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خمینی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در پیایم خواستار امام  -

 افشاگری وعاظ و گویندگان منابر علیه رژیم شاه شدند. 
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مأمورین حکومت نظایم به سوی تظاهرکنندگانی که در حرم  -

ت ای شهید رضا )ع( پناه گرفته بودند شلیک کردند و عدهامام حضی

 و زخیم شدند. 
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ای به مناسبت هجوم مأمورین شاه به خمینی با انتشار اعالمیه امام -

ت امام آذر را عزای عمویم  5رضا )ع( در مشهد، روز حرم حضی

ی   در اعالم کردند. متعاقب انتشار این اعالمیه مراجع قم و مشهد نی 

 آذر را عزای عمویم اعالم کردند.  5ای های جداگانهاطالعیه
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اندازی نظامیان حکومت شاه به بارگاه قدس رضوی، امروز  - در نی تی 

رسارس کشور به دعوت امام خمینی تعطیل و عزای عمویم بود. 

ی از حضور در رس کارهای خود امتناع  بسیاری از کارمندان دولنی نی 

 . کردند 
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ی  - پست نوشت: برژینسیک مشاور امنیت میل آمریکا روزنامه واشنگتی

و سایروس ونس وزیر خارجه آن کشور در حال تهیه گزارشی راجع 

های اطالعانی آمریکا در مورد های سازمانست برنامهبه علت شک

 ایران هستند. 

 گفت اگر شاه سقوط کند در « ریچارد لوگارد»سناتور جمهوریخواه  -

ایران هرج و مرج سیاش و اقتصادی به وجود خواهد آمد، تولید 

نفت لطمه خواهد دید و این امر منجر به بحران انرژی در ارسائیل، 

ل  ی  مردم آمریکا را تیی
ی

آفریقای جنونی و ژاپن خواهد شد و سطح زندگ

 خواهد داد. 
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 . پاالیشگاه تهران به اشغال مأموران حکومت نظایم درآمد  -

انی در دانشکده کشاورزی  - دکیی محمدجواد باهیی امروز پس از سخیی

از، هنگام خروج از شهر در فرودگاه توسط مأموران ساواک  شی 

 دستگی  شد. 

ای برای ارتشبد ازهاری نخست نارص مقدم رئیس ساواک در نامه -

ش قیام مردم در ایام محرم به ویژه روزهای  وزیر نسبت به گسیی

ماده  20هشدار داد. وی در این نامه رهنمودی در تاسوعا و عاشورا 

ی از تظاهرات مردم و مراقبت از مراکز حساس کشور  برای جلوگی 

 از جمله رادیو تلویزیون، صنعت نفت و... ارائه کرد. 
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غم دستور فرمانداری نظایم تهران به لزوم کسب اجازه - برای  علی 

امام خمینی تأکید کردند که  برپانی مجالس عزاداری در ایام محرم،

 مجالس بدون اجازه از رژیم و باشکوه برگزار شود. 

رادیو لندن امروز اعالم کرد مقامات سفارتخانه های خارجی در  -

تهران به اتباع خود در تهران هشدار داده اند در ایام محرم عمیل 

که مغایر با رسوم مذهنی مردم باشد انجام ندهند و به زنان توصیه 

 لباس ساده بپوشند و به مساجد و بازارها نروند. شده 
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جییم کارتر رئیس جمهور آمریکا امروز بار دیگر حمایت خود را از  -

 شاه اعالم کرد و از وی در مبارزه با مخالفان پشتیبانی نمود. 

ی روز محرم با بانگ شبانه  - بر فراز خانه های مردم « هللا اکیی »اولت 

هران در تظاهرانی که در نقاط آغاز شد. تعداد زیادی از مردم ت

مختلف شهر برگزار شد به شهادت رسیده و حداقل یکصد نفر 

ان تلفات در میدان رسچشمه به وقوع  ی ین می 
دستگی  شدند. بیشیی

 پیوست. 
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کت نفت  - در جزیره خارک « پان آمریکن اویل»کارمندان ایرانی رسی

 400از فروش  دست به اعتصاب زدند و با این اعتصاب دولت را 

 هزار بشکه نفت در روز محروم کردند. 

از، بجنور، مهاباد،  - شهرهای قم، اصفهان، مشهد، چالوس، شی 

وار، کازرون و  ی یز، بوشهر، اهواز، کرمان، برازجان، زنجان، سیی تیی

ی مردم با مأموران رژیم  ی خونت  همدان شاهد تظاهرات و درگی 

 پهلوی بود. 

م در روز اول ماه محرم را سه هزار تلفات مرد« السیاسیه»روزنامه  -

کشته و زخیم اعالم کرد. یونایتدپرس حوادث شب اول محرم را 

 خواند و نی رعب
ی ش تلفات مردم را به مراتب بیش از نی انگی 

 آمارهای دولنی دانست. 
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روز تعطیل  10به دستور حکومت نظایم مدارس کشور به مدت  -

ی تعداد قابل تو  جیه از مساجد تهران از جمله شدند. همچنت 

 برای برپانی مجالس 
ی اجازه دولنی مسجد قبا به بهانه نداشتی

 عزاداری تعطیل شدند. 

 1357آذر  14

 . در مقابل کاخ سعدآباد محل اقامت شاه تظاهرات مردیم -
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جمهور  سیآلمان از رئ میمق رانی ینفر از دانشمندان ا 50 یتقاضا -
 . رانیدفاع از حقوق بشی در ا یبرا رانیا
 یبرا رانیا ا: بحران کنونی کیر امور خارجه اسبق آمر یوز  نجر یسیک -

ا یتراژد کیغرب  ، جانب غرب یط ناهنجار یاست. شاه در هر رسی
 . را گرفته است
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اد هللا یتظاهرات شبانه و فر »ر در مجلس سنا: یوز نخست یازهار  -
، صداکا   «.نوار است یضبط شده بر رو  ییی
مشورت به شاه  یهلمز برا چارد یدرخواست کارتر از جورج بال و ر  -

اضات یبرا  . رسکوب اعیی
ده مردم در اکیر شهرها  تظاهرات -  . رانیا یگسیی
تالش کنند، نه  رانیثبات ا یبرا سیو انگل کا ی: امر مز یتا ننشالیفا -

 نجات شاه
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، به 1332آذر  16شته شده در کان  یبزرگداشت دانشجو  مراسم -
 .ل شدیدر دانشگاه تهران تبد اشیاجتماع بزرگ س کی
اف - ی ستاد ارتش به افزا اعیی غیبت و فرار  شیسپهبد حاتم جانشت 

 . رسکوب یمانده برارسبازان باقی  هیرسبازان و عدم روح
اهمیت  ار یارتر: ثبات ایران برای خلیج فارس وارسائیل بسک  جییم -

دخالت  1332ودتای مرداد کاین بار مانند   کا ین آمر کدارد لی
 .ردکنخواهد  

 

 



 در انتظار طلوع    
 به پیروزی انقالب اسالمی منتهیروایتی از روزهای      

 1357آذر  17

 . شاه هیدر تظاهرات عل ز ینفر از مردم تیی  20 شهادت -
ه کا است  کین به صالح امر یا: اکیجمهور اسبق امر سیفورد رئ جرالد  -

 . ند کومت  کران حیفقط شاه بر ا
گزار  گزارش - داران  هیرسما یآسا لیاز خروج س غرنی  یها یخیی

 . رانیاز ا نی و اروپا نی کایآمر  ،سنی یونیصه

 

 1357آذر  18

در آلمان  رانیا یشاه به سفارتخانه ها میمخالف رژ  انیرانیحمله ا -
، هلند، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، سوئد و انگلستان  . غرنی

کشنی نفتکش در   70در صنعت نفت و توقف بیش از  اعتصاب -
  . جزیره خارک

نشنال هرالد تریبیون» روزنامه - پرداخت رشوه از سوی رژیم «: اینیی
ی مطلب و گزارش در تأیید  ایران به مطبوعات عرب برای نوشتی

  . حکومت شاه
ی رئیس ساواک: برای  اداره - دوم ساواک در نامه ای به نصی 

ی از تظاهرات م های رسگرم ردیم در شب، تلویزیون فیلمجلوگی 
 !پخش کند« راز بقا»کننده مثل 
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مردم در روز تاسوعای حسینی در  ونی یلیم 20تاریخی  راهپیمانی  -
 . ها تهران و شهرستان

هویدا سفی  شاه در سازمان ملل: نظم و ترتیب و آرامش  فریدون -
 در راهپیمانی روز تاسوعا مس

ئله ای بود که هر امواج عظیم انسانی
ت وایم  . داشتناظری را به حی 
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تعدادی از نظامیان به تجمع افشان ارتش در پادگان لویزان  هجوم -
 . نفر از رسان گارد شد  35که منجر به هالکت 

عظیم میلیونی مردم تهران در عاشورا با شکوه خایص  راهپیمانی  -
 . برگزار شد 

 »تاسوعا:  با اشاره به راهپیمانی « معاریو»صهیونیسنی  روزنامه -
ً
یقینا
در نظر شاه و حامیان او این واقعیت مکتوم نیست که کیس که 
دیروز دستور حفظ نظم را داد، یم تواند فردا دستورات مغایری 

 «.بدهد
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آباد توسط مأموران شاه و به آتش نفر از مردم نجف 50شهادت -
ی مقّر ساواک اصفهان را به آتش و مغ 5 دنیکش ازه. مردم نی 

ی کشمجسمه  . دند یهای شاه را در میادین شهر پائت 
معاون وزارت امور خارجه آمریکا در تلگراقی به « کریستوفر  وارن» -

سفی  آمریکا در تهران خواست تا او شاه را به ماندن ترغیب کند زیرا 
ی به هرگونه راه حل بعدی »معتقد بود شاه در تهران  اعتدال بیشیی

 «خواهد بخشید. 
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ند، ک  ران سقوطیس جمهور اسبق آمریکا: اگر دولت ایسون رئکین -
د فعاالنه از یشود. آمریکا بان آن یمیگز یجا یل به شورو یم متمایرژ 

 ند. کت  یشاه حما
از یه نک  نی نفت به غی  از واحدها یهاشگاهیاعتصاب رسارسی پاال -

ی روزمره مردم را تأم  نند. ک یمت 
وار و 15شهادت  - ی از در نی حمله ماموران  23نفر در سیی نفر در شی 

 شاه. 
از، - به مردم داده  یانداز ی  ه دستور تکای را  فرمانده یک رسباز در شی 

 بود، به هالکت رساند. 
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 ید اوئن همتایو یران از دیر خارجه ایخشو افشار وز ی  درخواست ام -
 ومت شاه. کنجات ح یاش برایسیانگل

رمان، کها تن در  یر شهرها و شهادت دهکادامه تظاهرات مردم در ا  -
وار. شهادت تعدادیمشهد، اصفهان، جهرم،  ی ان، کاز پزش یزد و سیی

ماران بیمارستان شاهرضا مشهد در نی حمله ماموران یپرستاران و ب
 شاه. 

و  ارشناسان نظایمکاز   مز: اعزام جمیعیتا کور یو یروزنامه ن -
 شیی از شاه به تهران. یت بیحما یبراشورش آمریکانی ضد 

نوزاد و حمله قلنی تعدادی از 18، زخیم شدن کود ک2شهادت  -
بیماران در نی حمله عوامل ساواک به بیمارستان امام رضا )ع( 

 مشهد. 
 کیهان و اطالعات را مهروموم کرد.   هایارتش چاپخانه روزنامه -
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ان رژیم به ینظامزد در نی حمله ینفر از مردم 9شهادت  -
 نندگان. کتظاهر 

ولیتیبر » - د فرآورده یدرخواست دولت ایران برای خر « ومیش پیی
کت نفت را رد کرد.  نفنی  یها  در نی اعتصاب کارکنان رسی
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 یآذر را به عنوان روز سوگوار  27د قم و مشهد، یمراجع تقل -
 شور، اعالم کردند. ک  ی  اخ یشهدا یبرا یرسارس 

دار شاه یوان: هرچه زودتر به دیبه سول یام محرمانهایارتر در پک -
ت و ثبات در یاعاده امن یت آمریکا را از تالش هایش برایبرو و حما

 ران را به اطالع او برسان. یا
روز آخر دولتش را 15شد و  دچار حمله قلنی  یر ازهار یوز نخست -

 بود.  یبسیی 
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 یهاتیه حمایعل کور یو ین یهاابانیتظاهرات صدها نفری در خ -
 م شاه. یارتر از رژ ک  یمیج
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شه کیشور ک  ی  اخ یران در سوگ شهدایدعوت علما، ا در نی  -
 .ل شدیتعط

«: میتا»با  ا در مصاحبهیس سابق سازمان سیرئ« هلمز چارد یر » -
 «.د هر چه در توان دارد انجام دهدیحفظ شاه با یبرا کا یآمر »
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 رانیا میل نی مایت هواپکمهندس پرواز رسی 30خلبان و 50 یاستعفا -
 .اخراج چند کارمند اعتصانی  در نی 

اض به حمله ماموران رژ کجامعه پزش تحصن - م شاه یان اهواز در اعیی
 .مشهد یمارستان امام رضایبه ب

 نی کایتابخانه آمر کدر مقابل ساختمان   رانی یا انیدانشجو  تجمع -
  .شاه کآدم دنینو، و به آتش کشدهیل
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شاه وجود  یبرا نی یگز یچ جایه»ران: یدر ا کا ی سابق آمر ی  سف هلمز  -
 «.دی  ت قرار گیجانبه مورد حماد به طور همهیبا یندارد و و 

ها، پادگان کتر  یبه رسبازان برا نی یصدور فرمان امام خم نی  در  -
، یرسبازان فرار  یی  از دستگ یی  شهرها جهت جلوگ جوانان بعضی 

  .اندردهکوتاه  کخود را   یموها
ی دحسیس - تومان ارز  ارد یلیم 17خروج »دادستان تهران:  یموسو  ت 

 «.ی  شور در دو ماه اخکه  یتوسط مقامات بلندپا
 .صدها دانشجو و استاد در دانشگاه تهران اعتصاب -

 

 



 در انتظار طلوع    
 به پیروزی انقالب اسالمی منتهیروایتی از روزهای      

 1357آذر  30

و « بومروبرت » یهابه نام« ایس»أمور و مقام برجسته دو م ورود  -
 . به تهران« هکیت»
ی یپ - ان به صف مردم و پر شدن بازداشتگاه یاز نظام یار یبس وستی

 .هاپادگان
فرانسه با شاه با  س سازمان جاسوشیرئ« دومرانش» دار ید -

ی موضوع نحوه م  .نی یامام خم بانی ی 
ج و یگ  یبا مرد»پس از مالقات با شاه گفت:  کا یآمر  ژهیو  فرستاده -

 یمه دائکض روبرو بودم  یمر 
ً
مرده  کینم؟ ما کدانم چه  گفت نیمما

 «.مینکاو حساب   یم رو یتوانگر نیمیم و دیدر آنجا دار  کمتحر 
شمار  ت نی یشاه از مشاهده جمع»ران در لندن: ی ای  سف راجی  ز یپرو  -

 «ان تاسوعا و عاشورا به شدت آشفته شده است. یمایراهپ

 

 

 

 

 

 


