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انقالب اسالمى ايران و نحوة شكل گيرى، وقوع حوادث 
پس از آن و ايستادگى 30 ساله و سرافرازى ملت ايران در 
مقابل چالش هاى بزرگ بين المللى، موضوعى بسيار عظيم و 
فرهنگ ساز براى ملت هاست و متاسفانه موضوعى با چنين 
عظمت دچار غفلت واقع شده و در زمينة نگارش تاريخ 
انقالب اسالمى و توليد كتاب و ديگر محصوالت فرهنگى 
بايد در خصوص  نشده است...  انجام  تقريبا كار خاصى 
نگارش تاريخ صحيح و واقعى انقالب اسالمى كارجدى 

انجام و غفلت هاى گذشته جبران شود.

رهبر معظم انقالب 89/2/20 



اگر حادثة نوزده دى قم نمي بود، آن حوادث گوناگون شهرستان ها و سلسلة 
اربعين ها كه مردم را به ميدان مبارزه كشاند، به وجود نمى آمد. اگر آن تحوالت 
و آن حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمى آمد، انقالب اسالمى به پيروزى 
نمي رسيد. انقالب اسالمى به پيروزى رسيد، چالش با استكبار شروع شد، 
هيبت استكبار شكست، هيبت آمريكا و صهيونيسم شكست. اگر اين شكسته 
شدن هيبت پوشالى ابرقدرت هاـ  كه با هيبِت خودشان بيش از واقعيت وجود 
خودشان در دنياى انسان ها تصرف مي كنند ـ مسلمان ها را در كشورهاى 
مختلف به فكر انداخت و بيدار كرد، ايستادگى مردم ايران، مظلوميت ملت 
ايران در حوادث مختلف، در جنگ تحميلى، در دوران سخِت توأمان دفاع 
مقدس و تحريم ـ اينكه ملت ايران اين جور محكم ايستادند، با ثبات پيش 
رفتند ـ ملت ها را تكان داد. اگر اين ثبات نبود، اگر اين ايستادگى نبود، اگر 
اين به چالش كشيدن هيبت دروغين ابرقدرت ها نبود، ملت ها وارد ميدان 
نمي شدند؛ بيدارى اسالمى به وجود نمى آمد؛ اين حوادثى كه امروز منطقه را 
دارد دگرگون مي كند و نقش جديدى مي زند، به وجود نمى آمد. حوادث از 
يك نقطه شروع مي شود و زنجيره وار پيش مي رود. اگر استقامت بود، صبر 
بود، تداوم در راه بود، استمرار عمل بود، آن وقت همة خيرات و همة بركات 

بر آن مترتب مي شود.

رهبر معظم انقالب  90/10/19
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از روزها و تحوالت مهم و  انقالب اسالمى عظيم ما، مملو  تاريخ  دفتر زرين 
سرنوشت سازي است كه هر يك از آنها در جاي خود بر سرنوشت ملت و كشور 
تأثير گذاشته و در اعتالي جمهوريت توام با اسالميت ايران مؤثر بوده اند؛  روزهايي 
كه در آنها مردم عزيز ما با رهبرى حضرت امام خمينى(ره) حماسه هاي بنيادين 
پرعرفان و سرشار از عاطفه اى را رقم زدند واين چنين مسير تحوالتى بنيان نهاده 

شد كه در گسترة تاريخ بشريت جاودان گشت.
از منظرى ديگر، انقالب اسالمى ما، يك قصه پرشور و شعورى است كه «يكى بود» 
آن با «مستضعفان و پابرهنه ها» و «يكى نبود» آن با «مستكبران و زورگوها» شروع 
شد و راز ماندگارى و جاودانگِى اين قصة سرخ و سفيد و سبز، را مى توان در 
مجاهدت هاى زنان و مردان گمنامى جستجو كرد كه گاه با ساختن توأم با خون دل 
خوردن و گاه با سوختن همراه با خون دادن در وسط ميادين انقالب حاضر بوده و 
هستند؛ چرا كه گفتماِن انقالبى بودن و انقالبى ماندن، ساختن و سوختنى است كه 

ذيل ديانت، واليت و عقالنيت صورت بگيرد.
اعتقادم اين است، در برهة كنونى آنانى كه انقالب اسالمى را در دامن خويش 
پرورانده اند و امروز ميراث دار واقعى آن بشمار مى روند، هماره و شايسته مى بايست 
در گذر ايام انقالب با توجه به عبرت گيرى، پند آموزى از سه دهة گذشته، دائمًا 
دغدغة سالمت آن را داشته باشند؛ چرا كه آسيب شناسي «راه طي شده» به معناي 
انكار دستاوردها نيست و نقطة آغاز پيشرفت ما، شناخت چالش هاى گذشته و 

بسمه تعالى
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پيش رو مي باشد كه مى توان با غورى واقع گرايانه و منصفانه در تاريخ روزنگار سه 
دهة گذشته به آن مهم دست يافت.

كاربست گفتمان آرمانگرايى واقع بينانه به ما مى آموزد كه براى صيانت و حفظ 
دستاوردهاى سه دهة گذشته و نيل به پيشرفت توأم با عدالت امروزه نيازمند 
بازخوانى جدى نسبت به رويكردهاى گذشته هستيم و در هميشه تاريخ انقالب 
بزرگ مان براى گذر از پيچ هاى بزرگ تاريخى نيازمند اثبات كارآمدى دين در تأمين 

سيادت دنيا و سعادت آخرت مى باشيم.
بر همين اساس و براى نيل به اهداف نظام جمهوريت توأم با اسالميت به نظر 
مي رسد،  يكي از مهمترين وظايفي كه همگان به ويژه نخبگان علمى و عملى بر عهده 
دارند مستند سازى، ثبت و غور در تاريخ شفاهى و كتبى انقالب اسالمى به منظور 
ممانعت از تحريف و انحراف در برداشت هاى غير واقعى و غيرمنصفانه و همچنين 
آسيب شناسى واقع گرايانه مسير طى شده و ارائه صراط مطمئن براى نيل به آرمان ها 
مى باشد كه اميد است انتشار كتاب «روزنگار جامع ايران پس از انقالب اسالمى» 

گام مثبتى در اين راستا قلمداد شود.
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه انيب.
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طى يك قرن گذشته، زمان مفهوم مطلق خود را از دست داده است. و هرچه جلوتر 
هم مى رويم اين اقتضاى روزگار معاصر، متراكم تر مى شود. در واقع، زمان از شكل 
دو بعدى خارج و در دل خود بزرگ شده و دائم هم بزرگ تر مى شود. زيادى 
اطالعات، انبوه رخ داد ها و پيچيدگى رويدادها قطعاً عامل اصلى اين تغيير ماهيت 
است. لذا آنچه امروز طى مثًال سى سال اتفاق مى افتد، شايد سيصد  هزار برابر آن 
چيزى است كه دو سدة قبل طى سى سال اتفاق مى افتاده است. حال اگر ارتباط 
اليه هاى پيدا وپنهان وقايع را نيز به هم وصل كنيم، آنگاه شناخت اين پيچيدگى ها 

دشوار و دشوارتر هم مى شود.
اين بزرگى زمان شايد براى افزايش دانش و رشد آگاهى عمومى انسان ظرفيت 
ويژه اى را ايجاد كرده باشد، اما سردرگمى، بى رغبتى به تعمق و ژرف انديشى و يا 
روى آوردن به فست فودهاى فكرى سطحى و احياناً فريبنده را از سوى توده هاى 

مردم محتمل تر كرده است.
نگارش تاريخ به شيوة روزنگار در واقع ابزار متناسبى است با زمان حجيم شده كه 
به جامعه مجال مرور سريع و ورود چند وجهى به مسائل را مى دهد. هر چند كه  
اين، شايد با حداقل ژرف نگرى همراه باشد. تاريخ نگارى كرونولوژيك در واقع 
مديريت زمان است در درك و ثبت تاريخ، متناسب با عصر فوران اطالعات. زيرا 
در اين دوران برخالف تصور عمومى كه باور دارد به مدد تكنولوژى، دسترسى به 
اطالعات و اخبار آسان شده، اتفاقاً به سبب حجم شگفت آور وقايع كه هر لحظه 
هم بر آن افزوده مى شود، دستيابى سريع، جامع و دسته بندى شده دشوارتر و همان 
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اندازه حوصلة مطالعه هم كمتر شده است؛ مگر آنكه مكانيسم متناسب آن ايجاد شده 
باشد. كتاب پيش رو كه ماحصل دو سال تحقيق و فيش نويسى، مطالعات ميدانى و 
پژوهش هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى، و اندكى بيش از آن تجربة روزنامه نگارى 
نگارنده است، در واقع تالش كرده اين مكانيسم را در حوزة تاريخ نگارى ايران پس 
از انقالب اسالمى ايجاد نمايد. با اين باور كه تاريخ حكايت وقايع است، نه حقايق. 
زيرا بسيارى از رويدادهايى كه حادث مى شوند، واقعيت هاى جهان و تاريخند، اما 
لزوماً فضيلت و حقيقت نيستند. در نگارش تاريخ نمى شود خوب و بد را َسرند 
كرد و تاريخ را پاكيزه نوشت. آنهايى كه دوست دارند تاريخ مطابق خوشايندشان 
نوشته شود در واقع از دركى از چرايى تاريخ نگارى ندارند. تاريخ براى عبرت نوشته 
مى شود نه براى تفنن و لذت. بنابراين نمى شود و نبايد آنرا طراحى كرد. بلكه اهل 
نظر و بصيرت در آئينة گذشته، طرح تاريخ را مى يابند و نگرش و تالش آينده را 

مبتنى بر اين عبرت مطابق مى سازند.
نكتة ديگر؛ غلبة سياست بر چارچوب نه اين كتاب، بلكه اساس تاريخ معاصر است. 
متاسفانه روزگارى بر جهان مى گذرد كه همه چيز، حتى ورزش، فرهنگ، هنر و 
حتى حوادث را نيز با سياست مى بينند و مى فهمند و مى سازند. آنهم نه سياست 
خردگرا كه براى رستگارى انسان تدوين شده باشد، بلكه سياستى منفعت طلبانه 
كه بر اساس فريب و ظلم طراحى مى شود. اين يك عارضة تحميلى است كه 
نمى گذارد بشر بر مبناى طبيعت خود زندگى كند. حال براى نگارش تاريخى كه با 
اين بيمارى آميخته است، دشوار مى شود زمينه اى براى عبرت پيدا كرد. يا الاقل بايد 
با فهم و ابزارى از جنس خودش با آن رفتار نمود. از اين منظر كه بنگريم روح حاكم 
بر اين كتاب هم ناخواسته با غلبة رويدادهاى سياسى همراه است؛ اما با يك تفاوت 
كه منشأ تاريخ سياسى جديد ما با ظهور مردى است كه سياست؛ پيشة او نيست، 
بلكه سياستمدارى است كه مجموعه اى از تعاليم دينى و اسماء الهى در قامت او 
تجلى و ظهور پيدا كرده و سياست به معناى تدبير و حكمت از او نشأت گرفته 
است. كسانى خوششان بيايد يا نيايد، امام خمينى قدس سره الشريف منشاء تاريخ 
معاصر جهان اسالم است و به اين اعتبار كه انقالب او جهان غرب و شرق را هم 
به چالش كشيد، او را بايد منشاء اثر تاريخ معاصر جهان در نيم قرن اخير دانست. 

***
اما آنچه در خصوص تدوين اين كتاب گفتنى  است؛ اين مجموعه در گام نخست 
مبتنى بر اخبار آشكار روزنامه ها و خبرگزارى ها گردآورى و سپس با انجام پژوهشى 
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عميق تر جزئيات رويدادها به دقت و البته با مالحظة ظرفيت محدود آن، تكميل و 
نگاشته شده است.

تمام تالش كتاب بر اين است تا تاريخ از منظر امروز ديده و قضاوت نشود و در 
بستر زمانى خودش روايت گردد. اين دقت تا آنجا بكار رفته كه گاهى نسبت به 
برخى آمارهاى اغراق آميز مطبوعات خصوصاً در سال هاى نخست نيز تا آنجا كه 
تحريف واقعيات نباشد، وفادار بوده ايم تا مخاطب بتواند خود را در سفر تاريخ، 
همراه رويدادها بينگارد. اما دو اشكال عمده هم در اين نوع تاريخ نگارى مجمل و 
مبتنى بر تقويم نگاره ها وجود دارد و آن اينكه به دليل محدوديت ساختارى اين نوع 
از روايت گرى كه ذاتاً نمى تواند گوياى تحليل و شناخت شرايط و وقايع باشد، الزم 
است توضيحاتى در ابتدا آورده شود. زيرا برخى اتفاقات نه به صورت دفعى، كه 
به شكلى آرام و روان در طول دوره اى چند ماهه يا چند ساله، جريانى را در تاريخ 
ايجاد مى كند كه تنها با فاصله گرفتن از آن قابل رويت است. يعنى يا آنقدر بزرگ 
نيستند كه به تنهايى ديده شوند، يا يك روزه شكل نگرفته اند كه وقوع آنها مقيد به 
روز مشخصى در تقويم باشد، لذا در نگارش كرونولوژيك نمى گنجند، اما در واقع 
ماهيت غالب و حقيقى آن دوره را تشكيل مى دهند. از سوى ديگر چون وقايع به 
صورت نقطه اى و عموماً نه بهم پيوسته بيان مى شود، تبار شناسى افراد يا جريانات 

موثر در تاريخ براى خوانندة غير حرفه اى، به سختى قابل استنباط است.
***

براى جبران اين محدوديت الزم است به چند نقطة استراتژيك تاريخ انقالب 
اسالمى كه در شكل گيرى وقايع سرنوشت  ساز پس از خود نقش كليدى دارند، 
ابتدا بايد  نگاهى تحليلى داشته باشيم. در جريان شناسى وقوع انقالب اسالمى 
دانست «جريانات مختلف معترِض اواخر عصر پهلوى» و «نهضت اسالمى مردم» 
در رابطه با وقوع انقالب اسالمى سال 1357 دو مقولة كامًال متمايز و متفاوت از 
يكديگر هستند، كه اتفاقاً اساس مناقشات پس از پيروزى انقالب را نيز همين ها 
تشكيل مى دهند. جريان اول مربوط به طبقة خاص روشنفكر و ذاتاً غيردينى است 
كه خواهان استفاده از ظرفيت هاى ترميمى درون سلطنت براى دستيابى به يك 
سرى دغدغه ها و شعارهاى مدرن حقوق بشر پسندانه است. اين جريانات عموماً با 
دو گرايش فكرى ماركسيستى و ليبراليستى مناسبات خود را با سازمان هاى حقوق 
بشر خارجى و غربى تنظيم مى كنند و خواستار تن دادن سلطنت به قانون اساسى، 
الزامات مشروطه، دمكراسى و آزادى بيان هستند و لزوماً قائل به مبارزه براى تغيير 
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نظام شاهنشاهى نمى باشند. به همين دليل، الگو و مانيفست تازه اى هم براى ارائه 
ندارند. گروه هاى كمونيست و ماركسيست پس از سركوب شديد نسل اول شان در 
1332 توسط سازمان هاى امنيتى آمريكا و شاه، پس از وقفه اى 20 ساله در سال هاى 
فعال  با تغيير ماهيت در آرمان هاى اولية خود، مجدداً  نيمة نخست دهة پنجاه 
مى شوند و ليبرال ها هم با اعالم انقالب سفيد شاه، تحركى از جنِس ميل به اعالم 
وجود مى گيرند . عمدة تالش اين جريان ها گرفتن بيانيه از سازمان هايى چون عفو 
بين الملل، كميسيون جهانى قضات براى محكوميت وضعيت حقوق بشر در ايران، 
تشكيل كانون وكال براى وكالت رايگان زندانيان سياسى، راه اندازى انجمن هاى 
ادبى و به طور خاص انجمن شعر ايران و آلمان در كانون گوته و مجموعه اى از 
فعاليت هاى قشرى است و اينها ماحصل تئورى مبارزاتى اين جريانات را تشكيل 
مى دهد. هويت غالب آنها كه در عين حال فاقد پايگاه مردمى قابل اعتناست، صرفًا 
نوعى ناسازگارى اجتماعى مختص روشنفكرى ايرانى است تا انگيزه هاى اصيل 
و عميق مبارزة آزادى خواهانه و اصالح گرايانه. لذا به سرعت در سال 1356 و 
ماه هاى اول 1357يا با حفظ نقاب منتقدانة خود، يا با دربار پيوند مى خورند و يا با 
سرويس هاى جاسوسى خارجى. گروه ديگرى از چپ ها هم در اين سال ها عليه 
شاه فعالند. اين جريان به اين درك رسيده بود كه سلطنت ماهيتاً قادر به دمكراتيزه 
كردن حيات سياسى جامعه نيست. لذا مقابلة قهرآميز با رژيم را تاكتيك مبارزه قرار 
داد. «سازمان مجاهدين خلق» و «چريك هاى فدايى خلق» نمونه هاى تشكيالتى 
برجستة اين طيف هستند كه با الگوگيرى از جنبش هايى كه در كوبا، الجزاير و حتى 
ويتنام و فرانسه، نظام استبدادى حاكم بر آن كشورها و امپرياليزم را به چالش كشيده 
بودند، مبارزه اى مخفى و مسلحانه را عليه شاه سازماندهى  كرده بودند كه تا اواخر 

عصر پهلوى نيز البته مستقل از نهضت اسالمى مردم، جريان داشت.
چالش هاى پس از پيروزى انقالب و استقرار حكومت اسالمى نيز، دقيقا در بطن 
همين چند جريان قابل تحليل است. از همين رو انقالب اسالمى از فرداى پيروزى، با 
فهرستى متنوع از طلب كاران مواجه است كه نمى خواهند فرصت معامله را از دست 
بدهند. تبارشناسى طلب كاران انقالب اسالمى كه از همان اسفند 57 سهم خواهى 
خشونت آميز از انقالب را آغاز كردند؛ نكتة كليدى شناخت ماهيت چالش هاى 
پس از استقرار جمهورى اسالمى است. فقط براى نمونه اگر به كالبد شكافى چند 
اسم از بزرگان ناخرسند واپسين روزهاى حاكميت پهلوى نگاهى بيندازيم، ماهيت 
حقيقى جريانات روشنفكر و معترض بعد از انقالب، دقيق تر و منطقى تر قابل تحليل 
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مى شود. چهره هايى چون حسن نزيه، احسان نراقى، رحمت اهللا مقدم  مراغه اى، 
عبدالكريم الهيجى، هدايت اهللا متين دفترى، كريم سنجابى، عبدالرحمان برومند 
و... كه پايه گذاران كانون وكال، انجمن ايرانى دفاع از حقوق بشر و يا كانون هاى 
نويسندگان و اين قبيل گروه هاى بعضاً فرمايشى؛ اما به ظاهر داعيه دار مبارزه با رژيم 
پهلوى بودند، از اين نمونه هايند. حسن نزيه كه با كد و اسم رمزى مشخص رسمًا 
براى سيا كار مى كرد، رئيس كانون وكال بود و پس از انقالب از سوى مهندس 
بازرگان به رياست شركت ملى نفت انتخاب شد. وى زمانى كه پس از انتشار اسناد 
النه جاسوسى آمريكا از ايران فرار كرد گفت: از ابتدا اعتقادى به اسالم نداشته و 
يك انسان الئيك بوده است. متين دفترى هم عامل سيا در جبهة ملى بود و پس از 
جنجال هايى كه در مرداد 1358 به راه انداخت سرانجام چند سال بعد به شوراى 
ملى به اصطالح مقاومت پيوست. احسان نراقى با دستور فرح ديبا سازمان آزادگان 
متحد ( سام ) را تشكيل داد و مديريت جريان رسانه اى ضد انقالب را حتى بعد از 
پيروزى انقالب عهده دار بود. و نيز مجموعة زيادى از اين افراد كه با فرصت طلبى 

به خط انقالب نفوذ كردند و هر يك به مناسبتى از گردونه خارج شدند.
اما پيشواى نهضت اسالمى مردم ايران كه هدايت حركت عظيم و عميق مردم را 
مبتنى بر اصالت دينى و الهى انسان ها صورت مى داد، از همان ابتدا و به درستى اين 
آسيب را ديده و هشدار داده بود. شايد قصور و شايد هم اقتضاى مكانيزم انقالب 
مانع از عملى شدن اين هشدار شد. امام خمينى(ره) در اولين بيانية سال 1357 و در 
چهارمين روز فروردين فرمود: « الزم است با كمال قدرت و هوشيارى اشخاص 
يا گروه هايى كه گرايش به مكتب هاى غيراسالمى دارند و به خوى فرصت طلبى 
مى خواهند در اين اوقات از فرصت استفاده نموده خود را در صفوف شما داخل 
كنند و به شما در موقعش از پشت خنجر بزنند از خود دور كنيد و به آنها مجال 
تحرك ندهيد. به غير مكتب اسالم و شعار اسالمى، كشور از خطر نجات پيدا 
نمى كند.» اين هوشيارى از طرف مقابل نيز؛ هم شناخته شد و هم ضد آن، طراحى 
گرديد. به همين دليل مصطفى مصباح زاده مدير بزرگترين بنگاه رسانه اى ايران يعنى 
روزنامة كيهان در آن روزگار طى مالقاتى با سفير آمريكا در تهران با اشاره به ضعف 
سياسى جبهة ملى مى گويد؛ در صورتى كه از او خواسته شود، كيهان مى تواند عرض 
چند هفته از رهبران جبهة ملى قهرمان ملى بسازد. و سوليوان اميدوارانه به كاخ 
سفيد گزارش مى دهد: « به مدد روزنامة كيهان اقداماتى در دست است تا از طريق 
دستكارى در افكار عمومى، جبهة ملى بتواند با زيركى، رهبرى مخالفان را از دست 
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خمينى بيرون آورد». در همين رابطه هنوز يك ماه از پيروزى انقالب نگذشته است 
كه على شايگان پس از 21 سال از آمريكا به ايران مى آيد و روزنامه ها براى تكميل 
پروژة چهره سازى خود از عناصر ملى گرا، از وى به عنوان رئيس جمهور آيندة ايران 
نام مى برند و چندين روز قلم فرسايى مى كنند. او نيز در همان ابتدا به بهشت زهرا 
و سپس مستقيماً براى شركت در مراسم يادبود دكتر مصدق به احمدآباد مى رود. 
متين دفترى نوة دكتر مصدق در همان جا طرح تأسيس جبهة دمكراتيك ايران را 
مطرح مى كند و كمتر از ده روز بعد با يك فضا سازى گسترده، رفراندوم را تحريم 
مى  نمايند. در همين اثناء كه انقالب در حال پى ريزى ساختارهاى جديد حاكميت و 
استقرار نظم و امنيت است، جنبشى عجيب و خلق الساعه با نام حزب خلق مسلمان 
از آذربايجان سر بر مى آورد و داعية رهبرى آيت اهللا شريعتمدارى را در مقابل امام 
خمينى سر مى دهد. اينجا؛ دوباره همان نقش روشنفكران ناراضى، اما وابسته به 
سلطنت عيان مى شود. مقدم مراغه اى دوست ديرين اسداهللا علم، عامل على امينى در 
ساواك و مشاور فرح پهلوى كه اكنون استاندار آذربايجان است و با حمايت آيت اهللا 
شريعتمدارى به مجلس خبرگان قانون اساسى نيز راه يافته، براى مطرح كردن كاظم 
شريعتمدارى براى رهبرى نظام، سينه سپر مى كند و سپس آن همه ماجراهاى خونين 
آذربايجان و... هر چند او نيز پس از افشاى همكاريش با سيا و موساد از ايران 
مى گريزد. همزمان اما موجى از روزنامه نگاران روشنفكر اجازة آرام شدن اين تنور 

را نمى دهند تا شايد نانى به كف آيد...
لذا غائله هاى كردستان، خلق عرب، بلوچستان، تركمن صحرا و... با تمام توان از 
سوى روزنامه نگارانى چون احسان نراقى، رحمان برومند، مسعود بهنود، عليرضا 

نورى زاده و... دامن زده مى شود تا انقالب قوام نگيرد.
به عبارت ديگر تكاپويى بس بزرگ براى تغيير در مسير تثبيت و تغيير ماهيت 
انقالب از سوى تمام گروه هاى غير مذهبى آغاز مى شود. اين تكاپو هر چند با غلبة 
موضوع جنگ، الجرم تا هشت سال كم رنگ مى شود، اما مجدداً از همان ماه هاى 
نخست پس از جنگ با تالش هايى جديد براى تغيير فرهنگى مردم سازماندهى 
مى گردد. على امينى نخست وزير رژيم پهلوى پس از شكست حركت ضدانقالبى 
جبهة نجات، راهكار تازه اى ارائه مى دهد و در تبيين استراتژى جديد گروه هاى 
مخالف انقالب اسالمى تنها چند ماه پس از پايان جنگ در هفته نامة كيهان چاپ 
لندن مى نويسد: «...تحول را بايد در داخل كشور بوجود آورد... با خارج نشستن 
و تظاهرات كردن و بيانيه دادن كارى از پيش نمى رود از اول هم من گفته ام هر 
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كارى براى تغيير اوضاع بايد بشود، بايد در داخل مملكت صورت بگيرد...اگر 
ايرانيان باز گردند و براى مبارزه با رژيم، مبارزة آرام و بدون جناح، هسته هاى الزم 
را بوجود بياورند، بتدريج رژيم حاكم را در خود حذف خواهند كرد و اوضاع به 
سمت يك حكومت جايگزين و قابل قبول پيش خواهد رفت». اين اتفاق مى افتد. 
زيرا در دوران سازندگى، از يك سو كشور نمى تواند اقتضائات زندگى و جامعة 
سرمايه دارى را با مبانى انقالب اسالمى سازگار كند و لذا فرهنگ، قربانى اقتصاد 
مى شود. برخى انقالبيون ُسست بنياد ديروز، در اين دوران فربه هايى مى شوند كه 
بلعيدن نظام را از حق قطعى خود مى انگارند و اساساً نسل و طبقة جديدى در اين 
دوران شكل مى گيرد. از سوى ديگر تهاجم فرهنگى به عنوان يك سياست راهبردى 
جدى از سوى سياستمداران زبدة غرب طراحى مى شود و با هدف استحالة فرهنگى 
و ايجاد شكاف و دوگانگى ميان مردم و حاكميت، توسط جريانات منزوى داخل 
يا فرارى خارج از كشور عليه جمهورى اسالمى به اجرا گذارده مى شود. در اولين 
گام، نطفة حلقه هايى چون «كيان» به عنوان محمل ايدئولوژيك آنان در داخل بسته 
مى شود و اين شيب رو به افزايش، تا پايان دوران اصالحات چنان قوام مى گيرد كه 
تريبون هاى علمى و گاهى حكومتى كشور جايگاه اظهار نظرهاى رسمى اين تيپ 
افراد مى گردد. با اين ظرفيت سازى مضاعف دوران اصالحات، افرادى كه در ابتداى 
دهة شصت به سبب تثبيت نظام، ديگر خود را قادر به مقابله نمى ديدند، اين بار با 
بستر سازى كانون هاى اجرايى نظام باز مى گردند و با برخى دولت مردان هم پيمان 
مى شوند. دولت مردانى كه ديگر لباس هاى ديروز را برازندة خود نمى ديدند و به 
لطف اقتضائات اقتصادى دهة قبل، اكنون عموماً فرزندانشان در غرب تحصيل 
مى كنند و خودشان نيز ضمن تاثير گرفتن از آنها در الك اشرافيتى فرو رفته اند كه 
مردم اهل انقالب را رعاياى تهى دست و عقب ماندة خويش مى انگارند. بايد البته اين 
نكته را مدنظر داشت كه آنچه در اين يادداشت تحليل شد، بخشى از جريان شناسى 
روند چالش هاى انقالب اسالمى بود، نه بررسى روند تاريخ كلى ايران در سه دهة 
گذشته. اما به هر روى، اين استحالة فرهنگى و بهربردارى از منافع انقالب و منابع 
كشور، در سال هاى آغازين دهة هشتاد از سوى جامعه تاب آورده نشد و طى دو، 
سه انتخابات، غلبة گفتمان اصولگرايى فصل جديدى را در تاريخ ايران رقم زد كه 

بايد قضاوت كارنامة آن را پس از چندى فاصله، تحليل كرد.  
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* نهضت اسالمى مردم ايران 15خرداد 1342 با كشتار مردم معترض به دستگيرى آيت اهللا خمينى 
توسط رژيم شاه در تهران و قم آغاز شد.

* دكتر على شريعتى 29 خرداد 1356 به طور مشكوكى در لندن درگذشت. مراسم ترحيم او در 
مسجد ارگ تهران با سركوب نيروهاى ارتش همراه شد.

* حاج سيد مصطفى خمينى از فضالى حوزة علميه و فرزند ارشد امام خمينى در اولين ساعات 
روز اول آبان 1356 در شهر نجف به طور مرموزى به شهادت رسيد.

* جيمى كارتر رئيس جمهور آمريكا 10 دى 1356 براى ديدار با شاه تهران آمد. اين سفر با 
تجمعات ضد آمريكايى مردم ايران همراه شد.

* روزنامة اطالعات روز 17 دى 1356 با درج مقاله اى با عنوان استعمار سرخ و سياه به قلم احمد 
رشيدى مطلق (شخصى كه هويت قطعى او همچنان در ابهام است) به ساحت مراجع و علماى 
دينى اهانت كرد كه منجر به اعتراض بزرگ طالب حوزة علمية قم در 19 دى شد. اين اعتراض 

توسط ارتش و ساواك در قم به خاك و خون كشيده شد.
* مردم تبريز روز 29 بهمن 1356 براى گرامى داشت چهلمين روز شهداى مدرسة فيضية قم به 

دست نظاميان پهلوى به خيابان ها آمدند كه دوباره با خشونت و كشتار، سركوب شدند.
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سال 1357
March 21 /اول فروردين

با اوج گيرى مبارزات مردم عليه رژيم پهلوى و ايجاد نگرانى در وابستگان سلطنت، 
شاه در پيام نوروزى خود گفت: يكپارچگى ملى ما طورى است كه هر تالشى از اين 

قبيل پيشاپيش محكوم به شكست است... 

March 24 /4 فروردين
آيت اهللا خمينى در آستانة چهلمين روز كشتار مردم تبريز به دست عوامل رژيم پهلوى 
در پيامى از نجف فرمودند: « شما اى ملت بزرگ ايران! از اين تالش مذبوحانه 
دستگاه جبار و از اين قتل و جرح قم و تبريز نهراسيد و نمى هراسيد؛ كه 
خود اين جنايات، نشانة وحشتزدگى شاه و از دست دادن اعتدال اعصاب 
اوست. اكنون الزم است وحدت كلمة خود راـ  كه بحمداّهللا  حاصل استـ  
با كمال جديت حفظ كنيد و صفوف خود را در زير پرچم عدالت پرور اسالم 
فشرده كنيد. و الزم است تمام جناح ها كه در پيشرفت مكتب رهايى بخش 
اسالم در تكاپو هستند به هم پيوندند، و با شعار واحد كه شعار اسالم و قرآن 
ـ در هر  ـ اى گروه هاى مسلمان  است هم صدا شوند... اسالم عزيز از شما 
لباس و شغلى هستيد، استمداد مى كند؛ و وظيفة همه است كه در نجات آن 
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كوشش كنيد و ضربه هايى كه از سالطين جور، خصوصاً در اين پنجاه سال 
حكومت ضد اسالمى و ملى دودمان پهلوى، خورده است و مى خورد جبران 
كنيد... و الزم است با كمال قدرت و هوشيارى اشخاص يا گروههايى كه 
گرايش به مكتب هاى غيراسالمى دارند و به خوى فرصت طلبى مى خواهند 
در اين اوقات از فرصت استفاده نموده خود را در صفوف شما داخل كنند 
و به شما در موقعش از پشت خنجر بزنند از خود دور كنيد و به آنها مجال 
تحرك ندهيد. به غير مكتب اسالم و شعار اسالمى، كشور از خطر نجات 

پيدا نمى كند».

March 25 /5 فروردين
فردريك مولي، وزير دفاع انگليس با محمدرضا پهلوى ديدار و دربارة فروش تسليحات 
به ايران و اهميت تامين امنيت خليج فارس براى كشورهاى غربى گفت وگو كرد.  
مولى با اشاره به اينكه اكثر واردات نفتي اروپا و آمريكا از منطقه خليج فارس است، 

بر حق ايران درتقويت نيروهاي نظامي خود تاكيد كرد. 

March 27 /7 فروردين
* به دنبال توافق وزير دفاع انگليس و مقامات ايراني، اعالم شد يك كارخانة تانك سازي 
در ايران احداث  شود كه نوع مخصوصي از تانك «چيفتن» را با نام  «شير» توليد كند. 
همچنين مقرر شد كارشناسان انگليسى تا سه سال ديگر نخستين راكتور اتمي ايران 

را تكميل و آمادة بهره برداري كنند.
* واحد پولي ايران به جمع ارزهاي بين المللي پيوست. به اين ترتيب« ريال» نيز 

به همراه 15 واحد پولي عمدة ديگر، مجموعه پول بين المللي را تشكيل مي دهد.

March 30 /10 فروردين
مردم يزد و جهرم در چهلمين روز شهداى قيام تبريز دست به تظاهرات گسترده اى 
زدند كه توسط مأموران رژيم به خشونت كشيده شد. اين روز به فرمان آيت اهللا 
محمد صدوقى در يزد تعطيل عمومى اعالم و مردم خواهان بازگشت آيت اهللا خمينى 
به كشور و سرنگونى رژيم پهلوى شدند. در همين روز قزوين، اهواز، مشهد و چند 
شهر ديگر نيز شاهد راهپيمايى مردم و مقابلة نيروهاى نظامى بود. در تظاهرات مردم 

مشهد حداقل10 نفر در اطراف حرم امام رضا(ع) به شهادت رسيدند.
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March 31 /11 فروردين
ايران  تلويزيون ملى  ايرانيانى مقيم آلمان دفتر راديو و  از دانشجويان  جمعى 
در بُن را براى ساعاتى تسخير كردند. آنان خواستار ارائه اخبار واقعي ايران به 

جهانيان بودند.

April 1 /12 فروردين
* درپى قيام مردم يزد ، 21 شهر ديگر كشور شاهد تظاهرات مردم بود كه طي آن 

13 نفر شهيد، تعداد زيادى مجروح و عده اي دستگير شدند.
* يك دادگاه آمريكايى دانشجويان ايرانى مقيم آن كشور را كه بهمن سال قبل در 

تظاهرات ضد شاهنشاهى شركت كرده بودند، به چندين ماه زندان محكوم كرد.

April 6 /17 فروردين
سرتيپ علي اكبر درخشاني، فرمانده پيشين لشگر تبريز و سرلشگر مقربى كه از 
اعضاى گروه دمكرات آذربايجان (1324) بودند، به جرم جاسوسي براي شوروي 
دستگير شدند. درخشانى هنگام انتقال اطالعات و دريافت پول دستگير و سپس بر 
اثر سكتة قلبي درگذشت. او ماهانه 28 هزار ريال از شوروي حقوق دريافت مي كرد. 

April 9 /20 فروردين
9 دانشجوي ايراني به خاطر فعاليت هاى مبارزاتى عليه رژيم پهلوى از دانمارك 
اخراج شدند. در همين حال راديو مسكو اعالم كرد: «عوامل اغتشاشات اخير ايران 
مائوئيست هستند و نبايد اعمال آنها را به حساب ماركسيست هاي حقيقي گذاشت».

April 25 /5 ارديبهشت
شاه طى سخناني گفت: « تظاهرات و نا آرامي هايي كه دانشجويان برپا مي كنند، 
اقتضاي سن آنهاست. من از اغتشاشات اخير، ناراحت نشده ام و اعطاي آزادي راهي 

است كه خودم برگزيده ام و حتي المقدور از آن باز نمي گردم».

April 26 /6 ارديبهشت
درپى تالش جمعى از دانشجويان براى برپايى تجمع اعتراضى و تعطيلى كالس ها، 
زد و خوردهاى شديدى ميان آنان و نگهبانان دانشگدة علوم دانشگاه تهران درگرفت. 
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May 6 /16 ارديبهشت
23 نفر از تظاهركنندگان بابل كه بيشتر دانشجو بودند، دستگير شدند. 

May 6 /19 ارديبهشت
در چند شهر بزرگ از جمله تبريز، شيراز، اصفهان، مشهد، بابل و يزد راهپيمايي برگزار 
شد. درپي اين درگيري ها 4 نفر در دانشگاه اصفهان شهيد و تعدادى زخمى شدند. در 

دانشگاه تبريز نيز 24 دانشجو زخمي شدند و دانشگاه به حالت تعطيل درآمد.

May 11 /21 ارديبهشت
برخورد  با تظاهركنندگان و معترضان  با شدت  اين پس  از  اعالم كرد:  دولت 
مي كند. سفر شاه به مجارستان و بلغارستان به دليل وضعيت فوق العاده كشور 

به تعويق افتاد.

May 13 /23 ارديبهشت
در حملة مأموران به خانة آيت اهللا شريعتمدارى يك نفر كشته و يك نفر زخمي شد. 
رژيم در اطالعيه اى ضمن ابراز تاسف و پوزش بابت اين حادثه اعالم كرد: « مأموران 

انتظامي از افراد محلى نبودند و حريم منزل اين روحاني را نمي شناختند».

May 15 /25 ارديبهشت
مردم در تهران و چند شهر بزرگ كشور در گراميداشت شهداى شهر يزد راهپيمايى 
كردند. اين راهپيمايى در تهران توسط نيروهاى نظامى به خشونت كشيده شد و 

نخستين درگيرى هاى جدى مردم و مأموران نظامى را در پايتخت رقم زد. 

May 18/28 ارديبهشت
دانشجويان ايراني مقيم آمريكا در مقابل سركنسولگري ايران در شيكاگو، تظاهرات 
كردند. درگيرى ميان دانشجويان موافق و مخالف سبب دخالت پليس آمريكا و  

بازداشت 173 نفر شد. 

May 20 /30 ارديبهشت
300 نفر از اعضاى انجمن هاى اسالمى دانشجويان مقيم آمريكا كه براى جلوگيرى 
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People’s clashes with the Army during a demonstration- Tehran

Photo by: Hamid Rahbari

مقابلة ارتش با تظاهرات مردمـ  خيابان شهباز (17شهريور)

عكس: حميد رهبرى
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از شناسايى، نقاب به چهره داشتند در مقابل كاخ سفيد تظاهرات كردند و سپس به 
اقامة نماز پرداختند. پليس براى متفرق كردن آنها به خشونت متوسل شد. 182نفر 

از آنان پس از اين تظاهرات از آمريكا اخراج شدند.

May 31 /10 خرداد
آيت اهللا خمينى در واكنش به نطق راديويى شاه، در پيامى از نجف فرمودند: 

« ايشان در اين نطقش گفته بود كه سابقًا ـ پيش از اين، يك چند سال 
پيش از اين ـ ايران بين دو منطقة روس و انگليس تقسيم شده بود 
و ما آمديم و چه. آخر اين حرفها[را]من نمى فهمم چطور او شعورش 
نمى رسد! يا مى رسد و مى خواهد اين چند نفر را اغفال كند. پس چرا 
منطقه اى؟!  دو  اين  از  داديم  نجات  را  ايران  ما  مى گويد:  راديو  توى 
خوب شما چطور ايران را نجات داديد؟ شما كه اآلن مراتعتان را، يك 
يك  مى خورند،  دارند  دارودسته اش  با  انگليسى  خانم  را  مقدارى اش 
مى خورند،  دارند  صهيونيستها  و  آمريكايى ها  كه  هم  را  مقدارى اش 
يك مقدارش هم كه خودتان و بچه ها و زاد و رودتان داريد مى خوريد؛ 
منافع  ما همة  كه  است  نجاتى  اين چه  است؟!  «ملى» شدنى  اين چه 
مملكتمان را بايد به آنها بدهيم و خودمان خدمتگزار باشيم براى آنها 
باز؟ ملت ما بايد خدمت كنند و همة منافع خودشان را، منافعى كه از 
دستشان پيدا مى شود، از هوششان پيدا مى شود، تسليم آنها بكنند؟ 
«ما نجات داديم ايران را»! كجا نجات داديد ايران را؟ شما ايران را به باد 

دادى تا آخر؛ شما فرهنگ ايران را بكلى از بين برده ايد...»
* راهپيمايى گسترده اى در خيابان هاى اطراف كوى دانشگاه تهران برپا شد كه 

پس از چند ساعت با دخالت مأموران امنيتى خاتمه يافت.

Jun 5 /15 خرداد
* به مناسبت گراميداشت شهداى 15 خرداد سال 1342 و آغاز نهضت اسالمى به 
رهبرى آيت اهللا خمينى اعتصاب سراسرى اعالم شد و مردم در شهرهاى مختلف 

مغازه ها را تعطيل كردند.
* صدها دانشجوى ايرانى با زدن نقاب، مجدداً درمقابل كاخ سفيد تظاهرات كردند. 

آنها خواستار حمايت نكردن دولت آمريكا از شاه و رژيم پهلوى بودند.
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Jun 7 /17 خرداد
با بركنارى ارتشبد نعمت اهللا نصيرى، سپهبد ناصر مقدم به عنوان رئيس جديد 
سازمان امنيت ( ساواك) منصوب شد. مقدم پيش از آن رئيس اداره دوم ستاد 

مشترك ارتش و سپس مسئول اطالعات و ضد اطالعات ارتش بود.

Jun 11 /21 خرداد
درپى اوج گيرى اعتراضات دانشجويان انقالبى خارج از كشور، مجلس طرحي تصويب 
كرد كه طي آن بايد همة دانشجويان ايراني خارج از كشور، زير نظر يك سازمان 

مشخص عمل كنند و با گزينش اين سازمان به خارج اعزام شوند.

Jun 20 /30 خرداد
عده اي از نمايندگان مجلس از حزب رستاخيز كناره گيرى كردند. به دنبال آن، 
سخنگوي دولت گفت: « عضويت در حزب رستاخيز تحميلي نيست». پيش تر شاه 
گفته بود، اگر كسى نمى خواهد عضو حزب رستاخيز شود بايد از كشور خارج شود. 

آيت اهللا خمينى در 21 اسفند 1353 عضويت در اين حزب را تحريم كرده بودند.

July 5 /14 تير
با اعالم اينكه زنان داراي مدرك ديپلم و باالتر مشمول خدمت سربازي هستند، زنان 

مشمول، تحت عنوان « سپاه دانش» به خدمت وظيفه احضار شدند.

July 8 /17 تير
در حملة 800 پليس تركيه به دانشگاه فني استانبول، بيش از 200 دانشجوي ايراني 
دستگير شدند كه 15 نفر از آنها دختر بودند. دولت اعالم كرد: در بازرسي از اين 
دانشجويان، 3 قبضه اسلحه، 3 بسته ديناميت و تعداد زيادي اعالميه با شعارهاي 

تبليغاتي كمونيستى به دست آمده است.

July 19/28 تير
شوروي يك بالگرد ايراني را سرنگون كرد. اين بالگرد به دليل بدي آب و هوا وارد 
خاك شوروي شده بود كه هدف موشك هواپيماهاي شكاري اين كشور قرار گرفت 

و 8 سرنشين آن كشته شدند.
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July 20 /29 تير
يك گروه ناشناس، اتوبوس حامل 43 دانشجوي ايراني را در تركيه به گلوله بستند. 

در اين حادثه 6 نفر مجروح شدند.

 July 21 /30 تير
مردم با فرمان امام خمينى و در اعتراض به دين ستيزى هاى رژيم پهلوى در سالروز 
ميالد حضرت مهدى(عج) از چراغانى محالت و برپايى جشن خوددارى كردند. آيت اهللا 

شريعتمدارى و جمعى ديگر با ارسال تلگرامى به امام با اين امر مخالفت كردند.

July 22 /31 تير
حجت االسالم احمد كافي، خطيب نامدار و واعظ اهل بيت، در يك حادثة رانندگي در 
جاده مشهد جان سپرد. سه روز بعد تشييع جنازة وى در مشهد به تظاهرات خونين 

ضدشاهنشاهى تبديل شد.

August 5 /14 مرداد
شاه در سخنرانى ساليانة خود در روز قانون اساسى گفت: انتخابات مجلس كه براى 
سال آينده برنامه ريزى شده آزاد خواهد بود... از اين پس براي برپايي تظاهرات، مجوز 

قانوني داده مي شود؛ ولي افراد بايد منافع كشور را نيز در نظر بگيرند. 

August 12 /21 مرداد
در تظاهرات مردم اصفهان 4 تن شهيد و 66 نفر زخمي شدند. به دنبال آن، دولت 
در اين شهر حكومت نظامي اعالم كرد و اجتماع بيش از سه نفر ممنوع شد. اين 
اولين اعالم حكومت نظامى در جريان مبارزات انقالب اسالمى بود. درپى دستگيرى 
آيت اهللا طاهرى و انتقال وى از اصفهان به تهران به مدت يك ماه از اوايل مرداد اوضاع 
اصفهان بحرانى شده بود. انهدام چند خودرو وابستگان كنسولگرى آمريكا، حمله 
به هتل اقامت آمريكائيان، اعتصاب غذاى روحانيون در چهارباغ، و برپايى چندين 

تظاهرات خونين از جملة اين رويدادها بود. 

August 15 /23 مرداد
* در جريان تظاهرات شيراز 38 نفر شهيد و زخمي شدند.
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* كنترل دانشگاه تبريز به دست نيروهاي گارد ويژه افتاد.
* ستادكل ارتش آماده باش سراسرى اعالم كرد.

August 16 /25 مرداد
دولت آموزگار براى كنترل اوضاع كشور بخصوص در استان هايى كه افراد خارجى در 

آن حضور بيشترى دارند، در چندين شهر حكومت نظامى اعالم كرد.

August 19 /28 مرداد
* سينما ركس آبادان با 600 تماشاچي به آتش كشيده شد. در اين حادثه 377 نفر 
كشته و بقيه در وضعيت وخيمي به بيمارستان منتقل شدند. به دنبال اين حادثه، در 

آبادان عزاي عمومي اعالم و سينماهاي تهران به عنوان همدردي تعطيل شدند.
* دانشجويان به سفارت ايران در بلژيك حمله كردند و چندين ساعت آنجا را به 

تصرف درآوردند. دولت بلژيك بالفاصله آنها را اخراج كرد.

August 24 / 2 شهريور
* حجت االسالم سيدعلى اندرزگو، از روحانيون و چهره هاى برجسته مبارز، به ضرب 
گلولة مأموران ساواك در خيابان سّقاباشى تهران ترور به شهادت رسيد. ساواك كه 

ماه ها از دستگيرى او عاجز مانده بود وى را مرد هزار چهره مى خواند.
* سفارت ايران در هلند توسط چند دانشجوى انقالبى براى ساعاتى تصرف شد.

August 27 /5 شهريور
* در پى ناكارآمدى دولت در كنترل كشور و ايجاد اصالحات در جهت تحكيم رژيم 

پهلوى ، جمشيد آموزگار را از مقام خود استعفا داد.
* درپى سقوط دولت آموزگار، جعفر شريف امامى، استاد اعظم لژ فراماسونرى در 

ايران مأمور تشكيل دولت شد.
* تاريخ شاهنشاهي باطل و دوباره تاريخ هجري شمسي جايگزين آن شد.

August 28 /6 شهريور
شريف امامى در نخستين گفت و گوى رسمى خود در يك ژست سياسى اظهار داشت: 
به كليه احزاب اجازة فعاليت داده خواهد شد. بالفاصله در همين روز 14 حزب توسط 
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Demonstrations after Fitr prayers in Tehran

Photo by: Hosein Partovi 

راهپيمايى بزرگ مردم تهران پس از اقامة نماز عيد فطر از قيطريه تا ميدان 24 اسفند (انقالب)

عكس:حسين پرتوى
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جمعى از وابستگان مستقيم وغيرمستقيم دربار اعالم موجوديت كرد. وزارت اطالعات 
وجهانگردى طى بخشنامه اى كليه جرايد را موظف به درج اين خبر در بهترين قسمت 

صفحات خود نمود.

August 31 /9 شهريور
مردم قم تظاهرات گسترده اى دراين شهر برپا كردند. آيت اهللا شريعتمداري گفت: 

« ما يك كشور آزاد مي خواهيم» شاه هم گفت: « براي توافق با روحانيون مانع 
اساسي وجود ندارد» شريف امامي نيز تاكيد كرد: « ميدان را خالي نمي كنم».

September 2 /11 شهريور
كارگران و كاركنان كارخانة فوالد اهواز در اعالم همراهى با مردم اعتصاب كردند.

September 4 /13 شهريور
نماز عيد فطر با حضور ده ها هزار نفر از مردم تهران در تپه هاى قيطريه و به امامت 
آيت اهللا دكتر محمد مفتح اقامه شد. آيت اهللا دكتر محمد جواد باهنر نيز در پايان نماز 
سخنرانى كرد. مردم پس از برگزارى نماز عيد، به طور خودجوش در خيابان حركت 
كردند و تا ميدان 24 اسفند (انقالب) به راهپيمايى آرامى پرداختند كه تا غروب 
اين روز ادامه يافت. روزنامه ها شمار راهپيمايان در اين روز را 3 ميليون نفر نوشتند. 

همچنين شاه با هلى كوپتر براى اولين بار حركت گستردة مردم را مشاهده كرد. 

September 6 /15 شهريور
هرگونه تظاهرات و اجتماع بيش از دو نفر، ممنوع اعالم شد. اين اعالم محدوديت 
درپى پيش بينى راهپيمايى گستردة مردم براى بزرگداشت هفتمين روز شهادت 

راهپيمايان هفتة قبل تهران بود.

September 7 /16شهريور
راهپيمايى بزرگى به سمت ميدان شهياد (آزادى) برگزار شد. در اين راهپيمايى كه 
قرار تجمع روز بعد در ميدان ژاله دهان به دهان گفته مى شد، حضور گسترده مردم 
مانع از توانايى گارد براى برخورد با تظاهركنندگان شده بود. آيت اهللا دكتر سيد 

محمد بهشتى در اين راهپيمايى براى مردم سخنرانى كرد.
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September 8 /17 شهريور
دولت ساعت 6 صبح در تهران و  12 شهر بزرگ ديگر براى مدت شش ماه حكومت 
نظامى اعالم كرد. مردم كه از اين امر اطالع نداشتند دسته دسته به طرف محل 
ميدان ژالة تهران حركت كردند و در ميدان با سربازان سرتا پا مسلح مواجه شدند. 
آنها مردم را محاصره و هدف تيراندازى مستقيم قرار دادند. در اين كشتار 97 نفر در 

ميدان ژاله به شهادت رسيدند. اين حادثه جمعة سياه نام گرفت.

September 9 /18 شهريور
اميرعباس هويدا از وزارت دربار بركنار و چندى بعد در اقدامى نمايشى به زندان 

محكوم شد. 

September 10 /19 شهريور
* دولت شريف امامي از مجلس رأي اعتماد گرفت. جمعي از نمايندگان در اعتراض به 
كشتار 17 شهريور و برقرارى حكومت نظامي هاى مكرر، صحن مجلس را ترك كردند.

* كارگران و كاركنان شركت نفت دست از كار كشيدند. درپى اين اعتصاب قيمت 
بنزين در بازار آزاد تا پنجاه برابر افزايش يافت و باعث ركود اقتصادي كشور گرديد. اين 

اعتصاب با روى كار آمدن دولت شريف امامى آغاز و تا پيروزى انقالب ادامه داشت.

September 11 /20 شهريور
* دولت براى آرام كردن انقالبيون، جمعي از وزراي دولت قبل مثل شيخ االسالمى 
مردم،  براي  نارضايتي  ايجاد  اتهام  به  را  تهران  نيك پى شهردار  و  بهداشت  وزير 

بازداشت كرد.
* در راستاى همين سياست، دولت 333 زنداني سياسي را آزاد كرد.

September 12 /21 شهريور
آيت اهللا يحيى نوري، مهندس مهدى بازرگان، آيت اهللا محمد مفتح و جمعى از اعضاء 

جامعة روحانيت مبارز بازداشت شدند. 

September 13 /22 شهريور
هزاران نفر از چپ گرايان فرانسه، در يك راهپيمايي سه كيلومتري از ميدان جمهوري 
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پاريس تا ميدان باستيل همبستگي خود را با مردم ايران اعالم كردند. اين راهپيمايي 
با حضور20 هزار نفر و اعضاي 15 سازمان، سنديكا و حزب و در اعتراض به كشتار 

غيرنظاميان ايران برپا شد.

September 16 /25 شهريور
زلزله اي 7 ريشتري شهر تاريخى طبس را با قدمت بيش از 1000 سال به كلى ويران 
كرد. در اين زلزله30 آباداى به طور كامل تخريب و به 100 روستاى ديگر خسارت 
وارد شد و بيش از 6 هزار نفر كشته و هزاران نفر مجروح وبى خانمان برجاى گذاشت. 

September 19 /28 شهريور
* شريف امامي از عقب نشيني آشكار دولت خبر داد: « دولت با آيات عظام تماس 
دارد و غفلت ها را جبران مي كند. از اين پس به مذهب و روحانيون توجه بيشتري 
نشان خواهيم داد. قوانين مخالف آزادي مردم نيز لغو خواهند شد... حكومت نظامي 

به ما تحميل شده بود...». وى 2 روز پيش از مجلس رأى اعتماد گرفته بود.
* مهدي بازرگان، كريم سنجابي و داريوش فروهر پس از چند روز بازداشت، آزاد شدند.

* دولت اعالم كرد: محدوديت هاى مربوط به ادامة تحصيل دانش آموزان دبيرستانى 
در خارج از كشور را بر طرف مى نمايد.

September 21 /30 شهريور
كميتة ايراني دفاع از حقوق بشر به رياست مهدى بازرگان پس از توافقاتى مبنى بر 
عدم ايجاد مزاحمت براى فعاليت هاى سياسى از سوى رژيم، به تحصن خود در منزل 

آيت اهللا شريعتمداري پايان داد.

September 24 /2مهر
* رژيم بعث عراق، منزل امام خمينى در نجف را محاصره كرد و در مورد هر اقدامي 

مربوط به ايران، به ايشان هشدار داد.
* حزب شاهنشاهى رستاخيز منحل و دارايي هاي آن به دولت واگذار شد. 

* شريف امامي اعالم كرد:  بيش از هزار نفر در جريان حكومت نظامي دستگير شده اند. 
وى تاييد كرد؛ تعداد شهداى تظاهرات اخير در كشور نيز به 123 نفر رسيده است.

* كاركنان پااليشگاه نفت آبادان به اعتصاب كنندگان پيوستند.
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September 26 /4 مهر
شوراى سلطنت، اعمال نفوذ خانوادة سلطنتي در معامالت دولتي را ممنوع اعالم 
كرد. بر اين اساس مقرر شد سازمان ها، جمعيت ها و شركت هايى كه زير نظر اعضاي 

خانواده سلطنتي بودند، به دولت واگذار شود.

September 30 /8 مهر
* بازگشت 4 هزار دانشجوى ممنوع الورود به كشور، آزاد اعالم شد.

* سفير ايران در اردن به دستور شاه، با ملك حسين، درباره ماجراي ربوده شدن 
امام موسي صدر، گفت و گو كرد. بني احمد، نماينده مجلس نيز طى تلگرافى از اروپا 

خبر داد كه امام موسي صدر در ليبي سالم است.

October 1 /9 مهر
رسيدگي به اتهامات ارتشبد نصيري به دليل خشونت در سركوب تظاهرات مردم، 
آغاز شد. رژيم در يك ژست سياسى نعمت اهللا نصيرى را چندى پيش بازداشت كرده 

بود. او پيش از اين رئيس ساواك و پس از آن سفير ايران در پاكستان بود.

October 2 /10 مهر
با افزايش فشارها و جلوگيرى دولت عراق از فعاليت هاى سياسى امام خمينى، ايشان 
تصميم به خروج از اين كشور گرفتند و به طرف كويت حركت كردند. اما دولت 
كويت به ايشان اجازة ورود نداد. امام سه روز بعد عازم فرانسه شدند و 116 روز در 

شهر نوفل لوشاتو به اجبار اقامت كردند.

October 4 /12 مهر
پخش نظرات احزاب مخالف دولت از راديو و تلويزيون، بالمانع اعالم شد. 

October 5 /13 مهر
دامنة اعتصابات به بانك ملى، شركت بيمة ايران، توانير، بخش هايى از شهردارى 
تهران، مخابرات، بانك اعتبارات، شير و خورشيد (هالل احمر)، برخى بيمارستان ها، 
ادارة پست، ادارة دخانيات و... رسيد. دولت وعدة پرداخت وام هاى آسان مسكن و 

افزايش صد در صدى حقوق كاركنان دولت را داد. 
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October 6 /14 مهر
شاه در مراسم افتتاح مجلس سنا تاكيد كرد: اعطاى آزادى هاى سياسى ادامه خواهد 

داشت. وى با پذيرش خطاهاى گذشته درخواست آرامش عمومى كرد.

October 7 /15 مهر
* امام خميني به پاريس مهاجرت كردند. نماز شكستة امام خميني حكايت از آن 
داشت ايشان تصميم ندارند بيش از ده روز در اين شهر بمانند. همزمان، سه مرجع 
تقليد ( آيات عظام گلپايگاني، مرعشي نجفي و شريعتمداري) دربارة عزيمت امام 

خميني به پاريس بيانيه هاى جداگانه اى صادر كردند.
* كاركنان راه آهن و هواپيمايي كشور نيز به اعتصاب كنندگان پيوستند.

October 10 /18 مهر
نمايندگان كاخ اليزه در جريان مالقات با امام خميني از ايشان خواستند در فرانسه 
فعاليت سياسي نكنند. ايشان در پاسخ فرمودند: « اگر الزم باشد از اين فرودگاه به آن 
فرودگاه مي روم و حرفم را مي زنم.» سپس محل اقامت امام خميني به شهر ورساي 

انتقال يافت. يكصد پليس فرانسه مأمور كنترل خانه جديد ايشان شدند.

October 11 /19 مهر
بر  امنيتى دولت  وكنترل هاى  به سانسور  اعتراض  در  تيراژ كشور  پُر  مطبوعات 
روزنامه ها دست به اعتصاب زدند. كيهان، اطالعات، آيندگان، پيام امروز و تعدادي 
از مجالت خواهان رفع سانسور و فشارهاي دولتي بودند. طى اين اعتصاب 61 روز 

مطبوعات منتشر نشدند.

October 16 /24 مهر
* مردم تهران اربعين شهداى17شهريور را با مراسم با شكوهى در بهشت زهرا 
گرامى داشتند. يونايتدپرس اين مراسم را يكى از بزرگترين عزاداري هاى تاريخ 

معاصر ايران توصيف كرد. 
* مجلس يادبود شهداى ميدان ژالة تهران در تبريز و كرمان به خشونت كشيده شد. 
مأموران رژيم، مسجد جامع كرمان را به آتش كشيدند. در كرمان و دزفول جمعاً 

10 نفر به شهادت رسيدند.
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* بازارها، مغازه ها و اغلب مدارس كشور به احترام شهداى 17شهريور تهران تعطيل 
شد.

* امام خميني با ممانعت دولت فرانسه، در اجتماع مردم در نوفل لوشاتو حضور 
نيافتند. بازاريان تهران هم متقابال تهديد كردند در صورتي كه براي امام خميني 

مزاحمتي ايجاد شود، محصوالت فرانسوي را تحريم خواهند كرد.

October 17 /25 مهر
على اميني خواستار ديدار و مذاكره با امام خميني شد. امام تقاضاى وى را نپذيرفتند.

October 21 /29 مهر
* تظاهرات گسترده اى در دانشگاه تهران برگزار شد. دانشجويان خواستار آزادى 
زندانيان سياسى بودند. دولت وعده داد تا چند روز ديگر 1160 زندانى سياسى 

آزاد مى شوند.
* يك دختر 17 ساله پس از آزادى از بازداشت مأموران شاه در همدان خودكشى 
كرد. درپى اين حادثه، تظاهرات گسترده اى توسط مردم معترض همدان انجام شد 

كه با تيراندازى سربازان بيش از 15 نفر از مردم به شهادت رسيدند.

October 22 /30 مهر
مهندس مهدى بازرگان و ناصر ميناچى در نوفل لوشاتو به ديدار امام خمينى رفتند 
و با ايشان گفت  و گو كردند. در اين ديدار دكتر ابراهيم يزدى و آيت اهللا اشراقى نيز 

حضور داشتند.

October 24 /2 آبان
* هزاران دانش آموز و دانشجو در دانشگاه تهران تظاهرات كردند.

* اسحاقي نژاد، نماينده مجلس، گوشه اى از شكنجه ها و خشونت هاي ساواك عليه 
زندانيان سياسي را در مجلس مطرح كرد.

October 24 /2 آبان
نزديك به 1000 زنداني سياسي از جمله محمدجواد حجتى كرمانى، عزت شاهى، 
هادى حسينى خامنه اى، عبدالمجيد معاديخواه، محمدمهدى ربانى، محمد حسين 
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دانش آشتيانى، سيدعلى غيورى، محمدرضا مهدوى كنى، محمدتقى مرواريد، محسن 
رشيد، زرتشت فروهر، عباسعلى اخترى، محمد بلورى، حسين شريعتمدارى، بهرام 
تاج گردون، مهدى ممكن، اعظم سماواتى، فريدون شهبازى، اصغر سيف، فرج اهللا 
چراغى، ناصر كاخساز، بهروز گرانپايه، سيدمحمدكاظم موسوى، ميرمحمود يگانلى، 
مهدى فيروزان، حسين عاليى و... از آزاد شدند. صفر قهرمانيان، يكى قديمي ترين 
زندانيان سياسي جهان هم در ميان اين افراد پس از 32 سال آزاد شد. او عامل 

شوروى  و عضو نظامى فرقة تجزيه طلب دمكرات آذربايجان بود. 

October 4 آبان/ 26
* دانشجويان در دانشگاه تهران تحصن كردند. اين تحصن از ساعت 9 صبح تا پاسي 

از شب ادامه داشت.
* رئيس شهرباني جهرم، با شليك گلولة يكى از سربازان كشته شد و سرتيپ احمد 

نادور، فرمانده نظامي اين شهر نيز از  3 ناحيه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

October 5 آبان/ 27
سوليوان در گزارش روزانة خود به واشنگتن در تلكس محرمانه اى نوشت: «... سناتور 
مصباح زاده ( مدير روزنامة كيهان) به هنگام بحث دربارة ضعف سياسى جبهة ملى به 
ما گفته بود، در صورتى كه از او خواسته شود، كيهان مى تواند عرض چند هفته از 
رهبران جبهة ملى قهرمان ملى بسازد...به مدد روزنانة كيهان اقداماتى در دست است 
تا از طريق دستكارى در افكار عمومى، جبهة ملى بتواند با زيركى، رهبرى مخالفان 

را از دست خمينى بيرون آورد».

October 6 آبان/ 28
* امام خميني در گفت وگو با تلويزيون فرانسه تاكيدكردند: « وضع كنوني نمي تواند 
دوام داشته باشد. انگليسي ها و آمريكايي ها 50 سال پيش دولت فعلي را به مردم ما 
تحميل كردند و در اين مدت، ملت ايران تحت اختناق و فشار بود. آنها آزادي را از 

بين برده اند».
* دانشگاه تهران و اغلب مدارس پايتخت تعطيل شدند و خيابان هاي اطراف دانشگاه 
تهران تحت كنترل شديد نفربرها و زره پوش ها قرار گرفت. اعتصاب، بانك ملي 

را نيز به تعطيلي كشاند.
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* على اميني از عقب نشيني دوبارة دولت خبر داد: « بايد حكومت نيمه انقالبي 
روي كار بيايد».

* گسترده ترين تظاهرات مردم كرمانشاه به مدت 8 ساعت برگزار شد. در جريان 
راهپيمايي كرمانشاه، فيروزآباد، تويسركان و اسدآباد، 8 نفر به شهادت رسيدند و 

ده ها نفر بازداشت شدند.

October 7 آبان/ 29
* امام خمينى در جمع دانشجويان مقيم خارج طى سخنانى گفتند: اسالم مانع 
هست از اينكه اينها استفاده هايشان را ببرند. اسالم را بايد در نظر مسلمين 
تحقير كرد، بايد مردم را از آن جدا كرد. از اين جهت، مبلغين شان در هر جا 
و با هر صورتى تبليغ مى كنند. گاهى به اينكه اسالم يك احكامى است كه 
مال 1400 سال پيش از اين بوده و حاال به درد نمى خورد؛ و از آن طرف، به 
اينكه ارتجاع است و برگرداندن به سابق است؛ و از اين حرفهاى نامربوط؛ يا 

يك دستة ديگر مى گويند كه خوب، اسالم هم كه ديكتاتورى است!
* چند تن از مقامات عالي رتبه ساواك بركنار شدند. پرويز ثابتي، رئيس كميتة ضد 

خرابكارى تهران از اين جمله بود.

October 8 آبان/ 30
* آيات عظام طالقانى و منتظرى از زندان آزاد شدند.

* بيش از20 هزار نفر از مردم مشهد با شكستن حكومت نظامى به خيابان هاي 
پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) آمدند و با وجود ممانعت و خشونت نيروهاى امنيتى 

تظاهرات با شكوهى برپا كردند.

October 9 آبان/ 31
* با ادامة اعتصاب كارمندان شركت ملي نفت، صدور نفت به خارج قطع شد.

* 29 تظاهركننده در پاوه، سرپل ذهاب، سنندج، يزد و صومعه سرا با گلوله و چماق 
هواداران رژيم پهلوى به شهادت رسيدند.

November 10 آبان/ 1
* ارتش كنترل تأسيسات نفتى كشور را به دست گرفت.
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* مردم براى اولين بار در اقدامى خود جوش از پشت بام خانه ها فرياد اهللا اكبر سر 
دادند. اين اقدام معترضانه تا هفته ها ادامه داشت.

November 13 آبان/ 4
* دانشگاه تهران شاهد 6 ساعت جنگ وگريز خونين بود. خبرگزاري ها شهداى 
دانشگاه را 65 نفر اعالم كردند. وزير علوم در اعتراض به تجاوز به حريم دانشگاه، 

استعفا داد.
* آتش سوزى هاى گسترده اى، بخش هايى از نقاط تجارى تهران و چندين سينما  
را به كام خود كشيد. ساواك با به راه انداختن اين آتش سوزى ها، قصد ايجاد رعب 

و وحشت و عمليات روانى عليه  انقالبيون را داشت.
* آيت اهللا دكتر محمد مفتح از زندان آزاد شد. 

October 14آبان/ 5
* كريم سنجابي به نمايندگى از طرف جبهة ملى با امام خميني مالقات كرد. امام در 

مرحلة اول سنجابى را نپذيرفت تا جبهة ملى عليه رژيم پهلوى بيانيه بدهد. 

 November 15 آبان/ 6
كابينة شريف امامى درپى حوادث خونين 13 آبان استعفا كرد و ارتشبد غالمرضا 

ازهارى براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى شد.

 November 29 آبان/ 20
12 نفر از مردم مشهد در جريان راهپيمايى هدف گلولة نظاميان قرار گرفته و شهيد 

شدند. در هفتمين روز شهادت آنان سراسر كشور تعطيل شد.

November اول آذر/ 22
* امام خمينى به مناسبت فرارسيدن ماه محرم پيام مهمى خطاب به ملت ايران 
صادر كردند: « ...همه و همه، هم صدا و پشت بر پشت هم به سوى هدف 
مقدس اسالم، يعنى برچيده شدن سلسلة ستمگر پهلوى و هدم نظام 
منحط شاهنشاهى و برقرارى جمهورى اسالمى مبتنى بر احكام مترقى 

اسالم، به پيش! كه پيروزى از آِن ملِت بپاخاسته است».
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* سفارت آمريكا در گزارشى به كاخ سفيد گفت: طى 10 روز آغاز آذر ماه زد و 
خوردها ميان مردم و مأموران نظامى دولت شديدتر شده و رژيم با نگرانى اقدامات 

پيشگيرانه اى را براى گذراندن دهة اول محرم تدارك مى بيند.
* بيش از 70 نفر در جريان درگيرى مأموران گارد با تظاهركنندگان در خيابان خيام 

تهران به شهادت رسيدند.

November 4 آذر/ 25
* وابستة نظامى سفارت آمريكا در گزارشى به واشنگتن نوشت: دو گروه عمدة 
تروريستى در ايران؛ سازمان چريك هاى فدايى خلق و سازمان مجاهدين خلق ايران 

مى باشند.
* فهرستى شامل نام 119 نفر از مقامات برجستة دولتى و نظامى و نيز خانوادة 
سلطنتى كه از يك ماه پيش اقدام به خارج كردن سرمايه هاى بانكى خود به مبلغ 
مجموع 1/8ميليارد دالر از كشور كرده اند منتشر شد. دادستان كل كشور گفت: 

تهيه كنندگان اين ليست محاكمه خواهند شد.

November 6 آذر/ 27
شاه و رابرت بِرد رهبر حزب دموكرات سناى آمريكا در كاخ صاحبقرانيه ديدار و 

پيرامون حوادث اخير كشور تبادل نظر كردند.

December 10 آذر/ 1
ده ها نفر از مردم تهران در تظاهرات ميدان سرچشمة به شهادت رسيدند. 

December 19 آذر/ 10
راهپيمايى  بزرگترين  تاسوعا،  روز  در  خود  اقدام  بى سابقه ترين  در  تهران  مردم 
ضد شاهنشاهى را برپا كردند. به گفته حسين فردوست، شاه در آن روز با مشاهدة 
حضور ميليونى مردم از هلى كوپتر تصميم به خروج از كشور گرفت. جمعيت ميليونى 
مردم، نماز ظهر را در ميدان شهياد ( آزادى ) به امامت آيت اهللا طالقانى اقامه كردند. 

December 20 آذر/ 11
* عزاداران حسينى در اين روز ـ عاشورا ـ مانند روز گذشته به خيابان ها آمدند و 
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دسته جات عزادارى تبديل به راهپيمايى بزرگ ضد شاهنشاهى شد. حضور گستردة 
مردم در روزهاى تاسوعا و عاشورا شكل مبارزه را وارد مرحلة تازه اى كرد و سرنگونى 

رژيم را در نگاه ناظران سياسى حتمى نمود.
* سرويس اطالعاتى انگليس در گزارش محرمانه اى اعالم كرد: « نا آرامى هاى جدى 
ممكن است هر آن در ايران رخ دهد كه مى تواند موجب يك رويارويى ديگر و تغيير 
رژيم گردد. بريتانيا در مورد نوع آيندة حكومت ايران سه احتمال را در نظر دارند: 
يك هيئت حاكمة نظامى، يك جمهورى اسالمى، ويا يك حكومت كمونيستى يا 
چپ افراطى. تحقق مورد سوم از همه بعيدتر به نظر مى رسد. حكومت آيندة ايران با 
مشكالت اقتصادى جدى روبرو خواهد بود و مخالفت هاى مدام با آن حكومت فوق را 

با دغدغة حفظ موقعيت خود در داخل مشغول خواهد ساخت...»
* چند افسر جزء در پادگان شاهنشاهى (لويزان) با به رگبار بستن سالن غذا خورى 
افسران گارد شاهنشاهى، اقدام به اعدام انقالبى عوامل كشتار مردم در خيابان ها 

كردند.
 

December 22 آذر/ 13
چند تظاهرات پراكندة در حمايت از رژيم پهلوى در اراك، آبادان و مشهد برپا شد. 

بزرگ ترين اين راهپيمايى ها در اصفهان و با جمعيت 20 هزار نفر بود.

December 25 آذر/ 16
غالمرضا ازهارى طى يك پيام راديويى از مردم خواست با پايان دادن به اعتصابات 
به سركار خود برگردند و وقتى به محل كار خود وارد مى شوند تنها به نشستن اكتفا 

نكنند؛ بلكه كار كنند.

December 2 دى/ 23
نزديك به هفتاد تن از استادان و مدرسين دانشگاه ها در اعتراض به رفتار خشونت آميز 
مأموران نظامي رژيم شاه و سركوب مبارزات مردم و دانشجويان در ساختمان مركزي 

وزارت علوم اجتماع و تحّصن كردند.

December 5 دى/ 26
* كامران نجات اللهى يكى از اساتيد جوان دانشگاه پلى تكنيك درپى تحصن اساتيد 
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در حملة نيروهاى گاردشاهنشاهى به شهادت رسيد. يك روز بعد مراسم تشييع وى 
تبديل به يكى از خشونت آميزترين درگيرى هاى مأموران شاه با مردم و شهادت 

جمعى از آنان در ميدان 24 اسفند (انقالب) تهران شد.
* زندان مشهد دچار حريق شد و 15 نفر جان باختند.

December 8 دى/ 29
مهدى بازرگان از سوى امام خمينى به جنوب كشور رفت تا دربارة تامين نيازهاى 

نفت داخلى با كاركنان اعتصابى شركت نفت گفت و گو و برنامه ريزى كنند.

January 11 دى/ 1
با اوج گيرى تظاهرات مردم مشهد، سربازان و مأمورين امنيتى در روزهاى 9 ،  10 
و 11 دى ماه با حمله به مردم در خيابان هاى اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) و چند 

بيمارستان  عده زيادى را به شهادت رساندند و گروهى را نيز مجروح كردند.

 January 12 دى/ 2
جمعى از اتباع آمريكايى مقيم ايران، از مرز هوايى مهرآباد از كشور خارج شدند.

January 14 دى/ 4
ژنرال رابرت هايزر، مستشار نظامى عالى رتبه آمريكا، وارد تهران شد. 2 روز بعد 
روزنامه ها با افشاى اين خبر نوشتند: معاون فرماندهى سازمان پيمان آتالنتيك 
شمالى (ناتو) به دنبال تشكيل كنفرانس سران در «گوادلوپ» و در ساعات اّوليه 
كنفرانس با مأموريتى ويژه، از طرف دولت آمريكا به تهران اعزام شده  است. هايزر 
با هدف بررسى زمينه هاى انجام كودتا و نيز اخالل در سامانه هاى موشكى ارتش به 
ايران آمد. او پس از ورود به ايران يك بار نيز با شاه مالقات كرد. وى با باوجود آنكه 

طرح انجام كودتا را به ايران آورده بود، 18 بهمن از ايران خارج شد.

January 16دى/ 6
* با سقوط كابينة غالمرضا ازهارى، شاهپور بختيار از اعضاى جبهة ملى ايران از 
طرف محمدرضا پهلوى مأمور تشكيل كابينه گرديد و به نخست وزيرى منصوب شد.

* فعاليت روزنامه ها پس از 61 روز اعتصاب از سر گرفته شد.
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 Burial ceremony of the martyrs of revolution at
Behesht-e-Zahra cemetery in Tehran

Photo by:david burnett

خاكسپارى يكى از شهداى انقالبـ  بهشت زهرا

عكس: ديويد برنت
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January 23دى/ 13
* شوراى انقالب با دستور امام خمينى تشكيل شد. و شامل آقايان بهشتى، مطهرى، 

خامنه اى، هاشمى رفسنجانى ، باهنر، مهدوى كنى و بازرگان بود.
* صدها هزار نفر از مردم تهران براى شنيدن سخنرانى آيت اهللا طالقانى در زمين 

چمن دانشگاه تهران اجتماع كردند.

January 26دى/ 16
شاه وخانواده سلطنتى پهلوى از ايران گريختند. مردم فرار محمدرضا پهلوى را در 
خيابان ها جشن گرفتند و مجسمه هاي او را از ميادين پايين كشيدند. شاه كه براى 
فرار خود، معالجه بيمارى را بهانه كرده بود، قصد داشت براى انجام كودتايى به سبك 
28 مرداد 1332 آماده  شود. امام خميني  همان روز اموال شاه را ملي اعالم كردند.

* آيت اهللا منتظرى از پاريس به تهران بازگشت.

January 27 دي/ 17
زلزله 7/1 ريشتري خراسان، صدها كشته بر جاي گذاشت. بيرجند، تربت حيدريه و 

قائن در اين روز لرزيدند.

January 28 دي/ 18
* امام خميني از وزراى دولت بختيار خواست استعفاء دهند. پيش تر بسياري از 

نمايندگان مجلس كناره گيري كرده بودند.
* عكسى از محمد مصدق توسط نيروهاى جبهه ملى در ابعادي وسيع در تهران 

منتشر شد. 
* با حمله تانك ها و چماق به دستان به راهپيمايى مردم اهواز و دزفول، ده ها نفر 

به شهادت رسيدند.

January 29 دى/ 19
* صد ها هزار نفر به دعوت امام خميني و در راهپيمايى روز اربعين حسينى در 
ميدان شهياد (آزادى) شركت كردند. مردم در قطعنامه پاياني راهيپيمايى، خواستار 

برقرارى حكومت اسالمي شدند. 
از  نمي دهم. من  آيت اهللا خميني  به  را  در مصاحبه اى گفت: «قدرت  بختيار   *
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پشتيباني نُه دهم آيات عظام داخل كشور برخور دارم!»
* كارتر طى پيامى مردم ايران به آرامش دعوت كرد.

January 3بهمن/ 23
شوراى سلطنت كه براى حفظ رژيم سلطنتى در ايران تشكيل شده بود، پس از ديدار 

سيد جالل الدين تهرانىـ  رئيس شوراـ  با امام خمينى در نوفل لوشاتو منحل شد.

January 4 بهمن/ 24
براي پيشگيري از ورود امام خميني به تهران، كليه فرودگاه هاي كشور توسط دولت 
بختيار، براي سه روز تعطيل شد. به كليه شركت هاي هواپيمايي بين المللي هم اعالم 

شد به تهران پرواز نكنند. تانك ها فرودگاه مهرآباد را محاصره كردند.

January 8 بهمن/ 28
علماء و روحانيون تهران، در اعتراض به بستن فرودگاه هاى كشور توسط دولت 

بختيار در مسجد دانشگاه تهران تحصن كردند.

January 9 بهمن/ 29
آيت اهللا طالقاني، به جمع روحانيون متحصن در مسجد دانشگاه تهران پيوست. 
بختيار در يك عقب نشينى آشكار اعالم كرد: « مانعي در راه بازگشت امام خميني 

نيست. فرودگاه امروز باز مي شود».

February 12 بهمن/ 1
* ساعت 9 و 27 دقيقه امام خمينى پس از پانزده سال تبعيد پاى بر خاك ايران 
گذاشتند. در بزرگترين استقبال تاريخ، صفي از مردم به طول 33 كيلومتر به استقبال 
امام خميني آمدند. امام خمينى از فرودگاه به بهشت زهرا رفتند و طى سخناني 
تاريخي فرمودند: «من دولت تعيين مى كنم! من تو دهن اين دولت مى زنم! 
من دولت تعيين مى كنم! من به پشتيبانى اين ملت دولت تعيين مى كنم! 
من به واسطة اينكه ملت مرا قبول دارد... اين آقا كه خودش هم خودش 
را قبول ندارد! رفقايش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش 
هم قبولش ندارد؛ فقط آمريكا از اين پشتيبانى كرده و فرستاده، به ارتش 
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 Imam responding to the emotional crowd during a daily
meeting at Alavi school

Photo by: mohammad sayad

ديدار هاى روزانة مردم با امام خمينى در مدرسة علوى
 طى روزهاى اقامت ايشان در تهران پس از بازگشت به ايران

عكس: محمد صياد
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دستور داده كه از اين پشتيبانى بكنيد؛ انگليس هم از اين پشتيبانى كرده و 
گفته است كه بايد از اين پشتيبانى بكنيد.... ما خون داديم، ما جوان داديم، 
ما حيثيت و آبرو داديم، مشايخ ما حبس رفتند، زجر كشيدند، مى خواهيم 
كه ارتش ما مستقل باشد. آقاى ارتشبد، شما نمى خواهيد، آقاى سرلشگر، 

شما نمى خواهيد مستقل باشيد؟ شما مى خواهيد نوكر باشيد؟! »
* نظاميان مستقر در تلويزيون، به طور ناگهانى پخش مراسم استقبال را قطع كردند.

* فرماندارى نظامى تهران، راهپيمايى و تظاهرات را براى 3 روز آزاد اعالم كرد.

February 13 بهمن/ 2
* بختيار در واكنش به استقبال عمومي مردم از ورود امام، با انجام مصاحبه هاى 

پى درپى و تشريح برنامه هاى آيندة خود سعى داشت تا اوضاع را عادى جلوه دهد.
* جمعيت مشتاق از سرتاسر ايران براى ديدار امام خمينى روانة تهران شدند. 
كوچه هاى اطراف مدرسة علوى تا روزها شاهد صف هاى طوالنى براى ديدار حضورى 

مردم با امام بود.

February 16 بهمن/ 5
امام خمينى، براساس پيشنهاد شوراى انقالب، و حضور ده ها خبرنگار داخلى و 
خارجى در تاالر مدرسة علوى تهران مهندس مهدى بازرگان را به عنوان رئيس 

دولت موقت به مردم معرفى كردند.
احمدزاده (وزير صنايع)، تاج (وزير نيرو)، اسداهللا مبشرى (وزير دادگسترى)، اسالمى (وزير 
پست و تلگراف)، ناصر ميناچى (وزير ارشاد)، ابراهيم يزدى (وزير امورخارجه)، يداهللا سحابى 
(وزير طرح ها و برنامه هاى انقالب)، على شريعتمدارى (وزير علوم)، عباس اميرانتظام (معاون 
نخست وزير و سخن گو)، داريوش فروهر (وزير كار)، شكوهى (وزير آموزش و پرورش)، 
طاهرى (وزير راه)، على اردالن (وزير دارائى)، هاشم صباغيان (وزير كشور)، محمدحسين 
بنى اسدى (معاون نخست وزير)، محمدتقى رياحى (وزير جنگ)، ايزدى (وزير كشاورزى)، 
رستگارپور (رئيس دفتر)، على اكبر معين فر (وزير نفت) و كاظم سامى (وزير بهدارى) اولين 

سرى از وزيران دولت موقت بازرگان بودند.

February 17 بهمن/ 6
* ده ها هزار نفر از مردم، به فرمان امام خمينى در حمايت از دولت بازرگان در سراسر 
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كشور راهپيمايى كردند.
* بختيار در صحن علنى مجلس حضور يافت و نمايندگان در حضور وى طرح 
انحالل ساواك، دستگيرى نخست وزيران و وزيران دولت از سال 1341 تا آن سال، 

كه متهم به سوء استفاده از قدرت باشند را تصويب كرد. 

February 19 بهمن/ 8
* جمعى از همافران نيروى هوايى ارتش در ديدارى سرنوشت ساز با امام خمينى 
بيعت كردند. امام خمينى در اين ديدار، خطاب به همافران فرمودند:« ... تا حاال 
در اطاعت طاغوت بوديد، حال به قرآن پيوستيد. قرآن حافظ شماست. 
اميدوارم با كمك شما بتوانيم در اينجا حكومت اسالمى را برقرار كنيم». 
انتشار عكس تاريخى اين ديدار در روزنامة كيهان نقش مهمى در سقوط نهايى 

رژيم داشت.
* امام خمينى به زيارت حضرت عبدالعظيم(س) رفتند.

February 20 بهمن/ 9
* مهدى بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت در دانشگاه تهران سخنرانى كرد.
* نيروهاى گارد، شبانه به پادگان نيروى هوايى دوشان تپه در شرق تهران حمله 

كردند.
* گروهى از سلطنت طلبان و هواداران بختيار با شعار طرفدارى از قانون اساسى در 

ورزشگاه امجديه تجمع كردند.

February 21 بهمن/ 10
* درگيرى ها ميان نيروهاى گارد شاهنشاهي و نيروي هوايي درحالى به اوج رسيد 
كه مردم مسلح با سنگربندى در سراسر خيابان دماوند، به ياري پرسنل نيروي 

هوايي رفتند. 
* دولت بختيار زمان حكومت نظامى را افزايش داد و حكومت نظامى را از ساعت 

4 بعدازظهر اعالم كرد.
* امام خمينى دستور به شكستن حكومت نظامى دادند. مردم درپى اين فرمان به 
خيابان ها آمدند. متعاقب آن در تهران و بسيارى از شهر ها بين سربازان گارد و مردم 

درگيرى هاى شديد و خونينى رخ داد.
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February 22 بهمن/ 11
تهران و اغلب شهر هاى كشور، همچنان صحنة جنگ خونين مردم و نيروهاى مسلح 
بود. از غروب روز بيستم، كسي خيابان ها را ترك نكرده بود. درحالي كه حمالت مردم 
مسلح، به تمام مراكز قدرت رژيم شديدتر مي شد خبر رسيد كه ستاد ژاندارمرى واقع 
در ميدان بيست وچهار اسفند (انقالب) به دست افراد نيروى هوايى و مردم افتاده 
است. پس از ساعت ها زد و خورد، پادگان عشرت آباد نيز به تصرف مردم درآمد. 
سرانجام درحالي كه همه خيابان ها شاهد حضور افراد مسلح بود، در ساعت 10/30 
دقيقه صبح، شوراي عالي ارتش با شركت رئيس ستاد، وزير جنگ و اكثر فرماندهان 
تشكيل جلسه داد و پس از مذاكرات طوالنى، طي اعالميه اى بي طرفى ارتش را 

اعالم كرد:
« با توجه به تحوالت اخير كشور، شوراي عالي ارتش در ساعت ده و نيم امروز بيست 
و دوم بهمن سال هزار و سيصد و پنجاه و هفت، به اتفاق آراء تصميم گرفته شد 
كه براي جلوگيري از هرج ومرج و خونريزي بيشتر، بي طرفي خود را در مناقشات 
سياسي فعلي اعالم و به يگان هاي نظامي دستور داده شد به پادگان هاي خود 
مراجعت نمايند. ارتش ايران، همواره پشتيبان ملت شريف و نجيب و وطن پرست 
ايران بوده و خواهد بود و از خواسته هاى ملت شريف با تمام قدرت پشتيباني 

مى نمايد».
اين اعالميه زماني از راديو پخش شد كه شهر پر بود از مردم مسلحي كه سوار 
برخودروهاي نظامي بودند. همچنين كاخ گلستان، مركز راديو ايران و ژاندارمري 
كل كشور در دست مردم بود. شهرباني كل كشور، دانشگده افسري، دانشگده پليس 
زندان كميته  بود. مردم،  افتاده  نيروهاي مردمي  به دست  نيز  نظام  و دبيرستان 
(كميته ي مشترك ضدخرابكاري) را كه مركز بازجويي و شكنجه متهمان سياسي 
بود، به تصرف درآوردند و زندانيان را آزاد كردند. تا غروب اين روز، تمام كالنترى ها، 
پادگان ها، پاسگاه ها و مراكز نظامي به دست مردم افتاد، زندان قصر و زندان قزل قلعه 
نيز تصرف شد و زندانيان آن ها فرار كردند، اما توسط مردم دستگير شده و به مدرسه 
رفاه ـ محل شوراي انقالب ـ برده شدند. فرمانداري نظامي آخرين اطالعيه خود 
را صادر كرد. به موجب اين اطالعيه از نظاميان خواسته شد براي اجراي تصميم 
شوراي عالي ارتش به پادگان هاي خود برگردند. درحالي كه مردم به سوي كاخ 
نخست وزيري در حركت بودند، بختيار كه پس از فرار نظاميان با تعداد كمي محافظ 
تنها مانده بود ناهار خود را نيمه تمام رها كرد و از در پشتي ساختمان نخست وزيري 
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گريخت. سپهبد رحيمي (فرماندار نظامي تهران و رئيس شهرباني) به دست مردم 
بازداشت شد و اميرعباس هويدا نخست وزير اسبق، نيز خود را به شوراي انقالب 
تسليم كرد و راديو و تلويزيون نظامي نيز به تصرف مردم در آمد. در آخرين لحظه ها 
گوينده راديو پيامي را كه از سوي آيت اهللا طالقاني رسيده بود، خواند و سپس 
برنامه ها قطع شد. در آن پيام ازكاركنان اعتصابي راديو و تلويزيون خواسته شده بود 
تا به سركار خود بازگردند. پس از سكوتي نسبتاً طوالني، راديو دوباره آغاز به كار كرد. 

صداي گوينده  از شدت هيجان مي لرزيد:
«توجه توجه ... اين صداي انقالب ملت ايران است...»

در اين روز، ستاد ارتش تحويل دولت موقت گرديد و سه هزار زنداني سياسى زندان 
قصر آزاد شدند.

February 24 بهمن/13
تصفية ارتش از وابستگان شاه و عوامل سركوب و كشتار مردم آغاز شد. مردم براي 

ديدن ابزارهاي شكنجة مأموران شاه به ساختمان هاى ساواك هجوم بردند.

February 25 بهمن/ 14
* ساعت 9/30 بامداد گروهى از كمونيست هاى مسلح، با حمله به سفارت آمريكا 
براى چند ساعت آنجا را به كنترل خود درآوردند. ويليام سوليوان سفير اين كشور در 
تهران با دريافت تلگرافى از واشنگتن موضوع را با ميانجى گرى و عذرخواهى ابراهيم 

يزدى حل و فصل كرد.
* امام خميني با اعالم پايان كليه اعتصاب ها، از مردم خواستند به سركار خود 
برگردند. امام همچنين از مردم خواستند كليه سالح هاى به دست آمده را به سرعت 

به پادگان هاى ارتش تحويل دهند.

February 26 بهمن/ 15
ارتشبد نعمت اهللاَّ نصيرى، سرلشگر منوچهر خسروداد، سرلشگر مهدى رحيمي و 

سرلشگر رضا ناجي به جرم جنايت و كشتار مردم تيرباران شدند.

February 29 بهمن/ 18
* حزب جمهورى اسالمى تأسيس شد. آيات عظام و حجج اسالم محمد حسينى 
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بهشتى، سيد على خامنه اى، عبدالكريم موسوى اردبيلى، اكبر هاشمى رفسنجانى، و 
محمد جواد باهنر بنيانگذاران اين حزب بودند. 

* ياسر عرفات كه روزگذشته به تهران وارد شده بود با امام خميني ديدار كرد. 
عرفات پس از اين ديدار گفت: « امروز ايران، فردا فلسطين، انقالب سراسر منطقه را 

دربرمي گيرد». وى تصريح كرد: «امام خميني را رهبر اول مي دانم».
* صادق قطب زاده به رياست تلويزيون ملى منصوب شد.

February 30 بهمن/ 19
اعضاى كانون نويسندگان با امام خمينى مالقات كردند. امام در اين ديدار فرمودند: 
«...االن قلم شما باز است،لكن استفاده از قلم در راه آزادى ملت، در راه 
تعاليم اسالمى بكنيد.اين ملت كه مى بينيد تمامشان زير بيرق اسالم است 
آل احمد،  جالل  اعتمادزاده،  محمود  شاملو،  احمد  كردند...»  پيدا  كه وحدت 

سيمين دانشور، باقر پرهام و سيمين بهبهانى مؤسسان اوليه اين كانون بودند.

February اول اسفند/ 20
* 4 تن از فرماندهان ارتش به نام هاي منوچهر ملك، نعمت اهللا معتمدي، رامين 

افشار و حسين همدانيان به جرم اقدام عليه مردم، تيرباران شدند.
* كلية مدارس كشور بعد از پنج ماه اعتصاب و تعطيلى، دوباره بازگشايى شد.

February 2 اسفند/ 21
محمد حسنين هيكل روزنامه نگار برجستة مصرى با امام خميني ديدار كرد.

February 4 اسفند/ 23
هواداران سازمان چريك هاي فدايي خلق در دانشگاه تهران تجمع كردند. در محوطة 
زمين چمن دانشگاه تهران و خيابان هاى اطراف پالكاردهاى زيادى در حمايت از 

مواضع ضدامپرياليستى و ضد صهيونيستى امام خمينى به چشم مى خورد.

February 5 اسفند/ 24
گروه زيادى از هواداران سازمان مجاهدين خلق در زمين چمن دانشگاه تهران 

ميتينگ برگزار كردند.
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February 6 اسفند/ 25
كلية موزه هاى كشور، توسط كميتة انقالب تا اطالع ثانوى مهر و موم شد. اين اقدام 
به دليل حفاظت از اشياء قيمتى باقى مانده تا روشن شدن چگونگى ادارة موزه ها و 

برقرارى ثبات كامل در كشور صورت گرفت.

February 9 اسفند/ 28
گروهى از افراد كومله و دمكرات در شهرهاى كردستان، براى جلب حمايت دولت از 

خودمختارى كردستان تجمع كردند.

March 10 اسفند/ 1
امام خمينى با همراهى مهدى بازرگان نخست وزير به قم مراجعت كردند. مردم و 

علماى قم در اجتماع بى نظيرى به طول20 كيلومتر به استقبال امام آمدند.

March 13 اسفند/ 4
عبدالرحمن قاسملو، دبيركل حزب دمكرات كردستان، در يك متينگ چند ده هزار 
نفرى در كردستان تهديد كرد در صورت عدم اعطاى خودمختارى، ُكردها واكنش 

نشان خواهند داد. 

March 14 اسفند/ 5
* مراسم يادبود درگذشت دكتر محمد مصدق در احمدآبادـ  زادگاه وىـ  با سخنرانى 
آيت اهللا طالقانى برگزار شد. در اين اجتماع كه با حضور گروه هاى سازمان مجاهدين و 
چريك هاى فدايى خلق و جبهة ملى برگزار شده بود، تشكيل جبهة دمكراتيك ملى 
ايران توسط هدايت اهللا متين دفترى اعالم شد. اين گروه در 29 اسفند با اعالم تحريم 

رفراندم تاكيد كرد؛ به جمهورى اسالمى رأى نخواهند داد. 
* پس از هفتاد روز قطع نفت، صادرات نفت ايران به جهان از سرگرفته شد.

March 15 اسفند/ 6
امام خميني طى سخنانى در قم فرمودند: « وزارتخانة اسالمى نبايد در آن 
معصيت بشود. در وزارتخانه هاى اسالمى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها 
بروند اما با حجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب 
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شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند».

March 17اسفند/ 8
* گروهى از زنان و دختران تهرانى، در روزجهانى زن و در واكنش به اجبارى بودن 
حجاب در ادارات و مدارس به راهپيمايى پرداختند. اين راهپيمايى از دانشگاه تهران 
و چند دبيرستان دخترانه آغاز و به طرف ميدان آزادى و سپس دادگسترى تهران 

ادامه يافت.
* پادگان هاى مهاباد، پسوه و پيرانشهر توسط شبه نظاميان حزب دمكرات كردستان 

اشغال شد.
* امام خمينى در سخنانى خطاب به طالب حوزه هاى علميه، دولت بازرگان را به 
واسطة تحت تاثير قرار گرفتن از ايده هاى غربى سرزنش كردند و به تفاوت ماهيت 

اسالم و غرب تاكيد نمودند.
 

March 19 اسفند/ 10
امام خمينى فرمان تشكيل كميتة امداد به منظور حمايت از محرومين را طى 

حكمى به آقايان كروبى، عسگراوالدى و شفيق ابالغ كردند.

March 21 اسفند/ 12
چند بالگرد نظامى از ايران خارج شد. تحقيقات براي احراز هويت سرنشينان آن ها 

آغاز شد. به دنبال آن، راه هاي هوايي، دريايي و زميني كشور تحت كنترل درآمد.

March 22 اسفند/ 13
* دوازده نفر ديگر از عوامل سابق رژيم پهلوى، با حكم دادگاه انقالب تيرباران شدند.
* ده ها هزار نفر از مردم در يك گردهمايى بزرگ در دانشگاه تهران سياست هاى 
خاورميانه اى كارتر رئيس جمهور آمريكا را محكوم كردند. آنها سپس تا مقابل سفارت 

آمريكا راهپيمايى كردند.

March 23 اسفند/ 14
اولين جلسة محاكمة علني اميرعباس هويدا، نخست وزير سابق رژيم شاهنشاهى 
به اتهام ارتكاب جرايمى چون افساد فى االرض، خيانت به ملت، شركت مستقيم در 
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فعاليت هاى جاسوسى به نفع غرب و صهيونيسم، اقدام عليه امنيت و استقالل كشور 
با تشكيل كابينه هاى دست نشاندة آمريكا و انگليس، پرداخت درآمدهاى ملى حاصله 
از نفت به خاندان پهلوى و ممالك وابسته به غرب و شركت مستقيم در قاچاق 

هروئين و ... برگزار شد.

March 28 اسفند/ 19
* اولين رژة بزرگ ارتش به دستور امام خمينى پس از پيروزي انقالب در ميدان 

آزادى تهران و بسيارى از شهرهاى ديگر برگزار شد.
* درگيرى هاى مسلحانه در سنندج ، سقز و برخى ديگر از شهرهاى كردستان اوضاع 
اين منطقه را متشنج كرد. اين درگيرى ها در پى تالش ُكردها براى خودمختارى و با 
تحريك سران فرارى ارتش شاهنشاهى در مناطق كردنشين آغاز شد. بيشترين آمار 

تلفات درگيرهاى 28 و 29 اسفند در اين منطقه 170 كشته اعالم شد.

March 29 اسفند/ 20
مهدى بازرگان و ويليام سليوان طى دو ديدار در مراسم ملى شدن صنعت نفت ايران، 

و مراسم ديگرى در نخست وزيرى با يكديگر گفت و گو كردند.ا
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سال 1358
March اول فروردين/ 21

* هزاران نفر از مردم، آغاز اولين سال نوي آزادي را در بهشت زهرا و بر سر مزار 
شهداي انقالب گرامى داشتند.

* هيئتى متشكل از آقايان طالقانى، بهشتى، حاج سيد جوادى ( وزير كشور) هاشمى 
رفسنجانى و بنى صدر از سوى امام خمينى براى رسيدگى به بحران و نا آرامى هاى 

كردستان وارد سنندج شد.

March 6 فروردين/ 26
* نشست كانون مركزى خلق تركمن در گنبدكاووس با درگيرى اعضاى اين گروه 
و پاسداران اين شهر، 8 كشته و 30 مجروح برجاى گذاشت. اين چندمين نا آرامى 
خونين قوميتى پس از انقالب بود كه با تالش هدايت شدة برخى مطبوعات و تطميع 
سران قبائل ضد انقالب آن مناطق از طرف سازمان هاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل 
و با بهانة خود مختارى در مناطق كردستان، بلوچستان، تركمن صحرا و خوزستان 

دنبال مى شد. 
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The people’s participation in the referendum to decide on the 
government

Photo by: Ghorban Khalili

حضور گستردة مردم در رفراندوم تعيين نوع حكومت

عكس: قربان خليلى
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* ايران رسماً از پيمان سنتو كناره گيرى كرد. اين پيمان نوعى تفاهم نامة دفاعى 
بود كه آمريكا و انگليس براى جلوگيرى از نفوذ و گسترش كمونيسم ميان برخى 

كشورهاى خاورميانه منعقد كرده بودند. 
* سرلشگر محمد ولى قرنى رئيس ستاد ارتش ملى ايران با حكم مهدى بازرگان 

بركنار و سرلشگر ناصر فربد به اين سمت منصوب شد.
* سفارت مصر در تهران، در اعتراض به امضاي قرارداد صلح ميان مصر و اسرائيل 
(كمپ ديويد) به مدت 24 ساعت توسط50 دانشجوي عرب مقيم تهران اشغال شد. 

امام خمينى صلح سادات و اسرائيل را خيانت به اسالم خواندند.
* شاپور بختيار از بندرعباس به دبى گريخت.

March 8 فروردين/ 28
* كميته اى براى تغيير نام خيابان ها تشكيل شد.

* يگان هاى ارتش براى كنترل وضعيت گنبد كاووس وارد اين شهر شدند.

March 10 فروردين/ 30
* اولين همه پرسى پس از انقالب اسالمى براى تعيين نظام حكومتى ايران با شركت 

ميليون ها نفر در 18هزار شعبه اخذ رأى آغاز شد. رفراندوم 2 روز به طول انجاميد.
* مجموعة تئاتر شهر، با تالش جمعى از اعضاى انجمن اسالمى دانشگده هنرهاى 
دراماتيك بازگشايى شد و نمايش « نهضت حروفيه » به كارگردانى داود دانشور در 

تاالر چهارسو روى صحنه رفت.

April 12 فروردين/ 1
حكومت ايران، با رأي بيش از20 ميليون ايراني؛«جمهوري اسالمي» شد. حداقل 
سن رأى دهندگان در اين انتخابات 16 سال بود و 98/2 درصد از شركت كنندگان به 

«جمهوري اسالمي» رأي دادند.

April 13 فروردين/ 2
* نيروى هوايى عراق به گمرك بهرام آباد (در مهران) حمله كرد، از اين حمله تا 
يورش سراسرى 31 شهريور 1359، عراق 636 نوبت از طريق زمين و هوا و دريا به 

خاك جمهورى اسالمى ايران تجاوز كرد.
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* طرفين درگير در مناقشات تركمن صحرا براى آتش بس به توافق رسيدند. اما چند 
روزبعد دوباره درگيرى ها از سر گرفته شد.

* مهاباد صحنة درگيرى هاى مسلحانة ُكردها و نيروهاى انقالب بود.

April 14 فروردين/ 3
* نيروى زمينى عراق به خسروآباد، در منطقة مرزى غرب كشور تعرض كرد.

* نمايندگان حزب دمكرات كردستان، درخواست رسمى و طرح مختارى كردستان 
را طى جلسه اى به نخست وزير ارائه دادند.

April 18 فروردين/ 7
* دولت قرارداد خريد 800 تانك چيفتن از انگليس را لغو كرد.

* ويليام سوليوان سفير آمريكا در ايران، تهران را به مقصد واشنگتن ترك كرد.
* 9 نفر ديگر از عوامل رژيم پهلوى كه در كشتار و سركوب مردم دست داشتند 

محاكمه و اعدام شدند.

April 19 فروردين/ 8
هويدا، نخست وزير پيشين ايران تيرباران شد. وى 13 سال نخست وزير رژيم پهلوى 

بود.

April 21 فروردين/ 10
* شماره حساب 100 امام خمينى، براى تامين مسكن مستضعفين افتتاح شد.

* احمد حسن البكر، رئيس جمهور عراق، با ارسال پيامى براى امام خمينى، برقرارى 
نظام جمهورى اسالمى ايران را تبريك گفت و خواستار برقرارى روابط مستحكم 

ميان دو كشور شد.

April 22 فروردين/ 11
11نفر از سران رژيم پهلوى به نام هاي عباس علي خلعتبري(وزير امورخارجه)، منصور 
روحاني (وزير آب برق كشاورزى و منابع طبيعى)، غالمرضا نيك پي(شهردار تهران)، 
مجلس)،  بيات(نماينده  ملى)، حسينعلى  شوراى  مجلس  رياضي(رئيس  عبداهللا 
سپهبد محمدتقى مجيدي(رئيس دادگاه نظامى)، سرلشگر على نشاط(فرمانده گارد 
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جاويدان)، محمد على عالمه وحيدى(نيابت توليت مدرسه سپهساالر)، سرلشگر 
حسن پاكروان(دومين رئيس ساواك)، سپهبد ناصر مقدم(چهارمين رئيس ساواك) 
و سپهبد حجت كاشاني(رئيس تربيت بدنى) به دليل سوء استفاده از اموال، شكنجه  
و كشتارمردم درزمان رژيم شاهنشاهى اعدام شدند. 8 نظامى ديگر هم 2 روز قبل 

پس از محاكمه اعدام شده بودند.

April 25 فروردين/ 14
* فرزند آيت اهللا طالقاني دستگير شد. او نيز به نشانه اعتراض به اين اقدام تهران را 
ترك كرد و در منطقة چاك سر مازندران متحصن شد. اعظم طالقاني در اعتراض 
به اين دستگيري، از رياست هيئت مديرة جامعة زنان انقالب اسالمي استعفا داد 
و سخنگوي دولت موقت نيز اعتراض خود به دستگيري فرزند آيت اهللا طالقاني را 
ابراز كرد. گروهى از مردم نيز در روزهاي 26 تا 29 فروردين در حمايت از آيت اهللا 

طالقاني تظاهرات كردند.
* حوزة انديشه و هنر اسالمى (حوزة هنرى) راه اندازى شد. سياست اصلى حوزة 
هنرى تربيت و حمايت هنرمندان در حوزه هاى مختلف هنرهاى نمايشى و تجسمى 

با اولويت تقويت و ترويج فرهنگ انقالب و اسالم بود.
* گروه هاى تجزيه طلب كردستان، در نقده ميتينگ مسلحانه برپا كردند.

April 27 فروردين/ 16
كريم سنجابي، رهبر جبهه ملي از سمت وزارت امورخارجة دولت بازرگان استعفا داد.

April 28 فروردين/ 17
مسئولين كميته هاى انقالب اسالمى تهران در قم، با امام خمينى ديدار كردند.

April 29 فروردين/ 18
* آيت اهللا طالقانى از شمال بازگشت و در قم به ديدار امام خمينى رفت. وى پس از 
اين ديدار در مدرسة فيضيه سخنرانى كرد. امام خمينى نيز طى سخنانى با تاكيد بر 
ابقاء كميته ها و ضرورت تصفية آنها، حساب افراد ضد انقالبى كه طى روزهاى قبل به 
بهانة حمايت از آيت اهللا طالقانى راهپيمايى و اغتشاش كردند را از وى جدا دانستند و  
فرمودند: « ...خود آنها با آقاى طالقانى مخالفند. هر روزى كه دستشان برسد 
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 Ayatollah Taleqani’s speech during his visit with Imam Khomeini after
returning from a short absence

Photo by: Mojtaba Rezvani

سخنرانى آيت اهللا طالقانى پس از بازگشت از شمال كشور و 
ديدار با امام خمينى در قمـ  حياط مدرسة فيضيه

عكس: مجتبى رضوانى



 کتابخوانیسواالت مسابقه  

 "اممن انقالبی"                                                 

 

 

 

 

 
 

 ؟نمایندتعطیل  را شهر یزد و جهرم  که خواست راستای بازگشت امام خمینی )ره( از مردم کدامیک از علما در  .1
 □. آیت اهلل بهشتی 4                □ . آیت اهلل مهدوی کنی3               □ . آیت اهلل محمد صدوقی2               □. آیت اهلل دستغیب 1

 . حجت االسالم احمد کافی خطیب نامدار و واعظ اهل بیت در چه تاریخی توسط عوامل ساواک به شهادت رسید؟2
 □1331 مرداد بیستم. 4            □ 1331تیر   سی و یکم. 3            □ 1331 شهریور دوم. 2          □1331اردیبهشت  بیست و پنجم. 1

 ؟گردیداقامه به امامت چه کسی  شد،ها هزار نفر برگزار با حضور ده 1331سال شهریور  13. نماز عید فطر که در 3
 □ . آیت اهلل مفتح4                           □. آیت اهلل باهنر 3                    □ . آیت اهلل بهشتی2                  □ . آیت اهلل طالقانی1

 ؟وقوع پیوستبه گردید در کدام قسمت شهر تهران که منجر به شهادت بسیاری از مردم  1331سال شهریور  11 ه. واقع4
 □ . میدان سپه4                         □ . میدان شهیاد 3                      □اسفند  24. میدان 2                         □. میدان ژاله 1

 ؟کابینه شریف امامی گردید یکدامیک از موارد زیر منجر به استعفا. 3
                                                   □ آبان 13حادثه خونین . 2                                                □ آتش سوزی سینما رکس آبادان. 1
 □ اختالف شاه و دولت. 4                                                      □شهریور   11حادثه خونین  .3

 به فرمان چه کسی تشکیل شد؟ 1331سال دی  23. شورای انقالب در 6
 □ . آیت اهلل بهشتی4                   □. امام خمینی )ره( 3               □. آیت اهلل مهدوی کنی 2               □ . آیت اهلل خامنه ای1

... تا حاال در اطاعت طاغوت بودید، حال به قرآن پیوستتتید. قرآن حافظ شتتماستتت. امیدوارم با  ")ره( این جمله . امام خمینی1
 در جمع چه اقشاری مطرح کردند؟ "برقرار کنیم.کمک شما بتوانیم در اینجا حکومت اسالمی را 

                                                  □کابینه دولت موقت  یاعضا. 2                                                  □هوایی ارتش  یفران نیرو هما.1
 □ دریایی ارتش یگداران نیرونتف. 4                                                            □ تشکل های مردمی. 3

 از کیست؟ "امام خمینی را رهبر اول می دانم " ی. جمله8
 □ . حافظ اسد4                        □. حسن البکر 3                         □ . یاسر عرفات2             □ . محمد حسنین هیکل1

 بر اساس پیشنهاد شورای انقالب چه کسی را مامور تشکیل دولت موقت معرفی کردند؟. امام خمینی )ره( 9
    □. مهدی بازرگان 4         □. سید جالل الدین تهرانی 3                         □. ناصر میناچی 2                     □. احسان نراقی 1

 در کجا برگزار شد؟امام خمینی)ره(  پس از ورود به ایران  اولین سخرانی .  11
 □ سپه ساالر. مسجد 4                      □.  بهشت زهرا  3                        □ مدرسه علوی. 2                           □. جماران 1

 

 

 :نمائید اقدام زیر روش سه از یکی به توانیدمیبه سواالت  پاسخگویی جهت کتاب این مطالعه از پس محترم شهروند

 . نمائید مراجعه www.farhangsara.ir سایت .  به1
 .کنید پیامک 21111831 پیامکی سامانه به سواالت ترتیب به را صحیح های گزینه. 2
  . دهید تحویل تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان کتابخانه نزدیکترین به را پاسخنامه .3

 3030بهمن  03مهلت پاسخگویی به سواالت مسابقه تا تاریخ 

    نام پدر:                                                 نام خانوادگی:                                       نام:                      
      

 

همراهتلفن شماره 

 
                                 


	jeld rooznegar.pdf
	2-3
	book iran
	jeld rooznegar.pdf
	2-3
	book iran
	iran book.pdf
	jeld rooznegar.pdf
	2-3
	shenasnameh rooznegar
	rooznegar2
	1.pdf
	2
	rooznegar
	1.pdf
	Binder1
	1.pdf
	2
	ص 1
	4
	روزنگار انقلاب اسلامی
	سوالات مسابقه




	سوالات مسابقه

	سوالات مسابقه



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




