
                                                                                                                                                           

   آزادي

 اي تحول خونين
نزديك  و اي انقالب دور

سامان نو 
نشريه پ ژوهش هاي سوسياليستي

ضميمه شماره 7
روزشمار انقالب 57



روزشمار رویدادهای مهم 
واپسین شش ماه  رژیم پادشاهی

پیوست نشریه پژوهش های سوسیالیستی 
»سامان نو« شماره 7 

به مناسبت سی  امین سالگرد انقالب ایران 

»خود را در صف مقدم جنبش قرار بده تا قادر 
به درهم  شکستن  آن جنبش باشی« 

ضرب  المثل آلمانی

روزنامه »اطالعات« از 16  شهریور تا 22 بهمن 
1357

پنجشنبه  16 شهریور:
شهرهای  و  قم  شد؛  انجام  تهران  بزرگ  راه پیمایی 
بسیاری امروز تعطیل بود. جمعیت راه پیمایی عظیم 
تهران در پایان به صدهاهزار می رسید. ابتدا ماموران 
اما  بگیرند،  را  راه پیمایی  کوشش کردند که جلوی 
بعد راه را باز کردند و به دنبال جمعیت به حرکت 
درآمدند. راه پیمایان چون سیلی از شمال به جنوب 
شهر سرازیر هستند. جمعیت هزاران پالکارد و شعار 
راه پیمایی  این  در  نیز  زنان  می کند  حمل  خود  با 
بیگانه  ایادی  اگر  امینی:  دکتر  دارند.  عمده  سهمی 
مسلط شوند، من و رهبران ملی را دار می زنند. جبهه 
ملی ائتالف با حزب توده را رد کرد. شایعه تغییرات 
ایران:  مسائل  بررسی  گروه  اعالمیه  عالی.  مقامات 
به  باید مجازات شوند. کشاورزان معترض  مقصرین 
قانون اصالحات ارضی اسناد مالکیت خود را دریافت 
جامعه  و  ملی  جبهه  تهران،  روحانیون  می کنند. 
بازرگانان اعالمیه صادر کردند. به عنوان اعتراض به 
نشدن  پرداخت  و  دستمزد  کمی  استخدامی،  نحوه 
مزایای قانونی و برخی مسائل کارگری؛ 5000 کارگر 
و کارمند )کارخانه  های ماشین سازی تبریز و اراک 
و سازمان آب منطقه  ای شیراز و شرکت آب منطقه 

 ای مشهد( اعتصاب کردند. 

شنبه 18 شهریور
تظاهرات  در  کرد:  اعالم  تهران  نظامی  فرمانداری 
شدند.  مجروح  نفر   205 و  کشته  نفر   58 دیروز 
دولت  تهران؛  نظامی  فرمانداری   1 شماره  اعالمیه 
نظم  حفظ  و  مردم  رفاه  بمنظور  ایران  شاهنشاهی 
از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 
در  ماه  شش  مدت  به  را  نظامی  حکومت  مقررات 
به  اینجانب  و  نمود  اعالم  از شهرهای کشور  بعضی 
منصوب  حومه  و  تهران  نظامی  فرمانداری  سمت 
گردیده  ام، ارتشبد غالمعلی اویسی. اعالمیه شماره 
شد.  ممنوع  نفر  دو  از  بیش  اجتماع  تشکیل   :3
قم،  تهران،  شهرهای  در  نظامی  حکومت  مقررات 
تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، 
شده  گذاشته  اجرا  مورد  به  کرج  و  جهرم  کازرون، 
است. هویدا از وزارت دربار استعفا داد. بیست و چهار 
ساعت گذشته 78 مورد آتش  سوزی در تهران روی 
داد. انحالل سازمان کارگران خواست کارگرهاست. 

وظیفه سازمان کارگران با آنچه که اکنون عمال انجام 
می دهد تفاوت کلی دارد. زاهدی )سفیر شاهنشاه در 
آمریکا( به آمریکا برگشت. چندین پرواز هما باطل 
شد. استقبال و بدرقه مسافران در فرودگاه مهرآباد 
ممنوع شد. پیام شاهنشاه آریامهر؛ همه سازمان های 

مملکتی باید علیه پیکار با بیسوادی مجهز شوند.

یکشنبه 19 شهریور
سفر شاهنشاه به اروپای شرقی لغو شد. نظر وزارت 
ایران؛ ما چنین  خارجه آمریکا درباره حوادث اخیر 
شرایطی را اساسا مشکالت داخلی ایران تلقی می

کنیم. ضیاءالحق رئیس حکومت نظامی پاکستان در 
شرفیابی دیشب. نخست وزیر جدید شریف امامی در 
مجلس شورای  ملی اعالم کرد: به حساب های گذشته 
اشخاص دقیقا رسیدگی می شود، برای برطرف کردن 
نارضایتی های  بسیاری که به وجود آمده زمان می

ایجاد  شد:  اعالم  مجلس  در  دولت  برنامه  خواهیم. 
محیط امن برای انتخابات آزاد، کاهش فشار مالیاتی 
بر طبقات کم  درآمد، متناسب ساختن حقوق کارکنان 
دولت، اقدام به لغو سریع قوانین نامناسب، وفق همه 
برنامه  ها با آداب مذهبی و ملی. فرمانداری نظامی 
تهران اعالم کرد: اقامه نماز جماعت در مساجد اجازه 
 10 از  تهران  مرور  و  عبور  منع  ساعت  نمی خواهد. 
مجروحان حوادث  از  ای  عده   تا 5 صبح شد.  شب 
جمعه در گذشتند. در نارمک با اسلحه به ماموران 
فرماندار نظامی حمله کردند. اطالعیه پنج  هزار نفر 
از کارگران و کارمندان متدین وطن  پرست و زحمت
کش  فروشگاه های زنجیره  ای کورش با ابراز تاسف 
از حادثه ناگوار آتش  سوزی فروشگاه کورش واقع در 

فرح آباد ژاله. 

دوشنبه 20  شهریور 
دستور جلوگیری از خروج جمعی از مقامات سابق به 
خارج از کشور صادر گردید. عده کشته شدگان تهران 
به 95 نفر رسید. اسامی 333 زندانی امنیتی که آزاد 
شدند. بازداشت مقامات عالی متهم به سوءاستفاده. 
شیخ )دکتر  وی  معاون  دو  و  بهداری  سابق  وزیر 

االسالم زاده، اسداهلل نیلی آرام و محمدرضا نقابت( 
توقیف شدند. تغییرات وسیع در شرکت نفت. کارتر 
پشتیبانی خود را از ایران تلفنی به اطالع شاهنشاه 
رسانید. هویدا و کار سیاسی جدید. خریداران ارز در 
وزیر  باهری  محمد  دکتر  یافتند.  افزایش  آزاد  بازار 
دادگستری: با کمال تاسف باید بگویم که در جریان 
گسترش آزادی ها در ایران الفتی میان مارکسیست ها و 
طبقات مختلف مردم که ناراضی بودند  پیدا شد و 
می بایستی از روی خرد از این الفت جلوگیری شود. 
و  کشته  مشهد  در  نفر   4 ماموران،  با  زدوخورد  در 
زنجان  در  نفر   25 محاکمه  شدند.  مجروح  نفر   10
کامل  متن  شد.  آغاز  تظاهرات  در  شرکت  اتهام  به 
قانون فرمانداری نظامی. مذاکرات نمایندگان وزارت 
کار و امور اجتماعی با نمایندگان کارگران به نتیجه 
نرسید: کارخانجات ماشین  سازی تبریز و لیفت  تراک 
سازی سهند تعطیل شدند. چین از ایران پشتیبانی 
را  خود  پشتیبانی  دیگر  یکبار  بروشنی  چین  کرد: 
بیست  و  یکصد  شرفیابی  داد.  نشان  ایران  رژیم  از 
تن از روسای بانک های جهان به پیشگاه شاهنشاه و 

علیاحضرت شهبانو.

سه شنبه 21 شهریور
حمالت شدید مخالفان به دولت در مجلس. اسحقی 
نژاد نماینده مجلس: دولت به جای مماشات بروی 
تبریز  نظامی  فرماندار  سخنان  کشید.  تیغ  مردم 
سر  به  کارگران  بازگشت  و  بازار  تعطیل  درباره 
مامور  کیفر  دیوان  شد.  دستگیر  نوری  عالمه  کار. 
عمومی  اموال  و  دولت  خزانه  غارتگران  شناسایی 
شد: دستور تفتیش در کلیه سازمان های دولتی. علی 
اصغر رزازیان واردکننده میوه چه سوءاستفاده  هایی 
کرده است: علی  اصغر رزازیان که از سوی فرمانداری 
چهار  از  یکی  است  شده  بازداشت  تهران  نظامی 
بازداشت  دنبال  به  است.  ایران  در  میوه  واردکننده 
اصناف گفته شد:  اتاق  رسول رحیمی رئیس سابق 
ندارند.  گرانفروشی  پرونده  صنفی  داران  سرمایه  
 6 شماره  اعالمیه  سوخت.  آتش  در  فیلکو  کارخانه 
سرتیپ  حومه  و  قزوین  شهرستان  نظامی  فرماندار 
نعمت  اهلل معتمدی: کلیه پرسنل نظامی مانند همه 
همشهریان عزیز معتقد و پایبند به اصول دین مبین 
برگزاری  به  شدید  مندی  عالقه  باشند،  می   اسالم 
نماز جماعت و انجام سایر فرایض دینی در مساجد 
و تکایا در هر فرد نظامی و غیرنظامی یکسان وجود 
دارد. مقاماتی که سال ها به مردم دروغ می گفتند باید 
تلویزیون  از  جعفریان  و  قطبی  رضا  شوند.  تعقیب 
استعفا کردند. فوتبال جام تخت جمشید بهم خورد. 
اظهارنظر  احتیاط  با  ایران  حوادث  باره  در  شوروی 
در  ایران  علیه  چپ  سازمان های  میتینگ  می کند. 
پاریس: جمعا 16 سازمان دست چپی اعالمیه  ای را 
که طی آن از مردم خواسته شده تا در این تظاهرات 
شرکت کنند امضاء کرده  اند. در بیانیه مشترک گروه 
با  که  متهم شده  فرانسه  دولت  کننده  دعوت   های 
سکوت خود در برابر وقایع اخیر ایران براعمال رژیم 

این کشور صحه گذاشته است. 

 چهارشنبه 22 شهریور
گروهی دیگر از مقامات تحت تعقیب قرار می گیرند. 
صدای مردم از حق  کشی بلند است. راه پیمایی سه 
کیلومتری در پاریس بمناسبت حوادث اخیر ایران. 
تصمیمات مغایر قانون وزارتخانه  ها و وزراء لغو می
یک  ایران  جامعه  تبریز:  نماینده  احمد  بنی  شود. 
کارمندان  و  کارگران  مورد  در  می خواهد.  »ملتمرد« 
بخش خصوصی مستمری ها افزایش یافت. مشموالن 
هشت دوره از خدمت نظام عفو شدند. ادامه برنامه 
گذاشته  دانش  آموزان  نظرخواهی  به  رایگان  تغذیه 
فارس  بهزیستی  و  بهداری  کل  اداره  در  می شود. 
160 میلیون تومان پول گم شده است. غولی به نام 
»تامین اجتماعی« مردم را به زانو درآورد. احمد بنی 
است؟  نفر   90 شدگان  کشته   تعداد  کجا  از  احمد: 
کنید.  جستجو  اجرایی  دستگاه  در  را  مارکسیست ها 
اخالق  پور نماینده آبادان: حکومت نظامی باید لغو 



شود. دکتر محمد فرزان امیری در موافقت با برنامه 
دولت گفت: اتحاد و همبستگی گروه  های مختلف 
است.  ناپذیر  خلل   ایران  آزادی  و  استقالل  راه  در 
کارکنان و کارگران ماشین  سازی اراک برای دومین 
بار دست از کار کشیدند. دانشجویان ایرانی در هلند 
نظامی  فرمانداری   6 شماره  اطالعیه  شدند.  آزاد 
شیراز: برگزاری مراسم عقد و عروسی و مجالس باید 

از یک هفته پیش اطالع داده شود. 

پنجشنبه 23  شهریور  
در جلسه دیروز مجلس گفته شد: جبهه  گیری مقابل 
روحانیت بزرگترین خیانت بود. تشکیل دادگاه  های 
حالیکه  در  شد.  پیشنهاد  فساد  با  مبارزه  انقالبی 
روزی 8  هزار نفر به خارج می روند، برای کربال و مکه 
محدودیت بوجود می آورند. شریف  امامی: با مخالفان 
به تفاهم خواهیم رسید. اطالعیه شماره 10 حکومت 
اسبق  وزیر  روحانی  منصور  حومه:  و  تهران  نظامی 
کشاورزی و فریدون مهدوی وزیر اسبق بازرگانی و 
نظامی مصوب  به موجب ماده پنج حکومت  مشاور 
تهران  نظامی  فرماندار  گردیدند،  بازداشت   1290
مصنوعی:  گرانی  اویسی.  غالمعلی  ارتشبد  حومه  و 
مردم...  »حرص«  و  ها  واسطه    سوءاستفاده  نتیجه 
آلکاپون های  شر  بابل:  نماینده  واحدی  قدرت  اهلل 
صنعت و کشاورزی را از سر ملت کوتاه کنید. جالل 
پارسامطلق نماینده جیرفت: آیا دولت »آشتی ملی« 
با حکومت نظامی و بستن مسلسل بروی مردم می

خواهد »آشتی ملی« بوجود آورد؟ زمان منع عبور و 
مرور در قم کاهش یافت. رفعتی از هویدا به شدت 
مهران  و  دهلران  نماینده  رفعتی  رستم  کرد:  انتقاد 
طی سخنانی در موافقت با برنامه دولت گفت آنها که 
می خواهند ما را از روحانیت به دور دارند – دشمنان 
شاهنشاه  نمی دانند  که  کسانی   – هستند  سرزمین 
آریامهر تنها پادشاه شیعه جهان هستند و ملت ایران 

هم پشت سر شاهنشاه می باشند. 

شنبه 25  شهریور
شاهنشاه  سلطنت  سال  هشتمین  و  سی  آغاز 
آریامهر. اظهارات نخست  وزیر در مجلس در مورد: 
از  من  نظامی،  حکومت  کاهش  و  زندانیان  آزادی 
دوست  و  نیستم  قبل  روز   20 امامی  شریف   امروز 
انگلستان:  وزیر خارجه  نمی  شناسم.  و آشنایی هم 
ارتباط  خاورمیانه  مشکالت  با  ایران  اغتشاشات 
دانشجویان  درباره  بی آی  اف  تحقیق  دارد.  نزدیک 
و  خانه  قیمت  ایرانی ها  فرانسه:  خبرگزاری  ایرانی. 
باال  آور  سرسام   بطور  کالیفرنیا  در  را  ساختمان 
برده  اند؛ ایرانی  های پولدار طالب خرید خانه  های 
آمریکا  در  کار  و  کسب  مراکز  و  هتل  گرانقیمت، 
اصناف فروشنده  به  نرخ میوه و سبزیجات  هستند. 
واگذار شد. پرونده  های زمین  خواران اهواز به جریان 
افتاد. میلیون ها دانش  آموز دربدر دنبال کتاب درسی 
لوازم تحریر می  گردند! مراسم شب هفت کشته   و 
دانشجوی  صدها  تظاهرات  شهریور.   17 شدگان 
نقابدار ایرانی در مانیل.  9 نفر در زدوخورد مسلحانه 
دستگاه  های  گزارش  متن  شدند.  کشته  تبریز 
انتظامی به دولت: صبح روز 1357/6/15 یک گروه 
به یکی  نارنجک  با مسلسل و  تروریست کمونیست 
تظاهرات  در  کرد...  حمله  شهربانی  های  قرارگاه   از 
خارج  عادی  حالت  از  وضعیت  شهریورماه   16 روز 

شده بود. شعارهایی که داده می شد دیگر شعارهای 
علیه  مستقیما  ها  اعالمیه   و  تراکت ها  نبود.  مذهبی 
رژیم و موجودیت کشور بود... برخی از این شعارها 
شوید،  متحد  ایران  زحمتکشان  است:  بوده  چنین 
استقرار جمهوری ملی و  و  رژیم سلطنتی  واژگونی 
دموکراتیک، نابود باد رژیم سلطنتی ایران، تنها راه 
آزادی جنگ مسلحانه است و شعارهای موهن علیه 
نیست.  ممکن  ها  آن  همه  ذکر  که  ملی  مقدسات 
نواب صفا: شاه  دوست های مسئول به شاهنشاه دروغ 
گفتند. شریف امامی: قانون اساسی مبنای آشتی با 
همه گروه های سیاسی است. شاهنشاه: ملت زنده در 
مقابل وطن مسئولیت دارد. شهبانو: ضرورت تامین 
علی  می شود.  احساس  سالمندان  آسایش  و  رفاه 
ایران  در  سلطنت  که  دارد  اطمینان  امینی: شخصا 

پابرجا می ماند. 

یکشنبه 26 شهریور 
با آزادی  با خاک یکسان کرد.  زلزله شهر طبس را 
احزاب حکومت نظامی درست نبود. ساعات حکومت 
صبح  نیم  و   4 تا  شب   11 از  تهران  در  نظامی 
از  خارج  می گیرد.  صورت  تازه  ای  بازداشت های  شد. 
محدوده در تمام شهرها از بین می رود. کلیه اراضی 
که به اسم طرح ضبط شده آزاد می شود. ضیاءالحق 
ورود  ممنوعیت  شد.  پاکستان  جمهوری  رئیس 
اعالم  شد.  رفع  دانشگاه  به  دیپلمه  مشمول  هزاران 
جرم بنی  احمد علیه دولت. در شرایط عادی و در 
مجلسین  نمایندگان  و  وزرا  نظامی  حکومت  زمان 
چگونه دستگیر و محاکمه می شوند؟ سیاست دولت 
در مورد مطبوعات تغییر نکرده است. بدنبال ادامه 
قرارداد خود  تبریز  اعتصاب: کارخانه ماشین  سازی 
را با کارکنان اعتصابی فسخ کرد. تیمسار بیدآبادی 
قصد  خرابکاران  حومه:  و  تبریز  نظامی  فرماندار 
داشتند به ماموران فرمانداری نظامی تبریز شبیخون 
بزنند. پنج  هزار راننده مینی  بوس )رانندگان مسیر 
پناهندگی  کشیدند.  کار  از  دست  ساری(  و  رشت 
7 تن – حسن نزیه، علی  اصغر حاج  سید جوادی، 
نورعلی تابنده، اسداهلل مبشری، دکتر ملکی، صفائی 
و میناچی  از اعضای کمیته ایرانی دفاع از آزادی 
و حقوق بشر )برخی از آنان در جبهه ملی ایران و 
نهضت آزادی عضویت دارند( به منزل حضرت آیت 
نقطه در  لندن: در چندین  رادیو   اهلل شریعتمداری. 
و  قهرآمیز  تظاهرات  ایران  دولت  علیه  غربی  آلمان 

خشونت  باری صورت گرفته 

 دوشنبه 27 شهریور
11 تا 18 هزار نفر در زلزله کشته شدند. در طبس 
12 هزارنفری کمتر از 2 هزار مجروح به جای ماند. 
آورده  بیرون  خاک  از  جسد  هزار   3 امروز  ظهر  تا 
شد. دولت از سنا رای اعتماد گرفت: سال های اختناق 
تربتی:  عماد  هیجانات ساخت،  را دستخوش  کشور 
را  کمونیست ها  دست  مردم  به  توجهی  بی   با  نباید 
بازگذاشت، بدستور ارتشبد نصیری جوان ها به زندان 
افتادند و شکنجه دیدند. بازار قم باز شد. بازداشت 
6 نفر در قم. چهره  های جدید در دربار شاهنشاهی. 
ما  به  مخالفان  را  نظامی  حکومت  اطالعات:  وزیر 

تحمیل کردند. 

سه شنبه 28  شهریور
مهندس بازرگان آزاد شد. زلزله  زدگان را بی  آبی و 
بیماری تهدید می کند. نخست  وزیر در مجلس سنا 
گفت: حکومت نظامی مانع فضای باز سیاسی نخواهد 
شد. سفر حج آزاد می شود. جایگاه پمپ بنزین راه قم 
دار کل حزب رستاخیز  اراک منفجر شد. خزانه    –
حسین.  صدام  ایران   سفیر  مالقات  کرد.  استعفا 
تماس  عظام  آیات  با  دولت  شریف  امامی:  مهندس 

دارد و غفلت  ها را جبران می کند. 

چهارشنبه 29  شهریور
فرماندار  کرد.  آزاد  را  نفر   231 نظامی  حکومت 
حدود  فقط  حاضر  حال  در  که  کرد  اعالم  نظامی 
زندانی  تهران  در  ماده 5  استناد  به  دیگر  نفر   100
مقامات  و جرائم  فساد  منابع  برای کشف  می باشند. 
استمداد  مجلس  از  کیفر  دیوان  دادستان  مملکتی 
مردم  زده.  زلزله  مناطق  به  شاهنشاه  عزیمت  کرد. 
طبس از نحوه کمک  رسانی راضی نیستند. گروهی 
از مسئوالن سابق اتاق اصناف بازداشت شدند. مدیر 
رصدخانه بوخوم آلمان اعالم کرد: زلزله ایران نتیجه 
است.  شوروی  زیرزمینی  اتمی  بمب  یک  انفجار 
بررسی  مورد  ملی  بانک  کارکنان  های  خواست  
دیروز  ظهر  مقارن  شاهنشاه  شرفیابی:  گرفت.  قرار 
آدمیرال بولنداو لوسو فرمانده نیروی دریایی ترکیه 
آقای  تربتی:  عماد  سناتور  پذیرفتند.  حضور  به  را 
نیست.  نیم کردار  چون  گفته  دوصد  وزیر!  نخست 
در  اندازی  بمب   شد.  نابود  خراسان  روستای   100
را  شیشه  بازار  ها  واسطه   مانیل.  در  »هما«  دفتر 

آشفته کرده  اند. 

پنجشنبه 30  شهریور
شاهنشاه دربازدید خود از مناطق زلزله  زده فرمودند: 
بر  مردم  می شود.  بازسازی  شکل  بهترین  به  منطقه 
ویرانه  ها نشسته و از اموال و اجساد نگهبانی می
است؟  مسئول  طبس  فاجعه  در  کسی  چه  کنند. 
بشردر  حقوق  از  دفاع  کمیته  عضو  یک  اظهارات 
مزاحم  شد  داده  اطمینان  تحصن:  پایان  علت  باره 
فعالیت های کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر نخواهند 
شد. در منزل حضرت آیت  اهلل العظمی شریعتمداری 
اعالم  کشور  بانکی  مقامات  بودند.  شده  متحصن 
کردند: سوخته شدن اوراق و اسناد بانکی هیچگونه 
خسارتی به مشتریان وارد نخواهد کرد، در صورتیکه 
سفته یا اسناد بدهی مشتری سوخته باشد، حساب 
موقع  به  را  خود  بدهی  باید  و  است  روشن  بدهکار 
از  استانداران جدید. سال تحصیلی  تعیین  بپردازد. 
شنبه آغاز می شود: مسئله ثبت نام دانش  آموزان حل 
شد.  تعطیل  تبریز  سینمای  بزرگترین  است.  نشده 
در پی حوادث اخیر، مسئوالن سینما »آسیا« تبریز 
که بزرگترین سینمای این شهر است، جلوی سینما 
را دیوار کشیدند و این سینما برای همیشه تعطیل 
شد. می خواستند که دانشکده  ها را با نرده  کشی از 
هم جدا کنند. تشکیل هیات اجرائیه حزب رستاخیز 
اتمی  آزمایش  تاثیر  تازه.  کل  دبیر  تازه  انتخاب  و 
شوروی در زلزله طبس تکذیب شد. معاون سازمان 
مبارزه با گرانفروشی فرار کرد. براساس امضای یک 
پیمان: تکلیف هزاران کارگر اعتصابی در خوزستان 
بازدید خواهد  از زندانهای کشور هرماه  روشن شد. 
شد. توضیح رئیس مجلس شورای ملی درباره: سلب 



مصونیت چند نماینده. تسهیالت جدید برای زائران 
فاز  فرماندار نظامی: در مورد  حج و عتبات. دستور 
دوم آب آبادان. طال کیلوئی 8 هزار ریال گران شد. 
تولد  )روز  نهم  و  شاه(  تولد  )روز  چهارم  جشن های 

ولیعهد( آبان برگزار نخواهد شد.  

شنبه 1 مهر
کردند:  اعالم  تحصیلی  آغاز سال  پیام  در  شاهنشاه 
تقویت مبانی دینی و میهنی سرلوحه برنامه آموزشی 
ساواک  کار  می دهد:  چهره  تغییر  »ساواک«  است. 
فعالیت های خرابکارانه  ای خواهد شد  بر ضد  مبارزه 
مسکو  توضیح  می شود.  برپا  کشور  در  خارج  از  که 
درباره دخالت »کمونیسم« در آشوبهای ایران. حق 
بیمه کارگران کاهش می یابد. وزارت کشور: انتخابات 
کاشان مخدوش نیست. علی  اصغر حاج سید جوادی 
از مخفیگاهش خارج شد، به غیر از دکتر علی  اصغر 
حاج سید جوادی دو تن دیگر از یاران نویسنده او 
شمس آل آحمد و اسالم کاظمیه که در انتشار نامه 
های خود  مخفیگاه   از  نیز  دارند  »جنبش« شرکت 
قانون جدید مطبوعات در  خارج شدند. متن کامل 
سرمایه  دالر  میلیون  پنجاه  روزانه  امروز.  اطالعات 
استقالل  و  حرمت  دولت ها،  می شود.  خارج  کشور  از 
دانشگاه  ها را از بین بردند.  امروز ده میلیون دانش

آموز به کالس های درس رفتند. خانه را به افراد بی 
معلمان مدارس غیردولتی  از  برخی  بدهید.  مسکن 
نتوانسته  اند از مزایای قانون رسمی  کردن استفاده 
قمارخانه  پولدار: یک  و  زنان مسن  قمارخانه  کنند. 
شد.  کشف  تهران  در  مسن  زنان  مخصوص  بزرگ 
رسیدگی به حوادث خرم آباد. تیراندازی به پاسگاه 

نیروهای ایرانی در لبنان. 

یکشنبه 2 مهر
بازداشت کرده است.  1106 نفر را حکومت نظامی 
متهمان فراری به خارج از کشور پس گرفته می شوند: 
از  می برند  بسر  مقامات متهم که در خارج  استرداد 
طریق وزارت خارجه انجام می گیرد. جدول معافیت 
و کاهش مالیات حقوق: حداکثر نرخ مالیات حقوق 
شد.  گران  میوه  می شود.  تعیین  درصد   30 احتماال 
تکلیف  فردا  درآمد.  کار  از  توخالی  ها،  وعده   همه 
راه و  تظاهرات  می شود.  روشن  رستاخیز  حزب 
پیمایی در گلپایگان. اعتراض کارگران شرکت نفت: 
دیروز  از  که  اهواز  نفت  ملی  شرکت  کارگر  صدها 

دست از کار کشیده  اند، امروز نیز به اعتراض خود 
ادامه دادند و خواستار تامین خواسته  های خود در 
تامین مسکن،  افزایش دستمزد،  مورد حق مسکن، 
حق فنی، حق بدی آب و هوا، و کمک روزانه غذا 
تهران  در  نجیب(  )دکتر  افغانستان  سفیر  از  شدند. 
سرمایه  داران  و  سرمایه  روز:  سخن  نیست.  خبری 
در  لندن(:  )چاپ  اکونومیست  نامه  هفته  فراری. 
آمریکا 113 کالج خصوصی با شهریه  های سنگین 
ده ها  آمریکا،  در  می شود،  اداره  ایرانی  دانشجویان 
مدرسه خصوصی لیسانسیه و دکترای قالبی به مردم 
آمریکا  هواپیمایی  شرکت  دومین  فعالیت  می دهند. 
از صنایع  در سیاست حمایت  تجدیدنظر  ایران.  در 
کشور. بی  بی  سی در تشریح اوضاع ایران اعالم کرد: 
مخالفان بر سر دوراهی قرار گرفتند. در انجمن شهر: 
تعدیل نرخ آب و برق و تلفن تقاضا شد. اعتراض و 

تقاضاهای کارکنان نواحی تامین اجتماعی. 

دوشنبه 3 مهر
حزب رستاخیز امروز منحل می شود، از داخل حزب  
خواهد  ظهور  سیاسی  احزاب  و  ها  گروه   رستاخیز 
کرد. جبهه ملی اعالمیه مهمی صادر می کند: فعالیت 
سیاسی و تشکیالتی جبهه ملی، جمعیت های صنفی 
شریف  آقای  زمامداری  آغاز  در  که  نیز  غیرسیاسی 
امامی با عنوان کردن مسائل سیاسی، شکل سیاسی 
گرفته بودند نیز فعالیت های خود را از سر گرفته  اند و 
در میان آنها »جمعیت حقوقدانان« و »کمیته ایرانی 
دفاع از آزادی و حقوق بشر« و »کانون نویسندگان 
ایران« فعالیت گسترده  تری دارند. در انجمن شهر 
گفته شد: از آزادی قلم در الیحه جدید اثری دیده 
آزاد  زمین  متر  میلیون ها  فروش  و  خرید  شود.  نمی  
آزاد  بزرگ  تهران  تمام مناطق  شد: خانه  سازی در 
می شود. ضوابط ارتقاء گروه معلمان بازنشسته. بخش 
تنخواه گردان کارخانه  ها  به  برای کمک  خصوصی 
استمداد کرد. مصاحبه مطبوعاتی واالحضرت ولیعهد 
در آمریکا پیرامون حوادث ایران: ولیعهد ایران می
گویند »دانشجویان بهتر است به جای ماسک زدن 
با من بحث کنند تا راه حلی مناسب پیدا کنیم«. این 
روزها »بانکها« از خبرسازترین مراکز خبری هستند، 
سناتور جاللی نائینی در نطق معروفش در سنا گفته 
با پشتیبانی  یزدانی(  )هژبر  بود: »چوپان سنگسری 
همدستان بانفوذش پنج میلیارد و دویست میلیون 
تومان کاله بانکهای دولتی را برداشت«. هژبر یزدانی 

چگونه »عملیات چاه« را پیاده کرد: حفر 21 حلقه 
چاه عمیق در اراک قنات های این منطقه را خشکانید، 
و  کردند  رها  را  خود  کاشانه  و  خانه  روستائیان 
سینما  زدن  آتش  اتهام  به  شدند.  شهرها  روانه 
آموز  دانش   و  دانشجو  محاکمه  بابل:  »پاسارگارد« 
مازندران  کارآموزی  کانون  کارکنان  آغاز شد.  بابلی 
افغانستان یک هفته  بازگشتند. سفیر  سِر کار خود 
پیش رسما خداحافظی کرده بود. هزاران افغانی به 
پاکستان پناهنده شدند. سمینار مواد مخدر. متهمان 

سوءاستفاده در بانک سپه محکوم شدند.   

سه شنبه 4 مهر
دخالت خاندان سلطنتی در امور دولتی و اقتصادی 
ممنوع شد: وظایف مربوط به دولت تمام سازمانها، 
نیابت  ریاست  تحت  که  بنیادها  شوراها،  جمعیت ها، 
دارند  قرار  شاهنشاهی  خاندان  زیرنظر  یا  و  ریاست 
به سازمان های مسئول بر می گردد، مواردی که ممنوع 
شد: هرنوع توصیه، اعمال نفوذ خاندان شاهنشاهی 
نزد مقامات برای نفع خود یا اشخاص دیگر، هرگونه 
با دولت،  امور مرتبط  معامله، مشارکت در  دخالت، 
موسسات عمومی، شرکت های داخلی و خارجی، قبول 
سمت در هیات های مدیره، شرکت ها، موسسات بانکی 
خمینی  العظمی  آیت  اهلل  خانه  محاصره  بیمه.  و 
توسط ارتش عراق پایان یافت. تصمیم درباره حزب 
به  شدگان  بیمه   مراجعه  افتاد.  تعویق  به  رستاخیز 
کلیه پزشکان و بیمارستان ها آزاد شد. حدود صنفی 
توزیع  در  کنندگان  لغو شد. سوءاستفاده  تهران  در 
اتوموبیل تعقیب می  شوند. اتاق اصناف طبق کدام 
قانون مردم را جریمه و زندانی کرده است؟! بررسی 
دولت های  اصناف.  کارگران  شغلی  بیمه  مشکالت 
گذشته فقط روی کاغذ برای کارگران خانه ساختند. 
بررسی  بلند  بید  گاز  پاالیشگاه  کارگران  تقاضای 
و   47 سالهای  بازنشسته  استادان  خواستهای  شد. 
48 دانشگاه تهران. تا استادان بازنشسته به دانشگاه 
بازنگردند، استقالل دانشگاه معنی و مفهومی ندارد. 
کارمندان قراردادی و خرید خدمتی را رسمی کنید. 
قانون حمایت خانواده به نفع زنان بیوه اصالح شود. 
مگر  بابل:  »پاسارگارد«  سینما  سوزی  آتش   متهم 
کاهش  است؟  جرم  کشور  این  در  بودن  دانشجو 

مجدد نرخ طال.



پنجشنبه 5 مهر
کرد:  اعالم  بشر  حقوق  و  آزادی  از  دفاع  جمعیت 
محدودیت حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی برطرف 
نشده: اعتراض گروه های مختلف علیه ایجاد تضییقات 
برای حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی. وزیر اطالعات 
و جهانگردی: در آینده مطبوعات را مجبور به چاپ 
مطالب تحمیلی نخواهیم کرد. 800 اعالم جرم در 
چندین  شکایت  دولتی،  مقامات  علیه  کیفر  دیوان 
قرار گرفته  بررسی  از شهرک  سازها مورد  نفر  هزار 
پتروشیمی  تعیین سوءاستفاده در شرکت های  است، 
باید  ابتدا  قضات  شد.  آغاز  اتمی  انرژی  سازمان  و 
شوخی  فساد  با  مبارزه  که  کنند  پیدا  اطمینان  
علی  رحیم  نیستند.  دست  آلت  بار  این  و  نیست 
تهران  دانشگاه  علمی  هیات  شد.  بازداشت  »خرم« 
الیحه استقالل دانشگاه ها را رد کرد. انحالل حزب 
بابلی  آموز  دانش   و  دانشجو  است.  قطعی  رستاخیز 
به زندان محکوم شدند. به موجب یک طرح فوری: 
می شود.  لغو  گذرنامه  اضافی  عوارض  تومان   1000
تلویزیون ممنوع شد. حمل اسلحه  از  پخش »شو« 
با پروانه هم، در مشهد ممنوع است. سفیر انگلستان 
از اقدامات دولت ایران پشتیبانی کرد. آتش  سوزی 
فعالیت چگونه  جام.  تربت  »سانترال«  سینما  در 

تومان  میلیونها  متوقف شد.  در شیراز  تئاتری  های 
رضائیه. حمله  مشروب  آب  در شرکت  سوءاستفاده 
شدید وزیر بهداری به سیاست بهداشتی در روستاها. 
ساعات ممنوع شبانه در تبریز یک ساعت کم شد. 
شهرهای  تمام  محدوده  لغو  برای  دولت  تصویب نامه 
کشور. کمک ایران به سازمان های بین  المللی: ایران 
حدود یک میلیارد ریال در اختیار سازمان ملل متحد 
و سایر سازمان های بین المللی قرار می دهد. مسکو در 

حوادث ایران دست نداشته است.  

شنبه 8 مهر
نظر دولت درباره حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی. 
به علت اینکه حزب منحل شده است: دبیرکل حزب 
در  وسیع  تغییرات  می دهد.  استعفا  فردا  رستاخیز 
مقامات عالی دولتی: ده معاون وزیر و چهار استادار 
به  تهران  نظامی  فرمانداری   اخطار  می کنند.  تغییر 
پخش  کنندگان اعالمیه. از طرف فرمانداری های نظامی 
تغییرات  آزادشدگان.  نفر   240 اسامی  شدند:  آزاد 
انتخاب  برای  فعالیت  بگیران.  مالیات حقوق   جدول 
رئیس مجلس. به مناسبت رحلت پیشوای شیعیان و 
شب هفت حجت  االسالم گلپایگانی: اجتماع باشکوه 
باشکوهی  اجتماعات  نیز  دیگر  در شهرهای  قم؛  در 
برپا شد. 20 هزار خوزستانی بر گور قربانیان سینما 
شدگان  قبول   نفر   2500 اسامی  گریستند.  رکس 
درگیری  و...  علوم  فنی،  دبیری  لیسانی  دوره  های 
سندیکای نویسندگان و خبرنگاران با خبرگزاریهای 
خارجی. مردم در چنگال هیوالی »عوارض« دست و 
پا می زنند: در شیراز از تریاکی  ها عوارض می گیرند تا 
خرج پیشرفت ورزش شهر کنند. دستمزد کارگران 
مجلس.  عرایض  کمیسیون  در  تهران  پاالیشگاه 
 2 شد.  خواهد  برطرف  ساختمانی  مصالح  کمبود 
تبرئه شدند. الیحه  نظم  اخالل  به  متهم  دانشجوی 
می شود.  تقدیم  فردا  تظاهرات  و  اجتماعات  تشکیل 
بازپرس پرونده  های سوءاستفاده در وزارت بهداری. 
معرفی  می شوند.  خانه  صاحب  طبس  زدگان  زلزله 
معاون نخست  وزیر )علی فرداد(. آزادی دبیر جامعه 

بازرگانان، اصناف و پیشه  وران. قیمت ارزها کاهش 
بار.  تره   و  میوه  میدان  در  دار  دامنه   حریق  یافت. 
محمد حیدری: کدام قانون مطبوعات؟ دستورالعمل 
فرمانداری  اعالمیه  کارگران.  شکایات  به  رسیدگی 
نظامی اصفهان در مورد موسسات آموزشی. بررسی 
لحن  سناتور.  و  نماینده  چند  از  مصونیت  سلب 
)اوپک(،  تندتر شده است. قیمت نفت  رادیو مسکو 
دفن  شایعه  تکذیب  آمریکا.  علیه  سیاسی  حربه ای 
دانشجویان  کنگره  ایران.  کویر  در  اتمی  فضوالت 
نگرانی  نشد.  تشکیل  رم  در  ایرانی  غیرکمونیست 
ویژه  فرستاده  صدر:  موسی  امام  سرنوشت  از  ایران 

شاهنشاه به اردن رفت.
 

 یکشنبه 9 مهر
شد:  مطرح  ملی  شورای  مجلس  امروز  جلسه  در 
سؤال درباره تعقیب ارتشبد نصیری و روحانی، چه 
کرده  اند؟  ترک  را  کشور  اخیر  ماه   3 در  مقاماتی 
چند نفر را دولت تاکنون برای مبارزه با فساد تعقیب 
رکس(  )سینما  فاجعه  پیرامون  تحقیقات  کرده؟  
را  دانشجویی  هیچ  دولت:  رسیده؟  کجا  به  آبادان 
هنگام مراجعت به ایران تعقیب نمی کنیم. اکثر هیات
دانشگاه استقالل  الیحه  با  دانشگاه ها  علمی  های 
ها موافق نیستند. ماجرای ترور حسنعلی منصور و 
دالری  میلیون   102 وام  دفتری.  متین  نظر  اظهار 
آمریکا به مصر و وام 740 میلیون دالری بانک ها به 
هژبر یزدانی. فرار رحیم علی خرم و افزایش ممنوع 
مالیات های  قانون  اصالح  الیحه  تقدیم  الخروج ها. 
مستقیم به تعویق افتاد. سینما »آریانا« اهر در آتش 
یک  حمله  در  مشهد   6 کالنتری  رئیس  سوخت. 
اجاره خانه  های خالی  قانون  تروریست کشته شد. 
پاپ(  درگذشت  مناسبت  )به  عزاداری  می شود.  لغو 
دربار شاهنشاهی. خطر »ماالریا« دوباره جدی شده 
است. ناصرعلی خادمی روستایی خرم  آبادی: چون 
رشوه ندادم از رفتن به خانه خدا محروم شدم. دکتر 
قدرت  اهلل واحدی نماینده مجلس شورای ملی درباره 
قرارداد سازمان مسکن با شرکت خارجی: صد رحمت 
محکوم  همدان  در  نفر   11 ترکمانچای!  قرارداد  به 
شدند. ساعات ممنوع شبانه در شیراز دوساعت کم 
شد. کنترل آمد و شد در شهر صنعتی اراک دائمی 
تخفیف  کنید.  کنترل  را  خارجی  کارگران  می شود. 
بلیت اتوبوس برای سالمندان و محصلین. شرکت های 
سهامی زراعی، ساکنان 34 دهکده را به خاک سیاه 
ممنوع  اجازه  بدون  میتینگ  و  راه پیمایی  نشاندند. 
بررسی  شد.  ممنوع  تلویزیونی  سریال  تهیه  است. 
مشکالت  بررسی  فروشگاه ها.  کارگران  مشکالت 

شرکت تعاونی مسکن خبرنگاران و نویسندگان. 

 دوشنبه 10 مهر
تحقیقات وسیع در شرکت ملی نفت: پرونده مدیران 
برکنارشده شرکت نفت به جریان افتاد، در تحقیقات 
پیمان کاران  به  طرح ها  از  بسیاری  شد  معلوم  اولیه 
داخلی و خارجی غیرمجاز سپرده شده است. مبلغ 
تعدادی از پرونده  هایی که مورد بررسی قرار می گیرد 
ایران در  ریال می زند. منزل سفیر  به میلیاردها  سر 
بیروت به موشک بسته شد. جمعیت ایرانی دفاع از 
آزادی و حقوق بشر در پاریس اعالم کرد: محدودیت 
انحالل  العظمی خمینی رفع شد.  حضرت آیت  اهلل 
حزب رستاخیز با استعفای دبیرکل تکمیل شد. یک 

به  دادستان  ایران:  قضایی  تاریخ  در  بی سابقه  واقعه 
جای وکیل مدافع از دانشجویان دفاع کرد! دادستان 
مجرمین  و  خطاکاران  جای  به  متاسفانه  دادگاه: 
واقعی جوانان مملکت را با دالیل پوچ محاکمه می

حکومت  مخالف  سیاسی  های  گروه   فعالیت  کنند. 
ایرانی  دانشجویان  جهانی  کنفدراسیون  خارج:  در 
اتحادیه  فعالیت  چگونگی  آمد؛  وجود  به  چگونه 
ملی،  جبهه  عضو  دانشجویان  مسلمان،  دانشجویان 
سازمان جوانان حزب توده، گروه توفان، مائویستهای 
مستقل، تروتسکیست ها و چند سازمان دیگر؛ سازمان 
خلق«،  »آرمان  خلق«،  »فدائی  زیرزمینی  چریکی 
»مجاهد خلق«، گروه های کوچکتر را در خود جای 
العظمی  آیت  اهلل  حضرت  صدای  و  تصویر  دادند. 
شریعتمداری در تلویزیون بی بی سی. هژبر یزدانی 
اعالم ورشکستگی کرده است. کارکنان )کارمندان و 
کارگران( شرکت های آب و برق کمک هزینه مسکن 
می گیرند. تظاهرات و زدوخورد در رضائیه. تظاهرات 
آرام در دزفول. در تظاهرات کرمانشاه 34 نفر کشته 
کرمانشاهان  شهر  سه  فرهنگیان  شدند.  مجروح  و 
)قصر شیرین، سرپل ذهاب و شاه آباد غرب( اعتصاب 
شدند.  آزاد  مهاباد  در  سیاسی  متهم   16 کردند. 
تظاهرات در همدان. فرهنگیان و دانش آموزان بانه 
نفر در خیابان های زنجان  راه پیمایی کردند. 7 هزار 
تهران  جنوب  از  قسمتی  در  آب  کردند.  تظاهرات 
محدوده:  خارج  و  محدوده  بازی های  می شود.  قطع 
و  کم  بر  مروری  زمین.  و  خانه  گرانی  اصلی  علت 
کیف و هزینه جشن ها و جشنواره  های هنری ایران: 
مردم با جشنواره  ها بیگانه بودند. هنوز هم کسانی 
کارکنان  می دارند.  نگه  گروگان  بعنوان  را  بیماران 
تا  نفت  ملی  شرکت  کارمندان(  و  کارگران  از  )اعم 
3600 تومان کمک هزینه مسکن می گیرند. 4 هزار 
اعالم جرم علیه ادارات و مقامات دولتی شده است. 
خواهد  اعالم  بزودی  جدید  حزب  چند  موجودیت 
شد. مذاکرات شاهپور عبدالرضا با هواکوفنگ )صدر 

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین(. 

 سه شنبه 11 مهر
اعزام ماموران تحقیق به دستگاه های دولتی. اعالم 
جرم علیه ارتشبد نصیری از دادگستری به دادرسی 
ارتش فرستاده شد. تحقیقات درباره میلیون ها تومان 
تلویزیون،  اتمی،  انرژی  سازمان های  در  سوءاستفاده 
پتروشیمی و راه  آهن و بیمه، جلب سیاحان، وزارت 
بهداری، بنادر و کشتیرانی. مدیرعامل سابق شرکت 
تعاونی شهر و روستا سی ام آبان محاکمه می شود. با 
اعتصاب  بانک  کارکنان  ماده  ای  تقاضای 14  قبول 
کارمندان بانک ملی در سراسر کشور پایان یافت: فوق
العاده شغل و وام مسکن افزایش یافت، کلیه فرزندان 
کارکنان بانک از بخشودگی خواربار استفاده می کنند، 
نمایندگان کارکنان در کمیته  های انتصابات شرکت 
داده می شوند. تمرکز تجارت از تهران به شهرستانها 
بیمه  و  مخابرات  کارکنان  اعتراض  می شود.  منتقل 
ایران مورد بررسی قرار گرفت. اطالعیه دولت عراق 
درباره فعالیت های حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی. 
حسیبی:  مهندس  جدید.  معاونان  و  استانداران 
مصدومان  و  مجروحان  و  شهدا  بازماندگان  آدرس 
بین  الملل  و  ملی  جبهه  بفرستید.  را  شهریور   17
سوسیالیست ها. انتخابات آزاد بدبینی عمومی را از بین 
می برد. میزان کمک هزینه مسکن کارگران شرکت 



نفت. کارگران پاالیشگاه آبادان با مسئوالن امر توافق 
تامین  برای  اجتماعات:  آزادی  تامین  کردند. الیحه 
تومان  میلیون ها  چگونه  آزادی؟  راه  سد  یا  آزادی 
مسعود  شد.  میل  و  حیف  اتمی  انرژی  سازمان  در 
بهنود: تلویزیون مخدر و مسموم  کننده افکار. تجدید 
فعالیت حزب ایران نوین. غارتگری دست  اندرکاران 
تولید و توزیع شیشه سرسام  آور است. تظاهرات آرام 
دانش  آموزان )خرم آباد(. تظاهرات فرهنگیان در 12 
به  زنجان  دانش  آموزان  اجتماع  کرمانشاهان.  شهر 
عنوان اعتراض به دستگیرشدن تظاهرکنندگان. در 
تظاهرات مهاباد و بوکان 3 نفر کشته شدند. تظاهرات 
و آتش سوزی در ایالم. اعتراض جمعیت حقوقدانان 
کتاب های  نویسندگان  سقز.  در  نفر   17 بازداشت  به 
فارغ  اعتراض  شوند.  محاکمه  باید  جغرافیا  و  تاریخ 
تعیین  نحوه  به  مازندران  دانشسراهای   التحصیالن 
دانشجو:   18 محاکمه  روز  دومین  خدمت.  محل 
در  را  مملکت  ثروت  که  هستند  کسانی  اخالل گران 
قمارخانه  ها به باد می دهند، طی 25 سال اخیر دولت
ها ناقض قانون اساسی بودند و اخالگری کردند. به 
رنگین  کمان  مجله  مدیر  روحانیت:  به  اهانت  اتهام 
زندانی شد. اگر قیمت نفت کشورهای نفتی افزایش 

نیابد مجبور به وام گرفتن می شوند. 

چهارشنبه 12  مهر
کارکنان  خواست های  و  اعتراض  کارمندان:  اعتصاب 
در  نفت  شرکت  اعتصاب  برق،  و  آب  سازمان های 
مخابرات،  کارمندان  روزه  چند  اعتصاب  خوزستان، 
کارکنان دخانیات دست از کار کشیدند. تقاضاهای 
ششگانه کارمندان سازمان آب تهران. کارکنان پست 
و  کارمندان  کشیدند.  کار  از  کشور( دست  )سراسر 
کارگران شرکت توانیر بندرعباس دست به اعتصاب 
غذا زدند. اعتصاب کارکنان بیمارستان های معتادین. 
کردند.  اعتصاب  ساری  منطقه  ای  برق  کارمندان 
آذرآبادگان  دانشگاه  های  بیمارستان   آسیستان های 
غرب.  )کرند(  فرهنگیان  اعتصاب  کردند.  اعتصاب 
به  هنوز  نفت  شرکت  قسمت های  بعضی  کارگران 
حقوق  برابری  درخواست  می دهند.  ادامه  اعتصاب 
تقاضای  مرکزی.  بانک  با  بیمه  کارمندان  مزایای  و 
های  خواست  پهلوی.  پزشکی  دانشکده  کارکنان 
درخواست  به  رسیدگی  تلویزیون.  و  رادیو  کارکنان 
کارمندان شهرداری. تظاهرات و اعتصاب مردم بانه به 
استعفای شهردار و مدیرعامل جمعیت شیروخورشید 
تعاون  سازمان  کارکنان  اعتصاب  انجامید.  سرخ 
روستائی مازندران. تظاهرات زنان و دختران دانش 
کارمندان  حقوق:  افزایش  برای  ایالم.  در  آموز 
مهلت  هفته  یک  مشهد  اجتماعی  تامین  سازمان 
اعتصاب  آباد.  نجف  آموزان  دانش   تظاهرات  دادند. 
کارکنان برق اراک. خریداران خانه شرکت گسترش 
خانه  های کارگری در دادگستری بست نشستند. در 
تظاهرات دیشب کرمانشاه عده ای کشته و مجروح 
خرم  آموزان  دانش   و  فرهنگیان  اعتصاب  شدند. 
آباد ادامه دارد. انعکاس اعتصاب های ایران در خارج. 
مالقات رئیس دانشگاه رضائیه با دانشجویان زندانی. 
حقوق  شد.  تبرئه  فروشانی  احمدی  االسالم  حجت 
تصمیمات  می یابد.  افزایش  دولت  کارمندان  کلیه 
دیشب هیئت دولت در باره کارمندان: نحوه افزایش 
حقوق و وام مسکن کلیه کارمندان؛ افزایش ضریب 
حقوق کارمندان، پرداخت 1/7 تا 3 میلیون ریال وام 

مسکن به هر کارمند،  پرداخت حقوق بازنشستگی 
براساس مزایا و حقوق. بابت سفته  های واخواستی؛ 
هژبر یزدانی 700 میلیون تومان نقد به دادگستری 
پرداخت. نخست وزیر: رادیو و تلویزیون نباید وسیله 
به  می توانند  همه  آینده  سال  باشد.  دولت  تبلیغات 
زندانیان  وضع  درباره  دادگستری:  وزیر  بروند.  حج 
میلیون   600 و  میلیارد   1 می کنیم.  اقدام  سیاسی 
دالر ارز از ایران خارج شد. نامه محرمانه و جنجالی 
وصول  نحوه  ایران.  مورد  در  انگلستان  خارجه  وزیر 
مالیات اصناف در سراسر کشور اعالم شد. در کرایه 
نفت  تولید  اند.  کرده   کردن »شتر« هم سندسازی 
رسمی  انحالل  اجرائی  هیئت  یافت.   افزایش  ایران 
حزب رستاخیز را عقب انداخت. روزنامه تایمز لندن: 
سکوت 15 ساله در ایران شکست. علیرضا میبدی: 
تلویزیون یک حزب مصور مستبد است، این سرمایه 
نیست که فدای آزادی می شود، این آزادی است که 
در راه سرمایه  ساالری به قربانگاه می رود، در جوامع 
چیزهای  ی  همه   مثل  تلویزیون  ساالری  سرمایه  

دیگر، نمائی از سرمایه است.

پنجشنبه 13  مهر
به علت فشارهای وارده از طرف عراق، حضرت آیت 
 اهلل العظمی خمینی عراق را ترک کردند: دولت اعالم 
کرد که از عزیمت آیت  اهلل العظمی خبر نداشت و 
آیت  اهلل  اقامت حضرت  را شروع کرد،  تحقیق  فورا 
دولت  نظر  از  بخواهند  که  هرکشوری  در  العظمی 
اهلل  آیت  که حضرت  گفته شد  است،  بالمانع  ایران 
امروز  بروند.  به دمشق  العظمی خمینی قصد دارند 
بازار و مغازه  های قم تعطیل بود. موج اعتصاب در 
چند شهر کشور، دولت با تصمیم به پرداخت اضافه 
حقوق و وام مسکن به بخشی از این تقاضاها پاسخ 
انجام  برای  دولت  کارمندان  گروه های  است،  داده 
بودند.  داده  مهلت  آینده  شنبه  تا  خود  تقاضای 
بررسی آزادی زندانیان سیاسی آغاز شد، اسامی 86 
رسیدگی  وکال:  کانوان  رئیس  امنیتی.  زندانیان  نفر 
به وضع زندانیان سیاسی واجب  تر از هر کاریست. 
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی: تالش ما برای آزادی 
زندانیان ادامه دارد. رحمت اهلل مقدم مراغه ای آزاد 
شد. پس از شروع فعالیت احزاب: مخالفان می توانند از 
رادیو و تلویزیون استفاده کنند. نخست وزیر: نمی دانم 
کی دستور داده بود که از اعتصابات چیزی ننویسند، 
اگر مطلبی هست که رادیو ایران نگوید رادیو بی  بی  
سی می گوید. دموکراسی دولتی، با قطره  چکان. طرح 
نگاران  روزنامه   انجمن  کارگران.  بیمه  حق  کاهش 
صاحبان  می شود.  مطبوعاتی  مرجع  دولت  بجای 
زمین های بزرگ باید عوارض بپردازند. کارمند دولت، 
 2000 نگاهداشته!  سرخ  سیلی،  با  را  خود  صورت 
کشاورز در سرپل زهاب راه پیمایی کردند. تظاهرات 
مدیرعامل  ساری(.  و  همدان  )شاهی،  شهر  سه  در 
انجمن حمایت از زندانیان )بندر بوشهر( زندانی شد. 
در  خونین  برخورد  در  خوزستان.  در  اعتصاب  موج 
 40 جنازه  تشییع  شدند.  کشته  نفر   12 کرمانشاه 
هزارنفری در بوکان. تظاهرات و تیراندازی در خرم 
آباد. حکم برائت: برای 18 دانشجوی متهم به اخالل 
تکلیف  شد.   صادر  تظاهرات  در  و شرکت  نظم  در 
کارگران خارجی تا 15 آبان باید روشن شود. زنان 
مشمول تهران، شمیران و شهرری از خدمت معاف 

شدند. 

 شنبه 15 مهر
وارد  عراق  از  خمینی  العظمی  آیت  اهلل  حضرت 
العظمی  آیت  اهلل  حضرت  مذاکرات  شدند.  پاریس 
خمینی در پاریس. اقامت حضرت آیت  اهلل العظمی 
آیت  اهلل  نیست. حضرت  قطعی  پاریس  در  خمینی 
گفته  اند: چنانچه کمترین محدودیتی از نظر مالقات
ها، مصاحبه  ها و بیان نظریات ایشان از سوی مقامات 
فرانسه بوجود آید، این کشور را ترک خواهند کرد. 
حضرت  نزدیکان  با  اطالعات  )روزنامه(  گفتگوی 
اقامت  محل  پاریس.  در  خمینی  العظمی  آیت  اهلل 
حضرت آیت اهلل توسط ایرانیان تحت محافظت قرار 
دارد. شاهنشاه در مراسم افتتاح مجلسین فرمودند: 
ناآرامی ها در توسعه آزادی خللی وارد نمی کند، قانون 
را  مردم  و  گانه  سه  قوای  سلطنت،  حقوق  اساسی 
سوءاستفاده  هایی   و  اشتباهات  است،  کرده  تعیین 
توسعه  در  بود  شده  ها  نارضایی   ایجاد  باعث  که 
امروز  اعتصاب  داشت.  موثری  سهم  فعلی  بحران 
ادارات، دانشگاه ها و مدارس، در تهران مدارس آرام 
و در بعضی شهرستان ها بحال تعطیل و نیمه تعطیل 
درس  دانشگاه ها کالس  از  یک  هیچ  در  امروز  بود. 
کردند.  تغییر  مجلس  دو  هر  رؤسای  نشد.  تشکیل 
ارتشبد نصیری از مقام سفارت برکنار شد، گفته می
شود وی برای پاسخ گوئی به اتهامات و اعالم جرم

خواهد شد. حقوق  احضار  تهران  به  که شده  هائی 
و  هواپیماها  پرواز  می شود.  ترمیم  دوبار  کارمندان 
تاکسی رانهای  اعتصاب  شد.  مختل  قطارها  حرکت 
تهران. آخرین اخبار تظاهرات و اعتصاب: در خمین 
ادارات  همه  شد،  برپا  گسترده  ای  تظاهرات  امروز 
خمین بخاطر این تظاهرات تعطیل بود.اعتصاب در 
از کارکنان صنعت نفت،  نفر  اهواز: اعتصاب هزاران 
جندی  دانشگاه   و  خوزستان  برق  و  آب  سازمان 
خصوصی  بخش های  و  اداری  سازمان  چند  و  شاپور 
در  کارگر  چندهزار  آغاجاری:  در  اعتصاب  اهواز. 
قسمت پاالیش گاز »بید بلند« و دیگر صنایع نفت 
و شرکت های وابسته در پیمان کاری های حمل و نقل و 
شرکت ملی گاز دست از کار کشیدند. مشهد: امروز 
پست  اداره  مختلف  قسمت های  کارمندان  اعتصاب 
مشهد و دیگر شهرهای کشور وارد سومین روز خود 
آبادان  در  نفتکش  تانکرهای  رانندگان  آبادان:  شد. 
دست از کار کشیدند. اصفهان: کارکنان دادگستری 
باهری  دکتر  عنوان  به  نامه   طی  اصفهان  استان 
کردند.  مطرح  را  خود  تقاضاهای  دادگستری  وزیر 
تظاهرات و اعتصاب در زنجان، اراک، خرم آباد، آمل، 
اردکان، میانه، رضائیه، شمیران، ساری، تبریز، شیراز، 
پیمایی )8000 دانش   راه  بروجرد. گرگان:  لنگرود، 
بود.  تعطیل  کال  اردبیل  بازار  امروز  اردبیل:  آموز(. 
بوشهر: کارکنان برق منطقه ای بوشهر دست از کار 
کشیدند. آبادان: از صبح امروز دبیران مدارس آبادان 
امروز  شیراز:  کردند.  خودداری  کالسها  به  رفتن  از 
مدارس شیراز به حال نیمه تعطیل درآمد. شاهرود: 
از صبح امروز دبیرستانها و هنرستان و مدرسه عالی 
دانشگاه وضع  درآمد.  تعطیل  حال  به  شاهرود 

دانشگاه ملی، صنعتی،  تهران،  دانشگاه  های کشور: 
فردوسی، جندی شاپور، علم و صنعت، دانشجویان 
بازرگانی  عالی  مدرسه  تبریز،  دانشگاه  آبادان،  نفت 
وضع  ندارند.  عادی  وضعیت  امیرکبیر  صنعتی  و 
اطالعات،  وزارت  فرهنگ،  وزارت  در  ادارات:  امروز 



نمایشگاه های  شرکت  ملی،  بیمه  بازرگانی،  وزارت 
دارائی،  وزارت  کشور،  مخابراتی  پروژه  بین  المللی، 
دادگستری،  وزارت  برنامه،  سازمان  هما،  کارکنان 
وزارت کشاورزی کارکنان موسسه بررسی دفع آفات 
نباتی و... اعتصاب، اعتراض و تحصن گسترش یافت. 
اعتصاب در بیمارستان لقمان الدوله . در کرمانشاه و 
خرم آباد چرا به مردم تیراندازی شد؟ موج اعتصابات 
در شهرستانها گسترش یافت. اسامی کشته شدگان 
و مجروحان تظاهرات شهرها: در کرمانشاه 7 نفر و در 
خرم آباد دو نفر کشته و صدها نفر مجروح شده  اند. 
اعتصاب غذا در ذوب آهن اصفهان. ادامه و گسترش 
اعتصابات کارگری و کارمندی  در کرمانشاه، اراک، 
آباد غرب. استعفای دسته  اصفهان، خوزستان، شاه 
جمعی اعضای انجمن شهر نجف آباد. تماس با دولت 
فرانسه: عده ای از شخصیت ها و گروه های سیاسی 
فرانسه از دولت فرانسه خواهند خواست که کمترین 
فراهم  خمینی  اهلل  آیت  حضرت  برای  محدودیتی 
نمایندگان  که  گردد  فراهم  نیز  تسهیالتی  و  نگردد 
با حضرت آیت اهلل  بتوانند  خبرگزاری ها و مطبوعات 
منعکس  را  ایشان  نظریات  نموده  حاصل  تماس 
نزدیکان  از  )یکی  وی  است:  کوتاه  اقامت  نمایند. 
حضرت آیت اهلل خمینی( همچنین اظهار داشت که 
بطور قطع حضرت آیت اهلل خمینی مدت زیادی در 
این  و فقط مدت کوتاهی در  ماند  نخواهند  پاریس 
و  عراق  دولت  ایران  ملی  ماند. جبهه  شهر خواهند 
ابراز  ایران ضمن  را محکوم کرد: جبهه ملی  کویت 
تاسف از رفتار ناشایست جمهوری عراق که حضرت 
از  ناگزیر  را  جهان  شیعیان  رهبر  خمینی  اهلل  آیت 
به  است  کرده  نجف  علمیه  حوزه  ی  شدن  خارج 
ورود  از  که  را  کویت  حتی  و  عراق  شدت حکومت 
معظم له به خاک خود جلوگیری بعمل آورد محکوم 
می کند... )جبهه ملی( امید دارد ملت مسلمان ایران 
همچنان از رهنمودهای آن مرجع عالیقدر برخوردار 
گردد. مراجع عالیقدر تشیع دولت عراق را محکوم 
دزدها،  مطبوعات:  جدید  الیحه  به  نگاهی  کردند. 
دروغگوها و متجاوزان از آزادی مطبوعات می ترسند. 
دکتر علیرضا نوری  زاده: در مصر چه می گذرد، بنظر 
می رسد سادات با تغییر کابینه مصر، و کنارگذاشتن 
از فرماندهان عالی نظامی کشورش، آخرین  دو تن 
و  قید  بی  تسلیم  راه  در  بود  ممکن  که  را  کسانی 
شرط او به اسرائیل و آمریکا مانعی ایجاد کنند، از 
صحنه سیاست مصر خارج ساخت. دکتر سیدمحمد 
سجادی رئیس مجلس سنا شد. با 144 رأی دکتر 

جواد سعید رئیس مجلس شورا شد. 

 یکشنبه 16  مهر
اعتصابات در تهران و شهرستانها: اعتصاب کارمندان 
در سازمان های مختلف دولتی در تهران و شهرستانها 
ادامه دارد. تظاهرات اطراف دانشگاه تهران پراکنده 
بابل.  و  آمل  در  شدید  زدوخورد  و  تظاهرات  شد. 
اعالمیه حضرت آیت اهلل العظمی خمینی در پاریس. 
فرانسه.  جمهور  رئیس  به  تهران  روحانیون  تلگرام 
آیات عظام، طبقات و جمعیت  های اسالمی از حال 
اند.  شده   جویا  خمینی  العظمی  آیت  اهلل  حضرت 
پیشنهاد  مقابل  در  من  فرمودند:  اهلل  آیت   حضرت 
تاراجی  منصور  دیدار  داشتم.  راه  دو  فقط  عراق 
آیت  حضرت  منزل  از  اطالعات  )روزنامه(  نماینده 

اهلل العظمی خمینی در پاریس و مالقات با نزدیکان 
رهبر شیعیان جهان. ارتشبد نصیری به تهران احضار 
شد. اتهامات ارتشبد نصیری در مجلسین اعالم شد. 
استعفای ارتشبد نصیری از مقام سفارت در پاکستان 
مورد قبول شاهنشاه آریامهر قرار گرفت. هژبر یزدانی 
است.  بدهکار  دولت  به  مالیات  تومان  میلیون   20
انتشار دوره جدید خبرنامه نشریه رسمی جبهه ملی 
ایران. سابقه تاریخی اعتصاب و بررسی علل و انگیزه  
های آن، بمناسبت اعتصاب های اخیر: اعتصاب چگونه 
بهرنگی.  آغاز شد؟ کندوکاو در کار و زندگی صمد 
تظاهرات دانشجویان دانشگاه فردوسی: خروج گارد از 
دانشگاه فردوسی تقاضا شد. اعتصاب در شهرستانها: 
تقریبا در کلیه شهرهای ایران اعتصابات و تظاهرات 
ادامه داشته و گسترش یافته  اند: آمل، بانه، کرمان، 
ساری،  آبادان،  اراک،  اصفهان،  آباد،  خرم   شهرکرد، 
جویبار، دزفول، نجف  اباد، کرمانشاه، خوی، رامیان، 
الهیجان،  زنجان،  میاندواب،  جلفا،  تبریز،  سنندج، 
کردکوی، اهواز، لنگرود، رشت، و بروجرد. تظاهرات 
ایرانی در  و برخورد خونین در آمل. 16 دانشجوی 
تهران  اعتصابهای  دامنه  می شوند.  محاکمه  آمریکا 
در  تهران  دانشگاه  تحصیلی  سال  یافت.  گسترش 

پیشگاه اعلیحضرتین آغاز شد. 

 دوشنبه 17 مهر
می کند.  رسیدگی  اعتصابیون  همه  وضع  به  دولت 
مقررات جدید پرداخت اضافه کار ساعتی به کارمندان. 
پس از افزایش حقوق شاغلین، حقوق بازنشستگان 
چند  در  اعتصابات  و  تظاهرات  می یابد.  افزایش  نیز 
شهر: گروهی دیگر از معلمان و شاگردان به اعتصاب 
پیوستند. اکثر دانشگاه ها امروز تعطیل بود. اعتصاب 
یافت )بخاطر  بازهم گسترش  در سازمانهای دولتی 
حجم زیاد و گستردگی اخبار مربوط به اعتصابات از 
ذکر بسیاری گزارش ها خودداری شده است و تنها به 
چند اعتصاب مهم اشاره می شود، سامان نو(.  وضع 
تلویزیون  در  اعتصاب  تلویزیون.  کارکنان  اعتصاب 
کارمندان  و  کارکنان  خلبانان،  اعتصاب  آموزشی. 
باشگاه هواپیمائی شاهنشاهی. اعتصاب بانک شهریار. 
شرکت  کارکنان  عمران.  بانک  کارمندان  تقاضای 
ملی صنایع مس ایران نیز اعتصاب کردند. اعتصاب 
خبر.  مرکزی  دفتر  اعتصاب  اسناد.  ثبت  کارکنان 
اعتصاب  اعتصاب فرهنگیان و دانش  آموزان تهران. 
ایذه چهار  بابل و  در ذوب آهن. در تظاهرات آمل، 
نفر کشته و گروهی مجروح شدند. بنابر آمار پزشکی 
تهران(  شهریورماه  حوادث  )در  نفر   121 قانونی: 
یک هفته مهلت  شدند.  کشته  گلوله  اصابت  اثر  در 
مطبوعات  کارکنان  و  – خبرنگاران  نویسندگان  ای 
نظامی  فرمانداری  طرف  از  کارفرمایان.  و  دولت  به 
تهران محمد درخشش رئیس جامعه معلمان ایران 
بازداشت شد. پیام شاهنشاه به مناسبت بزرگداشت 
روز معلم. فرانسه اجازه فعالیت سیاسی به آیت  اهلل 
را  سوریه  اهلل،  آیت  حضرت  نداد.  خمینی  العظمی 
به  عرفات  یاسر  پیام  می دهند.  ترجیح  اقامت  برای 
وزیر  استعفای  وجود  با  خمینی.  العظمی  اهلل  آیت 
بهداری از طرف نزدیکان دولت ترمیم کابینه شریف 
افزایش  خدا  خانه  زائران  عده  شد.  تکذیب  امامی 
اجتماع  می روند.  به حج  امسال  نفر  هزار   42 یافت: 

دانشجویان در منزل حضرت آیت اهلل العظمی قمی. 
اعالم جرم علیه هویدا: استان دار و فرمانده ژاندارمری 
وقت بدادسرا احضار شدند. 25 مورد اعالم جرم علیه 
ارتشبد نصیری: زندانی کردن بدون دلیل اشخاص، 
ایراد ضرب و شکنجه و جلوگیری از وکالت از موارد 
اعالم جرم است. هژبر یزدانی 38 میلیارد ریال به یک 
بانک خصوصی بدهکار است. نظام مهندسین معمار 
اعتراض  شهرداری  مشاور  مهندس   12 انتخاب  به 
کرد. نماینده دشتستان در مجلس: آقایان نمایندگان 
مخالف! تا حاال کجا بودید؟  دادگاه ملی، تنها مرجع 
داوری و ارزیابی کارنامه  ها. موج اعتصاب در شهرها 
گسترش یافت: تبریز: اعتصاب دانشجویان دانشسرا 
شهر  تاکسی رانان  اعتصاب  تبریز.  مدارس  اکثر  و 
بناب. اعتصاب در دخانیات رضائیه: کلیه کارگران و 
کارمندان شرکت دخانیات رضائیه و کارخانه »مانی 
پالسیون« و بخش های چهارگانه آن از صبح دیروز 
دست از کار کشیدند. بروجرد: کارمندان و کارگران 
برق منطقه  ای بروجرد و بخش »اشتاد« دیروز وارد 
دومین روز اعتصاب خود شدند. )بخاطر حجم زیاد 
ذکر  به  تنها  شهرستان ها  اعتصابات  اخبار  به  مربوط 
در  اعتصابات  نو(  سامان  می شود.  بسنده  شهر  چند 
کرمانشاه و اعتراض معلولین کرمانشاه، اعتصابات در 
یافت آباد، اصفهان، اهواز و کشت و صنعت کارون، 
اراک، خرم   قم،  و شیراز،  فارس  استان  در  اعتصاب 
آباد، مهاباد، گرگان، رودبنه، شمیران، بوشهر، کرج، 
نقده،  خمین،  شاهی،  یاسوج،  رضائیه،  گلپایگان، 
مسجدسلیمان،  ساری،  تویسرکان،  کرمان،  زاهدان، 
زنجان،  شهرضا،  اراک،  بجنورد،   سنندج،  دزفول، 
بهشهر، رفسنجان، مشهد، شهر ری، ایالم...  دیروز و 
امروز هم در تعدادی از شهرها تظاهرات شد: اخبار 
مربوط به تظاهرات در شهرهای بابل، آمل، بروجرد، 
ساری، دزفول، بیجار، سنندج، اراک، بهشهر، مشهد، 
تظاهرات  در  زنجان.   و  کرمان،  بجنورد،  رشت، 
مجروح شدند.  نفر   37 و  کشته  نفر   2 بابل  و  آمل 
در تظاهرات ایذه یک نفر کشته و چند تن مجروح 
شدند. توقف تخلیه و بارگیری کاال در جلفا. خواست  

های )22 ماده  ای(  کارگران بندر شاهپور.  
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تظاهرات  دارد.  ادامه  مختلف  در شهرهای  اعتصاب 
در چندین شهر با راه پیمایی همراه بود. در بعضی از 
موسسات و وزارتخانه  ها اعتصاب پایان گرفت. ظرف 
6 ماه آینده در دو نوبت حقوق کارکنان دولت 25 
درصد اضافه می شود. کمک های غیرنقدی افزایش می  
های  خواسته   می شود.  کارکنان  کلیه  شامل  و  یابد 
استادان بازنشسته دانشگاه تهران. قانون ضدانحصار. 
در مورد اعالم جرم علیه ارتشبد نصیری: نامه دادستان 
به دادرسی ارتش. حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی 
را محکوم کردند.  انگلیس  و  آمریکا، شوروی، چین 
مداخله  حق  خارجی  دولت  هیچ  آیت  اهلل:  حضرت 
فرانسه: حضرت  خبرگزاری  ندارد.  را  ایران  امور  در 
آیت  اهلل العظمی خمینی حزب توده را متهم کردند. 
پیام حضرت آیت اهلل العظمی خمینی به دانشجویان: 
مبارزه با استعمار یکی از مهمترین وظایف. اردشیر 
زاهدی )به حضور شاهنشاه( شرفیاب شد. زاهدی با 
عده  ای از مقامات سیاسی مملکت مالقات دارد. دبیر 
جبهه ملی: الیحه تظاهرات و اجتماعات مغایر قانون 



اساسی است. احمد بنی احمد: دولت اتحاد ملی راه 
نجات از وضعیت فعلی است. حمله دو گروه مسلح به 
کنسولگری عراق در خرمشهر، در حمله مهاجمین 
آمریکا  کنسولگری  شد.  کشته  پلیس  مامور  یک 
معمای  نمی دهد.  چهارساله  ویزای  دیگر  تهران  در 
نصیری.  ارتشبد  احضار«  و  »برکناری  و  »استعفا« 
می کند؟  تهران چه  در  آمریکائی  مفسر  مشهورترین 
)بخاطر حجم  یافت  ادامه  امروز هم  بزرگ  اعتصاب 
بسیار زیاد گزارش اعتصابات به چند اعتصاب مهم 
کارگران صنعت چاپ؛  نو(:  سامان  می شود.  اشاراتی 
اعضای اتحادیه کارگران صنعت چاپ استان مرکزی 
با اعالم 15 ماده درخواست های خود را اعالم داشته  اند. 
ادامه اعتصاب کارمندان  و کارگران در دادگستری، 
تهران،  بانک  تهران،  گمرک  ملی،  تلویزیون  رادیو 
بانک عمران، بانک داریوش، بانک شهریار، کتابخانه 
ملی، شهرداری، راه آهن دولتی،  پُست، وزارت نیرو، 
انستیتو  دانشجویان  آزمایشگاهی،  فنی  دانشجویان 
تربیت، دانشجویان آموزشگاه بهداشت مدارس عالی، 
زمین،  سازمان  شفا،  بیمارستان  جوانان،  کاخ های 
سازمان برنامه، وزارت اطالعات و جهانگردی، کانون 
نوجوانان، سازمان صنایع  و  فکری کودکان  پرورش 
کوچک و... سایر اعتصاب ها در همدان، میانه، مشهد، 
نجف  آباد، قصرشیرین، مرودشت، ابهر، کرج، شهرضا، 
زیاد  حجم  خاطر  )به  و...  کاشان  بیرجند،  بابلسر، 
برای  و  ایران  سراسر  تقریبا  در  اعتصاب  گزارش های 
گزارش برخی  ذکر  از  مطلب  تطویل  از  جلوگیری 
ها خودداری شده است. سامان نو(  اعتصاب روشن 
وابسته  نابینایان  کارگاه  نابینایان  اعتصاب  دالن: 
چند  در  اعتصاب  نابینایان.  رفاه  ملی  سازمان  به 
دبیرستان تهران. به مشکالت اساسی کارگران توجه 
کنید! تظاهرات 20 هزار نفری در خرم آباد. خبرهای 
بندر  آمل، ساری،  تظاهرات در شهرهای  به  مربوط 
ایالم،  اباد،  خرم   سنندج،  سلیمان،  مسجد  بوشهر، 
نیریز، فیروزآباد، گلپایگان، مریوان، اردکان، کرمان، 
بافت،  شهرضا،  مرودشت،  سبزوار،  یزد،  کردکوی، 
سمنان،  بروجرد،  کالردشت،  بندرپهلوی،  رودسر، 
و  گرگان  آباد  علی   ساوه،  رضائیه،  مشهد،  بهبهان، 
اراک. این تظاهرات تعدادی کشته و مجروح بجای 
گذاشت. اجتماع 5 هزار فرهنگی در رضائیه.  تجمع 
برابر  خوارزمی:  فرهنگی  گروه  دختر  آموزان  دانش  
دختر  اموزان  دانش   از  تعدادی  دیروز  واصله  اطالع 
پهلوی  چهارراه  در  واقع  خوارزمی  فرهنگی  گروه 
به  رفتن  از  خودداری  و  مدرسه  در  تجمع  ضمن 
کالس درس، و دادن شعار و تهدید سایرین به دانش
آموزان دیگر تکلیف می نمایند چون قصد دارند فردا 
)امروز( با دانش  آموزان مدارس هم صدا شوند، لذا 
همگی بایستی لباس سیاه بپوشند وگرنه لباس آن 
ارتش عراق به  پاره خواهند کرد. سفر رئیس  ها را 
ایران عضو  تهران. دکتر کریم سنجابی: جبهه ملی 

بین  الملل سوسیالیست ها نخواهد شد.
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اعتصاب مطبوعات به پیروزی کامل رسید: ماجرای 
بیدریغ مردم،  اعتصاب کارکنان مطبوعات؛ حمایت 
شخصیت های  و  جمعیت ها  دانشگاهیان،  بازاریان، 
کارکنان  اعتصاب  اولین  از  اجتماعی  و  سیاسی 
تغییر  دولت  کرد:  اعالم  امامی  شریف  مطبوعات. 

فرخنده شهبانو.  میالد  سالروز  می مانم.  من  نمی کند 
شاهنشاه در شرفیابی نمایندگان خانه  های اصناف 
آشتی  و  دوستی  روح  فرمودند:  داوری  شوراهای  و 
بخاطر  را  شاهنشاه  کارتر  می کند.  حل  را  اختالفات 
کرد.  ستایش  ایران  در  دموکراتیک  اصول  استقرار 
اسالمی:  حکومت  درباره  العظمی  آیت  اهلل  بیانات 
ما نمی توانیم حکام و فرمانروایانی همچون علی ابن 
برنامه  ای  فرانسه  تلویزیون  باشیم،  داشته  ابیطالب 
در باره شخصیت و مبارزات حضرت آیت  اهلل پخش 
کرد. اعالمیه آیات عظام درباره تعطیلی فردا. اعتصاب 
ادامه دارد. در تظاهرات دیشب  در شهرهای کشور 
مشهد یکنفر کشته شد. در چندین شهر تظاهراتی 
محاکمه  و  دستگیری  انقالبی  الیحه  شد.  انجام 
مقامات فاسد: باتسهیالتی که بموجب الیحه جدید 
فراهم می شود، تعقیب و مجازات متجاوزین به حقوق 
)به  بازگشت زاهدی  انجام می گیرد.  با سرعت  مردم 
امروز  زاهدی  و  امینی  افتاد:  تعویق  به  واشنگتن( 
باهم مالقات داشتند. اعتصابها در تهران ادامه دارد. 
اعتصاب کارگران و کارکنان در سازمان های مختلف 
علت  )به  دارد  ادامه  همچنان  دولتی  و  خصوصی 
آورده  ایم.  را  آنها  از  بخشی  تنها  اعتصابها  کثرت 
هنگام  این  تا  که  بود  این  تاریخ  آن  در  مهم  نکته 
اغلب خواست های اعتصابیون شامل مطالبات رفاهی 
و اقتصادی و کسب حقوق دموکراتیک می بود اما از 
این به بعد این خواسته  ها بیشتر جنبه  ی سیاسی 
پیدا می کنند. سامان نو(: اعتصاب ها در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، وزارت صنایع و معادن، 
قند  و  غله  سازمان  جهانگردی،  و  اطالعات  وزارت 
بانک  و شکر وچای کشور، سازمان صنایع کوچک، 
روغن  کارخانجات  جرجانی،  بیمارستان  داریوش، 
نباتی شاه  پسند، کاخ جوانان، راه آهن دولتی ایران، 
سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، وزارت دادگستری 
)تولید  ساسان  سهامی  شرکت  قانونی،  پزشکی  و 
آزاد،  دانشگاه  کانادادرای(،  غیرالکلی  های  نوشابه  
انبارهای عمومی تهران، سازمان  گمرکات زمینی و 
انرژی اتمی، پروژه مخابراتی، وزارت بازرگانی، گروه 
و...  تهران  اورژانس  عمران،  بانک  بهشهر،  صنعتی 
پایان اعتصاب در بانک شهریار: در پی قول مساعدی 

که از سوی مقامات بانک شهریار به اعتصابیون این 
بانک داده شد، کارکنان و کارمندان این بانک به سر 
عالی  کارمندان  از  نفر  هزار   2 بازگشتند.  خود  کار 
رتبه دولت ممنوع الخروج شدند. 20 هزار کارمند 6 
میلیارد تومان وام مسکن می گیرند. با تشکیل جامعه 
معلمان موافقت شد. کمک غیرنقدی کارمندان 50 
تومان شد. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی: از بامداد 
پنجشنبه تاکنون زندانیان سیاسی هشت بند زندان 
قصر دست به اعتصاب غذا زده  اند. مهمترین دلیل 
هشت  این  سیاسی  زندانیان  همه  که  اعتصاب  این 
تجدید  دارند  شرکت  آن  در  مرد  و  زن  از  اعم  بند 
است.  عادی  دادگاه های  در  زندانیان  این  محاکمه 
روز  دو  از  پس  اطالعات  روزنامه  پیروزی:  و  مبارزه 
اعتصاب منتشر می گردد، این نخستین باری بود که 
پس از پنجاه و دوسال خدمت مداوم، خبرنگاران و 
نویسندگان در روزنامه اطالعات دست از کار کشیدند. 
اعتصاب ما چرا و چگونه آغاز شد. خانه  های 3 مامور 
کارگران  سازمان  رئیس  شد.  منفجر  بهبهان  پلیس 
ایران: میلیاردها ریال حق بیمه کارگران هدر رفت. 
نماینده کارگران صنعت نفت: سازمان کارگران ایران 
و  سندیکاها  همه  است  نتوانسته  و  ندارد  جامعیت 
مقام های  بگیرد.  پوشش  زیر  را  کارگری  گروه های 
دادند  اجازه  العظمی  اهلل  آیت  به حضرت  فرانسوی 
که در حومه پاریس اقامت کنند بشرط آنکه از هر 
فعالیت سیاسی خودداری نمایند. حکومت اسالمی: 
نکته مهم در بیانات دیروز آیت اهلل العظمی خمینی 
اشاره به حکومت اسالمی بود، ایشان گفتند برخی 
از افراد که از مبانی دین اسالم و حقیقت و واقعیت 
که  اند  کرده   تصور  ندارند  کافی  اطالع  آن  عمیق 
حکومت اسالمی با پیشرفت ها و ترقیات جهان امروز 
که  اسالم  مقدس  آئین  حالیکه  در  دارد   مغایرت 
نجات دهنده بشریت است جز ترقی و تعالی انسان 
این  و پیشرفت بسوی کمال راهی نشان نمی دهد... 
نمی و  نیست  عقب  به  بازگشتی  تنها  نه  حکومت 

اصول  بلکه  برگردد،  عقب  به  سال   1400 خواهد  
مترقی آن با تعالی انسان و پیشرفت های سریع بسوی 
کماالت انسانی و اخالقی و اجتماعی و فنی تطابقی 
کامل دارد... در این حکومت دزدی و فساد و رشوه و 



ارتشاء جایی نخواهد داشت و مسئوالن باید دست از 
چپاول و غارت مردم بردارند و به بیت المال مملکت 
تجاوز ننمایند.  روزنامه فیگارو با تاسف فراوان خبر 
اخیر  اعتصابات  و  اغتشاشات  نتیجه  در  که  می دهد 
دستگاه های  زمینه  در  فرانسه  و  ایران  قراردادهای 
درآمده  تعلیق  صورت  به  انرژی  و  اتمی  مرکزی 
طی  بود  متعهد  فرانسه  قراردادها  این  طبق  است، 
مدت ده سال شش دستگاه مرکزی انرژی به ایران 
تحویل دهد و در مقابل معادل ده ها میلیارد فرانک 
که  می سازد  خاطرنشان  فیگارو  دارد،  دریافت  نفت 
که این قراردادها برای صنایع فرانسه اهمیت فوق
مهمی  قرارداد  چنین  عقد  تاکنون  و  داشت  العاده 
بین فرانسه و یک کشور دیگر بی سابقه بوده است. 
شدند.  آزاد  تهران  نظامی  فرمانداری  زندانی   124
اعتصاب کارکنان موسسات دولتی و خصوصی ادامه 
دارد: اعتصاب فرهنگیان در میانه، اعتصاب در اغلب 
واحدهای تولیدی و صنعتی و آموزشی بخش دولتی 
و بخش خصوصی در اصفهان؛ اعتصاب در ذوب آهن 
اصفهان. اعتصاب و کم کاری در برخی از سازمان های 
دولتی استان آذربایجان غربی که از چند روز پیش 
جهرم،  در  اعتصاب  دارد.  ادامه  همچنان  شده  آغاز 
خسروی،  مرز  زهاب،  سرپل  قصرشیرین،  فردوس، 
اراک،  رضائیه،  بوشهر،  بندر  گیالنغرب،  شاه،  نفت 
تبریز، مشهد و... شیروان: اعتصاب در کارخانه قند. 
فارس  سیمان  کارخانه  کارگران  اعتصاب:  شکستن 
با قبول  در شیراز که دست به اعتصاب زده بودند، 
خواسته  هایشان از طرف مسئوالن کارخانه به سر کار 
راه پیمایی در شهرها:  و  تظاهرات  بازگشتند.   خود 
شیروان،  مشهد،  شهرهای  در  همچنان   تظاهرات 
آبادان،  ساوه، شیراز، داراب، پل دختر لرستان، بندر 
زنجان،  اشنویه،  تکاب،  استهبان،  کرمان،  بوشهر، 
قطعنامه  دارد.   ادامه   ... و  عجب شیر  رامسر،  آباده، 
مشترک نویسندگان، کارکنان اداری و کارگران فنی 
روزنامه های آیندگان، اطالعات و کیهان. جبهه ملی 
روز دوشنبه را تعطیل عمومی اعالم کرد: جبهه ملی 
در  مذهبی  رهبر   84 پشتیبانی  از  است  مدعی  که 
تهران برخودار است از کلیه مردم ایران خواست تا 

روز دوشنبه را به اعتصاب آرام دست بزنند.  
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شهرستانها.  و  تهران  در  عمومی  عزای  و  تعطیل 
تعطیل  خیابانها  و  بازار  در  کسب  مراکز  و  مغازه ها 
شد، تنها نانوائی ها، قصابی ها در بعضی مناطق باز بود. 
انعکاس اعتصابات و عزای عمومی امروز در جهان. در 
قصردشت بین مامورین و تظاهرکنندگان برخورد شد 
و در اثر تیراندازی عده ای زخمی شدند. اعالمیه  های 
آیات عظام در باره عزای ملی. آزمون وزیر مشاور در 
امور اجرایی: دولت عزای عمومی امروز را قبول دارد. 
دایرشدن  و  بود  تعطیل  کشور  سراسر  دانشگاه های 
شد  درخواست  زندانیان  از  افتاد.  تأخیر  به  کالسها 
اهلل  آیت   حضرت  بشکنند.  را  خود  اعتصاب  امروز 
پاریس  در  را  خود  توقف  مدت  خمینی  العظمی 
تمدید کردند. دیروز 800 ایرانی در پاریس دست به 
تظاهرات زدند. بیماری حضرت آیت اهلل تکذیب شد. 
علی امینی: روی کار امدن دولت نظامی فکر نمی کنم 
جدی باشد. ظرف امروز و فردا، نهاوندی استعفا می
دهد. علیه مسئوالن سازمان کیش اعالم جرم شد: 

مسئوالن کیش متهم به سوءاستفاده در قمارخانه، 
کیش  جزیره  تاسیسات  دیگر  و  بوتیک  هواپیماها، 
در  غیرقانونی  بطور  کیش  تاسیسات  بیشتر  شدند. 
اختیار یک خانواده گذاشته شده بود. ماجرای پشت 
پرده مذاکرات روزنامه  نگاران با دولت: چرا اعتصاب 
سندیکای  اطالعیه  شدیم؟  پیروز  چگونه  و  کردیم 
صنایع نساجی و پنبه  ای و الیاف مصنوعی در مورد 
مقامات  سوءاستفاده  پرونده  کارخانجات.  اعتصابات 
درباری به دیوان کیفری رفت. تلگرام علمای ایران به 
ژیسکاردستن. ضوابط جدید پرداخت وام مسکن به 
کارگران. مالیات های وصول نشده ثروتمندان مطالبه 
الیحه  شد.  متولد  دوباره  فردوسی  مجله  می شود. 
جدید قانون کار تقدیم دولت می شود. دکتر علیرضا 
نوری  زاده: »نور« و »میالد« و قلم... بی هیچ ترس و 
واهمه  ای، برای پسرم خواهم گفت: من خواب دیده  
این در میان پرده  ام که کسی می آید، و این کس، 
ابهام پنهان شده ، سی ساله است این آدم مثل ستاره 
دنباله  داری است که هنگام آمدن تاریکترین خانه را 
روشن می کند... در صورت برآورده نشدن خواست های 
فرهنگیان: اعتصاب فرهنگیان مسجدسلیمان 6 ماه 
اتحادیه  اعتصاب(  به  )تهدید  اعالمیه  می یابد.  ادامه 
هنوز  شهرها  در  اعتصاب  چاپ.  صنعت  کارگران 
مسجدسلیمان،  در  رفتگران  اعتصاب  دارد:  ادامه 
و  معلمان  و  دولت  کارمندان  مهاباد،  آموزان  دانش  
اهواز.  در  اجتماعی  امور  و  کار  کل  اداره  کارکنان 
شیراز،  شمیران،  کرمانشاه،  در  اعتصاب ها  گسترش 
مشهد،  بندرعباس،  تبریز،  آمل،  ساری،  بروجرد، 
فردوس،  سردشت،  آبادان،  مهاباد،  بهبهان،  کرمان، 
تهران.  غرب  خرمشهر،  رضائیه،  زنجان،  سنندج، 
اعتصابها در تهران ادامه دارد:  کارمندان و کارگران 
وزارت  فرودگاه،  هواشناسی  اداره  مخابرات  قسمت 
مسکن و شهرسازی، وزارت کشاورزی، گروه صنعتی 
سازمان  کشور،  وزارت  بیمارستان ها،  پست،  بهشهر، 
کارخانجات  گوشت،  سازمان  امالک،  و  اسناد  ثبت 
شهر  چند  در  گمرک...  آهن،  راه  ویتانا،  بیسکویت 
سیمان  و  آریامهر،  آهن  ذوب  کارخانه  جمله  )از 
بهبهان( عده  ای از اعتصاب  کنندگان بخاطر برآورده 
را  خود  اعتصاب  خواسته  هایشان  از  قسمتی  شدن 
شکستند. اعتصاب و خواسته  های کارکنان سازمان 
در  تظاهرات  و  پیمایی  راه  ایالم.  روستائی  تعاون 
بروجرد  رامیان،  ساری،  شهرهای  در  شهرستانها: 
)خواست سیاسی  آزادی زندانیان مطرح  شد( الر، 
نجف آباد، اراک...  خواست استادان دانشگاه  پهلوی: 
نامه زیر را 140 نفر اعضای کادر آموزشی دانشگاه 
پهلوی امضا کرده  اند: ... ما ضمن پشتیبانی کامل از 
خواسته  های قانونی ملت ایران و حمایت از مبارزه 
جامعه  روحانیت و سایر گروه های آزادی خواه خواسته  
الغاء  اعالم می نماییم: 1  به شرح زیر  را  های خود 
حکومت نظامی در شهرهای مختلف کشور و برقرار 
عاملین  معرفی  و  تعقیب   2 قانون  کردن حکومت 
کشتار شهدای وقایع اخیر به ملت ایران 3 آزادی 
 4 تبعیدیان  بازگشت  و  سیاسی  زندانیان  کلیه 
تامین آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات 5 پاک 
کردن دانشگاه ها از قوای انتظامی، ماموران امنیتی 
شدند:  تعطیل  هم  دانشگاه ها  فرمایشی.  عمال  و 
بوده تعطیل  که  آموزشی  موسسات  و  دانشگاه ها 
علوم  دانشکده ای  کرمان،  دانشگاه   : از  عبارتند  اند 
نفت  دانشکده  کرمانشاه،  رازی  دانشگاه  پزشکی 

بوعلی  دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  آبادان، 
دانشگاه  تبریز،  آذرآبادگان  دانشگاه  همدان،  سینا 
دانشگاه  یزد،  تکنولوژی  انستیتو  شیراز،  پهلوی 
تحصیلی  راهنمایی  دانشسرای  اهواز،  شاپور  جندی 
انستیتو  اهواز،  صنعتی  تکنولوژی  انستیتو  اهواز، 
تکنولوژی کشاورزی اهواز، دانشگاه اصفهان، مدرسه 
عالی پرستاری شیروخورشید اصفهان، مدرسه عالی 
اصفهان،  کودک  مربی  مرکز  اصفهان،  بهداشت 
دانشکده  اصفهان،  تحصیلی  راهنمائی  دانشسرای 
آریامهر  صنعتی  دانشگاه  اصفهان،  صنعتی  مجتمع 
سرگشاده  نامه  اصفهان.  فارابی  دانشگاه  اصفهان، 
شورای دانشگاه صنعتی آریامهر. متن قطعنامه هیئت 
علمی دانشگاه تهران. ادامه اعتصاب کارکنان اداری 
المللی  دانشگاه ملی. لغو جلسات سالیانه کالج بین  
پشتیبانی  در  ایات عظام  اعالمیه حضرات  جراحان. 
حمایت  جراید.  کارگران  و  کارکنان  نویسندگان،  از 
از  خارج  مقیم  ایرانی  نویسندگان  و  نگاران  روزنامه  
اعتصاب: از طرف روزنامه  نگاران و نویسندگان ایرانی 
مقیم خارج )احمد شاملو، غالمحسین ساعدی، ناصر 
فریدون  باقرزاده،  حسین  اشوری،  فرهاد  پورقمی، 
و  آباذری  یوسفعلی  چی،  کلکته   مجید  عادلزاده، 
حسین ملک( در حمایت از اعتصاب روزنامه  نگاران 
انعکاس  رسید.  تهران  به  پرشوری  تلگرام  ایران 
پیروزی روزنامه  نگاران ایرانی. رادیو مسکو: ارتشبد 

نصیری دستگیر و به محاکمه جلب شد! 

 سه شنبه 25 مهر
صدها تن در تظاهرات شهرهای مختلف ایران مجروح 
شدند: 12 نفر در تظاهرات دیروز شهرستانها کشته 
نفر،   3 میناب  نفر،   1 کرمان  نفر،   5 دزفول  شدند؛ 
زنجان 2 نفر و اندیمشک 1 نفر. در کرمان مخالفان و 
موافقان دولت با هم زدوخورد کردند. تظاهرات دیروز 
و موسسات  بانک  بود. ده ها  بسیار وسیع  و  خونین 
شد.  کشیده  آتش  به  مختلف  شهرهای  در  عمومی 
هفته  آینده از زندان های سراسر کشور صدها زندانی 
سیاسی آزاد می شوند. ارتشبد نصیری به تهران آمد، 
یک هواپیما برای آوردن ارتشبد نصیری به پاکستان 



نصیری  ارتشبد  محاکمه  تکلیف  هنوز  بود،  رفته 
معلوم نشده است. مصاحبه حضرت آیت  اهلل العظمی 
امور  تمام  زنان در  ما می خواهیم  لوموند:  با  خمینی 
کشور سهیم باشند، ما هرگز نگفتیم که به سینماها 
العظمی  اهلل  آیت   حضرت  کنند،  حمله  بانک ها  و 
درباره  شما  نظر  که  سوال  این  پاسخ  در  خمینی 
حکومت اسالمی چیست پاسخ دادند که مقصود ما 
از حکومت اسالمی این نیست که روحانیون حکومت 
تشکیل دهند... نقش روحانیون این است که هدف ها 
را مشخص کنند، درواقع روحانیون وظایف و هدف
ایشان  می کنند...  تعیین  را  اسالمی  حکومت  های 
گفتند ما می خواهیم که زنان بموجب قوانین اسالمی 
امور کشور سهیم  یابند و در تمام  از بندگی نجات 
باشند. قانون استخدام کشوری بکلی تغییر می کند. 
توحیدی صف(  )گروه  زیرزمینی  یک گروه چریکی 
مسئولیت حمله به نظامیان آمریکائی در اصفهان را 
بعهده گرفت. کابینه ترمیم می شود. دولت استیضاح 
شد. ده ها نفر در مراسم بهشت زهرا شرکت کردند. 
اجرائی(: مشکل  امور  در  مشاور  )وزیر  آزمون  دکتر 
امروز مطبوعات بازتاب اختناق گذشته است. انصراف 
اتمی. اعتصاب غذا   ایران از خرید اسلحه و نیروگاه 
زندانیان  کرج.  قزل حصار  زندانیان  سیاسی  روزه  و 
در  اعتصابها  گرفتند.  سیاسی  روزه  تبریز  سیاسی 
حجم  خاطر  )به  دارد  ادامه  شهرستان ها  و  تهران 
می آن ها خودداری  تک  تک  ذکر  از  اعتصاب ها  زیاد 
غذا  اعتصاب  دادگاه  رئیس  یک  نو(.  سامان  شود. 
کرد. تظاهرات دانش آموزان تهران. بیانیه دانشگاهیان 
ایران خطاب به دولت فرانسه. اسامی کشته شدگان 
و مجروحان. روزنامه اطالعات در خوزستان توقیف 
شد. آزادی آیت اهلل دستغیب. کنفدراسیون جهانی 
معلمان خواستار آزادی درخشش شد. سفر حسنی 
مبارک )معاون رئیس جمهور وقت مصر انور سادات( 
از  موفق تر  ها  مغازه   بستن  لندن:  رادیو  تهران.  به 

گذشته بود. 

 چهارشنبه 26  مهر  
به  تازه ای  مالی  و  استخدامی  امتیازات  دولت 
کارمندان داد: حقوق، فوق العاده و مزایای کارمندان 
به 90  از 80  افزایش ضریب حقوق  یافت؛  افزایش 
ریال، افزایش 750 تومان به فوق  العاده شغل همه 
کارمندان، افزایش کمک های غیرنقدی از 200 به 500 
میزان 20 درصد.  به  و هوا  بدی آب  افزایش  ریال، 
کارمندان پیمانی و روزمزد رسمی می شوند. به علت 
اعتصاب کارکنان وزارت دارائی پرداخت حقوق این 
ماه کارمندان و فرهنگیان مختل شده است. کمیته 
دفاع از مصرف کننده در مورد باالرفتن قیمت ها به 
دولت اخطار کرد. اسامی کشته شدگان را به آدرس 
جمعیت دفاع از حقوق بشر بفرستید. باوجود پایان 
یافتن اعتصاب در بعضی شهرها اعتصاب معلمان در 
آزادی  بختیار:  ادامه دارد. شاپور  از شهرها  بسیاری 
کمتر بهتر از آزادی تبلیغاتی است. ماموران ساواک 
از )ارتشبد( نصیری بازجوئی می کنند. سپهبد حجت 
برای  ملی  محکمه  الیحه  شد.  متهم  مورد   17 در 
سیاسی  زندانیان  لیست  فاسد.  مقامات  محاکمه 
برای آزادشدن آماده شد. سوال نمایندگان )مجلس 
شورای ملی( درباره تیراندازی های کرمان، قم، سنندج 
به  خمینی  العظمی  اهلل  آیت   حضرت  اندیمشک.  و 

یک کشور اسالمی دعوت شدند: نزدیکان ایشان به 
خبرنگاران خارجی گفتند ایشان با تمدید اقامت خود 
از این کشور را ندارند.   در فرانسه فعال قصد خروج 
صدام حسین درباره خروج حضرت آیت  اهلل از عراق 
توضیحاتی داد: ما آیت  اهلل خمینی را پذیرفتیم اما 
چون ایشان می خواستند سیاست خودشان را دنبال 
باشد.  همراهشان  خدا  کردند  ترک  را  عراق  کنند 
اعتصاب در شهرستانها ادامه دارد  )به خاطر لیست 
اسامی  و  اعتصابیون کارگر و کارمند  بلند مطالبات 
واحدهای تولیدی، صنعتی، آموزشی و خدماتی تنها 
به ذکر شهرهای اعتصابی بسنده می شود. سامان نو( : 
در رشت، خرم آباد، شیراز، آبادان )از جمله کارگران 
و  مشهد  شمیران،  آبادان(،  پاالیشگاه  کارمندان  و 
خراسان، شاهی، اهواز، تربت جام، الهیجان، ساری، 
محالت، اردکان یزد، بانه، بابل، کرمانشاه، خرمشهر، 
رضائیه، قصرشیرین، همدان، تبریز، مالیر، آمل، نجف 
ساختمان(،  دردست  اتمی  )نیروگاه  دارخوین  آباد، 
نقده، زاهدان، لنگرود، هفت تپه، خمین، ساوه، و... 
خواسته  های کارکنان خبرگزاری پارس. نامه زندانیان 
اعتصاب.  علل  باره  در  کشور(  )زندانهای  سیاسی 
زندان  زنان  بند  سیاسی  زندانیان  غذای  اعتصاب 
قصر. ناآرامی در بعضی مدارس ادامه دارد. اعتصاب 
کارکنان سازمان ثبت اسناد و امالک همچنان ادامه 
به  )و  عبرت  دخترانه  دبیرستان  تظاهرات  در  دارد. 
درخواست مدیر دبیرستان، ماموران گارد شهربانی و 
نیروهای زمینی ارتش از دیوار دبیرستان وارد حیاط 
اعتصاب  ادامه  با  شدند.  مجروح  عده  ای  و(  شدند 
کارکنان پست تهران اعتصاب ها در تهران همچنان 
ادامه دارد )به خاطر لیست بلند مطالبات اعتصابیون 
کارگر و کارمند و اسامی واحدهای تولیدی، صنعتی، 
می شود.  خودداری  آن ها  ذکر  از  آموزشی  و  خدماتی 
تظاهرات  و  راه پیمایی  شهرستانها:  در  نو(.  سامان 
تمام  تقریبا  در  نفر  )میلون ها  یافت  ادامه  خیابانی 
شهرهای ایران راه پیمایی کردند. سامان نو(. هویت 
گل باران  دزفول.  تظاهرات  شدگان  کشته   از  نفر   4
اعتصاب کارگری و کارمندی  ماموران در محالت.  
عادی  هنوز  دانشگاه ها  وضع  سیتروئن.  شرکت  در 
نشده است. مردم کرمان گفتند: حمله کنندگان به 
مساجد از قبل تحریک شده بودند. تلگرام روحانیون 
قم به حضرت ایت  اهلل العظمی خمینی. 9 دانشجوی 
به  ایران  سفارت  اشغال  خاطر  )به  هلند  در  ایرانی 
هادی  شدند.  محکوم  زندان  ماه   6 به  غیابی(  طور 
وقتی  »ممداللی«!:...  محاکمه  ماجرای  خرسندی، 
شنیدم »ممداللی« را به اتهام شرکت در تظاهرات 
دستگیر کرده  اند سرجایم خشک شدم... بیچاره از 

گوش کر و از زبان الل. 

 پنجشنبه 27 مهر
گزارش خبرگزاری ها از واشنگتن: خرید عمده اسلحه 
از آمریکا موقتا لغو شد: 521 جنگنده توسط ایران به 
»گرومن« سفارش داده شده بود. اظهارات بنی  صدر 
در پاریس: حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی )گفت( 
تجربه مشروطیت نباید تکرار شود.، حکومت اسالمی 
فرهنگ،  و  اقتصاد  ترمیم  آزادی،  تامین  خواهان 
مبارزه با فساد و عدم تعهد در سیاست خارجی است، 
مذاکرات برای سفر مرجع عالیقدر تشیع به دمشق 
آغاز شده است. فیگارو نوشت: قم نمایانگر مبارزه تا 

نهضت  رهبر  بازرگان  مهندس  است.  نفس  آخرین 
آزادی ایران گفت: همکاران مصدق هیچوقت ساکت 
اقداماتی برای گسترش  نبودند، اگر دولت در عمل 
آزادی ها از جمله آزادی زندانیان سیاسی انجام می
داد االن وضع بهتری داشت، آزادی انتخابات آینده 
اسامی  شود.  تضمین  دنیاپسند  مدرک  یک  با  باید 
196 زندانی امنیتی که آزاد شدند )تعداد زیادی از 
روحانیون و مذهبیون طرفدار خمینی در این لیست 
خامنه هادی حسین  مانند  کسانی  می شوند:  دیده 
از  نو(.  سامان  کرمانی.  حجتی  جواد  محمد  و  ای 
طرف محمود اعتمادزاده »به آذین« نهضت »اتحاد 
جرم  اعالم  شد.  تاسیس  ایران«  مردم  دموکراتیک 
تازه علیه نیک  پی )شهردار سابق تهران( و ارتشبد 
نصیری. رادیو لندن: ورود ارتشبد نصیری به تهران 
باورکردنی نبود. حقوق و مزایای مهرماه کارمندان به 
موقع پرداخت می شود. اعتصاب و اعتراض فرهنگیان 
و دانشجویان )در سرتاسر ایران( ادامه دارد. اعتصاب 
دبیرستان  آموزان  دانش   شاهرود:  فارغ  التحصیالن. 
دخترانه »عضدی« شاهرود در تظاهرات عصر دیروز 
ایران  به  کتک خوردند.  دکتر غالمحسین ساعدی 
بازمی گردد. شاهنشاه: ولیعهد مسئولیت بیشتری به 
و  رادیو  سازمان  کارگردانان  بیانیه  می گیرند.  عهده 
تلویزیون ملی ایران: سانسور را در رادیو و تلویزیون 
لغو کنید. ادامه اعتصاب ها در تهران )به خاطر تعداد 
زیاد اعتصاب ها در سرتاسر ایران به چند اعتصاب مهم 
اشاره خواهد شد. سامان نو(: در آبادان 5000 کارمند 
دیروز  بامداد  کردند.  اعتصاب  نفت  کارگر صنعت  و 
600 نفر از رفتگران و باغبانان شهرداری آبادان برای 
سومین بار در طی هفت ماه گذشته اعتصاب کردند. 
ادامه اعتصاب کارگران و کارکنان دخانیات اعتصاب 
سازمان  در  اعتصاب  ادامه  ری،  چیت  کارخانه  در 
انرژی اتمی، اعتصاب در فرودگاه )از سوی سخنگوی 
بندرشاپور:  شد.  تکذیب  کشور(  هواپیمایی  سازمان 
از  بیش  دیروز  خارجی،  کارگران  اخراج  تقاضای 
پتروشیمی  شرکت  کارخانه  کارکنان  از  نفر   2000
بندرشاپور دست به اعتصاب زدند و خواهان اخراج 
کلیه کارگران و کارکنان خارجی شاغل در کارخانه 
مدیره  هیات  اعضای  شاهی:  شدند.  پتروشیمی 
عام  سهامی  شرکت  کارگران  نمایندگان  و  سندیکا 
)مدیر  نیا  اسفندیاری  هوشنگ  مازندران  نساجی 
کار  از  را  شاهی(  شماره2  نساجی  کارخانه  تولید 
)به  کرمان  تلویزیون  رادیو  گزارشگر  کردند.  اخراج 
دست ماموران شهربانی( کتک خورد. دیروز هم در 
چند شهر تظاهرات ادامه یافت )به خاطر گسترش و 
تعداد زیاد راه پیمایی  ها در شهرهای ایران تنها به 
چند نمونه اشاره خواهد شد. سامان نو(: 1000 نفر 
در راور کرمان آشوب بپا کردند، در محالت 3 نفر 
تیر خوردند، 500 نفر از مردم »هرسین« از بخش

های کرمانشاه دست به تظاهرات زدند و... زندانیان 
سیاسی شیراز، اهواز و بروجرد روزه سیاسی گرفته
به  باید  کنفدراسیون  عضو  دانشجویان  امینی:  اند. 

وطن برگردند. 

شنبه 29 مهر
بیانات شاهنشاه درباره انتقال قدرت و اجرای کامل 
العظمی  اهلل  آیت   با  گفتگو  برای  اساسی.  قانون 



خمینی مهندس بازرگان به پاریس رفت. راه پیمایی 
دانشگاه:  محوطه  در  دانشجویان  چندهزارنفری 
محوطه  در  سیاسی  شعارهای  دادن  با  دانشجویان 
و  دانشگاه  گارد  پرداختند،  راه پیمایی  به  دانشگاه 
شده  مستقر  دانشگاه  از  خارج  در  نظامی  ماموران 
بودند. زندانیان سیاسی تا 3 روز دیگر آزاد می شوند. 
تقاضای وزیر  بدنبال  اعالم جرم.  به  نیک پی  پاسخ 
دادگستری از حقوقدانان: الیحه »محاکمات ملی« را 
کانون وکال تهیه می کند. در تهران شایع شده است: 
فرار مدیرعامل سازمان عمران کیش با 100 میلیون 
دالر. در طی مسافرت سه روزه خود به پاریس زاهدی 
در پاریس مأموریتی ندارد. مالقات زاهدی با حضرت 
آیت  اهلل العظمی خمینی تکذیب شد. رئیس دانشگاه 
آزاد استعفا کرد. ادامه اعتصاب در تهران: )به خاطر 
حجم زیاد اعتصابات تهران تنها به چند نمونه بسنده 
شده است. سامان نو(: از کارگران بیگاری می کشند! 
دیروز نمایندگان 5 هزار نفر کارگران دخانیات ایران 
نمایندگی )روزنامه( اطالعات در  با حضور در دفتر 
غرب تهران ضمن اعالم همبستگی و پشتیبانی خود 
از مطبوعات، مسائلی را پیرامون وضع حقوق و غذای 
به  وابسته  40 شرکت  اعتصاب  کردند.  مطرح  خود 
گروه  کارکنان  و(  )کارگران  بهشهر:  صنعتی  گروه 
صنایع  توسعه  شرکت های  جمله  از  بهشهر  صنعتی 
روغن  )کارخانه  های(  شامل  بخش  به  بهشهر،  
نباتی شاه پسند، روغن بهار، الدن، پودر برف، پودر 
سپید، صابون های گلنار و عروس، پاکسان، روش های 
پاینده،  پاک،  به  و کامپیوتر، سیمان غرب،  مکانیزه 
تضامنی، صنایع کاشان، صنایع اراک، بخش بافته
های ایران، پخش ابریشم کاشان و سایر شرکت های 
وابسته. بررسی خواست های کارگران شرکت واحد و... 
نفت  پاالیشگاه  نفت؛   کارمندان صنعت  اعتصاب  با 
آبادان در خطر تعطیل قرار گرفت. اعتصاب پزشکان 

در  فرهنگیان  راه پیمایی  و  اعتصاب  دیروز  خارجی. 
شهرستانها ادامه داشت )به خاطر حجم زیاد گزارش

ها از ذکر اسامی شهرها خودداری می شود. سامان نو(. 
دستور جلب 3 مامور و 2 شخصی به اتهام تیراندازی 
به مردم صادر شد. تلگرام وکالی دادگستری به آیت

لندن:  رادیو  ژیسکار دستن.  و  العظمی خمینی  اهلل 
اعتصابات در ایران بصورت واگیر درآمده است.

یکشنبه 30 مهر
کمبود بنزین ترافیک تهران را بهم ریخت. اعتصاب 
پست بسیاری از کارها را فلج کرده است: میلیونها 
شده.  انباشته  هم  روی  پستی  محموله  و  پاکت 
را  مخالفین  تاکتیک های  خمینی  العظمی  اهلل  آیت  
هماهنگ می کند: مهندس بازرگان برای جلوگیری از 
تفرقه بین نهضت های مخالف در پاریس مذاکره کرد. 
حضرت  بازگشت  برای  دیپلماتیک  تالش های  ادامه 
در  کلن  رادیو  دیشب  خمینی؛  العظمی  اهلل  آیت  
بخش فارسی خود گزارش داد: کشور ایران کماکان 
و  می سوزد  ناآرامی  و  تظاهرات  اعتصاب،  جهت  در 
اقداماتی هم که تاکنون برای معالجه این بیمار انجام 
گرفته و داروهائی هم از قبیل افزایش حقوق و مزایا 
و وام های مسکن و کاهش و تسهیالت مالیاتی برای 
ایران  به  دولت  مخالفان  بازگشت  و  بگیران  حقوق  
همین  از  است،  نبوده  موثر  ظاهراً  کرده  اند  تجویز 
در  که  می کند  آن  از  فرانسه صحبت  خبرگزاری  رو 
پس ناآرامی های داخلی ایران فعالیت دیپلماتیک در 
جریان است که براین اساس بناست امکانات جدید 
برای بازگشت حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی به 
خبرگزاری  همین  گزارش  طبق  شود،  فراهم  ایران 
گویا دیروز در تهران این خبر افشا شده که اردشیر 
زاهدی سفیر ایران در واشنگتن بدین منظور محل 

مأموریت خود را ترک گفته و با شاهنشاه و، شریف 
رهبران  و  نظامی  فرمانداری  وزیر،  نخست   امامی 
شیعه و همچنین مخالفان رژیم در حال رایزنی است 
تا اینکه از این طریق راه حلی برای رفع اختالفات 
آمریکا  سرسپرده  و  »سیا«  عضو  من  امینی:  بیابد. 
نیستم. پایه  های کسرشده کارمندان پس داده می
شود. معلمان: ما پول نمی خواهیم شخصیت ازدست 
رفته را می خواهیم. به فرمان شاهنشاه 1160 زندانی 
کاهش  شاهنشاه  حضور  در  می شوند.  آزاد  سیاسی 
شاهنشاه  گرفت:  قرار  مذاکره  مورد  دالر  ارزش 
آریامهر دیروز آقای »دالروزیه« رئیس صندوق بین

المللی پول و آقای »شالون« مدیر قسمت خاورمیانه 
این صندوق را در کاخ نیاوران به حضور پذیرفتند. 
دستگیرشده  سیاسی  فعالین  از  تن   600 ساواک 
خانواده های  درخواستهای  و  اجتماع  کرد.  آزاد  را 
از  جراید  فروشندگان  پشتیبانی  سیاسی.  زندانیان 
مطبوعات. اعتصاب معلمان ماهیت سیاسی دارد: ما 
ندهید.  فریب  نمونه«  »معلم  نمایشی  انتخاب  با  را 
حفاظت  دایره  انحالل  خواهان  بهبهان  معلمان 
اراک.  زنان در  راه پیمایی  آموزش و پرورش شدند. 
تظاهرات و اعتصابها در شهرستانها )به خاطر حجم 
بسنده  نمونه  به چند  ایران  گزارشهای سراسر  زیاد 
راه هزارنفر   60 زنجان  در  نو(:  سامان  می شود. 

کشته  بوشهر  تظاهرات  در  نفر  یک  کردند.  پیمایی 
بوشهر،  بندر  قم،  تظاهرات در مشهد، همدان،  شد. 
همدان، کاشان، تبریز، فریدون  کنار، کرمان، رشت، 
بهبهان، میناب، ایالم، دزفول، اهواز، بروجرد، ورامین، 
قزوین، خمین، قشم )آبان(، نجف  اباد، درود، لرستان 
و... تظاهرات در دانشگاه آریامهر. اعتصاب کارکنان 
بهشت زهرا تکذیب شد. ادامه اعتصاب در تهران )به 
علت حجم زیاد اعتصاب ها که رو به گسترش گذاشته 
بود تنها به ذکر چند نمونه بسنده خواهد شد. سامان 



نو(: پاالیشگاه تهران؛ صبح دیروز نیز کارکنان نوبت
کار پاالیشگاه تهران در رستوران مرکزی پاالیشگاه 
اجتماع کرده و طی درخواستی از این که تا بحال به 
خواست های آنان توجهی نشده است به هیات رئیسه 
به  تاریخ 57/8/3  تا  اگر  اعالم کردند که  پاالیشگاه 
نفت  تولید  نکند دستگاه های  آنها عمل  6 خواست 
نفت:  صنعت  در  اعتصاب  کرد.  خواهند  تعطیل  را 
اعتصاب کارکنان شرکت خاص خدمات صنعت نفت 
اهواز و 5000 کارمند صنعت نفت آبادان دیروز هم 
و  وعده  با  که  کردند  اعالم  عده  این  و  یافت  ادامه 
بار  اولین  برای  شکست.  نخواهند  را  اعتصاب  وعید 
در ایران کمبود بنزین حس شد. عدم توزیع بنزین 
تهران را فلج کرد. وزیر آموزش و پرورش: در سطح 
کشور 167 مدرسه تعطیل است. اعتصاب در کانون 
اتوبوسرانی  مهم  )چند شرکت  رانندگان  کارآموزی. 
بین شهری( دست از کار کشیدند. مدیر و )صاحب( 
کارخانه پپسی کوال )ایرج ثابت( به شش ماه زندان 
تشکیالت  در  تغییر  هرگونه  بجای  شد.  محکوم 
را  سانسور(  ویژه  )اداره  نگارش  کل  اداره  سانسور، 
منحل کنید. ایرانشهر به سردبیری شاملو منتشر شد. 
هادی خرسندی درباره "تظاهرات" در  طبس: روز 
گذشته گروهی از بازماندگان بی خانمان زلزله طبس 
در محل ویرانه  های این شهر تظاهراتی ترتیب دادند 
و طی آن از دولت ایران خواستند تا برنامه جلوگیری 
از غرق شدن شهر »ونیز« را جلو بیندازد، گفته می

ایتالیائی ونیز که قرار بود با کمک مالی  شود شهر 
ایران از غرق شدن نجات پیدا کند، به علت کمک های 
»سنگین« ایران در سالهای گذشته، پیش از پیش 

در خطر غرق  شدن قرار گرفته است... 

دوشنبه 1 آبان  
وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه  ای اعالم کرد: اگر 
رژیم ایران سقوط کند کمونیست ها به حکومت می
رسند.  دکتر سنجابی هفته آینده به پاریس می رود: 
رهبر جبهه ملی با حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی 
مذاکره می کند. در تظاهرات خونین همدان گروهی 
 7 امروز  ظهر  تا  شدگان  کشته  عده  شدند:  کشته 
دانشگاه ها  استقالل  الیحه  است.  شده  اعالم  نفر 
پس گرفته شد: هیئت امناء فعلی دانشگاه ها منحل 
خواهد شد و وظایف آن برعهده دانشگاه ها گذاشته 
می شود. گارد دانشگاه ها برداشته خواهد شد. دولت 
آزادی های سیاسی را در دانشگاه ها پذیرفت. به فرمان 
ملوکانه: 1126 زندانی سیاسی پس فردا آزاد می
می بر  کار  به  اخیر  سال  سه  بازنشستگان  شوند. 

گردند. رحیم علی خرم )سرمایه  دار معروف( به قتل 
4 نفر متهم شد. یک زن ایرانی االصل ارتش آمریکا 
زندگی طی سه  هزینه  کرد.  ربائی  آدم   به  متهم  را 
سال 20 درصد باال رفت. رحمت  اهلل مقدم مراغه

ای دبیر نهضت رادیکال: حاال وقت انحالل مجلسین 
خمینی  العظمی  آیت  اهلل  پاسخ  متن  است.  ایران 
از  است  الزم  فرصت  این  در  و   ... ایران:  علمای  به 
طبقه جوان تقاضا کنم که نسبت به ساحت محترم 
مراجع و روحانیون احترامات الیقه را مراعات نمایند، 
که  حساس  وقت  این  در  که  آگاهند  عزیز  جوانان 
نهضت اسالمی به نتیجه نزدیک می شود هیچ امری 
شکوفائی  در  و  نیست  خطرناکتر  کلمه  اختالف  از 
نهضت هیچ چیز موثرتر از حفظ وحدت کلمه و ابقاء 

صفوف مبارزه نخواهد بود. رهبر جبهه ملی با آیت اهلل 
العظمی خمینی مالقات می کند: دکتر سنجابی رهبر 
جبهه ملی گفت، در مقدمه این سفر )برای شرکت 
در بین  الملل سوسیالیستها در کانادا( به پاریس رفته 
و با حضرت آیت اهلل العظمی خمینی رهبر شیعیان 
جهان مالقات می کنم. )سنجابی( افزود: در این دیدار 
همگامی جبهه ملی ایران در مبارزه شجاعانه ملتمان 
تاکید  دیگر  بار  را  ایران  مترقی  روحانیت  کنار  در 
خواهم کرد. در همین زمینه دکتر شاپور بختیار عضو 
هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران گفت: آقای مهندس 
مهدی بازرگان و دکتر میناچی به نمایندگی از طرف 
نهضت آزادی به پاریس رفته اند و جبهه ملی ایران 
ضمن داشتن تماسهایی در گذشته نظریات خود را 
از طریق دکتر کریم سنجابی دبیر هیئت اجرایی که 
اهلل  آیت   حضرت  اطالع  به  رفت  خواهد  پاریس  به 
مهندس  مذاکرات  رساند.  خواهد  خمینی  العظمی 
با  تلفنی  تماس  یک  در  امروز  پاریس:  در  بازرگان 
محل اقامت مهندس مهدی بازرگان و در گفتگو با 
یکی از نزدیکان رهبر »نهضت آزادی ایران« اطالع 
یافتیم که مهندس مهدی بازرگان و دکتر میناچی 
در دو روز گذشته مذاکرات مفصلی با حضرت آیت  
اهلل العظمی خمینی داشته  اند... )مهندس بازرگان( 
آمادگی نهضت آزادی را برای ادامه مبارزات سیاسی 
برهبری حضرت آیت  اهلل  در کنار روحانیت مترقی 
العظمی خمینی اعالم کرد. )مهندس بازرگان و دکتر 
میناچی( برای ایجاد یک استراتژی تازه و همبسته 
در مبارزات، مدت یک هفته در پاریس خواهند بود. 
حضرت  بازگشت  برای  مذاکره  سی:  بی   بی   رادیو 
آیت  اهلل العظمی خمینی؛ دولت ایران برای مذاکره 
اقداماتی زده  به  العظمی خمینی دست  با آیت  اهلل 
است... این دو شخصیت مخالف )بازرگان و میناچی( 
با  هم  و  ایران  در  رو  میانه   مذهبی  رهبران  با  هم 
دارند.  حسنه  ای  روابط  خمینی  العظمی  آیت  اهلل 
مذهبی  رهبران  سیاسی.  زندانیان  خانواده  بیانیه 
وضع زندانیان سیاسی را بررسی می کنند. تظاهرات 
در  مجدد  اعتصاب  داشت.  ادامه  دانشگاه  چند  در 
در  سیاسی  زندانیان  خانواده  اعضای  تلویزیون. 
)روزنامه( اطالعات خواست های خود را مطرح کردند: 
عزیزان ما را آزاد کنید. آزادی درخشش. اعتصاب و 
کم  کاری در تهران )به خاطر حجم زیاد گزارش های 
اعتصاب تنها به ذکر دو نمونه بسنده می شود. سامان 
از  نفت  تعاون مصرف صنعت  نو(: کارکنان سازمان 
به سر می اعتصاب  تاکنون در  اول مهرماه جاری 

برند. اعتصاب 6 هزار نفر از کارگران و کارکنان گروه 
صنعتی رنا )زامیاد، فنرسازی، رادیاتورسازی( پس از 
گذشت 10 روز همچنان ادامه دارد. با تقاضای یک 
مهلت دوهفته از سوی انصاری )رئیس هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران(: اعتصاب کارکنان 
در  فرهنگیان  گرفت.  پایان  موقتا  آبادان  پاالیشگاه 
امور سیاسی اتفاق نظر دارند. در انجمن شهرستان 
را  خادمی  و  ایادی  هویدا،  چرا  شد:  گفته  تهران 
تشکیل  بنزین  صف  هم  دیروز  نمی کنید؟  تعقیب 
زلزله  زدگان طبس  کمک های جنسی  از  نیمی  شد. 
را با خود برده  اند. نامه روحانیون به کمیته حقوق 
بشر: دیروز بیست تن از علمای قم و مدرسین حوزه 
علمیه در نامه  ای که در اختیار کمیته ایرانی دفاع 
آزادی حضرت  گرفت،  قرار  بشر  و حقوق  آزادی  از 
خواستار  را  نوری  و  منتظری  طالقانی،  آیت  اهلل 

ادامه راه پیمایی ها و تظاهرات در شهرستانها  شدند. 
)به خاطر حجم زیاد گزارش ها از ذکر اسامی شهرها 
خودداری می شود. سامان نو(. با اعتصاب رانندگان و 
کمک رانندگان کامیون: صف 5 کیلومتری کامیون و 
تریلر در یزد بسته شد. تظاهرات خونین در همدان: 
در حالی که هنوز عده کشته  شدگان و مجروحان 
تظاهرات خونین دیروز و دیشب در همدان بدرستی 
روشن نشده است، مقام های مسئول عده کشته  شد
گان را 7 نفر اعالم کردند. تا 40 کشته: سخنگوی 
آیت  اهلل خمینی در پاریس به خبرنگار رویتر گفت 
براساس اطالعات به دست آمده در رابطه با تظاهرات 
اند. فاجعه آتش   همدان 30 تا 40 نفر کشته شده  
زدن مسجد از کرمان به »راور« کشیده شد. دولت 
سؤال  پذیرفت.  را  دانشجویان  سیاسی  آزادی های 
حوادث  مسببین  تنبیه  برای  اقدامی  چه  دولت:  از 
بریتانیا  وزیرخارجه  انجام شد؟  اندیمشک  و  دزفول 
اعالم کرد: اگر رژیم ایران سقوط کند کمونیستها به 
حکومت می رسند؛ دکتر اوئن گفت اگر رژیم سقوط 
کند اول توسط یک گروه دست راستی خواهد بود و 
فورا دست چپی  ها بر سر کار خواهند آمد. محاکمه 

جنجالی عضو »ساواک« کرمان.

سه شنبه 2 آبان 
شکنجه  ها و گلوله  بارانهای ساواک در مجلس مطرح 
شد: زندانیان در دادگاه های نظامی گفتند تنشان را 
سوزاندند و اعتراف گرفتند؛ گزارش های گمراه  کننده 
ارتشبد  و  می باشد  شورش  عوامل  از  یکی  ساواک 
نظامی  دولت  اگر  باشد؛  آن  جوابگوی  باید  نصیری 
روی کار بیاید کاری از پیش نخواهد داشت؛ حمله 
را   مجلس  انگلیس  خارجه  وزیر  به  پزشکپور  شدید 
اعالم جرم پارچه شور و هیجان تبدیل کرد.  یک 
کننده علیه ارتشبد نصیری گفت: من تأمین جانی 
دانشگاه  در  آموزان  دانش   عظیم  تظاهرات  ندارم. 
تهران: در تظاهرات دیروز و امروز عده  ای از دانش

آموزان مجروح یا دستگیر شدند؛ مدارس تهران امروز 
شهرستانها  و  تهران  دانشگاه های  در  شد؛  تعطیل 
انجام گرفت. گزارش  نماز  و  و تظاهرات  راه پیمایی 
کمیته بین  المللی تحقیق درباره ایران: راسل کیل 
اظهارات وزیر خارجه انگلیس را مزخرفات کودکانه 
بین خدا  انگلیس  خارجه  وزیر  شاملو:  احمد  نامید. 
 400 نمایندگان  کرد.  انتخاب   را  خرما  خرما،  و 
اعتصاب  آمدند.  اطالعات  )روزنامه(  به  معلم  هزار 
 30 تظاهرات  شد.  شکسته  مشروط  طور  به  پست 
از  تلویزیون:  در  اعتصاب  گرگان.  مردم  هزارنفری 
و  سانسور  لغو  تلویزیون  کارکنان  خواستهای  جمله 
بی طرفی کامل تلویزیون است. ُحسنی مبارک معاون 
رئیس جمهوری مصر در پیشگاه شاهنشاه آریامهر. 
سرلشگر مزین متهم به سوءاستفاده و زندانی کردن 
زندانیان  حقوق  از  دفاع  کمیته  اطالعیه  شد.  مردم 
سیاسی: زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد 
شوند. از طرف کانون وکال و کمیته دفاع از آزادی 
زندانیان منتشر شد: اسامی زندانیان سیاسی که باید 
محمد  شد.  زندانی  و  دستگیر  آذین  به  شوند.  آزاد 
درخشش دیروز آزاد شد. تجدیدنظر در طرح تغذیه 
رایگان مدارس. نامه قضات ایران به پاریس. تلگرام 
استادان دانشگاه فردوس به پاریس. برای تعیین یک 
استراتژی مشترک: مذاکرات آیت  اهلل العظمی خمینی 



با رهبران مخالف. رضائی یکی از مخالفان رژیم که 
علیه  فعالیت  بخاطر  گفته می شود که چهار پسرش 
حکومت تیرباران شده  اند و همچنین یک روحانی که 
از قم آمده بود جزء بازدیدکنندگان دیروز از حضرت 
ایت  اهلل العظمی خمینی بودند. پاریس: دیروز تنی 
ایرانی در کشورهای  از نمایندگان دانشجویان  چند 
اروپایی پس از مالقات با حضرت آیت  اهلل العظمی 
اقامت  امکان  حاضر  حال  در  کردند  اعالم  خمینی 
رهبر عالیقدر تشیع در کشورهای اسپانیا، بلژیک و 
لوکزامبورگ مورد بررسی است. پلیس هلند دیشب 
خبر درگیری نیروهای پلیس را با دانشجویان ایرانی 
که به حمایت از حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی 
شعار می دادند تکذیب کرد. آقای شریف  امامی درباره 
اعتصاب کارگران: باید وزیر کار و امور اجتماعی در 
قبال اعتصاب کارگران خود و نمایندگانش به میان 
 آن ها بروند و از نزدیک بشنوند که مساله سود ویژه و 
دیگر مشکالت حقوقی و صنفی آن ها چیست و چرا 
دست به اعتصاب زده  اند، امروز وقتی ما می شنویم 
و  سازی  ماشین  و  اصفهان،  ذوب  آهن  کارگران 
تراکتورسازی ایدم تبریز و سیمان صوفیان و کبریت 
سازی و پاالیشگاه  و دیگر قسمت های کارگری کشور 
اعتصاب کرده  اند که بخاطر دستمزد، مسکن، طبقه

نباید  است، چرا  بوده  و...  ویژه  بندی مشاغل، سود 
خود آقای وزیر کار در این مورد فکر اساسی بکند، 
اعتصاب  کار  قانون  برخالف  او  معاونان  باید  چرا  و 
این کارگران را غیرقانونی اعالم نمایند، وقتی خود 
وزارتخانه به قانون احترام نمی گذارد چگونه می توان 
انتظار داشت که کارگران احترام بگذارند. مطبوعات 
هادی  سانسور!  و  اختناق  ی  نتیجه   زیرزمینی: 
خرسندی از لندن:  به خاطر اعتصابات فراگیر اخیر 
)اعتصاب در شیرخوارگاه ونک( اصغراقا گزارش می
مهد  شیرخوارگاه های  اطفال  گذشته  روز  که  دهد 
زده  اند؛  اعتصاب  به  دست  هم  دولتی  کودک های 
این  به  را  خود  های  خواست   شیرخواره  اعتصابیون 
شیر  مدیرعامل  برکناری   1 اند:  کرده   اعالم  شرح 
پاستوریزه 2 تعطیل برنامه کودک رادیو تلویزیون 
3 عدم استفاده دولت از پستانک، برای گول زدن 
آنان 4 بازشدن دست و پای آنان و عدم استفاده 
دولت از قنداق، برای بستن دست و پای شیرخواره  
در  وزیر  نخست  اجرائی  )معاون  وی  مخالف...  های 

پاسخ به خبرنگار ما( اضافه کرد که ماموران انتظامی 
فقط  نمی کنند  قنداقی شلیک  اطفال  به روی  هرگز 
طبس  مالجشان.  توی  می کوبند  تفنگ  قنداق  با 
و  تهران  در  کاری  کم   و  اعتصاب  شد؟!  فراموش 
شهرستانها )به علت حجم زیاد این گزارش ها تنها به 
ذکر چند نمونه بسنده می شود. سامان نو(: کارکنان 
خواست های  ما،  اعتصاب  دلیل  ملی:  تلویزیون  رادیو 
ملی و اجتماعی است. خواست های کارکنان شاغل و 
بازنشسته راه آهن. نامه کارکنان شرکت »واوان« به 
روزنامه اطالعات: 8 ماه است به ما حقوق نداده  اند. 
اعتصاب در فرهنگستان. اعتصاب رانندگان و کامیون  
پالیزبان: بررسی علل  داران قزوین. سپهبد عزیزاهلل 
اعتراف کنیم در جنگ  اغتشاشات در غرب کشور؛ 
از  نوری  عالمه  اهلل  آیت   خورده  ایم!  شکست  سرد 
دانش اعتصاب های  و  تظاهرات  می شود.  آزاد  زندان 

آموزان. تشکیل اولین کانون معلمان. اجتماع پرشور 
اطالعات.  )روزنامه(  در  وکال  و  دانشجویان  معلمان، 
و  تظاهرات  داشت:  ادامه  شهرستانها  در  هم  دیروز 
راه پیمایی )تقریبا در کلیه شهرهای مهم ایران راه 
پیمایی انجام گرفت و به خاطر حجم زیاد گزارش ها 
از ذکر اسامی شهرها خودداری می شود. سامان نو(. 
25 زندانی سیاسی در رضائیه اعتصاب غذا کردند. 
گسترش  خوزستان  نفت  صنعت  کارکنان  اعتصاب 
نفر  و 6  نفر کشته  آباد 2  تظاهرات خرم  یافت. در 
بست  همدان  مردم  و  روحانیون  شدند.  زخمی 
نشستند. اسامی زندانیان که باید آزاد شوند )در این 
زندانی که  زنان سیاسی  از  نفر  اسامی 32  فهرست 
تمایالت سیاسی چپ داشته  اند دیده می شود. سامان 
ترتیب  حصار:  قزل  زندان  سیاسی  زندانیان  نو(. 
با خواست  آزادی و تفکیک زندانیان سیاسی مغایر 
واقعی مردم است. کارفرمای کفش وین کارگران را 
اعتصاب  کارگران  چون  و  کرد  تشویق  اعتصاب  به 
نکردند از 15 روز پیش کارخانه را تعطیل و 1000 
کارگر را بیکار و سرگردان کرده است: کارفرمای این 
کارخانه حاضر به اجرای مصوبات هیات وزیران دایر 
به پرداخت حق مسکن و کمک خواروبار به کارگران 
را درباره  نیست و مقررات جاریه کارگری مملکتی 
کارگران اجرا نمی کند و هم اکنون برای فرار از اجرای 
مقررات و پرداخت مطالبه حقه کارگران به اصطالح 
اعتصاب راه اندخته است در صورتیکه کارگران آماده 

کار بوده و هستند.   

چهارشنبه 3 آبان
در  گفت  اطالعات  با  مصاحبه  در  ملی  جبهه  رهبر 
خمینی  العظمی  آیت  اهلل  با  مذاکره  فعلی  شرایط 
مهمترین اقدام است، جبهه ملی معتقد است دولت 
های  روزنامه   می دهد،  گسترش  را  خشونت  نظامی 
فرانسوی تفسیرهای متعددی کرده  اند که گمان می
کنم بسیاری از آنها اشتباه است از جمله آنها نوشته 
 اند ما برای هماهنگ  کردن مبارزات خدمت مرجع 
عالیقدر تشیع می رویم، این هماهنگی در بسیاری از 
موارد موجود است، روحانیت مترقی همیشه در کنار 
این  داشته،  قرار  مردمی  و  آزاده  سیاسی  نیروهای 
تاریخ ما است این مذهب تشیع ما است که اصول 
آزادگی را توصیه می کند... جبهه ملی چه در گذشته 
و چه امروز، همیشه پاسدار قانون اساسی بوده است. 
تیراندازی در حمله ساواک به گرگان. مسکو در یک 

حمله شدید رادیویی متهم کرد: »سیا« می خواهد در 
ایران دولت نظامی سرکار بیاید. مذاکرات تهران برای 
لغو خرید 12 میلیارد دالر اسلحه. تظاهرات خونین 
ساعت   5 دیروز  همدان  همدان.  و  گرگان  قم،  در 
دانش   هزارنفری   40 اجتماع  می سوخت.  آتش  در 
گروه  یک  تهران:  دانشگاه  در  دانشجویان  و  اموزان 
چپی  دست  شعارهای  گروهی  و  مذهبی  شعارهای 
می دادند. اغلب مدارس تهران امروز ناآرام بود. اسامی 
کامل زندانیان سیاسی که امروز آزاد شدند. زندانیان 
سیاسی نحوه اعتراف گرفتن ماموران را شرح دادند. 
در زندان قصر برای صفر قهرمانیان )منظور قهرمانی 
 5 سیاسی  زندانی  ترین  قدیمی   نو(  سامان  است. 
دقیقه کف زدند و هورا کشیدند. الیحه بازنشستگی 
قبل از موعد کارگران. 5000 نفر در خرم آباد راه

بروجرد.  در  ساعته  چهار  تظاهرات  کردند.  پیمایی 
همدان  همدان.  در  فرهنگی  هزار   20 راه پیمایی 
مجددا به آتش کشیده شد. استقبال دانشجویان از 
زندانیان سیاسی. 3 روز به تعطیالت رسمی کارگران 
حالیکه  در  تهران:  در  اعتصاب  ادامه  می شود.  اضافه 
کم  کاری و اعتصاب در پاره  ای از سازمان های دولتی 
و بخش خصوصی پایان یافته و کارکنان واحدهای 
اعتصابی کارهای خود را از سر گرفته  اند، در برخی 
دیگر از سازمان ها اعتصاب هنوز ادامه دارد و کارکنان 
کنندگان  اعتصاب   جمع  به  نیز  دیگر  سازمان  چند 
اعتصابها  گزارش  زیاد  حجم  خاطر  )به  اند  پیوسته  
می شود.  خودداری  آنها  اغلب  ذکر  از  تظاهرات  و 
سامان نو(. 50 هزار نفر در سه شهر ایران تظاهرات 
تلویزیون  از  پلیسی  های  مجموعه   پخش  کردند. 
در  آتش سوخت.  در  گرگان  نقطه  ممنوع شد. 35 
نماز  دانش  اموز  و  معلم   5000 شاهرود  خیابانهای 
خواندند. رئیس ساواک کرمان محکوم به قتل شد: 
متهم  کننده خود عضو ساواک است. کرمان: حضرت 
آیت  اهلل صالحی طی اعالمیه  ای از اعتصاب معلمان 
درمانی  امور  مسئوالن  کردند.  پشتیبانی  کرمان 
نمی کنند. هیات  اعتصاب شرکت  در  تهران  دانشگاه 
اجرائیه اتحاد دموکراتیک مردم ایران خواهان آزادی 

»به آذین« شد.

پنجشنبه 4 آبان
زندانیان آزاد شده با استقبال گرم مردم روبرو شدند. 
گروهی از زندانیان سیاسی آزادشده افسران سازمان 
نظامی حزب توده بودند، صفر قهرمانیان: 30 سال 
مردم  قهرمانیان:  صفر  کردم.  طی  چگونه  را  زندان 
بازهم  شاهنشاه:  هستند.  زندان  دیوارهای  پشت  
را  گذشته  اشتباهات  باید  می کنیم؛  آزاد  را  زندانیان 
در  بندی  خیابان   و  شدید  تظاهرات  کرد.  تصحیح 
کردن  متفرق  برای  ماموران  تهران:  دانشگاه  اطراف 
دانش  آموزان و دانشجویان گاز اشک  آور بکار می

با  تظاهرکنندگان  کردند،  هوائی  تیراندازی  و  برند 
خیابانهای  ورودی  مدخل  خیابان  کنار  اتوموبیل های 
سازش  خمینی  العظمی  اهلل  آیت   بستند.  را  فرعی 
ایران  در  هم  اکنون  از  قدرت  خالء  کردند،  رد  را 
وجود دارد، مشورت هائی که نمایندگان جناح مخالف 
نشده  فاش  کرده اند  العظمی  اهلل   آیت   با  سیاسی 
است، آشتی دوباره و مصالحه نمی تواند ایران را از بن  
بست نجات دهد. خبرگزاری فرانسه )از قول آیت  اهلل 
خمینی گزارش داد(: دیروز هم هر امکان استراتژی 



یک  استقرار  برای  سیاسی  مخالفان  با  را  مشترک 
من  گفتند  ایشان  کردند،  رد  را  انتقالی  حکومت 
را  ایران  نمی تواند  که  تغییر  غیرقابل  بطور  ابتدا  از 
کشتارها  و  سرکوبی  به  و  کند  خارج  بست  بن   از 
هستم.  هم   امروز  و  بوده  ام  مخالف  دهد  پایان 
خبرنگاری فرانسه: هیچکس نمی داند فردا چه می
شود. ترور فرماندار نظامی و رئیس شهربانی جهرم. 
پی  در  شد؛  کشته  خرم  آباد  در  مخفی  پلیس  یک 
کشته شدن یکی از همکارانشان  ماموران شهربانی 
در  زدوخورد  و  تظاهرات  کردند!  اعتصاب  خرم  آباد 
گذشته  مانند  هم  دیروز  خرم  آباد  شهر  آباد:  خرم  
روز ناآرام، خشونت  آمیز و خونینی را گذراند و راه 
پیمایی آرام بعدازظهر دیروز این شهر هم بار دیگر 
به خشونت گرایید و عده  ای کشته و مجروح شدند. 
در تظاهرات تبریز 11 نفر دستگیر شدند. تظاهرات 
20 هزارنفری در کرمانشاه. تظاهرات هفت ساعته در 
آمل. 70 هزار نفر در مهاباد تظاهرات کردند و 30 
هزار نفر در رشت دست به راه پیمایی زدند. به جرم 
قتل راننده تاکسی در سالهای گذشته مامور سابق 
رئیس  شد.  محکوم  ابد  حبس  به  )کرمان(  ساواک 
احضار  تهران  به  کرمان  شهربانی  رئیس  و  ساواک 
مقابل  در  اجتماع  روحانیون.  های  تلگرام  شدند. 
منزل آیت  اهلل العظمی طباطبائی قمی. دانشگاهیان 
مشهد اعتصاب غذا می کنند. سینمای آریای بهبهان 
ایران  نویسندگان  کانون  اعتراض  شد.  »حسینیه« 
بازداشت به آذین. ساعات کار شرکت ملی نفت  به 
)عقب نشینی روسای شرکت نفت در برابر خواست  
کارکنان( تغییر کرد. سالروز میالد شاهنشاه. کارکنان 
تحقیقات هسته  ای متحصن شدند. کارکنان  مرکز 
خواست های  کشور:  وزارت  اعتصابی(  کارمندان  )و 
روزه  بیست  اعتصاب  نیست!  کمونیستی  توطئه  ما 
بی  و  روستایی(  تعاون  مرکزی  سازمان  )کارکنان 
تفاوتی مسئوالن. استقبال از انتخابی شدن سمت های 
راه آهن.  کارکنان  مجدد  اعتصاب  اعالم  دانشگاهی. 
ادامه اعتصاب در تهران )به خاطر حجم زیاد گزارش 
اعتصابهای تهران به دو گزارش بسنده می شود. سامان 
نو(: اعتصاب کارگران سازمان تعاون مصرف صنعت 
نفت که از اول مهر آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. 
اعتصاب در رادیو تلویزیون گسترش یافت. قطعنامه 
زندانیان سیاسی زن. سخنگوی جمعیت ایرانی دفاع 
باید  زندانیان سیاسی  بشر: همه  و حقوق  آزادی  از 
آزاد شوند. بازاریان چراغ ها را خاموش کردند. ادامه 
وسعت  و  حجم  خاطر  )به  شهرستانها  در  تظاهرات 
زیاد گزارش ها به ذکر چند نمونه بسنده خواهد شد. 
سامان نو(: آنچه پس از تظاهرات و درگیری های مردم 
به  ناشناس  نیروهای  برخی  و  انتظامی  نیروهای  و 
جا مانده است: ویرانه  هایی به نام همدان و گرگان. 
در شهرضا 2 نفر کشته شدند. تبریز: تعطیل شهر. 
گرمسار: دیروز گروه کثیری از دانش آموزان دختر 
ترک  را  خود  مدارس  گرمسار  دبیرستانهای  پسر  و 
گفتند و به راه پیمایی خیابانی پرداختند. تظاهرات 
دختران در کازرون. تظاهرات در ایالم، اراک، خرم
دره، شاه  آباد غرب، جلفا، شیراز، بهشهر، اهواز، قم، 
قسمتی  و...  رضائیه  کاشان،  بیجار،  مسجدسلیمان، 
از بروجرد در تظاهرات دیروز ویران شد. راه پیمایی 
کارگران: 30 هزار نفر از )کارگران و( کارکنان کارخانه 
ماشین  سازی اراک در هفدهمین روز اعتصاب خود 
خواسته به  نسبت  مسئوالن  بی  توجهی  علت  به 

هایشان دست به راه پیمایی زدند، در حالیکه بیشتر 
کارگران کارخانجات اراک نیز به عنوان پشتیبانی به 
اعالم  ابهر.  فرهنگیان  اعتصاب  آغاز  پیوستند.  آنان 
رسمی.  اسناد  سردفتران  کانون   سوی  از  اعتصاب 
تربیت  انستیتو  دانشجویان  غذای  اعتصاب  پایان 
حادثه  بی  دانشگاه  بزرگ  اجتماع  هنری.  مربیان 
ریال  5هزار  تا   3 نساجی  کارگران  به  یافت.  پایان 
اغتشاشات  لندن:  رادیو  می شود.  داده  هزینه  کمک 
ایران بازهم شدت گرفته و دامنه  دارتر شده است. 
حزب کارگر انگلیس )در آن هنگام حزب حاکم  در 
محکوم  را  ایران  نو( حکومت  سامان  بود.  انگلستان 

کرد. رکورد جدید فروش مستقیم نفت. 

شنبه 6 آبان  
در ظرف 48 ساعت گذشته 14 نفر در تظاهرات 7 
تظاهرات  زیادی در جریان  شهر کشته شدند: عده  
شهرستانها مجروح شدند، در کبوترآهنگ 5 تن از 
پیام تیراندازی کشته شدند.  براثر  تظاهرکنندگان 

های تََرکی، کارتر، ژیسکار دستن، علیاحضرت ملکه 
به   ... و  هواکوفنگ  اعظم،  پاپ  انگلستان،  حضرت 
شاهنشاه. در چند شهر به نفع دولت تظاهرات برپا 
کردند.  اعتصاب  دوباره  ملی  بانک  کارمندان  شد. 
زدوخورد و تظاهرات دانشجویان و دانش  آموزان. به 
عنوان اعتراض به تعطیل دانشگاه نمایندگان سازمان 
ملی دانشگاهیان متحصن شدند. دانشگاهیان تهران 
»قزل  زندانی  هزار   4 کردند.  اعالم  تعطیل  ملی  و 
حصار« اعتصاب غذا کردند. برای مالقات و مذاکره با 
آیت اهلل العظمی خمینی رهبران جبهه ملی و بازار 
به پاریس رفتند: احتمال دست یافتن به یک راه حل 
عملی تا حدودی میسر شد، سخنگوی جبهه ملی: 
دکتر سنجابی پیشنهاد خاصی به حضرت آیت اهلل 
العظمی خمینی نخواهد داد. یک دیپلمه وظیفه به 
اتهام ترور فرماندار نظامی و رئیس شهربانی )جهرم( 
دستگیر شد. سه کامیون اسلحه قاچاق به ایران وارد 
شهرستان  آموزان  دانش   و  معلمان  قطعنامه  شد. 
بازگشت  و  سیاسی  زندانیان  کلیه  آزادی   1 ایالم: 
حضرت  مخصوصا  تبعیدشدگان  شرط  و  قید  بدون 
کامل حکومت  لغو    2 العظمی خمینی،  اهلل  آیت  
امنیت  کمیسیون  لغو   3 ایران،  سراسر  در  نظامی 
انحالل )بخش(   10 ... اجتماعی در سراسر کشور 
کارخانه  کارگران  و...  پرورش  و  آموزش  از  حفاظت 
کارخانه کفش وین 12 خواسته )اعتصاب( خود را به 
مدیران کارخانه تحویل دادند. گسترش اعتصاب در 
صنعت نفت. کارخانجات آجرماشینی منطقه قرچک 
تهدید به اعتصاب کردند. تظاهرات خشونت آمیز در 
شهرها ادامه یافت: زنجان به یک ویرانه تبدیل شد. 
ایران  از شهرهای  در دو روز گذشته مردم تعدادی 
خونینی  های  راه پیمایی   و  تظاهرات  برپایی  شاهد 
بهبهان،  دزفول،  کرمانشاه،  زنجان،  قم،  بودند؛ 
از  و شهرضا  فارس،  اقلید  آباده،  اصفهان،  بروجرد، 
جمله شهرهای ناآرام دو روز گذشته کشور بود. در 
در  شدند.  کشته  نفر  سه  قم  گذشته  روز  تظاهرات 
جریان تظاهرات اخیر کرمانشاه و زنجان آتش  سوزی

های بزرگی برپا شد. ماموران آتش  سوزی زنجان به 
انجام  از  همکارانشان  از  یکی  شدن  مجروح  خاطر 
تظاهرات  قربانیان  عده  کردند.  خودداری  وظیفه 

پریروز و دیروز بروجرد 2 نفر، اصفهان 1 نفر و اقلید 
1 نفر اعالم شده است. تظاهرات 50 هزار نفری در 
کنار.  فریدون  در  نفره  هزار   30 تظاهرات  گرگان. 
راه پیمایی بزرگ در اهواز. تظاهرات 5 هزارنفره در 
اردکان. تعطیل عمومی در ایالم و... بین موافقان و 
مخالفان در چند شهر زدوخورد روی داد. تظاهرات 
در شهرهای رشت، مشهد، آباده، شاه آباد، رضائیه، 
رودسر، میاندوآب، ایالم، قم، یزد، فیروزآباد، بهبهان، 
کرمانشاه، کاشان، بندرعباس، مهاباد، ساری، بیرجند 
و... خبر اعتصاب مجدد راه  آهن تایید نشد. زندانیان 
سیاسی آزادشده شرح دادند: چگونگی شکنجه شدن 
زندانیان سیاسی؛ سلول های نمناک؛ ضربه  های روانی؛ 
کابل 5  )با  بدنی  های  »آپولو«؛ شکنجه   با  شکنجه 
سانتی، زندانی را تا 16 شبانه روز سرپا نگه می دارند 
اعتصاب  حالیکه  در  تهران:  در  اعتصاب  ادامه  و...(. 
و کم  کاری در برخی از سازمان های دولتی و بخش 
خصوصی پایان یافته و کارکنان به سرکارهای خود 
اعتصاب  سازمان ها  از  دیگر  برخی  در  اند،  بازگشته  
نیز  دیگر  کارکنان چند سازمان  و  دارد  ادامه  هنوز 
وضع  این  اند.  پیوسته   کنندگان  اعتصاب  جمع  به 
جمله  از  دولتی  سازمان  چند  در  که  حالیست  در 
وزارت بازرگانی، سازمان غله و قند و شکر کشور، و 
شرکت سهامی فرش و چند مرکز درمانی ضرب االجل
تعیین  اعتصاب های مجدد  برای شروع  های جدیدی 
شده است )به خاطر حجم زیاد گزارش اعتصاب های 
نو(.  سامان  می شود.  خودداری  آنها  ذکر  از  تهران 
رهبران جبهه ملی و بازاریان به پاریس رفتند: کرم 
سنجابی رهبر جبهه ملی ایران، حاج محمود مانیان 
جبهه  به  وابسته  واصناف  و  بازاریان  جامعه  رئیس 
ملی و مهدیان یکی از سرشناسان بازار برای دیدار 
به  خمینی  العظمی  اهلل  آیت   حضرت  با  مذاکره  و 
پاریس رفتند. سفر رهبر جبهه ملی و معتمدان بازار 
در ادامه سفر مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت 
آزادی و مذاکرات او با رهبر عالیقدر شیعیان بود... 
دکتر سنجابی در باره سفرش گفت: دیدار و گفتگو 
با حضرت آیت  اهلل خمینی و اطالع از نظرات ایشان 
یک  به  زدن  دست  برای  که  است  کاری  مهمترین 
اقدام سیاسی  در مرحله بعدی الزم است... محمود 
آغاز  در  ما  داشت:  اظهار  زمینه  این  در  هم  مانیان 
سفر حضرت آیت  اهلل خمینی تصمیم داشتیم برای 
به  ولی  برویم  پاریس  به  ایشان  با  مذاکره  و  دیدار 
ملت مان  تظاهرات  باالگرفتن  و  حوادث  سیر  سبب 
که برای به دست آوردن آزادی هائی که سالها از آن 
محروم بوده  اند و دست به مبارزه زده  اند این سفر 
به تاخیر افتاد... به طوری که دوستان ما در پاریس 
لزوم  خمینی  اهلل  آیت   حضرت  می داشتند  اظهار 
وحدت صف نیروهای ملی مخالف، نظیر جبهه ملی، 
علی   دکتر  چون  وطن پرستی  افراد  و  آزادی  نهضت 
اصغر حاج سید جوادی را تاکید فرموده  اند... دکتر 
سنجابی در این لحظه ضمن اشاره به حیاتی بودن 
نتیجه این مذاکرات بدنبال سخنان مانیان گفت: در 
رهبری  اصرار  است  تاسف  باعث  آنچه  حاضر  حال 
ایران )شاه( برای ادامه راه و روش گذشته در اداره 
اختیارات  اساسی حدود  قانون  مملکت  داری است، 
همه را تعیین کرده است... اگر رهبری ایران بخواهد 
ادامه  را  اساسی(  قانون  گذاشتن  )زیرپا  روش  این 
نخواهیم  راه  حلی  به هیچ  است هرگز  بدیهی  دهد 
رسید و نقطه غیرقابل برگشت چندان دور نخواهد 



داریوش  زمینه  در همین  ملی:  اطالعیه جبهه  بود. 
فروهر سخنگوی جبهه ملی ایران نیز اطالعیه  ای از 
سوی هیات اجرائی جبهه ملی در اختیار ما )روزنامه 
حضرت  محضر  از  فیض  کسب  گذاشت:  اطالعات( 
ایرانی  هر  قلبی  آرزوی  خمینی  العظمی  آیت  اهلل 
مسلمان است که فرصت آن در سفر پاریس نصیب 
خبرنگار  تفسیر  می شود.  سنجابی  کریم  دکتر  آقای 
ایران:  درباره  تُرگورد(  لیز  )خانم  گاردین  اخراجی 
اکثر ایرانیان در صداقت دولت شک دارند: بسیاری از 
ایرانیان که نتوانسته  اند وسیله  ای یا سازمانی برای 
انجام فعالیت سیاسی بیابند به رهبران مذهبی روی 
آورده  اند که دولت از دیرباز آنها را زیر فشار قرار داده 
از  آمیزه  ایست  بحران سیاسی کنونی  انگیزه  است، 
انتظارات برآورده نشده اقتصادی، تشنجات اجتماعی 
و چندین سال اختناق سیاسی... دولت ایران کوشیده 
است صحنه این گونه اعترض  ها را که بعد از حکومت 
نظامی به صورت اعتصاب نیز جلوه  گر شد به مجلس 
انتقال سازد ولی تا این زمان این کوشش ها با شکست 
مواجه شده است... خانم لیز ترگورد می نویسد یکی 
ایران امروز آنست که مخالفان  از بزرگترین مسائل 
اهلل خمینی  آیت   فاقد رهبری هستند،  ایران  دولت 
رهبر شیعیان بیش از همه پیرو دارد ولی وی قویا 
هرگونه مذاکره با دولت و یا حتی بازگشت به ایران 
مانند  اند... درایران رهبران سازمان هایی  را رد کرده  
جبهه ملی برتحوالت مسلط نیستند و رویدادها آنان 
اظهارات  گفت:  لندن  رادیو  است.  کرده  غافلگیر  را 
وزیر خارجه لندن تف سرباال بود. آمار کشته شدگان 

و مجروحان تظاهرات در شهرستانها. 

یکشنبه 7 آبان
تهران امروز غرق در تظاهرات بود. بازار تهران بخاطر 
همبستگی با دانشجویان و دانش  آموزان تعطیل شد. 
اجتماع 4 هزارنفری دانشجویان در دانشگاه آریامهر 
به مناسبت آغاز هفته همبستگی ملی. تظاهرات در 
نفر  در  از سر گرفته شد. 20 هزار  دانشگاه  داخل 
ادامه  جریان  در  کردند.  پیمایی  راه  مسجدسلیمان 
اعتصابات و راه پیمایی های دیروز: 8 نفر در تظاهرات 

تیر  نفر   6 فیروزآباد:  شدند.  کشته  شهرستانها 
تیراندازی  خوردند.فسا:  تیر  نفر   50 آباده:  خوردند. 
ترین  )شاخص   آزمون  استعفای  شایعه  مدرسه.  در 
ساواک  عالی  مقام   34 شریف  امامی(.  کابینه  وزیر 
برکنار شدند: پرویز ثابتی مهره مهم ساواک و رئیس 
کمیته تهران جزو این عده است؛ گروهی از رؤسای 
و  وکال  کانون  در  شدند.  برکنار  شهرستانها  ساواک 
بزرگ  اجتماع  گرفت:  صورت  اطالعات  موسسه 
اعاده حیثیت  سیاسی. طرح  زندانیان  های  خانواده  
زندانیان سیاسی تقدیم مجلس شد. حضرت آیت
اهلل العظمی شریعتمداری در مصاحبه با خبرگزاری 
را می خواهیم که  ما همان چیزهائی  فرانسه گفتند: 
حکومت  اگر  می خواهند؛  خمینی  العظمی  آیت اهلل 
آنچه را ما می خواهیم نپذیرد و اوضاع مساعد باشد، 
این  ببریم؛  اسلحه  به  آینده دست  دارد در  احتمال 
مجلس، مجلس مردم نیست دیگر مردم و ما امیدی 
به حکومت کنونی نداریم، ما می خواهیم دموکراسی 
درخواست  شود؛  دیکتاتوری  جایگزین  حقیقی 
)از  روحانی  عالیرتبه  مقام   5 از  مرکب  کمیسیون 
مفاد قانون اساسی مشروطه(  را رد کرده  ایم. پیام 
تازه حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی به مردم: مردم 
تا نتیجه  مواضع محکمی را که به دست آورده  اند 
نهایی و برقراری آزادی در کشور از دست ندهند...

رهبران  به  خمینی  آیت اهلل  حضرت  پیام  همین  در 
ارتش درود فرستادند و از آنها دعوت کردند تا برای 
پایان دادن به بهره  کشی از ثروت های ایران از طرف 
متحد  مردم  با  المللی  بین   جنایتکاران  و  حکومت 
شوند... و نویسندگان را تشویق کرده  اند که عملیات 
حکومت را برمال کنند. رادیو لندن: ایران به سرحد 
فاجعه و مصیبت نزدک می شود، اگر راه  حل سیاسی 
پیدا نشود عواقب بزرگی در کمین است.  2 نفر در 
2 شهر کشته شدند. مردم بهبهان به آرامش  دعوت 
از شهرهای  شدند: موج تظاهرات هنوز در تعدادی 
کشور ادامه دارد.. نیز در برخی از شهرها روحانیون 
به مردم هشدار می دهند مراقب اعمال مشتی مفسده  
جو که مأموریت دارند مبارزه ملت ایران را از مسیر 
راستین آن منحرف کنند باشند )بخاطر حجم زیاد 

از  شهرستانها  در  تظاهرات  و  اعتصابات  گزارش های 
به  نو(.  سامان  می شود.  خودداری  آن  جزئیات  ذکر 
هویدا در مجلس به شدت حمله شد؛ جلسه علنی 
مجلس شورای ملی ساعت 9 بامداد به ریاست دکتر 
دلخوش  حسین  محمد  شد:  تشکیل  سعید  جواد 
فومنی )نماینده فومن(: اعتصاب مد روز شده است... 
که  وطنی  بی  آدم های  همان  کو؟...  هویدا  پرونده 
یک  و  هزار  مملکت،  صنایع  نوسازی  عنوان  تحت 
گسترش  عنوان  تحت  و  شده  اند  مرتکب  جنایت 
مملکت  این  در  الهی  ودیعه  عالیترین  با  فرهنگ 
یعنی مذهب جعفری به مبارزه برخاستند، مردم را 
به جایی رساندند که هر آدم شریفی احساس کرد 
همسازی با اینان شرافتمندانه نیست همان آدم هایی 
ولی مملکت  می کنیم  را صنعتی  که گفتند مملکت 
صنعتی نشد. سنجابی و همراهانش امروز )با آیت  اهلل 
خمینی( مالقات می کنند. رهبر جبهه ملی به عنوان 
اعتراض )به اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس – که 
عضو حزب کارگر و بین  الملل سوسیالیست است 
در پشتیبانی از رژیم دیکتاتوری و ضد دموکراتیک 
اخراج  نمی رود.  سوسیالیستها  بین  الملل  به  ایران( 
کارگر   3500 کیش.  عمران  سازمان  کارمندان 
اعتصابی از صنایع فوالد اهواز اخراج شدند. اعتصاب 
در صنعت نفت خوزستان ادامه دارد. اعتصاب کارکنان 
سازمان تأمین خدمات درمانی داروخانه  داران را از 
پای درآورد است. اعتصاب بانک ملی امروز هم ادامه 
یافت. جنازه رئیس شهربانی جهرم )سرهنگ کمال 
تصاعدی که به ضرب گلوله به قتل رسید( به خاک 
از سر گرفته  دانشگاه)ها(  در  تظاهرات  سپرده شد. 
شد: دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، صنعتی آریامهر، 
در  اعتصاب  ادامه  و...  اجتماعی  خدمات  دانشکده 
اعتصاب در  زیاد گزارش های  )بخاطر حجم  تهران 
نو(.  از جزئیات آن خودداری می شود. سامان  تهران 
ایران  ایران؛  حکومت  از  غربی  آلمان  حمایت  اعالم 
خرید نیروگاه اتمی را یک سال عقب انداخت. گفت 
و شنودی با دکتر جهانگیر آموزگار، سفیر شاهنشاه 
جهانی  بانک  در  نمایندگی  هیات  رئیس  و  آریامهر 
ارزش  مداوم   کاهش  پول:  بین  المللی  صندوق  و 



دالر، معمای شگفت  آور اقتصادی زمان. شاهکارهای 
سانسور در سینما: فیلم اسکندر در اکران عمومی با 
حذف صحنه  های حمله اسکندر به ایران و آتش
استقبال  شد،  داده  نمایش  جمشید  تخت  سوزی 
دانشجویان از یک فیلم )نسل اژدها( باعث شد که 
های  »شعله   فیلم  نمایش  شود،  لغو  نمایش  پروانه 
شد،  ممنوع  دانشجویی  کلوپهای  سینه  در  آتش« 
باعث  »امپریالیست«  و  »امپریال«  کلمه  شباهت 
در  وقتی  چرا  شد،  فیلم  یک  از  صحنه ای  سانسور 
می شود  داده  نشان  »دزد«  پلیس  آمریکایی  فیلمی 
سانسور جلوی فیلم را می گیرد. ساعات منع رفت و 

آمد در مشهد 4 ساعت اضافه شد. 

دوشنبه 8 آبان
ملی،  رهبر شیعیان، جبهه  نمایندگان  جلسه سری 
بازاریان و جنبش های مخالف حکومت در پاریس: دکتر 
سنجابی پس از مذاکره با حضرت آیت  اهلل در یک 
تماس تلفنی با )روزنامه( اطالعات گفت ما همگامی 
خود را با ایشان اعالم کردیم، سخنگوی جبهه ملی: 
دکتر  مالقات  نتیجه  درباره  خبرگزاری ها  اظهارنظر 
است.  آلوده«  »شتاب  آیت  اهلل  حضرت  با  سنجابی 
آیت  اهلل العظمی خمینی: من حتی یک قدم عقب 
نمی روم. اعالمیه 6 ماده  ای آیت  اهلل العظمی خمینی. 
نفر  هزار  ده ها  تهران:  و  مشهد  در  عظیم  تظاهرات 
در خیابانهای مشهد بحرکت درآمدند، حضرت آیت 
پیشاپیش  در  روحانیون  از  جمعی  و  مرعشی   اهلل 
جمعیت بودند، تظاهرکنندگان با ُگل و نُقل نسبت 
به ماموران انتظامی ابراز احساسات می کردند. بیش از 
50 هزار نفر در دانشگاه ها و خیابان های تهران دست 
راه پیمایی مردم در  به تظاهرات زدند. تظاهرات و 
ساواک  کار  نحوه  و  وظایف  دارد.  ادامه  شهرستان ها 
تغییر می کند. رئیس سازمان امنیت: مردم با تلفن می
توانند نظرات خود را درباره ساواک به ما بدهند. یک 
کارمند ارشد ساواک مهاباد به ضرب گلوله مضروب 
سیاسی  زندانیان  شکنجه  مسئولین  مجازات  شد. 
تقاضا شد. زندانیان سیاسی آزادشده: روزهای تاریک 
شکنجه و زندان. وزیر اطالعات گفت: در تظاهرات 
کوشش می شود که کشتار نشود، همه احزاب به غیر 
از حزب توده رسمیت دارند، اگر تظاهرکنندگان در 
چارچوب قانون اساسی قرار گیرند حکومت نظامی 
لغو می شود. سیدجعفر بهبهانی )سیاستمدار قدیمی(: 
حکومت ملی اسالمی تنها راه نجات مملکت است. 
ساندی تایمز نوشت: اگر حکومت ایران تسلیم شود 
از  کارمندان  می شود. ضریب حقوق  فقیرتر  انگلیس 
ریال  هزار   14 بازنشستگی  )حقوق   100 فروردین 
و حقوق دانشگاهیان 400( ریال می شود. 50 عضو 
آیت اهلل  نشستند.  بست  رازی  دانشگاه  علمی  هیات 
کاشان:  شدند.  روحانیون  آزادی  خواستار  صدوقی 
دارد.  ادامه  همچنان  گسترده  و  آرام  تظاهرات 
تکذیب  را  شنبه  سه  عمومی  تعطیل  تهران  علمای 
ادامه تظاهرات دانشجویان و دانش  آموزان.  کردند. 
آیت  محارم حضرت  ترین  نزدیک  از  یکی  گفته  به 
مذاکره  ای  هرگونه  )ایشان(  خمینی:  العظمی   اهلل 
کردند  رد  بازاریان(  و  ملی  جبهه  رهبران  )با  را 
تکرار  بارها  که  است  همان  ایشان  حرف  گفتند  و 
شده و لزومی نیست که در جلسه  ای خصوصی این 
حرفها را باردیگر عنوان کنند، ایشان هرچه می گویند 
برای همه ملت است و حرف خاصی برای گروه ویژه 

اهلل خمینی(  آیت   به  نزدیک  مقام  )این  ندارند.   ای 
اضافه کردند: در دیدار با رهبران جناح های مخالف، 
دکتر  گفته  اند:  خمینی  العظمی  اهلل  آیت   حضرت 
سنجابی نظیر مهندس بازرگان و نمایندگان بازاریان 
در مالقات با حضرت آیت  اهلل خمینی تاکید کردند 
در  و  ایشان  رهبری  به  را  مبارزه  ایران  ملی  جبهه 
راهی که تعیین کرده  اند ادامه خواهند داد... حضرت 
آیت  اهلل خمینی حداکثر دوماه در پاریس می مانند، 
البته با مذاکراتی که با دولت فرانسه شده در حال 
حاضر هیچ محدودیتی برای فعالیت های ایشان وجود 
ندارد. نوشته مجله آمریکائی تایمز: حضرت آیت  اهلل 
خمینی رهبر شیعیان جهان، پیش بینی می کنند که 
حکومت و تمام سیستمهای متکی به این حکومت 
بزودی دگرگون خواهد شد. روزهای تاریک شکنجه 
شکنجه،  دوره  در  ساواک  پرونده  سازی  زندان:  و 
مفقوداالثر،  زندانیان  شدند،  تیرباران  که  زندانیانی 
تقاضای  هرگز  من  زاده:  عالمه   رضا  شکنجه.  انواع 
عفو نکرده  ام. ادامه اعتصاب در تهران: اعتصاب در 
بانک اعتبارات صنعتی، کم  کاری در بیمارستان شفا، 
عالی  مدرسه  در  اعتصاب  رهنی،  بانک  در  اعتصاب 
پرستاری و اعتصاب در آ اِ گ: کارگران شرکت »آاِگ 
تلفونکن« دیروز به عنوان همبستگی با کارمندان و 
از کار کشیدند  آنان دست  از خواستهای  پشتیبانی 
به  تنها  اعتصاب  گزارش های  زیاد  حجم   خاطر  )به 
ذکر این چند نمونه بسنده شد. سامان نو(. کتابخانه 
می یابد.  گشایش  »شیشوان«  در  »صفرقهرمانی« 
انزجار.  و  اعتراض  سمبل  صفرخان:  تبریزی  کوفته 
حمله به مستقبلین از زندانیان سیاسی. 3 عضو کانون 
نویسندگان دستگیر شدند. عشایر کرمانشاه: نماینده 
اورامانات در مجلس را متهم به دادن رشوه کردند. 
شدند.  تبرئه  نظم  در  اخالل  به  متهم  دانشجوی   2
اعتصاب،  یافت.  گسترش  نفت  صنایع  در  اعتصاب 
تظاهرات و راه پیمایی در شهرستانها )به خاطر حجم 
زیاد گزارشها فقط به اسامی چند شهر بسنده می شود. 
مهاباد،  کرمان،  اهواز، ساری،  کرمانشاه،  نو(:  سامان 
زنجان، مشهد، شهرکرد، مسجدسلیمان، مرودشت، 
گناباد، مالیر، کاشان، فیروزآباد، بندربوشهر، گرگان، 
نجف  بهبهان،  سوسنگرد،  کازرون،  الهیجان،  بانه، 
آباد، تبریز، لنگرود و... کارمندان سازمان آب تهران 
دست از کار کشیدند. نظر جبهه ملی درباره عملیات 
ارزی که  دولت: مجموع  از  ایران. سوال  در  ساواک 
طی 6 ماه اول سال خارج شده چقدر است؟ سوال از 
دولت: علت بستگی »ریال« به »دالر« چیست؟ در 
بیدبلند: صدور  گاز  پاالیشگاه  کارکنان  اعتصاب  پی 
گاز به شوروی به یک نهم کاهش یافت. سوال درباره 
قراداد نفت. بخاطر نبودن وسایل رفاهی: بازماندگان 
فاجعه طبس شهر ویران شده را ترک کردند. توضیح 
رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران کفش وین 

درباره اعتصاب کارگران.

سه  شنبه 9 آبان
تولید و صدور نفت ایران به کلی متوقف شد: فقط 
یک واحد برای تولید مواد نفتی مصرف داخلی کار 
می کند. شریف امامی: اعتصاب نفت عواقب وخیمی 
وضع  در  را  دولت  مردم  عصیان  می آورد،  وجود  به 
خاصی قرار داد. عالوه بر 3 نفر کشته  شدگان یزد و 
صومعه  سرا، 27 نفر در غرب کشور کشته شدند: در 
حمله ساالر جاف با 2000 مرد مسلح به شهر پاوه 

18 نفر کشته شدند. در صومعه  سرا افراد ناشناس به 
غارت شهر پرداختند و یک دانش  آموز کشته شد، در 
تظاهرات خونین سرپل  زهاب و سنندج 6 نفر کشته 
شدند. 5000 سنندجی مهاجمان را از شهر بیرون 
کردند. استاندار کرمانشاه استعفا کرد. در لنگرود یک 
برپا کردند. مردم آمل 6  میتینگ ده ها هزار نفری 
مأمور را به اتهام قصد آتش  زدن دستگیر کردند: شهر 
آمل در دست جوانان است و از آن پاسداری می کنند. 
رادیو کلن گفت: ناآرامی ایران راکتورسازی آلمان را 
اعالم  کرمان  وقایع  های  ریشه   می سازد.  ورشکسته 
شد. ارتشبد نصیری در 13 مورد تازه متهم شد. آیت  
اهلل طالقانی و آیت  اهلل منتظری آزاد شدند. زادروز 
تولد واالحضرت ولیعهد. نتایج مذاکرات جبهه ملی با 
آیت  اهلل خمینی: ما )دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی( 
حکومت  ولی  نداریم  مخالفتی  آیت  اهلل  حضرت  با 
اسالمی را از راه انتخابات آزاد می خواهیم... مسائلی 
وجود دارد که با مراجعت مهندس بازرگان از لندن 
پاریس، مشترک مورد بحث قرار خواهد گرفت؛  به 
اعالمیه  انتشار  تفسیر خبرگزاری ها درباره علت عدم 
پایان مذاکرات. اعتصاب غذا و تظاهرات در دانشگاه
ها. رانندگان سازمان گوشت دست از کار کشیدند. 
باقر مومنی: از آزادی یک شعار واحد بسازیم، وقتی 
که  است  این  برای  آزادی  باد  زنده  می زنیم  داد  ما 
آزادی را برقرار کنیم نه اینکه نظرات گروه خاصی را 
تحمیل کنیم... )باقر( مومنی سپس به بی  مهار بودن 
جنبش و کمبود یک قوه رهبری اشاره کرد و گفت 
خیابانی  جنبش های  با  هیچ وجه  به  وضع  تغییر  که 
انجام نمی گیرد بلکه فقط با جنبشی که آگاهانه عمل 
کند انجام می شود، جنبش خیابانی ممکن است فقط 
شاهنشاه  آجودانهای  شود.  منجر  بیشتر  اختناق  به 
داده  اند.  از دست  را  مقام های خود  پیش  مدتی  از 
هادی خرسندی: اعتصاب در سطح جهانی؛ به دنبال 
اعتصابات اخیر، دیروز کسب اطالع شد که رهبران 
کشورهایی که از کمک های مالی ما برخوردار هستند، 
اعتصاب  به  تهدید  را  ایران  دولت  اعالمیه ای  طی 
کردند. در آشوب شهر پل زهاب 6 نفر کشته شدند: 
 30 تظاهرات  لنگرود،  در  هزارنفری   60 میتینگ 
هزارنفری در خرمشهر، ساری تظاهرات 5 هزارنفری 
در  هزارنفری   25 پیمایی  راه  ساری،  در  فرهنگیان 
بروجرد،  بانه،  قزوین،  شیراز،  در  تظاهرات  سنندج، 
اردکان،  بهبهان،  پیرانشهر،  چالوس،  الهیجان، 
کرمانشاه، مشهد، بیرجند، ایالم و... )به خاطر حجم 
زیاد گزارش های مربوط به تظاهرات و اعتصابات در 
سرتاسر ایران از ذکر اسامی شهرها خودداری  می

تلویزیون  رادیو  کارکنان  اعتصاب  نو(.  سامان  شود. 
تلگرام جامعه پزشکان، دندانپزشکان  شکست. متن 
لندن  تایمز  روزنامه  پاریس.  به  شیراز  داروسازان  و 

نوشت: ایران به سوی جنگ داخلی پیش می رود. 

چهارشنبه 10 آبان
دولت اعالم کرد: به منظور جلوگیری از خرابکاری؛ 
ارتش تاسیسات نفت را در دست گرفت. در صورت 
قطع کامل تولید و صادرات نفت، درآمد ایران روزی 
می رود. قطع جریان  بین  از  میلیون دالر  تا 68   65
هلند،  آلمان،  فرانسه،  انگلیس،  اقتصاد  بر  نفت، 
اسپانیا و ژاپن اثر فوری خواهد گذاشت. تمام مناطق 
به  آبادان  پاالیشگاه  و  شد  تعطیل  خام  نفت  تولید 
صورت نیمه تعطیل درآمد. ادامه اعتصاب در تهران و 



شهرستانها: در حالیکه اعتصاب و کم  کاری در برخی 
از سازمانهای دولتی و بخش خصوصی پایان یافته و 
پاره در  بازگشته  اند  خود  سرکارهای  به  کارکنان 

ای از سازمانها اعتصاب هنوز ادامه دارد و کارکنان 
کنندگان  اعتصاب   جمع  به  نیز  دیگر  سازمان  چند 
پیوسته  اند: 150 تن از کارگران کارخانه تیر پارس 
شده  متذکر  اطالعات  روزنامه  به  ای  نامه   ارسال  با 
 اند با وجودیکه نزدیک به 12 روز از اعتصاب آن ها 
برای  اقدامی  گونه  هیچ  تاکنون  کارفرماها  می گذرد 
به  است.  نداده  انجام  به خواسته  هایشان  رسیدگی 
علت اعتصاب کارگران: پروازهای داخلی و خارجی 
»هما« مختل شد. )به خاطر حجم زیاد گزارش های 
بقیه خودداری می شود.  از ذکر  اعتصابات  به  مربوط 
سامان نو(. در تظاهرات دیروز 23 نفر کشته شدند: 
آذرشهر 12 کشته و سنندج 11 کشته. تظاهرات در 
خرم آباد، رضائیه، میانه، دلیجان، تبریز، ازنا، مشهد، 
کاشمر،  بندرعباس،  زهاب،  سرپل  کرمان،  قزوین، 
یزد، آمل، کرج، بیرجند، قم، گرگان، آبادان، کازرون، 
بم، کبوتر آهنگ همدان، ساری، شهرری، سنندج، 
اراک، بهبهان، سردشت، گناوه، شیراز و... مسیحیان 
ساکنان گرگان در تظاهرات )50 هزار نفری( بزرگ 
این شهر زیر پرچم اسالم شرکت کردند. 100 هزار 
نفر در قم 6 ساعت راه پیمایی کردند. برای تعقیب 
نشستند.  بست  پاوه  در  نفر  هزاران  جاف«  »ساالر 
سیاسی  روزه  بهبهان  در  آموز  دانش  دختر  هزار   3
گرفتند. در اراک میان فرهنگیان و دانش  آموزان با 
راه پیمایی 50  درگرفت.  برخورد  انتظامی  نیروهای 
هزارنفری در رشت. اجتماع بزرگ گروه های مختلف 
در دانشگاه ها. برای جلوگیری از اجتماع مردم بود: 
ماموران نظامی در اطراف خانه آیت  اهلل شریعتمداری 
پایان  آیندگان  روزنامه  اعتصاب  شدند.  مستقر 
یافت. اعتصاب )بیش از 5 هزار نفر( در بانک سپه: 
سیاسی،  زندانیان  آزادی  اعتصابیون؛  خواسته  های 
کلیه  اخراج  انحالل مجلسین،  نظامی،  لغو حکومت 
کارکنان شاغل در بانک که از سایر سازمانها تحمیل 
شدند. غنی بلوریان از محبس رهائی یافت. باقر پرهام 
از بازداشت خود و فریدون تنکابنی بوسیله مأموران 
حکومت نظامی اهواز گفت.  پیام حضرت آیت  اهلل 
طالقانی به دانشجویان. تشکیل جمهوری خلق آمل 
تکذیب شد: کماندوهای ارتش 4 مامور دولتی را با 
حمله به دادسرای آمل نجات دادند. در یک روستای 
اعالم  نظامی  حکومت  ژاندارمری  استوار  کازرون 
کردند:  مالقات  کارتر  با  ولیعهد  واالحضرت  کرد. 
تظاهرات  کرد.  تایید  را  دیگر شاهنشاه  یکبار  کارتر 
واشنگتن.  سفید  کاخ  مقابل  ایران  حکومت  علیه 
باید از شاهنشاه ایران  دیلی اکسپرس: غرب اخالقا 
هر  دادن  ایران  در  پست:  واشنگتن  کند.  پشتیبانی 
ناراحتی سایر گروه ها می باعث  به گروهی  امتیاز 

شود. دکتر سنجابی: ما راه  حل مسلحانه را درست 
نمی دانیم؛ هرچه موضع دولت سخت تر باشد، تمایالت 
دیدار  از  پس  می شود؛  بیشتر  مبارزان  میان  افراطی 
آیت با حضرت  بازرگان  و مهندس  دکتر سنجابی 

اهلل خمینی »جبهه ملی« و »نهضت آزادی« بیانیه 
مشترکی منتشر خواهند کرد. کلیه زندانیان سیاسی 
تا 19 آذر آزاد می شوند.  رئیس ساواک: 600 زندانی 
سیاسی دیگر در زندان ها هستند. کنسرسیوم توقع بی 
جا داشت دولت آن را رد کرد: هم به حکومت نظامی 
رأی می دهید و هم آن را خالف قانون می دانید. خروج 

اصغر حاج  قرار گرفت. دکتر علی   بررسی  ارز مورد 
سید جوادی: ارتشبد نصیری و هویدا مورد حمایت 
با  تظاهرکنندگان  دولت  هستند.  دولت  مستقیم 
چوب و چماق را موافقین خود نمی داند. سانسور در 
امور  در  آمریکا  کارتر:  پرزیدنت  شد.  لغو  تلویزیون 
ایران مداخله نمی کند.  2 واحد تولیدی بزرگ دیگر 
)به پیروی از منویات مبارک رهبر عالیقدر شاهنشاه 
آریامهر در امر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی( 

تا چهل و نه درصد از سهام خود را عرضه کردند. 

پنجشنبه 11 آبان
مالقات  خمینی  العظمی  آیت  اهلل  حضرت  با  امروز 
امروز  مذاکرات  نتیجه  سنجابی  می گیرد:  صورت 
آزادی  نهضت  با  ما  سنجابی:  دکتر  می شود.  روشن 
بوده  جزئیاتی  سر  بر  بحث  و  نداریم  اختالفی  هیچ 
است که به اطالع ملت خواهد رسید. سازمان ملی 
نمایشگر  ملی  همبستگی  هفته  ایران:  دانشگاهیان 
فروهر سخنگوی  داریوش  بود.  مبارزان  رشد عمیق 
رفراندم  باید  حاکمه  هیئت  کرد:  اعالم  ملی  جبهه 
حیاتی  مسائل  درباره  اعلیحضرت  با  امینی:  کند. 
مملکت صحبت کردم. بابل یک شبانه روز در آتش 
به  به قصد تخریب و آتش  سوزی  سوخت: عده ای 
زدند.  آتش  دیدند  هرچه  راه  سر  در  و  افتادند  راه 
راپیمایی کردند. سخنرانی  تبریز  نفر در  150 هزار 
تهران.  دانشگاه  بزرگ  اجتماع  در  سیاسی  زندانیان 
دانشگاهیان اهواز »روزه سیاسی« خود را شکستند. 
برای بررسی وقایع آمل هیاتی از ساری به این شهر 
اعزام شدند. اطالعات ضد و نقیض در مورد زندانیان 
سیاسی. اعالم جرم علیه پرویز  ثابتی: گماشته پرویز 
ثابتی »یک مقام امنیتی« به خاطر منازعه همسر او 
در یک کفاشی معروف آدم کشت و بعد از یک سال 
آزاد شد. 200 هزار نفر از آیت اهلل طالقانی تجلیل 
در  شریعتمداری  العظمی  اهلل  آیت  حضرت  کردند. 
به  باید  استبدادی  حکومت  گفتند:  ای  مصاحبه  
بر  مردم  حکومت  در  شود؛  تبدیل  مردم  حکومت 
مردم حکومت اسالمی بوجود می آید. اعتراض به رأی 
خبرنگاران.  و  نویسندگان  سندیکای  مدیره  هیات 
یافت. زدوخورد،  پایان  بانک ملی  اعتصاب کارکنان 
بدنام  محله  شهرستانها:  در  پیمایی  راه  و  تظاهرات 
سیاسی  زندانی  چند  شد،  کشیده  آتش  به  شیراز 
مشهد  خیابان  یک  دوختند،  را  لبهایشان  اهواز  در 
جمعی  دسته  استعفای  شد،  غرق  دود  و  آتش  در 
کرمان  زرند  در  سینما  سنندج،  دادگستری  قضات 
پیمایی ها در شهرهای  راه  و  اعتصاب ها  ادامه  سوخت. 
آران، شاهپور آذربایجان، بیجار، اهواز، بابل، شهسوار، 
کرمانشاه،  زنجان،  آبادان،  مسجدسلیمان،  شیراز، 
میبد یزد، ایالم، مبارکه اصفهان، سوسنگرد، تبریز، 
قوچان،  کرمان،  سبزوار،  بوشهر،  سمیرم،  چالوس، 
اردکان، بیرجند، بانه، اردبیل، بم، سنندج، خرم دره، 
کاشان، و... تمام پروازهای »هما« قطع شد. نگرانی 
صادرات  از  عظیمی  بخش  قطع  با  ایران:  اوضاع  از 
پاالیشگاه  و  نفت  و در دست گرفتن چاه های  نفت 
پیش  از  بیش  ایران  اوضاع  ارتش  توسط  آبادان 

بحرانی شده است.

شنبه 13 آبان
کارکنان  از  تن  هزاران  اعتصاب  اعتصاب ها:  ادامه 
امور  ادامه دارد و  صنعت نفت  خوزستان همچنان 

جاری صنایع نفت با وقفه روبرو شده است. کارکنان 
شرکت ملی گاز ایران ششمین روز اعتصاب را پشت 
سهامی  شرکت  کارکنان  اعتصاب  گذاشتند.  سر 
دارایی.  و  اقتصادی  وزارت  به  وابسته  حسابرسی 
کارکنان  اعتصاب  کشور.  وزارت  کارمندان  اعتصاب 
سازمان  کارکنان  اعتصاب  ایران.  دخانیات  شرکت 
اعتصاب  تجهیز مدارس کشور.  و  توسعه  و  نوسازی 
بیمارستانهای  و  شفا  بیمارستان  پزشکی  کادر 
وابسته. اعتصاب دانش  آموزان سال چهارم اقتصاد  و 
دبیرستان های دکتر هشترودی. اعتراض هیات اجرایی 
پرورش  و  آموزش   9 ناحیه  معلمان  کانون  موقت 
تهران. اعتصاب کارکنان آب تهران و... تظاهرات در 
شهرهای بروجرد، رضائیه، مشهد، کرمان، بم، آمل،  
بانه،  گرگان،  یزد،  میبد  خرمشهر،  اراک،  کاخک، 
کرمانشاه،سر  کاووس،  گنبد  قصرشیرین،  شاهرود، 
پل زهاب، بندر بوشهر، تبریز، مهاباد، اهواز، و... آماده 
عمومی  اعتصاب  یک  ضمن  بانه  مردم  اهالی:  باش 
آماده  به حال  و شرور  مزدور  عوامل  با  مقابله  برای 
اعم  امور شهر  آمدند در حال حاضر کلیه  باشد در 
اهالی  به عهده  رفاهی  تامین وسایل  و  انتظامات  از 
است. در تظاهرات بابل 2 نفر کشته شدند. تظاهرات 
150 هزار نفری در آبادان. راه پیمایی بی سابقه 250 
راه قم  در  نفر  هزار   200 اهواز.   در  نفری  هزار 

پیمایی کردند. تظاهرات 20 هزار نفری در شوشتر. 
کنترل  در مسجد سلیمان.  نفری  هزار   5 تظاهرات 
آمل همچنان در دست جوانان است. گروه »حفاظت 
ملی« )متشکل از جوانان شهر( در آمل روش خود 
را تغییر داد. 12 جسد قربانیان واقعه پاوه پیدا شد. 
اعتصاب غذای زندانیان در تبریز. جریاناتی که پشت 
عبداهلل  سنجابی،  امینی،  از  است:  حرکت  در  پرده 
حکومت  ریاست  برای  سیاسی  علی اکبر  و  انتظام 
اگر  خمینی:  العظمی  آیت اهلل  می شود.  برده  نام  ملی 
سنجابی و امینی مذاکره کنند طرد می شوند. جبهه 
ملی خواستار تشکیل حکومت شد. داریوش فروهر: 
به  را  ملی  موقت  دولت  ریاست  باید  دکتر سنجابی 
در  من  نظر  به  فروهر:  داریوش  باشد.  داشته  عهده 
بر  مردم  حکومت  تضمین  برای  آینده  قانونی  نظام 
)سلطنت  اساسی  قانون  مواد  از  بعضی  باید  مردم 
به  بازگشت  راه  که  کند  تغییر  آنچنان  مشروطه( 
دکتر  بسته شود.  برای همیشه  استبدادی  حکومت 



نگاهداشت.  دور  از سیاست  باید  را  ارتش  سنجابی: 
نظر آیت اهلل العظمی شریعتمداری  درباره حکومت 
اعالمیه  ملی.  و  مسلمان  مترقی،  نیروهای  مؤتلفه 
تمام  بنزین:  و  نفت  توزیع  درباره  نفت  ملی  شرکت 
پاالیشگاه  های نفت کشور به جز پاالیشگاه شیراز به 
کار خود ادامه می دهند. مذاکرات کارکنان اعتصابی 
شرکت  در  سوزی  آتش  پزشکپور.  با  جنوب  نفت 
»پلور«  مجری پروژه پاالیشگاه گاز مایع  آغاجاری. 
واشنگتن پست: کشورهای مصرف کننده نفت عالقه 
شدید به استقرار ثبات سیاسی در ایران دارند. اگر 
عربستان  یابد:  ادامه  ایران  نفت  کارگران  اعتصاب 
تولید  بیشتر  نفت  بشکه  میلیون   4 روزانه  سعودی 
خواهد کرد. بازار )به خاطر شایعه کاهش ارزش دالر 
و ترس از حمل و نقل کاال به علت اعتصابات اخیر 
و...( همچنان کم پول و نرخ بهره باال است. اقدامات 
پرزیدنت جیمی کارتر به منظور تقویت دالر آمریکا 
با استقبال دولت و محافل مالی ایران روبرو شد. وال 
ایران ممکن است کارتر را  استریت جورنال: اوضاع 
با اولین بحران تمام عیار در زمینه سیاست خارجی 
روبرو سازد. خروج خانواده  های آمریکایي از ایران. به 
اظهار مقام های رسمی آمریکا: مقام های ایرانی از آی. 
تی. تی. رشوه گرفته  اند. هشدار کیسنجر به دولت 
)سایروس  آمریکا  سفیر  ایران.  اوضاع  درباره  آمریکا 
ونس( حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات حاد 
شاهنشاه  تالش های  از  آمریکا  ونس:  داشت.  برحذر 
قبا  مسجد  امام  می کند.  پشتیبانی  نظم  اعاده  برای 
دستغیب  آیت  اهلل  حضرت  شد.  آزاد  مفتح(  )دکتر 
نیز در شیراز آزاد شدند. هزاران نفر به دیدن آیت
اهلل طالقانی رفتند. )ارتشبد( نصیری و  ثابتی )مقام 
عالی رتبه ساواک( ممنوع الخروج شدند: این دو نفر 
به قتل عمد متهم شده  اند. بنی احمد از نمایندگی 
مجلس استعفا داد: روح آزادیخواهان در مشروطیت 
از سیر در فضای بهارستان عار دارد؛ ساالر جاف باید 
مجازات  و  تعقیب  تحت  پاوه  مردم  اتهام کشتن  به 
دیگر  بار  چرا  شد.  توقیف  جاف  ساالر  گیرد.  قرار 
شده  سرازیر  تهران  به  خارجی  خبرنگاران  سیل 
کرد:  حمله  ایران  مذهبی  رهبران  به  پراودا  است؟ 
نمی جاری  مبارزه  در  خمینی  العظمی  اهلل  آیت 

به  بنا  بکند.  حسابی  شوروی  پشتیبانی  روی  تواند 
از 5 هزار  بیش  ارز  ایران خروج  بانک ملی  تصمیم 
دالر ممنوع شد. توضیح نماینده زندانیان قزل حصار 
تشکیل  آگهی  مرگ.  پای  تا  غذای  اعتصاب  درباره 
سندیکای کارگران کفش مهپوش. فریدون فرخزاد: 
آقای اخباری )وکیل مجلس( شما دروغ می گویید... 
فوق  تحصیلی  نامه  پایان  با  پیش  سال  ده  من 
لیسانس در رشته حقوق سیاسی و فوق لیسانس در 
رشته تاریخ معاصر سیاسی و فوق لیسانس در رشته 
تعلیم و تربیت سیاسی به ایران آمدم تا در دانشگاه 
مشغول تدریس شوم ولی چون پایان نامه  ام راجع به 
)مارکس و مسائل سوسیالیستی( بود در هیچ کجا به 
کارم نگرفتند و من مدت یکسال بدون کوچکترین 
حق و حقوق گرسنه و درمانده در وطن آواره بودم... 
با  از سه سال )کار در رادیو( مرا به جرم آنکه  بعد 
خانواده حمید اشرف از کودکی آشنا بوده و پس از 
منزل  به  گل سرخی  دسته  با  نیز  سیاهکل  جریان 
ایران  رادیو  از  توضیحی  هیچ  بدون  بودم  رفته  آنها 
اخراج کردند... به خاطر عشق به آزادی و آزاده بودن 

چندین بار به سازمان امنیت دعوت شدم!!!  

یکشنبه 14 آبان 
بنزین  توزیع  ری:  انبار  کارگران  اعتصاب  دنبال  به 
نفت  بارگیری  ارتش  شد:  مختل  تهران  در  نفت  و 
بدست  امروز  صبح  چهارونیم  ساعت  از  را  بنزین  و 
گرفت. ماموران حکومت نظامی به کارکنان شرکت 
نفت آبادان حمله کردند. در پی قطع صادرات نفت 
ایران: هند با کمبود نفت روبرو شد. عربستان سعودی 
در صورت قطع صادرات نفتی تصمیم به زیان ایران 
ایران  ناآرامی های  ادامه  یونایتدپرس:  نخواهد گرفت. 
پزشکپور  مذاکرات  است.  کرده  نگران  را  آمریکا 
ملی(  شورای  مجلس  در  خرمشهر  مردم  )نماینده 
با نمایندگان کارگران صنعت نفت. اعتصاب شرکت 
واحد اتوبوسرانی. نقاط مختلف تهران امروز در آتش 
در  مردم  با  نظامیان  خونین  زدوخورد  می سوخت. 
تهران و شهرستان ها )به خاطر حجم زیاد گزارش ها تنها 
به ذکر چند سرخط روزنامه اطالعات اکتفا می شود. 
سامان نو( . ده ها هزار نفر در خیابان های تهران دست 
به تظاهرات و راه پیمایی زدند. تعداد کشته  شدگان: 
دولت )2 نفر(، جبهه ملی )بیش از 7 نفر(، متفرقه 
)8 تا 10 نفر(، آسوشیدپرس )10 نفر(، دانشجویان 
)65 نفر(. تظاهرات کارکنان »هما«. چندین خیابان 
آنها  در  مرور  و  عبور  و  بسته  نظامی  قوای  توسط 
را  دانشگاه  در  تیراندازی  دانشگاه  رئیس  شد.  قطع 
تقبیح و به دولت اعتراض کرد. در تظاهرات دیروز 
خیلی   دیشب  شدند.  مجروح  نیز  ای  عده   امروز  و 
ها گریستند. مردم به ما )عده کثیری از کارمندان 
به  دانشگاهیان  شوید.  ملحق  دادگستری(  وزارت 
سوگ قربانیان دیروز نشستند. نامه اعتراض شهردار 
به نخست  وزیر در باره حمله مسلحانه به دانشجویان. 
مهندس بازرگان: ما مذاکراتی برای اتحاد با گروهی 
انجام نداده  ایم. حجت االسالم مکارم شیرازی: دولت 
نظامی با جهاد روبرو خواهد شد، هیچ رهبر مذهبی 
عهده  به  نیز  را  مملکت  سیاسی  رهبری  نمی خواهد 
گیرد. بازار تهران با اعالم عزای عمومی تعطیل کرد. 
انفجار و آتش بازداشت ساالر جاف.  ادامه  نحوه و 

سوزی در شهرستانها: انفجار در فسا، سینما را )در 
کرمان( آتش زدند. راه پیمایی )بیش از 5 هزار دانش 
نفر  هزار  راه پیمایی حدود سی  شهسوار،  در   آموز( 
در اراک. در شیراز بیش از 80 هزار نفر راه پیمایی 
کردند.  تحصن  به  تهدید  تبریز  دانشگاهیان  کردند. 
متن خواسته  های اجتماعی کارکنان اداره کشاورزی 
آمل.  باغبانی شهرستان  ایستگاه  و  برنج  ایستگاه   –
قطعنامه هفته همبستگی ملی دانشگاه فرح پهلوی. 
کشتار مردم بابل بوسیله ماموران عمدی بوده است. 
همایونشهر: راه پیمایی هزاران نفر دانشجوی دختر و 
پسر دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان. در اهواز بست 
نشستند. اعتراض ها و راه پیمایی ها در  رضائیه، آران، 
مسجدسلیمان،  برازجان،  یاسوج،  جهرم،  کاشان، 
گنبدکاووس، خرم دره،  بندرپهلوی )انزلی(، کازرون، 
مردم  شکوهمند  استقبال  و...   )کرمانشاه(  صحنه 
زندانی   17 عادی  زندانیان  قهرمانی.  صفر  از  تبریز 
و  آموزش  وزیر  زدند.  چاقو  اصفهان  در  را  سیاسی 
)ابوالفضل  علوم  وزیر  و  گنجی(  )منوچهر  پرورش 
به  »هما«  خلبانان  اعتراض  دادند.  استعفا  قاضی( 
بزرگ  گردهمایی  هوائی.  نیروی  خلبانان  دخالت 
دادگستری.  وکالی  همبستگی  اعالم  ایران.  قضات 
سازمان  بخاطر  را  آمریکا  طالقانی  اهلل  آیت   حضرت 

العظمی  اهلل  آیت   پیام  کرد.  محکوم  ساواک  دادن 
منتظری.  اهلل  آیت   و  طالقانی  اهلل  آیت   به  خمینی 
حضرت  ملی:  جبهه  سخنگوی  فروهر  داریوش 
ملی  جبهه  پیشنهادی  رفراندوم  خمینی  اهلل  آیت  
برای  فروهر( دکتر سنجابی  گفته  )به  پذیرفتند،  را 
با حضرت آیت اهلل خمینی چند  بیشتر  تبادل نظر 
فروهر  سخنان  ماند...  خواهد  پاریس  در  دیگر  روز 
یک روز پس از گزارشاتی عنوان می شود که حاکی 
از حساسیت مذاکرات پاریس دارد، در این گزارشات 
با  العظمی خمینی  آمده است که حضرت آیت  اهلل 
قبول رفراندوم پیشنهادی جبهه ملی در حقیقت این 
گفته را که ایشان به قانون اساسی اعتقاد ندارند، بی 

اعتبار می کند. تغذیه رایگان لغو شد. 

شنبه 16 دی ماه 
 )در این روز پس از سپری شدن بیش از دو ماه از 
اعتصاب کارکنان و نویسندگان مطبوعات نخستین 
شماره روزنامه اطالعات منتشر شد. سامان نو(: 61 
روز انقالب، خونریزی و همبستگی. انقالب مردم در 
پیروزمندانه  اعتصاب  پایان  پیروزی.  آستانه 
مطبوعات: بیانیه سندیکای نویسندگان و خبرنگاران 
شکستن  مورد  در  خمینی  امام  دستور  مطبوعات. 
محترم  مطبوعات  متصدیان  از  مطبوعات:  اعتصاب 
که زیر بار سانسور دیکتاتوری نرفتند تشکر می کنم 
و اکنون که دولت غیرقانونی جدید مدعی برداشت 
سانسور است، آقایان به کار ادامه دهند و از اعتصاب 
بیرون آیند تا تکلیف ملت با دولت غیرقانونی معلوم 
آمریکا  خارجی  سیاست  در  تحول  آخرین  شود. 
نسبت به ایران: شاه برای استراحت از کشور خارج 
تکلیف محرمانه  فرانسه: کسب  می شوند؛ خبرنگاری 
سفیر آمریکا در تهران از واشنگتن: به گفته محافل 
از  تهران  در  آمریکا  سفیر  سولیوان  ویلیام  آگاه 
واشنگتن پرسیده است که آیا وقت آن نرسیده است 
ظاهرا  کند،  ترک  را  کشور  کند  توصیه  شاه  به  که 
شاه ایران چند روز پیش عقیده سفیر آمریکا را در 
این باره خواستار شده است، محافل مطلع می گویند 
از  یکی  ایران(  ترک  برای  شاه  به  آمریکا  )توصیه 
ویژه که  مسایلی است که در گفتگوهای گروه کار 
بود  تشکیل شده  وزارت خارجه  در  عالی  در سطح 
مورد بررسی قرار می گیرد، عده  ای از اعضای خانواده 
سلطنتی از جمله مادر شاه به آمریکا پناهنده شده
نظر  اظهار  شد.  تشکیل  بختیار  شاپور  کابینه  اند. 
شخصیت های سیاسی و مذهبی درباره دولت بختیار. 
ارتشبد اویسی به خارج رفت. سپهبد مهدی رحیمی 
پرشور  و  مهم  اطالعیه  شد.  تهران  نظامی  فرماندار 
سلطنتی  نظام  است...  ملی  عزای  فردا  ملی:  جبهه 
غیرقانونی اگر تا دیروز کاسه کاسه خون می خواست 
امروز بر دریاچه خون کشتی می راند. برطبق اعالمیه 
شد...  برکنار  ملی  جبهه  از  بختیار  مرکزی:  شورای 



جبهه ملی بدان سان که اعالم داشته است نمی تواند 
ترکیب  هیچ  با  غیرقانونی  سلطنتی  نظام  وجود  با 
حکومتی موافقت نماید، شورای مرکزی جبهه ضمن 
آگاهی  به  بختیار  شاپور  آقای  اقدام  شدید  تقبیح 
همگان می رساند که در این شرایط تشکیل دولت از 
و  آرمانی  مصوبات  با  روی  هیچ  به  ایشان  طرف 
به  و  ندارد  سازگاری  ایران  ملی  جبهه  سازمانی 
همین دلیل از عضویت جبهه ملی ایران برکنار می
شوند. سالروز درگذشت جهان  پهلوان تختی. حمله 
به خانه مادر و خوهر شاه ایران. میالد امامی )موسی 
بن جعفر( که با استبداد مبارزه می کرد. شکنجه  گاه 
را می بهار. در قزوین مردم  »ساواک« در خیابان 
کشتند و خانه  ها را آتش می زدند: شهر قزوین طی 
هفته دوم دی ماه به صحنه کارزار و جنگ و گریز 
خورد  و  زد  و  کشتار  شد.  مبدل  مردم  با  ماموران 
تحصن در دانشگاه ها و مدارس. قحطی نفت، بنزین 
و گازوئیل: صف های چندکیلومتری برای تهیه بنزین 
و نفت در خیابانها تشکیل شده است. اعالمیه امام 
اعتصاب  نفت.  کمبود  مشکل  رفع  درباره  خیمنی 
کارکنان برق جنبه پرکاری دارد نه کم  کاری! موج 
گسترده اعتصابات و تظاهرات در سراسر کشور: موج 
مدت  در  کارمندی  و  کارگری  اعتصاب های  گسترده 
زمانی که دولت نظامی برسر کار بود به تقریب در 
موسسات بخش خصوصی  و  دولتی  کلیه سازمانای 
همه  گیر شد، از این میان اعتصاب پرتوان کارکنان 
و  اقتصادی  امور  وزارت  برق،  و  آب  نفت،  صنعت 
بین  سطح  در  مطبوعات  و  مرکزی  بانک  دارائی، 
 المللی بازتاب گسترده ای به همراه داشته است. در 
اعتصاب  توانستند کشتند: در جریان  تا  شهرستانها 
شاهد  ایران  شهرهای  ایران  مطبوعات  دوماهه 
گرچه  بود،  متعددی  خونین  حوادث  و  تظاهرات 
اعتصاب  حال  در  کشور  سراسر  در  ما  خبرنگاران 
بودند اما وقایع را برای آگاهی ملت و ثبت در سینه 
تاریخ گردآوری می کردند، آنچه در پی می آید فشرده 
تاریخ  برحسب  وقایع  است،  رویدادهای خونین  این 
وقوع آنها تنظیم شده است؛ )دوشنبه 15 آبان( در 
مشهد 150 هزار نفر به عنوان همبستگی با جامعه 
معلمان دست به راه پیمایی آرام زدند... )سه شنبه 
21 آذر( در اصفهان در پی چند رو ناآرامی چند نفر 
و  تاسوعا  روزهای  در  و  شدند  کشته  نفر  سه   
عاشورا حدود یک میلیون نفر تظاهرات کردند... در 
مسجد سلیمان حدود 4 هزارنفر تظاهرات کردند... 
ژاندارمری  ماموران  سوی  به  حمله  بدنبال  یزد  در 
کشته  گلوله  ضرب  به  »شمسی«  قریه  در  دونفر 
در  شد...  کشته  آموزگار  یک  نیز  میبد  در  و  شدند 
کرمان حدود 60 هزار نفر راه پیمایی کردند و دیروز 
راه پیمایان جسد یکی از اهالی زرد را که در جریان 
تیراندازی مجروح و سپس درگذشته بود را مشایعت 
را  ای  عده  ای مجسمه   تاسوعا  روز  در الر  کردند... 
پایین کشیدند و در جریان تیراندازی به سوی مردم 
شد.  کشته  منفرد  مهدی  نام  به  ساله ای   12 پسر 
)چهارشنبه 22 آذر( در اصفهان به دنبال برخورد با 
نیروهای نظامی دیروز 3 نفر کشته و 33 نفر مجروح 
شدند و گروهی که چماق به دست سوار بر کامیونها 
در حالیکه تمثالهایی از حضرت علی و عکس هایی از 
شاهنشاه در دست داشتند در خیابانها حرکت می

)تظاهرات  می دادند  شاه«  »جاوید  شعار  و  کردند 
و  اراک  در  سلطنت  نفع  به  چماقداران  از  مشابهی 

بندرپهلوی گزارش شده است(. )سه شنبه 16 آبان( 
در  اجتماع  از  پس  مردم  از  گروه هایی  مشهد  در 
و  شیرازی  العظمی  اهلل  ایت   حضرت  منزل  مقابل 
به  العظمی طباطبایی قمی دست  اهلل  ایت  حضرت 
راه پیمایی زدند در این روزها مغازه  های مشهد به 
آبان(   17 )چهارشنبه  بود.  تعطیل  اعتراض  عنوان 
بندربوشهر در تظاهرات 5 هزارنفر از طبقات مختلف 
مردم بندربوشهر 2 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند 
)صادق میگی دانش اموز و اسماعیل برقانی مکانیک 
کشته و محمود زیارتی کارگر فرش فروش، حمید 
موسوی کارگر جوش کار و حیدر میرزایی کارگر گچ
کار مجروح شدند(. تظاهرات ابتدا با شرکت کارکنان 
ادامه  اعتصابی بهداری و بهزیستی شروع شد و در 
نیز  راه پیمایی، دانش آموزان و دیگر طبقات مردم 
به آنها پیوستند... در مشهد و بروجرد نیز تظاهرات 
انجام شد... 35 هزار نفر از مردم شهر آمل دست به 
آزادی  خواستار  و  زدند  راه پیمایی  و  تظاهرات 
آزادی  و  نظامی  حکومت  لغو  سیاسی،  زندانیان 
مطبوعات شدند.  )پنجشنبه 18 آبان( در مشهد 4 
تن کشته و 25 تن مجروح شدند همچنین به چند 
بانک آتش  بانک و سینما حمله شد و چند  مغازه، 
شهر  نقطه  چند  در  ابان(   19 )جمعه  گرفت. 
العظمی  اهلل  آیت   حضرت  داد  روی  تظاهراتی 
مقابل  زیادی که در  برای عده  نیز  طباطبایی قمی 
و  و  کردند  سخنرانی  بودند  کرده  تجمع  منزلشان 
موافقت  بدون  را  راه پیمایی  و  تظاهرات  هرگونه 
بین  آمل  در  نمودند...  اعالم  ممنوع  تقلید  مراجع 
نفر   4 که  آمد  وجود  به  درگیری  ماموران  و  مردم 
کشته و 9 نفر مجروح شدند تظاهرات خونین آمل 
اقلی  تظاهرات  جریان  در  کشید...  طول  ساعت   7
در  شدند،  مجروح  نفر   3 و  کشته  نفر   2 )فارس( 
ادامه  تظاهرات  هم  جهرم  و  فسا  نی ریز،  استهبان، 
داشت. )شنبه 20 ابان( در قم در نتیجه تیراندازی 
در  شدند...  مجروح  تن   2 و  کشته  نفر   5 ماموران 
مشهد پس از سخنرانی حضرت آیت  اهلل قمی یک 
از آیات  گروه 300 هزار نفری در حالیکه چند تن 
خیابانها  در  بودند  حرکت  در  پیشاپیش  در  عظام 
دست به راه پیمایی زدند و جمعیت بدون درگیری 
با ماموران متفرق شدند... بهشهر )در آبان ماه( در 
عده  آبان ماه  دهه  سومین  ناآرام  تظاهرات  جریان 
کشته  تعداد  مردم  شدند  مجروح  و  کشته  زیادی 
شدگان را 40 نفر و مجروحان را بیش از 200 نفر 
اعالم کردند... حدود چهارهزار نفر از مردم »رستم 
کفن  بهشهر  ساکنان  از  حمایت  برای  که  کاله« 
پوشیده بودند بین راه با ماموران روبرو شدند و در 
این درگیری 15 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند. 
)یکشنبه 21 آبان( در آبادان و خرمشهر، صبح امروز 
پاالیشگاه  آبادان که در محوطه  پاالیشگاه  کارکنان 
سربازان  و  زره پوشها  حمله  با  بودند  شده  جمع 
مسلح به سوی آنها متفرق شدند، کارکنان عملیات 
کار  انجام  از  ادارات  از  پاره  ای  در  نیز  غیرصنعتی 
خودداری می کنند، در خرمشهر در ساعت 4 بامداد 
ساختمان حزب رستاخیز را به آتش کشیدند، بانک 
و  ایران  بانک های  و  شد  کشیده  آتش  به  داریوش 
نیز  صادرات  و  سپه  ملی،  بازرگانی،  خاورمیانه، 
دیروز  صبح  زدوخورد  جریان  در  دیدند،  خساراتی 
اردیبهشت  میدان  در  دانش  آموزان  و  سربازان 
)به  نفر زخمی شدند.  نفر کشته و 26  خرمشهر 5 

خاطر حجم فوق  العاده زیاد گزارش های این دوره  از 
تعداد  و  شهرها  اسامی  تاریخ،  ذکر  به  تنها  انقالب 
در  شد.  خواهد  اکتفا  مجروحان  و  کشته  شدگان 
به  بود  افتاده  اتفاق  نیز  مهمی  واقعه ی  اگر  ضمن 
نو(:  سامان  شد.  خواهد  بسنده  آن  مختصر  شرح 
مشهد  کرمانشاه،  اهواز،  در  آبان(   21 )یکشنبه 
تظاهرات و اعتصاب ادامه داشت. )دوشنبه 22آبان( 
در  مجروح(،  نفر   14 و  کشته  نفر   3( سنقر  در  
کرمانشاه )یک نفر کشته و 18 نفر مجروح به گفته 
مردم 10 نفر کشته شدند(، در کرمان به سرهنگ 
سروری رئیس پلیس کرمان و راننده وی تیراندازی 
مردم  هزارنفری  تظاهرات 10  به  در الهیجان  شد، 
تیراندازی و  12 نفر کشته و عده  ی زیادی زخمی 
شدند اما به گفته  ی مردم تعداد کشته  شدگان 40 
نفر بود، در زنجان دو نفر یک بمب دستی روی یک 
تانک که روبری شهربانی مستقر شده بود، انداختند 
و دو درجه  دار آسیب دیدند و در تظاهرات آن شهر 
برگزار  تظاهرات  مشهد  در  شدند،  مجروح  نفر   17
شد. )سه شنبه 23 آبان( در تظاهرات کرمانشاه یک 
نفر کشته و 18 نفر مجروح شدند و همچنین حدود 
پسر  و  دختر  ی  تظاهرکننده   دانش  آموز  نفر   50
مجروح شدند، در بوشهر حدود 3 هزار نفر تظاهرات 
کردند. )چهارشنبه 24 آبان( در مشهد جامعه بانوان 
ساعت   48 مدت  به  مشهد  علمیه  حوزه  مدرسین 
روزه گرفتند و دانشجویان دانشگاه فردوسی به راه

پیمایی پرداختند. )پنجشنبه 25 آبان( در مشهد و 
بهبهان )یک کشته( و آبادان تظاهرات و اعتراضات 
ادامه داشت. )جمعه 26 آبان( در تظاهرات  مشهد 
)شایعه است که 6 نفر کشته شدند( و در اراک )سه 
عده  ی  و  کشته(  نفر   5( دزفول  در  کشته(   نفر 
زیادی مجروح شدند. )شنبه 27 آبان( در اراک یک 
 28 )یکشنبه  شدند.  مجروح  نفر   33 و  کشته  نفر 
ضرب  به  شهربانی  مامور  )یک  بندرعباس  در  ابان( 
چاقوی چند نفر کشته شد( در شیراز )4 نفر کشته 
در  کشته(،  نفر  )یک  آباد  نجف  مجروح(،  نفر   7 و 
رفسنجان  در  و  مشهد  مجروح(   14( نیشابور 
 29 )دوشنبه  داشت.  ادامه  اعتصابات  و  تظاهرات 
به سر  اعتصاب مردم  از دو هفته  بعد  ابان( در یزد 
در  آبان(   30 شنبه  )سه  بازگشتند.  خود  کار 
تظاهرات قیر و کازرین دو نفر کشته و 5 نفر مجروح 
ی  عده   و  کشته  نفر   11( مشهد  و  آبادان  شدند، 
 زیادی مجروح( راور کرمان، ساری )5 نفر کشته و 
اعتراضات  و  تظاهرات  داراب  و  مجروح(،  نفر   28
ادامه داشت. )چهارشنبه 1 آذر( در مشهد اعتراضات 
ا دامه داشت. )پنجشنبه 2 آذر( در داراب و زرگان 
مشهد  در  مجروح(  نفر  دو  و  کشته  نفر   1 فارس 
گروهی چماق بدست از شاهرود و دامغان به مردم 
)سه  داد.  رخ  انفجار  دو  بهبهان  در  کردند،  حمله 
شنبه 7 آذر( در رضائیه استانداری آذربایجان غربی 
اعالم کرد که 21 قبضه اسلحه کمری و یک قبضه 
مسلسل کالشینکوف و دو قبضه تفنگ برنو کشف 
کرده است. )چهارشنبه 8 آذر( در رفسنجان سرگرد 



حیدری معاون شهربانی شهر هدف گلوله قرارگرفت 
و کشته شد، در تظاهرات گلباف کرمان )6 مجروح( 
برگذار  تظاهرات  فسا  در  آذر(   9 )پنجشنبه  شدند. 
شد. )شنبه 11 آذر( در آمل، اصفهان، زنجان، تبریز 
اداره  کارکنان  و  تراکتورسازی  کارگران  )اعتصاب 
اقتصاد و دارای و گمرک ادامه داشت و در تظاهرات 
شهرها  دیگر  و  شدند(   کشته  نفر   5 شهر  آن 
 12 )یکشنبه  داشت.  ادامه  اعتصابات  و  تظاهرات 
مجروح  نفر   9 و  کشته  نفر   3( اصفهان  در  آذر( 
نفر   6( مهاباد  کشته(،  نفر   8( قم  مشهد،  شدند( 
شنبه 14  )سه  شد.  گزار  زخمی(  نفر   15 و  کشته 
نفر   1( زنجان  و  کشته(  نفر   4( شمیران  در  آذر( 
کشته و 9 نفر زخمی( شدند. )دوشنبه 13 آذر(  در 
تظاهرات آباده )دو نفر کشته و چندین نفر مجروح 
جوان  زن  یک  و  ساله   9 پسر   1( جهرم  و  شدند( 
مرکزی  کارگاه  کارکنان  آبادان  در  شدند(  کشته 
همچنین  و  تعمیرات  اداره  و  ابادان  نفت  پاالیشگاه 
گمرک های خرمشهر و بندرشاهپور اعتصاب کردند و 
سازمان آب و چند بانک آبادان به آتش کشیده شد، 
 14 شنبه  )سه  داشت.  ادامه  تظاهرات  اصفهان  در 
آذر( اعتصاب در واحدهای صنعت نفت در آبادان و 
تبریز  در  و  یافت  گسترش  بندرشاهپور  و  ماه شهر 
دونفر مسلح 400 هزار ریال موجودی بانک ایرانشهر 
را به سرقت بردند، در تبریز، بوشهر )یک نفر کشته 
خرمشهر،  آباده،  جهرم،  اهواز،  مجروح(  عده ای  و 
ادامه داشت. )چهارشنبه 15  اعتصابات  و  تظاهرات 
تظاهرات  مشهد،  در  نفری  هزار  تظاهرات 40  آذر( 
در گلپایگان، به دنبال اعتصاب کارگران و کارکنان 
شرکت نفت آبادان فقط دستگاه تصفیه کار می کند 
و تولید پاالیشگاه از 600 هزار بشکه در روز به 360 
هزار تنزل کرده است و تولید نفت قبال بین 5 تا 6 
میلیون بشکه بود به 3 میلیون بشکه در روز رسیده 
در  اعتصابات  و  تظاهرات  گسترش  و  ادامه  است، 
به  اهواز، در مشهد دو سرباز که حاضر  آغاجاری و 
دست  به  نبودند  مردم  تظاهرات  سوی  به  شلیک 
نفر   7 تعداد  و  شدند  کشته  طباطبایی  سرهنگ 
سرهنگ  منزل  شدند،  مجروح  عده ای  و  کشته 
می شود.  محافظت  مسلح  ماموران  توسط  طباطبایی 
و 12  کشته  نفر  )یک  فسا  در  آذر(   16 )پنجشنبه 
و  تظاهرات  آذر(   17 )جمعه  شدند(.  مجروح  نفر 
نفر مجروح(  نفر کشته و 4  تبریز )4  اعتصابات در 
ادامه داشت حرکت دستجات عزاداری همه روزه در 
بازار بزرگ تبریز صورت می گیرد و شرکت  کنندگان 
عموما با خواندن نوحه »ضد دولتی« به راه پیمایی 
می پردازند این گروه که بیش از 50 هزار نفر هستند 
ظهر  هنگام  به  بازار  در  راه پیمایی  پایان  در  دیروز 
کارگران  اعتصاب  اراک  در  گذاردند،  جمعی  نماز 
کارخانه »هپکو« و »آلومرول«، ماشین سازی و نیز 
ان  تظاهرات  در  و  یافت  ادامه  دیگر  کارخانه  چند 
شهر عده  ای مجروح شدند، تظاهرات در قم، همدان 
در  آذر(   18 )شنبه  داشت.   ادامه  کشته(  نفر   1(
نفر کشته شدند. )یکشنبه 19  تظاهرات همدان 3 
یک  در  اطراف  روستاهای  و  مشهد  مردم  آذر( 
شرکت  تاسوعا  روز  در  چندصدهزارنفری  اجتماع 
کردند و گروهی دو مجسمه را به آتش کشیدند و 
روز  در  آذر( در مشهد  )دوشنبه 20  آوردند.  پایین 
عاشورا راه پیمایی بزرگی همانند روز تاسوعا برگذار 
العظمی  ایت  اهلل  شد  و ماموران عکس های حضرت 

آذر(  آوری کردند. )سه شنبه 21  را جمع   خمینی 
در مشهد گروهی چماق بدست در گوشه و کنار به 
و  کردند  تظاهرات  به  شروع  دولت  از  طرفداری 
العظمی  اهلل  آیت  عکس  که  اتوموبیل هایی  شیشه 
)جمعه  می شکستند.  بودند  کرده  نصب  را  خمینی 
24 آذر( در تظاهرات ابرکوه )یک مجروح(، نی ریز، 
مجروح(  زیادی  تعداد  و  کشته  نفر   21  ( تبریز  و 
نفر کشته  آذر( در الر یک  شدند.  )سه شنبه 30 
شد. )2 دی ماه( در اهواز یک آمریکایی به نام »پال 
کیان  کیانی  کوی  در  همانروز  و  گریم« کشته شد 
نام  به  نفت  شرکت  روسای  از  یکی  نیز  پارس 
خارجیان  درآمد،  پای  از  گلوله  به ضرب  بروجردی 
مقیم اهواز به ویژه آمریکائیان تهدید به قتل شده
اند و تنها در سه روز گذشته 800 آمریکائی ایران را 
تبریز  در  کرده  اند،  ترک  یونان  سوی  به 
تظاهرکنندگان چندین تانک و خودرو ارتشی را در 
کشیدند.   آغوش  در  را  سربازان  و  گرفتند  میان 
از مردم  به پشتیبانی  )چهارشنبه 6 دی( در رشت 
مشهد کلیه پزشکان و پرستاران رشت به تظاهرات 
پایان  در  شیراز  در  دی(   7 )پنجشنبه  پرداختند. 
مجلس ختم کامران نجات الهی استاد دانشگاه  پلی 
تکنیک حدود 5 هزار نفر تظاهرات کردند و انجمن 
و  2  آتش کشیده شد  به  آمریکا  و  ایران  فرهنگی 
تظاهرات  در  شدند،  کشته  تظاهرکنندگان  از  نفر 
رشت یک نفر کشته شد. )جمعه 8 دی( 40 هزار 
نفر در شیراز تظاهرات کردند، در اعتراض به کشته 
ابراهیم جعفری  نام  به  رشت  دبیران  از  یکی  شدن 
تقی  نام  به  جوان  یک  و  شد  انجام  تظاهرات 
تبریز  در  شدند،  زخمی  نفر   8 و  کشته  »اشکیل« 
تظاهرات  جریان  در  و  بود  تعطیل  یکپارچه  شهر 
و  آمریکا  کنسولگری های  داخل  از  ماموران  مردم 
ترکیه به سوی مردم آتش گشودند و گفته می شود 
مجروح  نفر   20 به  نزدیک  و  کشته  نفر   12 حدود 
شده اند. )شنبه 9 دی( در کازرون تظاهرات دامنه

خدیو  عبدالحسین  نام  به  نفر  یک  بود  که   داری 
بردوش  را  او  و هنگامی که مردم جسد  کشته شد 
می کشیدند ماموران به سوی جمعیت شلیک کردند 
و جوان 20 ساله ای به نام صدراهلل سنجیان و زن 
30 ساله ای به نام قیمت برنجی کشته شدند و 50 
اداره  کارگران  از  یکی  گردیدند،  زخمی  دیگر  نفر 
شرکت تعمیرات شرکت ملی نفت به نام محمدی به 
آن  کارمندان  و  کارگران  و  شد  کشته  گلوله  ضرب 
شرکت به اعتراض به راه پیمایی پرداختند، در حال 
حاضر کلیه کارکنان صنعت نفت در آبادان در حال 
اعتصاب کامل به سر می برند و تنها دستگاه تصفیه 
پاالیشگاه همچنان برای نیازمندیهای داخلی کشور 
نفت  بشکه  هزار   250 حدود  روزانه  و  می کند  کار 
عزای  شیراز  در  می کند،  تولید  داخلی  مصرف  برای 
عمومی اعالم شد و کلیه مغازه ها و ادارات تعطیل 
فرهنگی  شورای  آریانا،  سینما  تظاهرات  در  و  بود 
به  فروشی  مشروب  یک  و  رستوران  یک  بریتانیا، 
آتش کشیده شد و به چندین بانک حمله شد و دو 
به  نفر   16 از  بیش  و  کشته  تظاهرکنندگان  از  نفر 
شدت زخمی شدند، در رشت به خاطر کشته شدن 
تقی اشکیل تظاهرات انجام شد و یک جوان به نام 
یوسف یوسف  پور کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. 
برای  مردم  هجوم  جریان  در  دی(   10 )یکشنبه 
تحویل گرفتن چند تن از کشته  شدگان سه مامور 

کشته شدند و تعدادی اسلحه به دست مردم افتاد و 
معاون  زمان  اورنگ   حسن  سروان  که  شد  اعالم 
بخش چهار تبریز دو روز قبل در منزل خود با یک 
قبضه اسلحه کمری خود را کشت،  امروز 30 هزار 
آباده  و  ابرکوه  در  کردند،  تظاهرات  کازرون  در  نفر 
تظاهرات ادامه داشت و عده  ای زخمی شدند، رادیو 
کرد  اعالم  دیشب  خود  خبری  برنامه  در  کرمانشاه 
نفر   22 شهر  این  گذشته  روز  دو  حوادث  طی  که 
کشته و 117 نفر مجروح شده  اند اما شاهدان عینی 
عقیده دارند که تعداد کشته  شدگان حدود یک صد 
نفر و مجروحان بیش از 300 نفر است، در تظاهرات 
زخمی  نفر  ده ها  و  کشته  نفر   15 حدود  آبادان 
شدند، در شیراز تظاهرات ادامه یافت و در دانشگاه 
با  دانشجویان  و  شد  اعالم  همبستگی  هفته  گیالن 
گروهی از مردم به خیابان رفتند که یک نفر کشته 
و 6 تن مجروح شد در تظاهرات چند روز گذشته 
جمعا 8 تن کشته و 32  نفر مجروح شدند که حال 
اهواز،  در  دی(   11 )دوشنبه  است.  وخیم  نفر   6
تیراندازی  تظاهرکنندگان  به  ماموران  کرمانشاه 
کردند و صدها نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و 
سلف  شهرفرنگ،  سینما  بانک ها،  کلیه  نتیجه  در 
سرویس تخت طاووس و نمایندگی های کفش وین و 
ملی ساختمان استانداری و... به آتش کشیده شد و 
مردم  تسلیم  مردم  به  را  خود  ماموران  از  گروهی 
زخمی  نفر   500 و  کشته  نفر   30 از  )بیش  کردند 
از مردم درخواست  رادیو کرمانشاه مرتب  و  شدند( 
اهدای خون برای نجات مجروحان می کرد، در شیراز 
که  است  روز   5 رشت  در  و  داشت  ادامه  تظاهرات 
مغازه  ها، بانک ها و ادارات تعطیل هستند و پلیس در 
شاه  آباد  ناحیه  تظاهرات  در  است،  مستقر  شهر 
آبادان  جوان 20 ساله ای به نام ناصر سلیمی کشته 
شرکت  منازل  تعمیرات  اداره  رئیس  اتوموبیل  شد، 
درهم  بود  نشده  اعتصاب  به  حاضر  که  نفت  ملی 
مسجد  در  اخیر  ماهه  یک  طی  در  شد،  شکسته 
 5( است  داشته  ناآرامی  چهره  روزه  هر  سلیمان 
جمعی  دسته  استعفای  بدنبال  اهواز  در  مجروح(، 
کارکنان صنعت نفت طی دو روز دو اجتماع بزرگ 
در بیمارستان جندی شاپور برگذار شد که با مقابله 
و مجروح شدن  به کشته  که  روبرو شد  ماموران  با 
عده  ای انجامید در جریان تظاهرات انجمن فرهنگی 
ایران و آمریکا، ایران و بریتانیا، اتاق اصناف، و شعب 
32 بانک و همچنین تعدادی مغازه مشروب فروشی 
و چند کیوسک از جمله کیوسک پلیس آتش زده 
قطار  یک  بر  را  راه  نیز  تظاهرکننده  جوانان  و  شد 
نفت کش در روی پل سیاه بستند و لوکوموتیوران را 
واداشتند قطار را به ایستگاه بازگرداند، در تظاهرات 
رضائیه 6 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. 
)سه شنبه 12 دی( در اصفهان در روزهای دومین 
هفته ماه محرم از سوی ماموران به مردم تیراندازی 
نفر   182 و  کشته  نفر   9 روز  سه  مدت  در  و  شد 
اخیر  ماه  یک  در شهر سنندج طی  مجروح شدند، 
نفر   17 تظاهرکنندگان  و  ماموران  برخوردهای  در 
این  طی  شدند  زخمی  نفر   85 از   بیش  و  کشته 
مدت ساختمان 15 شعبه بانک و تمام مغازه  های 
آتش  به  فروشی  عتیقه  یک  و  فروشی  مشروب  
آن  رفسنجان علی مسیحا شهردار  کشیده شد، در 
شهر و یک پاسبان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و 
کشته شدند و در تظاهرات آن شهر یک نفر کشته 



و 6 نفر مجروح شدند، در آبادان، خرمشهر، اردبیل 
آن  هزارنفری  گذشته ی50  روز  چند  تظاهرات  )در 
شهر 4 نفرکشته و بیش از 58 نفر مجروح شدند(، 
)دو  کرمانشاه  و  فسا  فارس،  فیروزآباد  الر،  داراب، 
نفرکشته( تظاهرات و اعتصابات ادامه داشت، گروهی 
شهر  این  اخیر  کشتار  پی  در  کرمانشاه  جوانان  از 
را  کرمانشاه«  »مجاهدین  گروه  و  آمده  هم  گرد 
تشکیل دادند این گروه تاکنون بیش از 20 مامور را 
قبضه   6 تعداد  نیز  و  کشته  و  مجروح  سالح،  خلع  
مسلسل و 4 قبضه کلت پس از خلع  سالح ماموران 
بدست آورده است. )پنجشنبه 13 دی( در اصفهان 
هفته  داشت.  ادامه  اعتصاب  و  تظاهرات  تبریز  و 
خونین مشهد: طی هفته اول دی ماه تلفات حداقل 
ضمن  شیراز:  سعدی  شهرک  در  جنگ  نفر.   600
به  عده  ای  توسط  آذر   23 تاریخ  در  که  ای  حمله  
خانه  های یک اقلیت غیررسمی مذهبی در شهرک 
دوطرف  از  گروهی  گرفت  صورت  شیراز  سعدی 
کشته شدند، از سوی افراد این اقلیت مذهبی بطرف 
نفر  یکصد  و حدود  تیراندازی شد  مسلمان  جوانان 
آنان کشته و زخمی شدند و افراد اقلیت غیررسمی 
با سالح های خود به کوه های اطراف گریختند و در 
نتیجه حدود 50 خانه و مغازه آنان به آتش کشیده 
شد. تهران: دوماه تظاهرات و کشتار؛ در مروری بر 
و  حوادث  نوشت(:  اطالعات  )روزنامه  وقایع، 
اعتصاباتی که از زمان روی کار آمدن دولت نظامی 
خبری  بزرگ  مطبوعات  اعتصاب  و  ازهاری  ارتشبد 
کلمه  سه  در  می توان  را  وقایع  همه  شد  حادث 
خالصه کرد: اعتصاب و اعتراض و کشتار، با سقوط 
حکومت کوتاه مدت شریف  امامی شاید به نظر می

کوه  پیکر  امواج  می تواند  نظامی  دولت  که  رسید 
اعتصابات و اعتراضات را مهار کند و اگر چه در چند 

دامنه  از  اندکی  اول  روز 
و  شد  کاسته  تظاهرات 
گویندگان رادیو و تلویزیون 
اشغال  شده بوسیله نظامیان 
دربرنامه  های خبری، سخن 
و  کارمندان  بازگشت  از 
کارگران به سرکارهای خود 
ماه  آغاز  با  ولی  می گفتند 
فریادهای  طنین  و  محرم 
»اهلل اکبر« از بام خانه  های 
پایتخت باردیگر تظاهرات و 
و  گرفت  دامنه  اعتصابات 
این  باشکوه  و  عظیم  اوج 
روزهای  در  تظاهرات 
که  بود  عاشورا  و  تاسوعا 
دو  این  در  ایرانی  میلیونها 
راه کشور  سراسر  در  روز 
بخصوص  و  کردند  پیمایی 
 3 تا  قولی،  به  تهران،  در 
نشین  پایتخت   نفر  میلیون 
راه پیمائی  و  تظاهرات  در 
اینکه  با  جستند...  شرکت 
کارگران  که  می شد  گفته 
کارهای  سِر  به  اعتصابی 
در  اما  می گردند  باز  خود 
با  نظامی  دولت  امید  عمل 
کارگران  یکپارچه  اعتصاب 

شده  زمان بندی  اعتصاب  و  نفت  صنایع  کارکنان  و 
مبدل  یاس  به  تهران  در  برق  کارکنان  و  کارگران 
ارتشبد  دولت  آمدن  کار  روی  با  که  آنجا  از  شد 
اطالعات  )موسسه(  مطبوعاتی  عظیم  واحد  ازهاری 
به  دست  خفقان  و  سانسور  به  اعتراض  بعنوان 
اعتصاب زد مناسب دارد در این شماره مروری کوتاه 
و  حوادث  یادآوری  و  مهم  رویدادهای  و  وقایع  بر 
آخرین  باشیم.  داشته  نظامی  دولت  دوره  تظاهرات 
روزهای دولت شریف امامی: حادثه دانشگاه تهران و 
تیراندازی ماموران به سوی دانشجویان که منجر به 
کشته شدن تعدادی از دانشجویان شد، تظاهرات و 
مبارزه مردم و درگیری با ماموران فرمانداری نظامی 
را به اوج رساند )تعداد تلفات این روز دانشگاه تا 60 
نفر اعالم شده است(، بخصوص نمایش فیلم حادثه 
دانشگاه که فقط یکبار از شبکه سراسری تلویزیون 
نمایش داده شد آتش خشم مردم سراسر کشور را 
برانگیخت. چهاردهم آبان ماه ناگهان چهره تظاهرات 
راه و  و  خیابانی  تظاهرات  و  شد  دگرگون  تهران 
پیمائی های موضعی از قبل از ظهر توام با تخریب و 
ادامه  بشدت  شب  از  پاسی  تا  سوزی  آتش  ایجاد 
یافت. چند ساختمان بزرگ و فروشگاه با انفجارهای 
سینماها،  و  گردید  ویرانی  و  حریق  طعمه  شدید 
حمله  مورد  فروشی ها  مشروب  و  بانک ها  رستوران ها، 
قرار گرفت... همین وضع سبب شد تا صبح روز سه 
شنبه 15 آبانماه با استعفای شریف امامی  از نخست
وزیری و ارتشبد ازهاری رئیس ستاد ارتش با حفظ 
تشکیل  با  شود.  برگزیده  وزیر  نخست   به  سمت 
بر  نظامی  فرماندار  ماموران  بالفاصله  نظامی  دولت 
شهر مسلط شدند از جمله تعدادی از روزنامه  نگاران  
کشته  تعداد  محرم:  ماه  آغاز  کردند.  توقیف  را 
تا 10 آذر بدرستی  شدگان روزهای میان 16 آبان 

معلوم نیست. تظاهرات شبانه: در روز 10 آذر )شب 
با  اولین روز ماه محرم( در آخرین روز ماه ذیحجه 
حکومت  مقررات  و  مرور  و  عبور  منع  ساعات  آغاز 
نظامی یکباره ندای مقدس و آسمانی »اهلل اکبر« و 
افراد  انداخت...  طنین  تهران  در  اهلل«  اال  اهلل  »ال 
نظامی نیز با توسل به تیراندازی هوایی و استفاده از 
آنشب  پرداختند،  مردم  با  مقابله  به  اشک  آور  گاز 
زخمی  گروهی  و  کشته  تهران  مردم  از  تعدادی 
اولین  و  رسید  پایان  به  شب  سرانجام  شدند، 
ماه  سوم  روز  گرفت...  پایان  نیز  شبانه  تظاهرات 
نداهای  این  که  شد  اعالم  دولت  سوی  از  محرم 
آسمانی و  صدای تیراندازی قبال بر روی نوار ضبط 
پخش  مخصوِص  دستگاه های  از  استفاده  با  و  شده 
است...  گرفته  انجام  روانی  جنگ  یک  ایجاد  برای 
پس از چند شب بعلت سرمای زیاد و ریزش باران 
مردم  رویائی  و  جاذبه  از  پر  و  بی سابقه  اقدام  این 
تهران متوقف شد لیکن این رویه  پایه و اساس شد 
برای رساندن پیام ها و آنچه که می باید مردم از آن 
)برای  ترتیب  بدین  عاشورا:  و  تاسوعا  شوند...  آگاه 
عزاداری( ارتش شهر را تخلیه کرد و برخی مناطق 
شمالی ممنوع  الورود اعالم شد و شرح آن جداگانه 
از تظاهرات عاشورا(  ... تاچند روز )پس  آمده است 
انجام  محله ای  و  کوچکتر  بصورت  مردم  تظاهرات 
روبرو  نظامی  قوای  با شدت عمل  گرفت که عموما 
و  دادسرا  قانونی،  پزشکی  از  که  آماری  به  بنا  شد 
بهشت  زهرا در دست است در تظاهرات و اعتراضات 
پایتخت  مردم  از  تعدادی  روزها  این  اعتصاب های  و 
هم  عده  ای  و  مجروح  زیادی  گروه  شدند  کشته 
دولت  آذرماه  روزهای  آخرین  در  شدند،  بازداشت 
نظامی اعالم کرد که مدارس تهران از روز دوم دی 
مدارس،  مجدد  گشایش  با  شد،  خواهند  باز  ماه 
شاهد  باردیگر  تهران 
این  در  شد  وسیع  تظاهرات 
را  اساسی  نقش  تظاهرات 
و  دانش جویان  دانش  آموزان، 
تعطیل  داشتند...  جوانان 
نظامی  مجدد مدارس دولت 
22 دبیرستان را تعطیل کرد 
نیز  ماه  دی  سوم  روز  ولی 
و  گسترده  تر  شاهد  تهران 
بود،  قبل  روز  از  متشکل  تر 
دولت  ماه  دی   4 روز  در 
پائین  مدارس  کلیه  مجددا 
ولی  کرد  تعطیل  را  شهر 
ایجاد  با  خیابانی  تظاهرات 
و  موضعی  افروزی های  آتش  
یافت  ادامه  راه بندان  ایجاد 
با  نیز  ارتش  حالی که  در 
پایان  در  سعی  تیراندازی 
و  اجتماعات  به  دادن 
تظاهرات می کرد، در روزهای 
گارد  ماه  دی   7 و   6
که  شهربانی  ضدشورش 
ضدگاز  ماسک های  به  مجهز 
های  و چوبدستی   آور  اشک  
بلند بود همراه با ارتشی ها به 
مقابله با مردم پرداخت. آمار 
کشته شدگان در تهران بنابر 



و  دادسرا  قانونی،  پزشکی  در  شده  ثبت  آمار  بر 
دولت  سقوط  تا  محرم  اول  تاریخ  از  زهرا  بهشت  
از این قرار است: مجید گوگردی 22 ساله،  نظامی 
پالیزدانی  محمد  ساله،   20 قالیان  صادق  هوشنگ 
اکبر  ساله،   56 نیا  حسن  رضااستاد  ساله،   20
اکرم عسگریان 20 ساله، مریم  سروندی 18 ساله، 
موسوی 40 ساله، محمود نقیبی 18 ساله و ...)اسم  
و سن90 نفر دیگر در فهرست نشریه اطالعات آمده 
این  در  ضمن  در  هستند  جوان  اغلب  که  است 
روزنامه اشاره شده است که جنازه  21 نفر ناشناس 
کشته  گلوله  اصابت  اثر  در  که  مختلف  سنین  در 
مردم،  نو(.  سامان  شده  اند.  شمارش  نیز  شده  اند 
تبدیل  دستگاه  ضد  نهضت  به  را  عاشورا  و  تاسوعا 
کردند: در این دو روز که همزمان با مراسم عزاداری 
به  مردم  کشور  سراسر  در  بود،  سوم  امام  شهادت 
میهنی  و  ملی  اجتماعات  برپایی  و  راه پیمایی 
از  یکی  شاهد  روزها  این  در  نیز  تهران  پرداختند، 
بزرگترین نمودهای همبستگی ملی بود... از سحرگاه 
روز تاسوعا )19 آذرماه( زن و مرد، پیر و جوان، و 
و  عکس ها  شعارها،  با  دبستانی  کودکان  حتی 
تابلوهایی که در دست داشتند از گوشه و کنار شهر 
سوی  به  جنوب  از  و  شمال  از  غرب  از  شرق  از 
میعادگاه به راه افتادند... برای اولین بار در یک راه
و  متشکل  مردها  و  زنها  بزرگ  اجتماع  و  پیمایی 
همبسته شرکت داشتند، اکثر زنان شرکت  کننده با 
پیشانی  حد  تا  را  سر  موی  حالیکه  در  سیاه  چادر 
با دردست داشتن  بودند در صفوف منظم  پوشانده 
و  خمینی  العظمی  آیت  اهلل  حضرت  از  عکس هایی 
راه در  پرداختند،  براه پیمایی  مختلف  شعارهای 

دسته   بر  عالوه  عاشورا  و  تاسوعا  روزهای  پیمایی 
داشتن  با  تهران  مختلف  مناطق  از  که  هایی 
جبهه  رهبران  داشتند  شرکت  متفاوت  شعارهای 
شرکت  ملی  جبهه  طرفداران  با  همراه  نیز  ملی 
حالیکه  در  جوانها  را  زنان  منظم  صفوف  داشتند... 
دستهای خود را بهم زنجیر کرده بودند همراهی و 
و  آیزنهاور  خیابان  مسیر  در  می کردند...  هدایت 
شاهرضا تعداد زیادی از مغازه  داران ظروف مملو از 
و تخم  مرغ پخته  نان  میوه، شیرینی، آب خوردن، 
گذاشته بودند و از مردم مجانی پذیرایی می کردند... 
در روز تاسوعا در میدان شهیاد بیش از یک میلیون 

نفر اجتماع کرده بودند... در این روز در تهران یک 
رانندگی  و  راهنمایی  و  شهربانی  نظامی،  مامور 
قطعنامه  ی  دوبار  عاشورا  روز  در  نداشت...  حضور 
17 ماده  ای شرکت کنندگان در راه پیمایی قرائت 
شد بار اول ساعت 1 بعدازظهر و بار دوم ساعت 3 
این بدان  جهت بود که حضور جمعیتی  بعدازظهر، 
بیش از 2 میلیون نفری و به قولی 3 میلیون نفری 
نبود  امکان پذیر  شهیاد  میدان  در  واحد  آن  در 
را شنید  قطعنامه  بعدازظهر  جمعیتی که ساعت 1 
دیگر  راه پیمایان  و  کردند  ترک  را  میدان  بتدریج 
 3 ساعت  حدود  بودند  آیزنهاور  مسیر  در  هنوز 
این هنگام  در  میدان شهیاد رسیدند،  به  بعدازظهر 
برای بار دوم قطعنامه 17 ماده  ای قرائت شد. برخی 
بر  مرگ  عاشورا:  و  تاسوعا  روزهای  شعارهای  از 
خود  اتحاد  با  داخلی؛  ارتجاع  و  آمریکا  امپریالیسم 
زندانیان  ایران کلیه  ایران متحد شوید؛ مردم  خلق 
ملی  شعار  تنها  می کنند؛  خالص  بند  از  را  سیاسی 
شکن بت   خمینی  بر  درود  خمینی؛  قرآن،  خدا، 
شهیدان  بر  درود  شکن؛  قانون   یزید  براین  مرگ 
خلق؛  شهیدان  یاد  باد  جاوید  و  زنده  دانشگاه؛ 
اسرائیل  آمریکا  وارث حسینی؛  تو  خمینی خمینی 
دشمن مردم ایران؛ نه کمونیسم نه امپریالیسم فقط 
حکومت اسالمی؛ استقالل آزادی حکومت اسالمی؛ 
کنندگان  خارج   محاکمه  و  مجازات  خواستار  مردم 
پول از ایران هستند؛ درود بر کارگران مبارز صنعت 
نفت؛ مسلمان به پا خیز برادرت کشته شد؛ خمینی 
بت  شکنرهبر دور از وطن؛ حزب فقط حزب  اهلل؛ 
اهلل اهلل رهبر فقط روح  اهلل؛ زندانی سیاسی آزاد باید 
بر  مرگ  گردد؛  باید  ایجاد  اسالمی  گرددحکومت 
مسلمان  هر  سکوت  دین؛  ضد  خائنینخائنین 
اسالم،  مجاهدین  بر  درود  قرآن؛  به  است  خیانت 
عادالنه  حکومت  عدالت؛  و  حق  مبارزین  پیروزباد 
بندگی  و  اسارت  یوغ  از  انسان ها  رهانیدن  اسالمی 
تانک  توپ  خمینی؛  امام  رهبری  به  چپاولگری 
ثمر  دیگر  نظامی  نداردحکومت  اثر  دیگر  مسلسل 
ندارد؛ مبارزه ما به خاطر تشکیل حکومت اسالمی 
صنعت  آگاه  و  هوشیار  کارکنان  بر  درود  می باشد؛ 
توان  را  اسالمی  جنبش  خود  اعتصاب  با  که  نفت 
بخشیدند؛ به گفته خمینی نهضت ادامه دارد؛ درود 
بر خمینی سالم بر مبارز؛ سالم بر خمینی درود بر 
جانت  جانت سالمت  مبارک،  راهت  مجاهد  فدائی؛ 
پر  بسویت  شنیدم  را  فریادت  خواهر  ای  سالمت؛ 
آزادی است  کشیدم ای خواهر من؛ زیبایی زندگی 
باکی،  –شکوفایی آزادی مساوات است؛ دلیری، بی 
مرگ بر ساواکی؛ درود بر کارگران و رنجبران بخش 
شکوهمند  راه پیمایی  نظیر  عمومی...  و  خصوصی 
تهران، در تمامی شهرستانهای کشور نیز انجام شد. 
هر روز در بهشت  زهرا مراسم یادبود شهداست. پیام 
رادیو تلویزیونی شاپور بختیار: بختیار از کودتای 28 
مرداد که علیه دکتر مصدق انجام شد، سخن گفت. 
شاه به خارج از کشور می روند، بختیار: برای بازگشت 
حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی اقدام خواهم کرد. 
تظاهرات دانشجویان ایرانی در آمریکا که ماسک ها را 
از صورت ها برداشته بودند. بازار سیاه ارز رونق گرفت. 
به  راستی  دست  کودتای  لندن:  چاپ  میل  دیلی 
مهم  پاسخ  می دهد.  نظامی  مداخله  بهانه  شوروی 
آمریکا درباره اعزام ناوگان به آبهای ایران، به قریب 
توصیه شده حتی ایران  مقیم  آمریکایی  هزار   40

به  شدن  نزدیک  از  و  بمانند  خانه  ها  در  المقدور 
تظاهرات خودداری کنند. مشاهدات یک آمریکایی 
گلوله  صفیر  با  تبریز:  در  دیگر  آمریکایی  شریک  و 
چاپ  نیوزویک  از  گرفتیم.  جشن  را  کریسمس 
آمریکا: آینده رژیم سیاسی ایران و چند راه ممکن... 
غیرمنتظره  آمریکا  برای  بقدری  ایران  ناآرام  اوضاع 
سبب  به  را  »سیا«  سازمان  کارتر  جیمی  که  بود 
داده  قرار  توبیخ  مورد  قبلی  ساختن  آگاه  در  قصور 
است... اما همانگونه که کارتر هفته پیش اشاره کرد 
بنظر می رسد زمان حکومت مطلقه شاه برای همیشه 
بسر آمده است، شق  های دیگری خواه قابل دوام یا 
غیرقابل دوام وجود دارند و مهمترین انها عبارتند از 
؛ 1 یک سلطنت مبتنی بر قانون اساسی )با شرکت 
نفع  به  شاه   – سلطنت  نیابت   2  ... ملی(  جبهه 
کند...3   گیری  کناره   خود  ساله   18 پسر  ولیعهد 
یک جمهوریت اگر سلطنت یکباره درهم فروریزد، 
یا  سنجابی  امینی،  بوسیله  جمهوری  حکومت  یک 
بعضی سیاستمداران میانه  رو دیگر می تواند تشکیل 
هم  و  نظامیان  هم  باید  رژیمی  چنین  اما  شود 
رهبران مسلمان مبارز را آشتی دهد و آرام سازد... 
ناکام  میانه  روها  اگر   – اسالمی  جمهوری  یک   4
است  ممکن  خمینی  متعصب  هواداران  بمانند 
تشویق به استقرار جمهوری و اساس اصول بنیادین 
سیاست  یافتن  پایان   آن  نتیجه  و  بشوند  اسالم 
نوسازی و واکنش بعدی نظامیان و میانه  روهاست. 
سفیر  یک  پیش  هفته   – نظامی  حکومت   –  5
کارکشته غربی می گفت در این بخش از جهان تنها 
اگر  هستند  اونیفورم  پوش ها  واقعی  سیاسی  نیروی 
جایگزین  نظامی  رژیم  نوعی  مطمئنا  برود  شاه 
رهبری  تحت  نظامی  رژیم  چنین  ابتدا  شد  خواهد 
جاری  موقت  دولت  رهبر  ازهاری  غالمرضا  ارتشبد 
خواهد بود و اگر بازهم بی  نظمی ها ادامه یابد افسران 
جوان برای کسب قدرت وسوسه می شوند...اگر چنین 
امری روی دهد موازنه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه 
بهم خواهد خورد و آمریکا آرزوی »روزهای پیشین« 
خبرگزاری  بود.  برقرار  شاه  حکومت  که  می کند  را 
آسوشیتدپرس: فهرست محرمانه امام خمینی؛ امام 
حکومت  می توانند  که  کسانی  از  فهرستی  خمینی 
فاش  آنرا  اما  کرده  تهیه  دهند  تشکیل  را  ایران 
نخواهد کرد... امام خمینی با توجه به گزارش ها اعالم 
در  می کند  ترک  را  کشور  بزودی  شاه  که  کردند 
ضمن، امام خمینی در ویالی خود در حومه پاریس 
با دو تن از مقام های وزارت خارجه در مورد تمدید 
روادید ایشان که 5 ژانویه پایان می یابد دیدار کردند، 

نتایج این دیدار اعالم نشده است.

یکشنبه 17 دی 
تظاهرات میلیون ها طی چند روز و هفته گذشته در 
ایران: تلفات کرمانشاه به 200 نفر رسید. )به خاطر 
حجم فوق العاده زیاد تعداد تظاهرات و کشتار تنها 
اشاره  شدگان  کشته  تعداد  و  شهرها  اسامی  به 
خواهد شد. سامان نو(: در یزد )3 نفر کشته(، ساری 
)چند نفر مجروح(، شیراز )4 نفر تظاهرکننده و 5 
کنترل  بندرعباس،  رشت،  مجروح(،  مامور  نفر 
و 20  نفر کشته   4( است  مردم  »سنقر« در دست 
نفر زخمی(، زنجان )7 نفر کشته و بیش از 50 نفر 
زخمی(،  نفر  و 30  نفر کشته   4( بهبهان  مجروح(، 
قصر شیرین و سرپل زهاب )25 نفر کشته و بیش 



از  نفر   5 شدن  )کشته  اراک  زخمی(،  نفر   100 از 
نفر   1( بانه  اراک(،  در  قریه سنجان  در  چماقداران 
کشته(،  نفر   1( کرمان  مجروح(،  نفر   4 و  کشته 
نفر  نفر کشته و 8 زخمی(، رضائیه )7  کازرون )2 
)راهپیمائی  قم  مجروح(،  نفر   40 از  بیش  و  کشته 
جهرم  شهر  )کنترل  جهرم  ایالم،  هزارنفری(،   400
)راهپیمایی  کرمان  است(،  افتاده  مردم  دست  به 
قضات(، اهواز، در بروجرد طی شش روز )از 9 تا 15 
نفر   35 از  متجاوز  و  کشته  نفر   6 از  بیش  دی( 
مجروح شدند و ... اعتصاب ها ادامه دارد؛ بیانیه هیات 
سوی  از  بیانیه  این  دیشب  خمینی:  امام  اعزامی 
هیات اعزامی امام خمینی خطاب به کارکنان نفت 
پیرو  شد:  صادر  »گوره«  و  خارک  ماهشهر،  در 
تاریخ  های 14 و  بازدید که در  مالقاتهای محلی و 
15 دی ماه جاری از تاسیسات نفتی بندر ماهشهر 
نفت  صدور  قطع  و  آمد  عمل  به  خارک  جزیره  و 
ایران به خارج مشاهده و مورد تحسین واقع گردید 
کارمندان  و  کارگران  اعتصاب  ادامه  بدینوسیله 
زحمتکش و عزیزی را که عهده  دار وظایف مربوط 
هیات  می نمائیم...  تایید  می باشند  نفت  صدور  به 
حجت  بازرگان.  مهدی   – خمینی  امام  اعزامی 
االسالم هاشمی رفسنجانی عضو هیات اعزامی امام 
خمینی به آبادان اظهار داشت: هیچگونه تصمیمی 
پاالیشگاه  در  نفت  تصفیه  و  تولید  افزایش  درمورد 
آبادان اتخاد نشده است و این هیات می کوشد تا در 
پاالیشگاه  و  نفت  صنعت  کارکنان  با  دیدارهایی 
آبادان مشکل کمبود نفت و بنزین داخلی را برطرف 
شد  خواهد  صادر  هایي  ابالغیه   امروز  ظرف  کند... 
مبنی بر اینکه پاالیشگاه  های شیراز، تهران، تبریز و 
رفع  و  داخلی  مصارف  برای  تنها  کرمانشاه 

نفت  تصفیه  و  تولید  به  دست  کشور  نیازمندیهای 
بزنند... منظور ما فقط رفع احتیاجات داخلی است 
این هیات به هیچ وجه درصدد شکستن اعتصاب  و 
کارکنان شجاع و مبارز صنعت نفت نیست... اعالمیه 
گرفته  تصمیم   1 نفت:  اعتصابی صنعت   1 شماره 
بهره واحد  از  که  اهواز  شهر  کشی  لوله  گاز  شد 
برداری شماره 2 تامین می شود از روز پنجشنبه 14 
دی ماه 57 در سطح شهر توزیع شود 2  به منظور 
به  اهواز   2 شماره  برداری  بهره   واحد  کار  ادامه 
شرف  در  نفت  شرکت  مدیران  از  بعضی  دستور 
تعطیل و دو گروه از کارگران و کارمندان اعتصابی 
از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  انتخاب شدند و 
برای  خام  نفت  تا  شدند  کار  مشغول  ماه  دی   13
فراهم  تهران  پاالیشگاه  و  آبادان  پاالیشگاه  تغذیه 
مسائل  بررسی  و  دقیق  اجرای  منظور  به  شود...4 
فنی و ایمنی عملیات تولید نفت و گاز کمیته  هایی 
از بین نمایندگان کارکنان اعتصابی انتخاب شدند و 
امام به  مسئولیت و اختیارات آنها را در اجرای امر 
آنان ارجاع و به آنها تفویض شد 5 تصمیم گرفته 
خود  کار  به  نفت  صنعت  حفاظتی  گارد  که  شد 
تاسیسات  که  نظامی  ماموران  جایگزین  و  بازگردد 
برای   6 بشوند...  نموده  ترک  را  نفت  صنعت 
مصرف  برای  نفت  تولید  عملیات  کامل  هماهنگی 
داخلی تصمیم گرفته شد از طریق هیات اعزامی با 
نمایندگان سایر سازمانها از جمله پاالیشگاه آبادان 
و پاالیشگاه تهران خطوط لوله و مخابرات و پخش 
اعتصاب ها:  دیگر  از  گزارشی  شود.  حاصل  تماس 
بندرعباس؛ به علت اعتصاب کارکنان گمرک و اداره 
و  فروند کشتی  بندرعباس 185  و کشتیرانی  بنادر 
موتور لنج حامل کاالهای تجارتی از دو ماه پیش در 

تخلیه  انتظار  در  همچنان  بندرعباس  لنگرگاه 
بین  المللی  قوانین  براساس  هستند،  خود  محموله 
هر فروند کشتی در ازای هر یکروز تاخیر مبلغی از 
500 هزار ریال به باال به عنوان خسارت )سورشارژ( 
از 10 هزار  دریافت می کند، در حال حاضر متجاوز 
بارکش مختلف نیز در بندرعباس بیکار مانده  اند و 
انتظارند.  2 هزار نفتکش برای حمل مواد نفتی در 
اعتصاب در ماشین  سازی اراک: اعتصاب چهارماهه 
همچنان  اراک  سازی  ماشین   کارمندان  و  کارگران 
مدت  این  طی  در  اعتصابیون  حقوق  دارد  ادامه 
قضات  ای  هفته   دو  اعتصاب  است؛  شده  پرداخت 
نمایندگان  کارگران:  سازمان  انحالل  مازندران. 
تصمیم  کارگری  سندیکاها  های  اتحادیه   کارگران 
گرفتند  که از اول بهمن ماه 1357 سازمان کارگران 
ایران را منحل کنند، این نمایندگان همچنین اعالم 
کارگری  کنفدراسیون  تشکیل یک  برای  که  کردند 
دعوت  گرفت.  خواهند  را  الزم  تصمیمات  بزودی 
در  تهران  معلمان  مستقل  کانون  تهران:  معلمان 
بیانیه  ای همه معلمان تهران را به یک گردهمایی 
با  آمریکا  محرمانه  مذاکرات  است.  کرده  دعوت 
نظامیان ایران: مذاکرات سران نظامی ایران و آمریکا 
شروع شد؛ معاون فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا 
در اروپا )ژنرال روبرت هویزر( برای مذاکره با رهبران 
یک  به  آنان  گرایش  درباره  بحث  و  ایران  نظامی 
دولت غیرنظامی دیروز وارد تهران  شد... این منابع 
هویزر  ژنرال  مسافرت  از  هدف  مهمترین  گفتند 
مذاکره با نظامیان ایران و ارزیابی از نحوه گرایش و 
»تفسیر  است.  بختیار  شاپور  دولت  به  آنان  تمایل 
به  اکنون  واشنگتن  شوروی«:  خبرگزاری  تاس 
سرعت در تهیه طرحی برای زندگی سیاسی آینده 



آینده  حکومت  نوع  و  نحوه  آشکارا  و  است  ایران 
واشنگتن  است.  داده  قرار  بحث  مورد  را  ایران 
شاه  که  دارند  عقیده  آمریکایی  مقام های  »رویتر«: 
ایران در زیر فشار مخالفان برای ترک ایران، و برای 
آنکه حکومت غیرنظامی فرصت بازگرداندن نظم را 
بیابد به زودی از ایران خارج خواهد شد. جس لیف 
کرد:  فاش  آمریکا  »سیا«ی  سازمان  پیشین  مقام 
پشت  بود.  دادن  شکنجه  در  ساواک  معلم  »سیا« 
عالی  مقام   15 اعدام  احتمال  است.  خبر  چه  پرده 
زندانی )هویدا، داریوش همایون، روحانی، نیک  پی، 
آزمون، نصیری و...(. امام خمینی فردا را روز عزای 
یک  درباره  خمینی  امام  هشدار  کردند.  اعالم  ملی 
از  یکی  آمریکا  جمهوری  رئیس  خطرناک:  توطئه 
دشمنان ایران است، شوروی در باره جنبش مقدس 
آینده  اشتباه شده است، سیستم حکومت  ما دچار 
ملت  مقدس  نهضت  بود،  نخواهد  حزبی  یک  ایران 
طبیعی  بنابراین  و  است  اسالمی  نهضت  یک  ایران 
مند  بهره   آن  از  جهان  مسلمانان  تمام  که  است 
نیروی  با  اطالعات  )روزنامه(  قلب  شد.  خواهند 
الیزال ملت بار دیگر تپیدن گرفت. متن کامل پیام 
از  مطبوعات:  کنندگان  اعتصا ب   به  خمینی  امام 
بار  زیر  که  مطبوعات  محترم  کنندگان  اعتصاب 
سانسور دیکتاتوری نرفته  اند تشکر می کنم و اکنون 
سانسور  نبودن  مدعی  جدید  غیرقانونی  دولت  که 
بیرون  اعتصاب  از  و  دهند  ادامه  خود  کار  به  است 
آیند تا تکلیف ملت با دولت غیرقانونی معلوم شود و 
به  محترم  کنندگان  اعتصاب  سایر  است  مقتضی 
پیروزی  است  امید  که  دهند  ادامه  خود  اعتصاب 
نزدیکتر باشد. 4 نفر هنگام خرید روزنامه با شلیک 
امروز  شدند.  مجروح(   12 )و  کشته  ماموران  گلوله 
در اکثر خیابان های تهران تظاهرات و تیراندازی بود: 
تخت  دشت،  قصر  شاهرضا،  سعدی،  خیابانهای  در 
ژاله،  میدان  ژاله،  آباد  فرح   آریانا،  قلهک،  جمشید، 
میدان  دادگر،  انوشیروان  خیابان  شهباز،  خیابان 
جاده  زارنو،  الله  شهباز،  میدان  ویال،  فردوسی، 
آرامگاه، خیابان ری، میدان شوش، بازار تجریش و... 
تظاهرکنندگان  روی  به  و  شد  انجام  تظاهرات 
مدیر  خادمی  تیراندازی شد. خبرخودکشی سپهبد 
عامل سابق هواپیمایی ملی ایران چگونه اعالم شد: 
روز چهارشنبه 17 آبان ماه ماموران فرماندار نظامی 
برای بازداشت خاتمی به خانه او رفتند گفته می شود 
تغییر  برای  که  می گیرد  اجازه  ماموران  از  خاتمی 
با صدای  از چند دقیقه  ... پس  برود  اتاق  به  لباس 
کار  اتاق  به  ماموران  و  منزل  اهل  گلوله  شلیک 
خاتمی می روند و خاتمی را در حالیکه گلوله ای در 
بیمارستان  به  جان  نیمه  بود  شده  شلیک  دهانش 
می برند. نحوه فروش ارز به مسافران خارج. سیستم 
است.  شده  فلج  اعتصابات(  خاطر  )به  کشور  پولی 
شد.  خارج  بانکها  از  مردم  سپرده  ریال  میلیاردها 
تهران  شد.  خریداری  خارج  از  برنج  تن  هزار   136
برای 120 روز ذخیره گندم دارد. واحدهای تولیدی 
به علت کمبود مواد اولیه )به خاطر اعتصابات و کم

شدند.  تعطیل  کشور(  بنادر  و  گمرکات  در  کاری 
ملی:  جبهه  به  وابسته  فرهنگیان  جامعه  اعالمیه 
مبارزات  که  حساس  موقع  این  در  عزیز  هموطنان 
ملت شریف ایران به رهبری قائد اعظم حضرت آیت

ایران  بپا خاسته  تمام مردم  و  العظمی خمینی  اهلل 
ضربات مهلک خود را به پیکر نیمه جان استبداد و 

مهیا  دیگری  توطئه  بختیار  شاپور  می زند...  استعمار 
رستاخیز  روزنامه  )اعتصابی(  کارکنان  است.  نموده 
نام  با  باید  طی اعالمیه  ای اعالم داشتند: رستاخیز 
دیگری انتشار یابد. تیراندازی از اتوموبیل ساواک در 
شد.  ویران  فیروزآباد  ساواک  ساختمان  بروجرد. 
شهرضا  بیمارستان  کرمان.  در  زدوخورد  و  اجتماع 
خبرنگار  محمودیان  حسین  تانک ها.  محاصره  در 
پسر  دو  و  قزوین  در  اطالعات  روزنامه  عکاس 
چهارشنبه ششم  روز  تظاهرات  جریان  در  عمویش 
شدند.  شهید  و  گرفتند  قرار  گلوله  هدف  ماه  دی 
خارجی ها )بیش از 100 نفر آمریکایی و انگلیسی( از 
آبادان می روند. کارکنان اعتصابی سازمان هواپیمایی 
را  آمریکائی  و  اسرائیلی  هواپیماهای  فرود  کشوری: 
کارکنان  آتش  نشانی:  اعتصاب  پایان  نمی پذیریم. 
اعالم  با  بیانیه  ای  ضمن  آتش  نشانی  سازمان 
ملت  ارتجاع  و  ضداستبداد  مبارزات  با  همبستگی 
ایران یادآور شدند که آتش  نشانان همیشه در کنار 
حریق  اطفاء  به  مردم  اگر  و  هستند  ایران  مردم 
نخواهند  خاموش  را  آتش  نیز  آنها  ندهند  رضایت 
منطقه  ای  آب  سازمان  اعتصابی  کارکنان  کرد. 
تهران: هرگز دست به قطع آب نخواهند زد. جامعه 
معلمان: دیگر جائی برای دیکتاتوری نیست. مروری 
بر اعتصاب کارکنان رادیو تلویزیون: صدا و سیمای 
ایران بلندگوی دروغهای دولت نظامی شد. پیروزی 
بازار  اخیر  ماهه  چند  تعطیالت  شمشیر.  بر  قلم 
وارد  کشور  بازرگانی  و  بازاریان  به  زیادی  خسارت 
ناآرامی های  و  متعدد  مشکالت  علت  به  است.  کرده 
اخیر بسیاری از کارخانه  ها تعطیل شده  اند: هزاران 
امور  متخصصین  و  مهندسین  و  کارگران  از  نفر 
اعتصاب  تاریخچه  شدند.  بیکار  بکلی  ساختمانی 
در  مهر   22 شنبه  روز  از  نفت:  صنعت  کارگران 
اعتصابیون  کنار  در  شد...  شروع  آبادان  پاالیشگاه 
شرکت نفت، کارکنان پتروشیمی شاهپور، کارخانه 
می شدند...  دیده  نیز  آبادان  پتروشیمی  و  مایع  گاز 
تصفیه نفت پاالیشگاه آبادان روزانه 600 هزار بشکه 
است که در جریان اعتصاب به 200 هزار بشکه در 
میلیون  یک  در  اطالعات  روزنامه  کرد.  تنزل  روز 
نسخه انتشار یافت. تعاونیهای اسالمی کاالی ارزان 
تشکیل  سلطنت  شورای  شاه:  می فروشند.  مردم  به 
از  یکی  ارز:  خروج  ماجرای  در  خروس  ُدم  می شود. 
اقدامات جالبی که در آگاه  ساختن مردم به میزان 
انتشار  داشت  موثری  نقش  حاکمه  هیئت  فساد 
بود که در  بانک مرکزی  از جامعه کارکنان  لیستی 
آن 178 نفر از عناصر معروف که هریک طی دوماه 
میلیون   10 از  بیش  مبالغی  مهر 1357  و  شهریور 
را  فردا  خمینی  امام  بودند.  کرده  خارج  ارز  تومان 
امام  دعوت  بدنبال  کردند.  اعالم  عمومی  عزای  روز 
خمینی جبهه ملی فردا را هم عزای ملی اعالم کرد. 
انقالبی  خشم  طالقانی:  اهلل  آیت  حضرت  اعالمیه 
وزیر  شود.  داده  سوق  بیراهه  به  نباید  مردم 
خانه  به  که  دانشجویانی  گفت:  آمریکا  دادگستری 
می شوند.  اخراج  آمریکا  از  کردند  حمله  شاه  خواهر 
لوس  آنجلس تایمز: آمریکا شاه را برای ترک ایران 
تشویق می کند. مذاکرات سران نظامی ایران و آمریکا 
کرد  اعالم  دیروز  آمریکا  خارجه  وزارت  شد:  شروع 
بختیار  حکومت  با  کاملی  همکاری  که  است  آماده 
شاه  که  کرده  اند  تاکید  آمریکایی  مقام های  بکند؛ 
ایران درنظر ندارد از سلطنت کناره بگیرد بلکه فقط 

می رود؛  کشور  از  خارج  به  تعطیالت  گذراندن  برای 
ظاهرا  شاه  هدف  گفت:  آمریکا  بلندپایه  مقام  یک 
تا  بگذاراند  ایران  از  خارج  در  مدتی  که  است  این 
سراسر  در  نظم  و  بازگردد  عادی  حال  به  اوضاع 
علت  به  را  ایران  کارتر  برقرار شود؛ حکومت  کشور 
موقعیت استراتژیکی که بین خلیج فارس و شوروی 
لحاظ  از  آن  نفتی  ذخایر  علت  به  و همچنین  دارد 
امریکا دارای اهمیت حیاتی تلقی می کند. آمریکا از 
دولت بختیار پشتیبانی می کند: احضار سفیر آمریکا 
از ایران تکذیب شد. عربستان سعودی به حمایت از 
امام  ایران.  از  خارجی  اتباع  خروج  برخاست.  شاه 
نپذیرفتند.  را  عرفات  یاسر  کمک  پیشنهاد  خمینی 
پی  در  می شوند.  خارج  لبنان  از  ایرانی  سربازان 
تصمیم نخست  وزیر جدید ایران، مصر اعالم کرد به 
اثر  یونایتدپرس؛  داد.  نخواهد  نفتی  امتیاز  اسرائیل 
بلندپایه  مقام  یک  جهان:  در  ایران  نفت  صدور 
آمریکایی دیروز گفت که آمریکا، اروپای غربی، ژاپن 
و دیگر مصرف  کنندگان عمده نفت به آسانی می
تا  را  ایران  نفت  صدور  عدم  از  ناشی  زیان  توانند 
در  ایران  تهدید  کنند...  جبران  ماه  شش  از  بیش 
مورد قطع صدور نفت به آفریقای جنوبی سبب شده 
نفت  مصرف  در  امروز  از  کشور  این  که  است 

محدودیت هایی اعمال نماید.

دوشنبه 18 دی
شاهرگ  شیراز:  در  بازرگان  مهندس  سخنرانی 
حیاتی دولت در دست کارگران صنعت نفت است، 
ماموریتی که رهبر جنبش ملت ایران )خمینی( به 
اعتصاب است... پس  این  اند مساله کنترل  ما داده  
اعزامی  هیات  )عضو  کتیرائی  مهندس  سخنرانی  از 
خمینی برای رسیدگی به اعتصاب کارکنان صنعت 
نفت( نمایندگان قسمت های مختلف پاالیشگاه شیراز 
که قبال انتخاب شده بودند برای راه گشایی مشکالت 
این  در  نشستند...  گفتگو  به  هیات  اعضای  با  خود 
شاهچراغ( حجت و صحن  جامع  )مسجد  اجتماع 
به  اعزامی  هیات  عضو  رفسنجانی  هاشمی  االسالم 
بحث درباره حکومت اسالمی و دولت فعلی پرداخت 
نمود  تجلیل  مختلف  دستگاه های  اعتصاب  از  و 
ایران در دنیا بی اعتصاب روزنامه  نگاران  و گفت: 
نظیر بود و 62 روز اعتصاب برای آزادی یک رکورد 
ایران  بحران  گوادالوپ؛  یونایتدپرس  بود.  جهانی 
گرفت:  قرار  بزرگ  کشورهای  سران  بررسی  مورد 
کنفرانس غیررسمی سران آمریکا، آلمان، فرانسه و 
انگلستان با توافق در مورد نیاز ابرقدرتها به تشنج
در  آنها  اعالم شد که دست  اما  یافت،  پایان  زدایی 
کشمکش های محلی بسته است، آشوب ایران سقوط 
از  جنوبی  آفریقای  در  بالقوه  خشونت  و  کامبوج 
مباحثی بود که مورد توجه قرار گرفت در مورد این 
قبیل کشمکش های منطقه  ای سران غرب تصمیم به 
عدم مداخله گرفتند و دیپلماسی زور مردود شناخته 
شد در نتیجه شاه ایران در حالیکه چشم براه پاسخ 
آمریکاست باید خود سرانجام تصمیم بگیرد که بماند 
یا برای »تعطیالت« که ممکن است منجر به پایان 
یافتن سلطنتش گردد برود، آمریکا بخاطر مخالفت
او  از  نمی تواند  ایرانیان  جانبه  همه   و  فزاینده  های 
حمایت کند. آسوشیتدپرس: قطع نفت ایران آمریکا 



را دچار محدودیت کرد. کیسینجر: اوضاع ایران در 
داشت.  خواهد  فوری  تاثیر  اسرائیل  و  مغرب  مصر، 
جرالد فورد )رئیس جمهور اسبق آمریکا( با هرگونه 
درگیری نظامی آمریکا در ایران مخالفت کرد. تاریخ 
خروج شاه از کشور: رویتر؛ یک هواپیمای سلطنتی 
امروز در فرودگاه بین  المللی مهرآباد انتظار می کشید 
کارکنان  اعتصاب  کند.  پرواز  آن  با  ایران  شاه  تا 
مصرف  محدودیت  یونایتدپرس؛  دارد.  ادامه  »هما« 
نفت در آفریقای جنوبی: دولت آفریقای جنوبی در 
پی قطع  شدن صدور نفت ایران به آن کشور با وضع 
سوریه  و  عراق  شوروی،  است.  شده  روبرو  دشواری 
سادات:  انور  ایران.  در  شیعه  نهضت  توسعه  نگران 
قرارداد  امضای  به  مجبور  را  مصر  ایران«  »حوادث 
صلح با اسرائیل می کند! اجتماع 1 میلیون نفری در 
اصفهان. ارتشبد ازهاری از ایران خارج شد. اویسی 
که  بود  نوشته  فیگارو  کرد:  بازنشستگی  تقاضای 
ارتشبد اویسی می خواهد نظر کارتر را به انجام یک 
کودتای نظامی در ایران جلب کند. برسر نحوه خروج 
ارتشبد اویسی از کشور بین شهربانی و دادگستری 
زاهدی.  اردشیر  استعفای  دارد.  وجود  نظر  اختالف 
دانشگاه  تهران.  اتوبوسرانی  وضع  مورد  در  اطالعیه 
اولتیماتوم  می شود.  باز  چهارشنبه  تهران  صنعتی 
شدید شوروی به آمریکا درباره ایران. امام خمینی: 
مداخله شوروی منجر به جنگ سوم می شود. آیت  اهلل 
طالقانی: استبداد بین دانشگاهیان و جامعه روحانیت 
درباره  بازرگان  مهندس  نظر  انداخت.  می   فاصله 
آبادان  در  اطالعات  خبرنگار  دیشب  بختیار:  دولت 
نظر مهندس بازرگان را در مورد حکومت غیرنظامی 
شاپور بختیار پرسید و مهندس بازرگان گفت: من در 
مورد دولت بختیار هیچ نظری ندارم، من کوچکترین 
دخالتی در انتخاب ایشان یا برنامه  هایشان نداشته  
ام، مهندس بازرگان در پاسخ به این پرسش که آیا 
بنظر شما دولت بختیار در فرونشاندن بحران کنونی 
مملکت موفق خواهد بود یا نه سکوت کرد. بختیار: 
تکلیف جنایتکاران را همین هفته روشن می کنم. از 
کار  آغاز  دستور  خمینی:  امام  اعزامی  هیئت  طرف 
امام  از  فقط  نفت  کارکنان  شد.  داده  پاالیشگاه ها 
حجت   دیروز  بعدازظهر  می گیرند.  دستور  خمینی 
کارکنان  اجتماع  در  رفسنجانی  هاشمی  االسالم 
تختی  یادبود  مراسم  گفت.  آبادان سخن  پاالیشگاه 

در اصفهان. اعالمیه روحانیون تهران: از نشر آدرس
این و آن خودداری  اساس و متهم  کردن  های بی  
مطبوعات.   درباره  نخست وزیر  به  ارتش  نامه  کنید. 
طرح انتقال قدرت به حکومت ملی: 6 تن از اساتید 
دانشگاه حقوق آن را تهیه کرده  اند. کسانی که از 27 
مرداد 32 به ملت خیانت کرده  اند، مجازات می شوند: 
در کمیته تحقیق ملی نمایندگان کانون نویسندگان، 
جمعیت حقوق دانان، کانونهای معلمان کشور، شورای 
بازار  اصناف  ملی  اتحادیه  دانشگاهیان،  مرکزی 
شرکت خواهند داشت. در تظاهرات دیروز تهران 4 
نفر کشته شدند. عزای ملی و تظاهرات عظیم امروز 
امروز  تا ظهر  تهران  در سراسر کشور: در تظاهرات 
کشته گزارش نشده است، بعضی خیابانهای مرکزی 
شهر توسط نیروهای نظامی بسته بود. گروه کثیری 
از تظاهرکنندگان در خیابانها روی زمین نشسته  اند. 
در مشهد 600 هزار نفر راهپیمایی کردند. قم سراسر 
سیاه پوش بود. تبریز باردیگر به آتش کشیده شد. در 
یزد )بیش از 100 هزار تن(، در گرگان )چندین نفر 
مورد اصابت گلوله قرار گرفتند(، کرمان، جهرم )30 
هزار تن در تظاهرات شرکت داشتند(، مراغه )2 نفر 
نفر کشته  بناب مراغه )3  نفر مجروح(،  کشته و 4 
 20 تظاهرات  )در  غرب  آباد  شاه  زخمی(،  نفر   5 و 
هزار نفری 3 نفر کشته شدند(، اردبیل )در تظاهرات 
بختیار،  بختیار،  می زدند  فریاد  مردم  هزارنفری   50
نوکر بی  اختیار و 11 نفر کشته شدند(، گلپاگان )در 
تظاهرات 30 هزارنفری 2 نفر کشته و تعداد کثیری 
مجروح شدند(، خمین )در تظاهرات 30 هزار نفری 
خمین و روستاهای اطراف 10 نفر  کشته و 25 نفر 
مجروح شدند(، اراک، نهاوند )4 نفر کشته 200 نفر 
زنان  از  عظیمی  )اجتماع  شاهرود  مهاباد،  مجروح(، 
کرمان،  بم،  شاهرود(،  قلعه«  »مدرسه  مسجد  در 
آستانه اشرفیه )7 نفر کشته(، رودسر )5 تن کشته(، 
کشته  نفر   20( کنکاور  کشته(،  نفر   4( آباد  نجف 
و...  زخمی(،  و  کشته  )عده ای  بهشهر  مجروح(،  و 
از حقوق زندانیان سیاسی: در  گزارش کمیته دفاع 
قزوین، مشهد، نهاوند و نجف  آباد ماموران انتظامی 
جنایت کردند. علمای کرمانشاه سرقتهای مسلحانه 
را محکوم کردند. 11 نفر در همایون شهر شهید شدند. 
کشتار و آتش سوزی در ورامین. بزرگترین صرافی 
از  نرگستان  قریه  اهالی  توسط  شد.  منفجر  شیراز 

توابع صومعه  سرا مهمانسرای خارجیان در مرداب به 
آتش کشیده شد. پرونده ارتشبد نصیری و ابوالفتح 
نظامی،  فرمانداری  ماموران  دادگستری.  در  آتابای 
کمک مردم به اهالی قزوین را غارت می کنند. پلیس 
شهر تربت حیدریه را ترک کرد. در تظاهرات شرکت 
داشتند. خروج رئیس پلیس تهران )تیمسار سرلشکر 
موسوی( از کشور. مصاحبه مقامات زندانی دولت های 
درباره  امنیت  سازمان  توضیح  خبرنگاران.  با  سابق 
کشف شکنجه  گاه خیابان بهار. وزیر جدید بهداری: 
میلیونها تومان در وزارت بهداری غارت شده است. 
بانکهای آلمان غربی معامالت ریالی را متوقف کردند. 
گزارشی از همبستگی شکوهمند مردم با مطبوعات: 
بشکنی ای قلم، ای دست اگر... به  آذین را آزاد کنید. 
مرغ  تخم  مرغ،  رایگان،  نفت  امام خمینی:  بدستور 
محالت  و  جنوبی  )خیابانهای  در  ارزان  گوشت  و 
بازاریان  سپاس  می شود.  توزیع  تهران  فقرنشین( 
تهران از والری ژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه 
به مناسبت تمدید مدت اقامت امام خمینی. آیت  اهلل 
منتظری: رهبران عرب باید از قیام مردم ایران پند 
بگیرند. ساندی تایمز: بعد از سفر شاه بخارج بختیار 
بر ایران حکومت می کند. تشکیل شورای هماهنگی 
کردن  هماهنگ   منظور  به  مبارزه:  و  فعالیت  برای 
و  دولتی  سازمانهای  سطح  در  مبارزاتی  فعالیت های 
استبداد  علیه  اجتماعی  حرکت های  تمام  در  شرکت  
از  مرکب  هماهنگی  مرکزی  شورای  استعمار،  و 
نمایندگان 23 وزارتخانه و سازمان و موسسه دولتی 
و غیردولتی بوجود آمد: سازمانها و موسساتی که در 
این شورا که »شورای هماهنگی سازمانهای دولتی 
و ملی ایران« نام دارد عبارتند از: 1 سازمان برنامه 
امور  وزارت   3 اتمی  انرژی  سازمان   2 بودجه  و 
 5 ایران  مخابرات  شرکت   4 دارائی  و  اقتصادی 
مرکزی  بانک   6 زیست  محیط  محافظت  سازمان 
7 وزارت کشاورزی 8 صنعت آب و برق کشور 9 
صنعت نفت و گاز کشور 10 مرکز آمار ایران 11 
سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران 12 وزارت صنایع 
و معادن 13 وزارت بهداری و سازمان ملی پزشکان 
و دندان پزشکان 14 وزارت فرهنگ و هنر 15 راه

آهن شهری تهران و حومه )مترو( 16 سازمان ملی 
دانشگاهیان ایران 17 وزارت کار و امور اجتماعی 
و  راه  وزارت   19 ایران  استاندارد  موسسه   18
زمین  سازمان   21 بازرگانی  وزارت   20 ترابری 
22 گمرک ایران 23 کانون نویسندگان ایران؛ در 
اولین اعالمیه شورای مرکزی هماهنگی سازمانهای 
از  مرحله  این  در  است:  آمده  ایران  ملی  و  دولتی 
انقالب ملت ایران در مبارزه علیه امپریالیزم جهانی و 
طرد استعمار از حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی ایران و برانداختن رژیم استبدادی وابسته 
و دست نشانده استعمار لزوم هماهنگی مبارزاتی به 
منظور  همین  به  می شود  مشاهده  چشم گیری  نحو 
نمایندگان سازمانهای دولتی و  با حضور  جلسه  ای 
کارکنان  کلیه  پشتیبانی  جهت  در  و  تشکیل  ملی 
اعتصابات  به عنوان پشتوانه  دولت و بخشهای ملی 
عنوان  تحت  شورائی  دولتی،  سازمانهای  سیاسی 
و  دولتی  سازمانهای  هماهنگی  مرکزی  »شورای 
ملی ایران« بوجود آمد؛ اساس و مشی این شورا در 
موراد زیر استوار است: هماهنگ نمودن فعالیتهای 
مبارزاتی در سطح سازمانهای دولتی و ملی و شرکت 
در تمام حرکتهای اجتماعی علیه استبداد و استعمار 



اهلل  آیت   حضرت  ایران  ملت  جنبش  رهبر  بوسیله 
خمینی اعالم می شود، پشتیبانی از کلیه فعالیتهای 
امپریالیزم  علیه  جهان  نقاط  تمام  در  که  مبارزاتی 
جهانی و استبداد موجود بوسیله فرزندان مبارز ایران 
انجام می شود، افشاگری و برمالنمودن کلیه اقداماتی 
ملت  منافع  علیه  ملی  و  دولتی  سازمانهای  در  که 
ایران انجام گرفته و یا در شُرف انجام می باشد، مبارزه 
علیه هرنوع سازشکاری خیانتکارانه در جهت مخالف 

حرکت مردم ایران. 

سه شنبه 19 دی 
کشته  نفر  ده ها  شهرستانها  و  تهران  تظاهرات  در 
حقوق دانان  الملل  بین   کمیسیون  تحقیق  شدند. 
درباره قتل دکتر نجات  الهی. رادیو لندن دیشب در 
است.  مبهم  بختیار  با  ارتش  روابط  گفت:  تفسیری 
شد:  تمدید  تهران  در  هویزر  ژنرال  مهم  ماموریت 
فرماندهان  حمایت  جلب  برای  آمریکایی  ژنرال 
نظامی از بختیار تالش می کند. گزارش فرستاده ویژه 
راجع  اظهارات خسروداد  و  با شاه  از گفتگو  فیگارو 
به خروج شاه و دولت بختیار: در شرایط کنونی شاه 
بازی  را  اصلی  نقش  کمونیستها  که  دارد  اطمینان 
می کنند آنها کانون های خود را سازمان داده  اند و به 
می گردد  فراهم  آنها  برای  که  محل هایی  به  تدریج 
مستقر می شوند... ژنرال خسروداد مرد نیرومند ارتش 
ندارند در  نقل کرده است که »اعلیحضرت در نظر 
این لحظه حتی برای استفاده از تعطیالت کشور را 
کمونیستها  بروند  ایشان  اگر  که  چرا  کنند  ترک 
این  هرگز  ارتش  و  کرد  خواهند  تصاحب  را  کشورا 
وضع را نخواهد پذیرفت و ارتش همچنین رژیمی را 
که توسط شاپور بختیار و یا هر شخصیت دیگری از 
کرد.  نخواهد  قبول  عمال  شود  رهبری  ملی  جبهه 
بختیار باید فورا حمایت جناحی از مخالفین را جلب 
کند: طراح نقشه کودتا در مصر به ایران آمد. رادیو 
نخست  است.  مبهم  بختیار  با  ارتش  روابط   لندن: 
خرابکاران(  )از  گروهی  اعدام  گفت  )بختیار(  وزیر 
قطعی است: در آینده قدرت اصلی در دست نخست 
مسلح  افغانی   200 وزیر:  نخست  بود.  خواهد  وزیر 
خطر  اعالم  کودتا  درباره  سنجابی  شدند.  دستگیر 
کرد. رهبر جبهه ملی: ما به ارتش احترام می گذاریم، 
اقدام خودسرانه و خرابکارنه افراد مورد تایید جبهه 
بیانیه  نخست  وزیر:  به  ساواک  نامه  نیست.  ملی 
تایید  مورد  گذشته  کارهای  از  ساواک  عذرخواهی 
کودتا،  است:  خبر  چه  پرده  پشت  نگرفت.  قرار 
احمقانه  کار  کودتا  بختیار:  روز.  مساله  مهمترین 
است. سنجابی: در شرایط فعلی همه چیز امکان پذیر 
رعب  ایجاد  برای  کودتا  شایعه  مکی:  است. حسین 
است. از طرف سازمان ملی دانشگاهیان ایران: هفته 
بازگشایی دانشگاه ها اعالم شد، درهای پلی  تکنیک 
از فردا باز می شود. 200 هزار نفر در بهشت  زهرا از 
شهدا تجلیل کردند. راهپیمایی اربعین )29 دی( و 
28 صفر )7 بهمن(. فرمانداری نظامی: فروش بنزین 
در گالن و سایر ظروف ممنوع شد. اعالمیه کارکنان 
مصاحبه  خارجی.  سیگار  تحریم  باره  در  دخانیات 
با نقض  ایران  امروز دکتر سنجابی: سلطنت کنونی 
مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج 
فساد و تسلیم در برابر سیاستهای بیگانه فاقد پایگاه 
ایران  اسالمی  ملی  جنبش  است،  شرعی  و  قانونی 
نمی تواند با وجود بقاء نظامی سلطنتی غیرقانونی با 

هیچ ترکیب حکومتی موافقت بنماید، آنچه در ایران 
می گذرد انقالبی است عظیم، عمیق و واقعی که فقط 
از درون نهاد این ملت سرچشمه می گیرد... در مقابل 
این حرکت انقالبی پادشاهی مستبد که اذعان دارد 
حامیان  و  است  شنیده  را  ملت  مردم  انقالب  پیام 
تازه ای زده  و تصور  او دست به توطئه   المللی  بین  
نموده  اند با استفاده از محکوم ترین وسائل تبلیغاتی 
و  کابینه  تغییر  با  سازشکار  عناصر  طریق  از  و 
ظاهرسازی  های دیگر می توانند جنبش مردم میهن 
یک  عنوان  به  من  ابتدا  سازند...  منحرف  را  ما 
آیت  اهلل  حضرت  حضور  به  ایرانی  یک  و  مسلمان 
زیرنظر  ایران  تمام حرکات مردم  امروز  خمینی که 
ایشان قرار دارد رسیدم و گفتم همانطور که هر فرد 
می گیرد  شهادت  به  را  خدا  چندبار  روزی  مسلمان 
با هیچ سیاست  به شهادت می گیرم که  را  من خدا 
خارجی بطور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط ندارم و 
در هیچ جمعیت سری یا غیرسری ارتباط ندارم و با 
نکردم...  و مذاکره  یا دربار گفتگو  و  مقامات دولتی 
ایشان صحبت هایی کردند و قرار شد جلسات دیگری 
حضورشان صحبت شود چون بعضی از عناصر آنجا 
نبودند بعدا راجع به نظریات سیاسی و خصوصی ما 
با حضرت آیت اهلل مذاکراتی شد، اشخاصی آمدند و 
خودم  خط  به  را  ماده  سه  طرح  این  من  رفتند، 
نوشتم و خدمت شان فرستادم ایشان به خط خودشان 
واژه »استقالل« را به آن اضافه کردند آنوقت امضاء 
گفتم  و  خدمت شان  فرستادم  آنروز  فردای  و  کردم 
یا  بماند  شما  خدمت  سند  بعنوان  نوشته  این 
دستورالعمل ما باشد؟ گفتند: این سه ماده را اعالم 
تلفن  من  به  امنیت  سازمان  رئیس  یکروز  کنید... 
تا  باشید  آماده  بعدازظهر   6/5 ساعت  گفت  و  کرد 
آقای  بخصوص  دوستان  با  ببرم...  جایی  به  را  شما 
اگر  که  گرفتیم  تصمیم  و  کردیم  صحبت  فروهر 
یا مقام دیگری  خواستند من را پیش نخست  وزیر 
شاه  پیش  خواستند  اگر  ولی  کنم  استنکاف  ببرند 
از  غیر  رفتیم  وقتی  بزنم،  را  و حرفهایم  بروم  ببرند 
شاه و من کس دیگری نبود و خدمت شان گفتم ملت 
ایران در حال حاضر در حال انقالب است، در تاریخ 
مملکت ایران چنین انقالبی بی نظیر است، وضع را 
تشریح کردم و گفتم برای وضع انقالبی باید راه حل 
بدون جلب  راه عملی هم  پیدا کرد و هیچ  انقالبی 
نظر آیت اهلل خمینی و بهتر بگویم بدون ارائه چراغ 
سبز آیت  اهلل پیشرفتی نمی کند بنابراین تلویحا – و 
شد  که  وزیری(  )نخست  پیشنهادی   – صریحا  نه 
این  تا  ماده  ای   3 ی  اعالمیه    2 طبق  بر  و  کردم 
ترکیب حکومتی  با هچ  دارد  ادامه  غیرقانونی  وضع 
موقت  یک حکومت  پیشنهاد  ایشان  نیستم،  موافق 
و  اوضاع  چون  بیندازند  بجریان  را  کارها  تا  کردند 
نمی مناسب  راه  حلی  چنین  با  را  مملکت  احوال 
باره  در  سنجابی  )دکتر  نکردم...  قبول  دانستم 
تشکیل یک حکومت جدید و موفق در ایران گفت(: 
و  خمینی  اهلل  آیت   حضرت  رضایت  جلب  بدون 
روحانیون قابل تشکیل نیست و نمی تواند به نتیجه 
خیابان  در  نارنجک  پرتاب  و  تیراندازی  برسد. 
روزنامه  به  تلفنی  دیروز  ظهر  مقارن  آیزنهاور: 
از  گروه  دو  میان  که  شد  داده  اطالع  )اطالعات( 
و  درگیری  بهبودی   – آیزنهاور  خیابان  در  سربازان 
و  آتش  در  دیروز غرق  تبریز  است.  تیراندازی شده 
را  خودرو  رانندگان  تظاهرکنندگان  بود،  خشونت 

تشویق به روشن کردن چراغ ها و نصب عکس آیات 
عظام به روی شیشه خودروها می کردند و در حوادث 
دیروز تبریز سینماهای دریای نور، دیانا، ایران، آریا 
تنها سه سینمای  و  و شهرفرنگ طعمه حریق شد 
ماند،  مانده  سالم  دیاموند  و  متروپل  فرهنگیان، 
کارخانه  ی آبجوسازی ستاره بانک ایران و انگلیس 
بانک و ساختمان دولتی طعمه حریق شد.  و ده ها 
بابل 4 کشته و تعدادی زخمی شدند.  در شاهی و 
در ماکو عده  ی زیادی از بخشهای »کل دشت« و 
»شاه آباد« به این شهر آمدند و پس از پیوستن به 
تظاهرات به سوی کلیسای کندی رفتند. در یزد 6 
نفر شهید شدند. کشته  شدگان تهران: 8 نفر کشته 
و 24 نفر مجروح شدند. در تظاهرات یک روستای 
اردبیل 6 نفر شهید شدند. در تظاهرات قم یک نفر 
تمام  در  )تقریبا  شدند.  مجروح  عده  ای  و  کشته 
اعتراضات  و  تظاهرات  ایران  روستاهای  و  شهرها 
ادامه داشت و به خاطر حجم  زیاد گزارش ها فقط به 
و  شدگان  کشته  تعداد  و  روستا  یا  شهر  اسم  ذکر 
مجروحان بسنده خواهد شد. سامان نو(: عجب شیر 
4  نفر کشته شدند، در هشترود اهالی 58 روستا و 
یک بخش حومه این شهرستان در تظاهرات شرکت 
رانندگی  سانحه  اثر  در  نفر   2 خاتمه  در  و  کردند 
نفر کشته و 20  اباد غرب 5  کشته شدند، در شاه 
نفر مجروح شدند، شهر ری 16 کشته و مجروح به 
تیراندازی  یزد  آرام  تظاهرات  به سوی  گذاشت،  جا 
شد و یک نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند، 
در رودسر 1 نفر کشته شد، در اران 1 نفر کشته و 
30 نفر زخمی شدند، در دو ماه گذشته 12 نفر در 
کاشان کشته و 170 نفر مجروح شده  اند، 80 هزار 
از روستاهای اطراف در تظاهرات  نفر در رفسنجان 
شرکت کردند، در گرگان )3 نفر مجروح داشت(، در 
کرمان،  تظاهرات  در  کرمانشاه،  بهبهان،  بجنورد، 
صفوف کارگران و کارکنان اعتصابی مس سرچشمه 
شاهرود،  می شد،  مشاهد  کرمان  منطقه  ای  برق  و 
کازرون،  اردبیل،  داشت(،  مجروح  نفر   6( آباد  خرم 
در  نفر  هزار   80 بابلسر،  دلیجان،  دزفول،.چالوس، 
ایالم،  بیرجند،  خمین،  در  نفر  هزار   40 بروجرد، 
قزوین، اردکان، نطنز، بندر بوشهر، 90 هزار نفر در 
 3 ساری  تظاهرات  در  سلیمان،  مسجد  آباد،  نجف 
اهواز:  در  راه پیمایی  بزرگترین  شدند،  کشته  نفر 



جمعیت به چندصدهزار می رسید و کارخانه مشروب 
اراک،  شاهی،  جویبار  شد،  کشیده  آتش  به  سازی 
حیدریه،  تربت  در  زن  هزاران  تظاهرات  شمیران، 
راپیمایی 600 هزارنفری در مشهد، گرگان، جهرم، 
شهسوار، بابل، قصرشیرین، بندرعباس )3 نفر کشته 
داد(، زنجان، چالوس، خرمشهر )13 نفر کشته داد 
نام  به  ای  ساله    14 دختر  شدگان  کشته  از  یکی 
کشته  نفر   2( لنگرود  بود(،  دانش  فرزان  فریبا 
فیروزآباد،  کوار،  جهرم،  فسا،  الر،  اردبیل،  داشت(، 
بجنورد، شیراز و... بیانیه  های جمعیت ها و گروه های 
جمعیت  طالقانی(  اهلل  آیت   حضور  )در  ملی: 
می صهیونیسم  گفتند  ایران  یهودی  روشنفکران 
خواهد در ایران تفرقه  افکنی کند. پیام انجمن دفاع 
از آزادی مطبوعات به روزنامه  نگاران آزاد. قطعنامه 
ملی  حاکمیت  استقرار  تا  شفا:  بیمارستان  کارکنان 
از  دفاع  ایرانی  جمعیت  نشست.  نخواهیم  پای  از 
آزادی و حقوق بشر: یورشهای ویرانگر چنگیز مغول 
داروسازان.  و  دندانپزشکان  پزشکان،  بیانیه  آتیال.  و 
تهران.  اورژانس  بیانیه  حقوقدانان.  جمعیت  بیانیه 
بیانیه شورای مرکزی هماهنگی سازمانهای دولتی و 
هاشم  کنید؛  آزاد  را  سیاسی  زندانیان  ایران:  ملی 
مجتبی  کار،  وزارت  از  رستمی  منصور  و  سلطانی 
رسولی و بهروز خاکی و حسینعلی بابایی از وزارت 
کشاورزی، مرتضی رفیعا کارمند مرکز اسناد فرهنگ 
لوله  خط  در  نفت  هستند.  زندانیان  جمله  از  آسیا 
نفتی  منابع  »رویتر«:  افتاد.  جریان  به  سراسری 
لندن: بحران نفت داخلی ایران تا یک شنبه رفع می
شود. ارزهای خارجی کمیاب است. حکومت نظامی 
محاکمه  دفتری:  متین  دکتر  شد.  لغو  شیراز  در 
محاکم  صالحیت  در  »ساواک«  شکنجه  گران 
فاطمی.  دکتر  شهادت  سالروز  است.  دادگستری 
شاملو و ساعدی که اینک هفته  نامه »ایرانشهر« را 
در لندن منتشر می کنند پیروزی مطبوعات را تبریک 
به  چاپ  صنعت  کارگران  اتحادیه  پیام  گفتند. 
خبرنگاران  و  نویسندگان  سندیکای  نگاران  روزنامه  
مطبوعات. از سوی کارکنان شرکت مخابرات برنامه 
ساعت  یک  شب  هر  شهرستانها  در  تلویزیون   های 
قطع می شود: کارکنان شرکت مخابرات که در صف 
پیشگامان سازمانهای اعتصابی ایران قرار دارند... در 
حراست از سنگرهای مردمی به حرکت انقالبی خود 
بُعد تازه ای داده و برای کوبیدن مشت محکمی به 
امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  یاوه  پردازان  دهان 
به  شب  هر   1357/10/18 دوشنبه  روز  از  جهانی 
مدت یکساعت )از ساعت 20 الی 21( اقدام به قطع 
نظامی  تلویزیون  مزورانه  و  تبلیغاتی  های  برنامه  
به  مخابراتی  سیستمهای  طریق  از  که  ایران 
استعفای  کرد.  خواهیم  می گردد  ارسال  شهرستانها 
بازار همچنان تعطیل  مدیر عامل شرکت مخابرات. 
است. بیانیه مشترک جمعیت ها و سازمانهای ملی: از 
به  استبداد دست  انتقام فردی پرهیز کنید، عوامل 
روزنامه  اند.  زده   سازی  لیست   و  شایعه  سازی 
االخبار: رویدادهای ایران در مصر و لبنان تکرار می

امام خمینی پشتیبانی همه مسلمانان جهان  شود. 
عرفات:  یاسر  خواستند.  ایران  ملت  انقالب  از  را 
گزارش  هاست.  فلسطینی   پشتیبان  ایران  انقالب 
پیرامون  طالقانی  آیت  اهلل  حضرت  اعزامی  هیئت 
تلفات و خسارات حادثه نجف  آباد: مردم نجف  آباد 

26 تن شهید و 42 نفر زخمی داده اند.

چهارشنبه 20 دی
یونایتدپرس یک دیپلمات آمریکایی با امام خمینی 
مالقات کرد: ریچارد کتام کارشناس مسائل ایران که 
پس از مالقات با حضرت امام خمینی هفته پیش از 
ایران دیدن کرده است می گوید چنین وانمود شده 
را  ادیان  سایر  خمینی  اهلل  آیت  حضرت  که  است 
است،  این  قضیه درست عکس  اما  نمی کنند  تحمل 
اجتماعی  نظر  از  اسالم  که  است  برآن  ایشان  نظر 
باید فعال باشد و مردم باید آزادی داشته باشند تا 
شخصیت خود را شکوفا سازند، به گفته کاتم که در 
دهه 1950 از دیپلماتهای آمریکا در ایران بود حضرت 
آیت  اهلل خمینی به اصول اخالقی می اندیشند و یک 
به جزئیات سیاست عالقه و  نیستند  استراتژیست 
روزمره سیاست  امور  نیستند در  مایل  و  ندارند  ای 
اجتماعی  عدالت  به  خمینی  امام  نمایند،  مداخله 
به  نفت  فروش  ادامه  به  نیز  و  دارند  فراوان  تاکید 
آمریکا موافقند اما با تخصیص یک سوم درآمد نفت 
به خرید اسلحه مخالفت می کنند، حضرت آیت  اهلل 
خمینی از شورویها بخاطر حمایتی که از شاه کرده
اند و رفتاری که با مسلمانان شوروی دارند چندان 
راضی نیستند، به عقیده کتام دولت آمریکا باید از 
مصالحه  ای پشتیبانی کند که پیروان امام خمینی با 
رهبران جبهه ملی برای کسب قدرت بعمل می آورند. 
را مضطرب  آمریکا  ایران،  دفاع  وزیر  تعیین  مشکل 
کرده است. بختیار: من استعفای شاه را نخواسته  ام. 
امام خمینی: با کودتا مقابله خواهیم کرد، من هیچ 
دولتی را نخواهم پذیرفت، بعد از پیروزی یک مجمع 
به امور مملکت رسیدگی خواهد کرد، اگر الزم باشد 
برای دولت اسالمی رفراندم انجام خواهد گرفت، اگر 
آمریکا با مستشاران خود در امور داخلی ما دخالت 
خمینی  امام  انسانی  پیام  می گذاریم.  احترام  نکند 
ساواکی  بنام  اشخاص  غارت  و  قتل  ایران:  ملت  به 
توطئه علیه نهضت است، مجازات اشخاص خیانتکار 
نه  است  صالحه  محاکم  با  اثبات  از  بعد  مجرم  و 
اشخاص متعارف. تغییرات عمده در سیاست آمریکا 
در قبال ایران، موافقت آمریکا با خروج شاه: بررسی 
هیئت کار آمریکا؛ یک دولت جدید در صورت نبودن 
شاه شانس زیادتری برای حفظ استقالل کشور دارد، 
واکنش  بردن  پی   آمریکایی  ژنرال  ماموریت  هدف 
مصاحبه  است. خسروداد  شاه  خروج  از  پس  ارتش 
با فیگارو را تکذیب کرد. سنجابی: درصورتیکه ملت 
پیشنهاد کند و مورد تایید حضرت آیت  اهلل خمینی 
دهم.  تشکیل  را  موقت  حاضرم حکومت  گیرد  قرار 
بختیار:  سلطنت.  شورای  بجای  کشور  اداره  شورای 
من  گرفتم،  را  رجال  از  کثیری  گروه  جلوی خروج 
ابالغها  بگریزند.  مملکت  از  فساد  عامالن  نمی گذارم 
و اطالعیه  های هیات اعزامی امام خمینی به صنایع 
صنعت  اعتصابی  کارکنان   2 شماره  اعالمیه  نفت. 
نفت جنوب؛ اکنون که کارکنان صنعت نفت جنوب 
نمایندگان از بین خود انتخاب نموده تا امور مربوط 
به اعتصاب و همچنین تامین مصرف داخلی را به امر 
امام خمینی  پیگیری نمایند ضمن اعالم این واقعیت 
ملت  مردمی  جنبش  از  انعکاسی  انان  اعتصاب  که 
گروه خاصی  هیچ  به  وابستگی  و  است  ایران  مبارز 
هم  اکنون  از  که  می رساند  همگان  اطالع  به  ندارد 
کلیه اطالعات و آمار و اخبار اعتصاب طی اعالمیه 
صنعت  اعتصابی  کارکنان  نمایندگان  هیات   های 

نفت و هیات اعزامی امام خمینی منتشر خواهد شد. 
اعتصاب »هما« ادامه خواهد یافت. کارخانه ذوب اهن 
در خطر تعطیل کامل. اعتصاب در رادیو و تلویزیون 
مواد  ماجرای حمل  و  راه  آهن  اعتصاب  دارد.  ادامه 
از  را  کارشان  راه  آهن  اعتصابی  کارکنان  سوختی: 
تخلیه  و  قطار  با  نفت  حمل  اجازه  و  نمی گیرند  سر 
آن در سکوهای نظامی را نخواهند داد، نمایندگان 
کارکنان اعتصابی راه  آهن افزودند که مبارزه خود را 
تا پیروزی نهایی ادامه می دهند. دعوت عام معلمان 
اطالع عموم  به  ایران  مبارزه. گمرک  برای  پایتخت 
می رساند که در اثر تشدید اعتصاب ماموران گمرک و 
سایر موسساتی که در امر تخلیه و انبارداری کاالی 
وارداتی موثرند، وضعی پیش آمده )در مرز بازرگان 
کلیه  در  واگن   7000 جلفا  مرز  در  کامیون،   500
گمرکات جنوب کشتیهای عظیم حامل کاال و مواد 
اولیه و... در انتظار تخلیه هستند( که پی آمدهای آن 
مردم:  بوسیله  زباله  آوری  است. جمع   بسیار شدید 
طی چند روز اخیر در مناطق غربی و جنوبی تهران 
از جمله خیابانهای شهباز جنوبی و شقاقی نوجوانان 
و جوانان با کمک صاحبان کامیونها و تاکسی  بارهای 
شخصی اقدام به جمع  آوری خاکروبه و تمیزکردن 
منطقه  در  نیز  کارمندان  و  پزشکان  کردند،  جوی ها 
بازار، دامپزشکی و آیزنهاور اقدام به نظافت و جمع  
آوری زباله کردند. کارکنان اعتصابی سازمان انرژی 
اتمی: نیروگاه های اتمی به ملت ایران تحمیل شده  
روزنامه از  تهران  دانشگاه  دانشجویان  اند. حمایت 
نگاران اعتصابی. پایان اعتصاب کارکنان خبرگزاری 
و  سینما  دوبلورهای  نمایندگان  از  نفر   3 پارس. 
رادیو  کارکنان  اعتصاب  از  حمایت  در  تلویزیون: 
فیلمهای  و  سریال ها  دوبله  از  تاکنون  تلویزیون  و 
کارکنان  اعتصاب  ایم.  کرده   خودداری  تلویزیونی 
آیت اهلل  حضرت  ایران:  شیر  صنایع  سهامی  شرکت 
نماینده  اعزام  با  اعتصاب  از  اطالع  از  پس  طالقانی 
بشرح  را  نظرشان  پاستوریزه  شیر  کارخانه  به  خود 
اهلل  آیت   دستور حضرت  فرمودند؛ طبق  اعالم  ذیل 
مهمترین  از  شیر  که  غذایی  مواد  خمینی  العظمی 
تضیقی مستثنی می و هرگونه  اعتصاب  از  آنست 

بلکه هرچه  بردارند  اعتصاب  از  تنها دست  نه  باشد 
بیشتر برتالش خود در تامین احتیاجات مواد لبنی 
بیافزایند 16 دی ماه. خانواده  های مجاهدین خلق 
در روزنامه اطالعات. دانشگاه تهران شنبه باز می شود. 
وزارت خارجه از عامالن اطالعاتی تصفیه خواهد شد. 
اعالم همبستگی عشایر چهارلنگ بختیاری. کنترل 
جمعه  امام  می شود.  سپرده  جوانان  به  کرمانشاه 
اصفهان استعفا کرد. روزهای بحرانی در نهاوند. موج 
از  گزارشی  شهرستانها:  در  راه پیمایی  و  تظاهرات 
)به خاطر حجم  اخیر شهرستانها  روز  حوادث چند 
میلیونها  شرکت  و  اعتراضها  و  اعتصابها  اخبار  زیاد 
نفر از مردم در تقریبا کلیه شهرها و روستاهای ایران 
تنها به ذکر برخی شهرها و تعداد کشته  شدگان و 
نفر   2( تبریز  نو(:   سامان  می شود.  اکتفا  مجروحان 
کشته(، هشترود )2 نفر کشته(، روستای خراسانک 
)2 نفر کشته(، شاهی ) 2 نفر کشته(، اراک، بوشهر، 
و  کشته  نفر   5( بیرجند  همدان،  همایونشهر،  بانه، 
تعدادی زخمی(، شاهی )3 نفر کشته(، ایالم، خوانسار 
)4 نفر کشته(، مهران غرب، شاهرود )3 نفر کشته و 
تعدادی زخمی(، بسطام )2 نفر کشته(، کرمان، بم، 
مجروح(،  و  کشته  نفر   28( ورامین  قرچک  جهرم، 



کارخانه قند ورامین )3 نفر کشته(، اصفهان، شهریار، 
سنندج، اردکان یزد، کازرون، کاشمر )18 نفر کشته 
و مجروح(، بندرعباس )1 نفر کشته(، ساوه، بوشهر، 
مشهد، اردبیل، اهواز، سوسنگرد و بهبهان )عده ای 
کشته و زخمی شدند(، آبادان، آباده، فسا، استهبان 
و روستاهای اطراف، رشت، نوشهر، دزفول )28 نفر 
نفر   3( شیراز  شدند(،  مجروح  نفر   780 و  کشته 
بزرگ  راهپیمایی  در  یهودیان  و...  شدند(  کشته 
نثار  گل  دسته  هزاران  کردند:  شرکت  شیراز  مردم 
راه پیمایی  شد.  شیراز  یهودی  اقلیت های  و  سربازان 
300 هزار نفره در کرج. دانشگاهیان: دانشگاه شیراز 
برای شاه  امیدی  آمریکا:  تایم  می کنیم. مجله  باز  را 
آمریکا در  نمانده. رویتر: سولیوان سفیر  باقی  ایران 
تهران طرفدار روش خشونت  آمیز است. وضع ایران 
موازنه قدرت در جهان را بهم می زند: آسوشیتدپرس 
 گوادلوپ؛ امروز فاش شد در کنفرانس سران چهار 
راه های  آلمان  و  فرانسه  انگلستان،  آمریکا،  کشور 
فارس  خلیج  به  شوروی  فزاینده  نفوذ  از  جلوگیری 
بررسی شد... ایران بدون شاه ناآرام و بی ثابت خواهد 
بود. بازار سیاه نفت و بنزین: مینی  بوسها جایگزین 
اتوبوسهای شرکت واحد شده  اند. سندیکای مشترک 
سوخت  تامین  برای  کرد:  اعالم  ایران  نفت  صنعت 
اداری  کارکنان  سندیکای  بیانیه  آماده  ایم.  داخلی 
شکوهمند  اعتصاب  درباره  جمعی  ارتباط  وسایل  و 
قول کمیسیون حقوق )از  رادیو مسکو  مطبوعات. 
دانان در ژنو می گوید در ایران( در یکسال 65 هزار 
نفر زخمی و کشته شدند. هزاران فرهنگی در بهشت  
سپهبد  تیمسار  کردند.  سخنرانی  و  اجتماع  زهرا 
زمینی.  نیروی  جدید  فرمانده  بدره  ای  غالمعلی 
و حقوق  آزادی  از  دفاع  نمایندگان جمعیت  بازدید 
از خرابی های قزوین. پشتیبانی طبقات مختلف  بشر 
مردم از مبارزه مطبوعاتها. پست آمریکا دریافت نامه 
برف چهره  کرد.  متوقف  را  ایران  مقصد  به  بسته  و 

پایتخت را دگرگون کرد.

پنجشنبه 21 دی
تولید پاالیشگاه های 3 شهر به بازار عرضه شد: وضع 
بنزین 7 تا 10 روز دیگر عادی می شود. قطع شبانه 
ادامه  تلویزیون  رادیو  نظامی  اشغال  پایان  تا  برق 
تا 3 ساعت خاموش می شود:  خواهد داشت. برق 2 
قطع برق در دو روز اخیر ارتباطی به اعتصاب کارکنان 

برف  ریزش  از  ناشی  زیان های  معلول  و  نداشته  برق 
می رسد  پایان  به  تحصن  شنبه  است.  بوده  سنگین 
و در دانشگاه باز می شود: مردم به مراسم بازگشایی 
دانشگاه دعوت شدند. اعزام ناوهای جنگی جدید و 
جت های اف 15 آمریکا برای مقابله با اوضاع ایران: 
آمریکا از سیاست قدرت نمائی دست برنمی دارد. پشت 
در  آمریکا  محرمانه  اقدامات  است:  خبر  چه  پرده 
پاریس و تهران؛ یک کودتای بظاهر ملی در صورت 
شکست بختیار؟ لوموند: برای اولین بار آمریکا لزوم 
را مورد توجه قرار  امام خمینی  با  تماس و مذاکره 
داده است و به گفته بعضی از آگاهان شخص »دین 
براون« بهمراه چند تن دیگر مامور این کار بوده  اند. 
انگلیس هم با خروج شاه موافقت کرد. برنامه بختیار 
برای رفع بحران کشور: انحالل ساواک، وزارت علوم 
و محدودیت سازمان برنامه، محاکمه سریع غارتگران 
و خالفکاران ساواک، ایجاد امنیت اجتماعی قانونی، 
زندانیان  به  غرامت  وپرداخت  حیثیت  اعاده  آزادی 
آزاد،  انتخابات  انجام  شهدا،  خانواده  و  سیاسی 
و  دولت  همکاری  نظامی،  حکومت  تدریجی  لغو 
روحانیت، پایان دادن به اعتصابات و ترمیم خرابیها 
اقتصاد، همبستگی  انداختن چرخ های  به گردش  و 
اخراج  اسرائیل،  به  نفت  قطع  و  فلسطین  ملت  با 
کارمندان خارجی زائد، اعالم رسمی کشته  شدگان 
سیاسی بعنوان شهید. امام خمینی: خروج شاه بدون 
کناره  گیری وضع را تغییر نمی دهد. »ارتشبد جم« 
آزادی  دستور  شد.  جنگ  وزیر  شفقت  نکرد  قبول 
لپی؛  اشتباه  خرسندی:  هادی  شد.  صادر  به  آذین 
بختیار نخست آقای شاپور  ایران  رادیو  به گزارش 

روزنامه  با خبرنگار  ایران در مصاحبه  وزیر محبوب 
ماه  دو  فساد  با  مبارزه  برای  انگلستان  تایمزمالی 
آقای  که  نیست  معلوم  هنوز  است،  خواسته  مهلت 
نخست  وزیر این دو ماه مهلت را از شخص خبرنگار 
تقاضا کرده است یا منظورش سردبیر روزنامه تایمز 
مالی بوده، بهرحال این اولین باریست که یک نخست
از یک خبرنگار خارجی  این صراحت  به  وزیر ملی! 
ناظران سیاسی می گویند که  مهلت خواسته است... 
دستپاچگی  نشانه  ایران  نخست  وزیر  اخیر  ژست 
دعا  موقتا سوراخ  که  می رود  احتمال  و  است  ایشان 
اینجور نخست را گم کرده باشند زیرا که معموال 
مهلت  تقاضای  آمریکایی  خبرنگاران  از  باید  وزیرها 
کنند نه از خبرنگار تایمز مالی لندن. محمد نصیری 

و ناصر حجازی: ما ساواکی نیستیم. توضیح فرماندار 
اتوموبیل های ارتش و شهربانی.  نظامی درباره بنزین 
دانشگاه ملی از شنبه شروع به کار می کند. دانشگاه 
علم و صنعت شورای آموزشی را تحریم کرد. حمایت 
آشوریان پیشرو  از انقالب مردم ایران. یک دانشجوی 
اردکانی در آمریکا کشته شد. در شاهپور آذربایجان 
را  شهر  نظم  حفظ  عمال  جوانان  پیش  روز   10 از 
به عهده گرفته  اند و تاکنون کوچکترین حادثه  ای 
زدوخورد  و  راه پیمایی  تظاهرات،  است.  نداده  روی 
در شهرستانها: در کالیکش )گنبدکاووس( 8 نفر به 
ضرب گلوله ماموران کشته و 28 نفر مجروح شدند. 
در فریدونکنار در تظاهرات دوماه اخیر 6 نفر کشته و 
10 نفر مجروح شدند. در فردوس 1 نفر کشته و 26 
نفر مجروح شدند. در شهرهای یزد )2 نفر کشته(، 
 1( فیروزآباد، شیراز  مجروح شدند(،  نفر   5( آبادان 
نفر کشته شد(، اصفهان، قصرشیرین، مهاباد، ساری، 
بم، بجنورد، میناب )13 نفر مجروح شدند(، شوشتر 
)6 نفر کشته شدند(، کرمان، شهرضا، نیشابور، قم )1 
نفر کشته شد(، مشهد، ایالم، بروجرد و... کارمندان، 
به  وابسته  الکترونیک  صنایع  کارگران  و  مهندسان 
وزارت جنگ در شیراز راه پیمایی کردند. در اجتماع 
کارکنان اعتصابی وزارت دارائی اعالم شد: اعتصاب 
کارکنان نفت و مطبوعات دوپایه اساسی استبداد را 
متزلزل کرد. دو هزار کارگر و تکنیسین شرکت ذغال 
البرز شرقی وابسته به ذوب آهن شاهرود دیروز در 
پی انتشار اعالمیه حضرت آیت  اهلل العظمی خمینی 
اعتصابی  کارکنان  قطعنامه  کشیدند.  کار  از  دست 
بانک رفاه کارگران: رئیس سابق مستعفی و رئیس 
الحق غیرقانونی است. فرودگاه مهرآباد بر روی کلیه 
استانداری  کارکنان  کلیه  است.  شده  بسته  پروازها 
طرف  از  هم  اکنون  نمودند.  اعتصاب  اعالم  ایالم 
روحانیون دادگاه اسالمی در ایالم تشکیل شده که 
در آن به شکایات مردم رسیدگی می شود، روز پیش 
داشتند  را  شهر  نظم  در  اخالل  قصد  که  تن  چند 
دادگاه  این  تحویل  و  دستگیر  ایالم  جوانان  توسط 
سر  به  اعتصاب  در  ایالم  قضات  اکنون  هم  شدند، 
می برند وشبها جوانان در هوای سرد از اموال مردم 
پاسداری می کنند. انفجار بمب در آمل. اسامی عده

ای از شهدای وقایع خونین قزوین. شورای موسس 
اتحادیه کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران: 
مترقی  و  مردمی  انقالبی،  ایران،  تصویر  و  صدا 
افست.  چاپخانه  کارگران  سندیکای  پیام  نیست. 
را  اطالعات  وزیر  و  دولت  اطالعات  وزارت  کارکنان 
قانونی نمی دانند. میزان ذخائر فرآورده  های نفتی در 
داخل  مصرفی  گاز  تأمین  دستور  فاش شد.  جنوب 
کشور داده شد. تعقیب شکنجه  گران در صالحیت  
نامه طی  هاشمی  مهدی  سید  است.  دادگستری 
االسالم  حجت   قتل  کرد:  اعالم  خمینی(  )به  ای 
شمس  آبادی توطئه علیه مجاهدین بود. میلیاردها 
ریال اموال شاه به موقوفه بنیاد پهلوی واگذار شد. 
نیویورک تایمز: ثروت شاه ایران بیش از یک میلیارد 
دالر است. انفجار بمب در دژبان دریای بندرعباس. 
به علت کمبود دارو: از نوشتن نسخه  های چندماهه 
مستقل  کانون  اعضای  اجتماع  در  کنید.  خودداری 
معلمان پایتخت: از صمد بهرنگی و سایر آموزگاران 
تبریز  در  آمریکا  کنسولگری  شد.  تجلیل  شهید 
گرانفروشان  به  روحانی  مراجع  هشدار  شد.  تعطیل 
مواد غذایی. رفتن شاه عملی انجام شده است. دکتر 



سنجابی در محل تحصن استادان عضو سازمان ملی 
ایران گفت: تحصن دانشگاهیان یادآور  دانشگاهیان 
آذین  به   آزادی  دستور  است.  مصدق  دکتر  تحصن 
صادر شد. نشریه دانشجویان مقیم خارج منتشر شد: 
اغلب  )که  مبارز مقیم خارج  دانشجویان  از  گروهی 
بدنبال  اند( که  بوده   عضو کنفدراسیون دانشجویان 
انتشار  با  اند  بازگشته   ایران  تحوالت اخیر کشور به 
یک نشریه بنام »عدالت« فعالیت انتشاراتی خود را 
آغاز کردند... )نشریه عدالت( ضمن رد کردن چنین 
بر  معتقدیم   – بختیار  دولت    »غیرنظامی«  دولت 
راه حلی سیاسی صحیح  آن  موجود  واقعیات  طبق 
است که: 1 قادر به جوابگوئی خواسته  های بحق 
و  ملی  نیروهای  وحدت  به   2 باشد  ملی  نهضت 
آزادیخواه خدمت کند 3 مورد پشتیبانی روحانیت 
دیگر  و  اعتصاب  های  کمیته   ملی،  جبهه  مترقی، 
گیرد.  قرار  نهضت  قاطبه  و   ملی  نیروهای سیاسی 
سازمان چریکهای فدائی خلق دیروز مسئولیت سه 
حمله مسلحانه را بعهده گرفت. با توجه به ناآرامی
ایران معاون وزارت خارجه آمریکا وارد ترکیه  های 
شد. شورای مرکزی هماهنگی سازمانهای دولتی و 
ملی ایران: سازش با امپریالیسم و استبداد وابسته به 
آن مردود است. مبادله و معامله ارزی با اسرائیل و 
در  پیکان  اجزاء  تولید  تحریم شد.  آفریقای جنوبی 
انگلیس متوقف شد. لندن و واشنگتن درباره خروج 
شاه از کشور هم عقیده  اند. 4 معاون سازمان رادیو 
تلویزیون استعفا کردند. ریال در مقابل دالر 9 درصد 

کاهش یافت. 

شنبه 23 دی
ایران دوا  را در  آمریکا: کودتا دردی  وزارت خارجه 
نمی کند. تاس خبرگزاری شوروی اعالم کرد: آمریکا 
وزیر  ضمنی  اشاره  است.  ایران  در  کودتا  صدد  در 
ایران:  در  نیروی شوروی  مداخله  به  آمریکا  خارجه 
ایران.  در  خود  ِسری  نظامی  وسائل  نگران  آمریکا 
گزارشهای مربوط به احتمال کودتا به وزارت خارجه 
برای  ایران  و  آمریکا  میان  پل هوائی  آمریکا رسید. 
ارتش خواست  از  آمریکا  نظامی:  تجهیزات  رساندن 
هواپیمایی  کارکنان  کند. هشدار  بختیار حمایت  از 
کشوری ایران: پرواز در قلمرو هوائی ایران خطرناک 
پرده سیاست چه خبر است: هفته  است. در پشت 
سرنوشت  ساز. اجتماع صدهاهزار نفری در دانشگاه 
و  تهران  دانشگاه  در  امروز  که  جمعیتی  تهران: 
راه پیمایی  از  بود پس  آمده  گِرد  اطراف  خیابانهای 
تاسوعا و عاشورا بی نظیر بود، عالوه بر محوطه دانشگاه 
اطراف  از خیابانهای  تا چشم کار می کرد کیلومترها 
از جمعیت موج می زد. رهبران مذهبی و ملی امروز 
امروز  تهران  دانشگاه  کردند.  سخنرانی  دانشگاه  در 
شهدا  عکس  نمایشگاه  و  شعارها  پالکاردها،  از  پر 
سنگر  این  دانشگاه  دانشگاه:  امروز  شعارهای  بود. 
آزادی را پاسداری کنیم، درود بر شهدای راه آزادی، 
نابود سلطه مزدوران امپریالیسم بر خلق مستعضف 
ایران، ما به حکومت اسالمی و رژیم اسالمی »بله« 
می گوئیم ولی به امپریالیسم و کمونیسم »نه« می
سازمان  بود(،  انگلیسی  زبان  به  شعار  )این  گوئیم 
مجاهدین خلق ایران پیشتاز جنبش مسلحانه، درود 
به دانشجو فریاد خروشان جنبشهای مردمی، آزادی 
بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی خواست خلق 
مسلمان ایران، همه با هم دانشگاهی آزاد و مستقل 

بسازیم پایدار باد همبستگی دانشجویان با استادان و 
کارکنان دانشگاه، جمهوری اسالمی دست آورد خون 
شهدای ما خواهد بود، آنها که رفتند کاری حسینی 
کردند و آنها که مانده  اند باید کاری زینبی کنند و 
بر مجاهدان نستوه طالقاتی  اند، درود  گرنه یزیدی  
و منتظری و درود بر خمینی رهبر مردم ایران. امام 
خمینی: شورای انقالب اسالمی تشکیل شد؛ اولین 
وظایف شورا تأسیس دولت انتقالی، تشکیل مجلس 
محترم  ارتش  است،  انتخابات  انجام  و  موسسان 
تبعیت کند،  برای کودتا  نفر  از خواست چند  نباید 
حساب چند نفر از حساب ارتش شریف جدا  است، 
درجه  داران  و  افسران  به  است  موظف  ایران  ملت 
احترام بگذارد، مردم شریف ایران باید به اعتصابات و 
تظاهرات ادامه دهند و در صورتیکه چماق  بدستان 
خود  از  می توانند  کردند  حمله  آنها  به  مفسدین  یا 
دفاع کنند اگر چه منتهی به قتل آنها شود. دولت 
در  وزیر  نخست   بختیار  معرفی شد.  سنا  به  بختیار 
به  را  و  زورگویی مردم  اختناق  مجلس سنا گفت: 
عصیان کشاند؛ میراث حکومت من خزانه  ی خالی، 
ورشکستگی بخش خصوصی، اعتصاب عمومی، خشم 
اسرائیل،  است.  اجانب  دسیسه  و  دانشجو  و  استاد 
نیم  به  خام  نفت  تولید  میزان  نفت.  دنبال  دربدر 
میلیون بشکه در روز رسید. معرفی اعضای شورای 
از  قبل  شاه  نمی کنم  تصور  وزیر:  نخست   سلطنت؛ 
رأی اعتماد مجلسین از کشور خارج شود. اقامتگاه 
شاه در آمریکا. ناصر قشقایی وارد ایران شد. اردشیر 
زاهدی از ایران خارج شد. در اجتماع ده هاهزار نفری 
روحانیت  شد:  اعالم  زهرا  بهشت  در  پنجشنبه  روز 
در  مردم  نیست.  به مصالحه  مبارز حاضر  و  مجاهد 
دست  روی  را  آزادشده  زندانیان  قصر  زندان  مقابل 
بلند کرده و فریاد زدند: زندانی سیاسی، درود ملت 
ایران برتو باد. در حمله گروهی به ساختمان ساواک 
در شیراز: 6 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند؛ 3 
و  اطالعات  سازمان  معاون  از جمله  ماموران  از  نفر 
امنیت فارس جزو کشته  شدگان هستند، روحانیون 
کارکنان  کردند.  دعوت  آرامش  به  را  مردم  شیراز 
صنعت برق اعالم کردند: برنامه خاموشی برق فعال 
محالت  در  هنوز  نیرو  کمبود  بعلت  نمی شود،  اجرا 
خاموشی وجود دارد. چماق بدستان به لویزان حمله 
روی یک  بر  ایران.  دانشگاه صنعتی  از  پیام  کردند. 
صفحه مقوایی بیرون مقر امام در »واله دوشوروز«: 
در  ایران  انقالب  توفان  انعکاس  ندارد.  امام سخنگو 
هواپیمایی  باشگاه  خلبانان  همبستگی  اعالم  اروپا. 
 8000 شد:  شهید  خمینی  امام  نماینده  کشوری. 
از مردم کنگاور و روستاهای اطراف در مجلس  تن 
ترحیمی که به مناسبت شهادت دوشیزه طیبه زمانی 
دانشجوی سال دوم دانشگاه فردوسی )اهل کنگاور 
که در جریان حوادث 17 شهریور کشته شده بود( 
اخیر  حوادث  جریان  در  کردند...همچنین  شرکت 
کنگاور نیز دو دختر و پسر دوازده ساله به نام نیکو 
ترابی و محسن توسلی شهید شدند. گزارش مفصل 
شهرستانها:  در  زدوخورد  و  راهپیمایی  تظاهرات، 
)به خاطر حجم زیاد گزارشها تنها به اسامی برخی 
شهرها اکتفا خوهد شد. سامان نو(: زاهدان، آبادان، 
سمنان،  تبریز،  همایون شهر،  ساری،  بندرعباس، 
بابلسر،  قم،  خرمشهر،  فرخ شهر،  بندربوشهر،  تبریز، 
اهواز، نجف آباد، قزوین، بندرپهلوی، شاهرود، بوشهر، 
فیروزکوه، شاهی، کرمانشاه، اردبیل، مشهد، دزفول، 

شیراز،  کرمان،  رشت،  شهرضا،  آباده،  ایالم،  اراک، 
اسکو،  زنجان،  جیرفت،  سیرجان،  مسجدسلیمان، 
مجروحان  و  شدگان  کشته  کلیه  )آمار  و...  رضائیه 
روزنامه  گزارشهای  از  صفحه  دو  در  شده  منتشر 
 49 مجروحان  و  نفر   6 شدگان  کشته  اطالعات(: 
راهپیمائی عظیم مردم رضائیه. سالمت بعضی  نفر. 
از زندانیان سیاسی در خطر است. روزهای وحشت 
اصفهان  دانشگاه  در شهرک سعدی شیراز.  و خون 
اعتصابی گمرک:  باز می شود. کارکنان  دو روز دیگر 
ما مواد ضروری مردم را ترخیص می کنیم. پشتیبانی 
دو  ایران:  مردم  مبارزات  از  دنیا  استادان  و  معلمان 
دبیر،  )استاد،  معلمان  بین  المللی  نیرومند  اتحادیه 
آموزگار( به نام های کنفدراسیون جهانی سازمان های 
اموزشی و فدراسیون معلمان جهان همبستگی خود 
شورای  اعضای  داشتند.  اعالم  مردم  مبارزات  با  را 
شرکت  سندیکای  بیانیه  شدند.  تعیین  سلطنت 
واحد. 8 نفر در خوزستان کشته شدند. بختیار: زیر 
بار تجزیه ایران نمی روم. ساواک اعالم کرد: یک نفر از 
کارکنان ساواک اصفهان به قتل رسید. امام خمینی 
بعد از 15 سال به وطن باز می گردد. دستور به اتباع 
مسیحیان  از  امام  ایران.  از  خروج  برای  انگلیس 
وضع  سرخ  صلیب  کنند.  دعا  ایران  برای  خواستند 
زخمی های ایران را بررسی می کند. کمیته همبستگی 
قبضه  در  خارجه  وزارت  کرد:  اعالم  خارجه  وزارت 
ایران در  استعمار است.  پیشنهاد طرح کشتارهای 
»اصناف«  بولتن  شماره  نخستین  ملل.   سازمان 
منتشر شد که لبه  ی تیز اعتصابات را متوجه استبداد 
کنید. حمله مسلحانه به ایستگاه آتش  نشانی: ساعت 
به  مسلح  مرد   5 گذشته  پنجشنبه  دقیقه   11/45
طرفداری از حکومت به ایستگاه شماره 1 آتش نشانی 
واقع در میدان حسن  آباد حمله کردند. نخست وزیر: 
به  آذین امروز آزاد می شود. تظاهرات و راه پیمایی در 
تهران: روز جمعه تظاهرات پراکنده  ای در مرکز شهر 
انجام گرفت، تظاهرکنندگان در گروه های چندصد 
نفری از ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر در خیابانهای 
مولوی،  ری،  گرگان،  شهباز،  غیاثی،  آهنگ،  عارف، 
قصرالدشت، آریانا، فرح آباد، اتابک، خاوران، شاهرضا 

و فرصت به تظاهرات پرداختند.

یکشنبه 24 دی 
شاه با کودتا مخالفت کرد. امام خمینی: بر حکومت 
در  کسانی  چه  داشت.  خواهم  عالیه  نظارت  آینده 
شورای انقالب ملی اسالمی هستند: اسامی 5 نفری 
یافت؛  انتشار  پاریس  مطبوعات  در  صبح  امروز  که 
بنی  صدر، یزدی، قطب  زاد، بازرگان و قره  نی )این 
آمده  فرانسوی  مطبوعات  در  شایعه  حد  در  اسامی 
و روزنامه اطالعات هیچ گونه مسئولیتی در صحت 
مهلت  هفته  دو  بختیار  ندارد(.  اسامی  این  سقم  و 
معلوم  بازگشت  اما  می رود  شاه  گفت:  و  خواست 
به  گروهی  می خواهند  شاه  رفتن  محض  به  نیست. 
دولتی  و  ارتشی  موسسات  به  مسلمان  ملت  نام 
حمله کنند؛ هشدار امام خمینی به مردم و ارتش: 
هشدار  نظامی  جناح های  جمیع  و  شریف  ملت  به 
می دهم که این توطئه را خنثی کنند، اگر اشرار به 
اسم ملت مسلمان قصد حمله به ارتشی ها را داشتند 
تلفیقی  بختیار  دولت  برنامه  کنید.  دفاع  ارتشی ها  از 
 15 از  داستانی  است.  گذشته  دولت  دو  برنامه  از 
میلیون؛ شاه  و 40  میلیون  ماجرای 20  قبل:  سال 



به خمینی: 20 میلیون تومان می دهم شما از کشور 
خارج شوید، جواب: من 40 میلیون تومان می دهم 
شایعه  داشتند:  اعالم  روحانیون  شوید!!  خارج  شما 
امام خمینی برماه جعلیات و خرافات است،  تصویر 
اسالمی  نهضت  دادن  جلوه   خرافی  برای  دستهایی 
در کار است. در سرای حاج حسن بازار جبهه ملی 
در  نفر  هزار  صدها  امروز  کرد.  عام  دعوت  را  فردا 
خیابان ها تظاهرات کردند: مردم به سربازان ُگل دادند 
اکثر  روی  بود،  دوستانه  مردم  با  سربازان  رفتار  و 
کامیون های حامل ماموران عکس امام خمینی نصب 
شده بود.  سندیکای تولیدکنندگان جوجه یکروزه؛ 
تلگراف شهری: ...درنتیجه اعتصاب کارمندان گمرک 
و بنادر در بندر عباس حدود یکماه است بکلی غله 
نتیجه مرغ ها و جوجه  ها  وارد کشور نمی شود و در 
از گرسنگی در شرف تلف شدن هستند... در نتیجه 
قحطی گوشت مرغ به بار خواهد آمد. تلفن ها روزی 
نیم ساعت قطع می شود. فتح دانشگاه مدیون مبارزات 
معنای  به  دانشگاه ها  بازگشائی  است.  ایران  ملت 
بازگشائی  تاریخ  نمی باشد.  آموزشی  فعالیتهای  آغاز 
تجدید  آموزشی.  عالی  موسسات  و  دانشگاه ها 
اصفهان  دانشگاه  تبریز.  دانشگاه  آموزشی  فعالیت 
بازگشائی  باز شد.  رضائیه  دانشگاه  می شود.  باز  فردا 
دانشگاه رازی. دعوت از استادان و دانشجویان برای 
بازگشائی انستیتو عالی علوم بیمارستانی. تظاهرات 
در دادگستری. تظاهرات شبانه در شهرستانها. قوای 
نظامی باید از وزارت کشاورزی خارج شوند. جانشین 
رئیس شهربانی کشور: ماموران پلیس نباید با مردم 
به  تهدید  سیاسی  زندانیان  باشند.  داشته  درگیری 
رادیو  کارکنان  فوری  پیام  کردند.  غذا  اعتصاب 
شورای  جلسه  صبح   10 ساعت  دوشنبه  تلویزیون: 
ملی  رادیو   تلویزیون  کارکنان  اتحادیه  موسس 
ایران تشکیل خواهد شد از کلیه نمایندگان شورای 
موسس اتحادیه کارکنان تلویزیون رادیو خواهشمند 
هماهنگی  کمیته  یابند  حضور  جلسه  در  است 
شورای موسس. نمایندگان کارکنان اعتصابی رادیو 
درود  نگار  روزنامه  اطالعات:  موسسه  در  تلویزیون 
برتو، زنجیر قلم گسسته شد کاخ ستم شکسته شد، 
درود بر تو  درود برتو. حضرت ایت  اهلل طباطبائی 
قدردانی  گفتند.  تبریک  را  مطبوعات  پیروزی  قمی 
شهیدان  خون  مبارز:  قلمزنان  از  مرعشی  آیت  اهلل 
همبستگی  اعالم  بود.  مطبوعات  اعتصاب  پشتوانه 
مجابی:  جواد  غیرنظامی.  دفاع  سازمان  کارکنان 
ضرورت مبارزه مداوم با سانسور. هیات اعزامی امام 
ریاست  به  هیات  این  بازگشت:  تهران  به  خمینی 
االسالم  و عضویت حجت   بازرگان،  مهدی  مهندس 
مصطفی  مهندس  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر  شیخ 
کتیرائی، مهندس حسیبی و صباغیان در مدت 10 
روز از شهرهای جنوب بازدید کرد و امکان بازگشت 
گروهی از کارکنان صنعت نفت را به سر کار بمنظور 
تامین مصارف داخلی فراهم ساخت. آیت اهلل دستغیب: 
کنند.  حمله  ژاندارمری  پاسگاه های  به  نباید  مردم 
نظام  کتاب  خلق.  مجاهدین  سازمان  آرم  تشریح 
سید  العظمی  آیت  اهلل  نوشته  اسالم  در  حکومت 
محمد صادق روحانی؛ مسلمانان متحد و مسئول و 
ایت  اهلل مرعشی: نشریه   خواستار حکومت اسالمی. 
می کند.  منحرف  را  اسالمی  نهضت  بی  امضاء  های 
روحانیت تهران قتل و غارت اشخاص را محکوم کرد. 
آیت  اهلل طباطبایی قمی: مسئوالن از برقراری امنیت 

عاجزند. آیت  اهلل نوری: به کمک کارگران اعتصابی 
نفت در جزیره »الوان« بشتابید. کارکنان ذوب آهن 
تظاهرات  موج  دادند.  پایان  خود  تحصن  به  کرمان 
زیاد  حجم  خاطر  به  بعد  به  این  )از  راه پیمائی:  و 
تعداد  و  روستاها  و  شهرها  اسامی  به  تنها  گزارش ها 
کشته شدگان و مجروحان اکتفا خواهد شد. سامان 
در  بزرگ  تظاهرات  و  اعتصابات  اعتراضات،  نو(: 
»قاسم و  »جورقان«  روستاهای  همدان،  شهرهای 

آباد« همدان، رشت، اراک، تبریز، کرمانشاه، اردبیل، 
کاشان،  رودسر،  بوشهر،  قم،  همایونشهر،  مشهد، 
بوشهر، کازرون، تظاهرات 30 هزار تن از روستاهای 
اطراف کازرون در روستای »جام بزرگی«، اعتصاب 
قضات، وکال و کارکنان دادگستری مازندران، طارم، 
شهرکرد، خرم  آباد، شمیران، نائین، قزوین، سلماس، 
ایالم، مسجدسلیمان اللی، بندرپهلوی، بوکان، یزد، 
کرمان، آباده، خمین، دماوند، دزفول، شیراز و... )در 
 19 مجموعا  اطالعات  روزنامه  روز  این  گزارش های 
 3 شهرضا  شده  اند(.  مجروح  نفر   39 و  کشته  نفر 
از  نفر  هزار   3 حدود  دیشب  کرمانشاه:  داد.  شهید 
جوانان کرمانشاهی در 6 منطقه از شهر به حفاظت 
از اموال مردم پرداختند. تعطیل تاسیسات توریستی 
همدان. عبور تانک از روی اتوموبیل در مشهد. پیام 
روحانیون تهران به کارکنان )روزنامه( اطالعات: شما 
بوکان:  هستید!  خمینی  امام  و  ملت  فداکار  سرباز 
کرمان:  صفر.  زیر  درجه   20 سرمای  در  راه پیمائی 
پرونده  های محرمانه را سوزاندند. شاه در اسوان مصر 
توقف می کند. محل اقامت مادر و خواهر شاه نامعلوم 
تاسیسات حساس  آمریکا  فرانسه:  است. خبرگزاری 
نظامی خود را در ایران منفجر کرد. حجت  االسالم 
دکتر مفتح: از مهاجمان به مردم عکس برداری می

شود. آتش  سوزی در پاالیشگاه آبادان.

دوشنبه 25 دی
هزار  به 210  تهران  پاالیشگاه  بنزین  و  نفت  تولید 
دولت  دیگر  روز  تاچند  خمینی:  امام  رسید.  بشکه 
نخواهم  را  شاه  اختیارات  من  می شود؛  تشکیل  تازه 
داشت و نخست  وزیر هم نخواهم شد؛ کشور اسالمی 
ارتش  یک  بود؛  خواهد  مجلس  یک  دارای  ایران 
اعضای دولت  نیرومند در کشور حفظ خواهد شد؛ 
آینده پیش بینی شده  اند و همه آن ها اکنون در ایران 
بسر می برند؛ تنها به احزاب و گروه هایی اجازه شرکت 
در انتخابات داده خواهد شد که به منافع ملی احترام 
بگذارند؛ وقتی آمریکا از حمایت شاه و دولت بختیار 
آمریکا  دولت  به  نسبت  عداوت ها  همه  بردارد  دست 
از بین خواهد رفت؛ در مورد مارکسیسم، هیچگونه 

مارکسیسم  و  اسالمی  جنبش  بین  رابطه  ای 
در  خمینی  امام  هشدار  ندارد.  وجود  خدانشناس 
مورد حمله به تأسیسات نظامی و دولتی مورد تأیید 
قره  باغی(  )ارتشبد  ارتشتاران  بزرگ  ستاد  رئیس 
تمرد  کرد؛  نخواهد  کودتا  ارتش  باغی:  قره   گرفت. 
فرانسه  خبرگزاری  خبر  می شود.  سرکوب  ارتش  در 
گرفت:  قرار  تهران  روحانیت  جامعه  اعتراض  مورد 
روحانیت شیعه همیشه از جمع  آوری ثروت به دور 
بوده است. امام خمینی نامه شاه را پس فرستاد. آیت  
قدرتی  اسالمی  نهضت  در  کمونیستها  روحانی:  اهلل 
از  ایران،  روحانیون  مکنت  و  ثروت  شایعه  ندارند؛  
غرض  ورزی بیگانگان و دشمنان اسالم مایه می گیرد. 
و  برود  شاه  کند  تضمین  باید  بختیار  لندن:  رادیو 
بازنگردد. حمله شدید مسکو به بختیار نخست  وزیر. 
حزب توده خواهان جنگ مسلحانه شد؛ حزب توده 
از همه  ی نیروها تقاضای تشکیل جبهه واحد کرد. 
بختیار از مجلس رأی اعتماد گرفت. بختیار: دولت 
مرا شورای انقالب نمی تواند جارو کند. تظاهرات در 
دانشگاه تهران: صبح امروز یک گروه از دانشجویان 
اموزان دبیرستانی در داخل دانشگاه شعار  و دانش  
می دادند؛ حرف من مادر، حکم قرآن است نهضتم 
بنگر، حفظ قرآن است جای من بنگر، کنج زندان 
از  باشد؛ خارج  استحامی و قرآن و دینم، رهبرم 
و  کارگران  حامل  زردرنگ  اتوبوس   5 نیز  دانشگاه 
کارمندان ایران ناسیونال که به طرف بازار در حرکت 
بود جلو در بزرگ دانشگاه توقف کردند و شعار دادند 
دانشجو شهادتت مبارک، دانشجویان نیز در  پاسخ 
می گفتند درود بر برادر مجاهد. تظاهرات عظیم امروز 
در بازار. چند شعار تظاهرات بازار: درود بر کارگران 
صنعت نفت که رژیم مزدور و امپریالیست های جهانی 
را به زانو درآوردند، درود بر مطبوعاتی های آزاد ایران، 
که  روشنفکری  و  مبارز  روحانیون  و  علما  بر  درود 
در زندانها شکنجه دیدند و تسلیم نشدند، درود بر 
رهبر ضد استعمار و ضد استبداد ملل مسلمان، امام 
بیانیه  اربعین.  راه پیمایی روز  برنامه کامل  خمینی. 
ملی  سازمان  به  وابسته  صنعتی  دانشگاه  استادان 
دانشگاهیان ایران: آزادی مجاهدین خلق و فدائیان 
خلق تقاضا شد. مذاکرات هیأت اعزامی امام خمینی 
به  امام خمینی  اعزامی  راه  آهن: هیأت  کارکنان  با 
تولید  به  کارگران  تشویق  برای  خیز  نفت   مناطق 
میان  به  گذشته  روز  کشور  نیاز  مورد  نفتی  مواد 
برای  تا چاره  ای  رفتند  آهن  راه   اعتصابی  کارکنان 
لوله   افتادن همه  ی  بکار  از  نفتی پیش  مواد  حمل 
ها، توسط  راه  آهن بیابند. خاموشی وسیع برق در 
در  پائین کشیدند.  کرمان  در  را  3 مجسمه  تهران. 



حمله به ساواک مسجدسلیمان یک نفر شهید شد. 
کانون فرهنگی نهضت اسالمی موجودیت خویش را 
اعالم کرد. گروهی از خانواده سلطنتی تهران را ترک 
کردند. طرح انتخابات در دانشگاه ملی ایران. مردم 
تهران به مجلس یادبود استاد شهید )کامران نجات  
صدهاهزار  اجتماع  قطعنامه  شدند.  دعوت  الهی( 
بازگشایی  مراسم  در  دانشگاهیان  و  مردم  نفری 
دانشگاه تهران: قدرت حاکم حقانیت و مشروعیتی 
افراد  اعتصابی. جوانان و  از کارکنان  ندارد. ستایش 
خیّر برای مردم تهران نفت تهیه می کنند: به منظور 
برقراری نظم در نحوه توزیع نفت سفید، گروهی از 
محل های  در  را  نفت  توزیع  پایتخت  متدین  اهالی 
مختلف پایتخت به عهده گرفتند، همچنین کوپن هایی 
برای این منظور تهیه شده تا روی نوبت، خانواده  ها 
به شعبه نزدیک خود مراجعه و بدون انتظارکشیدن 
در  کنند،  دریافت  را  نیازشان  مورد  نفت  صف  در 
نیز همکاری شایانی دارند  این میان جوانان محل ها 
افرادشان  که  خانواده ایی هستند  محل   هر  در  زیرا 
از  نفت  حمل  به  قادر  بیماری  یا  کهولت  سبب  به 
شعبه به منزل نیستند و لذا این جوانان داوطلبانه 
کار حمل نفت را به عهده می گیرند... ساکنان یکی 
نفت  توزیع  توجیه  در  خراسان  میدان  محل های  از 
رایگان در آن محل به خبرنگار ما گفت: ابتدا به در 
خانه مراجعه کرده و نام و آدرس منزل کسانی را که 
نیاز به نفت داشتند یادداشت کردند و سپس نفت را 
با همکاری جوانان محل به در خانه  هایمان آوردند. 
دیروز  جوراب  و  کشباف  صنف  اعضای  نمایندگان 
همراه دسته گلی به روزنامه اطالعات آمدند. وزارت 
میلیون  باید 1500  تعهدات  پرداخت  برای  بهداری 
اعتصاب  با  همگامی  و  همراهی  کند.  قرض  تومان 
مطبوعات. اطالعیه وزارت صنایع: دولت سازشکار را 
مردود می  دانیم. اعالمیه کارکنان وزارت کشور: ما را 
هم از تصمیمات شورای مرکزی هماهنگی وزارتخانه  
اطالعیه  کنید.  آگاه  ملی  و  دولتی  سازمانهای  و  ها 
کفش  کارخانه  یک  اراک.  سازی  ماشین   کارکنان 
چندماه  ناآرامی های  و  اعتصابات  علت  )به  ماشینی 
اخیر( تعطیل شد. اعالم همبستگی کارکنان شرکت 
سازمان  کارکنان  قطعنامه  ار.  پارس  هواپیمائی 
با  ایران: هرگونه سازش  گسترش و نوسازی صنایع 
نظام موجود را محکوم می کنیم. درخواست کارکنان 
ببندید.  مجدد  وصل  تا  را  برقی  وسائل  کلید  برق: 
سابق.  تزئینی  هنرهای  دانشکده  دانشجویان  بیانیه 
تقاضای انحالل انجمن پرستاران. پشتیبانی کارکنان 
بانک فرهنگیان از جنبش مردم. گزارش یک زندانی 
انگلیسی از شکنجه  گاه های امنیتی مشهد: با شوک 
اعتراف می زندانیان  از  داغ  و سوزن های  الکتریکی 
سیاسی  زندانیان  نفر   15 آزادی  تقاضای  گرفتند. 
ملی  شورای  مجلس  نمایندگان  سخنان  ری.  شهر 
دولت  حریری:  اشرف  بختیار:  دولت  برنامه  درباره 
است که  قرن  نیست، هرزندی: 5  به حکومت  قادر 
بختیار،  شیروانی:  دکتر  نکرد،  تغییر  ایران  حکومت 
صدیق  هستید،  طلب  فرصت   و  جاه  طلب  شما 
اسنفدیاری: آزادی  امروز را دولت نداد، بلکه شهدا 
انحصار  در  و  میراث  انقالب،  مجابی:  جواد  دادند. 
دوربین  پشت  از  عالمه  زاده:  رضا  نیست.  کسی 
فیلمبرداری تا  شکنجه  گاه ساواک. موج خشونت در 
شهرستانها فروکش کرد: راه پیمایی و تظاهرات علیه 
ایران  شهرهای  بیشتر  در  هم  امروز  و  دیروز  رژیم 

و  آرام  شهرستانها  در  راه پیمایی ها  این  یافت  ادامه 
بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شد؛ تظاهرات 
نفر   1( بندرعباس  تبریز،  شهرهای  در  اعتراضات  و 
کشته و 4 نفر مجروح(، شمیران، کرمانشاه، جویبار، 
کرمان، رفسنجان، اردبیل، زرین شهر، شاهرود، خرم
اباد، مسجدسلیمان )اعتصاب بیش از 4 هزار نفر از 
کارگران و کارکنان شرکت ساختمانی »پرسیریون«: 
از کارکنان این شرکت 1500 نفر افغانی، 600 نفر 
نفر  ایرانی هستند(، شاهی )5  نفر  هندی و 1900 
کشته و 5 نفر مجروح(، بیرجند، قصرشیرین، مشهد، 
شدند(،  مجروح  نفر   14 و  کشته  نفر   2( آباده  قم، 
مجروح(،  و  کشته  نفر   5( پیرانشهر  خرّم دره،  ابهر، 
ابهر، فومن، شاقاجی رشت، شیراز، دزفول )یک هفته 
ساری،  زنجان،  کشته(،  نفر   1( بوشهر  اعتصاب(، 
آبادان، و از بامداد دیروز جوانان خرمشهر انتظامات 
به عهده گرفتند. جالل طالبی: ورزشکاران  را  شهر 
در راه پیمایی جمعه شرکت می کنند. دولت سوریه از 
حضرت آیت  اهلل خمینی مستقیما پشتیبانی می کند. 
عربستان  جزیره  شبه   امیران  و  شیوخ  ایران  اوضاع 
فرانسه:  است. سخنگوی دولت  افکنده  به هراس  را 
حضرت آیت  اهلل خمینی که با گذرنامه ایرانی وارد 
فرانسه شده  اند از همه مزایای یک فرد خارجی در 
ایرانی  دانشجویان  کنند.  استفاده  می توانند  فرانسه 
جاسوسی  تجهیزات  شدند.  پول  بی   خارج  مقیم 
می شود.  منتقل  اسرائیل  و  به عمان  ایران  از  آمریکا 
دندان و  پزشکان  می رود.  پاریس  به  امینی  دکتر 

ارتشی را می پذیرند.  پزشکان، بیماران خانواده  های 
امتیاز  امروز )بخاطر مخالفت صاحب  پیغام  روزنامه 
اجباری  به تعطیل  اوضاع جدید(   انتشار در  به  آن 
معارف  نشر  موسسه  کارکنان  و  مدیر  شد.  کشانده 
مذهبی  و  دینی  وظیفه  مطبوعات  اعتصاب  قرآنی: 
بوده است. ده ها هزار نفر از روزنامه اطالعات تجلیل 

کردند.

سه شنبه 26 دی
شاه رفت. مصر امروز منتظر شاه است. رادیو لندن: 
تردید بسیار در مسائل پس از سفر شاه. دستورات 
و  مجلسین  نمایندگان  خمینی:  امام  امروز  انقالبی 
کشاورزان  شوند،  خارج  سلطنت  شورای  اعضای 
بیشتر بکارند و جلوی خروج گندم را بگیرید، ارتش 
جلوی بیرون  بردن سالح های آمریکا را بگیرد، بانک

را  اربعین  کنند،  کمک  کشاورزان  به  اسالمی  های 
رئیس  کنید.  ملی  تظاهرات  وسیع ترین  به  تبدیل 
مستشاران نظامی آمریکا را در ایران به دار آویختند. 
زاهدی  اردشیر  آمریکا  در(  )ایران  سفارت  کارکنان 
در  ایران  سفارت  کارکنان  رویتر؛  نمی دهند:  راه  را 
بازگشت  به  اعتراض  در  که  کردند  اعالم  واشنگتن 
اعتصاب  است،  شاه  نزدیکان  از  که  زاهدی  اردشیر 
کرده  اند. نخست  وزیر امروز از مجلس رأی اعتماد 
گرفت و اعالم کرد: بازجوئی از ارتشبد نصیری آغاز 
شد، بایستی ارتش را مانند همه جا از عوامل ناپاک 
روحیه  ارتش ضعف  روحیه  ولی ضعف  کرد  تصفیه 
ملت است. رادیو مسکو: اظهارات بختیار روابط ایران 
با  و شوروی را تیره می کند. عراق احساس دشمنی 
امام خمینی ندارد. دکتر سنجابی گفت: رفتن شاه 
گامی در جهت انتقال حاکمیت به مردم است. سفر 
داریوش فروهر به پاریس: گفته می شود فروهر در این 

مذاکره  و  مالقات  اهلل خمینی  آیت  با حضرت  سفر 
خواهد کرد.  تکلیف پرداخت حقوق کارکنان دولت 
در این ماه. راه پیمایی جامعه هیأت علمی دانشگاه 
تهران. اعالمیه کارکنان امور پخش شرکت ملی نفت: 
دعوت به تشکیل کمیته  های محلی برای رساندن 
نفت به خانه  ها. کارکنان هواپیمایی ملی: در صورت 
لزوم مقدمات پرواز پاریس را فراهم می کنیم. شورای 
حکومت  یک  استقرار  تا  تهران:  صنعتی  دانشگاه 
مردمی، کالس های درس دایر نخواهد شد. استعفای 
ایران  به  ریاضی  مهندس  تهران.  دانشگاه  معاونین 
بازگشت. دادستان تربت حیدریه دیشب در خیابان 
سه  از  حیدریه  تربت  شهر  انتظامات  داد:  کشیک 
هفته پیش به وسیله مردم اداره می شود. مجروحان 
سوال  می شوند.  مداوا  مجانی  تظاهرات  مصدومان  و 
نواب صفا درباره رادیو تلویزیون: به وضع مالی قطبی 
اسبق  )وزیر  درخشش  کنید.  رسیدگی  جعفریان  و 
فرهنگ و رئیس جامعه معلمان ایران(: ملت در برابر 
کودتا مقاوم شده است. بختیار: مکی می خواهد ضربه 
 ای را که به نهضت ملی زده کتمان کند. بنی  احمد: 
نیست.  ایران  انقالبی  جامعه  نماینده  فعلی  مجلس 
صدها تن از خانواده  های زندانیان سیاسی در کانون 
وکال متحصن شدند. استمداد از مردم برای آگاهی از 
وضع زندانیان سیاسی مفقودشده. زندانیان سیاسی 
مهاباد اعتصاب غذا می کنند. سیستم بانکی فلج شده 
است. کارکنان خارجی شرکت نفت در یونان می
خورند و می خوابند! به دعوت دانشجویان مدرسه عالی 
قضائی و اداری: 60 هزار نفر در قم راه پیمائی کردند. 
بازگشائی مدرسه عالی کشاورزی ساری. مجروحان 
نهاوند در وضع ناراحت  کننده  ای بسر می برند. ابراز 
نهاوند.  وقایع  از  گلپایگانی  العظمی  آیت  اهلل  تأسف 
نماینده امام خمینی در بوشهر. مردم باید زمستان 
امسال را با صرفه  جویی در مصرف نفت و گازوئیل 
تصمیم  مهستان  آپارتمان های  خریداران  بگذرانند. 
برهمن  ایرج  و  پیروز  منوچهر  گرفتند:  تحصن  به 
غالمحسین  و  لرستان  و  فارس  اسبق  )استانداران 
نماینده  و  شرکت  مدیره  هیأت  اعضای  جهانشاهی 
هستند.  زندانی  مهستان(  شریک  ایتالیائی  شرکت 
جامعه  پیام  درآمد.  مردم  تصرف  به  آباده  ساواک 
همبستگی  اعالم  مطبوعات.  مبارزان  به  معلولین 
کارکنان سازمان اوقاف. دکتر پرویز سحابی: طرحی 
برای ادامه باقیمانده سال تحصیلی جاری. کارکنان 
می دهیم.  ادامه  اعتصاب  به  )مترو(:  آهن شهری  راه  
کارکنان سازمان غله و قند و شکر و چای: غله و قند و 
شکر را توزیع می کنیم. تشکر کارکنان سازمان انتقال 
خون. صنف کشباف و جوراب: مبارزات ما تا تحقق 
همبستگی  مجدد  اعالم  دارد.  ادامه  ملی  آرمانهای 
ملت  مبارزه  با  دارائی(  وزارت  کارکنان  )نمایندگان 
ایران. کارگران و کارکنان شرکت ملی صنایع مس 
ایران: مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس را برکنار 
کنید. کارکنان شبکه بهداری و بهزیستی شماره 3: 
دولت فعلی غیرقانونی است. اجازه ندهید غیرنظامیان 
در دادگاه نظامی محاکمه شوند. علی اصغر حاج سید 
تظاهرات  باشید!  حرکت  سرعت  مواظب  جوادی: 
دیروز شهرستانها آرام بود: مردم با سربازان روبوسی 
بی سابقه   بر سرشان ریختند: تظاهرات  کردند و گل 
ی 50 هزارنفری در اسکو. تظاهرکنندگان اسکو از 
شهرهای تبریز، سردرود، فیروزآباد، آذرشهر، عجب 
شیر و سایر شهرها و روستاهای اطراف آمده بودند. 



تظاهرات 20 هزارنفری در زاهدان؛ 
اسامی  راه پیمایی  طی  در  مردم 
خمینی،  به  را  پهلوی  خیابان های 
شاه را به نام مصدق، شاپور  را به 
هفدهم  به  را  بهمن  مهران، ششم 
شهریور و ... تغییر دادند. تظاهرات 
 1( مسجدسلیمان  شهرهای  در 
نفر کشته شد(، قاسمآباد شاهی، 
نام  اجتماع  این  )در  بندرپهلوی 
شنبه  انزلی،  بندر  به  بندرپهلوی 
بازار به بازار خمینی میدان کوروش 
تختی  پهلوان  جهان  به  بزرگ 
جویبار،  کرج،  یافت(،  تغییر  و... 
همایون شهر )به خمینی  شهر تغییر 
کرد(، بوشهر )بانک ها پس از 20 روز 
اعتصاب کار خود را تا اطالع ثانوی 

شروع کردند(، اردستان )1 نفر کشته و 5 نفر مجروح 
شدند(، قزوین )بدنبال اعالمیه امام خمینی مبنی بر 
پیوستگی مردم با ارتش، عده کثیری از اهالی قزوین 
پس از خروج از مسجد »نبی« با سربازان روبوسی 
کردند(، سنندج، اردکان فارس )تظاهرات 40 هزار 
هزارنفری   100 تظاهرات   ( یزد  اصفهان،  نفری(، 
و  راهنمائی  امور  دیروز  از عصر  و همچنین  یزد  در 
رانندگی اتوموبیل ها به عهده گروهی از جوانان یزد با 
لباس های مخصوص واگذار شد(، اراک )پزشکان اراک 
به عنوان اعتراض به حمله مأموران به بیمارستان ها به 
راه پیمائی پرداختند و اعالم کردند که در روزهای 
رایگان  طور  به  را  بیماران  ماه  دی  و 28   ،27  ،26
درمان خواهند نمود(، بهشهر )مردم شرکت تعاونی 
اسالمی ایجاد کرده و ارزاق عمومی را به قیمت نازل 
در اختیار همگان گذاشتند و همچنین تعداد زیادی 
ُکرسی به رایگان در اختیار مردم بی بضاعت آن شهر 
 گذاشتند(، شیراز )...یک تابلو بر سردر یکی از درهای 
سازمان اطالعات و امنیت  فارس که چندی پیش 
مضمون  این  با  شد  کشیده  آتش  به  مردم  بوسیله 
نصب گردید: این واحد صنفی به علت تخلفات مکرر 
هزارنفری(،  )تظاهرات 65  کازرون  گردید(،  تعطیل 
اعالم  اصفهان  شهدای  از  نفر   16 )اسامی  اصفهان 
زندانی  یک  سال:   7 از  پس  )آزادی  شیراز  شد(، 
از هفت  نام سعید شاهسوندی که پس  به  سیاسی 
سال آزاد شده بود از سوی عده کثیری از مردم – 
گرفت(،  قرار  استقبال  مورد   – نفر  هزار   40 حدود 
نیشابور، کرمان، بوشهر )3 نفر مجروح شدند(، شاه 
هشتپر  جوانان(،  توسط  نفت  )توزیع  شمیران   آباد 
طوالش، رشت، نجف آباد )تظاهرات 150 هزار نفری 
روستاها و شهرهای اطراف در نجف آباد(، ساوه، کرج 
)گلباران سربازان(، دزفول )تخلیه اداره ساواک(، قره 
ضیاءالدین اردبیل، سه روستائی در روستای »جهان 
پشتیبان  و...  بهبهان  شدند،  شهید  نهاوند  آباد« 
قضات  اعتصاب  از  سوادکوه  منطقه  روحانیون 
مازندران. یک هفته اعتصاب توسط کارکنان ادارات 
سرجنگلداری،  کشاورزی،  شهرسازی،  و  مسکن 
دارایی و امور اقتصادی و توسعه و تجهیز مدارس در 
استان ایالم. شیراز، کارخانجات پتروشیمی شیراز در 
آستانه تعطیل؛ هیأت مدیره این کارخانجات تصمیم 
گرفت که این واحد صنعتی و تولیدی را به طور کلی 
تعطیل کند، این خبر در میان کارگران کارخانجات 
و  مواجه شد  با سوءاثر  )کود شیمیائی(  پتروشیمی 

اظهار داشتند که چرا  امر  به مصادر  ضمن مراجعه 
ما را از کار باز می دارند، احتمال می رود که با تعطیل 
شدن این کارخانجات و بیکاری کارگران پاالیشگاه 
کار  مشغول  داخلی  سوخت  تامین  برای  اخیرا  که 
کارگران  با  همدردی  عنوان  به  مجددا  شده  اند 
ساواک  ساختمان  بکشند.  کار  از  دست  پتروشیمی 
کرمان بیمارستان 1000 تخت خوابی می شود. بازگشت 
آیت  اهلل منتظری از پاریس. فرماندار اصفهان استعفا 
کرد. واقعه تأسف  بار در لنگرود. مصر امروز منتظر 
کرمان  در  آمریکائی  بازنشسته  سرهنگ  است.  شاه 
حوزه  مدرسین  و  طالب  از  گروهی  رسید.  قتل  به 
علمیه قم خواستار آزادی سید مهدی هاشمی شدند. 
درخواست  کرمانشاه.  هوانیروز  پایگاه  در  تیراندازی 
کارکنان  اخیر.  تظاهرات  دستگیرشدگان  آزادی 
انتقاد  نیستند.  ساواک  به  وابسته  نخست  وزیری 
شدید کارتر از »سیا« بخاطر ایران. بازگشت نیروهای 
ایرانی از لبنان. اظهارات بختیار محافل فلسطینی را 
را  یکدیگر  سربازان  و  مردم  است.  کرده  خوشحال 
ذخیره  دالر  میلیارد   11 ایران  کشیدند.  آغوش  در 
ارزی دارد. تکلیف پرداخت حقوق کارکنان دولت در 
این ماه. حضرت آیت  اهلل مرعشی: مجلس مشاوره به 
به  از سخنرانی  می کند.  رسیدگی  حوادث  و  مسایل 

 آذین جلوگیری کردند. 

چهارشنبه 27 دی
هرکس  اکبر!  اهلل  امام خمینی:  شاه؛  از خروج  پس 
پیام  دارد.  سنگین  مجازات  کند  تخریب  و  اخالل 
جامعه  طرف  از  مفتح  محمد  دکتر  االسالم  حجت  
روحانیت: ملت مسلمان و مبارز ایران در این لحظه 
خود  مبارزات  پیروزی  نخستین  به  که  حساس 
از همه شما درخواست  فراوان  تاکید  با  رسیده  اید 
رهبر  دستور  از  را  خود  کامل  اطاعت  که  می کنیم 
به  حمله  جلو  و  دهید  نشان  خمینی  امام  عالیقدر 
کالنتری ها و پاسگاه ها و دیگر موسسات دولتی و ملی 
و ماموران را بگیرید و توطئه  ای را که علیه نهضت 
ارزنده شماست نقش برآب کنید. امام خمینی: واژه 
مارکسیست اسالمی در انقالب ایران تناقض آشکار 
است. هشدار مسکو در مورد قدرت  نمائی آمریکا در 
خلیج فارس. مسکو: سیر رویداد در ایران حسابهای 
آمریکا را بر هم زد. کارتر: تغییر حکومت به معنی 
ازبین رفتن ایران نیست. تایمز مالی: اتحاد مخالفان، 
رهبران  شاه  می کند. خروج  را ضعیف  شاه  بازگشت 
اسرائیل  با  ایران دیگر  را شادمان ساخت.  فلسطین 

قره  ارتشبد  داشت.  نخواهد  رابطه 
اهواز  لشکر  تمرد  و  کودتا   باغی 
تیراندازی  براثر  کرد؛  تکذیب  را 
مجروح  و  کشته  گروهی  نظامیان 
از  پس  اهواز  امروز  حوادث  شدند، 
آغاز  پادگان  در  صبحگاه  مراسم 
شد. موج استعفا بدنبال پیام دیروز 
امام خمینی: مجلس در راه انحالل؛ 
وزیر  کرد؛  استعفا  دادگستری  وزیر 
خارجه 8 سفیر را برکنار کرد، 15 
اعالمیه  کردند.  استعفا  نماینده 
جبهه ملی درباره راه پیمائی اربعین. 
مهندسین،  اسالمی  انجمن  بیانیه 
انجمن  پزشکان،  اسالمی  انجمن 
اسالمی  جامعه  معلمان،  اسالمی 
دانشگاهیان ایران و کانون فرهنگی 
خراسان  زلزله  در  نفر  هزاران  و...  اسالمی  نهضت 
زدن  آتش   توطئه  مردم  و(  )کارگران  شدند.  کشته 
ایران غرق  را خنثی کردند. دیروز  تهران  پاالیشگاه 
شهرستانها.  در  سرور  و  جشن  بود.  ُگل  و  نور  در 
تظاهرات  دانشگاه ها.  بازگشائی  هفته  روز  آخرین 
راه پیمائی  و  تظاهرات  ادامه  تهران.  دانشگاه  امروز 
هزارنفری   500 عظیم  تظاهرات  شهرستانها:  در 
نفر   3 و  کشته  نفر   9( اهواز  در  تظاهرات  قم.  در 
بازار شهر میناب  مجروح شدند(، میناب )انتظامات 
یزد،  فسا،  اقلید،  است(،  مسلمان  جوانان  دست  در 
کارکنان  و  فرمانداری  کارمندان  )پیوستن  اردبیل 
بانک صادرات به بقیه اعتصابیون و همچنین ایجاد 
اعتصابات  )ادامه  کرمان  اسالمی(،  تعاونی  صندوق 
به  شهر  آن  فرهنگیان  که  است  قرار  اعتراضات،  و 
راه پیمائی کارگران و کارکنان شرکت ذغال سنگ 
بپیوندند و در ضمن، یک نفر جوان که در حال سرقت 
شهری  حفاظت  کمیته  اعضای  از  یکی  توسط  بود 
برده شد، جوان  امام خمینی  به مسجد  و  دستگیر 
مبلغی  دریافت  با  ارشاد  و  راهنمائی  از  بعد  مذکور 
وی  اسم  مذکور  جوان  ابروی  برای حفظ  شد،  آزاد 
فاش نشده است(، رشت )خروج خارجیان: 16 نفر 
از کارمندان شرکت ابریشم گیالن که در شهرستان 
صومعه  سرا و روستاهای ویشه  سرا، زرکام و زینگه به 
عنوان متخصص تربیت کرم ابریشم فعالیت داشتند 
به کشورهای خود بازگشتند(، بندرشاه )6 مجروح(، 
ساوه )استقبال از آیت  اهلل منتظری(، مسجدسلیمان 
از  نفر  )دو  سردشت  هزارنفری(،   20 )تظاهرات 
از  بیش  استقبال  مورد  آزادشده  سیاسی  زندانیان 
5000 نفر قرار گرفتند(، کازرون )تظاهرات بیش از 
120 هزار نفر از مردم آن شهر و روستاهای اطراف(، 
بهشهر، بوشهر )در جریان تظاهرات 150 هزارنفری 
مردم بوشهر یکی از عوامل ساواک این شهر در مقابل 
مردم و روحانیون از اعمال گذشته خود اظهار توبه 
کرد(، همبستگی کلیمیان در اجتماع 50 هزارنفری 
)گلباران سربازان(، خرم دزفول  اروندکنار،  شیراز، 

آباد )بازگشائی دانشگاه لرستان(، بهشر، بندرعباس، 
سنندج )بازگشائی دانشگاه(، قزوین )تظاهرات 100 
هزارنفری(، اهواز )درمان رایگان(، رامهرمز، شادگان، 
تربت  حیدریه، شهرضا، رامسر )یک مجسمه را پائین 
کشیدند(، گرگان )1 نفر کشته شد(، آباده )مجسمه

ای را پائین کشیدند(، مسجدسلیمان )1 نفر کشته 
هفت  شب  مراسم  از  بازگشت  در  و...  جهرم  شد(، 



شهدا )در روستای »ابهال« نزدیک شهر ساری( افراد 
مسلح به ساکنان این روستا حمله کردند. پیام جوانان 
آشوری به ملت ایران: آماده جانبازی هستیم. اعالم 
همبستگی کارکنان ثبت احوال با مبارزه ملت ایران. 
اعالم همبستگی رئیس فرقه مذهبی شیخیه کرمان. 
تبریک روحانیون کازرون به روزنامه اطالعات. اخطار 
وزارت بهداری به 17 بیمارستان خصوصی. کارکنان 
سازمان ملی خدمات اجتماعی )سازمان شاهنشاهی 
با بلیط بخت  آزمائی، مردم را غارت کردند.  سابق( 
نظام پزشکی: قوای انتظامی حق ورود به بیمارستانها 
مناسبت  به  دانشجویان  تبریک  پیامهای  ندارد.  را 
پیروزی مطبوعات و بازگشائی دانشگاه ها: قلم زبان 
خدا، قلم امانت آدم. مسئول توزیع نفت حومه کرج: 
اگر دنیا را نفت بگیرد به شهرک نظرآباد نفت نمی

مصرف  نفت  شیراز:  پاالیشگاه  افتادن  بکار  با  دهم. 
داخلی تأمین می شود. کارگران اعزامی سازمان انرژی 
استمداد  می یابد.  ادامه  ما   اعتصاب  آلمان:  به  اتمی 
محدودکردن  برای  مخابرات  کارکنان  از  مطبوعات 
اعتصاب و به راه  اندختن سیستم مخابراتی ماهواره
کارکنان  خبرنگاران.  تلکس های  ارسال  برای  ای 
خودداری  خارجی  سیگارهای  مصرف  از  دخانیات: 
روستائی:  تعاون  مرکزی  سازمان  کارکنان  کنید. 
کارکنان ناصالح را برکنار کنید. شاه و ملکه در بین 
شاه:  کردند.  ترک  را  تهران  کنندگان  بدرقه   اندوه 
مدت سفر بستگی به حالت مزاجی من دارد. لحظه 
حرکت: شاه گریه می کند. ایران غرق در نور و گل و 
شادی. دعوت روحانیون تهران از امام خمینی: وضع 
فوق  العاده موجود ایجاب می کند آن مرجع بزرگوار 
شخصا از نزدیک نظارت فرمایند لذا عموم ملت ایران 
انتظار مقدم  باالخص جامعه روحانیت مشتاقانه در 
مبارکند. رادیو لندن: سرنوشت شاه، حکام عرب را 
در  عضویت  پیشنهاد  قمی  آیت  اهلل  ساخت.  نگران 
آیت   حضرت  اعالمیه  نپذیرفت.  را  سلطنت  شورای 
اهلل العظمی شریعتمداری: هیچکس نمی تواند بدون 
نماید.  اقدام  افراد  مجازات  در  شرع  حکام  اجازه 
ایران اعالم کرد: 3 محل  سازمان ملی دانشگاهیان 
زنجان  استاندار  دانشگاهیان.  راه پیمائی  حرکت 
مطالعه  استعفا  برای  مجلس  رئیس  کرد.  استعفا 
تفرقه این  صنعتی:  دانشگاه  استادان  نامه  می کند. 
اندازیها ما را به کجا می کشاند. کارکنان صنعت برق: 
اعضای  نمی شود.  اجرا  برق  دقیقه  ای   90 خاموشی 
نمایندگی ایران در سازمان ملل به انقالب پیوستند. 
عضو  )اعتصابیون  سخنگوی  من  بهنود:  مسعود 
تلویزیون(  رادیو  کارکنان  اتحادیه  موسس  شورای 
رفتن  مناسبت  به  زاده  نوری   علیرضا  شعر  نیستم. 
شاه: دیشب که شهرها همه ُگل بود... دیشب، وقتی 
چراغها همه روشن شد، من چشمهای سبز کبودت 
اشکهای  ما  دیدم...  پشت خواب خونی شهرم  از  را 
خود را پنهان کردیم، دیشب ولی در کوچه ها تمام 
صداها، سرشار از سود تو می شد، گلهای سرخ پرپرمان 
را ای واژه  های شاعر تاریخ، از نو کفن کنید – آنها 
میان باد نشستن، آنها به دست باد شکستند... مردم 
شکوهمند ترنم، از رستن و رهائی و فریادند، و در 
نگاه شهر، آن چشمهای سبز گذر دارد. اینک تمام 
اینک  »مجاهد«،  و  سربلند  و  پیروز  شهرت،  مردم 
تمام مردم شهرت، سرشار و پرغرور و »فدائی«، در 
دست هایمان، در حرفهایمان، در شعرهایمان و حتی 
چیزی  است،  شکفته  چیزی  هایمان،  روزنامه   در 

چنان زیبا، خونین ولی معطر، چیزی شکفته است، 
چیزی چنان تو زیبا، خونین و معطر، چیزی شکفته 
و  »دامون«  می بینم،  آواز،  همه  این  میان  در  است، 
شرق  های  برجاده   آمدنت،  انتظار  چشم  »عاطفه« 
همه  چراغها  وقتی  دیشب  ایستاده  اند،  اساطیری 
دیدم  را  کبودت  سبز  چشمهای  من  شد،  روشن 

–تهران سه شنبه شب 26 دی ماه. 

پنجشنبه 28 دی 

طرح مراسم ورود امام خمینی در فرودگاه مهرآباد 
خارجی  خبرگزاری های  گزارش  است.  شده  تهیه 
درباره: تاریخ مراجعت امام خمینی و ترکیب دولت 
کارها  روز دیگر  تا چند  امام گفته  اند  نزیه:  موقت. 
گسترش  را  تظاهرات  خمینی:  امام  می شود.  اصالح 
وزرا  است،  مخلوع  شاه  بپرهیزید،  تفرقه  از  دهید، 
استعفا کنند. اسامی اعضای احتمالی شورای انقالب: 
قطعی  طور  به  بازرگان.  مهندس  و  سنجابی  دکتر 
و  کتیرائی  مهندس  مدنی،  سرلشکر  می شود  گفته 
هستند.  شورای  این  عضو  نیز  رفسنجانی  هاشمی 
رئیس شورای سلطنت عازم دیدار امام خمینی شد. 
دکتر  سلطنت.  شورای  عضو   2 استعفای  احتمال 
دستور  تأیید  از  پس  را  خود  تصمیم  سعید:  جواد 
قدمی  یک  در  مجلس  می کنم.  اعالم  خمینی  امام 
استعفا،  آستانه  در  نماینده   132 و  رئیس  انحالل: 
گروهی دیگر از نمایندگان هم استعفا کردند. بختیار: 
تصمیم  نمی تواند  من  نظر  بدون  احدی  ارتش  در 
حمایت  ایران:  درباره  کارتر  مهم  مصاحبه  بگیرد.  
کارتر از بختیار برای استقرار نظم. شایعه قوی یک 
کودتا در تهران: بختیار این شایعات صحت ندارد و 
من جلوی چماق بدست ها را از هر طرف باشد می
گیرم. حادثه اهواز در دزفول هم تکرار شد: ارتش: 
6 نفر کشته شده  اند؛ مردم: حداقل 20 نفر به قتل 
و  مردم  اهواز:  خونین  واقعه  جزئیات  رسید ه  اند. 
نفر  از 100  بیش  تا  از 14  را  تلفات  منابع مختلف 
و گروهی چماق  نظامیان خشمگین  ذکر کرده اند، 
می کردند.  حمله  چیز  همه  و  کس  همه  به  بدست 
ماجرای اهواز هشدار برای آینده. شهدای وقایع دو 
روز اخیر اهواز ظهر امروز 20 نفر اعالم شد. اربعین 
حسینی فردا دستاورد پرشکوه شهیدان را به تماشا 
می گذارد. در پشت پرده چه خبر است: تکلیف بعد از 
اربعین روشن می شود. آیت اهلل طالقانی: موضع گیری 
خاص خیانت به نهضت است... ضرورت دارد شعارها 
و  جهت  یک  در  راه پیمائی  به  مربوط  امور  کلیه  و 
هدف )همراه ندای حق طلبانه  ی آیت  اهلل العظمی 
در  بنابراین  بوده  مسئول(  مراجع  دیگر  و  خمینی 
داشته  را  کامل  مراقبت  اجرای دستورات مسئولین 
باشید. توصیه  های جامعه روحانیت برای راه پیمائی 
اخیر:  تحوالت  از  آزادی  نهضت  تازه  تحلیل  فردا. 
رهبری  به  شاه.  رفتن  از  پس  ما  انقالبی  هشیاری 
سیاسی  گروه  سیدجوادی:  حاج  اصغر  علی  دکتر 
اعالمیه چریکهای  اعالم موجودیت کرد.  »جنبش« 
ایران  خلق  رهائی بخش  جنبش  مسیر  خلق:  فدائی 
اعمال  با  مبارزه  که  می دهد  نشان  گویایی  نحو  به 
حاکمیت غارتگرانه و امپریالیسم بر حیات اقتصادی 
مضمون  اخیر  قرن  یک  در  ما  میهن  اجتماعی  و 
داده  تشکیل  را  ایران  رهائی بخش  جنبش  اصلی 
است... انقالب نمی تواند تنها بیانگر و مدافع گروهی 

خاص باشد و بهمین دلیل تنوع اشکال ایدئولوژیک 
و مرامی خصلت ذاتی و انکارناپذیر آن است. بیانیه 
دانشجویان مسلمان دانشگاه تربیت معلم: ایدئولوژی 
انقالبی اسالم هیچگونه خفقان و اختناق سیاسی را 
مجاهد  فرمایشات  از  پیروی  به  ما  نمی کند؛  تحمل 
نستوه آیت  اهلل خمینی که »در دولت اسالمی آینده 
مارکسیستها برای ابراز عقیده آزادند« و مواضع اعالم 
برای کلیه   ایران: »ما  شده سازمان مجاهدین خلق 
ی نیروهائی که برضد امپریالیسم، استثمار و ارتجاع 
مبارزه می کنند احترام قائلیم« برخورد بعضی عناصر 
ماهیت  از  ناشی  که  دانشگاه  بازگشائی  روز  در  را 
محکوم  را  می باشد  آنها  تفرقه  افکن  و  سازشکارانه 
به  طالبانی(  )طرفدار  اکراد شورشی  می کنیم. حمله 
نفر   2 و  اسیر  ایرانی  سرباز   3 ژاندارمری:  پاسگاه 
درآمد.  محاصره  به  پاسگاه  و  شدند  مجروح  دیگر 
خط  یک  کارافتادن  )از  برق  وسیع  خاموشی  علل 
انتقال برق 400 کیلو واتی  از خوزستان به تهران 
و  آباد  فرح  ری،  نیروگاه های  در  سوخت  کمبود  و 
دانشجویان  تظاهرات  کشور.  سراسر  در  منجیل( 
آمریکائی خودکشی کرده  تهران. کلنل  در دانشگاه 
است. کارکنان بانک رهنی برای تبریک  گوئی آمدند. 
بیانیه شورای مرکزی هماهنگی سازمانهای دولتی و 
ملی ایران: 1 ادامه اعتراضات و اعتصابات... 2 طرد 
وابسته  دولت  و  سلطنت  شورای  نمودن  محکوم  و 
به آن 3 تأیید »شورای انقالب اسالمی«. کارگران 
سندیکای  اطالعات.  روزنامه  در  ناسیونال  ایران  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: با پیروی از 
رهنمودهای امام خمینی مبنی بر رعایت تمام اصول 
اخالقی و انسانی و برحذر ماندن از آنچه که با دین 
مبین اسالم مغایر است... صفوف متشکل خود را هر 
ندهیم  اجازه  کامل  پیروزی  تا  و  نمائید  چه فشرده 
دشمنان خون آشام در این صف مقدس رخنه کنند. 
جان این زندانیان سیاسی در خطر است: حسن دائی 
سیدرضا  و  هنردار  مهدی  فرزانه،  حسن  االسالم، 
سازی  کشتی   کارخانه  معاون  و  رئیس  حسینی. 
خلیج فارس فرار کردند. اعالمیه شماره 4 کارکنان 
اعتصابی نفت جنوب: ... دشمن از یک سو با سازش 
دادن نیروهای ارتجاعی و فرصت طلب با استبداد در 
حال احتضار و از سوی دیگر با تالش در راه تفرقه 
و شکاف در صفوف مبارزین سعی دارد جلوی این 
حرکت انقالبی را بگیرد لذا در این زمان الزم است 
پیروزی  تا  استوارتر  گام های  با  و  بیشتر  هرچه  که 
نهائی به پیش برویم واختالف عقیدتی و ایدئولوژیک 
را کنار بگذاریم چرا که در این مرحله تاریخی هدف 
استعمار  ریشه  کن کردن  آن  و  است  یکی  ما  همه 
بی عدالتی و استبداد است و در راه اتحاد و تشکل 
بازرگان:  مهندس  اطالعیه  بکوشیم.  همبستگی  و 
اجازه صدور 300 هزار تُن نفت کوره داده شد. بیانیه 
استقالل«: دو خطر  و  آزادی  برای  اتحاد  »جمعیت 
جنبش انقالبی مردم را تهدید می کند. آزادی 357 
زندانی در مشهد. اعالمیه سازمان ملی دانشگاهیان 
»دانشگاه آزاد ایران«: درخواست آزادی فوری و بی 
قید وشرط زندانیان سیاسی. 240 زندانی دادگاه های 
نظامی عفو شدند. مراسم یادبود دکتر کامران نجات 
 الهی در دانشگاه پلی تکنیک: امشب شب آزادیست، 
جای شهدا خالیست. روزنامه باختر امروز منتشر می

باید  ساواک  عوامل  تلویزیون:  رادیو  کارکنان  شود. 
معرفی شوند. پیام آیت اهلل محالتی: از منابع طبیعی 



حفاظت کنید. دکتر خاوری هنوز هم در زندان است. 
)در طی چند روز گزارشهای مربوط به جان باختگان 
کشته  عکسهای  خیابانی  اعتراضهای  و  تظاهرات 
 شدگان همراه با اسامی در روزنامه اطالعات به چاپ 
شدند.  شهید  مرند  در  نفر   5 نو(:  سامان  می رسید. 
مراغه: درود بر شهید رضا شکاری. 7 تن از شهدای 
اراک، قزوین و مشهد. یکی از شهدای مسجدسلیمان 
)داریوش محمدی(، فاطمه امینی اولین زن سازمان 
از  تن   7 شد.  شهید  شکنجه  زیر  که  مجاهدین 
شهدای رشت. 5 شهید شوشتر. چند تن از شهدای 
دانشجوی  قدیمی  رسول  تهران.  اخیر  ماه های 
مهندسی برق شهید شد و... تظاهرات در شهرستانها 
ادامه دارد: تظاهرات و اعتراضات در بابلسر، امیرکال، 
اردکان  پهلوی،  بندر  نیشابور،  سیرجان،  بست،  کله 
یزد )جلسه  ای با حضور آیت  اهلل خاتمی و جمعی 
یزد در مدسه علمیه  اردکان  و مردم   از روحانیون 
زیر  شرح  به  کمیته  هایی  و  شد  برگذار  شهر  این 
تشکیل شد: کمیته فرهنگی، کمیته خدمات شامل 
کمیته  احتکار،  از  جلوگیری  و  ارزاق  نرخ  کنترل 
امنیت  کمیته  اختالف،  رفع  کمیته  شهر،  بهداشت 
شهر، کمیته نظم مجالس و تظاهرات، کمیته مالی. 
این کمیته  ها فعالیت خود را از امروز آغاز کردند(، 
قم، فیروزکوه، دهدشت، چالوس )گلباران سربازان(، 
شهرضا  شیراز،  مرودشت،  الهیجان،  کمیجان، 
)اعتصاب  کرمان  جوانان(،  توسط  شهر  )پاسداری 
اصفهان  دادگستری(،  کارکنان  و  قضات  روزه   5
تظاهرات  عکس  نمایشگاه  از  نفر  هزار  )دیدار 100 
و شهدا(، لنگرود )تظاهرات 40 هزارنفری(، اصفهان 
اخراج   به  اکریل«  »پلی  کارخانه  کارگران  )اعتراض 
کارگران در گروه های 200 نفری(، هرند، تودشک، 
شدن  )زخمی  آمل،  حومه،  روستاهای  و  کوهپایه  
 120 )تظاهرات  کازرون  تیراندازی(،  براثر  نفر  یک 
هزارنفری(، نوشهر )تشکیل کمیته اسالمی، وظائف 
این کمیته: کنترل نرخ ها، حفاظت موسسات ملی و 
دولتی، تأمین نفت و بنزین و حفاظت از جنگلها از 
به  است(، شاه  آباد غرب.  این کمیته  جمله وظائف 
ملی  به شرکت  نابغ  مهندس  انتظام  عبداهلل  دعوت 
نفت بازگشت. در مخابرات هیچگونه سندی معدوم 
از خبرنگاران  یکی  قول  از  لندن  رادیو  است.  نشده 
گفت: امام خمینی بانفوذترین شخصیت ایران است. 
پرنس رضا پهلوی: من آماده  ام جانشین پدرم شوم. 
دارائی خاندان سلطنتی 20 میلیارد دالر است. شاه 
در آمریکا همسایه جرالد فورد )رئیس جمهور اسبق 
آمریکا( می شود. مراکش مقصد بعدی شاه.  تظاهرات 
از  انگلیسی ها  خروج  آلمان.  در  ایرانی  دانشجویان 
جنوب )مسجد سلیمان(.  دعوت به راه پمائی فردا: 
خمینی  امام  فرمان  به  تهران  پیشرو  و  مبارز  زنان 
مرد  مانند  نیز  »زن  بر  مبنی  تشیع  عالیقدر  مرجع 
آزاد و حاکم بر سرنوشت خویش است و باید خود 
فعالیت خویش را تعیین کند« از کلیه زنان خانه  دار، 
فرهنگی، کارمند، کارگر، پزشک، مهندس، دانشجو 
و دانش  آموز تقاضا می کنند که در روز جمعه بطرز  
کرده...  شرکت  تظاهرات  این  در  شایسته ای  بسیار 
دانشجویان و دانش  اموزان مسلمان )طرفدار سازمان 
مجاهدین( ندای زعیم استوار و سازش  ناپذیر جنبش 
»امام خمینی« که شرکت در راه پیمائی و تظاهرات 
اربعین را وظیفه شرعی و ملی اعالم نموده  اند لبیک 
گفته و راس ساعت 8 صبح از مقابل منزل مجاهد 

خروشان  جمع  به  طالقانی  آیت  اهلل  آگاه  و  نستوه 
راه پیمائی  هم  یهودیان  پیوست...  مسلمان خواهند 
تظاهرات  در  نیز  هنرمندان  و  ورزشکاران  می کنند... 
در  نیز  گاز  ملی  شرکت  کارکنان  می کنند...  شرکت 
تظاهرات اربعین شرکت می کنند و... آیت  اهلل طالقانی: 
در تظاهرات از خشونت بپرهیزید. خبرگزاری فرانسه: 

دعوت امام خمینی به وحدت جناح ها.     

شنبه 30 دی
دیروز میلیونها نفر به انقالب رأی اعتماد دادند. راه
عاشورا  و  تاسوعا  راه پیمائی های  از  دیروز  پیمائی 
باشکوه تر بود؛ گفته شد که از حرکت چندین گروه 
راه آمد.  عمل  به  جلوگیری  متشکل  صورت  به 
پیمایان در قطعنامه خود خواهان تشکیل جمهوری 
و  دولت  مردم  منتخب  نمایندگان  شدند:  اسالمی 
رئیس جمهور را انتخاب می کنند؛ فعالیت برای همه 
طبقات اجتماعی فراهم می شود؛ حق مالکیت تحت 
به  ایران  می شود؛  شناخته  رسمیت  به  شرایطی 
هیچیک از بلوک های نظامی نخواهد پیوست. اعالمیه 
مهم امام خمینی درباره اعتصاب ها: جناب آقای دکتر 
یداهلل سحابی بطوریکه اطالع دارید ملت مسلمان و 
کارگران  و  کارمندان  از  و جمع کثیری  ایران  غیور 
در استخدام دولت به منظور درهم  شکستن مقاومت 
به  از چهار ماه قبل  استبدادی کهن  لجوجانه نظام 
این طرف با قبول انواع محرومیت ها و فداکاری ها دست 
به اعتصاب های عمومی زده و تدریجا قدرت عمل را 
گرفته  اند،  فرمانش  زیر  دولت های  و  مخلوع  شاه  از 
هّمت  به  و  الهی  فضل  به  که  داریم  واثق  رجاء 
مبارزین آگاه بساط ننگین فساد و ظلم شاهنشاهی 
را  از سرزمین ما برچیده شده و جای خود  بزودی 
دستور  دهد...  اسالمی  رحمت  و  عدل  حکومت  به 
امام خمینی درباره اعتصاب ها: بدنبال اعالم پیام امام 
دکتر  از  مرکب  کمیته  ای  تشکیل  درباره  خمینی 
یداهلل سحابی، محمد علی اکبر معین و دکتر باهنر 
از علمای تهران، برای بررسی اعتصابها و دستور لغو 
با  می زنند  لطمه  کشور  صنایع  به  که  اعتصابهایی 
دکتر سحابی تماس گرفته شد و وی گفت که قرار 
است که دو تن دیگر نیز به این هیأت اضافه شود...  
به دولت  فشار  و حداکثر  به ملت  فشار  1 حداقل 
2 اعتصاب در حد ضرورت و با رعایت اصل االهم 
کارکنان  از  بازرگان  مهندس  درخواست  فاالهم. 
صنعت نفت، کارکنان امور گمرکات و کارکنان امور 
بنادر و کشترانی آبادان برای افزایش تولید از 240 
روز و همچنین  به 360 هزار بشکه در  هزار بشکه 
تخلیه و ترخیص کاالها و قطعات مورد نیاز شرکت 
نفت در جنوب. در پشت پرده چه خبر است: آینده 
سیاسی کشور در گرو مذاکرات پاریس: دو روز پیش 
رئیس  تهرانی  جالل  الدین  سید  راه پیمائی،  از 
حضرت  با  پنهانی(  )مذاکره  برای  سلطنت  شورای 
از سوی مهمترین  به پاریس رفت...  آیت اهلل خمینی 
نیز  ملی«  »جبهه  یعنی  موجود  سیاسی  گروه 
پاریس  راهی  آغاز هفته گذشته  فروهر در  داریوش 
صنایع،  صاحبان  سوی  از  مختلفی  شد...هیأت های 
کارکنان ذوب  اهن، گمرکات و... به پاریس رفتند و 
امام خمینی را در جریان آخرین تحوالت واحدهای 
امام  انتخابی  کمیسیون  نظارت  گذاشتند...  خود 
ایران در آمریکا. در آمریکا  خمینی بر امور سفارت 

است.  ایستاده  موز  پوست  روی  بختیار  شد:  اعالم 
این  آسوشیتدپرس:  است:  امیدوار  هنوز  آمریکا 
نکرده  اند  ذکر  را  نامشان  که  آمریکائی  مقامهای 
چشم  انداز  اند.  گفته   خبرنگاران  به  را  زیر  مطالب 
هفته  در  بختیار  دولت  برضد  نظامی  کودتای  یک 
گذشته ضعیف تر شده است، آیت  اهلل خمینی علیرغم 
در  هوادارنش  به  بختیار  دولت  با  آشکار  مخالفت 
رهبران  سایر  و  دولت  با  است  داده  دستور  تهران 
قضیه  درازمدت  فصل  و  حل  مورد  در  سیاسی 
مشورت کنند، این مقام ها با توجه به تظاهرات ضد 
آمریکائی در ایران می گویند ایران در نهایت متوجه 
این  شد،  خواهد  آمریکا  با  خود  مشترک  منافع 
یاران  آشتی  بر  مبتنی  گرایش  از  می گویند  مقامات 
نمایندگان  با  دیدار  در  تهران  در  خمینی  اهلل  آیت 
آمریکائیان تکان خورده  اند. انحالل مجلس محاکمه 
وزرا را منتفی می کند. مخالفت گروهی از فرماندهان 
اسالمی  جامعه  نظر  نظامیان.  تمرد  با  اهواز  لشگر 
و  تظاهرات  استبداد.  و  اختناق  درباره  دانشگاهیان 
عالی  مدرسه  در  امروز  دانشگاه:  در  سخنرانی  
دموکراسی  عنوان  تحت  ورداسپی  ابوذر  پرستاری 
با  تهران  صنعتی  دانشگاه  کرد؛  سخنرانی  متعهد 
نصب اعالمیه  ای که در جلو در ورودی این دانشگاه 
فرصت  دانشکده  این  تئاتر  آمفی  در  که  کرد  اعالم 
داده  تفکری  طرز  و  ایده   هر  با  شخصی  هر  برای 
خواهد شد تا حداکثر یک ربع ساعت نظریات خود 
را عنوان کند. اعتصاب کارمندان استانداری اهواز. از 
تمایل  است.  ایران  سفیر  هنوز  زاهدی  آمریکا  نظر 
فلسطینی  نظامی  بختیار. رهبران  به  اندک شوروی 
ایرانی را تعلیم می دادند. رادیو اسرائیل: 80  جوانان 
افسر ارشد ایران در پادگانی در شمال شرقی تهران 
بحث و مذاکره کردند. آلمان دستبند و باتون برقی 
به ایران صادر کرده بود. میلیونها نفر به انقالب رأی 
اعتماد دادند: آنچه که بحق می توان گفت راه پیمائی 
و اجتماع دیروز یکپارچه مذهبی و اسالمی بود در 
مسیحی،  هموطنان  شعارهای  و  پالکاردها  ضمن 
ایرانی  همبستگی  از  نشان  نیز  کلیمی  و  زرتشتی 
که  شد  زده  تخمین  می خورد؛  چشم  به  آنها  بودن 
بیش از 2 میلیون در این راه پیمائی عظیم شرکت 
دیروز  میتینگ  در  چادری  زنان  تعداد  داشتند؛ 
چشمگیر بود و تعدادی زنان بدون حجاب و روسری 
بدون »چادر  زنان  از  تعداد کثیری  البته  بود  اندک 
به  آمد،  پیش  که  درگیری هائی  نتیجه  در  سیاه« 
خیابانهای  از  و  ندادند  ادامه  راه پیمائی  به  تدریج 
فرعی متفرق شدند؛ از جمله مسائلی که دیروز قابل 
و  نظامی  فرمانداری  ماموران  بود عدم حضور  توجه 
راهنمائی  بود،  رانندگی  و  راهنمائی  ماموران 
اتوموبیلها و مردم را در چهاراه ها جوانان که بازوبند 
انتظامات داشتند برعهده گرفتند؛ بنا به گزارش هائی 
فرهنگیان،  از  کثیری  گروه  عینی  شاهدان  از 
در  زود  صبح  از  که  روشنفکران  و  دانشگاهیان 
چهارراه پهلوی مقابل تئاتر شهر اجتماع کرده بودند 
با  داشتند  همراه  که  عکسهائی  و  شعارها  مورد  در 
فقط  باید  شعارها  بودند  معتقد  که  جوانها  بعضی 
تهران  روحانیون  جامعه  سوی  از  که  باشد  آنهائی 
این  کردند،  پیدا  نظر  اختالف   است،  شده  تعیین 
گروه چندین هزار نفری عکسهای بزرگی از حضرت 
مصدق،  محمد  دکتر  خمینی،  العظمی  اهلل  آیت  
را  بهرنگی  صمد  و  گلسرخی  خسرو  روزبه،  خسرو 



به  دعوت  که  شعارهائی  همچنن  و  داشتند  همراه 
اتحاد و همبستگی میان طبقات مختلف روشنفکران، 
کارگران، زحمتکشان و کشاورزان می کرد، این گروه 
به هر تقدیر تا میدان 24 اسفند راه پیمائی کردند، 
و  انتظامات  ماموران  طرف  از  چون  میدان  این  در 
فقط  که  شد  خواسته  آنها  از  راه پیمایان  برخی 
شعارهای  و  خمینی  العظمی  آیت  اهلل  عکس های 
تأییدشده از طرف جامعه روحانیون تهران را حمل 
مسیر  به  انها  ورود  از  غیراینصورت  در  کنند، 
جلوگیری می شود، بهمین جهت این گروه از میدان 
24 اسفند به سوی خیابان سی متری به راه پیمائی 
در  بعد  و  رفتند  خیابان  جنوب  بطرف  و  پرداختند 
خیابانهای فرعی پراکنده شدند، این گروه قطعنامه

ای را که عینا نقل می شود در پایان راه پیمائی صادر 
و  مبارز  از ملت  به عنوان بخشی  ما  کردند: »امروز 
توطئه   و  دسائس  به  اعتراض  برای  ایران  قهرمان 
برای  خائن  شاه  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  های 
و  مبارزات شکوهمند خلق خود  با  ابراز همبستگی 
اختناق و سرکوب و سلب  افشای سیاست های  برای 
و  پرشکوه  راه پیمائی  در  آنان  اساسی  آزادی های 
شرکت  مبارز  روحانیون  دعوت  به  مردم  عظیم 
ی  افکنانه   تفرقه   اقدامات  براثر  متاسفانه  کردیم 
به  خود  نادرست  روش های  با  که  متعصب  گروهی 
ما در  راه پیمائی  ادامه  از  می زند  لطمه  جنبش ملی 
ما  و  شد  جلوگیری  شاهرضا(  )خیابان  اصلی  مسیر 
ادامه  دیگری  مسیر  در  را  خود  حرکت  باالجبار 
دادیم، اینک اعالم می داریم: 1 ما به مبارزات خود 
حکومت  برقراری  تا  آزادی  و  استقالل  کسب  برای 
همبستگی  ما   2 می دهیم  ادامه  مردم  از  منبعث 
کلیه  و  ایران  و طبقات خلق  اقشار  کلیه  با  را  خود 
می داریم  اعالم  ایران  آزادی  و  استقالل  راه  مبارزان 
و  متحد  صفوف  در  را  افکنی  تفرقه   هرگونه  ما   3
ما  می کنیم 4  قهرمان خود محکوم  ملت  یکپارچه 
شاه  رژیم  حیات  منظور  به  را  سازش کاری  هرگونه 
محکوم می کنیم؛ گزارش های دیگر که دیشب و امروز 
میدان  در  که  است  حاکی  شد  داده  ما  به  تلفنی 
شهناز )میدان راه پیمائی( نیز به همین ترتیب میان 
عده  ای از شرکت  کنندگان در راه پیمائی با مأموران 
انتظامات اختالف  نظر بر سر شعارها و عکسها پیدا 
درگیری  همین  که  است  حاکی  گزارشها  این  شد، 

موجب شد که آن دسته از شرکت  کنندگان بصورت 
گزارش  یک  ندهند؛  ادامه  راه پیمائی  به  متشکل 
دیگر حاکی است که در خیابان کِندی از راه پیمائی 
به  جلوگیری  مردان  و  زنان  از  متشکل  گروه  یک 
عمل آمد و به آنها تکلیف شد که زنان و مردان در 
دسته  های جداگانه باید حرکت کنند، این گروه نیز 
بصورت صفوف  آیزنهاور  خیابان  به  رسیدن  از  پس 
متشکل به راه پیمائی ادامه ندادند، دیروز تعدادی از 
زنها و دخترهای شرکت  کننده به خبرنگاران ما در 
از  بعضی  از طرف  که  داشتند  ابراز  ّسیار  گروه های 
راه پیمایان و مأموران انتظامات به آنها تکلیف شده 
راه پیمائی  و  تظاهرات  در  سیاه  چادر  با  باید  که 
شرکت کنند. شعارها و سرودهای تظاهرات اربعین: 
تا خون در رگ ماستخمینی رهبر ماست؛ حزب 
فقط حزب  اهلل – رهبر فقط روح  اهلل؛ وای به روزی 
نظام  شویم؛  برادر  خون  –درصدد  شویم  مسلح  که 
شاهنشاهی عامل هر فساد استجمهوری اسالمی 
مظهر هر عدل و داد است؛ فرموده خمینی، برچیدن 
یزید است – کابینه بختیار، یک حیله جدید است؛ 
نجات  برای  ما  نمی خواهیم؛  قرانیم سلطنت  پیرو  ما 
اسالم و ایران به ارتش دست برادری می دهیم )امام 
خمینی(؛ شورای انقالب اسالمی –تحت لوای رهبر 
نامی؛ کارگر، کارگر، کارگر ای کارگر ما با هم متحد 
درود  درود  درود  استثمار  ریشه  کنیم  تابر  می شویم 
هم  با  ما  ملت  ای  اتحاد،  اتحاد  اتحاد  خمینی؛  بر 
متحد می شویم تا بر کنیم ریشه استعمار درود درود 
درود بر خمینی؛ ما همه سرباز توایم خمینی گوش 
ماست  رگ  در  خون  تا  خمینی؛  توایم  فرمان  به 
تو  خمینی  خمینی  خمینی  ماست؛  رهبر  خمینی 
وارث حسینی. در حاشیه تظاهرات اربعین در تهران: 
کلیه مأموران انتظامات با بازوبندهای متحدالشکلی 
مشخص شده بودند و  تعدادی از زنان نیز بازوبند 
انتظامات داشتند، در چهار راه پهلوی تهران مردی 
به میان زنان تظاهرکننده رفت و بین خانم هائی که 
بودند روسری تقسیم کرد. دعوت مدیر  بی  حجاب 
اعتصابی  همکاران  از  تلویزیون  رادیو  جدید  عامل 
به  آبادان  پاالیشگاه  نفت  تولید  گفتگو.  برای  خود 
اعالم  رسید.  خواهد  روز  در  بشکه  هزار   360
طومار  دانشگاهیان.  اسالمی  جامعه  موجودیت 
و  کشور  گوشت  سازمان  کارگران  و  کارکنان 

شهدای  بزرگداشت  نمایشگاه  تهران.  کشتارگاه 
نیروی  سرباز  یک  ایران.  انقالبی  جنبش  پیشگام 
هوائی خودکشی کرد. روحانیون اهواز: تعداد شهدا 
30 نفر است. شرکت ملی نفت اعالم کرد: کارکنان 
خارجی اخراجی هستند. نام دانشگاه »فرح« عوض 
از  تن  سه  پریشب  آمل:  در  اسلحه  سرقت  می شود. 
سارقین تفنگ شکاری در حین فرار بوسیله عده  ای 
به  شهر  محالت  و  خیابانها  در  که  آمل  جوانان  از 
سوی  از  شدند.  دستگیر  بودند  مشغول  پاسداری 
و  کارکنان  از  نفر  هزار   14 از  بیش  نمایندگان 
کارمندان اعتصابی بانک صادرات اعالم شد: پرداخت 
تهران:  روحانیت  کشاورزان.  به  بهره  بدون  وام 
نمی شود:  چاپ  گذرنامه  کنید.  طرد  را  شیادان 
دولتی  چاپخانه  سهامی  شرکت  کارکنان  قطعنامه 
خروج  از  جلوگیری  برای  که  کرد  تاکید  ایران 
سرمایه  های  یغماگران  و   المال  بیت  چپاولگران 
ایران از این پس از چاپ گذرنامه خودداری خواهد 
شد. دستور امام خمینی برای اداره سفارتخانه  های 
ایران. آقای بختیار دستور داد کلیه زندانیان سیاسی 
در سراسر کشور از زندان آزاد شوند. 700 هزارنفر 
پنجشنبه  کرمانشاه: عصر  کردند.  راه پیمائی  قم  در 
گذشته عده  ای از روستانشینان »مراد حاصل« واقع 
اتوموبیل هائی  جلوی  کرمانشاه  بستان  طاق  بلوار  در 
رانندگانی  و  می کردند گرفتند  بلوار عبور  این  از  که 
که تمثال های امام خمینی را به شیشه  های اتوموبیل

شان چسبانده بودند مورد ضرب و جرح قرار دادند.  
بهداد:  درمانگاه  خمین.  شهدای  از  تن   6 عکس 
 3 می پذیریم.  رایگان  بطور  را  بضاعت  کم    بیماران 
و  اطالعات  وزیر  شد.  برچیده  تبریز  در  کالنتری 
باید استقالل داشته  تلویزیون  رادیو و  جهانگردی:  
باشد. در حمله به ساختمان ساواک مسجدسلیمان 
100 نفر کشته شدند: مسجدسلیمان را به آتش و 
و  اندیمشک  در  بزرگ«  »وحشت  کشیدند.  خون 
نفر   20 از  بیش  تندرو  نظامیان  حمله  در  دزفول: 
کشته و 60 مفر مجروح شدند؛ تعداد زیادی از خانه  
ها، مغازه  ها و اتوموبیل های مردم توسط نظامیان به 
و  ساواکی ها  پلیس،  نظامیان،  شد؛  کشیده  آتش 
انداختند:  براه  کارناوال  دزفول  در  هایشان  خانواده  
112 اتوموبیل مردم به آتش کشیده شد و... سازمان 
خانواده  های  منحل شد.  نوشهر  امنیت  و  اطالعات 
سیاسی  زندانیان  هنوز  کرمانشاه:  سیاسی  زندانیان 
تیر  نفر   11 نهاوند  در  می شوند.  شکنجه  کرمانشاه 
عامل  مدیر  است.  خطر  در  حصار  قزل  خوردند. 
و  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  کارکنان  فراری: 
کردند  اعالم  ایران(  نفت  )صنایع  وابسته  شرکتهای 
قانونی  مرجعیت  هیچگونه  فراری  عامل  مدیر  که 
ندارد. دانشکده حنیف  نژاد در کرج: در دومین روز 
بازگشائی دانشکده کشاورزی کرج که به نام حنیف 
شرکت  نفر  هزار   50 حدود  شده  نامگذاری  نژاد 
برپا  شهرستانها  در  راه پیمائی  عظیم ترین  کردند. 
شد: میلیونها نفر در سراسر کشور خواستار بازگشت 
امام خمینی شدند. راه پیمائی بزرگ اربعین حسینی 
گرفت:  انجام  ماموران  دخالت  بدون  شهرستانها  در 
قطعنامه شهرستانها  تظاهرات  همه  ی  در  )تقریبا 

های 10 ماده  ای بوسیله  ی روحانیون قرائت می شد 
»حکومت  استقرار  به  مربوط  آن  ماده  یک  که 
اسالمی« بود و همچنین در اغلب شهرها مجسمه
های شاه و رضاشاه را به پایین کشیدند. سامان نو(: 



در شهرهای سراب، تبریز )بیش از 1 میلیون نفر(، 
آبادان،  میناب،  نفر(،  هزار   20 از  )بیش  دلیجان 
زرین نفر(، دهدشت،  هزار  از 60  )بیش  خرمشهر 
از  )بیش  شهسوار  کرمانشاه،  حیدریه،  تربت  شهر، 
30 هزار نفر(، ساوه )75 هزار نفر(، سلماس )بیش 
از 20 هزار نفر(، خمینی شهر )و روستاهای اطراف 
از  )متجاوز  جهرم  قاین،  نفر(،  هزار   200 از  بیش 
100 هزار نفر(، نیشابور، بانه )بیش از 100 هزار نفر 
به  یانکی  عناوین  با  پالکاردهائی  و  داشتند  شرکت 
خانه  ات برگرد، مرگ بر امپریالیسم چین، آمریکا و 
انگلستان، و بر قرار باد جمهوری دموکراتیک خلق 
در  عظام  آیات  و  خمینی  امام  بر  درود  ایران، 
تظاهرات دیده می شد(، بندرعباس )متجاوز از 100 
بوسیله  ی  نفر و مجسمه  های شاه و رضاشاه  هزار 
افراد ارتشی به پایین آورده شد و به سربازخانه  ها 
انتقال یافت(، کنگاور، سلماس )هیات امنای مسجد 
از  را  نفر   30 دیشب  سلماس  شهرستان  جامع 
اسالمی  دادگاه  اعضای  عنوان  به  را  شهر  معتمدان 
انتخاب کرد(، بوشهر و گناوه )بیش از 50 هزار نفر(،  
شاهرود  گچساران،  مشهد،  کال،  کیا  بابل،  سمنان، 
)70 هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و تشکیل 
با  مبارزه  و  انتظامات  برای  محلی  های  کمیته  
کاشان  بنزین(،  و  نفت  توزیع  و  تهیه  و  گرانفروشی 
داشتند(،  شرکت  نیز  زنان  از  نفر  هزار   50 )حدود 
در  نفر  هزار   70 حدود  پهلوی(  )بندر  انزلی  بندر 
تظاهرات شهر  اردبیل: در  تظاهرات شرکت کردند، 
اردبیل بیش از 200 هزار نفر شرکت داشتند و هر 
جا با عده  ای تماشاگر برخورد می کردند شعار می
 300( شیراز  کن«،  سر  چادر  برو  »تماشاگر،  دادند 
نی ریز،  هزار نفر(، الر، داراب، استهبان، فسا، جهرم، 
 200( کازرون  اقلید،  نفر(،  هزار   40 )حدود  آباده 
سپیدان،  میمند،  ممسنی،  نورآباد  نفر(،  هزار 
سعادت اباد،  ده بید،  مرودشت،  زرگان،  قیروکارزین، 
 50 )حدود  ساری  نفر(،  هزار   50 )حدود  پیرانشهر 
کرمان  هزارنفر(،   70 )حدود  بهبهان  نفر(،  هزار 
)بیش از 80 هزار نفر(، زنجان و روستاهای اطراف 
)حدود 200 هزار نفر(، آران کاشان )25 هزار نفر(، 
قزوین  حومه(،  و  گرگان  از  نفر  هزار   150( گرگان 
)بیش از 200 هزار نفر از قزوین و روستاهای اطراف 
شرکت داشتند و پیام گروه کشاورزی امام خمینی 
که اخیرا تشکیل شده قرائت شد. در این بیانیه لزوم 
توسع  جهت  کشاورزان  به  دولتی  مراتع  واگذاری 
کشاورزی و تصرف این مراتع از سوی زارعین تاکید 
دشت  عمران  سازمان  باغهای  که  آمده  نیز  و  شده 
به  متعلق  بود  دولت  اختیار  در  تاکنون  که  قزوین 
تن(،  هزار   100 به  )قریب  بروجرد  است(،  مردم 
نفر(،  هزار   70 از  )متجاوز  بیرجند  آمل،  دامغان، 
هزار   30( بهشهر  تن(،  هزار   30 از  )بیش  چالوس 
تن(، اهواز )بزرگترین راه پیمائی تاریخ خوزستان با 
هزار   120( شوشتر  نفر(،  میلیون  نیم  راه پیمائی 
بابل )حدود 100  اراک،  نفر(،  ایذه )20 هزار  نفر(، 
هزار نفر(، میاندواب )حدود 10 هزار نفر(، شهرضا و 
نفر  هزار   100 از  )متجاوز  تبعه  روستاهای  اهالی 
شرکت داشتند و در خیابان خیام، رئیس معاون و 
در  و  پیوستند  مردم  به  شهرضا  شهربانی  ماموران 
راه پیمائی شرکت کردند(، میانه و روستاهای تابعه 
)بیش از 60 هزار نفر(، برخورد خونین مردم نجف
بدستها  چماق  از  نفر   20 بدستها:  چماق  و  آباد 

توسط مردم دستگیر شدند و بقیه متواری شدند، 6 
بدستها  چماق  از  نفر   3 و  آباد  نجف  مردم  از  نفر 
کشته و تعداد زیادی زخمی شدند؛ در خانه چماق 
بدست  مسروقه  فرش  و  اثاثه  زیادی  مقدار  بدستها 
آمد. به تالفی حمله چماق بدستان به مردم: خانه 
فرماندار و شهردار خوی به آتش کشیده شد. رادیو 
اسالمی  رژیم  به  رأی  خود  گام های  با  مردم  لندن: 
شد.  تشکیل  سلطنت  حفظ  جبهه  ژنو  در  دادند. 
زاهدی در جستجوی محل امن برای شاه.  عکس و 
اصول  اعالم  قم.  شهدای  از  نفر   7 مشخصات 
پرفسور  فرانسه:  خبرگزاری  اسالمی  جمهوری 
آمریکائی جیمز کوک کرافت که شش روز در نئوفل 
لوشاتر با حضرت آیت  اهلل خمینی بسر برده معتقد 
رهبر شیعیان می اسالمی که  است که جمهوری 

دموکراسی،  براساس  دهد  تشکیل  ایران  در  خواهد 
توسعه  و  اجتماعی  عدالت  تأمین  مذاهب،  آزادی 
رهبر  که  کرد  اضافه  وی  بود.  خواهد  کشاورزی 
امتیاز  اندوزی، فساد، شُوونیسم و  با ثروت   شیعیان 
فرانسه:  خبرگزاری    کراچی  اند...  بیگانه   طبقاتی 
اظهار  کراچی  در  خمینی  امام  حضرت  فرستادگان 
با  رابطه  ای  هیچگونه  ضدشاه  جنبش  که  داشتند 
جنبش  یک  صد  در  صد  بلکه  ندارد  مارکسیسم 
اسالمی است... فرستادگان حضرت  امام خمینی که 
از  پیامی  شده  اند  پاکستان  وارد  چهارشنبه  روز 
اسالمی  حزب  بنیادگذار  برای  )خمینی(  ایشان 
»جماعت االسالم« همراه برده  اند. مالقات شایگان 
و خسرو قشقایی با امام خمینی. بختیار: من بر سر 
دوراهی قرار دارم. مذاکرات شاه و فورد و سادات در 
اسوان. در قاهره علیه شاه بیانیه داده شد. تشنج و 
روابط  شاهرخی.  هوائی   پایگاه  در  غذا  اعتصاب 
بر  مبنی  فرانسه  خبرگزاری  خبر  ارتش:  عمومی 
برنامه  های بمباران شهری و اعتصاب غذای تعدادی 
از خلبانان را تکذیب کرد. حمله چماقداران به بازار. 
حمله روستائیان مهاجم »خالدآباد« رضائیه به راه

بگلو«. عده  ای که خود  پیمائی روستائیان »ساری 
تهدید  با  می کردند  معرفی  خلق  چریکهای  گروه  را 
شعبه  ملی  بانک  از  را  تومان  میلیون   1/5 اسلحه 
چهارراه انقالب زنجان ربودند. کناره  گیری نمانیده 
کنگاور. مردم تهران منتظر چماق بدستان هستیم: 
با  مقابله  برای  ساعتها  پنجشنبه  روز  تهران  مردم 
مهاجمین چماق بدست آماده بودند. شوروی: بحران 

ایران به مرحله تازه و قاطعی قدم گذاشته.

یکشنبه 1 بهمن

اعالمیه روابط عمومی ستاد بزرگ ارتشتاران درباره: 
بی نظمی و اعتصاب در قسمتهائی از ارتش. راه پیمائی 
دانشگاه  در  کارگران  نفری  هزار  چندین   اجتماع  و 
صنعتی؛ کارگران در گروه های چندصدنفری از نقاط 
این  کارگران  شعارهای  بودند.  آمده  تهران  مختلف 
بود: حقوق کارگر پرداخت باید گردد نباید کارگر 
نفت؛  صنعت  مبارز  کارگران  بر  درود  گردد؛  اخراج 
کارگر کارگر ما باهم متحد می شویم تا برکنیم ریشه 
استثمار؛ درود درود بر خمینی؛ اتحاد اتحاد اتحاد ای 
برابری حکومت  برابری  با هم متحد می شویم؛  ملت 
جمهوری  رفراندم  از  پس  زاده:  قطب   کارگری. 

اسالمی تشکیل می شود. بختیار: شاه قانون اساسی را 
نقض کرده. تکذیب آیات عظام از پشتیبانی از دولت 
بختیار؛ شریعتمداری: دولت فعلی مورد تأیید نبوده 
نشانده  دولت دست   نجفی:  مرعشی  بود؛  نخواهد  و 
رژیم ظلم مورد قبول ما نیست؛ روحانی: دولتی که از 
مجلس رستاخیزی رأی اعتماد بگیرد رسمیت ندارد. 
138 نماینده مجلس: ما سنگر پارلمان را ترک نمی
کنیم. بختیار: مصمم به حفظ قانون اساسی هستم. 
که موجب کشتار  عملی  بختیار: مسئولیت هرگونه 
مردم با نظامیان گردد بعهده کسانی است که از این 
پس موجبات آن را فراهم کنند. آمریکا: امکان وقوع 
اگر  امریکا:  خارجه  وزارت  ایران؛  در  ناگوار  حوادث 
امام خمینی این هفته بازگردد خطر یک رویاروئی 
مورد  در  رسمی  سیاست  تعیین  برای  دارد.  وجود 
ورود امام خمینی: جلسه مشترک دولت، مجلسین 
و شورای امنیت تشکیل می شود. نماز جمعه با امام 
خمینی در تهران: مسیر امام خمینی از مهرآباد تا 
بهشت  زهرا. تشدید حفاظت از امام خمینی توسط 
پلیس فرانسه. در پشت پرده سیاست چه خبراست: 
روز  مساله  بزرگترین  امام خمینی:  ورود  پی آمدهای 
آزادی بیان و قلم و فعالیت اجتماعی برای جناحهای 
ایّام دچار مشکالتی شده  این  است که  غیرمذهبی 
است، در چند روز گذشته حرکاتی در هر دو جناح 
دیده می شود که گاهی اوقات آنها را مقابل هم قرار 
می دهد، جناح تند مذهبی همه  ی حرکت ها را سهم 
خود می داند و متقابال می خواهد جناح های چپ تند 
را مهار کند، جناح چپ تند نیز با مدارکی که ارائه 
می دهد مدعی است که سنگین  ترین و خونین  ترین 
و  گرفته   دوش  به  گذشته  سالهای  در  را  مبارزه 
و  توضیح  در  دارد  حق  و  داده  بیشمار  کشته  های 
تشریح نظرات خود و  فعالیت مرامی آزادی داشته 
عظیم  موسسه   105 عمده  یا  کامل  مالکیت  باشد. 
تلفات آشوب  پهلوی.  دارائی خاندان  ایرانی: صورت 
سازمان  سرگشاده  »نامه  شهر.  چند  در  چماقداران 
العظمی  آیت  اهلل  به  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 
شیعیان«:  بزرگ  پیشوای  و  عالیقدر  مبارز  خمینی 
اسالمی  نهضت  و  اسالم  شریعت  از  شما  درک  اگر 
استبداد  و ضد  مبارزه ضدامپریالیستی  در  پیگیری 
می باشد ما این درک شما را صمیمانه می ستائیم اما 
اگر برخالف این، قصد از توسل به اسالم و تعالیم ان 
سرکوبی هرنوع تفکر و عقیده مخالف، به بندکشیدن 
فقط  شعار  احیای  عقاید،  تفتیش  احیای  و  اندیشه 
زیر  آزادی خواهی  ندای  هر  کردن  و خفه  یک حزب 
پوشش دفاع از قرآن و شریعت باشد مطمئنیم که 
هر میهن  پرست آزاده  ای آنرا محکوم می نماید و خلق 
هم که آنرا وسیله  ای دردست ارتجاع و امپریالیسم 
و  افشاء  به  خویش  بیکران  قدرت  تمام  با  می بیند 
بیانیه  اولین  بموجب  خاست.  برخواهد  آن  نابودی 
کمیته اعتصاب امام خمینی: تخلیه و حمل و توزیع 
اسالمی  جامعه  شد.  اعالم  اعتصاب  از  خارج  گندم 
لندن:  رادیو  کرد.  حمایت  همافران  از  دانشگاهیان 
خطر جنگ داخلی ایران را تهدید می کند. بازگشائی 
 5 خارجه  وزارت  تهران.  و  شمیران  در  دانش سراها 
سفیر و کنسول را برکنار کرد. تماس سازمان آزادی 
بخش فلسطین با امام خمینی. ساندی تلگراف چاپ 
انگلستان: قشون چریک سری در ایران. پرواز جت های 
ناو هواپیمابر  شوروی برفراز خلیج فارس و استقرار 
چماق    حمالت  جریان  در  هرمز.  تنگه  در  آمریکا 



نفر در صحنه کشته شدند؛ در مشکین  بدست ها: 3 
شهر شایعه است 50 نفر کشته شده  اند؛ 3 چماق 
بدست در بروجرد کشته شدند؛ زدوخورد موافقین و 
مخالفین دولت در شیروان. وزیر بهداری و بهزیستی 
برداشت:  پرده  گذشته  مسئوالن  یغماگری های  از 
میلیون  صد  اس«  دی  »ای  آمریکائی  شرکت  یک 
دالر از بودجه وزارت بهداری را به یغما برده است. 
همسر سفیر ایران در هند را با ماهی 8 هزار تومان 
استخدام کرده بودند. فعالیت شرکت ملی ذوب مس 
ایران:  بیمه  سهامی  شرکت  کارکنان  شد.  متوقف 
وزیر را نمی پذیریم. تولید پاالیشگاه ها افزایش یافت؛ 
صدور نفت کوره ذخیره شده با موافقت نمایندگان 
کارکنان اعتصابی شرکت ملی نفت ایران در جنوب 
در  حتی  غذائی  مواد  ترخیص  است.  گرفته  صورت 
اعتصابی گمرکات.  کارکنان  توسط  تعطیل  روزهای 
از طرف کارکنان کانون پرورش: 2 کتابخانه به نام
نام گذاری شد. کارکنان  های »مومنی« و »روحی« 
وزارت کشور: اجازه نمی دهیم با مداخله در انتخابات 
نمایندگان غیرمردمی به مجلس راه یابند. کارکنان 
سازمان ملی انتقال خون: توطئه  های امپریالیستی 
دادگستری:  کارکنان  و  قضات  می کنیم.  محکوم  را 
نمی پذیریم.  را  بختیار  دولت  طرف  از  وزیری  هیچ 
کارکنان بانک صادرات: امیدواریم »بانک صادرات« 
تأمین  سازمان  کارکنان  درآید.  اسالم  لوای  تحت 
آزاد  باید  سیاسی  زندانیان  همه  اجتماعی:  خدمات 
و سینما:  تلویزیون  عالی  دانشجویان مدرسه  شوند. 
هیأت  کنند.  حفظ  باید  را  خود  همبستگی  مردم، 
می حفظ  را  سنگرمان  مخابرات:  دانشکده  علمی 
تلویزیون  و  رادیو  آموزشی:  صنایع  کارکنان  کنیم. 
را از قید سانسور برهانید. کارکنان ایرانی بیمارستان 
هستیم.  خود  همرزمان  به  خدمت  آماده  نتردام: 
خود  اعتصاب  به  رازی:  روانپزشکی  مرکز  کارکنان 
ادامه می دهیم. هادی خرسندی: شرح حال پستچی 
وظیفه  شناس؛ تیمسار نعمت  اهلل خان در کار "نامه 
درست  را  راهش  اگر  و  داشت  استعداد  رسانی" 
پستچی خوبی  می توانست  شاید  بود   کرده  انتخاب 
ساعدی:  غالمحسین  دکتر  باشد...  مملکت  برای 
ترین  تازه   نمی پذیرند.  مردم  را  شاه  منتخب  دولت 
شعر شاملو: آخرین بازی. حمید حمید: آگاه باشید! 
پس  گام  زیرکانه  دشمن  غافلگیرانه  خیزی  قصد  با 
نهاد است: اتحاد دموکراتیک و سنت های انقالبی. آیت 
در  آن؛  حکومت  مبانی  و  اسالم  سعید:  حسن   اهلل 
حکومت اسالمی نظارت در اجرای دستورهای الهی 
با مردم است. عکس  5 تن از شهدای واقعه خونین 
پا  به  اشوب  بدستان در مشکین  شهر  اهواز. چماق 
ُقُرق  را  کرمانشاه  جاده  های  بدستها  کردند. چماق 

یک  بدستها  چماق   کردند. 
کشتند.  را  )خوی(  روحانی 
رئیس دادگستری قوچان به 
پاسداری  به  شبگرد  عنوان 
در  پرداخت.  خود  محله  از 
تیر  که  سربازی  قوچان 
هوائی شلیک کرده از سوی 
بازداشت شد.  فرمانده خود 
در  راه پیمائی  و  تظاهرات 
انبوه  علت  به  شهرستانها؛ 
برخی  گذشته  روز  اخبار 
تظاهرات  گزارشهای  از 

و  روستاها  در  است:  شده  چاپ  امروز  اطالعات  در 
طالقان،  کرج،  حیدریه،  تربت  رشتخوار  شهرهای 
مشهد )بیش از1 میلیون نفر و از جمله 100 هزار نفر 
زن(، کاشمر )60 هزار نفر(، قاسم آباد شاهی، امیر 
کال )بیش از 20 هزار نفر(، جویبار )بیش از 20 هزار 
نفر(، بوشهر، مهاباد و روستاهای اطراف 60 هزار نفر، 
روستاهای  و  یزد  سمنان،  سرخه  رودسر،  اسفراین، 
اطراف نزدیک به 100 هزار نفر، بجنورد )بیش از 25 
هزار نفر(، قزوین )صدها هزار نفر(، الهیجان )بیش 
میمه،  گچساران،  شیرین،  قصر  نفر(،  هزار   30 از 
 30( الر  فارس،  زرگان  نفر(،  هزار   20( بم  شیراز، 
هزار نفر(، اردکان فارس، نوشهر )بیش از  70 هزار 
نفر(، اروندکنار )15 هزار نفر(، اردکان یزد )بیش از 
30 هزار نفر(، آستارا، دشتِ   ورامین )70 هزارنفر(، 
رفسنجان )20هزارنفر(،  انار  شهرضا )100هزارنفر(، 
الریجان، سمنان، برازجان و... 126 زندانی سیاسی 
اتحادیه  موسس  شورای  سخنگوی  شدند.  آزاد 
کارکنان رادیو تلویزیون: مدیرعامل تلویزیون انتصابی 
است نه انتخابی. روسای دانشکده های دانشگاه ملی 
استعفا کردند. دکتر براهنی با 14 شاعر و نویسنده 
اقامت  تمدید  می شوند.  تهران  وارد  فردا  تبعیدی 
شاه در مصر. تلفنی از فرانسه: معاون وزارت جنگ 
حاج  )مهدی  کشوری  هواپیمائی  سازمان  رئیس  و 
آمریکا:  در  ایرانی  دانشجویان  کرد.  استعفا  منیری( 
نمی گذارم شاه گذشته را فراموش کند. بنای یادبود 
انقالب ایران در لیبی. هشدار اتاق بازرگانی در مورد 
مهندس  فرانسه:  خبرگزاری  کارخانه  ها.  تعطیل 
خمینی  اهلل  آیت   حضرت  بین  است  گفته  بازرگان 
و بختیار توافق ضمنی صورت گرفته است و شاپور 
به مجرد تشکیل شدن  است که  نقل کرده  بختیار 
دولت موقت اسالمی از کار کناره  گیری کند. موضع 
امام خمینی درباره اصالحات ارضی و چادر: شاه با 
جامعه  بنیادهای  و  کشور  اقتصاد  ارضی  اصالحات 
به  ارضی  اصالحات  اصطالح  به  این  کرد،  نابود  را 
ایران رونق بخشید...  بازرگانی آمریکا و اسرائیل در 
را  چادر  اسالمی  تعلیمات  خاطر  به  مسلمان  زن 
انتخاب کرده است در آینده زنان آزاد خواهند بود 
بردن  بکار  از  تنها  ما  بگیرند  تصمیم  باره  این  در 
لباس هائی که برخالف عصمت و عفت عمومی است 

جلوگیری خواهیم کرد.

دوشنبه 2 بهمن

به  شنبه  راه پیمائی  است.  شده  شروع  تازه  انقالب 

رهبری امام خمینی: تدارک استقبال پرشکوه قرن؛ 
شهرستانها  در  کمیته  هائی  امام  از  استقبال  برای 
تشکیل شده است؛ امام خمینی سه یا چهار روز در 
تهران می مانند و سپس به قم می روند. وحدت ملت 
سوی  از  پذیرد.  تحقق  باید  سیاسی  احزاب  از  جدا 
کارکنان ایران ایر ترتیب داده شد: پرواز انقالب ویژه 
امام خمینی. هیأت اعزامی امام خمینی: صدور نفت 
کودتا  ارتش  قره  باغی:  است.  نشده  آزاد  خارج  به 
نمی کند؛ ارتش پشتیبان دولت قانونی است؛ پیش
بینی های الزم برای نظم روز جمعه به عمل خواهد 
آمد؛ ارتش جلوی هرج و مرج و آزار مردم را خواهد 
به  را  ارتش  پرسنل  بی خبر  خدا  از  عده  ای  گرفت؛ 
سنگر  در  بختیار:  می کنند.  تحریک  انحاء  از  نحوی 
نخست  وزیری می مانم؛ بعضی از روزنامه  های مزدور 
مسموم  را  عمومی  اذهان  فاسد  دولتهای  ساله   25
می کنند؛ بختیار بی اختیار نیست و هیچکس قدرت 
نفت  جریان  اگر  است؛  نداشته  مرا  وزیری  نخست  
می شود؛  داده  حقوق ها  باشد  قطع  هم  عید  شب  تا 
اکثریت مردم از اعتصاب به ستوه آمده  اند و خسارت 
این اعتصابها بیش از زیانهای 15 ساله اخیر است. 
به وسیله هیأت اعزامی امام خمینی: تخلیه کاال در 
وزیر  نخست   نزیه  اشپیگل:  خبر  شد.  بررسی  بنادر 
شورای انقالب. حمیدرضا برادر شاه: 17 سال مورد 
لغو معافیت گمرکی وزارت دربار.  بودم!  غضب شاه 
خبرگزاری فرانسه: استعفای رئیس شورای سلطنت. 
پایان تحصن خانواده  های زندانیان سیاسی: اختالف 
شهید  رضائی های  خانه  زندانی.   18 درباره  نظر 
از  یکی  یزدی  ابراهیم  آسوشیتدپرس:  گلباران شد. 
دولت  که  این  بر  مبنی  شایعاتی  اهلل  آیت   نزدیکان 
آمریکا را تحت فشار قرار داده است تا ایشان را وادار 
تکذیب  را  کند  ایران  وزیر  نخست   از  پشتیبانی  به 
کرد، او گفت هیچ نوع تماسی بین حضرت آیت  اهلل و 
دولت واشنگتن وجود ندارد، ولی یک مقام آمریکائی 
بین  که  است  روزی  چند  تماس  این  داشت  اظهار 
طرفین برقرار شده است. استعفای رئیس کل بانک 
مرکزی. تیمسار سپهبد مهدی رحیمی رئیس جدید 
بازار  تهران...  در  پراکنده  تظاهرات  شهربانی کشور. 
از  جمعیت  سیل  و  بود  رونق  پر  نیز  کتاب  فروش 
خریداران کتاب در نقاط مختلف دانشگاه دیده می

شدند. 10 هزار از بلوچ های طرفدار شاه به پاکستان 
مترجم،  زرافشان  ناصر  سخنرانی  شدند.  پناهنده 
بزرگ  اجتماع  در  دادگستری  وکیل  و  نویسنده 
چنین  بازرگان:  مهندس  توضیح  صنعتی.  دانشگاه 
بختیار  و  خمینی  آیت  اهلل  حضرت  )بین  مطلبی 
هیچ  در  بنده  است...(  گرفته  صورت  ضمنی  توافق 
مصاحبه  ای نگفته  ام، فقط در جواب پرسش اینکه 
اگر دولت آقای بختیار در برابر آیت 
 اهلل خمینی و دولت موقت مقاومت 
کرد و خطر دخالت ارتش به میان 
آمد چه خواهد شد، گفته  ام ایشان 
ام  انجا که شناخته   تا  را  )بختیار( 
مرد با تشخیص و وطن دوست دلی 
که چنین  نمی کنم  فکر  و  دیده  ام 
سخنگوی  دهد.  انجام  را  عملی 
نیروی  در  ارتشتاران:  بزرگ  ستاد 
نیست.  اعتصاب  شمال  دریائی 
ماموران شورشی و چماق  بدستها 
بستند.  گلوله  به  را  رضائیه  مردم 



سخنرانی استاد مرتضی مطهری و دکتر محمد مفتح 
دانشگاه  مسلمان  دانشجویان  الهیات.  دانشکده  در 
تریبونی  در  می توانند  مارکسیست ها  معلم:  تربیت 
بی  علت  به  کنند...  بیان  را  خود  عقاید  مستقل 
آنان  بی مورد  از مسئوالن و پافشاری  توجهی بعضی 
و آوردن آقای م. ا. به آذین )محمود اعتمادزاده( به 
پشت تریبون ازدحام افراد موافق و مخالف در اطراف 
آغاز تشنج در  و  افتادن میکروفن  به  تریبون منجر 
بین جمع گردید، در حالیکه حدود دویست نفر به 
اکثریت  پرداختند،  آذین«  به  بر  دادن شعار »درود 
چندهزارنفری حاضر با شعارهای »حزب فقط حزب 
خمینی«  بر  »درود  و  روح  اهلل«  فقط  رهبر  اهلل، 
اعالم  آذین  به   آقای  سخنرانی  با  را  خود  مخالفت 
ما  گفتند...  ترک  را  ناگزیر صحنه  ایشان  و  داشتند 
طبق  بیان  و  عقیده  ابراز  آزادی  به  اعتقاد  ضمن 
این  آزادی در  به مفهوم  با توجه  و  موازین اسالمی 
ایدئولوژی اجازه رخنه در جنبش یکپارچه اسالمی 
را نمی دهیم، مارکسیست ها می توانند در تریبونی آزاد 
عقاید  مشخص(  ای  زمینه   دعوت  )با  مستقل  و 
فرمان  و  تاریخی  تجارب  بنابر  دارند،  ابراز  را  خود 
همکاری  مارکسیستها  با  هیچوجه  به  خمینی  امام 
به  مشهد  روحانیت  جامعه  هشدار  کرد.  نخواهیم 
داده  مجلس  به  مجرم  وزرای  تعقیب  الیحه  مردم. 
شد. روز اربعین حسینی فرمانده ژاندارمری روستای 
راه روی  به  اسلحه  با  سبزوار   توابع  از  »ملبس« 

پیمایان آتش گشود و 4 نفر را کشت و 19 نفر را 
شدن  تمام   با  سرانجام   و  کشاند  خون  و  خاک  به 
گلوله  هایش مورد هجوم مردم قرار گرفت و کشته 
شد. تظاهرات و راه پیمائی در روستاها و شهرستانها 
هزار   10( قروه  کشته(،   نفر   1( اهواز  دارد:  ادامه 
جهرم،  ورزوان،  نفر(،  هزار   10( زرند  مامونیه  نفر(، 
شهسوار، مهاباد )اخطار جوانان شهر به گرانفروشان 
و آزادی 5 زندانی سیاسی(، شهرکرد، آبعلی و رودهن 
کمیته  )ایجاد  انزلی  بانه،  نفر(،  هزار   20( دماوند  و 
امداد مردم(، قوچان ) 2 نفر کشته شدند(، امام شهر 
از  نفر  "شاهرود سابق" )همبستگی حدود 10 هزار 
با همافران پادگان شاهرخی همدان(، ارومیه  مردم 
بوشهر،  بندر  نفر کشته شد(،  )یک  "رضائیه سابق" 
دماوند )اهالی آب سر دماوند مقداری سیب زمینی 
به تهران ارسال کردند تا زیر نظر آیت  اهلل طالقانی در 
میان افراد مورد نیاز توزیع شود، همچنین فروشگاه 
سّیاری از طرف جوانان دماوند تشکیل شد تا اجناس 
در دسترس  ارزان  قیمت  به  را  این شهر  نیاز  مورد 
مردم قرار دهد(، استقبال مردم نجف  آباد از آیت

اهلل منتظری. با آزاد شدن 9 زندانی سیاسی: زندان 
عادل  اباد شیراز از زندانیان سیاسی خالی شد. حقوق 
آذرماه کارگران کارخانه کشتی  سازی خلیج فارس 
پرداخت شده است. توصیه سازمان ملی پزشکان و 
است.  کمتر  داخلی  سیگارهای  ضرر  دندانپزشکان: 
مردم قروه خواستار استعفای نماینده تحمیلی خود 
شدند. در تویسرکان به سوی راه پیمایان تیراندازی 
شد. 1000 چماق  بدست هشتپر طوالش را به آشوب 
کشاندند. کرمانشاه:  چماق بدستها در جاده  ها عقب 
نشینی کردند. دکتر رضا براهنی: مردم قهرمان ایران 
پیروزی شما حتمی است. دکتر علی  اصغر حاج سید 
جوادی: عدالت هدف است... و راه های آن. داریوش 
نظری: خطر کمونیسم و اشتباهات 58 ساله. دکتر 
امام  مبشری عضو هیأت اجرائیه جبهه ملی: آمدن 

خمینی به تهران خطرناک است. پزشکان و کارکنان 
پیروزی  نهضت ضامن  یکپارچگی  بیمارستان سینا: 
نهائی است. در کار نفت رسانی اخالل می شود. عباس 
اعضای سازمان چریکهای فدائی خلق(  )از  سورکی 
علی  سرگرد  شهادت  مسئول  شد؟  شهید  چگونه 
محبی )از اعضای سازمان مجاهدین خلق( کیست؟ 
خانواده ابراهیم یوسفی: فرزند مجاهد مرا پیدا کنید. 
وضعیت  به  رسیدگی  برای  عالمه  زاده  رضا  توضیح 
زندانیان عادی. به منظور تخلیه و ترخیص ارزاق و 
نیازمندی های عمومی هیأتی از سوی حضرت آیت  اهلل 
العظمی شریعتمداری به گمرکات اعزام می شود. نامه 
گروهی از استادان دانشگاه ها در دفاع از آزادی قلم. 
پیام های مردم بخاط پیروزی مطبوعات: با سانسور و 
اختناق در هر قالب و شکلی مبارزه کنید: دانشجویان 
دانشکده علوم ارتباطات؛ جنبش پیشتازان اسالمی؛ 
اتحادیه طالب و دانشجویان؛ انجمن کتابداران ایران؛ 
کارگران  سندیکای  اصفهان؛  دانشگاه  دانشجویان 
کانون  ایران؛  زنان  سازمان  کارکنان  طایر«؛  »ایران 
کارکنان سازمان تأمین اجتماعی؛ کارکنان مخابرات؛ 
جوانان و ورزشکاران غرب تهران؛ کانون موتورسیکلت 
سواران ایران و... اتحادیه کارمندان دولت: فئودالیسم 
اداری باید ریشه  کن شود. دولت ادارات را از وجود 
عناصر فاسد پاک می کند. بختیار: من نگران تجاوز به 
کافی  مقدار  به  گندم  دولت:  اعالمیه  نیستم.  مرزها 
وارد شده است. تشکیل دفتر بررسی نظریات مردم 
در نخست  وزیری. از سوی 4 بازپرس دیوان کیفر: 
شیخ  زمان  سوءاستفاده  پرونده   100 به  رسیدگی 
 االسالم  زاده شروع شد. هفته  نامه نیوزویک: شاه از 
مصاحبه اخیر جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا 
که طی آن به ایت اهلل خمینی در مورد دولت دولت 
کنونی ایران متوسل شده بود خشمگین است. لندن 
ایران  آینده  جم(:  فریدون  )ارتشبد  "یونایتدپرس": 
امام  دارد  تالش  آمریکا  است.  خون  آلود  و  تاریک 
فرانسه:  خبرگزاری  بازدارد.  بازگشت  از  را  خمینی 
خمینی.   آیت  اهلل  پیروان  با  ملی  جبهه  مذاکرات 
اسالمی  شورای  از  توده  حزب  فرانسه:  خبرگزاری 
شوروی(  خارجه  )وزیر  گرومیکو  می کند.  حمایت 
پراودا:  روزنامه  می کند.  گفتگو  شاه  خروج  درباره 
شعار برانداختن رژیم شاه عناصر گوناگونی را متحد 
ساخت. آسوشیتدپرس: سناتور چرچ، کارتر را از ادامه 
جرالد  رویتر:  داشت.  برحذر  ایران  دولت  پشتیبانی 
از  شاه  گفت  آمریکا(  پیشین  جمهور  )رئیس  فورد 
سیاست کارتر ناامید شده است. فشار دولت امریکا بر 
مخالفان دولت ایران برای پشتیبانی از بختیار. ایران 
خرید اسلحه از انگلستان را متوقف ساخت. پیام امام 
خمینی به عشایر بویراحمد. ناصر قشقایی رئیس ایل 
وارد شهرضا شد.  ایران  قشقایی و عضو جبهه ملی 
مراسم سومین روز شهدای نجف  اباد. حضرت آیت 
 ا هلل وحیدی: بی بی سی گاهی به نعل می زند گاهی به 
میخ. ساکنان سلماس چماق بدستها را فراری دادند. 
انتقاد گروهی از دانش  آموزان و دانش جویان مسلمان 

از مطبوعات.

سه شنبه 3 بهمن 
مصاحبه اطالعات با امام خمینی: برای نخستین بار 
جزئیات سیاست جمهوری اسالمی بطور مستقیم و 
از  نزدیکان،  قول  نقل  و  خبرگزاری ها  واسطه  بدون 

تاراجی  منصور  امروز:  شماره  در  خمینی  امام  زبان 
خبرنگار اطالعات؛ س شکل طبقاتی شورای انقالب 
کارگر،  طبقات  از  آیا  بود  خواهد  چه  اسالمی 
روشنفکر و دهقان در آن خواهند بود یا اکثر اعضای 
از  اکثر  خیر،  ج  هستند؟  روحانیون  شورا  این 
روحانیون نخواهد بود بلکه روحانیون هم مثل سایر 
است  ممکن  س  داشت.  خواهند  نماینده  طبقات 
زمینه  در  را  اسالمی  حکومت  اساسی  خطوط 
بطور  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
خالصه بفرمائید؟ ج اینها اموری نیست که بتوانم 
االن برای شما تشریح کنم، اسالم هم آزادی خواهد 
داد و هم توجه به اقتصاد خواهد کرد  و هم توجه 
در  کارشناسان  باید  که  کشور  احتیاجات  سایر  به 
این موارد بموقع اقدام کنند. س منظور این است 
قطعی  صنایع  شدن  ملی  اسالمی  حکومت  در  که 
مورد  باید  هم  مسأله  این  ج  نه؟  یا  بود  خواهد 
و  بیان  آزادی  مورد  در  س  بگیرد.  قرار  مطالعه 
عقیده شما چه حدودی را در نظر دارید؟ و آیا فکر 
نه؟ ج  یا  قائل شد  باید محدودیت هائی  می کنید که 
بیان همه چیز  نباشد  بحال ملت  اگر چنانچه مضر 
آزاد است چیزهائی آزاد نیست که مضر بحال ملت 
ما باشد. س آیا فکر می کنید که گروه های چپ و 
فعالیت  آزادانه  هستند  ایران  در  که  مارکسیست 
باشد  ملت  بحال  مضر  اگر  ج  داشت؟  خواهند 
عقیده  اظهار  فقط  و  نباشد  اگر  می شود،  جلوگیری 
باشد مانعی ندارد. س یعنی منظورتان اینست که 
احزاب آزاد نخواهند بود یا نه؟ ج همه مردم آزادند 
باشد.  مملکت  مصلحت  با  مخالف  که  حزبی  مگر 
س نقش زنان در حکومت اسالمی چگونه خواهد 
خواهند  شرکت  هم  کشور  امور  در  مثال  آیا  بود، 
شد؟  خواهند  وزیر  و  وکیل  آیا  مثال  برای  داشت، 
در  ج  دهند؟  نشان  لیاقتی  و  استعداد  اگر  البته 
را  تکلیف  اسالمی  حکومت  مسائل  اینگونه  مورد 
این زمینه   معین می کند و االن وقت اظهار نظر در 
جامعه  ساختن  در  مردان  همچون  زنان  نیست،  ها 
اسالمی شرکت دارند، آنان از حق رأی دادن و رأی 
زنان  ایران  اخیر  مبارزات  در  برخوردارند  گرفتن 
سهمی چون مردان دارند، ما همه گونه آزادی را به 
زنان خواهیم داد البته جلوی فساد را می گیریم و در 
)در  نیست.  فرقی  مرد  و  زن  بین  دیگر  مورد  این 
اینجا خانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان سوال کرد: 
چون مرا بعنوان یک زن پذیرفته  اید این نشان دهنده 
این است که نهضت ما یک نهضت مترقی است، اگر 
عقب   که  دهند  نشان  کرده  اند  سعی  دیگران  چه 
مانده است، فکر می کنید به نظر شما آیا زنان ما باید 
سر  روی  چیزی  مثال  باشند،  داشته  حجاب  حتما 
داشته باشند یا نه؟(، )حضرت آیت  اهلل ضمن پاسخ 
ام، من شما را  اینکه من شما را پذیرفته   فرمودند: 
نمی دانستم  و من  اینجا  اید  آمده   ام، شما  نپذیرفته  
که شما می خواهید بیائید اینجا. و اینهم دلیل براین 
اینکه  مجرد  به  که  است  مترقی  اسالم  که  نیست 
شما آمدید اینجا، اسالم مترقی است. مترقی هم به 
این معنی نیست که بعضی زن ها یا مردهای ما خیال 
کرده  اند مترقی به کماالت انسانی و نفسانی است و 
اینکه  نه  است  مملکت  و  ملت  در  افراد  بااثربودن 
سینما بروند و دانس بروند و این ها ترقیاتی است که 
برای شما درست کرده  اند و شما را به عقب رانده و 
کارهای  در  آزادید  شماها  کنیم،  جبران  بعدا  باید 



را که صحیح  بروید و هرکاری  صحیح، در دانشگاه 
است بکنید و همه ملت در این زمینه  ها آزادند اما 
اگر بخواهند کاری خالف عّفت بکنند و یا مّضر به 
حال ملت و خالف ملیت بکنند جلوگیری می شود و 
این دلیل بر مترقی بودن است(. س شکل مالکیت 
اراضی  مالکیت  بخصوص  و  اسالمی  حکومت  در 
چگونه خواهد بود؟ ج اینها بعدا روشن خواهد شد. 
س به نظر شما وضع روزنامه  ها چگونه باید باشد؟ 
و  باشد  ملت  حال  به  مضر  که  روزنامه  هائی  ج 
نباشد  کننده  گمراه   نوشته  شان  که  روزنامه  هائی 
گروه های  بعضی  کیهان(:  )خبرنگار  س  آزادند. 
از  ما  که  می گویند  ما  به  تلفن  و  نامه   کوچک طی 
می رویم؟  استبداد  نعلین  زیر  به  استبداد  زیر چکمه 
ج آنها عمال شاه هستند، آنهائی که این حرفها را 
به  شاه  را هم  اینها  و  می زنند  که  سالهاست  می زنند 
آنها دیکته کرده است و آنها هم برای شما می گویند، 
آنها  به  برگردانند،  را  شاه  می خواهند  اینکه  برای 
حکومت  اگر  شما  و  برنمی گردد  دیگر  شاه  بگوئید 
در  دیکتاتوری  که  دید  خواهید  ببینید  را  اسالمی 
اسالم  اصال وجود ندارد. س در بازگشت به ایران 
نظامی شدید چه  کودتای  با یک  مواجه  اگر  احیانا 
آیت   کرد.  خواهیم  مبارزه  هیچ،  ج  کرد؟  خواهید 
اهلل طالقانی: اگر ارتش کودتا کند مردم از خود دفاع 
خواهند کرد. قطب  زاده گفت اسرائیل برضد انقالب 
امام  زاده:  قطب   می کند.  نادرست  تبلیغات  ایران 
خمینی برای مقابله با کودتا به ایران می آیند. پشت 
سید  استعفای  اثر  است:  خبر  چه  سیاست  پرده 
متن  سلطنت.  شورای  و  مجلس  در  تهرانی  جالل 
سلطنت  شورای  تهرانی:  جالل  سید  استعفانامه 
غیرقانونی است. محل فرود هواپیمای امام خمینی 
کارکنان  از  گروهی  اعتصاب  نیست.  مشخص 
کمیته  تشکیل  شد.  لغو  موقتا  کشور  هواپیمائی 

آذین   کمیته  خمینی:  امام  از  استقبال  برگزاری 
بندی را منع کرد و خواستار رعایت نظم شد. رمزی 
کلید  آمریکا(:  پیشین  دادگستری  )وزیر  کالرک 
مشکالت ایران در دست آیت  اهلل خمینی است. پیام 
حمله  در  ارتش.  نیروهای  به  بزرگ  ستاد  رئیس 
چماق داران و گروهی نظامی به مردم رضائیه: 5 نفر 
کشته و 22 نفر زخمی شدند، فرمانده لشگر رضائیه 
را مجازات می کنم.  این گروه  اقدام خودسرانه  گفت 
اعتصاب  شاه.  مخالفان  بین  شکاف  لندن:  رادیو 
با  هند.  در  کنسولگری  اشغال  و  ایران  سفارت 
گندم  حمل  اعتصابات:  تنظیم  کمیته  مذاکرات 
آسوشیتدپرس:  شد.  آزاد  اعتصابی  کارکنان  توسط 
ایران:  اسالمی  نهضت  سرایت  از  جلوگیری  برای 
کرد.  تخلیه  را  خود  مرزی  های  دهکده   شوروی 
اطالعیه زندانیان سیاسی آزادشده: مبارزه تا پیروزی 
ساعدی  غالمحسین  دکتر  فردا  سخنرانی ها:  نهائی. 
دانشگاه  در  نویس  نمایش نامه   و  متفکر  نویسنده 
صنعتی تهران درباره انعکاس انقالب ایران در جهان 
بستگان  و  جزنی  میهن  خانم  فردا  می کند،  صحبت 
عالی  مدرسه  تربیتی  علوم  بخش  در  شهید  چند 
پارس صحبت خواهند کرد، دکتر آیت صبح فردا در 
و...  می کند  صحبت  صنعت  و  علم  دانشکده  در 
در  دانشجویان  جهانی  کنفدراسیون  نمایندگان 
مبارزات  در  تشکل  ایجاد  هدف  اطالعات:  روزنامه 
کارکنان  )توسط  انقالب  پرواز  است.  دانشجوئی 
توافق  با  می رود.  پاریس  به  فردا  »هما«(  اعتصابی 
تلویزیون:  و  رادیو  عامل  مدیر  و  اعتصابی  کارکنان 
پخش مراسم ورود امام خمینی قطعی شد. شاه از 
به  دوباره  شاه  نکرد.  پرواز  الجزایر  و  لیبی  آسمان 
ژاندارمری منحل  پایداری  نیروی  می گردد.  باز  مصر 
رفتگران  داد.  استعفا  مخالف  سناتور  تنها  شد. 
شهرداری اعتصاب خود را شکستند. حزب کارگران 

 62 اسامی  کرد.  موجودیت  اعالم  سوسیالیست 
در  تظاهرات  ادامه  شهرستانها.  در  ازادشده  زندانی 
شهرستانها و روستاهای کشور )به خاطر حجم زیاد 
این گزار ش فقط به سرخط این گزارش بسنده می
شود. سامان نو(. ساواک نهاوند منحل شد. پاسداری 
مواد  توزیع  جوانان.   200 توسط  کنگاور  شهر  در 
سوختی توسط جوانان اصفهان و شمیران. پزشکان 
رایگان  را  بیماران  دوشنبه  روزهای  حیدریه  تربت 
کارمندان  و  کارگران  راه پیمائی  می کنند.  ویزیت 
کارخانجات بوتان: مطبوعات هیچگونه سانسوری را 
نمی پذیرند. بیانیه شدیدالحن آیت  اهلل سید عزالدین 
حسینی: ما آزادی خواه هستیم نه تجزیه  طلب، تجزیه 
 طلبی و نفاق را محکوم می کنیم. دبیرستان های شیراز 
فارسی«   – »ترکی  روزنامه  شماره  اولین  شد.  باز 
تبریز منتشر  روزنامه  سی« در  نام »اولدوز  به  زبان 
صاحبانش  به  سلطنتی  شکارگاه  زمین های  شد. 
دستگیر  را  مسلح  دزدان  مردم  می شود.  برگردانده 
کردند. بازجوئی از ارتشبد نصیری. اطالعیه سازمان 
مجاهدین خلق: مسعود رجوی صبح روز چهارشنبه 
می کند. دکتر  تهران سخنرانی  دانشگاه  در  بهمن   4
می ترسم. حسن  تاریخ  تکرار  از  من  عنایت:  محمود 
صدر: اسالم اصیل برمبنای جمهوریت، دموکراسی و 
سوسیالیسم بنا شده؛ نقش آیت  اهلل خمینی و سید 
اسالمی.  شرق  آزادی  در  اسدآبادی  جمال  الدین 
اسامی  و  )عکس ها  هستند:  شهدا  از  ای  عده   اینها 
چندین نفر از کشته  شدگان در روزنامه اطالعات به 
»ماهرخ  خانواده  نو(.  سامان  است.  رسیده  چاپ 
خیال« دانشجوی شهید فاش می کنند: برنامه ساواک 
برای بدام انداختن جوانان مبارز. پرویز بادپا )قهرمان 
در  خانه  ساختن  به  نیستم.  ساواکی  من  بوکس(: 
از  خارج  اراضی  می شود.  داده  اولویت  روستاها 
گرفت.  قرار  آلونک  نشین ها  هجوم  مورد  محدوده  



است.  ناتوان  پرداخت حقوق  برای  تهران  شهرداری 
به علت عدم همکاری با ساواک به 10 سال زندان 
محکوم شد. تعطیالت ماه های اخیر بازار، بازرگانی و 
در  بازاریان  و  بازار  نقش  کرد:  متوقف  را  اقتصاد 
انحالل  و  وزرا  محاکمه  لوایح  ملی.  بزرگ  جنبش 
ساواک فردا تقدیم مجلس می شود. ناصر قشقائی در 
نوع  هر  از  را  ایران  ملت  خمینی  امام  گفت:  آباده 
نفاق و دودستگی برحذر داشت. نامه سرگشاده آیت
اهلل مکارم شیرازی به بختیار: دولت شما فقط یک 
عیب دارد. اعالمیه کمیته تنظیم اعتصابات منتخب 
خدمات  سازمان  اعتصابی  کارکنان  خمینی:  امام 
موتوری شهرداری با سپاسگزاری از همبستگی شما 
و  زباله  آوری  اسالمی چون جمع   با نهضت مقدس 
نظافت شهر از خدمات مورد حاجت عموم می باشد 
خاتمه  خود  اعتصاب  به  می شود  درخواست  شما  از 
احضار  دادستان  سوی  از  همایون  داریوش  دهید. 
شد. اردشیر زاهدی تهدید به کودتا می کند. فریدون 
ساختمان:  عالی  مدرسه  اجتماع  در  تنکابنی 
بعد  به  باید  ایدئولوژیک  مخالفت های  و  درگیریها 
موکول شود. بنی صدر: اراده مردم به هر شکل می
تواند ابراز شود و راه پیمائی  های عظیم مردم رأی 
ردی  طریق  از  خود  موقع  در  البته  و  است  مردم 
مخفی بار دیگر رأی مردم پرسیده خواهد شد.  نظر 
ایزوستیا درباره ایجاد شکاف بین گروه های مختلف. 
تا چند روز دیگر ظاهر می تغییر سیاست آمریکا 

آمریکا  پیشین  جمهور  رئیس  فورد  جرالد  شود. 
به  را  ایران  درباره  شاه(  )با  خود  مذاکرات  نتیجه 

اطالع رهبران اسرائیل رساند. 

چهارشنبه 4 بهمن             
پرواز  از  جلوگیری  برای  مهرآباد  نظامی  اشغال 
فرودگاه  به  اعتراض  بعنوان  جمعیت  سیل  انقالب، 
سرازیر شد. امام خمینی برای بازگشت جنگ می
کنم. دکتر یزدی: تهدیدهای تلفنی نسبت به جان 
امام خمینی شدت یافته ولی این تهدیدها در برنامه 
بازگشت کوچکترین خللی وارد نکرده است. بختیار، 
بوسیله  من  نشده:  تمام  خمینی  امام  با  مذاکراتم 
آیت  اهلل  حضرت  با  خود  اعتماد  مورد  نمایندگان 
العظمی خمینی مذاکراتی انجام دادم که چون تمام 
توضیح  فعال  برسد  قطعی  نتیجه  به  تا  است  نشده 
و  ساواک  انحالل  الیحه  تقدیم  نمی دهم،  بیشتری 
محاکمه مقامات، ترکیب هیئت منصفه محاکمه وزرا 
و مقامات. بازرگان: عاقالنه  ترین راه بختیار، استعفا 
است؛ امام خمینی با وجود همه خطرات جمعه می
آیند و هیچ چیز نظرشان را تغییر نمی دهد. حضرت 
آیت اهلل العظمی شریعتمداری: صحبت ما در کل نظام 
و اصل رژیم است؛ از ارتش می خواهم خود را برادر 
ملت بدانند و تیراندازی نکنند. قطب  زاده: از ارتش 
گلوله  باران  را  ملت  ارتش  اگر  داشت؛  هراس  نباید 
کرد مبارزه مسالمت  آمیز تبدیل به مبارزه مسلحانه 
می شود. اشغال سفارت و کنسولگری ایران در پاریس. 
بنی  صدر: تا تعیین سفیر از جانب دولت آینده ایران 
ورود  تلویزیونی  پخش  برنامه  می یابد.  ادامه  اشغال 
امام خمینی: مذاکرات اعتصابیون رادیو و تلویزیون 
درباره پخش  عامل جدید  مدیر  و  اطالعات  وزیر  با 
اعالم  رسید.  تفاهم  به  خمینی  امام  ورود  مراسم 

دانشگاه  فعالیت های  امام خمینی.  از  استقبال  برنامه 
صنعتی تهران هماهنگ می شود. اداره موقت دانشگاه 
آموزشی و  بازگشایی: کارکنان کادر  علم و صنعت. 
اداری آموزشگاه عالی مددکاری یاخچی  آباد ضمن 
ایران  دانشگاهیان  ملی  سازمان  با  همبستگی  ابراز 
نهم  دوشنبه  تاریخ  از  آموزشگاه  که  کردند  اعالم 
استادان:  حضور  لزوم  شد.  خواهد  دایر  ماه  بهمن 
کمیته هماهنگی موقت استادان و کارکنان دانشکده 
و  علمی  کادر  اعضاء  عموم  به  تهران  دانشگاه  علوم 
اداری این دانشکده یادآور شدند که دانشگاه تهران 
آنان در  بازگشائی شد و حضور  از روز 23 دی ماه 
دانشگاهی  فعالیتهای  در  شرکت  برای  دانشکده 
مردم  جنبش  با  هماهنگی  و  همبستگی  جهت  در 
مبارز ایران موکدا ضروری است. شب شهیدان: فردا 
عنوان »شب  تحت  مراسمی  بعدازظهر   3 از ساعت 
مجاهد  شهیدان  های  خانواده   حضور  با  شهیدان« 
خارجی  زبانهای  و  ادبیات  عالی  مدسه  در  فدائی  و 
دانشگاهیان:  ملی  سازمان  هشدار  می شود.  برگزار 
نظام اسارت، خفقان و فساد همچنان برپاست. خانه 
معلم گشوده شد. در شورش و بلوای زندان »کارون« 
اهواز 2 زندانی کشته و 7 نفر مجروح شدند؛ زندانیان 
نامه  شورشی 2 پاسبان را گروگان گرفتند. بشارت 
آیت اهلل  حضرت  ورود  مناسبت  به  ایران  ملی  جبهه 
وزیران  نخست   تعقیب  الیحه  خمینی.  العظمی 
اساسی.  قانون  از  طرفداری  به  تظاهرات  وزیران.  و 
کارکنان  از  خمینی:  امام  منتخب  کمیته  وسیله 
پست و مخابرات خواسته شد اعتصاب خود را پایان 
دهند. بموجب اظهار گروهی از کارکنان پست که به 
اطالعات آمده بودند: اعتصاب پست به دستور کمیته 
دیشب  فردا:  تظاهرات  تدارک  یافت.  پایان  منتخب 
طرفدار  پرستان  »میهن   نام  به  گروهی  سوی  از 
قانون اساسی و سوسیال  دموکراسی« اعالم شد که 
برای تظاهرات روز پنجشنبه خود در مقابل مجلس 
طالقانی:  اهلل  آیت   است.  دیده شده  وسیعی  تدارک 
راه پیمائی  نروید.  تظاهرات ضد مردمی  تماشای  به 
عالی تجلی  مهرآباد.  بطرف  مردم  از  کثیری  گروه 

ترین روحیه همبستگی در شهرهای کشور: جوانان 
مردم  یاری  به  روحانیون  راهنمائی  به  شهرستانها 
نیازمند شهر خود می شتابند و ضمن تامین سوخت، 
اموال و جان مردم دربرابر  پاسداری شبانه و حفظ 
و  بیمارستان  به  را  بیماران  بدستان،  چماق  حمله 
پزشک می رسانند و در مواقع بارندگی و جاری شدن 
سیل از نفوذ سیالب به خانه  ها جلوگیری می کنند. 
گروه های مترقی مهندسین ایران باید متشکل شوند. 
خانواده  های بازداشت  شدگان سیاسی: آقای نخست 
اعزامی  از سوی هیأت  زندانند.  ما در  وزیر، عزیزان 
امام خمینی: گروهی از کارکنان شرکت ملی گاز به 
کار دعوت شدند. بیانیه کارکنان صنایع نفت ایران: 
افراد معتقد به نهضت ملی ایران باید در رأس صنایع 
نفت قرار بگیرند. 5000 دانشجوی آبادانی در  خارج 
بی  پول مانده  اند. آیت  اهلل سیدمحمد شیرازی: در 
حکومت اسالمی نه فقر وجود دارد، نه فقیر. استاد 
محیط طباطائی: مشکل قانون اساسی را چگونه باید 
دولت  در  جوادی:  سید  حاج  اصغر  علی   کرد.  حل 
زندانی:  مجاهدین  پیام  هست!  ساواکی  هم  بختیار 
بر  مرگ  پابرجاست...  هنوز  ما  میهن  اصلی  زندان 
امپریالیسم – برقرار باد اتحاد کلیه نیروهای رزمنده 
تلگرام  ایران.  خلق  دموکراتیک  انقالب  اصیل  و 

مخابرات  کارکنان  عرفات.  یاسر  به  خلق  مجاهدین 
را  پولمان  نمی خواهیم  خانه  ما  کردند:  جرم  اعالم 
پس بدهید. کارکنان وزارت بهداری و بهزیستی: ما 
دولت را قبول نداریم تا وزیر را قبول داشته باشیم. 
ایران:  ملی  کشتیرانی  کارکنان  همبستگی  اعالم 
باشد.  قانونی  نمی تواند  غیرملی  مجلس  اعتماد  رأی 
کارکنان پست متحصن شدند. صاحبان داروخانه  ها 
اعالم خطر کردند: خرید و فروش نسیه داروخانه  ها 
را به ورشکستگی می کشاند. اطالعیه شماره 5 کمیته 
تنظیم اعتصابات: از سردشدن کوره های ذوب  آهن 
جلوگیری شد. کمیته تنظیم اعتصابات منتخب امام 
پرداخت  بموقع  را  ارتشی  برادران  حقوق  خمینی: 
کنید. بانک ایرانیان )به وسیله مأموران نظامی( اشغال 
شد: این بانک متعلق به هژبر یزدانی و ایادی اوست. 
رئیس دانشگاه کرمان وسیله دانشجویان انتخاب شد. 
بازداشت مدیر بیمارستان نتردام دوفاطیما به خاطر 
تخلفات مالی. حضرت آیت  اهلل شیرازی: همکاری با 
دولت غیرقانونی جرم است. باقر مومنی در دانشکده 
»آریا  کشتی  داد.  سازمان  باید  را  انقالب  ادبیات: 
)کنارک(  چابهار  در  جنگی  مهمات  حامل  پیک« 
ایران صحنه  در  لندن:  تلگراف  دیلی  انداخت.  لنگر 
برای درگیری آماده می شود. آسوشیتدپرس: انصراف 
شاه از رفتن به آمریکا قطعی شد؛ فرزندان شاه در 
مراکش به پدر ملحق می شوند. افتتاح دفتر نمایندگی 
الفتح در تهران. سناتور جکسون: ناآرامی ایران روی 
ایران  گاز  قطع  دشواری  می گذارد.  اثر  آمریکا  نفت 
دستگاه های  و  نظامی  )پایگاه های  شوروی.  برای 
برای  ایران:  بجای  ترکیه  در(  آمریکا  سمع  استراق 
پرکردن خالء نظامی در مرزهای شوروی. سفارت

امام  از  غربی  آلمان  و  فرانسه  در  ایران  های  خانه  
خمینی تبعیت می کنند. امام خمینی: ایران در برابر 
مهرآباد  نظامی  اشغال  ماند.  خواهد  بی طرف  قدرت ها 
آسوشیتدپرس:  انقالب.  پرواز  از  جلوگیری  برای 
پلیس فرانسه برشدت مراقبت از جان امام خمینی 
افزود، تلفن های تهدیدآمیز تصمیم امام خمینی را در 
بازگشت به وطن تغییر نمی دهد. نمایش نظامی گارد 

سلطنتی در حضور خبرنگاران خارجی.

پنجشنبه 5 بهمن
رادیو  می شود؛  انجام  پرواز  امشب  پاریس:  اقامتگاه 
روز  سه  دولت  افتاد.  تعویق  به  امام  سفر  پاریس: 
قطعی  امام  پرواز  بست.  را  کشور  فرودگاه های 
در  امام  فردا  خدا  یاری  به  استقبال؛  کمیته  است: 
مهلت  هفته  سه  امام  آسوشیتدرس:  است.  تهران 
خبر  چه  سیاست  پرده  پشت  پذیرفتند.  را  بختیار 
مسکو:  امام خمینی.  به  بختیار  نامه  ماجرای  است: 
ایران  در  است؛  مترقی  ایران  مذهبی  رهبران  شعار 
پالکاردهائی دیده شده که خواستار بهبود مناسبات 
با شوروی هستند. دانشگاه ها در تدارک استقبال از 
تعطیل  تهران  در  فردا  جماعت  نماز  خمینی.  امام 
است. قم: خانه  ای که امام در آن اقامت خواهند کرد. 
اساسی:  قانون  طرفداران  سوی  از  وسیع  تظاهرات 
بیش از 100 تا 150 هزار نفردر این تظاهرات که 
مرکز اصلی آن میدان بهارستان بود شرکت کردند؛ 
تیراندازی  و  گرفت  مخالفان صورت  با  برخوردهائی 
هوائی شد. شعارهای این تظاهرات: هرکس به کسی 
است  این  قرآن محمد   نازیم، خدا  علی  به  ما  نازد 



ماست،  آخر  امام  زمان  صاحب  مهدی  ملت،  شعار 
درود برهموطن مرگ بر بی وطن، ایران وطن ماست 
خاکش کفن ماست، برادر ارتشی الهی زنده باشی، 
بختیار سنگرت را نگهدار، بختیار سلطنت را نگهدار، 
استقالل آزادی قانون اساسی. لغو کارت سبز اقامت 
ایرانیان در امریکا؟ آیت  اهلل مکارم شیرازی، از یک 
فاجعه خونین جلوگیری کنیم؛ بسیار خوش باوری و 
حتی ساده  لوحی: حماقت الزم است تا تصور کنیم 
بازگشت به وضع سابق امکان  پذیر است. یک نماینده 
دیگر )مجلس( استعفای خود را پس گرفت. در حمله 
نظامیان شورشی 5 نفر از مردم ارومیه شهید شدند. 
پسر بختیار از ایران خارج شد: هواپیمای سوئیس ایر 
که توسط مقامات دولت در فرودگاه مهرآباد متوقف 
شده بود باالخره اجازه پرواز گرفت، با این پرواز پسر 
آقای شاپور بختیار به اتفاق یکنفر دیگر از ایران خارج 
شد. دکتر سنجابی: هرگز از جبهه ملی کنار نمی روم. 
در  روحانیون  آقایان  برای  روحانیون:  استقرار  محل 
جلوی  خمینی  امام  اعظم  قائد  از  استقبال  مراسم 
دانشگاه تهران خیابان شاهرضا در نظر گرفته شده 
است. نشانی پایگاه های گروه امداد پزشکی وابسته 
به کمیته برگزاری استقبال از امام خینی. خبرگزاری 
فرانسه: شاپور بختیار در پاسخ به سوال یک ایستگاه 
خمینی  امام  با  اختالفش  پیرامون  فرانسه  رادیوئی 
گفت: هرچه باداباد! در زندگی لحظاتی پیش می آید 
که باید گفت نه. سید جالل تهرانی رئیس جمهوری 
اسالمی؟ تظاهرات گروهی از پرسنل نیروی هوائی: 
درجه   و  همافران،  افسران،  از  گروهی  دیروز  صبح 
داران نیروی هوائی از سه راه آذری دست به یک راه
پیمائی به پشتیبانی از نهضت ملی مردم ایران زدند. 
راه پیمائی در بوشهر: بعدازظهر دیروز گروه کثیری 
پایگاه  سربازان  و  داران  درجه   همافران،  افسران،  از 
ششم شکاری نیروی هوائی همراه با اعضای خانواده 
به تظاهراتی  بوشهر دست  بندر  خود در خیابانهای 
علیه دولت زدند. شیراز: بعدازظهر دیروز متجاوز از 
200 نفر از همافران و درجه  داران نیروی هوائی در 
حالیکه یونیفورم نظامی بر تن داشتند و عکس هائی از 
امام خمینی حمل می کردند در خیابان های شیراز به 
راه پیمائی پرداختند، راه پیمایان که با استقبال کم

نظیر مردم مواجه بودند از سوی آنان با ُگل و گالب 
هیئت  اعضای  هشدار  می شدند.  پذیرائی  شیرینی  و 
ارتشی  برادران  تهران: جان  دانشگاه صنعتی  علمی 
درخطر است. سخنرانی دکتر غالمحسین ساعدی در 
باره »خشونت« در سالن ورزش دانشگاه صنعتی که 
مملو از جمعیت بود: خشونت دقیقا زایده بی  هویتی 
است، برای ساختن انسان درنده باید او را نسبت به 
وجود  در  ساخت...  بیگانه  جهان  و  دیگران  و  خود 
یک انسان مبارز خشونت نیست و کینه به دشمن 
امری است که با خشونت فرق دارد چرا که خشونت 
همیشه کور است و دشمِن سازندگی است ولی یک 
می جنگد.  بهتر  زندگی  ساختن  برای  مبارز  انسان 
نظامیان  دادند.  فراری  را  بدستها  چماق   همدانی ها 
اسامی  شدند:  معرفی  اندیمشک  و  دزفول  شورشی 
چند نفر از نظامیان که چندی پیش به شهر دزفول 
و  فرهنگیان  منازل  آبان،  چهارم  کوی  اندیمشک  و 
شهرک های اطراف حمله کرده و باعث حوادث غم

انگیزی شده  اند طی اعالمیه  ای به دیوارها چسبانده 
شد. همایونشهر )خمینی شهر(: دیشب هزاران تن 
در  بدستان  چماق  با  مقابله  برای  شهر  جوانان  از 

انتظامات  می دادند؛  کشیک  پشت  بامها  و  خیابانها 
شهر به عهده جوانان واگذار شده است. جبهه ملی 
کرد.  محکوم  را  اساسی  قانون  تظاهرات  طرفداران 
نامه  شدند.  آزاد  خلق  مجاهدین  سازمان  عضو   5
مجاهدین آزاد شده به امام خمینی: مسعود رجوی 
و موسی خیابانی و دیگر مجاهدین آزاد شده از بند، 
عظیم  جنبش  کرده اند:  خاطرنشان  نامه  ای  طی 
فیض  از  که  ایران  ستمکشیده  خلق  شکوهمند  و 
زعامت آن حضرت برخوردار است در مسیر پیشرفت 
و شکوفائیِ دم افزونِ خود به دست آوردها و پیروزی های 
قابل  توجهی رسیده است، آزاد شدن فرزندان مجاهد 
شما از زندانهای رژیم جّبار و ستمگر ایران یکی از 
کوچکترین این پیروزیهاست، بنابراین ما آزادی خود 
را مدیون مجاهدتها و جانفشانی های خلق رزمنده و 
ستم کشیده ایران در پرتو الهامات آن زعیم استوار و 
سازنش  ناپذیر هستیم، از اینرو فرزندان مجاهد شما 
در بدو آزادی از زندان جسارت کرده و این اجازه را 
بخود دادند که ضمن عرض سالم و درود بحضور آن 
خود  جانبازی  و  آمادگی  مراتب  اعظم،  مجاهد  پدر 
مکتب  توحیدی  آرمان های  راههای  در  کماکان  را 
است  خلق  مجاهدین  ایدئولوژی  که  اسالم  انقالب 
به پیشگاه معظم تقدیم کنیم. مسعود رجوی عضو 
برجسته سازمان مجاهدین خلق در  دانشگاه تهران 
انحصار  در  را  مبارزه  که  نیست  دینی  اسالم  گفت: 
دانشگاه  در  »کشتگر«  سخنان  بداند.  خاصی  گروه 
تربیت معلم: نیروهای ضد استبداد و امپریالیسم باید 
متحد شوند... کشتگر )از اعضای سازمان چریکهای 
فدائی خلق( آنگاه به ضعف های جنبش کنونی ایران 
پرداخت و خاطرنشان ساخت که پاره  ای چپ روی  ها 
و همچنین وجود عناصر ارتجاعی که دست به اعمال 
ضدانقالبی می زنند، وحدت را به مخاطره می اندازند. 
سید هادی خسروشاهی از حوزه علمیه قم: چگونه 
انقالب  اوصیاء:  دکترپرویز  شدند؟  انقالبی  همه 
اعمال  براهنی:  رضا  دکتر  مشترک.  خواست های  و 
عمومی  افکار  معرض  در  را  ساواک  پرونده  های  و 
تأسیسات  کارکنان  و  مشترک  سندیکای  بگذارید. 
تا  تهران  نفتی  مواد  تهران:  پاالیشگاه های  و  ری 
دانش   نمایندگان  می شود.  تأمین  دیگر  هفته  یک 
حکومت  برقراری  از  بعد  درس  کالسهای  آموزان: 
عدل اسالمی تشکیل می شود. کارکنان سازمان ثبت 
مردم  حقوق  به  متجاوزان  فرار  از  امالک:  و  اسناد 
و  روزهای جمعه  راه پیمائی  در  می کنیم.  جلوگیری 
شنبه: شیروخورشید )سرخ( به مصدومین احتمالی 
کمک می کند. دو اطالعیه شورای مرکزی هماهنگی 
سازمان های دولتی و ملی ایران: این شورا که بیش از 
با توجه  اعالم کرد که  را دربر می گیرد  40 سازمان 
به خط مشی خود در همگامی با انقالب ملت ایران 
به رهبری نایب االمام خمینی همکاری همه  جانبه 
بدستور  که  اعتصابات  هماهنگی  کمیته  با  را  خود 
این  می دارد،  اعالم  است  تشکیل شده  انقالب  رهبر 
شورا در بیانیه  ای ورود امام خمینی به خاک وطن را 
تبریک گفته و اعالم نمود جایگاه استقبال کارکنان 
است.  اسفند   24 میدان  ملی  و  دولتی  سازمانهای 
پیام امام خمینی به حضرت آیت  اهلل شریعتمداری. 
امام  از  توده(  حزب  بنیان گذاران  )از  کشاورز  دکتر 
نرود.  ایران  به  موقع  از  قبل  که  خواست  خمینی 
که  گفت  خود  عربی  بخش  در  کارلو:  مونت   رادیو 
پاره  شاپور بختیار اطالعاتی بدست آورده است که 

خمینی  آیت  اهلل  حضرت  ترور  برای  دستگاه ها   ای 
آماده کرده  اند. آسوشیتدپرس: شاه و  را  طرح هائی 
ملکه، ناراحت هنوز در مراکش هستند. خطر کودتا 
دارد.  وجود  عادی  حال  به  اوضاع  برگشتن  از  پس 
ایران  ارتش  برای  بنزین  و  گازوئیل  آمریکا  رویتر: 
اعتصاب  گرو شکستن  در  مسقیم  پخش  می فرستد. 
روزنامه  نماینده  گزارش  ملی!  تلویزیون  کارکنان 
خمینی  اهلل  آیت   خمینی:  امام  پرواز  از  اطالعات 
بهرصورت پرواز می کنند، ابتدا هواپیما برفراز فرودگاه 
جلوی  و  بود  نشستن  امکان  اگر  می زند،  دور  تهران 
هواپیما را نگرفتند می نشیند و گرنه به فرودگاه های 
دیگر شهرهای ایران پرواز خواهند کرد، اگر آنها هم 
بسته بود آنوقت بازمی گردد، و هرگونه مسئولیتی را 
که در این پرواز دشوار و پرمخاطره بروز کند بعهده 
دولت شاپور بختیار می دانند. فرودگاه  های کشور 3 

روز بسته شد.

  

یکشنبه 8 بهمن
حاج مهدی عراقی رهبر یک گروه افراطی در پاریس 
گفت: ما 3 نخست  وزیر )عبدالحسین هژیر، سپهبد 
رزم  آرا و حسنعلی منصور( را اعدام کردیم؛ پس از 
آنها نوبت ارتشبد نصیری؛ سپهبد ایادی و دکتر اقبال 
بود. نخست  وزیر در آستانه حرکتی که به حیات ملی 
امام خمینی کسب تکلیف  از  بستگی دارد؛ بختیار: 
می کنم، امام خمینی مالقات با بختیار را مشروط به 
استعفا کرد. ارتش پشتیبانی خود را از سفر نخست
وزیر به پاریس اعالم کرد. خبرگزاری فرانسه: بختیار 
انتظار  در  ایران  استعفا کند. ساعاتی که  ممکنست 
امام خمینی بود در پاریس چه گذشت: هزاران تن 
می خواستند از خانه امام تا پاریس راه پیمائی کنند. 
بختیار: ارتش در اختیار کامل دولت است. میلیونها 
پرداختند:  راه پیمائی  به  نفر در 48 ساعت گذشته 
شدند؛  کشته  کشور  سراسر  تظاهرات  در  نفر  ده ها 
واقعه  در  نفر   9 و  تظاهرات شهرستانها  در  نفر   31
در  تظاهرات  شدند،  شهید  تهران  دانشگاه  اطراف 
آبادان،  خلخال،  رشت،  سنندج،  تبریز،  شهرهای 
ارتشبد  شد.  کشیده  خون  به  بیرجند  پل دختر، 
پرسش  است.  دروغ  همافران  تیرباران  قره باغی: 
در  س  خمینی:  امام  پسر  تنها  آقا  احمد  حاج  از 
حکومت جمهوری اسالمی آیا آزادی احزاب ، بیان 
عدم جواز  و  دارد؟ ج مالک جواز  وجود  عقیده  و 
آنجا  تا  آزادی  است،  ملت  و  دین  به  آزادی خیانت 
یک  اگر  ولی  ندارد  مانعی  نباشد  خیانت  بعلت  که 
علیه  و  دهد  تشکیل  باشد حزبی  آزاد  فروش  وطن  
شدیدا  کند  تبلیغ  مملکت  و  ملت  و  دیانت  و  دین 
آزادی  توده  حزب  س  می شود.  جلوگیری  آن  از 
خوبه!!  شما  حال  علیکم،  سالم  ج  دارد؟  فعالیت 



اطالعیه آیت  اهلل طالقانی در مورد تاخیر ورود امام 
خمینی: صبح پیروزی در آستانه طلوع است.  دانشی 
)روحانی درباری. سامان نو( ترور شد. 5 روزنامه  نگار 
)کیهان، اطالعات، آیندگان( در باغشاه زندانی شدند 
روزنامه   بازداشت  از  اطالع  از  پس  امام  اظهارات   .
در  بسزائی کردند.  انصافا خدمت  نگاران: مطبوعات 
اطالعات:  موسسه  در  رفاه  بانک  کارکنان  اجتماع 
محکوم  مطبوعات  در  سانسور  و  اختناق  هرنوع 
حکومت  شریعتمداری:  العظمی  آیت  اهلل  است. 
اسالمی نه روسیه است نه آمریکا. اخطارهای شدید 
شوروی و آمریکا درباره ایران. شوروی: آمریکا می
بیاندازد.  راه  شیلی  شبیه  کودتای  ایران  در  خواهد 
در  نظامی  وسیع  تجهیز  به  دست  شوروی  آمریکا: 
دانشگاه  مسجد  در  روحانی   100 است.  زده  قفقاز 
مطهری  اقای  روحانیون  جمع  در  شدند.  متحصن 
ملی  سازمان  سوی  از  زیباکالم  دکتر  هستند،  نیز 
دانشگاهیان  به روحانیون متحصن خیرمقدم گفت، 
انتظار  گفت  جنتی  اقای  روحانیون  این  سخنگوی 
آیت  و  منتظری  اهلل  آیت   طالقانی،  آیت  اهلل  می رود 
آیت  بپیوندند.  متحصنین  جمع  به  نیز  بهشتی   اهلل 
 اهلل دستغیب: حتی یک روحانی موافق دولت نیست. 
نکشته ام.  را  کسی  من  کرمانشاه:  سابق  استاندار 
لوله ری. دیر  توضیح پیرامون حقوق کارکنان خط 
کند.  استعفا  خواست  خارجه  وزیر  از  سیاسی  کل 
جالل طالبانی: شاه و ساواک علیه من توطئه کرده
اند. لوایح انحالل ساواک و محاکمه وزرا و مسئوالن 
به  سابق. در تظاهرات مقابل دانشگاه یک مهندس 
نام عباس قدس میرحیدری شهید شد. گرگان دو 
شهید داد. شهادت کارمند گمرک علی اکبر ارشاد 
جبهه  اختالف  شایعه  سنجابی:  دانشگاه.  واقعه  در 
ملی و نهضت روحانی کار محافل استعماری است. 
طویل  صف های  خونین:  تظاهرات  و  تهران  جمعه، 
برای اهدای خون و تهیه مواد  الزم برای مجروحان 
نیروی  نفع  به  شعار  شد،  تشکیل  بیمارستانها  در 
راه پیمائی  و...  آمبوالنس  بسوی  تیراندازی  هوائی، 
عظیم مذهبی سیاسی در تهران: دیروز تهران برای 
چهارمین بار در دو ماه گذشته شاهد یک راه پیمائی 
راه پیمائی  قطعنامه  بود.  سیاسی    مذهبی  بزرگ 
دیروز. شعارهای راه پیمائی دیروز: اگر خمینی دیر 
عقاب  هوائی  نیروی  می آید،  بیرون  مسلسل ها  بیاید 
همافر،  برادر  بر  درود  مائی،  چشم  نور  تو  آسمانها 
قرن  فرعون    شد  دربدر  پهلوی  خمینی  همت  به 
شوروی  نه  آمریکا  نه  شد،  مستقر  مصر  در  بیستم 
 مرگ بر رژیم پهلوی، کار شاه تمام شد خمینی 
امام است، ژنرال هویزر از کشور ما گورت را گم کن، 
را مسلح کنید، می کشم می کشم  ما  رهبران رهبران 
توئیم خمینی  برادرم را کشت، ما همه سرباز  آنکه 
لشگر و جانباز توایم خمینی گوش به فرمان توایم 
زنده  اختیار،  بی  نوکر  بختیار  براین  مرگ  خمینی، 
و جاوید باد سرباز فراری زنده و جاوید باد پرسنل 
هوائی، شاپور بختیار ز خوبی ات دم بزن می شناسیم 
ترا از کودک و مرد وزن، در دانشگاه 68 نفر کشته 
شده  اند، نه سازش سیاسی نه قانون اساسی  ادامه 
میاد  بیرون  ها  اسلحه   اسالمی،  جمهوری  انقالب 
اگر خمینی دیر بیاد، تنها ره سعادت ایمان جهاد 
است،  خلق  نجات  تنها  مسلسل  مسلسل  شهادت، 
نه شاه می خواهیم نه شاپور لعنت به هر دو مزدور، 
بمیرد    توست  فرودگاه  ما  قلب  خمینی  خمینی 

بمیرد دشمن خونخوار تو، مجاهد مجاهد طالیه  دار 
خلق است مسلسل مسلسل جواب ضدخلق است، 
بختیار بختیار با بستن فرودگاه گور خودت را کندی. 
از  استقبال  ستاد  زهرا،  بهشت  در  شهدا  از  تجلیل 
امام خمینی از کسانی که به کارهای هنری اسالمی 
آشنائی دارند دعوت به همکاری کرد. در پی شایعه 
عازم  اتوموبیل  هزار   30 خمینی  امام  بازگشت 
در  ملی  جبهه  هواداران  نامه  شد.  شاهرخی  پایگاه 
کرمانشاه به شاپور بختیار. آیت  اهلل العظمی مرعشی 
فرمایشی  تظاهرات  در  نباید  ارتشی  برادران  نجفی: 
به  زندانیان  آزادی  دستور  تلگرام  کنند.  شرکت 
اصفهان نرسید. توضیح کمیته تنظیم اعتصابات در 
تنظیم  کمیته  وزیر:  نخست   دیشب  مصاحبه  مورد 
اعتصابات امام خمینی از ابتدا برای تخلیه و ترخیص 
و حمل گندم اقدامات الزم بعمل آورده  لکن آقای 
بختیار از این اقدامات کمیته که منحصرا برای رفاه 
ایران و تأمین آذوقه صورت می حال مردم مبارز 
گیرد سوءاستفاده می کند و ایشان در مصاحبه شب 
بحساب  را  اقدامات  این  تلویزیون  در  خود  گذشته 
دولت غاصب می گذارد. بیانیه کمیته تنظیم اعتصابات 
شماره 6 و 7 درباره  ی برق و آب. به هنگام سخنرانی 
به  بدست ها  دکتر غالمحسین ساعدی: حمله چماق 
دیگر  من  قشقایی:  ناصر  تهران.  صنعتی  دانشگاه 
گوشت  فروشندگان  و  مغازه  داران  نیستم.  »خان« 
گاوی تهران و حومه: عده  ای با حواله  های دولتی و 
غیردولتی گوشت احتکار می کنند. امام خمینی: باید 
پیش برادرانم باشم. شروع به کار کارکنان صندوق 
عمران. انتقاد حزب توده از بعضی گروه های مذهبی. 
نظارت نماینده امام در سفارت ایران در آمریکا. نامه 
سرگشاده کارکنان »هما« به نخست  وزیر. فرودگاه 
 50( حمله  تانک ها.  محاصره  در  آبادان  بین  المللی  
دانشجوی مقیم انگلستان(  به کنسولگری ایران در 
ثانوی  اطالع  تا  کشور  فرودگاه های  مقامات:  لندن. 
رورنامه  در  نظامی  صنایع  کارکنان  است.  بسته 
اطالعات. آسوشیتدپرس؛  کیسینجر: آمریکا متحدی 

مومن تر از شاه نداشت. 

دوشنبه 9 بهمن 
مقام  شاه  شد؛  باز  امام  ورود  برای  فرودگاه  بختیار: 
ارتش؛  بر  فرماندهی وی  از جمله  است  غیرمسئول 
عالوه بر ساواک قبلی دو ساواک دیگر هم پیدا شده 
است؛ تغییر قانون اساسی باید از راه قانون باشد تا 
تسلیم شوم؛ به هیچوجه پست نخست  وزیری قانونی 
را ترک نخواهم کرد. امام خمینی در اولین فرصت 
وارد می شوم؛ ملت بیدار باشد توطئه  ای درکار است. 
تهران در آتش و خون: خونین  ترین حادثه پس از 
فاجعه میدان ژاله؛ میدان 24 اسفند به میدان جنگ 
شباهت پیدا کرده بود؛ تیراندازی و زدوخورد بیش 
 150 مردم:  شهدا؛  عده  داشت؛  ادامه  ساعت   7 از 
کشته و 600 زخمی، خبرگزاری پارس: 27 کشته 
و 40 زخمی، خبرگزاریها: 30 کشته و 150 تا 300 
زخمی. مردم: فاجعه دیروز از قبل طراحی شده بود؛ 
فرمانداری نظامی: گروهی به اتوبوسهای ژاندارمری 
حمله کردند و دست به تیراندازی زدند، گفته شد 3 
تن از سربازان ژاندارمری که بسوی مردم رفته بودند 
از پشت به گلوله بسته شدند، عده  ای از مردم هنگام 
یک  گرفتند،  قرار  گلوله  هدف  مجروحین  نجات 

خبرنگار فرانسوی کشته و 2 خبرنگار خارجی دیگر 
مجروح شدند، مردم به فاصله یکساعت آنقدر لوازم 
بیمارستانی تحویل دادند که راهروهای بیمارستان ها 
پر شد. اسامی جمعی از شهدای واقعه خونین دیروز؛ 
شرکت  کارمند  دبیران  فرتاش  غیبتی،  خدمعلی 
کودکان،  طبی  مرکز  کارگر  نوری  فریدون  نفت، 
و...  هوائی  نیروی  گروهبان  منش  امجدی  احمد 
برای  بانکها  اخیر   به کشتارهای  اعتراض  به عنوان 
یکهفته تعطیل شد: کارکنان بانکها: تعطیل یکهفته 
 ای را از امروز آغاز کردند. جبهه ملی: عاملین کشتار 
به ده ها  امروز  راه پیمایان  باید محاکمه شوند. عده 
کارگران  و  کارکنان  راه پیمائی  رسید:  نفر  هزار 
مسلسل  سازی و صنایع نظامی. نیروی زمینی پایگاه 
شکاری بندر بوشهر را محاصره کرد. دربرابر اعتراض 
نگاران دولت  روزنامه   و  یکپارچه گروه های مختلف 
آزاد  باغشاه  زندان  از  روزنامه  نگاران  شد:  تسلیم 
نمی شود  را  مطبوعات  شد  ثابت  دیگر  یکبار  شدند؛ 
خفه کرد. دکتر علی  اصغر حاج سیدجوادی: ارتش 
نباید از رژیم فاسد دفاع کند.  هفته  نامه فرانسوی 
»نوول اکونومیست«: آیت  اهلل خمینی گفت مصرف 
خارجه  وزارت  شود.  محدود  باید  تجملی  کاالهای 
می خواهد:  ویزا  خارجی  دانشجویان  کلیه  از  فرانسه 
8000 دانشجوی ایرانی در فرانسه سرگردان شدند. 
آسوشیتدپرس: شاه دچار افسردگی شده است. شاه 
از کارتر شکایت دارد. امام خمینی: دولت مانع ورود 
من می شود. در ایران جایی برای پایگاه های نظامی 
تکذیب  را  ایران  مرز  در  نیرو  تمرکز  مسکو  نیست. 
کرد. آسوشیتدپرس: تعداد زیادی از افسران ارتش و 
پلیس که متهم به شکنجه دادن مردم ایران هستند 
اسالم  کالسهای  شده  اند.  پناهنده  اسرائیل  به 
کامیون  چند  اصفهانی ها  ملی.  دانشگاه  در  شناسی 
 5 رشت  کردند.  محاصره  را  مسلح  سربازان  حامل 
سفارت  موقت  تعطیل  داشت.  مجروح   46 و  شهید 
خبرنامه  ورزشگاه ها.  بازگشائی  کانادا.  در  ایران 
همافران  خانواده  های  به  کرد:  اعالم  ملی  جبهه 
بیانیه  است.  شده  اخطار  »مهرآباد«  و  »شاهرخی« 
شورای مرکزی هماهنگی سازمانهای دولتی و ملی 
از تحصن روحانیون: روحانیون متحصن در مسجد 
و  آتش  در  غرق  تهران  شدند.  نفر   500 دانشگاه  
خون. راه پیمایی کارکنان و کارگران مسلسل  سازی 
چهار  اتوموبیل  )از  پیداشده  پول  نظامی.  صنایع  و 
نفر خارجی فراری( در منزل آیت  اهلل طالقانی است. 
دکتر یزدی: امام خمینی درباره انورالسادات مصاحبه 
صنعتی  دانشگاه  شورای  جرم  اعالم  نکرده  اند.   ای 
فرمانیه  در  آمریکائی  سرگرد  بختیار.  علیه  تهران 
ترور شد. 100 همافر )دستگیرشده( به تهران انتقال 
یافتند. مسببین کشتار وحشیانه دیروز باید مجازات 
تهران.  کارگران  به  آزادشده  مجاهدین  پیام  شوند. 
نامه سرگشاده نویسندگان اسالمی به نخست  وزیر: 
شهرستانها:  در  راه پیمائی  بستید؟  را  فرودگاه  چرا 
تظاهرات در سیاهکل، قزوین )یک نفر کشته شد(، 
مالیر، اردکان یزد، بم، ورامین، شاهرود، ازنا، بهشهر، 
همدان، فیروزکوه، کاشمر، امام شهر )شاهرود(، یزد، 
رشت،  خرم آباد،  مشهد،  کرمان،  سنندج،  قزوین، 
جویبار، بیرجند، کازرون، شاه  آباد، کرمانشاه، سنقر، 
سرپل  زهاب و... ادامه داشت. تیراندازی در گرگان. 
در حواث اخیر تبریز 520 نفر دستگیر شدند. پیام 
آیت  اهلل شیرازی به نخست  وزیر: انقالب ملت متوقف 



نمی شود. عکس 7 تن از شهدای کازرون. اعالم جرم 
همبستگی:  پیام های  لنگرودی.  صفری  دکتر  مادر 
کارکنان بیمه مرکزی ایران، آموزشگاه عالی آموزش
یاری، شرکت بازرگانی دولتی ایران، کارکنان وزارت 
علوم و آموزش عالی، جامعه معلمان اصفهان، شورای 
وزارت  کارکنان  دانشگاه،  کتابفروشان  و  ناشران 
مسکن و شهرسازی، کارکنان وزارت صنایع و معادن، 
کارکنان  کار(،  )دانشگاه  کشور  مجتمع  کارکنان 
کارمندان  ایزایران،  شرکت  کارکنان  کشتیرانی، 
بانک تجارتی ایران و هلند، کارکنان سازمان تعاون 
کارکنان  هواشناسی،  سازمان  کارکنان  شهروروستا، 
مرکز روانپزشکی رازی، ناشنوایان، استادان دانشگاه، 
کمیته  ی  کارکنان  کشور،  وزارت  کارکنان  جامعه 
ملی پیکار جهانی با بیسوادی  و...  مردم کرمانشاه: 
چماق بدستها تابع قانون جنگل  اند نه قانون اساسی! 
روزنامه  نگاران از زندان باغشاه آزاد شدند. »سازمان 
توسط  گرفت.  بعهده  را  دانشی  ترور  موحدین« 
از  حمایت  کمیته  مهندسین«  اسالمی  »انجمن 

کارگران و زحمتکشان تشکیل شد.      

سه شنبه 10 بهمن
برنامه وسیع برای لحظه ورود امام: تشکیل کمیته ویژه 
حفظ جان امام.  امام خمینی: اگر ارتش کنار بکشد 
آرامش تضمین می شود، محافظ من خداست و حفظ 
امنیت با مردم است. اوضاع ایران و مصاحبه بختیار 
دیشب در جلسه مهم در حضور امام خمینی بررسی 
شد. تظاهرات وسیع امروز تهران: گروهی از کارکنان 
تا  نشستند  شاهرضا  پل  روی  آنقدر  نظامی  صنایع 
سربازان راه آنها را باز کردند. غرب و جنوب تهران 
در شعله  های آتش: شهرنو، شکوفه نو، 2 آبجوسازی، 
و ده ها مشروب فروشی به آتش کشیده شد، سیل 
تظاهرکنندگان بسیاری از خیابانها را بست و حوادث 
بیشماری روی داد. اعالم جرم دانشگاه صنعتی علیه 
بختیار. حمله به سرلشگر ژاندارمری: سرلشگر تقی 
شد  مجروح  که  ژاندارمری  پرسنل  رئیس  لطیفی 
مبارز  روحانیون  تحصن  شد.  منتقل  بیمارستان  به 
گسترش یافت. روحانیون متحصن در دانشگاه تهران 
کردند.  محکوم  را  ژاندارمری  ارشد  افسر  به  حمله 
ژاندارمری  ستاد  به  خلق  فدائی  چریکهای  حمله 
نمایندگان همافران  اظهارات  اسفند.  در میدان 24 
همافران  از  گروهی  طالقانی:  آیت  اهلل  منزل  در 
دستگیر شده  اند، راه پیمائی خلبانان و همافران در 
لشگر  باره  در  روحانیون  جامعه  اعالمیه  کرمانشاه، 
وخیم  بشدت  ایران  اوضاع  فرانسه:  خبرگزاری   .77
فرودگاه ها  نیست:  عادی  فرودگاه ها  وضع  می شود. 
فقط روزها باز است و بوسیله پرسنل نیروی هوائی 
اتوبوسها  اعتصابات:  تنظیم  کمیته  می شود.  کنترل 
به  باید  گمرک  از  قسمتی  کارکنان  نزنید؛  آتش  را 
کار برگردند. ترکیه بجای ایران پایگاه غرب می شود. 
پناهنده  اصفهانی  روحانی  خانه  به  آمریکا  کنسول 
مصدق:  دکتر  فرزند  مصدق  احمد  مهندس  شد. 
وصیت مصدق )تدفین در محلی که شهدای 30 تیر 
به خاک سپرده شده  اند( را خانواده  اش انجام می

دهند. کارکنان هما: امام را خودمان می  آوریم. غریو 
اهلل اکبر صبحگاهی در پادگان باغشاه. تظاهرات در 

ساختمان صنایع نظامی. کاخ مخابرات محاصره شد. 
عُمال دستگاه می خواهند جنجال  آیت اهلل طالقانی: 
وزارت  مدیرکل  استعفای  بیندازند.  راه  مذهبی 
خارجه. اعالمیه جامعه اصناف و بازرگانان و پیشه

وران. نمایندگان مجلس: تأمین جانی نداریم. آخرین 
خبر: 24 ساعت تعویق. زندانیان عادی قزل حصار: 
نظر  به  می گذاریم،  احترام  سیاسی  زندانیان  به  »ما 
ما آنها قهرمانان ملی هستند ما حتی بخاطر آزادی 
با تحوالتی که  اعتصاب غذا کردیم«، متناسب  آنها 
در جامعه ایران رخ داده روحیه زندانیان عادی نیز 
وریشه  علت ها  از  بیش  و  کم  همه  و  شده  دگرگون 
آتش  از  دارند.  آگاهی  خود  انحراف  و  تباهی   های 
زدن بیمارستان فاطیما جلوگیری شد. راه پیمائی و 
تظاهرات در شهرستانها: تظاهرات در شیراز، شهسوار، 
اراک، کرج، خرمشهر، آبادان، سیرجان، قصرشیرین 
)مردم این شهر مسلح به انواع سالحهای گرم وسرد 
برای مقابله با چماق بدستان شده  اند(، سرپل زهاب، 
کازرون، آباده، بوشهر، رامهرمز، شوشتر، قم، رامسر، 
نیشابور، بندرانزلی، مینودشت، ارومیه، سنگسر، امام 
تبریز،  الریجان،  گرمسار،  ساری،  )شاهرود(،  شهر 
)10 نفر کشته شدند(، خمام، همدان، مراغه، خلخال 
)2 نفر کشته شدند(، الیگودرز، اصفهان، تجریش و... 
آیت اهلل گلپایگانی: هرکس مردم را به گلوله ببندد 
قرآن را به گلوله بسته است. صف 30 کیلومتری نفت 
دیپلمه سراسر کشور  احضار مشموالن  در سنندج. 
محمد  سید  اهلل  آیت   سربازخانه  ها.  به  اعزام  برای 
رضا  دکتر  است.  عوام فریب  بختیار  دولت  وحیدی: 
براهنی: ایدئولوژی ورشکسته آمریکا قدرت کودتا در 
با  سخنی  شیرازی:  مکارم  آیت  اهلل  ندارد.  را  ایران 
امرای ارتش؛ اگر با ما نیستید در صف دشمنان ما 
منتخب  کتابفروشان: شورای  و  ناشران  نباشید.  هم 
کردند  اعالم  دانشگاه  منطقه  کتابفروشان  و  ناشران 
از این پس هفته  ای دو روز به نشانه  ی اعتراض به 
بوم روی می دهد تعطیل  این مرز و  فجایعی که در 
خواهند کرد. کارکنان وزارت خارجه اعتصاب مطلق 
کردند. نامه مادری که پسر و دخترش شهید شدند: 
قاتلین پسر )مهدی فضیلت  کالم( و دخترم )شیرین 

فضیلت  کالم( را بی مکافات نگذارید. 

چهارشنبه 11 بهمن
برگزار  را  قرن  استقبال  بزرگترین  تهران  فردا مردم 
می کنند: 9 صبح فردا، دیداد با امام در تهران. برای 
وسیعی  حفاظتی  اقدامات  خطری  هر  از  جلوگیری 
صورت گفته است. اولین هواپیمای حامل خبرنگاران 
و عکاسان و یکی از یاران امام امروز در تهران به زمین 
نشست. حرکت وسایل سنگین نظامی و شایعه کودتا 
امروز تهران گروهی کشته و  در تهران: در حوادث 
ارتشیان:  به  طالقانی  اهلل  آیت   پیام  شدند.  مجروح 
برادران ارتشی به روی مردم تیغ نکشید؛ شما قاطبه 
را  موقعیت خود  افسر  و  دار  از سرباز، درجه   ارتش 
بپیوندید.  ملت  صفوف  به  و  بشناسید  سخت  باید 
شوروی:  کمونیست  حزب  ارگان  پراودا  هشدار 
دستور  است.  انجام  شرف  در  آمریکائی  کودتای 
با  هزار  هزار  شد:  صادر  ایران  از  آمریکائی ها  تخلیه 
هواپیماهای نظامی می گریزند. مدیر عامل تلویزیون 
از  امام خمینی  امید خدا: مراسم استقبال  به  گفت 
رادیو و تلویزیون پخش می شود. رادیو لندن: آرایش 
گروه ها مقارن با ورود امام. دبیر کل )سازمان امور 
اخراج  را  معاونش  و  کشور(  استخدامی  و  اداری 
کردند. 172 نماینده هنوز می گویند پارلمان را ترک 
باال می رود. موج  نمایندگان مستعفی  نمی کنیم: رقم 
روحانیون  متحصن.  مبارز  روحانیون  با  همبستگی 
متحصن: آتش  سوزی ها و کارهای تخریب کار ساواک 
محکومین  قلعه  ساکنین  طالقانی:  آیت  اهلل  است. 
نظام فاسد استعمارند. مردم: آتش زدن محله بدنام 
درست نبود. تظاهرات بعدازظهر دیروز تهران: حدود 
تظاهرکنندگان  از  گروه  یک  دیروز  شانزده  ساعت 
را  نام  بد  محله  از  سوخته  جسد  یک  حالیکه  در 
به طرف  متری  خیابان سی  از  داشتند  روی دست 
دانشگاه حرکت کردند.    تدابیر فنی برای فرود سالم 
هواپیمای امام خمینی. شروع پرواز هواپیماهای هما 
منتفی شد. قانون اساسی، قانون الهی نیست. توضیح 
ژاندارمری پیرامون حوادث و کشتار دو روز گذشته. 
خبرنگاران  نمی شود:  چاپ  خبرها  ی  همه   چرا 
اطالعات در شهرستانها بطور مداوم در تهیه گزارش 
جزئیات و وقایع شهرستانها تالش دارند ولی متاسفانه 
صفحات  محدودبودن  و  واصله  اخبار  کثرت  بعلت 
و  راه پیمائی  نیست.  آنها  همه  چاپ  امکان  روزنامه 
در  تظاهرات  شهرستانها:  در  اعتراضات  و  تظاهرات 
تبریز، خلخال، سراب، سنندج،  مشهد، اردکان یزد، 
از  )پشتیبانی  کبوترآهنگ  حیدریه،  تربت  اردبیل، 



رشت،  نائین،  سنگسر،  کرج،  گلپایگان،  همافران(، 
بوشهر، برازجان، بندرکنگان، کرمانشاه، یزد، جویبار، 
مشگین نوشهر،  کرمان،  آبادان،  کازرون،  بهبهان، 
ماکو،  شدند(،  مجروح  9نفر  و  کشته  نفر   3( شهر 
یادبود هفتمین سال شهادت  و...   اراک  خسروشاه، 
احمد رضائی. یادبود و بزرگداشت استاد شهید پلی 
سنگین  وسائل  حرکت  نجات  الهی.  دکتر  تکنیک 
نظامی در شهر. رهبر مذهبی کردستان احمد مفتی
نامه  است.  اتهام  یک  کردستان  طلبی  تجزیه   زاده: 
در  حاضریم  ما  ایران:  مسلمانان  به  لبنان  شیعیان 
کنار شما شهید شویم. 600 تخت بیمارستانهای یک 
و دو سه »کمک« بالاستفاده مانده است و و مقامات 
این بیمارستانها از پذیرفتن بیماران خودداری می
نکته  اعالم  ضمن  بیمارستانها  این  کارکنان  کنند، 
باال آمادگی خود را جهت بستری نمودن مجروحین 
و بیماران اعالم کرده  اند. امکانات 8 بیمارستان اعالم 
شد. انتشار مجدد مجله کانون وکال. بختیار 57 در 
نقش فروغی 20! داریوش نظری: سیستم باید نابود 
شود، نه فرد! جواد مجابی: توطئه  های ضدانقالب را 
خنثی کنیم. دکتر حشمت  اهلل مقصودی: چرا از اسالم 
وحشت دارید؟ سیزده نفر زندانی قصر را آزاد کنید. 
سمیرم زندانی سیاسی ندارد. مینو سروری: شوهرم 
بهانه تجزیه  طلبی  به  نبود. سالهاست  عضو ساواک 
در کردستان قتل عام می  کنند. کمیته  ای )متشکل 
از پرستاران، و کارکنان فنی و اداری وزارت بهداری 
و بهزیستی( برای اداره وزارت بهداری تشکیل شد. 
سازمان ملی پزشکان و دندانپزشکان: در بیمارستانها 
اسلحه وجود ندارد. هشدار در مورد کمبود احتمالی 
دارو در تهران. برنامه درازمدت بختیار. بدستور دکتر 
سعید رئیس مجلس شورای ملی: کمیته  ای مأمور 
تحقیق وقایع جمعه و یکشنبه تهران شد. استاندار 
بازنشستگان  کرد.  استعفا  بلوچستان  و  سیستان 
آسوشیتدپرس:    مسکو  بازمی گردند.  خدمت  به 
کودتای آمریکائی در شرف انجام است. پسر بختیار 
از لبنان برگشتند.  ایرانی  در پاریس است. سربازان 
ایران. خبرگزاری فرانسه:  انقالب  از  پشتیبانی لیبی 
دانشجویان  شاه.  اطرافیان  محفل  در  شدید  خشم 
ایرانی آمریکا بعلت بی پولی در خطر اخراج هستند. 
به کلیه جرائد قبل از سال 1334 امتیاز داده می شود. 
عیادت اعضای هیأت مدیره  سندیکای نویسندگان و 
خبرنگاران مطبوعات از روزنامه نگار ایتالیائی که در 
جریان تیراندازی روز یکشنبه مورد اصابت دو گلوله 
قرار گرفته بود. تظاهرات پرسنل هوائی شیراز و افراد 
پارس  خبرگزاری  اساسی.  قانون  بنفع  آنها  خانواده 
کارکنان خارجی را اخراج کرد. دانشکده نفت آبادان 
از  یکی  اغتشاش در رشت.  و  اشغال شد. زدوخورد 
ضرب  به  که  اساسی  قانون  طرفدار  تظاهرکنندگان 
مأمور  که  وی  درگذشت؛  بود  شده  مجروح  چاقو 
کالنتری 8 بود کامران مشگی میاوق نام داشت که 

در هنگام تظاهرات لباس شخصی پوشیده بود.

پنجشنبه 12 بهمن
امام آمد. سخنرانی امام در فرودگاه. بانگ »اهلل اکبر« 
و »خمینی امام ما است« فرودگاه را به لرزه درآورد. 
پس از 15 سال در ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه 
به خاک وطن رسید  امام خمینی  پای  امروز  صبح 
پخش مستقیم تلیزیون به علت هجوم مأموران قطع 

شد. در داخل هواپیما از پاریس تا تهران چه گذشت: 
در پرواز انقالب که با هواپیمای غول  پیکر جمبوجت 
ارفرانس فقط 200 تن بطرف ایران حرکت می کردند 
ایرانی  همراهان  تن   50 و  خبرنگاران  تن  که 150 
از طرف فرمانداری تهران اجتماعات به  امام بودند. 
مدت 3 روز آزاد اعالم شد. عامالن استبداد، به دست 
خود گور استبداد را کندند؛ نگاهی سریع به روزهای 
مهرماه  اوایل  در  گوته؛  شعر  شبهای  ایران:  انقالب 
از  هرگز  که  ایران  نویسندگان  کانون  سوی  از   56
سوی حکومت به رسمیت شناخته نشد خبر دادند 
که بزودی شبهای شعر این کانون در محل انجمن 
ایران و آلمان »انستیتو گوته« برگزار خواهد شد، از 
همان آغاز انتشار این خبر، دستگاه سانسور به همه 
روزنامه  ها کتبی، شفاهی و تلفنی اخطار کرد که از 
انعکاس این رویداد خودداری کنند، پس مطبوعات 
در این باب ساکت ماندند، خبر برپائی شبهای شعر 
گوته که از 18 تا 27 مهرماه سال 56 در باغ انستیتو 
گوته تشکیل شد، دهان بدهان گشت و مانند بمب 
انعکاس  در سراسر کشور و حتی در ممالک خارج 
یافت، شب های پرباری که آغاز شکستن سد افشاگری 
آشکار بود، یک قدم بلند و بزرگ در راه خواسته های 
انقالب... 24 مهرماه 56 دانشجویان دختر، خوابگاه 
مهرماه  اواخر  در  کردند...  اشغال  را  دانشگاه  کوی 
که  شد  تکرار  مجددا  وقت  حکومت  بزرگ  دروغ 
بیش از چندصد زندانی سیاسی نداریم، این در برابر 
فشارهای به ظاهر حقوق بشری کارتر بود، در روز 30 
مهرماه 131 زندانی سیاسی )که زندانی ضدامنیتی 
خوانده می شدند( از زندان آزاد شدند... )در تاریخ 17 
دی ماه( »ایران و استعمار سرخ و سیاه« عنوان مقاله  
مطلق«  رشیدی  »احمد  مجهول  نام  با  که  بود  ای 
به  وقت  همایون(  )داریوش  اطالعات  وزیر  سوی  از 
گفت  زندان  در  )وی  شد  تحمیل  اطالعات  روزنامه 
این مقاله را رئیس دفتر وزیر دربار به او داده است( 
با زور سرنیزه و به کمک شنیع  ترین  باالجبار و  و 
صفحه  صورت  بدین  و  گردید  چاپ  ارعاب  و  فشار 
تازه  ای در جریانات انقالب ایران گشود، دو روز بعد 
با اعتراض  یعنی نوزدهم دی ماه 56 روحانیون قم 
برابر  در  و حقیقت  از حق  و حمایت  مزبور  نامه  به 
عده  ای دستگیر  و  گرفتند  قرار  های مسلسل  لوله  
و عده  ای کشته شدند... دی ماه 56 ایران در تب و 
تاب شایعات گوناگون فرو رفته بود و آمدن و رفتن 
کارتر )دهم دی ماه کارتر به ایران آمد( و کوشش های 
دولت هائی که بر سرکار بودند برای موجه جلوه دادن 
بود که  اعتصاباتی  آغاز  ماه 56  بهمن  آغاز  فجایع... 
از  یکی  یعنی  پست،  کارکنان  گرفت،  شکل  بعدها 
محرومترین طبقات جامعه ما در اداره پست تهران 
فضای  در  و   کردند  مهیا  را  اعتصاب  یک  تدارک 
خفقان  آوری که کوچک ترین صدا در حلقومها خفه 
می نهاد  خود  برجنایتهای  سرپوشی  دولت  و  می شد 
کارخانجات  کارگر  آن صدها  بدنبال  و  رسانان  نامه  
دخانیات دست به اعتصاب زدند، خواسته  ها جنبه 
نابسامانی در  ریشه  اعتصاب  لیکن  داشت،  رفاهی 

و  اعتصابات  ماه  بهمن  اول  نیمه  داشت،  بنیانی  ها 
اعتراضاتی توأم با تظاهرات اولیه در تهران و شهرها 
آغاز شد، همزمان با گذشت چهل روز از کشتار قم، 
قریب 15 هزار نفر از مردم تبریز دست به تظاهرات 
زدند در این تظاهرات عده  ای کشته و زخمی شدند 
و گروه کثیری هم به زندان افتادند... با این بحبوحه 

زندان  و  سیاهچال ها  درون  از  نیز  سیاسی  زندانیان 
فریاد اعتراض خود را برآوردند، اعتصاب و اعتراض 
)سال  نوروز  تعطیالت  از  بعد  قزل حصار...  زندان  در 
تظاهرات  دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشائی  و   )1357
تقریبا علنی دانشجویان در تهران، اصفهان و تبریز 
اکثر  در  تدریج  به  و  شد  شروع  دیگر  شهر  چند  و 
دانشگاه ها و حتی مدارس گسترش یافت، دانشجویان 
تبریز کشته دادند و بازار تبریز روز 24 فرورودین 57 
بسته شد، آغاز اردیبهشت با برپایی مراسم عزاداری 
به مناسبت کشته  شدگان قم و تظاهرکنندگان تبریز 
تبریز در 22 شهر کشور  دانشگاه  دانشجوی  و یک 
از  اساسی  قانون  کامل  اجرای  زمزمه  بود...  همراه 
نیمه دوم اردیبهشت ماه در میان گروه های سیاسی 
ماه  و مذهبی داخل کشور عنوان شد... 28 خرداد 
 19 روز  شهدای  چهلم  مناسبت  به  تظاهراتی   57
یزد کشته  و  کازرون  قم، جهرم،  اردیبهشت که در 
شده بودند، انجام شد... تیرماه 57 با ناآرامی پراکنده 
اول  درنیمه  شد...  سپری  شهرها  کنار  و  گوشه  در 
مردادماه ...تظاهرات به طور گسترده  تری در سراسر 
کشور آغاز شد، در این میان نشریات زیرزمینی که 
از سوی جناح های مختلف در اختفا نشر می یافت  و 
دست بدست می گشت نهضت را به طور پنهان پیش 
می برد، مردم آگاه تر و آگاه تر می شدند در این میان 
فجایع  از  تازه  ای  خبرهای  نیز  خارجی  رادیوهای 
مبارک  ماه  آغاز  می دادند...  مردم  به  را  ایران  درون 
مبارزه  به  بخشیدن  در شکل  تازه ای  فصل  رمضان 
اصفهان  در  ماه  مرداد  بیستم  گشود...  استبداد  با 
نزدیک به 60 هزار نفر برای نخستین بار در خیابانها 
و  تظاهرات چندین کشته  این  تاوان  ظاهر شدند... 
زخمی بود... اصفهان نخستین شهری بود که دولت 
در آنجا حکومت نظامی اعالم کرد در اصفهان، نجف

آباد، شهرضا، قم، تبریز، اهواز، آبادان، مشهد، اراک، 
اردبیل و دیگر شهرها رودرویی مردم و ماموران دولت 
 29 آتش سوزی  در  انسان   400 حدود  شد...  علنی 
مرداد در سینما رکس آبادان کشته شدند و دولت 
آنرا کار خرابکاران اعالم کرد، ولی این خرابکاری را 
داشتند  اعالم  و  نپذیرفتند  گروه های مخالف دولت 
دست دولت در این جنایت بود تا گروه های مخالف 
آتش واقعیت  سازد...  بدنام  را  مذهبیون  بخصوص 

روشن  است  هنوز  که  هنوز  رکس  سینما  سوزی 
جمعه   ... دیگر  واقعیت های  از  بسیاری  مانند  نشده 
سیاه تهران: شهریور 57 ماه اعتراض کشتار و مقابله 
مردم با حکومت بود در این ماه اغلب مراکز دولتی، 
بانک ها، سینماها و کاباره  ها مورد حمله قرار گرفت 
و برای اولین بار گروه اقلیت در مجلس شورای ملی 
دولت آموزگار را استیضاح کردند... روز 4 شهریورماه 
جعفر  بالفاصله  کرد  سقوط  آموزگار  یکساله  کابینه 
روی  با  شد...  کابینه  تشکیل  مسئول  امامی  شریف 
تهران  جمله  از  کشور  شهر   11 در  وی  آمدن  کار 
حکومت نظامی اعالم شد، در تظاهرات عظیم عید 
فطر مردم در خیابانها به راه پیمائی پرداختند و این 
اولین نمایش پرشکوه مخالفت با دولت در تهران و 
شهرستانها بود، در جمعه 17 شهریور که به »جمعه 
شاهد  تهران  در  ژاله  میدان  گشت  موسوم  سیاه« 
خونین  ترین صحنه  ها شد و مردم زیر رگبار گلوله 
تفنگ و مسلسل قرار گرفتند. از اول تا 17 شهریور 
و  کشته  مبارزه  در  نفر  صدها  شهرستانها  و  تهران 
حکومت  روزه  هفتاد  از خصوصیات  شدند...  زخمی 



دولت شریف امامی آزادی نسبی مطبوعات بود که 
به بهار مطبوعات موسوم شد... در 19 شهریور ماه 
خواسته  های  و  گرفت  شکل  کارکنان  اعتصابات 
رفاهی آنان بعدها مبدل به خواسته  های سیاسی و 
در نتیجه قطع نفت به خارج از کشور شد... شهریور 
با خون و آتش و تخریب پایان گرفت و اول مهر، روز 
آغاز سال تحصیلی پای دانش  آموزان و حتی بچه

های خردسال دبستان و کودکستان را به نهضت باز 
کرد، موج اعتراض فرهنگیان، آموزگاران و دبیران و 
نیز دانش  آموزان سبب تظاهرات و مقابله این گروه 
سازمان  کارکنان  مهرماه  در  شد،  دستگاه  با  عظیم 
ملی،  بانک  مخابرات،  شیالت،  نفت،  صنعت  تعاون 
و  کارگران  تهران،  آب  سازمان  پاالیشگاه خارک،  و 
سازمانهای  از  دیگر  بسیاری  و  راه  آهن،  کارمندان 
دولتی و ملی به اعتصابیون پیوستند... در سیزدهم 
ترک  کویت  قصد  به  را  نجف  خمینی  امام  مهرماه 
کردند لیکن چون اجازه اقامت نیافتند روانه پاریس 
شدند و از آنجا رهبری مردم را به دست گرفتند... 
اعتصاب کارکنان صنعت نفت کار اکثر کارخانجات 
اعالم  آموزگاران  و  کرد  مختل  را  داخلی  صنایع  و 
حقوق  افزایش  اعتصاب،  از  هدفشان  که  داشتند 
نیست بلکه اعاده حیثیت و مسائل سیاسی است. روز 
سی ام مهرماه در پاریس اعالم شد آیت  اهلل خمینی 
تاکتیک های مخالفین را هماهنگ می کند... گفتگوی 
آیت  اهلل العظمی سید کاظم شریعتمداری با رویتر و 
صدای آمریکا: زن در اسالم، صاحب مقام شایسته ای 
است، زن ها با رقت قلب و لطافت جسمی و روحی که 

دارند نمی توانند قاضی شوند. 

شنبه 14 بهمن                            
امام: اعضای شورای انقالب تعیین شدند؛ با ارتش در 
تماس بوده و اگر مقتضی بود بازهم تماس می گیریم؛ 
مسالمت راه  اگر  می کنم؛  معرفی  بزودی  را  دولت 
می توانیم  برای جهاد  می کنم؛  اعالم جهاد  نبود  آمیز 
اسلحه تهیه کنیم؛ رادیو تلویزیون و مطبوعات باید 
در خدمت ملت باشند و دولت ها حق نظارت ندارند 
تاکنون دولت و شاه سابق برخالف این عمل کردند. 
بختیار:  بگذارید.  کنار  را  اختالفات  خمینی:  امام 
نتیجه 25 سال دیکتاتوری شاه است؛  ایران  اوضاع 
دولت از امام خمینی در مسائل اجتماعی و مذهبی 
مشورت می کند؛ احتمال بازگشت شاه مطرح نیست؛ 
وقوع کودتا بعید است امام ممکن است چنین حادثه 
 ای روی دهد. متن کامل سخنان امام در بهشت  زهرا 
و فرودگاه: من نمی توانم از عهده  ی این همه خسارتها 
که به ملت وارد شده است برآیم... مجلس موسسان 
را با زور سرنیزه تأسیس کردند و وکالیش را نیز با 
زور واردار کردند که به رضاشاه رأی بدهند... حاال 
اگر فرض کنیم که همه ملت در آنزمان رأی دادند 
بابت  از  اینها  خوب،  بسیار  باشد  سلطان  یکنفر  که 
اینکه خودشان مسلط بر سرنوشت خودشان باشند، 
برای آنها خودشان قابل فبول است اما به چه حقی 
ملت 50 سال پیش سرنوشت ملت بعد را معین می

کند، سرنوشت هر ملتی به دست خودش است... من 
باید عرض کنیم که این محمدرضا پهلوی این خائن 
خبیث که فرار کرده همه چیز ما را برباد داد مملکت 

ما را خراب کرد قبرستان های ما را آباد کرد مملکت 
از ناحیه اقتصاد خراب است... خون جوانهای ما  ما 
برای این جهات ریخته شده است: برای اینکه آزادی 
بسر می اختناق  می خواهیم 50 سال است که در 
بریم نه مطبوعات داشتیم و نه  رادیوی صحیح و نه 
تلویزیون... من دولت تعیین می کنم من تو دهن این 
دولت می زنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین 
می کنم... ما بواسطه  ی آرای مردم مجلس موسسان 
درست می کنیم و دولت اول را دولت دائمی را تعیین 
خواهیم کرد. شهردار تهران استعفای خود را به امام 
خمینی تسلیم کرد؛ جواد شهرستانی در استعفانامه 
آیت  تلگرام  خواند.  غیرقانونی  را  فعلی  دولت  خود 
 اهلل العظمی شریعتمداری به امام خمینی. بنی  صدر: 
بانک ها باید ملی شود. خبرگزاری فرانسه: یک ژنرال 
رادیو.  کار  به  شروع  رفت.  شاه  مالقات  به  ارتش 
از انقالب بررسی می شود.  مدیریت دانشگاه ها  پس 
آسوشیتدپرس: دیروز حدود 200 دانشجوی ایرانی 
بجای  و  کردند  حمله  لبنان  در  ایران  سفارت  به 
تابلوی پیشین تابلوی »جمهوری اسالمی« را نصب 
کردند و در داخل سفارت نیز بجای عکسهای شاه 
تصاویری از آیت  اهلل خمینی به دیوارها چسباندند. 
مذهب  پایبند  عمیقا  من  شاه:  فرانسه؛  خبرگزاری 
هستم و از جوانی یک مرد مذهبی بوده  ام... پدرم 
ها(  آیت  اهلل   )ولی  کند  اعالم  جمهوری  می خواست 
اطراف  در  کیلومتر  یک  شعاع  به  صف  نگذاشتند. 
منزل امام. اجتماع نزدیک به 2000 نفر  از خانواده  
های همافران دستگیرشده در دادگستری. تظاهرات 
واشنگتن:  دزفول.  »شاهرخی«  پایگاه  همافران 
هادینگ کارتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
اهلل  آیت   ضدآمریکائی  اظهارات  که  کرد  تأکید 
واشنگتن  موضع  در  ایران  به  بازگشت  در  خمینی 
نداده  تغییری  هیچگونه  ایران  مسأله  به  نسبت 
در  اوضاع  ثبات  و  نظم  برقراری  ما  آرزوی  است... 
خود  سرنوشت  بتواند  ملت  که  بطوری  است  ایران 
را تعیین کند... از 45000 آمریکائی که اواخر اکتبر 
1978 در ایران بسر می بردند هنوز 10000 نفرشان 
اند، هادینگ کارتر گفت:  باقی مانده   در این کشور 
آمریکا به طور رسمی از دولت بختیار پشتیبانی می
کند و با نمایندگان آیت  اهلل خمینی نیز تماس دارد. 
سخنرانی بنی صدر در دانشگاه صنعتی تهران درباره 
»مشخصات اقتصاد امروز ایران«. اطالعیه  های 10 
و 11 کمیته منتخب تنظیم اعتصابات امام خمینی. 
بازداشت شدند.  معاون و مدیرکل شرکت مخابرات 
یک مقام ساواک )به نام فریدون زند توسط گروهی 
به نام رزمندگان مسلمان ایران( ترور شد؛ اطالعیه 
ساواک: به قرار اطالع رسیده روز جمعه 13 بهمن 
شکوهمند  ورود  از  پس  یکروز  درست  یعنی  ماه 
حضرت آیت  اهلل خمینی بخاک وطن عناصر مفسده 
جو و خرابکار که هدفشان جز لکه  دار کردن نهضت 
اعتقادات  اساس  ریختن  بهم   و  ایران  ملت  مقدس 
چیز  سرزمین  این  خداپرست  مردم  مذهبی  و  ملی 
دیگری نیست دست به جنایتی آنچنان آشکار زده

مسلمان  هر  قلب  که  زندی(  فریدون  )کشتن  اند 
واقعی را جریحه  دار و پرخون می کند. امام به مبارزه 
سنت  به  امام:  از  استقبال  حاشیه  در  دهید.  ادامه 
طاغوتی، دست بسته نایستید. هزاران زن و مرد به 
برنامه  قطع  پور:  بهشتی   مهدی  رفتند.  امام  دیدار 
اتباع  خروج  بود.  استعمار  عمال  توطئه  تلویزیون 

اینجا  در  ایران  قلب  لوشاتو:  نوفل  ایران.  از  خارجی 
نماینده را مستعفی می شناسد.  می تپید. مجلس 22 
و  در شهرها  امام:  ورود  مناسبت  به  و سرور  جشن 
روستاهای تبریز، ارومیه، گرگان، امام شهر، بروجرد، 
جهرم،  بندرعباس،  آباده،  خرمشهر،  آبادان،  زنجان، 
یزد، کبوترآهنگ، اصفهان، نهاوند، کازرون، رودسر، 
نهاوند،  قاین،  سیاهکل،  شهرضا،  اهواز،  قزوین، 
سنگسر، بجنورد، کنگاور، بیرجند، کرمانشاه، میمند، 
خرم آباد،  مسجدسلیمان،  کردکوی،  گچساران، 
گلپایگان،  چالوس،  نوشهر،  رامیان،  ساوه،  رامسر، 
خرّم دره و... راه پیمائی باشکوه مردم آذرشهر. رادیو 
اقتصادی  و  اوضاع سیاسی  اسلحه  لغو خرید  لندن: 
امام  به  ملی  می زند. سنجابی: جبهه  برهم  را  جهان 
به  ایران  اوضاع  درباره  است. سادات  وفادار  خمینی 
مسکو:  رادیو  فارسی  بخش  داد.  هشدار  مصر  مردم 
خمینی  دولت  احتمالی  اعضای  راستگرا  گروه  یک 
را به مرگ تهدید کردند. حزب توده دعوت به قیام 
مسلحانه کرد. خبرگزاری فرانسه: شاه ساکت است. 
در  شاملو  گرفت:  کناره  ایرانشهر  روزنامه  از  شاملو 
برداشتهای  انطباق  عدم  آنرا  دلیل  کوتاه  یادداشت 
سیاسی خود با مواضع ایرانشهر قلمداد کرده است. 
کمک  ایران.  انقالب  برابر  در  عرب  جهان  واکنش 
مالی دولت انگلستان به دانشجویان مقیم انگلستان. 
دالر  میلیون  و 470  میلیارد   1 فرانسه:  خبرگزاری 
از ایران به سوئیس رفته است. قطب  زاده: مصاحبه 
تاس )خبرگزاری  تفسیر  بود.  توطئه  »السفیر« یک 
شوروی( درباره بازگشت امام خمینی: ایران در شرف 
خمینی.  امام  به  عرفات  یاسر  پیام  سریع.  تغییرات 
عمران  و  کشاورزی  وزارت  حفاظت  دفاتر  انحالل 
این  به  وابسته  موسسه  های  و  شرکت ها  و  روستائی 
آیت  اهلل  خلق:  فدائی  چریکهای  اعالمیه  وزارتخانه. 
خمینی مبارز عالیقدر و پیشوای بزرگ شیعیان به 
سرخ  خون  بازگشت  این  ودیعه  بازمی گردد،  میهن 
مردمی است که با آرمان ایرانی آزاد و دموکراتیک 
این  شتافتند،  مزدور  ارتش  های  گلوله   استقبال  به 
قهرمان  و  زحمتکش  خلق های  اراده  تجلی  بازگشت 
میهن ماست، »سازمان چریکهای فدائی خلق ایران« 
آنرا گرامی می دارد، با این اعتقاد که باید انقالب را، 
همگام با همه میهن  پرستان و آزادی خواهان واقعی 
تا  خلق،  زحمتکش  اقشار  وسیع ترین  به  اتکا  با  و 
استقرار  تا  نوکرانش،  و  امپریالیسم  کامل  نابودی 
کامل حاکمیت خلق که آرمان مبرم مردم است به 

پیش رانیم. 

 

یکشنبه 15 بهمن
مهندس  نقش  امام؛  حضور  در  دیشب  مهم  جلسه 
بحران.  رفع  مذاکرات  و  دیشب  جلسه  در  بازرگان 
وارد  اگر  امام  منتخب  وزیر  نخست   گفت  بختیار 
عمل شود توقیف خواهد شد. بختیار: جواب کوکتل 
با کوکتل مولوتوف می دهم، کسانی که  را  مولوتوف 
جنگ داخلی راه بیندازند یا برای آن تبلیغ کنند به 
جوخه اعدام سپرده می شوند؛ دولت اسالمی در حد 
شهر قم آزاد است و ما هم یک واتیکان پیدا می

کنیم. بختیار گفت: اگر مجلس تکلیف پرونده خرید 
کامیونها را روشن کند شهرستانی بازداشت می شود. 



اعتصاب نامحدود کارکنان نخست  وزیری. هوشنگ 
نهاوندی )وزیر اسبق آبادانی و مسکن( و عبدالمجید 
و رئیس سابق سازمان  )وزیر سابق مشاور  مجیدی 
برنامه( بازداشت شدند؛ یک مقام مطلع گفت عالوه بر 
این دونفر گروه زیاد دیگری از مقامات سابق دستگیر 
شده  اند که در سطح وزیر نیستند. در پاسخ مصاحبه 
تماسی  ما  با  ارتش:  شد؛  اعالم  خمینی  امام  دیروز 
برقرار نشده. ارتشبد فریدون جم: تنها راه حل بحران 
سازش مذهب و ارتش است. لغو قراردادهای خرید 
میلیارد   10 معامله  میزان  آمریکا:  از  ایران  اسلحه 
دالر بود. در حالیکه سخنگوی وزارت خارجه اردشیر 
واشنگتن  زاهدی در  را مستعفی می شناسد:  زاهدی 
مخفی  نمایندگان  از  گروهی  می کند.  نمائی  قدرت  
قائد  تاریخی  بازگشت  کارکنان مجلس سنا:  شدند. 
خمینی  العظمی  آیت  اهلل  امام حضرت  نایب  اعظم 
پیشوای عالیقدر سیاسی و روحانی را به ملت مبارز 
ایران تهنیت عرض می کنند. گزارش خبرگزاری ژاپن: 
مالقات نماینده امام خمینی با برژنف. برای نخستین

بار در تاریخ سیستم بانکی ایران: برداشت پس  انداز 
و سپرده محدود شد. کلیه بانک ها روزهای زوج کار 
می آید.  تهران  به  فردا  قشقائی  کرد. خسرو  خواهند 
کمبود  براثر  می شود:  تکرار  دوباره  برق  خاموشی 
سوخت تولید برق کاهش یافت. شاهی »قائم شهر« 
شد. نظامیان باید وزارت راه را ترک کنند. کارکنان 
مردم  دیروز  تظاهرات  می شوند.  متحصن  مخابرات 
قطع  به  اعتراض  عنوان  به  بود.  آرام  در شهرستانها 
و  خمینی  امام  از  استقبال  مراسم  مستقیم  پخش 
همگامی با کارکنان اعتصابی تلویزیون: کناره  گیری 
از همکاری با رادیو؛ امروز کسب اطالع شد که چند 
تن از کارکنان رادیو تهران از ادامه کار با این رادیو 
خودداری کردند. جامعه کارکنان وزارت اطالعات و 
جهانگردی: سانسورچی  های واقعی را معرفی می

کمونیستی  سازمانهای  همبستگی  تظاهرات  کنیم. 
انقالب  با  سوئیس  انقالبی  کمونیستهای  اتحادیه  و 
ایران در برن. در برخوردهای رشت یک نفر شهید 
شد و 50 مغازه آسیب دید. کمیته وزارت بهداری 
و بهزیستی: مصدومین تظاهرات رایگان درمان می
نهضت.  با  قهرمانان کشتی  همبستگی  اعالم  شوند. 
اخراجی های سیاسی صنعت نفت به خدمت بازمی
از  نفت:  صنعت  کارکنان  شرکت  سندیکای  گردند. 
جغرافیائی  سازمان  پرسنل  نخرید.  نفت  سیاه  بازار 
کشور به دیدار امام رفتند. رانندگان تاکسی: عمال 
رژیم و ساواک شرکت تعاونی تاکسیرانی تاکسی رانان 
را غارت کردند. در میدان شهدا بنای یادبود بسازید. 
بازداشت  مرکزی(:  )کاخ  مرکز  مخابرات  کارکنان 
نزیه  توضیح  است.  غیرقانونی  ارتباطات  کل  مدیر 
و  قشم  اهالی  اساسی.  قانون  جدید  طرح  مورد  در 
رودبار: وکالی فرمایشی باید استعفا کنند. به دستور 
در  گوسفند  سارقین  شیرازی:  العظمی  اهلل  آیت  
استاندار  خوردند.  شالق  ضربه   30 هرکدام  مشهد 
زن  شیرازی:  مکارم  آیت  اهلل  کرد.  استعفا  گیالن 
کاالی تزئینی و مصرفی نیست. علی اصغر حاج سید 
جوادی: ارتش از چه دفاع می کند: پاسخ به مسلسل. 
آنقالبی  روشنفکر  یک  نجیب  سیمای  مومنی:  باقر 
)ارانی(. یک مقام فرماندار نظامی: اجتماعات با نظم 
و آرامش آزاد است. سرقت در ساعات منع عبور و 
مرور. افسران و همافران زاهدان در »خاش« زندانی 
اعتصابات درباره وضع  تنظیم  نظر کمیته  شده  اند. 
بیمارستان  کارکنان  و  پرستاران  پزشکان،  مدارس. 
سینا و پزشکی قانونی: با تمام قوا در خدمت مردم 
برای  وکال  کانون  با  مذاکره  هستیم.  ایران  مبارز 
حمله  گمرک:  کارکنان  اطالعیه  همافران.  آزادی 
است.  توطئه  یک  کامیون  رانندگان  به  چماقداران 
موسسه آموزشی فرح به نام »علی شریعتی« نامیده 
تربت  در  رژیم  مخالفان  و  موافقان  زدوخورد  شد. 
جام: یک نفر به قتل رسید و 12 تن مجروح شدند. 
بر  مبنی  اصفهان  تلویزیون  رادیو  کارکنان  تکذیب 
تبریک به شکستن اعتصاب کارکنان رادیو تلویزیون 
کارکنان  مشترک  سندیکای  اطالعیه  ایران.  ملی 
سالن  محل  در  زاده  قطب   سخنرانی  نفت:  صنعت 
دانشجویان  تهران.  پاالیشگاه  مرکزی  ناهارخوری 
ایرانی مقیم مصر در خطر اخراج هستند. سنجابی: 
نه.  یا  هستم  انقالبی  دولت  در  نمی دانم  هم  خودم 
درهم  برای  »سیا«  دستورهای  آسوشیتدپرس: 
انتظامی  کمیته  مامور  اسالمی.  انقالب  شکستن 
ایران.  اوضاع  نگران  افغانستان،  شد.  کشته  اسالمی 

ایران.  در  آمریکا  خبرگیری  دستگاه های  سرنوشت 
یک  تنها  اسالم  قم:  روحانیون  فرانسه؛  خبرگزاری 
مذهب نیست، بلکه یک سیستم اجتماعی و سیاسی 
هم هست. زادگاه امام خمینی گلباران شد. مراسم 
بزرگداشت دکتر تقی ارانی در امامزاده عبداهلل. دفتر 
حفاظت دو وزارتخانه )وزارت کشور و وزارت راه و 

ترابری( منحل شد.

دوشنبه 16 بهمن
بگفته  انقالبی:  حکومت  وزیر  نخست   بازرگان    
امام خمینی مرجع عالیقدر تشیع  از نزدیکان  یکی 
این  در  کرد  عنوان  خود  مصاحبه  در  که  همانگونه 
از  مسائل  کردن  حل  به  را  خود  تمایل  نیز  جلسه 
طریق مسالمت آمیز باردیگر تاکید کردند و بررسی هر 
راه حلی جز این را موکول به زمانی نمود که راه حل  
های سیاسی و مسالمت  آمیز به نتیجه نرسد از طرف 
او  ویژه  نقش  به  دیروز  که  بازرگان  مهندس  دیگر 
اشاره شده بود در این مذاکرات معتقد بود، مذاکرات 
با ارتش و دولت برای انتقال بطریقه مسالمت  آمیز 
روی  از  آزادی پس  نهضت  رهبر  دنبال شود...  باید 
تالشهای  وزیر  نخست   عنوان  به  بختیار  آمدن  کار 
بین  ارتباطی  کانال  ایجاد یک  برای  را  گسترده  ای 
محافل  بعضی  و  یکسو،  از  دولت  و  خمینی  امام 
آغاز کرد. گزارش خبرگزاری  از سوی دیگر  نظامی 
فرانسه: مقدمات دیدار تاریخی میان امام و بختیار. 
تظاهرات در شهرستانها: آمل، همدان، قصرشیرین، 
به شاه  و... گاردین:  یزد، قم  اردکان  اصفهان،  زواره 
بزرگ  ستاد  برگردد.  ایران  به  که  شده  توصیه  قویا 
ارتشتاران: کسانی که روحیه ارتش را تضعیف کنند 
تعقیب می کنیم. اعالمیه شماره 37 فرمانداری نظامی: 
از  استعفا  شد.  بازداشت  جوادی  سید  حاج  دکتر 
رادیو: بدنبال استعفای محمد ابراهیمیان، احمدرضا 
دریائی، کورس بابائی از رادیو تهران، علیرضا میبدی، 
بهمن بوستان، آلبرت کوچوئی، علیرضا نوری  زاده و 
رادیو  این  با  همکاری  ادامه  از  نیز  طاهری  محمود 
اعالم داشتند.  را  استعفای خود  خودداری کردند و 
است.  استعمار  دام  تجزیه  مسأله  طالقانی:  آیت  اهلل 
به مردم »سنگسر«:  پیام حضرت آیت  اهلل طالقانی 
روزگار سربلندی شما مردم تحقیرشده، فرا می رسد. 
گروه های  همبستگی  تحکیم  برای  قشقائی:  خسرو 
مجلس  مستعفی  نمایندگان  می کنم.  فعالیت  مبارز 
در حضور امام خمینی. کارکنان اعتصابی شهرداری: 
حرکت انقالبی مهندس شهرستانی )استعفا از مقام 
شهردار تهران( مورد تأیید است، کارکنان شهرداری 
تهران شدیدا بحضور ژنرال هویزر در ایران معترض 
بوده و خواهان اخراج فوری وی و کلیه مستشاران 
نظامی باقی مانده هستند. کارمندان وزرات خارجه 
متحصن. بختیار: 200 مقام عالی در خطر بازداشت. 
سنندج.  کالنتری  به  حمله  پیرامون  ارتش  توضیح 
هیچ  ما  توده:  حزب  دبیرکل  با  مصاحبه   نخستین 
نداریم.  بورژوازی  احزاب  با  کارکردن  از  احترازی 
اقتصادی  ورشکستگی  عامل  بنی  صدر:  ابولحسن 
ایران  اقتصاد  کشور سیستم مالی رژیم بود، سقوط 
کردستان:  تیلکوی  ایل  بود.  خارجی  تسلط  حاصل 
تجزیه  طلبی کردها فقط یک نیرنگ است. تظاهرات 



و راه پیمائی در شهرستانها: در آمل، دامغان، همدان، 
زواره اصفهان، اردکان یزد، قم، کازرون، نیشابور، تربت 
جام، بوشهر، کالردشت، گچساران، زنجان، گرمسار 
و... تظاهرات ادامه داشت. 162 هزار تُن نفت کوره 
کانون  انتخابات  مترقی:  صادر شد. گروه سردفتران 
سارق   22 است.  ملی  ضد  توطئه  یک  سردفتران 
مسلح توسط جوانان آمل دستگیر شدند. دکتر علی  
اصغر حاج سید جوادی: کودتا برای چه؟ ارتش نباید 
اسالمی  بختیار: جمهوری  دفاع کند.  فاسد  رژیم  از 
مجلس  نماینده   22 نام  است.  مجهول  من  برای 
حذف می شود. حماسه مقاومت زنان مجاهد و فدائی: 
هما ناطق نقش زن را در انقالب ایران بازگو می کند. 
پیام مادر نجات  الهی استاد شهید. سخنگوی وزارت 
کشور: انحالل دفاتر حفاظت در استانداری های سراسر 
آموزش و  وزارتی  کشور. همبستگی کارکنان حوزه 
پرورش. دعوت برای تشکیل کانون فرهنگیان ناحه 
ناحیه  معلمان  گردهمایی  پرورش.  و  آموزش   8
نمی توان  لشکرکشی  با  کاتوزیان:  ناصر  دکتر    .6
وزیر  نخست   براهنی:  رضا  دکتر  ساخت!  تازه  ملتی 
مفتری! غزل »جمهوری« از شادروان عارف قزوینی. 
ع پورکریمی )بازپرس دیوان کیفر(: چرا »سنگر« 
آیت  اهلل  شکست؟  خواهد  درهم  اساسی  قانون 
عالمه نوری: انقالب تابع قوانین رژیم فاسد نیست. 
»نووستی«:  مطبوعاتی  خبرگزاری    آقچمنیکوف 
"ورق باخته" در پوکر سیاسی واشنگتن! رادیو لندن: 
برقرار  تماس  ارتش  و  بختیار  و  خمینی  امام  بین 
است. بنی صدر: تماس با نمایندگان ارتش تشویق 
آمیز بوده است. رادیو لندن: نتایج مذاکرات پشت
بیل«  می شود. »جیمز  معلوم  پنجشنبه  روز  تا  پرده 
کارشناس طراز اول آمریکا: آمریکا نباید اشتباه شاه 
را تکرار کند... دولت آمریکا باید با آیت  اهلل خمینی 
همکاری نزدیک داشته باشد. آسوشیتدپرس: ناکامی 
»سیا« در ایران جدی بود. تفسیر تاس )خبرگزاری 
شوروی(: قدرت مضاعف )منظور قدرت دوگانه است. 
سامان نو( در ایران. رادیو مسکو: ارتش ایران حربه 
دست ارتجاع و آمریکا نیست. آسوشیتدپرس: آمریکا 
می خواهد با مخالفان رژیم شاه تماس بگیرد. 8000 
فارس  خلیج  امیران  کردند.  تخلیه  را  ایران  یهودی 
می گذارند.  کنار  را  اختالفها  ایران  انقالب  ترس  از 
غیرمستقیم  مداخله  امکان  )سوریه(:  البعث  اخطار 
از  کسینجر  نگرانی  یونایتدپرس:  ایران.  در  آمریکا 
گسترش انقالب ایران به کشورهای دوست آمریکا. 
امنیت  تهران. عدم  در  یونایتدپرس  دفتر  در  انفجار 
شرکت های  خلبانان  برای  ایران  فضای  در  هوائی 
نصب  و  ایران  سفارت  تابلوی  تعویض  هواپیمائی. 
به  دمشق  در  ایران«  اسالمی  »جمهوری  تابلوی 
نیروی هوائی  ایرانیان. خانواده  های زندانیان  دست 
امام  اعزامی  هیأت  اطالعیه  اطالعات.  روزنامه  در 
گران  گازوئیل:  و  بنزین  نفت،  وضع  درباره  خمینی 
نظر  است.  مردمی  مواد سوختی عمل ضد  خریدن 
از  دانشجویان خارج  برای  اعتصابات:  تنظیم  کمیته 
کشور ارز حواله می شود. سخنرانی »محسن یلفانی« 
در تئاتر شهر: در دوران استبداد، هنر را به مزایده 
دولت  تهران:  صنعتی  دانشگاه  شورای  گذاشتند! 
وفادار  غرب  به  رژیم  وابستگی  مبانی  به  بختیار، 
اعزامی  هیأت  نماینده  کیاوشی  محمد  سید  است. 
امام خمینی به آبادان: ایمنی کشتی های حامل نفت 
دبیرستان  اموز  دانش   تحصن 500  کنید.  فراهم  را 

دانشگاه ملی در دانشگاه تربیت معلم.

سه شنبه 17 بهمن
امروز  بازرگان:  از  پشتیبانی  به  عظیم  تظاهرات 
سیل جمعیت در کشور یکصدا فریاد می زد بازرگان، 
بازرگان حکومتت مبارک. بازرگان: کابینه من خیالی 
خودمان  نشد  آزاد  سیدجوادی  حاج  اگر  نیست؛ 
آزادش می کنیم. موج اعتراض به بازداشت حاج سید 
جوادی. پرواز بیسابقه فانتوم ها و هلیکوپترها برفراز 
آشفتگی  برود  کنار  دولت  اگر  امام خمینی:  تهران. 
بازرگان مخالفت  با دولت  می کنیم؛ مخالفت  را حل 
و  رضاخان  موسسان  مجلس  است؛  کفر  و  شرع،  با 
وظائف  خمینی:  امام  نبود.  قانونی  پهلوی  سلطنت 
دولت موقت؛ رفراندم برای تشکیل جمهوری اسالمی 
تشکیل مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی – 
انتخاب مجلس طبق قانون جدید. اسامی که تا آخر 
وقت امروز برده می شد: اعضای شورای انقالب و دولت 
دعوت  است:  کرده  اعالم  روحانیت  جامعه  موقت. 
طالقانی:  اهلل  آیت   پنجشنبه.  بزرگ  راه پیمائی  به 
نیست؛ هیچ  انحصار هیچکس  در  اسالمی  حکومت 
انقالب  این  از  ندارد  حق  فردی  و  جمعیت  حزب، 
کمونیستها  باشد؛  قائل  خود  برای  بیشتری  سهم 
چنانچه وابستگی نداشته باشند، در حکومت اسالمی 
برای گفتن مطالب و ایجاد تشکیالت می توانند آزاد 
باشند؛ آمریکائی ها پدر شاه را درآوردند حاال با بختیار 
شد؛  تشکیل  کمونیست  حزب  می کنند.  را  کار  این 
آذریون »دبیرکل« این حزب تحصیل کرده فرانسه و 
از مبارزان سازمان دانشجویان ایرانی است؛ آذریون: 
با  وزیر  نخست  است.  مسکو  اختیار  در  توده  حزب 
تمام  اگر  گفت:  بختیار  رفت؛  مجلس  به  هلیکوپتر 
می بعد  انتخابات  تا  من  دهند  استعفا  نمایندگان 

و  امنیتی  تدابیر  با شدیدترین  مجلس  مانم؛ جلسه 
انتظامی تشکیل شد: لوایح انحالل ساواک و محاکمه 
وزرا تصویب شد. تصمیمات وزارت خارجه: ایران از 
نه  این پس  از  ایران  می شود؛  پیمان »سنتو« خارج 
در  تجدیدنظر  شرق؛  نه  و  است  غرب  متعلقات  از 
به  فلسطین؛  و  اسرائیل  به  نسبت  ایران  سیاست 
اردشیر زاهدی دستور داده شد 48 ساعته محل کار 
خود را ترک کند. شعارهای تظاهرات به طرفداری از 
بازرگان: نخست  وزیر ایران، بازرگان بازرگان؛ بازرگان 
بازرگان مجری حکم قرآن؛ درود بر خمینی سالم بر 
  است  ما چو جان  برای  فرموده خمینی  بازرگان؛ 
نخست وزیر محبوب مهدی بازرگان است  نخست  
در  نیز  امروز  صبح  است.  امام  منتخب  ایران  وزیر 
شهرهای مشهد، قم، شیراز، اصفهان، اهواز، اصفهان، 
کرمانشاه و دیگر شهرهای ایران تظاهرات به هواداری 
از مهندس بازرگان به راه افتاده بود. درباره اعضای 
شورای انقالب دو نظر متفاوت جود دارد: نظری که 
و  شوراست  در  روحانیون  داشتن  اکثریت  به  قائل 
نظری که کفّه سیاسیون را سنگینتر می داند، به گفته 
بعضی نزدیکان به اعضای شورا در حال حاضر حضور 
حجت  االسالم هاشمی رفسنجانی، دکتر مفتح، دکتر 
بهشتی و یا مطهری به نمایندگی از طرف روحانیت 
چون  کسانی  به  افراد  همین  است؛  قطعی  مترقی 
احتماال دکتر  و  بنی صدر  یزدی، قطب  زاده،  دکتر 
سنجابی به عنوان دیگر اعضای شورا اشاره می کنند. 
جبهه ملی: بازرگان را تأیید می کنیم. تکذیب: سازمان 

خبرگزاری  دفتر  در  بمب  انفجار  مسئول  موحدین 
یونایتدپرس نیست. خانواده  های همافران متحصن 
شدند. 140 تکنیسین ارتشی که از آمریکا به ایران 
می آمدند )به علت عدم وجود امکانات الزم برای فرود 
هستند.  سرگردان  لندن  در  تهران(  در  هواپیماها 
آیت  اهلل طالقانی در مورد آزادی زنان: ما با آزادی به 
معنای عروسک بودن زن که در جامعه غربی هست 
اجتماعی  مسائل  در  زنان  اشتراک  با  اما  مخالفیم 
مبارزه  در  چنانکه  داریم  کامل  توافق  اقتصادی  و 
بازی  نقش عمده  ای  ایرانی  زن  میلیونها  ما  کنونی 
می کنند و یکی از پایه  های مهم مبارزه ما هستند. 
علی   دکتر  دستگیری  به  اعتراض  برای  راه پیمائی 
اصغر حاج سید جوادی. تظاهرات اعتراض  آمیز در 
شهرهای تبریز، قصرشیرین، اصفهان، کازرون، تربت  
مسجدسلیمان،  نهاوند،  آبادان،  کرمان،  حیدریه، 
)تیراندازی ماموران سبب مجروح  آغاجاری  قزوین، 
شدن 13 نفر شد(، گرگان، دزفول، مراغه، رامهرمز، 
اراک، ایالم، کرج، کنگان، بهشهر، گلپایگان، مشهد، 
اراک و...  20 هزار نفر در گرگان متحصن شدند. سه 
زهرا  امام زاده،  عالیه  نام های  به  سیاسی  زندانی  زن 
نشده  آزاد  قصر  زندان  از  هنوز  جزایری  معصومه  و 
علیه  قزوین  پزشکی  نظام  رئیس  جرم  اعالم   اند. 
فرماندار نظامی قزوین. غالمحسین ساعدی: زالوهای 
ارتباطی ما  روشنفکرنما بر پیکر نهضت مردم! خط 
)تلفن روزنامه اطالعات( با شما: حزب توده تا حاال 
کجا بود: حزب توده مردم را دعوت به نبرد مسلحانه 
کرده است... این آقایان سردمداران فعلی حزب توده 
کجا بودند که امروز دایه بهتر از مادر شدند و بدتر 
از آن چریکهای فدائی خلق این پیشگامان راستین 
انقالب را هم می کوبند؟ منوچهر و حسن... مگر می
شود دولت معرفی کرد: آیت  اهلل خمینی فرموده  اند 
بزودی دولت خود را معرفی می کند، آقا مگر می توان 
آیا  بعالوه  کرد،  معرفی  دولت  قانونی  موازین  بدون 
این منطقی است که رهبر مذهبی مملکتی به هنگام 
ورود به کشور بگویند »هیچ احساسی ندارم« شم؟ 
... باالخره ما چکاره  ایم: من کارمند تلویزیون هستم 
که آقای بختیار آنها را ساواکی و مدیرعامل جدید 
آنها را کمونیست خواندند و امام هم در سخنرانی شان 
و  کردند  قلمداد  فحشا  اشاعه  مرکز  را  سازمان  این 
باالخره ما نفهمیدیم جزء کدام یک از این سه دسته 
یاد شده هستیم و باالخره این تهمت زدن ها کی پایان 
ابولحسن  روز:  می پذیرد؟ خانم غفوری. 3 سخنرانی 
و  واردات  تومان  میلیارد   20 سالی  چرا  بنی  صدر؛ 
نیم میلیارد تومان صادرات داریم؟ صادق قطب  زاده؛ 
امکان پذیر  انقالب  بازوی  بر  تکیه  با  جز  رژیم  تغییر 
نیست؛ مصطفی رحیمی؛ امپریالیسم با دو کودتای 
سوگند  زد.  خنجر  ایران  ملت  به  پشت  از  خائنانه 
و حراست  برای حفظ  افسری  دانشکده  دانشجویان 
میمه:  اساسی.  قانون  از  صیانت  و  کشور  استقالل 
بدستور  سوزاندند.  را  گوسفند   500 بدستها  چماق 
حضرت آیت  اهلل شیرازی در مشهد دزدان اتوموبیل 
اسپانیا  اسپانیا:  سفیر  خوردند.  شالق  ضربه   20
سالحی به ایران صادر نکرده است. کارگران اخراجی 
کارخانه  های »صنعتی جنرال« و کارگران »شهرک 
اکباتان« و »بنز خاور« و »ایران کاوه« اجتماع می

کنند. اطالعیه خانواده  های شهدا و زندانیان وابسته 
به چریکهای فدائی خلق: بزرگداشت نهمین سالگرد 
جنبش سیاهکل از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 19 



بهمن در دانشگاه. از طرف جامعه روحانیت برای روز 
پنجشنبه 19 بهمن دعوت به راه پیمائی شد: از 9 
نقطه تهران شروع و در میدان آزادی ختم می شود. 
شهرداران نواحی 12 گانه پایتخت: از قبول شهردار 
کارکنان  می کنیم.  جلوگیری  شهر  انجمن  انتخابی 
اعتصابی نخست  وزیری دستگیر شدند. انحالل دفتر 
حفاظت نمایشگاه های بین  المللی ایران. بنی  صدر: 
کنیم.  کامل  خلع  ید  باید  خارجی  گران  سلطه   از 
رادیو لندن: بحران ایران وخیم تر شد. آسوشیتدپرس: 
رئیس ستاد آمریکا از یکپارچگی ارتش ایران مطمئن 
ایران  انقالب  است. خبرگزاری فرانسه: قذافی گفت 
عناصر  مسکو:  رادیو  می زند.  بهم  را  نیروها  موازنه 
اسرائیلی فعالیت خود را تشدید کردند. خبرگزاری 
فرانسه: محور مصر اسرائیل برضد ایران. خبرگزاری 
فرانسه: عکس  العمل شوروی درباره انتصاب بازرگان؛ 
کی سینجر: ظرف 2 سال آزادی در ایران کمتر می
شود. آسوشیتدپرس: تظاهرات چپ  گرایان هندی علیه 
بختیار. آسوشیتدپرس: قطع جریان میلیاردها دالر از 
ایران به آمریکا. حاج محمد خالد مفتی  زاده  مفتی 
مجازات  باید  تخریب  و  کشتار  مسببان  کردستان: 
کرمانشاه کشت:  در  را  بمب 3 جوان  انفجار  شوند. 
این 3 جوان در کوچه زارع خیابان شریعتی )پهلوی 
سابق( مشغول ساختن بمب دستی بودند که ناگهان 

بمب منفجر شد و هر 3 تن کشته شدند. 

چهارشنبه 18 بهمن
ژنرال هویز از ایران رفت: آمریکا مدعی است هویزر 
از آشوبهای سیاسی  می خواست فرماندهان ارتش را 
دور نگهدارد. رادیو لندن گفت در حالیکه )ارتشبد( 
قره  باغی با عدم مداخله ارتش موافق است، ژنرال های 
مهم، تهدید می کنند. نام 12 عضو کابینه انقالبی در 
اطالعات امروز: دولت انقالبی وزارتخانه  ها را توسط 
کارمندان بدست می گیرد. بیشتر وزرا انتخاب شدند 
مالقات  می شوند.  معرفی  احتماال  شنبه  روز  تا  و 
بازرگان  خمینی.  امام  با  نظامیان  از  گروهی  امروز 
با  در دفتر جدید نخست  وزیری مستقر شد. دیدار 
جامعه  دعوت  به  نمی شود.  انجام  فردا  خمینی  امام 
روحانیت تهران انجام می گیرد: تدارک گسترده برای 
راه پیمائی  نیز  راه پیمائی فردا؛ در تمام شهرستانها 
صورت می گیرد. دکتر حاج سیدجوادی مخفی است؛ 
واهی  را  ارتش  به  توهین  مقاله  ای  طی  امروز  وی 
تحریک  من  استدالل  کجای  کرد  تاکید  و  خواند 
کرده  اند.  استعفا  مجلس  نماینده   44 است.  ارتش 
مهرآباد:  در  هواپیماها  کنترل  پرسنل  فقدان  بعلت 
ایران قطع می شود.  به  پرواز هواپیماهای مسافربری 
اطالعیه آیت  اهلل طالقانی: نامه  های جعلی تهدیدآمیز 
تحریکات عوامل رژیم سابق است. نظریات شوروی و 
امریکا درباره بازرگان: مطبوعات شوروی بازرگان را 
تأیید کردند؛ ناظران واشنگتن می گویند آمریکا هیچ 
انتقادی از بازرگان نکرده است، ولی آسوشیتدپرس 
بختیار  دولت  با  را  خود  روابط  آمریکا  می دهد  خبر 
ادامه می دهد. کارکنان گمرک، جامعه فرهنگیان قم، 
کارکنان شبکه بهداری و بهزیستی شماره 3 تهران 
دولت  دستورات  اجرای  جهت  را  خود  آمادگی  و... 
شورای  منتخب  نخست وزیر  بازرگان  مهندس  آقای 
به  خارجه  وزارت  کارکنان  می دارند.  اعالم  انقالب 
مهندس بازرگان اعالم کردند: اردشیر زاهدی اسناد 

سفارت را ربوده است. شرط تازه برای فرستادن ارز 
دانشجوئی. امروز در مجلس سنا گفته شد: مصلحت 
بایستند.  خود  برادران  رودروی  سربازان  که  نیست 
خدمات شهرهای اصفهان و شیراز را جوانان بعهده 
بازرگان  دولت  از  حال  هر  در  ملی  جبهه  گرفتند. 
پشتیبانی می کند. برنامه دولت بازرگان جمعه اعالم 
می شود. خبرگزاری فرانسه: )ارتشبد( جم در کابینه 
بازرگان وعده شرکت نداده است. خبرگزاری فرانسه؛ 
آسوشیتدپرس:  نیستم.  بری  انتقاد  از  من  شاه: 
نظامی  کودتای  شانس  گفت،  یزدی  ابراهیم  دکتر 
ندارد. پرتاب گاز اشک  آور د ر محوطه کاخ  وجود 
دادگستری. اسامی شهدا و مجروحین واقعه زاهدان: 
زاهدان به آتش و خون کشیده شد. روابط عمومی 
ستاد بزرگ ارتشتاران: آماده باش پادگان لویزان را 
تکذیب کرد. تالش بر ای نجات جان ذوالفقار علی 
ارتش ترور  )ارومیه(: یک سرهنگ  بوتو. در رضائیه 
شد. مردم شهرستانها از بازرگان حمایت کردند: در 
قم،  شهسوار،  درود،  بروجرد،  خرم  آباد،  شهرهای 
آبادان )و کارکنان صنعت نفت آبادان(، کرج، قاین، 
گرگان، یزد، گلپایگان، اهواز، مینودشت، زرین شهر، 
شاهرود،  اسفراین،  اردبیل،  بهبهان،  دلیجان،  ایالم، 
شیراز،  شهریار،  کبوترآهنگ،  ساری،  شهرضا، 
سازی  ماشین   کارکنان  )و  اراک  میبد،  کازرون، 
تربت  رشتخوار  قزوین،  بندرعباس،  جهرم،  اراک(، 
مرودشت،  لرستان،  ازنا  سنقر،  شوشتر،  حیدریه، 
شاهی،  دزفول،  اصفهان،  فارس،  خرامه  نی ریز،  فسا، 
نوشهر،  گالیکش،  آران،  کاشان،  بوشهر،  سنگسر، 
نیشابور، کرمان، زنجان، نیشابور، گچساران، چالوس، 
رشت، خرمشهر، الهیجان، ساری و ... راه پیمائی در 
به کیانوری:  اعتراض  انجام شد.  بازرگان  از  حمایت 
در  نفت  شرکت  اعتصابی  کارگران  از  چندتن 
با روزنامه اطالعات به سخنان  خوزستان در تماس 
کیانوری که گفته بود کارگران صنعت نفت همواره 
از حزب توده حمایت کرده  اند، اعتراض کردند. در 
برخوردهای اخیر در تهران و شهرستانها 9 نفر شهید 
مداخله  طباطبائی:  محیط  استاد  شدند.  مفقود  و 
ممکن   1921 قرارداد  برحسب  شوروی،  نظامی 
نیست. آیت  اهلل مکارم شیرازی: استبداد اتهام بزرگ 
روز! چرا دشمن ما را متهم به استبداد می کند و چه 
حاج  اصغر  علی  نشویم؟  متهم  استبداد  به  تا  کنیم 
سیدجوادی: داوری بین قلم و گلوله. زنان قاضی به 
آیت  اهلل شریعتمداری پاسخ می دهند: چرا زن قاضی 
پیکار  عرصه  سیاهکل  جنگل  بهمن:   19 نشود؟  
محکوم  سیاسی  گروه های  و  نویسندگان  فدائیان. 
جوادی  سید  حاج  دکتر  بازداشت  دستور  می کنند: 
تجاوز آشکار به حقوق دموکراتیک مردم ایران است. 
اعالم جرم شخصی به نام محمدحسین نمازی علیه 
مهاباد:  جمعه  امام  حسینی  عزالدین  شیخ  ساواک. 
سندیکای  خمینی.  امام  از  تسنن  اهل  پشتیبانی 
مشترک کارکنان صنعت نفت به هیچ حزبی وابسته 
نیست.  کارمندان متحصن نخست  وزیری از مهندس 
بازرگان پشتیبانی کردند. بیانیه نهضت آزادی درباره 
نخست  وزیری رهبر خود. ساعات منع عبور و مرور از 
12 تا 5 صبح است. طرح لغو 20 هزار ریال عوارض 
گذرنامه به تصویب رسید. عزل رئیس دانشگاه رازی. 
راه و  تظاهرات  یافت.  پایان  گرگان  مردم  تحصن 
نهایت  در  بلندنظری  تهران.  خیابان های  در  پیمائی 
هزار   10 مهرآباد  فرودگاه  در  کارگر  زن  یک  نیاز: 

دانشجوی  داد.  کالنتری  تحویل  و  کرد  پیدا  ریال 
امانی که در روز یکشنبه 8 بهمن  مجروح همایون 
گلوله خورده بود درگذشت. حذف دفتر حفاظت در 
وزارت علوم و آموزش عالی. رویتر: انور سادات رئیس 
جمهوری مصر به دولت آمریکا اطالع داده است که 
حاضر است سالحهای حساسی نظیر جنگنده  های 
ایران فروخته است بخاطر  به  اف 14 را که آمریکا 
امنیت آنها به مصر انتقال دهد. وضع مبهم اردشیر 
می شناسد.  ایران  دولت  را  بختیار  آمریکا  زاهدی. 
به  فرانکی  میلیارد   20 سفارش  فرانسه:  خبرگزاری 
شاه. تفسیری از رادیو لندن: وضع مخالفان و موافقان 
بعد از نخست  وزیری بازرگان. تشکیل کمیته رفاهی 
تدارک  شهرنو.  قلعه  دیدگان  آسیب   به  کمک 
دکتر  توضیح  فردا.  عظیم  راه پیمائی  برای  گسترده 
با  امام  دارید؟«:  احساسی  »چه  پاسخ  درباره  مفتح 

احساس جان برکف گرفتن به ایران آمد.

پنجشنبه 19 بهمن
ساخت.  تاریخ  امروز  ایرانی  میلیونها  راه پیمائی 
زیادی  گروه   دادند؛  اعتماد  رأی  بازرگان  به  مردم 
شرکت  راه پیمائی  در  نظامی  لباس  با  همافران  از 
کردند؛ قطعنامه راه پیمائی دیروز: فقط قراردادهائی 
آنچه  کند؛  تصویب  موقت  دولت  که  دارند  اعتبار 
لیبی  است.  انقالب  نخست  گام  انجام شده  تاکنون 
دولت بازرگان را برسمیت شناخت. 7 وزارتخانه به 
اشغال کارمندان طرفدار بازرگان درآمد. امام خمینی 
به قضات و وکالی دادگستری اظهار داشت: شاه در 
دادگستری محاکمه می شود؛ اگر کشوری از استرداد 
و  می شود  محاکمه  غیابا  )شاه(  کرد،  خودداری  شاه 
پس از محکومیت اموال او ضبط می شود. رادیو لندن: 
باغی  )ارتشبد( قره   ارتش،  بازرگان و  آغاز مذاکرات 
ارتش را از دخالت در سیاست برحذر داشت. گاردین 
نیروهای مسلح و وجود  از خطر  بازرگان  می نویسد: 
دو دولت آگاه است. بختیار: من و بازرگان می توانیم 
انتخابات را  تاریخ  با رفراندم موافقم و  توافق کنیم؛ 
جلو می اندازم. از طرف »کمیته انتخاباتی انقالب« در 
وزارت کشور تهیه می شود: طرح برگزاری رفراندم و 
دارم.  تماس  موقت  دولت  با  بختیار:  ملی.  انتخابات 
شایعه  امروز  بازرگان:  و  بختیار  علیه  کودتا  تکذیب 
بود که تیمسار بدره  ای فرمان نخست  وزیری گرفته 
است. داستان پرماجرای سفارت ایران در واشنگتن: 
زاهدی سرانجام شکست خورد. جنگ شوروی و چین 
و آمریکا درباره ایران: پراودا ارگان حزب کمونیست 
شوروی تشکیل دولت انقالبی را تهنیت گفت؛ چین 
را  ایران  در  شوروی  اقدامات  جلوی  گرفت  تصمیم 
بختیار  از  به پشتیبانی خود  آمریکا کماکان  بگیرد؛ 
به  بزرگداشت سیاهکل  کامل  مراسم  می دهد.  ادامه 
شنبه موکول شد: امروز زمین چمن دانشگاه تهران 
و محوطه اطراف آن پوشیده از هزاران جمعیتی بود 
در  سیاهکل  رستاخیز  سالروز  بزرگداشت  برای  که 
پیامهائی  اجتماع  این  در  بودند...  شده  جمع  آنجا 
از  گروهی  نماینده  کارگران،  نماینده  سوی  از 
استادان دانشگاه های تهران و پیامی از سوی جبهه 
آزادیبخش فلسطین خوانده شد آنگاه همه با هم به 
خواندن سرود اتحاد پرداختند، بلندگوهای دانشگاه 
با  اجتماع  این  شدن  مصادف  بدلیل  که  کرد  اعالم 
راه پیمائی عظیم تهران افرادی که برای بزرگداشت 



سیاهکل جمع شده  اند امروز راه پیمائی بطور دسته 
 جمعی نخواهند کرد و برنامه کامل خود و از جمله 
راه پیمائی را به شنبه موکول می کنند، در ضمن بیانیه  
هائی از طرف وکالی پیشرو، کارکنان وزارت دارائی، 
معلمان کرج، همافران، کارگران بنز خاور، قشقائی
رانندگان  آهن،  ذوب   کارگران  مبارز،  محصالن  ها، 
شرکت واحد، و کارگران چیت  سازی در این اجتماع 
اراک.  »کمیجان«  در  خونین  زدوخورد  شد.  قرائت 
ها  پرونده   می خواستند  تبریز  در  ساواک  ماموران 
بدینوسیله  یزدی:  دکتر  درخواست  کنند.  خارج  را 
نشر  و  چاپ  صدد  در  که  خواهرانی   و  برادران  از 
آنها  کردن  پیاده  طریق  از  اینجانب  سخنرانی های 
هستند تقاضا می کنم که پیش از چاپ متون پیاده 
شده از نوارها را به نظر و تصویب اینجانب برسانند، 
بدیهی است در غیراینصورت مسئولیت هیچ جزوه 
و نشریه  ای را تحت نام خود نمی پذیرم و آنچه را که 
هم اخیرا بدون اطالع و تصویب اینجانب منتشر شده 
به خانه حاج سید جوادی  می نمایم.   تکذیب  است 
به  امام خمینی.  منزل  در  همافران  انداختند.  بمب 
شهرستانی  می کنم:  تعقیبش  اهانت  و  افترا  اتهام 
بازداشت  افسران  خانواده  کرد.  تهدید  را  بختیار 
تظاهرات  می کنند.  غذا  اعتصاب  هوائی  نیروی  شده 
و راه پیمائی در شهرستانها: تأیید بازرگان و آزادی 
بود. )تقریبا در کلیه  حاج سید جوادی خواست شان 
شهرستانهای ایران تظاهرات و راه پیمائی  های عظیم 
اعالمیه   از  مملو  اطالعات  صفحات  و  گرفت  انجام 
های همبستگی و پشتیبانی گروه های مختلف مردم 
از بازرگان است. سامان نو(.  دکتر بهشتی در اجتماع 
کارکنان و قضات دادگستری: غول استبداد هنوز از 
پا درنیامده. خط ارتباط با شما )تماس خوانندگان 
تمام  رغم  به  متاسفانه  اطالعات(:  روزنامه  تلفن  با 
می شود  روحانی  مراجع  سوی  از  که  توصیه  هائی 
بی   زنان  به  منطق  بی  و  متعصب  مردم  از  بعضی 
امام خمینی نوشته  از قول  حجاب توهین می کنند؛ 
بودید شورای انقالب حکومت موقت را تعیین می کند 
و این حکومت مقدمات رفراندم را فراهم می سازد تا 
این  برپا شود، در  آراء عمومی جمهوری اسالمی  با 
اینکه  می خورد  به چشم  آشکار  تضاد  قول یک  نقل 
اینکه  رفراندم، دیگر پیش داوری  وقتی گفته می شود 
اذهان  به  تلقین  نوعی  شود  برپا  اسالمی  جمهوری 
هادی  زور.  اعمال  یعنی  معنی  اش  که  است  مردم 
خرسندی: آخرین نطق )از  زبان بختیار(؛ ببینید آقا، 
هرکاری اصولی دارد، بنده خودم سال ها مبارزه کرده 
زندان  از  پای شما  پیش  رفته  ام، همین  زندان   ام، 
است،  من  دراختیار  کامال  ارتش  هم  االن  درآمدم، 
هم  را  تیراندازی  دستور  می دهم،  من  را  دستورات 
نکرده  شلوغ  ژاندارمری  جلوی  اگر  ولی  بودم  نداده 
رفتند  بعد  نمی شدند،  کشته  دانشگاه  جلوی  بودند 
جلوی دانشگاه شلوع کردند جلوی ژاندارمری کشته 
دیکتاتوری  به  که  ملتی  بفرمائید  مالحظه  شدند، 
ام دوباره می او آزادی داده   عادت کرده و من به 

خواهد برود زیر دیکتاتوری. سید مجدی حمیدی، 
راه  یا  امیرکبیر  راه  تهران:  جنایی  دادگاه  مستشار 
از  دانشگاهیان  ملی  سازمان  پشتیبانی  هویدا؟! 
همافران و افسران نیروی هوائی. زدوخورد موافقان و 
مخالفان قانون اساسی در مجیدیه. کارگران کارخانه 
اعتصابات:  تنظیم  کمیته  شدند.  متحصن  جنرال 
دستورالعمل درباره نحوه فعالیت موقت کوره ذوب

محاکمه  شرعی  محکمه  در  آمریکائی  ضارب  آهن. 
که  آمریکا  تبعه  دوره لو«  پاچکو  »آلفونسو  شد: 
اصفهانی  راننده  یک  گلوله  شلیک  با  پیش  چندی 
بود،  و توسط مردم دستگیر شده  را مضروب کرده 
تومان  هزار   15( شرعی  جریمه  پرداخت  از  پس 
دیه شرعی، 4 هزار تومان حقوق یک ماه راننده در 
بیمارستان(  مخارج  تومان  هزار   3 و  معالجه  مدت 
اصفهان  ماموران شهربانی  بدنبال ماجرا،  آزاد شد... 
تا  کردند  دستگیر  را  آمریکائی  تبعه  دیگر  بار  یک 
اکنون  هم  نمایند،  مجدد  رسیدگی  وی  پرونده  به 
کسانی که به اتهاماتی نظیر سرقت دستگیر می شوند، 
محاکمه شرعی  خادمی  اهلل  آیت   منزل حضرت  در 
دبیر  نابودی.  معرض  در  خرده  پا  کسبه  می گردند. 
اعتصابی  کارکنان  جمع  در  نویسندگان  سندیکای 
وزارت خارجه: دو تاالر بزرگ وزارتخانه به نام دکتر 
مصدق و دکتر فاطمی نامگذاری شد. دعوت انجمن 
نام گذاری میدان:  برای گردهمائی.  معلمان  اسالمی 
طی مراسمی روز شنبه میدان ژاله از طرف شهرداری 
منطقه 3 رسما به نام »میدان شهدا« نامگذاری می

کارمندان  از  نفر   100 حدود  آلمانی ها:  خروج  شود. 
آلمانی شرکت »هوختیس« سازنده نیروگاه اتمی در 
بوشهر  از  هواپیما  با  خانواده  هایشان  همراه  بوشهر 
به آلمان رفتند. ده ها هزار نفر در کازرون متحصن 
شدند. حمله مسلحانه به کالنتری بروجرد. همدان: 
پاسبانی همکار خود را به خاطر توهین به روحانیت 
با مسلسل کشت. کارکنان گمرک ترانزیت کاالها را 
انجام می دهند. تشکیل کالسهای اسالمی در دانشگاه 
از  پذیرائی  برای  فریده  کاخ  قاهره:  صنعت.  و  علم 
شاه. »طرفداران قانون اساسی« در سالن بدمینتون 
نمایندگان  از  دیگر  تن   4 کردند.  اجتماع  امجدیه 
مجلس شورای ملی استعفا کردند. پشتیبانی حزب 
در  ایران  توده  حزب  خمینی:  امام  نهضت  از  توده 
نشریه »نوید« می نویسد که آیت  اهلل خمینی اکنون 
با طرد و سازش، با هجوم بی مهابا به قلب اردوهای 
خصم ، با استواری و پی گیری  رزمی به خواست و 
همین  در  داد،  پاسخ  توده  ها  نیرومند  نهائی  نیت 
بیانیه اشاره شده است که دکتر فریدون کشاورز به 
مناسبت یک سلسله اقدامات و فعالیت های ضد حزبی 
در اردیبهشت ماه 1352 از حزب توده ایران اخراج 
طرف  از  شریف  امامی:  مرموز  خروج  است.  شده 

دادستان ممنوع  الخروج اعالم شده بود. ماموران دو 
با گلوله کشتند: جوانها  را در گرگان  پاسدار جوان 
به انتقام دوستان شان پاسبانی  را دار زدند؛ ساعت 3 
بامداد امروز در جریان درگیری بین ماموران انتظامی 
و پاسداران جوان گرگان 3 نفر کشته و 2 نفر دیگر 
آسیب دیدند، پاسداران جوان گرگان در حال گشت 
بودند که در کوچه  ای در خیابان مازندران متوجه 
جوان  پاسداران  از  یکی  به  انتظامی  ماموران  حمله 
شدند، پاسداران به کمک دوست خود شتافتند اما 
از  نفر   2 و  کردند  تیراندازی  آنها  به سوی  ماموران 
پاسداران به نام های رجب سلیمانی و برات آبرودی با 
شلیک گلوله به شهادت رسیدند و 2 پاسدار دیگر به 
نام های غالمرضا صدیقی و سیدرضا شریف حسینی 
مجروح شدند، پاسداران جوان بسوی ماموران که در 
حال تیراندازی بودند یورش بردند و یکی از ماموران 
به نام پاسبان سید حمزه محسنی را دستگیر کردند 
و  آتش  به  منجیل  زدند.  دار  میدان  چهارراه  در  و 
فرودگاه  از  را  ایرانی  دانشجویان  شد.  کشیده  خون 
لندن برگرداندند. کارمندان اعتصابی نخست  وزیری 
به  خبر  ارسال  پارس  خبرگزاری  می شوند.  دستگیر 
تحریف  خاطر  به  را  ملی  تلویزیون  و  رادیو  سازمان 
مصاحبه امام خمینی در تلویزیون قطع کرد. بیانیه
های جامعه کارکنان شرکت مخابرات ایران. ارتباط 
رادیو  می شود.  برقرار  فردا  از  غیراتوماتیک  تلفنی 
نویس  پیش   تدوین  در  که  کسانی  از  یکی  لندن: 
در  زنان  گفت  دارد  دست  جدید  اساسی  قانون 

جمهوری اسالمی می توانند رئیس جمهور شوند. 

شنبه 21 بهمن   
تهران:  در  مسلح  واحدهای  میان  خونین  نبردهای 
مدافعان آموزشگاه هوائی 5 تانک را از کار انداختند 
 63 امروز:  ظهر  تا  افتاد.  مردم  به دست  تانک   3 و 
کشته به 2 بیمارستان جرجانی و بوعلی انتقال داده 
شده، عده کشته  ها و زخمی ها را از نظر کثرت هنوز 
نمی توان تعیین کرد؛ افراد نیروی  هوائی در خیابان ها، 
پشت  بام ها و کوچه  ها سنگر گرفته  اند؛ چند تن از 
و در  پیوستند  افراد  به  واحدهای هوائی  فرماندهان 
اسلحه  خانه را برای آنها باز کردند؛ سیل جمعیت از 
پایگاه  مدافعان  به  برای کمک  تهران  مختلف  نقاط 



بین  خونین  نبردهای  است.  شده  سرازیر  هوائی 
تهران  شهر  ناگهان  گذشته  شب  مسلح:  واحدهای 
و  اضطراب  و  داد  دست  از  را  خود  عادی  حالت 
حدود  شد،  حکم فرما  پایتخت  ساکنان  بر  نگرانی 
ساعت 9 شب ناگهان در شرق تهران تیراندازی های 
بیرون  خانه  ها  از  مردم  و  رسید  گوش  به  مکرر 
ریختند... حوادث در دو منطقه شرق تهران به وقوع 
در  که  تلفن هائی  و  عینی  شاهدان  گفته  پیوست، 
حدود ساعت 10 شب به روزنامه شد حاکی از این 
با  تپه  دوشان  پادگان  داخل  در  سربازان  که  بود 
گفتن اهلل اکبر از مردم کمک می خواهند، علت کمک 
خواستن این عده بنا به اظهار اهالی اطراف دوشان 
تپه حمله یک دسته از افراد گارد جاویدان به داخل 
پادگان  داخل  سربازان  بطرف  تیراندازی  و  پادگان 
بیمارستان  مقابل  در  دیگر  سوی  از  است،  بوده 
جرجانی نیز در پادگان نیروی هوائی تیراندازی شد 
درگیری  گارد  افراد  و  هوائی  نیروی  افراد  میان  و 
بوجود آمد، ساعت 10 شب هنگامی که خبرنگاران 
که  رفتند  پادگان  مقابل  به  روزنامه  عکاسان  و 
جرجانی  بیمارستان  و  پادگان  اطراف  و  خیابانها 
توسط سربازان و ماموران فرمانداری نظامی و گارد 
از  بود که تعدادی  بود، دیشب شایع  محاصره شده 
همافران را در پادگان اعدام کردند، همچنین گفته 
داخل  در  هوائی  نیروی  افراد  که  هنگامی  می شود 
پادگان برنامه استقبال از حضرت آیت  اهلل العظمی 
خمینی را از تلویزیون مشاهده می کردند با فرستادن 
صلوات نسبت به امام خمینی ابراز احساسات می
افراد  میان  درگیری  موجب  مساله  همین  و  کردند 
نیروی هوائی و سربازان گارد گردید، گزارش دیگر 
درگیری  این  با  همزمان  که  حاکیست  ما  خبرنگار 
مردم با روشن  کردن چراغهای اتوموبیل خود و بوق 
زدن ممتد سایرین را در جریان قرار دادند، گروهی 
از  نفر   150 به  نزدیک  که  داشتند  اعالم  نیز 
نظامی  فرمانداری  افراد  توسط  تظاهرکنندگان 
دستگیر شدند. در ستاد امام: دیشب بالفاصله پس 
انتشار خبر حمله »گارد« به خوابگاه همافران و  از 

تهران  شرق  )بخصوص  تهران  اوضاع  ریختن  بهم 
نیروهوائی، فرح  آباد و ژاله( تلفن های ستاد روحانیت 
»نخست  وزیری موقت« و منزل امام خمینی به کار 
افتاد... در ساعت 1 بامداد خبرنگار اطالعات توانست 
اقامت  محل  در  خمینی  امام  نزدیکان  از  یکی  با 
بپرسد،  باز  را  ماجرا  واقعیت  و  بگیرد  تماس  ایشان 
اینکه  علت  به  داشت  اظهار  امام  به  نزدیک  مقام 
امام  منزل  به  حادثه  از  پس  همافران  از  گروهی 
آنها  خود  از  را  واقعه  است  بهتر  اند  شده   پناهنده 
بپرسید... یکی از آنها )همافران( که اسمش حسن... 
بود اظهار داشت که به محض اینکه رادیو اعالم کرد 
اخبار  از  پس  بالفاصله  خمینی  امام  بازگشت  فیلم 
در  ما  می شود،  داده  نمایش  تلویزیون  نیم  و  هشت 
دسته  های 200 نفری به سالن هائی که تلویزیون در 
امام  تصویر  که  هنگامی  رفتیم،  شده  نصب  آن 
برصفحه تلویزیون ظاهر شد همافران 3 بار صلوات 
فرستادند و به نفع امام خمینی شعار دادند، لحظاتی 
و  اقامت  محل  در  پیش  مدتها  از  که  گاردیها  بعد 
تعلیم ما مستقر شده بودند با تانک هایشان به خوابگاه 
بطوریکه  شد  پا  به  غریبی  هنگامه  و  کردند  حمله 
در  مردم  طرفی  از  کند،  چه  نمی دانست  هیچکس 
می کردند،  تظاهرات  و  کرده  اجتماع  محل  بیرون 
هر  از  تیراندازی  بعد  و  کردیم  خاموش  را  چراغها 
طرف بسوی ما در جریان بود، بعضی از رفقای ما به 
و  شب،  تاریکی  از  استفاده  با  بعضی  و  افتادند  دام 
به  نیز  تعدادی  و  گریختند  مهلکه  از  مردم  کمک 
افزود:  پناهنده  همافر  شدند،  پناهنده  امام  منزل 
ولی  ندارد  مجروحان  و  کشته  ها  تعداد  از  اطالعی 
آسیب  همافران  از  زیادی  تعداد  که  نمی کند  فکر 
دیده باشند چون کمک مردم در فراردادن همافران 
واقعا موثر بود. )اظهارات 5 تن از جوانانی که سراسر 
اطراف  در  کثیری  گروه  با  همراه  را  گذشته  شب 
پادگان نیروی هوائی کشیک داده بودند(: وقتی خبر 
پادگان  اطراف  به  مردم  با  همراه  شنیدیم  را  واقعه 
رفتیم و به طرفداری از همافران شعار دادیم عده ما 
حدود 30 هزار نفر بود، حدود ساعت 10 شب یکی 
شماره  آمبوالنس  با  مویدی  آقای   نام  به  علما  از 
124 اروژانس داخل پادگان شد تا کسب خبر کند، 
اما لحظه  ای بعد بازگشت و اعالم کرد نگذاشته  اند 
از اوضاع باخبر شود، تحصن ما ادامه داشت تا اینکه 
میان  به  قدوسی  12 حجت  االسالم  ساعت  حوالی 
شدن  نزدیک  به  توجه  با  گفت  و  آمده  متحصنین 
ساعت منع عبور و مرور بهتر است جمعیت متفرق 
داخل  از  سرباز  یک  هنگام  همین  در  اما  شوند، 
پادگان نامه  ای را که بدور یک سنگ  پیچیده شده 
حجت  االسالم  را  نامه  کرد،  پرت  بیرون  به  بود 
کارآموز   9 بود:  نوشته  سرباز  کرد،  قرائت  قدوسی 
همافری و 3 کارآموز درجه  داری که همگی شان در 
سال دوم رشته خود بودند به شهادت رسیدند و 40 
نفر زخمی شده  اند که در بیمارستان مرکزی نیروی 
هوائی بستری هستند، بعد یک سرباز دیگر از پشت 
که  خواست  ما  از  گریه  کنان  پادگان  میله  های 
ترکشان نکنیم، به همین جهت ما متفرق نشدیم و 
شروع کردیم به رژه رفتن در اطراف پادگان و شعار 
دادن برای قوت قلب دادن به پرسنل... ساعت 3 و 
و  تانک  یک  ناگهان  شب  نیمه  از  بعد  دقیقه   30
از  جاویدان  گارد  سربازان  حامل  کامیون  تعدادی 
و  بردند  به سوی مردم حمله  طرف خیابان دماوند 

شروع به تیراندازی کردند  آنها 45 نفر را دستگیر 
کردند و با یک مینی  بوس به محل نامعلومی بردند. 
چهره  ای  کامال  امروز  تهران  امروز:  درگیری های 
و  گذشته  شب  حوادث  پی  در  داشت،  غیرعادی 
نیز  امروز  گذشت  تهران  شرق  در  که  ماجراهائی 
تظاهرات گسترده  ای در نقاط مختلف تهران صورت 
گرفت... ساعت 8 صبح امروز در خیابان های فرح  آباد 
میدان  اطراف  )ژاله(،  شهدا  میدان  نو،  تهران  ژاله، 
در  هوائی  نیروی  پادگان  مقابل  )فوزیه(،  شهناز 
تظاهراتی  بیمارستان جرجانی  مقابل  و  تپه  دوشان 
از طرف مخالفان دولت انجام می گیرد... بامداد امروز 
کارکنان اعتصابی شهرداری و سازمان برق منطقه
ای در میدان ژاله جمع شدند و به عنوان اعتراض 
این عده  زدند،  تظاهرات  به  وقایع دیشب دست  به 
بپاخیز همافرت کشته شد.  می زدند: مسلمان  فریاد 
خیابان  از  ما  خبرنگار  دقیقه صبح   15 و   9 ساعت 
اتوبوس  و یک  داد که یک جیپ  گزارش  آباد  فرح  
بودند  به مسلسل مسلح  افراد آن  نیروی هوائی که 
در این خیابان به حرکت درآمد...هر لحظه که می

تظاهرات  و  می گرفت  فزونی  جمعیت  موج  گذشت 
اوج خشونت به خود می گرفت، آمبوالنس ها با چراغ

و  می بردند  مجروح  آژیرکشان  و  روشن  های 
را  راه  که  می طلبیدند  استمداد  مردم  از  سرنشینان 
ما  خبرنگار  بازکنند،  مجروح  رساندن  و  عبور  برای 
ساعت 9 و 30 گزارش داد که صدای تیراندازی به 
تعدادی  می رسد،  بگوش  پادگان  داخل  از  شدت 
هلیکوپتر گشتی نیز از باال داخل پادگان را زیر نظر 
که  گارد  سربازان  فرمانده  توانا  سرگرد  داشتند... 
را  هوائی  نیروی  سربازان  بسوی  تیراندازی  دستور 
حالی  با  و  گرفت  قرار  گلوله  چند  هدف  مورد  داد 
در  ما  خبرنگار  یافت...  انتقال  بیمارستان  به  وخیم 
در  عمومی  تلفن  یک  از  گلوله  رگبار  زیر  حالیکه 
خیابان حسینی گزارش می داد اعالم داشت که افراد 
نیروی  آموزشگاه  افراد  روی  آنکه  بر  عالوه  گارد 
زن،  مرد،  بسوی  می کنند  شلیک  همافران  و  هوائی 
وی  می کنند  تیراندازی  هم  نقلیه  وسائل  و  کودک 
گفت مردم به خشم آمده یک جیپ و اتوبوس گارد 
در  اتوموبیل  و  موتور  با  مردم  کشیدند،  آتش  به  را 
حالیکه از رگبار گلوله هراسی ندارند برای کمک به 
افراد نیروی هوائی می روند. توزیع اسلحه: گفته شد 
که یکی از سربازان گارد که تحت تأثیر حمله افراد 
بسوی  بود  گرفته  قرار  هوائی  نیروی  افراد  به  گارد 
فرمانده خود که این دستور را داده بود شلیک کرد 
و پس از ازپای درآوردن وی در انبار مهمات نیروی 
افراد  بین  باز می کند و  تیر  با شلیک چند  را  هوائی 
نیروی هوائی اسلحه پخش می کند و تعدادی اسلحه 
را  نیز به مردم می دهد، گزارش دیگری که ساعت 
 5 که  حاکیست  رسید  ما  بدست  دقیقه   11 و   10
مستقر  هوائی  نیروی  پادگان  محوطه  در  که  تانک 
نیروی هوائی و  شده بود توسط همافران و پرسنل 
افتاد و چند فرمانده  از کار  افراد آموزشگاه خلبانی 
و  هوائی  نیروی  پرسنل  به  هوائی  نیروی  واحد 
همافران پیوستند و پس از بازکردن در اسلحه  خانه 
گارد  افراد  با  مقابله  به  افراد  بین  اسلحه  توزیع  و 
پرداختند و مقداری اسلحه را نیز بین مردم توزیع 
کردند. پایگاه یکم شکاری: طبق یک گزارش تلفنی 
پایگاه  نزدیکی  در  که  و  دارد  تولید  کارخانجات  از 
شد  داده  اطالع  روزنامه  به  دارد  قرار  شکاری  یکم 



ساعت  از  نیز  پایگاه  این  در  زدوخورد  و  تیراندازی 
که  شد  گفته  و  شد،  آغاز  صبح  دقیقه   45 و   10
داشت.  ادامه   30 و   11 ساعت  تا  تیراندازی 
سنگربندی کردند: کلیه پرسنل نیروی هوائی مسلح 
در خیابانها پشت بامها و کوچه  ها سنگر گرفته  اند 
و در حالیکه مردم صمیمانه از آنها حمایت می کنند 
افراد گارد را زیر نظر دارند و از خود دفاع می کنند... 
تعدادی از آنها نیز صورت خود را سیاه کرده  اند و از 
عکاسان ما )روزنامه اطالعات( خواهش می کردند که 
بیمارستان  نشود... 15 کشته در  آنها گرفته  عکس 
افراد  است...  زیاد  بسیار  زخمی ها  تعداد  و  بوعلی 
نیروی هوائی حمله سربازان گارد را درهم  شکستند 
را  آنها  از  عده  ای  سربازان  سالح  خلع  از  پس  و 
طرف  به  هوائی  نیروی  پرسنل  کردند...  دستگیر 
پایگاه قصر فیروزه برای رهائی همکاران خود حرکت 
کرده  اند. تصرف 3 تانک: مردم تهران نو 3 تانک را 
از سربازان گارد گرفتند ولی چون موفق به استفاده 
تا  افراد نیروی هوائی هستند  از آن نیستند بدنبال 
آنها را به این افراد تحویل دهند و حدود 150 قبضه 
اسلحه نیز از افراد گارد گرفته شده که مردم با آنها 
در پشت سنگر هائی که در خیابان ها ایجاد کرده  اند 
خبرنگار  همین  بعد  ساعت  ربع  یک  اند  کمین   در 
افراد  و  همافران  از  گروهی  کمک  با  که  داد  اطالع 
دو  داشتند  تن  به  لباس شخصی  که  هوائی  نیروی 
تانک از کوچه به خیابان تهران نو آورده شد... یک 
و  کرده  پرواز  مردم  اجتماع  فراز  بر  هلیکوپتر 
تیراندازی هوائی می کرد در همین زمان چند پرسنل 
تیراندازی  هلیکوپتر  طرف  به  هوائی  نیروی  مسلح 
کردند که در نتیجه هلیکوپتر مسلح از منطقه دور 
امروز در  تا ساعت 12  شد. 2 کشته و 13 زخمی 
 12 ساعت  در  نظامی:  آرایش  امیراعلم.  بیمارستان 
امروز )پرسنل( نیروی هوائی موفق به کنارزدن افراد 
گارد جاویدان شد و کنترل پادگان نیروی هوائی و 

میدان  از  گرفت...  بدست  را  آن  اطراف  خیابانهای 
نیروی  افراد  آباد  قاسم   ایستگاه  تا  )شهناز(  فوزیه 
ترتیب  بدین  بودند  مستقر  مردم  حمایت  با  هوائی 
که هر صدمتر سه نفر از افراد نیروی هوائی با لباس 
بودند  بطور مسلح مستقر  لباس شخصی  یا  و  فورم 
مستقر  مردم  مختلف  طبقات  نیر  افراد  فاصله  در 
بودند، این گروه در پشت کیسه  های شن و ماسه ... 
با  نیز  مردم  از  دیگر  گروهی  و  بودند  گرفته  سنگر 
گالن های بنزین و شیشه  های مختلفی که در دست 
داشتند مشغول درست کردن کوکتل مولوتف بودند، 
نیروی  افراد  نیز  و ساختمانها  بامها  پشت  باالی  در 
هوائی و مردم مسلح و کوکتل مولوتف بدست آماده 
بودند.   گارد  افراد  احتمالی  حمله  مقابل  در  دفاع 
هوائی  نیروی  افسر   12 توسط  بوعلی  بیمارستان 
نیروی  و  فرح  آباد  خیابان  در  می شد...  محافظت 
را  هوائی  نیروی  در  خدمت  کارت  هرکس  هوائی 
در  اسلحه  هوائی  نیروی  نظامی  کارد  باشد،  داشته 
دریافت  از  پس  عده  این  می دهد  قرار  اختیارشان 
اسلحه و بعد از اینکه صورت خود را با دستمال می
پوشاندند خود را بر روی پشت  بامها حاشیه خیابان 
و  گارد  سربازان  سوی  به  و  رسانده  آباد  فرح 
جلوی  در  می کردند...  تیراندازی  نظامی  فرمانداری 
از  نو چند تن  نیروی هوائی واقع در تهران  پادگان 
شده  مجروح  شدت  به  که  هوائی  نیروی  سربازان 
بیمارستان  به  را  آنها  مردم  نبودند  حاضر  بودند 
قطره  آخرین  تا  بگذارید  می زدند  فریاد  و  برسانند 
حدود  کنیم...  دفاع  مردم  و  ملت  راه  در  را  خون 
و  نظامی  فرماندار  نیروهای  صبح   5 و   11 ساعت 
گارد جاویدان عقب  نشینی کرده و مردم که تا آن 
تا مورد  بودند  ساعت در کنار دیوارها سنگر گرفته 
اصابت گلوله  هایی که از آسمان شلیک می شد قرار 
با  و  رساندند  خیابان  وسط  به  را  خود  نگیرند 
دیگر  نقلیه  وسیله  هر  با  وانت  و  موتور  و  اتوموبیل 

رساندند.  مختلف  بیمارستان های  به  را  مجروحان 
ساعت نیم بعدازظهر: چهار دستگاه تانک از لویزان 
عازم منطقه نبرد شد که یک دستگاه بوسیله مردم 
 27 خیابان  از  دستگاه   2 و  شد  کشیده  آتش  به 
خراب  را  هوائی  نیروی  پایگاه  دیوار  خاتم  متری 
کردند و بداخل نفوذ کردند و یک دستگاه نیز از از 
خیابان 15 متری پمپ بنزین قاسم آباد در ورودی 
رگبار  صدای  اکنون  هم  شکست...  را  فرودگاه 
نمی شود.  لحظه  ای قطع  فرودگاه  از داخل  مسلسل 
شد؛  کشته  تیراندازی  در  آمریکائی  خبرنگار  یک 
صدای تیراندازی بین افراد هوائی و گارد لحظه  ای 
سالح  خلع   گارد  افراد  از  گروهی  نمی شود.  قطع 
اشغال  به  نو  تهران  تا  فرح  آباد  منطقه  شدند؛ 
برج  باالی  از  گارد  سربازان  درآمد؛  مسلح  همافران 
زدوخورد مسلط  برجریان  هوائی   نیروی  آموزشگاه 
هستند. اخبار از منزل امام: امروز همچنین از منزل 
امام خمینی اطالع داده شد که به علت کسالت امام 
انجام نخواهد  ایشان  برنامه  های  از  امروز هیچکدام 
نبرد:  طرفین  به  طالقانی  آیت  اهلل  فوری  پیام  شد. 
هوائی  نیروی  پادگان  صبح  امروز  و  دیشب  واقعه 
توطئه  ای است که مسلما از ناحیه بعضی مسئولین 
ایجاد  و  بزرگ  برادرکشی  یک  تدارک  برای  جزء 
بوجود  ما  ارتشی  فرزندان  بین  و دشمنی  خصومت 
آمده، انتظار می رود که پاسداران استقالل و سعادت 
تحریک  به  را  خود  فیمابین  دوستی  و  صلح  کشور 
و  دشمنی  به  عصبانی  یا  مشکوک  عناصر  نفر  چند 
برادرکشی محدود نکنند، اینک نیز از طرفین قضیه 
به عنوان یک پدر روحانی تقاضا دارم برای پیشبرد 
ملت،  رهبر  نجات بخش  و  انسانی  هدف های  تحقق  و 
امام خمینی به ستیزه  جویی و درگیری خاتمه داده 
همه به سربازخانه  های خود برگردند و از متصدیان 
خواستارم  قویا  و  جدا  نیز  ارتش  باالی  مقامات 
هوائی  پایگاه  به  شبانه  تهاجم  مسئولین  یا  مسئول 



فرح  آباد را تعیین و به مجازات حقه تسلیم نمایند 
و عموم ملت نیز با تسلط براعصاب خود از مداخله

نمایند.  پرهیز  سخت  فردی  های  مقابله   و  جویی 
اظهارات بختیار: دکتر شاپور بختیار در تماس تلفنی 
با خبرنگار سیاسی اطالعات حوادث دیشب تهران را 
همافری  دانشجویان  از  گروه  دو  بین  درگیری 
دانست، بختیار شایعه کودتا را تکذیب کرد و گفت 
نه کودتائی در جریان بود و نه قصد حمله به محل 
مهندس  دفتر  یا  خمینی  اهلل  آیت   حضرت  اقامت 
دچار  همافران  از  گروهی  ظاهرا  بلکه  بازرگان، 
احساسات شده  اند و گروه دیگر در برابر آنها واکنش 
آنها  درگیری  سبب  به  گفت  وی  داده اند،  نشان 
ماموران انتظامی دخالت کرده و با شلیک گاز اشک

آور و تیراندازی هوائی آنها را متفرق کردند. بختیار 
شدت  به  خمینی  اهلل  آیت   حضرت  منزل  افزود: 
نشده  ایشان  مزاحم  هیچکس  و  می شود  مراقبت 
در  رفراندم  با  را  خود  موافقت  بختیار  دکتر  است... 
باردیگر  قانونی  موازین  طبق  کار  این  انجام  صورت 
است  حاضر  نمود  اعالم  همچنین  کرد  تأکید 
جدید  مجلس  بعد  و  دهد  انجام  زودتر  را  انتخابات 
خواهد توانست درباره نظام تصمیم بگیرد. مهندس 
بازرگان با بختیار تماس نگرفته است: دفتر تبلیغات 
امام اعالم کرد که تلویزیون دولتی در اخبار ساعت 
8 و 30 تاریخ 19 بهمن ماه 1357 مصاحبه  ای از 
جانب اقای مهندس بازرگان نخست وزیر قانونی ایران 
این  تلویزیون  گوینده  آن  از  پس  و  داد  گزارش 
مطلب را از قول ایشان اضافه نمود: »آمریکا خواهان 
رفاه و استقالل ایران است«، در تماسی که با اقای 
مهندس بازرگان گرفته شد این مطلب و نیز تماس 
گزارش  مطبوعات  در  که  ارتش  سران  و  بختیار  با 
نخست   بازرگان:  می کردند.  تکذیب  قویا  بود  شده 
امروز در شرکت ملی نفت  امام صبح  وزیر منتخب 
اعالم داشت که با استقرار دولت انقالبی اعتصابها و 
خواهد  بکلی  نفت  ملی  شرکت  اعتصاب  جمله  از 
شکست و صادرات نفت شروع خواهد شد... در این 
سخنانی  رفسنجانی  هاشمی  االسالم  حجت   جلسه 
مهندس  امروز  سخنرانی  انجام  از  قبل  کرد،  ایراد 
نزدیکان  از  یکی  توسلی  غالمحسین  دکتر  بازرگان 
کمونیست  حزب  تقاضای  درباره  خمینی  اهلل  آیت  
اظهارنظر کرد و گفت: در خارج از ایران بیش از 22 
گروه و در ایران بیش از 20 گروه اعضای احزاب و 
گروه  های کمونیستی است و باید از آنها سوال کرد 
اکنون  این نهضت چه کرده  اند که  راه  آنها در  که 
امروز  صبح  از  می کنند.  طلب  خود  برای  سهمی 
از  از شهدای سیاهکل  تجلیل  و  بزرگداشت  مراسم 
سوی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و گروهی 
از دانشجویان دانشگاه در دانشگاه تهران برگذار شد، 
این گروه در حالیکه سرود اتحاد اتحاد را می خواندند 
گروه  هنگام  این  در  می کردند،  دانشگاه حرکت  دور 
بازرگان  ماست  رهبر  خمینی  شعار  با  نیز  دیگری 
نخست  وزیر ماست به حرکت در دانشگاه پرداختند 
پیش  گروه  دو  این  میان  برخوردی  هیچگونه  اما 
نیامد، دانشجویانی که در مراسم بزرگداشت شهدای 
سیاهکل شرکت کرده بودند طی پیامی روش حزب 
کمونیست ایران را که در فرانسه تشکیل شده و از 
برابر  در  را  موضع خود  بود  بازرگان خواسته  دولت 
و  دادند  قرار  انتقاد  مورد  بشدت  کند  آنها مشخص 
می تواند  یا گروهی  اعالم کردند که حزب، جمعیت 

بدوش  دوش  که  نماید  عقیده  اظهار  زمان  این  در 
در  استعمار  علیه  آنها  طوالنی  مبارزات  در  و  مردم 
ایران شرکت کرده باشد و در غیراینصورت هیچگونه 
داشته  نمی تواند  مردم  تکلیف  تعیین  برای  حقی 
بود  مراسم  این  در  که  شعارهایی  جمله  از  باشد، 
در  نمی شناسد  عقیده  تضاد  گلوله  از:  بودند  عبارت 
رابطه  و  سازش  نوع  هر  شویم،  متحد  گلوله  برابر 
از  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  به  نسبت  تأییدآمیز 
که  نیّتی  هر  به  را  سوسیالیستی  کشورهای  جانب 
امروز  صبح  ونیم  ده  ساعت  می کنیم،  محکوم  باشد 
تظاهرات از داخل دانشگاه تهران بصورت راه پیمائی 
اعضای  شد،  کشیده  شاهرضا  خیابان  به  منظم 
چریکهای فدائی خلق همراه سایر شرکت  کنندگان 
در  از  منظم  و  فشرده  صفوف  در  تظاهرات  این  در 
جنوبی دانشگاه بیرون آمدند و در خیابان شاهرضا 
به طرف میدان فوزیه که نزدیک محل زدوخوردهای 
افراد نیروی هوائی بود براه افتادند، در شعارهای این 
تمام  خلق:  فدائی  چریکهای  شعار  این  راه پیمائی 
به  فراوانی  به  می کنیم  تبدیل  سیاهکل  به  را  ایران 
چشم می خورد، خبرنگار دیگر ما )روزنامه اطالعات( 
از تظاهرات مربوط به سالگرد واقعه سیاهکل گزارش 
زیر را داد: از صبح امروز یک دمونستراسیون عظیم 
شاهرضا  خیابان  مسیر  در  نفری  هزار  ده  چندین 
تظاهرکنندگان  گروه  این  دست  در  شد،  برگزار 
عکسهائی از دکتر ارانی و شهدا و مبارزین سیاهکل 
و دیگر مبارزین خلق دیده می شد، تظاهرکنندگان را 
اکثرا جوانان و دختران و پسران تشکیل می دادند و 
هرگاه  که  می کردند  تأکید  شعارهائی  دادن  ضمن 
تبدیل  سیاهکل  به  را  کشور  نشود  ساقط  حکومت 
از  موقت:  نخست  وزیری  دفتر  کرد.  خواهند 
در  نرسید.  بازرگان  دفتر  به  نامه  ای  کمونیستها 
وقایع خونین شهرستانها 28 نفر کشته شدند. راه
قانون  طرفداران  واحد.  شرکت  کارکنان  پیمائی 
میلیونها  کشیدند.   آتش  به  را  خوی  شهر  اساسی 
در  نفر   15 کردند.  تأیید  را  بازرگان  شهرستانی 
شهرستانها کشته شدند. بازرگان: شاه رفت و دیگر 
دولت  با  موافقت  خمینی:  امام  پیام  نمی گردد.  باز 
بازرگان تکلیف شرعی است. امام خمینی: من هیچ 
را  موقت  کابینه  وزیران  بختیار:  ندارم.  سخنگویی 
بازداشت می کنم. خبرگزاری فرانسه: تقاضای تعیین 
کیانوری:  بازرگان.  دولت  در  کمونیستها  موقعیت 
کرده  اند.  رخنه  ارتش  در  انقالب  نیروهای 
نگران سرمایه  های  آمریکا  بانکهای  آسوشیتدپرس: 
خود در ایران. نمایندگان افسران، همافران، و درجه 
 داران اصفهان: پرسنل نیروی هوائی همگام با ملت 

ایران در حال مبارزه است. 

یکشنبه 22 بهمن
تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه. پادگان عشرت

آباد شورش کرد؛ تیرخوردن 2 سرلشگر گارد؛ رادیو 
ارک در محاصره و تیراندازی شدید. شبه ک ودتای 
گروهی نظامی را مردم و پرسنل نیروی هوائی درهم 
شکستند. مردم برای دفاع از انقالب درسراسر شهر 
انفجار  از غریو گلوله و  سنگر بستند. دیشب تهران 
تا صبح می لرزید. مردم تسلیحات را تصرف کردند و 
اسلحه و مهمات آنرا بردند. تعدادی از تانک ها توسط 
انقالبیون از کار افتاد و تصرف شد. واحدهای نظامی 

چندشهر از جمله تیپ قزوین بسوی تهران حرکت 
کردند. فتوای امام درباره سوگند سرباز: قسم برای 
حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست و مخالفت با آن 
واجب است کسانی که این نحو قسم خورده  اند باید 
به خالف آن عمل کنند روح  اهلل الموسوی الخمینی. 
خمینی: دستور جهاد هنوز نداده  ام ولی تصمیم آخر 
را می گیرم. بختیار برای مذاکره آماده  ام. صحنه  هائی 
از مبارزه مسلحانه مردم به همگامی با نیروی هوائی: 
خون، شرف، پیروزی...خیابان نیروی هوائی: ساعت 
5 بعدازظهر کار تمام شده است.انقالب، همبستگی 
اتحاد را حفظ می کند؛ شورش در پادگان عشرت   و 
آباد  عشرت  پادگان  امروز  صبح   11 ساعت  آباد: 
ماجرا هنگامی شروع شد که گروهی  شورش کرد، 
و  افتادند  راه  پادگان  این  طرف  به  مسلح  افراد  از 
تیراندازی هائی  ابتدا  گرفتند،  محاصره  به  را  پادگان 
گروه  پادگان  داخل  از  آن  بدنبال  و  گرفت  صورت 
لباسهای  مردم  از  طرفداری  به  سربازان  از  کثیری 
سربازی خود را  بیرون آوردند و با پیراهن در حالی 
که مسلسل و سالحهای خود را در دست داشتند به 
مردم پیوستند و همراه آنها برای تصرف این پادگان 
مشغول تیراندازی شدند. برای جلوگیری از پیشروی 
لشکر کرمانشاه: از سه تیپ لشکر کرمانشاه دو تیپ 
در سرپل  زهاب و شاه اباد غرب مستقر شدند، به قرار 
از تیپ زرهی کرمانشاه صبح دیروز تعدادی  اطالع 
حرکت  تهران  سوی  به  ارتشی  خودروهای  و  تانک 
کرده است. دیشب در ساوه شایع شد که لشکر یک 
زرهی کرمانشاه به سوی تهران حرکت کرده است، 
این شایعه،  انتشار  با  از ساکنان ساوه  نفر  10 هزار 
جاده  سوی  به  گریدر  و  کمپرسی  زیادی  تعداد  با 
و  با خاک  را  تهران   – و جاده ساوه  حرکت کردند 
شن بستند گزارش رسیده از غرق  آباد حاکی است 
افراد ارتشی با بسته شدن جاده در راه مانده  اند و 
جاده  در  و   نخوابیدند  صبح  تا  دیشب  ساوه  مردم 
دیشب  ری  شهر  کالنتری  شهرری:  دادند.  کشیک 



بوسیله عده  ای از مردم محاصره شد. اشغال کالنتری
ها: صبح امروز کالنتری 4 در خیابان فرح شمالی نیز 
توسط مردم اشغال و پس از خروج افراد آن به آتش 
کشیده شد. ماموران مستقر در کالنتری مرکز واقع 
دیگر کالنتری ها محل  بدنبال  نیز  پهلوی  در خیابان 
خود را تخلیه نموده که در حدود ساعت 9 بامداد 
بطرز نامعلومی طعمه حریق شد. آمار کشته شدگان 
از  پارس:  خبرگزاری  تهران؛  حوادث  مجروحان  و 
در حوادث  امشب  تا ساعت 24  ساعت 23 دیشب 
تهران جمعا 163 نفر کشته و 622 نفر مجروح )بجز 
مجروحان بیمارستان نیروی هوائی( شده  اند... بنا به 
افراد گارد  از کشته  شدگان  نفر  همین گزارش 30 
و بقیه افراد غیرنظامی و همافران بوده  اند. بازرگان: 
شاه رفت و دیگر بازنمی گردد. اعالمیه  های فرمانداری 
نظامی تهران و حومه: از ساعت 2 بعدازظهر شنبه 
به  اعالمیه   4 امروز  صبح   8 ساعت  تا  بهمن(   21(
شماره  های 40 و 41 و 42 و 43 صادر گردید؛ در 
اعالم  تهران  نظامی  فرمانداری   40 شماره  اعالمیه 
شده است که از ساعت 16 و 30 دقیقه روز شنبه 
21 بهمن تا 5 بامداد فردا رفت و آمد در تهران و 
حومه ممنوع شده است؛ در اعالمیه 41 طی اشاره 
به رویدادهای پایتخت و درگیری های مسلحانه ساعت 
منع  عبور و مرور را تا ساعت 12 ظهر فردا )منظور 
امروز یکشنبه 22 بهمن است( تمدید کرده  اند؛ در 
اعالمیه 43 آمده است: اهالی محترم پایتخت اکنون 
که برعموم همشهریان مسلم گردید عوامل آموزش  
یافته بیگانه در سطح شهر شروع به تخریب، آتش  
نظامی  پرسنل  و  مردم  علیه  تیراندازی  و  سوزی، 
به  را  مردم  مذهبی،  احساسات  تحریک  با  و  نموده 
سطح خیابانها ریختند و در نظر داشتند که درگیری
هائی بوجود آورده و موجبات خونریزی وحشتناک 
به  توجه  با  علی هذا  نمایند،  فراهم  را  میهنان  هم  
اعالمیه  هائی از آیات عظام که درآن برای جلوگیری 
از خونریزی مسائلی را مطرح فرموده  اند، فرمانداری 
نظامی به کلیه یگانها و عناصر انتظامی دستور داده 
یگانهای  به  حساس  نقاط  حفظ  شبانه ضمن  است 
مربوطه مراجعه نمایند. دیشب خیال کودتا داشتند... 
بعداز ظهر )روز شنبه 21  در ساعت 4 و 5 دقیقه 
به ستاد  وابسته  مینی  بوسهای  و  اتوموبیل ها  بهمن( 
با  آن  سرنشینان  و  آمدند  خیابانها  به  خمینی  امام 
اعالمیه  خمینی  امام  امر  »به  کردند  اعالم  بلندگو 

 ... است  غیرقانونی  نظامی  فرمانداری   40 شماره 
محاصره  شد.  برطرف  تردیدها  نروید«  خانه  ها  به 
رادیو... گزارش لحظه به لحظه از منطقه تهران نو. 
می گیرم.  را  امام خمینی: تصمیم آخر  اخطار شدید 
بازرگان: اعالمیه فرماندار نظامی توطئه علیه انقالب 
تانک:  تصرف  کرد.  سقوط  ارتش  تسلیحات  است.  
اسلحه  به  مسلح  که  جوانان  از  گروهی  آب سردار  در 
نیروی  تانک  به یک  بودند  مولوتوف  و کوکتل  گرم 
از  بود حمله کرده و پس  زمینی که در حال عبور 
را متوقف کرده  تانک  پرتاب چند کوکتل مولوتوف 
و به ماموران فرمانداری نظامی حمله کردند پس از 
متفرق  نظامی  فرمانداری  ماموران  تیراندازی  مدتی 
شدند و تانک بدست جوانان افتاد ولی چون طریق 
را در همان محل  نمی دانند آن  آنرا  انداختن  راه  به 
متوقف نموده و به پاسداری از آن پرداختند. تصرف 
کالنتری ها: از ساعت 1بعدازظهر روز گذشته گروهی 
از مردان مسلح که در بین آنها گروهی از مجاهدین 
خلق و چریکهای فدائی خلق و چند پرسنل نیروی 
را  نو  تهران  کالنتری  بتدریج  می شدند  دیده  هوائی 
محاصره کردند این گروه بوسیله افراد غیرنظامی که 
به سالح سرد و کوکتل مولوتف مجهز بودند حمایت 

می شدند... ساعت نزدیک 2 بعدازظهر بود که 11 نفر 
از محافظان کالنتری با بلندکردن سالح خود تسلیم 
شدند و اسلحه را به مردم تحویل دادند اما بقیه بقیه 
همچنان شلیک می کردند... ساعت 3 بعدازظهر بود 
که دیگر صدای شلیک از کالنتری به گوش نمی رسید، 
دو تن از مردان مسلح داوطلب شدند و در حالیکه با 
رگبار گلوله پیشروی می کردند وارد کالنتری شدند 
و در پی آنان انبوه جمعیت نیز وارد کالنتری شد و 
طی چند ثانیه محافظان کالنتری خلع سالح شدند... 
گروه های مردم همچنین به کالنتری های نواحی 20، 
23، 4، 9، 14، 17، 6، 10، حمله کرده و مامورین 

آنها را وادار به تسلیم کردند... 

دوشنبه 23 بهمن
رژیم متالشی شد. دیروز ملت  کاخ 57 سال ظلم 
رژیم  فروریخته:  سنگرهای  آخرین  کرد.  ویران  را 
سلطنت؛  شورای  نخست  وزیری؛  شاهنشاهی؛ 
مجلس شورا و سنا؛ پادگان های ضد خلق؛ ژاندارمری 

و شهربانی؛ رادیو تلویزیون نظامی...



                              
روزشمار اعتصاب دوم پاالیشگاه آبادان

پاالیشگاه  دوم  »اعتصاب  به  مربوط  روزشمار   
کارگری  فعاالن  از  عده  یک  توسط  آبادان« 
نخستین  برای  و  شده  تهیه  آبادان  پاالیشگاه 
کارگران  نشریه  »پیشتاز«  نشریه  در   بار 
پیشروی صنعت نفت در بهمن 1357 به چاپ 
کوشش  با  روزشمار  این  دوباره  چاپ  رسید. 

نهال رستمی میسر شد. »سامان نو«

آذر – دی 1357 

اعتصاب  آغاز  شنبه  کلی  بطور   –  57/9/11 شنبه 
دوم پاالیشگاه بود. چند روز قبل کارگران اعالمیه

ای پخش کردند و خواستار اعتصاب عمومی شدند. 
کارگران نیز با آمادگی ذهنی خوب برای اعتصاب به 
پاالیشگاه آمدند و اغلب می گفتند اگر تمام قسمت ها 
))منظور بعضی از فعاالن چند قسمت مختلف است 
که گفته بودند اگر حتی قسمت های دیگر هم مشغول 
کار شوند ما کار نمی کنیم که در عمل همه قسمت ها 
نخواهیم  کار  ما  کنند  کار  کشیدند((  کار  از  دست 
کرد. در این روز تمام قسمت ها بدون تماس با یکدیگر 
دست از کار کشیدند. در گاراژ قسمت تعمیرات کار 
نمی کردند اما راننده  ها کار خود را ادامه دادند و در 
پروسس )تصفیه نفت( جنب و جوشی برای اعتصاب 

به چشم می خورد. 

یکشنبه 57/9/12 – امروز نیز اعتصاب بدون همراهی 
درباره  بحث هایی  داشت.  ادامه  پروسس  و  راننده  ها 
اورهال  قسمت  یا  و  مرکزی  کارگاه  سوی  به  رفتن 
که  درگرفت  کارگران  میان  در  عمومی(  )تعمیرات 
قوای  بودن کارگاه مرکزی توسط  به علت محاصره 
نظامی الزم دانسته شد که چنین کاری انجام نشود، 
به شکل  توجه  با  به کارگران  نظامیان  یورش  چون 
نگرفتن کامل اعتصاب امکان متالشی  شدن جمع را 
دربر داشت. در ضمن دو قسمت از شیفت )نوبتکار( 
نگرفتند چون که  تحویل  را  کار  پروسس  کار  عصر 
آنها را برای بازخواست به دفتر مرکزی برده و عکس
نتیجه  ای  چون  ولی  گرفتند  را  شناسائی شان  های 
عایدشان نشد عکسها را به آنها پس داده و گفتند که 
به سر کارهای خود برگردید و همانجا بنشینید. باید 
متذکر شد که کارگران پیشرو پروسس باز هم تالش 
کردند که پروسس را به اعتصاب بکشانند که موفق 
"برای  عنوان  اعالمیه  ای تحت  روز  این  در  نشدند، 
عمو  حیدر  یاران  گروه  از  می شویم"  آماده  آذر   16
اوغلی در کارگاه مرکزی پخش شد. امروز کارمندان 
دفتر مرکزی به محوطه آمده و تجمع کردند که با 
پرتاب گاز اشک  آور روبرو شدند. آنها اعالم یک هفته 

تحصن در خانه را نمودند. 

دوشنبه 9/13/ امروز در کارگاه مرکزی 5 خواسته 
عنوان شده به تمام کارگران ابالغ گردید. خواسته  ها 
عبارت بودند از : 1 لغو حکومت نظامی در سراسر 
کشور  2 آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان 
سیاسی و تبعیدشدگان  3 ملی کردن تمام قسمت
های صنعت نفت و الغای تمام قراردادهای اسارت  بار 

نفتی  4 مجازات عاملین و مسببان کشتارهای اخیر  
5 برآوردن کلیه خواست های صنفی و اقتصادی. 

در کارگاه مرکزی مستقیما اعالمیه  های ضد رژیم 
پهلوی اعم از مذهبی و غیرمذهبی و کاریکاتورهایی 
است.  شده  چسبانده  اعالنات  تابلوی  در  شاه  از 
پروسس  کارکنان  بردن  برای  اتوبوس ها  بعدازظهر 
از کار کشیدند  نیامدند چون تمام راننده  ها دست 
و این باعث تقویت روحیه کارگران اعتصابی شد. در 
بیشتر قسمت ها کارگران پیشرو کتاب برای مطالعه و 
بحث به سر می آورند که معموال کتاب های خوبی است 
می شد.  دیده  نیز  لنین  و  مارکس  از  آثاری  حتی  و 
یاران حیدر  گروه  از  دیواری  نشریه  دو  امروز صبح 
کارگران  اعالمیه  همچنین  شد.  پخش  اوغلی  عمو 
خارک و سازمان آب و برق و نیز اعالمیه  ای از شفق 

سرخ به تعداد کمی پخش شد. 

سه شنبه 9/14/ امروز باز هم پروسس مشغول کار 
پاالیشگاه کارکنان  قسمت ها))  در  بعدازظهر  است 
کار  مشغول  مختلف  قسمت های  در  آبادان  های 
بودند. مثل کارگاه مرکزی که خودش شامل قسمت 
ها، قسمت جوشکاری،  تلمبه  تعمیرات  دقبق،  ابزار 
نقل،  و  حمل  قسمت  و  ابزار  تعمیرات   ، تراشکاری 
نوبتکاران"پروسس" کارکنان تعمیرات کلی ، قسمت 
آتش  نشانی و ایمنی، کارمندان دفتری، آزمایشگاه، 
ظروف سازی، روغن سازی ، قیر سازی و...(( شروع 
به جمع  آوری پول برای روزنامه  نگاران و کارکنان 
اعتصابی مطبوعات نمودند. البته از کارکنان قسمت 
نشانه  تنها  نه  عمل  این  نشد.  گرفته  پول  پروسس 
بلکه  است  کشور  سراسر  در  اعتصابیون  همبستگی 
بیانگر رشد سیاسی طبقه کارگر و درک او از اهمیت 
آزادی قلم و بیان در مبارزات اجتماعی است. امروز 
در پاالیشگاه اتوبوس های واحد به جای سرویس برای 
پروسس کار می کردند. در قسمت شمالی پاالیشگاه 
فشاری  رنگ  با  بزرگ  شعارهای  مخزن  سه  روی 
محتوی  کپسول های  در  که  است  رنگهایی  ))منظور 
گاز – اسپری – هستند(( نوشته شده بود که عبارت 
کارگران  بر  درود   – خائن  شاه  بر  مرگ  از:  بودند 
مجاهد – درود بر خمینی، همچنین دو اعالمیه از 
میزان  به  کارگر  طبقه  آزادی  راه  در  پیکار  سازمان 

محدود پخش شد.

چهارشنبه 9/15 شب گذشته در شاه  آباد )یکی از 
اتوبوس  یک  آبادان(  نفت  شرکت  مسکونی  مناطق 
کردن  سوار  برای  ایستگاه  اولین  در  که  را  واحد 
باز  ولی  زدند  آتش  بود  ایستاده  پروسس  کارگران 
هم کارگران پروسس به سر کارهای خود آمدند. از 
به کارگران  تلفن  به وسیله  طرف دیگر تهدیدهایی 
به  را زدند  آنها  از  نفر  پروسس می شد و حتی چند 
شد.  بستری  بیمارستان  در  آنها  از  یکی  که  طوری 
کال همه قصد زدن آنها و یا شکستن ماشینها و یا 
اذیت  کردن آنها را به هر نحو دارند. امروز اعالمیه

ای با مضمون وقایع تهران از طرف کارگران کارگاه 
مرکزی و نیز اعالمیه  ای به صورت پلی کپی دستی 
درباره زندان اوین و همچنین اعالمیه شماره یک از 
طرف کارکنان پاالیشگاه پخش شد. طی بخشنامه

ای اطالع داده شد که روز یکشنبه تعطیل است و 
بعد از یک ساعت شفاهاً از طرف روسای قسمت گفته 

شد که روز شنبه هم تعطیل است. 

تعطیل کردن کار توسط رژیم با توجه به دو عامل 
و  مردم  مذهبی  تمایالت  از  گیری  بهره    1 است: 
تظاهر به احترام به فرهنگ مذهبی جامعه 2 رژیم 
تجمع  برای  زمینه  ای  خود  اعتصابات  می داند  که 
آزاد کارگران تمام قسمت های تولیدی می شود و این 
طبقاتی  آگاهی  نشر  برای  شرایطی  آزاد  اجتماعات 
به  می آورد دست  و دموکراتیک و کسب خبر پیش 

تعطیلی می زند. 

تعطیلی  روز  پنج  از  بعد  امروز   /9/21 شنبه  سه 
و  جمعه  و  )پنج شنبه  آمدند  کار  سر  بر  کارگران 
شنبه را هم تعطیل اعالم کرده و روزهای یکشنبه 
و دوشنبه هم برای تاسوعا و عاشورا تعطیل بود – 
تاکنون تاسوعا تعطیل نبوده است(. امروز هم درباره 
وقایع دیروز صحبت می کردند و همگی ناراحت بودند 
چون دیروز در زد و خورد بین ارتش و تظاهرکنندگان 
در آبادان در حدود 7 نفر شهید و 23 نفر زخمی و 
در  حادثه  بودند.  شده  دستگیر  زیادی  خیلی  عده 
دریایی  نیروی  افراد  و  داد  رخ  جمشیدآباد  ناحیه 
تیراندازی را شروع کردند. تمام کارگران تعمیرات در 
حال اعتصاب هستند و کارگران پروسس نیز بدانها 
پیوسته  اند و کارگران پروسس از روز یکشنبه دست 
به اعتصاب زده  اند. در حال حاضر بیشتر قسمت های 
دیگری  مسئله  شده  اند.  خاموش  حتی  پاالیشگاه 
که قابل ذکر است این است که پیمانکاران افشاری 
))افشاری نام یک نفر از پیمانکاران پاالیشگاه بود(( 
گذشته  چهارشنبه  روز  صبح  ریفاینری(  )شرکت 
از کار کشیدند و در محل دفتر خود که در  دست 
وسط پاالیشگاه واقع است جمع شدند. خواسته  های 
آنها صنفی بود. )باید گفت که افراد این پیمانکاری 
بیشتر با خود کارگران شرکت نفت کار می کنند(. در 
حدود ساعت 10/30 صبح سرگردی که با سربازان 
خود در پاالیشگاه مستقر است با یک کامیون سرباز 
داد که خواسته قول  آنها  به  و  آنها رفت  به سراغ 
های آنها را از کارفرما بگیرد )مانند همان قولی که 
اسفندیاری فرماندار نظامی به کارگران داده بود( و 
آنها را به سر کارهای خود فرستاد و مدت دو هفته 

فرصت نیز خواست.
 

خشم  با  کارگران  صبح  امروز   9/22 چهارشنبه 
چون  آمدند  کارها  سر  به  قویتر  روحیه  و  بیشتر 
نفر  ناحیه سده چند  دیروز در زد و خوردهایی در 
در  کسی  شدن  کشته  از  )اطالع  شده  اند  زخمی 
خود  اعتصاب  به  همچنان  پروسس  نیست(  دست 
روز  از  اصوال  آنها  از  عده  ای  حتی  و  می دهد  ادامه 
اعتصاب به سر کار نیز نمی آیند. تعداد قسمت هایی که 
کار می کنند )این قسمت ها به وسیله کارمندان همان 
قسمت به کار خود ادامه می دهند زیرا تمام کارگران 
آنها در اعتصاب هستند( مجبور به کاهش تولید خود 
شده اند. سایر قسمت ها فقط نفت در آنها گردش می

کند یا به طور کلی خوابیده  اند باید این مسئله را 
ذکر کرد که تمام مناطق در حال اعتصاب هستند 
و ذخایر نفت پاالیشگاه نیز تا چند شیفت دیگر رو 
به اتمام است )البته تا این مدت فقط گچساران کار 
آنها هم  اکنون  نیزه ولی  به زور سر  می کرد آن هم 
به  خبر  این  صبح  امروز  کشیده  اند(.  کار  از  دست 
پاالیشگاه رسید که به کارآموزان حمله کرده و عده 
 ای را زخمی نموده  اند. در ساعت 11/30 دقیقه ظهر 



اسفندیاری )فرماندار نظامی( به کارگاه مرکزی آمده 
و به کارگران گفته که باید به کارهای خود بازگردند 
اعتصاب  پاالیشگاه  در  نباید  دیگر  شنبه  روز  از  و 
باشد. کارگران نیز به خاطر اعتراض به تهدیدهایی 
که شده است اعالم کردند که بعدازظهر به سر کار 
نخواهند آمد. این خبر در حدود ساعت 2 بعدازظهر 
به سایر کارگران رسید و آنها هم کار را ترک کردند 
و قرار شد که اگر روز شنبه با زور آنها را به سر کار 

فرستادند از بعدازظهر دیگر به پاالیشگاه نیایند. 

شنبه 9/25 با تهدید مستقیم چهارشنبه هفته قبل 
فرماندار نظامی، کارگران تعمیرات با عزمی راسختر 
به سر کارهای خود آمدند و به اعتصاب ادامه دادند. 
در  را  پروسس  کارمندان  از  گروه  یک  قبل  روز  دو 
باشگاه های  از  یکی  ))نام    Aneks انکس  باشگاه 
کارمندان عالی رتبه آبادان است(( جمع کردند و طی 
در  و  کردند  کار  به  وادار  را  آنها  تهدید  سری  یک 
را  پروسس  کارگران  از  نفر   50 حدود  در  بعد  روز 
تهدید  هم طی  باز  و  بردند  انکس  باشگاه  سالن  به 
برادران  و  خواهران  که  قرآن  به  آنها  دادن  قسم  و 
شما در روستاها نفت ندارند آنها را به کار وادار می
کنند. کارگران پروسس تیمسار را تشویق کردند و 
بود( ولی  به پاالیشگاه برگشتند. )این شیفت صبح 
دو شیفت بعد کار را تحویل نگرفتند تا امروز صبح 
که همان شیفت به سر کار آمدند و طی صحبت هایی 
که عظیمی رئیس پروسس کرد به سر کار رفتند و 
تمام  نفرت  و  با خشم  پاالیشگاه خبردار شد  وقتی 
کارگران مواجه شدند ولی بعضی از قسمت ها بود که 
برای روشن شدن احتیاج به تعمیرات کلی داشت که 
چون اورهال )تعمیرات اساسی( دست به کار نمی
زد آنها خاموش ماندند. در حدود ساعت 10 صبح 
و  بسته  اند  را  پاالیشگاه  درهای  که  شدیم  خبردار 
سربازان با چوب و اسلحه دروازه  ها را احاطه کرده

اند، در حدود ساعت 11 صبح چند سرهنگ همراه 
با رئیس شهربانی با اسکورت زیاد )15 زره پوش و 
8 کامیون سرباز همراه با چوب و اسلحه( به کارگاه 
مرکزی آمدند. اکثر سربازها همراه با سرهنگان وارد 
کارگاه شدند و تمام کارگران در یک جا روبروی آنها 
قرار گرفتند که از طرف سرهنگ ها تهدید شدند ولی 
یک کارگر به آنها گفت که شما خواسته  های ما را 
نداده  اید در نتیجه ما کار نخواهیم کرد. از او سئوال 
شد که کدام خواسته شما داده نشده و ما تا آنجا که 
توانستیم آنها را به شما داده  ایم ولی از طرف کارگر 
جواب داده شد که مثال ما خواستار مجازات عامالن 
کشتارهای اخیر شده  ایم ولی شما به این دلیل که 
خودتان این کشتارها را کرده  اید و به قول خودتان 
در این لباس مقدس برادران و خواهران ما را می
نتیجه  در  و  کنید  را دستگیر  آنها  نمی توانید  کشید 
کارگران  از طرف  که  نمی زنیم  کار  به  دست  هم  ما 
پشتیبانی شد. یکی از سرهنگ ها اینطور عنوان کرد 
با  که  این  یکی  اند  گذاشته   شما  پیش  راه  دو  که 
زبان خوش به سر کار بروید که اگر نرفتید ما دست 
اگر مقاومت کردید در درجه  به خشونت می زنیم و 
دوم عکسهایتان را می گیریم و همگی را اخراج می
کنیم و خانه  هایتان را تخلیه می کنیم که در مقابل 
همان کارگر جواب می دهد که ما به همین سادگی 
عکسهایمان را نمی دهیم. چون پاالیشگاه خانه ماست 
و این را می دانیم که اگر عکسهایمان را تحویل بدهیم 

مطمئناً شما در جلو دروازه  ها ما را به گلوله می بندید 
و اگر روزی خواستیم این کار را بکنیم همگی با هم 
عکسها را تحویل می دهیم و همه با هم از دروازه  ها 
به خشونت زدید ما  اگر شما دست  بیرون می رویم. 
هم متقابال دست به خشونت می زنیم )منظور ضربه

زدن به دستگاه های پاالیشگاه است(. ساعت 11/50 
دقیقه بود و همه اعالم کردند که می خواهند برای نهار 
بروند ولی از طرف ارتشی  ها ممانعت شد و گفتند 
ما  که  کنید  خاموش  و  روشن  را  دستگاه ها  الاقل 
بگوییم شما دست به کار زدید ولی کارگران اهمیت 
نداده و همه برای نهار پخش شدند. در رستوران بچه  
های کارگاه مرکزی به کارگران تعمیراتی گفتند اگر 
اعتصاب  به  به کار کردند شماها  وادار  زور  به  را  ما 
دوباره  ما همه  باشید که  و مطمئن  و  بدهید  ادامه 
به  روسا  قسمت ها  اکثر  در  پیوست.  به شما خواهیم 
کارگران اعالم کردند که کارگاه شروع به کار کرده 
مسئله  این  به  توجه  بدون  تعمیرات  کارگران  ولی 
به اعتصاب ادامه دادند و واقعا کارگران کارگاه فقط 
ماشین ها را روشن کرده بودند. نزدیکی های آخر وقت 
یک گروهبان در کارگاه به یک سنگ سمباده دست 
به مشاجره  او  با  از کارمندان جوان  می زند که یکی 
پرداخت و گروهبان اسحله را به طرف او نشانه رفت 
که ناگهان تمام کارگران او را هو کردند )البته این 
ناگهان  و  بود(  از سرباز  پر  کارگاه  که  باید گفت  را 
ولی  رفتند  نشانه  کارگران  طرف  به  سربازان  تمام 
کارگران بدون توجه به این مسئله به بیرون کارگاه 
آمده و رئیس کارگاه را خواستند و اعالم کردند که 
به دلیل وجود سرباز در کارگاه و کل پاالیشگاه ما 
دست به کار نمی زنیم و تا موقعی که حتی یک سرباز 
در پاالیشگاه وجود دارد دست به کار نخواهیم زد. 
کارگاه  کارگران  اکثر  که  بود  دستاویزی  این  البته 
اعتصاب  به  کارگاه  ترتیب  بدین  بودند.  آن  منتظر 

خود ادامه می دهد.  

یکشنبه 9/26 امروز صبح پس از برخورد دیروز در 
کارگاه  بین قوای نظامی و کارکنان و خواست آنها 
ارتش در  نیروی  نظامی هیچ  قوای  در مورد خروج 
محوطه پاالیشگاه دیده نمی شد و همگی را در طرف 
مرکزی  کارگاه  کارگران  بودند.  کرده  مستقر  گاراژ 
امروز صبح دستگاه ها را روشن نمودند چون اعالم 
نظامی  قوای  هم  باز  نمی کردند  کار  اگر  که  کردند 
کار  با  روی همین حساب  و  می شد  آنجا سرازیر  به 
که  این  فکر  به  نظامی(  )قوای  آنها  دیگر  ما  کردن 
کارگاه مرکزی شروع اعتصاب و رهبری آن را دارد 
نخواهند افتاد. باید گفت که کارگران کارگاه با کم
کاری شدیدی کار می کردند که حتی می توان عنوان 
کرد که کار نمی کردند. در ساعت 10 صبح حکومت 
عکس های  که  کرد  اعالم  قسمت ها  روسای  به  نظامی 
جواب های  با  البته  که  بگیرند  را  اعتصابی  کارگران 
گوناگونی از طرف کارگران روبرو شدند. کارگری به 
خدمتم  سابقه  سال   30 که  گفت  قسمتش  رئیس 
را بده با کمال میل می روم و کارگر دیگری خطاب 
تحویل  تو  از  را  عکسم  که  گفت  قسمت  رئیس  به 
نگرفته  ام و به تو هم نخواهم داد. قسمت ها همه به 
وسیله کارآموزها در رابطه قرار گرفته و همه تصمیم 
گرفته  اند )قسمت برق و قسمت هایی از اورهال( که 
از  به خانه بروند. در ساعت 11/30 دقیقه که قبل 

آن تمام کارگران اورهال را در یک جا جمع کرده 
برای  آبادان  شهربانی  رئیس  امینی  سرهنگ  بودند 
آنها سخنرانی کرد که اکثر کارگران در موقع صحبت 
او با هم حرف می زدند و یا گوش نمی کردند که هنوز 
صحبتش تمام نشده بود که در ساعت 11/55 دقیقه 
تعداد  ظهر  شدند.  پراکنده  نهار  عنوان  به  کارگران 
و  نیامده  کار  سر  بر  تعمیراتی  کارگران  از  زیادی 
از طرف  اعالم عزای ملی  به خاطر  مطرح شد فردا 

آیت اهلل خمینی سر کارهای خود نیایند.
 

دوشنبه 9/27 حدود 90 درصد از کارگران تعمیرات 
و انبارها بسر کارهای خود نیامدند. 

سر  تعمیرات  کارگران  مجدداً   9/28 شنبه  سه 
کارهای خود حاضر نشدند.

 
تعمیرات  و  اورهال  در  اعتصاب   9/29 چهارشنبه 

گاراژ و قسمت های تعمیرات پاالیشگاه ادامه دارد. 
امروز عکس 5 نفر دیگر عالوه بر تعداد قبلی را به 
کارگران  از  اینها  که  گرفتند  شدگان  اخراج   عنوان 
کارگران  بودند،  مختلف  قسمت های  پیشرو  و  خوب 
پاالیشگاه از این مسئله اطالع کامل ندارند. اعالمیه
هایی نیز از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر 
توسط گروه یاران حیدر عمو اوغلی در ناحیه شمالی 
پاالیشگاه پخش شد. دفاعیات رفیق هوشنگ تره  گل 
نیز از طرف همان گروه پخش شد. امروز اعالمیه
که  این  مضمون  با  پاالیشگاه  کارکنان  از طرف  ای 
به اعتصاب خود ادامه می دهیم و طی آن قید شده 
اعالم  به همه  را  اعتصاب  آغاز دوباره  تاریخ  بود که 

خواهند کرد پخش شد. 

از  یکی  مرکزی  کارگاه  در  امروز   10/2 شنبه 
بود  کننده  هماهنگ   کمیته  جزء  قبال  که  کارگران 
و در بیشتر مواقع خطاهای زیادی در مورد پیشبرد 
اعتصاب نموده و نیز نفوذی در کارگران مسن کارگاه 
تابلوهای  در  را  صنفی  های  خواسته   دوباره  داشت 
کارگاه نصب کرد ولی بعدازظهر همین روز با مداخله 
کارگران پیشرو خواسته  های ملی جای آنها را گرفت 
به طوری که از طرف کارگران پیشرو گفته می شد که 
با این کار به مرحله اول اعتصاب عقب گرد می کنیم و 
حتی عنوان می شد که اگر خواسته  ها بخواهد صنفی 
باشد، بهتر همان است که به سر کارهای خود برویم 
و عین همین اتفاق هم در میان کارگران اورهال مورد 
بحث بود. امروز صبح اعالمیه کارکنان پاالیشگاه که 
پیرو اعالمیه قبلی که گفته شده بود اعتصاب خود 
را ادامه بدهیم و موعد آن را معین نکرده بود پخش 
شد. موعد اعتصاب از همین امروز صبح اعالم کرده 
بود. امروز بعدازظهر خبر ترور بل گرین معاون اسکو 
در اهواز و انفجار در خط لوله "کوره" در پاالیشگاه 
پخش شد که همه از این مسئله استقبال کرده و از 
این موضوع خوشحال بودند. امروز کارگران اعتصابی 
)سرویس  شرکت  اتوبوس های  سوار  گرفتند  تصمیم 

پاالیشگاه( نشوند. 

یکشنبه 10/3 امروز اسامی کارگرانی که در بعضی 
قسمت ها کار می کردند پخش شد. کال در بین کارگران 
این مسئله مورد بحث است که با کارگران اعتصاب
اکثرا  باید گرفت که  را در پیش  رفتاری  شکن چه 



موافق  کارگران  این  به  دادن  نشان  با ضرب شصت 
از  باید گفت که شب پیش خانه یکی  البته  بودند، 
کارگران اعتصاب  شکن را که در حقوق چهارده روزه 
قبل 16/500 تومان دستمزد گرفته بود آتش زدند 
و ایل کارگران اعتصاب  شکن ))منظور همه کارگران 
بقیه  از سوی  هم  سر  پشت  است((  اعتصاب  شکن 
کارگران تهدید می شوند. امروز در قسمت تعمیرات 
بریم از طرف ارتش به کارگران حمله شد و ضمن 
ضرب و شتم 8 نفر از آنها پنج نفر را هم دستگیر 
کرده بودند. از طرفی کارمندان پیشرو در پاالیشگاه 
مستقیم  روابط  کارگران  با  که  دارند  فراوان  سعی 

برقرار کنند. 

و  پروسس  کارگران  هم  باز  امروز   10/4 دوشنبه 
اکثرا  اند. کارگران  نپیوسته   اعتصابیون  به  رانندگان 
بر اتوبوس ها سوار نمی شوند و آن را تحریم کرده  اند. 
قرار بود برای فردا به کارگران حقوق داده شود ولی 
نمی شود.  پرداخت  حقوقی  که  شدیم  خبردار  امروز 
کارگران  روی  اصوال  مالی  مسئله  که  گفت  می توان 
تاثیر دارد. از طرف دیگر تا کنون کسی به صندوق 
اسالمی مراجعه نکرده است. امروز طی یک تراکت 
در  آن  ایجاد  ضرورت  و  اعتصاب  صندوق  مسئله 
و  شد  پخش  خلق"  "متحدین  طرف  از  قسمت  هر 
اعالمیه چه  نوع  روزه چند  کارگاه مرکزی همه  در 
با  و  زده شده  تابلوها  در  غیرمذهبی  و چه  مذهبی 
کارمندان  طرفی  از  می شود،  روبرو  همه  استقبال 
اعتصاب  اعالم  فردا  از  است  قرار  پاالیشگاه  پیشرو 
کنند. تعمیرات ابزار دقیق که تاکنون اعالم اعتصاب 
اعتصاب  اعالم  داشته  شدید  کاری  کم   ولی  نکرده 
کرده و طی یک اعالمیه که در تابلوهای کارگاه زده 
نمودند. دیروز دم  اعالم همبستگی  با کارگران  شد 
به  و  کرده  آویزان  چادر  یک  دقیق  ابزار  کارگاه  در 
این وسیله آنها را مورد تحقیر قرار داده بودند. بعد 
از ظهر اعالمیه  ای از طرف مبارزان راه ایجاد حزب 
طبقه کارگر ایران )متحدین خلق( که گزارش جامعی 
درباره اعتصاب اول پاالیشگاه آبادان بود انتشار یافت. 
و  کرده  استقبال  خوبی  به  کارگران  گزارش  این  از 
اعالمیه شماره 4  امروز  قبول کردند،  را  آن  همگی 
کارکنان پاالیشگاه پخش شد. این اعالمیه از بیرون 
با کارگران آگاه و در جریان حرکت های  و در رابطه 

پاالیشگاه تنظیم می شود. 

روزهای  مثل  همچنان  اعتصاب   10/5 شنبه  سه 
ارتشی  نیروهای  صبح  امروز  دارد.  ادامه  گذشته 
چوبی  باتونهای  با  و  برده  حمله  مرکزی  کارگاه  به 
کارگران جوان را مورد ضرب و شتم قرار داده و 5 
نفر از آنها را با خود بردند، حمله بدین صورت بود 
که چند زره پوش و کامیون های ارتشی به راهرو خود 
کارگاه آمده و نفرات آن با سروصدا پائین ریخته و 
یکی از گروهبان ها با فریاد گفته بود که "دانش  آموز 
و  است(  بوده  کارگاه  جوان های  او  )منظور  بزنید"  را 
اینقدر سریع دویدند که به روی هم ریخته و چند 
کارگاه  کارگران  این جریان  نفر زخمی شدند. طی 
روحیه خود را از دست داده بودند و آنها را به زور 
چماق وادار به کار کردند و آنها هم ماشین ها را روشن 
کرده و پشت دستگاه ایستادند ولی عمال دست به 
کار نزدند، بعد از کارگاه به طرف تعمیرات گاراژ رفته 
و با کارگران صحبت کرده و از آنها خواستند که به 

سر کارهای خود بروند ولی در اینجا دیگر به کارگران 
حمله نکردند، اینجا هم عمال کسی دست به کار نزد 
ولی دستگاه ها را تا موقعی که سربازان بودند روشن 
نگاه داشتند. طی این وقایع اورهال از مسئله باخبر 
در  آن پخش شدند. سربازها  کارگران  و همه  شده 
تمام پاالیشگاه شروع به مانور کرده و هر جمعی را 
که می دیدند به آن حمله می کردند. صبح که سربازها 
از دروازه اصلی وارد شدند عده  ای از آنها در همان 
به  حمله  خبر  انتشار  از  بعد  شدند.  مستقر  حوالی 
کارگاه، کارمندان جوان و کارگران قسمت های اطراف 
آنها دست به یک تظاهرات زدند و شعارهایی مانند 
"سرباز برو گمشو" را دادند که سربازان با چماق به 
ندید  صدمه  ای  هیچکس  البته  افتادند.  آنها  دنبال 
تمام  در  سریع  خبرها  این  شدند.  متفرق  همگی  و 
پاالیشگاه پخش شد. در اکثر قسمت ها تصمیم گرفته 
شد که بعدازظهر به سر کارهای خود نیایند. ظهر در 
رستوران کارگران عنوان کردند که باید جمع شد و 
به این حمله و دستگیری اعتراض کرد. در هر حال 
قسمت اورهال و تعداد کمی از تعمیرات بعد از ظهر 
به سر کار خود نیامدند. بعدازظهر باز هم تظاهراتی 
دروازه  اطراف  در  از طرف گروه صبح  در ساعت 3 

اصلی به وقوع پیوست. 

دارد.  ادامه  همچنان  اعتصاب   10/6 چهارشنبه 
امروز صبح باز هم نیروهای نظامی به کارگاه رفتند 
کردن  به  روشن   شروع  کارگران  آنها  رسیدن  با  و 
آنها رفتند دستگاه ها  تا  باز هم  دستگاه ها کردند و 
دادند  حقوق  کارگران  به  امروز  کردند.  خاموش  را 
به  بوده که  بدین صورت  این  و  الحساب  البته علی  
گفته  اند  اعتصاب   حال  در  که  کامپیوتر  کارمندان 
ولی  بنویسند  را  کارگران  پول  برنامه  که  بود  شده 
کارمندان متوجه شدند که فقط به اعتصاب  شکن ها 
می خواهند حقوق بدهند که باز هم دست به اعتصاب 
زدند و کار نکردند که بعد با مداخله فرماندار نظامی 
برای  که  گفته شد  کارمندان  به  کامپیوتر  رئیس  و 
با  کارمندان  که  بدهند  نشده  حساب  حقوق  همه 
مجدداً  آن  از  بعد  و  کردند  را  کار  این  میل  کمال 
دست از کار کشیدند. البته به کارگران اهواز و سایر 
مناطق نفت  خیز حقوق داده نشده است که عده  ای 
از کارگران پیشرو تصمیم به جمع  کردن پول برای 
کارگران اخراجی گرفتند. صبح بین کارمندان جوان 
و کارگران تصمیمی مبنی بر انجام یک راهپیمایی و 
تظاهرات در پاالیشگاه با درنظر گرفتن مسیر و افراد 
دیده  بان گرفته می شود، این امر بعدزظهر با موفقیت 
به  گذاشت.  جا  به  خوبی  بسیار  تاثیر  و  شد  انجام 
تظاهر  کارگران  کارگاه  به  ورود  موقع  که  طوری 
کننده  ها را تشویق می نمودند. کارگران کارگاه ابزار 
دقیق که جنب کارگاه مرکزی است با تظاهرکنندگان 
همراهی می کردند. شعارها چنین بود: "کارگر زندانی 
ورک شاپ )کارگاه مرکزی( آزاد باید گردد"، "ورک 
اعتصاب،  مبارز  "کارگر  مقاومت"،   – مقاومت  شاپ 
ملت"  به  است  خیانت  تو  کار  "پروسس  اعتصاب"، 
، "پاداش اضافی، خون بهای شهیدان" . بعد از طی 
مسیر تعیین شده همه با شعار "بگو مرگ بر شاه" 
متفرق شدند. بعد از 45 دقیقه نیروهای نظامی با ده 
زره پوش، 6 تانک کوچک و 2 تانک چیفتن و تعداد 
زیادی سرباز در پاالیشگاه مانور دادند که با خنده و 

تمسخر کارگران روبرو شدند. 

پاالیشگاه  مجدد  اعتصاب  بندی  جمع   و  بررسی 
آبادان، نقاط ضعف و مثبت آن را پیش روی مان می

گذارد: 
1 می توان گفت عمده  ترین ضعف اعتصاب مجدد 
پاالیشگاه آبادان عدم تجمع کارگران در مکانی واحد 
و نیز فقدان یک کمیته هماهنگ  کننده است )البته 
کامال  تجمع  ضرورت  به  کارگران  می شویم  متذکر 
آگاهند و این رژیم بود که به خاطر وحشت از تجمع 
تجمع  محل  در  تانک  و  توپ  استقرار  با  کارگران 
همیشگی کارگران یعنی کارگاه مرکزی مانع از این 
کار می شد(. ما ضمن بازنویسی نکاتی که در گزارش 
اعتصاب مهر و آبان 57 پاالیشگاه نوشته شده بود به 

این دو مورد مهم می پردازیم: 
آن  از  شدیداً  کارفرما  که  چیزهایی  از  یکی   – الف 
وحشت دارد تجمع کارگران است، کارفرما و مزدوران 
رژیم همواره سعی دارند از تجمع و جلسات کارگران 
در کارخانه  ها جلوگیری به عمل آورند. در جریان 
اعتصاب پاالیشگاه آبادان، کارگران با آگاهی نسبت 
به این مسئله و لزوم تجمع و جلسات بحث و گفتگو 
و سخنرانی های افشاگرانه و این که کارفرما می تواند 
از پراکندگی کارگران )خصوصا در پاالیشگاه آبادان 
را  اعتصاب  و  استفاده کرده  است(  بزرگ  بسیار  که 
در  کارگران  تجمع  بودند.  تجمع  خواهان  بشکند، 
هنگام اعتصاب، اوال کلیه نیرنگ های کارفرما را برای 
کارگران  ثانیا  می سازد.  آب  بر  نقش  کارگران  فریب 
و سخنرانی  بحث  تشکیل جلسات  با  می توانند  آگاه 
آگاهی سوسیالیستی کارگران را ارتقاء داده و اتحاد 
دومین  سازند.  مستحکم تر  را  آنان  همبستگی  و 
ضعف عمده عدم تشکیل کمیته هماهنگ  کننده در 
اعتصاب مجدد پاالیشگاه بود. کمیته هماهنگ  کننده 
می تواند به نحوی صحیح مبارزه کارگران را رهبری 
کرده و از هر گونه نفاق و دودستگی در بین کارگران 
کارگران  آورد.  عمل  به  جلوگیری  زیادی  حد  تا 
درهم  برای  همواره  رژیم  و  کارفرما  که  می دانند 
شکستن اعتصابات کارگران عده  ای عناصر ساواکی 
را در لباس کارگر به میان کارگران می فرستند و یا 
از کارگران سعی می کنند اعتصاب  با تطمیع بعضی 
را درهم شکسته و بین کارگران نفاق افکنند. برای 
باید در  و  این عمل کارگران می توانند  از  جلوگیری 
هنگام اعتصاب عده  ای از کارگران آگاه و صدیق را 
به عنوان کمیته هماهنگ  کننده و سخنگو از میان 
خود انتخاب کنند. این کمیته موظف است نظرات 
کارگران را جمع  آوری کرده و پس از جمع  بندی 
آنها یک نظر واحد را به کارگران ارائه دهد و چنانچه 
نماید.  اجرا  و  تصویب  بود  اکثریت  موافقت  مورد 
بگذرد.  کارگران  تصویب  از  باید  کمیته  تصمیمات 
همچنین اعضا کمیته هر آن قابل تعویض می باشند. 
یکی از علل پیگیری اعتصابات تشکیل همین کمیته  
بر  کمیته ها عالوه  این  است.  کننده  های هماهنگ  
وظایف فوق باید با دیگر مجتمع های کارگری خصوصا 
امر  این طریق  از  تا  برقرار کنند  رابطه  پاالیشگاه ها 
اعتصاب را به نحوی صحیح پیش برند. به طور کلی 
باید گفت همین کمیته  ها هستند که در ارتباط با 
یکدیگر از یک سو و ارتباط با سازمان های انقالبی از 
ارتقاء پیدا می انقالبی  تا سطح حزب  سوی دیگر 
کارگر  طبقه  مبارزه  بتواند  که  انقالبی  حزب  کنند. 
ایران و سایر مبارزات ضداستعماری خلق ما را نشان 
بدهد. در جریان اعتصاب با عظمت کارکنان صنعت 



نفت جنوب نیز به خوبی احساس شد، تا زمانی که 
طبقه کارگر ایران فاقد یک حزب مجرب و آزموده 
و انقالبی که به منزله ستاد طبقه کارگر ایران است 
باشد، این طبقه هر چند هم مترقی و نیرومند باشد 
نمی تواند بدون داشتن حزب انقالبی در مبارزه خود 
با ارتجاع و استعمار پیروز گردد. و نیز دقیقا به علت 
فقدان حزب طبقه کارگر است که خرده  بورژوازی 
به خود اجازه می دهد نقش عظیم کارگران و خصوصا 
کارگران صنایع نفت را در صف آخر مبارزان جنبش 
انقالبی جاری خلق ما قرار دهد. دقیقا به علت فقدان 
حزب طبقه کارگر است که خرده  بورژوازی به خود 
اجازه می دهد که یک "فرهنگی" را ناظر و رابط خود 
در پاالیشگاه آبادان و امر صدور "نفت کوره" نماید. 
حال آن که به عقیده ما تشکیل کمیته  ای )کمیته 

اجرایی( منتخب از خود کارگران بهتر است. 
3 در برخورد با اعتصاب  شکنان باید توجه داشت 
که ارتقاء اعتصاب از خواسته  های صنفی و اقتصادی 
پرحوصله  کار  طریق  از  باید  سیاسی  عرصه  به 

و  کارگران  سوسیالیستی  آگاهی  ترویج  و  سیاسی 
بحث و گفتگو و اقناع آنان صورت پذیرد، نه از طریق 
اعتماد  باعث سلب  این عمل  و زور.  فریاد  و  تهدید 
به  می گردد.  آنان  صفوف  در  پراکندگی  و  کارگران 
تشکیل  موجب  سیاسی  آگاهی  ارتقاء  دیگر  عبارت 
کارگران ))منظور وحدت کارگران است(( در مقابل 
نه  خود  خودی  به  و  شده  ضدکارگری  سیاست های 
عناصر  سایر  بلکه  شکن  اعتصاب   کارگران  تنها 

ضدکارگری را منفرد و بی  اثر می نماید. 
4 در روز شنبه 10/2 کارگران پاالیشگاه از خبر ترور 
پل گرین معاون اسکو در اهواز استقبال کرده و از 
این موضوع خوشحال بودند. ما ضمن تائید و ستایش 
عامل  این  به  نسبت  کارگران  عمیق  نفرت  و  کینه 
نبرد  شویم  می  متذکر  آمریکا  نفت خوار  امپریالیسم 
انفرادی فقط دارای تاثیر مستقیم ایجاد یک احساس 
زودگذر است در حالی که به طور غیرمستقیم منجر 
به بی  تفاوتی و انتظار غیرفعال نسبت به زورآزمایی 
بعدی می گردد. پی گیری در مورد تاثیر ترور پل گرین 

سامان نو
نشريه پژوهش هاي سوسياليستي

ضميمه شماره 7- روزشمار انقالب

قدرتند،  بی   بمب ها  کارگران  بدون  که  می دهد  نشان 
این  مبارز:  رفقای  و  کارگران  قدرتند.  بی   آشکارا 
پیشرو  کارگران  از  عده  ای  ارتباط  حاصل  گزارش 
پاالیشگاه آبادان و جمعی از رفقای ما در این شهر 
است و به خودی خود بیانگر این واقعیت است که 
این  ارتباط ما به هیچ وجه نمی توانستیم  این  بدون 
و  اعتقاد  با  از طرف دیگر  و  نمائیم  تهیه  را  گزارش 
ایمان به نیروی خالقه کارگران باید گفت آنان نیز 
اعتصاب  بندی  و جمع   بررسی  و  انتشار خبر  بدون 
امکانات مثبت خود  و  نقاط ضعف  به  خود سریعتر 
هرچه  پیوندی  با  بکوشیم  پس  یافتند.  نمی   دست 
روشنفکران  و  پیشرو  و  آگاه  کارگران  بین  عمیق تر 
انقالبی مقدمات ایجاد حزب طبقه کارگر، این حافظ 
منافع و ستاد رهبری  کننده  ی پیگیرترین و انقالبی

ترین طبقه جامعه، را فراهم آوریم.  
بهمن 1357          

   


