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  خرداد جلد سوم  ١۵اسناد و مدارک ساواک 

  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان

و آغاز مرحله دوم  ۴٣و اتفاقات و تصمیمات پس از آن، تا فروردين  ١٣۴٢خرداد سال  ١۵شاه با حوادث مقدمه نحوه مقابله رژيم 
رويارويي حضرت امام با رژيم، در يك نگاه سطحي، نشاندھنده نوعي دوگانگي در ديدگاھھا و تصمیمات عناصر گرداننده رژيم است 

اي نظامي، اعدام چند تن از ھواداران نھضت اسالمي، در كنار نوعي ھ ھاي گسترده، تشكیل دادگاه در اين چھارچوب، دستگیري
تر، مشخص  ھايي از اين دوگانگي برخورد ھستند اما در يك كنكاش دقیق مالطفت و رأفت با مخالفان نظام شاھنشاھي، نشانه

جامعه شناختي رژيم از مقابله توان نحوه نگرش  شوند به طور كلي مي گیري مي خواھد شد كه اين دو نحوه برخورد با يك ھدف پي
دانست و  مردم رژيم مردم را به طور كلي غیرسیاسي مي ١كنندگان با خود را در مقطع زماني مورد نظر، به شكل ذيل ترسیم كرد 

معتقد بود كه مردم بدون رھبري، نخواھند توانست مخالف تشكیالتي و خطرناكي صورت دھند و احیانًا بخشي اندك از مردم كه به 
اند به  خرداد، جرأت ابراز مخالفت جدي و تھديدآمیز را از دست داده ١۵دنبال مسايل مذھبي و مخالف خواني ھستند، با سركوب 

ويژه آن كه در شرايط جديد، با غیبت حضرت امام و زنداني بودن ايشان، شخص ديگري كه بتواند نھضت را ادامه داده و جاي خالي 
روحانیون و نه در میان سیاسیون غیرروحاني وجود نداشت بنابراين در خالء رھبري از مردم ھراسان و  رھبري را پر كند، نه در میان

كرد الف روحانیت به  سیاسیون رژيم، سیاسیون را به چند دسته و طیف تقسیم مي ٢غیرتشكیالتي كار چنداني بر نخواھد آمد 
يت امام را پذيرفته و در چھارچوب رھبري ايشان قرار داشتند و زعامت حضرت آيت اهللا خمیني يعني روحانیون و طالبي كه وال

ھا و  خرداد را ھمین جريان به پیش بردند، اما تشكیالتي نبودند و فقط حضور امام، محور حركت ١۵كردند و نھضت  حركت مي
ھاي حضرت امام  ارچوب ديدگاهھا بود ب سیاسیون مذھبي كه ارتباط نزديكي با روحانیت داشتند و به طور نسبي در چھ اقدامات آن
كردند، ضمن اين كه داراي ايدئولوژي و تشكیالت خاص خود بودند اين جريان عمدتًا از كساني بودند كه به دنبال رشد  حركت مي

 ھاي اي تأسیس كرده بودند، اما ديدگاه اختالفات میان دو جناح مذھبي و غیرمذھبي جبھه ملي، از اين جبھه جدا شده وگروه تازه
تساھل و تسامح خاص جبھه ملي را در مقابله با رژيم حفظ كرده و از سیاست براندازي پرھیز داشتند و مبارزه پارلماني را دنبال 

داد، حاضر به قبول حضور در مجلس، و يا پستھاي وزارتي بودند به عبارت بھتر، اين  كردند و اگر امكانات و شرايط اجازه مي مي
دادند ج نیروھاي سیاسي  چھارچوب نظام را بر مبارزه سیاسي در خارج از چھارچوب نظام ترجیح ميجريان مبارزه سیاسي در 

داد اين افراد در چھارچوب پذيرش واليت حضرت امام،  ھا را به سوي تشكیالتي شدن حركت مي مذھبي كه جريان نھضت امام آن
كردند اين دسته از نیروھا،  د و ترور انقالبي را به تدريج پیدا ميھاي مسلحانه محدو قابلیت جنگ مسلحانه و يا حداقل ايجاد درگیري

توانستند با كشیدن دامنه مبارزات به داخل بازار به معناي  كه عمدتًا از اقشار غیر بوروكرات و صاحب حرفه و نفوذ در بازار بودند مي
ھاي حیاتي رژيم را در  كوتاه مدت، در تھران نبض رگعام اقتصادي آن، نه شكلي بر اقتصاد كشور نیز تأثیر بگذارند يا حداقل در 

خرداد و روزھاي پس از آن سامان داد د نیروھاي  ١۵اي را در جريان  اختیار بگیرند چنان كه اقدامات ھمین گروه اعتصابات گسترده
س و صدارت در ھاي مجل سیاسي غیرمذھبي كه براساس ايدئولوژي مداراگرايانه و مبارزه سیاسي براي كسب قدرت، كرسي

كردند و تابع مقتضیات روز بودند، ضمن اين كه بعضًا با مراكز قدرت خارجي نیز  چھارچوب نظام شاھنشاھي حركت و تالش مي
ارتباط نبودند براساس تحلیل رژيم، اين جريان از منظر ايدئولوژيك اھل مصالحه بوده و قابلیت جاي گرفتن در بدنه نظام را داشتند  بي

انديش كه علیرغم كسوت روحاني از منظر  ھا را در شكم نظام ھضم كرد ه تعداد كمي روحانیون ساده آساني آن شد به و مي
ھا  ھايي از نیروھاي سیاسي غیرمذھبي و اھل معامله قابل جمع بودند و سران حكومت، درباريان و دولتي برخورد با رژيم، با گروه

خرداد، رژيم با تحلیلي كه ذكر گرديد، نیروھاي مخالف را به دو  ١۵یگري اما و فجايع ھا رفت و آمد داشتند پس از دست به منازل آن
دسته تقسیم كرد در دسته اول جريانات الف و ب و ج قرار گرفتند كه رھبري امام را به عنوان مرجع تقلید اعلم و رھبر نھضت 

پرداختند براساس تحلیل رژيم، اين سه گروه  حكومت ميھاي ايشان به ابراز مخالفت با  پذيرفته بودند و با عنايت به ديدگاه
توانست متوجه نظام شاھنشاھي گردد از ناحیه اينھا قابل  ترين و سازش ناپذيرترين مخالفین بودند و بیشترين خطري كه مي عمده

ارد عرصه درگیري ترين نیروھاي مبارز و ترين و سرسخت ، از دامن ھمین سه جريان، عمده۴٣تصور بود چنان كه پس از سال 
چالھا به بند  ھاي اعدام سپرده شده و يا در دل سیاه سیاسي و مبارزه مسلحانه با رژيم شدند و بیشترين نیروھايي كه به جوخه

ترين برخورد رژيم با اين سه گروه صورت گرفت دستگیري  ترين و خصمانه كشیده شدند از ھمین سه طیف بودند بنابراين خشن
مبارز، دستگیري نیروھايي از مبارزين غیرروحاني كه بعدًا به جمعیت موتلفه تبديل شدند دستگیري اعضاي گسترده روحانیون 

ھا و اعدام طیب رضايي، از نمونه برخوردھايي بود كه رژيم پس از  نھضت آزادي و محاكمه و حكم حبسھاي طوالني براي آن
گرفتند  يم با اعضاي دسته دوم از مخالفین كه طیفھاي د و ه را در برميدنبال كرد برخورد رژ ۴٢دستگیري حضرت امام تا پايان سال 

خرداد تعدادي از اعضاي جبھه ملي نیز دستگیر  ١۵ھا بود اين صحیح است كه در مرحله اول مقابله با نھضت  در چھارچوب جذب آن
ت تنبیھي جذبي رژيم بود و نه برخورد ھا و مذاكراتي كه با ايشان صورت گرفت نشان دھنده حرك شدند، اما نحوه نگھداري آن

 ١۵سركوب گرانه و نابودكننده مطالبي كه دكتر سنجابي در خاطرات خود درباره دستگیري و برخورد با اعضاي جبھه ملي پس از 
گرفت، خرداد عنوان نموده، دقیقًا گوياي ھمین مدعا است در كنار برخوردھايي كه با سیاسیون جداي از نوع و شكل برخورد صورت 
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مجلس شوراي ملي و دوره چھارم مجلس سنا،  ٢١اقداماتي نیز براي جلب افكار عمومي انجام شد برگزاري انتخابات دوره 
گیري اصالحات اقتصادي و اجتماعي و در نھايت تغییر علم و انتصاب منصور به نخست وزيري به عنوان  تأسیس حزب ايران نوين، پي

كرد كه با ايجاد اختناق، جذب  ھور در میان سیاسیون قديمي، از اين جمله بودند رژيم تصور مييك چھره جوان، تحصیلكرده و نوظ
تدريجي سیاسیون مداراگرا و اصالحات اقتصادي اجتماعي نسبي كه ھمه در نبود و دوران زندان حضرت امام صورت گرفت، 

حفظ وضع موجود بپردازد بنابراين در اين شرايط، آزادي  خرداد سوار شده و با موفقیت به ١۵توانسته است بر امواج خروشان نھضت 
ماه خرداد تا فروردين بیفزايد اما  ١٠توانست بر استحكام ايجاد شده طي  امام در كنار زمزمه و شايعه سازش ايشان با رژيم، مي

خود، حداقل در مورد رھبري اتفاقاتي پس از آزادي حضرت امام روي داد و سازش ناپذيري ايشان، نشان داد كه رژيم در تحلیل 
  نھضت اسالمي و ياران و ھمراھان او كامًال اشتباه كرده است مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات

اداره بررسیھا موضوع روحانیون گزارش ھفتگي  ٣٣٣فرستنده  ١٢/۵/۴٢گیرنده مقامات ساواك به ترتیب سلسله مراتب تاريخ 
ھاي جديدي از طرف آيات اهللا شريعتمداري و میالني صادر و طي آن عالوه بر  ه گذشته اعالمیهدارد در ھفت محترمًا معروض مي

اند صحبت و گفته شده كه  ھا نیز كه اخیرًا به تھران آمده اظھارنظر پیرامون بازداشت آيت اهللا خمیني در مورد روحانیون شھرستان
اند كه تھران را ترك نمايند آيت اهللا شريعتمداري در اعالمیه خود  كردهمقامات دولتي به روحانیون مزبور بدون ھیچ مجوزي اخطار 

گويد مطابق مفھوم اصل دوم متمم قانون اساسي علماء طراز اول مصونیت دارند و حبس و تبعید آنان مخالف قانون است زيرا  مي
د بنابراين در مقامي فوق مجلسین قرار گرفته آنان در قوانین مصوبه مجلسین از نظر موافقت يا مخالفت با شرع حق رد و قبول دارن

باشند و در جائي كه وكالء مصونیت داشته باشند آيا ممكن است حكام شرع كه قانونًا حاكم بر  و حاكم بر ھیئت قانون گذاران مي
شود  ھاي دين خويش در ھر فرصتي كه ممكن مجالسین ھستند مصون نباشند؟ در اين اعالمیه افزوده شده در تعقیب ھدف

ھاي ياد شده به موضوع انتخابات اشاره و گفته  خودداري نخواھیم كرد و از تمام امكانات موجود استفاده خواھد شد در اعالمیه
شده كه ايجاد شرايط و اوضاع و احوال كنوني از طرف دولت با آزادي انتخابات مخالف است و آيت اهللا شريعتمداري اضافه كرده كه 

نتخابات به موقع اظھار خواھند كرد آيت اهللا بھبھاني اظھار میداشت روحانیون در نظر دارند پس از قطعي شدن نظر خود را درباره ا
اي صادر كرده فتوي بتحريم شركت در انتخابات بدھند و میافزود روحانیون  شروع انتخابات به طور دستجمعي يا انفرادي اعالمیه

كه برسد ولو قضیه بخونريزي ھم منجر شود دارند و آيت اهللا میالني و شريعتمداري با  بطور اتفاق قصد ايستادگي و مبارزه تا ھر جا
اند اكنون كه براي ما نابودي در پیش است و خیال اضمحالل و از بین بردن ما در میان است چه بھتر كه  وي مذاكره نموده و گفته

ھاي آيت اهللا شريعتمداري و میالني اخیرًا اعالمیه ديگري نیز  میهاگر بايد كشته شويم اين كار با مبارزه توام باشد عالوه بر اعال
صادر شده كه طي آن آيات اهللا شريعتمداري میالني مرعشي نجفي و آملي مقام علمي و مرجعیت آيت اهللا خمیني را تايید 

غات مخالفین دولت ايران در اند گزارش كاردار سفارت شاھنشاھي در عراق واصله از وزارت امور خارجه حاكي است كه تبلی كرده
كشور عراق بشدت ادامه دارد ولي نماينده آيت اهللا حكیم با مشارالیه مالقات و از قول آيت اهللا اظھار داشته مسئله اصالحات 

ارضي و ساير اصول ششگانه در صورتي كه در اجراي آنھا رعايت عدالت بشود مورد اعتراض نیست اما موضوع اعطاي حق راي به 
دست آويز مخالفین گرديده و ھر گاه اين موضوع تعديل و بصورتي الغاء گردد نگراني عمومي مرتفع خواھد شد و اگر بنحوي زنان 

احترام روحانیت اعاده و معلوم شود كه دولت شاھنشاھي پشتیبان روحانیت است و بین دولت و روحانیون جدائي نیست موجب 
هللا زنجاني مقیم كربال نیز پیشنھادھايي در حدود پیشنھاد آيت اهللا حكیم داشته است امتنان روحانیون و تسكین افكار گشت آيت ا

اي  كنند و اخیرًا جزوه در حال حاضر آيت اهللا خوئي بیش از سايرين بر ضد دولت ايران و به طرفداري از روحانیون مخالف فعالیت مي
باشد و اينك  و منتشر شده كه حاوي مطالب قابل توجھي ميبزبان عربي بنام مصاحبه يك نفر شیعه ايراني با مشارالیه چاپ 

كند ولي عمًال در راه  اي از سئوال و جوابھاي مندرج در آن باستحضار عالي میرسد س شخصي كه تظاھر باسالم مي خالصه
مطرح كرده كوشد مسلمان نیست توضیح آنكه در آغاز اين سئوال را بعنوان اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه  منھدم كردن آن مي

بودند و حتي بھمان صورت در چاپخانه نیز حروف چیني شده بود ولي چون اين موضوع جنبه تكفیر داشت لذا سئوال را عوض كرده 
بعنوان حكومت ايران مطرح و چاپ نمودند س چه چیز شما را به اين مبارزه واداشت و كي آنرا بپايان خواھید رساند؟ ج ما ھمیشه 

ايم و البته وظیفه ما فقط انجام اين كارھا نیست،  ي و مرجعیت و حل اختالفات و اداره و حوزه علمیه پرداختهبكارھاي مربوط بفتو
كند آيا جرياني مھمتر از بازيچه قرار دادن دين و نبرد با ملت مسلمان  آيد جلب توجه ما را مي بلكه كلیه جريانات بعدي كه پیش مي

چنین عملي گشته و قانون اساسي را كه مطابق اصول اسالم پايه گذاري شده زير پا نھاده ايران وجود دارد؟ دولت ايران مرتكب 
گرديم  است اين جريانات ما را واداشت كه بنفع حق و براي جلوگیري از ظلم و خیانت قیام كنیم و ھنگامي بوضع سابق خود باز مي

كه ممكن است در صورت تغییر وضع موجود وضعي خطرناكتر  ايد كه ابرھاي خطر از افق دين و ملت ما دور شود س آيا فكر كرده
كند و كمترين كوتاھي در انجام اين  براي شما پیش آيد؟ ج وظیفه فعلي ما مبارزه با دشمن و خطري است كه ملت ما را تھديد مي

م افزود ولي ما باشد اما اگر وضع خطرناكي پیش آيد ما ھم بر شدت مبارزه خود خواھی وظیفه موجب شدت يافتن خطر مي
كنیم يھودي گري بھائي گري فساد استبداد خونريزي و انواع مختلف فشار و ستم  حكومتي بدتر از آنچه اكنون وجود دارد تصور نمي

خواھیم دولتي سر كار  باشیم و مي دھد ما خواھان سعادت ملت و حفظ دين خود مي ھاي حكومت سیاه فعلي را تشكیل مي پايه
ھا نباشد س شرايط شما براي پايان دادن به اين مبارزه چیست؟ ج ما ھیچ گونه  ر بیگانگان و نفوذ يھوديبیايد كه تحت فشا

ھاي اداري و گستردن داد و  شرطي نداريم جز خودداري از جنگیدن با دين و كنار گذاشتن قوانین ظالمانه ضد ملت و اصالح سازمان
مخالف اسالم و مورد اعتراض علماي اعالم باشد از درجه اعتبار ساقط است حفظ قانون اساسي كه قید كرده است ھر قانوني كه 
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ھا تسلط دارند؟ ج اين حقیقتي است كه بر كسي پوشیده  ھا و بھائي س از كجا اطالع حاصل كرديد كه در ايران صھیونیست
ھاي اقتصادي كشور  ھا شريان ھوديھا شركت و در عین حال مالك دستگاه فرستنده ايران است ي باشد يك نفر يھودي مالك ده نمي

ايد كه ما آخرين وظیفه خود  اند س شما گفته ھا جز از طريق تسلط و نفوذ بیگانگان به اين نتیجه نرسیده اند و آن را به دست گرفته
توانیم  ام ما ميرا انجام خواھیم داد آخرين وظیفه شما چیست؟ ج اگر شما توانستید وقت معین اين كار را به وجود آوريد در آن ھنگ

سخن خود را بگوئیم و به آخرين وظیفه خود عمل كنیم آينده نزديك اين سخن قاطع را ھمراه خود خواھد آورد و پس از آن جز 
دھید كه سفیر ايران مذاكرات مقدماتي را با شما به عمل آورد؟ ج  عدالت و عزت و استقالل وجود نخواھد داشت س آيا اجازه مي

ھاي خود  ھاي خود و شاه نیز از برخي خواسته ه مذاكرات علني باشد س آيا ممكن است شما از برخي خواستهآري به شرط آن ك
توانیم درباره حق ملت ايران با كسي معامله كنیم يا در خصوص دين و منافع آن قرار داد متاركه به  صرف نظر نمائید؟ ج ما نمي

ين كاراطاعت از دين و قرآن و درك واقعي وضع فعلي ملت ايران است و اين را بنديم در خصوص صرف نظر كردن دولت بايد گفت كه ا
شود و اين يك عمل میھن پرستانه است و  توان عقب نشیني نامید بلكه به جاي وضع موجود يك فرمانروائي عادالنه برقرار مي نمي

  باشد مطلوب ھمه مي

آقايان خمیني و محالتي و قمي  ١١/۵/۴٢روز جمعه  ١۴٣٠موضوع آقاي خمیني در ساعت  ١۵/۵/۴٢س ت تاريخ / ١٠۵۴٩شماره 
الي  ١۶٠٠در خیابان شمیران ايستگاه مینا كوچه دفتري متعلق به آقاي نجاتي انتقال داده شدند و از ساعت  ٨به خانه شماره 

بوسیدند در ساعت  ختلف از نامبردگان ديدن كردند و ھر يك دست آقاي خمیني را ميمتجاوز از سه ھزار نفر از طبقات م ٢١٣٠
اي از  نمودند كلمات زننده كه نامبردگان خود را براي پذيرفتن مردم آماده مي ١٢/۵/۴٢به استراحت پرداختند و صبح روز شنبه  ٢٢٠٠

شود نگذاريد كاري  ني ھستم كه اين طور با من رفتار ميطرف آقاي خمیني علیه مأمورين سازمان امنیت ادا و گفت مگر من زندا
 ٠٠٨٠مردم شروع به رفتن به داخل منزل نامبرده نموده در ساعت  ٠٧٠٠اي از مردم كشته شوند در ساعت  كنم كه در نتیجه عده

نیايد نتیجتًا در ساعت  از طرف شھرباني كل كشور به مأمورين انتظامي دستور داده شده كه ديگر مالقاتي از آقاي خمیني به عمل
وضع محل سكونت مشارالیه بدين شرح بود در داخل منزل آن عده از مردم كه صبح داخل شده بودند كماكان نشسته و  ٠٠٩٠

رو خیابان شمیران نیز در حدود ھزار نفر جمعیت كه مانع از رفتن آنان به داخل منزل گرديده بودند  شدند و در پیاده خارج نمي
نمودند كه ما  ند در ھمین ساعت رياست پلیس تھران جھت بازديد به محل وارد شد طالب خارج از منزل مرتبًا اصرار ميايستاده بود

بايستي آقا را زيارت كنیم واال نخواھیم رفت رئیس پلیس به مردم اخطار نمود فعًال مالقاتي صورت نخواھد گرفت مردم متفرق شوند 
ره باشند خبر ديگري حاكي است كه در خیابان مژده نزديك امام زاده قاسم باغي كه صاحب آن اي در اين با و منتظر پخش اعالمیه

تومان براي اقامت چند ماھه آقاي خمیني اجاره شده است بھره برداري شده است در  ۴٠٠٠آقاي جواد شیوا است به مبلغ 
  ٢۴/۵پرونده آيت اهللا خمیني بايگاني شود 

آقايان خمیني و محالتي و قمي  ١١/۵/۴٢روز جمعه  ١۴٣٠موضوع آقاي خمیني در ساعت  ١۵/۵/۴٢س ت تاريخ / ١٠۵۴٩شماره 
الي  ١۶٠٠در خیابان شمیران ايستگاه مینا كوچه دفتري متعلق به آقاي نجاتي انتقال داده شدند و از ساعت  ٨به خانه شماره 

بوسیدند در ساعت  د و ھر يك دست آقاي خمیني را ميمتجاوز از سه ھزار نفر از طبقات مختلف از نامبردگان ديدن كردن ٢١٣٠
اي از  نمودند كلمات زننده كه نامبردگان خود را براي پذيرفتن مردم آماده مي ١٢/۵/۴٢به استراحت پرداختند و صبح روز شنبه  ٢٢٠٠

شود نگذاريد كاري  تار ميطرف آقاي خمیني علیه مأمورين سازمان امنیت ادا و گفت مگر من زنداني ھستم كه اين طور با من رف
 ٠٠٨٠مردم شروع به رفتن به داخل منزل نامبرده نموده در ساعت  ٠٧٠٠اي از مردم كشته شوند در ساعت  كنم كه در نتیجه عده

از طرف شھرباني كل كشور به مأمورين انتظامي دستور داده شده كه ديگر مالقاتي از آقاي خمیني به عمل نیايد نتیجتًا در ساعت 
وضع محل سكونت مشارالیه بدين شرح بود در داخل منزل آن عده از مردم كه صبح داخل شده بودند كماكان نشسته و  ٠٠٩٠

رو خیابان شمیران نیز در حدود ھزار نفر جمعیت كه مانع از رفتن آنان به داخل منزل گرديده بودند  شدند و در پیاده خارج نمي
نمودند كه ما  تھران جھت بازديد به محل وارد شد طالب خارج از منزل مرتبًا اصرار ميايستاده بودند در ھمین ساعت رياست پلیس 

بايستي آقا را زيارت كنیم واال نخواھیم رفت رئیس پلیس به مردم اخطار نمود فعًال مالقاتي صورت نخواھد گرفت مردم متفرق شوند 
كه در خیابان مژده نزديك امام زاده قاسم باغي كه صاحب آن  اي در اين باره باشند خبر ديگري حاكي است و منتظر پخش اعالمیه

تومان براي اقامت چند ماھه آقاي خمیني اجاره شده است بھره برداري شده است در  ۴٠٠٠آقاي جواد شیوا است به مبلغ 
  ٢۴/۵پرونده آيت اهللا خمیني بايگاني شود 

ر بازار اصفھان شايع شده خمیني آزاد گرديده است بدين مناسبت ھم اكنون د ۵٢۵٧شماره  ١٢/۵/۴٢از اصفھان به تھران تاريخ 
 -۴٧١كسبه بازار مشغول نصب پرچم و شادي ھستند مقرر فرمايند در صورت صحت اين ساواك را در جريان بگذارند 

ني ضمیمه و حتمًا تا اين تاريخ ساواك اصفھان در جريان است بپرونده آيت اهللا خمی ١٣/۵/١٣۴٢صدقي اداره سوم ١٣۴٢/۵/١٢
در مركز اقداماتي به عمل  ١١/۵مشھد شیراز سنندج زاھدان خیلي فوري چون در مورد آزادي آقايان روز جمعه  ١۵/۵بايگاني شود 

آقاي شھابي  ١٢/۵/١٣۴٢سرلشگر پاكروان اداره سوم  ١٢/۵/۴٢ -۴۴٨١باشد  آمده در نتیجه كلیه دستورات قبلي كان لم يكن مي
نفر از اعضاء ھیئت مسلم بن عقیل و ھیئت فاطمیه روز  ٢٠٠٠اي در حدود  وضوع مالقات با آقاي خمیني عدهم ١٢/۵/۴٢تاريخ  ۵/١٢
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اي نیز روز  به منظور مالقات آقاي خمیني از خیابان شھباز ايستگاه ناصري به طرف قلھك حركت نمودند و گويا عده ١٣۴٢/۵/١٢
  جاري از قم براي مالقات خمیني به تھران خواھند آمد

كه منزل شخصي به  ٨۵١٢۶٩موضوع آيت اهللا خمیني و طیب حاج رضائي تلفن شماره  ١٢/۵/۴٢تاريخ  ٣ -د/ ١٧۴١/٣١١شماره 
نام نجاتي میباشد و در داوديه واقع است و آيت اهللا خمیني در آن منزل سكونت دارد شماره تلفن به سرشناسان بازار داده شده 

شماره تلفن با آيت اهللا تماس بگیرند ضمنًا قرار شده مبلغ يك میلیون ريال به سرھنگ كه چنانچه كار فوري داشتند با اين 
شاھقلي داده شود كه چنانچه بتواند طیب حاج رضائي را تبرئه نمايد ھمچنین به طیب حاج رضائي در زندان ابالغ شده كه بگويد 

  یقت نداشته استآنچه در زندان اعتراف كرده به علت شكنجه بوده و موضوع اعترافات حق

موضوع اجتماع منزل آيت اهللا نجاتي از صبح امروز مامورين انتظامي از مراجعه و ورود  ١٢/۵/١٣۴٢تاريخ  ٣١٢بخش / ١۵۴٩شماره 
اشخاص به منزل آيت اهللا نجاتي واقع در داوديه ايستگاه مینا كوچه نجاتي به منظور مالقات با آيت اهللا خمیني قمي و محالتي 

اي كه به زبان عربي خطاب به علماء اعالم صادر كرده گفته است در صورتي كه  نمايند آيت اهللا خوئي در بیانیه جلوگیري مي
ھا را منتشر خواھند كرد و در آن موقع روحانیون طراز اول  ساله آن ۴٠زمامداران ايران به كارھاي غیرقانوني خود ادامه دھند تاريخ 

 ١٢/۵/١٣۴٢ن اظھار خواھند داشت تھیه كننده عباس شھابي رئیس بخش رئیس اداره سوم آخرين نظر خويش را نیز درباره آنا
  ١٢/۵رسد  معاون ساواك به عرض مي ١٢/۵/١٣۴٢مدير كل اداره سوم 

موضوع آزاد شدن آيت اهللا خمیني به طوريكه مامور تلفني گزارش میدھد بعلت  ١٢/۵/۴٢تاريخ  ٣١١بخش  ١دايره  - ١٧۴٢شماره 
ھا نیز در جلو مغازه خود عكس آيت اهللا خمیني را  اند و بعضي ھا بازار را چراغاني كرده و پرچم زده آيت اهللا خمیني بازاريآزاد شدن 
كنند اگر چنانچه آيت اهللا خمیني با دولت سازش كرده باشد دنبال مبارزه  اي از بازاريان اظھار عقیده مي اند و عده آويزان كرده

شود با  قع است مسلمانان ايشان را به پیشوائي قبول نخواھند كرد و اگر به مبارزه ادامه داد معلوم مينخواھد رفت و در اين مو
  ٢٠/۵دولت سازش نكرده و در عقیده خود مستحكم و پا برجا است در گزارش ھفتگي استفاده شد بايگاني شود

خمیني به طوريكه مامور تلفني گزارش میدھد بعلت موضوع آزاد شدن آيت اهللا  ١٢/۵/۴٢تاريخ  ٣١١بخش  ١دايره  - ١٧۴٢شماره 
ھا نیز در جلو مغازه خود عكس آيت اهللا خمیني را  اند و بعضي ھا بازار را چراغاني كرده و پرچم زده آزاد شدن آيت اهللا خمیني بازاري

ولت سازش كرده باشد دنبال مبارزه كنند اگر چنانچه آيت اهللا خمیني با د اي از بازاريان اظھار عقیده مي اند و عده آويزان كرده
شود با  نخواھد رفت و در اين موقع است مسلمانان ايشان را به پیشوائي قبول نخواھند كرد و اگر به مبارزه ادامه داد معلوم مي

   ٢٠/۵دولت سازش نكرده و در عقیده خود مستحكم و پا برجا است در گزارش ھفتگي استفاده شد بايگاني شود

در بازار گفته شده كه چون  ١٢/۵/١٣۴٢موضوع اظھارات در بازار طبق اطالع واصله بعد از ظھر روز  ١٣/۵/١٣۴٢تاريخ  ٢۶٢٢شماره 
اند ديگر بكار  اي درج شده كه نامبردگان قول داده ھا علیه آقايان خمیني قمي و محالتي از طرف سازمان امنیت اطالعیه در روزنامه

ھا داده شده و طي آن اطالعیه سازمان امنیت جدا  اي به روزنامه آقايان نامبرده نیز اطالعیهسیاست دخالت ننمايند لذا از طرف 
  تكذيب شده و اگر اين اطالعیه چاپ شود نظر آقايان روحانیون به عموم مردم اعالم خواھد شد

اي از  عده ١٢/۵/۴٢روز  موضوع قصد مالقات دانشجويان با آيت اهللا خمیني طبق اطالع واصله ١٣/۵/۴٢تاريخ  ٢۶٢٠شماره 
بطور دستجمعي بمالقات آيت اهللا خمیني بروند  ١٣/۵/۴٢اند كه روز  دانشجويان دانشگاه وابسته به نھضت آزادي تصمیم گرفته

ن اند كه نامبرده با شرايطي كه بنفع دولت است از زندا اند با اين امر مخالف و اظھار داشته اي از آنان كه اغلب دختر بوده ولي عده
  آزاد شده و مالقات با ايشان نتیجه و لطفي ندارد

محترمًا دو تلگراف تبريك از طرف آيت اهللا حاج آقا عیسي جزايري به عنوان  ۵٢۶٨شماره  ١٣/۵/١٣۴٢از خرم آباد به تھران تاريخ 
يدار مردم از وي مخابره حجت االسالم سید جواد و سید حسین جزايري مبني بر آزادي خمیني و ورود او به قلھك و استقبال و د

ھا توام با ذكر شعارھا بر له  باشند مسلمًا اين جشن شده ھم اكنون دو مجتھد مزبور مشغول دستور تھیه جشن و چراغاني مي
محترما استدعا دارد ارشاد  ١٣/۵/۴٢ -قلسقه اداره سوم ١٢/۵/۴٢-١٧۶١باشد  خمیني خواھد بود ساواك منتظر اوامر عالي مي

  ١۵/۵پاسخ دھید از اينگونه تظاھرات میبايست جلوگیري بعمل آيد  ١۵/۵اين تلگراف چه پاسخي داده شود فرمايند که ب

تا امروز در منطقه استان اصفھان اجازه داده نشده حتي يك قطعه عكس خمیني  ۵٢۵٨شماره  ١٢/۵/۴٢از اصفھان به تھران تاريخ 
كنند و  ھا نصب مي ون با سرعت عكسھاي خمیني را به درب دكان و مغازهرا كسي بفروشد يا درب دكان و مغازه خود نصب كند اكن

آوري اين  اند مراتب استحضارًا معروض مقرر فرمائید اوامر عالي در مورد جمع ھا تعداد زياد آن را براي فروش آماده كرده كتابفروشي
  صدقي ١٢/۵/۴٢عكسھا ابالغ گردد 
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ع آزادي آيت اهللا خمیني و اجتماع مردم به دنبال آزادي آيت اهللا خمیني صبح روز موضو ١٣/۵/١٣۴٢تاريخ  ٣١١بخش  ١٧۴۵شماره 
دارھا شربت و  ھاي خود نصب و چراغاني نموده بودند و اغلب مغازه كلیه بازار پرچم سه رنگ در جلوي مغازه ١٢/۵/١٣۴٢شنبه 

خمیني رفته بودند از طرف مامورين انتظامي دادند صبح روز مزبور شايع شد كه افرادي كه به مالقات  شیريني به مردم مي
نمايد كه مردم  ھا را سازمان امنیت پخش مي گفتند اين شايعه اند ايشان را مالقات نمايند عده ديگر مي جلوگیري شده و نگذاشته

اي از  ديه عدهدر محل اقامت آيت اهللا خمیني واقع در مسیر جاده شمیران قديم ايستگاه داو ١٨٣٠به ديدن خمیني نروند ساعت 
ھا و مسیر خیابان ايستاده و مراقب اوضاع بودند و از  افراد انتظامي پلیس سوار، قواي امدادي با افسران مربوط به خود در سر كوچه

ھا از افراد جبھه ملي، نھضت آزادي،  كردند در اين مسیر مردم به قدم زدن پرداختند اكثر آن ورود مردم نزد خمیني ممانعت مي
داد افراد فوق از موقعیت استفاده نموده به بحث و گفتگو به  وابسته به جبھه ملي، حزب زحمتكشان، بازاريان تشكیل مياحزاب 

دھد اين  جلوگیري دستگاه از تماس با خمیني اين يك نوعي ضعف و ترس از نیروي ملت را نشان مي ١پرداختند  حالت گشت مي
اند چرا مانع ورود مردم به  باشد چرا خمیني را گرفتند و حاال آزادش نموده عابر مي امر نوعي زورگوئي و نفھمي دستگاه به مردم

شوند در اين موقع چند نفر از افراد جبھه ملي از جمله حمید، رضوي، حجتي، حاج محمود لباف، حسن آقا، جلوي يك  نزد او مي
قرار است از فردا مالقات عمومي آزاد شود اين مردم كردند افسر مزبور گفت  افسر را گرفته و در مورد اين جلوگیري سوال مي

ھا نشان دھند كه مالقات فردا آزاد است در حدود  ھا و اتوبوس سعي داشتند در مسیر طول خیابان با قدم زدن به مسافرين اتومبیل
ه نام حمید كه سن او اي ب در مسیر خیابان شمیران قديم مقداري اعالمیه آيت اهللا مرعشي نجفي به وسیله پسر بچه ٢٠ساعت 

سال بود بین افراد توزيع گرديد ھمچنین توسط شريفي و افشار دانشجويان دانشگاه مقداري اعالمیه كمیته دانشجويان جبھه  ١۵
 داشتند بین مردم تبلیغ نمايند كه حتمًا بروند و كار ملي ايران بین افراد جبھه ملي پخش گرديد افراد فوق درباره انتخابات اظھار مي

خرداد صحبت  ١۵الكترال دريافت نمايند و منتظر دستور مراجع تقلید باشند كه چكار بكنند افراد جبھه ملي براي تجديد واقعه 
گفتند اگر وضع انتخابات به ھمین نحو انجام شود سران جبھه ملي و علما دخالت ننمايند زمینه براي تجديد واقعه  كردند و مي مي
اداره خواھد شد دو برگ اعالمیه منتشره به پیوست تقديم  آمده و امور آن به رھبري جبھه ملي وعلماء خرداد آماده و به وجود ١۵

  گردد مي

طبق اطالع صدراالسالم مجتھدي از سنندج تلگرافي گزارش نموده كه فشار نظام وظیفه  ١٣/۵/۴٢از مركز به ساواك سنندج تاريخ 
مست با نامبرده در مورد مفاد تلگراف مزبور تماس گرفته چگونگي را گزارش نسبت بطالب علوم ديني كردستان شديد است الز

  نمائید سرلشگر پاكروان

 ١٣/۵/۴٢روز يكشنبه  ١٩موضوع اجتماع مردم در محل اقامت آيت اهللا خمیني در ساعت  ١۵/۵/۴٢تاريخ  ٣١١بخش  ١٧۶۵شماره 
حانیون و وعاظ در مسیر خیابان شمیران نزديك محل اقامت آيت اهللا آموزان بازاريان رو جمعي از افراد جبھه ملي دانشجويان دانش

نمودند از اينكه مانع از  شدند افراديكه در مسیر حركت مي خمیني در حركت بودند افراديكه ايستاده بودند از طرف پلیس متفرق مي
پلیس بوسیله بلندگوھاي ماشین خود افراد را  اند اعتراض توئم با پرخاش بمسئولین دستگاه مینمودند مالقات آنھا با آيت اهللا شده

نمودند در حدود بیست نفر از بازاريان دور ھم جمع و اظھار میداشتند آقاي محالتي در قلھك خیابان  بتفرقه و ترك محل تشويق مي
ي قبًال پلیس را مطلع اي بمحل مزبور رفتند ول دولت انتقال مكان داده بھمین جھت براي مالقات ايشان بھتر است بقلھك برويد عده

در بین بازاريان و افراد جبھه  ١۴/۵/۴٢روز دوشنبه  ١۶و راه عبور و مرور را بسته بود و يكنفر پلیس درب منزل ايستاده بود ساعت 
قرار است آيت اهللا خمیني از محل فعلي واقع در داوديه بقلھك خیابان دولت ايستگاه قنات باغ  ٢٠شد كه ساعت  ملي گفته مي

اي از بازاريان و افراد جبھه ملي در قلھك ايستگاه قنات سر چھار راه اخطاريه اجتماع و  ني انتقال مكان دھد بھمین جھت عدهروغ
از طرف پلیس بوسیله بلندگو بمردم دستور تفرق  ٢١منتظر ورود خمیني بودند در میان اين عده نیز از معممین ديده میشد ساعت 

بتدريج بطرف شھر حركت نمودند فقط  ٢٢٣٠ف پراكنده شدند افراد پلیس رفتند و افراد تا ساعت داده شد و چون اين عده باطرا
سي نفر از بازاريان در محل فوق مستقر شدند پس از آزادي آيت اهللا خمیني و تماس آيت اهللا میالني و شريعتمداري با ايشان 

ب و جرح مردم بوسیله قواي انتظامي مطالبي بیان و آيت اهللا خرداد را براي نامبرده تشريح و از كشتار و حبس و ضر ١۵واقعه 
اند و حال نحوه عذرخواھي و تشكر و  دانستم اينقدر كشته شده اند من نمي خمیني از اين واقعه سخت ناراحت و اظھار داشته

یم بمردم تقاضا شود بازماندگان اي ضمن اظھار تسل تسلیت بانھا را چگونه بايد انجام داد در نتیجه مذاكرات قرار شده طي اعالمیه
خرداد اسامي شھداي خود را بمقامات روحاني تسلیم و اعالم دارند تا سپس از طرف علماء تقاضا شود از مردم  ١۵شھداي 

نیز از  ١۴/۵/۴٢آوري شده بانھا داده شود محترمًا باستحضار میرساند روز جاري  وجوھاتي جھت بازماندگان واقع فوق تھیه و جمع
اند  جعه و مالقات اشخاص با آيت اهللا خمیني محالتي و قمي جلوگیري و مامورين در محلھاي اقامت آنان مراقب اوضاع بودهمرا

آيت اهللا خمیني از نجاتي قمي صاحب منزلي كه وي در آن سكونت دارد سئواالتي در مورد  ١٣/۵/۴٢طبق اطالع يكشنبه شب 
ا در روز اول مالقات با سايرين را بمشارالیه میدادند و اكنون جلوگیري مینمايند آيا وضع آينده خود نموده و از جمله پرسیده چر

شديد و افزوده  احتمال میدھید بار ديگر ويرا محبوس و يا تبعید نمايند؟ نجاتي پاسخ داده اگر چنین قراري میبود قدر مسلم آزاد نمي
شود خمیني كه در روز اول آزادي فوق العاده عصباني به نظر  در نظر است براي راحتي شما در شمیرانات جاي مناسبي آماده

وضع عادي داشته است مشار الیه قرار است امشب به منزلي در قیطريه بآدرس خیابان دولت  ١٣/۵/۴٢میرسیده در روز يكشنبه 
مالقات خمیني به تھران  اي از علماء و روحانیون قم جھت منتقل شود روز گذشته عده ٢٧چھار راه قنات خیابان قیطريه شماره 
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آمده ولي چون از ورود آنھا بمحل سكونت مشارالیه جلوگیري میشده اغلب تقاضا میكردند اسامي آنھا باطالع خمیني برسد ضمنًا 
  اي شھرستانھا جھت خمیني محالتي و قمي بتھران واصل میشود در اين چند روزه تلگرافات تبريكي از پاره

در فرمانداري  ١۵/۵/١٣۴٢صبح روز  ٠٩٠٠كمیسیون امنیت اجتماعي در ساعت  ۵٣۵٨شماره  ١۵/۵/١٣۴٢از قم به تھران تاريخ 
تشكیل گرديد آقايان روساي شھرباني و ژاندارمري با تبعید به محل معینه موافقت دارند لكن آقايان رئیس دادگاه و دادستان 

دانند و آقاي  مربوطه به كمیسیون امنیت اجتماعي نمياقدامات خمیني را مشمول قوانین جزائي دانسته و منطبق با مواد 
جانشین دادستان نیز نظريه نھائي را موكول به جلسه بعدي نموده با اين ترتیب راي كمیسیون با اكثريت سه نفر از پنج نفر خواھد 

راي با اكثريت فوق بالمانع  موكول شد در صورتیكه ٢٠/۵/١٣۴٢بود به اين جھت كمیسیون براي تكمیل مطالعه پرونده بروز يكشنبه 
است اعالم و در غیر اين صورت اوامر مقتضي ابالغ فرمايند فرمانداري شھرستان قم بنابر تعیین وقت قبلي كمیسیون حفظ امنیت 

در فرمانداري تشكیل گرديد  ١۵/۵/١٣۴٢شنبه  صبح روز سه ٩اجتماعي شھرستان قم با حضور و شركت امضاءكنندگان زير ساعت 
تشكیل و رسمیت آقاي فرماندار به آقاي سرھنگ رضائي كفیل اداره شھرباني اعالم كرد كه تشكیل اين كمیسیون بنا بر پس از 

ايد  تقاضاي اداره شھرباني بوده كه نوشته بود جھت طرح موضوعي كمیسیون تشكیل شود اينك موضوعي را كه در نظر داشته
 ١٣۴١ايان به خوبي از جريانات و وقايع چند ماھه اخیر قم مخصوصًا از بھمن ماه مطرح نمائید آقاي سرھنگ رضائي اظھار داشتند آق

به اينطرف استحضار دارند و مخصوصًا بعد از طرح اصول ششگانه از اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه براي مراجعه به آراء عمومي از 
ھا و نطق و بیان مراجعه  فت شده و به وسیله اعالمیهناحیه بعضي آقايان علماء خصوصًا آقاي حاج سید روح اهللا خمیني ابراز مخال
ھا  عده كثیري در خیابان ۴١بھمن ماه  ٣ھا و تحريكات روز  به آراء عمومي و اصول ششگانه را تحريم نموده و در نتیجه ھمان اعالمیه

پلیس و مجروح و مضروب كردن آنان و خواھیم و حمله به افسران و افراد  و معابر قم به راه افتاد و با دادن شعار ما رفراندم نمي
اند نظم و امنیت شھر را  ھائي كه باز بوده ھا و اذيت و آزار صاحبان مغازه ھا وبازار شكستن شیشه مغازه بستن دكاكین خیابان

ايام عید نوروز ھاي خطي و چاپي و گفتار در مجالس و منابر ادامه داشته در  آمیز با انتشار اعالمیه مختل ساختند و اين رويه تحريك
ھا از بیان مطالب خالف مصالح مملكت  ھا به راه انداخته در اعالمیه ھم اعالمیه عزاي ملي كرده طالب را به حال عزاداري در خیابان

آمیز به مقامات عالیه فروگذار نكرده و ھمین اعمال و تحريكات موجب بروز  ھاي اھانت و سیاست دولت و حتي مطالب كذب و نسبت
و زد و خورد بین مجتمعین مدرسه مزبور و مجروح و مضروب شدن عده كثیري از مردم و  ۴٢فروردين  ٢مدرسه فیضیه در روز واقعه 

ھا و  كشته شدن يك نفر گرديد و اين رويه يعني تحريك مردم بر علیه دولت و اصالحات مملكتي ھمچنان به وسیله انتشار اعالمیه
مربوطه ادامه داشت و باالخره آقاي حاج سید روح اهللا خمیني در روز عاشوراي امسال بر سر بیان مطالب به وسیله عمال و ايادي 

ھاي خود نسبت به شخص اول مملكت و مقام شامخ سلطنت اھانت نموده و مردم را تحريك بر عصیان و طغیان  منبر در صحبت
حمله  ٣قم اجتماع نموده و به شھرباني و كالنتري  عده چند ھزار نفري در ١٣۴٢خرداد  ١۵كرده و در نتیجه ھمین تحريكات روز 

ھاي  كرده با قواي نظامي گالويز شده عده سرباز و افسر را مضروب و مجروح كرده يك جیپ آمبوالنس را واژگون و آتش زده كامیون
شده و عده كثیري ھم زخمي نفر از بلواكنندگان كشته  ٢٠نظامي را سنگباران نمودند و در نتیجه دفاع قواي نظامي عده متجاوز از 

اي در  شدند و امنیت و آسايش مردم سلب شد عالوه بر اين گفتار و تحريكات آقاي خمیني مستقیم و غیرمستقیم سھم عمده
خرداد تھران و قتل نفس و تخريب و غارت و نھب اموال در تھران بوده كه اھمیت واقعه احتیاج به تشريح نیست  ١۵بلواي روز 

ر نتیجه اعمال و تحريكات آقاي خمیني چندين ماه است امنیت و آسايش قم سلب گرديده بود و از زماني كه آقاي خالصه آن كه د
خمیني از قم رفته اين ناحیه آرام و آسايش مردم برقرار و زندگي بدون تشويش براي عموم جريان يافته است اينك طبق اطالع 

ل يافته ھر آينه به قم برگردد به عقیده شھرباني وقايع گذشته تكرار و امنیت آقاي خمیني از محل تحت نظر به منزل شخصي انتقا
قانون حفظ امنیت اجتماعي در اين باب تصمیم مقتضي اتخاذ گرددو  ٢كنم طبق ماده  و آرامش بھم خواھد خورد لذا پیشنھاد مي

ئله مطروحه را ھمراه آورده و به نظر آقايان ھاي مربوط به مس براي استحضار كامل آقايان عظام كمسیون كلیه سوابق و پرونده
ھاي مورد اشاره ايشان مورد قرائي قرار گرفت ولي چون پرونده  رسانم پس از بیانات آقاي كفیل شھرباني سوابق و پرونده مي

صبح  ٩ساعت  ٢٠/۵/١٣۴٢خیلي قطور و مفصل بود و وقت اداري ھم تمام شده بود مقرر گرديد در جلسه آتیه كه روز يكشنبه 
شود مطالعه پرونده و سوابق بقیه انجام و سپس اتخاذ تصمیم گردد فرماندار شھرستان قم كفیل شھرباني قم فرماندھي  مي

  ژاندارمري دادستان شھرستان قم ٢ھنگ 

بسر  موضوع آقاي خمیني مالقات با آقايان خمیني قمي و محالتي كه ھر يك در منزل جداگانه ١۶/۵/١٣۴٢سیار تاريخ  ١شماره 
گیرد و چنان چه شخص  برند كماكان محدود و منحصر به بستگان و اقرباي نزديك آنان بوده كه آن ھم با نظر شھرباني صورت مي مي

ديگري بخواھد با يكي از آقايان مالقاتي نمايد بايستي قبًال به شھرباني كل مراجعه و پس از گرفتن برگ مالقات نظر خود را عملي 
ھاي زيادي از خارج به آقايان مخصوصًا  اي در ھیچیك از منازل آقايان رخ نداده تلفن گذشته اتفاق قابل مالحظهساعته  ٢۴سازد در 

اند كه يا وسیله خود مشارالیه و يا پسرش و يا دامادش  نموده خمیني شده كه ھر يك ضمن احوال پرسي درخواست مالقات مي
اند شخصي به  سر نیست آقايان بھبھاني و شريعتمداري بیش از سايرين تلفن كردهاند فعًال انجام مالقات می جواب رد داده و گفته

نام آقاي اشرف انواري با پسر آقاي خمیني تلفنًا مذاكره و متذكر شده موضوعاتي است كه بايستي شخصًا شما را مالقات و 
ذاكره خصوصي آقاي خمیني ضمن بحث تعیین شده است در م ١۶/۵/١٣۴٢امروز  ١٨حضورًا به عرض برسانم وقت مالقات ساعت 

گويم صرفًا  پیرامون لزوم آرامش براي آسايش مردم گفت من ھیچ گاه براي حفظ مقام خود نظري نداشته فقط آن چه گفته و مي
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براي تأمین سعادت و آسايش مردم بود ضمنًا سعي من در حال حاضر اين است كه در كارھاي سیاسي كمتر دخالت داشته باشم 
ام ضمنًا گفت  رود تاكنون گفته صًا درباره انتخابات ھیچ نوع نظري ندارم فقط مواردي در خصوص آزادي زنان كه بیم فساد ميو مخصو

خواھد حكومت  ھا است و يا با زور مي من میل ندارم دولتي سر كار باشد كه مردم خیال كنند عمل آن دولت متجاوز به حقوق آن
ه به احساسات مردم توجه بیشتري نموده تا ھر چه زودتر رفع ناراحتي و عقده آنان شود ضمنًا كند و اضافه نمود خوب است دستگا

آويزي بر اين اعمال نظر مخالفین باشد در منزل آقاي قمي دو برگ اعالمیه  مطالب كوچك را ھم آن قدر بزرگ جلوه ندھند كه دست
زندان به منازل سازمان امنیت ديده شد و بحث در اين بود با يكي اعالمیه نجفي مرعشي و ديگري مربوط به انتقال حضرات از 

خواھند از ھر موقعیتي به نفع خود دستمايه  توجه به اينكه محل سكونت قبلي آقاي قمي متعلق به برادرش بوده مخالفین مي
ر برقراري حسن تفاھم نمايند روحیه ھر سه نفر عادي است و به طوريكه محسوس است در انتظار بھبود وضع ويا به عبارت ديگ

  باشند ساواك تھران بخش شمیرانات بین دستگاه و روحانیون مي

موضوع تصمیمات دستجات براي مالقات با آيت اهللا خمیني پس از ممانعت مسئولین انتظامي در  ١۶/۵/۴٢تاريخ  ٣١١شماره بخش 
وئي جھت آزادي مردم براي مالقات مشغول صحبت با مورد عدم مالقات با آيت اهللا خمیني در بازار بازاريان مرتب براي چاره ج

يكديگر بوده و مسئله روز ورد زبانھا گرديده و نسبت به محاصره منزل خمیني و جلوگیري از مالقات سخت نگران بوده و تصمیم 
نمايند كه بمبارزه ادامه  اي و ھمچنین تراكتھائي متعدد مردم را وادار دارند بازاريان و جبھه ملي و دستجات مخالف با صدور اعالمیه

داده و دست برندارند و آنھا را دعوت برفتن منزل آيت اهللا خمیني نمايند اعم از اينكه جلوگیري بشود يا خیر تا زماني كه دولت وادار 
آيت اهللا  شود مالقات با خمیني را آزاد نمايد محترمًا پیرو گزارشھاي قبلي باستحضار میرساند از مراجعه اشخاص بمحلھاي اقامت

خمیني، محالتي و قمي كماكان از طرف مامورين انتظامي جلوگیري و تنھا معدودي از اقوام و اقرباي نزديك با اخذ كارت از 
فرمانداري نظامي تھران و حومه با آنان مالقات مینمايند آيت اهللا خمیني و محالتي ھمچنان در محلھاي سابق خود بسر میبرند 

محالتي ھمچنان در محلھاي سابق خود بسر میبرند ولي آيت اهللا قمي از منزل برادر خود به منزل ديگري ولي آيت اهللا خمیني و 
وضع مزاجي محالتي و ھمچنین  ١٧/۵/۴٢واقع در زرگنده جنب كالنتري زرگنده نقل مكان داده شده است روز گذشته پنجشنبه 

كسالت آنان بر  ١٨/۵/۴٢ك اعزام شده است ولي روز جاري قمي مساعد نبوده كه از طرف ساواك جھت آيت اهللا محالتي پزش
طرف و وضع مزاجي ھر دوي آنھا خوب است از اظھاراتي كه آيت اهللا محالتي در يك مالقات خصوصي بیان نموده چنین استنباط 

  گیردشده كه نامبرده خواھان ايجاد حسن تفاھم بیشتري با مقامات مسئول بوده و منتظر است كه مورد عفو قرار 

موضوع تجلیل از آيت اهللا خمیني به محض اعالم خبر آزادي آيت اهللا خمیني و ساير  ١٩/۵/١٣۴٢تاريخ  ٣١٢بخش / ١۵٨۶شماره 
اند ولي تذكر و تأكید خود مشارالیھم مانع از اين  روحانیون دستجات متعددي جھت تكريم و بزرگداشت نامبردگان عازم پايتخت بوده

  اند ا مخالف و مغاير با مصاحل مملكت اعالم نمودهكار گرديد و اين عمل ر

موضوع روحانیون گزارش ھفتگي محترمًا  ١٩/۵/۴٢اداره بررسیھا تاريخ  ٣٣٣گیرنده مقامات ساواك بترتیب سلسله مراتب فرستنده 
لي و ساير طبقات قرار اي كه مورد توجه روحانیون محافل مذھبي بازاريان وابستگان جبھه م معروض میدارد در ھفته گذشته مساله

وقوع يافت خبر  ١١/۵/۴٢ھاي خصوصي بود كه بعد از ظھر روز جمعه  گرفت مساله انتقال آيات اهللا خمیني محالتي و قمي بخانه
انتقال آيت اهللا خمیني در مدت كمي در تھران و حتي بعضي از شھرستانھا شايع شد و در ھمان روز جمعه تعداد قابل توجھي از 

آمد مردم به محل اقامت  براي ديدار نامبرده و ھمراھان وي بسوي محل اقامت او شتافتند ولي از روز شنبه از رفت و مردم تھران
آنان جلوگیري بعمل آمد و در حال حاضر نیز مالقات با آنھا كما في السابق محدود است و منحصر به بستگان و نزديكان آنان است 

اي از طرفداران آنھا  مانداري نظام تھران صورت میگیرد در روزھاي اول انتقال آيات نامبرده عدهكه با اخذ و ارائه كارت مخصوص از فر
اي نقاط مجددًا  ھائي نصب و باصطالح چراغاني كردند و حتي در پاره در بازار و جنوب شھر تھران و چند شھرستان ديگر پرچم

آنان بصورت عادي در آمده است بدنبال انتقال آيات ياد شده  عسكھاي آيت اهللا خمیني را نیز نصب نمودند كه ھم اكنون وضع
اطالعات و كیھان درج شده مبني بر اينكه چون بین مقامات انتظامي و  ١٢/۵/۴٢ھاي مورخ  اي از طرف ساواك در روزنامه اطالعیه

ايند و برخالف مصالح كشور عملي آقايان مزبور تفاھمي ايجاد و اطمینان حاصل شده كه حضرات آقايان در امور سیاسي مداخله ننم
انجام ندھند علیھذا آقايان به منازل خصوصي منتقل گرديدند انتشار اطالعیه ساواك بین روحانیون و مردم مورد بحث قرار گرفت و 

در نمايند كه در ھائي صا اي از آنان مفاد آنرا تكذيب كردن و چند نفر از روحانیون طراز اول تصمیم گرفتند كه در پاسخ آن اعالمیه عده
اي چاپ و منتشر نموده است در اين اعالمیه گفته شده كه در اطالعیه ساواك يك  اين زمینه فعًال آيت اهللا مرعشي نجفي اعالمیه

ارزش زبون و سازشكار بجامعه معرفي كند در اعالمیه مزبور ضمن تجلیل از روحانیون  روح شیطاني خواسته است علماء را بي
كه نداند ھر شرارت و ھر تخريب و ھر ضايعه و يا ھر افتضاحي كه تاكنون پیش آمده است بر اثر عدم لیاقت  اظھار شده كیست

ايمان و بي كفايت و يا مغرض و مشكوك و خائن بوده است اعالمیه اضافه شده تنظیم كنندگان اطالعیه ساواك  مسئولین بي
نظیر جامعه روحانیت و  و فريبنده براي آقايان علماء و زندانیھا فداكاري بي اند با مكر و تزوير و دادن يك نوع آزادي تصنعي خواسته

مھاجرتھاي دسته جمعي مراجع شیعه و علماي بالد را به مركز در نظر عامه بي اثر نمايند و در عین حال ھمان حكومت نظام و 
ان خصوصًا در امر انتخابات برقرار است در ھمان خفقان و سلب آزادي نسبت به طبقه روحانیون و ساير طبقات ملت مسلمان اير

پايان اعالمیه مورد بحث گفته شده بزودي انشاء اهللا پرده از روي اين صحنه سازيھا برداشته شده و حقايق بر عموم مردم مسلمان 
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حتي طرفداران ايران و جھان كشف خواھد شد گفته میشود كه انتقال آيت اهللا خمیني و ھمراھان او به منازل خصوصي موجب نارا
جبھه ملي شده است زيرا آنھا انتظار دارند كه روابط دولت با روحانیون ھر چه بیشتر تیره گردد تا بتوانند از كشمكش موجود بھره 

اي از مردم ھم در حال حاضر منتظر روشن شدن روش روحانیون در برابر دولت بويژه در مساله انتخابات ھستند  برداري نمايند عده
صله حاكي است كه آيت اهللا خمیني در يك مذاكره خصوصي ضمن بحث پیرامون لزوم حفظ آرامش بمنظور تامین آسايش اطالع وا

مردم گفته است سعي من در حال حاضر آن است كه در كارھاي سیاسي كمتر دخالت داشته باشم و مخصوصًا در مورد انتخابات 
ام و مايل نیستم دولتي زمام امور را در دست  م فساد میرود مطالبي گفتهنظري ندارم و فقط تاكنون در خصوص آزادي زنان كه بی

داشته باشم كه مردم تصور نمايند عمل آن دولت تجاوز بحقوق آنھا است و بھتر است مقامات مسئول باحساسات مردم توجه 
دست آويزي براي مخالفین گردد انتقال بیشتري بنمايند تا ھر چه زودتر رفع ناراحتي بشود و مطالب كوچك را بزرگ جلوه ندھند كه 

  اي در تقويت روحیه روحانیون مخالف و طرفداران آنھا موثر بوده است آيت اهللا خمیني و دو نفر ھمراھان او بمنازل خصوصي تا اندازه

ي كه اخیرًا موضوع اعالمیه مربوط بآزادي آقاي خمیني اعالمیه مربوط بآزادي آقاي خمین ٢٠/۵/۴٢س ت تاريخ / ١٠٧٨٧شماره 
گردد وزارت امور خارجه احترامًا براي مزيد استحضار ترجمه اھم مقاالت جرايد اسرائیل در  بچاپ رسیده است بپیوست ارسال مي

ھا عام ارگان  حزب توده و انقالب شاه از باال از روزنامه كل ١اند بشرح زير  ھفته گذشته را كه درباره ايران نیز مطالبي منتشر كرده
ايران به سیاست بیطرفي میشود از روزنامه لمر حاب ارگان حزب كارگري اتحاد كار  ٢ ١٩۶٣اوت  ٢ونیست اسرائیل مورخ حزب كم

كابینه  ۴ ٢/٨/١٩۶٣بیانات معاون نخست وزير اسرائیل درباره روابط اعراب و اسرائیل از روزنامه معاريو مورخ  ٣ ۴/٨/١٩۶٣مورخ 
نماينده اسرائیل در ايران به درجه سفیري ارتقاء يافت از روزنامه معاريو مورخ  ۵ ۶/٨/۶٣خ جديدي سوريه از روزنامه معاريو مور

  به ضمیمه تقديم میدارد ٩/٨/۶٣انتظار اغتشاشات مذھبي در ايران لمر حاب مورخ  ۶ ٨/١٩۶٣/۶

موضوع تذكر به وزارت  ٢٣/۴/١٣۴٢مورخ  ٣٧٠٨وزارت امور خارجه احترامًا عطف به نامه محرمانه شماره  ٢٠/۵/۴٢تاريخ  ۵٩۵شماره 
رساند اين مطلب  امور خارجه اسرائیل راجع به جلوگیري جرايد اسرائیل از انتشار اخبار مربوط به روابط ايران و اسرائیل به عرض مي

لوگیري از اين ام ولي ھر مرتبه ضمن اظھار اينكه سعي در ج را تاكنون در موارد متعدد به مقامات وزارت امور خارجه اسرائیل گفته
ھا  گويند كه جرايد در اسرائیل آزاد ھستند و ھیچ مجوزي براي جلوگیري از آن انتشارات به عمل خواھند آورد تلويحًا و تصريحًا مي

نیست و فقط در امور دفاعي كشور اسرائیل و مسائل نظامي جرايد حق انتشار مطلبي را ندارند در مورد روابط ايران و اسرائیل به 
توان جلو انتشار جرايد را كامًال گرفت چند روز پیش روزنامه كثیراالنتشار عبري زبان  شود نمي ھايي كه مي به آمد و رفتخصوص 

مرداد ضمن درجه خبر ارتقاء دكتر دوريل به مقام سفیر كبیري شرحي در اھمیت روباط ايران و  ١۵اوت  ۶معاريو در شماره مورخ 
شود درج كرده كه ترجمه متن آن به ضمیمه تقديم گرديده است بعد از  ینه ھمكاري دو كشور ميھايي كه در زم اسرائیل و فعالیت

انتشار اين خبر به وزارت امور خارجه اسرائیل رفتم و با خانم ورد رئیس اداره خاورمیانه مالقات كردم و ضمن مذاكره در اين مورد 
ايم واز  ايم اقدام كرده د نامبرده ضمن اظھاراتي كه ھمان آن جا توانستهصريحَا گفتم اين ترتیب به روابط ما و شما لطمه خواھد ز

جمله مثًال با آن كه تیمسار سپھبد رياحي مدت نسبتًا زيادي در اين جا بودند و از ھمه نقاط اسرائیل ھم بازديد كردند ما سعي 
توانید جلو انتشارات جرايد را  اگر بخواھید مي نموديم كه خبر آن در جرايد منتشر نشود در جواب گفتم ھمین خود دلیلي است كه

  در موضوع رابطه بین ايران و اسرائیل بگیريد

شود قبل از آزادي آقاي خمیني اعلیحضرت  موضوع شايعاتي درباره آزادي آقاي خمیني گفته مي ٢٠/۵/۴٢ه تاريخ / ١١٠٣٠شماره 
اند چرا اين  مالقات آقاي خمیني مطالبي گفته و اعلیحضرت فرمودهاند و حین  ھمايوني در توقیفگاه بديدن مشارالیه تشريف برده

اند و مطالب تحريف شده است ضمنًا گفته میشود كه گويا تیمسار پاكروان موقع عرض گزارش مربوط  مطالب را بمن اطالع نداده
دو صورت خارج نیست يا واقعًا  باظھارات آقاي خمیني مطالب وي را تحريف میكرده لیكن در اينمورد اظھار عقیده میشود كه از
  اظھارات آقاي خمیني تحريف شده است و يا براي حفظ ظاھر چنین چیزي عنوان شده است

شود خمیني را دولت از زندان آزاد كرده ولي او را تحت  بین كسبه بازار گفتگو مي ١اطالعیه  ٢١/۵/١٣۴٢تاريخ  ٢ر / ١٢٩٢٩شماره 
به مأمورين سازمان امنیت دستور  ٣كنند بشناسند  كه با او تماس گرفته و يا پشتیباني مي دستور داده شده اشخاصي ٢نظر دارد 

كنند عكس برداري نمايند گیرنده سازمان اطالعات و امنیت كشور شھرباني كل  اند كساني كه با وي تماس و مالقات مي داده
  كشور دفتر ويژه اطالعات

اي از اھالي  اي كه عده تنده استان دھم اصفھان بدينوسیله دو فقره تلگراف و عريضهگیرنده رياست سازمان اطالعات و امنیت فرس
گردد دستور فرمائید  اند بپیوست ايفا مي خمین و دستجرد در مورد آزادي آيت اهللا روح اهللا خمیني به تھران مخابره و ارسال داشته

وسیله چه شخصي به تلگرافخانه محل تحويل گرديده ثانیًا اوًال تعیین نمايند اين اشخاص چه كساني ھستند و تلگراف مزبور 
نسبت به سوابق اشخاص مذكور تحقیقات الزم معمول و نتیجه را با اعاده عین مرجوعه اعالم فرمايند مدير كل اداره سوم مقدم 

ت در محافل روحاني موضوع اظھارا ٢٣/۵/١٣۴٢تاريخ  ٣١٠٠تھیه كننده تھرانیان رئیس بخش كامیاب رئیس اداره شريف شماره 
طبق اطالع واصله در محافل روحاني اظھار شده اكثر علماء منتظر اعالم نظريه آيت اهللا خمیني ھستند و مترصدند كه در فرصت 
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كنند به صورت واحد به كار اندازند ضمنًا اكثر  مناسب نظريه ايشان را بگیرند و نیز فعالیت خودشان را در راھي كه نامبرده انتخاب مي
كنند تاكنون به علت محدوديتي  كنند كه چرا آقايان خمیني سكوت اختیار كرده و علماء نیز استدالل مي ردم از علماء سئوال ميم

  ايم نظريه ايشان را بگیريم كه سازمان امنیت فراھم نموده نتوانسته

المیه از طرف روحانیون تھران به موضوع تشكیل كنگره روحانیون در مورد ارسال اع ٢۶/۵/۴٢تاريخ  ٣١٢بخش / ١۶٢۵شماره 
اي در تھران تحقیق گرديد و بطوريكه آيت اهللا بھبھاني اظھار داشته اصوًال طرح حضور  شھرستانھا و دعوت آنان جھت تشكیل كنگره

لت از روحانیون شھرستانھا در تھران و تشكیل جلسه عمومي و صدور اعالمیه عمومي روحانیون علیه انتخابات و اقدامات اخیر دو
طرف مشارالیه تھیه شده ولي اين عمل ناقص انجام گرديد و نتیجه مطلوب گرفته نشده كه بار ديگر كلیه روحانیون شھرستانھا و 

اي تشكیل بدھند و در انتظار ختم انتخابات میباشند تا اين فعالیتھا تعبیر نگردد و پس از انتخابات  تھران را در يكجا گردآورده و كنگره
مي را تشكیل خواھند داد و تصمیم نھائي علیه انتخابات و اقدامات اخیر و تضییقاتي كه علیه روحانیون و مذھب و كنگره عمو

ھائي صادر خواھد كرد كه جنبه قطعنامه روحانیون ايران را خواھد داشت در مورد صدور بیانیه  روحانیت ايجاد شده اعالمیه و بیانیه
گرديد و طبق اطالع اين بیانیه از طرف جبھه ملي و به دستور آيت اهللا میالني تھیه و توزيع اخیر روحانیون علیه اتھامات تحقیق 

شده و آيت اهللا میالني نیز تصمیم دارد قبًال اين موضوع را مسكوت بگذارد تا انتخابات انجام گردد و سپس روحانیون بطور دسته 
  جمعي براي تشكیل كنگره روحانیون در تھران اقدام كنند

موضوع روحانیون گزارش ھفتگي  ٢۶/۵/١٣۴٢اداره بررسیھا تاريخ  ٣٣٣رنده مقامات ساواك به ترتیب سلسله مراتب فرستنده گی
اي از طبقات مختلف  ھاي خصوصي و مالقات عده  نفر ھمراھان او به خانه ٢دارد پس از انتقال آيت اهللا خمیني و  محترمًا معروض مي

ھا و حتي در كشور عراق به سرعت انتشار يافت كه آيات اهللا مزبور  ھم در تھران و ھم در شھرستانمردم در ھمان روز اول با آنان 
ھائي براي آيات اله حكیم شاھرودي و  اند و بین روحانیون و دولت تفاھمي ايجاد گرديده است و آيت اهللا نوري نیز تلگراف آزاد شده

نفر آيات اله مذكور در پاسخ تلگراف وي  ٣اند و  ع داد كه آقايان زندانیان آزاد شدهخوئي به عراق مخابره كرد و به آيات نامبردھا اطال
از آزادي روحانیون اظھار خوشوقتي نمودند اطالع واصله حاكي است كه روحانیون مقیم تھران به ويژه آيات اله شريعتمداري، 

اند با اين ترتیب براي روحانیون   نوري ناراحت شده و گفتهمرعشي نجفي و بھبھاني از انتشار خبر آزادي روحانیون و اقدام آيت اهللا
مقیم عراق چنین تعبیر شده كه اختالفات موجود بین دولت و روحانیون برطرف گرديده و دولت نظر روحانیون را تأمین كرده است در 

وحانیون مقیم تھران بیشتر از اين اند ناراحتي ر ھاي خود زنداني شده صورتي كه چنین چیزي نیست و روحانیون در واقع در خانه
اي در اختیار ندارند تا نظر خود را به اطالع مردم به ويژه به روحانیون مقیم عراق برسانند و در ھر حال  ديدند وسیله جھت بود كه مي

ت كردند كه طي آن ھايي مبادر براي اين كه اثر انتشار خبر آزادي آيت اله خمیني و ھمراھان او را خنثي نمايند به پخش اعالمیه
اي نیز به نام آيت اهللا خمیني منشتر گرديده كه طي آن آيت اهللا  آزادي روحانیون مزبور تكذيب شده بود در زمینه فوق اخیرًا نشريه

دانند اين  خمیني خطاب به آيت اهللا سید محمد صادق روحاني اظھار داشته ما آزاد نیستیم و دولت به مناسباتي كه خودشان مي
ھا ھستیم و ابدًا از خود اختیاري نداريم و از  را ساخت كه ما را آزاد قلمداد كند و سر و صدا راه بیندزاد و االن ما در اختیار آنصحنه 

دانید به نحوي اين محدوديت را به مسلمین برسانید آيت اله  اين جھة ما از ھمه تكالیف خارج ھستیم و در ھر صورت اگر صالح مي
اي وسیله  التي كه پیرامون نشريه مورد بحث از وي شده گفته است در روزھاي اول استخالصم از زندان نامهخمیني در پاسخ سوا

دانم چرا چنین كاري كرده است در ھفته گذشته آيت اهللا خمیني ضمن  آقاي روحاني به دستم رسیده كه جواب آن را دادم و نمي
كنند در پناه حسب االمر شاھنشاه  كشور ھر اقدامي را كه مي يك صحبت خصوصي اظھار داشته مامورين و مقامات مسئول

آورد و ھم مردم را نسبت به آزادي و مقررات  دھند كه به عقیده من اين موضوع ھم لطمه به مقام سلطنت وارد مي انعكاس مي
حانیون در منزل آيت اهللا بھبھاني اي از رو كند مثًال جناب آقاي نخست وزير در يكي از جلساتي كه قبًال با حضور عده اعتقاد مي بي

تشكیل شده بود با وجود آن كه مسئول تام و تمام اين كشور است اظھار داشته موضوع رفراندوم مربوط به دولت نیست و نظر 
شخص اعلیحضرت ھمايوني است كه بايستي صورت گیرد آيت اهللا خمیني افزوده من به جھاتي دستگیر و زنداني شدم و در آغاز 

كردم كه اين دستگیري طبق قانون و مقررات انجام گرفته است ولي بعدًا كه به من گفتند مورد لطف و محبت شاھنشاه  ميتصور 
ام پیش خود گفتم پس مراحل اولیه قانوني نبوده كه اكنون بنا به تمايالت اعلیحضرت ھمايوني شاھنشاه به  قرار گرفته و آزاد شده

ي است در يك شكور مشروطه و انعكاس آن در افواه گذشته از آن كه نفعي براي شاھنشاه اين صورت درآمده است اين خود نقص
نمايد اخیرًا آيت اهللا بھبھاني ضمن  ھاي مردم را ھم متوجه شخص معظم له مي ھا و گرفتاري ندارد بر عكس موجبات ناراحتي

ح تشكیل جلسه عمومي روحانیون و اتخاذ تصمیماتي ھا در تھران گفته است كه اصوًال طر صحبت درباره حضور روحانیون شھرستان
در آن جلسه از طرف او تھیه شده ولي تاكنون به نتیجه نرسیده است نامبرده اضافه كرده ھنوز از اين كفر خارج نشده كه بار ديگر 

ائي علیه انتخابات و اقدامات اي تشكیل بدھند و در آن كنگره تصمیم نھ ھا و تھران را در يك جا گرد آورده كنگره روحانیون شھرستان
ھايي صادر كنند كه جبنه قطعنامه روحانیون  اخیر دولت و تضییقاتي كه بر ضد روحانیت و اسالم به وجود آمده اتخاذ نمايند وبیانیه

محافل  ايران را خواھد داشت در ھفته گذشته در صادر كنند كه جنبه قطعنامه روحانیون ايران را خواھد داشت در ھفته گذشته در
اند انتخابات را  شود كه روحانیون تصمیم گرفته ھايي در مورد انتخابات جريان داشت و گفته مي مذھبي و بین روحانیون صبحت

معاون ساواك متن نامه حضرت آيت اهللا خمیني دام  ٢۶/۵رئیس بخش شھابي  ٢۶/۵تحريم نمايند تھیه كننده رئیس اداره سوم 
رسانم مرقوم محترم كه  سید محمد صادق روحاني بسم اهللا الرحمن الرحیم به عرض عالي مي ظله العالي به حضرت آيت اهللا
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حاكي از سالمت مزاج محترم و تفقد از حقیر بود موجب تشكر گرديد گر چه ما آزاد نیستیم و دولت به مناسباتي كه خودشان 
ھا ھستیم و ابدًا از خود اختیاري  بیندازد و االن ما در اختیار آن دانند اين صحنه را ساخت كه ما را آزاد قلمداد كند و سر و صدا راه مي

شويم به خارج شھر و اين  اجازه ما را مالقات كند و امروز منتقل مي تواند بي نداريم و حق مالقات با كسي نداريم و كسي نمي
ز اظھار تأسف جنابعالي و ساير آقايان محترم تبعید است تا ابد غیرمعلوم از اين جھت ما از ھمه تكالیف خارج ھستیم لكن مع ذلك ا

تلگراف زندان رسید كه جواب دادم از سر كار نرسید در ھر  ۴و علماء اعالم و جمیع مسلمین متشكريم تلگرافات آقايان نرسید فقط 
م علیكم و رحمة دانید به نحوي اين محدوديت را به مسلمین برسانید از جنابعالي ملتمس دعا ھستم والسال صورت اگر صالح مي
  اله و بركاته خمیني

موضوع اظھارات دوشیزه بلقیس عرفاني دوشیزه بلقیس عرفاني دانشجوي سال دوم دانشكده حقوق كه در اردوي  ٢٧/۵/۴٢تاريخ 
 دختران دانشجو شركت كرده پس از مراجعت از اردو اظھار داشته در اردوي دختران دانشجو واقع در فرح آباد ھنگام برافراشتن

پرچم و خواندن سرود دانشجويان نسبت به بردن نام اعلیحضرت ھمايوني اعتراض نموده و از سرپرستان اردو و ناصر خدايار تقاضاي 
ام تیر  حذف مراسم پرچم را نمودند آقاي خدايار در جواب اظھار داشته من ھمه گونه مساعدت با دانشجويان دارم بطوريكه روز سي

كردم ولي اكنون انجام اين عمل امكان ندارد اما از روز بعد مراسم پرچم انجام و از ذكر نام شاھنشاه  ماه جاري نیز اعالم سكوت
  خودداري گرديده است

اي از طرفداران طیب در  عده ٢٧/۵/١٣۴٢موضوع اظھارات چند نفر از طرفداران طیب برابر اطالع رسیده روز يكشنبه  ٩/۶/١٣۴٢تاريخ 
سیم نجف آباد روبروي مسجد نجف آباد داخل كوچه دور ھم نشسته و درباره چگونگي محاكمه طیب و  اي واقع در بي خانه قھوه

داشتند كه اگر روزي دولت طیب و ساير ھمدستان  كردند و اظھار مي خرداد ماه گذشته صحبت مي ١۶و  ١۵ساير محركین حوادث 
الذكر تجمع نموده و پیرامون ھمین موضوع  خانه فوق ھمه روزه در قھوهوي را اعدام نمايد در تھران بلوائي به پا خواھند كرد اين عده 

ھاي  اي از بازاريان طرفدار وي عكس ھاي آقاي خمیني بعد از انتشار خبر آزادي آقاي خمیني عده نمايند موضوع عكس اظھاراتي مي
اقدام گرديد در حال حاضر نیز از نصب ھا  آوري آن ھاي خود نصب كردند كه از طريق مقتضي نسبت به جمع قديمي او در مغازه

  شود ھاي آقاي خمیني جلوگیري مي عكس

در شھر تبريز  ٣١/۵/۴٢موضوع تظاھرات شھر تبريز در تظاھراتي كه روز پنجشنبه  ٧/۶/۴٢تاريخ  ٣١١بخش  ٢ر / ٢٠١٣شماره 
م داشت كه مردم بايد از گرفتن كارت الكترال منجر به تعطیل عمومي دراين شھر گرديد حاج سید محمد علي قاضي طباطبائي اعال

انتخابات كه توأم با امتیاز به بانوان است خودداري نمايند اين موضوع باعث شد كه ساواك نیز تصمیم گیرد كه طباطبائي را تبعید 
ت و از آنھا خداحافظي نمايد طباطبائي دو روز مھلت خواست و به مسجد جامع تبريز رفته و مردم را جمع و درباره تبعید خود صحب

مینمايد اين موضوع باعث میشود كه كلیه اھالي تبريز و حومه تعطیل عمومي اعالم كرده و در منزل میمانند تا اينكه تیمسار 
اند ولي كماكان مردم از گرفتن كارت الكترال انتخاباتي  اند از تبعید اين شخص منصرف شده رياست ساواك به آنجا رفته و عده داده

داري مینمايند اين موضوع باعث تشويق و دلگرمي مخالفین از قبیل كمیته موتلفه مالكین روحانیون جبھه ملي گرديده است خود
اي تحت عنوان جامعه روحانیت آذربايجان حاكي از حمايت از آيت اهللا خمیني و تبعید  اعالمیه ۵/۶/۴٢نظريه در شب پنجشنبه 

حمد علي قاضي طباطبائي چاپ و در منزل آيت اهللا میالني بین افراد جبھه ملي توزيع حضرت آيت اهللا حجت االسالم حاج سید م
  گرديد كه اصل آن باداره كل سوم داده شده است

داند بسم اهللا الرحمن الرحیم ملت مسلمان و ستمديده ايران در  جامعه روحانیت ايران شركت در انتخابات فرمايشي را جائز نمي
دانند بدين وسیله نظر  ايد علماء و روحانیون وظیفه خود مي ه به وسائل مختلف در موضوع انتخابات نمودهجواب سواالت متعددي ك

دانید حكومت ايران مشروطه و متكي به قانون است و تعطیل مجلسین از نظر قانون و  خودشان را صريحًا اعالم دارند چنان چه مي
اء اعالم نیز به حكم وظیفه حمايت از عدالت با تبديل حكومت اجتماعي به باشد و علم با اعتراف ھیئت حاكمه گناه بزرگي مي

حكومت فردي جدا مخالفند و استقرار مشروطیت و حكومت ملي فقط با انتخابات صحیح و آزاد كه با نظارت خود مردم انجام شود 
ھاي خلق الساعه  ًال با تصويب نامهمیسر است ولي متأسفانه دستگاه موجود دست به تھیه مقدمات انتخاباتي زده است كه او

ھايي كه به تصويب مجلسین و علماء  متمم قانون اساسي تصويب نامه ٢٧موادي از قانون انتخابات را تغییر داده و بر حسب اصل 
گاه است نامه جديد انتخابات كه ساخته و پرداخته خود دست طراز اول نرسیده باشد باطل و ارزش قانوني نخواھد داشت ثانیًا آئین

ارزش خواھد بود به  نامه باشد بي عالوه بر اين كه قانونیت ندارد و قھرًا مجلسین و تمام قوانین مصوبه آن كه متكي به اين آئین
ھاي الكترال به دست نماينده آمار  شكلي ترتیب داده شده كه كمترين نظارتي از طرف مردم بر جريان امر ممكن نیست توزيع كارت

نشان باشند ولي  ھاي آراء نیز بايد قانونًا بي گردند ورقه لي محل است كه از طرف فرماندار يا بخشدار محل تعیین مينفر از اھا ٢و 
نفري ممھور است و رأي دھنده راي خود را  ٣ھا چاپ و به مھر ھیئت  نامه جديد مارك وزارت كشور بر پشت آن برحسب آئین

اند مأمورين دولت و كارگران نتوانند برخالف تحمیل كارفرمايان  يسد و با اين ماده خواستهمنحصرًا روي ھمین اوراق نشان دار بايد بنو
و روساي خود آراء واقعي خود را محرمانه در صندوق بريزند و ثالثًا انتخابات بايد در محیط آرام و آزاد انجام شود و به ھمه طبقات 

در حال حاضر محیط ايران محیط خفقان و اختناق شده و ھر نوع آزادي از  اجازه ھمه نوع فعالیت انتخاباتي داده شود در صورتیكه
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دھند سلب شده نه اجتماع و سخنراني آزاد و نه روزنامه آزاد دارند  مردم مسلمان اين مملكت كه اكثريت قاطع را تشكیل مي
ھا ممنوع حضرت آيت  ت و مراجعه به آنمنازل مرجع تقلید و علماي اعلم تحت مراقبت شديد و محاصره واقع شده و مردم از مالقا

سازي از زندان آزاد كردند ولي بالفاصله ايشان را محصور  اهللا خمیني مدظله را يك روز فقط به منظور تخدير اعصاب مردم و صحنه
ن را آزادانه به توانند نظريات خودشا نمودند و در حقیقت از زنداني به زندان ديگر منتقل شدند علماء اعالم كه رھبران ملتند نمي

ھاي علماء تحت شكنجه و فشار شديد  ھا كنترل و پخش كنندگان اعالمیه ھا چاپ و به مردم ابالغ كنند چاپخانه وسیله اعالمیه
ھا از ھیچگونه شكنجه و آزار دريغ ندارند وعاظ اھل منبر در  گیرند و نسبت به آن ھاي امنیت قرار مي مقامات پلیسي و سازمان

باشند گويندگان و رجال صالح و اساتید و دانشجويان و بسیاري از طبقات ديگر به جرم طلب آزادي و  ديني آزاد نميانجام وظائف 
حكومت قانون زنداني و گرفتارند مقامات پلیسي و سازمان امنیت و حكومت نظامي با پیش كشیدن محاكمات قالبي و ديگر 

مردم ايجاد و براي احدي فرصت اظھار عقیده باقي نگذاشته فقط به افراد العاده در  موجبات ارعاب و تھديد ترس و وحشت فوق
توانند از دستورات مأمورين  ھا در اختیار عمال دولت است و نمي مشكوك و يا افراد ضعیف و ناتواني كه آب و نان و وقت عائله آن

تگاه تظاھرات و سخنراني كنند با اين وضع حاضر شود كه به نفع دولت و كانديداھاي مورد نظر دس دولت تخلف كنند اجازه داده مي
ھا بیرون خواھند  شود صد در صد افراد فاسد و مزدور از صندوق بیني مي ھم اكنون نتیجه انتخابات معلوم است و به طور يقین پیش

شود جزء تضییع وقت  يآمد و شركت مسلمانان و متدينین در انتخاباتي كه با اعمال نفوذ توأم و در محیط وحشت و خفقان انجام م
ثمري نخواھد داشت بلكه برادران ديني متوجه باشند كه در وضع حاضر ھر نوع فعالیت انتخاباتي از قبیل شركت در تظاھرات و 

ھاي فرمايشي شدن موجب تقويت دستگاه ديكتاتور و جبار و  اجتماعات ساختگي و كانديدا شدن و رأي دادن و عضو انجمن
شكني آنان قرار دارد و مسلمًا مخالف دستورات شريعت اسالم است والسالم علي من اتبع الھدي  انونسرپوشي بر جرائم و ق

اصفھان حسین الموسوي الخادمي عبدالجواد اصفھاني اھواز سید مصطفي علم الھدي حاج سید مرتضي الموسوي علم الھدي 
حقر محمد ھاشمیان رفسنجاني رشت الحاج داراب محمد علي حسیني نسابه دارابي محمد علي عندلیبي رفسنجان اال

بحرالعلوم حاج سید محمود ضیابري شیراز االحقر محمد جعفر طاھري موسوي محي الدين خالي صدرالدين حائري االحقر سید 
حاج سید عزالدين حسیني امام جمعه خرم آباد حاج  - محمد امام محمود علوي االحقر علي آل يقتین حسین حسیني يزدي زنجان

عیسي جزائري كرمان االحقر علي اصغر صالحي كرماني محمد حسن النجفي الرفسنجاني كازرون االحقر پیشوائي كازروني سید 
قزوين ابوالحسن الحسیني قزويني نجف آباد حسینعلي منتظري نجف آبادي يزد االحقر محمد صدوقي يزدي اردكان روح اهللا 

وي اين قطعنامه از طرف علماي بزرگ ايران كه به منظور حمايت از ملت خاتمي تبريز االحقر عبداله مجتھدي عبدالعلي موس
صادر گرديده در حالیكه بسیاري از آقايان علماء  ٣١/۵/۴٢مطابق  ١٣٨٣االخر  ربیع ٢اند در تاريخ  مسلمان ايران به تھران حركت كرده

اند گیرنده وزارت امور خارجه قرار است  ك تھران شدهدر اثر فشار و تھديدات جابرانه دولت مستبد ظالم قبل از امضاء مجبور به تر
ھاي واشنگتن با  در يكي از ھتل ١٩۶٣ماه اوت  ٣١ -٣٠ ٢٩ ٢٨كنفرانس سالیانه دانشجويان وابسته به جبھه ملي در روزھاي 

كور دفعتًا در محل شركت دانشجويان وابسته به جبھه ملي در سراسر آمريكا تشكیل گردد افراد مذكور تصمیم دارند در روزھاي مذ
داري انجام داده و در محل سفارت متحصن گردند به نظر دانشجويان مذكور  سفارت كبراي شاھنشاھي در واشنگتن تظاھرات دامنه

چون از بدو ورود آقاي فروغي سفیركبیر شاھنشاھي در آمريكا تا كنون تظاھراتي در سفارت انجام نگرديده لذا انجام چنین 
باشد متمني است دستور فرمائید تلگرافي سفارت كبراي شاھنشاھي را از جريان امر مستحضر نموده و  يتظاھراتي ضروري م

نتیجه اقدامات معموله را به اين سازمان اعالم دارند رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور سرلشكر پاكروان تھیه كننده رئیس 
 ٢/۶/١٣۴٢تاريخ  ٣١٢بخش / ١۶۵٢مدير كل مقدم شماره  ٣١/۵/١٣۴٢رئیس اداره موحدي  ٣١/۵/١٣۴٢بخش ضیاء ابراھیمي 

موضوع اظھارات سید جعفر بھبھاني جعفر بھبھاني به دوستان و اطرافیان خود گفته است اكنون براي ما روشن شده است كه 
ن نخست وزيري اي كه علیه مردم در زما علم نخست وزير عامل مھمي درمبارزه علیه روحانیون نبوده است و ھر گونه برنامه

مشارالیه انجام شده مستقیمًا با اشاره و دستور مقام سلطنت بوده است و گناه علم اين نیست كه كوركورانه تسلیم نظريات و 
اي ندارد جعفر بھبھاني افزوده ايران كشور حوادث است و نبايد به  ھاي مقام سلطنت است و از خود كوچكترين اراده نقشه
شد چون معلوم نیست قدرت آينده به دست چه كساني خواھد بود قسمتي از نامه مرجع عالیقدر شیعه  ھاي زودگذر مغرور قدرت

داند  حضرت آيت اهللا العظمي خمیني دامت بركاته به حضرت آيت اهللا روحاني ما آزاد نیستیم و دولت به مناسباتي كه خودش مي
راه بیندازد االن ما اختیاري از خود نداريم امروز ما را به خارج شھر اين صحنه را ساخت كه ما را آزاد قلمداد كند و سر و صدايي 

تلگراف كه در زندان رسید و جواب داديم نرسید در ھر  ۴كنند و اين تبعید است تا ابد غیرمعلوم تلگرافات آقايان به غیر از  منتقل مي
ان مسلمان منازل حضرات آيات میالني و شريعتمداري دانید اين محدوديت را به مسلمین برسانید خمیني برادر صورت اگر صالح مي

باشد و ھنوز عده بیشماري از رجال دين و سیاست كه  ھم در محاصره قواي انتظامي و مامورين سازمان ترور و وحشت امنیت مي
خواھد  ميبرند و در چنین محیط خفقان آوري ھیئت حاكمه  ھاي زندان شاه به سر مي بدون ھیچ مجوز قانوني در سیاه چال

انتخابات به اصطالح آزاد را شروع كند واين است معناي آزادي بر قاموس اعلیحضرت سازمان نگھبانان اسالم رونوشت برابر با اصل 
   الديني امضاء معین ١است گروھبان 

افربري قم پیرو موضوع بنگاھھاي مس ٢١٣١٨/٣٣٣شماره  ٣/۶/۴٢گیرنده فرمانداري نظامي تھران و حومه فرستنده ساواك تاريخ 
بنابر تحقیقات ساواك قم شخصي به نام احمد قصاب قمي با موتور سیكلت از راه ساوه بتھران  ٨/۴/٨۴٢/۴/۴٢ -١۶١۶/٢شماره 
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آمده و خبر دستگیري آيت اهللا خمیني را اطالع داده است و فعًال ھم نامبرده در دكان قصابي برادرش به نشاني تھران خیابان 
  ٢/۶كار میكند رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور سرلشكر پاكروان تھیه كننده صابري رئیس بخش  خراسان قصابي خاكي

گزارش ھفتگي موضوع روحانیون  ٢/۶/١٣۴٢ھا تاريخ  اداره بررسي ٣٣٣گیرنده مقامات ساواك به ترتیب سلسله مراتب فرستنده 
مجلسین شوراي ملي و  ٢١ته به فكر شركت در انتخابات دوره دارد روحانیون مخالف دولت طي چند ماه گذش محترمًا معروض مي

االمكان نمايندگاني از طرف خود به مجلسین بفرستند و در اين زمینه روز عاشوراي گذشته آيت اهللا  سنا افتاده در نظر داشتند حتي
مسلمین بايد در سرنوشت خود  كرد صريحًا اظھار نمود كه اي از طبقات مختلف سخنراني مي شريعتمداري در حالیكه براي عده

نمايند آيت اهللا شريعتمداري در آن مجلس  دخالت كنند و زمام امور خويش را به سدت كساني بدھند كه طبق نظر آنان رفتار مي
در  افزود اشتباه روحانیون و مردم ايران تاكنون اين بوده كه خود را از جريان سیاست و دخالت در امور انخابات و در واقع ازشركت

ھاي مجلسین و ساير  تعیین سرنوشت خويش كار كشديه بودند و اين روش آنان موجب شده افرادي كه صالحیت ندارند كرسي
گرديد كه روحانیون تصمیم دارند  مقامات را اشغال و برخالف میل مردم حكومت نمايند در چند ماه گذشته اطالعاتي واصل مي

ھا مخالف شرع اسالم است غیرقانوني  اقداماتي را كه اخیرًا صورت گرفته و به نظر آن نمايندگاني به مجلس فرستاده توسط آنان
ھا اطمینان آورد كه در انتخابات شانس موقعیت ندارند و ھر گونه اقدامي در  اعالم كنند ولي شرايط و اوضاع و احوال فعلي براي آن

را تحريم  ٢١ھايي انتخابات  شدند و در ھفته گذشته طي نشريه اين زمینه به عمل آوردند بال اثر است لذا متوسل به روش منفي
كردند در حال حاضر نظر آيات اهللا میالني مرعشي نجفي ابوالحسن قزويني و چند نفر ديگر از روحانیون درباره تحريك شركت در 

اي اظھار خواھند داشت در  مشابهرسد كه ساير روحانیون مخالف نیز نظرات  انتخابات به وسیله نشرياتي اعالم شده و به نظر مي
اند علت تحريم، عدم وجود آزادي و حق اظھار عقیده ذكر شده است در  نشرياتي كه روحانیون پیرامون تحريم انتخابات منتشر كرده

 ٢/۶شھابي   اي كه گذشت غیر از اقدام ياد شده فوق فعالیت قابل توجه ديگري از طر ف روحانیون صورت نگرفت تھیه كننده ھفته
  مدير كل اداره سوم معاون ساواك ٣/۶/١٣۴٢رسد  رئیس بخش رئیس اداره سوم به عرض مي

ھاي سه نفر از مراجع تقلید دو  پس از انتشار اعالمیه ٢/۶/۴٢ ٧٨٨ھاي پیرو   شماره ۶٠٠٢شماره  ٢/۶/۴٢از تبريز به تھران تاريخ 
مد علي قاضي طباطبائي و میرزا عبداهللا مجتھدي مردم را در مساجد جمع نفر از وعاظ به نام انزابي و ناصر زاده به دستور میرزا مح

اند كه اين  نمودند و چنین تصمیم گرفته ھاي منتشره را به مردم قرائت و آنان را تحريك به عدم شركت در انتخابات مي و اعالمیه
عاتي در استانداري تشكیل و تصمیم گرفته شد امروز كمیته مبادله اطال ٠٨٠٠جريان را ھر روز تجديد نمايند روي اين اصل ساعت 

تر  نظر به اينكه اين عمل و ساير اعمال روحانیون اثر سوئي در بین مردم خواھد داشت و اگر شدت عملي انجام نگیرد آقايان جري
كه آقايان  شود شده و ھمه روزه حوادثي ايجاد خواھند كرد كه ممكن است عواقب وخیمي داشته باشد بنابراين نظر داده مي

حاجي میرزا عبداهللا مجتھدي میرزا محمد علي قاضي طباطبائي سید احمد میرزا حسن ناصرزاده محمد حسین انزابي و میرزا 
محمد علي انگجي كه محركین اصلي ھستند دستگیر و به مركز اعزام شوند گر چه اين عكس العمل شديدي در بین بازاريان و 

ت منجر به بستن بازار و تصادفاتي بشود ولي اگر بیشتر از اين با آقايان مدارا و فرصت مردم خواھد داشت و حتي ممكن اس
تحريكات داده شود به تجري آنان افزوده و چه بسا ممكن است عواقب ناگوارتري پیش آيد در نتیجه قرار شد موضوع اين صورت 

تكلیف گردد مقرر فرمائید نظريه عالي را امر به جلسه از نظر حفظ سیاست كلي كشور از طرف ساواك به مركز گزارش و كسب 
شود با تقديم ارادت و استعالم از مزاج شريف  حضور مبارك آقاي ھیراد عرض مي ٣/۶/۴٢مھرداد تاريخ  ٢/۶/۴٢ -٧٨٠ابالغ فرمايند 

اي نجفي و چندين تن از عالي چنانكه به وسیله تلفن معروض افتاد در اين چند روزه از طرف حضرات آيت اهللا آقاي خوانساري و آق
مردمان اھل میدان نزد بنده آمدند و خواستند كه به عرض ھمايوني برسد كه نسبت به زندنیان دادگاھھاي نظامي تخفیفي در 

كنند به عرض  مجازات آنھا داده شود براي اطالع عرض شد و ھر روز ھم از طرف آقايان خوانساري و نجفي مطالبه جواب مي
نظر بنده عرايض آقايان به خاك پاي مبارك برسد كه مسئولیت پیغام براي دعاگو نباشد با تقديم ارادت سید  رسیده يا خیر؟ به

  حسن امامي

خرداد چه در  ١۵موضوع طالب مخالف در مدرسه سپھساالر برابر اطالع واصله افراد نامبرده زير در جريان  ٣/۶/۴٢تاريخ  ۴٩٣شماره 
دادند با  شدند و در خیابانھا شعار مي ارج با لباس روحانیت و شخصي موجب تحريك مردم ميعالي سپھساالر و چه در خ مدرسه

ھاي او ھنوز ھم در گوشه و كنار در داخل و خارج تبلیغاتي بر  داشتن رابطه مستقیم در آن زمان با خمیني و دست نشانده
نمايند جواد سبحاني  ت به مقام شامخ سلطنت ميبیگناھي خمیني و مخالفت رسمي با دولت و اقدامات اصالحي موجود و اھان

ناصر جنیدي ابراھیم ملك حسیني محمد ابراھیم مدرسي میردامادي خراساني عبدالكريم قريشي كرماني يحیي سجادي 
موضوع جبھه  ۴/۶/۴٢نمايند تاريخ  چنانچه از طالب كساني صحبت از میھن پرستي و شاھدوستي نمايد او را تھديد به مرگ مي

روحیه سران جبھه ملي در زندان به نحو بسیار محسوس ضعیف و خراب شده و تحت تاثیر عصبانیت و ناراحتي شديد  ملي
اختالفات و كدورتھاي آنان عمیقتر و آشكارتر شده است غیر از آقايان داريوش فروھر و گیتي بین كه روحیه نسبتًا خوب دارند بقیه 

  افسرده و كسل ھستند نھايت عصباني نارحت و سران جبھه ملي بي
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موضوع اعتراض اھالي جنوب شھر نسبت به حكم اعدام طیب عده زيادي از اھالي جنوب شھر به منظور اعتراض به  ۶/۶/۴٢تاريخ 
اند اگر قرار باشد  صدور حكم اعدام طیب رضايي و ھمدستان او نزد آيت اهللا بھبھاني و ساير مراجع روحاني رفته و اظھار داشته

اران او را اعدام كنند آنھا نیز كاري خواھند كرد كه با آنھا كشته شوند و آيت اهللا بھبھاني ھم جريان را به آيت اهللا طیب و ھمك
خوانساري گفته و ايشان را وادار ساخته كه به وسیله امام جمعه به اعلیحضرت ھمايوني پیغام بدھند كه از اعدام اين عده 

اعلیحضرت ھمايون شاھنشاھي ملت ايران خاص و عام پیوسته و در ھمه حال از مراحم صرفنظر نمايند پیشگاه مبارك بندگان 
اي را دامنگیر شده ايجاب  بود در مواقع و وقايع مختلف خطا و لغزشي كه عده عالیه ملوكانه برخوردار بوده است و اگر چنین نمي

نھا براي ھمیشه نیست و نابود بشوند ولي مقام كرده است كه به منظور حفظ استقالل ايران عزيز و سربلندي ملت آن آ مي
اند اكنون  شامخ سلطنت كه متصف به صفت خداوندي است آن خطاكاران را مشمول عنايت ملوكانه ساخته و مورد عفو قرار گرفته

خرداد با  ١۵ه نیز بار ديگر يكي از آن موارد به وقوع پیوسته است و خانواده به خصوص فرزندان خردسال محكومین به اعدام واقع
حالي زار و تضرعي خاص دعاگو را وسیله قرار داده كه استدعا نمايم آنھا را به خاطر سالمت ذات مبارك واالحضرت ھمايون 

نمايد كه عفو ھمايوني به میزان يك درجه تخفیف  واليتعھد يكدرجه مورد عفو قرار دھند لذا دعاگو از خاكپاي مبارك استدعا مي
  شامل آنان شود

موضوع تشكیل كنگره بزرگ روحانیون در حال حاضر فعالیت قابل توجھي بین روحانیون  ٩/۶/۴٢تاريخ  ٣١٢بخش /  ١٢۶۶اره شم
شود و فقط از طرف مراجع روحاني مقیم تھران باالخص آيت اهللا شريعتمداري نجفي و میالني به طور محرمانه  مشاھده نمي

معروف شھرستاني را براي تشكیل كنگره روحاني در اوائل مھر ماه به تھران بیاورند و گیرد كه مجددًا روحانیون  اقداماتي صورت مي
حتي المقدور در آن كنگره قطعنامه مفصلي به نام قطعنامه روحانیون ايران علیه اقداماتي كه اخیرًا صورت گرفته صادر نمايند طبق 

بلكه فقط عنوان اعتراض آنھا نقص مواد قانون اساسي  اطالع ھدف مخالفت آنھا با اصالحات ارضي يا ساير موارديست نیست
است و مواردي را كه علیه قانون اساسي انجام شده يكايك مورد بحث و گفتگو قرار خواھند داد و اعالمیه اجتماعي خود را صادر 

در سیاست را ندارند با گويند روحانیون حق دخالت  خواھند كرد آيت اهللا بھبھاني در اين مورد گفته است حتي مطلبي را كه مي
ذكر مواد قانون اساسي كه به روحانیون اجازه دخالت در سیاست از راه اعمال قدرت مذھبي داده شده براي مردم روشن خواھند 

كرد و افزوده است از طرفي آيت اهللا شريعتمداري و خمیني براي روحانیون طراز اول شھرستاني وجوھي به عنوان كمك ارسال 
  الع آيت اهللا بھبھاني نیز صد ھزار ريال دريافت داشته استشود و طبق اط

ھا  اي از آمدن برژنف به ايران و نزديكي روس  موضوع سفر برژنف به ايران به طور كلي افراد توده ۶/٩/١٣۴٢تاريخ  ۴۴٠/٣٢١شماره 
اي كه زنداني  نیستند و آن عده از افراد توده ھا ثبات سیاسي ندارند و ديگر قابل اعتماد دارند روس به ايران ناراحت بوده و اظھار مي

باشند از سفر برژنف خوشحال بوده و امیدوارند كه با رفع  سیاسي دارند و يا از منسوبین و خويشاوندان متواري و مخفي مي
ن روشنفكر از آمدن ھا و تجار و جوانا ھا حل و يا اقال تخفیف پیدا كند اكثر بازاري اختالف بین ايران و شوروي مشكالت سیاسي آن

اي كه در مسائل سیاسي ترديد دارند و عناصر قديمي  بین ھستند لیكن عده مشارالیه به ايران خوشحال و به نتايج اين سفر خوش
ھا باطنا با موافق ھستند  ھا قابل اعتماد نیستند و شوروي گويند روس كنید و مي ھستند به اين مسافرت با نظر ترديد نگاه مي

توان بدون اجازه و موافقت شوروي  گیرند مگر راديوي مزبور مي ود و اگر غیر از اين است چرا جلو راديو پیك ايران را نمينخواھند ب
  ھمه اراجیف پخش كند اين

موضوع حزب منحله توده حزب منحله توده بعناصر وابسته و متمايل بخود دستور داده كه با تظاھر  ۶/٩/۴٢تاريخ  ١٠٣۴٩/١٣شماره 
  ھاي مخالفت دولت نزديك كنند نداري و اداء نماز و حضور در جلسات مذھبي و مساجد خود را بدستهبه دي

ھاي اصفھان با شعارھايي  ھاي مختلفي از آيت اهللا خمیني در پشت ويترين مغازه موضوع آيت اهللا خمیني برابر اطالع واصله عكس
ھاي  انان بايد مبارزه كنند و جمالت ديگر به زبان عربي در خیاباننشیني است مسلم تر از خانه جھاد كردن به مراتب پسنديده

العملي از طرف مقامات انتظامي نشده و در افكار عمومي تاثیر  چھارباغ، شیخ بھايي، شاه، شاھپور، سپه نصب گرديده و عكس
مد خسروشاھي باالي منبر جاري سید اح ٧روز  ١٨٣٠ساعت  ٩٠٩٢شماره  ١٠/٩/١٣۴٢گذاشته است از تبريز به تھران تاريخ 

خمیني و قمي كاري جز دفاع  ٢زمامداران مملكت بايد اشخاص صالح و مسلمانان باشند نه يھودي و بھائي  ١چنین اظھار داشت 
اي  ھا ھیچ اندوخته ما علماء در دوره تسلط متجاسرين جائي نرفتیم و پايدار نموديم و برخالف گفته آن ٣از دين و ناموس نكردند 

اي از  موقع افتتاح مجلسین عده ۵ھاي روحانیون  ھاي مذھبي و اعالمیه تمام مطبوعات در كشور آزاد است غیر از نشريه ۴يم ندار
روحانیون در منزل من جمع و تلگرافي تھیه و مخابره نموديم كه اين نمايندگان وكیل ملت نیستند و ھر قانوني وضع بكنند قبول ما 

 ١٠/٩/١٣۴٢ - ٣٨۴ن است كه دين و قانون از بین نرود و تا موقعي مبارزه خواھیم كرد كه موفق بشويم علت مبارزه اي ۶نخواھد بود 
  مھرداد

گیرنده رياست ساواك تھران فرستنده اداره كل سوم موضوع نوشتن شعار روي اسكناس اخیرا مالحضه میشود كه روي بعضي از 
هللا خمیني نوشته شده است دستور فرمائید تحقیق نمايند كه آيا ماموران اسكناسھا شعارھائي بنفع مخالفین دولت از جمله آيت ا
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اند يا خیر؟ و در ھر حال روشن كنند كه اين اقدام از طرف چه افرادي و با چه میزاني صورت  آن ساواك ھم چنین اسكناسھائي ديده
  میگیرد مدير كل اداره سوم مقدم

آقاي شیخ مرواريد از قم به كرمانشاه وارد و حامل مقداري  ٢٧/٨/١٣۴٢شب دوشنبه  ١٣/٩/١٣۴٢ب تاريخ  ٨٨٣۴/١۶شماره 
دھد در مجالس ختم كه  رود و مطالب مشروحه زير را توضیح مي اعالمیه بوده و عصر ھمان روز به مسجد مرحوم آقاي بروجردي مي

رفتند اسمي از آقاي خمیني  منبر مي شد ابتدا شیخ علي دواني و حاج شیخ انصاري كه به براي مرحوم بھبھاني در قم گرفته مي
كاري  باشد قصد كتك بردند در نتیجه مورد حمله و پرخاش طالب واقع و حتي اخوي خودم شیخ مرواريد كه در قم ساكن مي نمي

 دانم آنان را داشته ولي شیخ علي دواني اظھار داشته طبق دستور آقايان علماء صالح نیست نام آقاي خمیني برده شود من نمي
ھا را اجرا نمايم يا به قول شماھا رفتار كنم باالخره به واسطه اصرار طالب ناچار در مجالس بعدي از آقاي خمیني تعريف و  امر آن

شود به  ھا برگزار مي خواند ھمچنین اخوي شیخ مرواريد در مجالس ختمي كه از طرف تھراني تمجید زيادي كرده و براي او دعا مي
اند براي نابودي  كرده دھد و مردم نیز در موقع خروج از مجاس اظھار مي ھاي خود مردم را تحت تاثیر قرار مي نيمنبر رفته و با سخنرا

ام كه به ايالم ببرم در ضمن يكي از طالب از  صلوات بفرستید كه ازسخنراني او چند نوار گرفته شده كه من يكي را ھمراه خود آورده
توانم از آن  م ضبط صوت ھست نامبرده جواب داده كه يك دستگاه وجود دارد كه من مينمايد مگر در ايال مشارالیه سوال مي

ھا كه يكي  برگ از اعالمیه ٣ام در اثر تقاضاي طالب ياد شده  نمايد كه مقداري اعالمیه ھم با خود آورده استفاده كنم و اضافه مي
مطالعه به خودش مسترد دارد علیھذا رونوشت گیرد پس از  باشد به ايشان تسلیم و قول مي دفترچه ھشت برگي مي

گردد رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان پنجم مراديان تاريخ  ھاي مورد بحث جھت استحضار به پیوست تقديم مي اعالمیه
عداد نماينده دادستان به اتفاق مامورين شھرباني قم در اجراي حكم دادسرا ت ١٢/٩/١٣۴٢موضوع مدرسه حجتیه روز  ١٧/٩/١٣۴٢
حجره بقیه را نیز به علت عدم حضور صاحبانشان مھر و موم نمودند گیرنده مقامات  ۴حجره از حجرات مدرسه حجتیه را تخلیه و  ۵

دارد گزارش پیوست در مورد  اداره دوم عملیات گزارش محترما معروض مي ٣٢١ساواك به ترتیب سلسله مراتب فرستنده 
ا به درخواست دفتر ويژه اطالعات تھیه شده است در صورت تصويب نسخه اول آن به دفتر مزبور ماه اخیر روحانیون بن ۶ھاي  فعالیت

خرداد سال  ١۵بعد از وقايع  ١۴/٩/١٣۴٢ماه اخیر مورخه  ۶ارسال گردد تھیه كننده شھابي گزارش ويژه درباره اقدامات روحانیون در 
ور به تھران آمدند و علت اين اقدام خود را ابراز پشتیباني از آيات اهللا ھاي مختلف كش اي از روحانیون طراز اول شھرستان جاري عده

ھاي بعضي از  آمیز دستگیر و به مركز اعزام شده بودند اعالم كردند مخالفت ھاي تحريك خمیني قمي و محالتي كه به خاطر فعالیت
مغايرت برنامه اصالحات ارضي با احكام دين اسالم  ھا روحانیون از ھنگام شروع اصالحات ارضي در ايران آغاز شد و علت مخالفت آن

برداري از نفوذ روحانیون در مقاومت نسبت به اقدامات اصالحي ارضي  قلمداد گرديد ولي با وجود آن كه مالكین بزرگ به منظور بھره
كمتر به كارھاي سیاسي  ھاي فراواني كردند آن عده از روحانیون متنفذ كه واقعا در بین مردم محبوبیت داشتند و دولت كوشش

ھاي ايالتي و واليتي و دادن حق  ھا استقبال كافي نكردند اما عنوان شدن مسئله انتخابات انجمن نمودند از اقدامات آن دخالت مي
ھاي مزبور و حذف شرط اسالم از شركت كنندگان و به كار بردن لفظ كتاب آسماني به جاي قرآن كه شامل  شركت زنان در انجمن

شود براي اداي سوگند ھمراه با تحريكات مالكین و ساير مخالفین دولت در روحانیون مزبور چنین  و انجیل و امثال آن نیز مي تورات
ھاي مخالف اسالم  توھمي ايجاد كرد كه گويا دولت در صدد تضعیف روحانیت ايران و در نتیجه تضعیف دين اسالم و تقويت گروه

ھايي ابراز نگراني كردند و در  راجع تقلید شیعه مقیم عراق و ايران ھم علنا طي صدور اعالمیهاست و به ھمین جھت چند نفر از م
ھا كه به تھران آمده بودند جلسات مختلفي  تشويش افكار عمومي متعصبین مذھبي ايران موثر افتادند روحانیون مقیم شھرستان

ھاي  وردند لكن بدون وحدت نظر و اتخاذ تصمیم نھايي به شھرستانھاي خود مذاكراتي به عمل آ تشكیل دادند و براي ادامه فعالیت
ھا از قبیل آيات اهللا شريعتمداري مرعشي نجفي و میالني در مدت توقف خود در تھران  خويش بازگشتند فقط رھبران و سران آن

بازار به عمل آوردند كه در تمام ھاي مختلفي بر ضد سیاست دولت منتشر كرده و در چند مورد تحريكاتي به منظور تعطیل  اعالمیه
ھا و اقداماتي كه از طريق مراجع مربوط به عمل آمد با شكست روبرو گرديدند البته درھمان موقع كه روحانیون  بیني آن موارد با پیش

ش آنان مخالف بودند اي از روحانیون میانه رو و محتاط تھران و قم با رو دادند عده ھاي خود ادامه مي اشاره شده در تھران به فعالیت
گويند مخالف احكام اسالم نیست و در ھر حال صالح جامعه  ھاي دولت آن طور كه روحانیون افراطي مي و عقیده داشتند كه برنامه

 روحانیت ايران در آن است كه با اوضاع و احوال روز و مقامات عالیه كشور سازش نمايد چنان چه آيت اهللا گلپايگاني در قم و آيت اهللا
خوانساري در تھران و روحانیون منتسب به ھیئت علمیه از قبیل آيت اهللا بھاءالدين نوري خود را كنار كشیدند و با روحانیون تندرو 

ھماھنگي نكردند در شیراز پس از مراجعت آيت اهللا بھاءالدين محالتي و عبدالحسین دستغیب و چند نفر ديگر از وعاظ كه در وقايع 
ھايي از طرف آنان آغاز گرديد و عبدالحسین دستغیب مجدالدين محالتي و مجدالدين  ده بودند مجددا فعالیتخرداد بازداشت ش ١۵

ھاي خالف مصلحت نمودند كه با اتخاذ  آمیز و فعالیت مصباحي در محافل مذھبي و باالي منابر شروع به ايراد سخنان تحريك
ھا صرف پخش اوراق و  زيادي جلوگیري به عمل آمد در مشھد بیشتر فعالیت سیاست مقتضي و تدابیر الزم از اقدامات آنان به مقدار

آمیز چند  شد اقدامات مخالفت ھاي مختلف در تايید نظر روحانیون افراطي و علیه سیاست دولت مي ھاي تبلیغاتي و اعالمیه عكس
 قاضي طباطبائي سید احمد خسرو شاھي میرزا نفر از روحانیون مقیم آذربايجان شرقي به ويژه روحانیون مقیم تبريز مانند آيت اهللا

خرداد ھمچنان ادامه داشت و با آن كه از طريق مراجع  ١۵ھاي بعد از وقايع  اي انزابي و ناصرزاده در ماه محمد علي انگجي دروازه
تان با تشكیل چند جلسه مربوطه بارھا به آنان تذكرات الزم داده شد از روش خود منصرف نگرديدند تا سرانجام كمیته امنیت آن اس

اي از روحانیون شیعه مذھب مقیم عراق نیز  به مرحله عمل درآورد عده ١٢/٩/١٣۴٢تصمیمات جدي در مورد آنان اتخاذ كرد و از روز 
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ھا و  در مدت چند ماه اخیر در تايید روحانیون افراطي مقیم ايران و بر ضد روش دولت اقداماتي به عمل آورد و با صدور اعالمیه
آمیز روي منابر كوشش كردند اذھان عمومي را نسبت به دولت و  نشريات مختلف تشكیل مجالس مذھبي و ايراد بیانات تحريك

كردند و تقريبا  ھا آيت اهللا خويي و سید عبداهللا شیرازي بیش از ديگران فعالیت مي مقامات عالیه ايران مشوب نمايند و در بین آن
ند و حتي آيت اهللا خويي مخالفت خود را با دولت شاھنشاھي به جايي رساند كه طي فتوايي رھبري مخالفین را در دست داشت

ھايي به نفع روحانیون مخالف  ھر گونه كمك و مساعدت به دولت ايران را تحريم كرد آيت اهللا حكیم و شاھرودي نیز در آغاز اعالمیه
ر پیش گرفتند و مخصوصا آيت اهللا حكیم با وجود آن كه تحت فشار ھايي مخابره كردند ولي به تدريج روش ماليم د صادر و تلگراف

العمل حاد و اقدامات افراطي  ھاي علمیه قم و عراق قرار گرفته بود از ابزار عكس اي از طالب جوان حوزه مخالفین دولت ايران و عده
اي  دولت عراق ھم در عین حالي كه عالقه آمیز خويش را از دست نداد كه مورد نظر افراد مذكور بود خودداري كرد و روش متانت

اي در پیش گرفته  ھاي ضد ايراني روحانیون شیعه مذھب مقیم آن كشور نداشت در برابر آنان سیاست محتاطانه نسبت به فعالیت
ت در عین حال ھاي روحانیون مورد بحث میكاس اي از فعالیت بود در حالي كه بنا بر تقاضاي مكرر نمايندگان سیاسي ايران تا اندازه

آورد و مقامات دولتي آن كشور در چند مورد  آمیز آنان جلوگیري به عمل نمي رفت به طور قاطع از اقدامات تحريك آنطور كه انتظار مي
دانند كه  صريحا به نمايندگان رسمي شاھنشاھي اظھار داشتند كه با توجه به اوضاع و احوال داخلي خود فعال صالح نمي

ھاي اصالحي دولت و روشن شدن حقايق امور  ر را علیه خود برانگیزد معذالك با مرور زمان و عملي شدن ھدفروحانیون آن كشو
اي از روحانیون عراق و توجه به اين موضوع كه دولت شاھنشاھي نه تنھا مخالف دين مبین اسالم نیست بلكه حامي و  براي عده

ھاي آنان كاسته شده است به طور كلي درحال حاضر روحانیون مخالف دولت  باشد تا حدود قابل توجھي از فعالیت مروج آن ھم مي
ھا نیز با گذشت  اند و طرفداران آن اند به تدريج حرارت اولیه خود را از دست داده اي نگرفته كه از اقدامات چند ماه اخیر خود نتیجه

اي را كه نسبت به روحانیون مزبور  ات و عالقهھاي پي در پي آن احساس ھاي اصالحي دولت و شكست زمان و عملي شدن برنامه
اي از نقاط كشور به  ھايي كه باز ھم كم و بیش درباره نمايند و به اعالمیه داشتند ندارند و از افكار و اعمال آنان استقبال كامل نمي

اي وضعي پیش آمده كه  زهدھند و تا اندا شود چندان اھمیتي نمي طرفداري از روحانیون مخالف و علیه سیاست دولت منتشر مي
توانند بدون ترس از عناصر ارتجاعي مذھبي افكار و عقايد خويش را پیرامون مسائل مورد اختالف  روحانیون مترقي و روشنفكر مي

دولت و معممین تندرو ابراز دارند و به طرفداري از سیاست دولت اقداماتي به منظور جلب نظر محافل مذھبي و علماء ديني به 
ھايي با مقامات عالیه مملكتي  اند مالقات وردند و در اجراي اين ھدف روحانیون منتسب به ھیات علمیه تھران تصمیم گرفتهعمل آ

بنمايند و در رفع اختالفات موجود كوشش كنند و فعال قرار است كه آيت اهللا شیخ بھاءالدين نوري در آينده نزديك از طرف روحانیون 
ه پیشگاه اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه بار يافته و از جانب روحانیون معتدل تھران كه پس از درگذشت مزبور با كسب اجازه قبلي ب

اند به شرف عرض برساند كه روحانیون در اجراي نظرات شاھنشاه  ه آيت اهللا بھبھاني تقريبا بیشتر آنان دراطراف وي جمع شد
نظر مقامات عالیه كشور به عراق مسافرت نمايد و حقايق  باشند و سپس با جلب متدين و محبوب خود حاضر به ھمكاري مي

ھاي علمیه نجف و كربال از قبیل آيات اهللا حكیم، شاھرودي و خويي در میان گذارد و به آنان اطالع  اوضاع را با مراجع مذھبي حوزه
حانیون متعصب بوده و اكثريت علماء دھد كه اختالفات حاصله در ايران بیشتر روي يك سلسله تبلیغات سوء و اعمال تند بعضي از رو

اند ولي تاكنون بر اثر فشار متعصبین مرتجع  ھائي كه از طرف آنان صورت گرفته موافقت نداشته مذھبي ايران با اقدامات و فعالیت
ین دولت و طبقه اي از روحانیون روشنفكر به منظور بھبود مناسبات فیماب ھاي عده اند به موازات فعالیت اجبارا سكوت اختیار نموده

گیرد كه از  آمیزي صورت مي روحاني در چند شھرستان ايران ھنوز ھم از طرف جناح افراطي و ناراحت روحانیون اقدامات مخالفت
آيد مثال در  مي ھاي آنان اقداماتي به عمل  دار به طرق مقتضي در اسكات و خنثي نمودن اثر فعالیت طرف مراجع صالحیت

گردد در شیراز دار و دسته  ھاي مختلفي در معابر و مجالس ديني به طور پنھاني توزيع مي ھا و عكس شھرستان مشھد اعالمیه
دھند كه البته در نتیجه اقدامات  ھاي ضد دولتي خود ادامه مي ءالدين محالتي و سیدعبدالحسین دستغیب به فعالیت شیخ بھا

ھاي مزبور  ھايي به عمل آمده و پس از مالقات آيت اهللا میالني مالقات ھاي آنان فعال تخفیف يافته است در مشھد با معموله فعالیت
فعالیت نامبرده رو به كاھش رفته است در عین حال با وجود آن كه ھم اكنون اختالف نظرھايي بین روحانیون ايران به وجود آمده و 

رابتي موجود است كه جناح تندرو آنان با نزديك يابد ق ھاي دولت در میان آنان كم كم توسعه مي فكر سازش و ھماھنگي با برنامه
شدن ماه رمضان و تشكیل مجالس و محافل ديني از اجتماعات مذھبي و آمادگي روحیه مذھبي مردم در ماه مذكور و استفاده و 

  دالمقدور تحريكاتي خواھند نمو در صورتي كه امكان داشته باشد بیاناتي بر ضد روش دولت ايراد خواھند كرد و حتي

مديريت كل اداره سوم چون طبق معمول در اعیاد بزرگ اسالمي، از طرف تیمسار معاونت نخست  ١۴/٩/۴٢تاريخ  ٧٠٨/١١شماره 
شود، علیھذا خواھشمند  وزير و رياست سازمان اطالعات و امنیت كشور جھت روحانیون طراز اول كشور كارت تبريك فرستاده مي

نمايد جھت آنان كارت تبريك ارسال  ت اخیر روحانیون، صورت كساني كه مصلحت ايجاب مياست دستور فرمايند با توجه بجريانا
  باين اداره ارسال دارند مدير كل اداره يكم سعادتمند ١٨/٩/۴٢گردد با نشاني كامل تھیه و حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه 

-۴۴٠اي شريعتمداري با روحانیون شیراز و تبريز پیرو تلگراف رمز موضوع ارتباط آق ١٨/٩/١٣۴٢به رياست ساواك از ساواك قم تاريخ 
اند مبني بر اظھار  اي از علماء و روحانیون شیراز شرحي به آيت اهللا شريعتمداري مرقوم داشته طبق اطالع موثق عده ٩/١٣۴٢/١۶

ند كه آماده براي ھر گونه اقدامي ا اي از روحانیون تبريز و ضمنا اعالم نموده ھمدردي و مساعدت نسبت به قضیه توقیف عده
اند مبني بر اظھار تشكر و  باشند و منتظر دستور و تعیین تكلیف ھستند و آقاي شريعتمداري شرحي در پاسخ ايشان نوشته مي
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ي ماه امتنان از اين ھمدردي و ضمنا علماء و روحانیون شیراز را متوجه ساختند كه فعال تظاھراتي نشود و خود را آماده سازند برا
ھا اطالع داده شود و اين مراسله به وسیله مسافر  رمضان كه در پیش است تا بعدا طرز اقدام از طرف آقاي شريعتمداري به آن

مخصوص به شیراز فرستاده شده ضمنا اطالع حاصل شد كه مشارالیه شرحي به يك عده از تجار و محترمین تبريز نوشتند و از 
شود كه روز پنجشنبه  م را رعايت كنند و براي ماه رمضان آماده و مھیا باشند ودر خاتمه متذكر ميھا نیز خواستند كه فعال نظ آن

باشد شايسته است آن سازمان مراقبت  ماه رجب روز شھادت امام موسي ابن جعفر ع است و تعطیل عمومي مي ٢۵آينده روز 
  كامل نسبت به محافل و مجالس سوگواري معمول فرمايند

 ١۵/٩/۴٢موضوع آقاي خمیني برادر آقاي خمیني كه اخیرا به دادرسي احضار شده جريان آنرا در مالقات روز جمعه  ١٩/٩/۴٢تاريخ 
با آقاي خمیني در میان گذارده است آقاي خمیني میگويد ھمه میدانند كه آمدن دستجات از خمین در روزھاي سوگواري مسبوق 

رفته است بنابراين ھیچ ربطي باين پرونده ندارد و اضافه نموده عجیب است از طرفي خرداد صورت گ ١۵بسابقه بوده بعالوه قبل از 
دھند و از طرف ديگر برادرم را در اين باره بدادرسي احضار میكنند سپس ضمن بحث ديگري گفت  بمن وعده استخالص و آزادي مي

ت و در مجالس و محافل عمومي ھم كه ايشان من طباطبائي را از سابق شناخته و میدانستم كه او مشاور سازمان امنیت اس
شركت میكرد باو اعتنائي نكرده و يا آنجا را ترك مینمودم البته اين جريان را ھم در مالقات اخیر باقاي تیمسار پاكروان گفتم و 

  ايشانھم تصديق كرده و گفتند خوب میكنید كه خودتانرا درگیر با چنین اشخاص نمینمائید

در شھرستان مشھد اداره نظام وظیفه شروع به احضار مشمولین كرده و روي اين اصل  ١٨/٩/١٣۴٢دوشنبه طالب مشھد از روز 
ھا ابالغ شده بود كه خود را معرفي نمايند به فعالیت افتاده و به طرق مختلف خود را مخفي  تعدادي از طالب آن جا كه قبال به آن

اند ساواك بازداشت چند نفر از روحانیون تبريز و تخلیه  ول مشھد متشبث گرديدهاند و بعضي از آنان ھم به روحانیون طراز ا نموده
ھاي بعضي از طالب مدرسه حجتیه قم و موضوع احضار مشمولین در مشھد كه ھمگي در روزھاي اخیر صورت گرفته براي  حجره
 ١٨/٩/١٣۴٢حانیون اتخاذ شده است تاريخ اي از روحانیون چنین توھمي ايجاد كرده كه گويا تصمیماتي به منظور فشار به رو عده

سفارتكبراي ايران در بغداد با ارسال رونوشت تلگراف واصل از بغداد از طرف ھیئت علمیه كربال معلوم شود شیخ حمزه طاھر، 
محمدصادق الموسوي قزويني و يوسف خراساني و ساير امضاءكنندگان عريضه تلگرافي چه اشخاصي ھستند و ھويت و موقعیت 

ھا در جامعه در چه پايه است نتیجه تحقیقاتي را اعالم فرمائید كه به عرض پیشگاه مبارك ملوكانه برسد رئیس دفتر  سوابق آنو 
وزارت پست و تلگراف تھران ل ت تھران اعلیحضرت شاھنشاه ايران  ٣/١٢/١٣۶٣تاريخ  ٢٧مخصوص شاھنشاھي بديعي شماره 

جاھد آقاي قمي به جرم دفاع از اسالم و ملت در بازداشتند چنانچه در اين ماه رھا نگردند آيت اهللا مجاھد آقاي خمیني و آيت اهللا م
موجب شود كه به حكومات و روساي اديان و صحف علمیه با تفصیل از اوضاع شكايت گردد و استمداد در حل مشاكل شود كربال 

قزويني، يوسف الخراساني الحائري، الشیخ حمزه ھیئت علمیه الشیخ حمزه طاھر، محمد بن المھدي، محمد صادق الموسوي ال
موضوع انتشار شايعات علیه مقامات عالیه كشور مامور ويژه كسب اطالع نموده كه پس از  ١٩/٩/١٣۴٢تاريخ  ١۶/٩/١٣۴٢الحائري 

كديگر ھم قسم اي زيادي با ي اي به نام كمیته انتقام تشكیل شده و عده اعدام طیب بین افراد طرفدار او در جنوب شھر كمیته
اي را به قتل برسانند و نام سپھبد نصیري تیمسار سرلشگر پاكروان عباس مسعودي و  اند كه در ازاي كشته شدن طیب عده شده

اند اگر به اعلیحضرت ھمايون  چند نفر ديگر براي اين منظور برده شده و حتي جسته و گريخته شنیده شده كه قسم خورده
ھا زياد شايع گرديده  ي د اگر شده از ولیعھد نیز تقاص خواھند گرفت و اين مطالب بین جنوب شھرشاھنشاه دسترسي پیدا نكردن

  است

خرداد قرار است ھیئتي از طرف دادرسي ارتش به رياست  ١۵موضوع رسیدگي بوقايع  ٢٠/٩/۴٢س ت تاريخ / ٢١٠٩٩شماره 
  بورامین وارد شوند خرداد ١۵سرھنگ شاه حیدري براي رسیدگي و تحقیق در اطراف متھمین 

موضوع محافل اقتصادي يكي از بازرگانان بازار میگفت در محافل اقتصادي تھران چنین شھرت  ٢۵/٩/۴٢ن تاريخ  ٣٠٠/ ٧١٨شماره 
دارد كه در دوره زمامداري آقاي علم امور مربوط باقتصاد كشور طبق نظر و بنفع حبیب ثابت پاسال تنظیم و اجرا میشود و علت آنھم 

اي از خاندان جلیل سلطنت در اثر فشار حكومت وقت از ايران خارج  است در زمان حكومت مصدق و موقعیكه ملكه مادر و عدهاين 
شده و بامريكا رفته بودند در آن كشور مورد بیمھري كاركنان سفارت ايران قرار گرفته ولي حبیب پاسال كه آن موقع در امريكا داراي 

ھاي  واده سلطنتي را بمنزل خود برده و از آنان پذيرائي كامل نموده است و اكنون كه كلیه قدرتزندگي مجللي بوده اعضاء خان
ھاي سابق وزارت اقتصاد بدستور دربار شاھنشاھي بنفع ثابت پاسال قدمھاي متعددي  كشور در دربار متمركز شده به پاس لطف

  ومان به جیب ثابت پاسال سود رسانیده استمیلیون ت ٢۴برداشته و در موضوع منبع ورود روغن ماشین يك قلم 

جاري آيت اهللا میالني تلگرافي به زندان قزل قلعه براي آقايان حاج سید  ٢٧روز  ٩۵٣٠شماره  ٢٨/٩/١٣۴٢از مشھد به تھران تاريخ 
داشته كه محمد علي قاضي طباطبائي و حاج سید احمد خسرو شاھي مخابره و از بازداشت آنان اظھار تاسف نموده و اعالم 

مبارزات آنھا كه براي احقاق حق و دفاع از مصالح امت اسالمي است مورد تايید و پشتیباني ھمه علماء و ملت مسلمان ايران 
  سرتیپ بھرامي ٢٨/٩/١٣۴٢- ۴۶٢است 
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محمد وزارت پست و تلگراف و تلفن زندان قزل قلعه جناب مستطاب حجه االسالم و المسلمین آقاي حاج سید  ٢٧/٩/۴٢تاريخ 
علي قاضي طباطبائي رونوشت حجه االسالم و المسلمین آقاي حاج سید احمد خسروشاھي خبر بازداشت جنابعالي و ديگر 

آقايان حجه االسالم و خطبا عظام و ساير آقايان محترمین عموم ملت مسلمان بالخصوص جامعه روحانیت را فوق الحد متاثر و نگران 
ايد  پیش آمد موجب مزيد عز و شرف است تا سي باولیا خدا و حضرات ائمه علیه ھم السالم كرده میدارد گرچه براي خود آقايان اين

ايد ھون ذالك بعین اله بودن شك جامعه روحانیت و افكار  و در راه احقاق حق و دفاع از مصالح امت اسالمي توقیف و زنداني شده
كند و عنايات حضرت بقیه اهللا ارواحنا فداه كامال مورد امید است  عمومي از شمار رجال مذھبي و مجاھد في سبیل اهللا حمايت مي

  دعا مینمائم و انتظار اطالع از حاالت شريفه دارم و السالم علیكم و رحمت اهللا و بركاته سید محمد ھادي الحسیني المیالني

تبريز دستگیر و به تھران  ٢یون درجه موضوع روحانیون در شھرستان قم شايع است كه اخیرا چند نفر از روحان ٢٨/٩/١٣۴٢تاريخ 
اند و از طرفي نیز تعدادي از حجرات مدرسه حجتیه طبق ابالغ دادسراي قم به وسیله شھرباني تخلیه گرديده آقاي  اعزام شده

قاي اند ضمنا آ شريعتمداري ظاھرا به عنوان ايام وفات موسي بن جعفر درس را تعطیل و ساير آقايان ھم از ايشان تبعیت كرده
اي به امضاي نھضت آزادي ايران منتشر و اقدامات دولت را در مدرسه حجتیه عملي نظیر زد و خورد مدرسه  شريعتمداري اعالمیه

  فیضیه دانسته و گويا انتظار دارد از شیراز و اصفھان و تبريز با وي ھم آھنگي و ھمدردي شود وضع قم نیز ظاھرا آرام و عادي است

شايعات درباره آقاي علم نخست وزير برابر اطالع در محافل شايع گرديده كه آقاي علم نخست وزير چون  موضوع ٢٨/٩/۴٢تاريخ 
نمايد ضمنَا اظھارنظر گرديده در تاالر  كند از اين نظر كمتر در اجتماعات شركت مي حس بدبیني مردم را نسبت به خود احساس مي

يگر بجاي خود مراجعت نكرده و فورا از درب اختصاصي تاالر با ترديد و ترس فرھنگ به محض اينكه سخنراني ايشان باتمام رسیده د
اند و نیز در باشگاه افسران بمحض اينكه صحبتشان پايان يافته با اينكه میبايست تا ھنگامیكه واالحضرت شاھپور  خارج شده

از طبقات مردم عقیده دارند چنین نخست وزيري اي  اند عده غالمرضا حضور دارند حضور داشته باشند مع الوصف باشگاه را ترك گفته
  قادر باداره امور نمیباشد

ق م بطوريكه استحضار دارند در مدرسه فیضیه پس از جريانات روز / ٢٠٨٧شماره  ٢٨/٩/١٣۴٢گیرنده تیمسار رياست ساواك تاريخ 
و مفاد آن بر علیه دولت و له روحانیون بود به ھايي كه با دست نوشته شده و يا به صورت كپیه تھیه شده  فروردين اغلب اعالمیه ٢

گردد معذالك باز ھم در ھر فرصت الصاق اين گونه  آوري مي ھاي مزبور جمع گرديد با اين كه به دفعات اعالمیه ديوار الصاق مي
ده شده و از آن يك پست نگھباني پلیس با لباس شخصي در مدرسه فیضیه گمار ٢۵/٩/١٣۴٢گرديد از تاريخ  ھا تكرار مي اعالمیه

العملي ھم از طرف  ھا موقوف گرديده و از اين عمل نتیجه مطلوب حاصل گرديده است و عكس تاريخ تاكنون ديگر نصب اعالمیه
روحانیون و طالب نشده است و عمل شھرباني نسبت به جلوگیري از اين گونه تحريكات كه اغلب شبانه و به طور محرمانه انجام 

  ر است رئیس سازمان اطالعات و امنیت قم ح بديعيگرديد شايان تقدي مي

طالب علوم ديني كساني ھستند كه طبق برنامه مصوب شوراي عالي فرھنگ به  ١آيین نامه تحصیالت طالب علوم ديني ماده 
ه سطح شود الف دوره مقدماتي ب دور دوره تقسیم مي ٣تحصیالت طالب علوم ديني به  ٢تحصیل علوم ديني اشتغال دارند ماده 

 ٣سال است طبق برنامه كه از طرف شوراي عالي فرھنگ به تصويب خواھد رسید ماده  ٣ج دوره خارج الف دوره مقدماتي شامل 
ابتدائي باشند تبصره اشخاصیكه فعال دوره  ۶توانند وارد دوره مقدماتي شوند كه حداقل داراي گواھینامه سال  كساني مي

توانند وارد دوره سطح شوند كه  باشند در صورتي مي ابتدايي مي ۶ي فاقد گواھینامه سال مقدماتي به تحصیل اشتغال دارند ول
سال است طبق برنامه كه از شوراي عالي  ۴ابتدايي را امتحان دھند و باخذ گواھینامه نائل گردند ب دوره سطح شامل  ۶سال 

مايند كه در امتحانات دوره مقدماتي توفیق حاصل نموده توانند در دوره تحصیل ن كساني مي ۴فرھنگ به تصويب خواھد رسید ماده 
سالگي از معافیت تحصیلي استفاده كنند صدور  ٢۵توانند تا پايان سن  طالب مشمولیكه در دوره اشتغال دارند مي ۵باشند ماده 

مدرسین سطح مورد نفر از  ٢معافیت موقت تحصیلي اين قبیل مشمولین موكول به تسلیم گواھي اشتغال به تحصیل به امضاء 
سال تجاوز نمايد مكلفند در  ٢۵طالب مشمول خدمت نظام وظیفه كه سن آنان از  ۶اعتماد فرھنگ مربوط خواھد بود ماده 

ھاي سوم يا چھارم براي آنان كارت  در امتحانات مربوط شركت نمايند و در صورت توفیق ارتقاء به كالس ١٣۴٣ارديبھشت ماه سال 
 ٢طالب مشمولیكه بیش از  ٧صادر خواھد شد مشروط بر آن كه تا خاتمه تحصیل دوره مردود نشوند ماده معافیت موقت تحصیلي 

توانند براي سومین سال از معافیت تحصیلي استفاده كنند و بايد به اداره نظام وظیفه معرفي  سال در يك پايه توقف نمايند نمي
ھاي تحصیلي دوره سطح در ارديبھشت ماه ھر سال زير نظر  ك از سالامتحانات سال آخر دوره مقدماتي و ھر ي ٨گردند ماده 

شود  ھاي علمي كه از طرف وزارت فرھنگ معین مي نماينده وزارت فرھنگ برابر با برنامه مصوب شوراي عالي فرھنگ در حوزه
دگان وزارت فرھنگ رسیده باشد مدرسین و نماين فھرست مشخصات و ريزنمرات كلیه داوطلبان كه به امضاء ٢گیريد تبصره  انجام مي

كساني  ٩بايد به اداره كل بازرسي و اداره امتحانات و اداره فرھنگ محل براي ثبت و اقدام مقتضي ارسال گردد ج دوره خارج ماده 
رت وزا ١٠توانند در دوره تحصیلي خارج به تحصیل اشتغال ورزند كه از عھده امتحانات مقرر دوره سطح برآمده باشند ماده  مي

رسند با  نمايند يا در آينده طبق مقررات به دوره خارج مي فرھنگ براي طالب مشمول خدمت نظام كه فعال دوره خارج را تحصیل مي
 ١٠نامه تحصیالت طالب علوم ديني در  سال حداكثر معافي تحصیلي صادر خواھد نمود آئین ۶تن از مدرسین دوره خارج تا  ٢گواھي 
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مورد رسیدگي و تصويب قرار گرفت  ١٣۴٢جلسه شوراي عالي فرھنگ مورخ اول دي ماه  ١٠۶٢فوق در تبصره به شرح  ٢ماده و 
صحیح است به موقع اجرا گذارده شود وزير فرھنگ دكتر خانلري بسم اهللا الرحمن الرحیم برنامه دوره تحصیالت طالب علوم ديني 

آخر قرآن فارسي قرائت، امال، انشا، در حدود سال  يد ترجمه نیم جزءسال اول الف دوره مقدماتي قرآن قرائت تمام قرآن مجید با تجو
 ۴اول متوسطه صرف و نحو صرف در حدود صرف میر، نحو در حدود عوامل مال حسن فقه عبادات در حدود نافع رياضیات حساب 

بتدائي جغرافیا يك ثلت از عمل اصلي و اعشار و سلسله متري در حدود كالس اول متوسطه، ھندسه تا آخر سطح در حدود دوره ا
شودتاريخ تاريخ ايران قسمت قبل از اسالم مطابق آن چه در دوره اول متوسطه  كلیات جغرافیا كه در دوره اول متوسطه تدريس مي

شود سال دوم قرآن ترجمه يك جزء از قرآن فارسي قرائت و امالء و انشاء فارسي در حدود سال دوم متوسطه عربي  تدريس مي
حدود تصريف نحو در حدود ھدايه فقه وقت نذر، عھد، سوگند، بیع، رھن و اجاره در حدود مختصر نافع رياضیات حساب در صرف در 

ھندسه، مساحت اجسام بدون ذكر دلیل جغرافیا ثلت دوم از كلیات جغرافیا در حدود دوره اول متوسطه  حدود دوره اول متوسطه،
ز صفويه در حدود دوره اول متوسطه سال سوم قرآن حفظ جزء آخر قرآن فارسي قرائت و امالء تاريخ تاريخ ايران از ظھور اسالم تا آغا

و انشاء فارسي در حدود سال سوم متوسطه صرف و نحو عربي در حدود سیوطیفقه بقیه ابواب فقه در حدود مختصر نافع رياضیات 
ثلث سوم از كلیات جغرافیا در حدود دوره اول متوسطه سال قبل با توضیحات بیشتر جغرافیا  ٢حساب و ھندسه مراجعه به مواد 

امتحان سال آخر دوره  ١تاريخ ايران از آغاز دوره صفويه تا زمان حاضر در حدود دوره اول متوسطه منطق در حدود كبري تبصره 
و كساني در امتحان قبول  ساله به عمل خواھد آمد ٣نامه تحصیالت طالب علوم ديني از تمام مواد  آئین ٨مقدماتي منظور در ماده 

امتحان قرآن و قرائت  ٢كمتر نباشد تبصره  ١٠و ھر يك از مواد شفاھي آنان از  ٧ھا از  خواھند شد كه نمره ھر يك از مواد كتبي آن
فارسي فقط شفاھي و امتحان ديكته و انشاء فقط كتبي است از ساير مواد ھم امتحان كتبي و ھم امتحان شفاھي به عمل 

تواند  داشته باشند مي ٧ماده از مواد كتبي و شفاھي در امتحان اردبیھشت كمتر از  ۴داوطلب در صورتیكه تا  ٣مد تبصره خواھد آ
ھاي  در امتحانات شھريور ھمان سال آن مواد را مجددا امتحان بدھد و شرط ارتقاء به دوره سطح آن است كه ھر يك از نمره

تفسیر مقدمات تفسیر در حدود مقدمات تفسیر مجمع البیان فارسي قرائت و امالء و  تجديدي به حد نصاب قبولي برسد سال اول
 ۴انشاء در حدود كالس چھارم متوسطه ادبي عربي صرف در حدود شرح نظام تا مباحث جمع مكسر نحو باب اول از مغني البیب 

البالغه ترجمه عباراتي ساده از عربي به  نھجقرائت قرائت و ترجمه چند خطبه مختصر از خطب و كلمات حضرت رسول اكرم ص و از 
 ٧اصول از اول تا مباحث عام و خاص در حدود كتاب معالم  ۶فقه مباحث عبادات در حدود شرايع  ۵فارسي و فارسي به عربي 

عباس در  بني تاريخ اسالم از ظھور اسالم تا اول خالفت ٨منطق از اول حاشیه مال عبداهللا تا مباحث قضايا يا كتابي در حدود آن 
 ٢شناسي به اختصار سال دوم تفسیر تفسیر  شناسي، حیوان شناسي، گیاه تاريخ طبیعي زمین ٩حدود دوره دوم متوسطه ادبي 

البیان فارسي قرائت و امالء و انشاء در حدود كالس پنجم متوسطه ادبي عربي صرف و بقیه  جزء از قرآن در حدود تفسیر مجمع
ظام، نحو ابواب دوم و سوم و چھارم مغني اللبیب قرائت چند خطبه از خطب رسول اكرم ص و نھج مباحث صرف در حدود شرح ن

البالغه، ترجمه از عربي به فارسي و فارسي به عربي فقه مباحث عقود در حدود كتاب شرايع اصول بقیه مباحث اصول در حدود 
عباس تا عصر حاضر در حدود دوره  اريخ تاريخ اسالم از خالفت بنيكتاب معالم منطق بقیه حاشیه مال عبداهللا يا كتابي در حدود آن ت

متوسطه ادبي فیزيك و شیمي تعرفیات و اصطالحات سال سوم تفسیر تفسیر قسمتي از آيات احكام فارسي قرائت و امالء و  ٢
حث طالق و میراث در انشاء در حدود كالس ششم متوسطه ادبي عربي معاني و بیان در حدود كتاب مختصر تفتازاني فقه مبا

حدود شرح لمعه اصول مباحث لفظیه و اوامر و نواھي در حدود قوانین كالم در حدود باب حادي عشر منطق در حدود منطق شرح 
منظومه درايه در حدود كتاب درايه شھید ثاني سال چھارم تفسیر تفسیر قسمت ديگري از آيات احكام فارسي قرائت گلستان 

م از كتاب كلیله و دمنه و ديكته و انشاء عربي بديع در حدود مختصر تفتازاني فقه مكاسب محرمه در حدود سعدي و باب اول و دو
مكاسب شیخ انصاري اصول قسمتي از ادله عقلیه در حدود فرائد شیخ انصاري فلسفه مباحث امور عامه در حدود شرح منظومه 

 ١م متوسطه ادبي با توجه و تطبیق با اصالحات ھیئت قديم تبصره حاجي سبزواري ھیئت يك دوره ھیئت مختصر در حدود دوره دو
خواندن كتبي كه در  ٢ذيل دوره مقدماتي در امتحان سال چھارم دوره سطوح نیز مراعات خواھد شد تبصره  ٣و  ٢مفاد تبصره 

داد و مخصوصا داوطلبان اھل توان كتب ديگري كه در ھمان حدود باشد امتحان  برنامه فوق نامبرده شده است الزامي نیست و مي
توانند فقه و اصول را مطابق مذھب خود از كتبي در ھمان حدود امتحان بدھند دوره خارج چون تدريس  سنت در فقه و اصول مي

سال متوالي نسبت به صدور برگ  ۶باشد بنابراين وزارت فرھنگ حداكثر تا  كتب و مواد دوره خارج بسته به نظر مدرس مربوط مي
نامه تحصیالت طالب علوم ديني اقدام خواھد  آئین ١٠طالب مشمولي كه در دوره خارج به تحصیل اشتغال دارند برابر ماده معافي 

اشتغال به تحصیل از يكي از مدرسین دروس خارج باشند برنامه دوره تحصیالت  كرد مشروط بر اين كه طالب مزبور داراي گواھي
مورد رسیدگي و  ١٣۴٢شصت و دومین جلسه شوراي عالي فرھنگ مورخ اول دي ماه  طالب علوم ديني به شرح فوق در ھزار و

  تصويب قرار گرفت صحیح است به موقع اجراء گذارده شود وزير فرھنگ دكتر پرويز خانلري

دولت و طبق گزارش مامورين طالب مشروحه زير كه اكثرا افرادي مخالف  ٨۵٠١شماره  ١/١٠/۴٢گیرنده رياست ساواك تھران تاريخ 
ھاي خلیج فارس مسافرت  نشین باشند قصد دارند جھت تبلیغ در ماه مبارك رمضان به پاكستان و كويت و ساير شیخ افراطي مي

نمايند چون اغلب آنھا فاقد گذرنامه و پروانه عبوري مرزي مي باشد امكان دارد ازطرق غیرمجاز مسافرت نمايند در مرز از عبور آنھا 
دن گذرنامه خودداري شود ضمنا تعدادي كه فعال در محل ھستند وسیله شھرباني به ساواك قم معرفي خواھند جلوگیري و يا از دا

 ٢شیخ علي دواني عازم كويت  ١شد تا تعھد عدم خروج از كشور از آنھا گرفته شود رئیس سازمان اطالعات و امنیت قم بديعي 
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اهللا  شیخ نعمت ۵شیخ مرتضي ناطق از خراسان عازم قطر  ۴يت سید تقي محصل ھمداني كو ٣سید جواد الیاسي عازم كويت 
 ٩حاج سید محمدرضا سعیدي كويت  ٨شیخ علي اكبر كافي خراسان كويت  ٧شیخ حسین تھراني كويت  ۶اديبي عازم دوبي 

سید  ١٢سید احمد امامي اصفھاني قطرالدوحه  ١١شیخ ابوالقاسم خزعلي بروجردي كويت  ١٠شیخ محمد منتظري يزدي كويت 
سید علي جان مدني پاكستان اصل  ١۵حاج سید مصطفي علوي قطر  ١۴سید عباس معصومي قطر  ١٣عبدالحسین مشكوه قطر 

  م و ٢٠٩در پرونده حوزه علمیه 

موضوع كانديداي نخست وزيري بین اعضاي فراكسیون مترقي و حزب ايران نوين انتشار دارد  ۴/١٠/١٣۴٢ن تاريخ /  ٨٢٣شماره 
جعت اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه از مسافرت اروپا آقاي علم نخست وزير استعفاء نموده و حسن علي منصور دبیر كل پس از مرا

نمايند دكتر يگانه دكتر محمد علي مولوي و دكتر كشفیا به  حزب ايران نوين دولت جديد را تشكیل خواھد داد و حتي اظھارنظر مي
  دار خواھند شد عھده ترتیب وزارت دادگستري دارائي و اقتصاد را

شود كه  موضوع وضع سیاسي كشور جسته و گريخته از منابع سیاسي تھران شنیده مي ۵/١٠/۴٢ن تاريخ /  ٣٠٠/ ٨٢۵شماره 
پس از قتل كندي مقامات سفارت انگلیس در تھران به فعالیتھاي سیاسي خود افزوده و سعي میكنند وابستگان بسیاست انگیس 

دد انگلیس در دنیا و باالخص خاورمیانه امیدوار سازند و حتي شنیده میشود كه سردينس رايت سفیركبیر در ايران را برھبري مج
ھائي دارد ضمنا در يكماه گذشته فعالیت جمعیت فراماسیونري  انگلیس در تھران شبھا غالبا با بعضي از مقامات ايراني مالقات

و حسین عال وزير سابق دربار شاھنشاھي در فعالیتھاي وابستگان  ايران گسترش يافته و جلسات آنان مرتبا تشكیل میگردد
اي در روزنامه اطالعات  ه دار است انتشار مقاله سیاست انگلیس در ايران و فعالیت فراماسیونھا كامال وارد و نقش موثري را عھد

را دلیل بارزي بر تالش مجدد سفارت داير به تجلیل از ديپلماسي انگلیس نیز مورد بحث محافل سیاسي تھران قرار گرفته و آن
انگلیس در تھران میدانند شنیده شده كه دكتر علي امیني كه ظاھرا معروف بجانبداري از سیاست امريكا و مجري نیات سیاسي 

آنھا میباشد ضمن حفظ دوستي خود با مقامات امريكائي و ادعاي آشنائي خصوصي با لیندن جانسون رئیس جمھور آمريكا 
انگلیس بیش از پیش نزديك شده و منتظر حوادث و تحوالت سیاسي بزرگي در ايران است و بھمین جھت بر میزان بمقامات 

تماسھا و جلسات منزل خود و مالقات با اشخاص افزوده است در بعضي از محافل سیاسي بطور خصوصي اظھار نظر شده است 
فقیه صورت گرفته بود استقبال نكرده و قلبا از اين روش بیمناك  كه شاھنشاه شخصا از نزديكي ايران و شوروي كه بتوصیه كندي

اند و در نتیجه پس از قتل كندي كه گامھائي بمنظور ايجاد روابط اقتصادي و سیاسي بین ايران و شوروي برداشته میشد  بوده
يب الوقوع شاھنشاه باطرايش و اروپا را اي نیز بادامه اين راه نشان داده نمیشود و حتي موضوع مسافرت قر تر گرديده و عالقه كوتاه

اي براي تغییر سیاست خارجي ايران و  كه بمنظور مشاھده مسابقات المپیك و مدت يكي الي دو ماه پیش بیني میكند ايجاد زمینه
  ھاي احتمالي میدانند العمل دوري از بعضي عكس

موضوع تلگراف رمز پسر خمیني در ساعت چھارده و پنجاه  ٨۶٢٩شماره  ٨/١٠/۴٢گیرنده ساواك قم فرستنده اداره كل سوم تاريخ 
و پنج دقیقه روز جاري وسیله ترانسپورت بشھرستان قم عزيمت نموده دستور فرمائید نامبرده را تحت مراقبت شديد قرار داده و 

  نتیجه را اعالم دارند مقدم

ب اسداهللا علم استعفاء شما از سمت نخست وزيري مالحظه و پذيرفته شد خدمات پر ارزشي كه در حوزه نخست وزيري جنا
و تمام اقدامات ديگري كه  ١٣۴١بھمن ماه  ۶ايد بزرگترين افتخار شما خواھد بود زيرا مصادف بوده است با انقالب بزرگ  انجام داده

نمايیم خدمتگزاري و  رفت عواطف مخصوص خودمان را به شما و ھمكاران شما ابالغ ميانجام گ ١٣۴٢در تكمیل انقالب در سال 
  ١٣۴٢اسفند ماه  ١٧صمیمیت و فداكاري شما را ھرگز فراموش نخواھیم كرد محمدرضا پھلوي 

د جناب حسنعلي منصور نخست وزير نظر به اعتمادي كه به حسن لیاقت شما مشھو ١٩/١٢/١٣۴٢تاريخ  ٨٩٢٠شماره كتاب 
داريم كه در تعیین ھیئت وزيران مطالعات لزوم  شويد و مقرر مي است به موجب اين دست خط به سمت نخست وزيري منصوب مي

  محمدرضا پھلوي ١٣۴٢اسفند ماه  ١٧به عمل آورده نتیجه را به اطالع ما برسانید كاخ مرمر 

اتا بل احیاء عند ربھم يرزقون يك سال از فاجعه جانگداز و ضرب بسم اهللا الرحمن الرحیم و ال تحسبن الذين قتلوا في سبیل اهللا امو
گذرد، يك سال كه جمعي از سربازان اسالم به دست حكومت  و شتم و قتل جمعي از عزيزترين و شريف ترين فرزندان روحانیت مي

است پدران و مادران داغديده در اند، آري يك سال  جابر ايران به قتل رسیده و شربت شھادت نوشیده و در آغوش خاك تیره آرمیده
قرن سال گذشته  ٧بارند حادثه وحشت بار و خونین حمله مغول بار ديگر ساز  ماتم فرزندان از دست رفته خود سرشك حسرت مي

به دست عمال بیگانه تكرار شد، مامورين رژيم وحشت ترور يك سال قبل در روز وفات حضرت امام جعفر صادق ع آن ھم در مجلس 
اي نمودند آري مامورين دولت كماندوھا،  ر آن بزرگوار كه در مدرسه فیضیه برقرار بود يورش غیرانساني و وحشیانهسوگوا
داران، و چتربازان با كارد و چاقو و دشنه، سنگ و چوب آجر با شعارھاي ضد ديني فحاشي به طالب حوزه علمیه قم كه ذخاير  درجه

حمله كردند و با ضرب و جرح آنان و پرت كردن از طبقه فوقاني به رودخانه مجاور مدرسه  گران مايه آينده اسالم و مسلمین ھستند
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ھاي آنان و  ھا و غارت اموال موجودي طالب و سوزاندن كتب ديني و عمامه و لباس و وارد كردن تلفات و شكستن درب و پنجره اطاق
ر مغول را سفید كردند يك سال از اين روز سیاه و خونريزي ھاي ديگر روي چنگیز و سربازان خونخوا ھزاران جنايات و وحشیگري

گناه و سربازان امام زمان چه گناھي  دانیم كه جرم طالب مدرسه فیضیه چه بود؟ طالبي بي گذرد اما ما ھنوز نمي غیرانساني مي
اين است كه حامي  مرتكب شده بودند كه مستوجب اين ھمه شكنجه و كیفر گشتند؟ آيا دانشجويان مكتب حضرت صادق ع جز

اسالم و خواھان استقالل مملكت ايران، مخالف ظلم و خودسري و ديكتاتوري و بیگانه پرستي و میھن فروشي، مخالف پیمان با 
باشند؟ آيا وطن دوستي، آزادي خواھي و دفاع از حريم قرآن و حفظ استقالل مملكت از نظر حكومت  دولت پوشالي اسرائیل مي

مدافعین اسالم بايد با اين وضع فجیع و رقت بار كشته شوند؟ نابود شوند مورد ھتك و ضرب و شكنجه قرار  ايران جرم است؟ آيا
ھا بیرون كنند؟ راستي شرم آور نیست  ھا را از بیمارستان گیرند؟ و حتي بر خالف تمام اصول قانوني و انساني مجروحین آن

اند خود را نظر كرده آن بزرگوار  و سربازان امام زمان مرتكب شده دفاع كساني كه اين ھمه ظلم و جنايت نسبت به طالب بي
ائي مبني  معرفي كنند؟ پس از حادثه دردناك مدرسه فیضیه حضرت آيات اهللا العظام خمیني، شريعتمداري میالني، نجفي اعالمیه

ور ايران كه دست به يك چنین عمل غیرانساني بر تاثر و تاسف از آن واقعه اسف انگیز و اظھار تنفر و انزجار شديد، از دستگاه ديكتات
اي كه حضرت آيت اهللا العظمي آقاي خمیني در جواب تلگراف تسلیت علماء تھران  اند صادر كرد كه ما اين كه چند جمله از نامه زده

ھا به مركز  پاسبانكنیم حمله كماندوھا و مامورين انتظامي دولت به لباس مبدل و معیت و پشتیباني  اند نقل مي مرقوم فرموده
ھا به ملت مسلمان و روحانیون و  ھا به مملكت اجنبي حمله كردند و اين روحانیت خاطره مغول را تجديد كرد با اين تفاوت كه آن

پناه در روز وفات امام صادق ع به اشعار جاويد شاه به مركز امام صادق و به اوالد جسماني و روحاني آن بزرگوار حمله  طالب بي
نفر  ٢٠٠٠٠ن كردند و در ظرف يك دو ساعت تمام مدرسه فیضیه دانشگاه امام زمان ع با وضع فجیعي در محضر قريب ناگھا

ھا و سرھا شكسته شد، عمامه طالب و سادات  ھا را شكستند دست ھاي تمام حجرات و شیشه مسلمان غارت نمودند، درب
ھا را چنان كه، اينان به  ھا و قرآن اله، را از پشت بام پرت كردند، كتابھاي شانزده ھفده س ذريه پیغمبر جمع نموده آتش زدند، بچه

كنند، شاه دوستي يعني غارتگري، ھتك اسالم، تجاوز به حقوق مسلمین،   اشعار شاه دوستي به مقدسات مذھبي، اھانت مي
ھاي اسالم، محو آثار اسالمیت،  نشانهتجاوز به مراكز علم و دانش، شاه دوستي يعني ضربه زدن به پیكر قرآن و اسالم سوزانیدن 

شاه دوستي يعني تجاوز به احكام اسالم و تبديل احكام قرآن كريم، شاه دوستي يعني كوبیدن روحانیت و اضمحالل آثار رسالت 
ان كه بھمن انجام گرفت، اين بود معني كشور آزاد زنان و آزاد مرد ۶ملت مسلمان ايران اين بود معني انقالب سفید كه در روز 

اي بود براي كشت و كشتار مدرسه فیضیه  داد در حقیقت رفراندم به اصطالح اصالحي در لفافه توطئه ھیئت حاكمه وعده و نويد مي
خرداد، شبیخون زدن به دانشگاه تھران، گسیل دادن ھزاران نفر از روحانیون،  ١۵و به قید بند كشیدن مرجع تقلید كشتار عمومي 

ھا، ايجاد خفقان در سراسر ايران، مبارزه با موجوديت اسالم  ھاي زندان زاريان و رجال مملكت را به سیاه چالدانشجويان دانشگاه با
ھا كه به دست عمال بیگانه انجام شد حكومت خونخوار و جنايت پیشه ايران با اين  و قوانین قرآن و ھزاران جنايت قانون شكني

اف مقدس خود كه حفظ قوانین قرآن و استقالل ايران برقراري عدالت اجتماعي، خواست ما را از اھد ھا مي جنايات و آدم كشي
مبارزه با ظلم و خودسري و ديكتاتوري و وطن فروشي است باز دارد غافل از اين كه ما تربیت يافتگان مكتب انقالبي قرآن به فرمان 

گر به سنگر به جھاد مقدس خود ادامه داده و از خداي بزرگ و تحت لواي اعلیحضرت ولي عصر ارواحناه فداه تا آخرين نفس سن
كنیم اكنون ما به مسلمانان ايران و جھان اعالم خطر  منويات مرجع مسلمانان حضرت آيت اهللا العظمي آقاي خمیني پیروي مي

ت، كشور كنیم كه اسالم در معرض خطر است، اموال و اعراض مسلمین در مخاطره يھود و نفوذ روزافزون دولت اسرائیل اس مي
عزيز ما در خطر سقوط است، دولت جنايتكار و خائن اسرائیل در ھمه شئون زندگي ما دخالت دارد، اقتصاد، زراعت، و منابع زرخیز 

تر كنید اتحاد، اتفاق، استقامت، شھامت را پیشه خود سازيد، از اختالف  برد ھوشیار باشید، صفوف خود را فشرده ما را به يغما مي
يد، سستي و بیحالي ياس و ناامیدي را به خود راه ندھید فتح و پیروزي نھائي از آن ما است و سرانجام به ھدف و نفاق بپرھیز

مقدس خود نائل خواھیم شد و بدانید كه ان اهللا يحب الذين يقاتلون في سبیله صفا كانھم بنیان مرصوص خداوند كساني را دوست 
كنند درود به شھداي مدرسه فیضیه  تزلزل مبارزه مي ظم تشكیل داده استوار و بيدارد كه در راه او صف واحد متحد، متشكل، من

ن /  ٣٠٠/ ١۵۶٣پايان به بزرگ مرجع عالم اسالم حضرت آيت اهللا العظمي خمیني رھبر زنداني ما حوزه علمیه قم شماره  درود بي
اند تا ببینند روش دولت جديد نسبت به  به خود گرفته موضوع روحانیون روحانیون پس از تغییر دولت حالت انتظار ٢۵/١٢/١٣۴٢تاريخ 

كنند چون روحانیون عقیده داشتند علم و بعضي از وزراي او مانند  ھا چه خواھد بود در ضمن از تغییر علم اظھار خرسندي مي آن
اثر  وحانیت بياند و در مشوب كردن ذھن اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه نسبت به ر جھانگیر تفضلي شخصا مخالف مذھب بوده

اي در چند روز قبل  دھد و چون آيت اهللا حكیم طي نامه اند و تغییر او و روي كار آمدن منصور امكان رفع سوء تفاھمات را مي نبوده
اند كه پس از مراجعت  حضور اعلیحضرت ھمايوني عرض كرده است و تقاضاي استخالص محبوسین را نموده و معظم له قول داده

از فارس اقدام خواھند فرمود انتظار دارند ببینند اعلیحضرت نسبت به نامه آيت اهللا حكیم و تقاضاي او پاسخ مثبت  تیمسار پاكروان
ھايي كه به نام مذھب اعم از روحاني و بازاري محبوس ھستند صادر خواھند  خواھند داد يا خیر و آيا دستور استخالص و آزادي آن

  نمود و يا بدون جواب خواھند گذارد

اي تحت عنوان الملك يبقي مع الكفر و ال  موضوع اعالمیه علیه اعلیحضرت ھمايوني اعالمیه ٢۶/١٢/۴٢س ت تاريخ / ٢٨۵٨۶شماره 
روي خیابان گرگان پیدا شده  باشد در پیاده يبقي مع الظلم كه متن آن بدگوئي غیرمستقیم نسبت به اعلیحضرت ھمايوني مي

معل الظلم بد نیست بدانید، كسیكه میگويد امام زمان را ديده و از ھمه بعد او ائمه اطھار  است الملك يبقي مع الكفر و ال يبقي
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نزديكتر است و حضرت عباس او را از ھالكت نجات داده و اگر مدتي بگذرد ادعاھاي باالتري ھم خواھد كرد در ماه مبارك رمضان ماه 
اسر مملكت را پر كرده بود بمنظور سرگرمي و تفريحي به اطريش عبادت و بندگي براي رھايي از خشم ملت كه بصورت نفرين سر

محل مسابقات زمستاني مسافرت نمود در آنجا با استقبال بي نظیر دانشجويان مقیم اطريش با تخم مرغ گنديده و شعارھاي، 
دين مضمون صادر نمود كه اي ب خائن، دزد، گورت را گم كن روبرو گرديد و براي رھايي از اين وضعیت و حفظ جان خويش اعالمیه

بواسطه ايام سوگواري ولي در حقیقت در مسابقات و اجتماعات شركت نخواھم نمود و براي اينكه كابوس افكار وحشتزا كه در 
اي او را آسوده نمیگذارد رھائي يابد بجلسات قمار پناھنده شد و در  نتیجه قتل و كشتارھا، بي رحمانه ھزارھا افراد بیگناه كه لحظه

ك جلسه بطوريكه روزنامه فرانسوي مشروح آنرا نوشته مبلغ چھل میلیون باخته و آن مبلغ را بوسیله چك از بانك سويس پرداخته ي
پس از آن به رم عزيمت نمود و استقبال ايرانیان مقیم ايتالیا نیز كمتر از استقبال اطريش نبود اي خائن بي ھمه چیز بدان بھر كجا 

است روز انتقام ملت نزديك است از آتشي كه خود بخود افروختي بسور اي آتشین پدر بسزا در  كه روي آسمان ھمین رنگ
  اي اي در سینه آتشت نكند رحم اي دغل خوش كیفري ز خالق اكبر گرفته گرفته

آيت اهللا اي از آقايان حجج اسالم و فضالء حوزه علمیه قم به دولت رونوشت حضرت  بسمه تعالي تلگراف عده ١٣۴٢اسفند ماه 
العظمي آقاي خمیني مدظله رونوشت آيت اهللا قمي دامت بركاته جناب آقاي منصور نخست وزير ايران در دولت سابق تجازوھايي 
به حريم مقدس دين و قانون اساسي كشور و اصول دموكراسي و ساحت قدس روحانیت انجام گرفت به طوري كه قاطبه ملت از 

ھا از افراد آزاده  ھاي قرون وسطايي سلب آزادي قلم و بیان و پر كردن زندان وحشیانه، شكنجه آن متنفر و منزجر شدند كشتارھاي
ملت نشان داد كه گويا دولت سابق از اصول دموكراسي جز خونريزي و زندان كردن و ايجاد خفقان عمومي چیزي فرا نگرفته است 

توان مردم رشید و آزاده ايران را به  كنند نمي استبداد را پاره ميھاي استعمار زده بندھاي اسارت و  آقاي منصور در عصري كه ملت
ھاي پوچ و سیاست دفع الوقت سرگرم  زنجیر كشیده و نیروي عظیم احساسات مذھبي و ملي ايشان را ناديده گرفت و با وعده

مرجع عالیقدر حضرت آيت اهللا  نمود آقاي نخست وزير، ملت مسلمان ايران به خصوص جامعه روحانیت ديگر تاب تحمل زنداني بودن
صبري ھر چه تمامتر منتظر خالصي ايشان ھستند اگر  العظمي خمیني و آيت اهللا قمي و حجت السالم طالقاني را ندارند و با بي

ھاي ضد ديني كه به حكم قانون  نامه ھاي ملي توجھي شود بايد ھمه زندانیان آزاد تصويب بنا است در دولت شما به خواسته
رسمیت ندارد ملغي اصول ضد انساني و آزادي كش متروك، و به وضع رقت بار اقتصاد مملكت رسیدگي شود در خاتمه  اساسي

دار از پروردگار متعال خواستاريم  پیروزي نھايي ملت رشید ايران و ترقي و تعالي میھن عزيز را تحت رھبري زمامداران اليق و دين
صباح حسین علي منتظري رباني شیرازي ھاشمي اسداهللا نورالھي سید مھدي ابوالفضل النجفي الخونساري محمد تقي م

حسیني الجوردي محمد موحدي لنكراني حسین نوري علي اصغر مرواريد علي مشكیني ابوالقاسم خز علي نعمت اهللا صالحي 
اھري خرم آبادي نجف آبادي مھدي الحائري الطھراني ناصر مكارم، جعفر سبحاني عباس محفوظي علي دواني سید حسن ط

محمد محمدي علي احمدي السید كاظم الحسیني االحقر محمد تقي ستوده االحقر مصطفي اعتمادي میر آقا موسوي زنجاني 
دار محمد علي گرامي غالمرضا صلواتي  محمد مھدي رباني ابوالفضل علمائي سرابي غالمحسین عابدي حسین شب زنده

لروحاني بھاءالدين العراقي علي حیدري محمد حقي احمد صابري ھمداني علي رفسنجاني احمد آذري قمي مھدي الحسیني ا
اكبر مسعود، سید موسي شبیري زنجاني علي حجتي عبداهللا جوادي الشیخ محمد ھمداني پخش اعالمیه اخیرا به مناسبت 

اي از  اپ و مخفیانه در پارهاي به نام حوزه علمیه قم به طور غیرمحسوس چ سپري شدن يك سال از حادثه مدرسه فیضیه اعالمیه
نقاط تھران منتشر شده است در اين اعالمیه ضمن انتقاد از روش دولت گفته شده كه مامورين دولتي يك سال قبل در روز وفات 

ھاي ديگر با شعارھاي ضد ديني به طالب حوزه علمیه قم كه ذخائر آينده اسالم و  حضرت امام جعفر صادق ع با كارد و چاقو و سالح
مسلمین ھستند حمله و روي سربازان خونخوار مغول را سفید كردند در پايان اعالمیه مزبور به اصطالح اعالم خطر گرديده كه 

اند و كشور ما در خطر  اسالم در خطر است و اموال و اعراض مسلمین در مخاطره يھود و نفوذ روز افزون دولت اسرائیل قرار گرفته
كنندگان اعالمیه ياد شده اقدام گرديده و در صورت حصول  سائي و تعقیب عاملین چاپ و پخشسقوط است ساواك به منظور شنا

  باشد نتیجه مراتب متعاقبا به عرض خواھد رسید يك نسخه فتوكپي اعالمیه مزبور ضمیمه اين خبر مي

آقاي حسنعلي منصور بر اثر  موضوع شايعات بعضي از مطلعین به امور سیاسي اظھار میدارند چون ٩/١/۴٣تاريخ  ۵/٣٢۶شماره 
فشار ديپلماسي امريكا بنخست وزيري منصوب گرديده و اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه نسبت به ايشان خوش بین نیستند لذا بر 

ھاي سیاسي خود را تجديد نموده تا در مقابل دولت و حزب ايران نوين بتوانند  اثر توصیه معظم له احزاب مردم و ملیون فعالیت
  ھائي بنمايند ي نموده و در صورت لزوم كارشكنياقدامات

در قسمت جنوبي مدرسه  ١١/١/١٣۴٣موضوع تشكیل جامعه در مدرسه فیضیه قم روز  ١١/١/١٣۴٢الف تاريخ  ٨٣۶/٢٠شماره 
یخ فیضیه قم زير طبقه كتابخانه جلسه محرمانه از يك عده وعاظ و چند نفر روحاني قم تشكیل گرديد سرپرستي اين جلسه را ش

دار بود وي ھمان واعظي است كه در مسجد جامع بر علیه دولت روي منبر اظھاراتي نموده است در اين  فضل اهللا محالتي عھده
نفر از طالب ورزيده و ناطق قم را به تھران بفرستند كه در تكايا و مجالس روضه خواني  ۶جلسه تصمیم گرفته شد كه در ماه محرم 

ل محالتي در اين جلسه اظھار داشت من در ھفته گذشته با آقاي خمیني مالقات كردم و ايشان پیغام به منبر بروند شیخ ابوالفض
ھا پیغام بدھید  كنم فقط به آن ھا نفرين مي دادند ھر كدام از علماء و وعاظي كه براي استخالص من از زندان فعالیت كنند من به آن
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یروزي با ماست به قرار اطالع شیخ ابوالفضل محالتي رابط واعظ تھران و قم است و كه دست از مبارزه با دستگاه برندارند و بدانند پ
موضوع انعكاس محاكمه سران نھضت آزادي برابر اطالع  ١٢/١/١٣۴٣مرتبه از تھران به قم رفته است تاريخ  ٨در ھفته گذشته 

اي از دستجات مذھب بار ديگر شدت يافته  پاره به مناسبت آغاز محاكمه سران نھضت آزادي فعالیت افراد نھضت آزادي و ١واصله 
است ھم اكنون در بازار و محافل مذھبي و جوامع ديگر از محاكمه نظامي آقايان مھندس بازرگان و سید محمود طالقاني انتقاد 

اي از  عالمیهھاي مذھبي در اين زمینه ادامه دارد قرار است ا گردد پخش تراكت شود و احساسات عوام علیه ارتش تحريك مي مي
ھمچنین در دانشگاه از طرف گروھي از دانشجويان جھت تحريك اعصاب  ٢طرف دانشجويان وابسته به جبھه ملي منتشر گردد 

ھايي در جريان است ھفته گذشته طبق اطالع كمیته دانشجويان نھضت آزادي كه اكثر  افكار عمومي به نفع نامبردگان باال فعالیت
اجتماعي و ادبیات بودند محرمانه به تشكیل جلسه پرداختند تا تصمیماتي جھت تحريك احساسات  آنان از دانشجويان علوم

اي به عنوان اعتراض در مورد محاكمه  دانشجويان به علت محاكمه نظامي آقاي مھندس بازرگان اتخاذ نمايند قرار است اطالعیه
  ت غیرملي و خفقان آزادي جھت اطالع ھمگان منتشر سازندنظامي سران نھضت آزادي و اعالم تنفر دانشجويان از اعمال حكوم

 


