیرودار اعطای دموکراسی نیم بندش به روشنفکران بود، با موج عظیم تظاهرات دانشجویان مواجه 

 گشت و نقش دسیسه دموکراتیکش برآب شد. 

  ر شد:منتش -هارج از کشور-«سازمان جوانان مسلمان»: بیانیه ۳۳آذر ماه 

وظیفه هر مسلمانی است که در این موقعیت حساس از هیچ کوششی برای افشاگری رژیم منحط شاهنشاهی 

 فروگذاری نکند. 

  آمده است: -۳۳آذر  ۷۳شماره  –ارگان اتحادیه کمونیستهای ایران « حقیقت»: در نشریه ۳۳آذر ماه 

هرها، از دانشگاهها، مدارس عالی بویژه دانشگاه اعتالی سیاسی مبارزات خونین اخیر در تهران و برخی دیگر ش

 صنعتی و دانشگاه تهران آغاز شده است.

  دارد:به سردبیری بابک زهرائی در بخشی از سرمقاله خود عنوان می« پیام دانشجو»: نشریه ۳۳آذر ماه 

اه حکومت ایران در امروز روشن است که هزاران هزار جوان ایرانی، دیگر حاضر نیستند که به اسارت در دستگ

 دهند.

نشان داده شده است که افکار عمومی نسبتا وسیعی در غرب، از حقایق یکی از جنایت پیشه ترین حکومتهای 

 جهان، آگاه شده است. 
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 «5511ی دی ماه رخدادها»        

 رخداد روز

 لبنان پیام صادر نمود ؛امام خمینی برای کمک به باز ماندگان فجایع اسرائیل در  ۷

ها خدمت کنیم، خدمتی محترمانه و شرافتمندانه. ملت ها به باز ماندگان و عزیزان آنبا باید به جبران خدمات آن ۱

 اسالم خصوصا ملت شریف ایران ایدم اهلل تعالی و هر انسانی میتواند، جبرا ن خساراتی که قابل جبران است بکند.

 -۳۳رستا خیزدی -د باره رئیس جمهور سومالی به تهران، ضیافتی بر پا کرد. شاه، به مناسبت ورود زیا

1 

 

 

 

 

 

های فدائی خلق ایران در ساختمان انجمن ایران و آمریکا انفجار روی داد که مسئولیت این انفجار را سازمان چریک

 به عهده گرفت. در بیانیه سازمان آمده است : 

های فدائی خلق ران و آمریکا توسط یک واحد از رزمندگان سازمان چریکساختمان انجمن ای 1/۷3/۳۳شنبه ۳در

 ایران بوسیله بمب نیرومندی منفجر گردید. 

ما این عمل را به مناسبت ورود کارتر، این نماینده سرسپرده سرمایه داران غارتگرد آمریکائی و حامی شاه دیکتاتور و 

 الیسم آمریکا انجام دادیم.بخاطر ابزار خشم و نفرت خلق زحمتکشان به امپری

 -۳۳رستاخیز دی -ملک حسین به دعوت شاه وارد ایران شد. 9

 ای هم در روابط فیما بین پیشنظر به اینکه رهبران دو کشور بتازگی با هم مالقات کرده بودند و مسئله خاص و تازه 

دنت کاتر عالقه زیادی به حل اختالفات نیامده بود، برنامه خاصی برای مذاکرات تنظیم نشد با وجود این چون پرزی

اعراب و اسرائیل نشان میداد و در جریان مذاکرات واشنگتن هم به این موضوع اشاره شده بود، شاه تصمیم گرفت 

 ازحداکثر در این زمینه استفاده کند.

وصی از طرف ملک حسین پادشاه اردن در جریان برنامه مسافرت رئیس جمهور آمریکا به ایران گرفت و بطور خص

 شاه به ایران دعوت شد تا در جریان بازدید پرزیدنت کارتر از ایران دیدار با وی داشته باشد. 

... شاه که همواره با احترام و تحسین زیادی از سادات یاد میکرد و با ملک حسین دوستی نزدیک داشت سعی میکرد 

 ای ایفا کند.در این میان نقش موثر و سازنده

تهران در محیط اعتماد و تفاهم کامل برگزار گردید و رهبران هر سه کشور از نتایج آن اظهار رضایت ...گفتگوهای 

  – 9۳ماموریت در ایران، سولیوان صفحه  -کردند.

کارتر رئیس جمهور آمریکا وارد ایران شد و مورد استقبال شاه قرار گرفت. دراین سفر، ونس وزیر خارجه و برژینسکی  9

 -۳۳رستاخیز دی -ملی آمریکا و نیز اتوتون کارتر را همراهی کردند.  مشاوره امنیت

 ی دوستی بسیار استوار با آمریکا دارد. وندهایپشاه در ضیافتی که برای کاتر ترتیب داد گفت:ایران  ۷3

 -۳۳رستاخیز دی -کارتر نیز بیان داشت:اتحاد نظامی ایران و آمریکا ناگستنی است.

  -۳۳رستاخیز دی -درتهران با یکدیگر مالقات کردند. کارتر و ملک حسین  ۷۷

 کارتر تهران را ترک کرد. ۷۷

 ای گفت: شاه پس از بدرقه کارتر در مصاحبه 

 از گفتگو با پرزیدنت کارتر راضی هستم. 

 ایران، آمریکا و اردن در حال بحران خاور میانه تفاهم دارند. 

های اریتره، اظهار داشت که ایران در برابر ارتجاعی سومالی با چریک های رژیمشاه در همین مصاحبه در پی درگیری

 -۳۳رستاخیز دی -ماند. تجاوز به سومالی بدون اعتنا نمی

  -۳۳رستاخیز دی -ژنرال ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان وارد تهران شد.  ۷۲

 که در مذاکرات صلح خاورمیانه سودمند باشم کنم اظهار نمود: شخصا سعی می« بار بار اوالترز»شاه در مصاحبه با  ۷۵

 -۳۳رستاخیز دی- 

 -۳۳رستاخیز دی -ضیاء الحق با شاه مذاکره کرد.  ۷۵

 -۳۳رستاخیز دی -از سوی حزب رستاخیز انتشار یافت.« مبانی فلسفی حزب »نشریه  ۷۵
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 -شورهای منطقه مثال خوبی است. ملک حسین به هنگام ترک تهران بیان داشت :قدرت و ثبات و ایران برای تمام ک ۷۵

 -۳۳رستاخیز دی

 کنگره فوق العاده حزب رستاخیز تشکیل گیرد. ۷۴

 در این کنگره جمشید آموزگار نخست وزیر به دبیر کلی حزب انتخاب شد.

ه ببیند. ما دیگر کشور نیستیم که بتوانیم آموزگار در این کنگره گفت: استعمار منافع خود را در ایران در خطر می

ای در آن بلوائی راه انداخت. در کنگره مذکور، مکی نماینده دانشجویان رستاخیزی طی نطقی بیان داشت :جوانان بهانه

خندند و از تالشهای مذبوحانه آگاه ما به طراحان حوادث اخیر دانشگاهی و توطئه چینان بیگانه و ایادی آنان می

 ستعمار نیست و ایران محل این کار نیست. ای ندارد، زیرا زمان، زمان اوعبث آنان واهمه

اری های یک بیمتوحیدی باصطالح نماینده کارگردان در این اجالس اظهار نمود: شکستن در و پنجره و شیشه نشانه

 است. 

 -۳۳رستاخیز دی-در قطعنامه کنگره نیز آمده است: ملت ایران باید به مبارزه بی امان با استعمار برخیزد. 

 روز تعطیل شدند. ۵نشگاهی در اعتراض به مسافرت کارتر به ایران، مراکز دا ۷۳

بدنبال حمله دانشجویان ایرانی در کپنهاک به سفارت ایران در دانمارک، وزیر خارجه دانمارک جهت رفع و رجوع  ۷۳

 -۳۳رستاخیز دی-واقعه به تهران آمد و اظهار داشت که حادثه کپنهاک تکرار نخواهد شد. 

دی سالروز باصطالح آزادی زن، در شهر مشهد زنان چادر مشکی تظاهراتی برعلیه رژیم برپا نمودند. این  ۷۱در روز  ۷۱

 حرکت با توجه به تازگی و مفهوم آن، از انعکاس نسبتا وسیعی برخوردار گردید.

مقدس سرخ و روزنامه رستاخیز در سر مقاله خود در باره این حرکت نوشت: جریان مشهد تظاهری از یک اتحاد نا 

 سیاه بود. 

احمد رشیدی »به قلم « ارتجاع سرخ و سیاه در ایران»ای تحت عنوان روزنامه اطالعات در این روز با چاپ مقاله ۷۱

 به امام اهانت کرد:« مطلق

 روح اهلل خمینی عامل مناسبی برای منظور استعمار بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسبترین فرد برای مقابله با

 خرداد شناخته شد.  ۷۳انقالب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعه ننین 

 -۳۳رستاخیز دی-محمود جعفریان در کنگره حزب رستاخیز: استعمار نمیخواهد ایرانی در این منطقه الگو بشود.  ۷۱

 -۳۳رستاخیز دی-ران فراهم کرد. اشرف در پیا خود به مناسبت روز زن: انقالب ایران بهترین امکان را برای زنان ای ۷۱

ردید. شد وارد مصر گکه جهت بررسی اوضاع منطقه تشکیل می« آسوان»شاه برای شرکت در کنفرانس امپریالیستی  ۷1

 -۳۳رستاخیز دی-

-کنند. پشتیبانی می« ابتکار صلح سادات»کارتر درآستانه تشکیل کنفرانس اسوان اظهار کرد: شاهنشاه ایران از  ۷1

 -۳۳خیز دیرستا

 شهر قم در اعتراض به مقاله اهانت آمیز روزنامه اطالعات به امام، بطور یکپارچه به اعتراض و خروش درآمد. ۷9

در این روز مردم و طالب شهر قم پس از تعطیل همگانی شهر با تجمع در مقابل مدرسه خان، به طرف منزل مراجع 

 قم به حرکت درآمدند. 

قم، مزدوران گارد و ساواک با مردم پرخروش درگیر شدند که حاصل آن به شهادت رسیدن  در پی راهپیمایی اعتراضی

 های شهر قم بود.تعدادی از مردم و طلبه

در حین درگیری، مردم و طالب شهر معترض قم با سنگ و چوب به مزدوران رژِیم و خودرورهای پلیس حمله کرده 

خیز قم، برای نخستین بار کینه انقالبی ملت را در قبال رژِیم و و با خرد کردن شیشه بانکها و تابولی حزب رستا

 نهادهای ضد خلقی آن ابزاز داشتند.

 های شهید حرکت دالورانه قم بودند.شیخ علی ناصری، شریفی اصفهانی و انصاری از جمله طلبه

بنقل از گزارش –وجود آمد. با این حرکت یکپارچه، مردمی و قهرآمیز، فراز نوینی در مواجهه جنبش با رژیم واسته ب

   -نهضت آزادی خارج از کشور -واقعه قم
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جلسه قائم مقامان حزب رستاخیز در حضور آموزگار دبیر کل حزب تشکیل شد. درصورت جلسه این نشست که به  ۷9

 گردد:قائم مقام حزب رسیده است، عنوان می ۵امضاء جعفریان، موسوی و عاملی تهرانی 

ه حزب رستاخیز ملت ایران با روحانیت از طریق تظاهرات یا راههای تبلیغاتی و سیاسی، زیانبار است و موجب مقابل

 « اخیز.از اسناد حزب رست -بنقل از صورت جلسه نشست مزبور –تضعیف رستاخیز و مقابله با روحانیت نیز خواهد بود. 

 درسازش با اسرائیل بیان کرد: بار مذاکره با سادات، در تایید وی ۲شاه در مصر ضمن  ۷9

تاخیز رس-کنم پرزیدنت سادات در برقرای صلح موفق شود. کند اعتقاد داریم. دعا میما بدرستی کاری که سادات می

  -۳۳دی

 -۳۳رستاخیز دی-شاه ضمن مسافرت به عربستان با ملک خالد مذاکره کرد.  ۷9

 -۳۳رستاخیز دی-ان آمد. کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد به تهر ۷9

 ای صادر کردنند:در پی درگیریهای خونین قم، پزشکان این شهر اعالمیه ۲3

ای تحت عنوان کمیته دفاع از مجروحین و ما پزشکان شهرستان قم به خاطر حمایت از مجروحین، با تشکیل کمیته

  -بنقل از اعالمیه –مصدومین در مقام حمایت از خواهران و برادران مجروحمان برآمده ایم. 

 شاه در بازگشت از سفر خود به تهران بیان کرد: ۲3

 گویم اماکن مقدسه بای توسط خود مسلمانان اداره شود.به عنوان یک مسلمان می

 -۳۳رستاخیز دی-گوئیم و صدای مصر صدای حق است. ما، تنها با صدای حق سخن می

ایران به سازمان ملل گفت : ایران نقش « بسیار ارزنده»از کمکهای والدهایم در اقامت خود در تهران ضمن تقدیر  ۲3

  -۳۳رستاخیز دی-کند. مهمی در صلح خاورمیانه ایفا می

 وزیر خارجه عربستان در ریاض اظهار داشت: ایران و عربستان در تمام مسائل به توافق کامل رسیدند.  ۲3

 -۳۳رستاخیز دی-

 دادند که ایران و مصر واقعا در برقراری صلح همکاری نزدیک دارندسادات بیان کرد: شاهنشاه نشان  ۲3

 -۳۳رستاخیز دی- 

اعالمیه آیت اهلل گلپایگانی به مناسبت کشتار رژیم در قم : بطور مسلم اگر به احساسات و اعتراضات مردم توجه کرده  ۲۷

 آمد.بودند، این واقعه پیش نمی

 -۳۳دی رستاخیز-فرح مجددا عازم امریکا شد.  ۲۷

 در پی کشتار وحشیانه رژیم در قم، اعتراض همگانی و سراسری در دانشگاههای ایران شکل گرفت.  ۲۵

 در پی حرکت گسترده و پر انعکاس قم، رژیم عوامفریب شاه یک میتینگ ساختگی حزبی در قم برپا کرد. ۲۵

ی اقدامات ضد امنیت ملی را محکوم بدنبال آن خبرگزاری پارس اعالم داشت: مردم قم در یک اجتماع بزرگ حزب

  -۳۳رستاخیز دی-کردند. 

 -۳۳رستاخیز دی-والدهایم بدیدار شده رفت.  ۲۵

« هویت»کنیم ولی نه با از دست دادن « تغییر»فرح در آمریکا با راکفلر مالقات کرد. فرح در این دیدار گفت : باید  ۲۵

  -۳۳رستاخیز دی-خود.  

 نویسد:وص دست و دلبازیهای رژیم دربخشش دالرهای نفتی چنین میروزنامه رستاخیز در خص ۲۵

کمکهای مالی و اقتصادی ایران با تعدادی از کشورهای در حال رشد آسیا و افریقا به حدی رسیده که از سهم بعضی 

 از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر است.

 در دانشگاه صنعتی اعتصاب ادامه دارد. ۲۴
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انتشاریافت، از مبارزات معلم شهید انقالب، شریعتی « علمای مبارز و پیشرو حوزه علمیه قم»ای که با امضای یانیهدر ب ۲۴

 تجلیل به عمل آمد:

ای در کالبد سرد و منجمد نسل مسلمان ما دمید و برادران شهید شریعتی از طریق اندیشه، قلم و بیانش خون تازه

برانگیخت و مسلمین را بیدار کرد و نیروهای ساکن و حتی مجهول را در عمق جامعه چنان با جهشی انقالبی، افکار را 

کشف نمود و به حرکت درآورد که تحملش نه برای رژیم ضد اسالمی شاه و اربابان خارجیش آسان بود و نه برای 

 مقامات مرتجع باصطالح مسلمان.

 های قرون وسطایی کشید، زمانی را به زیر شکنجه... زمانی رژیم سفاک شاه پیکر ضعیف اما مملو از استقامتش 

به  ها او را تهدیدها افکار بلند و انقالبیش را زیر حمالت غیر انسانی خود گرفتند و زمانی بهرام آرامها و اکبریکافی

ند ولی کقتل کردند، هیچکدام که نشد، روزی نامه کیهان، وابسته به سازمان امنیت، با بیشرمی خواست او را لکه دار 

شماره  -بنقل از نشریه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور–غافل از اینکه دریا با پوزه سگ نجس نمیشود. 

 .« ۳۳فوق العاده دی ماه 

 -۳۳رستاخیز دی-نمایندگان کنگره امریکا در تهران با شاه مالقات کردند.  ۲۴

ز رستاخی-ایران، روابط ایران و امریکا را تزلزل ناپذیر خواندند.  نمایندگان کنگره امریکا در ضیافت وزارت خارجه ۲۴

 -۳۳دی

 -۳۳رستاخیز دی-در ادامه موج رفت و آمدها به ایران، نخست وزیر نیجریه و وزیر خارجه ژاپن به تهران آمدند.  ۲۴

 -۳۳خیز دیرستا-« بسیار نفوذپذیرند.»فرح در نیویورک اعتراف کرد: دانشجویانی ایرانی در خارج  ۲۴

 کلیه کالسهای دانشگاه صنعتی در تهران در اعتراض به عملکردهای اخیر رژیم تعطیل گردید. ۲۳

 -۳۳رستاخیز دی-های خود، در قم تظاهرات ساختگی دیگری ترتیب دا. رژیم مردم فریب با توهم تحکیم پایه ۲۳

 دهد:خبرگزاری پارس دراین مورد گزارش می

ارگارن، کشاورزان، فرهنگیان، اصناف، کارمندان، دانشجویان، جوانان و اعضای کانونهای حزبی بیش از هزاران نفر از ک

در قم، بامداد امروز طی یک اجتماع بزرگ حزبی، تحریکات دشمنانه علیه استقالل و منافع ملت ایران را مورد نکوهش 

 قرار دادند.

 را محکوم کردند.« ات خارجیتحریک»روزنامه رستاخیز نیز نوشت: دهها هزار نفر در قم  -

 در قطعنامه تظاهرات آمده است:

داریم به دشمنان انقالب شاه و ملت اجازه تجاوز ما اعضای حزب رستاخیز ملت ایران در شهر مقدس قم اعالم می

 دهیم.نمی

ایران  و فردای ملت تضمین کننده سعادت و سربلندی و اقتدار امروز« تعالیم عالیه اسالم»انقالب شاه و لت با الهام از 

 است. 

 -۳۳رستاخیز دی-سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در تهران با شاه دیدار کرد.  ۲۳

 خلعتبری وزیر امور خارجه عنوان نمود: ۲۳

ای به والدهایم نوشته و خواستار مالقات با ایشان شدند گروهی که خود را طرفدار حقوق بشر معرفی کرده اند، نامه

 ضمن دریافت نامه از این عده، از پذیرفتن آنان خودداری کردند. ولی ایشان

 خلعتبری در اشاره به حرکتهای اخیر در مقابله با رژیم گفت:

 ۷9وی یکی « آزادی زنان»دی روز  ۷۱روز تاریخی همزمان بود یکی  ۲اتفاقا روزهای سفر والدهایم و تظاهرات قم با 

  -۳۳یرستاخیز د-«. سالروز اصالحات ارضی»دی 
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 در پی تزلزل موقعیت سیاسی رژیم در داخل، شاه عنوان کرد: ۲۳

حزب رستاخیز باید فعالیتهای خود را گسترش دهد. حزب باید کوشش بیشتری در جهت آگاهی مردم بخصوص 

 -۳۳رستاخیز دی-در گذشته و حال کشور داشته باشد. « جوانان»

 -۳۳رستاخیز دی-ان، عاملی تهرانی و موسوی به شاه معرفی شدند. قائم مقام جدید حزب، جعفری ۵ ۲۳

 -۳۳رستاخیز دی-محمود جعفریان قائم مقام حزب: باید ادبیات جدیدی را بنام ادبیات رستاخیز جستجو کنیم.  ۲۳

 ای خاطر نشان ساختند:طی انتشار اعالمیه« علما و وعاظ تهران و حومه» ۲۱

طیر پاسداری و حفظ مقدسات اسالم و حقوق مسلمین را برعهده دارد بدنباله انتشار حوزه علمیه قم که مسئولیت خ

مقاله مزبور بالفاصله بعنوان اعتراض به این گستاخی ها، درسها را تعطیل اعالم کرده و طالب و مدرسین در منزل 

 مراجع تقلید اجتماع نموده وطی سخنانی مراتب انزجار و نفرت خود را ابالغ کردند. 

 با انتشار اعالمیه ای، در اعتراض به کشتار قم، اعالم تعطیل عمومی کردند.« جامعه بازرگانان و پیشه وران بازار تهران» ۲۱

دی ماه را که آخرین روز هفته عزاداری و روز برقراری  ۲9شنبه  ۳جامعه بازرگانان و پیشه وران بازار تهران روز 

واهدبود، به نشان تنفر و انزجار عمیق از کشتار وحشیانه مردم بیدفاع و مجالس یاد بود شهیدان به خون خفته قم خ

نماید که در این روز از حمایت از روحانیون ترقیخواه، تعطیل عمومی اعالم و از همه بازاریان شرافتمند دعوت می

 ها خودداری کنند. ها و مغازهبازکردن حجره

 راض کردند:به کشتار قم اعت« شیرازیهای بازار تهران» ۲۱

ای در سیاه نامه اطالعات در اهانت به ساحت حضرت آیت اهلل العظمی خمینی، کشتار بیرحمانه هموطنان انتشار مقاله

 مسلمان ما را در قم بدنیال آورد.

 بدنبال تکاپوی رژیِم جهت خنثی کردن حرکتهای اعتراضی داخل، روزنامه رستاخیز اعالم داشت: ۲۱

 هزار نفری مردم تبریز برگزار شد. ۳3های دشمنان ایران، میتینگ هبرای محکوم کردن توطئ

خواهد در لباس دین و در این میتینگ یکی از روحانی نمایان به عنوان نماینده روحانی تبریز گفت: استعمار می

 مذهب، اتحاد و اتفاق ملت ایران را مورد تهدید قرار دهد.

 صدای عمال ارتجاع را در گلو خفه خواهند کرد. نماینده زنان نیز بیان داشت: زنان ایران 

 ایدر اعتراض به اهانت روزنامه اطالعات به امام و کشتار قم اعالمیه« بازرگانان و پیشه وران اصفهانی مقیم مرکز» ۲1

 صادر کردند:

راض نهاد، اعت مردم مسلمان شهر اصفهان به شدت از این همه توهین به مرجع عالیقدر تقلید و کشتار مسلمانان پاک

 نمودند و بازار و سپس تمام شهر یکپارچه به حالت تعطیل عمومی درآمده است.

شرکت خود را در تعطیل عمومی به مناسبت کشتار قم اعالم داشتند: ما ضمن شرکت « آذربایجانیهای بازار تهران» ۲1

 داریم.در تعطیل عمومی، تسلیت خود را به پیشگاه جامعه روحانیت تقدیم می

 نویسد:در ادامه موج ترتیب تظاهرات ساختگی موافق رژیم، روزنامه رستاخیز می ۲1

های دشمنان ایران را محکوم هزار نفر در تظاهرات عظیم آبادان، اهواز و خرمشهر شرکت کردند و توطئه ۲33بیش از 

 کردند.

 حکومت ملی دکتر مصدق، با ارسالبه رهبری دکتر مظفر بقایی از عوامل سقوط « حزب زحمتکشان ملت ایران» ۲1

 سازد:اعتراض کرده و فرصت طلبی تاریخی خود را نمایان می»جوموجود»ای به دادستان کل کشور به نامه 

 کند که دستگاه زور و سر نیزه در مقابله با روحانیت حقه همیشه شکست خورده است. تاریخ ثبت می

 -۳۳رستاخیز دی-ژیم تظاهرات فرمایشی ترتیب یافت. در شهرهای یزد، تفرش و سنندج نیز ازسوی ر ۵3

  ای صادر کردند:: اساتید و فضالی حوزه علمیه قم به مناسبت کشتار قم اعالمیه۳۳دی ماه 

ار کنند، در برابر گلوله قرآیا فضای باز سیاسی همین است که اگر کسانی به مطلب غیر واقعی روزنامه اعتراض می

 گیرند؟
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  جنبش مسلمانان مبارز»: انتشار بیانیه ۳۳دی ماه» 
با هر کوشش نفاق افکنانه و هر گرایش انحرافی که هدفش ایجاد تزلزل و تردید در ایمان راسخ شما به جهان بینی و 
ایدئولوژی انقالبی اسالم است سرسختانه مبارزه کنید. صفوف خود را فشرده تر سازید و فریب آزادیهای دروغین و 

 دعایی را نخورید.  ا
 

  آمده است:« جنبش مسلمانان ایران»در اعالمیه  – ۳۳دی ماه 

دیماه دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر تهران در محوطه دانشگاه جمع شده  ۲۷به دنبال کشتار قم، روز چهارشنبه 

 اندوی دانشگاه و نیروهای کمکیکنند که همه نیروهای کمبه کشتار بیرحمانه و سایر بیدادگریهای رژیم اعتراض می

کنند و باالخره کنند و چندین ساعت به مضروب و مجروح کردن دانشجویان اقدام میدیگر به دانشجویان حمله می

به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ  –نمایند. حدود هشتاد دانشجوی مجروح و مضروب را دستگیر و روانه زندان می

 -نهضت آزادی -معاصر ایران

  اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا»: انتشار بیانیه ۳۳دی ماه:» 

ای نیست که جنبش اسالمی خلق ما از گسترش بازماند و روزی نیست که ایران آبستن حوادث و وقایعی دیگر لحظه

 تازه نباشد.

  دارددر تحلیل این ماه خود عنوان می« سازمان طوفان»: توفان ارگان ۳۳دی ماه : 

با آنکه کارتر در مالقات خود در تهران اصال سختی از نقض حقوق بشر در ایران به میان نیاورد، معذالک شاه میداند 

 که کار ارباب را باید تسهیل کرد و تا آنجا که ممکن است ظواهر را حفظ نمود.
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 «1356ی بهمن ماه رخدادها»

 رخداد روز

 ر قم.سخنرانی امام در نجف پس از کشتا ۷

دهد، هتک کند، کشته میآید استقامت میملت بیدار ایران در مقابل این مصیبتها و قضایائیکه برای اسالم پیش می

 شود، بدون جهت و بدون هیچ مجوزی مردم را به مسلسل بسته اند.می

حد شود، اسلحه از ها با هم همدست و همگام گردند و اگر ملت با تمام ابعادش متامید من این است که تمام جبهه

 شود. شاخ این گاو شکسته خواهد شد. دست ناصالحها خلع می

 دی قم: ۷9پیام امام به ملت به مناسبت کشتار  ۲

 ۷9خرداد و  ۷۳امسال نقطه عطفی است به جنایات شاهانه، رحمت خداوند بر مقتولین  -دی۷9-محرم  ۲9جنایات 

 دی امسال.

زنده و کوبنده ایست. محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیاء خداست محرم چه ماه مصیبت زا و چه ماه سا

 که با قیام خود در مقابل طاغوت، تعطلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد.

 دارد:عنوان می –وابسته به کنفدراسیون جهانی  -«انجمن دانشجویان ایرانی در پاریس» ۲

فشار ممکن را بر رژیم محمدرضا شاهی که میرود تا به کشتاری تاریخی افکار عمومی جهان اینک باید بزرگترین 

 دست زند وارد نماید. 

 نقطه کشور برگزار شد. ۱33روزنامه رستاخیز: برای پاسخگویی به تحریکات دشمنان ایران، تظاهرات عظیم زنان در  ۲

 کنند.بهمن شرکت می ۳میلیون تن عضو حزب در بزرگداشت  ۵روزنامه رستاخیز:  ۲

 بهمن در دانشگاه تهران برپا گردید، قاسم معتمدی رئیس دانشگاه تهران گفت: ۳در مراسمی که به مناسبت  ۵

 -۳۳رستاخیز بهمن -فضای ایران از فریاد اعتراض مردم نسبت به استعمار لبریز است. 

 -۳۳یز بهمن رستاخ-زیاد باره رئیس جمهور سومالی از موضع ایران در شاخ افریقا دفاع کرد.  ۵

در مراسم دیگری که در بزرگداشت ششم بهمن در دانشگاه تهران ترتیب یافته بود، نماینده دانشجویان رستاخیزی  ۴

 عنوان نمود: نغمه مخالفان در مقابل عظمت اراده استوار ملت ایران بی ارزش است.

وجود « های فریبنده و دامهای گستردهایدئولوژی»جمشید آموزگار نخست وزیر در این مراسم گفت: در راه جوانان 

 دارد. 

   -۳۳رستاخیز بهمن -

 شاه از سوی هویدا ضیافتی ترتیب یافت. هویدا ادعا کرد:« بسوی تمدن بزرگ»به مناسبت انتشار کتاب  ۳

 -۳۳رستاخیز بهمن -بسوی تمدن بزرگ پراهمیت ترین کتاب تاریخ ایران عصر جدید است. 

ز رستاخی-م حزب: حزب برای رسیدگی به شکایات مردم از تمام امکانات استفاده خواهد کرد. عاملی تهرانی قائم مقا ۳

  -۳۳بهمن 

 درباشکوهترین و بزرگترین رژه دوران انقالب شرکت کردند.« عضو حزب»میلیون  ۵رژِیم ادعا کرد:  ۳

  -۳۳رستاخیز بهمن -دارند.  آموزگار گفت: این رژه پاسخی دندان شکن بود به آنها که در یکپارچگی ملت ما شک

 پیام امام به انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در هند: ۷3

 من امید آن دارم که به فضل خداوند متعال بزودی دست این جنایتکاران قطع و آزادی و استقالل کشور تامین شود.
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 رخداد روز

 انتشار یافت:« اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران»اعالمیه  ۷3

جمعی دانشجویان علوم دینی قم و مردم شرافتمندی که به همراه آنان در نهایت نظم از اهانت به ساحت  کشتار

کردند، موجی از خشم در سراسر کشور ایجاد پیشوای بزرگ روحانی حضرت آیت اهلل العظمی خمینی، ابراز نفرت می

 «بنقل از بیانیه مزبور»کرد.

 -۳۳رستاخیز بهمن -با شاه مالقات کرد.  حسنی مبارک معاون سادات، در تهران ۷3

ای درشهر بوخوم آلمان غربی، به مناسبت سالگرد شهادت احمد رضایی اعالمیه« انجمن دانشجویان مسلمان ایرانی» ۷۷

 صادر کرد:

قهرمان جاوید، مجاهد شهید احمد رضایی، جزء اولین دسته از سربازان آگاه خلق بود که به سازمان مجاهدین خلف 

 ران پیوست. ای

 کند. هنری سیمونه وزیر خارجه بلژیک ضمن سفر به تهران گفت: ایران در حل مشکل غرب نقش مهمی ایفا می ۷۷

 -۳۳رستاخیز بهمن -

 -۳۳رستاخیز بهمن -شاه و فرح برای دیدار از هند عازم آن کشور شدند.  ۷۵

 کوششی برای صلح منصفانه خاورمیانه سهیم است.  شاه در مصاحبه مطبوعاتی خود در دهلی نو گفت: ایران در هر ۷۳

 -۳۳رستاخیز بهمن -

 به موجب الیحه ارائه شده به مجلس سنا، مقامات مملکتی ملزم شدند تا دارائی خود را اعالم نمایند. ۷۳

 -۳۳رستاخیز بهمن - 

درسراسر کشور برگزار « ز شاهنشاهرفع خطر ا»بهن، روز  ۷۳روز « دعا و نیایش»روزنامه رستاخیز نوشت: امروز مراسم  ۷۳

 شود.می

میلیارد ریال است، توسط آموزگار نخست وزیر  ۴۷۱9که بزرگترین بودجه تاریخ ایران به میزان  ۷۵۳۱بودجه سال  ۷۳

 -۳۳رستاخیز بهمن -به مجلس داده شد. 

 نویسد:گلستان مینشریه بخشی از اعضا و هواداران کنفدراسیون جهانی در ان« صدای دانشجو»خبرنامه  ۲3

استقبال گرم و آتشین مردم تهران و شهرستانها از تظاهرات خیابانی پرشکوه دانشجویان، نشان دهنده اوجگیری نوین 

تجاعی ها از رژیم ارمبارزات خلق، تشدید پیکار میهنی و ضد امپریالیستی دانشجویان رزمنده ایران، تنفر شدید توده

 باشد.ژیم نوکر صفت و مزدور میوخائن شاه و انفراد کامل این ر

 -۳۳رستاخیز بهمن -پیشنهاد شد. « جوانان»در کمیسیون بودجه مجلس تاسیس وزارت  ۲۷

 -۳۳رستاخیز بهمن -در تهران تشکیل شد. « ای )آر.سی.دیاجالس موسسه فرهنگی سازمان عمران منطقه ۲۷

 زاهدی در یک مصاحبه در امریکا گفت: ۲۲

بخشیده ولی هنوز راه بیشتری برای انجام اینکار در « بهبود»ار خود را با زندانیان ضد امنیتی ایران تا حدودی رفت

 زندانی سیاسی در ایرانند. ۲۲33کشند. اکنون پیش است، اینها کسانی هستند که بی رحمانه آدم می

 -۳۳من رستاخیز به-برابر شده است.  ۷3سال گذشته  ۷3یگانه وزیر اقتصاد: وزارت کشور در  ۲۵

  -۳۳رستاخیز بهمن -دعوت کرد. « آگاهان سیاسی را به همکاری»جناح پیشرو حزب رستاخیز  ۲۵

 نیرومندی ایران ضامن جلوگیری از خرابکاری درتنگه هرمز است. «: سی.بی.اس»زاهدی در مصاحبه با  ۲۵

 -۳۳رستاخیز بهمن -

 کند رئیس این کمیته اظهار داشت:ران بازدید میکمیته بین المللی صلیب سرخ اعالم کرد از زندانهای ای ۲۵

  -۳۳رستاخیز بهمن -به این بازدید هستند. « مایل»بلند پایه ترین مقامات ایران 
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 رخداد روز

 نامه امام به اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا: ۲۴

ر تواند دمظاهر اسالمی مخالف است، نمیکند و با همه جنایتکاری که علیه تمام شعائر مذهبی و اسالمی مبارزه می

 بین مسلمین موافق داشته باشد.

 -۳۳رستاخیز بهمن -ارتشبد ازهاری رئیس ستاد مشترک ارتش به بغداد رفت و با وزیر دفاع عراق دیدار کرد.  ۲۴

داریم که بگوئیم  «آزادی»جعفریان قائم مقام حزب در اجتماع نمایندگان دانش آموزان تهران: خدا را شکر آنقدر  ۲۳

 -۳۳رستاخیز بهمن --آزادی نداریم. 

 مجهز کنیم. « تبلغات دیگران»را در مقابل « جوانان»عاملی تهرانی قائم مقام حزب: باید  ۲۳

  -۳۳رستاخیز بهمن -

 ای صادر کرد:آیت اله مرعشی نجفی بمناسبت چهلم شهدای قم اعالمیه ۲۳

 ها بپرهیزند.ند و از اینگونه ظلمها و تعدیامید است که مصادر امور تنبه پیدا کن

شاه ضمن دیدار با قائم مقامهای جدید شرکت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران باید از هر جهت بزرگترین شرکت  ۲۳

 -۳۳رستاخیز بهمن -جهان شود. 

  -۳۳رستاخیز بهمن -آموزگار، اهداف و وظایف سالهای آینده حزب رستاخیز را تشریح نمود.  ۲۳

 نسخه منتشر میشود.« میلیون۷»اعالم گردید که از اول اسفند ماه، کتاب بسوی تمندن بزرگ شاه در  ۲۱

  -۳۳رستاخیز بهمن - 

 در روز چهلم شهدای شهر قم، قیام قهرمانانه مردم تبریز شکل گرفت. ۲9

ته ر قیام، در مقابله با رژیم وابسدر این روز در تبریز، دانشگاه اصناف، بازار و مدرسه تعطیل گردید تا یکپارچگی شه

 فراهم آید.

بهمن ماه در جلوی مسجد میرزا یوسف اجتماع کردند که بطور طبیعی درگیری گریز ناپذیر با  ۲9مردم تبریز در 

 مزدوران رژیم در این نقطه روی داد که پس از آن، صحنه درگیری تمام شهر را رد بر گرفت. 

ها، ساختمان مرکزی حزب رستاخیز، مجسمه شاه در میدان خاقانی، کارخانه پپسی در این روز به یاد ماندنی، بانک

 کوال، سینماها و مراکز دولتی به آتش خشم و کینه مقدس انقالبی تبریز قهرمان گرفتار آمدند.

 در درگیری مردم با مزدوران مسلح، برجای ماندن دهها شهید و مجروح، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی 

 گردید.می 

 رژیم ضد خلقی در پی کشتار، جهت خنثی کردن عواقب بعدی، مبادرت به اعالم حکومت نظامی در تبریز نمود.

قیام تبریز از آنجا که به نهادهای اصلی رژیم، ضرباتی بسیار سنگین وارد آورد و از بازتاب داخلی و خارجی وسیعی 

و از دیگر سو جایگاه این شهر را با توجه به نقش تاریخی آن برخوردار گشت، تا مدتها رژیم را به خود مشغول داشت 

   -نهضت آزادی خارج از کشور -با استفاده از گزارش قیام تبریز –در دیگر فرازهای مبارزاتی ایران، شاخص تر نمود. 

ق بشر ارسال ای درتشریخ اوضاع ایران به سازمان ملل متحد و کمیسیون حقونامه« روحانیون مبارز خارج ازکشور» ۲9

 داشتند:

ارد فشبیرحمانه حلقوم این ملت غیور را با چنگالهای بخون آغشته خویش می-شاه–این عنصر ناپاک و خودفروخته 

 ندد. و جوانان غیور و دانشجویان عزیز را به رگبار مسلسل می

 ای منتشر ساخت:در پی کشتار تبریز، نهضت آزادی خارج از کشور بیانیه ۵3

ای جنایتکارانه و خونین را با مسلسلهای امریکایی ز قبل آماده شده بود، بالفاصله وارد شهر میشود و حملهارتش که ا

 کند.علیه مردم بی پناه شروع می

با « مارکسیستهای اسالمی»نفر مجروح شدند.  ۷۲۳نفر کشته و  ۳روزنامه رستاخیز نوشت: در اغتشاش خونین تبریز  ۵3

 تمام تاسیاست شهری را مورد حمله قرار دادند.« یکمونیست»دادن شعارهای 
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 رخداد روز

میاندوآب، پس از واقعه تبریز درمجلس شورا گفت: مایه تاسف است که گروهی فریب « مردم فروش»هاشمی نماینده  ۵3

ته و مردم شاهدوست و میهن پرست تبریز را به اضطراب و وحشت وا داش« امپریالیزم و استعمار»خورده با حمایت 

  -۳۳رستاخیز بهمن -تظاهرات ضد ملی براه انداخته اند. 

 هالکو رامبد وزیر مشاور در امور پارلمانی: عوامل آشوب تبریز معلوم نیست کی و از کدام مرز وارد ایران شده اند.  ۵3

  -۳۳رستاخیز بهمن -

 -۳۳مطبوعات اسفند –نفر دستگیر شدند.  ۲۳3رژیم اعالم کرد درتبریز  ۵3

  -۳۳رستاخیز اسفند -شاه برای تشبیه قاصرین واقعه تبریز، یک هیئت بازرسی به آن شهر اعزام داشت.  ۵3

 -۳۳رستاخیز اسفند -در پی قیام تبریز، ارتشبد شقفت، استاندار آذربایجان غربی شد.  ۵3

  ای صادر کرد:بیانیه های اسالمی دانشجویان اروپا به مناسبت کشتار رژیم در قم،: اتحادیه انجمن۳۳بهمن 

 را دوباره زنده کرد. ۴۲خرداد  ۷۳قیام خونین مردم در قم و سایر شهرستانهای دیگر، خاطره خونین و همیشه زنده 

  درخصوص اوضاع حاکم بر ایران عنوان میدارد:« سازمان طوفان»: نشریه طوفان ارگان  ۳۳بهمن ماه 

و ابتدایی ترین حقوق انسانی، فقط باید بر نیروی خویش و بر مبارزه  برای تحصیل ابتدایی ترین آزایهای دموکراتیک

 انقالبی جسورانه تکیه زد، راه دیگری نیست.
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 «1356ی اسفند ماه رخدادها»

 رخداد روز

 هالکو رامبد وزیر مشاوردر امور پارلمانی: ۷

ارد یز سنگین ترین خسارتها را بر مردم وهای شناخته شده سبب اغتشاش تبریز بوده اند، آشوبگران در تبرکمونیست

 کرده اند.

  -۳۳رستاخیز اسفند -

 به مناسبت کشتار تبریز منتشر شد:«حوزه علمیه قم»اعالمیه  ۲

 با همان ارتشی که باید مدافع ملت باشد صدها نفر از همین ملت را کشته و مجروح نمودند.

 محمود جعفریان قائم مقام حزب: ۲

بریز متعلق به ملت ایران نبود. ملت ایران خواهان مجازات کسانی است که وحشیانه به خانه و دستهای ویرانگر ت

 -۳۳رستاخیز بهمن -زندگی او هجوم برده اند و اموالش را به آتش کشیده اند. 

 دانشی، روحانی نما و باصطالح نماینده آبادان در مجلس شورا: ۲

شود، مارکسیستهای اسالمی و جوانان اسالمی از تلف وارد عمل میاستعمار در کشورهای گوناگون با لباسهای مخ

 -۳۳رستاخیز اسفند -لباسهای جدیدی است که استعمار برتن کرده است. 

 به چاپ« جمعی از خطبا و فضالی حوزه علمیه قم»ای به امضاء در پی اوج گیری اعتراضات مردم علیه رژیم، اعالمیه ۵

 رسید:

 ایران تا گرفتن انتقام خون شهیدان از کلیه« دیکتاتوری و امریکایی»نظام حاکم فاشیستی ما با قیام خویش علیه 

 عاملین و مرتکبین کشتارهای ایران به منظور تسالی خاطر داغدیدگان ملت قرآن، بپاخاسته و از پا نخواهیم نشست. 

 ستاد ارتش گفت: در برپایی مراسم سوم اسفند سالروز کودتای رضا خان، ارتشبد ازهاری رئیس ۵

  -۳۳رستاخیز اسفند -ایران نو با کودتای سوم اسفند بنیانگذاری شد. 

 در اجتماع کانونهای حزبی تهران گفته شد: ۵

 -۳۳رستاخیز اسفند -هرگز اجازه آشوبگری و ویران کردن اموال عمومی را نمیدهد. « اسالم»

ت عالیه بازرسی اعزام شده از سوی شاه و استاندار جدید ای به ارتشبد شفقت رئیس هیئنامه« روحانیون تبریز» ۴

 آذربایجان شرقی ارسال داشتند:

جامعه روحانیت تبریز با کمال دلسوزی و واقع بینی، طبق وظیفه مقدس ارشادی که دارند از مقامات حکومتی 

 استفاده نموده و مملکت عزیز خواستارند که با واقع بینی از ارشادات مراجع بزرگ دینی، در این روزگار آشفته جهانی

شیعه ایران را که نمونه کاملی از اسالم است، نگذارند دستخوش یک عدد انگشت شمار ضد مذهب و ضد روحانیت 

 شیعه قرار بگیرد.

 ای نوشتند:جمعی از علما و وعاظ تهران در خصوص وقایع تبریز به مراجع نامه ۴

 اریخ دیده شده است بوجود آوردند.... فاجعه سنگینی را که نظیر آن کمتر در ت

 ای انتشار داد:در پاریس بیانیه« انجمن اسالمی دانشجویان»

کوشند تا حربه از کار افتاده مارکسیسم اسالمی های وابسته، رادیوها و تلویزیونها از صبح تا شام مذبوحانه میروزنامه

 را بکار گیرند.
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 رخداد روز

 ای صادر کردند.، اعالمیه«جمعی از اساتید و فضالی حوزه علمیه قم»م در تبریز، در جهت محکوم کردن کشتار رژی ۳

داریم که اکثریت قاطع ملت ما مسلمانند و به شدت ما ضمن محکوم کردن این اعمال وحشیانه وضد اسالمی اعالم می

جع عالیقدر تا آخرین حد امکان به عقاید اسالمی خود تعلق خاطر دارند و برای دفاع از حریم اسالم و پشتیبانی از مرا

 از پای نخواهند نشست.

به «بیش از پیش»در تبریز یک اجتماع حزبی تشکیل گردید. در این اجتماع جعفریان، قائم مقام حزب گفت : حزب  ۳

 -۳۳رستاخیز اسفند -میان مردم خواهد رفت. 

 -۳۳رستاخیز اسفند -ر رسید. نف ۳31مطبوعات اعالم کردند که تعداد بازداشت شدگان در تبریز به  ۳

 در جلسه شورای هماهنگی جناح پیشرو حزب در شیراز عنوان شد: ۳

 -۳۳رستاخیز اسفند -وقایع تبریز زنگ خطری برای پیشرفت ایران است. 

 همایون وزیر اطالعات : نیروی نظامی ایران باید نیرومند باقی بماند. ۳

 -۳۳رستاخیز اسفند -ط کمکهای دارویی به سومالی کرده است. در زدوخوردهای سومالی و اتیوپی، ایران فق

از سوی ایران به سومالی را « ارسال اسلحه»مبنی بر « السیامه»سخنگوی وزارت خارجه ایران، نوشته روزنامه کویتی  ۳

  -۳۳رستاخیز اسفند -تکذیب کرد. 

 صادر شد:« روحانیون ایران»ای در محکومیت کشتار تبریز با امضاء اعالمیه ۱

 ریم.دامراتب همدردی خود را با برادران مسلمان و غیور تبریز و انزجار و تنفر از مسببین این غائله اسفبار اظهار می

میزان خسارت وارده قیام مردم تبریز به رژیم « دانشجویان مبارز مسلمان دانشگاه تبریز»در اعالمیه منتشره به امضاء  ۱

 چنین عنوان شد:

واحد ۳۲ کهای سوخته شه تعداد بان   

واحد 9۱ تعداد بانکهای خرد شده   

واحد ۵ تعداد سینماهای سوخته شده    

واحد ۱ تعداد سینماهای خرد شده   

واحد ۵۱ تعداد اتومبیلهای سوخته شده    

واحد ۷۳۵ تعداد ادارات و سازمانهای دولتی خرد شده   

واحد ۷۲ تعداد ادارات و سازمانهای دولتی سوخته شده   

تاخیز رس–و جلوگیری از واقعه تبریز قصورکرده اند، تنبیه شوند. « پیش بینی»شاه دستور داد تا مامورانی که در  ۱

 -۳۳اسفند 

 در پی آن روزنامه رستاخیز درسرمقاله خود عنوان کرد: این کوتاهی بخشودنی اصالن نیست.

 یی گفت:فرح در جلسه شورایعالی موسسه دهقانی و پژوهشهای روستا ۱

 -۳۳رستاخیز اسفند –کرد. « بررسی»مشکالت واقعی زندگی روستایی را باید 

خلعتبری وزیر امور خارجه که جهت انجام مذاکرات با عراق وارد بغداد شده بود، عنوان داشت: ایران آماه همکاری با  ۱

 -۳۳رستاخیز اسفند –کشورهای خلیج فارس است. 

 بایجان به مناسبت کشتار مردم تبریز:پیام امام به اهالی غیور آذر 1

زنده باشند مردمان مجاهد عزیز تبریز که با نهضت عظیم خود مش محکم بر دهان یاوه گویانی زدند که با بوقهای 

 نامند.تبلیغاتی، انقالب خونین استعمار را که ملت شریف ایران با آن صد در صد مخالف است، انقالب شاه و ملت می

معظم آذربایجان نوید میدهم، نوید پیروزی نهایی، شما آذربایجانیان غیور بودید که در صدر  من به شما اهالی

مشروطیت برای کوبیدن استبداد و خاتمه دادن به خودکامگلی و خودکامگی سالطین جور بپاخاستید و فداکاری 

 کردید.
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 شاه عنوان نمود: 1

کان این مملکت براساس انقالب شاه و ملت چنان قوی است که را ادامه خواهیم داد زیرا ار« حداکثر آزادی»سیاست 

 -۳۳رستاخیز اسفند –تواند به آن خلل وارد کند. مظاهر واپسین جان کندن اتحاد نامقدس سرخ و سیاه نمی

 -۳۳رستاخیز اسفند –نهند. و حیثیت انسانی افراد ارج می« حقوق بشر»اشرف پهلوی گفت: شاهنشاه به  1

 -۳۳فند رستاخیز اس–تشکیل گردید. « نشست نفی اصول مارکسیسم»سان نراقی از تئوریسینهای رژیم، با حضور اح 1

 ای صادر کرد:به مناسبت کشتار تبریز، اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا بیانیه 9
و  دی و وسعتوسعت و سبعیت قهر ضد انقالبی که رژیم ضدخلقی در سرکوب این قیام بکار برده است، شکوهمن

 دهد.دامنه و اهمیت آن و میزان وحشت و هراس رژیم را از حرکت عمومی مردم نشان می
 نفر در قیام تبریز به شهادت رسیده اند. ۴33طبق آخرین خبر رسیده متجاوز از 

 ای به مناسبت وقایع تبریز انتشار داد:آیت اهلل شریعتمداری بیانیه 9
ین مملکت تشخیص دهد، افکار و عقاید اکثریت ملت ایران را احترام مخصوص قائل دولت باید قدرت مذهب را در ا 

 شود و به قانون اساسی عمل نماید.

 سپهبد آزموده که در زمان وقایع بهمن ماه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی بود به تهران احضار گردید.  9
 -۳۳رستاخیز اسفند –

 -۳۳ رستاخیز اسفند–شد. « کمیسیون بررسی واقعه»ربانی آذربایجان، تسلیم در پی قیام مردم تبریز، رئیس شه 9

که از دکتر اموزگار برای شرکت در یک اجتماع بزرگ حزبی « مردم تبریز»سناتور موسوی قائم مقام حزب گفت:  9
 -۳۳رستاخیز اسفند –دعوت کرده اند. 

 -۳۳ رستاخیز اسفند–شود. در تبریز احداث می« ولوو»ئدی در تهران اعالم شد بزرگترین کارخانه تولید اتومبیل سو 9

 در اسنادی که وزارت خارجه امریکا به روزنامه رستاخیز ارائه نمود، خاطر نشان شده است: 9
 اندازد.منطقه را به خطر می« امنیت»فروش اسلحه امریکا به ایران « محدودیت»

که طی سالهای متوالی با امریکا داشته، « بسیار حسنه ای»این اسناد ضمن تشریح موقعیت حساس ایران و روابط 
 رود.به شمار می« طرف دیگر»نماید که نیرومندی هر یک از ایندو کشور در واقع نیرومندی چنین نتیجه گیری می

 در همین اسناد آمده است:
 -۳۳تاخیز اسفند رس–قدرت نظامی ایران امنیت خلیج فارس را که از مناطق حساس جهان است، تامین کرده. 

 دانشجوی پلی تکنیک تهران به اتهام تظاهرات و شکستن شیسشته وآتش سوزی در دانشکده بازداشت شدند.  ۴ ۷3
  -۳۳رستاخیز اسفند –

 ای به مراجع قم نوشت:جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، نامه سرگشاده ۷3
مواره در تمام مراحل با شما مراجع معظم دین و شما ملجا و پناه اعضای جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ه

بزرگ مردم اسیر مملکت، همصدا خواهند بود و صدای حق طلب شما را در مراجع بین المللی و برای مردم جهان 
 منعکس خواهند نمود. 

 یز:پیام آموزگار دبیر کل و نخست وزیر به مناسبت آغاز چهارمین سال تاسیس حزب رستاخ ۷3
 -۳۳رستاخیز اسفند –حزب رستاخیز، سنگر ملت ایران علیه تجاوز و تعدی بیگانه است. 

 جعفریان به مناسبت سالروز تاسیس حزب عنوان داشت: ۷3
  -۳۳رستاخیز اسفند –قدرت حزب باید تا حد فراگرفتن همه نیروهای ملی باال رود. 

 ز:بیانیه جناح پیشرو حزب به مناسبت سالگرد رستاخی ۷3
 -۳۳رستاخیز اسفند –در مقابل تهدیدهای خارج و داخل کشور باید تشکیالت را قوی و صفوف را منظم تر کرد. 

 -۳۳رستاخیز اسفند –را زیر بنای اقتصاد قرار داده ایم. « درآمد نفت»دانشی باصطالح نماینده آبادان در مجلس:  ۷3

 -۳۳رستاخیز اسفند –و حسن البکر دیدار کرد. خلعتبری وزیر امور خارجه در عراق با صدام حسین  ۷3

 کنند. اعالم شد که براساس پروتکل جدیدی، ایران و امریکا در زمینه استفاده از نیروی اتمی همکاری می ۷3

   -۳۳رستاخیز اسفند –
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سایروس ونسی وزیر  -یکادر چهارمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امریکا در کاخ وزارت خارجه امر ۷3
میلیارد دالر بوده است که  ۳بالغ بر  ۷9۱۱خارجه امریکا گفت: حجم مبادالت بازرگانی ایران و امریکا در طول سال 

 برابر شده است. ۷۳در طول دهسال گذشته 
فند اخیز اسرست–ونسی افزود: مسائل ایران و امریکا مسائل مشترکی است که برای هر دو کشور اهمیت فراوان دارد. 

۳۳-  

در پی حمله دانشجویان به سفارت ایران در آلمان شرقی، سفیر و کارمندان سفارت ایران در برلین شرقی به تهران  ۷۲

  -۳۳رستاخیز اسفند –فرا خوانده شدند. 

 -۳۳رستاخیز اسفند –شاه: خدمتگذاری به مردم باید بطور واقعی شکل بگیرد.  ۷۲

–هستیم که بتوانیم از دموکراسی وطنمان دفاع کنیم. « نیرومند و هوشیار»بی آبادان: انقدر جعفریان در اجتماع حز ۷۲

 -۳۳رستاخیز اسفند 

 در مراسم بزرگذاشت سالروز رستاخیز، در تهران عاملی تهرانی قائم مقام حزب گفت: ۷۲

 -۳۳رستاخیز اسفند –قرار گرفته است. « استعمار»مورد تهدید « موجودیت اسالم و تشیع»

 شجاع الدین شفا معاون فرهنگی وزارت دربار اعالم کرد: ۷۵

 -۳۳رستاخیز اسفند –میلیون دالر ساخته میشود.  ۳33کتابخانه معظم پهلوی با هزینه 

 در پی حمله دانشجویان ایرانی به سفارت ایران درآلمان شرقی روابط تجاری ایران به آلمان شرقی قطع شد. ۷۴

 -۳۳تاخیز اسفند روزنامه رس–بنقل از »

 نماید:شاه برای مبارزه با گرانفروشی صادر شد، شاه عنوان می« دستورات»در پی گرانی روزافزون اجناس،  ۷۴

  -۳۳رستاخیز اسفند –مبارزه با استثمار مصرف کننده باید بدون وقفه ادامه یابد. 

 -۳۳رستاخیز اسفند –میوه پیوست. « تحریم کنندگان»به دنبال گرانی میوه، آموزگار به  ۷۴

 حوادث تبریز، مسئوالن سازمان امنیت استان آذربایجان شرقی برکنار شدند. « عدم پیش بینی»به علت  ۷۴

 -۳۳رستاخیز اسفند –

کنیم، نیروهای انسانی ما در معرض خطر « غفلت»های استعمار عاملی تهرانی قائم مقام حزب: اگر دربرابر توطئه ۷۴

 -۳۳رستاخیز اسفند – گیرد.بزرگ قرار می

 -۳۳رستاخیز اسفند –است نه سیاسی. « علمی»محمود جعفریان در دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه یک واحد  ۷۴

 -۳۳رستاخیز اسفند –میان شرکت هما و شرکت ارباس امضا شد. « ارباس»فروند هواپیمای  ۳قرارداد خرید  ۷۴

 داد: ای انتشارنهضت آزادی خارج از کشور بیانیه ۷۳

اسفند روز تولد مظهر خیانت و جنایت یعنی پدرش را  ۲۴رژِیم برای کشتار دیگری از مردم بیدفاع و مبارز مملکت، 

از کارگران و دهقانان و قاطبه مردم براه اندازد و برای « خودجوش»انتخاب کرده تا بنام صدمین سالگرد آن، تظاهراتی 

 یعنی مظهر آزادی و استقالل آنها توهین نماید.  تحریک مردم مسلمان ما به مقام بزرگ خمینی

 در جلسه کمیسیون شاهنشاهی، معینیان رئس دفتر شاه بیان کرد: ۷۳

 رو برو شده، انگشت روی آن بگذارد.« بوروکراسی»کمیسیون شاهنشاهی وظیفه دارد در بازرسیهای خود هر جا با 

 -۳۳رستاخیز اسفند – 

 رد با دانشجویان پلی تکنیک تهران، استادان پلی تکنیک دست به اعتصاب زدند.در پی درگیر شدن مزدوران گا ۷1

 -بنقل از بیانیه استادان-

 های رژیم در وقایع اخیر، دست به اعتصاب غذا زدند.زندانیان سیاسی زندان قصر در اعتراض به ددمنشی ۲3

انسور کتاب، دادن روزنامه، نبودن پلیس در های زندانیان سیاسی، لغو دادگاههای سیاسی، لغو ساصلی ترین خواسته

 هنگام مالقات و قطع حمالت وحشیانه و آزار شبانه بود که این اعتصاب با سرکوبی رژیم و آزار زندانیان مواجه گردید.

 -۳۳رستاخیز اسفند –شود، ولیعهد به کنگره دامپزشکان ایران پیام فرستاد: وضع روستاهای کشور دگرگون می ۲3
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رستاخیز –دهد. میلیارد دالر به ایران اعتبار می 1/۴نیروگاه اتمی، بانک آلمان مبلغ  ۴م گردید که جهت خرید اعال ۲۷

 -۳۳اسفند 

رستاخیز اسفند –تن از محکومان دادگاههای نظامی آزاد شدند.  ۵۴1به مناسبت سالروز تولد رضاخان به دستور شاه  ۲۲

۳۳- 

 -۳۳رستاخیز اسفند –کند. : ایران در کنفرانس اسالمی در سنگال شرکت میخلعتبری وزیر خارجه اعالم داشت ۲۵

 نهضت آزادی خارج از کشور، برگزاری مراسم نوروز را تحریم کرد. ۲۴

 مراسم سالروز تولد رضاخان برگزار شد. ۲۴

 جعفریان مقام حزب در این مراسم گفت:

 -۳۳رستاخیز اسفند –ب شاه و ملت هستند. ارتجاع کمونیسم و ارتجاع سیاه، دشمنان قسم خورده انقال

 گیریم و بر یزید زمان پیروز شویم. حوزه علمیه قم با انتشار اعالمیه ای، عید نوروز را تحریم کرد: روزی را عید می ۲۳

ز اتظاهرات قهرمانانه مادران زندانیان سیاسی در برابر زندان قصر توسط کوماندوهای شهربانی، سرکوب شد و برخی  ۲۳

 .«  ۳۱فروردین  -بنقل از نشریه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور»آنان مجروح گردیدند. 

 جمعی از روشنفکران و نویسندگان در تهران با انتشار بیانیه مشترکی عید را تحریم کردند. ۲۳

 «توضیح: به علت تعدد اسامی امضا کنندگان بیانیه، از ذکر اسامی صرف نظر گردید.»

ای که به امضاء دانش آموزان دختر دبیرستانهای تهران صادر گردید، با حرکت نوین مردم، اعالم همبستگی در اعالمیه

 شد.

در پی انعکاس وقایع ایران در خارج از کشور، داریوش همایون وزیر اطالعات به عنوان سخنگی دولت دریک مصاحبه  ۲۳

 مطبوعاتی گفت:

 -۳۳رستاخیز اسفند –ندارد. « دیگران» مسائل داخلی ایران ربطی به

 نامه هوشنگ انصاری هماهنگ کننده جناح سازنده حزب به ایران مقیم خارج: ۲۳

 -۳۳رستاخیز اسفند –کند. را متوقف نمی« گسترش آزایها»تحریکات گوناگون، 

 -۳۳رستاخیز اسفند –برنامه ششم عمرانی، در سازمان برنامه تهیه گردید.  ۲۳

رستاخیز اسفند –کند. در مراسم صدمین سالروز تولد رضاخان در امریکا گفت: امریکا روی ایران حساب می زاهدی ۲۳

۳۳-  

 شاه در سخنرانی خود در آبادان: ۲۱

به مردم بدهیم. از این آزادی ممکن است کرمهای پرمرده « آزادیهای فردی»تصمیم گرفته ایم در ایران هر چه بیشتر 

های پر در نیاورده سرخ سوء استفاده کنند و خود را به در و دیوار بزنند ولی این حرکات وجهکهنه ارتجاع و یا ج

  -۳۳رستاخیز اسفند –مذبوحانه حتی یک لحظه در برابر ملت مصمم ایران تاثیری ندارد. 

 جناح سازنده حزب عنوان داشت: ۲۱

  -۳۳فند رستاخیز اس–است. « انتقاد آگاهانه»سالمت سیاسی جامعه نیازمند 

 کنی معاون دبیر کل حزب: ۲1

 کند.آماده می« استثمارگری»حزب خود را برای مبارزه با هرگونه 

 -۳۳ رستاخیز اسفند–است. « پرتو اصل انقالب»دموکراسی واقعی آزاد زیستن، آزاد اندییشیدن، آزاد سخن گفتن در 

 بت سالروز ملی شدن نفت:بیانیه اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا به مناس ۲9

ای که حکومت ملی دکتر محمد مصدق بر روی کار بود علیرغم دسائس خائنین و فرصت دوره دو ساله و چند ماهه

ماعی اجت -طلبان و یا فعالیت رفیقان نیمه راه جنبش ملی ایران، چه در زمینه بین المللی و جه در زمینه اقتصادی

 امد. داخلی، به موفقیتهای درخشانی نائل

 «المصور»فرح در مصاحبه با مجله مصری   ۲9
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 -۳۳رستاخیز اسفند -کنم بتوانم بزودی به انجام مراسم حج عمره نایل شوم. آرزو می

  در تحریم عید نوروز منتشر شد:« روحانیون تهران»: اطالعیه ۳۳اسفند ماه 

های مصیبت زده آنان... آغاز همدردی با خانوادهما سال نو را با احساس عمیقی از احترام به شهیدان قم و تبریز و 

 کنیم.می
  به علمای تبریز به مناسبت کتشار تبریز :« جمعی از علمای قم و تهران»: نامه ۳۳اسفند ماه 

های داغدار و ما این فاجعه دردناک را به حضور حضرت ولی عصر ارواحنا الفداء و مراجع نظام و علماء اعالم و خانواده

 گوئیم. ملت مسلمان ایران و مردم آگاه جهان تسلیت می عموم
  جنبش مسلمانان مبارزه:»: انتشار بیانیه ۳۳اسفند ماه 

تبریز با قیام قرمانانه خود، خواستهای بر حق مردم و خشم خلق را نسبت به عوامل فقر و سیه روزی، اختناق و شکنجه 

ی و سازش بین مردم و رژیم وجود دارد و جز بازیان اسلحه نمیتوان و زندان، منعکس سات و نشان داد که هیچ راه آشت

 با رژیم پهلوی سخن گفت. 
  ای صادر نمود:به مناسبت قیام تبریز بیانیه« : سازمان چریکهای فدایی خلق ایران۳۳اسفند ماه 

با مردم مبارز و  سازمان ضمن بزرگداشت تظاهرات خونین و شکوهمند مردم مبارز تبریز و اعالم همبستگی خود

آزادیخواه، همدردی انقالبی خود را بر اساس تنفر و انزجار کشتار رژیم جنایتکار شاه به مردم مبارز تبریز که در این 

 دارد.ای از یاران و نزدیکان خود را از دست اده اند ابراز میقیام عده
  در بزرگذاشت قیام  -خارج از کشور –ایرانی  نشریه کنفدراسیون محصیلین و دانشجویان« آذر ۷۳: »۳۳اسفند ماه

 نویسد:تبریز می

بلکه  افزاید،قیام تبریز نه فقط برگی زرین به تاریخ مبارزات ضد ارتجاعی و قهرمانانه اهالی ستمکش این شهر می

 ای درخشان در تاریخ پیکار خلقهای میهن است.لحظه

 آورد:دی ماه قم، چنین می ۷۷این نشریه در شماره این ماه خود در خصوص کشتار 

دیماه بر علیه رژیم ضد خلقی و ارتجاعی  ۲3تا  ۷۱مبارزات دالورانه اهالی زحمتکش و روحانیت مترقی قم در روزهای 

شاه خائن وابسته به امپریالیسم جهانی بسرکردگی امریکا و در دفاع از سنن مثبت و مبارزاتی مردم بویژه اوج آن در 

 به تایخ مبارزات سیاسی خلقهای ستمدیده ما افزوده است. دیماه برگی درخشان ۷9

 شود.  موج اعتراضات اقشار و طبقات مختلف خلقی بر علیه رزیم سر سپرده پهلوی هر روز گسترده تر می
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 «5511رخدادهای فروردین ماه »

 رخداد روز

 حاکم بر سرنوشت ملل جهان شود پیام نوروزی شاه: آرزوی ما این است که منطق و عدالت بین المللی، ۷

 -۳۱رستاخیز فروردین -

 بیانیه نوروزی جناح سازنده حزب رستاخیز: ۷

 -۳۱رستاخیز فروردین -جزو اولویتهاست. « های قانونیگسترش آزادی»دفاع از 

 انتشار پیام امام در پشتیبانی از خلق فلسطین و مردم جنوب لبنان و آوارگان فلسطینی: ۲

غالبا در مقابل این جنایات، بی تفاوت و احیانا کمک کار به جنایات و یا به نشست و برخاست و مذاکرات دول اسالمی 

 اند.اشتهنمایند تنها گذبی نتیجه سرگرم هستند و مجاهدین شجاع فلسطین را که مردانه در مقابل اسرائیل مقاومت می

مظلوم ما در ناحیه جنوب آن، موجب کمال تاثر و تالم اوضاع اسفناک لبنان و مصیبتهای وارده بر برادران ایمانی 

 است.

مسلمین خبراندیش خصوصا اهالی محترم ایران که در خیرات پیشقدم هستند، در این امر حیاتی به اسرع وقت در 

 نجات آوارگان بی پناه بپا خیزند.

 پیام امام به مناسبت اربعین شهدای تبریز: ۴

 شود.لوم تبریز، غمهای ملت غیرتمند تجدید میبا فرارسیدن اربعین مقتولین مظ

این مصیبتها که ما مبتالی آن هستنیم از امریکا و اذناب آن است، برخورداری شاه از پشتیبانی رئیس جمهور امریکا، 

 این کشتارهای بیرحمانه را ببار آورد.

 اعالمیه بهاء الدین محالتی به مناسبت فرار رسیدن اربعین شهدای تبریز: ۴

ییم و گوهای داغدار تسلیت میرا رسیدن چهلمین روز فاجعه تبریز را بار دیگر به عموم شیعیان و بخصوص خانوادهف

فروردین  ۷3 -۷۵91ربیع الثانی  ۲3شنبه  ۳بپاس جانبازیهای ارزنده این قهرمانان و همدردی با مصیبت زدگان، روز 

 دارم.اربعین آنان را عزای عمومی اعالم می-۳۱

 دریک مولی وزیر دفاع انگلستان وارد تهران شا. وی در خالل سفر خود عنوان داشت:فر ۴

ایران نقش مهمی در منطقه به عهده دارد، اکثر واردات نفتی اروپا و امریکا از منظقه خلیج فارس است و در نتیجه 

 -۳۱رستاخیز فروردین -موقعیت ایران در چشم انداز کلی به شدت حائز اهمیت است. 

 اعالمیه حوزه علمیه قم به مناسبت چهلم شهدای تبریز انتشار یافت: ۳

بهمن تبریز و برای بثبوت رساندن اتحاد ناگسستنی خود در جهت مبارزات  ۲9برای بزرگذاشت چهلم شهدای قهرمان 

ای استوار دهاصیل اسالمی و برای نشان دادن تنفر و انزجار خود از رژیم سفاک و دودمان پهلوی، با عزمی راسخ و ارا

برای بپاداشتن عزای عمومی و تحلیل سراسری با نظم و آرامش کامل علیرغم همه گونه  ۷3/۷/۳۱شنبه ۳در زوز 

مخالفتهای دستگاه حاکمه جبار، اقدام فرمائید و به ندای مراجع عظام خصوصا رهبر یگانه عالم تشیع حضرت امام 

 خمینی، پاسخ مثبت دهید. 

 ریعتمداری در چهلم شهدای تبریز:اعالمیه آیت اهلل ش ۳

گردد، شرکت رود که عموم مسلمانان در مجالس عزا که در مساجد و تکایا و یا در شهرستانها برگزار میانتظار می

نموده و در نهایت نظم آرامش، اربعین فاجعه دلخراش تبریز را بزرگ و گرامی دارند و از بروز حوادثی که به زیان 

 ود، جدا اجنتناب نمایند.  شمسلمانان تمام می



 59                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

 رخداد روز

 -۳۱رستاخیز فروردین -تشکیل شد. « کانون حزبی»در دانشگاه تهران، یک  ۳

 اعالمیه آیت اله مرعشی نجفی در چهلم شهدای تبریز: ۱
 کنیم.شود به شدت محکوم میگوییم تصویب لوایح ضد اسالمی را که گاهی مشاهده میبارها گفته و می

 ای روز دهم فروردین، اربعین شهدای تبریز را عزای عمومی اعالم کردند. با انتشار اعالمیه« مشهد علمای» ۱

شنبه ۳ضمن انتشار اعالمیه ای، شرکت خود را در مراسم اربعین شهدای تبریز در روز « مدرسین و فضالی تهران» ۱
 دهم فروردین ماه در مسجد آذربایجانیهای تهران، اعالم داشتند.

 ای شرکت خود را در مجلس مسجد آذربایجانیها به مناسبت اربعین تبریز اعالم کرد.مهنس بازرگانان با صدور اعالمیه ۱

 وزیر دفاع انگلستان با شاه دیدار کرد، وی گفت: ۱
  -۳۱رستاخیز فروردین -شود. این قدرت نظامی ایران است که عامل استقرار ثبات محسوب می

 ین شهدای تبریز، جوشش خاصی در همه شهرهای ایران به چشم میخورد.با نزدیک شدن اربع 1
در تهران، اصفهان، آبادان، آباده، قزوین، کاشان، بابل، تبریز و سایر شهرستانهای کشور ضمن برپایی تظاهرات ضد 

 -۳۱رستاخیز فروردین -رژیم به نهادهای رژیم همچون مراکز حزب رستاخیز و بانکها حمله شد. 

  -۳۱رستاخیز فروردین -آیند. کشور به ایران می ۲زار کارگر و تکنسین بنگالدشی، در پی توافق ه ۲۵ 1

  مردم قهرمان یزد در اربعین شهدای تبریز، اوج خشم ایران منقلب را با ترتیب دادن تظاهرات قهرامیز خود اعالم
 داشتند.

 گردیده بود. به کانون تجمع شبانه مردم مبدل« روضه محمدیه»در یزد مسجد 

 محاکمه رژیم اعالم کردند: 9
 دانشجو و محصل به اتهام تظاهرات و اخالل شروع شد. ۷۳محاکمه 

 سر آنتونی پارسونز سفیر انگلستان در ایران پس از اتمام سفر وزیر دفاع انگلستان به ایران گفت : 9
 ای باشد.ایران باید قادر به مقابله با هرگونه تهدید منطقه

 فاع انگلستان نیز در پایان سفرش به تهران اظهار داشت:وزیر د
 -۳۱رستاخیز فروردین -انواع موشک و تانکهای پیشرفته در ایران ساخته خواهد شد. 

طبق سنت تازه آغاز شده در جنبش مردم مسلمان ایران، در چهلمین روز کشتار تبریز، شهر یزد، امتداد خط خونین  ۷3
 د.شهادتها را عهده دار گردی

شهر یزد، تظاهرات خصمانه « روضه محمدیه»در این روز بدنبال گرامیداشت خاطره شهدای قهرمان تبریز، در مسجد 
 در این شهر شکل گرفت که ضمن آن، پلیس و ارتش ضد خلقی در میدان پهلوی یزد با مردم درگیر شدند.

نیز با فشار قوی درآزار هر چه بیشتر مردم  های آبپاش شهرداریدر کنار مسلسلها و دیگر سالحهای سرکوبگر، ماشین
 یزد بکار گرفته شد.

بلند  آتش»در یزد نیز بانکها، سینماها، ساختمان حزب کثیف رستاخیز، مجسمه شاه و دیگر نهادهای سیستم، طعمه 
 شد.« زبانه خشم مردم

 نتیجه محتوم این حرکت اعتراضی نیز بر جای ماندن دهها شهید و مضروب بود.
این شهر مجلس سخنرانی برپا بود که در این شبها « روضه محمدیه»در شبهای قبل از کشتار یزد، در مسجد  توضیح:

 «   از انتشارات بهضت آژادی خارج از کشور. -بنقل از گزارش واقعه یزد«. نمودای سخنرانی میحجت االسالم گنجه

اپذیر، مزدوران را بر آن داشتند تا بر این شهر نیز رنگ خون همزمان با یزد، مردم جهرم نیز با برپایی تظاهرات آشتی ن ۷3
 بپاشند.

در تهران و اکثر نقاط ایران نیز تظاهرات مردمی برپا بود که مجموعه خیزشهای این دوران، رژیم را پس از سالها،  ۷3
 در تنگنای خاصی قرار دارد. « ثبات»و « آرامش»

 خواهد کرد.« توجه»ن گفت : انگلستان به نیازهای نظامی ایران رادیو لندن از قول وزیر دفاع انگلستا ۷3
  -۳۱رستاخیز فروردین - 
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 رخداد روز

 نشریه خبری آلمان فدرال و برلن غربی سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات ایران « آینده» ۷۷

 نویسد: می -وابسته به حزب توده –

گیرد در حقیقت فراخوانی از ز دیگری در داخل کشور صورت میای که در این اواخر یکی پس اتظاهرات یکپارچه

سوی مردم ستمدیده است که همه نیروهای مخالف رژیم را به اتحاد علیه رژیم استبدادی دارودسته شاه خائن دعوت 

 کنند.می

 ای انتشار داد:بدنبال کشتار مردم یزد، حوزه علمیه یزد بیانیه ۷۲

یی که از پول خود مردم تهیه شده است از سوئی مردم را در محاصره خود قرار داده و مامورین مسلح به سالح امریکا

های باریک را بسته بودند و مانع از فرار مردم حتی با پیش بینی حساب شده قبلی، کلیه راههای فرعی حتی کوچه

 شدند، وحشیانه بر روی مردم آتش گشودند. می

 وز دارای بازتاب وسیعی بود.جنبش سراسری مردم در مطبوعات اینر ۷۲

 شهر تهران ادامه یافت. ۵3تظاهرات مردمی، توام با حمله به نهادهای رژیم سرکوبگرد، در بیش از  ۷۵

 -با استفاده از گزارش مطبوعات – 

 در تظاهرات خشمگینانه مردم کرمانشاه، خانه جوانان کرمانشاه با بمب و کوکتل منفجر گردید.  ۷۴

 -۳۱ین رستاخیز فرورد-

در اهواز، بابل، بانه، رضاییه، نهاوند، همدان، شوشتر، قم، سیرجان، شهریار،کرج، نجف آباد و ورامین اعتراض مردمی  ۷۴

 -۳۱رستاخیز فروردین –نمایان بود. 

 در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قصر منتشر شد:« دانشجویان دانشگاه تهران»بیانیه  ۷۴

کنیم که به عنوان پشتیبانی از رزمندگان خلق در شکنجه گاههای پهلوی تا نشگاه تهران اعالم میما دانشجویان دا

 های درسی حضور نخواهیم یافت.  تحقق کامل خواسته هایشان در کالس

ت امردم را به یک اقدام وسیع برای مقابله با تحریک»بدنبال در مخمصه قرار گرفتن رژیم، جناح پیشرو حزب رستاخیز  ۷۴

 دعوت کرد.« ضد ملی 

 از سوی این جناح عنوان شد : 

 -۳۱رستاخیز فروردین –نشان دهیم. « واکنش »ما نمیتوانیم در قبال مختل کردن آرامش و امنیت مردم  

 -۳۱رستاخیز فروردین –در تهران در ادامه تظاهرات، چند بانک آتش زده شد و با پلیس نیز درگیری ایجاد گردید.  ۷۳

های و عوامفریبی« اسالم پناهی»ی هماهنگ کننده جناج پیشرو حزب در اجتماع حزبی تبریز با بی جدید بر مجید ۷۳

 رژیم گشود:

 بوده است.« تعالیم اسالمی »تمام تعالیم رهبر ما براسسا 

 -۳۱رستاخیز فروردین –را علیه هرج و مرج ضروری دانست. « قیام دستجمعی»وی همچنین یک 

 خود را برای مقابله با عناصر ضد ملی اعالم کردند.« آمادگی»خیز نوشت: کانونهای حزبی تهران روزنامه رستا ۷۳

 کنند. وزارت خارجه، اوضاع مملکت را برای مردم تشریح می« ارشاد»اعالم شد که اعضای کمیته  ۷۳

 -۳۱رستاخیز فروردین –

  -۳۱رستاخیز فروردین –به قرون وسطی هستند.  خلعتبری وزیر خارجه: گروههای افراطی خواهان بازگشت ایران ۷۳

 ای به آیت اله صدوقی ارسال داشتند:در پی کشتار یزد، نامه« علمای تهران و قم» ۷۳

شهرستان یزد را به آن جناب و  91ربیع الثانی  ۲3با تاثری فراوان و تاسفی عمیق فاجعه جنگداز و مصیبت دردناک 

 کنیم. غیور و با ایمان آن سامان تسلیت عرض میسایر علما و اعالم و کلیه اهالی 

 –اجاره نمیدهند بک محیط افراطی بوجود آید. « دوستاران واقعی آزادی»جناح سازنده حزب رستاخیز عنوان نمود: ۷۳

  -۳۱رستاخیز فروردین 

 -۳۱رستاخیز فروردین –کانونهای حزبی تهران خواستار مجازات اخاللگران شدند.  ۷۱
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 رخداد روز

 در تهران تصویب شد.« اقدام ملی»پیشنهاد جناح پیشرو حزب مبنی بر تشکیل کمیته مرکزی  ۷۱

  -۳۱رستاخیز فروردین – 

دعوت بعمل « عوامل استعمار»جهت مقابله با « ملت ایران»باشگاه دانشجویان کشور از نهادهای وابسته به رژیم از  ۷۱

 -۳۱رستاخیز فروردین –آورد. 

گان، دکتر، دکتر یداله سحابی و دکتر سنجابی طی نامه مشترکی، جریان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مهندس بازر ۷1

 و اوضاع اسفناک آنان را به اطالع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و جمعیت صلیب سرخ جهانی رساندند. 

 شجویان دموکرات ایران نشریه خبری آلمان فدرال و برلن غربی سازمان جوانان و دان« آینده » ۷1

 عنوان نمود: -وابسته به حزب توده –

 قصر به نمایندگی از طرف سایر زندانیان سیاسی اعتصاب غذا را شروع کرده اند. ۳و  ۳و  ۴زندانیان سیاسی بندهای 

ارتش در جلوی دادرسی  ۳۳اسفند  ۷۵های فرزندان در بند خود در روز مادران زندانیان سیاسی برای تحقق خواسته

 دست به تظاهرات زدند.

 -۳۱رستاخیز فروردین –اعالم کردند. « عوامل استعمار»اعضای نیروی پایداری آمادگی خود را برای مقابله با  ۷1

 ای دکتر سنجابی حمله شد.به منزل مهندس بازرگان، مقدم مراغه ۷9

 فت.دراین روز همچنین به دکتر پیمان حمله شده و وی مورد ضرب جرح قرار گر

 ای به آیت اله صدوقی ارسال نمود:حجت االسالم سید علی خامنه ای، از ایرانشهر نامه ۷9

نند کبا نهایت تاسف اطالع یافتیم که شدت و خشونت پلیس مردم ناشناسی که خود را در خدمت مردم معرفی می

خونی را که فاجعه قم و تبریز در یزد به کشتار و زخمی شدن مردم مسلمان منتهی گشته و زخم عمیق و لبالب از 

 پیکر ملت وارد ساخته بود، به ضربتی دیگر در یزد و جهرم و چند شهر دیگر عمیق تر و خونین تر نموده است. 

 -۳۱رستاخیز فروردین –دانشجوی ایرانی در دانمارک به اتهام تظاهرات ضد رژیم بازداشت شدند.  9 ۷9

 های کارگری گفت:جتماع اعضاء هیئت مدیره سندیکاها و اتحادیهمحمود جعفریان قائم مقام حزب، در ا ۷9

 مترقی ترین قوانین جهان امروز است. « حقوق کشاورز و کارگر»قوانین انقالبی ایران در زمینه 

  -۳۱رستاخیز فروردین –

 -۳1وزارت ارشاد  –تقویم انقالب اسالمی  –در دانشگاه اصفهان تظاهرات برپا بود.  ۲3

 سیاسی زندان قزل حصار، در اعتراض به اعمال شکنجه و آزار، اعتصاب غذا کردند. زندانیان 

 ای صادر کرد:نهضت آزادی خارج از کشور بیانیه ۲3

 رد.بنهضت آزادی ایران خارج از کشور، چون گذشته کلیه قدرت ونیروی خود را برای افشاری رژیم کماکان بکار می

جدید جنبش، دست بکار ترتیب یک میتینگ نمایشی در تبریز شد. در این میتینگ  حزب رستاخیز در مواجهه با موج ۲3

 جمشید آموزگار نخست وزیر و دبیر کل حزب فراگیر سخنرانی نمود.

 آموزگار گفت: دولت با هرگونه هرج و مرج طلبی چپ و راست مبارزه خواهد کرد.

 و آتش سوزی یک اقدام سازنده تجویز شده است.، تخریب «کدام دستور مذهبی»در کدام فرهنگ انسانی و برابر 

 آموزگار پس از سخنرانی، در یک مصاحبه با خبرنگاران خارجی اظهار داشت:

  -۳۱رستاخیز فروردین –هزار آذربایجانی در تبریز، پیوند خود را با شاهنشاه تجدید کردند.  ۵33

 ساختگی گفت: ارتشبد شفقت استاندار جدید آذربایجان شرقی در این میتینگ ۲3

  -۳۱رستاخیز فروردین –آذربایجان بیش از هر زمان هوشیار است که نگذارد خاک مقدس اش، آشیان اهریمنان شود. 

سازمان پیمان مرکزی سنتو اعالم کرد که نیروهای هوایی ایران، ترکیه، پاکستان و بخشی از نیروی هوایی امریکا و  ۲۷

  -۳۱مطبوعات فروردین –فاعی شرکت خواهند کرد. انگلستان در این هفته در یک مانور د
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 رخداد روز

 ماده صادر نمود. در بخش از این قطعنامه آمده است: ۷۴ای در قطعنامه« جامعه روحانیت ایران» ۲۷

 آزادی زندانیان سیاسی که به اتهام اقدام علیه امنیت و یا اخاللگری و غیره دستگیر و به زندانهای سیاسی و یا اعدام

 محکوم شده اند مخصوصا دو رهبر بزرگوار و مجاهد حضرت آیت اهلل منتظری و آیت اهلل طالقانی دامت برکاتهما. 

 ای انتشار دادند:بیانیه« روحانیون مبارز ایرانی خارج از کشور نجف اشرف» ۲۷

نه اعمال وحشیانه اش را شناسند و افشاگراملت بزرگ ایران در سراسر دنیا، شاه و دار و دسته اش را به خوبی می

 سازند. برمال می

اقدام  کمیته»اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا با انتشار بیانیه ای، جمالت به پیمان و بازرگان را از سوی  ۲۷

 محکوم کردند.« ملی

 در حرم علی درنجف، تظاهرات ضد رژیم برپا گشت. ۲۷

 -۳۱رستاخیز فروردین –فرمایشی برپا کرد.  شهر، تظاهرات ۷۳رژیم مردم فریب در  ۲۷

در تظاهراتی که دانشجویان قهرمان تبریزی در همبستگی با دانشجویان تهران ترتیب داده بودند، یک دانشجوی  ۲۵

 -۳1تقویم وزارت ارشاد –تبریزی در درگیری با مزدوران به شهادت رسید. 

 ران نسبت به ایجاد انفجار در برابر منزلش، اعالم جرم کرد. ای به دادستان تهمهندس بازرگان با ارسال نامه ۲۵

 نهضت آزادی.  –به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران  –

 محمود جعفریان در اجتماع نمایشی بندرعباس: ۲۵

 -۳۱رستاخیز فروردین –کمونیسم و فاشیسم در ایران امروز مطرود و منفور است. 

  ۳1وزارت ارشاد  -تقویم انقالب اسالمی –پس از شهادت دانشجوی تبریز تعطیل شد. شهر و بازار تبریز  ۲۴

 مطبوعات عنوان داشتند: ۲۴

 ایرانیان مقیم خارج برای مقابله با تحریکات دشمنان ایران، هزاران تلگرام به حضور شاهنشاه فرستادند.

 -۳۱رستاخیز فروردین – 

 زان حزبی استان هرمزگان گفت:جعفریان در گفت و شنود با دانش آمو ۲۴

 -۳۱رستاخیز فروردین –گیرد. تعطیل کالسهای درس را در جهان سوم جشن می« امپریالیسم غرب»

اردیبهشت را به مناسبت اربعین شهدای یزد و جهرم و سایر  ۷9ای روز با انتشار اعالمیه« جامعه روحانیت ایران» ۲۳

 شهرستانها تعطیل عمومی اعالم کرد.

  -۳۱مطبوعات فروردین –اسداهلل علم، عنصر کثیف دربار و فئودال بزرگ مرد.  ۲۳

 عاملی تهرانی قائم مقام حزب در گرد هم آئی تهران گفت: ۲۳

 -۳۱رستاخیز فروردین –در سراسر جهان علیه ایران بسیج شده اند. « غرب»های تبلیغاتی شبکه

 -۳۱ستاخیز فروردین ر–چند تن در تظاهرات تهران دستگیر گردیدند.  ۲۳

 -۳۱رستاخیز فروردین –شهر تظاهرات ساختگی ترتیب داد.  ۷۲رژیم در  ۲۳

 های اخیر اعتراض کردند. ای به آموزگار نخست وزیر وقت به انفجارها و آدم رباییگروهی از شخصیتها با ارسال نامه ۲1

  -نهضت آزادی -به نقل ازکتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران–

 روزنامه رستاخیز نوشت: در تبریز، زنان کمیته اقدام ملی تشکیل دادند. ۲1

 شود. در کشور فاش می« مخالفان وجود فضای باز سیاسی»جناح سازنده حزب عنوان داشت: نیات واقعی  ۲1

 -۳۱رستاخیز فروردین –

 -۳۱رستاخیز فروردین –دارد. مجیدی هماهنگ کننده جناح پیشرو: محدودیتی برای ابراز نظر در ایران وجود ن ۲1

 -۳۱رستاخیز فروردین –شهر ادامه یافت.  ۱تظاهرات حزبی در  ۲1

 .های رژیم، اعالم اعتصاب کردندکارگران کارخانه ماشین سازی تبریز ضمن انتشار بیانیه ای، در اعتراض به ددمنشی ۲9

 -۳۱دین رستاخیز فرور–شهر کشور میتینگهای رستاخیزی برپا گشت.  ۲3در  ۲9
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 رخداد روز

 ای منتشر ساخت:اعالمیه« جامعه روحانیت ایران» ۵3

نمایند که تنها مصرف هایی میکیست که نداند در هر سال میلیاردها دالر سرمایه این ملت را صرف خرید آهن پاره

 این سالحها تاکنون قلب فرزندان این مملکت بوده است.

 -۳۱رستاخیز فروردین –ادامه دارد.  تظاهرات ساختگی در شهرها، کماکان ۵3

 در اجالس شورای وزیران پیمان سنتو که در لندن تشکیل شد، ونس وزیر خارجه امریکا گفت: ۵3

 -۳۱رستاخیز فروردین –کند. ایران مهمترین نقش را در امنیت سنتو ایفا می

  بیانیه چنین آمده  ۲و  ۷شار داد. در بندهای بند انت ۷3ای در بیانیه« سازمان مجاهدین خلق ایران:»۳۱فروردین ماه

 است:

توسط محمد حنیف نژاد، سعید  ۷۵۴۴. سازمان مجاهدین خلق ایران سازمانی است با ایدئولوژی اسالمی ک درسال ۷

 باشیم.محسن، علی اصغر بدیع زادگان بنیانگذاری شد و ما ادامه دهندگان راه این بنیانگذاران می

است انحرافی و اپورتونیسمی چپ نما که سردمداران آن به مجاهد و در نتیجه به جنبش خلق  . جریان اخیر جریانی۲

 ایران خیانت کرده اند.

  اعالمیه مادران زندانیان سیاسی، مقارن با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قصر انتشار یافت:۳۱فروردین ماه : 

شان باور نکردنی بود، رمق که دیگر هیچ باقی نمانده بود بزور ها شده بودیم قیافه هایروزی که موفق به مالقات بچه

 خورد، اما تنها خنده آنها برایمان کافی بود.شدند، لبانشان به سختی تکان میبند می

 «.بنقل از اسناد و تصاویری ازجنبش خلق مسلمان ایران»

  هدای قم و تبریز و ابراز انزجار از سرکوب : مهندس بازرگان با صدور اطالعیه ای، جهت بزرگداشت ش۳۱فروردین ماه

 جنوب لبنان توسط اسرائیل، گرد هم آیی در مسجد آذربایجانیهای تهران را اعالم داشت.

 نهضت آزادی. -به نقل از کتاب صفحاتی ازتاریخ معاصر ایران -

  عنامه سیاسی منتشر در خصوص اوضاع ایران یک قط -خارج از کشور–: کنفدراسیون دانشجویان ۳۱فروردین ماه

کرد: کنفدراسیون در عین حالیکه به مبارزات ضد امپریالیستی و دموکراتیک خود همانند گذشته ادامه خواهد داد و 

با اشاعه نظرات سازشکار و ارتجاعی در درون جنبش مترقی دانشجویی، مبارزه آشتی ناپذیر خواهد داشت از حقوق و 

شود، دفاع و پشتیبانی خواهد ای جامعه که بدست رژیم پهلوی پایمال میخواستهای دموکراتیک و اجتماعی بخشه

 کرد.

  خست ای برای آموزگار نرئیس فراکسیون پارلمانی حزب کمونیست فرانسه با ارسال نامه« روبرباالنژه: »۳۱فروردین ماه

 وزیر ایران به اختناق و شکنجه موجود در ایران اعتراض کرد.

 «. مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشوربنقل از نشریه پیام »

  ای به آموزگار نخست دبیر اول فدراسیون بین المللی حقوق بشر، ضمن ارسال نامه« میشل بلوم: »۳۱فروردین ماه

 وزیر، به اختناق درایران اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به خواستهای زندانیان سیاسی اعتصابی زندان قصر شد.

 «. یه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشوربنقل از نشر»
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 «5511رخدادهای اردیبهشت ماه »

 رخداد روز

 مهندس بازرگان درمصاحبه با خبرنگار تلویزیون بلژیک بیان داشت: ۷

این رژیم واقعا برای کشور غیر قابل تحمل شده است و این خود شاه است که با استبداد و کشت و کشتار و نیز با 

 سیاست نامطلوب بخود در اداره امور، کلیه طبقات را علیه خود برانگیخته است.

 -نهضت آزادی –به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران  – 

 والتر شل رئیس جمهور آلمان غربی وارد ایران شد. والتر شل در تهران عنوان نمود:  ۷

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –ایران یک همکاری مهم اقتصادی برای آلمان است. 

 «.توضیح: در این زمان، آلمان غربی بزرگترین صادر کنده کاال به ایران بود»

 اقدامات اخیر رژیم محکوم گردید.« دانش آموزان نظری اصفهان»ای به امضاء در اعالمیه ۲

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –دستگیر شدند. « رفتن به کوه و پخش اعالمیه»نفر به جرم  ۳۳ ۲

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –چند تن به اتهام شرکت در تظاهرات، در تهران دستگیر شدند.  ۲

 مذاکرات دو جانبه میان شاه و والتر شل صورت پذیرفت. ۲

 شاه در این دیدار عنوان داشت: سیاست شجاعانه آلمان فدرال در مبارزه با تروریسم قابل ستایش است.

 است که آلمان فدرال یکی از برجسته ترین دارندگان آن است.« پیشرفتهجذب تکنولوژی »ایران عالقمند به 

 والتر شل نیز دراین مذاکره بیان نمود:

میلیارد مارک رسیده  ۳/۷3برابر شده و اکنون به  ۵بیش از  ۷9۱۱تا  ۷9۱۵حجم بازرگانی ایران و آلمان درسالهای 

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –است. 

 رستاخیز اردیبهشت–ایران در تامین امنیت منطقه تجلیل کرد. « مهم»انگلستان از نقش  دیوید اوئن وزیر خارجه ۵

۳۱- 

 شاه در مصاحبه با روزنامه نگاران آلمانی: ۴

 در مملکت باشد نه اغتشاش.« بیان»مایلم حداکثر آزادی 

 ای برای امنیت کشور ما باشد.تواند مسالهائتالف نامقدس ارتجاع سرخ وسیاه نمی

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –کنیم. ز ابتکار صلح سادات پشتیبانی میما ا

 عاملی تهرانی قائم مقام حزب در اجتماع حزبی در اراک گفت:  ۴

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –کند. را تهدید می« دین اسالم»استعمار موجودیت ایران و 

 ویش اعتراض کرد.ای به رئیس شهربانی کشور به بمب گذاری منزل خبازرگان طی نامه ۳

 -نهضت آزادی –به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران »

 کند.اصفهان گفتگو می« مردم»روزنامه رستاخیز نوشت: امروز جناح سازنده با  ۳

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –کند. تالش می« نارضاییها»مسعودی دبیر حزب رستاخیز در تهران: حزب برای  ۳

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –ات ساختگی در شهرها ادامه داشت. برپائی تظاهر ۳

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –شاه در تهران با رونالد ریگان عضو حزب جمهوریخواه امریکا دیدار کرد.  ۳

 در منزل داریوش فروهر بمب منفجر شد و الهیجی وکیل دادگستری مورد حمله قرار گرفت.  ۱

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –

 بمب گذاری در خانه فروهررا توسط سازمان زیرزمینی انتقام محکوم کرد.« حزب ملت ایران»رخانه دبی 1

ومی کرد، در افکار عمتوضیح : کمیته اقدام ملی که تحت نظر مجید مجیدی از مسئولین حزب رستاخیز فعالیت می»

 «به سازمان زیرزمینی انتقام معروف بود.
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 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –کار انگلستان به تهران آمد. مارگرت تاچر رهبر حزب محافظه  1

 رخداد روز

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –کودتای تره کی در افغانستان به وقوع پیوست.  1

 پیام امام به مناسبت فرا رسیدن چهلم شهدای یزد: 9

ین تبریز را گرامی سالم و تحیت بر مومنین محترم یزد و سایر شهرهایی که با خون خود بزرگداشت اربعین خون

 داشتند.

به خواست خداوند تعالی تا برچیده شدن بساط ارتجاعی شاهنشاهی و برپا کردن حکومت عدالت گستر اسالمی دست 

 ها شود.از مبارزه بر نمیداریم تا حکومت دموکراسی به معنای واقعی جایگزین دیکتاتورها و خونریزی

 شاه مالقات کرد. تاچر عنوان نمود:تاچر رهبر حزب محافظه کار انگلستان با  9

 است.« حیاتی»قدرت ایران برای آینده ما 

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –میلیارد لیره افزایش یافته است.  ۷حجم معامالت انگلستان با ایران به 

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –در کرمانشاه و گرمسار اجتماعات فرمایشی ترتیب یافت.  9

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –بوجت از امریکا خریداری کرد. جم ۳هواپیمائی ملی،  9

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –در تظاهرات مردم قم علیه رژیم، یک پاسبان کشته شد.  ۷3

 کند.روزنامه رستاخیز عنوان کرد: ایران تحوالت افغانستان را بدقت بررسی می ۷3

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –انجام گرفت.  در برابر شاه مانور قدرت نیروی دریایی، در خلیج فارس ۷۷

 آموزگار در جلسه دفتر سیاسی حزب رستاخیز گفت: ۷۷

عده بسیار اندکی نفی کارهای انجام شده مملکت و اقدامهای مثبت و تشبت به عوامفریبی را راهی برای ورود به 

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –دانند. دلهای مردم می

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –تاکید کرد. « آزادی قلم و بیان» جناح سازنده حزب بر ضرورت ۷۲

 ای انتشار دادند:دانشجویان دانشگاه صنعتی تهران بیانیه ۷۵

ما برای همگامی با استادان خود تا بدست آوردن خواستهایمان که با توجه به امکانات آموزشی این دانشگاه و با توجه 

اردیبهشت کلیه  ۷۱موسسه باید به بقای خود ادامه دهد، از روز یکشنبه به کمبود آموزش عالی در سطح مملکت، این 

 کالسها را بطور نامحدود تحریم خواهیم کرد.

های وحشیانه و ناجوانمردانه رژیم بخصوص در کوههای شمال تهران بر علیه دانشجویان کوهنورد را در ضمن حمله

 کنیم. شدیدا محکوم می

اه صنعتی از زمان اوجگیری جنبش دانشجویی از کیفیت مبارزاتی قابل توجهی برخوردار توضیح: با توجه به آنکه دانشگ

 های گوناگون تعطیل نماید. بود، رژیم درآن مقطع برآن بود تا دانشگاه را به بهانه

ا علی اصغر میرزاجعفر عالف، از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین، طی یک مصاحبه مطبوعاتی، سازش خود را ب ۷۵

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –رژیم و خیانت خود را به مبارزات مردم و خون شهدا اعالم داشت. 

 آموزگار در جلسه شورایعالی حزب عنوان کرد: فعالیتهای حزب درشهرستانها افزایش خواهد یافت. ۷۴

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت – 

 کی به مناسبت چهلم شهدای یزد انتشار دادند:آیت اله گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری اعالمیه مشتر ۷۳

های قبلی، اعمال خالف عدالت هیئت حاکمه را کرارا محکوم کرده ایم اما تاکنون هیچ ها و اعالمیهما طی سخنرانی

 تغییری در اوضاع حاصل نشده است.

سازمان چریکهای فدائی خلق  در پاریس، پیامی در بزرگداشت حمید اشرف از اعضای« هواداران جنبش نوین انقالبی» ۷۳

 ایران، صادر نمودند:

اگرچه از دست دادن این انقالبیون بزرگ بسیار دردناک است ولی به قول چریکهای فدایی خلق، ما ایمان داریم که 

 خلق مبارز ما درآغوش گرم و پرمهر خود صدها حمید اشرف پرورش میدهد. 
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 رخداد روز

 عنوان نمود: « لوموند»نسوی امام در مصاحبه با نشریه فرا ۷۳

این شاه است که این اصطالح را بکار برده است. چاپلوسان وی از او پیروی کرده آنرا تکرار میکنند. این مفهوم، جعلی، 

 اند.باشد که برای بی حیثیت کردن و از بین بردن مبارزه خلق مسلمان ما بر علیه رژیم ابداع کردهغلط و متناقض می

 باشد.   باشد. مارکسیست اسالمی نقض حقیقت میبتنی بر توحید است و یا ماتریالیسم متناقض میبینش اسالمی م

ای سالگرد شهادت مجاهد شهید مجید شریف واقفی را اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا با انتشار بیانیه ۷۳

 گرامی داشتند.

 شاه در دیدارش از شهر بوشهر گفت: ۷۳

 خواهند ما را در عهد عتیق نگهدارند. باشیم. دشمنان ایران می« همه چیز»چیز را مراقب و آماده برای  ما باید همه

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –در تظاهرات مردم شیراز به بانکها و سینماها حمله شد.  ۷۱

 ل گردید.در دانشگاه صنعتی تهران، نمایشگاه عکس، اعالمیه و نوار تشکی ۷۱

 ای اعالم داشت:زاهدی سفیر ایران در امریکا طی مصاحبه ۷۱

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –ثبات ایران برای جهان آزاد مهم است. 

 خیابانهای تهران، صحنه تظاهرات دانشجویان گردید. دراین روز چند سینما در تهران مورد حمله قرار گرفت.  ۷1

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –گاه تبریز بار دیگر شاهد تظاهرات دانشجویان بر علیه رژیم رو به زوال بود. دانش ۷1

 فرح در مصاحبه با روزنامه نگار هلندی عنوان کرد: ۷1

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –من خیلی عالقمندم که آزادیهای بیشتری به دانشگاه داده شود. 

 امریکا به همراه سولیوان سفیر امریکا در ایران، با شاه مالقات کردند. کالیفورد الکساندر وزیر ارتش  ۷1

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –

در چهلمین روز شهدای یزد، از سوی مردم قم تظاهراتی بر پا گردید که طی آن پلیس با مردم قم درگیر شد، در  ۷9

 حین این درگیری، مردم به سوی منزل آیت اهلل گلپایگانی فرار کردند.

 در درگیری این روز پلیس از گازاشک آور استفاده کرده و چند تن توسط مزدوران مجروج شدند. 

 شاه در مالقات به نصر اصفهانی وزیر کشور عنوان داشت: ۷9

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –باید با شدت بیشتری اجرا شود. « فساد»مبارزه با 

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –منیت و روشنگری است نه انتقام. جناح پیشرو حزب اعالم کرد: هدف جناح پیشرو، ا ۷9

 در حمله پلیس به منزل آیت اهلل شریعتمداری در قم، یکی از طالب بنام ستار کشانی شهید شد. ۲3

 جمعی از اعضاء نهضت آزادی ایران به محکومیت و حبس آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل منتظری اعتراض نمودند. ۲3

 -نهضت آزادی-اب صحاتی از تاریخ معاصر ایرانبه نقل از کت-

 بدنبال تظاهرات وسیع تهران و شهرستانها، دولت طی انتشار اعالمیه ای، واکنش شدیدی از خود نشان داد: ۲3

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –اخاللگران به شدیدترین نحو تعقیب و مجزات خواهند شد. 

 ی، امام تلگرامی برای وی ارسال داشت:در پی حمله به منزل آیت اهلل شریعتمدار ۲۷

 هجوم اشرار و عمال اجانب به منزل جنابعالی و قتل نفوس محترمه در محضر شما موجب تاسف است.

 طی پیامی به شریعتمداری، حمله به منزل وی را محکوم کردند.« روحانیون آذربایجان» ۲۷

، مهندس بازرگان، احمد صدر حاج سید جوادی و تایید در مجلسی در مسجد جامع تهران که به دعوت دکتر سحابی ۲۷

 جمعی از روحانیون برپا گردیده بود، چهلمین روز شهادت شهدای یزد و جهرم و سایر شهرستانها گرامی داشته شد.

 نهضت آزادی.-جزوه سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت-



 67                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

رگداشت دانشجویان شهید دانشگاه تبریز، طی انتشار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز به مناسبت بز 93 ۲۷

های خود را ای خواستهای عنوان نمودند که در روز هفتم شهیدان، در دانشگاه تجمع کرده و با صدور قعطنامهاعالمیه

 دارند. ابراز می

اعالمیه دولت مبنی بر اتحادیه اصناف، اعضای باشگاه دانشجویان، نمایندگان مجلس و سازمان کارگران ایران، از  ۲۷

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –مجازات اخاللگران حمایت کردند. 

 به هنگام مسابقه فوتبال تیم ایران در فرانسه، درشهر پاریس تظاهرات وسیعی علیه رژیم وابسته شاه صورت گرفت.  ۲۲

   -۳۱رستاخیز اردیبهشت –

انگلستان یک مجتمع بزرگ اسلحه سازی در اصفهان ایجاد  رادیو بی بی سی لندن اعالم کرد: با همکاری ایران و ۲۲

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –گردد. می

 سخنرانی امام در نجف به مناسبت اربعین شهدای یزد: ۲۵

اند شهر تظاهرا تبر ضد این مرد کرده ۵3حاال یک جنبشی در ملت ایران پیدا شده و آنطور که گفته شده است بیش از 

 اند. اینها به منطق شاه از خارج از کشور وارد ایران شده اند. و مرگ بر شاه گفته

 شاه با برکت در یک مصاحبه مطبوعاتی علیه جنبش اسالمی خلق موضع گرفت: ۲۵

 کردند ایران تجزیه شدنی است.وقایع چند روزاخیر کار کسانی بود که فکر می

 طبیعی است و همه جا هست.« عدم رضایت»

خواند، گیرد این دانشجو نه فقط درس نمیمجانی است و از دولت پول توجبیبی هم می دانشجویی که تحصیالتش

 شود.بلکه مانع درس خواندن یک عده دیگر هم می

 نخواهد شد.« ایرانستان»ایران، 

 قرار دارد.« تجربیات مذهبی»زندگی شخصی من براساس 

 ادامه خواهد داشت.« آزادیها»سیاست ما راجع به 

 فکر تجزیه ایارن هستند ورشکستگان قدیمی هستند که به سالمتی پیشه وری شراب خوردند.کسانی که به 

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت – 

 سخنرانی سولیوان سفیر آمریکا در تهران، در دانشگاه پهلوی شیراز: ۲۵

 لیج فارس شد. ایران در خ« موقع جغرافیایی»متوجه « بیش از پیش»با حوادثی که در افغانستان رخ داد، امریکا 

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –

ای به آیت اله شریعتمداری، حمله به منزل وی را کمیته اجرایی جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر با ارسال نامه ۲۳

 محکوم کرد. 

های در تهران شایع گردید که هر کس اتومبیل خود را به خیابان آورده آتش زده خواهد شد. بر همین اساس خیابان ۲۳

  -۳۱رستاخیز اردیبهشت –تهران در این روز، ترافیکی بسیار سبک داشت. 

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –راتهدید کرد. « آشوبگران»در پی این شایعه داریوش همایون وزیر اطالعات،  ۲۳

 ای به آیت اهلل خوئی ارسال داشت:آیت اهلل صدوقی به نمایندگی از سوی علمای یزد، ناه ۲۳

 ان پرسششان این است که چرا آقایان در برابر این همه اعمال ضد اسالمی و جنایات ساکت هستند.مردم ایر

 «بنقل از نشریه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور»

با فرا رسیدن سالروز هجرت شریعتی معلم شهید انقالب، دانشگاههای ایران، حالتی منقلب تر بخود گرفت و در تمام  ۲۳

 دانشگاهی کشور نسبت به خدمات بیکران معلم، ارج نهاده شد. مراکز

 در تهران، اصفهان و تبریز تظاهرات وسیع دانشجویی برپا گردید. ۲۳

اردیبهشت دانشگاه تبریز را  ۷1با صدور اعالمیه ای، جریان تظاهرات روز « دانشجویان مسمالن مبارز دانشگاه تبریز» ۲۳

 به اطالع مردم رساندند.

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –شاه و فرح وارد بلغارستان شدند.  ۲۳
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 رخداد روز

 دانشی، روحانی نما و باصطالح نماینده آبادان در مجلس گفت: ۲۳

   -۳۱رستاخیز اردیبهشت –ای که در حال اخالل نظم هستند را روشن کرد. مصاحبه شاهنشاه، دستهای پشت پرده

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –مورد حمله قرار گرفت.  چند بانک در تظاهرات مردم اهواز ۲۱

 شود. سپرده می« دانشگاهها»آموزگار در جلسه دفتر سیاسی حزب عنوان کرد: مسئولیت حفظ نظم به خود  ۲۱

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –

 جیمزکاالهان نخست وزیر انگلستان از فروش اسلحه به ایران حمایت کرد. کاالهان اظهار داشت: ۲۱

خود توجه داشته باشد زیرا در مرز شمال خود همسایه نیرومندی دارد و در افغانستان نیز « امنیت»باید به  ایران

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –ای رخ داده است. تحوالت تازه

 میلیارد دالر اسلحه به ایران و ژاپن را به اطالع کنگره امریکا رسانید.  ۳/۲وزارت دفاع امریکا طرح فروش  ۲۱

 -۳۱اخیز اردیبهشت رست–

 میلیون دالر فانتوم از امریکا میخرد.  ۷۱3در پی آن مطبوعات ایران اعالم کردند: ایران 

قز، ای در سشیخ علی تهرانی، سید محمد احمدی، سید علی محمد دستغیب و مرتضی فهیم کرمانی با صدور اعالمیه ۲1

 مظالم رژیم را محکوم کردند. 

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –وسط پلیس شیکاگو دستگیر شدند. دانشجوی ایرانی ت ۷۱۵ ۲9

 ای به معینیان رئیس دفتر شاه، از شاه دعوت به مصاحبه تلویزیونی نمود.مهندس بازرگان با ارسال نامه ۵3

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت – 

  -نهضت آزادی -به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران -

 ب رستاخیز تشکیل گردید. آموزگار دبیر کل حزب در این جلسه گفت:اجالس شورای مرکزی حز ۵3

 نگهداشته شود.« سالم»کشور باید «باز شده»فضای سیاسی 

 محمود جعفریان قائم مقام حزب در این اجالس عنوان نمود:

 و کمونیسم در ایران و کشورهای اسالمی شکست خورده است. « سیاست ضد دینی»

 -۳۱رستاخیز اردیبهشت –ولوژِی روزگار ماست. ایدئ« مترقی ترین»اسالم 

 -۳۱رستاخیز خرداد –قم، تظاهرات خود را علیه رژیم ادامه داد.  ۵۷

  صادر گردید:« جنبش مسلمانان ایران»اعالمیه تفصیلی  -۳۱اردیبهشت ماه 

را خود  -مپریالیستیطرحهای ا–بدیهی است در ایران، شاه در حفظ قدرت مطلقه خود اصرار و سعی دارد این طرحها 

شود با وجود خود و رژیم کثیفش اجرا کند اما تضاد منافع و موقعیت او با خلق بقدری است که هرگز موفق نمی

 ها و عوامل انقالب مردم را تخفیف دهد و خیال ارباب را آسوده سازد.زمینه

 -نهضت آزادی –به نقل از کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران  -

 ای تحت عنوان خط سرخ شهادت، از سوی علی اصغر حاج سید جوادی در گرامیداشت : بیانیه۳۱شت ماه اردیبه

 شهید شریعتی منتشر شد.

  ای منتشر نمود:: نهضت آزادی خارج از کشور، به مناسبت سالگرد هجرت شریعتی بیانیه۳۱اردیبهشت ماه 

ت راستین پیوند یافت نه تنها در اندیشه و نظر بلکه در فعالی های اصیل و اولیه اسالمنسلی که با شریعتی به سرچشمه

 و عمل نیز به هجرت پرداخت. 

  نمایدعنوان می –خارج از کشور  –نشریه کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی « آذر ۷۳: »۳۱اردیبهشت ماه: 

این واقعه، آموزگار این جاسوس امریکا، ای مردم در سراسر کشور و وحشت رژیم ضد ملی ایران از پس از قیام توده

 اد.های اقدام ملی را دسراسیمه به تبریز شتافت و به نطق و خطابه پرداخت و در آنجا بود که مژده برپا شدن کمیته

 است.« ملی»نام مستعار و مخفی همین کمینه علنی « انتقام»کمیته 
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 «5511رخدادهای خرداد ماه »

 رخداد روز

 ای گفت: ل سفر خود به مجارستان در مصاحبهشاه در خال ۷

  -۳۱رستاخیز خرداد –است. « تصمیمات الزم گرفته شده»برای برقراری آرامش درایران، 

 کند:ای که برای روزنامه تایمز ارسال داشت عنوان میپرویز راجی سفیر ایران در انگلستان در نامه ۲

گذارد و همزمان با آن کند و قانون را به اجرا میت ایستادگی میدر مقابل خشون« سرسختی کامل»دولت ایران با 

  -۳۱رستاخیز خرداد –ادامه خواهد داد. « دادن آزادیهای بیشتر سیاسی»همچنان به سیاست 

 کند.مردم اقدام می« نارضاییهای احتمالی»حزب رستاخیز عنوان نمود: ستاد حزب در تهران در رفع  ۴

 -۳۱رستاخیز خرداد – 

 مصاحبه مطبوعاتی داریوش همایون وزیر اطالعات و سخنگوی دولت: ۳

   -۳۱رستاخیز خرداد –مطالب خود را بگویند. « آزادانه»کند که دولت از همه عناصر میهن پرست دعوت می

 شاه و فرح به مشهد رفتند. شاه در سخنرانی خود در مشهد بیان داشت: ۱

 -۳۱رستاخیز خرداد –توانیم حفظ کنیم. مملکت می خود را با حفظ استقالل« دین و مقدسات»

  -۳۱رستاخیز خرداد –دین ما هم صدمه وارد آید. »ترسم به اگر خدای نخواسته استقالل مملکت متزلزل شود می

فرمانده ناوگان فرانسه اظهار نمود: قدرت دریایی ایران در ردیف بزرگترین نیروهای دریایی خلیج فارس و اقیانوس  ۱

 -۳۱رستاخیز خرداد –است. هند 

 خواهد شد.  ۲3ای وارد شود، ایران مملکت شهریور شاه در اجتماع کارگران در مشهد : اگر به انقالب خدشه 1

 -۳۱رستاخیز خرداد –

 جعفریان در یک گفت و شنود حزبی بیان کرد: 1

 -۳۱خرداد رستاخیز –دهد. انقالب ایران همه گونه آزادی سیاسی و اجتماعی به افراد می

 آموزگار در جمع مسئوالن سازمانهای اداری گفت : باید روشی اتخاذ کرد که مردم راضی باشند.  9

 -۳۱رستاخیز خرداد –

 خرداد: ۷۳سخنرانی امام در نجف به مناسبت سالگرد قیام  ۷3

شدنی است؟ خود این این چه وصفی است که در ایران است؟ این چه آزادی است که اعطا فرمودند؟ مگر آزادی اعطا 

 کلمه جرم است، کلمه اینکه آزادی را اعطا کردیم جرم است.

آزادی مال مردم است. قانون آزادی داده، خدا به مردم آزادی داده، اسالم آزادی داده، اعطا کردیم چه غلطی است؟ 

 بتوچه که اعطا بکنی؟ تو اصال چکاره هستی؟

مالحظه نکرده است؟ اینطوری که آقایان نوشته اند چهل و چند منطقه این آقای دروازه تمدن بزرگ، خود تهران را 

 خرداد را فراموش نخواهد کرد.    ۷۳است که در این مناطق، زاغه نشینها و چادر نشینها هستند. ملت ایران جنایات 

 خرداد را عزا و تعطیل عمومی اعالم کرد. ۷۳ای با صدور اعالمیه« جامعه روحانیت ایران» ۷3

 -۳۱رستاخیز خرداد –خوابگاههای کوی دانشگاه تهران شاهد تظاهرات دانشجویان بود.  ۷3

 ای گفت:شاه در مشهد طی مصاحبه ۷3

 شود.تا من، قوای مسلح و و طن پرستان هستیم، این مملکت تحویل خارجی نمی

بلکه  «اینها»م نه به سمت نتوانیم مملکت را حفظ کنیم، مملکت ما به یک سمت میرود، آنه« ما وطن پرستان»اگر 

 -۳۱رستاخیز خرداد –به سمت توده ایها. 

 -۳۱رستاخیز خرداد –هوشنگ انصاری از مقام هماهنگ کننده جناح سازنده حزب رستاخیز کناره گیری کرد.  ۷3

 -۳۱د رستاخیز خردا–و انضباط محفوظ خواهد ماند. « نظم»عاملی تهرانی قائم مقام حزب گفت : آزادی به قیمت  ۷۷
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 ای عنوان داشتند:طی صدور اعالمیه« بازرگانان و پیشه وران تهران» ۷۲

خواهد جامعه بازرگانان و پیشه وران بازار تهران از بازاریان شرافتمند که همواره در مبارزات ملی پیش قدم بوده اند می

 بمانند. های خود را به کلی تعطیل و در خانهها و حجرهمغازه -خرداد ۷۳-در این روز 

فروند جت حنگنده را از ایران  ۳۳سفارش ساختن « جنرال داینامیک»خبرگزاری، آسوشیتدپرس اعالم کرد: کمپانی  ۷۲

 -۳۱رستاخیز خرداد –دریافت کرد. 

، از سوی همه نیروها، بمناسبت اینروز تعطیل عمومی اعالم ۴۲خرداد سالروز قیام خونین سال  ۷۳با نزدیک شدن  ۷۵

 شد. 

های خود را خرداد به خیابانها بیایند و کسبه، مغازه ۷۳در روز « مخصوصا»آموزگار نخست وزیر از مردم خواست که  ۷۵

   -۳۱رستاخیز خرداد –بدون هراس باز کنند. 

 خرداد تظاهرات عظیمی برپا شد.  ۷۳در دانشگاههای سراسر ایران، به مناسبت  ۷۴

 پارس، دانسینگ ال چیکو و دانسینگ شب سرا به آتش کشیده شد.  در اهواز، کاباره میترا، کلوپ کیان ۷۴

  -۳۱بنقل از روزنامه رستاخیز خرداد –

  -۳۱رستاخیز خرداد –عبدالمجید مجیدی از رهبری جناح پیشرو حزب رستاخیز استعافا کرد.  ۷۴

 جعفریان در اجتماع حزبی شرق تهران گفت: ۷۴

  -۳۱رستاخیز خرداد –است نه نارضائی. شود ناخرسندی آنچه در ایران دیده می

 آیت اهلل قمی با صدور اعالمیه ای، مردم را دعوت به اعتصاب عمومی دراین روز نمود.   ۷۳

 ، در تمام شهرها و دانشگاههای کشور با برپایی تظاهرات ضد رژیم، ارج نهاده شد.۴۲خرداد  ۷۳ید شهدای  ۷۳

 بسر بردند.در این روز برخی شهرها در تعطیل عمومی 

 ای از سوی نهضت آزادی خطاب به کارمندان.انتشار اعالمیه ۷۳

 از انتشارات نهضت آمده است:« سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت»در توضیح این اعالمیه در جزوه 

ت یکه چند ماه بعد منتشر گردیده و خواسته شده بود که شرط موفق« کارمندان دولت حاال نوبت شماست»اعالمیه 

 انقالب و وظیفه کارکنان دولت، اعتصاب علیه دستگاه است.  

 ای انتشار داد:خرداد بیانیه ۷۳نهضت آزادی خارج از کشور، به مناسبت  ۷۳

خرداد، خلق به ستیزی نابرابر با دشمن برخاست. قیام از نظر نظامی سرکوب شد و شکست خورد، اما جنبش  ۷۳در 

 هرگز تسلیم نشد. 

 ای صادر کرد:درپی اعتصاب غذای خود، قطعنامه« سالمی دانشجویان در کالیفرنیاانجمن ا» ۷۳

ما با الهام گیری از رهنمودهای قائد زمان امام خمینی، مخالفت قاطع خود را با نظام شاهنشاهی که جز درد و رنج و 

 یم.دارشته است، اعالم میبیچارگی و استثمار و شیوع فساد و نابسامانی و بردگی و ضعف برای مردم ما ثمری ندا

 -۳۱رستاخیز خرداد –را درایران محکوم کرد. « اخاللگران»سفیر ایران در کویت، اقدامات  ۷۳

 داریوش همایون وزیر اطالعات گفت: ۷۳

  -۳۱رستاخیز خرداد –را جدی نگرفتند.  -خرداد ۷۳-مردم ایران شایعه سکوت دیروز 

ان سفیر ایران در پاکستان راهی این کشور شد و از ریاست ساواک برکنار ارتشبد نصیری جالد، رئیس ساواک، بعنو

  -۳۱مطبوعات خرداد –گردید. 

 یابند.می« استقالل»از سوی مسئولین اعالم گردید که وزارت علوم و آموزش عالی منحل شده و دانشگاهها  ۷۳

 -۳۱رستاخیز خرداد – 

 گفت:« رتو انقالب شاه و ملتگروه بررسی مسائل ایران در پ»شاه در دیدار با 
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 رخداد روز

 میهن پرستان باید هیاهو را تحمل کنند و بموقع جوابش را بدهند. ۷۱

ین گویم اها شده است، ولی میو حمله به بانک و شکستن شیشه« هیاهو»باعث « آزادیها»گوینند این می« عده ای»

 یعنی حداکثر آزادی در حدود قوانین ملت.  است که ما باید برای رسیدن به هدف بپردازیم،« قیمتی»

 -۳۱رستاخیز خرداد –

 پیام امام به مناسبت دومین اربعین شهدای قم: ۷۱

 باز هم برای چندمین بار باید در سوگ چهلم مقتولین قم و دیگر شهرها بنشینیم. ۲3

جاع ایران که با تمام وجود برای اکنون شاه در لبه پرتگاه واقع است، از یکطرف مواجه است با قدرت الیزال ملت ش

آزادی خود قیام کرده و تا برچیده شدن بساط ستمکاری او نخواهد نشست و از طرفی با انعکاس جرائمش در وسایل 

 تبلیغاتی دنیا، خوف آن دراد اربابان از او رو برگردانند. 

 همسایه بزرگ نقش مهمی در منطقه دارد. امیر بحرین در تهران با شاه مالقات کرد. وی گفت: ایران به عنوان یک  ۲۷

 -۳۱رستاخیز خرداد –

 -۳۱رستاخیز خرداد –یابد. همانطور که شاهنشاه فرمودند ادامه می« جریان آزادیها»همایون وزیر اطالعات گفت :  ۲۲

 :ر دادندشیخ علی تهرانی از سقز و صادق خلخالی از بانه، در سالگرد شهادت شریعتی، اعالمیه مشترکی انتشا ۲۴

شایسته و بایسته است، دانشمندان متعهد و دلسوز اسالم و مسلمانان، راه او را برگزینند و هدف او را تعقیب نمایند، 

نه آنکه در مقام فضل فروشی و خرده گیری از لغزشها و اشتباهات دیگران باشند و قوا و قوت خود را در این کار 

 فکن صرف نمایند.  بیهوده بلکه زیانبار و نفاق و اختالف ا

 راهپیمایی مردم بابل در بزرگداشت سالروز شهادت شریعتی، مورد حمله مزدوران قرار گرفت. ۲۴

  -۳۱رستاخیز خرداد –دهد. ناو جنگی تحویل ایران می 1اعالم شد که هلند،   ۲۴

 گیریم. می جعفریان قائم مقام حزب در یک نشست حزبی گفت: از چهره مخالفان رستاخیز پرده بر ۲۳

 -۳۱رستاخیز خرداد –

  -۳۱رستاخیز خرداد –است. « ثبات منطقه»دیوید اوئن وزیر خارجه انگلستان اظهار داشت: ثبات ایران،  ۲۳

به مناسبت سالگرد شهادت شریعتی معلم انقالب، مجلس بزرگداشتی در مسجد ارک تهران با حضور هزاران تن از  ۲1

 مردم برپا شد.

 استاد شریعتی، پدر دکتر. دکتر سامی سخنرانی کردند.در این مجلس، 

 در طول برپایی این مجلس، مسجد ارک در محاصره پلیس قرار داشت. 

 سناتور مژدهی، هماهنگ کننده جناح پیشرو حزب شد. وی گفت: ۲1

 -۳۱رستاخیز خرداد –مردم سوء استفاده کنند. « ناخشنودیهای کوچک»دهیم از به فرصت طلبان اجازه نمی

 سالروز شهادت معلم شهید انقالب شریعتی، دانشگاهها را به حرکتی نوین واداشت. 

در سالروز شهادت دکتر، در تهران و شهرستانها، مجالس عظیم و گسترده و انقالبی در یادبود وی برپا شد که هر یک  ۲9

 به تظاهرات قهرآمیز وسیعی مبدل گردید.

نزل استاد شریعتی در مشهد برپا گردید. در این مجلس، استاد شریعتی و مجلس بزرگداشت شهادت شریعتی، در م

 دکتر پیمان سخنرانی نمودند. 

 پس از اتمام این مجلس، مردم حاضر با مزدوران درگیر شدند. 

 اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا، به مناسبت سالگرد شهادت شریعتی انتشار داد: ۲9

عامل آگاهی در مرحله تدارک انقالب توحیدی جامعه، اهمیتی خاص میداد، در زمینه آگاهی شریعتی که بدرستی به 

 بخشیدن به مستضعفین جامعه، کاری خالق و حرکتی پربار بوجود آورد.

 ای منتشر کردند:در سالگرد شهادت او اعالمیه« دوستداران شریعتی»
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ی و شناسانیدن اسالم راستین و تشیع حرکت آفرین علوی را به عنوان یک ما راه دکتر علی شریعتی یعنی بازشناس ۲9

 کنیم.مسلمان مسئول با شمار بازگشت به قران دنبال می

 «.۳۱خرداد  ۳9شماره –بنقل از نشریه پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور »

 همایون وزیر اطالعات در جلسه هیئت وزیران گفت : ۲9

 -۳۱رستاخیز خرداد –گذرد.می« حزب رستاخیز»اسی دراین کشور از راه فعالیت سی

 نشریه امریکایی نیویورک تایمز نوشت: ۲9

 -۳۱رستاخیز خرداد –نیروی دریایی عراق با نیروهای دریایی ایران و عربستان در خلیج فارس همکاری خواهند کرد. 

 شهادت شریعتی برپا شد. در مسجد اعظم کرج، مجلس یادبودی در بزرگداشت سالگرد  ۵۷

 فرهاد صبا معاون دبیرکل حزب رستاخیز در اجتماع حزبی کرمانشاه عنوان کرد: ۵۷

 -۳۱رستاخیز خرداد – دموکراسی ایران باید در سایه حزب رستاخیز رشد کند.

 کرد.  سلطان قابوس پادشاه عمان، به پاس خدمات شاه در سرکوبی انقالبیون ظفار، از رژیم ایران حمایت ۵۷

 -۳۱رستاخیز خرداد –

  ای انتشار یافت:بیانیه« جنبش مسلمانان مبارز«: ازسوی ۳۱خرداد ماه 

کمال مطلوب امپریالیسم یک نوع حکومت لیبرال و آزادیخواه به معنای غربی آن است، که در آن، نظام سرمایه داری 

 وابسته و در خدمت آنان، استوار بماند. 

 :۴۲خرداد  ۷۳به مناسبت سالروز « جنبش مسلمانان ایران» : اعالمیه ۳۱خردادماه 

ع ای وسیامسال که مردم ایران تصمیم دارند خاطره این روز را در پانزدهمین سالگرد آن گرامی دارند، رژیم با توطئه

 ای قطعی برجنبش آزادیخواه وضد استبدادی مردم حق طلب ایران وارد سازد. قصد دارد ضربه

 نهضت آزادی. –اب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران به نقل از کت -

  صادر شد:« جنبش مسلمانان ایران»: بیانیه ماهانه ۳۱خرداد ماه 

تردید نیست که توسعه جنبش آزادیبخش مردم و اوجگیری مبارزه علیه رژیم شاه در یکسال اخیر به عوامل چندی 

ی عینی یعنی تشدید مشکالت اقتصادی و ظلم و ستم بستگی داشته است که عمده آنها عبارتند از رشد ضرورتها

بیحد نسبت به مردم، استمرار مقاومت و مبارزه نیروهای پیشرو جامعه، رشد آگاهی مردم در پرتو اعتالی فرهنگ 

انقالبی اسالمی، رشد و توسعه کمی و کیفی نیروهای پیشگام و انقالبی مسلمان و باالخره بروز شکاف و تضاد در 

 اه و اربابهای استعمارگر او.سیاستهای ش

 نهضت آزادی.  -به نقل از کتاب صحفاتی از تاریخ معاصر ایران -

  جمعی از نویسندگان و روشنفکران و موسسه حسینیه ارشاد با صدور اطالعیه ای، مجلس سالگرد  -۳۱خرداد ماه

 شریعتی در مسجد ارک تهران را اعالم داشتند.

 نهضت آزادی. –تاریخ معارصر ایران به نقل از کتاب صفحاتی از  -

  ای انتشار داد:به مناسبت قیام خونین خرداد بیانیه« سازمان چریکهای فدایی خلق ایران: »۳۱خرداد ماه 

هزار شهید در واقع قربانیانی  ۷۳توسط شاه خائن در آستانه انقالب قالبی او صورت گرفت،  ۴۲قتل عام توده در خرداد 

 خواست راه را برای ورود اربابان امریکایی و اسرائیلی خود باز نماید. بدان وسیله می بودند که شاه جالد

  ای منتشر کردند:در ترکیه، اعالمیه« دانشجویان ایرانی طرفدار جنبش مسلحانه پیشتاز: »۳۱خرداد ماه 

 د را با هدف دامن زدن بهتشکیالتی خو –امروز جنبش دانشجویان ایرانی در ترکیه، قدمهایی اول استحکام سیاسی 

 ای قاطع و گسترده بر علیه رژیم دیکتاتوری فاشیستی وابسته به امپریالیسم شاه و امپریالیسم بر میدارند.مبارزه

  خارج از کشور عنوان میدارد: –نشریه کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی « آذر ۷۳: »۳۱خرداد ماه 

وز از یکسو به علت تضادهای شکننده داخلی خود، و از سوی دیگر، تحت فشار جنبش سرمایه داری وابسته ایران، امر

 شود. های تحت ستم به سرعت به سراشیب سقوط محتوم خود نزدیک میانقالبی مسلحانه و مبارزات توده
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 «5511رخدادهای تیر ماه 

 رخداد روز

 جریش، سالگرد شهادت معلم را گرامی داشتند.با برپایی مجلسی در مسجد اعظم ت« شاگردان دکتر شریعتی» ۷

 -۳۱رستاخیز تیر -»در مجلس شورا، نمایندگان ضد مردمی به حرکت مردم مسلمان شدیدا حمله کردند.  ۷

 شاه در اجالس انجمن روسای دانشگاههای جهان که در تهران ترتیب یافته بود بیان کرد: ۷

 -۳۱رستاخیز تیر -و واقعی برگزار کنند.  مجلس و حزب رستاخیز باید یک دموکراسی مسئول

 آموزگار نخست وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز در جمع دانش آموزان حزبی گفت: ۴

 -۳۱رستاخیز تیر -رستاخیز بیدی نیست که از این بادها بلرزد. 

 «:السیاسه»آموزگار در مصاحبه با روزنامه  ۴

 «یان یافته است.برای همیشه پا»آشوبهایی که در ایران روی داد، 

 -۳۱رستاخیز تیر -مسئولیت امنیت خلیج به عهده همه کشورهای منطقه است. 

 -۳۱رستاخیز تیر -رئیس ستاد وزارت دفاع انگلستان، در تهران بدیدار شاه رفت.  ۳

 -۳۱رستاخیز تیر -تظاهرات دانشجویان ایرانی در شهر شیکاگو امریکا، منجر به زد و خورد با پلیس گردید.  ۱

 -۳۱رستاخیز تیر -کنند. در مجلس شورا گفته شد مردم ایران سنگر حزب رستاخیز را رها نمی 1

 کند.می« تحمل»همایون وزیر اطالعات گفت : دولت گروههای مخالف را در خارج از حزب رستاخیز،  1

 -۳۱رستاخیز تیر - 

 نویسد:لوموند دیپلماتیک مجله فرانسوی می 9

 از بودجه کنونی ایران است. %۵3یکا بیش از خرید سالح از امر

 -۳۱رستاخیز تیر -امیرقاسم معینی هماهنگ کننده جناح سازنده حزب رستاخیز شد.  ۷3

 شیخ علی تهرانی به هنگام اقامه نماز در حسینیه شیعیان شهر سقر محل تبعید وی، بازداشت شد. ۷۷

 «:حج»و امام زمان « ع»لد امام حسین پیام امام در خصوص تحریم برپائی جشن در روز تو ۷۲

کرارا از ایران نظر اینجانب را در باره مراسمی که به عنوان جشنهای سوم و پانزدهم شیعیان برپا میشد خواسته اند. 

مع االسف رژیم منحط برای مسلمین عیدی نگذاشته است. دست شاه ناموف به خون ملت ایران فرو رفته و در حال 

 سوگ عزیزان خود نشسته. حاضر ملت عزیز در

 چگونه ممکن است کسی نظر دهد که جشن بگیرند و شادمانی کنند؟

 شادمانی بر اجساد بخون خفته فزندان اسالم؟... چطور ممکن است چراغانی کنیم.

 در توضیح جنایات اخیر رژیم در اصفهان منتشر گردید.« جوانان مسلمان اصفهان»ای به امضاء اعالمیه ۷۳

 -۳۱رستاخیز تیر -انس اسالمی در پاکستان، با حضور ایران گشایش یافت. کنفر ۷۳

 -۳۱رستاخیز تیر -یک فضای سالم است. « فضای باز سیاسی»فرح در مشهد گفت :  ۷۳

 -۳۱رستاخیز تیر -دبیر کل پیمان مرکزی سنتو وارد تهران شد.  ۷۱

 روزنامه رستاخیز نوشت: ۷9

 درسراسر کشور برگزار شد.« شکوه بسیار» با« جشن میالد امام سوم شیعان»

 جشن مفصلی ترتیب داد که در سالهای قبل سابقه نداشت. « ع»دربار شاهنشاهی نیز به مناسبت تولد امام حسین 
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 -۳۱رستاخیز تیر -آموزگار، قانون تظاهرات نیز باید به موازات فضای باز سیاسی تهیه شود.  ۷9

 -۳۱رستاخیز تیر -ازتصمیم دولت مبتنی بر گذراندن الیحه تظاهرات و اجتماعات حمایت کرد. جناح سازنده حزب  ۲۴

 ای جشنهای ماه شعبان را تحریم کردند.با صدور اعالمیه« روحانیون تهران» ۲۳

ا و هنمایندگان رستاخیزی رژیم در مجلس شورا، همچون بنی احمد و پزشکپور با شتاب گرفتن جنبش انقالبی توده ۲۳

روند سریع حوادث، با فرصت طلبی هر چه تمامتر، وجهه مخالف بخود گرفته و درصدد برآمدند تا با بهره گیری از جو 

 -با استفاده از گزارش جلسات مجلس در مطبوعات –موجود، جایگاهی برای خود فراهم نمایند. 

 مژدهی هماهنگ کننده جناح پیشرو حزب گفت:  ۲۳

  -۳۱رستاخیز تیر -م برای جناح پیشرو قابل تحمل نیست. مرد« نارضایی خموشانه»

 جناح سازنده حزب عنوان کرد: ۲۱

 -۳۱رستاخیز تیر -افکار عمومی شود. « انحراف»نباید صحنه نمایشهای زودگذر و وسیله « فضای باز سیاسی»

 گردد.دگاه محاکمه میمطبوعات اعالم کردند هژبر یزدانی سوپر سرمایه دار به جرم عدم تمکین از رای دا ۲۱

ای که به ژاندارمری رفسنجان نوشت، کشتار مردم رفسنجان را توسط این نهاد ضد خلقی آیت اله صدوقی در نامه ۲1

 محکوم کرد.

 ای انتشار داد. بیانیه ۷۵۵۷تیر  ۵3، در بزرگداشت قیام «انجمن اسالمی دانشجویان در پاریس» ۵3

کشته شد. وی در زمان حیات نقش فعالی در تبلیغات سوء علیه شریعتی ایفا میکرد شیخ احمد کافی طی یک تصادف  ۵3

 گردید.محسوب می« شریعتی ستیزان»و از جمله عناصر عمده جریان 

 -۳1وزارت ارشاد  –تقویم انقالب اسالمی –از سخنرانی مهدی بازرگان در تهران جلوگیری شد.  ۵3

 -۳۱مطبوعات تیر –ور دیپلماتها پیوست. ایران به کنوانسیون جلوگیری از تر ۵3

  انتشار یافت:« جنبش مسلمانان مبارز»: بیانیه ۳۱تیرماه 

دو گیرنبنی احمدها و پزشکپورها که در دامن رستاخیز فرمایشی نشو و نما کردند، اکنون قیافه مخالف بخود می

 صورتک آزادی خواهی و مردم خواهی بر چهره میزنند.

سالمی در حال حاضر بیتشر از هر موقع بکار بنیادی به سازماندهی و تشکل و به آگاهی و جنبش آزادی بخش ا

 هوشیاری نیازمند است.  

  ای منتشر ساختند:اعالمیه« دانشجویان دانشگاه اصفهان: »۳۱تیرماه 

کت بازداشتن و ها و با تالشی دائمی درصدد خاموش کردن و از حرآگاهیم که دشمنان ما با هوشیارانه ترین نقشه

 انهدام ما هستند.

  ۲1ای عنوان نمود: جمعیت مسلم آزاد که با صدور بیانیه« جمعیت مسلم آزاد»: شیخ مصطفی رهنما بانی ۳۱تیرماه 

 داند که در باره احقاق حقوق مردم ایران بکوشد.سال و یکماه از تاسیس آن گذشته، وظیفه اسالمی خود می

  خبرگزاریهای داخلی و خارجی در مصاحبه «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» : در پی دعوت۳۱تیرماه ،

 مطبوعاتی این جمعیت شرکت کردند.

 در این مصاحبه، مهندس بازرگان از بانیان این جمعیت، شواهدی ارائه نمود که شکنجه زندانیان در ایران ادامه دارد.

  در دهمین نشست ساالنه خود، پیامی خطاب به دانشجویان « ریکا و کاناداانجمن اسالمی دانشجویان ام: »۳۱تیرماه

 مسلمان دانشگاههای ایران ارسال داشت:

روی آوردن طبقه جوان و روشنفکر ما به قران کریم و منابع اسالمی، نشانگر این واقعیت است که نسل جوان ما اسالم 

 رابه عنوان تنها مکتب نجات بخش خود برگزید. 

 کند:عنوان می -۳۲شماره  -« حزب دموکرات کردستان ایران»ارگان کمیته مرکزی « کوردوستان»: نشریه ۳۱اه تیرم 

های خلق در میدان مبارزه، عمال با اتحاد و یکپارچگی علیه رژیم شاه دست به مبارزه در بسیاری از نقاط ایران، توده

 زده اند.
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 رخداد روز

  اسیون جهانی دانشجویان، در یادبود حمید اشرف از اعضای سازمان چریکهای فدایی : هیئت دبیران کنفدر۳۱تیرماه

 ای انتشار داد.خلق ایران، بیانیه

  نویسد:می« اتحادیه کمونیستهای ایران»ارگان « حقیقت»: نشریه ۳۱تیرماه 

 باز گردید.« راسیافراط در دموک»پس از اطمینان یافتن باند شاه از حمایت کارتر، دست رژیم برای جبران 

  دارد:ارگان دفاعی کنفدراسیون جهانی دانشجویان عنوان می« پیمان»: نشریه ۳۱تیرماه 

ای در جهت نفی موجودیت های مردم با تداوم بی سابقهدر کنار ترور فاشیستی شاه، در شرایطی که مبارزات توده

لیان است، غده چرکین رفرمیست پس از سالها سکوت ارتجاع طبقاتی حاکم و طرد کامل امپریالیسم از میهنمان در غ

 و نظاره سرباز نمود. 
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 «5511رخدادهای مرداد ماه 

 رخداد روز

 ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.در هجوم مزدوران به مدرسه نواب مشهد، طلبه ۷

 -۳۱مطبوعات مرداد –آیت اهلل مرعشی نجفی در مجلس ختم کافی در قم شرکت کرد.  ۷

 -۳۱مطبوعات مرداد –با ترمیم کابینه آموزگار، شیخ االسالم زاده وزیر بهداری کنار گذاشته شد.  ۷

 ای به علماء، جنایات رژیم را محکوم کرد.شیخ علی تهرانی طی نامه ۲

 ای به آیت اهلل صدوقی، وقایع اخیر ایران را محکوم کرد. آیت اهلل طاهری با ارسال نامه ۲

 ای در مشهد، رژیم وابسته را مورد امن قرار دادند.با صدور اعالمیه« و دوشیزگان مسلمان خراسانبانوان » ۲

 -۳۱مطبوعات مرداد –در شهر مشهد به هنگام تشیع جنازه کافی، تظاهرات خونینی صورت گرفت.  ۲

 رئیس دانشگاه آذربایجان تبریز گفت: ۲

 -۳۱رستاخیز مرداد –شوند. ارد از دانشگاه تبریز خارج میدرصورت تعهد دانشجویان برای حفظ نظم، افراد گ

به عنوان  -مرداد ۵-در شهر قم صادر گردید، همین روز « اهالی شهرستان مذهبی قم»ای که به امضاء در اعالمیه ۵

 گرامیداشت شهدای وقایع اخیر، تعطیل عمومی اعالم شد.

 :پیام تشکر امام از ملت ایران بخاطر تحریم جشنها ۳

اینجانب از عموم ملت شریف ایران متشکرم که با همبستگی و وحدت کلمه در سوم و پانزدهم شعبان یکمرتبه دیگر 

 تواند مقابله کند.بر رژیم منحط ثابت کرد که با اراده ملت نمی

ین است و ا اخیرا دولت نغمه ناموزونی را براه انداخته است مبنی بر آزادی انتخابات، درصورتیکه وقت آن سال دیگر

نغمه قبل از ماه مبارک رمضان برای انحراف اذهان از مسیر اصلی حرکت است، که خوف افشاء هر چه بیشتر جنایات 

 رژیم دراین ماه در مساجد و مجامع اسالمی میرود. 

یاسی خود س، علی امینی دالل معروف امپریالیسم پس از انزوای طوالنی، فعالیت «فضای باز سیاسی»با بهره گیری از  ۳

 را اعالم کرد. امینی عنوان داشت:

 -۳۱مطبوعات مرداد –باید با ایجاد وحدت یک اتحاد ملی بوجود آورد که ضامن بسط و حفظ آزادی باشد. 

 -۳۱مطبوعات مرداد –ملک حسین پادشاه اردن وارد ایران گردید و برای مذاکره با شاه راهی نوشهر شد.  ۳

  -۳1تقویم ارشاد  –شهرستان مختلف، در سراسر کشور تظاهرات ضد رژیم براه افتاد. به مناسبت اربعین شهدای  ۳

 -۳۱رستاخیز مرداد –حسنی مبارک معاون سادات به تهران آمد و سپس جهت مذاکره با شاه، عازم نوشهر شد.  ۳

 -۳۱ز مرداد رستاخی–سفیر آمریکا در بحرین گفت : ایران و عربستان باید امنیت خلیج را حفظ کنند.  ۳

 -با استفاده از گزارش مطبوعات –در تهران و شهرستانها تظاهرات بر علیه رژیم ادامه داشت  ۱

 وابسته به حزب توده ایران عنوان نمود:« نوید»نشریه  ۱

 یابد.رژیم درنده و ضد خلقی شاه باز هم بقای خودرا در ریختن خون فرزندان خلق می

تاخیز رس–میشود. « بزرگترین شرکت صنعتی جهان»ایی گفت : شرکت ملی نفت ایران انصاری وزیر اقتصاد و دار 9

 -۳۱مرداد 

 تظاهرات مردم اصفهان توسط رژیم به خون کشیده شد. ۷۴
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 رخداد روز

ای خواستار آزادی جمعی از نویسندگان و هنرمندان که در زندان به سر میبرند طی اعالمیه« کانون نویسندگان ایران» ۷۴

 -۳1تقویم ارشاد –شد. 

 مرداد سالروز مشروطیت، پیامی صادر نمود، وی در مورد انتخابات آینده مجلسین و شوراها گفت: ۷۴شاه به مناسبت  ۷۴

چقدر « طرفداران بردان ایران به سوی تمدن بزرگ»انتخابات صد درصد آزاد خواهد بود، آنوقت همه خواهند دید که 

 است و دیگران چقدر.

   -۳۱مطبوعات مرداد –ت آزاد است اما بدون اسلحه و سد معبر و با اجازه قبلی. اجتماعا

 بیانیه جناح پیشرو حزب رستاخیز به مناسبت سالروز مشروطیت: ۷۴

 برخوردار شویم. « قانون اساسی است»که در « آزادیهای فردی و جمعی»دهه هنوز هم نتوانسته ایم از  ۱پس از 

 -۳۱رستاخیز مرداد –

 شریف امامی رئیس مجلس سنا گفت : ۷۴

 -۳۱رستاخیز مرداد –فرصتی است برای بیان عقاید. « فضای باز سیاسی تازه»

 پیام امام در خصوص فجایع رژیم در اصفهان: ۷۳

 نمایم.فاجعه اخیر اصفهان را به عموم اهالی محترم تسلیت عرض می

 ظلم و انقراض دودمان پهلوی ادامه دارد. امروز شعار مرگ بر شاه ملی شده و تا برچیده شدن دستگاه

 با آغاز ماه مبارک رمضان، حرکت اسالمی مردم عمق و شتاب نوینی گرفت. ۷۳

ها در مساجد و مجالس، حیات جدید سیاسی خلق را بیانگر تظاهرات شبانه، پخش اعالمیه و نوار، برپایی سخنرانی

 بود.

 ماه زندان محکوم شدند. ۵ل نظام به تن به جرم اخال ۷۵مطبوعات اعالم کردند:  ۷۳

 ای عنوان داشت:آموزگار طی مصاحبه ۷۳

 -۳۱رستاخیز مرداد –توانند در انتخابات شرکت کنند. مخالفین می

 -۳1تقویم وزارت ارشاد –در اصفهان و ارسنجان تظاهرات وسیعی برپا بود.  ۷9

 ت:نهضت آزادی خارج از کشور، پیامی برای امام ارسال داش ۷9

پیش کشیدن قانون اساسی، انتخابات آزاد، آزادی قلم و بیان و سایر مسائل عارضی و سطحی و جزئی تنها بعد از 

 سرنگونی شاه و روی کار آمدن نیروهای اصیل اسالمی میسر خواهد شد.

 را فراهم کرد.« انتخابات آزاد»مطبوعات: دولت مقدمات  ۷9

مدتها قبل، پیگیرانه ادامه داشت در این روز به حادترین، قهرآمیزترین و انقالبی تظاهرات مردم مبارز اصفهان که از  ۲3

 ترین چهره خود رسید.

در بیستم مرداد ماه مردم اصفهان با تظاهرات عظیم و وسیع، به نهادهای فساد رژیم همچون سینماها، بانکها، هتل 

 کشیدند.شاه عباس و غیره حمله کردند و برخی از این اماکن را به آتش 

ها با قطع درختان در های قهرمان و مزدوران خونخوار رخ داد، اصفهانیدر درگیری شدید و وسیعی که میان توده

نمودند که این حرکت در نوع خود از تازگی خیابانها، جهت جلوگیری از حرکت خودروهای دشمن، سد معبر می

 برخوردار بود.

ی بسیار بر جا نهاد، برای نخستین بار در سالهای اخیر، رژیم را متوسل به زد و خوردهای دامنه دار اصفهان که شهدائ

نمود و حرکت قهرآمیز مردم، در حقیقت زمینه مناسبی برای بروز ماهیت اصلی رژیم « حکومت نظامی»برقراری 

  -با استفاده از گزارش وقایع در مطبوعات–استبداد فراهم کرد. 

قزوین نیز منقلب گردید و دست رژیم در اینجا نیز از خون خلق ستمدیده رنگین  در پی اصفهان، شهرهای شیراز و ۲3

 ای صادر کرد:تر شد، بدنبال کشتار در شیراز، آیت اهلل بهاءالدین محالتی، اعالمیه

 بار دیگر رژیم سفاک ایران درشهر مذهبی شیراز، دست به جنایات دیگری زد.  
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 رخداد روز

صبح ممنوع  ۳شب تا  1ازسوی رژیم ضد خلقی در اصفهان، عبور و مرور مردم از ساعت « میحکومت نظا»با برقراری  ۲3

اعالم شد، فارغ از آنکه این جبر، بهترین وسیله تحریک انقالبی، در رویارویی با مزدوران چکمه پوش حکومت نظامی 

  -۳۱با استفاده از گزارش مطبوعات مرداد  -بود. 

 -۳۱مطبوعات مرداد –و قسی القلب ارتش شاه، فرماندار نظامی اصفهان شد.  ناجی از فرماندهان مزدور ۲3

 -۳۱رستاخیز مرداد –جلوی آشوب را خواهد گرفت. « با قدرت »دولت اعالم کرد : دولت  ۲3

  -۳1تقویم ارشاد –کارگر چیت سازی بهشهر دست به اعتصاب زدند.  ۷۱33بیش از  ۲3

 «گرفت بدین علت در خاتمه اخبار اینروز اخبار بخش اول یا مجموعه انقالب جای می باید درتوضیح: این خبر که می

 «گنجانده شد، تا رویدادهای اصفهان بترتیب در پشت سر هم جای گیرد.

مردم شیراز با برپایی تظاهرات خصمانه و حمله به نهادهای سیستم، مغضوب مزدوران ضد خلق قرار گرفتند. شیراز  ۲۷

 را به حرکت سازش ناپذیر مردم تقدیم داشت. هم شهدایی چند

 برگبار بستند.« مسجد نو»ماموران، در فجیع ترین شکل، مردم شیراز را در 

 با صدور اعالمیه ای، تعطیل و عزای عمومی اعالم نمودند. « علمای شیراز » ۲۷

 ن شهر افشاء گردید.انتشار یافت، جنایات رژیم درای« مسلمانان شیراز»ای که از سوی در اعالمیه ۲۷

 در اکثر شهرهای کشور، تظاهرات ضد رژیم برپا شده و فجایع اصفهان و شیراز محکوم گردید. ۲۷

  -۳۱مطبوعات مرداد –در شهر تبریز، حرکت اعتراضی وسیعی در دانشگاه صورت گرفت.  ۲۷

 صفهان:به مناسبت برقراری حکومت نظامی در ا« جنبش مسلمان مبارز»انتشار بیانیه  ۲۷

. های سیاسی استعمار استاعالم حکومت نظامی و قتل و کشتار مردم، نشانه شکست کامل رژیم در پیشبرد توطئه

 سازد.این قتل عامها کمکی به حفظ رژیم پوسیده نخواهد کرد بلکه آتش شورش خلق را تیزتر می

 -۳۱مطبوعات مرداد –عالم شد. در پی اصفهان، در نجف آباد، همایونشهر و شهرضا نیز حکومت نظامی ا ۲۷

 -۳۱مطبوعات مرداد –تن اعالم کرد. «۵33»رژیم عوام فریب تعداد تظاهر کنندگان اصفهان را  ۲۷

 مطبوعات مزدور رژیم نوشتند: تظاهرات اصفهان را مارکسیستها در کنترل گرفتند. ۲۷

 -۳۱اطالعات مرداد –فرودگاه اصفهان بسته شد.  ۲۷

 مناسبت فجایع اصفهان و شیراز:پیام امام به  ۲۲

های عام مکرر در شهرهای مذهبی اصفهان وشیراز و... نمونه دیگری است از گزارشات رسیده از ایران مبنی بر قتل

 جنایات بی حد شاه.

 ملت باید بداند که آزادی خواهان جهانی به آسانی به آزادی دست نیافتند.

دون مجوز قانونی در زیر چکمه خونخواران شاه از اجتماعات دینی اکنون اهالی اصفهان به اسم حکومت نظامی ب

 ممنوعند و حق اظهار حق ندارند و از آزادی اعطائی برخوردارند. 

ها در تهران، با بمب منفجر گردید و از اماکن فساد در تهران و از مراکز خوشگذرانی امریکایی« خوانساالر»رستوران  ۲۲

 این محل بودند، کشته و زخمی شدند.تعداد بسیاری ازآنان که در 

 خود، مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت. ۷در همین روز با انتشار اعالمیه نظامی شماره « گروه توحیدی صف»

یک واحد از گروه توحیدی صف توسط بمبی که در رستوران خوانساالر محل  ۳۱مرداد  ۲۲شرعی  ۲۷ساعت 

از امریکاییان غارتگر رذل پست بود، کار گذاشتند، این عیاشخانه را منفجر شرابخواری و عیش و نوش عده کثیری 

 نفر از نفرات خصم کشته و زخمی شدند.  ۱3کردند و همگی سالم به پایگاه بازگشتند. در این عملیات 

  -۳۱مطبوعات مرداد –با حاد شدن حرکت دانشجویان تبریز، کنترل دانشگاه تبریز بدست گارد افتاد.  ۲۲

 جی فرماندار نظامی اصفهان طی یک سخنرانی در بازار اصفهان گفت:نا

   -۳۱اطالعات مرداد –باشند. « گروه مارکسیستهای اسالمی»کنم آشوبگران از فکر می
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 آیت اهلل گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری بیانیه مشترکی صادر کردند: ۲۵
های قانونی آنان حق طلبانه ملت ایران در راه کسب آزادیهای مشروع و خواسته با وجودی که مدت مدیدی از مبارزات

 گذرد، هیئت حاکمه کوچکترین ترتیب اثری نداده.می

 -۳۱مطبوعات مرداد –به نیروهای نظامی ایران در سراسر کشور آماده باش داده شد.  ۲۵

 د.شونمطبوعات: محرکین حادثه اصفهان تسلیم دادگاه نظامی می ۲۵
 هژبر یزدانی سوپر سرمایه دار معروف، در پی رفرم جدید رژیم، توسط دادگستری بازداشت شد.

 «۳۱بنقل از روزنامه اطالعات مرداد »محافظ شخصی و نیم میلیون تومان پول و طال به دادسرا رفت. « ۲۳»هژبر با 

 عضو کمیسیون مالی مجلس شورای ملی اظهار کرد:« ژان مارت» ۲۴
 میلیارد فرانک است. ۷3تا  ۳که فرانسه از سوقط شاه متحمل میشود  مبلغ ضرری

ای از مردم شهید و مجروح شدند. در این حمله از گاز اشک آور در حمله دژخیمان به مسجد لرزاده در تهران، عده
 نیز استفاده شد.

 این شهر توضیح داده شد. منتشر گردید، جنایات مزدوران در« مردم مسلمان شیراز»ای که به امضاء در اعالمیه
  -۳۱مطبوعات مرداد –را اعالم کرد. « ترفیع کارمندان و معلمان»دولت مقررات جدید 

  -۳۱با استفاده از گزارشات رستاخیز مرداد  –رژیم در برخی شهرها تظاهرات ساختگی براه انداخت  ۲۴

 -۳۱مطبوعات مرداد –ویان خودبخود اخراجند. رئیس دانشگاه تبریز گفت: با انحالل ترم دانشگاه تبریز، دانشج ۲۴

 مزدوران در مشهد به اجتماع مردم حمله کردند. ۲۳

 -۳۱رستاخیز مرداد –«. شودتأمین می»در دوران بازنشستگی « مسکن کارگران»شاه گفت :  ۲۳

راز و جشن فرهنگی در سازمان جشن هنر اعالم کرد که به علت وقایع اخیر شیراز و اصفهان، امسال جشن هنر در شی ۲۳
 -۳۱مطبوعات مرداد –شود. اصفهان برگزار نمی

اجتماع مردم تهران در مساجد امام حسین، لرزاده و آذربایجانیها مورد پوزش ماموران قرار گرفت، در این حمله  ۲۳
 فرشهای مساجد به خون مردم آغشته شد.

 و خواستار قاطعیت آنان در اتخاذ مواضع علیه رژیم شد:  ای نوشتهبه مراجع قم نامه« پویای توحید»گروهی بنام  ۲۳
رسد که مومنین فداکار و جانباز چنانکه باید و شاید از طرف شما که بر مسند حضرت ختمی متاسفانه چنین بنظر می

 شوند. مرتبت)ص( تکیه زده اید تایید و حمایت و رهبری نمی

  -۳۱رستاخیز مرداد –اشغال کردند.  دانشجویان ایرانی، سفارت ایران در بلژیک را ۲۳

 باشد. «آنقدر گران»پردازیم قیمتی که برای آزادی می« من فکر نمیکردم»مصاحبه مطبوعاتی شاه در کاخ سعد آباد: ۲۳
 دهیم.را نمی ۵۲من و میهن پرستان و قوای مسلح اجازه تجدید وقایع سال 

 رستاخیز دیگر یک حزب انحصاری نیست.
از برخورداری از هر نوع مشارکت و توصیه در دستگاههای عمومی و خصوصی »حبه، وابستگان خود را شاه در این مصا

 -۳۱کیهان مرداد -« برحذر داشت.

 ای صادر نمود:آیت اهلل روح اهلل خاتمی به مناسبت کشتار اردکان یزد، اعالمیه ۲۱
تواند اراده مردم مذهبی ایران را در مبارزه بخاطر نمی داند که با اینگونه فشار و بگلوله بستن مردمآیا رژیم ایران نمی

 هدف و عقیده خود متزلزل کند؟

 ای صادر کرد.در تایید ادامه مبارزه با دستگاه سلطنتی پهلوی، اعالمیه« اتحادیه زندانیان عادی» ۲۱

 ای عنوان داشت:ناجی فرماندار نظامی اصفهان با صدور اعالمیه ۲۱
فهان ضمن آگهی مراتب به عموم، از همشهریان عزیز انتظار دارد با رعایت مقررات حکومت فرمانداری نظامی اص

 -۳۱مطبوعات مرداد  –شرکت نمایند. « مرداد ۲1مراسم شکوهمند قیام ملی »نظامی، با آرامش و متانت در 

 ده زنده سوختند. تن از مردم بیگناه آبادان به هنگام تماشای فیلم گوزنها در سینما رکس، زن ۱33حدود  ۲1
 -۳۱کیهان مردادم –به هنگام آتش سوزی، کلیه دربهای سینما از بیرون قفل شده بود. 
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های فرمایشی در شهرهای مرداد سالروز کودتای امریکا علیه حکومت ملی دکتر مصدق، رژیم رژه ۲1به مناسبت  ۲1

 -۳۱مطبوعات مرداد  –مختلف برپا کرد. 

 -۳۱مطبوعات مرداد  –مرداد: این روز، روز تجدید بنای ایران بود.  ۲1ه مناسبت پیام شاه ب ۲1

 مرداد: ۲1پیام آموزگار در روز  ۲1

امکان یکسان برای همه قشرهای جامعه در راه سازندگی و »حزب رستاخیز ملت ایران اکنون پاسدار فضایی است که 

 -۳۱مطبوعات مرداد  –خالقیت فراهم آورده است. 

 :۵۲مرداد  ۲1پیام ارتشبد ازهااری رئیس ستاد به مناسبت سالروز کودتای امریکائی  ۲1

برعلیه هرج و مرج، آشوب طلبی و دخالت بیگانگان درسرنوشت »مرداد سالروز قیام مردم دلیر و آزاده ایران  ۲1روز 

  -۳۱مطبوعات مرداد  –و مقدرات این سرزمین است.

با استفاده از  –ان به آتش سوزی سینما، به تظاهرات عظیم و خشمگینانه مبدل شد. اعتراض پر از قهر مردم آباد ۲9

 -گزارش مطبوعات

 از سخنرانی مهندس بازرگان در کانون توحید در تهران جلوگیری شد. ۲9

 -۳۱مطبوعات مرداد  –در برابر خشم مردم، پلیس آبادان به حال آماده باش درآمد.  ۲9

 -۳۱مطبوعات مرداد  –سینما رکس اظهار تاسف کردند.  شاه و فرح از واقعه ۲9

 -۳۱مطبوعات مرداد  –آموزگار در پی واقعه آبادان گفت: باید افراد ویرانگر و فریبکار را از میان خود دور کنیم.  ۲9

 -۳۱مطبوعات مرداد  –در مجلس، استقرار یکماهه حکومت نظامی در اصفهان تصویب شد.  ۲9

 -۳۱مطبوعات مرداد  –احمد، نمایندگان رستاخیزی در مجلس علیه دولت موضع گرفتند.  پزشکپور و بنی ۲9

 امام برای نهضت آزادی خارج از کشور پیامی ارسال داشت: ۵3

 امروز سستی و سردی و سرگرم شدن به مسائل جزیی انتحار است، انتحار فضاحت بار. 

 -۳۱مطبوعات مرداد  –تاد. آیت اهلل شریعتمداری هیئت تحقیق به آبادان فرس ۵3

 آیت اهلل صدوقی با انتشار اعالمیه ای، واقعه آبادان را محکوم کرد :  ۵3

ای بدست آورد تا با ادامه یورشهای وحشیانه خود علیه خواهد بهانهملت خوب میداند که رژیم با ایجاد این فاجعه می

حاضر نیست حتی یک درخت یک گیاه یگ حیوان در مردم مسلمان مبارزایران نهضت اصیل و ملی و روحانی را که 

 مسر آن دستخوش نابودی گردد، قلع و قمع کند. 

 همایون وزیر اطالعات گفت: ۵3

 -۳۱مطبوعات مرداد  –همه گروههای چپ ور است باید موضع خود را در قبال واقعه آبادان روشن کنند. 

 پیام امام به مناسبت جنایت فجیع آبادان: ۵۷

بر بسیار فجیع به آتش کشیدن چند صد نفر هموطنان ما با آن وضع حساب شده، موجب تاثیر و تاسف دریافت خ

 شدید گردید. 

هزاران نفر درآبادان دست به تظاهرات قهرآمیز زده و به بانکها و سایر اماکن حمله کردند. در این تظاهرات، مردم به  ۵۷

 -۳۱گزارش مطبوعات شهریور با استفاده از  –سختی با ماموران درگیر شدند. 

 -۳۱با استفاده از گزارش مطبوعات شهریور -مجلس ختم چند هزار نفری در آبادان بپا گردید.  ۵۷

 -۳۱با استفاده از گزارش مطبوعات شهریور  –تن شهید شد.  ۷در تظاهرات مردم نهاوند،  ۵۷

 تشر شد:بیانیه نهضت آزادی خارج از کشور به مناسبت واقعه آبادان من ۵۷

 نیروهای انقالبی مسلمان هرگز سابقه نداشته است که بدون توجه به تلفات مردم، دست به عمل انقالبی زدند.

 گفت: ۲شاه در مصاحبه با تلویزیون کانال  ۵۷

نیازش به  %۱3که بین ایران و اروپا وجود دارد بیش از « وابستگی ای»تغییر کند با توجه به « نظم حاکم ایران»اگر 

 خواهید مرد. « حتی یک فشنگ»شما بدون  %۳3و آمریکا در  %93نرژِی و ژاپن در ا
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 رئیس شهربانی آبادان اظهار نمود: ۵۷
هتسند که از « کمونیستها»متهمین واقعه جزء گروههای مارکسیست اسالمی هستند و خوب میدانیم دشمنان ما 

 کنند.احساسات مذهبی مردم بهره برداری می
 -۳۱مطبوعات شهریور  –در هین روز به تهران احضار شد.  وی

 مسئولیت فاجعه آبادان را به عهده گرفتند.« انقالبیون سیاه»مطبوعات رژیم نوشتند: گروه  ۵۷

وعات مطب –کرند. « استیضاح»باصطالح ناینده مجلس ضد مردمی از جمله پزشکپور و بنی احمد، دولت آموزگار را  ۱ ۵۷
 -۳۱مرداد 

 فرهنگ مهر رئیس دانشگاه پهلوی شیراز گفت: ۵۷
 -۳۱مطبوعات شهریور  –در دانشگاهها باید از اهم جدا شوند. « سیاست»و « تحصیل»

  با آغاز ماه مبارک رمضان، در غالب مساجد تهران و شهرستانها، پس از نماز جماعت، مجالس سخنرانی  ۳۱مرداد ماه :
 شد.دم به خیابانها کشیده میبرپا بود که پس از آن، تظاهرات مر

گردید که این مجالس در شهریور ماه نیز در تهران همه شب مجلس سخنرانی برپا می« قبا»در این ماه در مسجد 
ای از جمله سخنرانان این ادامه داشت. دکتر مفتح، دکتر ممکن، مهندس بازرگان، دکتر باهنر و حجت االسالم خامنه

 مسجد بوند.  

 قسمتهای زیر از پیام مهندس بازرگان که قرار بوده است توسط فرد واسطی در این ماه به امام برسد  ۳۱ مرداد ماه :
 آورده شده است:

با مشورت دوستان نهضت قرار شد پیامی بدست یکی از تجار متدین مطمئن بازار که عازم زیارت  ۳۱در مرداد ماه 
ب پیام شفاهی را پس از توضیح و تفهیم بصورت یادداشتهایی همراه عتبات و دیدار مخفیانه با ایشان بود بدهم. مطال

 شود:آن آقا کردم که ذیال قسمتهایی نقل می
لبه تیز حمله فعال بهتر است به استبداد باشد نه استعمار. جنگ کردن در دو جبهه مانع پیروزی است و مصلحت  -

 سود و حمایت شاه است نخواهد بود.در برانگیختن سیاست امریکا و اروپا که علیه خودمان و به 
های ملی و مذهبی اخیر که در زمان خود ما به موفقیتهای عمده رسیده و سطح بیداری و تحرک مردم کلیه جنبش -

 را باال برده است با اعالم انتخابات آزاد از طرف دولت استقبال رهبران شروع شده است.
 نسته اند حرف خود را بزنند و مردم را متوجه و متحرک سازند.با وارد شدن در فعالیتهای انتخاباتی بهتر توا

های ملت بردارد باید استفاده کرد. از هر گامی که دولت علیرغم میل خود و برای ریا و فریب در جهت خواسته -
 تشوند ولو صد در صد خالصانه نباشد جا دارد تشویق شوند تا بیشتر در این جهافرادی که از صف دولت خارج می

 جلو بیایند و سایرین هم ملحق شوند.
هدف نهایی البته سرنگونی رژیِم است. اما در مرحله اول رفتن شاه. در مرحله دوم نظارت و محدودیت جانشینان او  -

در چارچوب قوانین موجود و آزادیها، سوم کار کردن روی افکار و افراد و تشکل و تربیت و تجهیزات و باالخره در 
 تبدیل به جمهوری اسالمی.مرحله چهارم 

 مشورت با روحانیت ایران که صمیمانه و عاقالنه وارد مبارزه شده اند. -
 حکومت اسالمی یگانه هدف و منظور نهایی هر مسلمان باید باشد. -
    -بنقل از جزوه سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت، نهضت آزادی -

  مانان مبارزجنبش مسل»: انتشار بیانیه  ۳۱مرداد ماه:» 
هدف دشمن آنست تا ضمن طرح فضای باز سیاسی، یک خط سیر انحرافی در کنار جنبش پدید آورد که هدف آن 

 حفظ رژیم و منافع اساسی امپریالیسم آمریکا و متحدین آن در ایران خواهد بود. 

  سازمان چریکهای فدایی خلق ایران»: انتشار بیانیه  ۳۱مرداد ماه:» 
ها و جلوگیری از کند، تنها برای فریب تودهکتاتور، صحبت از دموکراسی تا حد کشورهای اروپایی میاگر شاه دی

 باشد.اعتراضات و مبارزات آنها و سرنگونی حاکمیت رژیم بورژوازی وابسته به امپریالیسم می
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 ها و سینماها حمله کردند. دولتی، بانکها، کاباره ها، مشروب فروشیدر اکثر شهرهای ایران، مردم به مراکز  ۷

 -با استفاده از گزارش مطبوعات –

  -۳1و تقویم ارشاد  ۳۱رستاخیز شهریور –دانشجویان ایرانی، سفارت ایران در هلند را اشغال کردند.  ۷

 به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان برای یاسر عرفات رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین در پیامی که ۷

 امام ارسال داشت، از حرکت مردم مسلمان ایران حمایت کرد. 

 اعالمیه رسمی دولت در باره فاجعه آبادان انتشار یافت: ۷

 -۳۱اطالعات شهریور –این فاجعه بطور عمدی اتفاق افتاده است. 

 ای انتشار دادند:به مناسبت واقعه آبادان اعالمیه« روحانیون تهران» ۲

فاجعه آتشین آبادان که درآن صدها تن مرد و زن و کودک، زنده زنده سوختند و ملتی را داغدار کردند، دستاورد تازه 

 از استبداد سیاسی است.

ای سرگشاده به مراجع و اساتید حوزه علمیه قم و ملت ایران، وقایع اخیر را محکوم طی ارسال نامه« روحانیون خمین» ۲

 دند. کر

 سیدعلی اندرزگو، در یک درگیری مسلحانه با مزدوران ساواک در خیابان ایران به شهادت رسید. ۲

 ای در سراسر کشور شکل گرفت.تظاهرات گسترده« ع»در پی فرارسیدن سالروز ضربت خوردن امام علی  ۲

 -۳1تقویم وزارت ارشاد – 

  -۳۱مطبوعات شهریور –کارخانه آبجوسازی مجیدیه در تهران آتش گرفت.  ۲

 شاه در مصاحبه با رادیو فرانسه گفت: ۲

  -۳۱مطبوعات شهریور –را درایران دارم. « دموکراتیک»من تنها فردی هستم که قدرت و توانایی استقرار یک رژیِم 

ه این کار د دارد کای واقعه سینما رکس آبادان را محکوم کرد. قرائن بس فراوانی وجوشیخ علی تهرانی با انتشار بیانیه ۵

 از پیش حساب شده و طبق نقشه شوم شاه و همکاران ساواکیش بمورد اجرا گذاشته شده است.

 -۳۱مطبوعات شهریور –دعوت کردند. « آرامش»نمایندگان آیت اهلل شریعتمداری در اجتماع آبادان، مردم را به  ۵

ر د -وابسته به حزب توده–نان و دانشجویان دموکرات نشریه خبری المان فدرال و برلن غربی سازمان جوا« آینده» ۵

 را در خصوص واقعه آبادان منتشر ساخت:« حزب توده»خود بیانیه  ۷۳۷شماره 

ای برای تشدید مبارزات علیه رژیم فاجعه آبادان و شهادت مردم بی گناه در این شهر باید خود به عامل نیرومند تازه

 مبدل شود. 

خواهد بیشرمانه این حادثه را به مخالفان خود نسبت دهد ولی کیست ن دامنه دار خویش میرژِیم با تبلیغات دروغی

 که نداند بانی این فتنه انگیزی ددمنشانه خود رژیم است. 

 تظاهرات سراسری را شدنی مضاعف بخشید.« ع»سالروز شهادت امام علی  ۴

، زنجان، قصرشیرین، یزد، ارسنجان، تبریز، کاشمر، در اینروز تظاهرات تهران، رشت، کرمانشاه، همدان، کاشان، قم

 کرج، ساری، علی آباد، گرگان و شهر ری با خشونت درگیری توام بود. 

  -۳1ها و تقویم وزارت ارشاد با استفاده از گزارش روزنامه–
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ار نفری بر علیه رژیم رو به مراسم شب هفت مقتولین سینما رکس آبادان، در این شهر به صحنه تظاهرات چند ده هز ۴
 اضمحالل تغییر شکل داد.

 در درگیری اینروز آبادان با نظامیان، چندین مجروح برجای ماند. 
  -۳1ها و تقویم وزارت ارشاد با استفاده از گزارش روزنامه –

 اجتماع مردم مشهد، مورد هجوم ماموران قرار گرفت. ۴

 -۳۱مطبوعات شهریور –ها به محاصره نظامی درآمد. ظاهرات وسیع قمیدر قم بدنبال ت« ع»حرم حضرت معصومه  ۴

  -۳1تقویم وزارت ارشاد –دانشجویان ایرانی در لندن و بمبئی تظاهرات بر پا کردند.  ۴

یاری  «آشوبگران»سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان از همه کشورهای عربی خواست تا شاه ایران را درمبارزه با  ۴
 -۳۱مطبوعات شهریور – د.کنن

  -۳1تقویم وزارت ارشاد  –نفر شهید و مجروح شدند.  ۷3در تظاهرات قهرآمیز مردم قم  ۳

 با شتاب سریع حرکت قهرمانانه توده ها، دولت در تنگنا قرار گرفته آموزگار مجبور به استعفا گردید. ۳
  -۳۱اطالعات شهریور – 

  -۳۱اطالعات شهریور –س سنا، مامور تشکیل کابینه جدید گردید. از سوی شاه، شریف امامی رئیس مجل ۳

شریف امامی نخست وزیر جدید، اعضاء کابینه خود را که چندین وزیر مشترک با کابینه مستعفی آموزگار داشت،  ۳
  -۳۱اطالعات شهریور –نهاد. « کابینه آشتی ملی»معرفی نموده و نام کابینه خود را 

شریف امامی در اولین بخشنامه خود، تاریخ را از مبدا « رفرمیست»پیش گرفته رژیم، دولت  در تعقیب خط تازه ۳
 -۳۱اطالعات شهریور –شاهنشاهی به مبدا هجری شمسی تغییر داد. 

 شریف امامی در نخستین بیانیه خود درآغاز کار عنوان کرد: ۳
و در قلمرو قانون اساسی به نجات مملکت « ه اسالمتعالیم عالی»و « فروغ جهانگیر قرآن»همه بپاخیزید تا با هم در 

 کر همت بندیم.
 بیانیه وی بر محورهای زیر قرار داده شده بود:

آزادی فعالیت احزاب قانونی، احترام به روحانیت و احکام اسالمی، تعقیب متجاوزین به بیت المال و مجازات عامالن 
  -۳۱اطالعات شهریور  -دولتی حوادث اخیر.

 -۳۱کیهان شهریور –دولت آموزگار قدردانی کرد. « خدمات»ز شاه ا ۳

 محمود جعفریان از مقام مدیریت عامل خبرگزاری پارس و قائم مقامی دبیر کل حزب رستاخیز استعفا کرد. ۳
  -۳۱مطبوعات شهریور – 

 پیام امام به مناسبت روی کار آمدن دولت شریف امامی: ۳
م نموده اند که توپها و تانکها و مسلسلها توسط ارتش و سایر ماموران در در محیطی حکومت آشتی ملی را اعال

 شهرستانها مشغول سرکوبی ملتی است که حقوق اولیه بشر و اجرای احکام اسالم را خواستار است.
 آشتی کنیم که خون عزیزان اسالم را هدر دهیم؟

 وحانی.امر بی ارزش بستن قمارخانه نیرنگ دیگری است برای اغفال جناح ر
 بندند که تمام مراکز فحشا به قوت خود باقی است.ها را بخاطر اسالم میدر محیطی قمارخانه

توانند آشتی کنند که آتشی به اسارت بخشیدن ملت ها و نهضتها نخواهند آتشی کرد و نمیهای سیاسی و جبههجناح
 و از دست دادن مصالح کشور است.

 ر دادن امتیازات زیادی به مخالفان برای آرام کردن اوضاع بود.برنامه کار شریف امامی مبتنی ب 
گفت این امتیازات بقدری وسیع و چشمگیر خواهد بود که مخالفان همه خواستهای خود را برآورد  -شریف امامی-او

 -۷۷۱ماموریت در ایران، سولیوان صفحه –شده ببینند و دیگر چیزی برای خواستن نداشته باشند. 

 های پاکستانی گفت:شریعتمداری در مصاحبه با روزنامه آیت اهلل ۳
   -۳۱مطبوعات شهریور –دعوت کرده ایم. « متانت و آرامش»ما همواره مردم را به 
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، تهران تظاهرات گسترده و خشونت باری را به خود دید. بانکها، سینماها، «کابینه آشتی ملی»در دومین روز حیات  ۳

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها –ها واقع شدند. ها باز هم هدف مشتهای گره کرده تودهمشروب فروشی

 در تبریز، قصر شیرین، زنجان، یزد و آستانه اشرفیه تظاهرات مردم مسلمان به درگیری گسترده با مزدوران انجامید.  ۳

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها-

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها–شدند.  تن شهید ۵در تظاهرات کاشمر  ۳

 ای انتشار داد:نهضت آزادی ایران بیانیه ۳

جا دارد اعلیحضرت که در پست فرماندهی مطلق العنان مسئول تمام جریانات کشور بوده، کشور رابه بن بست امروز 

خود را معزول ساخته و انبوه عظیمی از کشانده اند و حقوق و قوانین اساسی و احکام اسالمی را زیر پا گذارده، قانونا 

 ملت را بر ضد سلطنت و دولت و حتی مشروطیت و قانون برانگیخته اند، تن به حقیقت تلخ بدهند.  

 ای صادر کرد:در خصوص وقایع اخیر اعالمیه« جبهه ملی ایران» ۳

 د. خواهد در مبارزه ملی خدشه بوجود آورنظام حاکم با این خیمه شب بازی جدید می

 بیانیه مطبوعاتی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا منتشر شد: ۳

های ملت مسلمان ایران های رژیم حاکم هستند به هیچوجه قادر به تحقق خواستهدولت جدید ایران که همان مهره

 کنند، نیست.که به رهبری آیت اهلل خمینی برای تامین آزادی و استقالل و پیشرفت تالش می

  -۳۱کیهان شهریور  –ها را در سراسر کشور صادر کرد. دولت شریف امامی دستور تعطیل کازینوها و قمارخانه ۳

 شریف امامی اعالم کرد: ۳

هر »باشد آزاد خواهند شد. اما این مطلب که « قابل اغماض»کسانیکه در جریانات اخیر دستگیر شده اند و جرم آنها 

 د صحیح نیست.آزاد خواهد ش« زندانی سیاسی

 وی در باره فاجعه سینما رکس آبادان اظهار داشت:

کنم که کسی فکر کند که دولت یک مملکت ولو هر قدر سفاک وبی رحم باشد، دست به چنین بسیار تعجب می

    -۳۱مطبوعات شهریور –عملی بزند. 

  -۳۱ات شهریور مطبوع–شریف امامی در جای دیگری عنوان نمود: من در حزب هیچ سمتی ندارم.  ۳

  -۳۱مطبوعات شهریور –باهری وزیر جدید دادگستری گفت : مجرمان کوچک، زندانی و مجرمان بزرگ آزادند.  ۳

 ودیعی وزیر جدید کار، سیاست کاری دولت را اعالم کرد: ۳

« اریترین شیوه همکصمیمانه »ایجاد محیطی که در آن کارفرمایان و کارگران در پرتو توسل و احترام به قانون کار، به 

 -۳۱مطبوعات شهریور –نزدیک شوند. « افزایش تولید»و 

 گیریم. بکار می« افزایش تولیدات کشاوزی»امیر پرویز وزیر جدید کشاورزی: همه امکانات را برای  ۳

 -۳۱مطبوعات شهریور –

 -۳۱کیهان شهریور  –دکتر سجادی رئیس مجلس سنا شد.  ۳

 ژیم، از نیابت تولیت آستان قدس رضوی و استانداری خراسان استعفا کرد. ولیان، اخالسگر معروف ر ۳

 -۳۱مطبوعات شهریور –

 در پی موج جدید استعفا و کناره گیری، دبیر کل، قائم مقام دبیر کل و معاون حزب رستاخیز اعالم استعفا نمودند. ۳

 -۳۱مطبوعات شهریور – 

 آزمون از مسئوالن حزبی گفت: ۳

  -۳۱مطبوعات شهریور –برای خود پیدا کند. « محلی»نیست و باید در جامه « فراگیر»ر رستاخیز دیگ

 نویسد:چاپ فرانسه می« لورور»همزمان با تشدید روند حرکت انقالب، روزنامه  ۳

درآنجا انجام « بیشترین رفت و آمدهای اطالعاتی و جاسوسی»تهران تنها شهر در آسیا و شاید در جهان است که 

 رد.گیمی
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 آیت اهلل شریعتمداری اعالم کرد: ۱
 بین قم و نجف اختالف وجود ندارد.

شود شویم، تغییرات عمیق تر و مهمتر از آنچه که امروز تصور می« اعمال قانون اساسی»به حصول به « موفق»اگر ما 
   -۳۱مطبوعات شهریور –خواهد بود. 

 آیت اهلل شیرازی عنوان نمود: ۱
 تن از مجتهدین طراز اول تصویب گردد.  ۳نمایند باید با نظارت دینی که مجلسین تصویب میقوانین 

  -۳۱مطبوعات شهریور –

 تظاهرات سراسری همچنان ادامه داشت. ۱

گانه جبهه از جمله انحالل ساواک، آزادی قلم و بیان و محاکمه عامالن ۷۲های بیانیه جبهه ملی ایران حاوی خواسته ۱
 -۳۱کیهان شهریور –ردم، انتشار یافت. کشتار م

 مصاحبه تلویزیون با شاه: ۱
 در ایران شده است.« اشتباهات و سهل انگاریهایی»در گذشته 

  -۳۱مطبوعات شهریور –است. « سیاست آشتی»تغییر دولت در جهت 

 -۳۱مطبوعات شهریور –اعزام هیئت به نجف از سوی دولت تکذیب شد.  ۱

 -۳۱مطبوعات شهریور –رستاخیزی مجلس، خواستار محاکمه مسئوالن دولتی شد.  پزشکپور نماینده ۱

 اعالم تجدید حیات سیاسی کرد.« فضای باز سیاسی»برهبری پزشکپور در « پان ایرانیست»حزب  ۱
 -۳۱مطبوعات شهریور – 

 انتشار داد:ای خطاب به شریف امامی حزب زحمتکشان برهبری مظفر بقائی از عوامل سقوط مصدق، نامه ۱
   -۳۱مطبوعات شهریور –حزب زحمتکشان ملت ایران از سالها پیش منادی لزوم اتحاد بوده است. 

هواکوفنگ رهبر چین، در اوج جوشش جنبش اسالمی خلق و همزمان با کشتارهای وسیع رژیم پهلوی، برای انجام  ۱
  -۳۱کیهان شهریور –مذاکره با شاه وارد ایران شد. 

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -پسندیده برادر امام از تبعید آغاز شد.آیت اهلل  1

 -۳۱مطبوعات شهریور –روحانی تراز اول باید در امور مجلس نظارت داشته باشند.  ۳آیت اهلل صادق روحانی :  1

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –ناصر مکارم شیرازی از تبعید سیاسی آزاد شد.  1

 -۳1تقویم وزارت ارشاد –دین شهید و مجروح برجای گذاردند. در شوشتر مزدوران رژیم چن 1

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها–در قم تظاهرات گسترده ادامه داشت.  1

 -۳۱کیهان شهریور –مذاکرات هواگوفنگ و شاه در تهران آغاز شد.  1

  -۳۱مطبوعات شهریور –اکره هستیم. شریف امامی:ما با روحانیون داخل کشور تماس برقرار کرده ایم و مشغول مذ 1

 آیت اهلل شریعتمداری در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه: 9
  -۳۱مطبوعات شهریور –پیش رویم. « آرامش»ما اکنون که با 

 ای اینروز را به مناسبت چهلم شهدای مشهد، عزای عمومی اعالم کردند.با انتشار اطالعیه« روحانیون مشهد» 9

 در چندین شهر بزرگ و کوچک صدها هزار تن تظاهرات وسیع سیاسی را ادامه دادند. 9
 -با استفاده از گزارش روزنامه ها – 

 با شاه:« اشترن»مصاحبه مجله آلمانی  9
 سوال خبرنگار: آیا سیاست گسترش آزادیهای سیاسی در ایران از فشار کارتر تاثیر گرفته؟

 «شود.حقوق بشر هر روز مهمتر می»ت ما متاثر از این حقیقت است که مساله اما پیشرف«. مستقیما»شاه: نه 
  -۳۱مطبوعات شهریور -

 ولیعهد کویت بیان نمود: 9
 -۳۱مطبوعات شهریور  –کند. خلیج فارس را مختل می« امنیت »ناآرامی ایران 
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، مشهد، شوشتر، قزوین، قم، اردبیل و ابادان، تظاهرات تظاهرات سراسری کماکان ادامه داشت. در میدان ژاله تهران ۷3

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –مردم به خون کشیده شد. 

 -۳1تقویم ارشاد  -آغاز اعتصاب کارگاران کارخانه ماشین سازی تبریز ۷3

 در تظاهرات خشونت بار دانشجویان در شهر لوس آنجلس آمریکا با پلیس درگیری ایجاد شد.  ۷3

  -۳1و تقویم ارشاد  ۳۱ت شهریور مطبوعا–

 –وابسته به حزب توده  –نشریه خبری آلمان فدرال و برلن غربی سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات « آینده» ۷3

 خود عنوان میدارد: ۷۳۲درشماره 

 بستن یکی دو قمارخانه هرگز در حکم مبارزه با فساد نیست.

 را اعالم نمود.« دموکرات»یر دولو از وابستگان به رژیم، موجودیت حزب در بازار داغ فرصت طلبی، جواد عالم ۷3

  -۳۱کیهان شهریور – 

 مصاحبه آیت اهلل شریعتمداری با روزنامه نگاران خارجی: ۷۷

 -۳۱مطبوعات شهریور -« درخواستهای ما را بپذیرد.»میدهیم که « مهلت»ماه  ۵تا  ۲ما به دولت جدید 

 در میدان ژاله، امیریه، مولوی، شاهپور و.... به درگیری حاد با ماموران مزدور انجامید. تظاهرات مردم تهران  ۷۷

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها-

  -۳۱مطبوعات شهریور –مردم تبریز چند ساعت در خیابانها با ماموران مسلح درگیر بودند.  ۷۷

 هرات وسیعی برپا کردند.زنان زنجان در بزرگداشت یکی از شهدای اخیر شهر، تظا ۷۷

  -۳1و تقویم وزارت ارشاد  ۳۱مطبوعات شهریور – 

 -۳1تقویم وزارت ارشاد –آغاز اعتصاب کارگران کارخانه ایران ترانسفور در جاده قم.  ۷۷

 -۳۱مطبوعات شهریور –نشست جبهه ملی تشکیل گردید.  ۷۷

رمضان  ۲۵و  ۲۷انتشار یافت، جنایات مزدوران در شبهای « کمیته افشاگری اباذر کاشان»ای که به امضا در اعالمیه ۷۷

 کاشان شرح داده شد. « گذرباباولی»در مسجد 

 نماز و راهپیمایی میلیونی و تاریخی عید فطر انجام گرفت. ۷۵

های قیطریه تهران به امامت دکتر مفتح امام جماعت مسجد قبا، نخستین با برپایی نماز با شکوه عید فطر در تپه

 های محروم، در فراز نوین انقالبی شکل گرفت.تماع انبوه تودهاج

ای خاص، رشد سیاسی راهپیمایی گسترده مردم پس از اتمام نماز عید به سوی میدان شهیاد ضمن برخوردار از جلوه

 ها را به نمایش گذارد.و بینش مبارزاتی توده

یل حکومت اسالمی، آزادی زندانیان سیاسی، انحالل مردم در نخستین راهپیمایی آزادانه خود، برهبری امام، تشک

 ساواک و همبستگی با خلق فلسطین تاکید نمودند.

در این روز هادی غفاری در مقابل دانشگاه تهران سخنرانی ایراد کرد. وی گفت: دانشگاه یکی از پایگاههای مبارزات 

 ها خورده اند.، کتکضد شاهی است، دانشجویان دانشگاه در مبارزه علیه شاه شهادت دادند

مردم تهران به پاس خونهایی که در حوادث اخیر در میدان ژاله تهران توسط مزدوران بر زمین ریخته شد، نام این  ۷۵

 -۳۱مطبوعات شهریور –تغییر دادند. « شهدا»میدان را به نام 

را نیز به خون « عید خلق»مزدوران تظاهرات آرام مردم در ایالم، کرج و قم از سوی رژیم زور به خون کشیده شد.  ۷۵

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -کشیدند. 

 -۳۱مطبوعات شهریور –آیت اهلل قمی آزاد شد.  ۷۴

  -۳1تقویم وزارت ارشاد  –مردم خمین تظاهرات سیاسی برپا کردند.  ۷۴

 فوالد اهواز. هزار نفر کارگران  ۴هزار نفر کارگران کارخانجات ماشین سازی اراک و  ۲آغاز اعتصاب  ۷۴

  -۳1تقویم وزارت ارشاد  –
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 پس از عید فطر:« جنبش مسلمانان مبارز»بیانیه  ۷۴
 نمایش عظیم عیدفطر بار دیگر عدم مشروعیت و مقبولیت رژیم کنونی را ثابت کرد. 

 مراسم سالم عید فطر در برابر شاه انجام گرفت. ۷۴
 فت:شریف امامی نخست وزیر در مراسم سالم گ

که این کالم معجز هم اکنون نیز که کشور ما یکی از حساسترین « واعتصموا بحبل اهلل جمیعا وال تفرقوا»قرآن فرمود 
 «نصب العین هر مسلمان وطن دوست باشد.»کند باید مراحل خود را طی می

 شاه در پاسخ وی بیان کرد:
  -۳۱ریور عات شهاطال–باشد. « در کنار یکدیگر»کنیم مسملمانان دعا می

  -۳۱مطبوعات شهریور –خواهد بود. « مترقی»وزیر اطالعات اظهار داشت : قانون جدید مطبوعات  ۷۴

 -۳۱مطبوعات شهریور –یابد. مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان اعالم کرد: حزب زحمتکشان گسترش می ۷۴

 پیام امام به مناسبت عید فطر: ۷۳
 گویم.سلمان و شجاع ایران تبریک میعید سعید بزرگ اسالمی را به ملت م

 عبد فطر امسال عید حماسه و جنبش هر چه بیشتر تمام جناحهای ملت ایران بود.
دهید. مطمین باشید به امید ملت عظیم الشان ایران نهضت خود را ادامه داده و هرگز سستی بخود راه ندهید که نمی

 خدا پیروزی و سرافرازی نزدیک است.
 ک رمضان گمان نشود که تکلیف الهی فرقی کرده است.پس از ماه مبار

به حرفهای فریبنده شاه و دولت و طرفداران اندک آنان گوش ندهید که جز برای بدست آوردن فرصت شیطانی چیزی 
 نیست.  

 ای رهنمودهای مبارزه مسلحانه را به مردم ارائه نمود.با چاپ اعالمیه« النصر»گروهی بنام  ۷۳

 شهربانی واقع در میدان عشرت آباد تهران مورد حمله مسلحانه چریکهای فدائی خلق قرار گرفت.گارد تیپ  ۷۳
 ای منتشر نمود:بیانیه« سازمان چریکهای فدائی خلق ایران»در پی این حمله 

ر یک واحد عملیاتی از سازمان ما یکی از مراکز استقرار کوماندوهای شهرباتی را د ۷۳/۳/۳۱شنبه ۴در بامداد روز 
میدان عشرت آباد با بمب و مسلسل مورد حمله قرار داد و پس از ضربت زدن به این مرکز سرکوب رژیم و به آتش 
کشییدن و نابودی تعد ادی از مزدوران رژیم که در سرکوبی مبارزات مردم و گلوله باران آنها نقش فعالی داشتند به 

 پایگاه خوش بازگشتند.  

 ای احزاب مخالف را به اتحاد دعوت کرد.شار بیانیهبا انت« حزب توده ایران» ۷۳

 با انعکاس وسیع راهپیمایی عید فطر، دولت برگزاری هر نوع اجتماعات و تظاهرات و راهپیمایی را ممنوع اعالم کرد. ۷۳
  -۳۱کیهان شهریور – 

ی توجه به بیانیه دولت، تظاهرات علیرغم ممنوعیت برپایی راهپیمایی و تظاهرات، مردم قهرمان تشنه قسط و آزادی، بی ۷۳
 شکومندتر از تظاهرات روز عید را برپا نمودند.

میلیون نفر را در پیرامون خود جای داد و در همین روز به  ۲میدان شهیاد، مقصد راهپیمایی این روز بود که بیش از 
 تغییر نام یافت.« میدان آزادی»

انحالل »آزادی زندانی سیاسی، »، «رهبری خمینی»، «مت اسالمیحکو»، «آزادی»، «استقالل»مردم در اینروز نیز بر
 پای فشردند.« برچیده شدن بساط رژیم شاه»و نهایتا « ساواک

 انجام گرفت.« جامه روحانیت مبارز تهران»راهپیمایی اینروز به دعوت 
 شهریور آمده است: ۷۳در قطعنامه راهپیمایی 

ائم حکومتهای اخیر ایران شریک هستند، در مردم هوشیار ما اثری نیرنگ آشتی ملی از طرف کسانی که در همه جر
 نخواهد داشت.

 مقارن با حرکت قهرمانانه تهران، شهرستانها نیز تظاهرات حق طلبانه خود را برپا داشتند.   
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 زنند. علی امینی در یک مصاحبه گفت : اگر ایادی بیگانه مسلط شوند من و رهبران ملی را دار می ۷۳

 -۳۱مطبوعات شهریور –

 «جمعه سیاه رژیم»و « عید خون خلق»شهریور  ۷۱ ۷۱

شهریور، روزهایی که طی  ۷۳با برپایی تظاهرات شکوهمند، بدون درگیری و در عین حال قاطع روزهای عید فطر و 

 کسره ساخته و ازآن، خلق ستمدیده با طرح شعارهای اساسی خود، تکلیفش را با رژیم و حامیان امپریالیستش ی

شهریور، با آگاهی  ۷۳در پایان روز « آشتی ملی»راه آخر را برگزید، دولت « نبرد و آزادی»و « اسارت و ذلت»دوراهی 

ادعایی خود را پایین آورد و جهت « پرچم سیاه آزادی»از گستردگی و شعارهای اساسی تر و کوبنده تر فرداری انروز، 

شهریور  ۷۱اعالم نمود و مبدا آنرا نخستین ساعات روز « حکومت نظامی»ه ها، پیشگیری از شتاب روند حرکت تود

 قرار داد.

مردم که تا اینروز کمترین اهمیتی برای رژیم قائل نبودند و عدم مشروعیت آنرا بارها فریاد زده بودند، اینبار نیز بی 

 هراس از تهدیدها، مقررات حکومت چکمه پوشان را بر هم زدند.

 را با عمق جان خود باور کرده بود.« تشنگان توحید»عمق قاطعیت رژیم اینک 

شرکت در مصافی نابرابر را که رژیم ترتیب داده بود « شهادت طلبی»و « آگاهی»ها در اینروز در اوج محرومترین توده

 به جان خریدند.

ران و هزا« جمعه را سیاه کرد» اش نهاده بودند.تر بر عهدهارتش ضد خلقی شاه که از اینروز نقش حساستر و گسترده

یان خود را نما« علت اصلی وجودی»ها آمریکایی قرار داد و نشانه گلوله« ظلم ستیزی»و « حق پرستی»تن را به جرم 

 کرد.

اثر  ها را محو و بیبر میخاست، سفیر گلوله« زیر رگبار»ها که از جان توده« مرگ برشاه»وفریاد « اهلل اکبر»اما بانگ 

 ساخت.

 به آموزش گذاشته شد:« کالس خونین خلق»در « درس کبیر تاریخ»

چیرگی ظفر و ایمان بر کفر و شرک، گریز ناپذیر است گرچه تمام سالحهای ضد مردمی نیز در محو ایمان و عشق 

 بکار گرفته شوند.

ا ناآشن»صالح طلبان نام نهاد و مشت محکمی بر دهان سازشکاران و ا« روز ننگ شاه»تهران ماتمزده هفده شهریور را 

تامین میگردید فرود « حیات رژیم رو به زوال»»بودند که از ا« روزنه هایی»که هنوز در صدد بازکردن « با درد خلق

 آورد.

 شهید در اینروز، فصل جدیدی در حرکت مردم گشود.      ۴333به جای ماندن 

فروشگاههای کوروش، اتوبوسها و ماشینها و اماکن  پس از کشتار جمعی، مردم عصبانزده تهران، بانکها، سینماها، ۷۱

 -با استفاده از گزارش مطبوعات–دولتی را به آتش کشیدند. 

 اعالمیه آیت اهلل شریعتمداری به منسبت کشتار تهران منتشر شد: ۷۱

 شایسته استبرای بزرگداشت خونهای بناحق ریخته شده و همدردی با بازماند گا حادثه، عزای عمومی اعالم میداریم. 

ی را در عزای عموم»ای برای کشتار جمعی دیگر پیدا نکند که قاطبه ملت مسلمان ایران به خاطر اینکه دستگاه بهانه

 «  های خود برگزار کنند.نهایت آرامش و متانت در خانه

 دکتر محمد مفتح دستگیر شد. ۷۱

 آزادی و حقوق بشر، دستگیر شدند. مهندس بازرگان و تنی چند از اعضاء جمعیت ایرانی دفاع از  ۷۱

 شهریور انتشار یافت: ۷۱به مناسبت « جنبش مسلمانا مبارز»بیانیه  ۷۱

علیرغم هزاران شهیدی که در اولین روز حکومت نظامی ابن قزاق جنایتکار به خاک افتادند، آوای انقالب شما هرگز 

 خاموش نخواهد شد. 

 ر از آنست که بتواند بر مقاومت شما چیره شود.قزاق کثیف و دلقک خون آشام، اویسی کوچکت
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 در پی کشتار:« حزب توده»بیانیه  ۷۱

حکومت نظامی شاه و نیز قره نوکرانی مانند اویسی با قصابی و کشتار ددمنشانه قادر نخواهد بود در این عزم مقدس 

 که قدرت و استقامت خود را نشان داده سستی ایجاد کند.

با تهران در شهرهای آبادان، اهواز، شیراز، مشهد، قزوین، جهرم، کازرون، تبریز، کرج، کرمانشاه و قم حکومت همزمان  ۷۱

 نظامی اعالم شد و خونخوارترین مزدوران امپریالیسم به عنوان فرمادار نظامی بکار گمارده شدند.

   -۳۱کیهان شهریور – 

 -۳۱شهریور  کیهان–اویسی جالد فرماندار نظامی تهران شد.  ۷۱

 فرماندار نظامی تهران اویسی: ۷صدور اعالمیه شماره  ۷۱

مقررات  ۷۵۳۱شهریور  ۷۱صبح جمعه  ۳و حفظ نظم از ساعت « ایجاد رفاه مردم»دولت شاهنشاهی ایران به منظور 

تهران و ماه در بعضی از شهرهای کشور اعالم نمود و اینجانب به سمت فرماندار نظام  ۳حکومت نظامی را به مدت 

 -۳۱کیهان شهریور –حومه منصوب گردیدم. 

 اعالمیه اویسی پس از کشتار:  ۷۱

های مالی و نقشه خارجی و تحریکات دشمنان موجودیت های ضد ملی با کمکبا کمال تاسف مشاهده شد که توطئه

استقالل کشور و برای در هم یابد و گروههای تروریست با دستاویز اسلحه عیه آزادی و ای میایران هر روز ابعاد تازه

شکستن انقالب ایران و متوقف ساختن پیشرفت مملکت بپای خواسته اند و حقوق فردی و اجتماعی ملت زحمتکش 

 -۳۱کیهان شهریور -شود.و آژاده ایران از هر طرف تهیه می

 -۳۱کیهان شهریور -آمد. صبح به اجرا در ۳بعدازظهر تا  ۱سخت ترین مقررات حکومت نظامی، در کازرون از ساعت  ۷۱

 -۳۱مطبوعات شهریور –حمایت کرد. « امنیت خلیج فارس»دولت ژاپن از  ۷۱

 پیام امام به مناسبت اعالم حکومت نظامی: ۷1

ی ملت محترم ایران که تصمیم گرفته اید خود را از شر رژیم شاه خالص گردانید، در رفراندومی که در فطر و شماا

در برابر ناظران سراسر جهان انجام دادید به دنیا نشان دادید که رژیم شاه جائی برای  «شهریور ۷۳»چهارم شوال 

 های خارجی هم منعکس گردید.خود در ایران ندارد چنانچه در روزنامه

جهاد باید بدانید که این است فضای باز سیاسی ایران و این است رژِیم دموکراسی شاه و این اس عمل به دین مبین 

 منطق شاه و دولت او.اسالم در 

 ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته میشد. 

 اطالعیه آیت اهلل گلپایگانی به مناسبت کشتار تهران منتشر شد: ۷1

ند. اطمینان ای بدست دشمن ندهانتظار داریم برادران مسلمان کمافی السابق با رعایت کمال نظم و آرامش بهانه

 داریم خداوند قهار منتقم خون مظلومین را از عاملین و آمرین خواهد گرفت.

 فرماندار نظامی تهران اعالم کرد: ۷1

  -۳۱کیهان شهریور -تن مجروج شدند. «۲3۳»تن کشته و « ۳1»در تظاهرات دیروز 

 -۳۱اطالعات شهریور –پردازد. دولت ضد مردمی عنوان نمود که خسارات چند ماهه مردم را می ۷1

 -۳۱مطبوعات شهریور -سفر شاه به اروپای شرقی لغو شد.  ۷1

 -۳۱کیهان شهریور -هویدا ا وزارت دربار استعفا کرد.  ۷1

 -۳۱مطبوعات شهریور -صدر به سفیر ایران در آلمان غربی با رئیس جمهور آلمان دیدار کرد.  ۷1

 -۳۱اطالعات شهریور –تهران آمد. ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان به  ۷1

 سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعالم کرد: ۷1

 دهد.ادامه می« کنترل اوضاع»لیکن ما شاهدیم که شاه به « شماریمکوچک نمی»ما خطر حوادث ایران را 

 است.  و سایر شهرهای بزرگ ایران خوشحال -شهریور ۷۱کشتار  –وی افزود از عمل نظامی انجام شده در تهران 
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 -۳1آغاز اعتصاب کارگران و کارکنان پاالیشگاه نفت تهران. تقویم وزارت ارشاد  ۷9

 شریف امامی برنامه دولت خود را در مجلس اعالم کرد. مجوزهای این برنامه عبارتند از: ۷9

ناسب ساختن حقوق کارمندان مت»، «کاهش فشار مالیاتی بر طبقات کم درآمد»ایجاد محیط امن برای انتخابات آزاد، 

 و ملی.« مذهبی»ها با آداب ، اقدام به لغو سریع قوانین نامناسب، وفق همه برنامه«دولت

 شود. های گذشته اشخاص دقیقا رسیدگی میوی در ضمن اعالم برنامه خود وعده داد که به حساب

 -۳۱کیهان شهریور –

رای ممتنع از مجلس ضد مردمی شورای ملی رای اعتماد  ۱خالف و رای م ۵۳رای موافق،  ۷۱۳دولت شریف امامی با  ۷9

 گرفت.

  -۳۱کیهان شهریور  –سیاسی براه انداختند. « مجادالت»نمایندگان باصسالح مخالف، در این جلسه 

 شریف امامی در جای دیگری عنوان نمود:  ۷9

 ظامی را هرچه زودتر ملغی کنیم. آنهایی که موجب حکومت نظامی شدند، حکومت ن« تغییر روش»امیدوارم با 

  -۳۱مطبوعات شهریور -

 -۳۱مطبوعات شهریور -اعالمیه صادر کرد. « افزایش دستمزد کارگران»وزارت کار در مورد  ۷9

 -۳۱مطبوعات شهریور -« غیر موحد حق فعالیت سیاسی ندارد.»باهری وزیر دادگستری : در اسالمی  ۷9

  -۳۱مطبوعات شهریور -جلس: به دولتی که دستش به خون آلوده است رای ندهید. پزشکپور نماینده رستاخیری م ۷9

  صداهای مخالف از خیابانها و اجتماعات به مطبوعات و مجلس سرایت کرد و بعضی از نمایندگان مجلس که برای

مخالف خوانی و عوام  دیدند از این فرصت برایاولین بار میکروفون رادیو و دوربین تلویزیون را در اختیار خود می

   -۷۲3ماموریت در ایران، سولیوان صفحه  –کردند. فریبی بهره برداری می

 -۳۱مطبوعات شهریور -صبح اعالم شد.  ۳شب تا  ۷3ساعات منع عبور و مرور در تهران از  ۷9

امیدواری کرد که  طی تماس تلفنی کارتر و شاه که نیم ساعت بطول انجامید، کارتر ضمن حمایت از شاه، اظهار ۷9

  -۳۱مطبوعات شهریور -توسط دولت ادامه خواهد یافت. « آزادی سیاسی اعالم شده»اقدامات در جهت 

  تصدیق کردیم که اگر رئیس جمهور به شاه تلفن و لفظا حمایت ما از او را اعالم کند مفید  -برژینسکی –ونس و من

 دهم سپتامبر انجام گرفت. خواهد بود. مکالمه رئیس جمهور و شاه روز یکشنبه

رئیس جمهور گفت که برای ابراز دوستی نسبت به شاه و نگرانی از حوادث تلفن زده است و آرزو کرد که شاه بتواند 

 به نحو احسن این مسائل را حل کند و در مساعی خود برای انجام اصالحات موفق شود. 

میان بوده است. وی تذکر داد که در اعطای آزادیها افراط  های اهریمنی برای ایجاد آشوب درشاه جواب داد که نقشه

کرده و اکنون این آزادیها علیه خود او بکار میرود، معهذا قصد مداومت و تضمین آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی 

 تظاهرات طبق قانون، آزادی مطبوعات و همچنین آزادی انتخابات درایران را دارد.

  -۷۵حه خاطرات برژینسکی صف -

کاخ سفید واشنگتن در اعالمیه خود خاطر نشان ساخت که کارتر در این تماس، اهمیت حفظ اتحاد بین ایران و  ۷9

 کشورهای غربی و روابط تنگاتنگ و دوستانه بین واشنگتن و تهران را ببار آورد. 

 وزارت خارجه آمریکا درباره حوادث اخیر ایران عالم کرد: ۷9

و نیروهای امنیتی ایران برای خواباندن آشوبهای ضد حکومتی با « ظم باید در ایران مستقر شودن»پرواضح است که 

 احتیاط عمل میکنند.

 یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا گفت:« شاپیرو» ۷9

واند ی تم»کنیم. ما اعتقاد داریم که دولت ایران اوضاع را ما چنین شرایطی را اساسا مشکالت داخلی ایران تلقی می

 کنیم.و در این احوال ما دخالتی نمی« تحت کنترل درآورد

 دور بمانند.« مناطق تظاهرات»وی به امریکاییان مقیم تهران توصیه کرد که از 
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 گردد.ای خصمانه تر در تهران و شهرستانها دنبال میشهریور تهران، تظاهرات با شیوه ۷۱پس از قتل عام  ۲3
 ای جز نبرد قهرآمیز متصور نیست.یم هیچ رابطهبین خلق و رژ

 زندانی آزاد شدند. ۵33بیش از  ۲3

 -۳۱مطبوعات شهریور -در تبریز و اهواز ساعات منع عبور و مرور کاهش یافت.  ۲3

  -۳۱کیهان شهریور –گرفت. « اعتماد»دولت شریف امامی از مجلس سنا نیز رای  ۲3

 ابینه خود د رسنا گفت:شریف امامی به هنگام معرفی ک ۲3
 «چنین آزادی نیست.»هیچ کجای دنیا 

 دولت هیچ اجازه نخواهد داد تحت عنوان آزادی و آزادیخواهی هر اقدامی که خواستند بکنند.
 -۳۱مطبوعات شهریور -نمایندگان سنا: احسنت، صحیح است. 

 را صادر نمود. « جمعی از مقامات سابقجلوگیری از خروج »در ادامه خط رفرم و نارضایی زدایی، دولت دستور  ۲3
  -۳۱مطبوعات شهریور -

نفر از روسای بانکهای مهم جهان که برای شرکت در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس بانک  ۷۲3شاه با  ۲3
 ملی، به تهران آمده بودند، دیدار کرد. 

 نداری نظامی بازداشت شدند. شیخ االسالم زاده وزیر سابق بهداری و دو معاون وی توسط فرما ۲3
 -۳۱مطبوعات شهریور -

  -۳۱مطبوعات شهریور -قطبی از مقام مدیریت عامل و جعفریان از سمت معاونت رادیو و تلویزیون استعفا کردند.  ۲3

 ژنرال ضیاءالحق دیکتاتور حاکم بر پاکستان پس از مالقات با شاه در تهران گفت: ۲3
 -۳۱مطبوعات شهریور -دارند. « ار صمیمانه و برادرانهبسی»ایران و پاکستان روابط 

 شهریور تهران: ۷۱پیام امام به مناسبت هفتم شهدای  ۲۷
 ها و عزاهای سراسری شما منتظر شادیها هستیم.ما بدنبال فداکاری

و  رستانهاشما با پایمردی خود دشمن را چنان از میدان بیرون کردید که مجبور به اعالم حکومت نظامی در اکثر شه
 در تهران مرکز و پایگاه شیرمردان و شیرزنان شد.

خواهند شاه را که در شرف مرگ های دولت و وکالی شاه را نخورید که با حرفهای فریبنده میگول خیمه شب بازی
 است نجات دهند.

 ال داشت:ای برای یاسرعرفات رهبر جنبش فلسطین ارسبدنبال ناپدید شدن امام موسی صدر، امام نامه ۲۲
از سالمت جناب حجت االسالم آقای سید موسی صدر رئیس مجلس شیعیان لبنان هیچگونه اطالعی ندارم و موجب 
نگرانی اینجانب است، از جنابعالی تقاضا دارم که هر چه زودتر از مکان ایشان اطالع پیدا کرده و اینجانب را از سالمت 

 ایشان آگاه گردانید. 

 ن روز به نامه امام پاسخ داد:یاسر عرفات در همی ۲۲
 همه امکانات و تالشهایمان را در این زمینه بکار گرفته و خواهیم گرفت.

 به مناسبت هفتم شهدای تهران انتشار یافت:« جبهه ملی ایران»اعالمیه  ۲۲
ان قهرمانانه روز است که مردم شرافتمند تهران و دیگر شهرهای ایران در برابر کردارها ضد انسانی دژخیم ۱اکنون 

 شوند. افتند ولی تسلیم نمیدهند، به زندان میکنند، کشته میایستادگی می

حکومت نظامی هم رژیم شاه جنایتکار را نجات خواهد »ای تحت عنوان بیانیه« سازمان چریکهای فدای خلق ایران» ۲۲
یچگونه طرفدار و پایگاهی در میان مردم ، منتشر کرد: رژِیم دیکتاتوری شاه یکبار دیگر بروشنی نشان داد که ه«داد

 . کندشرافتمند و زحمتکش ما نداشته و ندارد و تنها با حمایت امپریالیستها و بزور اسلحه بر مردم حکومت می

 متن الیحه حکومت نظامی از سوی شریف امامی به مجلس شورا ارائه گردید. در این متن آمده است: ۲۲
عدد در جریان یک توطئه ضد مردمی و مخالف با حیثیت و شئون قومی و ملی شرکت اخاللگران با ویرانگریهای مت

 -۳۱مطبوعات شهریور –کنند موجودیت مملکت دچار مخاطره گردد. دارند و تالش می

 -۳۱مطبوعات شهریور –شریف امامی اظهار داشت: بنظر میرسد که قدرتهای خارجی در امور دستی دارند.  ۲۲
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 -۳۱مطبوعات شهریور –« های کارگران و کارمندان بخش خصوصی اضافه خواهد شد.مستمری»لت اعالم کرد دو ۲۲

 -۳۱مطبوعات شهریور –منوچهر آزمون: دولت از همه طرف علیه فساد مبارزه خواهد کرد.  ۲۲

 در جو فرصت طلبی، بنی احمد نماینده رستاخیزی مجلس اعالم کرد: ۲۲
 -۳۱مطبوعات شهریور –اده اند به خانه من بیایند و اسمش را بدهند. تمام کسانی که کشته د

  -۳۱مطبوعات شهریور –بنی احمد اعالمیه آیت اهلل شریعتمداری را د مجلس قرائت کرد.  ۲۲

 منتشر شد:« جمعی از روحانیون تهران»ای به امضا اعالمیه ۲۵
شهریور در نبرد بی امان خود با طاغوت به  ۷۱روز جمعه درود بر شیرزنان و شیرمردان با ایمان و جان بر کفی که 

 افتخار شهادت نائل آمدند.

 شهریور، در بهشت زهرا با حضور دهها هزارنفر از مردم برگزار شد.  ۷۱شب هفت شهدای  ۲۵
 -با استفاده از گزارش مطبوعات –

 شریف امامی عنوان داشت: ۲۵
یرند ای را نمیپذ، اما گروهی هستند که هیچ توصیه«می توان اجابت کرد»های حضرت آیت اهلل شریعتمداری را خواسته

  -۳۱مطبوعات شهریور –شوند. و موجب بی نظمی می

  -۳۱مطبوعات شهریور –باهری وزیر دادگستری گفت : دومین عامل فاجعه آبادان دستگیر شد.  ۲۵

  -۳۱مطبوعات شهریور –بازرگانی بازداشت شدند. منصور روحانی وزیر اسبق کشاورزی و فریدون مهدوی وزیر سابق  ۲۵

 همزمان با ادامه تظاهرات سراسری، در تبریز میان مردم و مزدوران درگیری حادی رخ داد.  ۲۴
 -باستفاده از گزارش روزنامه ها –

ر د -ب تودهوابسته به حز–نشریه خبری آلمان فدرال و برلن غربی سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات « آینده» ۲۴
 نماید:خود عنوان می ۷۳۴شماره 

، کند باید به شکل حمله متقابلدر مرحله کنونی که مبارزه به اشکال تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی تجلی می
 تسخیر مواضع استراتژیک و مهم دشمن تکامل یابد. 

اش گریه کرد. وی در همین حالت شریف امامی نخست وزیر مردم فریب رژیم، در مجلس شورا ضمن سنخنرانی  ۲۴
 گفت:
 کنم.دارم می« خدمت»سال به این مملکت  ۴1من 

 من گوشت و پوست و استخوانم از این کشور است.
 -۳۱مطبوعات شهریور –«. نعمت آزادی محروم نشویم»کاری بکنیم که از این 

 عنوان نمود:« بی.بی.سی»علی امینی درمصاحبه با  ۲۴
های و درخواست« های شاهنشاهبین خواسته»درصدد برآید تا « شخصیت مستقلی»باید یک اکنون برای حل بحران 

 وجه مشترکی پیدا کند. « رهبران مذهبی و مخالفین سیاسی»
 حاضرم این مسئولیت را به عهده بگیرم.« من»

 امینی افزود:
هرات عظیمی روبرو گردد ولی ، چون دولت توانایی آن را نداشت با چنین تظا«ضروری بود»برقراری حکومت نظامی 

 -۳۱مطبوعات شهریور –«. نمی بایست مردم بی گناه را کشت»
 اظهار کرد:« لوموند»امینی در مصاحبه دیگری با خبرنگار  ۲۴

 «.رژِیم را چرا»لیکن « شاه را نجات داد»کنم که بتوان فکر نمی
« کشدکنار ب»و خود را « برود»د. شاه بایستی از هرج و مرج گذشتی بکن« نجات کشور و رژیم»بایستی برای شاه می

   -۳۱مطبوعات شهریور –نشان دهد که خود را کنار کشیده است. « روشن»و به شکل 
 چاپ فرانسه نوشت:« لومانیته»نشریه  ۲۴

 واشنگتن در حال اجرای راه حل امینی است. 
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درصد از شهر و نیز روستاهای  13با ویران کردن بیش از  ریشتر بوقوع پیوست و ۱زلزله دردناک طبس با قدرت  ۲۳

 -۳۱مطبوعات شهریور –اطراف آن، چند هزار کشته و زخمی برجای گذارد. 

با وقوع این حادثه، دولت با اعالن کردن عزای عمومی و شانتاژهای تبلیغاتی قصد ان داشت تا با بهره گیری سیاسی 

 قالب باز کند و اصلی ترین مسائل خلق را تحت الشعاع قرار دهد. از فاجعه، کانال انحرافی بر سر راه ان

 در منزل آیت اهلل شریعتمداری تحصن کردند. « کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر»تن از اعضا  ۱ ۲۳

  -۳۱مطبوعات شهریور –

طی انتشار یک اعالمیه بر « سهم»با اسم مخفف « سازمان هماهنگی مبارزات آزادیبخش ملت ایران»گروهی بنام  ۲۳

 ادامه مبارزه با رژیم تاکید نمود. 

 ای صادر کرد:در شهر قم اعالمیه« سازمان مبارز نصر»گروهی تحت عنوان  ۲۳

کنیم که کوچکترین خوشبینی نسبت به مجلس با دولت، ما بدین وسیله به عموم ملت مسلمان ایران اعالم خطر می

باید ملت ایران بداند که بدون نفرت و کینه عمیق نسبت به دشمن و عمال آن  خیانت به اسالم و مسلمین است و

 هرگز نمیتوان مبارزه کرد.

 بازداش شده بود، آزاد گردید. -شهریور ۷۱-مهندس بازرگان که چندی قبل ۲۳

 عنوان داشت: -چاپ خارج از کشور« کمیته موقت تشکلهای مبارز جنبش دانشجویی»بولتن خبری نشریه  ۲۳

های در مقابله با این اعتالی انقالبی، رژیم توطئه فضای باز سیاسی را طرح نمود و در کنار قتل عام توده به وعده

 ای را به سوی خود جلب کند.فریبنده مشغول گشت تا شاید که در صفوف جنبش شکاف ایجاد کرده وعده

 -۳۱مطبوعات شهریور –ساعات منع رفت و آمد در تهران، کاهش یافت.  ۲۳

 -۳۱مطبوعات شهریور –« ارتش به کمک زلزله زدگان طبس بشتابد.»شاه دستور داد تا  ۲۳

 ممتنع به تصویب رسید. ۵مخالف و  ۲۲رای موافق،  ۷۳۲در مجلس شورا الیحه حکومت نظامی با  ۲۳

 -۳۱مطبوعات شهریور – 

 -۳۱مطبوعات شهریور –« میل کردند.مخالفان بما تح»عاملی تهرانی وزیر اطالعات گفت: حکومت نظامی را  ۲۳

 -۳۱مطبوعات شهریور –کرد. « اعالم جرم»بنی احمد نماینده رستاخیزی، علیه دولت  ۲۳

 صهیونیست امریکایی عنوان نمود: –سناتور جمهوریخواه « جاکوب جاویتس ۲۳

 «امنیت منافع امریکا»ی برای ابوده است زیرا اهمیت خارق العاده« درست»عمل دولت امریکا در حمایت از شاه ایران 

 دارد.

 پیام امام در پی زلزله طبس: ۲۱

 کند.زلزله طبس هر انسانی را متاثر و تالم می

ملت مسلمان ایران بیدار باشید و زلزله و سیل و سایر عوامل شما را از مسیر منحرف نکند و به تبلیغات اغفال کننده 

امه دهید و تا برچیده شدن دستگاه قلدری و استبداد از قیام خود دستگاه شاه گوش ندهید و نهضت اسالمی را اد

 دست نکشید. 

 آیت اهلل بهاءالدین محالتی و محمود علوی با صدور اعالمیه مشترکی، اعمال رژیم را محکوم کردند. ۲۱

 -با استفاده از گزارش مطبوعات –حرکت قهرآمیز مردم در تهران و شهرستانها ادامه داشت.  ۲۱

 ای به سرهنگ قذافی ارسال داشت:نهضت آزادی خارج از کشور برای روش شدن وضعیت موسی صدر، نامه ۲۱

خواهیم هر چه زودتر اقدامات الزم را به عمل آورده و ما را از سرنوشت ایشان و خصوصا سالمت از جناب شما می

 ایشان مطلع گردانید. 

 شریف امامی در مجلس سنا عنوان داشت: ۲۱

 نخواهد شد.« مانع فضای باز سیاسی»ظامی حکومت ن

 -۳۱مطبوعات شهریور –«. گویند نهمردم می»گوییم روز است، وضع طوری شده که می
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از کم »همزمان با مردم فریبی و دلقک بازی در مجلس شورا، سناتورهای سنا نیز باصطالح مجادالت سیاسی خود ۲۱

 -۳۱مطبوعات شهریور –« ف کردند.های گذشته مسئوالن ابراز تاسکاری

 هزار نفر در زلزله طبس کشته شده اند. ۷1تا  ۷۷مطبوعات نوشتند:  ۲۱

 -۳۱کیهان شهریور -فرح جهت بازدید از مناطق زلزله زده عازم طبس شد.  ۲۱

حین دن به مجرودرحالیکه مردم ایثاگرا ایران از نقاط مختلف با امکانات و کمکهای خود به طبس رفته و در یاری رسان

 داشتند، مطبوعات نوشتند:و آوارگان زلزله، حداکثر تالش را مبذول می

 ارتش با تمام امکانات خود به یاری زلزله زدگان شتافت. 

 -۳۱مطبوعات شهریور –زندفر سفیر جدید ایران در عراق، با صدام حسین دیدار کرد.  ۲۱

 سازمان آزادیبخش فلسطین: پیام امام به یاسر عرفات رئیس کمیته اجرایی ۲1

ملت ایران که از جرایم شاه در طول سلطنت غیر قانونی اش به جان آمده و برای بدست آورد آزادی و استقالل از 

 خواهند.دست رفته اش بپاخاسته، شاه را که بسرعت کشور را به سوی نابودی معنوی و مادی سوق میدهد، نمی

مسلمانان به اسرائیل میدهد و در ایران هرکس به این عمل غیر انسانی  شاه نفت کشور اسالمی را برای سرکوبی

 شود.اعتراض کند با سرنیزه جوابش داده می

جناب آقای ابوعمار در قضیه فلسطین همیشه مخالف با شاه و اسرائیل و پشتیبانان آنان بوده و با شما همصدا بوده 

که ملت ایران زیر چکمه دژخیمان شاه و در حصار توپها و تانکها و ایم. و مظالم اسرائیل را به ملتها رساندیم و حال 

در خیابانهای تهران برای کشتار ملت بیدفاع ایران از آنها کمک گرفته، با »هایی است که از سربازان اسرائیلی مسلسل

 ملت مظلوم همصدا شوید و با وسایل تبلیغاتی خود صدای ما را به عالم برسانید.  

 خویی طی تلگرافی از نجف، از نمایندگان خود خواست تا کمکهای الزم را به زلزله زدگان طبس برسانند. آیت اهلل ۲1

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  -آغاز اعتصاب کارکنان بانک ملی شعبه مرکز ۲1

 شریف امامی در مجلس سنا گفت:  ۲1

ستی که توجه بیشتری به مقامهای روحانی خود بایکند. ما میدولت با آیات عظام تماس دارد و غفلتها را جبران می

 شویم مورد احترام شدید همگی هستند کنیم.که حاال متوجه می

 -۳۱مطبوعات شهریور –شد. « تحمیل»وی افزود : حکومت نظامی به ما 

 «۳۱اطالعات شهریور  –نمایشگاه بین المللی تهران با حضور شاه گشایش یافت.  ۲1

 رانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در منزل آیت اهلل شریعتمداری پایان یافت.تحصن اعضای جمعیت ای ۲9

 -۳۱مطبوعات شهریور –

 -۳۱اطالعات شهریور –شاه به طبس رفت.  ۲9

 مطبوعات: کمکهای ارتش به زلزله زدگان ادامه دارد. ۲9

 -۳۱ت شهریور مطبوعا–باهری وزیر دادگستری : از زندانهای کشور هر ماه بازدید خواهد شد.  ۲9

 این اعالمیه از سوی دربار شاهنشاهی منتشر شد: ۲9

بنا به امر مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، نظر به تالم خاطر شاهانه از رویداد زلزله طبس، اسمال 

ه ین حادثآبان برگزار نخواهد شد و کلیه هزینه این جشنها به مصرف کمک به بازماندگان ا 9و  ۴جشنهای مربوط به 

  -۳۱کیهان شهریور –و نوسازی مناطق آسیب دیده خواهد رسید. 

 پیام امام به آیت اهلل قمی به مناسبت آزادی وی از تبعید: ۵3

 شعار مردم مسلمان باید قطع ید اجانب و عمال خائن آنان که در راس آن شاه است باشد.

صد دارد به ایران موشکهای ضد هوایی و وسایل جنگی به قیمت وزارت دفاع امریکا به کنگره این کشور اطالع دد که ق ۵3

 میلیون دالر بفروشد. ۲۳3

 فرزند آیت اله گلپایگانی در راه طبس جهت کمک به زلزله زدگان طی تصادفی کشته شد. ۵۷
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 رخداد روز

 -ته به حزب تودهوابس–نشریه خبری آلمان فدرال و برلن غربی سازمان جوانان و دانشجویان دمکرات « آینده» ۵۷

 خود نوشت: ۷۳۳درشماره 

 در شبلی تظاهرات همبستگی با مردم ایران برگزار شد. 

  جنبش مسلمانان مبارز»: انتشار بیانیه ۳۱شهریور ماه:» 

رژیم با عقب نشینی تاکتیکی و دادن برخی امتیازات سطحی،زمینه را برای جلب محبت و آشتی رهبران جنبش، 

 «به جز پیشوای جنبش»تواند تنها با جلب نظر رهبران مذهبی و سیاسی کرد میابتدا فکر میکرد و در فراهم می

 امام خمینی قضیه را فیصله دهد. 

های وابسته، ادارات و موسسات دولتی و سرمایه داری بزرگ، نیروهای دشمن را تحلیل اعتصاب، خرابکاری در کارخانه

 میبرد.

  در این ماه منتشر شد:« بش مسلمانان ایرانبا جن»بیانیه  -۳۱شهریور ماه 

های تنگ مستضعفین را درنور دیده است. امروز خلق دلیر استقالل، حکومت اسالمی تمامی خانه -امروز فریاد آزادی

 ما با چشمانی باز و با خشمی دمادم افزون شونده، حمله خودرابه پاسداران ظلم و پلیدی شدت بخشیده است.

 نهضت آزادی.  –صفحاتی از تاریخ معاصر ایران  به نقل از کتاب – 

  به مناسبت آتش سوزی سینما رکس انتشار یافت:« سازمان چریکهای فدایی خلق ایران»: بیانیه ۳۱شهریور ماه 

کشتار وحشیانه مردم در سینما رکس آبادان به فاصله یکروز از مصاحبه مطبوعاتی شاه جالد با خبرنگاران چیره 

، صورت میگیرد و این «ما به مردم وعده تمدن بزرگ میدهیم و آنها وعده وحشت بزرگ»ن گفته بود خوارش که درآ

 «ایجاد وحشت بزرگ»نشان میدهد که مزدوران سازمان امنیت بدستور شاه خونخوار و برای اثبات گفته هایش در 

 دست به این جنایات تاریخی زده اند. 

  سرنگونی رژِیم شاه را تنها چاره »خود  ۷۷رگان آزادی خارج از کشور در شماره : نشریه پیام مجاهد ا۳۱شهریور ماه

 « خواند.

  بر ضرورت مبارزه جهانی  -چاپ خارج از کشور–به سردبیری بابک زهرایی « پیام دانشجو»: نشریه ۳۱شهریور ماه

 ن وقایع اخیر تأکید کرد.برای لغو حکومت نظامی و پایان دادن به کشتار و همچنین برآزاد شدن دستگیرشدگا
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 « 5511رخدادهای مهر ماه »

 رخداد روز

پیام امام به حافظ اسد رئیس جمهور سوریه : پس از اهداء سالم، اینجانب از غیبت جناب حجه االسالم آقای سید  ۷
ن قضیه فلسطی موسی صدر نگران و متاثرم، از جنابعالی تقاضا دارم که این موضوع را با سران کشور هائی که در

 اجتماع کرده اند در میان گذارید و اهتمام آنانرا جلب نمائید. 
خواهم. برادران مسلمانان شما در زیر چکمه های اسالمی برای رهائی ملت بی پناه ایران کمک میما از سران دولت

 لت را به جان آورده. های مهم ایران برپاست، مدژخیمان شاه خرد شده اند و حکومت نظامی که در اکثر شهرستان

 ای به قذافی رهبر لیبی، در مورد گم شدن موسی صدر از وی توضیح خواست.آیت اهلل شریعتمداری طی ارسال نامه ۷

با شور و نشاط هر چه تمامتر، حیات رسمی خود را آغاز « جنبش نوین دانش آموزی»با آغاز سال تحصیلی جدید،  ۷
، کالس درس نو باوگان نسل انقالب قرار گرفته «های محصور چهار دیواری»ه جای ب«  شهرهاتمام »نمود. از اینروز 

میلیون  ۷3گردید. حرکت جمعی « های سیاه و بی حرکت تخته»، جایگزین «سپید و خوشرنگ آزادی »و دورنمایی 
 دانش آموز در سراسر ایران، مشکالت رژیم ضد خلقی را عمیق تر کرد.    

 به مناسبت زلزله طبس : « مانان ایران جنبش مسل»اعالمیه  ۷
مردم مبارزه با استقامت و نستوه ایران بنا به وظیفه انسانی بطور مستقل و دور از جنجالهای تبلیغاتی رژیم بیاری 

یه شود که از مبارزه بنیادی علموثر و بنیادی آسیب دیدگان زلزله طبس خواهند شتافت ولی این مسئله باعث نمی
استبداد و عوامفریبها و جنایات و فجایع شاه غافل بمانند و به راههای انحرافی و فرعی اغفال کننده  خود کامگیهای
 کشیده شوند.

  -نهضت آزادی  –به نقل از کتاب صفحانی از تاریخ معاصر ایران -

دولتی داده شده  جمعیت ایران دفاع از آزادی و حقوق بشر، طی اطالعیه اعالم کرد : با تامینی که از طرف مقامات ۷
 ای از جمعیت ایران دفاع از آزادی و حقوق بشر که تحت تعقیب قرار گرفته بودند به منزل خود بازگشتند.  بود، عده

 :  ۳۱-۳1پیام شاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی  ۷
 ری یابد.م بیشتباید استحکا« رفاه زندگی معلمان »و میهنی سر لوحه برنامه آموزشی است. « دینی »تقویت مبانی 

 -۳۱کیهان مهر -

مجتمع عمومی سازمان ملل به نیویورک  ۵۵امیر خسرو افشاری وزیر خارجه وقت ایران که برای شرکت در اجالس  ۷
بار با ویز خارجه آمریکا و نیز با وزرای  ۲بار با وزیر خارجه عراق،  ۵رفته بود، در مدت اقدامات خود در این شهر، 

  آمریکا دیدار نمود.  ائیل و هلند و همچنین با هنری کی سینجر وزیر خارجه اسبقخارجه اینگلیس، اسر

وی که مذاکراتش با وزیر خارجه عراق پیرامون اخراج امام از عراق و در تنگنا قرار دادن امام از سوی رژیم عراق دور  ۷
 میزد، پس از پایان سومین دور مذاکرات با وزیر خارجه عراق گفت: 

 « کردن مقدمات اخراج خمینی از عراق برگترین خدمت را به شاهنشاه آریا مهر انجام دادم. با فراهم»
در دیداری که امیر خسرو افشار به همراه زاهدی سفیر ایران در آمریکا، با کی سینجر داشتند، کی سینجر عنوان 

 کرد: 
ت شاهنشاه باید تمام قدرت را در دست اعلیحضر« اشتباه است که قدرت از شاه منتزع گردد.»در کشوری مثل ایران 

 داشته باشند.
افشار با موشه دایان وزیر خارجه وقت اسرائیل نیز در نیویورک دیدار به عمل آورد. دایان در این مالقات بیان داشت 

 که ما احترام خاصی برای اعلیحضرت همایونی داریم.
 و مخالفان چه وضعی دارند؟« کمونیست ها» دایان از افشار سئوال کرد، آیا ارتش در مقابل مبارزه با 
 -بنقل از کتاب ماهیت و عملکرد امپریالیسم آمریکا در ایران-
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 رخداد روز

          -محمدت- ۷
 -۳۱مطبوعات مهر -نفر را بازداشت کرده است. ۷۷3۳شریف امامی اعالم کرد: حکومت نظامی 

ه به والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت، از وی، در مورد ای کپزشکپور نماینده رستاخیزی مجلس در برنامه ۷
  -۳۱مطبوعات مهر-یافتن موسی صدر، استمداد خواست.

ای از دولت خواستند درباره چگونگی گم شدن نمایندگان اقلیت باصطالح مخالف در مجلس ضد مردمی، طی نامه ۷
 -۳۱مطبوعات مهر-موسی صدر تحقیق کند.

 های امام، ایجاد محدودیت نمود. نجف به محاصره نظامی ارتش عراق درآمد و دولت عراق برای فعالیتمنزل امام در  ۲

 ای به محاصره خانه امام در نجف، اعتراض کردند. با صدور اعالمیه« گروهی از روحانیون تهران» ۲

 ها برخاست.ن و شهرستاندر پی محاصره نظامی منزل امام در عراق موج اعتراض آمیز به این عمل در تهرا ۲

هزار کارگر اعتصابی نفت در تهران، اهواز،گچساران ۵3اعتصاب کارگران و کارکنان پاالیشگاه آبادان برای پیوستن به  ۲
 -۳1تقویم وزارت ارشاد -و آغاجاری آغاز شد.

 د.ای به عهده گرفتننفت گران قهرمان با دردست داشتن نبض رژیم وابسته، از این پس نقش عمده

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -هزار نفری کارگران کشت و صنعت شوشتر.۱آغاز اعتصاب کارکنان مخابرات تهران و اعتصاب ۵

 ارسال داشت: « حسن البکر»ای برای نهضت آزادی خارج از کشور، نامه ۵
سی و مدنی و اعالمیه شما با این عمل خود علیه امام خمینی تمام مقررات و عهود بین المللی را در موردحقوق سیا

 جهانی حقوق بشر نقض کرده اید.

 -۳۱مطبوعات مهر  -حزب کثیف رستاخیز، بادرون پوسیدگی رژیم در آستانه انحالل قرار گرفت. ۵

  -۳۱مطبوعات مهر -رحیم علی خرم، سرمایه دار وابسته بازداشت شد. ۵

 -۳۱مطبوعات مهر-آمد.سفیر سیار آمریکا در خاورمیانه به تهران « آلفرد اترتون» ۵

 -۳۱کیان مهر-علینقی اردالن وزیر جدید دربار شد. ۴

ی هارا اعالم کرد طبق این آئین نامه، ممنوعیت« آئین نامه رفتار خاندان شاهنشاهی»اردالن پس از مالقات با شاه، ۴
امور مرتبط با دولت.  خاندن سلطنتی بدین شرح اعالم گردید: اعمال نفوذ. هرگونه دخالت، معامله و مشارکت در

-قبول پست در هیئتهای مدیره شرکت ها، موسسات بانکی و بیمه و گرفتن هر نوع ترفیع و عدم هر نوع توصیه.
  ۳۱کیهان مهر

 سرآنتونی پارسونز، سفیر انگلستان در ایران، حمایت دولت خود را از شاه اعالم کرد، وی گفت:  ۴
بسیار مهم است. وی در اشاره به حکومت نظامی « ادرات انگلستان در آسیابزرگترین بازار ص»نقش ایران به عنوان 

-.«انگلستان را دلگرم کرده است»دولت ایران برای حفظ ثبات و امنیت کشور، « عزم جرم»در ایران عنوان داشت: 
  -۳۱مطبوعات مهر

 -ام در نجف برطرف نشده است.سخنگوی جمعیت ایران دفاع از آزادی و حقوق بشراعالم کرد که محدودیت برای ام ۳
 -۳۱مطبوعات مهر

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -تن از کارکنان و کارگران پاالیشگاه نفت خارک اعتصاب کردند. ۲333 ۳

 یاسرعرفات رهبر جنبش فلسطین، پیامی برای امام ارسال داشت:  ۳
سخ تر میسازد و در دل دشمنان دین و امت بخشد و اراده فدائیان را راقیام مردانه تان به بازوی مجاهدان توان می

 افکند.وحشت می

 -۳۱مطبوعات مهر  -عاملی تهرانی وزیر اطالعات گفت: مطبوعات را به چاپ مطالب تحمیلی مجبور نخواهیم کرد. ۳

 د.کنهای بین المللی اعطا میمیلیارد ریال به سازمان ملل متحد و سایر سازمان ۷اعالم گردید که ایران حدود  ۳
 - ۳۱مطبوعات مهر -

 طی تظاهراتی بسیار وسیع در آبادان، مراسم چهلم مقتوالن فاجعه سینما رکس، برمزار انان برگزار شد. ۳
 -با استفاده از گزارش روزنامه ها -
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 رخداد روز

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -آغاز اعتصاب کارکنان سازمان آب تهران و کارکنان راه آهن. ۱

ای برای جلب همکاری و تحقیق درباره سرنوشت موسی صدر به نزد ملک حسین فرستاد. در ویژه شاه فرستاده ۱

مالقات فریدون موثقی فرستاده ویژه شاه با ملک حسین، پیام شاه مبنی بر نگرانی از سرنوشت صدر، به ملک حسین 

  -۳۱مطبوعات مهر-داده شد..

 -۳۱مطبوعات مهر -دگان اعالمیه اخطار داد.فرماندار نظامی تهران، اویسی جالد به پخش کنن ۱

  -۳۱مطبوعات مهر- -جواد سعید دبیرکل حزب رو به انحالل رستاخیز گفت: حزب رستاخیز دیگر فراگیر نیست. ۱

  -۳1تقویم وزارت ارشاد-در تظاهرات دانش آموزان در بوکان، دهها تن بشدت مجروح گردیدند.  1

ه مناسبت آغاز سال تحصیلی: هر جریان فرصت طلبانه و هر شیوه سازشکارانه و هر ب« جنبش مسلمانان مبارز»پیام  1

نوع آشتی و تفاهم با دشمن را که بالمال به تثبیت و تائید رژیم منجر میشود بشدت محکوم کرده و ایمان خود را 

برد انقالبی دراز مدت به های اساسی و اعتماد خود را به پیشوای خردمند امام خمینی و اعتقاد خود را به نبه هدف

 عنوان تنها راه رسیدن به هدف نهائی استوار سازیم. 

 سخنگوی وزارت اطالعات رژیم گفت: محدودیت رفت و آمد در اقامتگاه امام و محاصره منزل ایشان صحت ندارد.  1

  -۳۱مطبوعات مهر- 

 آیت اهلل العظمی خمینی رفع شد. کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر اعالم کرد: محدودیت حضرت 9

  -۳۱مطبوعات مهر- 

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها -تظاهرات مردم در کرمانشاه از سوی ماموران رژیم به خون کشیده شد.  9

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها - -در تظاهرات رضائیه چند شهید و مجروح باقی ماند. 9

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها -سراسر کشور را دربر گرفت. تظاهرات دانش آموزی  9

سازمان چریکهای فدائی خلق »مشهد، اعالم انقالبی شد. در پی این اعدام، ۳سرهنگ زمانی پور رئیس کالنتری  9

کشتار  همسئولیت عمل را به عهده گرفت: به پشتیبانی از مبارزات حق طلبانه مردم مبارز مشهد و در پاسخ ب« ایران

توسط یک واحد عملیاتی از  9/۱/۷۵۳۱ها توسط مزدوران جنایت کار رژیم، در جریان تظاهرات اخیر، در روز آن

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، سرهنگ زمانی پور که در گلوله باران مردم مشهد نقش فرماندهی داشت بوسیله 

 رگبار مسلسل در خیابان اعدام گردید. 

   -۳۱مطبوعات مهر-رستاخیز، جواد سعید دبیر کل حزب استعفا کرد. « فراگیر»اشیدگی حزب با از هم پ 9

  -۳۱مطبوعات مهر-حزب جدید پس از انحالل رستاخیز، تاسیس میگرد.  ۲اعالم شد که  9

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها -مجادالت مضحک نمایندگان در مجلس همچنان ادامه داشت.  9

-وزیر دادگستری، سلب مصونیت منصور یاسینی سرمایه دار وابسته و نماینده مجلس شورا، را خواستار شد. باهری  9

  -۳۱مطبوعات مهر

ای که دادگستری به مجلس فرستاد،راهپیمائی و میتینگ بدون اجازه قبلی ممنوع شد. این الیحه بدنبال الیحه 9

  -۳۱مطبوعات مهر-نام داشت. « تامین آزادی اجتماعات»

   -۳۱مطبوعات مهر-شاهپورغالمرضا برادر شاه با هواکوفنگ رهبر چین مالقات کرد.  ۷3

 ای صادر کرد.آیت اهلل بهاءالدین محالتی جهت کمک به بازماندگان شهدای اخیر تهران، اعالمه ۷3

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها -ادامه داشت.  شهرهاتظاهرات مردم مسلمان در  ۷3

 -۳۱کیهان مهر -شاه با ژنرال ضیاء الرحمن رئیس جمهوری بنگالدش، در تهران دیدار کرد. ۷3

  -۳۱مطبوعات مهر-اعالم تجدید فعالیت نمود. « حزب ایران نوین»در فضای باز سیاسی،  ۷3

ایران خارج شده میلیون دالر ارز از ۳33میلیار و  ۷هفته برقراری حکومت نظامی،  ۵روزنامه ایران پست نوشت: طی  ۷3

 است.
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 سفیر عراق در پاکستان با صدور اعالمیه ای، علت ایجاد محدودیت برای امام را توضیح داد:  ۷3

ای که اقدامات مقامات عراقی در مورد حضرت آیت اهلل العظمی خمینی عبارت از آن بوده است که ایشان را در خانه

تا اجازه نشود که ایشان از محل سکونت خویش به عنوان کانونی برای فعالیتهای  برند زیر نظر قرار دادندبه سر می

  -۳۱مطبوعات مهر-ضد ایرانی استفاده کنند. 

  -۳1تقویم وزارت ارشاد-تظاهرات دانش آموزان کرمانشاه رنگ خون به خود گرفت.  ۷۷

وام اختصاص « رید مسکن کارمندیخ»و برای « ضریب حقوق کارمندان افزایش یافت»در نشست هیئت دولت،  ۷۷

  -۳۱مطبوعات مهر-داده شد. 

   -۳۱مطبوعات مهر-برگزار شد. « حزب فراگیر رستاخیز»اخرین جلسه هیئت اجرائی  ۷۷

 تظاهرات مردم در خرم آباد، کرمانشاه و بوکان با مقابله خونین مزدوران مواجه شد.  ۷۲

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها -

های سهامی و زراعی، های خود از شرکتتن از دهقانان محروم در سرپل ذهاب برای بازپس گرفتن زمین ۲333 ۷۲

  -۳۱مطبوعات مهر-تظاهرات کردند. 

ای انتشار داد: دولت با صطالح آتشی ملی که با ظاهری فریبکارانه به میدان آمده بود تا با بیانه« جبهه ملی ایران» ۷۲

ایران راه حلی برای استمرار قدرت دستگاه استبداد وابسته به بیگانه بیابد، در برابر آگاهی اغفال مردم بپاخاسته 

همگانی خیلی زود عنان اختیار از کف داد وبا شروع به کشتار جمعی مردم بی پناه چهره غیر انسانی خود را نشان 

 داد.

   -۳۱مهرمطبوعات -اعالم موجودیت نمود. « سازمان ملی دانشگاهیان ایران» ۷۲

 های صنفی دست از کارهای معتادین و پست بجنورد با خواستهکارکنان شهرداری، توانیر بندرعباس، بیمارستان ۷۲

  -۳۱مطبوعات مهر-کشیدند. 

-. «نبتید وسیله تبلیغات دولت باشند»شریف امامی در ساختمان مرکزی رادیو و تلوزیون گفت: رادیو و تلوزیون  ۷۲

  -۳۱مطبوعات مهر

 «بدون در نظر گرفتن حقوق حقه مردم فلسطین»خسرو افشار وزیر خارجه ایران، در سازمان ملل گفت: در خاورمیانه  ۷۲

  -۳۱مطبوعات مهر-صلح برقرار نخواهد شد.  

و محدودیتهای اعمال شده از سوی رژیم چپ نمای عراق، امام عراق را به مقصد کویت ترک نمود، اما  فشارهابر اثر  ۷۵

  -۳۱مطبوعات مهر-توقف نکرده و راهی پاریس شد.  « عدم اجازه اقامت»آنجا نیز به دلیل  در

 ای ارسال شد.آیا اهلل مرعشی نجفی در اعتراض به خروخ امام از عراق، به آیت اهلل خوئی و حسن البکر نامه ۷۵

   -۳۱مطبوعات مهر-آیت اهلل شیرازی با ارسال تلگرافی به امام، خواستار بازگشت امام شد.  ۷۵

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها -خروج امام از عراق بر تظاهرات مردم خشمگین شدت بیشتری داد.  ۷۵

  -۳۱مطبوعات مهر-زندانی سیاسی آزاد شدند.  1۳ ۷۵

  -با استفاده از گزارش مطبوعات  -اعتصابات سیاسی و صنفی در کشور شدت گرفت.  ۷۵

 ای صادر کرد:بیانه« شگاهها و مدارس عالیدانشجویان دان» ۷۵

ی فرصت طلبانی را که مردم را دعوت به رهنمودهاماهیت سازشکارانه کلیه  شهرهامبارزات قهر آمیز مردم در 

 کردند و مبازرات قهرمانانه خلق تبریز را کار اراذل و اوباش میدانستند، بخوبی نشان داد. تظاهرات آرام می

 مردم فریب ایران در پی خروج امام از عراق اعالم کرد: دولت ریاکار و  ۷۵

در »و فورا تحقیق را شروع کرده. اقامت حضرت آیت اهلل العظمی « خبر نداشت»دولت از عزیمت آیت اهلل خمینی  

  -۳۱مطبوعات مهر-« هر کشوری که بخواهند از نظر دولت ایران بالمانع است.

رفاهی »توانند از رادیو و تلوزیون استفاده کنند.اقدامات یت احزاب، مخالفان میشریف امامی گفت: پس از شروع فعال ۷۵

   -۳۱مطبوعات مهر-برای همه کارمندان در نظر گرفتیم. « جدید
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   -۳۱مطبوعات مهر-صادرات نفت ایران افزایش یافت.  ۷۵

 رئیس دانشگاه تبریز اظهار کرد:  ۷۵

 -۳۱مطبوعات مهر-« جویان همیشه آماده ام.شنیدن درد دلهای دانش»برای 

  -۳۱کیهان مهر  -عزیمت تاریخی امام به نوفل لوشاتو در پاریس شکل گرفت.  ۷۴

 پیام امام قبل از عزیمت به پاریس:  ۷۴

ی اسالمی دست خود را کشورهااکنون که من بناچار باید ترک جواد مولی امیرالمومنین علیه اسالم را نمایم و در 

بینم و از ورود اجانب و وابستگان به آنان هستید باز نمی خدمت به شما ملت محروم که مورد هجوم همه جانبه برای

کنم. سربلند باد ملتی که با فداکاری خودم قدم به کویت با داشتن اجازه ممانعت نمودند، به سوی فرانسه پرواز می

 پس از دیگری شکست.  ها را یکیی مانع ازآنسدهادر راه پبروزی حق برداشت و 

 آیت اهلل شریعتمداری، مرعشی نجفی و گلپایگانی در پی خروج امام از عراق، بدولت عراق اعتراض کردند. ۷۴

 آیت اهلل صدوقی با انتشار اعالمیه ای، اعمال رژیم ایران محکوم کرد.  ۷۴

 با ورود امام به پاریس، اذهان ملت ایران متوجه این شهر گردید. ۷۴

کرد که چون آیت اهلل خمینی از طریق زائران ایرانی که به نجف میروند با مخالفان شریف امامی چنین استدالل می ۷۴

فرستد، در صورت اخراج از های خود را به ایران میداخلی تماس برقرار کرده و از طریق همین زائران، نوار سخنرانی

 عراق قادر به ادامه تماس با مخالفان نخواهد بود. 

یر و سف -سولیوان –هنگامیکه این نقشه عملی شد و  آیت اهلل خمینی عازم پاریس گردید. شریف امامی به من 

ماموریت در ایران، سولیوان  -ها محو و فراموش خواهد شد. انگلیس گفت خمینی به محض ورود به پاریس از خاطره

  -۷۷1صفحه 

 گشایش یافت. شاه در یکی از جلسات اظهار داشت:  با حضور شاه و فرح، جلسات مجلسین شورا و سنا ۷۴

بود که به باز تر شدن فضای سیاسی همت گماشته « تامین همین آزادی و آگاهی هر چه بیشتر عمومی»به منظور 

 شد. 

 خللی وارد نمیکند.« توسعه آزادی»ها نا آرامی

 توسعه بحران فعلی سهم موثری داشتند. ها شده بود، دراشتباهات و سوء استفاده هائی که باعث ایجاد نارضائی

  -۳۱مطبوعات مهر- 

 -۳1تقویم وزارت ارشاد –همزمان با ادامه تظاهرات سراسری، در بابل و آمل مزدوران دست به کشتار زدند.  ۷۳

م جکرد، شکلی منسبا گشایش دانشگاه ها، جنبش دانشجوئی که در سالهای اختناق وجود خود را به رژیم تحمیل می ۷۳

 تر بخود گرفت. 

 های درس را تحریم کردند.دانشجویان سراسر دانشگاهها، کالس ۷۳

 دانشجویان دانشگاه شهر تبریز نماز جماعت عظیمی بر پا کردند که در نوع خود در محیط دانشگاه تازگی داشت.  ۷۳

         -با استفاده از گزارش روزنامه ها -

   -۳۱مطبوعات مهر-نیمه تعطیل در آمدند.  در برخی شهر ها، مدارس به حالت ۷۳

  -۳1تقویم وزارت ارشاد-مراسم قالی شویان در اردهان کاشان به تظاهرات بزرگ سیاسی مبدل شد.  ۷۳

 پیامی برای امام ارسال داشت: « نهضت آزادی ایران » ۷۳

 ف انسانیت و اصول حقوق های اخیر و رفتار خالبدینوسیله تاثر و تاسف شدید خودمان را نسبت به مزاحمت

  بین اللملی دولتهای عراق و کویت را به ساخت مقدس معروض میداریم.

آغاز اعتصاب کارگران راه آهن زاهدان، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، کارکنان پتروشیمی آبادان، پست و تلگراف  ۷۳

  -۳1تقویم وزارت ارشاد-اصفهان و شعب بانک شهریار. 
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 کمیته ایرانی دفاع از آزادی وحقوق بشر، از مقامات فرانسوی خواست تا آزادی حرمت امام را تضمین کنند. ۷۳
   -۳۱مطبوعات مهر- 

 بومدین رهبر الجزایر با ارسال پیامی برای امام، به ملت ایران اظهار همنوائی کرد. بومدین در این پیام عنوان داشت:  ۷۳
 ضروری بدانید در الجزایر وطن دوم خود اقامت کنید.  شما میتوانید تا هر زمان که

 هفته بدولت مهلت دادند. ۷مطبوعات برای تامین آزادی قلم  ۷۳

  -۳۱کیهان مهر  -شاه و فرح در مراسم آغاز سال تحصیلی، در دانشگاه تهران شرکت کردند.  ۷۳

 باهری وزیر دادگستری در جلسه کارکنان وزارت دادگستری گفت:  ۷۳
  -۳۱مطبوعات مهر- ن هر لحظه به وخامت فساد پی میبرم.م

ارتشبد نصیری رئیس قبلی ساواک که به عنوان سفیر ایران در پاکستان تعیین شده بود، برکنار گردیده و به تهران  ۷۳
  -۳۱مطبوعات مهر-احضار شد. 

 پیام امام به مناسبت آغاز سال تحصیلی:  ۷۳
ی کارگر کارمند محروم و مسلمان ایران مه به قشرهاقیام حق طلبانه و مردانه  شما دانشجویان موظف هستیدکه از

 اعتصاب کشیده شده است پشتیبانی کنید.
اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در راس آن است، 

 داست به آنان پیشنهاد کنید. دیدید، شدیدا اعتراض کنید و راه ملت را که راه خ
 طالب علوم دینی و دانشجویان به هم روابط دوستانه و فعاالنه داشته باشند. 

 مکلفیم به ارتش بفهمانیم که باید زنجیر تسلط اجانب را با قدرت نظامی پاره کنید. قشرهاشما و ما و سایر 

 پیامی فرستاد:  آیت اهلل مرعشی نجفی برای ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه ۷۳
 عالم روحانیت رجاء واثق دارد که حضرتعالی و ملت نجیب فرانسه مهمان نوازی را به حد اعلی و مرتبه کمال برسانید.

 در نامه ارسالی به ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه، خواستار رعایت شایسته حال امام شدند.« روحانیون تهران » ۷۳

 ها به و سوی پاریس جاری بود.ها و نامهز امام، سیل تلگرامدر حمایت ا روزهادر این  ۷۳

     -با استفاده از گزارش مطبوعات  -ای ترتیب دادند.  دانشجویان، در اطراف دانشگاه تهران تظاهرات کسترده ۷۳

 ای منتشر کرد: بیانیه« های دفائی خلق ایران سازمان چریک» ۷۳
هایی رژیم قرار میدهیم و معتقدیم که تنها از طریق جنگ و موقتی عقب نشینی ما تاکید خود را بر روی خصلت گذرا

 مسلحانه توده ایست که رژیم دیکتاتوری شاه و حامیان امپریالیستش سرنگون خواهند شد.

 از امام برای اقامت در لیبی دعوت به عمل آورد.« مجمع مسلمانان لیبی » ۷۳

 عتراض به رژیم کویت بدلیل ندادن اجازه اقامت به امام، تظاهراتی بر پا نمودند. نفر مسلمانان در ا صدهادر کویت،  ۷۳
 -۳۱مطبوعات مهر-

  -۳۱مطبوعات مهر-مراسم روز معلم در برابر شاه و فرح برگزار گردید.  ۷۳

 سخنرانی امام در جمع دانشجویان در پاریس: شما باید با اتحاد به مبارزه خود ادانه دهید. ۷۱

 ای صادر کردند: بیانیه« عی از اساتید حوزه علمیه قم جم» ۷۱
ملت ما رفتار غیر انسانی رژیم بعثی عراق را در مورد محاصره منزل بزرگ رهبر دینی حضرت آیت اهلل امام خمینی و 

 کند. همدستی با هم پیمانان اسرائیل و سلب ازادی از سرسخترین دشمن صهیونیسم محکوم می
تان های رسمی، تنها در دبیرسها کشانید و بنا به نقل روزنامهها و دبیرستانی را بدرون دبستاندولت آشتی ملی، آشت

 نفر زخمی به جای گذاشت. ۲۳3پهلوی کاشان 
 شهریور تهران، عزای عمومی اعالم گردید.  ۷۱مهر به عنوان چهلم شهدای  ۲۴درپایان اعالمیه، روز  

 به امام:« شور روحانیون مبارزه خارج از ک»تلگرام ۷۱
ها دیده حسرت زده که بخاطر آن پیشوا به نجف دوخته شده بود، یکباره درحالیکه از اشک با این انتقال، بحق میلیون 

 حلقه بسته بود بسوی پاریس جهت گرفت. 
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         -گزارش روزنامه هابا استفاده از  -مزدوران، تظاهرات مردم آمل، سنندج و مشهد را وحشیانه سرکوب کردند.   ۷۱

 با وجود آغاز سال تحصیلی، هیچ کالسی در دانشگاهها گشوده نبود.  ۷۱

آغاز اعتصاب کارخانه ایرانیت شهر ری، گمرک جلفا، اداره بندر و کشتیرانی بندر شاپور، تراکتورسازی تبریز، رادیو و  ۷۱

هزار کارگر ذوب آهن بافق،  ۳گر ذوب آهن اصفهان، هزار کار ۴3واحد کارگری در اصفهان،  13تلوزیون رضائیه، 

  -۳1تقویم وزارت ارشاد-دادگستری کشور و کارکنان امور اقتصادی و دارائی مراغه. 

 و شما برخاکش قدم میگذاشتید.  « وطن داشتم »ی کاش اارسال پیام همدردی یاسر عرفات به امام: ۷۱

 رای امام فرستادند: پیامی ب« فضال و مدرسین حوزه علمیه نجف » ۷۱

های حکیمانه و خردمندانه آن حضرت، دردناکترین مصیبت و برای ما جدائی و محرومیت از افاضات عالیه و رهبری

 خسارت جبران ناپذیر است. 

به ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه: جامعه روحانیت نجف اشرف از شما بطور جدی « حوزه علمیه نجف »پیام  ۷۱

 از هیچگونه کوشش و بذل و جهدی جهت حفظ و حراست معظم له دریغ نور زد.انتظار دارد 

 طی پیامی امام را به اندونزی دعوت کرد.« مجمع علمای اندونزی » ۷۱

که به وضع همه را تصویب کرد. دولت همچنین اعالم کرد « پرداخت اضافه کار به کارمندان »دولت مقررات جدید  ۷۱

   -۳۱مطبوعات مهر-کارگران و کارمندان اعتصابی رسیدگی میکند. 

    -۳۱مطبوعات مهر-راه نجات از وضع فعلی است. « اتحاد ملی »بنی احمد نماینده رستاخیزی مجلس: دولت  ۷۱

   -۳۱مطبوعات مهر-گردد.  اعالم کرد که به حزب تبدیل می« کانون ناسیونالیستها » ۷۱

 -۳۱مطبوعات مهر -زاهدی سفیر ایران در آمریکا، برای ارسال پیام کارتر به شاه، در تهران با شاه دیدار کرد.  ۷۱

شهریور تهران، عزای  ۷۱مهر را به عنوان روز چهلم شهدای  ۲۴با صدو اعالمیه ای، « جمعی از روحانیون تهران » ۷1

 عمومی اعالم کردند.

  - ۳1تقویم وزارت ارشاد –در ساری و ساوه  کشتار دانش آموزان انقالبی ۷1

کارگر راه آهن زاهدان و کارمندان  ۲333کارگر کارخانه جنرال موتورز ۲333کارگر کارخانه زامیاد،  ۵333آغاز اعتصاب  ۷1

  - ۳1تقویم وزارت ارشاد  –اداره برنامه و بودجه. 

  - ۳۱مطبوعات مهر  –« درصد اضافه میشود. ۲۳ندان حقوق کارم»نوبت  ۲ماه آینده در  ۳دولت اعالم کرد: ظرف  ۷1

 سخنرانی امام در جمع گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا: ۷9

 این ملت، یعنی هر ملتی حق دارد خود سرنوشت خود را تعیین کند.  

 درپی کشتار مردم در سنندج، احمد مفتی زاده پیامی انتشار داد:  ۷9

 توان آزار داد،کنم که مامورانش کودکانی را که در هیچ منطقی نمیحکومتی را اعالم میبار دیگر محکومیت چنین 

 در خاک وخون غلطاندند. 

در  «گروه توحیدی صف »ها در اصفهان، چندین آمریکائی کثیف، مجروح شدند. در انفجار بمب در اتوبوس آمریکائی ۷9

 بی و ضد آمریکائی را به عهده گرفت.  دومین اعالمیه نظامی خود، مسئولیت این اقدام انقال

  -۳1تقویم وزارت ارشاد-دانش آموز در ساوه شهید شدند.  ۲ ۷9

 مطبوعات کشور جهت کسب آزادی قلم دست به اعتصاب زدند.  ۷9

ای در پی انتشار خبری از رادیو مبنی بر اعتصاب رفاهی مطبوعات، اعضای هیئت تحریریه روزنامه اطالعات، اعالمیه ۷9

 صادر کردند: 

علت اعتصاب امروز اعضای هیئت تحریریه روزنامه اطالعا تصرفا به خاطر سانسور مستقیمی بود که رسما فرمانداری 

  -بنقل از اعالمیه–نظامی در روزنامه برقرار کرد. 

 شریف امامی خطاب به مطبوعات اعالم کرد:  ۷9

  -۳۱مطبوعات مهر-و سانسور مطلقا نباشد. من قول میدهم که شما نهایت آزادی را داشته باشید 
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نظم اجتماعی مترقیانه و »کارتردر یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعالم حمایت از شاه، امیدش را برای رسیدن به  ۷9

 بیان داشت. « دموکراتیزه کردن سریع دولت 

که نیروی بزرگ و عظیم « ار مهم تجاری این طرف بسی»کارتر گفت: امریکا در هر صورت دوستی تاریخی اش را با 

 است حفظ خواهد کرد. « ثبات منطقه »

شهریور تهران، اعالمیه  ۷۱آیت اهلل مرعشی نجفی، شریعتمداری و گلپایگانی به مناسبت فرا رسیدن اربعین شهدای  ۲3

 مشترکی صادر کردند. 

شهریور و سالگرد  ۷۱اسبت بزرگداشت اربعین شهیدان به من« روحانیون مبارز حوزه علمیه قم »ای به امضا اعالمیه ۲3

 فرزند امام منتشر گردید.

 - ۳1تقویم وزارت ارشاد زندانیان سیاسی کشور در همبستگی با حرکت انقالب، به اعتصاب غذا دست زدند. ۲3

  -۳1ویم وزارت ارشاد تق –آغاز اعتصاب کارگران کانادا دارای، کارخانه ایران کاوه و بنا در و کشتیرانی خرمشهر  ۲3

 شهریور تهران:  ۷۱پیام امام به مناسبت فرا رسیدن چهلم شهدای  ۲۷

کنند شما های ما فدائی میدهند و در راه اسالم عزیز و کشور، خون نثار میامروز نونهاالن هفت هشت ساله دبستان

 در چه تاریخی چنین دیده اید:

کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم میروند، در کدام های شیر دل طفل خود را در آغوش امروز زن 

 تاریخ چنین فداکاری و مردانگی زنان ثبت شده است. عزیزان من از اختالف که الهام ابلیس است اجتناب نمائید.

 دشما به حقّید و دست خداوند تعالی با شماست و خدا خواسته است که مستضعفین پیشوائی را بدست گرفته، خو 

 وارث مقدرات و مخازن خود باشند. 

های شاه، کوشش در راه استقرار اصول دمکراسی و ها و وحشیگریها و ااختناقدر منطق کارتر این جنایت

 های مترقیانه به مسائل اجتماعی است.        موضعگیری

 اعتصاب غذای زندانیان قزل حصار.  ۲۷

  -۳1ه مینو، قرقره زیبا و کفش و ین. تقویم وزارت ارشاد آغاز اعتصاب شیالت بندر پهلوی، کارخان ۲۷

   -۳1و تقویم وزارت ارشاد ۳۱دانشجویان ایرانی در شهر هوستون امریکا تظاهراتی برپا کردند. مطبوعات مهر ۲۷

   -۳1تقویم وزارت ارشاد  -یک معلم در تظاهرات شهر درود شهید شد.  ۲۲

 تظاهرات سراسری ادامه داشت.  ۲۲

 آغاز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن در زندان قصر. ۲۲

   -۳1تقویم وزارت ارشاد -آغاز اعتصاب کارکنان نظام پزشکی ۲۲

ن ، از اولی«محبوبه دانش »دانش آموزان دبیرستان دخترانه دکتر هشترودی تهران به مناسبت چهلمین روز شهادت   ۲۲

 یاد او را گرامی داشتند.  ای صادر کرده و شهدای دانش آموز، اعالمیه

های اروپا و آمریکا تبدیل گردیده مقر امام در پاریس، به کانون تجمع ایرانیان، خبرنگاران مطبوعات و رادیو و تلوزیون ۲۵

 است. 

شهریور تهران، بهشت زهرا در یاد بود آنان مملو از جمعیت بود و خشم بی پایان ملت  ۷۱در چهلمین روز شهدای  ۲۵

 -ها با استفاده از گزارش روزنامه –ده را لمس نمود. عزای عمومی اینروز از جانب امام، اعالم شده بود. ستمدی

  -۳1تقویم وزارت ارشاد-ای زندانیان سیاسی تبریز. هفته ۷آغاز اعتصاب غذای  ۲۵

 مطبوعات با تن در دادن رژیم به پرهیز از سانسور، اعتصاب خود را شکستند. ۲۵

اعتصاب کارگران سیتروئن، نیروگاه اتمی آبادان، ذغال سنگ دامغان،نساجی یزد، پاالیشگاه شیراز و آب و برق آغاز  ۲۵

   -۳1تقویم وزارت ارشاد-ای کرمان. منطقه

  -۳1و تقویم وزارت ارشاد ۳۱ایرانیان مقیم پاریس دست به تظاهرات زدند. مطبوعات مهر ۲۵

  -۳۱مطبوعات مهر -« دولت عزای عمومی امروز را قبول دارد.: »منوچهر آزمون از عناصر رژیم گفت ۲۵
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نفر اعتصاب مطبوعات  ۷3وزیر کابینه وی و نمایندگان کمیته  ۲متن اعالمیه لغو سانسور دولت، به امضا شریف امام و  ۲۵
   -۳۱مطبوعات مهر -رسید. 

 منوچهر آزمون اظهار داشت: ۲۵
 «. تحمل کنیم»به ما وارد سازد، باید این ضربات را « ضرباتی»کن است آزادی کامل مطبوعات مم 
   -۳۱مطبوعات مهر - 

  -۳۱مطبوعات مهر -رئیس ستاد ارتش عراق به ایران آمد.  ۲۵

 آیت اهلل دستغیب از زندان آزاد شد. ۲۴

هر حمله کرده و با آتش زدن های اجیر شده و ماموران مسلح، به اجتماع مردم کرمان در مسجد جامع این شکولی ۲۴
 وسائط نقلیه مردم، به کشتار پرداخت و قسمتی از مسجد را آتش زدند.

 -ها با استفاده از گزارش روزنامه -در این حمله دهها تن از مردم کرمان شهید و مجروح شدند. 

 ، کشتار براه انداخت. در ادامه تظاهرات خونبار مردم، رژیم ضد خلقی در دزفول، اندیمشک، زنجان و مینات ۲۴
  -۳1ها و تقویم وزارت ارشاد تنی چند از شهدا را دانش آموزان تشکیل میدادند. با استفاده از گزارش روزنامه

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها –تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در تمامی کشور همچنان ادامه داشت.  ۲۴

   -۳1تقویم وزارت ارشاد-سیاسی کرمانشاه، اهواز و شیراز.  آغاز اعتصاب غذای زندانیان ۲۴

. ها به شکل حادتری درآمدتن ا کارگران قهرمان اعتصابی نفت در پاالیشگاه آبادان، اعتصاب نفتی ۱در پی دستگیری  ۲۴
 - ۳1تقویم وزارت ارشاد -

   -۳1ادتقویم وزارت ارش-نفری کارگران چیست سازی بهشهر.  ۲333آغاز اعتصاب  ۲۴

                                                    -۳۱مطبوعات مهر -هوشنگ نهاوندی از کابینه شریف امامی استعفا کرد.  ۲۴

  -۳۱مطبوعات مهر -«. کنم جدی باشد فکر نمی»امینی گفت: روی کار آمدن دولت نظامی،  ۲۴

 یاد نمود.« از خدمات شاه در اظفار»مالقات کرد و از قول قابوس  نماینده قابوس پادشاه عمان، در تهران با شاه ۲۴
 - ۳۱مطبوعات مهر  - 

 « : علماء اعالم و ملت مسلمان ایران»اعالمیه امام در پاسخ  ۲۳
ها بیش از این بوده است و بر حسب معمول چون و اطالع حاصل شد که تلگراف تلگراف هائی از ایران واصل شد

نمایم و رساندن تشکر مرا به برادران عزیز، از لهذا اینجانب ازتفقد حضرات آقایان محترم تشکر می گذشته نرسانده اند
 هر طبقه و صنفی که هستند، امیدوارم.

در این فرصت الزم است از طبقه جوان تقاضا کنم که نسبت به ساحت محترم مراجع و روحانیون، اقدامات الیقه را 
 مراعات فرمایند.

 مصاحبه با لوموند:امام در  ۲۳
های اخیر دزدی کرده اند و به منافع عالیه ملت و مصالح مردم خیانت ورزیده اید باید محاکمه کلیه کسانی که در سال 

 و مجازات شوند و برای همیشه از کار برکنار شوند.  

  -۳1و تقویم وزارت ارشاد ۳۱مطبوعات مهر -امام مذاکره با علی امینی را رد کرد.  ۲۳

  -۳1تقویم وزارت ارشاد -چندین شهید و مجروح باقی ماند. « محالت»در تظاهرات  ۲۳

 ها را همچنان بسته نگهداشتند.دانشگاهیان ضمن ادامه تظاهرات، کالس ۲۳

 شعبه بانک عمران و اعتبارات.  ۵۷3آغاز اعتصاب شیالت گرگان، کارگران کارخانجات مقدم، سازمان ورزش و  ۲۳
 -۳1ت ارشادتقویم وزار -

     -۳۱کیهان مهر  -استیضاح گردید. »از سوی اخباری نماینده ضد مردمی کرج در مجلس، دولت  ۲۳

  -۳۱مطبوعات مهر  -نصیری جواد سواک و سفیر برکنار شده ایران از پاکستان، به تهران آمد.  ۲۳

 پیام امام به مناسبت فرا رسیدن موسم حج:  ۲۳
 میلیونی مستضعف را به جهانیان برسانید. ۵3امر ایران اهتمام کنید و ناله یک ملت ای مسلمین جهان د اکنون
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 در اعتراض به کشتار وحشیانه رژیم در کرمان، اعالم بست نشینی کرد.« روحانیت کرمان» ۲۳

 تلگراف آیت اهلل صالحی کرمانی، از کرمان به مراجع قم:  ۲۳

و سکوت و بدون هیچگونه شعار در مسجد نشسته بودند، تعدادی کولی اجیر شده  در حالیکه مردم در کمال آرامش

های مردم در خارج مسجد، از در و بام با و دوچرخه موتورهابا حمایت ماموران مسلح پس از آنش زدن اتوموبیل ها، 

 سنگ و چوب و اسلحه وارد مسجد گردیدند. 

 کرمان:  به مناسبت فاجعه« روحانیون تهران»اعالمیه  ۲۳

 ای را به وجود آورده که شنیدنش هر انسانی را متحیر میسازد.    جنایات و کشتار وحشتناک کرمان صحنه

  -۳1تقویم وزارت ارشاد -تظاهرات دانش آموزان در بوشهر یک شهید داد.  ۲۳

   -۳۱مطبوعات مهر  -مشهد در اعتراض به فاجعه کرمان به تعطیل عمومی کشیده شد.  ۲۳

واحد وابسته به گروه صنعتی  ۴3آغاز اعتصاب کارگران کارخانه لوله و ماشین سازی ساوه، آجر پزی تبریز، کارگران  ۲۳

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -بهشهر و رانندگان اتوبوس رضائیه. 

  یزند.شاپور بختیار گفت: وجود حکومت نظامی خود بخود مغایر یا سخنی است که دولت درباره آزادی مطبوعات م ۲۳

  -۳۱مطبوعات مهر  -

 به عهده میگیرد. « مسئولیت بیشتری»شاه در مصاحبه با رادیوی فرانسه عنوان کرد: ولیعهد از این پس  ۲۳

    -۳۱مطبوعات مهر  -

 -۳۱مطبوعات مهر  -« امتیازات استخدامی و مالی جدیدی به کارمندان»دولت  ۲۳

 -۳۱مطبوعات مهر  -ا موقتا لغو گردید. اعالم شد که خرید عمده اسلحه از امریک ۲۳

 -۳۱مطبوعات مهر  -چماقداران و قمه بدستان به تظاهرکنندگان شهر ری حمله کردند.  ۲۳

     -با استفاده از گزارش مطبوعات  -ادامه تظاهرات در تهران و شهرستانها.  ۲۱

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -آغاز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اصفهان.  ۲۱

 -با استفاده از گزارش مطبوعات -. برندمدارس کشور اکثراً در حالت نیمه تعطیل بسر می ۲۱

 خواهند تجربه تاریخی انقالب مشروطیت تکرار نشود.امام می :صدر در پاریس گفتابوالحسن بنی ۲۱

 -۳۱مطبوعات مهر - 

 -۳۱مطبوعات مهر -ایران خواستار لغو حکومت نظامی شد اهیان سازمان ملی دانشگ ۲۱

  ۳۱-مطبوعات مهر  -شد. اعالم اتحاد دموکراتیک مردم ایران »از سوی به آذین، موجودیت  ۲۱

 د.کردنهای درس را تحریم ادان به حرکت دانشجویان و مردم پیوستند و کالسبسیاری از است ۲۱

 - ۳1وعات و تقویم وزارت ارشاد ارش مطبه از گزبا استفاد - آغاز اعتصاب فرهنگیان در برخی نقاط کشور ۲۱

 ارکنان راه و ترابری کرمانشاه.واز و کان شرکت سهامی خدمات صنعت نفت اهاعتصاب کارکنآغاز  ۲۱

 - ۳1تقریم وزارت ارشاد - 

  :گفت« افشاگری» بنی احمد نماینده رستاخیزی مجلس در یک باصطالح ۲۱

 ۳۱مطبوعات مهر لی  -ریزی شده بود اش توسط ساواک طرح حمله به مسجد جامع کرمان نقشه

مه نهضت ااتحاد برای اد» ، نماینده سابق مجلس شورای شاه به نام«هید وزیری منوچهر»گروه جدیدی به رهبری  ۲۱

 -۳۱مطبوعات مهر -الم موجودیت کرد. اع «ملی

 .زدندکیلومتری  ۲3در اراک دست به یک راه پیمائی  «ملک آباد» روستایی محروم قریه ۷۳33 ۲1

 -۳۱ر عات مهمطبو -

همدان، مردم به ساختمان حزب منحله رستاخیز حمله کردند و همچنین مجسمه داریوش را در وسط ات در تظاهر ۲1

 ۳1 -تقویم وزارت ارشاد  -یک میدان شهر به آتش کشیدند
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 رخداد روز

 را خرد کردند.. های شاهها و مراکز دولتی رفته و عکسران، گروهی از مردم به بانکته رد ۲1

 -۳1تقویم وزارت ارشاد -زدند. ات هربه تظاهای خود در شهر زنجان دست وندار زنجانی با کامیونکامی ۵33 ۲1

  -ش مطبوعات اده از گزاربا استف -. هدبر پائی تظاهرات وسیع فرهنگیان در مش ۲1

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  -کنان وزارت دارائی تصاب کارآغاز اع  ۲1

 - ۳۱مطبوعات مهر  -فرار کرد. ل میلیون دالر پو ۷33با  «ان کیشسازمان عمر»محمود منصف مدیرعامل  ۲1

 هایبه دبیری امیر هوشنگ سپهر اعالم موجودیت کرد. این گروه در بیانیه خود از همه گروه« جنبش آزادگان ملی» ۲1

 -۳۱مطبوعات مهر  -د. علی امینی حمایت کنن «حکومت اتحاد ملی»ملی خواست تا از طرح 

 - ۳1تقویم وزارت ارشاد -ه واقعه کرمان، در مسجد خان بست نشستندعتراض بیون قم در اوحانر ۲9

 - ۳1تقویم وزارت ارشاد -در تظاهرات بوشهر یک تن شهید شد.  ۲9

 ر پا شدنک به مرکز اجتماع مردم تهران مبدل گردیده بود، تظاهرات وسیعی بن که ایشگاه تهرااندر د ۲9

 -رش مطبوعات ه از گزابا استفاد-

حیاتی جدید به این نهاد ، بر پائی نمازهای جماعت گسترده، بر پائی سخنرانی و پخش اعالمیه و نوار در مساجد ۲9

 بخشیده است.

 نددر میناچی راهی پاریس شو ناصمهندس بازرگان  ۲9

 –س. ن و انگلینان بانک ایرارککاهران و ان پاالیشگاه تنفر از کارمند ۱33وزارت کشور، اعتصاب کارکنان آغاز  ۲9

 - ۳1تقویم وزارت ارشاد -

 -۳۱مطبوعات مهر  -کند. دولت حزب جدیدی ایجاد نمی :می گفتاریف امش ۲9

 -۳۱مطبوعات مهر -کرد. ر تهران مالقات لی امپریالیستی، با شاه دادهای ماالمللی پول، از نهرئیس صندوق بین ۲9

 این روز را به عنوان هفتم شهدای مسجد جامع کرمان، عزای عمومی اعالم کرد «نحانیت کرمارو» ۵3

 -۳1تقریم وزارت ارشاد  -

در همدان، تظاهرات مردم توسط مزدوران چکمه پوش، خونین شد، در پی این کشتار، مردم و روحانیون همدان، بست  ۵3

 -ت اتیار کردند. با استفاده از گزارش مطبوعاخنشینی 

 -۳۱آبان مطبوعات  -ارسال داشتندتلگرافی برای امام « روحانیون شمیران» ۵3

 هاگزارش روزنامهاز آباد نیز خونین گردید. با استفاده در پی همدان، تظاهرات خرم ۵3

 -۳1ادتقویم وزارت ارش -آور گرفت. مردمی با هلیکوپتر مردم را به زیر گاز اشک در تظاهرات اصفهان، ارتش ضد ۵3

یر نام داده تغی «دانشگاه صنعتی شریف»ه بکه اینک به یاد مجاهد شهید مجید شریف واقفی، هران دانشگاه صنعتی ت ۵3

 -هابا استفاده از گزارش روزنامه -بود، تظاهرات وسیعی را به خود دید

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  -مهندس بازرگان و میناچی در پاریس با امام گفتگو کردند ۵3

ت مالقاطرف کوچه و قدری به طرف مشرق بود آنی در خانه اندرونی که اهیم یزدتر ابرکبه اتفاق آقای د ۵3/۱/۳۱روز  ۵3

در ابتدای جلسه و برای پذیرائی و تعارفات اولیه حضور داشتند. ایشان و مذاکرات به عمل آمد. آقای اشراقی داماد 

ز یمای دولت موقت از والدت تا رحلت، نهضت آزادی به نقل اس -جلسه سه نفری قریب یک ساعت ونیم طول کشید. 

 -مهندس بازرگان

 طرفی کامل سیاسی رادیو و تلویزیون شدند. ن رادیو و تلویزیون خواهان بیکناکار ۵3

 - ۳1وزارت ارشاد  میو تقو۱مطبوعات آبان -

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  -ز شد. ی رامسر آغاارکنان شهرداراب کاعتص ۵3
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 رخداد روز

بود نفت و بنزین بطور محسوسی در مفت ری، کران انبار نه اعتصاب کارگامو اد هاونیان کامانندگر پی اعتصاب رد ۵3

 -عاتزارش مطبواز گ. با استفاده -تهران نمایان گردید

 -۳۱بان مطبوعات آ -مدرسه تعطیل است.  ۷9۱در سطح ایران  :وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد ۵3

 -۳۱ بانمطبوعات آ -سیون تشکیل شد. اکطالح فرباص ۵مردمی،  در مجلس، ضد ۵3

 ی را در اشغال خود داشتند، از این محل بیرون رفتند. دگسترداکاخ ه تا اینروز، ی کمأموران حکومت نظام ۵3

 -۳۱مطبوعات آبان -

 :شتار دات اظهمینی در مصاحبه با ایران پسعلی ا ۵3

 ده امریکا نیستم. من عضو سیا و سرسپر

 کشت و کشتار.ن ولی بدو کنمایجاب کند من حکومت نظامی را تائید می «ضرورت»قتی و

 :بدارئن وزیر خارجه انگلستان بیان داشت ودی ۵3

 - ۳۱ان آبمطبوعات -رسند. ها به حکومت میاگر رژیم ایران سقوط کند، کمونیست

  ای، اعتصاب غذای خود را اعالم کردندبا انتشار بیانیه« ان قصرزنان زندانی سیاسی مسلمان زند» :۳۱مهرماه:  

روز اعتصاب غذای  ۷مهر به مدت  ۲۲صبح  1برقراری حکومت نظامی رسمی و غیررسمی از روز شنبه در اعتراض به 

 -به نقل از بیانیه -نمایم. تر می

  گردید:نتشر م«خلق ایرانبرادران زندانی سازمان مجاهدین »بیانیه زیر از سوی :۳۱مهر ماه 

 بنام خدا

منتظری. از  اهللاه با آیتهمدردی با بستگان ایشان ما همر شهریور و بزرگداشت خون شهیدان و ۷۱بخاطر قتل عام  

 دست به اعتصاب غذا زدیم. ۴/۱/۳۱شنبه  ۵روزه و از روز  ۵/۱/۳۱تا دوشنبه  ۵۷/۳/۳۱روز جمعه 

 «اهدین خلق ایرانپیامی از برادران زندانی سازمان مج»

 «۳۱آبان  ۷9-پا ارون ویادانشجاسالمی  هاینشریه اتحادیه انجمن «قدس»به نقل از »

 «جنبش مسلمانان مبارز»انتشار بیانیه  :۳۱ر ماه مه

 .ار خلق انجام میگیرد، جنبه تاکتیکی داردن که زیر فشهای دشمعقب نشینی 

 البی است. انق ئی بردشمن، مبارزه مسلحانه وه نهاا راه غلبتنه.
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 «5511رخدادهای آبان ماه »

 رخداد روز

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –تن شهید و چند تن مجروح شدند. ۲در تظاهرات گسترده دانش آموزی در خرم آباد،  ۷

  -بوعاتبا استفاده از گزارش مط–در تظاهرات گسترده دانگشاه تهران، مردم بطور جدی با ماموران درگیر شدند.  ۷

 -۳۱مطبوعات آبان –در دانشگاه تهران نماز جماعت چند هزار نفری برپا گردید.  ۷

 -۳۱مطبوعات آبان –مدارس تهران در اینروز با اوجگیری تظاهرات بحالت تعطیل درآمد.  ۷

 -۳۱مطبوعات آبان –زندان سیاسی زیر فشار مردم قهرمان صادر شد.  ۷۷۲۳دستور آزادی  ۷

 -۳۱مطبوعات آبان –اره پست بطور مشروط شکسته شد. اعتصاب اد ۷

 -۳1تقویم وزارت ارشاد –روزه دانشجویان و دانشگاهیان بوعلی همدان.  ۵آغاز اعتصاب غذای  ۷

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –اعتصاب کارکنان شهرداری چهار محال و شهر کرد و شرکت واحد مشهد آغاز شد.  ۷

 ، به آذین رهبر این جریان دستگیر گردید. «د دموکراتیک مردم ایراناتحا»در پی پخش مرامنامه  ۷

 -۳۱مطبوعات آبان –

  -۳۱مطبوعات آبان –در فلسطین به رهبری یاسر عرفات، تظاهراتی به حمایت از انقالب اسالمی ایران برپا شد.  ۷

اهی ژنرال ارنست گریوز مدیر فروش یک هیئت آمریکایی به رهبری چارلز دانکن معاون وزارت جنگ امریکا و به همر ۷

 تسلیحات پنتاگون وارد ایران شد.

 در پی این سفر خبرگزاری رویتر عنوان کرد:

 «کاهش احتمالی در خریدهای چند میلیارد دالری اسلحه از امریکا بوده است.»مذاکرات این هیئت با شاه، پیرامون 

 راری حکومت نظامی در ایران اعالم داشت.چارلز دانکن در این سفر حمایت دولت آمریکا را در برق

دیوید اوئن وزیر خارجه انگلستان ضمن حمایت قاطع از شاه، به حرکت مردم مسلمان ایران حمله کرد. اوئن اظهار  ۷

 خود را به او اثبات نمائیم.« دوستی»که ما از دولت ایران حمایت کنیم و « موقعی است»داشت: اکنون 

 -۳۱مطبوعات آبان – 

 -با استفاده از گزارش مطبوعات–ها در دزفول، قم، گرگان و همدان با گلوله پاسخ داده شد. اعتراضات وسیع توده ۲

 -۳۱مطبوعات آبان –ای همراه با نماز جماعت برپا گردید. در دانشگاه تهران تظاهرات گسترده ۲

 -۳1ارشاد تقویم وزارت  –مردم گرگان به ساختمان ساواک این شهر حمله کردند.  ۲

 -۳۱کیهان آبان –ساله رژیم نیز حضور داشت.  ۵3زندانی « صفر قهرمانی»در میان زندانیان سیاسی آزاد شده،  ۲

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –شروع اعتصاب رانندگان نفتکش پاالیشگاه تبریز و کارکنان شرکت برق کرمانشاه.  ۲

 -۳۱مطبوعات آبان –« شود.رسمی کارگران اضافه می روز به تعطیالت ۵»ودیعی وزیر کار اعالم کرد:  ۲

 -ها از مجلسبا استفاده از گزارشات روزنامه –مجادالت مسخره مجلس کماکان ادامه دارد.  ۲

 امام در مصاحبه با مخبر خبرگزاری فرانس پرس: ۲

 رژیم مانع از آن است که استعدادهای کشور در سازندگی کشور بکار دعوت شوند.

 در مصاحبه با رادیو و تلویزیون سوئد: امام ۵

 ملت حاضر نیست که شاه باشد، هر قدر هم عقب نشینی کند. 

 دانش آموزان قهرمان قم با کوکتل دربرابر هجوم مزدوران ارتش از خود دفاع کردند. ۵

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها – 

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –د. در تظاهرات مردم رشت به ساختمان حزب رستاخیز حمله ش ۵
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 رخداد روز
هزار نفر کارگران نساجی سراسر کشور پایان یافت که طی آن، کارگران در برابر رژیمی که تاکنون با  ۷۳3اعتصاب  ۵

خود، حق نفس کشیدن برای آنان قائل نبود، در تامین خواستهای صنفی خود موفق « دافعه شدید ضد کارگری»
 شدند. 

 -۳1ت ارشاد تقویم وزار -
 -۳۱مطبوعات آبان –تعدادی از زندانیان سیاسی در مقابل استقبال وسیع مردم حق شناس آزاد شدند.  ۵
 سنجابی رهبر جبهه ملی ایران در مصاحبه با اطالعات گفت: ۵

 مذاکره با آیت اهلل العظمی خمینی مهمترین اقدام است.
 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –کارخانه بطرف شهر راهپیمایی کردند. کارگر کارخانه ماشین سازی اراک از محل  ۵333 ۵
 در جریان برپایی میتینگ حمایت آمیز از انقالب اسالمی ایران از سوی فلسطینی ها، پیام عرفات قرائت گردید. ۵

 در این پیام عرفات با اشاره با مبارزات امام، بر همبستگی مردم فلسطین با ملت ایران تاکید کرد. 
 -۳۱بوعات آبان مط–

 «:مناسبت چهارم آبان روز عزای ملی»پیام امام به  ۴
 روز چهارم ابان روز عزای ملت و مبدا بدبختیهای ایران مظلوم است.

باید ملت شریف و مظلوم و جناحهای عالقمند به اسالم و کشور، قدرت تفکر را از دشمن سلب کرده و به حکومت 
 ند.غاصبانه آن هر چه زودتر خاتمه ده

 -۳۱مطبوعات آبان –تظاهرات مردم اصفهان به خون کشیده شد.  ۴
 -۳1تقویم وزارت ارشاد –در تظاهرات دزفول و اقلید فارس چند شهید برجای ماند.  ۴
 تظاهرات دانشگاه تهران به درگیری حاد و خیابان بندی، در مقابله با مزدوران انجامید.  ۴

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها–
در مشهد، آباده، گرگان، رضاییه، شاه آباد، بهبهان، یزد، قم، ایالم، رودسر، میاندوآب و فیروزآباد تظاهرات مردم به  ۴

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها –درگیری با مزدوران منجر شد. 
 -۳۱مطبوعات آبان –سوزد. زنجان پس از تظاهرات، درآتش می ۴
حسن فرد »ظامی جهرم و سرهنگ تصاعدی رئیس شهربانی جهرم توسط سرباز قهرمان سرتیپ نادور فرماندار ن ۴

 ترور شدند.« اسدی
 -۳1ها و تقویم وزارت ارشاد با استفاده از گزارش روزنامه –عامل این ترور انقالبی دستگیر شد. 

 در بهشت زهرا حاضر شدند. های گل بر مزار شهدای انقالبزندانیان سیاسی آزاد شده، بپاس خون شهیدان با شاخه ۴
 -۳۱مطبوعات آبان –

 -۳۱مطبوعات آبان –برای عرفات پیامی فرستادند. « دانشجویان مسلمان دانشگاه صنعتی» ۴
 در برابر وی انجام گرفت. -روز تولد شاه –مراسم سالم چهارم آبان  ۴

 شریف امامی نخست وزیر در مراسم سالم گفت :
 «.اجرای کامل اصل آزادی زبان و عقیده است»امسال چهارم آبان مقارن با 

 شاه در این مراسم عنوان کرد:
هایی در کارها بوده ولی ای از جاده درست منحرف شدند و همچنین بی ترتیبیمسلما اشتباهاتی شده، مسلما عده

 «می شود تصحیح کرد و اصالح نمود.»این آنچیزی است که 
 باید بماند. اشتباهاتی در گذشته شده است ولی مملکت

 د.نویسنبینید مطبوعات همه چیز را میو باید آزادی باشد، چنانکه می« به آزادی و فضای باز سیاسی معتقدیم»
از کسانی که در زندانها بودند آزاد شدند و هر فرصتی بیاید که بشود اینکار را کرد، کرده ایم و باز هم « هزارن نفر»

   -۳۱کیهان آبان  –ز در پیش چشم خود خواهید دید. را هر رو« فضای باز»کنیم و این می
 پیام کارتر به شاه به مناسبت تولد وی: ۴

که آن اعلیحضرت به مرحله اجرا « پیشرو سیاسی»و ملت ایران در پرتو برنامه « سپری خواهد شد»مشکالت کنونی 
 گذارده اند، بصورت یک ملت نیرومند ظاهر خواهد شد.

هم بار دیگر تاکید کنم که ایاالت متحده امریکا برای مناسبات استوار و دیرپای خود با ایران، اعلیحضرتا اجازه میخوا
 -۳۱مطبوعات آبان –« ارزش فراوانی قائل است.»
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  -۳۱مطبوعات آبان –والتر شل رئیس جمهور آلمان غربی و هواکوفنگ رهبر چین برای شاه پیام تبریک فرستادند.  ۴

 لویزیون سی.بی.اس امریکا با امام:مصاحبه ت ۳
 حکومت شاه باید از بین برود و خودش هم به واسطه خیانتها و جنایتهایی که کرده است باید محاکمه شود.

 امام در مصاحبه با تلویزیون کانال یک فرانسه : ۳
 کنند.مستشاران امریکایی هستند که ارتش ما را اداره می

 صاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت:آیت اهلل شریعتمداری در م ۳
 -۳۱مطبوعات آبان –ما همان چیزهایی را که آیت اهلل خمینی خواستارند، خواستاریم. 

 آیت اهلل خادمی، در نامه ارسالی خود به مراجع قم، جریان کشتار روز قبل اصفهان را شرح داد: ۳
اشتغال داشتند، مامورین آنها رابه گلوله بستند و  روز سوم و چهارم آبان که بازار تعطیل و مردم به تظاهرات آرامی

 مردمی را به عزا نشاندند. 

در چهلمین روز فاجعه طبس، تظاهرات مردم گناباد که به یاد کشته شدگان زلزله طبس برپا شده بود، مورد سرکوب  ۳
 قرار گرفت.

 تظاهرات مردم کبوترآهنگ، قم و دزفول بدست مزدوران خونین شد. ۳
 -۳1ها و تقویم وزارت ارشاد ستفاده از گزارش روزنامهبا ا –

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –دانشجویان ایرانی مقیم کانادا، تظاهرات سیاسی ترتیب دادند.  ۳

 عاملی تهرانی وزیر اطالعات گفت: ۳
  -۳۱مطبوعات آبان –دولت در برابر اوضاع، صبر و حوصله بخرج خواهد داد. 

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –ای مجروح شدند. ن به مردم کرمانشاه و خوی عدهدر حمله چماقدارا ۳

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها –تظاهرات یکپارچه در شهرها ادامه داشت.  ۳

 دردانشگاهها آغاز شد و مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفت.« هفته همبستگی» ۳
 انون تجمع مردم انقالبی و تشنه آگاهی تبدیل یافته بودند. اینک دانشگاهها به مراکز عمده تظاهرات و ک

 -با استفاده از گزارش روزنامه ها -

 -۳1ها و تقویم وزارت ارشاد با استفاده از گزارش روزنامه –مدارس کل کشور به حال نیمه تعطیل درآمد.  ۳

 -۳1 تقویم وزارت ارشاد –شروع اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عادی همدان  ۳

 دکتر سنجابی و حاج محمود مانیان یکی از بازاریان سرشناس و عضو جبهه ملی به پاریس رفتند.  ۳
 -۳۱مطبوعات آبان –

 به تعقیب کننده حزب فراگیر« حزب رستاخیز جدید»از جانب برخی از مسئولین حزب منحله رستاخیز اعالم شد که  ۳
  -۳۱مطبوعات آبان –رستاخیز خواهد بود. 

 -۳1تقویم وزارت ارشاد  –تن شهید شد.  ۷ر تظاهرات فرهگیان تویسرکان، د ۱

با برپایی تظاهرات شبانه از سوی مردم مشهد، حکومت نصی مجبور به کاهش دادن ساعات منع رفت و آمد در این  ۱
 -۳۱مطبوعات آبان –ساعت گردید.  ۴شهر، به مدت 

گز، بیجار و آمل مردم شهر برای پیشگیری از حمله چماق بدستان، در شادگان، الر، سنقر، مریوان، بندرعباس، در ۱
  -۳1تقویم وزارت ارشاد  –کشیک شبانه براه انداختند. 

پاوه در بخشداری پاوه تحصن کردند و خواستار مجازات « باباخانی و ولد بیگی»هزار تن از طوایف بزرگ  ۳3نمایندگان  ۱
  -۳1تقویم وزارت ارشاد  –س شورا شدند. ساالرجاف نماینده ضد مردمی پاوه در مجل

 -۳۱مطبوعات آبان –یک کارمند ساواک در مهاباد ترور شد.  ۱

  -۳۱مطبوعات آبان –« شود کسی کشته نشود.کوشش می»عاملی تهرانی وزیر اطالعات گفت : در تظاهرات  ۱

 هار داشت:وزیر اقتصاد آلمان غربی که جهت مالقات با شاه به تهران آمده بود، اظ ۱
  -۳۱مطبوعات آبان –برخوردار باشد. « از ثبات و آرامش»آلمان غربی بدالیل سیاسی و اقتصادی عالقمند است ایران 
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 -۳1تقویم وزارت ارشاد  -شود. میلیون الر ارز خارج می ۳3خبرگزاری فرانسه عنوان نمود: از ایران روزانه  ۱

ی، آیت اهلل طالقانی و ایت اهلل منتظری که سالیان درازی را در زندانهای رژِیم بسر برده بدنبال آزادی زندانیان سیاس 1

 بودند، آزاد شدند.

 -۳۱مطبوعات آبان –آزادی این دو در میان استقبال گرم و پرشور مردم صورت گرفت. 

کرده دست و دست به کشتار مزدور مسلح ساالرجاف نماینده ضد خلقی پاوه در مجلس شورا، به شهر پاو حمله  ۲333 1

 -۳۱مطبوعات آبان –و غارت وسیعی زدند. 

 -۳۱مطبوعات آبان –چماق بدستان درسر پل ذهاب به مردم حمله کردند.  1

تظاهرات یزد، سنندج، صومعه سرا و قصر شیرین مورد هجوم ماموران و چماقداران قرار گرفت و شهدایی بسیار بر  1

 زمین گذارد.

 -۳۱مطبوعات آبان –ری نفتگران قهرمان آغاز گردید. اعتصاب سراس 1

 -۳۱مطبوعات آبان –در تهران، تظاهرات گسترده مردم با درگیری با مزدوران همراه بود.  1

 آغاز اعتصاب غذای کارکنان رادیو و تلویزیون بندرعباس. 1

 تاکسیران رشت. 133شروع اعتصاب کارکنان بانکهای رهنی و سپه، کارگران کشتارگاه تبریز و  1

 آیت اهلل طالقانی در نخستین مصاحبه خود پس از آزادی گفت: 9

 -۳۱مطبوعات آبان –میدانم سرانجام مردم مسلمان ایران در این پیکار مقدس پیروز خواهند شد. 

 آیت اهلل منتظری در اولین مصاحبه خویش پس از آزادی بیان داشت: 9

 -۳۱مطبوعات آبان –دانیانی است که هنوز در زندانها بسر میبرند. نگرانی من در حال حاضربرای بقیه زن

 آیت اهلل طالقانی درمصاحبه دیگری با روزنامه کیهان اظهار نمود: 9

سالی که وارد مبارزات اسالمی  ۴3حرکت فعلی مردم که اینچنین عمق پیدا کرده است، آرزویی است که در مدت 

 شده ام همیشه داشته ام.

من زیاد بود و مخصوصا همه چهل روزی که در کمیته بودم، دائما صدای ضجه و فریاد زندانیان سیاسی شکنجه روحی 

 رسید.بگوش می

 طی تلگرامی به پاریس، خواستا بازگشت امام به ایران شدند.« روحانیون اصفهان» 9

اکد سراسری نفت، کامال به حالت رتمام مناطق تولید نفت خام تعطیل شد و فعالیت پاالیشگاه آبادان در پی اعتصاب  9

  -۳۱مطبوعات آبان –درآمد. 

 -۳۱مطبوعات آبان –در آذرشهر و سنندج مزدوران چند تن را شهید کردند.  9

 تظاهرات دانش آموزان خرم آبادی مجددا چند شهید و مجروح داد. 9

 مردم سر پل ذهاب با چوب به حفاظت از شهر پرداختند. 9

 القات با امام در پاریس گفت:سنجابی پس از م 9

 خواهیم.ما با حضرت آیت اهلل خمینی مخالفتی نداریم ولی حکومت اسالمی را از راه انتخابات آزاد می

 -۳۱مطبوعات آبان – 

 ایرانیان در شهر واشنگتن، طی تظاهراتی، اعتراض خود را علیه رژیم ایران ابراز داشتند.  9

 دهم.را تشکیل می« اتخاد خلق ایران»حزب« عفای خود از کابینه اعالم کرد آزمون وزیر مشاور، در پی است 9

  -۳۱مطبوعات آبان – 

 شریف امامی در مجلس گفت: 9

 آورد. بوجود می« عواقب وخیمی»اعتصاب نفت، 

 -۳۱مطبوعات آبان –دولت را در وضع خاصی قرارداد. « عصیان مردم»

 -۳۱مطبوعات آبان –دانی دیگر در زندانها هستند. زن ۳33مقدم رئیس ساواک: در حال حاضر  9
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در شهر کازرون راسا اعالم حکومت نظامی کرد و اولین « خشت و کنار تخته»یک استوار ژاندارمری در روستای  9

 اعالمیه خود را بصورت دستنویس به دیوار نصب نمود.

 در این اعالمیه آمده است:

 ممنوع خواهد بود. « خشت و حومه»مواد فاسد شدنی و لیموترش از خارج نمودن دام و لبنیات و 

   -۳۱مطبوعات آبان –

 ولیعهد با کارتر درواشنگتن دیدار کرد. 9

ور کش« اعتصابات در مناطق نفت خیز»کارتر در این دیدار ابراز امیدواری کرد که تظاهرات خشونت آمیز مخالفان و 

 هر چه زودتر خاتمه یابد. 

یکی از مبانی مهمی است که سیاست خارجی امریکا بطور اعم بر آن پایه گذاری »: دوستی و اتحاد با ایران کارتر گفت

 «.شده

  -۳۱مطبوعات آبان –

عات مطبو–هزار نفر از مردم تهران به منزله آیت اهلل طالقانی رفتند و آیت اهلل، گروه گروه مردم را مالقات کرد.  ۲33 ۷3

  -۳۱آبان 

 دانشگاهها پیامی ارسال داشت:« هفته همبستگی» طالقانی به آیت اهلل ۷3

 به تشکل و محتوا بخشیدن به نهضت حق طلبانه و و با برکت خود ادامه دهید.

در همین جا الزم است از فرزند عزیز مهاجر و شهیدم دکتر علی شریعتی یاد کنم که در شکوفایی هر چه بیشتر 

 نان سهم بسزایی دارد.مکتب اسالم و گسترش آن در میان جوا

کوشش ما باید آزادی بالشرط همه زندانیان سیاسی و ادامه مبارزه تا برپاساختن یک جامعه توحیدی برمبنای قسط 

   -۳۱مطبوعات آبان –اسالمی باشد. 

 آیت اهلل جلیلی سرپرست حوزه علمیه کرمانشاه در اعتراض به وقایع غرب کشور، در یکی از مساجد بست نشست.  ۷3

  -۳۱مطبوعات آبان –برد. شهر بابل در خون و آتش بسر می ۷3

 شهید داد. ۵آذرشهر  ۷3

 تظاهرات صومعه سرا، سمنان، اهواز، خلخال و هرمزگان چندین مجروح داشت. ۷3

  -۳۱مطبوعات آبان –مردم پاوه برای تعقیب ساالرجاف جالد، بست نشستند.  ۷3

  -۳۱مطبوعات آبان –با چماقداران به حال آماده باش درآمدند. در شهر بانه مردم برای مقابله  ۷3

  -۳۱مطبوعات آبان –قطعنامه هفته همبستگی در دانشگاهها صادر گردید.  ۷3

  -۳۱مطبوعات آبان –مردم تبریز پس از راهپیمایی عظیم خود، در میدان کورش به نماز جماعت ایستادند.  ۷3

  -۳۱عات آبان مطبو–بازار تبریز تعطیل شد.  ۷3

 در گنبد، اهل تسنن و تشیع با یکدیگر راهپیمایی کردند.  ۷3

 ماموران حکومت نظامی به کارمندان اعتصابی وزارت دارایی حمله کردند.  ۷3

  -۳۱مطبوعات آبان –، ارتش تاسیسات نفتی را در دست گرفت. «جلوگیری از خرابکاری»دولت اعالم کرد به منظور  ۷3

میلیون دالر از بین  ۳1تا  ۳۳درآمد ایران روی »نمود که درصورت قطع کامل تولید و صادرات نفت، دولت عنوان 

 « رود.می

 «.استیضاح شد»دولت شریف امامی از سوی یکی از نمایندگان مسخره مجلس  ۷3

 شریف امامی در دفاع از خود گفت:

ز کشتی مردم خودداری کنند چون موجب ناراحتی ا« حتی المقدور»در بعضی از نقاط دستور داده ایم که ماموران 

–« پیش از همه گرفتاریش بیخ ریش دولت خواهد ماند چون این کشتارها هفته، چهلم و سال دارد.»خواهد شد و 

   -۳۱مطبوعات آبان 
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  -۳۱مطبوعات آبان –علی امینی با شاه مالقات کرد.  ۷3

  -۳۱مطبوعات آبان –فرانس بین المللی زنان در تهران اعالم کرد. ایران انصراف خود را از تشکیل کن ۷3

 هوینس وزیر اقتصاد افریقای جنوبی گفت: ۷3

   -۳۱مطبوعات آبان –قطع صدور نفت ایران، به افیقای جنوبی شدیدا اسیب وارد خواهد کرد. »

 پیام به آیت اهلل طالقانی پس از آزادی: ۷۷

خصیتهایی که عمر گرانمایه خود را در راه استقالل و آزادی کشور و مخالفت بی این مساله امر طبیعی است که ش

 امان با دستگا جبار و غارتگران بین المللی صرف نموده اند، در حبس و شکنجه بسر برند و از آزادی محروم باشند.

 پیام امام به آیت اهلل منتظری پس از آزادی: ۷۷

تا برای اجانب و وابستگان به آنان هر چه بیشتر راه چپاول به بیت المال و  باید رجال دین و سیاست در بند باشند

 ذخایر کشور باز بشاد. 

 امام در مصاحبه با رادیو و تلویزیون لوکزامبورگ: ۷۷

 های بسیار تلخ دارد.ملت ایران از این سلسله خاطره

 امام در مصاحبه با رادیو و تلویزیون اتریش: ۷۷

 ملت است و ناچار ملت پیروز است.  مخالفین رژِیم، یک

 امام در مصاحبه با روزنامه گاردین: ۷۷

 من مطمئن هستم که شاه، از مبارزات کنونی علیه خود و سلطنت خاندانش جان سالم بدر نخواهد برد. 

 پیام آیت اهلل طالقانی به ملت ایران: ۷۷

  العظمی خمینی بدست آمد است، حفظ کنند.مسلمین توحید کلمه خود را که در پرتو زعامت و ارشادآیت اهلل

 آیت اهلل شریعتمداری در مصاحبه با خبرگزاری پارس گفت: ۷۷

و مخصوصا از کشتار و هرج و مرج رفع ید کنند، « مردم را تا حدودی راضی کنند»کاری بکنند که  -دولت–اگر اینها 

 «مردم به حرفهایشان امیدوار باشند.»ممکن است که 

 «شود.ه هایشان را عوض کنند قهرا وضع آرام میبرنام»اگر 

 سوال خبرنگار: قانون اساسی که فعال مورد اجراست، مورد تایید جنابعالی است؟

 باید کامال اجرا شود.« اگر اجرا بشود بله»شود و پاسخ آیت اهلل : اجرا نمی

 سوال: نص همین قانون مورد تایید است؟

 «.اگر عمل شود بله»جواب: 

   -۳۱مطبوعات آبان – افزود: اساسا ما باهرج و مرج و تخریب و کشتار موافق نیستیم. آیت اهلل

  -با استفاده از گزارش روزنامه ها –تظاهرات خصمانه و سازش ناپذیر خلق در سراسر کشور ادامه دارد.  ۷۷

  -۳۱مطبوعات آبان –دانشگاه تهران مملو از جمعیت تظاهر کننده بود.  ۷۷

ای شهریور مشهد دست به تظاهرات گسترده ۷۱شهد به حمایت از اعتصاب غذای پزشکان و کارکنان بیمارستان مردم م ۷۷

 زدند. 

 علی امینی بعد از مالقات با شاه گفت: ۷۷

 با اعلیحضرت درباره مسائل حیاتی مملکت صحبت کردم.

نای واقعی آن و تعمیم و گسترش احیای مشروطیت به مع»آنطور که احساس کردم اعلیحضرت واقعا عالقمند به 

 «اصول قانون اساسی بطور کامل در همه شئون هستند. 

 «راهی جز حکومت نظامی و اسلحه نباشد. بیایید متمدن باشیم. »امینی اضافه کرد : چرا میخواهیم کاری کنیم که 

  -۳۱مطبوعات آبان –

 «گلستان را در جهت بقای رژِیم تهران ابراز داشت.آرزوی ان»ملکه الیزابت در سخنرانیش به مناسبت تاجگذاری،  ۷۷
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 آیت اهلل شریعتمداری در قم با امینی مالقات کرد. ۷۲

 است.« قانون اساسی»خواهیم اجرای صحیح و کامل آیت اهلل شریعتمداری در این مذاکره عنوان نمود: آنچه ما می

   -۳۱مطبوعات آبان –« یست بلکه حافظ اسالم نیز هست.نه تنها ضد اسالم ن»امینی نیز گفت: قانون اساسی 

 تن را شهید کردند.  ۲در شهر بابل که حفاظت شهر را جوانان در کنترل گرفته بودند، ارتشیان مزدور  ۷۲

  -۳۱مطبوعات آبان –تظاهرات مردم در دانشگاه تهران همچون روزهای قبل برپا بود.  ۷۲

 رسد. دور امری عادی بنظر میاینک درگیری و جنگ و گریز با مز

 ای پیوند خود را با انقالب اعالم داشتند.عشایر قشقایی فارس با صدور اعالمیه ۷۲

 کامیوندار در بندرعباس دست به اعتصاب زدند. ۲۳33 ۷۲

 تالشهای شاه برای برقراری»سایروس ونس وزیر خارجه امریکا طی یک مصاحبه مطبوعاتی حمایتهای خود را از  ۷۲

 «ادامه سیاست گسترش آزادیهای سیاسی اعالم داشت.»در ایران شورش زده و « نظم

 نیست.« بنفع هیچکس»درک کنند که ادامه آشوب و ویرانی « همه»ونس افزود: ما امیدواریم 

 کشتار در دانشگاه تهران: ۷۵

ر جنبش ارزانی داشته بود، اینک د دانشگاه که در سالهای اختناق رژِیم وابسته به امپریالیسم، شهدایی بسیار را به

 مالء عام قربانگاه دانش آموزان و دانشجویان گردید.

تعطیل کرده بودند، در کنار دانشجویان حماسه تاریخی « دانشگاه»را با جهت رفتن به « مدرسه»دانش آموزان که 

 آبان را رقم زدند.   ۷۵

و گریز خود با مزدوران تبدیل نموده بودند، اینروز در  دانش آموزان که در همه شهرها، خیابانها را به صحنه جنگ

 های امریکایی پرپر شدند.محیط محصور دانشگاه گرفتار آمده و با آتش گلوله

« خالق و مبتکر»، نسل »نسل سه راهی و کوکتل مولوتف»خود را باور کرده بود، « نوباوگان»اینک انقالب، حرکت 

 دیگری داد.  انقالب با خودن خود به دانشگاه جالی

 برای نخستین بار توسط خلق قهرمان سرنگون گردید. « تندیس بت»در این روز خونین، مجسمه شاه، 

 با پخش فیلم کشتار دانشگاه تهران از اخبار شب هنگام تلویزیون، جنایات رژیم نخستین بار بتصویر درآمد. ۷۵

 آورد. « درد»را نیز به « بی دردترین دلها» های خلق،های کشتار توسط سربازان و پرپر شدن نوجوانهصحنه

نهضت آزادی خارج از کشور به مناسبت آزاد شدن، آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل منتظری، عزت اهلل سحابی و لطف اهلل  ۷۲

 میثمی پیام تبریکی انتشار داد:

 داریم. ابراز می بدینوسیله صمیمانه ترین تبریکات خود را به خاطر آزادی از سیاه چالهای رژیم شاه

 بیانیه مشترکی صادر نمودند:« کارگران کارخانه تراکتورسازی تبریز و ماشین سازی تبریز» ۷۵

در این شرایط که خلق ایران بپاخاسته است تا از حقوق مسلم صنفی و سیاسی خود دفاع نماید ما نیز حمایت همه 

، کارمندان، معلمین، دانشجویان و محصلین ایران اعالم نموده جانبه خود را از مبارزه بر حق و عادالنه تمامی کارگران

 و مادام که به تمامی خواستهایمان جواب مثبت ندهند، دست از اعتصاب برنخواهیم داشت. 

 زندانی آزاد شدند.  ۷۷در رضاییه  ۷۵

 تشکیل شود.داریوش فروهر در مصاحبه با اطالعات گفت: دولت موقت ملی باید به ریاست دکتر سنجابی  ۷۵

  -۳۱مطبوعات آبان –دکتر سنجابی اظهار داشت: ارتش را باید از سیاست دور نگه داشت.  ۷۵

 قصابهای دزفول اعتصاب کردند. ۷۵

  -۳۱مطبوعات آبان –تحصن کارکنان شرکت نفت درآبادان مورد حمله ماموران فرمانداری نظامی قرار گرفت.  ۷۵

  -۳۱مطبوعات آبان –اه تعطیل شد. بازار به مناسبت کشتار دانشگ ۷۵

کشته »تن شهید و تعداد بسیاری مجروح شده بودند، حکومت زور تعداد  ۳۳در حالیکه در کشتار دانشگاه بیش از  ۷۵

 -۳۱اطالعات آبان –اعالم کرد. « تن ۲شدگان را 
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 -۳۱اطالعات آبان –محکوم کرد. عبداهلل شیبانی رئیس دانشگاه تهران، هجوم نظامیان را به دانشگاه  ۷۵

 -۳۱اطالعات آبان  –در پی نمایش فیلم کشتار دانشگاه تهران، هجوم نظامیان را به دانشگاه محکوم کرد.  ۷۵

 در پی نمایش فیلم کشتار دانشگاه تهران، قاضی وزیر علوم استعفا کرد. وی در متن استعفا نامه خود عنوان کرد: ۷۵

گاه تهران و تجاوز به استقالل و حرمت این محیط که در فیلم مستند تلویزیونی همه شاهد ...حوادث تاسف آور دانش

عات اطال–آن بودند، درست بر خالف جهتی اتفاق افتاد که اصول آنرا در برنامه وزارت علوم چند روز پیش اعالم کردم. 

 -۳۱آبان 

 -۳۱اطالعات آبان –ی برای شریف امامی ارسال داشت. اشهرستانی شهردار تهران در اعتراض به کشتار دانشگاه نامه ۷۵

 -۳۱مطبوعات آبان –در پی اعتصاب نفتگران قهرمان، تخلیه و بارگیری نفت وبنزین بدست ارتش افتاد.  ۷۵

 -۳۱مطبوعات آبان –بنی احمد نماینده رستاخیزی، از مجلس استعفا کرد.  ۷۵

در نامه اعتراضی خود به اخباری نماینده ضد مردمی کرج چنین « گدروازه تمدن بزر»فریدون فرخزاد از دلقکان  ۷۵

 نویسد:می

بدون  و من مدت یکسال« در هیچ کجا بکارم نگرفتند»چون پایان نامه ام راجع به مارکس و مسائل سوسیالیستی بود 

  -۳۱آبان  مطبوعات–آنروز شما کجا بودید؟ « گرسنه و درمانده در وطن آواره بودم.»کوچکترین حق و حقوق 

تولید »میلیون بشکه نفت بیشتر ۴روزانه »اعالم شد چنانچه اعتصاب کارگران در ایران ادامه یابد، عربستان سعودی  ۷۵

 خواهد کرد.

 کی سینجر وزیر خارجه سابق امریکا در اجتماعی از کنگره جهانی یهود عنوان داشت: ۷۵

 «  کمک کرد. تاکید امریکا بر حقوق بشر به بروز آشوب در ایران»

 مطلقا برای صلح خاورمیانه ضروری است. « باثبات و طرفدار غرب»وجود ایران 

که این  کسانی»و « کنند سیاست ایشان در مدرنیزه کردن کشور تند استمیان کسانی که فکر می»شاهنشاه ایران 

 گیر کرده اند. « دانندسیاست را به اندازه کافی سریع نمی

از دست »خواهد تا ریکا در ایران طبق دستور ارسالی از وزارت خارجه امریکا از حکومت ایران میسولیوان سفیر ام ۷۵

 «حمایت امریکا همچنان ادامه یابد.»خودداری شود تا « زدن به اقدامات حاد خشونت آمیز

 های تلویزیونی امریکا گفت:رئیس امور مصاحبه« هنری برشت» ۷۵

 . امید است که رهبران مخالف بزودی مذاکره با حکومت را آغاز کنند.در ایران اوضاع کامال وخیم است

 «:جنایات شاه و تشکیل جمهوری اسالمی»پیام امام در باره  ۷۴

هدف اسالمی ما برچیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسله پهلوی است که غیرقانونی و غیر شرعی 

روشن تر و ملت ایران با هر طرحی که الزمه اش بقاء نظام  بودن آن بر همه روشن است و خیانت و جنایت آن

 شاهنشاهی است و حفظ سلسله پهلوی است، مخالف است.

نظام حکومتی ایران جمهوری اسالمی است که حافظ استقالل و دموکراسی است و بر اساس موازین و قوانین اسالمی 

 شود.اعالم می

 ند:امام در مصاحبه با رادیو و تلویزیون هل ۷۴

برنامه ما این است که با ادامه همین تظاهراتی که در ایران جریان دارد انشاءاهلل مسائل حل شود و اگر چنانچه دیدم 

 قابل حل نیست مبارزه مسلحانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 ای انتشار داد:آیت اهلل خویی اعالمیه ۷۴

ملت بر علیه استبداد برای بدست آوردن حقوق و برطرف ساختن  ما در گرفتاریها، مصائب، حوادث دلخراش مبارزه

 دانیم.ظلم، خود را شریک می

اینجانب در این مدت مکررا به زمامداران لزوم اصالح وضع و رسیدگی به حال مردم و خاتمه دادن به فساد اداری و 

 ای نگرفتیم.اجتماعی و آموزشی و غیره را گوشزد نموده ولی متاسفانه نتیجه
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مردم خشمگین تهران، متاثر از فیلم شب قبل تلویزیون، با برپایی تظاهرات گسترده و قهرآمیز عمال پایتخت را به  ۷۴

 تعطیل کامل کشاندند.

 -۳۱مطبوعات آبان –دانشگاه تهران شاهد تظاهرات بسیار وسیع و برپایی نماز جماعتی عظیم بود.  ۷۴

ای داشت تا با دستی بازتر، دولت وخت. در براه انداختن آتش سوزی، رژیم نقش عمدهستهران در دود و آتش می ۷۴

 نظامی را روی کار آورد. 

 آبان، در برابر بیمارستان پهلوی تظاهرات کردند.  ۷۵گروه کثیری از دانشجویان، برای تحویل گرفتن جنازه شهدای  ۷۴

 -۳۱مطبوعات آبان –

 ن نفت در آبادان با مزدوران، چندین شهید و مجروح برجای نهاد. درگیری خونین کارگران قهرما ۷۴

 ای انتشار داد:بیانیه« نهضت آزادی ایران» ۷۴

های رهبری روحانیت یک بند انگشت عقب امر مسلم و واقعیت غیر قابل انکار این است که اکثریت ملت به خواسته

ای ذینفع و مربوط، واقعیتهای فوق را بپذیرند و برنامه عمل نشیند آیا وقت آن نرسیده است که غیر از ملت، طرفهنمی

 خود را با آن تطبیق دهند.

 ای صادر کرد:دکتر سنجابی اعالمیه ۷۴

 جنبش ملی اسالمی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.

 س عنوان کردند:با تحریم کالسهای در« آموزگاران اهواز» ۷۴

 رویم که عامالن کشتارهای اخیر اهواز معرفی شوند. زمانی که به کالسهایمان می

 شروع اعتصاب کارکنان شرکت واحد و سازمان برنامه و بودجه.  ۷۴

 ها گریستند.مطبوعات نوشتند: پس از فیلم تلویزیون، دیشب خیلی ۷۴

 شریف امامی گردید.« آشتی ملی»گزین کابینه دولت نظامی ازهاری، گرگ خونخوار ارتش، جای ۷۴

 گردید.ازهاری از عناصر افراطی ارتش محسوب می

 «عجز دیکتاتور.» ۷۴

 شاه خائن پس از کشتار دانشگاه به مناسبت روی کارآمدن دولت نظامی، نطقی رادیویی و تلویزیونی ایراد کرد:

 و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.« پادشاه ایران به عنوان»تواند مورد تایید من نمی« انقالب ملت ایران»

موهبتی است الهی که از طرف »، من حافظ سلطنت مشروطه که «پیام انقالب شما ملت ایران را شنیدم»من نیز 

 «.ملت به پادشاه تفویض شده است هستم

برای برقراری « مبارزه اصولی»راه « دعوت به آرامش و نظم»خواهم تا با من از رهبران فکری جوانان و روحانیون می

 واقعی را هموار کنند. « یک دموکراسی»

  شاه افزود که صدها ساختمان ویران شده و بسیاری از آنها هنوز در حال سوختن هستند و سپس گفت که برای او

 ای جز استقرار یک دولت نظامی باقی نمانده است.چاره

توانم به فوریت با واشنگتن تماس گرفته و از حمایت امریکا از آیا می پرسید -سولیوان–بعد از این مقدمه شاه از من 

 این تصمیم او اطمینان حاصل کنم؟

من پاسخ دادم که چون پیش بینی این وضع را میکردم قبال نظر واشنگتن را در این مورد جویا شده ام و رئیس 

این موضوع خوشحال و آسوده خاطر شد و سفارش  جمهوری و دولت امریکا از این اقدام پشتیبانی خواهند کرد. شاه از

 ویسکی برای من داد.

   -۷۲۱و ۷۲۳ماموریت در ایران، سولیوان صفحات  -

 با استقرار حکومت نظامی، کلیه دانشگاهها بسته شد. ۷۴

 با روی کار آمدن دولت نظامی، کلیه مطبوعات تعطیل شدند. ۷۴

 .استعفا داد« دولت شریف امامی در مقابل اتهامات علیه اعضاء کابینهضعف »گنجی وزیر آموزش و پرورش به علت  ۷۴
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 -۳۱مطبوعات آبان –علی امینی گفت: اکنون وقت مذاکره است نه تخریب و خونریزی.  ۷۴

 «:مردم کردستان به مناسبت کشتار جالدادن رژیم در این منطقه»پیام امام به  ۷۳

ان که با قیام دالورانه به نهضت اسالمی سایر برادران پیوسته و با شهامت و شجاعت سالم بر برادران اسالمی کردست

 در مقابل طاغوت ایستاده، مجال را بر دشمن اسالم و کشور تنگ کرده اند.

امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغلی هستیم از اختالف کلمه احتراز و به وحدت اسالمی که پیوسته 

 اب و سنت است، گزارش نموده و کلمه حق را علیاء و کلمه باطل را سفلی قرار دهیم. مورد سفارش کت

 جنبش اسالمی کنونی ملت ایران همه جا را در بر گرفته. «:المستقبل»امام در مصاحبه با نشریه  ۷۳

 «:توویما»امام در مصاحبه با روزنامه یونانی  ۷۳

 زدیک است.ما اعتقاد داریم که مبارزه ملت به پیروزی ن

 پیام آیت اهلل منتظری به اساتید دانشگاه اصفهان: ۷۳

 پیشرفت روزافزون نهضت بزرگ ملت ما رژِیم را سخت در تنگنا قرار داد.

 پیام آیت اهلل منتظری به مردم اصفهان و نجف آباد: ۷۳

ش چهره شوم استبداد حاکم های داغدیده که با از دست دادن جوانان رشید و عزیز خود بیش از پیدرود بر خانواده

 بر ایران را رسوا نمودند.

 علیرغم استقرار دولت نظامی، تظاهرات قهرآمیز سراسری همچنان ادامه دارد. ۷۳

 کارکنان بانک ملی و مرکز و صندق پس انداز تهران، مجسمه شاه را پایین کشیدند. ۷۳

 راض به استقرار دولت نظامی.نفری کارکنان رادیو و تلویزیون در اعت 133آغاز اعتصاب  ۷۳

 ر کرد:ای منتشدر حمایت از کارگران ماشین سازیو تراکتور سازی تبریز، بیانیه« سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ۷۳

کارگران میهن ما که همیشه از مبارزات دور نگه داشته شده بودند بپا خاسته اند و اینک با گامهای استوار میروند که 

 بارزه ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی قرار گیرند. در صف مقدم م

 ها به اشغال نظامیان درآمد.دفاتر روزنامه ۷۳

 «:آبان دانشگاه ۷۵به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی و کشتار »پیام امام  ۷۳

عزیز که در راه اسالم  من از جنایاتی که اخیرا با فرزندان اسالم در دانشگاهها نموده اند در سوگم، من از دانشجویان

 کنم.و کشور فدایی داده اند و در مقابل شاه با مشتی گره کرده ایستاده و او را محکوم کرده اند تشکر می

هراسید. شما ملت شجاع ثابت کردید که این تانکها و مسلسلها و عزیزان من از این هیاهوی نظامی نهراسید که نمی

 هایهای شیطانی و توبه نامهتواند مقابله کند و از این نرمشآهنین ملت نمی ها زنگ زده است و با ارادهسر نیزه

 خورید.ابلیسی فریب نخورید که نمی

 ملت هوشمند ایران نه از آن چماق و سرنیزه هراس دارد و نه از این خدعه و نیرنگ و فریب. 

 امام در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس: ۷۳

 صاب دولت نظامی، برای کشتار بیشتر و تسلیم مردم ایران است. توطئه جدید شاه یعنی انت

 نفر شهید شدند و دهها تن زخمی. ۴در سومین روز حکومت چکمه پوشان، در راهپیمایی گسترده زنجان،  ۷۳

 همدان نیز چند شهید و مجروح داد. ۷۳

 ار داد:ای انتشبه رهبری حاج سیدجوادی، در پاسخ به پیام شده بیانیه« جنبش» ۷۳

سال شاه حتی یک قدم در مسیر هموار کردن راه تفاهم با مردم برنداشت و حتی از همین شریف  ۲در مدت این 

امامی نیز که ساخته و پرداخته خود او بود نیز در فرونشاندن بحران و آتش خشم مردم حمایت نکرد. اکنون چگونه 

 دانشجویان را به تفاهم و درک موقعیت کشور فرا خواند؟  تواند آیات عظام و روشنفکران و اصناف و کارگران ومی
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 ای صادر کرد:اعالمیه« عزیزاهلل امیر رحیمی»سرهنگ بازنشسته  ۷۳
بیند که من از آمدن دولت نظامی با وجود تمام تنفری که از مشاهده تنکها در خیابانها دارم خوشحالم که دنیا می

ایران در مورد فضای باز سیاسی، آزادی قلم و بیان و تغییر حال هیئت حاکمه دروغ  های هیئت حاکمهتمام گفته
 محض بود.

ای یانیهب« حزب توده ایران« »توضیح: سرهنگ امیررحیمی، وکیل مدافع آیت اهلل طالقانی در بیدادگاه رژِم بوده است.»
 منتشر ساخت:

داد که کارگران و زحمتکشان و دیگر نیروهای میهن  های اخیر نشاناعتصاب عمومی و سیاسی چند میلیونی هفته
م توانند طومار رژیِپرست و آزادیخواه دارای چنان قدرت عظیمی هستند که درصورت بکار بردن این حربه نیرومند می

 را در هم پیچند.   
 سخنگوی وزارت خارجه امریکا عنوان داشت:« ژیل شوکر» ۷۳

 «نماید.ولت نظامی اعالم میحمایتش را برای تشکیل یک د»امریکا 
تصمیم اعالم حکومت نظامی « خودش»شاه «. فائق آید»کند که شاه خواهد توانست بر بحران فعلی امریکا حساب می

 گرفت. « عدم امکان تشکیل یک حکومت غیر نظامی جدید را ندید»را هنگامیکه 
 امام در مصاحبه با خبرگزاری یونایتد پرس: ۷۱

 خورد.های شاه را نمییگر فریب خیمه شب بازیملت آگاه ایران د
 چاپ انگلستان:« سندی تلگراف»امام در مصاحبه با هفته نامه  ۷۱

ما امیدواریم که مسائل ایران بدون قیام مسلحانه با همین نهضتی که هم اکنون تمام اقشار ایران را فرا گرفته و با 
 .کند حل شودهمین فشارهایی که ملت بر شاه وارد می

 آیت اهلل طالقانی در پاسخ پیام امام به وی، پیامی صادر کرد: ۷۱
های دشمنان خارجی و داخلی اسالم هشیار و بیدار و متحد و مددکار ها و دسیسهبرماست که در بسن راه بر حیله

 باشیم. 
 مزدوران با کشتار وحشیانه خود در نحف آباد، کارنامه ضد خلقی خود را سیاه تر کردند. ۷۱

 کرمانشاه و آمل نیز در ارضا ء خونخواهی مزدوران، قربانیانی چند بر جای گذاشتند. ۷۱

 ها همچنان به تظاهرات سراسری بیگانه با سازش خود ادامه دادند.توده ۷۱

 انتشار یافت:« جنبش مسلمانان مبارز»بیانیه  ۷۱
نه دانند با اینگوز ایران که حامیان رژِیم هم میای بیش نیست و نه فقط مردم مباردولت نظامی شاه تالش مذبوحانه

 اقدامات قادر نیستند از رشد انقالب خلق مسلمان ایران جلوگیری کنند. 
 سپهبد خالقی مدیر عامل سابق هواپیمایی خودکشی کرد و مرد.  ۷۱

 «:بینندیده و میدرخصوص کمک به کلیه کسانی که در رابطه با مبارزات اسالمی ایران خسارت د»پیام امام  ۷1
هایی را که مورد وثوق هستند از حضرت آقایان تقاضای محترمانه دارم که در تمام شهرستانها و توابع آن، هیئت

انتخاب و مقرر فرمایید تا نیاز نیازمندان را چه از حیث لزوم جراحی و چه از حیث فقدان سرپرست و چه در اثر 
ابات و تعطیالت بحق خود با آنان دست بگریبانند، برطرف نموده و به ای که در اثر اعتصهای اقتصادیگرفتاری

 قدرمقدور نیازهای آنان را رفع کنند تا پشت گرمی، با اعتصاب خود ضربه شدیدی بر پیکر دشمن وارد آورند. 
ی صادر کآیت اهلل مرعشی نجفی، گلپایگانی و شریعتمداری به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی، اعالمیه مشتر ۷1

 کردند:
 این دولت نه تنها مورد قبول روحانیت و ملت شریف وحق طلب نیست بلکه کامال محکوم و مردود است.

 تظاهرات مردم نجف آباد همچون روز قبل به خون کشیده شد. ۷1

 تظاهرات مردم در اصفهان، کرمانشاه و بابل نیز چندین شهید و مجروح باقی گذارد. ۷1

 آبان گرد آمدند و خشم انقالبی خود را علیه رژیم ابراز نمودند. ۷۵فر از مردم تهران بر مزار شهدای دهها هزار ن  ۷1

 «:اس نیوزورلدپورت-یو»امام در مصاحبه با مجله  ۷9
 امیدواریم که ملت با روشهای کنونی به اهداف خود برسد.
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 ی:امام در مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل ۷9
شعار ما در مرحله کنونی عبارتست از سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت 

 اسالمی.
 «:القومی العربی»امام در مصاحبه با مجله  ۲3

 های خردسال خود را به سینه فشرده، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل به میدان مبارزه آمده اند. زنان ما بچه

 شهید داد. ۴همزمان با حرکت سراسری شهرها، آمل چند مجروح و  ۲3

 مصاحبه مطبوعاتی دکتر سنجابی با دخالت ماموران نظامی و بازداشت وی و داریوش فروهر، بر هم خورد.  ۲3

 آغاز اعتصاب کارمندان وزارت فرهنگ و هنر. ۲3

 کرد: آیت اهلل منتظری در پاسخ پیام امام به وی، پیامی صادر ۲۷

 شهریور در حقیقت رفراندومی علیه رژِیم حاکم بود. ۷۱فاجعه فراموش نشدنی 

 در تهران و شهرستانها به سان روزهای قبل، میان مردم و ارتش درگیری بود. ۲۲

 کارکنان شرکت مخابرات تهران، کارمندان امریکایی این اداره را بیرون کردند.  ۲۲

 یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: کارتر رئیس جمهوری امریکا در ۲۲

 بزودی در تهران تشکیل شود.« یک دولت ائتالفی و اتحاد»امریکا امیدوار است که 

باشد و ما هرگز عالقمند نیستیم می« جهت ثبات»در این منطقه عامل بزرگ « قوی و مستقل»وی افزود: یک ایران 

  «نتایجی غیرقابل پیش بینی سقوط کند.»و دولت با « ثبات بازیچه جنایتکاران گشته»مشاهده کنیم که این 

 نویسد:می« فیگارو»روزنامه فرانسوی  ۲۲

رشد بحران ایران را با تمامی »کمیته،  ۲کمیته کار، مشغول فعالیت شبانه روزی هستند. یکی از  ۲در واشنگتن 

د در ابعاد مختلف بوجود آورد بررسی تواننتایجی را که بحران فوق الذکر می»و کمیته دوم « کندجزئیات تعقیب می

 « کند.می

 ای در محکوم کردن دولت نظامی صادر کرد.آیت اهلل بهاءالدین محالتی، اعالمیه ۲۲

 های دست خالی با مزدوران سراپا مسلح است.تهران و شهرستانها همچنان صحنه درگیری نابرابرانه توده ۲۵

 است.بهشت زهرا اینک قرارگاه مردم تهران  ۲۵

 «:کارمندان و کارگران اعتصابی شرکت نفت»پیام امام به  ۲۴

سالم من و ملت ایران بر کارگران و کارمندان شرکت نفت ایران، رحمت خداوند تعالی بر شما آگاهانی که با اعتصاب 

 پر ارزش خود روی ملت را سفید نمودید، اعتصاب شما هر روز و هر ساعتش با ارزش و کوبنده است.

کا باید بداند که اگر بخواهد با فشار خود دولت نظامی را سرپا نگهداشته و مردم بی پناه ما ار هر روز و هر شب امری

زیر رگبار گلوله مزدوران خود قرار دهد و اگر بخواهد با تهدید و ارعاب هر چه بیشتر کارمندان محترم و کارگران 

شود یر فشار قرار دهد، طرحهایی برای چاههای نفت داده میمحروم شرکت نفت را که خواستار رفتن شاه شده اند، ز

 های آینده باقی بماند.تا مخازن پر بهاء ما برای نسل

 آغاز اعتصاب کارکنان مرکز آمار. ۲۴

 صادر گردید:« گروهی از روحانیون تهران»ای به امضاء اعالمیه ۲۳

خود را به گوش جهانیان رسانیدند و خواستهای خویش  همه اقشار جامعه یکپارچه بپا خاسته و فریاد خشم و اعتراض

 های گوناگون ابراز داشتند. را که استقرار نظام عدل اسالمی است به صورت

 مزدور در اثر پرتاب کوکتل کشته شدند. ۵در رویارویی مردم و ماموران در تهران،  ۲۳

 تظاهرات دانشجویان ایرانی در فیلیپین. ۲۳

 رتش، مزدوران رژیم با صدها تانک و توپ و خودرو در خیابانهای تهران مانور قدرت ترتیب دادند. به مناسبت روز ا ۲۳

 تظاهرات مردم اصفهان خونین شد. ۲۱
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هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و روزنامه نگاران با صدور اعالمیه ای، نام نشریاتی را که رژیم به قصد شکستن  ۲۱
 انتشار میداد، افشاء کرد. اعتصاب مطبوعات

 اسامی این نشریات، در این اعالمیه چنین آمده است:
 آتش، دنیا، بورس، مهر ایران، جوانمردان، ستاره اسالم، اراده آذربایجان، تهران مصور، کاریکاتور، خواندنیها. 

 دولت نظامی ازهاری از مجلس ضد خلقی شورا رای اعتماد گرفت. ۲۱

 دستان به تظاهرات مردم ساری، درگیری خونینی ایجاد شد. در حمله چماق ب ۲1

 تن شهید و دهها تن مجروح شدند. ۱با حمله مزدوران به یکی از مساجد شیراز،  ۲1

 ای منتشر ساختند:اعالمیه« دانشجویان مدرسه عالی معدن شاهرود» ۲1
به زانو درآمدن این جالد ستمگر حکومت و دولت نظامی شاه در پی شکستهای قبلی وی، نشانگر ضعف کامل و 

 باشد. می
 بازار تهران گشوده شد. ۲1

 طی یک سخنرانی در دانشگاه تگزاس آمریکا گفت:«بابک زهرایی» ۲1
کارگران از خود کشش عظیمی نشان دادند، نه فقط در سازمان دادن به مبارزات خودشان بلکه در تشکل کسانی که 

 خارج از طبقه هستند. 

 «:اشپیگل»ر مصاحبه با مجله آلمانی امام د ۲9
 ما با رضا پهلوی به عنوان جانشین شاه موافقت نخواهیم کرد.

 نفر شهید و دهها تن مجروح حاصل درگیری مردم با مزدوران بود.  ۲3در ساری،  ۲9

 شهید داد. ۷تظاهرات یزد  ۲9

 در دادگستری متحصن شدند.  مردم و فرهنگستان ساری در اعتراض به کشتار اخیر رژیم در ساری، ۵3

از مبارزات بر حق ملت ایران بویژه کارگران و کارکنان »ای صادر کردند، در این قطعنامه قطعنامه« دانشگاهیان شیراز» ۵3
دلیر شرکت نفت ایران، نویسندگان و کارکنان مطبوعات و رادیو و تلویزیون و نیروگاههای اترژی ایران حمایت شده 

 «:ای تهرانکارکنان سازمان آب منطقه»اطالعیه  –قطعنامه بنقل از « است.
ای تهران با ای از نمایندگان خود، ما کارکنان آب منطقهبا توجه به چهارمین هفته اعتصاب و حتی دستگیری عده

ری یتالش شبانه روزی قادر بوده ایم که تا کنون از ایجاد کوچکترین خللی در امر مهم آبرسانی هموطنان عزیز جلوگ
 کنیم. 

  -بنقل از اطالعیه  –

  ای صادر کرد:اعالمیه« جنبش مسلمانان ایران : »۳۱آبان ماه 
این گرگ خونخوار پس از سی و چند سال دیکتاتوری و انجام آنهمه جنایات و ریختن خون هزاران جوان آزاده، قیافه 

 گیرد.توبه کارانه به خود می
 ماه بر نقش فعال دانشجویان در سالهای گذشته تاکید شده است: در اعالمیه دیگر این گروه، در همین

به بعد شهدای دانشگاه در سنگر سازمان مجاهدین خلق پرچم  ۳3برد که ازسالهای خلق مسلمان ما هرگز از یاد نمی
 –ایران به نقل از کتاب صحفاتی از تاریخ معاصر  -سرخ شهادت را در اهتزاز نگهداشته و دشمن را به ستوه آوردند.

  -نهضت آزادی

  های رژیم که از بورس ای از نورچشمی: کارکنان اداره خارجه بانک مرکزی ایران، صورت اسامی عده۳۱آبان ماه
 کنند را منتشر ساختند.تحصیلی بنیاد پهلوی استفاده کرده و می

 د. این عده عموما از فرزندان درباریان، مسئولین و وابستگان رده باالی رژیم بودن

  ای انتشار داد:بیانیه« های ایراناتحادیه کمونیست: »۳۱آبان ماه 

اکنون حکومت شاه رسوا و منفردتر از هر زمان و لذا ضربه پذیرتر از پیش است. آگاهی مردم و سطح جنبش نیز 

ار، نیهای دربانچنان باالست که خیمه شب بازیهایی چون دستگیری هویدا و همکاران دیگر شاه و سایر گربه رقصا

 کسی را نخواهد فریفت. 
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 «5511رخدادهای آذر ماه »

 رخداد روز

 «:سبت فرارسیدن ماه محرمه مناب»پیام امام  ۷

 .داکاری آغاز شد. ماهیکه خون بر شمشیر پیروز شدو فحلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت  با

ر امانت بر ظلم و ببه سپاه عقل بر جهل و عدل مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس غل

شورا به عالمت روز خونین عاهای یرقو بر طاغوت است هرچه باشکوهتر برگزار شود می بخیانت و حکومت اسال

 .ودش تهانتقام مظلوم از ظالم هر چه بیشتر افراش

 .ندرژیم است عمل نمایم ئگری جراکه افشاخطبای محترم و گویندگان عزیز بیش از پیش به تکلیف الهی خود 

 .در شیراز چکمه پوشان به بیمارستان سعدی حمله کردند ۷

  :در کرای صادیهاعالم، «اهلل امیر رحیمیعزیز سرهنگ بازنشسته » ۷

ای ندارد جز اینکه با یک رفراندوم حقیقی از مردم بخواهد که نسبت به آینده میهن خود هیئت حاکمه ما چاره

 .نظر دهند

 شتار زد.نیز دست به ک «ع»م ضد خلقی در مشهد در حرم حضرت امام رضا رژی ۲

 گرفته است.ات پیگیرانه سراسری تبلور میابد، حکومت نظامی را به مضحکه ر تظاهرر خلق که دهق ۲

 ،از دبستان، راهنمائی، دبیرستان، هنرستاندر تمام مدارس اعم ای منتشر ساختند اعالمیه «بارز ایرانن ممعلما ۲

 الی، دانشگاه، حوزه علمیه، تمام وقت کالس را در بسیج فکری نیروهای انقالب صرف نمائیممدرسه ع

 «:ع»در حرم امام رضا امی شتار دولت نظاسبت کبمن»پیام امام  ۵

الم، های این جنایتکار به اسضربهین ش کشیده و یکی از بزرگترا به آتاغی نظامی به امرشاه ترو خشک ریدولت 

 یه است.صلوات اهلل عللل بستن بارگاه قدس علی بن موسی الرضا به مس

 عزای عمومی اعالم میشود. آذر ۳ -ذی حجه  ۲۳عزای بزرگ، جسارت به مقام امام است. روز یکشنبه ر این د

 :اعالمیه آیت اهلل گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری به مناسبت کشتار در حرم امام رضا  ۵

 ۷۵۳۱ذی حجه الحرام مطابق پنجم آذر ماه  ۲۳مل بی ادبانه و ظالمانه روز یکشنبه این عض به به منظور اعترا

 ت متانت کامل، روز مزبور تعطیل عمومی خواهد بودبا مراعاکنیم و عالم میی اا عزای عمومی رشمس

  :رم امامحدر پی کشتار در  «جمعی از روحانیون تهران»اعالمیه  ۵

اعتراض و خشم و نفرت خود را نسبت به تجاوز ننگین و شرم آور  ۷۵۳۱آذر ماه  ۳یکشنبه ملت ما با تعطیل روز 

 .کنداعالم میانیان به جه «ص»دیکتاتور و مزدوران او به حرم اهل بیت پیغمبر 

 مزدور رژیم مجروح شدند.. ۱با انفجار نارنجک در میدان مجسمه شهر دزفول،  ۵

 و پرورش شهر تحصن کردند.فرهنگیان بابل در اداره آموزش  ۵

 :نیویورک تایمز نوشت ۵

 رار داده استد ق، مورد انتقا«یرانادث اائیش در پیش بینی حوعدم توانکارتر، سیا را به علت  

 :شار دادتای اننهضت آزادی خارج از کشور قطعنامه ۴

الش در راه استقرار ترا  ی خوداصلرمان ی، آرج از کشور به عنوان یک سازمان اسالمآزادی ایران خانهضت  

 جمهوری اسالمی قرار داده است.
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 رخداد روز

 بانی شهر زنجان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. نی و محل استقرار گارد شهراداره شهربا ۴
ولیت این حمله را به عهده گرفت بخاطر پشتیبانی از مبارزات پرشور مسئ «ی خلق ایرانسازمان چریکهای فدائ

توسط مزدوران جنایتکار رژیم شاه خائن در و روز  ۲۵3مردم مبارز زنجان و در پاسخ به کشتار آنها  و قهرمانانه
محل استقرار گارد مزدور شهربانی و اداره  -بح ص ۴۳/۳ساعت  ۴/9/۷۵۳۱سحرگاه روز در تظاهرات ماههای اخیر، 

مب و مسلسل مورد حمله قرار ببا خلق ایران ی شهربانی توسط یک واحد عملیاتی از سازمان چریکهای فدائ
 گرفت. 

ای اخیر با حمله به مراکز سرکوب و عناصر منفور رژیم شاه خائن وابسته به امپریالیسم نظیر ههسازمان ما در ما
تبریز، انفجار خودروی گشتی در مشهد، در هم  ۵قم، حمله به کالنتری  ۴حمله به حزب رستاخیز و کالنتری 

ان، اعدام انقالبی سرهنگ زمانی پور خائن، حمایت و د تهران عشرت آباپادگدر کوبیدن مرکز گارد شهربانی 
 ان نشان داده است.تکش ایرهای زحمپشتیبانی مسلحانه خود را از مبارزات بر حق توده

 بر علیه رژیم بر پاشدتظاهراتی سوی ایرانیان، آلمان غربی، از در  ۴

 نروزدر ای، ایران «ع»ی به مناسبت کشتار مزدوران در حرم امام رضا در پن پیام امام مبنی بر اعالم عزای عموم ۳
 .یکپارچه تعطیل بود

 .تباقی گذاشمردم در اصفهان، همدان، یزد، کرمانشاه و فریدون کنار، دهها شهید ومجروح ات تظاهر ۳

تن شهید  ۷3بیش از آن ر اثر مأموران ضد مردمی، اجتماع مردم گرگان در قبرستان شهر را به رگبار بستند که د ۳
 .شدند

 تن مجروح شدند. ۷ید و تن شه ۷در حمله سربازان به کارکنان نفت تهران،  ۳

 شهید داد ۲آموزان بایلی نش ت داتظاهرا ۳

شب نمودند تا  ۷3تا  ۳/1برق از ساعتران در اعتراض بدولت نظامی، مبادرت به قطع جریان رق تهکارکنان ب ۳
 .قطع برق همه شب تکرار میگردیدن ای نداشته باشد. اییزیون، شنونده و بینندهاخبار کذب رژیم از تلو

 .مزدوران در تهران چند تن را به شهادت رساندند. روزی نبود که خونخواران در تهران، دست به کشتار نزنند ۱

اخیر، مقادیر هنگفتی از  ژیم را که در دوران دورانته به رابسلیست افراد و« ایران کارکنان بانک مرکزی جامعه  ۱
 های خود در خارج انتقال داده بودند، انتشار داد. ارز کشور را به حساب

 «.درج شده در این لیست مقدور نبودهای مبدلیل تعدد اسامی خائنین، ذکر نا :توضیح»

 .رددال میگنبی دظاهرات مردم مسلمان کشور، در آستانه فرارسیدن ماه خونین محرم، باکینه انقالبی افزونترت 1

 کت سیاسی است. حریک قطع برق  :ادر کردند. در این اعالمیه عنوان گردیدای صالمیهاع «وزارت نیروکنان ارک  1

  :ای منتشر نمودنداعالمیه «معی از علماء و اساتید حوزه علمیه قمج» 9

بهترین فرصت برای دگی و شهامت ه آزاادت، ماو شهد آور میشود که فرارسیدن ماه محرم، ماه انقالب بالزوما 
 حق طلبانه و ندای آزادیخواهی ملت مسلمان ایران خواهد بود. فریاد یاری کردن 

ابی صنعت نفت، اعتصارمندان کگران و ی ملت ایران با کارآذر به عنوان روز همبستگ ۷9ه روز در این اعالمی
 .تعطیل عمومی اعالم گردید

کرد، معهذا ها عمل میرو به رشد تودهینده و زان جنبش فمتوقف کرد با آنکه کشتارهای سراسری در خط 9
ناقوس مرگ رژیم روز بروز نزدیکتر، آوای االی مردم ستمدیده مشاهده نشده و ر عزم و توان بکمترین تزلزلی د

 .بگوش میرسید

  :انتشار رسانیدبه ای بیانیه «فالح» گره  9

ما شود در مرحله نخست حمله به امکانات ارتش را به عنوان اتمام برای اینکه تردید و هراس در ارتش حکمفر
 .کنیمهای هشدار دهنده پیشنهاد میحجت و به مثابه ضربه

تن شب سیاه  ۷333تظاهرات شبانه مردم تهران در سرچشمه به شدیدترین وجه به خون کشیده شد و بیش از  
 .را با خون خود سرخ کردند



 124                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

 رخداد روز

 گردیدآغاز ها و گفتن تکبیر، کاری مردم با رفتن به بامکت ابتب ماه خونین محرم، حراز اولین ش ۷3

 مزدوران به یک نمایشگاه عکس در یکی از دبیرستانهای زنجان حمله کرده و تعدادی را مجروح نمودند ۷3

 :ه خارجیان مقیم ایران پیامی فرستادندب «ری اسالمین طرفدار جمهویادانشگاه ۷3

ذا در این مرحله حضورتان در ایران منان ملت ایران عمل میکنید و لهانه با نا آگاهانه در جهت منافع دشآگا ماش 
 .گرددی میبه عنوان مانع در مقابل انقالب ایران تلق

 :«بمناسبت کشتار شب اول محرم »پیام امام  ۷۷

جان اینجانب را معذب است روح و روز از محرم نگذشته ا ۷که ان عزیز تا این ساعت ار طاقت فرسای ایرخبا 
نصیحت  کنندوز خود از شاه خیانتکار پشتیبانی میرنموده است. من آنان را که با سکوت مرگبار و احیانا با اعمال 

 .کند بپیوندندکنم که به ملت مظلوم که برای اسالم خون میدهد و فداکاری میمی

ست شرعی که در خدمت ظیفه ایها فرار کنند. این وخانهر کشور خواستارم که از سر باز ن سراسربازامن از س
 .دستگاه این خائنین باغی را فلج کنیدستمکار نباید بود. اعتصابات بزرگ خود را هر چه بیشتر ادامه دهید 

و بر  استالم از سیاسیون با بودن شاه خائن درصدد بدست گرفتن حکومت باشد مطرود و مخالف اساگر کسی 
 ا طرد کنند. ملت است که او ر

 فرصت طلبان به جای خود بنشینند که پایگاهی ندارند. 

 :پیام آیت اهلل طالقانی به مناسبت کشتار شب اول محرم تهران ۷۷

صبح حالتی دیگر داشت. حالت مردمی حق طلب و رهانی خواه و بی  ۳تا  ۲۷گذشته از ساعت هران در شب ت
 مان ددمنش قرار گرفته بودند.سالح که در سیاهی شب مورد هجوم سبعانه مهاج

شد اکنون باید به مشتهای گره کرده و اعتراض علیه وضع های سوگوارانی که بر سر و سینه کوبیده میتدس
 موجود تغییر جهت دهد

  :کرددولت ازهاری را استیضاح ای، ه ار اعالمیآیت اهلل ربانی شیرازی با انتش  ۷۷

یگیرد چه دینی است و کتابی آن نشات مو افعال و کردار شما از ید ارش دو به آن گراییزنید دینی که از آن دم م
 که احکام و دستورات آن دین را از آن اخذ میکنید چه کتابی است؟

 .در تهران، شیراز، همدان، اصفهان، و مهاباد در مجموع صدها تن شهید و بسیاری مجروح شدند ۷۷

 .ان گردیدبا آغاز ماه محرم شتاب حرکت مردم دو چند ۷۷

 ها ریختند.ا کفن به خیابانندگان برکناهدر بسیاری از شهرها، تظ ۷۷

 :نویسدهه ملی میجب ۵3خبرنامه شماره  ۷۷

سسته، زنجیر جنون پاره کرده، و به در و دیوار سر میکوبد و برای تحمیل وجود نحس خود د از بند گاین نظام بن
 .آالیدبه هر جنایتی دست می

کنون که در راه مبارزه با استبداد، ملت ا :برق کشورنان رکاب کادر مورد اعتص «زیونتلویکنان رادیو و کار»پیام  ۷۷
 .هراسدگذرد، برای دستیابی به هدف خود از چند ساعت خاموشی برق نمیاز خون خویش می

 .ردم مجددا رنگ خون گرفتکت میراز، رضائیه، همدان و مهاباد، حرش در ۷۲

 .ط کشتار، آباده، جهرم، بوشهر و تهران چندین شهید و مجروح بر جای نهادندر ادامه خد ۷۵

 شهرماهتصاب کارکنان گاز بوشهر و اعآغاز  ۷۵

 :راعاشوپیام دعوت آیت اهلل طالقانی از مردم برای شرکت در راه پیمانی تاریخی تاسوعا و  ۷۴

صبح باعزم و معرفت  9ساعت است از بشر مصادف اینجانب روز یکشنبه تاسوعا که با روز اعالمیه جهانی حقوق  
کنم. البته هیئتی برای تدارک انتظام و آگاهی به تمام جوانب و لوازم امر، این راه پیمانی را از خانه ام آغاز می

 .هند داشتواامور این راهپیمائی بزرگ سر پرستی و نظارت خ

های و قابلیتهای آنان، رشد یت هر چه بیشتر توصیهرادران و خواهران و فرزندان عزیزم با رعادارد بانتظار  
 .خود را یکبار دیگر نشان دهندعی اجتما
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 ای شهید و مجروح شدند.در تظاهرات نیم میلیونی مشهد عده ۷۴

 تظاهرات مردم آمل نیز شهدا و مجروحینی چند باقی گذاشت. ۷۴

 .راتی بپاداشتند که توسط مأموران سرکوب شدظاهوران تان مقابل کاخ شاه در نیاز مردم تهرای اعده ۷۴

 .ها که از چندی قبل آغاز شده بود، ادامه داردرار سربازان از پادگانف ۷۴

 :فردای آفریقا »امام در مصاحبه با مجله   ۷۳

نیز سایر  وناری شاه است و دیگر اینکه امریکا کنونی در ایران برکه اولین شرط حل بحران ما همیشه گفته ایم ک

های بیگانه باید از دخالت در امور داخلی ماخود داری کنند و بارها گفته ام که با بودن شاه هیچ راه حلی دولت

 .وجود ندارد

 قصرشیرین، اصفهان و همایونشهر مغضوب مزدوران قرار گرفتند و خون خلق بر زمین جاری گردید. ۷۳

  :ه ملی مینویسدجبه ۵۲. خبرنامه شماره  ۷۳

رقراری و باستبداد گرفته کامال روشن است، سرنگونی دستگاه پیش دف ملت ایران در پیکار بزرگی که در ه

 .دموکراسی سالم و ترقیخواه

 :ار دادای انتشمهعلی اصغر حاج سید جوادی خطاب به ازهاری نا ۷۳

ها و ل این اکشتارها و توطئهکنم و به تمامی مردم آزادیخواه جهان اطالع میدهم که مسئومن به شما اعالم می

 شود شخص شما هستید. نازل میوزر ۲۵۴وز بر سر مردم بال زده این کشور رت و هر اعمصیبتهائی که هر س

 :ای صادر نموداعالمیه «پزشکان قمجامعه  ۷۳

رها، امسئول تمام فجایع، کشتکنونی که ت حاکمه و همکاری را با هیئرگونه سازش و ارتباط کی قم هجامعه پزش

 .غارتگریها، فساد و تباهی این مملکت است، خیانت به ملک و ملت میداند

ازهاری نخست وزیر جالد رژیم در یک نطق مضحک در مجلس سنا ادعا کرد، تظاهرات شبانه خونین خلق  ۷۳

 .قهرمان، نوار صداست

  :دهودینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کر ۷۳

 کنیم. اه پیش میگیرد حمایت میما از مواضعی که ش

ارتر، از جرج بال مشاور دیپلماتیک قدیمی کندی و جانسون و همچنین از ریچارد هلمز سفیر ی کوی افزود جیم

 ی دهندن یارآنان وی را با رهنمودهای خود در باره اوضاع ایراتا ر ایران در خواست کرد کا دسابق امری

 :ادر کردندی اعالمیه مشترکی صو شریعتمدار شی نجفینی، مرعگا گلپایآیت اهلل ۷۳

جایز  ایاند که تیراندازی به هموطن مسلمان در تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانهبدارتش مسلمان ایران باید  

 .نیست

 .امضاء مردم را به شرکت در راه پیمائی تاسوعا و عاشورا دعوت کردند ۲۷۷ای با یهی اطالعط« روحانیون تهران  ۷۳

 .رفتای صورت گگسترده، در اطراف دانشگاه تهران تظاهرات ۷۵۵۲آذر  ۷9در سالروز شهادت دانشجویان در  ۷۳

 .در خوانسار و زنجان، برخورد مردم با ارتش به درگیری خونین انجامید ۷۳

 :ار یافتشانت« سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر »ای از سوی بیانیه ۷۳

دشمن غدار مردم جنگ را آغاز نموده ی قرار دارد و های ایران در چنین نقطه حساسلقیم خانقالب عظاکنون که 

 ای بر علیهو کارزار بزرگ و خونینی را به خلق تحمیل نموده است باید با تمام قوا برای چنین جنگ عادالنه

 .ددشمنان خلق و میهن یعنی امپریالیستهای امریکائی و رژیم مزدور شاه آماده ش

ای به رئیس مجلس شورا خواستار پی گیری جریان کشتار پاوه توسط نی احمد نماینده رستاخیزی، طی نامهب ۷۳

 .عوامل ساالرجاف گردید

 .«در ایران به هیچ شکل دخالت نخواهد کرد»دولت امریکا با انتشار یک بیانیه رسمی اعالم نمود که  ۷۳

 .و دهها مجروح به جای نهادشهید  ۲3آتش گشودن مزدوران ارتش برای مردم تبریز،  ۷۱
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 .انجامیدی ای از اهالبه شهادت عده «مأموران معذور»در همدان، آمل، اصفهان و کرمان نیز، درگیری با  ۷۱

  «:جنبش مسلمانان مبارز»انیه انتشار بی ۷۱

 م به صورت کشتارهای بیرحمانهگیرد، ضربات متقابل رژیدر حالیکه مبارزه سیاسی توده مردم به سرعت اوج می
 .ندکند، در برابر، مردم ضرورت دست بردن به اسلحه را دریافته اوسعت بیشتری پیدا می

 .« شاه در قدرت باقی بماند» در جهت منافع حیاتی امریکاست که :جرالد فورد رئیس جمهور سابق امریکا گفت ۷۱

 یمایی تاسوعا و عاشورا:در اعالم راهپ« مدرسین حوزه علمیه قم»بیانیه  ۷1
رای م بحسین علیه السالام م که روز یکشنبه و دوشنبه تاسوعا و عاشورای سیدالشهداء حضرت امعالم میداریا

خود در این نهضت سراسری، راه پیمانی بزرگی های اصیل اسالمی تهتعظیم شعائر و بیان مجدد خواسعزاداری و 
 . خواهیم داشت

 .بدست مردم قهرمان قم به هالکت رسیدندپلیس مزدور  ۵در قم،  ۷1

شهید و چند زخمی به  ۲حرکت پرشور، اشتند که این پاداهراتی یزد تظ»شمی»هزار روستایی در روستای  ۲3  ۷1
 .همراه داشت

اسی انقالب را کنند. اعالم این راه پیمانی فضای سیدم خود را برای شرکت در راهپیمائی تاسوعا آماده میرم ۷1
 کرد. گوندگر

 .داشتندگرامی مردم پاوه چهلمین روز شهدای شهر خود را در حمله او باش مسلح ساالرجاف  ۷1

میلیون تهرانی، راه پیمائی  ۴در روز تاسوعای حسینی  «در زمان حکومت نظامی «راه پیمائی تاریخی تاسوعا ۷9
 تاریخی خود را ترتیب دادند.

یمانی این راه په به انجام شد، حضرت آیت اهلل طالقانی دعوت کنند در این راهپیمانی که بدون کمترین درگیری
 .کبیر نیز شرکت نمود

 .ای شکل گرفتهمزمان با تهران، در تمام شهرهای ایران، راه پیمائی گسترده ۷9
ادت هار همدان، خدایاری را ترور کرد و خود نیز به ش، استاند«شر کاشانی محسن مبا»رمان وظیفه باز قهسر ۲3

 رسید.

مردم کشور با شور و هیجان زائد الوصفی، با راه پیمایی عظیم و قاطعانه خود، در روز عاشورا  - «راه پیمائی عاشورا ۲3
 .ای بر جسته در تاریخ مبارزاتی ایران ثبت کردنداسوه مبارزاتی خلق ستمدیده، نقطه)ع(روز شهادت حسین

 .ر خشم وکینه عاشقان محرومش نمایان گردیده بودد «خون همیشه جوشان و سرنوشت ساز حسین»نک ای. 

نابودی نهانی رژیم ضدخلقی »، «میتشکیل جمهوری عدل اسال»روزهای حماسی تاسوعا و عاشورا بر شعارهای  
 ورزید. تأکید می« رهبری امام »و  «ی میهنقالل و آزادتأمین است»، «پهلوی

ر غیر واقعی بودن تظاهرات شبانه و توهین به خون خلق نی بی جالد مبدر این روز مردم، بشدت اراجیف ازهار
 .را، به تمسخر گرفتند

  :تاسبند تنظیم شده بود، آمده  ۷۱ه در نی کدر قطعنامه راه پیمانی روزهای تاسوعا و عاشورای حسی 

تبداد اسا بیان گرفتن همه گونه آثار استعمار خارجی که اد و پاسقوط و برچیده شدن بساط رژیم سلطنتی استبد
 .قعی به مردم مسلمان و مبارز ایرانستقالل واداخلی پیوند بنیادی دارد و باز گردانیدن ا

تن از مزدوران  ۷۷3یش از لویزان، بارتش در پادگان ی مان با حرکت تاریخی عاشورا، چند تن از پرسنل انقالبمزه ۲3
 .گارد شاهنشاهی را به هالکت رساندند

 .لریزان بودندانقالبی از طراحان و مجریان عمل  «عابد»سرباز وظیفه شهید  و «سالمت بخش»د هیگروهبان ش

 .های خود را تنظیم کرده بودندایندو قهرمان شهید، قبل از آغاز عمل، وصیتنامه 

ممکن ولی د است، سران گارافما چند نفر قصدمان کشتن چند نفر از » :آمده است «عابد»ید شهدر وصیتنامه 
روز برای پدرش نوشته و باقی گذارده است، ین خش در نامه خود که در همسالمت ب دشهی «کشته شویم.است 

 .یقین دارم که در آخرت انشاء اهلل در بهشت با هم در نعمت خدا به هم میرسیم :بیانی ساده عنوان میدارداب
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که در مقابله مزدوران، ، م قرار گرفتاین شهر مورد حمله مرد ۷النتری و کفهان، سازمان امنیت ات اصدر تظاهر ۲3
 .دهها تن به شهادت رسیدند

 در نجف آباد، مردم به طرز فجیعی توسط مزدوران به شهادت رسیدند

 1خبار ساعت خود در اامی سی تاسوعا و عاشورا، رژیم مزدور از بلندگوی رادیوی نظماپس از انجام تظاهرات ح ۲3
  :شب گفت
 .شعارهای ضد ملی میدادند« ای زیاد کمونیست شد و عده «لیضد م»رات بدل به تظاهمردم معزاداری 

 :گفت «نیوزویک»هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق امریکا در مصاحبه با مجله ۲3
 .غرب استای بر «تراژدی»آنچه که در ایران پیش میآید یک  
شیرهای نفت را بدالیل سیاسی  هرگز»شاه پیوسته در هر شرایطی ناهنجاری جانب غرب را گرفته است. شاه  

 .«نبسته استی بروی کس

 «:سوعا و عاشرا و رفراندرم سراسری ملتتاهای بمناسبت راه پیمائی»پیام امام  ۲۷
آهنین خود و اده ان با أرلشفرستم. شما مردم عظیم اه عموم ملت شجاع و فداکار ایران صمیمانه درود میب

خواهید و باید از قدرت غاصبانه خلع شود یان ثابت کردید که شاه را نمیشعارهای زنده و تعیین کننده به جهان
 .ر اعالم کردیدن باو با این رفراندوم بزرگ، بی پایگاهی او را در بین ملت برای چندمی

 .نهاست که از دولت خود مواخذه کنند و بر مجلس آمریکاست که دولت کارتر را استیضاح نمایدلبرم
ا حفظ وجه ببهترین پیوندند به ربازان وافرانی که به آنان پیوسته اند یا میکنم از سیاز ملت محترم تقاضا م

 .ک کنندو کماری نیتی، نگهدجهات ام

 .در قم بار دیگر مردم مبارز، چند مزدور را به هالکت رساندند ۲۷

 .ر حمله کردندالنتری شهمردم نجف آباد به ک ۲۷

 .له چماق بدستان و مأموران به خون کشیده شدآباده، کرمانشاه و رضائیه با حم ۲۷

ستاندار همدان را ترور کرده بود، که ارا  «سرباز شهید محسن مباشر کاشانی»ها طی مراسمی، خاطره همدانی ۲۷
 .اشتندی دگرام

  :ای منتشر کردیهعالما« اتحاد دموکراتیک مردم ایران » ۲۷
گر قهرآمیز خواهد توانست کار دستگاه رهبری و اجرائی حکومت ای پیگیر و رو یار وی یا به زبانی دیمبارزه

 .میلیتاریستی را یکسره کند

میلیون بشکه  ۷میلیون بشکه در روز، ابه  ۷رمان نفت با اعتصاب خود، میزان استخراج نفت را از هکارگران ق ۲۲
 .یزان تماما مصرف داخلی داشتد که این مرساندن

 .شد کرمان بازهم به خون کشیده ۲۲

 .مردم سبزوار مورد حمله چماق داران اجیر شده رژیم قرار گرفتند ۲۲

 :وان نمودعنا یکون رئیس جمهور اسبق آمرسنیک ۲۲

 خواهد شد. جایگزین آن ین به شوروی وشبگر دولت کنونی ایران سقوط کند یک رژیم جدید خا
 .امریکا باید فعاالنه از شاه حمایت کند

 :ت کشتارهای اخیر رژیم در شهرهای مختلف ایران به خصوص اصفهان و نجف آبادپیام امام به مناسب ۲۵

بی سابقه مأمورین او واقع شده که با وحشیگری جنایات شاه در بسیاری از شهرها بخصوص اصفهان و نجف آباد  
 .گیردشود که برنامه ایست که بتدریج در سایر شهرها انجام میاست گفته می

ر ز عواقب امد و ااو و به امر او مرتکب جنایات هستند و میشوند در کار خود تجدید نظر کننش که با ارت. سران 
 بترسند.

ر واز شاه در این کشدرجه داران جوان خود را به این جنایات وحشتناک آلوده نکنند. مگر آنان نمیخواهند پس  
 دگی کنند؟ آبرومندانه زن
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 .کنمآذر را به مناسبت هفتم شهدا، عزای عمومی اعالم می ۲۱ -محرم  ۷۱شنبه  ۲روز  ۲۵

  :آذر تاکید کرد ۲۱ومی بر اعالم عزای عمای یهاطالعبا انتشار « ران ز تهروحانیت مبار

موضعی تها شیانه رژیم خود بخود مردم را وادار خواهد کرد که در مقابل چماق بدستها و مسلسل بدسحمالت وح
 .ب با آن اتخاذ کننداسمتن

ظامی داری نیمارستان شاهرضای مشهد در محاصره نظامی چکمه پوشان در آمد. در پی محاصره، مأموران فرمانب
افراد داخل بیمارستان را با مسلسل و چماق مورد شده و ن وارد محوطه بیمارستان اق بدستایت از چمبه حما

 .دندداحمله قرار 
 دت رسیدند و چند بیمار نیز سکته کردند. شها بهای از پزشکان و پرستاران این حمله، عدهدر پی 

 .خواهند چه در خیابان، چه در مسجد، چه در مدرسه و چه در بیمارستانزدوران ابنک خون میم
 .ادخمی دشهید و چند ز ۳تظاهرات یزد  ۲۵

 .ائی چند به خیل شهیدان افزودندهدکرمانشاه و خوانسار نیز ش ۲۵

  :منتشر ساختای هاعالمی «ایراننهضت آزادی » ۲۵

جام ها نفر انروزه که در تهران حداقل بوسیله دو میلیون نفر و در سراسر ایران بوسیله میلیون ۲این راه پیمائی 
گرفت، رفراندوم طبیعی و مردمی در اجابت دعوت زعیم عالیقدر آیت اهلل العظمی خمینی و مطلبی بود که بارها 

 کند.تی را نفی مینواده اش و رژیم سلطناکه ملت ایران شاه و خید شده آزادی ایران تاکبوسیله نهضت 

رامش به گشت آا راه بازه او گفته است که تنهاخیر خود با شاه بی نوان کرد که در گفتگودکتر کریم سنجابی ع ۲۵
 .فتن اوستشور، کنار رک

 :صادر کردای انجمن اسالمی معلمان تهران اعالمیه  ۲۵

ای بس خطیر به عهده ظیم اسالمی وظیفهن حرکت عل، متعهد و روشنگر هستند در ایمعلمان که قشری مسئو 
 .دارند

 :در توضیح واقعه لویزان منتشر گردید «آزادیبخش ملت ایرانرتش ا»ای به امضاء اعالمیه ۲۵

ان بکار خوری باشگاه افسرلن غذاساا از نفر از درجه داران موضع عملیات را میان خود تقسیم و آنر ۷3عداد ت
میبندند، وقتی که افسران به سالن جمع میشوند یکنفر از رزمندگان وارد سالن شده برپا میدهد، همه افسران 

از رزمندگان با مسلسل وارد شده همه را با رگبار درو میکند.. یکی ایستند و همزمان حاضر به حالت خبردار می
عفونت بروی آنها وگیری از هنگی داشتند. برای جلنفرشان درجه سر 1سران ارشد بودند و ها افینبیشتر ا

 .دواپاشیده اند

 :دی مشهدرباره فاجعه بیمارستان شاهرضا «روحانیون مشهد» اعالمیه ۲۴

محرم، روش جنایتکارانه مأموران و مزدوران در محوطه بیمارستان شاهرضا به شکلی فجیع  ۷۵شنبه  ۳در روز 
 و شرم انگیز انجام یافت. 

 .شهید داد ۷ا ددیزد مج ۲۴

 .خود، به عزانشستتن از اهالی  ۳کرمان در شهادت  ۲۴
 ی همدان ترور شد.شهربانکازرونی افسر رد سرگ ۲۴

  نوشت:چاپ خارج از کشور چنین  -به سردبیری بابک زهرائی  «پیام دانشجو»شریه ن ۲۴

 اید تکانکه ش استخوش کرده هربار که سلطنت با سرکوب وحشیانه این جنبش توده ای، خود را به این دل
راه افتاده ر بشکوه ترده تر و قدرتی پرگستای با پهنهای ید که جنبش تودهپیمای نمیانقالب بر آمده باشد، دیر

 است. 
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  :پیام قدردانی آیت اهلل طالقانی از ملت ۲۳

زیز، امسال سالی پرشکوه و اعجاب انگیز برادران و خواهران و فرزندان اسالم و ایران، در تاریخ چند قرن کشور ع

و استثنائی است و محرم و ایام عاشورای امسال بیانگر کامل رسای منطق و شهادت حسینی بود، همچنانکه 

 .های یزیدی را از زیر پوشش اسالمی به همه نمایاندبوضوح چهره

آذر را به مناسبت هفتم شهدای  ۲۱روز گانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی طی اعالعیه مشترکی، ت اهلل گلپایآی ۲۳

 اخیر ایران، تعطیل عمومی اعالم کردند. 

  :المیه خود عنوان کردندر اعد «روحانیون تهران ۲۳

ض به رفتار وحشیانه اتراعما به عنوان همدردی با مردم ستمدیده اصفهان و شهرهای به آشوب کشیده دیگرو 

 نیم.کومی اعالم میرا عزای عم ۷۵۳۱آذر  ۲۱شنبه  ۲رژیم، روز 

 اسری بطور وقفه ناپذیر ادامه دارد.ت سرتظاهرا ۲۳

 ها به چشم میخورد.ها در پمپ بنزینصفهای طویل مردم در مقابل شعب نفت و صفوف طوالنی اتومبیل ۲۳

کنترل  دند که ایران میتواناین مردم به دنیا ثابت کرد :سخنرانی امام در پاریس در جمع گروهی از ایرانیان ۲۳

 خودش را در دست بگیرد و سرنوشت خودش را بطور عقالنی و بطور صحیح تعیین کند. 

 .اینبار، در شیراز خون بپا کردندامی مأموران نظ ۲۳

 جمعیت»، «جنبش»، «نهضت رادیکال ایران»،«هضت آزادی ایرانن« »و حقوق بشراز آزادی جمعیت ایرانی دفاع » ۲۳

و جمعی از  «ندسیناسالمی مهنجمن ا»،«انجمن اسالمی معلمان»، «پزشکانسالمی ن اانجم»،«حقوقدانان ایران

 :تشار دادندانیه مشترکی انی منفرد بیروحانسیاسی و جال ر

تحریکات ناجوانمردانه به قرار دهند، آنها که کنار ملت ن و سربازان الزم است که خود را در تش و افسراامرای ار 

قای نظام تیجه برای ابین نترمها کتکه این جنایدم عاصی بیگناه میپردازند بدانند تقام جویانه مرکشتارهای انو 

 ندارد. 

 .آیت اهلل منتظری وارد پاریس شد ۲۱

 م عزای عمومی از سوی امام، کشور یکسره تعطیل و منقلب بود.اعالبه مناسبت  ۲۱

 فتند.تظاهرات تبریز قربانی گرچکمه پوشان از  ۲۱

دانشجویان اروپا در پی ورود آیت اهلل منتظری به پاریس، پیامی برای وی ارسال ی منهای اسالماتحادیه انج ۲۱

  :داشت

و یاسر وعمار و السالم الهوتی.... شما و دیگر مجاهدان نستوه همچون آیت اهلل سید محمود طالقانی و حجة ا

 .سلمان و أبوذرهای زمان و مکان هستید

 راض کردند.تتیب تظاهرات، به جنایات رژیم در بیمارستان شاهرضای مشهد، اعپزشکان شیراز و اهواز باتر ۲1

 .دخواستار بازگشائی دانشگاهها شدنهران، شگاهها با تحصن در ساختمان دبیرخانه دانشگاه تن دانادای از استتعداد ۲9

  :سیا گفتبق سریچارد هلمز سفیر سابق آمریکا در تهران و رئیس ا ۲9

یت مادی و شاه به هر اونس از حما»ر این بناب .«بدلی غیر از خود او جود ندارد»ی رژیم شاه به عقیده من برا

 . «عنوی ما نیاز داردم

  :زیر را خطاب به مردم قم منتشر ساختندعالمیه ا «اساتید حوزه علمیه قم ۲9

های از شدن بازار و مغازهآقایان اساتید نسبت به به هم پس از انتشار اطالعیدام عزم قهرمان قو اهالی محترم 

 یا برای نشان دادن آگاهلذله گر درصدد برآمد از آن سوء استفاده کرده و بهره برداری کند حیشهر چون دشمن 

 دهید.بیداری کامل، به اعتصاب مقدس خود ادامه میو 

دهای دولتی به نهامردم خمین  ۵3تن شهید و تعدادی زخمی گردیدند.  ۷3در تظاهرات خونبار آبادان بیش از  ۵3

 .نفر را زخمی کردند ۲3تن را شهید و حدود  ۷مزدوران ، حمله برده و آنها را به آتش کشیدند، که در مقابل
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 .پزشکان مراغه در اعتراض به کشتار در بیمارستان شاهرضای مشهد، دست به تظاهرات زدند ۵3

خواهد  پخش «های نشاط آوربرنامه»سبت شب یلدا، تا پاسی از شب رادیو و تلویزیون نظامی اعالم کرد که به منا ۵3

 کرد.

 «سرلشگر تیکه»های سیا و رئیس شعبه تحلیل و بررسی ارزیابی «رو برت بوم»های مأمور بلند پایه سیا به نام ۲ ۵3

 رئیس اداره جاسوسی وزارت دفاع آمریکا عازم ایران شدند.

 .ریخته شدقات پاریس تشکل رسمی مخفی یافت، در آن مال ۳۱در آذر ماه  کهالب پاپه شورای انق - ۳۱آذر ماه 

 رکیب شورای انقالب چهار بار عوض شد.ت ....

دور هم جمع شده،  طای یک و بعدا دو بار بطور نامنظم و غیر منضبتدای تشکیل، هفتهالب از ابشورای انق ....

دولتی و دیپلماتیک خارجی و امی ظتمات انمقا . باراتپاپای جریانات انقالب پیش میرفتیم، خصوصا در مذاک

 –و استعفا، مشاوره و هماهنگی وجود داشت. پاریس برای مالقات با آقا ترتیب دادن مسافرت دکتر بختیار به 

 ان.دس بازرگز منهقل ابن -ادی ضت آز، نهیمای دولت موقت از والدت تا رحلتس -

  ادر شدص «ه ایرانحزب تود»ای از جانب بیانیه :۳۱آذرماه:  

اشورا و بروز اراده صریح خلق، دیگر محل ا و عپس از نمایش عظیم چندین میلیونی مردم در روزهای تاسوع

 . نندکطرد میرا ماند که مردم کشور ما نظام منسوخ سلطنتی تردیدی باقی نمی

  کشور به عنوان از خارج  -اایرانی جویان ارگان کنفدراسیون جهانی محصلین و دانش «پیمان»نشریه  :۳۱آذر ماه

 ر ترکش فاشیسم پهلوی است. رین تیدولت نظامی آخ :داشت
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 رخداد روز

 تن شهید و چندین نفر مجروح شدند. ۴در تظاهرات مردم در بجنورد و اصفهان  ۷

 .ع آوری اعانه ایجاد شدجمهای دوقعتصابی صنافتگران برای کمک به ن ۷

 م کردند.اعالبا صدور پیامی حمایت خود را از انقالب  «روشنفکران جامعه یهود ۷

  :به مناسبت فرا رسیدن میالد حضرت مسیح، به مسیحیان»پیام امام  ۲

ز کسی ای آنان را از روحانیت مسیح میخواهم که سران بعضی کشورهای قدرتمند را نصیحت کنند و پشتیبانمن 

 انی نموده تقبیح کنند. که پشت به تعالیم آسم

 مأموران ضد مردمی در مشهد باردیگر چند تن را به خون غلطاندند.  ۲

توسط رژیم محکوم را  یی اتمتوطنه خرید راکتورها»در اعالمیه خود،  «اناتمی ایرارکنان سازمان انرژی ک ۲

 کردند. 

ا قالبی رنش آموز اندا ۲3ی بیش از ت نظامران، مزدوران حکومتهآموزان در ات وسیع و قهرآمیز دانش در تظاهر ۵

 ید کردند که بدنبال آن دولت نظامی مدارس تهران را رسما تعطیل نمود.شه

 .کردتعطیل « انی تعطیالت زمست»ازهاری نخست وزیر دولت نظامی، مجلس را به علت  ۵

  :ر دادندتشاای انیهعالما «جمعی از روحانیون تهران ۴

نفتخواران استعمارگر را به ی ت نفت عالوه بر فلج کردن ارتجاع داخلی، در مقیاس جهانرمانانه صنعاعتصاب قه

 وحشت انداختند. 

 در تهران، کرج، سقزو بابل، شهدائی چند به کاروان شهیدان پیوستند.   ۴

 یابد. تظاهرات تهران، روز بروز شدت بیشتری می ۴

  در لنگرود، مردم مجسمه شاه را سرنگون کردند. ۴

 وع اعتصاب کارکنان دخانیات. شر ۴

یک تکندانشکده پلی تاد اسن نجات الهی ن دانشگاهها، کامراحصن استادار حمله مزدوران حکومت نظامی به تد ۳

 .تهران، به ضرب گلوله به شهادت رسید

 ، دهها تن شهید شدند. امریکانیران، بایورش و آتش ارتش اطراف دانشگاه تهدر   ۳

 .نندج، سقز و شاپور شهدایی چند تقدیم انقالب داشتندرودسر، س ۳

 اب کردند. ساعت اعتص ۲9بریز های تپزشکان و کارکنان داروخانه ۳

 :«دی قم  ۷9د قیام گربمناسبت سال»پیام امام  ۳

افلگیر او غان یمکه رشد و حال بلوغ بود، مبدأ انزجار ظاهر شد و شاه و دژخ - ۳9دی  ۷9 - ۷1محرم  ۲9در  

 .شده و با تمام قوا به قتل وجرح ملت پرداختند

 .کنماعالم میان آناسر کشور تشکر میکنم و پشتیبانی خود را از گان در سرب کنندام اعتصا. اینجانب از تم

 . نندانی کت پشتیبکت نفدگان شرعتصاب کننبر ملت شریف است که از ا 

 ا بیرون آمده اند اعانت کنند.هملت شریف ایران موظفند به سربازانی که از سربازخانه

با ه و تزیر رگبار به زیر رگبار گرفرا به در تشییع جنازه استاد شهید نجات الهی، دژخیمان حکومت نظامی مردم  ۳

 نفر، روز خونینی در پایتخت تصویر کردند. ۷۵3شهید کردن دهها تن و مجروح نمودن بیش از 

 ز جوالنگاه خونریزی مزدوران قرار گرفتند. شیراز، شاهرود، شاهی، بابل و نهاوند نی ۳

 .کنندهای ضروری مردم را ترخیص میالم کردند که نیازمندیگمرک اعکارکنان  ۳

 .در اصفهان، سرلشگر غفاری به جای ناجی جالد فرماندار نظامی شد ۳
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ها و یا بدست مزدوران، شهید زیر تانک نفر در ۷33بدنبال حمله مردم قزوین به پادگان نظامی شهر، متجاوز از   ۱
 .زخمی شدندتن  ۵33و بیش از 

 نهاوند، جهرم، شیراز، بابل، همدان، رشت، سنندج، رودسر، چالوس و آمل، چند باره خونین شدند.  ۱

 .ها به آتش کشیده شدنددر تظاهرات مردم نوشهر، بانک ۱

 کشور یکپارچه به خشم و اعتراض در آمدند.شهادت استاد نجات الهی، دانشجویان سراسر ر پی د ۱

 کرد.مالقات ختیار با بر. شاه ب آهن این شهنفری کارگران ذغال سنگ کرمان در اداره ذو ۲333آغاز تحصن  ۱

از جمله کاتم، بیوس، ان ایرر امور شناسان امریکائی دی از کارطی روزهای اخیر گروه :روزنامه لوموند نوشت ۱
 یران شدند.م ادنیس، و دیگران عاز

 «:ظارت بر تولید و صدور نفتبازرگان جهت نبه مهندس »یام امام پ

فری ن ۳ت یران دارای سوابق و تجارب هستید، یک هینفت اکه در اداره صنایع عظیم بعالی مقتضی است جنا 
ا نظر ر دیگر را بنف ۲هندس کتیرانی و ناب آقای مجی حجت االسالم هاشمی رفسنجانی و آقامرکب از جناب 

ه و ی، مناطق نفتی را بازرسی نمودالن هیئت تحت سر پرستی جنابعو اینمائید عیین ایان تآقخودتان و مشورت 
لتی اق و مراکز نفتی بیرون بروند و دخامیان از مناطط ذکر شده، نظارت نماید. نظاز شرایدر امر تولید نفت با احر
 در امور مربوطه ننمایند.

نفت به خارج تا سقوط رژیم غیر شود و از صدور ی تولید خلفقط به اندازه مصرف داهای نفتی وردهنفت و فرآ
 امل ممانعت به عمل آید.انونی، بطور کق

 شهید بر جای گذاردند. ۴3در اهواز مردم قهرمان در ازای به آتش کشیدن انجمن ایران و امریکا،  1

 .دهها تن شهید شدند در بابل، آمل، رشت، تهران، مراغه، رفسنجان و میاندوآب 1

ک سرهنگ و یک سروان شدیدأ هر بانی این شهر کشته و یدر جیرفت توسط مردم انقالبی، معاون رئیس ش 1
 .مجروح شدند

 تن شهید شد. ۷در همدان در پی حمله مردم به زندان برای آزاد کردن زندانیان،  1

 .فت کرمان مورد هجوم چماق بدستان قرار گرفتبا 1

باهنر، دکتر کاظم یزدی و نفری دکتر سحابی، مهندس معین فر، دکتر  ۳أموریت اداره اعتصابات به هنیت آغاز م 1
 -یرانهضت آزادی ان -بنقل از جزوه از والدت تا رحلت دولت موقت -تر مهدی ممکن. دک

  :نوشت -حزب توده  وابسته به -ت نشریه آلمان فدرال و برلن غربی سازمان جوانان و دانشجویان دموکرا «آینده» 1
 .ها را فرونشاندشور یکپارچه در قیام است و هیچ نیرویی قادر نخواهد بود آتش خشم تودهک

آمریکا برای مذاکره با کارتر و سایروس ونس، در خصوص نیت ملی نسکی رئیس شورای امشد که برژیاعالم  1
 .میرود «به کمپ دیوید»اوضاع ایران 

 .بنی بر تعطیل عمومی، ایران در اعتصاب فرورفتدر پی دعوت قبلی امام م 9

 نفر مجروح گردیدند. ۵33تن شهید و حدود  ۲33مزدوران قرار گرفت که بیش از « مسلخ »اینبار مشهد  9

در تبریز، اردبیل، اصفهان، زنجان، شاهرود، تربت حیدریه، شیراز، ارسنجان، آمل، قم، مرند، فریدون کنار،  9
 انقالب بود.ای رین روزهیکی از خونین تچالوس صدها نفر به خون غلطیدند. این روز  بندرعباس، کنگاور و

 .گردیدشاپور بختیار به عنوان آخرین برگ رژیم رو به زوال، به عنوان نخست وزیر معرفی  9
 .ای وی را از جبهه اخراج کرداعالمیهن طی در پی نخست وزیری بختیار، جبهه ملی ایرا

  از شهرت و محبوبیت کافی برخوردار نیست و در چنین شرایطی بختیار این بود که درباره او . ارزیابی ما 
 ۷۳۷ماموریت در ایران، سولیوان صفحه  -نمی تواند نقش یک رهبر سیاسی توانا را بازی کند. 

یکا و نیز به منزل ان و امرمن ایر، نیروی پایداری، انج۷و 9و  ۵های ینتردر پی حمله مردم قهرمان مشهد به کال ۷3
شهیدان  «مشهد»ها ی، مزدوران با تانک به مردم حمله کردند و اینبار نبز سنگفرش خیابانریکائچند مستشار ام

 .تن زخمی شدند ۲333نفر شهید و بیش از  ۲33واقع شد. در این روز 
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 جروح گردیدند.تن م ۳33نفر از مردم شهید و  ۷33در تظاهرت خونرنگ کرمانشاه حدود  ۷3

 ز در اینروز، نامیان نیبا مزدوران امریکائی است. تهر «ی دستخال»هران همچنان صحنه نبردهای خیابانی مردم ت ۷3

 چند را به لیست شهیدان خود اضافه نمود.

مین، قم، شاپور، گرگان، خرم آباد دزفول، بروجرد، وراز، ایالم، الر، ر، همدان، لنگرود، اردبیل، رشت، شیرامالی ۷3

 ید دادند.ها شهدصرآمیز، ظاهرات قهتایی کوهدشت، پلدختر و بابل با برپ

 .ساختمان ساواک فیروز آباد در تظاهرات مردم و بران شد ۷3

  :یکی از سخنگویان وزرات خارجه امریکا گفت «توم رستون» ۷3

و متخصصین ارتباطات «سیزبان فاربدیپلمات آشنا  ۳»اطیم و در ارتبرانی خالفین ایبا ممدت چند ماه است که 

 را روانه ایران ساختیم.

 :سخنرانی امام در پاریس پس از روی کار آمدن بختیار ۷۷

 ای در پیش گرفته.امریکا که سقوط شاه را فهمیده و آنرا قطعی میداند اینک راههای تازه

 .ندکت ایران باید تظاهر مشروعیت ندارد و پیش ملت ایران به جایی نمیرسد و مل -بختیار -این دولت 

های وعده هایش همان وعدهدولتی نیز که تادند در مقابل امی ایسمردمی که در مقابل دولت نظامی و حکومت نظ 

از راه  تواند، با ملت نمیظامی فایده ندارت که با نهند کرد. آمریکا فهمیده اس، ایستادگی خوادولت سابق است

ید بدانند که اگر دست خود را به خون مردم آلوده کنند هیچگاه فراموش نظامی مقابله کرد. سران نظامی با

ها انتقام گرفته خواهد شد. فقط کسانی تعقیب خواهند شد که آمرین وسران نکنند از آر جا فرانخواهد شد و هر

 نظامی هستند که دستور قتل مردم را داده اند و نه درجه داران 

 و افسران.

 .خونینی را پشت سر نهاد تهران بار دیگر روز ۷۷

در بندرعباس، بجنورد، رشت، کرمانشاه، دامغان، اراک، ایالم، لنگرود، کرج، میانه، نقده و نهاوند، شهدانی چند  ۷۷

 ند.اقی مابرزمین خونین انقالب ب

هی و کامران نجات الددر اجتماع صدهزار نفری مردم تهران در بهشت زهرا که به مناسبت شب هفت استاد شهی ۷۷

 شهدای دیگر وقایع اخیر ترتیب یافته بود، مردم بشدت به دولت جدید و بختیار حمله کردند.

شاه خائن که آخرین روزهای حیات رژیم وابسته اش را در پیش رو داشت اعالم کرد که تا چندی دیگر برای  ۷۷

 .به خارج خواهد رفت« معالجه و استراحت 

 :«اخیر رژیم در کرمانشاه، مشهد و قزوین وسایر بالد ایران پیام امام به مناسبت کشتارهای ۷۲

سالم بر اهالی محترم مشهد مقدس و قزوین و کرمانشاه و سراسر ایران که در این روزها با مصیبتهای گوناگون 

کشته و رو شده و با دادن هزاران بفاک روسهای دژخیمان شاه و دولت باغی نظامی و حکومت و وحشیگری

لیات، پول آب و برق و تلفن و سایر یاغی و پرداخت مات بدولت کنند اعانه و میانه مقاومت کرددالورزخمی 

ک و تعالی است. الزم است بارحکم خدای تاه سرکار آورد خیانت به ملت و مخالفت با که شها بدولتی کمک

ائی خصوصا گندم همت شت مواد غذسال در که امن عزیز تذکر دهند کاورزام به کشعلماء بالد و خطبای محتر

 دهد احتراز نمایند.ت چیزهائی که دولت مجرم به اجانب میند و از کشفراوان کن

مت نظامی در ارضای ودر قزوین که در چند روز گذشته در تب و تاب خاصی به سر میبرد، مأموران حک ۷۲ ۷۲

 .مجروح نمودند نفر را ۲۳3تن را به شهادت رسانده و متجاوز از  ۲33خونخواهی خویش، مجددا 

 زد.ش گنبد، رشت، صومعه سرا، بوشهر، بندرگز و کرمانشاه رژیم دست به کشتار یکدر گال ۷۲

 .شهردار رفسنجان بضرب گلوله ترور شد ۷۲

اعالم همبستگی رکت مردم و رهبری امام ان، با حگانهای مستقر در تهری یهمافران جمعفسران و تعدادی از ا ۷۲

 .ردندک
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  :بختیار در سخنرانی رادیو و تلویزیونی خود گفت ۷۲
 هیچ تهدید و یا تردید مرا از راه خدمتگزاری باز نخواهد داشت. 

 من مرغ طوفانم نیندیشم زطوفان 

 که از دریا گریزد یموجم نه آن موج                        

 ر رهبران سیاسی و پیشنهاد کردم به بختیار ده روز فرصت دهیم تا حمایت علنی دیگ 

 .بخصوص پشتیبانی آنها را برای خاتمه دادن به اعتصابات بدست آورد واال به کودتای نظامی متوسل خواهیم شد
 توصیه مورد قبول واقع نشد. ... ین 

 ۴۳و  ۴۴ت برژینسکی صفحات خاطرا-
 دادند. را رنگ و مفهوم  «شهادت»در قم، خرمشهر، ساری و بهبهان مردم قهرمان، واژه  ۷۵

 .آزاد کردرا زندانی سیاسی خود  ۷۷۳در پی فشار مردم، شهربانی مشهد  ۷۵

 .ت کرمانشاه، کاخ دادگستری به آتش خشم مردم کشیده شدتظاهرادر  ۷۵

ای صادر کرده و با حرکت مردم و رهبری امام، تهران در پی اجتماع خود، قطعنامه «گستریان دادقضات و کارکن ۷۵
 .کردند اعالم همبستگی

دنبال قطع نفت ارسالی ایران به افریقالی جنوبی، دولت نژاد پرست آن کشور برنامه صرفه جویی در مصرف نفت ب ۷۵
 را بمورد اجرا گذارد. 

  :الم کردفید اعسخنگوی کاخ س ۷۵

به ل دیگر ییابدال «التگذراندن تعطی»و یا برای «تصمیم به اقامت در امریکا بگیرد »پادشاه ایران در صورتیکه 
 -ماهیت و عملکرد امپریالیسم امریکا در ایران  -«مورد استقبال قرار خواهد گرفت. »، شور مسافرت کنداین ک

، «اهمیت نفت ایران»را عالم و دالیل آنط خود را از شاه ان شرنسکی مشاور کارتر، تائید کامل و بدوبرژی ۷۵
 مخفیهای حفظ سالح»یز و ن «و شورویایران یران مرز ادستگاههای جاسوسی الکترونیکی قرار داده شده در »

 ر کرد.ذک «استکه ارتش شاه توسط آن مسلح شده 
 الر، لنگرود، سنقر، مراغه و بناب شهید و مجروح به جای نهادند. ۷۴

 .ندستاد نیهای فسای عنوان نمودند که حاضر به خاموش کردن حریق النهالمیهطی اع «انیکارکنان آتش نش» ۷۴

 به آمریکا رفت.« ارتش افراطی ترین عناصر »هریور، و از ش ۷۱رماندار نظامی تهران در کشتار ویسی جالد فا ۷۴

 :مریکا گفتآیران در ادی سفیر زاه ۷۴
 .بوده است «سمیهای جاحتیعلتش نار»شد و کطول میته هف 6ی ویسغیبت ژنرال ا

  :.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان داشت ۷۴
آماده است همکاری کامل با نخست وزیر جدید ایران بختیار، زمانیکه دولتش رسمة استقرار یابد ت آمریکا ولد

 .بنماید
گوادالوپ »ه در آلمان غربی کسه، آمریکا، انگلستان و کشور فران 4ه رهبران تاکید کرد کور کارتر برژینسکی مشا ۷۴

 ایران صحبت خواهند کرد.« وصأ مخص» انهقاط بحرانی جنه اند در مورد اع کرداجتم« 
برژینسکی افزود بنظر وی، ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه، جیمز کاالهان نخست وزیر انگلستان واشمیت 

 غربی با سیاست پشتیبانی از شاه که از سوی کاخ سفید پیش گرفته شده موافق هستند.  صدراعظم آلمان
کشور بزرگ سرمایه داری  ۴اشمیت، رهبران هان و تن، کاالکنفرانس گوادالوپ مرکب از کارتر، دس :توضیح»

داخلی ایران، تشکیل شد که اصلی ترین محور مورد یاسی های سمقارن با اوج جنبش مردم ایران و پیچیدگی
 .«گردیدکشور را اوضاع حاد ایران شامل می ۴بحث سران 

 چاپ فرانسه «روزنامه فرانس سوار: 
ی صدور نفت ایران والنفاجعه سقوط بازار ایران و همچنین قطع ط –پ لوداواگ -اکرات ذدر این مپائی رهبران ارو 

د رابطه خود را با آینده ایران قطع کنند و در ایکه کشورهای غربی نبد به غرب را تشریح کرده و تذکر داده ان
ن رابطه با رژیم جدید ایرا د که براساس آن در آینده بتوانندیرنبرابر تحوالت کنونی ایران باید روشی در پیش گ

 .اشته باشدادی دجسته و همکارهای اقتص
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 .به عمل آوردندی از سخنرانی آیت اهلل طالقانی در مسجد هدایت تهران، مأموران حکومت نظامی جلوگیر ۷۳

 ای از مردم شهید و مجروح شدند.در فریدونکنار، رودسر، آمل و کاشان عده ۷۳

 ن زخمی شدند.ت ۷۵اب ق بدستها به مینمله چماح در ۷۳

ان نوع وابسته به حزب توده - نشریه آلمان فدرال و برلن غربی سازمان دانشجویان و جوانان دموکرات «آینده» ۷۳
 :نمود

 قرعه فال را به نام شاپورامی و ازهاری این بار عد از شکست مانورهای امپریالیسم امریکا و شاه توسط شریف امب
رغ طوفان با ردیف کردن چند بند سوگند نامه دست و پا شکسته، به حساب خود خواسته ند و این مزدبختیار 

 محلل اوضاع کنونی کشور به نفع امپریالیسم امریکا و سلطنت رو به فنای سلسله پهلوی گردد.

  :همسر خسرو گلسرخی در پیامی بیان داشت «عاطفه گرگین» ۷۳
 .مانند و از یاد نخواهند رفتمیشهدای خلق همیشه در تاریخ زنده 

 .شدسپهبد عزیزی استاندار ضد خلقی خراسان از شدت خشم و تهدیدهای مردم مجبور به استعفا  ۷۳

 .رزاقی استاندار هرمزگان از هراس قهر مردم به پایگاه دریانی بندرعباس پناهنده شد ۷۳

 ران گردید.جالد فرماندار نظامی تهی سپهبد مهدی رحیمی جانشین اویس ۷۳

 .ای به عنوان فرمانده نیروی زمینی منصوب شدسپهبد بدره ۷۳

 .ار یافتندتشان ااز سوی دولت بختیار، مجدد «به تأمین آزادی»مطبوعات در پی قول  ۷۳

 :مطبوعاتندگان اعتصاب کن«پیام امام به» ۷۳

غیر قانونی  کنون که دولتکنم و اکر میمطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتوری نرفته اند تشن نندگااز اعتصاب ک
جدید مدعی نبودن سانسور است به کار خود ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند تا تکلیف ملت با دولت غیر 
قانونی معلوم شود و مقتضی است سایر اعتصاب کنندگان محترم به اعتصاب خود ادامه دهند که امید است 

  موفق باشیدپیروزی نزدیکتر باشد. انشاء اهلل

 :ی در باره دولت بختیار چنین عنوان گردید ت اهلل طالقاننظر آی ۷۳

د در شخمینی با امی امن برهبرنی ملت ایراهر حکومتی که در ایران تشکیل بشود باید در چارچوب مبارزه کنو
 -۳۱مطبوعات دی  -غیر اینصورت مورد قبول و تائید ملت ایران نیست. 

  :نایرابه ملت القانی م آیت اهلل طپیا ۷۳

اینجانب از شما عزیزانم تقاضا دارم که در عین حفظ اصالت و روحیه انقالبی و پیگیری مبارزه مقدس خود تا 
ی نیز برخوردار بوده باشید تا هیچ انقالباز خویشتن داری و بینش اسالمی، سقوط رژیم و برقراری نظام عدل 

 ماند. ی او باقی نبلیغاتمجالی برای سوء استفاده دشمن و دستگاه ت

 - ۳۱مطبوعات دی  -مردم نباید به بیراهه سوق داده شود. ی انقالبخشم 

 .الم گردیدلی اعدی به عنوان روز عزای م ۷1در شد که طی آن ای صااعالمیه« ن هراروحانیون مبارز ت»از سوی  ۷۳

 .تن را به شهادت رساندند ۳ر تهران مزدوران د ۷۳

 .ید به خیل شهدای انقالب پیوستندهش ۴و در ورامین  دشهی ۲هید، در بانه ش ۲بهشهر  در ۷۳

  :ر یافتتشاان« به مناطق نفتیزامی امام ئت اعهی»بیانیه  ۷۳

و عزیزی را که عهده دار وظایف مربوط به صدور نفت حمتکش ران و کارمندان زارگبدینوسیله ادامه اعتصاب ک
 - ۳۱ت دی مطبوعا-نمائیم. باشند، تائید میمی

 آمد.خرید روزنامه بوجود ی برای در نخستین روز انتشار مجدد مطبوعات، صفهای بسیار طوالن ۷۳
 .تهران شهید با مجروح گردیدنداز مردم ها حمله بردند که تعدادی هران مأموران به صفتدر چند نقطه 

ن طی مردم تهراتفاده بود، توسط نوان شکنجه گاه مورد اسیبائی از عناصر ساواک که به عهنگ زرمنزل س ۷۳
درگیری با مزدوران، در خیابان بهار کشف شد و چشم مردم نخستین بار به وسایل شکنجه رژیم ضد خلقی 

 -۳۱ی عات دمطبو -.«روشن گردید»
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 «:ی عمومیو اعالم عزابمناسبت روی کار آمدن بختیار »پیام امام  ۷۱

 ر به دینل ساواک و تظاهل آزادی مطبوعات و وعده انحالای جزئی و فریبنده مثرهاینان میخواهند با بعضی کا 

ی سالم و آزادای غفلت کنید تمام خون هائی که در راه ادرت را به شاه جانی برگردانند. اگر لحظهالم قن اسمبی

 داده اید هدر میرود. 

ها کنند و در اصورت قدرت به وزارتخانهعت ننها اطاپذیرند و از آا نان وزارتخانه ها، وزراء فاسد غیر قانونی رمندارک

 ملت است.آنان و خدمت به کشور و عی امرتکلیف شره این راه ندهند ک

دای قزوین و مشهد و کرمانشاه و سایر بالد، روز عزای عمومی را برای شه –دی  ۷1فر ص ۷ه نبش ۲اینجانب روز 

 .کنماعالم می

  :خبرگزاری لبیی گفتظری در مصاحبه با اهلل منتآیت  ۷۱

 - ۳۱مطبوعات دی  -رهبران عرب باید از قیام مردم ایران پند بگیرند. 

ن از تزاران ، هبدست رژیم مردم فریب شاه «قهرمان قهرمانان، جهان پهلوان تختی»ر مراسم سالروز شهادت د ۷۱

ها و مبارزات پهلوان پایمردی بویه مزار جهان پهلوان، حضور به هم رسانیده و خاطرهن بامردم حق شناس در ای

 را گرامی داشتند. 

 داشت.انی نیز شرکت اهلل طالقدر این مراسم آیت 

 رات و تیراندازی جریان داشت که در اثر آن چندین نفر به شهادت رسیدند. اهی تهران، تظر خیابانهادر اکث ۷۱

 ۳۱ت دی امطبوع 

ز اتی از سوی امام در سخنرانی خود در پاالیشگاه شیرمهندس بازرگان سر پرست هیئت نظارت بر مناطق نف ۷۱

  :گفت

 ۳۱مطبوعات دی  -ت نفت است. ت کارگران صنعشاهرگ حیاتی دولت در دس

  :وری اعالم کردندمایی کشی سازمان هواپیکنان اعتصابکار ۷۱

 ۳۱مطبوعات دی  -پذیریم. و اسرائیلی را نمیی فرود هواپیماهای امریکان

ها به عنوان نخستین عکست عکس هویدا، داریوش همایون، منصور روحانی، نیک پی و آزمون را عااطالروزنامه  ۷۱

 از مقامات بازداشت شده، به چاپ رسانید. 

  :ستان در پی انتشار خبر خروج شاه گفتبولیعهد عرهد ف ۷۱

 -۳۱مطبوعات دی - .«کنیموحضور دائمی او در ایران حمایت می» ما از موضع شاه

ا را ، آنج«ایران ندارند الزمی درکار »به اتباع خود توصیه کردند در صورتیکه ار مشترک اروپا دولت عضو باز 9 ۷۱

 -۳۱مطبوعات دی  -نند. ک کتر

 «.ردفت کدرگیری نظامی امریکا در ایران مخال»ونه با هرگجرالد فورد رئیس جمهوری سابق امریکا  ۷۱

 - ۳۱مطبوعات دی  -. 

فرمانده نیروهای امریکا در اروپا برای انجام یک مأموریت بسیار مهم تاریخی از سوی  «ت هویزرروبر»ژنرال  ۷۱

 ران آمد. یستها به تهامپریال

ن ارتش به حمایت از بختیار، جلوگیری از اکودتای ارتش و طغیان اعد ساختهویزر در ایران، متقهم از وظایف م

 رون ارتش بود.در دعناصر افراطی و اخشن کردن خنثی ترل و ی آن و نیز کنجناحهای افراط

 .در پی دعوت قبلی امام، کشور به عنوان عزای عمومی، تعطیل بود ۷1

های زندگی مانند خوار و فت و بنزین و سایر نیازمندیو احتکار نذخیره  :پیامی اعالم نمود طالقانی طی آیت اهلل ۷1

ز اید ابغذائی نه تنها اد د کننده مواست. کارکنان تولیناپسند  بار و غیره روا نبوده و از نظر شرعی عملی مذموم و

 –یفزایند. البنی بمین احتیاجات مواد تأاعتصاب خود داری کنند بلکه هر چه بیشتر در تالش خود در 

 -۳۱ی عات دمطبو 
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 بتوصیه آیت اهلل طالقانی آتش نشانها اعتصاب خود را شکستند. ۷1

  :ر پیامی به معلمان عنوان داشتانی دطالقآیت اهلل  ۷1

ل گذشته سا ۲۳های شیطانی و استعماری است چنانکه در طول معلم ونقش عظیمش همواره مطمع نظر قدرت

 ..ر پایگاهی پایگاه فرهنگ و آموزش و پرورش و دانشگاهی مورد هجوم عناصر امپریالیستی بوده استبیش از ه

 -۳۱ت دی امطبوع -

 داشت گردیدز دوی کنی امام جماعت مسجد جلیلی در تهران از سوی حکومت نظامی باآیت اهلل مه  ۷1

 3-۳۱مطبوعات دی  -. 

 -۳۱مطبوعات دی  -تن شهید شدند.  9در یزد به هنگام حمله مردم به ساواک  ۷1

 ،گرد، کاشمرقهرمانانه خلق بی سالح با ارتش مجهز امریکائی، در بهبهانی دزفول، سوسنهای امه درگیریدر اد ۷1

، قم، یزد، اردبیل، سقز، خرم آباد، الر، فریدونکنار، اراک، بیدگل، بندرعباس، ریلنی فسا، ری، رشت، تهران، سادامث

 .ها را تکرار کردندهای محروم با غلطیدن در خون خود، حماسهادان و گرمسار تودهگز، آببندر

  -۳۱ت دی مطبوعا -شدند. ی گار خارجانیات خواستار تحریم سیکت دخرکنان شکار ۷1

 ش از ایران خارج شد. از عناصر افراطی ارتنخست وزیر دولت نظامی و ی جالد، ازهار ۷1

 ان خارج شده بود. ، از ایررفتارتش به شمار میو سی نیز که از افراد افراطی قبل از وی ا

 ۳۱مطبوعات دی 

 ی چند از مسئولین زندانی شده توسط ت در بازدید از بازداشتگاه تنالعاخبرنگار روزنامه اط ۷1

  :رتیب دادتای های جداگانهدولت بختیار و فرمانداری نظامی، با چند تن از آنان، مصاحبه

  :منصور روحانی وزیر سابق کشاورزی، منابع طبیعی و آب و برق، در زندان گفت

 .«مفتخرم »خود سر بلندم، من در برابر پروردگارم « وجدان»امن نزد 

جاری نمودن آب پاک و » و «روشن کردن چراغ مردم»ها و روزهای برای علی میداند که چه شبموالی من  ۷13

 . «کتب تشیع و پیرو مذهب حقه جعفری هستمبه ممسلمان مؤمن »تالش کردم. من یک  «های آبمنزه در لوله

  :شاه در بازداشتگاهساله  ۷۵یر .هویدا نخست وز

 کنید؟دا با این همه اتهام چه میای هویقآ :داار از هویسوال خبرنگ

 «از این قبیل وجود ندارده یا یک برگ سوء استفادتی کدام اتهام؟ ح» :هویدا 

  :رستاخیز «فراگیر»قائم مقام اسبق حزب عات و اطالبق داریوش همایون وزیر سا 

سابق و از مسئولین حزب روز است بازداشت کرده اند. منوچهر آزمون وزیر مشاور  ۱3 «بدون جهت ودلیل»مرا 

  :رستاخیز «فراگیر

 و هرگز به مذهبم، ملتم و اعتقاداتم خیانت نکرده ام.  «من نواده یک مرجع عالیقدر تشیعم

  :س سابق شهربانیتیمسار صدری رئی

 .«صدری با آنهاست»بگوئید. بگوئید  «ملت»به اینجا آورده. اینرا به  «ساواک»مرا 

 کنم. ن هفته روشن میا همیر «جنایتکاران»تکلیف  :فتای گبختیار طی مصاحبه ۷1

 - ۳۱ت دی عامطبو -

د. وی گفت برای دادن مجرج براون وزیر خارجه اسبق انگلستان و طراح کودتا در مصر در زمان ناصر، به تهران آ ۷1

 به ایران آمده.  «کمک فکری»

اید بداند که دیانت مقدس اسالم، جان و مال ایران بم ملت محتر :« ها درباره عدم مجازات ساواکی»پیام امام  ۷9

ه دست به این نحو جنایات زده ند و کسانی کها را مقدس شمرده و تجاوز به آنان را از محرمات عظیم میداننساا

خواهند در پناه هرج و مرج با های منحرفی باشند که میو موجب ارعاب مردم میشوند به نظر میرسند از جناح

 فظ کنند و با کشور را با ایجاد کودتای نظامی به تباهی بکشندرژیم را ح
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  :ه ارتشانی بقطالت اهلل آیپیام  ۷9

 ازین است که آنها روهی از فرماندهان از خدایی خبر شما نخواهد بخشید ارگی که ملت آنرا هرگزبر گاه بزگن

. دران و خواهرانتان و امیدارندا به کشتن براه و شما راکم بر ارتش حداکثر سوء استفاده را نمودازی حسربباط انض

  - ۳۱مطبوعات دی  -

 - ۳۱ات دی مطبوع -یپمائی کرد. عالم راهصفر ا ۲1ر روزهای اربعین و د« هرانجامعه روحانیت ت» ۷9

 شهرهای قم، کرمانشاه، مریوان، یزد و سوسنگرد مجدد، دهها شهید و مجروح به خود دیدند. ۷9

 ان ترور شدند.بر دانشگاه تهربرای در منظا ۲ ۷9

 .ور و مرور دست به تظاهرات زدندبر جهرم، مردم در ساعات منع عد ۷9

 حفاظت شهر اردبیل بدست مردم افتاد. ۷9

  :اتی گفتبی در یک مصاحبه مطبوعکتر سنجاد ۷9

 دهم.  شکیلا تمینی حاضرم حکومت موقت رت آیت اهلل خحضرید در صورت پیشنهاد ملت و تائ

 -۳۱مطبوعات دی  -

اعالم  «هفته بازگشایی دانشگاهها »وز بیستم تا بیست و هفتم دیماه را به عنوان ر«سازمان ملی دانشگاهیان» ۷9

 »۳۱مطبوعات دی  -کرد. 

 د.فکنی کنصهیونیسم میخواهد در ایران تفاق ا :ایران اعالم کرد «جمعیت روشنفکران یهودی» ۷9

 ۳۱مطبوعات دی  - 

 ۳۱مطبوعات دی  -شاه بزودی ایران را ترک میکند.  :شاپور بختیار اعالم کرد ۷9

های دست ساز، فرمانداری نظامی تهران استفاده جوانان از کوکتلخیابانی و های در پی شدت گرفتن درگیری ۷9

 -۳۱ مطبوعات دی -فروش بنزین در گالن را ممنوع اعالم کرد. 

بد تری کابینه خود، خروج نیمسار ارتشدگسست وزیر به یحیی صادق وزیری وزیر داطبق دستور شاپور بختیار نخ ۷9

 .ال مانع اعالم شدبایران ی از ازهاری و اردشیر زاهد

  :عنوان کرد «فرانس انتر»حبه با ایستگاه رادیویی صابختیار در م ۷9

دادن امکان »رک خواهد کرد برای شاه استعفا نخواهد کرد. من از او چنین چیزی را نخواستم اما او کشور را ت

 .«اجرا به قانون اساسی 

ان بروند ماید، اگر ایشبا شاه عنوان مینوز در مالقات خسروداد فرمانده هوانیر :نشریه فیگارو چاپ فرانسه نوشت ۷9

 طهرگز این وضع را نخواهد پذیرفت و ارتش رژیمی را که توسد و ارتش ها ایران را تصاحب خواهند کرکمونیست

 .بختیار یا هر شخصیت دیگر از جبهه ملی رهبری شود نخواهد پذیرفت

  :ر کردیکا اظهاجرج شلزینگر وزیر انرژی امر ۷9

 امریکا بواسطه قطع نفت ایران ممکن است مجبور شود محدودیتهائی در برنامه سوختی خود قائل شود

ومت حکرهبران نظامی توصیه کرد که از »یخی خود به ژنرال هویزر فرستاده ویژه آمریکا به ایران در مأموریت تار ۷9

 «.بختیار حمایت کنند

 مدت اقامت ژنرال فریزر با توجه به اهمیت وظایف وی در ایران، تمدید گردید.  ۷9

وری چنین تصامریکا میخواهد که همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد ولی ما  :در مصاحبه با لوموندم اما ۲3

 انیم بپذیریم. تورا نمی

افکند و ملت مصمم است ال آخرین سنگی خواهد بود که رژیم بسوی ملت مین حقوع کودتا ممکن است، در ایو

 ت ملت رو برو خواهد شد. الفاستقرار یک حکومت اسالمی به مبارزه، ادامه دهد و هر نوع رژیم دیگری با مخا ب

 در بر داشت. هرات شوشتر، آبادان و شمیران شهید و زخمی تظا ۲3

 رخداد روز
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 زندانی سیاسی در مشهد آزاد شدند 9۷ ۲3

ی در خصوص مخاطره جان فرزندانشان در زندان قصر، ناشی از کمبود سوخت و مواد یاسهای زندانیان سخانواده ۲3
 غذائی، به مسئوالن هشدار دادند.

انگاشتند، ساعات منع عبور و مرور در می در حالیکه مردم با تظاهرات خونین خود، حکومت نظامی را به هیچ ۲3
 فت.ش یااصفهان و کرج کاه

 -۳۱ت دی امطبوع -خسرو داد مصاحبه با فیگارو را تکذیب کرد.  ۲3

  :شاپور بختیار عنوان کرد ۲3

ارات بختیار . این اظهرا نشنیده ام هرگز با سفارت امریکا تماسی نداشته ام -هویزر -نرال من هرگز نام این ژ
 بود. کت انقالب عالیتهای گسترده هویزر در ایران جهت پدید آوردن انحراف در راه حرا فست همزمان بدر
 -۳۱مطبوعات دی -

 کنند. ترک میئی ایران را اامریک ۳33الم کرد بطور متوسط روزی ا اعسخنگوی وزارت خارجه آمریک ۲3
 -۳۱مطبوعات دی -

اه رک ایران توسط شتند که تنها عد کارتش را توسط هویزر متقا»خ سفید کوشش میکند تا اکه کاعالم شد  ۲3
 «میتواند رژیم را حفظ کند و تجربه بختیار را نجات بخشد.

  :مودینگ کارتریکی از چند سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ۲3

تعیین شده قبلی از وقت بیش چند روزی »ا، ژنرال هوائی روبرت هریزر معاون فرماندهی نیروهای امریکا در ارو پ
ند. هویزر به عنوان نماینده دولت بیشتر گفتگو کهبران نظامی ایران با ر. تا بتواند «خواهد کردیران اقامت در ا

ختیار از دولت باست تا نشسته و به آنان توصیه کرده ن به گفتگو ایراارتش امریکا با چند نفری از فرماندهان 
 یت کنند. حما

ملی دانشگاهیان اقدام سازمان  :پیامی صادر نمودها، مناسبت نخستین روز بازگشائی دانشگاه اهلل طالقانی بهآیت  ۲۷
کنم. از همگان میخواهم که در دی تائید می ۲۵ان را در روز شنبه به یاری ملت ایرن برای گشودن دانشگاه ایرا

د اعی و مبارزه ضجتمافکری و ن سنگر ای استقرار نظم و گشوده ماندن ایبر وکمال نظم و متانت همکاری کرده 
 -۳۱مطبوعات دی -طاغوتی نهایت سعی خود را بنمایند و به یاری دانشگاهیان برخیزند. 

  -مطبوعات ز گزارش فاده ابا است -ت تهران به سان روزهای پیشین خونین گردید. ظاهرات ۲۷

ته شدند که در ازای آن چند تن ی کشر اطالعاتمأمو ۲سرهنگ ساواک و  ۷در پی حمله مردم شیراز به ساواک،  ۲۷
 - ۳۱ت دی امطبوع -شهیدو دهها تن مجروح گردیدند. 

 - ۳۱ات دی مطبوع -در شاهی یک پاسبان در درگیری با مردم به هالکت رسید.  ۲۷

 یک همافر در کرمانشاه به سوی فرمانده هوانیروز کرمانشاه و معاونش تیراندازی کرد. ۲۷

 .ن و رشت به خون کشیده شدتظاهرات مسجد سلما ۲۷

 آن شدیدأ مجروح شدند.ن سرنشی ۳با عبور تانک از روی یک اتومبیل در مشهد،  ۲۷

 .سی آزاد شدندنی سیازندا ۳۳ ۲۷

پهلوی بود، به مجلس ضد مردمی شورا معرفی کرد. اعی شاپور بختیار کابینه خود را که آخرین کابینه رژیم ارتج ۲۷
  :دولت خود گفتبختیار به هنگام معرفی 

 توصیفبل ش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قاسال پی ۲ی است که از دولت اینجانب نتیجه مسلم انقالب»
 «. باشدکه در کشور متداول گردیده است می

 :رنوسی زیر بودای در مراسم معارفه کابینه، بختیار برنامه دولت خود را در مجلس اعالم کرد که این برنامه دار 

«. غارتگران و خالفکاران ساواک »انحالل ساواک. انحالل وزارت علوم و محدودیت سازمان برنامه. محاکمه سریع 
 «پرداخت غرامت به زندانیان سیاسی و خانواده شهدا »و عاده حیثیت ی قانون. آزادی، انیت اجتماعایجاد ام

 ابات. عص. پایان دادن به ا«انیونحولت باروهمکاری د»، «دریجی حکومت نظامیت. لغر «انجام انتخابات آزاد»

. «همبستگی با ملت فلسطین و قطع نفت به اسرائیل»ها و به گردش انداختن چرخهای اقتصاد. ترمیم خرابی
 «. بعنوان شهید»اخراج کارمندان خارجی زائد. اعالم رسمی کشته شدگان سیاسی 

 - ۳۱ت دی العااط-

 رخداد روز
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-ینه بختیار را نپذیرفت و به جای وی ارتشبد شفقت وزیر جنگ شد. کابت جنگ در ارتشبد جم پست وزار ۲۷

 -۳۱مطبوعات دی 

  :سایروس ونس وزیر خارجه امریکا اعالم داشت ۲۷

 .«ندکتائید میدولت امریکا این تصمیم گیری را »و  «تعطیالتش را در خارج بگذراند»شاه در نظر دارد 

و با « عاقالنه است» کنیم این تصمیمکشور خارج شود. ما فکر میاست از گرفته  تصمیم «اشخص»پادشاه ایران  ۲۷

 آن موافقت داریم.

کومت کنیم باید به حر میکما ف «دارد.قشی نشاه دیگر در آینده سیاسی ایران ن»ه کند کس میامریکا حاال احسا

ت اهمی»ایران الل ت و استقداده شود و ارتش همچنان برای حفظ امنی «حل اختالفاتشانس »غیر نظامی 

 خواهد داشت. «حیاتی

 «:بمناسبت اعالم تشکیل شورای انقالب جمهوری اسالمی و احتمال کودتای نظامی شاه»پیام امام  ۲۲

به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است در 

سلمان و انقالب اسالمی مرکب از افراد با صالحیت و مشورانی را بنام شورای  ملت،المی جهت تحقق اهداف اس

متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع بکار خواهند کرد. اعضاء این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی 

 شد.خواهند

آن یک کودتای  ت دست به یک جنایت بزرگتری بزند ون اسه شاه خائن که در حال رفتاین هست کال احتم

ین ضربه اوست ولکن ملت دلیرمیداند که در ارتش به جز تنی این آخرر داده ام، که امی است که کرارا تذکنظ

های مهم مستقر شده اند و به من نیز معرفی گردیده اند، کور در پستز قرار مذچند سرسپرده و خونخوار که ا

 دست به چنین جنایتی بزنند.د تا د داجناحهای شریف ارتش به این سرسپردگان اجازه نخواهن

 .در شوشتر، ایذه، چالوس و فسا تعدادی از مردم بدست مزدوران، شهید و مجروح شدند ۲۲

 .یک مأمور ساواک توسط مردم اصفهان به هالکت رسید ۲۲

 ا آتش زدند.اکی رمردم سردشت خانه یک ساو ۲۲

شرکت نکرده بود، تشییع کشتار خلق ز مافوق خود در ت اعدر شهر رشت جنازه یک سرباز که بدلیل عدم اطا ۲۲

 - ۳۱مطبوعات دی  -شد. 

ارباب و رعیتی نه شرکت نه »و  «زمین مال دهقان است»در دزفول کارگران مجتمع کشت و صنعت با شعار  ۲۲

  - ۳۱مطبوعات دی  -به تظاهرات زدند. دست  «کشت و صنعت

  - ۳۱اطالعات دی  -شرکت نمودند. عشایر عرب در تظاهرات مردم خرمشهر  ۲۲

 .مذاکرات محرمانه ژنرال هویزر همچنان ادامه دارد ۲۲

  :«در مورد توطئه جدید»پیام امام  ۲۵

ای از خارج از کشور و به دست نفع جریان در دست اجراست که باید ملت ایران باکمال هوشیاری و توطئه

 .شجاعت آنرا خنثی کنند

شاه دسته هائی از مزدوران و اشرار را وادار کنند که به اسم ملت مسلمان حمله به  میخواهند به مجرد رفتن

می انند که با تبلیغاتی که برای نیروهای انتظو نظامی کها و دیگر مؤسسات دولتی ارتش و سربازها و شهربانی

 .ع وادارندفاکرده اند، به عنوان دفاع آنانرا به قتل عام مردم بید

ت ندهید و با هوشیاری به مسائل روز و انت را از دسی حاصل نشده است. متهانن شاه پیروزی نبا رفتکه  یدبدان

 ها بنگرید.توطئه

 ت اهلل طالقانی در شمیران، مأموران حکومت نظامی جلوگیری کردند. آیاز سخنرانی  ۲۵

 -۳۱مطبوعات دی -
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دست توانای مردم گشوده شد. در این مراسم تهران با دانشگاه ، «در نخستین روز از هفته بازگشائی دانشگاهها ۲۵
 ۳۱دی مطبوعات  -هزار تن از مردم تهران شرکت نمودند.  ۷33بیش از 

 جمعیت اهل تسنن خواف تربت حیدریه، همبستگی خود را با انقالب اعالم داشتند.  ۲۵
 .ردشاپور بختیار کابینه خود را به مجلس سنا ب ۲۵

  :ار داشتاظه نابختیار در س

مه هاحتیاج مبرم به حمایت و همکاری »ی اینکه ملت و کشور خود را از این نابسامانی نجات دهم نه تنها من برا
ت عظام و رهبران صاحب رسالت آیاهمه  «ساعدت دعای خیرو مبلکه آرزومند کمک  «لت میهن دوست دارم م

 - ۳۱ت دی مطبوعا -دینی میباشم. 

 :احبه عنوان نمودبختیار در یک مص ۲۵
تواند به حضرت آیت اهلل بگوید که به ایران بیایند یا نیایند و این خود ایشان هستند که تصمیم میگیرند کسی نمی

 .به ایران باز گردند یا به اقامتشان در خارج ادامه دهند
نند توامی ند بنابراینهستم بموجب قانون، ایشان یک ایرانی و یک شخصیت مذهبی بسیار بلند پایه و مورد احترا 

 -۳۱مطبوعات دی -دند. گرهر وقت و هر طور که مایل باشند به وطنشان بر

 رخوردار است.ب «از حمایت خاموش رهبران مذهبی مقیم ایران» ادعا کرد «نیویورک تایمز»بختیار در مصاحبه با  ۲۵
ی کشورهای اروپائبا که وامی از آمریکا ضروری است » درات نفت خام را از سر بگیریمزمانی که ما صاتا  :تگفوی 

 «.دریافت کنیم

 :چنین ترکیبی تشکیل گردیدبا رار شاه ه فتانآسدر  «شورای سلطنت ۲۵
بختیار نخست وزیر، جواد سعید وسجادی رؤسای مجلسین، اردالن وزیر در بار، على آبادی، انتظام رئیس شرکت  

 ارستهعلى ومحمد نی و انفت، قره باغی رئیس ستاد ارتش، سید جالل تهر

  - ۳۱مطبوعات دی  -

ارتش حمایت »ایران خواست که از ارتش  «قاطعانه ای»هودینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پیام  ۲۵
 . «کامل خود را از بختیار دریغ نکرده و از هر گونه قدرت نمانی بپرهیزد

  «د داد که مسائل ایران حل شود.ه کودتا اجازه خواهم کما معتقد نیستی» :یان کردوی ب

آن ناحیه کمال تشکر را دارم که دین هالی محترم انب از اجن ای :«ردستانان اهل سنت کبه برادار»پیام امام  ۲۴
 .ای ادا نموده اند و در این نهضت عظیم سهم بسزائی داشته اندمسلمین به نحو شایستهم و ه اسالا بخود ر

 ان شهید شد.اصفهتن در  ۷آمد، ر ساعات منع رفت و ددر تظاهرات شبانه خلق  ۲۴

 - ۳۱ت دی امطبوع -تن در مرودشت به شهادت رسید.  ۷  ۲۴

 در بندر عباس به هنگام تشییع یکی از شهدای شهر، چند تن توسط مزدوران زخمی شدند.  ۲۴

 ت.اخساواک را طمه حریق س مجسمه شاه و رضاخان را پائین کشیده و اداره ۵دست توانای مردم در کرمان،  ۲۴

 .«گل گذاشتند»یان، مردم تهران و چند شهر دیگر در لوله مسلسل نظام ۲۴

 .دندکاخ دادگستری متحصن شهای زندانیان سیاسی برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در خانواده ۲۴

 به بختیار رأی اعتماد داد.ی این مجلس سنار مجلس یار دختبا حضور ب ۲۴
ی آنها خیلیات ات عظام در تماس هستم، اگر نظرا اکثریت آیب»کنم کهمن قاطعانه عرض می :در سنا گفتبختیار 

 -۳۱ات دی مطبوع -. «مساعد نباشد، نامساعد هم نیست

 د. توانند مرا جارو کننمن خیلی سنگین تر از آنم که ب :شاپور بختیار در مصاحبه با رادیو فرانسه ۲۴

ی ایرانیان محترم ترین شخصیت هستند اما در هر حال یک شخصیت سیاسی نیستند، رهبر شیعیان ایران برا
 سیاست از برابر یک شخصیت مذهبی کنار تمیرود. 

های مکرر ژنرال هویزر، ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش ه امپریالیسم آمریکا و توصیهاست قاطعاندر پی خو ۲۴
 -۳۱مطبوعات دی  -. «شودتمرد در ارتش سرکوب می: » رداعالم ک
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 :ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش ضد خلقی باترتیب یک مصاحبه مطبوعاتی بیان داشت ۲۴

 « کنیم. ما از دولت قانونی بختیار حمایت می» 

بایستی پیش آمدن یک شورش در ارتش را کامال نادیده ا نمیپس از خروج شاه کردنانی رخ نخواهد داد ام»

  - ۳۱مطبوعات دی  -« .گرفت

 « :بمناسبت فرارسیدن اربعین» پیام امام ۲۳

ن راه پیمایی پرشور در این اربعیات و المه علیه رسید. تظاهرصلوات اهلل وساربعین سید مظلومان و سرور شهیدان 

 .وظیفه شرعی و ملی ماست

شور های کنند. به جمیع بانکرای کشت خصوصا کشت دیمی غفلت نکو از اقدام بکشاورزان محترم همت کنند  

یر دزدان اموان ملت محروم که صورت اسامی بعضی از آنان، ان او و ساابستگو وهای شاه اعالم میشود که سپرده

 تستهیه شده از آن ملت ا

 کنند و در صورت تخلف مورد مواخذهتراز یر قانونی مجلسین اخطار میشود که از رفتن به مجلسین احبه وکالء غ 

 .یف قرار خواهند گرفتملت شر

 دنبال حمله مردم مسجد سلیمان به ساختمان ساواک، تعداد زیادی شهید و مجروح گردیدند.ب ۲۳

 ی چند زخمی شدند.تن شهید و تن ۴در اهواز و گرگان  ۲۳

 تن بدست مزدوران به شهادت رسیدند. ۵ک روستای نهاوند، ی رد ۲۳

 عکس امام را نصب کردند.مردم تهران برروی چند کامیون ارتشی  ۲۳

ی از رانندگان قهرمان اتوبوس که در کشتار شب اول محرم سوگ یکهای واحد تهران که در سندگان اتوبوران  ۲۳

 .بردند، به سر کار باز گشتندد را سپر جان مردم قرار داده بود، در اعتصاب به سر میومهران، اتوبوس خ

 گردند. ت اهلل طالقانی سرکار بر مینها بدستور آیبودند که تن گفته ندگاران

  :روزنامه کیهان در آستانه خروج شاه نوشت ۲۳

ه ک فتندی گد از افراد مطلع در فرودگاه تهران بطور غیر رسمی چنیروز تندهواپیما برای سفر شاه آماده شد.  ۳

 آمد. پرواز در خواهند رای سفر شاه آماده شده است که گفته میشود طی امروز و یا فردا بههواپیمای جت ب ۳

۲۳ 
ین مارت»شد و سرهنگ کشته در ایران، ش آمریکا اری ارترئیس ستاد مستش «ماین هاتآرتور دبلیو »نگ هسر

 کائی در کرمان بقتل رسید. امری «ر کورتترزب

 - ۳۱کیهان دی  -موثقی در دست نیست. ن اطالعات گونگی قتل و عاملین آاز چ

  :تسخنرانی اعالم داش طالقانی طی یکآیت اهلل  ۲۳

ند باشه دارای وجهه ایمانی و اجتماعی میی آن کسانی هستند کب تشکیل خواهد شد، اعضاالبزودی شورای انق

 -۳۱. مطبوعات دی -و مبرا از سوابق سیاه و لغزشهای گذشته هستند

  :پیام آیت اهلل طالقانی به عشایر ۲۳

یگر لت، اعتماد عمومی را بار دمشایر با گرویدن آشکار به صفوف انقالب براداران ایالت و عانتظار داریم بفوریت  ما

 -۳۱مطبوعات دی  -بخود جلب کنند. 

 ن باز گشت.آیت اهلل منتظری از سفر فرانسه، سوریه و چند کشور اسالمی به ایرا ۲۳
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 «گریز دیکتاتور» ۲۳ ۲۳

ساله ایران از کشور ستمزده  «۵۱»تیار، شاه خائن، دیکتاتور بدنبال رأی اعتماد مجلسین ضد خلقی به کابینه بخ

 .گریخت

 یبه قهرآشتانه قرار داده و گریز را ا بهر «راحتی مزاجو ناکسالت »شاهنشاهان ایران،  «خاتم»محمد رضا پهلوی 

ثار آ ها را، که شعله هایش سوختناز خشم تودهتش برافروخته آ»ناپذیر خلق ترجیح میدهد تا به تصور خویش 

 .»کند تخفیف دهدقرون متمادی ظلم و ستم را طلب می

شاه جالد، عمق اندوه دیکتاتور را از گریزنشان میدهد، علیرغم آنکه خود،  «های گریاندیده»چهره درهم رفته و 

 میراند.  «بازگشت بوطن»از سخن 

 گردد. آثار وثمرات حرکت توفنده مستضعفین ظاهر می

ای بسیار دارد، اما در حکم یک فاصله «های مردم ستمدیدهغایت و نهایت آرمان»ا گرچه ب «فرار دیکتاتور»

 .آفرین استخود، شادی زا و غرور  «پیروزی مرحله ای»

فرصت میابند تا شادی  «لحظه ای»، «های مزدورانتباهی»های نظاره گر ها و کوی و گذرها، این صحنهخیابان

را بر کف خود لمس نموده  «قل و گل و شیرینی»نان است، شاهد بوده و ها را که اوج همبستگی و وحدت آتوده

با ا یابند تمدیدگان باشند. مردم نیز در مقطعی گذرا، امکان مین ستحاصل از جش «نور»و  «برق»و طنین انداز 

را دا ی شهجا»، «یزاددر بهار آ» یک گفته ویکوبی و شور برخاسته از عمق جان ها، فرار شاه را به یکدیگر تبرپا

 ند. کن «خالی

 پائین کشیدند. «از همه جا»های او را پس از فرار شاه، مردم در سراسر کشور مجسمه ۲۳

شادی مردم را تحمل نکردند، مردم  «یک لحظه »، حتی دیدن ربابرار ام فدر هنگا« اهپرستش»الد ظامیان جن ۲۳

 .اشاه را پس دادند :رار تاوان فهید اهواز، ماری، تبریز و شمیران با دادن دهها ش

 -با استفاده از گزارش مطبوعات  -

 .نک و ماسل و چماق به مردم حمله کردنداران در اهواز با تامقارن با فرار شاه، نظامیان و چماقد ۲۳

های تانکها له شدند. های بسیاری در زیر دندهردم به شهادت رسیدند و ماشینمدر این حمله تعداد بسیاری از  

 -۳۱وعات دی مطب -

 ساواک آباده به تصرف مردم در آمد. ۲۳
 ازماندهی و نظامی ارائه نمودرزانی، سمیه ای، رهنمودهای مباعالجنبش مسلمانان مبارزه با انتشار ا ۲۳

  :بختیار پس از فرار شاه اظهار داشت ۲۳

ات خود برای جلوگیری از هرج امکانات و ه اتکای قانون و به عنوان یک نخست وزیر مسئول از تمام اختیاربمن 

 و مرج و تجاوز به حقوق مردم عمل خواهم کرد.

واهی وزی و خود خکینه تبه آینده کشور توجه کنید و  «منطق و خونسردی»باید با ات سرنوشت ساز این ساع در 

 «.دی را داراستحقاق آزادی و دموکراس»ند که ت که ملت ایران ثابت کنار گذارید. وقت آن اسا کر

 «در پی فرار شاه»پیام امام  ۲۱

به  استی و استقالل فرار محمد رضا پهلوی را که طلیعه پیروزی ملت و سرلوحه سعادت و دست یافتن به آزاد

 .مکنشما ملت فداکار تبریک عرض می

جای  رآشفتگیهائی را باو رفت و به هم پیمان خود، اسرائیل دشمن سرسخت اسالم و مسلمین پیوست و جرائم و 

رمیم آن به جز تائید خداوند متعال و همه طبقات ملت و فداکاری اقشار کاردان و روشنفکر میسر گذاشت که ت

 نخواهد شد.

 در پی کشتار اهواز، رژیم در اندیمشک و دزفول نیز دست بکار کشتاری وسیع گردید ۲۱
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مزدوران، شهید یا زخمی  ای از مردم حق طلب توسطدر آمل، مسجد سلیمان، الیگودرز، نهاوند، سراب وایالم عده ۲۱

 شدند. 

همافر در  ۲133تصاب عا افسران و درجه داران و همافران پایگاه وحدتی دزفول. قبل از اینآغاز اعتصاب غذای  ۲۱

 پایگاه شاهرخی همدان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

 چماقدار  ۵ب دیدند. در این حمله تن از مردم آسی ۲33 «درود»با جمله چماق بدستان به  ۲۱

 رسیدند. به هالکت ر ا توسط مردم 

  :ای انتشار دادهیبیان «ایرانه حزب تود» ۲۱

 .ید میکندالب اسالمی تائاهلل العظمی خمینی را در مورد تشکیل شورای انقیت بتکار آن احزب توده ایرا

 .ن، تهران را ترک کردندکنندگاین اندوه و اشک بدرقه شاه و ملکه در ب :ا تیتر درشت نوشتاطالعات بروزنامه  ۲۱

 –گرفت. نماینده، در یک قدمی انحالل قرار  ۷۵۲مجلس ضد مردمی شورایملی در آستانه استعفای  ۲۱

  – ۳۱ی عات دمطبو -

 کنند.خود دل نمی «سنگر»نمایندگان مزدور در آخرین لحظات حیات رژیم نیز از 

  :تیار گفتبخ ۲۱

را  یای آیت اهلل خمینواستهنون خیلی از خمن تاکحق تصمیم گیری ندارد. «نظر من »بدون  «حدیا»در ارتش

 ۳۱-مطبوعات دی  -کنم. اجرا کرده و می

 - ۳۱ت دی عا. اطال-ی کابینه بختیار استعفا دادگستریحیی صادق وزیری، وزیر داد ۲۱

  :ار داشتظهسخنگوی رئیس جمهور فرانسه ا ۲۱

ت اهلل خمینی در یک برنامه سیاسی مشترک موفق خواهند ار آیو نیروهای طرفدکه ارتش است  فرانسه امیدوار

 به ایران هدیه خواهند کرد.ا شد و ثبات ر

  :ای عنوان کردکارتر در مصاحبه ۲۱

ید نما این سیاست را یکبار در ویتنام تجربه کرده ایم و میدا»هرگز درهیچ کشوری نداریم. رو را قصد اعزام نیما 

 . «که نتایج خوبی ببار نیاورد

توسط مقامات قانونی برقرار « ن اساسی ابق با قانودولتی که مطب»تا به از امام خواست همین مصاحکارتر در 

 گردیده، شانس موفقیت بدهد. 

  :لتبه ماهلل طالقانی یت یام آپ ۲1

بپاسداری انقالبی که ست که ر وطن ان اند بر عهده همه مردم و جوانان غیوز در کمینودشمنان هدر حالیکه 

 یزند. ف پرهدهها هزار شهید داشته بپا خاسته و از هر گونه تشتت و اختال

 کت کنند. در این پیام آیت اهلل طالقانی از مردم خواست تا در راه پیمانی روز اربعین شر

 -۳۱ت دی عامطبو-

  :ی در شب اربعین در مسجد هدایت طالقانآیت اهللانی سخنر ۲1

بخواهید، علیه استعمار دم را ه همه شما شعار واحد، هدف واحد داشته باشید، آزادی مرتقاضای من این است ک

 و استثمار باشید، از شعارهائی که تفرقه انگیز است دوری کنید. 

 .ای مجروح شدنددر حمله ارتش به مردم مسجد سلیمان عده ۲1

 - ۳۱ت دی اازداشت شدند. مطبوعن بگاه هوانی تهراایپ ۲می انقالب در ان حاای از همافرعده ۲1

 توسط علی اصغر حاج سید جوادی اعالم موجودیت کرد. «جنبش»گروه سیاسی  ۲1

 اعالم موجودیت نمود. «انشگاهیانمی دجامعه اسال ۲1
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  :بختیار اعالم کرد ۲1

ان رئیس دولت بشدت جلوی چماق و، و به عن«دودتائی رخ نخواهد داک»ست، ار اسر کن بر ت مه دولتا زمانیک

 -۳۱مطبوعات دی -بدستها و عوامل مخرب را از هر طرف که باشد خواهم گرفت. 

در قصر فیروزه اجتماع  «بررسی اوضاع پس از خروج شاه»سران عالیرتبه و امرای ارتش برای ز افتن ا ۷33ود دح ۲1

 .کردند

 :الم کرداع امریکدادستان پیشین آ «رمزی کالرک» ۲1

که ن ی. راه پیمائی تاریخی اربع«خمینی نیاز به زمان داردالی ن بختیار و روی کار آمدن حکومت انتقفتکنار ر» 

 دوران انقالب بود با شرکت مردم خروشان بر پا گردید. جتماعات از بزرگترین ا

سین از نمایندگان مجلو قالب حمایت شده در این راه پیمائی عظیم عالوه بر تاکید بر شعارهای قبلی، از شورای ان ۲9

 .و وزراء کابینه خواسته شد تا هر چه زودتر استعفا دهند

 :ربعین آمده استدر قطعنامه راه پیمایی ا

ر ایران هستیم، اسالمی ددانیم و خواهان برقراری حکومت جمهوری ما رژیم ارتجاعی شاهنشاهی را مردود می 

 . ره کندرا بر مبنای تعالیم حیاتبخش اسالم ادالت بر سر کار آید و مملکت ی که با رأی ماسالمجمهوری آزاد 

رکت در ه این حرپا گردید کوسیعی بظاهرات حسینی تربعین ت ااسببه مناط ایران نقن، در کلیه ارهمزمان با ته ۲9

یده به خون کشنجف آباد، کرمانشاه، نهاوند، رضائیه، مسجد سلیمان و یک روستای سبزوار به شدیدترین وجه 

 ن را به شهادت رسانید.ا تبختیار صده« آزادیخواه »شد و دولت 

ای صادر کرده فران، درجه داران و کارمندان پایگاه هوائی همدان بدنبال اعتصاب غذای خود، قطعنامههماافسران،  ۲9

 و با حرکت انقالبی مردم مسلمان ایران اعالم همبستگی کردند.

رده نیازهای مردم را تأمین حی گسته اینک در سطوسالمی کمی به چند فروشگاه تعاونی امأموران حکومت نظا ۲9

 -۳۱مطبوعات دی  -کردند، در تهران و چند شهر دیگر حمله کردند. می

 « :در باره مراجعت خود به ایران»پیام امام  ۵3

ت با همت شجاعانه شما به رفع مشکالاینجانب انشاء اهلل تعالی بزودی به شما میپیوندم تا در خدمت شما باشم و 

 کوشا بوده و با همصدا وهمقدم شدن همه اقشار ملت بر فسادها غلبه کنیم. 

یش آمدی خود پکنم که در صورت ورود مجدد به مجلس، مسئول هرگونه من به نمایندگان مجلسین اخطار می

غیر قانونی اخطار میشود که از شورا  آنان هستند. بار دیگر به اعضاء شورای سلطنتی که شاخه ایست از ریشه

ها خواهد ند. ملت در اولین فرصت به حساب شاه و دزدان بیت المال و خارج کنندگان سرمایهیری کنکناره گ

 رسید.

ودن ونی بقاناز شورای سلطنت استعفا ندهد و غیر نی اتا وقتی سید جالل الدین تهرالم کرد یس اعامام در پار ۵3

 .پذیردرسمیت نشناسد او را نمیشورای سلطنت را ب

و اعالم از اعتصاب غذا  «جامعه روحانیت همدان»سید اسد اهلل مدنی از طرف و آیت اهلل محمد تقی عالمی  ۵3

 مبستگی پرسنل پایگاه شاهرخی همدان، تشکر کردند. ه

 ۳۱ات بهمن میان مراجع و علمای اسالمی نیست. مطبوعتالفی اخ :ادق روحانی گفتصآیت اهلل سید  ۵3

  -۳۱مطبوعات بهمن  -در قوچان، خوی و مشکین شهر، نظامیان و چماق بدستان بازهم خون با کردند.  ۵3

 در بروجن، خدابنده، عجب شیر و محالت، مردم دست به تظاهرات زدند. ۵3

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -های اندیمشک دهها اتومبیل له شد. ها به خیاباندر حمله تانک ۵3

 -ندان آزاد شدند. زگروههای زندانیان سیاسی رژیم رو به زوال بودند، از ز آخرین زندانی سیاسی که ا ۷۲۳ ۵3

 -۳۱مطبوعات بهمن 

 ۳۱من عات بهمطبو -جبهه ملی اعالم کرد که پیشنهاد رسمی برای شرکت در شورای انقالب دریافت نکرده.   ۵3
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 رد.ات کقن مالن در تهراابا سفیرکبیر آلمدس بازرگان مهن ۵3
در خصوص این ۳۷ن تازمس، آزادی ایرانات نهضت از انتشار «سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت»ر جزوه د

  :مالقات چنین آمده است

 «.ت سفیر کبیر آلمان غربی با بازرگان برای ابراز همکاری و تائیدادر خواست و مالق»
 .گاه هوانی بندرعباس در محوطه پایگاه دست به راهپیمائی زدندافسران پایو ران از هماف نفر ۷333 ۵3

 -۳۱مطبوعات بهمن  -ای با تحصن در مؤسسه کیهان از روش این روزنامه انتقاد کردند. عده  ۵3

لیبی برای بزرگداشت پیروزی انقالب مردم ایران و خروج شاه، یک بنای  :خبرگزاری رسمی لیبی اطالع داد ۵3
 - ۳۱ن مطبوعات بهم -کرده است. یادبود احداث 

  :اعالم کرد «سطینلدی فاجبهه خلق برای آز»جرج حبش دبیر کل  ۵3

از روی کار آمدن یک رآغرویدادهای ایران به معنای پایان یک رژیم ارتجاعی، متحد سادات و صهیونیسم و س
 ت دارد. ه در مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم شرکاست کرژیم موافق انقالب فلسطین 

 - ۳۱همن مطبوعات ب -
 مصر چاپ کردند.  «اسوان»مطبوعات، عکس شاه و فرح را در  ۵3

  :بختیار در مصاحبه تلویزیونی خود گفت ۵3

حرکت بسوی مجهول، مطلب و  «کردن سنگر مقدس قانون اساسیخالی »ی من و تمام اراجیف و شایعات استعفا
 - ۳۱مطبوعات بهمن  -بی اساسی است. 

  :الم کردار اعبختی ۵3

از گردد و جمهوری اسالمی خود را اعالم کند من درراه در پیش دارم یا باید بمانم و خود را ی باگر امام خمین
به ارتش بگویم و نونی بنامم که در اینصورت خونریزی روی خواهد داد و یا از کارم کناره گیری کنم ادولت ق

 «د آزادیدایی که به دولت من داشته شما از تعهد»دیگر جائی برای من نیست و 
  ۳۱ن هممطبوعات ب -. 

 ۳۱ -مطبوعات بهمن  -الم کرد، خسروداد فرمان آتش نداده است. تش اعروابط عمومی ار ۵3

 -۳۱مطبوعات بهمن  -رژیم منحل شد. کارگری نهادهای ضد از  «نسازمان کارگرا» ۵3

 کالنتری در تبریز تخلیه شد.  ۵ ۵3

 کار هستندکارگر اعتصابی ایرانی بیمیلیون  ۵.۳  :نایع و معادن اعالم شدبازرگانی و ص در اتاق ۵3
 - ۳۱من ات بهمطبوع -. 

 ۷۵9۷زمستان  -ایران آزادی ضت ات نهاز انتشار «سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت»در جزوه  :۳۱ه دی ما 
  :در توضیح وقایع این ماه آمده است –

ها که به منظور تسهیل و ها و ارتشیاکرات حقوق بشر ایران و شورای انقالب با امریکائیادامه مذ - ۳۱دی »
 «.تسریع خروج و استعفای شاه و خودداری ارتش از حمله و آزار مردم شروع گردید

  مالقات محرمانه با آقای سولیوان سفیر کبیر امریکا به اتفاق آقای موسوی اردبیلی با تصویب شورای - ۳۱دی 
 .انقالب واجازه امام

  نتشار یافت. ا« ان ی خلق ایرسازمان چریکهای فدائ»بیانیه از سوی  ود :۳۱دی ماه 
  :آیدازمان در مورد دولت بختبار منتشر نموده است، میه این سای کدر بیانیه

یتواند های ارتش مان مزدور نظامی و نمایش نیرویکرد که انتصاب سرکردگده شاه فکر مرروز رژیم سرسپیر تا داگ
امپریالیسم سعی دارد به توهمات  «پاساز»رة این مهچاره کار باشد امروز با فراخواندن دارودسته شاپور بختیار 

 پوچ خود جامه عمل بپوشاند. 

در جریان تظاهرات عظیم و پرشکوه روزهای تاسوعا و عاشورا، امواج حرکت  :ر بیانیه دیگر سازمان آمده استد
سم یبسته به امپریالو الرزه بر اندام رژیم ننگین و پوسیده شاه خائن هن ما یونی زحمتکشان میهای میلدسته

 نده. افک

  ردر کای صاددی قم اعالمیه ۷9اشت سالگرد قیام ددر گرامی «حزب توده ایران: »۳۱دی ماه: 

 مردم ایران گشود.  کراتیکانقالبی دمورا در جنبش تبریز فصل نوینی قیام مردم قم و سپس قیام مردم  



 147                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

 

 

 

 5511رخدادهای بهمن ماه  

 رخداد روز

  «:های ایران در خارجر سفارتخانهت بسفارش امام در خصوص نظار»پیام  ۷
ار روحانی زی و شهریعزیمد. حقایان دکتر طباطبائی، رضا صدر، او آ «جلیل ضرابیدکتر »لی بدینوسیله به جنابعا

بر امور ی و ملی، مند به حیثیت و شرافت اسالمو عالقی کارمندان سالم مأموریت داده میشود تا با همکار
ها سر پرستی نموده و در حفظ اسناد و مدارکی که به ملت ایران تعلق دارد به هر ها و کنسولگریسفارتخانه

 ترتیبی که مقتضی میدانید عمل بفرمائید. 

 :یه آلمانامام در مصاحبه با یک روزنام  ۷
 - ۳۱ات بهمن مطبوع -مردم ایران لغو میشود. ضد دهای برداروای نان و قرا

 .خواندامام خمینی روز جمعه در تهران نماز می :مطبوعات با تیتر درشتی نوشتند ۷

 ۳۱مطبوعات بهمن  -هیئت اعزامی آیت اهلل طالقانی برای بررسی وقایع دزفول، وارد این شهر شد   ۷
 - ۳۱مطبوعات بهمن  -ز دولت بختیار را تکذیب کرد. یات عظام ای آت اهلل شریعتمداری پشتیبانیآ ۷

 شدند.ای شهید و مجروح های مردم با مزدوران در تهران، کرمانشاه و خرم آباد عدهدر درگیری ۷
 - ۳۱همن مطبوعات ب -های شهید در تهران، توسط گروه کثیری از مردم گلباران شد. خانه رضائی ۷
 رمانشاه آزاد شدند.اسی کراز و کلیه زندانیان سیشیدان عادل آباد زندانی سیاسی زن 9 ۷
  :م انتشار یافتاامبه  «ائی خلق ایرانسازمان چریکهای فد»نامه  ۷

 تانه ایندر آس تاان ما با تائید آشتی ناپذیری که شما تا امروز از خود نشان دادید بر عهده خود میداند سازم
 ردد. کامل خلق گش راهگشای پیروزی قطعی و رهائی پیروزی به سهم خود و در حد خوی

 -۳۱مطبوعات بهمن  -کارکنان رادیو و تلویزیون تهران بر علیه بختیار اعالم جرم کردند.  ۷
 باشیم.ما دولت را قبول نداریم تا وزیر را قبول داشته  :داری عنوان کردندت بهکارکنان وزار ۷
  :م کردفاروق قدومی از رهبران فلسطینی اعال ۷

 -۳۱مطبوعات بهمن  -سازمان آزدیبخش فلسطین با آیت اهلل العظمی خمینی تماس گرفت. 
  :زب بعث سوریه نوشتن حارگا «البعث» ۷

 -۳۱مطبوعات بهمن  -تعفا کند. اسهای جدید بختیار باید برای پرهیز از جاری شدن خون
  - ۳۱مطبوعات بهمن  -اولین جلسه شورای سلطنت تشکیل شد.  ۷
شورای سلطنت غیر قانونی است.  :تهرانی گفرانی رئیس شورای سلطنت از این مقام استعفا کرد. تسید جالل ته ۷

  - ۳۱همن مطبوعات ب -

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -مایندگان ضد مردمی رشت و آستارا از مجلس شورا استعفا دادند. ن ۷
  :بختیار در یک پیام رادیو و تلویزیونی گفت ۷

 «کنمخالی نمیسنگر را »کنم. من ورتیکه امام به تهران بیایند، موضع نخست وزیری را رها نمیدر ص

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -. 
  :رانعات ایامام در مصاحبه با مطبو ۷

ند کرد و هیچ ندگی خواههای مذهبی در اسالم احترام دارند و آنها مثل سایر اقشار ملت در آنجا با رفاه زاقلیت
 ۳۱کیهان بهمن  -ها گرفتاری نخواهد بود. برای آن
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 رخداد روز

 :امام در پاریس بیان نمود  ۷

 د.اشاه را باید به ایران برگرداند و محاکمه کر 

 :ا تیترهای درشتی عنوان نمودند ام بمطبوعات در باره ورود ام ۲

 «.ورود امام خمینی مستقیما از رادیو و تلویزیون پخش میشود»

 «.ران سرازیر شده استتهشهرها و روستاها به سوی  سیل جمعیت از»

 «بال تاریخ.قدارک بزرگترین استایران در ت»

 : طالقانی بیان کردآیت اهلل ۲

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -د تا کند مردم از خود دفاع خواهند کرد. اگر ارتش کر

  :ف آبادسبت حوادث اخیر و چهلم شهدای اصفهان و نجبه منانتظری پیام آیت اهلل م ۲

 سال دیکتاتوری گذشته بخصوص یکسال اخیر ایران را باید با خون نوشت.  ۳3تاریخ سیاه 

 صدور نفت به خارج آزاد نشده است.  :عالم کردامام به مناطق نفتی اعزامی هیئت ا ۲

 ۳۱همن مطبوعات ب -

 -. سر پرست کمیته انتشار یافت نبه امضاء یداهلل سحابی به عنوا «کمینه اعتصاب منتخب امام»اولین اعالمیه  ۲

 -۳۱عات بهمن مطبو

 .نفر را مجروح کردند و مسجد اعظم شهر را بتوپ بستند ۳3شهید و تن را  ۱در رضائیه مزدوران امریکائی  ۲

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -در تهران مانند روزهای گذشته جنگ و گریز خیابانی بر پا بود.  ۲

  :زاد شدهن آبه مجاهدی «نشگاه تهراندانشجویان مسلمان دا»پیام  ۲

 بریک میگوئیم. ن تبازگشت شما را به آغوش خلق ستمدیده ایرا

 مقدمات پرواز انقالب ویژه ورود امام فراهم گردید.  «ایران ار»نان رکسوی کا زا ۲

 ۳۱مطبوعات بهمن  -

 ۳۱مطبوعات بهمن  -شاه فراری از مصر به مراکش رفت.  - ۲

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -رحیمی رئیس جدید شهربانی شد.  تیمسار سپهبد ۲

 ۳۱ن مطبوعات بهم -. «استعفای خود را پس گرفتند»اینده مستعفی مجلس شورا، نم ۴ ۲

 –در سالن استادیوم امجدیه تظاهراتی براه انداختند.  «طرفداران قانون اساسی و بختیار»گروهی به عنوان  ۲

 - ۳۱من عات بهمطبو 

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -دادسرا احضار شد. الد ساواک به صیری جارتشبد ن ۲

 میکند. فاسد پاک وجود عناصر ت را از دولت ادارا :محمد مشیریزدی معاون بختیار اظهار داشت ۲

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

  - ۳۱بهمن مطبوعات  -را متوقف ساخت. ان تیار خرید اسلحه از انگلستولت بخد  ۲

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -خواند.  «نده ایران را تاریک و خونینآی» ارتشبد جم ۲

 دهد، ذاکرات مستمر خود را با هویزر همچنان ادامه میش که مقره باغی رئیس ستاد ارت ۲

  :بیان کرد

 «کودتا درارتش مطرح نیست. »

 - ۳۱من العات بهاط - «کند و پشتیبان دولت قانونی است.ارتش کودتا نمی»

ا ارتشیان احساسات خود ر»تا طی پیامی به ارتش خواستار شد ائی باغی رئیس ستاد ارتش آمریک ارتشبد قره ۲

 - ۳۱طالعات بهمن ا- «رعایت انضباط و حفظ سلسله مراتب را بکنند. ه و کنترل کرد
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 رخداد روز

 ا، در پاریس با امام مالقات کرد. ن آمریکتان پیشیدادس «رمزی کالرک» ۲

 :یس گفتمام در پارت با اکالرک پس از مالقا

ای هستند و کلید حل مشکالت ایران در دست سیار با هوش، خردمند و فرزانهد بی مرخمین یت اهللحضرت آ 

ا خواست که دست از آیت اهلل خمینی از آمریکک در یک مصاحبه مطبوعاتی عنوان داشت، کالرایشان است. 

 «.دولت بختیار جزیک شبح نیست»حمایت از دولت بختیار بر دارد. به گفته کالرک، 

ل بنق -مردم ایران به خمینی رأی میدهند.  ٪99ت از حمایت بختیار بردارد زیرا یکا باید دسامر :کالرک افزود 

  –. -ت  -محمد  -تاب ماهیت و عملکرد امپریالیسم آمریکا در ایران از ک

  - - ۳۱به نقل از اطالعات بهمن -

  :مهندس بازرگان اعالم کرد ۵

 .امام خمینی با وجود همه خطرات جمعه میایند و هیچ چیز نظرشان را تغییر نمیدهد

  ۳۱مطبوعات بهمن  - 

  :صادق قطب زاده در پاریس گفت ۵

 -۳۱مطبوعات بهمن  -امام برای مقابله با توطئه کودتا به ایران میآیند. 

  - ۳۱ت بهمن بوعامط -رد. را آغاز ککار خود «ل از امام کمیته برگزاری استقبا» ۵

 شیده شد.ک به آتش کان ساواتارا ساختمدر آس ۵

 های خود را از چنگ اربابان در آوردندستا در آمل، زمینودهقانان انقالبی یک ر ۵

روگان گرفته و خواستار مصاحبه ابا مطبوعات شدند ارد را به گافسر گ ۵گروهی از زندانیان اهواز با شورش خود،  ۵

 .رد سرکوب خونین مأموران قرار گرفتکه این عمل مو

 - ۳۱ات بهمن مطبوع -ستند. ا شکصاب خود راعترداری متکش شهرفتگران زح ۵

  :به زندانیان آزاد شده مجاهدین پیام فرستادند «های جنوب شهرگروهی از بچه» ۵

 ن انقالبی، به آغوش مردم خوش آمدید. ابرادران مجاهد، همرزم

  :اشتک مصاحبه مطبوعاتی اظهار درگان در یس بازمهند ۵

شناسم مردی نیست که بخواهد دست به ن میبختیار است. بختیار را آنگونه که منه ترین راه استعفا عاقال

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -خونریزی بزند. 

 :ک گفتگو بیان کردصادق قطب زاده در ی ۵

  «.ما از همه چپ تریم»کنید، اگر چپ را به اعتبار مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح می 

 ۳۱مطبوعات بهمن  -از ارتش نباید بیم و هراس داشت.  :وی افزود 

 - ۳۱همن مطبوعات ب -دانشجویان ایرانی در پاریس، کنسولگری ایران را اشغال کردند.  ۵

 - ۳۱ن هممطبوعات ب -ه دادسرا احضار شد. ن اطالعات بداریوش همایون وزیر پیشی ۵

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -و محاکمه مقامات از سوی دولت به مجلس رفت.  «ساواکانحالل »الیحه  ۵

 : اردشیر زاهدی گفت ۵

امکان کودتای نظامی در صورتی که رهبران مذهبی ایران بخواهند قدرت را با توسل به زور یا از راههای غیرقانونی  

 ۳۱همن مطبوعات ب -بدست گیرند بر طرف نشده است. 

ترین جناحهای ارتش با ترتیب یک مانور نمایشی در نیاوران تاکید کردند از افراطی  «هیشاهنشا گارد»ران افس ۵

جان «از دولت بختیار، حمایت »و « نگاهداری سلطنت»و حاضرند برای  «متحد و یکپارچه باقی خواهند ماند»که 

 - ۳۱مطبوعات بهمن  - -خود را فدا کنند. 

 - ۳۱مه به مقصد ایران خودداری کرد. مطبوعات بهمن اداره پست امریکا از دریافت نا ۵
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 رخداد روز

  :موشه دایان وزیر خارجه اسرائیل اظهار نمود ۵

 رشور و احتمال سرایت آنها به منطقه، مذاکرات صلح مصر و اسرائیل را دشوای این کخروج شاه ایران و رویدادها
 -۳۱ات بهمن مطبوع -. ده استکر

رود امام، فرودگاهها به اشغال نظامی در آمد و دولت تمام پروازهای داخلی و خارجی را لغو جهت جلوگیری از و ۴
 - ۳۱ن بهمت العااط - د.روز تعطیل اعالم کر ۵فرودگاهها را به مدت 

 -۳۱مطبوعات بهمن  -بودن فرودگاه به آنجا رفت. اهی از بسته القانی با وجود آگآیت اهلل ط ۴
  :ر داشت. اظها«یسبی. بی. »با به مصاحدر  آیت اهلل شریعتمداری ۴

 نداریم. ن ای نشانه رضایت نیست و ماهیچ نوع تائیدی از حکومت ایشاسکوت در هیچ مرحله
 -۳۱بهمن مطبوعات  -

ران، مردم پایتخت و خیل شهرستانیهائی که برای استقبال از امام به تهران آمده بودند، با برپایی راهپیمانی تهر د ۴
طالعات ا -رودگاهها ابراز داشتند. بستن فخود را از و افر ای که بوی فرودگاه انجام شد، خشم تردهی گساضاعتر
 -۳۱ نبهم

. منزل آیت اهلل طالقانی رفتنداهراتی به پرسنل هوائی در اعتراض به تعطیل فرودگاهها و لغو سفر امام، طی تظ  ۴
 - ۳۱عات بهمن اطال -

 :ار دادندتشان، پیامی برای امام به امضاء مسعود رجوی و موسی خیابانی انمجاهدین آزاد شده از زند ۴
ه از فیض زعامت آن حضرت برخوردار است در مسیر پیشرفت کیم و شکوهمند خلق ستمدیده ایران جنبش عظ 

 است.های قابل توجهی رسیده دم افزون خود به دستاوردها و پیروزی

 :برای یاسر عرفات رهبر جنبش مقاومت فلسطین ارسال داشتند مجاهدین آزاد شده از زندان، پیامی ۴
اکنون در میهن خونبارمان جنبشی بزرگ براه افتاده و قائد پر افتخار آن امام مجاهد اعظم خمینی، بارها بر قطع  

 هرگونه رابطه با اسرائیل پای فشرده است.
ران انشگاه تهاز زندان آزاد شده بود، در د یبتازگکه  «لق ایراندین خمسعود رجوی از اعضای سازمان مجاه ۴

  :ردنرانی کسخ
تضادهای داخلی سود جسته و مسیر نهضت را منحرف ممکن است از ای در داخل وجود دارد که خطر توطئه 

 - ۳۱هان بهمن کی -. سازد
 -۳۱مطبوعات بهمن  -رد. ه اعتراض ککتر سنجایی به بسته شدن فرودگاد ۴
 ت. اسر دولت خواستار برخورد است امام خمینی آماده اگ :یس گفتدر پارر الحسن بنی صدابو ۴

  - ۳۱عات بهمن مطبو -
 شیراز و بوشهر دست به تظاهرات زدند..اههای هوانی همافر در پایگاه اصفهان و همافران پایگ۴33 ۴

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -عتصاب پست به دستور کمیته منتخب امام پایان یافت. ا 
 -۳۱ب پست به دستور کمیته منتخب امان پایان یافت. مطبوعات بهمن اعتصا ۴
  - ۳۱بهمن مطبوعات -طوالش به محاصره چماقداران در آمد.  هشتپر ۴
 ارتش های صادر گردید، در مورد توطئه «آزادیخواهان ارتش»ای که به امضاء میهعالدر ا ۴

 -اعالمیهز ل ابنق - .هشدار داده شد
 -ین کشیدند. پائهنگی ایران در مصر، ز مرکز فرعکس شاه را ااهراتی، یرانی در قاهره با طی تظدانشجویان ا ۴

 -۳۱مطبوعات بهمن 
 -۳۱مطبوعات بهمن  -رد. عالم کقطعی خود را از رفتن به آمریکا اف شاه فراری انصرا ۴
انقالب بدون خونریزی » تارنامیدند، خواس «نون اساسی و سوسیال دمکراسیقاطرفداران »روهی که خود را گ ۴

 -۳۱مطبوعات بهمن  -.« شدند
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 رخداد روز

 « :بمناسبت بسته شدن فرودگاههای کشور»پیام امام  ۳

 ۲9سراسر کشور را بروی من بسته اند بناچار تصمیم گرفتم تا روز یکشنبه ب فراودگاههای جاندی اایااز اینکه 

کنار، شما به مبارزه علیه استعمار و استبداد تا پیروزی نهائی  به کشور برگشته و چون سربازی در -بهمن  1صفر

 ادامه دهم. 

 من باید بروم شما الزم نیست احساس خطر کنید.  :م خطاب به همراهان خود گفتاما ۳

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

 -گیرند. ده میی را به عهم خمینن جوان مسلمان حفظ جان اماارازه :رداعالم ک «رانهروحانیت مبارز ت»تاد س ۳

 - ۳۱ن مبهمطبوعات 

  - ۳۱ات بهمن مطبوع -فر امام به تعویق افتاد. س :کردرادیوپاریس عنوان  ۳

 .تانه اشرفیه در تیراندازی مزدوران کشته شدتن در آس ۷ ۳

 تن را در پلدختر به شهادت رساندند. ۵با حمایت ارتش، چماق بدستان  ۳

 -گزارش روزنامه هاده از با استفا -، همچنان درگیری برقرار بود.مردم و مزدوراندر تهران میان  ۳

 :کارگران صادر نمودبه پیامی خطاب  «سازمان مجاهدین خلق ایران ۳

آگاهیم که شما کارگران دلیر و شریف چه نقش سرنوشت سازی به خوبی اگرچه ما تاکنون در بند بوده ایم لکن  

 - ۳۱بهمن مطبوعات -در جنبش خلق ما داشته اید. 

 .کائی شدندامریکارکنان هلیکوپتر سازی ایران ضمن تهدید به اعتصاب، خواستار اخراج کارکنان  ۳

  :یم یزدی در پاریس بیان داشتدکتر ابراه ۳

 ی شدن آن خواهد شد.ه متالشد منجر بنکودتا کاگر ارتش 

 - ۳۱ن مطبوعات بهم -در کننده انقالب به کشورهای منطقه نخواهیم بود. ما صا

حامیان رجاله قانون اساسی، حداکثر نیروی خود را برای باصطالح تظاهرات خویش در پناه چماق بدستان و  ۳

و پس ماندگان رژیم و برخی وابستگان به ها اکیساوو ارتش، در تهران گرد آوردند که این جمعیت را ارتشیان 

 -با استفاده از گزارش مطبوعات  -آنها تشکیل میدادند. 

  :ای گفتشاپور بختیار در مصاحبه  ۳

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -آموخته ام که چگونه به قانون احترام بگذارم.  «فرانسه»من در 

 برد.کیلو الغر شده و از خیانت دوستان خود رنج می ۷۲»اعالم شد که شاه فراری  ۳

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

  :ای در پاریس اظهار داشتامام طی مصاحبه ۳

خواستم که فردا در میان ملت باشم و هر رنجی را کاری کرده اند متشکرم. من میز ایرانیانی که با من هممن ا

ر مانع شده و همه فرودگاههای ایران را بست. این امیران از ائن ابرند من هم با آنها باشم لکن دولت خکه آنها می

ب هستید و ا غاصو به او خواهم فهماند که شم من پس از باز شدن فرودگاهها بالفاصله به ایران خواهم رفت

 .ردخائن به ملت و ملت ما دیگر تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد ک

ن بریزد ما از هیچ باک نداریم و ایراهای من بریزد در پیش رفقای خودم و همراه جوانن اگر بنا باشد خو 

 .ران را میخواهیمسالم و ایسرافرازی ا

را  اشخاصن ه ایند کر به ایل خودش به ملت خودش خیانت میکند. باید ایل بختیاری بدابختیا -ن شخص ای. 

 نند، از راه ملت بردارند.کت میکه به آنها خیان
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 رخداد روز

  :پیام آیت اهلل منتظری به ارتش ۳

عماری و عامل شخصیت اسالمی خود را باز یابد و از شکل استا در این هنگام امید است ارتش غیور و مسلمان م

 اجراء مقاصد ضد مردمی دشمنان اسالم بودن بدر آید و در راه حفظ منافع اسالمی و ملی مردم ما کوشا باشد.

 علیرغم تعطیلی فرودگاه، جمعیت بسیاری در مسیر فرودگاه بهشت زهرا گرد آمده بودند.  ۳

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

رت امام و تعطیل شدن فرودگاهها، مجددا به شدیدترین وجه به تظاهرات وسیع تهران در اعتراض به لغو مساف  ۳

 -۳۱من همطبوعات ب-خون کشیده شد. 

 شدند.ام در سنندج، خرم آباد، قزوین، تبریز و پارس آباد مغان مردم توسط ارتش و چماقداران قتل ع ۳

 - ۳۱ن ت بهممطبوعا-گرفت. ن قرار مورد حمله چماقداراگاه صنعتی شریف دانش ۳

اندند. امکانات یاری رسو ها به شهرستانیهائی که برای استقبال از امام به تهران آمده بودند، در دادن اسکان رانیته ۳

 - ۳۱ن مطبوعات بهم-

 :م مبنی بر نپذیرفتن بختیاراپیام ام ۱

 .حضرات حجج اسالم تهران و سایر شهرستانها دامت برکاتهم 

ذیرم دروغ است. بلکه تا استعفا ندهد پی، من میرا با سمت نخست وزیرآنچه ذکر شده است که شاهپور بختیار  

 .او را نمیپذیرم چون او را قانونی نمیدانم

 ت. او بوده دروغ محض اسق گفته است که گفتگو بین من و بختیار تفاهمی نکرده ام و آنچه سابمن با  

  :کردآیت اهلل شریعمتداری بیان  ۱

 - ۳۱مطبوعات بهمن -ت. سه حساب شده اشایعه کودتای ارتش یک توطئ

 :خطاب به ارتشه آیت اهلل گلپایگانی اعالمی ۱

م در صفوف ه اشمم آن و ملت وارد عمل نشوید و چنانکه مکرر تذکر داده او قراز خدا بترسید و علیه اسالم  

 ه ثمر رساندن آن، ملت را یاری نمائید. ای بو برالمی نهضت اس

راضی زدند. این تظاهرات مقارن با سالروز ات اعتر تهران مجددا دست به بر پائی تظاهریلیون نفر دم ۲ز بیش ا

 - ۳۱مطبوعات بهمن -. بود« ع» و شهادت امام حسن «ص»رحلت حضرت رسول 

 بیرجند و گرگان و رشت در یورش خونخواران مجددا شهید و مجروح دادند. ۱

 -ها زارش روزنامهه از گستفادبا ا -ت بر پا بود. ام، تظاهردر سراسر ایران در اعتراض به تأخیر ورود اما ۱

ود که سفرای ممالک اروپائی و امریکا که قبال جز تائید و پشتیبانی از شاه مخلوع و نظام سلطنتی به بدر اینجا  ۱

ده ش اندیشیدند در مقابل باال رفتن موج مبارزه و منطق رهبران نهضت تا این مرحله تسلیم و حاضرچیزی نمی

و  دون اساسی ایران انطباق پیدا کنقانا منطق و محتوى ری اسالمی بمهوجبودند که اگر تبدیل نظام موجود به 

تخابات صحیح با مراجعه به آراء عمومی عمل شود، به رسمیت شناختن نظام جدید و رها کردن شاه از طریق ان

 برای آنها اشکال چندان نخواهد داشت. 

جلسه سه نفری سری با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای  ۷۵۳۱در اوایل بهمن روی همین نظر بود که 

 انقالب، اینجانب و سفیر امریکا تشکیل گردید.

ورد بحث قرار گرفت، نظر ری اسالمی مموضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهو

م دهد تا محظوری از نظر اصول دیپلماسی و اتیار انجسفیر این بود که رفراندوم را وزارت کشور یعنی دولت بخ

نماید الم عنیاید، در حالیکه دو نفر دیگر عقیده داشتند رفراندومی که دولت اق بین المللی برای آنها پیش حقو

در مساجد و مدارس انجام شود و دولت نظارت نماید نکار ست ایهتر املت در آن شرکت نخواهد کرد بنابراین ب

همن ب ۲3ازرگان، کیهان س بمهند-وزیر کشور ر و دولت مورد انتخاب و اعتقاد رهبری انقالب باشد. مگر آنکه 

۳- 
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شهدای خلق تجلیل ا از توسط مردم تشییع شدند. همچنین در بهشت زهر-همنب ۳-دای روز قبل ههران شت در ۱

 -۳۱مطبوعات بهمن -به عمل آمد..

 - ۳۱ن بهمن هاکی-. زندانی شدند روزنامه نگار در باغ شاه ۳ ۱

 دانشجویان ایرانی در لندن با حمله به کنسولگری ایران خواستار باز شدن فرودگاهها شدند. ۱

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -
  :ای اعالم کردصدور بیانیهبا ختیار ب ۱

 - ۳۱مطبوعات بهمن -ی مالقات با امام به پاریس خواهد رفت. برا

 :رادیو و تلویزیونی بختیار در مصاحبه ۱

 - ۳۱بهمن مطبوعات  -هیچ نخست وزیری قدرت مرا در ارتش نداشته است.  

  :ا کردعبختیار که روز قبل دستش به خون مردم آغشته شده بود اد ۱

 .کردندهمانطور که گفتم در حوادث دیروز، افراد حتی نارنجک حمل می

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -راکش رفتند. از امریکا به مفرزندان شاه فراری 

برغم این  :هنری کی سینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا در ضیافت شام حزب جمهوریخواه در نیویورک اظهار کرد ۱

 «.ایران غفلت کردنسبت به  هیچگاه یک متعهد مفیدتر از شاه نداشته است، امریکا»حقیقت که امریکا 

 - ۳۱ن مطبوعات بهم -یر افتاد. تأخبازگشت امام به ایران مجددا به  1

 :سخنرانی امام در نوفل لوشاتو  1

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -دت کرده ایم و ترسی نداریم. امی عابه کودتای نظ 

 امام بیان نمود: 1

 - ۳۱من مطبوعات به - ایران پایگاه خارجی نخواهد شد.

  :العیه عنوان داشتاطآیت اهلل طالقانی طی  1

زندانم و ملت غیور و سرسخت ایران برسانم که معاودت و مراجعت رهبر عالیقدر ت به اطالع عموم فرالزم اس

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -فتاده است. ر اتأخیعزیز ملت ما به خاک وطن دو روز دیگر به 

  :ای گفتاهلل شریعتمداری در مصاحبهآیت  1

سرحدات مملکت را حفظ میکنند،  ها هستند کهاحترام مخصوصی قائلیم چون اینتش ما خودمان هم نسبت به ار

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -«.اینها هستند که در روز مبادا بدرد میخورند»

تعداد بسیاری از روحانیون در اعتراض به تعطیل فرودگاهها و تأخیر ورود امام، در دانشگاه تهران دست به تحصن  1

 :روحانیون متحصن آمده است  ۷یه شماره اعالمزدند. در 

بهمن  1صبح روز یکشنبه  ۷ز ساعت ار ایان به عنوان اعتراض به عمل ضد انسانی دولت غیر قانونی بختاین جانب

اظله به وطن، به آغوش پر از مهر ملت، در مسجد م جاری تا بازگشت حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی دا

 - ۳۱همن کیهان ب -. دانشگاه تهران تحصن میکنیم

 - ۳۱همن کیهان ب-ت. صن روحانیون در مسجد دانشگاه پیوسآیت اهلل طالقانی به تح 1

نفر  ۲33ن توسط ارتش امریکائی شهید شده و حدود ها تیابانی چند ساعته در تهران، دهگریز خدر جنگ و  1

  – ۳۱همن مطبوعات ب-. مجروح گردیدند

 رگبار بست.را به  اسفند مردم ۲9ختمان ژاندارمری در میدان ت بام سار این روز ارتش مزدور از پشد

 -. ها در هجوم مردم جهت کمک به مجروحین خالی شددر کشتار وحشیانه ارتش امریکائی در تهران، داروخانه 1

  – ۳۱همن مطبوعات ب
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تند. در درگیری خرد نشسمردم گرگان برای چندمین بار در مواجهه با خونریزی جالدان ارتش، در سوگ شهدای  1

 رگان، یک پاسبان توسط مردم به هالکت رسید.اینروز گ

 ین دانشی روحانی نما و نماینده ضد مردمی آبادان در مجلس شورای ترور شد. غالمحس 1

 .در همین روز با صدور اعالمیه ای، مسئولیت ترور این مزدور را به عهده گرفت «سازمان موحدین

دانشی نماینده مجلس شورای ملی، تنها روحانی هنگامیکه غالمحسین  ۳۳/9امروز صبح روز یکشنبه ساعت 

ماشین  «نمای مزدور مجلس عازم مجلس بود، واحد نظامی مجاهد شهید نواب صفوی وابسته به سازمان موحدین

 برق آسا آنرا به رگبار بست. حامل وی را محاصره و در یک حمله 

در اهواز، انفجار شهربانی کرمان، ترور  رئیس کنسرسیوم شرکت نفت «پل گریم»این گروه اعالم کردند که ترور 

اهواز از جمله اقدامات این امی فرمانداری نظ ۲سرهنگ سروری مدیر کل ساواک کرمان و حمله به پایگاه شماره 

 گروه بوده است.

 -۳۱مطبوعات بهمن  -در تهران تعیین شد. ام به عنوان محل اقامت ام «مدرسه رفاه» 1

 - ۳۱کیهان بهمن  -هفته تعطیل کردند.  ۷ها ران در تهران بانکدر اعتراض به کشتار مزدو 1

 درجه زیر صفر تظاهرات پرشوری بر پا کردند.  ۲3دهها هزار تن از مردم همدان در سرمای  1

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 تغییر یافت.  «آبادعلی » ظیم مردم شاهی، نام این شهر بههرات عدر تظا 1

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

 کارکنان ملل سازی وابسته به سازمان صنایع نظامی، در تهران راهپیمائی کردند. رگر فنی و کا ۳333 1

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -

  – ۳۱بهمن مطبوعات  -ستار تجزیه نیست. ه خواکرد کاعالم ستان ت کردحزب دموکرا 1

 - ۳۱طبوعات بهمن م -بختیار باید در هر صورت استعفا کند.  :صادق قطب زاده در پاریس گفت 1

بختیار ایران را امروز به مقصد پاریس ترک میکند تا با آیت اهلل  :تیار اعالم کردرزم آرا وزیر بهداری کابینه بخ 1

 -۳۱مطبوعات بهمن  -ت کند. نی مالقاخمی

 «:بر نافرمانی از دولت بختیارمبنی »امام پیام   9

ای بیش نیست از صحنه خارج کنید. ن نتیجه را که حاشیهخفت بیرون کردید، همت کنید این اصلی را با ائخ

ن از آت اطاعاکنون بر جمیع جناحهای ملی و دولتی است که چون گذشته دولت غیر قانونی را محکوم کنند و 

تشان به خون جوانان دسه ش کن از طبقه شریفه ارتمنند که اطاعت طاغوت، حرام و مخالف رضای خداست. نک

اطاعت از خیانتکاران را تحمل نکنند و با قاطعیت آنانرا از مقابله با ملت  گخواهم که ننمی ما آلوده نشده است

 دارند.باز 

  :دم اعالم کراما 9

 ت.اسشود. محافظ من خداست و حفظ امنیت با مردم شد، آرامش تضمین میر بکاگر ارتش کنا

  :سخنرانی امام در پاریس 9

 .مکنعالم میه ایران میروم و در اولین قدم دولتی مبتنی به رأی مردم ار اولین فرصتی که پیدا کنم بمن د

 - ۳۱ت بهمن عامطبو -امام امینی را نپذیرفت.  9

 -۳۱ن اطالعات بهم -ترده و خونبار مردم فرودگاهها باز شد. ی اعتراضات گسدر پ 9

 - ۳۱مطبوعات بهمن  - میلیون نفر برای استقبال از امام بست نشسته اند. ۲ :مطبوعات نوشتند 9

 ار کردند. یتن اخهزاران تن از مردم و روحانیون قم در اعتراض به تعویق سفر امام تحص 9

  - ۳۱من وعات بهمطب -
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ن قهرمان وزار تهران، مردم رزمنده در مقابله با مزدوران دست به سنگر بندی و خیابان بندی زدند، دانش آمد 9

روز نیز چکمه خونخواران به خون مردم تهران در این  بارگیری با مزدوران نشان میدهند. نقش چشمگیری در د

 -ها با استفاده از گزارش روزنامه -آغشته گردید. 

 سنندج دست مزدوران باز هم به خون آلوده شد. گرگان و در  9

 ر حمله مردم سنندج به یک کالنتری، یک مأمور شهربانی به هالکت رسید.د 9

 شیده شدکدر تهران، قلعه شهرنو محله بدنام، کاباره شکوفه نور کارخانه آبجوسازی شمس به آتش  9

  ۔ ۳۱بهمن مطبوعات - 

 تظاهرات کردندتن با کفن هزار  ۲3در اقلید فارس  9

 مسببان کشتار و تخریب باید مجازات شوند.  :احمد مفتی زاده از رهبران کرد گفت 9

در حمایت از تحصن روحانیون، به آیت اهلل طالقانی و آیات عظام متحصن در دانشگاه پیام  «مجاهدین خلق ایران 9

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. ندددا

اطالع  از همافران را به انی حضور یافته و دستگیری گروهیالقن قصر فیروزه در منزل آیت اهلل طافرانمایندگان هم 9

  - ۳۱بهمن مطبوعات  - رسانیدند.می

 نی عادی زندان قزل حصار دست به شورش زدندازار زنده ۵ 9

 گرفته شد. ن سول ایران به گروگاک، کنساعته سفارت ایران در دانمار 1در اشغال  9

 -۳۱ت بهمن عامطبو-

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -تا زنده ام استعفا نمیدهم.  :دانشی مزدور در بیمارستان گفت 9

 فرودگاهها برای ورود امام باز شد. :بختیار در یک مصاحبه اعالم کرد 9

باشد تا تسلیم شوم. به هیچ وجه پست قانونی نخست  «از راه قانون»تغییر قانون اساسی باید  :بختیار افزود

 -۳۱مطبوعات بهمن -وزیری را ترک نخواهم کرد. 

  - ۳۱ات بهمن .مطبوع-رفتند  «پیک نیک»ش، در مراکش به شاه فراری و خانواده ا 9

  :ه، کارتر و نزدیکان خود را مورد سرزنش قرار داد. شاه گفتشا 9

ت اما واشنگتن بعد بطور مداوم ده اسدر کاخ نیاوران به وی قول برادری دا ۱۱اگر چه کارتر در مراسم سال نو 

 .وی را مورد حمله قرار داده است

 ست. اه از طریق شورای سلطنت با دولت بختیار در تماس اش :زاهدی اعالم کرد 9

 -۳۱همن ات بمطبوع-

 ی در جلو خانه اش ترور شد.یکانیک نظامی امر :یک سخنگوی نظامی امریکا در تهران گفت 9

 - ۳۱بهمن مطبوعات  -

  :ابوالحسن بنی صدر در پاریس اعالم کرد ۷3

 -۳۱مطبوعات بهمن -با وجود باز شدن فرودگاهها، رهبر شیعیان امشب به تهران باز نخواهند گشت. 

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -تهران پیوست. دانشگاه آیت اهلل دستغیب به متحصنین  ۷3

مطبوعات  -ردند. همبستگی کآیت اهلل صالحی کرمانی و بهاء الدین محالتی با روحانیون متحصن در تهران، اعالم  ۷3

  - ۳۱بهمن 

 :بستان آباد آذر بایجان نوشتی آیت اهلل شریعتمداری در پیامی به اهال ۷3

سب آزادی و کساله ملت برای تحصیل  ۷9این جانب در طول مبارزات »همانطوریکه تفضیال مرقوم نموده اید  

هل کوچکترین اهمال وس»و  «حیثیت ملی و اجرای دستورات دینی در تمام مراحل پیش قدم بوده و هستم

 - ۳۱بهمن عات مطبو- «اری را در این راه روا نداشته ام.انگ
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 میلیون شهرستانی برای استقبال از امام به تهران آمده اند.  ۲ :مطبوعات ۷3

ظاهرات خونبار وجنگ و و در کنار آن، تترده از امام به سر میبرد و تاب استقبال گستهران همچنان در تب 

 .گریزها کماکان ادامه دارد. مردم راهی جز نبرد قهرآمیز با مزدوران منصور نیستند

ران، مردم خشمگین، سرلشگر لطیفی رئیس انشگاه تهدر تظاهرات وسیع و خونین در اطراف ددر همین روز  

 -آجودانی ژاندارمری را که بسوی مردم اسلحه کشیده بود خلع سالح کرده و وی را بشدت مضروب کردند. 

 - ۳۱ات بهمن مطبوع

 ودند. روحانیون منحصن در دانشگاه حمله مردم به سرلشگر لطیفی را تقبیح نم ۷3

 -۳۱ات بهمن مطبوع-

گر ایشان و سایر م که اه آقای بازرگان پیشنهاد کردب -امیرانتظام  -به نخست وزیری رسید من  -ر ختیاقتی او بو ۷3

 ه استعفا بدهد... ضی کنم کرهبران موافقت کنند من به دیدن بختیار بروم و او را را

 م کرد و من به دیدن بختیاراهو فرکند یله مالقات مرا فراهم تم قول داد وساشمطلب را با دکتر مدنی در میان گذ

 .رفتم و از او خواستم که از مقام خود کنار برود

 سحابی دکتر یداهللجلسات و مذاکرات با بختیار چه به تنهائی و چه با حضور دکتر مدنی و چه با حضور آقای این .

 روز زمامداری او تکرار شد.  ۵1رها در مدت بایار، بختگان وس بازرآقای مهندو چه در مالقات خصوصی مابین 

ستعفا نامه را به متن ابود بختیار به استعفا رضایت دادو  ۷۵۳۱ن ماه بهمیکبار که فکر میکنم در حدود دهم  تا

 .استعفا میدهممن خط خودش نوشت تحت این شرایط 

برای استظهار مهندس بازرگان به مدرسه ه اتفاق ایشان شت، متن را بهم حضور دای دکتر مدنی در آن جلسه آقا

 .رفاه بردیم.

اهلل مطهری، ، آیت تر بهشتیقانی، آیت اهلل دکالهلل طاحضرت آیت  :بودند عبارتند ازاق افرادی که در این اط...

یگر تر باهنر... به اتاق ددکاشمی رفسنجانی، ی، آیت اهلل ربانی شیرازی، حجت االسالم هآیت اهلل موسوی اردبیل

ت اهلل ربانی شیرازی متن جدیدی را به خط آیاشمی رفسنجانی با مشورت با آیت اهلل مطهری و ی هتیم و آقارف

 خودشان تهیه کردند. 

تن ر مفردا آنرا به دفتر بختیار بردم، بختیار متن جدید را قبول کرد و در اصالح کوچک با خط خودش د.. من .

و همه آقایان را دیدم و قرار شد توسط آقای مهندس بازرگان با پاریس دو مرتبه به مدرسه رفاه بردم تن را د. مکر

دی زازرگان شاید در حدود یک ساعت با بیشتر تلفنی با پاریس با دکتر یمهندس بتماس گرفته شود... آقای 

 ...کردصحبت 

ت فرموده اند ولی ا دکتر یزدی اطالع داده بوده است که امام موافقابتددس بازرگان شنیدم که ی مهناما از آقا 

 بعد تلفن کرده است نه این متن مورد موافقت امام نیست. 

ای را با حضور آقای دکتر سحابی و خودش و که از خودش سلب مسئولیت کند جلسهنحتی بختیار برای ای ...

 تیمسار قره باغی و تیمسار مقدم و من تشکیل داد... 

 -عات ادگاه، اطالام در دامیرانتظ -آن شب به جانی نرسیدیم.... 

 را آتش نزند. ها ای از مردم خواست تا اتوبوسیهعور اطالبا صدتنظیم اعتصابات  هکمین ۷3

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -دانشکده نفت آبادان به اشغال نظامی در آمد.  ۷3

 اج کردند. سازمان امور استخدامی کشور، دیر کل سازمان و معاونش را اخرکنان کار ۷3

 - ۳۱ت بهمن مطبوعا -

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -معلمان به تحصن روحانیون پیوست. ن اسالمی انجم ۷3
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  .بازگشت امام خمینی باعث جنگ خیابانی خواهد شد :شتهار دابختیار اظ ۷3

 -۳۱مطبوعات بهمن -

 - ۳۱من اطالعات به-عالم داشت. خود را ا «دراز مدت»بختیار برنامه  ۷3

 ۳۱ن بوعات بهممط-. نماینده ضد مردمی مجلس شورا استعفا دادند 1 ۷3

 - ۳۱مطبوعات بهمن -ر کرد. صادران ا از ایوزارت امور خارجه آمریکا دستور خروج آمریکائیها ر ۷3

 تسلیحاتیرد که دولت ایران به خاطر فلج شدن اقتصاد خود در پی آنک ه خریدهای اعالم ک آمریکاوزارت دفاع  ۷3

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -د. میلیارد دالر میرسد، کاهش ده ۷۵خود را از آمریکا که به 

 ا کم کنید.من یک طلبه ام تشریفات ر :امام  ۷3

  - ۳۱ن هممطبوعات ب -. اگر خون من ریخته شود میخواهم در میان افراد ملت خود باشم

 بح فردا دیدار با امام در تهران. ص 9 :اتمطبوع ۷۷

  :داشتا اعالم قبال از امام چگونگی مراسم استقبال رکمیته است ۷۷

مسئولیت خطیر را به نحو ه این اری با مردم هستند، توجه کنید کو همکموظف به هدایت ت مانتظامسئولین ا

 - ۳۱اطالعات بهمن -احسن تا آخرین مرحله عمل نمائید. 

 - ۳۱العات بهمن اط- گیرند.ه عهده میرا بم هزار نفر حفاظت از اما ۳3د که م شاعال ۷۷

هشدار داد که از هرج و مرج ی دارند اهلل طالقانی طی پیامی به جوانانی که با انتظامات استقبال همکار تآی ۷۷

 - ۳۱عات بهمن اطال-. ندجلوگیری کن

 :ادر نمودتش صی پیامی خطاب به ارطالقاناهلل آیت  ۷۷

خود را صرف این بکنید که ارتش ملی و منسجمی در خدمت هدفهای  بروی مردم تیغ نگشانید، همت واالی 

 .شیدبا اانقالب باشید و از هر گونه وابستگی به امپریالیزم و استعمار و اجنبی مبر

 - ۳۱مطبوعات بهمن  - 

 .ت اهلل طالقانی در پیام دیگری حمله به قلعه شهرت و آتش زدن این مکان را محکوم کردآی ۷۷

 - ۳۱ن مطبوعات بهم -

  ۳۱هم تنی چند از مردم بیدفاع به خون غلطیدند. مطبوعات بهمن هران انقالبی باز در ت ۷۷

 -۳۱مطبوعات بهمن - کرمان ترور انقالبی شد.بانی س شهریرئ ۷۷

 .پول آب به هیچکس ندهید :صابی سازمان آب خطاب به مردم گفتن اعتنماینده کارکنا ۷۷

  - ۳۱ن ات بهممطبوع - 

 افتند. ل یک هواپیمای ارتشی به تبریز انتقاز همدان با یر اعتصابی، افهما ۴۳3 ۷۷

 -۳۱بهمن مطبوعات -

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -.«اشتی را از انقالب ایران اعالم دحمایت لیب»ات لیبی، طالعوزیر ا ۷۷

  :نه ورود امامپیام بختیار در آستا ۷۷

بیکار و سرگردان همه روزه آشوب و اغتشاش در مدارس و صدها هزار جوان »دولت نمیتواند تحمل کند که 

 - ۳۱مطبوعات بهمن -. .«دانشگاهها به تحریک بیگانگان راه بیاندازند

ها را در مذاکرات محرمانه مستمر با ژنرال هویزر امریکائی ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش که حساسترین نقش ۷۷

  :ر داشتهابرعهده دارد، اظ

ن قانو ید ابتدا میبایستکنناست برای اینکه به قانون احترام گذارده شود. اگر میخواهند چیزی عوض  دهارتش آما

عات بهمن مطبو -. .«ون تغییر کندقانابتدا ط اینکه جمهوری ولی بشر»دخالت میکند. د اگرنه ارتش را تغییر دهن

۳۱ - 
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راز شهر، ارتش دست بکار نمایش قدرت بر فها وپترها و هلیکدر خیابانها و خودروها در تهران، با براه افتادن تانک ۷۷
 - ۳۱مطبوعات بهمن  - د.ش

ات را جتماعا»ها حضور مداوم دارند، فرماندار نظامی تهران، مردم تهران در خیابانا هزار تن از حالی که صده در ۷۷
 -۳۱بهمن  تمطبوعا-« کرد.عالم روز آزاد ا ۵به مناسبت ورود امام به ایران 

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -قم نمایندگان مستعفی تدریجا باال میرود. ر ۷۷

های احمد کمیلی زاده، کیوان صدر و موسی عباسی با ارسال طلب مجلس شورا، بنامفرصت نماینده مزدور و  ۵ ۷۷
  :ای به روزنامه کیهان، علت استعفای خود را از مجلس شرح دادندنامه

 «شویم.ن محترم، در مجلس حاضر نمیوکالقتضیات روز و اجرای خواسته متراما بنا به ماح»

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -ک کردند. ا ترران ری تهمای نظامهواپی ۵یکائی با امر ۷۲33 ۷۷

 «امام آمد.» ۷۲
 ماه پر حادثه بهمن رویداد تاریخی دیگری را در دل خود ثبت میکند.

 همه«ال گردیده و شهدائی بسیار را بر جای نهاده بود، مرکز هجوم ستقبین مهیای اتهران که در روزهای پیش
 واقع گردید، اینک همه ایران میخواهند که مستقبل باشند.  «ایران

 آورد. اطر تواند استقبالی اینچنین را بخنمی« آوردهر چه به ذهن خود فشار می» تاریخ در اینروز
، مردم بی ناب «جای خالی است»شود چیزی که یافت نمیتنها  «سرای شهیدان»هشت زهرا از فرودگاه تا ب

پرواز انقالب ». «جای شهدا خالی است»های درختان را نیز پر نموده اند، گرچه همیشه و همه جا حتی شاخه
 .« سرانجام بر زمین خونین تهران بوسه میزند

 ای استقبال وارد هواپیما شدند.نی و آیت اهلل پسندیده برطالقاز فرود هواپیمای حامل امام، آیت اهلل پس ا
  :نآباد بمنزله نخستین سخنان در ایراهردگاه موسخنان امام در فر ۷۲

بران توانم جاست که نمیبار گرانی ر ملت ایران بر دوش من م و باطف طبقات مختلف مردم تشکر میکناز عوامن 
ة وحدت کلمه مسلمین بوده است، وحدت د از همه طبقات ملت تشکر کنیم. پیروزی تا اینجا بواسطا بایکنم. م

 های مذهبی با مسلمین و وحدت طبقه روحانی و سیاسی. کلمه اقلیت
همه باید این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه، رمز پیروزی است. آنرا از دست ندهیم و خدای نخواسته شیاطین 

 بین صفوف شما تفرقه نیاندازند.

دگاه، در میان استقبال چند میلیونی مردم که در سرتاسر مسیر فرودگاه تا امام پس از پایان سخنرانی در فرو ۷۲
 هیدان گذارد.شبهشت زهرا، گرد آمده بودند، پای به بهشت زهرا، میعادگاه مردم با 

  :سخنان مهم امام در بهشت زهرا ۷۲

 من نمیتوانم تشکر از این ملت بکنم که همه چیزش را در راه خدا داد. 
 به پشتیبانی این ملت. من کنمزنم، من دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میمی من دولت تعیین
 کنم.دولت تعیین می

خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبول ندارد، ارتش هم قبول ندارد، فقط آمریکا از او م این آقا که خودش ه
 کند. ی یبانپشتیبانی کرده و فرستاده و به ارتش دستور داده که از او پشت

د توانشود، خوب این واضح است، یک مملکت دو تا دولت نمیید که در یک مملکت که دو تا دولت نمیگومی
ه آراء گوئیم دولت متکی بداشته باشد، لکن دولت غیرقانونی باید برود. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما می

 ت را. ی با ملر کنت. متکی به حکم خداست. تو باید با خدا را انکاملت اس

اقامت خود در تهران، در مدرسه رفاه طی سخنانی با اعضای کمیته استقبال، بر لزوم وحدت اولین شب امام در  ۷۲
 -۳۱مطبوعات بهمن -.و حفظ آن تأکید نمود

  :ن اعالمیه روحانیون متحصن در دانشگاه تهران انتشار یافتآخری ۷۲
 – .یان میپذیردپاخمینی، تحصن روحانیت در مسجد دانشگاه تهران با تشریف فرمائی رهبر عالیقدر امام 

 - ۳۱همن مطبوعات ب 
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طع جریان پخش مستقیم ورود امام از تلویزیون که به علت هجوم مأموران نظامی حادث شد، قز مردم با ای اعده ۷۲

 -۳۱ ت بهمنمطبوعا-از عصبانیت تلویزیونهای خود را به خیابان پرت کردند. 

 ز انقالب مردم مسلمان ایران، راه پیمانی ترتیب یافت.حمایت ایبی به ل در ۷۲

 - ۳۱بهمن مطبوعات -

فرانسه به ایران، هینت د که امام پیش از عزیمت از اعالم کرزیره در الج «جنبش پولیساریو»سخنگوی  یک ۷۲

 -۳۱مطبوعات بهمن  -نمایندگی پولیساریو را به حضور پذیرفته است. 

 .شهید بر جای گذاردند ۲مردم سمنان در ادامه تظاهرات خود، ضمن درگیری با ارتش و چماقداران  ۷۵

 - ۳۱من بهمطبوعات  -

 ادت رسید.هتن به ش ۷در تربت جام نیز  ۷۵

جبهه ملی به امام خمینی وفادار است.  :دکتر سنجابی خواستار استعفای بختیار شد. سنجابی همچنین اعالم کرد ۷۵

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -

 اشت. گرامی دبا انتشار پیامی، بازگشت امام را به ایران  «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» ۷۵

 - ۳۱ن مطبوعات بهم -

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -. ساواکی در تهران ترور شد ۷ ۷۵

  :دالم کری فرانسه اعارخبرگز ۷۵

 - ۳۱ن هممطبوعات ب -.سوئیس رفته است ز از ایران بهدالر ارمیلیون  ۱3میلیارد و  ۷

  :سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان داشت ۷۵

اظهارات ضد امریکائی امام خمینی به هنگام ورود به تهران، هیچ تغییری در مواضع امریکا نسبت به ایران نداده 

  :است. وی افزود

 «.بتواند در مورد آینده خود تصمیمی بگیرد ت ایرانمل»که عالقة ما بازگشت نظم و ثبات به ایران است بشکلی 

  :امام در یک مصاحبه مهم در مدرسه رفاه ۷۴

شورای انقالب حکومت موقت تعیین خواهد شد و حکومت موقت موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهیه 

رژیم جمهوری و ذاشته میشود که اگر مردم قبول کردند ی گکند، قانون اساسی که تدوین شد به آراء عموم

ت الجاجاز این کنم که دولت فعلی غاصب است و غیر قانونی است و اگر زیادتر م مین اعالقانونی خواهد بود. م

 کند مسئول خواهد بود. 

 توانیم اسلحه تهیه کنیم. کنید که مردم را به جهاد دعوت کنیم. برای جهاد میکاری ن

 -۳۱ن مطبوعات بهم - د.شوخواهیم هر چه زودتر به ما متصل از ارتش می

 -۳۱مطبوعات بهمن  - .انقالب خواندسنگرهای اساسی امام دانشگاه را از  ۷۴

من ماه در دبیرستان رفاه سه روز بعد از ورود امام بهاما انتصاب دولت موقت، مطلب را باید از عصر چهاردهم » ۷۴

ها با چه کسانی کرده بودند خبر ندارم. همینقدر ران شروع نمایم. آیت اهلل خمینی در آن سه روز چه گفتگوه تهب

روزه در طبقه دوم ساختمان دبیرستان رفاه جمع میشدیم و سری  همیدانم که شورای انقالب را که تقریبا هم

زدیم و اطاق را خلوت میکردند، عصر شنبه که رفتیم ما را مخاطب قرار هم به آقا در ساختمان دبستان علوی می

 ای نخست وزیری دولت چه کسی را تعیین کنیم؟ داده پرسیدند بر

کردند. اسامی اشخاص از جمله آقای صدرحاج سید جوادی در صحبتهای حاضرین ساکت مانده بیکدیگر نگاه می

هاد ندانم مرحوم مطهری بود با یکی دیگر از روحانیون شورای انقالب که مرا پیشآمد. نمیبین االثنین به میان می

روحانی هم شخص دیگری را در نظر نداشتند ولی همگی استنکاف داشتیم که ما پیشنهاد دهنده ، اعضاء غیر کرد

 .باشیم
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ی موافقت نداشت حرفی نزد، آیت اهلل خمینی تبسم و اظهار و اگر کسدر هر حال نظر عموم روی من رفت  ۷۴
منظور ایشان از دو طرف یکی ملیون و را اهف راحت شد. ظو طرخوشوقتی کرده گفتند باین ترتیب خیالم از د

 .روشنفکرها بود و یکی علما و روحانیون
صادر گردد تا هم دکتر بختیار در برابر عمل انجام د و اعالمیه داشت فورا از من بله بگیرب اصرار شورای انقال

تی دهید مطالعه و مشور یافته قرار گیرد و هم توقع و تحمیلها خاموش شود. من نخواستم قبول اکنم و گفتم اجازه
ناراحت شده ، من نندعالم کشده، حکم را بنویسند و اکار تمام آوردند که همان شب بنمایم و چون فشار می

 داهلل خمینی با تبسم گفتنکرد و آیتانی تائید لقگفتم شمر هم به امام حسین یک شب مهلت داد، آقای طا
 دا صبح.بگذارید تا فر

برای محکم کاری بود که اوال مسلم شود از ناحیه ما اصرار و عالقه به این مقام نیست  ناختمقصد من از عقب اند
 «ها روشن شود، ثانیا روابط و وظائف متقابله مشخص شود.و حدود اعتقاد و احتیاج آن

 ن.بنقل از مهندس بازرگا -نهضت آزادی  -سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت  -

کیلومتری در  ۷امام، کانون تجمع مردم تهران گردیده است. به نوشته مطبوعات صفی سه رفاه محل اقامت مدر ۷۴
 شعاع منزل امام از مردم بوجود آمده است. 

 - ۳۱من بهمطبوعات -. یلیون نفر ذکر کردم ۴.۳خبرگزاری بونایتدپرس تعداد مستقبلین امام را  ۷۴

 بری امام حمایت کردند. عشایر عرب خوزستان سازش با رژیم را محکوم و از ره ۷۴

 ۳۱ت بهمن مطبوعا -

 مران نجات الهی در بهشت زهرا برگزارشد. استاد کادت هامراسم چهلمین روز ش ۷۴

 -۳۱عات بهمن مطبو-

 ند. دادگستری تحصن کرداز همافران دستگیر شده، مجددا در کاخ ی های گروهخانواده ۷۴

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 -۳۱مطبوعات بهمن  - ند.ام را گلباران کرددگاه امخمین، زامردم  ۷۴

  :ی امام پیامی ارسال داشتت برایاسر عرفا ۷۴

 - ۳۱مطبوعات بهمن -ان در مرزهای آن کشور متوقف نخواهد شد. ایرنتایج پیروزی ملت 
 -۳۱ت بهمن مطبوعا - د.کرقالب حمایت بی از انهبر لیقذافی ر ۷۴

 ۳۱من همطبوعات ب - ند.ان را پیروزی تلقی کردایرام به شیعیان لبنان بازگشت ام ۷۴

 - ۳۱ات بهمن مطبوع -.ردام کفای خود را تسلیم امهرستانی استعشهردار تهران، جواد ش ۷۴

 :شاه در مصاحبه با روزنامه فیگارو گفت ۷۴
 .ها مخالفت کردندی آیت اهللولپدرم میخواست یک جمهوری مدرن در ایران ایجاد کند  
 -۳۱ مطبوعات بهمن - «ایبند مذهب هستم و از جوانی یک فرد مذهبی بوده ام.پ اعمیق» من 

  :اعالم کردبختیار  ۷۴

جمعیت احساساتی ازدحام یک ید از راه انتخابات آزاد باشد و نه از راه باهر نوع دگرگونی در حکومت ایران 
 ۳۱مطبوعات بهمن  -خیابانی. 

 ش میتواند بحران را حل کند. هبی با ارتبران مذتنها تفاهم ره :جم اظهار نمود دبتشار ۷۴

 -۳۱من ت بهمطبوعا-
 –د. ننهاوندی و مجید مجیدی از وزرای سابق، توسط فرمانداری نظامی تهران بازداشت شد گهوشن - ۷۴

 - ۳۱بهمن مطبوعات -

اکره اره ایران مذبا در یکرمادیوید اوئن وزیر خارجه انگلستان در سفر خود به آمریکا با سایروس ونس وزیر خارجه  ۷۴
 -۳۱ن ت بهممطبوعا -نمود. 
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 - ۳۱مطبوعات بهمن  -مالقات امام با گروههای مختلف مردم در مدرسه رفاه ادامه دارد.  ۷۳

شخص امام تشکر کردم...  ایان وظن آقجلسه کردیم، مقدمه از حسن  ۷3بهمن حوالی ساعت  ۷۳صبح یکشنبه  ۷۳

آقایان نسبت به رأی و پیشنهادی که دیشب دادید کنم تصریح مطالب فوق گفتم، خواهش می پس از تذکر و

د اخالق و سوابقم خواهار و طالع از افکو انمائید با علم تجدید نظر فرمائید و اگر بنده را نامزد نخست وزیری می

 د که معتقدنیمیداد، اریم اطالع داتطرز کار و سوابق و خدمد و از طرز فکر و شناسنآقایان مرا خوب می هبود. هم

به دموکراسی و اهل همکاری و مشورت و اعتقاد به دیگران هستم و خیلی مقید به نظم و رعایت بوده از تندی 

باشم. در گذشته اینطور بوده ام برای آینده هم عه و عمل تدریجی میلد به مطامنو عالقکنم از میو تعجیل احتر

کرد. حال اگر با این سوابق و شرایط قبولم دارید پیشنهاد فرمائید... عکس العمل مثبت  رو به ام را عوض نخواهم

که غیر از آنچه بوده ام و گفتم نخواهم بود ولی بر طبق اساسنامه دم ا منفی در مجلس ندیدم. من تکرار کری

 هستم. شورای انقالب حاضر به قبول خدمت و تشکیل دولت به خواست خدا 

اصرار مجدد آقایان روحانی شورای انقالب و امام در برابر شرایط و اتمام حجت من باعث تعجبم  سکوت و قبولی و

 «شد و انتظار آنرا نداشتم. 

 نقل از مهندس بازرگان.ب -یمای دولت موقت از والدت تا رحلت، نهضت آزادی س

 خواست تا پاسخ مناسبیهای هوائی گاهز فرماندهان پایآیت اهلل طالقانی در پی ناپدید شدن گروهی از همافران، ا ۷۳

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -به مردم بدهند. 

  :قانی در پیامی به مردم نواحی جنگلی عنوان نمودطالآیت اهلل  ۷۳

قطع اشجار و تصرف اراضی عمومی خالف شرع است و مردم کشور باید از لطمه زدن به ثروت عمومی پرهیز 

 -۳۱مطبوعات بهمن  - د.کنند

 شاهین شهر، کالردشت و اسد آباد همدان جوانان، حفاظت شهر را عهده دار گردیدند. در  ۷۳

 .های شهید از جانب مادران شهدای مجاهدین پیامی برای امام ارسال داشتادر رضائیم ۷۳

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

  :های خود در دانشگاه صنعتی شریف گفتابوالحسن بنی صدر در سلسله سخنرانی  ۷۳

  ۳۱مطبوعات بهمن  -ط اقتصاد ایران حاصل تسلط خارجی است. سقو 

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -د. منزل عباس میرزائی از نمایندگان ضد مردمی مجلس شورا به آتش کشیده ش ۷۳

  :ای به امام، از مبارزات ملت ایران حمایت کردآیت اهلل سید محمد باقر صدر طی نامه ۷۳

ی هستیم و تمام وجود و امکانات خود را در خدمت به آن وجود بزرگ نهضت چشم براه پیروزی عظیم اسالم

 - ۳۱مطبوعات بهمن  - .گذاریممقدس اسالمی می

گروهی از ایرانیان ساکن سوریه، تابلو سر در سفارت ایران در دمشق را کندند و به جای آن تابلوی سفارت  ۷۳

 - ۳۱ن بوعات بهممط- د.جمهوری اسالمی ایران را نصب نمودن

 :بختیار در یک مصاحبه رادیوتی اظهار داشت ۷۳

 .جمهوری اسالمی برای من مجهول است 

 «جهاد مربوط به یک مسلمان با مسلمانان دیگر باشد.»من به عنوان یک مسلمان نشنیده بودم که 

گر، ای هیچ ایرانی یایران یک دولت دارد، بیشتر از این غیر قابل تحمل است، نه برای بنده نه برای شما و نه بر 

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -. غیر ممکن است

 جواب کوکتل مولوتف را با کوکتل مولوتف میدهم ۷۳

 کنیم. آزاد است و ما هم یک واتیکان پیدا می «در حد شهر قم»دولت اسالمی  

 -۳۱مطبوعات بهمن  -د. نخست وزیر منتخب امام اگر وارد عمل شود توقیف خواهد ش
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 - ۳۱مطبوعات بهمن  -د.کیانپور وزیر سابق اطالعات و استاندار آذربایجان غربی و اصفهان بازداشت ش ۷۳

 نماینده مجلس شورا از ترس مرگ به خارج گریخته اند.  40بیش از  :کیهان انگلیسی نوشت ۷۳

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

  - ۳۱بوعات بهمن مط -گروهی از نمایندگان مستعفی مجلس نزد امام رفتند.  ۷۳

های سیاسی ایران را پیش بینی سازمان سیا نتوانست شدت نا آرامی :رئیس سازمان سیا گفت»استانسفیلد ترتر» ۷۳
سال در تبعید  ۷۴ساله، یک آیت اهلل که مدت  ۱1کند. چیزی که ما پیش بینی نمیکردیم این بود که یک مرد 

ها را به یک آتش نشان عظیم، یک انقالب واقعی و ملی تش فشانبود این نیروها را به هم پیوند زند و همه آ
 .مبدل سازد

این تجربه بدان معنی است که ما باید حوادث اقتصادی اجتماعی در سایر کشورها را بیشتر مورد توجه قرار  
 .دهیم

 کند.ژنرال فریزر کما کان مأموریت خود را تعقیب می ۷۳

مینی نکات اصلی را ذکر کرده گفتند خودتان کناری نشسته، عبارت آنرا تهیه برای صدور فرمان، آیت اهلل خ» ۷۳
 .نمائید

آقای مطهری کاغذ و مداد بدست گرفته با آقایان مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی و صدر حاج سید جوادی  
کراتی تذ بیک طرف اطاق رفتند. دکتر سحابی و دکتر یزدی هم به آن جمع اضافه شدند. من هم جلو رفتم. هریک

ای وجود داشته باشد و باالخره با خواندن در جمع برای مطالب فرمان میدادند بدون آنکه اشکال و اختالف عمده
سیمای دولت موقت از والدت  -. »و استماع و تصویب امام متن فرمان بشرحی که شنیده یا دیده اید صادر شد

 بنقل از مهندس بازرگان. -تا رحلت، نهضت آزادی 

مهمترین واقعه پس از ورود امام به ایران با انتخاب مهندس  :نتخاب بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقتا ۷۳
مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت از سوی امام، شکل گرفت. امام در اینروز طی فرمانی که توسط 

 :منصوب نمودحجت االسالم هاشمی رفسنجانی قرائت شد، بازرگان را به این سمت 
بنابر پیشنهاد شورای انقالب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرا ء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت »

ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده 
اطالعی که از سوابقتان از مبارزات اسالمی و ملی مکتب مقدس اسالم و  :است و به موجب ایمان راسخ شما به 

نمایم دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خام مأمور تشکیل دولت موقت می
تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت در باره تغییر نظام سیاسی 

ری اسالمی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید کشور به جمهو
 و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. 

ی است که اعضاء دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی ضتقم
 .نمائید

و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف کارمندان دولت 
مقدس انقالب و سازمان یافتن امور کشور خواهند کرد. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس 

 - ۳۱کیهان بهمن «.نمایمتاریخی از خداوند متعال مسئلت می

  :ن پس از قرائت متن فرمانسخنان مهندس بازرگا ۷۳
خدای بزرگ را شکر میکنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچوجه اهلیت و لیاقت آنرا نداشتم به من 
ارزانی داشته و همین موهبت الهی باعث شده که آیت اهلل ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی را به بنده عنایت 

 کنم.ت ایران میبفرمایند و همچنین تشکر از مل

بایستی قبول این مسئولیت را کرده و زیر بار چنین قاعدتا با توجه به جثه نحیف و نواقم و معایب خودم نمی 
 - ۳۱کیهان بهمن  -امری رفته باشم. 
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  :ام پس از سخنان بازرگان طی بیانات کوتاهی عنوان نمودام ۷۳

ن مدت طوالنی رنج و زحمت بردند و با دادن خون خودشان برای اسالم من بعد از تشکر از ملت ایران که در ای

آن این است که نظر خودشان را در باره دولت  -خدمت کردند، مطلبی هست که میخواهم به عرض ملت برسانم و

آقای مهندس بازرگان که دولت شرعی و اسالمی است اعالم کنند هم بوسیله مطبوعات و هم تظاهرات آرام در 

ا و در دهات او هر جا که مسلمان هست نظر خودشان را راجع به دولت اسالمی آقای مهندس بازرگان شهره

 -۳۱کیهان بهمن  - د.اظهار کنن

تن از  ۵33امام قبل از قرائت متن حکم نخست وزیری بازرگان، در یک مصاحبه بزرگ مطبوعاتی با حضور  ۷۳

حبه بطور مستقیم از طریق شبکه تلویزیونی مدار بسته، در خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت نمود که این مصا

  :اطراف محل اقامت امام پخش شد

ها خاتمه بدهد و هم این کنیم، موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگیرئیس دولتی را معرفی می

و  درست کند مسئله کنونی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدسات آنرا

مجلس مؤسسان تشکیل بشود و انتخابات مجلس هم انجام بشود و آنها دولت قانونی را انتخاب کنند و مجلس 

مؤسسان که تشکیل شد جمهوری اسالمی را به رفراندوم بگذارد اگرچه من اعتقادم این است که احتیاجی به 

دانند کنیم تا مردم بنه تمام بشود آزادانه اینکار را میرفراندوم نیست و مکرر مردم رأی داده اند لکن برای آنکه بها

 رأی آزاد که مردم میدهند به که و چه رژیمی میدهند.

ایشان واجب اتباع است. ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است باید از  

لیه حکومت، حکومت شرع جزایش در قانون ما او اتباع کند مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است. قیام ع

 -۳۱کیهان بهمن –هست. 

  :بازرگان پس از خروج امام از محل جلسه در رابطه با تهدید بختیار در مورد دستگیری نخست وزیر موقت گفت ۷۳

ی کز این اخطار نمیترسیم. اگر تهدید میخواهندیکنند به چیز دیگری ما را تهدید کنند. این چیز خیلی کوچا

 -۳۱کیهان بهمن  -.است و اگر عملی شود بنده شخصا خیلی ممنون میشوم چون راحت میشوم

بهمن ماه، تصمیم گرفته شد ابالغ و اعالم نخست وزیر انقالب همراه با تشریفات و تبلیغات  ۷۳صبح روز دوشنبه ۷۳

 د.ذشته تسریع گردصورت بگیرد تا همه در داخل و خارج مطلع شده، پیروزی انقالب و اخراج نظام گ

این عمل عصر همانروز در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی بین المللی در سالن سخنرانی دبستان علوی به عمل  

ر زیر بار خط (آقایان مهندس پیراینده و مهندس حیدری) ای که بعضی عالقمندانآمد و در تلویزیون مدار بسته

 .«شد که غیر منتظره و شادی بخش مردم بود آن رفته بودند در محله اطراف خیابان ایران ارائه

 .سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت، نهضت آزادی بنقل از مهندس بازرگان - 

 شهر: پیام آیت اهلل طالقانی به مردم متحصن سنندج در اعتراض به فجایع اخیر رژیم در این ۷۳

 -ی سلطه بر سرزمین ما بوجود آورده بود. مسئله تفکیک و تجزیه دامی بود که استعمار و عمال کثیف او برا

 - ۳۱مطبوعات بهمن 

  :آیت اهلل طالقانی در یک مصاحبه مطبوعاتی عنوان نمود ۷۳

 در اسالم نه استثمار هست نه استعمار. 

 شود. ها بیشتر میبختیار ممکن است مقاومت کند ولی بنظر ما نتیجه ندارد، خونریزی

  :امی مطرح کردآیت اهلل گلپایگانی در پی ۷۳

خواهیم در دنیا منعکس شود که ارتش مسلمان ایران در برابر انقالب اسالمی موضع معارض اتخاذ کرده یهرگز نم

 – د.است و این وظیفه امرای محترم ارتش است که نگذارند چنین چیزی در دنیا منعکس گرد

  - ۳۱مطبوعات بهمن  

 .شدند در تظاهرات خونبار آغاجاری تعدادی مجروح ۷۳
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 ند.نامگذاری کرد «شهدای دانش آموز«را روز «آبان ۷۵»جمعی از دانش آموزان تهران طی بیانیه ای،  ۷۳

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. 

ای که در آن به ارتش حمله شده بود تحت تعقیب قرار گرفت. علی اصغر حاج سید جوادی بخاطر نوشتن مقاله ۷۳

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 - ۳۱مطبوعات بهمن  - ت.تماس با نمایندگان ارتش تشویق آمیز بوده اس :نی صدر اعالم کردب ۷۳

 - ۳۱مطبوعات بهمن - ت.خسرو قشقانی به ایران باز گش ۷۳

 -۳۱مطبوعات بهمن  -د.قذافی انقالب ایران را آتشفشان خوان ۷۳

 - م.کنیکنند، تعقیب میه ارتش را تضعیف میکسانی که روحی :ای اعالم داشتستاد بزرگ ارتشتاران در بیانیه ۷۳

 - ۳۱مطبوعات بهمن 

کی سینجر وزیر خارجه سابق امریکا بیان کرد که از آن بیم دارد که حوادث ایران به سایر کشورهای دوست  ۷۳

هدف توخالی دفاع از حقوق »امریکا سرایت کند و همه را غرق در انقالب سازد. وی گناه این حرکت را متوجه 

 - ۳۱مطبوعات بهمن  –دانست.  «بشر

نسبت به همبستگی ارتش ایران در شرایط فوق العاده دشوار  :دیوید جونز رئیس ستاد ارتش آمریکا بیان کرد ۷۳

 -۳۱مطبوعات بهمن  - م.اطمینان دار

شر شده است آسوشیتدپرس منت ۵3که خبر آن از سوی و  «تایم»روزنامه اطالعات بنقل از نوشته مجله امریکائی  ۷۳

  :نویسدمی

ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در ایران، همکاران خود را ترغیب کرده است که با مخالفان رژیم در ایران و دستیاران 

 .ها تشریح کنندرهبر شیعیان ایران به گفتگو بنشینند و سیاست سفارت امریکا در تهران را برای آن

 :در ادامه این مطلب آمده است 

رگترین هراس واشنگتن، برانگیخته شدن یک کودتای نظامی در ایران است که مسلما موجد جنگ ون بزاکن

 .داخلی میشود و بر حضور آمریکا در ایران اثر منفی میگذارد

 «:تشکر امام از ملت»پیام  ۷۱

ه یا شکر تاین جانب از کلیه کسانیکه پس از بازگشت من به ایران بوسیله تلگراف، نامه و مطبوعات تبریک گف 

کنم و پیروزی همه را در غلبه بر گزاری و اظهار محبت و وفاداری، قدردانی و همبستگی کرده اند تشکر می

 دشمنان اسالم و مسلمین و برقرار ساختن جمهوری اسالمی از خداوند متعال خواستارم. 

 ت:امام در مدرسه رفاه بیان داش ۷۱

ه مملکت عالقه داشته باشند عکس العمل آنها باید مثبت باشد و اگر اگر بختیار و ارتش هردو عاقل باشند و ب 

 .خائن باشند و بخواهند به مملکت خیانت کنند، این امرش با خداست

 - ۳۱مطبوعات بهمن  - م.ها را حل میکنیاگر دولت کنار رود آشفتگی 

  :امام در دیدار با روحانیون اظهار نمود ۷۱

 -۳۱مطبوعات بهمن  - رد.حاال این مکرد آن موقع آن مرد خدعه می

 -۳۱مطبوعات بهمن  - د.محمدتقی فلسفی در مدرسه رفاه سخنرانی کر ۷۱

شنبه  ۳مردم را به راه پیمانی عمومی در تائید دولت بازرگان در روز  «جامعه روحانیت تهران«در پی فرمان امام،  ۷۱

  :بهمن فرا خواند ۷9

کنیم به نشانه حمایت و می کنند دعوتقای بازرگان را صمیمانه تائید میما از همه کسانیکه انتخاب جناب آ

 د.صبح در یک راه پیمانی همگانی شرکت فرماین 9بهمن ماه جاری ساعت  ۷۷تائید دولت ایشان در روز پنجشنبه 

 - ۳۱کیهان بهمن  -
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  :های متحصن همافران گفتدهحجت االسالم خلخالی به نمایندگی از امام در دیدار با خانوا ۷۱
  - ۳۱مطبوعات بهمن  - ند.اجازه نمیدهیم که یکنفر از همافران آسیب ببی 

 تظاهرات مردم زاهدان در حمایت از دولت موقت بازرگان به خون کشیده شد.  ۷۱

 -۳۱مطبوعات بهمن -

  - ۳۱ن مطبوعات بهم - د.به حمایت از بازرگان، در سراسر کشور تظاهرات بر پا بو ۷۱

 -۳۱ مطبوعات بهمن - ت.بازرگان موقتا از رهبری نهضت آزادی کنار رف ۷۱

 -۳۱مطبوعات بهمن  - د.بازرگان به مدرسه علوی نقل مکان کر ۷۱

 -۳۱مطبوعات بهمن  - د.دولت منتخب امام را همه باید قبول داشته باشن :دکتر سنجابی گفت ۷۱

 «کمیته دفاع از حقوق زندانیان»و «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» ،«وق بشرجمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حق» ۷۱
 د.به تعقیب حاج سید جوادی از سوی فرمانداری نظامی تهران اعتراض کردن

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

 - ۳۱مطبوعات بهمن  - ست.اعالم شد که حاج سید جوادی مخفی ا ۷۱

بهمن در دانشگاه  ۷9م کرد که جهت بزرگداشت سالروز سیاهکل، روز اعال «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» ۷۱
 تهران، مراسمی برپا خواهد کرد. 

 .چماق بدستها یک گله گوسفند اهالی را به آتش کشیدند «میمه» در ۷۱

حاکمه م«در جلسه مجلس که در میان شدید ترین تدابیر امنیتی و در محاصره نظامی تشکیل شده بود، لوایح  ۷۱
 -۳۱ کیهان بهمن-د. به تصویب رسی «زرای سابق و انحالل ساواکو

  :بختیار در سخنرانی خود در مجلس گفت ۷۱
 ملت ایران و کشور ایران یک واحد غیر قابل تجزیه است. یک مملکت، یک حکومت و یک قانون اساسی وال غیر. 

 کنیم ولی اگر وارد عملاست تحمل میاز اینکه هر روز یک نفر حکومتی تشکیل دهد تا زمانی که شوخی وحرف 
 .شوند، عمل را با عمل جواب میدهیم

 اگر خونی ریخته شد و اگر تجاوز به مردم شد من متجاوزین را به اسم و رسم در همین مکان اعالم خواهم کرد. 
 مانم تا انتخابات آزاد آینده را انجام دهم. من در مقام نخست وزیری قانونی مملکت می 

 -۳۱کیهان بهمن -احسنت صحیح است.  :ان مزدورنمایندگ

 شد.به مأموریت زاهدی در امریکا پایان داده  :میرفندرسکی وزیر خارجه بختیار اعالم کرد ۷۱

  - ۳۱مطبوعات بهمن  - 

  - ۳۱مطبوعات بهمن  - د.شوایران از سنتوخارج می :وزارت خارجه اعالم نمود ۷۱

 کنم.من یک فرمانده ام و در سیاست دخالت نمی :هوانی گفتتیمسار ربیعی فرمانده نیروی  ۷۱
 - ۳۱مطبوعات بهمن  -

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. ها و هلیکوپترها بر فراز تهران به حرکت درآمدنددر یک مانور هوائی، فانتوم ۷۱

، و ل کشوردانشجویان دانشکده افسری در حضور قره باغی رئیس ستاد ارتش، برای حفاظت و حراست استقال ۷۱
 -۳۱مطبوعات بهمن  -. صیانت از حقوق اساسی سوگند یاد کردند

  :رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ۷۱

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. وضع ایران موجبات نگرانی این رکن سازمان ملل را فراهم آورده است
ت حساس خود در پی مذاکرات مکرر، پس از یک ژنرال روبرت مریزر فرستاده ویژه آمریکا به ایران با اتمام مأموری ۷۱

 -۳۱مطبوعات بهمن  - د.ماه از ایران خارج ش

  :را اعالم کرد ویزرهودینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پایان مأموریت ه ۷۱

  :هویزر سعی کرد تا نظامیان ایران از بختیار حمایت کنند. وی افزود

سیاسی و اقتصادی ایران را مورد بحث قرار داده و نتیجه آن کامال رضایتبخش یزر بعضی از مسائل ناشی از وضع هو
 .«اقامت وی به احساسات ضد آمریکایی در ایران دامن میزند» بوده است. هریزر به این علت ایران را ترک کرد که
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 -۳۱مطبوعات بهمن  - د.امام با احمد مفتی زاده دیدار کر ۷1

 -۳۱مطبوعات بهمن  - د.شاه در دادگستری محاکمه میشو :ات با وکالامام در مالق ۷1

  - ۳۱مطبوعات بهمن  - ت.ادامه نهضت یک تکلیف اس :امام در مالقات با روحانیون اهواز و قم ۷1

 آیت اهلل طالقانی از مردم خواست تا برای زحمتکشان گورستان ایجاد مزاحمت نکنند.  ۷1

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. وم مردم به مدرسه رفاه همچنان ادامه داردهج ۷1

 -۳۱مطبوعات بهمن  - .در تهران تظاهرات وسیعی برپا بود ۷1

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. گروههای مختلف مردم در سراسر کشور، از بازرگان حمایت کردند ۷1

 .فتن به پادگان ترور شدرضائیه به هنگام ر ۷۴سرهنگ شکوری رئیس آجودانی ستاد لشگر  ۷1

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 .کارکنان وزارت فرهنگ و هنر، اسامی سانسور چیان کتاب در ایران را اعالم نمودند ۷1

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 –زاهدی اسناد سفارت ایران در امریکا را ربوده است.  :کارکنان وزارت خارجه ادعا کردند ۷1

 -۳۱مطبوعات بهمن  -
 -۳۱مطبوعات بهمن  -. ینده هراسناک مجلس شورای استعفا دادندنما ۲۲ ۷1

 فرمانداری نظامی تهران در حالیکه مردم مدتهاست قوانین حکومت نظامی را لغو کرده اند، ۷1

 - ۳۱مطبوعات بهمن  -ساعات منع رفت و آمد را در تهران کاهش داد.  

  - ۳۱مطبوعات بهمن  - ..د که کار کرده اندطبق دستور بختیار به کارمندانی حقوق پرداخت میشو  ۷1

 طرفداران پس مانده قانون اساسی در سالن بدمینتون امجدیه گرد آمدند.  ۷1

و حمایت از بختیار  «مبارزه با استعمار سرخ و سیاه»ای نیز صادر گردید که در آن بر در این اجتماع قطعنامه

 .میان مردم با او باشان روی داد تاکید شده بود. پس از این مراسم، درگیری وسیعی

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

و فرمانده ارتش ایران است. شاه  «شهریار حاکم» تاکید کرد که همچنان« شاه در مصاحبه با روزنامه دیلی میل ۷1

ساعت برای  ۷3سال روزی  ۵۱خود من هم از انتقاد مبری نیستم، اما چطور میتوان تصور کرد که من  :گفت

مطبوعات بهمن  - .ورم کار کرده باشم فقط برای اینکه ببینم به همانجانی رسیدم که آغاز کرده بودمکمک به کش

۳۱- 

  :آسوشیتدپرس عنوان کرد ۷1

ها به این نتیجه رسیده اند که برای تصاحب قدرت از طریق های غربی نزدیک به ارتش معتقدند ژنرالدیپلمات

 ی نیستند.وکودتا ق

مصر با شاه فراری در مراکش تماس گرفت و دعوت خود را از وی جهت سفر مجدد به سادات رئیس جمهوری 

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. مصر، تجدید کرد

که به ایران فروخته شده، آنها  -۷۴ –سادات پیشنهاد کرد که جهت حفاظت و مراقبت از هواپیماهای مدرن اف  ۷1

  - ۳۱مطبوعات بهمن  -را از ایران به مصر منتقل کنند. 

  :هودینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعالم داشت ۷1

 م.ما از اجرای قانون اساسی در ایران پشتیبانی میکنی

کنیم ایجاد محیطی است که در آن، اراده ملت ایران های درگیر در مسئله توصیه میآنچه که ما باز هم به طرف 

  .تجلی کند
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دیپلماتیک با همه گروهها از جمله مهدی بازرگان در تماس بوده ایم، اما پس از انتخاب ما از راه  :وی افزود 

بازرگان به نخست وزیری هیچگونه تماسی با وی برقرار نشده است. امریکا نمیتواند رفراندوم عظیم خیابانی ملت 

 د. ایران را نسبت به حضرت آیت اهلل در پاریس و پس از بازگشت به تهران نادیده بگیر

های ملت ایران چیزی که ما خواهان آن هستیم محیطی است که در آن خواسته :ودینگ کارتر اضافه کرده

 محترم شمرده شود.

  :سخنگوی کاخ سفید عنوان داشت ۷1

 بختیار باید تسلیم نظر اکثریت مردم ایران شود و اجازه دهد که حاکمیت اراده مردم اجرا شود.

خنگویان وزارت خارجه امریکا پس از نخست وزیری بازرگانی از اظهار نظر در باره بختیار یکی از س «توم رستون» ۷1

 خودداری کرد.

جیمی کارتر، سایروس ونس وزیر خارجه و هارولد براون وزیر دفاع آمریکا، با ژنرال هر یزر پس از پایان مأموریتش  ۷1

 در ایران، تبادل نظر به عمل آوردند.

  «:آیت اهلل صدوقی»پیام امام به  ۷91

اب عالی مراتب تشکر مرا به اهالی بافق اعالم فرمائید و یادآوری کنید همبستگی خود را کماکان طحضرت مست

 با سایر طبقات ملت حفظ نموده و از تفرقه و اختالف پرهیز نمایند.

ر آمدن دولت موقت، دست ها به حمایت از نخست وزیری بازرگان و روی کاها نفر در تهران و شهرستانمیلیون ۷9

 .ای زدندبه راهپیمایی گسترده

  :در قطعنامه راه پیمایی حمایت از بازرگان آمده است 

ما تصمیم رهبر انقالب را در مورد انتخاب جناب آقای مهندس بازرگان برای ریاست دولت موقت صمیمانه تأکید 

 کنیم. می

میکنیم که بیش از این رو در روی املت نایستند و برکناری ما به رئیس و اعضاء دیگر دولت غیر قانونی اخطار 

  – ۳۱مطبوعات بهمن  -خود را هر چه زودتر اعالم کنند. 

  «:تشکر امام از ملت پس از راه پیمانی حمایت از بازرگان»پیام  ۷9

 دولت شرعی از این اجتماع عظیم ملت ایران در این روز که برای پشتیبانی از دولت جناب مهندس بازرگان که

 .کنمو دولت امام زمان سالم اهلل علیه است تشکر می

ها و قصبات ها بدانند که این اجتماع عظیم که در ایران از مرکز گرفته تا همه شهرستانباید همه خبرگزاری 

 ها که میگویند ملت باید بگوید. برای پشتیبانی از این دولت بوده است. این کافی است برای جواب آن

با چه زبانی بگوید؟ علت فریاد میزند، ملت چندین وقت است فریاد میزند ارتش باید به دامن ملت برگردد،  ملت

 .همانطور که عده کثیری، گروههای کثیری برگشته اند و ما با آغوش باز آنها را پذیرفته ایم

 -۳۱کیهان بهمن  -

 -۳۱کیهان بهمن  -. رژه تاریخی پرسنل نیروی هوانی در برابر امام انجام شد ۷9

 روزنامه کیهان عکس تاریخی و پر انعکاس رژه همافران را در مقابل امام چاپ کرد ۷9

 .ارتش مزدور در گرگان بروی تظاهر کنندگان آتش گشود و دهها تن را شهید و زخمی کرد ۷9

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. ح نمودندمزدوران ارتش در گنبد و کمیجان اراک تعدادی را شهید و مجرو ۷9

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. احمد مفتی زاده از بازرگان حمایت کرد ۷9

ای در اهواز، ترور سرگردرئیس گارد دانشگاه جندیشاپور اهواز را به عهده با انتشار اعالمیه «منصور ون«گروه  ۷9

 گرفت.
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 «:جنبش مسلمانان مبارز»بیانیه ۷9

ار آوردن بختیار خواسته شد تا به جای مقابله خشن با جنبش ایران، ضمن اتخاذ یک سیاست مسالمت با روی ک 

 جویانه در تأمین راه حل و مصالحه با مخالفان، به منظور منافع اساسی دول سرمایه داری در ایران تالش کند

 ها از دولت بازرگان حمایت وزارتخانه و بسیاری دیگر از مؤسسات دولتی اعالم کردند تن ۷۷کارکنان  ۷9

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. می کنند

    -۳۱مطبوعات بهمن  -. متری در حمایت از بازرگان تهیه کردند ۲3مردم خرم آباد یک طومار  ۷9

پیام جورج حبش در مراسم بزرگداشت سالگرد سیاهکل قرائت شد. چریکهای فدایی راهپیمائی اینروز خود را به  ۷9

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. کول نمودندروز دیگری مو

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. دولت لیبی رسما از بازرگان حمایت کرد ۷9

  :قذافی با ارسال پیامی برای امام عنوان داشت ۷9

اکنون که ملت ایران در سایه انقالب ملی اسالمی که در نوع خود بی نظیر است از ستم و استبداد رهائی یافته و 

ر تاریخ ایران گشوده است، حال برای جهانیان شرق و غرب روشن شد که قدرت مردمی که صفحه جدیدی را د

    -۳۱مطبوعات بهمن  -است.  ایمان به قرآن دارند تا چه حد

یک امریکائی که چندی قبل در اصفهان با شلیک گلوله، یک راننده را مضروب کرده و توسط مردم دستگیر شده  ۷9

    -۳۱مطبوعات بهمن  -. آزاد شد« ه شرعی پس از پرداخت جریم»بود، 

 ه  :شاپور بختیار اظهار داشت ۷9

 «در مقابل هیتلر، رضاشاه و شاه ایستادگی کرده و در مقابل آیت اهلل خمینی و بازرگان نیز مقاومت خواهد کرد»

انیم به توافق توبازرگان مرد وفاداری است و در بسیاری از مسائل می :وی در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت 

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. برسیم

ها شوند بدستور من بازداشت هر یک از اعضای دولت موقت بکوشند وارد وزارتخانه :بختیار در مصاحبه با لوموند ۷9

   -۳۱مطبوعات بهمن  -. میشوند

  :ارتشبد قره باغی در مراسم فارغ التحصیلی ستاد مشترک دانشگاه پدافند ملی گفت ۷9

   -۳۱مطبوعات بهمن  -«. تش نباید در سیاست دخالت کندار»

 .اگر امام و بختیار توافق نکنند جنگ داخلی حتمی است :سفیر آمریکا در عربستان بیان کرد ۷9

   -۳۱مطبوعات بهمن  -

ال سجیمز شلزینگر وزیر انرژی امریکا، قطع صدور نفت ایران به غرب را خطرناکتر از تحریم نفتی اعراب در  ۷9

 .دانست ۷9۱۵

سال دیگر بر مبنای  ۲آندرو یانگ نماینده آمریکا در سازمان ملل پیش بینی کرد که روابط ایران و امریکا تا   ۷9

 -۳۱مطبوعات بهمن  - -مناسبی قرار گیرد. 

بود  هدتن از سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا اعالم کردند، دولت امریکا پشتیبان آن دولتی خوا ۲ ۷9

 .که مورد حمایت ملت ایران باشد

   -۳۱مطبوعات بهمن  - -ت عکس کیهان از رژه نیروی هوانی را تائید نمود. صحامام  ۷9

   -۳۱مطبوعات بهمن  -. من هیچ سخنگوئی ندارم :امام اعالم کرد ۷9

سرکوب همافران به پادگان نیروی در اولین ساعات بامداد، مزدوران گارد از افراطی ترین جناحهای ارتش، به قصد  ۲3

 .هوانی تهران حمله بردند

ها ریختند و از این لحظه، خلق رزمنده های مردم به خیاباندر نخستین لحظات حمله با برخاستن صدای گلوله

های مسلحانه وارد شد، در این و تشنه نبرد عمال در حمایت از همافران انقالبی، با دست خالی به صحنه درگیری

   -۳۱مطبوعات بهمن  -ات مردم در تب و تاب داشتن سالح میسوختند. لحظ
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 .های خود برگردندآیت اهلل طالقانی در یک پیام فوری از نظامیان خواست تا فورا به سربازخانه ۲3

 -۳۱کیهان بهمن -

می خود را پس از نخست وزیری مهندس بازرگان در اجتماع انبوه مردم در دانشگاه تهران، نخستین سخنرانی عمو ۲3

 :ایراد نمود

های اسفالت و راه هموار حرکت کنم، شما باید این بنده ماشین سواری نازک نارنجی هستم که باید روی جاده

 -۳۱کیهان بهمن -. راه را برایم هموار کنید

 ای صحبت عمومی بادر اولین فرصت بعد از انتصاب، ترتیبی با کمک دوستان نهضت بر ۷9/۷۷/۳۱روز جمعه  ۲3

 مردم داده شد و مناسبترین محل که انتخاب کردیم دانشگاه تهران بود.

در این سخنرانی غرض اصلی من تماس عمومی آشکار با مردم، خروج بر ملت، ابراز وجود دولت انقالب و بی  ...

ع لثا گوشزد کردن اینکه توقع و پر مدعا بود. ثانیة اعالم برنامه و خط مشی دولت موقت، ثاااعتنایی به دولت نز

معجزه، پیمودن ره صد ساله در یک شب، تبدیل آسان و سریع ایران به گلستان، حل فوری و مطلوب مسائل و 

مشکالت و باألخره انجام صحیح و کامل کارها را نباید داشته باشند و بهیچوجه قول نمیدهم که عدالت على و 

انتخاب خواهند شد مریم بافته وعیسی رشته بوده، همگی صالحیت و  قاطعیت خمینی را بکار بندم یا وزرانی که

 عصمت الزم را داشته باشیم بلکه تنها قولی که من میدهم حسن نیت و قصد خدمت همراه با صداقت است. 

 بنقل از مهندس بازرگان.  -سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت، نهضت آزادی  -

 بهمن ماه بوده است.  ۲3ن در دانشگاه تهران جمعه روز سخنرانی مهندس بازرگا :توضیح

   -۳۱مطبوعات بهمن  -. اراذل طرفدار قانون اساسی شهر خوی را به آتش کشیدند ۲3

  -۳۱مطبوعات بهمن  -. اوباشان حامی قانون اساسی در گنبد به یک حمام زنانه یورش بردند ۲3

 د ایل بختیاری با لباس محلی در برابر دانشگاهتن از افرا ۷۳3پس از سخنرانی مهندس بازرگان،  ۲3

 -۳۱کیهان بهمن -. راه پیمایی کرده و از بازرگان حمایت نمودند 

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. عشایر قشقائی فارس در همبستگی با انقالب، دست به راه پیمانی زدند ۲3

 بختیار شایه کودتا را تکذیب کرد.  ۲3

ر عادی بوسیله مجلس مؤسسان با تشکیل یک مجلس آزاد انتخاباتی، اعالم مردم باید بطو :وی عنوان داشت

  -۳۱مطبوعات بهمن  -. جمهوری کنند

 .های فرح آباد ژاله تهران تیر خورد و در گذشتدر درگیری «لوس آنجلس تایمز«خبرنگار  ۲3

 -۳۱کیهان بهمن -

اما  -بختیار -تیم باز قانع شد که استعفا بدهد بهمن در منزل او داش ۲3ای که شاید در عصر جمعه در جلسه» ۲3

 «.روز بعد به جای شنبه جلسه را به یکشنبه موکول کرد

 -امیر انتظام در دادگاه، اطالعات  -

ستاد بزرگ ارتشتاران با صدور اطالعیه ای، عکس رژه همافران را در مقابل امام که در روزنامه کیهان چاپ شده  ۲3

  :بود، تکذیب کرد

تحت عنوان  «مونتاژ شده و غیرواقعی»عکس بزرگ  ۷۵۳۱بهمن  ۷۷شنبه  ۳فحه یکم روزنامه کیهان مورخ در ص

امروز هزاران نظامی رژه رفتند چاپ شده است که غیر واقعی بودن آن برای هر کسی که به اصول اولیه عکاسی 

ند در صفوف به هم پیوسته ارتش خواهو مقاصد شوم تفرقه اندازان و آنهائی که می« و مونتاژ آشنایی داشته 

 .رخنه نموده و از اینراه به آرمان و آرزوهای خود برسند، کامال آشکار است

 -۳۱کیهان بهمن -

- .شاه مخلوع در مراسمی که از سوی شاه مراکش به مناسبت میالد حضرت رسول ترتیب یافته بود شرکت کرد ۲3

 -۳۱کیهان بهمن 
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 کائی نگرانی خود را از سرمایه هایشان در ایران ابراز داشتند. بانکداران امری ۲3

 -۳۱بهمن  ۲۷کیهان 

 بهمن بدلیل حساسیت خاص ت ا تاریخی ایندوروز،  ۲۲و  ۲۷در نگارش وقایع و رویدادهای روزهای  :توضیح

ردیده وقوع درج گمرزبندی قبلی که در تقسیم بندی وقایع اعمال میگردید، رعایت نشده است و رخدادها بترتیب 

و مجموعه ضد انقالب اعم از رژیم و امپریالیسم مشاهده  «مجموعه انقالب»اند، لذا نظم پیشین در تفکیک اخبار 

 گردد.نمی

 های خونین مردم و همافران با گارد مزدور همچنان ادامه دارد.درگیری ۲۷

  :کارنامه درخشان خلق در نبرد مسلحانه ۲۷

 سط مردم قهرمان سقوط کرد. کالنتری تهران نو تو

 .بدست خلق افتاد ۷۴کالنتری 

 در میدان غار سقوط کرد. ۷۳کالنتری  

 در کوکاکوال قهرمانانه تسخیر شد.  ۲۷کالنتری  

 بدست مردم افتاد  9کالنتری 

 کالنتری نارمک سقوط کرد. 

 تعدادی اسلحه به غنیمت گرفتند.  ۷3مردم از کالنتری 

 .تصرف شد ۷۷کالنتری 

 .کالنتری شهرری تخلیه گردید 

 .تخلیه شد ۱کالنتری 

فت، رتیپ زرهی قزوین که بطرف تهران حرکت کرده بود هنگامی که از خیابان سپه بطرف میدان توپخانه می

 .مورد هجوم مردم قرار گرفت

 .هلیکوپترگارد در تهران نوسقوط کرد 

ان بسوی میدان فوزیه حرکت کرده بودند، توسط چند تانک و زره پوش که برای حمله به مواضع مردم و همافر 

 .مردم با کوکتل از کار افتادند

شود بستند تا مانع حرکت احتمالی نیروهای نظامی مردم ساوه، جاده همدان به ساوه را که به تهران منتهی می 

 از کرمانشاه به تهران شوند. 

 .تحصن خانواده همافران برای شرکت در نبرد پایان یافت

 ردم در تمام نقاط تهران آماده درگیری شده اند. حال م

 –یه خبرها به نقل از کیهان و اطالعات کل-

  :نگاهی به تیترهای مطبوعات ۲۷

 «.تانک بدست مردم افتاد. ۵تانک را از کار انداختند و  ۳مدافعان آموزشگاه هوایی »

 «.کشته به بیمارستان جرجانی و بوعلی منتقل شدند 9۵تا ظهر امروز »

  «چندتن از فرماندهان واحدهای هوایی به افراد پیوسته و در اسلحه خانه را برای آنها باز کردند.»

 .«جنگ خونین لشگر گارد با نیروی هوائی»

 «د.منطقه فرح آباد تا تهران توبه اشغال همافران در آم»

  :آیت اهلل طالقانی با صدور پیامی عنوان نمود ۲۷

پادگان نیروی هوائی توطئه ایست که مسلما از ناحیه بعضی از مسئولین جزء برای واقعه دیشب و امروز صبح 

 .تدارک یک برادر کشی بزرگ و ایجاد خصومت و دشمنی بین فرزندان ارتشی ما بوجود آمده

 -۳۱کیهان بهمن -
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ران را افزایش داد و رفت وآمد خود ساعات منع عبور و مرور در ته ۴3فرمانداری نظامی تهران در اعالمیه شماره  ۲۷
 -۳۱اطالعات بهمن  – بامداد ممنوع اعالم کرد. ۳تا  ۵3/۷۳را از ساعت

  :فرمانداری نظامی تهران نیز صادر گردید ۷در پی این اعالمیه، اعالمیه شماره  ۲۷

ملیات در مقابل عتواند فرمانداری نظامی تهران و حومه به حکم وظیفه و مسئولیت سنگینی که به عهده دارد نمی
ضد انسانی و وحشیانه عناصر اخالگر و فریب خورده بی تفاوت بماند، علیهذا بدین وسیله ساعات منع عبور و 

 .نمایدتمدید می ۷۵۳۱بهمن  ۲۲روز یکشنبه  ۷۲مرور شبانه را تا ساعت 
 -۳۱اطالعات بهمن  –

  :می، پیام مهم امام انتشار یافتهای فرمانداری نظاهای خونین و اعالمیهبا اوجگیری درگیری ۲۷

بسم اهلل الرحمن الرحیم ملت شجاع ایران، اهالی محترم تهران بطوری که میدانید این جانب بنا دارم که مسائل 
ایران بطور مسالمت آمیز حل شود لکن دستگاه ظلم و ستم چون خود را بر حسب قانون محکوم میبیند دست 

و گنبد کاووس به مردم شجاع مسلمان حمله کرده و کشتار نموده است و به جنایت زده و در شهرهای گرگان 
در تهران لشگر گارد بطور ناگهانی به نیروی هوانی که به ملت پیوسته است حمله نموده و نیروی هوانی به کمک 

 مردم، شجاعانه آنانرا شکست داده اند. 
یخواهند با این برادر کشی دست اجانب را در کنم. اینان ممن این تعرض غیر انسانی عمل گارد را محکوم می

 ایران باز نگه دارند و چپاولگران را به موضع خود برگردانند. 

من با آنکه دستور جهاد مقدس نداده ام و نیز مایلم تا مسالمت حفظ و قضایا موافق آرای ملت و موازین قانون 
کنم که اگر دست از این برادر کشی برندارند میعمل شود لکن نمیتوانم تحمل این وحشیگریها را بکنم و اخطار 

و لشگر گارد به محل خودش بر نگردد و از طرف مقامات ارتش از این تعدیات جلوگیری نشود تصمیم آخرم را 
 به امید خدا میگیرم او مسئولیت آن با متجاسرین و متجاوزین است.. 

وز عقب نشینی کردند با حفظ آمادگی و هوشیاری من از مردم شجاع تهران میخواهم که در صورتی که قرای متجا
از خدعه دشمن آرامش و نظم را حفظ کنند ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسالم و فرامین مسلمین باشند و 
اعالمیه حکومت نظامی خدعه و خالف شرع است و مردم به هیچوجه به آن اعتنا نکنند، برادران و خواهران 

دهید که به خواست خداوند تعالی حق پیروز است. از خداوند تعالی پیروزی ملت اسالم عزیزم، هراسی بخود راه ن
 را خواهانم.

 والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته روح اهلل الموسوی الخمینی

 های وابسته به ستاد امام، با بلندگو لغو اعالمیه فرمانداری نظامی را در سطح تهران اعالمها و ماشینمینی بوس ۲۷
 -۳۱مطبوعات بهمن  -. کردندمی

 های شن و خاک سنگر گرفته اند. دهها هزار تن از مردم با بیل و کلنگ در فرح آباد پشت کیسه ۲۷
 -۳۱مطبوعات بهمن  -

شهریور، طرفه، سینا، بوعلی، امیراعلم و سوانح مملو از مجروح و شهید و کشته  ۲۳های جرجانی، بیمارستان ۲۷
   -۳۱همن مطبوعات ب -. است

 از سوی دفتر تبلیغات امام، تماس بازرگان با بختیار و سران ارتش تکذیب شد. ۲۷
   -۳۱مطبوعات بهمن  -

 -. با استقرار دولت موقت، اعتصاب شرکت نفت پایان خواهد یافت :مهندس بازرگان در شرکت نفت اعالم کرد ۲۷
 -۳۱مطبوعات بهمن 

 :ای صحت عکس کیهان را تائید کردر اطالعیهکمیته تبلیغات دفتر امام با صدو ۲۷
های اطراف محل سکونت امام صبح در حضور هزاران نفر تماشاچی در خیابان ۵3/1بهمن ساعت  ۷9شنبه  ۳روز 

و نیز در منزل، نظامیان به رژه پرداختند و آنچه کیهان نوشته و عکسی که در صفحه اول آن چاپ شده کامال 
 -۳۱کیهان بهمن -. باشدصحیح و مورد تائید ما می
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در دانشگاه تهران چریکهای فدائی خلق مراسم بزرگداشت سیاهکل را برگزار کردند و پس از آن راه پیمانی انجام  ۲۷

 شد. 

  -۳۱مطبوعات بهمن  -. نفر از کارگران شرکت واحد در تهران دست به راه پیمائی زدند ۴333 ۲۷

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. مالقات کردخسرو قشقائی با امام  ۲۷

  :بختیار در تماس تلفنی با خبرنگار اطالعات گفت ۲۷

 کنیم.ها را اشغال کند ما بوظایف قانونی خود عمل میاگر دولت موقت بخواهد بزور وزارتخانه

  :بختیار در مصاحبه با کیهان انگلیسی ۲۷

ه اعالم جمهوری ولی مردم باید بطور عادی بوسیله مجلس قانون اساسی اجازه هر نوع تغییری را داده است منجمل

 ای را میدهدمؤسسان با تشکیل یک مجلس آزاد انتخاباتی، اعالم جمهوری کنند. قانون هم چنین اجازه

 آیا این تغییر رژیم مورد قبول ارتش خواهد بود؟ ا  :سئوال خبرنگار 

 له ولی اگر بزور و اهانت باشد، نه.اگر این تغییر بطور عادی و آرام باشد ب :پاسخ بختیار

  -۳۱مطبوعات بهمن  -. من برای مذاکره حاضرم :نا عنوان کردسبختیار در  ۲۷

 .حزب کمونیست قبرس تائید کرد که تجهیزات نظامی جاسوسی آمریکا، از ایران به قبرس منتقل شد ۲۷

   -۳۱مطبوعات بهمن  -

اتن و تعداد مجروحین  ۷۲۳بهمن،  ۲۷شب  ۷۷هدا و کشته شدگان را تا تاد امداد سازمان ملی پزشکان تعداد شس ۲۷

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. نفر ذکر کرد ۳۵۴را 

 ۳۱بهمن  ۲۲ ۲۲

 «حرف آخر»نبرد، آتش، خون، 

 مهندس بازرگان طی پیامی اعالمیه فرمانداری نظامی را توطئه علیه انقالب خواند. ۲۲

 -۳۱کیهان بهمن -

 حال حاضر رشته امور از دست آیت اهلل خمینی خارج شده است. در  :بختیار گفت ۲۲

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

بهمن، بختیار به من در دفتر مهندس بازرگان تلفن کرد و گفت امروز ساعت...  ۲۲فردا صبح، یعنی یکشنبه » ۲۲

د و استعفا خواهد آیبعد از ظهر همان جلسه تشکیل شود و او می ۴ساعت  )بهمن ۲۲یکشنبه ) بعد از ظهر یعنی

  -امیر انتظام در دادگاه، اطالعات  - .…داد

 :کارنامه درخشان خلق در نبرد مسلحانه  ۲۲

 تسلیحات ارتش به تصرف مردم در آمد. 

شرق تهران در دست مردم و همافران است، همافران انقالبی نهایت تالش خود را در سرکوبی مزدوران بکار  

 .بردند

 ژاندارمری و شهربانی،سلطنت آباد، مجلسین ستا و شوراها رادیو و تلویزیون، نخست وزیریزندان اوین، ساواک  

 های مسلح مجاهدین و فدائیان نیز مشارکت داشتند. بنصرف خلق درآمد که در این عملیات چریک

 ساختمان زندان مخوف کمیته تسخیر شد. 

 تل مردم پاوه به چنگ مردم افتادند. در تصرف زندان جمشیدیه، نصیری جالد ساواک و ساالرجاف قا 

 سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران در سقوط شهربانی بدست مردم اسیر شد. 

 در حمله مردم به قبر رضاخان، طی درگیری با مزدوران گارد تعدادی از مردم شهید و مجروح شدند. 

های مسلح مجاهدین و ین نهادها چریکپادگان باغشاه، زندان قصر و پادگان حشمتیه سقوط کردند. در تسخیر ا

 .فدائیان شرکت داشتند
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 پادگان عشرت آباد سقوط نمود.  

  .پادگان عباس آباد تسخیر شد

روزنامه اطالعات بنصرف مردم در آمد، در درگیری بر سر تسخیر ساختمان روزنامه اطالعات، یک چریک فدائی 

 . توسط افراد گارد زیر رگبار گرفته شد

 ای فرمانده نیروی زمینی و آجودان مخصوص شاه به هالکت رسید. سپهبد بدره

 محمد امین بیگلری جانشین فرمانده گارد جاویدان کشته شد.

 های مزدور رژیم را دستگیر کرده و به مدرسه رفاه تحویل میدهند. مردم مهره 

 -اخبار از کیهان و اطالعات

  :نگاهی به تیترهای مطبوعات ۲۲

 «ت.بسیاری از نقاط تهران در تصرف مردم مسلح اس»

 «ها با مردم مسلح در خیابانها.جنگ تانک»

 «نبرد تهران صدها کشته و هزاران مجروح داشت.»

 «نیروهای ارتش از شهرستان هابسوی تهران در حرکت اند. »

 «تهران صحنه خونین جنگ مسلحانه.»

 .«روی هوائی درهم شکستنده کودتای گروهی نظامی را مردم و پرسنل نیبش»

 .«ادگان عشرت آباد شورش کردپ»

اکثر کالنتری ها، چند پاسگاه ژاندارمری و قرارگاه پلیس و ارتش به تصرف مردم مسلح او نیروی هوایی در »

 .«د.آم

  :پیکار در شهرستان ها ۲۲

 ساواکی از جمله رئیس ساواک رشت زا قطعه قطعه کردند. ۳مردم قهرمان رشت 

 های خونبار با مزدوران شهید شدند. تن از مردم رزمنده شیراز در درگیری ۳3حدود 

 .نفر از مردم شهید یا مجروح گردیدند ۳33در تبریز شهر قیام، 

کرج، فیروزآباد، آبادان، مشهد، سنندج، مالیر، زنجان و گرگان دهها شهید در جنگ نابرابرانه خود به انقالب تقدیم 

 -۳۱همن مطبوعات ب - -داشتند. 

جمعی از افراد نیروهای مسلح، خواستار استفتاء امام در مورد حفظ قسم برای حفظ تاج و تخت رژیم سلطنتی  ۲۲

مستدعی است نظر و فتوای خودتان را در مسئله عدول از این قسم و پیوستن به نهضت عظیم اسالمی : شدند

   -۳۱مطبوعات بهمن  -بیان فرمائید. 

 :اسخ به این خواسته صادر شدفتوای امام در پ  ۲۲

قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست و مخالفت با آن واجب است و کسانیکه این نحو قسم خورده اند  

 باید بر خالف آن عمل کنند.. 

 والسالم علکیم ورحمة اهلل روح اهلل الموسوی الخمینی

ان نهایت سعی و تالش خود را در خدمت به خلق ها و درمانگاههای تهرپزشکان و پرستاران و خدمه بیمارستان ۲۲

 .رزمنده مبذول داشتند

   -۳۱مطبوعات بهمن  -پزشکی قانونی تهران از شهدای گمنام پر است.  ۲۲

 نفر اعالم شد.  1۱1تن و تعداد مجروحین  ۲۲9ها های درگیریتعداد شهدا و کشته ۲۲

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

ها برگشته و نظم را حفظ خود از نظامیان خواست که به پادگان ۵اطالعیه شماره فرمانداری نظامی تهران در  ۲۲

   -۳۱مطبوعات بهمن  -کنند. 
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  :صادر شد «شورای عالی ارتش»اعالمیه  ۲۲

های داخلی سعی ارتش ایران وظیفه دفاع از استقالل و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته و تاکنون در آشوب
 .های قانونی این وظیفه را به نحو احسن انجام دهدست با پشتیبانی از دولتنموده ا

تشکیل و به  ۷۵۳۱بهمن  ۲۲دقیقه امروز  ۵3/۷3با توجه به تحوالت اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 
قشات نااتفاق آراء تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج او خونریزی بیشتر بی طرفی خود را در م

 «های خود مراجعه نمایند. های نظامی دستور داده شده است که به پادگانو به یکان «سیاسی فعلی اعالم
 «ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن پرست ایران بوده و خواهد بود.»

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. کندهای ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی میو از خواسته
 «ها یک کار دیگر غیر از جستجوی مسئولین جدید، کلنجار رفتن با دولت و دستگاه حاکم بود که هنوز همه قدرت

 گرفت. غیر از ملت و خدا را در دست داشت و ما را به شوخی و فانتوم بازی می
ری آنان انجام بدیهی است که اقدامات و تذکرات با مشورت و صالحدید آقایان شورای انقالب و تا حدودی همکا

شد. اصرار بر این بود که با تأسی برو به امام و القای تکلیفی که ابتدا به سربازان و ارتشیان و بعدا به کارگران می
و کارمندان و دست آخر به نمایندگان مجلسین کرده و خواسته بودند تمکین اوامر شاه و نظام غاصب ننموده 

انی و استعفا نمایند، ما هم از رؤسای مجلسین و مقامات ارتشی و انتظامی بطرف ملت و رهبری انقالب بیایند و اعر
و از دکتر بختیار و هیئت دولت میخواستیم که برای احراز از هرگونه درگیری وضایعات، اعالم پیوستگی به انقالب 

 د. و امام و استعفا نموده، مشاغل و ابواب جمعی خود را داوطلبانه تحویل دولت قانونی جدید دهن
تماسهای زیاد چه شخصا و چه آقایان دکتر سحابی و مهندس امیر انتظام با دوستان خارج شوری از جمله آقایان 

ه ای رسیدیم. از آن جمله اعالمیدکتر سیاسی رئیس سابق دانشگاه با آن آقایان گرفتیم و به موفقیتهای عمده
 «ملت بود. شورای عالی دفاع در خودداری سربازان و ارتش از مقابله با

 بنقل از مهندس بازرگان.  -نهضت آزادی  -سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت  -
  :پیام امام بدنبال سقوط نهادهای اصلی رژیم و عقب نشینی ارتش ۲۲

ملت شجاع ایران، خواهران و برادران آگاه تهران، اکنون که به خواست خداوند متعال پیروزی نزدیک است و 
عقب نشینی و عدم دخالت خودشان را در امور سیاسی ابراز و پشتیبانی خودشان را از ملت اعالم نیروی ارتش، 

کرده اند، ملت عزیز و شجاع با کمال مراقبت از اوضاع در عین حفظ آمادگی برای دفاع احتمالی در صورتیکه 
 های خود رفته اند، آرامش و نظم را حفظ نمایند. نیروی ارتش به پادگان

اللگران بخواهند با آتش سوزی و خرابکاری فاجعه ببار آورند، آنان را به وظیفه شرعی و انسانیشان آگاه اگر اخ
ها حمله نکنند و اگر خدای گردانند و نگذارند این قبیل کارها موجب هتک حرمت ملت اشود و به سفارتخانه

ع کرده با تمام نیرو و قدرت از خود دفاع نخواسته ارتش باز به میدان آمد واجب است آنانرا با شدیدترین نحو دف
کنم در صورت جلوگیری از تجاوز ارتش و پیوست آنان به ملت و نمایند.. این جانب به امرای ارتش اعالم می

 دولت قانونی ملی اسالمی ما آنان را از ملت و ملت را از آنان میدانیی مانند برادران با آنان رفتار مینمائیم. 
 .پیروزی مردم دالور ایران را خواستارم از خداوند متعال

 روح اهلل الموسوی الخمینی  ,والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته 
 -۳۱کیهان بهمن -

  :مهندس بازرگان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت ۲۲
ی از وجا دارد از کلبه افسران و سربازان نیز تشکر کنم چه آنها که قبال اعالم همبستگی به جنبش ملی و پیر

رهبری عالیقدر انقالب کرده و به صفوف ملت پیوسته بودند و سهم بسزائی در این پیروزی داشتند و چه کسانی 
که با توجه به حقانیت انقالب ملی و اطاعت از اعالمیه شورای عالی ارتش دست از تعرض مردم برداشته، بواحدهای 

قدرت اعالم بیطرفی در امور سیاسی و پشتیبانی از تمام در این تصمیم امرای ارتش با کمال  ۔مربوطه برگشتند. 
های ملت کردند و تیمسار ریاست ستاد ارتش تیمسار قره باغی در مالقات حضوری، همکاری خود را با خواسته

 –دولت موقت اینجانب اظهار نمود. 
 -۳۱مطبوعات بهمن  -



 175                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

 رخداد روز

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. ا به امام تسلیم کردندگانه ارتش استعفای خود ر ۵فرماندهان نیروهای  ۲۲

 .کارکنان در بار را به کمیته امام اعالم داشت «همبستگی»علینقی اردالن وزیر در بار،  ۲۲
   -۳۱مطبوعات بهمن  -

خود را  «همبستگی»دکتر جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی اعالم کرد که اکثریت قاطع نمایندگان مجلس  ۲۲
 .یم ایران به رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خمینی ابراز داشته اندبا انقالب عظ

 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 .جوانان انقالبی حفاظت از امنیت شهرها و نهادهای تسخیر شده رژیم ضد خلقی را به عهده گرفتند ۲۲
 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 .دی شددانشگاه تهران بصورت مرکز اسلحه در آمده و در اطراف آن سنگر بن ۲۲
   -۳۱مطبوعات بهمن  -

  :ای صادر کردندهمافران قهرمان که در حرکت دلیرانه مردم نقش مهمی ایفا نمودند، با سقوط رژیم اعالمیه ۲۲

اکنون که ملت ایران در آستانه پیروزی قرار گرفته است ما پرسنل فرماندهی آموزشهای نیروی هوانی ضمن تشکر 
ها و اورژانس تهران که ما را در نبرد با مزدوران گارد یاری های چریکی، بیمارستانانفراوان از مردم تهران و سازم

های دلیرانه خود باعث عقب نشینی و درهم شکستگی این مزدوران شدند، بار نمودند و با شجاعت و فداکاری
عیم عالیقدر امام دیگر اعالم میداریم که تا آخرین قطره خون خود در خدمت انقالب عظیم ایران به رهبری ز

 خمینی باشیم. 

   -۳۱مطبوعات بهمن  - - های هوائیهمافران فرماندهی آموزش

  :داریمپیام آیت اهلل شریعت ۲۲

ای مقابله کنند و آنرا منکوب کنند، ارتش را حفظ نموده از آتش و از مردم میخواهیم هوشیارانه با هر توطئه 
 .جلوگیری نمایند سوزی و تخریب و غارت افراد معلوم الحال

   -۳۱مطبوعات بهمن  -

پیام آیت اهلل شیرازی در پی سقوط رژیم صادر گردید، در این پیام ضمن ستایش از ارتش که به صفوف ملت  ۲۲
پیوسته است از دیگر افراد ارتشی نیز خواسته شده است که از روش برادران خود پیروی کنند و نظرات رهبران 

   -۳۱مطبوعات بهمن  -. گذارندمذهبی را به مورد اجرا 

. وحدت و استقامت انقالبی باید رهنمون ما باشد :به مناسبت سقوط رژیم «سازمان مجاهدین خلق ایران«پیام  ۲۲
 -۳۱اطالعات بهمن  –

 .هدف نابودی نظام استبدادی مردم را یکصدا کرد :کتر سنجابی در پیام خود خاطر نشان ساختد ۲۲
 -۳۱مطبوعات بهمن  -

 «:های فدائی خلق ایرانسازمان چریک»پیام  ۲۲

 -۳۱اطالعات بهمن  –. این بزرگترین و قطعی ترین پیروزی خلق قهرمان ماست

 .با انتشار پیامی سقوط رژیم را تبریک گفت «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» ۲۲
 -۳۱اطالعات بهمن  –

 -۳۱اطالعات بهمن  – .سقوط سلطنت را تهنیت گفت «سازمان طوفان ۲۲

 .بهمن را ارج نهاد ۲۲ای پیروزی خارج از کشور با صدور بیانیه «سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی» ۲۲
 -بنقل از بیانیه-

یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین، با ارسال پیامی برای امام، سقوط رژیم را تبریک  
   -۳۱مطبوعات بهمن  -. گفت

 .ها را تحویل ستاد نخست وزیری بدهندکمینه تبلیغات دفتر امام از مردم خواست تا سالح ۲۲
   -۳۱مطبوعات بهمن  -
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   -۳۱مطبوعات بهمن  -. صدا و سیمای انقالب مشغول بکار گردیدند ۲۲

   -۳۱مطبوعات بهمن  -  قطب زاده سر پرست رادیو و تلویزیون شد ۲۲

خورد و مردم، رهائی از بند و سقوط دیکتاتوری را جشن ها به چشم میشعف زائد الوصفی در خیابان شور و ۲۲

 گرفته اند. 

 :خرین پیام امام صادر گردید آ ۲۲

ملت مسلمان و قهرمان و مبارز ایران، در این لحظه حساس که به لطف خداوند مبارزات قهرمانانه شما سندهای 

 های خود را آشکار میسازد الزمشکند و انقالب اسالمی شما شکوفهی پس از دیگری میاستبداد و استعمار را یک

 میدانم ضمن ابراز تشکر و قدردانی از یک یک شما خواهران و برادران، چند نکته را یادآوری نمایم. 

ت چیز الزم اس شما در جریان مبارزات گذشته رشد اسالمی و انقالبی خود را آشکار کرده اید و اکنون بیش از هر

که این رشد را به جهانیان نشان دهید تا جهانیان بدانند مردم مسلمان ایران میتوانند بدون قیمومت این و آن، 

خواهم که اوال مانع آشوب و هرج و مرج بشوید و نگذارید که راه سعادت خود را انتخاب نمایند و آنرا از شما می

ت، آتش سوزی و مجازات متهمان و از بین بردن آثار علمی و فنی و آشوبگران و مغرضین عملیاتی از قبیل غار

 .صنعتی و هنری و اتالف اموال عمومی و خصوصی دست بزنند

دشمن برای خراب کردن چهره نهضت از طریق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در میان توده مسلمان دست به  

 لمداد تمایدچنین کارها میزند تا نهضت ما را وحشیانه و ارتجاعی ق

کنم که هر کس دست به چنین عملیاتی بزند از جامعه انقالبی مطرود و در پیشگاه خداوند من اکیدا اعالم می

توجه داشته باشید که انقالب ما از نظر پیروزی بر دشمن هنوز به پایان نرسیده است. دشمن  امسئول است. ثانی

در کمین ماست و تنها هوشیاری و انضباط انقالبی و اطاعت از ها از انواع وسائل ودسائس بهره مند است و توطئه

 سازد. ها را نقش برآب میهای رهبری و دولت موقت اسالمی است که این توطئهفرمان

گیرند هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید، افرادی از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار می لثاثا

ت به اسیران محبت و مهربانی کنید و البته دولت اسالمی به موقع آنها را به محاکمه همچنانکه سنت اسالمی اس

 و عدالت را در مورد آنها اجرا خواهد کرد. 

از همه شما خواهران و برادران عزیزم میخواهم که با دولت موقت انقالبی اسالمی که وارث یک سلسله خرابیهای 

به حول قوة الهی هرچه زودتر با همکاری یکدیگر ایران اسالمی آباد  دولتهای فاسد گذشته است همکاری کنید تا

 و آزاد مورد غبطه جهانیان. بسازید. 

   -۳۱کیهان بهمن -  و والسالم علیکم و رحمة اهلل روح اهلل الموسوی الخمینی

ا رویدادهای ایران رمنابع نزدیک به شاه فراری در مراکش گفتند که وی در یک حالت انتظار رنج آور در حالیکه  ۲۲

 -۳۱مطبوعات بهمن  -. کند بسر میبرداز محل اقامت خود تعقیب می
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 آمریکا و انقالب

برای هرچه بیشتر و بهتر مشخص گردیدن مواضع حاکمیت امریکا و دست اندرکاران آن در فراترهای مختلف حرکت انقالب، 

و در کنار هم بترتیب تاریخی جای داده شده اند تا در حد خود،  ی استراتژیک هر فراز، استخراج گردیده« دهاو ک« »اخبار»

 امکان الزم را برای یک بررسی صحیح و واقع بینانه و مستدل تاریخی فراهم آورند. 

بنا به علل یاد شده در مقدمه کتاب، به هنگام روی کار آمدن کارتر و انتهای « امریکا و انقالب»ه مبدأ تاریخی اخبار مجموع

 .زمان سقوط رژیم وابسته پهلوی استآن نیز 

با آنکه قبال نیز اشاره رفت، جای توضیح مجدد است که تعقیب و پیگیری مواضع و خط امریکا، بهیچ شکل در حکم قائل شدن 

بهای بیش از اندازه الزم برای این پدیده به عنوان دشمن اصلی و عمده ترین نیروی ضد انقالب نبوده است، بلکه مبنای توفیق 

های طبیعی، تأکید رهبری بر های مذهبی، قانونمندیدر سقوط رژیم وابسته شاه، حرکت عمومی مردم مسلمان ایران، انگیزه

 های محروم بوده است. های تودهها و جانبازیسقوط شاه و سلطنت، کینه ضد رژیم و ایثارها و شهادت

 «گویدشاه از امریکا می»

های کوچک از موارد متعدد در این زمینه اند، همسوئی و ان، در جمالت ذیل که تنها نمونهشاه عامل اصلی امپریالیسم در ایر

  :به عنوان قدرت مسلطه و غارتگر حاکم بر ایران، به صراحت بیابان میدارد «امپریالیسم آمریکا«وحدت خود را با 

 مپریالیستی قدیم را زنده کرده.... سیستم استثمار ا «کشورهای متحده امریکا»برخی از افراطیون مدعی هستند که »

ای میگویند منظور امریکا از اعزام مأمورین و کمک به کشورهای دیگر، تنها استقرار پایگاههای نظامی و استثمار اقتصادی دسته

 مردم است. 

د د. زیرا در هر مورها در ایران بدست آمده عکس نضیه را نشان میدهباید با کمال صداقت بگویم تجاربی که از شیوه امریکائی

 طالب بوده ایم که رفتار آنها با ما بر اساس تساوی و احترام متقابل باشد، و آنها نیز همین طرز سلوک را داشته اند. 

  .«های سابق هیچگاه در اندیشه تصرف کشور و تسلط بر ملت ما نبوده استکشور آمریکا بر خالف امپراطوری

  295وی، صفحه مأموریت برای وطنم، محمد رضا پهل

  :شاه در مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیون سراسری آلمان 

کند... ما تا امروز در تاریخ مناسبات خود با امریکا با مقاصد نادرستی از امریکا مینهای استعماری و امپریالیستی را دنبال نمی

 جانب امریکا روبرو نبودیم. 

ه از آنها آگاهند اما بطور کلی سیاست امریکا در جهت سیاست مستقل ملی ایران شاید امریکا گاه دچار اشتباهاتی شده که هم

 . .«است

  1359شهریور  21روزنامه رستاخیر

 روی کار آمدن کارتر 

 کارتر با پیروزی در انتخابات، به عنوان رئیس جمهوری امریکا برگزیده شد. 

 - 55آبان  12 -

 گفت.رتر را به وی تبریک شاه طی ارسال پیامی، آغاز ریاست جمهوری کا

 - 55ول بهمن ا-
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 کند. اعالم شد که کارتر شخصا قراردادهای فروش اسلحة امریکا را بررسی می

 - 55رستاخیز بهمن -

  :یزیون فرانسهشاه در میز گرد تلو

 کنم با آمدن کارتر تغییری برای ما بوجود آید. فکر نمی

 - 55رستاخیز بهمن -

 :نمایدنوان میکارتر در پیامش به شاه ع

های هدفهای مشترک خودمان در راه تأمین صلح، نظم و ثبات جهانی با یکدیگر اطمینان دارم که خواهیم توانست در زمینه 

 م.تشریک مساعی به عمل آوری

ت نزدیک و ها میان دو دوسای از موارد راه مواجهه ما با این مسائل طبعا متفاوت باشد ولی این اختالفاحتمال دارد در پاره 

 نگرند. قابل اعتمادی است که با روح تفاهم متقابل به آن می

 - 55بهمن  21 -

  :سایروس ون وزیر خارجه آمریکا در تهران

 امریکا و ایران اختالف نظر اساسی و استراتژیکی ندارند. 

 - 51اردیبهشت  23-

 :مدن کارتردر ابتدای روی کار آ «بیزنس و یک«شاه در مصاحبه با مجله امریکائی 

 آید که میتوانیم با حکومت کارتر همکاری داشته باشیمما در کنگره آمریکا دوستان زیادی داریم و چنین بر می 

اگر مقامات دولت جدید امریکا با تهدید به قطع فروش اسلحه سعی کنند روی کشورهای اوپک اعمال نفوذ  :. از شاه سؤال شد

 کنند واکنش شما چه خواهد بود؟ 

 :ه در پاسخ این سؤال گفتشا 

آنها آزادند که اسلحه خود را به هر که مایلند بفروشند هانطور که من نیز در مورد فروش نفت خود آزادم همچنین بیاد داشته  

میلیارد دالری باشد که در آنصورت شما آنرا از دست خواهید  ۷3تواند هر سال برای کاالهای شما یک بازار باشید که ایران می

 د. دا

 –روزنامه رستاخیز  1395دی  19-

 :هلمز رئیس سابق سازمان سیا و سفیر آمریکا در ایران قبل از سولیوان، به هنگام اتمام مأموریت خود در ایران  یچاردر

رئیس جمهوری به مورد اجرا گذاشته شده و همچنان  ۷های نظامی با ایران ادامه یک سیاست کلی است که از طرف همکاری 

 مییابد.  ادامه

ها و مقاصد ایران منطبق است ایران مسئولیت تأمین امنیت خود را کامال خودش به عهده گرفته است و این کار نه فقط باهدف

ت ای مسئولینیز که در آن امریکا اعالم کرد که انتظار دارد کشورهای عمده هرناحیه« اعالمیه گوام «های بلکه با مقاصد و هدف
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را در مناطق خود، خودشان به عهده گیرند و امریکا برای رسیدن به این منظور با آنها همکاری خواهد نمود،  دفاع و تأمین ثبات

 کامال سازگار و منطبق میباشد. 

  – 55آذر  21اطالعات  -

 

 آغاز مأموریت ویلیام سولیوان در ایران 

 سولیوان به عنوان سفیر جدید امریکا در ایران تعیین شد. 

 - 56 فروردین 21-

  :سولیوان قبل از ورود به ایران، دیداری توضیحی تشریحی با سایروس ونس وزیر خارجه وقت امریکا داشته است

ای در نخستین مالقات با ونس از وی پرسیدم که دلیل انتخاب من برای پست سفارت در کشوری که هیچگونه تجربه و سابقه»

سولیوان به این سمت این بوده است که برای  -علت انتخاب من  :پاسخ گفت در باره آن ندارم چه بوده است. وزیر خارجه در

پست سفارت ایران در جستجوی دیپلماتی بوده اند که در کشورهائیکه با حکومتهای متمرکز و استبدادی اداره میشوند تجربه 

 .«کافی داشته و بتواند با یک زمامدار مقتدر و خودکامه کار کند

 - 12سولیوان صفحه مأموریت در ایران، -

سولیوان سفیر جدید امریکا در ایران طبق یک رسم معمول قبل از آمدن خود به محل تازه مأموریت، به مالقات با کارتر 

  :فراخوانده میشود

 کارتر در آغاز صحبت خود بر اهمیت استراتژیک ایران برای ایاالت متحده آمریکا و متحدین دیگر غربی ما تاکید کرد. او سپس»

 .ایران به عنوان یک دوست نزدیک و یک متحد قابل اعتماد برای امریکا یاد کرد و به گرمی از او پشتیبانی نمود هاز شا

کارتر همچنین اهمیت ایران را به عنوان یک عامل ثبات برای امنیت منطقه حساس خلیج فارس مورد تاکید مجدد قرار داد و  

 .«مورد عالقه بین ایران و امریکا را متذکر شد در خاتمه موضوع قیمت نفت و سایر مسائل

 -14مأموریت در ایران، سولیوان صفحة -

های اطالعاتی ما با ایران بخصوص با امکاناتی که برای نصب دستگاههای خبرگیری از شوروی، کارتر تاکید کرد که همکاری»

 در اختیار امریکا قرار داده شده بسیار مهم و با ارزش است. 

وری افزود که البته در زمینه حقوق بشر مسائلی وجود دارد و از من خواست که ضمن مالقاتهای خود با شاه ایران رئیس جمه

 .«سعی کنم وی را قانع نمایم که سیاست کلی حکومت خود را در این زمینه تعدیل کند

 -16مأموریت در ایران، سولیوان صفحه -

  :شروع کار رسمی سولیوان در تهران 

 سفیر جدید امریکا به تهران آمد و کار خود را آغاز کرد. سولیوان 

 -56خرداد  18-
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 حقوق بشر 

 :گرددای عام، آشکارا مطرح میدکترین حقوق بشر کارتر، به عنوان توصیه

عات اها باید بدالیل اخالقی و انسانی حقوق بشر را بیشتر مردولت ما صادقانه معتقد بود که زمان آن فرا رسیده که همه دولت»

دانستیم چنانچه متحد اصلی مان در منطقه از نظر افکار عمومی آمریکا علنا به عنوان پایمال کننده حقوق بشر کنند... ما می

 .«تلقی شود، پیوندهای ما با ایران لطمه خواهد دید

 -6اطرات برژینسکی صفحه خ-

در آغاز مطرح شدن تر عمومی حقوق بشر، از خود  ها در تعارض است،رژیم شاه که ماهیت با دادن کمترین امتیاز به توده

واکنش تاریخی نشان میدهد، اگر چه، واکنش بطور طبیعی پایدار نبوده و بسرعت به نفع انطباق با خواست امپریالیستها خنثی 

 شود؛ می

 :شاه در مصاحبه با رادیو فرانسه 

 سوق دهد، دیگر نام آن حقوق بشر نیست. اگر قرار باشد دفاع از حقوق بشر ما را به سوی شکستن و تبعیت  

 - 56خرداد  29-

  :پیام شاه به مناسبت سالروز مشروطیت

 اشد. تواند بنمی «یک کاالی وارداتی»دموکراسی فقط با مفهومی که در ایران دارد میتواند ثمربخش باشد. برای ما دموکراسی 

 - 56مرداد  19 -

  :شاه در مصاحبه با روزنامه کیهان

 شدند. «ها حقوق انسان»و مدافع  «آزادی خواه»یک باره لیبرال و « مارگراناستع»

 - ۳۳شهریور  ۲3 -

 تسلیحات

شاه به عنوان یکی از خریداران عمده تسلیحات از امریکا، کماکان درصدد خریدهای هنگفت نظامی از آن کشور بوده و انتظار  

 بارهای نظامیش را پرتر کنند.ها نیز به سان اسالف پیشین خود، اندارد که دموکرات

میسیون نظامی ما در ایران تحت شرایطی شروع بکار کرده بود که سیاست کلی امریکا برمبنای فروش نامحدود اسلحه و »

 ار بود و هیشت نظامی ما در ایران هم بیشتر نقش مأمور خرید اسلحه برای ایران را بازی میکرد.. ستوتجهیزات نظامی به ایران ا

اربر این منوال بود که مقامات ایرانی صورت سفارشات تسلیحاتی خود را با مشورت مستشاران امریکائی تنظیم میکردند روش ک 

و هیئت نظامی امریکا ترتیب خرید و تحویل این سالحها را میداد. پرداخت پول این سالحها هم با درآمد روزافزون نفت ایران، 

 «ای به شمارنمی آمد. مسئله

 - 31در ایران، مسولیوان صفحه مأموریت -

ها کامال سخی و گشاده دست باشد و در لیست سفارشات نظامی ایران هم گفت که میخواهد در معامله با ایرانی -کارتر -او»

 مورد خاصی که منعی برای فروش آن وجود داشته باشد ندیده است. 
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در نیروی هوائی مورد استفاده قرار گرفته اشاره کرد و فروش  او مخصوصا به تقاضای ایران برای خرید هواپیمای آواکس که تازه

 آنرا به ایران مورد تائید قرار داد..

وی گفت که در فروش نیروگاههای اتمی به ایران به شرط آنکه ایران مقررات حفاظتی بین المللی را رعایت کند و سوخت  …

 «بیند. مصرف شده را به امریکا باز پس دهد مانعی نمی

 - 15وریت در ایران، سولیوان صفحه مأم-

 هواپیمای آواکس به ایران موافقت کرد.  ۳کارتر با فروش 

  - 56اردیبهشت  6-

  :کارتر در حمایت از تحویل هواپیماهای آواکس به ایران گفت

 ت کرده است. های دیپلماتیکی ما چه بطور علنی و چه بطور خصوصی حمایاین کشور ایران به آنها احتیاج دارد و از کوشش

 - 56شهریور  16-

ها بدست شوروی اعالم خطر سناتور آمریکائی با فروش آواکس به ایران مخالفت کردند، این عده در مورد افتادن آواکس ۲3

 کردند. 

 -56مهر  11-

  :نلسون راکفلر معاون سابق رئیس جمهور آمریکا

 کمک به ایران، کمک به آمریکاست. 

  -56مهر  25-

ظرهای قدیمی در مورد فروش تجهیزات نظامی به ایران، نه فقط حل نشده بلکه تشدید گردیده بود. در وزارت دفاع اختالف ن»

دانستند و تقویت نیروی نظامی ایران را در حکم آمریکا عده ای، هم بخاطر اینکه ایران را یک متحد وفادار برای امریکا می

های سازنده موجب کاهش م به جهت اینکه افزایش حجم سفارشات به کارخانهکردند و هتقویت نیروی دفاعی امریکا تلقی می

شد از قبول سفارشات ایران و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به این کشور طرفداری قیمت سفارشات نیروهای مسلح امریکا می

از این سالحها و خطر حضور دائمی  ای هم نگران عدم توانائی نیروهای مسلح ایران در جذب و بهره برداریکردند ولی عدهمی

 عده زیادی از امریکائیان در ایران بودند. 

در وزارت خارجه آمریکا هم قسمت هائی که در ارتباط با مسائل منطقه بودند با توجه به روابط محکم گذشته ایران و امریکا و 

 در خلیج فارس و آسیای جنوب غربی تبدیل بر مبنای دکترین نیکون که میخواست ایران را به یک قدرت دفاعی جانشین غرب

 کردند و شاه را یک متحد قابل اطمینان و قابل اتکاء برای امریکا میدانستند. کند از تقویت نظامی ایران پشتیبانی می

  .«اما قسمت حقوق بشر در وزارت خارجه همچنان مخالف اصلی فروش اسلحه به ایران بودند

 - 116صفحه مأموریت در ایران، مسولیوان -

 بر اثر برخی مخالفتهای درونی هیئت حاکمه آمریکا، کارتر بطور موقت طرح فروش آواکس به ایران را پس گرفت. 

 در پی تصمیم کارتر جهت پس گرفتن موقت طرح فروش آواکس، ایران پیشنهاد خرید آواکس از امریکا را پس گرفت. 
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عضاء کنگره آمریکا صورت گرفته بود، ونس وزیر خارجه آمریکا، تأخیر در بدنبال تصمیم موقت کارتر که زیر فشار برخی از ا

 فروش آواکس به ایران را یک اشتباه خطرناک خواند. 

 :روزنامه رستاخیز 

 برخی سناتورهای امریکائی میترستد فروش آواکس موجب شود که اسرار آن بدست شوروی بیفتد. 

  -56مرداد  9 -

 :گذاردسیاسی در این مقطع، بر محور نظامی نیز اثر می حقوق بشر مجزا از برخوردهای

با پرزیدنت کارتر قبل از عزیمت به  -سولیوان -آواکس از طرف شاه، در نخستین مالقات من  -موضوع سفارش این هواپیما 

ود این چند ماه بعد ایران مطرح شده و رئیس جمهوری موافقت خود را با فروش این هواپیماها به ایران ابراز داشته بود. با وج

با کمال تعجب اطالع یافتم که رئیس جمهوری نتوانسته است نظر خود را به مقامات دولتی در واشنگتن بقبوالند و موضوع 

فروش هواپیمای آواکس به ایران با مشکالتی روبرو شده است...... طرفداران حقوق بشر که در جریان مبارزات انتخاباتی کارتر 

د و چند تن از پر حرارت ترین آنها در وزارت امور خارجه مشغول کار شده بودند موضوع فروش هواپیماهای در کنار او بودن

 د.آواکس را برای طرح مسئله نقض حقوق بشر در ایران مورد استفاده قرار دادن

استفاده از این هواپیماها را  ...... نیروی هوائی امریکا هم با نظر طرفداران حقوق بشر مخالف بود. نیروی هوائی امریکا نه فقط

برای پوشش دفاعی ایران مفید و اقتصادی میدانست بلکه انجام این معامله را برای نیروی هوانی امریکا مفید هم تشخیص داده 

 د.بو

ده رهای مربوطه کنگره استفاده کهای ارتباطی خود با کمیته..... طرفداران حقوق بشر علیرغم تصمیم رئیس جمهوری از کانال

 د.ها به ایران از طریق کنگره برآمدنو درصدد جلوگیری از فروش آواکس

ها مجلس نمایندگان، فروش هواپیماهای آواکس را به ایران تصویب کرد ولی این پیشنهاد در سنا رد ...... در پایان این بحث

خرید هواپیماهای آواکس را لغو کند و به  شد. شاه که از این جریان بسیار خشمگین بود به ژنرال طوفانیان دستور داد سفارش

  .«مقامات امریکائی اطالع دهد که برای تأمین تجهیزات دفاع هوایی ایران به منابع دیگر مراجعه خواهد کرد

 -84تا  82مأموریت در ایران، سولیوان، صفحات  -

  :مالقات سولیوان با شاه در ایران در خصوص آواکس ها

ا به عنوان آخرین تصمیم در آمریک-ها قبل از تحویل به ایران داده میشود ه تغییراتی که در آواکسشاه بطور کلی قانع شد ک»

کاهد ولی جوی که در این معامله پیش آمده و حاکی از نوعی عدم اعتماد از طرف از کارآئی آن برای رفع نیاز ایران نمی

  .«امریکائیها به ایران بود برای او قابل هضم نبود

 -84ت در ایران، سولیوان صفحهمأموری-

 . :شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی در امریکا

  .«کندکنگره آمریکا هدف ما را درک نمی»

 کنگره آمریکا با خودداری از وتر کردن فروش آواکس به ایران، بدولت کارتر اجازه فروش داد.  

 -56مهر  16-
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 :ارائه نمود، عنوان گردیده استدر اسنادی که وزارت خارجه امریکا به روزنامه رستاخیز 

 .اندازدمحدودیت فروش اسلحة امریکا به ایران، امنیت منطقه را به خطر می»

ای که طی سالهای متوالی با امریکا داشته، چنین نتیجه این استاد ضمن تشریح موقعیت حساسی ایران و روابط بسیار حسنه 

 «د.روبه شمار می «طرف دیگر«در واقع نیرومندی نماید که نیرومندی هریک از ایندو کشور، گیری می

 - 56اسفند  9-

 نفت

فشردند و این در حالی بود که در این مقطع برخی از کشورهای عضراو پک به رهبری ایران، بر افزایش قیمت نفت پای می

 نمود. کارتر در نخستین مصاحبه خود پس از آغاز ریاست جمهوری، بطور صریح بر تثبیت بهای نفت تأکید 

گذرانید، مسئله افزایش قیمت نفت به عنوان هنگامیکه اقتصاد آمریکا یک دوران بحرانی و تورمی را می ۷9۱۱در تابستان سال »

 یکی از عوامل این تورم مورد بحث قرار گرفته بود. 

ر جهت روش شاه در برابایران یکی از صادر کنندگان عمده تفت و شاه یکی از پیشگامان افزایش قیمت نفت بود و به همین 

 افزایش مجدد قیمت نفت که قرار بود در اوپک مطرح شود موضوع بحث حادی شده بود.. 

..... محافل اقتصادی آمریکا حکومت کارتری را تحت فشار قرار داده بودند تا از دوستان امریکا در اوپک بخواهد از افزایش مجدد 

 د.قیمت نفت جلوگیری به عمل آورن

که دعوت کارتر را برای مسافرت به واشنگتن در ماه نوامبر پذیرفته بود و میل داشت از این فرصت برای حل کلیه ..... شاه 

  «ت.دانسمسائل مورد عالقه خود با حکومت جدید امریکا استفاده کند، بروز یک بحران جدید نفتی را در آن موقع مناسب نمی

 - 86تا  84مأموریت در ایران، سولیوان صفحات -

 سفرشاه به آمریکا

سولیوان، قبل از مسافرت شاه به آمریکا، طی دیداری با وی در تهران، محورهای مورد بحث در مذاکرات شاه با کارتر در واشنگتن 

 . :ردندگگذارد، که بطور طبیعی، مسئله حقوق بشر، نفت و مبادالت نظامی مهمترین محورهای مذاکرات محسوب میرا در میان می

ان خاطرنشان کردم که احتماال در مذاکرات واشنگتن، امکان کمک و همکاری شاه برای حل اختالفات اعراب و اسرائیل در پای»

 .و استفاده از نفوذ وی بین رهبران کشورهای عرب مطرح خواهد شد

ئله تواند در حل این مسیشاه از این موضوع استقبال کرد و گفت با روابط نزدیکی که با بعضی از رهبران عرب و اسرائیل دارد م 

نقش مؤثری بعهده بگیرد. شاه افزود که نظراتش در این زمینه کامال با واشنگتن نزدیک است و برای مشارکت در تالشهای آینده 

 حکومت کارتر برای حل اختالفات اعراب و اسرائیل کامال آمادگی دارد. 

ای دارد و کمک پادشاه اردن، روابط نزدیک و صمیمانهشاه همچنین گفت که با سادات رئیس جمهور مصر و ملک حسین 

  .«اقتصادی هنگفتی در اختیار سادات قرار داده است

 - 89مأموریت در ایران، مولیوان صفحه -

های خود را از سیاست امریکا بیان کرد. او گفت که در درجه اول میخواهد اطمینان حاصل کند که ..... شاه نظرات و نگرانی»
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منبع قابل اتکاء برای تأمین تجهیزات نظامی نیروهای مسلح ایران و وسائل یدکی این سالحها میباشد و این موضوع  امریکا یک

 که بنظر او بیشتر یک امر مالی و تجاری است نباید با مالحظات سیاسی آمیخته شود. 

  .«دهیزات نیروگاههای اتمی به ایران بودومین موضوع مورد عالقه او جلب موافقت دولت امریکا با صدور تکنولوژی اتمی و تج

 - 89مأموریت در ایران، سولیوان صفحه  -

..... خوشحالی ما در باره مسافرت شاه زیاد طول نکشید زیرا در اولین مالقات هائی که با مقامات وزارت خارجه داشتم اطالع »

شاه برای اجتماع در واشنگتن در جریان مسافرت  ای از طرف گروههای مخالفیافتم که در سراسر آمریکا فعالیتهای گسترده

حاکی از این بود که تظاهرات بزرگی علیه رژیم شاه در واشنگتن  (اف بی آی)های پلیس فدرال آمریکا وی آغاز شده و گزارش

  .«تدارک دیده میشود

  ۔91مأموریت در ایران، سولیوان صفحه  -

خارجه امریکا، به مقامات ایرانی در مورد تظاهرات ضدشاه در امریکا بیدار باش در آستانه ورود شاه به امریکا، سخنگوی وزارت 

 .داد

  .وندشناخته میش «آنارشیستها» فشاهنشاه به عنوان مظهر امنیت و ثبات منطقه، بزرگترین مانع برای اهدا« :این سخنگو گفت 

 - 59آبان  19-. 

 هستند. « ندروهای فلسطینیت»برخی از تظاهرکنندگان ضد ایرانی در آمریکا،  :شاه

  -56آبان  17-

 شاه به آمریکا رفت. 

 - 56آبان  23-

شاه قبل از ضیافت رسمی شام که قرار بود در کاخ سفید به افتخار وی بر پا شود یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و با »

  «.نس ماه دسامبر او پک اعالم داشتموقع شناسی تصمیم خود را در باره مخالفت با هر گونه افزایش قیمت نفت در کنفرا

 - 93مأموریت در ایران، سولیوان صفحه -

 شاه و کارتر در نخستین دور مذاکرات خود، پیرامون مسائل منطقه، نفت، خرید اسلحه و داخلی ایران تبادل نظر نمودند. 

 - 56آبان  24 –

 ظامی حاصل شد. توافق شاهنشاه و کارتر درباره نفت و تسلیحات ن :مطبوعات ایران »

 و عدم افزایش آن اعالم کرد.  «تثبیت قیمت نفت«ایران موافقت خود را با 

 - 56آبان  25 -

  :کارتر پس از اولین دور مذاکرات

 .خواهان ایران نیرومند تحت رهبری شاه هستم
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 . امریکا نیازهای نظامی ایران را تأمین میسازد. 

 - 56آبان  25 -

 سفر کارتر به ایران

ای هم در روابط فیمابین پیش نیامده به اینکه رهبران دو کشور بتازگی با هم مالقات کرده بودند و مسئله خاص و تازه نظر 

بود، برنامه خاصی برای مذاکرات تنظیم نشد با وجود این چون پرزیدنت کارتر عالقه زیادی به حل اختالفات اعراب و اسرائیل 

گتن هم به این موضوع اشاره شده بود، شاه تصمیم گرفت از حداکثر امکانات خود در نشان میداد و در جریان مذاکرات واشن

 .این زمینه استفاده کند

ملک حسین پادشاه اردن در جریان برنامه مسافرت رئیس جمهوری امریکا به ایران قرار گرفت و بطور خصوصی از طرف شاه  

 د.ز ایران دیداری با وی داشته باشبه ایران دعوت شد تا در جریان بازدید پرزیدنت کارتر ا

...... شاه که همواره با احترام و تحسین زیادی از سادات یاد میکرد و با ملک حسین دوستی نزدیک داشت سعی میکرد در این 

 د.ای ایفا کنمیان نقش مؤثر و سازنده

  .«ده کشور از نتایج آن اظهار رضایت کردن..... گفتگوهای تهران در محیط اعتماد و تفاهم کامل برگزار گردید و رهبران هر س

 - 95مأموریت در ایران، سولیوان صفحه -

 در تهران نشان میدهم که تا چه حد به روابط ایران و امریکا اهمیت میدهم.  :کارتر

 - 56آذر  25-

 کارتر به همراهی، ونس، برژینسکی و آلفرد اترتون وارد تهران شد. 

 - 56دی  9-

 شاه، کارتر و ملک حسین در تهران انجام یافت. مالقات سه جانبه 

 - 56دی  11-

 ایران، امریکا و اردن در حل مسائل خاورمیانه تفاهم دارند.  :شاه پس از خروج کارتر از تهران 

 - 56دی  11 -

 کنم که در مذاکرات صلح خاورمیانه سودمند باشم. شخصا سعی می :«باربارا والترز«شاه در مصاحبه با 

 - 56ی د 13-

 انطباق رژیم با سیاست حقوق بشر پس از مالقات با کارتر 

 :شاه در پیام خود به مناسبت روز حقوق بشر

 انجام داده..  «حقوق بشر»خود را در اجرای اعالمیه «سهم»ایران  

  -56 آذر 19-



 186                                                                                                                                        ر: رفرم... تا انقالبدو سال آخ
 

 

 های فردی به مردم بدهیم. تصمیم گرفته ایم در ایران هرچه بیشتر آزادی :شاه

 - 56اسفند 27-

 گرفت.در تهران انجام  «حقوق بشر»با پیام شاه مراسم دهمین سالگرد تشکیل کنفرانس بین المللی 

 شاه: مایلم حداکثر آزادی بیان در کشور بایشد نه اغتشاش.

 -57اردیبهشت  4-

 شاه در مصاحبه با مجله آلمانی اشترن:

 شار کارتر تاثیر گرفته؟سوال خبرنگار: آیا سیاست گسترش آزادیهای سیاسی در ایران از ف

 «شود.مساله حقوق بشر هر روز مهمتر می»ام پیشرفت ما متاثر از این حقیقت است که «. مستقیما»شاه: نه 

 -57شهریور  9-

 هوشنگ انصاری هماهنگ کننده جناح سازنده حزب رستاخیز:

 بازتر شدن فضای سیاسی ایران به امر شاهنشاه بود.

 ا ادامه خواهیم داد.شاه: سیاست حداکثر آزادی ر

 -56اسفند  8-

 شاه: 

 تصمیم گرفته ایم در ایران هر چه بیشتر آزادیهای فردی به مردم بدهیم.

 -56اسفند  27-

 هویدا:

 در ایران محدودتی برای آزادیهای با ارزش نیست.

 کنی معاون دبیر کل حزب رستاخیز:

 ن در پرتو اصول انقالب است.دموکراسی واقعی آزاد زیستن، آزاد اندیشیدن، آزاد سخن گفت

   -565اسفند  28-

 هوشنگ انصاری هماهنگ کننده جناح سازنده حزب رستاخیز:

 ها و راه رسیدن به اهداف انقالب را هموار سازند.ها بنویسند و زبانها بگویند تا برخورد اندیشهباید قلم

 اردشیر زاهدی سفیر ایران در امریکا:

 حقوق بشر را رعایت نکرده است.  هیچ کشوری مانند ایران اصول
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 آغاز تظاهرات عمومی ضد رژیم در شهرها

 با توجه به رنگ مذهبی تظاهراتی که بر ضد رژیم بر پا میشد، بسیاری از ناظران سیاسی آنرا خطری جدی برای رژیم تلقی  ».....

ود ناظران خارجی این تشنجات را برای نمی کردند و حتی تا اواخر بهار که تظاهرات مخالفت آمیز وسعت بیشتری یافته ب

ای که در حال دگرگونی از یک جامعه سنتی و کشاورزی به یک کشور صنعتی مدرن با مظاهر تمدن غربی است امری جامعه

 طبیعی 

فت گرهای حاصله از فساد و دگرگونی روابط اجتماعی بهره میمی پنداشتند. به عقیده آنها مقاومت نشرهای مذهبی از نارضائی

 .دیدو بطور کلی کمتر کسی رژیم شاه را در معرض یک خطر جدی از داخل یا خارج می

در این مورد فقط به یک استثنا باید اشاره کنم و آن یک مقام اطالعاتی سفارت فرانسه بود که پیش بینی میکرد رژیم شاه در  

 د.عرض یکسال آینده سقوط خواهد کر

دانستیم و بدبینانه ترین گزارشی که در این زمینه در ماه مه از طرف قسمت سیاسی قالب نمی..... ما این حوادث را مقدمه ان- 

سفارت تهیه شد حاکی از این بود که شاه مبارزه سختی در پیش دارد و در برابر موج فزاینده مخالفت هائی که با رژیم او آغاز 

 .«خوردای به چشم نمیراه حل سریع و ساده شده طرح و برنامه مشخصی ندارد و برای مشکالت موجود رژیم هم،

 - 111و  111مأموریت در ایران، سولیوان صفحات -

 امریکا بیش از پیش متوجه موقع جغرافیائی ایران در خلیج فارس شد.  ۔کودتا -با حوادثی که در افغانستان رخ داده  :سولیوان 

 - 57اردیبهشت  23-

 ه برای همه چیز باشیم. ما باید همه چیز را مراقب و آماد :شاه

 - 57اردیبهشت  16-

 گیرد.حرکت عمومی شتاب می

ها و اجتماعات به مطبوعات و مجلس سرایت کرد و بعضی از نمایندگان مجلس که برای اولین بار صداهای مخالف از خیابان»

خوانی و عوام فریبی بهره برداری میکروفون رادیو و دوربین تلویزیون را در اختیار خود میدیدند از این فرصت برای مخالف 

 «کردند. می

 - 121مأموریت در ایران، سولیوان صفحه -

  :فرانسه  ۲شاه در مصاحبه با تلویزیون کانال 

 93نیازش به انرژی و ژاپن در  ۱3٪ای که بین ایران و اروپا وجود دارد بیش از اگرنظم ایران تغییر کند با توجه به وابستگی

 درصد، شما بدون حتی یک فشنگ خواهید مرد.  ۳3 درصد و امریکا در

 - 57مرداد  31 -

  :شاه در مصاحبه با رادیو فرانسه

 من تنها فردی هستم که قدرت و توانائی استقرار یک رژیم دموکراتیک را در ایران دارم. 

 - 57شهریور  2 -
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 نخست وزیری شریف امامی

 :یری رسیده و حرکت خود را بر مبنای دادن امتیازات رفرمیستی قرار میدهدبا سقوط دولت آموزگار، شریف امامی به نخست وز 

 سقوط دولت آموزگار و آغاز نخست وزیری شریف امامی. 

 - 57شهریور  5-

 شریف امامی در برنامه اعالم شده خویش خط رفرم و اعطاء امتیازات آبکی را به خوبی نمایان ساخت. 

 - 57شهریور  5-

 .مامی مبتنی بر دادن امتیازات زیادی به مخالفان برای آرام کردن اوضاع بودبرنامه کار شریف ا»

گفت این امتیازات بقدری وسیع و چشمگیر خواهد بود که مخالفان، همه خواستهای خود را برآورده شده  -شریف امامی-. او 

 ببیند و دیگر چیزی برای خواستن نداشته باشند. 

 - 117 مأموریت در ایران، سولیوان صفحه-

 کشتار عمومی در جمعه سیاه و اعالم حکومت نظامی. 

 - 57شهریور  17-

  :وزارت خارجه امریکا

 «نظم باید در ایران مستقر شود. «پرواضح است که 

  -57شهریور  19-

 :«شهریور  ۷۱پس از کشتار 

او را اعالم کند مفید خواهد بود.  ونس ومن برژینسکی تصدیق کردیم که اگر رئیس جمهور به شاه تلفن و لفظا حمایت ما از»

 .مکالمه رئیس جمهور و شاه روز یکشنبه دهم سپتامبر انجام گرفت

رئیس جمهور گفت که برای ابراز دوستی نسبت به شاه و نگرانی از حوادث تلفن زده است و آرزو کرد که شاه بتواند به نحو  

 .الحات موفق شوداحسن این مسائل را حل کند و در مساعی خود برای انجام اص

ها افراط کرده و های اهریمنی برای ایجاد آشوب در میان بوده است. وی تذکر داد که در اعطای آزادیشاه جواب داد که نقشه

ها علیه خود او بکار میرود، معهذا قصد مداومت و تضمین آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تظاهرات طبق اکنون این آزادی

 «مطبوعات و همچنین آزادی انتخابات در ایران را دارد. قانون، آزادی 

 - 13خاطرات برژینسکی صفحه  -

 یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا ما اعتقاد داریم دولت ایران اوضاع را میتواند تحت کنترل در آورد.  «شاپیرو»

  -57شهریور  19-
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  :هونیستیص -جاکوب جاو ینس سناتور آمریکائی جمهوریخواه 

 ای برای امنیت منافع آمریکا دارد.درست بوده است زیرا اهمیت خارق العاده«عمل دولت امریکا در حمایت از شاه ایران 

 - 57شهریور 26-

تاکتیک شاه و حکومت شریف امامی آشکارا با شکست مواجه شده بود. مخالفان نه فقط با امتیازاتی که به آنها داده میشد آرام »

کردند، نهادند و خواستها و توقعات تازه تر و انقالبی تری را مطرح میا هرقدم عقب نشینی دولت گامی جلوتر میشدند بلکه بنمی

کم کم شعارهای کلی که علیه رژیم و دولت داده میشد به شعارهای تندتر و مشخص تر تبدیل شد و دیگر اسم شاه و شعارهای 

 «همه جا بگوش میخورد.  «مرگ بر شاه«

 - ۷۲۷و ۷۲3در ایران، سولیوان صفحات مأموریت -

  :امینی در مصاحبه با لوموند

 «.رژیم را چر«لیکن « شاه را نجات داد «کنم که بتوان فکر نمی

شن نشان به شکل رو»نجات کشور از هرج و مرج، گذشتی بکند. شاه بایستی برود و خود را کنار بکشد و «شاه میبایستی برای  

 «ه است.دهد که خود را کنار کشید

  - 57شهریور  29 -

 :کارتر در یک کنفرانس مطبوعاتی

ت اس« ثبات منطقه «که نیروی بزرگ و عظیم »این طرف بسیار مهم تجاری «امریکا در هر صورت دوستی تاریخی اش را با  :

 حفظ خواهد کرد. 

 - 57مهر  19-

 خود را از وی اعالم کرد.  کارتر در پیام تبریک خود به مناسبت سالروز تولد شاه بار دیگر حمایت

 - 57آبان  4 -

 اعتصاب سراسری کارگران قهرمان نفت آغاز شد. 

 - 57آبان  8-

هرچه  «اعتصابات در مناطق نفت خیز کشور«کارتر در دیدار با ولیعهد ابراز امیدواری کرد که تظاهرات قهرآمیز مخالفان و 

 زودتر خاتمه یابد. 

 - 57آبان  9 -

 آبان و روی کارآمدن دولت نظامی 13و کشتار اوجگیری تظاهرات 

 ما امیدواریم همه درک کنند که ادامه آشوب و ویرانی به نفع هیچکس نیست.  :سایروس ون وزیر خارجه آمریکا 

 - 57آبان  12 -
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 کشتار در دانشگاه تهران و آتش سوزی گسترده در شهر، زمینه روی کار آمدن دولت نظامی. 

 - ۳۱آبان  ۷۵-

 . :های تلویزیونی امریکارشت رئیس امور مصاحبههنری پ

 در ایران اوضاع کامال وخیم است. امید است که رهبران مخالف بزودی مذاکره با حکومت را آغاز کنند. 

 - 57آبان  13-

 مالقات شاه با سولیوان پس از کشتار دانشگاه و آتش سوزی وسیع در تهران

 « :ت نظامی استشاه در پی گرفتن تائید برای اعالم دول 

ای شاه افزود که صدها ساختمان ویران شده و بسیاری از آنها هنوز در حال سوختن هستند و سپس گفت که برای او چاره»

 جز استقرار یک دولت نظامی باقی نمانده است. 

 حمایت آمریکا از این تصمیم توانم به فوریت با واشنگتن تماس گرفته و ازپرسید آیا می -بعد از این مقدمه شاه از من سولیوان 

 او اطمینان حاصل کنم؟ 

کردم قبال نظر واشنگتن را در این مورد جویا شده ام و رئیس جمهوری و من پاسخ دادم که چون پیش بینی این وضع را می

 ی برای مندولت امریکا از این اقدام پشتیبانی خواهند کرد. شاه از این موضوع خوشحال و آسوده خاطر شد و سفارش و بسک

  .«داد

  -127و  126مأموریت در ایران، سولیوان صفحات -

دسامبر با سولیوان به طرز دردناکی نمایان شد. شاه در ضمن این دیدار، بی پرده  ۲۳ضعف و بی ارادگی مستمر شاه در دیدار 

اعی او برای استقرار مجدد نظم و سؤال کرد که ایاالت متحده از او چه میخواهد و سولیوان پاسخ داد که ایاالت متحده از مس

 .کندقانون حمایت می

آنگاه شاه پرسید آیا به او توصیه میشود که از مشت آهنین استفاده کند، حتی اگر این امر به معنای خونریزی شدید باشد و  

 حتی اگر احتماال در اعاده نظم و قانون شکست بخورد؟ 

کوشد ایاالت متحده را مسئول اقدامات خود قرار دهد، وی شک ه اگر شاه میسولیوان گزارش داد که او در جواب گفته است ک

 دارد که هرگز چنان تعلیماتی از واشنگتن بگیرد. او شاه است و باید رأسا تصمیم بگیرد و مسئولیت آنرا بپذیرد. 

 شاه عاجزیم. شد، زیرا حس کردم ما از راهنمائی الزم به -برژینسکی  -این سؤال و جواب سبب ناخشنودی من 

 دسامبر در این خصوص با رئیس جمهور حرف زدم و او با من موافق بود.  ۲1در  

ای با حضور ونس، ترنر، براون و دانکن تشکیل دادم. ما ونس را مجبور کردیم که با مخابره تلگرام آنوقت در دفترم جلسه

  شدیداللحنی موافقت کند که بر اثر آن، روحیه الزم به شاه داد شود.

ای بارز در حمایت از من و غلبه بر تردید ونس مؤثر بود. آنگاه تلگرام زیر تصویب و با امضای ونس برای سولیوان براون به گونه

  :فرستاده شد

 :هم اکنون مذاکره با رئیس جمهور را خاتمه داده و مایلیم پیام زیر به شاه اعالم شود
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 مخرب است ادامه تردید برای روحیه ارتش و اعتماد سیاسی، -۷

 بدیهی است چنانچه تشکیل دولت غیر نظامی به زودی امکانپذیر باشد ترجیح داده میشود.  -۲

در صورتی که نسبت به جهت گیری اساسی چنین دولتی یا توانائی آن برای حکومت، تردید وجود داشته و یا اگر ارتش در  -۵

درنگ یک دولت نظامی مقتدر انتخاب کند که به اغتشاش، خطر شکاف برداشتن بیشتر باشد، در این حال شاه باید بدون 

 دهد.خشونت و خونریزی پایان 

 چنانچه شاه معتقد باشد که این آلترناتیو عملی نیست، آنگاه میتواند تشکیل شورای سلطنت را مد نظر قرار دهد.  

متحده ادامه دارد و پایان دادن به این تزلزل شما باید مطالب فوق را به شاه بگوئید و صراحتا اعالم کنید که حمایت ایاالت = ۴

 مداوم، ضروری، تکرار میشود، ضروری است. 

 - 36و35خاطرات برژینسکی صفحات  -

و با این توافق به پایان رسید که باید برای شاه تلگرافی دال بر حمایت مؤکد از او بفرستیم اما بدون  -**۲اتاق وضعیت-جلسه »

تواند و باید اتخاذ کند، برعهده گیرد. ضمنا به منظور تاکید بر اهمیت این تصمیماتی را که او می آنکه ایاالت متحده مسئولیت

 بود:از کاخ سفید برای سولیوان مخابره کردیم. مفاد آن به قرار زیر  -پیام، آن را با امضای من سبرژینسکی 

 :قت، مطالب زیر را به اطالع شاه برسانیداز طرف مقام عالی ریاست و با موافقت سای ونس مقرر میدارد در اسرع و

 ایاالت متحده در جریان بحران موجود بدون قید و شرط از او پشتیبانی میکند. -۷

ما نسبت به سن تشخیص شاه در خصوص اتخاذ تصمیمات خاصی که ممکن است در باره شکل و ترکیب دولت الزم باشد،  -۲ 

 اطع برای اعاده نظم و اقتدار شخص وی اذعان داریماعتقاد داریم، ضمنا به ضرورت اقدام و رهبری ق

در مورد آلترناتیو دولت ائتالفی، موضع ما این است که این امر به نظر شاه بستگی دارد. به شرط اینکه وی احساس کند چنین  

م ین است و ما از تصمیآلترناتیوی مرجح و قابل دوام میباشد، اما در این خصوص اصرار نداریم. در مورد دولت نظامی نیز نظر هم

 «کنیموی برای انتخاب هر یک از این راهها پشتیبانی کامل می

 د.یک دولت نظامی تحت رهبری شاه، بریک دولت نظامی بدون شاه ارجحیت کامل دار :در جواب سؤال شما :برای استحضار )

 .. «را برای پیشبرد آزادی و محو فساد از سر گیردزمانی که نظم و اقتدار اعاده شود، امیدواریم که او مساعی محتاطانه خود  -۵ 

 - 19و  18خاطرات برژینسکی صفحات  -. 

مستقیما با شاه مکالمه  -برژینسکی -دقیقه بعد از ظهر، با اجازه رئیس جمهور، من  ۷۷ر9ده دقیقه تا  9سوم نوامبر از ساعت 

کند. نحو تام و تمام در بحران کنونی از شما حمایت می ایاالت متحده بدون هیچ قید و شرطی به»کردم من به شاه گفتم که 

شما از حمایت کامل ما برخوردارید.... ثانیة ما از هر تصمیمی که در باره شکل یا ترکیب دولتی که در نظر دارید اتخاذ کنید 

 «م.کنیمیق نمیکنم تشوکنیم، تکرار میحمایت خواهیم کرد. ثالثا شما را به انتخاب هیچ راه حل خاصی تشویق نمی

کند ولی اوضاع حالت بسیار خاصی دارد. و اضافه کرد که ناچار شده احساس کند که . شاه جواب داد که این پیام را تمجید می

 .باید از اقدامات افراطی اجتناب کرد

                                                           
 .گرفتنشست فوق العاده ای که جهت بررسی بحران ایران انجام می :اتاق وضعیت - ۲
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تخاب کنید که بطور بسیار خوب به نظر من شما در واقع با این مسأله مواجهید که چگونه راهی را ان»آنگاه من جواب دادم  

 «د.کلی با اقدامات خاصی که مستلزم شدت عمل است متناسب باش

 از یک نظر وضع بحرانی است و دادن امتیاز به تنهائی حتما حالت انفجاری تری ایجاد »شاه فقط گفت بله. من اضافه کردم  

  .«می کند

 - 21و  19خاطرات برژینسکی صفحات -

 ی خود، استقرار دولت نظامی را اعالم نمود. شاه در پیام رادیو و تلویزیون

 - 57آبان  14-

پاسخ صریح واشنگتن در تائید تشکیل یک دولت نظامی از طرف شاه از جهت دیگری هم برای من غیرمنتظره بود، زیرا در »

ران کنونی له با بحپیامهای قبلی خود به واشنگتن اظهار نظر کرده بودم که تشکیل یک دولت نظامی راه حل مناسبی برای مقاب

 . «ایران نیست و انتظار داشتم که این موضوع با دقت و تأمل بیشتری در واشنگتن بررسی شود

 - ۷۲۷مأموریت در ایران، مسولیوان صفحه -

 ؟«قطع امید از وی»یا  «حمایت از شاه»

  :روزنامه فرانسوی فیگارو

و کمیته »کندرشد بحران ایران را تعقیب می«کمیته  ۲. یکی از در واشنگتن در کمیته کار، مشغول فعالیت شبانه روزی هستند

 «کند. تواند در ابعاد مختلف بوجود آورد بررسی مینتایجی را که بحران فوق الذکر می«دوم 

 - 57آبان  22 -

 :نیویورک تایمز

 ت. کارتر، سیا را به علت عدم توانائیش در پیش بینی حوادث ایران مورد انتقاد قرار داده اس 

 - 57آذر  3-

 دولت آمریکا با انتشار یک بیانیه رسمی اعالم کرد که در ایران به هیچ شکلی دخالت نخواهد کرد. 

 - 57آذر  19-

 :جرالد فورد رئیس جمهور پیشین آمریکا و عضو حزب جمهوریخواه

 در جهت منافع حیاتی آمریکاست که شاه در قدرت باقی بماند.  

 - ۳۱آذر  ۷۱-

 :س جمهور اسبق جمهوری خواه آمریکانیکسون رئی

 امریکا باید فعاالنه از شاه حمایت کند. 

 - 57آذر  22-
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  :ریچارد هلمز سفیر سابق امریکا در تهران و رئیس اسبق سیا

  .«اونس از حمایت مادی و معنوی ما نیاز دارد»شاه به هر 

 - 57آذر  29-

اجتناب به نظر میرسد بنابراین من سولیوان درنظر دارم طبق آنچه در ..... دولت نظامی شکست خورده و سقوط شاه غیرقابل »

گزارش نهم نوامبر خود پیشنهاد کرده ام با گروههای مخالف و فرماندهان نظامی وارد مذاکره شوم تا مقدمات توافقی را بین 

 آنها فراهم کنم و از تجزیه و از هم پاشیدگی نیروهای مسلح جلوگیری به عمل آورم. 

جود تاکید برفوریت و اهمیت مسئله بازهم پاسخی برای این گزارش خود از واشنگتن دریافت نکردم و دو روز بعد با کمال با و

شگفتی شنیدم که مقامات رسمی در واشنگتن همان حرفهای قدیمی و یکنواخت خود را در باره حمایت از شاه و امیدواری به 

 موفقیت دولت نظامی تکرار کرده اند. 

 - 151ریت در ایران، سولیوان صفحه مأمو-

کرد. دیگر حکام منطقه که دوستان ایاالت متحده از نقطه نظر بین المللی، منافع امریکا پشتیبانی شدید از شاه را ایجاب می»

ممکن  داند با دقت مواظب ما بودند. نحوه عکس العمل در مقابل این بحران رهنمودی برای آنان بود که اگر ایشان به خطر بیفتن

است چه واکنشی داشته باشیم و مسلما با مشاهده تعارض میان اظهارات ظاهری و تردید آشکار ما در واداشتن شاه به شدت 

 «شدند. عمل، دلسرد می

  -66خاطرات برژینسکی صفحه  -

  :آسوشیتدپرس

مریکا و کاخ سفید اختالف افتاده است. برسر حمایت بی قید و شرط آمریکا از شاه ایران در ماههای گذشته، بین وزارت خارجه ا

امهای وزارت خارجه امریکا خطای برژینسکی مشاور ویژه کارتر را در اعالم حمایت بی قید و شرط آمریکا از شاه ایران، قم

 نابخشودنی میدانند.

وید یران به کمپ دیاعالم شد که برژینسکی رئیس شورای امنیت ملی آمریکا برای مذاکره با کارتر و ونس در خصوص اوضاع ا

 رود. می

 -57دی  8-

پیامی برای سولیوان فرستاده شود که منعکس کننده نظر رئیس جمهور بر این اساس باشد که  -پیشنهاد کردم برژینسکی »

خواهیم او را در اخذ تصمیمات خاصی که برای انتخاب شکل ایاالت متحده بدون قید و شرط از شاه پشتیبانی میکند و ما نمی

کنیم که شرایط، اقدام قاطع برای اعاده نظم و اقتدار شخص او را ایجاب هری دولت الزم دارد به تردید بیندازیم، اما حس میظا

کند و سرانجام امیدواریم که او پس از اعاده نظم، مساعی محتاطانه خود را برای ایجاد فضای آزاد از سرگیرد و اضافه کردم می

برای ایجاد فضای آزاد بیش از حد تحت فشار قرار داده ایم و شاه نیز در برآوردن انتظارات ما زیاده  که به اعتقاد من، ما شاه را

 .«روی کرده و اگر به زودی قدرت فرمانروائی را باز نیابد، ارتش وی روحیه خود را خواهد باخت

 - 17خاطرات برژینسکی صفحه -

این «ند سیاست ایشان در مدرنیزه کردن کشور تند است و کسانی که کنکسانی که فکر می»شاهنشاه ایران میان  :کی سینجر
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 گیر کرده اند.  «دانندسیاست را به اندازه کافی نمی

  .«تأکید امریکا بر حقوق بشر به بروز آشوب در ایران کمک کرد»

اه د که وی و سفیر بریتانیا به شاکتبر پس از دیدار چارلز دانکن قائم مقام وزارت دفاع با شاه، سفیر سولیوان گزارش دا ۲۴در »

این نظر مورد تائید کاخ سفید  -برژینسکی  -کار نیست. طبق اطالع من  ہگفته اند که به عقیده ایشان راه حل نظامی چار

 ، «نبود

 - 15خاطرات برژینسکی صفحه  -

های ما مبنی بر اقدام توسط اریسفیر ما به ترغیب وزارت خارجه، به جای تقویت روحیه شاه با کوتاه آمدن نسبت به پافش»

 . ««شاه، در تزلزل اراده او سهیم بود

  - 18خاطرات برژینسکی صفحه -

 «نشست استراتژیک گوادلوپ»

  :چاپ فرانسه «فرانس سوار» روزنامه

ب را تشریح گوادلوپ فاجعه سقوط بازار ایران و همچنین قطع طوالنی صدور نفت ایران به غر -رهبران اروپائی در این مذاکرات 

کرده و تذکر داده اند که کشورهای غربی نباید رابطه خود را با آینده ایران قطع کنند و در برابر تحوالت کنونی ایران باید روشی 

 های اقتصادی داشته باشد. در پیش گیرند که بر اساس آن در آینده بتوانند با رژیم جدید ایران رابطه جسته و همکاری

  :خارجه پیشین آمریکا هنری کیسینجر وزیر

 ایاالت متحده، اروپای غربی و ژاپن باید به یک آنالیز مشترک از اوضاع ایران دست یابند. 

 - 57دی  18اطالعات -

  :چاپ پاریس «انترناسیونال هرالد تریبون»وزنامه ر

ایران بر اساس وحدت نظامیها  و لندن در کنفرانس گوادلوپ، طرحی جهت حل مسئله -کاخ الیزه با پشتیبانی بن آلمان غربی 

 ها ارائه داده اند. و مذهبی

موضوع دیگری که در گوادلوپ رویاروی ما قرار داشت این بود که آیا ایاالت متحده باید مبادرت به تماس با آیت اهلل خمینی »

راجع  -هور و من برژینسکی بکند یا نه. ونس چند بار بر اساس درخواست سولیوان برای دادن چنین اندرزی تلفن زد. رئیس جم

 .به آن بحث کردیم و من به ونس توصیه کردم از موافقت شاه با چنین اقدامی، یقین حاصل کند

 ونس تلفن زد و به ما اطالع داد که شاه موافق است.  

 .«من نگران بودم که این تماس روحیه فرماندهان عالی ارتش را خراب و مهاجرت آنان را تسریع کند ...

 -44طرات برژینسکی صفحه خا -

 «آینده؟ -کودتا  -ارتش »

استراتژی مورد توافق گروه ما در واشنگتن، انجام هر تالشی برای سالم نگهداشتن ارتش ایران در حالی بود که شاه آماده »
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به  ری آنانشد. ما بیم داشتیم فرماندهی عالی ارتش که متشکل از افراد دستچین شده توسط شاه، به خاطر وفاداعزیمت می

 .«شخص او بود، با خروج وی از هم پاشیده شود 

 -41خاطرات برژینسکی صفحه  -

ها نسبت به عوارض استراتژیک وقایع ایران ، منادی بزرگترین تشویشکنجیمز شلزینجر و چارلز دان -عالوه بر من برژینسکی »

عقیده بودند که تنها وسیله جلوگیری از اضمحالل کامل  و خواستار واکنش مستقیم و شدید ایاالت متحده بودند. آنها کامال هم

  .«در ایران، راه حل نظامی است. به مرور زمان هارولد براون نیز هر چه بیشتر در این عقیده شریک میشد

 - 7خاطرات برژینسکی صفحه  -

کودتا مخالف بود، استدالل میکرد در مورد توانائی ارتش ایران برای عمل، اختالف عقیده وجود داشت. سولیوان که همیشه با »

  .«تواند دست بکار شود. وزارت خارجه نیز منادی نظرات او بودکه ارتش نمی

 -48 خاطرات برژینسکی صفحه -

سناتور رابرت بیرد فرستاده واشنگتن به تهران از من خواست که نظراتم را در باره اوضاع ایران و موقعیت شاه بیان کنم.  -او »

چهره تاریکی از اوضاع ایران و موقعیت شاه را برای او تصور کردم بیرد گفت که آنچه در واشنگتن در  -ولیوان وقتیکه من س

گویم تفاوت کلی دارد. سناتور بیرد سپس از قول برژینسکی گفت که شاه آماده اقدامات باره اوضاع ایران شنیده با آنچه من می

ولی بر اثر روش ابهام آمیز و اظهار نظرهای ضد و نقیض وزارت خارجه و سفات قاطعی برای دفاع از تاج و تخت خود میباشد 

 امریکا دچار تردید شده است

. بیرد پس از ذکر این مقدمه، گفت که به او توصیه شده است شاه را از پشتیبانی کامل و نیرومند امریکا از خود مطمئن سازد 

 «ی حفظ تاج و تخت خود ضروری میداند حمایت خواهد کرد.و تأکید نماید که امریکا از هر اقدامی که او برا

 - 141مأموریت در ایران، سولیوان صفحه  -

بلومنتال وزیر خزانه داری، روز بیست و یکم نوامبر با شاه مالقات کرد و گزارش داد که او گیج شده و بکلی افسرده به نظر 

  «د.النی قطع میشوهای طومیرسد. گفتارش در حالیکه به فضا خیره شده با مکث

 - 25خاطرات برژینسکی صفحه  -

پس از انجام این مالقات به من گفت که از وضع شاه بسیار ناامید شده و او را مرد میدان مبارزه با  -مایکل بلومنتال-او »

 .«دبینای که بتواند دست به اقدامات قاطع و موثری برای حفظ قدرت خود بزند، نمیمشکالت فعلی و صاحب اراده

 - 139مأموریت در ایران، سولیوان صفحه -

وارد بازی شد وقایع ایران به نقطه عطف خود رسیده بود. شاه بدنبال یافتن راه حلی بود که اگر متضمن  «بال«..... هنگامیکه »

ه زوال را رو ببقای او در مقام سلطنت هم نباشد الاقل ادامه سلطنت سلسله پهلوی را تضمین کند. اما بال که سلسله پهلوی 

میدید در جستجوی نوعی مکانیسم انتقالی بود که امکان قبضه کردن قدرت و پیش دستی بر انقالب را به عناصر معتدل 

 «سیاسی بدهد. 

 - 155مأموریت در ایران، سولیوان صفحه  -

های واب میماند. یکی از پدیده..... در این مدت، ارتباط من با واشنگتن روز بروز مغشوشتر میشد و گزارشات من غالبا بی ج»
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 ای بود که هریک با عناوین رسمی و غیر رسمی از واشنگتن به تهرانعجیب این دوران هم افزایش تعداد فرستادگان ویژه

  .«آمدند و هریک پیامی برای شاه داشتندمی 

  - 138مأموریت در ایران، سولیوان صفحه  - 
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 شروع نخست وزیری بختیار

 به نخست وزیری برگزیده شد.  شاپور بختیار

  -۳۱دی  9-

یک  تواند نقشارزیابی ما در باره او بختیار این بود که از شهرت و محبوبیت کافی برخوردار نیست و در چنین شرایطی نمی»

 «رهبر سیاسی ترانا را بازی کند.. 

 - 151مأموریت در ایران، مولیوان صفحه -

ربودن »های خود برای شه هائی که برای دولت خود داشت صحبت میکرد و از طرحبا لحنی پراحساس از نق -بختیار -او»

تواند رهبری ملت ایران را بدست گفت. او تصور میکرد که با خروج شاه از ایران میاز دست آیت اهلل خمینی سخن می «انقالب

 خود بگیرد

ها به من گفت در نظر دارد برای مالقات آیت از مالقات بختیار قدرت و نفوذ آیت اهلل خمینی را دست کم گرفته بود و در یکی 

اهلل خمینی به پاریس برود و به او پیشنهاد کند که بداشتن یک مقام مذهبی در خارج از قلمرو قدرت دولت إکتفا کند و کار 

 د.سیاست و امور دولت را به او واگذار کن

 من دون کیشوتی بیش نیست و نمیداند که پس از بازگشت  نوشتم که بختیار به نظر -...... در آن گزارش به واشنگتن

 .آیت اهلل خمینی به ایران، سیل انقالب اور دولتش را با خود خواهد برد

پس از مخابره این پیام یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا تلفنی به من گفت که کاخ سفید از نظرات من استقبال نکرده و  

 «ان مبتنی بر حمایت از حکومت بختیار است. سیاست رسمی دولت امریکا همچن

 - 166مأموریت در ایران، سولیوان صفحه-

 آغاز مأموریت ژنرال هویزر در ایران

گزارش هائی که ما در باره وضع متشنج نیروهای مسلح و امکان ازهم پاشیدن آن پس از عزیمت شاه به  †به عقیده هیگ»

یزر مأموریت یافته بود موجبات پیوستگی نیروهای مسلح و انتقال وفاداری و  واشنگتن داده بودیم موجب نگرانی شده و هر

 اطاعت آنها را از شاه به حکومت بختیار فراهم سازد. 

گفت که او بشدت با اعزام هویزر برای این مأموریت مخالفت کرده و هریزر را انتخاب مناسبی برای  -سولیوان–هیگ به من 

 .هیگ توقع داشت که من هم با اعزام هایزر برای این مأموریت مخالفت کنم داند.انجام این مأموریت نمی

ناراحتی هیگ از اعزام هایزر به ایران بقدری شدید بود که گفت اگر واشنگتن به تقاضای او درباره خودداری از اعزام هایزر به  

  .«تهران ترتیب اثر ندهد از مقام خود استعفا خواهد کرد

 - 161و  161، سولیوان صفحه مأموریت در ایران -

 ورود ژنرال هویزر به ایران. 

 - 57دی  17-. 

هویزر میبایست فرماندهان نظامی ایران را از ادامه پشتیبانی تدارکاتی امریکا مطمئن سازد و از آنها  :دستور کلی مشخص بود
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ر حکومت بختیار حفظ نمایند... یک بخواهد که وحدت و هماهنگی خود را در مراحل حساس عزیمت شاه از ایران و استقرا

وظیفه مهم دیگر هریزر، وادار ساختن فرماندهان و افسران ارتش ایران به ترک سوگند وفاداری به شاه و اطاعت از حکومت غیر 

 «آید. نظامی جدید بود که خود یک مشکل روانی به شمار می

 -162و  161مأموریت در ایران، سولیوان صفحات  -

ر طول ماههای نوامبر و دسامبر پیش آمد بدترین فرضیه مرا به واقعیت نزدیکتر کرد و در اواخر دسامبر برای من وقایعی که د»

تردیدی باقی نماند که حفظ شاه بر سر بر قدرت امکانپذیر نیست و ما باید بطور جدی آماده انطباق خود با شرایط بعد از رفتن 

 «شاه باشیم. 

 -131صفحه  مأموریت در ایران، مولیوان-

از نظر رنس، کریستوفر و ماندیل، هدف از مأموریت هر یزر، کمک به ابقای یک دولت غیرنظامی در قدرت، بعد از شاه بود... »

من موافق بودم و علنا حمایت قاطع ایاالت متحده از دولت بختیار را تائید کردم، اما ضمنا تأکید ورزیدم که هریزر باید ارتش 

 «ام کودتا در صورت شکست بسیار محتمل بختیاری، آماده کند.ایران را برای انج

 -42 خاطرات برژینسکی صفحه -

خطوط اصلی پیشنهاد من سولیوان این بود که برای پایان بخشیدن به بحران فعلی و استقرار یک نظم جدید در ایران بین »

شی نیز میبایست نه فقط شاه، بلکه بسیاری از نیروهای انقالبی و نیروهای مسلح سازش بوجود آید و برای حصول چنین ساز

فرماندهان و افسران ارشد نیروهای مسلح ایران هم از صحنه خارج شوند. پس از خروج شاه و افسران ارشد وی از کشور، حصول 

ی شخصیت مینتوافقی بین نیروهای انقالبی و فرماندهان جوان و تازه نیروهای مسلح به این صورت امکانپذیر بود که آیت اهلل خ

 «قذافی ناصر»معتدلی مانند بازرگان یا میناچی را به نخست وزیری انتخاب کند و بدینوسیله از روی کار آمدن حکومتی از نوع

 جلوگیری به عمل آید.

 توافق میباید انجام انتخابات و تشکیل یک مجلس مؤسسان را برای تعیین رژیم آینده کشور در بر بگیرد.  

کرد، استقالل و تمامیت ما همچنین راه حلی رضایت بخش بود زیرا از ادامه آشوب و هرج و مرج جلوگیری می... از نقطه نظر 

آورد و راه نفوذ و سلطه شوروی ارضی ایران را محفوظ نگاه میداشت، از روی کار آمدن یک رژیم افراطی جلوگیری به عمل می

 «کرد. را هم در این منطقه حساس سد می

 -144ایران، سولیوان صفحه مأموریت در -

من به ژنرال هایزر گفتم این مطلب حائز اهمیت فراوان است که ما باعث نشویم ارتش استنباط کند که هرگز موجبی برای »

شدت عمل وجود نخواهد داشت یا اینکه هر دولت غیر نظامی بهتر از کودتای نظامی خواهد بود. من تکرار کردم که الزم است 

کی قدم بردارد تا از انجام کودتای نظامی علیه بختیار جلوگیری کند اما در عین حال ارتش را ترغیب نکند که او روی خط ناز

 «در صورت استمرار وخامت اوضاع، دست روی دست بگذارد. 

 - 51خاطرات برژینسکی صفحه  -

ی و توافقی بین نیروهای نظامی و مذهبکند سازش منافع ملی ما ایجاب می«در پیامی که به واشنگتن مخابره کردم نوشتم که »

 «یم.ایجاد کنیم تا از سوء استفاده کمونیستها از یک برخورد احتمالی جلوگیری به عمل آور

 این پیام را مستقیما برای پرزیدنت کارتر فرستادم... -سولیوان–من  
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ل این بحران از شاه حمایت کرده اند و ... من مخصوصا تاکید کردم که رئیس جمهوری و دولت امریکا بیش از حد لزوم در طو

ما نمیتوانیم با ادامه حمایت از شاه آنچه را که او نتوانسته یا نخواسته است برای خود انجام دهد برایش انجام بدهیم... «افزودم 

د دریافت نکردم طبق معمول جوابی برای پیام خو «ما باید شاه را پشت سر بگذاریم و به منافع آینده خود در ایران بیندیشیم.

ای هم بدست نیامد که نشان دهد کاخ سفید بدرستی چگونگی تحوالت ایران را درک کرده است. در عوض هویزر و هیچ قرینه

دستوراتی از واشنگتن دریافت میکرد که او را به تقویت و احیای روحیه نیروهای مسلح برای مقابله با انقالب ترغیب  امرتب

 «نمود. می

 - 165و  164ایران، سولیوان صفحات  مأموریت در-

کند که ما بیش از حد مالیم بوده ایم. باید یک نیروی ژنرال هیگ با خشم و نگرانی شدید تلفن کرده است. او احساس می»

 .«کردیم و پشتیبانی محکمتری نشان میدادیمضربتی هواپیمابر در اقیانوس هند و چند هواپیما در عربستان سعودی مستقر می

 -41خاطرات برژینسکی صفحه  -

پیشنهاد کردم به بخنبار ده روز فرصت دهیم تا حمایت علنی دیگر رهبران سیاسی و بخصوص پشتیبانی آنها را برای خاتمه »

 «... این توصیه مورد قبول واقع نشد.«دادن به اعتصابات بدست آورد واال به کودتای نظامی متوسل خواهیم شد

 -45و  44خاطرات برژینسکی صفحات -

 :تاس خبرگزاری رسمی شوروی 

در حال حاضر ما شاهد افزایش مداخله امریکا در ایران هستیم و اکنون سه کشتی جنگی امریکا در خلیج فارس بسر میبرند ...

 و گروه جدیدی از کارشناسان امریکائی وارد ایران شدند. 

 - 57دی  17اطالعات -

داشتم مبنی براینکه در اولین فرصت شاه را مالقات کنم و به او بگویم که دولت  در همین ایام پیامی از واشنگتن دریافت»

  .«بیند که هر چه زودتر ایران را ترک گویدایاالت متحده امریکا مصلحت شخص شاه و مصالح کلی ایران را در این می

 - 162مأموریت در ایران، سولیوان صفحه -

 :ونس

 «دیگر در آینده سیاسی ایران نقشی ندارد.  شاه»کند که امریکا حاال احساس می 

داده شود و ارتش همچنان برای حفظ امنیت و استقالل  «شانس حل اختالفات«ما فکر میکنیم باید به حکومت غیرنظامی »

 «ایران اهمیت حیاتی خواهد داشت.

 - 57دی  21-

داد که ارتش نا آرامی نشان میدهد و به انجام همچنانکه تاریخ خروج شاه، شانزدهم ژانویه نزدیک میشد، هویزر گزارش می»

کند که ارتش باید به بختیار فرصت گفت قاطعانه این خط را دنبال میکودتابای همزمان با عزیمت شاه گرایش دارد. هویزر می

 «تشکیل یک دولت کارآمد بدهد.

 - 51خاطرات برژینسکی صفحه  -
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یم به اقدام گرفته و نخواهند گذاشت که شاه از کشور خارج شود و برای ظاهرا ارتش ایران به سولیوان گفته بود که تصم»

 .مجازات شدیدی که مستلزم ریختن خونهای بسیار خواهد بود، آماده اند

. ونس و ماندیل در این خصوص مذاکره کرده اند و هر دو علن با رئیس جمهور در این باب مجادله داشتند که ما باید برای 

 کنیم که از این اقدام پشتیبانی نخواهیم کرد. ارتش ایران تصریح 

من برژینسکی صراحتا به رئیس جمهور، خاطرنشان کردم که به عقیده من باید اجازه داد آنچه شدنی است بشود و در صورتی 

ردوش که ما، ارتش و شاه را از انجام کاری که باألخره مصمم به اجرای آن شده اند، بازداریم، مسئولیت تاریخی عظیمی ب

خواهیم داشت.. این مکالمه مدت زیادی طول کشید و من در ضمن آن، یادداشتهای زیادی، عمدتا به خاطر استرضای خاطر 

ر خواهد تعلیمات ژنرال فریزگفت که نمی ۔خود، به رئیس جمهور رد کردم... کارتر مشی بسیار محکمی اتخاذ کرد و به سایونس

د و سفیر سولیوان باید از نقطه نظرشاه نسبت به کودتا مطلع شود، او نباید آخرین پیام را در جهت مالیم ساختن آن، تغییر ده

شد کشور را ترک گرید به او بدهد. در نتیجه در صورتیکه شاه بطور کامل این مساعی را مردود نشمارد را که از شاه خواسته می

 «ما باید برای پشتیبانی از کودتا آماده باشیم.

 - 43کی صفحهخاطرات برژینس -

پنج شش روز مانده بود که شاه برود، سر و کله هایزر پیدا شد. قره باغی گفت بیائید جلسه داریم. وقتی آمدیم، هویزر آمد آنجا 

نشست و مقدم که در جلسه بود فرار کرد و رفت. هویزر گفت من آمده ام که به شما بگویم شاه باید برود، به همین سادگی، به 

زندگی من بزرگترین ضربه است که تازه فهمیدم اصال شاه درست مثل یک ساختمانی است که بیک چوپ  مقدسات عالم در

 «پوسیده لغزان سوار است درست مثل اینکه دم یک موش را بگیرند و بیندازند بیرون

  -از سخنان تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوائی شاه در دادگاه  - 

  - 58فروردین  23اطالعات  -

 ی سلطنت تشکیل شدشورا

 - 57دی  23-

ای از ارتش ایران خواست که ارتش حمایت بی قید و شرط و هودینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پیام قاطعانه

 «.هر گونه قدرت نمائی بپرهیزد»کامل خود را از بختیار دریغ نکرده و از 

 د مسائل ایران حل شود. وی بیان کرد ما معتقد نیستیم که کودتا اجازه خواهد دا 

 - 57دی  23-

 تمرد در ارتش سرکوب میشود.  :قره باغی رئیس ستاد مشترک ارتش 

 - 57دی  29-

 پس از شاه تا...

 فرار شاه. 

 - 57دی  27-
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 :تلویزیون اسرائیل

 با ترک ایران توسط شاه جبهه شرقی غرب درهم فروریخت.  

 گیری ندارد.  در ارتش احدی بدون نظر من حق تصمیم :بختیار

 - 57دی  27-

در همین اثناء برای حصول اطمینان از اینکه هویزر و سولیوان تنگاتنگ با یکدیگر کار کنند، طرح دستورالعملهائی را ریختم »

ژانویه برای هویزر، و سولیوان  ۷9که شامل رهنمودی برای آنان بود، موافقت ونس و براون را هم جلب کردم. این تعلمیات در 

  :ر بود براینکهثمتاده شد و مفرس

موضع ایاالت متحده تغییر نکرده است. ما از مساعی دولت بختیار برای استقرار مجدد ثبات در چارچوب قانون اساسی . ۷

 .کنیمحمایت می

 .برای انجام این مقصود پشتیبانی ارتش ضرور است. ارتش باید به حمایت از بختیار ادامه دهد. ۲

پشتیبانی از دولت کنونی، حفظ نظم و ثبات داخلی، حفاظت از امنیت ایران و مقابله با مسائل دیگری که  وحدت ارتش برای. ۵

 ممکن است در آینده روی دهد واجب است. 

فیق رژیم بختیار مستلزم معامله با ارتش و نیروهای غیر کمونیست است. ما نیاز بختیار به جلب حمایت نیروهای اضافی . تو۴

کنیم، برای این منظور گفتگو با گروههای گوناگون از جمله اشخاصی نظیر بازرگان ممکن است ی را درک میاز جمله مذهب

 الزم باشد. 

به نظر ما هدف از این گفت و شنود قلب ماهیت رژیم بختیار به یک ائتالف با آیت اهلل خمینی نیست بلکه فراهم آوردن پایگاه 

 نند. کی گروههای روحانی و گروههای اصلی دیگری که از قانون اساسی حمایت میمردمی بیشتر است، مخصوصا از طریق بعض

هرگونه کوششی برای توسیع دولت بختیار باید با محاسبه اثرات آن نه تنها برثبات و توانائی دولت برای حکومت کردن، بلکه  .۳

 همچنین طرز تلقی دولت نسبت به غرب و یکپارچگی ارتش باید انجام گیرد

میل داریم از لغزیدن به سوی دولتی که علیه منافع غرب عمل کند یا سبب ازهم گسیختگی ارتش گردد اجتناب شود. به ما  

  «د. این منظور بختیار و ارتش باید در خصوص پذیرفتن و اعضای مخالفت محتاط باشن

  -55و  54خاطرات برژینسکی صفحات  -

ن گزارش داد که اولیاء وزارت خارجه انتظار دارند که بخنبار فقط دو یا سه روز در پنجم فروریه برنامه اخبار شبانه تلویزیو»

دیگر دوام بیاورد و این امر رئیس جمهور وجودی پاول را به سختی عصبانی کرد. این خبر منجر به دیدار بسیار پر سر و صدای 

خاطر عدم وفاداری و افشای زیاده از حد  رئیس جمهور و مقامات رده مبانه وزارت خارجه شد که ضمن آن وزارت خارجه به

 «اسرار توبیخ شد، 

 - 59خاطرات برژینسکی صفحه  -

یزر عقیده داشت که بازگشت آیت اهلل خمینی به سقوط حتمی الوقوع بختیار خواهد انجامید و زمان اقدام نظامی همین وه»

 .موقع است

 .«نیست افزود که سفیر سولیوان با استنتاج او موافقیزر میوا هام
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 - 52خاطرات برژینسکی صفحه  -. 

... انقالب در آستانه پیروزی است و ما باید از هم اکنون برای حفظ منافع خود با انقالب همراه شویم و خود را با شرایط تازه »

 .تطبیق بدهیم

 ن رسید.پاسخ این پیام یکی از تندترین و زننده ترین تلگرافهائی بود که از واشنگتن به دست م 

 «توانستم نماینده مورد اعتمادی برای رئیس جمهور امریکا در تهران باشم.... دیگر من نمی

 - 171مأموریت در ایران، سولیوان صفحه  -

براون به رئیس جمهور اطالع داد که دلگرم کننده ترین گزارش رسیده تا آن تاریخ را دریافت کرده است که به موجب آن به »

 .«ار به خوبی به یکدیگر نزدیک میشوندنظر میرسد ارتش و بختی

 - 51خاطرات برژینسکی صفحه  -. 

  :تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوائی

 کنم. من یک فرمانده ام و در سیاست دخالت نمی

 - 57بهمن  17-

  ۵۳۱وزیر دفاع آمریکا  :هارولد برلون :توضیح

  :قره باغی رئیس ستاد مشترک ارتش

 ت.کودتا در ارتش مطرح نیس

ارتشیان احساسات خود را کنترل کرده و رعایت انضباط و حفظ سلسله مراتب «قره باغی طی پیامی به ارتش خواستار شد تا  

 «د.را بکنن

 - 57بهمن - 

 من شاه تنها میدانم که ژنرال قره باغی از قدرتش برای بی حرکت ماندن امرای ارتشی زیردستش استفاده کرد»

تصمیمات مطلع است، چون امرا یکی بعد از دیگری کشته شدند، تنها ژنرال قره باغی از این تصفیه خونین . تنها نره باغی از این 

 .«نجات پیدا کرد

 - 79خاطرات شاه مجله فرانسوی اکسپرس دسامبر  -

 :دیوید جونز رئیس ستاد ارتش آمریکا

  نسبت به همبستگی ارتش ایران در شرایط فوق العاده دشوار اطمینان دارم. 

 - 57بهمن  11-

در پاسخ پیشنهاد من برای تماس با اطرافیان آیت اهلل خمینی در پاریس، وزارت امور خارجه امریکا از سفارت ما در پاریس »

 .خواست که با ابراهیم یزدی تماس برقرار نماید
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ا یزدی در نظر گرفت. رئیس قسمت سیاسی سفارت را برای مالقات و مذاکره ب «وارن زیمرمن«سفارت امریکا در پاریس  

زیمرمن در اجرای این دستور دو یا سه بار در یک رستوران کوچک نزدیک اقامتگاه آیت اهلل خمینی در حومه پاریس با یزدی 

ها در میان بگذارد نداشت و به عالوه مالقات کرد اما چون زیمرمن دستورالعمل مشخصی برای مطالبی که باید در این مالقات

 ایران هم اطالعات زیادی نداشت تماسهای او با یزدی زیاد مفید واقع نشد.  از اوضاع داخلی

  .«با وجود این، برداشت کلی او از گفتگوهایش با یزدی با نتایجی که ما در تهران بدست آورده بودیم یکسان بود

 - 153مأموریت در ایران، سولیوان صفحه -

 ژنرال فریزر ایران را ترک کرد. 

 - 57بهمن  17- 

 :هودینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

هریزر بعضی از مسائل ناشی از وضع سیاسی و اقتصادی ایران را مورد بحث قرار داده و نتیجه آن کامال رضایتبخش بوده است.  

 زند. هویزر به این علت ایران را ترک کرد که اقامت وی به احساسات ضد آمریکایی در ایران دامن می

 - 57بهمن  17-

 .ژنرال فریزر با کارتر، ونس و هارولد براون وزیر دفاع آمریکا، دیدار و مذاکره کرد

 - 57بهمن  18 -

 در پنجم نوریه فریزر شخصأ در اتاق کابینه کاخ سفید به رئیس جمهور گزارش داد.»

لوبیت اقدام نظامی اختالف هایزر در گزارش خود اظهار داشت که با سفیر سولیوان در خصوص قابلیتهای ارتش ایران و مط 

 عقیده داشته است. 

کرد احتماال بهتر است نیروهای نظامی بیطرف بمانند و به عناصر سیاسی اجازه نبرد بین وی گفت که سولیوان احساس می

 «خودشان بدهند و ایاالت متحده طرف برنده را بگیرد.

 - 52خاطرات برژینسکی صفحه  -

 ٪99دولت بختیار جزیک شبح نیست. امریکا باید دست از حمایت از بختیار بردارد زیرا  :کارمزی کالرک دادستان پیشین آمری

 مردم ایران به خمینی رأی میدهند

 - 57بهمن  2-

ای من برای مصالحه میان بختیار و رهبر سیاسی منتخب آیت اهلل خمینی، یک ایرانی نسبتا میانه رو همکاران وزارت خارجه»

معتقد بودم که در این اوضاع و احوال، ارتش متالشی خواهد  ۔بازرگان اصرار میورزیدند. من برژینسکی مخالف شاه یعنی مهدی

 «شد. 

 - 59خاطرات برژینسکی صفحه  -

 من سولیوان اطالع داشتم که بین رهبران نیروهای انقالبی و نظامیان مذاکراتی در جریان است.
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 ایندگان مهدی بازرگان مذاکراتی به عمل آمده بود و بازرگان شخصا با همچنین بین ژنرال مقدم رئیس جدید ساواک و نم 

 «قره باغی و مقدم مالقات کرده بود.

  - 172ولیوان صفحه سمأموریت در ایران، -

ها و مذاکرات ما با رهبران مخالف در تهران روز بروز روشن تر و آشکارتر میشد. اعضای نهضت آزادی در مذاکرات ... تماس»

 ما تصریح کردند که خواهان حفظ نیروهای مسلح و قدرت و یکپارچگی آنها هستند.  خود با

کردند که عده زیادی از امرای ارشد از نظر آنها مطرود و غیر قابل قبول هستند در جریان این در عین حال آنها تاکید می

ای از افسران ارشد که بعضی ابل مالحظهمباحثات و ضمن تماس هائی که با افسران ارشد صورت گرفت معلوم شد که تعداد ق

های مخالفان همراه و موافقند بلکه بین آنها ارتباطاتی هم برقرار گردیده و نهضت از آنها پستهای حساسی دارند نه فقط با برنامه

ظامی مطلع های نآزادی که بیش از همه گروههای مخالف با افسران ارشد ارتباط دارد از همین طریق از تصمیمات و برنامه

 .میشود

در تعقیب همین تحقیقات ما لیست اسامی متجاوز از صد افسر ارشد را تهیه کردیم که میبایست پس از خروج شاه از کشور از 

پستهای خود استعفا داده و از ایران خارج شوند. از طرف گروههای مخالف به ما گفته شد که به هیچوجه قصد بازداشت یا 

 .ر مورد این افسران در میان نیستعملیات انتقامجویانه د

حتی گفته شد که اگر این افسران بدون مقاومت و سروصدا از ایران خارج شوند میتوانند اموال و ثروت خود را هم با خود  

 ببرند. 

نتایجی که از این مذاکرات گرفتیم در جهت هدفهای کلی ما یعنی حفظ قدرت و یکپارچگی نیروهای مسلح، رضایت بخش  ...

 «بود.

 - 159مأموریت در ایران، سولیوان صفحه  -

  :سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

 .- -عالقه ما بازگشت نظم و ثبات به ایران است بشکلی که ملت ایران بتواند در مورد آینده خود تصمیمی بگیرد. 

 - 57بهمن  13-

  :ودینگ کارتر سخنگوی وزارت خارجه امریکاه

 شود. های ملت ایران محترم شمردهم محیطی است که در آن خواستهچیزی که ما خواهان آن هستی

 - 57بهمن  18 -

  :سخنگوی کاخ سفید

 بختیار باید تسلیم نظر اکثریت مردم ایران شود و اجازه دهد که حاکمیت اراده مردم اجرا شود. 

 -57بهمن  18-

 ارتش نباید در سیاست دخالت کند.  :ارتشبد قره باغی 

 -57بهمن  19-

نیوسام پیشنهاد کرد که مستقیما به بازرگان مراجعه کرده و به او بگوئیم که ما خواهان یک ایران باثبات و صلح طلبیم. من »
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برژینسکی در جواب گفتم که در صورت گفتگو با بازرگان باید به او تذکر دهیم که اهرم ارتش در دست ماست و نحوه استفاده 

 «م.گیریانی است که در مورد همکاری ایران میاز این اهرم بسته به نوع تضمین ه

 -64خاطرات برژینسکی صفحة - 

اه کردند که دادن امتیاز بعدی به مخالفان شونس و کریستوفر به پشتیبانی ماندیل، صرفا وقت کشی و همیشه استدالل می»

ج که دولت شاه رو به زوال میرفت، کمتر از تصمیم دشوار و خطرناک واشنگتن برای انجام کودتای مخاطره آمیز است. بتدری

های پائین تر وزارت امور خارجه در دسک ایران، آشکارا کردند و در همین حال ردهآنها بیزاری خود را از سیستم او علنی تر می

ر د شد که جانشینان او چندان بد نخواهند بود وکرد استدالل میستودند، حتی وقتی که بختیار سقوط میمخالفت شاه را می

 .«تواند صورت گیردایران سازشهائی می

  – 69خاطرات برژینسکی صفحه -

بهمن و به هنگام به مخاطره افتادن جان مستشاران  ۲۲مکالمه تلفنی زیر که میان سولیوان با واشنگتن برقرار گردیده، در تاریخ 

  :امریکائی در ستاد مشترک ارتش بوده است

ین مکالمه موقعی بود که گفته شد برژینسکی در باره امکان ترتیب دادن یک کودتا برای ... نهایت خشم و عصبانیت من در ا»

نظر میخواهد. این نکرر سؤال در آن شرایط  -استقرار یک رژیم نظامی به جای حکومت در حال سقوط بختیار از من سولیوان

 برژینسکی وادار ساخت.  بقدری سخیف و نامعقول بود که بی اختیار مرا به ادای یک کلمه زشت در باره

 – 177مأموریت در ایران، مولیوان صفحه -

ای بی طرفی خود را در مناقشات سیاسی اعالم و به یگانهای نظامی دستور داد تا به شورای عالی ارتش طی اعالمیه»

 .«پادگانهای خود بازگردند

  :در این اعالمیه آمده است 

ف های ملت شرییب و وطن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواستهارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نج 

 د.کنبا تمام قدرت پشتیبانی می

  – ۳۱بهمن  ۲۲ - 

کنم ما اقدامات کافی انجام نداده ایم و ممکن است این وضع نتیجه معکوس وخیمی گفتم احساس می -به او کارتر»

 به دنبال داشته باشد. 

پرسید که مایل به انجام چه کاری بوده ام. من به او گفتم که میبایست  -ز من برژینسکی کارتر نسبتا متغیر شد و ا

 کردیم دست به کودتا بزند. ارتش را تشویق می

بلکه به این سیب که یک رهبر نظامی  (تاریخی) او جواب داد ما قادر به چنین کاری نبودیم، نه تنها به دلیل سابقه

 .«به انجام چنان کودتایی باشد وجود ندارد که بتوانیم تشخیص بدهیم قادر

 -۴3خاطرات برژینسکی صفحه  -

ما قصد اعزام نیرو را هرگز در هیچ کشوری نداریم. ما این سیاست را یکبار در ویتنام تجربه کرده ایم و میدانید  :کارتر

 که نتیجه خوبی ببار نیاورد. 
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فع گردید به منابدون خونریزی قدرت فراهم میاگر به پیشنهادات من سولیوان توجه میشد و امکان انتقال آرام و  ...»

 .«ایران هم میتوانستند به کار و زندگی خود ادامه دهند آمد و امریکائیان مقیمآمریکا در ایران لطمه زیادی وارد نمی

 -159 و 158 سولیوان صفحه مأموریت در ایران، -

مصر ونقاط دیگر در شرایط مشابه و  برزیل، ،ترکیه همتایان آن در پاکستان، بسامان و تری بود. ارتش، منضبط،»

دلیلی وجود نداشت که در ایران چنین  دشوار ثابت کردند که برای تصاحب قدرت و سپس اداره امور شایسته اند.

 د.بخصوص اگر دستور این اقدام را شاه صادر میکر نباشد،

 - 67 خاطرات برژینسکی صفحه -

با مخالفت  ن برای ایجاد تفاهم و همکاری بین نظامیان و نیروهای انقالبی،قبل از پیروزی انقالب تالش من سولیوا»

 «د.واشنگتن روبرو شد و در نتیجه ارتش از هم پاشید و قریب یکصد هزار قبضه اسلحه بدست مردم افتا

  ۔188 ہسولیوان صفح مأموریت در ایران، -

  :استانسفیلد ترنر رئیس سازمان سیا

  ناآرامی های سیاسی ایران را پیش بینی کند.سازمان سیا نتوانست شدت 

 – 57 بهمن - 

مبارزه را برای رئیس جمهور  زیرا ابعاد استراتژیک دستگاه کسب اطالعات پنهانی سیاسی در این قضایا مفید نبود،»

 .«کردتاکید نمی

  - 68 خاطرات برژینسکی صفحه -

از این واقعیت که موفق نشدم  شنوم،جع به رویدادها میهر چه بیشتر را یک قصه غم انگیز از آشفتگی و پریشانی.»

 »م.شوافسرده تر می دولت ایاالت متحده را وادار به تائید و در صورت لزوم مبادرت به کودتای نظامی در ایران کنم.

 -64هصفح خاطرات برژینسکی. - 

  :کی سینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا

حالیکه وقتی انقالب شروع به  در گیرند،از انقالبها پیشی گرفته و جلو آنرا می قع،دولتهای دانابا دادن امتیازهای به مو

 – توان با مصاحبه و دادن امتیاز از حرکت آن جلوگیری کرد.دیگر نمی حرکت کرده باشد،

 - 57 بهمن 21 اطالعات -

ص خود را میپروراند که الزمه بی ثباتی ها و پویائی های انقالبی خا مدرنیزه کردن سریع جامعه ای بسیار سنتی،»

آن یک سیستم سیاسی است که بتواند تدریجا مشارکت سیاسی را گسترده و در ضمن دریچه های اطمینان برای 

 .نارضایتی اجتماعی تعبیه کند

 اعتقادات کهن مذهبی نباید بدون پذیرش تدریجی ارزش های امروزی تو از جمله رابطه امیل با گذشته ملی،

  ند.ریشه کن شو 

از جمله چهار سال دوره خود  ۱3 رژیم شاه این قوانین بنیادی را نقض میکرد و خط مشی ایاالت متحده در طول دهه

 د.نتوانست تدبیر موثری بیاندیشد و نیاندیشی ما،

 - 71 خاطرات برژینسکی صفحه -

  :جیمز شلزینگر وزیر انرژی کابینه کارتر
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دولت  یاست کارتر در امریکا که طرفدار مداخله نظامی در منطقه اند،علیرغم آندسته خرده گیران ستیزه جوی س

به عکس چنین مداخله ای رژیم جانشین شاه را  داد،کارتر معتقد است که مداخله نظامی هم رژیم شاه را نجات نمی

 .رادیکالتر میکرد و جهان اسالم را یکپارچه برضد امریکا برمی انگیخت

 - 57 اسفند 9 اطالعات -

ونس  از مراجعت از واشنگتن به وزارت خارجه مراجعه کردم و تقاضای مالقات فوری با وزیر خارجه را نمودم. پس»

به گرمی مرا پذیرفت و در میان شگفتی من گفت که پرزیدنت کارتر پست سفارت دیگری را برای من در نظر گرفته 

 ت.اس

دلجوئی کند و در واقع بر درستی نظرات و پیشنهادات  ...ونس گفت که رئیس جمهوری با این پیشنهاد میخواهد از من

 .«گذاردمن سولیوان و اشتباهات خود صحه می

 - 195 سولیوان صفحه مأموریت در ایران، -
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 منابع و ماخذ مورد استفاده

  .۷۵۳۱ تا بهمن ماه ۷۵۳۳ روزنامه اطالعات از تاریخ دی ماه -۷

 .۷۵۳۱ تا بهمن ماه ۷۵۳۳ هروزنامه کیهان از تاریخ دی ما -۲

 – .۷۵۳۱ تا شهریور ماه ۷۵۳۳ روزنامه رستاخیز از تاریخ آبان ماه  -۵

 انتشارات ابوذر -۵ و ۷ دهایلج «اسناد و تصاویری از مبارزات خلق مسلمان ایران«کتاب   -۴

 محمدت انتشارات رسا - «ماهیت و عملکرد امپریالیسم امریکا در ایران» کتاب  -۳

 انتشارات سروش - ا انقالب اکبر خلیلیگام بگام ب«کتاب   -۳

 وضمیمه آن محمد دهنوی انتشارات چاپخش «پیامها وفتاوی امام خمینی سخنرانی ها، مکتوبات،«تاب ک -۱

  .-انجمن اسالمی دانشجویان اروپا «ندای حق«کتاب   -1

 انتشارات ابوذر مجموعه پیام ها و مصاحبه ها و سخنرانی های آیت اهلل طالقانی ،«از آزادی تا شهادت«کتاب  -9

 على دوانی «نهضت روحانیون ایران«کتاب   -۷3

  جنبش مسلمانان مبارزه - «۳۳-۳۱ اسناد و مدارک جنبش مسلمانان مبارز سالهای«کتاب   -۷۷

 نهضت آزادی ایران و کتاب صفحاتی از تاریخ معاصر ایران نهضت آزادی ایران.  «اسناد و مدارک نهضت آزادی ایران«کتاب  -۷۲

 -14 -۷۵۳1 منتشرشده در سال شاد،تقویم وزارت ار -۷۵

 ۳۱و  ۳۳ پیام ها و اعالمیه های گردآوری شده امام در سالهای  -۷۴

 بیانیه های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. - ۳۱ و ۳۳ پیام ها و اعالمیه های گردآوری شده روحانیون در سال های -۷۳

 ماره های مختلفارگان نهضت آزادی ایران خارج از کشور ش «پیام مجاهد«نشریه  -۷۳

  شماره های مختلف «خبرنامه جبهه ملی ایران« -۷۱ 

 چاپ خارج از کشور شماره های مختلف - نشریه کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی آذر ۷۳» -۷1 

 چاپ خارج از کشور. - ارگان سیاسی تبلیغاتی سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی« جهاد» نشریه -۷9 

 نهضت آزادی ایران. - «مای دولت موقت از والدت تا رحلت سی«جزوه  -۲3 

  چاپ خارج از کشور سردبیر بابک زهرانی -«پیام دانشجو«نشریه  -۲۷ 

 چاپ خارج از کشور. -ارگان دفاعی سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی «خرداد خونین« -۲۲ 

 ارگان سازمان توفان «توفان«نشریه  -۲۵ 

  ان اتحادیه کمونیستهای ایران.ارگ «حقیقت» نشریه -۲۴

  صدای دانشجره نشریه بخشی از اعضاء و هواداران کنفدراسیون جهانی در انگلستان«خبرنامه  -۲۳

 نشریه خبری آلمان فدرال و برلن غربی سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات ایران وابسته به حزب توده. «آینده» -۲۳

 ه مرکزی حزب دموکرات کردستان ایرانارگان کمیت «کوردستان«نشریه  -۲۱ 

 ارگان دفاعی کنفدراسیون چاپ خارج از کشور «پیمان«نشریه  -۲1 

 وابسته به حزب توده ایران «نوید«نشریه  -۲9 

 چاپ خارج از کشور - بولتن خبری نشریه کمیته مرقت تشکل های مبارز دانشجوئی« -۵3 
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  :سیاسی در داخل و خارج از کشوربیانیه ها و اعالمیه های جریانات مختلف  -۵۷ 

منصورون  -حزب ملت ایران جنبش مسلمانان مبارز جنبش - جبهه ملی ایران سازمان مجاهدین خلق ایران - نهضت آزادی ایران

 نهضت آزادی ایران خارج از کشور  - فالح صف موحدین

اتحادیه کمونیست  -ادی طبقه کارگر سازمان توفانسازمان چریکهای فدائی خلق ایران حزب توده ایران سازمان پیکار در راه آز

  های ایران اتحاد دموکراتیک مردم ایران حزب دموکرات کردستان ایران.

 حزب زحمتکشان ملت ایران و سایر احزاب و جریانات وابسته به رژیم

 بیانیه ها و اعالمیه های دانشجوئی داخل و خارج از کشورة -۵۲ 

  اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان اروپا الی و دانشگاههای مختلف ایران،اعالمیه دانشجویان مدارس ع 

 سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی انجمن اسالمی دانشجویان پاریس. -

 سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات ایران - کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی -

 روحانیون خارج از کشور«بیانیه های  -۵۵

 | «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر.. ««کانون وکال« - «کانون نویسندگان ایران«بیانیه های  -۵۴

 بیانیه های اشخاص مختلف مذهبی، ملی و افراد وابسته به رژیم -۵۳ 

  بیانیه های کارگری. -۵۳

  بیانیه های کارمندی. -۵۱

 یانیه های دانش آموزی و فرهنگیب-۵1

  صناف و بازاریان.بیانیه های ا -۵9

 اعالمیه های استادان دانشگاهها و سازمان ملی دانشگاهیان ایران. -۴3

 بیانیه های زندانیان سیاسی -۴۷

 ه های متفرقهمیاعال -۴۲

  ان.نوشته ویلیام سولیوان سفیر سابق امریکا در ایر «مأموریت در ایران»کتاب -۴۵

  کارتر.امنیت ملی اور ژینسکی مشنوشته بر «خاطرات برژینسکی» بکتا -۴۴
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