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ی شدن - .  تهکس اثر  بر  ر ازهارییوز نخست بستر  قلبی

 را نپذیرفت.  یر یوز نخست یبرا شاه شنهاد یپ قر یصد ی   غالمحس -

 تاریکه هشت ب  یزم د یخر  یبرا رات شاهکمز: آغاز مذا یتا کور یو ین -

 . آنجلسلس در  «ریا بل» محله در 
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. دانش شهید در تظاهرات 12 -  آموزان تهران 

ده مردم علیه شاه در شهرها -  فومن، سقز، رج،ک  یتظاهرات گستر

 دزفول.  و  شوش ،کمشیاند بابل، نهاوند، لنگرود، ه،یرضائ اهواز،

 اول روز  از  د: یتقل مراجع و  امام به نفت صنعت نانکار کنامه   -

  اعتصاب،
 
 درصد  60 اما  است داخیل مرصف اندازه به تولید رصفا

رادیو مسکو نت   در گزارشی  .شود یم صادر  لیارسائ به نفت تولیدی

 این موضوع را تایید کرد. 

گزار  -  شاه، از  خود  قاطع تیحما اعالم ران با یا انیبهائ پارس:  یختی

 در  اسلحه و  پول انقالب با  ن  ارویرو  یبرا تا  ردند ک  تقاضا  ارتش از 

 دهند.  قرار  آنان ار یاخت
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 سیر  کش به وزارت علوم به منظور  نظایم ومتکح حمله مأموران -

در  اللیهنجات امرانک  استاد  دانشگاه و شهادت استادان اعتصاب

 نی این حمله. 

 کخار  بندر  از  نفت صادرات نفت، صنعت با ادمه اعتصاب در  -

 شد.  قطع

 . مشهد  ی   خون حوادث دنبال اعالم عزای عمویم از سوی امام به -

و  نظایم ومتکح رغمعیل درمشهد  نفری هزار  تظاهرات صدها  -

ان   برای( ع)رضا امام مارستانیب مقابل تجمع مردم در   سخت 

 . یاخامنه االسالمحجت

 یهاسکجان، ع میب از  مأموران در نی حوادث مشهد:  گزارش ارتش -

 صورت در  تا  اند گذارده  خود  بیج در  ب  یخم هللاتیآ از  یکوچک

 دهند.  نشان را  آن شدن، گرفتار 

 

 1357 دی6

 هدف. رد ک  نخواهم تحمل شاه وجود  با  را  دولبر  چیه: ب  یخم امام -

 میخواه آن به کینزد ندهیآ در  و  است اسالیم یجمهور  یبرقرار  ما 

 د. یرس

  ن. یقزو  در  مردم تظاهرات به انینظام ورشیشهید در نی  14 -
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 رانیا تیهدا در  را  خود  نقش شاه ا: کیآمر  جمهور  سیرئ ارتر ک  یمیج -

 . دهد  ادامه میل آشبر  دولت لیکتش یسو  به

ض استاد  60تحصن  - اللیه با شهادت نجات به دانشگاه معتر

 بازداشت آنها پایان یافت. 
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 جامعه -
ی

 . اسالیم انقالب با  رانیا ارامنه اعالم همبستیک
 . اهواز  شاپور یجند مارستانیب به انینظام حمله -
 رد ک  ثابت بار  ی   چندم یبرا عاشورا  و  تاسوعا  رفراندوم : ب  یخم امام -

 نیا از  بعد  هک  ن  قراردادها است. تمام مخلوع سلطنت از  شاه هک
 م. یدانیم اعتبار نی  است، شده امضا  شاه رفیر   تا  روز  دو 

، ماموریت کساوا  سیرئ مقدم نارص  به شاه توسط ار یمعرف  بخت -
  نه. یابک  لیکتش برای وی شاه به

 در صف مردیم که انیم به نظایم خودرو  شهید  در نی ورود  نفر  16 -
 بودند.  نفت د یخر 
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 به منظور  بازرگان رسپرسبر  به ئبر یبه ه ب  یخم ماموریت امام -
 . سوخبر  یازهاین رفع و  اعتصابات اداره نفت، د یتول روند  بر  نظارت

 در  شاه استیس از  آمریکا  خارجه اعالم حمایت مجدد وزارت -
 انقالب.  با  ن  ارویرو 

اض مردم مشهد در  نفری هزار  صد کیتظاهرات  -  مردیم تلفات به اعتر
ان  حجت و  ت  اخ یروزها  . یاخامنه االسالمسخت 

 

 1357 دی 9 

 منصب رشیپذ از جبهه میل در نی  ار یبخت شاپور  اخراج -
 . یر یوز نخست
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 «ژوبر کژا » و  هت   ال اخک  مخصوص ندهینما «هیشا هیلودک»دیدار  -
 نوفل با امام خمیب  در  فرانسه خارجه امور  وزارت اشیس لکر یمد

 ایشان.  اشیس یهاتیفعال تیمحدود یی   تب یلوشاتو برا
پرسنل  روزافزون فرار  ارتش:  کمشتر  ستاد  سیرئ باغ   قره عباس -

 . یازهار  ارتشبد  نظایم دولت ستکارتش با ش
شهید  300 تا  250ارتش گزارش  مشهد.  در  سابقه مردمشتار نی ک -

 دهند. ها از هزار کشته ختی یمکه بعض  روایترا داد در حایل



 در انتظار طلوع    
 به پیروزی انقالب اسالمی روایتی از روزهای منتهی     

 کی در  ستانکپا  انیعیش از  نفر  هزار  10 حدود  :«جنگ» روزنامه -
 . ردند ک  اعالم ب  یخم امام از  را  خود  تیحما بزرگ ن  مایراهپ

 انقالب تبعات با  برای مقابله «عی    رس  نشکوا  یو ت  ن»تشکیل  -
 . توسط دولت آمریکا  فارس جیخل در  اسالیم
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وع ار یبخت دولت: ب  یخم امام -  به د یبا مردم و  ندارد  تیمشی
 . دهند  ادامه مبارزه و  تظاهرات

یاری از مردم  درخواست عنوان شد:  ار یبخت شاپور  ن  ویراد امیپ در  -
 .«راشکدم الیسوس» ومتکح یدر برقرار 

 قطع را  تهران برق ار،یبخت سخنان پخش هنگام به برق اداره نانکار ک -
 ردند. ک
 بزرگداشت تجمع بیش از یکصدهزار نفر در بهشت زهرا جهت -

که بر اثر حمله   کینکتپیل دهکدانش استاد  اللیهنجات امرانک
  ماموران به شهادت رسیده بود. 

 رانیا انینظام ا: از کیآمر  خارجه امور  ر یوز  ونس، روسیسا -
 ودتا ک  از  و  نند ک  تیحما ار یبخت نظایمت  غ دولت از  ایمخواسته

ه  ند. ت   بتی
 و  یاخامنه دعیلیس اسالم حجج منازل حمله ماموران نظایم به -

 در مشهد.  طبیس واعظ
 در تهران.  ب  کیمهدو  محمدرضا  االسالمبازداشت حجت -
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  رانیا به انگلستان پادشاه ابتت   ال هکمل لغو مسافرت -
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 اقامت محل مقابل در  ران  یا انیدانشجو  از  نفر  تظاهرات صدها  -
 . آنجلسلس در  در  شاه خواهر  و  مادر 
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 و  تانک برابر  در  ایم، ملتهنوز دستور خشونت نداده: ب  یامام خم -

 دست استعماری قدرتهای اگر . است ایستاده خایل دست با  توپ

 رفتار  دیگر  هایشیوه با  هم ما  برندارند، کشانآدم از  خود  حمایت از 

 . کرد   خواهیم

: اعزام مخفیانه ژنرال هایزر وزارت دفاع با پیشنهاد موافقت کارتر  -

وهای آمریکا در اروپا به ایران  رای بررش بمعاون فرمانده نت 

 و بازداشیر  فرماندهان از کودتا علیه بختیار.  ارتش وضعیت
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ل غاصب وجود یارسائ ران و یا انیم یارابطه گونهچیه: ب  یامام خم -

شور نژادپرست ک  کیحارص  است به  یسکنخواهد داشت. چه  

 نفت بفروشد؟

 به مستعق   وزیر نخست تهران و ازهاری نظایم فرماندار  یسیاو  فرار  -

 . آمریکا 

 ار. یر خارجه آمریکا از دولت بختیونس وز اعالم حمایت  -

ل یارسائ شدید  ترس : شورشک  به سفارت آمریکا در تهران در گزارشی  -

 . لیارسائ یران به سو یان نفت ایاز سقوط شاه و قطع شدن جر 

  

 57دی15

 . ابان بزرگمهر اصفهانیها در خن  هتل آمریکابه آتش کشیده شدن  -

بازرگان  یمهد یتحت رهتی  أنر یتوافق ه از  سفارت آمریکا در تهران -

 . شور ختی داد ک  با مقامات نفبر 
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  با موضوع« گوادلوپ»نفرانس کپایان   -
ی

آمریکا، فرانسه،  هماهنیک

 . رانیتحوالت ا دربارهس و آلمان یانگل

 . به شاهمعرف  اعضای جدید کابینه توسط بختیار  -
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ار یار: دولت بختیار دولت بختک  آغاز امام به مناسبت  پیام -

 نند. کد از آن اطاعت  یاست و مردم نبا اغ  یو  قانون  ت  غ

 . ارتش کاست ستاد مشتر یبه ر  باغ  عباس قرهانتصاب  -

در آبان با به دستور امام. این اعتصاب اعتصاب مطبوعات پایان  -

وعیهان، اطالعات و آیک  یهاان به روزنامهیحمله نظام  ندگان رسی

 شده بود. 

ران یه حوادث اکدارم   آن را  میب : ر خارجه اسبق آمریکا ینجر وز یسیک -

ند و همه را غرق در انقالب کت  یدر منطقه رسا ین ما ر متحدیبه سا

 سازد. 
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 . کابینه  ار کار در آغاز  یدولت بخت یر دادگستر یوز  استعفا  -

و  ن  آمریکا یمایچ هواپیبه ه : فرودگاه مهرآباد  نان اعتصانی کار ک -

 داد.  یماجازه فرود را نخواه یلیارسائ

 . ت مجدد از شاهیبر حما؛ عهد عربستانیول، فهد تاکید  -

  و هلندی()انگلییس، امریکان   صدها نفر از اتباع خارجی غاز خروج آ -

 ران. یاز ا، نفت ت میلکرسی 

سلطنت  یمانم تا بر شوراران یمیمت شاه در ایبعد از عز » : فرح -

 «ود. قطعه قطعه ش دنمه بکنینم ولو اکاست  یر 
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نفر از رجال پهلوی که یط دو  178فهرست  یز کمر  کبان نانکار ک -

 میلیارد تومان را از کشور خارج کردند، منتشی کردند.  16ماه بیش از 
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 س به تهران. یر خارجه سابق انگلیبراون وز ورود  -

امام به س جمهور فرانسه یندگان رئینماانتقال پیام کارتر توسط  -

 اری از مخالفت با بختت   پره مبب  بر  ب  یخم

د و از بختیارتر اگر حسن نک  یآقا : امامپاسخ  ار یت دارد شاه را بتی

 ند. کت نیحما
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ف پهلو  - س، یم رسان آمریکا، انگلیتصم ،شور کز  خروج شاه ا : یارسی

آن  یو او ملزم به اجرا استآلمان و فرانسه در اجالس گوادلوپ 

 است. 

س یشاه، رئ روجپس از خ د: امام در مصاحبه با روزنامه لومون -

تفا کت ملت ا یگذشته تنها به هدا  انند مهجمهور نخواهم شد و 

 رد. کخواهم  

م یرژ  کشورش:   خارجهسفارت آمریکا در تهران به وزارت گزارش  -

دفن  گور دسته جمیع  کین در یرا در قزو  شنیشاه اجساد مخالف

 رده است. ک
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ت آمریکا از یحما لزوم ارتر بر ک  ت میلیمشاور امن یکنسیبرژ تاکید  -

 ار یدولت بخت
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چ یزامبورگ: با رفیر  شاه هکون لو یز یدر مصاحبه با تلو امام خمیب   -

 ند. ک نیمیت   تغت   چ

در تهران  خود  ت  سف« وانیسول» بهوزارت خارجه آمریکا دستور  -

 برای مالقات با شاه و تاکید به ترک کشور. 

 زد توسط مردمیدر شهر  کساختمان ساوا به آتش کشیدن  -

 ب  یهللا خمتیو فرانسه: حضور آیار در مصاحبه با رادیشاپور بخت -

 دانم! مطلوب یم کیراتکدولت دمو  کیرا در 

در صورت خروج شاه » : ب  یزم یو ت  وز نت  نخشوداد فرمانده هوا -

 «رد! کسان خواهم  کی کشور قم و مشهد را با خا کاز  

ران یا ،ن  هزار آمریکا 30ماه گذشته  2 در  : وزارت امور خارجه آمریکا  -

 در انتظار خروج هستند.  نت    نفر  هزار  12ند و در ک  کرا تر 
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نان کار کاعتصاب   تران به علیا و خارجی  داخیل یپروازها لغو همه -

 . فرودگاه به مدت نامعلوم

 رد. ک  معرف   میل ینه خود را به مجلس شورایابک  یار اعضایبخت -

 . سفت  آمریکا با شاه و زر یها مالقات ژنرال -

ف یلکبه من ت : ان گفتیدار به ژنرال طوفانیان دیشاه پس از پا

 د بروم. یه باکردند  ک

 یهزار نفر  200تظاهرات در  کساوا  ساختمان کشیدن  آتش به -

غام معاون ساوا  و هالکت از ت  مردم ش  ز. ات  ش کرسهنگ رص 
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، هشدار «اسالیم انقالب یشورا» لیکتش به مردم: اعالم پیام امام -

 درباره احتمال وقوع کودتا. 

ونکال اتت   تجه دنیبرچ افشای - توسط  رانیا کخا  از  آمریکا  یکیتر

 . پستروزنامه واشنگیر  

سکا  یلید» -  و  اسالم از  دفاع مدغ عربستان   : وتت  ب چاپ «ستی

 مخالفت به ب  ی]امام[خم با  شدت به نونکا  ،اسالیم ومتکح

 . است برخاسته
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 قطع صادرات از  ناشی  مشکالت رفع به دنبال: آمریکان   مقامات -

 . هستیم لیارسائ به رانیا نفت

 به وفادار  انینظام از  نقل به تهران، به ا کیآمر  فرستاده زر یها ژنرال -

 را مطرح کرد.  خمیب   امام کشیر    احتمالشاه، 
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  تهران   نیالددجاللیس استیر  به سلطنت یشورا تشکیل -

 خود  کمک  با  عمویم ارزاق و  سوخبر  مواد  هیته یهاتهیمک  تشکیل -

 تهران مختلف نقاط در  مردم

میلیارد دالر خرید، 20با  رانیا: آمریکا  خارجه ر یوز  ونس، روسیسا -

 ارد یلیم 12 تا  10 ی   ب آمریکا است. اما  حانر یتسل یمشتر  نیبزرگتر 

 . است نشده رانیا لیتحو  هنوز  حاتیتسل نیا از  دالر 

 خواست آنان شاه از  اوران: ین اخک  به را  ارتش فراخواندن فرماندهان -

 نندک  تیحما ار یبخت دولت از 

ار و  مزدوران» حمله درباره ب  یخم هشدار امام -  ان و ینظام به «ارسی

 و  ارتش با  درخواست از مردم جهت مهربان  و برادریو  رسبازان

 . انتظایم یوهات  ن

 توده.  حزب اویل ت  دب به یانور یک  نینورالد انتخاب -
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 و  یرس  لیوسا نگران: ارتر ک  یمیج میل تیامن مشاور  یکنسیبرژ  -

 . هستیم رانیا در  آمریکا  نظایم
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 را صادر کرد.  کساوا  انحالل ار، دستور یبخت شاپور  -

 ختی  نان: کار ک  به یامحرمانه بخشنامه در  کساوا  سیرئ مقدم سپهبد 

 . است ار مخالفی   کاف و  حمالت انحراف برای انحالل

 را  کساوا  ساختمان و  کردند   رسنگون را  شاه مجسمه رمانک  مردم -

 . دند یشک  آتش به

 بگذارد  خود  حال به را  شاه اگر  آمریکا : آمریکا  در  رانیا ت  سف یزاهد -

 . داد  خواهد  دست از  را  رانیا شهیهم یبرا ند،ک  سقوط تا 

  آزادتر  یطیمح در  انیهودی»: ب  یخم امام -
ی

 را یز . رد ک  خواهند  زندگ

ام مذاهب همه به اسالم  لیارسائ با  رابطه هرگونه اما  گذارد،  یم احتر

 «. شد  خواهد  قطع

ده  تظاهرات -  روز  اولی    در  مردم اقشار  گر ید و  انیدانشجو  گستر

 .  تهران دانشگاه بازگشان  

 حضور  در  سلطنت یشورا شور،ک  از  شاه خروج شدن حتیم نی  در  -

 . داد  جلسه لیکتش شاه



 در انتظار طلوع    
 به پیروزی انقالب اسالمی روایتی از روزهای منتهی     

 57دی25

 مقصد  به کشور   از  سلطنبر  خاندان یاعضا از  یادیز  تعداد  خروج -

 . آمریکا 

 ستاد  سیرئ «هات نیوهایدبل آرتور » رسهنگ شدن کشته -

 افش  «ت   وتکبر  ی   مارت» رسهنگ و  رانیا در  آمریکا  ارتش یمستشار 

 . تهران در  آمریکا  ن  هوا یو ت  ن بازنشسته

ضا  اتفاق فرح، به مادر  دیبا  فریده -  و  شاه فرزندان پهلوی لیال  و  علت 

 یک با  امروز  آتابای، ابوالفتح و  نژاد  هاشیم سپهبد  همچنی   

 . شدند  آمریکا  رهسپار  نظایم هواپیمای

 و  ها تفنگ ت  کا  یمردم رو  روزها  نیا: «ندگانیآ» روزنامه -

 شده، هیهد مردم توسط هک  رسخ یهاگل  رسبازان، یمسلسلها

 . شود یم دهید

 انینظام رد. ک  نخواهد  ودتا ک  ارتش: ارتش ستاد  سیرئ باغ   قره -

 . هستند  ملت بستگان و  برادران

 . گرفت  اعتماد  یرأ سنا  مجلس از  امروز  ار یبخت شاپور  -
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 فرار شاه

پهلوی و فرح بختیار از مجلس شورای میل رای اعتماد گرفت. محمدرضا 
آلود تهران را به مقصد مرص ترک کردند. ارتشبد با چشمان  اشک

باغ  از شاه پرسیده بود که وقبر در سفر هستید، رابطه ما با شما قره
چگونه برقرار شود و شاه جواب داده بود، الزم نیست. ایران غرق شادی 

 شد. 

 مصاحبه در پاریس

نگاران خار  جی در پاریس خروج شاه را امام خمیب  یط مصاحبه با ختی
یک گفتند.  وزی اعالم کردند و آن را به ملت ایران تتی اولی   مرحله پت 
همچنی   تلویحا در هشدار به بختیار اعالم کردند دیکتاتوری نظایم 
وقتش گذشته و اگر چنانچه کیس دست به دیکتاتوری یا کودتای نظایم 

 . بزند خواهد فهمید که موفق به هیچ چت   نخواهد شد 
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وزی  طلیعه پت 

فرار محمدرضا پهلوی  ایمیدر پ ب  یشور، امام خمکخروج شاه از   در نی 
وزی دانستند از همه مردم خواستند تا برا ساخیر   یرا طلیعه پت 

مر همت ک  یمانده از سلطنت پهلو  ین ساله بر جایچند یهاخرانی 
 ببندند. 

 اوضاع آشفته رژیم

  تظاهرات اما  در اکت  شهرهای کشور 
 
 یهامجسمهمردم ت داشت و شد

 بر  رسبازان دولی   ان و همچنیمیلکد. در اصفهان  یدنشک  ی   پائبه  را شاه 
 یز یر واز نت   در هجوم برنامهمردم اه م شاه تظاهرات کردند. یه رژ یعل

شهر را برعهده گرفتند.  ادارة انتظایم ،ها یالنتر کت   کا با خلع سالح ، شده
فول هم دز  وحدنر  یار کگاه چهارم شیداران و همافران پاافشان، درجه

 دست به اعتصاب غذا زدند.  ت از انقالب و امامیبه حما

 تقالی کارتر

خواست تا به  ب  یگر از امام خمیا بار دکیس جمهور آمر یارتر رئک  یمیج
و توسط مقامات  مطابق با قانون اساش یه به قول و کار  یدولت بخت

 ت بدهد. یشانس موفق ،دهیبرقرار گرد قانون  
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 هشدار امام

یل و سنا خواستند تا از شورای م ار نمایندگان مجلسامام در هشداری 
قانون   این دو مجلستر پیشامام  رفیر  به مجلس خودداری کنند.  را غت 

و این درخواست امروز  نفر از نمایندگان مجلس  15اعالم کرده بودند. پت 
 شورا از مقام خود استعفا دادند. 

 برچسب به انقالبیون

س در پاسخ به کمک لیبی به  یه اکستی امام خمیب  در مصاحبه با نشی
 مسخره است! ما از 

 
انقالبیون واکنش محکیم نشان دادند: این مطلقا

های برهنه با کشوری کمک دریافت نداشتیم. ملت ما با دستهیچ  
تانک و مسلسل روبه شدند. اگر قدرتهای استعماری به حمایت 
جنایتکاران ایران ادامه دهند که شاه در صدر آنها قرار دارد ما راه دیگری 

 انتخاب خواهیم کرد. 
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 کمیته اعتصابات

برای اینکه  ب  یج شدند. امام خمصنعت نفت اخرا  نان خارجی کار که  یلک
ی از اعتصابات ببینند یط ، دهللا سحانی یبه  یمکح مردم صدمه کمتر

، عیل دهند گر ماموریت یمیفر و دو نفر دی   تی معکا محمدجواد باهت 
 ها را سازمان دهند. اعتصاب

اضات نظامیان  اعتر

گاه سوم یداران و همافران پاتن از افشان، درجه 2800در همدان 
دست به اعتصاب غذا زدند. در اهواز  ب  یت از امام خمیدر حما یار کش

ستانان، ینفر از مردم توسط نظام 12به دنبال شهادت  شهر اهواز  قتی
 شاهد حضور هزاران نفر از مردم بود. 

 سفارت ایران در آمریکا

انی یتر جلکبه د  یدر نامه ا امام
، رضا ن  ان طباطبایو آقا یبه و  ل رص 

 رسپرسبر  ند ت دادیمأمور  ار روحان  یو شهر  یز یصدر، احمد عز 
 ند. ت  ها را برعهده بگینسولگر کا و  کیران در آمر یسفارتخانه ا
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 فایدهجلسات نی 

جا با محمدرضا پهلوی که پس از فرار از کشور به مرص رفته بود، در آن
ا در کیمر آ ی   شیس جمهور پیس جمهور مرص و جرالد فورد رئیسادات رئ

 رد. کدار  یل دیدر ساحل ن یکوچکره  یجز 
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 اربعی   قیام 

 یهان  مایران شاهد راهپی)ع( رسارس ای    امام حسی   به مناسبت اربع
 بود.  ب  یت از امام خمیم و آرام مردم در حمایعظ

اضات نظامیان  اعتر

ستاد، اثرات  س ستاد ارتش گفت: در فرماندیهیرئ باغ  ارتشبد قره
روزمره به وضوح مشهود  یارهاکو عدم عالقه به   ق  یلکبالت، مان  یانی 

ن ی نشانه ای   ش آمار غائبیاست و فرار روزافزون افشان و رسبازان و افزا
 امر است. 

 رئیس شورای سلطنت

  خواستار مالقات با امام سلطنت یس شورایرئ- ن تهران  یالدد جاللیس
ط تعین دیا یشد. امام برا ب  یخم از  یو  یردند: استعفاک  یی   دار دو رسی
بودن شورای سلطنت که  قانون  ت  سلطنت و اعالم غ یاست شورایر 

ط را پذ تهران    رفت. یهر دو رسی
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ی بزرگ  غافلگت 

 ران خواهم آمد. یبه ا یردند به زودکاعالم   ایمیبا انتشار پ ب  یامام خم

 اختالف دو آمریکان  

فرستاده  ،زر ی و هات  سف وان  یسول عب  یران یا در اکینده آمر یاختالف دو نما
  ،د یاخ سفک  نظایم

ی
ارتش شاه به اوج خود  یایرفتار با بقا بر رس چگونیک

 د. یرس

 ارتشبد  خسته

ار نخست یبخت رد. ویلکاست ستاد ارتش استعفا  یاز ر  باغ  ارتشبد قره
 باغ   قرهت   ا نکی آمر ت  وان سفیام سولیلیرفت. و یاو را نپذ یر، استعفایوز 

 ند. ک  یه از استعفا خوددار کرد  کعد  را متقا

 توهم بختیار

ار یاظهارات شاپور بخت یاهیبا انتشار اطالع گان  یگلپا  هللا العظیمتیآ
 »شده بود  ه مدغک

 
 ه_ ن

 
 ران طرفدار من هستند ویلیا یهاهللاتیهم آد

 رد. کرا رد  « را ندارند بان  یجرأت ابراز پشت
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 دسیسه ساواک

س یین خلق، که با وساطت ر یرده سازمان مجاهدکرس  یمسعود رجو 
ومان از زندان کاز مح افته بود همرا با جمیعیاز اعدام نجات  کساوا 

 آزاد شد. 

  مسیحیان آزاده

شور خواست تا به کاز ارامنه رسارس   ،ارگان ارامنه تهران ،کیروزنامه آل
ام خون  یاز برگزار  ان انقالب اسالیمیخته شده در جر یر  یهااحتر

 د. کنن  یسمس خوددار یر کد  یع یهاجشن

 مزدنوکری نی 

 بعد  ید محمدرضا پهلو یه شنکپس از آنا کیس جمهور آمر یارتر رئک  یمیج
رده، خوشحال شد و گفت: کش  کمرا عزم و  رود ا نیمکیبه آمر از مرص 

 ست. یند نیما خوشا یاو و برا یشور ما براک  حضور شاه در 

 تحلیل انگلییس

 پارسونز سفت  انگلیس در تهران در آخرین ارزیانی خود که به لندن 
آنتون 

وهای انقالب در همه وزارتخانهفرستاد خاطر نشان کرد  ها مستقر نت 
 بختیار قدرنر برای حکومت ندارد.  اند و شده
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 نیویورک تایمز

روز در نوفل لوشاتو حضور داشت،  6ه ک    ن  اکی  پروفسور آمر  کمز تو یج
ردن کاده  یدرصدد پ ب  یهللا خمتیه آک  مز نوشت: نظایمیتا کور یو یدر ن

و  مذاهب، عدالت اجتماغ ی، آزادراشکران است بر دمو یآن در ا
 است.  یکمت یشاورز کتوسعه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


