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کاربردهاي شناسایی کارت هوشمند ملی

قبالً اشاره کردیم کاربردهاي کارت ملی همانطور که 
شناسایی، تصدیق هویت، (هوشمند بر پایه سه ویژگی اصلی 

است، که سایر کاربردهاي کارت هوشمند ) امضاي دیجیتال
شود بر پایه این سه ویژگی قرار که در زیر به آن اشاره می

تواند بصورت فیزیکی یا منطقی که این کاربردها می. دارد
توان گفت که در این صورت می. باشد) یالکترونیک(
شناسایی بصورت فیزیکی و منطقی، تصدیق هویت (

بصورت فیزیکی و منطقی، امضا دیجیتال بصورت منطقی، 
.است) خدمات ویژه بصورت منطقی

هاي هوشمند در برخی  بصورت تک کاربرد کاربرد کارت
.و یا چند کاربرد است

 ینامه، کارت کارت ملی، گذرنامه، گواه(شناسایی
)دانشجویی، کنترل دستی

 پرداخت الکترونیکی، کیف پول خرد(عملیات بانکی(
 بیمه(بهداشت(
 کارتکارت تلفن، سیم(مخابرات(
 کارت سوخت، کارت تاکسی، کارت مترو(حمل و نقل(
 انتخابات الکترونیکی، یارانه الکترونیکی، (سایر کاربردها

)خدمات شهري

گذرنامه الکترونیکی
سپتامبر آمریکا و دیگر کشورها مسئله 11بعد از وقایع 

. گذرنامه الکترونیکی را به جهان تحمیل کردند

در گذرنامه الکترونیکی امکان گنجاندن و ارزیابی 
بیومتریک نظیر اثر انگشت، تصویر هاي ویژگی

در واقع طرح . چهره و تصویر عنبیه وجود دارد
گذرنامه الکترونیکی مهاجرت از سمت تصدیق 
هویت سنتی بر مبناي گذرنامه کاغذي به تصدیق 

.هویت الکترونیکی بود
بر طبق نظر متخصصین به کمک گذرنامه 
الکترونیکی امنیت بیشتري نسبت به گذرنامه 

شود چرا که تقریباً امکان جعل فراهم میکاغذي 
مشخصات بیومتریک از قبیل تصویر چهره، اثر 

همچنین . انگشت، تصویر عنبیه غیر ممکن است
اي همچون سخت هاي پیشرفتهاستفاده از فناوري

افزار تراشه، سیستم عامل با امنیت باال روي آن و 
همچنین زیرساخت کلید عمومی که در فصل 

به تفصیل یرساخت کلید عمومیرمزنگاري و ز
شود امنیت باالتري را راجع به آن توضیح داده می

.کندفراهم می

.برادر کسی است که در سختی برادري کند): ع(امام علی 
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به این ترتیب عملیات تطبیق و تصدیق اثر انگشت درون 
صورت انجام این کار به این . شودخود کارت انجام می

شود که اثر انگشت فرد با استفاده از یک حسگر دریافت می
شود، کارت اثر انگشت شود و به کارت فرستاده میمی

دریافت شده را با آن دیگري که روي کارت ذخیره شده، در 
خود کارت با استفاده از یک سري عملیات ریاضی پیشرفته 

واقع دهد و در صورت یکسان بودن فرد در تطبیق می
البته این تنها کاربرد پردازش . شودتصدیق هویت می

اطالعات کارت شناسایی هوشمند ملی نیست بلکه به 
.عنوان مثال بیان شد

هاي یکی از قابلیت: تغییر اطالعات پس از صدور
کارت شناسایی هوشمند بلکه کارت هوشمند، این است که 

ترونیکی توان اطالعات الکهر زمان بعد از صدور کارت، می
مثالً فرض کنید در صورتی که . درون آن را تغییر داد

آدرس یکی از فیلدهایی باشد که روي کارت ذخیره شود، 
تواند با مراجعه به یکی از اگر آدرس فرد تغییر کند می

مراکز متصدي این کار، آدرس روي کارتش را نیز تغییر 
شد به البته مورد اخیر که ذکر . دهد و مواردي از این قبیل

عنوان یک قابلیت مطرح است نه اینکه در حال حاضر 
چنین ساز و کاري براي کارت شناسایی ملی هوشمند در 

.کشور منظور شده باشد
 پشتیبانی از کاربردهاي مختلف همگی روي یک
کارت هوشمند ظرفی است براي قرار گرفتن : کارت

توان چندین کاربرد را در کنار کاربردهاي مختلف که می
یک کارت شناسایی هوشمند ملی . م روي کارت داشته

تواند به عنوان کارت سوخت، کارت هدفمندي می
هاي، کارت شناسایی، کلید دسترسی به خدمات دولت یارانه

.الکترونیک و بسیاري از موارد دیگر استفاده شود

خدا روزي هر کس را ضمانت کرده): ع(امام علی
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مستندات پروژه: منبع

کارت شناسایی هوشمند ملی

کارت شناسایی هوشمند ملی در در واقع ایده اصلی
اما به طور دقیق تر مزایایی . هاي قبلی توضیح داده شدبخش

توان براي طرح کارت شناسایی هوشمند ملی ، نسبت به می
:کارت ملی کاغذي بر شمرد که به صورت زیر است

کارت شناسایی هوشمند ملی : شناسایی در حوزه دیجیتال
ورود به دولت الکترونیک در واقع به مثابه درگاه یا کلید

مطرح است که این مهم به مدد تعریف هویت دیجیتال به 
همانطور . شودکمک کارت شناسایی هوشمند ملی محقق می

شوند، به کمک کارت که در فضاي فیزیکی افراد شناخته می
شود که افراد در شناسایی هوشمند ملی، این امکان فراهم می

. نیز قابل شناسایی باشندفضاي اینترنت و فضاي دیجیتال
امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، رمزنگاري، 

یکی از مهمترین امکاناتی که به کمک کارت : بیومتریک
شود، تصدیق هویت سه شناسایی هوشمند ملی فراهم می

در . بعدي، بر اساس رمز عبور، رمزنگاري و بیومتریک است
و بیومتریک در رابطه با تصدیق هویت بر اساس رمزنگاري 

.هاي آینده توضیحات کافی خواهد آمدبخش
امضاي دیجیتال نیز در فضاي سایبر این : امضاي دیجیتال

ها و اسناد ارسالی دهد که نامهامکان را به صاحب کارت می
البته این امضا با امضاي فعلی . خود به دیگران را امضا کند

هیچ ارتباط متفاوت است و ساز و کار خاص خودش را دارد و 
مستقیم یا غیر مستقیمی به لحاظ ساختاري و الگوریتمیک با 

در فصل رمزنگاري و زیرساخت کلید . امضاي دستی ندارد
.عمومی در این رابطه توضیحات کافی موجود است

کارت شناسایی هوشمند ملی از آنجا که : پردازش اطالعات
تواند اطالعات را درون خودیک کارت هوشمند است، می

توان روي اي که مییکی از امکانات بالقوه. پردازش کند
کارت شناسایی هوشمند ملی قرار داد، تطبیق روي کارت یا 

Match on cardاین تکنولوژي به عنوان یکی از . است
. کاربردهاي پردازش اطالعاتی کارت هوشمند مطرح است
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شود، تصدیق هویت سه شناسایی هوشمند ملی فراهم می

در . بعدي، بر اساس رمز عبور، رمزنگاري و بیومتریک است
و بیومتریک در رابطه با تصدیق هویت بر اساس رمزنگاري 

.هاي آینده توضیحات کافی خواهد آمدبخش
امضاي دیجیتال نیز در فضاي سایبر این : امضاي دیجیتال

ها و اسناد ارسالی دهد که نامهامکان را به صاحب کارت می
البته این امضا با امضاي فعلی . خود به دیگران را امضا کند

هیچ ارتباط متفاوت است و ساز و کار خاص خودش را دارد و 
مستقیم یا غیر مستقیمی به لحاظ ساختاري و الگوریتمیک با 

در فصل رمزنگاري و زیرساخت کلید . امضاي دستی ندارد
.عمومی در این رابطه توضیحات کافی موجود است

کارت شناسایی هوشمند ملی از آنجا که : پردازش اطالعات
تواند اطالعات را درون خودیک کارت هوشمند است، می

توان روي اي که مییکی از امکانات بالقوه. پردازش کند
کارت شناسایی هوشمند ملی قرار داد، تطبیق روي کارت یا 
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تجربه کشورهاي دیگر 
)بخش اول( بلژیک 

کارت شناسایی تاریخچه و ابعاد سازمانی استفاده از 
الکترونیکی

، یازده شهرداري در بلژیک، کارت 2003در آوریل سال 
به عنوان BELPICشناسایی الکترونیکی جدید را با نام 

این کارت، به عنوان کارت شناسایی . پایلوت صادر کردند
ها، با ثبت احوال ملی مدیریت شهرداري. شخصی بکار گرفته شد

هاي معتبر را در این زمینه صادر در تعامل بودند که گواهینامه
.کردمی

شهروند بلژیکی، کارت شناسایی 56000، حدود 2004در سال 
جراي پایلوت، رضایت بخش ارزیابی شد و ا. الکترونیکی داشتند

، تصمیم گرفت که این کارت را 2004دولت فدرال، در سپتامبر 
بر اساس این تصمیم صدور و استفاده . در سطح کشور صادر کند

ها ، کارت2007تا سال . ، کامل خواهد شد2010از کارت، تا سال 
مثل پزشکان و دفاتر اسناد(تنها براي گروه هاي هدف خاص 

در آن زمان افراد دیگر هم درخواست . قابل استفاده بودند) رسمی
این کارت را داشتند که به تدریج بر اساس حجم نیاز شهروندان 

. به کارت، پاسخ داده شد

در خصوص صدور کارت، سازمان خدمات عمومی، مسئول 
کسب اطمینان از کارائی و امنیت تبادل اطالعات، افزایش 

طریق اجزاء کارت هوشمند الکترونیکی خدمات در دسترس از
این وظیفه براي دولت بلژیک بسیار اهمیت دارد، لذا بخش . است

خاصی براي آن در نظر گرفته شده است که از بابت حفظ قوانین 
در همین راستا، دولت . حریم خصوصی نیز به خوبی عمل کند

با بخش هاي مختلف و 2001فدرال، یک توافقنامه در سال 
مختلف خود امضا کرد و تاکید آن بر نیاز به همکاري نواحی

تر کامل2005این توافقنامه، در سال . ها و استانها بودشهرداري
ي آنان شناسایی شهروندان، بر پایه شماره ملی ثبت شده. شد

. است

ها از استفاده از این شماره با دقت، کنترل  و این فعالیت
این . شودانجام میPrivacy Commissionطریق 

Crossroadsشماره همچنین در تأمین اجتماعی و در 
Bank به منظور تبادل اطالعات اجرایی و مدیریتی

ها و شرکتهاي اجرایی استفاده شهروندان بین بخش
همچنین شرکتها و سازمانها، از کدي مشابه این . شودمی

با ثبت (کنند کد براي اهداف سازمانی مربوطه استفاده می
بازرگانی مرکزي و ملی براي شخصیت هاي حقوقی ارتباط 

.)یابدمی

خصوص مدیریت اختیارات و تعهدات، زیرساخت یا در 
اما راهکارهاي جاري . سیاست خاصی وجود ندارد

توان به مشاور درخصوص مالیات به نحوي است که می
هاي مالیاتی، اختیار مالیاتی به منظور فایل کردن اظهارنامه

در این مرحله، نیاز است تا دریافت کننده و پرداخت . داد
فرمی که از طریق ایمیل براي آنها ي مالیات ،کننده

سپس . فرستاده می شود  به طور مشترك تکمیل کنند
مسئول رسمی مالیات، اسامی اشخاص مرتبط را در پایگاه 

.کندهاي داده، به صورت جداگانه ذخیره می

کارت شناسایی الکترونیکی بلژیک-1شکل 
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.چیزش استکسی که بینش و عقلش کاملترین چیزش نباشد هالکتش آسانترین :امام سجاد علیه السالم
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هاي مدیریت هویت الکترونیکیوضعیت سیستم
در بلژیک، بر اساس استفاده از مدیریت هویت الکترونیکیسیستم 
BELPIC. باشدمیBELPICشخصی شناسایی کارت 

تشخیص هویت الکترونیکی است که به منظور تسهیل کارت
ي شهروندان دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی براي کلیه

دارد تراشهاین کارت یک . شودسال ، استفاده می12بلژیکی باالي 
یکی اهداف تشخیص هویت و : شودکه در دو مورد استفاده می

.دیگري امضاي دیجیتالی

یکی با دفاتر ثبتی ملی بلژیک دارد که در این سیستم، ارتباط نزد
ها و خصوصیات اي اصلی و کلیدي از ویژگیي مجموعهبرگیرنده

برخی از کاربردهاي . شهروندانی است که در آن ثبت نام کرده اند
، به طور مستقیم از کارت شناسایی الکترونیکیبخش احراز هویت 

. استفاده می کنددفاتر ثبتی ملی

ي ثبت ملی به ، از طریق یک شمارهالکترونیکیشناسایی کارت 
ي منحصر شود که همانند یک مشخصهدفاتر ثبتی ملی مرتبط می

ي استفاده از خدمات دولت به فردي براي شهروندان بلژیکی درباره
:کارت شناسایی جایگزین ، موارد زیر است. الکترونیکی است

ي کاغذ دولتی که می تواند براي ساکنین بلژیک صادر یک برگه
برایشان صادر کارت شناسایی الکترونیکیافرادي که هنوز (شود 

) نشده است

که در بخش خصوصی اعتبار (SIS-card)کارت تأمین اجتماعی 
)افزاهاي گواهینامه باشدتواند کارت هوشمند یا نرممی(دارد 

ک کارت شناسایی الکترونیکی که براي ی(کارت شناسایی کودکان
).شودسال صادر می12افراد زیر 

ي قیمت کارت در بلژیک، منطقه به منطقه متفاوت است؛ اما دامنه
.واحد پول کشور بلژیک است15تا 10آن بین 

مستندات پروژه: منبع

.ییددستان همنشینی نماو کنید با تهیاز دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گ:)ص(پیامبر اکرم

آن  رمزنگاري و رمزگشایی متقارن یک مشکل اساسی دارد و
چیست؟ راه حل.استانتقال امن کلید محرمانه مشترك

Asymmetricنامتقارنرمزنگاري و رمزگشایی

Encryption/Decryption چگونه؟ در صورتی که پدر
باید فرزند . بخواهد به روش نامتقارن فایل عکس را ارسال نماید

.وي به عنوان گیرنده فایل قبالً کارهاي زیر را انجام داده باشد

با کمک نرم افزار نامتقارن یک ) فرزند(گیرنده فایل - 1
کلید زوج کلید متفاوت ولی به هم مرتبط به نام هاي 

public)(و کلید عمومی(Privare Key)خصوصی

Keyو خاصیت کلیدهاي عمومی. تولید می کند
این است که اگر یک فایل با کلید عمومی خصوصی

رمزنگاري شود فقط و فقط با کلید خصوصی قابل 
.برعکسرمزگشایی است و

4هوشمند ملیکارتطرح حوزه-2ماهنامه داخلی شماره 

داستان رمزنگاري نا متقارن
Asymmetric Encryption/Decryption
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هوشمند ملیکارتطرح حوزه-2ماهنامه داخلی شماره 

کلید عمومی را در وب سایت خود قرار می دهد و فرزند - 2
.کندنگهداري میرا در محل امنی نزد خودکلید خصوصی 

.کندبراي ارسال عکس خانودادگی به فرزند خود ابتدا به سایت وي مراجعه و کلید عمومی او را دانلود میپدر- 3

.نمایدعکس خانوادگی و کلید عمومی فرزند خود را به نرم افزار رمزنگار می دهد و خروجی آن را براي فرزندش ارسال میفایل- 4

5

.آرزو و امید خویش می رسدهر که صبوري کند به :)ص(پیامبر اکرم
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کلید خصوصی که در اختیار فرزند قرار دارد قابل فقط و فقط با بنابه خاصیت زوج کلید عمومی و خصوصیال این فایل رمز شدهح
.ی کندرمز گشایی است بنابراین پدر با خیال راحت که در بین را کسی قادر به مشاهده تصویر نخواهد بود فایل رمز شده را ارسال م

به نرم افزار رمزگشا می دهد خروجی کلید خصوصی خودبراي مشاهده عکس ، فایل رمزشده را دریافت کرده و همراه با فرزند- 5
.نرم افزار رمزگشا همان عکس اصلی خواهد بود

به این دلیل که نامتقارن. گویند(Asymmetric Encryption/Decryption)به این روش ، رمزنگاري و رمزگشایی نامتقارن
فایل با یک کلید رمز شده و با کلید دیگري غیر از کلید اول رمز گشایی می شود بنابراین از لحاظ استفاده از کلید ها در طرف فرستنده و

.طرف گیرنده نامتقارن است

6هوشمند ملیکارتطرح حوزه-2ماهنامه داخلی شماره 
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ده ناممهدي زن: تهیه کنننده

.ارزشمندترین مردم کسی است که دنیا را براي خود با ارزش نداند: )ع(امام زین العابدین 

. نیازمند آگاهی از نظرات شماستماهنامه، با هدف رسیدن به انتظارات و کسب رضایت هر چه بیشتر شما مخاطبین و خوانندگان گرامی، 
.لطفاً، پس از تکمیل فرم نظرسنجی کپی آن را به دفتر کارت هوشمند ملی ارسال فرمایید

پسندید و چرا؟هاي ماهنامه را بیشتر میکدام ویژگی.لطفاً یادآور شوید. بینیداگر در ماهنامه کمبود یا نارسایی یا نقطه ضعفی می
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نیازهاي شما
کیفیت مطالب

کیفیت ویرایش، شیوایی مطالب
کیفیت چاپ

نحوه دسترسی به ماهنامه
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هاتازه

.شرکت مالزیایی امضا شدوکشورسازمان ثبت احوالمیاننامه مطالعات امکان سنجی تفاهم

تفاهم نامه همکاري مطالعات امکان سنجی اجراي کارت 
MSCTCو IRISهاي مالزیایی هوشمند ملی با شرکت

آقاي دکتر ناظمی ریاست محترم سازمان ثبت احوال . امضا شد
با در نظر داشتن تجارب کشورهاي دیگر که در حوزه کارت 

اند به این مهم اعتقاد داشتند که از تجربه هوشمند موفق بوده
سازي هر چه بیشتر کارت هوشمند ملی این کشورها براي بهینه

حضور مهندس موهبتی و این تفاهم نامه با. ایران، استفاده شود
هاي مهندس طریقت بین سازمان ثبت احوال کشور  و شرکت

هدف از این تفاهم نامه مطالعه . مالزیایی فوق به امضا رسید
امکان سنجی اجراي کارت هوشمند ملی به جاي کارت 

انتخاب شرکتهاي مالزیایی به دلیل . باشدشناسایی فعلی می
.باشدآن کشور میاجراي موفق طرح کارت هوشمند  در

.نینداز زیرا نمی دانی از این فردا براي تو چه پیش خواهد آمدخیر أحاجت محتاج را به ت): ع(امام علی

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی براي کلیه اتباع در اجراي 
قانون برنامه پنجساله پنجم 49ایرانی و آئین نامه اجرائی آن و بند د ماده 

برداري از سامانه استعالم الکترونیکی هویت ملی و به منظور بهره
اي بین ریاست محترم نامههمکاري در طرح کارت هوشمند ملی، تفاهم

اهللا حافظی ت احوال آقاي دکتر ناظمی اردکانی و آقاي رحمتسازمان ثب
.مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی به امضا رسید

اي بین سازمان ثبت احوال کشور و سازمان تأمین نامهتفاهم
. اجتماعی امضا شد
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روز شمار انقالب

بهمن12
مردم تهران به شوق . غرق سرور است) س(یران در انتظار امام خمینیا

هاي سفید وسط خیابان تا کنند، خطها را آب و جارو میورود امام، خیابان
ساعت . اندها تمیز شده و مردم مسیر حرکت امام را پر از گل کردهکیلومتر

.نه و بیست و هفت دقیقه صبح، امام وارد خاك ایران شد

بهمن13
درپی با انجام مصاحبه و بختیار در واکنش به استقبال مردم از ورود امام، پی

دادن اوضاع ههاي آتی خویش سعی در عادي جلوصحبت در مورد برنامه
هاي اطراف آنقدر زیاد هستند که کوچهمجمعیت مشتاق به دیدار اما. دارد

.ي علوي مملو از آدم شده استمدرسه

بهمن14
اندجواد شهرستانی، در تمام کشور مردم به اعتصاب عمومی دست زده

اش را به ایشان رود و استعفانامهشهردار وقت تهران، به دیدار امام می
بختیار  طی یک مصاحبه شروع به ناسزاگویی به جواد . کندتسلیم می

کند و سایر کارمندان و مسئوالن دولت خویش را تهدیدشهرستانی می
. کندمی

بهمن15
سعی در به رخ لی همچنان هایش را از دست داده و بختیار تمام پایگاه

من «: هاي دولت فرمودندامام در پاسخ تهدید. کشیدن قدرت خود دارد
باید نصیحت کنم که دولت غاصب کاري نکند که مجبور شویم مردم را 

ه زودتر به ملت م هر چخواهیما از ارتش می. به جهاد دعوت کنیم
»...ها محبت داریمما به آن. ها فرزندان ما هستندآن.متصل شوند

بهمن16
هاي مختلف مردم و جمعی از نزدیکان ها خبرنگار داخلی و خارجی، گروهده

اهللا هاشمی رفسنجانی آیت. اندي علوي اجتماع کردهسالن مدرسهامام در 
، اعضاي . کندوزیري مهندس مهدي بازرگان را قرائت میحکم نخست

کنند هاي مداوم با فرماندهان ارتش سعی میبا تماسشوراي انقالب
مردم با گل و اشک و شعار به . ارتش را بدون خونریزي، متحد ملت کنند

. روندان میاستقبال ارتشی

بهمن17
. کنندها و در حمایت از دولت بازرگان تظاهرات میمردم در خیابان

به .هاي خود کوشاستبختیار سعی دارد به مردم بفهماند در انجام وعده
یابد و نمایندگان در حضور میي مجلس حضور همین منظور در جلسه

وزیران و وزیران هاي انحالل ساواك و دستگیري نخستبختیار طرح
تا آن سال که متهم به سوء استفاده از قدرت بودند 1341دولت از سال 
.کنندرا تصویب می
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کنند هاي مداوم با فرماندهان ارتش سعی میبا تماسشوراي انقالب
مردم با گل و اشک و شعار به . ارتش را بدون خونریزي، متحد ملت کنند

. روندان میاستقبال ارتشی

بهمن17
. کنندها و در حمایت از دولت بازرگان تظاهرات میمردم در خیابان

به .هاي خود کوشاستبختیار سعی دارد به مردم بفهماند در انجام وعده
یابد و نمایندگان در حضور میي مجلس حضور همین منظور در جلسه

وزیران و وزیران هاي انحالل ساواك و دستگیري نخستبختیار طرح
تا آن سال که متهم به سوء استفاده از قدرت بودند 1341دولت از سال 
.کنندرا تصویب می
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بهمن18
اند نام اشخاصی که به نوعی به کشور و مردم خیانت امام خمینی فرمان داده

اي سیار در مدرسهصصین، فرستندهتالش مردم و متخبا. اند افشا شودکرده
! اینجا تهران، کانال انقالب. شوداندازي میعلوي راه

بهمن19
ي زیادي از همافران و عده. دهدبختیار دستور تیراندازي به سمت مردم را می

امام خمینی . گاه امام رفتندهاي نظامی به اقامتافراد نیروي هوایی، با لباس
طور که گفتید تا حاال در اطاعت طاغوت همان:خطاب به همافران فرمودند

امیدوارم با کمک شما . قرآن حافظ شماست. بودید، حال به قرآن پیوستید
.را برقرار کنیمبتوانیم در اینجا حکومت اسالمی 

بهمن20
تصاویري از دوران اقامت امام خمینی در پاریس از شبکه سراسري 

» اکبراهللا«فریاد ان، همافران نیروي هوایی در پادگ. تلویزیون پخش شد
.به درگیري و تیراندازي و ورود گارد شاهنشاهی منجر شدو سر دادند

بهمن 22
تهران و اغلب شهرستان ها همچنان صحنه جنگ خونین مردم و نیروهاي مسلح 

به دست افراد ) انقالب(در میدان بیست وچهار اسفند ستاد ژاندارمري واقع .بود
دقیقه صبح، شوراي 30/10نیروي هوایی، دریایی و مردم افتاده است در ساعت 

عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ واکثر فرماندهان تشکیل جلسه داد 
ب تا غرو. اي بی طرفی ارتش را اعالم کردو پس از مذاکرات بسیار، طی اعالمیه

ها، پاسگاه ها و مراکز نظامی به دست مردم این روز، تمام کالنتري ها، پادگان
بختیار از ووي کاخ نخست وزیري در حرکت بودنددرحالی که مردم به س. افتاد

رادیو و تلویزیون نظامی به تصرف .در پشتی ساختمان نخست وزیري گریخت
می را که از سوي آیت اهللا ها گوینده رادیو پیادر آخرین لحظه. مردم در آمد

در آن پیام ازکارکنان اعتصابی . طالقانی رسیده بود، خواند و سپس برنامه قطع شد
پس از سکوتی نسبتا . رادیو و تلویزیون خواسته شده بود تا به سرکار خود بازگردند

: از شدت هیجان می لرزیدصداي گوینده. طوالنی، رادیو دوباره آغاز به کار کرد
»...این صداي انقالب ملت ایران است... توجه توجه«
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بهمن21
ي نیروي هوایی به همت مردم و کمک خانهصبح اسلحه10ساعت 

هاي به دست مردم افتادکالنتريتعدادي ازساعاتی بعد.همافران فتح شد
اش  است، در آخرین اعالمیهپاچه شدهفرمانداري نظامی که دستو 

امام خمینی در .ساعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر اعالم کرد
امروز حکومت نظامی، اعالمیه«: پاسخ پیامی به این شرح صادر فرمودند

خدعه و خالف شرع است؛ مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند، برادران و 
خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی، 

. ها را ترك نکردندمردم خیابان» .حق پیروز است

بهمن18
اند نام اشخاصی که به نوعی به کشور و مردم خیانت امام خمینی فرمان داده

اي سیار در مدرسهصصین، فرستندهتالش مردم و متخبا. اند افشا شودکرده
! اینجا تهران، کانال انقالب. شوداندازي میعلوي راه

بهمن19
ي زیادي از همافران و عده. دهدبختیار دستور تیراندازي به سمت مردم را می

امام خمینی . گاه امام رفتندهاي نظامی به اقامتافراد نیروي هوایی، با لباس
طور که گفتید تا حاال در اطاعت طاغوت همان:خطاب به همافران فرمودند

امیدوارم با کمک شما . قرآن حافظ شماست. بودید، حال به قرآن پیوستید
.را برقرار کنیمبتوانیم در اینجا حکومت اسالمی 

بهمن20
تصاویري از دوران اقامت امام خمینی در پاریس از شبکه سراسري 

» اکبراهللا«فریاد ان، همافران نیروي هوایی در پادگ. تلویزیون پخش شد
.به درگیري و تیراندازي و ورود گارد شاهنشاهی منجر شدو سر دادند

بهمن 22
تهران و اغلب شهرستان ها همچنان صحنه جنگ خونین مردم و نیروهاي مسلح 

به دست افراد ) انقالب(در میدان بیست وچهار اسفند ستاد ژاندارمري واقع .بود
دقیقه صبح، شوراي 30/10نیروي هوایی، دریایی و مردم افتاده است در ساعت 

عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ واکثر فرماندهان تشکیل جلسه داد 
ب تا غرو. اي بی طرفی ارتش را اعالم کردو پس از مذاکرات بسیار، طی اعالمیه

ها، پاسگاه ها و مراکز نظامی به دست مردم این روز، تمام کالنتري ها، پادگان
بختیار از ووي کاخ نخست وزیري در حرکت بودنددرحالی که مردم به س. افتاد

رادیو و تلویزیون نظامی به تصرف .در پشتی ساختمان نخست وزیري گریخت
می را که از سوي آیت اهللا ها گوینده رادیو پیادر آخرین لحظه. مردم در آمد

در آن پیام ازکارکنان اعتصابی . طالقانی رسیده بود، خواند و سپس برنامه قطع شد
پس از سکوتی نسبتا . رادیو و تلویزیون خواسته شده بود تا به سرکار خود بازگردند

: از شدت هیجان می لرزیدصداي گوینده. طوالنی، رادیو دوباره آغاز به کار کرد
»...این صداي انقالب ملت ایران است... توجه توجه«
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بهمن21
ي نیروي هوایی به همت مردم و کمک خانهصبح اسلحه10ساعت 

هاي به دست مردم افتادکالنتريتعدادي ازساعاتی بعد.همافران فتح شد
اش  است، در آخرین اعالمیهپاچه شدهفرمانداري نظامی که دستو 

امام خمینی در .ساعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر اعالم کرد
امروز حکومت نظامی، اعالمیه«: پاسخ پیامی به این شرح صادر فرمودند

خدعه و خالف شرع است؛ مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند، برادران و 
خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی، 

. ها را ترك نکردندمردم خیابان» .حق پیروز است

بهمن18
اند نام اشخاصی که به نوعی به کشور و مردم خیانت امام خمینی فرمان داده

اي سیار در مدرسهصصین، فرستندهتالش مردم و متخبا. اند افشا شودکرده
! اینجا تهران، کانال انقالب. شوداندازي میعلوي راه

بهمن19
ي زیادي از همافران و عده. دهدبختیار دستور تیراندازي به سمت مردم را می

امام خمینی . گاه امام رفتندهاي نظامی به اقامتافراد نیروي هوایی، با لباس
طور که گفتید تا حاال در اطاعت طاغوت همان:خطاب به همافران فرمودند

امیدوارم با کمک شما . قرآن حافظ شماست. بودید، حال به قرآن پیوستید
.را برقرار کنیمبتوانیم در اینجا حکومت اسالمی 

بهمن20
تصاویري از دوران اقامت امام خمینی در پاریس از شبکه سراسري 

» اکبراهللا«فریاد ان، همافران نیروي هوایی در پادگ. تلویزیون پخش شد
.به درگیري و تیراندازي و ورود گارد شاهنشاهی منجر شدو سر دادند

بهمن 22
تهران و اغلب شهرستان ها همچنان صحنه جنگ خونین مردم و نیروهاي مسلح 

به دست افراد ) انقالب(در میدان بیست وچهار اسفند ستاد ژاندارمري واقع .بود
دقیقه صبح، شوراي 30/10نیروي هوایی، دریایی و مردم افتاده است در ساعت 

عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ واکثر فرماندهان تشکیل جلسه داد 
ب تا غرو. اي بی طرفی ارتش را اعالم کردو پس از مذاکرات بسیار، طی اعالمیه

ها، پاسگاه ها و مراکز نظامی به دست مردم این روز، تمام کالنتري ها، پادگان
بختیار از ووي کاخ نخست وزیري در حرکت بودنددرحالی که مردم به س. افتاد

رادیو و تلویزیون نظامی به تصرف .در پشتی ساختمان نخست وزیري گریخت
می را که از سوي آیت اهللا ها گوینده رادیو پیادر آخرین لحظه. مردم در آمد

در آن پیام ازکارکنان اعتصابی . طالقانی رسیده بود، خواند و سپس برنامه قطع شد
پس از سکوتی نسبتا . رادیو و تلویزیون خواسته شده بود تا به سرکار خود بازگردند

: از شدت هیجان می لرزیدصداي گوینده. طوالنی، رادیو دوباره آغاز به کار کرد
»...این صداي انقالب ملت ایران است... توجه توجه«
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بهمن21
ي نیروي هوایی به همت مردم و کمک خانهصبح اسلحه10ساعت 

هاي به دست مردم افتادکالنتريتعدادي ازساعاتی بعد.همافران فتح شد
اش  است، در آخرین اعالمیهپاچه شدهفرمانداري نظامی که دستو 

امام خمینی در .ساعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر اعالم کرد
امروز حکومت نظامی، اعالمیه«: پاسخ پیامی به این شرح صادر فرمودند

خدعه و خالف شرع است؛ مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند، برادران و 
خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی، 

. ها را ترك نکردندمردم خیابان» .حق پیروز است


