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آدرس :تهران ،ميدان فردوسي ،بنبست شاهرود ،پالك ،3
معاونت آموزش و پژوهش
كليه حقوق محفوظ است .هرگونه نسخهبرداري اعم از زيراكس ،بازنويسي ،ذخيره
كامپيوتري و اقتباس كلي و جزئي بدون مجوز كتبي ناشر و مؤلف ممنوع و از طريق
قانوني قابل پيگيري است.

تقديم به

پدرم
حجتاالسالم والمسلمين سيد غفور امينآبادي

براي مجاهدت  50سالهي او در تبليغ اسالم ناب محمدي
پدري كه «قال الباقر» و «قال الصادق» زمزمهي روز و شب اوست

مقدمه

تاکنون کتابهاي بسياري در مورد تاريخ انقالب از آغازين روزهاي نهضت عظيم

اس�لامي در خ��رداد  42و يا پيش از آن تح��والت مرداد  32و حت��ي پيشتر انقالب

مشروطه ،به رشتة تحرير درآمده است ،مؤسسات زيادي نيز به اين امر همت گماشتهاند

ک��ه رويدادهاي تاريخ انقالب را ب��ه تفصيل و يا اختصار و به صورت روزانه ،پيش از
پي��روزي انقالب در اختيار مخاطبان قرار دهند ،اما کاري براي ايران پس از انقالب به

اين صورت خاص نش��ده اس��ت .جز اقدامات معدودي که نيمهکاره رها شدهاند و يا

هنوز به زيور طبع ،آراسته نشدهاند.

کوتاه س��خن آنکه با بررس��ي پژوهشها و تحقيقات موجود در زمينة تاريخنگاري

پس از انقالب اسالمي ،اگرچه منابعي در دست هستند که وقايع انقالب را به صورت

موضوع��ي و يا در دورههاي زماني خاص ،مورد کنکاش قرار دادهاند ،اما منبعي که به
صورت مس��تقل و منس��جم از آغاز پيروزي انقالب رخدادها و وقايع را دقيق ًا ثبت و
ضبط نموده و در يک مجموعه ارائه کرده باش��د ،وجود ندارد .از اينرو ،تالش کرديم

که از  22بهمن  1390به صورت روزانه ،نقبي به  33سال پيش زده و با استناد به اخبار

8

معتبر و منتشر شده در رسانهها ،تاريخ پس از پيروزي انقالب اسالمي را روايت کنيم.

ايران پس از انقالب اسالمي

حقيقت آن اس��ت ک ه اين انق�لاب و اين ملت ،آنچنان درگي��ر جهاد همه جانبه و
روز به روز با دش��منان بيرحم بودهاند که بعض ًا فراموش ميش��ود که از چه نقطهاي

ت اين کشور در آغاز حرکتش ،در زمينههاي
آغاز کردند؟ نس��ل جديد نميداند وضعي 
سياس��ي ،علمي ،اجتماع��ي ،بينالمللي و....چه بود؟ چ��ه رخدادها و وقايع کوچک و

ي اين انقالب
بزرگي برايشان گذشت؟ مواضع کشورها در قبل تحوالت داخلي و خارج 

ن اين ملت در اين  33سال چه کساني بودند؟ نقاط ضعف
چه بود؟ دوس��ت و دش��م 
حرکت پرش��تاب نظام که از آن ناحيه ،دش��من توانس��ت به آن ضربه بزند ،کدام بود؟
بديهي اس��ت ن��گارش دقيق رخدادها و حوادثي که از آغاز انقالب بر آن گذش��ته

اس��ت،ميتواند گذش��تة پرافتخار و نيز عبرتآموز تاريخ پر فراز و نش��يب انقالب را

همواره مدنظر مردم و مس��ئولين قرار داده تا هم با مقايسة وضعيت غرورآفرين کنوني
انقالب با مراحل اولية آن ،چشماندازآينده را اميدوارانه نگريسته وآينده را استوارتر از

گذشته طي نمايند و هم با يادآوري شيوهها وترفندهاي دشمنان در  33سال گذشته با
هوشياري بيشتر ،از تکرار حوادث تلخ جلوگيري نمايند.

ت؛
پيش از مطالعة تاريخ انقالب ،تذکر نکاتي ضروري اس 

 -1در نگارش اين کتاب ،از منابع دست اول که همان روزنامهها و مجالت آن دوره

ميباش��د ،استفاده ش��ده اس��ت ،روزنامههايي چون کيهان ،اطالعات ،انقالب اسالمي،

جمهوري اس�لامي و بامداد و...از اينرو طبيعي اس��ت که هر روزنامهاي در بيان يک
رويداد ،نظرات خاص سياسي خود را نيز چاشني خبر ميسازد و از اينرو تالش شده

اس��ت که اين زوايد از اخبار ،زدوده ش��ده و خبر خالص که يک حادثه را تنها روايت
ميکند ،مورد استفاده قرارگيرد.

 -2در برخي رويدادها ،اسمي از افراد و شخصيتها برده شده که نگارنده ،ضروري

ديده است ،دربارة آن توضيح دهد ،اين توضيحات را دوستان ميتوانند در پاورقي بخوانند.
 -3دقت در محتواي روزنامهها ،نش��ان ميدهد که برخي شايعات غيرواقعي نيز در

اين مطبوعات منتش��ر ش��دهاند ،تش��خيص صحت و يا عدم صحت اين رويدادها و با
نگاه صرف به مطبوعات آن زمان ،گاهي ميسور نيست.از اينرو نميتوان مدعي شد که

آنچه د ر اين کتاب آمده ،گلچين ش��دهاي از اخبار قطعي و درست تاريخ انقالب است
و طبيعي اس��ت که برخي اخبار چون از منابع روزنامهاي جمعآوري ش��دهاند ،مشمول
ي اين اطمينان را ميتوانيم به خوانندگان بدهيم که در اين
قاعدة پيشگفته ميشوند ،ول 

اطمينان به صحت خبري نبود ،قيد « برخي گزارشها حاکي است» فراموش نشده است.

 -4از آنجا که با محدوديت زمان براي نگارش اين کتاب روبرو بوديم و از سويي

ديگر روزش��مار ،به صورت روزانه در خبرگزاري فارس منتشر ميشد ،نميتوان ادعا
کرد که اين کتاب که جمعآوري و ويرايش��ي از آنچه در خبرگزاري فارس منتشر شده
ميباش��د ،تمامي آن چيزي اس��ت که  33سال پيش رخ داده و جز اين نيست! به علت

آن که منابع مورد استفاده در نگارش اين مجموعه محدود بود ،برخي رويدادها از قلم
ش اين نقص ،تالش خواهي��م کرد نقايص را در چاپهاي بعدي
افتادهان��د که با پذير 
مرتفع سازيم.

 -5تاريخ حوادث ،يکي از مواردي اس��ت که در نگارش مجموعههايي اين چنيني

از اهميت فراوان برخوردار اس��ت ،اين که يک حادثه در چه روزي روي داده اس��ت.
با اين که آن حادثه در ش��مارة کدام روز ،مث ً
ال روزنامة اطالعات يا کيهان منتش��ر شده،
کامال متفاوت اس��ت .در برخي از اخبار روزنامهها تاريخ رويداد ذکر ش��ده اس��ت و
اصوالً يکي از مواردي که در خبرنويس��ي بايد رعايت ش��ود ،ذکر عنصر زمان در کنار
باقي عناصر خبري از جمله مکان و...اس��ت .با اين وجود برخي روزنامهها و يا الاقل

در پ��ارهاي از اخبار ،اين ض��رورت را رعايت نميکنند و در نتيجه ،محققين را با ابهام

مواجه ميسازند.از اينرو شايسته است که در اين مجال ،به اين نکته اشاره کنم که در
نوش��تة پيشرو حوادثي که عنصر زمان در وقوع آن حوادث از اهميت ذاتي برخوردار
اس��ت ،چون نماز جمعه،ترور يک ش��خصيت ،نصب و يا عزل يک شخصيت ،اشغال

يک سفارتخانه و ...زمان از ميانة حوادث مندرج در مطبوعات و يا منابع ديگر از جمله

اينترنت و...کش��ف و حادثة مورد نظر در همان روزي که روي داده ذکر ش��ده اس��ت
ولي مصاحبهها ،س��خنرانيها ،حوادثي که وقوع آنها امروز يا ديروز و يا هر روز ديگر
اهميت زماني نداشته و يا ندارد ،تاريخ روزنامهاي خبر درج شدهاند.

مقدمه

مختصر ،تالش شده است که از اخبار غير مستند دوري شود و در برخي موارد نيز که
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 -6در نگارش تاريخ انقالب از صحيفة امام خميني (ره) استفادة شاياني شده است.
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به حق ميتوان فرمايشات امام را روزشمار تحليلي تاريخ انقالب خواند .ولي عطف به
آن محدوديت پيشگفته و اضافه بر آن ،چون در نگارش کتاب با محدوديت مضاعف
تعداد صفحات نيز روبرو هس��تيم ،مجبور شديم د ر اين مجموعه ازبيانات امام جز در

ضرورت اس��تفاده نکنيم و نگارنده ،خود از اين امر متاس��ف اس��ت .با اين وجود در

نسخهاي که به صورت روزانه در خبرگزاري فارس منتشر شده است ،اين محدوديت

وجود نداش��ته و سخنان امام بهعنوان يک روزشمار تحليلي گزارش شده و در اختيار
مخاطبان عالقمند به تاريخ انقالب قرار دارد.

و در پايان ،عط��ف به همة نکات پيشگفته و به صورتي مضاعف ،نقائص موجود

د ر اين مجموعه را پذيرفته و پيش��اپيش انتقادات دوس��تان بزرگوار را بر ديدةمينهيم،

تالش خواهد ش��د که در چاپهاي بعدي اين کتاب ،انش��اءاهلل اگر عمري باقي بود،
نقائص را برطرف کنيم.

طبيعي و ضروري اس��ت که از دوس��تان عزيز خبرگزاري فارس؛ بهخصوص استاد

و برادرِ خوشفكر ،سيدياس��رجبرائيلي ،معاون پژوهش و آموزش خبرگزاري ،کهايدة
اصلي اين اثر ازايشان بوده و براي ارائة هرچه دقيقتر روزنگار تاريخ انقالب اسالمي

بهطور مس��تمر توصيههايي را يادآور ميشدند و نيز استاد گرانقدر ،حسين سهرابي که

هر روز و با حوصله نگاش��تههاي عجوالنة بنده را تصحيح محتوايي کرده وايرادها را

به بنده خاطرنش��ان ميکردند و نيز يادآوريهاي ويژةايشان که حادثهاي از قلم نيفتد و

همچنين تعصب خاص به انتشار روزشمار به صورت روزانه و بدون تاخير تشکر کنم.
ناگفته هويداس��ت که تمامي محس��نات اين اثر ،عالوه بر لطف دوس��تان ،حاصل

زحمات بزرگواراني است که بر نگارش و انتشار روزانة آن نظارت داشتهو دارند.

به اميد آنکه مجلدات بعدي «ايران پس از انقالب» نيز بهزودي منتش��ر ش��ود و در

اختيار پژوهشگران ارجمند قرارگيرد.
					
					

سيد روح اهلل امين آبادي
قم -فروردين 1392

رخدادهای بهمن ماه 1357

بهمن ماه س��ال 1357مبارزات ملت ايران نتيجه داد و رژيم 2500س��الة طاغوت به

زبالهدان تاريخ پيوست ،انقالبي که از خرداد 42شعلههاي آن زبانه کشيده بود و با تبعيد

امام امت ،تبديل به آتش زير خاکس��تر ش��ده بود ،از اواخر سال 56دوباره و با قدرت

هرچه تمام شعلهور شد و ديگر مثلث زر و زور و تزوير نتوانست ملت را از راهي که
پيش گرفته بود ،بازدارد...

ديو چو بيرون رود فرشته درآيد؛شاه 26دي ماه اين سال ،از ايران رفت و امام امت

12بهمن همين سال ،پاي در وطن گذاشت و با استقبال ميليوني مردمي مواجه شد که
سالها چشم به راهش بودند...

در ادامه به حوادث مهم بهمن ماه  57اشاره ميکنيم.

استعفاي رئيس شوراي سلطنت
در نخس��تين روز بهمن ماه س��ال  1357سيد جاللالدين تهراني از رياست شوراي

سلطنت استعفا داد و در استعفاي خود متذکر شد که شوراي سلطنت غيرقانوني است.
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وي پس از استعفا توانست با امام خميني ديدار وگفتوگو کند.
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تالشها براي ممانعت از ورود امام به وطن
شاپور بختيار در اين روز ،شاه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت :وي در طول

س��لطنت خود ،قانون اساسي را نقض کرده اس��ت و اينک بايد در معناي دموکراتيک،
چيزي را دوباره پايه نهيم که طي س��اليان گذشته آنرا از دست داده بوديم .با اين حال،

وي در مصاحب��ة ديگري اعالم ک��رد :در صورت ورود امام خميني به کش��ور موضع
نخستوزيري را رها نخواهد کرد.

با نزديک ش��دن به سفر تاريخي امام امت ،کشور ،ش��ور و حال ديگري پيدا کرده

اس��ت .در س��ومين روز بهمن ماه ،براي تدارک مراسم اس��تقبال از امام خميني ،ستاد

ويژهاي توس��ط روحانيت مبارز تهران تش��کيل شد .با اين حال ،بختيار در روز چهارم

بهمن دستور داد تا از پرواز هواپيماي امام خميني از پاريس به سمت تهران جلوگيري

ش��ود .تانکها در اين روز مهرآباد را محاصره کرده و به کلية ش��رکتهاي هواپيمايي

بينالمللي اعالم شد :که به تهران پرواز نکنند .بهدنبال انتشار اين خبر بود که دهها هزار

نفر در اطراف مهرآباد تجمع کردند.

يک روز پس از اين بود که دولت ،بار ديگر اعالم کرد کلية فرودگاهها سه روز بسته

اس��ت و ب ه اينترتيب ،بازگشت امام خميني به وطن ،سه روز ديگر نيز به تعويق افتاد.
آسوشيتدپرس د ر اين روز از نامة بختيار به امام خميني خبر داد .بختيار د ر اين نامه از

رهبر انقالب خواس��ته بود س��فر خود را به ايران سه هفته به تعويقاندازند تا او بتواند

بدون نقض قانون اساسي امنيت امام را تضمين کرده و ارتش را آرام سازد .خبرگزاري
فرانس��ه نيز گزارش داد :بختيار حاضر اس��ت در چارچوب قانون اساسي شاهنشاهي،

هرگون��ه امتي��ازي را به امام خميني اعط��ا کند! با وجود همة تالشه��اي بختيار ،امام

خميني قصد جدي داشتند که به وطن بازگردند .آيتاهلل دکتر مفتح د ر اين زمينه گفت:

امام قصد حرکت به سمت تهران را دارند و به هيچوجه حاضر به تعويق آن نيستند.

امام نيز با انتش��ار پيامي خطاب به ملت ايران ،اين سخنآيتاهلل مفتح را تائيد کرده

و فرمودند :ا ز اينکهايادي اجانب ،فرودگاههاي سراس��ر کش��ور را به روي من بستهاند،

به ناچار تصميم گرفتم تا روز يکش��نبه 29صفر 8 -بهمن – به کشور بازگشته و چون
سربازي در کنار شما به مبارزه عليه استعمار و استبداد تا پيروزي نهايي ،ادامه دهم.

ش��اپور بختيار همچنان اميدوار اس��ت که امام از تصميم خود صرف نظر کنند .وي

هنوز خيلي زود اس��ت .آي��تاهلل بايد به من فرصت دهد تا ب��راي ورود او و تضمين

امنيت اين کار ،برنامهريزي کنم .وي ادامه داد :ما براي فراهم آوردن امکانات بازگشت
آيتاهلل ،با وي در حال مذاکره هستيم.

اين ادعا بالفاصله با تکذيب امام مواجه ش��د .رهبر انقالب دربارة پذيرفتن بختيار

تأکيد کرد :آنچه ذکر شده است که شاپور بختيار را با سمت نخستوزيري ،من ميپذيرم،

دروغ اس��ت ،بلکه تا اس��تعفا ندهد او را نميپذيرم ،چون او را قانوني نميدانم .من با

بختيار تفاهمي نکردهام و آنچه سابق گفته است که گفتوگو بين من و او بوده دروغ

محض است .بختيار با وجودي که ادعايش توسط امام تکذيب شد ،تالش دارد با امام
دي��دار کند .وي روز7بهمن اعالم کرد قصد دارد به پاريس رفته و با امام مالقات کند.
حرکت امام به سمت تهران بار ديگر به تعويق افتاد و اين بار حدود40نفر از روحانيون

مبارز تهران براي اعتراض به جلوگيري از بازگش��ت رهبر انقالب به ايران ،در مسجد

دانش��گاه تهران دس��ت به يک تحصن نامحدود زدند .د ر اي��ن تحصن ،بزرگاني چون
آيتاهلل مطهري و بهشتي شرکت داشتند .دامنة اين تحصن به تدريج به 400نفر رسيد.

بختيار تس��ليم ش��د و روز 9بهمن اعالم کرد :فرودگاهها باز است وآيتاهلل خميني

ميتواند به ايران بازگردد .امام خميني نيز در اين روز اعالم کرد :من در اولين فرصتي

ک��ه پي��دا کنم به ايران ميروم و در اولين قدم ،دولتي مبتني بر رأي مردم اعالم ميکنم.
روز  10بهمن با باز ش��دن فرودگاههاي کشور ،سه هواپيماي نظامي آمريکايي200تبعة
اين کشور را از تهران خارج کردند .آمريکا ازآيندة اتباع خود در ايران به شدت نگران

است.

س��رانجام روز11بهمن اعالم شد ::امام خميني ساعت 3/5بعد از نيمه شب به وقت

تهران با يک جمبوجت به س��مت تهران پرواز ميکند و بين س��اعت 9تا 9/5صبح به

تهران ميرسند.
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 16ديو چو بيرون رود فرشته درآيد
ايران پس از انقالب اسالمي

از نخس��تين س��اعات بامداد دوازدهمين روز بهمن ،مردم به سوي مسير اعالم شده

توس��ط كميتة استقبال ،حركت كردند .ش��ب پيش ،هزارن نفر بدون اعتنا به حكومت

نظامي ،در اطراف ميدان آزادي و بهش��تزهرا خوابي��ده بودند تا از نزديكترين محل
بتوانند امام خميني را پس از سالها تبعيد زيارت کنند.

در اين روز هزاران جوان ،مس��ئول برقراري نظم جمعيت بودند و خط سفيد وسط

خيابانهاي شسته شده و بيغبار ،تا كيلومترها پوشيده از گلهاي رنگين بود .و سرانجام
طبق برنامة پيشبيني ش��ده ،هواپيمايايرفرانس حامل امام خميني در س��اعت  9و 27

دقيقه صبح روز 12بهمن در حاليكه س��ه هواپيماي جنگي فانتوم ،آن را از ابتداي مرز

هوايي كش��ور همراهي ميكردند ،وارد ايران ش��د .رهبر انقالب بعد از ورود به کشور

ضمن س��خنراني كوتاهي در فرودگاه از مردم تش��كر كرد و آن��ان را به وحدت كلمه

فراخواندند 1و سپس به سوي بهشتزهرا حركت كردند.

گزارش مستقيم ورود امام كه از تلويزيون در حال پخش بود ،به محض آنكه گوينده

ش��روع به خواندن ش��عارهاي فرودگاه كرد ،قطع ش��د و جاي آن را سرود شاهنشاهي
و تصويري از ش��اه گرفت .د ر اين لحظه كس��اني كه به اميد دي��د ن اين گزارش ،پاي

گيرندههاي خودنشس��ته بودند نيز ،به خيابانها ريختند .در تهران جمعيتي بيش از روز

تاس��وعا و عاش��ورا و عيد فطر به خيابان آمده بودند .خودرو حامل امام خميني كه به
س��بب ازدحام جمعيت عم ً
ال بيحركت مانده بود ،تا مسافتي طوالني روي دستهاي

مردم حمل ش��د ،مردم مس��ير  33كيلومتري فرودگاه تا بهش��تزهرا را پر كرده بودند،
ساعتها طول كشيد تا اين كاروان ميليوني به مقصد برسد.

سرانجام امام خميني سخنراني تاريخي خود را در حضور ميليونها شنوندة مشتاق،

ايراد فرمودند .اهم بيانات امام در اين گردهمايي تاريخي عبارت است از:

 -1اين سلطنت پهلوي از اول كه پايهگذاري شد برخالف قوانين بود...اين سلطنت

از اول ي��ك ام��ر باطلي بود؛ بلكه اصل رژيم س��لطنتي از اول ،خالف قانون و خالف
قواعد عقلي است و خالف حقوق بشر است.
 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 8

 -2اما دولتي كه ناش��ي ميش��ود از يك ش��اهي كه خودش و پ��درش غيرقانوني

اس��ت ،خودش عالوه بر او غيرقانوني است .وكاليي كه تعيين كرده است ،غيرقانوني
اس��ت .دولتي كه از همچو مجلسي و همچو سلطاني انشا بشود ،اين دولت غيرقانوني

را ما نميخواهيم و سرنوش��ت ما با خود ماس��ت ،حاال هم ميگويند كه ما اين وكال
را غيرقانوني ميدانيم .اين مجلس س��نا را غيرقانوني ميدانيم .اين دولت را غيرقانوني
ميدانيم.

 -3م��ن بايد عرض كنم ك��ه محمدرضاي پهلوي ،اين خائ��ن خبيث ...رفت .فرار

كرد و همه چيز ما را به باد داد .مملكت ما را خراب كرد .قبرستانهاي ما را آباد كرد.
مملكت ما را از ناحية اقتصاد خراب كرد.

 -4من دولت تعيين ميكنم! من تو دهن اين دولت ميزنم! من دولت تعيين ميكنم!

من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين ميكنم! من به واسطة اينكه ملت مرا قبول دارد...
[ -5بختيار] ميگويد :در يك مملكت كه دو تا دولت نميشود! خوب ،واضح است

اي��ن؛ يك مملكت دو تا دول��ت ندارد ،لكن دولت غيرقانوني بايد برود .تو غير قانوني
هستي! دولتي كه ما ميگوييم ،دولتي است كه متكي به آراء ملت است .متكي به حكم
خداست .تو بايد يا خدا را انكار كني يا ملت را! بايد سر جايش بنشيند اين آدم!

 -6ما تا هستيم نميگذاريم اينها سلطه پيدا كنند .ما نميگذاريم دوباره اعاده بشود

آن حيثيت سابق و آن ظلمهاي سابق .ما نخواهيم گذاشت كه محمدرضا برگردد .اينها

ميخواهند او را برگردانند .بيدار باشيد! اي مردم ،بيدار باشيد! نقشه دارند ميكشند.

1

ن اينکه س��خنراني امام در بهشتزهرا مشخص كرد كه شوراي انقالب
کوتاه سخ 

ب��ه زودي دولت موق��ت را تعيين خواهد كرد و اين دولت ،عهدهدار تش��كيل مجلس
موسسان و رياست جمهوري است.

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 10
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اس��ت .اين ملت حرفي را كه داشتند در زمان محمدرضاخان ميگفتند كه اين سلطنت
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ايران پس از انقالب اسالمي

 18تشکيل دولت موقت با فرمان امام /
مهندس بازرگان نخستوزيرايران
روز يکش��نبه  15بهمن سال 1357امام خميني طي حکمي ،مهندس مهدي بازرگان

را بهعنوان نخس��توزير دولت تعيين کرد .ش��امگاه  14بهمن جلس��ة مهمي با حضور
اعضاي ش��وراي انقالب اسالمي در اقامتگاه امام در دبستان علوي شماره  2در خيابان

عينالدوله ايران برگزار ش��د و تا ساعت  11شب ادامه داشت .در اين جلسه ،مهندس
بازرگان بهعنوان نخستوزير تعيين شد و حکم وي که تاريخ  6ربيع االول 15[ 1399

بهمن  ]57را بر پيشاني داشت ،صادر شد .روز 16بهمن مراسمي در آمفي تئاتر مدرسة

علوي برگزار شد و حکم نخستوزيري به او اعطا شد.

1

صبح روز شانزدهم بهمن ،در حاليکه دهها خبرنگار داخلي و خارجي و گروههاي

مختلفي از مردم و نزديکان امام در سالن مدرسة علوي اجتماع کرده بودند ،در حضور
امام خميني حجتالس�لام هاش��مي رفسنجاني حکم نخس��توزيري مهندس مهدي

بازرگان را قرائت کرد.

در بخش��ي از متن حکم نخس��توزيري بازرگان آمده بود« :بنا به پيشنهاد شوراي

ب به
انقالب ،بر َح َس��ب حق ش��رعي و حق قانوني ناش��ي از آراي اكثريت قاطع قري 

اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وس��يع و متعدد در سراسر ايران

نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است ،و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما

به مكتب مقدس اس�لام و اطالعي كه از س��وابقتان در مبارزات اس�لامي و ملي دارم،
جنابعال��ي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بس��تگي ب��ه گروهي خاص ،مأمور

تشكيل دولت موقت مينمايم»

وظايف دولت موقت در ادامة حکم امام ،اينگونه تبيين شده است «[شما را مأمور
تش��کيل دولت موقت مينمايم] تاترتيب ادارة امور مملكت و خصوص ًا انجام رفراندم

و رجوع به آراي عمومي ملت دربارة تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسالمي و
تش��كيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و

 -1انتصاب مهندس بازرگان به نخستوزيري دولت موقت  ،مرکز اسناد انقالب اسالمي

انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد».

1

19

طراحي يک کودتا
ارتش پس از س��اعتها مذاکره در مورد طرح يک کودتا به نام «کورتاژ» متحد شدند.

در پادگان لويزان ،مرک ز اين افسران نيروي ويژه و گارد جاويدان ،ستاد عمليات مخفي

تدارک ديده ش��ده بود .اصول اين طرح ،بمباران مراکز انقالب در تهران ،کنترل شهرها

توس��ط نظاميان ،دس��تگيري و اعدام افراد مشهور به مخالفت با ش��اه ،اشغال راديو و
تلويزيون و ...بود .اين گروه که موفق نشده بودند طرح خود را به طور مستقيم با شاه
مطرح کنند ،از طريق اردشير زاهدي ـ سفير ايران در آمريکا و داماد شاه ـ مطمئن شده
بودند که شاه ،از آنها دفاع خواهد کرد و آمريکا نيز پشتيبان آنها خواهد بود.

آنها موفق ش��ده بودند پنج پست ضد هوايي را که از يک سال پيش براي حفاظت

ازکاخهاي س��لطنتي بر بلنديهاي ش��مال تهران برپا شده بود ،فعال کنند و در هر يک

از آنها توپهاي قوي و حساس��ي مستقر کنند که با دقت بسيار زياد ميتوانست نقاط

حساس را هدفگيري کند .از جمله اهداف مشخص شده در اين طرح ،مدرسة علوي،

اقامتگاه رهبر انقالب بود.

فهرس��تي از اس��امي ،محل اقامت و مش��خصات بيش از دو هزار نفر تهيه شده بود

ک��ه ميبايس��ت با يک اقدام ناگهاني ربوده و به يک��ي از جزاير دورافتادة خليج فارس
فرس��تاده شوند .يک هليکوپتر توپدار نيز پيشبيني شده بود تا در صورت شورش و
مقاومت مردم ،از آن استفاده شود.

يکي از افسران ارشد کودتا نيز مسئوليت يافتن فرماندههايي مطمئن در شهرستانها

و هماهنگيهاي الزم را برعهده گرفته بود .اما اعضاي ش��وراي انقالب ،آيتاهلل شهيد

دکتر بهش��تي ،شهيد استاد مطهري و مهندس بازرگان با تماسهاي مداوم با فرماندهان

ارتش سعي ميکردند به آنها نزديک شده و ارتش را بدون خونريزي متحد ملت کنند.
 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 54
 -2رک طرح عمليات نجات يا کورتاژ در  ۲۱بهمن  ،۱۳۵۷خبرآنالين 25 ،بهمن ،1389

2
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در حالي که مردم هر لحظه به پيروزي اميدوارتر ميش��دند ،هشت تن از تيمساران

 20همافران در مقابل امام رژه رفتند
ايران پس از انقالب اسالمي

از اولين س��اعات روز  19بهمن در تمام ايران ب��ه طور همزمان ،راهپيمايي بزرگي

براي تاييد دولت مهندس مهدي بازرگان برپا شد .مردم يکپارچه در شعارهايي مختلف،

همبس��تگي و اطاعت خود را از دولت موقت ابراز داش��تند .به دستور بختيار ،سربازان
فرمانداري نظامي جلوي مردم را نگرفتند ،اما در بعضي نقاط به سوي مردم تيراندازي شد.

د ر اي��ن روز ،عدة زي��ادي از همافران و افراد نيروي هوايي ،در حالي که لباسهاي
نظامي بر تن داش��تند و بر پالکاردهاي متعددي نوشته بودند« :لطف ًا عکس نگيريد» در
ميان شادي و حيرت مردمي که از اين رژة نظامي غافلگير شده بودند ،به اقامتگاه امام
رفتند .آنان درحالي که شعارهايي دربار ة اتحادشان با مردم و اطاعتشان از رهبر انقالب

بر لب داش��تند ،در حضور امام صف کش��يدند و به سخنان کوتاه ايشان گوش دادند.

ام��ام در اين ديدار فرمودند« :همان طور که گفتي��د تا حاال در اطاعت طاغوت بوديد،
حاال به قرآن پيوس��تيد .قرآن حافظ شماس��ت .اميدوارم با کمک شما بتوانيم در اينجا

حکومت عدل اسالمي را برقرار کنيم».

1

خب ر اين ديدار ،عصر همين روز در روزنامة کيهان همراه با عکس��ي که همافران را

از پش��ت سر و امام را از روبرو نش��ان ميداد ،به چاپ رسيد 2.سپهبد بدرهاي فرمانده

نيروي زميني ،از بختيار خواست تا دستور دهد تمام افسراني که احتمال داشت در رژة
صبح آن روز مدرس��ة علوي حاضر شده باش��ند ،دستگير شوند ،اما مأموران امنيتي که

بالفاصله براي بازداشت آنها اعزام شده بودند ،دست خالي بازگشتند .هيچ يک از آنان
در محل کار و زندگي خود نبودند ،همگي به گونهاي حس��اب ش��ده ،توسط نزديکان

امام درمحلهاي امن پنهان شده بودند .تنها تعداد کمي چهار افسر و دوازده درجهدار-
به چنگ مأموران امنيتي گرفتار شدند.

خبرگزاريه��ا ،عکس و خب��ر مربوط به اين واقعه را به سراس��ر جه��ان مخابره کردند.

بختي��ار که در موضع ضعف ق��رار گرفته بود ،بيعت همافران را با امام تکذيب کرده و عکس

را مونتاژ ش��ده دانس��ت .با اين حال دو روز بعد از انتش��ار تصوير بيعت همافران با امام در
 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 101
 -2کيهان 19 ،بهمن  ،1357صفحة 1

صفحة نخس��ت روزنامة کيها ن اين روزنامه به نقل از رهبر انقالب صحت و اصالت تصوير
.1را تائيد کرد

21

22بهمن 57
حکومت نظامي و هشدار امام

22بهمن ماه در حالي ش��روع شد که فرمانداري نظامي تهران از ساعت 4بعدازظهر

روز 21بهم��ن با اعالم مقررات منع آمد و ش��د ،فضاي رعب و وحش��ت را به وجود

آورده بود .در س��اعت  2بعدازظهر  21بهمن ،از راديو اعالمية فرمانداري نظامي تهران

پخش ش��د .فرمانداري نظامي با رياست س��پهبد رحيمي در اين اعالميه ،ساعات منع

عبور و مرور را از س��اعت  16/30تا  5بامداد اعالم کرد و در اعالميه ،بعداز اين زمان
تا  12ظهر  22بهمن تمديد گرديد.

2

ب��ا اين وجود ،ام��ام خميني در يک اطالعيه ،اعالمية حکوم��ت نظامي را خدعه و

خ�لاف ش��رع خوانده و تأکيد ميکنن��د که مردم به مقررات منع عب��ور و مرور توجه

نکنند .امام د ر اين اطالعيه به مسئوالن کشتارهاي اخير هشدار ميدهند که اگر جلوي
تعديات و وحشيگريها گرفته نشود ،دستور جهاد خواهند داد 3.اين اعالميه سرنوشت
روز 22بهمن را رقم ميزند.

بيطرفي ارتش و بيانية امام

صبح  22بهمن1357فرماندهان ارتش آماده ميشوند تا در جلسةشوراي عالي ارتش در

ستاد کل بزرگ ارتشداران حاضر شوند .در ساعت  1/30تعدادي از فرماندهان ،معاونين،

رؤسا و مسئوالن سازمانهاي ارتش در اين جلسه حضور پيدا کردند .مهمترين اين افراد
عبارت بودند از :عباس قرهباغي ،جعفر شفقت ،حسين فردوست ،هوشنگ حاتم ،ناصر

مقدم ،احمدعلي محققي ،اميرحس��ين ربيعي ،کمال حبيبالله��ي و عبدالعلي بدرهاي.
-1کيهان 21 ،بهمن  ،1357صفحة 1
 -2روزنامة اطالعات 22 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3صحيفة نور  ،جلد  ، 6صفحة 122
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و سرانجام  22بهمن فرا رسيد...

22

جلس��ه با سخنان ارتشبد قرهباغي آغاز شد که طي آن به تشريح وضعيت نيروهاي

ايران پس از انقالب اسالمي

ارتش و مش��کالت آنه��ا پرداخت .عبدالعلي بدرهاي فرماندة ني��روي زميني ،از کمبود

نيروه��اي تحت امرش براي کمک به فرمانداري نظام��ي و جلوگيري از ورود گردان
پياده لشگر قزوين پرده برداشت .آنچه در اين جلسه گفته شد ،همه حکايت از ناتواني
ارتش در برابر انقالب داش��ت .س��پهبد حات��م خطاب به فرمانده��ان ارتش گفت«:به

طوري که تيمس��اران مالحظه ميکنند ،با توجه به آخرين وضعيت خصوصي يگانها

که فرماندهان نيرو تشريح کردند ،به عللي که همه ميدانيم ،ارتش در موقعيت خاصي
قرار گرفته اس��ت که نيروها بنا به اظهار فرماندهانش��ان قادر به انجام عملي نميباشند.

از ط��رف ديگر اعليحضرت رفتهان��د و بنا به اظهار نخس��توزير ،مراجعه نميکنند.
ماهها اس��ت که امور کش��ور تعطيل اس��ت .آيتاهلل خميني خواهان جمهوري اسالمي
اس��ت .تمام ملت ايران هم عم ً
ال در اين مدت نش��ان دادهاند که پش��تيبان و خواستار

جمهوري اس�لامي هس��تند .بختيار هم با توجه به اظهاراتش در مجلس و همچنين در
مصاحبههايش ميخواهد جمهوري اعالن کند ،ولي طرفدار در بين مردم ندارد .پيشنهاد

ن اين است که در اين مناقشة سياسي ،ارتش خود را کنار کشيده و مداخله ننمايد».
م

در س��اعت ي��ک بعدازظهر اعالمية ارت��ش مبني بر بيطرفي از راديو پخش ش��د.

ش��وراي عالي ارتش د ر اين اعالميه از س��ربازان خواس��ت تا به پادگانها باز گردند.

1

ن نتيجه ميرس��ند ک ه اس��تقامت
فرمانده��ان نظامي ني ز بعد از گزارش وضعيت ،به اي 
ي ارتش به اين
ي کند .متن اعالمي��ه ،بيطرف 
ش باي��د اعالم بيطرف 
بيهودهاس��ت و ارت 

ش ايران وظيفة دفاع
ح از اخبار ساعت  13و سپس  14راديو 2منتشر ميشود« :ارت 
ش��ر 
ت کشور عزيز ايران را داشت ه و تاکنون در آشوبهاي داخلي سعي
از استقال ل و تمامي 

ن انجا م دهد.
ن وظيفه را ب ه نحو احس 
نمود ه اس��ت با پشتيباني از دولتهاي قانوني ،اي 

ل و به
با توجه به تحوالت اخير کش��ور ،ش��وراي عالي ارتش در ساعت 10/30تشکي 
ج و خونريزي بيش��تر،
اتفاق آراء تصميم گرفته ش��د که براي جلوگيري از هرج و مر 

ي نظامي دستور داده
ي خود را در مناقش��اتسياس��ي فعلي اعال م و به يگانها 
بيطرف 
 -1غالمرضا نجاتي ،تاريخ سياسي بيست و پنج سالة ايران ،رسا ،تهران  ،1373ج  ،2ص .387-392
 -2آخرين تصميم سران ارتش شاهنشاهي در صبح 22بهمن  ، 57مرکز اسناد انقالب اسالمي 21 ،بهمن 1386

ش��ده که به پادگانهاي خود مراجعه نمايند .ارتش ايرا ن هميش��ه پشتيبان ملت شريف
و نجيب و وطنپرس��ت ايران بود و خواهد بود و از خواستههاي م ّلت شريف با تمام
قدرت پشتيبانيمينمايد».

1

برگردند .د ر اين اعالميه آتشس��وزيها ،تخريبها و نيز تيراندازيهاي صورت گرفته

به س��وي مردم ،به عوامل خارجي آموزش ديده نس��بت داده ش��د 2.امام خميني نيز با

اطالع از عقبنشيني ارتش ،بيانية بسيار مهمي صادر کرده و نکاتي را به ارتش و ملت
تذکر ميدهند:

 -1مل��ت عزيز و ش��جاع با كمال مراقبت از اوض��اع و در عين حفظ آمادگي براي

دفاع احتمالي ،در صورتي كه نيروي ارتش به پادگانهاي خود رفتهاند ،آرامش و نظم
را حفظ نمايند.

 -2اگر اخاللگران بخواهند با آتشس��وزي و خرابكاري فاجعه به بار آورند ،آنان

را به وظيفۀ شرعي و انسانيشان آگاه گردانند و نگذارند اين قبيل كارها موجب هتك

حرمت ملت شود.

 -3به سفارتخانهها حمله نكنند و اگر خداي نخواسته ارتش ،باز به ميدان آمد ،واجب

اس��ت آنان را با ش��ديدترين وجه ،دفع كرده با تمام نيرو و قدرت از خود دفاع نمايند.
 -4ب��ه امراي ارت��ش اعالم ميكنم ك��ه در صورت جلوگيري از تج��اوز ارتش و

پيوستن آنان به ملت و دولت قانوني ملي اسالمي ،ما آنان را از ملت و ملت را از آنان

ميدانيم و مانند برادران با آنان رفتار مينماييم.

3

هش��دار امام به مردم مبني ب ر اينکه به س��فارتخانهها حمله نکنند ،نشان از نگراني

ايش��ان داشت .عصر امروز تعدادي با هجوم به سفارت انگليس و خلع سالح مأموران
محافظ وارد محل س��فارت شدند4.رهبر انقالب تالش دارد با کمک مردم ازايجاد جو

هرج و مرج جلوگيري کند.

 -1روزنامة اطالعات 23 ،بهمن  ، 1357صفحة 2
 -2کيهان 22 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3صحيفة نور  ،جلد  ، 6صفحة 124
 -4کيهان به نقل از راديو لندن 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2
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فرمانداري نظامي تهران نيز طي اعالمية شماره  43از نظاميان ميخواهد به پادگانها

23

24

استفتاء از امام

ايران پس از انقالب اسالمي

امام در اين روز به اس��تفتاء تعدادي از ارتش��يان ،نيروهاي نظامي و انتظامي پاس��خ

ميدهند .آنها از امام پرسيدهاند :همۀ افراد ارتش در موقع اخذ سردوشي يا اخذ درجه،

در مورد حفظ تاج و تخت رژيم س��لطنتي ،به خداوند و قرآن كريم قس��م ياد ميكنند؛

مس��تدعي اس��ت نظر و فتواي خودتان را در مس��ئلۀ عدول از اين قس��م و پيوستن به
نهضت عظيم اسالمي بيان فرماييد.

و اما م اينگونه پاس��خ ميدهند :قس��م براي حفظ قدرت طاغوتي صحيح نيس��ت و

مخالفت با آن واجب اس��ت؛ و كس��اني ك ه اين نحو قسم خوردهاند ،بايد بر خالف آن

عمل كنند .والسالم عليكم و رحمةالل و بركاته.

1

استعفاي فرماندهان نيروهاي سهگانة ارتش

فرماندهان نيروهاي سهگانة ارتش با حضور در خدمت امام خميني ،استعفاي خود

را تقديم کرده و گروههاي مسلح نيز با مراجعه به منزل امام پشتيباني خود را از انقالب

اعالم ميکنند.

2

سقوط پادگانها و آزادي زندانها

در اين روز بهترتيب ،زندانهاي اوين ،ساواک ،سلطنتآباد ،مجلسين سنا و شوراي

ملي ،ش��هرباني ،ژاندارمري و ساختمان زندان کميتة مش��ترک به تصرف مردم درآمد.
در تس��خير شهرباني ،س��پهبد رحيمي فرماندار نظامي تهران ،توسط مردم دستگير شد.

پادگان باغشاه و دانشکدة افسري ،دبيرستان نظام ،زندان جمشيديه ،پادگان عشرتآباد

و پادگان عباسآباد ،يکي پس از ديگري تس��ليم شدند و آخرين مرکزي که به تصرف

درآمد راديو و تلويزيون بود.

از س��اعت 3بعدازظهر ،هجوم مردم براي تصرف پادگان جمشيديه آغاز ميشود و

س��رانجام پس از چندين ساعت نبرد مسلحانة اين پادگان ،به تصرف مردم در ميآيد.

در جريان تصرف پادگان جمش��يديه ،نعمتاهلل نصيري رئيس س��ابق ساواک دستگير
 -1صحيفة نور ،جلد  ،6صفحة 127
 -2روزنامة اطالعات 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2

ميشود .مردم او را به کميتة امام خميني منتقل ميکنند 1.در جريان حمله به اين پادگان،

گروهي از وزرا و مقامات رژيم س��ابق نيز که زنداني بودند ،به مجرد حملة مردم ،در

صدد فرار بودند که توسط مردم دستگير و به کميتة امام خميني تسليم ميشوند.

2

درگيري،آنجا را نيز به تصرف در ميآورند .پس از تصرف باش��گاه افس��ران ،مردم به

س��تاد ارتش در نزديکي اين باش��گاه هجوم برده و آنجا را نيز تصرف ميکنند .مردم،
س��ربازان داخل س��تاد ارتش را به بيمارستان ش��رکت نفت منتقل کرده و پس از دادن
لباس شخصي و مبالغي پول ،آنان را راهي شهرهايشان کردند.

م��ردم همچنين با هجوم ب��ه زندان قصر،آنج��ا را نيز تص��رف و زندانيان را آزاد

کردند 3500.زندان��ي قزلحصار کرج نيز بعدازظهر امروز ،با شکس��تن درهاي زندان،

خود را آزاد کردند .ساختمان کميتة مرکز عملياتي ساواک و مرکز شهرباني نيز بهدنبال

يک نبرد  4س��اعته به تصرف مردم درآمد و گروهي از کارکنان آن دس��تگير ش��دند.

پادگان عباس آباد نيز بعدازظهر امروز بدون مقاومت ،تسليم انقالبيون ميشود و مردم

صدها قبضه اس��لحة موجود در اين پادگان را به غنيمت ميگيرند .مقبرة رضاش��اه ،در

ش��هر ري نيز بهدنبال  6ساعت زد و خورد مس��لحانه و بهاي 26کشته و  50مجروح،

تحويل کميتة انقالب ميشود.

3

استعفاي نمايندگان و تصرف مجلس توسط مردم

اليحة انحالل س��ازمان اطالعات و امنيت کش��ور س��اواک و اليح��ة نحوة تعقيب

نخس��توزيرو وزيران و طرز تشکيل هيئت منصفه از تصويب نهايي مجلسين گذشت
و براي اجرا به دولت ابالغ ش��د .اين دو اليحه از س��وي بختيار تقديم مجلس شوراي

ملي شده بود .بختيار هنگام طرح لوايح مذکور ،در جلسه حضور داشت

4

 -1در روز  22بهمن  1357همزمان با پيروزي انقالب ،در جريان حملة مردم به زندانها و پادگانها ،ارتشبد نصيري كه به
همراه گروه ديگري از رجال و كارگزاران رژيم پهلوي در پادگان جمشيديه زنداني بود ،همراه ديگر زندانيان آزاد و تالش
ميكرد ،خود را در ميان جمعيت انبوهي كه اطراف پادگان درآمد و شد ،و فعاليت بودند ،گم كرده و از دستگيري مجدد
توسط انقالبيون ،جان سالم به در ببرد ،اما به سرعت ،مورد شناسايي قرار گرفته و دستگير و پس از ضرب و شتم و جراحاتي
كه بر او وارد شده بود ،در مدرسة رفاه ،تحويل نيروهاي انقالب شد( .رک کيهان 23 ،بهمن  ،1357صفحة )4
 -2کيهان  23 ،بهمن  ،1357صفحة 8
 -3همان
 -4کيهان 22 ،بهمن  ،1357صفحة 3
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مقارن س��اعت  ،4:30نيز مردم با حمله به باش��گاه افس��ران ،پس از چند س��اعت

25

26

شايد اين آخرين مصوبة مجلس شوراي ملي بود ،چرا که پس از اين مصوبه ،دکتر

ايران پس از انقالب اسالمي

جواد س��عيد ،رئيس مجلس ش��وراي ملي اعالم کرد :اکثريت قاطع نمايندگان مجلس

ش��وراي ملي ،همبس��تگي خود را با انقالب عظيم ايران به رهب��ري امام خميني ابراز
داش��تهاند .از سوي ديگر در اين روز نمايندگان مجلس شوراي ملي ،به سفارش جواد

سعيد رئيس مجلس به طور دستهجمعي استعفا دادند

1

گروهي از رزمندگان که براي در اختيار گرفتن مجلس شوراي ملي به طرف بهارستان

حرکت کرده بودند ،با مقاومت ش��ديد گارد مجلس روبرو ش��دند ،ولي اين مقاومت
نيز پس از يک س��اعت تيراندازي از س��وي طرفين شکسته ش��د ،عدهاي از مهاجمان
که قصد داش��تند کتابخانة مجلس را به آتش بکش��ند ،با هوش��ياري مردم و تعدادي از

خبرنگاران و نويس��ندگان که در محل حضور داشتند ،در اين کار خود ناکام ماندند.

2

بختيار :اوضاع از دست آيتاهلل خميني خارج شده است

در حال��ي که اوضاع براي حکومت ،اص ً
ال مناس��ب نيس��ت و نيروه��اي نظامي از

روزهاي گذش��ته به انقالب پيوستهاند و ارتش نيز روز22بهمن اعالم بيطرفي ميکند،
بختيار ميگويد :اوضاع از دس��ت آيتاهلل خميني خارج ش��ده 3و در صورتي که وي
استعفا دهد ،در کشور کودتا خواهد شد.

4

با اين وجود ،تالش برخي از دوستان بختيار و نيز نزديکان مهندس بازرگان نتيجه

ميدهد و بنا ميشود جلسهاي با حضور بازرگان ،بختيار و قرهباغي تشکيل گردد .عباس
امير انتظام دربارة اين جلس��ه ميگويد :قبل از جلس��ه ،بختيار به من تلفن زد و گفت
اس��تعفاي خود را در جلس��ه تسليم خواهد کرد .ولي وي در اين جلسه حاضر نشده و

تنها استعفانامة خود را ميفرستد .راديو ،عصر امروز اعالم ميکند :بختيار بعد از اعالم
ي اين شايعه توسط مهندس بازرگان تکذيب ميشود.
استعفا ،خود کشي کرده است ول 

 -1روزنامة اطالعات 23 ،بهمن  ،1357شماره  ،15783ص 1
 -2کيهان 23 ،بهمن  ،1357صفحة 5
 -3همان 22 ،بهمن  ، 1357صفحة 2
 -4همان  ،صفحة 8
 -5همان 23 ،بهمن  ، 1357صفحة 2

5

اينجا تهران است ،صداي انقالب

انقالب به لحظات حس��اس خود ميرسد .با تصرف راديو و تلويزيون ديگر اميدي

به بقاي رژيم  2500س��اله نيس��ت .باالخره ساعت موعود فرا ميرسد .راديو تهران که

قرائت ميکند« .توجه بفرمائيد ،توجه بفرماييد .اينجا تهران صداي راستين ملت ايران،
صداي انقالب است»

2

امام :مردم با دولت موقت همکاري کنند  /آرامش خود را حفظ کنيد

با سقوط رژيم شاهنشاهي هر آن احتمال ميرود که عدهاي با سوءاستفاده از اوضاع

به وجود آمده ،به خرابکاري بپردازند ،امام که هنوز پيروزي را کامل نميداند و احتمال
ميده��د عدهاي با نفوذ در صفوف ملت دس��ت به خراب��کاري بزنند ،بيانية ديگري را
صادر ميکنند.

در بخش��ي از اين بيانيه که در س��اعت 5:45از راديو پخش ميش��ود 3،آمده است:

«ش��ما در جريان مبارزات گذشته ،رشد اس�لامي و انقالبي خود را آشكار كردهايد؛ و

اكنون بيش از پيش الزم اس��ت اين رش��د را به جهانيان نش��ان دهيد تا جهانيان بدانند
مردم مس��لمان ايران ميتوانند بدون قيمومت اين و آن ،راه س��عادت خود را انتخاب
نمايند .لهذا از ش��ما ميخواهم كه اوالً مانع آش��وب و هرج و مرج بشويد و نگذاريد

آشوبگران مغرض ،به عملياتي از قبيل غارت ،آتشسوزي ،مجازات متهمان و از بين

ب��ردن آثار علمي و فني و صنعتي و هنري و اتالف اموال عمومي و خصوصي دس��ت
بزنند .دشمن براي خراب كردن چهرۀ نهضت از طريق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض

در ميان تودۀ مسلمان دست به چنين كارها ميزند تا نهضت ما را ارتجاعي و وحشيانه
 -1اطالعات 22 ،بهمن  ، ،1357ص 8
 -2شهيد محالتي که گويندة اين جمالت بود ،ميگويد:
« بعدازظهر 21بهمن ،تقريبًا مرکز نظامي سقوط کرده بود ،ولي در باالي شهر ،هنوز تيراندازي بود .تصميم گرفتيم برويم
راديو را تصرف کنيم .چند نفر مسلح با خود برداشتم و در ميان رگبار گلوله رفتيم و ايستگاه راديو را به تصرف در آورديم.
و من اعالم کردم :اين صداي انقالب اسالمي ايران است ،و ساعتي را با پيام امام و صحبتهاي خود اداره کردم .تا جامجم
به دست نيروهاي انقالبي افتاد .بدينترتيب ،اين انقالب پيروز شد» رک معراج شهادت ،يادنامة شهيد محالتي و همراهان
شهيدش ،در سانحة هوايي ،دفتر نمايندگي حضرت امام ،صفحة 81
 -3روزنامة اطالعات 23 ،بهمن  ،1357صفحة 8
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از س��اعت  11ظهر  22بهمن در محاصرة نيروهاي مردمي قرار داش��ت،در س��اعت 2
بعدازظهر کام ً
ال در اختيار آنان قرار گرفت 1.آيتاهلل محالتي نخس��تين بيانية انقالب را

27

28

قلمداد نمايد .من اكيدا ً اعالم ميكنم كه هركس دست به چنين عملياتي بزند ،از جامعۀ

ايران پس از انقالب اسالمي

انقالبي ملت مطرود و در پيشگاه خداوند متعال مسئول است».

امام در بخش ديگري از بيانية خود اطاعت از دستورات رهبري و دولت موقت را

رمز پيروزي دانس��ته و از مردم ميخواهند« :دش��مناني را که اسير گرفته شدهاند ،مورد

خشونت و آزار قرار ندهند .رهبر انقالب در پايان بيانية خود از مردم ميخواهند كه با
دولت موقت انقالب اسالمي كه وارث يك سلسله خرابيهاي دولتهاي فاسد گذشته
است ،همكاري کنند».

1

مهن��دس بازرگان طي يک نطق تلويزيوني ،ضمن تش��کر از آحاد مختلف مردم و
خصوص ًا از اعالم بيطرفي ارتش در مسائل سياسي گفت :تيمسار قرهباغي 2در مالقات
حضوري ،همکاري خود را با دولت موقت اينجانب ،اظهار نموده است.

3

بازار داغ شايعات

ساعت9:30بعدازظهر شايعهاي منتشر ميش��ود که قسمتي از آب لولهکشي تهران،

بخصوص مناطق تهرانپارس و نارمک آلوده ش��ده اس��ت .تعدادي از مردم نيز با تلقين

اين موضوع به خود که از آب آلوده مصرف کردهاند ،با اورژانس تماس ميگيرند ،ولي
مشخص ميشود که آب آلوده نيست.

4

پيامهاي تبريک از دور و نزديک...

از سوي حضرات آيات مرعشي نجفي و شيرازي ،اعالميههاي جداگانهاي خطاب

ب��ه ملت ايران منتش��ر گردي��د و پيروزي انقالب اس�لامي تبريک گفته ش��د .آيتاهلل

ش��ريعتمداري نيز با انتش��ار بيانيهاي ،پيروزي انقالب را تبريک گفته و از امرأي ارتش
که به خواس��ت مراجع تقليد گوش کرده و به ملت پيوس��تهاند ،تش��کر ميکند 5.ياسر

عرفات نيز به مناس��بت پيروزي انقالب اس�لامي ،طي تماس تلفني با امام خميني اين

 -1صحيفة نور ،جلد  ،6صفحة 125
 -2پس از پيروزي انقالب اسالمي ،قرهباغي در روز  ۲۳بهمن  ۱۳۵۷در منزل يکي از دوستانش مخفي شد و پس از  ۱۴ماه
اختفا و تغيير محل خود ،در نهايت از فرودگاه مهرآباد با گذرنامة جعلي خارج شد .وي در مهر  ۱۳۷۹در پي ابتال به بيماري
سرطان ،در بيمارستاني در پاريس درگذشت .رک ويکي پديا
 -3کيهان 23 ،بهمن  ،1357صفحة 8
 -4همان،صفحة 2
 -5همان ،صفحة 4

پيروزي را به امام و ملت ايران تبريک گفت.

1

طبق آنچه که در روزنامهها اعالم شد :در حوادث روزهاي  21و  22بهمن  654نفر

شهيد و هزاران نفر مجروح شدند.

2

تکليف ملت در بيان امام

با س��قوط نظام  2500ساله شاهنشاهي رهبر انقالب پيامي را خطاب به ملت ايران

صادر و با تأکيد بر اين که پيروزي نهايي ملت ايران نزديک است ،تذکراتي را بهعنوان
تکليف شرعي ،الهي و تعهد ملي به مردم خاطرنشان ميکنند.

ام��ام در ابتداي بيانية بس��يار مهم خود ،تأکيد ميکنند کس��اني که به مفاد آن عمل

نکنند ،مخالفان خداوند تعالي و خائن به کشور و نهضت اسالمي هستند.

در اي��ن بيانيه نکاتي را به مل��ت از جمله :احتراز از هر ن��وع خرابكاري و چپاول

و آتشس��وزي و ظلم؛ نظارت م��ردم در حفظ مراكز عمومي از قبي��ل وزارتخانهها و
بانكه��ا و ديگر مراكز دولتي و ملي؛ همکاري با مأمورين دولت موقت؛ اجتماع مردم

در مساجد و گوش فرادادن به هشدارهاي علما؛ عدم تعرض به قواي انتظامي گوشزد

کردند.

3

هشدار امام :حساسترين روزهاي اسالم و مسلمين

با پيروزي انقالب ،س��ير حوادث به س��رعت پيش ميرود و امام بيانية دوم خود را

صادر کرده و اعالم ميکنند :ملت ايران وارث يک کش��ور زلزلهزده و ويران است .در

بخش��ي از اين بيانيه ،امام با تأکيد بر تذکرات بيانية قبلي خود ميگويند« :ممكن است
خيانتكاره��ا بخواهند بين ش��ما تش��تت بيندازند .بايد جدا ً از خراب��كاري اجتناب و

مراقبت كنيد كه اگر كس��اني خواستند خرابكاري و آدمكشي كنند يا به مراكز دولتي و
ارتشي و كاخها و ديگر جاها حمله نمايند ،بايد مانع بشويد».

 -1همان
 -2همان  ،صفحة 2
 -3صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 128
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23بهمن 1357

29

30

رهب��ر انقالب با بيان اينک ه اينايام حس��استرين روزهايي اس��ت که بر اس�لام و

ايران پس از انقالب اسالمي

مس��لمين ميگذرد ،از مردم ميخواهند اس��لحههايي را که در دست دارند ،به مساجد
تحويل دهند و خريد و فروش اسلحه را حرام اعالم کردند.

رهبر انقالب به يکي از مهمترين مسائل روز نيز اشارهاي ميکنند و آن ،خطرايجاد

تفرقه بين ش��يعه ،س��ني و اقليتهاي مذهبي است .اين قس��مت از بيانية امام از آنجا
اهميت پيدا ميکند که زمزمههايي از شورش در مناطق سنينشين کشور به ويژهترکمن
صحرا بلند ش��ده است 1.عدهاي به اين بهانه که نظام جديد شيعي بوده و اهل سنت را

به رسميت نميشناس��د ،بهايجاد اختالف بين برادران مسلمان پرداختهاند .امام در اين
بيانيه ،همة مسلمانان را برادر خوانده و ميگويند« :ما با مسلمين اهل تسنن يكي هستيم؛
واحد هس��تيم كه مسلمان و برادر هستيم .اگر كسي كالمي بگويد كه باعث تفرقه بين

ما مس��لمانها بش��ود ،بدانيد كه يا جاهل هستند يا از كساني هستند كه ميخواهند بين
مسلمانان اختالف بيندازند .قضيۀ شيعه و سني اص ً
ال در كار نيست ،ما همه با هم برادريم».
ايشان خطاب به اقليتهاي مذهبي نيز ميگويند« :اقليتهاي مذهبي هم خاطرجمع

باش��ند ك��ه ما اطمينان ميدهيم به آنه��ا كه در اين مملكت ،زندگ��ي عادالنه و مرفهي

خواهند داش��ت و مورد پش��تيباني ما هستند .اس�لام از اهل ذمه پشتيباني ميكند .اگر
كساني چيز ديگري ميگويند براي تفرقهانداختن است».

2

قدرتهاي بزرگ ،انقالب ايران را به رسميت ميشناسند

با پيروزي انقالب اس�لامي ،م��ردم ايران قدرتهاي بزرگ ب��ا رصد کردن اوضاع

کش��ور ،پيروزي انقالب را به رهبران و مس��ئوالن جديد تبريک ميگويند .شوروي و

چهار کشور مسلمان پاکستان ،سوريه ،موريتاني و ليبي امروز از اولين کشورهايي بودند
که نظام جديد را به رسميت شناختند.

 -1يک روز پس از پيروزي انقالب اسالمي شايعاتي در مناطق ترکمننشين کشور دهان به دهان منتشر شد مبني بر اين که
نظام جديد به انتقام چماق به دستانترکمني که در نظام سابق به آزار و اذيت انقالبيون پرداخته بودند ،شيعيان را مسلح کرده
است ،اين شايعات و ايجاد کميتة ستاد مرکزي خلق ترکمن صحرا باعث به وجود آمدن فجايع زيادي در اين مناطق شد تا
آنجا که به دستور امام و با همياري سپاه و ارتش غائلةترکمن صحرا فرو نشست  .بيانية امام در اين شرايط که هنوز دو روز
از پيروزي انقالب اسالمي نميگذرد و اشاره به توطئة ايجاد تفرقه بين اقليتهاي ديني و مذهبي ناظر بر اين ماجرا است  .از
ابتداي انقالب تاکنون توطئة ايجاد تفرقه يکي از سياستهاي اصلي دشمنان اسالم در کشورهاي مسلمان بوده است .
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 130

رئيسجمه��وري آمري��کا نيز اعالم کرد که آمريکا با دول��ت جديد ايران در تماس

اس��ت و تالش خواهد کرد با آن همکاري نزديکي داش��ته باش��د .جيمي کارتر گفت:

س��فارت آمريکا در تهران گزارش داده اس��ت :آقاي بازرگان ب��راي تامينايمني افراد
س��رنگون کرد 2.يک سخنگوي وزارت خارجه آمريکا نيز گفت :واشنگتن و تهران در

جه��ت برقراري روابط عادي ديپلماتيک تالش ميکنند ،اما افزود :اين کار تا اس��تقرار

کامل دولت جديد ميس��ر نخواهد ش��د 3.چند س��اعت پس از بيانية مطبوعاتي کارتر،
ش��وروي نيز رس��م ًا اعالم کرد که دولت موقت بازرگان را به رسميت شناخته و آماده

است روابط حسنهاي با اين دولت برقرار کند.

4

فرانس��وا ميتران ،رهبر حزب سوسياليست فرانس��ه نيز ،امروز گفت :انقالب ايران

اثر مس��تقيمي بر کش��ورهاي خاورميانه خواهد داش��ت .وي پيشبيني کرد ،انقالبي از
نوع انقالب ايران در کش��ورهاي اسالمي همسايه نيز روي خواهد داد .وي اضافه کرد:

انقالب ايران رژيمهاي مرتجع منطقه را زير و رو خواهد کرد.

5

خوشحالي مسلمانان از پيروزي انقالب ايران

چنانچه گفته شد ،کشورهاي مسلمان ،جزو اولين دولتهايي بودند که انقالب ايران

را به رس��ميت ش��ناختند .از دولتها که بگذريم به ملل مس��لمان ميرسيم که انقالب
ايران به رهبري امام خميني را اميدي براي مردم ديگر کش��ورهاي اس�لامي ميدانند.

امروز در بيروت مردم با شليک تيرهاي هوايي ،پيروزي انقالب ايران را جشن گرفتند

و روزنامههاي لبنان با تيترهايي نظير« :تهران در دس��ت انقالبيون» و « پيروزي انقالب

ايران » گزارشهاي انقالب ايران را به اطالع مردم رساندند.

در ش��هر صيدا ،هزاران مس��لمان ش��يعه ،به حمايت از امام خميني رژه رفتند .آنها

عکسهاي بزرگي از آيتاهلل خميني و امام موس��ي صدر با خود داش��تند 6.امام موسي
 -1کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 4
 -2اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 4
 -3کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 4
 -4کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 5
 -5اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 4
 -6کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 5

رخدادهای بهمن ماه 1357

آمريکايي تالش فراوان کرده اس��ت 1.کارت��ر همچنين گفت :ارادة ملت ايران ،رژيم را

31

32

صدر رهبر ش��يعيان لبنان ،سوم شهريور ماه امسال بنا به دعوت معمر قذافي وارد ليبي

ايران پس از انقالب اسالمي

پيروزي انقالب ايران را با شليک توپ و گلوله جشن گرفتند .همچنين امروز بسياري

ش��د و نهم شهريور ربوده شد .امش��ب مردم صور نيز همراه و همگام با شيعيان صيدا
از مدارس محلههاي غربي بيروت و صيدا بهعنوان پش��تيباني از انقالب و امام خميني

تعطيل بود .برگزاري تظاهرات گس��ترده در ش��هرها و روستاهاي لبنان و درحمايت از

ي اين کشور بود.
انقالب ايران از ديگر رويدادها 

1

سفارت اسرائيل تحويل فلسطينيها شد

امروز سفارت اسرائيل در خيابان کاخ ،توسط مردم اشغال و به مردم فلسطين هديه

ش��د .بر سر در نماي ساختمان س��فارت بر روي يک تختهچوب نام دفتر آزاديبخش

فلسطين نوشته شده و روي يک پارچة سفيد نيز شعار « مرگ بر بختيار» ديده ميشود.

2

تصرف کاخ نياوران به دست مردم

در پي خروج مأموران گارد س��لطنتي از کاخ نياوران ،اين کاخ به دس��ت س��ربازان
انقالب افتاد و در اختيار مردم قرار گرفت .گفته ميشود محوطة کاخ و احتماالً داخل

آن مينگذاري شده است .به همين جهت به شدت از آن مراقبت ميشود.

3

امروز مقر فرماندهي س��اواک نيز به تصرف مردم درآمد .با آنکه س��اواک در تهران

ساختمانهاي مختلفي در اختيار داشت ،اما مقر اصلي آن در خيابان سلطنتآباد و در3

کيلومتري پادگان س��لطنتآباد قرار دارد .اين مقر ،حدود س��اعت 9پس از ساعتي زد
و خورد ،به دس��ت مردم افتاد .با آن که اعالم ش��ده بود :محوطة وس��يع و چمنکاري

ش��دة سازمان ،مينگذاري شده اس��ت ،پس از آن که مردم بيمحابا از در و ديوار وارد
ساختمان شدند9،نفر در اثر انفجار مين مجروح و يک نفر نيز شهيد شد.

استعفاي وزير دربار و آغاز به کار نخستوزيردر کاخ

4

ام��روز عليقلي اردالن وزي��ر دربار ،از حضور در محل کار خ��ودداري کرد و طي
 -1اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2اطالعات 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -4همان  ،صفحة 2

پيامي خطاب به کارکنان وزارت دربار اعالم کرد :از امروز در آنجا سمتي ندارد .وي

به هوشنگ ديدهبان نمايندة کارمندان دربار ،مأموريت داد تا مراتب همبستگي کارکنان
دربار را به کميتة امام خميني اعالم کند.

1

خيابان کاخ مراجعه کرد و کاخ نخستوزيري را تحويل گرفت .بازرگان از بعدازظهر

ام��روز کار خ��ود را د ر اين مکان ش��روع کرد2.مهندس ب��ازرگان در جمع کوچکي از

کارکنان نخس��توزيري ،مهندسهاشم صباغيان را بهعنوان معاون نخستوزيردر امور

انتقال ق��درت و دکتر ابراهيم يزدي را بهعنوان معاون نخس��توزيردر امور انقالب و

مهندس عباس امير انتظام را بهعنوان سرپرست نخستوزيري به آنان معرفي کرد3.امروز
قرار بود مهندس بازرگان در محل نخستوزيري با خبرنگاران مصاحبه کند که بهعلت

تيراندازي شديد در اطراف کاخ ،از ورود خبرنگاران به محل نخستوزيري جلوگيري
شد و بازرگان فقط در جلسة معارفة کارکنان کاخ شرکت کرد.

4

تحويل ستاد ارتش به نمايندگان بازرگان

فرماندهان نيروهاي س��هگانة زميني ،هوايي و دريايي ارتش ،امروز اس��تعفاي خود
را به امام خميني تس��ليم کردند5.ستاد ارتش نيز يک روز پس از پيروزي انقالب،رسم ًا

تحويل نمايندگان دولت جديد ش��د .يک س��خنگوي دفتر نخس��توزيردر اين مورد

اظه��ار داش��ت :هيئتي ب ه اين منظور به س��تاد ارتش رفت و مراس��م تحويل س��تاد را
انجام داد .وي اضافه کرد :به دس��تور مهندس بازرگان نخس��توزير موقت ،تا انتخاب

فرماندهان نيروها و يگانهاي ارتش��ي ،معاون��ان آنان کارها را برعهده خواهند گرفت.

ام��روز همچنين گفته ش��د تا تعيين وزرأي دولت موقت ،معاون��ان فعلي وزارتخانهها
کارها را انجام خواهند داد.

6

 -1همان 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2کيهان 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -4اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -5همان 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -6کيهان 23 ،بهمن  ، 1357صفحة 2
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س��اعت 10:30امروز ،هيئت��ي از طرف مهندس بازرگان به مقر نخس��توزيري در
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قرني رئيس ستاد ارتش شد

ايران پس از انقالب اسالمي

امروز گفته شد از طرف مهندس بازرگان ،تيمسار سرلشگر ولياهلل قرني ،به سمت

رياست ستاد ارتش منصوب شده است1.سپهبد محمد علي نوروزي از امروز به سمت

کفالت ش��هرباني دولت موقت منصوب ش��د .وي تا قبل از احراز اين سمت ،معاونت

شهرباني را بر عهده داشت2.در ضمن باندهاي فرودگاه مهرآباد از ديشب تا اطالع ثانوي

بس��ته شده اس��ت .افراد نيروي هوايي در حال حاضر عهدهدار نگهباني از قسمتهاي
مربوط به هواپيماهاي شکاري در فرودگاه مهرآباد ميباشند.

3

خلع سالح مردم به نام کميته

امروز در چند مورد افرادي که خود را وابس��ته به کميتة انقالب معرفي ميکردند،

درصدد برآمدند نيروهاي مس��لح مردمي را خلع سالح کنند .بهدنبال تماس گروهها و

نيروهاي مس��لح با کميتة انقالب و نظرخواهي از امام خميني اعالم شد :هيچکس حق
ندارد بهنام کميتة انقالب ،افراد مسلح را خلع سالح کند.

4

جانش��ين فرماندة گارد جاويدانترور شد .صبح امروز محمد امين بيگلري جانشين

فرمانده گارد جاويدان ،به ضرب3گلوله کشته شد .گفته ميشود وي بهدست رانندهاش

کشته شده است .تيمسار بيگلري از کساني بود که شب 22بهمن اعالم کرده بود گارد

به ملت پيوسته است.

5

احزاب از راه ميرسند

حزب توده با انتشار بيانيهاي خواستار لغو محدوديتهايي شد که رژيم سابق براي

حضور آنان وضع کرده بود .د ر اين بيانيه که از پاريس منتش��ر ش��د ،آمده است :حزب
توده ،آمادة همکاري صادقانه با دولت مهندس بازرگان است.

6

س��ازمان مجاهدين خلق ايران نيز با انتشار اولين اطالعية خود رسم ًا با نام «جنبش

 -1همان 23 ،بهمن  ، 1357صفحة 2
 -2همان
 -3اطالعات 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -4همان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -5کيهان  23 ،بهمن  ،1357صفحة  ،2رانندة جانشين فرماندة گارد جاويدان بعد از انتشار اين خبر ،آن را تکذيب کرده و
گفت :وي نقشي در ترور محمد امين بيگلري نداشته است  .کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 6
 -6کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2

ملي مجاهدين» اعالم موجوديت کرد .اطالعية مجاهدين که با آية «فضلاهلل المجاهدين
علي القاعدين اجرا ً عظيم ًا» ش��روع شده است ،از هواداران ميخواهد از دستاوردهاي
انقالب حفاظت کرده و به استمرار اهداف ضد امپرياليستي آن بپردازند.

1

آمار رسيده تا ساعت  10:30صبح روز 23بهمن حاکي ا ز اين بود که بر اثر حوادث

48ساعت اخير ،تنها در 38بيمارستان تهران ،تعداد  654نفر به شهادت رسيده و تعداد

 2703نفر نيز مجروح شدهاند .در شهرستانها نيز تا اين ساعت 310نفر کشته شدهاند.
در تهران و شهرس��تانها جمع ًا 14مأمور س��اواک کشته شدهاند .تا اين ساعت ،انقالب

مردم در دو روز گذشته بيش از 950شهيد داشته است.

2

قطبزاده رئيس راديو و تلويزيون شد

مهن��دس بازرگان در اولين اق��دام بعد از پيروزي انقالب ،ص��ادق قطبزاده را به

سمت سرپرست راديو و تلويزيون ملي ايران منصوب کرد.

3

24بهمن 1357
شايعة دستگيري بختيار

امروز روزنامهها خبر از دس��تگيري بختيار دادن��د 4.اطالعات به نقل از منابع مطلع

مدعي شد ،بختيار و خسروداد به دست چريکهاي مسلح افتادهاند .خبرگزاري پارس
نيز اين خبر را به نقل از مقر ستاد امام تائيد کرد.

5

 -1کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 6
 -2کيهان 23 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3اطالعات 23 ،بهمن  ،1357صفحة3
 -4اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 1و2
 -5بختيار ،خود دربارة روزهاي منتهي به پيروزي انقالب و فرار خود از نخستوزيري مينويسد« :وقتي قرهباغي دربارة
اعالمية بيطرفي ارتش با من صحبت كرد و گوشي را گذاشتم ،دانستم كه همه چيز از دست رفته است .از فرستندة راديو
خواستم تا يك ساعت ديگر هيچ اعالميهاي پخش نكند تا كارهايي را كه روي ميزم بود ،تمام كنم .ناگهان ديدم صداي
اصابت فشنگها بر ديوار اتاقي كه در آن نشسته بودم به گوش ميرسد »...بختيار لحظات اوج قيام و حمله قاطعانة مردم براي

تسخير كاخ نخستوزيري و دربار را اينگونه توصيف ميكند:
« ...در خيابان سروصدا ...بلند بود .صداي محافظيني كه آنها را دور ميكردند تا به نخستوزيري حمله نكنند ،ميشنيدم.
صداي اصابت فشنگ مسلسلها بر ديوار اتاقي [كه] در آن نشسته بودم ،به گوش ميرسيد .كسي در دفتر مرا زد و بيآنكه من
جوابي داده باشم ،دو نفر وارد شدند؛ يك افسر پليس و يك افسر ساواك[ .گفتند] آقاي نخستوزير اوضاع آشفته است[ .در
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آخرين آمار شهدا
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امروز سرلش��کر باقري فرماندة پدافند ،تيمس��ار اردالن از ني��روي هوايي به اتفاق

ايران پس از انقالب اسالمي

س��توان فيادي و س��روان فياض که جلوي پرواز انقالب را گرفتند ،دس��تگير ش��دند.

همچنين از س��تاد کل ارتش اطالع رسيد :خس��روداد فرماندة هوانيروز به ستاد احضار

ش��ده است .وي هماکنون منتظر مالقات با رئيس ستاد است و گفته شده ممکن است

خس��روداد بازداش��ت ش��ود1.همچنين امروز پرويز نيکخواه ،مديرگروه تحقيق و دفتر

مرکزي خبر راديو تلويزيون ملي ايران ،توس��ط کارکنان مسلح تلويزيون دستگير و به

محل کارش منتقل شد.

2

جوابشان گفتم] ميدانم .هر وقت موقع رفتن بود ،ميروم .دستگاه دولت با سرعت متالشي ميشد ...تمام وزراء ،وزارتخانهها
را ترك كرده بودند و تصميمها در خيابان گرفته ميشد ...خواستم كه هليكوپتري براي بردن من به دانشكدة افسري بيايد،
چون راه ديگري براي خروج نداشتم ...هليكوپتر مرا به مقصدي كه معين كرده بودم برد»...
بختيار با درک اوضاع آشفته دستور ميدهد هليكوپتري را كه در محوطة دانشكدة افسري قرار داشت ،آماده كنند .دقايقي
بعد شاپور بختيار به همراهي چند تن از محافظانش دفتر كار نخستوزيري راترك كرد و از طريق راهروي مخفي و
زيرزميني ،خود را به دانشكدة افسري رساند و با هليكوپتري كه در زمين چمن اين دانشكده آماده بود ،از صحنه گريخت.
دريکي دو روز بعد از انقالب ،اخبار متعددي دربارة بختيار و خودکشي و يا قتل وي در رسانهها منتشر شد .وي همة اين
اخبار را رد ميکند ...« :تنها رابطة من با دنياي خارج يك راديويترانزيستوري بود ...گويندة راديو گفت شاپور بختيار به
قتل رسيده است .كمي بعد خبر تكذيب شد كه من به قتل نرسيدم ،بلكه خودكشي كردهام .فرداي آن روز ،مطلع شدم كه
دستگير شدم و با هويدا ...زنداني هستم»...
هر چند بختيار بازداشت خود را تکذيب ميکند ،ولي آيتاهلل خلخالي نظر ديگري دارد  ،وي ميگويد « :بختيار در روزهاي
[اوجگيري] انقالب دستگير شده بود و در طبقة پايين مدرسة رفاه اسير بود » .وي ادامه ميدهد« :اكنون قضاوت با ملت ايران
است كه حدس بزنند بختيار چگونه از طبقة پايين مدرسة رفاه بيرون برده شده است»...
به هر حال بختيار توانست فرار کند  ،چه او را دستگير کرده باشند و چه اين خبر شايعهاي بيش نباشد .آخرين نخستوزير
شاه توانست خود را به سالمت از مهلکة نجات داده و پس از چند ماه در به دري به پاريس برساند  .ر ک فرار مشکوک ،
روزنامة جوان 23 ،بهمن 1390
 -1همان
 -2اطالعات 25 ،بهمن  ،1357صفحة 1و  ، 2نيکخواه زماني از فعاالن دانشجويي با گرأيشات مارکسيسم لنينيسم بود و در
ماجرأيترور شاه در روز  21فروردين سال 44نيز نقش داشت بعد از دستگيري اظهار ندامت کرد و در سال  ۱۳۴۶مراتب
آمادگي و تمايل خود را براي همکاري با ساواک اعالم کرد .وي با نوشتن چند نامه و انجام چند مصاحبة مورد عفو قرار
ي ترتيب
گرفت و سپس در  ۱۹خرداد  ۱۳۴۹در مصاحبة مطبوعاتي و راديو تلويزيوني که با حضور خبرنگاران داخلي و خارج 
يافت ،اسرار فعاليتهاي کمونيستي سازمان دانشجوئي خارج از کشور را فاش کرد .او در  ۲۲مرداد همان سال ،جزئيات
حادثة کاخ مرمر را نيز در مصاحبة مطبوعاتي ديگري تشريح کرد.
نيکخواه مقاالت متعددي عليه گروههاي چپ و در دفاع از انقالب سفيد شاه در مطبوعات نوشت .اين رفتار درترغيب بسياري
از عناصر چپ و سوق دادن آنها به همکاري با ساواک و رژيم پهلوي نقش بسزائي داشت .وي به تدريج به راديو و تلويزيون،
وزارت اطالعات و جهانگردي ،مطبوعات ،مديريت خبرگزاري دولتي و حزب رستاخيز راه يافت .نيکخواه جشنهاي ۲۵۰۰
سالة شاهنشاهي را در مقاالت و اظهارات خود تحسين کرد.
روند حضور وي تا روي کار آمدن دولت شريف امامي بسيار فعال بود .او به ويژه در سانسور مطبوعات دورة پهلوي نقش
عمدهاي داشت .گفته شده که وي در تهية متن مقالة معروف «ايران و استعمار سرخ و سياه» به قلم مستعار احمد رشيدي
مطلق ،همراه با محمود جعفريان و شجاعالدين شفا دست داشت .آنها متنهاي جداگانهاي را تهيه کردند که شاه در نهايت،
متن کامل شدة آن را جهت درج در روزنامه تأييد کرد  .رک حزب رستاخيز اشتباه بزرگ ،مظفر شاهدي ،مؤسسه مطالعات
و پژوهشهاي سياسي و پرويز نيكخواه به روايت اسناد ساواك ،مركز بررسي اسناد تاريخي.

معرفي کابينة بازرگان به امام خميني

کابينة بازرگان امروز س��اعت 50:30بعدازظهر به حضور امام خميني معرفي ش��د.

اس��امي وزيران دولت موقت به شرح زير است :دکتر کريم سنجابي وزير امورخارجه،
و شهرسازي ،مهندس يوسف طاهري قزويني وزير راه وترابري ،علياکبر معينفر وزير
مش��اور و رييس س��ازمان برنامه و بودجه ،دکتر کاظم سامي وزير بهداري و بهزيستي،
داريوش فروهر وزير کار و امور اجتماعي ،دکتر ابراهيم يزدي معاون نخس��توزيردر
ام��ور انقالب ،عباس امي��ر انتظام معاون نخس��توزيردر امور روابط عمومي،هاش��م

صباغيان معاون نخس��توزيردر امور انتقال حکومت1.ترکيب افراد کابينه از نظر حزبي

نشان ميدهد که نهضت آزادي و جبهة ملي بيشترين سهم را در دولت موقت دارند.

2

رئيس نيروي هوايي تعيين شد

امروز گروهي از افس��ران ،همافران و درجهداران نيروي هوايي با انتصاب س��پهبد

مهديون بهعنوان فرماندة نيروي هوايي مخالفت کردند .به اين دليل ،گروهي از افسران،
همافران و درجهداران و ديگر افراد پرسنل نيروي هوايي به محل کميته رفته و خواستار

تجديد نظر در انتخاب فرماندة نيروي هوايي ش��دند .معترضين گفتند :سپهبد مهديون
درجة سپهبدي خود را در دوران رژيم سابق ،اخذ کرده و نميتواند قابل اعتماد باشد.

3

همچنين بيش از  5هزار افسر و درجهدار و همافر پدافند هوايي بابلسر ،در اعتراض به

انتصاب تيمس��ار مهديون به سمت فرماندهي نيروي هوايي اعتصاب و اعالم کردند تا
تعويض فرماندة نيروي هوايي در محل کار خود حاضر نخواهند شد.

4

متعاقب اين اعتراضات ،عصر امروز سرلشکر قرني رئيس ستاد کل ارتش ملي ايران

سپهبد شاهپور آذربرزين جانشين نيروي هوايي را به سمت رئيس ستاد نيروي هوايي
 -1اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2امام خميني  15بهمن  57مهندس بازرگان را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص ،مأمور تشکيل
دولت موقت کرد .ولي با اين وجود ،اکثريت قريب به اتفاق اعضاي کابينة بازرگان را اعضاي جبهة ملي و يا نهضت آزادي
تشکيل ميداد.
 -3کيهان 25 ،بهمن  ،1357صفحة 8
 -4همان
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سيد احمد صدر حاج سيد جوادي وزير کشور ،مهندس مصطفي کتيرأيي وزير مسکن
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ملي ايران منصوب کرد 1.گفتني اس��ت از 22بهمن و در دو روز گذش��ت ه اين س��ومين

ايران پس از انقالب اسالمي

س��رتيپ ثقفي و س��پهبد س��عيد مهديون هر کدام به مدت يک روز مسئوليت نيروي

فرماندة نيروي هوايي است که در اين سمت فعاليت ميکند .پيش از سپهبد آذربرزين،

هوايي ارتش را بر عهده داشتهاند.

2

کاخهاي ستمشاهي را حفظ کنيد

س��اعت11امروز راديو اعالم کرد :ضد اطالعات و س��اواک نيروي هوايي به وسيلة

پرس��نل نيروي هوايي س��قوط کرده و اين دو محل اکنون در اختيار رزمندگان انقالب
اس��ت3.روابط عموم��ي ني��روي هوايي نيز با انتش��ار اطالعيهاي از مردم خواس��ت به

هليکوپترها تيراندازي نکنند.همچنين خانة مجلل مادر ش��اه در زعفرانية شميران ،صبح

ام��روز به تصرف مردم درآمد .جوانان ش��ميران پس از آن که اي��ن خانه را در اختيار

گرفتند ،آن را به کميته تحويل دادند4.همچنين بعدازظهر امروز ،کاخ مهرشهر که متعلق

به ش��مس پهلوي بود ،بدون خونريزي به دس��ت مردم افتاد5.امروز اطالعيهاي از منزل
آيتاهلل طالقاني صادر و از مردم خواسته شد ،کاخهاي ستم شاهنشاهي را حفظ کنند،
تابه معرض نمايش گذاشته شود.

6

حمله به مقر نخستوزيري

س��اعت 10صبح امروز ،گروهي مسلح و ناش��ناس مقر نخستوزيري را به گلوله
بس��تند .بهدنبا ل اين حمله چريکهاي مسلح به مهاجمان با شليک گلوله متقاب ً
ال پاسخ

داده و ب��ه دفاع از مقر بازرگان پرداختند.بهدنبال اين برخ��ورد مهندس بازرگان ،دکتر
سنجابي و امير انتظام مقر نخستوزيري راترک کرده و رهسپار محل کميتة امام شدند.

مرزها بسته شد

7

دولت بازرگان براي جلوگيري از خروج عوامل رژيم س��ابق و دولتهاي پيش��ين

 -1اطالعات 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2ويکي پديا  ،فهرست فرماندهان ارتش ايران  ،تاريخ مراجعه 20بهمن 1390
 -3کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -4همان
 -5اطالعات 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -6کيهان 24 ،بهمن  ،1357صفحة 2
		
 -7همان

تصميم گرفت تا اطالع ثانوي همة مرزهاي هوايي و زميني و دريايي بسته شود.

1

وقايع خونين تبريز

نيروهاي رژيم س��ابق از جمله س��اواک در تبريز به س��وي مردم آتش گشودهاند و

مقررات حکومت نظامي با توجه به پيوس��تن ارتش به مردم ،ملغي شده است ،آيتاهلل
قاضي طباطبايي طي پيامي با توجه به وضعيت فوقالعاده تبريز از مردم عادي خواست

ب��راي برقراري نظ��م و دادن امکان به نيروهاي انقالبي جهت س��رکوب نيروهاي ضد
انقالب همچنان مقررات منع رفت و آمد را از س��اعت 10ش��ب ت��ا 6بامداد روز بعد
مراعات کنند.

2

اعالم وجود احزاب و گروهها

امروز دانش��جويان دمک��رات ايران از برلن بيانيه داده و اع�لام کردن د اين پيروزي

را ک��ه بهبهاي خون عزيزان خلق بهدس��ت آمده اس��ت ،به قيمت ج��ان پاس خواهيم
داش��ت3.حزب جمهوريخواه ايران نيز با انتش��ار بيانيهاي اع�لام موجوديت کرد .اين

حزب ،مرام خود را آزادي و امنيت براي همه اعالم کرد.

4

پيامهاي تبريک همچنان ادامه دارد

حافظ اس��د رئيسجمهور س��وريه ،طي تلگرافي پيروزي انقالب اي��ران را به امام

خميني تبريک گفت .حافظ اسد اولين رهبر يک کشور عربي است که پيروزي انقالب
ايران را تبريک ميگويد5.روزنامة البعث چاپ دمشق نيز نوشت که تمامي جهان تحت
ت .اين روزنامه ادامه داد :در ايران تاريخ با خون
تاثير رويدادهاي ايران قرار گرفته اس�� 

ملت و با خواست ملت نوشته شده است.روزنامههاي الجزايري هم پيروزي ملت ايران
را تبريک گفتند و آنرا پيروزي عظيم نيروهاي آزاديبخش وترقيخواه جهان خواندند.
مطبوعات کش��ورهاي حاش��ية خليج فارس ني��ز ،واکنش مثب��ت در برابر پيروزي

 -1همان
 -2اطالعات 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3کيهان 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -4همان
 -5اطالعات 24 ،بهمن  ،1357صفحة 4
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وضعيت فوقالعادهاي در اين ش��هر حکم فرماس��ت .س��اعت 9:30امشب در حاليکه
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40

انقالب ايران نش��ان دادند .همة روزنامههاي کويتي پيروزي ايران را تبريک گفته ،آنرا

ايران پس از انقالب اسالمي

را که سالها توسط استبدادگران و امپرياليستها زيرپا گذاشته شده بود ،احيا کند .اين

پاياني بر حکومت اختناق ناميدند .الوطن نوش��ت :ملت ايران موفق ش��د شرافت خود
روزنامه نوشت :پيروزي کامل خلق ايران حمايتي واقعي براي آرمان عرب خواهد بود.

برزيل نيز اعالم کرد :دولت جديد ايران را به رسميت ميشناسد.

1

بزرگترين ضربه به غرب پس از جنگ دوم جهاني

در کنار ش��ادي کش��ورهاي عرب منطقه ،اس��تثناءهايي نيز ديده ميش��ود .نگراني

مطبوعات و نيز مقامات کشور عربستان سعودي در اين ميان قابل تامل است .از سوي

ديگر نگراني اس��رائيل که انقالب ايران را يکي از دش��منان خود در جهان ميداند نيز،

طبيعي است.اس��حاق رابين نخستوزيرپيش��ين اس��رائيل ،امروز گفت :از دست دادن

ايرانبراي غرب ،بزرگترين ضربه پس از جنگ جهاني دوم به شمار ميرود .رابين در
يک مصاحبة تلويزيوني پيشبيني کرد :موجي از تندرويهاي مذهبي عربستان سعودي
دومين تامين کنندة عمدة نفت غرب در خاورميانه را تهديد خواهد کرد.

2

مطبوعات س��عودي نيز از رويدادهايي که ممکن اس��ت درأينده در انتظار ايران و

منطقه باش��د ،اظهار نگراني کردند .روزنامۀ ديولت چاپ بن نيز ا ز اين که ديگر ايران

يک قدرت ثبات بخش در منطقه نيست ،اظهار نگراني کرد.

3

25بهمن 1357
حوادث خونين تبريز ادامه دارد

به رغ م اين که تهران ديشب آرام بود ،ولي تبريز شاهد درگيريهاي خونيني است.

تبريز از اوايل شب گذشته صحنۀ خونين زد و خورد ساواکيها و عناصر ضد انقالب

با نيروهاي انقالبي اس��ت .صبح امروز اطالع رسيد که مأموران ساواک ،بيمارستانهاي

خميني ،دانش��گاه تبريز ،شير و خورشيد س��رخ و خانههاي سازماني ماشينسازي در
 -1کيهان 25 ،بهمن  ،1357صفحة 8
 -2همان
-3همان

قراملک را در محاصره گرفتهاند و تيراندازي ش��ديد ادامه دارد .به درخواست آيتاهلل

طباطبايي و موافقت فرمانده پادگان تبريز از ديشب چندين تانک در نقاط مختلف شهر

مس��تقر شده است .س��حرگاه امروز يک هواپيماي جنگندۀ شکاري اف –  5نيز براي
س��اعت  10امروز ،دژ مس��تحکم ضد انقالب در کوچهباغ تبريز که 16س��اعت در

مقابل نيروهاي انقالبي مقاومت ميکرد ،س��قوط کرد .در اين ناحيه گروهي از عناصر
ضد انقالب سنگر گرفته بودند.

2

امروز همچنين خبر رس��يد بهدنبال گفتوگوي تلفني بين آيتاهلل قاضي طباطبايي

نمايندۀ امام خميني در تبريز با مهندس بازرگان نخستوزيرو تيمسار قرني رئيس ستاد
ارتش س��تاد مرکزي ارتش خلق در تبريز تشکيل شد .اين ستاد مقدمات توزيع اسلحه

بين جوانان مبارز را فراهم ميکند.

3

پيام مهم امام به مردم تبريز

امام خميني دربارة وقايع ديش��ب و امروز تبريز پي��ام مهمي خطاب به مردم تبريز

ص��ادر ميکنند .در بخش��ي از بيانيۀ امام ميخوانيم «از قرار مس��موع ،در تبريز بعضي

وابس��تگان به رژيم فاس��د دس��ت به اخالل نظم زدهاند .بر اهالي محترم آذربايجان و
خصوص ًا تبريز اس��ت كه با تمام قوا براي س��ركوبي آنان قيام كنند و همانند تهران به
اين حركات مذبوحانه خاتمه دهند .البته ارتش و ساير نيروهاي انتظامي با ملت است

و بر همه است كه دست به دست داد ه اين زبالهها را كه پسماندۀ رژيم پهلوي است،
دفع نمايند».

4

امام پايان اعتصابها را اعالم کرد

امام خميني امروز با انتش��ار بيانيهاي ،پايان تمامي اعتصابات را اعالم کرد .امام در

اين بيانيه از عموم مردم خواست تا از روز شنبه 28بهمن به اعتصابات خود پايان داده
 -1اطالعات 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2کيهان 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3کيهان 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -4صحيفة امام  ،جلد  ، 6صفحة 139
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کمک به نيروهاي انقالبي در آسمان تبريز به پرواز درآمد.

1

41

42

و فعاليتها و کارهاي خود را آغاز کنند.

ايران پس از انقالب اسالمي

سرس��ختي و محروميتهايي كه به منظور س��رنگوني نظام اس��تبدادي بر خود تحميل

در بخش��ي از بياني��ۀ امام خمين��ي ميخوانيم« :مملكت باي��د از دوران اعتصاب و

ك��رده ب��ود ،بيرون آم��ده ،چرخهاي حياتي و اقتص��ادي و انتظامي خ��ود را با قدرت

و س��رعت و بازده��ي چندين براب��ر در جهت توليد و اصالح ب��ه راهاندازد و بهترميم

خرابيها و احياي بركات و توليدات بپردازد».

1

پسر بختيار :پدرم و بازرگان از دوستان نزديک يکديگرند

پس��ر بختيار بامداد امروز ضمن يک مصاحبه با راديو فرانسوي اروپا اعالم کرد که

پدرش زنده است و در امنيت به سر ميبرد .وي خاطرنشان کرد شب گذشته با پدرش

توگوي تلفني انجام داده اس��ت .پسر بختيار گفت :پدرم و بازرگان از دوستان
يک گف 

نزديک يکديگرند و نزديک 30س��ال است که با هم آشنايي دارند و اميدوارم بازرگان
پدرم را حفظ کند.

2

دستگيري محمود جعفريان

محم��ود جعفريان معاون س��ابق راديو و تلويزيون ايران که ديروز توانس��ته بود از

چنگ مأموران فرار کند 3،امروز دس��تگير شد .ناصر يگانه رئيس سابق ديوانعالي کشور

نيز در ميان بازداشتيهاي امروز است4.سپهبد بيوک اميني افشار رئيس ستاد ژاندارمري

کل کش��ور که ديروز اعالم ش��ده بود به کميتۀ انقالب احضار و بازداشت شده است،
امروز اطالع داد چنين خبري صحت نداش��ته و وي کماکان در دولت اسالمي مهندس

بازرگان به رهبري امام خميني در پس��ت خود مش��غول انجام وظيفه است5.امروزايرج

داورپن��اه فرمان��دۀ گارد محافظ دولت دکت��ر مصدق نيز به س��مت فرماندۀ گارد ملي

نخستوزيري منصوب شد.

6

 -1همان  ،صفحة 141
 -2کيهان25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3اطالعات24 ،بهمن  ،1357صفحة  1و 2
 -4کيهان25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -5کيهان25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -6همان

رامسي کالرک سفيرآمريکا در ايران ميشود

خبرگزاري فرانس��ه به نقل از روزنامۀ کويتي القبس گزارش داد که آمريکا ،رامسي

ايران به رهبري آيتاهلل خميني را به رسميت بشناسد.

1

تصرف اول سفارت امريکا

ساعت 10:30امروز يک گروه به سفارت آمريکا حمله کرده و بعد از مدت کوتاهي

زد و خورد با تفنگداران حاضر در محل ،س��فارت آمريکا در س��اعت 10:45به تسخير

افراد مس��لح درآمد .کليۀ کارکنان و افراد مستقر در سفارت آمريکا در ساعت 12امروز
در س��اختمان مرکزي س��فارت اجتم��اع کرده و اع�لام نمودند با نماين��دگان مذاکره

ي اين تقاضا،نمايندگان کميتۀ انقالب به ساختمان مرکزي سفارت رفتند.
ميکنند .در پ 
ايننمايندگان ،به مردم اطالع دادند که حمله به س��فارت آمريکا ،توطئۀ عمال پسماندۀ
ساواک و دستنشاندگان فاسد رژيم پهلوي است.

2

26بهمن 1357
ژنرالها به زانو درآمدند

نيمه ش��ب امروز به حکم دادگاه انقالب اسالمي4 ،ژنرال رژيم سابق اعدام شدند.

ارتش��بد نعمت اهلل نصيري ،س��پهبد مهدي رحيمي ،سرلش��کر رضا ناجي و منوچهر

خسرو داد ،س��اعت  11:45امشب تيرباران شدند .بعد از اجرأي حکم دادگاه ،انقالب
اس�لامي اطالعيهاي ب ه اين ش��رح صادر کرد« :روز پنجشنبه 26بهمن دادگاه فوقالعادۀ

انقالب ،تش��کيل جلس��ه داده و اولين گروه از جنايتکاران ،مرک��ب از :نصيري رئيس
س��ابق ساواک ،مهدي رحيمي فرماندۀ نظامي تهران ،رضا ناجي فرمانده نظامي اصفهان

و خس��روداد فرماندۀ هوانيروز را که همۀ آنها توس��ط نيروهاي مسلح انقالب اسالمي

دس��تگير ش��ده بودند ،محاکمه نمود و آنان را به جرم ش��کنجه ،کشتار مردم و خيانت
 -1اطالعات 25 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2همان  ،صفحة 2
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کالرک دادس��تان پيشين اين کشور را به س��مت سفير آمريکا در ايران برخواهد گزيد.
کالرک که اخيرا ً از ايران بازديد کرده ،به جيمي کارتر پيش��نهاد کرده اس��ت حکومت

43

44

به کش��ور و همچنين بهعنوان مفسدان فياالرض ،مجرم شناخته و بر اساس موازين و

ايران پس از انقالب اسالمي

توسط نيروهاي مسلح انقالب اسالمي به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.

مقررات اسالمي به مرگ و مصادرۀ اموال محکوم نمود و حکم دادگاه انقالب بالفاصله
1

حکم اعدام اين 4نفر پيش از اجرا ،به تائيد امام خميني رهبر انقالب رس��يد .جلسۀ

دادگاه از صبح امروز در محل دبيرس��تان شمارۀ2علوي تشکيل شد و حدود 10ساعت

ب��ه طول انجاميد .حکم اعدام نيز به اتفاق آراء صادر ش��د و اعضاي دادگاه به حضور
امام خميني رفتند و امام حکم صادره از دادگاه اس�لامي را به حکم آيۀ «مفس��دين في
االرض»تائي��د کرد .هنگام اجراي احکام ،خانوادۀ چند تن از ش��هداي انقالب حضور

داشتند .گفته ميشود 20نفر ديگر نيز به تدريج اعدام خواهند شد.

2

کنترل اوضاع تبريز

اوضاع تبريز امروز نيز به شدت نابسامان بود ولي باالخره نيروهاي انقالب توانستند

بر شهر تسلط پيدا کنند .به علت بينظمي شهر سرلشکر بيدآبادي فرماندۀ لشکر تبريز
از کار برکنار 3و سرتيپ ارزيلي به جاي وي منصوب شد .سرلشکر بيدآبادي و افسران

 -1کيهان27 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2همان
 -3حجت االسالم و المسلمين شيخ عبدالحميد بنابي دربارة برکناري و سپس دستگيري سرلشکر بيدآبادي ميگويد :يکيدو
روز بعد از پيروزي انقالب با دوستان انقالبي صحبت کرديم و قرارگذاشتيم که فرماندار نظامي تبريز ،سرلشکر احمد
بيدآبادي را دستگير کنيم .چون به موافقت رسيديم ،بلند شديم و به محضر آيتاهلل قاضي رفتيم .بنده موضوع را از طرف
جمع ،به ايشان گفتم و پيشنهاد کردم که «سرتيپ ارزيلي» را به جاي بيدآبادي بگذاريم که معاون او و از اهالي سردرود تبريز
بود .شهيد قاضي فرمود« :هر چه صالح است ،انجام بدهيد» .وقتي تأييد ايشان را ديديم ،برخاستيم و يکراست به پادگان
ارتش رفتيم ... .وقتي وارد ستاد ارتش شديم ،ابتدا بنده با سرتيپ ارزيلي صحبت کردم و به او گفتم که بناست بيدآبادي برود
و شما به جاي او منصوب شويد .او هم گرچه تعارف و تواضع به خرج داد ،ولي معلوم شد که بيميل نيست!
بعد من به تنهايي وارد اتاق سرلشکر بيدآبادي شدم ...سرلشکر بيدآبادي از پشت ميزش به طرف من آمد و دست داد .در اين
حال بنده رفتم پشت ميز به جاي او نشستم! او هم روبرويم نشست ،در واقع همه چيز را تا ته قضيه خواند .با کمال آرامش به
او گفتم« :جناب سرلشکر ،وضع شهر را خودتان بهتر ميدانيد و مي بينيد که چقدر درهم و برهم و غيرعادي است .اآلن هم
فريادهاي مردم خشمگين را از پنجره ميشنويد که در بيرون تجمع کردهاند ،همهچيز تمام شده است .به نظر ما ،بهتر است
شما کنار برويد ،تا کسي را به جاي شما بياوريم ،اگر تأخير کنيد ،من احتمال ميدهم مردم و نيروهاي انقالبي تا ساعتي ديگر
به پادگان بريزند و کار به جاهاي باريکي بکشد!».
سرلشکر بيدآبادي که چند ماه با کمال خشونت براي حفظ تاج و تخت محمدرضا پهلوي ،مردم تبريز را در خيابانها
سرکوب ،انقالبيون را دستگير کرده و جوانان را به خاک و خون کشيده بود ،بعد از شنيدن سخنان من ،چنان منفعل و
مستأصل شد که به گريه افتاد!. ...
در اين حال از اتاق او با مرکز راديو تبريز تماس گرفتم و گفتم« :بيدآبادي توسط نيروهاي انقالبي دستگير شد ،اين خبر را اعالم
کنيد مردم مطلع شوند» .گرچه راديو هنوز صددرصد در دست انقالبيون و طرفداران آيتاهلل قاضي نبود ،ولي وضع عمومي
طوري پيش ميرفت که همه چيز در مسير سيل انقالب افتاده بود و ...باالخره راديو خبر دستگيري فرماندار نظامي را اعالم کرد.
از بيرون پادگان هم فريادهاي خشمگين مردم فضا را پرکرده بود .سرلشکر بيدآبادي که از اوج تفرعن و قساوت ،به حضيض

تحت فرماندهي وي نيز بازداش��ت شدند .تيمسار س��رتيپ ارزيلي فرمانده جديد طي

پيامي از مردم ش��هر تبريز خواس��ت که براي نبرد با خائنين به کاخ جوانان و مدرس��ۀ
سنائي تبريز مراجعه کنند و اسلحه بگيرند.

پادگان را بهدس��ت گرفتند .تعداد اس��لحههاي تصاحب شده توسط مردم بين 2هزار تا
2500گزارش شده است1.امروز هليکوپترهاي نيروي هوايي در آسمان تبريز اوضاع را

ذلت و بدبختي افتاده بود ،با گريه گفت« :پس خانوادة من چه ميشود؟!».
گفتم« :تو ناراحت آنها نباش ،آنها را با کمال احترام به هرجا که مايل باشيد ،ميفرستيم ،مطمئن باش که هيچ آسيبي به آنها
نخواهد رسيد».
ما او را در اتاقش دستگير کرديم و بعد با هماهنگي آيتاهلل قاضي ،به تهران فرستاده شد و در دادگاه انقالب اسالمي محاکمه
و اعدام گرديد .مرحوم شيخ صادق خلخالي ميگفت« :بيدآبادي در دادگاه تا حدي رفتار و روحية طبيعي داشت و ميگفت
ما مردم را کشتهايم ،بايد بهسزاي اعمال خود برسيم و اعدام شويم ،راه ديگري نداريم!») .رک نقش دانشگاه تبريز در انقالب
اسالمي  ،مرکز اسناد انقالب اسالمي 18 ،بهمن (1389
 -1عبدالحميد بنابي در خاطرات خود در تشريح اين ماجرا نيز ميگويد :بعد از دستگيري سرلشکر بيدآبادي ،از پادگان بيرون
آمديم .ناگهان چشممان افتاد به انبوه بيشمار مردمي که تمام خيابان ارتش را پرکرده بودند و شعار ميدادند .ساعتي قبل
که ما آمديم ،اين همه جمعيت نبود .در بين مردم دستههاي سياسي و گروههاي مخالف رژيم هم بودند مثل فدائيان خلق،
مجاهدين خلق و ...اين گروهها از بين مردم شعار ميدادند «:ارتش بايد منحل شود!.»...
وقتي وضع را چنين ديدم ،به يقين دانستم که اينها به پادگان تعرض خواهند کرد و نيروهاي نظاميو محافظان پادگان هم در
اين حالت مقاومت نخواهند کرد؛ چرا که هر کس به فکر خود بود که به دست مردم نيفتد .از آنجايي که احتمال تصرف
پادگان را بسيار قوي ديدم ،يکي دو نفر از همراهانم را بهدنبال آيتاهلل قاضي فرستادم تا تشريف بياورند ،شايد به خاطر ايشان
از آشفتگي اوضاع کاسته شود .آن بزرگوار هم بدون معطلي آمد .بنده خطرناکبودن وضع پادگان و شعارهاي گروههاي
کمونيست را به استحضار ايشان رساندم ،فرمود« :چارهاي جز اين نيست که با اين جماعت حاضر صحبت کنيم ،شايد آرام
شوند» .آنگاه به اينجانب گفت« :شما با اين مردم حرف بزنيد ،سعي کنيد آرام شوند و اين فتنه بخوابد!».
من با صدايي بلند شروع به سخنراني کردم و گفتم:
«اي مردم ،اي برادران و خواهران ،ما انقالب کردهايم و بايد از اين پس خود حافظ نظم و انضباط جامعه باشيم .مملکت ما
بايد همه چيز داشته باشد تا آباد گردد .در دنيا کدام کشوري است که ارتش منظم و قانونمند ندارد ،پشتوانة دفاعي ملت،
ارتش مردمي و وفادار و مجهز است .اين شعار خيلي خطرناک و برضد امنيت ملي است که ميگويند« :ارتش بايد منحل
شود!» اگر ارتش منحل شود ،اسلحه و مهمات و تجهيزات نظامي به دست نااهالن و دشمنان ملت ميافتد ،آنوقت نظم و
آرامش شهرها و امنيت کشور در معرض خوف و خطر و تعدي اشخاص فرصتطلب و ناباب قرار ميگيرد و سنگ روي
سنگ بند نميشود ،و اين مسئله عواقب وخيميبراي ملت ما دربرخواهد داشت .بهتر است بههوش باشيم ،فريب دشمنان و
فرصتطلبان را نخوريم .ما امروز به پيروزي رسيدهايم ،به حفظ و آرامش و امنيت و وحدت ملي نياز مبرم داريم ،وگرنه همة
زحمات ،مبارزات و خون شهيدان هدر خواهد رفت.» ...
خالصه ،سخنراني پرشوري با الهام از اوضاع جاري به اين مضمون ايراد کردم و مردم آرام شدند؛ اما گروههاي کمونيستي،
مجاهدين ،فداييها و افراد فرصتطلب ديگري که بعدها سر از حزب خلق مسلمان درآوردند ،شروع به سروصدا کردند و
وضع آرامشده را به هرجومرج کشاندند .آنگاه زني جوان ،جسور و زبانآوري را که ظاهرًا از چريکهاي فدائي خلق بود،
باالي سر خود بلند کردند! آن زن شروع کرد به داد و بيداد و تحريک مردم و گروههاي کمونيستي خودشان؛ با تمام پررويي
و با صداي بلندي گفت:
«اي رفقا ،دوستان و مردم عزيز! حرفهاي اين آقا همه بيجاست! اينها ميخواهند وضع را به نفع رژيم شاه حفظ کنند ،گول
اين حرفها را نخوريد! ما بايد خودمان ارتش را در اختيار بگيريم و آن جنايتکاران آدمکش و ضدخلق را از پادگان بيرون
بيندازيم .اسلحه مال مردم است ،بايد در دست مردم و فرزندان شجاع مردم و دست خودمان باشد تا دشمنان از آن در کشتن
خلق و فرزندان قهرمان خلق سوءاستفاده نکنند!.»...
آن زن سخناني قريب به اين مضمون و با الفاظ بسيار تحريکآميز گفت و وضع به هم خورد ،به طوري که ديگر قابل کنترل
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تحت کنترل قرار دادند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

حمله به منزل آيتاهلل قاضي

نيمه شب 26بهمن همچنين گروهي ناشناس از پشت خانۀ آيتاهلل قاضي طباطبايي

نمايندۀ امام خميني در تبريز به منزلايش��ان حملهور ش��دند ولي با مقاومت نيروهاي

انقالبي عقب نشستند.

2

تأکيد امام بر پايان اعتصابات

ام��ام خميني امروز ب��ار ديگر بر ض��رورت پايان اعتصابها از روز ش��نبه تأکيد

کردند.ايشان کساني را که بر ادامة اعتصابات دامن ميزنند ،خائن دانسته و ادامه دادند:

اگر كس��ي وسوسه كرد و گفت كه اعتصاب فالن بايد باقي باشد خائن است ،تودهني
بايد بخورد .از روز شنبه تمام اعتصابات سرتاسر كشور بايد شكسته بشود.

3

27بهمن 1357
بدون اجازه وارد منازل مردم نشويد

با پيروزي انقالب عدهاي فرصت را غنيمت ديده و با اين اس��تدالل که بايد س��ران

نظام طاغوت را دس��تگير و محاکمه کنيم ،خود ب��ه خانههاي مردم ريخته و عدهاي را
دس��تگير ميکنند .د ر اين ميان افراد بيگناهي نيز دستگير ،کشته و يا مجروح ميشوند

که رهبر انقالب با توجه به اوضاع آشفتهاي کهايجاد شده؛ بيانيۀ مهمي را صادر و مردم
را از انجام کارهاي خودسرانه باز ميدارند.

ايش��ان در بخشي از بيانيه اينگونه تذکر ميدهند :گرچه بسياري از اينگونه افراد به

خاطر سوابق سوء خود ،مستحق تنبيه و مجازاتند ،اما براي اينكه افراد بيگناه خانوادهها

به زحمت نيفتند ،الزم دانس��تم كه از ش��ما فرزندان عزيز بخواهم از اين به بعد بدون
نبود ...گروههاي مزبور از در و ديوار به داخل پادگان ريختند .بسياري از جوانان و مردم عادي و انقالبي و ضدانقالب هم
در بين آنها بودند و من بعضيها را ميشناختم و اآلن هم ميشناسم .بعضيها اآلن هم در برخي از ادارات مشغول به کارند!
بدينگونه اسلحه به دست مردم افتاد! همان سالحها بعدها در اختيار مجاهدين خلق ،فدائيها و حزب خلق مسلمان قرار
گرفت) .رک نقش دانشگاه تبريز در انقالب اسالمي  ،مرکز اسناد انقالب اسالمي 18 ،بهمن (1389
 -1کيهان 27 ،بهمن  ،1357صفحة 3
 -2اطالعات28 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -3صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 144

كس��ب اجازه از دولت قانوني به خانۀ هيچ كس حمله نكنيد و كس��ي را از پيش خود
توقي��ف ننماييد .رهبر انقالب در پايان ،مفا د اين بيانيه را حکم اس�لامي اعالم کرده و
تخلف از آن را جايز ندانستند.

1

در اوضاع آش��فته پ��س از پيروزي انقالب واحدهاي ارت��ش ،پليس ،ژاندارمري و

ادارات ديگر تعطيل ش��دهاند ولي قرار اس��ت از فردا کار خود را ش��روع کنند .رهبر

ي اين نکته که نهادهاي فوق ممكن اس��ت براي تجديد فعاليت خود
انقالب با پيشبين 

با مشکالتي روبرو شوند؛ از روحانيون و علما ميخواهند« :در مراسم افتتاح مجدد اين

مراكز شركت كنند»

2

پايان اعتصاب در صنعت نفت

ام��ام ام��روز کارگ��ران صنعت نفت را خطاب ق��رار داده و از آن��ان ميخواهند به

لل پيروزي حاصل اس��ت ،مقتضي است اعتصاب
اعتصاب پايان دهند :اكنون كه بحمدا 
خود را بش��كنند و به سر كار خود بروند .اكنون اعتصاب برخالف مسير انقالب است

و شكستن آن موافق صالح ملت است.

3

امام خميني :دولت موقت را من به واليت شرعي تعيين کردم

امام خميني امروز با تعدادي از دانش��گاهيان به مناس��بت بازگشايي دانشگاهها بعد

از پيروزي انقالب اس�لامي به گفتوگو نشستند .دانشجويان با اشاره به اين نکته که

دولت جديد بر اساس ائتالف ملي [جبهة ملي] شکل گرفته است نه با رويکرد انقالب
اسالمي؛ از رهبر انقالب پرسيدند آايا اين دولت اسالمي است؟

رهبر انقالب با اش��اره به اين موضوع که دولت بازرگان يک دولت موقت اس��ت،

ي اينكه رفراندم
اظهار داشتند :عرض ميكنم ك ه اين دولت يك دولت موقت است برا 
بكند و مث ً
ال مجلس مؤسس��اني [تشكيل بدهد] مسئلۀ رژيم را تحكيم بكند ،بعد دست

مردم اس��ت همه چيز .اختيار دس��ت خود مردم است؛ وكاليش��ان را خودشان تعيين
 -1صحيفة امام  ،جلد  ، 6صفحة 147
 -2صحيفة امام  ،جلد  ، 6صفحة 148
 -3همان  ،صفحة 149
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ميكنند ،وكال هم خودشان تعيين ميكنند دولت را؛ ...مسئلهاي نيست كه كسي بخواهد
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تحميل بكند ...تحميل در كار نيست.

رهبر انقالب در پاس��خ به س��وال دانشجويان که ازايشان پرس��يدند ،آيا اين دولت

اس�لامي است ،با اشاره به «واليت ش��رعي» تأكيد كردند :نخس��توزير را من تعيين

كردهام؛ من به واليت ش��رعي تعيين كردم .وقتي يك [كس��ي] به واليت شرعي تعيين
ش��د ،يك حكومت ش��رعي اس��ت اين .و اينطور هم نيس��ت كه ما بخواهيم تا آخر
اينطوري رفتار كنيم .اين موقت است كه اصول اوليه درست بشود ،و از ناچاري است.
هر چند امام دولت موقت را حکومتي ش��رعي ميدانند ،ولي باب انتقاد را نيز بسته

ندانس��ته و در پاس��خ به اظهار نگراني دانشجويان که آيا ميشود از دولت جديد انتقاد
نيز کرد ،ميگويند مردم حق انتقاد دارند.

مشکالت ،يک شبه حل نميشود

دانشجويان در ادامه با همان شور انقالبي که شاه را سرنگون کردهاند از امام ميخواهند

ارتش را نيز به دليل فس��ادي که در بدنه و راس آن مش��اهده ميش��ود ،منحل کرده و
ارتش جديدي تأس��يس کنند ،ولي رهبر انقالب با اين نظر به شدت مخالفت ميکنند.

رهب��ر انق�لاب ميگويند :ما بايد اين طبقۀ اول ،ام��را و ـ نميدانم ـ اينهايي كه با
فس��اد آمدهاند روي كار و خودش��ان هم اكثرا ً ـ البته همه نه ،اما اكثرا ً ـ فاسدند ،اينها

را درجاتش��ان را كنار بگذاريم ،بازنشستهش��ان بكنيم .و بعد بياييم سرا غ اين پايينيها؛
پايينيها را يك سر و صورتي بدهيم .تا بعد برويم سراغ افراد ببينيم افراد چطورياند.

دانش��جويان که فساد مقامات نظام سابق را قطعي دانسته و نيازي به برگزاري هيچ

محکمهاي نميبينند به امام ميگويند :مقامات نظام س��ابق فقط در صورت فاس��د بودن

منصوب ميشدند و در نتيجه گناهشان محرز است ولي رهبر انقالب اينگونه به مسائل

نگاه نکرده و ميگويند :مس��ائل قضايي يك مس��ائل شرعي است .مسائل قضايي يك
مس��ائلي اس��ت كه با ـ مث ً
ال ـ عصبانيت ،با دش��مني ،با بدبيني ،با اينها نميشود .يك
مس��ائل قضايي است كه انش��اءالل يك دادگاه قضايي ،همين امشب شايد يا فردا تأييد

بشود براي محاكمۀ اينها .اينها بايد روي موازين درست بشود .من فرض كنيد با يك
كسي بد هستم ،قاضي نميتواند ب ه اينكه شما با او بد هستيد،ترتيب اثر بدهد .آن روي

موازين شرعي است كه هر كس ثابت شد آدم كشته ،ميكشندش؛ هر كه ثابت شد كه
دزدي كرده [مال] دزدي را از او ميگيرند.

امام با اش��اره ب ه اين که "همۀ مس��ائل نميتواند يک شبه حل شود "،ادامه ميدهند:

كه در آنها هست ،از باب آن قدرتي كه در آنها هست ،ميخواهند همۀ مسائل يك شبه

حل بشود .اينطور نيست مسائل.

1

عمال آمريکا در پوشش کمونيستها

رهبر انقالب در مالقات با اس��اتيد دانش��گاه نيز به س��خنان بس��يار مهمي اش��اره

ميکنند.ايش��ان با اش��اره به اوضاع آش��فتهاي که عدهاي با بهانۀ برادري و نيز تودهاي

بودنايج��اد کردهاند ،ميگويند :اينها يك مردمي هس��تند كه اينطور نيس��ت كه منطق

سرشان بشود .شما بگوييد بياييد بنشينيم با هم مباحثه بكنيم؛ منطق ندارند .اينها حمله
ميكنن��د به اين طرف و آن طرف .منزلهاي مردم را دارن��د غارت ميكنند .اين براي

اين اس��ت كه ميخواهند شلوغي بپا كنند .اينها ميخواهند اآلن وضع را شلوغ كنند،
و از اين ش��لوغي اس��تفاده كنند براي اربابها .و من احتمال ميدهم كه امريكا باش��د

نه ش��وروي .چو ن اينها در دربار هم بودند .همين كس��اني كه ـ عرض ميكنم ـ طبل

كمونيست را ميزدند ،سران بزرگشان توي دربار خدمتگزار بود!

2

کسي شاه را راه نميدهد

با گذش��ت نزديک به يک ماه از خروج اجباري ش��اه از کش��ور و س��قوط رژيم

پهلوي ديگر کس��ي تمايلي براي پذيرش يک ش��اه بي تاج و تخت ندارد .خبرگزاري
آسوش��يتدپرس از مغرب گزارش داد :ش��اه مخلوع ايران و همس��رش امروز تبعيدگاه

موق��ت خود را در جنوب مغربترک کردند و راه��ي محل اقامت تازۀ خود در رباط
پايتخت مراکش شدند .کشورهاي انگليس ،اسپانيا ،فرانسه و سوئيس اعالم کردهاند که

 -1همان  ،صفحة 151
 -2همان  ،صفحة  158امام در اين بخش از سخنان خود به سران سابق حزب توده و ديگر ماركسيستها مانند پرويز نيكخواه،
كورش الشايي ،منوچهر آزمون ،نورالدين الموتي و ...اشاره ميکنند كه در كابينه ،دربار و دستگاههاي تبليغي شاه نقش
كليدي داشتند .شاه در خاطرات خود نوشته است ...« :كمونيستهاي سابق كه صميمانه به انقالب شاه و مردم پيوسته بودند و
در تلويزيون كار ميكردند ،تا پايان كار وفادار ماندند» .پاسخ به تاريخ ،ص .407
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من خودم هم جوان بودم! يك توقعاتي جوانها دارند كه اين توقعات از باب آن انرژي
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نميتوانند دربارة اقدامات امنيتي کافي براي حفظ جان شاه مطمئن باشند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

اخباري در حد شايعات

امروز نيز مثل روزهاي گذشته دستگيري سران نظام سابق ادامه داشت .عالقۀ مردم

به دس��تگيري اعضاي خانواده س��لطنتي و سران رژيم س��ابق که هنوز در ايران به سر

ميبرند ،باعث ميش��ود که برخي ش��ايعات بهعنوان خبر در سطح جامعه منتشر شود.

دستگيري شهريار شفيق خواهرزادۀ شاه ،2ارتشبد حسن طوفانيان جانشين وزير جنگ
و رئيس خريدهاي وس��ائل و تجهيزات ارتش توس��ط نيروهاي انقالب در ويالئي در
ش��مال کشور 3و دست آخر ش��عبان جعفري معروف به ش��عبان بيمخ 4از جملۀ اين

شايعات محسوب ميشوند.

آيتاهلل طالقاني :در عزل و نصبها دخالت نميکنم

آي��تاهلل طالقاني امروز با انتش��ار اطالعيهاي اعالم کرد در ع��زل و نصب مقامات

دولتي دخالتي نخواهد داشت .در پي انتصابات چند روز گذشته و نيز مراجعۀ افراد و

گروهها به منزل آيتاهلل طالقاني اطالعيهاي از سويايشان صادرشد .آيتاهلل طالقاني در
اين اطالعيه از مردم خواست از هرگونه مراجعه در اين زمينه بهايشان خودداري شود.

در اين اطالعيه خاطر نش��ان ش��ده است ،بايد دست دولت موقت و شوراي انقالب از

هر جهت باز باشد.

5

 -1کيهان 27 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2کيهان 28 ،بهمن  ،1357صفحة6
 -3همان  ،صفحة  ، 8طوفانيان با پيروزي انقالب به مخفيگاه مطمئني در تهران رفت و بعد از چند روز تصميم گرفت از کشور
خارج شود .او خود را از راه کوهستان به ترکيه رساند و از آنجا با فرزندان خود در آمريکا تماس گرفت .آنها نيز با چند
مقام آمريکايي که با طوفانيان آشنايي نزديک داشتند ـ مذاکره کردند و از طريق سفارت اياالت متحده د ر ترکيه ،کمک
هاي الزم شد تا طوفانيان توانست خود را به آمريکا برساند.
شايعات مربوط به دستگيري طوفانيان در روزهاي اول انقالب از آنجا ناشي ميشد که در آن ايام ،پاسداران انقالب ،منزل
يکي از برادران او به نام هادي را در ولنجک زير نظر داشتند و شبي به تصور آنکه حسن طوفانيان را به دام خواهندانداخت،
خانه را محاصره کردند و به اشتباه ،هادي را به جاي حسن دستگير و روانه زندان کردند .گزارشهاي خيلي محرمانة اول تير
 58از مجموعه اسناد النه جاسوسي نيز مؤيد همين روايت است .در آنها به صراحت تأکيد شده است که نيروهاي انقالبي،
هادي طوفانيان را بازداشت کردهاند (.ر ک اسناد النة جاسوسي جلد  ،49صفحة )6
 -4کيهان 27 ،بهمن  ،1357صفحة 3
 -5اطالعات 28 ،بهمن  ،1357صفحة 2

28بهمن 1357
ديدار عرفات با امام خميني

همچنين اولين مقام سياس��ي جهان به ايران آمد و با امام خميني مالقات کرد.در اين
ديدار که يک ساعت و نيم به طول انجاميد ،عالوه بر عرفات،هانيالحسن يکي ديگر از

مقامات فلسطيني ،سيد احمد خميني و ابراهيم يزدي نيز حضور داشتند .عرفات در اين

ديدار از امام بهعنوان رهبر و معلم اول فلسطين و مسلمانان جهان نام برد و پاکترين
احساسات فلسطينيان را تقديم رهبر انقالب کرد.

1

عرفات :من جز خون براي آزادي قدس چيزي ندارم

د ر اي��ن ديدار عرفات با تبريک پيروزي انق�لاب گفت:من از بدبختي آنجا متولد

ش��دم يا از خوشبختي آنجا متولد شدم ،و آنجا وطن من است .اين حكم تقدير بوده

ش اين نيس��ت كه من مسئول بيتالمقدس هستم؛
كه در آنجا متولد ش��دم .اين معناي 

مسئول آزاد كردنش همۀ شما هستيد .مسئوليت شما بعد از اين پيروزي بزرگ در ايران
بيشتر از مس��ئوليت من است كه در بيتالمقدس متولد شدم .من غير از خونم چيزي

ن��دارم كه در راه آزادي قدس بدهم ولي ش��ما با اين پي��روزي بزرگ ،همچو امكانات
عظيمي را در اختيار داريد .و شما بايد كاري كنيد تا همه در قدس نماز بخوانيد.

انقالب شما انفجار نور بود

عرفات در ادامه سخنان خود گفت :آنها ميگويند زلزلهاي رخ داده؛ ما ميگوييم كه

انفجار نور روي داده2 .ما ميگوييم دوراني كه امت ما و منطقۀ ما آزاد و مس��تقل باشد

فرا رسيده .مشكالت زيادي هست در پيش ولي در عين حال خوشبين هستم ب ه آينده.

امام خطاب به عرفات:
خدا را در نظر داشته باشيد و بر قدرتها تکيه نکنيد

امام خميني نيز در پاسخ اظهارات عرفات گفت :خدا تكيهگاه است .و من بهايشان

 -1کيهان 29 ،بهمن  ،1357صفحة 10
 -2جملة "انقالب شما انفجار نور بود" يکي از سخنان مشهور عرفات در ديدار با امام خميني بود که از ابتداي انقالب تا کنون
به اشتباه به امام خميني منتسب شده است
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[ياسر عرفات] و به ملت خودم و به ملتايشان ،اين توصيه را ميكنم هميشه ،به اينكه

ايران پس از انقالب اسالمي

ماديات نكنند بلكه اعتماد بر معنويات بكنند .قدرت خدا فوق همۀ قدرتهاست..

هميش��ه خدا را در نظر داش��ته باشند و نظر به اين قدرتها نداش��ته باشند؛ اعتماد بر
1

امام حکم اعدام شاه را صادر کرد

داشت.ايش��ان در دي��دار با گروه پژوهشهاي

ام��ام خميني امروز نيز روز پرکاري

ملي و اجتماعي با اش��اره به اين نکته که هيچ کش��وري حاضر به پذيرش ش��اه نيست

فرمودند:ما خودمان راهش ميدهيم! بگذار بيايد و در يك محكمۀ عدلي محاكمه بشود

و اموال مردم را بدهد .اول هم كه آمد نبايد بكش��ند او را ،بايد اموال را از او بگيرند؛
ً2
اموال مردم را بدهد .بعد هم اگر مجازات قتل است ،مجازاتش كنيد .و هست حتما!

تشکر پاپ از امام خميني

پ��اپ ژان پل دوم از امام خميني به مناس��بت حمايتايش��ان از اقليتهاي مذهبي

تشکر کرد .اين پيام به وسيلۀ سفير واتيکان به رهبر انقالب ابالغ شد .سفير واتيکان در
اين ديدار گفت :پاپ از ما خواسته است که آرزوهاي قلبي خود را براي سالمت شما
و موفقيت ملت ايران خدمتتان تقديم کنيم .امام نيز در پاسخ گفت :اقليتهاي مذهبي

هميشه در اسالم محترم بودهاند.

3

انحالل گارد جاويدان

گارد شاهنشاهي و گارد جاويدان 4به دستور رئيس ستاد کل ارتش ملي ايران امروز

منحل و عدهاي از امرأي ارتش نيز بازنشس��ته و از کار برکنار شدند .به گفتۀ سرلشگر

قرهني« :لش��گر گارد س��ابق به صورت يک لش��گر پياده تجديد سازمان خواهد شد و

افس��ران و درجهداران و س��ربازان لش��کر يک پياده بايد به يگانهاي مربوطه مراجعه
کنن��د ».ارتش براي کاه��ش دورههاي نظام وظيفۀ عمومي و دورههاي آموزش��ي نظام

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 178
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 172
 -3کيهان 29 ،بهمن  ،1357صفحة 10
 -4گارد جاويدان نام گارد مخصوص شاهنشاهي در دوران سلطنت پهلوي بود که مسئوليت نگهباني از دربار و خاندان
پادشاهي ايران را بر عهده داشت.سپهبد عبدالعلي بدره اي آخرين فرماندة گارد جاويدان بود

وظيفه ،مطالعات وسيعي را آغاز کرده است.

1

امروز از س��وي رئيس س��تاد کل ارت��ش ملي ايران دريادار احمد مدني به س��مت

فرماندهي نيروي دريايي ملي ايران منصوب ش��د .س��تاد کل ارت��ش ملي ايران امروز
جهانباني ،برنجيان ،محقيي و شعاعي در ليست بازنشستهها هستند.

امروز همچنين گروهي از خانوادههاي چريکهاي فدائي خلق بههمراه س��ه تن از

وکال و با حضور در روزنامۀ کيهان نسبت به اقدامات دولت موقت بازرگان و انتصابات
ارت��ش اعتراض کردند .مادر يک��ي ا ز اين چريکها با اعتراض به انتصاب سرلش��کر

ق رهني وي را يکي از کودتاگران و همکاران سابق رژيم و ساواک دانست.

2

اعدام قريب الوقوع 21سرکرده رژيم شاه

روزنامۀ کيهان امروز گزارش��ي از اعدام چهار ژنرال ارتش منتش��ر کرده و از اعدام

قريبالوقوع 21نفر ديگر از سران رژيم سابق خبر ميدهد .در اين گزارش آمده است
دادگاه حکم اعدام 25تن از دس��تاندرکاران رژيم پهل��وي را صادر کرده بود که امام

خميني در مرحلۀ اول ،حکم اعدام 4تن از ژنرالها را تائيد کرده است .خبرهاي تائيد

نشدهاي حاکي است ساالرجاف و عبدالعظيم وليان نيز اعدام شدهاند.

3

آخرين رئيس ساواک دستگير شد

کميتۀ تبليغات امام در تماس��ي با خبرگزاري پارس از دستگيري سپهبد ناصر مقدم

آخرين رئيس س��اواک خبر داد4.امروز همچنين سپهبدايرج مقدم رئيس مهمات سازي

صنايع نظامي و وزير نيرو در کابينۀ ازهاري در اتاق آجوادان ارتشبد طوفانيان با شليک

يک گلوله به ش��قيقه خودکشي کرد .وي علت خودکشياش را در يادداشتي که به جا
گذاشته غيرقابل تحمل بودن زندگي براي خود د ر اين زمان ذکر کرده است.
 -1کيهان 28 ،بهمن  ،1357صفحة 2
 -2کيهان29 ،بهمن ،1357صفحة 2
 -3همان28 ،بهمن ،1357صفحة 2
 -4کيهان29 ،بهمن ،1357صفحة 2
 -5همان،صفحة 9
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گروهي از امرا و افس��ران ارش��د نيروي هوايي را بازنشسته کرد :يزدانبخش ،مهديون،
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تکذيب همکاري با ارتش براي سرکوب ضد انقالب

ايران پس از انقالب اسالمي

مجاهدين خلق ،امروز با انتش��ار اطالعيهاي عجيب اظه��ارات راديو تبريز مبني بر

همکاري اين س��ازمان با ارتش براي مبارزه ب��ا ضد انقالب را تکذيب کرد .مجاهدين
خلق اعالم کرده است کليۀ اقدامات اين سازمان مستقل بوده است.

1

نظارت  20نفر بر سازمان صدا و سيما

ش��وراي موس��س اتحاديۀ کارکنان رادي��و و تلويزيون ملي ايران ام��روز با صادق

قطبزاده سرپرست اين سازمان توافق کردند که يک شوراي20نفرۀ طرح ،برنامهريزي

و اجرأي برنامههاي سازمان راديو و تلويزيون را برعهدهگيرد.

2

اعتراض آمريکا به شوروي

امروز دولت آمريکا رسم ًا به شوروي دربارة تحليل برخي ار روزنامههاي اين کشور

از ماجرأي حمله به سفارت آمريکا اعتراضميکند .روزنامههاي شوروي حملۀ عدهاي

به س��فارت آمريکا را برنامهريزي شده از سوي ساواک اعالم کرده بودند تا بهانۀ الزم

براي مداخلۀ نظامي آمريکا در ايران بهدست آيد.

3

حساب دربار ،ساواک و ارتش مسدود شد

امروز معاون نخس��توزيردر امور انتقال قدرت با انتش��ار اطالعي��هاي از بانکها

خواست کليۀ دارأييهاي دربار ،ساواک و ارتش شاهنشاهي دربانکها را مسدود کرده

و از پرداخت هرگونه وجه و يا نقل و انتقال از اين حسابها خودداري کند.

4

حاج سيد جوادي با حفظ سمت سرپرست دادگستري شد

احمد صدر حاج س��يد جوادي وزير کش��ور از طرف مهن��دس بازرگان و با حفظ

س��مت بهعنوان سرپرس��ت دادگستري انتخاب ش��د .وي که از سال  38تا 40دادستان
تهران نيز بوده است ،اظهار داشت که وظيفۀ سرپرستي دادگستري به صورت موقت به

وي محول شده و تا انتخاب وزيردادگستري د ر اين سمتايفاي وظيفه خواهد کرد.
 -1کيهان28 ،بهمن ،1357صفحة 6
 -2همان،صفحة 8
 -3اطالعات28 ،بهمن ،1357صفحة 2
 -4کيهان29 ،بهمن ،1357صفحة 4
 -5همان،صفحة 9

5

موج حمايتهاي جهاني از انقالب ادامه دارد

دول��ت عراق طي نامهاي ب��ه مهندس بازرگان نخس��توزيرموضع خود را دربرابر

حوادث جاري ايران روش��ن ساخت .د ر اين اطالعيه اعالم شده است :دولت عراق از
در پيامي به مهندس بازرگان پيروزي انقالب ايران را تبريک گفته است.

1

س��خنگوي وزارت خارجه فرانسه نيز اعالم کرد ،دولت اين کشور حکومت مهدي

بازرگان در ايران را به رسميت ميشناسد و آمادۀ همکاري با نظام جديد است .همچنين

مقام��ات هندي با ارس��ال پيامي به مهندس بازرگان انتخاب وي را به نخس��توزيري

تبري��ک گفته و آرزو کردند روابط دوس��تانۀ هند و ايران در جهت همکاري ثمربخش
هر چه بيشتر ادامه يابد.

آلم��ان غربي هم اعالم کرد :رويدادهاي ايران امر داخلي اين کش��ور اس��ت .يمن

جنوبي نيز با ارس��ال پيامي براي امام خميني حکومت ايران را به رس��ميت ش��ناخت.

ژاپ��ن ،جمهوري خلق کره ،لهس��تان وترکيه از ديگر کش��ورهايي بودند که با ارس��ال

پيامهايي نظام جديد را به رس��ميت ش��ناختند .در اين ميان نخستوزيرمصر شناسايي

دولت موقت ايران را به بعد از همهپرس��ي که بازرگان وعدهاش را داده است ،موکول
کرد.

2

29بهمن 1357
پاسخ امام به سياست قدم به قدم

امروز تعدادي از نويسندگان و روشنفکران 3به حضور امام رسيدند و رهبر انقالب

د ر اين ديدار با اش��اره به پيش��نهاد بعضيها بهايش��ان در پاريس که ميخواستند شاه

س��لطنت کند نه حکومت ،گفتند :پيشتر كه به من پيشنهاد ميكردند ،در پاريس بودم

 -1اطالعات28 ،بهمن ،1357صفحة 2
 -2همان،صفحة 3
 -3حضار عبارت بودند از آقايان :اسفنديار فرد ،باقر پرهام ،بزرگ پورجعفر ،فريدون تنكابني ،اسماعيل خويي ،مصطفي
رهنما ،غالمحسين ساعدي ،محمدعلي سپانلو ،جالل سرفراز ،فريدون فرياد ،محمد قاضي ،سياوش كسرأيي ،جواد مجابي،
محمد مختاري ،نعمت ميرزا زاده آزرم ،جمال مير صادقي ،منوچهر هزارخاني ،محسن يلفاني و خانم سيمين دانشور .در آغاز
باقر پرهام از سوي حضار متني را خطاب به امام قرائت كرد.
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پيروزي انقالب ايران خرس��ند است .رئيس شوراي انقالب و صدراعظم افغانستان نيز

55

56

بعضي آمدند و پيشنهاد ميكردند به اينكه خوب است قدم قدم جلو برويم؛ حاال شاه را

ايران پس از انقالب اسالمي

ش اينها را از بين ببريم.
چه كنيم و بعد 

نگهش داريم و سلطنت بكند و حكومت نكند ،بعدش ما مجلس درست كنيم ،بعدش
امام خميني افزودند :من به آن آقا كه آدم صحيحي بود ،وليكن فكرش اش��تباه بود

ـ به آن آقا گفتم ش��ما تضمين ميكنيد اين معنا را كه اين نهضتي كه اآلن حاصل ش��ده

بعد از خوابيدن دوباره روش��نش كنيد؟ گفت نه .گفتم ش��ما تضمين ميكنيد كه اگر ما

مهلت به ش��اه داديم يك قدم به جلو برود ،فردا همۀ ما را از بين نبرد؟ گفت نه .گفتم
اآل ن اين آتش��ي كه روش��ن شده اس��ت ،از اين آتش ما بايد اس��تفاده كنيم .اگر اآلن ما

تمام مقاصدمان را حاصل نكنيم ،در شكست خواهيم بود بالاشكال .اآلن ما بايد همان

مطلب نهاييمان را عرضه بكنيم.

1

امام خواستار تخفيف مجازات بوتو شد

روزنامۀ اردو زبان آفتاب به نقل از روزنامۀ مساوات گزارش داد که آيتاهلل خميني

از ضياءالحق رئيسجمهور پاکس��تان خواسته است که محکوميت اعدام ذوالفقار علي

بوتو نخستوزيرپيشين پاکستان را تخفيف دهد .اين روزنامه مدعي شد امام در تماس

ق اين خواس��ته را مطرح کرده اس��ت 2اين خبر از س��وي منابع مطلع
تلفني با ضياءالح 

داخلي هنوز تائيد نشده است.

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة  ، 187بازرگان در مصاحبه با اوريانا فاالچي ميگويد :اولين مشکل وقتي بروز کرد که براي
مالقات ايشان [امام خميني] به پاريس رفتم  ،و ميخواستم استراتژي صحيحي جهت مبارزه با رژيم را مطالعه کنم  .همه
ميدانند که من معتقد به سياست قدم به قدم بودم  ،معتقد بودم که براي رهايي از دست شاه فقط يک راه بود و آن اين که
آمريکا را مجبورکنيم که کم کم شاه را ول کند و کاري کنيم که او هر چه بيشتر ضعيف شود و ملت روز به روز قويتر
شود و معتقد بودم که چون ايشان [مردم] هميشه تحت سلطه يک مستبد بودهاند ،بنابر اين عادت به اطاعت کردهاند و هر دفعه
هم که ناگهاني و بيمقدمه قيام کردهاند ،عاقبت بدي داشتهاند .و ميگفتم :ملت آمادگي مواجه شدن با آزادي را ندارند و
ميبايست عادت شان داد ،تعليمشان داد تا اين که سياسي شوند ،با قدمهاي کوتاه و آهسته بايد قدرت را به دست بگيريم
...امام خميني بر عکس اين را ميگفتند  .همه چيز را سريعًا ميخواستند « :که قدم به قدم يعني چه؟ انتظار يعني چه؟ حتي
نبايد يک روز هم فرصت را از دست داد .نه حتي يک دقيقه .ملت انقالب را ميخواهد ،بالفاصله حاال يا هرگز» تقريبًا يک
بحث و جدلي شد .ولي ايشان چنان مطمئن بودند که پيروزي با ملت است و چنان ايمانشان قوي و چنان محکم که مجبور به
قبول شدم و گفتم « :بسيار خوب بفرمائيد .انقالب را انجام دهيم »
بازرگان در پاسخ به سوال فاالچي که از وي عکسالعمل امام را ميپرسد ميگويد :مژه هم نزدند ،به من فرمان دادند که
نخستوزير باشم ...با وجود اين که مسائل و وقايع همان طور پيش ميرفتند که ايشان ميگفتند درست نقطه به نقطه ،با دقتي
توگوها اوريانا فاالچي  ،انتخاب وترجمه
عجيب ،ولي هنوز هم معتقدم که شايد استراتژي من صحيحتر بود  ( .رک گف 
غالمرضا امامي  ،نشر افق  ،چاپ پنجم  ،1387 :صفحة )33
 -2کيهان 30 ،بهمن  ،1357صفحة 2

ي؛آري يا نه؟
سوال رفراندوم :جمهوري دموکراتيک اسالم 

بازرگان امروز در مصاحبهاي که نيويورک تايمز آن را منتش��ر کرد ،س��وال اساسي

رفراندوم براي تعيين رژيمآينده را اعالم کرد .وي گفت :در رفراندومآينده يک س��وال

ميخواهند يا نه؟نيويورک تايمز به نقل از بازرگان نوشت :با اينکه در رفراندوم انتخاب

مردم به گزينش جمهوري اسالمي و سلطنت مشروطه محفوظ خواهد بود ،ولي د ر اين
رفراندوم راجع به دولتآينده نيز نظرخواهي خواهد شد.

کيهان در تيتر يک صفحۀ اول خود از کلمۀ «جمهوري دموکراتيک اسالمي» استفاده

کرده ولي در متن خبر تنها جمهوري اسالمي موضوع رفراندومآيندهاعالم شده است.

1

کمونيستها ميتوانند حزب تشکيل دهند

بازرگان در مورد فعاليتهاي گروههاي چپگرا نيز گفت :آنها اجازه دارند نقش��ي

را در سياس��تهاي ايرانايفا کنند و حتي ميتوانند حزب کمونيس��ت تشکيل دهند اما
اگر به جنگ وايجاد ناآرامي ادامه دهند ،ما آنها را سرکوب ميکنيم.

وي ادامه داد :کميتهاي که متش��کل از ياران آيتاهلل خميني اس��ت و نقش عمدهاي

را در تصميم��ات تازهايفا کرده اس��ت ،طي يک��ي دو هفتۀآينده منحل خواهد ش��د.
بازرگان در ادامه از حمله به س��فارت آمريکا عميق ًا اظهار تاسف کرده و گفت :طي دو

بار تماس با س��فير آمريکا در تهران تاس��ف خود را در مورد اين حمله به آگاهي وي

رس��انده است2.وي همچنين امروز با انتشار بيانيهاي از همه کساني که انتخاب او را به

نخستوزيري تبريک گفته و مورد لطفش قرار داده بودند ،تشکر کرد.

3

مذاکره عرفات با بازرگان

ياسر عرفات رهبر جبهۀآزاديبخش فلسطين ساعت3:30بعدازظهر امروز با مهندس

بازرگان نخس��توزيردولت موقت انقالب اس�لامي ايران ،در دفت��ر کار وي ديدار و

گفتوگ��و ک��رد .عرفات را د ر اين دي��دار دکتر ابراهيم يزدي معاون نخس��توزيردر
 -1کيهان 30 ،بهمن  ،1357صفحة  1و 2
 -2همان ،صفحة 2
 -3همان
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فقط از مردم پرسيده خواهد شد و آن اينکه به جاي رژيم سلطنتي ،جمهوري اسالمي

57

58

امور انقالب و7نفر از چريکهاي فلس��طيني و گروهي از چريکهاي ايراني همراهي

ايران پس از انقالب اسالمي

به سخنراني پرداخت .سيد احمد خميني فرزند امام نيز وي را د ر اين مراسم همراهي

ميکردند .عرفات پيش از ظهر امروز همچنين با حضور در بهشتزهرا در جمع مردم
ميکرد.

1

آيتاهلل طالقاني :اسالم با سلطه فردي و گروهي مخالف است

آي��تاهلل طالقاني عص��ر امروز در ي��ک مصاحبۀ مطبوعاتي با ش��رکت خبرنگاران

مطبوعات داخلي و تعدادي از رس��انههاي خارجي از جمله روزنامه پراودا و هفتهنامۀ

الوطن العربي به س��واالت خبرنگاران دربارة خطوط کلي جمهوري اس�لامي و مسائل

اخير پاسخ داد .وي تفاوت اساسي جمهوري اسالمي با ساير نظامها را اينگونه توضيح
داد :در نظام اس�لامي يک حزب خاص الزم نيس��ت که همه يا اکثريت ،اصول مدون

آن را بپذيرند ،هر کس چه بهعنوان رس��مي و چه به صورت آزاد عضو اجتماع بوده و

حقوقش هم محرز است.

يک پاسبان بايد در راس شهرباني باشد

آيتاهلل طالقاني در اين مصاحبه در پاس��خ به س��والي در رابطۀ باايجاد ارتش ملي

گفت :اگر کس��ي در ارتش نصب ميش��ود ،براي آن است که بتوانند سالحهايي را که

سرمايهاش با گرفتن لقمه از گلوي ملت تامين شده است ،حفظ کند .وي ادامه داد :حاال

بايد دو کار کرد ،همه آنهايي را که خيانت کردهاند ،بايد محاکمه و مجازات کرد و آنها

را هم که در حواش��ي هستند ،بايد بروند توي خانههايشان .آيتاهلل طالقاني گفت :اگر
ميل من باشد يک پاسبان را در راس شهرباني ميگذارم و ستوان يک را در راس ستاد.

به همۀ مظلومان جداي از دين و مذهبشان کمک ميکنيم

آي��تاهلل طالقاني در پاس��خ به نح��وۀ روابطآيندۀ ايران با فلس��طين نيز گفت :طبق

حديثي که شيعه و سني هر دو آن را نقل کردهاند ،هر کسي وراي آن که چه ديني دارد،
در ه��ر کجاي دنيا مورد ظلم قرارگيرد و از مس��لمانها کمک بخواهد ،اگر مس��لماني

بشنود و امکاناتش را در اختيار آن مظلوم قرار ندهد ،در واقع مسلمان نيست .وي ادامه
 -1همان 30 ،بهمن  ،1357صفحة 9

داد :ما در برابر همۀ مظلومان مس��ئوليم چه برس��د به فلسطينيها که از نظر فرهنگي و
ديني با آنها مشترکيم.

59

آيتاهلل طالقاني در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد روابط ايران با شوروي چگونه

خواهد بود ،ضمن گاليه از ش��وروي که از ملت ما در مقابل شاه حمايت نکرد ،گفت:
ما ميدانيم که شوروي يک کشور استعمارطلب نيست و با استعمار نيز مخالف است.

1

بازنشستگي  65فرمانده ارتش

سرلش��کر قرني رئيس س��تاد ارتش ملي ايران امروز  61تن از امراي ارتش اعم از

نيروي دريايي ،هوايي و زميني را به اس��تناد مادۀ واحده قانون بازنشس��تگي افسران و
همرديف افس��ران مصوب شانزدهم مهرماه 1343بازنشسته اعالم کرد .براين اساس 5
ارتشبد44 ،سپهبد3 ،سرلشکر و 13سرتيپ امروز بازنشسته شدند.

2

قطبزاده :تلويزيون ايران در خدمت پابرهنهها خواهد بود

صادق قطبزاده سرپرست راديو و تلويزيون ملي ايران در مصاحبه با کيهان اعالم

ک��رد :از اين پس اين س��ازمان اخبار مربوط به گروههاي مختلف سياس��ي را نخواهد
خواند و به جاي آن پيامهاي امام خميني ،مش��کالت دولت و اخبار س��تاد فرماندهي

را پخش خواهد کرد .وي در مورد س��روداي اي��ران و اين که چرا از تلويزيون پخش

ن اين سرود يک س��رود فاشيستي است که زمان رضا خان
نميش��ود ،گفت :به نظر م 
تهيه شده و رضا خاني است.

قط��بزاده در مورد مطبوعات نيز گفت :روزنامهه��ا تحريک اعصاب ميکنند ،اگر

چه دروغ گفتن حرام است ولي در شرايط اضطراري راست گفتن هم واجب نيست.

تشکيل حزب جمهوري اسالمي

3

امروز و با گذش��ت يک هفته از پيروزي انقالب حزب جمهوري اسالمي با انتشار
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شوروي با استعمار مخالف است
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ب آمده است:
بيانيهاي رس��م ًا اعالم موجوديت کرد .در مرامنامه و اس��اسنامه اين حز 

ايران پس از انقالب اسالمي

بزرگ را از سوي فقدان يك تشكيالت نيرومند و همهگير خوردهايم .ايجاد تشكيالتي

تجربه جنبشهاي صد سال اخير ايران بايد همه را قانع كرده باشد كه ما همواره ضربۀ
نيرومند و س��امان دادن به نيروهاي فعال و ايجاد انس��جام و انضباطي آهنين است كه
ميتواند حركت انقالبي ملت را به درس��تي تداوم بخش��د و جنبش را از خطر انهدام
و دس��تاوردهاي آن را از خطر غارت دش��من مصون بدارد .امضاکنندگان بيانيۀ حزب

جمهوري اس�لامي عبارتند از :حضرات آيات محمد جواد باهنر ،س��يد محمد بهشتي،
سيد علي خامنهاي ،سيد عبدالکريم موسوي و اکبرهاشمي رفسنجاني.

1

اقدام ايران براي استرداد شاه

امروز اعالم ش��د :که دولت ايرانترتيب اس��ترداد شاه و ضبط اموال وي را خواهد

داد .يک مقام مس��ئول د ر اين زمينه اظهار داش��ت :عدهاي در وزارت خارجه مشغول

مطالعه هس��تند تاترتيب استرداد شاه به ايران داده ش��ود .اين مقام مسئول ادامه داد :به

همۀ کشورها هشدار خواهيم داد که پذيرفتن شاه در خاکشان به منزلۀ انجام يک عمل

خصمانه عليه دولت و ملت ايران تلقي خواهد شد.

در حالي که مراکش با ايران قرار داد اس��ترداد مجرمين را امضا کرده و در روزهاي

نخستين پيروزي انقالب نيز دولت جديد را به رسميت شناخته است ،ملک حسن شاه

اين کش��ور درخواست آيتاهلل خميني براي اس��ترداد شاه سابق ايران را غيرقابل قبول
دانس��ته است .گفته ميش��ود در صورت اصرار ايران براي استرداد شاه ملک حسن از

ت اين کشور را به مقصد ديگريترک کند.
دوست ديرينۀ خود خواهد خواس 

2

خارجيها ايران راترک کردند

بي��ش از هزار خارج��ي که اکثر آنها آمريکايي بودند ،کش��ورمان را در چهار پرواز

جداگانهت��رک کردند .يک س��خنگوي س��فارت آمري��کا د ر اين زمين��ه گفت :حدود

800آمريکايي با دو هواپيماي پان آمريکن تهران را به مقصد فرانکفورت ترک کردند.

س��خنگوي سفارت انگليس نيز گفت235 :تبعۀ انگليس با يک هواپيماي نيروي هوايي

 -1کيهان 29 ،بهمن  ،1357صفحة 5
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ي اين کشور به قبرس رفتند.
سلطنت 

1

تکذيب دستگيري بختيار

راديو صداي انقالب ايران امروز خبر دس��تگيري ش��اپور بختيار را که قب ً
ال از سوي

ايران کجا است و چه ميکند ،درهالهاي از ابهام قرار گرفته است .راديو صداي انقالب
تنها خبر دستگيري بختيار را تکذيب کرد و در مورد فرار وي و يا دستگيري قبلياش

توضيحي نداد2.امروز رئيس مجلس منحله ش��وراي ملي توس��ط گروهي از پاسداران

انقالب دستگير و تحويل ستاد امام خميني شد .تاکنون دکتر سعيد مورد بازجويي قرار

نگرفته و اطالعي در مورد محاکمۀ وي در دست نيست.

3

اسماعيليه خواستار عفو هويدا شد

آقاخان ،رهبر فرقۀ اسماعيليه امروز خواستار عفو اميرعباس هويدا نخستوزيراسبق

ايران ش��د .کريم آقاخان و عمويش ش��اهزادۀ صدرالدين آقاخان کميس��ر عالي پيشين
سازمان ملل متحد براي پناهندگان تلگرافي را براي امام خميني فرستاده و از او تقاضا

کردهاند از اعدام قريبالوقوع هويدا که در تهران شايع است ،خودداري شود.

4

جعفريان :غلط کردم!

اي��ن روزها که س��رکردگان رژيم پهلوي يکي پس از ديگري دس��تگير ميش��وند،

انتشار مصاحبه با آنها در روزنامهها مخاطبان و طرفداران زيادي دارد .از جمله افرادي

که 28بهمن دستگير ش��د ،محمود جعفريان است .روزنامۀ کيهان امروز مصاحبهاي را
منتشر کرد که نشان ميداد جعفريان تا چهاندازه پس از دستگيري دچارترس شده است؛

به ويژه آنکه جعفريان اجراي حکم اعدام4تن از ژنرالهاي نظام س��ابق را شنيده و هر
روز منتظر آن است که وي را نيز اعدام کنند.

جعفريان در پاسخ به سوال خبرنگار کيهان که از وي ميپرسد شما تئوريسين رژيم

بودهايد؟ به اين جواب اکتفا ميکند که من غلط کردم .جعفريان که احتمال داده ميشود
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دولت اعالم شده بود ،تکذيب کرد .به اينترتيب اين مسئله که آخرين نخستوزيرپيشين

61

62

يکي از کس��اني باش��د که مقالۀ توهينآميز «ارتجاع سرخ و س��ياه» منتشره در روزنامۀ

ايران پس از انقالب اسالمي

انقالب مل��ت توهين کردهايد،ميگويد[ :توهين] به اين انقالب؟ من غلط کردم به اين

اطالعات کار او باش��د ،امروز و در پاس��خ به اين س��وال که چرا از پشت تلويزيون به

انقالب اهانت کرده باش��م .انقالب ديني را ميشود بهش اهانت کرد؟ انقالب اسالمي

را ميشود بهش اهانت کرد؟

1

زلزلهاي با تکانهاي شديد براي اسرائيل

موشه دايان وزيرخارجه اسرائيل رويدادهاي ايران را بهعنوان زلزلهاي با آثار عمده

براي اس��رائيل توصيف کرد که شديدترين تکانهاي آن طي مدت کوتاهي به اسرائيل

خواهد رسيد .ناظران سياسي در بيتالمقدس ميگويند که تحوالت ايران ممکن است

باعث شود که اسرائيل با توجه به تقويت روحي فلسطينيها در جنوب لبنان در کوتاهمدت

خواهان صلح فوري با مصر باشد .اسرائيل که 60درصد مواد نفتي خود را از ايران وارد
ميکرد ،با يک دوران س��خت همراه با محدوديت مصرف در س��وخت مواجه است.

2

سادات در تالش براي جانشيني شاه در منطقه

روزنامۀ الراي العام چاپ کويت امروز سياس��ت س��ادات را که ميکوش��د به مصر

همان نقشي را بدهد که ايران در رژيم شاه داشت انتقاد کرد و نوشت که هدف از اين
سياس��ت تسهيل تسلط بر خليج فارس توسط آمريکا است .اين روزنامه ادامه ميدهد:

اق��دام مصر براي اعزام نيروهايش به منطقه به س��ود که خواه��د بود ،حال آنکه منافع

مصر و کش��ورهاي عرب در اين اس��ت که روابط نزديکي با رژيم جديد ايران بر قرار
کنند .الرأي العام در پايان اين سوال را مطرح ميکند که :مصر چگونه خواهد توانست

از خليج فارس دفاع کند در حالي که از نظر سياس��ي يا نظامي نتوانس��ته است اسرائيل

را از يک وجب از سرزمينهاي اشغالي به عقب براند.

3

ي در منطقه
روزنامۀ الندوه (چاپ س��عودي) نيز به تأثيرات پيروزي انقالب اس�لام 

اش��اره کرده و به انتقاد از كش��ورهايي پرداخت كه نسبت به انقالب ملت ايران روش
 -1کيهان 29 ،بهمن  ،1357صفحة 3
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خصمانه در پيش گرفتهاند .اين روزنامه نوشت :امروزايران به مايۀ اسالمي اصيل خود

بازگش��ته و از اين به بعد همان سرنوش��تي را خواهد داش��ت كه ملت عرب دارد و از

مبارزۀ قانوني با خصم مشترك پشتيباني خواهد كرد

1

ملک حسن :شاه بايد سکوت کند

اطرافيان ش��اه س��ابق امروز گفتند او در نظر دارد تا چند رو ز آينده مراکش راترک

کند و ممکن اس��ت به سوئيس برود.اين منابع گفتند :چون شاه سابق ايران مايل است
آش��کارا دربارة وضع ايران اظهار نظر کند ولي ش��اه مراکش از او تقاضا کرده است از

هرگونه فعاليت سياسي و از هرگونه موضعگيري تا زمان اقامت در مراکش خودداري
کند ،ب ه اين دليل است که وي به فکر خروج از مراکش افتاده است.

اردشير زاهدي سفير پيشين ايران در آمريکا نيز با دولت سوئيس دربارة اقامت شاه

د ر اين کشور دستاندرکار گفتوگوهاي سري است .مقامات سوئيس به داليل امنيتي
تقاضا کرده بودند تعداد اطرافيان شاه به مقدار زيادي کاهش يابد و از 30نفر تجاوز نکند

ولي ش��اه سابق به نوبۀ خود مايل است که يک گروه پنجاه نفري او را همراهي کنند.

2

اعدام  5نفر قطعي شد

ساعت 11صبح امروز دادگاه انقالب اسالمي پس از بررسي مجدد روي پروندههاي

وابس��تگان و عوامل رژيم سابق حکم اعدام س��رتيپ معتمدي فرماندۀ لشکر زرهي و
فرماندار نظامي قزوين و س��رتيپ ملک فرمانده تيپ قزوين را به صورت قطعي اعالم

کرد .در رسيدگي امروز همچنين حکم اعدام تيمسار سپهبد ربيعي فرماندۀ نيروي هوايي،
س��پهبد عبداهلل خواجه نوري رئيس س��ابق دادگاههاي نظامي و ساالرجاف تائيد شد.

آيتاهلل شريعتمداري :انشاءاهلل با ما هم مشورت ميکنند

3

آيتاهلل ش��ريعتمداري طي مصاحبهاي گفت :مردم بايد حداکثر سعي و دقت را به
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عم��ل آورند و افراد ملت بايدايمان و رش��د اجتماعي خ��ود را ثابت کرده و از فرمان

ايران پس از انقالب اسالمي

دربارة امور جاري مملکت مشورت شده است ،گفت :چون تاکنون اوضاع ناآرام بوده

مراجع اطاعت کامل کنند .وي در پاس��خ به اين س��وال که آيا باايش��ان و ساير مراجع
مش��ورت به صورتي که بايد باشد صورت نگرفته است ولي اکنون که شرايط تا حدي
آرام ش��ده اس��ت دربارة مقدمات مجالس گفتوگوهايي ش��ده است و انشاءاهلل انجام

خواهد گرفت.

خود مختاري بر خالف مسير ملت است

آيتاهلل شريعتمداري دربارة تمايالت خودمختاري بعضي تشکلها و قوميتها نيز

گفت :روحانيت با همکاري مردم سعي در حفظ يکپارچگي و وحدت کلي و تماميت
ارضي خواهد کرد و چون حقوق و مزاياي تمامي شهرها و استانها بر مبناي عدالت و
انصاف اس��توار خواهد گشت ،هيچ دليل منطقي براي جداييخواهي و يا خودمختاري

نخواه��د بود و قطعا بر خالف مس��ير اکثريت ملت اي��ران بوده و از بين خواهد رفت.
وي در پايان مصاحبه ضمن تکذيب مراجعه به تبريز گفت :قصدترک حوزه علميۀ قم

را نداشتهام.

1

طرح جبهة ملي براي انتقال قدرت

بهدنبال انتش��ار مطلبي تح��ت عنوان طرح جبه��ۀ ملي ايران ب��راي انتقال قدرت،

اطالعيهاي از س��وي اين جبهه صادر شد .در اين اطالعيه آمده است آنچه به نام جبهۀ

ي اي��ن جبهه و به ويژه
ملي ايران نش��ر يافته اس��ت ،در هيچ ي��ک از ارگانهاي رهبر 
ش��وراي مرکزي و هيئت اجرأيي آن طرح و تصويب نش��ده و نميتواند نظر رس��مي
جبهۀ ملي ايران تلقي گردد .اين در حالي اس��ت که طرح فوق توس��ط کميتۀ تعليمات

تهيه ش��ده و در اختيار دکتر کريم س��نجابي وزير امورخارجه قرار گرفته تا در جلس��ه

هيئت وزيران مطرح شود.

دفتر جبهۀ آزاديبخش فلسطين افتتاح شد

ياس��ر عرفات رهبر جبهه آزاديبخش فلس��طين امروز به همراه سيد احمد خميني

 -1کيهان 30 ،بهمن  ،1357صفحة 2

و دکت��ر يزدي معاون نخس��توزيردر امور انقالب در حاليک��ه گروهي از چريکهاي
فلسطيني و عدهاي از مجاهدين و فدائيان از آنها محافظت ميکردند ،در محل سفارت

سابق اسرائيل در خيابان کاخ [فلسطين] حضور يافته و دفتر جبهۀ آزاديبخش فلسطين
س��يد احمد خميني به نمايندگي از رهبر انقالب در اين مراس��م با تبريک پيروزي

انقالب اس�لاميگفت :اين پيروزي به ايران منحصر نخواه��د ماند و ما تا آزادي تمام

س��رزمينهاي اس�لامي به مبارزات خود ادامه خواهيم داد .ابراهيم يزدي طي سخناني

د ر اين مراس��م با بيان اينکه امروز يک روز تاريخي و حماس��ي است گفت :از روزي

که اشغالگران انگليسي و صهيونيستها سرزمين مقدس ما مسلمانان را اشغال کردند

و برادران فلسطيني ما را از سر زمينشان اخراج کردند ،آن روز قلب ميليونها مسلمان
جهان در دلهايشان لرزيد.

1

عرفات رابط شوروي با ايران؟!

الکفاح العربي هفتهنامۀ هوادار ليبي ،چاپ لبنان امروز گزارش داد که ياسر عرفات

رئيس کميتۀ اجرائي س��ازمان آزاديبخش فلس��طين بين انقالب ايران و شوروي نقش

ت .اين هفتهنامه با بيان اين که شوروي از پيروزي انقالب ايران
رابط را بازي کرده اس 
در هراس است ،مدعي ميشود عرفات در تالش است تا اين نگراني را از بين ببرد.

2

س��خن مرد ش��مارۀ 2س��ازمان آزاديبخش فلس��طين مبني بر اين که ايران بايد به

اردوگاه سوسياليس��ت روي آورد ني��ز بر اين تحليل صحه ميگ��ذارد .ابواياد3در جمع
 -1کيهان 1 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -2همان  ،صفحة 8
 -3صالح خلف معروف به ابواياد مرد شمارة  2سازمان آزاديبخش فلسطين پس از ياسر عرفات ،عضو کميتة مرکزي و
مسئول امنيتي جنبش فتح ،در سال ۱۹۳۳م در شهر يافا بهدنيا آمد .وي در سال ۱۹۴۸م همزمان با اولين جنگ اعراب و اسرائيل
همراه با خانواده به غزه رفت.
ابواياد ،تحصيالت خود را در قاهره به پايان برد و پس از آشنايى با ياسر عرفات ،همدوش او در چندين عمليات ضد
صهيونيستي شرکت کرد .او از ابتداي امر ،از تشکيل يک سازمان چريکي براي مبارزه با اشغالگران صهيونيستي در فلسطين
جانبداري ميکرد .
پس از جنگ  ۶روزه ،وي مسئول روابط فتح با دولتهاي عربي شد و توانست حمايت جمال عبدالناصر در مصر و عبدالسالم
عارف در عراق را جلب کند .او همواره از سياستهاي محافظهکارانه و نرمشهاي سياسي ياسر عرفات انتقاد مي کرد
و خواهان جديت در کار بود .او از اولين طراحان حکومت سکوالر و غيرمذهبى در فلسطين بود؛ در حالى که رويکرد
ايدئولوژى شخصى او ،بلکه چهرة بارز عقيدتى او چپ بود.
سرانجام مأموران موساد،ابواياد را بههمراه دو مقام ديگر سازمان آزاديبخش فلسطين در تاريخ چهاردهم ژانويه سال ۱۹۹۱
ميالدي در سن پنجاه و هشت سالگي در تونس به قتل رساندند.

رخدادهای بهمن ماه 1357

را در اين محل افتتاح کردند.
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تظاهرات کنندگان لبناني در بيروت گفت :ايران بايد به سوي دوستان واقعي خود يعني

ايران پس از انقالب اسالمي

سازمان آزاديبخش فلسطين ،شوروي و اردوگاه سوسياليستي روي آورد.

1

دفتر سياسي مجاهدين عضوگيري را آغاز کرد

دفتر سياس��ي جنبش ملي مجاهدين [منافقين] از ام��روز کار خود را با عضوگيري

آغاز کرد .اين دفتر که در س��اختمان سابق بازرس��ي شاهنشاهي مستقر است با پخش
2
پرسشنامههايي در ميان هواداران سازمان مجاهدين خلق رسم ًا به عضوگيري پرداخت.

اوپک تاثير قطع نفت ايران را بررسي ميکند

وزي��ر نفت امارات متحده عربي امروز اعالم کرد وزي��ران نفت اوپک در تاريخ 6

فروردين ماه آينده جلس��هاي مش��ورتي در ژنو تشکيل خواهد داد .منابع نفتي معتقدند
در اي��ن گردهمايي تاثير قطع نفت ايران ب��ر روي قيمتهاي جهاني نفت مورد بحث

قرار خواهد گرفت .هنوز روشن نيست کهآيا کليۀ اعضاي کشورهاي صادر کنندۀ نفت
اوپک که 13کشور ميباشند با تشکيل جلسۀ اين سازمان موافقت کردهاند يا نه.

3

قطع کامل روابط ايران با اسرائيل

امروز وزارتخارجه با اعالم قطع کامل روابط پنهان و آشکار و نيز غيرقانوني رژيم

س��ابق با اس��رائيل از اخراج  32نفر از کارکنان دفتر آژانس يهود و هواپيمايي اسرائيلي

«ال–هال» و ديگر کارشناس��ان اسرائيلي از ايران خبر داده شدهاست .در جهت اجراي

ق اين سياس��ت دولت موقت به کلي��ۀ کارمندان ايراني نمايندگي رژيم س��ابق در
دقي�� 
اسرائيل دستور داد هر چه زودتر فلسطين اشغالي راترک کنند.

4

انقالب ايران و ضرورت صلح با مصر

مقامات اس��رائيلي امروز اظهار اطمينان کردند که ميتوانند با مش��کالت اقتصادي

ت اين امر به
ناش��ي از قطع روابط با ايران مقابله کنند ،ول��ي از تاثيرات نظامي بلندمد 

ش��دت اظهار نگراني کردند .همچنين موشه دايان وزير خارجۀ اسرائيل در مصاحبهاي
 -1اطالعات 30 ،بهمن  ،1357صفحة 12
 -2کيهان 1 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -3همان
 -4کيهان 30 ،بهمن  ،1357صفحة 3

با مجله اشپيگل گفت :رويدادهاي ايران انعقاد هرچه زودتر قرارداد صلح بين اسرائيل

و مصر را ضروري ميسازد .روزنامۀ معاريو چاپ تل آويو نيز دربارة استقبال ايران از
هيئت فلسطيني اظهار اميدواري کرد :مشکالت ايران در ماههاي آينده تا اندازهاي برسد

سيد مهدي هاشمي آزاد شد

سيد مهديهاشمي که به اتهام دخالت در قتل آيتاهلل شمسآبادي 2و رهبري گروه

مش��هور به هدفيها محاکمه و زنداني شده بود ،توسط نيروهاي انقالب آزاد شد و به
نجف آباد بازگشت .وي پس از يک سخنراني در نجف آباد اين شهر را به مقصد محل
سکونت خود (قهدريجان)ترک کرد.

3

احضار مأموران ساواک خارج از کشور

از آنجا که گروهي از کارمندان ش��ناخته شده سازمان منحلۀ ساواک که تعداد آنها

بالغ بر 114نفر است و در پوشش مأموران ديپلماتيک در مأموريتهاي ايران در خارج

مشغول به کار بودهاند ،امروز وزارت خارجه از نمايندگيهاي ايران در خارج خواست
تا فورا ً به خدمت آنان خاتمه داده شود و ضمن اخذ گذرنامه و صدور برگ عبور آنها

 -1کيهان 1 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -2نام سيد مهدي هاشمي برادر داماد آيت اهلل منتظري براي اولين بار در سالهاي قبل از انقالب و در جريان قتل آيت اهلل
شمسآبادي شنيده شد .با انتشار کتاب شهيد جاويد ،تاليف آيت اهلل صالحي نجفآبادي و جنجالهاي پيرامون اين کتاب
گروهي به نام هدفيها توسط سيد مهدي هاشمي شکل گرفت  .بنابر آنچه در مطبوعات رژيم شاه منتشر شد ،گروه هدفيها
به خاطر مخالفت شمسآبادي با محتواي کتاب « شهيد جاويد » وي را به قتل رساند .اين کتاب دربارة قيام امام حسين(ع)
نگاشته شده بود .صالحي نجفآبادي در کتاب شهيد جاويد ،بدون در نظر گرفتن علم امامت سيدالشهدا ،رسيدن به حکومت
را تنها دليل قيام آن حضرت معرفي کرده بود.
در زمان انتشار اين کتاب ،برخي از علما نظير آيت اهلل منتظري و آيت اهلل مشکيني از آن تقدير کردند و بر آن ،تقريظ نوشتند
اما عدة زيادي نيز آن را انحرافي دانسته و با آن مخالفت کردند.
ظاهرًا يکي از علماي مخالف کتاب مذکور در اصفهان ،آيت اهلل شمسآبادي بود .وي از علماي با نفوذ اصفهان به حساب
ميآمد و بهعنوان طرفدار مرجعيت آيت اهلل خويي ،شناخته ميشد ،اما در جريان مبارزات سال  42امام خميني ،وي نيز به
همراه ديگر علماي اصفهان به حمايت از امام ،اعالميه داد و حتي در سال  47به همراه عدهاي از علما ،عليه محکوميت آيت
اهلل منتظري وآيت اهلل رباني شيرازي ،به وسيلة دادگاههاي شاه تلگرافهايي به مراجع قم و تهران مخابره کرد.
مطبوعات رژيم شاه  ،علت اصلي کشته شدن وي توسط گروه « شهيد جاويد » به رهبري سيد مهدي هاشمي را مخالفت وي
با کتاب معرفي کردند ،اما به خاطر ماهيت رژيم شاه و نيز طرفداري اين افراد از نهضت امام خميني ،باور اين تبليغات دشوار
بود ،به گونهاي که اکثر مردم تصور ميکردند که آيت اهلل شمسآبادي را ساواک به قتل رسانده و به بهانة آن ،جمعي از
انقالبيون را بازداشت کرده است و از اين ماجرأي خود ساخته ،عليه مبارزات امام خميني بهرهگيري ميکند.
با پيروزي انقالب و افشاي اسناد و مدارک اين ماجرا مشخص شد ،باند سيد مهدي هاشمي تاکنون مرتکب قتلهاي متعددي
شده است ( .رک خاطرات سياسي آيت اهلل ري شهري  ،رنجنامه سيد احمد خميني و )...
 -3کيهان 30 ،بهمن  ،1357صفجه 4
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که فرصت پرداختن به اسرائيل را نداشته باشد.

1
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آنان را به ايران بازگشت دهند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

راهپيمايي هواداران چريکهاي فدائي در تبريز

ح��دود 15هزار تن از هوادران س��ازمان چريکهاي فدائي خلق ايران به مناس��بت

س��الگرد انقالب مردم تبريز و اعدام خس��رو گلس��رخي در يک برنام��ۀ راهپيمايي و
سخنراني شرکت کردند .ضمن ًا ستاد عملياتي سازمان چريکهاي فدائي خلق در محل

گارد دانشگاه تبريز مستقر شد.

2

جبهۀ ملي خواستار حضور مجاهدين و فدائيان خلق در دولت شد

کميتۀ تعليمات جبهة ملي ايران ،نامۀ سرگشادهاي به دکتر کريم سنجابي دبير جبهۀ

ملي ايران و وزير خارجۀ دولت موقت انقالب نوشت و خواستار اين شد که مجاهدين
خلق و فدائيان در دولت وحدت ملي سهم داشته باشند.

3

حمايت مطبوعات شوروي از جناح چپ ايران

مطبوعات ش��وروي به طور فزآيندهاي آشکارا از جناح چپ ايران در مقابل آن چه

بورژوازي ميانهرو ميخوانند حمايت ميکنند .گزارش اين روزنامهها بر اس��اس اخبار
و تحليلهاي اتخاذ شده از سوي حزب توده منتشر ميشود.

داريوش فروهر به کردستان رفت

ام��روز داريوش فروه��ر (وزير کار و امور اجتماعي) در رأس هيئتي به کردس��تان

رفت .فروهر براي بررس��ي اوضاع منطقه؛ از جمله ادامۀ محاصرۀ پادگان مهاباد ،حمله
و خلع سالح پاسگاههاي مرزي و مسألۀ خودمختاري به کردستان رفته است.

4

س��اعت 15امروز داريوش فروهر به اتفاق اردالن ،کامياب ،مکري و ابراهيم يونسي

وارد مهاباد ش��د .جمعي از مردم مهاباد در مراس��م اس��تقبال از فروهر شعار ميدادند:

زندهب��اد خمين��ي ،زندهباد آزادي ،ما تجزيهطلب نيس��تيم اما آزاديخواه هس��تيم و در

چارچ��وب ايران خودمختاري ميخواهيم ،دموکراس��ي براي ايران ،خودمختاري براي

 -1همان ،صفحة 4
 -2همان ،صفحة 8
 -3همان  ،صفحة 10
 -4همان ،صفحة 3

کردها.

گفت��ه ميش��ود هيئت اعزامي از تهران حامل نامۀ بس��يار مهمي از س��وي مهندس

بازرگان نخس��توزيردولت موقت براي امام جمعۀ مهاباد ميباش��د ،اما هنوز متن نامه

همه آزادند هرچه ميخواهند بگويند و هرچه ميخواهند بنويسند

امير انتظام در مصاحبهاي درب��ارة آزادي احزب گفت :دولت هيچگونه محدوديتي

براي بيان و قلم قائل نيست .وي ادامه داد :هر کس با هر ايدئولوژي حق دارد در اين

مملکت آنچه را فکر ميکند به صالح ملت خودش اس��ت هم بيان کند و هم بنويسد،
اما اگر گروهي تحت هرعنوان و هر ايدئولوژي بخواهد عليه حاکميت ملت و آرامش
مملکت اقدامي بکند ،با کمال قدرت آنها را متوقف خواهيم کرد.

2

تصفيه راديو و تلويزيون همانند ارتش و ساواک

صبح امروز سرپرس��ت راديو و تلويزيون در محوطۀ اين س��ازمان براي بيش از 5

هزار نفر از کارکنان راديو و تلويزيون دربارة خطمش��ي جديد سازمان سخنراني کرد.
صادق قطبزاده با بيان اين که رژيم س��ابق سه پايه داشت که عبارت بودند از ارتش،
س��اواک و راديو و تلويزيون گفت :همانگونه که تصفيۀ اساسي در ارگانهاي اساسي

ديگر دولتي از قبيل ارتش و س��اواک الزم بود ،در اين س��ازمان نيز لزوم تصفيه افراد
ناباب قطعي اس��ت .وي ادامه داد :اين انقالب اس�لامي بود ،اسالمي هست و به فضل

الهي و با کمک مردم محروم اين مملکت اسالمي نيز خواهد ماند.

 -1اطالعات 1 ،اسفند  ،1357صفحة 3
 -2کيهان 30 ،بهمن  ، 1357صفحة 2
 -3روزنامه اطالعات 1 ،اسفند  ،1357صفحة

3

رخدادهای بهمن ماه 1357

مشخص نشده است.

1

69

رخدادهای اسفند ماه 1357

1اسفند 1357
اعالم رئوس قانون اساسي احتمالي

امروز روزنامۀ کيهان رئوس قانون اساس��ي جمهوري دموکراتيک اسالمي را منتشر

س اين گزارش پيشنويس قانون اساس��ي ،آخرين مراحل تهيه و تدوين
کرد .بر اس��ا 

را ميگذران��د .خالصۀ اص��ول و نهادهاي اين قانون تا چند روز ديگر براي عموم ملت
منتش��ر خواهد شد تا همگان پس از آگاهي از محتواي جمهوري اسالمي و اظهار نظر
دربارة آن در رفراندوم راجع به تغيير رژيم شرکت کنند.

براس��اس گزارش کيهان در قانون اساس��ي همۀ آزاديهاي ذکر ش��ده در اعالميۀ

جهاني حقوق بش��ر و س��اير ميثاقها و عهدنامههاي بينالمللي لحاظ شده و هيچ نوع

محدوديتي براي هيچ گروه فکري و عقيدتي قائل نشده است .در جزئيات منتشر شده

فقط به دو منصب رياست جمهوري و نخستوزيري اشاره شده است.

1

چنانچه در جزئيات قانون اساس��ي منتش��ره در روزنامۀ کيهان مش��اهده ميش��ود،

 -1کيهان 1 ،اسفند  ،1357صفحة 5

74

نويسندگان اين قانون تمايالت شديد سوسياليستي داشته و ميزانترقي و يا عقبماندگي

ايران پس از انقالب اسالمي

ماند و ديد قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي و نويس��ندگان آنچه ميگويند وآيا اين

يک قانون را به نزديکي يا دوري آن ازانديش��ههاي سوسياليس��تي ميدانند .بايد منتظر
قانون بر اساس آنچه در کشورهاي سوسياليستي اجرا ميشود ،تدوين خواهد شد و يا

تمايزي اساسي با نظامهاي منتسب به شرق و غرب خواهد داشت.

زمينههاي اغتشاش و جداييطلبي در کردستان

در نزاعي که بين قبائل رخ داد ،هفتۀ گذش��ته در نزديکي رضائيه114نفر کش��ته و 5

نفر زخميشدند .در سنندج نيز رئيس پليس توسط جوانان مسلح ربوده شد.

در همين حين اعضاي جامعۀ دفاع از آزادي و انقالب که در س��نندج تشکيل شده

است ،هشدار داد که سازمان امنيتترکيه با همکاري سازمآنجاسوسي آمريکا در حال
توطئه براي بوجود آوردن اغتش��اش هس��تند .اين کميته ادامه ميدهد حوادثي که فع ً
ال

در کردس��تان رخ ميدهد ،معلول يک توطئۀ بينالمللي است که ريشههاي گستردهاي

دارد و اگر در کردس��تان به نتيجه برس��د ،در چهار گوش��ه ايران زمزمۀ تجزيهطلبي را
بلند خواهند کرد .راديو کردس��تان آزاد امش��ب چند بيانيه از سوي حزب دموکراتيک

کردستان پخش کرد و در آن يکي دوبار به هدف خود که به استقالل رساندن کردستان
است اشاره کرد.

عزالدين حسيني :ادارۀ کردستان به صورت فدراتيو

ظهر ام��روز هيئت اعزامي دولت با نمايندگان تمام مناطق کردنش��ين به گفتوگو

نشست .در خواستههاي نمايندگان مناطق کردنشين آمده است:

 -خل��ق کرد خواه��ان تأمين حق تعيين سرنوش��ت خود به ص��ورت فدراتيو در

چارچوب کش��ور ايران ميباش��د ،هرگونه اتهام تجزيهطلبي را رد ميکند و از دولت
وقت آقاي مهندس بازرگان ميخواهد که موضع خود را در مقابل اين خواستهها اعالم

دارد.

 -همۀ پادگانها در کردستان بايد تحت نظر شوراي انقالبي اداره شود ،بدين منظور

 -1اروميه

کميتۀ مش��ترک نظامي از افس��ران ميهنپرست و نمايندگان ش��وراهاي انقالبي تشکيل
گردد.

1

75

راديوي صداي انقالب ايران در س��اعت  5:20امروز خبر اعدام چهار تن از امرأي

ارتش را صادر کرد .بنا به اطالع رس��يده از کميتۀ انقالب اس�لامي س��رتيپ نعمتاهلل

معتمدي فرماندار نظامي و فرماندۀ لش��کر قزوين ،سرلش��کر پرويز امين افشار رئيس

لشکر گارد ،سرتيپ منوچهر ملک فرمانده تيپ زرهي قزوين ،سرتيپ حسين همدانيان
رئيس ساواک کرمانشاهان در ساعت 3:45بامداد امروز اعدام شدند.

2

تصفيۀ ارتش در سطوح مختلف ادامه مييابد

دس��تور پرداخت حقوق ارتش��باناني که پس از اطالعيۀ س��تاد کل ارتش به سرکار

حاضر ش��دند ،صادر گرديد ولي از فوقالعادههاي کالن و بيحس��اب خبري نخواهد

بود .سرلش��کر قرني ضمن اعالم مطلب فوق افزود :تجمع ضد انقالبيون هيچ خطري
براي کشور ندارد ولي تضعيف ارتش به تماميت مملکت لطمه خواهد زد .رئيس ستاد

کل ارت��ش ملي ايران گفت برنامه تصفيه در س��طوح مختلف ادامه خواهد داش��ت و
صرفهجويي الزم نيز صورت خواهد گرفت و از ريخت و پاشهاي گذشته جلوگيري
ميشود.

3

منافقين آئيننامۀ حمل سالح منتشر كردند!

در حالي که امام خميني پس از پيروزي انقالب با انتشار بيانيهاي از مردم خواست

تا س�لاحهاي در دس��ت خود را به مس��اجد و کميتهها تحويل دهند و نيز با وجودي

که بارها از س��وي مقامات اعالم شده است ،افراد فاقد صالحيت حق داشتن سالح را
ندارند ،سازمان مجاهدين خلق ايران( منافقين) امروز آئيننامۀ حمل و نگهداري سالح

ف اين س��ازمان تهيه ش��ده است ،اعالم کرد .س��ازمان مجاهدين هدف از
را که از طر 
 -1اطالعات 2 ،اسفند  ،1357صفحة 1
 -2کيهان 1 ،اسفند  ،1357صفحة 4
 -3اطالعات 1 ،اسفند  ،1357صفحة 2

رخدادهای اسفند ماه 1357

اعدام 4فرماندۀ ارتش
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برداشتن اسلحه را برقراري صلح در جهان اعالم کرد.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

بازگشايي مدارس با پيام امام خميني

ب��ا پيام رهبر انقالب2مدارس کش��ور امروز فعاليت خود را آغاز کردند .بر اس��اس

تصميمي که در بازگشايي مدارس اتخاذ شد ،نمايندگان منتخب امام و روساي آموزش

و پرورش نواحي 16گانه و شهرس��تانهاي تابع در جلس��هاي با حضور جعفر فاضل

فوالدي مديرکل آموزش و پرورش تهران مشکالت مدارس و خطمشي بازگشايي آن
را مورد بررسي قرار دادند.

دکت��ر باهنر نيز امروز طي س��خناني گفت :ما براي  8ت��ا  9ميليون دانش آموز بايد

ح��دود  60ميلي��ون کتاب چاپ کنيم ک ه اي��ن کار با حداکثر س��رعت  8ماه طول مي

کش��د و تا مه ر آينده انش��اءاهلل اينکار انجام خواهد ش��د .اما در حال حاضر بعضي از

قسمتهاي کتابهاي موجود که ضد انقالبي هستند با کمک صاحب نظران و دبيران

برجس��ته معين و حذف خواهند شد .اين کار ظرف يک هفته تا 10روز انجام ميگيرد

و قس��متهاي حذف ش��ده را از طريق راديو و تلويزيون با سرعت به اطالع معلمان

سراس��ر کش��ور خواهيم رس��اند .دکتر باهنر عضو کميتۀ آموزش و پرورش همچنين

گفت :امتحانات دانش آموزان امسال فقط يکبار انجام ميشود.

3

شاهين بدون شاه بازگشت

ساعت  10صبح امروز هواپيماي جت اختصاصي شاه سابق بنام شاهين در فرودگاه

مهرآباد بر زمين نشس��ت .اين هواپيما از مراکش به س��مت تهران پرواز کرده و 15نفر
سرنش��ين داشته اس��ت .هواپيماي آبي رنگ شاهين ساعت  6صبح از فرودگاه رباط به
قصد آزمايش به پرواز درآمد و ناگهان با تغيير مس��ير به س��وي تهران روانه شد .گفته

ميشود عالوه بر خلبان معزي و کمک خلبان حدود  30نفر از اعضاي گارد محافظ و
خدمۀ هواپيما نيز جزو سرنشينان هواپيما هستند.

4

 -1کيهان1 ،اسفند  ،1357صفحة 3
 -2پيام امام خميني به مناسبت بازگشايي مدارس 30بهمن 1357منتشر شد.
 -3کيهان 1 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -4همان ،صفحة 2

معرفي نزيه به کارکنان شرکت ملي نفت

صب��ح امروز نخس��توزير به اتفاق حس��ن نزيه رئيس هيئت مدي��ره و مديرعامل

ش��رکت ملي نفت ب ه اين ش��رکت رفته و وي را به کارکنان و مديران معرفي کرد .نزيه

کرد.

5

امسال کارمندان عيدي و پاداش ندارند

وزير دارايي اعالم کرد حقوق اس��فند ماه پيش از  15اس��فند قابل پرداخت خواهد

بود.به همين منظور به خزانهداري کل دستور داده شده استترتيب پرداخت اعتبارات

هريک از وزارتخانهها داده ش��ود تا اين وزارتخانهها و سازمانها بهموقع حقوق اسفند

م��اه کارکنان خود را پرداخت کنند .در حالي که مدير کل خزانه امروز گفت پرداخت
پاداش کارمندان از حيث تامين اعتبار مشکلي ندارد 6.دولت طي بخشنامهاي که امروز
صادر کرد به کليۀ وزارتخانهها اعالم کرد :امس��ال به علت مشکالت مالي به کارمندان

عيدي و پاداش پرداخت نخواهد شد .د ر اين اطالعيه آمده است با توجه به وضع مالي

دولت و گذشت و فداکاري که از کارکنان دولت انتظار ميرود در جلسۀ هيئت دولت

تصويب گرديد که در س��ال ج��اري از پرداخت هرگونه عي��دي و پاداش خودداري
شود.

7

عرفات فاش کرد :توطئۀ نظامي کارتر عليه انقالب ايران

ياس��ر عرفات امروز وارد مشهد مقدس شد و ساعت 21با خبرنگاران به گفتوگو

نشست .وي گفت :اين موضوع قابل تامل است که کارتر رئيسجمهوري آمريکا اوامر
خود مبني بر بس��يج عمومي فرقه  82صادر کرده اس��ت و همه ميدانيم که اين دس��ته

افرادي هس��تند که تعليمات عالي نظامي را ديدهاند و فقط براي دخالتهاي نظامي در
مواقع بسيار حساس آماده شدهاند و بسيج اين فرقه دليل بر اين است که آمريکا انقالب

 -1اطالعات 1 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2اطالعات 1 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -3کيهان 2 ،اسفند  ،1357صفحة 3
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صب��ح امروز طي مذاکرهاي با نمايندگان کارکنان ش��رکت مل��ي نفت کار خود را آغاز
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ايران را بسيار جدي تلقي ميکند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

مطبوعات عرب و سفر عرفات به ايران

مطبوعات کشورهاي خارجي و مخصوص ًا عرب دربارة حضور عرفات در تهران و

گش��ايش دفتر نمايندگي سازمان آزاديبخش فلسطين در پايتخت ايران مطالبي انتشار

دادهان��د .روزنامهه��اي کويتي ضمن تبريک تصميم ايران به اخ��راج هيئت ديپلماتيک
اس��رائيل از تهران ،نوش��تهاند که اين امر س��بب تحکيم و تقويت روابط عرب و ايران
خواهد ش��د و اکنون زمان آن اس��ت که توازن رابطه ميان دو طرف برقرار ش��ده و به

تشنج پايان داده شود.

مطبوعات کويت از کشورهاي عرب خواستهاند که سياست واحدي نسبت به ايران

در پيشگيرند .روزنامۀ کويتي الراي العام از ياسرعرفات درخواست کرد که روش امام

خميني در مبارزه عليه ش��اه را براي پيروزي انقالب فلس��طين در پيشگيرد .روزنامۀ

الجزايري الش��عب به گرمي از مالقاتي که امام خميني با ياس��ر عرفات داشت و نيز از
استقبال باشکوه مردم تهران از عرفات ياد کرده است.

2

انقالب ايران به تجارت انگليس ضربه زد

وزيرخارج��ه انگليس امروز در پارلمان اين کش��ور گفت :ن��ا آراميهاي جاري در

ايران به تجارت انگليس با اين کش��ور آس��يب رسانده اس��ت ،ولي معامالت تجاري
انگليس با ايران از بحرانهاي کنوني جان س��الم ب��ه در خواهد برد .دولت انگليس از
فاش ش��دن قرار دادهايي که لغو شده اس��ت ،خودداري کرده ولي ديويد اوتن گفت:

وجه کليۀ قراردادهايي که فس��خ شده از س��وي دولت ايران پرداخت شده است3.وي
گفت :مسائل ايران دستيابي به توافق در خاورميانه را بيش از پيش ضروري کرده است.

4

 -1همان  ،صفحة 2
 -2کيهان 1 ،اسفند ،1357صفجه 8
14 -3بهمن 57روزنامهها به نقل از يک منبع آگاه در لندن نوشتند :مقامات ايران به دولت انگليس اطالع دادهاند که در نظر
دارند از ماه فوريه به بعد قرارداد  500ميليون ليرهاي خريد اسلحه به ويژه تانکهاي چيفيتن را لغو کنند ».ايران در زمان رژيم
سابق قرار دادهاي کالن خريد اسلحه با انگليس امضا کرده بود که اين قرارداد از جانب بختيار و به صورت يک طرفه فسخ
شد ( .ر ک الموتي ،مصطفي؛ بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال  ،1357لندن ،1375 ،ج ،3ص266
 -4کيهان  2 ،اسفند  ،1357صفحة 4

هشدار کارتر به برژنف دربارۀ ايران

رئيسجمه��ور آمريکا ظهر امروز به وقت تهران فاش کرد که در يک مکالمۀ تلفني

به برژنف رهبر شوروي هشدار داده است که در حوادث و اوضاع ايران مداخله نکند.
غيرمستقيم در ناآراميهاي ايران وضع وخيمي به وجود ميآورد و در روابط آمريکا با

اين کشورها تاثير نامطلوب ميگذارد.

1

مذاکرۀ ديپلماتهاي ژاپني دربارۀ اوضاع ايران

ديپلماته��اي ژاپني در منطقۀ خاورميانه ،امروز در قاه��ره تجمع کردند تا اوضاع

ايران را در منطقه بررسي کنند .دولت ژاپن با انتشار اطالعيهاي اعالم کرد :اين اجتماع
از ديپلماتهاي مأمور امور سياسي در سفارتخانههاي ژاپن در ايران ،عراق ،عربستان
سعودي ،کويت ،اسرائيل ،مصر ،پاکستان و آمريکا تشکيل شده است.

2

2اسفند 1357
شرکت در راهپيمايي کمونيستها جايز نيست

در حالي که چريکهاي فدايي خلق اعالم کرده بودند روز پنجش��نبه به سمت مقر

امام راهپيمايي خواهند کرد ،دفتر تبليغات امام با انتش��ار بيانيهاي اعالم کرد راهپيمايي
س��وم اس��فند از طرف کمونيس��تها بوده و ش��رکت خواهران و برادران مسلمان در
راهپيمايي روز پنجشنبه و هر روز ديگر جايز نيست .با انتشا ر اين بيانيه ،فدائيان خلق
راهپيمايي س��وم اسفند خود را لغو کرده و از مردم خواستند در ميتينگ روز جمعه در

دانشگاه تهران شرکت کنند.

3

دولت با راهپيمايي چريکهاي فدايي خلق مخالف نيست

امير انتظام معاون نخس��توزير امروز ضمن مصاحبهاي در پاس��خ به اين سوال که

امام خميني دس��تور دادهاند ديگر الزم به انجام راهپيمايي نيس��ت ،در مورد راهپيمايي
 -1اطالعات 1 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2همان
 -3اطالعات2 ،اسفند ،1357صفحة  1و 2
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کارتر گفت برژنف و ديگران بايد به اين مس��ئله توجه کنند که مداخله مس��تقيم و يا
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ف��ردا از طرف چريکه��اي فدايي خلق چه خواهد کرد ،اظهار داش��ت :دولت از بيان

ايران پس از انقالب اسالمي

نيز از قوة قهريه استفاده نخواهد شد.

مطالب يا اظهارات هر دسته از مردم جلوگيري نخواهد کرد و در مورد راهپيمايي فردا
1

تأسيس سپاه توسط دولت موقت

امير انتظام اعالم کرد که به تصميم هيئت دولت س��پاه پاس��داران انقالب تش��کيل

ميش��ود .آئيننامه س��پاه مزبور در دس��ت تهيه اس��ت که بزودي اعالم خواهد شد .با
تش��کيل اين سپاه برادراني که در انقالب شرکت داشتهاند ،در گارد ملي تحت انضباط
و با لباس مخصوصي به پاسداري از انقالب ادامه خواهند داد.

امير انتظام در پاسخ ب ه اين سوال که چرا دولت فقط از اعضاي جبهۀ ملي و نهضت

آزادي تشکيل شده است گفت :انشاءاهلل جاهاي خالي را با احزاب ديگر پر ميکنيم.

2

افشاگري بزرگ

رآلف ش��انمن3عضو هيئت اجراي��ي کميته آمريکايي حقوق بش��ر و رئيس دادگاه

رس��يدگي به جرائم آمري��کا در هند و چين امروز بعدازظه��ر در يک مصاحبه مدعي

ش��د ،سرهنگ نصراهلل توکلي رئيس ستاد عملياتي ارتش طي مذاکرات مفصلي با ارائۀ
طرحي به وي گفته اس��ت« :اگر آمريکا و انگليس از او و ديگر افس��ران پيش��ين قابل
اطمينان و واقعبين حمايت کنند ،در آينده منافع غرب و بهويژه اين دو کشور را حفظ

خواهن��د کرد و در دراز م��دت کليۀ عناصر چپرو و حتي مس��لمان هيجانزده را از

ميان خواهد برد .وي به موجب يادداش��تها و نوارهاي ضبط ش��ده از مذاکرات خود

با س��رهنگ توکلي در دو نوب��ت قبل از پيروزي انقالب و بع��د از پيروزي ادعا کرد،
توطئهاي عليه انقالب ايران در شرف وقوع است.

دربارة اظهارات شانمن دو شبهۀ اساسي مطرح شد -1 :شانمن عضو هيئت اجرائي

 -1همان 3 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2همان
 -3بعدها «رالف شانمن» به جرم جاسوسي براي سازمان سيا از ايران اخراج شد« .شانمن» مجري طرح استراتژي جهاني ،طرح
حلزوني «دهة توسعه» و طرح «ترمايت» يا پيشرفت موريانهاي براي نفوذ در عمق نهضتهاي استقالل طلبانه است« .شانمن»
اين طرح را در آمريکاي التين واندونزي نيز تجربه کرده است .وي با اين آگاهي وارد تهران شد و تاکتيکي شناخته شده را
براي نفوذ و برقراري ارتباط با گروههاي مخالف در پيش گرفت و ايجاد و توسعه شکاف از درون و عمل در جهت مخالف
وحدت را با درگيري دنبال کرد.

کميتۀ آمريکايي حقوق بش��ر و رئيس دادگاه رسيدگي به جرائم آمريکا در هند و چين
ميباش��د -2.ش��انمن با مخالفان شاه سابق در تماس بوده اس��ت .با وجود موارد فوق

س��والي که در اذهان عمومي مطرح شد ه اين اس��ت که چرا سرهنگ توکلي با شانمن
س��والي که شانمن جواب درس��ت و قانع کنندهاي براي آن ندارد .وي ميگويد :شايد

س��رهنگ توکلي با توجه به روابط من با مخالفان رژيم سابق اينگونه گمان کرده که با
مقامات دولتي و رس��مي آمريکا نيز در تماس هس��تم و به اين وسيله ميتواند نظرات

خود را به دولت آمريکا القا کند.

1

استعفاي سرهنگ توکلي از مسئوليت رياست ستاد عملياتي ارتش

پس از افش��اي اين مذاكرات ،سرهنگ توكلي از مس��ئوليت رياست ستاد عملياتي

ارت��ش كنارهگيري كرد .وي در مصاحبهاي با مطبوعات دليل اس��تعفاي خود را مرتبط

با اين افش��اگريها ندانس��ت و گفت :به هيچوجه اين موضوع که استعفاي من با اين

افش��اگريها مرتبط اس��ت صحت ندارد ،من وقتي ديدم که اختياري ندارم کنار رفتم

چ��ون براي ادارۀ ارتش و خاصه اين ارتش از همپاش��يده بايد داراي اختيارات بود و
چون سرلشکر قرني به من اختيارات نميداد کنار رفتم.

هر چند ادعاهاي ش��انمن مش��کوک به نظر ميرس��د ،ولي از سوي ديگر سرهنگ

توکلي به اين س��وال نيز پاس��خ نميدهد که چرا يک مقام سياس��ي با وي بارها تماس

گرفته و از او وقت مالقات خواس��ته اس��ت ،با توجه به اين که سرهنگ توکلي مدعي
است اين تماس بارها برقرار شده و فقط در آخرين بار وي پاسخ منفي به شانمن داده
ت اين سوال مطرح ميشود که د ر اين مالقاتها چه سخناني بين سرهنگ توکلي
اس�� 
و شانمن رد و بدل شده است؟

انتشار اسرار يک کودتا

رئيس س��تاد پليس تهران برنامۀ کودتايي را که قرار بود ش��ب يک ش��نبه 22بهمن

ماه در تهران انجام ش��ود ،فاش کرد.سرهنگ کيخسرو نصرتي رئيس ستاد پليس تهران
 -1همان ،صفحة 8
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تماس گرفته و از او خواس��ته است حمايت آمريکا و انگليس را براي وي جلب کند.
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که پس از فتح اين ش��هر به وس��يلۀ نيروهاي انقالبي مردم خود را به کميتة امام معرفي

ايران پس از انقالب اسالمي

سپهبد رحيمي فرماندار نظامي و رئيس شهرباني به پليس تهران دستور داد که در کليۀ

ک��رده و پس از تحقيقات آزاد ش��ده اس��ت ،گفت :بعدازظهر روز ش��نبه 21بهمن ماه

ساختمانهاي مشرف به ميدانها و مراکز عمومي شهر سنگرگيري نمايند و آماده باشند

تا نيروهاي ارتشي به آنها ملحق گردند .نصرتي گفت :دستور رحيمي به پليس تهران
آن ب��ود که نيروهاي پليس و ارتش ه��ر جنبندهاي را که در روز 22بهمن در خيابانها

مشاهده کردند به گلوله ببندند.

س��رهنگ نصرتي در ادامه با بيا ن اين که او و دوس��تانش از اين فرمان تمرد کردند،

گفت :به تمام روس��اي کالنتريها که تماس گرفته و کس��ب تکليف ميکردند گفتيم

کالنتريها را تخليه کنيد و اينگونه ش��د که مردم توانستند اين اماکن را تصرف کرده

و به سالحها دست يابند.

بني صدر :اگر قاطعيت آقا [امام] نبود کودتا ميشد

ابوالحس��ن بنيصدر دربارة اين کودتا گفت :يک روز پيش از آن که قضيۀ تس��ليم

ارتش پيش بيايد؛ يعني عصر روز جمعه در يک جايي البته نه در حضور آقا بحث بود
و عدهاي به ما اطالع دادند که روز شنبه قرار است نظاميها کودتا بکنند و يک ليست

س��ياه ده هزار نفري هم از س��ران انقالب و افراد فعال آماده کردهاند و نام عمليات را

هم گذاش��تهاند ،عمليات کورتاژکه طي آن ي��ک ضربۀ ناگهاني وارد کنند و با قتل عام
تمام رهبران انقالب ،دنيا را در مقابل يک عمل انجام ش��ده قرار بدهند .بنيصدر ادامه

ي اين عمليات مطمئن بودم که آن ش��ب را
داد :من به قدري از عدم توانايي ارتش برا 
با وجود اعالم تهديد در منزل خودم بهسر بردم.

وي گفت :روز ش��نبه با اعالم س��اعت منع آمد و شد ديگر س��خن اينجا نبود که

ارتش چه کار خواهد کرد .سوا ل اين بود که آقا چه ميکنند وايشان با تصميم قاطعانه
به مردم دس��تور دادند به خيابانها بريزند و مردم رفتند و دهن آن دسته از قشون زدند

که تصور ميکردند هم ميتوانند بر خود مسلط شوند و هم بر مردم.
 -1همان2 ،اسفند ،1357صفحة 2

1

ستاد فراماسونري ايران به دست انقالب افتاد

امش��ب در برنامۀ اخبار تلويزيون در س��ري افش��اگريهايي که به وسيلۀ انقالبيون

انجام ميگيرد ،يک فيلم مس��تند کوتاه از مرکز يک س��ازمان سري به نام فراماسونري

س��ابق اکثر وزرا عضو فراماس��ونري بودهاند .به دليل محرمانه بودن کار اين س��ازمان

شايعات بس��ياري دربارة آن وجود دارد ولي آنچه که مسلم است اين سازمانها بدون

توجه به مذهب در روابط بينالمللي خود از همه گروهي استفاده کردهاند.

1

آدم انقالبي رياکار نميشود

ابراهيم يزدي معاون نخستوزيردر امور انقالب با بيان اين که شعار همۀ مردم در

انقالب ،حکومت اس�لامي بود ،گفت :کمونيس��تها هم به تبعيت از همه مردم شعار

حکومت اس�لامي دادند ،حال اگ ر اين افراد آن موقع ريا ميکردند ،ضد انقالبي هستند

چرا که انس��ان انقالبي رياکار نميش��ود .وي ادامه داد :هرکس ميتواند حرف خود را

بزند ،ولي نميتواند اين سخنان را تحت عنوان امام و زيرپرچم رهبر انقالب بزند چرا

که زي ر اين پرچم جز جکومت اس�لامي نميتوان ش��عار داد .ابراهيم يزدي گفت :آنها

حرف خودشان را بزنند تا فرق مسلمان با غيرمسلمان روشن شود ،ما مشکلي با سخن

گفتن آنها نداريم ،ولي بايد اول هويت سياسي خود را اعالم کنند.

2

پيام فيدل کاسترو به امام خميني

فيدل کاسترو رهبر انقالب کوبا ،پيام تبريکي خطاب به امام خميني و مهدي بازرگان

نخس��توزيرصادر کرد .در پيام کاسترو آمده اس��ت :مبارزۀ قهرمانانه ملت ايران ،يک
نمونه و سرمشق براي خلقهاي سراسر جهان و به ويژه براي کشورهاي در حال رشد

و جهان س��وم اس��ت .وي در اين پيام پش��تيباني خود را از دولت بازرگان اعالم کرده
است.ايران و کوبا روابط ديپلماتيک ندارند و رژيم شاه از سال 1975روابط خود را با
کوبا قطع کرده است.

3

 -1همان3 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2همان3 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -3اطالعات2 ،اسفند ،1357صفحة 8
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که به دس��ت انقالبيون افتاده است ،نمايش داده شد.گفته ميشود در طول دوران رژيم
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تعطيلي کنسولگري آمريکا در 3شهر

ايران پس از انقالب اسالمي

هادين��گ کارتر س��خنگوي وزارت امورخارجه آمريکا اعالم ک��رد بهخاطر اوضاع

خطرناکي که در تبريز ،ش��يراز و اصفهان حکمفرما است ،کنسولگريهاي خود را در

اين سه ش��هر تعطيل کرده است.به موجب گزارشهاي رسيده کنسولگري آمريکا در

تبريز به آتش کشيده شده است .سخنگوي وزارت خارجه نيز اعالم کرد در چند روز

گذشته ديپلماتهاي آمريکايي در تهران چندين بار با دولت ايران تماس گرفتهاند.

1

شاه ،آواره در ميان مغرب ،سوئيس و واشنگنن

ايران امروز از سوئيس خواست تا به شاه پناهندگي ندهد .خبرگزاري فرانسه از يک

منبع ايراني در ژنو کسب اطالع کرد که وزارت دادگستري دولت ايران ضمن پياميکه
براي مقامهاي س��وئيس فرس��تاد در خواست کرده اس��ت از دادن پناهندگي به شاه و
اطرافيانش که گذرنامههاي سياسي آنها ديگر فاقد اعتبار است ،خودداري کنند .وزارت

خارجۀ س��وئيس در عين حال اطمينان داد که ش��اه از آن کشور درخواست پناهندگي

نکرده و هيچگونه مذاکرهاي نيز دراينباره جريان ندارد.

ولي در عين حال در واش��نگتنهادينگ کارتر س��خنگوي وزارت خارجۀ آمريکا

اظهار داش��ت که اگر ش��اه به آمريکا برود ،مورد استقبال قرار خواهد گرفت و توضيح

داد که موضعاياالت متحده نس��بت به ش��اه تغييري نکرده است .دولت ايران امروز از

مغرب درخواس��ت کرده اس��ت تا شاه را به ايران مس��ترد کند تا به خاطر جناياتي که
مرتکب شده محاکمه شود.

2

فرار  33اسرائيلي از ايران

امروز اعالم ش��د :آمريکا33اس��رائيلي را ا ز ايران فراري داده اس��ت .مناخيم بگين

نخستوزيراس��رائيل از دولت آمريکا به مناسبت کمکي که به33اسرائيلي براي فرار از
ايران کرده اس��ت ،سپاسگزاري کرد .يکي ا ز اين33تن مردخاي بن پور نمايندۀ پيشين
پارلمان اسرائيل و عضو حزب کارگ ر اين کشور است که او را به ايران فرستاده بودند

 -1همان،صفحة 2
 -2همان،صفحة 8

تا يهوديان ايران را به مهاجرت به اسرائيلترغيب کند.

1

دولت موقت از فلسطينيها در صنعت نفت استفاده ميکند

روزنامۀ کويتي االنبا گزارش داد :طبق موافقتنامهاي که به امضاي مهدي بازرگان و

از کش��ورهاي مختلف عرب به ايران بيايند و به جاي پرس��نل آمريکايي و کارشناسان

ساير کشورهاي خارجي در صنعت نفت ايران مشغول به کار شوند.

2

صادق زيبا کالم :قطبزاده مورد تائيد است

امروز صادق زيباکالم عضو جامعۀ اسالميو رابط اين جامعه طي بيانيهاي انقالب

پرش��کوه خلق مستضعف ايران را ستايش کرد .در قسمتي از اين بيانيه ميخوانيم :تنها

راهي که وجود دار د اين اس��ت که اين دس��تگاه عظيم تبليغات��ي در خدمت تودههاي

محروم و خلق مستضعف ايران قرارگيرد و سهم خود را با عدالت کامل به اين نهضت

عظيم ادا کند که همانا گزينش مسئول اين سازمان به وسيلۀ رهبر عاليقدر انقالب ايران
اس��ت ،لذا انتخاب آقاي قطبزاده بهعنوان سرپرس��ت اين سازمان مورد تائيد کامل ما
است.

3

ممنوعيت مسافرت مردها به خارج از کشور تا اطالع بعدي

ادارۀ گذرنامه ،امروز اعالم کرد از روز ش��نبه صدور گذرنامۀ مسافران خارج کشور

آغاز ميشود .امروز مقامات هواپيمايي کشوري اطالع دادند که مرزهاي هوايي از روز

ش��نبه باز ميشود و تقدم خروج نيز براي دانشجوياني است که بايد در تاريخ مقرر در

محل تحصيل خود حاضر ش��وند .تا اطالع ثانوي نيز از مسافرت مردان با هواپيماهاي
ش��رکتهاي هوائي جلوگيري خواهد ش��د و تنها خانمها و پسرهاي کمتر از 18سال
ميتوانند براي سفر به خارج بليت تهيه کنند.

 -1همان
 -2همان
 -3کيهان2 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -4اطالعات2 ،اسفند ،1357صفحة 7
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ياسر عرفات رسيده است مقامات دولت ايران از فلسطينيها تقاضا کرده و ميخواهند
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رفراندوم 15روز ديگر انجام خواهد شد

ايران پس از انقالب اسالمي

کار بررس��ي و گزينش مواد ضروري براي تدوين قانون اساس��ي جديد در ش��رف

پايان اس��ت .يک حقوقدان برجسته عضو ش��وراي تدوين قانون اساسي که نخواست
نامش فاش ش��ود اظهار داش��ت :کميسيون تدوين قانون اساس��ي از يک هفته پيش از
پيروزي کامل انقالب تشکيل شد .در اين کميسيون گروهي از برجستهترينحقوقدانان،

روحانيون و کارشناس��ان حقوق بينالملل خصوصي و عموميش��رکت دارند .گزينش

اين افراد بر اساس سابقۀ آنها زير نظر کميتهاي که از سوي امام خميني مأمو ر اين کار
بوده صورت گرفته است.

وي ادامه داد :در حال حاضر قانون اساسي فعلي ايران ،قانون اساسي ،1906قوانين

اساس��ي فرانسه ،انگلستان و آمريکا ،چند کشور اس�لامي و از همه مهمتر کتب فقهي

اس�لامي مورد بررس��ي قرار گرفته است .قانون اساس��ي جديد آميزهاي خواهد بود از

همۀ اين منابع بر اساس احکام قرآن که در آن براي هميشه دموکراسي را در جامعۀ ما

تضمين خواهد کرد .وي در پايان گفت :قانون اساس��ي جديد پس از تدوين بالفاصله
پس از آنکه ش��وراي انقالب و امام بر آن صحه گذاش��تند ،به مجلس مؤسس��ان احاله

خواهد شد.

1

وکالي دادگستري :راهپيماييهاي گسترده رفراندوم بود

قضات و وکالي دادگستري طي جلسهاي در باشگاه وکال به بررسي مسائل کشوري

پرداخته و اعالم کردند که در روز برگزاري رفراندوم ،مسئلۀ سلطنت نبايد مطرح شود
و دولت بايد نوع جمهوري را به همهپرس��ي بگذارد .وکالي دادگس��تري ادامه دادند:

راهپيماييهايي که انجام ش��د رفراندوم بود ،انقالب منحصر به هيچ طبقهاي نيس��ت و

مارکسيستها هم حق دارند آزاد باشند.

2

قاسملو :ما پشت سر امام خميني قرار داريم

عبدالرحم��ن قاس��ملو رهبر ح��زب دموکراتيک کردس��تان امروز هرگون��ه اتهام

جداييطلبي را رد کرد و پش��تيباني کامل خ��ود را از آيتاهلل خميني و دولت بازرگان
 -1همان،صفحة 4
 -2کيهان2 ،اسفند ، 1357صفحة 8

اعالم داشت .قاسملو گفت :حزب او و مردم کرد ،جملگي پشت سر امام خميني قرار
1
دارند و اخيرا ً هم همبستگي خود را با دولت اعالم کردهاند.

کابينۀ بازرگان تکميل شد

امروز نخستوزير 5وزير جديد را خدمت امام معرفي کرد.

وزي��ران جديد کابينه عبارتند از :دکتر علي ش��ريعتمداري وزي��ر علوم ،فرهنگ و

هنر ،دکتر غالمحس��ين شکوهي وزيرآموزش و پرورش ،ناصر ميناچي وزير اطالعات،
تبليغات و خيرات ،تيمسار سرلشکر مدني وزير دفاع ملي ،مهندس حسن اسالمي وزير

پس��ت ،تلگراف و تلفن 2.اسامي وزراي جديد نشان دهندۀ آن است که بهرغم گذشته

بازرگان تالش کرده اس��ت آنها را از ميان س��اير احزاب و گروهها انتخاب کند 3.امام
خميني امروز در پاسخ به نامۀ رسميمهندس بازرگان با تائيد وزراي جديد براي آنان
آرزوي موفقيت کرد.

4

اظهار تاسف بازرگان از حمله به سفارت آمريکا

مهندس مهدي ب��ازرگان در مصاحبهاي با هفتهنامۀ نيوزويک مس��ائل مهمي را که

دولت با آن رو برو اس��ت مطرح کرد .وي د ر اين مصاحبه با اظهار تاس��ف از حمله به

سفارت آمريکا گفت :ما اميدواريم بتوانيم همه چيز را تحت کنترل درآوريم تا اينگونه

حمالت بار ديگر رخ ندهد.

ب��ازرگان ادام��ه داد :د ر اي��ن مورد اق��دام فوري به عم��ل آمد و ويليام س��اليوان
س��فيرآمريکا در ايران ش��خص ًا به خاطر اقدام س��ريعي که صورت گرفت از ما تشکر

کرد.نخس��توزيردربارة رواب��ط ايران با آمريکا و نيزآيندۀ اي��ن روابط گفت :ما روابط
دوستانهاي بااياالت متحده داشتهايم و ميل داريم روابط دوستانهمان را بااياالت متحده
و تمامي کشورهاي جهان حفظ کنيم.

 -1اطالعات3 ،اسفند،1357صفحة 8
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 213
 -3اطالعات 3 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -4صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 213
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تشکيل گارد ملي براي برقراري نظم

ايران پس از انقالب اسالمي

بازرگان در پاس��خ به اين سوال که براي برقراري نظم چه تدابيريانديشيده خواهد

ش��د گفت :امش��ب ما تش��کيل يک گارد ملي را اعالم خواهيم کرد ت��ا بتوانيم کنترل
بيشتري بر اوضاع داش��ته باشيم ،ما سرگرم استخدام و سازمان دادن چندين هزار نفر

هستيم.

نخس��توزيرادامه داد :مسئله اين اس��ت که مردم از ارتش و پليس تنفر داشتهاند و

اگر ما آنها را بار ديگر به خيابانها گس��يل داريم مردم عکسالعمل نش��ان خواهند داد.
وي گفت :به همين دليل اس��ت که ما سرگرمايجاد يک گارد ملي هستيم و بعدا ً ارتش
و پليس را تجديد سازمان خواهيم داد.

حزب توده غير قانوني است

نخس��توزيردربارة حزب توده نيز گفت :اين حزب طبق قوانين غير قانوني است

و ما بايد ا ز اين قوانين اطاعت کنيم1.گفتني اس��ت امروز حزب توده با انتشار بيانيهاي

به مناسبت سالگرد غيرقانوني اعالم شدن فعاليت اين حزب ،اعالم کرده است فعاليت

آزادانۀ حزب توده جزو الينفک دموکراسي است.

2

جدول زماني تأسيس دولت جديد

نخس��توزيردربارة جدول زماني تأسيس دولت جديد گفت :استانداران و سازمان

پليس قبل از رفراندوم بايد س��ازمان يابند ،رفران��دوم در کمتر از دو ماه انجام خواهد

گرفت.

وي ادامه داد :پس از رفراندوم نوبت انتخابات مجلس مؤسس��ان اس��ت که قانون

اساس��ي جديد را تصويب خواهد کرد ،پ��س از آن انتخابات پارلمان و انتصاب دولت

جديد صورت خواهد گرفت تا اين مرحلۀ من به کار ادامه خواهم داد ،مشروط بر اين
که پيش از آن برکنار نشوم.بازرگان در بارۀ سوال رفراندوم بار ديگر تأکيد کرد :مردم در
رفراندومآينده ب ه اين سوال پاسخ خواهند داد ،جمهوري دموکراتيک اسالمي؛ آري يا نه؟.

 -1اطالعات3 ،اسفند ،1357صفحة  1و 2
 -2کيهان3 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -3اطالعات3 ،اسفند ،1357صفحة  1و 2

3

دادگاههاي نظامي ديگر به اتهامات غيرنظامي رسيدگي نميکنند

اميرانتظام معاون نخس��توزير و س��خنگوي دولت امروز اعالم کرد بنا به پيشنهاد

وزارت دادگس��تري و تصويب هيئت دولت ماده واح��دهاي در مورد اعادۀ صالحيت

رس��يدگي ميکنند و رس��يدگي به س��اير جرايمي که در صالحيت دادگاههاي مزبور

قرارگرفته به مراجع قضايي دادگستري محول ميگردد.

امير انتظام دربارة س��رهنگ توکلي و افش��اگريهاي ش��انمن نيز گفت :توکلي مرد

ميهنپرستي است و در مورد استعفاي وي نيز بايد بگويم که توکلي انتظاراتي داشته که

برآورده نشده و در نتيجه استعفا داده است .امير انتظام دربارة تحتالحفظ بودن توکلي
نيز گفت :تا آنجا که من ميدانم ،وي تحتالحفظ نيست.

1

سهم ما چه شد؟!

در اعالميهاي که امروز از طرف س��ازمان چريکه��اي فدايي خلق تحت عنوان با

ش��رکت در ميتينگ روز جمعه در دانشگاه تهران خواست زحمتکشان را منعکس کنيم
آمده است :ما با حفظ استقالل و هويت انقالبي خويش معتقديم آن دسته از نيروهاي

انحصارطلب که به دور از هرگونه موازين دموکراتيک سهم ساير نيروها را در انقالب
انکار مينمايند ،چهرهاي غير واقعي از س��اير نيروهاي مبارز و انقالبي در اذهان مردم

ترس��يم ميکنند .آنها با حائل ش��دن ميان خلق مبارز و امام خميني و با تکيه بر پارهاي
از بقاياي رژيم پوس��يدة گذش��ته به صورت انتصابي و ابقاء آنها در مش��اغل پيشين به

وحدت نيروها و خلقهاي رزمنده و انقالبي ضربات جبران ناپذيري وارد ميکنند.

بيانيۀ جبهۀ ملي ايران دربارۀ تظاهرات

بعد از آن که دفتر تبليغات امام خميني حضور مسلمانان را در راهپيمايي چريکهاي

فداي��ي خلق جايز ندانس��ت ،احزاب و گروهها نظرات خ��ود را در اين زمينه از طريق
بيانيه ،مصاحبه و...منتشر ميکنند.
 -1کيهان3 ،اسفند ،1357صفحة 2
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در اين راستا ،جبهۀ ملي نيز حضور در راهپيمايي را به تبعيت از امام جايز ندانست.

ايران پس از انقالب اسالمي

در بياني��ۀ جبهۀ ملي آمده اس��ت :بنا به پيروي از فرمان رهب��ري عالي انقالب آيتاهلل

العظمي خميني د ر اين روزهاي حس��اس و بحراني که کش��ور احتياج به برنامهريزي
و اتحاد و همبس��تگي و اتفاق دارد و به منظور جلوگيري از هرگونه تفرقه ،تش��تت و

تک��روي جبهۀ ملي ايران اعالم ميدارد ک��ه هيچگونه برنامهاي براي تظاهرات ندارد و
چنانچه اعالميه و بيانيهاي مبني بر دعوت همميهنان جهت تظاهرات و گردهمايي ديده

شود ،به هيچ وجه از سوي جبهۀ ملي ايران نخواهد بود.

1

جبهۀ ملي :شايگان قطع ًا رئيسجمهور ميشود

دکت��ر ش��ايگان همکار نزدي��ک مصدق و يک��ي از بنيانگذاران جبه��ۀ ملي امروز

ساعت 9:30از پاريس وارد کشور شد .علي شايگان که از وي بهعنوان يکي از نامزدهاي

انتخابات رياست جمهوري ياد ميشود ،پيش از اين در پاريس با امام خميني ديدار و

گفتوگو کرده بود .ش��ايگان در س��ال 1959و پس از  4سال زندان ايران راترک گفت

و در خارج از کشور بهايجاد کنفدراسيون دانشجويان ايراني و حفظ حيات جبهة ملي

کم��ک کرد .امروز منابع نزديک به جبهۀ ملي اعالم کردند :ش��ايگان به صورت قطعي
رئيسجمهور خواهد ش��د .آنها گفتند :شايگان صالحترين فرد براي رياست جمهوري

است که در سالهاي گذشته هرگز با شاه سازش نکرده است.

2

جالل طالباني وارد مريوان شد

براساس يک گزارش تائيد نشده جالل طالباني رهبر کردهاي عراق به همراه 60تن

س اين شهر اقامت کرده است.
از چريکهاي خود وارد مريوان شده و دريکي از مدار 

کميت��ۀ نظامي اتحاديه ميهني کردس��تان عراق طي تلگراف��ي خطاب به آيتاهلل خميني
ضمن تکذي��بايجاد ناراحتي طرفداران جالل طالبان��ي در مرزهاي ايران اعالم کرد:
بارها اعالم داشتهايم ما افرادي شرافتمند و معتقد به آزادي همه ملتها هستيم .ضمن

عدم دخالت و نيز ايجاد مش��کل در امور داخلي ايران پش��تيبان واقعي نهضت بزرگ
 -1اطالعات 3 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2همان

ملت ايران به رهبري آن زعيم عاليقدر ميباشيم.

1

2هزار مأمور ساواک خود را معرفي کردند

در چند روز گذشته 2هزار مأمور زن و مرد ساواک خود را به کميتۀ انقالب معرفي

شناس��ايي و اعالم محل خدمت خود در س��اواک به کميته مراجع��ه و خود را معرفي
کردهان��د .اي��ن مقام مطلع ادامه داد :کميته پ��س از گرفتن آدرس و تضمين از اين عده

آنان را آزاد کرده تا دربارة سوابق يک يک آنها به آرشيو ساواک و گزارشهاي رسيده

به کميتۀ انقالب مراجعه شود.

2

به آمريکا اجازه نميدهيم از خاک ما مراقب شوروي باشد

سرلش��گر ولي اهلل قرهني امروز در ي��ک کنفرانس مطبوعات گفت :ديگر به آمريکا

اي��ن اجازه داده نخواهد ش��د که ا ز طري��ق پايگاههاي نظامي پيچيدۀ خود در ش��مال

ايران ،مراقب مخابرات نظاميش��وروي باش��د .وي ادامه داد :ديگر اوضاع گذشته که

ح��دود يک هزار تکنس��ين آمريکايي روي تجهيزات آمريکايي نيروهاي مس��لح ايران

کار ميکردند ،تکرار نخواهد ش��د .رئيس س��تاد کل ارتش گفت :هيچ يک از سالحها
و تجهيزات پيچيدۀ ارتش ايران در جريان انقالب از کش��ور خارج نش��ده و آمريکا در

مورد امنيت اين تجهيزات شکايتي نکرده است.

فراخوان نيروهاي ايران از ظفار

وي افزود :نيروهاي ايران که در زمان رژيم سابق براي جنگ عليه چريکهاي ظفار

به عمان رفته بودند ،به ايران فراخوانده شدند .قرهني ادامه داد :دولت ايران براي کمک
نظامي به سازمان آزاديبخش فلسطين برنامهاي ندارد.

3

تصفيۀ ارتش همچنان ادامه دارد

با بازنشسته ش��دن 25تن ديگر از سرلشکرهاي ارتش جمع ژنرالها و افسراني که

ظرف يک هفتۀ اخير در اجرأي طرح تصفيه وسيع و اساسي نيروهاي مسلح در ارتش،
 -1همان ،صفحة 3
 -2همان  ،صفحة 7
 -3کيهان3 ،بهمن ،1357صفحة 2
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نيروي هوايي ،دريايي ،ژاندارمري و ش��هرباني تاکنون بازنشس��ته ش��دهاند به 215تن

ايران پس از انقالب اسالمي

بازنشسته شدهاند از باالترين درجۀ ارتش ايران يعني ارتشبد تا درجۀ سرهنگي بودهاند.

رسيد .کسانيکه در اين مدت در نيروهاي دريايي ،هوايي ،زميني ،ژاندارمري و شهرباني

رئيس جديد شهرباني نيز امروز گفت2 :سپهبد7 ،سرلشکر 10 ،سرتيپ و 6سرهنگ

از اول اس��فندماه در شهرباني کشور بازنشسته ش��دهاند .سرهنگ ناصرالدين مجللي با

اعالم اين خبر ادامه داد :گروه ديگري هم از امراي شهرباني مشمو ل اين قانون هستند

و بهزودي اسامي آنان اعالم خواهد شد.

1

بازگرداندن آرامش به ايران ماهها طول ميکشد

س��رمقالۀ روزنامۀ فاينانش��ل تايمز به مشکالتي که آيتاهلل خميني در برقراري نظم

در ايران با آنها روبرو اس��ت ،اش��اره کرده و نوشت :تنظيم ساختمان يک دولت جديد

بسيار مشکلتر از بين بردن دولت قبل از آن است.

تحليلگ ر اين روزنامه مدعي ش��د :دو موضوع حتي قبل از رفتن ش��اه هويدا شده

ب��ود ،يکي آنک��ه هيچ يک از گروههاي درگير چه ه��واداران مذهبي آيتاهلل خميني و
چه چپگرايان و چه جبهۀ ملي و غيره به آناندازه که ادعا ميکردند ،کنترل هواداران

خود را در دس��ت ندارند ،نمونۀ آن مشکالتي است که بازرگان داشته و هنوز هم دارد
تا کارگران صنعت نفت را راضي کند تا سرکار برگردند.

دو م اينک��ه کلية گروههايي که تقاضاهاي مخصوصي دارند مانند کردها ،آذريها و

مجاهدين و فدائيان که اکنون پيروزي حاصل ش��ده است ،انتظار دارند کليۀ تقاضاهاي

آنها بهطور کامل قبول بش��ود .اي��ن روزنامه در ادامۀ تحليل خود مينويس��د :آيتاهلل

خميني اخطارهاي ش��ديدي به چپگرايان داده اس��ت ولي بايد پرسيد که آيا ميتواند

تهديدهاي خود را عملي کند؟

دعوت شاه به مصر

2

خبرگ��زاري مص��ري خاورميانه گزارش داد که س��ادات در يک تم��اس تلفني که
روزچهارش��نبه با ش��اه گرفت ،مجددا ً از وي دعوت کرد به مصر برود .اين س��ومين
 -1همان
 -2همان،صفحة 8

دعوت س��ادات از شاه در يکماه گذشته بهشمار ميرود .در پي اعال م اين خبر هزاران

دانش��جوي سوداني در خرطوم به هواداري از رژيم اسالمي ايران و عليه سادات شعار
دادند آنان به سفارت مصر در خرطوم رفتند و طي نامهاي که به سفير مصر دادند سادات

دوست مصر در دنياي عرب و يکي از حاميان طرح صلح مصر با اسرائيل است.

1

سادات بهدنبال راهي که شاه رفت

آسوش��يتد پرس امروز گزارش داد طبق گزارشهاي رسيدۀ سادات به آمريکا گفته

اس��ت که مصر اگر با س�لاحهاي مدرنتر آمريکايي به نحو بهتري تجهيز شود ،حاضر

اس��ت نقش امنيتي مهمتري در خاورميانه و آفريقا ايفا کند .گفته ش��ده اس��ت مصر به
شيخنشين عمان نيرو فرستاده است تا جايگزين نيروهاي ايراني که از سوي نظام جديد
فراخوانده شدهاند ،شوند.

2

شاه به فکر اقامت دائم در انگليس نباشد

رويت��رز امروز به نقل از ديلي تلگراف گ��زارش داد وزارت خارجۀ انگليس اعالم

کرده اس��ت که هيچ درخواستي از شاه س��ابق ايران جهت اقامت در انگليس دريافت
نکرده است.انگليس از طريق مجاري غير رسمي به شاه سابق ايران اطالع داده است که
بايد برنامهاش را براي اقامت دائم در انگليس کنار بگذارد .ديلي تلگراف نوش��ته است

که لندن بايد اين حقيقت را بپذيرد که شاه ديگر به ايران باز نخواهد گشت و انگليس
تا آنجا که ممکن است بايد به روابط بازرگاني خود با رژيم جديد ايران ادامه دهد.

3

اسرائيل هم شاه را نااميد کرد

روزنامۀ اس��رائيلي معاريو امروز فاش کرد که ش��اه ايران از اسرائيل تقاضاي کمک

کرده بود ،اما اين تقاضا را موشه دايان وزيرخارجۀ اين رژيم رد کرده است .يک منبع

موثق در وزارت خارجة اس��رائيل د ر اين زمينه گفت :موش��ه دايان از شش هفته پيش

از کنارهگيري اجباري شاه دريافته بود که پاسخ دادن به چنين تقاضايي بيهوده است و
 -1همان،صفحة 7
 -2همان،صفحة 8
 -3کيهان3 ،اسفند ،1357صفحة 8
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شاه روزهاي آخرش را ميگذراند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

285مقام کويتي به ايران ميآيند

کميت��ة امام خمين��ي امروز اعالم کرد 285مقام کويتي به منظ��ور ديدار و مذاکره با

رهبرانق�لاب به ايران خواهند آمد .اين افراد با هواپيماي اختصاصي ،اوايل هفتۀ آينده

به تهران آمده و به مالقات امام خواهند رفت.

2

 4اسفند
انحالل ارتش اصليترين خواسته چريکهاي فدايي خلق

به دعوت سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران صبح امروز حدود 150هزار نفر در

زمين چمن و خيابانهاي اطراف دانش��گاه تهران تجمع کردند .اين اجتماع براي تعيين

خطمش��ي سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران در جهت آنچه خواست واقعي مردم
عنوان ميشد و نيز به پشتيباني از دولت موقت بازرگا ن ترتيب يافته بود.

شرکت کنندگان در اجتماع امروز با دادن شعارهاي اتحاد ،اتحاد ،ضرورت انقالب

خواستار وحدت همۀ نيروهاي انقالبي شدند .پس از سخنراني چند نفر از چريکهاي

فدايي در اين مراس��م پيام پرس��نل وظيفۀ مهاباد ،پيام کارگران پااليشگاه نفت آبادان و

پيام خلق کرد مبني بر اين که تجزيهطلب نيس��تند و همچنين پيام س��ازمان مجاهدين
3
خلق براي جمعيت قرائت شد .د ر اين تجمع مجموع ًا 27پيام قرائت شد.
با پاي��ان يافتن تجمع چريکهاي فدايي خلق در محل دانش��گاه تهران قطعنامهاي

قرائت ش��د .شايد اولين و اصليترين خواس��ته چريکهاي فدايي خلق انحالل ارتش
باش��د .از اينرو در بخش��ي از قطعنامۀ پاياني تجمع امروز با اشاره به اين موضوع که
تصفي��ۀ ارتش و نيز جايگزيني امراي قبلي با فرماندهان جديد چاره کار نيس��ت آمده

اس��ت :ارتش و دس��تگاههاي عريض و طويل اداري که س��تونهاي رژيم وابس��ته به

امپرياليس��م به ش��مار ميروند ،بايد هر چه زودتر منحل ش��وند و ارتش نوين خلق و
 -1همان
 -2همان،صفحة 2
 -3اطالعات 5 ،اسفند  ،1357صفحة 7

ارگانهاي اداري نوين که پاسخگوي شرايط نوين هستند ،به وجود آيند.

د ر اين بيانيه آنان اعالم کردند که همه چيز را بر اساس ضديت گروهها و جريانها

با امپرياليسم ميسنجند و در ادامه ،خواستار برابري کامل زنان با مردان در تمامي شئون

پايان سفر عرفات به ايران

ياسر عرفات رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين امروز به ديدار خود از ايران پايان

داد و براي ديدار يک روزه وارد ابوظبي شد .وي پس از ورود به ابوظبي با رئيس امارات
متحدۀ عربي در زمينۀ اتحاد س��ازمان آزاديبخش با دولت انقالبي ايران و روابط اين

سازمان با امارات متحدة عربي به گفتوگو نشست .عرفات در ديدار خود با شيخ زائد

از قول رهبران ايران وعده داد که دولت جديد آماده اس��ت تا دربارة کليۀ قراردادهاي
دو جانب��ه ب��ا امارات متحدۀ عربي و ش��اه س��ابق مذاکرات مجددي ب��ه عمل آورد.

2

برگزاري اولين اجتماع کارگري بعد از پيروزي انقالب

س��الن کنفرانس وزارت کار س��اعت 10صبح امروز براي اولين بار بعد از پيروزي

انقالب محل يک اجتماع کارگري بود .در اين جلس��ه س��ه شعار از سوي کارگران سر

داده ش��د؛  -1ما خواهان نظارت بر توليد و توزيع هستيم -2.ما کارگران خواهان حق
اعتصاب ،آزادي بيان و نش��ر عقايد هس��تيم -3.ما خواهان تهيه قانون کار جديد تحت

نظارت نمايندگان واقعي کارگران هستيم .داريوش فروهر وزير کار و امور اجتماعي در

اين مراس��م نسبت به عدم دخالت نيروي انتظامي،ايجاد يک جنبش سالم سنديکاهاي
کارگري ،تنظيم قانون جديد کار با مشارکت نمايندگان کارگران مطالبي را بيان کرد.

3

تالش استوار گارد براي حمله به خانه بازرگان

چهار استوار گارد منحله جاويدان که تالش داشتند به خانۀ مهندس بازرگان حمله

کنند ،توسط پاسداران انقالب شميران دستگير و تحويل کميتۀ انقالب شدند .اين چهار

نفر نيمههاي ش��ب با اتومبي��ل بنز مدل باال از خيابان نياوران عب��ور کرده و به خيابان
 -1همان  ،صفحة 3
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اجتماعي و بخشيده شدن بدهي کليۀ ديون دهقانان گرديدند.

1
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منظريه وارد ش��دند .جوانان پاس��دار که به آنها ظنين ش��ده بودند ،تعقيبشان کردند و

ايران پس از انقالب اسالمي

هنگامي که قصد حمله به خانۀ نخستوزير داشتند ،آنها را دستگير کردند.

1

اتهامات تازه عليه سرهنگ توکلي

يکي از طرفداران س��ازمان مجاهدين خلق امروز طي يک نامه ،ادعاهاي تازهاي را

دربارة سرهنگ توکلي رئيس سابق ستاد مطرح کرد .د ر اين نامه که اين سازمان آن را
در اختيار روزنامههاي کيهان ،اطالعات و آيندگان قرار داد ،سرهنگ توکلي را متهم به
داشتن سابقۀ جاسوسي وندامت و همکاري با رژيم سابق کرده است.

2

مصر خواستار تقويت رابطه با ايران است

روزنامۀ االهرام چاپ قاهره بامداد امروز نوش��ت مصر در نظر دارد روابط خود را

با مردم و دولت ايران به سود ثبات خاورميانه تقويت کند .اين روزنامه که يک صفحۀ

کامل را به تحليل اوضاع ايران بعد از پيروزي انقالب اختصاص داده است ،مينويسد:

انقالب ايران انقالبي اس��ت که شايد از چشم تاريخنويس��ان مهمتر از انقالب فرانسه
باشد .اين نخستين باري است که يک روزنامۀ مصري با اين لحن دربارة انقالب ايران

س��خن گفت��ه و از عالق��ه و درک نمايندگان پارلمان مصر از نهضت اس�لامي ايران و
آيتاهلل خميني سخن به ميان ميآورد.

3

5اسفند 1357
حکم امام به آيتاهلل خلخالي

امروز ام��ام خميني طي حکمي به آيتاهلل خلخالي مأموري��ت داد تا «در دادگاهي

كه براي محاكمۀ متهمين و زندانيان تش��كيل ميش��ود ،حضور به هم رسانده و پس از
تماميت مقدمات محاكمه ،با موازين شرعيه حكم شرعي صادر كند.

 -1کيهان 5 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2کيهان 5 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -3کيهان 5 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -4صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 215

4

ظلم را از هر که باشد نميپذيريم

امروز امام ،والديمير وينوگرادف (سفيرکبير اتحاد جماهير شوروي سابق) و همراهان

قدرت ش��يطاني پهلوي ،قدري بين ملت ما و دولتهاي ابرقدرت تيرگي حاصل شده
است ،براي خاط ر اينك ه اين جناياتي كه او كرده است ،مردم عقيده دارند كه به واسطۀ

پش��تيبانياي كه اجانب به [او] كرده است واقع ش��ده است ـ ما با شما كه همجوار ما

هس��تيد و فرسخها بين دو كشور مرز مشترك اس��ت ،مايليم كه به طور مسالمتآميز،
ب��ه طور انس��اني رفتار كنيم .و البت��ه دولت ما هر طور كه مصلح��ت بداند ،در روابط
اقتصادي ،روابط تجاري و ساير اموري كه مربوط به دولت است ،عمل خواهد كرد.

رهبر انقالب ادامه دادند:اين دولت ،دولت اس�لامي و تحت رهبري رهبران اسالم

است و هرگز ظلم به غير ،ولو هرچه ضعيف باشد ،روا نميدارد و ظلم از غير ،هرچه

قوي باشد ،تحمل نميكند.

1

اعتراض چريکهاي فدايي به بيبيسي

رس��انههاي خارجي از جمله بيبيس��ي ،راديو آلمان و راديو اس��رائيل با انتش��ار

اخبار و تحليلهايي تجمع ديروز چريکهاي فدايي خلق را پوش��ش دادند .ترجيعبند

تحليلهاي اين رسانهها مخالفت تجمع کنندگان با رهبر انقالب بود .در حالي که رهبر
انقالب چند روز پيش از مس��لمانان خواس��ته بودند تا در تجمع کمونيستها شرکت

نکنن��د فدائيان خل��ق در بيانيۀ امروز ،خود بار ديگر گردهمايي جمعه را در حمايت از
آيتاهلل خميني خواندند.

2

تغييرات وسيع در کادر رهبري جبهۀ ملي

امروز اعالم ش��د :ک��ه بهدنبال وضع جديدي که براي جبهۀ مل��ي ايران پيش آمده

اس��ت ،ب��هزودي در کادر رهبري اين جبهه تغييرات وس��يعي داده خواهد ش��د .لزوم

تجدي��د نظر در کادر رهبري جبهۀ ملي ايران از مدتها پيش مطرح ش��ده بود اما اين

 -1همان  ،جلد  ،6صفحة 219
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را به حضور پذيرفته و ضمن تش��کر از پيام محبتآميز رهبران شوروي فرمودند :ما با
ِ
سابق ايام روابط حسنه داشتهاند و اخيرا ً به واسطۀ اين
دولت همجوار خودمان ـ كه در

97

98
ايران پس از انقالب اسالمي

مسئله هنگامي جنبۀ فوري به خود گرفت که اوالً دو تن از اعضاي اين جبهه يعني دکتر
کريم س��نجابي و داريوش فروهر به کابينه رفتند و ثاني ًا گروه جديدي که گفته ميشود

قص��د دارند تحرک جديدي ب��ه جبهۀ ملي بدهند ،وارد ميدان عمل ش��دند .داريوش

فروهر با تشکيل جلسه و فعاليت اين عده به نام جبهۀ ملي ايران مخالفت کرده و گفته
اس��ت :اين گروه نبايد به اس��م جبهۀ ملي ايران دست به تشکيل جلساتي بزنند که در
ارگانهاي رس��مي جبهه بررسي نشده است .آنچه روشن است دو جريان متفاوت در

جبهۀ ملي ايران وجود دارد و همين مسئله لزوم تغيير در کادر رهبري جبهۀ ملي ايران

را مطرح ميکند.

1

افسران جوانجايگزين ژنرالها شدند

از انتصابهاي جديدي که امروز از سوي ستاد کل ارتش اعالم شده چنين برميآيد

که س��ران ارتش ،کوشش دارند براي اشغال پستهاي مختلف ارتش افسران جوان را
بگمارند ،به همين جهت 23افس��ري که امروز اساميش��ان بهعن��وا ن فرماندهان جديد

برخي از قسمتهاي ارتش اعالم شده است ،دارأي درجۀ سرهنگي هستند که به جاي
ژنرالهاي بازنشسته ،برکنار شده و در برخي موارد اعدام شده منصوب گرديدهاند.

2

تحريك پرسنل نظامي به تمرد

س��تاد کل ارتش امروز طي بخش��نامهاي مراجعت پرس��نل و بازسازي ارتش ملي
اس�لامي ايران را مورد تأکيد قرار داد .در بخش��نامة ارتش ميخوانيم :اخيرا ً تعدادي از
افراد ناآگاه و غيرمسئول و احتماالً از روي سوءنيت ،مبادرت به تحريک پرسنل نظامي

در جهت بيانضباطي و عدم اطاعت از فرماندهان انتخابي کرده و مانع ش��روع فعاليت

مجدد يگانها ميگردند.

ستاد کل ارتش ادامه داده است :با توجه به اينکه فرماندهان و رؤسايي که از سوي

س��تاد کل ارتش ملي تعيين ميشوند ،با رعايت معيارها و ضوابطي است که از انقالب
اصي��ل ملت ايران الهام گرفته اس��ت ،صددرصد مورد تائيد کميتة امام خميني اس��ت.

بنابراين دستور داده ميشود که کليه پرسنل ارتش بدون توجه به وسوسهها و دسيسهها
 -1کيهان5 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2کيهان5 ،اسفند ،1357صفحة 1

فرماندهان و رؤس��اي منتخب را پذيرفته و با هم��کاري صادقانه با آنان هر چه زودتر

سربازخانهها را براي فعاليت مجدد آماده سازند.

خواس��تۀ انحالل ارتشترجيعبند ،خواس��تههاي چريکه��ا و مجاهدين خلق در

روزهاي اخير اس��ت .مجاهدين با اين ادعا که ارتش به رژيم گذش��ته تعلق دارد و با
تصفيههاي گس��ترده نيز نميتوان غبار وابس��تگي را از چهرۀ آن زدود ،از رهبر انقالب

ميخواهند تا ارتش را منحل کند .خواس��تهاي که امام پيش از اين آن را به شدت نفي
کرده بود1.س��ازمان مجاهدين خلق ايران امروز با انتش��ار اطالعيهاي خواستار انحالل
ارتش شد.

خواستههاي ديگر؛انحالل ضد اطالعات و دادرسي ارتش

گروهي از پرسنل نيروي دريايي نيز در بيانيهاي ضمن اشاره به خيانت امراي نيروي

درياي��ي و اقدامات آنها علي��ه اعتصابيون و مبارزان اين نيرو خواس��تههاي ديگري را
مط��رح کردهاند .برکناري امرأي نيروي دريايي و محاکمۀ خائنين به ملت ،انحالل ضد

اطالعات نيرو ،تعادل بين مزاياي درجهداران و کارمندان با افسران ،شرکت در احزاب
سياس��ي و انتخابات ،اخراج کليۀ مستش��اران نظامي نيروي دريايي و انحالل دادرسي

ارتش از جملۀ اين خواستهها است.

2

اگر ارتش منحل نشود ،بازرگان مسئول است

امروز در مراس��م تشييع جنازۀ رضا طلوع ش��ريفينيا از کشتههاي مجاهدين خلق،

مسعود رجوي يکي از اعضاي کادر رهبري ،سازمان دولت موقت را مورد شديدترين

هجمهها و انتقادات قرار داد.

رجوي گفت :اگر مس��ئلۀ ارتش امروز حل نش��ود ،ش��ما[بازرگان] بهعنوان رئيس

دولت فردا مس��ئول تمام کشتارهايي هس��تيد که ا ز اين پس الجرم اتفاق خواهد افتاد،
تمام آثار شوم سلطۀ امپرياليسم در کشور بايد محو و نابود شود و براي تکميل انقالب

بايد نظام ارتش مزدور و پس مانده ش��اه منحل و تجديد س��ازمان شود .رجوي با بيان
 -1صحيفةامام،جلد ، 6صفحة 151
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انحالل ارتش،ترجيعبند خواسته چپها
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اينکه ما از س��ابقهدارهاي انقالب هستيم گفت :ما الس��ابقوني هستيم که مقرب رهبر

ايران پس از انقالب اسالمي

نيستيم ،انقالبيون پيشتاز به رهبرشان نزديک نيستند.

1

از شما چنين کاري ساخته نيست!

س��اعت  10:30امروز دکتر شايگان بههمراه مبشري وزيردادگستري ،وارد اقامتگاه

امام ش��دند .ش��ايگان در اين ديدار خطاب به امام گفت :ش��ايعهاي در مورد رياس��ت
جمهوري بنده در روزنامهها مطرح ش��ده که از طرف من نبوده و من تکذيب ميکنم،
امام خميني نيز در پاسخ شايگان گفت :ميدانم که از شما چنين کاري ساخته نيست!

2

شايگان :اگر امام بفرمايند رئيسجمهور ميشوم

دکتر ش��ايگان پ��س از اين ديدار در مصاحبه با خبرن��گاران گفت :اين ديدار ،يک
ديدار کام ً
ال معمولي است و من خبري پيرامون کانديداتوري رياست جمهوري ندارم.

وي در پاس��خ ب ه اين س��وال کهآيا مايل است نخستين رئيسجمهور ايران شود گفت:

هرچه امام بفرمايند من انجام ميدهم چه اين دس��تور انجام يک کار س��اده باشد ،چه
يک کار عظيم.

3

درخواست توقيف حسابهاي شاه در سوئيس

وزارت امور خارجۀ سوئيس ،امروز اعالم کرد که زمامداران ايران از دولت سوئيس

خواستهاند که همۀ حسابهاي بانکي و دارايي شاه و اعضاي خانوادهاش در آن کشور

مس��دود ش��ود .زمامداران ايران توضيح دادهاند که دارايي شاه و خانوادهاش ملي شده

است .سخنگوي وزارت خارجۀ سوئيس در پاسخ به پرسشهاي روزنامهنگاران همين

قدر گفت که در خواس��ت ايران براي رس��يدگي به مقامهاي صالحيتدار ارجاع شده
اس��ت .سخنگوي انجمن بانکداران س��وئيس ،نيز در پاسخ اين سوال کهآيا شاه سابق

ايران ميتواند س��پردههاي خود را از بانک سوئيس پس بگيرد؟ گفت مؤسسات بانکي
منتظر نتيجۀ تحقيقات مقامهاي فدرال خواهند بود.
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سوئيس ارتباط با شاه را تکذيب کرد

س��فير س��وئيس در تهران نيز طي يک بيانيۀ رس��مي که امروز منتشر شد ،هرگونه

ارتباطي را با ش��اه جهت دادن پناهندگي به وي تکذيب کرد 30.بهمن ماه سال جاري

آمريکا با دولت س��وئيس دربارة اقامت شاه در اين کشور دستاندرکار گفتوگوهاي

سري است.

د ر اين خبر اشاره شده بود که مقامات سوئيس به داليل امنيتي تقاضا کردهاند تعداد

اطرافيان ش��اه به مقدار زيادي کاهش يابد و از  30نفر تجاوز نکند ولي ش��اه سابق به
نوبۀ خود مايل اس��ت که يک گروه پنجاه نفري او را همراهي کنند 1.س��فير س��وئيس

در ته��ران امروز با ر د اين خبرها گفت :مقامات ذيصالح س��وئيس اين موضوع را که

از جانب ش��اه درخواس��تي مبني بر ورود با هواپيما به اين کشور صورت گرفته است،
صريح ًا تکذيب ميکنند.

ثروت ملي که به خارج منتقل شده است

در همين حال بيانيهاي از قول وزير دادگستري بين خبرنگاران خارجي توزيع شده

و در آن آمده است که دولت انقالبي در نظر دارد کليۀ اقدامات قانوني براي بازگشت

ثروت ملي ايران را که به خارج منتقل شده است ،به عمل بياورد .در همين بيانيه آمده

است که شاه سابق ،چند ماه قبل از سقوط خود مبلغي معادل 15ميليارد دالر به خارج

فرستاده است و همچنين اشرف ،خواهر شاه و عدهاي ديگر از نزديکانش هر کدام سه

ميليارد دالر به خارج منتقل کردهاند .بيانيۀ مبش��ري ميافزايد مبلغ کل 21ميليارد دالر

که به وس��يلۀ اين خائنين به خارج فرستاده شده اس��ت ،معادل با درآمد ناخالص ملي

21کش��ور فقير است .در اين بيانيه ذکر شده است که دولت ،مدارک غير قابل انکاري

دارد که نش��ان ميدهد ثروت ش��اه و همدس��تانش از طريق دزدي و جنايت به دست
آمده است.
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خبري در رسانهها منتشر شده بود مبني بر اين که اردشير زاهدي سفير پيشين ايران در

101

102

شاه همچنان در شوک بهسر ميبرد

ايران پس از انقالب اسالمي

شاه ايران پس از شنيدن خبر اعدام هشت ژنرال که از دوستان نزديک و قديمي او

بودند ،در يک حالت شوک و گيجي به سر مي برد .نزديکان شاه ميگويند :وي در نظر

دارد طي اعالميهاي کنارهگيري خود را از س��لطنت اعالم کند .اما اين کار را در خاک

مغرب انجام نخواهد داد .مقامهاي دولت مغرب ضمن آنکه گفتهاند شاه ميتواند تا هر

وقت که بخواهد با همراهانش در قصر دارالس�لام بماند ،اما در عين حال رژيم جديد
ايران را به رسميت شناختهاند و بهطور خصوصي گفتهاند که از رفتن شاه به يک کشور
ديگر بسيار شادمان خواهند شد.

ملک حسن :محمد رضا پهلوي را شاه ايران نميدانم

ملک حسن پادشاه مغرب با بيان اينکه محمدرضا پهلوي آزاد است تا هر زماني که

ميخواهد در مغرب بماند گفت :ديگر او را شاه ايران نميداند؛ چرا که او مقام سلطنت
ندارد و يک فرد عادي بهش��مار ميرود .وي ادام��ه داد :انقالب ايران موازنۀ قدرت را

بهزيان اسرائيل تغيير داده است1.بنا به بعضي گزارشها ،شاه سابق هفتۀ گذشته از يک
توطئۀ ربوده ش��دن ،نجات يافته اس��ت؛ زيرا قب ً
ال بنا بود با هواپيماي شخصي خود از
شهر مراکش به رباط برود اما شاه بعدا ًترجيح داد با اتومبيل اين فاصله را طي کند.

2

محاکمۀ هويدا در دادگاه انقالبي

امروز گفته ش��د کميت��ۀ بينالمللي حقوقدان��ان دربارة محاکم��ۀ اميرعباس هويدا

نخستوزي ر اسبق ،با دولت ايران تماس گرفته است .دکتر ابراهيم يزدي در اين زمينه

گف��ت :محاکمۀ امير عباس هويدا طوالني خواهد بود اما در دادگاههاي عادي محاکمه
نخواهد شد ،بلکه در دادگاه انقالبي محاکمه ميشود .هويدا 13سال نخستوزير ايران
بود .سازمان عفو بينالملل نيز از امام خميني و بازرگان خواسته است که همۀ اعدامها
در ايران متوقف و محاکمهها بهصورت علني برگزار شوند.

 -1همان
 -2اطالعات5 ،اسفند ،1357صفحة 2
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3

آيتاهلل شريعتمداري :از حکومت اسالمي نترسيد

آيتاهلل شريعتمداري در يک مصاحبه از مردم خواست از حکومت اسالمي نترسند.

وي در پاس��خ به س��والي در زمينۀ رفراندومآيندۀ تعيين نوع حکومت گفت :از مردم 103

رفراندوم الزم نيست به 2شکل محدود شود .آيتاهلل شريعتمداري در ادامه ،کار مراجع

را فقط ارش��اد و راهنمايي دانست و گفت :مراجع در دولت شرکت نميکنند ،واليت
فقيه هم جائيکه الزم است محفوظ است.

سرمايه گذاريهاي کالن را ما عهدهدار ميشويم

آيتاهلل ش��ريعتمداري دربارة نظام اقتصادي اسالمي نيز گفت :نظام اقتصادي اسالم

ش��امل همۀ محسنات س��رمايهداري و کمونيسم اس��ت بدون اينکه زيان آنها را داشته
باشد .وي در پاسخ ب ه اين سوال که چون اسالم با تجمع سرمايه مخالف است ،تکليف

صنايع س��نگين که نياز به س��رمايه گذاريهاي وس��يع دارد چه خواهد شد ،گفت :در

اسالم روش گردآوري سرمايه براي صنايع و کارهايي که از عهدۀ بضاعت افراد خارج
اس��ت ،وجود دارد .ش��ما حکومت اس�لامي را پياده کنيد ،اين مس��ائل را ما عهدهدار
ميشويم.

1

دولت :بر اوضاع کردستان تسلط کامل داريم

اخبار كردس��تان همچنان از داغترين خبرهايي اس��ت كه دول��ت موقت انقالب را

سخت به خود مشغول داشته است .بر اساس خبرهاي رسمي ،در حال حاضر ارتش،
كام ً
ال بر اوضاع كردس��تان مسلط است و مش��كالت و تقاضاهاي كردها در چارچوب

هيئ��ت اعزامي از س��وي امام خمين��ي و دولت موقت انقالب ،حل و فصل ميش��ود.
خبرگزاري پارس در اين زمينه با انتشار اخبار سفر هيئت اعزامي و مالقاتهاي هيئت
با سرشناس��ان مجلس بار ديگر تس��لط دولت را بر كليۀ نقاط استان تأكيد كرد .در اين

خبرها آمده اس��ت :هيئت اعزامي دولت انقالبي به رياست داريوش فروهر و عضويت
«دكتر محمد مكري» و «دکتر ابراهيم يونسي» كه هر دو از اكراد هستند ،همچنين عالمه
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سوال کنند چه نوع حکومتي را ميخواهند و پاسخ را به عهدة مردم بگذارند ،پاسخ به

ايران پس از انقالب اسالمي

 104نوري به نمايندگي امام خميني با پيامهايي براي مردم كردستان وارد سنندج شدند.
هيئت مذكور در آغاز ورود خود به سنندج ،مورد استقبال احمد مفتي زاده يکي از
روحانيون اهل سنت شهر قرار گرفت .مفتي زاده ضمن خير مقدم ،مشكالت سياسي و

اجتماعي مردم اين منطقه را برشمرد ،سپس عالمه نوري پيام امام خميني را براي مردم

كردستان قرائت كرد كه با شور و هيجان فوقالعادۀ مردم روبرو شد.

تصرف پادگانهاي نظامي در مهاباد توسط ضد انقالب

از سوي ديگر ارتش ملي ايران نيز طي اعالميههايي به حوادث كردستان اشاره كرده

است .در اعالميهاي كه در كردستان از سوي ارتش ملي صادر شد ،آمده است كه تنها

در مهاباد مش��كالتي وجود دارد و عدهاي با هجوم به پادگانهاي نظامي ،اين اماکن را

اش��غال کردهاند .سخنگوي دولت نيز در يك بيانيۀ جداگانه اعالم داشت كه مذاكراتي

در جريان اس��ت تا اين افراد بهطور صلحآميز محل را تخليه نمايند .در عين حال يك
اعالميۀ ديگر نظامي حاكي از آن است كه ضد انقالب با پخش بيانيههايي در شهرهاي

سقز ،بانه و مريوان از مردم خواستهاند به پايگاههاي نظامي حمله کنند.

1

امام جمعۀ مهاباد :ما تجزيهطلب نيستيم

امام جمعۀ مهاباد امروز طي مصاحبهاي اعالم کرد :توطئۀ تجزيهطلبي ،نيرنگ جديد

امپرياليزم اس��ت .ش��يخ عزالدين حس��يني گفت :در هيچ يک از ش��هرهاي کردنشين،

گرايش تجزيهطلبي وجود ندارد و ما هرگونه دستهبندي سياسي را در منطقۀ کردنشين

به ش��دت محکوم ميکنيم .وي ادامه داد :ما در مذاکراتمان با هيئت اعزامي به رياست

داريوش فروهر تفاهم کامل داش��تهايم و خواس��تهاي هشتگانۀ ما از دولت مرکزي
باي��د به طور جدي م��ورد مذاکره قرارگيرد .عزالدين حس��يني گفت :فروهر قول داده

است خواستهاي ما را در هيئت دولت مطرح کند.

مکري :کردها فقط خود مختاري ميخواهند

دكت��ر مك��ري که همراه داري��وش فروهر به کردس��تان رفته بود ،ام��روز و پس از

بازگش��ت به تهران گفت :بايد به كردها آزادي فرهنگي و امكان برقراري نظم داخلي
 -1اطالعات 5 ،اسفند  ،1357صفحة 2

توسط خودشان داده شود.

وي ادامه داد :در كردس��تان به خوبي از ما استقبال شد ،و ما در نقاط مختلف براي

مضمون كه «دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان» .مکري گفت :در هر

حال بايد ارتش قوي كه از مركز فرمان بگيرد ،تشكيل شود .اين ارتش ملي بايد حافظ

مرزهاي كش��ور باش��د .وي در پايان گفت :جالل طالباني به اي��ران و حزب دمكرات
سمپاتي دارد.

1

خبرهايي دربارۀ يک کودتا

امروز خبري در رس��انهها منتشر ش��د مبني بر اين که غرب ميخواهد با استفاده از

تفرقۀ حاکم بين چپها و نيروهاي مذهبي ،يک کودتاي نظامي را به انجام برساند2.به

نظر ميرسد اين خبر و نيز تحليلهاي مشابه در چند روز گذشته که دفتر تبليغات امام

با راهپيمايي کمونيس��تها مخالفت کرده است ،توسط خود چريکهاي مسلح منتشر
ميشود تا نظام جديد به رهبري امام خميني آنان را ناديده نگيرد.

در مورد بهرۀ بانکي مانند بقيۀ کشورها عمل ميکنيم

اردالن وزير جديد امور اقتصادي و دارأيي در پاس��خ به اين پرسش که برنامۀ شما

در ارتب��اط با بهرۀ بانکي چگونه خواهد بود گف��ت :در مورد بهرۀ بانکي ما ناچاريم با
توجه به سياس��ت بانکي در دنيا عمل کنيم .در حال حاضر مس��ئلۀ ملي شدن بانکها

مطرح نيس��ت ،البته ممکن است ضرورتهاي آتي مسايلي راايجاد کند ،ولي در حال
حاضر مطرح نيست .وي در مورد تصفيه در سطوح مختلف وزارت اقتصاد نيز گفت:

کلية کس��اني که از ادرات مختلف به اين وزارتخانه منتقل ش��دهاند ،به محلهاي سابق
خود بازخواهند گشت.

3
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مردم س��خنراني كرديم .آنها همواره در شعارهايشان رهبري امام خميني را مورد تاييد 105
قرار ميدادند و ضمن ًا تجزيهطلبي را محكوم ميكردند ،اما البته ش��عري داش��تند با اين

106

امير انتظام :مردم بايد دستورات دولت را انجام دهند

ايران پس از انقالب اسالمي

امير انتظام معاون نخس��توزير و س��خنگوي دولت ،صبح امروز در يک مصاحبۀ

مطبوعات��ي گفت :هنوز اکثريت مردم فکر ميکنند در حال انقالب هس��تند و کارهاي
انقالب��ي بايد بکنند .ب ه همين جهت عکسالعملهايي در مقابل تصميمات دولت انجام
ميدهند که مشکالتي را بوجود ميآورد .وي ادامه داد :مردم حضرت آيتاهلل العظمي

خميني را پذيرفتهاند وايش��ان نيز نخستوزير را منصوب کردهاند .از اينرو مردم بايد
تصميات و دستورات دولت را انجام دهند و هر روز که مخالفت ميکنند و دستورات
انجام نشود ،لطمهاي به انقالب ما خواهد بود.

1

ملکي سرپرست دانشگاه تهران شد

از جان��ب مهندس بازرگان به محمد ملکي مأموريت داده ش��د ک��ه به اتفاق دکتر

ترابعل��ي براتعلي ،دکتر حس��ين صباغي��ان ،دکتر کاظم ابهري و هم��کاران ديگري که
الزم ميداند ،سرپرس��تي و ادارۀ دانش��گاه تهران را به طور موقت به عهده بگيرد .اين

سرپرس��تي براي ادارۀ دانش��گاه تهران تا زماني اس��ت که وزير علوم مس��تقر ش��ود و
مقررات استقالل دانشگاهها نيز تدوين گردد.

2

تظاهرات مردم بحرين در حمايت از انقالب ايران

ام��روز تعداد زيادي از مردم بحرين در حمايت از انقالب اس�لامي و امام خميني

راهپيمايي کرده و به سفارت ايران رفتند.

3

يکي از شديدترين ضربهها به اسرائيل

روزنامۀ هاآرتص چاپ بيتالمقدس از قول يک منبع دولتي نوش��ته است که قطع

روابط اس��رائيل با ايران يکي از ش��ديدترين ضربههايي است که اسرائيل در سالهاي

اخير تحمل کرده اس��ت .اين منبع ،گزارش داد :صادرات اس��رائيل به ايران در س��ال
1978بال��غ بر 225ميلي��ون دالر بود و پيشبيني ميش��د که در س��ال 1979نيز ميزان

صادرات حداقل در همين حدود باشد.هاآرتص پيشبيني کرد بهدنبال قطع روابط بين
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ايران و اس��رائيل اگر به سرعت بازارهاي ديگري براي محصوالت اسرائيل پيدا نشود،
تعدادي از کارخانههاي اسرائيلي دچار مشکالتي خواهند شد.

1
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امام خميني پنجشنبه به قم ميروند

بهدنبال سخنان امير انتظام معاون نخستوزيدربارة سفر قريبالوقوع امام خميني

ب��ه قم امروز يکي از نزديکان رهبر انقالب گفت :امام بنا به تمايل خود قرار بود صبح
سهش��نبه به قم بازگردند ولي ظاهرا ً اين س��فر به پنجشنبه موکول شده است .اين مقام

ادام��ه داد :رهبر انقالب تمايل دارند در حوزة علميه قم اقامت کرده و از آنجا نظارت

عالية خود را بر انقالب اسالمي داشته باشند2.گروههاي مختلف از دو روز پيش خود را

آماده ميکنند تا از رهبر انقالب در قم استقبال کنند .بيش از 30هزار نفر از دانشآموزان
و دانشجويان براي حفظ انتظامات در روز ورود امام تعيين شدهاند.

3

قذافي تالش دارد به ايران بيايد

امروز محافل نزديک به ش��وراي انقالب و دولت موق��ت اعالم کردند که احتمال

بسيار وجود دارد که معمر القذافي رهبر ليبي ،بهزودي از ايران ديدار کند .گفته ميشود
عرفات در سفر اخير خود به ايران با مسئوالن ايراني در زمينة تجديد رابطة کامل ايران

توگو نشس��ته است ،گفتني اس��ت اين موضوع از سوي وزارت خارجه
و ليبي به گف 
نيز تائيد شده است.

از سوي ديگر امروز گفته شد ،يک هيئت مهم با شرکت رهبران شيعيان لبنان و اهل

تس��نن اين کشور به رهبري مصطفي چمران و نمايندة ش��يخ حسن خالد مفتي اعظم
لبنان به ايران آمده است4.ش��يخ محمد مهدي ش��مسالدين نائب رئيس ش��وراي عالي

ش��يعيان لبنان ،در رأس يک هيئت براي تبريک پي��روزي انقالب ايران به امام خميني
وارد کشور شد .گفته ميشود قرار است موضوع امام موسي صدر در ديدار اين هيئت
 -1همان
 -2اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -3کيهان6 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 1

رخدادهای اسفند ماه 1357

 6اسفند 1357

 108با امام خميني مطرح شود.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

بازرگان :کشورهاي همسايه بايد نگران انقالب ايران باشند

مهندس بازرگان در مصاحبهاي که تلويزيون فرانس��ه آن را منتشر کرد ،در پاسخ به

س��والي در زمينة صدور انقالب ايران به کشورهاي همسايه گفت :دولتهاي همسايه

بايد از انقالب ايران نگران باشند.نخستوزير ادامه داد :انقالب ايران يک حرکت ضد
اس��تبدادي بود و شرايط کش��ورهاي همسايه کم و بيش شبيه آن چيزي است که زمان
شاه در ايران روي ميداد.

بازرگان در مورد اعدام ژنرالها نيز گفت :هيچ نقش��ي در اعدام ژنرالها نداشتم ،نه

در م��ور د اين اعدامها تصميم گرفتهام و نه براي اجراي آنها .وي در مورد حزب توده
و فدائيان نيز گفت :اين گروهها فراموش شدههاي انقالب نخواهند بود و مثل ديگران

جاي خود را خواهند داشت.

2

حمايت ايران از مبارزات اعراب

دکتر کريم سنجابي وزير خارجه امروز گفت :انقالب در ايران قسمتي از انقالب در

کشورهاي عربي است ،وي قول داد از مبارزات اعراب عليه رژيم صهيونيستي حمايت
و پش��تيباني کند .وي انقالب ايران را بهدنبال تحقق وحدت اس�لامي و استقرار روابط

برادرانه با جهان عرب دانس��ت و گفت :با عربها در کلية زمينههاي سياسي ،فرهنگي
و اقتصادي روابط برادرانه خواهيم داشت.

3

تشکيل حزب خلق مسلمان

بهدنبال تشکيل حزب جمهوري اسالمي امروز حزب جمهوري خلق مسلمان ايران

نيز اعالم موجوديت کرد .گفته ميش��ود يک��ي از روحانيون عاليرتبة قم در رأس اين
ل اين حزب
حزب قرار دارد .يک مقام نزديک به حوزة علمية قم امروز در مورد تشکي 

گفت :تداوم انقالب اسالمي نياز به سازماندهي تشکيالت دارد ،همچنين الزمة استقرار
دموکراس��ي اسالمي از بين رفتن نظام تکحزبي و پيدايش گروههاي سياسي ـ مذهبي

 -1کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة8
 -2کيهان6 ،اسفند ،1357صفحة 5
 -3کيهان6 ،اسفند ،1357صفحة 8

متعدد است.

1

اسداهلل مبشري :دادگستري نياز به وزير ندارد

وزير جديد دادگستري همزمان با اعالم موجوديت جامعة قضات ،ضمن شرکت در

هر دوبار از شاه فرمان نگرفتم .وي ادامه داد :از خيلي وقت پيش معتقد بودم که وزارت

دادگستري نياز به وزير ندارد ،بلکه بايد اين وزارتخانه توسط قضات اداره شود.

2

انتصابات جديد در شهرباني

امروز از طرف ش��وراي افس��ران شهرباني و با تائيد س��رهنگ ناصر مجللي رئيس

شهرباني کل کشور ،سرتيپ حميدي به معاونت اداري شهرباني ،سرتيپ کوهرنگي به

معاونت اطالعاتي ش��هرباني و نيز س��رتيپ مصطفايي به معاونت انتظامي و سرپرستي

پليس تهران منصوب ش��د .گفتني اس��ت تاکنون 13کالنتري در نق��اط مختلف تهران
فعاليت خود را آغاز کرده است.

3

شايگان :ايران به صدر اسالم باز نميگردد

دکتر علي ش��ايگان در مصاحبه با آسوشيتد پرس گفت :ايران نميتواند به قرن اول

اسالم بازگردد ،بايد د ر اين کشور يک دولت مورد قبول از نقطهنظر بينالملل روي کار

بيايد .وي در اين مصاحبه خواس��تارايجاد دادگاههاي علني براي محاکمة جنايتکاران

رژيم گذش��ته ش��د و گفت :در ايران بايد دولتي سر کار بيايد که قدرت خود را از يک

مجلس ملي گرفته است.

ش��ايگان با بيا ن اين که ايران هيچگونه تعهدي براي فروش نفت به س��اير کشورها

ندارد گفت :بايد نفت به ميزاني فروخته ش��ود که احتياجات ملي را برطرف کند .وي

اسرائيل و آفريقاي جنوبي را استثنا کرده و گفت :به ج ز اين دو ما به بقية نقاط جهان

ميتوانيم نفت صادر کنيم .شايگان دربارة نقشآيندة آيتاهلل خميني در کشور نيز گفت:

ايشان هيچ مقام رسمي را عهدهدار نخواهند شد و فقط به ارشاد ملت خواهند پرداخت.
 -1کيهان6 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2کيهان6 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -3اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 2
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وي در مورد نظام سياسيآيندة ايران نيز اينگونه اظهار نظر کرد :سيستم حکومتي

ايران پس از انقالب اسالمي

آيندة ايران بايد ش��بيه آلمان فدرال باش��د که رئيسجمهور در آن ،يک مقام تشريفاتي
بوده و صدراعظم و يا نخس��توزير رهبري سياس��ي کش��ور را بر عهده دارد .شايگان

در مورد ارتش نيز گفت :ارتش رژيم ش��اه بايد به صورت کامل برچيده شود و با يک
نيروي جديد جابهجا گردد.

1

هشدار جناح نظامي انقالب به قرهني

جناح نظامي انقالب در نامهاي به ولياهلل قرهني رئيس ستاد کل ارتش ،که خود در

آن عضويت دارد ،از تصميمگيريهاي فردي وي و اعمال قدرت به وسيله تعدادي از

امراي ارتش سابق اظهار نگراني کرد .جناح نظامي تصميم گرفت از اين پس تمام امور
مربوط به ارتش را بررسي و تصويب نمايد.

2

معرفي استانداران 4استان

از سوي احمد صدر حاج سيد جوادي وزير کشور ،امروز استانداران  4استان کشور

معرفي شدند .با حکم وزير کشور مهندس رحمتاهلل مقدم مراغهاي استاندار آذربايجان
ش��رقي،دکتر حميد بهرامي اس��تاندار کرمان ،عبدالحميد ايرانزاد استاندار قهرمانشهر و
اسماعيل اردالن استاندار آذربايجان غربي شدند.

3

تائيد استانداري مقدم مراغهاي توسط آيتاهلل شريعتمداري

آيتاهلل شريعتمداري از استانداري رحمتاهلل مقدم مراغهاي در آذربايجان شرقي

حمايت کرد 4.يک مقام موثق در تائي د اين خبر گفت :رحمتاهلل مقدم مراغهاي که

 -1اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 1
 -3اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4دولت موقت و خصوصًا شخص مهندس بازرگان ،به دليل رابطة نزديکي که با آيتاهلل شريعتمداري داشت ،کسي را که
براي استانداري آذربايجان تعيين کرده بود ،کام ً
الدر مسير آيتاهلل شريعتمداري بود .رحمتاهلل مقدم مراغهاي از سوي دولت
موقت براي استانداري آذربايجان در نظر گرفته شد .اين امر با مخالفت آيتاهلل قاضي مواجه شد .آيتاهلل قاضي ميگفت:
«رحمتاهلل مقدم مراغهاي نوة شجاع نظام مراغهاي است که با انقالب مشروطيت دشمني کرده است و چنين فردي نميتواند
استاندار مهد مشروطيت باشد ».به همين منظور ،سيد محمد الهي را به قم نزد امام فرستاد که جريان چنين است و مقدم
صالحيت ندارد .امام فرموده بود :شما برويد .من دعا ميکنم  .بامخالفت ايشان مقدم مراغهاي نتوانست در اين استان پا بگيرد
و در چند روزي که در اين سمت فعاليت کرد ،در غائلة حزب خلق مسلمان نقش فعال ايفا کرد .
آيتاهلل قاضي با شناختي که روي منطقه و افراد داشت ،به همراه آيتاهلل سيد اسداهلل مدني ،نامهاي به امام در خصوص مسايل
و مشکالت آذربايجان نوشت ،نخست آنکه استاندار آذربايجان شرقي بايستي شخص مسلمان متدين و سياستمدار ،نماز
خوان،آشنا به حساسيت منطقه و در مسير امام بوده و از جهت سن کمتر از چهل سال نداشته باشد .در تأييد جمهوري اسالمي

به سمت استاندار آذربايجان شرقي تعيين شده است ،به حضور آيتاهلل شريعتمداري

رسيده و از وي کسب تکليف کرده است.

1

111

اقدام عوامل ضد انقالب که ش��بانه به تأسيسات نفت جنوب رخنه کرده و با بستن

ش��يرانتقال نفت ،قصد قطع توليد فراوردههاي نفتي را داشتند ،خنثي شد .چند ناشناس
با اس��تفاده از تاريکي به تأسيس��ات تلمبه خانة «الباجي» در 22کيلومتري اهواز رخنه

کرده و ش��ير 1 6اينچي خط لولة سراس��ري را که فراوردهه��اي نفتي را براي مصارف

ش��هرهاي شمالي کشور از اهواز به تهران انتقال ميداد ،بستند .در صورتي که به موقع
اقدام نميشد ،بر اثر فشار به تأسيسات صنعت نفت خسارت شديدي وارد ميشد و تا

مدتها جريان نفت داخلي از جنوب به شمال کشور قطع ميشد .گفته ميشود کساني
که اقدام به اين کار کردهاند ،به خوبي از مسايل فني صنعت نفت آگاهي داشتند.

آذربايجانيها مناطق کردنشين راترک کردند

در حالي که با پيروزي انقالب اسالمي عدهاي در کردستان شعار خود مختاري سر

دادهاند ،امروز خبر رسيد:ترکهاي مقيم مناطق کردنشين ،به سرعت اين مناطق راترک
کرده و به سوي تبريز و رضائيه حرکت کردهاند .پرواز مداوم جتهاي شکاري بر فراز

مهاباد و ش��هرهاي اطراف ،اين ش��ايعه را قوت بخشيده که چنانچه رزمندگان کرد ،بر

خود مختاري اصرار کنند ،دولت مرکزي با ضد انقالب برخورد خواهد کرد.

2

ام��روز کانون معلمان مهاباد با صدور اعالميهاي ش��ايعة تجزيهطلبي کردها را يک

توطئة ارتجاعي و امپرياليستي دانسته و آن را به شدت محکوم کرد3.گروهي از کردهاي

مقي��م مرکز نيز ط��ي نامهاي که به امضاي صدها نفر رس��يده اس��ت ،از رهبر انقالب

خواستند افرادي را که تا ديروز در خدمت دربار پهلوي و امپرياليسم انگلستان بودهاند،
و ترويج مباني و اجرأي احکام شرع کوشا باشد .ازگروه راديکال و نظاير آنها نباشد و با شور و مصلحت کميسيون  ،متشکل
از افراد عاقل و متدين قدم بردارد.
ال بررسي نشده ،شوراهاي شهرستانها فع ً
دوم ،تا وقتي که پروندههاي افراد در ساواک کام ً
ال متوقف شود .چون اگر بدون
بررسي صورت گيرد ،چه بسا افرادي درآن نفوذ کرده ،مشکالت جديدي ايجاد خواهند کرد .سوم ،دولت اهتمام جدي در
ايجاد کار و اشتغال در آذربايجان کند تا فرصت به ضد انقالب داده نشود .رک مرکز اسناد انقالب اسالمي14 ،آبان 1386
 -1کيهان 6 ،اسفند 1357ريال صفحة 5
 -2اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3کيهان6 ،اسفند ،1357صفحة 2
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 112بهعنواننمايندگان کردها به حضور نپذيرند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

پيشنهاد امام خميني :کنگرة اسالمي تهران براي مسئلة بيتالمقدس

هفتهنامة الوطن العربي که در پاريس منتشر ميشود ،نوشت :که امام خميني در نظر

دارد يک کنگرة بينالمللي براي بررسي مسئلة فلسطين در تهران تشکيل دهد .بازرگان
در ديدار اخير خود با عرفات به وي گفته اس��ت :در نظر دارد با کش��ورهاي عربي و

مسلمان د ر اين زمينه تماس بگيرد.

محکوميت حمله به اجتماع مخالفان

در پ��ي حمله به اجتماع ،س��خنراني طرفداران فدائيان خلق در س��النتربيتبدني

ي اين شهر ،ضمن محکوم کردن
دانش��گاه جنديشاپور اهواز ،کميتة انقالب امام خمين 

اين حمله ،آن را اقدام مش��کوکي دانست که توسط عناصر ضد انقالبي صورت گرفته

است .در اطالعية کميتة انقالب آمده است :ما به پيروي از دستورات امام خميني مبني

بر حفظ نظم و آزادي بيان و قلم اين قبيل اقدامات جاهالنه و نيزايجاد هرگونه تشنج
و نابساماني در جامعه را محکوم ميکنيم.

2

امسال مشموالن اعزام نميشوند

اعزام مشموالن که قرار بود امسال به خدمت اعزام شوند ،به سال آينده موکول شد.

گفته ميش��ود قرار است مدت خدمت نظام وظيفه که اينک براي تمامي مشموالن دو
سال است به يک سال کاهش يابد.

3

7اسفند 1357
روز پرکار امام

امروز امام خميني برنامة س��نگيني داش��تند .ديدار و گفتوگ��و با آيتاهلل طالقاني،

وکالي دادگس��تري ،علماي کردس��تان ،جامعة معلولين اي��ران ،روحانيون غرب تهران
و عبدالسالم جلود معاون معمر قذافي ،از جمله برنامههاي امروز رهبر انقالب بود.
 -1کيهان6 ،اسفند ،1357صفحة 4
 -2اطالعات6 ،اسفند ،1357صقحه 8
 -3اطالعات6 ،اسفند ،1357صفحة 8

ديدار دو ساعته با آيتاهلل طالقاني

ام��روز بعدازظهر آيتاهلل طالقاني به ديدار امام خميني رفت و دو س��اعت با رهبر

انق�لاب مذاکره ک��رد .آيتاهلل طالقاني زماني به منزل امام رس��يد که نمايندگان ارامنه،

روحانيون در منزل رهبر انقالب بودند .آيتاهلل طالقاني پس از سخنراني در اين جمع
به ديدار امام رفت و باايشان ديدار کرد.

به گفتة راديوهاي خارجي ام��ام خميني و آيتاهلل طالقاني در مذاکرات خود ،کلية

مس��ائل مهم مملکتي از جمله :تش��کيل نيروهاي پاس��دار انقالب ،آيندة نظام سياسي
ايران ،نقطهنظرهاي گروههاي سياسي از جمله چپها ،موقعيت ايران در منطقه و جهان
و باز شدن دانشگاهها را مورد بررسي قرار دادند.

راديو مونت کارلو در گزارشي که امشب پيرامون اين مالقات پخش کرد ،از قول محافل

آگاه در تهران گفت :از آنجا که آيتاهلل طالقاني با نيروهاي رزمنده ،مجاهد و فدايي در

تماس هس��تند ،مذاکرات رهبر انقالب و آيتاهلل طالقاني بسيار با اهميت بوده است.

1

براي مالقات با قذافي وقت ندارم

امروز امام خميني با عبدالس�لام جلود نخس��توزير ليبي ،ديدار و گفتوگو کرد.

رهبر انقالب در مالقات کوتاه خود با نمايندة دولت ليبي ،موضوع امام موسي صدر را

مطرح کرده و خطاب به جلود گفتند :ما نگران سرنوش��ت امام موسي صدر هستيم و
ميخواهيم به محض بازگشت به ليبي به سرهنگ قذافي بگوييد هر چه زودتر در مورد

سرنوشت امام موسي صدر رسيدگي كند .رهبر انقالب در پاسخ به اصرار نخستوزير
ليب��ي ب��راي ديدار قذافي با امام فرمودند :من فع ً
ال به قم ميروم و اين ديدار را به زمان
ديگري موكول كنيد.

2

 -1اطالعات8 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2صحيفة امام ،جلد  ،6صفحة  ،257قذافي بعد از انقالب نامههاي متعددي را به مناسبتهاي مختلف (پيروزي انقالب،
سالگرد پيروزي انقالب ،شهادت شهيدان مطهري ،رجايي ،باهنر ،صدوقي ،فرماندهان نظامي ،زلزله بافت کرمان و …) به
امام نوشت .وي چند روز پس از انقالب با فرستادن نخستوزيرش به ايران حتي خواستار سفر خود به ايران جهت ديدار با
امام خميني شد که البته موفق نشد .اظهارات امام در پاسخ به هيئت ليبيايي ،نارضايتي قذافي را در پي داشت .قذافي دو ماه
بعد دوباره جلود را به همراه نامهاي به ايران فرستاد و به صراحت از عدم تحقق ديدارش با امام گاليه کرد که نشان ميدهد،
اين مسئله تا چهاندازه براي او اهميت داشته است .چهارم ارديبهشت  ۵۸عبدالسالم جلود مجددًا با امام خميني مالقات کرد.
امام در اين ديدار گفت« :قضيهاى که براى ما و علماى ايران و ساير اقشار به طور معما درآمده است ،اين فاجعة آقاى صدر
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آقا تو از اسالم چه اطالعي داري؟!

ايران پس از انقالب اسالمي

امام خميني در جمع وکالي دادگس��تري با اش��اره به س��خنان برخي که تازه وارد

کش��ور شده و ميگويند نميتوان کشور را به صدر اسالم بازگرداند ،گفتند :شنيدم كه
يكي ا ز اينهايي كه تازه آمده اس��ت ،براي اينكه دلش ميخواهد يك چيزي بش��ود،

گفته اس��ت كه نميش��ود اسالم را درست كرد! آقا تو از اس�لام چه اطالعي داري كه
ميگويي نميش��ود؟ چه ميداني اسالم چه هس��ت و نميشود .همين حرف است كه

من ميگويم كه اس�لام را مخفي كردند نگذاشتند به مردم برسد .اسالم همين طور در
بسته .خيال كردند همين است كه بروند صبح نماز بخوانند! خوب ما ببينيم كه رؤساي
اسالم ما چه بودند.

1

گفتني اس��ت دکتر علي ش��ايگان که چند روز پيش وارد کشور شد ،در مصاحبه با

است .من و علماى ايران براى اين فاجعه بسيار متأثر هستيم ،و اين براى ما يک معمايى است که اين معما حل نميشود ،اّال
به دست دولت ليبى .ما اين معما را ميخواهيم که برادر ما «معمر» و دولت حل کنند و ناراحتيهاى ما را به اتمام برسانند .من
کرارًا به وسايطى اين معنا را تذکر دادم ،لکن اآلن نيز اکيدًا تذکر ميدهم که اين معنا در َش ْعب ما و در بين علماى ما انعکاس
سوئى دارد؛ و من ميل ندارم که بين ملت ما و دولت شما يک سوءتفاهمى باشد .من از شما ميخواهم که اين معما را حل
کنيد و موجب راحتى ما را فراهم کنيد ».پس از سخنان امام ،جلود ادعا کرد که امام موسي صدر از ليبي به ايتاليا رفته است.
وي اظهار داشت که امام خميني آخرين کسي است که مسئلة ربودن موسي صدر را به ليبي نسبت ميدهد! جلود همچنين از
امام خواست که براي رفع اتهمات از ليبي به آنها کمک کند که امام در پاسخ گفت« :بگوييد مقصود من اين نبود که به شما
يا به دولت شما تهمت بزنم .مقصود من اين بود که شما قدرت داريد که در اين ممالکى که نزديک شماست و ايشان رفتهاند
در آنجا -به قول شما (ايتاليا) – در آنجا فعاليت بکنيد و اين معما را براى ما حل کنيد»
امام خميني همچنين در پاسخ به نامة قذافي بدون اشاره به درخواست مالقات او ،رهنمودهايي را ارائه کردند که نشان از
تفاوت ديدگاه و عقيدة امام و قذافي دارد .امام ابتدا ادعاي قذافي را مبني بر نقش ليبي در پيروزي انقالب اسالمي ايران اينطور
پاسخ داد« :ملت شريف ايران همچون برادران اسالمي صدر اسالم و عصر وحي با فقدان ساز و برگ جنگي و با دست تهي ،
لکن با قدرت ايمان و ايثار خون و فداکاري در راه اسالم و سبقت به شهادت در راه هدف به پيروزي رسيد و دشمنان مستبد
و مستعمر و مستثمر را از صحنه خارج و در زبالهداني تاريخ دفن کرد .اين اسالم و عقيده بود که ما راپيروز کرد»
ايشان در ادامه ،نکتهاي را به قذافي گوشزد کردند که در حقيقت سرنوشت خفتبار قذافي هم نتيجة عمل نکردن به همين
نکته است« :پشت کردن به تعاليم عالية اسالم و روى آوردن به غرب و شرق ،مسلمين را با قريب يک ميليارد جمعيت و
مخازن بسيار غنى تحت سيطرة اجانب درآورده و شعائر و مخازن آنها را به باد داده است .شما ديديد و ما هم شاهد بوديم
که وحدت کلمه يک ملت شجاع ،ولى ضعيف ،با اعتماد به اسالم و خداى تعالى موجب غلبه بر غولهاى بينالمللى شد و
دست همة استعمارگران را قطع نمود .پس مسلمين بايد براى به دست آوردن استقالل و آزادى اين کليد پيروزى را به دست
آورند و براى وحدت کلمه کوشش کنند .اين شما سران دولتها هستيد که بايد اين فکر اسالمى را تعقيب کنيد و دست از
دشمنى و مخالفت با برادران خود برداريد .مسئوليتهاى دولتهاى اسالمى در پيشگاه خداى توانا و در پيشگاه ملتها بسيار
بزرگ است .دولتهاى اسالمى بايد دولت مصر را در اين خيانت بزرگ که به اسالم و مسلمين نموده است ،بهجاى خود
بنشانند و با آن قطع رابطه کنند .ملت مصر بايد دست اين خيانتکار را از کشور خود قطع کند و ننگ سرسپردگى به امريکا و
صهيونيزم را از ملت بزدايند .من به دولت دستور دادم که با مصر قطع رابطه نمايد .ما دست برادرى به تمام ملتهاى اسالمى
مىدهيم و از تمام آنان براى رسيدن به هدفهاى اسالمى استمداد مىکنيم».
البته قذافي يک بار هم به بهانة موشکباران شهرهاي ايران و عراق ،به امام نامه نوشت و خواستار عدم مقابله به مثل ايران شد!
(صحيفة امام  ،جلد  ۱۸ص )۵۲۲
 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 235

مطبوع��ات گفته اس��ت نميتوان ايران را به صدر اس�لام بازگرداند ،روزنامهها از وي
بهعن��وان رئيسجمهورآينده ياد ميکنند ،رهبر انقالب طي ديدار اخيرخود با ش��ايگان
ضمن اشاره ب ه اين موضوع گفتند :اين کار [رياست جمهوري]از شما برنميآيد.

بر اس��اس نامهاي که از دفتر امام خميني به دادگاه حمايت از خانواده ارس��ال شد،

فعالي��ت اين دادگاه متوقف ماند تا بهزودي از طرف وزارت دادگس��تري لغو آن اعالم

ش��ود .د ر اين نامه به رئيس دادگاه حمايت از خانواده نوش��ته شده است :چون قانون
حمايت از خانواده مخالف شرع اسالم است از اجرأي آن خودداري شود.

پس از تس��لي م اين نامه به رئيس دادگاه حمايت از خانواده کلية پروندههايي که در

اين دادگاه و ش��عبات آن در دس��ت بررسي است و طي آن به شکايات زن و شوهرها
رسيدگي ميشد ،بالاثر ميماند1.وزيردادگستري نيز در اين زمينه گفت :در مالقاتي که

با امام داش��تم ،امام به طور ش��فاهي خواستند تا قانون حمايت از خانواده مورد تجديد
نظ��ر قرارگيرد و کلية مواردي که ا ز اين قانون با موازين اس�لامي مغايرت دارد ،ملغي
شود.

ديدار هيئت لبناني با آيتاهلل طالقاني

بعدازظهر امروز ،نمايندگان هيئت نظامي ،سياس��ي و مذهبي لبنان که به ديدار امام

خميني آمدهاند ،در گفتوگوي کوتاهي با آيتاهلل طالقاني ،گفتند :فقدان امام موس��ي
صدر ،کمبود بزرگي براي ش��يعيان جهان محس��وب ميشود ،زيرا در اين شرايط امام

موس��ي صدر ميتوانس��ت در انعکاس انقالب اسالمي ايران در کشورهاي عربي سهم
بزرگي داش��ته باشد .آيتاهلل طالقاني نيز گفت :ما هر قدرتي که داريم براي پيدا کردن

امام موسي صدر به کار مياندازيم .آيتاهلل طالقاني اضافه کرد :من امام موسي صدر را
ميشناسم ،با او دوست هستم و از مبارزات او آگاهي کامل دارم.

 -1اطالعات7 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة
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توقف اجرأي قانون حمايت از خانواده
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شريفامامي ،بزرگ معمار فراماسونري ايران

ايران پس از انقالب اسالمي

ح��دود  8روز پي��ش ،نيروهاي انقالب مس��جد جام��ع محمدي واق��ع در خيابان

دولت چهار راه رس��تمآباد ،به سرپرس��تي موحدي ساوجي امام جماعت مسجد مزبور

موفق ش��دند پس از شناس��ايي منزل ش��ريفامامي واقع در خيابان احتشاميه و گرفتن
اج��ازه از کميت��ة مرکزي انقالب به منزل وي رفته و اس��ناد و مدارکي را که مربوط به

س��الهاي1330تا  1357بود ،در کتابخانة منزل ش��ريفامامي بهدس��ت آورند ،قسمت
اعظ م اين مدارک مربوط به فراموسونري در ايران بوده است.

موحدي س��اوجي دربارة اس��ناد به دست آمده از منزل ش��ريفاماميگفت :تقريب ًا

بيشترين قسمت پروندهها در رديفي قرار گرفت که مربوط به به تشکيالت فراماسونري

در ايران ميباش��د و نام و نشان مقامات ايراني که در اين سازمان عضويت داشتند ،در

آنها ثبت بود .به گفتة موحدي س��اوجي ش��ريف امامي طبق محتويات پرونده با عنوان

بزرگ معمار ايران «گراند لژيونر» در رأس آن قرار داشته است1.امام جمعه سابق تهران،
اميرعباس هويدا ،محمد ساعد ،عباسعلي گلشائيان ،مصطفي تجدد و دکتر سعيد مالک
و بيش از 60نفر ديگر در اين لژ عضويت دارند.

2

وليعهد عربستان به ايران ميآيد

فران��س پرس به نقل از روزنامة السياس��ه چاپ کويت گزارش داد که امير فهد بن

عبدالعزيز وليعهد و معاون نخس��توزير عربستان سعودي بهزودي عازم ايران خواهد

ش��د تا از نزديک از جهتگيري دولت تازة اين کش��ور مطلع ش��ود .السياسه از سوي
ديگر تصريح ميکند که دليل لغو س��فر وليعهد عربستان به اياالت متحده اين است که
وي سياست آمريکا در رفع بحران اسرائيل و اعراب به ويژه سرنوشت بيتالمقدس و

همچنين سرنوشت دولت فلسطين را مورد سرزنش قرار داده است.

فدائيان خلق ديگر مبارزه مسلحانه نميکنند

3

س��خنگوي چريکهاي فدايي خلق در مصاحب��هاي با اعال م اينکه چون دولتهاي

 -1اطالعات7 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2اطالعات7 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3کيهان7 ،اسفند ،1357صفحة 1

بعد از رژيم سابق ،ريشۀ ملي دارند ،ما ديگر مبارزۀ مسلحانه نخواهيم داشت.سخنگوي
چريکه��اي فدايي خلق با محدود کردن مبارزه به مبارزۀ سياس��ي گفت :تا زماني که
امپرياليزم در ايران ريشه دارد ،نبايد انقالبيون خلع سالح شوند.

1

انحالل ارتش گفت :از ما ميخواهند به س��رکارهاي خ��ود بازگرديم تا آرامش برقرار

ش��ود ،چه کسي ميتواند تضمين دهد که اگر ما به س��رکارهاي خود برگرديم اتفاقي

نخواهد افتاد؟ مهدي تقوايي حوادث کردستان و مسئلۀ جداييطلبي را شايعهاي خواند

که ميخواهند با تمسک به آن ارتش را تقويت کنند.

2

رشوۀ شاه به مقامات آمريکايي

ماي��کل بارنر نماين��دۀ کنگرۀ آمريکا ،امروز اعالم کرد که از وزارت دادگس��تري و

کميتۀ اخالقيات مجلس نمايندگان خواس��ته اس��ت تا به اين اتهامات که دولت سابق
ايران ممکن است به مقامات دولت آمريکا رشوه داده و از آنها باج خواهي کرده باشند،
رسيدگي کند.

اين اتهامات براي اولين بار ،هفتۀ گذش��ته توسط خود بارنر در کنفرانس مطبوعاتي

عن��وان ش��د .بارنر به خبرنگاران گفت :ش��هريار روحاني يک مقام س��فارت ايران در

واشنگتن ،به وي گفته است که اعضاي جديد سفارت مدارک مبسوطي کشف کردهاند

که نش��ان ميدهد دولت سابق ايران به بعضي از مقامات آمريکايي رشوه داده و از آنها

باج خواهي کردهاند.

3

تصميم آمريکا براي اعزام نيروي نظامي به خاورميانه

دولت آمريکا س��رگرم بررس��ي طرحي اس��ت که به اين دولت اجازه ميدهد براي

تامين منافع حياتي خود در منطقۀ خاورميانه به اين منطقه نيروي نظامي گس��يل دارد.

ش��لزينگر وزير انرژي آمريکا با اعالم اين خبر ادامه داد :آمريکا منافع حياتي در منطقۀ

خليج فارس دارد ،لذا اين کشور بايد طوري عمل کند که اين منافع را حفظ کند؛ حتي
 -1اطالعات7 ،اسفند ،1357صفحة
 -2همان
-3کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة 2
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يکي از اعضاي کادر مرکزي سازمان مجاهدين خلق نيز ضمن تأکيد مجدد بر لزوم
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 118اگر به قيمت حضور نظامي تمام شود.
هارولد براون وزيردفاع آمريکا نيز ،گفت :حفظ جريان نفتي از خاورميانه به روشني
جزو منافع ملي ما محس��وب ميشود1.گفتني اس��ت با پيروزي انقالب اسالمي جريان
صدور نفت از خاورميانه و بخصوص ايران ،دچار وقفه شده است.

امور کردستان به شوراي ايالتي سپرده ميشود

صبح امروز راديو تلويزيون مهاباد ،س��كوت خود را شكست و در گزارش كوتاهي

كه به تهران فرس��تاد ،ضمن اعالم همبس��تگي اكراد و به ويژه م��ردم مهاباد با انقالب

اس�لامي ايران خواس��تههاي آنان را مطرح کرد .گزارش��گر راديو تلويزيون مهاباد ،در
گ��زارش خود گفت :عزالدين حس��يني ،م��ردم را دعوت به آرامش ك��رده و از اكراد

خواسته به تحريكات عوامل بيگانه توجه نكنند .گفته ميشود دولت موقت انقالب در

برابر خواستهاي اكراد نرمش فوقالعادهاي نشان داده است.

طرحي شبيه مارس عراق

گفته ميشود طرحي شبيه به طرح «مارس عراق» بين هيئتهاي اعزامي به كردستان

و رهبران روحاني منطقۀ تهيه شده كه هيئت اعزامي ،آن را به دولت تقديم نموده است.

هزينۀ كليۀ درآمد اين اس��تان در همانجا ،خريد توتون كردس��تان با قيمت بينالمللي
توسط دولت ،تدريس زبان و خط كردي در كنار زبان فارسي در مدارس کردستان ،ادارۀ
امور استان توسط شوراي ايالتي و شهري ،تمديد قسطهاي عقب افتاده كشاورزان ُكرد

به بانكها در يك مهلت معقول ،انتخاب استانداران ،فرمانداران ،بخشداران ،فرماندهان
نظامي و رؤساي ادارات از افراد بومي استان و جبران همۀ عقبماندگيهاي كردستان
از مفا د اين طرح است .محافل نزديك به نخستوزير گفتهاند :تالش مهندس بازرگان

بر اين است كه تا پايان هفته با نمايندگان و سرشناسان كرد ،به توافق برسد.

 -1اطالعات7 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2همان ،صفحة 2

2

زمينۀ حضور نظاميان در احزاب سياسي فراهم ميشود

دريادار احمد مدني وزير دفاع ملي ،در يک مصاحبۀ تلويزيوني سياست آيندۀ ارتش

ملي ايران را تبيين کرد .وي در اين مصاحبه گفت :به نظاميان ،حق شرکت در احزاب
نيروهاي مسلح ملي در کنار مردم و با مردم خواهند بود و به همين جهت درخواست

ش��ده است که به کليۀ ارتشيان و نيروهاي انتظامي اجازة شرکت در سرنوشت سياسي
و اقتصادي خود داده شود.

1

کارمزد به جاي بهره در بانکهاي ايران

بانکها مش��غول تعيين هزينه براي وصول کارمزد هستند .ابوالفضل مرتاضي رئيس

جديد بانک رفاه کارگران گفت :بررس��ي براي حذف بهرۀ بانکي در واحدهاي بانکي

ايران ش��روع شده است و گفته ميش��ود بانکها به جاي بهره که مخالف شرع اسالم
است ،از مشتريان خود کارمزد دريافت خواهند کرد.

2

شاه دارد ديوانه ميشود

هفتهنامۀ نيوزويک در ش��مارۀ اين هفتۀ خود نوشته اس��ت :شاه ايران که به حالت

تبعي��د در مراک��ش حضور دارد ،در حالت عصبي ش��ديدي به س��ر ميبرد و در خطر

اختالل مش��اعر جدي قرار گرفته است .نيوزويک نوش��ته است :از محافل ديپلماتيک
پاريس ،گزارشهايي رسيده است مبني بر اين که شاه سابق که 59سال دارد ،از دوران
کودکي دچار نارس��ايي گردش خون بوده است و پزشکان اروپايي که سال پيش ،وي

را معالجه کردند ،به اين نتيجه رسيدهاند که خون بهاندازۀ کافي به مغز وي نميرسد.

3

بختيار به مغرب فرار کرده است

روزنامۀ کويتي الوطن نوشته است که شاهپور بختيار نخستوزير سابق ،سالم بوده

و در مغرب به س��ر ميبرد .اين روزنامه مدعي ش��ده است که بختيار به وسيلۀ يکي از
بلند پايگان دولت کنوني ايران و کسي که سالها با وي همکار بوده ،فراري داده شده
 -1اطالعات7 ،اسفند ،1357صفحة 3
 -2کيهان7 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -3کيهان7 ،اسفند ،1357صفحة 8
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و انتخابات داده خواهد ش��د .مدني افزود :در نظام مترقي جمهوري اسالمي،کليۀ افراد
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ب اين خبر را تائيد و
 120اس��ت و هماکنون نيز در مغرب به سر ميبرد .هنوز مقامات مغر 
1
يا تکذيب نکردهاند.

 8اسفند 1357
پيام شاه اردن به امام خميني

ملک حس��ين پادشاه اردن ،2در پيامي به امام خميني پس از تبريک پيروزي انقالب

ي نوشته است :خداوند قدمهاي شما را در هدايت و رهبري کاروان ملت ايران
اس�لام 

در راه خدمت به امت اسالم و ميراثهاي با ارزش آن تثبيت کند.

3

حقوق  30ميليوني فرح از محل صادرات نفت

حس��ن نزيه مديرعامل ش��رکت ملي نفت ايران ،در محل کارگاه مرکزي پااليشگاه

نف��ت آب��ادان ،ضمن اعال م اين خبر که صادرات نفت از هفتۀ آينده آغاز خواهد ش��د،
گفت :چند صد نفر از کارکنان ش��رکت نفت با حقوقهاي کالن از محل دسترنج شما
استخدام شده بودند که تصفيه خواهند شد.

وي ادامه داد :گفته ميشود 90ميليون دالر از بودجۀ شرکت نفت ،خرج جشنهاي

شاهنشاهي شده است و از اين بودجه ،ماهيانه 30ميليون تومان هم به فرح پهلوي داده
ميش��ده است .نزيه گفت :در سياس��ت جديد ما  400نفر از کساني که راه ميروند و
حقوق ميگيرند ،بايد کنار گذاشته شوند.

 -1همان
 -2سخنان رياکارانة ملک حسين در حالي است که وي در طول 8سال دفاع مقدس از هيچ کمکي به صدام دريغ نکرد.
جريدة عربي «المجله» در سال  1360شمسي در مقالهاي با عنوان «چگونه و چرا ملك حسين تصميم اعزام داوطلبان اردني را
به عراق اتخاذ كرد» مينويسد :هفتة گذشته ملك حسين تصميم خود را مبني بر اعزام داوطلبان اردني به عراق براي شركت
در جنگ ،عليه ايران اعالم كرد .اين تصميم بهدنبال مذاكرات ميان پادشاه اردن و صدام در بغداد اتخاذ شد .مصادر خبري
تاكيد كردهاند كه بحث اعزام داوطلبان عرب به عراق ،از چند هفته پيش بين بغداد و بعضي طرف هاي عربي جريان دارد اما
در جريان بازديد اخير ملك حسين از عراق ،مذاكرات مفصلي دربارة جنگ با ايران با تمام اتفاقات ،ابعاد و احتماالًت سياسي
و نظامي اقتصادي انجام گرفت و با تفاهم براي ارسال داوطلبان عرب به عراق پايان گرفت .در بخش ديگري از اين نوشته
آمده است :ملك حسين پيش از اين در يك سخنراني اعالم كرده بود كه قصد دارد واحدي نظامي مانند « يگان يرموك »
را از داوطلبان اردني تشكيل دهد تا در جنگ عليه ايران مشاركت نمايند .او تاكيد كرد كه خودش اولين داوطلب حضور در
اين واحد خواهد بود(.رک پادشاه اردن :من اولين داوطلب جنگ با ايران هستم  ،خبرگزاري فارس)1389/08/01 ،
 -3اطالعات 8 ،اسفند  ،1357صفحة 2

ميخواستند با پول نفت جزيرۀ کيش را بخرند

نزيه ادامه داد :ميخواستند با پول شرکت نفت ،جزيرۀ کيش را بخرند ،اما اين نيت

پليد با سقوط شاه انجام نشد ،ما بر خالف شاه سابق که در خالي کردن چاههاي نفت

در آخر امسال به همۀ کارکنان نفت پاداش خواهيم داد و صدور نفت نيز از  14اسفند

شروع خواهد شد.

1

مقدم مراغهاي :برنامهاي براي ادارۀ آذربايجان شرقي ندارم

اس��تاندار جديد آذربايجان شرقي که با موافقت آيتاهلل شريعتمداري منصوب شده

اس��ت گفت :هيچ برنامۀ تنظيم ش��دهاي براي مردم آذربايجان ش��رقي ندارم .مهندس

رحم��ت اهلل مق��دم مراغهاي گفت :من براي تحميل دس��تورات دولت ب��ه آذربايجان

نميروم بلکه ابتدا در محل خواس��تههاي مردم را بهدس��ت ميآورم و بر اس��اس اين
نظرات برنامهاي را تدوين ميکنم.

2

يزدي به پاکستان ميرود

طفيل محمد رهبر جماعت اس�لامي پاکس��تان امروز اعالم کرد :دکتر ابراهيم يزدي

معاون نخس��توزير ايران براي پاسخ به احساس��ات دوستانه و برادرانه ملت و دولت
پاکس��تان به زودي ب ه اين کشور سفر خواهد کرد .وي که در پايان سفر سه روزۀ خود

در فرودگاه کراچي با خبرنگاران س��خن ميگفت ،ضم��ن اعال م اين خبر گفت :روح
اسالم سراسر ايران را فرا گرفته است.

3

واکنشهادربارۀ گزارش بيبيسي دربارۀ راديو و تلويزيون

بيبيس��ي طي گزارشي مدعي ش��د که کارمندان راديو و تلويزيون تهديد کردهاند

در صورتي که قطبزاده از سانس��ور ،خودداري نکن��د ،اعتصاب خواهند کرد .صادق

قطبزاده سرپرست راديو و تلويزيون نيز د ر اينباره گفت :تا به حال کسي از اعتصاب
سخني نگفته است و گزارش بيبيسي دروغ محض است .وي دربارة شايعۀ استعفاي

 -1اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -3همان،صفحة 2
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ش��تاب داشت ،بهخاطر اين کار ،تن به قراردادهاي استعماري نخواهيم داد .وي گفت:
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 122خود نيز گفت :من تاکنون استعفا ندادهام و خيال استعفا نيز ندارم.
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اعضاي حزب خلق مسلمان تعيين شدند

س اين حزب
حزب جمهوري خلق مس��لمان ايران ،طي اطالعيهاي اعضاي مؤس�� 

را معرف��ي کرد .در اطالعيۀ خلق مس��لمان آمده اس��ت :در آخرين جلس��ۀ مش��ورتي

ش��خصيتهاي سرشناس اسالمي و ملي زير بهعنوان مؤسس��ين اصلي معرفي شدند،
سيد صدرالدين بالغي ،سيد غالمرضا سعيدي ،رضا گلسرخي ،سيدهادي خسروشاهي،

عليزاده ،هاش��م

ش��هاب ف��ردوس ،اميرتيمورکلولي ،علي اش��رف مهاجر ،دکتر احمد

شبستري زاده ،موسي شيخ زادگان

2

معرفي 5استاندار جديد

امروز با حکم احمد صدر حاج س��يد جوادي وزير کش��ور 5 ،اس��تاندار ديگر نيز

معرفي و سرپرس��ت س��ازمان ثبت احوال کش��ور ،مش��اور مخصوص وزير کشور و

فرماندار آمل نيز منصوب شدند .استانداران نصب شده عبارتند از :دکتر نصراهلل گرجي
اس��تاندار هرمزگان ،مهندس اصغر معنوي سرپرست استانداري سيستان و بلوچستان،

دکتر اس��ماعيل اردالن سرپرس��ت اس��تانداري آذربايجان غربي ،دکت��ر حميد بهرامي
سرپرس��ت اس��تانداري کرمان ،عبدالحميد ايراني نژاد سرپرست استانداري قهرمانشهر

(کرمانشاهان).

3

رئيس جديد بانک مرکزي منصوب شد

امروز دکتر محمد علي مولوي به سمت رئيس کل بانک مرکزي ايران منصوب شد.

دکتر مولوي س��الها در مقام رياست هيئت نمايندگي اقتصادي ايران در بازار مشترک
در بروکسل ،انجام وظيفه کرده و قبل از آن مشاغل دولتي را تا مقام معاونت وزارتخانه

احراز کرده است.

4

 -1کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2همان،صفحة 8
 -3اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4همان

موسوي گرمارودي مدير انتشارات فرانکلين شد

س��يد علي موس��وي گرمارودي از سوي نخس��توزير دولت موقت ،به سرپرستي

انتش��ارات فرانکلين منصوب شد .بر اس��اس تصويبنامۀ هيئت وزيران اموال مؤسسۀ

18زنداني عاليرتبه متواري شدند

امروز روزنامهها از فرار18تن از مقامات سابق که زنداني بودهاند ،خبر دادند .هفت

تن از وزراي دولتهاي گذش��ته از جمله دکتر نهاوندي ،دکتر مجيدي ،دکتر تسليمي،

دکت��ر مهدوي ،داريوش همايون ،2رضا صدقيان��ي ،رحيم عليخرم و همچنين مقامات
ديگري چون حس��ن رسولي ،قاسم س��اربانها ،رسول رحيمي ،حسين فوالدي ،بهائي،

منوچه��ر پي��روز ،دکتر نيلي آرام ،دکتر نقابت ،دکتر عاقل��ي و هژبر يزداني از فراريها

هستند .گفته ميشود اين عده ،بعد از پيروزي انقالب و زماني که مردم درب زندانها

 -1اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2بامداد دوشنبه  15آبانماه سال  57همزمان با روي کار آمدن دولت نظامي ،روزنامههاي اطالعات ،کيهان ،و آيندگان با
يورش مأموران فرمانداري نظامي تهران به اشغال درآمد و از ورود و خروج کارکنان مطبوعاتي ،همچنين چاپ و انتشار آنها
جلوگيري شد .همان شب به دستور ارتشبد ازهاري ،با استفاده از مادة  5قانون فرمانداري نظامي ،شماري از رجال کشوري
و لشکري بازداشت شدند .در صورت دستگيرشدگان مقامات گوناگوني اعم از نخستوزير ،وزير ،معاون وزير ،استاندار،
شهردار ،مدير سازمان و شرکت و ...ديده ميشدند .داريوش همايون پس از  71روز که از سقوط کابينة آموزگار ميگذشت،
در زمرة دستگيرشدگان بود .مأموران فرمانداري نظامي تهران درروز سهشنبه  16آبان ،وي را تحويل زندان دژبان مرکز واقع
در پادگان جمشيديه ،انتهاي خيابان ايرا ن نوين [ضلع غربي خيابان دکتر فاطمي فعلي] ميدهند.
بدونترديد نقش همايون در چاپ مقالة  17دي  1356روزنامة اطالعات ،تهية بخشنامة محرمانه ،تشديد سانسور ،درگيرياش
با سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ،اعمال فشار و تضييقات بر روزنامهنگاران و ممنوعالقلم ساختن شماري از
آنان و اعالم جرم سنديکا عليه او ،توجيه کارکرد دولت آموزگار در مقام سخنگويي آن ،همچنين حضور خطدهندة وي در
حزب رستاخيز ،و سرانجام مشي و روية روزنامة متبوع او در حمايت از سياستهاي آمريکا و اسرائيل در منطقه ،سبب متمرکز
شدن افکار عمومي جامعه بر روي او به مثابة عنصري نفرتانگيز شد .با اوجگيري انقالب اسالمي ،بسياري از اعضاي خانوادة
سلطنتي از کشور خارج شدند .در اين ميان بدنة نيروهاي مسلح نيز به مردم انقالبي پيوست.در روز شنبه  21بهمن دور تازه
و نهايي درگيري قشرهاي مختلف مردم با باقيماندة مأموران در حال مقاومت حاکميت شاهنشاهي آغاز شد و در اين زمان،
مراکز نظامي يکي پس از ديگري به سرعت سقوط ميکرد و به تصرف مردم درميآمد .از جمله مکانهايي که آن روز پس
از نيمهشب مورد حملة مردم به پيشگامي افراد مسلح واقع شد ،پادگان جمشيديه بود.
هنگام آغاز زد و خورد ،به دستور فرماندة پادگان ،درهاي بازداشتگاهها گشوده شد و به تمامي زندانيان اعالم گرديد در
ماندن يا گريختن مخير هستند ،چراکه نيروهاي درون پادگان صرفًا براي ساعاتي قادر به مقاومت کردن ميباشند .واقعيت
اين است که همايون و ساير بازداشتشدگان به بهترين نحو از تاريکي هوا سود جستند .به زعم همايون «وقتي اين چريکها
و مجاهدين ريختند آنجا و به زندان حمله کردند ،من بايد دستگير و کشته شده باشم .اگر اين چريکها دو ساعت زودتر
حمله کرده بودند ،هوا تاريک نميشد ،مرا ميشناختند و ميگرفتند و کارم تمام بود».
همايون در زمرة افرادي است که پس از فرار از جمشيديه ،مدت قابل مالحظهاي تن به زندگي مخفي داد .همايون از بيم
دستگيري توسط نيروهاي انقالب  15ماه در اماکن مختلف ،همچنين زيرزمين پنهان شد .همايون پس از تحمل  15ماه
دربدري و زندگي مخفي از ايران گريخت .وي در ارديبهشت  1359از مرز غربي کشور به ترکيه و سپس به فرانسه گريخت.
ر ک مرکز اسناد انقالب اسالمي 6 ،اسفند 1389
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انتشارات فرانکلين متعلق به دولت شده است.

1

123

 124را براي آزادي زندانيان سياسي بازکرده بودند موفق به فرار شدهاند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

مصلحت مردم کردستان در استفاده از اسلحه نيست

دکتر مکري که به اتفاق چند نفر ديگر به کردستان رفته بود در يک مصاحبه گفت:

در حال حاضر هيچ دولتي در کردس��تان نه س��ودي دارد و نه نيرويي ،ولي مردم ستم

کشيده خواستهاي برحقي دارند که بايد مورد توجه قرارگيرد .وي گفت :دولت ،اکثر

خواستهاي مردم کردستان را تائيد کرده است ،مسئلة کردستان يکي از مسائل حاد و
قابل توجه کش��ور اس��ت.مکري ادامه داد :مردم کردستان با شعار «تجزيهطلبي محکوم
است» در مهاباد و سنندج طرحهاي دشمنان ايران را نقش برآب کردند.

مکري گفت :اين روزها اسلحهپرس��تي مانند پولپرستي و شاهپرستي در گذشته مد

شده اس��ت ،اسلحه در دست کساني بايد باشد که مس��ئوليت داشته باشند .نقشبندي،

يکي از کس��اني که در مصاحبه ش��رکت کرده بود گفت :تجزيه طلبان ،نوکران استثمار

هس��تند و عدهشان هم خيلي کم است ،بهزودي اين عده سر خجلت به زير مياندازند
و فرار ميکنند و يا به نهضت برحق اسالم مي پيوندند.

2

اعتراض کردها به قطبزاده

گروهي از کردهاي مقيم تهران به س��خنان قطبزاده که در يک مصاحبة تلويزيوني

گفته بود :بسياري از افراد نقشبنديها وابستگان ساالرجاف هستند که در وقايع پاوه و

خونريزيهاي س��نندج و مريوان دخالت مستقيم داشتند ،اعتراض کردند .اين گروه از

کردها گفتند :بهتر بود آقاي قطبزاده قبل از چنين اظهار نظري با جامعة کردهاي مقيم
تهران تماس ميگرفت و واقعيت حوادث را از زبان آنها ميشنيد.

3

دانشجويان و معلمان کرد تجزيهطلبي را محکوم کردند

در تظاهرات و راهپيمايي بزرگي که از س��وي دانش��جويان و معلمان دانشس��رأي

راهنماي تحصيلي س��نندج ترتيب يافته بود اعالم ش��د :وج��ود اختالفات مذهبي در

منطقه و ش��ايعة تجزيهطلبي ،توطئة امپرياليس��م اس��ت و ما اين دسيس��هها را محکوم
 -1اطالعات 8 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 2

ميکنيم .د ر اين راهپيمايي که بيش از 10هزار نفر از مردم کردس��تان حضور داش��تند،

ضمن محکوميت شايعاتي نظير تجزيهطلبي بر حقوق کردها تأکيد شد.

1

بهدنبال دس��تگيري تيمسار صياديان رئيس سابق ساواک آذربايجان غربي ،به همراه

اميرعش��ايري نمايندة سابق پيرانشهر و سردشت ،در مجلس رستاخيزي در قرية سيلوة

پيرانشهر گروهي از اعضاي انجمن کردهاي رضائيه اعالم کردند :وي قصد داشته است

گروهي را تحت عنوان تجزيهطلبان مناطق کردنشين سازمان دهد.

2

حملة هوايي عراق به دهکدههاي مرزي ايران

بهدنبال حملة هليکوپترهاي عراقي به يک منطقة مرزي در کردس��تان 15نفر کش��ته

ش��دند .گزارشهاي رس��يده حاکي است هليکوپترهاي مس��لح و هواپيماهاي عراقي،

منطقة مرزي س��يرين را که بين ش��هر مرزي بانه در ايران و آبادي ش��ورطه واقع شده
است ،بمباران کردهاند.

3

اي��ن منطقه در 15کيلومتري مرز ايران قرار دارد .در اين حمله يک موش��ک نيز به

س��وي پاسگاه مرزي ايران شليک ش��د که به اين پاسگاه صدمهاي وارد نشد .ايرانياني

که از منطقه بازگش��تهاند ،ميگويند :س��يرين پيش از اين نيز توس��ط نيروهاي عراقي
بمباران ش��ده بود و اخيرا ً روستائيان مناطق مرزي ايران و عراق براي مبادلة کاال در آن

گرد ميآمدند .گفته ميش��ود در بمباران سيرين 7هليکوپتر و هواپيماي عراقي شرکت
داشتند.

4

تمام راههاي مرزي خرمشهر بسته شد

بن��ا به تصويب ش��وراي انقالب موقت خرمش��هر و به منظور جلوگي��ري از فرار

اشخاصي که در گذشته به نحوي با رژيم همکاري داشته و تحت تعقيب هستند ،کلية

سرحدات مرزي خرمشهر اعم از زميني و دريايي تا دستور بعدي بسته شد .کار کنترل
 -1کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2همان
 -3اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة 8
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رئيس ساواک رضائيه بهدنبال تجزيهطلبي

125

 126مرزها به وسيلة عشاير ساکن نوار مرزي خرمشهر انجام ميشود.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

تحصن سربازان لشکر 28کردستان در مسجد

گزارش ديگري از س��نندج حاکي اس��ت گروهي از س��ربازان لشکر 28سنندج که

درناحية مرزي استان مستقر هستند و در ميان آنها افسران نيز ديده ميشوند ،از ساعت

يک بعدازظهر در مس��جد جامع اين ش��هر متحصن شده و خواس��تار تشکيل شوراي
انقالب در پادگان و تصفية عناصر ضد خلقي وابس��ته به رژيم سابق در پادگان سنندج
هس��تند2.فرماندة پيشين لش��کر با اين تقاضا موافقت کرده بود ،اما فرماندة جديد آن را

ملغي ساخته است .رئيس ستاد ارتش ملي تاکنون با برپايي چنين کميتههايي در ارتش

موافقت نکرده است.

3

تقاضا براي الحاق مناطقي از ديگر استانها به کردستان

بهدنبال اخباري که ديروز از توافقات هيئت اعزامي به کردس��تان با نمايندگان کرد

مخابره شد ،يکي از رهبران کرد گفت :عالوه بر رسميشدن زبان کردي بايد منطقهاي

که قرنها بهعنوان کردس��تان در چهارچوب کش��ور ايران ش��ناخته ميشد ،احيا شود.

اين مقام کرد ادامه داد :به اعتقاد ما مناطقي از اس��تانهاي مجاور که از پيکر کردس��تان
جدا ش��ده است ،بايد به استان کردستان متصل ش��ود .اين مناطق شامل بخشهايي از

استانهاي آذربايجان غربي ،ايالم و کرمانشاه است.

4

نصب رئيس جديد ستاد نيروي هوايي

س��رتيپ خلبان اصغرايمانيان به س��مت رياس��ت س��تاد نيروي هوايي ارتش ملي

اسالمي ايران منصوب شد.بهدنبال اعتراضهاي جمعي از پرسنل نيروي هوايي نسبت

به انتصابهاي پيش��ين اين سازمان از طرف ستاد کل ارتش ملي ايران ،سرتيپ اصغر

ايمانيان به سمت رئيس ستاد نيروي هوايي ملي منصوب شد.

اين س��ومين انتصابي است که ظرف دو هفتة گذشته در پست رياست ستاد نيروي

 -1اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة7
 -2کيهان8 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3طالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4همان

هواي��ي ملي صورت ميگيرد .در پي دگرگوني در ارتش ملي اس�لامي ايران ،س��پهبد
مهديون بهعنوان رئيس س��تاد نيروي هوايي منصوب ش��د که اين انتصاب با مخالفت

شديد پرسنل نيروي هوايي بهويژه همافران روبرو شد .يکي دو روز بعد سپهبد آذربرزين 127

تعيين فرماندهان نواحي ژاندارمري

فرماندهان نواحي ژاندارمري ملي ايران برگزيده ش��دند .امروز اعالم ش��د :در پي

بازنشس��ته شدن گروهي از ژنرالهاي ژاندارمري که پستهاي حساس اين سازمان را
در تهران و سراسر کشور عهدهدار بودهاند ،در نخستين انتصابات ژاندارمري چهرههاي

جواني به کار گرفته شدهاند.

در گذش��ته فرماندهان نواحي ژاندارمري که يکي از پس��تهاي حساس است ،در
اختيار ژنرالها قرار داشت و عمومًا اين پستها را سرتيپها و سرلشکرهاي ژاندارمري

در اختيار داش��تند ولي در انتصابهاي جديد سرهنگهاي جوان ژاندارمري به سمت
فرماندهي گمارده شدهاند.

2

معافيت دخترها از خدمت نظام وظيفه

تيمسار دکتر مدني وزير دفاع ملي که قب ً
ال از طرف کادر آموزشي دانشگاه کرمان به

س��مت رياست اين دانشگاه انتخاب شده بود ،به منظور رفع اختالف و سامان دادن به
وضع دانشگاه به کرمان رفته است .وي در اجتماع استادان دانشگاه کرمان گفت :دستور
دادهام دخترها از خدمت نظام وظيفه معاف شوند.

3

اخطار الجزاير به کشورهاي نفتي

خبرگزاري الجزاير نوش��ت :کش��ورهاي عربي صادر کنندة نفت بايد از دست زدن

ي اين
ب��ه هرگون��ه اقدام براي اس��تفاده از توقف صدور نفت ايران و اش��غال بازار نفت 
کش��ور در جهان خودداري کنند .اين خبرگزاري ادامه داد :اين کش��ورها بايد نس��بت

به رژيم جديد ايران همبس��تگي قاطع و بدون ابهام نش��ان دهن��د؛ زيرا به کمک ايران
 -1کيهان8،اسفند ،1357صفحة 1
 -2همان  ،صفحة 3
 -3همان  ،صفحة 2
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به اين س��مت منصوب ش��د که اين انتصاب نيز با مخالفت و اعتراض مواجه گرديد.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 128بود که کش��ورهاي عضو اوپک به قدرت واقعي خويش واقف شدند .اين خبرگزاري
خاطرنش��ان کرد :توقف صدور نفت اي��ران ،مبين ناپايداري تع��ادل ظاهري عرضه و
تقاضاي نفت در سطح جهاني بود.

1

تحويل اف16هاي ايران به اسرائيل

يک مقام وابسته به وزارت امور خارجة آمريکا گفت :دولت کارتر احتمال تحويل

جنگندههاي اف – 16را که ش��اه بهاياالت متحده س��فارش داده بود ،به اسرائيل مورد

بررسي قرار داده است .به سفارش شاه قرار بود از سال 1980تحويل 16جنگندة اف-
16به ايران آغاز شود ،اما اين سفارش از سوي دولت موقت بازرگان لغو شد.

2

گروميکو :در امور داخلي ايران دخالت نميکنيم

اندره گروميکو وزير خارجة ش��وروي تأکيد کرد که کشورش در امور داخلي ايران

مداخله نکرده و نميکند و هيچ کس هم به هر بهانه و دس��تاويزي که باش��د ،نبايد در
امو ر اين کش��ور مداخله کند .وي مدعي ش��د :شوروي چيزي جز خير و صالح ملت

ايران نميخواهد.

3

جاسوسهاي آمريکايي در ايران فعالند

س��ناتور گاريهارت گفت :هنوز يک پس��ت جاسوسي در ايران مشغول کار است

و راج��ع به فعاليتهاي موش��کي ش��وروي اطالعاتي را جمعآوري ميکند .س��ناتور
گاريهارت عضو کميتة نظامي س��ناي آمري��کا ،ضمن اعال م اين خبر ميگويد :آمريکا

اينک با توجه به اوضاع ايران در بررس��ي فعاليتهاي مخفي نظاميشوروي به دردسر

افتاده است .سناتورهارت معتقد است جمعآوري اطالعات و استراق سمع از شوروي
اکنون بايد با هواپيما و پايگاههاي زميني در کش��ورهاي ديگر انجام ش��ود ،وي از اين

کشورها نام نبرد.

 -1همان
 -2همان
 -3همان
 -4همان

4

ملک حسن شاه را تحويل نميدهد

ملک حس��ن دوم پادشاه مغرب ،ضمن مصاحبهاي که از تلويزيون رباط پخش شد

گفت :ش��اه بهعنوان ميهمان س��اده و نه بهعنوان ميهمان سياسي در مغرب اقامت دارد.

جديد ايران را به رس��ميت نشناس��د .ديلي اکسپرس نيز امروز خبر داد شاه سابق ايران
ازترس ربوده شدن توسط کماندوهاي فلسطيني قصد دارد به زودي به آمريکا پناهنده

شود.

 9اسفند 1357
حکم به شوراي انقالب براي مصادرة اموال رژيم پهلوي

رهبر انقالب ،امروز طي پيامي به ش��وراي انقالب اسالمي مأموريت دارد كه «تمام

اموال منقول و غيرمنقول سلس��لۀ پهلوي و شاخهها و عمال و مربوطين به اين سلسله
را كه در طول مدت س��لطۀ غيرقانوني از بيتالمال مسلمين اختالس نمودهاند ،به نفع

مس��تمندان و كارگران و كارمندان ضعيف مصادره نمايند و منقوالت آن در بانكها با
ش��مارهاي به اس��م شوراي انقالب يا اسم اينجانب سپرده ش��ود و غيرمنقول ـ از قبيل

مستغالت و اراضي ـ ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد،
درايجاد مسكن و كار و غير ذلك».

ام��ام خميني در اين پيام به جميع كميتههاي انقالب اس�لامي در سراس��ر كش��ور

دس��تور دادند كه[« :کميتهها]آنچه ا ز اين غنايم به دس��ت آوردهاند ،در بانك با شمارۀ

معلوم بس��پرند .و به دولت ابالغ نماييد ك ه اين غنايم ،مربوط به دولت نيست و امرش
با شوراي انقالب است ،و آنچه مأمورين دولت به دست آوردهاند يا ميآورند ،بايد به

همين شماره به بانك تحويل دهند .و كساني كه از اين اموال چيزي به دست آوردهاند،
1
بايد فورا ً به كميتهها يا بانك تحويل دهند و متخلفين مورد مؤاخذه خواهند بود».

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 267

رخدادهای اسفند ماه 1357

وي گفت :ش��اه ميهمان خصوصي او اس��ت ولي اين باعث آن نميشود که وي دولت

129

130

انتصاب دادستان کل

ايران پس از انقالب اسالمي

رهب��ر انقالب ام��روز طي پيامي ،مهديهادوي را به س��مت دادس��تان كل انقالب

جمهوري اسالمي منصوب کردند.

1

تاريخ قطعي رفراندوم مشخص شد

امروز اعالم شد :که رفراندوم بهطور قطع در روز جمعه 10فروردين ماه سال آينده

انجام خواهد شد .در ورقة رفراندوم سوال شده است :با تغيير رژيم سابق به جمهوري

اس�لامي که قانون اساس��ي آن از تصويب ملت خواهد گذشت ،موافقيد يا نه؟ جواب:
آري يا نه؟

2

وعدة آب و برق مجاني از سوي دولت بود

مهندشهاش��م صباغيان معاون نخس��توزير در مورد وع��دة آب و برق مجاني به

مستمندان که چندي پيش از سوي دولت موقت مطرح شده بود نيز ،اعالم کرد :ما براي

کمک به مستمندان و خانوادههاي کم درآمد ،طرحي تصويب کردهايم که به موجب آن
از شهريور گذشته به بعد و درآينده ،مصرف برق تا صد کيلووات در ماه رايگان است

و از 100تا  150کيلو وات فقط براي50کيلووات هزينه دريافت خواهد ش��د .صباغيان

ادامه داد :در مورد آب اس��تفاده از 10مترمکعب در ماه رايگان و از ده تا 15متر مکعب
هزينة  5متر مکعب دريافت خواهد شد.

3

آغاز صادرات نفت از دوشنة آينده

صادرات نفت به خارج کش��ور از دوشنبةآينده آغاز خواهد شد .حسن نزيه رئيس

هيئت مديره و مدير عامل شرکت ملي نفت ايران ،در اجتماع کارگران صنعت نفت در
اهواز ضمن اعالم خبر فوق گفت :روز چهاردهم اس��فند اولين کشتي نفتکش ،نفت

ايران را از جزيرة خارک به خارج ميبرد .وي گفت :شرکت نفت در حقيقت صندوق

شاه سابق بود و افراد مشخص داخلي ماهانه از محل فروش نفت ،مبالغ کالني دريافت

ميکردند.

4

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 268
 -2اطالعات9 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -3اطالعات9 ،اسفند ،1357صفحة 1
 -4همان،صفحة 2

وي ادامه داد :کنسرسيومي که از 14شرکت نفتي غربي تشکيل ميشود و در 25سال

گذشته بيشتر نفت ايران از طريق آنها به فروش ميرفته است ،از قاموس نفت حذف
خواهد شد .گفتني است کمپاني بريتيش پتروليوم 40درصد سهام کنسرسيوم را دارد.

1

ليس��ت افراد ممنوعالخروج از کشور در دست بررسي نهايي است و گفته ميشود

تاکنون نام قريب به 16هزار نفر د ر اين ليس��ت گنجانده ش��ده اس��ت .نام کلية وزرا،

معاونان ،وزارتخانهها ،مديران کل ،س��فرا و وزراي مختار ،رؤساي سازمانها ،رؤساي

کل ،مدي��ران عامل و اعضاي هيئت مديرة ش��رکتهاي دولتي ،نمايندگان مجلس��ين،
مقامات مهم بخش خصوصي ،شهرداران شهرهاي مهم ،استانداران و فرمانداران کل و

دالالن بينالمللي ،امراي ارتش و مقامات امنيتي که در طول 25س��ال گذشته در مصدر

امور بودهاند ،د ر اين ليست منظور شده است.

2

برکناري 50مدير و چهرة معروف تلويزيوني

گروهي از مسئوالن پيشين سازمان راديو و تلويزيون که چهرههاي شناخته شدهاي

نيز در ميان آنان به چش��م ميخورد ،به دس��تور صادق قطبزاده سرپرست جديد اين

س��ازمان برکنار ش��دند .برکناري اين افراد امروز صبح طي بخش��نامهاي به اطالع کلية
کارکنان س��ازمان رسيد .در اين بخشنامه تأکيد شده است اين افراد از امروز ديگر هيچ
سمتي در سازمان ندارند 3.آنچنان که از اعالمية قطبزاده مشخص ميشود ،اين گروه

مرکب از 50مس��ئول سابق س��ازمان راديو و تلويزيون اولين کساني هستند که اخراج
شدهاند و درآينده افراد بيشتري تصفيه خواهند شد.

4

محاکمة هويدا به زودي آغاز ميشود

بهدنبال جمعآوري يک سلس��له مدارک و دالي��ل کافي در مورد اتهامات وزيران و

مقامات رژيم گذش��ته که هم اکنون در بازداشت به سر مي برند ،کار تحقيق از آنان از

هفتةآينده آغاز ميش��ود .اين کار توسط چند تن از قضات و افراد واجد صالحيت و
 -1کيهان9 ،اسفند ،1357صفحة 1
 -2اطالعات9 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -3کيهان9 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4اطالعات9 ،اسفند ،1357صفحة 2

رخدادهای اسفند ماه 1357

16هزار نفر ممنوعالخروج هستند
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 132زير نظر مس��تقيم شوراي انقالب انجام خواهد شد و پس از تکميل پروندهها محاکمة
علني گروه اول مقامات رژيم س��ابق اوايل س��ال جديد آغاز خواهد شد .گفته ميشود
در سري اول محاکمات علني شوراي انقالب عالوه بر هويدا چند تن از ياران نزديک

وي نيز محاکمه خواهند شد.

1

بهرة بانکي حذف نميشود

دکت��ر محم��د علي مولوي رئيس کل تازة بانک مرک��زي ،امروز صبح در اين بانک

توگوي کوتاهي اظهار داشت :تمام تصميمهاي مربوط به
شروع به کار کرد و طي گف 
سياس��تهاي پولي و اعتباري بايد از سوي بانک مرکزي اتخاذ شود و به همين جهت
صبح ش��نبةآينده سياستهاي پولي کشور رس��م ًا اعالم خواهد شد .مولوي دراينباره

که يکي از مديران بانکها از حذف بهرة بانکي بهدليل مخالفت آن با شرع اسالم خبر

داده است گفت :اين موضوع به هيچ وجه جنبة رسمي ندارد و در مورد آن مطالعهاي

نيز نشده است.

2

انتصابها را نميپذيريم

گروهي از نظاميان لش��كر  28س��نندج با اجتماع در مسجد جامع ،تحصن كردهاند.

اي��ن گروه كه خواس��تهاي خود را ب��ه صورت قطعنامهاي به كميت��ة امام خميني در

س��نندج دادهاند ،ب��ه انتصابات ارتش اعتراض كردهاند .در مي��ان متحصنين ،اكثريت با

س��ربازان ،درجهداران و افسران جزء اس��ت .آنها از دولت موقت انقالب خواستهاند با
تش��كيل شوراهاي موقت موافقت كرده و گزينش فرماندهان را به اين شوراها واگذار
کنند .نظاميان اعتصابي ميگويند :هيچ نوع انتصاب را از باال نميپذيرند.

نماين��دة كميتة امام خميني ك��ه زير نظر مفتي زاده انج��ام وظيفه ميكند ،در محل

تحصن نظاميان معترض حاضر شد و با آنها به گفتوگو پرداخت .ازسوي ديگر مفتي

زاده گزارش مش��روحي از حوادث كردستان را براي رهبري انقالب و دولت فرستاده
اس��ت .وي كه به دفعات تجزيهطلبي و جدايي از ايران را محكوم كرده و در گزارش

خود فشردهاي از خواستهاي اهالي كردستان را بازگو نموده است.
 -1کيهان9 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2اطالعات9 ،اسفند ،1357صفحة 8

ما هرگز از ايران جدا نبودهايم

گروه كثيري از اكراد مقيم مركز كه به تازگي جمعيتي تأسيس کردهاند ،ضمن ارسال

تلگرامي براي كميتة امام خميني در كردستان ،مطالب مغرضانهاي را كه پيرامون شورش
گروه در تهران گفت :ما هرگز از ايران جدا نبودهايم ،حتي ساير برادران كرد ما در آن

سوي مرزهاي ايران بارها ايراني بودن خود را به اثبات رساندهاند.

وي ضم��ن اعتراض به برنامهاي كه درتلويزيون بهعن��وا ن ديدار با نمايندگان اكراد

پخش ش��د گفت :اين روزها همه خود را س��خنگوي خلق كرد ميدانند .اين گروهها

بايد بدانند مردم كردس��تان در بطن انقالبي ايران به رهبري امام خميني هميشه حضور

داشتهاند ولي ظلمهايي كه به ما مردم غرب ايران در طول سلطنت شاه و پدرش شده

آنقدر زياد اس��ت كه امروز اگر واكنشهاي انف��رادي نامطلوبي ظهور ميكند ،چندان

نبايد براين افراد خرده گرفت.

بارزاني خود را از انقالب ايران جدا نميداند

در ژنو يكي از س��خنگويان رزمندگان بارزاني ،خبر دخالت نيروهاي بارزاني را در

حركت تجزيهطلبي كردستان بياساس دانست و گفت :ما خود را از انقالب ايران جدا

نميداني��م و همانط��ور كه رهبر ما در تلگرام به امام خميني متذكر ش��ده ،همواره در

خدمت انقالب مردم ايران خواهيم بود .ش��بيه به اين گفته به نقل از س��خنگوي حزب

دموك��رات پارت كه رهبر آن جالل طالباني اس��ت در جرايد بيروت به چاپ رس��يده
اس��ت .س��خنگوي طالباني گفت :ما هرگز به ايران كه تحت ادارة يك نظام اس�لامي
است ،حمله نميكنيم و مطابق خواست برادران كرد خود در ايران ،از اين انقالب دفاع

ميكنيم.

1

تجزيهطلبي سرکوب خواهد شد

از پاوه نيز خبر ميرسد اعالميهاي در  4ماده توسط هليكوپتر كميتة نظامي اسالمي

«قهرمانشهر» در منطقة «اورامانات» پخش شد و نارضايتي مردم اين منطقه را برانگيخت.
 -1اطالعات 9 ،اسفند  ،1357صفحة 2
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كردها براي بهدس��ت آوردن استقالل منتشر شده است ،محكوم كردند .سخنگوي اين
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 134در اين اعالميه آمده اس��ت :مردم اورامانات! هر نوع زمزمة تجزيهطلبي ،توس��ط ارتش
ملي ايران با كمال قدرت س��ركوب خواهد ش��د .كميتة انقالب اس�لامي پاوه نيز خبر

روزنامهها مبني بر زد و خورد در پاوه را تكذيب كرد و متذكر ش��د كه مردم پاوه از 6

ماه پيش با انقالب ايران به رهبري امام خميني ،اعالم همبستگي كردهاند.

1

خودمختاري كردها رابطهاي با تجزيهطلبي ندارد

داري��وش فروهر وزير كار و امور اجتماعي ،ام��روز ضمن يك مصاحبة مطبوعاتي

تاكيد كرد كه در گفتوگوهاي خود با مردم كردس��تان به اين نتيجه رس��يده است كه
خود مختاري مورد نظر آنه��ا دقيق ًا ناظر بر مجموعة اختيارات ،امكانات و آزاديهائي
اس��ت كه ميتوان به ايالتها و واليات ايران داد و اين مس��ئله به هيچ وجه ربطي با

تجزيهطلبي ندارد .فروهر ادامه داد :انكار نميكنم كه من نيروهاي ضعيف و مخربي هم
در كردستان ديدم كه به هيچوجه مورد تائيد مردم نيستند و متشابه اين نيروها ،درزمان
كنوني ،در سراسر مناطق ايران – و حتي در خود تهران هم -وجود دارد.

2

نتوانستيم جلوي سقوط شاه را بگيريم

جيمي کارتر رئيسجمهور امريکا اعالم کرد :از دست ما براي جلوگيري از سقوط

ش��اه کاري س��اخته نبود؛ چرا که نميتوانس��تيم در مقابل نيروهاي پيچيدة اجتماعي،
سياس��ي و مذهبي که منجر به س��قوط شاه ش��د ،مقاومت کنيم .کارتر ادامه داد :دولت

جدي��د ايران تالش دارد روابط حس��نهاي با آمريکا برق��رار کند و ما نيز ميخواهيم به

بهترين وجه با تغييرات در ايران مواجه شويم.

ن اين اس��ت که دولت جديد تصميم جدي دارد تا
وي گفت :ارزيابي ش��خصي م 

در مورد دوس��تي با آمريکا و صدور نفت اقدام کند .کارتر گفت :آمريکا نميتوانست،
يعني قادر نبود وضع سابق را در کشوري که مردم آن خواهان تغيير بودند ،حفظ کند.

زيان ميلياردي آمريکا از انقالب ايران

3

يکي از بانکهاي مهم آمريکايي پيشبيني کرده است که نا آراميهاي ايران احتماالً
 -1اطالعات 9 ،اسفند  ،1357صفحة 3
 -2کيهان 10 ،اسفند  ،1357صفحة 3
 -3اطالعات9 ،اسفند ،1357صفحة 2

در س��ال جاري ب��ه قيمت 2تا 3ميليارد دالر (21ميليارد توم��ان) جهت پرداخت بهاي

بيشتر نفت و از دس��ت دادن صادرات براي آمريکا تمام خواهد ش��د .گفته ميش��ود

کس��ري موازنه پرداختهاي امريکا در س��ال جاري به 10ميليارد دالر خواهد رس��يد135 .

از قبيل حمل و نقل مربوط ميشود.

1

سادات :ما رهبر جهان اسالم هستيم

س��ادات رئيسجمهور مصر در پاسخ به درخواست دولت انقالب اسالمي مبني بر

خودداري از پذيرفتن ش��اه گفت :ش��اه در صورت ورود به مصر ،حق فعاليت سياسي

نخواهد داشت2.وي در پاسخ به وزير خارجة ايران که خواستار توضيح مصر دراينباره

ش��ده بود گفت :اگر ايران مصر را رهبر جهان اس�لام ميداند ،کمک به برادرانمان در
دوران س��ختي و بدبختي از ابتداييترين تعاليم دين مبين اس�لام اس��ت ،شاه در زمان
قدرت کنار ما بود و ما اينک در روزگار بدبختي کنار او خواهيم ماند.

3

10اسفند 1357
پس از 15سال دوري ،امام وارد قم شد

ظهر امروز رهبر انقالب پس از 15س��ال تبعيد و دوري از وطن با استقبال ميليوني

مردم که شعار ميدادند« ،صلي علي محمد ،رهبر ما خوش آمد » وارد شهر مقدس قم
شد ،مراجع عظام تقليد و علماي اعالم نيز همدوش مردم براي استقبال از امام خميني

به 20کيلومتري شهر قم رفته و از رهبر انقالب استقبال کردند.

رهب��ر انقالب ابتدا به حرم رفته و حضرت معصومه (س�لاماهلل عليه��ا) را زيارت کردند و

سپس ساعتي با مراجع عظام تقليد به صورت خصوصي به گفتوگو نشستند .سخنراني
امام خميني در جمع مردم قم اصليترين مراسم امروز بود که با شکوه خاصي برگزار
شد و رهبر انقالب با ملتي که 15سال پيش از ميانشان رفته بود به گفتوگو نشست.

 -1کيهان9 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2اطالعات9 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3کيهان9 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -4اطالعات وکيهان10 ،اسفند ،1357صفحة 1و2

4
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کس��ري موازنة پرداختهاي آمريکا به کاهش صادرات و واردات و درآمدهاي نامرئي

136

فقط جمهوري اسالمي

ايران پس از انقالب اسالمي

رهبر انقالب در س��خنان امروز خود در مدرسة فيضيه ،با اشاره به آرمانهاي آيندة

ن اين يك س��ال ،دو سال آخر عمر را
انقالب فرمودند« :ما تا آخر نفس ايس��تادهايم .م 
وقف شما كردهام .از شما ميخواهم ،از ملت ميخواهم كه اين نهضت را نگه دارند تا

تأس��يس حكومت عدل اس�لامي .از آن وقت تا حاال ميگفتيد تا مرگ اين كذا نهضت
ادام��ه دارد ،حاال بايد بگوييد تا اقامۀ حكومت اس�لامي نهضت ادامه دارد .آنكه ملت
ما ميخواهد جمهوري اس�لامي اس��ت نه جمهوري فقط ،نه جمهوري دمكراتيك ،نه
جمهوري دمكراتيك اسالمي؛ «جمهوري اسالمي».

1

پايگاه جاسوسي آمريکا در دست رزمندگان انقالب

ک ايس��تگاه جاسوسي آمريکا در شمال ش��رق ايران به دست چريکهاي مسلح
ي 

افتاد ،هر چند اين پايگاه پس از سه روز توسط نيروهاي رسمي دولتي پس گرفته شد
ول��ي يک مقام آمريکايي تأکيد کرد که در زمينة تجهيزات اس��ناد و يا اش��ياي موجود

درايستگاه جاسوسي آمريکايي هيچگونه مصالحهاي صورت نگرفته است.
اينايس��تگاه آخرين پست از تأسيسات کام ً
ال سري آمريکا در خاک ايران است که

به منظور اس��تراق س��مع از جريانات آزمايشهاي موشکي شوروي تعيين شده است.

ايستگاه ديگر در اوج ناآراميهاي سياسي براي برانداختن رژيم شاه برچيده شده بود.

بعد از تعطيل ش��دن اينايستگاه حدود 20تکنسين به تهران منتقل شدند و در جريان
اين نقل و انتقال به هيچ يک از آنها آسيبي نرسيده است.

شبکة تلويزيوني انبيس��ي گزارش داد :بهدنبال اشغال اين پايگاه جاسوسي ،ديگر

کنترلي بر فعاليتهاي جاسوس��ي شوروي وجود ندارد و اين کشور ميتواند مأموران
اطالعاتي خود را وارد منطقه کند .هنوز مش��خص نيست دولت ايران دوباره به آمريکا

اين اجازه را خواهد داد که ا ز اينايستگاه جاسوسي عليه شوروي استفاده کند يا نه ،به

هرحالاياالت متحده اجازة اس��تفاده ازايستگاههاي استراق سمع را در کشور همساية

است ،اينايستگاهها سه سال پيش و بهدنبال مناقشة
ايران يعنيترکيه به دس��ت آورده 
 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 269

ميانترکيه و آمريکا بر سر فروش سالح بهترکيه تعطيل شده بود.

1

حملة شديد آيتاهلل شريعتمداري به دکتر شايگان

آيتاهلل ش��ريعتمداري ط��ي يک مصاحبة مطبوعاتي و در واکنش به س��خنان دکتر

بود اظهار داش��ت :شايگان بايد از روحانيت عذرخواهي کند ،وي بهدنبال تفرقهافکني
ميان علما است.

وي د ر اي��ن زمين��ه گفت :عنوان مالهاي مرتجع ،عنواني اس��ت که رژيم فاس��د و

خودکام��ة س��ابق به روحانيت مترقي و مب��ارز ايران داده بود ،ما مرتجع نيس��تيم بلکه
آنهايي مرتجع هستند که ميخواستند با روشهاي ديکتاتوري و قرون وسطايي ب ر اين

مملکت حکومت کنند .وي ادامه داد :ش��ايگان بايد هر چه زودتر به اين اش��تباه بزرگ
خود پيببرد و رس��م ًا از طريق وس��ائل ارتباط جمعي از جامعة روحانيت عذرخواهي

کند.

2

عرفات فاش کرد :اسناد جاسوسي شاه به نفع اسرائيل

ياس��ر عرفات رهبر س��ازمان آزاديبخش فلس��طين امروز فاش کرد :از ساختمان

س��فارت اسرائيل در تهران اس��نادي کشف شده است که براي شاه و دولت وي بسيار
رس��وا کننده است .وي که در اجتماعي از فلس��طينيهاي مقيم کويت سخن ميگفت

ادامه داد :اين اس��ناد به صورت غير قابل انکاري ثابت ميکند که ش��اه در کش��ورهاي

خليج فارس به فعاليتهاي جاسوسي به نفع رژيم اسرائيل دست ميزده است .عرفات

گفت :اس��ناد کشف شده جزئيات تحريکات و توطئههاي اسرائيليها را در کشورهاي

اين منطقه روشن ميکند.

3

بازرگان تهديد به استعفا کرد

مهندس بازرگان نخس��توزي ر دولت موقت در پيامي خطاب به مردم از يک اقليت

تند رو و افراطي و کميتههاي امام گله کرد و آنها را مزاحم کار دولت دانست.
 -1اطالعات10 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2کيهان10 ،اسفند ،1357صفحة 4
 -3اطالعات10 ،اسفند ،1357صفحة 8
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ش��ايگان که در مخالفت با ريشه گرفتن جريان مرتجع در ميان روحانيت سخت گفته
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138

بازرگان با بيا ن اينکه بعد از س��قوط ش��اه و با از هم پاش��يده شدن نيروهاي نظامي

ايران پس از انقالب اسالمي

با دستپاچگي ،کارهايي ميکنند که جلوي دولت را ميگيرند ،يکي کميتههاي مختلف

پشتيباني براي وي و دولتش جز خدا ،مردم و رهبر انقالب وجود ندارد گفت :بعضيها

امام ،دوم گروههاي تندرو و افراطي...از اين کميتهها در تهران و شهرستانها زياد است
که حتي امام حساب وکتاب آنها را ندارد.

1

يک حزب کمونيستي به جمهوري اسالمي رأي ميدهد

خبرگزاري فرانسه امروز گزارش داد :حزب کمونيست لنينيست ايران تصميم گرفته

اس��ت در رفراندوم آينده به جمهوري اسالمي رأي دهد .مهدي آذريون دبيرکل حزب
کمونيست ايران به خبرگزاري فرانسه گفته است :از تمامي اعضاي خود خواستهايم به
جمهوري اسالمي تحت رهبري آيتاهلل خميني رأي دهند.

وي با اعال م اينکه با حزب توده تفاوت داريم گفت :ما به افکار مائو تس��ه تونگ

وفادار هستيم2.س��خنان آذريون در حالي اس��ت که چپها از ابتداي پيروزي انقالب با

تأکيد بر انحالل ارتش و نيز ادامة اعتصابها بر خالف مشي کلي نظام جديد و سخنان
امام خميني عم ً
ال در مقابل انقالب قرار گرفتهاند.

کارتر :ما نميتوانيم مانع افزايش قيمت نفت شويم

امروز کارتر رئيسجمهور آمريکا با اش��اره به مش��کالت ناشي از قطع صدور نفت

اي��ران گفت:اياالت متحدة آمريکا قادر نيس��ت کش��ورهاي توليد کنن��دة نفت را که

ميخواهند از قطع صدور نفت ايران به دنياي غرب استفاده کنند و قيمتها را افزايش
دهند ،از اين کار بازدارد اگر چه آمريکا اين کار را نکوهش ميکند.

کارت��ر ادامه داد :تنه��ا کاري که ما ميتوانيم انجام دهي��م ،صرفهجويي در مصرف

انرژي و کوش��ش براي تثبيت قيمت نفت از طريق فشارهاي ديپلماتيک ميباشد .وي

گفت :افزايش قيمت نفت باعث باالرفتن ميزان تورم مالي و نيز افزايش بهاي بنزين در
آمريکا شده است.گفتني است قطع صدور نفت ايران دنياي غرب را از روزي  5ميليون
بش��که نفت خام که در حدود ده درصد مصرف روزانة جهان اس��ت ،محروم کرده و
 -1کيهان10 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2کيهان10 ،اسفند ،1357صفحة 8

آمريکا را با کمبودي برابر 500هزار بشکه در روز مواجه کرده است.

1

ترکيه بايد با اسرائيل قطع رابطه کند

روزنامة کويتي القبس در آخرين ش��مارة خود نوش��ته است :دولت جديد انقالبي

آزاديبخش فلس��طين را به رسميت بشناس��د .القبس به نقل از نزديکان رهبر انقالب
مدعي شده است :ايران مايل به صدور انقالب به کشورهاي همسايه نيست با اين حال

اين روزنامه ماهيت و ش��کل فش��ار دولت ايران بهترکيه در مورد قطع روابط خود با
اسرائيل را فاش نکرده است.

2

جرالد فورد :سياست کارتر باعث سقوط شاه شد

مقامات آمريکا هر يک به نوبة خود سقوط شاه سابق را بر گردن نهادي از نهادهاي

اين کش��ور مياندازند .جرالد فورد رئيسجمهور پيش��ين آمري��کا امروز گفت :وجود
ناهماهنگي در سياس��ت دولت کارتر نقش عمدهاي در س��قوط شاه سابق ايران داشته
است.

وي گفت :دولت کارتر در س��ال 1977از رژيم شاه به صورت رسمي حمايت کرد

ولي کمکهاي خود را در برخي موارد از رژيم سابق ايران دريغ کرد .جرالد فورد البته
به اين مس��ئله نيز اعتراف کرد که هماهنگي در دولت کارتر نيز نميتوانست شاه را از
سقوط نجات دهد ولي اين ناهماهنگي سقوط رژيم سابق ايران را سرعت بخشيد.

3

ويليام کلبي رئيس پيشين سيا نيز بينظمي اين سازمان را عامل سقوط شاه دانست.

وي گفت :سيا نتوانست سقوط شاه را پيشبيني کند و در نتيج ة اين بينظمي به سقوط

رژيم سابق منجر شد.

4

کانادا حافظ منافع اسرائيل

بالفاصله پس از پيروزي انقالب و با تس��خير س��فارت رژيم صهيونيستي در تهران

 -1اطالعات10 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2اطالعات10 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3اطالعات10 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -4اطالعات10 ،اسفند ،1357صفحة 8
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ايران ميخواهدترکيه ،کلية روابط خود را با اس��رائيل قطع کند و در عوض ،س��ازمان
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ايران پس از انقالب اسالمي

 140و اعطاي مقر اين س��فارت به فلس��طين روابط ايران با اين رژيم قطع شد .دولت کانادا
بعد ا ز اين تحوالت ،اعالم آمادگي کرده اس��ت بهعنوان حافظ منافع اس��رائيل در ايران
فعاليت کند.

1

11اسفند 1357
روز پرکار امام در دومين روز ورود به قم

رهبر انقالب روز جمعه و در دومين روز ورود به شهر مقدس قم ،روز پرکاري را

پشت سر گذاشتند .ديدار با علما و روحانيون ،هيئت پاکستاني ،ايرانيان مقيم امارات و
آيتاهلل شريعتمداري از جمله برنامههاي رهبر انقالب در اين روز بود.

ديدار با ابواالعلي مودودي /حزب فقط حزب اهلل

امام خميني امروز ابواالعلي مودودي 2يکي از متفکران بزرگ پاکستان را به حضور

پذيرفت .رهبر انقالب در اين ديدار با تأکيد بر اين نکته که در اس�لام تنها يک حزب

وجود دارد و آن حزب اهلل فرمودند« :ما مس��لمين بر همهمان واجب اس��ت كه اس�لام

را به آنطور كه هس��ت در دنيا عرضه كني��م .همۀ ما تحت يك حزب و آن «حزبالل»

است ،باشيم؛ احزاب مختلفه در كار نباشد؛ جناحهاي مختلف در كار نباشد .علماي هر
ملتي ،ملت خودشان را آگاه كنند به نقشههايي كه اجانب و مستعمرين كشيدهاند براي

تفرقهاندازي؛ اين تكليفي است كه بر همۀ رهبران مذهبي الزم است كه انجام دهند».

3

انقالبيها از قشر فقير جامعه بودند

س��اعت7:30بعدازظهر امروز آيتاهلل ش��ريعتمداري براي دومين بار به ديدار رهبر
 -1کيهان10 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2سيد ابواالعلي مودودي(1979-1903م1358-1282 .ش) .از متفکران و دانشمندان بلند آوازة معاصر جهان اسالم بود
که انديشه و آثار وي ،محک اسالم گرأيان در مبارزه عليه ناسيوناليسم ،نفوذ غرب ،رهبران کشورهاي اسالمي امروزي
و تحجرگرأيي مذهبي و رهبانيت ميباشد .مودودي درانديشه و عمل مباني حکومتهاي اسالمي امروزي را که بر مبناي
حکومتهاي غربي با نوعي گرأيش ناسيوناليستي شکل گرفته بودند ،به چالش کشاند .به همين جهت رهبران کشورهاي
اسالمي که به نظر او غرب زده بودند را مورد نقد قرار داد .و چون هيچ يک از حکومتهاي کشورهاي اسالمي امروزي
را حکومت اسالمي واقعي نميدانست ،تالش خود را براي تشکيل حکومت اسالمي آغاز کرد .او در ابتدا در سال1938م.
1357ق .مؤسسه دارالسالم و سپس در سال 1941م1360.ق .جماعت اسالمي را براي اين کار تأسيس کرد و به حق تأثير
فراواني در اين راه بر پاکستان گذاشت
 -3صحيفة امام  ،جلد  - 06صفحة 294

توگو نشس��ت .د ر اين مالقات که نيم ساعت طول کشيد،
انقالب رفته و با امام به گف 

رهب��ر انقالب خطاب به آيتاهلل ش��ريعتمداري فرمودند :به نظ��ر من بيشتر انقالبيون

واقعي يعني آنهايي که نيروي عظيم و کوبندة اين انقالب بودند ،مردم غير مرفه بودند141 .

پيروزي انقالب شدند ،همان کساني بودند که به هيچوجه اشرافي و مرفه نبودند .رهبر

انقالب س��پس به دس��تور دو روز پيش خود مبني بر مصادرة اموال رژيم پهلوي اشاره
کرده و ادامه دادند« :من دس��تور دادم که اموال ش��اه چه آنها که در داخل ايران است و
چه آنها که در خارج فقط و فقط بين بيبضاعتها و مستمندان تقسيم شود».

آيتاهلل شريعتمداري :اگر اختالفي پيش آمد با گفتوگو حل ميکنيم

آي��تاهلل ش��ريعتمداري پس ا ز اين دي��دار ،طي گفتوگويي با خبرن��گار روزنامة

اطالع��ات دربارة اختالفات احتمال��ي خود با رهبر انقالب گفتن��د :گمان نميکنم در
مسائل اساسي اختالفي داشته باشيم ولي اگر در جزئيات و يا نحوة اجرا و تطبيق برخي
1
مسائل اختالفي پيشآيد ،قطع ًا با تبادل نظر و مشورت قابل رفع خواهد بود.

رشوة زاهدي به آمريکا

مقامه��اي دولت��ي آمريکا ام��روز اعالم کردند که وزارت دادگس��تري اين کش��ور

گزارشهايي را مورد بررس��ي قرار داده مبني بر اين که س��فير شاه سابق ايران به قانون
گذاران و خبرنگاران آمريکايي بهعنوان رش��وه پول نقد ،خاويار و قالي ايراني ميداده

اس��ت .معاون دادستان کل آمريکا و چارلز بنت نمايندة کنگر ه اين کشور ،بررسيهاي

مقدماتي خود را د ر اين زمينه آغاز کردهاند.

2

برژنف از انقالب ايران ستايش کرد

رهبر ش��وروي امروز از انقالب ايران س��تايش و رژيم سرنگون شده را رژيم ظلم

و ديکتاتوري توصيف کرد .وي گفت :ش��وروي از انقالب ملي و ضد امپرياليس��تي و

آزاديخواهانه خلق ايران س��تايش ميکند3.س��تايش برژنف از انقالب ايران در حالي

 -1اطالعات12 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات12 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3اطالعات12 ،اسفند ،1357صفحة 8

رخدادهای اسفند ماه 1357

کس��اني که بيشترين کش��تهها را دادند و با نيرويايمان واقعي و اعتقاد راسخ باعث

ايران پس از انقالب اسالمي

 142اس��ت که شوروي در جريان انقالب ملت ايران از جنبش مردم در مقابل شاه حمايت
نکرده بود.

آگاهان سياسي معتقدند شوروي اميدوار است به کمک جريان چپ در ايران منافع

خود را تامين کند،از اينرو حمايت برژنف از انقالب ايران ميتواند از تحليل وي در
موردآيندة سياس��ي ايران ناش��ي شده باش��د ،بايد منتظر ماند و ديد مردم در رفراندوم

آينده به چه رأي خواهند داد ،انتخاب مردم ميتواند در جهتگيري قدرتهاي بزرگ
تاثير به سزايي داشته باشد.

بارزاني فوت کرد

ام��روز مالمصطف��ي بارزان��ي رهبر پيش��ين جنبش کردس��تان ع��راق ،در يکي از

بيمارس��تانهاي واش��نگتن بر اثر حملة قلبي درگذش��ت .وي که حدود 75س��ال سن

داش��ت از سالها پيش با بيماري سرطان ريه دست و پنجه نرم ميکرد1.وي در نامهاي
ک��ه در 9فوريه 1977به جيمي کارتر رئيسجمهور آمريکا نوش��ت ،از قطع کمکهاي
آمريکا وايران که ياران او در اين نبرد بودند ،سخت گله کرده و تقاضاي کمک نمود.

2

12اسفند 1357
آيتاهلل طالقاني :اختالف با امام خميني يک شايعه است

آيتاهلل طالقاني در يک مصاحبة يک س��اعت و بيس��ت دقيقهاي با صدا و سيما در

مورد شايعاتي مبني بر اختالف با رهبر انقالب و مالقاتي که باايشان داشته است گفت:
نهضت��ي که در ايران پيش آمد يک جهش فوقالع��اده و ناگهاني و غافلگيرکننده بود،

رهب��ري حضرت آيتاهلل خميني مورد اذعان و تائيد همگان اس��ت.ايش��ان از جهت

وارس��تگي و تواض��ع و روح توحي��د و توکل در مق��ام وااليي قرار دارن��د و ديدهايم

که هميش��ه فروتني کردهاند و خودش��ان را يک طلبه خواندهاند .قاطعيتي کهايش��ان از

خودشان نشان دادهاند ،درخورتحسين و ستايش است .هر گاه نظراتي منطقي و اصولي
از س��وي هر کس بهايشان ابراز ش��ود به راحتي ميپذيرند و اين در شرايطي است که

 -1کيهان12 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات12 ،اسفند ،1357صفحة 8

خودش��ان در اوج آگاه��ي و احاطه به کلية امور قرار دارند .ب��روز اختالف بين من و

ايشان فقط يک شايعه است.

آيتاهلل طالقاني ادامه داد :اصوالً اختالف در صورتي ممکن است پديدآيد که منشأ 143

مقامي نداش��ته باش��ند و من نيز هرگز چنين خواستهاي نداشته و ندارم بنابراين وجود
1
اختالف صرف ًا يک شايعه ميتواند باشد.

حق حيات در جمهوري اسالمي

آيتاهلل طالقاني دربارة آزادي فعاليت مکاتب وايدئولوژيهاي مختلف نيز گفت :تا

آنجايي که اين مکاتب نخواهند بهعنوان مکتب وايدئولوژي در مسير حرکت تودههاي

مردم مانع ايجاد کنند ،هيچ اشکال و محدوديتي براي آنها نيست.

وي ادام��ه داد :همه ميدانند ،همة صاحب��ان مکتبهايي که فعاليت دارند ،ميدانند

ک ه اين نهضت و اين حرکت و اين انقالب باشکوه که در ايران رخ داده از همين تودة

مس��لمانها بوده اس��ت ،از روي ايمان و عقيده به رهبري اس�لام و به اصول اسالم با
دس��ت خالي در مقابل تانک و توپايستادهاند و باالخره اين رژيم را منهدم کردند بنا

بر اين حق اولي ما ل اينها است.

آيتاهلل طالقاني افزود :همانطوريک ه اينها حق حيات در مسائل زندگي و اقتصادي

و اجتماعي دارند ،در مس��ائل مکتبي هم حق اول حيات با اينها اس��ت .وي ادامه داد:
ض اينکه اگر يک رهبر
من اين س��خنان را بهعنوا ن يک رهبر دين��ي نميگويم و به فر 

ديني هم نبودم اگر ميخواستم منصفانه قضاوت کنم ،ميگفتم حق حيات براي آنهايي

است که با کلمة تکبير الاله االاهلل و اهلل اکبر سينههايشان را در مقابل گلوله سپر کردند

و نه آنهايي که در حاشيه نشستند و وقتي کار تمام شد ،گفتند :ما هم شريک هستيم.

افشاي طرح خودمختاري کردستان

2

طرحي که چگونگي خودمختاري کردس��تان در آن پيشبيني ش��ده است فاش شد.

 -1کيهان12 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2همان
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هواپرس��تي ،خودخواهي و جاهطلبي در بين باشد .بحمداهلل نه در من اين حس وجود
ً
اساس��ا وقتي ايشان داعيهاي براي احراز پست و
دارد و نه در حضرت آيتاهلل خميني.

ايران پس از انقالب اسالمي

ب اين طرح ،امور مربوط به سياس��ت خارجي ،دف��اع ،وزارت دارايي ،بانک
 144ب��ه موج 
مرکزي و نشر اسکناس به عهدة دولت مرکزي است و در ساير زمينهها صالحيت ادارة
سازمانهاي دولتي در کردستان در اختيار حکومت خودمختار کردستان خواهد بود.

1

حملة مسلحانه به مراکز مجاهدين خلق

امروز به مراکز مجاهدين خلق در کاشان ،يزد وتربت حيدريه حمله شد و مجاهدين

خلع س�لاح شده و مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتند .مجاهدين خلق در بيانيهاي اين

حمله را به گروههاي راستگرا که به نظام شاهنشاهي وابسته هستند ،نسبت داد.

2

انتشار روزنامة جبهة ملي ايران

جبهة ملي ايران اولين نش��ريه ارگان خود را که قب ً
ال به صورت خبرنامة جبهة ملي

انتش��ار مييافت و تاکنون  100ش��ماره از دورة جديد آن انتشار يافته است ،امروز در

4صفحه و به قطع بزرگ روزنامهاي منتش��ر کرد.در ش��مارة امروز –جبهة ملي ايران–

عالوه بر خبرهاي داخلي حزب عکسها و خبرهايي از وقايع روز کش��ور چاپ شده

است.

3

خدمت وظيفه يک سال شد

خدمت وظيفة عمومي يک سال شد و دختران بهطور کلي از خدمت وظيفه معاف

ش��دند .تيمس��ار دکتر مدني وزير دفاع ملي که به سيس��تان و بلوچستان رفته است ،با
اع�لا م اين خبر ادامه داد :اليحة لغو وظيفة عمومي خانمها و کاهش دورة نظام وظيفه

به يکس��ال ،از تصويب هيئت دولت گذشت و براي تصويب نهايي به شوراي انقالب

تقديم شد.

4

قذافي :سادات هم به سرنوشت شاه دچار ميشود

س��رهنگ معمر قذافي رهبر ليبي ضمن مصاحبهاي ب��ا مجلة آفريقايي آفريک آزي

پيشبيني کرد :س��ادات و ديگر رهبران مخالف پيش��رفت به سرنوشت شاه ايران دچار
 -1اطالعات12 ،اسفند ،1357صفحة 5
 -2اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -3اطالعات12 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4همان،صفحة 3

خواهند ش��د .قذافي گفت :آمريکا که نتوانس��ت شاه را نجات دهد ،بيشک در نجات
دادن رژيم سادات نيز شکست خواهد خورد .قذافي از مردم ايران خواست از او تقليد

کنند.

1

ايران تقاضاي معمر قذافي را در مورد ديدار از آن کش��ور رد کرده است .به نوشتة

روزنام��ة القب��س دولت ايران به قذافي اطالع داده اس��ت :در صورتي که همراه با امام

موسي صدر به ايران بيايد ،مقدمش گرامي است.

2
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تعهد بر تخصص مقدم است

ابراهيم يزدي معاون نخستوزير ،با طرح اين سوال که در نظام آينده چه رابطهاي

بين تخصص يک فرد با مناصبي که وي بايد عهدهدار شود وجود دارد گفت :بهعنوان

مثال ،ما ميخواهيم يک س��رهنگ مسلمان و متقي داش��ته باشيم حاال اگر سرهنگي با

اين خصوصيات نداش��تيم،ترجيح ميدهيم يک س��روان را به جاي او بگماريم ،براي
اين که معتقد هس��تيم که يک غيرنظامي نيز ميتوان د اين کار را بکند ،آنچهايجاد کار

و تحرک و فعاليت ميکند ،درجات نظامي نيس��ت ،تخصص نيس��ت ،آنچه که در يک

انقالب مهم و موثر اس��ت ،درجة تقوا و تزکية افراد اس��ت ،از اين مرحله که گذشتيم
بين دو نفر مس��لمان و متقي متعهد کسي را که تجربة کاري بيشتري دارد ،بر ديگري

ارجحيت دارد.

3

گفتوگوي 5ساعته برژينسکي با شاه

وي ادامه داد :در اوائل نوامبر در جلس��ة مش��ترک ش��وراي امنيت ملي آمريکا که

دربارة مس��ئلة ايران تشکيل شده بود،اينها دو راه را بررسي کردند ،اول تأسيس يک
دولت ائتالفي غيرنظامي و ديگر يک راه حل نظامي .در اين جلس��ة گروه برژينس��کي
 -1همان  ،صفحة 8
 -2همان
-3اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 7
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ايران تقاضاي سفر قذافي را رد کرد
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ايران پس از انقالب اسالمي

 146برنده ش��دند ،بنابراين در دوم نوامبر برژينسکي به شاه تلفن کرده و طي 4الي5ساعت
صحبت تصميمات خود را به ش��اه اطالع ميدهد و در ششم نوامبر ازهاري روي کار
ميآي��د .اما چون در صحنة گردان تحوالت سياس��ي ايران تنه��ا آمريکاييها نبودند با
حضور مردم در خيابانها برنامههاي آمريکا به هم ريخت.

گزينههاي روي ميز آمريکا براي مقابله با انقالب

معاون نخستوزير به گزارش جرج بال در مورد اوضاع ايران اشاره کرده و ميگويد

آمريکاييها  5گزينه را روي ميز داشتند .يزدي اين گزينهها را به نقل از گزارش جرج
با ل اينگونه تشريح ميکند:

 -1شاه بماند و دموکراسي در چارچوب وجود شاه عملي شود ،جرج بال ميگويد

اين عملي نيست.

 -2استعفاي شاه و روي کارآمدن شوراي سلطنت و يک حکومت ائتالفي غيرنظامي

که جرح بال اين گزينه را نيز رد ميکند ،فراماسونها و صهيونيستها بر اين راه تأکيد
داشتند ،تا اجرأيي شود.

 -3ي��ک جمهوري به رياس��ت اف��رادي مانند :علي اميني و افرادي ديگر با ش��رط

اينکه ارتش از او پش��تيباني گرده و رؤس��اي مذهبي مس��لمان نيز پشتيباني خود را از
رئيسجمهور اعالم کنند.

 -4جمهوري اسالمي به رهبري امام خميني که آمريکا اين را غيرممکن و ارتجاعي

ميدانست.

 -5يک کودتاي نظامي به دست افسران جوان

ي��زدي ادامه ميدهد :از مجموع اين برنامهها 2برنامه در پيش گرفته ش��د ،اول اين

که انسجام ارتش را حفظ کنند تا بتواند اگر الزم شد با يک کودتاي نظامي مدل شيلي

را پياده کند .بختيار نيز انتقال نظام س��لطنتي به جمهوري مورد نظر آنها را عملي بکند
تا رشته کار در دستشان باشد .به اين جهت بختيار بارها پيغام داد :هر چه امام خميني

بخواهد انجام ميدهم ،ولي به من سه ماه مهلت بدهيد.

وي گفت :پيشبيني آنها اين بود که با رفتن ش��اه يک جلس��ة مش��ترک از مجلس

شوراي ملي و سنا بهعنوان مجلس مؤسسان تشکيل داده و اين مجلس قانون اساسي را

لغو کرده و اعالم جمهوري بکند .اگر بختيار موفق ميشد و تمام شبهروشنفکران غربي

از او پش��تيباني ميکردند ،به احتمال زياد نيروهاي چپگرا نيز پشتيباني خود را اعالم 147

تصميم امام براي بازگشت به کشور دانست و گفت اين تصميم همة نقشههاي دشمنان

را نقش بر آب کرد.

1

قاسملو :اميدواريم کار به نبرد مسلحانه نکشد

دکتر عبدالرحمان قاسملو دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران که با برگزاري يک

ميتينگ 200هزار نفري دس��ت به يک مانور سياسي در مقابل دولت مرکزي زده است
اعالم کرد:عکسالعمل کردها در قبال خودداري دولت مرکزي از دادن خودمختاري به

کردستان با توجه به موضعي است که دولت انتخاب خواهد کرد.

وي ادامه داد :خواس��ت ما روشن است ،دموکراسي براي ايران ،خودمختاري براي

کردس��تان ،مبارزة مسلحانه را رژيم س��ابق به ما تحميل کرد ،اميدواريم در اين دوران

کار به مبارزه مسلحانه نکشد .قاسملو گفت :تاريخ نشان داده است که شکل مبارزه را

همواره هيئت حاکمه انتخاب ميکند.

2

برنامههاي دولت براي سالگرد مصدق

فردا س��المرگ مصدق در احمدآباد برگزار ميش��ود .دولت موقت تدارک وسيعي

ي اين روز در نظر گرفته اس��ت ،تعطيلي دانش��گاهها و برگزاري مراسم ويژه در
را برا 

مدارس از جملة اين برنامهها است.

3

امروز دولت با انتش��ار اطالعيهاي اعالم کرد :کلية ادارات و س��ازمانهاي دولتي از

فردا س��اعت 11تعطيل خواهد بود تا عالقمندان شرکت در مراسم بزرگداشت مصدق

بتوانند در اين مراس��م ش��رکت کنند .دولت موقت خود در اين مراسم شرکت خواهد
کرد تا از مصدق تجليل کند

 -1اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3کيهان13 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -4اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 2
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ميکردند .يزدي ،پايان بخش همة برنامههاي آمريکا و دش��منان انقالب ملت ايران را
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آيتاهلل طالقاني نيز تصميم دارد در اين مراسم شرکت کند ،ستاد ارتش ملي اسالمي

ايران پس از انقالب اسالمي

مقي��م پادگانه��اي مرکز که تمايل براي ش��رکت در مجلس يادبود مص��دق را دارند،

ايران نيز امروز اعالم کرد :کلية پرسنل ارتش اعم از رستههاي زميني ،هوايي و دريايي

ميتوانند با اس��تفاده از اتوبوسهاي س��رويس پادگانها که به اين موضوع اختصاص
پيدا کرده د ر اين مراسم با خانوادههاي خود حضور پيدا کنند.

1

از گروههاي چپ در تشکيل سپاه استفاده نميشود

آيتاهلل الهوتي رئيس پاس��داران انقالب که از س��وي رهبر انقالب مأمور تشکيل

ل اين نيرو را تشريح کرد.
نيروي رزمندة حافظ انقالب ش��ده است ،چگونگي تش��کي 

آي��تاهلل الهوتي د ر اي��ن زمينه گفت:براي حفظ انق�لاب از حمالت ضد انقالبيها و
عوامل مخربي که نميتوانند پيروزي انقالب شکوهمند و بزرگ ما را ببينند ،ما به فکر

تشکيل نيرويي از رزمندگان مومن به انقالب افتاديم که در واقع ستون و حافظ انقالب
باشند.

وي ادامه داد :همة نيروهاي باايمان و مس��لماني که به نهضت مقدس اس�لامي به

رهبري امام خميني معتقد هس��تند ،همة آن نيروهايي که در مقابله با طاغوت اهلل اکبر
گويان صف دش��من را شکافتند...در پاس��داران انقالب پذيرفته خواهند شد .الهوتي

ادامه داد :از مارکسيستها و فدائيان در اين نيرو استفاده نخواهد شد ،بر اساس اصولي

که پايهريزي ش��ده ،مس��ئلةايمان به اسالم براي يک پاس��دار انقالب مهمترين مسئله

است .چگونه شما ميتوانيد پاسدار انقالب باشيد در حالي که به اسالم مومن نيستيد؟

2

تحريم صادرات نفت به کشورهاي پناه دهندة به شاه

عباس امير انتظام معاون نخستوزير گفت :از فردا شيرهاي نفت باز خواهد شد و

براي آنکه به دنيا ثابت کنيم که توان کار داريم فقط براي يک روز 6ميليون بشکه توليد

خواهي��م کرد و بعد برمبناي احتياجات توليد کاهش خواهد يافت .گفتني اس��ت پيش
از اين تنها آفريقاي جنوبي و اسرائيل در ليست تحريمهاي ايران قرار داشتند و دولت

 -1کيهان13 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 1

ت اين تحريم را به کشورهايي که شاه را پناه دهند نيز ،تسري دهد.
تصميم گرفته اس 

1

قرهني :ايران در وضع رويارويي با اسرائيل است

ژنرال ولي اهلل قرهني رئيس س��تاد ارتش ملي ايران در مصاحبهاي با روزنامة الوطن

گرفته است .ژنرال قرهني ادامه داد :ايران طي سه يا چهار روزآينده ،باقيماندة نيروهاي

خود در عمان را از اين کش��ور خارج خواهد ک��رد و ديگر هرگز نقش ژاندارم خليج
ف��ارس راايفا نخواهد کرد .قرهني ش��مار نيروهاي ايران��ي در عمان را فاش نکرد ولي
برآوردهاي به عمل آمده در سال 1977تعداد اين نيروها را  4هزار نفر نشان ميداد.

2

گردان ايراني مستقر در جوالن فراخوانده شد

وزارت امورخارجة ايران امروز اعالم کرد :از طرف دولت موقت انقالب اس�لامي

ب��ه دبيرکل س��ازمان ملل متحد اطالع داده ش��د که گردان ايراني مس��تقر در نيروهاي
جداس��ازي ملل متحددر جوالن که مرکب از 390نفر از افراد ارتش ملي ايران اس��ت

بايد هرچه زودتر به ايران بازگردند اين عده که مأموريتشان به صورت عادي در اواسط

خردادماه س��الآين��ده خاتمه ميپذيرد ،درآيندة نزديک طب��ق برنامهاي که با دبيرخانة

ملل متحدترتيب آن داده خواهد ش��د ،به ايران بازخواهند گشت .وزارت امورخارجه

همچنين اعالم کرد :با توجه به اينکه يگان ايراني در نيروي پاسداري صلح ملل متحد
در جنوب لبنان نيز قب ً
ال فراخوانده ش��ده بودند .به اين ترتيب ديگر ايران در نيروهاي
پاسدار صلح ملل متحد در خاورميانه هيچ مشارکتي نخواهند داشت.

3

محتواي نظامآينده ،دموکراتيک است

دکتر کريم س��نجابي رهبر جبهة ملي ايران مدعي ش��د :آيتاهلل خميني مکرر گفته

اس��ت که قصد ندارد امر حکومت را به صورت مس��تقيم ب��ر عهده بگيرد و حکومت
روحاني تش��کيل بدهد .وي ادامه داد :آيتاهلل خمين��ي ميخواهد بر حکومت نظارت
داشته باشد ک ه اين نظارت هم بايد به صورت قانوني ،منظم و مرتب صورتگيرد.

 -1اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3همان
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س��نجابي در مورد شکل و محتوايآيندة نظام سياسي ايران نيز گفت :جمهوري که

ايران پس از انقالب اسالمي

کلمه اسالمي بيجا است ،من اطمينان دارم که محتواي جمهوري اسالمي دموکراتيک

بر اساس آراي عمومي و آزاد مردم ايران شکل بگيرد دموکراتيک است ،توهم در مورد
خواهد بود و آنچه مهم است محتواي نظام است .وي ادامه داد :اگر شکل نظا م آينده،
ديني باشد ولي با محتواي استبدادي ما دچار اشتباه شدهايم.

1

سادات هم مثل شاه سرنگون خواهد شد

ژنرال سعدالدين شازلي رئيس پيشين ستاد نيروهاي مسلح مصر ،از مردم خواست

ي اين کشور را
که عليه انور س��ادات که نتوانسته اس��ت صلح مصر و پيشرفت اقتصاد 
تامين کند قيام کنند .ژنرال شازلي گفته است که انور سادات هم مانند شاه سابق ايران
سقوط خواهد کرد.

2

14اسفند 1357
سالگرد مصدق در احمدآباد با حضور چپ و راست

امروز اولين سالگرد مصدق بعد از پيروزي انقالب برگزار شد ،از چند روز گذشته

برنامههاي وس��يعي از سوي نيروهاي ملي مذهبي و به ويژه دولت موقت براي هرچه

با ش��کوه برگزار ش��د ن اين مراس��م ترتيب داده ش��ده بود .جريانهاي چپ از جمله
چريکهاي فدايي و مجاهدين خلق با تابلوي خود و نيز جريانهاي ليبرال با محوريت
جبهة ملي و دولت موقت د ر اين همايش شرکت کردهاند.

روزنام��ة اطالعات در ش��مارة امروز خود از حضور يک ميلي��ون نفر در احمدآباد

ش اين روزنامه ،امروز هواداران مصدق با اس��تفاده از اتوبوسهايي که
خبرداد ،به گزار 
نهادهاي مختلف دولتي آن را تدارک ديدهاند ،به س��مت احمدآباد حرکت کرده و در

مراس��م حاضر شدند .صدها اتوبوس از مؤسسات مختلف از جانب گروههاي مختلف

سياس��ي و اجتماعي و صنفي باشعارها و پالکاردهاي گوناگون از محل دانشگاه تهران

 -1کيهان13 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات13 ،اسفند ،1357صفحة 8

به سمت زادگاه مصدق حرکت کردند.

1

آيتاهلل طالقاني 2هم در اين مراسم به مدت نزديک به يک ساعت سخنراني کرده و

به تعريف و تمجيد از مقام مصدق پرداخت .وي همة گروههاي سياسي را صرف نظر 151

در شرايطي بدتر از  28مرداد هستيم و دشمن در کمين است.

3

تشکيل جبهة دموکراتيک ملي توسط نوة مصدق

هدايت متين دفتري فرزند وزير رضا ش��اه 4و نوة دختري مصدق در مراس��م امروز

از تش��کيل جبهة دموکراتيک ملي خبر داد و گفت :گسستن وابستگي همهجانبة کشور

به امپرياليس��م در گرو مبارزهاي طوالني و انقالبي است و اين مبارزه تشکل تودههاي
مردم را در سازمانهاي سياسي طلب ميکند.

بنابراي��نايجاد جبههاي دموکراتيک که بتواند حداکثر نيروهاي مردمي را در تحقق

نهايي حاکميت مردم ،اس��تقالل و دموکراسي س��ازمان دهد ،ضرورتي آشکار و انکار
ناپذير است.

انهدام سيستم ارتش به جاي نفرات آن

چريکهاي فدايي خلق در اين مراس��م بيانيهاي قرائت کردند .در بخش��ي از بيانيه

چريکها آمده اس��ت :مصدق ميخواس��ت ارتش را تصاحب کند ،مسعود رجوي از

 -1روزنامة اطالعات 14 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2اسفندماه جريانهاي راستگرا ،چپگرا و التقاطي با اجتماع مشتركي در كنار مزار مصدق از طريق كشاندن پاي آيت
اهلل طالقاني به آن اجتماع سعي كردند تا جبهة جديدي را در مقابل امام بگشايند .البته آيت اهلل طالقاني با هدف ديگري از
اين امر استقبال كرده بود .ايشان ،به نزديكانش گفته بود كه براي جلوگيري از ميدانداري اين گروههاي فرصتطلب ،در
مراسم آن روز شركت و سخنراني خود را طوالني كرده است .از مسعود رجوي كه هواداران گروه خود را براي اولين بار
پس از پيروزي انقالب به يك اجتماع بزرگ دعوت مي كرد ،تا هدايت اهلل متين دفتري كه اين تجمع را وسيلهاي براي اعالم
موجوديت جبهة دموكراتيك ملي قرار داد ،در اين اجتماع حضور يافتند .آنان در كنار جبهة ملي ،كمونيستهاي افراطي و...
هدف گشودن يك جبهة جديد در برابر امام خميني را تعقيب ميكردند .متين دفتري عضو فعال كانون وكالي دادگستري
و از رابطان سفارت آمريكا در ماههاي آخر سلطنت پهلوي بود .وي با تشكيل يك جبهة سياسي از چپهاي ماركسيست تا
راستهاي جبهة ملي ميخواست خود را بهعنوان يك شخصيت سياسي محوري مطرح كند.
متين دفتري در  29اسفند 1357نيز براي مخالفت رسمي با اسالميت نظام آينده ،مردم را به اجتماع در ميدان آزادي دعوت
كرد( .رک کيهان 18 ،بهمن  ،1390صفحة )8
 -3اطالعات 15 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -4هدايت اهلل متين دفتري به روايت اسناد النة جاسوسي خبرچين سازمان سيا ،و شريك تجاري ارتشبد نصيري -رئيس
ساواك -بود و بعد از انقالب عضو منافقين شد .او فرزند احمدمتين دفتري ،وزير رضاخان و ضمنًا نوة دختري مصدق بود.
وقتي از هدايت اهلل متين دفتري دربارة خانواده اش سوال مي كردند ،به جاي آن كه بگويد پدرم وزير رضاخان بوده است،
مي گفت؛ من نوة مصدق هستم
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از نوعايدئولوژي به وحدت و يکپارچگي دعوت کرد و به ملت ايران هش��دار داد که
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 152رهبران س��ازمان مجاهدين خلق نيز طي سخناني گفت :ما بهدنبال انهدام سيستم ارتش
1
هستيم نه نفرات آن.

اعدام 7تن ديگر از عامالن کشتار

هفت تن از نظاميان و مقامات حکومت س��ابق ايران س��حرگاه امروز اعدام شدند.

دادگاه انقالب پس از نه ساعت رسيدگي حکم اعدا م اين هفت تن را صادر کرد.

اعدام شدگان عبارتند از :سرتيپ فخر مدرس رئيس اسبق دادرسي ارتش ،سرلشگر

خواجه نوري رئيس س��ابق دادگاههاي ارتش ،سرلشگر بيدآبادي فرماندار نظامي سابق

تبريز ،س��رتيپ يزدجردي فرماندار سابق مشهد ،س��رهنگ زماني رئيس زندان سياسي
قصر ،س��االرجاف نماين��دة آخرين مجلس نظام س��ابق و جهانگير ت��ارخ معروف به

جهانگيري از بازجويان و ش��کنجهگران س��اواک .س��رتيپ يزدجردي قبل از اعدام به

يک پاسدار حمله کرد تا با گرفتن اسلحة او و کشتن افراد ،بگريزد ولي موفق نشد.

2

احمد شاملو به کشور بازگشت

احمد شاملو شاعر و پژوهشگر و نويسنده معروف به کشور بازگشت .وي دو سال

پيش و همزمان با اوجگيري انقالب ملت ايران کش��ور راترک کرده و امروز و بعد از

پيروزي به ايران بازگشته است.

دستور امام در مورد مؤسسه اطالعات

روزنامة اطالعات امروز خبر داد رهبر انقالب از مديريت اين مؤسسه خواسته است

«آنان را که در کار انتشار روزنامه و هدفهاي انقالب اسالمي خلل وارد ميسازند ،به
روزنامة خود راه ندهيد».

بياني��ة روزنام��ة اطالعات ک��ه به امضاي «ش��وراي عالي نظارت بر امور مؤسس��ة

اطالعات » رسيده است ،با اعالم اين خبر ادامه داد :از زمان شروع اعتصاب مطبوعات

که آغاز يک حرکت جدي به س��وي سرنگوني رژيم سابق در رسانههاي گروهي بود،
عدهاي از کارکنان مؤسس��ة اطالعات ،عليرغم خواس��ت يکپارچة کارگران ،کارمندان

 -1اطالعات 15 ،اسفند  ،1357صفحة 7
 -2اطالعات 15 ،اسفند  ،1357صفحة 7

و اعضاي تحريري نش��ريههاي مؤسس��ة اطالعات ،تالش مذبوحان��هاي را در جهت

شکستن اعتصاب و انتشار روزنامه و مجالت اين مؤسسه در طول مدت دولت نظامي
آغاز کردند.

داد :امام [بعد از اطالع از اين مس��ائل] فرمودند« :آنان را که در کار انتش��ار روزنامه و
هدفهاي انقالب اس�لامي خلل وارد ميس��ازند ،به روزنامة خود راه ندهيد ».گفتني

است به توصية سيد احمد خميني ،حاج مهدي عراقي دستور استقرار نيروهاي انقالب
به سرپرستي رسول صدرعاملي را در ساختمان مؤسسة اطالعات دادند.

1

صدور نفت ايران به جهان آغاز شد

پس از 70روز قطع نفت ،از امروز صدور نفت ايران به خارج آغاز شد .اولين کشتي

که حامل نفت ايران به خارج بود کش��تي ورلدامباس��ادور ژاپني [سفيرجهان] است که
230هزار تن نفت س��بک و س��نگين متعلق به حوزههاي نفتي آقاجاري ،گچس��اران و

مارون اهواز را از جزيرة خارک بارگيري کرده بود.

حس��ن نزيه مديرعامل ش��رکت نفت ايران که صبح امروز وارد جزيرة خارک شده

بود ،در جمع کارگران شرکت ملي نفت ايران حضور يافت و پيام بازرگان نخستوزير
را به مناسبت آغاز صدور نفت قرائت کرد .وي گفت :با موافقت هيئت وزيران ،درآمد
اولين سري محمولة صادراتي نفت که بالغ بر10ميليارد ريال ميشود ،به صندوق تعاون

مسکن کارگران صنعت نفت واريز ميشود .ايران نفت خود را هر بشکه 18تا  20دالر
به فروش ميرساند ،در حالي که بهاي نفت قب ً
ال 12دالر بود.

2

شايگان :در تمام عمر شعار اسالم دادهام

بهدنبال اعتراض آيتاهلل شريعتمداري به سخنان اخير شايگان ،وي با انتشار مقالهاي

به اظهارات آيتاهلل شريعتمداري3پاس��خ گفت .وي در پاس��خ ب��ه اينکه چرا بهعنوان
 -1اطالعات 14 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2اطالعات14 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -3روزنامة کيهان 10اسفند  :1357آيت اهلل شريعتمداري طي يک مصاحبة مطبوعاتي و در واکنش به سخنان دکتر شايگان
که در مخالفت با ريشهگرفتن جريان مرتجع در ميان روحانيت سخت گفته بود اظهار داشت :شايگان بايد از روحانيت
عذرخواهي کند  ،وي بهدنبال تفرقه افکني ميان علما است .
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 154کسي که فقه نميداند ولي دربارة دين اظهار نظر کرده است ،از سوابق ديني خود سخن
گفت و نوش��ت :در تمام عمر ،اسالم شعار من بوده است .شايگان با برشمردن سوابق
ديني به س��يادت خود اش��اره کرده و ادامه داد :افتخار دارم که س��يد موسوي هستم و

شجرهنامة خانواده من (خانواده مولي) تا حضرت موسي الکاظم (ع) در خانوادة مولي

محفوظ است.

شايگان ادامه داد :همينطور از قول من گفته شده است که من معتقدم که دولت
آينده بايد فرم و شکل حکومتي آلمان فدرال را داشته باشد1در حاليکه ابدا ً چنين

نيست .اين اختراع ،استنباط غلط مصاحبه کننده است .من معتقدم در ايران بايد

جمهوري مستقل از نفوذ کشورهاي بيگانه و نيز متکي بر دموکراسي واقعي به معناي

حکومت مردم بر مردم تشکيل شود.

2

ليبي قيمت نفت را باال برد

ليبي قيمت نفت خام خود را هر بشکه 20دالر افزايش داد .يک مقام بلندپاية ليبيايي

که در نخس��تين کنفرانس انرژي عرب در ابوظبي س��خن ميگفت ،اين تصميم دولت
ليبي را ناشي از اوضاح بحراني انرژي در سطح جهاني اعالم کرد.

3

قطع کامل روابط ايران با آفريقاي جنوبي

ژنرال فريزر سرکنس��ول آفريق��اي جنوبي در تهران ب��ه وزارت خارجه ،احضار و

ب��ه وي اطالع داده ش��د که چون دولت موقت انقالبي ايران ،سياس��ت تبعيض نژادي
آفريقاي جنوبي را مغاير اصول انس��اني ميداند ،عالوه ب ر اينکه صدور نفت خود را به

اين کش��ور قطع کرده اس��ت ،درآينده نيز هيچگونه روابط سياسي ،اقتصادي و نظامي

وي در اين زمينه گفت  :عنوان مالهاي مرتجع ،عنواني است که رژيم فاسد و خودکامة سابق به روحانيت مترقي و مبارز
ايران داده بود  ،ما مرتجع نيستيم بلکه آنهايي مرتجع هستند که ميخواستند با روشهاي ديکتاتوري و قرون وسطايي بر اين
مملکت حکومت کنند .
وي ادامه داد  :شايگان بايد هر چه زودتر به اين اشتباه بزرگ خود پيببرد و رسمًا از طريق وسائل ارتباط جمعي از جامعة
روحانيت عذرخواهي کند.
 -1شايگان 6اسفند در مصاحبه با آسوشيتد پرس و در مورد نظام سياسي آيندة ايران اينگونه اظهار نظر کرده بود که
سيستم حکومتي آيندة ايران بايد شبيه آلمان فدرال باشد که رئيسجمهور در آن يک مقام تشريفاتي بوده و صدراعظم و يا
نخستوزير رهبري سياسي کشور را بر عهده دارد.
 -2اطالعات 14 ،اسفند  ،1357صفحة 5
 -3اطالعات14 ،اسفند ،1357صفحة 8

با آفريقاي جنوبي نخواهد داش��ت .به تصميم دولت ايران سرکنس��ول آفريقاي جنوبي

امروز خاک ايران را ترک ميکند.

1

155

کلية اتباع انگليس��ي ک��ه در پروژههاي دفاعي اي��ران کار ميکردند ،در خالل هفتة

گذشته به کشور خود بازگشتند .به گفته منابع انگليسي ،آخرين عده از اتبا ع اين کشور

ک��ه در ايران کار ميکردند ،از کارمندان ادارة فروش وزارت دفاع انگليس و قس��مت
خدمات نظامي بينالمللي بودهاند.

2

تغييرات کلي خاورميانه با انقالب ايران

کرأيسکي صدراعظم اتريش در گفتوگويي با روزنامة دي ولت چاپ آلمان غربي

گفت :انقالب ايران موجبات تغييرات کلي در صحنة سياس��ي خاورميانه را باعث شده
است ولي اين انقالب هنوز پايان نيافته است .صدراعظم اتريش ادامه داد :اين رويدادها

بدون شک و ترديد در روابط بين کشورهاي عرب و اسرائيل تغييراتي بهوجود آورده

ي اين رويدادها در صورتي ميتواند راه حلهايي در مذاکرات صلح بين مصر
است ول 

و اسرائيل بوجود آورد ،که مسئلة فلسطين حل و فصل گردد.

3

15اسفند 1357
فقط جمهوري اسالمي

امام خميني 11صبح امروز در جمع تعدادي از روحانيون اظهار داشتند[ :روحانيون

بايد مردم را ] دعوت كنند به اينكه رأي بدهيد به جمهوري اسالمي ـ اين هم با همين

كلم��ه :نه يك حرف زيادتر و نه يك حرف كمتر ـ براي اينكه اآلن ش��ياطين افتادهاند

ِ
«جمهوري» محض ،همين جمهوري باش��د« ،جمهوري دمكراتيك» باشد و
دنبال اينكه

ا ز اين حرفها.

4

 -1اطالعات8 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2کيهان14 ،اسفند ،1357صفحة 3
 -3کيهان14 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -4صحيفة امام  ،جلد  ، 6صفحة 323
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انگليسيها به کشور خود بازگشتند

156

چرا کمونيستها به جمهوري اسالمي رأي ميدهند؟

ايران پس از انقالب اسالمي

امام خميني ادامه دادند :ممكن است كمونيستها بروند در اطراف وترويج كنند و...

ول و اينكه آنها هم به واس��طۀ شكستي كه خوردهاند ،اعالم كردند كه ما هم جمهوري
اسالمي ميخواهيم! خوب هم كردند؛ يعني عقل هم كردهاند ،تدبير هم كردهاند؛ براي

اينكه اگ ر اين را نگفته بودند ،آن وقت عددشان معلوم ميشد كه چند نفرند! حاال براي
اينكه نفهمند مردم چند نفر هس��تند و خيال كنند كه خوب همۀ ايران كه به جمهوري

اسالمي رأي دادند ،همۀ اينها هم كمونيست هستند ،به ما رأي دادند!.

1

تقاضاي وزير دفاع براي عفو خطاکاران ارتش

تيمسار دکتر مدني وزير دفاع در يک مصاحبة مطبوعاتي اعالم کرد ،از حضور امام

خميني خواسته است که فرمان عفو عمومي براي خطاکاران ارتشي صادر کنند .در اين
ل اين
تقاضا قيد ش��ده که عده معدودي از نظاميان که جنايت يا خيانت کردهاند ،ش��ام 

عفو نخواهند بود و به کيفر خواهند رسيد.

مدني د ر اين مصاحبه گفت :مش��غول بررس��ي و مطالعة طرحي هس��تيم تا ش��مار

اف��راد ارتش را کاهش دهيم و برنامهاي تدوين خواهد ش��د ک��ه جوانان در طول يک

س��ال خدمت وظيفه فقط به چپ چپ و به راس��ت راست تمرين نکنند ،بلکه با فنون

و حرفهاي نظير کش��اورزي ،صنعت و ساير نيازهاي اجتماع آشنا شوند و پس از اتمام
خدمت جذب بازار کار شوند.

وزي��ر دفاع ادامه داد :از اي��ن پس انضباط معنوي جانش��ين اطاعت کورکورانه در

ارتش خواهد ش��د و فرمانب��رداري از اين پس آگاهانه ص��ورت ميگيرد .وي افزود:
نظاميان در فرصتهاي مناس��ب ميتوانند در انتخابات ش��رکت کنند و مس��لم ًا آزادي

فعاليت در احزاب و گروههاي سياسي را نيز خواهند داشت.

2

برنامة ژنرالهايزر براي تکرار کودتاي سال 32

وزي��ر دفاع همچنين در يک مصاحبة تلويزيوني دربارة س��قوط ارتش در روزهاي

21و22بهمن گفت :س��ران ارتش و دستگاه شاه ،برنامههاي ضد مردمي براي سرکوب
 -1صحيفة امام  ،جلد  ، 6صفحة 323
 -2اطالعات15 ،اسفند ،1357صفحة 2

مب��ارزات مردم داش��ته و از کش��تار ميليونها نفر ابايي نداش��تند .مدن��ي از مذاکرات

ژنرالهايزر با شاه سخن گفت و ادامه داد :وي تصميم داشت با يک کودتا ،نظام سابق

را حفظ کند ولي سرس��ختي مردم ،ژنرالهايزر را مجاب کرد که دورة کودتاهايي نظير 157

وزير کشور :رهبر انقالب خواهان آزادي مطلق است

وزير کش��ور طي س��خناني گفت:همانطور که مرحوم دکتر مصدق به فکر آزادي

واقعي کش��ور و ملت ايران بودند و در اين راه خدمات فراموش نش��دني انجام دادند،

حض��رت آيتاهلل العظمي امام خميني نيز خواس��تار آزادي مطلق در ايران ميباش��ند.

احمد صدر حاج س��يد جوادي ادامه داد :جمهوري اس�لامي در ايران خواهد توانست

تمام آزاديها را در برداش��ته باش��د و من معتقدم وايمان دارم که اکثريت قاطع ملت

شريف ايران در يک جهت و مسير به جمهوري اسالمي رأي خواهند داد.

2

هدف از تشکيل وزارت امر به معروف و نهي از منکر

احمد صدر حاج س��يد جوادي دربارة وزارت امر به معروف و نهي از منکر گفت:

وظيفة اين وزارتخانه آن اس��ت که به افراد نامطلع و يا کس��اني که آگاهي کامل از دين

اس�لام و روابط اجتماعي آن ندارند ،راهنمايي کند و معتقدات مذهبي مردم را افزايش
دهد .وي ادامه داد که اين وزارتخانه هرگز در اجراي وظايف خود متوس��ل به زور و

فشارنخواهد شد.

3

اجراي حکم اسالم براي اولين بار در تاريخ ايران

با پيروزي انقالب انتظار مردم مس��لمان ايران آن است که نظام جديد قوانين اسالم

را به اجرا گذارد ،در اين راستا هر از گاهي اجرأي پارهاي از احکام مسلم اسالم ،چون
 -1کيهان15 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات 15 ،اسفند  ،1357صفحة  ،2احمد صدرحاج سيد جوادي در حالي از آزادي مطلق درانديشة امام سخن
ميگويند که امام چند روز پيش از اين به مطبوعات توصيه کرده بودند از نوشتن و انتشار مطالب غير اسالمي خودداري کنند
 .آزادي مطلق و بدون قيد و شرط به هيچ وجه باانديشة امام چه پيش از انقالب و چه پس از آن تناسب نداشته و اين موضوع
بارها و به کرات در سخنرانيهاي امام مورد تأکيد قرار گرفته است .
مخالفت امام با راهپيمايي کمونيستها و نيز ممنوعيت حضور مسلمانان در اين گونه تجمعات از ديگر مصاديقي است که
ميتوان به آنها در اين راستا اشاره کرد
 -3همان
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28مرداد 32گذشته است.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 158حک��م اعدام براي تجاوز به عنف و...مورد تعجب برخ��ي از مطبوعات قرار ميگيرد.
ام��روز روزنامة اطالعات خبر از اعدام 4نفر به جرم لواط خبرداد و نوش��ت اين حکم
براي اولين بار در طول تاريخ ايران و به حکم دادگاه انقالب اجرايي ميشود.

1

سوئيس اموال شاه را پس نميدهد

دولت سوييس درخواس��ت دولت ايران مبني بر مسدود کردن حسابهاي بانکي

شاه سابق و خانوادهاش در اين كشور را رد کرد ،اما خاطرنشان ساخت که دولت ايران

مختار است به دادگاههاي سوييس و از جمله دادگاه عالي اين کشور شکايت کند.

دولت موقت طي درخواستي از سوئيس تقاضا کرده بود که اموال شاه و خانوادهاش

متعلق به مردم ايران است و بايد مسدود شود.

پاس��خ منفي دولت سوئيس به اين درخواست به وسيلة سفير اين کشور در تهران

تس��ليم دولت موقت ش��د .گفتني است دولت س��وئيس تاکنون موجودي دقيق شاه و
خانوادهاش را اعالم نکرده است.

2

16اسفند 1357
امام مشاور مخصوص ندارد

حجت االسالم سيد احمد خميني امروز اعالم کرد :رهبر انقالب مشاور و سخنگوي

مخصوص ندارد .در اطالعيهاي که با امضاي فرزند امام در روزنامهها منتشر شد آمده
است :با توجه به اين اصل که مشورت و مشاوره يکي از اصول دين مبين اسالم است
و اين امر همواره مورد توجه خاص امام خميني بوده و ميباشد با اين حال همانگونه
که بارها اعالم ش��ده ،امام خميني مش��اور و س��خنگوي مخصوص نداشته و فردي را
بهعنوا ن سخنگو و مشاور معين نکردهاند.

3

شاه سابق :چرا بايد کنارهگيري کنم؟

شاه سابق در مصاحبهاي با تلويزيون ا.بي.سي گفت اگر سه سال ديگر بر سر قدرت
-1اطالعات15 ،اسفند ،1357صفحة 1
 -2اطالعات15 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3اطالعات16 ،اسفند ،1357صفحة 2

مانده بود ،ميتوانس��ت برنامهها را به راهاندازد و مردم ميفهميدند که برايش��ان چه

کردهام .اين مصاحبه در قصري در خارج از رباط در مغرب انجام ش��ده است.ش��اه از

احتم��ال رفتن خود به آمريکا خبر داد ولي افزود از زما ن ترک ايران با کارتر تماس��ي 159

وي احتمال کنارهگيري خود از قدرت را منتفي دانست و گفت :چرا بايد کنارهگيري

کنم .من کش��ورم را به اميد آنکه اوضاع رو به راه ش��ود،ت��رک گفتهام ».در حالي که

خبرهاي زيادي از داراييهاي هنگفت ش��اه س��ابق و بستگان وي در رسانههاي داخل

و خارج از ايران منتش��ر شده اس��ت ،وي اين خبرها را شايعاتي دانست که هر چقدر
تکذيبش کند ،مردم باور نخواهند کرد.

1

اخراج 10وزير پيشين از دانشگاه تهران

دکتر محم��د ملکي رئيس موقت دانش��گاه تهران در نامهاي ب��ه مهندس بازرگان،

نخس��توزي ر اعالم کردکه با پيروزي انقالب اس�لامي ايران ،ديگر جايي براي وزيران
رژيم س��ابق در دانش��گاه تهران وجود ندارد .برطبق اين تصميم ،دانشگاه تهران اعالم
ک��رد :نصراهلل مقت��در مژدهي ،محمدرضا عاملي تهراني ،منوچه��ر آگاه ،محمد معتضد

باهري ،منوچهر گنجي ،کاظم وديعي ،ش��مسالدين مفيدي ،هوش��نگ نهاوندي ،سيد
حسين نصر ،فيروز توفيق از تاريخ  ۱۵اسفند  ۵۷در دانشگاه تهران سمتي ندارند و در

اختيار نخستوزيري قرار ميگيرند.

مديريت دانش��گاه تهران از دانشجويان ،اس��تادان و کارمندان اين دانشگاه خواست

ت��ا نماين��دگان منتخب خود را براي ش��رکت در کميتة انقالب که قرار اس��ت عناصر
نامطلوب رژيم گذشته را اخراج کند ،معرفي کنند.

2

جبهة ملي در آستانة تغيير و تحول بزرگ

جبهة ملي ايران که با ش��رکت چند گروه سياسي ،فعاليتهاي تازه خود را در سال

گذشته شدت بخشيده است ،اکنون در آستانة شکل گرفتن و تغيير و تحول گستردهاي

ق��رار دارد .اولين تحول با اعالم جدايي"جامعة سوسياليس��تهاي نهضت ملي ايران"
 -1کيهان 16 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -2کيهان 16 ،اسفند  ،1357صفحة 7
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نداشته است.

ايران پس از انقالب اسالمي

 160يکي از چند س��ازمان عضو اين جبهه آغاز شده اس��ت .هدآيتاهلل متين دفتري فرزند
وزير رضاش��اه و نوة دختري مصدق ،موجوديت جامعة سوسياليستهاي نهضت ملي

ايران را روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت مصدق اعالم کرد .وي جبهة ملي را به عدم

رعايت اصول دموکراتيک ايران متهم کرد.جبهة ملي در س��ال  ۱۳۵۶با پيوس��تن حزب

ملت ايران ،جامعة سوسياليس��تها و جامعة بازاريان ،اصناف ،پيش��هوران و عدهاي از
شخصيتهاي ملي ضد رژيم به وجود آمد.

1

خدام :سقوط شاه درس عبرت ديگري براي آمريکا

عبدالحليم خدام وزيرخارجه و معاون نخس��توزير س��وريه در مصاحبهاي گفت:

هنوز آمريکا از تاريخ درس نگرفته اس��ت و از هم گسستن پيمان بغداد (سنتو) ،ابطال

دکترينايزنهاور و س��قوط شاه سابق آن دولت را متوجه سياستهاي نادرست خويش

نساخته است .خدام در مورد جنگ يمن شمالي و جنوبي گفت :اين يک توطئة مصري

 آمريکايي -صهيونيس��تي به منظور مخدوش کردن مس��ئلة سرنوشتساز فلسطين ازراه تقسيم و تفرقه افکني در دنياي عرب است.

2

ورود ناو هواپيما بر آمريکا به منطقه

2روز قبل از ورود کارتر به خاورميانه ،دولت آمريکا دستور داد ناوهواپيما بر هشتاد

هزارتني کنستليشس��ن اين کشور به سوي خليج فارس حرکت کند .اين ناو به محض

دريافت دس��تور همراه با دو رزمناو و يک ناو مخصوص حمل آذوقه و مهمات پايگاه
آمريکايي سوبيک بي ،واقع در فيليپين را به سوي درياي عمان و خليج فارسترک کرد.
گفته ميشود آمريکا براي حفاظت از راههاي دريايي نفتي اقدام به اين کار کرده تا

 -1کيهان16 ،اسفند  ،1357صفحة  ،2اولين اختالف در کادر رهبري جبهة ملي با جدا شدن شاپور بختيار و قبول مأموريت
شاه براي تشکيل کابينه آشکار شد و سپس اواخر بهمن ماه گروهي از کادرهاي جبهة ملي طي بيانيهاي نظرات جبهة ملي را
در مورد انتقال قدرت در اختيار جرأيد گذاشتند که بالفاصله روز بعد توسط داريوش فروهر بهعنوان سخنگوي جبهة ملي
تکذيب و اعالم شد :اين طرح توسط هيچيک از ارگانهاي اجرأيي جبهة ملي تصويب نشده است.
در حالي که گروهي که طرح را تهيه کرده بودند ،مدعي شدند که دکتر کريم سنجابي ،رهبر جبهة ملي در جريان اين طرح
بوده است .چند روز بعد جامعة فرهنگيان وابسته به جبهة ملي دعوتي به اجتماع براي اعالم نظرات خود به عمل آورد ولي
با مخالفت شديد حزب ملت ايران به رهبري داريوش فروهر روبرو شد و در همان موقع گفته شد که از تشکيل اين اجتماع
جلوگيري به عمل آمده است.
 -2همان،سخنان عبدالحليم خدام درحالي است که وي بعدها ازسوريه فرارکرد وبه متحدان آمريکاواسرائيل درمنطقه
پيوست.وي ارديبهشت ماه سال جاري درمصاحبة اختصاصي باتلويزيون رژيم صهيونيستي با اعتراف به اينکه وي ومخالفان
سوري ازآمريکا و اروپاکمکهاي مالي دريافت کردهاند،ازطرحهاي حملة نظامي به سوريه پرده برداشت.خبرگزاري مهر،
1390/02/25

به متحدان خود در سراسر شبهجزيرة عربستان اطمينان دهد.

قبل از پيروزي انقالب نيز کارتر دس��تور اعزا م اين ناو به منطقه را صادر کرده بود،

کرده است.

1

گفتني اس��ت کارتر رئيسجمهور آمريکا فردا به مصر خواهد رفت و تصميم دارد

پس از ديدار و گفتوگو با انورسادات رئيسجمهور مصر ،به اسرائيل رفته و با مناخيم

بگين نخستوزي ر اسرائيل نيز ديدار و گفتوگو کند.

2

آمريکا مخالف قطع ارتباط با يک رژيم نژاد پرست

کميس��يون حقوق بش��ر س��ازمان ملل ضمن تصويب قطعنامهاي به دولت ايران به

خاطر قطع روابط خود با آفريقاي جنوبي و به ويژه پايان دادن به صادرات نفت به آن

کش��ور تبريک گفت .تنها آمريکا به اين قطعنامه رأي مخالف داد و کش��ورهاي غربي

ديگر از جمله اس��تراليا ،اتريش ،کانادا ،فرانس��ه و آلمان غربي از دادن رأي خودداري
کردند 3.ايران چند روز پيش قطع کامل ارتباط خود با رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي

را اعالم کرد .دولت ايران عالوه بر اسرائيل به آفريقاي جنوبي نيز نفت صادر نخواهد

کرد.

17اسفند 1357
جمهوري تنها نه به اسالم است

رهبر انقالب به واس��طة خطري که از جانب برخ��ي تحريکات در زمينة رفراندوم

آينده احس��اس ميکنند ،اينبار در ديدار با فرهنگيان نيز بر ضرورت رأي به جمهوري
ِ
جمهوري
اسالمي تأکيد ميکنند« :آنها كه در نوشتهجاتشان از «جمهوري» دم ميزنند ـ
فقط ـ يعني اس�لام نه .آنهايي ك��ه «جمهوري دمكراتي��ك» ميگويند يعني جمهوري

 -1اطالعات16 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2کيهان16 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3اطالعات16 ،اسفند ،1357صفحة 8
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ولي قبل از آنکه ناو وارد اقيانوس هند شود ،در تنگة ماالکا به آن دستور توقف صادر 161
ش��د ،ولي امروز ديگر انقالب پيروز ش��ده و شرايط براي آمريکا در منطقه کام ً
ال تغيير

ايران پس از انقالب اسالمي

 162غربي ،جمهوري اس�لامي نه .آنها ميخواهند باز همان مصايب را با فرم ديگر براي ما
1
بهبار بياورند .آنها اص ً
ال در اين نهضت دخالت نداشتند».

رهب��ر انقالب امروز ب��ا تعدادي از بانوان ق��م ديدار کرده و از آنان خواس��تند در

رفراندوم آينده ش��رکت کرده و به جمهوري اس�لامي رأي دهند« :همۀ شما بايد رأي

بدهيد؛ رأي «جمهوري اسالمي» ،نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد .شما هم بايد رأي

بدهيد؛ شما هم فرقي با سايرين نداريد بلكه شما مقدّ ميد بر مردها .مردها در دامن شما

بزرگ ش��دند؛ شماتربيت كنندۀ مردها هس��تيد .قدر خودتان را بدانيد .اسالم قدر شما
را ميداند .ش��ما همه شركت كنيد در اين رفراندمي كه خواهد شد و رأي بدهيد براي

جمهوري اسالمي».

2

ايران فقط 33روز ذخيره غذايي دارد

ابراهيم يزدي معاون نخستوزير در دبيرستان البرز تهران سخنراني کرده و با اشاره

به مش��کالت موجود در س��ر راه دولت گفت :ذخيرة غذايي کشور محدود و در حال
اتمام است و اکنون تنها براي 33روز ذخيره در انبارها موجود است.

3

دو جهانبيني بيشتر نداريم :توحيد و شرک

يزدي با اشاره به اين که انقالب ايران اسالمي است ادامه داد :در اسالم دو جهانبيني

بيشتر نداريم يا توحيدي و يا ش��رک و کفر .يزدي ادامه داد :ما بايد جامعهاي تأسيس
کني��م که معيارهاي توحيدي بر آن حاکم باش��د .وي گفت :اي��ن که برخي ميگويند:

در س��اختن ايران بايد همة گروهها اعم از چپ و راس��ت ،مسلمان و غيرمسلمان بايد

شرکت کنند ،حرفي بي معني است.

4

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 350
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 356
 -3اطالعات17 ،اسفند  ،1357صفحة  ،1ابراهيم يزدي در شرايطي از کمبود آذوقه در کشور سخن گفت ،که انقالب تازه
به پيروزي رسيده و انتشار اخبار و شايعات خطرناک نه تنها دردي را دوا و مشکلي را حل نميکرد ،بلکه زمينه را براي
سودجويان فراهم ميکرد تا با احتکارکاالها و آذوقههاي ضروري مردم به انقالب ضربه بزنند
 -4اطالعات 17 ،اسفند  ،1357صفحة  ،1دقت در سخنان ابراهيم يزدي و مقايسة آن با جهانبيني گروهک غيرقانوني نهضت
آزادي که وي تا چندي پيش دبيرکل آن بود ،نشان دهندة نفاق مدرن اعضاي اين تشکل است  .وي در حالي از جهانبيني
توحيدي و مقابلة آن با شرک سخن ميگويد که وابستگي نهضت آزادي و جريانهاي به ظاهر مليگرا به شرک و کفر
جهاني يعني آمريکا روشن و مبرهن است  .امام خميني در نامة تاريخي خود به وزير کشور وقت [محتشمي پور]دربارة
دولت ِ
نهضت آزادي مينويسند ... :پروندة اين نهضت و همين طور عملکرد آن در ِ
موقت او ِل انقالب شهادت مىدهد که
نهضت به اصطالح آزادى طرفدار جدى وابستگى کشور ايران به امريکا است ،و در اينباره از هيچ کوششى فروگذار نکرده

سياست نفت در برابر ويزا از سوي دولت انگليس

گروه زيادي از مس��افران هواپيمايي ملي ايران ب��راي اعتراض به چگونگي فروش

بلي��ت ب��ه مقصد لندن و اعتراض به رفتار انگليس��يها در مقاب��ل دفتر فروش هما در
پرواز کردهاند در بازداشتگاه فرودگاه هيترو لندن به سر ميبرند.

از زم��ان پي��روزي انقالب و خروج اتباع خارجي از ايران تنها کش��وري که روابط

بس��يار خشن با مسافران ايراني برقرار کرده دولت انگلستان است .اين کشور ايرانيها
را راه ن��داده و از فرودگاه به مقصد ايران ب��از ميگرداند .دولت انگليس به تعدادي از

مسافران ايراني گفته است به علت اين که ايران ديگر به ما نفت نميفروشد ،ديگر شما
حق ورود به خاک ما را نداريد.

1

انعکاس وسيع نظر امام در مورد حجاب اسالمي

سخنان رهبر انقالب در جمع طالب فيضية قم انعکاس گستردهاي در تمام محافل

و مجامع يافته اس��ت .بعد از س��خنان امام مبني بر اين که زنها بايس��تي با حجاب در
ادارات حاضر شوند ،عدهاي براي نهي از منکر بانوان بدحجاب از شيوههاي ناپسندي
اس��تفاده کرده و در برخي موارد زنان بدحجاب و يا بيحجاب را مورد ضرب و ش��تم

است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد ،آن است که شايد امريکاى جهانخوار را ،که هر چه بدبختى ملت مظلوم ايران و
ساير ملتهاى تحت سلطة او دارند ،از ستمکارى اوست ،بهتر از شوروى ملحد مىدانند .و اين از اشتباهات آنها است .در
هر صورت ،به حسب اين پروندههاى قطور و نيز مالقاتهاى مکرر اعضاى نهضت ،چه در منازل خودشان و چه در سفارت
امريکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها ،که اگر خداى متعال عنايت نفرموده بود و مدتى در حکومت
موقت باقى مانده بودند ملتهاى مظلوم بويژه ملت عزيز ما اکنون در زير چنگال امريکا و مستشاران او دست و پا مىزدند
و اسالم عزيز چنان سيلى از اين ستمکاران مىخورد که قرنها سر بلند نمىکرد ،و به حسب امور بسيار ديگر ،نهضت به
اصطالح آزادى صالحيت براى هيچ امرى از امور دولتى يا قانونگذارى يا قضايى را ندارند؛ و ضرر آنها ،به اعتبار آنکه
متظاهر به اسالم هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند کرد و نيز با دخالت بيمورد در تفسير قرآن کريم و
احاديث شريفه و تأويلهاى جاهالنه موجب فساد عظيم ممکن است بشوند ،از ضرر گروهکهاى ديگر ،حتى منافقين اين
فرزندان عزيز مهندس بازرگان ،بيشتر و باالتر است«.نهضت آزادى» و افراد آن از اسالم اطالعى ندارند و با فقه اسالمى
آشنا نيستند .از اين جهت ،گفتارها و نوشتارهاى آنها که منتشر کردهاند ،مستلزم آن است که دستورات حضرت مولى الموالى
اميرالمؤمنين را در نصب واليت و اجراى تعزيرات حکومتى که گاهى بر خالف احکام اوليه و ثانوية اسالم است ،بر خالف
اسالم دانسته و آن بزرگوار را  -نعوذ هَّ
بالل -تخطئه ،بلکه مرتد بدانند! و يا آنکه همة اين امور را از وحى الهى بدانند که آن
هم بر خالف ضرورت اسالم است.
نتيجه آنکه نهضت به اصطالح آزادى و افراد آن چون موجب گمراهى بسيارى از کسانى که بىاطالع از مقاصد شوم آنان
هستند مىگردند ،بايد با آنها برخورد قاطعانه شود ،و نبايد رسميت داشته باشند.
 -1اطالعات17 ،اسفند ،1357صفحة 1و2
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خيابان ويال تجمع کردند .صدها تن از مس��افران ايراني شرکتهاي هوايي که به لندن

163

 164نيز قرار ميدهند.
آيتاهلل اشراقي داماد امام ،در اين زمينه گفت :اميدوارم که اين حرف درست نباشد
1

ايران پس از انقالب اسالمي

که مردم بخواهند با شدت عمل نهي از منکر کنند ،اما خالصه خواست اما م اين است

که بايد حجاب اسالميرواج پيدا کند و مملکت ،مملکت اسالمي است و ما جمهوري
اسالمي را داريم پايهگذاري ميکنيم .بايد قوانين اسالمي موبهمو به قدر امکان اجرا بشود.

2

تظاهرات مخالفان حجاب

امروز در تعدادي از مدارس دخترانة تهران تظاهراتي درجهت موافقت و يا مخالفت

با حجاب اسالمي برگزار شد .اين تظاهرات در دبيرستانهاي دخترانه مرکز و شمال و

قسمتي از غرب تهران گستردهتر بود .کارکنان زن هواپيمايي ملي ايران امروز نسبت به
حجاب اسالميزنان اعتراض کردند .خانم فرزانه نظرعلي بهعنوان نمايندة کارکنان زن
هما در ويال گفت« :حجاب ما زنان پاکي ماس��ت و دولت بايد براي خانمها در جهت

تقويت حجاب فکريانديشه کند ،نه حجاب ظاهري».

3

در محوطة دانش��گاه تهران ،مخالفان حجاب به منظور بزرگداش��ت روز جهاني زن

تظاهرات کردند .در تظاهرات امروز دانش��گاه تهران ،گروهي از زنان که عليه حجاب
اسالمي شعارميدادند به سوي دادگستري رفته و در اجتماعي که در مقابل دادگستري

برگزار شد ،قطعنامهاي عليه حجاب صادر کردند .گروه کثيري از زنان و مردان انقالبي
مذهبي نيز دردانشگاه تهران به طرفداري از حجاب شعار دادند.

4

در اسالم اقتصاد زيربنا نيست

آيتاهلل طالقاني در گفتوگو با خبرگزاري پارس گفت :امروز که مبارزه در س��طح
 -1افرادي مانند اکبر گنجي که امروز به غرب پناهنده شده و مسلمات دين مبين اسالم و تشيع را زير سوال ميبرند ،در
سالهاي ابتدايي پيروزي انقالب با سوءاستفاده از نظر امام در مورد حجاب اسالمي با هر شخصي که تشخيص ميدادند با
نظرات و ايدههاي آنان مخالف هستند ،برخورد خشونت باري ميکردند .وي اوايل انقالب اسالمي در راستاي وادار کردن
زنان به رعايت حجاب ،حتي بر پيشاني افراد بدحجاب پونز ميزد که به همين دليل به اکبر پونز هم معروف است.
 -2اطالعات 17 ،اسفند  ،1357صفحة 1و2
 -3دقت در ادله و بهانههاي مخالفين حجاب اسالمي از ابتداي انقالب تا کنون نشان دهندة اين واقعيت است که اين عده،
همواره با عناويني نظير ضرورت کار فرهنگي خواستهاند از زير بار احکام ضروري اسالم شانه خالي کنند .اين بهانهگيريها
شبيه نظرديوانهاي است که ميخواهد خانهاي را آتش بزند و در جواب کساني که ميخواهند او را از اين کار بازدارند،
ميگويد :به جاي اين که مرا نهي کنيد ،بايد ابتدا خطرناک بودن اين حرکت را به من اثبات کنيد .غافل از آنکه تا اثبات
شود آتش زدن خانه خطرناک است ،خانه با ساکنين آن در آتش سوختهاند
 -4اطالعات 17 ،اسفند  ،1357صفحة 2

عمومي کش��ور توس��عه پيدا کرده و رژيم منهدم شده است ،ش��کل ديگري از مبارزه،
پيشگيري و سازندگي است .وي ادامه داد :در اينجا ديگر موردي برايايدئولوژيهاي

مختلف که بخواهند مطرح بکنند و موضعگيري بکنند ،براي هميشه باقي نميماند ...در 165

اسالم انسان را با شرايط اقتصادي منشأ تحول و تکامل ميداند.

مد شدن ايسمهاي وارداتي

وي ادامه داد :امرو ز ايسمهاي وارداتي يک مقداري مد شده است بدونآنکه عمقي

داش��ته باشد .من هميشه پيش��نهاد کردهام که اعالم کنند ما حاضريم افراد و گروهها در

يک ميزگردي بنشينند و مسائل مکتبي خود را منصفانه و واقعبينانه مطرح کنند .آيتاهلل
طالقاني ادامه داد :اگر رهبري اس�لامي نبود با اين مکتبها نميتوانس��تيم اين رژيم را
منهدم کنيم.

1

مردها بايد براي برابري با زنان قيام کنند

وي گفت :در اسالم به قدري حق به زنان داده شده که بايد مردان قيام کنند و مطالبة

حق نمايند ...اس�لام اولين ديني است که حق مالکيت مطلق به زنها داده است .يعني
زنها ميتوانند هم ثروت داشته باشند و هم در ثروتشان تصرف کنند .که اين حق در
دنيا نبوده و هنوز هم شايد در اروپا به اين حد نباشد.

2

فکر ميکنم امام موسي صدر شهيد شده است

خبرگزاري فرانسه به نقل از آيتاهلل طالقاني مدعي شد :امام موسي صدر به شهادت

رس��يده است .آيتاهلل طالقاني به خبرنگاران عرب گفته است :به رغم اعتقاد پارهاي از

افراد فکر نميکنم که امام موسي صدر زنده باشند.

افشاي اسامي اعضاي شوراي انقالب

3

ل اينترکنتينانتال
رالف ش��انمن فعال حقوق بش��ر در يک کنفرانس مطبوعاتي در هت 
 1اطالعات17 ،اسفند ،1357صفحة 5
 -2اطالعات 17 ،اسفند  ،1357صفحة 5
 -3اطالعات 17 ،اسفند  ،1357صفحة 7
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اسالم آزادي و شرافت انسان مهمتر از اقتصاد است .اقتصاد از نظر اسالم زيربنا نيست.

ايران پس از انقالب اسالمي

 166اس��امي چند عضو ش��وراي انقالب اس�لامي ايران را فاش کرد 1.ش��انمن که با طرح
مس��ايلي عليه س��رهنگ توکلي باعث کنارهگيري او از ارتش ملي شد ،با اعالم اسامي
اعضاي شوراي انقالب بار ديگر مسايل بحثانگيزي را مطرح کرده است.

ي اين اس��امي را در اختيار وي گذاشتهاند.
ش��انمن مدعي اس��ت منابع موثق ايران 

شانمن اعضاي شوراي انقالب را به اين شرح اعالم کرد :امام خميني ،آيتاهلل الهوتي،

حجتاالسالم رباني ،آيتاهلل دکتر بهش��تي ،حجتاالسالم دکتر مفتح ،آيتاهلل انواري
و س��رهنگ زماني و اضافه کرد دکتر آهني (احتماالً دکتر آهنچي) هم مش��اور نزديک
شوراي انقالب است.

2

رکن چهارم مشروطيت يا ستون پنجم شاه

دکتر واليتي طي نامهاي خطاب به محمدعلي سفري ،دبير سنديکاي نويسندگان از

مشي برخي از روزنامهها انتقاد کرد .واليتي در اين نامه نوشت :شما ميگوئيد ناشرين

روزنامه را نبايد با نويس��ندگان آن عوضي گرفت و با يک چوب همه را راند ،بنده با

کمال تواضع س��وال ميکنم که ناشر بدون کمک نويسندگان چه چيزي را نشر ميداده
است؟ مگر ن ه اينکه گروهي از نويسندگان مستقيم ًا مقالة توجيهي براي انقالب شاه و

ملت مينوشتند...اين مقاالت به اضافه اخبار سانسور شده جعلي و نيمهصحيح شاهانه
و مق��داري تبليغات براي مصرف��ي کردن هرچه بيشتر جامعه ،يک روزنامه مهم صبح
يا عصر تهران را تشکيل مي داد و ک ً
ال وسيلهاي ميشد ،براي توجيه مشروعيت رژيم.

واليتي ادامه داد :شما ميخواهيد ثابت کنيد گناه عظيم تخدير و تحجر افکار عمومي
صرف ًا به گردن ناش��رين و صاحبامتيازان مطبوعات اس��ت و اگر همة نويسندگان در

ت��دارک روزنام��هکاري ميکردند ،اختناق بود و اجب��ار .اينجانب معروض ميدارد که
 -1با دستور امام در تاريخ 22دي ماه سال 57شوراي انقالب تشکيل شد  .پس از صدور فرمان امام ،شوراي انقالب بر محور
يک هستة اوليه شکل گرفت و به تدريج اعضاي ديگري به جمع اضافه شدند .هاشمي رفسنجاني در اينباره ميگويد...«:آقاي
مطهري در مراجعت از سفر پاريس ،دستور رهبر عظيمالشأن انقالب را مبني بر تشکيل شوراي انقالب آوردند .حضرت امام
آقايان شهيد مطهري ،شهيد بهشتي و موسوي اردبيلي و شهيد باهنر و اينجانب هاشمي رفسنجاني را بهعنوان هستة اول شوراي
انقالب تعيين و اجازه داده بودند که افراد ديگر با اتفاق نظر اين پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدايي تصميم بر اين شد
که حتياالمکانترکيب شورا از اعضاي روحاني و غيرروحاني به نسبت مساوي و نزديک به هم باشد
-2کيهان 17 ،اسفند  ،1357صفحة  8نگاهي به تاريخ انقالب و ليست اعضاي شوراي انقالب از آغاز تا پايان نشان ميدهد،
اطالعات دريافتي شانمن چندان دقيق نبوده و او در آن شرايط و با مصاحبههاي چند روز يک بار تالش داشته است خود را
به نيروهاي انقالب نزديک کند  .بعدها وي به جرم جاسوسي براي سازمان سيا دستگير و از کشور اخراج شد .

نميشود انسان به داخل آب برود و خيس نشود و متأسفانه بعضي از شما حرفه مقدس
قلمزني را در خدمت موسس��اتي درآوردند که به جاي رکن چهارم مش��روطيت ستون

پنجم شاه بودند و چه لزومي داشت که به چنين خدمتي ادامه دهند؟

1

کمبود ش��ديد سوخت هواپيما ش��رکتهاي هواپيمايي آمريکايي را ناگزير ساخت

پروازهاي روزگذش��ته خ��ود را لغو کنند .در اين ميان چن��د کمپاني عمدة نفتي اعالم

کردند :به س��بب گران بودن نفت ايران واردات نفت ا ز اين کش��ور را تحريم خواهند

کرد .د ر اين ميان ش��عبة کمپاني رويال داچ ش��ل در پاريس اعالم کرد که مجبور شده

اس��ت يک محمولة 220هزار تني نفت ايران را با قيمت تعيين ش��ده از س��وي ايران

خريداري کند و محافل نفتي نگران هس��تند اين کار کمپاني ش��ل بدعتي ش��ود و به
متالشي شدن اتحاد شرکتهاي نفتي منجر شود.

2

ايران از سنتو خارج ميشود

آقاشاهي مشاورضياءالحق رئيسجمهور پاکستان در امور خارجي به ايران آمده

است تا با مسئوالن تازه مذاکره کند .گفته ميشود سه موضوع سنتو ،3افغانستان و نيز

بلوچستان در ديدار مقامهاي دو طرف مطرح شود ولي آن چه بديهي به نظر ميرسد

اين نکته است که ايران ديگر تمايلي به عضويت در يک پيمان وابسته به غرب يعني
سنتو ندارد .موضوع رژيم کمونيستي افغانستان و نيز تمايالت جدايي طلبانه در

بلوچستان که مشکل مشترک بين ايران و پاکستان است نيز از ديگر موضوعات مورد
بحث طرفين د ر اين مذاکرات محسوب ميشود.

4

 -1اطالعات 17 ،اسفند  ،1357صفحة 5
 -2اطالعات17 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3سازمان پيمان مركزي يا سنتو كه تا قبل از انقالب و تغيير رژيم ايران از اهميت ويژهاي برخوردار بود ،دنباله و جانشين
پيمان بغداد بود كه در  24فورية سال  1955بينتركيه و عراق به امضاء رسيد و ايران و پاكستان و انگلستان متعاقبًا به آن
پيوستند و آمريكا نيز بهعنوان عضو ناظر در آن شركت جست.
پيمان بغداد كه پس از كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق در سال  1958و خروج عراق از اين پيمان به سازمان پيمان مركزي
تغيير نام داد در واقع حلقهاي از زنجير اتحاديههاي نظامي غرب از پيمان آتالنتيك تا پيمان آسياي جنوب شرقي (سيتو) و
پيمان امنيت اقيانوس آرام (آنزوس) بود و آمريكا با اينكه تا پايان عضويت كامل آن را نپذيرفت با پيمانهاي نظامي دو
جانبه با هر سه كشور ايران وتركيه و پاكستان عم ً
ال نقش رهبري و كارگرداني اين سازمان را به عهده داشت .سازمان پيمان
ً
مركزي از سال  1979به بعد كه رژيم جديد ايران خروج خود را از آن اعالم داشت عمال اعتبار خود را از دست داده است
 -4کيهان 17اسفند  ،1357صفحة 8

رخدادهای اسفند ماه 1357

انعکاس خارجي افزايش قيمت نفت
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گشايش دفتر حزب خلق مسلمان در تبريز
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دفتر حزب خلق مسلمان در تبريز گشايش يافت .خلق مسلمان دومين حزبي است

که با عنوان اسالمي بعد از پيروزي انقالب اسالمي اعالم موجوديت کرده است .پيش
ا ز اين حزب جمهوري اس�لامي نيز با محوريت تع��دادي از روحانيون انقالبي همراه
امام شکل گرفته بود.

1

18اسفند 1357
حذف اسالم از کنار جمهوري ،خيانت به ملت

رهب��ر انقالب امروز در جمع اقش��ار مختلف مردم قم تأکي��د کردند :رهبر انقالب

در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار داش��تند :آنها كه در صدد هستن د اين نهضت

را منحرف كنند از جهت اس�لاميت ،آنها بدانند كه خائن بر اس�لام هس��تند؛ خائن بر

ملت هس��تند .امروز بايد شعار همان شعار اسالمي باشد« :جمهوري اسالمي» .آنها كه
اصرار دارند اسالم را از كنار جمهوري كنار بگذارند ،اينها خائناني هستند كه در ملت
ميخواهن��د اختالفايجاد كنند .آنها كه ميخواهند كلمۀ «دمكراتيك» را بر اين عبارت

اضافه كنند ،آنها غربزدگاني هستند كه نميفهمند چه ميگويند.

2

رئيس سابق شهرباني اعدام شد

آخرين جلسة دادگاه انقالب اسالمي سه تن ديگر از عوامل رژيم سابق را به اعدام

محکوم کرد و حکم پس از پايان گرفتن جلس��ة دادگاه در محل زندان قصر اجرا شد.

تيرباران ش��دگان عبارتند از :سپهبد صدري رئيس سابق شهرباني ،سرگرد ناصر قوامي
معاون کالنتري 13تهران (بازار) ،س��روان ژيان پن��اه يکي از مديران زندان قصر – بند
سياسي و معاون سرهنگ زماني که چند روز پيش اعدام شده بود.

3

 -1کيهان 17 ،اسفند  ،1357صفحة  ،8آيت اهلل شريعتمداري پس از پيروزي انقالب در مقابل رضايت امام نسبت به تأسيس
حزب جمهوري اسالمي توسط علماي انقالبي اقدام به حمايت از تأسيس حزب خلق مسلمان کرد  .وي به دفعات با
خبرگزاري ها و خبرنگارهاي داخلي و خارجي مصاحبه هاي طوالني دربارة اهداف حزبترتيب داد و به تحکيم مواضع
خود در آذربايجان پرداخت تا جايي که امنيت اين خطه را منوط به نظر خود کرد  (.رک حيدري  ،اصغر  ،حزب خلق
مسلمان  ،جلد  ،1از مجموعه مجلدات نيمة پنهان  ،جلد  ،35انتشارات کيهان  ،صفحة )141
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 359
 -3اطالعات18 ،اسفند ،1357صفجه 8

تجديد نظر اساسي درمطبوعات

وزي��ر اطالع��ات و تبليغ��ات و خيرات پي��ش از ظهر امروز در ي��ک گفتوگوي

ي اين وزارتخانه را تش��ريح ک��رد .وزير اطالعات در
مطبوعات��ي رئوس کلي برنامهها 
اين اصالت انقالب است و همة شهادتها براي اين بود که آزادي مطلوب را بهدست

آوريم و هرکس بتواند هر عقيدهاي را که دارد ابراز کند.

ناص��ر ميناچي ادامه داد :در زمينة مطبوعات فعلي و نش��ر روزنامههاي جديد بايد

تجديد نظر اساس��ي ش��ود و د ر اين مورد در نظر اس��ت از صالحترين فکر وانديشه و
مقتدرترين صاحبان قلم –نويسندگان – و روشنفکران متعهد و مسئول دعوت بکنيم تا

با تشکيل شورايي نظر بدهند که روزنامههاي ما بايد تابع چه شرايط اخالقي و انساني

باش��ند تا بتوانند توش��ة فکري و فرهنگي براي مردم تهيه و تامين کنند ،همچنين اين

گروه که بهعنوان مشاور در کار سامان دادن به مطبوعات ارائه طريق ميکنند ،ضوابطي
را نيز براي دادن امتياز به نشريات جديد تعيين خواهند کرد.

1

19اسفند 1357
حکم تشکيل کميته امداد

رهبر انقالب امروز طي حکمي دس��تور تش��کيل کميتة امداد را صادر کرد .در اين

حکم که خطاب به آقاي مهدي کروبي صادر ش��ده آمده است« :به جنابعالي مأموريت

داده ميش��ود كه به اتفاق آقايان حاج حبيبالل عس��كراوالدي و آقاي حاج حبيبالل
شفيق در تشكيل كميتههاي امداد در تهران و شهرستانها اقدام الزم را نموده و حسابي
تحت همين عنوان امداد باز كرده و وجوهي كه تعيين ش��ده ،در حس��اب مزبور واريز

نموده و با ُحسن تدبير كميتههاي مزبور را سرپرستي كنيد».

به توصيههاي منسوبين منترتيب اثر ندهيد

2

رهبر انقالب در نامهاي به نخستوزير از وزارتخانهها و ادارات دولتي خواست به
 -1اطالعات 18 ،اسفند  ،1357صفحة 7
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 367

رخدادهای اسفند ماه 1357

خص��وص مطبوعات داخلي گفت :ما پيرو اصل مطلق آزادي بيان و عقيده هس��تيم و
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 170توصيههاي منس��وبين بهايش��انترتيب اثر ندهند .در نامة امام به مهندس بازرگان آمده
اس��ت :جناب آقاي نخس��توزير! الزم اس��ت به جميع وزارتخانهها و ادارات دولتي
اخطار نمائيد کساني که از منسوبين و يا اقربا ء اينجانب هستند و براي توصية اشخاص

و يا نصب و عزل اش��خاص به مراکز مربوطه مراجعه ميکنند ،به هيچ وج ه ترتيب اثر
ب��دان ندهند .در پايان نامة رهبر انقالب آمده اس��ت :منس��وبين و نزديکان مطلق ًا حق
دخالت د ر اينگونه امور را ندارند.

1

تصفيه در تلويزيون ادامه مييابد

صادق قطبزاده سرپرس��ت راديو و تلويزي��ون ملي ايران در جمع کارکنان صدا و

سيما گفت :ما به کساني اتهام نزديم چون اين را بايد دادستان در محکمه بزند .ما بايد
پروندهها را به دادگس��تري بدهيم يا دادگاه انقالب ،فع ً
ال ما عذرش��ان را خواستهايم و
بقية اسامي هم درخواهد آمد .قطبزاده ادامه داد :گروههاي زيادي طي چهار ليست از
راديو و تلويزيون کنار گذاشته خواهند شد.

2

کشف پايگاه آمريکا در پارس آباد مغان

يک پايگاه جاسوسي آمريکا و اسرائيل در منطقة پارسآباد مغان در3کيلومتري مرز

ايران و ش��وروي کشف شد.اين شبکة جاسوسي تحت پوشش يک شرکت ساختماني
کار ميکرد و از تأسيس��ات اين ش��رکت که در اصل پايگاه جاسوس��ي بود به ش��دت
حفاظت ميشد.

دس��تگاههاي اين شبکه که داراي رادارهاي بس��يار قوي بود شبها به کار ميافتاد

و اطالعات��ي را از درون خاک ش��وروي جمعآوري و ارس��ال ميکرد .در حال حاضر
پاسداران کميتة انقالب اسالمي پارسآباد مغان از اين ساختمان حفاظت ميکنند.

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 365
 -2اطالعات19 ،اسفند ،1357صفحة 1
 -3کيهان19 ،اسفند ،1357صفحة 2

3

ايران با مصر قطع رابطه ميکند

دولت موقت به مصر اطالع داده است که کلية کمکهايي که به وسيلة ايران به اين

کشور ميشد ،ا ز اين پس قطع خواهد شد .منابع مصري اعالم کردهاند :دولت ايران به

را اتخاذ کرده اس��ت .اين تصميم زماني اعالم شد :که کارتربراي يک ديدار وارد مصر
شده است.

1

روزنامة کويتي الوطن نيز تصريح کرده است :اگر مصر يک قرارداد صلح با اسرائيل

امضا کند ،ايران سفارت خود را در قاهره خواهد بست .الوطن نوشت آيتاهلل خميني

اين موضوع را در ديدار با ياسر عرفات رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين اعالم کرده

است .به نوشت ة اين روزنامه ،امام خميني تأکيد کرده است ايران هرگز وجود يک هيئت

ديپلماتيک اسرائيلي را در کنار سفارت ايران در قاهره تحمل نخواهد کرد.

2

آغاز فعاليت علني حزب توده

ي اين
کميتة مرکزي حزب تودة ايران با صدور اطالعيهاي از سرگرفتن فعاليت علن 

حزب را اعالم کرد .د ر اين بيانيه ،حزب توده ضمن ابراز پشتيباني مجدد از برنامههاي

امام خميني شرط مقدم نيل به هدفهاي جنبش انقالبي مردم ايران اتحاد همة نيروهاي

ش��رکت کننده در اين جنبش ،صرف نظر از تفاوت عقايد سياس��ي ،مسلکي و فلسفي

دانسته شده است.

3

انگليس از وضعيت خود در خاورميانه بيمناک است

س��خنگوي حزب محافظه کار انگليس اعالم کرد که وض��ع خاورميانه از نظر اين

حزب بس��يار وخيم است .فرانس��يس يم ادامه داد :خروج ايران از پيمانهاي دفاعي به

خص��وص دفاع از خليج فارس به ضرر غرب تمام خواهد ش��د .وي گفت :بيش��ک
رقباي ما ا ز اين فرصت حداکثر استفاده را خواهند برد.

 -1اطالعات19 ،اسفند ،1357صفحة 8
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مسئله حجاب نص صريح قرآن است

آي��تاهلل طالقاني در يک گفتوگ��وي راديو تلويزيوني اي��ن مطلب را که حجاب

بهانهاي اس��ت تا زنان را از ادارات برانند ،مردود اعالم کرد و گفت :حجاب اس�لامي
يعني حجاب وقار ،حجاب ش��خصيت ،س��اختة من و فقيه و اينها هم نيس��ت ،نص

صريح قرآن اس��ت.آيه حجاب براي ش��خصيت دادن به زنان است ،شخصيت انساني
و ملياش در کش��ور ما ،اسالم ،قرآن و مراجع ديني ميخواهند زنان ما شخصيتشان
حفظ بش��ود .اصل مسئله اين اس��ت که هيچ اجباري هم در کار نيست و مسئلة چادر

هم نيست.

آي��تاهلل طالقاني ادامه داد :مس��لم ًا نظر امام هم به مصلح��ت زنان ما و خواهران و

دختران ماس��ت و هم مطابق با موازين و اصول دين مبين اس�لام اس��ت .هم ايشان و

هم ما د ر اين حرکت انقالبي هميش��ه نس��بت به اين سهم بزرگي که زنان ما در جريان
انقالب داش��تهاند ،قدرداني کردهايم و واقع ًا هم س��هم بزرگي دارند و د ر اين حرکت
تاريخي مثل اوايل مشروطيت در تاريخ ما ضبط و ثبت بايد بشود.

1

مخالفت حاج سيد جوادي با حجاب اجباري

دکتر علياصغر حاج سيدجوادي برادر وزير کشور که مقالههاي خود را در روزنامة

اطالعات منتش��ر ميکن��د ،امروز نيز طي مقال��هاي در اين روزنامه ،تح��ت عنوان «نه
اس��تالين ،نه س��لطان ،س��عيد بنتيمور» الزام به رعايت حکم الهي حجاب را موجب
افزايش نارضايتيها و نيز سرخوردگي از انقالب دانست و گفت :اين دستور که زنها
بايد حجاب اس�لامي بپوش��ند ،به نتيج��هاي جز افزايش نارضايتي و س��رخوردگي از

انقالب از طرف مردم و افزايش درگيري بين مردم و مأموران کميتهها نميرسد.

وي ادامه داد :اگر راه ما بهس��وي عدالت و جمهوري بهمعناي واقعي کلمه اس��ت،

بنابراين مفاهيم را نبايد قرباني ظواهر الفاظ کنيم .وقتي ما ميگوييم زنها بايد حجاب

را رعاي��ت کنند ،بايد متوجه باش��يم که اينگونه دس��تورها ب��دون وجود يک ضابطة
 -1روزنامة اطالعات 20 ،اسفند  ،1357صفحة 7

مشخص ،موجي از خشونت و دخالتهاي جاهالنه و خودسرانه بهوجود ميآورد.

1

اين س��خنان و نوشتههاي مشابه که اين روزها در روزنامههاي رسمي کشور منتشر

ميش��ود و عدهاي ني��ز با حضور در خيابانه��ا به اجراي اح��کام الهي چون حجاب 173

ي اين احکام به ش��هادت رس��يده و رنجها و سختيها را
قرآن بوده و مردم براي اجرا 

تحمل کردهاند .مخالفت با حجاب اس�لامي آن هم در روزنامههاي رسمي کشور زنگ

خطري است که چندي پيش رهبر انقالب اهالي قلم را به آن هشدار داده و از نشريات

خواستند از انتشار محتواي غيراسالمي پرهيز کنند.

دستور انجام رفراندوم صادر شد

مهندس بازرگان نخس��توزير امروز دستور انجام برنامة رفراندوم را مبني بر تعيين

ش��کل نظامآينده را که در جلسة مورخة  1اس��فند شوراي انقالب به تصويب رسيده

است ،به وزير کشور صادر کرد.

در متن دس��تور بازرگان خطاب به حاج س��يد جوادي آمده اس��ت :براساس فرمان

رهبر انقالب اس�لامي ايران ،امام خميني مبني بر انجام رفراندوم و استفس��ار از آحاد
ملت رزمنده در تعيين ش��کل حکومت اي��ران مقرر فرمائيد طبق طرح برنامة رفراندوم

نسبت به انجام آن در تاريخ دهم فروردين ماه  1358اقدام شود.

ش��کل رفراندوم که در تاريخ 30بهمن به تصويب هيئت وزيران رسيده است ،مبني

ن ترتيب است ک ه آيا با
بر يک س��وال با دو امکان جواب آري يا نه اس��ت .سوال به اي 

تغيير رژيم س��ابق به جمهوري اس�لامي که قانون اساسي آن از تصويب ملت خواهد
گذشت موافقيد يا نه؟

2

پرويز نيکخواه نويسندة مقالة عليه امام خميني

معاون سابق سازمان راديو تلويزيون ايران که هماکنون در زندان قصر در بازداشت

به سر ميبرد و محاکمة وي در دادگاه انقالبي اسالمي ايران ادامه دارد ،در گفتوگويي
با خبرنگاران ،اس��رار تازهاي از مس��ايل مطبوعاتي و سانسور در رژيم گذشته را فاش

 -1همان ،صفحة 4
 -2همان،صفحة 1
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 174کرد .محمود جعفريان گفت :مقالة احمد رش��يدي مطلق بهدس��تور شاه و با تائيد او به
وسيلة هويدا به روزنامه داده شده بود.

ل اين پرسش که چه کسي مقالة عليه امام خميني را با نام مستعار
جعفريان در مقاب 

«احمد رشيدي مطلق» نوشت و روزنامة اطالعات را مجبور به چاپ آن کرد ،پاسخ داد:

من به هيچوجه از جريان آن نامه اطالعي نداشتم ،ولي وقتي مقاله را در روزنامه خواندم،
کنجکاو شدم ببينم چه کس��ي نويسندة آن است ،زيرا ميدانستم ،احمد رشيدي مطلق

فقط يک نام مستعار ميتواند باشد .دست به تحقيق زدم ،تحقيقات نشان داد که نويسندة
مقال��ه ،پرويز نيکخواه ،مدير گروه تحقيق و دفتر مرکزي اخبار راديو تلويزيون اس��ت.

نيکخواه بهدستور شاه ،مقاله را نوشت و در اختيار هويدا که وزير دربار بود ،گذاشت.
وي گفت :هويدا نيز نامه را با مارک س��رکاغذ دربار ،پس از تائيد ش��اه ،به يکي از

خبرنگاران روزنامة اطالعات س��پرد .البته روزنامة اطالعات براي آن که مقاله را چاپ
نکند ،مقاومت زيادي از خود نش��ان داد .اما هويدا و مأموران سانسور عاقبت روزنامه

را مجبور به چاپ مقاله کردند.

1

400زنداني سياسي ايران ناپديد شدهاند

جمعيت حقوقدانان ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر اعالم کرد :طي10سال

گذش��ته از س��اواک و زندانها ،اطالعاتي بهدست آمده که نش��ان ميدهد400زنداني
سياس��ي ايران ناپديد شدهاند .س��اواک در اين مدت همواره ميگفت :زندانيان سياسي

مفقوداالثر همگي کس��اني هس��تند که يا در زندانها خودکشي کردهاند و يا در جريان

درگيريها کشته شدهاند.

2

اعزام مبلغين مذهبي به شهرها و روستاها

براي تشريح اهداف انقالب اسالمي اعزام مبلغين مذهبي به شهرها و روستاها آغاز

ش��د .به دس��تور رهبر انقالب اعزام مبلغين مذهبي براي تشريح هدفهاي اسالمي به

ش��هرها و روس��تاها از چند روز پيش آغاز شده اس��ت و هر روزگروهي از روحانيون
 -1همان ،صفحة 2
-2کيهان20 ،اسفند ،1357صفحة 8

ي اين هدف به کميتة مرکزي امام در قم مراجعه و ثبتنام ميکنند1.امام خميني چند
برا 

روز پيش در جمع علما و روحانيون از آنان خواسته بود براي معرفي اسالم و حکومت

اسالمي به شهرها و روستاها بروند.

بهدنبال پيروزي انقالب اس�لامي در گوش��هکنار کش��ور زمزمههاي تجزيهطلبي و

خودمختاري بلند ش��ده است ،از سيستان و بلوچستان گرفته تا کردستان و امروز خلق

عرب .اگر چه در اعالميههاي رس��مي و س��خنرانيها س��خني از تجزيهطلبي به ميان
نميآيد ،ولي آن چه که روش��ن اس��ت عدهاي بهدنبال جدا ش��دن مرزنشينان ايران از

کشور هستند.

شد :ش��يخ محمد طاهرآلشبيرخاقاني
امروز خواس��تهاي خلق عرب ايران اعالم 

خواس��تار عملي شدن خواستهاي عرب زبانان ايران ش��د .تشکيل مجلس عربي در

خوزستان براي تصويب قوانين محلي ،هزينة درآمدهاي نفت براي آباداني خوزستان،

انتخاب نمايندگان عرب در مجلس شوراي ملي ،داشتن اولويت در اشتغال در پستهاي

دولتي و خصوصي و...از خواستهاي خلق عرب اعالم شده است.

2

غرب جلوي انقالبهاي شبيه ايران را ميگيرد

جرج بال معاون پيشين وزارت خارجة آمريکا گفت :آمريکا و متحدانش بايد براي

حصول اطمينان از عرصة نفت پاس��داري خاورميانه را بر عهده بگيرند .وي ادامه داد:
بلوک غرب بايد براي پرکردن خالء دفاعي که بر اثر س��قوط ش��اه سابق ايران بهوجود

آمده ،اقدام کنند .جرج بال با احس��اس نگراني از وضعيت عربس��تان س��عودي گفت:
حکا م اين کش��ور براي اين که به سرنوشت شاه ايران مبتال نشوند ،بايستي به اقدامات

اصالحي دست بزنند.

3

پيشنهاد بازخريد جتهاي اف  ۱۴ -از ايران

به گزارش آسوش��يتدپرس از واش��نگتن ،وزير درياداري آمري��کا اعالم کرد دولت

-1کيهان20 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات20 ،اسفند ،1357صفحة 7
-3کيهان20 ،اسفند ،1357صفحة 8
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 176ايران بهطور غيررس��مي به آمريکا اطالع داده اس��ت که ميخواهد عمليات مربوط به
س��اختن چهار کشتي جنگي براي ايران متوقف شود .قب ً
ال ايران از آمريکا خواسته بود
که عمليات ساختن دو فروند ا ز اين کشتيها را متوقف سازد.

ميلتون يانگ ،س��ناتور داکوتاي ش��مالي تأکيد کرده اس��ت که آمريکا بايد به ايران

پيشنهاد کند که هواپيماهاي اف  ۱۴ -آمريکايي را که شاه ايران خريداري کرده است،

مس��ترد کند ،مقامهاي دولتي آمريکا هراس دارند که مبادا اطالعاتي مربوط به جزئيات
ي اين هواپيماها بهدست شوروي افتد.
فني و بسيار سر 

1

 21اسفند 1357
تحريم رفراندوم توسط چريکهاي فدايي خلق

س��خنگوي سازمان چريکهاي فدائي خلق در يک مصاحبة مطبوعاتي ضمن اعالم

تحريم رفراندوم توسط اين سازمان به دليل غيردموکراتيک بودن آن گفت :تنها پس از
يک رش��ته اقدامات عاجل و فوري که براي تثبيت آزاديها صورت ميگيرد راه براي
يک رفراندوم آزاد باز خواهد ش��د ،بنابراي��ن هر نوع نظر خواهي قبل ا ز اين تحوالت

نميتواند بازگو کنندة نظر واقعي مردم باشد.

ت اين س��ازمان ب��ا رفراندوم را منوط به
س��خنگوي چريکهاي فدايي خلق موافق 

نابودي تمامي ارگانهاي رژيم س��ابق کرد 2.چريکهاي فدايي خلق از ابتداي پيروزي
انق�لاب بر طبل انحالل ارتش ميکوبند ،رهبر انقالب ش��ديدا ً ب��ا ايدة انحالل ارتش

مخالفت کردهاند.

راهپيمايي زنان منتفي شد

مراس��م راهپيماي��ي صبح امروز زن��ان در مخالف با حجاب که ق��رار بود از محل

دانشگاه تهران به سوي ميدان آزادي انجام شود ،لغو شد .تصميم انصراف از راهپيمايي
مخالفان حجاب در پي سخنراني چند تن از نمايندگان گروههاي مختلف زنان شرکت

کننده د ر اين مراس��م اتخاذ ش��د .در اين مراس��م عدهاي از خانمهاي ش��اغل وزارت

 -1اطالعات20 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -2اطالعات21 ،اسفند  ،1357صفحة 2

امورخارجه و وزارت بهداري و بهزيستي (مؤسسه تحقيقات و مطالعات) و گروهي از
دختران دانش آموز دبيرستاني شرکت داشتند و شعارهايي ميدادند.

1

جيم بيل معاون مرکز پژوهشهاي مربوط به خاورميانه دانشگاه تگزاس که مدتها

پيش از س��قوط ش��اه تحوالت ايران را پيشبيني کرده بود ،در ميزگردي که مجلة تايم

براي بررسي تحوالت خاورميانه و بخصوص ايران ترتيب داده بود ،انقالب ايران را نه
تنها از بابت از دس��ت رفتن منابع غني نفت بلکه از آن رو براي آمريکا ناگوار دانس��ت

که امکان رديابي و جاسوس��ي از فعاليتهاي نظامي ش��وروي را از آمريکا سلب کرده

اس��ت .وي ادامه داد :اين به معناي آن نيس��ت که دولت جديد ايران به رهبري آيتاهلل

خميني به ش��وروي گرايش دارد؛ چرا که اي��ران به همان اندازهاي که با غرب مخالف
است با شرق و شوروي نيز زاويه دارد و به معناي واقعي کلمه غيرمتعهد است.

جي��م بي��ل از جملة آمريکائيان نادري اس��ت که برخي از اطرافي��ان امام خميني را

ميشناسد .او د ر اين ميزگرد از عدهاي نام برد که در آمريکا تحصيل کرده و محافظهکار

هس��تند ،مرداني که آمريکا ميتواند با آنها کنار آمده و براي جريان يافتن دوبارة نفت

ايران به غرب از کمک آنها بهرهمند شود .جيم بيل از  8نفر از مشاوران نزديک به امام

خميني نام برد که يا در آمريکا زندگي کردهاند و يا فرزندانشان در اين کشور مشغول
تحصيل هس��تند .وي ابراهيم يزدي و عباس امير انتظام را از جمله اين افراد دانس��ت.

ابراهيم يزدي به مدت10سال در شهر هوستون آمريکا اقامت داشت.

بيل که مدتي همکالسي ابراهيم يزدي بوده ميگويد :وي شخصيتي جدي ،طرفدار

آمريکا و داراي شخصيت نفوذ ناپذيري است .او در مورد عباس امير انتظام نيز ميگويد:

امير انتظام در رش��تة مهندس��ي مقاومت مصالح از دانشگاه کاليفرنيا فارغالتحصيل شده
است و هر چقدر که بخواهيد آمريکائي است.

2

 -1اطالعات21 ،اسفند  ،1357صفحة 2
-2کيهان 21 ،اسفند  ،1357صفحة  ،8بيمباالتي جيم بيل در معرفي مردان آمريکا که در دولت موقت مشغول به انجام
وظايف خود بودند ،اين افراد را واداشت تا براي رفع اتهام از خود مواضع ضد آمريکايي اخذ کنند .در يکي از اسناد النة
جاسوسي دربارة ابراهيم يزدي و عباس اميرانتظام چنين ميخوانيم« :هم يزدي و هم انتظام که در گذشته دائمًا در موضع
ياري به ما بودهاند ،در نتيجة بيمباالتي جيم بيل در مجله تايم ،شروع به حمل ه [به امريکا] نمودهاند ،خصوصًا [حمالت] يزدي
که به نظر ميرسد براي اثبات اين که طرفدار امريکا نيست ،تکرار ميشود ».رک جاسوسي که طلبکار شد  ،شبکه ايران ،
1389/08/12
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سناتور دموکرات هنري جکسون رئيس کميسون انرژي سناي آمريکا تأکيد کرد که

افزايش سرس��امآور بهاي نفت و محدود کردن عمدي توليد نفت از سوي کشورهاي
توليد کننده ،رکود اقتصادي خطرناکي را در آمريکا به وجود آورده اس��ت .وي که با

تلويزيونايبيس��ي آمريکا مصاحبه ميکرد ،پيشبيني کرد که سياست تازة کشورهاي

عضو اوپک موجب خواهد ش��د تا يک س��ال ديگر قيمت بنزين در آمريکا با30درصد

ن ترتيب بايد در انتظار باال رفتن س��ريع نرخ تورم و
افزايش به يک دالر برس��د و به اي 
بهرة بانکي و در نتيجة رکود اقتصادي شديدي در آمريکا باشيم.

1

22اسفند 1357
نفت خوارهاي مفتخوار دست بردار نيستند

رهبر انقالب امروز در جمع کارکنان مخابرات سخنراني کرده و به توطئه بيگانگان

ب��راي ايجاد اختالف در صفوف ملت پرداختند .امام خميني فرمودند « :ما اآلن در بين
راه هستيم؛ راه تمام نشده است .آنهايي كه خيانتكار و جنايتكار بودند ريشههايشان باز

ِ
نفتخوارهاي ُمفتخوار دس��ت بردار نيستند .بايد
موجود اس��ت .جنايتكارهاي خارجي،

هوشيار باشيد ،بايد بيدار باشيد ،بايد دسيسههاي آنها را خنثي كنيد ،عمال آنها اآلن در
بين طبقات ما ميخواهند اختالف ايجاد كنند؛ تظاهرات ضد ديني بكنند»

2

گفتني است «جبهۀ ملي» و «جبهۀ دمكراتيك» با عنوان «آزادي افكار و عقايد بدون

قيد و ش��رط» و به منظور مخالفت رس��مي با اسالمي بودن انقالب اعالم کردهاند روز

29اس��فند در ميدان آزادي تجمع خواهند کرد .رهبر انقالب در اين سخنراني با اشاره

به اين تجمع آن را ضد ديني خواندند.

11مقام رژيم سابق اعدام شدند

3

 ۱۱نفر از س��ران رژيم سابق به اسامي س��پهبد نادر جهانباني معاون نيروي زميني،

 -1اطالعات21 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2صحيفة امام  ،جلد ،6صفحة 372
 -3همان

سرلشگر ولياهلل زندکريميرئيس اداره زندانها ،محمود جعفريان معاون سابق سازمان

راديو تلويزيون ،پرويز نيکخواه مدير س��ابق مرکز خبر راديو و تلويزيون ،غالمحس��ين

دانش��ي نمايندة سابق مجلس ،س��توان يکم منوچهر وثوقي افسر سابق گارد جاويدان179 ،

متخصص بازجويي و شکنجهگر ساواک ،ستوان دوم حسين شهکمان افسر ضداطالعات،

سرگرد منوچهر قشقايي فرمانده تيم ضد تخريب و حسين فرزين کاميوندار و سردسته
اشرار و چماقداران از اولين ساعات بامداد ديروز در دادگاه محاکمه و دادرسان دادگاه

در س��اعت  ۵بامداد امروز حکم اعدا م اين افراد را که مفسد فياالرض تشخيص داده

شده بودند ،صادر کرد.

1

خبرگزاري يونايتد پرس گزارش داد :تعداد کس��اني که تاکنون به حکم دادگاههاي

انقالبي اعدام ش��دهاند ،به 62نفر ميرس��د .خبرگزاري رويترز اين رقم را 41نفر اعالم

کرده است.

2

حمله و تيراندازي به اتومبيل قطبزاده

مقارن ساعت 5بعدازظهر امروز تعدادي از بانوان در مقابل راديو و تلويزيون تجمع

کرده و خواستار ديدار با قطبزاده شدند ،اين عده با ديدن خودروي سرپرست راديو

و تلويزيون به طرف خودرو هجوم برده و يکي از خانمها با سالحي که همراه داشت

به سمت خودروي قطبزاده شليک کرد.

3

تأسيس بنياد مستضعفان

شوراي انقالب اسالمي ايران با صدور اعالميهاي تأسيس بنياد مستضعفان را اعالم

داش��ت .در پي حکم رهبر انقالب مبني بر مصادرة ام��وال منقول و غيرمنقول خاندان

پهل��وي و کارگردان��ان اصلي رژيم س��ابق و صرف آن در امور رفاهي مس��تضعفان و
محرومان ،ش��وراي انقالب اقدام بهايجاد مؤسسهاي به نام بنياد مستضعفان کرده است.

وظيفة اين بنياد شناس��ايي و ضبط اين اموال اعم از امالک و س��پردههاي بانکي و پول
-1کيهان 22 ،اسفند  ،1357صفحة 8
-2کيهان 22 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -3اطالعات 22 ،اسفند  ،1357صفحة 8
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محمد نويد معروف به نبوي ش��کنجهگر معروف س��اواک ،ميراحم��د کوچ اصفهاني

 180نقد و غيره و ايجاد واحدهاي مسکوني براي محرومان است.
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مرامنامة حزب خلق مسلمان اعالم شد

امروز مرامنامة حزب خلق مس��لمان اعالم ش��د :احياي حقوق اساس��ي همة مردم

ايران ،با اس��تقرار جمهوري اس�لامي ،حکومت عدل خدا بر مردم به دست مردم ،نشر

وتروي��ج اصول اس�لامي در همة زمينههاي اخالقي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياس��ي ،به

خاطر آگاهي هرچه بيشتر خلق مس��لمان ايران و در راه تحقق خودس��ازي انقالبي و
پيريزي جامعة اس�لامي ،از بين بردن کامل همة آثار ش��وم و ميراثهاي ننگين ناشي

از نظام طاغوتي شاهنشاهي و نابودي تمام پديدههاي استبدادي و برقراري آزاديهاي

فردي و اجتماعي ،بيان و قلم ،مطابق موازين اسالمي ،پاکسازي اساسي و بدون وقفة

همة بنيادهاي فاسد اداري و دولتي سابق و جايگزين ساختن بنيادهاي استوار خلقي و

اس�لامي ،تبديل قطعي و فوري نظام اقتصادي ،سرمايهداري فاسد ضد اسالمي وابسته
ب��ه بيگانه و احياء و اجراي کامل اصول اقتصادي اس�لامي ،در همة زمينهها که تنها با

تأمين استقالل اقتصادي،ايجاد نظام صحيح مالي ،بازرگاني ،کشاورزي ،صنعتي و غيره
امکانپذير است و...از جمله مفاد اين مرامنامه محسوب ميشود.

2

مرامنامة حزب خلق مسلمان توسط سيدهادي خسروشاهي نگارش شده است.

3

-1کيهان 22 ،اسفند  ،1357صفحة 3
 -2اطالعات 22 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -3سيد هادي خسروشاهي در اين زمينه ميگويد :مرامنامه و مقدمة آن را من نوشتم که نخست در هيئت مؤسس خوانده و
تصويب شد و در آغاز «اساسنامه» که باز در جلسات شورايي هيئت مؤسس مطرح و به تصويب رسيده بود ،چاپ شد .در
مقدمة مرامنامه و خود مرامنامه ،تحت عنوان« :ما چه ميخواهيم» که در واقع تکميلکنندة محتواي کتابترجمهاي من دربارة
خواست اسالمگرايان ،از قول شهيد سيد قطب بود که قبل از انقالب دهها بار تحت عنوان «ما چه ميگوييم» ،چاپ شده بود،
اهداف اصلي حزب را بيان داشتهام و همان طور که در آن مالحظه مينماييد ،اين اهداف ،کام ً
ال در راستاي تحقق اهداف
اصلي و نخستين انقالب اسالمي ايران است( .رک امام خميني(ره) و فتنه خلق مسلمان  ،روزنامة جوان 17 ،خرداد )1389
سيدهادي خسروشاهي بعدها به دليل انحرافات گستردة اين حزب از آن استعفا داد .وي در زمينة چرايي استعفا از حزب
خلق مسلمان ميگويد :اينجانب به همراه 2تن از دوستان به قم رفتيم وموضوع انحراف حزب از مسير اصلي را با آيتاهلل
شريعتمداري در ميان گذاشتيم و هشدار دادم که اين چندمين بار است که ما تخلفات آقاي سيد حسن شريعتمداري ،فرزند
حضرتعالي را به اطالع جنابعالي ميرسانيم ومتأسفانه آنها به راست يا دروغ ،مدعي هستند که جنابعالي موافق روش آنها
هستيد . . .و اين البته اشکالي ندارد .نظر جنابعالي محترم است ،ولي همان طور که من در نخستين جلسة مشورتي در حضور
جنابعالي و اعضاي اصلي هيئت مؤسس عرض کردم که در صورت انحراف حزب ،ما استعفا خواهيم داد و حضرتعالي
فرموديد که «مخالفت با نظام جديد و آقاي خميني حرام است» . . .و امروز اين دوستان مرتکب اين عمل حرام ميشوند ،ما
چارهاي جز استعفا و اعالم انحالل نداريم» .آيتاهلل شريعتمداري ،طبق معمول باز ما را به آرامش و صبر و بردباري و نصيحت
کردن «بچهها» دعوت کردند . . .ولي ما چون يقين داشتيم که ادامة اين روش ،يعني «نصيحت کردن»! جوابدهي مثبتي
نخواهد داشت ،تصميم به استعفاي دستهجمعي و اعالم انحالل حزب را گرفتيم و آن را با شجاعت و شهامت تمام و بهرغم
مشکالتي که براي ما ايجاد ميکرد و کام ً
ال قابل پيشبيني بود ،عملي ساختيم( .رک امامخميني(ره) و فتنه خلق مسلمان ،

ضربة  5ميليارد دالري انقالب ايران به آمريکا

مؤسس��ة پيشبينيهاي اقتصادي چيس اکونومتريک ش��عبة چي��س مانهاتان بانک

پيشبين��ي کرد ک��ه پيامدهاي حوادث ايران براي موازن��ة بازرگاني آمريکا به قيمت 5

«چيس اکونومتريک» در گزارش��ي که انتشار داده تصريح کرده است که در سال 1979

واردات اي��ران به 13ميليارد دالر کاهش خواهد يافت؛ در حاليکه رقم پيشبيني ش��ده
در ح��دود  22ميلي��ارد دالر بود و آمريکا بيش از هر کش��ور ديگر از اين کاهش زيان

خواهد ديد.

1

ايران در سازمان ملل رسم ًا به حاميان فلسطين پيوست

نمايندة ايران در سازمان ملل متحد به کشور اسالمي عضو اين سازمان که از شوراي

امنيت درخواس��ت کردهاند براي تحقق بخشيدن به حقوق انکار ناپذير فلسطينيها به
اقدامهاي الزم از جمله اعمال مجازاتهاي بينالمللي به اسرائيل متوسل شود ،پيوست.

جمال شميراني کاردار ايران ضمن سخنراني در جريان بحث پيرامون سرزمينهاي

اش��غال ش��دة عربي و فلس��طين توس��ط اس��رائيل گفت 800:ميليون مس��لمان وضع

تحملناپذيري راکه در بيتالمقدس و س��رزمينهاي اش��غالي حکمفرماس��ت ،با تمام

وجود احس��اس ميکنند .اين نخستين فرصتي است که دولت موقت انقالب به دست

ک تريبون بينالمللي نظرات انقالب ايران را بيان کند.
آورده است تا از طريق ي 

2

23اسفند 1357
راهپيمايي بزرگ تهرانيها عليه آمريکا و انگليس

خيابانهاي تهران ش��اهد يک تظاهرات200هزار نفري عليه آمريکا بود که از سوي

دانشجويان مس��لمان دانشگاههابهعنواناعتراض به دسيسههاي آمريکا در خاورميانه از

جمله س��فر کارتر به مصر و اس��رائيل ،اعزام ناوگان آمريکا به خليج فارس و ارس��ال
روزنامة جوان 17 ،خرداد )1389
 -1اطالعات  22،اسفند  ،1357صفحة 8
-2کيهان 22 ،اسفند  ،1357صفحة 2
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 182س�لاحهاي مدرن به عربس��تان سعودي و يمن ش��مالي ترتيب يافته بود .تظاهرات از
س��اعت 3بعدازظهر از محل دانش��گاه تهران شروع شد و به سمت سفارت فلسطين و
آمريکا کشيده شد و در نهايت دانشجويان پرچمهاي آمريکا و رژيم صهيونيستي را به
آتش کشيدند و راهپيمايي در ساعت 19خاتمه يافت.

1

همچنين در پي رفتاري که دولت انگليس از چندي پيش نسبت به ايرانيان به ويژه

ت اين کشور با
دانش��جويان ايراني در پيش گرفته اس��ت و بهدنبال شدت برخورد دول 

مسافران ايراني تظاهرات ضد انگليسي جلوي سفارت بريتانيا در تهران برگزار شد.

2

اخطار دولت موقت به سوئيس

عباس امير انتظام معاون نخستوزير هشدار داد :اگر دولت سوئيس از بازپس دادن

اموال و داراييهاي شاه سابق به دولت انقالبي ايران خودداري کند ،ما نيز به نوبة خود
ب��ا در نظر گرفتن پارهاي مجازاتهاي اقتصادي اين اقدام س��وئيس را تالفي خواهيم

کرد.امير انتظام ادامه داد :اگر دولت سوئيس در برابر پيشنهادهاي دولت ايران سماجت

ورزد در آن ص��ورت اي��ران نيز به نوبة خود روابط اقتص��ادي و تجاري خود با دولت
فدرال سوئيس را محدود خواهد کرد و اين به ضرر سوئيس تمام خواهد شد.

3

تکذيب استعفاي وزير خارجه

مهندس بازرگان امروز استعفاي دکتر کريم سنجابي وزير امورخارجه و رهبر جبهة

ملي ايران را تکذيب کرد .ش��ايع ش��ده است که سنجابي از س��ه روز پيش به داليلي

که هنوز مش��خص نشده است ،اس��تعفا داده و در سرکار خود حاضر نشده است ولي
مهندس بازرگان به اس��تعفاي وي هنوز پاسخي نداده است .سخنگوي وزارت خارجه

نيز امروز اس��تعفاي س��نجابي را تکذيب کرده و گفت وي به عل��ت بيماري در منزل
استراحت ميکند.

4

 -1اطالعات23 ،اسفند ،1357صفحة 8
-2کيهان23 ،اسفند ،1357صفحة 2
-3کيهان23 ،اسفند ،1357صفحة 8
-4کيهان23 ،اسفند ،1357صفحة 2

تبريک مجاهدين خلق به متين دفتري

س��ازمان مجاهدين خلق امروز ضمن نامهاي خطاب به متين دفتري تش��کيل جبهة

دموکراتي��ک ملي اي��ران را به وي تبريک گفت .مجاهدين خلق در اين نامه آرزو کرده
کند.

1

مجاهدين خلق :حجاب موضوعي فرعي است

مجاهدي��ن خلق امروز با انتش��ار بياني��هاي حجاب را موضوع��ي فرعي خواند که

پرداخت��ن به آن انقالب را به بيراهه ميبرد .در بخش��ي از بيانية مجاهدين خلق آمده

اس��ت :دنبالگيري مس��ايلي که در شرايط کنوني از مس��ايل اصلي جامعه و جنبش ما
نميباشد و به هر نحوي که باشد موجب انحراف از مسير و به بيراهه رفتن نيروها و

انرژيها ش��ده و فرصتها و زمينههايي براي توطئهها و تحريکات ضد انقالب فراهم

خواهد نمود و از آن جمله اس��ت درگيريهايي که اين روزها در مورد مسئلة حجاب

-1کيهان 23 ،اسفند  ،1357صفحة  ،8هدايت اهلل متين دفتري ،پسر احمد متين دفتري ،نخست وزير رضاشاه ،عضو ساواك و
عامل سازمان «سيا» بود .در يكي از اسناد النة جاسوسي دربارة هدايت اهلل متين دفتري آمده است« :آقاي متين دفتري با ادعاي
ضدآمريكايي بودن در ميان جوانان ايراني نفوذ ميكند و آخرين اخبار تحركات آنها را به سفارت گزارش ميكند»  ،در
سند شمارة  98از جلد دوم اسناد النة جاسوسي -كتاب احزاب در ايران -آمده است« :متين دفتري منبع قابل اطميناني براي
كسب اطالعات دربارة فعاليت سياسي مخالفين است ،وي بيتكلف صحبت ميكند و دربارة هر زمينهاي از فعاليت مخالفان
(مخالفان آمريكا) به راحتي اطالعات ميدهد».
متين دفتري بعد از پيروزي انقالب اسالمي با پنهان كردن هويت خود و در پوشش نوة دكتر مصدق -بدون اشاره به اينكه
پسر نخست وزير رضاشاه است -با همراهي افرادي نظير نجف دريابندري ،منوچهر هزارخاني ،بهمن نيرومند و ...گروهي
تحت نام «جبهة دموكراتيك ملي» را تشكيل و از آن پس با شعارهاي غليظ ضدامپرياليستي به فعاليت خود ادامه داد  .او در
نخستين نطق خود بعد از راهاندازي گروه ياد شده 14-اسفند  57سر مزار مصدق -ميگويد« :خلقهاي ايران مرحلة اول پيكار
خود را عليه استبداد داخلي و حاميان امپرياليست خارجي آن پشت سر گذاشتهاند و اكنون بايد مرحلة بعدي را كه انحالل
ارتش ،رفع ستم از دهقانان ،افشاي ساواكيها  -خودش ساواكي بود -و ...را دنبال كنند 6 ».ماه بعد يعني مرداد ماه 1358
متين دفتري در حالي كه خود سردبير نشرية منافقين و همسرش مريم متين دفتري مسئول شاخة زنان اين سازمان بود  ،طي
يك متينگ در دانشگاه تهران شعار «اسالم نابود است كمونيسم پيروز است» را سر داد .
يكسال بعد از آن نيز در جريان غائلة 14اسفند بنيصدر و منافقين در دانشگاه تهران به تحريك گروهي از هواداران فريب
خورده عليه نظام اسالمي دست ميزنند ،مدتي بعد دادگستري تهران در گزارشي از آن غائله ،سند عضويت متين دفتري
در ساواك را فاش کرد و با انتشار سند ديگري نشان داد كه هدايت اهلل متين دفتري ،با آن همه شعارهاي ضدامپرياليستي،
شريك تجاري ارتشبد نصيري رئيس سازمان امنيت و اطالعات رژيم شاه  -ساواك -بوده است .با افشاي اين اسناد متين
دفتري كه ديگر زمينهاي براي حضور در ايران نميديد .به فرانسه گريخته و از طريق طارق عزيز معاون نخست وزير صدام
به جمع همكاران ادارة استخبارات ارتش عراق پيوست .
بهمن نيرومند و منوچهر هزارخاني دو عضو ديگر جبهة دموكراتيك همراه با هدايت اهلل متين دفتري و همسرش مريم بعد از
فرار منافقين به فرانسه ،وارد شوراي ملي مقاومت كه تشكيالت جديد منافقين در خارج از كشور است شدند و همراه افراد
ديگري نظير ناصر پاكدامن ،هما ناطق ،غالمحسين ساعدي ،عبدالكريم الهيجي ،علي اصغر حاج سيدجوادي كه اعضاي
اصلي شوراي ملي مقاومت را تشكيل داده بودند ،آشكارا در اختيار صدام قرار گرفتند  ( .رک سرمقاله روزنامه کيهان ،
 ،1386/09/20به قلم حسين شريعتمداري)
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اس��ت متين دفتري نقش ارزندهاي در مبارزات ضد امپرياليستي خلق قهرمان ايرانايفا
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 184ايجاد شده است.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

بازپرسي از هويدا آغاز شد

بازپرس��ي از اميرعباس هويدا در محل دادس��راي انقالب اس�لامي ايران آغاز شد.

هوي��دا از زمان انتقال به کميتة انقالب تحت بازجوي��ي قرار گرفت و در فرصتهاي
مختل��ف به س��والهاي بازجويان کميتة انقالب پاس��خ گفت .براس��اس پروندهاي که

از همين بازجوييها تش��کيل ش��ده ،هويدا براي نخس��تين بار به پرسشهاي بازپرس
دادسراي انقالبي پاسخ گفت و اين بازپرسي هنوز ادامه دارد.

هويدا در طول بازجوييهاي مقدماتي و نيز بازپرس��ي دو روز گذش��ته به بسياري

از مس��ايل و اتهاماتي که به وي وارد ش��ده پاسخ داده ،اما هرگز خود را مقصر ندانسته
است.

2

اشرف :شاه بيلياقت است!

اش��رف پهلوي خواهر ش��اه سابق ايران ،يک س��ال قبل که نهضت مردم ايران اوج

گرفته بود در صدد توطئهاي براي در هم شکس��تن مقاومت مردم بود و با بس��ياري از
مقامات مملکتي و فرماندهان ارتش شاهنشاهي در اين مورد مذاکراتي انجام داده بود.
امروز يک کارمند س��ابق ساواک که در مرکز دستگاههاي کنترل الکترونيک تلفنها

که مکالمات مقامات و سران رژيم پيشين را ضبط ميکرد ،اطالعات تازهاي از فعاليتها
و جنايات رژيم س��ابق دراختيار روزنامهها قرار داد .اين کارمند سابق ساواک گفت:در

يک س��ال اخير به دستور شاه س��ابق ،اشرف خواهر وي ،س��خت تحت کنترل بود و

تلفنهاي او در مرکز دس��تگاههاي کنترل تلفن س��اواک ضبط ميش��د .در يکي از اين
توگوهاي عاشقانه اشرف با يک جوان ارمني ضبط شده بود که اشرف خود
نوارها گف 
را عاش��ق بيقرار اين جوان جلوه ميداد و جوان ارمني که قب ً
ال با وي ارتباط داش��ت،

حاض��ر نبود ديگر به روابط خود ب��ا اين زن ادامه دهد .اين نوار نيز از جمله نوارهايي

بود که ساواک براي شاه سابق فرستاده بود.
 -1اطالعات 23 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -2اطالعات 23 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -3اطالعات 23 ،اسفند  ،1357صفحة 2

3

مصر و اسرائيل در آستانة امضاي يک پيمان صلح

جيم��ي کارت��ر رئيسجمهور آمريکا پس از قرار دادن مصر و اس��رائيل در آس��تانة

امضاي يک قرار داد صلح به ديدار خود از خاورميانه پايان داد و به واشنگتن بازگشت.

رئيسجمهور آمريکا گفت :س��ادات همة بندهاي پيشنهاد آمريکا را پذيرفته است ولي

بگين از پذيرفتن برخي از بندها امتناع کرده اس��ت .ياس��رعرفات اعراب را به تحريم
نفتي مصر تشويق کرده است ،وي از مخالفين جدي صلح مصر و اسرائيل است.

1

24اسفند 1357
شناسنامههايتان را به کسي ندهيد

دفتر تبليغات امام خميني امروز بار ديگر از مردم خواس��ت از دادن شناس��نامههاي

خود به ديگران خودداري کنند .در اطالعيهاي که از س��وي دفتر تبليغات رهبر انقالب
صادر شده آمده است :از قرار اطالع گروهي سودجو شناسنامههاي افراد را در شهرها و

دهات به عناوين مختلف از جمله نامنويسي در حزب جمهوري اسالمي و يا دادن رأي
به جمهوري اسالمي و يا دادن رأي به اسم کميتة انقالب اسالمي جمعآوري ميکنند.

2

حزب توده :به جمهوري اسالمي رأي ميدهيم

حزب توده بر اس��اس اطالعية  12اس��فند خود که امروز ،روزنامهها آن را منتش��ر

کردند ،اعالم کرده اس��ت به جمهوري اس�لامي رأي ميدهد .در بخش��ي از اين بيانيه

با تأکيد ب ر اين که حزب توده بهدنبال اس��تقالل ملي و دموکراس��ي اس��ت آمده است:

ح��زب تودۀ ايران برنامة خود را دربارة تحول بنيادي در جهت تحکيم اس��تقالل ملي،
دموکراسي و سالمسازي اقتصاد کشور ،رفاه عمومي و پيشرفت اجتماعي بيان داشته و
نظرش در اينباره مشخص و روشن است.

3

 -1اطالعات23 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2اطالعات24 ،اسفند ،1357صفحة 1
 -3اطالعات 24 ،اسفند  ،1357صفحة  ،1نگاهي به تاريخ حزب توده در ايران به خوبي نشان ميدهد که اين حزب ،در
تاريخ موجوديت خود هيچ وقعي به استقالل ملي مردم ايران نگذاشته است  .مناظرة شهيد بهشتي با کيانوري دبير اول حزب
توده مؤيد اين نکته است .شهيد بهشتي در اين مناظره از وابستگي حزب توده به دشمنان اين ملت سخن ميگويد و کيانوري
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کارتر اظهار اميدواري کرد که مصر و اسرائيل ظرف همين ماه پيمان صلح امضا کنند.
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تقاضاي حکم اعدام براي هويدا

ايران پس از انقالب اسالمي

اولين جلس��ة دادگاه اميرعباس هويدا بامداد امروز برگزار شد و دادستان براي وي

درخواست حکم اعدام کرد  .دادگاه که ساعت يک بامداد آغاز شده بود تا ساعت3:30

بام��داد به ط��ول انجاميد .در اين کيفر خواس��ت دادگاه انقالب اس�لامي براي هويدا
درخواست حکم اعدام کرده است .

فس��اد در ارض  ،محارب��ه با خدا و خلق خدا و نائب ام��ام زمان  ،قيام عليه امنيت

و اس��تقالل مملکت با تشکيل کابينههاي دست نشاندة آمريکا و انگليس و حمايت از
منافع اس��تعمارگران  ،واگذاري بيقيد و ش��رط منابع زيرزميني نفت ،مس و اورانيوم
و ...به بيگانگان  ،گس��ترش نفوذ سياس��ي و اقتصادي امپرياليس��م آمريکا و همدستان

اروپاي��ياش در اي��ران از جمله از طريق نابودي منابع داخل��ي و تضعيف آن در برابر
رقباي خارجي و تبديل کشور به بازار مصرف کاالهاي خارجي  ،پرداخت درآمدهاي

ملي حاصل از نفت به شاه و فرح و نيز تسليم اين درآمدها به ممالک وابسته به غرب
 ،شرکت مستقيم در فعاليتهاي جاسوسي به نفع غرب و صهيونيسم  ،شرکت مستقيم

در قاچاق هروئين در فرانسه ،در معيت حسنعلي منصور ،از جمله اتهامات «امير عباس

هويدا ،فرزند حبيباهلل ،به ش��مارة شناسنامة  ۳۵۴۲صادره از تهران ،متولد  » ۱۲۹۵در
اين کيفر خواست عنوان شده است .

در طول دادگاه ،هويدا چندين بار خطاب به دادستان گفت« :ما امروز با هم توافقهايي

داش��تيم» ،براي بار سوم دادس��تان در جوابش گفت« :آقاي هويدا چه توافقهايي؟ چرا

نسبت به من ميدهيد؟»

1

با قاطعيت آن را رد ميکند ولي بعدها که بهشتي به شهادت رسيد کيانوري و ديگر اعضاي حزب توده به جاسوسي خود
براي شوروي اعتراف کردند .کيانوري در اعترافات خود که از راديو و تلويزيون نيز پخش شد به صراحت بر اين موضوع
تأکيد کرد که « حزب توده از آغاز تأسيس در  ۱۳۲۰تا به حال ،ابزاري براي جاسوسي و خيانت بودهاست ».حزب منحلة
توده در چند دهه فعاليت خود ،مرامنامهاي جز پيگيري تسلط شوروي بر ايران نداشت و سران آن تا آنجا پيش رفتند كه در
حين اشغال نظامي ايران در جنگ جهاني دوم ،اقدام به تظاهرات خياباني علني كردند و خواستار واگذاري امتياز نفت شمال
به شوروي در ازاي واگذاري نفت جنوب به انگليس شدند! تالش براي انجام كودتا عليه انقالب نوپاي اسالمي از ديگر
خيانتهاي حزب توده است اما پس از فروپاشي بلوك شرق ،سران اين حزب ترجيح دادند به جاي بيگاري براي KGB
شوروي ،به خدمت سرويسهاي جاسوسي  CIAو  MI6درآيند .از اين رو ادعاي مليگرايي از سوي حزبي چون حزب
تودة مضحک و خندهدار مينمايد .
-1کيهان 24 ،اسفند  ،1357صفحة  8و اطالعات 24 ،اسفند  ،1357صفحة 2

کاري نکنيد نه از تاک نشان بماند ،نه از تاکنشان

نخست وزير دولت موقت طي سخناني که از تلويزيون پخش شد ،مشکالت کشور

را تش��ريح کرده و گفت :يک مشکل بزرگ [کشور] اين دستپاچگيهاست ،فشارهايي
کي دردهاي ما را دوا ميکند؟ اين چه دولت انقالبي اس��ت؟! پس چه موقع حق ما را
ميدهند؟

مهن��دس مهدي بازرگان ادام��ه داد :البته ما نگفتيم که انقالب نميکنيم  ،انقالب در

موقع��ي خواهد بود که به تصويب مجلس برس��د ما حق نداري��م مادامي که رفراندوم

نش��ده مادامي که ملت رأي خودش را نداده و يک قانون اساسي تصويب نشده ،بياييم
از پي��ش خودمان اوض��اع را واژگون بکنيم .بازرگان ادام��ه داد :خالصه اينکه از همه

طرف فشار روي اين دولت است .در حالي که دولت از همه بيچارهتر و بيپولتر است
و از همه جيبش خاليتر است ،آخر اين اعتصابها دولت را هم متأثر کرده است.

وي افزود :خانمها سر يک کلمه اين جنجال را راه بياندازند ،شهر را روي سرشان

بريزند ،خب چه ميش��ود؟ اين را اس��مش را ميگذاريد همکاري؟ شما ملت که اين

امتحان را داديد به پيروزي رسانديد ،اگر حاال [همکاري]نکنيد زبانم الل خداي نکرده
اگر مملکت به هم بريزد ،کودتا بش��ود ،ش��اه برگردد ،خارجي و داخلي بيايند ايران را
قطعه قطعه بکنند ،يکجا به حمايت از کردها يا بلوچها يا افغانها يا عربها يا ترکها

چه ميش��ود؟ برادر عزيز ترکمن و کرد ،خانم محترم کارگر عزيز دلبند ،اين ره که تو
ميروي به ترکستان است ،آن دفعه هم گفتم نکنيد ،کاري که نه از تاک ،نشان ماند نه
از تاکنشان.

1

شانمن ،جاسوس سيا از کشور اخراج شد

رآلف شانمن به جرم جاسوسي براي سازمان سيا از ايران اخراج شد .او که به بهانة

طرفداراي از انقالب ايران براي گروهي از مس��ئوالن کش��ور پروندهسازي ميکرد ،به

اتهام جاسوسي براي سازمان سيا از کشور اخراج شد .وي ساعت  6بعدازظهر از محل
اقامت خود به فرودگاه مهرآباد منتقل و تحويل پليس گذرنامه شد .گفته ميشود دستور

 -1اطالعات 24 ،اسفند  ،1357صفحة 2
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اس��ت ک��ه از هر طرف ميآورن��د که ياهلل ياهلل تند باش انقالب کن! پس چه کس��ي و
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 188دستگيري و اخراج شانمن از سوي وزارت کشور صادر شده است.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

شکنجهگر معروف ساواک خودکشي کرد

پاس��داران انقالب که مدتها در جس��تجوي حسيني ش��کنجهگر معروف ساواک

بودند ،او را در نزديکي خانهاش ديدند ،ولي قبل از آنکه موفق به دستگيري وي شوند،

حس��يني با اس��لحة کمري که در دست داشت ،خودکش��ي کرد .وي که نام اصلياش
«محمد علي ش��عباني» است ،توسط پاس��داران انقالب بالفاصله به بيمارستان منتقل و
تحت عمل جراحي قرار گرفت .

2

اگر خدا هم بگويد قبول نميکنيم

ش��يخ عزالدي��ن حس��يني رهبر جنب��ش خودمختاري کردس��تان اعالم ک��رد که با

کمونيس��تهاي ايراني که سر سپردة هيچ ابرقدرتي نيس��تند و در داخل ايران فعاليت
ميکنند ،مخالفتي ندارد .عزالدين حسيني خواهان دگرگوني در سيستم اقتصادي ايران
شد و تأکيد کرد که يک اقتصاد سوسياليستي بايد در ايران پياده شود.

3

وي در ادامه س��خنان خود با اش��اره به خواس��ته خودمختاري کردستان تأکيد کرد:

اگر جبرئيل از آسمان بيايد و قوانيني را بياورد که خودمختاري کردستان در آن نباشد،
 -1اطالعات24 ،اسفند ،1357صفحة 11
 -2اطالعات 24 ،اسفند  ،1357صفحة  ،12محمدعلي شعباني معروف به دکتر حسيني بازجو و شکنجهگر؛ به سال  ۱۳۰۲در
گلپايگان به دنيا آمد .پس از ناتمام ماندن تحصيالت در مقطع ابتدايي ،به ارتش وارد و با درجة گروهباني در رکن  2مشغول
خدمت شد .پس از تأسيس ساواک در سال  ،۱۳۳۶براي ادامة خدمت به ساواک منتقل و در ادارة سوم مشغول به کار شد.
براي مدتي مدير داخلي بازداشتگاه اوين بود و خود در شکنجه و بازجويي زندانيان و متهمين سياسي شرکت ميکرد .در پي
بوجود آمدن کميتة مشترک ضد خرابکاري در سال  ،۱۳۵۱به آنجا منتقل شد .وي دورههاي آموزشي «توجيه و حفاظت»،
«شوک الکتريکي» و «آپولو» را در ساواک طي کرده و در کميتة مشترک ضد خرابکاري به کار بست .حسيني به خاطر
جديت و پشتکار فراوان در امر شکنجة زندانيان ،موفق به دريافت نشانها و مدال هاي مختلف گرديد .پس از پيروزي انقالب
اسالمي ،در تاريخ  ۲۴اسفند  ۱۳۵۷هنگامي که منزلش محاصره بود ،با اسلحة کمري اقدام به خودکشي نمود که بالفاصله به
بيمارستان منتقل و سرانجام در تاريخ 12ارديبهشت  1358درگذشت
 3اطالعات 24 ،اسفند  ،1357صفحة  ،10يکي از کساني که در سال 1358با شيخ عزالدين حسيني ديدار کرده است درباره
وي ميگويد« :روزي که مجسمة شاه فراري را از ميدان بزرگ شهر مهاباد سرنگون ميکردند ،مذهبيها اصرار داشتند به
جاي آن پرچم سبز اسالم قرار گيرد و کمونيستها ميکوشيدند ،پرچم سبزکمونيستي را باال ببرند .زد و خورد در گرفت.
شيخ را خبر کردند  .دوان دوان آمد و خود را در ميان درگيري انداخت و آنان را از هم جدا کرد  .مذهبيها پرچم سرخ
کمونيستها را به زمين کوبيدند و لگدمال کردند .شيخ پرچم سرخ گل آلود را برداشت و سر مذهبيها فرياد کشيد .سپس
پرچم سرخ گل آلود را بر سينه چسبانيد و گلهايش را پاک کرده و آن را بوسيد ،برچشمهايش ماليد و بر سرش گذاشت
و باز بوسيد .شيخ از نردبان باال رفت و پرچم سرخ کمونيستها را کنار پرچم سبز مذهبي ها قرار داد و پائين آمد .مذهبيها
از حيرت بيحرکت مانده بودند !»( رک قادر عبداهلل  ،کردها چه ميگويند؟  ،انتشارات پيشاهنگ  ،شهريور  ،1358صفحة
)108-107

ما آن را نميپذيريم .وي گفت :بايد به همة خلقهاي ايران خودمختاري داده شود.

1

نيکسون مسئول سقوط شاه است

جرج بال معاون پيش��ين وزارت خارجه آمريکا مس��ئوليت سقوط شاه را به گردن

کرده است ،يادآور شد :ما بر اعمال جنونآميز شاه دامن زده بوديم .وي در همين مقاله

به مناسبت ديدار نيکسون و کيسنجر از ايران از سياست آمريکا دربارة ايران انتقاد کرد.

بال گفت :چون انگليس��يها 400س��ال پيش ايران راترک کرده بودند ،نيکسون گمان
کرد ايران در موقعيت مناسبي براي اجراي دکترين نيکسون است ،ولي اينگونه نشد.

2

25اسفند 1357
دستور امام براي توقف محاکمات در دادگاه انقالب

رهبر انقالب دس��تور دادند :محاکمات عمال رژيم سابق در دادگاه انقالب مرکزي

متوقف ش��ود و اين محاکمات پس از تهية آئيننامه زير نظر شوراي انقالب در دولت
جريان يابد.

3

 -1اطالعات 24 ،اسفند  ،1357صفحة  ،10عزالدين حسيني روابط ويژه و گستردهاي با رژيم پهلوي و ساواک داشت و از
سال 1347توسط شاه به سمت امامت جماعت شهرستان مهاباد منصوب شده بود .وي در نامهاي به کلباسي رئيس ساواک
مهاباد مينويسسد« :اميد است در انجام وظايف محوله که هدف از آن خدمت به شاه و مردم و امن و آسايش عموم است،
موفق باشيد ،از خداوند متعال مسئلت مينمايم در خدمت به ايران و ايرانيت تحت رهبري اعليحضرت شاهنشاه آريامهر مرا
تائيد و موفق فرمايد »(رک نيمه پنهان  ،جلد  ،10بخش اسناد)  ،بني صدر زماني که عضو شوراي انقالب بود ،همراه تني چند
از اعضاي آن شورا در کردستان به ديدن شيخ عزالدين حسيني رفت و اين خاطرة جالب را نقل مي نمايد « :شوراي انقالب
هيئتي را معين کرد مرکب از آقايان  :طالقاني  ،بهشتي و من .احتماالً هاشمي رفسنجاني هم بود که رفتيم به سنندج .ما را در
محلي که مدرسهاي بود جا دادند .صبح روز دوم ديديم بيرون محل اقامتمان چند تير شليک شد .بعد آقاي عزالدين حسيني
وارد شد .به عالمت اينکه ايشان وارد ميآيند ،از سوي سواران ايشان تير شليک شد .مرحوم طالقاني خيلي بهش برخورد،
روحاني ميآيد به ديدار روحاني آن هم با تفنگچي! مثل اينکه ساختمان را محاصره کرده باشند ،اين جور شکلي پيدا کرده
بود .در اين بين پروندهاي را هم آورده بودند که پروندة ساواک عزالدين حسيني بود ...داشتيم پروندة او را ميخوانديم که
او وارد شد و آمد و نشست .مرحوم طالقاني گفت :شيخ ! تفنگچي آوردي ؟ جواب داد :نه ! من غلط ميکنم! طالقاني گفت:
البته که غلط ميکني ،ما آمدهايم مسئله را صلح و صفا بدهيم و شما تفنگچي آوردي اينجا دور و بر محل اقامت ما ؟!  ...شما
آن موقع که از ساواک حقوق ميگرفتي ،آن موقع خودمختاري نميخواستي ،حاال اين ملت انقالب کرده ،ميخواهي به هم
بزني ؟ ! حسيني با شنيدن اين مطلب و با ديدن پروندة ساواکش مثل مرده شد و گفت « :هر چه شما بفرمائيد ما تسليم هستيم
 ،ما حرفي نداريم  ،غلط ميکنيم با دولت مرکزي در بيفتيم»( رک بني صدر  ،خاطرات  ،به کوشش حميد احمدي  ،انجمن
مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران  ،برلين  ،1380 ،صفحة )98
 -2کيهان24 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3صحيفة امام،جلد،صفحة
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دولت ريچارد نيکسونانداخت .جرج بال در مقالهاي که واشينگتن پست آن را منتشر
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تجمع ميليوني در پشتيباني از «جمهوري اسالمي»

ايران پس از انقالب اسالمي

نزدي��ک به يک ميلي��ون نفر از مردم تهران امروز بعدازظه��ر در گردهمايي بزرگ
1

حمايت از «جمهوري اس�لامي »« ،حجاب و عفاف» و رويکرد انقالبي صدا و س��يما

شرکت کردند .تظاهرات کنندگان شعارهايي در حمايت از حجاب و جمهوري اسالمي

سر دادند .اصليترين شعار اين تجمع شعار نه شرقي ،نه غربي ،جمهوري اسالمي بود.

مردمي که به خيابانها ريخته بودند در حمايت از رويکرد انقالبي راديو و تلويزيون

و شخص قطبزاده رئيس اين سازمان نيز شعار ميدادند.

2

پاکسازي تهران به دست مردم

امروز تهرانيها آستين باال زدند و هر کس در حدود امکانات خود به نظافت

کوي و برزن و خيابانها همت گماشت .کنار گذاشتن غرور و تفاخر و در پيش

گرفتن اخالق انقالبي که مردم را به يک نوع مدينة فاضله رهنمون ميسازد ،از

اهداف اين اقدام دسته جمعي در نظافت شهر عنوان شده است .گفتني است امروز
از طرف شهرداري تهران روز پاکسازي محيط اعالم شد :و جامعة روحانيت تهران

نيز ب ر اين تعاون و همکاري تأکيد کرده و همراه و همگام با مردم در نظافت شهر

تالش کردند.

3

درخواست 6نخستوزير سابق فرانسه از امام

 6نفر از نخستوزيران سابق فرانسه که با ژنرال دوگل همکاري داشتند طي

تلگرامي خطاب به امام خميني تقاضا کردند،ترتيب محاکمة منصفانه اميرعباس

هويدا داده شود.

4

به گزارش خبرگزاري فرانس��ه کورت والدهايم دبيرکل س��ازمان ملل ضمن پيامي

درخواس��ت کرد که بيدرنگ به اعدامهاي س��ريع در ايران پايان داده شود تا اميرعباس

 -1کيهان26 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2حمايت قطبزاده و صدا و سيما از حجاب ،جمهوري اسالمي و نيز اصل قرار دادن مستضعفان و محرومان در اين سازمان
که بارها در سخنان قطبزاده از روز پيروزي انقالب بر آنها اصرار و پافشاري شده بود ،از داليل اين شعارها و حمايتها
بوده است .فاصله گرفتن قطبزاده از اين رويکرد ،باعث شد مردم نيز با او زاويه پيدا کنند .به نحوي که در نخستين انتخابات
رياست جمهوري با کمترين ميزان راي شکست را پذيرفت .شکست او در اين انتخابات باعث شد قطبزاده زاويهاش را با
نظام بيشتر کند تا جايي که در طراحي يک کودتا شرکت کرد و با افشاي اين طرح وي دستگير و پس از محاکمه اعدام شد.
 -3اطالعات 26 ،اسفند  ،1357صفحة 1
-4کيهان 26 ،اسفند  ،1357صفحة 8

هويدا نخس��توزي ر پيش��ين ش��اه از ضمانتهاي الزم برخوردار ش��ود .گفتني است
س��ازمانهاي بينالمللي دفاع از حقوق بشر در دوران صدارت هويدا بارها اعالم کرده

بودند که در ايران آزاديخواهان اعدام ميشوند و امروز دبيرکل سازمان ملل براي کسي 191

ژاک ش��يراک ش��هردار پاريس و رهبر حزب اجتماع براي جمهوري گليست نيز از

رهبر انقالب خواسته است تا اميرعباس هويدا مورد عفو قرارگيرد.

1

26اسفند 1357
آيتاهلل طالقاني :کسي وکالت جنايتکاران را نميپذيرد

آي��تاهلل طالقان��ي در يک مصاحبة مطبوعاتي که با ش��رکت خبرن��گاران داخلي و

خارجي در منزل ايشان انجام شد ،به سئواالت خبرنگاران پاسخ دادند .ايشان در پاسخ

به اين س��وال که «دادگاههاي انقالبي چرا به متهمين اجازه نميدهند که براي خودشان
وکيل بگيرند» ،پاس��خ دادند« :در همة کش��ورهاي انقالبي هزاران نفر در روزهاي اول

انقالب اعدام ميش��وند ،اگر ما ميخواستيم مانند همة کشورهاي انقالبي عمل کنيم با
عصبانيتي که مردم از عوامل رژيم سابق داشتند بايد روزي صد نفر را اعدام کنيم».

آيتاهلل طالقاني ادامه دادند« :اکثر اينها [اعدام ش��دهها] را که ميشناس��م دستشان

به خون جوانان ما آلوده اس��ت و هزاران شهود عيني براي مجرميت آنها در ميان مردم

موجود اس��ت .احتياج به آن طرز روش دادگاههاي معمول هيچ نيست ».ايشان افزود:
«از جهت ديگر کسي وکالت آنها را قبول نميکند ،حتي آن وکالي عادي و بيتفاوت

 -1اطالعات 26 ،اسفند  ،1357صفحة  ،8پس از بازداشت امير عباس هويدا توسط فرمانداري نظامي تهران در دوران نخست
وزيري ارتشبد ازهاري عدهاي از وابستگان کانونهاي مرتبط با امپرياليسم و صهيونيسم گردهم آمدند و کوشش براي آزادي
هويدا را آغاز کردند .اين گروه نام «انجمن دوستداران اميرعباس هويدا» را بر خود گذاشته بودند .اعضاي اين انجمن تا
زماني که رژيم پهلوي پابرجا بود ،بازداشت هويدا را چندان جدي نميگرفتند و آن را برنامهاي نمايشي براي فريب افکار
عمومي داخل کشور ارزيابي ميکردند و ميدانستند در صورت اقتدار اين رژيم هويدا آسيب جدي نخواهد ديد و او پس از
حل بحران و فروکش کردن فشار افکار عمومي با عزت و احترام به قدرت بازخواهد گشت .در جريان حمايت از هويدا و
تهييج افکار عمومي به سود او افراد مختلفي در تالش و تکاپو بودند  .افرادي که ظاهرا از افق هاي فکري گوناگون ميآمدند
اما همگي آنها در يک نقطة اشتراک داشتند و آن وابستگي به کانونهاي استعماري بود .دوستان هويدا وقتي فروپاشي رژيم
پهلوي و انقراض نظام شاهنشاهي ايران را مشاهده کردند ،به شدت بر تکاپوي خويش افزودند و کوشيدند تا با ايجاد فشار بر
نظام نوپاي اسالمي ايران و به هر طريق ممکن موجبات رهايي هويدا را فراهم آورند .نامة نخست وزيران سابق فرانسه به امام
خميني و تقاضاي مجازات عادالنه هويدا در اين راستا ارزيابي مي شود ،خواستة نهايي اين افراد آزادي هويدا بود  .رک نيمه
پنهان  ،سيماي کارگزاران فرهنگ و سياست  ،جلد  ،14انتشارات کيهان  ،چاپ پنجم  ،تير  ،1387صفحة 315
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دل ميسوزاند که به اذعان خو د اين سازمان در زمان او صدها نفر بيگناه اعدام شدهاند.

ايران پس از انقالب اسالمي

 192نيز در خودشان احساس شرمندگي ميکنند و قدرت دفاع ندارند» .
آيتاهلل طالقاني در پاس��خ به شبهة مخفيانه بودن دادگاهها نيز گفتند« :دربارة مخفي
بودن اينها اوالً مخفي نيس��ت و عدهاي در آنجا هس��تند و در روزنامهها هم نوش��ته
ميشود و اگر بخواهند در اين شرايطي که دستگاهها و مامورين رژيم سابق در تالش
و فعاليت هستند ،با کمک پليسهاي مخفي خارجي آمريکا و اسرائيل خطراتي در پيش
است ،شايد علت آنکه آشکار نميکنند ،از جهت امنيتي باشد» .

ايش��ان ادامه دادن��د« :ولي گفتههاي اينها ،دالئل جرم آنه��ا در روزنامهها منعکس
ميش��ود .متاس��فانه قريب يک دهه يا بيش��تر اس��ت که در ايران در رژيم سابق دائم ًا
دادگاههاي مخفي فعاليت داش��ته و دسته دسته ميکشتند و نه علل جرمش براي مردم

معلوم بوده و نه ش��هود عيني در آن حضور داش��تند و از ش��ما غربيها هم هيچ وقت

اعتراض نديديم »....

1

در قانون اسالم ،زندان به شيوة غربي وجود ندارد

آيتاهلل طالقاني در پاسخ به اين سوال که «چرا آنها به حبس ابد محکوم نميشوند؟»
پاسخ دادند« :در قانون اسالم اساس ًا مسئلة زندان و محکوميت زندان به صورتي که در

دنيا معمول اس��ت ،نيس��ت و اينها دالئلي دارد که من بارها گفتم و خواهم گفت که
زندان اساس ًا جنايتي است براي افراد .چون کسي که جاني و آدمکش باشد و مفسد در
زمين و قابل اصالح نباشد ،در همة دنيا محکوم به مرگ است».

2

کشورهايي که اعدام ندارند ،مردم را در خيابانها مي کشند

آي��تاهلل طالقاني ادامه دادند :بعضي از کش��ورهايي هم که قان��ون اعدام ندارند ،به
صورت ديگر مردم را ميکش��ند؛ اسرائيل مث ً
ال مدعي است که قانون اعدام ندارد ،ولي

فلس��طينيها را در کوي و برزن و هرجا ش��کار ميکنند ،به طرز وحش��يانهاي به قتل
ميرسانند.

ايشان گفتند :روي اين اصل همة آدمکشها آن هم نه آدمکش عادي بلکه آدمکش

حرفهاي ،بايد در زندانها پذيرايي بشوند و از نظر تغذيه و بهداشت و وسائل زندگي
-1اطالعات 26 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2اطالعات 26 ،اسفند  ،1357صفحة 2

تامين باش��ند .يک روز هم باز ميآيند بيرون و کارهايش��ان را از س��ر بگيرند ،آيا اين

درست است؟»

1
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آيتاهلل طالقاني ادامه دادند :دموکراس��ي غربي از نظر اس�لام يک حکومت مردمي

نيس��ت و به نفع مردم هم نيس��ت  .آنچه غربي اس��ت ،ش��ما هم ميدانيد که چهرهاي

استعمارگر دارد و با تبليغات دروغين مردم را ميفريبند ،حکومتهاي استعمارگري که

مردم را به خون کشيده و زبون کردند ،همة منبعث از همين دموکراسي است ،فحشا و

بيبندوباري موجود در غرب نيز حاصل اين دموکراسي است و من به وضوح ميبينم
که ديري نخواهد پائيد که اين دموکراسي آنها را نابود خواهد کرد .

2

هفتهنامة ارگان توده منتشر شد

اولين شمارة هفتهنامة مردم ارگان مرکزي حزب توده ايران منتشر شد .اين

روزنامه پس از 30سال انتشار نامنظم و مخفي در ايران و خارج از کشور در 8

صفحه و به بهاي 10ريال در تهران منتشر شد .

3

فرماندار مهاباد را کردها انتخاب ميکنند

امروز اعالم ش��د :که دولت موقت با يکي از خواستهاي هشتگانة کردها مبني بر

انتخاب فرماندار مهاباد توس��ط خود آنان در راس��تاي رسيدن به خودمختاري موافقت

کرده اس��ت .اس��ماعيل اردالن نماينده دولت موقت در منطقة غرب در ديدار با ش��يخ

عزالدين حس��يني رهبر جنبش خودمختاري کردس��تان به وي اط�لاع داد که کردهاي
مهاباد يک نفر را براي احراز س��مت فرمانداري اين شهرستان معرفي کنند تا نسبت به

صدور حکم ابالغ براي او از س��وي دولت اقدام شود .نمايندة دولت همچنين پيرامون
امکان تشکيل فرمانداري کل مهاباد د ر اين ديدار سخن گفته است.

 -1اطالعات 26 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2اطالعات 26 ،اسفند  ،1357صفحة 2
-3کيهان 26 ،اسفند  ،1357صفحة 8
 -4اطالعات26 ،اسفند ،1357صفحة 8

4
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دموکراسي غربي مردمي نيست
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افتتاح مرکز خبرنگاران خارجي سازمان خبرگزاري پارس

ايران پس از انقالب اسالمي

پرس س��نتر مرکز خبرنگاران خارجي س��ازمان خبرگزاري پ��ارس با حضور وزير

اطالعات و تبليغات و خيرات و مديران و مسئوالن سازمان خبرگزاري پارس گشايش
يافت و رسم ًا فعاليت خود را آغاز کرد.
دکتر ميناچي طي س��خناني هدف از تاس��يس اين مرکز را تشريح کرد و گفت :در

کش��وري که آزادي ،شعار آن است ،تمام خبرنگاران از کلية کشورها ميتوانند به ايران
بيايند و هرگونه خبري را که مايلند آزادانه به مراکز خبري خود مخابره کنند ،در حالي

که پي��ش از اين گزارشهاي خبرنگاران خارجي بهطور کلي از طرف دولت و س��اير

مراجع به اصطالح امنيتي سانسور و از نشر واقعيتها جلوگيري ميشد.

دکتر ميناچي در ادامه س��خنان خود از برخ��ي خبرنگاران خارجي که گزارشهاي

نادرس��تي از رويدادهاي ايران مخابره کرده بودند ،گله کرد و از آنان خواست که مرکز
خبرنگاران خارجي را که امروز در س��اختمان خبرگزاري پارس گش��ايش يافت ،خانة

خ��ود بدانند و ب��راي دريافت هرگونه خبر و عکس وقايع اي��ران که عاري از هرگونه
ش��ائبة غرض ورزي و غيرواقعي است به آن مراجعه کنند و از همه گونة تسهيالت و

امکانهاي موجود آن بهره گيرند .

1

نگراني عراق از مداخلة ابرقدرتها در ايران

س��عدون حمادي وزير خارجه ع��راق در مصاحبهاي ابراز نگران��ي کرد که امکان

قدرت يافتن دست راستيهاي افراطي و مداخلة ابرقدرتها در ايران وجود دارد .وي

گفت :امکان دارد راستگرايان افراطي از طريق ارتش قدرت را به دستگيرند و کمي
ش اين امکان را مردود نميس��ازد .حمادي ادامه داد :احتمال دارد قدرتهاي
تعداد ارت 

ب��زرگ در ايران مداخله کنند و درگيريهاي بينالمللي در اين کش��ور عرصهاي براي
مبارزه بيابند.

حمادي گفت :عراق به ثبات ايران تا آنجا عالقمند اس��ت که اين کش��ور در جادة

 -1اطالعات 26 ،اسفند  ،1357صفحة،1از روز نخست پيروزي انقالب ،خبرنگاران خارجي در کشور مشغول فعاليت بوده و
همه روزه هر گونه خبري که مايل باشند به کشورهاي خود مخابره مي کنند ،مصاحبة خبرنگاران خارجي با رئيسجمهور و
مسئوالن ايراني که بيهيچ مزاحمتي صورت ميگيرد ،در حالي است که خبرنگاران ايراني در آمريکا و کشورهاي غربي در
محدوديتهاي شديدي به سر ميبرند ،تاکنون خبرنگاران ايراني اجازه نيافته اند با مقامات آمريکايي به ويژه رئيسجمهور
اين کشور مصاحبه کنند.

ترقي و سياست عدم تعهد پبش ميرود و با اعراب به ويژه عراق روابط بسيار دوستانه
برقرار کند و در امور عراق مداخله نکرده و از سياس��ت اس��تيالجويي بر خليج فارس

دست بشويد .حمادي گفت :عراق براي همکاري با رژيم تازه ايران در تمامي زمينهها 195

27اسفند 1357
تشکر کارگردانان سينما از رهبر انقالب

ام��روز چند تن از کارگردانان س��ينماي ايران از جمله :داري��وش مهرجويي ،رضا

عالمهزاده ،عباس کيارستمي ،محمدرضا اصالني ،بهمن فرمانآرا ،کامران شيردل ،هژير
داريوش و مس��عود کيميايي طي اطالعيهاي موضع خود را در مورد هنرها به طور اعم
و س��ينما به طور اخص روشن کردند .کارگردانان سينماي ايران در اين اعالميه ضمن

اشاره به سانسور شديد و تنگناهاي اقتصادي که در گذشته بر سينماي ايران حاکم بوده

است و سبب کشانيدن سينماي ايران و دست اندرکاران آن به دامن ابتذال شده است،
بر اين نکته تأکيد کردند که در آن فضاي خفقان بسياري از فيلمسازان دست از ساختن

فيلمهاي افشاگرانه نکشيدند .

در اطالعي��ة اين گروه ،از امام خميني به خاطر بيان اينکه «س��ينما بايد در خدمت

مردم و تربيت مردم باش��د» تش��کر وبه ديوانساالران و گروههاي فشار و همة جزميون

هشدار داده شده است که هر نوع برداشت ابتدايي و قشري از اين بيان جامع و کامل،
ناديده گرفتن ش��يوههاي اثربخشي هنر است .در قس��مت ديگري از بيانيه آمده است:
«بياييد از هنرمند انتظار قبول و تسليم نداشته باشيم و بپذيريم که او با الهام از واقعيت

تالشهاي بيوقفه مردمان ،آئينهاي به دستمان ميدهد تا خود را در آن ارزيابي کنيم».

2

-1کيهان 26 ،اسفند  ،1357صفحة  ،8سخنان وزير خارجة عراق درست زماني که هنوز يک ماه بيشتر از پيروزي انقالب
اسالمي نگذشته است به خوبي اهداف بلند پروازانه و مداخلهجويانة سياستمداران وقت عراق به ويژه صدام را نشان مي دهد.
جاي جاي سخنان حمادي بيانگر اين واقعيت است که عراق به فکر استفاده از موقعيت به دست آمده بر اثر انقالب و به ويژه
ضعف ارتش است  ،اظهار نگراني وزير خارجه عراق مبني بر اين که ضعف ارتش ايران موقعيت را براي مداخلة ابرقدرتها
فراهم کرده است شهريور ماه سال  59به تحقق پيوست  ،رژيم عراق با کمک دو ابرقدرت شوروي و آمريکا و نيز همکاري
و همياري کشورهاي عرب منطقه به ايران لشکر کشيدند تا حسن همجواري را به بهترين شيوة ممکن اثبات کنند .
 -2اطالعات 27 ،اسفند  ،1357صفحة 2
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بر اساس برابري و احترام به تماميت ارضي دو کشور آماده است.

1
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مجاهدين خلق :مانند همة مردم به جمهوري اسالمي رأي ميدهيم

ايران پس از انقالب اسالمي

س��ازمان مجاهدين خلق ايران( منافقين) ام��روز در بيانيهاي مواضع و نقطهنظرهاي

خود را دربارة رفراندوم و ديگر مسائل جاري و آتي کشور اعالم کرد.

مجاهدين خلق در اين بيانيه با توجه به واقعيات سياس��ي و اجتماعي کنوني جامعة

ايران برقراري جمهوري اس�لامي را خواس��ت اکثريت قاطع مردم دانسته و آورده اند:
موفقيت جمهوري اس�لامي در رفراندوم پيشبيني شده از جانب دولت از پيش محرز

و لذا ضديت با آن جز نشان سکتاريسم نخواهد بود.

1

عضويت بنيصدر و هاشمي در هيئت نظارت براندوختة اسکناس

ابوالحس��ن بنيصدر وهاش��مي رفس��نجاني به عضويت هيئت نظارت براندوختة
اس��کناس درآمدند .قب ً
ال اعالم ش��ده بود که به جاي دو نمايندة مجلس شوراي ملي و
دو نمايندة مجلس س��نا دو نفر از طرف ش��وراي انقالب در هيئت نظارت براندوختة

اسکناس شرکت خواهند داشت.

2

رئيس سابق مجلس دستگير شد

مهندس عبداهلل رياضي رئيس پيشين مجلس شوراي ملي ديشب به وسيلة پاسداران

انقالب دس��تگير ش��د .رياضي صبح امروز در حالي که در محافظت مردان مسلح بود،
به زندان قصر انتقال يافت و بازپرس��ي از وي توس��ط دادسراي انقالبي آغاز شد .يک

مقام آگاه گفت رياضي به اتهام خيانت به ملت در مقام رياست مجلس شوراي ملي و

صحنهسازي براي وضع قوانين ضد مردمي بهعنوان مفسد في االرض در دادگاه انقالبي
محاکمه خواهد شد.

3

 -1اطالعات 27 ،اسفند  ،1357صفحة  ،2گروهک منافقين در حالي در اين بيانيه برقراري جمهوري اسالمي را خواستة عموم
مردم ايران ميداند که عملکرد اين گروهک از ابتدا تاکنون در ضديت با خواست ملت ايران بوده است ،چه زماني که با
اقدامات تروريستي منتخبان ملت از رئيسجمهور گرفته تا نخست وزير و نمايندگان مجلس را در آتش کينههاي شيطاني
خويش به شهادت ميرساندند و چه زماني که با حضور در عراق و همکاري با رژيم صدام به کشور خود خيانتي آشکار و
غيرقابل انکار روا داشتند ،نگاهي گذرا به اين بيانيه و مقايسة آن با ممشاي گروهک مجاهدين خلق فلسفه منافق خواندن اين
گروه از سوي مردم ايران به خوبي روشن مي شود.
 -2اطالعات 27اسفند ،1357صفحة 7
 -3اطالعات27 ،اسفند ،1357صفحة 1

مأمور دستگيري امام خميني بازداشت شد

يکي از مأموران دستگيري امام خميني در خرداد 42که از عناصر موثر ساواک بوده

بعد از مدتها اختفا توسط پاسداران انقالب کميتة سلطنتآباد دستگير شد .پاسداران
محمد جواد غفاري در يکي از خانههاي نياوران مخفي شده است.

پاس��داران بر اس��اس اين اطالع به تعقيب موضوع پرداختند تا اينکه موفق شدند

نامبرده را که از خانه خارج ميش��د ،دس��تگير کنند .هنگامي که مأموران س��اواک در
س��ال 42براي دستگيري امام خميني به قم رفته بودند ،اين فرد از ديوار خانه باال رفته

و رهبر انقالب را دستگير کرده بود.

1

مصادرة اتومبيلهاي رضا پهلوي در آمريکا

به گزارش يونايتدپرس از لوبوک تگزاس ،س��ه نماينده از س��وي دولت ايران س��ه
اتومبيلي را که قب ً
ال مورد اس��تفاده رضا پهلوي بود ،به نفع دولت ايران مصادره کردند.

عدهاي پليس نيز در مراس��م مصادره حضور داش��تند .اين مراسم در خانة استفن فون
پول ،سرپرست رضا پهلوي انجام شد .اين سه اتومبيل عبارت از ۲لينکن و يک بيوک

بود و در طول اقامت  ۸ماهة رضا پهلوي مورد استفاده وي قرار ميگرفت.

در مورد خانة مسکوني رضا پهلوي که  ۲۷۵تا  ۳۰۰هزار دالر ارزش دارد ،نيز بين

سرپرست وي و دادستان محلي مذاکره شده و مقرر شده است دولت ايران هزينههاي

مرب��وط به مص��ادره و بدهي آن را بپ��ردازد .در ضمن وزارت خارج��ه آمريکا نيز به
مقامهاي محلي اطالع داده است که اين اموال متعلق به دولت ايران است.

2

ادغام گروه منشعب از چريکهاي فدايي خلق در «حزب توده»

امروز از جانب گروه منش��عب چريکهاي فدايي خلق وابسته به حزب توده اعالم

ش��د که اين گروه به طور کامل در حزب توده ادغام ش��ده است .در بخشي از بيانيهاي

که به همين مناسبت منتشر شده آمده است :از آنجا که آغاز فعاليت علني حزب توده
ايران لزوم فعاليت گروه ما را در چهارچوب س��ازماندهي پيشين (سيستم غيرمتمرکز)

 -1کيهان27 ،اسفند ،1357صفحة 7
 -2اطالعات 27 ،اسفند  ،1357صفحة 8
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انقالب در کميتة س��لطنتآباد اطالع يافتند که يکي از مأموران س��اواک به نام سرهنگ
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 198منتفي ساخته است ،از اين رو بقاي گروه ما به شکل قبلي و تحت نام پيشين ضروري
1
نيست.

رئيس سيا :چپها در ايران حاکم خواهند شد

استانسيفلدترنر که سازمان تحت امر او در دوران انقالب نتوانسته بود خيزش مردم

مس��لمان اي��ران را پيشبيني کرده و راهکار برون رفت ،ا ز اي��ن بحران براي آمريکا و
ش��خص ش��اه را پيشنهاد دهد امروز و با گذش��ت بيش از يک ماه از انقالب پيشبيني

کرده است چپها در ايران حاکم خواهند شد.

وي در ادامة تحليل خود با بيان اين که در ايران س��ه گروه مش��غول فعاليت هستند

ادام��ه داد :دو گروه اول بازرگان و نيروهاي مذهبي به رهبري آيتاهلل خميني هس��تند

که از ش��کاف بين اين دو گروه دس��تة س��وم يعني چپها به دليل سازماندهي قوي و

نيز مس��لح بودن پيروز شده و اداره کش��ور را به دست خواهند گرفت.ترنز در بخش
ديگري از سخنان خود با بيا ن اين که سيا در ايران شکست خورده است ادامه داد :دليل

ناکامي ما اين بود که فکر ميکرديم شاه ميتواند با اقدامي قاطعانه کنترل اوضاع را به

دستگيرد ولي گويا شاه مخالفان را دست کم گرفته بود.

2

28اسفند 1357
آشوب در کردستان

از روز گذشته گروهي از اهالي مسلح در سنندج به ستاد انقالب و ستاد لشگر ۲۸

کردس��تان حمله کردند و زد و خورد خونيني به راه افتاد .اين درگيري س��اعت هفت
بعدازظهر ش��روع ش��د و به علت مقاومت س��تاد انقالب و ستاد لش��گر  ۲۸کردستان،
جواني به نام حميد دالوري کشته شد و سه نفر زخمي شدند.

س��اعت هشت بعد از ظهر ش��دت درگيري و حمله گروههاي مسلح در سنندج به

 -1اطالعات 27 ،اسفند  ،1357صفحة 8
- 2کيهان 27 ،اسفند  ،1357صفحة  ، 8گذشت زمان اثبات کرد که اين تحليل نيز با واقعيت منطبق نبوده و ايران نه تنها به
دست گروه هاي چپگرا نيفتاد ،بلکه ليبرالها و گروههاي وابسته به آمريکا نيز نتوانستند کشور را به سمت اهداف غرب
سوق دهند .تحليل غلط و تصميمگيري بر اساس گزارههاي نادرست چه پيش از انقالب و چه در 33سال گذشته ،دامنگير
سردمداران آمريکا بوده است ،آنان هيچ گاه نتوانستهاند به تحليل جامع و مانعي از وقايع ايران دست پيدا کنند و نمونة آن را
در پيروزي انقالب اسالمي و تحوالت بعد از آن شاهد بوديم

س��تاد لشگر  ۲۸کردس��تان ،اوج گرفت و در نتيجة ستاد لشگر  ۲۸کردستان به تصرف
ضد انقالب در آمد .اين گروهها ،پس از تصرف س��تاد ،سرهنگ صفري فرمانده لشگر

لش��گر  ۲۸کردستان يورش بردند .پادگان ژاندرمري پس از ساعتي مقاومت به تصرف

حمله کنندگان درآمد ،ولي پادگان ستاد لشگر کردستان ،در برابر آنها مقاومت کرد .با
اينکه امروز س��رهنگ صفري براي جلوگيري از کشتار ،طي پيامي از راديو سنندج از
افراد پادگان خواست تا دست از مقاومت بردارند ،اما آنان مقاومت کردهاند و تا ساعت

10صبح امروز درگيري بين حملهکنندگان و افراد پادگان که در محاصره قرار گرفتهاند،
ادامه دارد .چند جت فانتوم نيز امروز صبح در سنندج به پرواز درآمد و از ارتفاع کم،

مراقب اوضاع شهر بود.

1

اعالمية مفتيزاده دربارة ترک مخاصمة سنندج

متعاق��ب اين درگيريها ش��يخ احمد مفتي زاده براي ترک مخاصمه در کردس��تان

بيانيهاي صادر کر د .در بخش��ي از اين بيانيه که از راديو نيز پخش ش��د آمده است :در

مورد واقعهاي که هماکنون در سنندج جريان دارد ،باالتفاق رأي خود را مبني بر ترک

مخاصمه و خودداري از حمله به پادگانها اعالم ميداري م ،زيرا در اين شرايط تالشي

براي حل سياس��ي مس��ايل روز چه آث��ار حکومت طاغوتي و اقدامات خش��ونتآميز
را مردود و به زيان ملت و جمهوري اس�لامي ايران ميشناس��يم .بنابراين قطع ًا تأکيد

ميکنيم که همة برادران از اطراف پادگان س��نندج دور ش��وند و کاري نکنند که مسئلة
فعلي ما به صورت پيچيده درآيد.

2

پيام امام به مناسبت حوادث کردستان

به مناس��بت حوادث ديروز و امروز کردستان رهبر انقالب پيام مهمي را خطاب به

مردم اين خطه صادر کردند .در پيام امام خميني آمده اس��ت« :ش��نيده شده كه عدهاي
وضع كردس��تان عزيز را مغش��وش كردهاند و نميخواهند بگذارند مسلمانان آسايش
 -1اطالعات 28 ،اسفند  ،1357صفحة 2
 -2اطالعات 28 ،اسفند  ،1357صفحة 2
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و سرگرد مسعودي را در دفتر کارشان بازداشت کردند.
س��اعت نه ديش��ب نيز اين عده ابتدا ً به پادگان ژاندرمري و س��اعت  ۱۰به پادگان
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 200داش��ته باش��ند و برخالف اس�لام عمل ميكنند .اين عده به ارتش ،كه اكنون به سوي
ملت مسلمان برگشته و از آن تبعيت ميكنند ،حمله ميبرند و آنها را مورد توهين قرار
ميدهند .اين قبيل كارها برخالف اس�لام و مصالح مردم مسلمان است .مردم كردستان

و ساير نقاط بايد بدانند كه هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمري از نظر ما مردود است.

و ما با برادران اهل سنت خود هيچ اختالفي نداريم ،همه اهل ملت واحد و قرآن واحد
هستيم .ارتش و ژاندارمري و پليس نيز بايد بدانند كه از اين به بعد آنها حافظ مصالح

و استقالل مردم مسلمانند ،و اگر كسي به آنها حمله كند ،از مردم مسلمان نيست و از
عمال اجانب اس��ت .و بايد نيروهاي مس��لح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان

دفاع كنند و هرگونه حملهاي را به خود و به نواميس مردم با قدرت دفع نمايند».

1

ايشان همچنين در پيامي خطاب به يک خانم که همسر و فرزندش در آشوبهاي

اخير کردس��تان به شهادت رسيدهاند ،تسليت گفت .ش��هيد محمد رحمانپور كه بارها
توسط ساواك شكنجه شده بود ،به همراه فرزند  23سالة خود به شهادت رسيد.

2

دستور امام براي احياي کشاورزي

امام خميني امروز نمايندگان اتاق کشاورزي ايران را در قم به حضور پذيرفتند .رهبر

انقالب پس از استماع پيشنهادات و نظريات آنان براي احياي کشاورزي و کشاورزان جهت

دس��تيابي به خودکفايي در امر توليدات کشاورزي کشاورزان را جهت ادامة بردباري
و استقامت هر چه بيشتر ارشاد و راهنمايي کردند .امام خميني خواسته کشاورزان را

جهت مش��ارکت روحانيت در امور اتاق کش��اورزي و نيز بهرهگيري منظ م اين اتاق از

راديو و تلويزيون جهت پيش��برد هرچه بيشتر هدفه��اي آن مورد تائيد قرار دادند.

3

ديدار امام با خانواده شهيد نجات اللهي

رهبر انقالب امروز پدر ،مادر ،برادر و خواهر اس��تاد کامران نجات اللهي را در قم

به حضور پذيرفتند .در اين ديدار امام خميني براي اس��تاد شهيد طلب آمرزش کرده و
براي خانواده نجات اللهي نيز که يک چنين اس��تاد ارجمند را در راه عظمت اس�لام و

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 384
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 385
 -3اطالعات19 ،اسفند ،1357صفحة 2

آزادي قرباني دادهاند ،آرزوي موفقيت کردند.

1

شايگان :به انشعابات جبهة ملي بدبين هستم

دکتر سيد علي شايگان در يک مصاحبه از بروز انشعاب در جبهة ملي ابراز نگراني

تهران و يکي از نزديکترين ياران دکتر مصدق که با خبرگزاري پارس مصاحبه ميکرد
گفت :احزاب بايد آزاد باش��ند و براي تغيير سياس��ت و با روش دموکراسي جز حزب
هي��چ راهي وجود ن��دارد ،در اين راه حزب در درجة اول اهميت قرار دارد .ش��ايگان

گفت :به انشعاباتي که در جبهة ملي صورت ميگيرد ،خوش بين نيستم.

2

اعتراف رياضي به خروج 450ميليون ارز

عبداهلل رياضي رئيس س��ابق مجلس ش��وراي ملي پس از دس��تگيري اعتراف کرد

که 450ميليون ريال ارز در زمان ش��اه س��ابق از ايران خارج کرده است .وي گفت :به

جز اين پول هيچ ثروتي در ايران يا خارج ندارد .گفتني است رياضي که هم اکنون در

زندان قصر بازداشت است پريشب در حالي که در خانة يکي از آشنايان خود واقع در
آپارتمانهاي سامان در بلوار اليزابت مخفي شده بود ،دستگير شد.

3

افشاي محل دفن 300شهيد انقالب

ابراهيم يزدي معاون نخس��توزير در امور انقالب با انتشار بيانيهاي اسامي و محل

دفن 300ش��هيد انقالب را فاش کرد .يزدي ادامه داد :اينک که انقالب اس�لامي ايران

پيروزي را لمس ميکند ،در پي کوشش براي دستيابي به اسناد ساواک ليست و محل

دفن افرادي که از سال 49به بعد به دست جالدان رژيم سابق و مأمورين ساواک کشته

شدهاند ،بهدست آمده است.

بر اس��اس بيانية معاون نخس��توزي ر عالوه بر ليس��ت موجود 3،ليس��ت ديگر نيز

موجود است که هنوز اطالعات دربارة آنها کامل نشده است که عبارتند از -1 :ليست
قبوري که محل و تاريخ دفن آنها معلوم اس��ت اما هويت آنها هنوز شناس��ايي نش��ده

 -1اطالعات29 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2اطالعات28 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3اطالعات28 ،اسفند ،1357صفحة 7
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کرد و اين ش��ايعه را که تبعة آمريکا شده است ،نادرست دانست .استاد سابق دانشگاه
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 202اس��ت  -2ليس��ت زنان و مرداني که تحت عنوان ناشناس در تهران و يا شهرستانها با
ذکر تاريخ و محل دفن ذکر شده است و  -3ليست کساني که به صور مختلف توسط
مأموران انتظامي و يا س��اواک کش��ته ش��دهاند ولي از محل دفن آنه��ا هنوز اطالعاتي
بهدست نيامده است.

1

نظر آمريکا براي ما مهم نيست

ابراهيم يزدي معاون نخس��توزير در امور انق�لاب در يک مصاحبة تلويزيوني در

مورد تاثير افکار عمومي در سطح جهاني بر اعمال دولت گفت :ما نميتوانيم به افکار

عمومي بياعتنا باشيم .همانطور که در دوران گذشته افکار عمومي فعاليت سازمانهاي

مختلف در کش��ورهاي ديگر بخشي از مبارزات ما را در خارج تشکيل ميداد در حال

حاضر نيز دولت نميتواند به افکار عمومي بياعتنا باشد.

ي��زدي ادام��ه داد :با اين حال براي ما مهم نيس��ت که آمريکا در م��ورد ما چگونه

ميانديش��د ،براي ما مهمتر دنياي سوم و کشورهاي اس�لامي است که منتظرند ببينند

جمهوري اسالمي به چه شکلي خواهد بود.

2

راديو کابل :نيروهاي مسلح ايراني وارد هرات شدهاند

دولت افغانستان ايران را متهم کرد که براي تجاوز به خاک آن کشور 7هزار سرباز

در مرزهاي خود در نزديکي هرات مستقر کرده است .راديو افغانستان گفت که ايران

به بهانة اخراج افغانيهايي که به صورت غيرقانوني از مرز عبور ميکنند ،سربازان خود

را که ملبس به لباس محلي هس��تند از مرز گذرانده و به شهرس��تان هرات وارد کرده
اس��ت و به کمک کنسولگري ايران در آنايالت مستقر ش��دهاند .راديو کابل با اعالم

اين که مردم هرات تجاوز خارجي را تحمل نخواهند کرد از مردم افغانس��تان خواست

که با تمام قدرت از حاکميت خود حراس��ت کنند و ضربههاي مهلکي را به متجاوزان
وارد کنند.

3

از سوي ديگر گروهي از افغانيهاي مقيم تهران پريشب به اقامتگاه سفير افغانستان

 -1اطالعات28 ،اسفند ،1357صفحة 1
 -2اطالعات28 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -3اطالعات28 ،اسفند ،1357صفحة 2

در شمال تهران حمله کرده و پرچم اين کشور را از باالي خانه به زير کشيدند .يورش

به خانة سفير افغانستان در تهران با نبرد ميان مسلمانان مبارز افغاني با نيروهاي دولتي

هوادار کمونيس��م افغانس��تان در هرات همزمان بوده اس��ت .نبرد در هرات شهري در 203

آيتاهلل شريعتمداري :به جمهوري اسالمي رأي ميدهم

آيتاهلل شريعتمداري در پاسخ به نامة يکي از اهالي قم اعالم کرد در رفراندومآينده

به جمهوري اسالمي رأي خواهد داد .وي پيش از اين چندين بار اعالم کرده است در

کليات هيچ اختالفي با رهبر انقالب ندارد و اگر اختالفي هم در جزئيات وجود داشته

توگو حل خواهد شد.
باشد با گف 

2

29اسفند 1357
تحريم کنندگان اولين انتخابات

جبه��ة دموکراتيک ملي ،چريکهاي فدايي خلق و چند جمعيت ديگر امروز اعالم

کردند که اگر رفراندوم به صورت کنوني انجام ش��ود ،در رفراندوم ش��رکت نخواهند

ک��رد .جبهة دموکراتيک ملي ط��ي بيانيهاي نحوة برگزاري رفراندومي را که از س��وي

دول��ت ،دربارة تعيين نوع رژيم آيندة کش��ور اعالم ش��ده غي��ر دموکراتيک خوانده و

اعالم داش��ت اگر رفراندوم به همين شيوه برگزار شود ،نيروهاي مترقي از جمله ما در

انتخابات شرکت نخواهيم کرد .

سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران نيز طي بيانيهاي اعالم کرده است به دليل اينکه

طرح سوال رفراندوم يک جانبه و مستبدانه است و دولت نيز قادر به تضمين آزاديهاي
سياسي براي همة نيروهاي سياسي نيست ،اين سازمان در رفراندوم شرکت نخواهد کرد.
همچني��ن براس��اس گزارشه��اي رس��يده ،جمعيت اتح��اد ب��راي آزادي ،حزب

جمهوريخواه ،جمعيت آزادي و همبس��تگي اتحاد چپ (متشکل از گروههاي مستقل

چپ) نيز هرکدام به گونهاي خواهان تغيير شکل رفراندوم شدهاند و اعالم کردهاند که
 -1اطالعات27 ،اسفند ،1357صفحة 8
 -2اطالعات28 ،اسفند ،1357صفحة 3
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نزديکي مرز ايران و در جنوب غربي افغانستان ادامه دارد.

1

 204با شکل فعلي رفراندوم در انتخابات شرکت نميکنند.
محمود اعتمادزاده (بهآذين) دبيرکل اتحاد دموکراتيک مردم ايران ،امروز اعالم کرد
1

ايران پس از انقالب اسالمي

ک��ه اين اتحاد به جمهوري اس�لامي رأي مثبت ميدهد .بهآذي��ن ادامه داد :مردم براي
اي��ن که متحد بمانند ،بايد از آنچه امام خميني ميگويند ،پش��تيباني کنند و براي حفظ
وحدت در مقابل امپرياليزم به جمهوري اسالمي رأي مثبت دهند .

2

7تن از مقامات پيشين كه در رژيم گذشته مسئوليت داشتند ،دستگير شدند

شش تن از آنها که هماکنون در زندان قصر زنداني هستند عبارتند از :سپهبد حسين

فردوست رئيس بازرسي و رئيس دفتر ويژة شاه سابق و قائم مقام اسبق ساواک ،عليقلي

اردالن وزير دربار ،صفي اصفيا وزير مش��اور و قائم مقام نخستوزير ،سناتور سرتيپ
محمد علي صفاري رئيس کميتة حمايت از مصرف کننده و رئيس اس��بق ش��هرباني،

سناتور محس��ن خواجه نوري و ناصر يگانه رئيس ديوان عالي کشور .امروز همچنين
اطالع داده شد که منوچهر ظلي معاون وزارت خارجه در فرودگاه دستگير شد.

3

ايران مرز خود با افغانستان را بست

رادي��وي ايران اع�لام کرد که ايران مرز خود را با افغانس��تان بس��ته اس��ت .بنابر

گزارشهاي رس��يده ،مسلمانان افغانستان در مبارزة وس��يعي عليه حکومت وابسته به
شوروي احمد ترهکي ش��رکت دارند .مقامهاي ايران در جستوجوي تعداد زيادي از

افاغنه هس��تند که طي چند روز گذش��ته به خراسان وارد ش��دهاند .راديو صداي ايران

گفته به مرزداران و پليس دس��تور داده ش��ده است به مهاجران غذا داده شود و وسايل
بازگشتش��ان به افغانستان فراهم گردد .يک سخنگوي دولت موقت انقالب ايران تاييد

کرد که ايران در امور هيچ کشوري دخالت نخواهد کرد.

حقوق نخستوزير 15هزار تومان شد

4

س��خنگوي دول��ت اع�لام کرد :در جلس��ه هيئت دول��ت حداکثر حق��وق وزرا و
نخس��توزير 15هزار تومان تعيين شد .امير انتظام سخنگوي دولت اضافه کرد :قب ً
ال بر
 -1اطالعات 29 ،اسفند  ،1357صفحة 2
-2کيهان 29 ،اسفند  ،1357صفحة 3
 -3اطالعات29 ،اسفند ،1357صفحة  1و 2
 -4اطالعات 29 ،اسفند  ،1357صفحة 1

اساس مدارک به دست آمده وزرا 50هزار تومان و نخستوزي ر بين 70تا 90هزار تومان

دريافت ميکرده اس��ت .گفتني است وزرا و نخستوزير از سازمانهايي مانند شرکت
نفت و دربار هم پول ميگرفتند.

1

صدام حس��ين نائب رئيس شوراي انقالب عراق ضمن انتقاد شديد از پيمان صلح

س��ادات با اسرائيل گفت :رئيسجمهور مصر به سرنوشت شاه ايران مبتال خواهد شد.

ي اين پيمان س��وريه و عراق را بر آن خواهد داش��ت که ميان خود
وي گف��ت :امض��ا 
وحدت کامل بوجود آورند تا بتوانند در برابر اسرائيل که پس از امضاي پيمان صلح با

مصر موضع تعرضي قويتري در پيش خواهد گرفت،ايستادگي کنند.

-1کيهان29 ،اسفند ،1357صفحة 2
 -2اطالعات29 ،اسفند ،1357صفحة 8

2
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رخدادهای فروردين ماه 1358

1فروردين
هيئت اعزامي از سوي امام خميني وارد سنندج شد

ام��روز هيئت اعزامي امام خميني مرکب از آيتاهلل طالقاني ،آيتاهلل بهش��تي ،حاج

س��يد جوادي (وزيرکشور) ،ابوالحسن بنيصدر وهاشمي رفسنجاني وارد سنندج شده
و رسيدگي به مسئلة کردستان را آغاز کردند.

1

نخستوزير و هيئت دولت در حضور امام

مهندس بازرگان نخس��توزير به اتفاق هفت ت��ن از اعضاي هيئت دولت در ميان

تظاهرات پرشور مردم به منزل امام رفته و باايشان ديدار و گفتوگو کردند.

 -1اطالعات 6 ،فروردين  ،1357صفحة 4
 -2اطالعات 6 ،فروردين  ،1358صفحة 2

2

2 210فروردين
ايران پس از انقالب اسالمي

نامة امام به محمد طاهر آل شبير خاقانى و نفي گرايشهاي قومي

رهبر انقالب امروز در نامهاي خطاب به محمد طاهر آل ش��بير خاقاني با اش��اره به

فتنههاى عوامل بيگانه در مناطق عرب زبان خوزس��تان نوش��تند« :در اسالم عزيز هيچ

مسائل طايفى مطرح نيست و مسلمين همه با هم برادر و يد واحده هستند».

امام خميني ادامه دادند« :من از زمزمههايى كه در بعض نواحى كشور در كار است

براى ش��كاف بين طوايف مسلمين ،بسيار متأسف و متأثرم .ما برادران عرب را به جان
و دل خواهان ،و آنان را از خود و خود را از آنان مىدانيم ».در ادامة نامة رهبر انقالب

ميخوانيم« :اسالم امر فرموده كه مسلمين از هر طايفهاى هستند برادرند؛ عرب و عجم
و ُكرد و ترك و فارس و غير آن مطرح نيس��ت؛ تمام طوايف در اس�لام و جمهورى
اسالمى به حقوق حقه خود خواهند رسيد».

3فروردين
«خلق عرب» خواهان خودمختاري شد

در اجتم��اع هزاران نفري اهالي عرب زبان خوزس��تان در ورزش��گاه اهواز اجتماع

کنندگان با صدور قطعنامهاي در 12ماده ،خواستهاي خود را اعالم کردند .محکوميت

هر نوعانديش��ة تجزيهطلبي ،به رسميت ش��ناختن زبان عربي بهعنوان زبان ملي خلق
مس��لمان عرب ايران و تدريس آن بهعنوان زبان اول در تمام مراحل آموزش��ي همراه

با زبان فارس��ي ،ايجاد مدارس و آموزشگاهها در روستاها ،تشکيل مجلس عربي براي

تصوي��ب قوانين محل��ي و نظارت بر قواني��ن و داير کردن دادگاهه��اي عربي ايراني،

مشارکت در مجلس مؤسسان نسبت به جمعيت خلق عرب ايران ،اعطاي حق اولويت

ب��راي تصدي پس��تهاي عالي در بخشهاي دولتي ،خصوصي و ش��رکتها ،انتخاب
نمايندگان عرب در مجلس شوراي ملي ،اعتراف به مليت خلق عرب مسلمان ايران از

طريق جمهوري اسالمي ،شرکت در ارتش ملي و نيروي هوايي و امکان نيل به درجات
عالي افس��ري ،نامگذاري شهرها و روستاها از تمام منطقه بهنامهاي تاريخي آن ،وضع

اين مواد در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در نهايت اعطاي خودمختاري به

خلق عرب همانند ساير خلقهاي ايران از جمله خواستهاي تجمع کنندگان بود.

1

وزارت کش��ور س��وم فروردين با انتش��ار اطالعيهاي تصميمات اين وزارتخانه را

دربارة منطقة گرگان و گنبد اعالم کرد .در بخش��ي از اطالعية احمد صدر حاج س��يد

جوادي آمده است :کلية مراتع و زمينهايي که غصب شده باشند از اين تاريخ تا تعيين

تکليف در اختيار دولت قرار ميگيرد ،کش��ت و داش��ت و برداشت محصول آن نيز با

نظارت دولت انجام خواهد شد.

در بن��د دوم اطالعي��ه نيز آمده اس��ت :س��تاد مخصوصي حل مش��کالت منطقه با

نماين��دگان و معتمدي��ن محل مذاکره و از طرف دولت راجع به کش��ت و داش��ت و

برداشت محصول با نمايندگان مذکور به توافق خواهند رسيد.بر اساس اطالعية دومي
که امروز در اين موضوع از س��وي وزير کشور صادر شد آمده است :کليه سازمانهاي

کش��اورزي از اين تاريخ تا تعيين تکليف در اختيار دولت قرار ميگيرد و محصوالت
آنها نيز با نظارت دولت برداشت خواهد شد.

2

4فروردين
آيتاهلل طالقاني :سنندج اولين شهري است که داراي شوراي شهر ميشود
آيتاهلل طالقاني در اجتماع بازاريان شهر سنندج كه بعدازظهر امروز در ميدان آزادي

اين ش��هر برگزار ش��د در مورد امنيت و آرامش س��نندج اظهار داشتند :هيئتي از سوي

گروههاي مختلف به عنوان ش��وراي موقت انتخاب شده و اين هيئت يك هفته مهلت
دارد تا مقدمات اخذ آراي عمومي مردم در جهت گزينش نمايندگان ش��وراي ش��هري

فراهم كند .ايش��ان گفتند :سنندج اولين شهري است كه داراي انجمن شهري ميشود،
انجمني كه بايد نمايانگر نمايندههاي واقعي مردم باش��د و اميد اس��ت بتوانند الگو و

 -1اطالعات 6 ،فروردين  ،1357صفحة 5
-2کيهان 6 ،فروردين  ،1358صفحة 2
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تصميمات وزارت کشور براي گرگان و گنبد
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 212نمونهاي براي شهرهاي ديگر كشور باشد.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

5فروردين
مخالفت امام خميني با قرار داد صلح مصر و اسرائيل

امام خميني امروز با صدور اطالعيهاي با قرارداد مصر و اسرائيل مخالفت نموده و

آن را خيانت به اسالم خواندند .در اطالعية رهبر انقالب آمده است« :اين جانب بيش

از پانزده س��ال است كه خطر اسرائيل غاصب را گوشزد كردهام و به د َول و ملل عرب

اين حقيقت را اعالم نمودهام ،اكنون با طرح استعمارى صلح مصر و اسرائيل ،اين خطر

بيشتر و نزديكتر و جديتر شده است .سادات با قبول اين صلح ،وابستگى خود را به
دولت استعمارگر امريكا آشكارتر نمود .از دوست شاه سابق ايران بيش از اين نمىتوان
انتظار داش��ت .ايران خود را همگام با برادران مسلمان كشورهاى عربى دانسته و خود

را در تصميمگيريهاى آنان شريك مىداند .ايران صلح سادات و اسرائيل را خيانت به
اسالم و مسلمين و برادران عرب مىداند و موضعهاى سياسى كشورهاى مخالف اين

پيمان را تأييد مىكند».

2

آيتاهلل طالقاني :فرماندهان ارتش بايد مورد تأئيد مردم باشند

هيئت اعزامي به كردس��تان امروز با هواپيما س��نندج را به مقصد تهران ترك كرد.

آي��تاهلل طالقاني پيش از ترك س��نندج ،پيام��ي از تلويزيون س��نندج خطاب به مردم
كردس��تان فرستاد .در بخش��ي از پيام آيتاهلل طالقاني آمده است :متأسفانه شعلهاي در
اين شهر برافروخته شد ،كه ما نگران توسعة آن بوديم ،ولي به حمداهلل با ياري برادران
و خواهران كرد به تفاهم رسيديم .اميدواريم ديگر از اين مسايل پيش نيايد.

آيتاهلل طالقاني گفت :ما به اين نتيجه رس��يديم كه بايد شوراي موقتي در اين شهر

تشكيل شود و وظايفي كه محول شده است انجام دهند .انتظار دارم در آيندة مردم ،آزادانه
نمايندگان خود را تعيين كنند و شوراي شهر سنندج نمونهاي باشد براي سراسر ايران.

 -1اطالعات 6 ،فروردين  ،1358صفحه 4
 -2صحيفة امام  ،ج ، 6صفحه 410
-3کيهان 6 ،فروردين  ،1358صفحه 6

3

6فروردين
قرهني برکنار شد

وي تيمس��ار سرلشکر ناصر فريد ب ه اين س��مت منصوب گرديد .در اطالعية ستاد کل

ارتش آمده است :بنا به دستور نخستوزير موقت انقالب جناب آقاي مهندس مهدي
ب��ازرگان با اعالم مراتب قدرداني از تيمس��ار محمد ولي قرهن��ي از تاريخ 6فروردين
1358سرلش��کر ناصر فريد به رياست س��تاد کل ارتش ملي اسالمي و هماهنگ کننده

نيروها منصوب گرديد.

1

امضاي قرار داد صلح بين مصر و اسرائيل

عليرغم محالفت و انتقاد ش��ديد اعراب و بسياري از کشورهاي اسالمي  ،احزاب

و مطبوعات و انفجار س��فارت آمريکا در دمشق س��اعت 10:30امشب انور سادات و
مناخيم بگين با حضور کارتر در کاخ سفيد واشنگتن پيمان صلح امضا کردند و به اين

ترتيب مصر از مبارزه 30سالة اعراب خارج شد.

کارتر که معمار نزديکي مصر با اسرائيل است براي شرکت د ر اين مراسم دهها تن

از رجال و ش��خصيتهاي آمريکايي را به کاخ س��فيد دعوت کرده بود .نخس��ت متن
قرار داد به س��ه زبان انگليس��ي ،عربي و عبري توسط سادات و بگين امضا شد و آنگاه
رئيسجمهوري آمريکا بهعنوان شاهد امضاي خود را زير پاي اين اسناد گذارد

2

اشغال سفارت مصر

س��فارت جمهوري مصر در ايران امروز توسط دانشجويان عرب مقيم تهران اشغال

ش��د .اين دانش��جويان به طور مسالمتآميز و در غياب س��فير مصر اين سفارتخانه را


اش��غال کردند .دانش��جويان فوق قرارداد صلح سادات با اس��رائيل را محکوم کرده و
س��ادات را جانشين ش��اه و عامل امپرياليزم در منطقه دانستند و گفتند براي سرنگوني

وي مبارزه خواهند کرد.

3

 1اطالعات 7 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 2اطالعات 6 ،فروردين  ،1358صفحة  8و اطالعات 7 ،فروردين  ،1358صفحة 8
-3کيهان 6 ،فروردين  ،1358صفحة 2
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امروز سرلش��کر قرهني رئيس س��تاد ارتش ملي ايران از کار برکنار ش��د و به جاي
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سخنگوي وزارت خارجه امشب ضمن تائيد و پشتيباني کامل دولت موقت انقالب

ايران پس از انقالب اسالمي

اسالمي ايران و نه به نفع انقالب ملت فلسطين ميداند .وي ادامه داد :هيئت نمايندگي
فلسطين در تهران رسم ًا به وزارت خارجه اعالم کرده است افرادي که سفارت مصر را

اسالمي ايران از انقالب فلسطين اعالم کرد که اشغال سفارت مصر را نه به نفع انقالب

اشغال کردهاند ،هيچ ارتباطي با سازمان آزاديبخش فلسطين ندارند.

1

سپاس مردم كردستان از آيتاهلل طالقاني

اهالي كردس��تان طي تلگرافي به حضور حضرت آيتاهلل طالقاني ،از س��فر ايش��ان

به س��نندج و مجاهدات در جهت رس��يدگي به خواستهاي مردم اين منطقه ،تشكر و
سپاسگزاري كردند.

2

درگيري در گنبد کاووس 8کشته بر جاي گذاشت

در پي کش��ته ش��دن جوان 19س��الهاي به نام ع��راز محمد دردي پ��ور در جريان

تيراندازيهاي چند روز گذش��ته بعدازظهر امروز مردمترکمن در باغ ملي اين ش��هر

تجم��ع کردند.اندکي بع��د از تجمع با تيراندازي عدهاي به س��وي مردم اوضاع رو به
وخامت گذاشت و در مدت کوتاهي شهر سنگربندي شد .تيراندازي در گنبد کاووس
تاکنون 8نفر کشته و 9نفر زخمي برجاي گذاشته است.

3

 7فروردين
رهبر انقالب :آذربايجان هميشه در راس قيامها بوده است

رهب��ر انقالب امروز با گروهي از اهالي تبري��ز ديدار و گفتوگو کرد .امام خميني

گفتند« :آذربايجان هميشه در رأس قيامها بود؛ پيشقدم بود در قيامها؛ و در اين نهضت

ه��م بحمدالل آذربايجان پيشقدم بود .خداوند آذربايج��ان را براي ما حفظ كند ».امام
خميني از ملت خواستند دست خرابکارها را از کشور کوتاه کنند« :اآلن مملكت ما باز

آش��وب است .آشفته است .مفسدين در اطراف مملكت ش��لوغكاري ميكنند .بايد به
 -1اطالعات 7 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 7 ،فروردين  ،1358صفحة 3
 -3اطالعات 7 ،فروردين  ،1358صفحة 3

همت شما جوانها ،هر كدام در هر جا كه هستيد ،مرزهاي اين مملكت را حفظ كنيد؛
دست خرابكارها را كوتاه كنيد».

1

215

دکتر صادق طباطبايي معاون سياس��ي وزير کش��ور گفت :بر اس��اس مفادي که در

ي آيندة کشور گنجانده شده و متن قانون به طريقي که در آينده
پيشنويس قانون اساس 

به وسيلة دولت موقت اعالم خواهد شد و از تصويب ملت خواهد گذشت در سيستم

آينده حکومت ايران نخس��توزي ر نخواهيم داش��ت و رئيسجمهوري که براي  5سال
انتخاب خواهد شد رئيس هيئت دولت خواهد بود.

مراجع به جمهوري اسالمي رأي خواهند داد

آيتاهلل گلپايگاني با انتش��ار بيانيهاي از مردم خواس��ت در رفراندوم آينده شرکت

کرده و به جمهوري اس�لامي رأي دهند .در بخش��ي از بياني��ة آيتاهلل گلپايگاني آمده

اس��ت :اينجانب به جمهوري اس�لامي رأي خواهم داد و بر عموم ملت مسلمان است
که با ثبات قدم و مسئلة توفيق از خداوند متعال به وظايف اسالمي خود عمل نمايند.

2

آيتاهلل روحاني نيز در پاس��خ به مردم قم گفت :به جمهوري اسالمي رأي خواهم

داد و ص�لاح دين و دنياي ملت ايران اس��ت که به اين جمه��وري رأي دهند .آيتاهلل
س��يد باقر خوانساري نيز اعالم کرد :شرکت در رفراندوم واجب شرعي است .وي نيز

از ملت خواس��ت با وحدت کلمه در رفراندوم ش��رکت کنند و به جمهوري اس�لامي

رأي مثبت دهند .آيتاهلل ش��يرازي نيز در بيانيهاي اعالم کرد به جمهوري اسالمي رأي
خواهند داد 3.آيتاهلل وحيدي نيز امروز در پاس��خ به گروهي از دانش��جويان از آنان و

ساير مردم خواست به جمهوري اسالمي رأي دهند.

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحه 416
 -2اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحة 7
 -3اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحة 7
-4کيهان 8 ،فروردين  ،1358صفحة 8

4
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اجتماع وزيران عرب براي مجازات مصر

ايران پس از انقالب اسالمي

در حالي که کش��ورهاي عرب بحث پيرامون مجازاتهاي اقتصادي و سياسي مصر

را به خاطر امضاي معاهدة صلح با اسرائيل آغاز کردهاند ،خشم در جهان اسالم بر سر

ي اين پيمان باال گرفته اس��ت .وزرأي خارجه و اقتصاد کش��ورهاي عضو جامعة
امضا 

عرب در بغداد گردهم آمدهاند تا مجازاتهاي اقتصادي و سياس��ي عليه رژيم سادات

و رئيسجمه��وري مصر تعيين کنند .در بغداد تظاهرات عظيمي عليه اين پيمان برگزار

ش��د ،گفته ميش��ود نزديک به نيم ميليون نفر در اين راهپيمايي شرکت داشتند .گفتني
است در فلسطين اشغالي نيز عزاي عمومي اعالم شده است.

1

دانشجويان عرب سفارت مصر را تخليه کردند

بامداد ديروز در آستانة امضاي قرارداد صلح مصر و اسرائيل ،گروهي از دانشجويان

عرب مقيم ايران بهعنواناعتراض سفارت مصر در ايران را به اشغال خود در آوردند.

قرار بود اش��غال سفارت 24ساعت به طول انجامد و سرانجام بامداد امروز دانشجويان
عرب سفارتخانه را تخليه و آن را به نمايندگان وزارت امورخارجه سپردند.

2

8فروردين
احزابي که به جمهوري اسالمي رأي خواهند داد

حزب جمهوري اس�لامي خلق مس��لمان ايران ط��ي اطالعيهاي اع�لام کرد :کلية

اعضاي اين حزب به جمهوري اسالمي رأي خواهند داد .پان ايرانيستها نيز با انتشار

اطالعيهاي اعالم کرد :ش��رکت در رفراندوم فريضهاي اس��ت ملي .س��ازمان فرهنگيان

جبهة ملي ايران نيز طي بيانيهاي يادآور ش��د به جمهوري اس�لامي رأي مثبت خواهند
داد .اقليتهاي ديني از جمله گروههاي روش��نفکران يهودي ايران و زرتش��تيان ايران

نيز با انتشار اعالميههاي جداگانه از رأي خود به جمهوري اسالمي در رفراندوم آينده

-1کيهان 7 ،فروردين  ،1358صفحة  ،8عرفات در حالي اقدام سادات را به حق جنايت در حق ملت فلسطين مينامد که خود
بعدها ودرسال  ۱۹۹۴با شيمون پرز و اسحاق رابين سر يک ميز نشست و به آرمان فلسطين خيانت کرد .وي به خاطر مذاکرات
انجام شده در اسلو جايزة صلح نوبل دريافت کرد .از سوي ديگر عرفات پيشبيني ميکند .کارتر در انتخابات آيندة رياست
جمهوري آمريکا رأي بااليي را کسب کند و مراجعه به تاريخ به خوبي نشان ميدهد که کارتر به رغم ساير رؤساي جمهور
آمريکا نتوانست بيش از 4سال عهدهدار کرسي رياست جمهوري آمريکا شود و شکست را پذيرفت .
 -2اطالعات 7 ،فروردين  ،1358صفحة 8

خبر دادند.

1

عزالدين حسيني :در انتخابات شرکت نميکنم

ش��يخ عزالدين حس��يني امام جمعه مهاباد با انتشار بيانيهاي اعالم کرد در انتخابات

نبوده و خودمختاري کردس��تان در چارچوب ايران آزاد نامشخص است ،در رفراندوم
ش��رکت نميکنم2.تعدادي از سازمانها و احزاب نوظهور نيز اعالم کردند در رفراندوم

ش��رکت نخواهند کرد 8.جمعيت و س��ازمان کرد از جمله جمعي��ت دفاع از آزادي و
انقالب کردس��تان ( س��نندج) ،سازمان پيش��رو براي اتحاد ،نهضت ملي ،کميته موقت
ارتباط جبهة ملي ،معلمان پيشگام ،سازمان پيکار و ...نامشخص بودن ماهيت و محتواي
جمهوري اسالمي را دليل عدم حضور خود در انتخاباتآينده اعالم کردند.

3

آتش بس در گنبد

ام��روز و به دنبال چن��د روز درگيريه��اي خونين در گنب��د کاووس ،توافقنامه

آتشبس ميان بزرگان ترکمنها ،کميتة مرکزي و دولت امضا شد .آخرين گزارشهاي
رسيده از گنبد کاووس حاکي است که به دنبال مذاکرات طوالني ميان معتمدان محلي

که در حاش��ية درگيريهاي خونين جريان داشت ،سرانجام توافق شد که تيراندازيها
خاتمه يابد و آتشبس برقرار شود.

4

ديروز پس از اين که نمايندة دولت ،وارد اين منطقه شد و مذاکراتي را با نمايندگان

ترکمنها آغاز کرد زد و خورد قطع ش��د اما امروز اين زد و خوردها از سرگرفته شد.
زد وخورد مسلحانه در گنبد کاووس تا ساعت 11امروز بهشدت ادامه داشته و اين زد

و خورد در اطراف ستاد ژاندارمري و شهرباني گستردگي بيشتري دارد .افراد مسلحي

که خود را بهعنوا ن پاسداران انقالب و رزمندگان ترکمن معرفي ميکنند ،صورتهاي
خود را با نقاب پوش��انده و تعداد تلفات طبق گزارشهاي کارکنان بيمارستان کورش
 -1اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحة  8و 9فروردين  ،1358صفحة 2
 -4اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحه 2
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 218کبير سابق از 20نفر تجاوز کرده است.
وزيرکش��ور در پيامي خط��اب به مردم گنبد اعالم ک��رد :واحدهاي نظامي دخالتي
1

ايران پس از انقالب اسالمي

ع اين ش��هر نداش��تهاند .در پيام وزير کش��ور آمده است :آرامش گنبد به دست
در وقاي 

عوامل رژيم س��ابق به هم خورده اس��ت و براداران عزيزترکمن نيز بدون توجه ب ه اين

تحري��کات بر روي هم آتش گش��وده و به خونريزي ادامه ميدهن��د و تالش فراوان

گروههاي منتخب براي وساطت و جلوگيري از برادرکشي بهجايي نرسيده است.

2

بختيار از بندرعباس به دوبي گريخت

روزنامة لبناني االنوار اعالم کرد که جزئيات ماجراي فرار شاپور بختيار نخستوزير

پيشين ايران را در اختيار دارد .اين روزنامه از قول منابع آگاه نوشته است که سرويسهاي

اطالعاتي ايران اطمينان دارند که بختيار با يک قايق موتوري از بندرعباس فرار کرده و

به دوبي پناهنده شده است .به نوشتة االنوار نخستوزير سابق ايران در دوبي از سوي
يکي از مقامات بلند پايه مورد استقبال قرار گرفته و بعد با يک هواپيما رهسپار کشور

مغرب شده است.

143ميليون دالر پول ايران در آمريکا آزاد شد

يک قاضي دادگاه مانهاتان در خواس��ت دوکمپان��ي آمريکايي مبني بر بلوکه کردن

143ميلي��ون دالر پول ايران در دو بانک مانهاتان را رد کرد .اين دو کمپاني خواس��تار
اين ش��ده بودند که مبلغ ياد شده بلوکه ش��ود تا دولت جديد ايران نتوان د اين مبلغ را
وصول کند.

3

9فروردين
حکم امام به آيتاهلل خامنهاي

رهبر انق�لاب امروز طي حکمي آيت اهلل خامنهاي را مامور رس��يدگي به نيازهاي

مردم سيس��تان و بلوچس��تان کردند  .در حکم امام خميني آمده است« :در طول پنجاه
 -1اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 8 ،فروردين ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 8 ،فروردين  ،1358صفحة 7

سال رژيم سفاك پهلوي ،هميشه برادران و خواهران منطقۀ بلوچستان و سيستان مورد

ظل��م و جور بودهاند .لذا جنابعالي به آن منطقه رفته به خواس��تهاي اهالي محترم آن

انقالب اسالمي ايران را كه به خواستهاي آنان جواب مثبت داده توضيح داده و آنان
را به شركت در رفراندم تشويق نماييد».

1

پيام رهبر انقالب به مناسبت حوادث گنبد ،اردبيل و زاهدان

رهب��ر انقالب امروز در پيامي خطاب به ملت اي��ران به حوادث تلخ گنبد  ،اردبيل

و زاه��دان اش��اره کرده و فرمودند« :با كمال تأس��ف اخبار ناراح��ت كنندهاي از گنبد

و زاه��دان و اردبيل ميرس��د كه بعض فرقههاي منحرف بين مردم محترم آن س��امان
مش��غول سمپاشي و تفرقهافكني هستند؛ و ش��ايع نمودهاند كه روحانيون ،برادران اهل
سنت را از حقوق خود محروم مينمايند».

در ادامة بيانية امام خميني آمده اس��ت« :ما با برادران اس�لامي اهل سنت خود هيچ

اختالفي نداريم؛ و ما به برادران خود اطمينان ميدهيم كه تمام اقشار كشور ـ چه اهل

سنت و چه شيعه ـ به حقوق خود خواهند رسيد و هيچ فرقي بين طوايف مسلمين در
حقوق سياسي و اجتماعي و غير آن نيست».

2

تفرقه اندازي چپهاي آمريکايي

رهبر انقالب در جمعي از مردم با اشاره به گروههاي چپ که با ايجاد تفرقه در روند

اجراي رفراندوم خدشه ايجاد ميکنند ،آنها را آمريکايي خوانده و گفتند« :برادرهاي ما!
عزيزان ما! دست از تفرقه برداريد .به حرف اشخاصي كه انحراف دارند گوش ندهيد؛

اينها عمال امريكا هس��تند به صورت چپگراي��ي .اينها ميخواهند همان مخازن ما
را باز به امريكا بدهند؛ اينها ميخواهند همان مسائل سابق را با فرم ديگر پياده كنند.

اگر اينها ...براي ملت ارج قائل هستند ،اگر اينها دلسوز ملت هستند ،براي ملت دلسوز
هستند ،ملت اآلن تمام بپا خواسته و ميخواهد رأي بدهد ،ميخواهد رأي به جمهوري

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة  ،429در صحيفة نور ،اين حكم با تاريخ  58/1/11درج شده است.
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 430

رخدادهای فروردين ماه 1358

مناطق رس��يدگي نماييد و انتظارات مردم دلير آن ديار را براي اينجانب و اولياي امور 219
گزارش دهيد .خداوند به ش��ما و اهالي ش��جاع آن مناطق توفيق عنايت فرمايد .ضمن ًا

 220اسالم كه همۀ جهات را اصالح ميكند بدهد؛ چرا اينها تفرقه مياندازند؟»

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 5وزير کابينههاي سابق دستگير شدند

دو وزير کابينة بختيار و س��ه وزير کابينة هويدا دس��تگير ش��دند .گفته ميشود که

پاس��داران انقالب عالوه بر  5وزير يک سناتور و يک امير نيز دستگير شدهاند .وزراي

دس��تگير ش��ده عبارتند از :کريم معتمدي ،وزير پس��ت و تلگراف و تلفن کابينههاي

(هوي��دا ،آموزگار ،ش��ريفامامي و ازه��اري) ،همايون جابر انصاري وزير مس��کن و
شهرسازي کابينة هويدا و مديرعامل شرکت مخابرات در زمان هويدا ،مرتضي صالحي

وزير راه و ترابري کابينة آموزگار و وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجة
کابينة ازهاري ،ولي مدني اس��تاندار خوزستان در زمان هويدا و نيز معاون وزير کشور

در همان زمان بوده اس��ت .احمد ميرفندرس��کي وزير امور خارجة کابينة بختيار دکتر

س��يروس آموزگار ،وزير مش��اور و سرپرس��ت وزارت اطالعات و جهانگردي کابينة
بختيار.

2

رفراندوم در دو روزآينده برگزار ميشود

عاقب��ت روز برگزاري همهپرس��ي فرا رس��يد و فردا در 18ه��زار حوزه رأيگيري
ميليونها ايراني به پاي صندوقهاي رأي ميروند .برگزاري رفراندوم رس��م ًا از ساعت

 8صب��ح آغاز خواهد ش��د .تظاهرات ،تبليغات و حمل اس��لحه در روزهاي رفراندوم

ممنوع اس��ت .مردم ميتوانند با ارائة ورقة شناسايي معتبر هم رأي بدهند .دليل 2روزه
شدن رفراندوم نرسيدن صندوق رأي به نقاط دور افتاده است.

3

آيتاهلل خويي :به جمهوري اسالمي رأي دهيد

آيتاهلل خويي طي اعالميهاي از نجف اشرف از کلية مسلمانان خواستند در رفراندوم

روز جمعه شرکت کرده و به جمهوري اسالمي رأي بدهند.در اين اعالميه آمده است:
نظر اينجانب اين است که به جمهوري اسالمي رأي دهيد.
 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 433
 -2اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة 1
 -4اطالعات 5 ،فروردين  ،1358صفحة 2

4

همبستگي احزاب با جمهوري اسالمي

ام��روز احزاب ايران ،باختر امروز ،نهضت آزاديخواهان ،س��ازمان زنان دموکرات

اعالم کردند به جمهوري اسالمي رأي خواهند داد .همچنين اتحاد ملي زنان اعالم کرد

علماي مهاباد :شرکت در رفراندوم وظيفة ديني و ملي است

 22نف��ر از علما و روحاني��ون مهاباد با صدور اعالميهاي ش��رکت در رفراندوم را

يک وظيفة ملي ،ديني و مذهبي دانس��تد و اعالم کردند :خودداري از ش��رکت در اين
رفراندوم خالف مصالح ملي و اصول و مباني ديني ميباشد.

2

روز آرام گنبد کاووس

روزنامهه��ا امروز اعالم کردند ک��ه گنبد کاووس پس از چند روز درگيري خونين

که به کش��ته شدن 30نفر و مجروح گشتن150نفر ديگر منجر شد روز آرامي را پشت

س��ر گذاشته است .حجت االسالم عمادي نماينده مشترک نخستوزير ،ستاد عملياتي
قم ،ستاد عملياتي مشهد و مسئول برگزاري رفراندوم در گنبد کاووس گفت :به محض

ش��روع درگيري در گنبد کروه کثيري از چريکهاي وابس��ته به يک س��ازمان چريکي
از ش��هرهاي مختلف ب�� ه اين منطقه هجوم آوردند و تا بهحال براي اينکه موقعيتش��ان
تضعيف نش��ود ،سعي ميکنند کش��تههاي خود را پنهان کنند .وي ادامه داد :تعدادي از
اين چريکها دستگير شدهاند.

3

دستگيري خبرنگاران بيبيسي در حين تحريک مردم

س��يمون درينگ خبرنگار تلويزيون بيبيس��ي در ايران و دو نفر از دستيارانش در

حين انجام مأموريت در شمال شرقي کشور دستگير شدند .افراد دستگير شده مشغول

فيلم برداري از مجروحان وقايع اخيرترکمن صحرا و تحريک مردم بودهاند.

-1کيهان 9 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة3
 -3اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -4اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة 2

4
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در رفراندوم شرکت نخواهد کرد.

1

221

222

آيتاهلل مفتح :شوراي انقالب نامزد رياست جمهوري ندارد

ايران پس از انقالب اسالمي

دکتر مفتح که گفته ميش��ود از اعضاي شوراي انقالب اسالمي است ،ضمن اظهار

نظر در مورد مس��ائل جاري کشور تصريح کرد که شوراي انقالب نامزدي براي احراز
داد :اين نمايندگان مردم هس��تند که ميتوانند
مقام رياس��ت جمهوري ندارد .وي ادامه 

رئيسجمهور و يا ساير مسئوالن کشور را تعيين کنند .دکتر مفتح گفت :شوراي انقالب
بعد از مشخص ش��دن نتيجه انتخابات که به احتمال قريب به يقين جمهوري اسالمي

است به کار خود تا به ثمر رسيدن کامل انقالب ادامه خواهد داد.

1

اعالمية دولت ،دربارة اعدامهاي انقالبي

از س��وي دولت موقت انقالب اعالميهاي در مورد بازداشتها ،محاکمات و کيفرها

که ازش��روع تا تاريخ  23اسفند ماه در مورد جنايتکاران رژيم سابق اعمال شده است،

بيانيهاي صادر کرد .در اين بيانيه با اشاره به انقالبهاي صورت گرفته در ساير کشورها
و جناياتي که غالب اعدام ش��دگان دربارة مردم آزاديخواه و ش��رافتمند ايران مرتکب

شدهاند آمده است :آنچه در ايران جريان دارد ،قابل اغماض و بسيار ناچيز است.

در بخش پاياني بيانيه ميخوانيم :اينک که به دستور امام عمليات دادگاههاي انقالب

متوقف گرديده اس��ت اميدواريم بر طبق آئيننامهاي که از طرف دولت تهيه شده و به
تصويب ش��وراي انقالب ميرس��د و با رعايت کامل موازين شرعي و حقوقي صحيح

شرايط بازداشت و بازپرسي و محاکمه و اجراي احکام به نحو مطلوب انجام گردد.

2

10فروردين
آغاز رفراندوم تعيين نظامآينده /حضور 98درصدي
مردم پاي صندوقهاي رأي

از ام��روز صبح ميليونها ايراني براي تعيين ن��وع حکومت پاي صندوقهاي رأي

رفتند و رأي خود را به صندوقها ريختند .آمار تائيد نشده و اوليه حاکي از حضور98

درصدي مردم پاي صندوقهاي رأي ميباش��د ،هنوز رفراندوم به پايان نرس��يده است
 -1اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة 7
 -2اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة 7

و فردا نيز رأيگيري ادامه خواهد داش��ت ،ضد انقالب در چندين شهر از جمله مهاباد
مانع رأيگيري شده و مردم در گنبدکاووس نيز به علت شدت درگيريها نتوانستهاند
از خانههاي خود براي شرکت در انتخابات خارج شوند.

س��اعت10صبح امروز رهبر انقالب با حضور در محل اخذ رأي در مس��جد چهار

م��ردان ق��م و در ميان انب��وه مردم که صلوات ميفرس��تادند ،پاي صن��دوق رفته و به
جمهوري اس�لامي رأي آري دادند 1.آيتاهلل گلپايگاني نيز در تکية حاج س��يد حسن

قمي به جمهوري اس�لامي رأي داده و بعد از ش��رکت در رفراندوم طي پيامي به مردم
گفتند :جز در ساية پرچم اسالم زير ساية پرچم بيگانه نخواهيم رفت.

آيتاهلل ش��ريعتمداري نيز با حضور در پاي صندوق رأي به جمهوري اسالمي رأي

ي اين که دولت تضعيف نش��ود با ش��کل برگزاري رفراندوم موافقت
داده و گفت :برا 

کردم ،نظر من اين بود که مردم به هر نوع حکومتي که مايل هستند رأي دهند .آيتاهلل
طالقاني نيز همراه فرزند بزرگشان ابوالحسن طالقاني به حوزة اخذ رأي مسجد سادات

اخوي رفته و به جمهوري اس�لامي رأي آري دادند.ايشان بعد از شرکت در انتخابات

تعداد آراي مخالف را با توجه به ش��رايط کش��ور بسيار ناچيز دانس��تند .در تهران نيز

مقارن س��اعت 10صبح مهندس بازرگان نخس��توزير به هم��راه ابراهيم يزدي معاون

نخستوزير در امور انقالب به پاي صندوق رأي که در نخستوزيري مستقر شده بود
رفته و در رأيگيري شرکت کردند.

2

 98درصد واجدين شرايط شرکت کردند

احمد نوربخش رئيس س��تاد رفراندوم وزارت کش��ور با بيا ن اينکه تغيير سن رأي

دهندگان به 16س��ال در شوراي انقالب تصويب شده است گفت :اين تغيير سن براي

آن صورت گرفت که کس��اني که در مبارزات شرکت داشتند در رفراندوم هم شرکت
کنند تا در تصميمگيري سهيم باشند.

س��وال شد بر اس��اس آماري که داريد فکر ميکنيد تا امشب چه تعداد از مردم در

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 450
 -2اطالعات 11 ،فروردين  ،1358صفحة 4
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 224رفراندوم ش��رکت کردهاند گفت :از رفراندوم استقبال بينظيري شده است ما در وهله
اول پيشبين��ي ميکرديم که 16ميليون نفر در رفراندوم ش��رکت کنند ،به همين جهت
18ميلي��ون ب��رگ رأي چاپ کرديم که ب��ا کمبود برگة رأي مواجه ش��ديم و نزديک6

ميليون برگة رأي ديگر نيز به ميزان قبلي اضافه شد .نوربخش ادامه داد24 :ميليون برگة
رأي توزيع شده است که بايد ديد چه ميزان برگشت خواهد خورد.

1

کساني که نميتوانند در انتخابات شرکت کنند

وزارت کش��ور اعالم کرد جمعا 15ميليون نفر زير16سال داشته و حق رأي ندارند،

چهار ميليون نفر در ارتفاعات باالتر از 9هزارمتر سکونت دارند که امکان فراهم کردن

وسايل برگزاري رفراندوم برايشان ميسر نيست و از سوي ديگر امکان فراخواندن آنها

به ش��هرها و مراکز رأيگيري نيز محدود اس��ت.حدود يک ميليون نفر نيز س��ن باالي
70سال دارند که به علت کهولت سن و ضعف نميتوانند رأي بدهند.

2

در نخستين روز رأيگيري؛رفراندوم در مهاباد و گنبد کاووس برگزار نشد
در پ��ي اظه��ار نظر گروههاي مختلف در مهاباد در مورد ش��رکت يا عدم ش��رکت

م��ردم در رفراندوم و براي جلوگيري از درگيريهاي احتمالي بين گروهها ،حوزههاي

رأيگيري در شهرمهاباد و حومه تعطيل شد و رفراندوم برگزار نگرديد 3.ديروز 22نفر

از علماي مهاباد با صدور اعالميهاي عدم حضور در رفراندوم را خالف مصالح ملي و
اصول و مباني ديني دانسته بودند.

4

عالوه بر مهاباد ضد انقالب در چند ش��هر ديگر نيز مانع شرکت مردم در رفراندوم

شدهاند،وزير کشور د ر اين زمينه گفت :در سقز ضد انقالب يک صندوق حاوي هزار

غ اين که اگر به
برگة رأي را به آتش کش��يد و در چند ش��هر ديگر کردستان نيز با تبلي 

جمهوري اسالمي رأي دهيد ،زمينهايتان را از شما خواهند گرفت ،مانع حضور مردم
ش��دهاند .وزير کش��ور ادامه داد :در گنبد کاووس نيز به علت ش��دت درگيريها مردم

-1کيهان 11 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 11 ،فروردين  ،1358صفحة 5
 -3اطالعات 11 ،فروردين  ،1358صفحة 5
 -4اطالعات 9 ،فروردين  ،1358صفحة 3

نتوانستهاند از خانههاي خود خارج شوند.

1

تظاهرات گروهي از بلوچها در حمايت از کردها

150نف��ر از بلوچه��اي افراطي مقي��م زاهدان به پش��تيباني از مردم کردس��تان در

ت اين گروه را محکوم کردند.
پيشوايان مذهبي سيستان و بلوچستان تظاهرا 

2

11فروردين
کشف توطئة شبکةتروريستي بينالمللي در تهران

يک توطئ��ة بزرگ و خطرناک عليه انقالب که قرار بود در روز برگزاري رفراندوم

به مرحلة اجرا درآيد کش��ف و دو تن از عامالن توطئه بازداشت شدند .اين دو نفر در

بازجوييهاي اوليه اعتراف کردند که عضو يک ش��بکة تروريستي بينالمللي بودند که

تصميم داش��تند در روز برگزاري رفراندوم در تهران و شهرس��تانها دست به عمليات
تخريبي وسيع وترور چند تن از رهبران انقالب بزنند.

ب��ر اس��اس مدارک و اس��نادي ک��ه از اين دو تن کش��ف ش��ده و اظهاراتي که در

بازجوييهاي مقدماتي داشتهاند بسياري از اعضاي شبکه و از جمله رهبر عملياتي آنها
بهعن��وا ن مزدور در خدمت ارتش آمريکا بودهاند و در عمليات س��رکوبي جنبشهاي
آزاديخواهانه از جمله جنگ ويتنام شرکت داشتهاند.

3

جنگ سنگر به سنگر در گنبد ادامه دارد

در ادامة تيراندازي شديدي که طي 48ساعت گذشته در گنبدکاووس جنگ زده و نا

آرام رخ داد تعداد کشته شدگان برخوردهاي خونين اين شهر به 40نفر رسيد .همچنين
در جريان تيراندازيها 17نفر ديگر به ش��دت مجروح ش��دند .نبرد در گنبد س��نگر به

س��نگر ادامه دارد .رحمانقلي سيدي نمايندة سابق گنبد در مجلس شوراي ملي در باغ
مسکوني خود در مقابل شهرباني سنگر گرفته و به روي مردم آتش گشوده است 9.تن

-1کيهان 11 ،فروردين  ،1358صفجه 3
- 2اطالعات 11 ،فروردين  ،1358صفحة 4
 -3اطالعات 11 ،فروردين  ،1358صفحة 2
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 226از رهبران مذهبيترکمنها اظهار داشتند اکثرترکمنها مايل به دادن رأي به جمهوري
اسالمي هستند اما ازترس جان خود نميتوانند از خانهها خارج شوند.
همگام با بيبيس��ي راديو عشقآبادترکمنستان ش��وروي نيز مرتب ًا به زبان ترکمني

مردم را تحريک و در گفتارهاي خود آنان را به پايداري و اس��تقامت و جنگ دعوت
ميکند1.سازمان چريکهاي فدايي خلق نيز با اعزام يک هيئت تام االختيار به گنبد در
ي اين منطقه نقشايفا کند.
تالش است در حوادث و رويدادها 

2

اعتراض بازرگان به شکل محاکمة جنايتکاران رژيم سابق

نخس��توزي ر دولت موقت در مصاحبهاي با تلويزيون ش��مارة يک فرانس��ه ضمن

اعت��راض به نحوة محاکمة جنايتکاران رژيم س��ابق گفت :من به اين اعدامها اعتراض

کردم ولي منظورم مخالفت با محکوميت اين افراد نبود .بازرگان ادامه داد :من با طريق

و شکل دادرسيها مخالفم ،به عقيدة من بايستي شکل عادالنه و منصفانه را بايد محترم

ش��مرد .نخس��توزي ر در ادامه گف��ت :امام خميني نيز با وي در م��ورد رعايت حقوق

متهمين موافق بودهاند.

وي در پاس��خ به سوال خبرنگار تلويزيون فرانس��ه که پرسيد ،ميگويند :حکومت

ايران به ش��کل يک ديکتات��وري مذهبي در خواهد آمد گفت :اگ��ر چنين بود آيتاهلل
خميني مرا بهعنوان نخس��توزير انتخ��اب نميکرد .بازرگان در مورد هويدا نيز گفت:

هويدا به خاطر تمامي جريانهاي 13سالة گنهکار است.

3

12فروردين
اولين روز حکومت اهلل /ملت بايد 12فروردين را جشن بگيرند

ب��ا راي قاط��ع و  98درصدي مردم به نظام جمهوري اس�لامي رهب��ر انقالب پيام

تبريکي را خطاب به ملت ايران صادر کردند .در پيام امام خميني آمده است« :صبحگاه

 12فروردين ـ كه روز نخس��تين حكومت الل است ـ از بزرگترين اعياد مذهبي و ملي
 -1اطالعات 11 ،فروردين  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 11 ،فروردين  ،1358صفحة 3
-3کيهان 11 ،فروردين  ،1358صفحة 8

ماس��ت .ملت ما بايد اين روز را عيد بگيرند و زن��ده نگه دارند .روزي كه كنگرههاي

قصر  2500س��ال حكومت طاغوتي فرو ريخت ،و س��لطۀ شيطاني براي هميشه رخت

بربست و حكومت مستضعفين كه حكومت خداست به جاي آن نشست».

1

س��خنگوي چريکهاي فداي��ي خلق در يک مصاحبة مطبوعات��ي خبر دخالت اين

سازمان در حوادث گنبد و کردستان را تکذيب کرده و گفت :رژيم سابق در اين وقايع

دست داشت .سخنگوي چريکها ادامه داد :آنها ميخواهند جنگ داخلي به راهانداخته
و ا ز اين طريق پاي امپرياليسم را در کشور باز کنند .وي در ادامه و در پاسخ به سوال
خبرنگاري که پرسيد اگر دخالت نداشتيد چرا چندين چريک در حوادث گنبد دستگير

ش��دهاند گفت :حضور ما در آنجا طبيعي بود ،آنها براي حل و فصل مس��المت آميز
حوادث در گنبد حضور داشتند

2

آمريکا سفير خود را از ايران فراخواند

ويليام س��اليوان س��فير آمريکا در ايران قرار اس��ت به زودي به کشورش بازگردد.

س��خنگوي وزارت خارجة آمريکا ضمن اعالم اين خبر گفت :ساليوان براي پارهاي از

مش��ورتها به واشنگتن احضار شده است .فراخوان س��اليوان به معناي عالقه آمريکا
برايايجاد ارتباط عادي با ايران تلقي شده است چرا که وي تا چند ماه پيش از حاميان

سفت و سخت شاه محسوب ميشده است.

3

13فروردين
رمز پيروزي ما و درسي که فلسطينيها بايد بياموزند

اسقف هيالرين کاپوچي 4عضو افتخاري سازمان فتح به همراه هاني الحسن نمايندة

س��ازمان آزاديبخش فلس��طين که اکنون سه روز است در تهران به سر ميبرند ،امروز

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 452
 -2اطالعات 14 ،فروردين  ،1358صفحة 8
-3کيهان 12 ،اسفند  ،1358صفحة 8
 -4هيالرين كاپوچي ،رئيس كليساي ارتدوكس لبنان و از بنيانگذاران «الهيات آزاديبخش» بود .وي در طول زندگي
خويش ،همواره از آرمان فلسطين دفاع و انديشة بينالمللي شدن بيتالمقدس را دنبال ميكرد.
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 228پس از مالقات با وزير خارجه عازم قم شده و با امام خميني ديدار کردند.
رهبر انقالب دربارة رمز پيروزي انقالب اسالمي ملت ايران و راهي که به پيروزي
فلسطين منجر خواهد شد فرمودند« :بايد ملتهاي ديگر ،ملت فلسطين ،وحدت كلمه

پي��دا بكنن��د و اتكال به خداي تبارك و تعالي .اين رمز پيروزي در هر جا پيدا بش��ود،

پيروز خواهند ش��د .بايد ملت عزيز «فلس��طين ما» با وحدت كلمه و اتكال به خداي
تب��ارك و تعالي ،توجه به روحانيت ،توجه به معنويت ،توجه به خداي تبارك و تعالي

كنند تا پيروز شوند».

1

توافقنامةترک مخاصمه در گنبد امضا شد

ساعت 4بعدازظهر امروز و در پي امضا شدن توافقنامهاي بين طرفين مخاصمه در

گنبدکاووس ،تيراندازي قطع شد و آتشبس اعالم گرديد.

توافقنام��ةترک مخاصمه در حالي به اجرا گذاش��ته ش��د که چن��د ضد انقالبي با

تيراندازي در چند نقطه ش��هر از جمله منطقة وش��مگير قصد اخالل و تشنج تازهاي را
داشتند اما با هوشياري طرفين قرارداد آتش بس اين توطئه خنثي شد و در همين حال

دستور س��رکوبي توطئهگران توس��ط هيئت اعزامي وزارت کشور صادر شد ،ولي نيم
ساعت بعد شهر آرامش نسبي خود را بازيافت.

س��اعت 6بعدازظهر نيز با اعالم خبر توافقنامةت��رک مخاصمه از راديو مردم گنبد

کاووس و گرگان و دش��ت در خيابانها به ش��ادي پرداختن��د و رانندگان اتومبيلها با

روش��ن کردن چراغهاي اتومبيل و بوقهاي ممتد س��اکنان ش��هر را د ر اين خوشحالي

همراه کردند.

حملة عراق به گمرک بهرامآباد

نيروي هوايي عراق امروز به گمرک بهرامآباد (در مهران) حمله کرد .يک روز پس

از اعالم برقراري جمهوري اس�لامي ايران ،نيروي هوايي عراق براي نخس��تين بار به

گمرک بهرامآباد (درمهران) حمله کرد.

2

 -1صحيفة امام  ،جلد ،6صفحة 466
 -2از تاريخ  13فروردين  1358لغايت  30شهريور  ،1359جمعًا  636مورد تجاوز زميني ،هوايي و دريايي از جانب عراق به
مرزهاي جمهوري اسالمي ايران صورت گرفت .گسترش اين حمالت در دورههاي زماني مختلف ما را به اين نتيجه ميرساند
كه عراق برنامهريزي دقيقي براي حمله به ايران داشته است.

14فروردين

ياس��ر عرفات در مصاحبه با اش��پيگل گفت :ما آن قدر عاج��ز نخواهيم بود که از

بهدس��ت آوردن حق خود صرف نظر کنيم ،آن قدر به مبارزة خود ادامه خواهيم داد تا

با کمک اعراب و کش��ورهاي عضو جهان س��وم و دنياي اسالم و مردم ايران فلسطين

را آزاد کنيم.

عرفات ادامه داد :آمريکا و اسرائيل نقش عمدهاي را به شاه واگذار کرده بودند ،شاه

بهعنوان پليس انجام وظيفه ميکرد تا بدين وس��يله بتواند دس��تورات کمپ ديويد را تا

سر حد پيروزي براي اسرائيل و آمريکا به مرحلة اجرا درآورد .به موجب آن دستورات

ايران و مصر و اسرائيل ميبايستي حلقة محاصره را بر فلسطين و سوريه تنگ ميکردند
تا پيروزي آمريکا و اسرائيل را مسجل سازند.

عرفات در پاس��خ به س��وال خبرنگار اش��پيگل که از وي دربارة حجاب در ايران

پرس��يد گفت :امام خميني معتقد است چادر ،موضوع اصلي نيست و خرافاتيها مردم

را مجبور به سرکردن چادر کردهاند !

1

تحريم سياسي مصر عملي شد

به جز سفيران س��ودان و عمان تمامي سفيران کشورهاي عربي پيش از آغاز ديدار

رس��مي مناخيم بگين از مصر قاهره راترک گفتند .خروج جمعي س��فيران کشورهاي
 -1اطالعات 14 ،فروردين  ،1358صفحه  ، 5عرفات در اين مصاحبه در حالي از استيفاي حق ملت مظلوم فلسطين و صرف
نظر نکردن از اين حق سخن گفت که سالها بعد با سران رژيم صهيونيستي پشت يک ميز نشسته و با آنان بر سر حقوق حقه
امت اسالم و فلسطين معامله کرد  .در سال  ۱۹۹۳پس از شناسايي اسرائيل در نامة رسمي ياسر عرفات به اسحاق رابين نخست
وزير اسرائيل ،رابين نيز در جواب ساف را به عنوان نمايندة مردم فلسطين به رسميت شناخت ...مبارزات ملت فلسطين تاکنون
سه مرحله را پشت سر گذاشته است  ،مرحلة دوم مربوط به مبارزات مليگراها بود كه بعد از تشكيل رژيم صهيونيستي در
فلسطين اشغالي به رهبري چند جوان فلسطيني از جمله ياسر عرفات شكل گرفت و تا سالهاي دهة پنجاه به مدت سه دهه
ادامه يافت .اين بخش از مبارزات ضد صهيونيستي كه تحت عنوان "سازمان آزادي بخش فلسطين" شكل گرفت هر چند
به مزاحمي جدي براي صهيونيستها تبديل شد ولي به دليل بيبهره بودن از تفكر ديني و تكية محض بر مليگرائي ،دچار
انحراف شد و سران آن از جمله شخص ياسر عرفات با صهيونيستها سازش كردند و آرمان فلسطين را زير پا گذاشتند.
در اين مرحله ،رژيم مصر به سركردگي "محمد انورالسادات" كه بعد از جمال عبدالناصر ،رئيسجمهور مصر شده بود با
امضاء قرارداد ننگين "كمپ ديويد" با رژيم اشغالگر قدس ،ضربة محكمي به آرمان فلسطين وارد كرد و زمينهساز خيانت
ياسر عرفات شد .اين سازش ،موجب پيدايش تفرقه در جهان عرب در مورد مسئلة فلسطين گرديد و مردم فلسطين به شدت
احساس تنهائي و خيانت كردند( .رک انتفاضه در موضع قدرت  ،روزنامه جمهوري اسالمي 21 ،آذر)1389

رخدادهای فروردين ماه 1358

عرفات :ما از حق ملت فلسطين صرف نظر نميکنيم /
فلسطين را آزاد ميکنيم

229

ايران پس از انقالب اسالمي

 230عربي از مصر که آسوشيتد پرس آن را يک «اکسدوس» نام نهاده در اجراي تصميمات
کنفران��س بغ��داد مبني بر تحريم سياس��ي و اقتصادي مصر که به ص��ورت جداگانه با
اسرائيل پيمان صلح امضا کرده است صورت ميگيرد .فيدل کاسترو رهبر انقالب کوبا

نيز با ارسال نامهاي طوالني به حافظ اسد رئيسجمهوري سوريه قرارداد صلح مصر و
اسرائيل را به شدت محکوم کرد.

1

جشن پيروزي جمهوري اسالمي در لبنان

 50هزار نفر از ساکنان غرب بيروت با برپايي تظاهرات وسيعي پيروزي جمهوري

اسالمي را جش��ن گرفتند .تظاهرکنندگان خواستار برقراري يک جمهوري اسالمي در

لبنان ش��دند .اين تظاهرات به درخواست جنبش امل و گروهي به نام خمينيستها که

به تازگي در لبنان تشکيل شده است برگزار شد .شيخ محمد مهدي شمس الدين نائب
رئيس شوراي عالي ش��يعيان لبنان در اين تجمع ضمن سخنان کوتاهي پشتيباني کامل

خود را از انقالب اسالمي ايران اعالم کرد.

2

سرگرداني شاه مخلوع ادامه دارد

رابرت آرمائو يک آمريکايي که مدعي اس��ت وس��ايل اقامت خانواده شاه سابق را

در جزاير باهاما فراهم کرده اس��ت اظهار داش��ت که ش��اه سابق فقط يک هفته و يا ده
روز در جزي��رة بهش��ت خواهد ماند .رابرت آرمائو که در ي��ک مصاحبة مطبوعاتي به

پرسشهاي خبرنگاران پاسخ ميداد افزود :که هنوز شاه سابق برنامهاي برايآينده خود

تنظيم نکرده است ،اما تا سه چهار روز ديگر تصميم خود را اعالم خواهد کرد .دولت

باهاما تاکنون هيچگونه اعالميهاي دربارة اقامت ش��اه سابق و خانوادهاش د ر اين کشور
صادر نکرده است.

3

 -1اطالعات 14 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 14 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 14 ،فروردين  ،1358صفحة 8

15فروردين
به چپهاي آمريکايي اعتنا نکنيد

جريانه��اي به ظاهر چپ آنها را در واق��ع آمريکايي خوانده و فرمودند« :اينهايي كه

اآلن در ايران مش��غول فتنه هس��تند ،اينها از اسالم هيچ اطالع ندارند ،و به حسب آن
طوري كه من ميفهمم ،اينها مرتبط با امريكا هس��تند ولو اينكه اسمش��ان برخالف

اس��ت! و ملت ما بايد اينها را رد بكنند و اعتنايي به آنها نكنند ،و خودش��ان در همين

سيل جمعيت ايران منحل خواهند شد».

1

ديدار هيئت نمايندگي کردها با بازرگان

هيئت نمايندگي حزب دموکرات کردس��تان ايران ب��ه دنبال مالقات با امام خميني،

با مهندس بازرگان نيز مالقات کرد و در مورد مس��ايل جاري مملکت به ويژه مس��ئله

کردستان اطالعيهاي منتشر کرد .در اين مالقات رياست هيئت نمايندگي کردها را دکتر

عبد الرحمن قاسملو به عهده داشت و در آن غني بلوريان و محمد امين سراجي و امير
قاضي اعضاي دفتر سياسي حزب حضور داشتند.

بازرگان در اين ديدار اظهار داشت :آنچه از طرف دولت او انجام گرفته و اظهارات

حض��رت آيتاهلل خميني ،آيتاهلل ش��ريعتمداري ،آيتاهلل طالقاني که دربارة تس��اوي

حقوق اهل تش��يع و تس��نن و کرد و فارس و ترکمن و ديگران صورت گرفته ،نش��انة

حسن نيت و عالقه دولت و روحانيت نسبت به مسئله بوده است.

2

آمار نهايي رفراندوم اعالم شد.

آمار نهايي رفراندوم تغيير رژيم ايران به جمهوري اس�لامي اعالم ش��د .بر اس��اس

اين آمار 20ميليون و 288هزار و  21نفر در اين انتخابات شرکت کردهاند .از اين عده

20ميليون و 147هزار و 55نفر به جمهوري اس�لامي رأي آري و  140هزار و 966نفر

رأي نه دادهاند .در تهران نيز يک ميليون و 175هزار و 22نفر به جمهوري اسالمي رأي

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 471
 -2اطالعات 15 ،فروردين  ،1358صفحة 7
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 232آري و  57هزار و 979نفر رأي نه دادهاند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

ذوالفقار علي بوتو اعدام شد

ذوالفقار علي بوتو نخس��توزير پيشين پاکستان سپيدهدم امروز در زندان راولپندي

به دار آويخته شد .ژنرال ضياء الحق حاضر به عفو بوتو نشد2.بوتو نخستوزير پيشين
پاکس��تان و بنيانگذار حزب مردم اين کش��ور بود که با کودتاي ضياء الحق 3دستگير و
امروز اعدام شد.

سيل پيامهاي تبريک به مناسبت برپايي جمهوري اسالمي

س��يل پيامهاي تبريک و تهنيت به مناس��بت اعالم جمهوري اس�لامي در ايران از

طرف س��ران کشورهاي جهان بهسوي ايران و خطاب به رهبر انقالب اسالمي سرازير

اس��ت .برژنف رهبر شوروي و الکسي کاسيگين نخس��توزير اين کشور ،حافظ اسد
رئيسجمهور س��وريه ،ش��يخ خليفه بن حمد آل ثاني امير قطر و شيخ زايد بن سلطان

آل نهيان حاکم امارات متحدة عربي و ش��يخ قابوس بن س��عيد سلطان عمان و مسقط

از جمل��ه رهبراني بودند ک ه اين پيروزي را به رهبر انقالب تبريک گفتند4.دولت مصر

که شناس��ائي رس��مي انقالب اس�لامي ايران را تا زمان برگزاري رفراندوم جمهوري
اسالمي به تعويق انداخته بود ،حکومت جمهوري اسالمي ايران را به رسميت شناخت.

 -1اطالعات 15 ،فروردين  ،1358صفحة 7
 -2اطالعات 15 ،فروردين  ،1358صفحة  ،1يکي از پروندههاي آزاد شده در آرشيو ملي بريتانيا به ماجراي اعدام ذوالفقار
علي بوتو نخست وزير سابق پاکستان در چهارم آوريل در زنداني در شهر راولپندي به دستور ژنرال محمد ضياء الحق رييس
دولت کودتا در آن کشور اختصاص دارد .اين پرونده ،نشانگر آن است که برخالف ادعاي ظاهري دولت کارگري کاالهان
دربارة تالش براي توقف حکم اعدام بوتو ،نخست وزير بريتانيا موضوع اعدام بوتو را امري داخلي مربوط به آن کشور
قلمداد کرده بود و عم ً
ال هيچ تالشي براي جلوگيري از اين اقدام به عمل نياورده بود .
برخالف تهديدهاي ظاهري بريتانيا عليه دولت ضياءالحق ،پس از اعدام پدر بينظير بوتو نيز روابط دو کشور همچنان
مستحکم و دوستانه باقي ماند و هيچ خللي در آن ايجاد نشد.
اسناد تازه آزاد شده نشان ميدهد که با وجود سپري شدن يک سال از صدور حکم اعدام بوتو ،دولت بريتانيا عمال اعتنايي
به اين موضوع نکرده بود و صرفًا نگران مناسبات خود با دولت کودتا و حفظ قراردادهاي تجاري بين لندن و اسالم آباد بود.
کاالهان با وجود دوستي عميقي که با ضياء الحق داشت تنها به نوشتن چند نامة دوستانه و حاکي از نصيحت براي خودداري
از اعدام بوتو اکتفا کرد .اين در حالي بود که مقامات بريتانيايي در مراحل مختلف اطمينان داده بودند که با همة قوا براي
جلوگيري از اين افدام تالش خواهند کرد .از آن جمله ايوان لوارد معاون وزير خارجة بريتانيا چند روز قبل از اعدام بوتو
در ديدار با مرتضي بوتو پسر ذوالفقار علي بوتو به وي وعده داده بود که بايد صبر کرد و منتظر اخبار خوش در روزهاي
آينده ماند.
 -3ضياءالحق خود در  ۱۷اوت  ۱۹۸۸به همراه تعدادي از ژنرالهاي بلند مرتبه پاکستان در يک سانحة هوايي مشکوک
نزديک بهاولپور پنجاب کشته شد.
 -4اطالعات 15 ،فروردين  ،1358صفحة 8

مصر ضمن اعالم شناس��ايي رسمي جمهوري اسالمي ايران خواهان مناسبات بهتري با
کشورمان شد.

1

خبرگزاري فرانسه گزارش داد يک جنبش اسالمي در باهاما به حضور "محمدرضا

پهلوي" در اين کشور اعتراض کرده و خواستار اخراج وي شد  2 .شاه 10فروردين با

هواپيماي اختصاصي ملک حسن مراکشي به باهاما رفت .

16فروردين
بازرگان :تحريميها يک درصد مردم هستند /
اگر حيا داشته باشند ،بايد سرجايشان بنشينند

مهندس مهدي بازرگان نخس��توزير دول��ت موقت طي يک پيام تلويزيوني ضمن

تبريک پيروزي جمهوري اسالمي در رفراندوم به مردم گفت :نزديک به 99درصد مردم

به جمهوري اس�لامي رأي دادهاند و کمتر از يک درصد با جمهوري اسالمي مخالفت

ک��رده و رأي مخالف دادهاند .ب��ازرگان در مورد تحريم کنندگان انتخابات نيز گفت :با

رأي  99درصدي مردم مچ کس��اني که انتخابات را تحريم کردند کامال پيش مردم باز
ش��د و مشخص گرديد که آنان اقليت بسيار ناچيزي و منفک از ملت هستند .بازرگان

ادامه داد :اگر تحريم کنندگان انتخاباتاندکي حيا داش��ته باشند ديگر بايد بنشينند و از
 1اطالعات 15 ،فروردين  ،1358صفحة  ،8با انعقاد پيمان صلح بين سادات و نخستوزير رژيم صهيونيستي ونيز پذيرايي گرم
سادات از شاه سابق روابط بين ايران و مصر به سردي گرائيد و پس از مدتي به دستور امام خميني به صورت کامل قطع شد .
 -2اطالعات 15 ،فروردين  ،1358صفحة  ،8شاه تصميم داشت بالفاصله از مراکش رهسپار آمريکا شود اما مقامات آمريکائي
به دليل اوجگيري بحران سياسي در روابط تهران و واشنگتن ،مايل به پذيرائي از وي نبودند .اردشير زاهدي از جمله کساني
بود که در آن روزها دائمًا در تالش براي يافتن جائي جهت اقامت شاه بود .او که در «سنموريتس» سوئيس و همچنين در
کنار درياچة ژنو 2 ،خانة ويالئي داشت ،تصميم گرفته بود شاه را به آنجا انتقال دهد اما دولتمردان سوئيس مايل نبودند
روابطشان با دولت جديد ايران به خاطر وفاداري به رئيس يک دولت سرنگون شده به خطر بيفتد.
محمدرضا پهلوي در شرائطي که نتوانسته بود کشوري را بهعنوان پناهگاه بيابد ،به پيشنهاد مشترک راکفلرو کيسينجر مجبور
شد به «باهاما» در آمريکاي مرکزي برود .اين سفر با هواپيماي اختصاصي شاه حسن مراکشي صورت گرفت  ،هواپيما صبح
روز  10فروردين  1358فرودگاه رباط را به مقصد جزاير باهاما ترک کرد .در فرودگاه باهاما هيچ يک از مقامات دولتي براي
پذيرائي از شاه حضور نيافتند و شاه و همراهان توسط «رابرت آرمائو» عضو ارشد «سيا» و دوست اشرف پهلوي به مقصد از
پيش برنامه ريزي شده هدايت شدند .شاه ،همسرش و يک پيشخدمت به يکي از جزاير و بقية همراهان به جزيرة ديگر برده
شدند .به شاه و فرح اجازة خروج از جزيره داده نشد .شاه  70روز در اين جزيره به سر برد( .رک آخرين سفر شاه ،ويليام
شوکراس ،نشر البرز).
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 234اين همه جنجال و هياهو پرهيز کنند.
ايران پس از انقالب اسالمي

دادگاههاي انقالب کار خود را از سرگرفتند

دادگاه انقالب اس�لامي از امروز کار خود را مجددا ً از س��ر گرفت .دادگاه انقالب

از تاريخ 24اس��فند گذش��ته پس از يک محاکمة چهار ساعته از امير عباس هويدا براي
اعالم تنفس به صورت موقت تعطيل شد و به دليلايام عيد و برگزاري رفراندوم و به

ت اين دادگاهها تا امروز معوق ماند.
ويژه تدوين آئيننامهاي جه 

چندين پرونده براي رس��يدگي در دادگاه آماده اس��ت ،اين پروندهها مربوط است

به س��پهبد ناصر مقدم آخرين رئيس ساواک ،س��پهبد اميرحسين ربيعي آخرين فرماندة

نيروي هوايي رژيم سابق ،سپهبد برنجيان رئيس ضد اطالعات نيروي هوايي و همچنين

پرون��دة اميرعباس هويدا که محاکمة مقدماتي او به پايان رس��يده و پروندةه غالمرضا
نيکپي شهردار تهران براي رسيدگي در دادگاه آماده شده است.

1

تعيين خطمشي تازة راديو و تلويزيون

صادق قطبزاده طي يک پيام تلويزيوني ضمن تکذيب خبر اس��تعفاي خود گفت:

برنامههاي راديو و تلويزيون درست بايد در جهت عکس برنامههاي رژيم گذشته تهيه
ش��ود و اين احتياج به وقت ،دقت نظر و برنامهريزي دارد .سرپرس��ت موقت راديو و

تلويزيون در ادامه انحالل توليد اين س��ازمان را اع�لام کرد و گفت :اين انحالل بدان
جهت صورت گرفت که گروهي از کارکنان اين واحد کارگردانها و برنامهس��ازان نه
کارکنان فني در کارها اشکالتراش��ي ميکنن��د و از کار کردن هم خودداري ميورزند،

بنابر اين تصميم به انحالل توليد سازمان گرفتيم.

سازمان مجاهدين انقالب اعالم موجوديت کرد

سازمان مجاهدين انقالب بعدازظهر امروز و با حضور هزاران نفر موجوديت خود

را اعالم کرد .اين س��ازمان از به هم پيوس��تن چند گروه چريکي اسالمي به به صورت

مجزا فعاليت ميکردند ،به وجود آمده اس��ت .س��ازمان مجاهدين انقالب اس�لامي از

اواخر هفتة گذشته اعالم کرده بود که طي اجتماع بزرگي موجوديت و خطمشي خود

 -1اطالعات 16 ،فروردين  ،1358صفحة 2

را اعالم خواهد کرد .در مراس��م اعالم موجوديت س��ازمان مجاهدين انقالب اسالمي
بنيصدر سخنراني کرده و منتقدان خود را به مناظره دعوت کرد.

1

راهپيمايي عليه فدائيان خلق

پي��ش از ظهر امروز صدها نف��ر از مردم تهران در حالي که ش��عارهايي عليه ضد

انقالب و عناصر فرصتطلب ميدادند ،از ميدان فردوس��ي به س��مت دانش��گاه تهران

تظاهرات کردند .مردم پالکاردهايي بر دس��ت داش��تند که بر روي آن شعارهايي عليه

فدائيان خلق نوشته شده بود.

2

18فروردين
هويدا اعدام شد

امروز اميرعباس هويدا نخستوزي ر کشور در طول سالهاي  1353-46اعدام شد.
اميرعباس هويدا به دليل ارتکاب جرايمي چون افس��اد فياالرض ،خيانت به ملت،

شرکت مستقيم در فعاليتهاي جاسوسي به نفع غرب و صهيونيسم ،قيام عليه امنيت و
استقالل کشور با تشکيل کابينههاي دستنشاندة آمريکا و انگليس ،پرداخت درآمدهاي

ملي حاصله از نفت به شاه سابق ،فرح و ممالک وابسته به غرب و شرکت مستقيم در
قاچاق هروئين در فرانسه ساعت  7و  25دقيقه بعدازظهر ديروز اعدام شد .شعبه دوم

دادگاه انقالب اس�لامي تهران ساعت 2و  30دقيقه بعدازظهر امروز با تالوت آياتي از
کالماهلل مجيد رسميت يافت و اميرعباس هويدا که يک شلوار مخمل کرم رنگ و کت
«جير» به تن داشت با قيافهاي مغموم در برابر قضات دادگاه قرار گرفت.

در ادامة دادگاه نماينده دادسراي انقالب اسالمي به قرائت کيفرخواست پرداخت و

طي آن هويدا را مفسد فياالرض و خائن به ملت دانست .هويدا در پاسخ به اظهارات
نماين��ده دادس��تان در دفاع از خود گفت :ما در سيس��تمي بوديم ک��ه همهکس در آن
 -1اطالعات 18 ،فروردين  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 18 ،فروردين  ،1358صفحة 2
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 236سيستم در خدمت رژيم بودند .هر برنامهاي که دولت مجري آن بود به وسيلة گروهي
که بهعنوان کارش��ناس در وزارتخانهها بودند طرحريزي ميش��د و به وسيلة وزير آن

وزارتخانه به دولت پيش��نهاد ميش��د .دولت هم آن را يا تصويب ميکرد و يا تصويب

آن را به مجلس��ين واگذار مينمود .در آن سيس��تم به عقيدة من ،مجلس سنا و شوراي

ملي بودند که نميبايس��ت قوانين ضد مردمي را تصويب ميکردند .اگر دولت ،خالف

قانون عمل ميکرد ،اين وظيفة رئيس ديوان عالي کش��ور بود که به دولت بگويد فالن
عمل ،خالف قانون است.

هويدا در پاس��خ ب��ه رئيس دادگاه با بيان اينکه من به وجود آورنده سيس��تم نبودم

گفت :اگر من اين کارها را نميکردم ديگري انجام ميداد .نمايندة دادستان در پاسخ به
اين بخش از اظهارات هويدا گفت :پاس��خ شما شبيه اين است که بگوئيم شمر گناهي

نداشت؛ چرا که اگر امام حسين را او شهيد نميکرد ،کس ديگري اين کار را ميکرد!

هوي��دا در پايان دفاعيات خ��ود با بيان اين که ديگر حرفي براي گفتن ندارد افزود:

اگر عمري کفاف دهد ،کتابي خواهم نوش��ت که در آن ماجراهاي از ش��هريور ۱۳۲۰تا
آخرين روز صدارتم را تش��ريح خواهم کرد .و بدين ترتيب دادگاه وارد ش��ور ش��د و
پس از يک ساعت شور ،هويدا را به عنوان مفسد فياالرض و خائن به ملت به اعدام

محکوم کرد.

1

-1کيهان 19 ،فروردين  ،1358صفحة  ،2آيت اهلل خلخالي در خاطرات خود از مخالفت شديد بازرگان و دولت موقت با
اعدام هويدا سخن ميگويد و مينويسد « :بازرگان سرسختانه با اعدام هويدا مخالفت ميکرد و براي جلوگيري از اعدام،
سخت در تالش بود .به من ميگفت :شما نبايد هويدا را اعدام کنيد؛ چون ميگويند که او هم در سازمان ملل و اروپا،
طرفداران زيادي دارد و اين را امام هم ميگويد.
من اين موضوع را از امام پرسيدم و ايشان فرمود :من چنين مطلبي را نگفتهام ... .افراد زيادي از طرف دولت موقت با هويدا
در تماس بودند و ما از دور ناظر جريان بوديم .آنها وعدة آزادي به او ميدادند؛ ولي من خبر نداشتم و او در دادگاه اين
مطالب را فاش ساخت ... .در قم خدمت امام رسيدم .چند روزي نگذشته بود که در زندان قصر ،پاسداران اعتصاب کردند،
آنها رژه ميرفتند و فرياد ميزدند :خلخالي کجايي؟ دادگاه خلخالي ايجاد بايد گردد ،هويداي المذهب اعدام بايد گردد.
سرانجام ،به قم آمدند و از امام خواستند که مرا به دادگاه برگردانند .امام به من فرمودند :شما به حرف بازرگانيها گوش نکن.
[ ...پس از تشکيل جلسة محاکمة هويدا و انجام دفاعيات او و صدور حکم اعدام] هويدا در حالي که عرق ميريخت ،گفت:
حضرت خلخالي! من نميگويم مرا اعدام نکنيد؛ ولي خواهش ميکنم به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخير بياندازيد .دولت
موقت به من وعده داده است .من گفتم :اصل تفکيک قواي ثالثه :مقننه و قضائيه و مجريه را دولت موقت هم قبول دارد...
خالصه هرچه او اصرار کرد ،من قبول نکردم و گفتم وصيت خود را بنويس!( »...رک خاطرات آيت اهلل خلخالي ،نشر سايه،
چاپ پنجم ،صفحات  376تا )388

عامالن کشتار 17شهريور اعدام شدند

امروز 6نفر از عامالن کشتار مردم به حکم دادگاه انقالب نيز اعدام شدند .دادگاهها

پس از يک تعطيلي  22روزه در 3شعبة کار خود را آغاز کرده و در اولين جلسة خود6

اعدام محکوم کردند.

س��رتيپايرج امين افش��ار فرماندار نظامي نجفآباد ،سرلشکر محمد جواد مولوي

طالقاني رئيس سابق پليس تهران و فرماندة گارد ضد شورش شهرباني ،سرهنگهادي

گلس��تانة افسر فرمانداري نظامي تهران که در کشتار 17شهريور نقش داشت ،سرهنگ

امير افتخار منش فرماندة لش��کر گارد قصر و مأمور س��رکوب مردم در ميدان خراسان
تهران و نارمک در روز 17ش��هريور ،ستوان بهادري افس��ر فرمانداري نظامي تهران و
سرباز صدري از جمله اعدام شدگان هستند.

1

حسينية ارشاد بازگشايي شد

امروز حسينية ارشاد که در سال  1351به دستور ساواک تعطيل شده بود ،بازگشايي

شد .در مراسم بازگشايي حسينيه ارشاد محمد تقي شريعتي سخنراني کرد .در اين آئين

آيتاهلل طالقاني نيز حضور داشت.

2

19فروردين
کانون طالب حوزة علمية قم اعالم موجوديت کرد

کان��ون طالب حوزة علمية قم در بيانيهاي اعالم موجوديت کرد .طالب در اعالمية

خود پاس��داري از دستاوردهاي انقالب و تداوم آن که از خصوصيات انقالب اسالمي
ميباشد را از داليل تشکيل کانون برشمردهاند.

3

آيتاهلل شريعتمداري :ايران مايل به دوستي با کشورهاي سوسياليستي است
آيتاهلل شريعتمداري ضمن مصاحبهاي با خبرگزاري رسمي آلمان شرقي تأکيد کرد

 -1اطالعات و کيهان 18 ،فروردين  ،1358صفحة 1و2
 -2اطالعات 18 ،فروردين  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 19 ،فروردين  ،1358صفحة 2
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 238که جمهوري اس�لامي مايل است روابط دوستانهاي با آلمان شرقي و ديگر کشورهاي
سوسياليس��تي داشته باشد .وي ادامه داد :اين مس��ئله که ما مسلمان هستيم و شوروي
کمونيست ،نبايد مانع حسن همجواري شود.

1

واکنشها به اعدام هويدا

اعدام اميرعباس هويدا که 13س��ال نخس��توزير کش��ور در دوران شاه سابق بود

واکنش کش��ورهاي غربي را برانگيخت .يک س��خنگوي وزارت خارجة آمريکا گفت:
آمريکا از اعدام هويدا نخستوزير اسبق ايران متاسف است .اين سخنگو ادامه داد :ما

نميداني��م هويدا با گناه يا بيگناه بود ولي بايد محاکمات در ايران از لحاظ بينالمللي
مورد قبول واقع شود.

فري��دون هويدا برادر اميرعباس هويدا که مدتي رياس��ت هيئت نمايندگي ايران در

س��ازمان ملل را بر عهده داش��ت نيز ،محاکمة برادرش را غيرعادالنه و غيرقابل قبول

خواند و گفت :هيچ بش��ري نميتواند عادالنه بودن اين محاکمه را بپذيرد .در پاريس

نيز ريمون بار نخستوزير فرانسه که دوستي ديريني با هويدا داشت نسبت به اعدام او

ابراز تاسف فراوان کرد .او هويدا را دوست بزرگ فرانسه ميناميد .ژان فرانسواايونسه

وزيرخارجة فرانس��ه نيز اعالم کرد :با توجه به دوس��تي هويدا با فرانس��ه نزد مقامات

ايراني وساطت کرده بوديم.

تيمسار مدني استاندار خوزستان شد

تيمس��ار مدني با حکم وزير کشور استاندار خوزستان شد .مدني که تا چندي پيش

وزارت دفاع را بر عهده داش��ت با اس��تعفا از اين س��مت به فرماندهي نيروي دريايي
قناع��ت ک��رد و امروز با حک��م احمد صدر حاج س��يد جوادي و با حفظ س��مت به
استانداري خوزستان منصوب شد.

2

اولين بانک اسالمي ايران اعالم موجوديت کرد

اولين بانک اس�لامي ايران با سرماية اولية 200ميليون تومان اعالم موجوديت کرد.

س اين بانک که از س��وي بخش خصوصي ايجاد ميش��ود 20نفر هستند.
هيئت مؤس�� 
 -1اطالعات19 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 19 ،فروردين  ،1358صفحة 2

گفته ميشود ،گزارش تأسيس و مقدمات ايجاد آن به عرض امام رسيده وايشان تأکيد
فرمودهاند که از اين اقدام در جهت رفاه زحمتکشان و مستضعفين استفاده شود.

1

اعدام 8تن از عامالن کشتار مردم

دادگاههاي انقالب اس�لامي ديروز چهار تن از عوامل رژيم گذشته که در حمله به

مردم و کش��تار آنان نقش داش��تند را محاکمه و به اعدام محکوم کرد .حکم اعدام در
مور د اين افراد سحرگاه امروز به اجرا درآمد.

اعدام ش��دگان عبارتند از :منوچهر آزمون معاون نخس��توزير وسرپرست سازمان

اوقاف در حکومت هويدا ،وزير کار و امور اجتماعي در کابينة هويدا و استاندار فارس
در کابينة آموزگار و ،...س��پهبد علي خواجه نوري رئيس ادارة سوم ستاد ارتش ،سپهبد

حس��ين ربيعي آخرين فرماندة نيروي هوايي ش��اه و سرپاس��بان باللي مأمور کالنتري

فرمانيه.

همچنين با رأي دادگاه انقالب اس�لامي بهبهان  4نفر از عامالن کشتار مردم در اين

شهر نيز به جوخة اعدام سپرده شدند.

2

برژينسکي:براي حفظ منافع خود در توسل به زور ترديد نميکنيم

برژينسکي مشاور رئيسجمهور آمريکار ضمن وطن پرست و مذهبي خواندن مردم

ايران گفت :آمريکا خواهان برقراري و تداوم رابطه با ايران اس��ت چرا که دو کش��ور
منافع مشترکي دارند.وي ادامه داد :به هر صورت آمريکا براي حفظ منافع حياتي خود

در توسل به زو ر ترديد نميکند.

 -1اطالعات 19 ،فروردين  ،1358صفحة 7
 -2اطالعات 20 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 20 ،فروردين  ،1358صفحة 8

3
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داشتن مسکن حداقل حقوق هر فرد است

امروز بنياد مسکن انقالب اسالمي به دستور امام خميني تأسيس و همچنين حساب

 100امام خميني افتتاح ش��د .در بخش��ي از پيام رهبر انقالب به همين مناس��بت آمده
اس��ت :اين از حداقل حقوق هر فرد اس��ت که بايد مسکن داشته باشد ،مشکل زمين

بايد حل شود و همة بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند .همة محرومان

بايد خانه داش��ته باش��ند ،هيچکس در هيچ گوشة مملکت نبايد از داشتن خانه محروم

باش��د .بر دولت اس�لامي است که براي اين مس��ئلهي مهم چارهاي بينديشد و بر همة
مردم است که در اين مورد همکاري کنند.

امام خميني در ادامه با اش��اره به افتتاح حس��ابي به ش��ماره 100در تمامي ش��عب

بانک ملي ادامه دادند :اينجانب حس��ابي به شمارة يکصد ( )100در تمام شعب بانک

ملي افتتاح کرده و از همة کس��اني که تواناي��ي دارند دعوت ميکنم که براي کمک به

خانهس��ازي براي محرومان به اين حس��اب پول واريز کنند و در هر محل از بين افراد
صال��ح و مورد اعتماد گروهي حداقل مرکب از س��ه نفر از مهندس��ان و کارشناس��ان

شهرس��ازي و خانهس��ازي و يک نفر روحاني و يک نمايندة دولت انتخاب شوند تا با
صرفهجوي��ي و دقت کامل خانههاي ارزان قيمتي بس��ازند و در اختيار محرومان قرار
دهند.

1

شياطين را به جمع خودتان راه ندهيد

رهبر انقالب امروز در ديدار با مردم لرس��تان از آنان خواستند « :شما اهالي محترم

لرستان متوجه باشيد كه اگر شياطين آمدند آنجا و خواستند تبليغات سوء بكنند ،آنها

را دفع كنيد .اين شياطين اشخاصي هستند كه تابع «شياطين بزرگ»اند ،اينها اشخاصي

هس��تند كه براي قدرتهاي بزرگ خدمتگزارند .آنها را به جمعيتهاي خودتان راه
ندهي��د .جلو آنه��ا را و تبليغات آنها را بگيريد؛ آنها ميخواهند برخالف اس�لام تبليغ
كنند؛ شما بايد جلوي آنها را بگيريد».

 -1صحيفة امام  ،جلد  ، 6صفحة 518
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،6صفحة 525

2

از حرفهاي بيجاي اخاللگران آزرده نشويد

رهبر انقالب بعد از رژة لشکر يک پيادة ارتش ملي ايران و اظهار وفاداري پرسنل

ارتش خطاب به آنان و با اشاره به اظهارات برخي از افراد و گروهها که خواستار

جديت داريد تا اهداف اسالمي به ثمر برسد ،تشكر ميكنم .شما لشكر اسالم و قرآن

هستيد .ملت موظف است به شما احترام بگذارد؛ ملت موظف است از شما پشتيباني
كند .ما و اسالم پشتيبان شما هستيم ،شما دلخوش باشيد ،آزرده نشويد از بعضي

اخاللگران كه حرفهاي بيجا ميزنند ]1[ .ما شما را از خود ميدانيم و خود را

از شما ميدانيم .ما در همۀ مراتب با شما هستيم و تا آخر نهضت شما با ما و ما با

شما».

1

استعفاي وزير دادگستري شايعه يا واقعيت؟!

يک مقام مطلع در دادگستري گفت :دکتر اسداهلل مبشري وزير دادگستري استعفاي

خود را تس��ليم مهندس مهدي بازرگان کرده ولي نخس��توزي ر با اين استعفا موافقت

نکرده است .گفته ميشود مبشري به دليل عدم توافق با دادستان کل جمهوري اسالمي
از س��مت خود استعفا داده است .با همة اين خبرها سخنگوي دولت استعفاي مبشري

را شايعه دانست.

2

عزالدين حسيني :با ساواک رابطه نداشتم

س��يد عزالدين حس��يني امام جمعة مهاباد رهبر جنبش خودمختاري کردستان طي

اعالميهاي ش��ايعات مربوط به رابطة خود با س��اواک را تکذيب کرد .عزالدين حسيني

با اش��اره به برخي اعالميههايي که او را روش��نفکر و متدين ولي مورد سوءاس��تفاده

س��اواک معرفي کرده است نوشته است :به نظر من چنين شخصي [همکار ساواک] نه
تنها متدين و روش��نفکر نيست ،بلکه فاسد و مفسد و کوتهبين و تاريک فکر ميباشد.

 -1صحيفة امام  ،جلد  ، 6صفحة 526
 -2اطالعات 21 ،فروردين  ،1358صفحة  2و کيهان 21 ،فروردين  ،1358صفحة  ، 2هر چند استعفاي مبشري توسط
سخنگوي دولت شايعه خوانده شد ،ولي وي تيرماه همين سال بعد از مدتها کش و قوس استعفا داد و به جاي وي احمد
صدرحاجسيدجوادي منصوب گرديد .پيش از اين نيز دکتر کريم سنجابي وزير خارجة دولت موقت پس از  55روز فعاليت
استعفا داد  .به جاي وي ابراهيم يزدي به سمت وزارت خارجه منصوب شد .
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 242عزالدين حسيني ادامه داد :اگر روزي پروندة من بررسي شود ،مشخص خواهد شد که
1
چه اتهامات ضد دولتي در زمان حکومت سابق متوجه من بوده است.

کيسنجر شاه سابق را يهودي سرگردان خواند

هنري کيس��نجر وزير خارجة پيشين آمريکا شاه سابق را يهودي سرگردان خواند و

گفت :دولت آمريکا وظيفة اخالقي دارد به ش��اه مخلوع ايران پناه دهد .کيسنجر گفت:
شاه 37سال تمام دست آمريکا بوده و امروز نبايد با او چون يهودي سرگردان برخورد

شود .کيسنجر در ادامه با اشاره به اين که کسي به فرياد شاه سابق ايران نميرسد گفت:

تکان دهنده است که شاه براي ورود به آمريکا نتوانسته ويزا بهدست آورد.

2

آغاز به کار بخش فارسي راديو صداي آمريکا

بخش فارس��ي راديو صداي آمريکا که از يک س��ال پيش متوقف ش��ده بود امروز

دوباره از س��ر گرفته ش��د .اين راديو هر روز و به مدت نيم ساعت تحليلهايي به زبان

فارسي منتشر ميکند3.هر چند مسئوالن اين راديو ربط آغاز به کار بخش فارسي صداي
آمريکا را با تحوالت جاري ايران تکذيب ميکنند ولي آگاهان بر اين نکته تأکيد دارند

که آمريکا قصد دارد از طريق اين راديو سياستهاي خود را در ايران دنبال کند.

 -1اطالعات 21 ،فروردين  ،1358صفحة  ،2در روز شمار 24اسفند 1357به نکتهاي در مورد پروندة ساواک عزالدين حسيني
اشاره شد که بازخواني آن خالي از لطف نيست  ،عزالدين حسيني روابط ويژه و گستردهاي با رژيم پهلوي و ساواک داشت و
از سال 1347توسط شاه به سمت امامت جماعت شهرستان مهاباد منصوب شده بود  .وي در نامهاي به کلباسي رئيس ساواک
مهاباد مينويسسد« :اميد است در انجام وظايف محوله که هدف از آن خدمت به شاه و مردم و امن و آسايش عموم است
موفق باشيد ،از خداوند متعال مسئلت مينمايم در خدمت به ايران و ايرانيت تحت رهبري اعليحضرت شاهنشاه آريامهر مرا
تائيد و موفق فرمايد » (رک نيمه پنهان  ،جلد  ،10بخش اسناد)  ،بنيصدر زماني که عضو شوراي انقالب بود ،همراه تني چند
از اعضاي آن شورا در کردستان به ديدن شيخ عزالدين حسيني رفت و اين خاطره جالب را نقل مينمايد « :شوراي انقالب
هيئتي را معين کرد مرکب از آقايان  :طالقاني  ،بهشتي و من  .احتماالً هاشمي رفسنجاني هم بود که رفتيم به سنندج  .ما را در
محلي که مدرسهاي بود جا دادند  .صبح روز دوم ديديم بيرون محل اقامتمان چند تير شليک شد  .بعد آقاي عزالدين حسيني
وارد شد  .به عالمت اينکه ايشان وارد ميآيند از سوي سواران ايشان تير شليک شد  .مرحوم طالقاني خيلي بهش برخورد ،
روحاني ميآيد به ديدار روحاني آن هم با تفنگچي ! مثل اينکه ساختمان را محاصره کرده باشند  ،اين جور شکلي پيدا کرده
بود  .در اين بين پرونده اي را هم آورده بودند که پرونده ساواک عزالدين حسيني بود ...داشتيم پرونده او را ميخوانديم
که او وارد شد و آمد و نشست  .مرحوم طالقاني گفت  :شيخ ! تفنگچي آوردي؟ جواب داد  :نه ! من غلط مي کنم ! طالقاني
گفت  :البته که غلط مي کني ،ما آمده ايم مسئله را صلح و صفا بدهيم و شما تفنگچي آوردي اينجا دور و بر محل اقامت ما؟!
 ...شما آنموقع که از ساواک حقوق ميگرفتي  ،آن موقع خودمختاري نميخواستي  ،حاال اين ملت انقالب کرده  ،ميخواهي
به هم بزني؟ ! حسيني با شنيدن اين مطلب و با ديدن پرونده ساواکش مثل مرده شد و گفت  « :هر چه شما بفرمائيد ما تسليم
هستيم  ،ما حرفي نداريم  ،غلط مي کنيم با دولت مرکزي در بيفتيم»( رک بني صدر  ،خاطرات  ،به کوشش حميد احمدي
 ،انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران  ،برلين  ،1380 ،صفحة )98
 -2اطالعات 21 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3کيهان21 ،فروردين  ،1358صفحة 2

پيام تبريک حسن البکر رئيسجمهور عراق به امام خميني

امروز و به مناسبت پيروزي جمهوري اسالمي در رفراندوم اخير احمد حسن البکر

رئيسجمهور عراق پيام تبريکي خطاب به رهبر انقالب صادر کرد.حسن البکر د ر اين

22فروردين
اعدام 11تن از سران رژيم سابق

دادگاههاي انقالب اس�لامي ديروز تمام وقت خود را صرف رس��يدگي به پرونده

اتهامي 11تن از وزراي اسبق ،امراي ارتش وابسته به رژيم سابق کرده و پس از ساعتها

دادرس��ي و ش��ور س��اعت دو و نيم بامداد امروز رأي خود را در محکوميت به اعدام

محاکمه شوندگان صادر کرد و رأي بيدرنگ پس از ابالغ به مجرمان اجرا شد.

اعداميها عبارتند از :س��پهبد ناصر مقدم آخرين رئيس س��ازمان اطالعات و امنيت

كشور (س��اواك) ،مهندس عبداهلل رياضي رئيس پيشين مجلس (كه در جريان انقالب
در ايران نبود و بعدا ً به منظور دريافت مس��تمري معوقه! به تهران بازگشته و بازداشت
شده بود .وي تصور ميكرد كه چون جرمي مرتكب نشده است ،دستگير نخواهد شد)،

عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجة اسبق ،سرلشكر حسن پاكروان وزير اطالعات و

جهانگردي اس��بق ،منصور روحاني وزير كشاورزي و آب و برق اسبق ،سپهبد حجت
كاشاني رئيس تربيتبدني اسبق ،سپهبد محمد تقي مجيدي رئيس اسبق دادگاه نظامي،

غالمرضا نيكپي شهردار اسبق تهران ،سرلشكر علي نشاط ،سرتيپ حسينعلي بيات و
سناتور سابق محمد علي عالمة وحيدي نيابت توليت مدرسه سپهساالر.

2

در ميان اين  ۱۱نفر سرلش��گر حسينعلي بيات نمايندة مجلس شوراي ملي سابق تا

آخرين لحظات معتقد بود به علت خدمات صادقانهاش در کش��تار مردم کردس��تان در
سالهاي  ۴۶و  ۴۷با همکاري ارتشبد فراري اويسي بايد مجسمة او را بسازند.

 -1کيهان 21 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 22 ،لسفند  ،1358صفحة 2
-3کيهان 22 ،اسفند  ،1358صفحه 1

3
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سخنگوي دولت :کار دادگاههاي انقالب عم ً
ال يک سال طول ميکشد

ايران پس از انقالب اسالمي

معاون نخس��توزير و س��خنگوي دولت دربارة محاکمات اخير گفت :رس��يدگي

به جرائم جنايتکاران و مفس��دين رژيم گذش��ته در صالحيت دادگاه انقالب است که
رسيدگي ميکند و زمان کا ر اين دادگاهها البته محدود است و تا ابد نميباشد و قاعدتا
بايد يک سال طول بکشد.

س��خنگوي دولت در باره اجراي حکم اعدام هويدا نيز گفت :ما در جلس��ه هيئت

دولت بوديم و در ساعت نه و نيم و يا ده شب بود که تمام شد و خبر اعدام هويدا را

ش��نيديم ،بنا بر اين ما نه در مس��ير بازپرسي هستيم و نه در مسير اطالع از رأي هستيم

و موقعي که اعدام کردند ما هم مثل ديگران باخبر ميش��ويم .س��خنگوي دولت ادامه

داد :دادگاهها در ايران بعد از انقالب مستقل هستند و به صورت مستقل کارهاي خود
را انجام ميدهند.

1

آيتاهلل طالقاني دعوتترکمنها را پذيرفت

ت ترکمنها با دولت
آي��تاهلل طالقاني دعوتترکمنها را براي ش��رکت در مذاکرا 

را پذيرفت .همچنين امروز اعالم ش��د :مليحي نمايندة اعزامي دولت به گنبد کاووس

همراه طباطبايي اس��تاندار مازندران براي تسليم گزارش و خواستهاي خلقترکمن به
دولت به تهران آمده است.

2

اخطار عراق به شوروي

صدام حس��ين بهعنوا ن مرد دوم عراق بعد از رئيسجمهور حسن البکر به شوروي

اخط��ار داد با دش��منان ملت عرب خواه��د جنگيد .صدام گفت :ما اج��ازه نميدهيم

ش��وروي منابع نفت عربس��تان را غارت کند .هر چند عراق متحد ش��وروي محسوب
ميش��ود ولي صدام حس��ين اخيرا ً به علت اختالف با حزب کمونيس��ت اين کش��ور
تغييراتي جزئي در سياستهاي خود داده است.

3

 -1اطالعات 22 ،فروردين  ،1358صفحة 7
 -2اطالعات 22 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 22 ،فروردين  ،1358صفحة  ،8هر چند صدام حسين شوروي را تهديد به جنگ ميکند ! ولي تاريخ دفاع مقدس
نشان دهندة اين واقعيت است سخنان صدام يک بلوف بيشتر نيست  ،شوروي در زمان گورباچف بيشترين کمکها را از
لحاظ تجهيزات نظامي به عراق کرده است .حدود  ٪۸۵تجهيزات مورد استفادة عراق در جنگ ايران و عراق ساخت کشور
شوروي بود .شوروي در اين مدت بزرگترين صادر کنندة تجهيزات نظامي به عراق بود .

سقوط رژيمايدي امين در اوگاندا

يک سخنگوي نيروهاي آزاديبخش اوگاندا ساعت 5بعدازظهر امروز رسم ًا سقوط

رژيمايدي امين را از راديو دولتي اين کشور اعالم کرد و از کشورهاي دوستدار صلح

23فروردين
نشريات بايد خطمشي خود را تعيين کنند

توگ��و با خبرگزاري
دکت��ر احم��د ميناچي وزير اطالع��ات و تبليغات در يک گف 

پارس گفت :در جلس��هاي که با نمايندگان س��نديکاي نويس��ندگان مطبوعات داشتيم
گفتيم که مايليم وضع خود را کام ً
ال با مطبوعات و ضوابط رايج در آن روشن کنيم در

اين مورد اوالً بايد معلوم ش��ود که از اين پس نش��ريات موجود و يا نشرياتي در آينده
منتش��ر ميش��وند ،چه مشخص ًاتي را در وهلهة نخس��ت بايد دارا باشند .وي ادامه داد:

آيا هر کس��ي به صرف داشتن تمکن مالي ميتواند امتياز نشريهاي را بگيرد و يا اينکه
شخصيت وي نيز بهعنوان انساني که صاحب فکر و عقيدهاي است مطرح خواهد بود.

ميناچي گفت :ضوابطي بايد تعيين ش��ود تا نش��ريات موجود و آنها که ميخواهند

در آينده حق امتياز ميگيرند از همان آغاز راه خطمش��ي و جهت فکري نش��ريه خود
را صد درصد مش��خص کنند تا براي خواننده آشکار باشد که اين نشريه مذهبي است

و ياايدئولوژي ديگري دارد ،زيرا ديگر زماني نيس��ت که مردم را با ظواهر فريب داد

و سر درگم کرد.

وزير اطالعات و تبليغات ادامه داد :اگر حد و مرزي مشخص نشود صاحب امتياز

حتي ميتواند خائن به مملکت باش��د و يا وابس��تگي به سياس��تهاي خارجي داشته
 -1عيدي امين که فرماندهي ارتش اوگاندا را در اختيار داشت ،قدرت را با کودتا عليه ميلتون اوبوته به چنگ آورد  ،مقتوالن
دوران فرمانروايي وي بين صد تا پانصد هزار نفر شمارش ميشوند با اين وجود اوگاندا در  ۱۹۷۷تا  ۱۹۷۹به عضويت
کميسيون حقوق بشر ملل متحد انتخاب و عيدي امين در  ۱۹۷۵و  ۱۹۷۶به رياست اتحاديه آفريقا منصوب شد.
عيدي امين با القاب و عناوين مختلفي ناميده ميشد :عاليجناب ،رئيسجمهور ابدي ،فيلد مارشال حاجي دکتر و «خداوندگار
همه جانداران روي زمين و ماهيان درياها و فاتح قلمرو امپراتوري بريتانيا در آفريقا و خاصتًا در اوگاندا» .وي در جنگي
که سال  ۱۹۷۸براي ضميمه کردن ايالت کاگرا در تانزانيا به کشور خود بر پا کرد ،حکومت خود را از دست داد و به ليبي
گريخت .او دو سال بعد به عربستان سعودي نقل مکان کرد و تا پايان عمر در شهر جده ميزيست .او در سال  1972تمامي
آسيايي هاي ساکن اوگاندا را از اين کشور بيرون کرد

رخدادهای فروردين ماه 1358

در سراسر جهان خواست که رژيم جدي د اين کشور را به رسميت بشناسند.
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 246باش��د ،بايد ضوابطي تعيين شود تا از هر نوع شانتاژ و خيانت در مطبوعات جلوگيري
ش��ود و در صورتي که تخلفي صورتگيرد متخلف طب��ق قوانين مجازات عمومي به
گفت :اين پاکسازي
مجازات برس��د .وي با اشاره به ضرورت پاکس��ازي مطبوعات 
بايد توسط اعضاي سنديکا انجامگيرد.

1

دستورالعمل دولت براي صرفهجويي در ادارات

مهدي بازرگان نخس��توزي ر دولت موقت انقالب با فرس��تادن بخشنامهاي به کلية

وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از آنها خواست تا نسبت به صرفه جويي در هزينههاي

اداري توجه کنند .در بخش��نامه نخس��توزير تأکيد ش��ده اس��ت که ادارات نسبت به
پرداخت اضافه کار بدون انجام کار اضافي اقدامي به عمل نياورند.

2

امروز همچنين ارتباط تلفني مستقيم کلية سازمانهاي دولتي به خارج از کشور قطع

گرديد .بدين منظور به دس��تور وزير پست و تلگراف و تلفن صفر دوم تلفنهاي کلية
س��ازمانها و شرکتها و مؤسسات وابس��ته به دولت ،ساختمانهاي ساواک ،کاخهاي
خاندان رژيم سابق ،منازل و مکانهاي مربوط به بنياد مستضعفان مسدود شده است.

3

رئيس سابق سيا به مصر رفت

ريچارد هلمز رئيس سابق سيا به مصر رفته است تا به سادات در بازسازي سازمان

ت اين کش��ور کمک کند .هلمز فعاليت خ��ود را بر روي ارتش مصر
اطالع��ات و امني 

متمرک��ز کرده اس��ت تا از توطئههايي که به منظور س��رنگوني س��ادات د ر اين ارتش
رخ ميدهد ،مطلع و آنها را خنثي کند .رئيس س��ابق س��يا توجه خود را به آن دسته از

افس��راني معطوف کرده اس��ت که به جمال عبدالناصر رهبر سابق مصر وفادار هستند.
ريچارد هلمز سفير سابق آمريکا در ايران و از دوستان شاه سابق بود.

فشار آمريکا به انگليس براي فروش نفت به اسرائيل

4

دولت امريکا ،انگلستان را زير فشار قرار داده است تا نفت درياي شمال را به رژيم
 -1اطالعات 23 ،فروردين ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 23 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 23 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -4اطالعات 23 ،فروردين  ،1358صفحة 8

صهيونيستي بفروشد .آسوشيتدپرس امروز گزارش داد :در پي قطع صادرات نفت ايران

به اس��رائيل ،اين رژيم دچار مشکالت زيادي شده است و از اينرو آمريکا انگليس را
براي فروش نفت درياي شمال به اسرائيل تحت فشار قرار داده است.

1

فاجعة گنبد ،توطئة ضد انقالب و عوامل اجانب

رهبر انقالب امروز پاسداران و تعدادي از مردم گنبد را به حضور پذيرفته و دربارة

ح��وادث اخير اين بخش از کش��ور فرمودند« :اينها كه در آن محل به ش��لوغي و به

سمپاشي و به شرارت مشغولند ،اينها به دليل اينكه ما براي اين ملت ميخواهيم يك
آزادي ،يك اس��تقالل ،يك رفاه پيدا بش��ود و آن جمعيت ُم ْف ِس��د ميخواهند نباشد و
شلوغ بشود و به هم بخورد اوضاع تا اينكه اربابانشان برگردند .از اين جهت ما اينها

را مته��م ميكنيم به اينكه اينها ،هم ضد انقالبند و هم دستنش��اندۀ اغيار و اجانب.

اينها اگر هوادار ملت هس��تند ،چرا در موقعي كه براي ملت ،دولت و ما ،كارهايي كه

رفاه آنها هست ميخواهيم انجام بدهيم اينها مانع ميشوند؟ چرا از رفراندمي كه همۀ
ملت با او موافق است اينها مخالفت ميكنند؟»

2

امام خميني خطاب به اشرار گنبد نيز فرمودند« :من اخطار ميكنم به اين اشرار كه

اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معاملۀ ديگر خواهيم كرد».

3

شيخ علي تهراني قاضي شرع دادگاههاي انقالب خراسان شد

رهبر انقالب امروز طي حکمي شيخ علي تهراني را به عنوان قاضي شرع دادگاههاي

انقالب خراسان منصوب کردند.در بخشي از حکم امام خميني آمده است« :به جنابعالي

ماموريت داده ميش��ود كه در دادگاههاي انقالب اس�لامي كه در شهر مقدس مشهد و

ش��هرهاي ديگر اس��تان خراسان تش��كيل ميشود ،حضور به هم رس��انيد و در احكام
صادره نظارت داشته باشيد؛ و منصب قضاوت شرعيه را در دادگاههاي مزبور به عهده

 -1اطالعات 23 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 8
 -3همان
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دکتر سحابي :نيروگاه بوشهر را تعطيل ميکنيم

دکتر فريدون سحابي معاون وزير نيرو در يک گفتوگوي تلويزيوني گفت :با توجه

به مخاطرات نيروگاههاي اتمي بوش��هر پيش��نهادي مبني بر تعطيل شد ن اين نيروگاهها
که کار ساختماني آنها به پايان رسيده است ،تسليم هيئت دولت خواهد شد .سحابي با
بيا ن اين که نيروگاههاي اتمي در زمان ش��اه س��ابق از سوي غرب به ايران تحميل شده
است ادامه داد :تأسيس نيروگاه اتمي بوشهر هزينههاي زيادي براي ما دارد.

قرار بود عالوه بر نيروگاه اتمي بوشهر ،دو نيروگاه ديگر نيز توسط فرانسه در ايران

ايج��اد گردد ولي با اظه��ارات اخير معاون وزير نيرو قرار داد تأس��يس اين نيروگاهها

لغو ميش��ود 2.سخنان سحابي در حالي مطرح ميش��ود که کشورهاي بزرگ از جمله

آمريکا و انگليس با گسترش نيروگاههاي اتمي خود از انرژي هستهاي عالوه بر توليد
سالحهاي کشتار جمعي در مصارف صلحآميز و توليد برق و...نيز استفاده ميکنند.

25فروردين
آزادي فرزندان آيتاهلل طالقاني و تحريک مردم توسط گروههاي چپ

ابوالحس��ن و مجتب��ي دو نف��ر از فرزندان آيتاهلل طالقاني که نيمهش��ب پنجش��نبة

گذشته -23فروردين  -بعد از خروج از سفارت فلسطين ،توسط نيروهاي شبهنظامي

ناش��ناس بازداشت ش��ده بودند ،بعد از يک روز بازداش��ت روز جمعه [ديروز] آزاد

ش��دند .دستگيري فرزندان آيتاهلل طالقاني از سوي کميتة مرکزي و کميتههاي 14گانه

صورت نگرفته است .

يک مقام دفتر آيتاهلل طالقاني نيز امروز گفت :وقتي خبر بازداشت فرزندان آيتاهلل

 -1صحيفة امام  ،جلد  ، 7صفحة 5
 -2اطالعات 25 ،فروردين  ،1358صفحة  ،8دکتر فريدون سحابي برادر دکتر يداهلل سحابي  ،اولين رئيس سازمان انرژي اتمي
ايران پس از انقالب اسالمي است  .او متولد سال  1316در تهران است .دکتراي زمين شناسي و اکتشاف نفت را از دانشگاه
لندن گرفت و سپس به ايران آمد .در دانشگاه تهران به عنوان هيئت علمي به تدريس مشغول شد .با وقوع انقالب اسالمي در
بهمن  1357پست معاون وزير نيرو در امور انرژي و سرپرسي سازمان انرژي اتمي ايران در دولت موقت به او واگذار شد .در
اين مسئوليت کار را با چالشهاي زيادي آغاز کرد تا اينکه در اواخر سال  61با استعفاي او از سرپرسي انرژي اتمي موافقت
شد اما از معاونت وزير نيرو موافقت نشد و تا سال  65همچنان در پست معاون وزير نيرو به خدمت خود ادامه داد.

طالقاني به منزل ايش��ان رس��يد بالفاصله گروه ضربت منزل ايشان تشکيل شد و پس

از بررس��يهاي بسيار آيتاهلل طالقاني دستور بازداشت شخصي به نام غرضي که عامل

دس��تگيري فرزندانش��ان بود را صادر کردند  .اين مقام دفتر آيتاهلل طالقاني ادامه داد249 :

منزلشان را ترک کرده و به نقطة نامعلومي عزيمت فرموده اند.

1

آي��تاهلل محمدرضا مهدوي کني ،سرپرس��ت کل کميتههاي انق�لاب در مصاحبه

ب��ا روزنامة کيهان در رابطه با دس��تگيري فرزندان آيتاهلل طالقاني اظهار داش��ت :اين

دس��تگيري از طرف کميتههاي چهارده گانه و کميتة مرکزي انقالب اس�لامي انقالب

اس�لامي نبوده و به وس��يلة افراد مس��لح خاصي صورت گرفته است که هيچ ارتباطي
با کميتهها ندارند و هدفش��ان صرف ًا ايجاد تحريک و تفرقه اس��ت .وي همچنين گفت:
انتقال مکان آيتاهلل طالقاني ربطي به دستگيري فرزندانشان ندارد و ايشان مدتهاست

به خاطر ازدحام بيش از حد مراجعين از منزل اصلي خود نقل مکان کردهاند .

2

با دستگيري فرزندان آيتاهلل طالقاني گروههاي چپ که در جريان رفراندوم نتوانسته

بودن��د با س��نگاندازي جلوي روند انتخابات ،تحريم و تحريک مردم به مقاصدش��ان
برسند با آيتاهلل طالقاني و خانوادهايشان اظهار همدردي کرده و مردم را به تظاهرات و

اعتراض فراخواندند .بيانية مجاهدين خلق و چريکهاي فدايي خلق دربارة دستگيري
فرزندان آيتاهلل طالقاني د ر اين راستا صورت گرفت.

چريکهاي فدايي خلق که در جريان حوادث اخير گنبد از متهمان رديف اول بود،

با سوءاستفاده از فرصت به وجود آمده و در بيانيهاي که به مناسبت دستگيري فرزندان

آيتاهلل طالقاني صادر کرد ،س��پاه پاس��داران را متهم کرد که در گنبد آتش جنگ را بر

افروخته است.

3

سيا حدس نميزد همه رهبري آيتاهلل خميني را بپذيرند

درياس��االر ترنز رئيس سازمان سيا گفت :عربستان س��عودي هم اکنون در معرض

 -1اطالعات 25 ،فروردين  ،1358صفحة 2
-2کيهان 25 ،فروردين  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 25 ،فروردين  ،1358صفحة 2

رخدادهای فروردين ماه 1358

ايش��ان در اعتراض به اين که هيچ مقامي مس��ئوليت اين حوادث را به گردن نميگيرد

ايران پس از انقالب اسالمي

 250همان وقايعي اس��ت که در ايران منجر به سقوط رژيم سلطنت شد.ترنر ادامه داد :سيا
حدس نميزد که همه ناراضيان ايران رهبري آيتاهلل خميني را بپذيرند و تمام عناصر
وفادار به شاه از دور وي پراکنده شوند و شاه قادر به کنترل آنان نباشد .ترنر گفت :شاه

هم با همة وس��ائلي که در اختيار داش��ت ،به عمق جنبشي که جريان داشت تا واپسين

لحظات پي نبرد.

رئيس سازمان سيا افزود :در ارزيابي قدرت شاه در مورد کنترل محالفان اشتباه کرده

بوديم و تصور ميکرديم که او بتواند از عهدة اين کار برايد .وي در مور د اين پيشنهاد
که بايد در ميان مخالفان ش��اه نفوذ ميکرديد تا از عمق نفرت آنان از ش��اه مطلع شويد

گفت :در ان زمان يک گروه وجود نداش��ت و همة مردم زير پرچم اس�لام جمع شده

بودند.

1

قراردادهاي خريد اسلحه از کشورهاي غربي لغو ميشود

دولت موقت به آمريکا و انگليس اعالم کرده اس��ت کليه قراردادهاي خريد سالح

ا ز اين کشورها را لغو ميکند .دولت همچنين برنامه تنظيم شده از سوي رژيم گذشته

ب��راي تعليم کادر نيروي دريايي در آمريکا را لغو کرده اس��ت .دولت موقت به آمريکا
اعالم کرده اس��ت :سياست پيشين مبني بر ايجاد يک قدرت بزرگ دريايي در اقيانوس

هند و خليج فارس را دنبال نميکند؛ از اينرو س��فارش 4ناوشکن که رژيم گذشته به

آمريکا داده بود نيز ،لغو شده است.

راس د ر اين زمينه گفت :هنوز دولت ايران دربارة بازخريد سالحهاي فروخته شده

به ايران مذاکرهاي با آمريکا نداش��ته اس��ت .دولت آمريکا اظهار تمايل کرده اس��ت که

78جنگنده اف 14و موش��کهاي پيچيده فونيکس را که به تجهيزات بس��يار پيچيده و
2
سري الکترونيک مجهز بوده و قب ً
ال به ايران فروخته شدهاند ،بازخريد کند.

 -1اطالعات25 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 25 ،فروردين  ،1358صفحة 8

26فروردين
امام 29فروردين را روز ارتش اعالم کرد

بخش��ي از بيانية رهبر انقالب آمده است« :ارتش محترم در اين روز در شهرستانهاي
بزرگ با س��از و برگ ،به رژه بپردازند و پشتيباني خود را از جمهوري اسالمي و ملت
بزرگ ايران و حضور خود را براي فداكاري در راه اس��تقالل و حفظ مرزهاي كش��ور

اعالم نمايند».

امام خميني با عفو خطاکاران ارتش که در رژيم س��ابق مرتکب خطاهاي کوچکي

ش��دهاند خاطر نش��ان کردند« :اين قش��ر از ارتش كه در خدمت اسالم و ملت هستند

و وفاداري خود را از جمهوري اس�لامي اعالم نمودند ،اگر خداي نخواس��ته در رژيم
طاغوتي خالف و گناه صغيره كردهاند ،با برگش��ت به سوي خداي تعالي و جمهوري

اس�لامي مورد عفو خداوند رحمان و عفو ملت ش��ريفند ،و اينجانب نيز آنان را عفو
كردم».

1

سوءاستفادة ضد انقالب همچنان ادامه دارد

بهدنبال دستگيري فرزندان آيتاهلل طالقاني و در فضاي غبارآلود کنوني سوءاستفادة

گروههاي معاند ،همچنان ادامه دارد .در اين راستا چريکهاي فدايي خلق ،مجاهدين
خلق ،جبهة ملي ايران ،سازمان اسالمي شورا (ساش) ،حزب جمهوريخواه و نيز جبهة

دموکراتيک ملي ايران هر کدام در بيانيههاي جداگانهاي با تحريک مردم به آش��وب و
اعتراض سهم عمدهاي در شعلهور شدن آتش يک فتنة گسترده بازي ميکنند.

در اين ميان ،بيانية عزالدين حسيني که رفراندوم جمهوري اسالمي را تحريم کرده

و در اغتشاش��ات کردس��تان س��هم عمدهاي ايفا کرده بود ،قابل توجه است 2.عزالدين
حسيني در بخشي از بيانيهاي که به همين مناسبت انتشار داده است ،از آيتاهلل طالقاني

ميخواه��د به کردس��تان رفته و در آنجا اقام��ت کند :با تقديم س�لام و اكرام ،مردم
مبارز كردس��تان همدردي خود را با آن حضرت در قبال رفتار ناجوانمردانه كه نسبت

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 20
 -2اطالعات 26 ،فروردين  ،1358صفحة 8
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 252به توقيف فرزندان گرامي ش��ما ش��ده ابراز و برادرانت در كردس��تان با آغوش باز آن
1
حضرت و همراهان مجاهدش را ميپذيرد و تمامي كردس��تان خانة خودتان اس��ت».
امروز اعالم ش��د خانم اعظم طالقاني ،دختر آيتاهلل طالقاني در اعتراض به بازداش��ت
برادران خود از هيئت مديرة جامعة زنان انقالب اس�لامي (سازمان زنان سابق) استعفا

داده است .گفته ميشود  8نفر در رابطه با دستگيري فرزندان آيتاهلل طالقاني شناسايي
شدهاند.

2

وزير خارجه استعفا داد

دکتر کريم س��نجابي وزير امورخارجة دولت موقت انقالب اسالمي ايران امروز و

پس از 60روز که در اين مقام فعاليت کرد ،اس��تعفا داد .وي در متن اس��تعفاي خود که

تقديم نخس��توزي ر کرده پيش��رفت کار در شرايط کنوني را ميسر ندانسته و ادامه داده
است :با توجه به مسئوليت مشترک وزيران در کلية امور ،ادامة خدمت براي من ممکن

نيس��ت .گفتني است دکتر کريم سنجابي اواخر اسفند ماه گذشته نيز تصميم داشت که
از سمت خود استعفا دهد اما بازرگان استعفاي وي را نپذيرفت.

3

مخفي کنندگان جنايتکاران رژيم سابق مجازات ميشوند

امروز از سوي دادستاني کل انقالب اعالم شد :کساني که مجرم و جنايتکار شناخته

شدهاند و متواري هستند توسط رسانههاي گروهي به ويژه راديو و تلويزيون به اطالع
همگاني خواهند رس��يد و پس از اين آگاهي اگر ش��خصي يا اشخاصي عمدا ً مجرمي
را که از س��وي دادستاني جنايتکار شناخته شده و اس��م او اعالم گرديده ،مخفي کنند

مفس��دين في االرض ش��ناخته خواهند ش��د و بر اساس موازين ش��رعي با آنان رفتار

خواهد شد.

4

اعالم حمايت جبهة پايداري از ايران

امروز جبهة پايداري عرب با انتش��ار بيانيهاي اعالم کرد :هر گونه حمله به ايران به
 -1اطالعات 27 ،فروردين  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 26 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات؛27اسفند  ،1358صفحة 8
 -4اطالعات 26 ،فروردين  ،1358صفحة 2

منزلة حمله به کشورهاي عضو اين جبهه ،يعني سوريه ،ليبي و الجزاير خواهد بود.

1

براون :آمريکا در عربستان نيرو پياده ميکند

مبتال شود و شاه اين کشور براثر نارضايتي مردم سقوط کند .رئيس سازمان سيا ديروز
ي اين نگراني را بروز داده بود.
طي سخنان 

 -1جبهة پايداري عرب در مقابل طرح خاورميانهاي کمپ ديويد براي مقابله با توسعه و تثبيت صهيونيسم در منطقه تشکيل
شد ،کشورهاي عربي قدرتمندي چون ليبي ،الجزاير ،سوريه ،عراق ،يمن جنوبي و سازمان آزاديبخش فلسطين در اين جبهه
عضو بودند که براي رسيدن به اهداف استراتژيک جهان عرب و بهعنوان کشورهاي خط مقدم مبارزه با اسرائيل ،نشستهاي
پياپي برگزار ميکردند .اين جبهه که مهمترين هدف آن مبارزه با صهيونيسم و آزادي فلسطين بود ،هرچند مبتني بر ايدئولوژي
پان عربيسم عمل ميکرد اما همة کشورها و تحوالتي را که در راستاي اين هدف ارزيابي ميشدند ،مورد مودت و حمايت
قرار ميداد .حمايت و جانبداري جبهة پايداري عرب از ايران و انقالب اسالمي و محکومکردن عراق بهخاطر تجاوز به ايران،
سرنوشت تاريخي اين جبهه را دگرگون ساخت .عراق با شرکت نکردن در نشست الجزاير در سال  1978عم ً
ال ساز مخالف
خود را به صدا درآورده بود و پسازآنکه با پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،بهعنوان عامل امپرياليسم غرب به تغييرات
سياسي داخلي دست زده و بعد از رئيسجمهور شدن صدام هجوم عليه ايران را آغاز کرد ،درحقيقت در مقابل جبهة پايداري
قرار گرفت و به يکي از حلقههاي امپرياليسم امريکا ــ اسرائيل تبديل شد .سعي عراق و حاميان او براي عربيکردن جنگ با
ايران که ميتوانست به گسترش ميدان جنگ و احيانا شکست ايران بيانجامد ،در عمل بينتيجه ماند و جبهة پايداري حاضر به
فداکردن ايران انقالبي و ضداسرائيل در پاي عربگرايي نشد .حمايت جبهة پايداري از ايران به عرصههاي نظامي هم کشيده
شد تاجائيکه ايران برخي تجهيزات نظامي خود را از طريق اين کشورها خريداري ميکرد .بهدنبال پيروزيهاي نظامي ايران
در جبهههاي جنگ و بازپسگيري مناطق اشغالي از جمله خرمشهر و رسيدن نيروهاي ايراني به مرزهاي بينالمللي در سال
 ،)1982( 1361اجالس وزراي خارجه جبهة پايداري در الجزاير در خرداد ماه تشکيل شد .در پايان اين اجالس بيانيهاي در
يازده بند انتشار يافت و در حمايت از جمهوري اسالمي ايران با هرگونه عربيکردن جنگ ايران و عراق بهشدت مخالفت
شد .وزراي جبهة پايداري در بند ششم بيانيه ،مخالفت شديد خود را با تالش کشورهاي عربي براي پذيرش مجدد عضويت
مصر در اتحادية عرب و واردکردن آن کشور به نفع عراق در جنگ عليه ايران اعالم کردند و تمام تالشهاي معطوف به
گسترش جنگ عراق و ايران از سوي کشورهاي عربي ،بهويژه از سوي رژيم مصر ،را مردود دانستند .به نظر شرکتکنندگان
در اجالس ،يکي از اهداف اين تالش ايجاد بهانه براي مصالحه با رژيم مصر و گسترش کمپ ديويد و جنگافروزي در تمام
منطقه ميباشد .در بند نهم بيانية وزيران خارجه جبهة پايداري نيز آمده بود که انقالب اسالمي ايران از آرمان اعراب ،بهويژه
از آرمان فلسطين ،حمايت کرده و انقالب اسالمي ايران دوست ما است و رابطه با اين کشور بايد تقويت شود .همچنين تاکيد
شده بود ،تهديد اصلي براي کشورهاي عرب از جانب اسرائيل و امريکا ناشي ميشود.
در تمام مدتي که جنگ ادامه داشت ،جبهه پايداري از پذيرش هرگونه نقش ميانجيگري در جنگ ايران و عراق امتناع
مينمود و در توجيه علل اتخاذ اين خطمشي ،اعالم ميکرد که هدف ايران تنها بازستاندن سرزمينهاي اشغالي خود ميباشد
و موافقتنامة  1975ايران و عراق که در آن منازعة مرزي دو کشور حل  و فصل شده ،شالودة خوبي براي حل و فصل
جنگ است.
 -2اطالعات 26 ،فروردين  ،1358صفحة 8
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امام خميني :با نيتهاي فاسد راهپيمايي ميکنند

رهبر انقالب امروز در ديدار با جمعي از پاسداران تهران ضمن برشمردن توطئههاي

دش��منان براي ايجاد تفرقه در صفوف مردم فرمودند« :وقت اين اس��ت كه ما ايران را

بس��ازيم ،اين ايران خراب را آباد كنيم ،امروز دستهاي مرموزي از آستين بيرون آمده
اس��ت و بين اقش��ار ملت تفرقه مياندازد .بايد شما پاس��داران اسالم ،شما جوانان كه
س��ربازان امام زمان ـ سالمالل عليه ـ هس��تيد ،بايد با هوشياري ،با ارادۀ قوي ،با مشت

محكم ،جلوي اين توطئهها را بگيريد».

1

يک عضو دفتر آيتاهلل طالقاني :سوءاستفاده نکنيد

ي��ک عضو دفتر آي��تاهلل طالقاني ام��روز ضمن اعالم اين خبر که مس��ائل مربوط

به بازداش��ت فرزندان آيتاهلل طالقاني تا هفتة آينده مش��خص خواهد ش��د گفت :اين

مس��ائل باعث نميش��ود که پارهاي از عناصر از اين موقعيت سوءاس��تفاده کنند .سپاه

پاس��داران انقالب اس�لامي نيز امروز با انتشار بيانيهاي اعالم کرد :سوءتفاهم بازداشت

طالقانيها بايد در محضر آيتاهلل طالقاني روش��ن شود2.گفتني است امروز نيز گروهها

و جريانه��اي چپ به بهانة حمايت از آيتاهلل طالقاني در خيابانها تجمع و تظاهرات
کردند .مجاهدين خلق امروز با انتش��ار بيانيهاي ديگر خواس��تار اقدامات عاجل براي

بازگشت آيتاهلل طالقاني به تهران شدند3 .مجاهدين خلق از جمله گروههايي است که
از بدو ش��کلگيري فتنة کنوني در تالش اس��ت با تحريک مردم به آشوب و تظاهرات

گسترده به اهداف خود برسد.

دستگيري سه جاسوس در کميتههاي امام

س��پاه پاسداران انقالب سه جاسوس را در کميتههاي امام شناسايي و دستگير کرد.

يکي ا ز اين جاس��وسها موفق ش��ده بود ،بهعنوان کارمند در واحد تلکس کميتة امام

خمين��ي نفوذ کند .امروز همچنين اعالم ش��د 55 :تن از عمال رژيم س��ابق و اعضاي
 -1صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 29
 -2اطالعات 27 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 27 ،فروردين  ،1358صفحة 2

ساواک دستگير شدهاند .کيانپور وزير اسبق دادگستري و احسان نراقي تئوريسين رژيم
پهلوي جزو بازداشت شدگان هستند.

هفتهنامة تايم چاپ آمريکا در آخرين ش��مارة خود که امروز منتش��ر ش��د گزارش

ويژهاي را با توجه به پيروزي جنبشهاي اس�لامي در ايران ،پاکس��تان ،ليبي و...تحت
عنوان رنس��انس [تجديد حيات] اس�لام و تاثيرات اخالقي ،سياسي و اقتصادي آن بر
جهان اختصاص داده است.

در بخش��ي از گزارش تايم آمده است :در ميان کشورهاي اسالمي ايران يک نمونة

بارز و گويا است ،همين چند روز پيش ميليونها ايراني پاي صندوقهاي رأي رفتند و

با شور و شوق وافر واکثريتي قاطع آراي خود را به حمايت ازايجاد جمهوري اسالمي

در وطنش��ان ب��ه صندوقها ريختند .تايم ادامه ميده��د :رأي مثبت ميليونها ايراني به
تعبير آيتاهلل خميني نخستين حکومت اهلل را به منصة ظهور آورده است.

تايم به نقل از يک روزنامه کويتي مينويس��د :صبح صادق تازهاي براي مس��لمانان

آغاز گرديده اس��ت ،در پي پيروزي انقالب اس�لامي ايران مسلمانان مبارز در بيروت،

خرط��وم ،قاه��ره ،طرابلس و...به خيابانه��ا ريختند و پيروزي اس�لام را در حالي که
ش��عارهايي نظير مرگ بر ش��اه و مرگ بر س��ادات دوس��ت شاه س��ر ميدادند ،جشن

گرفتند .تايم به نقل از يک هفتهنامة ديگر چاپ قاهره مينويسد :در مقابل طوفاني که

کمونيس��تها در جهان به راه انداختهاند مسلمانان نيز حرکت عظيم خود را در جهان

آغاز کردهاند.

1

تالش دولت براي کنترل محاکمات سران رژيم گذشته

سخنگوي سفارت ايران در آمريکا در گفتوگويي با تلويزيون ان.بي.سي از تالش

دولت بازرگان ب��راي کنترل محاکمات دادگاههاي انقالب خبر داد .ش��هريار روحاني

ادامه داد :دولت بازرگان دستورالعملي براي تحت کنترل در آوردن اين دادگاهها ظرف

چند رو ز آينده صادر خواهد کرد .گفتني است 129تن از همدستان رژيم سابق تاکنون

 -1اطالعات 27 ،فروردين  ،1358صفحة 4
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 256در دادگاههاي انقالب به اعدام محکوم و اين حکم دربارة آنها اجرا شده است.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

پاکستان براي قذافي بمب اتم ميسازد

ي��ک روزنامهنگار آمريکايي امروز فاش کرد که س��رهنگ قذافي در پي به دس��ت

آوردن بم��ب اتمي اس��ت .اين روزنامه نگار که تا کنون چن��د بار با قذافي ديدار کرده

اس��ت د ر اين زمينه ميگويد :قذافي چندي پيش جلود نخس��توزير اين کشور را به
چين فرس��تاد تا از اين کش��ور بمب اتمي خريداري کند ولي چينيها مودبانه تقاضاي
قذافي را رد کردند .آمريکا بهدنبال درز اخباري مبني بر کمک پاکستان براي دستيابي

ليبي به بمب اتمي همة کمکهاي خود ب ه اين کشور را قطع کرده است.

2

تکليف وام 800ميليون دالري ايران به انگليس چه شد؟

چن��دي پيش دولت انگليس از طريق س��فير خود در اي��ران موضوع تمديد مهلت

اس��ت .اي��ن وام 800ميليون دالر و در دو نوبت به

بازپرداخت اين وام را مطرح کرده
س��ازمان آب لندن به تعهد و ضمانت دولت انگليس پرداخت ش��ده اس��ت .مقامات
ايراني به دولت انگليس تذکر دادهاند با توجه به نياز ايران به ارز و برنامههاي اقتصادي

دولت ايران وام مذکور بايد در موعد مقرر به ايران بازپرداخت شود.

3

28فروردين
امام خميني خطاب به حسن البکر :عاقبت اختناق انفجار است

رهب��ر انقالب امروز در پاس��خ به پي��ام چند روز پيش حس��ن البکر رئيسجمهور

عراق به مناس��بت پيروزي جمهوري اس�لامي در رفراندوم اخير از دولتها خواستند

با ملتهاي خود با مس��المت رفتار کنند .در بخش��ي از پيام امام خطاب به حسن البکر

آمده اس��ت« :نهضت انفجاري ايران در اثر ديكتاتوري و اختناق و فش��ار رژيم پهلوي
هشداري بود براي همۀ مستكبرين در مقابل مستضعفين .من اميدوارم همۀ دولتها با

ملتهاي خود با مسالمت رفتار كنند .دولتها بايد در خدمت ملتها باشند و ملتها
 -1اطالعات 27 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 27 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 27 ،فروردين  ،1358صفحة 8

پش��تيبان آنان ،تا آس��ايش براي همگان باش��د .عاقبت اختناقها انفجار است و آن ،نه

صالح ملت است و نه صالح دولت».

1

257

آي��تاهلل طالقاني در پيامي با تش��کر ازمردم از آنان خواس��ت احساس��ات خود را

کنترل کنند.ايش��ان د ر اين پي��ام ادامه دادند :از انجام کارهايي که باعث سوءاس��تفاده
عناصر فرصتطلب و ماجراجو قرارگيرد ،خودداري کنيد .امروز کميتة مرکزي انقالب

اس�لامي با انتشار بيانيهاي اعالم کرد :کميتهها در دس��تگيري فرزندان آيتاهلل طالقاني

دخالت نداشتند .در بخشي از بيانية کميتة مرکزي انقالب آمده است :به صراحت اعالم
ميش��ود که انعکاس غيرواقعي اين واقعه و متهم کردن کميتهها و مأموران صديق آن
ف اين گروه به عمل ميآيد.
جزئي از توطئهاي است که براي تضعي 

2

انتشار نخستين شمارة روزنامة فرقة آزاديخواهان آذربايجان

امروز نخستين شمارة روزنامة آزادليق متعلق به فرقة آزاديخواهان آذربايجان منتشر
ش��د .اين روزنامه به دو زبان فارس��ي و آذري چاپ شده و فع ً
ال هفتهاي دو شماره از


آن منتش��ر ميشود .در نخستين شمارة اين روزنامه ،آيتاهلل شريعتمداري با عنوان امام

معرفي شده است 3،به نظر ميرسد تحريري ة اين روزنامه در نظر دارد با تکيه بر مسائل
قوميتي و قرار دادن آيتاهلل شريعتمداري در مقابل امام به يک رهبرتراشي دست زده

و آذربايجان را نيز به سمت حوادثي پيش برد که در کردستان و گنبد شاهدش بوديم.

4

آيتاهلل خويي :به شاه اخطار داده بودم

آيتاهلل خويي از مراجع تقليد با اظهار خوش��حالي از پيروزي انقالب اس�لامي در

ايران گفت :در طول 10سال گذشته بارها در تلگرامهاي متعدد به شاه در باره سياست

ضد مردمي که در پيش گرفته بود ،اخطار داده بودم .آيتاهلل خويي ادامه داد :به ش��اه
گفت��ه ب��ودم که ادام ة اين روند ب��دون عکسالعمل نخواهد مان��د و حوادثي را در پي
 -1همان  ،صفحة 32
 -2اطالعات 28 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 28 ،فروردين  ،1358صفحة 4
 -4اطالعات 28 ،فروردين  ،1358صفحة 4
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آيتاهلل طالقاني :احساسات خود را کنترل کنيد

ايران پس از انقالب اسالمي

 258خواهد داش��ت .آيتاهلل خويي در بخش ديگري از سخنان خود آشوب و اغتشاش در
1
بخشهاي شيعهنشين عراق را در پي پيروزي انقالب اسالمي در ايران تکذيب کردند.

مسلمانان افغانستان خواهان جمهوري اسالمي هستند

محم��د عال��م يکي از رهبران مس��لمان افغانس��تان که با رژيم ن��ور محمدترهکي

ميجنگد گفت :هم اکنون 50هزار مس��لمان مس��لح در ايالتهاي مختلف افغانستان با

سربازا ن ترهکي در حال نبرد هستند .وي ادامه داد :هدف مسلمانان افغانستانايجاد يک
جمهوري اسالمي نظير ايران در افغانستان است.

2

29فروردين
کميتهها بايد باشند

رهب��ر انقالب امروز در ديدار با فرماندهان و مس��ئوالن کميتههاي 14گانة انقالب

و در ش��رايطي که در روزهاي اخير حمالت ش��ديدي به اين کميتهها ميشود ،با تائيد

فعالي��ت کميتههاي انقالب فرمودند« :همه ميدانند آن وقتي كه اين نابس��امانيها پيدا
ش��د ،از قواي انتظامي هم خبري نبود ،و پاسدارها اين كار را كردند و جلوي همۀ اين

مفاس��د را تا آن حدودي كه امكان داش��ت [گرفتند] در همۀ بالد كميتهها و پاسداران
انقالب اين كارهاي مفيد را انجام دادند».

کساني که خدا را قبول ندارند ،در حمايت
از آيتاهلل طالقاني تظاهرات ميکنند

رهبر انقالب در ادامه با اش��اره به حوادث چند روز گذش��ته که به دليل دستگيري

فرزن��دان آيتاهلل طالقاني پيش آمده اس��ت فرمودند« :اين مردمي كه در مس��ئلۀ آقاي

طالقاني ـ كه مورد احترام همۀ ما هس��ت ـ اين مردمي كه جلو افتادند و اين تظاهرات

را كردن��د ،اينها براي خاطر آقاي طالقاني اين كار را كردند؟! يعني اينها عالقه دارند

به آقاي طالقاني؟! آن كسي كه خدا را قبول ندارد ،با آقاي طالقاني كه خدا را قبول دارد

و ـ عرض ميكنم كه ـ ش��خص روحاني اس��ت و متعبد به اس�لام است ،براي او اين

 -1اطالعات 28 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 28 ،فروردين  ،1358صفحة 8

كارها را كردند؟! يا براي اينكه نگذارند يك محيط سالم باشد؟!»

اگر احمد ما را بگيرند و بکشند حرفي نميزنم

امام خميني در ادامة سخنراني بسيار مهم خود با اشاره به اين نکته که در زمان شاه

رژيم به يک س��ري مس��ائل جزئي و بياهميت س��وق ميداد به موضوع ش��ريعتي و
کتاب ش��هيد جاويد اش��اره کرده و ادامه دادند« :اآلن هم مشغولند .اآلن هم آنهايي كه

ميخواهند نگذارند كه اين مس��ائل ايران روي مصالح مس��لمين [درست] بشود ،حاال

هم اين مسائل هست .وقتي اين هم سرد شد ،يك مسئلۀ ديگر! حاال شما خواهيد ديد
بعد از اينكه مث ً
ال اين غائلۀ اخير از بين رفت و حل شد ـ و چنانچه حل است و خود

آقاي طالقاني هم اآلن در قم هس��تند و با ما مالقات كردند و خود ايش��ان هم ناراحت

از اين مس��ائل شدند كه يك همچو حرفهايي درست كردند ـ بعد از اينكه اين غائله
[تمام] ش��د ،يك غائلهاي درس��ت ميكنند .حاال يا خودش��ان ميفرستند ـ مث ً
ال فرض

كنيد كه ـ يك كس��ي را ميگيرند ،مث ً
ال احمد ما را ميگيرند ـ ولو اينكه اگر احمد را
بگيرند ُ
بكش��ند هم من حرفي نميزنم اما ميخواهند اينها [غائله] درس��ت بكنند ـ يا

مث ً
ال ...از يكي از علماي ايران ،پسرش را ميگيرند يك كاري سرش ميآورند ،اين يك
غائله پيدا ميشود .تا اين شد ،خودشان شروع ميكنند قبل از اينكه صاحبكار مشغول
بشود و اظهار تأثر بكند ،آقايان [اظهار] تأثر ميكنند« ،وامصيبت» آقايان ميگويند! خود

صاحبكار هيچ حرفي نميزند اما آقايان سينه ميزنند!»

1

پيام مهم آيتاهلل طالقاني در مورد حوادث جاري

آي��تاهلل طالقاني مق��ارن ظهر امروز به مناس��بت حوادث اخير کش��ور که به دليل

دس��تگيري دو تن از فرزندانايش��ان به وجود آمده بود ،پي��ام مهمي صادر کردند .در

بخش��ي از پيام آيتاهلل طالقاني آمده اس��ت :با ياري خداوند در همين روزها ميان شما

عزي��زان خواهم بود و لذا تقاضا دارم از تظاه��رات و راهپيمايي در اين روز و پس از
آن خودداري کنيد.

2

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 35
 -2اطالعات 29 ،فروردين  ،1358صفحة  ،1چاپ دوم
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اعالمية شوراي انقالب دربارة آيتاهلل طالقاني

ايران پس از انقالب اسالمي

ش��وراي انقالب اس�لامي براي نخس��تين بار اعالميه داد و طي آن پس از اشاره به

دس��تگيري فرزندان آيتاهلل طالقاني بر ضرورت حضور مجدد ايش��ان در تهران تأکيد

کرد .در ادامة اين بيانية ش��وراي انقالب هش��دار داد :ملت بدانند که شوراي انقالب نه

در برابر خودسريها بيتفاوت ميماند و نه اجازه ميدهد که عوامل تحريک و توطئه

با سرنوشت کشور بازي کنند و مقدمات بازگشت رژيمي از نوع رژيم گذشته را فراهم
سازند1.امروز همچنين سازمان مجاهدين خلق با انتشار بيانية تندي به نهادهاي انقالب

حمله کرد.

2

اعدام 6عامل کشتار17شهريور

امروز 6عامل کش��تار  ۱۷ش��هريور سال گذشته اعدام ش��دند .دادگاه شعبة چهارم

انقالب عصر ديروز کار رس��يدگي به پروندة  ۶تن از عوامل  ۱۷شهريور (جمعة سياه)
را آغاز کرد و پس از  ۷س��اعت تحقيق و ش��ور ،سرانجام هر ۶تن را بهعنوان محارب

و مفس��د فياالرض مجرم ش��ناخت و آنان را به اعدام محکوم کرد ،حکم اعدام بامداد

امروز در محوطه زندان قصر اجرا شد.

3

سنجابي داليل استعفاي خود را تشريح کرد

کريم س��نجابي در مصاحبهاي مطبوعاتي که ب��ا حضور گروههاي مختلف مردم در

مقر جبهة ملي ايران علل اس��تعفاي خود را به اطالع همگان رس��اند .س��نجابي در اين
سخنان با بيان اينکه دولت بايد قدرت اجرايي داشته باشد ،از مختل شدن کار مملکت

به دليل وجود "مراکز مختلف تصميمگيري" انتقاد کرد.

وي افزود :نظر به اينکه ادامه اين وضع ما را با خطرات بزرگي مواجه ميس��اخت

و نظ��ر ب��ه اينکه پراکن��ده بودن مواض��ع تصميمگيري و اعم��ال قدرتهاي فردي و
دس��تهجمعي با مس��ئوليت مشترک وزرا در ادارة مملکت س��ازگار نيست براي اعمال

هش��دار نس��بت به خطرات احتمالي ناگزير اس��تعفا کردم و مقتضي نديدم که با ادامة
 -1اطالعات 29 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 29 ،فروردين  ،1358صفحة 8
-3کيهان 29 ،فروردين  ،1358صفحة 1

عضوي��ت در هيئت دولت بدون آنکه موفق به هيچگونه تغيير اساس��ي در نظام کنوني
گردم ،صرف ًا در اختيار يک سازمان اداري و براي انجام امور عادي کارمندي قرار گيرم.

س��نجابي در مورد سفارت ايران در واشنگتن گفت :در اين سفارت بعضي افراد که 261

کردهاند که در شأن سفارت ايران نبوده است و در واقع اينها مشکالتي براي وزارت

خارجه به وجود آورده بودند که من در انجام وظايف خود با آنها روبرو شدم.

1

هنگامي که خبرنگاري از دکتر س��نجابي پرسيد :آقاي دکتر استعفاي شما در رابطه

با دخالتهاي شهريار روحاني داماد آقاي دکتر يزدي در امور سفارت ايران در آمريکا

نيس��ت؟ وي پاس��خ داد :البته اين آقاي روحاني فردي هستند که در سفارت واشنگتن
و کنس��ولگريها بعضي اعمال کردند که بههيچوجه با انضباط و با صالحيت قانوني
منطبق نيس��ت .خبرنگار پرسيد :آيا آقاي ش��هريار روحاني سمتي دارد؟ دکتر سنجابي

گفت :نخير ندارد.

2

 -1اطالعات 29 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -2کيهان 29 ،فروردين  ، 1358شهريار روحاني داماد سابق دکتر ابراهيم يزدي که عم ً
ال ادارة سفارت ايران در آمريکا را
بر عهده داشت ،در تاريخ 16ارديبهشت 58سرپرست سفارت ايران در اين کشور شد  275 (.روز بازرگان  ،مسعود بهنود ،
صفحة ). 526
حسين شيخ االسالم از دانشجويان خط امام  ،سفير سابق ايران در سوريه و قائم مقام وزارت خارجه در دولت نهم دريک
مصاحبه درمورد ازدواج روحاني با دختر دکتر يزدي ميگويد که محمد هاشمي رفسنجاني دختر يزدي را براي شهريار
خواستگاري ميکند .شهريار روحاني پس از آنکه پدر زناش مديريت روزنامة کيهان را بر عهده گرفت ،سردبير اين روزنامه
شد .
مسعود بهنود مينويسد :سايروس ونس وزيرخارجة آمريکا با شهريار روحاني و داماد دکتر ابراهيم يزدي وسرپرست موقت
سفارتخانة ايران درواشنگتن مالقات کرد .گفته ميشود اين مالقات بدون کسب نظر وزارت خارجة ايران صورت گرفته
است .کارتر ساعتي بعد دريک مصاحبة مطبوعاتي در اشاره به اين مالقات گفت :ايران عالقمندي خود را براي همکاري
با دولت آمريکا اعالم کرده است .وي احتمال داد که بين ايران و آمريکا روابط امنيتي هم وجود داشته باشد275« .روز
بازرگان »  ،صفحة 411
درهمين ايام احمد سالمتيان معاون دکتر سنجابي در وزارت خارجه پيرامون کنارهگيري وي مطالبي را بيان کرد که به
عملکرد شهريار روحاني برميگردد  .سالمتيان به « مکاتبات شهريار روحاني و دکتر ابراهيم يزدي دربارة مسائل مربوط به
روابط ايران و آمريکا» اشاره کرده و ميگويد :اين مکاتبات تمامًا بدون اطالع وزير خارجه صورت گرفته و اين وزارتخانه
را با مسائل گوناگوني مواجه کرده است .
دکتر کريم سنجابي از اعضاي جبهة ملي و وزير خارجة دولت بازرگان که سابقة وزارت درکابينة دکتر مصدق را نيز داشته
است ،از مدتها قبل اين سو و آن سو از اعمال شهريار روحاني داماد دکتر يزدي که امور سفارت ايران درآمريکا را بعهده
گرفته بود  ،شکايت ميکرد و از ارتباط ابراهيم يزدي با عواملي از دولت آمريکا خبر ميداد .
دراين بين شهريار روحاني سفير ايران در آمريکا ،در يک حاتمبخشي غافلگير کننده ،اعالم ميکند ايران از مالکيت
جزاير سه گانة خليج فارس يعني تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسي گذشت ميکند .بهنود دراين زمينه مينويسد :انتشار
نظريات شهريار روحاني که عم ً
ال سرپرستي سفارت ايران درآمريکا را برعهده دارد موجب شد تا وزارت خارجه اعالميههاي
صادر کنند ،دريک مجله عربي از قول وي نوشته شده بود :ايران از جزاير سه گانه خليج فارس گذشت ميکند! «  275روز
بازرگان»  ،صفحة 519
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خودش��ان را به آيتاهلل خميني وابس��ته ميدانند ،با يک سري اعمال بيرويه ،کارهايي

30 262فروردين
ايران پس از انقالب اسالمي

بهانة بسيار مبتذل

رهبر انقالب همچنين امروز در جمع اقشار مختلف مردم با اشاره به حوادث چند

روز گذش��ته که با دستگيري فرزندان آيت اهلل طالقاني آغاز شد فرمودند« :در اين چند
روز ديديد كه با بهانۀ بسيار مبتذل ـ كه خود آن آقا [آيتاهلل طالقاني] با آن مخالف بود
ـ در خيابانه��ا ريختند و مدارس را تعطي��ل كردند و مردم را اغفال كردند براي اينكه
آشوب بپا بشود .آنها متوجه باشند كه قدرت اين را ندارند كه تفرقه مابين ما و آقايان

ديگر بيندازند .و آقايان با هوش��ياري جلو اين تفرقهها را ميگيرند .شما ملت مأموريد

كه با هوش��ياري جلو اين تفرقهها را بگيريد .جوانان عزيز ما در دانش��گاه و در س��اير

مدارس موظفند كه از اين توطئهها جلوگيري كنند».

1

مالقات يک ونيم ساعته آيتاهلل طالقاني با امام خميني

از بعدازظهر ديروز که خبر ورود قريبالوقوع آيتاهلل طالقاني به قم در شهر شايع

شد ،حالت انتظاري بر قم سايه افکند ،مقارن ساعت 8:30ديشب اتومبيل حامل آيتاهلل
طالقاني در حالي که حجت االسالم احمد خميني فرزند امامايشان را همراهي ميکرد،

وارد ق��م ش��د و عليرغم آنکه همه فکر ميکردند کن��ار در اصلي اقامتگاه امام توقف

خواهد کرد ،س��اختمان اقامتگاه را دور زد و جلوي در پش��ت س��اختمان توقف کرد.

آيتاهلل طالقاني تا ساعت 10شب در حضور امام بودند و باايشان مذاکره ميکردند و
در اين ساعت اقامتگاه را به هما ن ترتيبي که وارد شده بودند ،ترک گفتند .از مضمون

مذاکرات هنوز اطالع دقيقي در دست نيست ،خبرهاي رسيده حاکي است هنوز درب

دفتر آيتاهلل طالقاني در تهران بسته است.

2

گفتن��ي اس��ت در پي تظاهرات انبوه��ي که طي چند روز گذش��ته به نفع حضرت

آيتاهلل طالقاني برپا شده بود ،بعدازظهر ديروز نيز به دعوت سازمان مجاهدين انقالب
اسالمي و به پشتيباني از امام خميني و آيتاهلل طالقاني صدها هزار نفر از مردم تهران به
خيابانها ريخته و از پيچ شمران تا دانشگاه تهران تظاهرات کردند.در ابتداي اين تجمع

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 62
 -2اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة 2

اعالم شد :ک ه اين راهپيمايي با کسب اجازه از رهبر انقالب و تماس با دفتر امام خميني
در ق��م صورت ميگيرد و امام به دليل روز ارتش و تحکيم وحدت مس��لمانان با اين

راهپيماي��ي موافقت کردند .خبرگزاري پ��ارس جمعيت راهپيمايي کننده را حدود263 500

وزير اطالعات عراق :در امور ايران دخالت نميکنيم

سعد قاس��م حمودي وزير اطالعات عراق با تائيد سياست خارجي ايران گفت :ما

پيروزي انقالب ايران را به نظام جديد اين کشور تبريک گفتهايم .وي ادامه داد :ما در

مس��ائل داخلي ايران دخالت نخواهيم کرد .قاسم حمودي با اشاره با قرارداد 1975که

بين ايران و عراق امضا ش��د گفت :دولت ش��اه به اين قرارداد پايبند نبود ولي ما ب ه اين
قرارداد پايبند خواهيم بود.

2

مفتيزاده :چپيها در انتخابات تقلب کردند /
شوراي شهر سنندج قانوني نيست

س��اعت 6بعد از ظهر ديروز سرانجام رسم ًا اسامي شوراي 11نفري شهر سنندج از

س��وي هيئت  5نفري اين ش��هر اعالم شد 3.احمد مفتيزاده با اين ادعا که در انتخابات

ش��وراي شهر تقلب ش��ده است گفت :انتخابات س��نندج ،مفهوم صحيح برگزار نشده

اس��ت؛ چرا ك��ه هزاران نفر با راهپيمايي ،تحصن و اعتص��اب و تعطيل بازار ،اعتراض
خود را نسبت به تقلب و اعمال زور در انتخابات ابراز داشتند .آقاي مفتيزاده در پاسخ

به اين سوال که آيا تقلب در انتخابات به همان شدتي است كه عده اي ادعا ميكنند ؟

گفت :بله و حتي خيلي بيشتر از آن.

 -1اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة  ، 8صدام 18ماه بعد از سخنان وزير اطالعات عراق با پاره کردن قرارداد الجزاير
جنگي را با ايران شروع کرد که 8سال ادامه يافت .
 -3اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة 8
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هزار نفر تخمين زد.

1

264

وي در مورد تالش گروههاي چپي و اعتراض گروههاي اس�لامي نسبت به تقلب

ايران پس از انقالب اسالمي

(پيشرو) تمام شود و گروههاي اسالمي هم وقتي كه اين تقلبات را ديدند دسته جمعي

آن��ان ،گفت :گروههاي چپ ت�لاش كردند كه جريان رأيگيري به نفع يازده نفر گروه
از اواسط رأيگيري آن را تحريم كردند و حدود  12هزار نفر از ثبت نام شدگان ،در

انتخابات شركت نكردند.

1

با س��خنان مفتيزاده مبني ب��ر تقلب در انتخابات هزاران ت��ن از طرفداران وي در

ي که احتمال يک
سنندج دست به تظاهرات وسيعي عليه مخالفان خود زدند و در حال 

برخورد خونين ميرفت ولي س��رانجام مفتيزاده خود دخالت کرد و طرفدارانش را از
هرگونه شدت عملي بازداشت ،هماکنون شهر سنندج آرام است.

2

سياستهاي بازرگاني بر اساس حمايت از توليد داخلي تنظيم شد

وزير بازرگاني امروز صبح مقررات جديد صادرات و واردات س��ال 1358را اعالم

کرد .وزير بازرگاني در اين مصاحبه در تش��ريح هدفهاي اين مقررات اظهار داشت:
سياس��ت مق��ررات واردات و صادرات س��ال جاري در جهت دوباره ب��ه کارانداختن

چرخهاي اقتصادي کش��ور تنظيم ش��ده و با تأکيد بر حمايت از مس��تضعفين وايجاد
اش��تغال که مورد عالقة خاص دولت است به مورد اجرا در ميآيد .وي گفت :بهطور
کلي در تنظيم سياس��ت بازرگان��ي حمايت معقول از توليد کنندگان داخلي ،تش��ويق

س��رمايهگذاري در صناي��ع مورد نياز کش��ور ،جلوگي��ري از ورود کاالهاي لوکس و

غيرض��روري خارج��ي از جمله اتومبيل خارجي و پائي��ن آوردن قيمتها مورد توجه
است.

3

آمريکا :در امور ايران دخالت نکردهايم و نميکنيم

آمري��کا هرگونه مداخله در امور ايران را قويا رد کرد .س��خنگوي وزارت خارجة

آمري��کا گفت :ما از همان آغاز ماجرا آش��کارا خاطر نش��ان کردهاي��م که نميخواهيم
در ح��وادث ايران درگير ش��ويم .وي ادامه داد :اکنون هم تائي��د ميکنيم که هيچگونه
 -1اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة 2

مداخلهاي در امور ايران نداريم و درآينده نيز از هرگونه مداخلهاي خودداري خواهيم

کرد .س��خنگوي وزارت خارجه آمريکا از ديگر کش��ورها نيز خواست از آمريکا الگو
گرفته و در امور ايران دخالت نکنند.

1

س��رگرد سعد حداد فرمانده واحدهاي ش��بهنظامي مسيحيان در بخشهاي مسيحي
نيش��ين جنوب لبنان رسم ًا تأس��يس کشور لبنان آزاد را اعالم کرد .سرگرد حداد که در

ش��هر اسرائيلي متوال در يک کنفرانس مطبوعاتي س��خن ميگفت ادامه داد :بقية خاک
لبنان در اش��غال بيگانه است اما بيروت همچنان پايتخت لبنان خواهد بود .وي از همة
لبنانيهاي آزاد اعم از مسلمان و مسيحي خواست به نيروهاي او بپيوندند .گفتني است

تجهيزات شبهنظاميان سرگرد حداد از سوي اسرائيل تامين ميشود و از مارس گذشته
اسرائيل پرداخت مواجب نيروهاي مسيحي را در جنوب لبنان بر عهده گرفته است.

2

 -1اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة  ،8اين ادعا در حالي مطرح مي شود که چند ماه بعد در آبان ماه سال  58و با تسخير
النه جاسوسي مردم ايران به عمق دخالت هاي آمريکا در کشورمان پي بردند .
 -2اطالعات 30 ،فروردين  ،1358صفحة  ، 8سرگرد سعد حداد ،نظامي مزدور ارتش لبنان ،در سال 1937م در جنوب لبنان به
دنيا آمد .او پس از پايان تحصيالت خود ،در سال 1958م وارد ارتش لبنان شد و پس از طي دورة آموزش توپخانه در فرانسه،
راهي امريكا شد .سعد حداد در امريكا نيز يك دورة مقابله با عمليات نظامي انقالبيون را در مدارس نظامي اين كشور گذراند
و در سال 1975م به لبنان بازگشت .چندي بعد ،بهعنوان يك عنصر ناراضي ،از ارتش لبنان جدا شد و با حمايت اسرائيل،
رهبري يك گروه از نظاميان ناراضي لبنان را در جنوب اين كشور به منظور مقابله با نيروهاي انقالبي و مسلمان فلسطيني و
لبناني بر عهده گرفت .بدين ترتيب آموختههاي نظامي سعد حداد در فرانسه و امريكا ،صرف مبارزه با گروههاي مسلمان و به
وجود آوردن نوار امنيتي در مرزهاي شمالي رژيم صهيونيستي گرديد .به همين دليل بود كه در سال 1977م از وايْ ْزَمن ،وزير
جنگ وقت اسرائيل ،مدال لياقت دريافت كرد .سعد حداد در  18آوريل 1979م ،رسمًا ارتش لبنان آزاد را اعالم كرد و از
آن پس حقوق و اسلحه مورد نياز خود را از طريق رژيم صهيونيستي تامين نمود .در اين زمان او عم ً
ال مدافع مرزهاي شمالي
تجسس در لبنان شده بود .سعد حداد و گروه تحت فرمانش به
اسرائيل و راهنماي مأموران مخفي رژيم صهيونيستي براي ّ
تدريج در سايه حضور نظامي صهيونيستها در اراضي جنوب لبنان ،قدرت گرفتند ،به طوري كه مقر فرماندهي خود را به
صورت علني در شهر صيدا قرار دادند .او به هنگام حمله سنگين رژيم صهيونيستي به نواحي مركزي لبنان در  6ژوئن سال
1982م ،به عنوان راهنما و هادي اصلي صهيونيستها عمل كرد .او چنان به مقامات صهيونيستي نزديك بود كه وقتي در سال
1983م به دليل ابتال به سرطان خون در بيمارستان حيفا بستري شد ،موشه آ ِرنْْز وزير جنگ وقت رژيم صهيونيستي و همچنين
رئيس وقت ستاد ارتش اسرائيل در بيمارستان از وي عيادت كردند .سعدحداد از اين بيماري جان سالم به در نبرد و سرانجام
در  14ژانويه 1984م در  47سالگي درگذشت (.رک مرکز اسناد انقالب اسالمي 24 ،دي )1384
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جنوب لبنان اعالم استقالل کرد
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31 266فروردين
ايران پس از انقالب اسالمي

آيتاهلل طالقاني :رهبري امام خميني را دنيا پذيرفته است

آيتاهلل طالقاني امروز و پس از مالقات با امام خميني طي پيامي که از راديو پحش

ش��د با تأکيد بر رهبري قاطع ام��ام خميني دربارة حواث اخير س��خن گفتند .آيتاهلل
طالقاني با اشاره به دستگيري فرزندان خود گفتند :ربودن [دستگيري] فرزندانم در روز

روش��ن و آن هم بعد از مالقاتي که از جانب من با نمايندة فلس��طين داش��تند از طرف
م��ن باعث نگراني ش��د و من صالح در اين ديدم که چن��د روزي تهران راترک کنم و

دفترها بسته باشد.

آيتاهلل طالقاني ادامه دادند :متاسفانه غيبت چند روزة من باعث سوءاستفاده برخيها

شد.ايشان با اشاره به رهبري امام خميني گفتند :رهبري حضرت آيتاهلل خميني را نه

ما بلکه دنيا پذيرفته اس��ت ،همه ميدانند که اين رهبري رهبري غيرعادي بود ،بر طبق

موازيني که دنيا در رهبري دارد نبود ،رهبري است که منشأ آنايمان ،تقوا ،وارستگي،

صميميت و قاطعيت ميباشد.

ممکن نيست در اصول با هم اختالف داشته باشيم

ايش��ان ادامه دادند :به کساني که آگاهانه و يا ناآگاهانه بهدنيالايجاد تفرقه هستند،

بايد خاطر نشان کنم ما تا وقتي زنده هستيم و تا زماني که اصولمان را و اصول مکتبمان

را قرآن و س��نت مشخص کرده و هدفهايمان مشخص است اختالفي پيش نميآيد.

آيتاهلل طالقاني گفتند :در مس��ائل اجتماعي و اصولي هيچ يک از رهبريهاي ديني که
ب تربيت شدهاند ،نميتوانند اختالف داشته باشند.
د ر اين مکت 

کساني که به سپاه و کميتهها حمله ميکنند يا ناآگاهند يا مغرض

ايشان دربارة وضع کميتهها و پاسدارن نيز با اشاره به ضرورت تصفيه د ر اين نهادها

گفتند :دربارة کميتهها و پاس��داران در روزنامهها مطالبي نوش��ته شده و حملههايي به

اينها ش��ده که به نظر من اين حملهها يا ناآگاهانه اس��ت يا مغرضانه .آيتاهلل طالقاني
ادامه دادند :چه کسي توانست تهرا ن اين شهر بزرگ و شهرهاي ديگر مخلوط و ترکيب

شده از عوامل ضد انقالب ،ساواک ،سيا ،اسرائيل و همين طور عوامل بي مسئوليتي که

ميخواهن��د به خانهها و نواميس مردم تجاوز کنند ،حفظ کند؟ همين کميتهها و همين
پاسدارها بودند .آيتاهلل طالقاني ضمن تشکر از مردم که در حمايت ازايشان تظاهرات

کردند گفتند :راست افراطي و چپ افراطي هر دو مقصرند.

آيتاهلل طالقاني در مورد کس��اني که با نظر امام مخالف هستند نيز گفتند :نه دولت

ميتواند مقابل امرايشان که امر معتبر و مرجعي است و مردم به مرجعيت قبولش دارند
مخالفت کند و نه هيچ کس ديگر ،مخالفت با رهبري و شخص ايشان مخالفت با دين

اسالم است.ايشان در مورد کمونيستها نيز گفتند :کمونيستها چيزي نيستند ،هر چه
توس��ري بيشتر بخورد هر چه بيشتر به او فش��ار بيايد قويتر ميشود ،چون اسلحة

مظلوميت از هر سالحي قويتر است ،کمونيسم محصول استبداد سياسي ،اجتماعي و
ديني است .آيتاهلل طالقاني در پايان گفتند :از فردا [روز شنبه ] دفاتر من باز است.

1

کشته و زخميشدن گروهي در حوادث نقده

در جريان افتتاح دفتر حزب دموکرات کردس��تان در شهرس��تان نقده يک درگيري

مس��لحانه و خونين پيش آمد که طي آن حداقل 10نفر کش��ته و 36نفر زخميش��دند.

گزارش ديگري نيز حاکي است در جريان درگيري حدود 100نفر از طرفين درگير به

گروگان گرفته شدهاند.

2

 -1اطالعات 1 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 4و7
 -2اطالعات  1،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
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مخالفت با امام خميني مخالفت با اسالم است
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رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

1ارديبهشت 1358
اوضاع نقده بحراني است  /تعداد کشتهها و مجروحان مشخص نيست

امروز و امش��ب نقده وضعي بحراني داش��ت ،به علت ادامة تيراندازيهاي ش��ديد
جمعآوري اجس��اد کشته شدگان ميسر نشده است .شهر نقده تقريب ًا بين طرفين درگير
تقس��يم ش��ده و دو گروه ،عليه هم جبهه گرفتهاند و به س��وي هم تيراندازي ميکنند.

استاندار آذربايجان غربي اعالم کرد که مذاکرات طرفين هنوز به نتيجهاي نرسيده است

و پزشک و امکانات دارويي سخت مورد نياز است .مهدي عباسي يادآور شد :در مسير
راه مهاباد به نقده حرکت آمبوالنسها به سختي صورت ميگيرد .وي ادامه داد :از افراد

ح��زب دموکرات کردس��تان که از روز جمعه براي برگ��زاري ميتينگ به نقده آمدهاند،

خواسته شده است ک ه اين شهر راترک کنند و به مخاصمه پايان دهند.

عباسي گفت :به علت شدت تيراندازيها تعداد کشتهها و مجروحان هنوز مشخص

نيست و بايستي براي پايان دادن به غائله ،نيروهاي نظامي و انتظامي مداخله کنند.
 -1اطالعات 2 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
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استمداد عزالدين حسيني از امام خميني

ايران پس از انقالب اسالمي

امروز عزالدين حس��يني ام��ام جمعة مهاباد براي پايان دادن ب��ه درگيري نقده طي

تلگرامي از امام خميني اس��تمداد طلبيد .وي از رهبر انقالب خواست براي پايان دادن

به درگيري ميان کردها وترکهاي نقده اقدامات عاجل و مقتضي صورتگيرد.

1

امير انتظام :ارتش کوچک و محدود خواهد شد

س��خنگوي دولت گفت :ارتش را کوچک و محدود خواهيم کرد ،چرا که نيازي به

خريد س�لاحهاي جديد نداريم .امير انتظام در بخش ديگري از گفتوگوي مطبوعاتي

خود در پاس��خ به س��وال يکي از خبرنگاران مبني بر اين کهآيا ژنرال هايزر در ايران
حضور دارد گفت :بعيد ميدانم ،اگر بود فرودگاه به ما اطالع ميداد.

2

مرد هزار چهرة ساواک اعدام شد

محمد تقي جوان ،مرد هزار چهرة س��اواک و همرديف پرويز ثابتي و سپهبد فضل

اهلل جعفري قائم مقام پيش��ين شهرباني و معاون س��ابق کميتة ضد خرابکاري از سوي
ش��عب س��وم و چهارم دادگاههاي انقالب اس�لامي به اعدام محکوم و حکم اعدام در

مورد وي اجرا شد.

3

سادات :صد درصد مردم موافق صلح با اسرائيل هستند

انور سادات رئيسجمهور مصر اعالم کرد :بهدنبال برگزاري رفراندوم اکثريت مطلق

مرد م اين کشور به صلح ميان مصر و اسرائيل رأي مثبت دادهاند .رئيسجمهور مصر بر

اساس رأي اعالم شده براي رفراندوم ،مجلس ملي اين کشور که مرکب از 260نماينده

اس��ت را منحل کرده و دس��تور برگزاري انتخابات زود هنگام در ماه ژوئن [خرداد] را

 -1اطالعات 2 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 1 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 5
 -3اطالعات 1 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،7محمدتقي جوان رئيس ساواك شيراز و رئيس دايره و رئيس بخش امنيت
داخلي در سال 1345در دادگاه انقالب اسالمي در جريان محاکمة خود اطالعات بسياري در مورد اقدامات ساواك در خارج
كشور با كمك سازمان امنيت كشورهاي ديگر از جمله :آلمان ،تركيه ،اسرائيل ،عمان فاش کرد و توضيح داد كه چگونه
مأمورين ساواك در سازمانهاي دانشجويي خارج از كشور وارد ميشوند .وي كه از سال  50دبير اول سفارت ايران در بن
بود اعتراف کرد كه ساواك با اسرائيل مرتبًا در تماس بوده و خودش چندين مرتبه به اسرائيل مأموريت داشته است و مسؤول
هماهنگ كردن كارهاي ساواك در خارج بوده است .گفتني است روزنامهها زماني که محمد تقي جوان در دادگاه انقالب
محاکمه و اعدام شد از او با نان مرد هزار چهرة ساواک نام بردند ولي آن چه که در تاريخچة ساواک روشن است ،به جز
محمد تقي جوان فرد ديگري به نام عباس شهرياري از همکاران ساواک نيز با اين نام شناخته ميشود( .رک ويکي پديا ،
عباسعلي شهرياري معروف به عباس شهرياري)

صادر کرد.

1
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2ارديبهشت 1358
در پي درگيريهاي اخير ش��هر نقده وزير کش��ور با انتش��ار اطالعيهاي به طرفين

درگي��ري اخطار داد :اگر دس��ت از درگيري برندارند ارتش مداخل��ه خواهد کرد .در

بخشي از اطالعية احمد صدر حاج سيد جوادي آمده است :جدا دست از برادر کشي

و زد و خورد برداريد و به دس��تورهاي هيئ��ت اعزامي از طرف دولت توجه کنيد ،در
صورتي که تا س��اعت  4عصر روز يکش��نبه [امروز] به درگيري خاتمه ندهيد ،ناچار

ارت��ش جمهوري اس�لامي براي جدا ک��ردن طرفين دعوا از يکديگ��ر و جلوگيري از

خونريزي وارد عمل خواهد شد.

2

ابراهيم يزدي جانشين وزير خارجه شد

س��خنگوي دولت موقت امروز اعالم کرد پس از اس��تعفاي کريم س��نجابي از مقام

وزارت خارج��ة مهندس مهدي بازرگان ،خود سرپرس��تي اي��ن وزارتخانه را بر عهده

گرفته اس��ت .امير انتظام ادامه داد :قرار است ابراهيم يزدي نيز بهعنوانجانشينايشان
در وزارت خارجه فعاليت کند.

مقالة جنجالي آيتاهلل خلخالي در روزنامة اطالعات

آيتاهلل خلخالي در مقالهاي با عنوان «بهانهها را از دست خائنان بايد گرفت» که در

روزنامة اطالعات امروز منتش��ر شد به تأسيس حزب جمهوري اسالمي خلق مسلمان
و تفاوت آن با جمهوري اس�لامي مورد نظر امام خميني پرداخت .در بخش��ي از مقالة

آيتاهلل خلخالي آمده است :امام خميني ميفرمايند :جمهوري اسالمي ،نه کم و نه زياد
و حضرت آيتاهلل العظمي شريعتمداري ميفرمايند :مقلدين من در «جمهوري اسالمي
 -1اطالعات1 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،8اعالم رأي صددرصدي مردم به صلح سادات با اسرائيل در حالي است که چندي
بعد سادات مجبور شد براي کنترل اوضاع اين کشور به سرکوب شديد مردم دست زند  .سرکوبي که سازمانهاي بينالمللي
نيز نتوانستند عليرغم خواستگاه غربي و ضد مردمي خود از آن چشم پوشي کنند  .دستگيريهاي گستردة بعدي که منجر به
ترور سادات در سال 1981شد اين ادعا را با چالش مواجه ميسازد .
 -2اطالعات2 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
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ارتش به سمت نقده حرکت کرد

ايران پس از انقالب اسالمي

 274خلق مسلمان ايران» اسم نويسي کنند.
وي ادامه داد :افراد بيش��ماري از شهرها و دهات س��وال ميکنند ک ه اين دو عنوان

از نظ��ر محتوي چه فرقي دارند؟ آيتاهلل خلخالي نوش��ت :بايد گفت که عنوان کردن

دو حزب در ميان جامعة ما با در نظر گرفتن بحرانها و بهانهها که به دس��ت اشخاص
غرضورز ميافتد به هيچوجه به صالح و مصلحت رهبران و جامعه اسالمي ما نيست.
آي��تاهلل خلخالي در بخش ديگري از نوش��ته خود اذعان کرد :در بعضي از نواحي

ديده شدة طرفداران حزب منحلة رستاخيز جاويد شاه گويان و يا ساواکيهاي شناخته
ش��ده با گرأي��ش به طرف جمهوري خلق مس��لمان ايران در واقع ب��ا اصل جمهوري

اس�لامي ميخواهند مخالفت کنند 1.اين مقاله واکنشهاي گس��تردهاي در ميان حاميان

آيتاهلل شريعتمداري داشته و آنان براي تظاهرات خود را آماده ميکنند.

گذرنامههايي که ديگر اعتبار ندارد

يک مقام دولت مکزيک گفت که شاه مخلوع ميتواند بهعنوان يک توريست به آن

کش��ور سفر کند و اين به آن معني اس��ت که اقامت شاه مخلوع در مکزيک نميتواند
از  90روز تج��اوز کند و اگر بخواهد بيشتر ا ز اين بماند بايد موقت ًا از مکزيک خارج
شده و دوباره بازگردد .يک مقام سابق دولت آمريکا نيز دو روز پيش گفته بود پس از
تثبيت مناس��بات آمريکا با دولت جديد ايران ش��اه ميتواند به آن کشور سفر کند حال

آن که يک ماه قبل با سفر وي مخالفت کرده بود.

دول��ت ايران به کش��ورهاي ديگر اعالم کرده اس��ت :پناه دادن به ش��اه يک عمل

غيردوس��تانه تلقي خواهد شد .همچنين ايران بار ديگر به دولتهاي آمريکا و مکزيک

تأکيد کرد که گذرنامههاي ش��اه س��ابق و افراد خانواده وي و همراهان او فاقد هرگونه

اعتبار قانوني اس��ت و ص��دور هر نوع رواديد و پناهندگ��ي از جانب دول مزبور يک

اقدام غيردوستانه نسبت به جمهوري اسالمي ايران تلقي شده و در روابط ايران با اين

کشورها تاثير سوء خواهد داشت.

 -1اطالعات 2 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 4

مجاهدين خلق :ما مسلمانيم

مجاهدين خلق( منافقين) عليرغم تغيير ايدئولوژي از اسالم به مارکسيسم در سال

 1354امروز در نامهاي خطاب به امام خميني اعالم کردند :به اصول اساس��ي اس�لام
 -1در سال  1354كه بيشتر رهبران سازمان در زندان به سر ميبردند« ،تقي شهرام» يكي از اعضاي بلندپاية مجاهدين از زندان
ساري فرار كرد و به سازماندهي نيروهاي پراكندة «مجاهدين خلق» پرداخت .وي به همراه چند تن ديگر از جمله «بهرام آرام»
اطالعيهاي موسوم به تغيير ايدئولوژي سازمان منتشر كرد كه عقايد آنها كمونيست شده و اعتقادات مذهبي خود را كنار
گذاشتهاند .رهبري سازمان در اين دوره متشكل از  4نفر «تقي شهرام» « ،بهرام آرام» « ،حسين سياه كال» و «جواد قائدي» بود.
پس از اعالميه ،مواضع ايدئولوژيك سال  ،1354مجاهدين ماركسيست با حفظ آرم سازمان و تغيير عالئم و نشان گذشته،
حذف آيات قرآن و تاريخ پيدايش سازمان و نيز افزودن مشت گره خورده به نشانة وابستگي به طبقة كارگر ،آرم جديدي را
براي خود تهيه كردند .عنوان سازمان ،عليرغم مواضع جديد آن ،هيچ تغييري نكرد و تمامي اعالميهها و جزوههاي سازمان
با عنوان سازمان مجاهدين خلق ايران منتشر ميشد .سازمان مواضع ماركسيستي را از هر جهت وارث هويت گذشته و نتايج
مربوط به آن مي دانست كه از جمله به اسم سازمان ميتوان اشاره كرد و هيچگونه حقي براي افرادي كه هم چنان بر روي
مواضع گذشته پافشاري ميكردند ،جهت استفاده از اسم سازمان و فعاليت تحت عنوان آن قائل نبود .به دنبال انتشار جزوة
بيانية اعالم مواضع ايدئولوژيك اولين مشكلي كه سازمان با آن روبه رو بود ،مسئلة عضوگيري آن بود به دليل آن كه سازمان
بسياري از اعضاي خود را به خاطر عدم پذيرش ماركسيسم اخراج كرده بود و بيش از هر چيزي نيازمند جذب عضو براي
خود بود و در اين زمينه با مشكالت زيادي روبه رو بود بياعتمادي افراد چپ دانشگاهها به سازماني كه تا ديروز مذهبي
بوده و االن ماركسيست شده و هنوز مواضع آن دقيقًا روشن نيست ،حساس شدن افراد نسبت به برخي اقدامات نادرست
مانند نحوه برخورد با جريان مذهبي سازمان و عناصري چون شهيد «شريف واقفي» و «صمديه لباف» كه اين خود مانعي
بر سر راه گرايش آنان به سازمان با مواضع جديد و فعاليت در آن بود از آن جملهاند .سازمان وقتي ديد جذب نيرو زمان
زيادي از آنان را ميگيرد مالك و معيار عضوگيري خود را تنزل داد و براي اين كار تكية اصلياش بر پليس نبودن افراد،
اعالم آمادگي براي مبارزه و مخفي شدن و به طور كلي داشتن انگيزة مبارزاتي بود .سازمان در اويل سال  1355با سازمان
چريكهاي فدايي خلق ارتباط منظمي داشت و هر چند وقت يك بار مذاكرات و مباحثي در سطح رهبري بين دو سازمان
صورت ميگرفت .سازمان پس از تغيير مواضع خود بيشترين وقت خود را به سازمان «چريكهاي فدائي خلق» اختصاص
داد كه پس از ضربات ساواك به سازمان اين رابطه قطع شد و ارتباط با گروههايي كه عمدتًا مذهبي بودند در چارچوب
همكاريهاي تكنيكي و اطالعاتي بود .در اين دوره سازمان با گروههاي كوچك مذهبي از جمله گروه الفت كه بعدها به
مجاهدين خلق پيوستند و گروه «فرياد خلق» هستة مذهبي و برخي محافل ديگر تماس داشتند اين تماسها تا اواخر تابستان
 1335ادامه داشت .بعد از اعالم بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك در سال  54شكافي عظيم در ميان اعضاي سازمان مجاهدين
ايجاد شد .سازمان مجاهدين از آن تاريخ به بعد به دو گروه مجاهدين مسلمان و مجاهدين ماركسيست تقسيم شد .انشعاب
در مجاهدين به خشونت نيز كشيده شد مجاهدين ماركسيست از طرف ديگر به تسوية حساب با برخي از اعضاي برجستة
سازمان كه بر روي اصول اسالمي پافشاري داشتند پرداختند؛ از جمله مجيد شريف واقفي و مرتضي صمديه لباف را ربودند،
شريف واقفي را به شهادت رساندندو لباف را نيز زخمي و در دام پليس انداختند .گروههاي اسالمي از جمله «نهضت آزادي»
و بخش خارجي آن كه عمليات مجاهدين را در اروپا و آمريكا پوشش خبري ميداد به گروه مجاهدين ماركسيست حمله
نمودند و آنان را كودتاچي ناميدند .همان طور كه قبال گفته شد در ابتداي تشكيل سازمان مجاهدين چون خطي مشي آنان
اسالمي بود .شماري از روحانيون در ايران از فعاليتهاي سياسي سازمان حمايت ميكردند و مخصوصًا به لحاظ مالي آنان را
تامين ميكردند اما اين روند تا قبل از تغيير ايدئولوژي سازمان بود و بعد از آن كمكهاي روحانيون قطع شد و حتي برخي
از روحانيون خواهان برخورد تند با ماركسيستها بودند و برخي هم چون «آيتاهلل طالقاني»«،آيتاهلل منتظري»« ،الهوتي»،
«آيتاهلل مهدوي كني» و «هاشمي» راي به جدايي از ماركسيستها دادند و مجاهدين مسلمان به تدريج ضعيف شدند و به
خصوص در شهرستانها در قالب گروههاي كوچك از جمله مهدوين (در اصفهان) شيعيان راستين (در همدان) فرياد خلق
(در تبريز) منصورون (در خوزستان) به فعاليت ادامه دادند اما بزرگترين و قويترين گروه آنها ،مجاهدين در زندان قصر
به رهبري مسعود رجوي بودند .كارگردان اولية اين تغيير «تقي شهرام» بود اما كارگردان جريان دوم «مسعود رجوي» بود كه
همة قدرت تشكيالت سازماني خود را مديون حركت «تقي شهرام» بود؛ چرا كه ايجاد و ابقاي سلطة وي بسته به جريان تغيير
ايدئولوژي بود .رجوي تجربيات «تقي شهرام» را در كتاب تحليل آموزشي دقيقًا مدون كرد و خيلي از آنها را تبيين كرده
بود و خودش اسم اين تغيير ايدئولوژي را در سال  64جراحي رواني گذاشت بود؛ يعني تغيير موتور فكري ،و او توانست از

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

قائل و وفادار هستند.

1

275

3 276ارديبهشت 1358
ايران پس از انقالب اسالمي

سرلشکر قرني به شهادت رسيد

مقارن ظهر امروز سرلشکر محمد ولي قرني اولين رئيس ستاد ارتش اسالمي ايران

در خيابان پهلوي س��ابق مورد هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بيمارس��تان

مهر به ش��هادت رس��يد .طبق اطالع رسيده ،ترور حوالي سينما امپاير رخ داد و به گفتة
ش��اهدان يک موتور سوار مسلح به سوي سرلش��کر قرني تيراندازي کرده و دو گلوله
از ناحيه پا و ش��کم به او اصابت کرده اس��ت .در اين حادثه ،مهاجم از مسلسل يوزي

استفاده کرده است.

1

در گيري ها در نقده ادامه دارد

گزارشهاي رسيده از نقده ،حاکي است که با وجود تالشهاي دولت براي برقراري

آتشبس در نقده و اعزام نيروهاي ارتش به اين ش��هر جهت ترک مخاصمة گروههاي

درگير همچنان در حال جنگ هس��تند و صداي رگبار مسلس��ل و غرش توپ از نقده
همچنان به گوش ميرس��د  .وزير کش��ور ني��ز از ادامة مذاکرات خب��ر داده و معاون
اس��تانداري آذربايجان غربي به همراه نمايندة وزارت کش��ور ،مش��غول آماربرداري و

صورتبرداري از خسارات و تلفات جاني ميباشند.

2

تجربة تقي شهرام استفاده كند و پيچيدهتر با شرايط خاص خودش تغيير ايدئولوژي دهد.
«امام خميني» ميفرمايند :من از مجموع اظهارت و نوشتههايشان به اين نتيجه رسيدم كه اين جمعيت به اسالم اعتنا ندارد ليكن
چون ميدانند كه در كشوري مانند ايران كه بيش از هزار سال است كه اسالم در رگ و پي اين ملت ريشه دوانيده جز نام
اسالم نميتوان پيشرفت كرد لذا اسالم را ملعبه كردهاند ليكن ذيل آن همان حرفها و بافتههاي ماركسيست و ماديون است
من نميخواهم بگويم كه همة آنهايي كه با اين جمعيت هستند اين جورند ممكن است در ميان آنها افرادي باشند كه واقعًا
به اسالم اعتقاد داشته باشند و چه بسا افرادي كه فريب آنها را خورده باشند ليكن اساس اين تشكيالت روي اعتقاد به اسالم
نيست (.رک صحيفه نور ،ج اول ،ص).229 – 228
 -1کيهان و اطالعات 3 ،ارديبهشت  ،1358صفحه  ،1سرلشكر محمدولي قرني اولين رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري
اسالمي ايران در ششم فروردين  1358به دستور مهندس بازرگان نخستوزير ،بركنار شد .دليل عزل نيز قاطعيت وي در
برخورد با ضدانقالب در كردستان بود .عدم تمكين از دستورات وزير كشور ،يكي از علل بركناري قرني بود .وي در مبارزه
با تجزيهطلبان كردستان ،خود را مطيع امام خميني خواند و اظهار داشت فقط از ايشان دستور ميگيرد( .رک علي كردي،
گروه فرقان ،تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي ،1387 ،ص ).107
سرسختي قرني در مقابل فتنهگران ضدانقالب در كردستان اتهام اصلي وي بود .اما گروه فرقان بهعنوان «نماد زور» او را ترور
كرد و به گروههاي ضدانقالب كه دائمًا در نشريات خود ،قرهني را سرزنش ميكردند ،آرامش بخشيد .سرلشگر قرني از
سوي گروههاي چپ به ويژه چريكهاي فدايي خلق به همكاري با رژيم پهلوي در وقايع سال  1332متهم شده بود اين در
حالي است که شهيد قرني مدتها در طول رژيم طاغوت زنداني بود .
 -2اطالعات 3 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

مهلت  5روزه به ساواکيهاي صدا و سيما

صادق قطبزاده با انتش��ار اعالميهاي به ساواکيهاي شاغل در صدا و سيما  5روز

مهلت داد تا اس��تعفا دهند .سرپرست س��ازمان صدا و سيما تهديد کرد در صورتي که
خواهد شد.

1

تهديد آيتاهلل شبير خاقاني به خروج از کشور

امروز خبر رس��يد آيتاهلل شبيرخاقاني رهبر عشاير عرب که تهديد کرده بود کشور

را ت��رک خواهد کرد بهدنبال مذاکرة آيتاهلل طالقاني و س��يد احم��د خميني با وي از

تصميم خود منصرف ش��ده اس��ت .گفته ميش��ود وي به عملکرد کميتههاي انقالب
معترض است.

2

آغاز جنگ قدرت در امارات متحده عربي

وزير خارجة کويت دومين دور گفتوگوهاي خود را با ش��يخ زايد بن سلطان آل

نهيان به منظور حل و فصل اختالفهاي سياسي ميان رهبران اين جزيره آغاز کرد .به

گزارش آسوش��يتد پرس امارات در پي سرنگون شدن شاه با بزرگترين بحران تاريخ
 8س��اله پيدايش خود روبرو شده است.چندي پيش رهبران امارات متحده عربي براي

مذاکره دربارة وحدت کامل امارات تش��کيل جلسه دادند ،ولي به سبب رقابت رهبران
دو شيخنشين ابوظبي و دوبي مذاکرات شکست خورد.

3

 -1اطالعات 3 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 3 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
 -3اطالعات 3 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،8امارات در حالي بهدنبال معارضه و دشمني با ايران با تمدني هزاران ساله است
که خود عمر کوتاهي دارد و در اين عمر کوتاه نيز همواره جنگ قدرت بين شيخ نشينهاي اين جزيره حاکم بوده است .
اخيرًا نيز وزير خارجة اين جزيره که عمر کوتاهش به کوتاهي سن کشورش ميرسد ،به سفر استاني رئيسجمهور به بخشي
از کشور پهناور ايران اسالمي اعتراض کرده و ادعاهاي 30ساله شيوخ اين جزيره را تکرار کرده بود ادعاهايي که همواره با
پاسخ قاطع مردم و مسئوالن کشورمان روبرو شده است .
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ديدار امام خميني با هيئت ليبيايي و پيگيري موضوع امام موسي صدر

سرگرد عبدالسالم جلود نخستوزي ر ليبي ديروز در راس هيئتي 50نفري وارد ايران

ش��د و مورد اس��تقبال گروهي از مقامات قرار گرفت .س��رگرد جلود که پس از معمر

قذاف��ي دومين فرد ليبي اس��ت پس از ورود به تهران براي مالق��ات و مذاکره با رهبر
انقالب عازم قم شد1.از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي معمر قذافي در تالش است تا

به ايران آمده و با امام خميني ديدار کند ولي س��فر وي به ايران منوط به روش��ن شدن
وضعيت امام موسي صدر رهبر شيعيان لبنان شده است.

رهب��ر انقالب خطاب به هيئت اعزامي از س��وي معمر قذافي فرمودند« :چيزي كه،

قضيهاي كه براي ما و علماي ايران و ساير اقشار به طور معما درآمده است ،اين فاجعۀ
آقاي صدر اس��ت .من و علماي ايران براي اين فاجعه بس��يار متأثر هستيم ،و اين براي
ما يك معمايي اس��ت كه اين معما حل نميشود االّ به دست دولت ليبي ...من كرارا ً به

وس��ايطي اين معنا را تذكر دادم لكن اآلن نيز اكيدا ً تذكر ميدهم كه اين معنا در َش ْعب

ما و در بين علماي ما انعكاس س��وئي دارد؛ و من ميل ندارم كه بين ملت ما و دولت
ش��ما يك سوءتفاهمي باشد .من از شما ميخواهم كه اين معما را حل كنيد و موجب

راحتي ما را فراهم كنيد».

2

پيام فيدل کاسترو به امام خميني و پاسخ رهبر انقالب

ام��روز يک هيئت کوبايي به حضور رهبر انقالب رس��يده و پيام فيدل کاس��ترو را

تقديم امام خميني کردند .کاسترو رهبر انقالب کوبا در اين پيام ضمن تبريک پيروزي
انقالب آورده اس��ت :مردم کوبا قاطعانه عليه رژيم گذش��ته و حمايتش��ان رانسبت به

جمهوري اس�لامي و تصميمگيري اول آوريل يعني روز انقالب ايران اعالم ميکنند و
نه تنها مردم کوبا بلکه تمام انقالبيون جهان اين روز را جشن ميگيرند.

3

امام خميني نيز در پاسخ فرمودند« :در عين حالي كه همۀ قواي قدرتمند دنبال شاه

 -1اطالعات4 ،ارديبهشت ،1358صفحة 2
 -2صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 117
 -3اطالعات 5 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

بودند و پشتيبان ،قدرت ايما ِن ملت ما كه به آن ،...وحدت كلمه پيدا شد و همه با هم
يك مطلب را خواس��تند[ ،غالب شد] ،قدرتها نتوانستند اين قدرت شيطاني را حفظ

كنند .و اين نهضت چون نهضت انس��اني بود و براي انس��ان بود ،همۀ انسانها كه در 279

اعتراض هواداران آيتاهلل شريعتمداري به يک مقاله/
رهبرانقالب :دليلي براي اين تحرکات وجود ندارد

در پي انتشار مقالة آيتاهلل خلخالي 2در روزنامة اطالعات و انتقاد از تشکيل حزبي

با نام حزب جمهوري اس�لامي خلق مسلمان هواداران آيتاهلل شريعتمداري با تجمع
در تعدادي از خيابانها به اين مقاله اعتراض کردند.

3

رهب��ر انقالب نيز امروز در واکنش به اين تجمعات در جمع اعضاي س��ازمانهاي

مختل��ف دولتي فرمودند« :نبايد چاپ مقالهاي در يك روزنامه باعث و باني تحريكاتي
در جامعه بش��ود؛ چرا كه [با] وحدت بود كه توانس��تيم بر دش��منان پيروز ش��ويم .و

هيچ مس��ئلهاي نبايد باعث ش��ود كه اين وحدت كلمه از ميان برود ،كه به نفع دشمنان
ماست».

4

تأکيد سازمان مجاهدين انقالب بر لزوم دخالت ارتش در سياست

س��ازمان مجاهدين انقالب اس�لامي امروز با انتشار بيانيهاي به مناسبتترور شهيد

قرني بر لزوم دخالت ارتش در سياس��ت تأکيد کرد .در بخشي از اين پيام ضمن تأکيد

بر لزوم دخالت ارتش در سياست آمده است :در ارتش اسالمي يک سرباز يک انسان
س��ه بعدي است ،سربازي مسلح به معيارهاي عقيدتي اسالمي  ،داراي بينش سياسي و
همچنين کارايي کامل نظامي.

5

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 103
 -2آيتاهلل خلخالي در مقالهاي با عنوان «بهانهها را از دست خائنان بايد گرفت» که در روزنامة اطالعات 2ارديبهشت 58
منتشر شد به تأسيس حزب جمهوري اسالمي خلق مسلمان و تفاوت آن با جمهوري اسالمي مورد نظر امام خميني پرداخته و با
اشاره به سخن مشهور امام مبني بر اين که جمهوري اسالمي نه يک کلمه بيش و نه يک کلمه کم پرسيده بود حزب جمهوري
اسالمي خلق مسلمان چه تفاوتي از لحاظ شکل و محتوي با جمهوري اسالمي مد نظر امام خميني دارد.
 -3اطالعات 4 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -4صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة 116
 -5اطالعات4 ،ارديبهشت ،1358صفحة 2

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

فطرت انسانيت باقي ماندهاند ،بايد از آن پشتيباني كنند».
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نقده در کنترل ارتش  /پيام آيتاهلل طالقاني به مردم نقده

ايران پس از انقالب اسالمي

با ورود ارتش به ش��هر نقده آرامش نس��بي در اين شهر برقرار شده است و اکنون

آرامش شهر در کنترل ارتش است .آيتاهلل طالقاني طي يک پيام راديوي تلويزيوني در
ارتباط با حوادث نقده از مردم اين شهرستان خواست که دست از برادر کشي بردارند.

1

ابراهيم يزدي وزير خارجه شد /
استعفاي سالمتيان از معاونت سياسي وزارت خارجه

امروز از س��وي مهندس بازرگان نخس��توزير دولت موقت دکت��ر ابراهيم يزدي

به س��مت وزير امورخارجه انتخاب ش��د .از دفتر نخس��توزيري نيز اطالع داده شد

ابراهيم يزدي که پيش از اين با حفظ س��مت معاونت نخس��توزيري در امور انقالب

به سرپرس��تي وزارت امورخارجه برگزيده شده بود از امروز پس از انتخاب به سمت
2
وزارت خارجه از سمت معاونت نخستوزيررسم ًا استعفا داد.

اقامت شاه سابق مقامات آمريکا را به جان همانداخته است

نيويورک تايمز نوش��ته اس��ت :ش��اه مخلوع ايران به مکاني براي زندگي کردن نياز

دارد و آمريکا همراه بيشتر کش��ورهاي ديگر غربي در تالش است تا به او کمک کند

مش��روط ب ر اين که شاه به جاي ديگري غير از کشورهاي مذکور برود .از سوي ديگر
اقامت ش��اه سابق در آمريکا س��بب جر و بحثهايي در سطوح باالي اين کشور شده

اس��ت و در حالي که عدهاي از اقام��ت وي در آمريکا و دادن رواديد حمايت ميکنند
گروهي ديگر شديدا ً با اين امر مخالفت ميکنند.
ي خواهان در سناي آمريکا گفته است بايد به شاه
سناتور هوارد بيکر رهبر جمهور 

ت اين ترديد بوجود ميآيد
س��ابق اجازه اقامت در آمريکا داده ش��ود در غير اين صور 

که آمريکا دوس��تان خود را به هنگام بدبختي و دردسر رها ميسازد .دولت آمريکا اين
نکته را براي ش��اه مخلوع روشن کرده است که اقامت او در آمريکا خوشايند نخواهد

بود آن هم درس��ت موقعي که آمريکا درصدد بهبود مناس��بات خويش با دولت جديد

ايران است اما بيکر ميگويد :اين امر دوستان آمريکا در کشورهاي نفت خيز را نگران
 -1اطالعات4 ،ارديبهشت ،1358صفحة 2
 -2اطالعات4 ،ارديبهشت ،1358صفحة 1و2

خواهد ساخت و اعتماد آنها از آمريکا سلب خواهد گرديد.

در برابر موافقان ورود شاه به آمريکا عده زيادي از مقامات و نشريات آمريکايي نيز

با اين اس��تدالل که ورود وي به اين کشور دردسرهاي داخلي و خارجي براي آمريکا 281

ايران اعالم کرده است کشورها و دولتهايي که به شاه سابق ايران پناه دهند ،نخواهد
بخشيد.

1

تشکيل نيروي مشترک کردهاي عراق

ترکيه و عراق موافقت کردند که مش��ترک ًا هرگونه ش��ورش کردها در مناطق مرزي
خود سرکوب کنند .گفته ميشود اخيرا ً قواي نظامي عراق با کردهاي اين کشور درگير

ن اين کشور سالحهاي روسي کشف کرده
ش��ده و دولت ترکيه نيز در مناطق کردنشي 

است.

2

5ارديبهشت 1358
بازرگان :کميتهها بايد تقويت شوند

مهندس مهدي بازرگان نخس��توزير دولت موقت در يک پيام راديو تلويزيوني بر

ضرورت تقويت کميتهها تأکيد کرد .بازرگان با اش��اره به حضور همة اقشار جامعه از
روحاني گرفته تا کارگر در انقالب اسالميگفت :همة اين اقشار خود را محق ميدانند

ک��ه در امور دخالت کنند و اين به هرج و مرج منتهي ميش��ود .ب��ازرگان ادامه داد :با

توجه به ش��رايط روز و وجود ضد انقالب کميتهها بايد تقويت شوند ولي تنظيم شده

و از حالت هرج و مرج و بينظمي خارج شوند و وحدت فرماندهي بايد وجود داشته
باشد.

3

جمعآوري150جسد از معابر شهر نقده

سرپرس��ت گروه اعزامي مجاهدين اروميه به نقده گفت :حدود150جس��د از معابر
 -1اطالعات4 ،ارديبهشت ،1358صفحة 8
 -2اطالعات4 ،ارديبهشت ،1358صفحة 8
 -3اطالعات6 ،فروردين ،1358صفحة 8
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 282ش��هر نقده جمعآوري شده اس��ت و در محوطة بيمارستان شير و خورشيد سرخ نقده
نگاهداري ميش��ود تا توس��ط بستگانشان شناسايي شوند .از س��وي ديگر اعالم شد:

کمکهاي گوناگون مردم اروميه و ساکنان اطراف مهاباد وارد نقده شده است .در نقده

مغازهها همچنان بس��ته اس��ت ولي رفت و آمد مردم عادي اس��ت ،در اطراف شهر نيز

صداي تيراندازي به گوش ميرسد.

1

اتريش به شاه مخلوع پناهندگي ميدهد

برونو کرأيس��کي صدر اعظم اتريش در مصاحبهاي اعالم کرد :اگر شاه سابق ايران

از فعاليتهاي سياس��ي دس��ت بردارد ،ميتواند در اين کش��ور اقامت کند .کرأيسکي

گفت :اتريش يک س��رزمين پناهگاه است و شاه نيز ميتواند مانند پناهندگان اوگاندا،
ش��يلي ،چکسلواکي ،مجارستان و...به اتريش بيايد چرا که او به معني واقعي کلمه يک
پناهندة سياسي است و براي ما اين مسئله مطرح نيست که او طرف توجه مردم هست

يا نيست.

2

قصد شاه براي خريد يک جزيره در خليج پاناما

روزنامههاي پاناما ،امروز نوش��تند که ش��اه س��ابق به اقداماتي ب��راي خريد جزيرة

کنتادورا در خليج پاناما و يا ملکي در دامنههاي کوه بارو در ايالت شيريکي دست زده

اس��ت .گفته ميشود اردشير زاهدي سفير پيشين ايران در آمريکا در حال مذاکره براي

خريد اين جزيره با مقامات پاناما است.

3

سفير آمريکا در ايران مشخص شد

جيمي کارتر رئيسجمهور آمريکا ويليام کارنلر را به س��مت س��فير اين کشور در

ايران برگزيد .کارتلر که اکنون س��فير آمريکا در زئير اس��ت جانشين سوليوان خواهد
ش��د که چندي پيش از تهران به واشنگتن فراخوانده شد .کارتر همچنين سفير آمريکا

در نيکاراگوئ��ه را نيز عوض کرد .گفتني اس��ت نيکاراگوئه و اي��ران در مبارزات ضد

 -1اطالعات5 ،ارديبهشت ،1358صفحة 2
 -2اطالعات5 ،ارديبهشت ،1358صفحة 8
 -3اطالعات5 ،ارديبهشت ،1358صفحة 8

آمريکايي وضع مشابهي دارند.

1

برقراري حکومت نظامي در مناطق کردنشينترکيه

شوراي امنيت مليترکيه در جلسهاي به دولت اجويت توصيه کرد که در ششايالت

کرده اس��ت :تحريکات عليهترکيه با توجه به تحوالت اخير منطقه ادامه دارد و اين امر
اقداماتي را عليه جدايي خواهان بويژه در مناطق مرزي ايجاب ميکند.

2

 6ارديبهشت 1358
ديدار مسعود رجوي و موسي خياباني با رهبر انقالب

امروز مس��عود رجوي و موس��ي خياباني از س��ران مجاهدين خلق با رهبر انقالب

دي��دار و گفتوگ��و کردند .امام خميني بع��د از پيروزي انقالب اس�لامي همواره در
س��خنرانيهاي عمومي خود به ش��دت از مجاهدين خلق و س��اير گروههاي چپگرا

انتقاد کرده و آنها را به کنايه چپهاي آمريکايي ناميدهاند .مجاهدين خلق مدتها است

که بهدنبال ديدار با رهبر انقالب و گفتوگو باايشان براي فريب افکار عمومي است،
ديداري که به نظر ميرسد با کم محلي و بي اعتنايي امام خميني به نتيجهاي که رجوي

بهدنبال آن بود منتهي نشد.

اين ديدار در مجموع 15دقيقه بيش��تر طول نکش��يد 3و آن چه که از اين ديدار در

روزنامهها منتش��ر ش��د ،تنها يک جمله از امام خميني بود که ايشان خطاب به مسعود
رجوي و موس��ي خياباني فرمودند« :اس�لام بيش از هر چيزي به آزادي عنايت دارد و

 -1اطالعات 5 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،8گفتني است هرچند آمريکا سفير جديد خود در ايران را معرفي کرد ،ولي
جمهوري اسالمي به دليل مداخالت عديدة اين کشور در مسائل داخلي ايران از پذيرش اين سفير خودداري کرد  .در واقع
سوليوان آخرين سفير آمريکا در ايران بود و با اشغال النة جاسوسي رابطة دو کشور قطع شد
 -2اطالعات5 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،8هيچ کشوري نغمههاي جداييطلبي را در سرزمين خود نميپذيرد چه اين
کشور ترکيه باشد يا ايران و سوريه  ،دولتها همواره در مقابل شورشهاي مسلحانه مقاومت کردهاند  ،ترکيه در حالي در
مسائل اخير بوجود آمده در سوريه مداخله کرده و از گروهکهاي مسلح و تروريست حمايت مي کند که خود زماني با
گروهکهاي مشابه درگير بوده و هر از گاهي نيز اخبار درگيري دولت اين کشور با پژواک به گوش ميرسد .حال چگونه
است که دولتي مجاز به برخورد با گروهکهاي مسلحي است که امنيت ملي آن کشور را به مخاطره انداخته است ولي دولتي
ديگر حق برخورد ندارد سوالي است که بايد از اردوغان نخست وزير ترکيه پرسيد
 -3امام خميني(ره) به روايت محافظش  ،خبرگزاري فارس 138/04/01 ،
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 284در اس�لام خالف آزادي نيس��ت؛ االّ در چيزهايي كه مخالف با عفت عمومي است».
به نظر ميرس��د سازمان مجاهدين خلق خود متن و حاشية خبر مربوط به ديدار سران

1

ايران پس از انقالب اسالمي

اي��ن گروهک با ام��ام خميني را تنظيم و در اختيار روزنامهها قرار داده اس��ت چرا که
در اخبار منتش��ر شده جز سخنان کوتاهي از مسعود رجوي و نيز امام خميني گزارش

ديگري ديده نميشود .

2

دستور عفو عمومي به زودي صادر ميشود

دس��تور عفو عمومي نسبت به کس��اني که در رژيم گذشته مرتکب جرايمي غير از

شکنجه و آدمکشي شدهاند و در اصطالح گناهان صغيره به اين جرائم اطالق ميشود،

بزودي از طرف امام خميني صادر خواهد ش��د .يک مقام مطلع در وزارت دادگستري
امروز گفت :تاکنون بس��ياري از سردمداران و عوامل رژيم گذشته محاکمه و مجازات
شدهاند ،خانوادههاي زندانيان با مراجعات مکرر به وزارت دادگستري درخواست عفو
نسبت به زندانيان خود را مينمايند.

اين مقام مس��ئول ادامه داد :وزارت دادگس��تري هم اکنون مش��غول تهيه و بررسي

طرحي اس��ت که به موجب آن خطاکاران رژيم گذشته را گروهبندي نمايد و نسبت به
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحه  139وروزنامة اطالعات 8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2ديدار امامخميني با مسعود رجوي و موسي خياباني و ديگر سران سازمان مجاهدين خلق در شرايطي صورت گرفت
كه پيش از اين ائتالف روحانيت مبارز و موتلفة اسالمي حتي با حضور نمايندهاي از خانوادة کشته شدگان مجاهدين در
مراسم استقبال از امام مخالفت كرده بودند و اكنون نيز با ديدار رهبر انقالب با آنان مخالف بودند و اين مخالفت نه از ناحية
روحانيت سنتي كه از سوي روحانيت انقالبي (و به صورت شاخص آيتاهلل منتظري) صورت ميگرفت .با وجود اين امام با
رجوي و خياباني و ديگر مجاهدين ديدار كردند و تنها خبري كه از اين ديدار به نقل از امام مخابره شد اين بود كه« :اسالم
بيش از هر چيزي به آزادي عنايت دارد ودر اسالم خالف آزادي نيست اال در چيزهايي كه مخالف با عفت عمومي است».
اما آيا ديدار مهم و تاريخي امام و مجاهدين محدود به همين بود؟ از مجموعه گزارشهايي كه خود اعضاي مجاهدين خلق
از آن جلسه ارائه كردهاند برميآيد كه امام اتفاقًا به مهمترين معضالت مجاهدين اشاره كرده و البته براي خروج از آنها
راهحل ارائه كرده است .امام اول از همه به مسئلة تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق در سال  1354اشاره ميكند و در
حقيقت به رخ سازمان ميكشد اما بالفاصله ميافزايد« :به من گفته بودند اينها اينطور هستند اين تيپ هستند و من گفتم
كه اگر اشتباهي شده و اگر مسئلهاي به وجود آمده مربوط به گذشته است .به هر جهت شما جوانيد االن انقالب شده و مردم
ما متحول شدهاند .شما هم ميتوانيد اشكاالتتان را برطرف كنيد ».امام در ادامه با توجه به سوابق چپگرايانه سازمان و نيز
خطري كه از ناحية ماركسيستهاي غيرمذهبي جمهوري اسالمي را تهديد ميكرد به مجاهدين توصيه ميكنند كه به تبليغ
عليه ماركسيسم بپردازند و به خصوص در كارخانهها كارگران را از چپگرا شدن دور كنند :موسي خياباني در گزارشي
از آن ديدار مينويسد(« :امام) در لفافه خواست تا مبارزه عليه ماركسيستها را بردوش ما بگذارد ».در واقع پيشنهاد امام
روشن بود :فراموشي گذشته ،عبور سازمان از ماركسيسم و تالش براي جايگزيني آن با يك جريان اسالمگرا و در عين حال
عدالتخواه .اين در حالي است كه امامخميني پيش از پيروزي انقالب اسالمي اولين ،و تا مدتها ،تنها فردي بود كه ماهيت
ايدئولوژيك مجاهدين خلق را شناخته بود .و از اين رو نميتوان ادعا كرد كه رهبر انقالب بدون توجه به ماهيت مجاهدين با
آنها ديدار كرده و پيشنهاد اصالح و حتي همكاري داده است( .رک چگونه مجاهدين منافقين شدند  ،رضا خجسته رحيمي
 ،شهروند امروز 10 ،تير )1387

کساني که نادانسته در خدمت رژيم گذشته بوده و اعمال آنان موجب ضرر و زيانهاي

مادي و معنوي براي ملت ايران نگش��ته اس��ت روش عفو و اغماض را در پيش گرفته
شود.

1

عباس امير انتظام معاون نخس��توزير و س��خنگوي دولت گفت :بر اساس برنامة

دولت ،طرحهاي عمراني از روس��تاها آغاز ميشود و در اجرأي اين تصميم 62قرارداد

راه روس��تايي تازه امضا و به مورد اجرا گذاش��ته شد .امير انتظام در مورد مفقود شدن

قس��متي از اسناد ارسالي سفارت ايران در آمريکا به تهران گفت :اين موضوع تکذيب
ميشود ،اسنادي از سفارت ايران در واشنگتن به تهران ارسال نشده است.

وي ادام��ه داد :هر کس��ي را که از دولت حقوق ميگرفت��ه نميتوان مجازات کرد،

اکنون ليس��ت اعضاي س��اواک در سراسر کشور در اختيار دولت اس��ت و تعداد آنها
نزديک به 8هزار نفر بوده است و در حال حاضر هيچ کس نميتواند به ديگري تهمت

بيجا بزند.

2

راديو مسکو :مشعل جنبش ايران غارتگران نفت را سوزاند

راديو مس��کو طي تحليلي گفت :شاه سابق ايران به انحصارهاي غربي اجازه داد که
در دوران زمام��داري خود تقريب ًا 40درصد نفت معادن ايران را مکيده به خارج ببرند.

اين راديو ادامه داد :کوش��شهاي دالورانه که وطنپرستان ايراني به عمل آوردند نفت
را از چنگال جنايت بار رژيم ش��اه و حاميان غربيش بيرون کشيد .راديو مسکو افزود:

مشعل جنبش ايران غارتگران نفت را سوزاند.

3

آرامش بعد از طوفان در نقده  /آخرين اخبار از شهر جنگ زده نقده

به دنبال يك هفته جنگ و گريز در نقده با استقرار ارتش و پاسداران انقالب ،نقده

آرامش نس��بي خود را باز يافته اس��ت .گفته ميش��ود نزديک به  2هزار نفر در جريان
 -1اطالعات6 ،ارديبهشت ،1358صفحة 2
 -2اطالعات6 ،ارديبهشت ،1358صفحة 2
 -3اطالعات6 ،ارديبهشت ،1358صفحة 8
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سخنگوي دولت :ليست  8هزار نفري اعضاي ساواک
در اختيار نخستوزير است
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 286ناآراميهاي نقده ناپديد شده اند که احتمال ميرود اين عده به خاطر ناآراميهاي چند
روز گذش��ته به شهرهاي ديگر روي آوردهاند  .عزالدين حسيني امروز طي تلگرامي به
آيتاهلل طالقاني به خاطر اعزام مجاهدين و اکيپ پزش��کي به شهرس��تان نقده از ايشان

تشکر کرد.

1

بنا به تصميم شوراي انقالب نقده خروج مردم ازاين شهر ممنوع شده است .اتخاذ

اين تصميم بخاطر جلوگيري از وحش��تي اس��ت كه در اثر خروج بيوقفه مردم ازاين
ش��هر به ساكنان آن دس��ت داده است .روز گذشته اس��امي در حدود  290تن افرادي

كه گروگان گرفته ش��دهاند ،اعالم ش��د .كميته مأمور بررسي اسامي افرادي كه گروگان
گرفته ش��دهاند تا ظهر ديروز (جمعه) اس��امي بيش از  290ت��ن از خانوادههايي را كه

به گروگان گرفته ش��دهاند ،اعالم کرد و از همه دست اندركاران كميتهها خواستار شد

براي بازگرداندن آرامش نسبي ،نسبت به تحويل گروگانها اقدام جدي معمول دارند.

2

7ارديبهشت 1358
هر روز با يک بهانه مردم را به خيابان ميکشند

رهبر انقالب امروز نيز با اقشار مختلف مردم ديدار و گفتوگو کردند .اهم بيانات

امام خميني در ديدارهاي امروز است از:

 -1كارخانهها بايد راه بيفتند تا اينكه چرخ اين مملكت به جريان بيفتد ،به گردش

بيفتد؛ ميروند كارخانهها را نميگذارند كار بكنند .كش��اورزي بايد راه بيفتد تا اينكه

اين مملكت آباد بشود ،كشاورزي را ـ همين خائنهايي كه تتمۀ آن رژيم فاسد هستند،

نوكرهاي امريكا و غيرامريكا هس��تند ـ نميگذارند؛ كش��اورزي را هم مانع ميشوند.

مدارس بايد كار خودشان را ادامه بدهند ،فرهنگ را اداره كنند؛ ميروند فرهنگيها را

هم نميگذارند ،مدارس را هم تعطيل ميكنند .هر چه بخواهيد ش��ما ،هر چيزي را كه
ببينند براي اين مملكت فايده دارد و براي اقش��ار اي��ن مملكت فايده دارد ،اين عمال

امريكاييها ـ كه تتمهش��ان ماندهاند حاال در اينجا اينها مانع ميشوند .هر روز با يك
 -1اطالعات 6 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
-2کيهان 6 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1

صورتي مردم را بسيج ميكنند و توي خيابانها ميكِشند و داد و فرياد و «زنده باد» و

«مرده باد» .براي اينكه اينها نميخواهند آرام بشود اين مملكت.

1

[ -2خطاب به دانشجويان کرد ] من از شماها تمنا دارم كه سوءظن به برادرهايتان

نبريد .چنانچه ما س��وءظن نس��بت به شما نداريم ،شما هم نسبت به دولتتان ،نسبت به
ما ،س��وءظن نداش��ته باشيد ،كه ما ميخواهيم خير ،يك قش��ري را باال ببريم! اين مال

طاغوت بود؛ اينكه يك دستهاي نوكر براي خودشان ميخواستند درست كنند ،و براي
خودشان دارودسته درست كنند و....

2

ديدارهاي امام تا يک هفته تعطيل شد

امروز دفتر امام خميني در اطالعيهاي اعالم کرد که از روز شنبه تا جمعةآينده 14

ارديبهش��ت امام مالقات خصوصي و عمومي نخواهند داش��ت .د ر اين اعالميه ضمن

تش��کر از اقش��ار مختلف مردم آمده اس��ت :به علت ازدحام بيش از حد و فش��ردگي
مالقاتها و خس��تگي بيش از حد امام و همچنين جهت بررس��ي مشکالت و مسائل
جاري مملکت مس��تلزم فراغت و وقت کافي براي مقام رهبري است و کلية هموطنان

عزيز که جهت ديدار و مالقات با امام از روز شنبه 8ارديبهشت 58به بعد وقت مالقات
3
گرفتهاند ،تقاضا دارد دقيق ًا مدت 6روز ديدار و مالقات با امام را به تاخير بياندازند.

راهپيمايي بزرگ در خرمشهر :تجزيهطلبي محکوم است

صبح امروز دهها هزار نفر از مردم عرب زبان خوزس��تان در خيابانهاي خرمش��هر

تظاه��رات ک��رده و تجزيهطلبي را محکوم کردند .تظاهرات کنن��دگان که تصاوير امام

خميني را در دس��ت داشتند شعار ميدادند :خلقهاي عرب و فارس برادرند ،مرگ بر
تجزيهطلبان ،خوزستان جزو الينفک ايران است و...

4

 -1صحيفة امام  ،جلد  ،7صفحة  ،146ديدار با دانشجويان سنندج
 -2همان
 -3اطالعات 8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -4اطالعات 8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،8هنگام پيروزي انقالب اسالمي در بهمن 57دو جريان سياسي در خرمشهر فعال
بودند ،يکي جريان قومي که براي خودمختاري خوزستان تالش ميکرد و از حمايت حزب بعث عراق برخوردار بود و
ديگري جريان مذهبي همسو با امام خميني و روحانيت .جريان نخست به رهبري آيتاهلل شيخ محمد طاهر آل شبير خاقاني
متشکل از عرب زبانان خوزستان بود و جريان دوم هم عرب زبانان و هم فارسي زبانان خوزستان را در بر ميگرفت  .پس از

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358
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عاملين ترور شهيد قرني دستگير شدند

چهار تن از متهمان ترور سرلش��کر قرني دس��تگير شدند .اين چهار تن که به طور

محرمان��ه بازجويي ميش��وند به ش��رکت در قتل و عضويت در گ��روه فرقان اعتراف
کردند .مدارکي که از اين عده بهدس��ت آمده نشان ميدهد که به غير از سرلشکر قرني

چند تن ديگر از شخصيتهاي سياسي کشور نيز قرار بود ترور شوند.

1

عرفات دستور ربودن شاه را صادر کرد

آسوشيتدپرس امروز گزارش داد :انتشار گزارشهاي مربوط به دستور ياسر عرفات

به يک گروه ويژة کماندويي براي ربودن شاه مخلوع سبب شده است که پليس باهاما

تدابير فشرده تري براي حفظ جان وي به مورد اجرا بگذارد .با وجود اين پليس باهاما
اعالم کرد که از تهديدهاي فلسطينيها به منظور ربودن شاه سابق ايران واهمهاي ندارد.
از سوي ديگر گروهها و احزاب باهاما به حضور شاه در اين کشور اعتراض کردند.

ح��زب دمکراتيک باهاما اعالم کرد که اگر محمد رضا پهلوي به اقامت خود در باهاما

ادامه دهد ،اين کشور بزودي به صحنة مبارزات بينالمللي مبدل خواهد شد و آرامش
خود را که بهعنوان يک منطقة آرام و استراحتگاه شناخته شده است ،از دست خواهد

داد.

2

خريد زير دريايي از آلمان لغو شد

رئيس ش��رکت دولتي س��الز گيتز در آلمان اع�لام کرد که ايران ق��رارداد خريد 6

زيردرياي��ي به مبلغ يک ميليارد مارک [526ميليون دالر] را از آلمان غربي فس��خ کرده

اس��ت .وي اظهار داش��ت :بزودي مذاکرات مربوط به دريافت غرام��ت از ايران آغاز
پيروزي انقالب و از هم گسيختن وحدتي که عليه شاه بين نيروهاي سياسي با گرايش هاي مختلف شکل گرفته بود  ،آيتاهلل
خاقاني به تدريج از نيروهاي مذهبي فاصله گرفت و به جريان قومي نزديک شد  .اين امر به نوبة خود شکاف ميان دو جريان
قومي و مذهبي را عميق کرد و موجب بروز جنگ داخلي کوتاه مدتي در خرمشهر در ماههاي خرداد و تير ماه 1358شد  .هر
چند اين بحران مهار شد ولي رژيم عراق از آن براي زمينهچيني جنگ تحميلي که 8سال طول کشيد حداکثر سوءاستفاده را
کرد ( .رک ردپاي تفرقه  ،شهاب سليمي  ،روزنامة جام جم 5 ،حرداد  ،90ويژه نامة ايام)
 -1اطالعات8 ،ارديبهشت  ،58صفحة 1
 -2اطالعات8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8

خواهد شد.

1

شاه 40درصد کل منابع نفتي ايران را هدر ميداد

ميخواس��ت تمامي منابع نفت ،اين ثروت عمده طبيعي ايران را غارت کند و به هدر
دهد ،اما انقالب ايران توانس��ت اين اتحاد تبهکارانة شاه با غرب در چپاول ثروت ملي
را پيش از نابودي کامل منابع نفتي در هم بشکند .در ادامه اين تحليل آمده است :شاه

س��ابق تقريبا  40درصد نفت ايران را به مصرف رسانده است ولي بقية ذخاير نفتي که

آن هم به  8ميليارد تن ميرسد مقدار کمي نيست.

2

آيتاهلل منتظري :اسرائيل غدة سرطاني است

آي��تاهلل منتظري نخس��توزير ليب��ي و همراهان وي را در من��زل خود به حضور

پذيرفته و به آنان گفت :اسرائيل غدة سرطاني ميان کشورهاي اسالمي است .وي اظهار

داش��ت :نهضت ما تنها ايراني نبود ،ما انقالب کرديم تا اسالم در جهان پيروز گردد .از

اين رو تا زماني که برادران ما در فلسطين ،اريتره ،فيليپين و ساير مناطق جهان گرفتار
دشمن هستند ،ما نميتوانيم بگوئيم که پيروز شدهايم.

3

شايعات در نقده

در حالي که هنوز آمار قطعي کشته شدگان وقايع خونين نقده اعالم نشده است ،در

مهاباد ش��ايعهاي منتشر شد مبني بر اينکه در جريان وقايع نقده 500نفر کشته شدهاند.

با آرام ش��دن اوضاع مردم به خانههاي خود باز گش��ته و شايعات تاحدودي فروکش

کرده است.

4

 -1اطالعات8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7
 -4اطالعات8 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358
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شوراي انقالب آئيننامة شوراها را تهيه ميکند

ام��ام خميني در حکمي ،ش��وراي انق�لاب را موظف کردند ک��ه آئيننامه اجرايي

ش��وراهاي شهر و روس��تا را تهيه کند .در بخشي از حکم رهبر انقالب آمده است :در

جهت اس��تقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش ،كه از

ضرورتهاي جمهوري اس�لامي است ،الزم ميدانم بيدرنگ به تهيه آييننامة اجرايي
ش��وراها براي ادارة امور محلي شهر و روستا در سراسر ايران اقدام ،و پس از تصويب

به دولت ابالغ نماييد تا دولت بالفاصله به مرحلة اجرا درآورد.

1

دادستان کل انقالب :توطئهگران اسلحه وارد کشور ميکنند

دادس��تاني کل انقالب با انتشار اطالعيهاي از روس��تائيان خواست تا در دستگيري

عوامل ضد انقالب که پنهان شدهاند ،همکاري کنند .در بخشي از اطالعية دادستاني کل
انقالب آمده است :عوامل ضد انقالب در صدد سوءاستفاده از موقعيت انقالبي کشور

بوده و از طرق مختلف از قبيل وارد کردن اسلحه ميخواهند در کشور توطئهچيني کنند.

در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده است :عوامل جنايتکار رژيم سابق ،ميخواهند به

خارج از کشور فرار کنند و گروهي از آنان در کوهستانها مخفي شدهاند؛ لذا از عموم
روس��تائيان و مرز نش��ينان تقاضا ميشود که در حفظ و حراست مرزها نهايت مراقبت

را به عمل آورند.

2

سخنگوي دولت :قطع رابطة ايران و مصر بررسي ميشود

عباس امير انتظام سخنگوي دولت امروز اعالم کرد :مسئله قطع رابطة ايران با مصر

در وزارت خارجه در دست مطالعه است.

3

توضيح دفتر امام دربارة انتقاد رهبر انقالب از تلويزيون

در پي انتقاد سيد حسين خميني نوة امام از صادق قطبزاده و راديو وتلويزيون دفتر

امام با انتشار اطالعيهاي اعالم کرد :اين اظهارات نظر شخصي گوينده است .در بخشي
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 167
 -2کيهان 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
 -3کيهان 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

از اطالعية دفتر امام آمده است :اين نکته شايان توجه است که امام بارها فرمودهاند که

پسر ،نوه و اقرباي دور و نزديکشان حق هيچگونه دخالت در امور ايشان را ندارند.

1

احمد سالمتيان معاون وزارت خارجه ،در دورة تصديگري دکتر سنجابي چگونگي

تشکيل دولت در دولت و دخالت بعضي از مقامات دولتي در وزارت خارجه و سياست

خارجي ايران را که منجر به اس��تعفاي دکتر سنجابي شد ،تشريح کرد .سالمتيان گفت:

در دوران پيش از انقالب زماني که امام خميني در پاريس تش��ريف داشتند با توجه به

مس��ائلي که در سفارت ايران در واش��نگتن پيش آمده بود ،ايشان هيئتي را براي حفظ
اموال و اسناد موجود در آن سفارتخانه و نظارت بر فعاليت آنان تعيين کرده بودند.

وي اظهار داشت :اين هيئت مرکب بود از :دکتر صدر ،دکتر جليل ضرابي ،طباطبايي

و شهريار روحاني ،با تشکيل دولت موقت اکثر اعضاي اين هيئت به ايران بازگشتند و

معلوم بود که ماموريت آنان نيز خاتمه يافته است.

مأموري که تن به فعاليت در چارچوب وزارت خارجه نميداد

معاون س��ابق وزارت خارجه ادامه داد :معلوم بود که روابط ايران با س��اير کشورها

بخصوص آمريکا بايس��تي تحت نظر وزارت خارجه تنظي��م گردد ،ولي تنها فردي از
هيئت مذکور که در خارج مانده بود ،يعني آقاي شهريار روحاني تن به فعاليت در کادر
وزارت امورخارجه و پذيرفتن تصميمات آن نداد و معلوم بود در شرايطي که ايشان با
تماس مستقيم با دکتر يزدي و بدون اطالع وزارت خارجه اقدام ميکرد وزارت خارجه

نميتوانست مسئوليت اين اقدامات را بر عهده گيرد.

ارتباطگيري روحاني با مقامات آمريکا بدون اطالع وزارت خارجه

سالمتيان اظهار داشت :شهريار روحاني عليرغم نظر وزارت خارجه به فعاليتهاي

خودس��رانه ادامه ميداد ،از جمله بدون کس��ب اجازة وزارت خارجه ،اقدام به مالقات
خصوصي ب��ا وزير امور خارجة آمريکا و مقامات وزارت دفاع اين کش��ور [پنتاگون]

کرده بود و با توجه به اينکه خودسرانه اقدام به عزل و نصب کارکنان و اخراج عدهاي
 -1کيهان 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
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 292از آنان از سرکنسولگريها کرده بود و بدون اطالع وزارت امورخارجه در صدد تماس
مس��تقيم با ديگر مقامات دولتي آمريکا برآمده بود و در مورد مسائل مرتبط با ايران در
کلية زمينهها ،اقداماتي کرده بود ،تصميم گرفته ش��د که آقاي سيد مهدي حائري يزدي

با کسب اجازه از حضور امام و تائيد ايشان بهعنوان سرپرست سفارتخانه در آمريکا و
نمايندگي شخص وزير تعيين شود و با اين وجود ،نيز شهريار روحاني تن به انتخاب
سفير جديد که مورد تائيد امام نيز بود ندادند.

ابراهيم يزدي به صورت مستقيم با آمريکا در ارتباط بوده است

س�لامتيان در ادامة افش��اگري خود با اعالم اينکه ابراهيم يزدي در طول اين مدت

به صورت مس��تقيم با آمريکا در تماس بوده اس��ت گفت :در يک دولت مسئول ،کلية
امور مربوط به هر بخش بايد از جانب وزير مسئول آن بخش و مسئولين آن وزارتخانه

انجام ش��ود ،متاسفانه اين مس��ئله در دوران دو ماهه گذشتة وزارت خارجه ،از جانب
بعضي مقامات دولتي و از جمله شخص آقاي ابراهيم يزدي و صادق قطبزاده رعايت
نميش��ده اس��ت و اين دو نفر در موارد فوق بدون تماس با وزارت خارجه مس��تقيم ًا
عمل ميکردند.

امير عبداهلل بدون اطالع وزارت خارجه آمد و رفت!

وي ادامه داد :بهعنوان مثال ما از طريق س��فير عربس��تان س��عودي در ايران و سفير

سوريه در کشورمان مطلع شديم که امير عبداهلل بن عبدالعزيز به ايران آمده ،در فرودگاه

مورد اس��تقبال صادق قطبزاده قرار گرفته و سپس بدون برقراري کوچکترين تماس
با وزارت خارجه از ايران خارج شده است.

مصاحبة غيرمسئوالنهاي که مجبور به تکذيب آن شديم!

وي ادام��ه داد :مصاحبههاي ش��هريار روحاني از ديگر مس��ائل عمده براي وزارت

خارجه بود .بهعنوان نمونه وي در مصاحبه با روزنامة السياسه کويت مدعي شده بود،
که دولت ايران از حاکميت خود بر جزاير س��ه گانه ميگذرد ،حال آنکه دولت ايران

هرگ��ز تصميم��ي در اين مورد نگرفته و چنين تصميمي نيز ن��دارد و در نتيجه مجبور

شديم اظهارات روحاني در اين زمينه را رسم ًا تکذيب کنيم.

1

سفير ايران در فرانسه :تا قراردادهاي نظامي با آمريکا
لغو نشود ،مستقل نيستيم
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نشود ،ما نميتوانيم ادعا کنيم که سياست مستقل و ملي کاملي داريم و مستقل هستيم.
دکتر امير عاليي نخس��تين سفير ايران در فرانس��ه گفت :براي رسيدن به يک سياست

مستقل بايستي کاپيتوالسيون لغو شود .وي همچنين گفت :موضع ايران در اين زمينهها
بايد مانند موضع ايران در برابر قرار داد سنتو باشد که لغو شد.

2

سنجابي :بررسي قانون اساسي مهمترين کار کشور است

دکتر کريم س��نجابي وزير س��ابق امورخارجه گفت :بررسي قانون اساسي مهمترين

کار کشور است و بايد جنبههاي ضد استبدادي و ضد استعماري انقالب اسالمي ايران
در متن قانون اساس��ي گنجانده ش��ود .رهبر جبهة ملي ايران اعالم کرد :در مقدمة اين
قانون ميبايس��ت مرحلة کنوني مبارزات ملت ايرآنکه با موفقيت خود منجر به ايجاد

جمهوري اس�لامي ش��ده اس��ت ،در جريان متن تاريخي و جهاني خود يعني در متن
مبارزة ضد استبدادي و ضد استعماري قرار داده شود و از پايهگذاران انقالب مشروطه

ياد شود و مشخصات عمدة اين مرحله از جهت ضد استبدادي و ضد استعماري بيان

گردد.

3

کشف سوءاستفادههاي عظيم اوقاف

رئيس هيئت بازرس��ي مأمور رس��يدکي به سوءاس��تفاده در اوقاف پس از بررس��ي

قس��متي از پروندههاي واگذاري زمين به افراد متنفذ رژيم س��ابق گفت :در طول رژيم
گذشته و در اوقاف سوءاستفادههاي فراواني شده است.

وي اظهار داش��ت :ب��ه پروندههايي برخ��ورد کردهايم که افراد ب��ا نفوذ زمينهاي

بسياري را از اوقاف به چنگ آوردهاند ،اما براي آنکه حتي اجارة کمارزش زمينها را
 -1کيهان 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 4
 -2کيهان 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1
 -3کيهان 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

س��فير ايران در فرانس��ه گفت :تا هنگامي که قراردادهاي نظامي ايران و آمريکا لغو

ايران پس از انقالب اسالمي

 294هم نپردازند و فقط از س��ود کالن زمينها اس��تفاده کنند ،سند مالکيت زمين در اوقاف
را ب��ا تمهيد ربودهاند .اين مقام مس��ئول همچنين گفت :بعض��ي از متنفذين که داراي
تأسيس��ات ظاهرا ً عامالمنفعه هم بودهاند ،مثل باش��گاه ورزشي تاج که رئيس آن به نام

ايجاد تأسيس��ات ورزشي و فرهنگي زمين ميگرفته ،دورش را محصور ميکرده و بعد

از مدتي آن را به قيمتي سرسامآور ميفروخته و يا تأسيسات پولساز در آن ميساخته

است.

1

طرح وزارت کشور براي ادارة فدراتيو ايران

طرح پيش��نهادي فدراتيو کردن ايران تهيه و از س��وي وزارت کش��ور براي اظهار

نظر به نخس��توزيري تسليم شد .طرح پيشنهادي فدراتيو کردن ايران از سوي عباس

کش��تکاران تهيه شده است و در جلساتي با حضور دکتر ابراهيم باستاني پاريزي ،دکتر
محمد علي اسالمي ندوشن ،احمد صدر حاج سيد جوادي وزير کشور ،دکتر الهيجي،
يحيي صادق وزيري و دکتر حبيبي مورد بررسي قرار گرفته است.

در نامة وزارت کش��ور در اين زمينه آمده اس��ت :بايد خط��وط اصلي اين طرح با

پيشبيني در اصول قانون اساس��ي ضمانت اجرا يابد .در اين طرح پيش��نهاد شده است
که قبل از تدوين قانون اساس��ي با تصويب هيئت وزيران و شوراي انقالب اين طرح،
در چند استان مورد عمل قرار گيرد.

2

مقررات تشکيل شوراها اعالم شد

وزارت کش��ور با ارسال نامهاي به اس��تانداريها مقررات تشکيل شوراهاي شهر را

اعالم کرد .در بخش��ي از اين نامه آمده اس��ت :اعضاي موثر و سرسپردگان رژيم سابق

نميتوانند عضو ش��ورا ش��وند و گروههاي مختلف بين يک تا  3نماينده ميتوانند در

ش��وراها داش��ته باشند .همچنين بر اس��اس اين طرح در مرکز هر اس��تان و شهرستان
شوراي موقت تشکيل ميشود.

3

 -1اطالعات 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 5
 -3اطالعات 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1و 2

تشريح سياستهاي نفتي کشور توسط نزيه

حس��ن نزيه رئيس هيئت مديره و مدير عامل ش��رکت ملي نفت ايران در مصاحبة

مطبوعاتي خود سياس��ت فروش و صدور نفت ايران و همچنين مذاکراتي را که جهت

ش��رکت نفت اين است که با ش��رايط و قيمت خوب به هر شرکتي که تقاضاي خريد

داشته باشد نفت بفروشد و متعهد گردد که به اسرائيل و آفريقاي جنوبي نفت نفروشد.

نزيه ادامه داد :در اين زمينه ش��رکت نفت به طرق مختلف مراقبت و مواظبت الزم را
به عمل ميآورد تا اس��رائيل و آفريقاي جنوبي چه به طور مس��تقيم و چه به طور غير
مستقيم نفت از ايران دريافت نکنند.1 .

10ارديبهشت 1358
رابطة ايران و مصر قطع شد

با دس��تور رهبر انقالب رابطه سياسي ايران و مصر قطع شد .امام خميني در نامهاي

خطاب به ابراهيم يزدي وزير امورخارجه تأکيد کردند :با در نظر گرفتن پيمان خائنانة
مصر و اسرائيل و اطاعت بيچون و چراي دولت مصر از امريكا و صهيونيسم ،دولت

موقت جمهوري اس�لامي ايران قطع روابط ديپلماتيك خود را با دولت مصر بنمايد.

2

مص��ر نيز امروز بهدنبال قطع رابطة سياس��ي ايران با اين کش��ور ديپلماتهاي خود را
از تهران فرا خواند .ايران هفدهمين کش��وري اس��ت که پس از امضاي قرارداد مصر و

اسرائيل روابط خود را با مصر قطع کرده است.

3

بايد دولت مصر را سر جاي خود نشاند

ام��ام خميني در نامهاي خطاب به معمر قذاف��ي رهبر ليبي تأکيد کردند :دولتهاي

اس�لامي بايد دولت مصر را در اين خيانت بزرگ كه به اس�لام و مسلمين نموده است
به جاي خود بنش��انند و با آن قطع رابطه كنند .ملت مصر بايد دس��ت اين خيانتكار را

 -1اطالعات 9 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 168
 -3اطالعات 12 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

خلع يد کامل از کنسرس��يوم صورت گرفته اس��ت ،اعالم ک��رد .وي گفت :برنامه کار

295

 296از كشور خود قطع كند و ننگ سرسپردگي به امريكا و صهيونيزم را از ملت بزدايند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

دستگيري 35عامل رژيم سابق

طي دو روز گذشته  35تن از عوامل رژيم گذشته و افرادي که به کارهاي ضد انقالب

متهم هستند ،دستگير شدند .جمشيد اعلم (سناتور سابق) ،جهانگير فيلسوفي ( دادستان

سابق تهران وقاضي دادگس��تري) ،مصطفي خان مقدم (مديرکل سابق نخستوزيري)
و...از جمله دستگير شدگان هستند.

2

ديدار 2ساعتة آيتاهلل طالقاني با هانيالحسن

بر اس��اس گزارش خبرگزاري فرانس��ه آيتاهلل طالقاني طي يک ديدار دو ساعته با

هانيالحس��ن رئيس دفتر س��ازمان آزاديبخش فلس��طين که در منزل آيتاهلل طالقاني

صورت گرفت ،يک پيام خصوصي از ياسر عرفات رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين

دريافت کرد.گفته ميشود پيام عرفات در مورد اوضاع خاورميانه است.

3

اسرار جاسوسي کشورهاي خارجي به دست دولت افتاد

عباس اميرانتظام گفت :کلية قراردادهاي نظامي ايران با ديگر کشورها متوقف شده

اس��ت .معاون نخستوزير و سخنگوي دولت گفت :اطالع داريد که در گذشته حدود

 500ه��زار نف��ر در ارتش خدم��ت ميکردند که نگهداري آن از نظر هزينه و پرس��نل
سنگين بود و اکنون نيز در حال محدود کردن آن ميباشيم.

اميرانتظام همچنين گفت :ساواک تجديد نخواهد شد و اگر نيازي به سازماني نظير

ساواک در ايران باشد روي آن در دولت فکر خواهد شد ،با اين وجود که ما سازماني

مدون براي کسب اطالعات نداشتيم ولي توانستهايم اطالعات زيادي بهدست آوريم و

بهعنوان نمونه ،اسرار جاسوسي کشورهاي خارجي در ايران بهدست دولت افتاده است.

دفتر هواپيمايي اسرائيل در مهرآباد تصرف شد

4

دفتر هواپيمايي عال متعلق به ش��رکت هواپيمايي رژيم صهيونيستي که در فرودگاه

 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 169
 -2اطالعات10 ،ارديبهشت ،1358صفحة 1
 -3اطالعات10 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -4اطالعات10 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

مهرآباد مس��تقر بوده و بعد از انقالب تعطيل ش��ده بود ،توسط مأموران نخستوزيري
تصرف شد .در اين دفتر مبالغي وجه نقد و نيز ليست عدهاي از کساني که دو ماه قبل
از سقوط رژيم شاه از کشور خارج شده بودند ،کشف شد.

1

بازپرس ش��عبة اول دادسراي تهران اعالم کرد که مشخصات قاتلين شهيد سرلشکر

قرني را بهدست آورده است .بازپرس اعالم کرد :بهدنبال تحقيقات وسيعي که از شهود
حادثه و همچنين از نحوة ترور و محل ترور و عوامل ديگر بهدس��ت آمده اس��ت ،سن

و مشخصات ظاهري قاتلين براي بازپرسي روشن شده است .در مورد دستگيري چند

نفر در رابطه با شهادت سرلشکر قرني بازپرس ،اظهار بياطالعي کرد و گفت از چنين

مسئلهاي بيخبر است.

2

چريکهاي فدايي خلق اتهامات خود را نپذيرفتند

سخنگوي سازمان چريکهاي فدايي خلق در يک مصاحبة مطبوعاتي در مورد  41نفر

از افراد اين سازمآنکه در آبادان دستگير شدهاند گفت :دستگير شدگان زنداني سياسي
رژيم س��ابق هس��تند و تنها چند ماه است که از بند ديکتاتوري و فاشيسم رها شدهاند!

س��خنگوي اين س��ازمان خواستار آزادي بدون قيد و ش��رط چريکهاي زنداني شد.

3

شاه سابق در جستجوي پناهگاه

مجلة تايم گزارش داد :ش��اه مخلوع ايران احتماالً در زالند نو ،مکزيک يا کشوري

در آمريکاي جنوبي پناهنده خواهد شد .بر اساس اين گزارش ،قبل از آنکه شاه ايران

را ترک کند ،سفارت آمريکا در تهران براي وي و خانوادهاش و چند تن از نزديکانش

ويزا صادر کرد ،اين ويزاها هنوز معتبر اس��ت و ش��اه سابق ميتواند وارد آمريکا شود.
س��ازمان س��يا به شاه اطالع داده است که قادر به حفاظت از جان او در باهاما نيست و

در نتيجه شاه بهدنبال پناهگاه ديگري است.
 - 1اطالعات10 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات10 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
-3کيهان 10 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
-4کيهان 10 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1

4

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358
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آيتاهلل مطهري به شهادت رسيد

استاد آيتاهلل شهيد مطهري روحاني عاليقدر و محقق سرشناس که در رأس شوراي

انقالب نيز قرار داش��ت ،نيمهشب امش��ب هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسيد.

گروه فرقان مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفت .بر اساس گزارشهاي رسيده ساعت
 2 2:40امش��ب هنگامي ک��ه آيتاهلل مطهري از منزل دکتر س��حابي در خيابان فخرآباد

خارج ميشد ،از فاصلة  2تا  3متري از ناحية سر مورد هدف قرار گرفته و به شهادت

رسيد .هنگامي که آيتاهلل مطهري از منزل دکتر سحابي خارج ميشد ،مهندس کتيرايي

وزير مسکن و شهرسازي همراه ايشان بود.

1

پيام تسليت امام خميني

بهدنبال شهادت آيتاهلل مطهري رهبر انقالب در پيامي اين فاجعه بزرگ را تسليت

گفتند .در بخشي از پيام امام خميني آمده است :تسليت در شهادت شخصيتي كه عمر

ش��ريف و ارزندة خود را در راه اهداف مقدس اس�لام صرف ك��رد و با كجرويها و
انحرافات مبارزه سرسختانه كرد ،تسليت در شهادت مردي كه در اسالمشناسي و فنون

مختلفة اسالم و قرآن كريم كمنظير بود .من فرزند بسيار عزيزي را از دست دادم و در

سوگ او نشستم كه از شخصيتهايي بود كه حاصل عمرم محسوب ميشد.

ام��ام خميني در اين پي��ام تأکيد کردند :من گرچه فرزند عزيزي را كه پارة تنم بود،

از دس��ت دادم .لكن مفتخرم كه چنين فرزندان فداكاري در اس�لام وجود داش��ت و
دارد .مطه��ري كه در طهارت روح و ق ّوت ايمان و قدرت بيان كمنظير بود ،رفت و به
مأل اعلي پيوس��ت ،لكن بدخواهان بدانند كه با رفتن او ش��خصيت اسالمي و علمي و
فلسفياش نميرود.

2

بازرگان :مطبوعات غربي از جنايتکاران حمايت ميکنند

مهندس مهدي بازرگان نخستوزير در مصاحبه با يک خبرگزاري فرانسوي اظهار

 -1اطالعات12 ،بهمن  ،1358صفحة 2
 -2صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 178

داش��ت :مطبوعات غربي از جنايتکاران رژيم س��ابق حمايت ميکنند .بازرگان اظهار
داشت :حمايت مطبوعات غربي از جانياني که در طول مدت  25سال يا بيشتر در اين

کش��ور حکومت کردند ،براي ما عجيب است ،اگر تعداد اعداميها را که به زحمت به 299

شاه مقايسه کنيم ،عدد ناچيزي است و توجيه رفتار مطبوعات غربي مشکلتر ميشود.

1

کلية گروگانهاي نقده آزاد شدند

کلية گروگانهاي شناس��ايي شدة شهرستانهاي نقده ،مهاباد و اشنويه آزاد شدند و

به خانههاي خود مراجعت کردند .عضو هيئت حس��ننيت ضمن اعالم اين خبر گفت:
تنها مش��کل ما اين اس��ت که عدهاي بدون اطالع افراد خانوادة خود خانه و کاش��انة

خود را ترک کردهاند و اين باعث نگراني براي خانوادهها ش��ده است و ما از اين افراد
ميخواهي��م که هر چه زودتر به محل س��کونت خود ب��از گردند .وي همچنين گفت:
از امروز ،س��ه گروه تحقيق از طرف مسلمانان نقده ماموريت يافتند که از خانوادهها و
مغازهها صورتبرداري کنند و خسارات و زيانهاي وارده را مشخص کنند.

2

هانيالحسن :آنچه امام ميگويد ،اسالم است

امروز و با حضور ميليونها نفر روز جهاني کارگر در سراس��ر کشور گرامي داشته

ش��د .در تهران نيز به دعوت حزب جمهوري اسالمي يک راهپيمايي بزرگ در ميدان
امام حس��ين [فوزيه سابق] برپا شد و طي آن هزاران کارگر تجمع و راهپيمايي کردند.
 3هانيالحسن نمايند ة سازمان آزاديبخش فلسطين در تهران به مناسبت روزکارگر در
اجتماع ميدان امام حس��ين شرکت کرده و طي سخناني گفت :ما ميبايست از انقالب

اس�لامي خود پاس��داري کنيم ،ما ميبايد پيرو امام خميني باشيم ،آنچه امام ميگويد،
اسالم است و آنچه که امام قبول ميکند ،قبول کنيم و آنچه امام رد ميکند ،رد کنيم.

-1کيهان 12 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 5
-2کيهان 12 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 5
 -3اطالعات 12 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
-4کيهان 12 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
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بزرگداشت آيتاهلل مطهري در مدرسة فيضيه

از س��وي امام خميني ،مجالس بزرگداش��ت و تجليلي از اس��تاد شهيد مطهري در

مدرس��ة فيضية قم برپا ش��د که در اين مجالس ،امام خود نيز شرکت کردند .ساعت 9
صبح امروز امام در حالي وارد مدرسة فيضيه شدند ،که درهاي مدرسه به علت ازدحام

مردم بس��ته شده بود .در اين مراس��م امام خميني بهشدت متاثر شده و اشکهاي خود
را با دستمال پاک کردند.

1

جنبش مسلمانان مبارز مواضع خود را اعالم کرد

جنبش مسلمانان مبارز مواضع فکري و سياسي خود را طي بيانيهاي اعالم کرد .در

اين بيانيه ،ريش��ههاي انقالب اس�لامي ايران و ويژگيها و نيز نقاط قوت و ضعف آن
مورد بررسي قرار گرفته و اشاره شده است .پيروزي انقالب سبب باقي ماندن بسياري

از عناصر ضد انقالب در صحنه و يا نفوذ آنان در صفوف مبارزان ،دست نخورده ماندن

بس��ياري نهادها ،مي��دان فعاليت يافتن نيروهاي ارتجاع��ي و فرصتطلبان و به وجود
نيامدن تغييرات اساسي و انقالبي در خصلتها و شخصيتهاي مبارزان شده است.

بزرگترين خطري که ما را تهديد ميکند ،از جانب آمريکا است

در اي��ن بيانيه آمده اس��ت :هنوز هم بزرگتري��ن و قويترين خطري که انقالب ما

را تهديد ميکند ،از جانب آمريکا و مزدوران اس��تعمار است که با انواع توطئهچينيها

و دامن زدن به آش��وبها و اختالفات و جنگهاي داخلي ،س��عي دارد انقالب ما را از
درون متالشي سازند.

2

مدني :دوران مفتخوري تمام شده است

تيمس��ار دريادار مدني اس��تاندار خوزس��تان و فرماندة نيروي درياي��ي در ديدار با

پيمانکاران س��اختماني اين اس��تان اظهار داشت :ما انقالب کرديم تا راه و رسم گذشته

را عوض کنيم ،مردم از ما آب و برق ،مسکن و راه و...ميخواهند .استاندار خوزستان
 -1اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
-2کيهان 12 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7

ادامه داد :هر مانعي که بر س��ر راه انقالب باش��د ،آن را بر ميداريم و اش��خاصي را که
مانع ايجاد کنند ،تحويل دادگاه انقالب ميدهيم .دوران مفتخوري تمام شده است و به

کسي پول بيخودي داده نميشود.

1

نماز آيتاهلل گلپايگاني بر پيکر استاد شهيد مطهري

ساعت  14:20بعد از ظهر امروز کاروان حامل پيکر آيتاهلل شهيد مطهري وارد قم

ش��د .ساعتها قبل از رسيدن کاروان به ش��هر مذهبي قم هزاران تن از مردم اين شهر

و کس��اني که از شهرهاي مختلف کشور خود را به قم رسانده بودند ،در مسير کاروان
اجتم��اع کرده بودند .در حرم مطهر حضرت معصومه (س) آيتاهلل گلپايگاني بر پيکر

ش��هيد مطهري نماز گذاردند و در نهايت پيکر اين ش��هيد در باالي سر حرم مطهر به
خاک سپرده شد.

2

 14ارديبهشت 1358
امام خميني :بکشيد ما را ،از مرگ نميترسيم

امام خميني پيش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت آيتاهلل شهيد مطهري حضور

پيدا کرده و خطاب به دشمنان اسالم فرمودند :بکشيد ما را ،ما از مرگ نميترسيم .اهم
بيانات امام خميني عبارت است از:

 -1يكي از فرقهاي مكتب اسالم ،مكتب توحيد ،با مكتبهاي انحرافي ،مكتبهاي

الحادي ،اين است كه رجال اين مكتب ،شهادت را براي خودشان فوز عظيم ميدانند:
نت َم َع ُهم َف َأ ُفو َز َفوزا ً عظيم ًا.
يا لَيتَنِي ُك ُ

 -2آنهايي كه به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا ،آنها بايد بترسند از موت؛ آنها از

ش��هادت بايد بترسند .ما و شاگردان مكتب توحيد از شهادت نميهراسيم؛ نميترسيم.
بيايند امتحان كنند؛ چنانكه امتحان كردند.

-1کيهان 12 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 4
 -2اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
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 -3ما از مرگ نميترسيم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد .دليل عجز شماست
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ك��ه صحبت ميكرديد؛ مباحثه ميكرديد .لكن منطق نداريد ،منطق ش��ما ترور اس��ت!

كه در سياهي شب ،متفكران ما را ميكشيد .براي اينكه منطق نداريد .اگر منطق داشتيد
منطق اسالم ترور را باطل ميداند .اسالم منطق دارد.

1

يمن جنوبي خلبان ايراني را آزاد کرد

دولت يمن جنوبي يک خلبان ايراني را که مدت  4س��ال در آن کشور زنداني بود،

تحوي��ل ايران داد و اين خلبان ايراني امروز با يک هواپيماي عراقي وارد تهران ش��د.
خلبان ايران س��توان اش��رفي آذر نام دارد و حدود  4سال پيش که با هليکوپتر بر فراز
آسمان خليج فارس در حال پرواز بود ،به علت طوفان شديد ،هليکوپتر او در يکي از

جزاير غيرمس��کوني خليج فارس سقوط کرده و خلبان آن به وسيلة چريکهاي ظفار
به اسارت گرفته شد.

2

15ارديبهشت 1358
دستگيري گروهي از اعضاي فرقان

گروه ضربت کميتة انقالب اسالمي امام خميني در پي يک تالش گسترده ،يکي از

عوامل گروه فرقان را که گفته ميش��ود در ترور ش��هيدان مطهري و قرني دست داشته

است ،دستگير کرد .اين شخص زيداهلل عظيمي نام دارد که پيش از پيروزي انقالب از
کارکنان س��اواک تبريز بود و چندي پيش از تبريز به تهران فرار کرده اس��ت .متهم در

بازجوييهاي مقدماتي ش��رکت در ترور شهيد مطهري را انکار کرده است ولي همسر
وي که او را به کميته معرفي کرده اس��ت ،ميگويد :متهم بارها نزد وي به اين جنايات

اعتراف کرده است.

3

از سوي ديگر رسيدگي به حادثة ترور آيتاهلل مطهري از طرف دستگاههاي مختلف

دنبال ميش��ود و چند متهم نيز تاکنون در ارتباط با اين حادثه دس��تگير ش��دهاند ،چند
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 182
 -2اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

تن از دس��تگير ش��دگان اعتراف کردهاند که عضو گروه فرقان هستند .به غير از دو نفر

مش��کوکي که س��اعتي پس از حادثة ترور آيتاهلل مطهري دس��تگير شدهاند ،دو دختر

ج��وان نيز در حالي که اطالعيههاي گروه فرقان را در تهران پخش ميکردند ،توس��ط 303

ارز  2نرخه شد

دکتر مولوي رئيس کل بانک مرکزي در يک مصاحبة مطبوعاتي اعالم کرد :ارز ،دو

نرخه ش��ده است .وي اظهار داشت :براي اينکه رغبت بازگرداندن ارز به کشور بيشتر
ش��ود و صادرکنندگان نيز بتوانند از نرخ ترجيحي ارز استفاده کنند ،تصميمات تازهاي

اتخاذ شده است که به زودي به اجرا در ميآيد.

مولوي گفت :در حال حاضر نرخ رس��مي خريد و ف��روش دالر  70/35و 70/60

ريال ميباش��د ،با توجه به طرح پيش��نهادي بانکها مجاز خواهند بود ،ارز حاصل از

صدور کاال را هر دالر معادل  78ريال خريداري کرده و با احتس��اب هزينة  79/5ريال

به متقاضيان بفروشند .به گفتة مولوي قيمت ارز اينک در صرافيهاي تهران  50درصد

بيشتر از بانک است که به اين ترتيب کاهش خواهد يافت.

2

بنيصدر از دخالتهاي نامشروع در سفارت ايران در آمريکا خبر داد

بنيصدر که به استان خوزستان سفر کرده است ،در جمع مردم اهواز پيرامون مسئلة

اس��تعفاي دکتر س��نجابي گفت :در اين مورد بايد دولت و خود آقايان پاسخ دهند ،اما
در مورد دخالتهاي نامش��روعي که در سفارت ايران صورت ميگرفته ،نظريات دکتر

سنجابي را تائيد ميکنم .بنيصدر گفت :در گذشته آمريکا از  12راه مختلف ميلياردها

تومان از درآمد نفت ايران را از کيس��ة اين ملت بيرون ميکش��يد و به همين علت االن

سعي ميکند اجازه ندهد انقالب ما به ثمر برسد.

3

حزب سوسيال دمکرات اعالم موجوديت کرد

حزب سوس��يال دمکرات با انتشار بيانيهاي اعالم موجوديت کرد .در بخشي از اين

 -1اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
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مردان مسلح کميتة  9تهران دستگير شدند.

1
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 304بيانيه آمده اس��ت :حزب سوس��يال دمکرات با توجه به وظايف انقالبي خود با اعتقاد
به سوس��ياليزم علمي و تطبيق آن در ش��رايط جمهوري اس�لامي و حفاظت از آزادي
و مب��ارزه با هر نوع ديکتاتوري زير هرگونه پوش��ش با قب��ول کلية ديدگاههاي علمي

سوس��ياليزم که اکنون احساس ميش��ود ،ميتواند مسير جنبش سياسي ملت ايران قرار
گرفت��ه و کلي��ة احزاب و اجتماعات مترق��ي انقالب را بارورتر نمايد و با اس��تفاده از

سنتهاي آزاديخواهانة ملت ايران و آنچه که به صورت دستاورد انقالب در دسترس

همة مردم ايران قرار دارد ،اعالم موجوديت مينمايد.

1

شوروي :ترور آيتاهلل مطهري کار ساواک بوده است

يک مفس��ر سياسي عاليرتبة ش��وروي ،امروز اعالم کرد که ترورهاي سياسي اخير

ايران کار نيروهايي است که از سوي شاه حمايت ميشوند و از پشتيباني ماموران سيا

نيز برخوردارند .پوري کورنيلف مفس��ر خبرگزاري رس��مي تاس گفت :ترور آيتاهلل
مرتضي مطهري مش��اور نزديک آيتاهلل خميني رهبر مذهبي ايران بدون شک ناشي از

نقشههاي جنايتکارانة امپرياليسم در برابر پيروزي انقالب ايران است.

2

سادات شاه را به مصر دعوت کرد

هفتهنامة الوطن العربي چاپ پاريس نوشت که انور سادات بار ديگر از شاه مخلوع

دعوت کرده است که در مصر سکونت کند .به گزارش اين هفتهنامه ،به تازگي فرستاده
رئيسجمهوري مصر به جزاير باهاما رفته و اين پيشنهاد را با شاه سابق در ميان گذارده

اس��ت .بر اساس اين گزارش شاه در پاسخ گفته است که اين مسئله را در تمام جهات
مورد بررس��ي قرار خواهد داد .هفتهنامة الوطن العربي اضافه کرده است که سادات به

درخواست آمريکا به اين اقدام مبادرت کرده است.

3

خبرگزاري فرانسه :برقراري روابط ميان ايران و ليبي
منوط به حل مسئلة امام موسي صدر

خبرگزاري فرانس��ه به نقل از دکتر مصطفي چمران گزارش داد که برقراري روابط

 -1اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12

ميان ايران و ليبي منوط به مشخص شدن تکليف امام موسي صدر است .بر اساس اين

گزارش ،مصطفي چمران دوس��ت و همکار هشت سالة امام موسي صدر رهبر شيعيان

لبنآنکه از س��پتامبر گذش��ته در سفري به ليبي ناپديد شده است ،اعالم کرد که ليبي در 305

هنگامي که معماي امام موسي صدر حل نشود در اين کار موفق نخواهد شد.

1

جلود ادعا کرد :امام موسي صدر ترور شده است

س��رگرد عبدالسالم جلود عضو ش��وراي انقالب و دومين مرد نيرومند ليبي در يک

سخنراني طوالني در قم ادعا کرد :امام موسي صدر ترور شده است .جلود که به اتفاق

هيئت همراه خود در مجلس يادبود شهيد مطهري در قم شرکت کرده بود ،ترور دکتر

علي شريعتي ،امام موسي صدر و شهيد مطهري را شبيه به هم دانست و مدعي شد که

امام موسي صدر به دست صهيونيستها و استعمارگران ترور شده است.

2

دستگيري  160کارمند ساواک

صبح امروز حدود  160تن از کارمندان س��اواک با اجتماع در مقابل نخستوزيري

خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند .اين گروه که عدهاي زن نيز بين آنها

ديده ميش��د ،از کارمندان س��اواک در تهران و شهرس��تانها بودند و تقاضاي مالقات
ب��ا مهندس بازرگان را داش��تند .از آنجا ک��ه گروهي از کارکنان س��اواک در تهران و
شهرستانها تحت تعقيب هستند و به نظر ميرسيد که ممکن است آنها نيز بين اجتماع
کنندگان باش��ند ،کلية اجتماع کنندگان محاصره شده و با چند دستگاه اتوبوس ابتدا به
کميتة محل و سپس زندان قصر انتقال يافتند.

 -1اطالعات 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
-2کيهان 15 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 16 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

3
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مشکل بزرگ حکومتهاي ما است  /بزرگترين منکر در زمان حال

رهب��ر انقالب امروز با گروهها و دس��تهجات مختلفي دي��دار و گفت و گو کردند.

امام خميني در يکي از اين ديدارها فرمودند :مش��كل بزرگ ،حكومتهاي ماس��ت كه

نميگذارند وحدت حاصل ش��ود؛ و آنها ميخواهند منافع خودش��ان را تأمين كنند .از
اين جهت كه شما ميخواهيد اطاعت امر خدا را بكنيد ،نهي از منكر كنيد ،بزرگترين

منكر ،غلبة اجانب بر ماس��ت .اين منكر را بايد نه��ي كنيد .حكومتها را نهي كنيد از

مخالفتي كه با هم دارند و با ملت دارند ،و با دش��منان اس�لام ـ كه خدا فرموده مراوده

نكنيم ـ محبت ميكنند .اآلن منكري باالتر از اين نيست كه مصالح مسلمين را به خطر

انداخته است.

1

فرمان امام براي تشکيل سپاه

شوراي انقالب اس�لامي ايران با صدور اطالعيه اي تشکيل سپاه پاسداران انقالب

را تحت نظارت اين شورا اعالم کرد .در بخشي از اطالعيه شوراي انقالب آمده است:

حس��ب االمر رهبر عاليقدر انقالب اسالمي ،امام خميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي
تحت نظارت ش��وراي انقالب تشکيل شده و شوراي فرماندهي آن به تائيد و تصويب
اين شورا رسيده است.

2

پيام نخستوزير به استانداران و فرمانداران ؛ آقايان انقالب کنند

مهندس بازرگان نخس��توزير طي پيامي به استانداران و فرمانداران ضمن تأکيد بر

اينکه براي تس��ريع در اجراي طرحهاي عمراني روستاها اعتبارات جديدي در اختيار
استانداران و فرمانداران گذاشته ميشود ،از ايشان درخواست کرد :آقايان نيز الزم است
انقالب کنند و با ايمان صادق و تصميم راس��خ کمر همت و زحمت بس��ته و در صدد

رفع سريع و وسيع احتياجات و مشکالت مردم با حداکثر استفاده از آمادگي و نيروي

مردم و حداقل تحميل بر بودجه و دولت برآيند.
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 185
 -2اطالعات 16 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
 -3اطالعات 16 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7

3

مدير تبليغات خارجي ليبي :بريگادهاي سرخ امام موسي صدر را ربودند

در حال��ي که ي��ک مقام عاليرتبة ليبي پليس ايتالي��ا را متهم به بيعرضگي در حل

ماجراي ناپديد ش��دن امام موس��ي صدر در رم کرده است ،سفير ايتاليا در تهران گفت:

صدر و همراهانش به رم وارد شدهاند ،در اصل اين افراد نبودند.

از س��وي ديگر در حالي که يک مقام ليبيايي در تهران به ش��دت موضوع بودن امام

موسي صدر را در ليبي تکذيب ميکند و احتمال ربودن او را توسط بريگادهاي سرخ
ايتاليا مطرح ميکند .داماد امام موسي صدر معتقد است رهبر ليبي امام موسي صدر را
براي انجام يک معاملة سياسي با امام خميني در ليبي نگاه داشته است.

1

حزب توده :ميکوشند ترورها را به چپها منتسب کنند

کميت��ة مرکزي حزب تودة ايران با انتش��ار اعالميهاي ضمن ابراز تاس��ف از ترور

سرلش��کر قرني و آيتاهلل مطهري و محکوم کردن تروريس��م ،دو ترور سياس��ي اخير

ايران را کار س��ازمانهاي جاسوسي امپرياليس��تي و صهيونيستي و دستگاه ورشکستة

ساواک دانست.

ح��زب توده ادامه داده اس��ت :آنه��ا ميخواهند اين ترورها با ب��ه نيروهاي چپ و

کمونيس��تها نس��بت دهند و بدين ترتيب با يک تير دو نش��ان بزنند ،هم اين توطئة
جنايتکارانه را از خود دور کنند .هم نيروهاي چپ و کمونيس��تها را متهم س��ازند و

س��رانجام باز هم به هدف اساس��ي خود يعني تفرقة بين نيروهاي انقالبي و در نتيجه
تضعيف جنبش انقالبي دست يابند.

2

کاردار جديد سفارت ايران در آمريکا منصوب شد

س��فارت ايران در واش��نگتن اعالم کرد که از اين پس ي��ک کاردار تازة نمايندگي

دولت موقت جمهوري اسالمي ايران در آمريکا را بر عهده خواهد داشت .کاردار تازه

ايران  45ساله است و هم اکنون وارد واشنگتن شده و بازرگان روز جمعة انتصاب وي
 -1اطالعات 16 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 16 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
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 308را به اين سمت به دولت آمريکا اطالع داده است .روزنامهها اسمي از اين فرد نبردند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

هشدار آيتاهلل مکارم نسبت به ظهور يک ديکتاتوري خشن

آيتاهلل مکارم شيرازي در يادداشتي که روزنامة اطالعات در شمارة امروز خود آن

را منتشر کرد ،از ظهور يک ديکتاتوري خشن انذار داد.

وي در اين مقاله نوشت :برخورد قهرآميز گروهها ،ادامة هرج و مرج در کارخانهها

و کارگاهها ،کمکاري در دس��تگاههاي دولتي ،عدم رعايت قوانين از س��وي بسياري از

م��ردم ،تجاوز به حريم اموال و امالک يکديگر ،فرار از کار به اميد کمک دولت ،نغمة

ناموزون تجزيهطلبي از طرف بعضي از گروههاي افراطي ،س��لب امنيت از مردم بر اثر

بازداش��تهاي بيدليل ،دامن زدن به اختالفات از ناحية مطبوعات ،زمينة روحي مردم
را براي پذيرش يک ديکتاتوري آماده ميسازد.

آيتاهلل مکارم ش��يرازي در پايان اين مقاله توصيه کرده است :ما منکر نابسامانيها

و نارس��ائيها در تمام دس��تگاهها نيس��يتيم ،ام��ا بيائيد با نظم و برنام��ه و يک حرکت

دس��تجمعي انقالبي و حس��اب شده به جنگ با اين نابس��امانيها برويم نه با هرج و

مرج و به هم ريختن اوضاع.

2

هشدار مجاهدين خلق به مردم

عصر امروز بنا به دعوت س��ازمان مجاهدين خلق [منافقين] به مناسبت بزرگداشت

خاطرة ش��هيد مجيد ش��ريف واقفي مراسمي در صحن چمن دانش��گاه صنعتي تهران
برگزار شد .موسي خياباني از رهبران سازمان طي سخناني با گراميداشت ياد و خاطرة

ش��هيد شريف واقفي اظهار داش��ت :در جريان حرکت ما جريان اپورتونيستي چپنما

يک جريان باطلي بود که بروز کرد ،در حالي که اين س��ازمان حرکت جديد و توانايي

بود ،سازماني که ميخواست مبارزة انقالبي و مکتبي بر اساس ايدئولوژي اسالم انجام

دهد ،اين جريان انحرافي بروز کرد.

خياباني در ادامه ،ضمن محکوم کردن ترور ش��هيد آيتاهلل مطهري گفت :در حالي

که دش��من اصلي آمريکا است و امام هم بر اين نکته تأکيد دارند ،گروهي ميخواهند
 -1اطالعات 16 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 16 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 4

دشمن اصلي را فراموش کنيم.

1

حملة هوايي و دريايي اسرائيل به شمال لبنان

جنگندههاي اس��رائيل امروز ،يک اردوگاه آموزش نظامي فلس��طينيها را در شمال

هوايي ناوچههاي اسرائيلي نيز آن را به گلوله بستند.

2

جلود پس از 14روز ايران را ترک کرد

عبدالسالم جلود نخس��توزير ليبي در پايان يک ديدار  14روزه عصر امروز ايران

را ترک کرد .با اين حال روزنامة کويتي االنبا در شمارة امروز خود نوشت ايران جلود

را براي آزادي امام موسي صدر گروگان نگه داشته است.

3

هدف و وظايف سپاه پاسداران اعالم شد

فرماندهي س��پاه در پي اعالم تشکيل و آغاز فعاليت اين نيرو در اطالعيهاي هدف

و وظايف س��پاه پاس��داران انقالب را اعالم کرد .در بخشي از اين اطالعيه آمده است:
هدف سپاه پاسداري از دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران و تالش در جهت گسترش
جهاني آن مبتني بر موازين اصيل اسالمي ميباشد.

کم��ک به اجراي ام��ور انتظامي و امنيتي و کنترل تعقيب و دس��تگيري عناصر ضد

انقالب ،مبارزة مس��لحانه عليه جريانهاي مسلح ضد انقالب ،دفاع در برابر حمالت و

اش��غالگريهاي عوامل يا قواي بيگانه در داخل کش��ور ،همکاري و هماهنگي موثر با

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مطابق آئيننامههاي مربوطه ،تربيت و آموزش
اخالقي ،ايدئولوژيک ،سياس��ي و نظامي کادرهاي س��پاه ،کمک در اجراي دس��تورات
دادگاهه��اي انقالب اس�لامي و دادگس��تري دول��ت جمهوري اس�لامي و حمايت از

نهضتهاي رهاييبخش و حقطلبانة مس��تضعفين جهان تحت نظارت رهبري انقالب

با مشورت دولت ،استفاده از نيروي انساني و تخصصي افراد سپاه به هنگام بروز باليا
و حوادث غيرمترقبه و کمک به پيش��برد طرحهاي عمراني دولت جمهوري اسالمي به
 -1اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
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 310منظور اس��تفادة هر چه بيشتر از نيروي پاسداران از ديگر وظايفي است که در اطالعية
1
فرماندهي سپاه به آن اشاره شده است.

چريکهاي فدايي خلق :براي روشن شدن ماهيت ترورها همکاري ميکنيم

بع��د از ظهر امروز ،در يک مصاحبة مطبوعاتي س��خنگوي چريکهاي فدايي خلق

ايران با اش��اره به ترور آيتاهلل ش��هيد مطهري گفت :امروز ع��دهاي توطئهگر به جاي

معرفي ماهيت واقعي تروريستها ،ميکوشند کمونيستها را مسبب اين حوادث شوم

جلوه دهند .س��خنگوي چريکهاي فدايي خلق آمادگي اين سازمان را براي شناسايي

عاملين ترور آيتاهلل شهيد مطهري اعالم کرد.

2

17ارديبهشت 1358
پاسخ امام به توليت مسجد مقدس جمکران

پس از مذاكرات و تش��كيل جلس��ات كه اعضاي هيئت امنا و مديرة مسجد مقدس

جمك��ران با آي��تاهلل محمد يزدي و تع��دادي از روحانيون حوزة علمية قم داش��تند،
تصميماتي براي ادارة هر چه بهتر اين مکان مقدس اتخاذ و مراتب به سمع و نظر امام

خميني طي نامهاي رسيد .رهبر انقالب مصوبات اين جلسه را تائيد کردند.

3

 20سال است دولتهاي اسالمي را نصيحت ميکنم

رهبر انقالب امروز س��فير س��ومالي را به حضور پذيرفتند .اهم بيانات امام در اين

ديدار عبارت است از:

 -1تأييد ما از فلسطين و انزجار ما از اسرائيل؛ اين تازگي ندارد .ما از قريب بيست

س��ال پيش از اين تا حال ،راجع به اين مس��ائل بحث و گفتوگو كرديم و دولتهاي

عربي را و س��اير مس��لمين را در اين راه نصيحت كرديم كه راجع به اين مسائل با هم
تشريك مساعي بكنند

 -1اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 4
 -2اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 195

اختالفاتي که روز افزون شده است

 -2اگرُ ...د َول عربي ـ كه جمعيتهاي زياد و گروههاي زيادي دارند ـ اينها با هم

اتفاق داشتند ،اين مصيبتها براي فلسطين و براي قدس پيش نميآمد .لكن معاألسف

اجانب ايجاد كردند ،توجه نكردند؛ و اين اختالف اآلن هم موجود اس��ت و روزافزون

ميشود.

دول اسالمي بايد به منزلة يک دولت باشند

 -3روابط ما با دولتهاي اس�لامي هميشه بايد قوي باشد .دولتهاي اسالمي بايد
به منزلة يك دولت باشند؛ َك َانَّه يك جامعه هستند ،يك پرچم دارند ،يك كتاب دارند،

يك پيغمبر دارند .اينها هميشه بايد با هم متحد باشند ،با هم عالقههاي همهجانبه داشته

باشند؛ و اگر ...اين آمال حاصل بشود كه بين دولتهاي اسالمي از همة جهات وحدت
پيدا بش��ود ،اميد است كه بر مشكالت خودش��ان غلبه كنند ،و يك قدرتي بزرگتر از

قدرتهاي ديگر در مقابل ساير قدرت ها باشند.

1

ابراهيم يزدي :آمريکا در تمامي جنايات شاه دست داشت

دکت��ر ابراهيم يزدي وزير امورخارجه ،در مصاحبهاي ب��ا خبرنگار مجلة آمريکايي

تايم اظهار داشت :اين در واقع دولت آمريکا است که بايد تغيير جهت و تغيير سياست

بدهد .وي با بيان اينکه آمريکا ساليان درازي حامي شاه بوده است گفت :دولت ايران
به اين نتيجه رسيده است که آمريکاييها تقريب ًا در تمام موارد قتل ،سوءقصد ،شکنجه
و فس��اد رژيم پهلوي دخالت داش��تهاند .براي مردم ايران سخت است که دخالتهاي

آمريکا را فراموش کنند.

2

امير عاليي :بختيار در خدمت سيا بود

شمسالدين اميرعاليي سفير جديد ايران در فرانسه گفت :ماه آينده ،اسناد رسمي و

مدارک غيرقابل ترديد جاسوسي شاپور بختيار را که در خدمت سازمان سيا بود منتشر
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 197
 -2اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
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 312خواهم کرد .روزنامة بامداد که عاليي با وي مصاحبه کرده است نوشت :در اسنادي که
شمسالدين امير عاليي منتشر خواهد نمود ،چگونگي استخدام شاپور بختيار در سيا و
هدفهايي که او در پذيرفتن پس��ت نخستوزيري براي خدمت به شاه مخلوع داشته
است ،فاش خواهد شد.

1

با تصويب دولت موقت ؛ سن ازدواج کاهش يافت

از طرف دولت موقت انقالب سه اليحة قانوني دربارة دادگاههاي نظامي ،استخدام

قضات و سن ازدواج براي جوانان به تصويب رسيد و جهت اجرا به وزارت دادگستري

ابالغ شد .بر اساس مصوبة سوم ،کلية مقررات مخالف با ماده  1041قانون مدني ملغي
شد .بر اساس مقررات سن ازدواج براي پسران  20سال و براي دختران  18سال تمام

تعيين ش��ده بود .مصوبه دولت موقت س��ن ازدواج براي زنان را  13و براي پسران 15

سال مقرر کرده است.

2

بنيصدر :ترورها کار ساواکيها و صهيونيستها است

ابوالحس��ن بنيصدر در مراسم گراميداشت شهيد شريف واقفي که در زمين چمن

دانشگاه تهران برگزار شد ،اظهار داشت :ما به هيچوجه تسليم ترور و شايعه نميشويم.

اينکه ميگويند مارکسيس��تها در ترورها دس��ت داش��تهاند ،بر ما ثابت نيست ،کسي
فريب اين حرفها را نميخورد .براي ما کام ً
ال روش��ن اس��ت که که ترورها به دست
صهيونيستها و ساواکيهايي که منافعشان را از دست دادهاند ،صورت گرفته است.

بنيصدر در ادامه گفت :چون س��اواک نداريم هر کجا کسي را ديديد که شايعهاي

را ميخواهد عنوان کند ،يک گروه  5نفري تشکيل دهيد و در موردش تصميم بگيريد

و چنانچه نتوانستيد آنها را به کميتهها يا مساجد تحويل دهيد.

3

 -1بامداد 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،1يک روز پس از انتشار اين مصاحبه امير عاليي در تماس با روزنامة کيهان بخشي
از اظهارات خود را تکذيب کرده و گفت :شاپور بختيار در خدمت انگليسيها بود و نامهاي که از خانة سدان به دست آمد
و توضيحات آن در جرايد وقت چاپ شد ،مدرک قاطعي است بر اين معنا بعدها او به خدمت آمريکائيها و نزديکي با آنها
برآمد که از  1961اين نزديکي انجام گرديد که مدارک آن در کتابي تحت عنوان «مجاهدان و شهيدان راه آزادي» تاليف
اينجانب به زودي از طبع خارج خواهد شد ،تشريح شده .ولي اينکه ايشان در 1961عضو سازمان سيا شده باشد ،گفتة اينجانب
نيست .کيهان 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 17 ،اسفند  ،1358صفحة 8

پيشنهاد پاکستان براي تشکيل کميسيوني از فقهاي اسالمي

در آس��تانة گش��ايش دهمي��ن کنفرانس وزيران خارجه کش��ورهاي اس�لامي يک

منبع رس��مي در اس�لامآباد اعالم کرد که دولت پاکس��تان براي يکنواخت کردن نحوة 313

حقوقدانان اسالمي [فقها] را در اين کنفرانس مطرح خواهد کرد.

1

چرا در مورد حزب توده سکوت کردهاند

حزب توده در نوش��تهاي که در شمارة اخير روزنامة مردم ارگان رسمي اين حزب

منتش��ر شد ،سکوت ارگانهاي انقالبي وابس��ته به دولت ،راديو و تلويزيون و شخص

نخس��توزير را در م��ورد فعاليته��ا و تالشهاي حزب تودة اي��ران را محکوم کرد.
ارگان ح��زب توده تأکيد کرده اس��ت :حزب ما سرس��ختترين و پيگيرترين نيروي

ضد امپرياليس��تي و ضد ارتجاعي بوده و هست و بايد هم مورد کينه و نفرت دشمنان

ايران قرار گيرد! در ادامة حزب توده از اينکه چرا کسي اهميتي به آن نميدهد و چرا
بيانيههاي اين حزب از راديو و تلويزيون قرائت نميشود ،گاليه کرده است.

2

قصد اسرائيل براي تشکيل يک دولت کوچک در لبنان

رئي��س نظامي س��ازمان ملل در يک گفتوگ��وي مطبوعاتي اعالم کرد :اس��رائيل

ميخواه��د در لبنان چن��د دولت کوچک به وجود آورد و اين دولتها با دفاع از خود

يک نوار امنيتي دور اس��رائيل به وجود آورند .وي ادعاهاي س��رگرد جلود را در مورد
امام موسي صدر رد کرد و گفت :جلود ادعا ميکند که امام صدر ترور شده است ،پس

چرا مقامات ليبي در اين  8ماه و اندي که گذشته ،مهر سکوت به دهان زده و نامي از

ترور ايشان نبردهاند؟

3

جبهة دموکراتيک ملي :قانون اساسي بايد ملهم از
اعالمية جهاني حقوق بشر باشد

جبهة دموکراتيک ملي ،طي بيانيهاي تحت عنوان س��خني دربارة قانون اساسي ،متن

 -1اطالعات 17 ،اسفند  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

اجراي قوانين اس�لامي در کشورهاي مسلمان پيشنهاد تشکيل يک کميسيون جهاني از

ايران پس از انقالب اسالمي

 314اعالمية جهاني حقوق بشر را منتشر کرد .در بخشي از اين بيانيه تأکيد شده است :قانون
اساسي ما بهعنوان مهمترين سند انقالب در جهت تامين آزاديهاي اجتماعي و تثبيت
اس��تقالل ملي و در راستاي تحقق حيثيت انس��اني مردم از بند رسته نميتواند چيزي
کمتر از آنچه را که نمايندگان تمام ملل در  30س��ال پيش تحت عنوان اعالمية جهاني

حقوق بشر پذيرفتهاند ،در برگيرد.

1

بيانية سنديکاي نويسندگان در مورد شهادت مطهري

س��نديکاي نويس��ندگان و خبرنگاران مطبوعات در يک بيانيه با عنوان «فاجعه يک

شهادت» مراتب تاسف عميق خود را از حادثة ترور استاد شهيد آيتاهلل مطهري اعالم
کرد.

2

امير انتظام :با هر گروه ضد انقالب برخورد ميکنيم

عباس امير انتظام معاون نخستوزير و سخنگوي دولت در گفتوگو با خبرنگاران

داخلي و خارجي اعالم کرد :دولت منتهاي قدرت خود را در متوقف کردن فعاليت هر

گروه ضد انقالبي به کار خواهد گرفت ،چه اين گروهها وابس��ته به چپ باش��ند و چه
راس��ت و چه ميانهرو ،اگر اقدامي بر خالف مصالح ملي صورت گيردع صرف نظر از

اينکه چه گروهي باشند ،با کمال قدرت جلوي فعاليت آنها گرفته خواهد شد.

وي در م��ورد قط��ع صدور نفت به مصر نيز گفت :در اينباره بايد مطالعه ش��ود و

وزارت امورخارجه در اين مورد تصميم خواهد گرفت .سخنگوي دولت در مورد لغو
ق��رار دادهاي دو جانبه ميان ايران و آمري��کا نيز گفت :در اين زمينه بيش از هزار قرار
داد اس��ت که بس��يار مفصل است و کارشناسان در آغاز بايد مطالعات خود را در مورد

آنها به اتمام برسانند.

3

 21عامل رژيم طاغوت اعدام شدند

ش��عبة دوم و سوم دادگاههاي انقالب اس�لامي تهران امروز  21نفر از عوامل رژيم

سابق را مفسد في االرض دانسته و به اعدام محکوم کرد .دکتر غالمرضا کيانپور وزير
 -1اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7
 -3اطالعات 17 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3

اس��بق اطالعات و جهانگردي و نيز دادگستري در دوران صدارت هويدا ،دکتر محمد
رضا عاملي تهراني وزير اطالعات و جهانگردي در دورة شريفامامي و وزير آموزش

و پ��رورش در کابينة دول��ت نظامي ازهاري ،دکتر جواد س��عيد آخرين رئيس مجلس 315

فرماندة س��ابق قرارگاه س��تاد ژاندارمري و يکي از عوامل کش��تار روز  8بهمن  57در

ميدان انقالب ،سرگرد حسين اصفهانيان فرمانده گروهان ترابري ستاد ژاندارمري و...
از جمله افرادي هستند که امروز اعدام شدند.

1

بازرگان :مطهري با گلولة ضد اسالم و انقالب به شهادت رسيد

مهندس مهدي بازرگان در يک پيام راديو و تلويزيوني ش��هادت آيتاهلل مطهري را

به امام تس��ليت گفت و اعالم کرد :اس��تاد مطهري با گلولة ضد اس�لام شهيد شد .وي
اظهار داش��ت :آيتاهلل مطهري از ابتداي تأس��يس شوراي انقالب با اعتماد و آشنايي و

سابقهاي که رهبر عاليقدر انقالب نسبت به ايشان داشتند ،عضو رسمي و مفيد و موثر
شوراي انقالب شدند و بيش از آنکه خدمات ايشان به آخر برسد و به تالفي مبارزات
صادقانة چندين ساله عليه مارکسيسم با گلولة ضد اسالم و ضد انقالب شهيد شدند.

2

18ارديبهشت 1358
چگونگي فرار 11هليکوپتر از ايران

خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامة ديلي اکسپرس چاپ لندن گزارش داد :کمپاني

انگليس��ي بريستو و هليکوپتر توانسته است  11فروند از هليکوپترهايي را که به دولت

ش��اه س��ابق کرايه داده بود و بيم ملي ش��دن آنها از س��وي مقامهاي رژيم تازة ايران
ميرفت ،به طور مخفيانه از ايران خارج کند.

به نوش��تة ديلي اکس��پرس ارزش اين هليکوپترها که در مناطق نفتي جنوب ايران

مس��تقر بودند  10ميليون ليرة انگليس��ي ب��ود .خلبانان اين هليکوپتره��ا به بهانة پرواز
آزمايش��ي ،آنها را به پرواز درآوردند و به دوبي بردند و پس از پياده کردن به صورت
 -1اطالعات 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 11

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

منحلة ش��وراي ملي و آخرين دبير کل حزب رستاخيز ،سرهنگ حسين فردوس مکان

ايران پس از انقالب اسالمي

 316قطع��ات منفصل با يک بوئينگ  747به لوکزامبورگ فرس��تادند و از آن جا به وس��يلة
1
کاميون به انگليس حمل کردند.

دعوت جبهة ملي از آيتاهلل طالقاني و شايگان

در پي تالشهايي که اخيرا ً جبهة ملي براي تجديد فعاليت و حضور بيشتر و موثرتر

در صحنة سياس��ي کش��ور آغاز کرده بود ،اينک اين تالشها وارد مرحلة تازهاي شده

است و ميرود تا تغييراتي بنيادي در مشي سياسي و نحوة فعاليتهاي جبهة ملي پديد

آورد.همين مقام اظهار داشت :جبهة ملي براي آيتاهلل طالقاني ،آيتاهلل زنجاني و دکتر
شايگان دعوتنامة رسمي ارسال کرده است و شوراي جبهة ملي از عدهاي از وزيران

کابينة دکتر مصدق و اعضاي شوراي منتخب کنگرة سال  41براي تقويت تشکيالت و

گسترش اين جبهه دعوت کرده است.

2

عضويت مصر در کنفرانس اسالمي معلق شد

کميته ،تدارک دهمين کنفرانس وزيران امور خارجة کشورهاي اسالمي که قرار است

امروز گشايش يابد عضويت مصر را در اين کنفرانس معلق کرد و  21اولت [30مرداد]

هر س��ال را روز همبس��تگي اسالمي با خلق فلسطين اعالم داش��ت .کنفرانس وزيران
امورخارجة کش��ورهاي اسالمي همچنين دربارة سرنوش��ت بيتالمقدس و تازهترين

تحوالت خاورميانه پس از انعقاد قرارداد صلح مصر و اسرائيل مذاکره خواهد کرد.

3

ايران با يمن جنوبي روابط سياسي برقرار ميکند

خبرگزاري رسمي امارات متحدة عربي اعالم کرد که ايران و جمهوري دموکراتيک

خلق يمن موافقت کردهاند که با يکديگر روابط ديپلماتيک برقرار کنند .بر اس��اس اين
گزارش انتظار ميرود که تا چند روز ديگر اعالميهاي رسمي در اين زمينه صادر شود.

سپهبد پاليزبان مزدور استخدام ميکند

4

هواداران س��ازمان چريکهاي فدايي خلق ايران شاخه سنندج در اطالعيهاي اعالم
 -1اطالعات 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
-2کيهان 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -4اطالعات 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12

کرد :س��پهبد پاليزبان مزدور اس��تخدام ميکند .در بخش��ي از اين اطالعيه آمده است:
س��پهبد پاليزبان به همراه س��ردارجاف يکي از رهبران قياده موقت و برادر ساالرجاف

معدوم و همچنين عدة زيادي از س��اواکيهاي س��ابق در منطقه ش��روع به اس��تخدام 317

رحيم علي خرم به اعدام محکوم شد

شعبة سوم دادگاه انقالب اسالمي امروز محاکمة رحيم علي خرم سرمايهدار معروف

را به پايان رساند و حکم به اعدام او داد .مشارکت و معاونت در قتل و ضرب ،استثمار

ملت مظلوم ايران با توسل به قدرت و زور ،داير کردن قمارخانه و مراکز فحشا و ...از

جمله اتهامات رحيم علي خرم بود که در دادگاه مورد بررسي قرار گرفت.

2

19ارديبهشت 1358
آمريکا باز هم تهديد ميکند

هارول��د ب��راون وزير دفاع آمريکا ب��ار ديگر احتمال مداخلة نظام��ي آمريکا را در

خاورميان��ه در ص��ورت نقض قرار داد مصر و اس��رائيل مطرح ک��رد .وي گفت :بعيد
نميدانم که آمريکا براي دفاع از منافع حياتي خود در خاورميانه نيروي نظامي متوسل
ش��ود .وزير دفاع آمريکا تأکيد کرد :مداخلة آمريکا عالوه بر دادن س�لاحهاي نظامي

به اس��رائيل به صورت فرستادن ناو و هواپيما براي نشان دادن پرچم آمريکا در منطقه

خواهد بود.

3

سفير ايران در شوروي :ايران انبار اسلحههاي قراضه شده بود

دکتر محمد مکري س��فير ايران در ش��وروي گفت :ايران انبار س�لاحهاي قراضه

کش��ورها شده بود .مکري گفت :ش��اه سابق تمام ذخاير کش��ور ما را به نفتخواران
جهان ميداد و با پول آن اس��لحههايي ميخريد که براي ما اس��تفادهاي نداشت .شاه بر
روي تل و انباري از اس��لحة قراضة ديگران نشسته بود و ثروت بيتالمال ما مسلمانان
 -1اطالعات 18 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 19 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 19 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

مزدوراني با حقوق  3تا  6هزار تومان در ماه کردهاند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 318را بر باد ميداد .وي در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار داش��ت :به هيچ کشوري
اجازة س��اختن پايگاههاي نظامي و جاسوس��ي نميدهيم و جزو کشورهاي غير متعهد
ميشويم.

1

النهار العربي :بختيار در ايران به سر ميبرد

هفتهنامة النهار العربي در ش��مارة اخير خود با استناد به برخي گزارشهاي ويژهاي

که دريافت داش��ته است نوش��ت :ش��اپور بختيار همچنان در ايران به سر ميبرد .اين
نش��رية بينالمللي ادعا کرد :اطالعات کسب شده ،تأکيد ميکند که بر خالف شايعات

قبلي دائر بر خودکش��ي بختيار پس از اس��تعفا و يا دستگيري وي و يا فرار او به خارج

از کشور نامبرده به ميان قبيلة خود يعني بختياريها که در مناطق ميان شيراز و اصفهان

زندگي ميکنند ،پناه برده است.

2

هشدار نهضت آزادي به دولت موقت ؛ چرا ديگران را متهم ميکنيد؟!

نهضت آزادي ايران در بيانيهاي نس��بت به انتساب ترورها به برخي گروهها هشدار

داد .در بخش��ي از اين بيانيه آمده است :با وجود قرينههاي آشکاري که در مورد گروه

مرتجع و نهرواني خوارج داريم و با وجود اعالميههايي که خود آنان منتشر ساختهاند،
حمله به گروههاي ديگر ،منحرف ساختن افکار عمومي از جريان صحيح يعني مبارزة
قاطع و هوشيارانه با امپرياليسيم و عوام ضد انقالب و ارتجاع به شمار ميرود .نهضت
آزادي در ادام��ه با انتقاد از دولت موقت تأکيد کرده اس��ت :چرا وقتي ادعا ميکنند در

مورد ش��رکت گروهي خاص در حادثهاي ضد انقالبي مدارکي در دست دارند ،آنها را
افشا و اعالم نميکنند که موجب تجري و تبري آن گروههاي مشابه گردد.

3

زد و خورد شديد ارمنيهاي لبنان با فاالنژيستها

در پي زد و خوردهاي خونيني که ميان فاالنژيستها [محافظهکاران مسيحي لبنان]

و ارمنيها در بيروت روي داد ،دو تن کش��ته و عدهاي نيز زخمي ش��دند .اوضاع در
بيروت براي نخس��تين بار پس از چندين هفته به شدت رو به وخامت گزارده است و

 -1اطالعات 19 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 19 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 19 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8

در تمام ساعات ديشب از مرکز شهر صداي انفجار گلولة سالحهاي سنگين به گوش

ميرس��د .ارمنيهاي لبناني که در بخش مس��يحي نشين بيروت سکونت دارند ،تاکنون
در جريان نبردهاي داخلي لبنان شرکت نکرده اند.

1

سخنگوي شوراي  11نفري ادارة شهر سنندج که براي نخستين بار پس از پيروزي

انقالب در يکي از ش��هرهاي کشور تشکيل شده اس��ت ،در يک گفتوگو برنامههاي
خود را اعالم کرد .روحاني افزود :چنانچه از حيث پرسنل انتظامي در مضيقه باشيم ،از
پاس��داران واجد شرايط استخدام خواهيم کرد .روحاني در قسمت ديگري از اظهارات
خود گفت :انجمن ش��هر سنندج خود به خود منحل شده و چون سنندج فع ً
ال شهردار

ندارد ،شورا يک فرد صالح را بهعنوان شهردار انتخاب ميکند.

2

20ارديبهشت 1358
امام خميني :از اين پس ديگر روزنامة آيندگان نميخوانم

دفت��ر امام خميني در اطالعيهاي تأکيد ک��رد :آن چه روزنامة آيندگان دربارة عوامل

دست اندرکار شهادت استاد آيتاهلل مطهري نوشته است ،دروغ محض است .در ادامة

اين اطالعيه آمده اس��ت :اين روزنامه از اول انقالب تاکنون هميش��ه نقشي انحرافي و

برخالف مصلحت ملت مس��لمان داشته است و مورد تائيد مسلمانان متدين و انقالبي
نبوده و نيس��ت .در بخش ديگ��ري از اين اطالعيه ميخوانيم :ام��ام فرمودهاند که اين

روزنامه را از اين پس هرگز نميخوانم و مطالب مندرج در آن هرگز مورد تائيدش��ان

نيست و حساب هيئت تحريرية اين روزنامه از کارکنان مسلمان و معتقد آن جدا است.
در اين اطالعيه همچنين آمده اس��ت :از اين پس رس��انههاي خبري و روزنامهها و

مجالت ،صحت مطالب راجعبه امام را ميتوانند از دفتر امام س��وال کنند ،در غير اين

صورت ،دفتر امام خود را موظف به تکذيب آن ميداند؛ زيرا پيامدهاي نس��بت اخبار
 -1اطالعات 19 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 19 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
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 320دروع و صحيح از طرف بعضي نشريات مغرض و منحرف بسيار خطرناک ميباشد.
دفتر امام خميني در اطالعية ديگري تأکيد کرد :آنچه در روزنامه پيغام امروز راجعبه

1

ايران پس از انقالب اسالمي

تشکيل شوراي ملي به فرمان امام مرکب از احزاب مذهبي و غيرمذهبي و سياسي نقل
ش��ده ،دروغ محض ميباش��د و دفتر امام اين مطلب را شديدا ً تکذيب ميکند .در اين

اطالعيه آمده است :اين دفتر مصمم است در مقابل اخبار دروغ و انحرافي که موجب
از هم پاش��يدگي وحدت همة قشرها ميباشد ،عکسالعمل مناسب نشان داده نظر امام

خميني را دربارة اين روزنامهها اعالم دارد.

2

بازرگان اعالم کرد ؛ حاکميت بايد به مردم سپرده شود

مهندس بازرگان نخستوزير در پيامي راديو و تلويزيوني تأکيد کرد :حاکميت بايد

به مردم س��پرده ش��ود .وي گفت :حاال اگر ما انقالب ضد استبداد کرديم ،بايد عمل ما
عمل استبدادي نباشد ،درست در جهت عکس باشد ،يعني ما بايد حاکميت را و امور

و اختيار و مسئوليت و ابتکار را تا آن جا که ميتوانيم برگردانيم به خود ملت.

نخس��توزير دولت موقت اظهار داشت :براي گام برداشتن به سوي اين نيت بايد

به خودکفايي استانها توجه کرد ،به طوري که هر دستوري و هر امري از مرکز صادر

نش��ود ،بلکه مردم کارشان را خودش��ان انجام دهند تا آن جا که کار در سطح عمومي
اس��ت و ت��ا آن جايي که جنبة محل��ي دارد ،در هر واليتي و هر جايي مثل خراس��ان،

آذربايجان ،کردس��تان و بلوچس��تان و...الاقل در امور مربوط به خودش��ان مانند امور

عمراني ،امور ش��هرداري ،آب ،برق ،فرهنگ تا حدود متوسطه و امور انتظامي و اينها
با اختيار خودشان باشد.

بازرگان گفت :خودشان بهتر تشخيص ميدهند که چه کسي براي شهرداري خوب

است ،چه کسي براي فرمانداري خوب است ،چه کسي براي مديريت مدرسه خوب است.

3

 -1اطالعات 20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،2در اواسط ارديبهشت ماه سال  58روزنامة آيندگان خبري دربارة شهادت
آيتاهلل مطهري و عوامل ترور وي منتشر كرد كه به طور جدي نخستين بحران حوزة مطبوعات را پس از پيروزي انقالب
كليد زد .خبر آيندگان ،گفتوگوي رهبر انقالب با روزنامة فرانسوي لوموند بود كه همان خبر با حذف بخشهايي در
روزنامة كيهان نيز منتشر شده بود .بيستم ارديبهشت ،اطالعية دفتر امام خميني(ره)در واكنش به خبر روزنامة آيندگان منتشر
شد که ذکر آن در خبرهاي امروز آمده است .اولين شمارة آيندگان پس از اين اطالعيه ،در چهار صفحة منتشر شد كه سه
صفحة آن سفيد بود و تنها در صفحة اول آن مقالهاي با عنوان «آيا انتشار آيندگان بايد ادامه يابد؟» آمده بود.
 -2اطالعات 20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7

متن قانون اساسي دو هفتة بعد منتشر مي شود

امروز دکتر يداهلل سحابي وزير مشاور در طرحهاي انقالب دولت موقت جمهوري

اس�لامي ايران اعالم کرد که تا دو هفتة آينده متن کامل ش��دة قانون اساسي جمهوري
پس از تصويب هيئت دولت در اوايل تيرماه به مجلس مؤسس��آنکه انش��اءاهلل اوايل

تيرماه تشکيل ميشود ،داده خواهد شد.

1

امام خميني در مصاحبه با اريک رولو ؛
امپرياليسيم آمريکا بزرگترين خطر است

امام خميني در مصاحبه با مفس��ر سياسي روزنامة لوموند فرمودند :عمال آمريکا در

جريان ترورها خود را در پش��ت س��ازمان مذهبي دروغين فرقان پنهان کردهاند و پس
از دس��تگيري معلوم ش��د که از قرآن هيچ نميدانند .خبرگزاري فرانسه که اين خبر را

به نقل از روزنامة لوموند انتشار داد ،اضافه کرد :امام خميني به اريک رولو گفته است

آمريکا سعي دارد به انقالب ايران لطمه بزند و امپرياليسم آمريکا بزرگترين خطر براي

ايران محسوب ميشود.

2

طرح پيشنهادي آيتاهلل طالقاني براي شوراهاي محلي

ام��روز دفت��ر آيتاهلل طالقاني طرح قانون ش��وراهاي محلي را که توس��ط  6نفر از

برگزيدگان آيتاهلل طالقاني تهيه ش��ده اس��ت ،منتشر کرد .بر اساس مادة يک اين طرح
به پيروي از اصل ش��وراها و به منظور تأمين مش��ارکت مردم هر ناحيه در ادارة امور
عمومي و رعايت مقتضيات تاريخي و جغرافيايي و مذهبي شهرها و استانهاي کشور

و اتخاذ تدابير در حفظ و اش��اعة فرهنگ و زبان و سنن بومي و قومي ،شوراهاي ده و
بخش و ش��هر و شهرستان و استان بر مبناي تقسيم جغرافيايي و سياسي که در قوانين

معين است ،در سراسر کشور تشکيل ميشود.

 -1اطالعات 20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1

3
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واکنش محافل صهيونيستي به اعدام القانيان

ايران پس از انقالب اسالمي

در پ��ي اع��دام حبيب القانيان ب��ازرگان ميلياردر يهودي که اس��ناد همکاري وي با

دولت اس��رائيل بهدست آمده است از س��وي محافل صهيونيستي جهان و منابع ديگر

واکنشهاي متعددي ابراز شده است .مناخيم بگين نخستوزير اسرائيل با اظهار تاسف

ش��ديد از اعدام القانيان از کش��ورهاي جهان خواست ،جلوي اعدام سران رژيم شاه را

بگيرن��د .در نيوي��ورک نيز کنگرة جهاني يهوديان از اعدام حبيب القانيان ابراز تاس��ف
کرد.

1

خواستهاي حزب دمکرات تقديم امام و دولت شد

دبير کل حزب دمکرات کردس��تان گفت :در آيندة نزديک هيئتهايي از سوي امام

خميني و آيتاهلل شريعتمداري براي بررسي واقعيتهاي حوادث نقده به اين شهرستان

عزيمت خواهند کرد.

عبدالرحمان قاس��ملو ک��ه در رأس هيئتي براي ديدار با ام��ام خميني و گفتوگو

درب��ارة حوادث نقده به ديدار امام خميني و آيتاهلل ش��ريعتمداري رفته بود ،با اعالم

مطل��ب فوق افزود :امام ما را پذيرفت و اج��ازه داد  50دقيقه حرفهايمان را بزنيم و

ما هم نظرمان را دربارة حوادث کردس��تان و بخصوص نقده به اطالع ايشان رسانديم.
خودمختاري کردس��تان و نيز خودداري دولت از فرستادن ارتش به مناطق کردنشين از

خواستههايي بود که قاسملو با امام مطرح کرده است.

2

حملة نيروي زميني اسرائيل به لبنان

يک گردان پيادة اس��رائيلي که توس��ط 25تانک پش��تيباني ميش��د ،در جستجوي

چريکهاي فلسطيني  7کيلومتر در خاک لبنان پيشروي کرد ،ولي پس از يک درگيري

ش��ديد با گردان  44ارتش ايرلند وابس��ته به نيروهاي س��ازمان مل��ل متحد مجبور به
عقبنشيني شد .هدف از اين لشکر کشي کمک به نيروهاي سرگرد حداد ارزيابي شده

است تا اراضي بيشتري را بر قلمرو خود بيافزايد.
 -1اطالعات20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات20 ،ارديبهشت  ،1358صفحة8
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 21ارديبهشت 1358
قيام و استقامت از ويژگيهاي رهبري

عالي يزد اظهار داشتند :براي خدا نهضت كنيد .اگر نهضت براي خدا باشد ،از شهادت

خوف نيس��ت .شكس��ت در نهضتي كه براي خدا باشد نيس��ت .مسلمين صدر اسالم
ميگفتند :اگر بكش��يم بهش��ت است ،و اگر كشته ش��ويم بهشت است .شما هم همين

طور هستيد.

1

شکوهي :منطقهاي شدن آموزش و پرورش ربطي به خود مختاري ندارد

دکتر غالمحس��ين ش��کوهي وزير آموزش و پرورش گفت :منطقهاي شدن آموزش

با خودمختاري اس��تانها ارتباطي ندارد .ش��کوهي اظهار داشت :قانون اساسي خطوط
اساسي موجود بين دولت و ملت را رسم و تصوير ميکند ،چنين به نظر ميرسد قانون

اساس��ي جمهوري اسالمي دگرگونيهايي هم در زمينة تعليم و تربيت ايجاد کند ،يکي

همگاني و اجباري ش��دن آموزش عمومي که در گذش��ته هم از اين حرف ميزدند که

آموزش همگاني و مجاني اس��ت که  50و  60س��ال اين حرفها زده شده و به نتيجه

نرسيده است.

2

تالش شاه براي اقامت در انگليس

ديلي اکسپرس در شمارة امروز خود گزارش داد که شاه با توجه به تغيير نخستوزير

انگليس و حزب حاکم بار ديگر دس��ت به تالشهايي جهت اقامت در اين کشور زده
است .ديلي اکسپرس نوشته است که شاه از طريق شاپور ريپورتر کارگزار هندياالصل

خود تقاضاي اجازة ورود و اقامت در انگليس را به خانم تاچر نخستوزير محافظهکار
اين کشور تسليم کرده است .شاه چندي پيش چنين تقاضايي را از دولت انگليس کرده

بود ولي دولت حزب کارگر [کاالهان] اين تقاضا را رد کرد.
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 244
 -2بامداد 22 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 22 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8

3
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 22 324ارديبهشت 1358
ايران پس از انقالب اسالمي

روزنامة آيندگان با صفحات سفيد منتشر شد

پس از آنکه روزنامة آيندگان خبر کذبي را به نقل از امام خميني منتش��ر ساخت و

دفتر رهبر انقالب به اين خبر واکنش نشان داد ،اين روزنامه در اعتراض به واکنش امام

خميني امروز در  4صفحة و با س��ه صفحة سفيد منتشر شد! انجمن موسوم به دفاع از
آزادي مطبوعات نيز در اعالميهاي از سازمانها و گروهها و شخصيتهاي آزاديخواه
دع��وت کرد هر چه زودتر گردهم آيند و نمايندگاني براي طرح مش��کل مطبوعات به

محضر آيتاهلل خميني بفرستند.

1

مهلت يک ماهة ستاد کل ارتش براي خلع سالح

فربد رئيس ستاد کل ارتش در اولين مصاحبة مطبوعاتي خود اظهار داشت :طرحي

تهيه ش��ده اس��ت که در بند اول آن از امام استدعا شده است ،فرمان خلع سالح صادر
کنن��د تا دولت مدت يک ماه را براي تحويل اس��لحه تعيين کند و اگر بعد از انقضاي

مدت باز هم ش��خصي اس��لحة خود را تحويل نداد ،به وس��يلة پاس��داران و مأمورين

تعقيب و دستگير شود.

وي درب��ارة تقليل مدت س��ربازي به يک س��ال نيز گفت :اي��ن کار به نظر من به
مصلحت کش��ور که به صورت آتش زير خاکستر اس��ت ،نميباشد؛ زيرا عم ً
ال نيروي

نظامي ما را به نصف تقليل ميدهد و به نظر من حداقل خدمت بايد يک س��ال و نيم

بشود .وي در مورد سپاه پاسداران نيز گفت :افراد اين سپاه به مدت دو هفته در ارتش

دوره ميبينند و پس از آموزش به همان نحوي که انقالب را به ثمر رس��اندند ،با ضد
انقالب نيز مبارزه ميکنند.

2

مقدمات محاکمة شاه مخلوع فراهم ميشود

صادق طباطبايي معاون وزارت امورخارجة کشورمآنکه اکنون در بن به سر ميبرد،

اعالم کرد :مقدمات محاکمة ش��اه مخلوع فراهم ميشود .صادق طباطبايي که بهعنوان
 -1اطالعات 22 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 22 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

فرس��تادة ويژة مهدي بازرگان به آلمان فدرال رفته اس��ت ،تصري��ح کرد که مقامهاي

سوئيس��ي آمادگي خود را ب��راي مذاکره دربارة بازگردانيدن ح��دود  23ميليارد مارک

موجودي شاه سابق در بانکهاي غير دولتي سوئيسي به ايران اعالم کردهاند.

قراردادهايي که در زمان رژيم سابق دربارة خريد اسلحه ،زيردريايي ،نيروگاههاي اتمي

با دولت آلمان بس��ته شده است ،لغو خواهد ش��د ،ولي امکان تبديل اين تجهيزات به
کارخانههاي توليدکنندة ماشينهاي کشاورزي و ساختماني وجود دارد.

1

يزدي :ايران سياست بيطرفي مثبت را در پيش ميگيرد

ابراهيم يزدي وزير امورخارجه گفت :ما در درگيري بين ابرقدرتها شرکت نميکنيم

و بيطرف��ي مثبت را در پيش خواهيم گرفت ،ما در هيچ جبههبندي ش��رکت نخواهيم

کرد و در عين حال خود را منزوي نميکنيم و در نظر داريم با توجه به انقالب و تغيير
نظام به جرگة کش��ورهاي غير متعهد بپيونديم و از س��وي ديگر با کشورهاي اسالمي
پيوندهاي ويژهاي خواهيم داش��ت .يزدي در مورد اموال ش��اه و استرداد اين اموال نيز

گفت :ش��اه کلية اموال خود را از طريق بنياد پهلوي بهعنوان يک ش��رکت آمريکايي به
ثبت رسانده و ما براي اينکه ثابت کنيم مالکيت اين سرمايهها متعلق به بنياد خصوصي

نيست و مربوط به ملت ايران است ،يک سلسله اقدامات پيگير انجام دادهايم.

2

اليحة عفو عمومي به زودي با تصويب امام اجرايي ميشود

دکتر اس��داهلل مبشري وزير دادگستري در يک مصاحبة مطبوعاتي گفت :اليحة عفو

عموم��ي دربارة مجرمين و خطاکاران رژيم گذش��ته تهيه ش��ده و به زودي با تصويب

امام خميني به مرحلة اجرا گذاش��ته ميش��ود .وزير دادگستري اظهار داشت :با اليحة
عفو عمومي که اخيرا ً از تصويب دولت موقت انقالب گذشت ،حدود  10هزار نفر از
زندانيان عادي مشمول اين عفو قرار خواهند گرفت و از زندانها آزاد خواهند شد.

 -1اطالعات 22 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 22 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 22 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 11

3
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دهمين کنفرانس وزيران امور خارجة کش��ورهاي اس�لامي پس از  5روز بحث و

گفتوگ��و امروز پايان يافت .اين کنفرانس که نمايندگان  42کش��ور مس��لمان در آن
ش��رکت داش��تند ،طي قطعنامهاي تأکيد کرد که مسلمانان جهان بايد با حمايت مالي و

سياسي خود براي رهايي بيتالمقدس از چنگ اشغالگران اسرائيلي شرکت کنند.

1

23ارديبهشت1358
دولت ،قرار داد کاپيتوالسيون با آمريکا را لغو کرد

امروز با پيش��نهاد هيئت وزيران ش��وراي عالي انقالب لغو قانون کاپيتوالس��يون را

تصوي��ب ک��رد .اين قانون در مهرماه س��ال  43به تصويب مجلس ش��وراي ملي رژيم
طاغوت رسيده بود که با واکنش شديد امام خميني مواجه شد .وزارت خارجه با انتشار
اطالعي��هاي تأکيد کرد :بنا به پيش��نهاد هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اس�لامي
ايران و تصويب ش��وراي انقالب اس�لامي قانون مصوب  21مهر ماه سال  43راجعبه

اس��تفادة مستش��اران نظامي آمريکا در ايران از مصونيتها و فعاليتهاي قرارداد وين
[کاپيتوالسيون] از تاريخ  23ارديبهشت  58لغو گرديد.

2

مجازات اعدام با دستور امام محدود شد

دفت��ر امام خميني در مورد مجازات اعدام اطالعيهاي صادر و تأکيد کرد :در غير از

 2مورد زير ؛

 -1کسي که ثابت شود آدم کشته است.

 -2کسي که فرمان کشتار عمومي داده است و يا مرتکب شکنجهاي شده که منجر

به مرگ شده باشد.

هيچ دادگاهي حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نبايد اشخاص در غير از دو مورد

مذکور اعدام شوند و تخلف از اين امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
 -1اطالعات 23 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7

3

آيتاهلل خلخالي حکم اعدام شاه را صادر کرد

آيتاهلل صادق خلخالي رئيس دادگاه انقالب در يک کنفرانس مطبوعاتي با حضور

خبرنگاران داخلي و خارجي اعالم کرد :حکم اعدام ش��اه را صادر کرده است .آيتاهلل

بود و ميگفت :ش��مارة تلفني به شما ميدهم که با تماس با اين شمارة تلفن ميتوانيد

يک ميليون دالر پول بگيريد ،من در ازاء دادن اين پول نميخواهم از مرگ نجات پيدا
کنم ،بلکه فقط دو ماه فرصت ميخواهم ،چون قرار است دولت حاضر در بسياري از

مسائل با من مشورت کند.

وي در مورد حبيب القانيان نيز اظهار داش��ت :اين فرد  500ميليون تومان به دادگاه

پيشنهاد رشوه کرد تا از مرگ نجات يابد .آيتاهلل خلخالي در بخش ديگري از اظهارات
خود گفت :در دادگاههاي انقالب محمد رضا پهلوي ،غالمرضا پهلوي ،فرح ،اش��رف،

فريده ديبا ،ش��ريف امامي ،اويسي ،اردشير زاهدي ،س��پهبدپاليزبان ،نهاوندي و شعبان
جعفري که جرم آنها ثابت شده است ،به اعدام محکوم شدهاند و اگر هر ايراني بخواهد
حتي آنها را در يکي از کشورهاي خارجي ترور کند ،عامل اجراي حکم دادگاه انقالب

اسالمي است و قابل تعقيب نيست.

1

ابراهيم يزدي :هيچگونه خطر نظامي ما را تهديد نميکند

ابراهيم يزدي وزير امورخارجه در پاس��خ به اين س��وال که چه خطري ما را تهديد

ميکند گفت :هيچ خطر نظامي ما را تهديد نميکند ولي خطر سياس��ي و توطئه وجود
دارد.

وي سپس به تحريکات داخلي و خارجي اشاره کرد و گفت :روزنامهها و مطبوعات

خارجي پر است از شايعات و مطالب بياساس دربارة جنبش و انقالب ما و به خاطر

آن است که افکار عمومي را براي توطئههاي بعدي آماده ميکنند و ديگرآنکه انقالب
عظي��م ما را که تمام دنيا را متوجه خودش کرده و جغرافياي سياس��ي منطقه را به هم

زده ،نس��بت به پيروزي اين انقالب شک و شبهه به وجود آورند .وزير امورخارجه در
 -1اطالعات 23 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
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 328پايان ،ضمن اعالم پشتيباني از لبنان و فلسطين و محکوم کردن اسرائيل يادآور شد :ما
1
انقالب خود را صادر نميکنيم و نقش ژاندارم منطقه را نيز ايفا نخواهيم کرد.

هشدار ايران به انگليس در مورد پناه دادن به شاه سابق

دولت جمهوري اس�لامي به انگليس اخطار داد که از پذيرش ش��اه س��ابق در اين

کش��ور خودداري کند .در اعالميهاي که به همين منظور در خبرگزاري پارس منتش��ر
ش��ده آمده است :ما به اين وس��يله توجه نخستوزير انگليس را به اين واقعيت جلب

ميکنيم که راه دادن ش��اه سابق به هر کشوري مخاطرات زيادي را در روابط بين ايران
و اين کشورها ايجاد خواهد کرد و ما اميدواريم که انگليس به اين هشدار توجه کند.

2

رهبر حزب ايران :از آيتاهلل طالقاني رسم ًا دعوت نکردهايم

ابوالفضل قاسمي رهبر حزب ايران در مورد تکذيب نامة آيتاهلل طالقاني دربارة دعوت
جبهة ملي از ايشان گفت :اصوالً قرار نبوده است که از آيتاهلل طالقاني به اين صورتي
که عنوان شده ،دعوتي بشود ،بلکه به خاطر احترام به اين شخصيت مبارز تصميم گرفته
شده بود که با ايشان تماس گرفته شود و مذاکراتي به عمل آيد و اگر ايشان پذيرفتند و يا

تمايل نشان دادند ،آنگاه به صورت رسمي دعوت به عمل آيد که در جرايد اعالم شود.

3

آيتاهلل شريعتمداري :به جاي عفو عمومي ترک تعقيب بايد صورت گيرد

آيتاهلل ش��ريعتمداري اظهار داشت :مسئلة عفو عمومي مورد بررسي دولت است،

بايد دربارة کلمة عفو بيشتر صحبت کرد.

من معناي اين کلمه را درست درک نميکنم؛ چون اگر جرم باشد ،هيچ جرمي عفو

ندارد ،جرم ش��خصي نيست ،يک فردي که خيانت کرده ،جامعهاي را متضرر ميسازد.
ميزان مجازات در قبال جرم بايد روشن شود.

وي ادامه داد :حاال اينها اگر صحبت عفو را مطرح ميس��ازند،اشکالي ندارد ولي

حقيقت اين اس��ت که عفو معنايش اين اس��ت که کس��ي جرمي مرتکب شده است و

اين جرم حقا و ش��رعا جزايي دارد ،به اعتقاد ما کلمة عفو درس��ت نيست و بايد اسم
 -1اطالعات 23 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 23 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 23 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

عفو عمومي را ترک تعقيب بگذاريم ،ترک تعقيب يعني اينکه هر فردي که دس��ت به
آدمکشي نزده است و بالفرض رئيس ادارهاي بوده ،تعقيب نشود.

1

دکتر کريم س��نجابي رهبر جبهة ملي ايران با انتقاد از دولت موقت اظهار داش��ت:

دول��ت فوقالعاده ضعيف اس��ت و دولتهايي در دولت وجود دارن��د که مانع انجام
کار ميش��وند ،دولت بايد قدرت داشته باشد .وي دربارة خبر تکذيب دعوت آيتاهلل
طالقاني به جبهة ملي نيز گفت :ايش��ان يکي از بنيانگذاران جبهة ملي بودند ،شخصيت

روحاني ايشان ،مافوق احزاب و جمعيتها است و ما اميدواريم از فکر و پشتيباني اين

شخصيت مبارز استفاده کنيم .اما اين خبر که جبهة ملي براي ايشان دعوتنامه فرستاده

است ،درست نيست و اين خبر به طور کلي تکذيب ميشود.

2

24ارديبهشت1358
اعتراض شديد روحانيون به روزنامة آيندگان

گروهي از روحانيون کش��ور با انتش��ار بيانيهاي به روزنامة آيندگان شديدا ً اعتراض

کردند .در اين بيانيه با اش��اره به مقالهاي که در ش��مارة روز  19ارديبهش��ت آيندگان

منتش��ر شده آمده است :آيندگان در اين شماره ،روحانيت را از زبان پاسداران انقالب
اس�لامي بدتر از مش��رکين خوانده است! در بخش��ي از اين بيانيه آمده است :در نظر
بعضي کارگردانان آيندگان روحانيت بدتر از مشرکين است ،ولي اين معنا را به حساب

ديگران واريز ميکنند و پاس��داراني را که براي اس��تقالل و حفظ وطن و تحکيم مباني
عالية اس�لام در اين کش��ور به رهبري روحانيت ش��هدايي دادهاند و ميدهند ،معرف

گروههايي مينمايانند که روحانيت را بدتر از شرک ميدانند!

در ادامة اين بيانيه آمده اس��ت :اس��تعمارگران بينالمللي براي بدنام کردن انقالب،

مس��تقيم و غيرمس��تقيم به دست عمال خود دست به يک سلس��له اعمال مذبوحانه و

حمالت ناجوانمردانه زدهاند که از آن جمله ياوهگوييهاي روزنامة آيندگان اس��ت که
 -1بامداد 23 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  1و 2
 -2اطالعات 23 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
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 330به طرفداري از اربابان کثيف خود در س��وگ منافع از دس��ت رفتة آنان به نوحهسرايي
پرداخته تا جائي که به روحانيت نس��بت شرک و مشرک بودن داده و از انقالب اصيل
ش��ما تعبير به آخوند بازي ميکنند .آيات مهدوي کني ،بهش��تي ،خلخالي ،محيالدين
انواري ،س��يدهادي خسروش��اهي،مهدي کروبي ،باهنر و ناطق ن��وري از جمله امضا

کنندگان اين بيانيه هستند.

1

ميناچي :آيندگان توقيف نشده است

روزنامة آيندگان امروز نيز براي دومين روز پياپي انتش��ار نيافت .وزير اطالعات و

ي��ک مقام ديگر اين وزارتخانه دربارة آيندگان اظهار نظر کرده و س��خناني گفتهاند که

روش��نگر موضع دستگاههاي دولتي در برابر مس��ئلة آيندگان است .دکتر ميناچي وزير
اطالعات در اين مورد گفت :روزنامة آيندگان توقيف نش��ده است و ميتواند فعاليت

خود را بدون مواجهه با مشکلي در کار انتشار بار ديگر از سر گيرد.

2

بدترين نوع سانسور

حزب جمهوري اس�لامي همچني��ن در اعالميهاي ديگر در پاس��خ به انجمن دفاع

از آزادي مطبوع��ات که از اطالعية دفتر امام اظهار ش��گفتي کرده بود ،تأکيد کرد :اين

اطالعيه در پوش��ش دفاع از آزادي مطبوعات خواسته اس��ت که بدترين نوع سانسور
را ب��راي مردم��ي که با مب��ارزات و فداکاريهاي خود به هم��ه و از جمله مطبوعات،

آزادي دادهاند ،تحميل کنند .خواس��تهاند که رهبر انقالب اسالمي ايران در برابر سخن
دروغي که به ايشان نسبت داده ميشود ،ساکت بماند و حتي آن را تکذيب هم نکند.

خواستهاند که رهبر و ملت ايران در برابر روزنامة آيندگآنکه موضع خصمانهاش نسبت

به انقالب اسالمي ايران از خبرهاي تحريف شدهاش از گزارشهاي توطئهآميزش و از

گونهگوني ش��يوة موذيانهاش هميشه آشکار بوده است ،حتي نظر و عقيدة خود را هم

نگويند و بر طبق ميل و انتخاب خود حق نداشته باشند ،آن را نخرند اين عجيبترين

و بدترين نوع سانسور است.

3

 -1اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

پاسخ کاردار ايران در سازمان ملل به اظهارات سفير فرانسه

کاردار س��فارت ايران ضمن بررس��ي موضع دولت موقت جمهوري اسالمي ايران

در کميتة اجتماعي س��ازمان ملل به سخنان سفير فرانس��ه در مورد اعدامهاي اخير در 331

هر کس��ي حق اظهار نظر آزادانه را دارد .چيزي که در رژيم سابق غير قابل تصور بود.
کاردار ايران اظهار داشت :ما در انقالب خود چيزي را از افکار عمومي جهانيان پنهان

نکردهايم و گواه آن ،حضور رسانههاي گروهي است و ميخواهيم وقايع را با توجه به
تحقيقات و بدون دخالت دادن احساسات جلوهگر سازند.

1

اعتصاب کارگران امور بندر خرمشهر را متوقف کرد

اعتصاب کارگران و کارمندان ش��رکت ايران  -ترمينال که مس��ئول عمليات تخليه

و بارگيري کش��تيها در بندر خرمشهر اس��ت ،باعث رکود کارها شده است .مهندس

عباس��علي قوام معاون وزارت راه و ترابري و مدير عامل س��ازمان بنادر و کشتيراني با

اشاره به اين خبر افزود :با آنکه تراکم کشتيهاي بازرگاني در بنادر کشور خيلي کمتر
از س��ال گذشته است ،اعتصاب اين گروه باعث تاخير در انجام امور تخليه و بارگيري
شده است و به همين جهت هم اکنون مشکل کارکنان بندري به سرعت تحت بررسي

است تا هر چه زودتر اين مشکل حل شود.

2

گروه خلق عرب کانون نظامي فرهنگي خرمشهر را به آتش کشيد

خبر ديگر از خرمشهر اينکه ساختمان  20اطاقي کانون نظامي و فرهنگي خرمشهر

به آتش کش��يده ش��د و در مدتي که اين ساختمان ميس��وخت عدهاي از افراد کانون

سياس��ي خلق عرب با هلهله و ش��ادي تيرهاي هوايي ش��ليک ميکردند .در پي حمله

به کانون نظامي فرهنگي خرمش��هر و به آتش کشيده شدن ساختمان اين کانون حدود
 12نفر از اعضاي کانون فرهنگي و نظامي دس��تگير شده و به دفتر سياسي خلق عرب
انتقال يافتند.

3

 -1اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7
 -3اطالعات 24 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7
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ايران پس از انقالب اسالمي

سخنان مهم امام در بارة حدود آزادي بيان

رهب��ر انقالب امروز گروه��ي از کارکنان روزنامة کيهان را به حضور پذيرفتند .اهم

بيانات امام خميني در اين ديدار عبارت است از:

 -1آزادي قلم و آزادي بيان معنايش اين نيس��ت كه كس��ي بر ضد مصلحت كشور

قلمش آزاد اس��ت كه بنويس��د ،برخالف انقالبي كه مردم پايش خون دادهاند بنويسد.

همچو آزادي صحيح نيس��ت .قلم آزاد است كه مسائل را بنويسد؛ لكن نه اينكه توطئه
بر ضد انقالب بكند.

 -2بيان آزاد است كه مطالبي اگر دارد بنويسد؛ آن هم مطالبي كه به او داده ميشود.

از همه اش��خاص بنويس��د ،بدون توطئه .وقتي ما ديديم كه در يك روزنامهاي از يك
اشخاصي مطالب نوشته ميشود كه اينها عمال اجانب هستند و ميخواهند مملكت ما
را باز به خرابي بكشند و از آن طرف مقاالتي و مطالبي كه راجعبه مسائل نهضت است،

راجعبه مس��ائل اسالم است ،يا تحريف ميشود يا نوشته نميشود .اين طور مطبوعات
را ما نميتوانيم برايش احترام قائل بشويم.

 -3گفته ميش��ود كه مردم آزادند ،يعني آزاد اس��ت انس��ان كه بزند س��ر مردم را

بش��كند؟! آزاد اس��ت كه قانون شكني بكند؟ آزاد اس��ت كه برخالف مسير ملت عمل

بكند؟ آزاد است كه توطئه بكند بر ضد ملت؟ اينها آزادي نيست .در حدود قوانين ،در
حدود كارهاي عقاليي ،آزاد است.

 -4م��ا در بعضي مطبوعات ـ حاال من اس��م مطبوعات را نميبرم ـ لكن در بعض

مطبوعات ميبينيم كه اينها از آزادي سوءاس��تفاده ميكنن��د؛ به گمان اينكه يا به خيال

اينكه آزادي است ميخواهند از مردم آزادي را سلب كنند.

 -5بايد مطبوعات در خدمت كشور باشند ،نه بر ضد انقالب كشور .مطبوعاتي كه

بر ضد انقالب كش��ور هستند ،اينها خائن هستند .مطبوعات بايد منعكس كننده آمال و

آرزوي ملت باشند .مسائلي كه ملت ميخواهند ،آنها را منعكس بكنند .البته آزادند كه

يك مطلب ديگري هم كه كسي ميگويد منعكس كنند؛ لكن در توطئه آزاد نيستند.
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 320

1

کيهان امروز در  4صفحة منتشر شد

روزنامة کيهان امروز در  4صفحة منتش��ر ش��د .در صفحة اول کيهان در اين زمينه

آمده اس��ت :روزنام��ة پيغام امروز خبري را منتش��ر کرده بود ،داير ب��ر اينکه احتماالً 333

امروز آمده اس��ت :بر اثر عدم همکاري برخ��ي از اعضاي هيئت تحريرية روزنامه ،در
چهار صفحة توس��ط کارگران و کارکنان مبارز و دلير که هيچگاه سنگر مبارزه را خالي

نکرده اند ،منتشر شد.

در مقال��ة ديگري که در کيهان امروز منتش��ر ش��ده آمده اس��ت :دو ماه پيش رهبر

انق�لاب از مطبوعات خواس��تند که خود را تصفيه کنند و به عب��ارت ديگر با در نظر

گرفت��ن جو جديد آزاي قلم در مس��ير انقالب و مطابق تمايالت م��ردم انقالبي ايران

آزادانه قلمفرس��ايي کنند ،متاسفانه بعضي از همکاران ما در تحريرية کيهان نصيحت و
ارشاد امام را ناديده گرفتند.

1

اينها بشر نبودند ؟!

رهبر انقالب امروز اقش��ار مختلف مردم را به حضور پذيرفتند .اهم بيانات امام در

اين ديدارها عبارت است از ؛

[ -1در جم��ع اعضاي هيئت بازرگانان ايراني] پانزده خرداد را اينها اص ً
ال ذكري از

آن نميكنن��د 15 .خرداد به طوري كه گفتهاند ـ من در حبس بودم ،لكن آن طوري كه

براي من بعد از بيرون آمدن گفتند ـ قريب پانزده هزار نفر را آنها كش��تند و از قراري

كه باز گفتند ،خود محمدرضا با هليكوپتر عامل قتل هم بوده است خودش .اينها ،اين
طرفدارهاي «حقوق بش��ر» ،اين پانزده هزار جمعيتي كه در يك روز كشته شد اينها را

مثل اينكه بشر نميدانند! يا بشر ميدانند و براي آنها حقوق قائل نيستند.

هر نخستوزيري که در زمان سابق منصوب شده ،محکوم به اعدام است

 -2اين هويدا پانزده س��ال ،يا سيزده س��ال تقريب ًا نخستوزير بود و تمام جنايات

گردن نخس��توزير است .ما هر نخس��توزيري كه در آن عصر [منصوب] شده ،اگر
-1کيهان 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1
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روزنامة کيهان منتش��ر نخواهد ش��د .در ادامة اطالعية مندرج در صفحة نخست کيهان

ايران پس از انقالب اسالمي

 334پي��دا كنيم ـ مثل ش��ريف امامي ،مثل بختيار ـ محكوم ب��ه قتلند اينها .بختيار خودش
اقرار كرد كه به امر من قتل واقع ش��د .اينها عامل قتلند به اين طور كه وادار كردند به
قتل عام .جمعيت اينها مفس��دند؛ اينها فاس��دند .ما براي حقوق بش��ر اين كار را داريم

انجام ميدهيم .و اين جمعيتي كه صدا بلند ميكنند كه حقوق بش��ر ،حقوق بشر ،اينها
عمال استعمارند .اصلِ اين جمعيتهايي كه در امريكا ،يا در جاهاي ديگر ،درست شده

است بهعنوان جمعيت «حقوق بشر» ،جمعيت كذا و كذا ،اينها را ـ همه ـ آنها درست

كردهاند براي اينكه حقوق بشر را ضايع كنند.

حکم اعدام شاه نيز صادر خواهد شد  /شاه بايد کشته شود

 -3حاال هم كه حكمي صادر نش��ده براي قتل محمدرضا ،لكن صادر ميشود .اگر

ما پيدايش بكنيم ،بايد كش��ته بش��ود .اينهايي كه ميگويند حقوق بشر حاال صدايشان
درآمده و اظهار تأسف ميكنند!

1

اينها فدايي ملتند؟!

[ -4در جم��ع كارگران و صاحبان كورهپزخانههاي تهران و حومه] ؟ اينها دلس��وز

ملتان��د؟ اينها «فدايي» ملتند؟ اينها براي ملت ميخواهند كار بكنند؟ خوب ،اگر براي

مل��ت ميخواهي��د كار بكنيد ،ما داريم كار ميكنيم؛ بياييد ش��ما هم كمك بكنيد .اينها
خائنند آقا! اينها دستشان ـ دست اربابانشان ـ از مملكت ما كوتاه شده ،ميخواهند كه
دس��ت آنها را باز بكنند .اينها خائنند! اينها بدتر از آن خائنهايي هس��تند كه آدم كشتند؛

اينها دارند حيثيت اين ملت را از بين ميبرند.

2

کانونها و کميتههاي خرمشهر منحل شدند

بهدنبال درگيريهاي اخير خرمشهر که به آتش کشيده شدن کانون فرهنگي – نظامي

اين ش��هر منجر شد ،استاندار خوزستان اعالم کرد :از امروز همة کانونها و کميتههاي

خرمشهر منحل شده و ديگر وجود نخواهند داشت و کميتههاي ديگر شهرهاي استان
ني��ز به زودي منحل خواهند ش��د .تيمس��ار مدني ضمن حمله ب��ه تجزيهطلبان اظهار
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 306
 -2صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 303

داشت :اجازه نخواهيم داد استعمار قدرت خود را در خوزستان اعمال کند و ما هرگونه

تجزيهطلبي را به شدت در هم ميکوبيم.

1

335

تيمس��ار دريادار مدني استاندار خوزس��تان همچنين با آيتاهلل شبيرخاقاني ديدار و

مذاکره کرد .در اين جلس��ه مقرر ش��د :کلية امور انتظامي و غيرانتظامي زير نظر دولت
و توس��ط س��ازمانهاي دولتي انجام گيرد و افراد غير مسئول حق دخالت در کارها را
نداشته باشند .بر اس��اس توافقات صورت گرفته ،سازمان سياسي خلق عرب همچنان

به فعاليت خود ادامه خواهد داد و کلية کانونهاي عربي و غيرعربي خوزس��تان منحل
ميشود .خلع سالح افراد سازمان خلق عرب از ديگر توافقات اين جلسه بود.

2

بازاريان مسجد سليمان متحصن شدند

بازاريان مسجد سليمان بهعنوان اعتراض به نبود امنيت و سرقتهاي مکرر سارقين،

بازار را تعطيل و در مس��جد جامع اين ش��هر تحصن کردند .از ديروز نيز برق مس��جد
س��ليمان قطع ش��ده و اين قطعي تا امروز ادامه دارد .به گفتة مس��ئوالن امر تا رسيدن
ترانس جديد و نصب آن احتماالً ظرف  48س��اعت آينده ،اين منطقة خوزس��تان برق
نخواهد داشت.

3

شهردار تهران :قيمت زمين را به صفر ميرسانيم

توسلي شهردار تهران گفت :قيمت زمين را به صفر ميرسانم.

ش��هردار تهران در پي هشدار خود به خريداران زمين و خانه در تهران خاطرنشان

س��اخت :با برنامههايي که دولت از لحاظ خانهس��ازي و مبارزه با زمينخواران بزرگ
دارد ،قيمت زمين در آيندة نه چندان دور ،به صفر ميرسد.

4

درخواست لغو قرارداد دو جانبة نظامي ايران و آمريکا

جبهة دموکراتيک ملي خواستار لغو قراردادهاي اسارتآور ميان ايران و آمريکا شد.
 -1بامداد 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 4
 -2اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -4اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
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ايران پس از انقالب اسالمي

 336س��خنگوي جبهة دموکراتيک ملي ايران در اينباره گفت :خواس��تار آن هستيم که کلية
قراردادهاي اس��ارتآور و ننگين دوران س��ياه پهلوي از جمله قرار داد دو جانبة ايران
و آمريکا ،لغو شود تا زنجيرهاي گران استعماري از دست و پاي ملت ما باز گردد.

1

اسرائيل براي حمله به سوريه و لبنان آماده ميشود

سازمان آزاديبخش فلسطين اعالم کرد که اسرائيل خود را براي يک حملة نظامي

دامنهدار ،به س��وريه و لبنان آماده ميکند .هواپيماهاي سوريه اينک روزانه بر فراز لبنان

پرواز ميکنند .از سوي ديگر الياس سرکيس رئيسجمهور لبنان جهت مذاکره با همتاي

سوري خود به دمشق رفته است .بحران جاري در لبنان و مداخالت رژيم صهيونيستي

در اين کشور محور مذاکرات دو طرف است.

2

اظهار تاسف آمريکا از صدور حکم اعدام شاه

وزارت امورخارجة آمريکا از صدور حکم اعدام ش��اه و برخي از اعضاي خانوادة

وي توسط آيتاهلل خلخالي اظهار تاسف کرد .در محافل رسمي واشنگتن گفته ميشود
که اظهارات آيتاهلل خلخالي در تصميم دولت آمريکا نس��بت به اقامت احتمالي ش��اه
سابق در اين کشور تغييري ايجاد نکرده است.

3

26ارديبهشت 1358
دادستان انقالب :متهمان دادگاههاي انقالب ميتوانند وکيل داشته باشند

آيتاهلل آذري قمي در پاس��خ به اين سوال که به چه علت متهمان نميتوانند وکيل

اختيار کنند اظهار داش��ت :دادگاه خوش��حال ميش��ود که وکيلي از متهمان دفاع کند.
وي ادام��ه داد :اما چون اين قبيل وکال به علت دفاع از متهمان مورد غضب مردم واقع

ميش��وند ،خودش��ان حاضر به وکالت نميش��وند ،اما اگر وکيلي حاضر به دفاع باشد

دادگاه اعتراضي ندارد .آيتاهلل آذري قمي ادامه داد :کار دادگاههاي انقالب با قاطعيت

ادامه خواهد يافت ،از قضات دادگس��تري دعوت شده تا به پروندههاي اتهامي موجود

 -1اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12

در دادس��راي انقالب رس��يدگي کنند که به کمک آنان رس��يدگي به پروندهها سرعت

بيشتري خواهد گرفت.

وي در م��ورد مصادرة ام��وال محکومان نيز گفت :فقط اموال کس��اني که به اعدام 337

س��رمايه اندوخته باشند ،مصادره خواهد ش��د؛ خواه محکوم به اعدام شوند و يا حتي

دستگير نشده باشند.

1

شکايت استانداران از مشکل بيکاري

در دومين روز برنامة کار کنفرانس اس��تانداران سراسر کشور که از ساعت  8صبح

امروز آغاز ش��د ،مس��ائل مربوط به مشکل مسکن ،خانهس��ازي ،کميتههاي انقالب و
ش��رح وظايف و حدود اختيارات آنها ،مطرح گرديد .همة استانداران در اين کنفرانس
بر مشکل بيکاري در کشور تأکيد کرده و خواستار عالج اين درد شدند.

2

تجديد نظر در تقسيمات کشوري ايران

احمد صدر حاج سيد جوادي وزير کشور گفت :در حال حاضر  24استان در ايران

وجود دارد که اين به نظر وزارت کش��ور از نظر ش��رايط منطقه با وضع انساني منطبق

نيس��ت .وي اظهار داش��ت :ما در نظر داريم با يک برنامة صحيح و با مطالعة کافي و با
نظرخواهي از مردم ،تغييراتي در تقسيمات کشوري بدهيم و حتم ًا اين کار را خواهيم
کرد.

3

ترکيه تقاضاي جاسوسي آمريکا را رد کرد

دول��ت ترکيه اع�لام کرد که به هواپيماهاي شناس��ايي بلندپ��رواز آمريکايي اجازه

نخواهد داد براي کنترل تس��ليحاتي مربوط به پيمان سالت  2در آسمان ترکيه به پرواز
درآيند ،مگر آنکه دولت ترکيه بدوا ً خواس��تار تائيد اين اقدام از جانب ش��وروي شود.

اعالمية دولت ترکيه که توس��ط وزير خارجة اين کشور در آنکارا انتشار يافت ،اندکي
پس از انتشار گزارش روزنامة مليت صادر شد.

 -1اطالعات 26 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 26 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات26 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3
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محکوم شدهاند ،مصادره نخواهد شد ،بلکه همة کساني که از راه نامشروع و رباخواري،

338

روزنامة مليت در گزارش خود تأکيد کرده بود که جيمي کارتر رئيسجمهور آمريکا

ايران پس از انقالب اسالمي

هواپيماهاي شناس��اييآمريکا براي کنترل تس��ليحاتي مربوط به پيمان سالت  -2امري

طي نامهاي س��ه صفحةاي خطاب به نخس��توزير ترکيه ،اظهار داشته است که پرواز
ضروري است.

1

مفتي اعظم سوريه از احکام دادگاههاي ايران دفاع کرد

مفتي اعظم سوريه در يک مصاحبة تلويزيوني از احکام اعدام که توسط دادگاههاي

انقالبي ايران صادر و اجرا ميش��ود ،دفاع کرد .ش��يخ احمد که در حال حاضر سرگرم

دي��دار از اتريش اس��ت در يک مصاحب��ة تلويزيوني از آيتاهلل خمين��ي بهعنوان يک
مس��لمان بزرگ و يک انس��ان بيهمتا نام برده و تمجيد کرد .وي خاطر نشان ساخت:
جه��ان تنه��ا به اعدامهاي ايران نظ��اره ميکند ،اما بايد از جنايتهايي که توس��ط اين

معدومين صورت گرفته نير آگاهي داش��ته باشد ،اين جنايتکاران در طول  25سال هر
چه خواستند کردند.

2

استاندار خوزستان :خلع سالح از جمعه شروع ميشود

در پي حملة عدهاي در روز  23ارديبهشت ماه به مرکز ستاد کميتة سابق خرمشهر،

دريادار مدني اس��تاندار خوزس��تان اظهار داشت :اين عوامل ش��ناخته شدهاند و تحت

تعقيب قرار خواهند گرفت .وي اظهار داش��ت :اين عوامل کنترل ميشوند و ما خوب
ميداني��م که آنان از کجا خوراک ميگيرند و ردپ��اي آنان را نيز داريم .مدني همچنين

گفت :از روز جمعة آينده خلع س�لاح در خوزس��تان آغاز خواهد شد و به مدت يک
هفته پايان ميگيرد.

3

 27ارديبهشت 1358
سناي آمريکا اعدام جنايتکاران رژيم سابق را محکوم کرد
 -1اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 26 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 25 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 7

س��ناي آمريکا امروز به اتفاق آراء اعدام سران رژيم سابق در ايران را به اتفاق آراء

محکوم ،و خاطر نش��ان س��اخت :اگر اين اعدامها ادامه يابد ،ممکن اس��ت به روابط

دوستانة [!] آمريکا و ايران لطمة شديد وارد آيد .در قطعنامة سناي آمريکا همچنين از 339

انتقاد ش��ده است .قطعنامة مصوب س��ناي آمريکا را سناتور ياکوب جاويتس به کميتة
امور خارجي س��نا پيشنهاد کرده بود .اين قطعنامه نخست در اين کميته و چند ساعت

پس از آن در سناي آمريکا به تصويب رسيد.

1

ابراهيم يزدي :ايران به جنبش عدم تعهدها خواهد پيوست

ابراهيم يزدي وزير امورخارجه اظهار داش��ت :ايران به جنبش غيرمتعهدها خواهد
پيوس��ت و احتم��االً در کنفرانس هاوانا ش��رکت خواه��د کرد .ي��زدي در مصاحبه با

خبرگزاري فرانس��ه يادآور ش��د که سياست خارجي ايران برپاية عدم تعهد و بيطرفي
مثبت اس��توار است و ما در اختالفها و کش��مکشهاي ابرقدرتها شرکت نخواهيم

کرد ولي سياست ما منفي نخواهد بود.

2

اشکال تراشي انگليس براي مسافران ايراني

کنس��ولگري س��فارت انگليس در تهران اعالم کرد :افرادي که قصد مس��افرت به

انگليس را دارند ،الزم اس��ت قبل از اقدام به س��فر براي مصاحبه به سفارت انگليس
مراجعه کنند .برخي از مسافريني که اخيرا ً به انگليس سفر کردهاند ،در فرودگاه لندن با
مشکالتي مواجه شده و به آنان اجازة ورود به انگليس داده نشده است.

3

طرح جهادي براي سازندگي در کشور

مهندس بنياسدي معاون نخس��توزير در امور همکاريهاي انقالبي ،صبح امروز

در کنفرانس اس��تانداران سراسر کشور  5طرح انقالبي به منظور به ثمر رساندن هر چه

س��ريعتر هدفهاي انقالب ،کمک به توس��عة اقتصاد روستاها و صنايع و نشر فرهنگ

اصيل اسالمي را تشريح کرد.

 -1اطالعات 29 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 27 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 27 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1
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صدور حکم اعدام ش��اه که اکنون به همراه خانواده در باهاما زندگي ميکند ،به شدت
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مهندس بنياس��دي در مورد طرح جهاد براي سازندگي روستاها اظهار داشت :اين

ايران پس از انقالب اسالمي

روس��تاهاي کشور را تغيير ميدهد ،اگر اولياي دانشگاهها صالح ببينند و موافقت کنند

طرح که نياز فوري به همکاري مبتکرانة دولت و استانداران دارد ،در مدت کمي چهرة
حتي با تعطيل يک سال دانشگاهي ميتوان از نيروي عظيم دانشجويان و کادر آموزشي

دانش��گاهها بهره گرفت و با توجه به ش��رايط اقليمي و فرهنگي نيازهاي نقاط مختلف
کشور به ايجاد يک دگرگوني اساسي در راه سازندگي روستاها اقدام کرد.

1

کسي نميتواند ما را منحل کند!

فرزند آيتاهلل ش��بيرخاقاني که س��خنگوي وي نيز هس��ت گفت :منظور آيتاهلل از

انحالل کانونها اين بود که آن دسته از کانونها و شوراها ميبايستي منحل شوند که در

امور انتظامي شهر ،دخالتهاي بيجا کرده و افراد را بيجهت دستگير و مزاحمتهايي

براي مردم به وجود آوردهاند ،نه آن دسته از کانونهايي که براي گردهمآيي و بحثها

و فعاليتهاي سياس��ي و امور فرهنگي ايجاد شده است .گزارش ديگري حاکي است
که در حال حاضر در خرمش��هر به جز سازمان سياسي خلق عرب دو سازمان ديگر به

نام کانون فرهنگي خلق عرب و س��ازمان مجاهدين خلق عرب خوزس��تان نيز فعاليت
دارند که شعب آنها در اهواز ،شادگان و سوسنگرد و دشت ميشان و آبادان وجود دارد.
س��ازمان سياسي خلق عرب خوزستان ،ضمن صدور اطالعيهاي اعالم کرد که هيچ

مرجعي در هر مقامي نميتواند و قادر نخواهد بود تشکيالت ما را منحل کند 2.گفتني
اس��ت اين س��ازمان در روزهاي گذشته دست به آتشس��وزي و تخريب برخي اماکن
سياسي و فرهنگي شهر زده است.

معاون رئيسجمهور عراق :انقالب ايران تاثير مثبتي بر جهان داشته است

طه مع��روف معاون رئيسجمهور عراق گفت :انقالب ايران نتايج مثبت نه فقط در

عراق ،بلکه در سراس��ر جهان داشته و خواهد داشت .وي گفت :دولت موقت انقالب

اس�لامي ايران تمام پيوندهاي صهيونيس��تي رژيم پيشين را گسسته است و ايران ديگر
 -1اطالعات 27 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 27 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3

خود را حافظ منافع آمريکا در خليج فارس نميداند.

1

اسرائيل بار ديگر اعدام رابط خود را محکوم کرد!

موش��ه نيسيم وزير مشاور کابينة اس��رائيل از حزب ليکود ،ضمن نطقي در پارلمان

کار خواه��د برد .وي که در پايان بحث مجلس اس��رائيل پيرامون وضع يهوديان ايران

پ��س از اعدام حبيب القانيان رئيس جامعة يهوديان ايران س��خن ميگفت ،اضافه کرد:

بس��ياري از کش��ورها که ايران در رأس آنها قرار دارد ،عليه يهوديان دست به اقدامات

خشونتآميزي ميزنند .وي به شدت اعدام القانيان را محکوم کرد.

2

 28ارديبهشت 1358
انگليس :از اعدامها در ايران تکان خوردهايم!

انگليس امروز اعالم کرد که از محاکمات و اعدام گروهي از س��ران رژيم گذش��ته

در ايران تکان خورده اس��ت .س��ريال گيلمور يکي از وزيران مشاور در امور خارجي
انگلي��س در مجلس عوام گفت :انگليس منتظر اس��ت ثبات و اعتماد به ايران بازگردد.

وي اظهار داش��ت :ما اميدواريم ک��ه دولت ايران وفاداري خ��ود را به روح عدالت و
حقوق بش��ر که انقالب در جهت آن صورت گرفته اس��ت ،ثابت کند! وي افزود :من

بايس��تي بگويم که م��ردم انگليس از ادامة محاکمات و اعدامهاي سياس��ي[!] در ايران
تکان خوردهاند و دولت انگليس نيز در اين احساسات خود را شريک ميداند.

3

 -1اطالعات 27 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 27 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،12اينکه مقامات رژيم صهيونيستي همواره کوشيدهاند اقليت ديني يهود را با
خود همراه و همگام نشان دهند ،مسئلة تازه و بعيدي نيست ،صهيونيستها همواره پشت سر دين حنيف يهود پنهان شده و
دست به جنايات بيشماري زدهاند .يهوديان ايران در طول دوران پس از انقالب همواره در امنيت به سر بردهاند .براساس
قانون اساسي جمهوري اسالمي هموطنان کليمي از تمامي حقوق شهروندي در ايران بهرهمند ميباشند و در مجلس شوراي
اسالمي نيز نماينده دارند و شايد به همين دليل باشد که تالشهاي رژيم صهيونيستي براي جذب يهوديان ايران براي اقامت
در سرزمينهاي اشغالي همواره با شکست روبرو شده است.
 -3اطالعات 29 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
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اين کش��ور گفت :دولت اس��رائيل تمام امکانات خود را براي نجات يهوديان ايران به
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سفير ايران در مسکو استوارنامة خود را تقديم کرد

ايران پس از انقالب اسالمي

محمد مکري اولين س��فير ايران در شوروي اس��توارنامة خود را به جانشين رئيس

ادارة سياس��ي کميتة امورخارجي حزب کمونيس��ت و معاون اول صدر هيئت رئيس��ة
اتحاد ش��وروي تس��ليم کرد .مکري طي نطقي که به همين مناس��بت ايراد ش��د اظهار
داش��ت :ش��وروي اولين کش��وري بود که حکومت موقت انقالبي ايران را به رسميت
ش��ناخت و من تمام تالش خودم را براي بهبود روابط ميان دو کش��ور به کار خواهم

گرفت.

1

درگيريها در مسجد سليمان شدت گرفت

بهدنبال حملة گروهي از افراد ضد انقالب به ش��هرباني و مرکز پاس��داران انقالب

تعدادي در اين درگيريها مجروح ش��دند .درگيري ميان مهاجمين و نيروهاي انتظامي

و پاس��داران تمام وقت امروز ادامه داش��ت و هماکنون شهر در کنترل ماموران انتظامي
و پاسداران انقالب است.

حق دخالت ندارند...

فرمانداري خرمش��هر امروز طي اعالميهاي هش��دار داد که از اين پس ،هيچ يک از

سازمانها ،شوراها ،کانونها ،انجمنها ،کميتهها ،جبههها و افراد ،حق دخالت و فعاليت
در زمينهه��اي انتظام��ي ،نظامي و امنيتي را نخواهند داش��ت و اينگونه امور ،صرف ًا از

طريق مراجع و سازمانهاي ذيربط دولتي و مسئول انجام خواهد شد.

محمد رضا علوي همچنين گفت :نظر به موقعيت حس��اس خرمش��هر پاس��داران

انقالب وارد اين ش��هر شدهاند و به زودي ش��مار ديگري از آنان نيز به خرمشهر وارد

خواهند ش��د .وي ادامه داد :همچنين نيروهاي ارت��ش براي حفظ نظم و مقابله با ضد

انقالب وارد خرمشهر شدهاند و پايگاههاي نظامي نيز تقويت شدهاند.

 -1اطالعات 29 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 29 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 2

2

 29ارديبهشت 1358
معلوم است که سناي آمريکا بايد محکوم کند

هوايي را به حضور پذيرفتند .اهم بيانات امام در اين ديدار عبارت است از:

 -1در يكي ـ دو روز پيش از اين ،در روزنامه بود كه سناي امريكا به اتفاق آراء اين

اعدامهايي كه در ايران شده است ،محكوم كردند .آن هم كه طرح داده يكي از دوستان

اسرائيل است و خودش هم از صهيونيستهاست! خوب ،معلوم است كه سناي امريكا

بايد محكوم كند ما را؛ ش��كي ندارد! ما ميدانيم كه اينها ما را محكوم ميكنند .دولت
امري��كا هم ما را محكوم ميكن��د ،منتها حرفش را نميزند .مجال��س امريكا هم ما را
محكوم ميكنند .براي اينكه آن داغي كه به دل امريكا وارد ش��ده است ،به واسطة اين

نهضت به دل هيچكس وارد نشده است!

ما روابط با آمريکا را ميخواهيم چه بکنيم؟

 -2دولت امريكا ما را [تهديد] كرده بود كه اگر چنانچه اين اعدامها ادامه پيدا بكند،

در روابط ايران با امريكا يك قدري خطر ميافتد ،اي الهي كه به خطر بيفتد! ما روابط با

امريكا را ميخواهيم چه بكنيم .روابط ما با امريكا روابط يك مظلوم با يك ظالم است؛
روابط يك غارت ش��ده با يك غارتگر اس��ت .ما ميخواهيم چه كنيم .آنها ميل دارند
كه...كه با ما روابط داشته باشند؛ ما چه احتياجي به امريكا داريم.

اگر تشکر نکند ،بيوفايي است به نوکر

 -3اگر از كش��تن هويدا امريكا اظهار تأس��ف نكند خوب ،اين از يك نوكر پانزده

س��ال يا بيش��ت ِر خودش كه از دستش رفته است ،اظهار تأس��ف [نكند] ،اين بيوفايي
است به نوكر! اگر از اينكه شاه را ميخواهيم محاكمه كنيم ،ميخواهيم محكوم كنيم يا

اعدامش كنيم ،اينها اظهار تأس��ف نكنند و اظهار تأثر نكنند ،از يك نوكرشان قدرداني

نكردهاند .قدرداني از يك نوكري كه همة ذخاير ما را تقديم امريكا كرده اين است كه
اظهار تأسف بكنند.

1

 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 353
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رهبر انقالب امروز نمايندگان عش��اير ،اهالي نيريز فارس و نمايندگان ستاد نيروي
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االن وقت گريه و زاري نيست وقت اهلل اکبر و جلو رفتن است

ايران پس از انقالب اسالمي

رهبر انقالب همچنين در ديدار با پاس��داران مس��جد الرضاي تهران فرمودند :اآلن

وقت گريه و زاري نيس��ت؛ اآلن وقت «اللاكبر» و باز جلو رفتن اس��ت .بايد هوش��يار
و بيدار باش��يم همه .آنها هوش��يارند ،بيدارند .آنهايي كه افتادهاند دور ،توي دانش��گاه،

دانش��گاه را تعطي��ل ميكنند ،ميروند ـ عرض ميكنم كه ـ ت��وي كارخانهها ،كارخانه

را ي��ا تعطيل ميكنن��د ،يا نميگذارند كار بكنند ،يا ميگويند كم كار كنيد ،توي ادارات

ميروند ،...كمكاري ايجاد ميكنند .آنها هوشيارند؛ آنها ميدانند دارند چه ميكنند .آنها

روي نقش��ه دارند عمل ميكنند؛ شما هوشيار باش��يد! ما هوشيار باشيم؛ ملت هوشيار
باشد؛ توجه به فروع نكند و از اصل ـ چيزهاي اصلي ـ غفلت بكند.

1

برگزاري سالگرد وفات شريعتي در دانشگاه تهران

به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر علي شريعتي بعدازظهر امروز مراسمي در زمين

چمن دانش��گاه تهران برگزار شد .در اين مراس��م صادق قطبزاده سرپرست راديو و
تلويزيون طي س��خناني اظهار داشت :دکتر شريعتي به رهبري امام اعتقاد کامل داشت

و حتي س��ه بار براي امام پيغام فرس��تاد که تا ايشان هستند و رهبر هستند من خواهم

بود و عمل ميکنم.

قطبزاده :امام ،شريعتي و مجاهدين خلق انقالب را پيروز کردند!

وي ادامه داد :رهبري انقالب را امام به عهده داش��تند و انقالب را مردم ايران ،ولي

ش��ريعتي در زمينة اين انق�لاب از لحاظ فکري کمک قاطعي ک��رد و از لحاظ نيروي
نظامي نيز برادران راه اول ،مجاهدين خلق اثر بسياري داشتند و بنابراين انقالب بر سه

پاية رهبري امام خميني و فکر دکتر شريعتي و عمل مجاهدين خلق [منافقين ] استوار
بود!

2

ايران براي پس گرفتن اموال در دست شاه وکيل گرفت

يک منبع آگاه در برن اظهار داشت که دولت ايران به دو وکيل دادگستري سوئيس
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 364
 -2اطالعات 30 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12

ماموريت داده است براي بازگردانيدن سپردههاي بانکي شاه سابق و اعضاي خانوادهاش
ب��ه ايران ،اقدام قضايي الزم را به عمل آورند .س��فارت ايران در برن هنوز اين خبر را

تائيد نکرده است .يک منبع رسمي در سوئيس گفت :يکي از وکالي دادگستري که از 345

و ديگري در ژنو اقامت دارد اما حاضر نشد هويت آنها را افشا کند.

در فورية گذش��ته دولت ايران از سوئيس خواس��ته بود که از هرگونه نقل و انتقال

س��پردههاي ش��اه س��ابق و اعضاي خانوادهاش جلوگيري کند ،اما دولت سوئيس اين

درخواست را رد کرد و گفت اگر ايران بخواهد ،ميتواند موضوع را در دادگاههاي آن
کشور مطرح کند.

1

خلق عرب :سالح خود را بر زمين نميگذاريم

س��ازمان سياسي خلق عرب خرمش��هر با صدور اعالميهاي خلع سالح را رد کرد.

در اين اعالميه تأکيد شده است :اسلحة خود را بر زمين نخواهيم گذاشت ،صحبت از

خلع س�لاح خلق عرب خوزس��تان به ميان آمده است و دشمنان خلق عرب بدانند که
چنانچه خلق عرب فاقد اسلحة آتشين باشد ،با اسلحة برنده و قاطع ايمان مسلح است،

ايمان به خداوند ،ايمان به قوميت عربي خود ،ايمان به انقالب اسالمي به رهبري امام

خميني[!] در ادامة اين اعالميه نيز آمده است :خلق عرب خوزستان جزئي از خلقهاي
ايران ميباش��د و هرگز اس��لحة خود را بر زمين نخواهد گذاش��ت مگر تا تحقق و به
دست آوردن حقوق شرعي و قانوني خود.

2

 -1اطالعات 29 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 29 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،3گروه موسوم به خلق عرب خوزستان در حالي از ايمان به قوميت عربي
سخن ميگويد که خداوند متعال تنها منبع شرف را تقوا معرفي کرده است .از ابتداي ظهور اسالم تا کنون ،مليگرايي و
قوميتگرايي بزرگترين مصيبتي بوده که بر مسلمانان عارض شده است .در حالي که همة مسلمانان از عرب و عجم بايستي
با هم متحد شده و عليه دشمنان مشترک قيام کنند .گروهي با نام خلق عرب و گروهي ديگر با نام خلق مسلمان آذربايجان
و ديگري با نام خلق کرد و ديگري با نام خلق ترکمن به پا خواسته و نغمة جدايي سر ميدهند ! از اين که بگذريم به نکتة
عجيبي در اطالعية خلق به اصطالح عرب برخورد ميکنيم .اين سازمان قومگرا در حالي که عليه نظام اسالمي اسلحه کشيده
و قصد دارد منطقة حساس خوزستان را از ايران جدا کند ،در بخشي از اعالمية خود ميگويد :ما به رهبري انقالب اسالمي
و رهبري امام خميني ايمان داريم ! و چه کسي است که باور کند بر روي نظام و رهبري اسلحه بکشند و بعد از ايمان به آن
نظام و کشور سخن بگويند؟!
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طرف ايران مأمور بازگردانيدن سپردههاي شاه سابق از سوئيس شده است ،ساکن برن
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شاه از وحشت خود را در اتاق زنداني کرده است

ايران پس از انقالب اسالمي

يکي از مش��اوران شاه سابق در گفت و شنودي با نيويورک پست اظهار داشت که

ش��اه از اعدامهايي که در ايران صورت ميگيرد ،س��خت تکان خورده و وحشت زده

شده است .راب پارمائو مشاور پيشين راکفلر که اينک در باهاما و در خدمت شاه است

گفت :هر وقت خبر اعدام يکي از ش��خصيتهاي رژيم پيش��ين به باهاما ميرسد ،شاه
آنچنان افس��رده ميش��ود که از فعاليتهاي روزانه دست ميکشد ،در را بر روي خود
ميبندد و در اطاقش خود را زنداني ميکند.

1

 30ارديبهشت 1358
گالية شديد امام از نشست استانداران

رهبر انقالب امروز وزير کش��ور و استانداران سراسر کشور را به حضور پذيرفته و

نسبت به کنفرانس استانداران اظهار گاليه کردند .اهم بيانات امام در اين ديدار عبارت
است از:

 -1آن كنفرانس��ي كه شماها دو سه روز تشكيل داديد ،اين معاألسف ضرر داشت.

براي اينكه روحية مردم را ش��ماها تضعيف كرديد .امروز روزي اس��ت كه بايد تقويت

بشود روحيهها ،نه تضعيف .شكايت ـ مجرد شكايت ـ رفع اشكال نميكند ،عمل بايد

بشود.

نبايد حرفي زد که روحيهها تضعيف شود

 -2همه بايد هميش��ه در صحبتهايم��ان توجه بكنيم به اينكه اين صحبت در يك

اتاق دربس��ته نيس��ت؛ اين صحبت در همة ايران پخش ميشود و همه ميشنوند .حاال

كش��اورزها همه رادي��و دارند و همه ميش��نوند .نبايد ما يك چي��زي بگوييم كه اين
روحيهها تضعيف بشود .ما بايد تقويت كنيم اين روحيهها را...

کار هيچکس پيش نميرود اال به اسالم

 -3آقا! كار هيچ كدامتان پيش نميرود االّ به اس�لام .اين مس��ئله را ،اين نهضت را

 -1اطالعات 29 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8

اس�لام پيش برد؛ يعني همة مردم ميگفتند ما اس�لام را ميخواهيم .اگر اين نبود ،اين

جبهههاي مختلف و اين حزبهاي مختلف هيچ كدام نميتوانستند اين كار را بكنند..

1

امير فهد بن عبدالعزيز وليعهد و معاون اول نخس��توزير عربستان سعودي ،تأکيد

کرد :کشورش آماده است براي بازگرداندن بيتالمقدس به مسلمانان با اسرائيل بجنگد.
امير فهد گفت بيتالمقدس براي مس��لمانان مس��ئلة زندگي و مرگ اس��ت و اگر پس

گرفتن آن از دس��ت اش��غالگران نياز به دادن شهيد داشته باش��د ،ترديدي به خود راه
نخواهيم داد .وليعهد عربس��تان بار ديگر قرار داد صلح جداگانه ميان مصر و اس��رائيل
را محکوم کرد و گفت :س��ادات در اين معامله تنها توانس��ت قسمتي از صحراي سينا
را پ��س بگي��رد ،در حالي که هنگام دي��دار از بيتالمقدس گفته بود که اس��رائيل بايد

همة س��رزمينهاي اشغالي را تخليه کند و حقوق مشروع ملت فلسطين را به رسميت
بشناسد.

2

عزالدين حسيني :کردستان جزء جدا نشدني ايران است

عزالدين حس��يني با بيان اينکه کردس��تان جزء جدا نش��دني ايران است گفت :ما

بهدنبال خودمختاري هس��تيم! وي اظهار داش��ت :آن چه ما ميخواهيم حق مشروع و

طبيعي ما اس��ت و خواهد بود ،ما نميخواهيم از ايران جدا بش��ويم ما اگر چيزي زياد

يا کم داش��تيم ،از مرکز ميخواهيم ،ارتش هميشه در اختيار مرکز خواهد بود و مسائل

مرزي و خارجي هميشه با دولت مرکزي خواهد بود و ملت هر تصميمي بگيرد ما در
کنارشان خواهيم بود.

عزالدين حس��يني که به دعوت وزير کش��ور به تهران آمده است ،در يک مصاحبة

مطبوعات��ي به ديدار خود با امام اش��اره کرده و گفت :ام��ام در اين ديدار به من گفتند:

امنيت کردس��تان را از ش��ما ميخواهم و من هم گفتم حقوق ملت کرد [خودمختاري]
را از شما ميخواهم !

3

 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 372
 -2اطالعات 30 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 12
توگو با امام خميني امنيت
 -3اطالعات 30 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،9عزالدين حسيني بنا به اظهارات خود در گف 
کردستان را در قبال خودمختاري اين منطقه و يا به عبارت صحيحتر جدايي کردستان از ايران تضمين کرده است! وي
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فهد :به خاطر فلسطين با اسرائيل خواهيم جنگيد
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آيتاهلل خلخالي فاش کرد ؛ همسر جاويتس از رژيم سابق حقوق ميگرفت

ايران پس از انقالب اسالمي

آيتاهلل خلخالي علت اعتراض جاکوب جاويتس سناتور آمريکايي عليه رويدادهاي

اي��ران را فاش کرد و گفت :جاويتس و همس��رش در دادگس��تري ايران پرونده دارند
و تحت تعقيب هس��تند .آيتاهلل خلخالي افزود :س��ناتور جاويت��س بايد بداند پروندة

همس��رش در دس��ت ملت ايران قرار دارد ،اين زن بهعنوان يکي از کارمندان ش��رکت

هواپيمايي ملي ايران استخدام شده و هر ساله مبالغ هنگفتي در حدود  70هزار دالر از

هما يا در واقع از بودجه ملت ايران دريافت ميکرده اس��ت ،شاه نيز مکرر دستور داده

بود که چون اين زن و شوهرش يهودي هستند ،جريان مخفي بماند.

1

 31ارديبهشت 1358
اعتراض شديد دولت موقت به آمريکا

دولت موقت جمهوري اس�لامي ايران به روية سناي آمريکا در مقابل ايران شديدا ً

اعتراض کرد و آن را دخالت آش��کار و غيرقاب��ل قبول مقامات حاکمة آمريکا در امور
داخلي ايران دانست .وزارت امورخارجه در پي اين اعتراض کاردار سفارت آمريکا را

نيز احضار کرده و به وي اطالع داد که تا روشن شدن جو سياسي بين دو کشور سفير

جديد آمريکا مس��افرت خود را به ايران به تعويق اندازد .وزارت خارجه همچنين در
يادداشتي به آمريکا هشدار داد که ادامة روش خصمانة مقامات آمريکايي ،دولت ايران

را مجبور به محدود نمودن روابط خود با آن کشور خواهد کرد.

2

واکنشهاي جهاني به تصميم دولت ايران

تصميم وزارت خارجة ايران مبني بر تعويق ورود س��فير جديد آمريکا به ايران در
ميگويد :کردستان جزء جدا نشدني ايران است ولي بايد خودمختار شويم ،ارتش بايد از کردستان خارج شود ،نيروهاي
نظامي و انتظامي از اين منطقه خارج شوند و ما هر چه کم داريم از مرکز ميگيريم ولي در باقي مسائل خودمختار و مستقل
هستيم ! عزالدين حسيني و قاسملو چند ماه بعد زماني که ديدند نظام اسالمي حاضر به پذيرش جدايي کردستان از ايران
نيست ،منطقه را نا امن کردند به خيال خام اين که نظام نوپاي اسالمي از در صلح و آشتي درآمده و کردستان را معامله کند،
ولي با مقاومت سخت حضرت روح اهلل بهعنوان فرماندة کل قوا روبرو شده و در خواستة خود ،ناکام ماندند.
 -1اطالعات 30 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،1سناتور جاکوب جاويتس جمهوريخواه از جمله مقاماتي که با شاه رابطة
نزديک داشت و بعضي مسايل مالي را حل ميکرد .زن او به نام خانم جاويتس سالي  ۵۰۷۵۰۰دالر بهعنوان حق مشاوره از
هواپيمايي ملي ايران ميگرفته است
 -2اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8

پي انتقاد ش��ديد امام خميني از س��نا و دولت آمريکا بازتاب گستردهاي در رسانههاي
جهان داش��ت .خبرگزاريهاي بينالمللي از جمله خبرگزاري فرانس��ه ،يونايتد پرس،

رويترز ،آسوشيتدپرس و...با انتشار سخنان امام و نيز تصميم وزارت امورخارجه تأکيد 349

اعتراضات دامنهدار به دخالتهاي آمريکا در امور ايران

بهدنبال صدور قطعنامة سناي آمريکا در اعتراض به اعدام عوامل رژيم شاه مردم در

برخي از ش��هرهاي کش��ور به خيابانها ريخته و به دخالتهاي آمريکا در امور داخلي
ايران اعتراض کردند .در اين تجمعات ،پرچم آمريکا به آتش کشيده شد.

2

اسناد همکاري نزديک سادات با موساد افشا ميشود

هانيالحس��ن رئيس دفتر سازمان آزاديبخش فلسطين اعالم کرد :مدارکي در مورد

همکاريهاي نزديک انورس��ادات رئيسجمهوري مصر ،با س��ازمان جاسوسي موساد

داريم که بزودي فاش خواهيم کرد.

هانيالحس��ن گفت :ش��اه مخلوع که از مصر با هواپيما ع��ازم آمريکا بود ،بين راه،

آمريکا به او دستور داد که در مغرب فرود آيد .وي افزود :اقامت شاه مخلوع در مغرب

با عکسالعمل ش��ديد مردم اين کش��ور و تظاهرات آنان روبرو ش��د و سرانجام بر اثر
فشار شخصيتهاي مملکتي و افشاگري احزاب ملي مغرب ،شاه ناگزير از ترک مغرب

شد و رهسپار باهاما شد .هانيالحسن همچنين گفت :شنيده شده است که دولت باهاما
بر اثر فشار افکار عمومي قصد ندارد ويزاي شاه را تمديد کند.

3

نمايندگان مجلسين مشمول عفو شدند

با ابالغ پيام امام خميني به آن دس��ته از نمايندگان مجلسين که فع ً
ال در زندان قصر

بازداشت هستند ،نمايندگان مجلس��ين به استثناء آنآنکه دستشان به خون آلوده است،

مش��مول عفو شدند .بعدازظهر امروز  70نفر از نمايندگان سابق مجلسين منحلة سنا و
ش��ورا که در زندان قصر بودند ،براي ش��نيدن پيام عفو امام در سالن شعبة اول دادگاه

 -1اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 8
-2کيهان 1 ،خرداد  ،1358صفحة 4
-3کيهان 1 ،خرداد  ،1358صفحة 1
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کردند ،روابط دو متحد سابق به پائينترين حد خود رسيده است.
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 350انقالبي اجتماع کردند.
آيتاهلل آذري قمي خطاب به اين افراد گفت :ش��ما بايس��تي حقوقي که در دوران
نمايندگ��ي غير قانوني درياف��ت کردهايد ،به بيتالمال برگرداني��د .آيتاهلل آذري قمي

گفت :اگر قتلي مرتکب ش��دهايد بنويسيد ،ميزان حقوقي که دريافت کردهايد بنويسيد،
اگر فکر ميکنيد شاه بار ديگر باز خواهد گشت ،اشتباه ميکنيد.

1

آيتاهلل روحاني :قصد داشتيم جلود را بهعنوان گروگان نگه داريم

آيتاهلل صادق روحاني در يک مصاحبة مطبوعاتي با اش��اره به س��فر جلود به ايران

گفت :س��فر نخستوزير ليبي به ايران بر خالف ميل ما بود و در نظر داشتيم وي را تا
زماني که ليبي امام موسي صدر را زنده يا مرده تحويل ندهد ،بهعنوان گروگان نگه داريم.
وي با اش��اره به اختيارات دولت موق��ت گفت :دولت موقت و بازرگان با گروگان

گرفتن جلود مخالفت کردند ،نخس��توزير تا آن جا که از دست او بر ميآيد و اختيار

دارد ،کار ميکند ،ولي بايد گفت دولت ،متاسفانه در حال حاضر چندان اختياري ندارد.

آيتاهلل روحاني در قسمتي ديگر از سخنان خود اظهار داشت :امام خميني اصلحترين

فرد براي احراز پس��ت رياست جمهوري است؛ چرا که در اسالم هم اين عرف هست

که زماني رهبري وارد يک ماجراي سياسي ميشود ،همه از او پيروي ميکنند.

2

توليد نفت ايران کاهش يافت

توليد نفت ايرآنکه پس از پيروزي انقالب از مرز  5ميليون بش��که در روز تجاوز

کرده بود ،طي روزهاي اخير به  4ميليون بشکه در روز کاهش يافت.

3

ف نظر کنيد!
آيتاهلل طباطبايي قمي :از اجراي برخي احکام اسالم صر 

آيتاهلل طباطبايي قمي طي پيامي به ش��وراي انقالب در مورد مس��ائلي که به گفتة

وي اين روزها پيرامون دادسراها و دادگاههاي انقالبي وجود دارد ،به اين شورا هشدار
داد .در بخش��ي از پيام آيتاهلل طباطبايي آمده اس��ت :من برحس��ب وظيفة ش��رعي و
خيرخواه��ي ج��دا از آقايان ميخواهم که اوالً بايد مجازاتها با جرائم ش��رع ًا و عرف ًا

 -1اطالعات 1 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 3

منطب��ق بوده و م��دارک آن در کمال وضوح براي همة دنيا ارائه ش��ود و در ثاني بايد
مراعات اهم في االهم بشود که اگر احيان ًا مجازاتي بر حسب شرع انور جايز ،بلکه الزم

بازرگان :رهبران و شکنجهگران رژيم کذشته مستحق اشد مجازات هستند

مهندس مهدي بازرگان نخس��توزير دولت موقت ،در مصاحبهاي با لوموند اظهار

داش��ت :رهبران و شکنجهگران رژيم پيشين بيشک مستحق اشد مجازات هستند .وي

ضمن ش��کايت و گلهگذاري از جنجال و هياهويي ک��ه مطبوعات غرب در اين مورد

به راه انداختهاند گفت :نميدانيد که ما زير چه فش��اري هس��تيم ،تب انقالب در ايران

هنوز فرو ننشسته ،بلکه بر عکس ،پس از سقوط شاه سابق طوفاني که رژيم سلطنت را
جارو کرد ،همچنان تند و س��رکش ادامه دارد و ميخواهد هر چه را که در سر راهش
قرار دارد ،نابود سازد.

بازرگان در ادامه به اغتشاش��ات در کشور اشاره کرده و گفت :هر جا که مشکالتي

پيش بيايد و يا اغتشاشي بروز کند ،دست کمونيستها پيدا است ،تظاهرات دانشجويان،
اعتصاب کارگران ،برخوردهاي مسلحانه در شهرستانها عموم ًا عواملي هستند که ما را
از بازسازي کشور باز ميدارند.

2

مجاهدين خلق و جاما متحد شدند

جنب��ش ملي مجاهدي��ن [منافقين] و جنبش انقالبي مردم مس��لمان ايران [جاما] با

انتشار بيانية مشترکي با تأکيد بر ضرورت يگانگي مسلمانان ضد استبداد و ضد ارتجاع

و ضد اس��تعمار اعالم کردند که از اين پس ،ضمن حفظ مواضع سياس��ي و اقتصادي

و تش��کيالتي خود ،س��عيخواهند کرد تا حتيالمقدور در ص��ورت لزوم موضعگيري
سياسي هماهنگ با ديگري داشته باشند.

3

 -1اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 5
 -2اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،1358صفحة 5
 -3اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،1358صفحة  ،12تاکيد بر ضرورت حفظ يگانگي مسلمانان در حالي از سوي منافقين مطرح
ميشود که اين سازمان در طول دوران رژيم طاغوت و با تغيير ايدئولوژي از اسالم به نفع مارکسيسم چشم پوشيد و عم ً
ال
اسالم را کنار گذاشت و حال چگونه دم از وحدت اسالمي ميزند ،جاي سوال دارد.

رخدادهای ارديبهشت ماه 1358

باشد ،ولي اسالم را در نظر اهل دنيا بد جلوه دهد و موجب هتک آن شود ،بايد اجراي 351
1
مجازات با دقت تمام مورد توجه و احيان ًا از آن صرف نظر شود.

352

آيتاهلل خلخالي رئيس دادگاههاي انقالب نيست

ايران پس از انقالب اسالمي

ابراهيم يزدي در پاسخ به سوالي دربارة اعتراض سناي آمريکا به ترکيب دادگاههاي

انق�لاب گفت :در قطعنامة س��ناي آمري��کا در يک جا به نظر و نق��ل قولي از آيتاهلل
خلخالي بهعنوان رئيس دادگاههاي انقالب اشاره شده است ،اما تا آن جا که ما تحقيق

کرديم ،ايش��ان رئيس دادگاهه��اي انقالبي و حتي عضو محکمه هم نيس��تند ،بنابراين

نهايت تأسف را ما از اين داريم که سناي آمريکا قطعنامهاي را بر اساس يک خبر تائيد

نشده از جرايد و روزنامهها تصويب ميکند.

 -1بامداد 1 ،خرداد  ،1358صفحة 3

1

رخدادهای خرداد ماه 1358

 1خرداد 1358
آيتاهلل خلخالي :هيچکس مرا عزل نکرده است

آيتاهلل خلخالي گفت :من حاکم شرع بوده و هستم و هيچکس مرا از اين مقام عزل

نکرده است .وي ادامه داد :من حکم اعدام شاه را صادر کردهام و کساني که ميخواهند

ش��اه باقي بماند ،آنها با خطمش��ي همة ملت ايران مخالفند .آنهايي که ملت ايران را در

طول چندين سال به انحطاط کشاندهاند آيا نبايد محکوم شوند؟

وي در ادامه از ملل آزاد جهان خواست ،شاه را ترور کنند و با اين کار به سناتورهاي

آمريکايي جواب محکمي دهند .آيتاهلل خلخالي همچنين اظهار داش��ت :اکثر اعدامها

در دادگاهه��اي انق�لاب به امضاي من ب��وده و به همين امر در سراس��ر عمرم افتخار
ميکنم ،من هيچ مقامي را در دنيا طالب نيس��تم ولي ميخواهم خوني که از ملت ايران

ريخته شده ،جوابش با ريختن خون شاه داده شود.
 -1کيهان 1 ،خرداد  ،1358صفحة 1

1

356

دخالت در امور ايران به همراه تقاضاي گسترش روابط!

ايران پس از انقالب اسالمي

عليرغم حمالت ش��ديد ايران به دخالتهاي دولت آمريکا در امور ايران ،سناتور

راب��رت برد رهبر دمکراتهاي س��ناي آمريکا يک بار ديگر از دولت ايران خواس��ت،
اعدام عوامل رژيم گذش��ته را متوقف کند .در عين حال ،کن براون سخنگوي وزارت
امور خارجة آمريکا گفت :دولت آمريکا اميدوار اس��ت که ايران به زودي سفير جديد

آمريکا در ايران را بپذيرد .وي گفت :ما معتقديم که س��فير آمريکا ميتواند به برطرف
کردن سوءتفاهمهاي موجود کمک نمايد و اميدوارم وي به زودي در محل ماموريتش
مستقر شود.

س��خنگوي وزارت خارج��ة آمريکا در ادام��ه با ماليم کردن لح��ن خود گفت :ما

معتقديم در انقالب عظيمي همانند انقالب ملت ايران خشونتهايي نيز وجود دارد که
طبيعي است ،ما معتقديم که بايد گذشته را فراموش کنيم ،ما از اهداف اساسي انقالب

ايرآنکه آزادي ،عدالت و دموکراسي ميباشد ،پشتيباني ميکنيم.

1

حافظ اسد :انقالب ايران ضربة سختي به آمريکا وارد ساخت

حافظ اس��د رئيسجمهور س��وريه گفت :ملتهاي عرب هرگز به معاملة جداگانه

مصر و اسرائيل که آمريکا پشتيبان آن است ،تن نخواهند داد .حافظ اسد اظهار داشت:
در خاورميانه دو اردوگاه وجود دارد ،در يک طرف مصر و اسرائيل که همپيمان آمريکا

هس��تند و در طرف ديگر ملتهاي مس��لمآنکه ايران نيز جزء آنهاست و به اتفاق آنها

مبارزة ميکند .رئيسجمهور س��وريه گفت :انقالب ايران ضربة س��ختي به آمريکا در
منطقه وارد کرده است.

2

کيسنجر :انقالب ايران اثر مخربي بر سياست خارجي آمريکا داشت

هنري کيس��نجر وزير خارجة سابق اياالت متحده گفت :آمريکا از لحاظ اخالقي به

شاه مديون است و بايستي به وي پناهندگي سياسي دهد .وي ادامه داد :براي من يک

واقعيت بس��يار ناراحت کننده است که متوجه شوم ش��اه ايران يعني يک دوست سي
سالة آمريکا ،امکان آن را نيافته است که اجازة ورود به اياالت متحده را به دست آورد

-1کيهان 1 ،خرداد  ،1358صفحة 1
-2کيهان 1 ،خرداد  ،1358صفحة 1

و در عوض در باهاما اقامت گزيند و بهدنبال پناهگاهي باشد .کيسنجر همچنين گفت:
انقالب ايران و سقوط شاه اثر مخربي بر سياست خارجي اياالت متحده داشته است و
عناصر تندرو خاورميانه را به ميزان زيادي تهييج کرده است.

1

صادق قطبزاده مدير عامل صدا و س��يماي جمهوري اسالمي ايران در مصاحبه با

آسوشيتدپرس به شدت بي.بي.سي را مورد انتقاد قرار داد و آن را به کوشش در جهت
ايجاد آش��فتگي در برنامههاي داخلي ايران متهم کرد .وي ضمن دفاع از سياس��تهاي

بحثانگيز خود در ادارة ش��بکة راديو و تلويزيون گفت :معيارهاي ش��ديد اخالقي و
انقالب��ي در ادارة امور راديو و تلويزيون ادامه خواهد يافت .قطبزاده همچنين يادآور

ش��د ،ميخواهد از خانمهاي گوينده درخواس��ت کند ،حجاب خ��ود را در تلويزيون
رعايت کنند .وي در عين حال گفت :با پخش صداي ضبط شدة زنان از راديو مخالف

نيستم.

2

خانه سناتور جاويتس در محاصرة پليس آمريکا قرار گرفت

آپارتمان س��ناتورجاکوب جاويتس در مانهاتان نيويورک از ديروز به ش��دت تحت

مراقب��ت پليس قرار گرفته اس��ت .آيتاهلل خلخالي از جاويتس و همس��رش بهعنوان
افرادي که از بيتالمال ايران سوءاس��تفاد کردهاند ،نام برده اس��ت و اين افراد از سوي

دادگاه انقالب تحت پيگرد هستند.

3

ترکيه :نميتوانيم با اسرائيل قطع رابطه کنيم

وزي��ر امورخارجة ترکيه اعالم کرد که ترکيه درخواس��ت دولت کويت را مبني بر

قطع روابط ديپلماتيک با اسرائيل رد کرده است .وي ادامه داد :ترکيه مايل است روابط
متعادلي با اسرائيل و اعراب داشته باشد!

4

-1کيهان 1 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 1 ،خرداد  ،1358صفحة  ،2قطبزاده بعدها اين اظهار نظر را تکذيب کرده و گفت :منظور من هنر زنان ايراني
بود نه صداي آنان.
 -3اطالعات 1 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -4اطالعات 1 ،خرداد  ،1358صفحة 12

رخدادهای خرداد ماه 1358

قطبزاده :با پخش صداي خوانندگان زن مخالف نيستم
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2 358خرداد1358
ايران پس از انقالب اسالمي

دشمنان ما از اسالم ميترسند

رهبر انقالب امروز در ديدار با دانشجويان دانشكدة ادبيات و فرهنگيان اهواز تأکيد

کردند :دشمنان ما از اسالم ميترسند نه از چيز ديگر .رهبر انقالب ادامه دادند :دشمنان

ما از جمهوري نميترس��ند ،از اسالم ميترس��ند .از جمهوري صدمه نديدند ،از اسالم

صدم��ه ديدند .آنكه تودهني به آنه��ا زد جمهوري نبود ،جمهوري دمكراتيك هم نبود،

جمهوري دمكراتيك اسالمي هم نبود؛ جمهوري اسالمي بود.

1

کسينجر :سقوط شاه شکست استراتژيک براي سياست خارجي آمريکا

هنري کيسنجر وزير پيشين امور خارجة آمريکا سقوط شاه در ايران را يک شکست

اس��تراتژيک مهم براي سياس��ت خارجي آمريکا توصيف کرد و آن را ناش��ي از فقدان
قاطعيت در دولت کارتر دانس��ت .اين سياس��تمدار آلمانياالصل يهودي آمريکا ،چهار

مورد کوتاهي را در سياست خارجي آمريکا برشمرد و اضافه کرد که اين نقايص سبب
س��قوط شاه به وسيلة انقالبيون ايراني شد .کيس��نجر اين چهار مورد را به اين ترتيب

برشمرد:

 -رفورمهايي که به قدرت بس��يج اطالعاتي س��ازمان س��يا در ايران لطمه زد و هر

کوششي را براي تثبيت سياسي شاه از طريق کمکهاي پنهاني ضايع کرد.

 -تأکيد بيش از حد دولت کارتر بر حقوق بش��ر که در جريان يک دوران دش��وار

سياسي بر شاه فشار شديدي وارد آورد.

 بيثباتي منطقه و ايجاد هالل بحراني که از ايران تا شاخ آفريقا را فرا گرفته بود. -کمتوجه��ي کارتر به بح��ران ايرآنکه موجد ابهامهاي زيادي نس��بت به حمايت

آمريکا از شاه شد.

2

آيتاهلل خلخالي استعفا کرد

آيتاهلل خلخالي چهرة سرش��ناس دادگاههاي انقالب اسالمي ايرآنکه از بدو شروع
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 454
-2کيهان 2 ،خرداد  ،1358صفحة 1

محاکمات انقالبي سران و سرکردگان رژيم سابق بهعنوان حاکم شرع در اکثر دادگاهها

حضور داش��ت و حکم اعدام بس��ياري از عمال رژيم را امضا کرده اس��ت ،از س��مت

خود اس��تعفا کرد .در بخشي از استعفانامه آيتاهلل خلخالي آمده است :من تا آنجا که 359

اس�لام صادر نش��ده اس��ت و هيچ مصادرة اموالي بدون دليل و جهت صورت نگرفته
است ،کساني که در دادگاههاي انقالب انجام وظيفه ميکنند ،همگي مورد اطمينان امام

ميباشند.

1

مذاکرات مهم  6ساعتة آيتاهلل طالقاني و بازرگان با امام

ديروز در يک جلسه  6ساعته در حضور امام خميني مسائل مربوط به قانون اساسي

و نح��وة تصويب آن بررس��ي ش��د و در اين زمينهها تصميم��ات جديدي به تصويب
رسيد .صادق قطبزاده سرپرست صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران امروز در يک

گفتوگو دربارة اين جلس��ه اظهار داشت :مذاکراتي که ديروز در حضور امام صورت
گرفت تمام ًا دربارة طرح قانون اساس��ي جديد ،نحوه تصويب و به رأي گذاش��تن آن
بوده اس��ت و در مورد اين مس��ئله همچنان به مطالعه و صحب��ت ادامه خواهيم داد.

2

گفتني است در جلسة ديروز آيتاهلل طالقاني ،اعضاي شوراي انقالب ،مهندس بازرگان

نخس��توزير و اکثر وزيران دولت و صادق قطبزاده سرپرس��ت راديو و تلويزيون با
توگو کردند.
امام خميني ديدار و گف 

زيارت عتبات آزاد است

س��يد محمود دعايي سفير جديد ايران در عراق طي مصاحبهاي اظهار داشت که از

نظر دولت انقالبي ايران هيچگونه مانع و مش��کلي براي زوار ايراني وجود ندارد .وي
اضافه کرد :تنها مشکل ويزاي عراق است که مطمئن هستيم به زودي حل خواهد شد.

طرح آمريکا براي پياده کردن قواي نظامي در خاورميانه

3

روزنامة الس��فير چاپ بيروت در ش��مارة اخير خود گزارش داد که در پي انقالب

-1اطالعات 2 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 2 ،خرداد  ،1358صفحة 2
-3کيهان 2 ،خرداد  ،1358صفحة 1

رخدادهای خرداد ماه 1358

اطالع دارم در زندانهاي انقالب اس�لامي هيچ حکمي برخالف موازين شرع مقدس

ايران پس از انقالب اسالمي

 360ايران و متالش��ي شدن پيمان سنتو آمريکا ،دس��ت اندرکار پياده کردن يک طرح عظيم
نظام��ي در جهت ايجاد پيمان تازهاي در منطقة خاورميانه با ش��رکت مصر ،اس��رائيل،

ترکيه و يونان اس��ت .روزنامة السفير مينويسد :بر اساس اين گزارش ،آمريکا فعاليت

نظامي گستردهاي را در جهت ايجاد پايگاههاي نظامي در يونان آغاز کرده است.

1

 3خرداد 1358
ضرورت مجازات روحاني نمايان متخلف

رهبر انقالب امروز در پيامي خواس��تار رسيدگي به تخلفات روحاني نمايان شدند.

در بخش��ي از اين پيام آمده اس��ت :با آنكه در اسالم براي مجازات مجرمين فرقي بين

گروهها نيس��ت و همه در مقابل قانون برابر هس��تند ،و بايد مجرميني كه با پوش��يدن
لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كردهاند ،به مجازات برسند .امام خميني در

ادامه با هش��دار به اينکه «عدهاي مخالف اسالم و روحانيت درصدد هستند كه با اسم
تصفيه ،روحانيت را بكوبند ،و راه را براي ستمگران باز كنند» تأکيد کردند :نظر به اينكه
روحانيون از حال معممين ،بهتر آگاه هس��تند ،در شهرس��تانها به وسيلة علماي اعالم

درجة اول ،هيئتهايي مركب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدين

ِ
اشخاص به صورت روحاني يا اهل
محل تشكيل ،و مأموريت رسيدگي به پروندههاي
منبر را به آنان بدهند؛ و پس از ثبوت جرم ـ شرع ًا ـ تحت نظر دادگاه انقالب اسالمي
به مجازات برسند.

2

إ َذا َف َسدَ ال َعال ِ ُم َف َسدَ ال َعالَم

رهبر انقالب امروز رؤس��اي دانشگاهها و مدارس عالي را به حضور پذيرفتند .امام

در اين ديدار فرمودند :دو قش��ري [حوزه و دانش��گاه ] كه اگر اين دو قش��ر در مسير
صحيح باش��د ،تمام ملت به مس��ير صحيح ميرود .دو قش��ري كه إ َذا َف َسدَ ال َعال ِ ُم َف َسدَ
ال َعالَم است .اين «عالِم» ...شما هم هستيد؛ همهمان هستيم .شما همه جزء علما هستيد،
كه اگر چنانچه خداي نخواس��ته فاس��د باش��يد ،عالَم را به فساد ميكشيد؛ و اگر صالح

-1کيهان 2 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 466

باش��يد ،عالَم را به صالح ميكشيد .صالح و فساد يك جامعه به دست مربيهاي ـ آن

هست ـ آن جامعه هست.

1

361

بهدنبال اس��تعفاي آيتاهلل خلخالي از امور دادگاههاي انقالب امروز اعالم ش��د که

با اس��تعفاي وي موافقت نشده است .آيتاهلل خلخالي در اين زمينه گفت :حاکم شرع
بودن ،يک وظيفه الهي است که به افراد تفويض ميشود و من نميتوانم از اين وظيفة
الهي کنارهگيري کنم اما از امور دادگاهها استعفا داده بودم که با اين کنارهگيري موافقت

نشد.

وي در مورد اظهارات يزدي که گفته اس��ت ،خلخالي هيچ س��متي در دادگاههاي

انقالب ندارد نيز گفت :من نميتوانم صحت اين مطالب را قبول کنم ،س��مت من در

دادگاههاي انقالب منوط به حکم امام است که دربارة من صادر کرده اند و مقام معظم

ايشان هيچگاه حقير را از اين مقام عزل نکردهاند.

2

آيتاهلل طالقاني :محور اصلي مذاکرات قانون اساسي بود

آيتاهلل طالقاني در يک مصاحبة مطبوعاتي با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي

جزئيات مذاکرة  6س��اعتهاي را که در قم جريان داش��ت ،تشريح کرد و به پرسشهاي
خبرنگاران پاسخ داد.

آيتاهلل طالقاني اظهار داش��ت :محور اصلي مذاکرات  6ساعتة قم چگونگي تدوين

قانون اساسي و تسريع در ادامة اين قانون براي آگاهي و تصميمگيري ملت ايران است

و مسئلة ديگر چگونگي تشکيل مجلس مؤسسان[خبرگان قانون اساسي] بوده است.

به عقيدة من مسئلة شوراها تقدم دارد

وي در همين مورد خاطر نش��ان س��اخت :در ش��رايط فعلي چه در داخل و چه از

خ��ارج دربارة قانون اساس��ي بحثهايي ميش��ود که ما از جه��ت تصويب اين قانون
اساس��ي و چگونگي اجراي اين نظام که براي جمعي مبهم اس��ت ،الزم دانستيم که به

اين مسئله با ضرورت نگاه کنيم ،البته طرحي هم در مورد نحوة تشکيل شوراها که از
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 467
 -2اطالعات 3 ،خرداد  ،1358صفحة 11
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استعفاي آيتاهلل خلخالي پذيرفته نشد

ايران پس از انقالب اسالمي

 362طرف ردة همفکر من تدوين شده بود ،بررسي گرديد تا نوع کار و اظهاراتي که اعضاي
شوراها دارند ،روشن گردد ،ولي من نظر دادم که مسئلة قانون اساسي و تشکيل مجلس
مؤسسان قبل و پيش از تدوين قانون شوراها مورد بررسي قرار گيرد .البته به عقيدة من
مسئلة شوراها حق تقدم دارد.

در کشورهاي غربي اين سرمايه است که حکومت ميکند

آيتاهلل طالقاني دربارة قانون اساس��ي جديد و به خصوص امر واگذاري کار مردم

به مردم گفت :در قانون اساسي ايران خواهيد ديد که اين فقط ادعا نيست که کار مردم

به مردم واگذار ش��ود ،هم اکنون در بس��ياري از کش��ورها اين شوراها با شرکت مردم
تش��کيل شده است ،معذلک ميبينيم که در عمل آن طور که بايد و شايد پياده نشده و
اکثريت مردم حق نظارت را ندارند ،چه در غرب ،چه در شرق فرقي نميکند ،در غرب

آنها اس��م خود را گذاشتهاند دمکراسي ،ولي در باطن در اين کشورها قدرت در دست

س��رمايهداران است و اين سرمايهداران هستند که سرنوشت مردم را تعيين ميکنند ،در

کشورهاي کمونيستي هم همين طور است.

صداي شيطان بلند شده است  /بايد روزة سياسي بگيريم

آي��تاهلل طالقاني در مورد اعتراض آمريکا به اعدام س��ران رژيم گذش��ته نيز اظهار

داش��ت :اسرائيل سالها است که مردم فلس��طين را زير رگبار مسلسل گرفته و آمريکا
صدايش بلند نميش��ود ،ولي دربارة اعدام هويدا س��ر و صدايش بلند ميش��ود ،وقتي

پيامبر اس�لام مکه را فت��ح کرد و بتها را فرو ريخت ،فرمود :حاال صداي ش��يطان و

نالهاش بلند ميشود و حاال اينها شياطين دنيا هستند که بر اثر ضربهاي که خوردهاند،

ناله س��ردادهاند ،ناله س��ردادن اينها در روحية انقالبي ما هيچ اثري ندارد .ملت براي

همه نوع محروميت آماده اس��ت و حتي حاضرند روزة سياس��ي بگيرند تا امپرياليزم را
سرجايش بنشانيم.

من هم حکم اعدام شاه را صادر ميکنم

آيتاهلل طالقاني در مورد استعفاي آيتاهلل خلخالي نيز اظهار داشت :ايشان مدتها

اس��ت که برکنار است و سمتي هم ندارد و علت آن هم شکاياتي است که از تندروي

ايش��ان ش��ده بود ،من خلخالي را فيالنفس��ه آدم متدين و معتمدي ميدانم ،ولي مردم

قدري از محاکمات او ناراضي بودند ،علت نارضايتي هم اين است که او خيلي سريع

و تند تصميم گرفته اس��ت و مردم اعتراض کردهاند ،بايد مردم از خيانتهاي هويدا و 363

چه جناياتي کردهاند ،ولي زود حکم صادر و اجرا شد.

آيتاهلل طالقاني در مورد حکم اعدام شاه نيز گفت :خلخالي يک مجتهد است و هر

مجتهدي ميتواند چنين حکمي صادر کند ،من هم صادر ميکنم و ميگويم که از نظر
1
افکار عمومي واقع ًا شاه محکوم به اعدام است.

طباطبايي افشا کرد ؛ دستگاههاي عظيم جاسوسي
ساواک در سفارت ايران در بن

دکتر صادق طباطبايي معاون سياس��ي وزارت کشور در يک گفتوگوي تلويزيوني

از وجود دستگاههاي عظيم جاسوسي ايرآنکه در محل سفارت ايران در بن نصب شده

بود و با س��يا و موساد ارتباط دائم داشت ،خبر داد .طباطبايي گفت :دستگاه جاسوسي
ايران در طبقة س��وم ساختمان س��فارت ايران در بن مستقر بود و بيسيمي در آن قرار

داش��ت که از قويترين انواع دس��تگاههاي بيسيم اس��ت که نظاير آن فقط در اختيار
کشورهاي اسرائيل و آمريکا است.

به گفتة طباطبايي ،اين بيسيم داراي آنتن غولپيکري است که نصب اين آنتن ،جز

با اجازة وزارت کش��ور آلمان ميسر نيست و اين موضوع ميرساند که دولت آلمان از

وجود چنين دس��تگاهي در سفارت ايران با خبر بوده است .طباطبايي در مورد قرارداد

خري��د زيردرياي��ي از آلمان نيز گفت :ما ب��ه مقامات آلماني گفتيم ني��ازي به اين زير
درياييها نداريم و اگر بهدنبال دريافت خس��ارت هس��تيد ،ميتوانيد از ش��اه در باهاما
دريافت کنيد.

2

بازرگان :ما براي تزکيه نيامدهايم!

مهندس مهدي بازرگان نخس��توزير در دومين روز س��مينار رؤساي دانشگاههاي
 -1اطالعات 3 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 3 ،خرداد  ،1358صفحة 1
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امثال هويدا اطالع پيدا ميکردند ،براي افکار عمومي جهان مش��خص ميشد که اينها

ايران پس از انقالب اسالمي

 364کش��ور طي س��خناني با اشاره به مشکالت همهجانبة کش��ور اظهار داشت :ما در برابر
مشکلترين مس��ائل تاريخ ايران قرار داريم و هيچ راهي جز قبول گذشت و فداکاري
وجود ندارد.

نخس��توزير در پاسخ به اظهارات چند تن از رؤس��اي دانشگاهها که مسئلة تزکيه

در دانش��گاهها را مطرح کرده بودند ،گفت :اين دولت براي تزکيه نيامده است ،ممکن
است اين کار را بکنيم ولي آن وقت کارهاي ديگر بايد از روي دوش ما برداشته شود،

بنده طرفدار عفو عمومي بودم نه از روي عاطفه بلکه از روي مصلحت .وي ادامه داد:
اگر مسئلة تزکيه مطرح باشد ،بايد سراغ همة خاطيان رفت ،تازه کي برود؟ روي همين
عده هم حرف است.

1

4خرداد1358
حکم امام به بازرگان در مورد تدوين و تصويب قانون اساسي

رهبر انقالب امروز در حکمي خطاب به نخستوزير تأکيد کردند :الزم است طرح

قانون اساس��ي را ـ كه شوراي طرحهاي انقالب ،مشغول تدوين و تكميل آن هستند ـ
با سرعت تكميل ،و به تصويب شوراي انقالب برسانيد.

در بخش��ي از اين حکم آمده اس��ت[ :اين قانون را ] هر چه زودتر در اختيار افكار

عموم��ي بگذاريد تا همة صاحبنظران و تمامي اقش��ار ملت ـ در مدت محدودي كه
تعيين مينماييد ـ پيش��نهادها و نظرات خود را دربارة آن ابراز نمايند؛ و بنابر تصميمي

كه با تبادل نظر با ش��وراي انقالب و دولت گرفته ش��د ،ترتيبي دهند تا مردم هر استان

و هر يك از اقليتهاي مذهبي ،نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادي كه ش��وراي
انقالب اس�لامي و دولت تعيين ميكنند ،انتخاب كنند .و مجلس متشكل از نمايندگان

مردم با توجه به همة پيش��نهادهاي مفيدي كه رس��يده اس��ت ،مواد قانون اساسي را به
صورت نهايي بررس��ي و تنظيم نمايند .و س��عي شود كه در آن كلية حقوق و آزاديها

و فرصتهاي رش��د و تعالي و استقالل اين ملت بر مبناي موازين اسالمي ـ كه ضامن
حقوق حقة همة افراد است و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأي مثبت داده

 -1اطالعات 3 ،خرداد  ،1358صفحة 3

است ـ پيشبيني گردد.

1

ما از آزادي منهاي قرآن بيزاريم  /اسالم منهاي روحانيت خيانت است

رهبر انقالب امروز در ديدار گروههاي مختلف مردم فرمودند :ما اگر تمام آزاديها

نميخواهيم .ما بيزار هس��تيم از آزادي منهاي قرآن ،ما بيزار هس��تيم از استقالل منهاي

اس�لام ،ما بيزار هستيم از اينكه بگويند اسالم منهاي روحانيت .اسالم منهاي روحانيت

خيانت است .ميخواهند اسالم را ببرند ،اول روحانيت را ميبرند؛ اول ميگويند اسالم
را ميخواهيم ،روحانيت را نميخواهيم! روحانيت اس��تثنا بشود ،اسالم در كار نيست.
اسالم با كوشش روحانيت به اينجا رسيده است.

2

هاشمي رفسنجاني ترور شد

آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني امش��ب در اتاق پذيرايي خانة مسکوني خود واقع در

درازش��يب مورد س��وءقصد قرار گرفت و مجروح ش��د .مهاجمانک��ه دو نفر بودند،

اعالميهاي را با امضاي گروه فرقان در خانة هاش��مي رفس��نجاني به جاي گذاش��تند.
هاشمي پس از انتقال به بيمارستان مورد عمل جراحي قرار گرفت و حال مزاجي وي

خوب اعالم شده است.

3

اشغال راديو و تلويزيون تبريز

راديو وتلويزيون مرکز تبريز بعدازظهر امروز توسط يک گروه مسلح مجهز به ژ-3

و يوزي اش��غال ش��د و تمام کارکنان آن به گروگان گرفته ش��دند .مهاجمين مسلح و

اش��غال کنندگات مرکز راديو و تلويزيون در توجيه يورش مسلحانة خود به اين مرکز
اظهار داش��تند که علت اين کار آنان عدم فيلمبرداري از تظاهرات آنان در اعتراض به

امپرياليسم آمريکا است که همان روز جريان داشت.

مقامات مس��ئول تلويزيون با اع�لام اينکه از راهپيمايي آنان فيلمبرداري ش��ده و

پخش خواهد شد ،خواستار پايان گروگانگيري شدند ،ولي مهاجمين تا چندين ساعت
 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 482
 -2صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 484
 -3اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 1
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را ب��ه م��ا بدهند ،تمام اس��تقاللها را به ما بدهن��د و بخواهند ق��رآن را از ما بگيرند،

365

ايران پس از انقالب اسالمي

 366حاضر به پايان دادن به اشغال راديو و تلويزيون نشدند .پس از رفع اشغال مرکز راديو
و تلويزي��ون تبريز توس��ط گروه مهاجم کارکنان رادي��و و تلويزيون اين مرکز بهعنوان
اعتراض به عدم امنيت جاني و شغلي خود دست به تحصن زدند.

1

طبيعت انقالب ما دشمنساز است

بهدنبال تصويب قطعنامة ضد ايراني در س��نا تظاهرات ضد آمريکايي سراسر کشور

را ف��را گرفت .ديروز با دعوت حزب جمهوري اس�لامي اعتراض به دخالت س��ناي
آمريکا در امور داخلي ايران و محکوم س��اختن قطعنامة سناي آمريکا دهها هزار نفر از

مردم تهران در شهر تهران دست به راهپيمايي زده و در ميدان  17شهريور گردآمدند.

هاشمي رفسنجاني در اين تجمع طي سخناني گفت :اين طبيعت انقالب ما است که

دشمنساز است .آنها که انقالب ما را آزمايش کردند ،ميدانند که اين انقالب نه رنگ
شرقي ميپذيرد و نه رنگ غربي ،ما تا به حال در رابطه با آمريکا چه سودي بردهايم که

امروز از آنها بترس��يم ،کش��ورهايي که ثروت و نفت و مغزهاي متفکر ما را بردند و در
عوض به ما اس��لحههايي تحويل دادند که هيچگاه حتي در خارج از مرزها هم به درد

ما نخورد .وي در ادامة سخنان خود خطاب به دشمنان انقالب اسالمي و استعمارگران

گفت :شما بدانيد که ديگر نقاب حقوق بشر قدرت پوشاندن چهرة کريه و منفور شما
را ندارد و آن چهره را اگر پشت ده نقاب هم بپوشانيد ،خودش را نشان ميدهد.

2

مسعود رجوي :امام خميني انقالب را از انحراف حفظ ميکند

مراس��م ديگري نيز در محل ترمينال تهران [پارک خزانه ] از سوي مجاهدين خلق

[منافقين] برگزار شد .مسعود رجوي از سرکردگان سازمان مجاهدين خلق [منافقين] در
اين مراسم گفت :همين روزها ما در ابعادي بسيار وسيعتر چنين موقعيتي را در مورد رهبري

انقالب حضرت آيتاهلل العظمي خميني چنين موقعيتي را در مورد ايش��ان هم ميبينيم

ايشان فراتر از آن هستند که منحصر باشند به يک جمعيت يا دسته يا حزب بخصوص،
بلکه در وراي تمام احزاب به تمام اقشار و طبقات خلق تعلق دارند و به راستي هم که
اين تعلق چه مسئوليت سنگيني با خود دارد مسئوليت متحد کردن تمام طبقات و اقشار

 -1اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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مردم و هدايت مبارزات آنها در يک کانال درست ،در مسير درست و ممانعت از اينکه
مبارزه به مس��يرهاي انحرافي برود و انداختن مبارزه در صراط مستقيم ضد استعماري.

رجوي ادامه داد :در طول مبارزه بارها گفتيم بعد از شاه نوبت آمريکا است و امروز

نوبت آمريکا فرا رسيده است ،امروز ما براي همان در اينجا گردهم آمدهايم ،اين همان
رمز مقدس وحدت ما است ،ديروز مرگ بر شاه خائن بود و امروز مرگ بر امپرياليسم
آمريکا.

چه کسي در سالهاي اخير اين همه کشتار کرد؟!

رجوي در بخش ديگري از سخنان خود با حمله به آمريکا اظهار داشت :در همين

سالهاي اخير چه کسي يک ميليون نفر را در اندونزي کشتار کرد ،چه کسي سه ميليون

نفر را در ويتنام کش��تار کرد ؟ چه کس��ي دهها هزار نفر را در ش��يلي کشتار کرد ؟ چه
کس��ي اسرائيل ،اين نوزاد نامشروع را از خودش در خاورميانه به جاي گذاشت ؟ چه
کسي کودتاي سال  32را در ايران به راه انداخت ؟

1

پيام آيتاهلل طالقاني به مناسبت سالروز شهداي مجاهدين خلق اوليه

آيتاهلل طالقاني در پيامي به مناسبت سالگرد کشته شدن  5تن از مؤسسين سازمان

مجاهدين خلق تأکيد کرد :امروز براي تجليل از شهدايي جمع شدهايد که از خون پاک

آنها پس از هفت س��ال سيالبها برخاستند ،همانها که براي درهم کوبيدن شرک و
بتها و اقامة توحيد به پا خواس��تند ،دش��من مشترک هم از همين جهت از آنها انتقام

گرفت.

آيتاهلل طالقاني در پيام خود افزود :آنها شاگردان مؤمن و دل دادة مکتب قرآن بوده،

گوهرهايي بودند که در تاريکي درخش��يدند ،حنيف نژاد ،بديع زادگان ،عسکري زاده،

مشکين قلم ،ناصر صادق از همين تابندگان بودند ،اينها راه جهاد را گشودند و امامت
و رهبري حضرت آيتاهلل خميني آن راه را به ثمر رساند و تکامل بخشيد.

2
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سازماني با مشي مسلحانه به وجود آورند .محمد حنيفنژاد ( 26ساله) مهندس کشاورزي ،سعيد محسن ( 26ساله) مهندس راه
و ساختمان و عبدالرضا نيکبين رودسري ( 23ساله) دانشجوي رياضي که تحصيالت دانشگاهي خود را نيمه تمام گذارده
بود ،هستة اولية گروه را تشکيل داده و يک سال بعد علياصغر بديعزادگان ( 25ساله) مهندس شيمي به اين جمع پيوست.
اين افراد با آنکه شخصًا مذهبي بودند و نسبت به عقايد و رفتار مذهبي خويش توجه و حساسيت داشتند ،اما از نظر سياسي و
ايدئولوژيک پرورشيافته جبهةملي و نهضت آزادي بودند.
مهندس بازرگان ،خود نيز بعدها تأکيد کرد که مجاهدين خلق «فرزندان نهضت آزادي» هستند و مباني فکري و تعليمات اولية
آن مأخوذ از بحثها و کتابهاي وي و نهضت آزادي بوده است.
در چهارم خرداد سال  ،۱۳۵۱محمد حنيف نژاد و چهار تن از بنيانگذاران و اعضاي مرکزي سازمان مجاهدين خلق ايران،
در تپههاي اوين اعدام شدند .سازمان مجاهدين خلق(که بعدها طي انحرافاتي که پس از شهادت کادرهاي مسلمان خود
پيدا کرد به منافقين تغيير ماهيت داد) ،نام سازمان مسلحي است كه در اواسط دهه  ۱۳۴۰براي مبارزه با حكومت محمد رضا
شاه پهلوي تشكيل شد .بنيانگذاران اين سازمان ،محمد حنيف نژاد ،سعيد محسن و علي اصغر بديع زادگان نام داشتند كه در
پانزدهم شهريور  ،۱۳۴۴اين سازمان را تاسيس كردند.
اين  ۳تن از فعاالن مسلمان جبهة ملي دوم ايران بودند كه پس از تشكيل نهضت آزادي از فعاالن يا هواداران آن سازمان بودند.
محمد حنيف نژاد بهعنوان مرکزي ترين حلقه ي بنيانگذار سازمان ،خود مبارزي بود که بشدت تحت تأثير افکار افرادي نظير
بازرگان ،شهيد آيتاهلل مطهري و دکتر علي شريعتي قرار داشت .اين سازمان كه مشي مبارزة مسلحانه را برگزيده بود ،اين
مشي را از سركوب قيام  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲توسط رژيم شاه و نيز بيثمر بودن مبارزات گذشته و نهايتًا فراگير بودن جنبشهاي
مسلحانه و فرهنگ استفاده از سالح در منطقه و جهان استنتاج كرده بود.
در اوسط سال  ،۱۳۵۰جمعي از نيروهاي مذهبي تهران پس از مذاکره با محمد حنيف نژاد و اعضاي مرکزي سازمان ،با
اين سازمان ائتالف نمودند و در همين زمان کمکهاي مردمي از جانب روحانيت تهران به سازمان مجاهدين خلق ،شدت
بيشتري پيدا کرد .درز کردن خبر اين ائتالف ميان حزب اهلل تهران با مجاهدين خلق ،موجب وحشت سران رژيم شاه و روساي
ساواک شده ،و به دستور محرمانهاي براي تشکيل گروهي زبده براي درهم شکستن و نفوذ به درون سازمان مجاهدين خلق
منجر گشت.
بنيانگذاران سازمان ،در ابتدا  ۶سال را مصروف سازماندهي ،جذب نيرو و كسب آموزشهاي نظامي كردند ،ولي در شهريور
 ،۱۳۵۰در يك يورش ساواك ،نزديك به ۹۰درصد افراد سازمان بدون اينكه حتي يك تير شليك كنند ،دستگير شدند و
بهجز چند نفر كه اعدام شدند ،بقيه از جمله مسعود رجوي تا زمان پيروزي انقالب ،در زندان به سر بردند.
در اين ميان ،فردي بنام احمد رضايي از جمله اعضاي مركزي سازمان بود كه در شهريور  ۵۰دستگير نشد و توانست فرار كند.
وي بعدها در نبود اعضاي دستگير شده سازمان ،رهبري سازمان را بر عهده داشت .و تا زمان شهادتش در  ۲۵خرداد ،۱۳۵۲
نقش مهمي در رهبري و سازماندهي مجدد عمليات نظامي مجاهدين ايفا كرد .بدين ترتيب بقاياي سازمان ،فعاليت خود را
ادامه داد و سازمان با چند عمل مسلحانه در جامعه شناخته شد.
پس از کشته شدن رضائي بهعنوان آخرين حلقة مسلمان کادرهاي اصلي مجاهدين ،مسعود رجوي با سوءاستفادهاي ماهرانه و
درحالي که يکي از خويشاوندان او در دربار شاه نفوذ جدي داشت ،نه تنها اعدام نشد بلکه توانست در جنگ قدرتي که مابين
او بهعنوان جناح مذهبي نماي مجاهدين با تقي شهرام بهعنوان جناح چپزدة مجاهدين راه اُفتاده بود ،نقش ظاهرأ مثبتتري
از خود ايفا نمايد و اعتباري ميان اعضاي باقي ماندة مجاهدين پيدا کند.
در اين ميان تقي شهرام که خود نيز بنا بر اخباري توسط ساواک از زندان شمال کشور فراري داده شده بود ،رهبري بخش
تغيير ايدئولوژيک دادة سازمان(که بعدها با نام سازمان پيکار فعاليت کرد) را بهدست گرفت و توسط هوادارانش چند تن
از اعضاي مسلمان اين سازمان از جمله مجيد شريف واقفي را به شکل فجيعي به شهادت رساندند .اين عمل تقي شهرام و
هوادارانش ،موجي از نفرت و خشم را در ميان قشرهاي مذهبي جامعه ايجاد و زمينة بهرهبرداري عميق ساواک را فراهم
ساخت.
حقيقت اين است که سازمان مجاهدين خلق پس از دست دادن کادرهاي اوليه و مسلمان خود ،با نفوذ و خط دهيهاي مستمر
ساواک ،از متون سابق خود که قرآن و نهج البالغه بود به دور اُفتاد و به کتب مارکسيستي روي آورد .اين انحراف در هر دو
شاخة مذهبينما و چپزدة مجاهدين بشدت نمود پيدا کرد به گونهاي که روحانيت تهران که يکي از حاميان اصلي سازمان
مجاهدين خلق ايران به شمار ميرفت ،با احساس اين انحراف فکري ،کمکهاي خود را به سازمان قطع نمود.
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،رهبري مغرور و تازة سازمان مجاهدين خلق به جاي همراهي در صفوف انقالب و همگامي با امام
راحل رحمت اهلل عليه ،با دوري آشکار از خط مشي بنيانگذاران و کادرهاي اولية اين سازمان ،با موضعگيري به نفع سازمانهاي
مارکسيستي ،به نيروهاي مذهبي و آرمانهاي اسالمي خيانت کرد و دست به مشي مسلحانه بر ضد انقالب پر شکوه اسالمي بُرد.
اين سازمان البته امروزه کامأل از آرمانهاي اولية خود فاصله گرفته و جالب اينجاست که اين را آشکارا و با ادعاي مسخرة
"انقالب ايدئولوژيک" به ُرخ ديگران ميکشاند!

5خرداد 1358
هاشمي زنده است چون نهضت زنده است

اظهار داش��تند :مرحوم مدرس كه به امر رضاخان ترور ش��د ،از بيمارستان پيام داد« :به

رضاخان بگوييد من زنده هستم» .مدرس حاال هم زنده است .مردان تاريخ تا آخر زنده
هستند .بدخواهان بايد بدانند هاشمي زنده است چون نهضت زنده است.

ام��ام خميني ادام��ه دادند :امريكا و ديگ��ر ابرقدرتها بدانند ملت ما زنده اس��ت.

اجتماعات عظيم اين دو ـ سه روز شاهد زنده بودن انقالب است .اينان با اين تالشهاي
احمقانه نميتوانند انقالب اس�لامي ما را ترور كنند؛ نميتوانند ش��خصيت انس��اني ـ

اس�لامي مطهري و هاشمي را ترور كنند؛ هر چند ترورها حساب شده و سازمان يافته

باشند و از البهالي آنها جاي پاي ابرقدرتها و جنايتكاران بينالمللي به چشم بخورد.

1

آيتاهلل بهشتي :نبايد به سينة کساني که ديرتر به
انقالب پيوسته اند دست رد بزنيم

آيتاهلل بهشتي گفت :در اين انقالب روحانيت نقش ويژهاي داشته است و دارد که

هنوز هم خود روحانيت بايد به س��ختي مراقب اين نقش ويژه و وظيفهاي که در اين

راه به عهدهاش گذاشته شده است باشد.

وي ادام��ه داد :در لباس روحانيت عناصر ناصالحي رس��وخ و رخنه کردهاند که ما

اينها را روحاني حس��اب نميکنيم و خوش��بختانه ملت ما هم اينه��ا را روحاني به

حساب نميآورد .ملت ما در طول تاريخ گذشتهمان نشان داده است که به روحانيوني

اعتماد و عقيده دارد که اصالت انديشه اسالمي و اجتماعي و سياسي آنان را مورد تائيد

قرار داده باش��ند بنابراين بودن معدودي عناص��ر ناصالح در لباس روحانيت نميتواند

بهعنوان خطري جدي تهديد کننده براي اين نقش تلقي شود و آن چه مهم است اينکه
خود دستگاه روحانيت وظيفه دارد براي تصفية عناصر ناباب اقدام کند.

آيتاهلل بهش��تي در ادامه با اش��اره به دس��تهاي از روحانيون که هر چند در ابتداي

 -1صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 495
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 370نهضت اس�لامي با انقالب همراه نبودند ،ولي به تدريج به اين انقالب پيوس��تند گفت:
نبايد اين گروه را با بهانة اينکه دير به انقالب پيوستهاند ،رد کرد .من با صراحت اعالم
ميکنم که بنده و دوس��تانم به س��هم خودمان خواهان آن هستيم که اين گروههايي که

به انقالب پيوس��تهاند ،فقط و فقط سعيشان در اين باشد که گذشته را جبران نمايند و
کوتاهيه��اي قبل��ي را را جبران کنند و در اين مرحلة خطير فعلي که قرار داريم ،نقش

موثرتري را براي به ثمر رسانيدن انقالب بر عهده بگيرند.

1

سادات :به شاه پناهندگي ميدهم

انورس��ادات رئيسجمهور مصر گفت مايل اس��ت که به شاه س��ابق ايران در مصر
پناهندگي دهد و اضافه کرد واقع ًا حيف اس��ت که محمد رضا پهلوي هنوز پناهگاهي

براي خودش نيافته باش��د .س��ادات در يک مصاحب��ة تلويزيون��ي در اقامتگاهش در
اس��کندريه خاطرنشان ساخت که وي موضوع اعطاي پناهندگي شاه سابق را ماه آينده

در مجمع ملي مصر مطرح خواهم کرد .سادات اضافه کرد :ايران روابط خود را با مصر

قطع کرده است و من از پارلمان جديد مصر خواهم خواست با دادن پناهندگي به شاه
موافقت کند؛ زيرا اين يک امر اخالقي براي مصر است و من از بابت آنآنکه ترسيدهاند
به شاه پناهندگي دهند ،متأسف و ملولم.

2

مجاهدين خلق آيتاهلل طالقاني را نامزد رياست جمهوري کردند

پس از راهپيمايي هواداران س��ازمان مجاهدين خلق [منافقين] که در سالگرد کشته

ش��دن بنيانگذاران اين س��ازمان ترتيب داده ش��ده بود ،مس��عود رجوي طي سخناني
اظهار داش��ت :مجاهدين خلق آيتاهلل طالقاني را بهعن��وان نامزد خود براي انتخابات

رياس��ت جمهوري برگزيده است .رجوي خاطر نشان ساخت :اصل اساسي اسالميت،

روحانيت ،برخورداري از اعتماد کامل شخص امام ،مقبوليت سراسري از هر جهت در

تمام کشور ،سوابق روشن مبارزات سياسي و اسالمي در آيتاهلل طالقاني وجود دارد.

رجوي اظهار امي��دواري کرد :حضرت آيتاهلل طالقاني عليرغم ضعف مزاجي که

دارند ،تحت رهبري و توجهات امام خميني اين نامزدي را بهعنوان يک وظيفة شرعي
 -1اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 8

پذيرا شوند .وي در پايان اينگونه دعا کرد :خدايا جمهوري اسالمي ما را تحت رهبري

امام خميني و رياست جمهوري آيتاهلل طالقاني به سر منزل مقصود برسان.

1

امروز روزنامهها اعالم کردند که سازمان فدائيان اسالم توسط آيتاهلل خلخالي و به

رهبري وي تجديد سازمان پيدا کرده و فعاليتهاي خود را از سرگرفته است .فدائيان
اس�لام تحت رهبري آيتاهلل خلخالي امروز اعالم کردند که انتقام ترورهاي اخير را از
تبهکاراني که از امپرياليسم و صهيونيسم الهام ميگيرند ،خواهند گرفت.

2

يزدي :اعدام القانيان ربطي به يهودي بودن وي نداشت

ابراهيم يزدي وزير امورخارجه گفت :هيچ يهودي ايران به خاطر ارتباط با اسرائيل

و صهيونيسم محاکمه نخواهد شد .سرژکالرسفلد حقوقدان فرانسوي و يکي از مبارزان
عليه نهضت ضد يهود اظهار داشت :يزدي به وي گفته است که اگر يک يهودي ايراني

عضو دستگاه جنايتکار شاه باشد ،اين ارتباط ميتواند وي را در مظان اتهام قرار دهد.
کالرس��فلد ادامه داد :يزدي به من گفت که القانيان به خاطر يهودي بودن اعدام نش��ده

است.

اي��ن حقوقدان يهودي گفت :يزدي در ديدار  75دقيق��هاي خود با من بر اين نکته

تأکيد کرد که جامعة يهود پيش از سقوط شاه همکاري وسيعي با رژيم داشت ،سياست

ش��اه تکيه بر حمايت اقليتها بوده اس��ت و جامعة يهود متاس��فانه عليرغم هش��دار
نيروهاي انقالبي با شاه همکاري و همراهي داشته است.

3

 -1اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة  ،8دو روز بعد از اين که کالرسفلد مذاکرات خود را با يزدي منتشر ساخت وزارت
خارجه با انتشار بيانيهاي بخشي از سخنان وي را تکذيب کرد ! در بيانية وزارت خارجه آمده است :به وکيل فرانسوي اطمينان
داده شده اعدام القانيان نه به خاطر يهودي بودن وي ،بلکه به دليل آن صورت گرفته است که وي جزو نظام جنايتکار
شاه بوده ،جاسوسي ميکرده و مفسد في االرض شناخته شده است .در اين مالقات اسنادي از جنايات رژيم گذشته ارائه
شده و توضيح داده شد که بسياري از شکنجهگران ساواک در اسرائيل توسط موساد تعليم ديده بودند و بنابراين اسرائيل
شريک جنايات رژيم شاه ميباشد .وزارت خارجه همچنين با تکذيب خبر رويترز که در برخي مطبوعات منتشر شد ،تاکيد
کرده است اينکه يزدي به نمايندة کليميان گفته است يهويان ايران قبل از آنکه شاه از سلطنت خلع شود ،با شاه همکاري
ميکردهاند ،تکذيب ميشود (.رک اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة )7
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آيتاهلل خلخالي رهبر فدائيان اسالم شد
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آمريکا :مقامات ايراني احساسات مردم را کنترل کنند!

ايران پس از انقالب اسالمي

وزارت ام��ور خارج��ة آمري��کا تظاهرات ض��د آمريکايي مردم ته��ران را در برابر

س��فارت اين کش��ور در تهران نکوهش کرده و از همة مقامهاي رسمي ايران خواست
که احساس��ات برآشفتة مردم را آرام کنند .هزاران تظاهر کنندة ايراني ديروز و پريروز
با فريادهاي مرگ بر کارتر و ش��عارهاي ضد آمريکايي ديگر نس��بت به قطعنامة سناي

آمري��کا که اعدامهاي انقالبي ايران را محکوم کرده اس��ت ،ب��ه راهپيمايي پرداختهاند.
وزارت امورخارج��ة آمريکا در ادامه از اينکه دولت ايران از س��فارت آمريکا به نحو

موثري حفاظت نموده ،تقدير و تشکر کرد.

1

تصويب آئيننامة تزکيه در محيط دانشگاهها

رؤس��اي دانشگاهها در پايان جلسة دو روزة شوراي رؤس��اي دانشگاهها ،آييننامة

تزکيه در محيط دانش��گاهها را تصويب کرد و قرار ش��د که اين طرح در هيئت دولت

مطرح ش��ود و س��پس نسبت به اجراي آن اقدام ش��ود .بر اساس متن مصوبة شوراي

مرکزي دانش��گاهها که قرار است بعد از طرح در هيئت وزيران در مراکز آموزش عالي

به مرحلة اجرا گذاشته شود ،افراد و گروههاي زير از دانشگاهها اخراج خواهند شد ؛

 -اعضا يا حقوق بگيران ساواک و وابستگان به دربار و اعضاي سيا و فراماسونري

 -کس��اني که از بهمن ماه  ۱۳۴۱داراي مش��اغل سياس��ي از قبيل نخستوزيري،

معاونت وزارت ،س��فارت ،استانداري ،نمايندگي مجلسين ،مديريت عامل سازمانهاي

مهم يا شهرداري تهران يا مديران بانكها بودهاند.

 -اعضاي کادر رهبري يا فعالين مهم حزب رستاخيز

 -افرادي که دالئل کافي مبني بر روية ضد دانش��جويي آنان در دس��ت بوده و در

تعقيب و گرفتاري و مجازات دانشجويان مشارکت مستقيم داشتهاند

دانشجويان يهودي :جاکوب جاويتس رشوهخوار است

گروهي از دانش��جويان ايراني يهودي ،در بيانيهاي قطعنامة سناي آمريکا را محکوم

س��اخته و جاکوب جاويتس را رش��وهخوار بينالمللي ناميدند .در بخشي از اين بيانيه
 -1اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 8

همچنين آمده اس��ت :امپرياليس��م جهاني خصوص ًا آمريکا دش��من واقعي اس��تقالل و
آزادي ايران اس��ت .دانشجويان يهودي همچنين نوحهسرايي سناي آمريکا را به خاطر

جنايتکاراني که به سزاي اعمال ننگين خود رسدهاند ،نوعي دخالت بيشرمانه در امور 373

6خرداد1358
از ضاربين هاشمي رفسنجاني اطالعات وسيعي به دست آمد

با شناسايي مهاجماني که به هاشمي رفسنجاني سوءقصد کردهاند ،با توجه به اينکه

اعضاي گروه فرقان پيش از اين شناس��ايي ش��دهاند ،دستگيري مهاجمآنکه به احتمال

قريب به يقين در دو ترور گذش��ته نيز دس��ت داشتهاند ،بيش از پيش امکان پذير شد.
يکي از مهاجمآنکه از س��وي هاشمي رفسنجاني و همسرش شناسايي شده با يکي از
اعضاي گروه فرقآنکه در ارتباط با ترور آيتاهلل مطهري و قرني بازداشت شده و فع ً
ال
زنداني است پيش از دستگيري وي ارتباط داشته است .دولت آمريکا نيز هرگونه رابطة
2
خود را با حادثة سوءقصد به هاشمي رفسنجاني صريح ًا تکذيب کرد.

حملة گروه مسلح به خانة آيتاهلل مفتح

روزنامهها امروز اعالم کردند :تالش يک گروه براي ورود به خانة آيتاهلل مفتح با

هوش��ياري محافظان وي ناکام مانده است .آيتاهلل مفتح در اين زمينه گفت :چهارشنبة
قبل ،يک گروه مسلح پس از عبور از ديوار منزل قصد ورود به خانه را داشتند و حتي

قس��متي از در منزل را هم شکس��تند ،پاس��داران محافظ که متوجه اين عمل شدند ،به
تعقيب مهاجمان پرداختند ،ولي آنان موفق به فرار ش��دند .ش��هرباني اعالم کرده است:

گم��ان نميکند مهاجمين از گروه فرقان باش��ند ،چون آنها از در وارد ميش��وند نه از
ديوار !

3

 -1اطالعات 5 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -2اطالعات 6 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 6 ،خرداد  ،1358صفحة 1
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داخلي ايران دانسته و آن را محکوم کردند.

1

374

وزارت خارجه افشا کرد ؛ قراردادهاي محرمانه رژيم سابق با اسرائيل

ايران پس از انقالب اسالمي

وزارت خارجه طي بخش��نامهاي به کلية وزارتخانهها و س��ازمانهاي دولتي که در

زمان رژيم س��ابق با اس��رائيل قراردادهاي فني ،اقتصادي و نظامي محرمانه بس��تهاند،

خواست که نوع اين قراردادها و موافقتنامهها را به ادارة هشتم وزارت خارجه اعالم
کنند.

1

خلع سالح عمومي در خرمشهر اجرا نشده است

اعضاي کانون فرهنگي -نظامي و پاسداران انقالب اسالمي خرمشهر از صبح ديروز

در مسجد جامع اين شهر دست به تحصن زدند و طي اطالعيهاي يادآور شدند تا قبل
از دس��تگيري مس��ببين حمله به کانون مذکور و ستاد پاس��داران خرمشهر تحصن يک

هفتهاي آنان ادامه مييابد و در پايان اين مدت اعتصاب غذا خواهند کرد.

تحص��ن کنندگان در نامههاي جداگانهاي به ام��ام خميني و مهندس بازرگان اعالم

کردند که مردم خرمش��هر براي اعتراض به يورشهاي مذکور در فرمانداري متحصن

ش��دند ولي خواس��تهاي آنان داير بر خلع س�لاح عمومي و انحالل کلية کانونها و
تشکيالت خرمشهر بالاقدام ماند .اين گروه اعالم کردند :با انحالل کانون خود موافقت

کردهاند ،مش��روط بر اينکه ساير کانونها و سازمانهاي خرمشهر نيز منحل شود و در
قاموس آنان مسئلة عرب و عجم جايي ندارد.

2

سادات :در خاورميانه جنگ ديگري روي نميدهد

انور س��ادات رئيسجمهور مصر  24ساعت پس از تخلية شهر العريش از نيروهاي

اسرائيلي با يک هواپيماي سي  -130وارد مرکز صحراي سينا شد و طي سخناني اظهار
داش��ت :ديگر جنگي در خاورميانه روي نخواهد داد؛ زيرا مصر از جنگ خارج ش��ده

اس��ت و بدون مصر اعراب در هر ش��رايطي قادر به جنگ با اسرائيل نخواهند بود ،لذا

آتش جنگي را روشن نخواهند کرد.

 -1اطالعات 6 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 6 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 6 ،خرداد  ،1358صفحة 12

3

کاردار ايران :چرا هيچگاه از جنايات شاه خشمگين نشديد؟

کاردار س��فارت ايران در آمريکا طي نامهاي به س��ناتور جاويتس خاطر نشان کرد:

چرا هيچگاه از جنايات شاه سابق خشمگين نشديد؟ در بخشي از نامه ،علي اصغر آگاه
ش��اه سابق آگاه هستند ،اين روابط از يک سو سکوت کامل شما را در خالل سالهاي
اختناق ،ش��کنجه و کش��تار ملت ايران به وسيلة شاه سابق و از سوي ديگر شتاب شما

را براي انتقاد از انقالب اس�لامي ما بر اساس اطالعات کذب و برداشتهاي نادرست

مطبوعات آمريکا توجيه ميکند.

1

7خرداد1358
همگامي نزيه با سناي آمريکا :مسئول توقيف ها چه کسي است؟!

در دومين روز کنگرة سراس��ري کانون وکالي دادگس��تري که مق��ارن ظهر امروز

برگزار ش��د ،چند تن از اعضاي هيئت مديره و رئيس کانون وکالي دادگس��تري مرکز
صحبت کردند .حسن نزيه رئيس کانون وکالي دادگستري مرکز و مدير عامل شرکت
ملي نفت که ضمن ًا رياست کنگره را نيز بر عهده دارد ،طي سخناني گفت :بر هيچکس
پوش��يده نيس��ت که در روزهاي اخير ،بيعدالتيهايي در جامعه صورت گرفته است،

امروز معلوم نيست مسئول اين توقيفها و بازداشتها چه کسي است.

با اسالم نميتوان حکومت کرد!

وي ادامه داد :نبايد ابدا ً براي هيچ مقامي اعم از روحاني و يا غيرروحاني اين اعتقاد
پيدا بش��ود که اگر مث ً
ال من يکي گفتم جمهوري اي��ران ،خداي نکرده تزلزل در اعتقاد

من پيدا شده است .بهعنوان مثال ،اگر مهندس بازرگان با اين همه مراتب تدين گفت:
جمهوري دمکراتيک اس�لامي ،خداي نکرده چون در لباس روحانيت نيس��ت ،ترديد
کنيم؟ نگويند اين حرفها را !

نزيه اظهار داش��ت :من از حضور امام خميني اس��تمداد ميکنم ،خدمتشان خواهم

 -1اطالعات 6 ،خرداد  ،1358صفحة 12
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کاردار سفارت ايران در آمريکا آمده است :مردم ايران از روابط شما و خانوادة شما با

375

ايران پس از انقالب اسالمي

 376رفت فراموش نکنيد که سياست استعمار مبني بر تفرقه بيانداز و حکومت کن بود هنوز
هم جاي خودش هست.
نزيه در ادامه با اش��اره به اين س��خن امام که فرمودهاند :اينها از اس�لام ميترسند
گفت :نميدانم چرا عدهاي اخيرا ً ميروند خداي نکرده ايشان را مشتبه به بعضي مسائل

ميکنند [!] بايد عرض کنم هيچ مس��لمان واقعي بر خالف آنچه تصور رفته اس��ت ،نه

فقط از اسالم نميترسد ،بلکه بر اسالم متکي است .در طول رژيم گذشته ،ما با اهلل اکبر
مبارزه ميکرديم .نزيه در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت :اگر ما فکر کنيم

تمام مس��ائل سياسي و اقتصادي و قضايي را ميتوانيم در قالب اسالمي بسازيم ،آيات
عظام هم ميدانند اين امر در شرايط حاضر نه مقدور است نه ممکن و نه مفيد [!]

1

امنيت امام و رهبران انقالب به عهدة فرماندة دژبان گذارده شد

امني��ت و حفظ جان امام خميني و رهبران روحان��ي در قم و تهران به دژبان مرکز

س��پرده ش��ده اس��ت .دژبان مرکز از امروز در قم وارد عمل خواهد ش��د و مس��ئوالن

کش��وري را زير پوشش حفاظتي قرار خواهد داد .سرتيپ عزيزاهلل اميررحيمي فرماندة

دژبان مرکز ،ضمن اعالم اين خبر اظهار داش��ت :بهدنبال س��وءقصد به جان هاش��مي

رفس��نجاني و ترور شهيد آيتاهلل مطهري و س��پهبد قرني ،ضمن تماس با امام ،ايشان

فرمودند که کار حفظ جان و امنيت مسئوالن کشور به عهدة دژبان مرکز گذاشته شود.

2

خلع سالح عمومي در خرمشهر آغاز شد

خلع سالح عمومي در خرمشهر با همکاري مردم در اين شهر آغاز شد .محمد رضا

علوي فرماندار خرمشهر با اعالم اين خبر افزود :در اجراي سياست دولت و خواست
 -1اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة  ،8امام خميني دوم خرداد ماه همين سال طي سخناني در جمع دانشگاهيان ميفرمايند:
«اگر اين جمعيتهايي كه حاال در شرف تكوين است يا تكوين شده است و دارند تقويت ميكنند خودشان را ...اگر ديديد
كه در حرفهايشان از خدا خبري نيست ،از اسالم هم خبري نيست ،هيچ به جمهوري اسالم فكر نميكنند ،هيچ دمي
نميزنند از جمهوري اسالمي ...اگر شما ديديد كه اين جمعيتهايي كه اآلن مشغول فعاليت هستند ،جمهوري كه ميگويند،
يا «جمهوري» ميگويند يا «جمهوري دمكراتيك» ميگويند يا «جمهوري دمكراتيك اسالمي» ،اگر اينها جمهوري گفتند،
اين همان معنايي است كه دشمنهاي ما ميخواهند ».امام خميني ادامه ميدهند «:دشمنهاي ما از جمهوري نميترسند،
از اسالم ميترسند .از جمهوري صدمه نديدند ،از اسالم صدمه ديدند .آنكه تودهني به آنها زد جمهوري نبود ،جمهوري
دمكراتيك هم نبود ،جمهوري دمكراتيك اسالمي هم نبود؛ جمهوري اسالمي بود( ».رک صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 454
) ،اين سخنان امام به زودي مرجع ضمير خود را پيدا کرده و حسن نزيه که بعدها با مشخص شدن ماهيتش مخفي و سپس از
کشور فرار کرد به آن پاسخ گفت.
 -2اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 2

آيات عظام و مردم به کلية قواي انتظامي مستقر در خرمشهر دستور داده شده تا چنانچه
افرادي داراي س�لاحهاي غيرمجاز هستند ،آنها را خلع سالح کنند .فرماندار خرمشهر

اظهار داش��ت :اس��لحههايي را که مردم به فرمان امام براي مب��ارزه با طاغوت خريده 377

باهنر :برداشت مردم اين است که چپيها توطئه ميکنند

آيتاهلل باهنر دربارة موضع نظام اس�لامي در برابر چپها گفت :ما عميق ًا معتقديم

از راه مب��ارزه ايدئولوژيک و تربيت مباني اعتقادي بايد در برابر مکتبها قرار گرفت،

ام��ا مالحظه ميکنيد بعضي وقتها صحبت عرصة عقايد نيس��ت .آيتاهلل باهنر اظهار
داش��ت :م��ا نبايد راجع به مباني اس�لامي صحبت کنيم در حالي ک��ه آنها دارند عم ً
ال

تجزيطلبي را ترويج ميکنند يا کارخانهها را به تعطيلي ميکشانند.

2

برژنف :از حاکميت و استقالل ايران دفاع ميکنيم

برژن��ف گفت :ما دقيق ًا از اصل احترام بر حاکميت و اس��تقالل ايران و مردم ايران

بر اس��اس منش��ور ملل متحد حمايت ميکنيم .صدر هيئت رئيسة شوراي عالي اتحاد
جماهير ش��وروي در نامة متقابل خود به محمد مکري س��فير دولت موقت جمهوري
اسالمي عنوان کرد :ما از خروج ايران از سنتو که بهعنوان وسيلهاي در دست نيروهاي
دشمن با صلح و دوستي بين ملتها بود ،استقبال ميکنيم ،تمايل ايران به جنبش عدم

تعهد ،نشانة عالقة جمهوري اسالمي ايران در راه حفظ صلح و مبارزه عليه امپرياليسم

است.

3

توقيف  8هزار اسلحة قاچاق در خليج فارس

آي��تاهلل خلخالي که به نمايندگي از امام خميني به دوبي رفته اس��ت ،در س��ومين

روز اقامت خود با ش��يخ راش��د حاکم دوبي ديدار و در باره کش��ف و توقيف  8هزار

قبضه س�لاح گفتوگو کرد .گفتني اس��ت پيش از اين نيز در مورد ورود اسلحة سبک
قاچاق و همچنين مواد مخدر به ايران توس��ط عوامل ضد انقالب و وابس��ته به رژيم

 -1اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 5
 -3اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 1
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بودند ،ما دريافت کرده و هزينة آن را نيز پرداخت خواهيم کرد.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 378س��ابق از طريق آبهاي خليج فارس و مناطق جنوبي کش��ور گزارشهايي رسيده بود
که س��رانجام مهمترين کاروان حمل اسلحه که به سوي ايران در حرکت بود به دستور
شيخ راشد حاکم دوبي ،توقيف و کلية سالحهاي بهدست آمده از آن ،مصادره شد.

1

استاندار آذربايجان شرقي استعفا داد

مهندس رحمت اهلل مقدم مراغهاي اس��تاندار آذربايجان شرقي گفت :استعفاي خود

را از اس��تانداري آذربايجان ش��رقي تسليم وزير کش��ور کردهام .وي در مورد استعفاي

خود اظهار داش��ت :در حقيقت من از مسائل آذربايجان ناراحتي ندارم ولي مواردي از

نظر اصولي وجود داشت که مشکالتي را به وجود ميآورد ،اگر دوگانگي قدرت حل
نشود ،کارکردن در اين ناحيه واقع ًا مشکل خواهد بود .وي اظهار داشت :صالح ميبينم
در تهران کار کنم تا آذربايجان شرقي.

2

سلطان قابوس :اوضاع خليج فارس وحشتآور است

سلطان قابوس وضع خليج فارس را بسيار وخيم و وحشتآور خواند و تأکيد کرد

که به اين دليل با يک ابتکار ديپلماتيک آمريکا براي جلوگيري از توسعة نفوذ شوروي
در اين منطقه موافق اس��ت .س��لطان عمان اظهار داش��ت :وضع اين منطقه ،فوقالعاده

خطرناک ش��ده اس��ت و آمريکا هنوز هم وقت دارد که به يک ابتکار ديپلماتيک تازه
دست بزند و در غير اين صورت ،آيندة خليج فارس به شدت مورد تهديد قرار خواهد

گرفت.

3

سياست مرزهاي باز ميان مصر و اسرائيل اعالم شد

رهب��ران مصر و اس��رائيل در مالق��ات خود با حضور ونس وزي��ر خارجة آمريکا،

سياس��ت درهاي باز بين دو کش��ور را اعالم کردند .به اين ترتيب از اين پس هيچگونه
محدوديتي چه از نقطه نظر آمد و شد و چه تجارت و حمل و نقل بين دو کشور وجود

نخواهد داش��ت .رهبران مصر و اسرائيل س��پس به همراه وزيران خارجه و دفاع خود
و ني��ز ونس وزير خارجة آمريکا ميان قاهره و تل آويو پرواز کردند و به اين ترتيب با

 -1اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -2اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -3اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 8

افتتاح خط هوايي ميان مصر و اسرائيل موافقت شد.

1

مجاهدين خلق :عمل فاشيستي پليس فرانسه را محکوم ميکنيم

بيانيهاي تأکيد کرد :عمل فاشيس��تي پليس فرانسه را محکوم ميکنيم .در بخشي از اين

بيانيه آمده است :اين واقعه يک بار ديگر نشان داد که سلطنتطلبان و امپرياليستهاي
زخ��م خورده ،همچنان در کمين انقالب خونبار خلق قهرمان ايران نشس��تهاند ،ما اين
عمل فاشيستي پليس فرانسه را که به حمايت از طرفداران شاه مخلوع صورت گرفته،
شديدا ً محکوم و از خواستهاي دانشجويان ايراني مبني بر موضعگيري قاطع و شديد

سفارت و دولت ايران عليه پليس و دولت فرانسه حمايت ميکنيم.

2

 8خرداد 1358
ما هم عليه شاه مبارزه کردهايم

س��ومين روز کنگرة سراسري کانون وکالي دادگستري برگزار شد .در سومين روز

اين کنگره ،اکبر عطار کاش��اني وکيل دادگس��تري در دفاع از حس��ن نزيه که س��خنان

اخي��رش انتقادات فراواني را بر انگيخته اس��ت گفت :وکالي دادگس��تري جزو اولين
کس��اني بودن��د ک��ه در حکومت ترور و اختن��اق در کنار مردم ق��رار گرفتند ،نزيه در
زمان طاغوت در همين س��الن ايس��تاد و در حضور جمع کثيري گفت« :اي شاه چقدر

ميخواهي آدم بکشي ،آدمکشي بس است ».ما اکنون در قطعنامة خود از مقامات دولتي
ميخواهيم که در تدوين قوانين از کانون وکال ياري بخواهند.

وي اظهار داش��ت :قانون اساس��ي جدي��د بايد حقوق دمکراتي��ک جامعه را تعيين

کند ،يعني اس��تقالل وآزادي و اصل مصونيت قضات .در ادامه يکي از زنان وکيل طي

سخناني اظهار داشت :ما قبل از اسالم با مردان مساوي بوديم و حقوق برابر داشتيم و

شايسته نيست امروز اينگونه باشيم!
 -1اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 7 ،خرداد  ،1358صفحة 8
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در پي حملة فرانسه به دانشجويان ايراني سازمان مجاهدين خلق [منافقين] با انتشار

379

380

مکنونات قلبي متين دفتري!

ايران پس از انقالب اسالمي

در ادامه هدآيتاهلل متين دفتري طي س��خناني اظهار داش��ت :سخنان ديروز حسن

نزيه مکنونات قلبي ما بود! متين دفتري با اظهار نگراني از نحوة تدوين قانون اساس��ي
اظهار داشت :در شرايط فعلي اص ً
ال و ابدا ً بر ما که مردم اين آب و خاکيم ،بر ملت ايران

معلوم نيست که چه کس��اني مشغول تدوين منشور حياتي اين مردم هستند ،ميترسم

قب��ل از اينکه به خ��ود آييم و امکان اظهار نظر پيدا کنيم ،قبل از اينکه تودههاي مردم

بتوانند بگويند که چه ميخواهند ،با يک رأي آري يا نه روبرو شويم و باالخره با يک
همهپرسي سندي بر ما تحميل شود.

1

بازرگان :تعدد مراکز قدرت در کشور کارها را فلج کرده است

مهندس بازرگان در يک مصاحبة مطبوعاتي در پاس��خ به اين س��وال که با توجه به
صحبتهايي که از قانون اساسي هست ،آيا شخص ًا کانديداي رياست جمهوري هستند

يا نه اظهار داش��ت :اين موضوع براي بنده چندان مطرح نيس��ت .وي ادامه داد :چون

ش��خص بايد بداند که رئيسجمهوري چه تکاليف و وظاي��ف و اختياراتي دارد و آيا

ميتواند خدمت کند يا نه و اين امر ،مادامي که قانون اساسي به تصويب نهايي نرسيده
باشد ،تشخيص آن خيلي مشکل است.

بازرگان گفت :به نظر بنده رئيسجمهور ش��دن چندان آش دهنس��وزي نيست و
اص��والً صرف تعيين و انتخاب رئيسجمهوري مش��کالت و مس��ائل و دردهاي ما را

درمان نميکند .نخس��توزير در ادامه به تعدد مراکز قدرت در کش��ور اش��اره کرده و
گفت :متاسفانه حاال در کشور تفرقه وجود دارد و هم تعدد مراکز قدرت ،يعني قطبها

و مراکز تش��خيص و تصميم به قدري زياد اس��ت که خيلي کارها را فلج ميکند و در
افکار و آراء هم که تفرقه فراوان است که اميدواريم با مشخص شدن وضع مملکت با

تصويب قانون اساس��ي وظايف و مسئوليتهاي هر کسي مشخص شود .بازرگان مقام

رهبري انقالب ،شوراي انقالب و دولت را سه قطب عمدة تصميمگيري ياد کرد.
 -1اطالعات 8 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 8 ،خرداد  ،1358صفحة 11

2

هاشمي :من طلبه هستم ،مرا آيتاهلل صدا نکنيد

هاش��مي رفس��نجاني در يک مصاحبة مطبوعات��ي و رادي��و وتلويزيوني در مورد

جزئيات ترور خود در پاس��خ به اين س��وال"آيا ضاربين را خواهد بخشيد" گفت :اين

اين مورد به عهدة دادگاه انقالب است .هاشمي همچنين در بخش ديگري از مصاحبة
مطبوعاتي اظهار داشت :من يک طلبه هستم و از همه خواهش ميکنم که مرا آيتاهلل
خطاب نکنند.

1

آيتاهلل خلخالي فاش کرد :برنامهريزيها براي قتل
سه رهبر فلسطيني در تهران

آيتاهلل خلخالي که در چارچوب ديدار از کش��ورهاي خليج فارس از دوبي وارد

ابوظبي شده است ،در يک مصاحبة مطبوعاتي اظهار داشت :تشکيل دادگاههاي اسالمي

در ايران سبب شد که يک توطئة امپرياليستي عليه سراسر منطقه از جمله ايران کشف
و خنثي ش��ود .وي اضافه کرد :افسران ارش��د نيروي هوايي ايران در جريان دادرسي

فاش کردند که  10هزار مستش��ار نظامي اس��رائيل و  40هزار آمريکايي که در دوران
رژيم ش��اه در اي��ران اقامت داش��تند ،در جريان جنگ اکتبر  1973از ارتش اس��رائيل

پشتيباني لجستيک کرده بودند.

آيتاهلل خلخالي همچنين گفت :مقدمات قتل س��ه تن از رهبران فلس��طين که در

آوريل  1973در خيابان وردن بيروت کشته شدند ،توسط مأموران ساواک با همکاري

نزديک س��رويسهاي مخفي اس��رائيل در تهران فراهم ش��ده ب��ود .آيتاهلل خلخالي

همچني��ن در مورد ماهيت خليج فارس نيز گفت :اين خليج ،زمان ش��اه نه يک خليج
ايران��ي و نه يک خليج عربي ب��ود ،بلکه يک خليج آمريکايي ب��ود و امروز به برکت

انقالب ايران و اسالم خليج اسالمي شده است.

2

اطالعية دفتر امام :امام هيچ توصيهاي را نميپذيرند

دفتر امام خميني با صدور اطالعيهاي ،هرگونه توصيه و سفارش افراد به ادارات و
 -1اطالعات 8 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 8 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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کار من نيس��ت که او را ببخش��م يا تنبيه کنم ،اگر ايشان را دس��تگير کنند ،تصميم در

381

ايران پس از انقالب اسالمي

 382مؤسس��ات را از سوي امام و دفتر ايش��ان تکذيب کرد .در بخشي از اطالعية دفتر امام
خميني آمده است :اين دفتر صريح ًا اعالم ميدارد که به دستور امام هيچگونه سفارش

و يا توصيهاي براي وزارتخانهها ،ادارات و مؤسسات دولتي و خصوصي نخواهد کرد

و از کارمندان شريف ادارات ،تقاضا ميشود کساني را که مدعي چنين توصيههايي ولو
1
شفاه ًا هستند به دفتر امام معرفي نمايند.

مکزيک به شاه مخلوع ويزا نداده است

وزارت خارجة مکزيک اعالم کرد :تاکنون ويزاي ورود به مکزيک براي شاه سابق

ايران صادر نکرده و برنامهاي هم براي صدور آن وجود ندارد .يک سخنگوي وزارت
خارجة مکزيک با اعالم اين خبر افزود :نظر به اينکه دولت جديد ايران گذرنامة شاه
سابق را غيرقانوني اعالم کرده و نيز به اين خاطر که دولت مکزيک دولت جديد ايران

را به رسميت ميشناسد ،شاه نميتواند ويزاي ورود به مکزيک به دست آورد.

2

 9خرداد 1358
سنجابي :دولت در ضعف کامل به سر ميبرد

دکتر کريم سنجابي رهبر جبهة ملي با اعتراض به شرايط کشور گفت :اوضاع امروز

رضايتبخش نيس��ت ،عوامل ناراضيساز بس��يار زياد است ،دولت فوقالعاده ضعيف
است و اين با نهايت تأسف بايد بگويم که دولت در ضعف کامل است و آن اختياراتي

که براي پيشرفت انقالب الزم است ،در اختيار ندارد.

وي ادامه داد :در خارج از دولت ،دولتهاي ديگري وجود دارند که س��بب ضعف

دولت ميشوند و دولت را فلج کردهاند ،از يک طرف با آنارشي يا بيحکومتي و هرج

و مرج مواجه هس��تيم ،عواملي که خودش��ان را چپ معرفي ميکنند ،در واقع به هرج

و م��رج دامن ميزنند ،بهعنوان دف��اع از کارگر جلوي کار کارخانهها را ميگيرند و در
بس��ياري از نقاط کش��ور ،قوميتها و جمعيتهايي هس��تند که صدمه و آزار بيشتري
ديدهاند و تقاضاي يک نوع ادارة امور محلي خودشان را دارند ،که طبيعي است در يک
 -1اطالعات 8 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 8 ،خرداد  ،1358صفحة 12

حکومت دمکراس��ي اين وضع بايد بوجود بيايد .هر وقت اين مس��ائل مطرح ميشود،

ميبينيم که همين عوامل به آنجاها ميروند و از اين نارضايتيها سوءاس��تفاده کرده و

آشوبگري به وجود ميآورند.

سنجابي که پيش از اين وزيرخارجة دولت موقت بود ،در بخش ديگري از سخنان

خود دربارة فلسطين اظهار داشت :با کشورهاي اسالمي و کشورهاي عرب براي مبارزه

و کس��ب حقوق و آزادي براي فلس��طين بايد تمام قوا و قدرتمان را به کار ببريم که
اين جراحتي که در پيکر خاورميانه به وجود آمده است ،التيام بدهيم و فراموش نکنيم
تا موضوع فلس��طين حل نش��ده اس��ت ،صلح و آرامش در منطقة خاورميانه به وجود

نخواهد آمد.

1

ارتش در خرمشهر وارد عمل شد

قبلازظهر امروز عدهاي حدود  20نفر قصد ورود به گمرک خرمشهر را داشتند که

با ممانعت پاس��داران مواجه ش��ده و دو تن را به ش��هادت رساندند .بهدنبال اين واقعه
در خرمش��هر وضعيت فوقالعاده اعالم شد و گمرک اين شهر و نخلستانهاي اطراف

به محاصرة نيروهاي پاس��دار و ارتش در آمد و جس��تجوي وس��يع براي شناس��ايي و
دستگيري عاملين اين جنايت آغاز شد.

از س��وي ديگر با توجه به وقايع اخير خرمشهر نقاط حساس و حياتي شهر ،تحت

مراقبت ش��ديد نظاميان درآمد و به واحدهاي ارتش و شهرباني آمادهباش داده شد .در
حالي که با وارد ش��دن س��پاه و ارتش اوضاع در خرمش��هر آرام بود ،وضعيت شهر از
بامداد امروز با شنيده شدن صداي گلوله و تيراندازي بار ديگر متشنج شد.

اعالم حالت فوقالعاده در خرمشهر

اس��تاندار خوزس��تآنکه از ديروز در خرمشهر به س��ر ميبرد ،بامداد امروز در اين

ش��هر حالت فوقالعاده اعالم کرد و از مردم خواس��ت حتياالمکان از خانههاي خود

خارج نش��وند و آرامش و خونس��ردي خود را حفظ کنند .آخرين گزارشهاي رسيده
 -1اطالعات 9 ،خرداد  ،1358صفحة 5
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 384از خرمش��هر ،حاکي اس��ت که در جريان حوادث امروز اين شهر بيش از  10نفر کشته
1
شدهاند ،همچنين دهها نفر نيز مجروح شده و به بيمارستانهاي شهر انتقال يافتهاند.

مطرح کردن خودمختاري را در حال حاضر صالح نميدانيم

آيتاهلل ش��ريعتمداري در مصاحبه با ليبراس��يون و هفتهنامة ن��وول ليترر ،در مورد

خودمختاري اظهار داشت :عقيدة ما اين است که در حال حاضر موضوع خود ايران و

تماميت ارضي آن بس��يار مهمتر و اساسيتر از مسئلة خودمختاري است که پارهاي آن

را مطرح ميکنند ،اگر با ما مشورت ميکردند ،ميگفتيم که ايراني بودن ،ايجاب ميکند
که چنين مطلبي را فع ً
ال عنوان نکنند و بگذارند اوضاع کشور به حالت سکون و آرامش
برگردد و امنيت در کشور برقرار شود و دولت با نيرومندي و قدرت بر اوضاع مسلط
ش��ود ،آن وقت نظريات خود را مطرح س��ازند ،لذا مطرح کردن اين مطلب را در حال
حاضر صالح نميدانيم.

آيتاهلل شريعتمداري گفت :در حال حاضر آذربايجان مسئلة خودمختاري را مطرح
نکرده اس��ت ،ولي چنانچه بخواهند به استاني خودمختاري بدهند ،قهرا ً آذربايجان هم

س��هم خود را خواهد خواس��ت ،و يکي از اش��کاالت خودمختاري اين است که جنبة

سرايتي دارد و کشور را به شکل فدرال در ميآورد.

2

وطن در خطر است!  /ما بايد نقش داشته باشيم

چهارمين روزکنگرة سراس��ري وکالي دادگستري برگزار شد و طي آن دکتر خليل

آذر يکي از سخنرانان اظهار داشت :من در اينجا با صداي بلند ميگويم :وطن در خطر
است ،قانون اساس��ي در خطر است ،من پيشنهاد ميکنم که تمام وکالي دادگستري و
اعضاي کنگره در اينجا تحصن اختيار کنند ،مسئلة سادهاي نيست ،وطن در خطر است.

وي ادامه داد :با فکل و کراوات نميتوان مسائل را حل کرد ،من لباس راحتي پوشيدهام

که امروز اينجا تحصن کنيم ،ما قانون اساس��ي ميخواهيم ،ما ميگوييم :قانون اساس��ي

بدون شرکت حقوقدانها قانون اساسي نميشود.

3

 -1اطالعات 9 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 9 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 9 ،خرداد  ،1358صفحة  ،8از سخنان ناطق کام ً
ال مشخص است که وطن در خطر نيست بلکه خواستههاي اين
گروه و افراد که خود را حقوقدان ميدانند و مينامند در خطر است ،از سويي ميگويند وطن در خطر است و از سوي ديگر

 1500متهم در صف محاکمه در دادگاههاي انقالب

آي��تاهلل خلخال��ي گفت :هنوز  1500نف��ر در انتظار محاکمة خ��ود در دادگاههاي

انقالب اسالمي ايران هستند .وي همچنين اعالم کرد :از قول من در برخي روزنامههاي

نظامي شده بود و در وضع فعلي بايد به شيوخ عرب واگذار شود ».من اين نقل قول را
قوي�� ًا تکذيب ميکنم .آيتاهلل خلخالي گفت :در مصاحبة من در دوبي اکثر خبرنگاران
خارجي و داخلي حضور داشتند و هيچ کدام اخباري که مخابره کردهاند و پخش شد،

اين مطلب را چون نش��نيدهاند ،عنوان نکردهاند و نميدانم در روزنامههاي داخلي چه

کسي اين مطلب را از قول من عنوان کرده است.

1

مناظره بنيصدر و بابک زهرايي

مناظرة ابوالحس��ن بنيص��در و بابک زهرايي که قرار بود در زمين چمن دانش��گاه

تهران برگزار ش��ود ،به سبب مخالفت مقامات دانشگاه تهران ،عصر امروز در دانشکدة

تربيت معلم انجام شد .بابک زهرايي در اين مناظره اظهار داشت :مسئلة استقالل کشور
هم ،دوشبه حل شدني است ،مسئلة کشاورزي که مطرح شده است ،مسئله بين دهقان

و زميندار اس��ت دو شب کافيس��ت که همة زمينهاي کشور به دست دهقانان سپرده
ش��ود .در رابطه با کارخانهها هم همين طور ،حتي دو ش��ب هم زياد اس��ت .يک شب

کافيست که کارخانههاي کشور تحت کنترل کارگران درآيد.

زمان ما زمان شعارهاي دو آتشه نيست

بنيصدر نيز پاس��خ داد :زمان ما زمان ش��عارهاي دو آتش��ه نيست ،بايد آنچه را که

ميگوئيم راه حلاش را هم بگوئيم ،درد واقعي را هم بگوئيم ،بگوئيم چگونه ميش��ود

اين مس��ائل را حل کرد ،من گمان نميکنم که بش��ر ،امروز حاضر بشود انقالب بکند،

براي اينکه از س��رمايهداري غربي درآيد ،بش��ود دولت روس��يه و اسم اين را بگذارد

دولت کارگري که ضوابط تمرکز قدرت براي او اصل است.

2

ميگويند در تدوين قانون اساسي بايد ما را هم بازي دهيد و اگر اينگونه نباشد ،تحصن ميکنيم !
 -1اطالعات 9 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2بامداد 12 ،و  13خرداد  ،1358صفحة ،9بني صدر از همان ابتداي ورود به ايران فعاليت خود را براي رسيدن به قدرت
که از مدتها قبل زمينههاي آن را فراهم نموده بود ،آغاز کرد و براي تحقق اين منظور به محض ورود به ايران به تالش
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انتقاد شديد آيتاهلل بهشتي از کنگرة وکال

آيتاهلل بهشتي با انتقاد شديد از سخنان اخير حسن نزيه اظهار داشت :مبادا کنگرة

ش��ما نس��خة دوم کنگرة انديشمندان شاهنشاهي باش��د .وي گفت :مطلب اساسي اين
اس��ت ،انقالب ملت ما که رنجها ،ش��کنجه ديدنها ،زندان رفتنها ،آس��يب ديدنها،
ش��هادتها ،خون دادنها ،يتيم شدنها ،فرزند از دست دادنها ،اعتصابهاي شکننده،

خرد کننده ،تالشهاي خس��تگي ناپذير افراد و گروههاي پيش��تاز و پيشگام در مرحلة

نخس��تين به ثمر رس��يده است .اين انقالب بايد همچنان در مجراي اصليش بماند .اين

اس��ت مسئلة اصلي ،حاال ما از تحليلگران ميپرسيم آيا شما باالخره اين انقالب ما را

اسالمي ميدانيد يا نه؟

آيتاهلل بهش��تي گفت :نگران آن هستيم که اگر پروندة اين گردآمدگان را يک يک

بررسي کنيم ،در ميان آنها و در صفوف آنها ،نام اين انديشمندان را مکرر بيابيم.

1

آيتاهلل مفتح :تکليف مسائل کشور تا  90روز مشخص ميشود

آيتاهلل دکتر مفتح گفت :تا ده روز ديگر به احتمال قوي قانون اساس��ي جمهوري

اس�لامي ايران انتش��ار مييابد و در معرض افکار عمومي قرار ميگيرد و س��پس در
ش��وراي مشورتي که با ش��رکت صاحب نظران نمايندگان مردم از تمام کشور تشکيل
ميش��ود ،مورد اصالح قرار ميگيرد و آنگاه به رفراندوم گذاش��ته ميشود .وي تأکيد

کرد قرار است تا  80روز پس از انتشار قانون اساسي تکليف تمام مسائل کشور روشن
شود .وي ادامه داد :بايد توضيح داد مجلس مؤسسان به آن شکلي که برخيها خواهان

آن هستند ،تشکيل نخواهد شد.

پرداخت .فعاليتهاي او در ايران چنان سريع آغاز شد که تنها سه روز بعد از ورود به کشور ،سخنرانيهاي خود را در دانشگاه
صنعتي شريف آغاز کرد .اين سخنرانيها و جلسات به مدت ده روز يعني تا زمان پيروزي انقالب طول کشيد .همچنين پس از
پيروزي انقالب به دليل برگزاري مناظرة تلويزيوني با رهبران گروههاي کمونيستي و مائوئيستي ،تبديل به فرد موفق شد و حتي
از سوي طرفدارانش لقب تئوريسين انقالب گرفت .مناظرة او با بابک زهرايي که ذکر آن رفت ،از او چهرة موفقي ترسيم
کرد که ميتواند از ايدئولوژي انقالب اسالمي در مقابل هجمهها به خوبي دفاع کند و اينگونه بود که بني صدر توانست
در فضاي غبارآلود پس از پيروزي انقالب از خود تصوير يک انقالبي همراه امام را ترسيم کند و در انتخابات نخستين دورة
رياست جمهوري بهعنوان اولين رئيسجمهور تاريخ ايران انتخاب شود.
 -1اطالعات 10 ،خرداد  ،1358صفحة 2

آي��تاهلل باهنر گفت :گروهي که نميخواهند نهض��ت ما به نتيجة قطعي که همان

تثبيت جمهوري اس�لامي اس��ت ،برس��د با عنوان کردن مجلس مؤسسان قصد دارند

تاخيري در به ثمر رس��يدن هر چه س��ريعتر انقالب به وجود آورند و با دفعالوقت و 387

همان طور که امام فرمودند ،بايد هر چه زودتر دولت منتخب مجلس س��رکار بيايد و
1
جمهوري اسالمي عم ً
ال کار خود را آغاز کند.

انتقاد آيتاهلل باهنر از اظهارات نزيه

آيتاهلل باهنر همچنين در جريان افتتاح اولين مجمع انجمن اسالمي کارکنان شرکت

ملي نفت ايران به اظهارات اخير حس��ن نزيه واکنش نش��ان داده و اظهار داش��ت :وي

ميگويد اگر فکر کنيم تمام مس��ائل سياسي و اقتصادي وقضايي را ميتوانيم در قالب
اس�لامي بس��ازيم ،اين امر در شرايط حاضر نه مقدور اس��ت نه ممکن و نه مفيد ،اگر

ايشان اکتفا کرده بودند به اينکه مقدور نيست ،اين را حمل ميکرديم بر اينکه منظور

ايش��ان اين است که قدرت اس��تعمارگر ش��رق و غرب ،مانع از اجراي قوانين نجات
بخش اسالمي است و با توجه به قدرت آنها مقدور نيست.

آيتاهلل باهنر اينگونه ادامه داد :اما کلمة مفيد نيس��ت ،ناش��ي از اين است که وي

اس�لام را درست نشناخته است و تصور کرده است اسالم در چند برنامة مذهبي مانند
ش��رکت در عبادت و رفتن به مساجد و مراس��م مذهبي خالصه ميشود ،در حالي که
اسالم تامين کنندة نيازهاي انسانها است.

2

قانون اساسي در اختيار حقوقدانها قرار گرفته است

آيتاهلل منتظري اظهار داشت :در حال حاضر متن پيشنهادي قانون اساسي جمهوري

اسالمي ايران از طرف امام خميني در اختيار چند تن از بهترين حقوقدانهاي ايراني که

ضمن آشنايي به حقوق بينالملل در قوانين اسالمي مبتني بر قرآن نيز شناخت کافي و

الزم دارند ،قرار گرفته اس��ت تا اين حقوقدانها نظرات خود را به آن بيفزايند و سپس
 -1اطالعات 10 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 10 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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نيويورک تايمز فاش کرد ؛ رشوة نيم ميليون دالري شاه
براي نفوذ در کنگره

روزنامة نيويورک تايمز در ش��مارة اخير خود نوشت :يادداشتهاي خصوصي شاه

نش��ان ميدهد که وي از همسر س��ناتور آمريکايي يعقوب جويتس و ارتباطي که او با
يک ش��رکت روابط عمومي داشت ،بهعنوان پوششي براي کوششهاي خود به منظور

ايجاد روابط دوستانه با نمايندگان با نفوذ کنگرة آمريکا استفاده ميکرد .نيويورک تايمز

به نقل از خبرنگار خود در تهران نوش��ته اس��ت که اس��ناد ترجمه شده از زبان فارسي

نشان ميدهد که مشاوران شاه براي ايجاد اين روابط ،نيم ميليون دالر بودجة مقدمات

کنار گذاش��ته بودند و هدف آنها مقابله با انتقادهاي فزاينده از ايران دربارة خريدهاي

تسليحاتي و حقوق بشر بود.

2

 11خرداد 1358
پرواز هليکوپترهاي عراقي

بر اساس گزارشهاي رسيده ،عصر امروز 150نفر از آشوبگران عضو خلق عرب

دس��تگير و  27تن از مجروحين حوادث اخير به بيمارس��تان منتقل ش��دهاند .امروز در

خرمش��هر اعالم شد که هليکوپترهاي عراقي چندين پرواز شناسايي بر فراز خسروآباد
آبادان انجام دادهاند و پاسگاههاي مرزي عراق در طول مرزهاي خرمشهر و اروند رود

تقويت شده است.

3

آيتاهلل طالقاني نامزدي رياست جمهوري را نپذيرفت

آيتاهلل طالقاني در يک گفتوگوي تلويزيوني در پاسخ به اين سوال که آيا نامزدي

در انتخابات رياس��ت جمهوري را خواهند پذيرف��ت ،گفت :نه خود را نامزد اين مقام

کردهام و نه چنين کاري را صالح ميدانم .وي اظهار داشت :صالح نميدانم روحانيت
 -1اطالعات 10 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 10 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 12 ،خرداد ،1358صفحة 2

پست و مقام دولتي بگيرد.

1

آيتاهلل خلخالي :من نگفتم اسم خليج فارس بايد عوض شود

س��ه گانه اظهار داش��ت :جزاير س��ه گانه متعلق به ايران اس��ت و دربارة آن هيچگونه
گفتوگويي نکردهايم .وي همچنين در مورد اين اظهار نظر که خليج فارس نه خليج
ايراني و نه خليج عربي بلکه خليج اسالمي است نيز گفت :منظور من از خليج اسالمي

اين بود که اين خليج متعلق به جمهوري اسالمي است.

2

سنجابي :نبايد به اسم قانون اساسي بين ما نفاق ايجاد کنند

دکتر کريم س��نجابي رهبر جبهة ملي ايران بعدازظهر امروز در اجتماع مردم رشت

اظهار داش��ت :دش��من ميخواهد بين ملت ،نفاق مذهبي ايجاد کند .وي ادامه داد :ما
بايد با اتحاد در مقام سازندگي جمهوري اسالمي بايستيم ،قانون اساسي در دست تهيه

اس��ت و وظيفة خود ميدانم اعالم کنم که طرح قانون اساس��ي اگر به تصويب مجلس
مؤسسان و ملت برسد ،از مترقيترين قوانين دنيا خواهد بود و بنابراين شايسته نيست
به نام قانون اساسي بين ما نفاق افکني کنند.

3

شاه در برزخ ماندن و رفتن!

خبرگ��زاري رويت��رز امروز گزارش داد که به گفتة يکي از محافظين ش��اه ،وي که

با تهديد ترور مواجه ش��ده اس��ت ،باهاما را به مقصد نامعلومي ترک خواهد کرد ولي
منابع ديگر ميگويند که شاه سابق ،اين کشور را قب ً
ال ترک کرده است .برخي منابع در

فرودگاه ناسائو اظهار داشتند که شاه و فرح روز دوشنبه به کاستاريکا رفتند .در ناسائو

هيچ اعالمية رسمي در اين مورد منتشر نشد و مقامات کاستاريکايي نيز حضور شاه را

در اين کشور تکذيب کردهاند.

 -1اطالعات 12 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2بامداد 12 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 12 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -4بامداد 12 ،خرداد  ،1358صفحة 12

4
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آيتاهلل خلخالي در جمع مردم و در پاسخ به سوالي در مورد خليج فارس و جزاير
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 12 390خرداد 1358
ايران پس از انقالب اسالمي

 15خرداد براي هميشه عزاي عمومي است

امام خميني در پيامي خطاب به ملت ايران تأکيد کردند :نهضت از حوزة علمية قم،

مركز فقاهت راس��تين ،برخاست؛ و برقآسا در س��اير حوزههاي علميه و دانشگاهها و

در تهران و س��اير ش��هرها قشرهاي عظيم ملت را فرا گرفت ،و همه را به ميدان مبارزه

كشيد .و در سالهاي اخير كه حوادث بهدنبال حوادث به وجود آمد؛ و ملت بزرگ با

شعار اسالم و فرياد «اللاكبر» و نور ايمان و وحدت كلمه ،بنياد پهلوي را از بُن كند .و

ملت ما اين روز را عزيز ميشمارد .و من روز  15خرداد را براي هميشه عزاي عمومي
اعالم ميكنم .و براي بزرگداشت شهداي خويش در اين روز بزرگ در مدرسة فيضيه
به سوگ مينشينم.

1

ايران آمريکا را به قطع رابطه تهديد کرد

دکت��ر ابراهيم يزدي وزير امورخارجه در مصاحبهاي با روزنامة کويتي االنباء اظهار

داشت :اگر واشنگتن به مداخله در امور ايران ادامه دهد ،تهران روابط خود را با آمريکا

قطع خواهد کرد .ي��زدي در اين مصاحبه گفت :محکوم کردن آراء دادگاههاي انقالبي
ايران توس��ط س��ناي آمريکا ،يک مداخلة مس��تقيم در امور ايران تلقي ميش��ود .وزير
خارجه افزود :آنها که در گذش��ته در امور کش��ور ما مداخله ميکردند ،بايد بدانند که

چنين ايامي براي هميش��ه سپري شده اس��ت و ايران به آمريکا و يا هر قدرت ديگري
اجازه نخواهد داد نفوذ خود را روي مس��ائل سياس��ي ايران ب��ه کار برد و در صورتي

که کش��وري روي مداخله در امور ايران پافشاري کند ،ايران با آن کشور پيکار خواهد

کرد.

2

نزيه :بايد آيتاهلل بهشتي محاکمه شود!

حس��ن نزيه مديرعامل ش��رکت نفت امروز به اظهارات آيات بهشتي و باهنر پاسخ

گفت .وي اظهار داش��ت :آقاي بهش��تي با تجزيه و تحليل مغرضانة س��خنراني من در
 -1صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 50
 -2بامداد 12 ،خرداد  ،1358صفحة12

کنگرة کانون وکالي دادگستري و نتيجهگيريهايي که تفاوت فاحشي با واقعيات دارد،
عم ً
ال و به روش��ني مردم را عليه من تحريک کرده اس��ت .وي ادامه داد :عده اي از من

تقاضا کردهاند که در مقابل اين جبههگيري ،عکسالعمل شديد از خود نشان دهم ،ولي 391

حسن نزيه در پاسخ به آيتاهلل بهشتي که تقاضاي محاکمة وي را مطرح کرده است،

اظهار داشت :اين دکتر بهشتي است که بايد محاکمه شود ،نه من ،چون ايشان در لباس

روحانيت ميخواهند به مردم دروغ [!] بگويند .نزيه همچنين گفت :اگر ما با مشکالتي
مواجه هستيم ،به اعتقاد من اين مشکالت صرف ًا ناشي از برخورد و طرز تلقي اطرافيان
امام با مسائل ميباشد و بس!

1

اخطار دادستان انقالب به اخاللگران خرمشهر

در اهواز طي دو روز گذش��ته ناآراميهايي در اين ش��هر روي داد و در چند مورد

تظاهرات به خشونت و مقابلة گروههاي مختلف با هم انجاميد .دادستان انقالب اسالمي

اه��واز طي اطالعيهاي به اخاللگران اخط��ار داد که در صورت کوچکترين تخلف و

تجاوز به حقوق مردم مس��لمان اهواز ،دستگير و به شدت مجازات خواهند شد 2.خبر

ديگر اينکه س��رهنگ محمد حس��ين حقيقي فرماندة لش��کر  92زرهي خوزستان بعد

از ظه��ر امروز به اتفاق يک مقام سياس��ي فرمانداري خرمش��هر به مالقات آيتاهلل آل
شبيرخاقاني رفت.

به دولت يک هفته مهلت ميدهم!

آيتاهلل شبير خاقاني در اين ديدار گفت :روشي که دولت در خوزستان پيش گرفته

خطرناک و ناصحيح اس��ت ،چن��ان چه روش دولت و اعمال آن به اين ش��دت ادامه
يابد ،عواقب وخيمي براي دولت و ملت در بر خواهد داش��ت .وي گفت :من خواهان

برکناري و محاکمة تيمس��ار مدني نيس��تم ولي مدني بايد از خوزس��تان منتقل شود و

جاي خود را به ش��خص ديگري واگذار کند و من همچنين به جاي  48ساعت که در
قطعنامة خلق عرب به دولت مهلت داده ش��ده ،به بازرگان يک هفته مهلت ميدهم تا

 -1اطالعات 12 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 12 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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از کلية گروهها ميخواهم آرامش خود را حفظ کنند!

 392خواستهاي خلق عرب را در فرصت کافي بررسي کنند و نظر خود را اعالم نمايند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

عراق تمرکز قواي خود در مرزهاي ايران را تکذيب کرد

دول��ت عراق برخي گزارشها را مبني بر تمرکز قواي اين کش��ور در اروند رود و

در م��رز ب��ا ايران را تکذيب کرد .يک مقام عراقي در اي��ن زمينه به القبس گفت :اقدام

فوقالعادهاي در اين زمينه صورت نگرفته است.

2

مکزيک به شاه ويزا داد

دولت مکزيک اعالم کرد :با اعطاي ويزاي توريس��تي  6ماهه به ش��اه س��ابق ايران

براي سفر به اين کشور موافقت کرده است ،ولي اعالم داشت که به محمد رضا پهلوي

پناهندگي نخواهد داد .وزير امورخارجة مکزيک در يک مصاحبة مطبوعاتي گفت :شاه

مخلوع رواديد س��فر خود به مکزيک را گرفته اس��ت اما هنوز معلوم نيس��ت که آيا از
باهاما خارج شده است يا نه.

3

اخطار شديد شوروي به پاکستان

روزنامة پراودا ارگان حزب کمونيست شوروي پاکستان را متهم کرد که از شورشيان

مخالف حکومت چپگراي افغانس��تان حمايت ميکند .اين روزنامه نوش��ت :کرملين

در برابر تجاوزات همس��ايگان خود بيتفاوت نخواهد ماند .اين اتهامات ش��ديدترين
اعتراض ش��وروي به پاکستان تلقي ميشود و نش��ان دهندة توجه شوروي به آنچه در
افغانستان ميگذرد ،است.

4

13خرداد 1358
آيتاهلل صدر :مردم عراق آمادة جانفشاني براي جمهوري اسالمي هستند

آيتاهلل محمد باقر صدر در پاسخ به نامة امام خميني تأکيد کردند :من از توجهات

حکيمانة آن جناب نيرو گرفته احس��اس ميکنم مس��ئوليت خطير نگهباني اين دستگاه
 -1اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 12 ،خرداد  ،1358صفحة8
 -3اطالعات 12 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -4بامداد 12 ،خرداد  ،1358صفحة 3

علمي و اسالمي و حمايت از رسالت سنگينش را به دوش دارم .ايشان ادامه دادند :بدين

مناسبت درود ميليونها مسلمان عراقي را که در پرتو اين انقالب ،بار ديگر نور هدايت

اس�لام را يافته و جان تازهاي گرفتهاند ،تقديم مينمايم .اين مردم آمادهاند دوشادوش 393

افکني و تحريکات اس��تعماري ش��رق و غرب به ويژه آزاد کردن سرزمينهاي اشغالي

فلسطين جانفشاني کنند.

1

تقاضاي امام از آيتاهلل صدر

گفتني اس��ت ام��ام خميني رهبر انقالب اس�لامي در اول خرداد س��ال جاري طي

نامهاي خطاب به آيتاهلل صدر تأکيد کرده بودند :از قرار مس��موع جنابعالي به واسطة
بعض پيشامدها خيال هجرت از عراق داريد .اينجانب از اين امر نگران هستم .هجرت

جنابعالي را از نجف اش��رف مركز علوم اس�لامي صالح نميدانم .اميد است انشاءالل
رفع نگراني جنابعالي بشود.

2

حملة مسلحانه به خانة آيتاهلل خلخالي

س��خنگوي آي��تاهلل خلخالي اعالم کرد :از س��وي جواني که بر ت��رک يک موتور

سيکلت سوار بود ،به سوي خانة آيتاهلل خلخالي آتش گشود و اين دو نفر در مقابله با
پاسداران محافظ خانه فرار کردند .وي همچنين گفت سه شب قبل نيز به همين ترتيب

به خانة آيتاهلل خلخالي حمله ش��د ،ولي نافرجام ماند .س��رتيپ امير رحيمي فرماندة
دژبان مرکز نيز دربارة حفاظت از مسئوالن گفت :اگر رهبران مذهبي با دژبان همکاري

نکنند ،من مس��ئول حفظ جان آنها نخواهم بود ،زيرا طرح حفاظت دژبان از روحانيون
جز در چند مورد با استقبال روبرو نشده است .وي گفت :محافظت امام خميني ،آيات
عظام شريعتمداري ،گلپايگاني و مکارم شيرازي به دژبان سپرده شده است.

خلخالي خود را نامزد رياست جمهوري کرد

3

آيتاهلل خلخالي که در اهواز به س��ر ميبرد اظهار داش��ت :هدف از سفر به امارات
 -1اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -2صحيفة امام ،جلد  ،7صفحة 422
 -3بامداد 13 ،خرداد  ،1358صفحة 3
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برادران مس��لمان ايراني خود براي دفاع از جمهوري اسالمي و مبارزه با هرگونه نفاق

ايران پس از انقالب اسالمي

 394متح��دة عربي اين بود که عدهاي از ايرانيان مقيم دوبي از امام خميني خواس��ته بودند
که به وضع آنان رس��يدگي ش��ود و من هم به دستور امام به امارات متحدة عربي رفتم.
وي در پاس��خ به اين س��وال که آيا خود را کانديداي رياس��ت جمهوري ميکنيد يا نه

گفت :اين بس��تگي به ملت ايران دارد ،من براي پست رياست جمهوري در خود هيچ
مانعي مش��اهده نميکنم .وي در مورد حضور خود در خوزس��تان نيز اظهار داشت :به
دس��تور امام خميني به خوزستان آمدهام وآن هم براي انجام کارها و رسيدگي به وضع

دادگاههاي انقالب اسالمي و سبک کردن اين دادگاهها.

1

مدني :کويت دعوت به شورش عليه ايران ميکند

اس��تاندار خوزس��تان گفت :ما از عراق و کويت گله داريم ک��ه حقوق ما را حفظ
نميکنند ،اس��لحة قاچاق از کش��ور عراق ميآيد و کويت علن�� ًا دعوت به طغيان عليه

حکومت اس�لامي ميکند .حجت االس�لام موس��وي جزايري يکي از مسئوالن استان

خوزس��تان نيز اعالم کرد :در ميان تظاهرکنندگان شهرهاي خوزستان چند نفر با لباس
عربي دس��تگير شدهاند و در بررس��يهاي بعدي معلوم ش��د که آنها اص ً
ال زبان عربي
نميدانند و با پوش��يدن لب��اس عربي به نام برادران عرب خود دس��ت به تظاهرات و

خرابکاري ميزدند.

وي گفت :بر اس��اس اطالعاتي که داريم متاس��فانه برخي از کش��ورهاي همس��ايه

بخصوص عراق با ايران رفتار دوس��تانهاي نش��ان نميدهند ،طبق گزارشهاي رسيده

از طريق مرزهاي اين کش��ور ،شبها با اس��تفاده از تاريکي در برخي نقاط ،اسلحه به
رايگان و به طور هديه توزيع ميش��ود .اين مقام مسئول ادامه داد :عراق در رسانههاي

گروهي خود خوزستان را عربستان نام ميبرد ،ما از آنها ميخواهيم که اين کشور رفتار
مغرضان��ه را کنار گذارده و با رعايت حس��ن همجواري با ه��م و در کنار هم زندگي
کنيم.

2

موج مخالفت با ورود شاه به مکزيک

احزاب چپگراي مکزيک به تصميم دولت اين کش��ور در مورد دادن ويزا به ش��اه
 -1اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 2

س��ابق ايران اعتراض کردند .تلويزيون ملي مکزيک نيز اعالم کرد :نتيجة يک سنجش
عقايد نش��ان ميدهد که اکثر مکزيکيها با اعطاي ويزا به ش��اه مخالف هستند .حزب

کمونيست مکزيک به دولت اين کشور اخطار داده است که فرودگاه آکاپولکو را براي 395

دبيرکل حزب توده :آمريکا و انگليس در ناآراميهاي ايران دست دارند

کيانوري دبيرکل حزب تودة ايران لغو همة قراردادهاي اقتصادي ،نظامي و سياسي

بين ياران و آمريکا را که در زمان ش��اه منعقد شده بود ،خواستار شد .وي در مصاحبه
با روزنامة االنباء چاپ کويت آمريکا و انگليس را متهم کرد که در جريان ناآراميهاي

اخير برخي اقليتها در ايران دست دارند .او گفت :آمريکاييها و انگليسيها به علت
آنک��ه منافع نامش��روع خود را در ايران از دس��ت رفته ميبينند ،ب��ه عصيانهاي نفاق
افکنانه در ميان اقليتها دامن ميزنند.

2

قرارداد سه قسمت متروي تهران لغو شد

خبرگزاري فرانس��ه گزارش داد :ش��رکت راه آهن زير زميني تهران با بازپس دادن

وثيقههاي سه شرکت فرانسوي به قرارداد خود با اين شرکتها پايان داد .به اين ترتيب

با لغو قراردادهاي مترو که مش��تمل بر يک ميليارد فرانک ميشد ،تنها نخستين قسمت
از خط يک متروي تهران به پايان خواهد رس��يد و براي برنامههاي بعدي و اگر ايجاد

يک خط مترو در تهران الزم تش��خيص داده ش��ود ،به اين منظور مناقصة جديدي به
عمل خواهد آمد.

3

عزالدين حسيني :جالل طالباني در امور ايران دخالت نخواهد کرد

عزالدين حس��يني امام جمعة مهاباد که به تازگي با امام خميني مالقات کرده است،

پس از بازگش��ت از قم اظهار داش��ت :هنگامي که در سردش��ت بودم با جالل طالباني

که او نيز به سردش��ت آمده بود ،مالقات کردم و نقطهنظرهاي امام خميني را در زمينة
امنيت منطقه برايش��ان تشريح کردم و يادآور شدم که بايد امنيت منطقه به شکل قابل
 -1اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 11
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جلوگيري از ورود شاه اشغال خواهند کرد.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 396قبولي حفظ ش��ود .وي ادامه داد :در اين ديدار از جالل طالباني خواس��تم در مس��ائل
مرب��وط به ايران دخالت نکنند و وي نيز به طور آش��کار پش��تيباني خود را از انقالب
اسالمي ايران اعالم و تأکيد کرد هيچگاه در امور ايران دخالت نکرده و نميکند.

1

تظاهرات در دادگستري عليه نزيه و متين دفتري

صبح امروز گروهي از کارکنان وزارت دادگستري در محوطة داخل کاخ دادگستري

اجتم��اع کردن��د و در اعتراض به گفتههاي اخير حس��ن نزيه رئي��س هيئت مديره و

مديرعامل ش��رکت مل��ي نفت و متين دفت��ري دبير جبهة دموکراتيک ملي ،دس��ت به

تظاهرات زدند .تظاهرکنندگان ضمن پش��تيباني از دادگاههاي انقالب ،خواستار تصفية
کانون وکال از عناصر رستاخيزي شدند ،يکي از سخنرانان نيز گفت :کسي که شناختي
از اسالم ندارد ،حق نظر دادن دربارة آن را ندارد.

2

14خرداد 1358
حملة جنگندههاي عراقي به روستاهاي مرزي ايران

 4جنگن��دة عراقي دهکدههاي مرزي ايران را بمباران کردند .در اين هجوم بيش از

 10نفر کش��ته و مجروح و به تعدادي از خانهها و احش��ام روستائيان نيز آسيب رسيد.

دفتر نخس��توزيري ط��ي بيانيهاي با اعالم اين خبر تأکيد کرد :طي اطالعات رس��يده
س��اعت  14امروز  4فروند هواپيماي سوخو ،قراء گورشير ،کائين زر ساالري و منطقة
سردش��ت را مورد حمله قرار دادند و بر اثر تيراندازي و بمباران اين هواپيماها 6 ،تن

از جمله اعضاي يک خانواده به شهادت رسيدند .بهدنبال انتشار خبر اين حمله ،احمد
صدرحاج س��يد جوادي وزير کشور اظهار داشت :سفير عراق در ايران احضار و رسم ًا

نسبت به اين عمل عراق اعتراض شد.

3

اعالمية جامعة مدرسين دربارة ادعاهاي آيتاهلل خلخالي

جامعه مدرس��ين حوزة علمية قم ،طي اعالميهاي به اظهارات اخير آيتاهلل خلخالي

 -1اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 10
 -2اطالعات 13 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3کيهان 16 ،خرداد  ،1358صفحة 2

واکنش نشان داد .در بخشي از اين اعالميه آمده است :اخيرا ً روزنامهها مطالبي از قول

جناب آقاي شيخ صادق خلخالي نقل کرده اند که به هيچوجه با واقعيت تطبيق ندارد؛

از قبيل اينکه «من با دس��تور امام به امارات متحدة عربي رفتم» و «به دس��تور امام به 397

در ادامة اين اعالميه آمده اس��ت :جامعة مدرس��ين حوزة علمية قم الزم ميداند با

صراحت هر چه تمامتر به اطالع عموم برساند که نه مسافرت آقاي خلخالي به امارات

متحدة عربي به دس��تور امام بوده اس��ت و نه مسافرتشان به خوزستان و دخالتشان در
دادگاه انقالب اسالمي به امر معظم له صورت گرفته است.

1

آيتاهلل شريعتمداري :براي مراجع پذيرش پست دولتي صالح نيست

آي��تاهلل ش��ريعتمداري گفت :من ص�لاح ميدانم که علما و ب��زرگان در وظايف

مستقيمي که دارند ،در آن وظايف فعاليت داشته باشند .آيتاهلل شريعتمداري همچنين

گفت :البته مانعي هم نيست که در سطحهاي پائين ،علماي درجه دوم و سوم ميتوانند
در بعضي از پستها وارد شوند ولي براي مراجع قبول پست دولتي صالح نيست.

آيتاهلل ش��ريعتمداري دربارة اظهارات اخير حس��ن نزيه که گفته اس��ت« ،اجرايي

کردن اس�لام در امور کش��ور نه مقدور است و نه مفيد» گفت :من به آقاي حسن نزيه
حس��ننظر دارم و عقيده دارم که ايش��ان بينظر صحبت کردهاند؛ مقصود ايشان همان

طور که خودشان گفتهاند نظر سوئي نبوده است.

2

آيتاهلل صادق روحاني :روحانيت بايد حق وتو داشته باشد

آيتاهلل صادق روحاني در مورد مداخلة روحانيت و مراجع تقليد در امور سياست

تأکيد کرد :مداخلة روحانيت در امور سياس��ي يک امر الزامي اس��ت و امام خميني هم
بايد حتما کانديداي رياست جمهوري شود ،مگر اينکه امام شخص ًا از قبول اين سمت

خودداري کند که در اين صورت با نظر ايش��ان و ساير مراجع ،شخص واحد ديگري

بايد کانديدا شود .چرا که بيم آن وجود دارد شخص غيرمتعهدي متصدي اجراي قانون
شود و قانون به دست نااهل بيفتد .وي در مورد اظهارات حسن نزيه نيز گفت :سخنان

 -1اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 8
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خوزستان آمدهام».

ايران پس از انقالب اسالمي

 398نزيه مبني بر اينکه احکام اس�لام قابل اجرا نيس��ت ،کام ً
ال غيرمنصفانه است و ايشان
کوچکترين اطالعي از مسائل اسالمي ندارد و بايد از ايشان پرسيد کدام يک از احکام
اسالمي قابل اجرا نيست؟

1

مدني تشريح کرد ؛ خرابکاري ضد انقالب در استان خوزستان

اس��تاندار خوزس��تان در يک مصاحبة مطبوعاتي اظهار داشت :در چند روز گذشته

خرابکاريهايي در بعضي از نقاط اين اس��تان صورت گرفته اس��ت ،از جمله در مسير
راهآهن بندر امام خميني و بندر خرمش��هر ،عدهاي مقداري از ريلها را برداشتند و در

ايستگاه دوم انديمش��ک نيز گروهي با برداشتن مقداري از ريلها دست به خرابکاري
زدند و جمعي نيز که قصد خرابکاري در پل سد دز را داشتند ،دستگير شدند .استاندار
خوزستان با اشاره به تحريکاتي که در اين منطقه صورت ميگيرد افزود :از آنجايي که

ما مرز بس��تهاي نداريم ،از شلمچه و ديگر نقاطي که در اطراف اروند رود وجود دارد،

قاچاق بيروية سالح انجام ميگيرد و عدهاي که از عاملين اصلي قاچاق اسلحه هستند،

با بلم به آن سوي اروند رود مي روند و اکنون نيز در بصره مستقر هستند.

جرج حبش دو بار به استان خوزستان آمده است

مدني افزود :تاکنون دو بار جرج حبش [بنيانگذار جبهة خلق براي آزادي فلسطين

] ب��ه منظقة ش��ادگان آم��ده و با افرادي مالقات کرده اس��ت ،حتم داري��م اين افراد با
نمايندگان اردش��ير زاهدي مالقاتهايي دارند و ميليونها توم��ان پول گرفتهاند تا در

آنجا آش��وبهايي به پا کنند و تا آنجا که اطالع دارم ،ش��اه س��ابق يک ميليارد تومان

براي اين کار سرمايهگذاري کرده است.

2

خبر ديگر آنکه به منظور بررس��ي وقايع اخير ،خرمشهر هيئتي مرکب از نمايندگان

مطبوعات ،جبهة دموکراتيک ملي ايران ،جمعيت حقوقدانان ،کانون وکال و چند گروه
سياسي ديگر از تهران راهي خوزستان شدند.

3

 -1اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة  ،2بعدها جرج حبش ادعاي مدني را تکذيب کرد .وي درپاسخ به ادعاي مدني گفته
بود :من اگر ميخواستم به ايران بيايم به تهران ميرفتم که رفقاي چپگرا در آن جا نفوذ فراوان داشتند.
 -3اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة2

کويت تکذيب کرد

خبر ديگر اينکه دولت کويت ،اظهارات مدني اس��تاندار خوزس��تان مبني بر اينکه
ً 399
کوي��ت اع��راب ايران را به مخالفت با انقالب اس�لامي ايران تحريک ميکند ،رس��ما

اليحة جديد قانون مطبوعات منتشر شد

يک مقام آگاه در وزارت ارش��اد مل��ي در مورد طرح جديد اليحة مطبوعات اظهار
داش��ت :نظر ب��ه اينکه طرح جديد اليح��ة مطبوعات ،تقريب�� ًا در هيئت دولت موقت
جمهوري اس�لامي ايران و ش��وراي انقالب اس�لامي ايران مطرح و مورد رسيدگي و

تصويب قرار خواهد گرف��ت ،لذا جهت اطالع عموم مردم ايران و کلية صاحبنظران

مبادرت به انتشار آن ميشود.

2

دولت استعفاي هيئت مديرة شرکت نفت را نپذيرفت

در حالي که هش��ت تن از اعضاي هيئت مديرة ش��رکت ملي نفت ايران ،بهعنوان

تائيد و پش��تيباني از حس��ن نزيه رئيس هيئت مديره و مديرعامل اين ش��رکت ،استعفا
داده بودند ،اس��تعفاي اين گروه مورد موافقت دولت قرار نگرفت و حسن نزيه از آنها

خواست به کار خود ادامه دهند.

3

موشه دايان وارد قاهره شد

مذاک��رات مصر و اس��رائيل جهت تعيين ضوابط گش��ايش مرزه��اي مصر و رژيم

صهيونيستي پس از  21سال از امروز در قاهره آغاز شد .براي اين منظور ،موشه دايان
وزير خارجة رژيم صهيونيستي وارد قاهره شده است.

4

حافظ اسد بين ايران و عراق ميانجيگري ميکند

روزنامة کويتي السياس��ه نوشت :حافظ اسد رئيسجمهور سوريه ،ممکن است طي

چن��د روز آينده براي رف��ع بحراني که در روابط ايران و عراق به وجود آمده اس��ت،
 -1اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -3اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -4اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 8
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تکذيب کرد.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 400ميانجيگ��ري کند .دولت کويت ني��ز اعالم کرد :در نظر ندارد براي رفع اختالفات بين
1
عراق و ايران اقدامي کند.

عربستان غرب را تحريم نفتي نخواهد کرد

ش��يخ زکي يماني وزير نفت عربستان س��عودي در مصاحبهاي با روزنامة الجزيره

گفت :دولت عربس��تان مخالف تحريم نفتي عليه غرب اس��ت .يماني همچنين گفت:
عربستان توليد نفت خود را کاهش نخواهد داد .گفتني است ماه گذشته دولت عراق و
جبهة خلق براي آزادي فلسطين خواستار چنين تحريمي شده بودند.

2

حفاظت از امام در اختيار پاسداران انقالب است

مام��وران دژبآنکه پيش از اين امنيت حفاظت از اقامتگاه امام را عهدهدار بودند ،از

خانة رهبر انقالب دور ش��دند .امور مربوط به حفاظت از بيت امام همچون گذشته بر
عهدة پاسداران خواهد بود.

3

 15خرداد 1358
کساني که حق رأي ندارند  /برويد آن جايي که بوديد

رهبر انقالب طي س��خنان مهمي در سالروز قيام  15خرداد تأکيد کردند :آنهايي كه

خارج صف بودهاند و حاال وارد صف
در خارج بودند و حاال آمدهاند و آنهايي كه در
ِ

شدهاند ،هيچ حقي در اين نهضت ندارند .و نظر آنها هيچ اعتباري ندارد .نظر آن ملتي
كه نهضت را به وجود آورد و قدرتهاي بزرگ را شكس��ت ...ميزان اس��ت .نظرهاي
ديگران اگر موافق با نظر اينهاس��ت ...اه ً
ال و مرحبا؛ و اگر انحراف اس��ت ،آنها بايد

بروند آنجايي كه قب ً
ال بودهاند.

اي غربزدهها! اي اجنبيزدهها! اي انسانهاي ميان تهي!
اي انسانهاي بيمحتوا!
 -1بامداد 14 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 14 ،خرداد  ،1358صفحة 2

اي غربزدهها! اي اجنبيزدهها! اي انسانهاي ميان تهي! اي انسانهاي بيمحتوا!

به خود آييد همه چيز خودتان را غربي نكنيد...شما اي حقوقدانهاي ما! اي جمعيت

حقوق بش��ر! دنبالة اين حقوقدانها نرويد .ش��ما مثل اين قش��ر ،اين قشر زحمتكش،

اسالم قلم شما را آزاد كرد؛ حاال بر ضد اسالم؟!

آقاي��ان! توجه كنيد به گفتههاي خودتان ،توجه كنيد به نوش��تههاي خودتان ،توجه

كنيد كه شما را اسالم از قيد و بند آزاد كرد .توجه كنيد كه شما را اسالم از بالد خارج

به داخل كشاند...حاال بر ضد اسالم؟! مسلمين ميتوانند تحمل كنند كه اسالم و خون
مسلمين شما را آزاد كرد ،و حاال بر ضد اسالم قيام ميكنيد؟

من شاه را نصيحت کردم ،شما که چيزي نيستيد

گرايش كنيد به اسالم .گرايش كنيد به طبقات پاييني كه شما پايين ميدانيد و از شما

باالترند...چه��رة خودتان را با اينها منطبق كنيد؛ آراء خودتان را با اينها منطبق كنيد.

هي دم از غرب چقدر ميزنيد! چقدر ميان تهي ش��ديد! بايد احكام اس�لام را با احكام

غرب بسنجيم! چه غلطي است!

من ش��ما را نصيحت ميكنم .من در همين مدرسه ،شاه را نصيحت كردم و نشنيد،

ش��ما كه چيزي نيستيد .عصر عاش��ورا من گفتم كاري نكن كه ملت تو را بيرون كند.

نشنيد و كاري كرد كه ملت بيرونش كرد[ .تأييد حضار و سپس شعار درود بر خميني

جمعيت] برادرهاي من! از هر قش��ري كه هستيد ،وقت نگذشته است؛ وقت توبه باقي
است.

1

قيام  15خرداد گرامي داشته شد

در تهران از سحرگاه امروز دستجات و جمعيتهاي مختلف مردمي از نقاط مختلف

تهران خود را به ميدان سپه [امام خميني] رساندند .حجت االسالم حسن روحاني طي

س��خناني در اين مراسم اظهار داش��ت :آنهايي که مغرضانه يا جاهالنه ميخواهند اين
انقالب بزرگ اس�لامي ما را به گذش��تهها متصل کنند ،کام ً
ال در اشتباه هستند .ملت ما
 -1صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 53
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حقوق را اجرا كنيد .اينها جمعيت حقوق بشر هستند.

401

ايران پس از انقالب اسالمي

 402هوشيار و بيدار و آگاه است.
روحاني همچنين گفت :اگر بي��داري اين ملت محفوظ نماند ،در آيندهاي نزديک،
بتي ديگر با ساخت ديگر و با رنگي ديگر به ما تحميل خواهد شد ،امروز بتسازان و

بتتراشان از آمريکا و چين و شوروي و انگليس تالش ميکنند به وسيلة مزدورانشان
دست به توطئههايي بزنند تا از راهي که مردم ما انتخاب کردهاند ،باز دارند و ميخواهند
انقالب ما را به نفع اربابان خود در هم بشکنند.

1

ايران سفير جديد آمريکا را نميپذيرد

دکت��ر ابراهي��م يزدي وزي��ر امورخارجه امروز اعالم کرد :س��فير آمري��کا در زئير

نميتواند در ايران نمايندة بهبود روابط ما با آن کش��ور باش��د .يزدي اظهار داشت :اگر

دولت آمريکا عالقمند اس��ت روابط خود را با ايران بهبود بخشد ،بايد سفيري بفرستد
که داراي سوابقي بهتر از کاتلر باشد .ما از آمريکا خواستهايم که در تصميم خود تجديد

نظر کند.

وزيرخارجه با اش��اره به سوابق کاتلر در زئير گفت :پذيرش اين فرد پيش از آنکه

م��ن ب��ه وزارتخارجه بروم ،داده بودند ،ولي پس از مطالعه و بررس��ي کافي با توجه

ب��ه دخالتهاي دولت آمريکا در آفريقا و بخصوص در کنگوي س��ابق يا زئير کرده و

هماکنون ميکند ،سفير آمريکا در زئير نميتواند در ايران بهعنوان نمايندة بهبود روابط
ما با اين کشور باشد.

2

اتهامي که نزيه آن را رد کرد

لس اس��پن نمايندة مجلس نمايندگان آمريکا طي س��خناني جمهوري اسالمي را به

تقلب در قرار دادهاي نفتي متهم کرد و حس��ن نزي��ه رئيس هيئت مديره و مديرعامل
ش��رکت ملي نفت ايران نيز در پاس��خ به نمايندة مجلس آمريکا ادعاي اسپن را کذب

محض دانس��ت .لس اس��پن نمايندة دمک��رات آمريکا از ايالت ويس کانس��ين گفت:
جمهوري اسالمي ظاهرا ً در مورد قراردادهاي نفتي تقلب ميکند تا بتواند نفت بيشتري
 -1اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 9
 -2اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12

با قيمتهاي باالتر به طور نقد به فروش برساند.

1

403

 16خرداد 1358
بهدنبال صدور اطالعيهاي از س��وي جامعة مدرسين حوزة علمية قم مبني بر اينکه

آيتاهلل خلخالي در س��فر به دوبي و خوزس��تان از سوي امام نمايندگي نداشته است،
وي در اطالعيهاي به اين موضوع واکنش نشان داد.

آيتاهلل خلخالي در اطالعية خود خاطر نشان کرده است :اگر اينجانب از طرف امام

نرفته بودم و يا اينکه مطالب غيرواقعي گفته باش��م ،بايد از طرف خود امام و يا دفتر
امام تکذيب شود و مربوط به جامعة مدرسين قم نيست و حال آنکه اکثر مدرسين قم
از رفقاي همرزم من ميباشند و من گمان نميکنم مطالب مندرجه صحت داشته باشد.

وي همچنين ادامه داد :من خود يکي از مدرس��ين هستم و هيچيک از آقايان مدرسين

که من ميشناسم ،با من در روزهاي اخير تماس نگرفتهاند تا بدانند مطالب از چه قرار

بوده و وضع چگونه است.

2

فريدون هويدا :شاه سابق در حق همه نامردي کرد

فريدون هويدا س��فير سابق ايران در س��ازمان ملل ،شاه را به ترک کردن اميرعباس

هويدا نخس��توزير پيش��ين ايرآنکه  6هفتة پيش اعدام ش��د ،مته��م کرد .وي ضمن
مصاحبهاي که در روزنامة سوسياليس��تي لوماتن چاپ پاريس انتشار يافته ،گفته است

که ش��اه سابق نس��بت به همة کس��اني که به وي خدمت کرده بودند ،نامردي غيرقابل

تصوري نش��ان داده است؛ چرا که او ميتوانست روزي که ايران را ترک ميکرد ،همة
آنها را با خود ببرد.

3

برادر صدام حسين سيل اسلحه را به ايران سرازير کرده است

تيمس��ار مدني استاندار خوزستان طي گفتوگويي با هيئت اعزامي از تهران مرکب
 -1بامداد 16 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 1
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پاسخ آيتاهلل خلخالي به جامعة مدرسين

ايران پس از انقالب اسالمي

 404از نمايندگان احزاب سياس��ي ،کانون نويس��ندگان ،سازمان دانش��گاهيان و نمايندگان
جرايدکه به منظور بررس��ي و تحقيق در مورد حوادث اخير خرمش��هر به اين منطقه
س��فر کردهاند ،گفت 30:نفر از دستگير شدگان حوادث اخير به تدريج آزاد ميشوند و
فقط 10تا  15نفر که مرتکب قتل و يا فتنهانگيزي شدهاند ،همچنان زنداني خواهند بود

و تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند.

مدني اضافه کرد :برادر صدام حس��ين در قاچاق اسلحه به ايران دست دارد و سيل

اس��لحه از سوي او به ايران جاري است .استاندار خوزستان ادامه داد :پيشکار زاهدي،

سرلش��کر بديعي و ديگر عوامل س��اواک که در کويت و عراق مستقر هستند ،با پولي
که شاه در اختيار آنان گذاشته است ،از طريق برادر صدام و ديگر عوامل ،اسلحه وارد

ايران ميکنند.

1

کاخهاي شاه سابق موزه ميشود

کاخهاي س��لطنتي شاه س��ابق و خانوادة وي براي ديدار عمومي و ثبت در تاريخ،

موزه ميشوند .هاشم صباغيان معاون نخستوزير در امور انتقال ،ضمن يک گفتوگو
با اعالم اين خبر اظهار داشت :در اجراي فرمان امام خميني و شوراي انقالب ،تصميم

گرفته شد اموال غيرمنقول کاخها براي استفادة عمومي در اختيار دولت قرار گيرد.

2

صديقي عضويت شوراي مرکزي جبهة ملي را پذيرفت

در جلس��هاي که در منزل دکتر غالمحس��ين صديقي وزير کشور مصدق ،تشکيل
شد ،پس از 3ساعت بحث و گفتوگو ،صديقي مجددا ً عضويت شوراي مرکزي جبهة
ملي را پذيرفت.

3

بازرگان :انقالب ايران تداوم قيام  15خرداد است

مهندس بازرگان نخس��توزير دولت موقت ،طي پيامي به مناسبت سالگرد قيام 15

خ��رداد تأکيد کرد 15 :خرداد در تاريخ مبارزات ايران ،نه تازگي داش��ت و نه مخالف
و منافات با مبارزات گذش��ته بود ،مبارزهاي که تقريب ًا از 70س��ال قبل شروع شده بود
 -1اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12

و 15خرداد حلقهاي بود از حلقههاي زنجير به همپيوس��ته و محکم .وي ادامه داد :غير

از اس��رائيل سياستها و گروههايي هستند ،چه در داخل و چه در خارج که بعضي از
وحش��ت سرايت اين انقالب به داخل جمعيت يا ملت خودشان مضطربند و قهرا ً بايد 405

کيسنجر :آمريکا بايد عليه رهبري آيتاهلل خميني جبههگيري ميکرد

هنري کيس��نجر وزير پيش��ين امورخارجة آمريکا اظهار داشت :آمريکا سال گذشته

بايس��تي از دولت نظامي ايران حمايت ميکرد .کيس��نجر که در ش��وراي شهر بوفالو،
راجعبه امور جهاني س��خن ميگفت ،اضافه کرد :به نظر من چنين ميرسد که بايستي

به نيروهايي که  27س��ال به ما وفادار بودند ،اعتماد ميکرديم و اين اش��تباه بزرگي بود
که ما عليه رهبري آيتاهلل خميني جبههگيري نکرديم.

2

شوروي :حضور آمريکا در منطقه به معارضة جهاني ختم خواهد شد

دولت شوروي در آستانة تشکيل کنفرانس سران آمريکا و شوروي ،دولت آمريکا را

متهم کرد که ميکوشد يک فرماندهي ويژة خاورميانه در پنتاگون به وجود آورد .دولت
ش��وروي اعالم کرد :پيمان صلح مصر و اس��رائيل در چارچوب همين سياس��ت امضا

شده است و اين دو دولت ،عامالن آمريکا در منطقه هستند .شوروي خاطر نشان کرد:

حضور نظامي آمريکا در خليج فارس به يک معارضة جهاني ديگر منجر خواهد شد.

3

شاه سفر خود را به مکزيک به تاخير انداخت

يک منبع آگاه در ناسائو گفت :شاه سابق ايران ،عزيمت خود را به مکزيک چند روز

به تاخير انداخته اس��ت .ش��اه مخلوع ،يک ويزاي توريستي از دولت مکزيک دريافت

کرده است و قرار است براي مدتي در ويالي خواهرش در آکاپولکو اقامت کند.

آمريکا :جز کاتلر سفير ديگري به ايران نميفرستيم

4

در خب��ري که آسوش��يتد پرس از واش��نگتن مخابره کرده اس��ت ،هاردينگ کارتر

 -1اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -4اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12

رخدادهای خرداد ماه 1358

موضع مخالف ما را بگيرند.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

 406س��خنگوي وزارتخارجة آمريکا اظهار داش��ت :آمريکا همچنان مصمم است که والتر
کاتلر را بهعنوان س��فير به ايران بفرستد .کارتر فاش کرد :حکومت ايران اخيرا ً پذيرش
اولية خود از کاتلر را پس گرفته اس��ت و گفته است وي براي ايران قابل قبول نيست.
بن��ا به گزارش ديگري از يونايتد پرس آمريکا به دولت ايران پيام داده که يا بايد کاتلر

را بپذيريد و يا هيچکس ديگري سفير آمريکا در تهران نخواهد بود.

1

امضاي توافقنامه در خوزستان

بهدنبال مذاکراتي که بين آيتاهلل شيخ محمد طاهر آل شبيرخاقاني و تيمسار مدني

استاندار خوزستان در خرمشهر صورت گرفت ،توافقنامهاي در  8ماده تنظيم و به امضا

رس��يد .انحالل کلية ش��وراها ،کميتهها و کانونها ،انتخاب و انتصاب در س��ازمانهاي

دولت��ي از ميان ب��رادران عرب و غيرع��رب ،محاکمه و مجازات مس��ببين و محرکين

حوادث اخير ،انجام يک سلسله برنامههاي عمراني فوري و حمايت دولت از خانوادة
ش��هدا و مجروحين حوادث خرمش��هر از جمله موارد توافق  8م��ادهاي ميان آيتاهلل
خاقاني و اس��تاندار خوزس��تان براي پايان دادن به غائلة اين استان است 2.گفتني است

خلق عرب به اين توافقنامه اعتنا نکرده و بر مواضع سابق خود تأکيد مي کند.

3

 17خرداد 1358
جلوگيري از پناهندگي مقامات رژيم سابق

دکتر صادق طباطبايي معاون وزير کشور اظهار داشت :کشورها نبايد به جنايتکاران

رژيم س��ابق پناهندگي سياس��ي بدهند .وي در يک مصاحبة مطبوعاتي گفت :مقدمات

تش��کيل مجلس بررسي قانون جديد اساسي ايران در وزارت کشور شروع شده است
و ت��ا يک ماه و نيم ديگر اين کار انجام خواهد ش��د .وي ادامه داد :در چند روز آينده

پيشنويس قانون اساسي منتشر خواهد شد.
طباطبايي گفت :متني که قب ً
ال منتش��ر ش��ده بود ،پيشنويس قانون اساسي نيست و
 -1اطالعات 16 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 2

در متن پيشنهادي قانون اساسي عباراتي مانند "نمايندگان مجلس شوراي ملي چپگرا
يا راس��تگرا نبايد باشند" نيست .معاون وزارت کشور در مورد پناهندگي سياسي نيز

گفت :من اين مس��ئله را در آلمان و اتريش که بودم ،به اطالع مقامات وزارت کش��ور 407

زيرا اگر اين افراد ،پروندههاي جنايي و حيف و ميل اموال عمومي در دادگاههاي ايران

داشتند ،بايد مورد محاکمه قرار بگيرند .طباطبايي همچنين گفت :طبق قوانين بينالمللي،

کش��ورهاي خارجي نميتوانند به اين افراد که مجرم سياسي هستند ،پناهندگي سياسي
بدهند.

1

به شرط پوشيدن لباس شخصي ؛ نظاميان ميتوانند
در تظاهرات شرکت کنند

سرلشکر فربد رئيس س��تاد ارتش جمهوري اسالمي اظهار داشت :شرکت نظاميان

در اجتماع��ات و تظاه��رات خارج از پادگان با لباس غيرنظامي و در س��اعات غيرکار

مانع��ي ندارد .وي تأکيد ک��رد :نظاميان بايد در داخل پادگانه��ا اختالفات عقيدتي را
کن��ار بگذارند و در جهت هدفهاي ملي يکپارچه باش��ند .وي گفت :پرس��نل نظامي
حتي ميتوانند عضو احزاب ش��وند و صاحب ايدئولوژي باش��ند ،هر انساني ميتواند

صاحب ايدئولوژي باشد و ما در اين مورد نظاميها را مستثني نکردهايم ولي وقتي در

س��ربازخانهها جمع شدند به خدمت اش��تغال دارند و بايد در زمينة هدفهاي ملي با

ملت همبستگي خود را حفظ کنند.

2

آيتاهلل خلخالي :دشمن به من لقب آيشمن داده

آيتاهلل خلخالي گفت :از زماني که حکم اعدام ش��اه س��ابق ،اطرافيان وي و س��اير

تبهکاران را صادر کردهام ،دشمنان زيادي پيدا نمودهام ،اين اعدامها به قول هانيالحسن

س��فير فلس��طين در ايران خط آمريکا و اس��رائيل را به هم زد ،دشمنانم در اين روزها
عناوين مختلف به من دادهاند و در روزنامههاي خارج نوشتهاند :خلخالي آيشمن است،

در اين حال ممکن اس��ت دوس��ت نادان کاري کند که خطرناکتر از دشمن دانا باشد.
 -1اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 12
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آنها رس��اندم که اگر کسي در آينده تقاضاي پناهندگي سياسي کرد ،به ما اطالع دهند؛

408

وي خاطر نش��ان کرد :من همچنان حاکم شرع هستم و طي روزهاي اخير به وضع

ايران پس از انقالب اسالمي

آزاد ش��دند ،چند نفر تبعيد ،چند نفر به اعدام و حبس محکوم شدند .آيتاهلل خلخالي

زندانيان در دادگاههاي انقالب اسالمي خوزستان رسيدگي شد ،گروهي بيش از 50نفر
همچنين گفت :همة احکام صادره بر اس��اس موازين ش��رعي است ،آنهايي که از دور

قضاوت ميکنند ،در جريان نيستند و به ظاهر فريبندة اشخاص توجه دارند.

1

سازمان آزاديبخش فلسطين تکذيب کرد

حليم معاون نمايندة س��ازمان آزاديبخش فلس��طين در تهران شايعاتي را که اخيرا ً

پيرامون نقش بعضي از س��ازمانهاي درون فلسطين در حوادث اخير خوزستان بر سر
زبانها افتاده اس��ت ،تکذيب کرده و گفت :اين ش��ايعات بياس��اس است .وي اظهار

داش��ت :موضع س��ازمان آزاديبخش فلس��طين از لحظات اول شروع انقالب اسالمي
ايران حفاظت از وحدت ارضي جمهوري اس�لامي تحت رهبري آيتاهلل خميني بوده

و هست.

اين مقام س��ازمان آزاديبخش فلسطين ادامه داد :ما معتقديم اين حوادث ساختگي

در خوزس��تان از ساختههاي دس��تهاي خارجي است که با امپرياليزم و صهيونيزم در
ارتباط هستند و هدفشان پاره کردن رشتههاي متين همبستگي موجود بين انقالب ايران

و انقالب فلسطين است که روز به روز هم قويتر ميشود.

2

يزدي :همة قراردادها با آمريکا لغو نميشود

ابراهي��م يزدي وزير امورخارجه گفت :ايران قصد ندارد موافقتنامههاي خود را با

آن ش��رکتهاي آمريکايي که نتوانس��تهاند طرحهاي خود را در ايران به پايان برسانند،

لغ��و کند؛ زيرا ميخواهد اطمين��ان يابد که آنها کارهاي ناتمام خود را به پايان خواهند
رسانيد.

3

حملة هواپيماهاي عراقي در چهار مرحله صورت گرفته است

فرماندار سردشت گفت :در تحقيقاتي که به عمل آورديم ،معلوم شد که هواپيماهاي
 -1اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 11

عراق��ي نزدي��ک به  15کيلومتر به خ��اک ايران تجاوز کرده و اي��ن حمله در  4مرحله

صورت گرفته اس��ت؛ در مرحلة اول يک فروند هواپيما در مناطق مرزي ايران به کار

شناس��ايي پرداخت و متعاق��ب آن  2فروند هواپيما از نوع س��وخو به مدت  25دقيقه 409

روستاها ظاهر شده و با رگبار مسلسل ،روستاها را به گلوله بستند و در آخرين مرحله

ني��ز  4فرون��د هواپيماي ديگر بين  25تا  30دقيقه  8روس��تاي منطق��ة مرزي ايران را
بمباران کردند.

وي گف��ت :در جري��ان بازديد از منطقه ،متوجه ش��ديم که بيشترين خس��ارت را

روس��تاي گورهش��ير ديده؛ زيرا به کلي ويران شده است و در اين روستا  6نفر کشته و
 24نفر ديگر نيزمجروح شدهاند ،بقية ساکنان اين روستا هم اکنون آواره شده و توسط
مردمان ييالقي اين منطقه در دشت مرداب و در چادرها اسکان داده شدهاند.

1

 18خرداد 1358
کلية بانکهاي خصوصي ،ملي شد

مهندس مهدي بازرگان امروز با ارس��ال پيامي ملي ش��دن کلية بانكهاي کشور را

از تاريخ  17خرداد [1358ديروز] ملي اعالم کرد .نخستوزير در پيام خود براي ملي
ش��دن بانكها ،که به تصويب شوراي انقالب رس��يده است ،به دو اصل حفظ حقوق

و س��رمايههاي ملي و تضمين س��پردهها استناد کرده اس��ت .در بخشي از پيام بازرگان

آمده اس��ت :از آنجايي ک��ه بانكهاي خصوصي وضع نامس��اعد زيانباري پيدا کرده
بودند ،دولت الزم دانس��ت براي حفظ حقوق و س��رمايههاي ملي و به منظور تضمين

پساندازهاي مردم و جلوگيري از اتالف س��پردهها ،مديريت کلية بانكهاي خصوصي
را بر عهده گيرد.

2

انتخاب مديران تازه براي بانکهاي ملي شده

از س��وي ديگر در طي  24س��اعت آينده براي تمام بانكه��اي خصوصي که ملي
 -1اطالعات 17 ،خرداد  ،1358صفحة 11
 -2بامداد 19 ،خرداد  ،1358صفحة 3
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به بمباران روس��تاهاي بيدفاع ما پرداختند و پس از آن  2فروند هليکوپتر در آس��مان

ايران پس از انقالب اسالمي

 410ش��دهاند ،مديران تازه انتخاب ميش��وند ،گروههايي نيز از س��وي دولت براي بازديد
دفاتر و اس��ناد اين بانكها اعزام ش��دهاند .مصوبات ش��وراي انقالب اس�لامي ديروز
به دولت ابالغ ش��د و بهدنبال آن ،مهندس بازرگان نخس��توزير ،متن آن را به همراه

پيامي اعالم کرد .بر اس��اس تصميم ش��وراي انقالب از اين پس اجازة تأسيس بانک به
بخش خصوصي داده نخواهد ش��د و سيستم بانکي کش��ور به صورت واحد دولتي و
غيرتجاري در عرصة اقتصاد کشور فعاليت ميکند.

1

مجمع بهائيت در رفسنجان تصرف شد

حضيره رفس��نجآنکه مجمع بهائيان اين ش��هر بود ،عصر امروز توس��ط عدهاي از

رزمندگان کميتة اس�لامي رفسنجان به سرپرستي حجت االسالم شيخ محمد هاشميان
تصرف ش��د .دس��تور تصرف مجمع بهائيان رفسنجان از س��وي خير انديش دادستان
انقالب اس�لامي کرمان صادر ش��د و در اجراي اين حکم ،س��اختمان حضيره با تمام
وسايل و کتب توسط رزمندگان کميتة انقالب اسالمي اين شهر ضبط شد.

2

امير انتظام :استفادة عراق از بمبهاي ناپالم در حملة اخير

سخنگوي دولت اظهار داشت :ايران به طور جدي تجاوز جنگندههاي عراقي را به

حريم آس��مان ايران و کشتار گروهي از روس��تائيان سردشت و ويراني منازل و مزارع
آنان را پيگيري ميکند و خواستار توضيح دولت عراق است .وي در کنفرانس خبري

خ��ود گفت :امروز اعالم ش��د ع�لاوه بر  4فروند هواپيماي س��وخو که مقدار زيادي

بمب ناپالم در روستاهاي مرزي ايران فرو ريختهاند ،دو فروند هليکوپتر اين کشور نيز
روستائيان ايراني را به مسلسل بستهاند.

امي��ر انتظ��ام همچنين گفت :هن��وز از طرف دولت عراق توجي��ه صحيحي دربارة

بمباران دهکدههاي ايران نشده است ولي قول دادهاند که در چند روز آينده توجيه آن

را به دولت ايران اعالم کنند ولي به هر دليلي که اين کار انجام شده باشد ،عملي بسيار

ناشايست و تجاوز به خاک ايران است.
 -1اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -3بامداد 19 ،خرداد  ،1358صفحة 3

3

دولت ،اجازة عضويت نظاميان در احزاب را نميدهد

امير انتظام اظهار داش��ت :تا آنجا که من اطالع دارم ،اين اليحه هنوز تمام نش��ده

اس��ت ولي در آيندة نزديک ،قانون اساس��ي از طرف دولت و شوراي انقالب تصويب

ديگري از س��خنان خود ،امکان شرکت ارتش��يان در احزاب را رد کرد و گفت :اصوالً
در هيچجاي دنيا چه در کش��ورهاي کمونيستي و غيرکمونيستي اجازة نميدهند ،افراد

ارتش مادام که مش��غول خدمت در ارتش هستند ،در احزاب سياسي شرکت کنند و با

ايدئولوژيهاي مختلف سروکار داشته باشند.

1

 19خرداد 1358
پيام امام خميني به شيعيان لبنان

رهبر انقالب در پيامي خطاب به شيعيان لبنان از اقدامات ضد انساني صهيونيستها

در اين کشور اظهار تأسف و تأکيد کردند :ما در كنار شما با اسرائيل و امريكا در حال

مبارزه هس��تيم .و اميدواريم كه لش��كر حق بر لشكرهاي طاغوتي و شيطاني غلبه كند.

مصيبتها و ناراحتيهاي ش��ما براي اسالم و مس��لمين تازگي ندارد .هميشه نيروهاي

طاغوتي با اسالم مخالف بودهاند و با مسلمين مبارزه ميكردند.

2

کشورهاي اسالمي منافعي در تضعيف ايران ندارند

دكتر علي ش��مس اردكاني نخستين سفير جمهوري اسالمي ايران در كويت ،بامداد

روز  19خ��رداد م��اه  1358به حضور امام خميني رس��يد .امام خمين��ي در اين ديدار،
پيرامون ضرورت تحكيم مراتب اخوت و اتحاد ميان كشورهاي اسالمي تذكراتي دادند

لل دولتهاي همجوار ،معاندين اسالم را ياري نداده و نخواهند
و اظهار داشتند :انشاءا 

داد؛ زي��را نميتوان باور كرد كه كش��ورهاي اس�لامي مناف��ع و مصالحي در تضعيف
جمهوري اسالمي ايران داشته باشند.

 -1اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -2صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 70
 -3صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 75

3
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خواهد ش��د و س��پس براي اطالع عموم ،منتش��ر خواهد گرديد .امير انتظام در بخش

411

412

مکري :قراردادهاي ايران با شوروي مورد تجديد نظر قرار ميگيرد

ايران پس از انقالب اسالمي

دکتر مکري س��فير جمهوري اس�لامي ايران در ش��وروي که هماکنون در تهران به

س��ر ميبرد ،روابط جمهوري اس�لامي ايران و اتحاد جماهير شوروي را بسيار خوب
توصيف کرد و گفت :مقامهاي دولت شوروي قول دادهاند که هيچوقت در امور داخلي

ايران مداخله نخواهند کرد و تأکيد کردهاند با گروههاي تجزيهطلب که خود را به چپ
وابسته ميس��ازند يا به چپگرايي تظاهر ميکنند که احتماالً ساواکي و عمال اسرائيل

هس��تند ،هيچ ارتباطي ندارند .دکتر مکري با اشاره به قراردادهاي بين دو کشور اظهار
داشت :اين قراردادها در دست مطالعه هستند و منافع ايران بايد بيشتر تامين شود.

1

ايران عضو جنبش عدم تعهد شد

کنفرانس وزيران کش��ورهاي غيرمتعهد در پايتخت سريالنکا عضويت چند کشور

از جمله ايران ،پاکس��تان و دو عضو سابق اتحاديههاي نظامي غرب را بهعنوان اعضاي
رس��مي در جنبش کش��ورهاي غيرمتعهد تصويب کرد .کنفرانس که چهارشنبة گذشته

آغاز به کار کرده است ،امروز به کار خود خاتمه ميدهد.

2

کويت مداخله در امور ايران را تکذيب کرد

محمد الجاس��م س��فير تازة کويت در ايران گفت :دولت متبوع وي در اوضاع ايران

دخالتي نکرده و در آينده هم اين کار را نخواهد کرد .سفير تازة کويت در ايران به اين
اتهام اشاره کرد که عراق و کويت حوادث اخير خوزستان را تشويق و ترغيب ميکنند.

جاس��م در مصاحبهاي با القبس گفت :کويت انقالب ايران را يک تجربة پيشگام تلقي
ميکند و معتقد به اين اصل اس��ت که اين انقالب ،به تحکيم روابط دو کش��ور کمک

خواهد کرد.

3

مقدم مراغهاي :مردم ميخواهند در قانون اساسي نظر بدهند

مهندس رحمتاهلل مقدم مراغهاي رهبر نهضت راديکال ايران طي سخناني گفت :ما

بايد قانون اساسي داشته باشيم ولي اين دليل نميشود که عجله کنيم و حقوق مردم را
 -1اطالعات19 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 8

ناديده بگيريم .مردم ميخواهند در مورد قانون اساسي بحث و تبادل نظر کنند.

وي اظهار داشت :من ميخواهم از اينجا اين پيام را به حضور امام خميني برسانم.

امام! تو بزرگ همة ما هس��تي ،تو انق�لاب را رهبري کردي براي تو بزرگ و کوچک413 ،

هستيم به ما فرصت بده ،اگر کسي مطلبي گفت ،او را طرد نکن ،نگذار او را طرد کنند.
وي افزود :امروز آرزو ميکنم امام به تهران بازگردد ،با همة گروهها در تماس باش��د،

حقوقدانان ،پزش��ک ،مهندس ،روشنفکر ،دانشجو ،همه مسلمان هستند و همه بهدنبال

امام هستند و همه بايد باشيم ،خطر هنوز رفع نشده است.

1

نوة شيخ خزعل :وارد سياست نميشوم

شيخ راشد خزعل نوة بزرگ شيخ خزعل در واکنش به اظهارات استاندار خوزستان

در مورد تقس��يم پول در اين استان توسط او گفت :به انقالب اسالمي ايران به رهبري
امام خميني معتقد هس��تم و مخالف هرگونه تجزيهطلبي در خوزس��تان ميباشم .وي

افزود :حال که پس از س��الها دربدري براي ديدار وطن و فاميل به خرمش��هر آمدهام،
مايل به دخالت در سياس��ت نيس��تم و هرگونه اتهام منتس��به به خود را قوي ًا تکذيب
ميکنم.

2

مرز آبي خليج فارس باز شد

مرز آبي جنوب در خليج فارس به پيش��نهاد احمد مدرسزاده اس��تاندار بوشهر باز

ش��د و مبادالت بازرگاني ساکنان استانهاي جنوبي کش��ور با کشورهاي عربي حوزة
خليج فارس ،مجددا ً آغاز گرديد .اس��تاندار بوش��هر در اين زمينه اظهار داشت :دولت

بر مبادالت بازرگاني نظارت خواهد داش��ت و بازرگان��ان و صاحبان لنجها با رعايت
مقررات قانوني ميتوانند به مناطق عربنشين خليج فارس رفت و آمد داشته باشند.

 -1اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -2اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -3اطالعات 19 ،خرداد  ،1358صفحة 3

3
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تنبل و زرنگ نيست همه با تو همکاري کردند .همه دنبال تو بودند و همه بهدنبال تو

20 414خرداد1358
ايران پس از انقالب اسالمي

آيتاهلل شريعتمداري :عدم تشکيل مجلس مؤسسان
اشتباه بسيار بزرگي است

آي��تاهلل ش��ريعتمداري در مصاحبهاي با خبرنگاران با اش��اره ب��ه نظر حزب خلق

مسلمان در مورد مجلس مؤسسان اظهار داشت :تصويب قانون اساسي کاري است که
بايد به عهدة خبرگان باش��د ،فلس��فة وجودي مجلس مؤسسان تخصص است ،کساني

که از جهات گوناگون خواس��تها و سرنوشت آيندة مملکت را دقيقتر و دوربينانهتر
نگاه ميکنند ،پارهاي از احزاب از جمله حزب خلق مس��لمان هم بر تش��کيل مجلس
مؤسسان تکيه دارند.

اعتبار دولت به رأي مراجع است

وي در م��ورد حضور مراجع در دولت نيز گفت :براي مراجع هم البته مانع قانوني

نيس��ت ولي از ش��أن آنها به دور اس��ت که بخواهند يک مقامي را قبول کنند ،چون در
مذهب شيعه مقام مرجعيت حتي از مقام رئيسجمهور و شاه باالتر است و حتي اعتبار
دولت در صورتي است که مراجع به او رأي اعتماد بدهند.

نميخواهيم ملت را به جان يکديگر بيندازيم

وي در پاس��خ به س��وال ديگري که اگر اظهار نظر کرديد و به س��خنان شما گوش

ندادند چه خواهيد کرد گفت :من نظرم را ميگويم ولي ممکن است به آن عمل نکنند،
من هم چون فع ً
ال در کارهاي کش��ور دخالت ندارم ،اظهار نظر ميکنم که بدانند و در
تاريخ ثبت بش��ود که ما در موقعش گفته بوديم ،م��ا ميخواهيم حتيالمقدور وحدت

کلمه حفظ بش��ود ،نميخواهي��م که ملت را به جان يکديگر بيندازيم ،س��عي ميکنيم
حتيالمقدور تحت وحدت کلمه کارها را بکنيم.

1

جلوگيري از پرواز  50ايراني مسلح به ليبي

روزنامهها امروز گزارش دادند :يک هيئت 450نفري که 50تن از آنان مسلح هستند،

آماده ش��دهاند براي شرکت در جشن استقالل ليبي به اين کشور سفر کنند .اين هيئت
 -1اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 11

قرار بود به منظور پرواز به س��وي ليب��ي از يک فروند جمبوجت هواپيمايي ملي ايران
اس��تفاده کنند ،اما چون گروهي از آنان مسلح هستند ،نتوانستند با هواپيمايي ملي ايران

به توافق برسند ،اين عده با يک هواپيماي کويتي به توافق رسيدند ،اما دولت از پرواز 415

چن��د تن از اعضاي اين هيئت 450نفري طي مصاحبهاي اظهار داش��تند :به دعوت

قذافي براي ش��رکت در مراس��م استقالل ليبي قصد سفر به آن کشور را داريم و ضمن

ش��رکت در مراسم ،در ليبي بهدنبال امام موسي صدر خواهيم گشت تا از چند و چون
ناپديد شدن وي اطالع پيدا کنيم.

1

حملة شديد آيتاهلل فلسفي به دوستان مصدق

به مناسبت چهلمين روز شهادت آيتاهلل مطهري و سالگرد شهادت آيتاهلل سعيدي

مجلس يادبودي در مدرسة فيضية قم برگزار شد.

در اين مراس��م که امام خميني نيز حضور داش��تند ،آيتاهلل فلس��في طي س��خناني

اظهار داش��تند :در نهضت نفت ،رهبري را يک روحاني به نام آيتاهلل کاش��اني و يک
مرد سياس��ي به نام مصدق بر عهده داشتند ،آيتاهلل کاشاني سهم عمدهاي در مبارزات

را بر عهده داش��تند ،آن موقع دوستان نادان مصدق که االن هم هستند و ميخواهند تز
اس�لام منهاي روحانيت را پياده کنند ،همان دوس��تان نادان ،کاش��اني را کنار زدند و با

کنار زدن کاش��اني مس��جدها ،محرابها و همة کساني که به نام خدا فرياد ميزدند ،از
دور و بر مصدق کنار رفتند و مصدق تضعيف ش��د و پايگاه ملي خود را از دس��ت داد

و لذا سقوط کرد.

آيتاهلل فلس��في ادامه داد :در نهضت اسالمي اين همه تانک و توپ و مسلسل آمد

و اين همه مردم کشته دادند ،اما يک قدم عقب نرفتند تا نهضت ما پيروز شد ،اما يک
تانک حکومت مصدق را واژگون کرد .چرا؟ براي اينکه مصدق از مردم بريد ،مصدق

نس��بت به کاشاني نمکناشناسي کرد ،مصدق حريم مسجد و منبر و محراب را احترام
نکرد.

2

 -1اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 12
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آنان به دليل مسلح بودنشان جلوگيري کرد.

416

مجاهدين خلق خواستار تشکيل مجلس مؤسسان شد

ايران پس از انقالب اسالمي

س��ازمان مجاهدين خلق [منافقين] طي بيانيهاي خواس��تار تشکيل مجلس مؤسسان

ش��د .در بخشي از اين بيانيه آمده است :از آنجا که در رفراندوم مربوط به تغيير رژيم
س��لطنتي به جمهوري اس�لامي محتوي و اصول و ضوابط جمهوري اسالمي رسم ًا و
علن ًا براي عموم مردم مشخص نبود ،امام به اين نقيصة بذل توجه نموده و چندين بار
اعالم نمودند که اصول و ضوابط و محتواي مزبور بعدا ً در قانون اساس��ي که از طريق

مجلس مؤسس��ان [خبرگان قانون اساسي] به تصويب ميرسد ،روشن خواهد گرديد،

مجلسي مرکب از منتخبين تمام مردم.

1

ضد انقالب ،قسمتي از خط آهن خرمشهر – اهواز را منفجر کرد

ضد انقالب ،قس��متي از خط آهن خرمش��هر – اهواز را در 16کيلومتري خرمشهر

منفجر کرد .جريان واقعه بالفاصله از سوي مأموران ژاندارمري به مقامات راهآهن اين
ش��هر ،اطالع داده ش��د و چند لحظه بعد مأموران فني راهآهن در محل حاضر شدند و
پس از  5ساعت تالش بيوقفه ريلهاي منهدم شده را تعويض کردند.

اين اولين خرابکاري اس��ت که در طول 10روز اخير در خطوط راهآهن خرمش��هر
انجام گرديده اس��ت ،قب� ً
لا همزمان با درگيريهاي اخير خرمش��هر در 3نقطة خطوط
راهآهن انديمشک – خرمشهر منفجر شده بود که بالفاصله مأموران فني راهآهن نسبت
به تعمير و مرمت آن اقدام کردند.

2

تجاوز مجدد هواپيماهاي عراقي با آسمان ايران

هواپيماه��اي عراقي بار ديگر به حريم هوايي ايران تجاوز کردند .س��اعت 2بامداد

دو هواپيماي عراقي از نوع س��وخو از طريق مرز هواي��ي اورامانات وارد فضاي ايران

ش��ده و تا 90کيلومتري خاک ايران [منطقة جوانرود] مسير خود را ادامه دادند .اين دو
هواپيما پس از شکس��تن ديوار صوتي و نيم س��اعت تجسس در خاک ايران مجددا ً به
عراق بازگشتند.
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 -1اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 3

کسينجر براي مالقات با شاه به باهاما رفت

با ورود يک جت اختصاصي به فرودگاه ناسائو در باهاما شايع شد که شاه سابق و

اطرافيانش براي ترک جزيرة بهشت آماده ميشوند .بار و بنة شاه مخلوع و همراهانش

اس��ت ،منتقل شده است .همزمان با ورود هواپيماي مکزيکي به فرودگاه ناسائو هنري
کيس��نجر وزيرخارجة س��ابق آمريکا نيز وارد پايتخت باهاما شد .خبرهاي تائيد نشده،

حکايت از آن دارد که بين شاه و کيسنجر مذاکراتي صورت گرفته است.

1

کاردار سفارت ايران در آمريکا :ايران به سوسياليسم روي ميآورد!

علي آگاه کاردار س��فارت ايران در آمريکا ،گفت که وي مايل است با مردم آمريکا

روابط بهتري برقرار کند؛ اگر چه مناس��بات بين دو کش��ور خدشهدار شده است .وي

اظهار داش��ت :ما ميخواهيم سوس��ياليزه شويم ،ما هر چه بيش��تر به سوسياليزم روي

خواهيم آورد ،ما ايران تازهاي را خواهيم شناساند.

2

دعوت خلق مسلمان به تظاهرات عمومي

حزب جمهوري خلق مسلمان در بيانيهاي از همة مردم ،گروهها و قشرهاي مختلف

که به آزادي بيان و عقيده و همچنين آزادي مطبوعات معتقد هستند و اسالمي به دور
از ه��ر نوع تهجر و تعصب و انحصارطلبي ميخواهند ،دعوت کرد تا در تظاهراتي که

روز جمعه در سراسر کشور برگزار ميشود ،شرکت کنند.
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 -1اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة  ،12اين که کاردار دولت ليبرال مسلک بازرگان که مسئوليت ادارة سفارت ايران
در آمريکا را بر عهده دارد ،بي محابا آرزو کند که ايران سوسياليزه شود ،از عجايب روزگار است ،اين سوال مطرح است
که کاردار سفارت ايران در آمريکا بر اساس کدامين پيشفرضها به اين نتيجه رسيده است که ايران به سمت سوسياليزم
حرکت ميکند؟ آيا رهبري انقالب داراي چنين انديشههايي است؟ دولت موقت و شخص بازرگان سوسياليست بودند؟
روحانيون ايراني سوسياليست بودند؟ ارتش و نظاميان ايران ،چنين گرايشي داشتند؟ يا علي آگاه تمايل خود را به اين صورت
بيان کرده و به کل ايران نسبت داده است؟ پاسخ به اين سوال با گذشت بيش از  33سال به خوبي روشن است و نيازي به
کنکاش بيشتر ندارد.
 -3اطالعات 20 ،خرداد  ،1358صفحة 12
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به يک کش��تي آمريکايي که از يک هفتة پيش در بندرگاه جزيرة بهش��ت لنگرانداخته

417

21 418خرداد1358
ايران پس از انقالب اسالمي

شبکة ترور آيتاهلل مطهري کشف شد

روزنامة اطالعات ،امروز گزارش داد :ش��بکة مس��ئول ترور آيتاهلل شهيد مطهري

کش��ف شد و جزئيات آن به زودي اعالم خواهد ش��د .بر اساس گزارشات رسيده ،با
آنکه ترور آيتاهلل مطهري به گروهي با نام فرقان منتس��ب ش��ده اس��ت ،اما نام فرقان

پوششي است براي فريب گروههاي تحقيق و مأموران .بر اساس همين گزارش ،ترور

آيتاهلل مطهري با هاشمي هيچگونه ارتباطي ندارد.

1

يزدي :سياست خارجي ما همان سياست مصدق است

دکتر ابراهيم يزدي وزير امورخارجه اظهار داش��ت :ما 40ميليارد دالر لوازم نظامي

از کش��ورهاي خارجي خريدهايم ،بايد تصمي��م بگيريم يا اين تجهيزات را به اقيانوس

بريزيم و يا در معرض باد و باران بگذاريم تا به تدريج بپوسد و از بين برود! وي حالت
سوم را اينگونه تشريح کرد که :يا اينکه براي مصارف داخلي خودمان اعم از مصارف
نظامي يا غيرنظامي استفاده کنيم ،اگر اينگونه باشد نياز به لوازم يدکي داريم و ممکن

است در شرايطي نخواهيم از آمريکا اين لوازم را خريداري کنيم ،در اين صورت بايد
از جاي ديگري بخريم تا زماني که خودمان خودکفا شويم.

يزدي در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار داش��ت :سياس��ت خارجي ما همان

سياس��ت موازنة منفي است که در زمان مصدق اعمال شد .يزدي همچنين گفت :ايران

ديگر ژاندارم خليج فارس نيست ولي بهتر است ابرقدرتها اين منطقه را به حال خود
بگذارند.

2

ماجراي پرواز به ليبي خاتمه يافت

دولت و مقامات فرودگاه مهرآباد از پرواز هيئتي که 50مرد مسلح نيز جزو آن بودند

و قصد داشتند براي شرکت در جشن استقالل ليبي به آن کشور بروند ،جلوگيري کرد

و اين هيئت جشن استقالل ليبي را در سالن فرودگاه برگزار کرد .دکتر صادقي تهراني
 -1اطالعات 21 ،خرداد  ،1358صفحة  ،2بعدها مشخص شد که گزارش روزنامة اطالعات از منابعي که در اختيار داشته،
صحيح نبوده و ترور آيتاهلل شهيد مطهري به دست گروهک فرقان صورت گرفته است.
 -2اطالعات 21 ،خرداد  ،1358صفحة 5

ک��ه جزو اين هيئت بود در گفتوگويي به خبر برخي رس��انهها مبني بر اينکه هيئت

ايراني قصد داش��ت امام موسي صدر را به ايران را برگرداند گفت :ما تنها ميخواستيم

به ليبي برويم تا در جش��ن استقالل اين کشور ش��رکت کنيم و قصد ديگري از جمله 419

هيئت را بر عهده داشت.

1

شاه و فرح وارد مکزيک شدند

شاه سابق ايران و فرح ،بامداد امروز به وقت تهران با يک جت دو موتورة اختصاصي

مکزيک از باهاما وارد مکزيکوسيتي شدند .هواپيماي حامل شاه سابق و فرح در گوشة
خلوتي از فرودگاه متوقف ش��د و آنات با چند اتومبيل عازم مقصد نامعلومي ش��دند.

تظاهرات وسيعي در مکزيک عليه شاه ترتيب داده شده و گروهها و احزاب اين کشور
به حضور شاه در مکزيک اعتراض دارند.

2

اختالف عزالدين حسيني و مفتيزاده

جلسه کنفرانس تهية طرح خودمختاري کردستان در سنندج تشکيل شد و نمايندگان

ش��هرهاي ش��رکت کننده در اين کنفرانس س��خناني ايراد کردند .در اين جلسه ضمن
تأکيد بر ضرورت خودمختاري کردستان از اختالفات موجود ميان عزالدين حسيني و

مفتيزاده اظهار تاسف و گاليه شد.

3

روحانيون بانه :کنفرانس سنندج بيانگر خواستههاي خلق کرد نيست

گفتني اس��ت دس��تهاي از روحانيون بانه با انتش��ار بيانيهاي اين کنفرانس را تحريم

کردند .در بخش��ي از بيانية روحانيون بانه آمده اس��ت :تصويب شکل خودمختاري و

س��پس تقديم پيش��نهاد به دولت وقتي صحيح است و در نظر دولت و ملت کرد مورد
اعتماد اس��ت که تصويب کنندگان نماينده به حق همة اقش��ار ملت و همانا خود ملت

کرد باشند.
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 -1اطالعات 21 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 21 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 21 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -4اطالعات 21 ،خرداد  ،1358صفحة3
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بازگرداندن امام موسي صدر را نداشتيم .حجت االسالم محمد منتظري سرپرستي اين

22 420خرداد1358
ايران پس از انقالب اسالمي

امام خميني :نبايد کاري کنيد که منعکس شود
در امور ايران دخالت ميکنيد

س��فير ش��وروي صبح امروز در ديداري با امام خميني رهبر انقالب اسالمي ضمن

تقديم پيام سران اتحاد جماهير شوروي به حضور امام تأکيد کرد که شوروي ميکوشد

رواب��ط خود را با ايران مس��تحکم س��ازد .امام خميني در اين ديدار خطاب به س��فير
ش��وروي تأکيد کردند :اميدواريم كه كشور ش��ما و دولت شما احترام متقابل را حفظ
كند و طوري عمل كند كه در ايران منعكس نش��ود كه ش��ما در امور كشور ما دخالت

داريد .من ميل ندارم كه وانمود شود در اهواز دخالت داشتهايد ،رفتار شما بايد طوري

باشد كه رفع سوءتفاهم شود .نبايد كاري انجام شود تا وانمود گردد از شوروي اسلحه

وارد ميشود؛ و اگر اين مسئله درست باشد ،من از شما گله دارم.

شعار حق جوانان ايراني ؛ نه شرقي نه غربي...

رهبر انقالب ادامه دادند :اينكه جوانان ما ميگويند« :نه شرق و نه غرب» ،معنايش
اين است كه هيچ كدام در ايران دخالت نكنند؛ و اين كام ً
ال بجا و بحق است .شما بايد

ثابت كنيد كه اسلحههاي س��اخت شوروي ،از شوروي به ايران وارد نميشود .روابط
ما بايد صحيح و س��الم ،و بدون دخالت كس��ي در كش��ور ما و يا دخالت ما در كشور

ديگر باشد.

کمونيستهاي ايران بيشتر با آمريکا رابطه دارند

امام خميني اظهار داش��تند :معلوم ميشود كه شما از اوضاع افغانستان خيلي اطالع

نداريد .من به طور كلي بگويم كساني كه در ايران و افغانستان اعمالي به اسم كمونيست
انجام ميدهند ،به نفع ش��وروي نيست .گرچه اعتقاد من اين است كه كمونيستهايي

كه در ايران هس��تند ،روابطش��ان با امريكا بيشتر اس��ت .در افغانستان حكومت فعلي

فش��ار زيادي به نام كمونيس��ت به مردم وارد ميآورد؛ و به اطالع ما رسيده كه حدود
پنجاه هزار نفر از مردم در افغانستان كشته شدهاند؛ و علماي اسالم را در آنجا دستگير

كردهاند .اگر «ترهكي» همچنان به راه خود ادامه دهد ،سرنوشتش سرنوشت محمدرضا

خواهد بود.

1

آيتاهلل صدر توسط سازمان امنيت عراق بازداشت شد

آيتاهلل صدر رهبر شيعيان عراق بهدنبال حمايت از انقالب اسالمي ايران به رهبري

گفت :رهبر ش��يعيان عراق از ديروز صبح بهعنوان اعتراض به ماموران امنيتي عراق که
خانه را محاصره کرده و ورود و خروج افراد را تحت کنترل داشتند در خانة متحصن
شدند.

وي اف��زود :امروز رئيس س��ازمان اطالع��ات و امنيت ع��راق در معيت 200نفر از

مأموران امنيتي آن کش��ور به منزل آيتاهلل صدر رفته و ايشان را بازداشت کردند که از
محل نگهداري ايشان ،اطالعي در دست نيست .بهدنبال بازداشت آيتاهلل صدر هزاران

نفر از ش��يعيان عراق با اجتماع مقابل منزل آيتاهلل نس��بت به بازداش��ت ايشان شديدا ً
اعتراض کردند .آيتاهلل صدر دو هفتة پيش در پي محدوديتهاي اعمال ش��دة دولت
عراق تصميم به مهاجرت از اين کش��ور گرفته بودند ،ولي بنا به حکم امام خميني که

خروج ايشان را از نجف اشرف به صالح ندانستند ،در اين کشور و شهر مقدس نجف
ماندگار شدند.

2

اطالعات :مهديان روزنامة کيهان را خريد

ح��اج مهديان با تعهد پرداخت بدهيهاي مصباحزاده ،مالک مؤسس��ة کيهان ش��د.

حسين مهديان يکي از بازرگانان معروف تهران اعالم کرد :من با تقبل تمام بدهيهاي

مدير مؤسس��ه کيهانکه اينک در خارج از کش��ور به س��ر ميبرد ،مالکيت و مديريت

مؤسس��ه را ب��ه عهده گرفت��هام .وي ادامه داد :با برآوردهايي که ش��ده اس��ت مجموع
 -1صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة  ،113سفير شوروي در اين ديدار گفته بود« :براي ما ناراحت کننده است که ما را دشمن
قلمداد ميکنند ،جوانان ميگويند :شوروي و آمريکا هر دو دشمن ما هستند ،دست شوروي بايد کوتاه گردد ».امام خميني
نيز در پاسخ به اين سخنان اظهار داشتند« :اينکه جوانان ميگويند نه شرق و نه غرب سخن حقي است ،شما بايد ثابت کنيد
که اسلحههاي ساخت شوروي وارد ايران نميشود» در ادامه و در پاسخ به انتقادات امام خميني در زمينة مداخلة شوروي
در افغانستان سفير شوروي ميگويد :من تخصصي در مورد افغانستان ندارم ولي دولت افغانستان دست به اصالحاتي به نفع
مستضعفين زده است ،امام خميني در پاسخ به اين ادعا اظهار داشتند« :معلوم ميشود که از اوضاع افغانستان خيلي اطالع
نداريد ،اگر ترهکي به راه خود ادامه دهد ،سرنوشتش سرنوشت محمد رضا خواهد بود ».رک جمهوري اسالمي 23 ،خرداد
 ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 12
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امام خميني توس��ط رژيم بعث عراق بازداش��ت شد .همسر آيتاهلل صدر در اين زمينه
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 422بدهيهاي اين مؤسسه از جهت مالياتهاي معوقه ،حق بيمه ،ديون به بانكها بيش از
ماش��ين آالت و تأسيسات و ساختمانهاي آن است و به همين جهت ديناري به مدير
کيهان داده نخواهد شد.

1

امير انتظام سفير شد

اميرانتظام س��خنگوي دولت و معاون نخستوزير به س��مت سفير ايران در سوئد

و غالمعلي فريور تهراني به س��مت س��فير ايران در س��وئيس برگزيده شدند .مهندس

غالمعلي فريور اظهار تمايل کرده بود که به س��فارت فرانسه برود ،اما به علت انتخاب
دکتر اميرعاليي س��فارت آلمان به وي پيش��نهاد ش��د و سرانجام به س��فارت ايران در

سوئيس انتخاب گرديد.

2

موضع آيتاهلل شريعتمداري تغيير نکرده

دفتر آيتاهلل ش��ريعتمداري در برابر اين س��وال که موضع ايش��ان در مورد تشکيل

مجلس مؤسس��ان تغيير يافته اس��ت ،جواب داد :نظر آيتاهلل هيچگونه تغييري نکرده
و ايش��ان کماکان تشکيل مجلس مؤسس��ان را ضروري ميدانند .پيش از اين روزنامة

جمهوري اس�لامي نوش��ته بود :در ارتباطي که با آيتاهلل شريعتمداري گرفته شد ،نظر
ايشان از مجلس مؤسسان ،همان شوراي تنظيم قانون اساسي است که از بين مردم تمام

استانها و اقش��ار مختلف ،برگزيده خواهند شد تا پيشنويس قانون اساسي را مطالعه

کرده و نظريات مردم را منعکس س��ازند و بعد اين قانون اساس��ي در معرض قضوت
عموم قرار خواهد گرفت.

3

اعالم جرم عليه تعدادي از عوامل فيلم فارسي

کانون فيلم دانشجويان مسلمان عليه چند تن از صاحبان سينما ،کارگردانان و دست

اندرکاران فيلم فارسي اعالم جرمي تسليم دادستاني کل انقالب اسالمي ايران کرد .در

بخشي از اين اعالم جرم آمده است :بدين وسيله عليه رضا حسينزاده ،امان اهلل منطقي،
محمود کوش��ان ،محمد علي فردين ،نصرتاهلل وحدت ،اي��رج قادري ،بهروز وثوقي،
 -1اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 12

يس��ائي ،دهش ،جمشيد شيباني ،حساميان و...کلية کساني که در دربار و فرهنگ و هنر
پرونده دارند ،بهعنوان کس��اني که فس��اد و فحشا را در کش��ور رواج دادند ،بيتالمال

مسلمين را تاراج کردند ،اعالم جرم ميکنيم.

1

هداي��تاهلل متين دفتري عض��و هيئت اجرايي جبهة دموکراتي��ک ملي که از ديروز

شايعة ناپديد شدن وي بر سر زبانها افتاده ،با هواپيماي  777از فرودگاه مهرآباد عازم

لندن شد .متين دفتري از لندن عازم رم شده است .گفتني است متين دفتري که ديروز

قصد داش��ت به لندن برود ،در فرودگاه مهرآباد توس��ط هيئتي که قصد داشت به ليبي
عازم ش��ود ،دستگير و تحويل پاسداران مس��تقر در فرودگاه شده بود .در عين حال به

اين دليل که مانعي براي س��فر متين دفتري تش��خيص داده نشد ،وي آزاد و عازم لندن
و از آنجا رم شد.

2

هستة مرکزي گروه فرقان شناخته و دستگير شدند

صبح امروز حجت االسالم الهوتي در محل سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران در

يک مصاحبة مطبوعاتي اظهار داشت :هستة مرکزي گروه فرقان در يکي از شهرستانها
شناس��ايي شد و عوامل آن دستگير ش��دند ،آنها قصد داشتند ترور تازهاي انجام بدهند
ولي با هوشياري سپاه اين توطئه عقيم ماند.

الهوتي در بخش ديگري از مصاحبة خود اظهار داشت :شاخهاي از سپاه پاسداران

در سرپل ذهاب با عوامل پاليزبان روبرو شد و با آنان جنگيد ،کساني که از اين عوامل

کشته شدند و همدستان آنها يا جسدشان را با خود بردند و يا سرآنها را بريدند و سرها
را با خود بردند ،از لباس افراد کش��ته شده ،معلوم شد که آنان از افسران و درجهداران
س��ابق ارتش ايران بودند .الهوتي همچنين گفت :جرج حبش در ماجراي خرمش��هر

دست داشته که از نظر ما مجرم شناخته ميشود.

 -1اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 10
 -2اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 1

3
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ناپديد شدن متين دفتري درست نيست
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ميتينگ حزب خلق مسلمان لغو شد

ايران پس از انقالب اسالمي

ميتينگ روز جمعه  25خرداد از طرف حزب جمهوري اسالمي خلق مسلمان ايران

لغو شد .اين حزب اعالم کرده است :بنا به داليل ملي از برگزاري ميتينگ و تظاهرات
ت��ا اطالع ثانوي خودداري ميکند .دکتر عليزاده دبيرکل اين حزب اعالم کرد :دس��تور

لغو ميتينگ از سوي آيتاهلل شريعتمداري صادر نشده است.

1

کيسنجر :شاه  37سال آزگار دوست ما بود

هنري کيس��نجر وزير امورخارجة پيش��ين آمريکا اعتراف کرد که ترتيبات س��فر و
اقامت شاه سابق ايران به مکزيک را شخص ًا داده است؛ زيرا دولت آمريکا دست روي

دس��ت گذارده و حاضر نبود در اين زمينه اقدامي به عمل آورد .کيسنجر اظهار داشت:

من احساس کردم آمريکا بايد در قبال کسي که  37سال آزگار در کنار ما بود ،تعهدات
اخالقي داش��ته باشد .کيسنجر گفت :من ش��خص ًا از رئيسجمهور مکزيک درخواست

کردم با اقامت شاه در کشورش موافقت کند؛ زيرا با کمال تاسف دولت آمريکا حاضر

نبود در اين زمينه قدمي بردارد.

کيس��نجر در زمينة رفتار دولت کارتر با ش��اه گفت :ش��اه برکنار ش��ده از هواداران

پروپاقرص آمريکا بود و دوس��تي او با دولت آمريکا تا حدي بود که کارتر ش��ب عيد

س��ال  1978را با وي در تهران گذرانده بود ،در آن موقع کارتر در توصيف ش��اه اين
جمله را بر زبان رانده بود که« :بهتر از ش��اه و همس��رش فرح زوجي را در دنيا س��راغ
ندارد که شب عيد سال نو را با آنها سپري سازد»

2

23خرداد1358
بهدنبال موج اعتراضات ؛ آيتاهلل صدر آزاد شد

رژيم بعث عراق متعاقب اعتراض گس��تردة ش��يعيان عراق آيتاهلل سيد محمدباقر

صدر را آزاد کرد .طالب حوزة علمية نجف و گروهي از ايرانيان مقيم عراق که دست
به تظاهرات زده بودند ،توسط مأموران عراقي سرکوب و تعداد زيادي از شيعيان عراق

 -1اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 22 ،خرداد  ،1358صفحة 12

نيز به اين دليل بازداش��ت ش��دهاند1.براي اولين بار در عراق زنان مس��لمان اين کشور
تظاهرات عظيمي به راه انداختند ،اين تظاهرات از مسجد کوفه آغاز شد .گزارشهاي
رسيده حاکي است يکي از مأموران عراقي به دست مردم کشته شده است.

مسلمان عراق در جريان است .مأموران رژيم بعث عراق به سوي مردم آتش گشوده و
تعدادي از تظاهر کنندگان به شهادت رسيده و يا زخمي شدهاند.

2

آيتاهلل شريعتمداري :عليه رفراندوم قانون اساسي مبارزه نخواهم کرد

خبرگزاري پارس گزارش داد :آيتاهلل شريعتمداري با انجام رفراندوم دربارة قانون

اساسي آيندة ايران مخالف هستند و گفتهاند که من با اين ترتيب در رفراندوم شرکت

نميکن��م اما با اين حال ،عليه رفراندوم نيز مبارزه نخواهم کرد .آيتاهلل ش��ريعتمداري
اظهار داش��ت :در صورتي که نتوانيم تش��کيل مجلس مؤسس��ان را به مسئوالن امور،
بقبوالنيم و بخواهند قانون اساسي را به رفراندوم بگذارند ،امکان دارد در اين رفراندوم

شرکت نکنم.

3

حزب بعث عراق :ايران جزايرش را تخليه کند

روزنام��ة البعث ارگان حزب حاکم بعث عراق به رهب��ران ايران اخطار کرد که در

رفتار با عراق با آتشبازي نکنند! اين روزنامه ضمن تکذيب تجاوز هواپيماهاي عراقي
ب��ه حريم ايران تأکيد کرد :تغيير موازنة قدرت زماني روي ميداد که ايران نقش��ههاي

منطقهاي خود را در خليج فارس کنار ميگذاشت و جزيرههاي سه گانه [ايراني] را به

اع��راب واگذار ميکرد .اي��ن روزنامه اضافه کرد :تا زماني که ايران جزاير خليج فارس
را تخليه نکرده اس��ت ،سياستش تهديدي عليه کش��ورهاي عربي منطقه به ويژه عراق
خواهد بود !

4

 -1اطالعات23 ،خرداد  ،1358صفحة  1و 2
 -2جمهوري اسالمي 23 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -4اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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در امارات متحدة عربي ،بيروت ،لندن و پاريس نيز تظاهرات شديدي به نفع مردم
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سفير عراق عذرخواهي کرد

ايران پس از انقالب اسالمي

سفير عراق در مالقات با نخستوزير و وزير امورخارجه رسم ًا از بمباران روستاهاي

مرزي ايران توسط جنگندههاي عراقي عذرخواهي و آن را خطا تلقي کرد .وي آمادگي
دولت عراق را براي جبران هر نوع خسارتي اعالم کرد.

1

اسرار رشوههاي شاه به مطبوعات غربي

دکتر مهدي ممکن معاون وزارت ارش��اد ملي در گفتوگويي اظهار داشت :دولت

ش��ريف امامي  348هزار دالر براي رش��وه به مطبوعات آمريکا اختصاص داده بود تا
چهرة انقالب ايران را در خبرها و تفسيرهاي خود تحريف و مخدوش کنند .وي ادامه
داد :رژيم سابق براي دگرگون جلوه دادن حقايق ،ميليونها دالر بهعنوان هديه به برخي
از مطبوع��ات غربي پرداخته بود که تنه��ا در يک قلم  348هزار دالر براي يک آژانس

نيرومند تبليغاتي آمريکا در نظر گرفته شده بود.

2

جمشيد آموزگار دستور آتش زدن سينما رکس را صادر کرده بود

روزنامة اطالعات در ش��مارة امروز خود ب��ه نقل از منبعي که نامش را فاش نکرد،

گزارش داد :تعداد ش��هداي فاجعة سينما رکس آبادان 835 ،نفر بوده است که پيش از
اين از سوي دولت آموزگار  377نفر اعالم شده بود .بر اساس اين گزارش و به نقل از

منبع مطلع پروندة سينما رکس آبادان به طور جدي پيگيري ميشود و تحقيقات انجام
شده نشان ميدهد که جمشيد آموزگار شخص ًا دستور آتش زدن سينما رکس آبادان را
صادر کرده بود .اين مقام افزود :متاسفانه بررسيها نشان ميدهد که بسياري از عوامل
جنايتکار رژيم س��ابق در پروندة سينما رکس آبادان دخيل بودهاند و با آنکه از صدور
اين دستور ،آگاهي داشتند ،ولي اعتراضي نکردند.

3

ايران و ترکيه ،خواهان تشکيل دولت مستقل فلسطين شدند

در پايان سفر وزيرخارجة ترکيه به ايران در اعالمية مشترکي بر لزوم تشکيل دولت

مستقل فلسطيني تأکيد شد .در اين اعالميه آمده است :سرنوشت مردم فلسطين و حق
 -1اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 1

آنان براي تأس��يس دولت در س��رزمين خويش ،بايد محترم ش��مرده شود و دو کشور
خواستار اجراي اين حقوق هستند.

1

427

سنديکاي نويس��ندگان و خبرنگاران مطبوعات در بيانيهاي اليحة جديد مطبوعات

را که از س��وي وزارت ارش��اد ملي منتشر شده اس��ت ،مردود اعالم کرد .در بخشي از

اين بيانيه آمده است :از آنجا که قوانين عادي از جمله قانون مطبوعات بايد منبعث از

قانون اساس��ي باش��د ،پيش از آنکه قانون اساسي جمهوري اسالمي به تصويب برسد،

تهية اليحة مربوط به قانون مطبوعات ضروري نيست.

نويس��ندگان اين بيانيه ،همزمان با تأکيد بر ض��رورت تدوين و حاکميت يک نظام

مترق��ي و منطبق با نياز جامعه براي مطبوعات اظهار داش��تند :به حکم س��ابقة طوالني
تدوين قانون مطبوعات که موجبات س��لب آزادي ميش��ود ،م��ردود و غيرقابل قبول
است!

2

آيتاهلل رباني شيرازي :ميخواستند کردستان را از ايران جدا کنند

آي��تاهلل رباني ش��يرازي که چندي قبل در رأس هيئتي ب��ه مناطق آذربايجان غربي

و قس��متي از خوزس��تان رفته بود ،در يک مصاحبة مطبوعاتي اظهار داشت :در مهاباد
پادگانها ک ً
ال غارت ش��ده بود و آنها درصدد بودند که کردستاني جدا ً از ايران درست
کنند .وي اظهار داش��ت :به همين منظور ،نقده را که مانع پيش��روي آنها بود ،انتخاب

کردند و اين شهر با کشتار شديد روبرو شد و عدهاي از مردم آواره شدند.

3

مفتيزاده :پس از بانكها نوبت ملي کردن کارخانهها است

مفتيزاده در مصاحبهاي اظهار داشت :در جريان مذاکراتي که بهمن ماه سال گذشته

با مسئولين امور و شوراي انقالب در تهران داشتم ،به مسئلة ملي شدن بانكها و چند

مورد ديگر اش��اره کردم و آن چه که امروز در خصوص ملي شدن بانكها ميشنويم،

در واقع برپاية همان مطالب و پيشنهادهاي گذشتة من صورت گرفته است.
 -1اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -3اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 3
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وي ادامه داد :عالوه بر اين طرحهاي ديگري نيز پيش��نهاد کردهام تا بر اس��اس آن،

ايران پس از انقالب اسالمي

مطرح کردهام ،ملي کردن کارخانهها به روش اقتصاد اس�لامي اس��ت؛ به اين معني که

ب��ا عبور از کانالهاي مقدماتي به جامعة بيطبقه توحيدي اعتال يابيم ،طرح ديگري که

کارخانه بهعنوان ملک کارگران و گردانندگان ش��ناخته ش��ود و دولت تنها حق نظارت
بر آنها را داشته باشد.

1

طباطبايي :برخي گروهها ميگويند بايد در مجلس ،نماينده داشته باشيم!

دکتر صادق طباطبايي معاون سياسي وزارت کشور در مصاحبهاي اعالم کرد :برخي

گروهها معتقدند که هر گروهي بايد يک نماينده داش��ته باشد ،يعني به اين هم قناعت
نميکنند که مردم يک ش��هر ،نمايندة خودش��ان را تعيين کنند ،اگر گروهي پيدا شد که
مجموع ًا  5نفر بودند ،اينها هم ميگويند چون ما يک گروه هس��تيم ،بايد يک نماينده

در مجلس مؤسسان داشته باشيم!

2

24خرداد1358
پيام امام خميني به آيتاهلل صدر

بهدنبال دس��تگيري و آزادي آيتاهلل محمدباقر صدر توس��ط رژيم بعث عراق ،امام

خميني پيامي را خطاب به ايش��ان صادر کردند .در بخشي از پيام رهبر انقالب خطاب

به آيتاهلل صدر آمده است :انتظار آن نبود كه با جنابعالي ،شخصيت علمي و اسالمي،
چنين رفتار ش��ود .چنانچه انتظار نبود و نيست كه مأمورين دولت عراق در سرحدات
رفتاري كنند كه مخالف ُحسن همجواري است .امام خميني همچنين تأکيد کردند :من

به دولت عراق نصيحت ميكنم كه اين دژ محكم را كه حافظ كيان [و] مصالح كش��ور

اس��ت ،حفظ كند .اين نصيحتي بود كه من در دوران گذش��ته به ش��اه مخلوع و دولت
ايران كردم.

3

 -1اطالعات 23 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -2جمهوري اسالمي 23 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -3صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 150

اولين مصاحبة شاه در مکزيک

ش��اه سابق در اولين مصاحبة مطبوعاتي عمومي خود پس از فرار از ايران گفت :بر

اثر حوادثي که پس از خارج شدن از ايران در اين کشور روي داده است ،قلبش خونبار

من راه دهند ،چرا که نه ،ولي اطمينان ندارم که از اقامت من در آمريکا استقبال شود.

1

محاکمة شکنجهگران ساواک در دادگاه شروع شد

ش��عبة اول دادگاه انقالب اس�لامي تهران ،صبح امروز با حضور دهها نفر محاکمة

دو تن از معروفترين ش��کنجهگران ساواک را آغاز کرد .اين دو تن بهمن نادري پور

معروف به تهراني و فريدون توانگر معروف به آرش هس��تند که محاکمة آنان به اتهام
شکنجة انقالبيون مسلمان آغاز شده است .در کيفرخواست مربوط به بهمن نادري پور

آمده اس��ت :وي در اوراق بازجويي به دهها قتل و جنايت و ش��کنجه اعتراف کرده و
چن��دي پيش ني��ز در يک برنامة تلويزيوني تکان دهنده ،پرده از روي جناياتش به کنار

زد و به يکايک قتلها و کشتارها اعتراف کرد.

2

تهراني :حزب توده را ساواک رهبري ميکرد

تهراني از شکنجهگران س��اواک در نخستين جلسة دادگاه اظهار داشت :ساواک در

حزب توده نفوذ کرده بود و اين حزب ،يک تشکل خودي براي رژيم بود .وي گفت:
قبل از اينکه من وارد ساواک شوم ،همکاران سابق من در تشکيالت حزب توده نفوذ
کرده بودند و تقريب ًا از تمام مسائلي که در تشکيالت ميگذشت ،اطالع داشتيم.
وي ادامه داد :عباس��علي ش��هرياري که بعدها او را مرد هزار چهرة ساواک معرفي

کردن��د ،در رأس کار قرار داش��ت و ازطريق او س��اير مأموري��ن و منابع به داخل اين
تشکيالت هدايت شدند .اين شکنجهگر ساواک گفت :تشکيالت حزب توده در تهران
به اصطالح س��اواک يک سازمان خودي بود ،سازمان خودي به سازماني گفته ميشود

که دس��تگاه اطالعاتي در آن نفوذ کرده باش��د و به موقع از تم��ام جرياناتي که در آن
 -1اطالعات 24 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -2اطالعات 24 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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 430سازمان ميگذرد ،اطالع يابد و به دلخواه خودش مهرهها و چهرههايش را تغيير دهد.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

وزير کشور :انتخابات خبرگان قانون اساسي تيرماه برگزار ميشود

انتخابات ش��وراي تدوين قانون اساسي در اواسط تير ماه جاري انجام خواهد شد.

احمد صدر حاج س��يد جوادي وزير کش��ور دربارة چگونگي تشکيل مجلس خبرگان
قانون اساسي گفت :کوششميشود تا بتوانيم نمايندگان بيشتري را در مجلس خبرگان

شرکت دهيم.

وزير کش��ور ادامه داد :چنآنکه گفته ميشود اين مجلس ،مجلس مشورتي نخواهد

بود و حق هرگونه حک و اصالح در جهت خواستههاي مردم براي نمايندگان محفوظ

خواهد بود و در مرحلة چهارم به رفراندوم گذاردن قانون اساس��ي در نظر گرفته شده

است.

2

دستگيري10عامل خرابکاري در راهآهن تهران – خرمشهر

خبر ديگر از خوزس��تان اينکه دو نفر هنگام خرابکاري در خط آهن خرمش��هر-

تهران دس��تگير ش��دند و با دس��تگيري آنها 8 ،نفر ديگر که در اط��راف کمين کرده و

ناظر اعمال دو همکار خرابکار خود بودند ،به دام افتادند3.در طول هفتههاي گذش��ته،

درگيريهاي گس��تردهاي در استان خوزستان و بخصوص خرمشهر روي داده است که

برخي کشورهاي همسايه از جمله رژيم بعث عراق در آن نقش عمدهاي داشته است.

نامة اشرف دهقاني دربارة اختالف با رهبر سازمان چريکهاي فدايي

اش��رف دهقاني در نام��هاي تأکيد کرد :اختالف ما با رهبري س��ازمان چريکهاي

فداي��ي خلق از جمله اختالفاتي اس��ت که دهه��ا نمونة آن را ميت��وان در هر جنبش

انقالبي نشان داد ،صحبت بر سر تشکيل يک سازمان چريکي ديگر نيست ،صحبت بر

س��ر تحکيم هر چه بيشتر صفوف چريکهاي فدايي خلق و اصالح و تصفية عناصر

فرصتطلبي اس��ت که با مواضع خود راه فدايي را مخدوش ميکنند 4.گفتني است دو
 -1اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 9
 -2اطالعات 24 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 24 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -4اطالعات 24 ،خرداد  ،1358صفحة  ،2عليرغم تکذيب صورت گرفته خرداد ماه سال  58اشرف دهقاني از سازمان
چريکهاي فدايي خلق منشعب و گروه جديدي را پايهريزي کرد .اين گروه نتيجة يکي از انشعابات متعدد سازمان

روز پيش ،روزنامههاي کيهان و بامداد از جدايي اشرف دهقاني از سازمان چريکهاي
فدايي و تشکيل يک سازمان جديد توسط وي خبر داده بودند.
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توطئة تعويق در تصويب قانون اساسي

رهبر انقالبة امروز در جمع اقش��ار مختلف مردم دربارة جريان مجلس مؤسس��ان

قانون اساس��ي س��خنان مهمي را مطرح کردند :من هر وقت احساس خطر بكنم براي

اسالم ،براي مسلمين ،الزم ميدانم تكليف خودم را ادا كنم و مسلمين را آگاه كنم .من

در اين موقع كه براي رأيگيري در قانون اساسي است احساس خطر ميكنم ،احساس

توطئه ميكنم .توطئه اين اس��ت كه تصويب قانون اساس��ي را به تعويق بيندازند .يك

س��ال ،دو س��ال بحث و شور قرار بدهند ،و ريش��ههاي گنديده به هم متصل بشوند و
اساس اسالم را از بين ببرند.

تعوي��ق در تصويب قانون اساس��ي و گذاش��تن آن را در نظر ي��ك مجلس بزرگ

مؤسس��ان كه مناقش��ة آن و تأسيس آن شش ماه طول ميكش��د ،و مناقشات آن معلوم

نيست يكي و دو سال ،سه سال ،طول بكشد ،خطر است براي اسالم؛ خطر است براي
رس��ولاللهّ  .تأسيس مجلس مؤسس��ان به آن طوري كه غربيها الهام كردند ،خطر است

براي اس�لام؛ خطر است ،خطر اس��ت براي كشور اسالمي ،خطر است براي امام زمان
آنهايي كه در اشتباه هستند ،برگردند و بدانند توطئه در كار است.

1

بنيصدر :ضوابط انقالب تعيين کنندة قانون اساسي است

بع��د از ظهر امروز ابوالحس��ن بنيصدر در يک مصاحبة مطبوعاتي اظهار داش��ت:

قانون اساسي بايد حداکثر امکان رشد انسان را تامين کند و منعکس کنندة اصولي باشد

که ملهم از انقالب اس��ت .وي ادامه داد :با تجربة چهار ماه اخير براي تثبيت سياس��ي
چريکهاي فدايي خلق ايران بود و در خرداد  ۱۳۵۸توسط اشرف دهقاني و محمد حرمتيپور تأسيس شد .اين گروه
برخالف اکثريت سازمان معتقد به ادامة مبارزة مسلحانه حتي پس از سرنگوني شاه بود .تمايز نام آن با سازمان اصلي در حذف
کلمة «سازمان» بود .با توجه به انشعابات متعدد فداييان و با توجه به نقش يگانهٔ اشرف دهقاني در تأسيس اين گروه ،معموالً
آنها را با نام "جريان اشرف دهقاني" ميشناسند ،اما نام رسمي اين گروه" ،چريکهاي فدايي خلق ايران" است.
 -1صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 159
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ايران پس از انقالب اسالمي

 432کشور بايد فورا ً قانون اساسي تصويب شود تا کارها روي روال قطعي بيفتد.
بنيصدر ادامه داد :امروز افرادي ميگويند بايد مجلس مؤسسان وجود داشته باشد
ي که همين صاحبنظرآنکه مورد نظر اين افراد
که صاحبنظران نظر بدهند در صورت 
هستند ،قبل از انقالب وارد عمل و بحث نشدند .وي ادامه داد :اين افراد در طول چهار

ماهي که از امر امام به آقاي نخس��توزير در جهت تهيه و تدوين قانون اساسي صادر
شده فرصت داشتند که اگر راست ميگويند ،قانوني تدوين کنند که امروز بگويند اين

الگوي قانون اساسي است .بنيصدر اظهار داشت :وقتي افراد اين قدر بياطالع يا القيد

هستند ،چگونه و با کدام اطالع ميخواهند وقتي به مجلس رفتند ،قانون بنويسند؟

1

مذاکرات نفتي ايران و کنسرسيوم در لندن

مذاکرات نفتي که از روز چهارشنبه بين مقامات شرکت ملي نفت ايران و نمايندگان

ش��رکتهاي غربي عضو کنسرسيوم سابق در لندن آغاز شده بود ،امروز نيز دنبال شد.
اين مذاکرات پيش از همه مربوط به حل اختالفاتي است که بين مقامات نفتي ايران و

شرکتهاي غربي پس از پيروزي انقالب اسالمي و در دست گرفتن کنترل کامل توليد
و صادرات نفت به وجود آمده اس��ت .مقامات مس��ئول در اين مذاکرات ميکوشند تا

وضع سرمايهگذاريهاي دو طرف را در صنعت نفت مشخص سازند.

گفتني اس��ت در سال  1978شرکتهاي عضو کنسرسيوم قسمت اعظم توليد نفت
خام ايران را رسم ًا صادر ميکردند ،قابل يادآوري است که بعد از سال  1951يعني سال

ملي شدن صنعت نفت ،ايران فقط توليد نفت را در دست داشت.

2

نقل و انتقال نيروهاي عراقي در مرزهاي ايران

س��رهنگ ش��ريفي فرماندة ناحي��ة ژاندارمري کرمانش��اه بعدازظه��ر امروزگفت:

بررس��يهايي که از نوار مرزي ش��ده ،حاکيس��ت که در مقابل پاسگاههاي سد کنجان،
چ��م ،رضا آباد ،انجي��رک ،هالله و نيخزر واقع در نوار مرزي غرب کش��ور نيروهاي
پاس��گاههاي مرزي عراق در دو روز گذشته نقل و انتقالهايي داشتهاند .وي ادامه داد:

همين تحرکات موجب ش��د که عش��اير منطقة ايالم و ساير مناطق مرزي آمادگي خود
 -1جمهوري اسالمي 26 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 10

را براي همکاري با مأموران ژاندارمري مس��تقر در مرز اعالم دارند و ديشب نيروهاي
عراقي متوجه اين آمادگي عش��اير و مأموران ژاندارمري ايران ش��دند ،از مناطق مرزي

عقبنشيني کردند.

1

آي��تاهلل روحاني در ي��ک مصاحبة مطبوعاتي اظهار داش��ت :چنانچه تحريکات و

ادعاي اعراب براي بازگرداندن جزاير تنب بزرگ ،کوچک و ابوموسي ادامه يابد ،ايران
ادع��اي ارض��ي خود را بر بحرين دنبال خواهد کرد .وي ادامه داد :بحرين قهرا ً يکي از

اس��تانهاي ايران بود که ادعاي ارضي خود را نسبت به آن و همين طور اراضي مرزي

که بر پاية روابط شاه مخلوع و صدام حسين به عراق واگذار شد ،دنبال خواهيم کرد.

2

سحابي :نظريات امام دربارة قانون اساسي هفتة آينده منتشر ميشود

عصر امروز دکتر يداهلل س��حابي وزير مش��اور در طرحه��اي انقالب دولت موقت

جمهوري اسالمي در يک مصاحبة مطبوعاتي اعالم کرد :متن کامل قانون اساسي ،هفتة

آينده منتش��ر خواهد شد .وي گفت :بعدازظهر پنجشنبه [ديروز] از قم به ما اطالع داده
ش��د که امام خميني نظرياتي دربارة بعضي از مواد قانون اساس��ي دارند و خواستند که
توزيع قانون متوقف ش��ود و چون نظريات ايش��ان تاکنون به ما نرسيده است ،بنابراين

نميتوانيم طرح قانون اساسي را که قرار بود امشب پخش شود ،بين خبرنگاران و براي

اطالع مردم توزيع کنيم.

سحابي همچنين گفت :متن قانون اساسي که منتشر شده ،به علت نرسيدن نظريات

امام کامل نيس��ت و ما پس از رسيدن نظريات امام خميني ،متن کامل قانون اساسي را

اواسط هفتة آينده منتشر خواهيم کرد.

 -1اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 2

3
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آيتاهلل خلخالي :فدائيان اسالم براي ترور شاه به مکزيک رفته است

آيتاهلل خلخالي در سالگرد شهادت فدائيان اسالم گفت :من به همة ضد انقالبيون

ميگويم که قاطعيت محکمة الهي ،توطئة قرهباغيها و شاهپور بختيارها را برمال ساخته
و به نابودي ميکشاند .آيتاهلل خلخالي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت:

من حکم اعدام ش��اه را صادر کرده و به فدائيان اسالم گفتهام که شاه را در هر کجا که
باشد ،به سزاي اعمال خود برسانند .وي ادامه داد :از چند هفتة پيش گروهي از فدائيان

اس�لام در جستجوي اين خائن و مفسد في االرض به باهاما رفته و اکنون در مکزيک
هستند تا حکم اعدام شاه را اجرا کنند.

1

تکرار تجاوز هواپيماهاي عراقي به خاک ايران

دو فرون��د هواپيماي عراقي ضمن تجاوز به پاس��گاههاي م��رزي نيخزر ،هالله و

انجيرک ايالم حدود 4کيلومتر به سوي خاک ايران پيشروي کرده و پس از مدتي گشت

و جوالن دادن به س��وي پاسداران نيخزر آتش گش��ودند .بالفاصله مأمورين و مردم

بخش صالحآباد شبانه به محل حادثه حرکت کردند و با تيراندازي به سوي هواپيماهاي
عراق آنها را وادار به عقبنشيني کردند.

دو س��اعت بعد از آن واقعه 50دس��تگاه اتومبيل حامل پاسداران انقالب ،مأمورين
ژاندارمري ،جوانان مس��لح و عشاير مرزنشين فورا ً به محل مذکور حرکت کردند و در

حال حاضر عدهاي از پاس��داران براي کمک به مأمورين در نوار مرزي مستقر هستند.

اين حادثه تلفاتي نداشته است.

2

اجتماع ساواکيها در مصر

رادي��و دمش��ق گزارش داد :صدها تن از مأموران س��ابق س��اواک در مصر اجتماع

کردهاند .بر اس��اس اين گزارش ،مأموران س��اواک با دولت مصر و رژيم صهيونيستي
همکاري ميکنند .راديو دمشق اطالعات بيشتري در اين زمينه منتشر نکرد.
-1کيهان 26 ،خرداد  ،1358صفحة 2
-2کيهان 26 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 1

3

عزالدين حسيني از رياست شوراي انقالب مهاباد استعفا داد

عزالدين حسيني از رياست تشکل موسوم به شوراي انقالب مهاباد استعفا داد .وي

دليل اين استعفا را اشتغال به کارهاي سياسي و شخصي ذکر کرد.

1

دکتر ابراهيم يزدي وزير امورخارجه اظهار داش��ت :اکنون دوران انقالب اس��ت و

انقالب نيز داراي معيارهايي است اگر ما خواهان آزادي هستيم ،بايد بدانيم که بهاي آن

را بايد بپردازيم .وي ادامه داد :اگر اين به آن معني است که آمريکا فردا تمام صادرات

خ��ود به اي��ران مثل گندم را قطع ميکند و ما نيز نميتوانيم از جاي ديگري تهيه کنيم،
ما ماه رمضان و روزه داريم و به جاي يک ماه ،ش��ش ماه روزه ميگيريم و روزي يک
وعده غذا ميخوريم و هفتهاي يا ماهي يک بار گوش��ت ميخوريم ،اما خود و آزادي

خودمان را به قدرتهاي خارجي نميفروشيم.

2

انتقاد دکتر مکري از جبهة ملي ايران

دکتر محمد مکري س��فير ايران در ش��وروي با انتقاد از جبهة ملي اظهار داشت :با

آنکه از ابتداي تش��کيل جبهة ملي با مصدق بودهام ولي در ش��گفت هستم که چگونه
بعضي از منافقان ،نام مصدق را دژ ضد انقالبي خود قرار دادهاند .وي افزود :مبارزات
مصدق را نبايد سدي يا عامل تضعيف و ترديدي در برابر انقالب اسالمي دانست.

مکري آنگاه با انتقاد از جبهة ملي اظهار داش��ت :اين تش��کيالت نه حزب است و

ن��ه جبه��ه ،زيرا افرادي که درون آن خود را دنبالهرو مص��دق مينامند ،با هم به توافق

نرسيدهاند .مکري با اشاره به سخنان نزيه گفت :بعضي از هموطنان ما اظهار ميدارند،
منطبق کردن نيازهاي فعلي جامعه با قوانين اس�لامي نه مفيد اس��ت و نه ممکن ،چنين

ط��رز تفک��ري نميتواند در چارچوب انقالب اس�لامي ما قرار گي��رد و به نفع ما هم
نيست.

3

 -1اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -2اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 12
 -3اطالعات 26 ،خرداد  ،1356صفحة 10
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آيتاهلل منتظري در پاس��خ به اظهارات حس��ن نزيه اظهار داشت :به آقاي نزيه بايد

گفت که هر کس��ي بايد در رش��تة تخصصي و کارشناسي خود اظهار نظر کند ،نزيه در

کار وکالت و دادگس��تري البته کارشناس است اما در مسائل اسالمي نه .وي ادامه داد:

اينکه مس��ائل اسالمي با پيشرفت زمان ،قابل تطبيق هستند يا نه اين را ديگر نميتوان

گفت ايش��ان کارشناس هستند ،ايش��ان کارشناس اسالم نيس��تند ،پس دخالت نکنند.

آيتاهلل منتظري در مورد پيشنهاد برخي از روحانيون ،گروهها و احزاب مبني بر اينکه
امام رئيسجمهور ش��وند ،اظهار داش��ت :امام خميني باالتر از اين مس��ائل هس��تند و
بيشک اين پيشنهاد را نخواهند پذيرفت.

1

دليل دستگيري حماد شيباني و محمد رضا سعادتي فاش شد

س��ازمان مجاهدين انقالب اسالمي در اطالعية شمارة  19خود اعالم کرد که حماد

ش��يباني چريک فداي��ي خلق و محمد رضا س��عادتي عضو س��ازمان مجاهدين خلق
[منافقين] به ترتيب به اتهام قاچاق اسلحه و جاسوسي براي شوروي بازداشت شدهاند.

بر اس��اس اين اطالعيه ،حماد ش��يباني چمداني محتواي اس��لحة قاچاق از طريق لبنان
وارد ايران کرده است و همچنين قصد داشته است دو کمونيست عراقي را که به طور
قاچاق و بدون ويزا وارد ايران شده بودند ،از کشور خارج کند.

در اين بيانيه در مورد محمد رضا سعادتي نيز آمده است :اين فرد با يکي از افسران

اطالعاتي ش��وروي قرار مالقات داش��ته و قرار بر اين بوده است که اسناد و اطالعاتي

بين آنها مبادله ش��ود 2.بهدنبال دستگيري محمد رضا سعادتي ،سازمان مجاهدين خلق

در تلگرامي به مهندس مهدي بازرگان نخس��توزير نس��بت به زنداني ش��دن يکي از
اعضاي اين س��ازمان به ش��دت اعتراض کرد و عليه بازداشت کنندگان سعادتي اعالم

جرم نمود! 3گفتني اس��ت محمد رضا سعادتي عضو سازمان مجاهدين خلق [منافقين]

اوايل ماه ارديبهشت دستگير شده است.
 -1اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 4
 -2جمهوري اسالمي 26 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -3اطالعات 26 ،خرداد  ،1358صفحة 2

27خرداد1358
شاه مخلوع هر روز با تهران تماس تلفني دارد

ک��ه گفته ميش��ود براي اعدام او به مکزيک اعزام ش��دهاند ،اقدام��ات امنيتي کافي به
عمل آورده اس��ت .بر اس��اس اين گزارش ،شاه مخلوع اين روزها در کوئرناواکا تنيس
بازي ميکند و تقريب ًا هر روز با تهران تماس تلفني دارد ،او براي اقامت در اين ش��هر
رواديد 90روزة توريستي دارد ،دولت مکزيک  46مأمور امنيتي خود را براي محافظت

از جان وي در نظر گرفته است.

1

حسابهاي بانکي  335مقام رژيم سابق بسته شد

حسابهاي بانکي  335نفر از مقامات رژيم سابق مسدود شد .اسامي اين افراد که

از مقامات ،روزنامهنگاران ،وکالي دادگس��تري ،نمايندگان سابق مجلس شوراي ملي و
سنا و وابستگان به رژيم سابق هستند ،امروز منتشر شد .اين ليست شامل کساني است

که در مرحلة اول برنامة دولت ،براي مصادرة اموال قرار گرفتهاند و صورت اسامي آنان

به بانكهاي سراسر کشور ابالغ شده است.

2

سفير عراق ايران را ترک کرد

سفير عراق در ايران تهران را به مقصد بغداد ترک کرد .عزيمت عبدالملک الياسين

س��فير عراق در ايران بهدنبال مالقاتي بود که با وزير امورخارجة ايران داشت .در عين

حال دفتر خبرگزاري عراق در تهران خبر داد :سفير جديد عراق ظرف چند روز آينده
به تهران ميآيد .دولت ايران قب ً
ال با آمدن احمد حس��ين الثامراني بهعنوان سفير جديد
عراق در ايران موافقت کرده است.

الياسين سفير عراق در ايرآنکه تنها ده ماه از ماموريت وي در ايران ميگذرد ،پس

از اولين تجاوز و حملة جنگندههاي عراق به نوار مرزي ايران بهدنبال اعتراض وزارت
خارجه ش��خص ًا به اين وزارتخانه رفت و از اين واقعه عذرخواهي کرد .وي به دولت
 -1اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 16
 -2اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 1
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 438اي��ران اطالع داد که اين تجاوزبر اثر عمليات درون مرزي و فصلي نيروهاي عراقي به
هنگام تعقيب اکراد شورشي در عراق انجام گرفته است ،اما اين حمالت ادامه يافت و
بطالن اين استدالل ثابت شد.

1

فعاليت  9هزار ساواکي عليه ايران در مصر

روزنامة الس��فير چاپ بيروت با استناد به اعالمية دانشجويان مسلمان آمريکا ،فاش

کرد که  9هزار نفر از اعضاي س��اواک ايران با هواپيماه��اي نظامي آمريکا وارد قاهره
شدند تا با همکاري س��ازمانهاي جاسوسي مصر و موساد عليه انقالب اسالمي ايران

فعاليت کنند .گفته ميش��ود رهبري اين عمليات را انورس��ادات ،شاه سابق و بختيار بر
عهده دارند.

2

دبيرکل حزب ايران :قانون اساسي پيريزي نسبت ًا خوبي دارد

ابوالفضل قاس��مي دبيرکل حزب ايران در اظهار نظ��ري پيرامون پيشنويس قانون

اساس��ي گفت :پيشنويس قانون اساس��ي بايد با حوصله و دقت بيش��تر مورد بررسي

قرار گيرد و نبايد سرس��ري به آن نگريس��ت ،حزب ايران خ��ود را موظف ميداند با

تعمق اصول آن را مورد تحليل قرار دهد و نظر خود را اعالم کند ،ولي به طور اجمال
و با يک نظر گذرا که من به آن نگريس��تم ،نس��بت ًا اين قانون اساس��ي را يک پيريزي
خوب ميدانيم .وي ادامه داد :ايدئولوژي حزب ايرآنکه بر بنياد استقالل و دموکراسي

سوسياليسم استوار است ،در اين اصول ملحوظ گرديده است.

3

سوريه بين ايران و عراق ميانجيگري ميکند

خبرگزاري دولتي عراق اعالم کرد :حافظ اسد رئيسجمهور سوريه و احمد حسن

البکر رئيسجمهور عراق مذاکرات خود براي تحکيم وحدت دو کش��ور آغاز کردهاند.

گزارشهاي منتش��ره در مطبوعات عربي حاکي از آن اس��ت که رئيسجمهور سوريه
کوشش خواهد کرد که بين عراق و ايران ميانجيگري کند .در اين گزارشها همچنين

آمده اس��ت که دولت عراق نيروهاي نظامي خود را در سراس��ر مرزهاي خود با ايران
 -1اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 16
 -3اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 16

بخصوص در نوار مرزي خوزستان تقويت کرده است.

1

يزدي :لغو قراردادهايي که تعهد مالي ندارند ،هرلحظه ممکن است

ابراهيم يزدي وزير امورخارجه در مصاحبهاي اظهار داشت :دولت افغانستان با مردم

انقالب نيس��ت .وي ادامه داد :اينکه مردم افغانس��تان چه نوع حکومتي را ميخواهند
انتخاب کنند ،به خودشان مربوط است .يزدي در مورد لغو برخي از قراردادها نيز اظهار

داش��ت :قراردادهايي که ملغي اعالم شده ،مربوط به نيروگاههاي اتمي است و سازمان
انرژي اتمي تصميم گرفته و نظر داده است ،اما بعضي از قراردادها وجود دارند که ابقا

ميشوند ،البته نه به خاطر اينکه اينها در اصل به نفع ما بودهاند.

وي ادامه داد :بهعنوان نمونه ،جنرال الکتريک 600ميليون دالر قرارداد با ايران داشته

تا در کش��ور ما تلفن نصب کند ،اين ش��رکت 400ميليون دالر گرفته اما بيش از 3هزار

ش��ماره نصب نکرده اس��ت که آن هم تازه کار نميکند! خوب واضح است که اگر ما

اين قرارداد را لغو کنيم ،جنرال الکتريک از خدا ميخواهد ،لذا به نفع ما است که اين
شرکت را مجبور کنيم تعهد خود را به پايان برساند .وزير خارجه همچنين با اشاره به

برخي قراردادها اظهار داشت :در اين قراردادها تعهدات مالي وجود ندارد و هر زماني

که دولت ايران تصميم بگيرد ،لغو ميشوند.

2

مقدم مراغهاي :با نظرات امام موافق هستم!

مهن��دس رحمتاهلل مق��دم مراغهاي رهبر نهضت راديکال در مورد قانون اساس��ي
اظهار داشت :من راجعبه جزئيات قانون اساسي فع ً
ال نظري ندارم ولي در مورد بيانات

امام که دامنة وس��يعي دارد ،مطالبي هس��ت که بايد گفته شود .وي ادامه داد :من ضمن
تائيد حرفهاي امام ،معتقدم که بايد ترتيبي داده ش��ود که تصويب قانون اساس��ي از

طريق رفراندوم ،مشکالت بعدي را به همراه نداشته باشد.

وي ادام��ه داد :باي��د ترتيبي داد تا با توافق طرفي��ن و در حضور امام و با همفکري

نمايندة تمام گروهها و اعم از مخالف و موافق ،مش��کالت تش��کيل مجلس مؤسس��ان
 -1اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 16
 -2اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 14
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 440بررسي شود.
گفتني اس��ت امام خميني دو روز پيش در جمع اقش��ار مختلف مردم تأکيد کردند:
1
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تعويق در تصويب قانون اساس��ي و گذاشتن آن را در نظر يك مجلس بزرگ مؤسسان

كه مناقش��ة آن و تأسيس آن شش ماه طول ميكشد ،و مناقشات آن معلوم نيست يكي
و دو س��ال ،سه سال ،طول بكشد ،خطر است براي اسالم؛ خطر است براي رسولاللهّ ،
تأسيس مجلس مؤسسان به آن طوري كه غربيها الهام كردند ،خطر است براي اسالم؛

خطر اس��ت ،خطر است براي كشور اسالمي ،خطر است براي امام زمان آنهايي كه در

اشتباه هستند ،برگردند و بدانند توطئه در كار است.

2

28خرداد1358
پيام امام خميني به رئيسجمهور فرانسه

اميرعاليي س��فير ايران در فرانس��ه پيام امام خميني رهبر انقالب اسالمي را تحويل

والري ژيسکاردستن رئيسجمهور فرانسه کرد.

در بخشي از پيام امام به رئيسجمهور فرانسه آمده است :روابطي كه ما را به فرانسه

پيوند ميدهد ،همواره بر مبناي اخالقي و تمدنهاي ما و احترام متقابل پايهگذاري شده

اس��ت .بنابراين تعجب كردم وقتي دريافتم بعضي از محافل فرانسوي براي محكوميت
جنايتكاران ،غارتگران و فاس��دان رژيم منح ّلة گذش��ته ،كه مرتك��ب جنايات عظيمي

نس��بت به مردم كش��ور ش��دند ،و طبق اصول اس�لامي و قرآن مجيد مقصر شناخته و
محاكمه ش��دند ،دخالت ميكنند .آنان بايد احس��اس همدردي و توجه بيشتري نسبت

به انقالب ما از خود نش��ان دهند؛ انقالبي كه ما را از يوغ امپرياليس��م و ستم پادشاهي

مستبد ـ كه جنون عظمت و خود بزرگبيني داشت ـ رها كرد.

داريوش فروهر از جبهة ملي جدا شد

3

داري��وش فروه��ر وزير کار دولت موقت انقالب و دبي��ر حزب ملت ايران در يک
 -1اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 159
 -3صحيفة امام ،جلد  ،8صفحة 196

مصاحبة مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني اعالم کرد که ديگر با جبهة ملي ايران همکاري

نخواهد داش��ت .فروهر که در ميان گروه کثيري از خبرنگاران و شخصيتهاي حزبي

از جمله دکتر مکري س��فير ايران در شوروي صحبت ميکرد اظهار داشت :با اينکه از 441

هواداران راستين اين نهاد کوشش کردند اختالفها آشکار نشود.

وي ادام��ه داد :ولي از آنجا که به تازگي برخي اظهار نظرها به نام جبهة ملي ايران

و پارهاي گزينشهاي ش��کآفرين در زمينة گسترش سازمان و رهبري آن انجام گرفته

و اخالق مبارزاتي در جبهة ملي به خطر افتاده اس��ت ،ديگر س��کوت را جايز نشمرده

و به اين اعتقاد دس��ت يافتم که کج ش��ده را از فرو ريختن بازداشتن آن چيزي نيست
که در اين لحظههاي سرنوشتساز مردم ايران به آن نيازمند هستند .وي ادامه داد :من

و حزب ملت ايران از امروز همکاري خود را با س��ازماني که عنوان جبهة ملي دارد و
پيکارهاي سياسي و شکل سازماني آن در خور اين نام افتخارآميز نيست ،قطع ميکنيم.

1

آخرين خبرها از تحوالت مرزي ميان ايران و عراق

روزنامة القبس چاپ کويت در آخرين شمارة خود خبر داده است که دولت عراق

در پي معارضة جاري با ايران نيروهاي مس��لح خود را به حالت بسيج درآورده و يک
لشکر تازهنفس خود را به خطوط مرزي با ايران انتقال داده است .القبس نوشته است:
گزارش منابع آمريکايي در واش��نگتن همچنين حکايت از يک تقويت نظامي در ايران
ميکند.

آمريکا :عراق خود را آمادة مداخله در خوزستان کرده است

القب��س در گزارش خود آورده اس��ت :به نظر برخي از مقامات واش��نگتن تقويت

نيروهاي نظامي عراق در مرز اين کش��ور با ايران را مقدمة دخالت مس��تقيم عراق در
مناقشات خوزس��تان بايد تلقي کرد .مقامات عراقي هنوز گزارش القبس را مورد تائيد
قرار ندادهاند.

 -1بامداد 27 ،خرداد  ،1358صفحة 3

رخدادهای خرداد ماه 1358

چندي پيش نارساييهاي فکري و عملي در سازمان جبهة ملي ايران رو به فزوني بود،

442

برنامههاي خصمانة تلويزيون عراق عليه ايران

ايران پس از انقالب اسالمي

گزارشهاي ديگري نيز حاکيس��ت تلويزيون عراق ،برنامههاي خصمانة خود عليه

ايران را ش��دت بخشيده است .در يکي از اين برنامهها ،تلويزيون رنگي بغداد به مدت
 15دقيقه در پايان اخبار خود تفس��ير خصمانهاي درب��ارة اعراب ايراني پخش کرده و

در اين تفس��ير ،چند بار از خوزستان و خرمش��هر با نامهاي جعلي عربستان و محمره
استفاده کرد.

ارتش ،آمادگي خود براي مقابله با مداخالت مرزي را تکذيب کرد

در حالي که مردم انتظار دارند که ارتش به مداخالت عراق پاس��خ دهد ،و بهدنبال

انتش��ار خبر اعزام نيرو از طرف ارتش جمهوري اس�لامي به مرزهاي عراق ،تيمس��ار

سرلش��کر فربد رئيس س��تاد ارتش جمهوري اس�لامي اظهار داشت :اين خبر حقيقت

ندارد و س��تاد ارتش آن را به شدت تکذيب ميکند .وي گفت :نيازي به اعزام نيرو به
مرزهاي عراق وجود ندارد و اينگونه اخبار و شايعات ،معموالً توسط افراد غيرمسئول
در اختيار رسانههاي گروهي قرار ميگيرد .عباس امير انتظام سخنگوي دولت نيز اعزام

نيرو به مرزهاي عراق را تکذيب کرد.

1

مدني :ارتش عراق قادر به حمله نيست!

اس��تاندار خوزستان و رئيس س��تاد نيروي دريايي نيز در مورد آمادهباش نيروهاي

عراق در مرز ايران گفت :البته در نظر داش��ته باش��يم که نيروهاي عراق بسيج شدهاند
ول��ي اين صرف ًا يک مانور ميباش��د و عراق توانايي اي��ن را ندارد و نميتواند به جاي

ديگر حمله کند.

2

متن کامل قانون اساسي در اختيار مطبوعات قرار گرفت

امروز دکتر يداهلل س��حابي وزير مش��اور در طرحهاي انقالب ،ضمن يک مصاحبة
مطبوعاتي ،متن کامل قانون اساس��ي را رس��م ًا در اختيار مطبوعات قرار داد .وي اظهار

داش��ت :قب ً
ال قرار بود نظريات امام خميني نيز همزمان با انتش��ار قانون اساس��ي اعالم
شود ،ولي امام به احترام مردم دستور داد ،نظرياتش همانند ساير مردم در طول يک ماه

 -1اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 2

فرصتي که براي اظهار نظر دربارة قانون اساس��ي اعالم خواهد ش��د ،اگر الزم باشد در

متن قانون اساسي گنجانده شود.

1

443

حس��ن نزيه مديرعامل شرکت نفت ايران اظهار داش��ت :دور اول مذاکرات هيئت

اعزامي ش��رکت ملي نفت ايران به لندن با کنسرس��يوم س��ابق نف��ت تحت نظارت و

سرپرس��تي مهندس حبيبي انجام گرفته است و در جلسة اول به نمايندگان کنسرسيوم
اکيدا ً گفته شده است که دولت ايران هيچگونه رابطه و تعهدي براي فروش نفت نداشته

و نخواهد داشت و قرارداد کنسرسيوم براي هميشه خاتمه يافته و منتفي ميشود.

2

ساف حکم اعدام شاه را اجرا نخواهد کرد

رئيس دفتر س��ازمان آزاديبخش فلسطين( ،س��اف) در مکزيک گفت :ساف حکم

اعدام در مورد ش��اه س��ابق ايران را اجرا نخواهد کرد .نروان تحبوب رئيس دفتر ساف
اظهار داش��ت :ما فکر نميکنيم تحت هيچ ش��رايطي وظيفة ما اجراي اين حکم باشد.
وي ادامه داد :هر چند با مرگ و اعدام ش��اه مخالفتي ندارم ولي ما وانمود نميکنيم که

پدرخواندة تمام نهضتهاي انقالبي جهان هستيم ،يا بايد وظايف آنها را انجام دهيم.

3

29خرداد1358
مالقات امام خميني با مراجع تقليد

امام خميني و آيات عظام شريعتمداري ،گلپايگاني و نجفي مرعشي امشب در منزل

آيتاهلل س��يد محمد رضا گلپايگاني ديدار و گفتوگو کردند .س��اعت  22امشب اين
مالقات آغاز ش��د و به مدت يک س��اعت طول کشيد .گزارش��ي از موضوع مذاکرات

منتش��ر نشده است .گفته ميش��ود اين ديدار براي هماهنگي مراجع در زمينة رفراندوم
قانون اساسي صورت گرفته است.

 -1اطالعات 27 ،خرداد  ،1358صفحة 7
 -2بامداد 27 ،خرداد  ،1358صفحة 3
 -3بامداد 27 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -4اطالعات 30 ،خرداد  ،1358صفحة 2

4
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قرارداد کنسرسيوم براي هميشه پايان يافت

444

صنايع بزرگ ،ملي ميشوند

ايران پس از انقالب اسالمي

مهدي بازرگان نخستوزير ،ديروز در يک پيام تلويزيوني اعالم کرد :اليحة مربوط

به سياست اقتصادي دولت و صنايع ملي ،تقديم شوراي انقالب شده و دولت اميدوار

است به زودي نتيجة مطالعات خود در زمينة سياست کشاورزي را نيز به شورا بدهد.

1

در اي��ن راس��تا امروز يکي از اعضاي ش��وراي انقالب اعالم کرد :لوايح سياس��ت

اقتصادي و صنتعتي دولت به شوراي انقالب رسيده است و اين لوايح از لوايح انقالبي

و مترقي است که با جرأت ميتوان گفت در کمتر کشوري وجود دارد ،بر اساس اين

لوايح ،در صورتي که از تصويب شوراي انقالب بگذرد و به دولت ابالغ شود ،اقتصاد
توحيدي که مد نظر عموم مس��لمانان مومن است ،جامة عمل خواهد پوشيد و صنايع

بزرگ کش��ور کم و بيش مانند :بانکها ،ملي اعالم خواهد شد و دولت ناظر و مسئول
حسن اجراي امور در صنايع کشور خواهد بود.

2

 5فرستندة مخفي در تهران ،برنامه پخش ميکردند

فرستندة راديويي غيرمجاز در تهران کشف شد و عوامل آماده کنندة اين ايستگاهها

دستگير و به دادستان انقالب اسالمي تحويل شدند .اين ايستگاهها طي دو روز گذشته

از طريق ادارة کنترل فرکانس وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن در شمال تهران کشف
شده است .فرس��تندههاي غيرمجاز کشف شده ،در س��اعتهاي مختلف شبانهروز به

ويژه در شبها اقدام به پخش سرود شاهنشاهي ،اخبار جعلي و آهنگ ميکردند.

3

مصادرة سينماهاي شهرفرنگ و شهر قصه

بنياد مستضعفان ،سينما شهر فرنگ و سينما شهر قصه را مصادره کرده و در اختيار

وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار داد .بر اساس طرح جديدي در وزارت فرهنگ و

آموزش عالي ،ادارات مختلف سينمايي وزارت فرهنگ و هنر سابق در هم ادغام شدند.
در اين طرح ،ادارات مختلف س��ينمايي مجموع ًا واجد جديدي را تشکيل ميدهند که
از اين پس با عنوان سازمان سينمايي و سمعي و بصري کشور زير نظر وزارت فرهنگ
 -1اطالعات 29 ،خرداد  ،1358صفحة 11
 -2اطالعات 29 ،خرداد  ،1358صفحة 11
 -3اطالعات 29 ،خرداد  ،1358صفحة 1و2

و آموزش عالي فعاليت خواهند کرد.

1

تکذيب شايعة کاهش توليد نفت ايران

مج��دد قيمت نفت در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت ،مؤسس��ات و س��ازمانهاي
غربي ،سعي در انحراف افکار عمومي دارند و ميخواهند نابسامانيهاي خود را مولود
افزايش قيمت نفت از سوي اعضاي اوپک قلمداد کنند.

2

روزنامهها از دستگيري ارتشبد طوفانيان خبر دادند

امروز روزنامهها خبر از دس��تگيري ارتش��بد حس��ن طوفانيان دادند .ارتشبد حسن

طوفاني��ان جانش��ين س��ابق وزير جن��گ و مس��ئول خريدهاي کالن ارت��ش از جمله

هواپيماهاي ش��کاري و جنگي ايران بود که گفته ميشود در خانة برادر خود ،واقع در
شميران شناسايي و دستگير شده است.

3

شايعة حمله به قصر شيرين تکذيب شد

محمد سپهري پور استاندار کرمانشاه ،شايعة حملة اشرار به قصر شيرين را تکذيب

کرد و اظهار داشت :از صبح ديروز اين شايعه به شدت انتشار يافته است ،اما بايد توجه
داشت که اساس آن مطلق ًا نادرست است و انتشار آن از طرف دشمنان ايران ،براي گل
 -1اطالعات 29 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 29 ،خرداد  ،1358صفحة  1و بامداد  29خرداد  ،1358صفحة 1
 -3اطالعات 29 ،خرداد  ،1358صفحة  ،3بعدها مشخص شد که طوفانيان دستگير نشده و مأموران به جاي او برادرش هادي
را بازداشت کردهاند .طوفانيان در آستانة پيروزي انقالب از شاه ،دلخور بود .به همين دليل استعفاي خود را به شاپور بختيار
داد و به بهانة بيماري ،تقاضاي ترک کشور را کرده بود که بختيار پذيرفت.
طوفانيان با پيروزي انقالب به مخفيگاه مطمئني در تهران رفت و بعد از چند روز تصميم گرفت از کشور خارج شود .او
خود را از راه کوهستان به ترکيه رسانيد و از آنجا با فرزندان خود در آمريکا تماس گرفت .آنها نيز با چند مقام آمريکايي
که با طوفانيان آشنايي نزديک داشتند ،مذاکره کردند و از طريق سفارت آمريکا در ترکيه ،کمکهاي الزم شد تا طوفانيان
توانست خود را به آمريکا برساند.
شايعات مربوط به دستگيري طوفانيان در روزهاي اول انقالب،از آنجا ناشي شد که در آن ايام ،پاسداران انقالب ،منزل يکي
از برادران او به نام هادي را در ولنجک زير نظر داشتند و شبي به تصور آنکه حسن طوفانيان را به دام خواهند انداخت ،خانه
را محاصره کردند و به اشتباه ،هادي را به جاي حسن دستگير و روانة زندان کردند .گزارشهاي خيلي محرمانة اول تير 58
از مجموعة اسناد النة جاسوسي نيز مؤيد همين روايت است .در آنها به صراحت تأکيد شده است که نيروهاي انقالبي ،هادي
طوفانيان را بازداشت کردهاند (.رک اسناد النه جاسوسي ،ج ،49ص)61
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حس��ن نزيه رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران ،شايعة کاهش
توليد نفت را تکذيب کرد و گفت :در آستانة تشکيل اجالس اوپک که احتماالً افزايش
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 446آلود کردن اوضاع عنوان شده است.

1

ايران پس از انقالب اسالمي

محاکمة خبرنگاري که با هويدا مصاحبه کرده بود در فرانسه

روزنامة لوموند در ش��مارة اخير خود ،گزارشي دربارة محاکمه و موارد اتهام خانم

کريس��تين اوکرنت روزنامهنگار فرانس��وي که موفق ش��ده بود چند روز قبل از اعدام
هويدا ،با وي در زندان مصاحبه کند ،منتشر کرده است .اين مصاحبه که در روزهاي5

و 6آوري��ل و پس از اعدام هويدا در تلويزيون فرانس��ه پخش ش��د ،اعتراض و انتقاد
ش��ديد محافل سياسي و خبري فرانس��ه را عليه کريستين اوکرنت بر انگيخت و سبب
ش��د که اين روزنامهنگار به اتهام رفتار اهانتآميز و خطاکارانه نس��بت به قوانين مدني

ب��ا حضور نمايندگان روزنامههاي فيگاور و اورور و نمايندة کانون مطبوعات فرانس��ه
محاکمه شود.

2

30خرداد1358
کابينة بازرگان ترميم شد

بامداد امروز مهندس بازرگان نخستوزير ،در وزارت کشور حضور يافت و مهندس

هاش��م صباغيان معاون نخستوزير ،در امور انقالب را به سمت وزير جديد کشور به
کارکنان اين وزارتخانه معرفي کرد .بازرگان به اتفاق احمد صدر حاج س��يد جوادي

به وزارت دادگس��تري رفت و وي را بهعنوان وزير جديد دادگس��تري به کارکنان اين
وزارتخانه معرفي کرد .در اين ديدار ،س��جاديان رئيس ديوا ن عالي کش��ور نيز حضور
داش��ت .گفته ميشود س��ومين ترميم در کابينة دولت موقت ،هفتة بعد صورت خواهد
گرفت؛ چرا که س��خنگوي دولت که پس��ت معاونت اجرايي و اداري نخستوزير را

نيز بر عهده دارد ،بهعنوان س��فير منصوب شده است .اولين ترميم در کابينة بازرگان با

استعفاي سنجابي و نصب ابراهيم يزدي به جاي وي صورت گرفته بود.

3

 -1بامداد 29 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2بامداد 29 ،خرداد  ،1358صفحة ،1مسئوالن کشوري که يک خبرنگار را به اتهام مصاحبه با يک شخصيت سياسي
محاکمه ميکنند ،چگونه ميتوانند خود را مدعي حقوق بشر بدانند و جلوهگر سازند .آنان به جنايات رژيم شاه در دوران
طوالني صدارت هويدا اعتراض نميکنند ،ولي به يک خبرنگار که در زندان با او مصاحبه کرده است ،اعتراض کرده و او
را به محاکمه ميکشند! اين است معناي حقوق بشر!
 -3اطالعات 30 ،خرداد  ،1358صفحة 2

بازرسي منازل در شب ،ممنوع شد

دادستان کل دادگاههاي انقالب اسالمي با صدور اطالعيهاي از مردم تهران خواست
که در صورت مراجعة اش��خاص در شب ،براي بازرس��ي منازل مراتب را فورا ً اطالع 447

ندارد هنگام ش��ب براي بازرس��ي منازل مراجعه کند ،مگر اينکه در حکم مأموريت،
1
اجازة ورود به منزل در شب صراحت ًا قيد شده باشد.

عراق قول داد اشتباهات خود را تکرار نکند!

عباس اميرانتظام سخنگوي دولت ،در يک مصاحبة مطبوعاتي اظهار داشت :جزايري

که ما در اختيار داريم ،مانند جزيرة خارک ،قشم ،تنب بزرگ و کوچک که از سالهاي
قب��ل در اختيار دولت اي��ران بودهاند ،متعلق به دولت ايران اس��ت و فع ً
ال دولت ايران
هيچنظر خاصي به ساير جزاير خليج فارس ندارد.

س��خنگوي دولت در مورد تشنجات مرزي ايران و عراق نيز اظهار داشت :در چند

روزگذشته چندين بار از طرف هواپيماها و هليکوپترهاي عراقي به خاک ايران تجاوز
ش��د که ش��ديدا ً مورد اعتراض دولت ايران قرار گرفت و دولت عراق ،قول داده است
که جلوي اين کار را بگيرد و اين اقدامات تکرار نشود.

وي در مورد مجلس خبرگان قانون اساسي نيز گفت :براي عدهاي از هموطنان ،اين

سوءتفاهم پيش آمده که نمايندگان اين مجلس ،منصوب خواهند شد در حالي که اين

طور نيست و اين عده ،انتخابي هستند و اسم اين مجلس را هر چه که بگذاريم 75 ،نفر
نماينده خواهد داش��ت که خود مردم نمايندگان خودشان را به مجلس خواهند فرستاد
تا قانون اساس��ي که از طرف دولت و ش��وراي انقالب تصويب شده ،مورد بررسي و

تصويب قرار دهند.

2

سنجابي :ميخواهند جبهة ملي را از امام جدا کنند

سنجابي در مراسمي که به مناسبت بزرگداشت سالگرد خلع يد و وفات دکتر علي

ش��ريعتي برگزار شده بود ،اظهار داش��ت :گروهي ميکوشند جبهة ملي را از امام جدا
 -1اطالعات 30 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2بامداد 30 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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دهند .در اين اطالعيه آمده اس��ت :بدين وس��يله مؤکدا ً اعالم ميدارد که هيچکس حق

ايران پس از انقالب اسالمي

 448کنند .اين فکر و نقش��ة عبث و بيهودهاي اس��ت .وي در بخش ديگري از سخنان خود
1
اظهار داشت :همه ميدانند که اگر رهبري امام خميني نباشد ،شکست خواهيم خورد.

ناوگان آمريکا و شوروي خاورميانه را ترک کردند

در پي خروج ناو هواپيمابر آمريکايي ميدوي و کشتيهاي نظامي اسکورت ،اين ناو

از آبهاي درياي عمان و خليج فارس دولت ش��وروي به ناو هواپيمابر  43هزار تني

مينسک که در آبهاي حاشية جزيرة العرب در برابر ميدوي قرار گرفته بود ،دستور داد
اي��ن آبها را ترک کند و اين ناو همزمان با پايان مذاکرات کارترو برژنف از اقيانوس
هند خارج شد.

2

توقيف  250ميليون دالر يک شرکت آمريکايي

وکيل ش��رکت مخابرات ايران عليه يک ش��رکت آمريکايي ک��ه برخالف تعهدات

خود عمل کرده اس��ت ،به دادگاه تهران اعالم جرم کرد .اين شرکت در يک قرارداد به
ارزش 600ميليون دالر متعهد شده بود 590هزار خط تلفني در ايران نصب کند ،اما بر

خالف تعهدات خود تنها به نصب سه هزار خط تلفن ،آن هم به طور ناقص اقدام کرد.
در اين دادخواس��ت ،توقيف اعتبارنامة250ميليون دالري ش��رکت آمريکايي تقاضا

ش��ده است .رياست دادگاه نيز دس��تور توقيف مبني بر منع پرداخت وجه اعتبارنامه از

طرف بانک مرکزي به چيس منهاتان بانک نيويورک را صادر و اعالم کرد.

3

موافقت آيتاهلل شريعتمداري با قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان

آيتاهلل ش��ريعتمداري در پاسخ به نامة گروهي از بازرگانان تهران ،موافقت خود را

با تش��کيل مجلس خبرگان و تائيد قانون اساسي پس از تصويب اين مجلس از طريق
رفراندوم اعالم کرد .در پاس��خ آيتاهلل ش��ريعتمداري آمده اس��ت :اگر 75نفر خبره و

ذيصالحيت باشند و مواد قانون اساسي جمهوري اسالمي را بررسي کنند و تصويب
نمايند ،به طوري که قانون اساس��ي مزبور رس��ميت پيدا کند ،اگر رفراندوم هم نکنند،
رس��م ًا قانون اساس��ي مملکت باش��د ،در اين صورت رفراندوم براي تقويت بيشتر و
 -1اطالعات 30 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -2اطالعات 30 ،خرداد  ،1358صفحة 8
 -3اطالعات 30 ،خرداد  ،1358صفحة 1

تأکيد مانعي ندارد و از اول هم نظر ما همين بود.

1

آيتاهلل ش��ريعتمداري همچنين در مصاحبهاي با خبرگزاري پارس ضمن تأکيد بر

لزوم حفظ وحدت کلمه به منظور حراس��ت از دستآوردهاي انقالب اسالمي ،وجود 449

صادق طباطبايي :شوروي در بلوچستان ايران دست به تحريک ميزند

دکت��ر صادق طباطباي��ي در يک مصاحب��ة تلويزيوني اظهار داش��ت :تحريکات و
تش��نجات در مرزهاي ايران ،کام ً
ال جدي اس��ت ،امپرياليستهاي شرق و غرب که از

انقالب ايران به وحشت افتادهاند ،درصدد برآمدهاند با ايجاد تحريکاتي در درون ايران

به وس��يلة گروههاي دست نش��اندة خود و همچنين ايجاد تشنج در مرزهاي ايران در
انقالب ايران ايجاد اختالف نمايند.

طباطباي��ي گفت :ش��وروي که از مدته��ا قبل ،هدف راهيابي ب��ه آبهاي آزاد را

پيگي��ري ميک��رد ،در نظر دارد از طريق افغانس��تان با ايجاد تحريکات و آش��وب در

بلوچس��تآنکه نميگويم به صورت مس��تقيم انجام ميگيرد ،بلکه به وسيلة عواملي که
در اختيار دارند ،قصد اجراي چنين نقش��هاي را در س��ر ميپرورانند تا بتوانند از طريق

بلوچس��تان به آبهاي آزاد ،راه پيدا کنند .وي تأکيد کرد :بلوچستان به صورت آتشي
زير خاکس��تر درآمده است ،البته مردم ميهنپرست بلوچستان ،تن به چنين توطئههايي

نخواهند داد ،بلکه گروهي از عوامل مزدور به چنين نقشهاي کمک ميکنند.

3

31خرداد1358
نمايندة امام خميني در نجف دستگير شد

جمعيت حرکت انقالب اس�لامي عراق اعالم کرد ک��ه طبق اخبار واصله از عراق،

آيتاهلل رضواني نمايندة امام خميني در نجف اش��رف به وس��يلة مأموران دولت بعث
عراق دس��تگير شده اس��ت .آيتاهلل حاتمي يزدي از نزديکان امام خميني متواري شده

 -1بامداد 30 ،خرداد  ،1358صفحة 1
 -2اطالعات 30 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3بامداد 30 ،خرداد  ،1358صفحة 3
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هرگونه اختالف نظر را از جانب خود ،دربارة قانون اساسي جديد تکذيب کرد.

2

ايران پس از انقالب اسالمي

 450اس��ت و 600نفر از مردم عراق دستگير ش��دهاند .اين جمعيت ،همچنين اطالع داد :در
نجف ،حکومت نظامي برقرار ش��ده و نيز محاصرة منزل آيتاهلل صدر هنوز ادامه دارد
ندارند براي معالجة ايشان بروند.

و حتي پزشکان نيز اجازه

1

اطالعية آيتاهلل مرعشي نجفي دربارة مذهب رسمي کشور

آيتاهلل مرعش��ي نجفي در اطالعيهاي تأکيد کردند :مذهب رسمي کشور در قانون

اساس��ي ،بايد جعفري اثنيعش��ري باشد .در بخش��ي از اطالعية اين مرجع تقليد آمده

است :در ممالک اسالمي با اينکه همه تحت لواي اسالم و قرآن زندگي ميکنند ،ولي

مذهب رسمي آنان از نظر قانون اساسي محرز و مشخص ميباشد.

آيتاهلل مرعش��ي نجفي اظهار داش��تند :کشور اس�لامي ايران نيز مثل ساير ممالک

اس�لامي جهان در تدوين قانون اساسي کش��ور ،بايد مراعات اکثريت آنان را از حيث

مذهب بنمايد و چون اکثريت مردم ايران ش��يعه و تابع ائمة اهل بيت س�لام اهلل عليهم
اجمعين ميباشند ،الزم است تا مذهب رسمي ،جعفري اثنيعشري باشد.

2

آي��تاهلل گلپايگاني :نظرهاي مخالف اس�لام در قانون اساس��ي قابل طرح
نيست

آيتاهلل گلپايگاني نيز در اطالعيهاي تأکيد کردند :قانون اساس��ي اسالم قرآن مجيد

و سنت است و تمام احکام اسالم اصل است و علي يومالقيامه برقرار و پايدار است.

ايش��ان ادامه دادند :فلسفة تدوين قانون اساسي در کشور ما که اکثريت آن معتقد و

متدين به احکام اسالم و مذهب تشيع هستند ،اين است که بر اساس ضوابط اسالمي و
بينش تشيع در تمام امور خط و مشي ثابت کشور اعالم گردد ،به طوري که براي همه
و نسل آينده و حتي بيگانگان روشن باشد و امور جامعه از مسير اسالم منحرف نشود
و در واقع قانون اساس��ي صورت تفصيلي رأي ملت مس��لمان به نظام اس�لام بهعنوان

جمهوري اس�لامي اس��ت .آيتاهلل گلپايگاني ادامه دادند :کساني که بر اين قانون نظر
ميدهن��د ،بايد وج��ود و ظهور مباني و احکام اس�لام را در آن تائيد و تکميل نمايند،

 -1اطالعات 31 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 31 ،خرداد  ،1358صفحة 2

نظرهاي مخالف با مباني اسالم از اول قابل طرح نيست.

1

فروهر :جبهة ملي جديدي ايجاد ميکنم

داريوش فروهر وزير کار و اموراجتماعي و رهبر حزب ملت ياران صبح امروز در

که عنوان جبهة ملي دارد ،ولي کارهاي سياس��ي و ش��کل سازماني آن درخور اين نام
افتخارآميز نيست ،قطع کرده است.

وي اف��زود :ول��ي از آنجا که ميهن م��ا هماکنون دس��تخوش توطئههاي گوناگون

امپرياليس��تهاي جهانخوار و باقيماندة ارتجاع داخلي اس��ت ،پديد آوردن يک اتحاد

بزرگ براي پاس��داري از دستآوردهاي انقالب اس�لامي ملت ايران ،ضروري است.

وي ادام��ه داد :ب��ه همي��ن دليل ميکوش��م از حزبها و جمعيتهاي سياس��ي که در

برداشتهاي خود از شرايط کنوني جامعة ايراني ،هماهنگي کامل دارند ،جبهة جديدي
براي حفظ استقالل و آزادي و دفاع از جمهوري اسالمي ايران ايجاد کنم.

2

شرايط عفو عمومي اعالم شد

احمد صدر حاج س��يد جوادي وزير جديد دادگس��تري که از وزارت کشور به اين

س��مت منصوب شده است ،اظهار داشت :اليحة عفو عمومي مورد عالقة همة اعضاي

دولت و مردم اس��ت و امام نيز اعالم کرد ،مرتکبين جرائم کوچک و قابل اغماض که
زياد مهم نباش��ند ،بخش��وده ميش��وند .وي ادامه داد :اين اليحه مطمئن ًا با يک ضابطه
و اساس��ي صحيح که مش��مول جانيان و افراد خطرناک رژيم قبلي نشود ،به تصويب

خواهد رسيد.

3

آيتاهلل شريعتمداري :وحدت کلمه ،اساس اسالم را قوت ميبخشد

آيتاهلل شريعتمداري در ديدار با گروهي از علماي خراسان اظهار داشت :آن چيزي

که ميتواند اساس اسالم را قوت بخشد و انقالب ما را بارور کند وحدت کلمه است تا

به فضل الهي هرچه سريعتر در رسيدن به ثمرات انقالب جامعه موفق شود .وي ادامه
 -1اطالعات 31 ،خرداد  ،1358صفحة 10
 -2اطالعات 31 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -3اطالعات 31 ،خرداد  ،1358صفحة 2
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يک مصاحبة مطبوعاتي اعالم کرد او و حزب ملت ايران ،همکاري خود را با سازماني

451

ايران پس از انقالب اسالمي

 452داد :ما در شرايطي هستيم که جان دادن براي رسيدن به مقصد نوعي حيات است .اگر
1
در اين برهة زمان از جان دادن براي وصول به مقصد کوتاهي شود ،تقصير شده است.

آمريکا صادرات گندم و برنج به ايران را آغاز کرد

به زودي صادرات فراوردههاي کشاورزي آمريکا به ايران به وضع عادي بازخواهد

گشت .سفارت آمريکا با انتشار اطالعيهاي و با اعالم اين خبر افزود :تعطيلي و کندي
کار بنادر موجب شده بود که صادر کنندگان آمريکايي از عقد قراردادهايي که احتمال
عدم تحويل کاال يا عدم پرداخت وجه در آنها وجود داشت ،خودداري کنند.

 -1اطالعات 31 ،خرداد  ،1358صفحة 2
 -2اطالعات 31 ،خرداد  ،1358صفحة 1

2

تصاوير

455
تصاوير
س��حرگاه  15بهمن سال  57مهندس مهدي بازرگان طی حکمی از سوی رهبر انقالب به
عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب شد  .امام خمینی در این حکم بازرگان را بدون
در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت موقت کردند
 .با این حال بازرگان اکثریت اعضای دولت و اطرافیان خود را از دوس��تان سابق حزبی
خود برگزید  ،دوس��تانی که خود را انقالبی نمی دانستند و شخص بازرگان نیز گاه و بی
گاه در سخنرانی های تلویزیونی خود تهدید به استعفا کرده و می گفت  :وظیفه من انقالبی
بودن نیست  .بازرگان عالوه بر مبانی در روش ها نیز راهی جز آنچه که منطق یک دولت
انقالبی و طراز مکتب اس�لام ناب اقتضا می کرد در پیش گرفت  ،اعتدال گرایی منتسب
به بازرگان بیش از آن که ناشی از تفاوت منطق او با خط امام باشد به ناتوانی هایش باز
می گشت  .وی سه روز پیش از پیروزی انقالب در اجتماع گروهی از مردم گفت  :بنده
ماش��ین سواری نازک نارنجی هس��تم که باید روی آسفالت و راه هموار حرکت کنم...و
دری��غ راهی که انقالب در پیش داش��ت به همواری تصوری که بازرگان داش��ت نبود !
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 22بهمن  57به ترتیب زندان اوین ،س��اواک ،س��لطنت آباد ،مجلس��ین س��نا و ش��ورای ملی ،شهربانی،
ژاندارمری و س��اختمان زندان کمیته مش��ترک به تصرف مردم در آمد .در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی
فرماندار نظامی تهران توسط مردم دستگیر شد  .پادگان باغشاه و دانشکده افسری ،دبیرستان نظام ،زندان
جمشیدیه ،پادگان عشرت آباد و پادگان عباس آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی که
به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود .باالخره س��اعت موعود فرا می رس��د  ،رادیو تهران که از ساعت
 11ظهر  22بهمن در محاصره نیروهای مردمی قرار داش��ت،در س��اعت  2بعدازظهر کامال در اختیار آنان
قرار گرفت  .آیت اهلل محالتی نخستین بیانیه انقالب را قرائت می کند « .توجه بفرمائید ،توجه بفرمایید.
اینجا تهران صدای راستین ملت ایران ،صدای انقالب است»

روز پنج ش��نبه 26بهم��ن  57دادگاه فوق العاده
انقالب تش��کیل جلس��ه داده و اولی��ن گروه از
جنایتکاران رژیم ش��اه مرک��ب از نصیری رئیس
س��ابق س��اواک  ،مهدی رحیمی فرمانده نظامی
ته��ران  ،رض��ا ناجی فرمانده نظام��ی اصفهان و
خسروداد فرمانده هوانیروز را که همه آنها توسط
نیروهای مس��لح انقالب اس�لامی دستگیرش��ده
بودن��د محاکمه کرده و آنان را به جرم ش��کنجه
 ،کش��تار مردم و خیانت به کشور و همچنین به
عنوان مفس��دان فی االرض مجرم ش��ناخته و بر
اساس موازین و مقررات اسالمی به مرگ و مصادره اموال محکوم نمود و حکم دادگاه انقالب بالفاصله
توسط نیروهای مسلح انقالب اسالمی به مرحله اجرا گذاشته شد .

457
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هنوز انقالب اسالمی پیروز نشده بود که زمزمه های جدایی طلبی از گوشه و کنار کشور
بلند شد  .خوزستان  ،ترکمن صحرا  ،آذربایجان و از همه مهمتر کردستان  .احزابی چون
دمکرات و کومله از یک سو با نظام اسالمی اعالم همبستگی می کردند و از سوی دیگر
با حمله به پایگاه های نظامی دس��ت به قتل و کش��تار سربازان انقالب زده و اسلحه های
موجود در این پایگاه ها را به غنیمت می گرفتند  ،عملکرد ضد انقالب در کردس��تان و
از روز نخس��ت پیروزی انقالب از تابس��تان خونینی خبر می دهد که در جلد های بعدی
به آن خواهیم پرداخت ...

458
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یاس��ر عرفات اولین مقام خارجی بود که پس از پیروزی انقالب اس�لامی به ایران آمد.
عرف��ات طی حضور یک هفته ای در ایران ،با اف��راد و گروه های مختلف از جمله امام
خمین��ی(ره) ،آیت اهلل طالقانی ،مهندس بازرگان و دولت موقت ،حزب جمهوری و حتی
مجاهدین خلق دیدار کرد .امام خمینی این حکیم الهی در دیدار با عرفات به نکته بسیار
حساسی اشاره کرد « خدا تكیهگاه است .و من به ایشان [یاسر عرفات] و به ملت خودم و
به ملت ایشان این توصیه را ميكنم همیشه ،به اینكه همیشه خدا را در نظر داشته باشند و
نظر به این قدرتها نداش��ته باشند؛ اعتماد بر مادیات نكنند بلكه اعتماد بر معنویات بكنند.
قدرت خدا فوق همۀ قدرتهاست ».گویا امام آینده را می دید ...

459
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بنی صدر در خاطرات خود می نویس��د« ش��ورای انقالب هیئتی را معین کرد مرکب از
آقایان  :طالقانی  ،بهشتی و من  .احتماال هاشمی رفسنجانی هم بود که رفتیم به سنندج .
ما را در محلی که مدرس��ه ای بود جا دادند  .صبح روز دوم دیدیم بیرون محل اقامتمان
چند تیر ش��لیک ش��د  .بعد آقای عزالدین حسینی وارد شد  .در این بین پرونده ای را هم
آورده بودند که پرونده س��اواک عزالدین حسینی بود ...داشتیم پرونده او را می خواندیم
که او وارد شد و آمد و نشست  .مرحوم طالقانی گفت  :شیخ ! تفنگچی آوردی ؟ جواب
داد  :ن��ه ! م��ن غلط می کنم ! طالقانی گفت  :البته که غلط می کنی ،ما آمده ایم مس��ئله
را صلح و صفا بدهیم و ش��ما تفنگچی آوردی اینجا دور و بر محل اقامت ما ؟!  ...ش��ما
آنموقع که از س��اواک حقوق میگرفتی  ،آن موقع خودمختاری نمی خواس��تی  ،حاال این
ملت انقالب کرده  ،می خواهی به هم بزنی ؟ ! حس��ینی با ش��نیدن این مطلب و با دیدن
پرونده ساواکش مثل مرده شد و گفت  « :هر چه شما بفرمائید ما تسلیم هستیم  ،ما حرفی
نداریم  ،غلط می کنیم با دولت مرکزی در بیفتیم» رک بنی صدر  ،خاطرات  ،به کوشش
حمید احمدی  ،انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران  ،برلین  ،1380 ،صفحه
98
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درگی��ری ها در ترکمن صحرا و گنبد از همان روزنخس��ت پیروزی انقالب آغاز ش��د ،
درگی��ری های��ی که در کوران حوادث ریز و درش��ت روزهای آغازی��ن پیروزی چندان
به چش��م نمی آمد ولی بعدها خود به یک بحران بزرگ برای جمهوری اس�لامی و نظام
نوپ��ا بدل ش��د  .در روز  23بهمن  1357جوانان مذهب��ي و طرفدار انقالب در منطقه ،به
شهرباني گنبد حمله و آن را خلع سالح کردند و سپس در آن مستقر شدند .به دنبال اين
واقعه در بعدازظهر روز  23بهمن 57چريکهاي فدايي خلق به نيروهاي انقالبي مس��تقر
در ش��هرباني هجوم آورده و با تبليغ برخی شایعات احساس��ات ناسيوناليستي ترکمنها
را تحريک کردند .پس از مدتي س��تاد خلق ترکمن زمينهاي فئودالها را بين کشاورزان
ترکمن تقس��يم و در تمام روس��تاهاي ترکمن نشين ش��وراهاي دهقاني تاسيس کرد و به
جذب روس��تاييان پرداخت .سال  58کشته ش��دن یک دانش آموز در تيراندازي يکي از
مامورين کميته انقالب ش��رايط الزم را براي گروههاي چپ فراهم آورد .در نتيجه جنگ
اول گنبد بين کانون مرکزي شوراهاي ترکمن و فداييان خلق با پاسداران انقالب و کميته
امام در گنبد آغاز ميشود...

461
تصاوير
از صبح  10فروردین  58میلیونها ایرانی برای تعیین نوع حکومت پای صندوق های رای
رفتند و رای خود را به صندوق ها ریختند  .دو روز بعد یعنی  12فروردین نتیجه آرای
ملت در این رفراندوم تاریخی اعالم و مشخص شد بیش از  98درصد مردم به جمهوری
اسالمی آری گفته اند  .امام خمینی در یک پیام تاریخی ضمن تبریک این پیروزی تاکید
کردند «صبحگاه  12فروردین ـ كه روز نخس��تین حكومت الل است ـ از بزرگترین اعیاد
مذهبي و ملي ماس��ت .ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند .روزي كه
كنگرههاي قصر  2500س��ال حكومت طاغوتي فرو ریخت ،و سلطۀ شیطاني براي همیشه
رخت بربست و حكومت مستضعفین كه حكومت خداست به جاي آن نشست».

462
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امیرعباس هویدا بعد از ظهر روز  18فروردین  58اعدام ش��د  .وی از س��ال  1343و به
مدت  13س��ال نخس��ت وزیر ایران بود و در این مدت جنایات بی ش��ماری در کشور و
زیر نظر او و دیگر مسئوالن رژیم پهلوی صورت گرفته بود  .امام خمینی در نامه ای به
تاریخ  5محرم الحرام سال  1387هجری قمری خطاب به هویدا این جنایات را چنین بر
می ش��مرند « ناظر ترويج فساد اخالق ،سلب امانت و ديانت در اعماق دهكدهها هستيد.
ناظر تشكيل صندوق به اسم تعاون و اخاذي و غارتگري مأمورين از دهقان گول خورده
و پش��يمان هس��تيد .باالخره ناظر حبسها و ارعابها و تهديدهاي غير قانوني هستيد و در
خوشي و عياشي و بازيهاي خجلتآور غوط ه خورده و به قبرستاني كه نامش ايران است
فاتحه ميخوانيد .چه طور وجدان خود را راضي ميكنيد براي حكومت زودگذر اين قدر
چاپلوسي از اجانب كرده ذخاير ملت را به رايگان يا به مقداري ناچيز تسليم آنها نموده و
ظلم وستم به زير دستان يعني ملت بدبخت ميكنيد؟ چرا راضي ميشويد حكومت خود
ب افتاده به دنيا معرفي كنيد؟»
و ملت خود و مملكت اسالم را عق 
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دو تن از فرزندان آیت اهلل طالقانی 23فروردین ماه س��ال  1358دستگیر شدند  .این حادثه زمینه ای شد
تا گروه های چپ بخصوص مجاهدین خلق و چریک های فدایی با انتشار بیانیه هایی با آیت اهلل طالقانی
اظهار همدردی کرده و مردم را به آشوب تحریک کنند  .امام خمینی در یکی از سخنرانی های خود پس
از این حادثه اظهار داشتند « «:این مردمي كه در مسئلۀ آقاي طالقاني ـ كه مورد احترام همۀ ما هست ـ
این مردمي كه جلو افتادند و این تظاهرات را كردند ،اینها براي خاطر آقاي طالقاني این كار را كردند؟!
یعن��ي اینها عالقه دارند به آقاي طالقاني؟! آن كس��ي كه خدا را قب��ول ندارد ،با آقاي طالقاني كه خدا را
قبول دارد و ـ عرض ميكنم كه ـ ش��خص روحاني اس��ت و متعبد به اسالم است ،براي او این كارها را
كردند؟! یا براي اینكه نگذارند یك محیط سالم باشد؟!» امام با اشاره به ایجاد غائله های فراوان و با بهانه
های گوناگون تاکید کردند « ولو اینكه اگر احمد را بگیرند ُ
بكشند هم من حرفي نميزنم »
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 31فروردین  58گروه های تجزیه طلب کردستان به سرکردگی قاسملو  ،عزالدین حسینی
تظاهراتی گسترده و مسلحانه در نقده برپا کردند  ،آنها پس از چندین ساعت بلوا و ناامنی
با مس��لط شدن بر شهر  ،به قتل عام مردم و کش��تار خانه به خانه آنها پرداختند.کردهای
مس��لح عالوه بر تعدی به نوامیس مردم سر تعدادی از پاسداران را بریدند و جنایاتی بی
مانن��د را رقم زدند  .س��رانجام پس از چهار روز درگی��ری و مقاومت نیروهای مردمی و
ارتش به فرماندهی حجت االسالم حسنی امام جمعه ارومیه بعد از نبردهای سنگین وارد
شهر شده و کنترل نقده را از ضد انقالب پس گرفتند .

465
تصاوير
مقارن س��اعت 11:30ظهر س��وم اردیبهشت  58سرلشکر قره نی اولین رئیس ستاد ارتش
اس�لامی ایران در خیابان پهلوی س��ابق مورد هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به
بیمارس��تان مهر به شهادت رسید  .سرلش��كر محمدولي قرهني اولين رئيس ستاد مشترك
ارت��ش جمهوري اس�لامي ايران در شش��م فروردين  1358به دس��تور مهندس بازرگان
نخس��توزير ،بركنار ش��ده بود  .دليل عزل نيز قاطعيت وي در برخورد با ضدانقالب در
كردس��تان بود .عدم تمكين از دستورات وزير كش��ور ،يكي از علل بركناري قرهني بود.
وي در مبارزه با تجزيهطلبان كردس��تان ،خود را مطيع امام خميني خواند و اظهار داشت
فقط از او دس��تور ميگيرد .سرس��ختي قرهني در مقابل فتنهگران ضدانقالب در كردستان
اته��ام اصلي وي بود .اما گروه فرقان به عنوان «نماد زور» او را ترور كرد و به گروههاي
ضدانق�لاب كه دائم ًا در نش��ريات خود ،قرهني را س��رزنش ميكردند ،آرامش بخش��يد.
سرلش��گر قره ني از س��وي گروه هاي چپ بويژه چريك هاي فدايي خلق به همكاري با
رژيم پهلوي در وقايع س��ال  1332متهم ش��ده بود این در حالی اس��ت که شهید قره نی
مدتها در طول رژیم طاغوت زندانی بود .

466
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 6اردیبهش��ت  58مسعود رجوی و موسی
خیابان��ی س��ران منافقی��ن با ام��ام خمینی
دی��دار و گفت و گو کردن��د  .امام خمینی
بعد از پیروزی انقالب اس�لامی همواره در
س��خنرانی های عمومی خود به ش��دت از
مجاهدین خلق و سایر گروه های چپ گرا
انتق��اد کرده و آنها را ب��ه کنایه چپ های
آمریکای��ی نامی��ده بودند  .ای��ن دیدار در
مجموع 15دقیقه بیشتر طول نکشید و آن
چه که از این دیدار در روزنامه ها منتشر شد
تنها یک جمله از امام خمینی بود که ایشان
خطاب به مسعود رجوی و موسی خیابانی
فرمودند  «:اسالم بیش از هر چیزي به آزادي عنایت دارد و در اسالم خالف آزادي نیست؛ ا ّ
ال در چیزهایي
كه مخالف با عفت عمومي است ».موسي خياباني بعدها در گزارشي از آن ديدار نوشت (« :امام) در لفافه
خواس��ت تا مبارزه عليه ماركسيستها را بردوش ما بگذارد ».در واقع پيشنهاد امام روشن بود :فراموشي
گذش��ته ،عبور س��ازمان از ماركسيسم و تالش براي جايگزيني آن با يك جريان اسالمگرا و در عين حال
عدالتخواه  ،پیشنهادی که مجاهدین خلق با توجه به مشی منافقانه خود نپذیرفتند و آن شد که در خرداد 60
سران این سازمان با خفت هر چه تمام مجبور شدند از کشور فرار کرده و به دامان آمریکا و اسرائیل پناه برند .

 12خرداد  58به دنبال تش��دید جنجال س��ازی های س��ازمان خلق عرب وابسته به رژیم
بعث عراق در خرمش��هر و برخی ش��هرهای اس��تان خوزس��تان نیروهای ارتش و سپاه
پاس��داران برای تامین نظم و امنیت در خرمش��هر و آبادان مستقر شدند  .دو روز پس از
این رویدادهای خونین در خرمشهر  4جنگنده عراقی دهکده های مرزی ایران را بمباران
کردند تا ارتباط جریان های تجزیه طلب در مناطق غربی کش��ور از کردس��تان گرفته تا
خوزستان با رژیم بعث عراق هر چه بیشتر روشن شود .
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تصاوير
حس��ن نزی��ه عضو کلیدی دول��ت موقت با حض��ور در کان��ون وکال و در کنار افرادی
چون متین دفتری و عبدالکریم الهیجی س��ردمداری مخالفت با مهم ترین خواس��ته مردم
در انق�لاب یعن��ی اس�لامیت نظام را ب��ر عهده داش��ت  .وی خرداد ماه س��ال  58و در
کنگره سراس��ری کانون وکالی دادگستری گفت  :اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و
اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسالمی بسازیم آیات عظام هم میدانند این امر
در ش��رایط حاضر نه مقدور اس��ت نه ممکن و نه مفید [!] س��خنی که با واکنش بزرگانی
چون ش��هیدان بهش��تی و باهنر مواجه شد  .آیت اهلل بهش��تی در این زمینه اظهار داشتند :
اگر این انقالب را اس�لامی می دانید که بس��یار خوب بفرمائید مثل گذش��ته در متن این
انق�لاب ق��رار بگیرید و در جای خودتان پیش بروید و اگر این انقالب را اس�لامی نمی
دانی��د پ��س بدانید که جامعه ما جامع��ه انقالبی  ،انقالبیون ما و رهب��ران انقالبی ما نمی
توانن��د و حق ندارند اجازه بدهند که ش��ما در این انقالب و می��دان انقالب نفوذ کنید .
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اس��تاد آیت اهلل ش��هید مطهری روحانی عالیقدر و محقق سرش��ناس که در راس شورای
انقالب نیز قرار داش��ت نیمه ش��ب  11اردیبهشت  1358توس��ط گروهک منحرف فرقان
ترور و به شهادت رسید  .به دنبال شهادت آیت اهلل مطهری امام خمینی در پیام تسلیتی
تاکید کردند  « :تس��ليت در شهادت ش��خصيتي كه عمر شريف و ارزنده خود را در راه
اهداف مقدس اسالم صرف كرد و با كجرويها و انحرافات مبارزه سرسختانه كرد ،تسليت
در ش��هادت مردي كه در اسالمشناس��ي و فنون مختلفه اسالم و قرآن كريم كمنظير بود.
من فرزند بس��يار عزيزي را از دس��ت دادم و در سوگ او نشستم كه از شخصيتهايي بود
كه حاصل عمرم محس��وب ميشد ».امام خمینی در مراسم گرامیداشت شهید مطهری در
مدرسه فیضیه به شدت متاثر شده و گریستند.
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تصاوير
ابراهیم یزدی و عباس امیر انتظام دو تن از اطرافیان و همکاران بازرگان در دولت موقت بودند  .اس��فند
م��اه  57یعن��ی اندکی پس از پیروزی انقالب جی��م بیل معاون مرکز پژوهش های مرب��وط به خاورمیانه
دانش��گاه تگزاس در میزگردی که مجله تایم برای بررس��ی تحوالت خاورمیانه و بخصوص ایران ترتیب
داده ب��ود از 8نف��ر از مش��اوران نزدیک به امام خمینی نام ب��رد که یا در آمریکا زندگ��ی کرده اند و یا
فرزندانش��ان در این کش��ور مش��غول تحصیل هس��تند  .وی ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام را از جمله
این افراد دانس��ت .بیل در مورد یزدی گفت  :وی ش��خصیتی جدی ،طرفدار آمریکا و دارای ش��خصیت
نفوذ ناپذیری اس��ت  .او در مورد عباس امیرانتظام نیز اظهار داش��ت  :امیر انتظام در رش��ته مهندس��ی
مقاومت مصالح از دانش��گاه کالیفرنیا فارغالتحصیل شده اس��ت و هر چقدر که بخواهید آمریکایی است
 ».صحت این س��خنان اندک زمانی بعد با دس��تگیری عباس امیر انتظام به جرم جاسوس��ی روش��ن شد .
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عالئم

الف
امام خمینی اکثر صفحات
آلمان غربی420 ، 405 ، 323،361 ، 286 ، 270 ، 159، 153 ، 53
اردالن علیقلی ، 202 ، 103 ، 66 ، 30
اردالن اسماعیل ، 191 ، 120 ، 108
اردالن تیمسار ، 34
آذربرزین سپهبد شاهپور ، 36 ، 35
آذر خلیل ، 382
امینی افشار سپهبد بیوک ، 40
اسپانیا ، 48
افغانستان ، 447 ، 437 ، 418 ، 390 ، 256، 202، 200 ، 165 ، 53
اوریانا فاالچی ، 54
اسماعیلیه ، 59
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 480آقاخان کریم ، 59
آقاخان شاهزاده صدرالدین ، 59
«ارتجاع سرخ و سیاه» مقاله ، 60
اوپک ، 443 ، 126 ، 64
آژانس یهود ، 64
ابو ایاد ، 64
اشپیگل ، 65
اصفهان ، 82 ، 65
آمریکای التین ، 78
اندونزی 365 ، 78
االنبا ، 393 ، 388 ، 307، 83
اسالمی حسن ، 85
اتحادیه میهنی کردستان عراق ، 88
آبادان ، 424 ، 338 ، 92،295
ابوظبی ، 275 ، 93
االهرام ، 94
انقالب فرانسه 94
اروند رود 396 ، 386
ابهری کاظم ، 104
آلمان فدرال ، 152 ، 108
ایرانزاد عبدالحمید ، 108
الهی سید محمد ، 108
اهواز ، 418 ، 414 ، 391 ، 389 ، 356 ، 338 ، 301 ، 208 ، 110 ، 109
ایتالیا ، 305 ، 112
احتشامیه خیابان ،114
آیندگان روزنامه، 327 ،322 ، 317 ، 121
اسرائیل114، 107 ،106، 105 ، 104 ، 100 ، 91 ، 82 ، 77 ، 76 ، 65 ، 64 ،60 ، 38 ، 30

210،211، 203، 190، 183، 179، 169، 159، 153 ، 147 ،146 138 ، 137 ، 135 ، 126، 121 ،
307 ، 294 ، 293 ، 287 ، 270 ، 264 ، 263 ، 251 ، 245 ، 231 ، 228 ، 227 ، 214 ،
358 ، 355 ، 345 ، 341 ، 339 ، 334 ، 326 ،320،324 ، 315 ، 314 ، 311 ، 310 ، 308 ،
، 360 ،
481 410 ، 409 ، 405 ، 403 ، 397، 379 ، 376 ، 372 ، 372 ، 369 ، 365 ، 361
432 ، 406 ،

آمریکا، 85 ، 84 ، 82 ، 79 ، 77 ، 75 ، 60 ،59 ، 58 ، 48،52 ،47 ، 41 ، 29 ، 17 ، 13
،137، 136 ، 135، 134 ،133 ، 132 ، 126 ، 126 ،121 ، 116 ، 115 ، 114 ، 112 ، 89
173 ، 168 ، 165 ، 165 ،161 ، 160 ، 160 ، 159 ، 158 ، 158 ، 144 ،145 ، 143 ، 139
، 195 ، 193 ،190 ، 187 ، 184 ، 183 ، 181 ، 180 ، 179 ، 176 ، 175 174 ، 173 ،
، 237 ، 240 ، 236 ، 233 ، 231 ، 229 ، 227 ، 225 ، 223 ، 217 ، 216 ، 210 ، 200 ، 199
279 ، 278 ، 273 ، 272 ،263 ، 262 ،260 ، 259 ، 253 ، 251 ، 248 ، 246 ، 245، 244
، 306 ، 301 ، 298 ، 295 ، 294 ، 293 ، 291 ، 290 ، 289 ، 284 ، 283 ، 281 ،
، 346 ، 341 ، 339 ، 337 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 332 ،323 ، 319 ، 315 ، 310 ، 309
، 371 ، 370، 367 ، 365 ، 364 ، 363 ، 361 ، 360 ، 357 ، 356 ، 354 ، 350 ، 347
427 ، 422 ، 416 ، 415 ، 409 ، 406 ، 404 ، 403 ، 400 ، 393 ، 388 ، 386 ، 376 ، 373
، 450 ، 446 ، 443 ، 436 ،
اسد حافظ ، 436 ، 397 ، 354 ، 230 ، 228 ، 37
الجزایر، 251 ، 251 ، 125 ، 111 ، 37
انگلیس، 184 ، 184 ، 180 ، 179 ، 169 ، 165 ، 161 ، 153 ، 109 ، 91 ، 84 ، 76 ، 48
، 400 ، 393 ، 339 ، 326 ، 321 ، 314 ، 254 ، 248 ، 246 ، 245، 244 ، 233 ، 230، 187
انقالب سفید ، 34
ازهاری، 313 ، 218 ، 189 ، 144، 121، 51
امارات متحده عربی، 423 ، 395 ، 392 ، 314 ، 275 ، 230 ، 93 ، 64
اطالعات روزنامه ،277 ، 271 ، 172 ، 170 ،151 ، 150 ، 148 ، 139 ، 121 ، 60 ، 33
، 424 ، 416 ، 306
امام موسی صدر305 ، 303 ، 302 ، 276 ، 163 ، 143 ، 113 ، 112 ، 111 ، 105 ، 29
417 ،413 ، 348 ، 311 ، 307 ،
امیرعالیی شمس الدین ، 420 ، 310 ، 309 ، 291
آفتاب روزنامه [اردو زبان ] ، 54
الموتی نورالدین ، 47
آزمون منوچهر ، 47
ارزیلی سرتیپ 43 ، 42
امین افشار پرویز ، 73

عالئم

امیرانتظام عباس 180 ، 175 ، 146 ، 105 ، 104 ، 87 ، 78 ، 77 ، 67 ،36 ، 35 ، 31 ، 24
، 445 ، 440 ، 420 ، 408 ، 312 ، 294 ، 288 ، 283 ، 270 ، 202 ،
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 482امین افشار ایرج ، 235
المجله ، 118
اردن ، 118
آمل ، 120
آذربایجان غربی ، 425 ، 274 ، 269، 124 ، 123، 120
عبدالحمید ایرانی نژاد ، 120
آموزگار ، 424 ، 121
ایالم ، 124
ایمانیان اصغر ، 124
آذر برزین سهپبد ، 125
آذریون مهدی ، 136
ان بی سی[شبکه تلویزیونی] ، 253 ، 134
ای – بی – سی[شبکه تلویزیونی] ، 176 ، 156
اورامانات ، 414 ، 131
آفریک آزی ، 142
امینی علی ، 144
احمد آباد ، 145
آفریقای جنوبی ، 293 ،159 ،153 ، 152، 146، 107
آفریقا 400 ، 356
آقاجاری ، 151
ابوظبی ، 379 ، 152
اتریش ، 405 ، 159 ، 153
آیزنهاور ، 158
استرالیا ، 159
اشراقی آیت اهلل ، 162
انواری آیت اهلل محی الدین ، 328 ، 164
آذربایجان [ایران] ، 382، 376 ، 255، 212 ، 166، 39

استالین ، 170
ام آی ،184 6
آل شبیر خاقانی محمد طاهر ، 404 ، 389 ، 338 ، 333 ، 286 ، 285، 275، 208 ، 173
آگاه علی اصغر ، 415 ، 373
اقیانوس هند ، 446 ، 159
آهنچی دکتر ، 164
اصفیا صفی ، 202
اعتماد زاده محمود (به آذین ) ، 202
استانسفیلد ترنر ، 196
استفن فون پول ، 195
اصالنی محمد رضا ، 193
اسلو ، 214
االنوار ، 216
اردبیل ،217
آموزگار جمشید ، 237 ، 218
آموزگار سیروس ، 218
اشپیگل ، 227
انتفاضه ، 227
اشرفی آذر ستوان ، 300
آلمان شرقی ، 235
منوچهر آزمون ، 237
اویسی ، 325 ، 241
ایدی امین ، 243
اوگاندا ، 280 ، 243
اتحادیه آفریقا ، 243
آسوشیتدپرس، 355،403 ، 347، 286، 275، 245 ، 228 ، 173 ، 152 ، 107 ، 91 ، 47 ، 12

عالئم

آگاه منوچهر ، 157
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 484استانسفیلد ترنر 248 ، 247
اقیانوس هند ، 248
اتحادیه عرب ، 251
ابوموسی ، 383 ، 260
آذربایجان شرقی ، 376
آرام بهرام ، 273
اروپا ، 273
اصفهان ، 273
ارومیه ، 280 ، 279
اتریش ، 280
ایالت شیریکی ، 280
ایالت کاگرا ، 243
اردوغان ، 281
اریتره ، 287
اعلم جمشید ، 294
آمریکای جنوبی ، 295
آمریکای مرکزی ، 231
اشنویه ، 297
آرمائو رابرت ، 231، 228
اسالم آباد ، 311، 230
افتخار منش سرهنگ امیر ، 235
آزادلیق روزنامه ، 255
اجویت ، 281
اعالمیه حقوق بشر ، 312 ، 311
اصفهانیان حسین ، 313
اسالمی ندوشن محمد علی ، 292
انقالب مشروطه ، 291

اریک رولو ، 319
ایرلند ، 320
ایران حزب ، 326
آنکارا ، 335
السفیر روزنامه ، 436 ،357
القانیان حبیب ، 369 ، 339 ، 325 ،320
اسکندریه ، 368
امیر رحیمی عزیز اهلل 374
اندیمشک ، 414 ، 396

ب

بامداد روزنامه ، 429 ، 310
بهارستان ، 24
برلن ، 37
البعث [روزنامه ] ، 423 ، 37
بعث [حزب] ، 285
برزیل ، 38
بن 361 ،322، 270 ، 38
بنابی عبد الحمید 43 ، 42
برژنف ، 446 ، 375 ، 230، 77
بگین مناخیم ، 320، 227 ، 211 ، 183 ، 159 ، 82
بن پور مردخای ، 82
بازرگان مهدی، 51 ، 45 ،40 ، 39 ، 36 ، 35 ، 33 ، 32 ، 31 ، 29 ، 26 ، 24 ، 18 ،17 ، 16
، 104 ، 100 ، 97، 93 ،92، 90، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 81 ، 72 ، 67 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52
207 ، 185 ، 180 ، 171 ، 168 ، 157 ، 151 ، 135 ، 126 ، 116 ، 110 ، 108 ، 106
، 271 ،260 ، 259 ، 253 ، 250 ، 244 ، 239 ، 234 ، 231 ، 229 ، 224 ، 221 ، 211 ،
361 ، 357 ، 349 ، 348 ،323 ،313 ، 305 ، 304 ، 303 ، 297 ، 296 ، 279 ، 278 ، 274
، 444 ، 442 ، 434 ، 415 ، 407 ، 402 ، 389 ، 378، 373، 372، 366، 362 ،
بی بی سی ، 355، 224 ، 219 ، 119 ، 95

عالئم

آذری قمی آیت اهلل ، 348 ، 334
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 486بانه ، 417 ، 123 ، 102
براتعلی ترابعلی ، 104
بحرین 431 ، 104
بهرامی حمید ، 120 ، 108
بافت کرمان ، 111
بارنر مایکل ، 115
براون هارولد ، 116
بانک رفاه کارگران ، 117
بختیار شاپور ، 144 ، 117 ، 76 ، 59 ،40 ، 34 ، 33 ، 30 ، 24 ، 23 ، 20 ، 18 ، 13،15 ،12
443، 436 ، 432 ، 332 ، 316 ، 310 ، 309 ، 218 ، 216 ، 158 ، 145
بهشتی آیت اهلل محمد 384 ، 328، 240 ، 207 ، 187 ، 183 ، 164 ، 164 ، 58 ،17 ، 13
388 ،
بنی صدر ابوالحسن ، 367، 310 ، 301 ، 240 ، 233 ، 207 ، 194 ، 187 ، 181 ، 80
، 429 ، 383،384
بهشت زهرا، 56 ،15 ، 14
بیروت، 436 ، 423 ، 379 ، 357 ، 316 ، 263 ، 253 ، 228 ، 131 ، 64 ، 30 ، 29
بید آبادی سرلشکراحمد ، 150 ، 43 ، 42
باشگاه افسران ، 23
باهنر آیت اهلل محمد جواد ، 388 ، 385 ، 375 ، 328 ، 164 ، 111 ، 74 ، 58
بیگلری محمد امین ، 32
باقری سرلشکر امیر بهمن ، 34
بیت المقدس، 345 ،324 ، 314 ، 225 ، 179 ، 114 ، 110 ، 104 ، 60 ، 49
بدره ای سپهبد عبدالعلی 50 ، 20 ،19 ، 18
بغداد ، 440 ، 435 ، 228 ، 214 ، 118
باشگاه ورزشی تاج ، 292
بالغی سید صدرالدین ، 120
بانک مرکزی ، 130 ، 120
بروکسل ، 120

بریتیش پترولیوم ، 129
بارزانی مال مصطفی ، 140 ، 131
برژینسکی ، 237 ، 144 ، 143
بلوچستان 448 ، 166 ، 165
بنیاد مستضعفان ، 244 ، 177
بندرعباس ، 216
بلوریان غنی ، 229
بوتو ذوالفقار علی، 230 ، 54
بوتو بی نظیر ، 230
بوتو مرتضی ، 230
باهاما 432، 417 ، 415 ، 390 ، 361 ، 355 ، 347 ، 344 ، 337 ، 302، ، 286،295، 231، 228
برنجیان سپهبد هاشم ، 232
بهادری ستوان بهادر ، 235
بار ریمون ، 236
باللی سرپاسپان ، 237
بهبهان ، 237
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، 238
بیات حسینعلی ، 241
بهنود مسعود ،260 ، 259
باستانی پاریزی ابراهیم ، 292
بنیاد پهلوی 388 ، 323
بنی اسدی محمد حسین ،338 ، 337
برن ، 343 ، 342
بدیع زادگان علی اصغر 366 ، 365
بصره 396
بوشهر ، 411

عالئم

جرج بال ، 187 ، 173 ، 144
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پارس خبرگزاری ، 447 ، 326 ،261 ، 243، 199 ، 192 ، 162 ،101، 33
پاپ ژان پل دوم ، 50
پهلوی محمد رضا اکثر صفحات
پهلوی شمس ، 36
پهلوی اشرف ، 325 ، 231 ، 182 ، 99
پهلوی غالمرضا ، 325
پهلوی رضا ، 195
پراودا روزنامه ، 390 ، 56
پان امریکن ، 59
پولیساریو ، 111
پیغام امروز روزنامه ، 331 ، 318
پادگان جمشیدیه ، 121 ، 22
پادگان عباس آباد 23 ، 22
پادگان عشرت آباد ، 22
پادگان باغشاه ،22
پادگان لویزان ، 17
پاکستان، 410 ، 390 ، 230 ، 311 ، 254 ، 253 ، 165 ، 138 ، 119 ، 77 ، 54 ، 28
پرهام باقر ، 53
پورجعفر بزرگ ، 53
پیروز منوچهر ، 121
پاوه 132 ، 131، 122
پیرانشهر ، 123
پیمان بغداد ، 165
پیمان آتالنتیک ، 165
پیمان سیتو ،165
پیمان آنزوس ، 165

پارس آباد مغان ، 168
پاکدامن ناصر ، 181
پاکروان حسن ، 241
پیکار سازمان ، 366 ، 215
پاریس، 423 ، 401 ، 289 ، 236 ، 189 ، 165 ، 164 ، 110 ، 88 ، 54 ، 53 13،26 ،12
پاسداران انقالب ، 443 ، 340 ، 327 ، 265 ، 264 ، 252 ، 247 ، 146 ، 111 ، 78
پاناما ، 280
پنتاگون ، 403 ، 289
پالیزبان سپهبد ، 421 ، 315،325 ، 314
پوری کورنیلف ، 302
پژاک ، 281
آرمائو راب ، 344
پروین محمدعلی 420

ت

تاس خبرگزاری ، 302
تهرانپارس ،26
تونس ، 64
تل آویو ، 376 ، 65
توکلی سرهنگ نصراهلل ، 164 ، 94 ، 87 ، 79 ، 78
تجدد مصطفی ،114
تقوایی مهدی ، 115
توده حزب 311 ، 305 ، 195 ،191 ، 184، 183 ، 169 ، 136 ،106 ، 86 ، 66 ،47 ، 32
، 427 ، 393 ،
تهرانی سید جالل الدین ، 11
تهرانی محمد رضا عاملی ، 313 ، 157
تهرانی شیخ علی ، 245
تبریز 363، 300 ، 273 ، 212 ، 166 ، 150 ،66،82،109، 62 ،44 ، 43 ، 42 ، 39 ، 38 ، 37

عالئم

پرز شیمون ، 214
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ترکیه، 355 ، 336 ، 335 ، 281 ، 279 ، 270 ، 165 ، 137 ،135 ، 134 ، 121 ، 53 ، 48
443 ، 424 ، 358
تهران، 135 ، 134 ، 132 ، 116 ، 111 ، 109 ، 102 ، 92 ، 82 ، 76 ، 74 ، 39 ، 38 ، 13
، 283 ، 280 ، 264 ، 258 ، 252 ، 235 ، 233 ، 231 ، 229 ، 225 ، 221، 188 180 ، 179
386 ، 379 ، 376 ، 374 ، 370 ، 366 ، 364 ،345 ، 337 ، 305 ، 300 ، 297 ، 295 ، 293
، 446 ، 445 ، 443 ، 442 ، 435 ، 427 ، 422 ، 411 ، 410 ، 404 ، 401 ، 396 ، 393 ، 388،
تایم، 309 ، 295 ، 253 ، 175
تنکابنی فریدون ، 53
تسلیمی دکتر ، 121
تربت حیدریه ، 142
توانگر فریدون 427
تارخ جهانگیر ، 150
توفیق فیروز ، 157
تنگه ماالکا ، 159
تره کی نورمحمد ، 418 ، 256، 202
ترکمن صحرا، 219 ، 28
تکیه حاج سید حسن قمی ، 221
ترکمنستان ، 223
تلویزیون فرانسه ، 224
تانزانیا ، 243
تنب بزرگ ، 383 ، 260
تنب کوچک ، 383 ، 260
توسلی ، 333
تاچر مارگارت ، 321
تحبوب نروان 441

ث

ثقفی سرتیپ ، 36
ثابتی پرویز ، 270

الثامرانی احمد حسین 435

ج

جمهوری خواه حزب ، 249، 201 ، 37
جام جم ، 25
جعفریان محمود ، 177 ، 171 ، 59 ، 40 ، 34
جمهوری خلق کره ، 53
جمال عبدالناصر ، 244 ، 227 ، 63
جبهه ملی158، 157 ، 148 ، 147 ، 142 ، 96 ، 95 ، 90 ، 88 ، 78 ، 66 ، 62 ،45 ،35
، 380 ، 366 ، 327 ، 326 ، 314 ، 291 ، 258 ، 249 ، 215 ، 214 ، 199 ، 180 ، 176 ،
445، 438 ، 433 ، 449 ، 402 ، 387
جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، 398 ، 396
جبهه پایداری عرب ، 251 ، 250
جعفری فضل اهلل ، 270
جمهوری اسالمی حزب 364 ، 328 ، 297 ، 183 ، 166 ، 106 ، 58
جمهوری اسالمی روزنامه 420
جلود عبدالسالم ، 348 ، 311 ، 307 ، 303 ، 276 ، 254 ، 112 ،111 ، 110
جمکران مسجد ، 308
جزیره کیش ، 119
جوالن ، 147
جبهه دموکراتیک ملی 421 ، 394 ، 334 ، 333، 311 ، 249 ، 201 ، 181 ، 176 ، 149
جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران ، 158 ، 157
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 400 ، 394
جامعه زنان انقالب اسالمی 250
الجاسم محمد 410
جیم بیل ، 175
جهانبانی سپهبد نادر ، 176
جمعیت اتحاد برای آزادی ، 201
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جایزه صلح نوبل ، 214
جابرانصاری همایون ، 218
جنبش امل ، 228
جزیره بهشت ، 415 ، 228
جده ، 243
جوان محمد تقی ، 270
جنبش مسلمانان مبارز ، 298
جزایر سه گانه ، 445 ، 431 ، 423 ، 387 ، 290
جنبش عدم تعهدها 410 ، 375 ، 337
یاکوب جاویتس ، 376 ،373، 370 ، 355 ، 346 ، 337
جاما ، 349
الجزیره روزنامه 398
جوانرود ، 414

چ

چمران مصطفی ، 302 ، 105
چریک های فدایی خلق، 174 ،149 ، 148 ،115 ، 114 ، 95 ، 92 ، 87 ، 77 ، 66 ، 51
، 434 ، 428 ، 314 ، 308 ، 295 ، 274 ، 273 ،249، 247 ، 225 ، 224 ، 201 ، 195
چارلز بنت ، 139
چیس اکونومتریک ، 179
چیس مانهاتان بانک ، 446 ، 179
چین 400 ، 254
چکسلواکی ، 280

ح

حسن مراکشی ملک ، 231 ، 127 ، 100 ، 61، 58
حمیدی سرتیپ ، 107
حسین اردنی ملک ، 118
حسینی عزالدین ،284 ، 270 ، 249 ،240 ، 239 ، 215 ، 191 ، 187 ، 186 ، 116 ، 102 ، 72

433 ، 417 ، 393 ، 346 ، 345
حسین زاده رضا 420
حسامیان 421
حوزه علمیه قم 388 ، 308 ، 235 ، 106 ، 105 ، 62
حوزه علمیه نجف ، 422
هوشنگ حاتم 20 ، 19
حرم حضرت معصومه (س) ، 299 ، 133
حبیبی دکتر حسن ، 441 ، 292
حاج سید جوادی علی اصغر ، 181 ، 170
حسینیه ارشاد ، 235
حسن البکر ، 436 ، 254، 242 ، 241
حمودی سعد قاسم ، 261
حیفا ، 263
حائری یزدی سید مهدی ، 290
محمد حنیف نژاد 366 ، 365
حقیقی سرهنگ محمدحسین 389
حبش جرج ، 421 ، 396
حاتمی یزدی آیت اهلل ، 448
حرمتی پور محمد 429

خ

خمینی سید احمد ، 275 ،260 ، 257 ، 156 ، 151 ، 65 ، 63 ، 55 ، 49
خمینی سید حسین ، 288
خواجه نوری عبداهلل ، 150 ، 61
خواجه نوری محسن ، 202
خواجه نوری علی ، 237
خزانه پارک 363
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 494خویی آیت اهلل 256، 255 ، 218 ، 65
خارطوم ، 253 ، 91
خجسته رحیمی رضا ، 282
خالد شیخ حسن ، 105
خلیج فارس300 ، 248 ، 193 ، 179 ، 169 ، 158 ، 147 ، 135 ، 115 ، 60 ، 37 ، 17
446 ، 445 ، 423 ، 416 ، 411 ، 403 ، 387 ، 379 ، 376 ، 375 ، 339 ،
خزعل  ،شیخ راشد ، 411
خیابانی موسی ، 306 ، 282 ، 281
خلق مسلمان حزب 277 ،272 ، 271 ، 214 ، 178 ، 166 ، 120 ، 108 ، 106 ،44 ، 43
، 422 ،
خاورمیانه، 175 ، 173 ، 169 ، 158 ، 153 ، 147 ، 116 ، 115 ، 91 ، 90 ، 38 ، 29
، 403 ،358 ، 381 ، 372 ، 365 ، 357 ، 354 ، 343 ، 315 ، 314 ، 294 ، 183 ، 179
446 ، 415 ،412
خامنه ای آیت اهلل العظمی سید علی ، 216 ، 58
خویی اسماعیل ، 53
خسروداد منوچهر 41 ، 34 ، 33
خلخالی آیت اهلل صادق، 346 ، 334 ، 328 ، 325 ، 277 ،272 ، 271 ، 234 ، 94 ،43 ، 34
، 432 ، 405 ، 401 ، 394 ، 391 ، 387 ، 379 ، 375 ،369 ،361 ،356،359 ،353 ، 350
خسروشاهی سید هادی ، 328 ، 178 ، 120
خرم رحیم علی ، 315 ، 121
خرمشهر 375 ، 374 ، 372 ، 343 ، 340 ، 338 ، 336 ، 332 ، 329 ،286 ، 285، 251 ، 123
، 440 ، 428 ، 421 ، 411 ، 404 ، 402 ، 396 ، 389 ، 386 ، 381 ،
خارک ، 445 ، 151 ، 128
خوانساری آیت اهلل سید محمد باقر ، 213
خدام عبدالحلیم س، 158
خلق عرب ، 404 ، 389 ، 343 ، 338 ، 333 ، 329 ، 285، 209، 208 ، 173
خلق ترکمن ، 242 ، 242
خراسان ، 449 ، 245، 202
خوزستان392 ، 389 ، 381 ، 343 ، 338 ، 336 ، 333 ، 332 ، 301 ، 298، 285، 273 ، 236
، 440 ، 439 ، 428 ، 425 ، 411 ، 410 ، 406 ، 404 ، 402 ، 401 ، 397 ، 396 ، 395 ،

خلعتبری عباسعلی ، 241
خان مقدم مصطفی ، 294

خودمختاری495 ، 215 ، 209 ، 191 ،187، 186 ، 173 ، 145 ، 141 ، 132 ، 109 ، 66 ، 62
خسرو آباد آبادان 386
خبرگزاری فرانسه ، 393، 347 ، 337 ، 319، 302 ، 313 ، 231 ، 188 ، 163 ، 136 ، 82 ،12

د

داورپناه ایرج ، 40
دانشگاه تبریز 44،66 ، 43
دانشگاه صنعتی شریف ، 384
دانشگاه جندی شاپور 110
دبیرستان نظام ، 22
دانشکده افسری 34 ، 22
دانشگاه تهران 342،383، 310 ،246 ، 233 ، 199 ، 181 ، 180 ، 157 ، 104 ، 92 ، 77 ،13
دانشگاه کرمان ، 125
دانشگاه صنعتی تهران ، 306
دبیرستان البرز تهران ، 160
دانشگاه تگزاس ، 175
دانشگاه لندن ، 246
دیلی اکسپرس ،321 ، 313
دیوید اوتن ، 76
دیلی تلگراف ، 91
دارالسالم ، 100
دمشق432 ، 334 ، 211 ، 37
دانشور سیمین ، 53
دیولت روزنامه ، 38
دیده بان هوشنگ ، 31
دولت موقت 105 ، 101 ، 97 ، 66 ، 64 ، 55 ، 51 ،48 ، 45 ، 35 ، 32 ، 27 ، 26 ، 16 ، 15
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، 169 ، 161 ، 160 ، 156 ، 152 ، 148 ، 147 145 ، 135 ، 130 ، 128 ، 121 ، 108 ،
248 ، 246 ، 244 ، 234 ، 231 ، 224 ، 220 ، 213 ، 202 ، 191 ، 185 ، 179 175 496
349 ، 348 ، 346 ، 338 ، 329 ،324 ، 319 ، 310 ، 305 ، 293 ، 289 ، 279 ، 278 ،250 ،
، 444 ، 438 ، 431، 415 ، 402 ، 397 ، 381 ، 375 ،
حزب دمکرات ، 320، 265،269 ، 229 ، 145 ،131، 84
دیلی اکسپرس ، 127
دی ولت ، 153
دریای عمان 446، 158
دریای شمال ، 244
داکوتای شمالی ، 174
دانشی غالمحسین ، 177
دریابندری نجف ، 181
دوگل ، 188
دالوری حمید ، 196
داریوش هژیر ، 193
دوبی ، 401 ،383 ، 379، 375 ، 275،313 ، 216
درینگ سیمون ، 219
دریاچه ژنو ، 231
دیبا فریده ، 325
دشت میشان ، 338
دادگاه انقالب ، 383 ، 359 ، 358 ، 356 ، 355
دعایی سید محمود ،357
دزارشیب 363
دهقانی اشرف ، 429 ، 428
دهش 421

ر

رضا شاه ، 367 ، 181 ، 57 ، 23
رستاخیز [حزب] 394 ، 370 ، 313 ، 272 ، 121 ، 34

رشیدی مطلق احمد ، 172 ، 34
رامسی کالرک ، 41
الرای العام ، 76 ، 60
ری شهری آیت اهلل ، 65
رضائیه ، 123 ، 109 ، 72
رشت 387
رضوانی آیت اهلل ، 447
رادیو کردستان آزاد ، 72
رادیو صدای آمریکا ، 240
رادیو لندن ، 90
رویترز ، 387 ، 369 ، 347 ، 177 ، 91
رادیو آلمان ، 95
رادیو اسرائیل ، 95
رادیو مونت کارلو ، 111
رجایی شهید محمد علی ، 111
روحانی شهریار ، 291 ، 290، 289 ،260 ، 259 ،253، 115
رجوی مسعود ، 368 ، 366 ، 365 ، 364 ، 281 ، 273 ، 149 ، 97
رابین اسحاق ، 227 ، 214 ، 38
رباط، 231 ، 157 ، 127 ، 100 ، 74 ، 47
رهنما مصطفی ، 53
ربیعی امیر حسین ، 237 ، 232 ، 61 ، 19
رحیمی سپهبد ، 80 41 ،22 ، 19
رحیمی سرتیپ امیر ، 391
رسولی حسن ، 121
رحیمی رسول ، 121
روحانی آیت اهلل صادق ، 431 ، 395 ، 348 ، 213
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 498روحانی حسن 399
رویال داچ شل ، 165
ریاضی عبداهلل ، 241 ، 199 ، 194
راولپندی ، 230
راکفلر ، 344، 231
روحانی منصور ، 241
رم ، 421، 305
روحانیت مبارز ، 282
رضایی احمد 366
روسیه ، 383
رفسنجان ، 408

ز

زاهدی اردشیر ، 402 ، 396 ، 325 ، 280 ، 231 ، 139 ، 99 ، 61 ، 17
زندان اوین 366، 186، 22
زندان قزلحصار کرج ، 23
زندان قصر ، 347 ، 273، 258، 234 ، 199 ، 194 ، 171 ، 167 ، 23
زندان جمشیدیه 23 ، 22
زندکریمی سرلشکر ولی اهلل ، 177
زندان کمیته مشترک ، 22
زعفرانیه شمیران ، 36
زمانی سرهنگ ، 167 ، 164 ، 150
زنجانی آیت اهلل ، 314
زاهدان 217،223
زرساالری کائین ، 394
زئیر ، 400 ، 280
زالندنو ، 295
زهرایی بابک، 384 ، 383

ژ
ژاپن ، 77 ، 53
ژنو ، 343 ، 82 ، 64
ژاک شیراک ، 189
ژان فرانسوا ایونسه ، 236
ژیسکاردستن والری 438

س

ساواک123 ، 109 ، 89 ، 67 ، 65 ، 52 ، 51 ، 41 ، 38 ، 37 ، 36 ، 33،34 ، 30 ، 23 ، 22
، 240 ، 239 ، 235 ، 232، 200 ، 199 ، 195 ، 187 ، 186 ، 182 ، 181 ، 177 ، 172 ،
، 303 ، 302 ، 300 ، 294 ، 283 ، 275 ، 273 ، 272 ، 270 ، 264 ، 253 ، 244 ، 241
، 436 ، 432، 427 ، 410 ، 402 ،379 ،370 ،369 ،366 ،361، 315 ، 310، 305
سفارت انگلیس ، 337 ، 59 ، 21
سفارت فلسطین ، 246
سفارت آمریکا ، 58 ، 55 ، 52 ، 41 ، 29
سفارت اسرائیل ، 137، 135
سینما امپایر ، 274
سازمان آزادی بخش فلسطین212 ، 169 ، 137 ، 135، 93 ، 89 ،76، 64، 63 ،55، 49 ، 30
441 ، 406 ، 347 ، 334 ، 297 ، 294 ، 251، 227 ، 225 ،
سازمان انرژی اتمی ایران ، 246
سازمان اسالمی شورا [ساش] ، 249
سالز گیتز ، 286
سامی کاظم ، 35
ساالرجاف ، 150 ، 122 ،61، 51
سردار جاف ، 315
ستاد امام خمینی ، 59
سازمان امنیت ترکیه ، 72
سودان ، 91
سقز ، 222 ، 102
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السیاسه ، 397 ، 114،290
سنندج، 212 ، 210 ، 209 ، 207 ،197 ، 196 ، 187 ، 130 ، 124 ، 122 ، 102 ، 72
، 417 ، 317 ، 314 ، 262 ، 261 ، 240 ، 215
سیا، 302 ، 295 ، 264 ، 251 ، 247 ، 244 ، 231 ، 196 ، 185 ، 184 ، 181 ، 137 ، 78 ،72
،370 ، 361 ، 356 ، 310 ، 309
سوئیس420 ، 343 ، 342 ،323 ، 231 ، 180 ، 156 ،99 ، 98 ، 82 ، 61 ، 48
سادات، 214 ، 214 ، 211 ، 210 ، 203 ، 183 ، 169 ، 159 148 ، 142 ، 133 ، 90 ،60
، 436 ، 372 ، 368 ، 347 ، 345 ، 302 ، 270 ، 253 ، 244 ،231 ، 227
سنجابی کریم ، 250 ، 239 ، 180 ، 158 ، 148 ، 147 ، 106 ، 96 ، 66 ، 62 ،36، 35
، 445 ، 444 ، 387 ، 381 ، 380، 327 ، 301 ، 291 ، 289 ، 271 259 ، 258
سلطنت آباد 30 ، 22
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 421 ، 398 ، 381 ، 372 ،322 ، 308 ، 307 ، 304 ، 283
سوریه،354 ، 336 ، 334، 281 ، 259 ، 251 ، 251 ، 230 ، 228 ، 227 ، 203 ، 158 ، 28
،436 ، 397
سرپل ذهاب 421
ساعدی غالمحسین ، 181 ، 53
سپانلو محمد علی ، 53
سرفراز جالل ، 53
سوسیالیست فرانسه حزب ، 29
سنایی تبریز مدرسه ، 43
سعیدی سید غالمرضا ، 120
سعیدی آیت اهلل شهید محمد رضا ،413
ساربان ها قاسم ، 121
سردشت ، 408 ، 406 ، 394 ، 123
سیلوه قریه ، 123
سیرین ، 123
سازمان ملل متحد ، 401، 236 ، 234 ، 179 ، 159 ، 147
پیمان سنتو 358، 291، 165 ، 158

سوبیک بی ، 158
سفری محمد علی ، 164
سندیکای نویسندگان ، 164
سعدون حمادی 193 ،192
سعد حداد ، 320، 263
سیستان و بلوچستان 223 ،217 ، 216 ، 173 ، 142 ، 120
سید رحمانقلی ، 223
سازمان فتح ، 225
سودان ، 227
ساف ، 227
سنموریتس ، 231
سایروس ونس ، 376 ، 259
سالمتیان احمد ، 290، 289، 278 ، 259
ساری ، 273
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ، 434 ، 277 ،233 ، 232
سراجی محمد امین ، 229
سحابی دکتر فریدون ، 246
سحابی یداهلل ، 440 ، 431 ، 319 ، 296 ، 246
سیاه کال حسین ، 273
سعید جواد ، 313 ، 59، 24
سومالی ، 308
سوسیال دمکرات حزب ، 302 ، 301
سرکیس الیاس ، 334
سوسنگرد ، 338
سد دز 396
سریالنکا، 410
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سوئد ، 420
سینما رکس 424

ش

شهر ری ، 23
شیرازی آیت اهلل ، 213 ، 26
شریف امامی 424 ، 332 ، 325 ، 313 ، 218 ،114 ، 34
شفا شجاع الدین ، 34
شفیق شهریار ، 48
شمس آبادی آیت اهلل ، 65
شمس اردکانی علی ،409
شهید جاوید ، 257 ، 65
شرکت ملی نفت ایران ،75
الشعب [روزنامه الجزایری] ، 76
شانمن رآلف ،186 ، 185 ، 164 ، 87 ، 79 ، 78
شیراز ، 270 ، 82
شهرام تقی ، 366 ، 274 ، 273
شریعتمداری علی ، 85
شریعتمداری آیت اهلل سید کاظم ،139 ، 138 ، 135 ، 119 ، 109 ، 108 ، 101 ، 62 ، 26
382 ، 326 ،320، 277 ،272 ، 271 ، 255 ، 235 ، 229 ، 221 ، 201 ، 178 ، 166 ، 151
، 449 ، 446 ، 441 ، 423 ، 422 ، 420 ، 412 ، 395 ، 391 ،
شریعتمداری حسین ، 181
شریعتمداری حسن ، 178
شیبانی حماد 434
شیبانی جمشید 421
شکوهی غالمحسین ، 321 ، 85
شیخ زائد ، 275 ، 93
شیخ راشد ، 375

شمیران 443 ، 93
شمس الدین شیخ محمد مهدی ، 228 ، 105
شورای عالی شیعیان لبنان ، 228 ، 105
شورای انقالب، 187 ، 177 ، 171 ، 164 ، 142 ، 130 ، 127 ، 123 ، 87 ،48 ،16 ، 15
، 348 ،324 ، 313 ، 304 ، 296 ، 292 ، 288 ، 258 ، 240 ، 221 ، 220 ، 194 ، 187
، 445 ، 409 ، 407 ، 442 ، 425 ، 402 ، 397، 378، 362 ، 357
شورای سلطنت ، 11،144
شوروی، 139 ، 134 ، 126 ، 95 ، 89 ، 77 ، 66 ، 64 ، 63 ، 57 ، 52 ، 47 ، 29 ، 28
، 315 ، 302 ، 242 ،236 ، 230 ، 223، 202 ، 193 ، 184 ، 175 ، 168 ، 161 ،140
، 434 ، 433 ، 447 ، 446، 418 ،410 ،403، 400 ، 390 ، 375 ، 340
شایگان علی ، 335 ، 314 ، 199 ،152 ، 151 ، 135 ، 113 ، 112 ، 108 ، 107 ، 98 ، 88
شریف واقفی مجید366 ، 310 ، 306 ، 273
شفقت جعفر ، 19
شاهدی مظفر ، 34
شیخ زادگان موسی ، 120
شبستری زاده هاشم ، 120
شیلی 365 ، 280، 144
شازلی سعد الدین ، 148
شاملو احمد ، 150
شفیق حبیب اهلل ، 167
شه کمان حسین ، 177
شورای امنیت ، 179
شمیرانی جمال ، 179
شورای ملی مقاومت ، 181
شعبانی محمد علی ، 186
شیردل کامران ، 193
شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی ، 230
شیخ زائد بن سلطان آل نهیان ، 230
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شوکراس ویلیام ، 231
شریعتی محمد تقی ، 235
شریعتی علی 445 ، 366 ، 342 ، 303 ، 257
شیخ االسالم حسین ، 259
شهریاری عباس 427 ، 270
شهروند امروز ، 282
شاپور ریپورتر ، 321
شادگان 396 ، 338
شلمچه 396

ص

صیدا ، 263 ،30 ، 29
صور ، 30
صباغیان مهندس هاشم 444 ، 402 ، 35،128 ، 31
صالح خلف [ابو ایاد ] ، 63
صالحی نجف آبادی آیت اهلل ، 65
صباغیان حسین ، 104
صدوقی شهید آیت اهلل ، 111
صدام  ، 203 ، 194، 193 ، 181 ، 118صدام ، 431 ، 402 ،401، 261، 251، 242
صدر حاج سید جوادی احمد ، 236 ، 209 ، 207 ، 171 ، 155 ، 120 ، 108 ، 52 ، 35
444 ، 428 ، 449 ، 394 ، 335 ، 292 ، 271 ، 239
صدقیانی رضا ، 121
صیادیان تیمسار ، 123
صدرعاملی رسول ، 151
صدری سپهبد ، 166
صفاری محمد علی ، 202
صفری سرگرد ، 197

صالحی مرتضی ، 218
صدری سرباز ، 235
صمدیه لباف مرتضی ، 273
صحرای سینا 372 ، 345
صادق ناصر 365
صدر آیت اهلل شهید محمد باقر ، 448 ، 426 ، 422 ، 419 ، 391 ، 390
صدیقی غالمحسین ، 402
صادقی تهرانی 416

ض

ضیاء الحق ، 230 ، 165 ، 54
ضرابی جلیل ، 289

ط

طاهری قزوینی یوسف ، 35
طوفانیان ارتشبد حسن ، 443 ، 51 ، 48
طوفانیان هادی 443 ، 48
طالبانی جالل ، 393 ، 131 ، 103 ، 88
طالقانی آیت اهلل ، 170 ، 162 ، 149 ،146 ، 141 ، 140 ، 113 ،111 ، 110 ، 56 ،48 ، 36
، 242، 240 ، 235 ، 229 ، 221 ، 212 ، 210 ، 209 ، 207 ، 191 ، 190 ، 189 ، 187
273 ، 265 ، 264 ، 261 ، 260 ، 258 ، 257 ، 256، 255 ، 252 ، 250 ، 249 ، 247 ، 246
، 386، 368، 365، 360، 359 ، 357 ،327 ، 326 ، 319 ، 314 ، 294 ، 284 ، 278 ، 275 ،
طالقانی ابوالحسن ،246 ، 221
طالقانی مجتبی ،246
طالقانی اعظم ، 250
طلوع شریفی نیا رضا ، 97
طفیل محمد ، 119
طارق عزیز ، 181
طباطبایی صادق 426 ،404 ، 447 ، 361 ، 323 ،213،322
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ايران پس از انقالب اسالمي

طه معروف ، 338
طباطبایی قمی آیت اهلل ، 348

ظ

ظفار ، 300، 89
ظلی منوچهر ، 202

ع

عارف عبدالسالم ، 63
عبداهلل بن عبدالعزیز ، 290
عمان ، 376 ، 270، 230 ، 227 ، 147 ، 91 ، 89
عرفات یاسر ، 169 ، 135 ، 110 ، 105 ، 93 ، 83 ،76 ، 75 ، 63 ، 55 ، 50 ، 49 ، 26
، 294 ، 286 ، 227، 214 ، 183
عراق، 251 ، 242 ، 241 ، 226 ، 203 ،193 ، 192 ، 181 ، 165 ، 123 ، 118 ، 77 ، 63
398، 397 ، 394 ، 392 ، 391 ، 390 ، 386 ، 357 ، 338 ، 300 ، 286 ، 279 ،261 ، 256
، 435 ، 434 ، 432 ، 430 ، 428 ، 426 ، 423 ، 422 ، 419، 414 ، 410 ، 408 ، 406 ، 402 ،
، 447 ، 445 ، 440 ، 439 ، 436
عربستان، 392 ، 345 ، 251 ، 247 ، 243 ، 242 ، 180 ، 173 ، 159 ،114 ، 77 ، 38
، 440 ، 398 ، 397
علوی دبستان 42 ، 18 ، 17 ، 16
عین الدوله [خیابان ] ، 16
علیزاده دکتر احمد ، 422 ، 120
عاقلی دکتر ، 121
عشایری امیر ، 123
عراقی حاج مهدی ، 151
عسکر اوالدی حبیب اهلل ، 167
عالمه زاده رضا ، 193
عمادی ، 219
عشق آباد ، 223
عالمه وحیدی محمد علی ، 241

عالم محمد ، 256
عباسی مهدی ، 269
عظیمی زیداهلل ، 300
عسکری زاده 365
عطار کاشانی اکبر ،377
العریش ، 372

غ

غفاری سرهنگ محمد جواد ، 195
غرضی مهندس سید محمد ، 247

ف

فرانسوا میتران ، 29
فدائیان خلق ، 233 ، 114 ، 111 ، 110 ، 106 ،77 ، 66 ،44 ، 43
فرانکفورت ، 59
فتح جنبش ، 63
فراماسونری ، 370 ،114 ، 81
فاینانشل تایمز ، 90
فرانس پرس ،114
فهد بن عبدالعزیز ، 345 ،114
فرح ، 422 ، 417 ، 387 ، 325، 233 ، 231 ، 184 ، 118
فلسطین158 ، 153 ، 138 ، 135 ، 127 ، 114 ، 110 ، 83 ، 65 ، 62 ، 60 ، 57 ، 56 ، 49 ،30
307 ، 287 ، 286 ، 264 ، 263 ، 251 ، 227 ، 226 ، 225 ، 214 ، 212 ، 190 ، 180 ، 179 ،
، 424 ، 405، 381 ، 379 ،360 ، 345 ، 326 ، 320 ، 314 ،309 ، 308 ،
فروهر داریوش ، 449 ، 438 ، 158 ، 132 ، 102 ، 101 ، 96 ، 93 ، 66 ، 35
فرد اسفندیار ، 53
فریاد فریدون ، 53
فیادی ستوان ، 34
فیاض سروان ، 34

عالئم

علوی محمد رضا ، 374 ، 340
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 508فاضل فوالدی جعفر ،74
فردوست سپهبد حسین ، 202 ، 19
فردوس شهاب ، 120
فرانکلین انتشارات ، 121
فوالدی حسین ، 121
فورد جرالد ، 137
فخر مدرس سرتیپ ، 150
فریزر ژنرال ، 152
فیلیپین ، 158
فرودگاه هیترو لندن ، 161
فرانسیس یم ، 169
فرزین حسین ، 177
فرید ناصر ، 440 ، 405 ،322 ، 211
فرمان آرا بهمن ،193
فرمانیه ، 237
فرانسه 309 ، 291 ، 263 ، 246 ، 236 ، 188 ، 184 ، 181 ، 159 ، 106 ، 84 ، 53 ، 48
444 ، 438 ، 420 ، 377 ، 369 ، 329 ،
فیگارو 444
فاالنژیست ها ، 316
فردوس مکان حسین ، 313
فرقان گروه ، 421 ، 416 ، 371 ،363 ، 319 ،301 ، 296،300، 286، 274
فیلیپین ، 287
فخر آباد(خیابان) ، 296
فیلسوفی جهانگیر ، 294
فلسفی آیت اهلل علی 413
فریور تهرانی غالمعلی 420

ق

قاضی طباطبایی آیت اهلل ، 108 ، 44 ، 43 ، 42 ، 39 ، 37
قاضی محمد ، 53
قاضی امیر ، 229
قائدی جواد ، 273
قاسمی ابوالفضل 436 ، 326
قادری ایرج 420
القبس ، 410 ، 143 ، 137 ، 41
قهدریجان ، 65
قزوین ، 73
قذافی413 ، 293 ، 276 ، 254 ،143 ، 142 ، 112 ، 111 ، 110 ، 105 ، 30
قطب زاده صادق 232 ، 188 ، 177 ، 168، 129 ، 122 ، 119 ، 83 ، 67 ، 57 ، 52 ، 33
، 357 ، 355 ، 342 ، 290 ، 288 ، 275 ،
قاسملو عبدالرحمان ، 346 ،320 ، 229 ، 145 ،85 ، 84
قدس، 309 ، 49
قراملک ، 39
قم، 257 ، 234 ، 226 ، 219 ، 213 ، 198 ، 195 ، 173 ، 166 ، 138 ، 133 ، 111 ، 105
، 393 ، 374 ، 359 ، 303 ، 299 ، 276
قره باغی عباس ، 432 ، 33 ، 26 ، 24 ، 20 ، 19
قره نی سرلشگر شهید ولی اهلل 147 ، 108 ، 89 ، 79 ، 73 ، 57 ، 51 ، 50 ، 39 ، 35 ، 32
374 ، 371 ، 305 ، 300 ، 295 ، 286 ، 277 ، 274 ، 211 ،
قهرمانشهر ، 131 ، 120
قاسم عبدالکریم ، 165
قوامی سرگرد ناصر ، 166
قشقایی منوچهر ، 177
قطر ، 230
قرارداد الجزایر ، 261
قوام عباسعلی ، 329
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قاهره ، 436 ، 397 ، 376 ، 253 ، 227 ، 169 ، 94 ،77 ، 63

509

510

قصرشیرین 443
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قشم 445

ک

کاشانی آیت اهلل ، 413
کاخ نیاوران ، 30
کاخ مرمر ، 34
کتیرایی مصطفی ، 296 ، 35
کاخ خیابان ، 63 ،31 ، 30
الکفاح العربی ، 63
کامیاب ، 66
کاستاریکا 387
کاتلر ، 400
کورتاژ ، 80 ، 17
کاسترو فیدل ،276، 228 ، 81
کوبا ، 276 ، 81
کارتر جیمی ، 159 ، 158 ، 157 ، 140 ، 137 ، 136 ، 132 ، 126، 77 ، 75 ، 41 ، 29
، 446، 422 ، 356 ، 336 ، 280 ، 279 ، 259 ، 214 ، 211 ، 183 ، 179 ، 169
کارتر هادینگ ، 403 ، 82
کارتر والتر ، 404
کوهرنگی سرتیپ ، 107
کرملین ، 390
کویت، 253 ، 169 ، 147 ، 137 ، 135 ، 117 ،114 ، 92 ، 83 ، 77 ، 76 ، 60 ، 38
، 439 ، 413، 410 ، 409 ، 402 ، 397 ، 393 ، 392 ، 388 ، 355 ،307 ، 275
کمیته انقالب 265 ، 264 ، 256 ، 255 ، 247 ، 182 ، 127 ، 114 ، 110 ، 93 ، 89 ، 41 ،32
، 275 ،
کمیته امام، 252 ، 136 ،131 ، 130 ، 96 ، 92 ، 36 ، 31 ، 23
کیهان روزنامه ، 331 ،330، 247 ، 181 ، 121 ، 71 ، 60 ، 59 ، 57 ، 55 ، 51 ،19 ، 18
، 419 ، 429
کسرایی سیاوش ، 53

کاخ مهر شهر ، 36
کوچه باغ تبریز ، 39
کاخ جوانان تبریز ، 43
کرمان 408 ، 120
کرمانشاهان 443 ، 430 ، 124 ، 120
کانادا ، 159 ،138 ، 137
کردستان عراق ، 140
کلولی امیر تیمور ، 120
کلبی ویلیام ، 137
کمونیست لنینیست ایران حزب ، 136
کانون وکالی دادگستری ، 388 ، 377 ، 373 ، 149
کوئرناواکا 435
کاشان ، 142
کردستان ، 131 ، 123 ، 122 ، 116 ، 115 ، 110 ، 109 ، 103 ، 102 ، 101 ، 92 ، 72 ، 66
، 222 ، 215 ، 212 ، 210 ، 207 ، 198 ، 197 ، 196، 187 ، 186 ، 173، 145 ،142 ، 141
، 425 ، 417 ، 346 ، 320،345، 274 ، 255 ،250 ، 249، 229 ، 225 ، 223
کرایسکی برونو ، 280 ، 153
کمیته امداد ، 167
کروبی مهدی ، 328 ، 167
کوچ اصفهانی میر احمد ، 177
کیانوری ، 184 ، 183
کا گ ب ، 184
کمیته مشترک ، 186
کلباسی ، 240 ، 187
کاخ سفید ، 211
کیمیایی مسعود ، 193
کیارستمی عباس ، 193
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الکسی کاسیگین ، 230
کاالهان ،321 ، 230
کیسنجر ، 422 ، 415 ، 402 ،356 ،354، 240 ،231، 187
کاشانی حجت ، 241
کیانپور غالمرضا ، 312، 253
کنتادورا ، 280
کوه بارو ، 280
کارنلر ویلیام ، 280
کاپیتوالسیون ،324 ، 291
کشتکاران عباس ، 292
کن براون ، 354
کالرسفلد سرژ ، 369
کوشان محمد 420

گ

گلسرخی خسرو ، 66
گلسرخی رضا ، 120
گراند لژیونر ،114
گلشائیان عباسعلی ،114
گارد جاویدان ، 177 ، 50 ، 32 ، 17
گنبد کاووس، 242 ، 226 ، 225 ، 224 ، 222، 221 ، 219 ،217، 216 ، 215 ، 212 ، 209
، 255 ، 247 ، 245
گارد شاهنشاهی ، 50
گرجی دکتر نصر اهلل ، 120
گرومیکو آندره ، 126
گچساران ، 151
گلپایگانی آیت اهلل محمد رضا ، 448 ، 441 ، 391 ، 299، 221 ، 213
گرگان ، 226 ، 209

گنجی منوچهر ، 157
گنجی اکبر ، 162
گلپایگان ، 186
گلستانه سرهنگ هادی ، 235
گورباچف ، 242
گیلمور سریال ، 339

ل

لهستان ، 53
لندن ، 430 ، 423 ، 421 ، 337 ، 313، 254، 230 ، 161 ، 150 ، 76
لیبی، 276 ، 254 ، 253 ، 251 ، 243 ، 152 ، 142 ، 112 ، 111 ، 105 ، 63، 30 ، 28
، 416 ،412 ، 348 ، 311 ، 307 ، 305 ،303 ، 302 ، 293 ، 287
لبنان، 316 ، 311 ، 307 ، 276 ، 263 ، 228 ، 225 ، 147 ، 105 ، 64 ، 63 ، 60 ، 30
، 434 ، 409 ، 334 ، 326 ،320 ، 317
الشایی کورش ، 47
الهوتی آیت اهلل ، 421 ، 273 ، 164 ، 146
الهیجی عبدالکریم ، 292 ، 181
لوبوک تگزاس ، 195
لرستان ، 238
لوکزامبورگ ، 314
النه جاسوسی ، 281، 263
لوموند [روزنامه] 444 ، 349 ، 319
لیکود [حزب] ، 339
لیبراسیون 382
لس اسپن 400
لوماتن روزنامه 401

م

مدرسه رفاه 34 ، 23
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گمرک بهرام آباد ، 226
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موریتانی ، 28
معین فر علی اکبر ، 35
مهدیون سپهبد ، 125 ، 36 ، 35
مقدم سپهبد ایرج ، 51
موسوی اردبیلی آیت اهلل سید عبدالکریم ، 164 ، 58
موسوی جزایری حجت االسالم ، 392
موشه دایان ، 397 ، 91 ، 65 ، 60
معتمدی سرتیپ ، 61
معتمدی نعمت اهلل ، 73
ملک سرتیپ ، 61
معاریو ، 91 ، 65
مشکینی آیت اهلل علی ، 65
مکری محمد ، 437 ، 433 ، 410 ، 375 ، 340 ، 315 ، 122، 103 ، 102 ، 101 ، 66
معزی خلبان ، 74
مشهد ، 245 ، 219، 150 ، 75
مجللی ناصر الدین ، 107 ، 90
مبشری ،323 ، 239 ، 107 ، 99 ، 98
مهدوی کنی آیت اهلل محمد رضا ،328، 273 ، 247
مفتی زاده احمد ، 425 ، 417 ، 262 ، 261، 197، 130 ، 102
ملکی محمد ، 157 ، 104
مصطفایی سرتیپ ، 107
مقدم مراغه ای رحمت اهلل ، 437 ، 410 ، 376 ، 119 ، 108
مقدم مراغه ای شجاع نظام ، 108
مدنی آیت اهلل سید اسداهلل ، 108
مسجد جامع محمدی ،114
مسجد الرضای تهران ، 342

مسجد سلیمان ، 340 ، 333
موحدی ساوجی ،114
ملک دکتر سعید ،114
مطهری آیت اهلل شهید مرتضی 303 ، 302 ، 300 ، 299 ، 298 ، 296 ، 164 ، 111 ،13،17
، 417 ، 416 ،413 ، 374 ، 371 ، 366 ، 317 ، 313 ، 312 ، 308 ، 306 ، 305 ،
مصر169 ، 159 ، 158 ، 153 ، 148 ، 133 ، 112 ، 94 ، 90 ، 77 ، 65 ، 63 ، 60 ، 53
، 251 ، 244 ، 231 ، 230 ، 228 ، 227 ، 214 ، 212 ، 211، 210 ، 203 ، 183 ، 179 ،
372 ، 368 ،367، 358 ،354 ، 347 ، 345 ، 315 ، 314 ، 312 ، 302 ، 293 ، 288 ، 270
، 436 ، 432، 403 ، 397 ، 376 ،
مجاهدین خلق، 115 ، 111 ، 97 ، 94 ، 92 ، 73 ، 66 ، 64 ، 52 ، 33 ،44 ،43 ، 32
306 ، 282 ، 281 ، 273 ، 258 ، 252 ،249 ، 247 ، 194 ، 181 ،161، 149 ، 148 ، 142
، 414 ،377 ، 368، 366 ، 365 ، 364 ، 349 ، 342 ،
میدان آزادی، 176 ،14
میدان خراسان ، 235
مغرب، 347 ، 216 ، 157 ، 127 ، 118 ، 117 ، 100 ، 100 ، 82 ، 47
مراکش، 231 ، 117 ، 100 ، 74 ، 61 ، 58 ، 48
مدنی احمد ، 336 ، 333 ، 332 ، 298 ، 236 ،155 ، 154 ، 142 ، 125 ، 117 ، 85 ، 51
، 440 ، 404 ، 402 ، 401 ، 396 ، 389
مصدق دکتر محمد 314 ، 259 ، 199 ،181 ، 158 ، 155 ، 149 ، 148 ، 145 ، 88 ، 40
، 433 ، 416 ، 402،413 ،
منتظری آیت اهلل حسینعلی 434، 385 ، 287 ، 282 ، 273 ، 65
منتظری شهید محمد ، 417
مریوان، 122 ، 102 ، 88
مکارم شیرازی آیت اهلل ناصر 391 ، 306
مسجد جمکران ، 308
مهاباد219 ، 215 ، 191 ، 187 ، 186 ، 122 ، 116 ، 109 ، 109 ، 102 ، 92 ، 67 ، 66
، 433 ، 425 ، 297 ، 287 ، 280 ، 270 ، 269 ، 240 ، 239 ، 222 ، 221 ،
میناچی ناصر ، 328 ، 192 ، 167 ، 85
میناچی احمد ، 242
مساوات روزنامه ، 54
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میرزاده آزرم نعمت ، 53
مختاری محمد ، 53
محققی احمد علی ، 19
مجابی جواد ، 53
مدیترانه ، 307
مارکسیسم لنینیسم ، 34
ملک منوچهر ، 73
مرعشی نجفی آیت اهلل ، 448 ، 441 ، 26
مقدم سپهبد ناصر ، 241 ، 232 ، 51 ، 19
مهاجر علی اشرف ، 120
معنوی اصغر ، 120
مولوی محمد علی ، 130 ، 120
موسوی گرمارودی علی ، 121
مجیدی دکتر ، 121
مهدوی دکتر ، 121
مدرسه فیضیه ، 413 ، 298 ، 134
موسسه دارالسالم ، 138
مائو تسه تونگ ، 136
مودودی ابواالعلی ، 138
متین دفتری هدایت اهلل 421 ، 394 ، 378 ، 181 ، 158 ، 149
متین دفتری احمد ، 181
متین دفتری مریم ، 181
مارون اهواز ، 151
مقتدر مژدهی نصراهلل ، 157
معتضد باهری محمد ، 157
مفیدی شمس الدین ، 157

ملت ایران حزب ، 438 ، 158
محتشمی پور علی اکبر ، 160
منصورحسنعلی ، 184
مردم هفته نامه ، 311 ، 191
مهرجویی داریوش ،193
مانهاتان 355 ، 216
معتمدی کریم ، 218
مدنی ولی ، 219
میرفندرسکی احمد ، 218
مفتح آیت اهلل شهید محمد ، 384 ، 371 ، 220 ، 164 ، 12
مسجد چهار مردان قم ، 221
مسجد سادات اخوی ، 221
مهران ، 226
مسقط ، 230
میدان فردوسی ، 233
میدان امام حسین ، 297
مجیدی محمد تقی ، 241
مدرسه سپهساالر ، 241
ملیحی ،242
میلتون اوبوته ، 243
میدان انقالب ، 313
مولوی دکتر ، 301
متوال ، 263
موشه آرنز ، 263
مکزیک، 441، 435 ، 432، 427 ، 422، 417 ، 414 ، 403 ، 393 ، 392 ، 390 ، 380، 295، 272
منصوروی ، 273
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 518مجارستان ، 280
مسکو ، 287، 283
موتلفه اسالمی ، 282
مهرآباد ، 295 ، 294
ممسنی ، 321
ملیت روزنامه ، 336 ، 335
موشه نیسیم ، 339
موساد ، 369 ، 361 ، 347
مشکین قلم 365
محسن سعید ، 366
مدرس شهید آیت اهلل ، 367
ملت ایران حزب ، 449
مکزیکوسیتی 417
مهدیان حاج حسین 419
مصباح زاده 419
منطقی امان اهلل 420
مسجد کوفه 423
ممکن دکتر مهدی 424
مدرس زاده احمد 411
مولوی طالقانی محمد جواد ، 235

ن

نارمک ، 235 ، 26
نیکخواه پرویز ، 177 ،172 ، 171 ، 47 ، 34
نیویورک تایمز ، 386 ، 278، 55
الندوه روزنامه ، 61
نجف آباد ،235 ، 65
نصرتی سرهنگ کیخسرو ، 80 ، 79

نیوزویک ، 117 ، 85
نیاوران ، 93
نوری عالمه ،102
ناجی سرلشکر رضا ، 41
نزیه حسن 395، 394 ، 388 ، 385 ، 384 ، 377، 373 ، 293 ، 151 ، 128 ، 119 ، 118 ،75
، 443 ، 433 ، 400 ، 397 ،
النهار العربی ، 316
نوروزی سپهبد محمد علی ، 32
نقده، 425 ،320 ، 297 ، 287 ، 284 ، 280 ، 279 ، 278 ، 274 ، 271 ، 270 ، 269 ، 265
نصیری نعمت اهلل ، 181 ، 41 ، 22
نهاوندی ، 325 ، 157 ، 121
نیلی آرام ، 121
نقابت دکتر رضا ، 121
نصر سیدحسین ، 157
نظر علی فرزانه ، 162
نوید محمد ، 177
نیرومند بهمن ، 18
ناطق هما ، 181
نیکسون ، 187
نجات اللهی کامران ، 198
نشاط علی ، 241
نجف اشرف ، 447 ، 419 ،391 ، 218
نوربخش احمد 222 ، 221
نیک پی غالمرضا ، 241 ، 232
نیروگاه بوشهر ، 246
نراقی احسان ، 253

عالئم

نهضت آزادی366 ، 316 ، 273 ، 161 ، 160 ، 78 ، 35

519
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نیکاراگوئه ، 280
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نیویورک ، 355 ، 320
ناطق نوری علی اکبر ، 328
نیریز 432 ، 341
نیویورک پست ، 344
نیک بین رودسری عبدالرضا 366
نوول لیترر 382
ناسائو ، 415 ، 387
نادری پور بهمن 427

و

واشنگتن 334، 305 ، 289 ،281، 259، 231، 225 ، 211 ، 183 ، 173 ، 140 ، 115 ، 82 ، 29
، 439 ، 403 ، 388 ،
واشینگتن پست ، 187
الوطن ، 302 ، 169 ، 147 ، 117 ، 110 ،56 ، 38
واتیکان ، 50
ولیان عبدالعظیم ،51
ولنجک ، 48
وينوگرادف والديمير ، 95
وزارت امر به معروف و نهی از منکر ، 155
وحیدی آیت اهلل ، 213
ودیعی کاظم ، 157
ویال خیابان ، 161
والیتی علی اکبر ، 164
وثوقی ستوان یکم منوچهر ، 177
ویتنام 365 ، 223
ویلیام سالیوان، 281 ، 280، 225 ، 85
وشمگیر ، 226

وایزمن ، 263
ویس کانسین ایالت 400
وحدت نصرت اهلل 420

ه

هاشمی رفسنجانی آیت اهلل اکبر ، 363، 273 ، 240 ، 207 ، 194 ، 187 ، 164 ، 58 ، 16
379 ، 371،374 ، 367 ، 364
هاشمی رفسنجانی محمد ، 259
هاشمی سید مهدی ، 65
هاشمیان حجت االسالم شیخ محمد 408
هانی الحسن405 ، 347 ، 297 ، 294 ، 225 ، 49
هاآرتص ، 104
هند ،321 ، 53
هواپیمایی اسرائیلی ال – هال ، 64
هدفی ها گروه ، 65
هزارخانی منوچهر ، 181، 53
همدانیان حسین ، 73
همایون داریوش ، 121
هادوی مهدی ، 128
هارت گری ، 126
هایزر ژنرال ، 270 ، 154
هتل اینترکنتینانتال ،164
هوستون آمریکا ، 175
هنری جکسون ، 176
هرات ، 200
هلمز ریچارد ، 244
هیالرین گاپوچی ، 225
هویدا فریدون ، 401 ، 236

عالئم

وثوقی بهروز 420

521

هویدا امیر عباس ، 224 ، 218 189 ، 184،188 ، 182 ، 172 ، 130 ، 114،129 ، 100 ، 59
444 ،361 ، 341 ، 331 ، 325 ، 313 ، 241 ، 237 ، 236 ، 234، 233 ، 232 522
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همدان ، 273
هوارد بیکر ، 278
هاوانا ، 337
هفده شهریور میدان ، 364

ی

یافا ، 63
یونسی ابراهیم ، 101 ، 66
یزدی ابراهیم 199 ، 175 ، 160 ،144 ، 143 ، 119 ، 100 ، 81 ، 63 ، 55 ،49 ،35 ، 31
337 ، 325 ،323 ، 309 ، 293 ، 290 ، 289 ، 278 ، 271 ، 259 ، 239 ، 221 ،200 ،
، 437 ، 433، 416 ،406 ، 400 ، 388 ، 369 ، 359 ، 350،
یمن جنوبی، 314 ، 300 ، 251 ، 158 ، 53
یمن شمالی ، 180 ، 158
یلفانی محسن 53
یگانه ناصر ، 202 ، 40
یرموک ، 118
یزدانی هژبر ، 121
یزد ،321، 142
یزدجردی سرتیپ ، 150
یانگ میلتون ، 174
یونایتد پرس ،404 ، 347 ، 195 ، 177
یزدی آیت اهلل محمد ، 308
یونان ، 358
یمانی شیخ زکی ، 397
یاسین عبدالملک ، 435
یسائی 421

