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دانشجویان مسلح
کنسولگری ایران در
دهلینو را اشغال کردند
دهلی نو -دانشجویان ایرانی مسلح به هفت تیر و مواد منفجره
کنسولگری ایران را در بمبئی اشغال کردند و چهار تن از
کارکنان آن را به گروگان گرفتند .خبرگزاری هند گزارش
داد دانشجویان به حکومت غیر قانونی شاپور بختیار نخست
وزیر ایران اعتراض دارند.
پلیس محافظ کنسولگری گفت  15تن از دانشجویان که
اعضایگروهدانشجویاناسالمیایرانیهستند سفارتخانهرا
اشغال کرده اند .یک سخنگوی دانشجویان گفت دانشجویان
دو معاون کنسولگری و دو زن کارمند کنسولگری را به
گروگان گرفته اند.
پلیس گفت دانشجویان عالوه بر هفت تیر و مواد منفجره
به بمب های اســـیدی مجهز هستند .یکی از دانشجویان
گفت آنها تصمیم دارند  24ســـاعت کنسولگری را در
اشـــغال داشته باشند تا به مردم هند نشان دهند حکومت
دکتر بختیار غیر قانونی است و کنسولگری حق ندارد
نماینده حکومت او باشد .دانشجویان عکس های شاه را
از کنسولگری برداشتند و تصاویری از آیت اهلل خمینی
و دکتر شریعتی بر دیوارها آویختند و در جریان اشغال
کنسولگری یک تن زخمی شد.

آیتاهللطالقانی:

ارتشکودتاکندمردممسلحخواهندشد

راديو لندن دیشـــب در بخش فارسی خود متن مصاحبه ای را از حضرت آیت اهلل طالقانی پخش کرد .این
مصاحبه با حضور خبرنگاران خارجی انجام شد و گزارش خبرنگار بی بی سی به شرح زیر بود:
در رابطه با یک حکومت اســـامی آیت اهلل طالقانی گفت :اســـام بخصوص در سطح مذهب شيعه دو
هدف مهم دارد :یکی از بین بردن حکومت شـــاه و دیگری آزادی دادن به مردم برای تعیین سرنوشت
شان که البته در بعضی از کشور ها ممکن است حکومت هائی وجود داشته باشند که تا اندازه ای با این
فلســـفه مطابقت داشته باشند  .نمونه اش هندوستان است که همه مردم در آنجا میتوانند آزاد باشند ولی
حکومت اســـامی که برای ایران در نظر گرفته شده شباهت به عربستان سعودی نخواهد داشت چون
در آنجا حکومت حکومت یک خانواده اســـت و موروثی است در حالیکه مذهب شیعه براساس امامت
پایه گذاری شده است.
در مورد این که در بازگشت آیت اهلل خمینی ارتش نگذارد که آیت اهلل خمینی و هوادارانش فعالیت کنند و
حتی کار به کودتای نظامی بکشد آیت اهلل طالقانی گفت :در حال حاضر ارتش نمی تو اند کودتا کند چون
باید بر عليه خودش کودتا بكند از طرفی اگر ارتش کودتا کند ،باید همه را از بین ببرد که در آن صورت
مردم خودشان وظیفه شان را انجام داده و از خود دفاع خواهند کرد هرچه کشتار بیشتر بشود انقالب مردم
سریع تر خواهد بود ،ما تا بحال جلوی مردم را گرفته ایم و به آنها گفته ایم با سالح مظلومیت صدایشان را به
گوش دنیا برسانند .مردم کشته دادند ولی یک گلوله به سوی ارتشی ها خالی نکردند ولی اگر ارتش دست به
کشتار مردم بزند ،مردم هم بیکار نخواهند نشست و آنها هم مسلح خواهند شد .در حال حاضر از میزان مسلح
بودن مردم خبری در دست نیست و آنرا می توان به معنای عام جهاد نام گذاشت و مردم فقط از خود دفاع
خواهند کرد و دست به جنگیدن نمی زنند.
یکی از خبرنگاران از آیت اهلل طالقانی پرسید که با این انقالب که باعث نابودی اقتصادی کشور شده آیا
نتیجه ای که عاید خواهد شـــد ارزش آنرا خواهد داشت  ،آیت اهلل طالقانی گفت :او آزادی را فوق اقتصاد

صادق قطب زاده :اگر مارکسیست ها ما را قانع کنند به راه آنها می رویم

اگر چپ را به اعتبار مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح
می کنید ما از همه چپ تریم
صادق قطب زاده یکی از نزدیکان آیت اهلل خمینی در پاریس در توضیح حکومت اسالمی گفت :حکومت اسالمی ایدهای
است که ما باید به آن برسیم ،جمهوری اسالمی مرحله ای از این رسیدن است.
قطب زاده اضافه کرد :شکل جمهوری اسالمی مانند جمهوری های دیگر است و محتوای آن بر اساس قوانین اسالم و با توجه
به نیازهای مردم در زمینه های اقتصادی  ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی تعیین می شود .طبق قانون اساسی این جمهوری اسالمی
به آراء عمومی گذاشته خواهد شد اگر چنین قانونی تصویب شود دولت تشکیل می شود و رئیس جمهوری و مجلس منتخب
خواهیم داشت.
قطب زاده در مورد احزاب چپ و امکان موجودیت آنها گفت ،اگر چپ را به اعتبار مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح میکنید
ما خودمان از همه چپتریم .اگر مارکسیست ها  ،لنينيست ها و مائوئیست ها و غیره را میگوئید ،آنها آزادند که نظرشان را بدهند
و مانند سایر احزاب حرفشان را بزنند نشر بدهند ،دور هم جمع شوند و نظریاتشان را تبلیغ کنند  ،زیرا در فلسفه اسالمی در طول
تاریخ کسانی بوده اند که خدا را هم قبول نداشتند ،ولی نه تنها در جامعه بودند بلکه معلم بودند و تدریس هم میکردند ،اما آنچه
که مســـلم است اینست که احزاب مارکسیست از بدو تاسیس در ایران جملگی وابسته به خارج بودند و هیچگونه اصالتی در
داخل مملکت نداشتند و کم خیانت نکردند .این دلیل بر این نیست که عناصر غیروابسته در اینها وجود نداشته ،عناصری که
برای عقيده خود فعالیت کردند و جان خود را هم دادند .بنابراین ما با کسانی که برای عقیده خود فعالیت کردند ،پای عقيده
شان ایستادند و مبارزه کردند احترام قائلیم ،اما برای کسانی که بنحوی از انحاء وابسته به خارج باشند و يا وابسته رژیم شدند،
هیچگونه احترامی قائل نیستیم و همانطور که در گذشته با آنها مبارزه کردیم در آینده نیز با آنها مبارزه خواهیم کرد .در مورد
آندسته از مارکسیست ها که برایشان احترام قائلیم ،اعتقاد داریم که با ایجاد یک بحث خالق و منطقی و خالی از غرض و شعبده
بازیهای سیاسی میتوانیم آنها را به راه راست هدایت کنیم.
از قطب زاده پرسیده شد :آیا ممکن است آنها شما
را هدایت کنند؟! او جواب داد :اگر در این بحث
خالق توانستند ما را قانع کنند به راه آنها میرویم.
قطب زاده در مورد وضع زن در جمهوری اسالمی
گفت :زن با مرد در تمام موارد مساوی خواهد بود.
حقوق زن مساویست و زن حق انتخاب شدن ،
انتخاب کردن ،انتخاب عمل دارد و همچنین دارای
حق استقالل اقتصادی و انتخاب همسر خواهد بود.
قطب زاده در پاسخ به این سوال که «آیا در تقسیم
ارث تغييري داده خواهد شد؟» گفت :خیر  ،زیرا
مرد به حکم اینکه وظیفه تامین هزینه زندگی را
بعهده دارد ،باید ارث بیشتری ببرد.

نظرآیتاهللمحالتی
دربارهبختیار

قطبزاده:

آمریکا در تدارک
کودتاست

میداند و فقط کشورهای غربی هستند که اقتصاد را فوق آزادی می دانند و بهرحال این انقالب نبوده است
که اقتصاد کشور را از بین برده بلکه شاه اقتصاد را از بین برده شاهی که آمریکائی ها و انگلیسیها او را بر
مردم مسلط کردند .

تهرانی ،پس از اعالم غیرقانونی بودن شورای سلطنت استعفا داد و سپس به دیدار آیت الله خمینی رفت

رئیسشورایسلطنتکناررفت

پاریس -خبرگزاری ها  -سید جالل الدين تهرانی رئیس شورای سلطنتی
ایران از عضویت در این شـــورا استعفا داد .تهرانی از طریق دکتر نبوی
رئیس انجمن پزشـــکان قلب ایران و پزشک آیت اهلل العظمی خمینی
اســـتعفایش را تقدیم آیت اهلل العظمی کرد .سیدجالل الدین تهرانی به
خبرنگار خبرگزاری فرانسه اظهار داشت به علت دشواری هایی که ایران
پس از آخرین تظاهرات با آن روبرو اســـت از ریاست شورای سلطنتی
ایران استعفا کرده است.
تهرانی افزود « :من به عنوان رئیس شورای سلطنتی کوشیدم آرامش را
پس از رفتن شاه به کشور باز گردانم ،اما چون متوجه شدم این امر برای
من غیرمقدور است استعفا دادم ».
تهرانی گفت « :از طرف شاپور بختیار نخست وزیر انجام ماموریتی نزد
آیت اهلل خمینی به عهده من گذاشته نشده بود .این یک ابتکار شخصی بود».
تهرانی در پایان گفت من به دیدن آیت اهلل خمینی خواهم رفت ،اما اینک
نه به عنوان رئیس شورای سلطنتی بلکه به طور خصوصی.
در اینحال اطرافیان رهبر شـــیعه ایران اظهار داشتند آیت اهلل العظمی در
صورتی سیدجالل تهرانی را به حضور خواهد پذیرفت که او تصریح کند
استعفایش به علت غيرقانونی بودن شورای سلطنتی بوده است .
این محافل گفتند استعفای تهرانی به خودی خود کافی نیست که آیت
اهلل العظمی او را به حضور بپذیرد.
از سوی دیگر قطب زاده همکار نزدیک آیت اهلل العظمی خمینی گزارش
های منتشر شده در مجله آمریکائی نیوزویک را دایر بر اینکه او از عمال
توده (حزب کمونیست ایران) است که به میان اطرافیان رهبر شیعه ایران
رخنه کرده است «تهمت» توصیف كرد  ،قطب زاده افزود این تهمتها،
جزئی از مبارزه ایست که محافل صهیونیست برای بی اعتبار کردن او
آن را به راه انداخته اند .قطب زاده تاکید کرد من همواره علیه كمونيسم
مبارزه کرده ام و افزود بایستی منتظر حمله تازه ای به منظور تالش برای
بی اعتبار کردن انقالب بود.

علی امینی به
پاریس رفت

زیمنس :کارگران نیروگاه
بوشهر معلق نشده اند
فرانکفورت  -اتحادیـــه کرافتورک یکی از
واحدهای زیمنس آلمان غربی گزارش دیروز
یکی از روزنامههای تهران را تکذیب کرد که
این واحد در دو نیروگاه بوشهر در ایران  4هزار
و  ۸۰۰کارگر را معلق کرده است .یک سخنگو
گفت ۲هزارو  500ایرانی؛ آلمانی و دیگر کارگران
اروپای غربی ،ترک ،هندی و پاکستانی در این
منطقه کار میکنند .حدود  500آلمانی و  ۱5۰۰نفر
دیگر به تازگی به علت اینکه اعتصاب ها موجب
کندی در تحویل مواد شده است از کار کنارهگیری
کردهاند .او گفت ایران تمام اقساط مقرر در طرح
را پرداخته است .روزنامه تهران جورنال دوشنبه
نوشته بود  4هزار و  ۸۰۰کارگر از کار معلق شدهاند.

محمدحسین نظری ،روزنامه نگار -هفته های
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی از پر تب
و تاب ترین روزهای تاریخ این مرز و بوم
است؛ از اوج گیری خشم انقالبی مردم علیه
طاغوت و فرار شاه از کشور تا استقبال باشکوه
از رهبر انقالب حضرت امام خمینی (ره) و
پیروزی انقالب اسالمی حوادثی است که در
این روزها اتفاق می افتد .به همین بهانه از
 15دیماه تا  22بهمن ماه هر روز یک صفحه
از حافظه تاریخ را ورق خواهیم زد .با روز
شمار پیروزی انقالب همراه باشید.

ضمنا سید جالل تهرانی تصميم استعفایش را از شورای سلطنتی ایران با
تغییراتی که به تازگی در ایران روی داده است و با احترامش برای افکار
عمومی ایران توجیه کرد.
تهرانی در استعفا نامه اش که به آیت اهلل العظمی خمینی داده شد و صادق
قطب زاده دیروز آن را برای مطبوعات خواند توضیح داد که برای محافظت
از منافع ملی و کوشش جهت آرام کردن اوضاع در ایران ریاست شورای
سلطنتی را پذیرفته بود .تهرانی همچنین خاطرنشان کرد به علت اقامتش
در فرانسه شورای سلطنتی تا بحال هرگز تشکیل جلسه نداده است .تهرانی
نوشته معتقد است اينک الزم است برای محترم داشتن افکار عمومی ایران
با توجه به تغيير های روی داده در ایران استعفا کند.
عالوه بر این آخر وقت دیشب اطالع حاصل شد سید جالل تهرانی بعد
از ظهر دوشنبه درنوفل لوشاتو نزدیک پاریس با آیت اهلل العظمی خمینی
مالقات کرد  .وی پیش از آنکه به حضور آیت اهلل العظمی برســـد به
غیرقانونی بودن شورای سلطنتی اقرار کرده بود.

تایید آمریکا
باعث سقوط حکومتها در ایران می شود
* سناتور چرچ :آمریکا نباید حکومتی در ایران را تایید کند

دیشب گفته شد که علی امینی نخست
وزیر اسبق ایران دیروز به پاریس رفته
است .تحقيقات بعدی حتی ورود وی
را نیز به پاریس تایید کرد .هرچند
که علی امینی  ۱۰روز پیش نیز گفته
بود که برای استراحت به پاریس می
رود  ،امـــا با توجه به آنچه در صحنه
سیاسی کشور میگذرد و از سوی دیگر
پاریس به عنوان یک مرکز مهم خبری
برای ایران شده است  ،احتمال داده می
شود که امینی در پاریس مذاکرات و
مالقاتهائی داشته باشد .على امینی
در چند ماه گذشته و از زمان شروع
بحرانهای داخلی کشور همیشه یک
منبع خبری سیاسی بود و چند بار نیز
نام وی به عنوان نخست وزير البته قبل
از کابینه ازهاری برده شد ولی با همه
تالشهائی که خود وی در این زمینه
داشت  ،تشكيل کابینه وی با ناكامی
روبرو بود.
علی امینی پیش از رویداد های ایران
نیز در پاریس اقامت داشت و هر چند
ماه يكبار به ایران میآمد.

شاه و شهبانو وارد مغرب
شدند
أسوان  -خبرگزاری آسوشیتدپرس از مراکش گزارش
داد محمد رضا پهلوی و شهبانو فرح بر سر راه خود به
آمریکا برای یک دیدار خصوصی و سری از اسوان
در مصر وارد شهر مراکش شدند.
بوئینگ چهار موتوره شاه در میان تدابیر امنیتی بسیار
فوقالعادهای ساعت هفت و بیست دقیقه شامگاه دیروز
در فرودگاه مراکش فرود آمد.
تدابیر امنیتی فوق العادهای آغاز شـــده است تا مانع
نزدیک شدن خبرنگاران و مردم به فرودگاه شوند و
نگذارند آنها شاهد ورود شاه باشند .مقام های مغربی
حتا از تائید ورود او خودداری کردند.
محمد بوطالب وزیر اطالعات مغرب پیشـــتر به
گزارشگران گفته بود دیدار خصوصی شاه در نهایت
احتیاط  ،برگزار خواهد شد.

اعالمهمبستگیدر
اعتصابها
واشـــینگتن -آسوشیتد پرس -سناتور فرانک چرچ ،رئیس تازه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت
آمریکا احتماال در تائید شاپور بختیار نخست وزیر تازه ایران از خود عجله به خرج داده است  .وی افزود
آمریکا باید از تائید هر حکومتی در ایران خودداری کند زیرا این تائيد احتماال نتیجه معکوس خواهد داشت
و باعث سقوط حکومت خواهد شد.
سناتور چرچ خاطرنشان ساخت که یک حس نفرت شدید در مورد مداخله آمریکا در ایران به چشم می خورد.
وی افزود این امر ما را وامیدارد که مدتی از تائید حکومت ایران خودداری کنیم و حکومتی که به قدرت
می رسد میتواند به هنگامی که نیاز به تائید ما دارد این امر را از ما بخواهد .سناتور چرچ افزود نگرانی ما آن
نیست که حکومتی که سرانجام در ایران بر سر کار می آید از ارسال نفت به آمریکا خودداری کند .وی
گفت هر حکومتی که در ایران به قدرت برسد باید نفت خود را بفروشد و تنها جائی که می تواند این نفت
را بفروشد غرب است .چرچ این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی .بی .اس اظهار داشت .سناتور
آیداهو گفت غیرمحتمل است که حکومتی در ایران بتواند بدون حمایت آیت اهلل خمینی در قدرت بماند.
وی افزود فکر نمی کند اتحاد شوروی نفوذ زیادی در ایران داشته باشد و بنظر نمی رسد که یک حکومت
طرفدار شوروی در ایران بر سر کار آید.

نظر به پایمردی کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون
ملی ایران در ادامه ی اعتصاب مقدس و ســـازنده ی
آنان  ،که با مبارزه بر ضد اختناق  ،از انحراف حرکت
انقالبی ملت شریف ایران مانع شده اند ،ما کارکنان
اعتصابي هواپیمایی ملی ایران و سازمان هواپیمایی
کشـــوری ،ضمن تجدید مراتب همبستگی خود با
کارکنان غیور رادیو تلویزیون ملی ایران ،ایستادگی
و پایمردی آنان را می ستائیم و خاطرنشان می سازیم
که آن عدد انگشت شمار کارکنان خودفروخته ی
رادیو تلویزیون که تن به خواری استبداد داده اند  ،از
نظر ما و همه ملت ایران  ،افرادی ضدملی و مطرود
شمرده می شوند .
درود بر مبارزان همه ی صنوف انقالب مقدس ایران
کارکنان اعتصابی سازمان هواپیمایی کشوری و
هواپیمایی ملی ایران

