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ِف استقالل  شر

من از شماها ملتمسانه این تقاضا را دارم »امام خمینی در نوفل لوشاتو: 
که بخواهید مملکت خودتان را از چنگ دیگران آزاد کنید. من دارم سینه 

زنم برای روسیه، من دارم سینه سینه یمزنم برای امریکا، من دارم یم
، همهیم ی اش غلط است. بدتر از بدتر از همند! برای زنم برای چی 

زنی بدبخت؟ مملکت برای خودش... مملکت از خودت چرا سینه نیم
من است، من باید به ییک دیگر بخواهم تحویل بدهم؟! و باز هم میل 

 «ای هستم؟! هستم؟! باز هم توده

 وری! وزیر ز نخست

به تهران  نی یهللا خمتیپس از بازگشت آ رد حن  کد  یکار تا یشاپور بخت
 رد. کنخواهم   کرا تر  یر یوز منصب نخست

 استعفای رئیس

سلطنت استعفای خود را منتشر  یس شورایرئ ن تهرانی یالددجاللیس
رده و ک  یی  گنارهکاز مقام خود   نی یخمکرد که در آن به فرمان امام

 خواند.  قانونی ی  سلطنت را غ یشورا

 

 



 در انتظار طلوع    
 به پیروزی انقالب اسالمی روایتی از روزهای منتهی     

 کارتر در مطبوعات

ارتر به خاطر ک»نوشت  نی یخم از قول امامی  السفروزنامه لبنانی 
ن یتر ارزشران روا داشته ن  یه نسبت به ملت اک  ان  یها و جناعدالن  ن  

ی زم یمرد رو   «  است. ی 

 فراِر سفی  

 کتر ، تهران را یومت پهلو ک انگلستان در حی  سفن یآخر  پارسونز، آنتونی 
 رد. ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در انتظار طلوع    
 به پیروزی انقالب اسالمی روایتی از روزهای منتهی     

 57بهمن2

 دسیسۀ بختیار

ل یذ« اشار سقوط شاه»تاب کارتر در  ک  ت میلیاور امنمش یکنسیبرژ 
ار یبخت : برد، نوشت ه در تهران به ش یمکزر  یع امروز از قول ژنرال هایوقا

ران، یا ن  م هوایبه حر  نی یت هللا خمیقصد دارد به محض ورود آ
 ند. ک  ی  را ربوده، او را دستگ یو  یمایهواپ

 محمدرضا
ی

 آوارگ

ی شاه بدون انجام آئ ام و تشر ی  ش شد و کفات وارد فرودگاه مرا ی احی 
 و یمستق یلیاتومب

ً
 رد. کرا رهسپار اقامتگاهش   یما

 احتمال کودتا

ی تا  در تلگرافی  زر یل هاژنرا ند کار سقوط  یاگر بخت رد حن  کد  یکبه واشنگی 
 کید با حفظ یارتش با

ی
دن به تفاهم و بازگشت یرس یخود، برا پارچیک

 د. ینار آک  نی یهللا خمتیشور، با آکثبات به  

 حفظ منافع

ا به دولت کیآمر  یسنا ته روابط خارج  یمکس  یرئ« چرچ کسناتور فران»
چرا که مردم ند ک  یران خوددار یت دولت ایرد از حماکشنهاد  یارتر پک
ی ران را خشمگیا  .ندکع یمی    سقوط دولت را تش تر، ی 
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 حمله به خانه خدا

است،  که محل تجمع مبارزان  مسجد اعظم ارومیه )مسجد بازارباش(
ی آذر در این مسجد های تانک رژیم شاه قرار گرفت. هدف گلوله ماه نی 

ی    ح مورد حمله تانک های رژیم شاه قرار گرفت. در این حمالت ضی
وزه  نفر شهید شدند.  4ای مسجد خسارات فراوان دید و فی 
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 اختیاربختیار، نوکِر ن  

 یر یبه تهران، نخست وز  نی یت هللا خمیار گفت: در صورت ورود آیبخت
 رد. کرا حفظ خواهم   و سنگر قانون اسایس

 تالش برای گفتگو

 یهاس گزارش تماسیبا پار  بازرگان در تماس تلفنی  یمهندس مهد
 رساند. ار را به اطالع امام یانقالب با بخت یشورا

 آزادی و انقالب

نگاران روزنامه ای با حضور در مصاحبهامام  های اطالعات و کیهان، خی 
ف  است. ترف  به کماالت انسانی و نفسانی است، و » گفتند:  اسالم می 

با اثر بودن افراد در ملت و مملکت است نه اینکه سینما بروند و دانس 
اند و شما را به ست کردهبروند. و اینها ترقیان  است که برای شما در 

ان کنیم. شما آزادید در کارهای صحیح. عقب رانده  جی 
ً
اند؛ و باید بعدا

دانشگاه بروید و هر کاری را که صحیح است بکنید؛ و همه ملت در این 
ها آزادند. اما اگر بخواهند کاری خالف عفت بکنند و یا مضی به زمینه

ی یم -خالف ملیت -حال ملت ف  بکنند، جلوگی  شود؛ و این، دلیل بر می 
 «بودن است. 
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 مصاحبه با تلویزیون فرانسه

فرمودند: ما با آثار تمدن موافقیم. شاه تمام آثار تمدن را به  نی یخمامام
صورت فاسدکننده درآورد. سینما به صورت تروی    ج فساد شد. اخالق 

ها را فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد، و وسایل اعتیاد جوانان را جوان
ی مبتال کرد. ما با اینفراهم ساخت. جوان . ها مخالفیمهای ما را به هروئی 

فت مخالف نیستیم.   با آثار تمدن و پیشر

ی سابق امریکا  رمزی کالرک، وزیر دادگسی 

ی شیپ یر دادگسی  یوز  او »گفت:   نی یدار با امام خمیا پس از دکی آمر ی 
ران فقط در یل اکد حل مشیلکار باهوش و خردمند است و  یبس یمرد

ست و یش نیب ار شبیحیگفت: دولت بخت  یو « شان است. یدست ا
ت هللا یرا همه مردم به آیبردارد. ز  یت و ید دست از حمایباا کیآمر 
 دهند. یم یرأ نی یخم

 خدمت به ملت

با  ،سلطنت یاست شورایر  با استعفا از  ن تهرانی یالدلدجال یس
ن یست. در این ن شورا قانونی یرد اکاعالم   یرد. و کمالقات   نی یخمامام

ی استعفا د، تهرانی یقه به طول انجامیدق 10ه به مدت کمالقات    یمی 
ی رد و امام نکخود را قرائت    یا  گفت: شما با ی 

ی
به  ن استعفا خدمت بزرگ

 د. یردکملت خود  
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 ترِس بختیار

 یها در فرودگاه مهرآباد مستقر شدند و باندهاکار تانیبه دستور بخت
ران پرواز یه به اکاعالم شد   هوان   یهاتکه شر یلکفرود را بستند. به  

ی نند. در همکن ردند کت  ک روز هزاران نفر از مردم به سمت فرودگاه حر ی 
 ردند. کو در اطراف آن اجتماع  

 عزم آمدن

من این را هم باید بگویم به شما آقایان که من »امام خمینی در پاریس: 
کنم که ممکن است که آن طوری بیعتم را از شماها برداشتم؛ عرض یم

خطر در کار باشد و من میل  که اینها تهیه دیدند در این سفر ]به ایران[
 «ندارم که به خاطر من شما خدای نخواسته در خطر بیفتید. 

 آماده استقبال

از مردم خواست در روز  یاهیدر اطالع استقبال از امام یته برگزار یمک
 فات و قربانی ی، تشر تجمیل ین بندیو خشونت، آذ یی  ورود امام از درگ

ی ردن پرهک ت مردم به طرف کحر  یهای  ه مسین اطالعینند. در اک  ی 
 بهشت زهرا اعالم شده بود. 
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ی   آتش در سابقه ننگی 

اسناد مربوط  داد تمایمدستور  به ادارات داخیل یادر بخشنامه کساوا 
 منهدم گردد.  غرن   یشورهاکزمان با  ن سایا اطالعان   یهایار کبه هم

 سفارت پاریس

ضو ع رانی یان ایس توسط دانشجو یران در پار یا ینسولگر کسفارت و  
 ی  اشغال شد. کهللا ا  هایشعار  با  اسالیم یهاه انجمنیاتحاد

 مردم ارتِش 

ت از یاز و بوشهر به حمای  اصفهان، ش یاگاهیافشان و همافران پا
ی گرویهکتظاهرات   نی یخمامام از افشان، درجه داران و  ردند. همچنی 

راهپیمان   بت از انقال یدر حما( یدر تهران )سه راه آذر ارا کهمافران آش
 . کردند 

ی   گذاری برای آیندهمی 

 با شعار خودمختار یردستان اکرات  کحزب دم
ً
ردستان ک  یران مجددا

 رد. کت  یاعالم موجود

 فرار از ایران

و  یسیانگل 80، ن  اکیآمر  100ه یتخل یبرا یسیانگل یمایهواپ کی
ال یهلند یتعداد  م خوزستان وارد اهواز شد. ی، مقن  ایو اسی 
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 زمان خریدِ 

خواست سفر خود به تهران را به مدت سه هفته  نی یخمار از امامیبخت
پیام به ملت ایران، نوید در ردند و کن تقاضا را رد  ی اندازد. امام ای  به تأخ

های شاش ایران را به روی من فرودگاه» مراجعت به وطن دادند: 
ناچار تصمیم گرفتم که روز یکشنبه هشتم بهمن به کشور اند، بهبسته

برگشته و چون شبازی در کنار شما به مبارزه علیه استعمار و استبداد 
وزی نهان  ادامه دهم.   « تا پی 

 گری بختیارحیله

از سلطنت طلبان  دان بهارستان شاهد تظاهرات جمیعیم امروز حوایل
از  یبه طرفدار  ن  نندگان شعارهاکار بود. تظاهر یو هواداران شاپور بخت

و  یعتمدار یشر  یآقا یهاسکدادند و عار ش یمیو بخت قانون اسایس
 شاه در دست داشتند. 

 هاسقوط سفارتخانه

ران در یا ینسولگر کس ساختمان  یانگلم یمق رانی یان ایاز دانشجو  یاعده
وب و سه نفر از آنان  15س یردند. پلکلندن را تضف   دانشجو را مضی

ی درآباد هند نیرد. در حک  ی  را دستگ ران توسط یا یلگر نسو ک ساختمان  ی 
 به تضف درآمد.  انیدانشجو 
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 خشم ملت

به حالت وای »ها آمدند و با شعارهان  چون: صدها هزار نفر به خیابان
، خشم و «اختیارمرگ بر بختیار نوکر ن  »، «ر بیادبختیار، اگر خمینی دی

ی فرودگاه  ها اعالم کردند. نفرت خود را از اقدام وی در بسی 

 مهمانان آمریکان  

چارد یا، ر کیل اسبق آمر ک، دادستان  کالر ک  یامام خمینی در دیدار رمز 
 مذهن   یهانده سازمانی، نمالون  نستون و دانی، استاد دانشگاه پر کفال
خواهد: ملت ما بپاخاسته است و یک مطلب را یم»ا فرمودند: کیآمر 
امید آن را داریم که با کمک همه «. آزادی، استقالل، حکومت اسالیم»

این فرهنگ را از حالت انگیل و  ،کنند اقشار که اظهار همکاری یم
به کمک  استعماری درآوریم و به یک فرهنگ استقالیل بدل سازیم، و 

 «همه اقشار اصالح کنیم. 

 هاوضع سفارتخانه

ت خود را یانادا حماک  ران در اتاوایینان سفارت اکار کها و  پلماتیه دیلک
ابان مقابل ساختمان یردند. خکاعالم   نی یخمو امام از انقالب اسالیم
از  یادیران در لندن شاهد تظاهرات عده ز یا اسالیم یسفارت جمهور 

 ار بود. یم شاه و دولت شاپور بختیه رژ یس علیانگلم یان مقیرانیا
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 دسیسه بختیار

س یاگر الزم باشد به پار  نی یهللا خمتیمالقات با آ یار گفت برایبخت
آنچه ذکر »خواهم رفت. اما امام خمینی در پیایم واضح اعالم کردند: 

پذیرم، دروغ وزیری یمشده است که شاپور بختیار را با سمت نخست
دانم. پذیرم؛ چون او را قانونی نیماست بلکه تا استعفا ندهد او را نیم

ات آقایان به ملت ابالغ فرمایید که توطئه ای در دست اجراست و حضی
ام و آنچه از این امور جاریه گول نخورید. من با بختیار تفاهیم نکرده

ی او و من بوده، دروغ محض است. ملت  سابق گفته است که گفتگو بی 
 «ها باشند. اید موضع خود را حفظ کنند و مراقب توطئهب

نگار فرانسوی با امام  مصاحبه خی 

ها حق داریم اید. آیا ما غرن  گویند شما غرب را به لرزه درآوردهبعضی یم
سیم؟   از شما بی 

گویید غرب به لرزه درآمده، اگر از این لحاظ است که ما مطلب اینکه یم
سبت قلب مردم غرب را به لرزه انداخته است، ایم و بدین مناحق  گفته

مایه ترس نیست؛ مایه امید است. غرب باید امیدوار باشد که ملن  برای 
ی قیام کرده است. بله، ممکن است دولتهای  ی حق خود، این چنی  گرفی 

دهند منافعشان به خطر افتاده است خوف داشته غرن  که احتمال یم
نند خوفشان بیجاست. ایران هم با آنان باشند لکن اگر با عدالت رفتار ک
 به عدالت رفتار خواهد کرد. 
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 هشدار به آمریکا

کارها و عملیات بختیار و شان کنونی ارتش نه »هشدار امام به آمریکا: 
تنها برای ملت ایران بلکه برای دولت امریکا هم، بخصوص آینده خود 

ر دارد و من ممکن است مجب ور شوم امریکا هم در ایران، سخت ضی
دستور جدیدی درباره اوضاع ایران بدهم. بهی  است شما به ارتش 

 «توصیه کنید که از بختیار اطاعت نکند. 

 راهپیمان  باشکوه

)ع(  امی  اسالم )ص( و شهادت امام حسن مجتن  یبه مناسبت رحلت پ
خواستار باز شدن فرودگاه  تظاهران   شور یطکها نفر در شاش  ونیلیم

وم کار را محیبخت یهانی کارشکشدند و   نی یخمازگشت امامب یمهرآباد برا
ی پانصدهزار نفر از زنان، در ک بزرگ و  ن  مایراهپ کیردند. همچنی 

 ردند. کت  کم شاه در تهران شر یه رژ یوه علکباش
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 گران  دو روی یک سکهشاهنشایه و میل

های محمد گزافها و  تا حاال ما گرفتار الف» امام خمینی در پاریس: 
ن  آریامهری! حاال  رضا خان بودیم؛ به صورت شاهنشایه و اعلیحضی

ها هستیم. ما نه آنها را باور کردیم، ما گرفتار ملیت و آزادی و این حرف
 «کنیم. نه اینها را باور یم

 تالش برای بازگشان  فرودگاه

ان به تهر  یهاابانیو همافران در خ هوان   یوهای  از افراد ن یادیعده ز 
ی ده نی یخمت از امامیحما ه در کون  یها تن از روحانرژه رفتند. همچنی 
حضور داشتند  هللا بهشن  و آیت یهللا مطهر تیچون آ یان آنها افرادیم

ی بخت یدر مسجد دانشگاه تهران برا ردن فرودگاه کار به باز  یواداشی 
 .دست به تحصن زدند

 عرفات در پاریس

ت خود یرد و حماکدار  ید نی یخمد و با امامس شیاش عرفات رهسپار پار ی
 .ران اعالم نمودیا را از انقالب اسالیم

 ترور

ی غالمحس و  میل ینده آبادان در مجلس شوراینما و نماروحانی   دانیسر ی 
ی پلگر  گروه »ت نفت در اهواز توسط کوم شر ینشسکس  یم، رئینی 
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ی شهنگ الر « نیموحد أت یس عضو هیو ید یترور شدند. همچنی 
ل مورد هدف یا در اکیآمر  نظایم یمستشار  ی ران هنگام مراجعت به میی
 فرد ناشناس قرار گرفت و مجروح شد کی یگلوله ها

 هجوم مردم به ژاندارمری

دان انقالب تهران مورد حمله مردم قرار گرفت، یدر م یستاد ژاندارمر 
ن حادثه یده شد. در ایشکستاد به آتش   یشته و ناهارخور کشباز   کی

ون یامک  کینفر مجروح شدند.  160ش از ید و بیفر از مردم شهن 15
س یاتوبوس شو  کیداخل آن منفجر و  یاز سالحها یبا انبار  ارتیسر 

ی ن یژاندارمر   .دیق گردی طعمه حر ی 

 تقالی رژیم

 یها و مغازه هااز فروشگاه یار یمسجد جامع شهر سنندج همراه با بس
م شاه قرار گرفت. یهوادار رژ ن شهر مورد حمله چماق به دستان یبازار ا
 . دند یبه شهادت رس ین حادثه عده ایدر ا
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تصمیم » امام خمینی در پاسخ به سوایل درباره بازگشت به ایران گفتند: 
، برای حفظ  من همان طور که بوده است هست ویل دولت غی  قانونی

ی  فرصت منافع اجانب، مانع ورود من به ایران شده است. و من در اولی 
 «به ایران خواهم رفت و حقوق ملت ایران را خواهم گرفت. 

 تحصن دانشگاه تهران

 یت گروههایاز حما ه با موج  کون در دانشگاه تهران  یتحصن روحان
ی روبرو شد، وارد دوم اسالیم ی د. متحصنی روز خود گردی   نسبت به ی 

ض هستند.   بسته بودن فرودگاه مهرآباد معی 

 دست نشانده محمدرضا

، »خمینی در پیام به ملت و افشای جنایات دولت بختیار:  امام ملت دلی 
با خون جوانان عزیز خود، محمد رضا را از صحنه خارج کرد، لکن 
اجانب یک ُمهره دیگر ]شاپور بختیار[ را با نقاب ملیت به صحنه 
آوردند. ویل باید بدانند که ملت هوشیار ییک پس از دیگری را مدفون 

 «خواهد کرد. 

 خواهم نخست وزیر بمانمیم

ط امامشیپ ار در ن  یبخت ی و یپذ یبرا نی یخمشر گفت: استعفا   یرفی 
 روم. س نیمیدهم و به پار نیم
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 خشم مردم

ان تهران مورد حمله مردم یابان بابائیشمس در خ یارخانه آبجوساز ک
 ده شد. یشکقرار گرفت و به آتش  

 دستور انهدام تمایم یکنجات جان عناض ساوا یتهران برا کس ساوا یرئ
 رد. کآنان را صادر   و استخدایم یار ک  یپرونده ها

 !  اظهارنظر ضدآمریکان 

ج اقامت یح نتای    ا ضمن تشر کیل اسبق آمر کدادستان   کالر ک  یرمز 
درصد  99»گفت:   نی یدارش با امام خمیاش در فرانسه و دروزههشت
 ا نی یهللا خمتیران خواستار بازگشت آیمردم ا

ً
ضار دارند هستند و جدا

ان داده یران پایگانگان بر ایان برود و به سلطه بیاز م نونی ک  م ضدمیلیرژ 
 «شود. 

 کودتا

نگاران اعالم   نی یامام خم ما از کودتای نظایم » : ردند کدر مصاحبه با خی 
تریس نداریم. ملت ایران به کودتاهای نظایم عادت کرده است. ما پنجاه 
سال است زیر بار کودتا هستیم: کودتای رضا خان، کودتای محمد رضا. 

 «ما از کودتا هیچ تریس نداریم. 
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 ادامه ِاشغال سفارت

م شاه یمخالف رژ  رانی یان ایبه اشغال دانشجو  کران در دانمار یسفارت ا
 درآمد. 

 ذلت
ی

 بارپناهندگ

تعداد زیادی از افشان ارتش و پلیس که متهم به شکنجه مردم هستند 
سوشیتدپرس که این خی  را نقل کرده آامروز به اشائیل پناهنده شدند. 

اکیر اعضای ساواک بهان  هستند و معبد اصیل آنان در  : کند اضافه یم
 اشائیل قرار دارد. 
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 ر زانو زدبختیا

، ن  اکیآمر  یادیفرودگاه مهرآباد تهران امروز باز شد و بالفاصله تعداد ز 
 کران را تر یا، اکیآمر  نظایم یمایبا سه هواپ و ژاپنی  یکی، بلژ یسیانگل
 ردند. ک

 مردم در شوق و انتظار

ار یه بختیشور علک  ییر شهرهاکدر ا  یشاش  یهامان  یتظاهرات و راهپ
 برگزار شد. 

 در دانشگاه تهران ادامه تحصن

ض به رژ یتحصن روحان ش یم بختیون معی  ار در دانشگاه تهران گسی 
ی و اقشار مختلف مردم به متحصن افت و هزاران روحانی ی  وستند. ی پی 

 فرار از ایران

ران را یاز ا ن  اکیاتباع آمر  تمایم یه فور یا دستور تخلکیوزارت خارجه آمر 
 رد. کصادر  
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 پایان انتظار

 یمایفروند هواپ کیبا  نی یخممه شب، امامیبعد از ن 3:30ساعت 
ها ونیلیردند. مک  کس را به مقصد تهران تر یرفرانس، فرودگاه پار یا

 در انتظار هستند.  نی یخمت امامک حر ی  ننده در مسکاستقبال

 نوازیمهمان

دولت،  ینواز س به تهران از میهمانیت از پار کدر آستانه حر  نی یامام خم
 ردند. کر  کمنطقه نوفل لوشاتو تش ت فرانسه و اهایلمل

 فرار آمریکان  

شور کتهران را به مقصد   نظایم یمایبا سه هواپ ان  کیآمر  1200ش از یب
 ردند. ک  کخود تر 

 دوشادوش یکدیگر

ردند کبه مراجع قم اعالم   یاان لبنان با ارسال نامهیعیاز ش یادیجمع ز 
ند در   ن راه به ینند و در اکمبارزه   یپهلو م یران با رژ ینار ملت اکحاضی

 شهادت برسند. 
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 امام آمد

ان استقبال پر شور و یاز وطن، در م یسال دور  14پس از  نی یخمامام
ت استقبال یهان طول جمعیکران باز گشتند. روزنامه  یمردم به ا ونی یلیم
 .ردکلومی  اعالم  یک  32ننده را ک

وزیما »امام در فرودگاه مهرآباد:  مان وقن  است که دست اجانب از پی 
های رژیم سلطنن  از این مرز و بوم مان کوتاه شود و تمام ریشهمملکت

ون برود  «.بی 

 یورش به صدا و سیما

ت امام به طور مستقک  در حایل ون پخش یز یم از تلو یه مراسم ورود حضی
 یی  ن سازمان از ادامه پخش آن جلوگیورش به ایان با یشد، نظامیم
ی ن امر چنان مردم را خشمگیردند. اک  یهاونیز یاز آنها تلو  ه برجی کرد  ک  ی 

 .ستندکخود را ش

 نطق تارییحی 

قطعه شهدا  یت انبوه مردم، به سو یپس از استقبال جمع نی یخمامام
و مهم خود را درباره شاه،  یحی یزهرا رفتند و در آنجا نطق تار در بهشت

ی دولت، مجلس  .ردندکخود ایراد   ندهیآ یها، ارتش و برنامهی 



 در انتظار طلوع    
 به پیروزی انقالب اسالمی روایتی از روزهای منتهی     

ی یم» ی کنم! من تو دهن این دولت یممن دولت تعیی  زنم! من دولت تعیی 
ی یمیم کنم! من به واسطه کنم! من به پشتیبانی این ملت دولت تعیی 

اینکه ملت مرا قبول دارد... این آقا که خودش هم خودش را قبول 
 «!ندارد

 عزای استعمارگران

انگلیس گزارش داد تقاضای ایران برای یونایتدپرس به نقل از مقامات 
پایان دادن به معامالت تسلیحان  موجود میان دو کشور، انگلستان را با 

ی بیکار شدن  هزار نفر رو  20خسارن  معادل چهار میلیارد دالر و همچنی 
 .به رو خواهد کرد

 پیام به ارتش

انی ارتش از ملت و ملت از ارتش است و پشتیب»امام در پیام به ارتش: 
ام ملت و رای  هر یک از دیگری از وظایف میل است، الزم است به احی 
قاطع آن، ارتش خود را از دولت غاصب برکنار کند و این مطلب را اعالم 

 «.کند

 دستور به کشتار مردم

ا، کیارشناس صدا در آمر ک.اس با استناد به اظهارات سه  .ن  ون یسیز یتلو 
در آن  یه و کارتش را   یامرا شاه با  یصحت نوار مربوط به اجالس ش 
 رد. کد  یتأیدستور قتل عام مردم را داده بود 

 


