
 

 شھید بھشتي -اسناد ساواک
 گیرنده مدیریت كل اداره سوم 

  11/1/1342تاریخ 

 فرستنده ساواك خوزستان 

 موضوع نامھ ھاي روحانیون 

برگ فتوكپي سھ فقره نامھ كھ از تھران و قم جھت روحانیون آبادان ارسال گردیده و حاوي مطالب با ارزشي است  4بدینوسیلھ 
استحضار بھ پیوست تقدیم و بھ عرض مي رساند كھ پاكتھاي مربوطھ پس از عكسبرداري بھ وسیلھ پست ، بھ صاحبان آنھا } جھت { 

 داده شده است ك 

 رئیس ساواك استان خوزستان ـ م خاوري 

 خرداد بایگاني شود  15بررسي شد در پرونده تظاھرات 

 موضوع انجمن مھندسین اسالمي 
نفر از اعضاي  250جلسھ ماھیانھ انجمن اسالمي مھندسین اسالمي با شركت عده اي در حدود  3/9/40روز جمعھ  18 2/1از ساعت 

تشكیل شد ابتدا یكي از  84ـ  82انجمن و بازاریھا و دانشجویان و اعضاي جبھھ ملي و نھضت آزادي ایران در كوي قائن خانھ شماره 
اعضاي انجمن اظھار داشت كھ چون ھدف این انجمن شناساندن ھدفھاي واقعي دین مبین اسالم است واز طرف مردم استقبال مي شود 
لذا بایستي جاي مناسبتر دیگري در نظر گرفتھ شود كھ گنجایش اجتماع بیشتري داشتھ باشد سپس قرائت قرآن و ترجمھ آن آغاز گردید 

كھ سخنرانیھاي ماھیانھ با كمك چند تن از رفقاي دانشجو در نوار ضبط و سپس بر روي كاغذ آمده و آنگاه توسط آقاي غفاري مدیر 
لایر فروختھ مي شود  5چاپخانھ صدوق واقع در بازار جنب مسجد سلطاني بھ صورت جزوه اي چاپ و منتشر شده است كھ بھ بھاء 

شخصي بھ نام بھشتي پشت میكرفون قرار گرفتھ و پس از اشاره بھ سخنراني چند ماه قبل  19نمونھ اي از آن بھ پیوست است ساعت 
خود كھ پیرامون قشرھاي جدید در اجتماع سخن گفتھ بود رشتھ صحبت خود را بھ زندگي اعراب در ازمنھ قدیم كشانیده و توجیھ نمود 

كھ چگونھ حضرت پیغمبر اكرم اعراب روح مرده آن عصر را بھ صورت جامعھ مترقي صدر اسالم درآورد و آنھا را رو بھ تكامل 
برد ناطق ضمن این قسمت از سخنان خود از بین بردن فساد و ھرج و مرج را یكي از واسطھ ھاي پیوندھاي اجتماعي قملداد نموده و 

اضافھ نمود كھ بایستي این پیوندھاي اجتماعي را تقویت كنیم و الزم است كھ قلوب تمیز و بھ ھم نزدیك شود ھمانطوري كھ رسول 
اكرم براي ھمھ مسلمانان آن عھد صیغھ برادري خواند و از آن طریق رشتھ مودت را بین جامعھ اسالمي صدر اسالم استوار ساخت 
اما در اجتماع امروزي ما ھم دزدي مي كنیم و ھم دروغ مي گوییم و ھم مال مردم را مي خوریم و اسممان ھست مسلمان ما باید با 
كمك تمام دوستان كھ اینجا تشریف دارند این اجتماع كثیف را بھ اجتماعي كھ اسالم مي خواھد تبدیل كنیم ـ شما تصور نكنید كھ نمي 
شود روزي كھ پیغمبر ص شروع بھ كار كرد تنھا بود ولي امروز چندین میلیون مسلمان واقعي در دنیا ھست و ما ھم اجتماع سالم 

ناطق پس از دعاي بسیار در راه توفیق خدمت بھ اسالم و تھذیب اخالق اجتماعي مردم  20مورد نظر را بھ وجود آوریم مقارن ساعت 
 بھ گفتار خود خاتمھ داد و در پایان ضمن توزیع دعوتنامھ جلسھ اول دیماه كھ نمونھ آن بھ پیوست است جلسھ مزبور خاتمھ یافت 

 بخش بایگاني 

 بھره برداري شد 

8/1 

 گیرنده مدیریت كل اداره سوم 
  11/1/1342تاریخ 
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 فرستنده ساواك خوزستان 

 موضوع نامھ ھاي روحانیون 

برگ فتوكپي سھ فقره نامھ كھ از تھران و قم جھت روحانیون آبادان ارسال گردیده و حاوي مطالب با ارزشي است  4بدینوسیلھ 
استحضار بھ پیوست تقدیم و بھ عرض مي رساند كھ پاكتھاي مربوطھ پس از عكسبرداري بھ وسیلھ پست ، بھ صاحبان آنھا } جھت { 

 داده شده است ك 

 رئیس ساواك استان خوزستان ـ م خاوري 

 خرداد بایگاني شود  15بررسي شد در پرونده تظاھرات 

 تلگراف زیر امروز بھ قم مخابره گردیده است 

 قم حضرت آیت هللا العظمي آقاي خمیني 

 رونوشت حضرت آیت هللا گلپایگاني 

 رونوشت حضرت آیت هللا شریعتمداري 

تألم عموم مسلمانان است بدینوسیلھ تأسف } موجب { واقعھ ناگوار دوم فروردین قم كھ بھ دست دشمنان دین و روحانیت بھ وجود آمده 
 خود را از این پیشامد اعالم سربلندي اسالم و تأیید علماي اعالم را از خداوند متعال خواھانیم 

، جمال موسوي ، تقي ھستھ اي ، اكبر }صمدانیان = {امضاء عباسعلي برھاني ، ابوالحسن بدري ، مھدي استكي ، حسن ھمدانیان 
بانك ، حسن حدادي دستور داده شد عباسعلي برھاني كھ تلگراف مذكور را براي مخابره برده است احضار و تحت بازجویي قرار 

 دھند 

 صدقي  11/1/42ـ  125

 ن / 308ـ38

 گیرنده مدیریت كل اداره سوم 

 فرستنده ساواك اصفھان 

  4/2/1342تاریخ 

 موضوع آقاي جمال سیادت موسوي 
در اثر تحقیقات معمولھ معلوم گردید تلگراف مورد نظر در منزل نامبرده باال كھ شخص معمم و دبیر فرھنگ اصفھان است بھ وسیلھ 

آقاي محمد بھشتي رئیس دبیرستان دین و دانش قم كھ در آن روز براي دید و بازدید بھ اصفھان آمده بود تنظیم و بھ امضا رسیده و 
مخابره گردیده است مشارالیھ بھ ساواك احضار و در بازجویي معمولھ بھ تنظیم تلگراف بھ وسیلھ آقاي بھشتي در منزل ایشان و 

برگ بازجویي از شخص مزبور  3بیوگرافي كامل و یك قطعھ عكس و رونوشت مخابره آن بھ قم را اعتراف كرده است علیھذا اینك 
را بھ پیوست تقدیم مقرر فرمایید نظریھ عالي را در مورد جمال سیادت موسوي بھ این ساواك و در مورد محمد بھشتي بھ ساواك قم 

 ابالغ نمایند 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان دھم محمود صدقي 

بھ نامبردگان تذكر دھید كھ اقدام بھ این قبیل اقدامات نتیجھ خوبي براي آنھا نخواھد داشت در صورت تكرار تصمیمات شدیدي درباره 
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  23آنان اتخاذ خواھد شد 

ً بھ عرض مي رساند   محترما

19/2/42 

 گیرنده ریاست ساواك تھران 

  28/2/1342تاریخ 

  8197/312شماره 

 موضوع محمد بھشتي رئیس دبیرستان دین و دانش شھرستان قم 
ساواك  4/2/42ـ  42/504/7و یك برگ رونوشت نامھ شماره  11/1/42ـ125بدینوسیلھ یك برگ رونوشت تلگراف رمز شماره 

اصفھان بھ پیوست ایفاد ، دستور فرمایید ضمن ارسال مشخصات كامل و یك قطعھ عكس نامبرده باال بھ وي تذكر دھند كھ انجام این 
 قبیل اقدامات نتیجھ خوبي براي مشارالیھ نخواھد داشت و در صورت تكرار تصمیمات شدیدي درباره اش اتخاذ خواھد شد 

 از طرف مدیر كل اداره سوم 

  27/2/42ب امجدي 

 تھیھ كننده تجلي 

 رئیس بخش كامیاب 

 رئیس اداره شریف 

 بھ ساواك اصفھان در پرونده سید جمال سیادت اعالم گردید 

 دو برگ بھ پیوست دارد 

 پس از صدور ارائھ شود 

28/2/42 

 گیرنده مدیریت كل اداره سوم 

  11/1/1342تاریخ 

 فرستنده ساواك خوزستان 

 موضوع نامھ ھاي روحانیون 
برگ فتوكپي سھ فقره نامھ كھ از تھران و قم جھت روحانیون آبادان ارسال گردیده و حاوي مطالب با ارزشي است  4بدینوسیلھ 

استحضار بھ پیوست تقدیم و بھ عرض مي رساند كھ پاكتھاي مربوطھ پس از عكسبرداري بھ وسیلھ پست ، بھ صاحبان آنھا } جھت { 
 داده شده است ك 

 رئیس ساواك استان خوزستان ـ م خاوري 
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 خرداد بایگاني شود  15بررسي شد در پرونده تظاھرات 

  15/4/1342تاریخ 

 اطالعیھ 
پس از حادثھ قم و بازداشت خمیني بین معلمین و فرھنگیان و دانش آموزان شھرستان قم تحریكات شدیدي علیھ ھیئت حاكمھ بھ عمل 
مي آید كھ سردستھ آنان سعید تھراني آموزگار دبستان ملي فیض است و یكي دیگر از محركین سید بھشتي است كھ لیسانسھ معقول و 
منقول مي باشد و در دبیرستان دین و دانش شھرستان مزبور تدریس مي كند و آنچھ مسلم است تحریكات نامبردگان در دانش آموزان 

 علیھ دستگاه دولتي مؤثر و محسوس است 

ً اقدام شود   در صورت صحت فورا

ً ارسال شده بود  15/4/42اطالعیھ فوق در تاریخ   قبال

 رونوشت برابر با اصل است 

 ف بایگاني است / 155اصل در پرونده 

 گیرنده ریاست شھرباني استان 

 فرستنده ساواك اصفھان 

  22/4/42تاریخ 

  7 / 2204ـ  42شماره 

 موضوع آقاي بھشتي واعظ 
در منزل  2200الي  2100بین ساعت  19/4/42پیرو مذاكره تلفني با ریاست اداره اطالعات برابر گزارش رسیده روز چھارشنبھ 

حسین آقا واقع در خیابان جامي اول كوچھ فرخي ، دست راست درب دوم شخصي بھ نام بھشتي واعظ روي منبر مردم را علیھ 
مقامات دولتي تحریك و نسبت بھ شركت زنان در امور اجتماعي انتقاد نموده كھ این موضوع موجب اعتراض عده اي از بانوان شده و 

ً روز  در ھمان ساعت و درھمان مجلس گفتھ است مردم بھ پا خیزید دین و ایمان  20/4/42منبر او را ترك كرده اند این شخص مجددا
از بین رفت دولت خوب است بھ جاي خریدن میلیونھا دالر توپ و تانك و كشتن مردم بھ درد دل مردم برسد در پایان منبر براي 

خمیني دعا كرده است علیھذا خواھشمند است دستور فرمایید نسبت بھ صحت و سقم اطالعات مزبور تحقیق نتیجھ را ضمن اعالم 
 مشخصات بھشتي مورد نظر بھ این سازمان منعكس نمایند م 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان دھم محمود صدقي 

 آقاي تقي زاده بھ محل مزبور رفتھ و گزارش نمایید 

23/4/42 

 گیرنده ساواك تھران 

 فرستنده اداره كل سوم 

  11/7/1342تاریخ 
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  21788/332شماره 

  31/5/42ـ  21173/333موضوع پیرو 
طبق اطالع واصلھ پس از حادثھ قم و بازداشت آقاي خمیني بین معلمین و فرھنگیان و دانش آموزان شھرستان قم تحریكات شدید علیھ 

ھیئت حاكمھ بھ عمل مي آید كھ سردستھ آنان سعید تھراني آموزگار دبستان ملي فیض و یكي دیگر از محركین سید بھشتي لیسانسیھ 
معقول و منقول مي باشد كھ در دبیرستان دین و دانش شھرستان مزبور تدریس مي كند و آنچھ مسلم است تحریكات نامبردگان در 
ً بھ موضوع باال رسیدگي و گزارش  دانش آموزان علیھ دستگاه دولتي مؤثر و محسوس است خواھشمند است دستور فرمایید سریعا

 مشروحي از این نوع فعالیتھا در قم تھیھ و ارسال دارند 

 از طرف مدیر كل اداره سوم مقدم دكتر فروزین 

 ً   اعالم فرمایند  رونوشت بھ ساواك قم ایفاد مي گردد كھ چگونگي را سریعا

  18/7/42/ س ت  15444

 رئیس دبیرخانھ ساواك تھران فتوحي 

 بایگاني است  5150رونوشت برابر اصل و اصل در 

 گیرنده ریاست ساواك تھران 

  6/8/1342تاریخ 

 ق م  / 1942شماره 

  18/7/42س ت ـ  / 15444موضوع آقاي محمد حسیني بھشتي و مفتح پیرو 
با اداره فرھنگ قم مذاكره شد تا نسبت بھ انتقال آنان از طریق } لذا { از عناصر ناراحت فرھنگ قم ھستند   }كھ { نامبردگان باال 

ً دو نسخھ بیوگرافي تكمیل شده محمد حسیني بھشتي بھ پیوست ایفاد مي  ً بھ عرض خواھد رسید ضمنا فرھنگ اقدام نماید نتیجھ متعاقبا
 گردد بیوگرافي آقاي مفتح پس از تكمیل ارسال خواھد شد 

 از طرف رئیس سازمان اطالعات و امنیت قم ح بدیعي 

 صاحب الزماني 

 بایگاني است  5150رونوشت یك نسخھ برابر اصل و اصل در 

 گیرنده تیمسار ریاست ساواك 

 مدیریت كل اداره سوم 

  15/8/42تاریخ 

 س ت  / 17658شماره 

 موضوع آقاي محمد حسیني بھشتي 
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برابر گزارش ساواك قم نامبرده از عناصر ناراحت فرھنگ قم بوده كھ ضمن تماس با اداره فرھنگ قم نسبت بھ انتقال وي اقدام گردید 
 علیھذا یك نسخھ بیوگرافي مشارالیھ بھ پیوست ایفاد مي گردد ب 

 رئیس ساواك تھران مولوي 

 از طرف نواب 

  322اداره دوم بخش 

18/8/42 

 فرستنده ساواك قم 

 گیرنده ساواك تھران 

  15/8/1342تاریخ 

 مطالب مندرج در این برگ ھمیشھ محرمانھ خواھد بود 

 ً   اعاده فرمایند  خواھشمند است استعالمیھ زیر را تكمیل نموده و عینا

 ـ نام محمد در صورتي كھ نام دیگري دارد ذكر شود 1

 نام پدر 

ً شھرت دیگري داشتھ ذكر گردد 2  ـ شھرت حسیني بھشتي لقب چنانچھ قبال

 ـ اصفھان  1307ـ تاریخ و محل تولد 3

 ـ اصفھان  17606شماره شناسنامھ و محل صدور 

 مذھب شیعھ ، تابعیت ایران 

 ـ نشاني كامل محل سكونت فعلي قم خیابان بھروز 4

 تاكنون آدرس فوق  1327ـ نشاني كامل سكونت از سال 5

ـ میزان تحصیالت فوق لیسانس معقول ، نام مدارسي كھ طي كرده با ذكر محل ، تاریخ ، خاتمھ تحصیل دبیرستان سعدي اصفھان 6
  1321سال 

  1339و دانشكده معقول و منقول دوره دكترا سال  1330دانشكده معقول و منقول دوره لیسانس 

 ـ خدمت نظام وظیفھ را در چھ تاریخ با چھ درجھ در كدام قسمت در كجا انجام داده است 7

ـ متأھل است یا خیر متأھل است ، مشخصات و ملیت زوج یا زوجھ اگر عیال یا شوھر دیگري داشتھ مشخصات او با ذكر تعداد  8
 اوالد نام عیال عزت الشریعھ مدرس داراي سھ اوالد 

 ـ شغل و سمت فعلي مدیر دبیرستان دین و دانش قم 9

ـ دبیر دبیرستان جعفري تھران مدت پنج 1كلیھ مشاغلي كھ دارا بوده اعم از دولتي با ذكر سمت و مدت و خالصھ اي از سوابق خدمتي 
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 تا كنون  1334ـ سرپرست ، ناظم و سرپرست ، رئیس دبیرستان دین و دانش قم از سال 3ـ دبیر دبیرستانھاي دولتي قم سھ سال 2ماه 

 ـ مسافرتھایي كھ بھ خارج از كشور نموده ضمن تعیین تاریخ ـ علت ـ محل خدمت ـ توقف ـ ذكر نام ھمراھان 10

 ـ بھ چھ زبانھایي آشنایي دارد فارسي ـ انگلیسي ـ عربي 11

 ـ تألیفات ـ مقاالت ـ نشریات مقاالتي در نشریات مذھبي 12

ـ ھرگونھ سابقھ سیاسي از قبیل شركت در احزاب ـ جمعیتھا ـ كانونھا ـ اتحادیھ ھا ـ سندیكاھا ـ انجمنھا با ذكر تاریخ و محل فعالیت 13
 توضیح داده شود 

 ـ در حال حاضر در كدامیك از احزاب ـ جمعیتھا ـ كانونھا ـ اتحادیھ ھا ـ سندیكاھا ـ باشگاھھا ـ انجمنھا عضویت دارد 14

ـ آیا تا حال از طرف مأمورین انتظامي بازداشت شده است در صورت بازداشت شدن تاریخ بازداشت تاریخ خاتمھ بازداشت علت 15
 آیا سرانجام بھ محكومیت منجر گردیده است ؟ در صورت محكومیت مدت آن ذكر شود

  23/8/1342تاریخ 

اطالع رسیده بود پس از حادثھ قم و بازداشت آیت هللا خمیني بین معلمین و دانش آموزان فرھنگ شھرستان مزبور بھ تحریك آقاي 
 محمد حسیني بھشتي لیسانسیھ معقول و منقول و رئیس دبیرستان دین و دانش قم فعالیت محسوسي علیھ ھیئت حاكمھ آغاز گردیده است 

با اقدامات سریعي كھ بھ موقع خود بھ عمل آمده فعالیت و تحریكات نامبرده در محل خنثي گردید و چون تشخیص داده شد كھ این قبیل 
 تحریكات بھ وسیلھ مشارالیھ صورت گرفتھ از فرھنگ شھرستان قم منتقل گردیده است 

ً بھ عرض مي رساند   محترما

بھ طوري كھ استحضار دارند مدتي است دفتر ویژه اطالعات صحت و سقم اطالعیھ باال و اقدامات معمولھ ساواك را بھ وسیلھ 
مراجعھ پي در پي آقاي پرنیانفر خواستار گردیده كھ چندین فقره نامھ خیلي فوري و مشروح بھ ساواك قم و ساواك تھران ارسال و 

خواستار اعالم نتیجھ تحقیقات معمولھ و اقدامات ساواك قم بوده متأسفانھ تاكنون ھریك ھفتھ موضوع كتبي و ھم تلفني تعقیب مي 
ً  2گردیده ساواك تھران در   بھ عرض مي رسد نظر بھ این كھ موضوع مورد تعقیب مرتب دفتر ویژه  سطر پاسخ داده كھ سابقھ عینا

ً از ساواك تھران سئوال گردد   اطالعات بود گزارش باال تھیھ گردیده است در صورت تصویب علت مسامحھ و تأخیر ساواك قم كتبا

 قھرماني 

23/8/42 

  23/8/42تاریخ 

ً بھ عرض مي رساند   محترما

گزارش پیوست درباره تحریكات فرھنگیان قم علیھ ھیئت حاكمھ كھ مورد توجھ و تعقیب مكرر آقاي پرنیانفر بوده اكنون براي دفتر 
ً شرحي نیز بھ ساواك تھران در این باره نوشتھ شده كھ جھت  ویژه اطالعات تھیھ گردیده تا در صورت تصویب ارسال گردد ضمنا

 امضا بھ عرض مي رسد 

 قھرماني 

23/8/42  

  23/8ارسال شود 
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 ارسال گردید ثابتي 

26/8/42 

 گیرنده ساواك تھران 

 فرستنده اداره كل سوم 

  25/8/1342تاریخ 

  31265/322شماره 

 موضوع تحریكات فرھنگیان قم علیھ ھیئت حاكمھ 
 س ت  / 7658عطف 

و  1/7/42ـ  25327و  31/5/42ـ  21173گزارش مشروع جریان باال مورد توجھ مقامات عالیھ مي باشد و تاكنون طي شماره ھاي 
مراتب بھ آن ساواك و رونوشت بھ ساواك قم اعالم گردیده خواھشمند است دستور فرمایند بھ سئواالت زیر پاسخ  11/7/42ـ  21788

 داده شود 

 ـ آیا در فرھنگ قم فعالیت و تحریكات حادي علیھ ھیئت حاكمھ بھ عمل آمده یا خیر ؟ 1

 ـ اگر موضوع مورد تأیید آن ساواك مي باشد پس بھ چھ علت ساواك قم بھ موقع چگونگي را گزارش ننموده است ؟ 2

ً ذكر 3 ً ھمانطور كھ در نامھ باال مشروحا ـ خالصھ مشخصات و سوابق سعید تھراني آموزگار دبستان ملي فیض قم را ارسال و ضمنا
 گردیده تعیین نمایند آیا نامبرده سردستة محركین بوده است یا خیر ؟ 

ـ چھ اقداماتي تاكنون از طرف ساواك قم درباره خنثي نمودن این قبیل فعالیتھا بھ عمل آمده موارد آن ذكر گردد و درباره سعید 4
 نسخھ تكثیر شد  20تھراني چھ نوع تصمیمي اتخاذ شده است 

ـ درباره محمد حسیني بھشتي رئیس سابق دبیرستان دین و دانش قم كھ اعالم گردیده از عناصر ناراحت فرھنگ قم بوده و منتقل 5
گردیده است چھ موقع ساواك قم اقدام بھ انتقال او نموده ؟ و نامبرده بھ كجا منتقل گردیده ؟ و آیا مشارالیھ در این تحریكات دست داشتھ 

 است یا خیر ؟ 

ً گزارش و علت تأخیر در اعالم این قبیل موضوعات كھ حائز كمال اھمیت است از ساواك قم توضیح  باالخره چگونگي را مشروحا
ً اعالم گردد م م   الزم اخذ و نتیجھ سریعا

 از طرف مدیر كل اداره سوم مقدم 

23/8/42  

  23/8/42تھیھ كننده 

 رئیس دایره قھرماني 

 نثري 

 رئیس بخش 
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23/8 

 گیرنده ریاست اداره دوم عملیات 

  7/9/42تاریخ 

بھشتي رئیس دبیرستان دین و دانش قم را كھ بھ نفع آیت هللا خمیني فعالیتھایي داشتھ و } حسیني{دستور فرمایید سوابق محمد حسین 
گویا از وزارت فرھنگ نیز مدرك و مجوزي ندارد بررسي نمایند تا پاسخ دفتر ویژه اطالعات كھ وضع وي را خواستار مي باشد بھ 

 نحو مقتضي داده شود 

 مدیر كل اداره سوم مقدم 

 آقاي قھرماني 

7/9 

 گیرنده ساواك تھران 

  11/9/1342تاریخ 

 فرستنده اداره كل سوم 

 موضوع درباره تحریكات فرھنگیان قم 
بھشتي رئیس سابق دبیرستان دین و دانش قم كھ بھ نفع آیت } حسیني{خواھشمند است دستور فرمایند در اطراف سوابق محمد حسین 

هللا خمیني فعالیتھایي داشتھ و طبق اطالع مدرك تحصیلي و مجوزي از وزارت فرھنگ در دست ندارد تحقیقات الزم معمول و نتیجھ 
 را ھرچھ زودتر اعالم نمایند تا در این مورد گزارش الزم تھیھ و بھ عرض مقامات عالیھ برسد م م 

 از طرف مدیر كل اداره سوم مقدم 

  11/9/42ـ  31389/322

  10/9/42تھیھ كننده 

  10/9رئیس بخش 

  10/9/42رئیس اداره دوم 

ً بھ طوري كھ استحضار دارند   محترما

این دھمین نامھ است كھ در این باره بھ ساواك تھران و ساواك قم نوشتھ مي شود طبق اطالع چون رئیس ساواك مربوطھ مشغول اخذ 
آموزش در تھران مي باشد جانشین وي تاكنون موفق بھ تھیھ جواب نگردیده است اینك اتخاذ ھر نوع تصمیم موكول بھ اوامر عالي 

 است 

 قھرماني 

10/9/42 

 بي سیم تلگرام 
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  16/9/42تاریخ 

} حسیني{كتبي روز جاري فرھنگ قم بھ آقاي محمد حسین  12/9/42م  196/3تیمسار ریاست ساواك ساواك تھران پیرو شماره 
 ً بھشتي دبیر دبیرستانھاي قم ابالغ كرده بود بھ موجب اعالم وزارت فرھنگ بھ تھران منتقل گردیده است تاریخ عزیمت وي متعاقبا

 بدیعي } رئیس ساواك قم  { 16/9/42ـ  441گزارش خواھد شد 

 بایگاني است  5150رونوشت برابر اصل واصل در 

 بھ ریاست ساواك قم 

 از ساواك تھران 

  18/9/1342تاریخ 

  20256شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 

 س ت  / 18858پیرو 

خواھشمند است دستور فرمایید در اطراف سوابق نامبرده رئیس سابق دبیرستان دین و دانش قم كھ بھ نفع آیت هللا خمیني فعالیتھایي 
داشتھ و طبق اطالع مدرك تحصیل و مجوزي از وزارت فرھنگ در دست ندارد تحقیقات الزم معمول و نتیجھ را ھرچھ زودتر اعالم 

 نمایند ب 

 رئیس بخش دانشگاه و فرھنگ حمزه لو 

 بایگاني است  5051یك نسخھ رونوشت برابر اصل واصل در پرونده كالسھ 

 س ت  / 24331شماره 

  29/10/1342تاریخ 

 موضوع محمد حسیني بھشتي آموزگار قم 
اظھار مي داشت كھ محمد حسیني  24/10/42آقاي پیشوایي معاون سابق فرھنگ قم و مدیر آموزش ابتدایي ناحیھ سھ صبح روز 

ً قرار بود بھ تھران منتقل شود از طرف وزارت فرھنگ منتظر خدمت گردید وي مي  بھشتي رئیس دبیرستان گنج و دانش قم كھ اخیرا
ً در منزل او بحثھایي  ً آقاي بھشتي طالب را در قم در منزل خود دعوت میكرد و علوم جدید را بھ آنان مي آموخت و ضمنا گفت اخیرا
ً پسر مرحوم حجت را تحریك كرده  ھم در مسائل سیاسي در مي گرفت پیشوایي اضافھ نمود كھ مقامات دولتي و سازمان امنیت قم علنا

روحانیت تفرقھ بیندازد و نامبرده اعالمیھ ھاي زیادي علیھ بعضي از مراجع تقلید منتشر كرده است و قمي ھا و } جامعھ { اند كھ در 
 د % روحانیون با نظر بدبیني بھ وي نگاه مي كنند 

 ـ اطالعیھ شود 1

ً درج شود 2  ـ در گزارش روزانھ مختصرا

30/10/42 

  6/2/1343تاریخ 
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 موضوع فعالیت در شھرستان قم 
برابر اطالع واصلھ در ھفتھ گذشتھ در شھر قم در میان طالب و مردم بازاري فعالیتھایي بھ طرفداري از سران بازداشت شده نھضت 

 آزادي انجام شده كھ ھنوز ادامھ دارد 

این فعالیتھا بیشتر بھ وسیلھ آقاي سید بھشتي عضو نھضت آزادي صورت میگیرد آقاي بھشتي دبیر فرھنگ شھرستان قم است و در 
لباس روحانیت مي باشد و با اغلب علما و روحانیون قم تماس نزدیك دارد و این جریان سبب شده كھ احساسات آنھا را در جھت رفع 

 محكومیت و آزادي آقاي مھندس بازرگان و طالقاني تحریك نماید ص 

  23/2/43الف ـ  3788/20

رونوشت جھت اقدامات الزم و اعالم چگونگي و ھمچنین ارسال دو نسخھ بیوگرافي ملصق بھ عكس شخص مورد بحث بھ ساواك قم 
 د % ایفاد مي گردد 

 تعداد نسخھ 

گیرندگان ریاست ساواك تھران جھت اطالع و تحقیق و بررسي در مورد سابقھ نامبرده باال و اعالم نتیجھ ضمن ارسال بیوگرافي 
 ملصق بھ عكس مشارالیھ 

 گیرنده ریاست ساواك تھران 

 فرستنده 

  7/3/1343تاریخ 

 ق م  / 5740شماره 

 موضوع سید محمد حسیني بھشتي 
  23/2/43ـ  3788/20پیرو 

گزارش گردیده نامبرده باال بھ مركز منتقل شده در تھران منتظر خدمت شده و در  16/9/42ـ  411ھمانطوري كھ طي تلگراف شماره 
ً طي  20حدود  ً بیوگرافي تكمیل شده مشارالیھ قبال روز قبل بھ قم آمده و مراجعت نموده است و در فرھنگ قم نیز سمتي ندارد ضمنا

 این ساواك تقدیم گردیده استس  6/8/42ق م ـ / 1642نامھ شماره 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت قم ح بدیعي 

 سابقھ احزاب راست 

10/3/43 

 الف  5681/120شماره 

  18/3/43تاریخ 

 موضوع جلسات انجمن اسالمي مھندسین 
ً ھر  روز یك بار در محل كانون مھندسین واقع در خیابان جنوبي پارك شھر  15بھ قرار اطالع واصلھ انجمن اسالمي مھندسین معموال
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تشكیل مي گردد و ھیئت مدیره آن بھ شرح زیر مي باشد مھندس منوچھر سالور ـ مھندس ذبیح هللا دبیر ـ مھندس علي اكبر معین فر ـ 
ً مھندس مھدي بازرگان نیز قبل از  مھندس عباس تاج ـ مھندس یوسف طاھري ـ مھندس مصطفي كتیرایي ـ مھندس ابتكار ـ ضمنا

ً جلسات سوگواري انجمن اسالمي مھندسین در محل آموزشگاه حرفھ اي نارمك  توقیف عضو ھیئت مدیره این انجمن بوده است اخیرا
در چھار شب در ایام عاشورا منعقد گردیده و آقایان غفوري دبیر دبیرستان علوي ـ سید محمد بھشتي روحاني و ساكن قم و مرتضي 

 سخنراني نموده اند ـ د  31و  30و  29مطھري بھ ترتیب در شبھاي 

 بھره برداري شود  312بخش 

 بھ پرونده انجمن اسالمي مھندسین ضمیمھ و بایگاني گردد 

  10تعداد نسخھ 

ـ ساواك جنوب 3ـ ساواك شمال شرق جھت اطالع و اقدامات الزم و اعالم چگونگي 2 نسخھ  2 312ـ اداره كل سوم بخش 1گیرندگان 
 شرق جھت اطالع و اعالم چگونگي

 گیرنده ریاست ساواك تھران 

  28/4/1343تاریخ 

  15767/312شماره 

 موضوع محمد بھشتي 
  18/3/43ـ  5913/12عطف بھ 

خواھشمند است دستور فرمایید ضمن ارسال خالصھ پیشینھ و مشخصات كامل و در صورت امكان یك قطعھ عكس نامبرده باال را كھ 
در دو جلسھ دادگاه تجدید نظر ویژه دادرسي ارتش كھ براي رسیدگي بھ اتھام نھ نفر متھمین جمعیت نھضت آزادي تشكیل گردیده بود 

 شركت مي نموده نحوه و چگونگي فعالیت مشار الیھ را در احزاب نیز تعیین و اعالم نمایند ص 

 مدیر كل اداره سوم مقدم 

 از طرف شاھین 

  29/4/43سابقھ 

 4797دانشگاه 

خانم محمد بھشتي در پنجاه و ھشتمین جلسھ / آقاي  2ساواك تھران با تقویم ب  27/3/43الف ـ  6608/20بھ موجب اطالعیھ شماره 
 دادگاه تجدید نظر متھمین جمعیت نھضت آزادي در پادگان عشرت آباد شركت نموده است ص 

  528/ اصل درج 

 بھ سابقھ نامبرده باال ضمیمھ و ارائھ شود 

دادگاه تجدید  47خانم محمد بھشتي در جلسھ / آقاي  2ساواك تھران با تقویم ب  18/3/43الف ـ  5913/20بھ موجب اطالعیھ شماره 
 نظر متھمین جمعیت نھضت آزادي در پادگان عشرت آباد شركت نموده است ص 

  528/ اصل درج 
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 بھ سابقھ نامبرده باال ضمیمھ و ارائھ شود 

 17/4/43ـ داناییان  312بخش 

 گیرنده تیمسار ریاست ساواك اداره كل سوم 

 فرستنده ساواك استان مركز 

  18/12/1343تاریخ 

 الف  26905/20شماره 

 موضوع نتیجھ تحقیقات از اكبر ھاشمي بھرماني 
  بھ استحضار مي رساند  بھ عمل آمد اقرار بھ نكاتي نموده ذیالً  15/12/43در بازجویي كھ از اكبر ھاشمي بھرماني مورخھ 

 ـ در منزل مشكیني با حضور دونفر بھ نامھاي ابراھیم امیني و حاج آقا مھدي تصمیم گرفتند بھ خانواده زندانیان كمك نمایند 1

 ـ در جلسات متعدد دیگر كھ در قم تشكیل شده و بھ منظور كمك بھ خانواده زندانیان بوده شركت نموده است 2

تومان بھ وي داده كھ بھ خانواده زندانیان بدھد و اضافھ نموده كھ كمكھاي دیگري ھم بھ وسیلھ خود  700ـ آقاي بھشتي اصفھاني مبلغ 3
 آقاي بھشتي از طرف آیت هللا میالني شده است 

ـ در مورد ھیئتھاي مؤتلفھ اسالمي اظھار نموده در اوایل مبارزات اعالمیھ ھایي دیده مي شد كھ این امضا را داشت منظور امضا 4
 ھیئتھاي مؤتلفھ اسالمي 

ـ اعتراف نموده در یكي از روزھاي اواخر ماه رمضان در مسجد شاه طھران با مھدي بھادران برخورد كردم مشار الیھ اظھار نمود 5
در این چند روزه عده اي از رفقاي بازاري من را بھ اتھام شركت در ترور منصور گرفتھ اند اینان افراد ارزنده و الیقي ھستند و 

دولت ممكن است ھمھ آنھا را تلف كند و پیداست كھ سكوت علما و روحانیون در مقابل چنین رفتاري عالوه بر این كھ ممكن است عده 
 زیادي از مسلمانان را تلف كند باعث خواھد شد كھ قشر متدین كھ در این مدت از روحانیت پیروي كرده

 از ساواك استان مركز 

 بھ تیمسار ریاست ساواك 

  19/12/43تاریخ 

 ھـ  26980/20شماره 

 ساواك قم گزارش مي نماید 

طبق اطالع واصلھ سید محمد حسیني بھشتي تصمیم دارد براي تبلیغ بھ آلمان عزیمت نماید بھ نظر این ساواك مسافرت مشار الیھ بھ 
 ش % آلمان مصلحت نیست 

 از طرف رئیس ساواك استان مركز مولوي 

  22/12كمیتھ مذھبي 

 سوابق این شخص بررسي گردد فیش بھ نام سید محمد شھرت حسیني بھشتي بررسي شود 
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22/12/43 

 گیرنده ریاست ساواك استان مركز 

 فرستنده اداره كل سوم 

  19/12/43تاریخ 

  46222/321شماره 

 موضوع سید محمد حسیني بھشتي 
  36980/20پیرو 

نامبرده در این اداره كل فاقد سابقھ مي باشد خواھشمنداست دستور فرمایید اعالم نمایند مشار الیھ داراي چھ سوابقي است و براي چھ 
ً بیوگرافي ملصق بھ عكس وي را نیز ارسال دارند م   تبلیغي عازم اروپا مي باشد؟ ضمنا

 از طرف مدیر كل اداره سوم شاھین 

  29/12تھیھ كننده ـ 

  321رئیس بخش 

 رئیس اداره دوم عملیات ـ نثري

 گیرنده تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

 فرستنده ساواك استان مركز 

  7/2/1344تاریخ 

 موضوع سید محمد حسیني بھشتي 
ـ  9116/312و  11/7/42ـ  21788/322و  28/2/42ـ  8197/321سوابق موجود از نامبرده باال عبارت است از نامھ ھاي شماره 

و  15/8/42س ت ـ  / 17658و  29/10/42س ت ـ  / 24331آن اداره كل و نامھ ھاي شماره  28/4/43ـ  15767/312و  13/2/43
ً  18/3/43الف ـ  5913/20و  28/3/43الف  6660/20و  19/3/43الف ـ  5681/20  ساواك قم گزارش مي  ارسالي این ساواك ضمنا

/15س ت ـ  / 17658نماید مشار الیھ مدتي است از قم منتقل شده و قصد مسافرت وي تبلیغ دیني بوده است بیوگرافي وي طي شماره 
 ت %توجھ نمایند 22/12/43الف ـ  27175/20ارسال شده ، خواھشمند است دستور فرمایید در مورد دستگیري وي بھ شماره  8/42

 از طرف رئیس ساواك استان مركز ـ مولوي 

  اقداماتي جھت صدور گذرنامھ بھ مقصد آلمان نموده است در صورت اقدام خواھد شد  نامبرده فعالً 

ً بایگاني شود مقدم   9/2فعال

  4/3/1344تاریخ 

  291/303شماره 
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 موضوع محمد بھشتي 
محمد بھشتي كھ بنا بھ پیشنھاد مراجع تقلید با اطالع وزارت امور خارجھ جھت تصدي و اداره امور مركز اسالمي در ھامبورگ 

چندي قبل عازم آلمان گردیده و مشغول انجام تعالیم اسالمي بھ جوانان ایراني و دانشجویان مسلمان در ھامبورگ مي باشد نامھ ھاي 
متعددي در مورد فعالیت و نحوه اقدامات خود در شھر ھامبورگ براي دوستان و بستگان و حتي روحانیون از جملھ فلسفي واعظ شیخ 

محمد تقي مصباح عبدالكریم میري میر محمدباقر مدرسي سید محمد بھشتي و سید صدر الدین جزایري ارسال داشتھ و اشاراتي بھ 
 جھت استحضار بھ ضمیمھ تقدیم مي  وضع دانشجویان ایراني و مسلمان در ھامبورگ نموده كھ فتوكپي آن از چندي قبل تھیھ و عیناً 

 اقدام گردد ر } تا { گردد مستدعي است مقرر فرمایند در صورتي كھ ادامھ سانسور مكاتبات نامبرده مورد لزوم است اعالم نمایند 

  315و  321گیرندگان 

 تعداد نسخھ 

  6/2یك نفر بررسي كننده فھمیده موضوع را مورد بررسي قرار دھد و گزارش تھیھ شود 

 14/6بررسي شد مطالب جالبي نداشت در پرونده مربوطھ بایگاني شود 

 جناب آقاي دكتر صدري سركنسول محترم دولت شاھنشاھي ایران در ھامبورگ 

با تقدیم احترام معروض مي دارد اینجانب بھ دعوت مراجع تقلید معظم براي اداره مركز اسالمي ھامبورگ از ایران بھ ھامبورگ آمده 
ام نخست بنا داشتم خانواده نیز ھمراه من بھ عتبات عالیات بیایند و مدتي آنجا مشرف باشند بھ ھمین جھت گذرنامھ اینجانب ھمراه با 

خانواده صادر شد این فكر عملي نشد و با ھمین گذرنامھ تنھا از ایران حركت كردم اكنون چنین پیداست كھ باید مدتي اینجا اقامت كنم 
و خانواده نیز باید از تھران بھ ھامبورگ بیایند خواھشمند است مقرر فرمایند در این زمینھ اقدامات الزم در ھامبورگ بھ عمل آید عین 

از تھران بھ ضمیمھ تقدیم مي گردد تا  65/3/10مطابق با  19/12/43ھـ صادر  7562و خصوصي  719135گذرنامھ شماره عمومي 
ً از ھر نوع تسھیل و تسریع كھ در این باره رعایت شود  براي ھر نوع اطالع الزم مورد استفاده واقع و بعد بھ اینجانب رد شود قبال

 سپاسگزاري مي كنم 

 محمد بھشتي  65/4/29مطابق  9/2/44

 استخراج از گذرنامھ فوق الذكر 

 19/12/1343ـ  8ـ  1 ـ  72770لایر بابت عوارض خروجي شماره  15000/ -بانك ملي ایران مبلغ  134957بھ موجب رسید شماره 
 دریافت شده 

ـ  1 ـ  72770براي اجازه خروج  134957شماره رسید بانك  57562شماره خصوصي  719135مشخصات گذرنامھ شماره عمومي 
 لایر بھ بانك ملي 1500 19/12/1343ـ  8

  10/2/1344تاریخ 

  213شماره 

 سركنسولگري شاھنشاھي ایران ـ ھامبورگ 

 فوري است 

 وزارت امور خارجھ ـ اداره گذرنامھ و روادید 

ً } امر { آقاي محمد بھشتي كھ بنابر   از ایران بھ ھامبورگ آمده اند تقاضایي مبني بر  مراجع تقلید براي اداره مركز اسالمي اخیرا
صدور گذرنامھ جھت ھمسر و سھ فرزند خود بھ این سركنسولگري داده اند كھ رونوشت آن ـ بھ پیوست ایفاد مي گردد بھ طوري كھ 
ً قرار بوده است با خانواده خود بیایند و بھ ھمین دلیل اسامي ھمراھان در گذرنامھ ایشان ذكر  از نامھ آقاي بھشتي مستفاد مي شود قبال
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لایر بابت عوارض  15000بانك ملي ایران مبلغ پانزده ھزار  134957گردیده و طبق قانون عوارض نیز بھ موجب رسید شماره 
دریافت شده است لذا خواھشمند است دستور فرمایند با توجھ بھ این كھ آقاي 19/12/1343مورخ  8ـ  1 ـ  72770خروجي بھ شماره 

بھشتي عوارض مربوطھ را پرداخت نموده اند طبق درخواست ایشان جھت ھمسر و سھ فرزند ایشان كھ عازم ھامبورگ مي باشند 
 گذرنامھ صادر نمایند 

 سركنسول ـ دكتر محسن صدري

  14/4/1344تاریخ 

 موضوع فعالیت مركز اسالمي در ھامبورگ 
در مورد فعالیتھاي مذھبي محمد بھشتي در ھامبورگ و  15/3/44ـ  337/303و  5/3/44ـ  291/303تعقیب گزارشھاي شماره 

ارسال تعدادي فتوكپي نامھ ھاي مشارالیھ بھ عرض مي رساند نامھ ضمیمھ نیز از طرف نامبرده بھ عنوان رجایي دبیر دبیرستان كمال 
واقع در نارمك از آلمان ارسال شده و در جوف آن پاكت دیگري كھ محتوي نامھ وي خطاب بھ مھندس بازرگان مي باشد قرار داده 

شده است در نامھ رجایي و مھندس بازرگان نام آیت هللا طالقاني ، دكتر سحابي ، مھندس سحابي ، علي بابایي ، وكیلي ، باھنر ، 
صاحب الزماني ، فارسي ، حاج مالحاجي ، عباس فر ، آذرنوش ، درویش زاده و خرسند بھ نیكي یاد كرده و آنھا را مرداني حقگو و 

 حق جو و راھنماي طبقھ جوان قلمداد كرده است 

 نظریھ بخش 

بھ نظر مي رسد كھ مشار الیھ در مورد تشكیل مركز اسالمي در ھامبورگ و انجام تبلیغات دیني بین دانشجویان آن كشور روابطي ھم 
با دار و دستھ مھندس بازرگان و طرفداران انجمن اسالمي مھندسین داشتھ باشد فتوكپي نامھ مذكور جھت استحضار بھ ضمیمھ تقدیم 

 مي گردد 

 از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك استان مركز 

  2/6/1344تاریخ 

  28129/316شماره 

 درباره محمد جواد مقصود 
محمد بھشتي رئیس تعلیمات اسالمي در ھامبورگ نامھ اي جھت نامبرده باال ارسال داشتھ كھ فتوكپي آن بھ پیوست ایفاد مي گردد 

ً غیر محسوس نسبت بھ مفاد نامھ وي و ھمچنین نحوه ارتباط و فعالیتھاي آنان تحقیقات  خواھشمند است دستور فرمایید بھ طور كامال
الزم معمول و نتیجھ را ضمن اعاده عین مرجوعھ و تعیین مشخصات كامل و خالصھ اي از سوابق مشار الیھ بھ این اداره كل اعالم 

 دارند ش 

 از طرف مدیر كل اداره سوم مقدم لیقواني 

ریاست ساواك شمال شرق رونوشت باال بھ انضمام برگ فتوكپي نامھ و پاكت واصلھ جھت اطالع و ھرگونھ اقدام مقتضي با توجھ بھ 
 مفاد آن بھ پیوست ایفاد مي گردد خواھشمند است دستور فرمایید نتیجھ اقدامات معمولھ را بھ این ساواك اعالم دارند ك 

 ھدفھاي اطالعاتي ، زماني 

6/6/44  

 6/6/44ھـ ـ 13712/12

Page 16 of 173

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\8.html



 مبدأ آلمان 

 مقصد تھران 

  20/6/44تاریخ 

  279/303شماره 

 موضوع فعالیت خارج از كشور 
ً اطالعاتي درباره  آقاي محمد حسیني بھشتي كھ قریب شش ماه قبل بھ عنوان تبلیغ دین اسالم از قم بھ آلمان عزیمت نموده و قبال

ً نامھ اي بھ آدرس مدرسھ فیضیھ قم جھت آقاي محمد تقي مصباح یزدي  چگونگي فعالیت وضع فعلي او گزارشاتي تقدیم گردیده اخیرا
ارسال و ضمن نوشتن مطالب دوستانھ یادآور شده كھ رفقاي جوان نباید بھ ھیچ وجھ خستگي بھ خود راه بدھند و خوشحال باشند كھ 

درس گرانبھایي باشد و اضافھ نموده ده روز پیش در یك } گان{این آزمونھاي بزرگ اجتماعي كھ رخ داده مي تواند براي باقیماند
انجمن علمي و ادبي كھ دستھ اي از فارغ التحصیالن ارزنده ایراني در ھامبورگ تشكیل داده اند براي ایراد یك خطابھ علمي دعوت 

 طرح كرده و این بحث در اشخاصي كھ سالھاست در اروپا زندگي مي كنند و داراي  شده بود و بحثي درباره رابطھ علم و دین اسالم 
ارزش علمي ھستند تأثیر عجیبي نموده و سرانجام نیز استعالم كرده كھ آیا از آقایان اھل علم كسي ھنوز گرفتار ھست یا نھ ، ھمھ آزاد 

 شده اند یا خیر ؟ 

 فتوكپي نامھ مزبور بھ پیوست است 

ً جھت اقدام بھ اداره    21/6ارسال مي گردد شماره  2ـ  326عینا

 چھ اقدامي روي این اعالمیھ خواھید نمود ؟ 

 دستخط نصیري 

  326از بخش 

  316بھ ریاست بخش 

  22/6/1344تاریخ 

  21318/326شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
برگ فتوكپي از نامھ اي كھ نامبرده باال براي دوستان خود و بخصوص محمدتقي مصباح یزدي ارسال داشتھ بھ  5بدینوسیلھ تعداد 

پیوست ایفاد مي گردد مطالبي كھ در یكي از این نامھ ھا درج گردیده و با خط قرمز مشخص شده است قدري مشكوك و مبھم بھ نظر 
مي رسد كھ احتیاج بھ تحقیق و بررسي دارد مشار الیھ در یك مورد از آزادي دوست خود آقاي ھاشمي اظھار خوشحالي كرده و بھ 
طوري كھ استحضار دارند ھاشمي رفسنجاني یكي از طالب بسیار ناراحت مدرسھ فیضیھ قم و از طرفداران خمیني مي باشد كھ بھ 

اتھام اخالل نظم و تحریك مردم بر علیھ دولت مدتھا زنداني بوده است سابقھ طلبھ مذكور حاكیست كھ وي رابط ھیئتھاي مؤتلفھ 
ً با فدائیان اسالم نیز ارتباط داشتھ است علیھذا با توجھ بھ اھمیت موضوع خواھشمند است دستور  اسالمي با روحانیون قم بوده و ظاھرا

 فرمایید در این باره اقدام مقتضي معمول و از نتیجھ این بخش را مطلع فرمایند پ 

  22/6/44ـ تھامي  326رئیس بخش 

  23/6آقاي صالحي با سابقھ ارائھ شود 
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 23/6/44با پرونده ھاشمي رفسنجاني ارائھ شود 

 از اداره كل سوم 

  1/7/1344تاریخ 

  316شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
ً بھ استحضار مي رساند نامبرده باال در چند ماه قبل بنا بھ پیشنھاد مراجع تقلید و با اطالع وزارت امور خارجھ جھت تصدي و  محترما

اداره امور مركز اسالمي در ھامبورگ بھ آلمان عزیمت نموده و مشغول انجام تعالیم اسالمي بھ جوانان ایراني و دانشجویان مسلمان 
 ھامبورگ مي باشد 

ضمن كنترل نامھ ھا در پستخانھ تعدادي نامھ نیز از یاد شده كھ براي دوستانش و ھمچنین روحانیون مقیم ایران فرستاده بھ دست آمده 
كھ در پرونده مربوط مضبوط مي باشد مفاد این نامھ ھا حاكي است كھ وي فردي مشكوك و ناراحت مي باشد بھ طور مثال قسمتي از 

 نامھ ھایي كھ مشارالیھ براي افراد بھ تھران فرستاده بھ استحضار مي رساند 

یاد شده نامھ ھایي بھ عنوان مھندس بازرگان و اشخاص دیگر از افراد وابستھ بھ جمعیت نھضت آزادي ایران  28/3/44در تاریخ 
نوشتھ و از آنان بھ نیكي یاد كرده و آنان را مرداني حقگو و راھنماي طبقھ جوان قلمداد نموده و ھمچنین اضافھ كرده كھ زمینھ 

 مساعدي براي شروع طرحھاي اصیل اسالمي پیدا كرده و آمادگي طبقھ جوان و تحصیلكرده را فراھم نموده است 

نامھ اي جھت شخصي بھ نام محمد تقي مصباح بھ تھران فرستاده و ضمن آن در مورد آزادي یكي از طالب  14/6/44در تاریخ 
ناراحت بھ نام ھاشمي رفسنجاني كھ چندي پیش بھ اتھام اخالل نظم و تحریك مردم علیھ دولت زنداني بوده اظھار خوشحالي كرده و 
افزود كھ من این گونھ ثباتھا را در زندگي دوستاني چون تو مفید مي دانم از خستگي و مالل روحي شما كھ خواه ناخواه نشانھ مالل 
بسیاري از دوستان دیگر نیز ھست ناراحتیم و امیدوارم خداي منان بر ھمھ شما صبر و تاب و توان و در پرتو آن نشاط روزافزون 

كارھاي صحیح و اصولي و در عین حال متحرك و زنده عنایت فرماید امیدوارم دوستان عزیز در راھي كھ با ھم شروع كرده ایم با 
   پایداري و ھمبستگي ھر چھ تمامتر جلو بروید 

ضمن ارسال نامھ اي بھ آدرس تھران ـ بازار ـ داالن امین الملك بھ عنوان صالحي نجف آبادي از نامبرده تقاضا  16/6/44در تاریخ 
نموده شخصي را كھ داراي صالحیت باشد و بتواند در آلمان تبلیغ دیني نماید انتخاب و بھ ایشان معرفي تا ترتیب عزیمت وي بھ آلمان 

 داده شود 

 خالصھ پیشینھ 

یاد شده فوق در گذشتھ رئیس دبیرستان دین و دانش شھرستان قم بوده و داراي مدرك فوق لیسانس از دانشكده معقول و منقول تھران 
بھ نفع آیت هللا خمیني فعالیت مي كند و از فرھنگ شھرستان قم بھ تھران منتقل مي شود و در جریان مدرسھ  42مي باشد در سال 

فیضیھ قم بھ اصفھان مسافرت مي نماید و علما اصفھان را وادار بھ مخابره تلگراف بھ مراجع تقلید قم مي كند كھ در مورد جریان دوم 
 بھ آنھا تسلیت بگویند } 42{فروردین ماه سال 

 نظریھ 

با بررسي نامھ ھایي كھ شخص مزبور براي دوستان خود و ھمچنین روحانیون مقیم ایران ارسال داشتھ چنین استنباط مي گردد كھ وي 
 شخصي ناراحت و مشكوك مي باشد 

قرائن و شواھد حاكیست كھ مشار الیھ بھ منظور خاص بھ وسیلھ عناصر ناراحت و روحانیون مخالف جھت تصدي امور مذھبي 
 ً  مذھبي بھ آن كشور مسافرت نموده است كھ ضمن انجام امور مذھبي نیات  ایرانیان مقیم آلمان و تبلیغ بھ نفع جناحھاي مخالف ظاھرا

 آنان را نیز تأمین نماید 

علیھذا گذشتھ از این كھ ادامھ اقامت یاد شده در آلمان بھ مصلحت نمي باشد عزیمت شخص دیگري كھ نامبرده در نظر دارد انتخاب 
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 ً  در صورت تصویب ترتیبي اتخاذ گردد كھ بھ نحو مقتضي موجبات  گردد و جھت تبلیغ بھ آلمان برود نیز بھ صالح نمي باشد ضمنا
مراجعت سید محمد حسیني بھشتي بھ ایران فراھم و شخص موجھ و واجد شرایط دیگري جھت تصدي امور مذھبي ایرانیان مقیم 

 ھامبورگ با نظر مراجع مذھبي میانھ رو انتخاب و رھسپار آن كشور گردد 

 ً بھ عمل آمده بھ نمایندگي این اداره كل در آلمان توصیھ شده است كھ اعمال و رفتار این شخص  315 با مذاكراتي كھ با بخش  ضمنا
ً تحت نظر باشد ش   فعال

  2/7مذاكره شود 

 } ناصر مقدم { 

آقاي صابري در اجراي اوامر شفاھي بھ ساواك تھران بنویسید سید محمد حسیني بھشتي غیر از كمكھاي مالي از طرف مراجع 
بھ وي مي شود آیا از طریق مؤسسات دولتي نظیر وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت خارجھ یا اداره اوقاف كمكي   }كھ { روحاني 

 5/7بھ وي مي شود یا خیر در صورت اول میزان كمك را روشن نمایند 

 از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك استان مركز 

  6/7/44تاریخ 

  35074/316شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
خواھشمند است دستور فرمایید تحقیق و اعالم نمایند نامبرده باال كھ نماینده مذھبي ایران مقیم ھامبورگ مي باشد غیر از كمكھایي كھ 
از طرف مراجع مذھبي بھ وي مي شود آیا از طریق مؤسسات دولتي نظیر وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور خارجھ ـ اداره 

 اوقاف كمكي بھ مشار الیھ مي شود یا خیر 

 در صورت مثبت میزان كمك بھ نامبرده را روشن نمایند ش 

 مدیر كل اداره سوم مقدم 

  5/7از طرف لیقواني 

  5/7/44صابري 

 5/7/44آقاي تقوي پس از صدور ارائھ شود 

 از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك استان مركز 

  13/7/1344تاریخ 

  35139/316شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
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آن ساواك یك قطعھ عكس نامبرده  22/12/43الف ـ 27175/20خواھشمند است دستور فرمایید ضمن ارسال رونوشتي از نامھ شماره 
 باال را از طریق فرھنگ شھرستان قم تھیھ و ارسال نمایند م 

 مدیر كل اداره سوم ـ مقدم 

 از طرف لیقواني 

12/7/44 

  اداره كل سوم  از 

 بھ ریاست ساواك استان مركز 

  28/7/44تاریخ 

  35305/316شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  6/7/44ـ  25074/316پیرو 

 خواھشمند است دستور فرمایید در اعالم پاسخ تسریع نمایند ش 

 27/7از طرف مدیریت كل اداره سوم مقدم لیقواني 

 15985اسم جمعیت نھضت آزادي شھرت پدر استخراج و بھ پرونده كالسھ  9ـ ج جلد  528از پرونده كالسھ  265اوراق برگ شماره 
  7/7/44، اسم محمد تقي ، شھرت جوان ، تاریخ  316 پدر ضمیمھ شود رئیس بخش  اسم محمد ، شھرت حسیني بھشتي ،

  7/7امضا صابري 

 دستور صادره فوق اجرا شد 

  10/7/44مسئول بایگاني پرونده اسم محمد ، شھرت یارمحمدلو ، تاریخ 

 11/7/44رئیس بخش بایگاني اسم علي ، شھرت شمع ریز ، تاریخ 

ـ ف اسم فرھنگ قم ، شھرت پدر استخراج و بھ پرونده كالسھ 155از پرونده كالسھ  36ـ  35ـ  32ـ  31ـ  29ـ  28ـ  27اوراق 
 اسم محمد ، شھرت حسیني بھشتي ، پدر ضمیمھ و ارائھ شود  15985

  11/7/44اسم محمدتقي ، شھرت جوان ، تاریخ  316رئیس بخش 

  16/7/44امضا صابري 

 دستور صادره فوق اجرا شد 

  11/7/44مسئول بایگاني پرونده اسم ساجدین ، شھرت عابدیني ، تاریخ 

 رئیس بخش بایگاني اسم علي ، شھرت شمع ریز ، تاریخ
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  316از بخش 

  315بھ ریاست بخش 

  19/8/1344تاریخ 

  35512/316شماره 

 درباره حسن و حسین صالحي 
انعكاس چگونگي ارتباط حسین و حسن صالحي با سید محمد حسیني  303بخش  29/7/44منظور از ارسال فتوكپي اطالعیھ مورخ 

ً از طرف آن بخش با نمایندگي مكاتبھ شده است و سابقھ فعالیت  بھشتي است كھ طبق محتویات پرونده در مورد شخص اخیر الذكر قبال
مضره دارد تماس نامبردگان باال با این شخص نیز حائز اھمیت است لذا خواھشمند است دستور فرمایید در مورد نحوه فعالیت این سھ 
نفر در آلمان و ارتباط آنھا با یكدیگر و اعالم این موضوع كھ ھر سھ نفر با عناصر مشكوك داخلي ارتباط دارند چگونگي را از طریق 

 نمایندگي استعالم و نتیجھ را بھ این بخش منعكس فرمایند م 

  316رئیس بخش 

 جوان 

 ص ـ الف ضمیمھ گردید  882ص ـ الف و  315رونوشت در پرونده ھاي 

 یك نسخھ در پرونده سید محمد حسیني بھشتي ضمیمھ شود 

 از ساواك استان مركز 

 بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  20/8/44تاریخ 

 الف  17713/20شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  6/7/44ـ  35072/316عطف بھ 

در ھامبورگ مي باشد و بیشتر كمكھا از طرف تجار بازار  1343بھ طوري كھ در این مورد تحقیق بھ عمل آمده نامبرده باال از سال 
و عده اي از مراجع مذھبي مي باشد و ھیچ گونھ كمكي از طرف اداره اوقاف و وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجھ بھ 

 وي نمي شود ش 

 رئیس ساواك استان مركز مولوي 

  23/8/44آقاي تقوي سابقھ ارائھ شود 

 ـ این تجار و مراجع بازاري چھ اشخاصي ھستند مشخصات آنان اعالم شود 1

ً مدیر دبیرستان دین و دانش در قم بوده مشخص شود حقوقي از وزارت آموزش و پرورش دریافت مي دارد یا خیر 2 ـ این شخص قبال
 ؟ 
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ً ارسال نمایند  14/7/44ـ  35139/316ـ با توجھ بھ نامة شماره3  یك قطعھ عكس نامبرده را بھ انضمام رونوشت نامھ شماره سریعا

 از ساواك استان مركز 

 بھ تیمسار ریاست ساواك 

  20/8/44تاریخ 

 الف  28957/20شماره 

 درباره سید محمد حسیني بھشتي 
  54634/316عطف بھ 

 بھ طوري كھ در این مورد تحقیق بھ عمل آمده 

توسط آیت هللا سید احمد خوانساري از وجوه جمع آوري شده جھت نامبرده باال ارسال مي  45000ماھانھ مبلغ چھل و پنج ھزار لایر 
گردد اینك بدینوسیلھ یك قطعھ عكس و یك برگ مشخصات و دو برگ فتوكپي مربوط بھ خالصھ سوابق خدمت فرھنگي مشارالیھ بھ 

 ت % پیوست ایفاد مي گردد 

 بھ جاي رئیس ساواك استان مركز ـ نواب

 فرستنده ؟ 

 گیرنده بھشتي 

  21/7/44تاریخ 

  364/303شماره 

 موضوع روحانیون 
شخصي كھ نامش مشخص نیست ضمن ارسال نامھ اي براي بھشتي مبلغ دیني كھ در ھامبورگ اقامت دارد بعد از احوالپرسي و 

ً دو نفر بھ تركیھ براي دیدار رفتھ اند وضع  تعارفات در مورد وضع ایران نوشتھ است اوضاع ایران كماكان و تازه اي نیست و اخیرا
 مزاجي ایشان خوب است روحیھ كماكان فتوكپي نامھ بھ ضمیمھ تقدیم مي گردد 

 نظریھ 
ً جھت اقدام بھ اداره   36بھ نظر مي رسد كھ نویسنده نامھ منظورش خمیني بوده و نامھ وقتي نوشتھ شده كھ خمیني در تركیھ بود عینا

  23ارسال مي گردد در شماره 

 پرونده سید محمد حسیني بھشتي ارائھ شود در پي سئواالتي كھ از ساواك تھران شده بود بررسي كنید و نتیجھ را توضیح دھید 

ً جھت اقدام بھ اداره    23/7 113ارسال مي گردد شماره  316عینا

  23/7بھ نظر من نویسنده نامھ یكي از افراد ذیل است 

 ـ ناصر مكارم شیرازي 1
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 ـ ھاشمي رفسنجاني 2

 ـ برادران حجتي 3

 ـ مصباح یزدي 4

 اگر نمونھ خط این افراد بھ دقت بررسي شود نویسنده روشن خواھد شد 

 ریاست بخش بایگاني 

  23/8/44تاریخ 

 بھ نام محمد حسیني شھرت بھشتي جھت بررسي بھ رابط این بخش تحویل نمایید  15985پرونده 

  316رئیس بخش 

 23/8/44از طرف لیقواني 

 از ساواك استان مركز 

 بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  3/9/44تاریخ 

 الف  21300/20شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  13/7/44ـ  35139/316عطف بھ 

بھ پیوست ایفاد مي گردد  22/12/43الف ـ مورخھ  27175/20بدینوسیلھ یك قطعھ عكس نامبرده باال بھ انضمام رونوشت نامھ شماره 

 از طرف رئیس ساواك استان مركز ـ مولوي

 از مركز 

 بھ جناب آقاي پاكدل 

  7/9/44تاریخ 

  45507/315شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  13/8/44ـ  1377بازگشت بھ 

 ً وضعیت آنان را بھ  26/5/44ـ  618 بھ قرار اطالع واصلھ نامبرده باال با حسین و حسن صالحي كھ آن نمایندگي طي شماره  محترما
مركز اعالم داشتھ داراي تماسھایي مي باشد علیھذا با توجھ بھ این كھ ھر سھ نفر آنھا با عناصر مشكوك داخلي ارتباط دارند متمني 

است مقرر فرمایید در صورت امكان در مورد نحوه فعالیت این سھ نفر در آلمان و ارتباط آنھا با یكدیگر تحقیق و نتیجھ را بھ مركز 
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  7/9اعالم فرمایندـ

  9/9/44ص ـ الف ضمیمھ گردید  882ص ـ الف و  315رونوشت در پرونده ھاي 

  4/9/44تھیھ كننده ولیان 

4/9/44  

  4/9/44حسیني  315رئیس بخش 

4/9/44  

  45507/315رئیس اداره یك عملیات و بررسي لیقواني 

 آقاي داودي 

ً مشخصات محمد شھرت حسیني بھشتي واعظ مقیم ھامبورگ آلمان از شھرباني استعالم گردد    8/9/44لطفا

  خواستھ شد  مشخصات و عكس از شھرباني كل كشور گذرنامھ 

 8/9/44داودي 

 از مریم 

 بھ اداره كل سوم 

  16/9/44تاریخ 

  2311شماره ذ 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  7/9/44ـ  45507/315سابقھ ـ پاسخ 

طبق اطالعي كھ بھ دست آمده این شخص ماھي سھ ھزار مارك از شخصي بھ نام ھمداني آھن فروش در خیابان سپھ و مبالغ دیگري 
از تھران دریافت مي كند و جلساتي مذھبي تشكیل مي دھد اما در آن جلسات ھیچ گونھ تبلیغات یا مذاكرات سیاسي نمي شود البتھ در 

مورد او تحقیقات بیشتري خواھد شد ، متمني است مقرر فرمایند در مورد ھمداني مورد بحث رسیدگي نموده و از اطالعاتي كھ بھ 
 دست مي آید نمایندگي را نیز مطلع نمایند 

 پاكدل 
مي رسد خواھشمند است دستور فرمایید در مورد ھمداني ذكر شده  316پرونده كھ بھ استحضار ریاست بخش  190با توجھ بھ برگ 

 در نامھ تحقیق و نتیجھ را جھت ارسال بھ نمایندگي آلمان بھ این بخش اعالم فرمایند 

  28/9/44،  315از طرف 

  25/9آقاي ولیان اقدام فرمایید 

آقاي صالحي در این مورد با ساواك تھران مكاتبھ نمایید و خاطر نشان نمایید در مورد چگونگي امر و خالصھ سابقھ و نحوه فعالیت 
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ً غیر محسوس تحقیق و نتیجھ را اعالم نمایند   ھمداني بھ طور كامال

27/9/44  

  15985ص ـ الف و  315

 مریم اسم مستعار نمایندگي ساواك در آلمان بوده است 

  345لیست شماره 

  1/10/44مورخ 

 پیرو لیست 

 آقاي رابط شھرباني كل كشور ـ اداره گذرنامھ 

 درباره حسیني بھشتي 
 خواھشمند است دستور فرمایید یك برگ اوراق استعالمي پیوست را پس از تكمیل اعاده فرمایند 

  1/10/44از رابط خواستھ شد 

  25/9/44امضا 

 ضمیمھ گردد  15985در پرونده 

  316از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك استان مركز 

  4/10/44تاریخ 

  45340/316شماره 

 درباره ھمداني آھن فروش در خیابان سپھ 
  15/9/44ـ  45119/316پیرو 

برابر اطالع واصلھ ھر ماھھ مبلغ سھ ھزار مارك از طرف نامبرده باال جھت كمك بھ محمد حسیني بھشتي بھ آلمان فرستاده مي شود 
ً غیر محسوس و بدون احضار وي پیرامون چگونگي حوالھ وجھ و نحوه فعالیت و ارتباط  خواھشمند است دستور فرمایید بھ طور كامال
مشار الیھ با محمد حسیني بھشتي و ھمچنین در صورت امكان نحوه تھیھ مبلغ فوق الذكر تحقیق و مراتب را ضمن تعیین و مشخصات 

 كامل ھمداني و ھر گونھ سوابق موجود در آن ساواك بھ این اداره كل اعالم دارند ـ م 

 مدیر كل اداره سوم 

 مقدم 

  2/10از طرف لیقواني 
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  1/10/44تھیھ كننده ـ صالحي 

 ـ جوان  316رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ لیقواني

 از امور اجتماعي 

 بھ ریاست بخش دانشگاه فرھنگ 

  6/10/44تاریخ 

 الف  24197/20شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
 یادداشت اداري 

ً مدیر دبستان دین و دانش در قم بوده است خواھشمند است دستور فرمایید تحقیق نمایند در شرایط موجود مشارالیھ از  نامبرده باال قبال
 وزارت آموزش و پرورش حقوق دریافت مي دارد یا خیر ؟ 

 رئیس بخش امور اجتماعي 

 افضلي 

 آقاي فاطمي 

 بھ وسیلھ رابط از وزارت آموزش و پرورش تحقیق بشود 

7/10/44 

 وزارت كشور 

 شھرباني كل كشور 

  12/10/44تاریخ 

  1/10/44ـ  345پاسخ یادداشت اداري شماره 

اصفھان شغل فعلي واعظ مقیم ھامبورگ ھمسر عزت الشریعھ  17606شناسنامھ  1307محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا متولد 
ساكن خیابان  8339شناسنامھ  1307مدرس مطلق مشخصات ضامن ـ سید رحمن آیت زاده شیرازي فرزند محمد حسین متولد 

 امیركبیر كوچھ میرزا محمود وزیر ج 

 رابط شھرباني 

12/10/44  

 بایگاني شود  15985در پرونده 
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315 

 از ساواك استان مركز 

 بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

 تاریخ 

18/10/44  

 الف  26219/20شماره 

 بھشتي } حسیني{درباره محمد حسین 
  3/9/44الف ـ  21300/20پیرو 

نامبرده باال از كاركنان منتظر خدمت وزارت آموزش و پرورش مي باشد و از حقوق و مزایاي دوران انتظار خدمت استفاده مي نماید 

 بجاي رئیس ساواك استان مركز ـ نواب 

 آقاي صالحي سابقھ ارائھ شود 

19/10 

  316از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك استان مركز 

  27/10/44تاریخ 

  54636/316شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  26/8/44ـ  35578/316پیرو شماره 

 تسریع فرمایند  2خواھشمند است دستور فرمایید با توجھ بھ نامھ شماره پیروي فوق در اعالم پاسخ در مورد بند 

 مدیر كل اداره سوم مقدم 

 از طرف لیقواني 

27/10  

  26/10تھیھ كننده ـ تقوي 

  جوان ـ  316رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ لیقواني
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 فوري است 

 وزارت آموزش و پرورش 

35291/12/12/42  

 اداره كل كارگزیني اداره اول 

ً اعالم فرمایند آقاي محمد حسیني بھشتي كھ بھ موجب حكم شماره  بنا بھ مقتضیات اداري  8/10/42ـ  1/41389خواھشمند است جوابا
 با استفاده از حقوق منتظر خدمت گردیده مي تواند در ایام انتظار خدمت از مدد معاش اوالد و حق تأھل استفاده نماید یا خیر ؟ 

 تھران  3رئیس اداره فرھنگ ناحیھ 

  3اداره فرھنگ ناحیھ  14/12/42ـ  1/53039

اشعار مي دارد و در صورتي كھ آقاي محمد حسیني بھشتي در زمان اشتغال بھ كار از حقوق و  12/12/42ـ  35291عطف بھ شماره 
 معاش اوالد و حق تأھل استفاده مي نموده است در ایام انتظار خدمت مي تواند از مزایاي مزبور با رعایت مقررات استفاده نماید 

 از طرف مدیر كل كارگزیني ـ بدیعي

 وزارت آموزش و پرورش 

 نام ونام خانوادگي آقاي محمد حسیني بھشتي 

  1307تاریخ تولد 

  17606شماره شناسنامھ 

  26/9/1330تاریخ ورود بھ خدمت دولت 

  26/9/1330تاریخ ورود بھ خدمت وزارت آموزش و پرورش 

 معلومات ـ لیسانسیھ رشتھ معقول 

 پایھ فعلي ـ چھار دبیري 

 شغل فعلي ـ منتظر خدمت 

 خالصھ سوابق خدمت 

كفیل دبیرستان دین  7/38پایھ اداري وي بھ دبیري تبدیل شد و از  5/4/34دبیر دبیرستانھاي قم با پایھ سھ اداري ـ  26/9/30از تاریخ 
طبق یادداشت مقام وزارت وقت بنا بھ  8/10/42دبیر ناحیھ سھ تھران ـ  20/9/42دبیر دبیرستانھاي تھران ـ  12/9/42و دانش قم ـ 

 8/10/42مقتضیات اداري منتظر خدمت شد و پرونده تاكنون در حال انتظار خدمت مي باشد تاریخ انتظار خدمت 

 از ساواك استان مركز 

 بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  15/11/44تاریخ 
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  893/20شماره 

 درباره محمد جواد مقصود 
  28/10/44ـ  54646/316عطف 

ساواك شمال شرق با بررسیھایي كھ بھ عمل آمده نامبرده باال و محمد بھشتي  19/11/44ـ  2الف  2208/20برابر گزارش شماره 
ً نیز با ھم  رئیس تعلیمات اسالمي در ھامبورگ مي باشد و ھر دو اھل ھمدان و با ھم دوست و در تھران ارتباط خانوادگي دارند و فعال

ً در بعضي از جلسات ناحیھ   5مكاتبھ دارند و در مورد مشي سیاسي محمد بھشتي اطالعي بھ دست نیامده ولي دكتر جواد مقصود قبال
 وابستھ بھ باشگاه مھرگان شركت داشتھ است 

 بھ جاي رئیس ساواك استان مركز ـ نواب امضا 

 بایگاني است  15678رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده 

 بایگاني شود صالحي 15985این نسخھ در پرونده محمد حسیني بھشتي بھ كالسھ 

 از ساواك جنوب شرق 

 بھ ریاست ساواك استان مركزي بخش امور اجتماعي 

  30/11/44تاریخ 

  3/ س ت  2276شماره 

 درباره ھمداني آھن فروش در خیابان سپھ 

  4/10/44ـ  45340/316عطف بھ 

ضمن تحقیقاتي كھ بھ طور غیر محسوس بھ عمل آمده حاج تقي شھرت توسلي معروف بھ ھمداني شغل آھن فروش در خیابان سپھ 
میدان حسن آباد فروشگاه اتفاق از طرفداران روحانیون مي باشد و ھمھ سالھ كمكھاي قابل توجھي بھ آنھا مي نماید و ماھیانھ مبلغي بھ 

بھشتي ساكن ھامبورگ تا این تاریخ } حسیني{پیش نماز مسجد مجد مي پردازد ولي از كمكھاي ماھیانھ وي بھ سید محمد حسین 
ً تھیھ مشخصات نامبرده بھ طور غیر محسوس براي این ساواك مقدور نیست   اطالعاتي واصل نگردید ضمنا

 رئیس ساواك جنوب شرق تھران رخشا 

 1/12/44امور اجتماعي ـ 

  316از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك تھران 

  18/1/45تاریخ 

  3177/316شماره 

 درباره محمد جواد مقصود 
  25/11/44الف ـ  29893/20عطف 
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بھشتي اھل ھمدان نبوده بلكھ متولد و اھل اصفھان مي باشد لھذا خواھشمند است دستور } حسیني { طبق محتویات پرونده محمد حسین 
ً بھ نحو غیر محسوس پیرامون نحوه ارتباط و چگونگي فعالیت محمد جواد مقصود بھ نفع محمد حسین  بھشتي } حسیني {فرمایید مجددا

 و روحانیون مخالف تحقیق و نتیجھ را بھ این اداره كل اعالم دارند 

 مدیر كل اداره سوم ـ مقدم 

  17/1از طرف لیقواني 

 پس از صدور یك نسخھ در پرونده محمد جواد مقصود ضمیمھ خواھد شد صالحي 

17/1/45 

 فیش و سابقھ 

 حاجي تقي توسلي معروف بھ ھمداني بررسي و ارائھ شود 

 صالحي  316

17/12/44  

 فقط بھ نام محمدتقي توسلي مربوط نیست در دانشكده اطریش محصل مي باشد 

 بایگاني شود  15985در پرونده 

  16/1/45صالحي 

 اخذ یك 

18/12/43 

 برگ تجدید نظر در پرونده و فیش 

 اطالعات و مشخصات شخص 

 از اداره كل سوم 

 بھ مدیریت كل اداره نھم 

  21/12/44تاریخ 

  12029/330شماره 

، شماره شناسنامھ و محل صدور  15895شھرت حسیني بھشتي ، اسم محمد ، اسم پدر فضل هللا ، شغل ، نام پیشین ، شماره پرونده 
 اصفھان ، نوع درجھ فعالیت ، شماره جلد و صفحھ پرونده ، تاریخ صدور فیش  1307اصفھان ، محل و تاریخ تولد  17606

 ساواك بھ كالسھ تشكیل گردید / پرونده شخص یاد شده باال توسط اداره 

 ساواك بھ كالسھ موجود است / پرونده دیگري از شخص یاد شده باال در اداره 

 ساواك ارسال دارید / خالصھ پرونده یاد شده باال در اداره / رونوشت پرونده 
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 ساواك باطل گردید / پرونده بھ مشخصات باال در اداره 

 دریافت دارید / ساواك ارسال / فیش مشخص یاد شده باال را بھ اداره 

 فیش یاد شده باال را تكمیل نمایید 

 فیش یاد شده باال را باطل نمایید 

  6/1/45امضاي رئیس اداره سوم كل سوم تاریخ 

ھر كدام از جمالت اشاره شده باال مورد نظر باشد در مربع مستطیل مربوطھ عالمت قرمز گذارده شود مشخصات شخص در فرم باال 
 21/12/44نوشتھ مي شود 

 از ساواك تھران 

 بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  21/3/45تاریخ 

  6925/20شماره 

 درباره محمد جواد مقصود 
  18/1/45ـ  3177/316عطف بھ 

ساواك شمال شرق با تحقیقات مجددي كھ بھ عمل آمد محمد حسیني بھشتي اھل اصفھان  17/3/45ج ـ  491/20برابر گزارش شماره 
مي باشد و ھنگامي كھ نامبرده باال در قم تحصیل مي كرده با مشارالیھ ارتباط دوستي پیدا مي نماید و در مورد این كھ محمد جواد 

در سالن  1341 نامبرده فوق در سال  مقصود بھ نفع محمد حسیني بھشتي چھ نوع فعالیتي دارد اطالع بھ دست نیامده است ضمناً 
سال مذكور  11008دبیرستان پھلوي ھمدان بھ مناسبت لوایح ششگانھ سخنراني نموده كھ مطالب مزبور در روزنامھ اطالعات شماره 

 درج گردیده است س 

 رئیس ساواك تھران نواب 

 یك نسخھ بھ پرونده محمد جواد مقصود ضمیمھ گردید 

 بایگاني شود 

 صالحي 

25/3/45 

 } 45{/19/7تاریخ 

 ریاست بخش بایگاني 

 ھر دو جلد را ارائھ فرمایند ھـ  15985خواھشمند است دستور فرمایید پرونده آقاي محمد ، شھرت حسیني بھشتي بھ كالسھ 

 ـ جوان  316رئیس بخش 
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 19/7بایگاني شود 

 } 45{/22/9تاریخ 

  2279شماره 

 موضوع تشكیل جلسھ انجمن مذھبي دانشجویان و ارسال كتب 
تشكیل گردید و سید موسي صدر تحت عنوان حدود دین و عقل  18/9/45جلسھ انجمن مذھبي دانشجویان ایراني در بیروت در تاریخ 

سخنراني نمود و پس از خاتمھ سخنراني كتابي كھ توسط آقاي بھشتي از آلمان بھ نام صداي اسالم ارسال شده بود بین حاضرین در 
 جلسھ توزیع و مبلغ شصت قروش لبناني بابت بھاي ھر كتاب دریافت نمود یك نسخھ آن تھیھ و بھ پیوست تقدیم مي گردد 

 از مركز 

 بھ جناب آقاي كھن 

  6/10/1345تاریخ 

 درباره آقاي بھشتي 

 ً ً شخصي بھ نام بھشتي تعداي جزوه صداي اسالم از مركز اسالمي ھامبورگ جھت موسي صدر عضو انجمن مذھبي  محترما  اخیرا
دانشجویان ایراني مقیم بیروت ارسال نموده متمني است مقرر فرمایند ضمن تعیین مشخصات كامل وي سوابق و نحوه فعالیت نامبرده 

 باال را بھ مركز اعالم نمایند 

 رھبر عملیات میرھادي 

6/10/45  

 ـ قرائي  315رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

 ثابتي 

6/10/45  

  7/10بھ احتمال قوي این ھمان سید محمد حسیني بھشتي مسئول تعلیمات اسالمي در ھامبورگ مي باشد كھ پرونده مفصلي دارد 

 ضمیمھ پرونده سید محمد حسیني بھشتي و بایگاني شود 

12/10/45 

 از نارنج 

 بھ اداره كل سوم 

  23/10/45تاریخ 

  2931شماره 
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 درباره مسجد مسلمانان 

  14/5/42ـ  754سابقھ پرونده شماره 

سركنسولگري ھامبورگ صادره بھ عنوان سفارت شاھنشاھي كلن بھ پیوست ارسال  28/9/45م ـ  / 67یك برگ رونوشت نامھ شماره 
مي گردد ، متمني است دستور فرمایید تا حد امكان وضع آقاي محمد بھشتي را براي این نمایندگي روشن نمایند و اگر سابقھ اي غیر 

 از آنچھ در نمایندگي موجود است و بھ مركز منعكس شده وجود دارد اعالم دارند 

 از طرف كھن 

 دایره عملیات 

 ھم سابقھ دارد با توجھ بھ سوابق جواب نمایندگي داده شود  316این موضوع در بخش 

  29/10/45آقاي آیرملو 

 سابقھ ارائھ شود

 م  / 67شماره 

  28/9/45تاریخ 

 ھامبورگ سفارت شاھنشاھي كلن 
درخصوص نحوه تشكیل جمعیت اسالمي و فعالیت آن در ھامبورگ اشعار مي دارد  12/9/45مورخ  6568بازگشت بھ نامھ شماره 

بھ این طرف ماھیانھ مبلغ  1335طبق تحقیقاتي كھ در این خصوص بھ عمل آمده در زمان حیات حضرت آیت هللا بروجردي از سال 
 ً  بھ آقاي محققي كھ از طرف معظم لھ براي امور مذھبي ایرانیان ھامبورگ تعیین شده بود ارسال مي شد پس از  پانصد مارك مرتبا

در ھامبورگ توسط ایرانیان مقیم جمعیتي بھ نام  1341فوت حضرت آیت هللا بروجردي كھ مبلغ فوق الذكر قطع گردید در سال 
جمعیت اسالمي تشكیل شد كھ تشكیل این جمعیت نیز نزد مقامات رسمي محلي بھ ثبت رسید و سالیانھ حدود مبلغ شش ھزار مارك 

ایرانیان مقیم ھامبورگ جھت كمك بھ امور مذھبي كمك مي نمایند و ھیئت مدیره آن را نیز آقایان محمد بھشتي ـ والدي ـ كریم نعمت 
زاده ـ محمد خسروشاھي ـ منوچھر اقبال ـ و دكتر اماري تشكیل داده اند كھ در حال حاضر ھم آقاي محمد بھشتي كھ ریاست ھیئت را 
دارند با وجود این كھ ساختمان مسجد بھ اتمام نرسیده است دفتر كار خود را از تاریخ دھم آبانماه سال جاري بھ مسجد منتقل نموده اند 

جھت استحضار اشعار مي گردد كھ بھ نظر این سركنسولگري چون كمك بھ ساختمان مسجد و پرداخت ھزینھ دیگر جھت امور از 
طرف ایرانیان پرداخت مي گردد از ھر لحاظي صالح نمي باشد كھ جمعیت مذكور فقط بھ نام جمعیت اسالمي باشد چھ بھتر است كھ 

 مسجد بھ نام مسجد ایرانیان و جمعیت نیز بھ نام جمعیت اسالمي ایرانیان مقیم آلمان غربي باشد 

 خواھشمند است دستور فرمایند از ھر اقدامي كھ در قسمت اخیر این گزارش بھ عمل خواھد آمد این سركنسولگري را آگاه سازند 

 سركنسول ـ جمشید مفتاح

  3/11/1345تاریخ 

 خواھشمند است بھ نام مسجد مسلمانان فیش بررسي و كالسھ ارائھ فرمایید 

 سابقھ در دفتر موجود نیست 

  35113ـ  315بخش 

3/11/1345  
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  1ج  1322فقط م ـ 

 برابر 3/11/1345

  315از بخش 

  316بھ ریاست بخش 

  18/11/45تاریخ 

  64579/315شماره 

 درباره مسجد مسلمانان 

سركنسولگري ھامبورگ بھ عنوان سفارت شاھنشاھي كلن بھ پیوست خواھشمند  28/9/45م ـ / 67با ارسال رونوشت نامھ شماره 
 است دستور فرمایند ھرگونھ سوابقي از آقاي محمد بھشتي موجود است بھ این بخش اعالم فرمایند 

  315رئیس بخش 

 از طرف قرائي 

17/11/45  

 آقاي صابري اقدام فرمایند 

18/11  

 برسد  315ضمیمھ و بھ استحضار ریاست بخش  15985بھ پرونده محمد حسیني بھشتي بھ كالسھ 

 از طرف بخش 

 13/11/45آقاي آیرملو 

  23/12/1345تاریخ 

 سركنسولگري شاھنشاھي ایران ھامبورگ 
 وزارت امور خارجھ 

اسفند ماه جاري از طرف سازماني ناشناس در این سركنسولگري سازمان جبھھ ملي ایران در ھامبورگ مجلس  20در تاریخ شنبھ 
 معلوم نبوده است در كجا انجام خواھد گرفت و پس از آن با فتواي آقاي  ختمي جھت مرحوم دكتر مصدق ترتیب داده شده بود كھ قبالً 

محمد بھشتي كھ بھ عنوان نماینده مرجع تقلید در ھامبورگ بوده و سمت ریاست ھیئت امناي ساختمان مسجد ایرانیان را دارد ایشان در 
ترتیب  18تا  16صبح ھمان روز بھ اتفاق ھمسرش جھت اداي مراسم حج عازم عربستان سعودي شده در مسجد ایرانیان از ساعت 

ً كارت دعوت چاپ كارت از طرف چاپخانھ آقاي حقیري تبعھ ایران قبول نشده و معلوم نیست در كجا بھ وسیلھ حروف  داده شده و قبال
ماشین تحریر فارسي تھیھ و چاپ شده است جھت كلیھ ایرانیان مقیم ھامبورگ ارسال گردیده بود و بھ طوري كھ آقاي حسین وفا یكي 

از ایرانیان مقیم ھامبورگ كھ خود را نماینده روزنامھ اطالعات معرفي مي كند با اطالع قبلي سركنسولگري در آن مجلس حاضر شده 
ً اظھار مي داشت ھیچ یك از بازرگانان ایراني شركت ننموده جز تعدادي در حدود یكصد و بیست سي نفر بھ  و بھ طوري كھ بعدا

 ً  از خارج ھامبورگ آورده شده بودند در مسجد حضور داشتھ اند پس از قرائت قرآن كریم بھ وسیلھ ضبط  ظاھر دانشجو كھ آنھا اكثرا
 19خاتمھ مي پذیرد از طرفي در روز جمعھ  18صوت یكي از آنان درباره خدمات مرحوم نامبرده بیاناتي داشتھ و مجلس در ساعت 
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نیز طبق آگھي كھ بھ طور دعوت نامھ تھیھ شده  20تا  18اسفند ماه نیز از طرف اتحادیھ دانشجویان ایراني در محل دانشگاه از ساعت 
 مجلس ختمي ترتیب داده اند كھ در آن نیز ھیچ یك از بازرگانان ایراني مقیم ھامبورگ شركت نداشتھ اند 

 مي گردد كھ ھمھ سالھ از طرف اتحادیھ دانشجویان 

 از فروش كارت دعوت بھ بازرگانان ایراني ھزینھ شب جشن دانشجویان ایراني تأمین مي گردد و بھ طوري كھ امروز  تھیھ و اصوالً 
 اطالع حاصل شده است بھ علت فوت دكتر مصدق برگزاري جشن نوروزي را بھ تاریخ بعد موكول كرده اند 

ً با  درخصوص برگزاري مراسم ختم در بناي مسجد ایرانیان بھ محض این كھ سركنسولگري از این موضوع با خبر شده اینجانب تلفنا
آقاي كریم نعمت زاده رئیس اتحادیھ بازرگانان ایراني در ھامبورگ كھ یكي از اعضاي ھیئت امناي ساختمان مسجد مي باشد تماس 

 اطالعي نداریم و تا  حاصل و گفتھ شد كھ چطور از طرف ھیئت امنا با این امر موافقت شده است جواب داده اند كھ ماھا ھیئت امنا 
این ساعت ھم قرار نبوده كھ در بناي مسجد ایرانیان انجام شود ولي چنانچھ از طرف آقاي محمد بھشتي موافقت شده باشد توسط آقاي 

اماري كارمند دفتري ایشان كھ كلیھ كلیدھاي مسجد در دست نامبرده است انجام خواھد شد و دیگر ھیچ یك از اعضاي ھیئت امنا 
 اطالعي ندارند 

آقاي محمد بھشتي مدت دو سال است كھ بھ جاي آقاي محققي بھ ھامبورگ آمده و از طرف شخصي بھ نام ھمداني كھ بازرگان آھن در 
ً از منزل بھ بناي مسجد    3000تھران مي باشد ماھانھ مبلغ سھ ھزار  مارك آلماني حقوق دریافت مي دارد و دفتر كار ایشان نیز اخیرا

 منتقل و بھ اتفاق ھمسر و فرزندان خود در شھر ھامبورگ ساكن مي باشد 

مسجد ایرانیان در ھامبورگ در زمان حیات مرحوم آیت هللا بروجردي با ھمت و حوالھ وجوه از طرف ایشان شروع شده و تاكنون 
نیز با كمك بازرگانان ایراني مقیم ھامبورگ قسمت كتابخانھ و منزل آقاي بھشتي تمام شده و قسمت اعظم آن كھ شاید با مبلغ نزدیك بھ 
یك میلیون مارك آلماني و مدت یك سال و نیم وقت الزم است تمام شود و مبلغ متناسبي نیز از طرف بازرگانان پرداخت شده است و 

مي شود كھ تحت نظر ھیئت امنا بھ مصرف اتمام ساختمان مي رسد و چون بنایي با وجھ پرداختي توسط ایرانیان انجام مي شود 
ً مسئولیت آن با ھیئت امنا و شخصي كھ ریاست این ھیئت امنا را دارد ایراني خواھد بود این ھیئت سھ نفري مركب از آقایان  طبیعتا

 مھندس در طرز ادامھ ساختمان و اتمام آن بھ تھران مراجعت كردند تا اقدامات الزم در تسریع كار ساختماني و  مھندس سیحون ،
 كمكھاي مالي را در تھران بنمایند و تاكنون معلوم نشده است كھ اقدامات ھیئت نامبرده بھ كجا انجامیده است 

بھ نظر این سركنسولگري شخصي كھ بھ عنوان نماینده مراجع تقلید مي باشد بایستي از ھر نظر مورد اعتماد دولت شاھنشاھي بوده و 
 اداره امور آن نیز از ھر جھت تحت نظارت نمایندگي شاھنشاھي باشد تا مورد سوء استفاده واقع نگردد 

در زمان آقاي محققي بھ نام جمعیت اسالمي ایراني اساسنامھ اي نزد مقامات رسمي شھر ھامبورگ بھ ثبت رسیده و پس از آمدن آقاي 
محمد بھشتي نظر ایشان این بوده كھ بایستي جمعیت نامش مركز اسالمي بدون ذكر نام ایران باشد و بھ ھمین ترتیب نام ثبتي جمعیت 

 عوض و بھ نام مركز اسالمي ھامبورگ ثبت شده و نام ایران از آن برداشتھ شده است 

 سركنسول ـ جمشید مفتاح 

جھت استحضار تیمسار سپھبد مظفر مالك سفیر شاھنشاھي در  23/12/1345مورخ  9710رونوشت شرح فوق عطف بھ نامھ شماره 
 كلن تقدیم مي گردد 

 سركنسول جمشید مفتاح

  27/12/45تاریخ 

 آقاي آیرملو جلد یكم پرونده بھشتي خواستھ شود و پاسخ نمایندگي را بدھید 

27/12/45  

 خالصھ سابقھ نامبرده بھ نمایندگي اعالم گردد 

7/1/46  
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 جلد یكم خواستھ شد 

27/12  

 ریاست بخش بایگاني 

 ارائھ فرمایید  16/1/46را روز  15985خواھشمند است پرونده 

 آیرملو 315

 از نارنج 

 بھ اداره كل سوم 

  15/1/46تاریخ 

  670شماره 

 درباره مسجد مسلمانان 

سركنسولگري ھامبورگ صادره بھ عنوان سفارت شاھنشاھي در كلن بھ  23/12/45مورخھ  63/2بدینوسیلھ فتوكپي نامھ شماره 
 پیوست ارسال مي گردد 

بھ استحضار رسید وضع آقاي محمد بھشتي از نقطھ نظر مركز براي این نمایندگي  23/10/45ـ  2931ھمانگونھ كھ طي گزارش 
 روشن نیست متمني است نظر مركز را اعالم فرمایند 

 كھن 

 سابقھ ضمیمھ و ارائھ گردد 

27/1/46  

 طبق مذاكره اقدام شود 

3/2  

 آقاي آیرملو سابقھ دارد گویا پاسخ داده شده است بررسي نمایید 

9/2/46  

 نام محمد بھشتي فیش داده شد 

28/1 

 از نارنج 

 بھ اداره كل سوم 

  18/1/46تاریخ 
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  107شماره 

 درباره دكتر مصدق 

طبق اطالع یك روز قبل از این كھ آقاي بھشتي امام مسجد براي اداي مراسم حج بھ عربستان سعودي مسافرت نمایند در اثر مذاكره 
اي كھ با آقاي اردشیر ھوشي دانشجوي ایراني مقیم ھامبورگ مي نمایند موافقت مي كنند كھ در مسجد ایرانیان یادبود و ختمي در 

برگزار شود و بھ آقاي اماري كارمند دفتري مسجد دستور مي دھند كھ در غیاب ایشان این مجلس  1345تاریخ بیستم اسفند ماه سال 
ختم از طرف سازمان جبھھ ملي ترتیب داده شود آقاي اردشیر ھوشي كھ خود را نمایندة سازمان جبھھ ملي در ھامبورگ مي شناسد 

/24مورخ  5329/7155بوده و گذرنامھ دانشجویي نامبرده شماره  1315صادره از تھران و متولد سال  224دارنده شناسنامھ شماره 
 11355صادره از تھران مي باشد و در آخرین مرتبھ ھم بھ استناد موافقتنامھ سرپرستي دانشجویان ایران در كلن بھ شماره  9/1338

گذرنامھ تحصیلي نامبرده در سركنسولگري ھامبورگ تمدید  24/9/46تا  24/9/45بھ مدت یك سال از تاریخ  5/12/1345مورخ 
 گردیده است كھن 

 آقاي آیرملو بھره برداري نمایید 

24/1/46  

  20/2/46در پرونده محمد بھشتي ضمیمھ و ارائھ شود 

 نارنج كد و اسم رمز نمایندگي ساواك در آلمان بوده است 

 از مركز 

 بھ جناب آقاي كھن 

  19/2/46تاریخ 

  13267/315شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 

  23/10/45ـ2931عطف 

 ً  بدینوسیلھ یك برگ خالصھ سوابق مشارالیھ غیر از آنچھ كھ از طرف نمایندگي بھ مركز منعكس گردیده بھ پیوست ارسال مي  محترما
 گردد 

 رھبر عملیات آیرملو 

 قرائي  315رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ثابتي 

 بایگاني شود  315

 از مركز 

 بھ جناب آقاي كھن 

  1/3/46تاریخ 
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  21275/315شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  18/1/46ـ  67عطف بھ شماره 

ً بھ طوري كھ در خالصھ سوابق وي ضمیمھ شماره  منعكس مي باشد آقاي مھندس شریف امامي وي  29/1/46ـ  13267/315محترما
را براي انجام امور شرعیھ مسلمانان ھامبورگ از طرف آیت هللا خوانساري انتخاب نموده و بنابراین با مساعدتي كھ از طرف مقامات 

ً در جھت تأمین امور دیني مسلمانان بوده و بھ نفع كشور خود نیز فعالیت نماید بھ  در ایران بھ وي شده بایستي فعالیت وي صرفا
 ً  اقدامات وي بھ نفع ایرانیان  طوري كھ مشاھده مي گردد عالوه بر این كھ فعالیت وي در جھت مصالح كشور نمي باشد بلكھ بعضا

 منحرف بوده و از مسجد مسلمانان براي انعقاد مجالس مخالفین استفاده مي شود 

مركز ، سوابقي از وي در خارج از كشور غیر از آنچھ از طریق نمایندگي واصل گردیده ندارد بنابراین بھ علت عدم امكان دسترسي 
بھ وي نمي تواند وضع وي را مشخص نماید ولي چنانچھ نمایندگي صالح مي داند بھ علت امكان دسترسي با مشارالیھ تماس و وضع 

 وي مورد بررسي قرار گیرد 

  28/2/46رھبر عملیات آیرملو 

 ـ قرائي  315رئیس بخش 

 30/2/46رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ ثابتي 

 از مركز 

 بھ ساواك رضائیھ 

  6/3/46تاریخ 

  21405/315شماره 

 تلگرافات صادره 

بھ قرار اطالع آقاي ھماتاج كھ از آلمان بھ طرف ایران عزیمت نموده حامل چند حلقھ نوار است خواھشمند است در صورتي كھ 
تاكنون وارد كشور نشده بھ نحو غیر محسوس و تحت پوشش مناسب اثاثیھ نامبرده را در مرز بازرسي و چنانچھ حامل نوار بود بھ 

عنوان این كھ طبق وظیفھ گمركي بایستي از مطالب مضبوطھ در آن اطالع حاصل شود نوارھا اخذ و پس از شنود در صورت وجود 
 مطالب بر علیھ مصالح مملكتي ، نامبرده با نوار بھ مركز اعزام گردد 

 مقدم 

 از طرف لیقواني 

 توجھ 

بھ احتمال قوي نامبرده تاكنون وارد شده و اگر نوارھایي داشتھ باشد بھتر است از طریق ساواك تھران نیز در این مورد اقداماتي انجام 
 شود 

 آقاي آیرملو در مورد تحقیق محدود نامبرده و ھمچنین مراقبت او در محل بھ ساواك تھران اعالم نمایید 

7/3/46 
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 از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك تھران 

  11/3/46تاریخ 

  21506/315شماره 

برابر نامھ نمایندگي آلمان شخصي بھ نام ھماتاج كھ از آلمان بھ طرف ایران عزیمت نموده حامل چند حلقھ نوار است كھ احتمال مي 
رود در آن مطالبي علیھ مصالح كشور ضبط گردیده نشاني گیرنده نوارھا بھ شرح زیر مي باشد تھران پارس ، ایستگاه فرودگاه ، 

 كوچھ حسیني صالحي كرماني یا لوال فروشي ، روبروي شمس العماره 

در تاریخ یك  1300متولد  16615در بررسي معمولھ در مرز بازرگان شخصي با مشخصات غالمرضا نماتاش فرزند قاسم شناسنامھ 
ً  25جاري با اتومبیل وارد ایران گردید و آدرس خود را تھران خیابان شھباز كوچھ جواھري كاشي  اظھار نموده است چون احتماال

شخص اخیر الذكر ھمان ھماتاج مي باشد كھ بھ ایران وارد گردیده خواھشمند است در مورد سوابق وي و گیرندگان نوار تحقیق و 
 مشارالیھ را در محلھاي مزبور مراقبت و نتیجھ را بھ این اداره كل اعالم نمایند 

 ً   دستور فرمایند در این مورد بھ نحوي اقدام شود كھ موجب شناسایي منبع خبر توسط نامبرده باال نگردد  ضمنا

  مقدم  مدیر كل اداره سوم ـ

 از طرف ثابتي 

11/3/46  

  3/3/46ـ  21506/315

 رھبر عملیات ـ آیرملو 

 ـ قرائي  315از طرف رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ ثابتي 

 پس از ده روز پیرو نامھ زده شود 

 از رضائیھ 

  315بھ كل سوم 

  16/3/46تاریخ 

 بي سیم 

 تلگرام 

 مقرر فرمایید در اعالم نتیجھ تسریع نماید  8/3/46 ـ  221پیرو 

 صیادیان  16/3/46ھـ / 2431

 18/3/46 اعالم خواھد شد  آقاي آیرملو تلگرافي پاسخ دھید بھ ساواك تھران دستور تحقیق داده شده نتیجھ متعاقباً 
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 از مركز 

 بھ رضائیھ 

  20/3/46تاریخ 

  21633/315شماره 

  16/3/46ـ  2421عطف 

ً اعالم خواھد شد   بھ ساواك تھران دستور تحقیق داده شده نتیجھ متعاقبا

 مقدم 

 از طرف لیقواني 

  20/3/46ثابتي 

 تھیھ كننده نام عنوان تھیھ كننده دایره 

 تصویب كننده نام عنوان تصویب كننده

 از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك تھران 

  22/3/46تاریخ 

  21714/315شماره 

  13/3/46ـ  21506/315پیرو شماره 

 خواھشمند است دستور فرمایند در اعالم نتیجھ تحقیقات تسریع فرمایند 

 مدیر كل اداره سوم ـ مقدم 

 از طرف ثابتي 

22/3/46  

 رھبر عملیات آیرملو 

  315رئیس بخش 

 از طرف قرائي 

21/3/46  

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ ثابتي
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 از نارنج 

 بھ مركز 

  31/3/46تاریخ 

  651شماره 

 تلگرافات وارده 

  67شماره ھاي عطفي پیرو

ً نوارھاي ضبط صوت پر شده بھ مركز مي فرستد محتوي براي نمایندگي مشخص نیست وسیلھ آقاي  طبق اطالع آقاي بھشتي مرتبا
ً جمعھ   ایستگاه  جاري حركت مي كند گیرنده تھران پارس ، 29ھماتاج كھ اغلب با اتومبیل بھ ایران آمد و رفت دارد مي باشد و ظاھرا

 فرودگاه ، كوچھ حسیني صالحي كرماني و یا لولھ فروشي روبروي شمس العماره 

/19/5ـ  651  %كنترل باید بھ طریقي باشد كھ بھ اینجا منعكس نشود و اال مخبر ناراحت ، در آینده اطالع دیگري بھ دست نخواھد آمد 
 كھن  67

آقاي آیرملو فوري با توجھ بھ سابقھ گزارشي عرضي تھیھ گردد و در آن پیشنھاد شود كھ ابتدا در مرز او را بازرسي نمایند و یا ھم 
 در محل تحریر مراقبت قرار گیرد 

31/3/46 

  22/4/46تاریخ 

 پخش اعالمیھ درخواست كمك براي آسیب دیدگان تصادم اخیر اعراب و اسرائیل 

ً تعدادي اعالمیھ بھ زبان فارسي در آلمان توزیع گردیده است كھ در آن تقاضا شده بھ اعراب آسیب دیده در جنگ اسرائیل و  اخیرا
 اعراب كمك مالي بشود 

 ارزیابي خبر 

 پخش اعالمیھ مزبور مورد تأیید است 

 بھ عرض ریاست اداره رسید فرمودند نیازي بھ بولتن نیست 

 پارساكیا 

22/4/46 

 از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك تھران 

  2/5/46تاریخ 

  28507/315شماره 

  22/3/46ـ  21714/315و  13/3/46ـ  21506پیرو شماره ھاي 
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 خواھشمند است دستور فرمایند در اعالم نتیجھ تحقیقات انجام شده تسریع نمایند 

 مدیر كل اداره سوم ـ مقدم 

 از طرف ثابتي 

2/5/46  

 از اداره كل سوم 

 بھ ریاست ساواك تھران 

 رھبر عملیات ـ منفرد 

  315رئیس بخش 

 از طرف قرائي 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

 ثابتي 

2/5/46 

 كمك بھ خواھران و برادران عرب 

 ـ بانك برینكمان ھامبورگ  42056حساب شماره 

H u us bsch Bud  

t 42056 Bc , Wtz & C , Hbu  

 خانم محترم / آقاي 

 ً  شما ھم مثل ما از آنچھ در جنگ اخیر بر سر برادران و خواھران ما در چند كشور عربي آمده آگاه و متأثرید و عالقھ دارید  حتما
دست ھمكاري و كمك بھ جانب برادران و خواھران آسیب دیده خود و این كشورھا دراز كنید براي این كھ این كمك ھر قدر و از ھر 

در یك جا متمركز شود و بھ مصرف رسد ، حساب باال در بانك برینكمان باز شده تا وجوه جمع آوري شده بھ وسیلھ } و {قبیل باشد 
یكي از بانكھاي امدادي قابل اعتماد كشورھاي آسیب دیده در راه بھبود زندگي آسیب دیدگان و ترمیم خرابیھاي جنگ بھ مصرف برسد 

 امیدوارم شما ھم بھ سھم خود در این راه خیر كمك و ھمكاري كنید 

 گروھي از برادران شما 

 از نارنج 

 بھ اداره كل سوم 

  7/3/46تاریخ 

  1117شماره 
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  اعالمیھ  درباره 
عین یك برگ دعوتنامھ براي شركت در جشن میالد پیغمبر اسالم ص و ھمچنین یك برگ تقاضاي كمك براي اعراب آسیب دیده در 

 تصادم اخیر اعراب و اسرائیل جھت مزید اطالع بھ پیوست ایفاد مي گردد كھن 

 بھ پرونده سید محمد حسیني بھشتي ضمیمھ و ارائھ فرمایید 

 دایره بررسي 

 ـ در خبر گذاشتھ شود 1

 ـ دایره عملیات در مورد بھشتي چھ اقدامي كرده اند ؟ 2

  24/6/46ـ  315در پرونده سید محمد حسیني بھشتي ضمیمھ و ارائھ شود 

 بھ عرض ریاست اداره رسید فرمودند نیازي بھ بولتن نیست 

  22/4/46پارسا كیا ـ 

ً ھویت بھشتي معلوم و اقدامات الزم صادر گردد   ریاست دایره عملیات لطفا

 22/4/46پارسا كیا 

 باسمھ تعالي 

 میالد خجستھ پیغمبر اسالم ص 

 آقاي محترم / خانم 

روز تولد پیغمبر بزرگوار اسالم براي ھمھ مسلمانان جھان و ھمھ كساني كھ یكتاپرستي و فضیلت خواھي را راه رستگاري بشر مي 
 دانند عیدي بس بزرگ و فرخنده است 

 مركز اسالمي ھامبورگ با كمال خوشوقتي این عید پر ارج را بھ جنابعالي و ھمھ خواھران و برادران مسلمان تبریك مي گوید و 

  22تا  20ـ از ساعت  1967یوني  24روز دوشنبھ 

 بھ ھمین مناسبت در مسجد جشن مي گیرد شركت جنابعالي و فرزندان عزیزتان در این جشم موجب تشكر و خوشوقتي خواھد بود 

 مركز اسالمي ھامبورگ 

 سید محمد حسیني بھشتي 

 نشاني 

Hbu 22  

Hbu 22 Sch usscht 36 SH  

 بعد از ظھر آخرین شنبھ ھر ماه در محل كتابخانھ  6تا  4جلسات ماھانھ بحث آزاد در مركز اسالمي ھامبورگ از ساعت 
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 1967آگوست  26جلسھ آینده شنبھ 

 از ساواك تھران 

 بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  5/5/46تاریخ 

  5ھـ  / 13353شماره 

 درباره ھماتاج 

  13/3/46ـ  21506/315بازگشت بھ 

برابر گزارش ساواك شمال شرق تھران نامبرده فوق در نشانیھاي تعیین شده شناختھ نگردید خواھشمند است دستور فرمایید آدرس 
 صحیح وي را اعالم تا اقدام مقتضي معمول گردد 

 رئیس ساواك تھران نواب 

5/5/46 

 از مركز 

 بھ نارنج 

  10/5/46تاریخ 

  28663/315شماره 

  19/5/46ـ 651شماره عطفي 

 ھماتاج در آدرس ارسالي شناختھ نشد مشخصات بیشتر و آدرس دقیق اعالم فرمایند 

 از طرف بھمن 

 تھیھ كننده ثابتي 

10/5/46  

 بایگاني شود  315

 از ساواك تھران 

 بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  11/5/46تاریخ 

  5ھـ / 13529شماره 

 درباره ھماتاج 
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  3/5/46ـ  28507/315بازگشت بھ 

 مراجعھ نمایند 5/5/46ـ5ھـ / 13353خواھشمنداست دستورفرمایید بھ نامھ شماره

 رئیس ساواك تھران نواب 

 19/6/46بایگاني شود  15985در پرونده ھماتاج 

 از اطریش 

  315بھ 

  7/12/46تاریخ 

  315ـ  869شماره 

 موضوع انجمن اسالمي 
منزل سعید رمضاني این جلسات با شركت اعضاي فعال جبھھ ملي در كادر انجمن اسالمي نظیر محسن  W 2محل تشكیل برنامھ 

 دكتر محمد  توكلي معروف بھ عكاس متصدي و توزیع كننده روزنامھ ایران آزاد سعید رمضاني ـ منصور حاجیان ـ محمد والیي ـ
برادر ـ محمد عابد تشكیل گردید اعضاي ھیئت مدیره انجمن عبارتند از محمد والیي ـ محمد عابد ـ پرویز باقري ـ دكتر محمد برادر كھ 

 كمكھاي قابل توجھي بھ انجمن فوق مي كند 

 ً ھزار شلینگ اطریش  7 مبلغ  در این جلسھ راجع بھ فعالیتھاي انجام شده توسط انجمن جھت استحضار اعضا سخناني ایراد شد ضمنا
 جھت تھیھ محل دفتر و خرید لوازم مورد احتیاج جمع آوري و تحویل صندوق گردید 

سخناني كھ در این جلسھ ایراد شد راجع بھ تھیھ كتاب براي كتابخانھ سازمان فوق تھیھ وسائل مسجد ـ تشكیل بورس پزشكي براي 
دانشجویان رشتھ طب ـ تشكیل صندوق تعاوني و قرضھ و توزیع نشریات اسالمي كھ البتھ جھت جلب دانشجویان جدید الورود و تبلیغ 

 این انجمن مبني بر ازدیاد اعضا 

 ً   مطالبي درباره فعالیتھاي انجمن فوق بھ شرح زیر ایراد گردید  ضمنا

 ـ دعوت از آیت هللا بھشتي مقیم ھامبورگ 1

   ـ اھداء مقداري زیادي دارو بھ آوارگان اعراب در بحران جنگ اعراب با اسرائیل 2

 انجمن فوق از آیت هللا بھشتي دعوتي بھ عمل آورد و برنامھ این نیز در اوایل دسامبر در دفتر اتحادیھ تشكیل داد  1تبصره 

 ً  بھ خاطر بررسي مسائل مذھبي ایراد شد تعداد كل دانشجویان  در این جلسھ سخناني بھ منظور تبادل نظر اعضاي انجمن فوق صرفا
انجمن اسالمي دانشجویان ایراني طبق گفتھ منصور حاجیان مقدار زیادي دارو از طریق اتحادیھ  2نفر بودند تبصره  40شركت كننده 

 دانشجویان عرب در وین 

shc Studdt U chss 13  

 وین تشكیل مي شود  9بعد از ظھر واقع در بخش  8تا  7انجمن اسالمي دانشجویان ایراني ھر ھفتھ از ساعت 

ً انجمن اسالمي را توسعھ داده و فعالیت  منصور حاجیان ـ دكتر برادر ـ محسن توكلي در نظر دارند كھ خارج از كادر اتحادیھ مستقال
 بیشتري در این باره مبذول دارند 
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 ً  رمضان در منزل رمضاني تشكیل خواھد شد  21دسامبر بھ مناسبت روز  22 جلسھ اي در روز  ضمنا

 در پرونده روابط اقدام شده در پرونده سید محمد حسیني بھشتي بایگاني شود 

 9/2/47اواني 

  316  از 

  21بھ 

  11/1/47تاریخ 

  96/21شماره 

 موضوع محمد حسیني بھشتي 
مدیر كتابفروشي اقبال واقع در تھران خیابان شاه آباد ضمن صحبت خصوصي گفت آقاي محمد  11/1/47صبح روز  830ساعت 

 نوشتھ و از ما تقاضاي طبع آن را نموده تا  حسیني بھشتي نماینده مذھبي ایران در ھامبورگ كتابي بھ نام صداي اسالم در اروپا نماز 
 ً  دبیر زبان انگلیسي در قم بوده و سپس بھ سمت ریاست دبیرستان ملي دین و دانش  پس از چاپ بھ آلمان ارسال نماییم آقاي بھشتي سابقا

منصوب گردید وي در لباس روحاني است و در حوادث روحانیت از موافقین جدي خمیني و از مخالفین دولت بود و حتي در 
دبیرستاني كھ مسئولیت آن را بھ عھده داشت مجالس سخنراني ترتیب مي داد و دانش آموزان را براي ھدفھاي سیاسي خاصي تربیت 

كتاب  20میكرد تا این كھ از قم تبعید گردید و پس از چندي از طرف آیت هللا میالني بھ سمت نماینده مذھبي ھامبورگ رفت در صفحھ 
درباره جملھ بسم هللا مي نویسد در جامعھ مسلمانان ھر ساختمان یا مؤسسھ جدید فقط باید بھ نام خدا افتتاح شود و افتتاح آن بھ نام ھیچ 

كس دیگر جایز نیست و در جاي دیگر مي نویسد مداحان فرومایھ كم كم آنھا را در جامعھ بھ صورت بتھاي مغرور خودكامھ و 
خطرناكي درمي آورند كھ خودآگاه یا ناخودآگاه انتظار دارند مردم بھ حد پرستش بھ آنھا احترام گذارند و از آراء وفرمانھایشان بي 

 چون و چرا تبعیت كنند 

 نیز دارد  نظریھ منبع ـ آقاي محمد حسیني بھشتي ضمن این كھ از طرفداران خمیني است داراي سوابق و تمایالت سیاسي بھ جبھھ ملي 
 و مي بایست درباره كتاب مزبور بررسي بیشتري بھ عمل آید 

 مفاد گزارش فوق صحیح مي باشد و از محمد حسیني بھشتي سوابقي مبني بر طرفداري از خمیني و فعالیت بھ  نظریھ رھبر عملیات ـ
نفع جبھھ ملي و نھضت آزادي موجود است با تقدیم یك جلد از كتاب مزبور مقرر فرمایید پس از بررسي ھاي الزم چنانچھ متن آن 

 مضره تشخیص داده شد نسبت بھ جمع آوري كتب مزبور از كتابفروشي اقبال اقدامات الزم معمول دارند 

 نظریھ امنیت داخلي
 چون قصد ارسال جزوه مزبور بھ كشور خارج است اصلح است با بررسي مطالب آن اقدامات مقتضي صورت گیرد روحاني 

 22/1فوري ـ آقاي اواني این كتاب بررسي ضمیمھ سابقھ محمد حسیني بھشتي ارائھ شود ـ 

 صداي اسالم 

 خداي یكتا 

 خدا و انسان و جھان 

 راھنمایان الھي 

 علم و عقل و وحي 
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 مرگ و زندگي 

 رستاخیز 

  15/11/22شماره 

 نشریھ مركز اسالمي ھامبورگ 

sschs Ztu Hb  

2 Hb 22 Sh VSSCHT 36  

 تھران ـ خیابان باب ھمایون ـ سراي سبا 

 شركت سھامي انتشار ـ مركز پخش در ایران 

 لایر 12

  316از 

  26/1/47تاریخ 

 درباره كتاب صداي اسالم در اروپا نماز تألیف محمد حسیني بھشتي 
 ً  بھ عرض مي رساند ساواك قم ضمن ارسال كتاب فوق اعالم نموده مدیر كتابفروشي اقبال در تھران اظھار داشتھ كتاب مزبور  محترما

 را نامبرده باال براي او فرستاده تا پس از چاپ برایش بھ آلمان بفرستند 

  بھ استحضار مي رسد  كتاب مذكور بررسي گردید كھ قسمتي از آن با ذكر پیشینھ مؤلف ذیالً 

یادآور گردید مسلمان ھر  21مطالب كتاب مذكور پیرامون برگزاري نماز یومیھ و ستایش پروردگار عالم نوشتھ شده كھ در صفحھ 
كار وھر سخن را فقط با نام خدا شروع مي كند در جامعھ مسلمانان ھر ساختمان یا مؤسسھ جدید فقط بھ نام خدا افتتاح مي شود و 

 افتتاح ساختمانھا و مؤسسات تازه بھ نام ھیچ كس جز خدا جایز نیست 

ھمچنین در صفحھ مزبور اضافھ شده از نظر اسالم ستایش مخصوص خداست كھ كمال بي نھایت است غیر از خدا ھیچ كس و ھیچ 
چیز شایستھ ستایش نیست از ھر كس و ھر چیز در حدود ارزش واقعي اش مي شود قدرداني كرد در حدود محبت و خدمتش مي توان 

   تشكر كرد ولي قدرداني و تشكر ھرگز نباید رنگ چاپلوسي ، مداحي و ستایشگري بھ خود بگیرد 

 خالصھ پیشینھ نویسنده 
ً رئیس دبیرستان دین و دانش قم بوده كھ بھ علت فعالیت بھ نفع روحانیون مخالف و آیت هللا خمیني از آن شھرستان بھ  مشارالیھ قبال

ً آقاي مھندس شریف امامي وي را براي انجام امور دیني مسلمانان  42تھران منتقل و در اواخر سال  منتظر خدمت مي گردد كھ بعدا
ھامبورگ از طرف آیت هللا خوانساري انتخاب و بھ آلمان اعزام مي شود و در آنجا براي مجلس ختم دكتر مصدق از مسجد مسلمانان 

 ً  این شخص بھ نفع  استفاده مي كند و مرتب نوارھاي ضبط صوت پر شده توسط شخصي بھ نام ھماتاج بھ ایران ارسال مي دارد ضمنا
 جبھھ ملي و نھضت آزادي فعالیتھایي نیز داشتھ است 

 نظریھ 
با توجھ بھ سوابق محمد حسیني بھشتي و مفاد بعضي از مندرجات این كتاب معلوم مي شود نظر مؤلف از جملھ افتتاح ساختمانھا و 
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مؤسسات تازه بھ نام ھیچ كس جز خدا جایز نیست و جمالت مشابھ دیگري در كتاب مزبور افتتاح و شروع كار مؤسسات جدیدي است 
كھ بھ نام شاھنشاه آریامھر انجام مي گیرد لذا چاپ و انتشار كتاب یاد شده بھ مصلحت نمي باشد در صورت تصویب از طریق بخش 

 طبق مقررات نسبت بھ جلوگیري از چاپ و توزیع آن اقدام گردد ك  325

  26/1/47اواني 

  316رئیس بخش 

  26/1/47رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ثابتي 

 
 از انگور 

  315بھ ماه ـ 

  27/1/47تاریخ 

  421شماره 

 درباره مسجد مسلمانان ھامبورگ 
در ایام محرم در مسجد مسلمانان ھامبورگ جلسات روضھ خواني برپاست در روز عاشوراي امسال عده اي از دانشجویان وابستھ بھ 
جبھھ ملي جزواتي بھ نام نطقھاي تاریخي دكتر مصدق بین مردمي كھ در این مراسم شركت داشتھ اند پخش نموده اند صورت ظاھر 
امر نشان مي دھد كھ آقاي بھشتي مسئول دیني مسجد در این كار دخالتي نداشتھ است معھذا طبق اظھار عده اي از بازرگانان ایراني 

 ً ً معروض گردید ضمنا  یك نسخھ از جزوه مزبور  مقیم ھامبورگ این اعمال با صالحدید قبلي نامبرده انجام شده است مراتب استحضارا
 % تقدیم گردیده است  23/1/47ـ  385نیز طي شماره 

 گلپر 

 مي باشد  312جزوه مذكور در بخش 

 برسد  316بھ استحضار ریاست بخش 

 در پرونده سید محمد حسیني بھشتي بایگاني شود 

 اواني 

12/2/47 

  325بھ ریاست بخش 

 از اداره كل سوم 

  1/2/47تاریخ 

  10472/316شماره 

 درباره كتاب صداي اسالم در اروپا نماز 
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فتوكپي گزارش كتاب یاد شده باال كھ متضمن پي نوشت تیمسار مدیریت كل مي باشد جھت اقدام مقتضي بھ پیوست ایفاد خواھشمند 
 است دستور فرمایید از نتیجھ اقدامات معمولھ این بخش را مطلع نمایند 

  316رئیس بخش 

 ازغندي

 بھ ریاست ساواك قم 

  2/2/47تاریخ 

 برگ ارزیابي گزارش خبر واصلھ و درخواست اطالعات تكمیلي 

 موضوع محمد حسیني بھشتي 
 ارزیابي صحت خبر 

 فایده و اھمیت 

 تأیید شده 

 بھ احتمال قوي صحیح است 

 تصور مي رود صحیح باشد 

 مشكوك 

 غلط 

 غیر قابل قضاوت 

 حیاتي 

 مھم 

 عادي 

 مفید براي سابقھ 

 غیر مفید 

 كھنھ 

 خارج از موضوع 

 اطالعات بیشتري الزم است 

 مالحظات 
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 اطالعات تكمیلي مشروحھ زیر مورد نیاز مي باشد 

چون كتاب صداي اسالم در اروپا نماز تألیف نامبرده باال مضره تشخیص داده شد از طریق شھرباني كل كشور نسبت بھ جمع آوري 
 نسخ آن اقدام الزم بھ عمل آمده است 

 ارسال گردد  315جھت استحضار بھ بخش 

 اواني  316از طرف 

 بایگاني شود 

2/2/47 

 بھ وزارت فرھنگ و ھنر كتابخانھ ملي 

 از ساواك 

  11/2/47تاریخ 

  23248/315شماره 

 درباره كتاب صداي اسالم در اروپا 
 تألیف محمد حسیني بھشتي از طریق كتابفروشي اقبال طبع و بھ خارج از كشور  قرار است كتابي تحت عنوان صداي اسالم در اروپا 

 ارسال گردد 

نظر بھ این كھ مندرجات مزبور قابل تأمل مي باشد علیھذا خواھشمند است دستور فرمایند ترتیبي اتخاذ شود كھ چاپخانھ مباشر طبع 
 برابر آئین نامھ مربوطھ قبل از صحافي اقدام بھ كسب مجوز نماید 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور 

 سپھبد نصیري 

 گیرنده 

 ـ وزارت اطالعات جھت استحضار و ھرگونھ اقدام مقتضي 1

 ـ ریاست شھرباني كل كشور جھت استحضار و ھرگونھ اقدام مقتضي 2

 بایگاني گردد  15915برسد و سپس ضمیمھ پرونده  316بھ استحضار ریاست بخش 

25/2/47  

 14/2/47بایگاني شود اواني ـ 

 بھ مركز 

 از لبنان 
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  19/5/47تاریخ 

  7480شماره 

 گزارش خبر 

  444كاشف  1850ساعت كشف  1845موضوع ساعت وصول 

 مدیریت كل اداره سوم 

  چھ سوابقي و چھ فعالیتھایي دارد  خواھشمنداست دستور فرمایید مبلغ مذھبي دانشجویان مقیم ھامبورگ آلمان 

 شقاقي

 گزارش خبر 

 بھ كل سوم 

 از سیب 

  19/5/47تاریخ 

  7481شماره 

  444كاشف  1853ساعت كشف  1845موضوع ساعت وصول 

  19/5/47ـ  7480پیرو 

 ردیف یك آقاي بھشتي مبلغ مذھبي و دانشجوي مقیم ھامبورگ شروین 

 آقاي بھپور 

21/5/47 

 بھ سیب 

 از مركز 

  23/5/47تاریخ 

  41903/315شماره 

 تلگرافات صادره 

  19/5/47ـ 7481شماره عطف 

محمد حسیني بھشتي بھ سبب فعالیت بھ نفع خمیني و تمایالت جبھھ ملي از فرھنگ قم اخراج ، سپس جھت انجام امور مسلمانان بھ 
انگور اعزام مي گردد مشارالیھ با دانشجویان منحرف مقیم انگور ھمكاري دارد دستور فرمایند ھرگونھ سابقھ مربوط بھ نامبرده را 

 اعالم نمایند 
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 از طرف فرشین 

  26ردیف 

  1330تاریخ و ساعت وصول 

  1530ساعت اقدام 

 111نام كاشف 

  315بھ كل سوم 

 از سیب 

  24/5/47تاریخ 

  7512شماره 

  1630كشف  1600مخابره وصول  500موضوع كاشف 

  1630كشف  1600مخابره وصول  500پیرو عطف 

 جناب فرشین 

مطابق فیش بھ دست آمده سوژه با موسي صدر و خمیني كیاست دارد و دنبالھ فعالیت خود را بھ سیب كشانده است و بھ وسیلھ خلبان 
 الیحھ شد 

 شروین 

 بایگاني شود 

 سیب تلگراف رمزي در مورد وضعیت آقاي بھشتي بھ مركز فرستاده كھ كشف آن بدینشرح   نمایندگي ساواك در لبنان یا ھمان  مثالً 
 است 

 مدیریت كل اداره سوم 

مطابق سند بھ دست آمده سوژه با موسي صدر و خمیني تماس دارد و دنبالھ فعالیت خود را از آلمان بھ لبنان كشانده این خبر بھ وسیلھ 
 پیك ارسال شد 

    سابقھ سوژه را بیاورید  پس از ارسال این تلگرام مركز مي نویسد 

  315بھ 

  344از 

  6/6/47تاریخ 

  963شماره 

 موضوع صداي اسالم در اروپا نشریھ مركز اسالمي ھامبورگ شماره ھاي یك و دو 

Page 52 of 173

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\8.html



چھار شماره نشریھ مذكور بھ زبان فارسي از ھامبورگ بھ آدرس تھران ، سراي خورشید ، سبزه میدان ، آقاي علي اخباري ارسال 
 شده كھ جھت استحضار بھ پیوست تقدیم مي گردد 

ً در این دو شماره بھ ترتیب پیرامون موارد زیر بحث شده است   مستدعي است نسبت بھ توزیع آن نظریھ امر بھ ابالغ فرمایند ضمنا

 واصل گردید  315بھ بخش  47سال  6ماه  9در تاریخ 

  1شماره 

 خداي یكتا 

 خدا و انسان و جھان 

 راھنمایان الھي 

 علم عقل و وحي 

 مرگ و زندگي 

 رستاخیز 

  2شماره 

 ً  برسد  316 بھ استحضار ریاست ساواك  عینا

 نیایش و پرستش 

ً بھ استحضار مي رساند   محترما

  7/6این نشریھ را بررسي و نظریھ دھید  315

  9/6آقاي اواني بررسي و نظریھ اعالم شود 

 نشریھ ھاي مزبور مضره نمي باشد 

 اواني 

 راز و نیاز 

 شستشویي كن 

 آنگاه بھ نیایش برخیز 

 سرود و یكتاپرستي 

 سرود پاكي و فضیلت 

 نیایش دستھ جمعي 

 واصل گردید  316بھ بخش  9/6/47روز  1030در ساعت 
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ً بھ استحضار اداره   برسد  316عینا

9/6/47 

  315بھ 

 از آلمان 

  11/11/48تاریخ 

  70شماره 

 موضوع اعالمیھ مركز اسالمي ھامبورگ 
یك برگ اعالمیھ مركز اسالمي ھامبورگ در مورد برگزاري مجالس سخنراني و سوگواري بھ مناسبت روزھاي تاسوعا و عاشورا بھ 

 پیوست تقدیم مي گردد 

 واصل گردید  316بھ بخش  8/2/48روز  1300در ساعت 

  9/2در پرونده سید محمد حسیني بھشتي بایگاني شود اواني 

 بایگاني شود 

  8/2برسد ساغري  316بھ استحضار ریاست بخش 

315 

 بھ یاد عاشورا 
 روز الھامھاي حیاتبخش ، روز شعارھاي جاوید ، 

 روزي كھ حسین بن علي مرگ افتخار آمیز در راه عقیده را چنین ستود 

 از آستـان ھمت ما ذلـت است دور ونــدر كنـام غیـرت مـا نیســتـش دور 

 گر جز بكشتنم نشود دین حق بلند اي تیغ ھا بیـاییـد بـر فــرق مـن فـرود 

 اكنون كھ دیده ھیچ نبیند بھ غیرحق باید زجان گذشت كزاین زندگي چھ سود 

 بــرمـا گمان بندگي زور بـرده اند اي مرگ ھمتـي كھ نخواھیـم ایـن قیـود 

  1389اول محرم 

 خانم محترم / آقاي 

با فرا رسیدن محرم ، یك ھزار و سیصد و بیست و ھشت سال قمري از جھاد الھامبخش امام سوم حسین بن علي علیھما السالم و یاران 
فداكارش در كربال مي گذرد و بار دیگر مجالسي پرشكوه بھ یاد این حادثھ فراموش نشدني برپا مي شود تا درسي كھ این مردان خدا بھ 

 صاحبان عقیده و ایمان آموختند ھمچنان در خاطره ھا زنده بماند 
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  1969مارس  28و جمعھ  27روزھاي پنج شنبھ 

 بھ مناسبت تاسوعا و عاشورا 
 مجلس سخنراني و سوگواري در مسجد تشكیل و مراسم عرض ارادت بھ امام سوم برگزار خواھد شد  22تا  20از ساعت 

 مركز اسالمي ھامبورگ 

 سید محمد حسیني بھشتي

  321بھ 

  343از 

  1/10/48تاریخ 

  3318شماره 

ـ نقش ایمان در زندگي 2ـ تغییر مادي مذھب 1جلد نشریات اتحادیھ اسالمي دانشجویان اروپا  2تعداد دو طغري پاكت ھر یك محتوي 
ً 3انسان  ـ صداي اسالم در اروپا بھ زبان فارسي از آلمان غربي بھ آدرسھاي مشروحھ ذیل ارسال كھ از توزیع آنھا جلوگیري و عینا

 جھت استحضار بھ پیوست تقدیم مي گردد 

 گیرندگان 
 ـ تھران خیابان سپھ مقابل بیمارستان سینا ، كالھدوزي توسلي 1

 ـ اھواز خیابان پھلوي چاپخانھ كوشش آقاي رحمت هللا یزداني 2

 بایگاني شود  215316در پرونده اتحادیھ اسالمي دانشجویان اروپا 

    گروه فارسي زبان  از نشریات اتحادیھ انجمن اسالمي دانشجویان در اروپا 

 نقش ایمان در زندگي انسان 

 از سمح بھشتي 

  1بحثھاي ایدئولوژیكي شماره 

  1969اكتبر  1348مھرماه 

 نشاني پستي 

US  

Ps up  

51 ch  

Pstch 1712  
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Wst y  

 نشاني بانكي 

Pstschct Hv  

t 245498  

Wst y  

 لایر 10بھا معادل 

 بھ نام خدا 

دوستان عزیز ، با خوشوقتي فراوان بحثھاي ماھانھ ایدئولوژیكي را شروع مي كنیم ھدف اصلي از این كار این است كھ نظام فكري و 
 عقیدتي اسالم را با ھمان چھره واقعي خودش بشناسیم 

 امید ما این است كھ این تالش در مسیر پاك و اصیلي كھ شایستھ آن است ادامھ یابد و نتایجي ارزنده بار آورد 

بسیار خرسندیم كھ مركز اسالمي ھامبورگ با اجراي این برنامھ از یك طرف بھ یكي از خواستھاي اساسي دوستان دانشجوي ما پاسخ 
 اتحادیھ جوان ما را كھ در ساختن آینده سھمي اساسي بر عھده دارد بھ  مي دھد و ازطرف دیگر در پرتو این رابطھ پیگیر فكري ،

صورتي بھتر و عیني تر مي شناسد و با طرز فكر خواھران و برادران ما دربارة مسائل مختلف آشنایي نزدیكتري پیدا مي كند این 
شناسایي خود كمك پرارزشي است كھ مركز اسالمي ھامبورگ و گروه فارسي زبان اتحادیھ انجمنھاي اسالمي ھمدیگر را بھتر بفھمند 

 و در برخورد با رویدادھاي گوناگون اجتماعي ھمفكري و ھمگامي اساسي تر و آگاھانھ تري داشتھ باشند 

ـ ھانور با موافقت مركز اسالمي  48ـ خرداد  69در نشست پنجم گروه فارسي زبان اتحادیھ انجمنھاي اسالمي دانشجویان در اروپا مھ 
ھامبورگ چنین تصمیم گرفتھ شد كھ ھر یك از واحدھاي عضو اتحادیھ ھرچھار ھفتھ یك بار جلسات بحثھاي خود را بھ مسائل 

ایدئولوژیكي كھ از طرف مركز اسالمي ھامبورگ در اختیار اتحادیھ قرار مي گیرد اختصاص دھند این بحثھا با نظمي خاص و 
 منطقي تھیھ خواھد شد و ھر چھارم ھفتھ یك بار در اختیار واحدھا قرار خواھد گرفت 

ً انتخاب گردد كھ بحث مربوط بھ ھر  براي بھره برداري ھرچھ بیشتر از این بحثھا پیشنھاد مي شود كھ یكي از اعضاي انجمن قبال
جلسھ را قبًال مطالعھ كند و بھ صورت یك سخنراني در جلسھ انجمن بخواند تا در معرض گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد مسئول 

ارتباطات یا مسئول فرھنگي ھر واحد موظف است نظرھا ، سئوالھا ، انتقادات را چھ آنھا كھ در داخل انجمن پاسخ داده مي شود و چھ 
سئواالتي را كھ بدون جواب مي ماند پس از پایان جلسھ تنظیم و گردآوري نماید و بالفاصلھ براي مركز اسالمي ھامبورگ بفرستد در 

 -و بقیھ با عالمت + یادداشت مزبور سئواالت و نظرھاي انتقادي كھ از طرف خود دوستان بھ آنھا پاسخ قانع كننده داده شده با عالمت 
 مشخص شود 

مركز اسالمي ھامبورگ خواھد كوشید سئوالھا یا نظرھاي انتقادي را ھرچھ زودتر بررسي كند و نتیجھ بررسي خود را براي تكثیر بھ 
 مركز اتحادیھ بفرستد ، بھ طوري كھ پیش از تشكیل جلسھ بعد در اختیار ھمھ انجمنھا قرار گیرد 

مطلبي را كھ الزم مي دانیم بھ اطالع كلیھ خواھران و برادران عضو اتحادیھ برسانیم این است كھ تنظیم و ارسال این گونھ رسالھ ھاي 
 ماھانھ بھ ھیچ وجھ نباید و نمي تواند جایگزین تحقیقات و كوششھاي خود دوستان براي شناسایي ھرچھ تحقیقي تر تعالیم اسالمي باشد 

 افزایش محتواي اسالمي اتحادیھ در فكر وعمل و رشد ھماھنگ آن در تالشھاي  دوستان عزیز ، اجراي منظم طرح بحثھاي ماھانھ ،
اجتماعي بھ فعالیت و كوشش ھمھ ما بستگي دارد بكوشیم تا با عزمي استوار و در پرتو نظم و پشتكار از عھده برآییم و امیدوار باشیم 

 كھ خداي بزرگ ما را در این راه یار و مددكار باشد 

  1969ـ اكتبر  1348مھر ماه 

 ھیئت مدیره اتحادیھ
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  315ماه ـ } از {

 انگور } بھ { 

  26/10/48تاریخ 

  3274شماره 

 سخنراني دكتر بھشتي در جلسھ انجمن اسالمي دانشجویان ایراني مقیم ھانور 
بھ ھانور  26/10/48انجمن اسالمي دانشجویان ایراني مقیم ھانور از دكتر بھشتي دعوت بھ عمل آورده بوده كھ نامبرده روز پنجشنبھ 

 مسافرت و درباره مراحل اساسي یك نھضت سخنراني نماید 

نفر  100الي  90و در محل آستا با شركت در حدود  1930نامبرده نیز در تاریخ فوق و در محل یاد شده حاضر و جلسھ در ساعت 
 تشكیل گردید 

ً نظامت جلسھ را بھ عھده داشتھ قرائت مي شود بعد جعفر نیكویي آیھ اي از  ابتدا شرح برنامھ جلسھ توسط ھمایون یاقوت فام كھ ضمنا
قرآن مجید تالوت مي نماید ترجمھ آیھ توسط مھدي نواب بھ سمع حضار مي رسد سپس دكتر بھشتي نھضت را تعریف و چگونگي آن 

 را شرح مي دھد وي شرایط یك نھضت اساسي را بدینصورت بیان مي كند 

 یك نھضت بھ طور كلي بایستي از یك ھستھ اصلي كھ ھمان كادر رھبري باشد و ھستھ ھاي فرعي تشكیل گردد ھستھ ھاي فرعي 
 وي شرایط تشكیل ھستھ  توسط افراد ھستھ اصلي رھبري مي شوند البتھ ابتدا ھستھ اصلي تشكیل مي گردد كھ داراي شرایطي است 

   اصلي را شرح مي دھد بعد ھستھ ھاي فرعي تشكیل مي گردند كھ آنھم شرایطي دارد و شرایط آن را نیز بیان مي كند 

بھشتي در دنبالھ سخنان خود و بھ منظور توجیھ بیشتر حضار در مورد نھضت و ھستھ ھاي اصلي و فرعي آن مثالي بدین شرح مي 
} ص{آنان را بھ جنگ دشمن مي فرستاد از این كار محمد } پرونده سوختھ شده است { آورد در تاریخ اسالم دیده شده است كھ گاھي 

و نتیجھ مي گرفت یكي از قدرت و ایمان افراد خودآگاه مي شد ، دیگر این كھ قدرت دشمن برایش روشن و آشكار مي شد و بھ عبارت 
دیگر بھ این طریق دشمن را قلقلك سیاسي مي داد بعد از پایان سخنراني بھشتي نوبت بھ سئواالت مي رسد یكي از دانشجویان بھ نام 

صیفي ضمن این كھ بھ نظریات و سخنراني دكتر بھشتي سخت اعتراض مي كند از وي سئوال مي نماید آیا بھ عقیده شما جریان 
پانزدھم خرداد یك قلقلك سیاسي بود ؟ بھشتي در جواب اظھار مي دارد متأسفانھ اطالعات و مطالعات من در این زمینھ كم است و 

چنانچھ كسي از آقایان حاضر در این جلسھ اطالعي در این مورد دارد اظھار نمایند بسیار متشكر مي شوم دانشجوي دیگري كھ 
شناختھ نیست سئوال مي كند آیا انجمن دانشجویان قدرت و صالحیت یك چنین نھضتي كھ شرح آن را دادید دارد یا خیر ؟ دكتر بھشتي 

در جواب این سئوال اظھار كم اطالعي از وضع كلي اتحادیھ دانشجویان مي كند ولي دانشجوي مزبور اعتراض كرده و خطاب بھ 
دكتر بھشتي مي گوید چگونھ ممكن است شما كھ خودتان را جزو ما مي دانید و براي ما سخنراني مي كنید از وضع انجمن بي اطالع 
باشید در این ھنگام مھدي نواب بھ پاخاستھ و اظھار مي دارد این یك سئوال سیاسي است و خارج از بحث ما مي باشد شاید آقاي دكتر 
بھشتي چیزھایي بدانند ولي نخواستھ باشند در این جلسھ بگویند ممكن است آن را در خارج از جلسھ بھ تنھایي از ایشان سئوال كرد و 

ً در اینجا نمي توانند جواب دھند در این موقع ختم جلسھ اعالم مي گردد   ایشان جواب دھند فعال

 بین دانشجویان مقیم ھانور پخش شده و از منبع واصل گردیده بھ پیوست  یك نسخھ دعوتنامھ كھ بھ منظور سخنراني دكتر بھشتي قبالً 
 تقدیم مي گردد 

 نظریھ كامیار
بھ طوري كھ در گزارش مربوطھ بھ عرض رسید و نظر داده شد انجمن اسالمي موجود در ھانور بھ صورت یك سازمان سیاسي 
است و چون تعدادي از افراد و اعضاي آن جدید بوده و گردانندگان اعتماد و اطمینان بھ آنھا ندارند از این لحاظ در سخنراني ھا و 

 ً  مقاصد و اھداف و نظرات انجمن بروز داده نمي شود و از طرفي بھ طوري كھ منبع اظھار مي داشت تعدادي از  جلسات صریحا
اعضاي انجمن چون قبًال از فعالیتھاي سیاسي بھ دور بوده اند لذا اطالعات و مطالعاتي نیز ندارند ولي در بعضي از جلسات بھ منظور 

 والنتین % آشنا شدن این عده ، مباحث ابتدایي و بھ طور كلي الف ـ ب مسائل سیاسي آموختھ مي گردد 
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 در پروندة سید محمد حسیني بھشتي بایگاني شود اواني 

 بایگاني شود  316

  315بھ ماه ـ 

 از انگور 

  14/12/48تاریخ 

  29شماره 

 موضوع جلسھ قرائت قرآن و بحث در مسجد مسلمانان واقع در ھامبورگ 
جلسھ تالوت قرآن و بحث زیر نظر دكتر محمد حسیني بھشتي در مسجد مسلمانان واقع در  14/12/48بعد از ظھر روز پنج شنبھ 

نفر بود كھ از این تعداد دكتر كارگشا ـ سالمتي ـ عماري ـ سالمت ـ  25ھامبورگ برگزار گردید تعداد حاضرین در جلسھ در حدود 
ً انتخاب نموده بود قرائت كرد آیھ  لباسچي شناختھ شدند پس از آن كھ نماز خوانده شد آقاي بھشتي آیھ اي از قرآن مجید را كھ قبال

ً خانواده چیست از تفسیر چنین استنباط  مزبور مربوط بھ تشكیل خانواده و ازدواج بود كھ چگونھ در اسالم صورت مي پذیرد و اصوال
گردید كھ تشكیل خانواده دو علت اصلي دارد یكي از قول خداوند مي گوید ما جنس مخالف شما را آفریدیم و حس جنسي را در شما بھ 
ً مونس و انیس یكدیگر باشند و  وجود آوردیم كھ جلوه بیشتري بھ كانون زندگي بدھد و دو جنس مخالف زن و مرد بتوانند بیشتر روحا
از ابتدا بناي كانون گرم یك زندگي اشتراكي را بریزید و سپس مي گوید ما جنس مخالف را آفریدیم نھ از آن كھ دفع شھوت و استفاده 
حیواني شود دكتر بھشتي سپس راجع بھ اجتماعات پیشرفتھ صحبت نموده و اشاره كرد كھ چھ وقایعي پیش مي آید و چگونھ صدمات 

عاري از بي بند و باري اجتماعات پیشرفتھ را تھدید مي كند و چگونھ قوانین ازدواج كم كم از بین مي روند و باعث از بین رفتن 
كانون زندگي مي شوند كھ در نتیجھ با اجتماع بي بند و بار نمي شود كاري از پیش برد و با مقایسھ اجتماعات پیش رفتھ با اجتماع 
 اگر  ایران نتیجھ گیري مي شود كھ اجتماع ایران نیز كم كم از بین مي رود چون قوانین اسالمي در مورد ازدواج بھ عمل نمي آید مثالً 

یكي از زوجین بھ دیگري خیانت كرد مجازاتش اعدام است اگر ھمسر ناظر و شاھد جریان باشد مشارالیھ ھمچنین بھ ارزش زن و 
مرد و تساوي حقوق آنان اشاره كرد كھ ھیچ فرقي بین آنھا نیست زیرا داراي حقوق متساوي ھستند بھشتي افزود ما شنیده ایم كھ اگر 

زني دست از پا خطا كرد كثیف قلمداد مي شود و مورد نفرت عموم قرار مي گیرد و مجازات سختي براي او تعیین مي شود ولي اگر 
مردي خطا كرد گناھي بر او نمي داند و شاید بعضي ھا بھ او حق بدھند كھ اقتضاي طبیعي ایجاب مي كند ، متأسفانھ در این مورد 
اجتماع ما ھنوز اشتباه مي كند و اما علت دوم تشكیل خانواده بھ وجود آوردن فرزنداني سالم و تندرست و تربیت روحي و اخالقي 

آنھاست بنابراین ضرر اجتماع فاسد خراب شدن نسل جوان و در نتیجھ بحراني شدن اجتماع مي باشد پس از سخنراني دكتر بھشتي ، 
 از حضار پذیرایي چاي بھ عمل آمده و جلسھ خاتمھ یافت 

 نظریھ كامیار 
با مقایسھ سخنراني دكتر بھشتي در مسجد مسلمانان ھامبورگ و انجمن اسالمي دانشجویان ایراني گروه فارسي زبان در ھانور ، 

مالحظھ مي گردد كھ دكتر بھشتي احتیاط ھمھ جانبھ را رعایت مي نماید زیرا در جلسات دانشجویي از ابراز مطالب سیاسي تاحدودي 
خودداري نمي كند لكن در جلسات مسجد كھ غالب شركت كنندگان تجار مي باشند بحثھاي دیني نموده و از چھارچوب مسائل مذھبي پا 

فرا نمینھد لكن قدر مسلم آن است كھ مشار الیھ در مسجد نیز در بعضي از جلسات كھ خصوصي باشد وارد مسائل و مطالب سیاسي 
ً با توجھ بھ امكانات منبع ، دسترسي بھ اطالعات در این زمینھ مستلزم مدت زمان بیشتري است و ھرگونھ  مخالف مي گردد كھ فعال

 تعجیل در این امر خالي از اشكال نیست 

 والنتین 

  3/49با سابقھ ارائھ داده شود 

 باسمھ تعالي 

 مركز اسالمي ھامبورگ 
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  10/3/1970تاریخ 

    1348/ اسفند / 19

 خانم محترم / آقاي 

را براي اطالع برادران و خواھران عزیز مسلمان كھ با ما ھمكاري  1969مركز اسالمي ھامبورگ خوشوقت است بیالن مالي سال 
كھ سال گذشتھ دیرتر از موعد مقرر آماده شده بود نیز ھمراه با این بیالن در اختیار  1968داشتھ اند در اختیار آنان بگذارد بیالن سال 

براي دوستان فرستاده شد معافیتھاي مالیاتي  1968دوستان گذارده مي شود سال گذشتھ معافیتھاي مالیاتي مربوط بھ پرداختھاي سال 
ھمراه با این بیالن براي رفقا فرستاده مي شود تا از نظر مالیاتي مورد استفاده قرار گیرد عالوه بر  1969مربوط بھ پرداختھاي سال 

این دو بیالن دیگر نیز در دست تكمیل است كھ بھ زودي در اختیار عالقمندان گذارده خواھد شد یكي بیالن مالي حساب ساختمان 
با تشكر فراوان از ھمكاري دوستاني كھ تاكنون با ما  1969مسجد و دیگر بیالن فعالیتھاي یك سالھ مركز اسالمي ھامبورگ در سال 

از ھمكاري صمیمانھ ھمھ كساني كھ بھ فعالیتھاي اسالمي در اروپا عالقمندند بیش از پیش  1970ھمكاري داشتھ اند امیدواریم در سال 
برخوردار باشیم و با توفیق الھي بتوانیم بھ تالشي كھ در راه خدمت اسالم و مسلمانان در اروپا شروع كرده ایم ادامھ دھیم و در حدود 

 افزایش امكانات انساني و مالي بھ گسترش آن بپردازیم 

 والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ 

 سید محمد حسیني بھشتي 

 مركز اسالمي ھامبورگ 

  1968ترازنامھ درآمد و ھزینھ سال 
مارك ؛ كمك عالقمندان براي  86/44615درآمد كمك بھ عالقمندان براي تأمین ھزینھ ھاي جاري مسجد و مركز اسالمي ھامبورگ 

 50/1834مارك ؛ فروش كتب و نشریات  50/478مارك ؛ فطریھ  40/43520زلزلھ زدگان خراسان توسط مركز اسالمي ھامبورگ 
مارك ؛ جمع  16522 /82 1968مارك ؛ موجودي حسابھاي بانكي و غیره در اول سال  26/90450 1968مارك ؛ جمع درآمد سال 

 مارك  66/114031مارك ؛ توازن  58/7059 1968مارك ؛ بدھي آخر سال  08/106973

 ھزینھ 
مارك ؛  26/3263مارك ؛ ھزینھ سوخت  12/4926مارك ؛ ھزینھ انتشارات و مطبوعات  54/3567ھزینھ جلسات پذیرایي و دعوتھا 

مارك ؛ ھزینھ  80/70مارك ؛ ھزینھ مسافرتھاي تبلیغي  54/449مارك ؛ ھزینھ بیمھ و مالیات  95/3999ھزینھ برق و آب و تلفن 
مارك ؛ كتاب براي كتابخانھ  70/3016مارك ؛ وامھاي كوچك بھ افراد نیازمند  90/3938مارك ؛ كمك بھ نیازمندان  50/1793پست 

مارك ؛ حقوق و غیره  40/375مارك ؛ خرید كتب و نشریات براي توزیع  118مارك؛ اھداي كتاب بھ انجمن ھاي اسالمي  94/891
/04مارك ؛ نوشت افزار و لوازم دفتري  23/12105مارك ؛ اثاثیھ و لوازم متفرقھ  50/261مارك ؛ ھدیھ براي كودكان  15/19103

مارك ؛ بدھي اول سال  10/43220مارك كمك بھ زلزلھ زدگان خراسان  57/64755 1968مارك ؛ جمع ھزینھ ھا در سال  6244
 مارك  66/114031مارك ؛ توازن  74/5072 1968مارك ، موجودي آخر سال  92/108958مارك ؛ جمع  25/983 1968

مارك است كھ میزان كسر بودجھ مركز اسالمي ھامبورگ در سال  84/1986مبلغ  1968تفاوت بدھي و موجودي در پایان سال 
 را مشخص مي كند  1968

  1968وجوه پرداخت شده بھ مركز اسالمي ھامبورگ در سال 
مارك ؛ آقاي  3900مارك ؛ آقاي رحیم بنكداریان  50مارك ؛ آقاي اسكویي  250مارك ؛ آقاي اخوان فرشچي  792آقاي دكتر احمدي 

مارك ؛ آقاي فیروز چایچیان  100مارك ؛ آقاي جعفري  30مارك ؛ آقاي پورنقشبندي  2300مارك ؛ آقاي مرتضي بھفر  50بھبھاني 
مارك ؛ آقاي مھندس محمد خسروشاھي  100مارك ؛ آقاي خاكشوري  30مارك ؛ آقاي حكیم پور  250مارك ؛ خانم حسیني  200

 12000مارك ؛ آقاي باقر سعادت  160مارك ؛ خانم زرنتس  200مارك ؛ آقاي دلخوش  106مارك ؛ آقاي دكتر علي خمسي  3900
مارك ؛  600مارك ؛ آقاي صالحي زاده  50مارك ؛ آقاي دكتر شیباني  4000مارك ؛ آقاي مصطفي شاكري  19مارك ؛ آقاي سالمتي 
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مارك ؛آقاي  600مارك ؛ آقاي مھدي عابدي  2000مارك ؛ آقاي خلیل طوبي  30مارك ؛ آقاي صوفي عنایتي  50آقاي دكتر صداقت 
 مارك  40/24583مارك ؛ جمع این ستون  1720مارك ؛ آقاي حسن عطارباشي  40/96عبدالغفور و مادر 

مارك ؛ آقاي  65مارك ؛ آقاي یحیي فتحي  15/105مارك ؛ آقاي مھدي عماري  1200مارك ؛ آقاي علیزاده  500آقاي علي بك 
مارك ؛  60مارك ؛ آقاي محمودزاده  120مارك ؛ آقاي متین  20مارك ؛ آقاي مبین  2000مارك ؛ آقاي رحیم كمالیان  1300فروھیده 

مارك ؛ آقاي  100مارك ؛ آقاي مقدم نیا  192مارك ؛ آقاي مدرسي  31/6872مارك ؛ آقاي كریم مختارزاده  200آقاي محمودیھ 
مارك ؛ آقاي رضا میالنچي  65مارك ؛ آقاي احمد میالنچي  30مارك ؛ آقاي میرزایي  100مارك ؛ آقاي مؤمني  25موسوي زاده 

مارك ؛  100مارك ؛ آقاي ھمدمي  20مارك ؛ خانم دكتر نھاوندیان  4400مارك ؛ آقاي یعقوب نوبري  13مارك ؛ آقاي نحاس  120
مارك ؛ فطریھ بدون نام  265مارك ؛ از عالقمندان بدون ذكر نام  1200مارك ؛ یك عالقمند توسط بانك ملي  60آقاي مھدي یعقوبي 

 مارك  50/478

 مارك  36/45094جمع كل 

  1969مركز اسالمي ھامبورگ ترازنامھ درآمد و ھزینھ سال 

 درآمد 
 داده  مارك ؛ وصولي وامھایي كھ قبالً  23/44228كمك عالقمندان براي تأمین ھزینھ ھاي جاري مسجد و مركز اسالمي ھامبورگ 

مارك؛  83/46083 1969مارك ؛ جمع درآمد در سال  60/750مارك ؛ فروش كتب و نشریات  505مارك ؛ فطریھ  600شده 
 81/27251 1969مارك بدھي آخر سال  57/51156مارك ؛ جمع  74/5072 1969موجودي حسابھاي بانكي و غیره در اول سال 

 مارك  38/78408مارك ؛ توازن 

 ھزینھ 
مارك ؛  13/6198مارك ھزینھ سوخت  25/910مارك ؛ ھزینھ انتشارات و مطبوعات  84/4772ھزینھ جلسات و پذیرایي و دعوتھا 

مارك ؛ ھزینھ  20/1227مارك ؛ ھزینھ مسافرتھاي تبلیغاتي  60/327مارك ؛ ھزینھ بیمھ و مالیات  94/3709ھزینھ برق و آب و تلفن 
/40مارك ؛ كتاب براي كتابخانھ  1538مارك ؛ وامھاي كوچك بھ افراد نیازمند  70/3954مارك ؛ كمك بھ نیازمندان  15/1485پست 
 45/4071مارك ؛ اثاثیھ و لوازم متفرقھ  09/4969مارك ؛ نوشت افزار و لوازم دفتري  65/30586مارك ؛ حقوق و غیره  208

 1969مارك ؛ بدھي اول سال  50/65196 1969مارك ؛ جمع ھزینھ ھا در سال  90/1861مارك ؛خرید كتب و نشریات براي توزیع 
 مارك  08/72256مارك ؛ جمع  58/7059

 مارك  38/78408مارك ؛ توازن  30/6152 1969موجودي آخر سال 

مارك است كھ میزان كسر بودجھ مركز اسالمي ھامبورگ در سال  51/21099مبلغ  1969تفاوت بدھي و موجودي در پایان سال 
 را تشخیص مي دھد  1969

ھم این كسر بودجھ را تأمین كنیم و ھم با كسر بودجھ جدید مواجھ  1970انتظار داریم با ھمكاري بیشتر عالقمندان بتوانیم در سال 
 نشویم 

  1969وجوه پرداخت شده بھ مركز اسالمي ھامبورگ در سال 
مارك ؛ آقاي فون  5/7مارك ؛ آقاي دكتر احمدي 265مارك ؛ آقاي ابریشمي  50مارك ؛ آقاي آفریده  250آقاي حمید و صمد آذر 

مارك ؛ آقاي  3600مارك ؛ آقاي رحیم بنكداریان  400مارك ؛ توسط بانك ملي افغان  100مارك ؛ آقاي اسد اورمچي  100اومران 
مارك ؛ آقاي دكتر  150مارك ؛ آقاي سعید بھفر  3900مارك ؛ آقاي رحیم بنكداریان  50مارك ؛ آقاي اسكویي  250اخوان فرشچي 

مارك ؛  500مارك ؛ آقاي توسلي  100مارك ؛ آقاي قاضي تھراني  20مارك ؛ آقاي چفتھراني  100مارك ؛ آقایان دكتر پاپن  50فیلر 
مارك ؛ آقاي مھندس محمد  100مارك ؛ آقاي خاكشوري  12مارك ؛آقاي حیدرنیا  1860مارك ؛ فیروز چایچیان  1200آقاي جباري 
مارك ؛ آقاي مصطفي  6مارك ؛ آقاي سمیعي  05/249مارك ؛ آقاي سعیدي راد  50مارك ؛ آقاي روحي شار  3600خسروشاھي 

/ 55مارك ؛ جمع این ستون  600مارك ؛ آقاي مھدي عابدي  720مارك ؛ آقاي صالحي زاده  30مارك ؛ آقاي شبیري  4000شاكري 
 مارك  18199
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 68/286مارك ؛ آقاي مھدي عماري  1200مارك ؛ آقاي علیزاده  500مارك ؛ آقاي حسن عطارباشي  130آقاي عبدالغفور و مادر 
مارك ؛ آقاي مرحوم یحیي فتحي  1000مارك ؛ آقاي فارسیان  900مارك ؛ آقاي احمد غفراني  1242مارك ؛آقاي میر جعفري غفاري 

 100مارك ؛ آقاي محمودزاده  1000مارك ؛ آقاي رحیم كمالیان  1200مارك ؛ آقاي فروھیده  30مارك ؛ آقاي رضا فرقاني  2055
مارك ؛  120مارك ؛ آقاي محمدنظریان  120مارك ؛ آقاي رضا میالنچي  60مارك ؛ آقاي احمد میالنچي  193مارك ؛ آقاي مدرسي 

مارك ؛ آقاي یعقوب نوبري  2500مارك ؛ آقاي نیكوئیان مونیخ  2500مارك ؛ آقاي كریم نعمت زاده  2500آقاي فرج هللا نعمت زاده 
 مارك  505مارك ؛ فطریھ بدون نام  40مارك ؛ آقاي ھاین تسھ  1000مارك ؛ نیكوئیان ھامبورگ  4800

 23/44733جمع كل 

  316بھ كل سوم 

 از انگور 

  7/1/49تاریخ 

  33شماره 

  911كاشف  1430كشف  1300موضوع وصول 

روز در شھر  3سمینار انجمنھاي اسالمي در كشور آلمان غربي ـ اطریش و انگلستان و فرانسھ بھ مدت  8/1/49قرار است فردا 
STHUD  واقع در آلمان غربي بیست كیلومتريH  تشكیل گردد بھشتي نیز در این سمینار شركت خواھد نمود 

 والنتین 

  12/1/49با پرونده محمد حسیني بھشتي ارائھ شود اواني 

 درج گردد  19/1/49در بولتن مورخ  315از طرف بخش 

 برسد  316بھ استحضار ریاست بخش 

  315از 

 بھ اطریش وین 

  21/2/49تاریخ 

  3071/315شماره 

 درباره دكتر بھشتي 
در محل آفرو راجع بھ زیربناي اقتصادي  2/2/49نامبرده باال كھ از طرف انجمن اسالمي وین از ھامبورگ دعوت شده بود در تاریخ 

اسالم ، رسالھ اي قرائت كرد كھ بعد از پایان قرائت رسالھ درباره آن بحث شد در این جلسھ حدود صد نفر دانشجوي ایراني شركت 
داشتند شركت كنندگان پیرو مكاتب مختلف سیاسي بودند نامبرده معتقد بود كھ پیروزي از طریق انقالب قھرآمیز و آنطوري كھ دین 

} ضرري { اسالم تجویز مي كند باید صورت گیرد و وجود احزاب تا جایي كھ از طرز عمل اسالم تبعیت مي كنند در این انقالب 
 ندارد در جواب این سئوال كھ بودجھ اسالمي از كجا تأمین مي شود مشارالیھ اظھار داشت از ایران و خمیني 

 برسد  316بھ استحضا ریاست بخش 

 27/2در پرونده محمد حسیني بھشتي بایگاني شود اواني 
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  315از ماه ـ 

 بھ انگور 

  18/2/49تاریخ 

  767شماره 

 درباره سخنراني آقاي بھشتي 
آقاي بھشتي مسئول امور مذھبي و مسجد ھامبورگ در مونیھ در زمینھ امور مذھبي سخنراني نموده شركت  18/2/49روز جمعھ 

 نفر دانشجویان ایراني مقیم مونیخ بوده و اداره جلسھ بھ عھده ھادوي جبھھ ملي بوده است  40كنندگان در حدود 

آقاي بھشتي بحث خود را در زمینھ خداپرستي آغاز بھ تشریح شخصیت برجستھ پیغمبر اكرم ص وقوانین عادالنھ اسالم پرداختھ 
دانشجویان را براي استفاده از كتابھایي كھ نویسندگان غیر مسلمان و غیر ایراني درباره اسالم و قوانین آن و پیغمبر اسالم نوشتھ اند 

راھنمایي و آنھا را بھ مطالعھ وضع عمومي فعلي ایران ترغیب ضمن تشریح قوانین اسالمي غیر مستقیم نتیجھ گیري نموده است كھ با 
وضع جھان و پیشرفت اقتصادي ، ایران زمینھ اي براي انقالب دیگر و صحبتھایي كھ كمونیستھا مي نمایند وجود ندارد قرار است 

 منبع در این زمینھ تحقیقات بیشتري معمول دارد 

 والنتین 

 برسد  320بھ استحضار ریاست بخش 

  29/3/49در پرونده سید محمد حسیني بھشتي بایگاني شود 

 ـ فرھودي پارسا كیا  315از طرف رئیس بخش 

6/3/49 

 از انگور 

  316بھ ماه ـ 

  9/3/49تاریخ 

  982شماره 

 درباره دكتر سید محمد حسیني بھشتي 
 بھ ایران مسافرت نموده است  8/3/49دكتر سید محمد حسیني بھشتي مسئول مسجد مسلمانان در ھامبورگ در تاریخ 

بھ نظر نمایندگان با توجھ بھ فعالیتھاي مشارالیھ در آلمان بسیار مناسب خواھد بود تا در مدت توقف مشارالیھ در مركز با وي تماس 
 گرفتھ شود 

 والنتین 

18/3/49  

 آقاي ساغري فوري مذاكره شود 
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19/2/49  

 فیش بھ نام سید محمد حسیني بھشتي بررسي و ارائھ شود 

 315ـ  23/3ساغري 

  316بھ 

 ھـ  / 20از 

  11/3/49تاریخ 

  15208/20شماره 

 مالقات عده اي از روحانیون با بھشتي متصدي مسجدي واقع در ھامبورگ آلمان 
عده اي از روحانیون از جملھ علي مروارید ـ شیخ حسین كاشاني ـ شیخ جعفر شجوني ـ سید علي غیوري ـ سید  11/3/49در تاریخ 

صادق عسكري ـ و علي اكبر ھاشمي بھ مالقات نامبرده باال كھ بھ منزل حاج اخوان واقع در محمودیھ وارد شده است رفتند در منزل 
اصفھاني ـ و مقصود ھمداني كھ شیخي است در } ھستھ اي { اخوان سید محمدرضا سعیدي ـ سید مجتبي و سید مرتضي صالحي ـ 

سالھ و دبیر آموزش و پرورش مي باشد حضور داشتند مقصود از بھشتي سئوال نمود در سال گذشتھ یك منبر مرصع توسط  40حدود 
وزارت فرھنگ و ھنر براي مسجد شما ساختھ شد آیا بھ شما رسیده است ؟ بھشتي جواب داد خیر و اضافھ نمود ما چنین ھدایایي را 

ً پرسید پس منبر چھ  قبول نمي كنیم بارھا ھم گفتھ ام اگر كسي بخواھد ھدیھ اي با تشریفات بھ ما بدھد پذیرفتھ نخواھد شد مقصود مجددا
 شده است شجوني بھ شوخي گفت آن را بھ آلمان شرقي برده اند 

 نظریھ منبع منبع نظري ندارد 

 نظریھ رھبر رھبر عملیات نظري ندارد 

 نظري ندارد  3ھـ  / 20 3ھـ  / 20آساي نظریھ 

 ـ بھشتي احضار شود 1

 ـ بھره برداري شود 2

 28/3/49ـ  316با پرونده سید محمد حسیني بھشتي ارائھ شود 

  316بھ 

 ھـ  10از 

  12/3/49تاریخ 

  4169شماره 

 موضوع حاج محمد بھشتي
حاج آقا محمد بھشتي فرزند سید فضل هللا بھشتي كھ در زمان حیات آیت هللا بروجردي از طرف ایشان براي راھنمایي دانشجویان 

 بھ اصفھان وارد شود دانشگر  1700ساعت  15/3/49مسلمانان ایراني بھ ھامبورگ اعزام شده بود قرار است روز جمعھ 
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  23/3/49با پرونده سید محمد حسیني بھشتي ارائھ شود 

 فوري فیش بھ نام محمد بھشتي فرزند فضل هللا بررسي و ارائھ شود 

17/3  

 آقاي مجتبوي 

بھ اداره كل نھم اعالم شود چنانچھ این شخص تقاضاي گذرنامھ یا پروانھ خروج نمود قبل از ھرگونھ اقدامي نظر این اداره كل را 
 استعالم و بھ ساواكھاي اصفھان ، قم و تھران دستورمراقبت داده شود 

18/3/49 

 از شھرباني استان اصفھان 

 بھ تیمسار ریاست گروه اطالعات ـ اداره اطالعات 

  22/3/49تاریخ گزارش 

آقاي دكتر محمد بھشتي در كانون علمي و تربیتي جھان اسالم حاضر در حضور جمعیتي در حدود ھفت  22/3/49روز  18ساعت 
ھزار نفر مطالبي درباره دین مبین اسالم ـ شیعھ ـ سني ـ فرقھ بھایي بیاناتي ایراد و از كارھایي كھ در زمینھ دین و كشور آلمان از 

قبیل ساختن مسجد و دعوت دانشجویان مقیم اروپا بھ این مساجد مطالبي از دین و نص صریح قرآن بھ جوانان مي آموزند تا جوانان 
 ً  از طرف اسقف بزرگ اطریش از من دعوت شد كھ در شھر وین  بھتر و با اشتیاق بیشتر بھ طرف دین و دینداري بگروند ضمنا

درباره دین مسیح از نظر اسالم صحبت نمایم كھ نتیجھ بسیار مطلوبي داشت و حتي دعوت شدم كھ با دانشمندان كلیمي و مسیحي 
صحبت نمایم و خوشبختانھ در این مباحثات سربلند بیرون آمدیم در خاتمھ از حضار تقاضا نمود چنانچھ قصد فرستادن فرزندان خود 

 آدرس مساجد اسالمي را در اروپا گرفتھ و بھ آنھا بدھند كھ در آنجا سرگردان نبوده و بتوانند فرایض مذھبي  را بھ اروپا دارند قبالً 
 خود را انجام دھند 

 ارزیابي این خبر تأیید شده است 

 بھ ریاست ساواك استان اصفھان 

  316از اداره كل سوم 

  26/3/49تاریخ 

  1389/316شماره 

 درباره محمد بھشتي حسیني بھشتي فرزند سید فضل هللا 

  13/3/49ـ  4169عطف بھ 

خواھشمند است دستور فرمایید اعمال و رفتار و تماسھاي نامبرده باال را تحت كنترل قرار داده و در صورت مشاھده فعالیت مشكوكي 
 از وي مراتب را بھ موقع بھ این اداره كل منعكس نمایند 

 از طرف مدیر كل اداره سوم ـ مقدم 

26/3/49  

 گیرنده 
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 جھت اطالع و در صورت مشاھده یاد شده در آن منطقھ مراقبت از وي  19/1/47ـ  96/21ریاست ساواك قم عطف بھ 

  21/3/49ھـ  6925/20ریاست ساواك تھران عطف بھ 

 جھت اطالع 

  24/3/49اقدام كننده ـ مجتبوي 

 ـ ازغندي 316رئیس بخش 

  911بھ مدیریت كل اداره نھم 

  316از اداره كل سوم 

  26/3/49تاریخ 

  1387/316شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي بھشتي فرزند سید فضل هللا 
خواھشمند است دستور فرمایید چنانچھ نامبرده باال تقاضاي صدور گذرنامھ و یا پروانھ خروج نمود قبل از ھرگونھ اقدامي نظر این 

 اداره كل را استعالم نمایند 

 مدیر كل اداره سوم 

  26/3/49از طرف مقدم 

 اقدام كننده مجتبوي 

 ازغندي  316رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

 جوان

  316بھ 

 ھـ  10از 

  27/3/49تاریخ 

  4726شماره 

 موضوع سید محمد بھشتي 
  13/3/49ـ  4169پیرو 

ً از آلمان مراجعت كرده است بنا بھ دعوت حوزه علمیھ شھرستان شھرضا بھ آن شھرستان  آقاي دكتر سید محمد بھشتي كھ اخیرا
در مدرسھ علمیھ سخناني در مورد جھان بیني اسالم و چگونگي  27/3/49روز چھارشنبھ  2100الي  1930عزیمت و از ساعت 
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 فعالیت مسلمانان در اروپا ایراد كرده است 

نظریھ رھبر عملیات ـ منبع خبر در جلسھ فوق شركت داشتھ چنانچھ سخنان خالفي در مجلس ایراد شده باشد در گزارش بعدي بھ 
 استحضار خواھد رسید 

 دانشگر 

  4/4در پرونده سید محمد بھشتي بایگاني شود 

 واصل گردید  316بھ بخش  2/4/49روز  9در ساعت 

 بایگاني شود  315

 از شھرباني شھرضا 

 بھ تیمسار ریاست شھرباني كل كشور اداره اطالعات 

  28/3/49تاریخ 

  165/5شماره 

 موضوع سخنراني آقاي دكتر سید محمد بھشتي 
ً مقام عالي را آگاه مي سازد از ساعت  جلسھ اي از طرف روحانیون شھرضا در حسینیھ سادات در این  27/3/49روز  19محترما

شھرستان تشكیل در این جلسھ كھ از آقاي دكتر سید محمد بھشتي كھ از مھارت چندین سالھ خود از اروپا بھ وطن مراجعت نموده اند 
دعوت بھ عمل آمده كھ در مورد جھان بیني اسالم و بھ منظور آشنایي بیشتر از فعالیتھاي اسالمي در اروپا بھ ویژه كشور آلمان 

 آقاي پرورش دبیر  سخنراني نماید در این جلسھ كھ كلیھ روحانیون و طبقات مختلف شھر و بعضي دھات شركت داشتھ اند بدواً 
دبیرستانھاي شھرضا در مورد تاریخچھ اسالم بیاناتي ایراد و سپس آقاي دكتر سید محمد بھشتي پشت بلندگو از فعالیتھاي مسلمانان 

ادامھ داشت انتظامات  21اروپا بھ ویژه كشور آلمان و طرز تربیت جوانان و دانش آموزان مسلمان بیاناتي ایراد و این جلسھ تا ساعت 
ً برقرار مراتب جھت استحضار معروض مي گردد   كامال

 رئیس شھرباني شھرضا سرگرد رفعت نژاد 

 گیرنده 

 تیمسار ریاست محترم شھربانیھاي استان اصفھان جھت استحضار

  315بھ ماه ـ 

 از انگور 

  30/3/49تاریخ 

  1279شماره 

 موضوع دكتر بھشتي 
عباس صداقھ اي بھ پرویز توكلي اظھار داشتھ دكتر بھشتي مسئول مسجد مسلمانان در ھامبورگ از جبھھ ملي ھاي سوم است كھ از 

 طرف آیت هللا میالني كھ اكنون در مشھد است و خود او نیز از طرفداران خمیني است بھ سمت مسئول مسجد برگزیده شده است 
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 توضیح ـ افشاء خبر باعث سوختھ شدن منبع خواھد شد 

 والنتین 

  27/4نسخھ تكثیر شود كامیار  5در 

 بایگاني فرمایید 

  1/5/49پارساكیا 

  24/4/49بھره برداري شود ثابتي 

 نیز برسد  316و  312آقاي ساغري بھره برداري و بھ استحضار ریاست بخش 

25/4/49 

  316بھ 

 ھـ  10از 

  31/3/49تاریخ 

  4909/10شماره 

 موضوع سخنراني دكتر بھشتي 
 ً  از اروپا بھ اصفھان مسافرت نموده دعوت بھ عمل آمده است كھ روز پنجشنبھ چھارم  از طرف ھیئت احمدیھ از دكتر بھشتي كھ اخیرا

در ھیئت احمدیھ سخنراني نماید سخنراني دكتر بھشتي در ھیئت احمدیھ راجع بھ مشاھدات وي در خارج از كشور و  49تیر ماه 
 پیشرفت اسالم مي باشد 

 نظریھ شنبھ 
 با اعالمیھ ھاي چاپي از طرف ھیئت احمدیھ از مردم اصفھان دعوت شده است كھ در این سخنراني شركت نمایند 

 نظریھ سھ شنبھ 
 عنوان سخنراني بھشتي در ھیئت احمدیھ درباره پیشرفت جھان اسالم و مشاھدات دكتر بھشتي در كشورھاي اروپایي مي باشد 

 ھـ  10نظریھ 
 بھ مسئولین مربوط دستور داده شد در جریان سخنراني وي بوده و نتیجھ را گزارش نمایند 

 در پرونده دكتر محمد بھشتي حسیني بھشتي بایگاني شود 

9/4  

 
 از اصفھان 
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  316بھ كل سوم 

  14/4/49تاریخ 

  5378شماره 

 تلگرافات وارده 

  2015كشف  1945ـ وصول  26/3/49ـ  1389/316شماره عطفي 

 بھ تھران عزیمت نموده است  11/4/49آقاي محمد بھشتي روز پنجشنبھ 

 تقوي 

 بایگاني شود  316

15/4/49 

  3بھ ریاست ساواك تھران ھـ 

  316از اداره كل سوم 

  14/4/49تاریخ 

  1769/316شماره 

 درباره سید محمد حسیني بھشتي 
  18/3/49ـ  3ھـ  20 / 15208عطف بھ 

واقع  6خواھشمند است دستور فرمایید بھ نامبرده باال ابالغ نمایند كھ در اسرع وقت جھت اداي پاره اي توضیحات در ساختمان شماره 
 در خیابان قدیم شمیران ـ جنب وزارت بھداري ـ كوچھ شانتیایي حضور بھ ھم رساند و نتیجھ را نیز بھ این اداره كل اعالم دارند 

 از طرف مدیر كل اداره سوم ـ مقدم 

14/4/49  

 رھبر عملیات صالحي 

11/4/49  

 ازغندي  316رئیس بخش 

11/4/49  

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

 جوان
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  316بھ 

  3ھـ  20از 

  16/4/49تاریخ 

  3ھـ  15942/20شماره 

 موضوع سید محمد بھشتي 
  14/4/49ـ  1769/316عطف 

 بھ مشھد عزیمت نموده است  16/4/49نامبرده باال چندي قبل بھ اصفھان مسافرت نموده و پس از مراجعت بھ تھران در تاریخ 

 نظریھ شنبھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ یكشنبھ یكشنبھ نظري ندارد آساي 

 نظریھ چھارشنبھ نظري ندارد نگھبان 

 آقاي صالحي و مجتبوي 

ساواك تھران اعالم شود بایستي این گونھ اخبار را بالفاصلھ منعكس نمایند نھ این كھ  3مراتب بھ ساواك خراسان اعالم و بھ بخش 
  21/4/49باشد و تاریخ ارسال  16/4/49تاریخ وقوع 

  316بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

 از ساواك تھران 

  25/4/49تاریخ 

  1ھـ  2474/20شماره 

 درباره محمد بھشتي حسیني فرزند سیدفضل هللا 
  23/6/49ـ  1389/316بازگشت بھ شماره 

تاكنون استفاده نشده است مقرر فرمایند شماره صحیح نامھ مورد نظر این ساواك را اعالم دارند  21/3/49ھـ ـ  6925/20از شماره 
 س 

 رئیس ساواك تھران 

 نواب 

 از طرف عمید 

 آقاي مجتبوي 

 27/4پاسخ داده شود 
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 بھ ساواك مشھد 

 از مركز 

  22/4/49تاریخ 

  1930/316شماره 

 ً بھ مشھد مسافرت نموده است از وي مراقبت الزم معمول  16/4/49 از ھامبورگ مراجعت نموده در تاریخ  سید محمد بھشتي كھ اخیرا
 و نتیجھ را ضمن تعیین تاریخ مراجعتش اعالم دارند 

 مقدم 

  22/4/49از طرف ثابتي 

  22/4/49رھبر عملیات صالحي 

 23/4/49ـ  316ارائھ شود 

  316بھ 

 ھـ  9از 

  24/4/49تاریخ 

 ھـ  11179/9شماره 

 موضوع دكتر سید محمد بھشتي 
  22/4/49ـ  1930/316پیرو 

دكتر سید محمد بھشتي بھ مشھد وارد و در منزل شخصي بھ نام سالمتیان یا سالمتي واقع در خیابان علیا جنب كوچھ  17/4/49روز 
سید ھادي خامنھ اي و یك نفر از بازاریان  19/4/49زردي پھلوي مسجد كوچھ زردي منزل شخصي سالمتي اقامت نموده است روز 

تھراني بھ نام الھي بھ منزل محل اقامت بھشتي رفتھ با وي مالقات و گفتگو مي نمایند سید محمد بھشتي اظھار مي نمایند مایلم با آقاي 
دكتر علي شریعتي ساعتي مالقات و گفتگو كنم سید ھادي خامنھ اي اظھار مي نماید من آقاي علي شریعتي را خبر مي كنم كھ با شما 

مالقات نماید سید محمد بھشتي اظھار مي نماید نیروھاي فعالھ در ایران ھدر مي رود چون داراي كادر رھبري و مركزیت نیست اگر 
 من در ایران بمانم یكي از كارھایم جمع آوري قدرتھاي پراكنده خواھد بود 

دكتر محمد بھشتي اعالم نموده است شبھاي یكشنبھ و سھ شنبھ ھركس مایل است مي تواند براي مالقات با من بیاید و دید و بازدید 
 نماید امكان دارد حدود یك ماه دیگر در مشھد بمانم 

 مالحظات 

 توضیح شنبھ 
ً مقیم آلمان غربي است و كارھاي مذھبي مسلمانان آنجا را عھده دار مي  دكتر سید محمد بھشتي معمم و در لباس روحانیت است فعال

 باشد اكنون پس از ورود بھ ایران براي زیارت بھ مشھد آمده است 
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 نظریھ شنبھ 
دكتر سید محمد بھشتي جزو دار و دستھ جبھھ ملي بوده و از طرفداران پر و پا قرص جبھھ ملي و آیت هللا خمیني است مشارالیھ نیز 

 ایده مخصوص بھ خود دارد 

 نظریھ یكشنبھ 
تسلیم  312اعمال و رفتار نامبرده تحت كنترل است یك نسخھ از خبر مزبور جھت اطالع و ھرگونھ اقدام الزم بھ رھبر عملیات ھدف 

 گردید 

 آقاي مجتبوي 

 بھره برداري شود 

 در پرونده دكتر سید محمد بھشتي بایگاني شود 

 
  3بھ ریاست ساواك تھران ھـ 

  316از اداره كل سوم 

  27/4/49تاریخ 

  2036/316شماره 

 درباره سید محمد حسیني بھشتي 
  21/4/49ھـ ـ  15942/20عطف 

گزارش خبر معطوفي با چند روز تأخیر از تاریخ دریافت بھ ستاد ارسال گردیده است خواھشمند است دستور فرمایید ترتیبي اتخاذ 
 گردد منبعد این قبیل گزارشات را در اسرع وقت منعكس نمایند تا بتوان بھ موقع درباره مفاد آن اتخاذ تصمیم و اقدام نمود 

 مدیر كل اداره سوم 

  26/4/49مقدم 

 رھبر عملیات صالحي 

25/4/49 

  316بھ 

  3ھـ  20از 

  24/5/49تاریخ 

  3ھـ  16581/20شماره 
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 موضوع سید محمد بھشتي 
ً از آلمان بھ ایران آمده و بھ  20/5/49در تاریخ  حاج حسین اخوان فرشچي اظھار داشت تا چند روز دیگر سید محمد بھشتي كھ اخیرا

قصد زیارت و دیدار علما بھ مشھد رفتھ است بھ تھران خواھد آمد و احتمال دارد كھ در منزل وي واقع در خیابان پھلوي ایستگاه 
 اقامت نماید و یك ھفتھ میھمان وي باشد  12محمودیھ كوچھ فرھاد پالك 

 نظریھ شنبھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ یكشنبھ یكشنبھ نظري ندارد آساي 

 نظریھ چھارشنبھ نظري ندارد نگھبان 

  26/5/49با پرونده محمد بھشتي ارائھ شود 

 28/5/49بایگاني شود 

ً وارد ایران شده است   سید محمد حسیني بھشتي نماینده مذھبي شیعیان در ھامبورگ آلمان غربي اخیرا

 نظریھ 
 اصلح است نامبرده مورد تحبیب قرار گیرد 

 ً   29/5/49 در صورت تصویب سازمان اوقاف ارسال شود اواني  محترما

  1/6/49ارسال شود ثابتي 

  2/6در پرونده سید محمد بھشتي بایگاني شود 

 بایگاني شود  316

  316بھ كل سوم 

 از مشھد 

  27/5/49تاریخ 

 ھـ  11510/9شماره 

  500كاشف  1915كشف  1800وصول 

  24/4/49ھـ ـ  1179/9پیرو 

بھ ھمراه خانواده اش بھ وسیلھ قطار بھ  23/5/49روز  1130دكتر سید محمد بھشتي نماینده مذھبي شیعیان در آلمان غربي ساعت 
سوي تھران حركت نمود در مدت اقامت خود با سید ھادي خامنھ اي ، سید محمد حجازي ، سید محمد علي میالني ، آیت هللا میالني ، 

 شیخ محمدرضا مھدوي ، شیخ كاظم دامغاني ، میرزا حسین مصباح موسوي ، سید احمد احمدي مالقات نموده است 

 نظریھ یكشنبھ در مدتي كھ مشارالیھ در مشھد اقامت داشتھ با عده اي از روحانیون مالقات و عمل خالف مرتكب نشده است 

 از طرف سعیدي 
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 آقاي مجتبوي 

 بھ ساواك تھران ارائھ شود 

 ارائھ شود 

 28/5/49ـ  316

  3بھ ریاست ساواك تھران ھـ 

  316از اداره كل سوم 

  12/6/49تاریخ 

  2749/316شماره 

 درباره سید محمد حسیني بھشتي 
  14/4/49ـ  1769/316پیرو 

ھمراه خانواده با قطار بھ تھران مراجعت نموده است خواھشمند است دستور  23/5/49برابر اعالم ساواك مشھد نامبرده باال در تاریخ 
 فرمایید در اعالم نتیجھ اقدامات معمولھ نسبت بھ مفاد نامھ پیروي تسریع نمایند 

 مدیر كل اداره سوم ـ مقدم 

 رھبر عملیات صالحي 

8/6/49  

 رئیس بخش ازغندي 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي جوان

  316بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  3ھـ  20از ساواك تھران 

  22/6/49تاریخ 

  3ھـ  17040/20شماره 

 درباره سید محمد بھشتي 
  12/6/49ـ  2749/316بازگشت بھ شماره 

 بھ نامبرده باال ابالغ گردیده است كھ در اسرع وقت در آدرس تعیین شده حضور بھ ھم رساند 

 رئیس ساواك تھران 
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 نواب 

 از طرف عمید 

  30/6بایگاني شود 

آدرس تعیین شده از سوي ساواك بدین شرح بود خیابان روزولت شمالي ـ باالتر از چھار راه تخت طاووس ـ ده متري اول ـ دست چپ 
  47796تلفن  3ـ بھ نام فوزي ـ شماره پالك 

 خیلي محرمانھ 

 برگ تفكیك پرونده 

 ـ درخواست تفكیك 1

ـ  155ـ  154ـ  153ـ  152ـ  151ـ  150ـ  149ـ  145ـ  144ـ  143ـ  142ـ  141ـ  140ـ  139ـ  138ـ  137برگ شمارة ھاي 
  160ـ  159ـ  157ـ  157ـ  156

 بھ نام محمد حسیني بھشتي  15985برداشت از پرونده شمارة 

  331بھ نام عملیاتي بخش  1افزایش بھ پروندة شماره ب ـ م ـ ج ـ 

  10/8/51امضا از طرف  10/8/51رئیس بخش نام مھدي ، شھرت ھدایتي ، تاریخ 

 ـ تفكیك كننده 2

 بایگان 

 نام یعقوبعلي 

 شھرت سلطاني 

  8/8/51تاریخ 

 دایره / رئیس بخش 

 نام یوسف 

 10/8/51شھرت سلطان نژاد ، تاریخ 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  17/8/50تاریخ 

  12ھـ  1339/20شماره 

 تشكیل جلسھ مھندسین اسالمي در ھنرستان كارآموز 
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قرار بود جلسھ مھندسین اسالمي در دبیرستان كمال نارمك تشكیل شود و بھشتي واعظ صحبت نماید ولي بھ علت تصادف با روز 
ً از كشور  افطار ھنرستان كارآموز دعوت شد كھ افراد دبیرستان كمال ھم در ھنرستان بروند پس از افطار مھندس صباغیان كھ اخیرا

اتحاد شوروي آمده است در مورد مسافرتش صحبت و اظھار داشت كھ در آن مملكت احترام بھ شخص و جنسیت پرستي عكس بھ 
چشم نمي خورد و مردم بیشتر مختار در احترامات خود ھستند و فرد ناشناس كنار است خیلي كم عكس خروشچف و یا كاسگین یا 

پادگوني بھ چشم مي خورد و كسي دراین مورد تكلیفي ندارد دیدراھا این مسئلھ را ثابت مي كند بھ خصوص روزھاي یك شنبھ میدان 
سرخ و دیدار مومیایي لنین خیلي خوب این موضوع را ثابت مي كند كھ چھ سالم و مختار این كار انجام مي گیرد سپس بھشتي واعظ 

ھزار سال با جریانات  8یا  7آیھ اي از قرآن كریم را خواند و تفسیر نمود فقط اشاره كرد و ضمن كنایھ بھ جشنھا گفت كھ البد ما 
موجود تاریخ داریم اظھارات وي رنگ سیاسي نداشت افراد شناختھ شده در این جلسھ عبارت بودند از دكتر یدهللا سحابي ـ مھندس 

ً جلسھ بعد   ماه رمضان درمحل ھنرستان تشكیل خواھد شد  29مھدي بازرگان ـ مصطفي كتیرایي ـ مھندس تاج ضمنا

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

نظریھ سھ شنبھ بھ شنبھ آموزش الزم در زمینھ شركت در جلسات بعدي مھندسین اسالمي داده شده تا ھرگونھ خبر واصلھ را بھ موقع 
 گزارش نماید 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 

 4797بایگاني شود سید محمد بھشتي 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  26/1/51تاریخ 

  12ھـ  10356/20شماره 

 موضوع تشكیل جلسھ انجمن مھندسین اسالمي در دبیرستان كمال نارمك 
  24/12/50ـ  12ھـ  144960/20پیرو 

نفر از جملھ دكتر یدهللا  30جلسھ انجمن مھندسین اسالمي در دبیرستان كمال نارمك با حضور عده اي در حدود  17/1/51پنجشنبھ 
سحابي ـ مھندس مھدي بازرگان ـ مھندس تاج ـ مھندس كتیرایي ـ دكتر كتیرایي ـ مھندس مھدمینا ـ مھندس ھاشم صباغیان ـ باقریان ـ 

بھشتي بحث خود را دنبال و در مورد } حسیني { عباس صاحب الزماني ـ حضرت زاد ـ مھندس مفیدي تشكیل گردید و دكتر محمد 
مي باشد  25/1/51حكومتھا در اسالم صحبت و نمونھ ھایي از آن را بدون اشاره و كنایھ بیان داشت و قرار شد جلسھ بعد كھ روز 

ً در خاتمھ جلسھ جزوه گزارش جاري ھیئت مدیره انجمن اسالمي مھندسین  بحث حكومتھاي اسالمي پایان پذیرد و بھ نتیجھ برسد ضمنا
 بین حاضرین توزیع گردید 

 نظریھ شنبھ 

 ھدف از تشكیل این جلسات ؟ 
مؤسسین ھنرستان كارآموز و دبیرستان كمال یك شناخت و آشنایي و ھمگامي عمیق با ھم داشتھ و روح مطالعھ و اجتماعي زیادي 

دارند و در ھر موردي ادامھ مطالعھ را سرمشق خود قرار داده اند و عادت بھ تشكیل اجتماع در مطالعھ براي آنھا سنتي است كھ در 
 ً  در این جلسات بیان كننده دورنماي افكار آنھا  مسجد و یا در مدرسھ بحثھا و گفتگوھایي داشتھ باشند شكل این اجتماعات مخصوصا

است ولي نقشھ و یا قصدي بھ جز بحث در جلسات احساس نمي شود و مي توان گفت كھ این یك نوع مطالعھ دست جمعي با بحث و در 
 نتیجھ شناخت عقاید است 
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 نظریھ سھ شنبھ 
بھ شنبھ آموزش الزم در زمینھ شركت در جلسات بعدي انجمن مھندسین اسالمي داده شده تا ھرگونھ خبر واصلھ را گزارش نماید 

 ً  یك نسخھ جزوه گزارش جاري ھیئت مدیره انجمن اسالمي مھندسین بھ پیوست ایفاد مقرر فرمایند پس از رفع نیاز اعاده فرمایند  ضمنا
 آذري 

 نظریھ چھارشنبھ 
 نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است یاد 

 نشریھ بررسي و بھره برداري شود 

30/1/51  

 706پیروي آقاي علیخاني منبع 

 از شھرباني كل كشور اداره اطالعات 

 بھ ریاست سازمان اطالعات و امنیت كشور 

  28/1/1351تاریخ 

  857ـ8ـ5766شماره 

 موضوع محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  28/3/49ـ  1302/911بازگشت بھ شماره 

 ً صادره ھامبورگ متعلق بھ خودش را اعالم و تقاضاي صدور  25/12/48ـ  578/1058533 فقدان گذرنامھ شماره  نامبرده باال كتبا
گذرنامھ جدید نموده است در بررسي معمولھ ھیچ گونھ اطالعي از فقدان گذرنامھ مشارالیھ بھ دست نیامده است با ایفاد یك نسخھ 

پرسشنامھ داراي عكس براي صدور گذرنامھ مجدد جھت وي خواھشمند است دستور فرمایید نسبت بھ دادن گذرنامھ جدید نظریھ آگھي 
 نمایند س 

 رئیس شھرباني كل كشور سپھبد صدري 

 از طرف سرلشگر جعفري

 مخصوص متقاضي صدور المثني گذرنامھ مفقود شده 

  23/12/1350تاریخ تنظیم 

 ـ مشخصات 1

اصفھان شماره شناسنامھ و محل صدور  2/8/1307نام محمد شھرت حسیني بھشتي شغل ادیتور كتابھاي درسي تاریخ و محل تولد 
  1اصفھان ـ  17606

  نام و شھرت دیگري داشتھ باشد و یا لقب دیگري دارند ذكر كنید  در صورتي كھ قبالً 
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 نام پدر با ذكر شغل فعلي و قبلي فضل هللا ـ اھل علم 

  17آدرس محل سكونت متقاضي در ایران تھران ، قلھك ، خیابان یخچال ، خیابان امیرحكمت ، كوچھ حسیني 

 آدرس محل سكونت در خارج از كشور 

2 HBU 22  

 ـ نوع گذرنامھ مفقود شده عادي شماره گذرنامھ تاریخ و محل صدور سركنسولگري ایران در ھامبورگ  2

تاریخ آخرین خروج از كشور با ذكر شماره و تاریخ صدور گذرنامھ و در صورتي كھ گذرنامھ تغییر یافتھ ذكر علت اوائل فروردین 
در تھران صادر و پنج سال مدت اعتبار آن در طول اقامت در ھامبورگ  1343از مرز خسروي با گذرنامھ قبلي كھ در اسفند  1344

 منقضي گردید 

 در نقل و انتقال لوازم  1350ـ شرح چگونگي فقدان با ذكر تاریخ در آذر 3

 ـ اقداماتي كھ از طرف دارنده گذرنامھ براي یافتن گذرنامھ انجام شده 4

5 ً   گواھي خواھند داد  ـ مشخصات كامل پنج نفر از كساني كھ از مفقود شدن گذرنامھ اطالع دارند و در صورت استعالم كتبا

صادره از بخش سھ اصفھان ، ھمسر صاحب گذرنامھ ، بھ نشاني  43000بانو عزت الشریعھ مدرس مطلق دارنده شناسنامھ شماره  1
 صاحب گذرنامھ 

  12 خیابان یخچال ، خیابان امیرحكمت ، كوچھ حسیني پالك  آقاي دكتر محمد مفتح ، 2

  10آقاي سید نور الدین طاھري شیرازي خیابان یخچال ، خیابان امیرحكمت ، كوچھ حسیني پالك  3

 آقاي سید عبدالكریم موسوي اردبیلي ، خیابان امیرآباد ، خیابان نصرت ، مسجد امیرالمؤمنین  4

 آقاي سید جعفر شبیري زنجاني ، خیابان امیرآباد ، خیابان نصرت ، مسجد امیرالمؤمنین  5

ً آن را بھ نزدیكترین مراجع صدور گذرنامھ تسلیم نمایند  6  ـ دادن تعھد دایر بر این كھ در صورت یافت گذرنامھ فورا

ً آن را بھ نزدیكترین مراجع صدور  اینجانب محمد حسیني بھشتي تنظیم كننده تقاضا متعھد مي شوم كھ در صورت یافت گذرنامھ فورا
 گذرنامھ تسلیم كنم 

ـ مشخصات كامل سھ نفر از بستگان درجھ یك پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواھر ـ عمو و دایي متقاضي با ذكر آدرس دقیق كھ در صورت  7
 لزوم بتوان با آنھا در ایران تماس گرفت 

 ـ بانو معصومھ بیگم ـ حسیني بھشتي مادر اصفھان ـ خیابان شاھپور ـ كوي بھشتي 1

 ـ بانو زینت السادات ـ حسیني بھشتي خواھر اصفھان ـ خیابان شاھپور ـ كوي بھشتي 2

 ـ بانو بتول ـ حسیني بھشتي خواھر اصفھان ـ خیابان شاھپور ـ كوي بھشتي 3

 ـ محلھایي كھ در خارج از كشور بھ آنجا مسافرت و یا اقامت نموده با ذكر تاریخ و مدت مسافرت و اقامت و علت  8

بھ سمت امام مسجد و مركز اسالمي ھامبورگ كھ بھ ھمت مسلمانان  1349تا اوایل خرداد  1344اقامت در ھامبورگ از فروردین 
 ایراني ساختھ شده است 
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 محل امضاء متقاضي محمد حسیني بھشتي 

 نظر نمایندگي شاھنشاھي و یا سرپرستي 

 الف ـ در مورد مفقود شدن گذرنامھ 

 ب ـ وضع متقاضي در مدت اقامت در كشور مربوطھ 

 در مورد دانشجویان بایستي متقاضي از دانشگاه مربوطھ گواھي ارائھ دھد كھ ضمن تحصیل غیبت طوالني و یا سابقھ ترك  توضیح ـ
 تحصیل محل سكونت داشتھ است 

 محل مھر و امضاء نمایندگي شاھنشاھي یا سرپرستي

  312ھـ  20بھ 

 ھـ ك  20از 

  10/4/51تاریخ 

 ھـ ك  541/20شماره 

 موضوع اظھارات بھشتي واعظ 
جلسھ اي با شركت حدود ھفتاد نفر در مسجد امام حسن عسگري واقع در محلھ چھارصد دستگاه  4/4/51مورخھ  1815در ساعت 

شھرستان كرج منعقد گردیده بود در جلسھ مذكور شخصي بھ نام بھشتي كھ از وعاظ تھران مي باشد بھ منبر رفتھ وضمن بیانات خود 
پیرامون زمان جاھلیت و مقایسھ آن با زمان فعلي چنین اظھار نمود كھ منشاء زمان جاھلیت یكي فاحشھ بودن زنھا بوده كھ حتي باعث 

افتخار آنھا مي شده و ضمن اشاره بھ مفاسد اخالقي فعلي و مجلھ ھاي امروز و زنھاي امروز چنین نتیجھ گیري نمود كھ در حقیقت 
 1930زمان جاھلیت با زمان فعلي مطابقت دارد و سپس انتقادھایي در مورد برنامھ ھاي رادیو و تلویزیون نموده و جلسھ در ساعت 

 پایان یافت 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

بنا بھ دعوت رمضان جنتي بھ منظور وعظ در مسجد امام حسن عسگري بھ مناسبت ایام  1/4/51نظریھ یكشنبھ بھشتي واعظ از تاریخ 
 روز بھ شھرستان كرج آمده است  10دھھ فاطمیھ رحلت حضرت فاطمھ ع بھ مدت 

 مفاد گزارش خبر مورد تأیید است حدادي 

 ھـ ك نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است  20نظریھ 

 نظري ندارد سپاھي  12ھـ  20نظریھ سھ شنبھ 

 نظري ندارد  12ھـ  20نظریھ چھارشنبھ 

 13/4/51اداره كل سوم ـ 

  312 12ھـ  20بھ 

  12ھـ  20ھـ ك  20از 
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  10/4/51تاریخ 

 ھـ ك  542/20شماره 

 موضوع اظھارات بھشتي واعظ 
  4/51/-1ـ ھـ ك ـ  541/20پیرو 

جلسھ اي با شركت حدود یكصد نفر در مسجد امام حسن عسگري منعقد گردیده بود كھ در جلسھ  7/4/51مورخھ  1830در ساعت 
مزبور بھشتي واعظ بھ منبر رفتھ و ضمن سخنان خود در مورد اھمیت و ارزش زن در زمانھاي قبل ازاسالم و بعد از اسالم و زمان 

 فعلي صحبت نموده و چنین اظھار داشت 

اگر زني منحرف باشد یك جامعھ را تباه و بدبخت مي كند اگر زنھاي ما عفت نداشتھ باشند ما بدبختیم زیرا زن بد منشاء تمام 
بدبختیھاست در یكي از كشورھاي جھان در روزنامھ اي پیرامون آزادي زنان امروزي در ایران چنین نوشتھ بود كھ اگر ھدف ایران 
از آزادي زنان باال بردن راندمان كار در داخل مملكت و ترقي و پیشرفت است خیلي اشتباه كرده و قضیھ درست برعكس است زیرا 
ھرچقدر كھ زنھاي ایراني كاركنند حقوق آنھا صرف آرایش و ولخرجیھایشان مي گردد در روزنامھ دیگري مردي سرگذشت زندگي 
خود را نوشتھ بود كھ بلي یك روز بھ خانھ آمدم تا بھ اتفاق ھمسرم بھ مجلس عروسي برویم خانم بھ آرایشگاه رفت و پس از بازگشت 

او چشمم بھ موھاي او خورد كھ آنرا مانند برج درست كرده اما آیا قدرت این را داشتم كھ بھ او در این مورد اعتراض كنم ؟ بھ ھر 
حال چیزي نگفتم تا از مجلس عروسي بھ منزل بازگشتیم دیدم خانم نمي خوابد متوجھ شدم كھ طفلك با این كلھ نمي تواند بخوابد 

باالخره وقتي با اعتراض من روبرو شد فرداي آن روز بھ دادگاه حمایت خانواده رفت و طبق دستور قاضیھاي بي انصاف طالقش را 
گرفت و خانواده مرا از ھم پاشید آیا این بدبختي نیست ؟ این ذلت و بیچارگي نیست ؟ نھ تنھا ھمین ھا ست كھ من گفتم بلكھ روزنامھ 

ً یك  اي نوشتھ بود كھ ایران از نظر طالق چھارمین كشور جھان است و ممكن است تا چندي بعد مقام اول را احراز كند آیا واقعا
مملكت اسالمي باید چنین باشد ؟ آیا بھ نظر ھیچ عاقلي این دینداري درست است ؟ رسول خدا و ائمھ اطھار این دین را مي پسندند ؟ 
پس اگر ما وعاظ اینھا را مي گوییم صددرصد نظري و مقصودي نداریم بلكھ دلمان براي مملكت ، براي مردم كشور مسلمان ایران 
مي سوزد و اگر روزي اتفاقي رخ دھد و بیگانگان بھ كشور ما حملھ كنند باز ھم در وھلھ اول مسلمانان واقعي ھستند كھ از دین و 

ناموس خود دفاع مي كنند و حتي از جان خود براي ابقا یك كشور مسلمان دریغ ندارند ولي دولت ھم الاقل باید كمي در این باره فكر 
 خالفكار ، اگر این  كند یا خیر ؟ باید جامعھ را اصالح نماید یا خیر ؟ باید جلو این بي عفتیھا را بگیرد یا خیر ؟ حال ما دروغگو ،

 جامعھ ھرچھ رو بھ فساد رود اولین ضررش كھ براي خود دولت است 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

نظریھ یكشنبھ مفاد گزارش خبر مورد تأیید است رمضان جنتي با دعوت نمودن وعاظي از این قبیل نھ تنھا روز بھ روز بر نفوذ خود 
ً گزارشات آن تقدیم گردیده براي خود محبوبیتي بھ دست مي  بین اھالي اضافھ مي نماید بلكھ بدینوسیلھ بین واعظ اشاره شده كھ قبال
آورد كھ با توجھ بھ افكار مشار الیھ چنانچھ اقدامات قاطعي در زمینھ فعالیتھاي مشار الیھ بھ عمل نیاید عواقب وخیمي دربرخواھد 

 داشت حدادي 

 نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است  12ھـ ك  20نظریھ 

 ھـ در صورت تصویب رمضان جنتي بھ وسیلھ ساواك كرج احضار و تذكرات الزم بھ وي داده شود سپاھي  20نظریھ سھ شنبھ 

 نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید مي باشد پادن  12ھـ  20نظریھ چھارشنبھ 

  13/4/51اداره سوم ـ 

 بایگاني شود 

 13/4/51ـ  4797

 گزارشي از جلسات دو ھفتھ یك بار درس تفسیر 
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شھریور ماه سال جاري توسط آقاي دكتر بھشتي  25دوره جدید جلسات دو ھفتھ یك بار درس تفسیر انجمن اسالمي مھندسین از روز 
بعد از ظھر در سالن مسجد دبیرستان كمال نارمك با حضور  430روز پنجشنبھ ھا تا ساعت  14آغاز گردید در این جلسات بھ فاصلھ 

اعضاي انجمن و جمعي دیگر از عالقمندان تشكیل مي شود در اطراف مسائل كلي اجتماعي و حقوقي از نظر دیني بحث و مذاكره بھ 
 عمل مي آید عنوانھایي كھ تا كنون انتخاب شده است بھ شرح زیر مي باشد 

ـ شكل حكومت 3 ـ ھمزیستي كشورھاي اسالمي با سایر كشورھاي جھان اھل كتاب ـ موحد ـ مشرك 2ـ منابع قانونگذاري در اسالم 1
 8در اسالم و در شیعھ بخش اول بحث كلي منابع قانونگذاري در اسالم و در شیعھ تحت عنوان حجت قرآن شروع شده و تاكنون تعداد 

 جلسھ درباره آن بحث و گفتگو بھ عمل آمده است 

در این بحث آقاي بھشتي شرح كلي از ایرادھایي كھ بر قرآن چھ در زمان خود پیغمبر ص و چھ از آن زمان تاكنون از طرف افراد و 
ً روشن كردند كھ ھیچ یك  مذاھب مختلف عنوان شده و احتجاجھا و استداللھایي كھ در رد آنھا اقامھ كرده است بیان كرده است و مستدال

 از ایرادات و اشكاالت وارد و منطقي نبوده و با دالیلي محكم و متقن بھ آن پاسخ دادند 

قرآن كھ یكي از معجزات بزرگ و دائمي پیشواي بزرگ اسالم است بیش از ھمھ در معرض انتقاد و عیب جویي قرار داشتھ و از 
طرف دستجات مختلف مذھبي و مسلكي مورد تجزیھ و تحلیل واقع شده است بسیاري سعي كرده اند ثابت كنند كھ آیات قرآن ساختھ و 
پرداختھ فكر و ذھن شخص پیغمبر است و در این زمینھ نظریات مختلف ابراز كرده اند ولي تفاوت محسوس و فاحش كلمات قرآن در 
اسلوب و آھنگ و قالب و معني با سایر گفتھ ھاي ادبي ادباء عرب و ھمچنین با گفتھ پیشوایان دین و حتي با سایر سخنان خود پیغمبر 

 نشان مي دھد كھ این نظریھ مردود و این كوشش بالنتیجھ بوده و مدعیان نیز با شكست مواجھ شده اند 

سپس آقاي بھشتي ایراداتي كھ مستشرقین غربي بر زندگي پیغمبر ص و ھمچنین آیات قرآن كرده اند طرح و پاسخگویي كرد آنگاه 
مسئلھ تحریف كتب آسماني سلف و عدم تحریف قرآن در قرون و اعصار مطرح و نظریات مخالفین كھ در این مورد شنیده شده است 
ً بیان و رد كردند پس از اتمام این بحث سنت مورد مطالعھ و مذاكره قرار گرفت سنت عبارت است از رفتار و گفتار تقریر و  اجماال

عمل محكمي در حضور پیغمبر كھ مورد اعتراض ایشان واقع نشده باشد و از مدارك مسلم و قابل استناد فقھ بوده و بعد از آیات قرآن 
محكمترین دلیل و سند بر صحت و اصالت مسائل دیني در كلیھ مذاھب و فرق اسالمي است در این مورد نیز در اطراف حدود و 

مرزھاي مسائلي كھ جنبھ حكم شرعي داشتھ و براي ھمیشھ الزم االطاعت است بحث بھ میان آمد گوینده مسائل را بھ سھ دستھ تقسیم 
كرد دستھ اول احكامي است كھ از پیغمبر ص بھ ما رسیده و قبول و تمكین و عمل بھ آن از وظایف حتمي و ھمیشگي كلیھ مسلمانان 
است و بھ ھیچ وجھ و در ھیچ زمان و مكاني تغییرپذیر نبوده و تعطیل بردار نیست دستھ دوم دستوراتي است كھ از پیغمبر ص نھ بھ 

عنوان یك نبي بلكھ بھ عنوان یك زمامدار ملت مسلمان صادر شده است این احكام ضمن این كھ اعتبار و اھمیت آن در سطح 
زمامداران مسلمین قابل توجھ و استناد و اقتباس است چون متناسب با زمان و مكان و موقعیت و مقتضیات خاص بوده عمل بھ آن در 
تمام زمانھا با ھمان شكل و ھیئت ضروري نیست و زمامدار مسلمین مي تواند در ھر عصري با الھام از اسلوب كلي و روش اصلي 

پیغمبر ص متناسب با موقعیت زمان و مكان و محدوده حكومت خود آن را تغییر دھد دستھ سوم مسائلي است كھ نھ جنبھ مذھبي داشتھ 
و نھ ردیف زمامداري است بلكھ از مسائل عادي و تكویني زندگي است مانند روش كشاورزي ، دامداري ، صنایع ، امور تجاري و 
سایر جھات زندگي مادي مردم كھ در ھر رشتھ ممكن است متخصصین یافت شوند كھ از سایر مردم در آن رشتھ تبحر و مھارت و 
خبرگي بیشتري داشتھ باشند و مردم خود بھ خود در این امور مشكالت زندگي بھ آنھا رجوع كنند و تعلیمات آنھا را بھ كار مي بندند 
در این گونھ موارد اگر پیغمبر ص ھم دستور رسیده باشد اطاعت از آن ضروري نبوده و در سطح احكام شرعي و زمامداران نمي 

تواند باشد در این زمینھ نمونھ ھایي بھ عنوان شاھد مثال ذكر گردید كھ خود پغمبر ص مردم را بھ راھھاي دیگري غیر از مراجعھ بھ 
 خود ارائھ طریق فرموده اند این بحث ھمچنان ادامھ دارد 

  312بھ ریاست اداره یكم عملیات و بررسي 

  314از اداره چھارم عملیات و بررسي 

  25/8/51تاریخ 

  1961/341شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
نسبت بھ عضویت نامبرده باال در مؤسسھ خیریھ دكتر جواھریان نظریھ  15985خواھشمند است دستور فرمایید با توجھ بھ پرونده 

 اعالم دارند 
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 رئیس اداره چھارم عملیات و بررسي 

 شھاب 

  25/8از طرف 

  25/8/51دایره اقدام ـ 

15985  

 25/8/51ارائھ فرمایید ـ 

  12بھ ریاست ساواك تھران بھ ھـ 

  312از اداره كل سوم 

  27/8/51تاریخ 

  9641/312شماره 

 درباره محمدحسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
ً اوراق گذرنامھ شماره  صادره از ھامبورگ متعلق بھ خودش در شھرباني كل كشور اعالم  3/12/48ـ  578/108733نامبرده باال كتبا

و از آن طریق تقاضاي صدور گذرنامھ جدید نموده است براي سوابق موجود مشارالیھ بھ سبب فعالیت بھ نفع خمیني و تمایالت جبھھ 
بھ اصطالح ملي سابق از فرھنگ قم اخراج سپس جھت انجام امور مسلمانان بھ آلمان غربي اعزام مي گردد یاد شده در مدتي كھ در 

ً با موسي صدر و خمیني نیز مالقات نموده است  آلمان بوده با دانشجویان منحرف ایراني مقیم كشور مزبور ھمكاري داشتھ و بعضا
خواھشمند است دستور فرمایید با توجھ بھ نشاني مشروحھ زیر نسبت بھ احضار و اخذ اطالعات و تعھد الزم مبني بر عدم شركت و 

فعالیت در احزاب و دستجات مضره سیاسي از او اقدام پیرامون ارتباط این شخص با نامبردگان فوق و ھمچنین علت مفقود شدن 
 گذرنامھ وي تحقیقات الزم معمول و نتیجھ را بھ این اداره كل اعالم نمایند م 

  17تھران ـ قلھك ـ خیابان یخچال ـ خیابان امیر حكمت كوچھ حسیني شماره 

 مدیر كل اداره سوم مقدم 

 اقدام كننده بخش بررسي

 بھ ریاست ساواك شمیرانات 

  12ھـ  20از ساواك تھران 

  2/9/51تاریخ 

  12ھـ / 16354شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا شغل واعظ 
نامبرده باال كھ بھ علت فعالیت بھ نفع خمیني و داشتن تمایالت جبھھ بھ اصطالح ملي سابق از اداره آموزش و پرورش قم اخراج و 

سپس جھت انجام امور مسلمانان بھ آلمان غربي اعزام گردیده و در مدت اقامتش در آلمان با دانشجویان منحرف ایراني مقیم آن كشور 
ً بھ شھرباني كل  ھمكاري داشتھ و بعضاً   با روح هللا خمیني و سید موسي صدر رھبر شیعیان لبنان نیز مالقات مي نموده است ، اخیرا
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صادره از ھامبورگ متعلق بھ او ، مفقود گردیده و تقاضاي  25/12/48ـ  578/108533كشور اعالم داشتھ است كھ گذرنامھ شماره 
صدور گذرنامھ جدید براي خود نموده است علیھذا دستور فرمایید با توجھ بھ نشاني محل سكونت یاد شده واقع در قلھك ، خیابان 

 نامبرده را احضار و ضمن اخذ كلیھ اطالعاتش در زمینھ سوابق اشاره شده  ، 17یخچال ، خیابان امیر حكمت ، كوچھ حسیني ، شماره 
فوق و چگونگي ارتباط او با افراد مذكور و ھمچنین راجع بھ مفقود شدن گذرنامھ اش از وي تحقیقات الزم معمول و از مشار الیھ 

تعھدي مبني بر عدم شركت و فعالیت در احزاب و دستجاتي كھ بھ نحوي از انحا بر علیھ رژیم شاھنشاھي ایران دارند اخذ و نتیجھ را 
 ً   گزارش نمایند  ضمن ارسال اوراق مصاحبھ انجام شده با وي و عین تعھد مأخوذه و دو نسخھ بیوگرافي ملصق بھ عكس یاد شده سریعا

 رئیس ساواك تھران 

 نواب 

 از طرف برومند 

 تھیھ كننده 

 صبوري 

  2رئیس دایره 

 مصداق 

  12رئیس بخش 

 دانائیان 

 رئیس اداره یكم امنیت داخلي 

 فرنژاد

  12ھـ  20بھ ریاست ساواك تھران 

  312از اداره كل سوم 

  8/9/51تاریخ 

  10024/312شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  27/8/51ـ  9641/212پیرو شماره 

 خواھشمند است دستور فرمایید در اعالم پاسخ تودیع نمایند 

 مدیر كل اداره سوم 

 مقدم 

7/9/51  
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 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

 عطا پور 

7/9/51 

  1351/ آذر ماه  / 15تاریخ 

 مصاحبھ با آقاي محمد حسیني بھشتي 
 چون مشخصات مشار الیھ در فرم مربوطھ ذكر گردیده از تكرار آن خودداري مي شود 

ً بحثھاي مذھبي با  س ـ برابر اطالع ، شما در آلمان غربي مقیم ھستید و در مسجد مسلمانان ھامبورگ اقامھ نماز مي نمایید و بعضا
ً وضع خود و تماسھایي كھ با دانشجویان در آن محل دارید و موضوع مباحثات و اختالفاتي كھ از  دانشجویان مقیم آنجا مي نمایید لطفا

ً بنویسید   این نظر بین شما و دانشجویان بھ وجود مي آید مشروحا

ج ـ در سالھاي اقامت در آلمان از اینجانب دعوت مي شد كھ براي ایراد سخنرانیھاي اسالمي در زمینھ ھاي مختلف از قبیل اسالم و 
ماتریالیسم اسالم و مكتبھاي مختلف فكري و بحثھاي آزاد پیرامون این مسائل بھ جلسات دانشجویي بروم در این جلسات كھ گاھي چند 

ساعت طول مي كشید بھ سئواالت دانشجویان پاسخ داده مي شد عالوه بر این دانشجویان و مسلمانان دیگر مقیم آنجا براي حل مشكالت 
شخصي و مسائل خانوادگي ، تحصیلي ، اجتماعي و غیره بھ مسجد مراجعھ مي كردند و در حدود امكان بھ حل مشكالت آنھا كمك مي 

شد برخي از دانشجویان كھ در رشتھ ھاي حقوق یا شرق شناسي تحصیل مي كردند نیز براي مشاوره درباره رسالھ تحصیلي یا 
تقریرھایي كھ از آنھا مي خواستند بھ مسجد مراجعھ مي كردند تا ھم راھنمایي شوند ھم منابع تحقیق موجود در كتابخانھ مسجد بھ آنھا 

 داده شود 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ اسامي دانشجویاني كھ در این زمینھ با شما بحث مي كردند مي دانید ؟ 

ً با اكثر آنھا تماس داشتھ ام نام آنھا را بھ یاد ندارم   ج ـ چون دایره معاشرت من وسیع است و تقریبا

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ تاكنون چھ رابطھ اي با آقاي خمیني داشتھ اید ؟ 

ً ھم كھ در آلمان اقامت داشتم  ج ـ موقعي كھ در قم بودم مدتي یكي از شاگردان ایشان بودم و در حد شاگرد استادي تماسھایي داشتیم بعدا
 پیش مي آید افرادي  یك جوان قمي كھ دستش قطع شده بود توصیھ اي از ایشان برایم آورد كھ كمكي بھ او بشود و كمكي ھم شد ضمناً 

كھ از آقاي خمیني تقلید مي نمایند سئواالتي در خصوص مطلب رسالھ ایشان بكنند و من ھم مجبور بودم موضوع را طي نامھ از ایشان 
 سئوال نمایم تا جوابش را بدھند و بھ طرف مربوطھ ابالغ كنم 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ شما با آقاي سید موسي صدر چھ تماسي داشتھ اید ؟ 

 ج ـ آقاي سید موسي صدر ساكن لبنان ھستند و از رفقاي دوره تحصیلي من مي باشند و تماس دوستانھ با او دارم 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ با دانشجویان منحرف مقیم خارج چھ ارتباطي داشتھ اید ؟ 
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ج ـ ارتباط خصوصي در بین نبوده و بھ طوري كھ در باال اشاره شد من كاري بھ عقیده این گونھ دانشجویاني كھ بھ من مراجعھ مي 
 كنند نداشتھ ام فقط در زمینھ خواستھ اش سئوال مي كردم تا انجام دھم 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ گذرنامھ شما در چھ تاریخ و چگونھ مفقود گردید ؟ 

كھ محل سكونت خود را در ایران تغییر مي دادم ضمن اسباب كشي مفقود شد و متوجھ نشده ام و پس از مدتي  49ج ـ در شھریور ماه 
 ھنگامي كھ مي خواستم برگ خروج بگیرم متوجھ شدم كھ گذرنامھ ام مفقود گردیده 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ اظھارات خود را چگونھ گواھي مي كنید ؟ 

 ج ـ خواندم و خودم امضا مي كنم 

 محمد حسیني بھشتي

 خواھشمند است استعالمیھ زیر را تكمیل فرمایید و اطمینان داشتھ باشید كھ مطالب مندرجھ در این برگ ھمیشھ محرمانھ خواھد بود 

 ـ نام محمد ، در صورتي كھ نام دیگري دارید ذكر نمایید 1

ً شھرت دیگري داشتھ اید ذكر شود 2  ـ شھرت حسیني بھشتي ، لقب بھشتي ، چنانچھ قبال

 ـ نام و شھرت پدر فضل هللا حسیني بھشتي 3

 ـ نام مادر معصومھ بیگم حسیني بھشتي 4

 اصفھان  2/8/1307ـ تاریخ تولد سن با ذكر محل تولد 5

 اصفھان  17606ـ شماره شناسنامھ و محل صدور 6

 ـ عالئم مشخصھ 7

 ـ شغل و رتبھ عالم اسالمي و كارشناس كتابھاي درسي 8

  863926ـ تلفن  17ـ محل سكونت با ذكر شماره تلفن قلھك ـ خیابان امیر حكمت ـ كوچھ حسیني 9

 ـ خانھ مسكوني شخصي است یا اجاره اي در صورت دوم میزان اجاره شخصي 10

  شیعھ جعفري ، تابعیت ایران  ـ مذھب اسالم ـ11

 ـ میزان تحصیالت اجتھاد در علوم اسالمي و دكترا در الھیات و فلسفھ 12

 ـ خدمت نظام وظیفھ را در چھ تاریخ با چھ درجھ در كدام قسمت در كجا انجام داده اید 13

 ـ متأھل ھستید یا خیر ؟ بلي 14

 ـ خانم شما از كدام خانواده است چنانچھ خارجي است تابعیت و مشخصات كامل او از خانواده مدرس اصفھان 15
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 ـ سید علیرضا 3ـ سید محمدرضا 2ـ ملوك السادات 1ـ تعداد اوالد اناث ـ ذكور با ذكر اسامي 16

 ـ شغل ھریك از اوالد تحصیل 17

ـ زینت السادات حسیني 2ـ بتول حسیني بھشتي 1نسبي و سببي پدر ھمسر سید محمدباقر مدرس مطلق ، خواھران  1ـ اقوام درجھ 18
 بھشتي 

 ـ با كدام یك از خانواده ھاي مشھور قرابت دارید مدرس مطلق ـ روضاتي ـ خاتون آبادي 19

ـ دوستان و معاشرین نزدیك شما با دایره معاشرت بھ نسبت وسیعي كھ الزمھ سمت علمي و دیني اینجانب است این بازشناسي 20
 بسیار مشكل است 

ً سالم 21  ـ وضع مزاجي شما تقریبا

 ـ میزان تمول و ثروت منقول و غیر منقول منزل شخصي ـ لوازم عادي منزل ـ اتومبیل و كتاب و مختصري ارثیھ در اصفھان 22

 ـ در كدام یك از نقاط كشور ملك دارید مختصري ارثیھ پدري در اصفھان 23

 ـ بھ چھ زبانھایي آشنایي دارید عربي ـ انگلیسي ـ آلماني 24

 ـ تألیفات و مقاالت و نشریات خود را نام ببرید دو جلد صداي اسالم در اروپا و برخي مقاالت تحقیقي در مجموعھ ھاي علمي 25

 ـ آثار علمي و ھنري شما چیست كتابھایي كھ در دست تكمیل است 26

ـ بھ چھ نوع كتب و مجالت و روزنامھ ھا بیشتر عالقمند ھستید نشریات مربوط بھ رشتھ ھاي تخصصي علمي و مسائل اجتماعي و 27
 تربیتي 

 ـ اوقات بیكاري خود را چگونھ مي گذرانید بیش از ھرچیز بھ تحقیق و مطالعھ و در حد متعارف گردشھاي خانوادگي 28

 ـ بھ چھ چیزھایي بیشتر عالقمند ھستید بیش از ھر چیز بھ تحقیق علمي 29

 ـ میزان نفوذ شما در اشخاص و فامیل و جمعیتھا چھ بگویم كھ خودستایي نباشد 30

ـ خالصھ اي از سوابق خدمتي و مشاغل قبلي خود را شرح دھید ھمراه با مشاغل علمي و تدریس در حوزه قم ، تدریس در 31
 دبیرستانھا ، تأسیس دبیرستان ، اداره مركز اسالمي ھامبورگ ، كارشناسي كتابھاي درسي 

 ـ امتیازات 32

 ـ آیا تا حال از طرف مأمورین انتظامي بازداشت شده اید در صورت بازداشت شدن تاریخ و محل بازداشت علت 33

ـ مسافرتھایي كھ بھ خارج از كشور نموده اید با ذكر تاریخ ـ مدت ـ علت ـ محل ـ توقف ـ ھمراھان بھ اروپا براي اداره مركز 34
 اسالمي ھامبورگ و بھ حج و عتبات براي زیارت 

ـ ھرگونھ سابقھ فعالیت سیاسي از قبیل شركت در احزاب ، جمعیتھا ـ كانونھا ـ اتحادیھ ھا ـ سندیكاھا ـ باشگاھھا ـ انجمن ھا ـ با ذكر 35
 تاریخ و محل فعالیت توضیح داده شود 

 ـ در حال حاضر در كدام یك از احزاب و جمعیتھا ـ كانونھا ـ اتحادیھ ھا ـ سندیكاھا ـ باشگاھھا ـ انجمن ھا عضویت دارید 36

 ـ سایر اطالعاتي كھ ممكن است بھتر معرف شما باشد 37
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 محمد حسیني بھشتي

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  30/9/51تاریخ 

  12ھـ  20 17276شماره 

 موضوع مكتب قرآن 
تشكیل شد در این جلسھ آقاي سید محمد بھشتي واعظ  63در باغ صبا خیابان دانش پالك  25/9/51جلسھ مكتب قرآن بعد از ظھر روز 

روز شنبھ آینده در خیابان ایران  1900درباره ھدف واقعي مناسك حج بھ تفصیل صحبت كرد و مجلس ختم شد و جلسھ بعدي ساعت 
 منزل حاج حسن معیني برگزار خواھد شد  148عین الدولھ كوچھ روحي پالك 

 نظریھ شنبھ ھیئت فوق الذكر در مدت چھارماه است تشكیل شده و شركت كنندگان آن عده اي از دانشجویان و بازاریھا مي باشند 

ً  312نظریھ یكشنبھ بھشتي واعظ ھمان سید محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا مي باشد كھ در   بھ صحت گزارش  سابقھ دارد ضمنا
 منبع مي توان اعتماد نمود 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 

 بایگاني شود 

 29/9/51ـ  4797

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  18/10/51تاریخ 

  2ھـ / 17907شماره 

 موضوع ھیئت مكتب الرضا 
،  20در خیابان مولوي ، خاني آباد كوچھ سرھنگ محمدخان ، پالك  15/10/51روز  1030الي  830جلسھ ھیئت مزبور از ساعت 

برگزار شد پس از قرائت قرآن و ذكر مصیبت بھ وسیلھ فخر قائمي ، آقاي بھشتي شغل واعظ آغاز سخن نمود و ضمن صحبت درباره 
والیت و خصوصیات اخالقي امام بھ خارجیاني كھ خود را خاور شناس و اسالم شناس قلمداد مي كنند حملھ كرد و گفت منظور آنھا 

شناختن دین اسالم نیست بلكھ اینان مي خواھند ببینند كھ بھ چھ طریق مي توان بین مسلمانان تفرقھ افكند تا از ھمان راه براي رسیدن بھ 
مقاصد استعماري و استثماري خودشان اقدام كنند و در پایان درباره نیرنگ مأمون در حق امام رضا ع مطالبي ایراد نمود و در 

نفر و اشخاص شناختھ شده عبارت بودند  60بھ وعظ خود خاتمھ داد و مجلس پایان پذیرفت تعداد شركت كنندگان قریب  1030ساعت 
 از سرھنگ بازنشستھ شھرباني محمدخان ـ سید محمدباقر و سید محسن فخر قائمي ـ سید علي صموئي 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 
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 سابقھ دارد  312توضیح یكشنبھ بھشتي واعظ ھمان دكتر محمد حسیني بھشتي مي باشد كھ در 

 نظریھ سھ شنبھ 

 نظریھ چھارشنبھ 

 بایگاني شود 

 گزارش درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
 ً   بھ عرض مي رساند  محترما

 منظور 
 استعالم نظر درباره مفقود شدن گذرنامھ نامبرده باال و عضویت وي در مؤسسھ خیریھ دكتر جواھریان 

 سابقھ 
برابر سوابق موجود مشارالیھ بھ سبب فعالیت بھ نفع خمیني و تمایالت جبھھ بھ اصطالح ملي سابق از فرھنگ قم اخراج سپس بھ 

ً با موسي صدر و خمیني  عنوان نماینده مذھبي شیعیان در آلمان بوده با دانشجویان منحرف ایراني مقیم كشور مزبور ھمكاري و بعضا
 نیز تماس داشتھ است 

 گردش كار 
بھ منظور روشن شدن چگونگي سوابق فوق و ھمچنین مفقود شدن گذرنامھ یاد شده از طریق ساواك تھران احضار و در مصاحبھ 
معمولھ اظھار داشتھ ھنگام اقامت در آلمان از وي دعوت مي شده كھ جھت ایراد سخنراني ھاي اسالمي در زمینھ ھاي مختلف بھ 

 ً ً بھ این  جلسات دانشجویان برود و در این جلسات كھ بعضا  چندین ساعت طول مي كشیده بھ سئواالت دانشجویان پاسخ مي داده مضافا
كھ مسلمانان دیگر مقیم آنجا ھم براي حل مشكالت شخصي و مسائل خانوادگي از قبیل تحصیل ، اجتماعي و غیره بھ مسجد مراجعھ 

 مي كردند و در حدود امكان بھ حل مشكالت آنھا كمك مي نموده است 

یاد شده در مورد ارتباط خود با خمیني اظھار داشتھ موقعي كھ در قم بوده شاگرد خمیني بوده و با او در حدود شاگرد و استادي تماس 
 ً  ھم كھ در آلمان اقامت داشتھ یك جوان قمي كھ دستش قطع شده بود توصیھ اي از خمیني براي وي آورده كھ كمكي بھ او  داشتھ بعدا

ً ممكن بود افرادي كھ از خمیني تقلید مي كردند سئواالتي در خصوص مطالب رسالھ او مي نمودند كھ یاد  بشود و كمكي ھم شد بعضا
كھ محل سكونت خود را در  49شده ھم مجبور بوده كھ بھ آنھا جواب بدھد و در مورد مفقود شدن گذرنامھ خود اضافھ نموده در سال 

ایران تغییر مي داده ضمن اسباب كشي گذرنامھ اش مفقود شده وپس از مدتي ھنگامي كھ مي خواستھ برگ خروج بگیرد متوجھ این 
ً در مورد عضویت وي در مؤسسھ خیریھ جواھریان كھ از طریق اداره چھارم عملیات و بررسي استعالم نظر  امر گردیده است ضمنا

 خوراكي   پوشاكي ، گردیده الزم بھ یادآوري است كھ ھدف از این مؤسسھ اعطاي كمكھاي مادي و معنوي اعم از بھداشتي ، درماني ،
سال و در صورت امكان با شرایطي براي نگھداري و  15 تربیتي ، و تعلیماتي دیني بھ ایتام فقیر دختر و پسر از بدو تولد تا آخر  ،

 تربیت آنھا و ھمچنین سرمایھ بھ پسران یتیم براي شروع بھ كار مي باشد 

 نظریھ 
با عرض مراتب فوق نظر بھ این كھ یاد شده در مصاحبھ معمولھ منكر ھرگونھ فعالیت خود بھ نفع خمیني و دانشجویان خارج از 

ً بھ خاطر وظیفھ اي كھ داشتھ و مي بایست بھ سئواالت آنھا جوابگو باشد تلقي نموده و  كشور شده و ارتباط خود را با این افراد صرفا
از طرفي از زماني كھ بھ ایران آمده فعالیتي از وي بھ نفع این نوع اشخاص مشاھده نگردیده است ، لذا مستدعي است در صورتي كھ 

 اجازه فرمایند با صدور گذرنامھ جدید جھت وي و ھمچنین عضویتش در مؤسسھ فوق الذكر موافقت گردد 

 موكول بھ نظر عالیست 
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 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي عطارپور 

23/10/51  

  312اقدام كننده بخش 

 برابر نظریھ اقدام و دستور مراقبت نیز داده شود 

 25/10/51ثابتي 

 بھ ریاست شھرباني كل كشور اداره اطالعات 

 از ساواك 

  1/11/51تاریخ 

  11499/312شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  28/1/51ـ  857ـ  5766/8عطف بھ 

 صدور گذرنامھ جھت نامبرده باال از لحاظ سیاسي از نظر این سازمان بالمانع است 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور 

 ارتشبد نصیري 

30/10/51  

 از طرف ثابتي 

  312اقدام كننده بخش 

27/10/51  

  312بخش 

  30/10/51رئیس اداره یكم عملیات و بررسي عطارپور 

 ً   برابر گزارش پیوست موافقت گردیده است  محترما

 پس از صدور ارائھ شود

  314بھ ریاست اداره چھارم عملیات و بررسي 

  312از اداره یكم عملیات و بررسي 

  2/11/51تاریخ 
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  11545/312شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  25/8/51ـ  1961/341عطف بھ شماره 

 عضویت نامبرده باال در مؤسسھ خیریھ دكتر جواھریان از لحاظ سیاسي از نظر این اداره بالمانع است 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

  30/10/51عطارپور 

  312اقدام كننده بخش 

ً برابر گزارش بھ پیوست موافقت گردیده است   رئیس اداره یكم عملیات و بررسي عطارپور محترما

  12ھـ  20بھ ریاست ساواك تھران 

  312از اداره كل سوم 

  8/11/51تاریخ 

  11696/312شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  12/9/51ھـ ـ  16989/20عطف بھ شماره 

با عضویت نامبرده باال در مؤسسھ خیریھ دكتر جواھریان موافقت گردیده خواھشمند است دستور فرمایید اعالم و رفتار مشارالیھ را 
 تحت مراقبت قرار داده نتیجھ را بھ این اداره كل اعالم نمایند 

 مدیر كل اداره سوم 

 مقدم 

5/11/51  

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

 عطارپور 

5/11/51 

 بھ ریاست شھرباني كل كشور اداره اطالعات 

  16/11/51تاریخ 

 درباره مؤسسھ خیریھ دكتر جواھریان 
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  2/11/51ـ  654ـ  2020/2بازگشت بھ 

/9/8ح / 1355نفر افراد مذكور در نامھ شمار معطوفي با در نظر گرفتن مفاد نامھ  6تأسیس و تشكیل مؤسسھ یاد شده باال بھ وسیلھ 
 سازمان اوقاف مبني بر تصحیح اساسنامھ مؤسسھ مورد بحث از نظر این سازمان بالمانع مي باشد  51

 خواھشمند است دستور فرمایید ضمن ارسال یك نسخھ اساسنامھ تصحیح شده شماره پروانھ و آدرس محل مؤسسھ را اعالم دارند 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور ـ ارتشبد نصیري 

ً  12ھـ  20گیرنده ریاست ساواك تھران    افراد مورد نظر عبارتند از  ضمنا

 ـ محمد حسین جواھریان فرزند محمد علي 1

 ـ محمد حسن جواھریان فرزند محمد علي 2

 ـ سید محمدباقر ناصر صدرالحفاظي فرزند علي 3

 ـ سید ابراھیم سعادت الجوردي فرزند حسن 4

 ـ عباس نكوفر فرزند حسین 5

 ـ محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 6

 ضمیمھ و بایگاني شود  15985بھ پرونده محمد حسیني بھشتي 

16/11/51 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  17/11/51تاریخ 

  12ھـ  20 / 18721شماره 

 موضوع ھیئت مكتب الرضا 
در خیابان خیام ، گذرقلي ، كوچھ تكیھ ، بن بست شمالي ، سمت  13/11/51روز  1100الي  830جلسھ ھیئت مذكور از ساعت 

محمد بھشتي واعظ آغاز سخن نمود و ضمن } سید { آقاي شیخ  930راست ، در سوم ، تشكیل شد پس از قرائت قرآن در ساعت 
صحبت درباره غدیر خم و چگونگي انتخاب حضرت علي بھ جانشیني حضرت محمد ص اظھار داشت ھر كشوري ناچار است 

قوانیني وضع بكند كھ خواستھ اكثریت مردم را تأمین كند ولو نامشروع باشد مثل كشور انگلستان كھ لوایح ھم جنس بازي و غیره را 
تصویب مي كنند و یا در فرانسھ مردم مي گویند ما مطیع محض قانونیم اما قانون اسالم از خواستھ ھاي نامشروع بشر تبعیت نمي كند 

و یك قانون الھي است و ھیچ احتیاجي نیست كھ عده اي بھ دلخواه خود درباره آن نظریھ بدھند اما مواردي از قبیل جنگ و غیره نیز 
وجود دارد كھ باید با مشورت و صالحدید افراد مطلع درست شود ناطق در پایان راجع بھ وحدت اسالمي صحبت كرد و گفت ما 

اختالفاتي با برادران مسلمان نداریم وھمھ با ھم در ایمان و عقیده وخداپرستي و قرآن و پیغمبر وحدت داریم و اختالف ما فقط بر سر 
جانشیني پیغمبر است كھ این مسئلھ نیز قابل حل است و ما مسلمانھا باید وحدت خود را حفظ كنیم آنگاه یكي از مداحھا نوحھ خواند و 

مجلس ختم شد تعداد شركت كنندگان حدود چھل نفر بودند و از میان آنھا فخر قائمي ـ حاج مرشدي ـ سرھنگ محمدخان ـ و مھدي 
  4797چھل ستوني شناختھ شدند 
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 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ یكشنبھ نظري ندارد 

 نظریھ سھ شنبھ 

  23/6/52تاریخ 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
جلسھ مكتب قرآن در منزلي واقع در میدان شاه كوچھ مشائر تشكیل و سید محمد بھشتي شروع بھ سخنراني نموده و  23/6/52روز 

ضمن تفسیر آیاتي از قرآن اظھار داشتھ قدرت و مسلك براي كسي ثابت نیست و نمونھ آن حكومت نیكسون است در این جلسھ چند نفر 
از اعضاي حزب مؤتلفھ اسالمي از جملھ محمد صادق اسالمي و حاج شفیق و حاج میرفندرسكي و ھمچنین ماشاءهللا احبدي از 

اعضاي حزب زحمتكشان و عده اي از افراد سابقھ دار مثل اكبر پوراستاد شركت داشتند و در پایان جلسھ اوراقي مربوط بھ تأسیس 
 كتابخانھ در مسجد ابوالفضل بین حضار پخش شد 

  312مالحظات بخش 

 شنبھ در زمینھ كنترل جلسات مكتب مزبور توجیھ شده است 

 اصل در پرونده كالسھ است 

  312بھ مدیریت كل اداره سوم 

  872از اداره كل ھشتم 

  22/8/52تاریخ 

  24120/872شماره 

 موضوع اظھارات سید محمد بھشتي در مورد كمكھاي نظامي ایران بھ اسرائیل 
نامبرده فوق كھ رھبر گروه طرفدار خمیني مي باشد ضمن بحث پیرامون اوضاع خاورمیانھ و سیاست ایران در قبال جنگ اخیر 
اعراب و اسرائیل اظھار داشتھ ما ھمیشھ معتقد بودیم كھ رھبران ایران و كشور صھیونیست ایران بھ اسرائیل كمك خواھد كرد و 

اخباري كھ بھ دستمان رسیده نیز مؤید نظریھ ماست زیرا اطالع یافتیم كھ بین ایران و اسرائیل یك پل ھوایي زده شده كھ از آن طریق 
 اسلحھ و سایر كمكھاي امریكا بھ اسرائیل حمل مي شود 

 ارزیابي خبر مطالب فوق بھ احتمال قوي توسط نامبرده اظھار شده است 

 فیش بھ نام سید محمد شھرت بھشتي بررسي و ارائھ شود 

23/8/52 

  312بھ اداره كل سوم 

  872از اداره كل ھشتم 

  4/9/52تاریخ 
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  24430/872شماره 

 موضوع اظھار نظر محمد حسیني بھشتي در مورد جنگ اعراب و اسرائیل 
 بھ منظور رعایت حفاظت منبع از ھرگونھ اقدام مستقیم پیرامون خبر خودداري فرمایید 

مشارالیھ كھ از روحانیون طرفدار خمیني مي باشد پیرامون جنگ اخیر اعراب و اسرائیل اظھار داشتھ تا زماني كھ دول اسالمي با 
چطور مي توان انتظار  یكدیگر متحد نشوند ھیچ گاه پیروز نخواھند شد زیرا وقتي دول اسالمي از پشت بھ اعراب خنجر مي زنند ،

 داشت كھ اعراب موفق شوند 

مشار الیھ ھمچنین اظھار داشتھ ، اسرائیل تا زماني كھ استعمار امریكا از ایران و یا تركیھ و اردن و عربستان سعودي خارج نشود 
 شكست نخواھد خورد 

 ارزیابي خبر مطالب فوق بھ احتمال قوي توسط نامبرده اظھار شده است 

  15985دستور مراقبت داده شود بایگاني شود 

 بایگاني شود 312

  312بھ اداره كل سوم 

  872از اداره كل ھشتم 

  4/9/52تاریخ 

  24429/872شماره 

 موضوع اظھارات محمد حسیني بھشتي 
در منزل محمد حسیني بھشتي كھ از روحانیون طرفدار خمیني مي باشد ، جلسھ اي با حضور احمد صالحي و ھدایتي ، دانشجویان 

ایراني مقیم اطریش تشكیل و ضمن بحث پیرامون انجمن اسالمي در وین ، نامبرده از آقاي ھدایتي سئوال نمود ، آیا تا بھ حال اعالمیھ 
ھایي درباره اسالم و غیره در وین پخش شده است كھ مشار الیھ اظھار داشت فقط یك بار اعالمیھ اي در وین پخش شده كھ ضمن 

ً جلساتي نیز در منزل بعضي از دوستان بھ منظور بحث در  مخالفت مقامات دولتي وین از پخش مجدد آن جلوگیري بھ عمل آمد ضمنا
 زمینھ مسائل فوق انجام مي گردید 

 ارزیابي خبر مطالب فوق بھ احتمال قوي صحت دارد 

 مالحظات خواھشمند است بھ منظور جلوگیري از سوختن منبع از ھرگونھ اقدام مستقیم پیرامون خبر فوق خودداري فرمایید 

  921از اداره كل نھم 

  421بھ مدیریت كل اداره چھارم 

  5/9/52تاریخ 

  8/610شماره ش 

 فرم نتیجھ بررسي فیش مركزي 
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 درباره محمد حسیني بھشتي 
  9581آموزش و پرورش ردیف شماره  96بازگشت بھ نامھ یا لیست شماره 

سھ نفر اسامي مندرج در فرم تعیین صالحیت نامبرده باال در فیش مركزي فاقد سابقھ مي باشند و در مورد بقیھ اسامي مندرج در فرم 
مزبور یك برگ فرم درخواست بررسي سابقھ بھ شرح زیر تنظیم و بھ انضمام دو نسخھ فرم تعیین صالحیت جھت بررسي پرونده 

 ھاي مربوطھ بھ اداره كل سوم ارسال شده است 

 ـ محمد حسیني بھشتي سوژه 1

 از طرف مدیر كل اداره نھم ـ ضرابي بنیادي 

 گیرنده 

 جھت بررسي سابقھ و اعالم نتیجھ بھ اداره كل چھارم  310مدیریت كل اداره سوم 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  12/9/52تاریخ 

  12ھـ  8236/20شماره 

 موضوع سید محمود عالئي طالقاني 
عباس صاحب الزماني ضمن صحبت گفت روز عید فطر با دكتر محمد حسیني بھشتي و سید محمد طالقاني كھ از محل تبعید بازگشتھ 

اند با عده اي حدود چھل نفر از جملھ مھندس مھدي بازرگان ـ دكتر یدهللا سحابي ـ محمد علي رجایي بھ باغ حسین شاه حسیني واقع در 
 كرج رفتھ نماز عید فطر را بجا آورده اند و پس از نماز طالقاني مدتي صحبت نمود 

نظریھ شنبھ صاحب الزماني زمینھ صحبت طالقاني را فاش نكرد و در مقابل سئواالت غیر مستقیم مخاطب نیز مطالبي از این صحبت 
 فاش نساخت و سئوال مجدد نیز امكان ندارد 

نیز كھ منشأ آن برادر شاه  1585نظریھ یكشنبھ در مورد انجام نماز عید فطر وسیلھ طالقاني در باغ شاه حسیني در كرج وسیلھ منبع 
ً گزارشي كسب و تقدیم گردید و تحقیقات در مورد چگونگي موضوع وسیلھ  ھـ ك ادامھ دارد كھ نتیجھ بھ موقع  20حسیني بوده قبال

 گزارش خواھد شد 

نظریھ چھارشنبھ برگزاري نماز جماعت وسیلھ سید محمود طالقاني در باغ شاه حسیني با توجھ بھ سوابق شاه حسیني بعید بھ نظر نمي 
 رسد 

  827بھ مدیریت كل اداره ھشتم 

  312از اداره كل سوم 

  8/10/52تاریخ 

  10124/312شماره 
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 درباره محمد حسیني بھشتي 
  4/9/52ـ  24429/872بازگشت بھ شماره 

خواھشمند است دستور فرمایید ضمن تعیین محل سكونت روحاني نامبرده باال از مشارالیھ مشخصات بیشتري بھ این اداره كل اعالم 
 نمایند 

 مدیر كل اداره سوم 

 ثابتي 

6/10/52  

 رھبر عملیات 

 باقري 

 12/4/52ـ  312بخش 

  312بھ مدیریت كل اداره سوم 

  872از اداره كل ھشتم 

  16/10/52تاریخ 

  25839/872شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي 
  8/10/52ـ  10124/312بازگشت بھ شماره 

در حال حاضر در خیابان قدیم شمیران ، خیابان تورج خیابان مطھري ، بن  1307متولد } فضل هللا { محمد حسیني بھشتي ، فرزند 
 بست منطقي ، دست چپ منزل چھارم اقامت دارد 

 ً  مي باشد  864485 شماره تلفن نامبرده  ضمنا

 مدیر كل اداره ھشتم 

 ھاشمي 

16/10/52  

 آقاي باقري 

 روي سابقھ بھره برداري شود 

18/6 

  12ھـ  20بھ 
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  30/10/52تاریخ 

  10877/312شماره  12/9/52ـ  36/82/20بازگشت بھ شماره 

 موضوع محمد حسیني بھشتي 
 میزان صحت خبر 

 فایده و اھمیت خبر 

 تأیید شده 

 بھ احتمال قوي صحیح است 

 تصور مي رود صحیح باشد 

 مشكوك 

 غلط 

 غیر قابل قضاوت 

 حیاتي 

 مھم 

 عادي 

 مفید براي سابقھ 

 بي فایده 

 كھنھ 

 از مطالب آشكار 

 اطالعات بیشتري الزم است 

 مالحظات 

 ب اطالعات تكمیلي مشروحھ زیر مورد نیاز مي باشد 

 خواھشمند است دستور فرمایید 

 ـ مشخصات كامل و یك قطعھ عكس نامبرده باال را تھیھ و ارسال گردد 1

 ـ فعالیت مشار الیھ بھ نفع جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي و سایر گروھھا و دستجات مضره روشن گردد 2

 ـ رابطھ نامبرده با اعضاي جمعیت مذكور بھ چھ نحو است ؟ و از چھ زماني با اعضاي این جمعیت رابطھ برقرار كرده ؟ 3
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 ـ در جریان فعالیتھاي مشارالیھ بھ نفع جمعیت مذكور و سایر گروھھاي مضره قرار گرفتھ و نتیجھ اعالم گردد 4

 در صورت تصویب ارسال شود 

19/11/52 

  12ھـ  20بھ ریاست ساواك تھران 

  312از اداره كل سوم 

  3/11/52تاریخ 

  11062/312شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  8/11/51ـ  11696/312پیرو شماره 

گزارشي كھ حاكي از مراقبت از اعمال و رفتار نامبرده باال باشد از آن ساواك واصل نشده است خواھشمند است  8/11/51از تاریخ 
 ً ً اعالم نمایند ضمنا  آدرس محل سكونت مشارالیھ خیابان قدیم شمیران ، خیابان تورج ،  دستور فرمایید نتیجھ اقدامات معمولھ را مرتبا

 خیابان مطھري ، بن بست منطقي ، دست چپ منزل چھارم است 

 مدیر كل اداره سوم 

 ثابتي 

3/11  

 رھبر عملیات 

 باقري 

  312رئیس بخش 

30/10  

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي 

  1/11/52عطارپور 

 بایگاني شود 

  312بھ ریاست بخش 

  310از دایره مستقل اقدام 

  15/11/52تاریخ 

آموزش و پرورش  2بھ نام محمد حسیني بھشتي كھ مشار الیھ متقاضي ادامھ خدمت در مشاغل حساس درجھ  15985پرونده كالسھ 
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 مي باشد بھ پیوست ایفاد مي گردد 

خواھشمند است دستور فرمایید برابر روش مصوبھ ضمن اعالم خالصھ سابقھ و اظھار نظر در مورد اشتغال بھ كار سوژه ، پرونده 
 را بھ این دایره اعاده تا پاسخ الزم بھ مرجع مربوطھ داده شود 

 ً   در اجراي اوامر صادره امضا كننده زیر فرم باید نام خود را خوانا بنویسد  ضمنا

 رئیس دایره مستقل اقدام 

 از طرف ندیمي 

15/11/52  

 تھران ـ قلھك ، خیابان تورج ، خیابان مطھري ، كوچھ منطقي 

ً بھ استحضار ریاست بخش    14/12/52مي رسد  312بعدا

 ً   مطالبي در این مورد اظھار مي دارد  نامبرده باال یكي از روحانیون طرفدار خمیني مي باشد و بعضا

9/12/51 

  312بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

 از ساواك تھران 

  28/11/52تاریخ 

  12ھـ / 120691شماره 

 درباره محمد بھشتي فرزند فضل هللا 
  30/10/52ـ  10877/312بازگشت بھ 

 پاسخ موارد خواستھ شده بھ شرح زیر بھ استحضار مي رسد 

 16985/20تقدیم گردیده و در این زمینھ بھ شماره  14/11/44الف ـ  28957/20 طي شماره  ـ عكس و مشخصات یاد شده باال قبالً 1
 نیز توجھ فرمایند  20/9/51ـ  12ھـ 

داراي سابقھ  312ـ نامبرده از روحانیون طرفدار خمیني بوده كھ گزارشات متعددي در مورد فعالیتھاي وي تقدیم گردیده است و در 2
 مي باشد 

ـ نامبرده باال كھ از روحانیون طرفدار خمیني مي باشد با سید محمودعالئي طالقاني و شیخ علي اكبر ھاشمي رفسنجاني و شیخ 3
محمدرضا مھدوي كني آشنایي داشتھ و رابطھ وي با آنان در حد دوستي مي باشد و در مورد فعالیت وي بھ نفع مزبور اطالعي بھ 

 دست نیامده است 

 ـ بھ منبع مربوطھ در این زمینھ آموزش الزم داده شد ، نتایج حاصلھ بھ موقع بھ استحضار خواھد رسید 4

 رئیس ساواك تھران پرنیان فر
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  872بھ مدیریت كل اداره ھشتم 

  312از اداره كل سوم 

  28/11/52تاریخ 

  11818/312شماره 

 درباره سید محمد بھشتي 
  22/8/52ـ  24120/827بازگشت بھ 

خواھشمند است دستور فرمایید در صورت امكان مشخصات بیشتر و ھمچنین آدرس محل سكونت نامبرده باال را بھ این اداره كل 
 اعالم نمایند 

 مدیر كل اداره سوم ـ ثابتي 

27/11/52  

 مسئول بررسي ـ وثوقي 

  312رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ عطارپور 

 مسئول بررسي ـ وثوقي 

  312رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ عطار پور

  312بھ مدیریت كل اداره سوم 

  827از اداره كل ھشتم 

  1/12/52تاریخ 

  27472/827شماره 

 درباره سید محمد بھشتي 

  28/11/52ـ  11818/312بازگشت بھ شماره 

 بھ آن اداره كل ارسال گردیده است ن  16/10/52ـ25839/827كلیھ اطالعات موجود در مورد نامبرده باال طي اعالمیھ شماره 

 مدیر كل اداره ھشتم 

 ھاشمي 
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 بایگاني شود دستور داده شده است  15985در پرونده 

11/1/53 

  312بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  12ھـ  20از ساواك تھران 

  19/12/52تاریخ 

  12ھـ / 121431شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فیض هللا 
  3/11/52ـ  11062/312عطف بھ شماره 

برابر گزارش ساواك شمیرانات نامبرده باال در حال حاضر در ھیچ یك از مساجد و مجالس وعظ و خطابھ سخنراني نمي كند و نیز 
عده اي از مراجعین بھ وسیلھ تلفن  2100الي  1800نماز جماعت بھ جا نمي آورد و روزھاي چھارشنبھ ھر ھفتھ بین ساعت 

منزل یاد شده تماس حاصل و بھ مالقات مشار الیھ مي روند و در مراقبتھایي كھ از منزل وي بھ عمل آمده تردد مشكوكي  864485
مشاھده نگردیده است و بھ استثناي چند نفر از ساكنین محل و ھمسایگان سابق واعظ موصوف اشخاص دیگري بھ منزلش مراجعھ 
ً بھ نحو مقتضي اعمال و رفتار نامبرده تحت مراقبت قرار دارد و ھرگونھ اخبار واصلھ بھ موقع بھ آن اداره منعكس  نكرده اند ضمنا

 خواھد شد 

  پرنیان  ساواك استان تھران ـ

 21/12/52بایگاني شود 

  312از 

  25/12/52تاریخ 

 گزارش 

 درباره محمد حسیني بھشتي 

ً بھ عرض مي رساند   محترما

 منظور 
 آموزش و پرورش استعالم گردیده است  2صالحیت نامبرده باال جھت ادامھ خدمت در مشاغل حساس درجھ 

 سابقھ 
برابر سوابق موجود مشار الیھ در گذشتھ كارمند فرھنگ شھرستان قم بوده كھ بھ سبب فعالیت بھ نفع خمیني از فرھنگ اخراج سپس 

بھ عنوان نماینده مذھبي شیعیان بھ آلمان غربي و در مدتي كھ در آن كشور اقامت داشتھ با دانشجویان منحرف ایراني مقیم كشور 
ً با موسي صدر و خمیني ارتباط داشتھ است   مزبور ھمكاري و بعضا

 گردش كار 
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در مصاحبھ اي كھ با یادشده بھ عمل آمده اظھار داشتھ است ھنگام اقامت در آلمان از وي دعوت مي شده كھ جھت ایراد سخنرانیھاي 
 ً  چندین ساعت طول مي كشیده بھ سئواالت دانشجویان پاسخ مي داده است  مذھبي بھ جلسات دانشجویان برود و در این جلسات كھ بعضا

در مورد ارتباط با خمیني گفتھ است موقعي كھ در قم بھ تحصیل اشتغال داشتھ شاگرد وي بوده و مناسباتش در حد شاگرد و استادي 
بوده و راجع بھ ارتباطش با خمیني در آلمان اظھار نموده است ، یك بار از طرف خمیني توصیھ اي جھت كمك بھ یك جوان قمي كھ 
ً ھم مقلدین خمیني در آلمان از طریق وي سئواالتي در زمینھ ھاي مذھبي مي نموده و رفع  دستش قطع شده بود دریافت داشتھ و بعضا

 اشكال مي كرده اند 

 درباره تماس با موسي صدر گفتھ است كھ او از رفقاي دوره تحصیلي وي بوده و این ارتباط جنبھ دوستانھ داشتھ است 

 نظریھ 
ً در گفتگوھاي خصوصي و دوستانھ اي  ً رسیده یاد شده بعضا با عرض مراتب فوق و با عنایت بھ این كھ بھ موجب گزارشاتي كھ اخیرا

كھ با افراد دارد اوضاع و شرایط كنوني را مورد انتقاد قرار داده و سیاست دولت را ھمساز با نظریات اسرائیل و آمریكا و برضد 
 شخص غیر قابل اعتمادي بھ نظر رسیده و ادامھ خدمتش با توجھ بھ سوابق وي و روش مصوبھ در  اعراب وانمود كرده است ، اصوالً 

آموزش و پروش بھ مصلحت بھ نظر نمي رسد علیھذا در صورت تصویب چنانچھ اجازه فرمایند با ادامھ  2مشاغل حساس درجھ 
 خدمتش در مشاغل مزبور مخالفت گردد موكول بھ اوامر عالیست 

  312برسد رئیس بخش  310بھ استحضار ریاست اداره مستقل اقدام 

 كارمند اقدام 

 رئیس دایره اقدام تابش 

  21/12ـ  312رئیس بخش 

  25/12/52رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ، عطارپور 

 25/12برابر نظریھ اقدام شود 

  312 12ھـ  20بھ 

 ھـ ش  20از 

  28/12/52تاریخ 

 ھـ  121734/20شماره 

 موضوع محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  29/11ھـ ش ـ / 2332پیرو 

نفر كھ سھ نفر آنان روحاني بودند در طول ساعات مختلف بھ منزل یاد شده باال واقع در  15حدود  22/11/52روز  700از ساعت 
جاده قدیم شمیران ایستگاه دوراھي خیابان تورج خیابان مطھري بن بست منطقي در چھارم مراجعھ و نیز چند نفري با اتومبیل 

تھران س بھ منزل مورد  31769مشھد و ژیان  37632تھران س ژیان  76797تھران د پیكان شماره  22341شخصي بھ شماره ھاي 
 در نشاني فوق حضور داشتند  21بحث مراجعھ كردند مراجعین تا ساعت 

 نظریھ شنبھ تردد افراد مذكور مشكوك بھ نظر مي رسد 

نظریھ یكشنبھ ترتیبي داده شد تا در صورت امكان و بھ مرور نسبت بھ شناسایي مراجعین اقدام و در جھت تعیین ماھیت جلسات 
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 بررسي گردد 

 ھـ ش نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است  20نظریھ 

 واصل گردید  312بھ بخش  52سال  29روز  13در ساعت 

 29/12آقاي بھره برداري شود 

  421بھ مدیریت كل اداره چھارم 

  310از اداره كل سوم 

  12/1/53تاریخ 

  21/310شماره 

 درباره محمد فرزند فضل هللا شھرت حسیني بھشتي 
  5/9/52ـ ش ـ كل نھم ـ  610ـ  8پیرو 

 2برگ فرم استخدام و برگ پرسشنامھ الف اعالم مي گردد اشتغال بھ كار نامبرده باال در مشاغل حساس درجھ  4ضمن ایفاد دو نسخھ 
آموزش و پرورش بھ علت سوابق موجود از مشارالیھ از لحاظ سیاسي از نظر این اداره كل بھ مصلحت نمي باشد لیكن ادامھ خدمت 

 وي در مشاغل عادي بالمانع است 

از نظر سیاسي بھ مصلحت نمي باشد و ادامھ  2اشتغال بھ كار محمد شھرت حسیني بھشتي با مشخصات فوق درمشاغل حساس درجھ 
 خدمتش در مشاغل عادي بالمانع است 

14/1/53  

  ثابتي  مدیر كل اداره سوم ـ

 چنانچھ سابقھ ندارد فیش صادر شود 

15/1/53  

 در جلد منفي آموزش و پرورش بایگاني شود 

 فیش صادر گردید 

  312بھ مدیریت كل اداره سوم 

  27از اداره كل ھشتم 

  31/2/53تاریخ 

  16662/827شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
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  23/2/53ـ  1469/312بازگشت بھ شماره 

 ً  در این مورد اقدام  چون اطالعات واصلھ در مورد نامبرده باال مربوط بھ آن اداره كل مي باشد لذا خواھشمند است دستور فرمایید رأسا
 نمایند 

 از طرف مدیر كل اداره ھشتم 

 بایگاني شود  15985

  31/2آقاي باقري اقدام شود 

 1/3/53فیش با شھرت بھشتي و سایر مشخصات نوشتھ شود 

  1وزارت آموزش و پرورش پرسشنامھ ـ الف 

  23/7/52تاریخ 

  96شماره لیست 

 سازمان پرسش كننده اداره كل امور اداري 

 منظور از پرسش تبدیل پست انتصاب بھ سمت كارشناس 

  9581شماره ردیف 

 ـ مشخصات 1
  2/8/1307، تولد  17606نام محمد ، نام خانوادگي حسیني بھشتي ، نام پدر فضل هللا ، شماره شناسنامھ 

 نام قبلي ، لقب مشھور بھ بھشتي / محل تولد اصفھان ، تابعیت قبلي و فعلي ایران ، مذھب دین شیعھ اسالم ، نام خانوادگي قبلي 

  1338تابعیت پدر ایران ، آخرین مدرك تحصیلي و تاریخ آن فوق لیسانس معقول 

  8ـ نشاني محل سكونت تھران ـ خیابان قلھك ـ خیابان تورج ـ خیابان مطھري، كوچھ منطقي پالك 2

  سازمان كتابھاي درسي  شغل فعلي و محل آن كارشناس علوم دیني ،

 امضاء تكمیل كننده پرسشنامھ محمد حسیني بھشتي 

 مدیر كل امور اداري ـ نام محمد علي نام خانوادگي نقیب زاده/ رئیس اداره 

  12ھـ  20بھ ریاست ساواك تھران 

  312از اداره كل سوم 

  8/4/53تاریخ 

  2908/312شماره 
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 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  28/11/52ـ  12ھـ  / 120691بازگشت بھ 

نیز مربوط بھ فرزین مخبر است و در  20/9/51ـ12ھـ16985/2با مشخصات باال از نامبرده سابقھ اي موجود نیست و نامھ شماره 
این نامھ بھ یاد شده اشاره اي نشده است علیھذا خواھشمند است خالصھ سابقھ وي را با مشخصات كامل و یك قطعھ عكس او تھیھ و بھ 

 این اداره كل اعالم نمایند 

 مدیر كل اداره سوم 

 ثابتي 

 تھیھ كننده 

 عباسي 

  312رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ عطارپور

  316بھ ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  12ھـ  20از ساواك تھران 

  16/4/53تاریخ 

  12ھـ/18011شماره 

 بھشتي } حسیني{درباره محمد حسین 
  8/4/53ـ  2908/312بازگشت بھ شماره 

و اھل اصفھان مي باشد كھ در  1307متولد  17606شھرت اصلي شخص مورد بحث حسیني بھشتي فرزند فضل هللا شماره شناسنامھ 
 آن اداره كل سابقھ دارد 

 رئیس ساواك تھران 

 پرنیان فر 

17/4/53  

 
  12ھـ  20بھ ریاست ساواك تھران 

  312از اداره كل سوم 

  31/4/53تاریخ 

  3532/312شماره 
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 درباره محمد حسین حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  16/4/53ـ  12ھـ/18011بازگشت بھ 

با مشخصات باال نیز از نامبرده سابقھ اي بھ دست نیامده است ، خواھشمند است دستور فرمایید ضمن انعكاس سوابق یاد شده كھ در آن 
  یك قطعھ عكس او را نیز تھیھ و بھ این اداره كل ارسال نمایند  ساواك موجود است ،

 مدیر كل اداره سوم ثابتي 

30/4/53  

 تھیھ كننده عباسي 

29/4/53  

 رئیس بخش 

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ عطارپور

  312بھ تیمسار ریاست ساواك مدیریت كل اداره سوم 

  12ھـ  20از ساواك تھران 

  7/5/53تاریخ 

  12ھـ  / 18652شماره 

 درباره محمد شھرت حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
 در شھرستان قم دبیر بود و مدتي در آلمان غربي بھ سر برد و در  نامبرده باال كھ در زمره روحانیون مخالف محسوب مي شود قبالً 

حال حاضر نیز با علي اكبر ھاشمي رفسنجاني و سید محمود عالیي طالقاني و سایر روحانیون طرفدار خمیني ارتباط دارد و یك نسخھ 
آن اداره كل تقدیم گردیده است درباره  312بھ بخش  20/9/51ـ  12ھـ  16989/20بیوگرافي ملصق بھ عكس او را طي نامھ شماره 

مكاتباتي صورت گرفتھ است و چون امكان دارد بھ  8/11/51ـ  1169/312و  8/9/51ـ  10029/12وي طي نامھ ھاي شماره 
شھرت بھشتي و یا حسیني بھشتي جھت مشار الیھ فیش نوشتھ شده باشد لذا مقرر فرمایید براي تعیین سوابق یاد شده بھ شھرت بھشتي 

 و حسیني بھشتي نیز استعالم سابقھ گردد 

 رئیس ساواك تھران 

 پرنیان فر

  12ھـ  6بھ 

  30/6/53تاریخ 

  5072/312شماره  12/9/52ھـ ـ / 10520بازگشت بھ شماره 

 موضوع محمد حسیني بھشتي 
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 میزان صحت خبر 

 فایده و اھمیت خبر 

 تأیید شده 

 بھ احتمال قوي صحیح است 

 تصور مي رود صحیح باشد 

 مشكوك 

 غلط 

 غیر قابل قضاوت 

 حیاتي 

 مھم 

 عادي 

 مفید براي سابقھ 

 بي فایده 

 كھنھ 

 از مطالب آشكار 

 اطالعات بیشتري الزم است 

 مالحظات 

 ب اطالعات تكمیلي مشروحھ زیر مورد نیاز مي باشد 

 خواھشمند است دستور فرمایید 

 ـ مشخصات بیشتري از نامبرده باال تھیھ و ارسال گردد 1

 ـ اعمال و رفتار و منابر مشار الیھ تحت كنترل قرار گیرد 2

ً در صورت تصویب ارسال گردد   محترما

 27/6باقري 

  12ھـ  19274/20شماره 

  7895منبع 
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  7/6/53تاریخ 

 موضوع انجمن اسالمي مھندسین 
انجمن اسالمي مھندسین از چند سال پیش تشكیل شده و اعضاي آن اغلب مھندسین و دبیران ریاضي ھستند از جملھ مھندس بازرگان ، 

بھشتي شغل دبیر ، مھندس مصطفي كتیرایي ، میرھاشمي } حسیني {  دكتر محمد حسین  مھندس ھاشم صباغیان ، دكتر ید هللا سحابي ،
در مسجد  1900تا  1730، مھندس جھانگیر مھدمینا ، جلسات این انجمن ھر پانزده روز یك بار در روزھاي پنج شنبھ از ساعت 

 دبیرستان كمال نارمك برگزار مي شود 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

نظریھ چھارشنبھ بھ صداقت منبع اطمینان حاصل است برابر سوابق موجود اغلب افراد مذكور در گذشتھ از سران و گردانندگان 
جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي بودند و برخي از این افراد نیز در جلسات دبیران كھ در منازل اعضا تشكیل مي شد شركت مي 

نمودند و در حال حاضر در جلسات انجمن اسالمي مھندسین و جلسات دبیران مكاتبات متعددي با ستاد صورت گرفتھ از جملھ 
ً  5/4/50ـ  12ھـ  9228/20و  18/12/49ـ  3ھـ  14073/20و  1/12/51ـ  12ھـ  19109/20  نسبت بھ دادن آموزش بھ شنبھ و  ضمنا

ً بھ عرض مي رسد   نفوذ در جلسات انجمن مزبور و اقدام گردیده و نتیجھ متعاقبا

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
جلسھ مكتب قرآن در كوچھ مشاور ، میدان شاه ، تشكیل و دكتر محمد بھشتي مطالبي در مورد مسئلھ وحي عنوان نموده  9/6/53روز 

است در این جلسھ برخي از اعضاي جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي از جملھ شانھ چي ، حاج لباف ، اكبرپوراستاد و علي حاج 
 علي اكبري حضور داشتند 

 مالحظات 
 شنبھ در مورد مراقبت از جلسات موصوف توجیھ شده است 

 اصل پرونده كالسھ است 

 در پرونده كالسھ بایگاني شود 

  312بھ 

  1ھـ  6از 

  12/6/53تاریخ 

 ھـ  / 10520شماره 

دومین سخنراني آقاي سید محمد بھشتي در مكتب قرآن شھرستان اھواز شروع و دنبالھ بحث شب  9ساعت  12/6/53شب چھارشنبھ 
قبل را گرفت و گفت آیا سازنده تاریخ زنان ھرزه و یا افراد پھلوان و اقتصاد و یا دیگر عوامل ھستند ولي از نظر قرآن و دین اسالم 

مھدي موعود مي باشد كھ بیاید و تمام نا امنیتي ھا و ناكامیھا را استوار و بساط ظلم و ناعدالتي ھا را بردارد و حكومتي عادل با 
انصاف پایھ گذاري كند و گفت كھ وضع جامعھ ما چطور است مثل یك بچھ كھ یك آدامس داخل دھان او بگذارند وبگویند شروع كن بھ 

 آدامس داخل دھانت است و دھانت مشغول جویدن و در حال حركت است بعد از آدامس  جویدن اگر بگوید من گرسنھ ام مي گویند فعالً 
كھ دھانت خالي شد باالخره كاري برایت مي كنیم اگر بگوید بابا وضع جامعھ خوب نیست و دارد نابود مي شود مي گویند كشور ما كھ 

مثل كشور حبشھ و یا كشور آرژانتین نیست این ھم از وضع جامعھ ما كھ ھیچ چیز نمي دانیم سپس خطاب بھ اشخاصي كھ روزھاي 
جمعھ دعاي ندبھ مي خوانند و دستھ راه مي اندازند گفت شما فكر كنید و حقیقت عمل كنید خودتان دعا مي خوانید كھ ولي عصر زودتر 

بیاید و بساط ظلم و ناعدالتي ھا را بردارد ولي خودتان با افرادي كھ بر ما ظلم مي كنند ھمكاري مي كنید و امكانات آنھا را فراھم مي 
سازید فقط مي گویید مسلمان ھستیم مثالي در این زمینھ زد و گفت یكي از دوستان و ھمسایھ ھاي من شخصي است كھ انقالبي و صد 
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در صد مبارز این شخص چندین مرتبھ بھ خاطر مبارزه با وضع جامعھ زندان رفتھ یك دختر در خانھ او كار مي كند این طور كھ 
فھمیدم با این دختر ظلم مي كند و یك روز گفتم رفیق شما كھ بھ خاطر مردم بھ خاطر حفظ عدل و عدالت بھ خاطر مساوات بھ زندان 
مي روي و زندگي خودت را بھ خطر مي اندازي چرا بھ این دختر ظلم مي كني تو كھ خود حق و عدالت مي خواھي خالصھ طوري 

گفت امروز یكي از رفقاي اھوازي } نیز {  مبارز باش یك موضوع دیگر  رفتار كن كھ مردم نگویند این كار او دروغ است حقیقتاً 
در دانشكده حقوق یكي از دانشجویان كرد آیا مگر امام زمان وقتي قیام  1322تلفني یك سئوال كرد كھ باید بگویم این سئوال را در سال 

نمي كند كھ ظلم و ناعدالتي ھا ھمھ جا را فراگرفتھ باشد پس چھ بھتر ما خودمان وضع را بھ طور كامل خراب كنیم تا آمدن او را 
جلوتر بیندازیم در جواب گفتم ما باید بھ نوبھ خود مبارزه كنیم ھرچھ مي توانیم مبارزه علیھ این بساط بكنیم تا این كھ اگر دیگر 

 بھ پایان رسید  1030نتوانستیم آن موقع امام مي آید و یك عدل و یك حكومت خدایي و یك حق برپا مي كند این برنامھ رأس ساعت 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ دوشنبھ خبر صحت دارد پیكار 

 نظریھ دوشنبھ مورد تأیید است  26نظریھ 

 خواستھ خواھد شد  26از  1ھـ  6نظریھ 

ـ ضمن مراقبت از اعمال و رفتار 2ـ مشخصات كامل و محل كار و سكونت نامبرده را بھ طور غیر محسوس تھیھ و اعالم دارند 1
 مشارالیھ در مورد افكار و تمایالت سیاسي او تحقیق و نتیجھ را گزارش نمایید 

 حقاني

  312بھ 

  1ھـ  6از 

  19/6/53تاریخ 

  1ھـ / 10519شماره 

در مكتب قرآن شھرستان اھواز بھ مناسبت میالد حضرت قائم جشن و سخنراني بود ابتدا تالوت  53شھریور ماه  12شب سھ شنبھ 
قرآن انجام شد سپس پنج پسر بچھ سرود دستھ جمعي انجام دادند آنگاه نوبت بھ سخنراني آقاي دكتر سید محمد بھشتي رسید عنوان 

 سخنراني ایشان پایان شب سیاه بود خالصھ اي از سخنان ایشان در این شب 

 زنان سیھ رو و ھرجایي  سازنده تاریخ آیا اسكندر ، داریوش ، كوروشھا بودند آیا زنان حرمسرا سازنده تاریخ بشریت ھستند فعالً 
 سازنده ھستند 

سپس از ماركسیسم صحبت كرد و گفت باید این را بگویم كھ سوء تفاھم نشود ما از طبقھ سرمایھ دار حاكم و كثیف و رسوا جانبداري 
= { نمي كنیم از طرف خود بھ ماركسیسم حملھ مي كنیم و گفت پایھ گذاران ماركسیسم چھ كساني بودند ماركس اھل آلمان و انگلیس 

آلماني كھ یكي از بزرگترین بچھ سرمایھ داران آلمان بود كھ در انگلستان درس مي خواند آیا او چرا از طبقھ خود جدا شد و } انگلس 
بھ طبقھ مجاور خود یعني طبقھ زحمت كش و استعمار شده پیوست آیا این كار او حس بلند پروازي او بود آیا آرمان دیگري داشت كھ 

از طبقھ سرمایھ داري بھ طبقھ ضعیف بیاید و درباره ماركسیسم سخناني گفت و گفت آیا اسالم و قرآن چھ مي گوید درست است كھ 
ناز و نعمت دیگر امتیازات را رھا كرده و بھ طبقھ ضعیف و استعمار شده پیوست آیا شما افرادي دیده اید كھ ھمیشھ نمي ترسند و حق 

وحقیقت را با آواي بلند مي گویند ھمیشھ حرفشان را راست و پوست كنده و دور از ترس مي زدند ولي بعد از مدتي كھ گذشت او 
دیگر نمي تواند مثل پیش حرفش را بزند و بھ اقتضاي زمان و مكان میانھ روي مي كند و دیگر مي ترسد مثل پیش حقیقت و حق را 

 بگوید آیا این دلیل بر چھ است 

سپس یك مثال زد آیا وقتي سیل مي آید كف و پف ھایي كھ روي آن است دیده اید بعد از مدتي از بین مي رود نیست مي شود ولي تنھا 
چیزي كھ مي ماند آب كھ زیر آن است آبي كھ سركش است آبي كھ ھمھ چیز را مي شوید و از بین مي برد باید بھ این مثل مردم توجھ 

داشتھ باشید سپس گفت كھ در كوره ھاي ذوب آھن ھم چنین مي شود و فوالد گرانبھا پدید مي آید گفت ما در انتظار مھدي ھستیم كھ 
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حق و باطل را از یكدیگر جدا كند او مي آید ناكامیھا را از بین مي برد عدالت اجتماعي برقرار مي كند در خاتمھ سخنانش گفت امشب 
شب سھ شنبھ بھ پایان  23شروع و در رأس ساعت  21دعا نمي كنم فردا شب كھ نتیجھ گیري كردم دعا مي كنم این برنامھ از ساعت 

 رسید 

 نظریھ شنبھ ایشان از تھران بھ اھواز آمده اند 

 نظریھ دوشنبھ خبر صحت دارد پیكار 

 نظریھ دوشنبھ مورد تأیید است  26نظریھ 

 23/6آقاي باقري بررسي و بھره برداري الزم بھ عمل آید مطالب تحریك آمیزي را عنوان كرده است 

  12ھـ  20/ 19756شماره 

  1/7/53تاریخ 

 موضوع جلسھ حل اختالف كارخانھ شركت قائم 
در شركت ساختماني خوبساز با حضور  16/6/53روز  1930تا  1500یازدھمین جلسھ حل اختالف كارخانھ شركت قائم از ساعت 

مھندس بازرگان ، مھندس دانشیان ، دكتر سید محمد بھشتي ، محمد صادق اسالمي مدیر كارخانھ و نقاش زاده كارمند ، تشكیل گردید 
عطایي بھ علت كسالت غائب بود اسالمي توضیحاتي در جواب سئواالت بازرگان و بھشتي و دانشیان مي داد از جملھ مي گفت یك 

روز حسین رحماني بھ اتفاق حمید ایپكچي و علي اكبرپور استاد آمدند كارخانھ قائم و تمام كاتالوگھایي را كھ متعلق بھ كارخانھ بود بھ 
عنوان این كھ آنھا در زمان تصدي ایپكچي براي كارخانھ تھیھ شده بود آنھا را ھمراه خود بردند و شكایت اسالمي این بود كھ بعضي 

 لایر ارزش دارد  5000كاتالوگھاي صنعتي تا 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ یكشنبھ بھ صحت اظھارات شنبھ اعتماد حاصل است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

 بایگاني شود  13406

18/7/53 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  15/7/53تاریخ 

  12ھـ  20241/20شماره 

 موضوع جلسھ ھفتگي مكتب قرآن
در منزل حاجي سرخھ اي در خیابان میرھادي  6/7/53شنبھ  2145تا  2030جلسھ ھفتگي سیار شبھاي یكشنبھ مكتب قرآن از ساعت 

جنب دبیرستان یكتا تشكیل و بعد از نماز جماعت دكتر سید محمد بھشتي با حضور حدود یكصدنفر بھ گویندگي نامبرده تحت عنوان 
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والیتخذ و المؤمنون الكافرین و اولیا یعني نباید مؤمنین از كافران دوست بگیرند بحث مفصلي با الفاظي در سطح بسیار عالي در مورد 
سیاست و اقتصاد بین المللي و قلمرو ھریك از آن با ذكر مثال روابط متقابل اقتصادي ھلند و روماني كھ فقط تحت نظر مقامات دولتي 
ً حق بستن قرارداد خارج از نظارت دول خود را ندارند و ھمچنین مسئلھ تقیھ  مذكور برقرار است و افراد ھیچ یك از دو دولت منفردا

را مطرح نموده و افزود در دولت اسالمي ھم افراد حق ارتباط با كافر را ندارند و این حق از حقوق پیشوا و امام و اگر نباشد از 
ً بعد مسافت و از این قبیل نبود خود  حقوق جانشین او مي باشد و چنانچھ دسترسي بھ ھیچ یك از امام و جانشین او بھ لحاظ مثال

 در امر مذكور مانند سایر موارد الزم اتخاذ تصمیم نموده و اقدام الزم و شایستھ را بنماید د رآخر جلسھ ضمن  مسئولین مي توانند رأساً 
سئواالتي كھ مطرح و پاسخ داده مي شد یكي تقیھ بود كھ بھشتي حدیثي از قول شیخ طبرسي نقل كرد كھ نتیجھ اش این بود آن كس كھ 

تقیھ نكرد و كشتھ شد نزد پروردگار آبرومندتر است اشخاص شناختھ شده در این جلسھ عبارت بودند از حاج حبیب هللا شفیق جعفر 
 وكیلي شریف جواد معتمدي اخباري منتظري و درخشان 

 نظریھ شنبھ بیشتر اھل این جلسھ تیپ جوان و درس خوانده بودند 

 نظریھ یكشنبھ اظھارات منبع قابل تأیید است دانشگر 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است برلیان 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي شود سیاھي 

 واصل گردید  312بھ بخش  53سال  20روز  13در ساعت 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  18/7/53تاریخ 

  12ھـ  20288/20شماره 

 موضوع جلسھ ھفتگي مكتب قرآن 
مورخھ  2000جلسھ ھفتگي سیار شبھاي یكشنبھ مكتب قرآن كھ زیر نظر و بھ گویندگي دكترسید محمد بھشتي اداره مي شود از ساعت 

 منزل حاجي سرخھ اي با نماز جماعت مغرب و عشا با تعداد   جنب دبیرستان یكتا ، در خیابان ملك ، خیابان میرھادي ، 3/6/53شنبھ 
120  ً ً خوش پوش و خوش تیپ بین  نفر اكثرا سالھ بھ پیشنمازي بھشتي تشكیل گردید نامبرده پس از  30تا  25 جوانان بازاري تقریبا

   و من الناس من قتل  نماز بھ سئوال یكي از حضار كھ در ھفتھ قبل نموده بود مدت یك ساعت پاسخ گفت سئوال این بود كھ آیا این آیھ 
یعني كساني كھ كشنده توصیھ كنندگان عدالت ھستند جزایشان جھنم است ؟ بھشتي پاسخ كامل داد كھ توأم با كنایھ ھایي در این زمینھ 

بود بدون تصریح و ذكر اسم بھ طوري كھ ھمھ متوجھ مي شدند و پوزخند مي  66بود دیگر از كنایھ ھاي بھشتي اشاره بھ باده نوشي 
زدند و از پاسخھا معلوم مي شد ترضیھ خاطرشان شده است اشخاص شناختھ شده در جلسھ عبارت بودند از سید رضا نیري فرش 

فروش اخباري اھل كاشان فرش فروش رفیق دوست بارفروش میدان صادق اسالمي شركت قائمیان محمود فقیھي عضو شركت 
تعاوني سودبخش محمدحسین جعفریان عضو شركت فیلم حاج محمود مانیان عضو حسینیھ ارشاد درخشان شغل فرش فروش از 

اعضاي بفیاض رفاه و تعاون اسالمي ، پدر رضایي مقتول ، منتظري ، شریف لیسانسھ حقوق اھل كاشان ، مدیر امور اداري شركت 
بعد از ظھر تمام شد و دو نفر از حضار جوان ھر یك در اطراف موضوع  2130پارس متال كھ سابقھ بازداشت دارد سخنراني بھشتي 

 مذكور سئواالتي نمودند كھ بھ آنھا پاسخ داده شد 

نظریھ شنبھ حاجي سرخھ اي كھ شغلش بازرگان در داالن امیرالملك تیمچھ حاجب الدولھ بود برادرش حاج شیخ زین العابدین سرخھ 
 اي پیشنماز امامزاده یحیي است 

 نظریھ یكشنبھ بھ شنبھ آموزش داده شد در كلیھ جلسات فوق شركت و اخبار مكتسبھ را گزارش نماید 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي شود 
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 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 

 رھبر عملیات حكاك 

 رئیس دایره پورنیك 

  12رئیس بخش میرمصدق 

12/7/53 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  2/8/53تاریخ 

 موضوع تجمع در منزل دكتر بھشتي 
در منزل دكتر بھشتي واقع در جاده قدیم شمیران ، خیابان تورج ، عده اي از افراد طرفدار مشارالیھ كھ  2030ساعت  2/8/53روز 

نفر بود از جملھ سید محمد آل احمد حضور داشتند و پیرامون موضوعات مختلف سیاسي مذھبي گفتگو مي نمودند و  17تعداد آنھا 
 مواردي بھ شرح زیر مطرح گردید 

ـ در مورد مكتب توحید و وضعیت آن گفتگو بھ میان آمد و دكتر بھشتي درباره نیمھ تمام ماندن ساختمان آن اظھار داشت كاري نكنید 1
 كھ دوستان و رفقاي ما از نظر روحي شكست بخورند 

 تیمسار   تیمسار لطیفي ، تیمسار ھاشمي ، ـ دكتر بھشتي و چند نفر دیگر ، ضمن صحبت درباره سازمان امنیت از سرھنگ زماني ،2
 نصیري و چند نفر دیگر از كارمندان سازمان امنیت نام بردند 

 ـ از این كھ از سخنراني آقاي غفوري جلوگیري شده ابراز ناراحتي شد 3

ـ موضوع فعالیتھاي سیاسي دانشجویان مطرح گردید و یكي از افراد اظھار نظر كرد كھ اگر دانشجویان بھ این سادگي و آشكارا 4
 كشیده خواھد شد وي ادامھ داد كھ در گذشتھ عده اي از دانشجویان را در   اوین  فعالیت نمایند شناسایي آنھا آسان بوده و كارشان بھ 

 اوین كشتھ و ھمانجا دفن نموده اند 

ـ یكي از افراد عنوان نمود كھ شاھپور غالمرضا پھلوي در جاده كرج با تصرف در حدود ده ھكتار از زمینھاي مردم مشغول ساختن 5
كارخانھ كنسرو گوشت مي باشد ، در صورتي كھ اگر روزي ملت از زیر زنجیر اسارت دربیفتد قانون از كجا آورده اي را در مورد 

 او اجرا خواھد كرد 

ً ریز گزارشاتي در مورد  312مالحظات بخش  دكتر بھشتي مورد بحث ، دكتر محمد بھشتي از وعاظ معروف تھران مي باشد كھ قبال
ارتباط وي با اعضاي جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي از طریق جلسات مكتب قرآن و غیره بھ عرض رسیده است مشارالیھ ضمن 
آن كھ سعي مي نماید با كنایاتي كھ در سخنراني ھاي خود بھ كار مي برد ، توجھ عناصر ناراحت را جلب نماید كوشش دارد از ایراد 

نیز توجیھ شده و از ساواك  10257مطالبي كھ موجبات ناراحتي بعدي وي را فراھم نماید خودداري كند در مورد مراقبت از وي منبع 
تھران نیز كنترل وي خواستھ شده است سید محمد آل احمد از عناصر متعصب مذھبي مي باشد كھ منبع در مدت اقامت در تھران از 

 ً  با توجھ بھ این كھ منبع از اھالي  او مراقبت مي نماید در مورد كنترل وي ساواك تھران نیز در جریان قرار گرفتھ است ضمنا
 ً  در تھران اقامت دارد ، با سایر افراد فوق الذكر آشنایي نداشتھ و نتوانستھ اسامي آنان را ذكر  شھرستان رضاییھ مي باشد كھ موقتا

 نماید 

بھره برداري و بھ ساواك تھران دستور مراقبت بیشتر داده شود این قبیل افراد را باید قبل از آن كھ فعالیت آنھا حاد شود خواست و 
 11/8/53تذكر داد ثابتي 
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  312بھ 

  12ھـ  20از 

  12/8/53تاریخ 

  12ھـ  20939/20شماره 

 موضوع جلسھ ھفتگي مكتب قرآن 
در منزل حاج محسن رفیق دوست واقع در خیابان  4/8/53روز  1930جلسھ ھفتگي سیار شبھاي یكشنبھ مكتب قرآن از ساعت 

 با حضور دكتر سید محمد بھشتي تشكیل در این جلسھ حدود یكصد نفر كھ   مقابل دبیرستان دخترانھ عطار ،  خیابان زیبا ، خراسان ،
سوره آل  77تا  70سالھ بودند حضور داشتند بعد از نماز مغرب و عشا دكتر بھشتي در اطراف آیات  30تا  25اكثر آنان جوانان بین 

عمران قرآن ترجمھ و تفسیر نموده و در ضمن تفسیر مشخصات منافقین و نحوة رخنھ كردن در صف مقابل و تخریب روحیھ آنھا را 
از زبان قرآن تشریح نمود بعد درباره شرایط مرجعیت تقلید و رھبري بحث كرد و افزود در امور اجتماعي تقلید از مرجع و رھبر بھ 
ھمھ مسلمین الزم و در امور فردي اسالمي ھركس مي تواند بھ مجتھد مورد قبول خود مراجعھ نماید سید علي اصغر آل احمد یكي از 

حضار پرسید بھتر نیست كھ مجتھد و مرجع و رھبر در یك نفر ادغام شود تا كار مسلمین بھتر گردد كھ قرار شد بھ سئواالت در جلسھ 
 ھفتھ آینده پاسخ داده شود 

 مھندس دانشیان ،  نظریھ شنبھ اشخاص شناختھ شده در این مجلس عبارت بودند از حاجي سرخھ اي ، سید علي اصغر آل احمد ،
 محمود فقیھي ، محمد صادق اسالمي ، منتظري ، حاج رحیم خانیان و و اثقي كھ سابقھ بازداشت دارد 

 نظریھ یكشنبھ صحت اظھارات شنبھ مورد تأیید است دانشگر 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي شود برلیان 

13/12/53 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  23/7/53تاریخ 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
بھشتي در یكي از جلسات اخیر مكتب یاد شده باال شروع بھ سخنراني نموده و موضوع سخنراني وي پیرامون }  محمد { دكتر احمد 

یكي از آیات قرآن در زمینھ تقبیح افرادي بود كھ پیامبران و نیكان را بھ قتل برسانند و آقاي علي بابایي در این جلسھ ضمن مباحثھ 
ً این نكتھ را بھ اثبات برساند كھ این مسئلھ شامل كساني كھ مؤمنین و نیكان امروز را بكشند ، نیز مي شود در این  سعي داشت تلویحا

 جلسھ عده اي از طرفداران جمعیت نھضت آزادي حضور داشتند 

 مالحظات خبر صحت دارد و منبع در زمینھ كنترل جلسات مكتب مزبور توجیھ شده است

  312بھ مدیریت كل اداره سوم 

 از ساواك خوزستان 

  24/7/53تاریخ 
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  1ھـ / 11053شماره 

 درباره سید محمد بھشتي 
  30/6/53ـ  5072/312عطف بھ 

ساواك اھوازگزارش برابرتحقیقات معمولھ یاد شده باال استاد دانشگاه تھران مي باشد و در آن تاریخ بنا بھ تقاضاي شخصي بھ نام 
محمد زاده مؤسس مكتب قرآن با كسب اجازه از شھرباني محل براي مدت دو روز بھ اھواز آمده بود و مشخصات بیشتري از وي در 

 دست نمي باشد 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان خوزستان 

 شاھین 

 از طرف امین عشقي

  312از 

  16/8/53تاریخ 

 گزارش درباره رحیم كمالیان شغل فرش فروش ساكن شھر آخن آلمان غربي 

 ً   بھ عرض مي رساند ،  محترما

 منظور 

 تشریح وضعیت نامبرده باال و نتیجھ تحقیقات نھایي 

 سابقھ 

نامبرده باال یكي از تجار ایراني مقیم آلمان غربي شھر آخن مي باشد كھ ضمن اقامت در كشور مذكور عضو انجمن اسالمي شھر آخن 
ً در ورود ایران دستگیر و در بازرسي از وسائلش نامھ ماشین شده  بوده و در جلسات انجمن مذكور نیز شركت داشتھ است لذا اخیرا

/22اي كھ بھ صورت رمز تنظیم گردیده از یاد شده كشف و در نتیجھ توسط اداره سوم عملیات و بررسي طبق قرار بازداشت مورخ 
بازرسي دادستاني ارتش بازداشت و با رؤیت آن اعتراض ننموده و چون در تحقیقات معمولھ اي كھ از طریق بخش  12شعبھ  5/53
معمول گردیده حقایق امر را بیان ننموده بود لذا حسب االمر متھم با پرونده مربوطھ جھت ادامھ تحقیقات در اختیار اداره یكم  331

 قرار گرفت كھ نتیجھ بازجوییھاي معمولھ بھ شرح زیر بھ عرض میرسد  312عملیات و بررسي 

 خالصھ اظھارات متھم 
متھم در تحقیقات مجدد اظھار مي دارد حدود پانزده سال قبل در حالي كھ داراي عالیق مذھبي بوده جھت تحصیل بھ آلمان مسافرت 
لكن بھ علت عدم تمكن مالي ترك تحصیل و بھ فروش فرش مبادرت و حالیھ یكي از تجار عمده آن در شھر آخن آلمان بھ شمار مي 
رود و در آن زمان دانشجویان اسالمي ایران فاقد سازمان متشكلي بوده اند لكن شخصي بھ نام دكتر بھشتي حدود شش سال قبل بھ 

عنوان امام جماعت مسجد ھامبورگ بھ آلمان وارد و در نتیجھ اقدامات مشارالیھ انجمنھاي اسالمي با یكدیگر ھمكاري و اتحادیھ اي 
تحت عنوان اتحادیھ انجمن ھاي اسالمي فارسي زبان در كشور آلمان كھ شعبھ اي از آن در آخن مي باشد تشكیل و شروع بھ فعالیت 

مي نمایند با این كھ بھشتي ھمواره در سخنرانیھاي خود دانشجویان را از ھرگونھ فعالیت سیاسي منع مي كرد ولي آنان را بھ مطالعھ 
كتب شركت انتشار بھ ویژه از نوشتھ ھاي مھندس بازرگان ـ مطھري ـ طالقاني تشویق مي كرده و خود نیز در امر تھیھ و فروش این 
قبیل كتب در بین دانشجویان تسھیالتي فراھم مي نموده و ھمواره توصیھ مي كرده كھ دانشجویان مي توانند در مراجعت بھ ایران بھ 

ھم مسلكھاي خود پیوستھ و از طریق فعالیت در آموزش و پرورش در جھت شناساندن اسالم بھ نوجوانان اقدام نمایند در ضمن ریاست 
انجمن اسالمي شھر آخن نیز بھ عھده صادق طباطبایي دانشجوي دكتراي شیمي محول مي گردد این شخص از اقوام نزدیك خمیني و 
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موسي صدر ساكن لبنان مي باشد كھ از افكار حاد مذھبي برخوردار است لكن بعد از مراجعت دكتر بھشتي بھ ایران و استخدام در 
وزارت آموزش وپرورش نابساماني زیادي دامنگیر اتحادیھ گردیده و از آن پس عناصر منحرف دیگري منجملھ بي صدر نام در 

 از اوضاع فعلي كشور منجملھ عدم اجراي صحیح اصالحات ارضي و وجود فقر  كنگره ھا و جلسات اتحادیھ شركت مي كرد كھ علناً 
در كشور سخنراني و حاضرین را بھ انحراف بیشتر مي كشانیده از آن پس انجمن اسالمي آخن ھرچند مدت یك بار جلسات عمومي 

تشكیل مي داده كھ صادق طباطبایي در ضمن سخنراني افكار خود را از طریق مطالعھ و تجزیھ و تحلیل كتب مھندس بازرگان و 
ً غیر مستقیم لزوم فعالیت علیھ رژیم مشروطھ را یادآوري و مالقاتھاي خصوصي  مطھري و طالقاني بھ حاضرین تلقین و بھ نحو كامال

با متھم و سایر افراد فعال انجمن نیز بھ نامھاي ھمایون یاقوت فام دانشجوي دكتراي ریختھ گري حمید بھشتي دانشجوي رشتھ برق 
محمد معیني دانشجوي شیمي حسین كاشفي دانشجوي زمین شناسي مھدب نواب دانشجوي رشتھ شیمي از حكومت اسالمي طرفداري و 
لزوم برقراري آن را در ایران تأكید و اضافھ مي كرده مي بایستي با باال بردن سطح معلومات مذھبي در مراجعت بھ ایران فعالیتھاي 
خود را براي رسیدن بھ ھدف نھایي ھرچند ھم دراز مدت باشد از طریق تأسیس مدارس اسالمي و استخدام در آموزش و پرورش و 

مراكز آموزشي دنبال نمایند و از طرفي تحت نظارت طباطبایي نشریھ اي نیز تحت عنوان مكتب مبارز در چاپخانھ اي واقع در آخن 
بھ چاپ مي رسیده كھ بھ اعضاي انجمن فروختھ مي شده و متھم نیز تاكنون حدود یك ھزار مارك بھ طور تدریجي جھت كمك بھ 

انجمن بھ طباطبایي پرداخت نموده است بھ دنبال این جریانات تصمیم مي گیرند براي تھیھ و تكثیر جزواتي از سخنرانیھاي انجام شده 
در جلسات یك دستگاه پلي كپي تھیھ نمایند كھ چنین دستگاھي حدود سھ سال و نیم پیش توسط طباطبایي و یاقوت فام خریداري و در 

سرداب مغازه متھم مستقر و تاكنون جزواتي تحت عنوان لزوم داشتن مسلك ـ كدام مسلك ـ فلسطین ـ الھي یا مادي ـ نبوت ـ معاد ـ جھاد 
 تھیھ و تنظیم و بھ ھمكاري ھم چاپ و بین اعضاي انجمن توزیع گردید و از طرفي براي باالبردن سطح آگاھي اعضاي  ـ توحید 

انجمن متھم در مسافرت بھ ایران چندین بار از نشریات شركت انتشار و كتبي از آثار نویسندگان مذھبي من جملھ بازرگان و مطھري 
 ً  در عرض دو سال اخیر نیز بعضي از نشریات حسینیھ ارشاد كھ توسط  و غیره را خریداري و در آلمان بھ فروش رسانیده است ضمنا

 طباطبایي تھیھ مي شده با دستگاه تكثیر و پخش مي گردد 

متھم اضافھ مي كند آخر االمر حدود یك سال و نیم قبل شخصي بھ نام دكتر یزدي از پاریس بھ آلمان وارد و مالقاتي كھ با طباطبایي و 
سایر گردانندگان انجمن ھاي اسالمي برقرار مي شود تصمیم مي گیرند چاپخانھ اي در آمریكا دایر تا ضمن انجام امور چاپي مراجعین 

نسبت بھ تكثیر كلیھ نشریات حسینیھ ارشاد نیز جھت پخش در اروپاي غربي و آمریكا اقدام نمایند و در این مورد بھ متھم پیشنھاد مي 
كھ  1352گردد كھ در امر سرمایھ گذاري بھ آنان كمك نماید لكن از قبول آن خودداري كرده است بھ دنبال این جریان در آبان ماه سال 

بھ منظور انجام امور تجاري عازم ایران بود طباطبایي بھ وي توصیھ مي نماید تا ضمن تماس با گردانندگان حسینیھ ارشاد نواري از 
سخنرانیھاي دكتر شریعتي را اخذ و جھت بھره برداري بھ آلمان ببرد وي نیز كھ از چندین سال قبل با ناصر میناچي مقدم وكیل 

دادگستري و یكي از گردانندگان اصلي حسینیھ ارشاد آشنایي داشتھ در تھران بھ وي مراجعھ و با وصف وضعیت انجمنھاي اسالمي 
طباطبایي جزوه اي بھ متھم  1352یك حلقھ نوار اخذ و بھ آلمان مي برد بعد از پنجاه روز دیگر براي بار دوم مقارن با دي ماه سال 

ً جزوه مذكور را نیز مورد  ارائھ و توصیھ مي كند ضمن تماس با میناچي نوار دیگري از سخنراني دكتر شریعتي را اخذ و ضمنا
مطالعھ قرار داده و پس از تصحیح آن اخذ و با خود بھ آلمان برگرداند متھم طبق توصیھ طباطبایي رفتار و نواري از میناچي اخذ 
ً روابط دیگري بین این افراد برقرار است زیرا طبق اظھار دو نفر از اعضاي  ولكن جزوه مذكور بھ وي مسترد نمي گردد احتماال

انجمن گویا مدتي قبل ناصر میناچي با طباطبایي در لندن مالقات و مذاكراتي بھ عمل آورده اند كھ از ماھیت آن بي خبر است ولي در 
ً با میناچي مذاكره و وي قول داده بود كھ كلیھ نشریات حسینیھ ارشاد من جملھ از سخنرانیھاي دكتر شریعتي و  مسافرت دومي شخصا
جزواتي بھ صورت تصحیح شده تھیھ و براي بھره برداري و تكثیر و توزیع آن در خارج از كشور در اختیار انجمن قرار خواھد داد 

كھ عین مذاكرات خود را بھ اطالع طباطبایي در آلمان رسانیده بود در ضمن آخرین بار نیز در حدود سھ ماه قبل نامھ اي كھ بھ 
صورت رمز نوشتھ شده بود از یاقوت فام مسئول فعلي انجمن اسالمي آخن اخذ و قرار بود بھ میناچي تحویل دھد لكن در فرودگاه 

 دستگیر و نامھ مذكور كشف و از متن و چگونگي آن بي اطالع است 

متھم در خاتمھ اظھار مي دارد انجمن مذكور غیر از جلسات عمومي داراي جلسات خصوصي نیز ھستند كھ بھ علت دانشجو نبودن از 
وي دعوتي براي شركت در آن بھ عمل نمي آید و حتي یك بار نیز در سال قبل ضمن مسافرتي بھ ایران مالقاتي با دكتر بھشتي معمول 
داشتھ كھ طي آن وضع بد مالي انجمن مطرح و مبلغ یك ھزار مارك از مشارالیھ اخذ و بھ حساب انجمن در آلمان ریختھ است و طبق 

اظھار طباطبایي آیت هللا شریعتمداري نیز قول داده بود كھ ھر سھ ماه مبلغ پنج ھزار لایر بھ انجمن كمك خواھد كرد از این كھ این 
اقدام تاكنون صورت گرفتھ است یا نھ اطالعي ندارد متھم در خاتمھ ضمن اظھار ندامت شدید بیان مي كند بھ علت موقعیت تجاریش 
مورد بھره برداري عناصر نامطلوب قرار گرفتھ و مرتكب اقدامات خالفي شده و چون داراي ھمسر آلماني بوده و دو فرزندش در 

شھرستان قم و پیش پدرش زندگي و سرمایھ قابل مالحظھ اش نیز ھم اكنون بي سرپرست مانده است لذا چنانچھ ساواك زندگي وي را 
نجات دھد حاضر است براي جبران خطاھاي خویش بھ ھر صورتي كھ پیشنھاد مي كنند در آلمان ھمكاري نماید و در این امر نیز 

 صادق خواھد بود زیرا بدون تردد بھ ایران تجارتش در آلمان غیر ممكن خواھد بود 

 نظریھ 

Page 113 of 173

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\8.html



با عرض مراتب فوق و با عنایت بھ اقاریر متھم مبني بر ھمكاري دكتر بھشتي و ناصر میناچي مقدم با اتحادیھ ھاي انجمن اسالمي در 
 خارج از كشور كھ فعالیت چنین انجمني علیھ رژیم قانوني كشور شاھنشاھي مي باشد در صورت تصویب 

ـ دكتر بھشتي احضار و اطالعات وي اخذ و سپس با اخذ تعھد آزاد و در مورد عدم ارجاع مشاغل حساس در وزارت آموزش و 1
 پرورش بھ وي نیز بھ ھر نحوي كھ صالح مي دانند اقدام گردد 

ً روابطي با گردانندگان انجمنھاي اسالمي خارج از كشور داشتھ و 2 ـ ناصر میناچي مقدم وكیل دادگستري و ساكن تھران نیز كھ قبال
در امر تھیھ و ارسال نشریات مضره حسینیھ ارشاد با آنان ھمكاري مي نموده بھ ویژه این كھ متھم در مسافرت اخیرش بھ كشور حامل 

ً طي مصاحبھ اي كھ در این زمینھ با میناچي معمول  نامھ رمزي بھ یاد شده بوده كھ مي بایستي مفاد آن روشن گردد از طرفي قبال
گردیده مشارالیھ از ابراز حقایق و حتي شناسایي كامل و نوع روابطش با متھم را انكار نموده است لذا دستگیر و ضمن بازرسي از 

  مورد بازجویي قرار گیرد اتخاذ ھرگونھ تصمیمي منوط بھ رأي عالي است  منزلش با اخذ قرار بازداشت و دقیقاً 

  16/8/53بازجو و اقدام كننده ـ دوستار 

 اقدام شود در مورد بند یك پس از تحقیق نظریھ داده شود نامھ رمز باید بھ ھر ترتیب كشف شود 

 20/8/53ثابتي 

 بازجویي از رحیم كمالیان فرزند احمد 
 مصاحبھ اي كھ با شما شد الزم است كلیھ وجوھاتي یا مبالغي كھ بین شما و دكتر بھشتي  س ـ ھویت شما محرز است رحیم كمالیان 

 مبادلھ شده با ذكر مصرف آن بھ طور روشن و صریح بنویسید 

ـ ایشان در ھمان اوایل برگشت بھ ایران مبلغي در حدود كمي بیش از دویست مارك حوالھ كردند كھ من بھ آقاي طباطبایي بدھم 1ج ـ 
 دقیق نمي دانم این مبلغ مربوط بھ شخص صادق طباطبایي بود یا رابطھ اي با اتحادیھ انجمنھاي اسالمي داشت رحیم كمالیان 

ھزار مارك یا  30حدود سي  72ھزار مارك یا كمي كمتر در سال  25حدود  71حدود دوازده ھزار مارك ، در سال  70ـ در سال 2
ھمان حدود من بھ حوالھ ایشان براي آقاي شبستري كھ بعد از آقاي دكتر بھشتي امام مركز اسالمي ھامبورگ  73كمي كمتر در سال 

 ھستند فرستادم 

مبلغ ھزار مارك براي پرداخت بھ اتحادیھ انجمن ھاي اسالمي بھ من حوالھ كردند كھ من در تابستان  1973ـ ایشان در نیمھ اول سال 3
 ھمان سال بھ حساب آنھا بدون ذكرنام فرستنده حوالھ كردم 

 رحیم كمالیان 
ـ ایشان در طول چند سال اخیر كھ بھ ایران آمده اند براي شخصي بھ نام اصفھاني ساكن پاریس یك سال ماھي سیصد و پنجاه مارك ـ 4

براي شخصي بھ نام نكویي ساكن ھانور آلمان غربي حدود یك سال یا كمي بیشتر ماھي دویست مارك ـ براي شخصي بھ نام سیرواني 
مارك از قرض ایشان را كھ بھ خود من  2500یا  1500سال ماھي صد مارك توسط من و اضافھ بر آن مبلغي در حدود  5/2حدود 

تلفني كھ آقاي نكویي بھ من كرد و گفت ھروقت  73بدھكار بود پرداختند فقط در مورد آقاي نكویي من از خود نكویي در فوریھ سال 
آقاي بھشتي را دیدم سالم برسانم و بگویم پول دیگر ایشان نفرستند چون ایشان از یك كلیساي آنجا بورس تا آخر امتحاناتش مي گیرد و 

 اضافھ كرد كھ پس از امتحاناتش و گرفتن كار شروع بھ پرداخت مبلغ فوق خواھد كرد 

 در مورد سیرواني ھم بھ ایشان پس از ازدواجش آقاي بھشتي مبالغ فوق را حوالھ كردند 

 رحیم كمالیان 
توضیح مي دھم كھ آقاي بھشتي را در منزلشان من مالقات كردم ایشان از وضع انجمن ھاي سفارش براي پرداخت مبلغ ھزار مارك 

 كردند كھ من بھ حساب آقاي بھشتي بھ آنھا بپردازم 
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 رحیم كمالیان 
من مبلغي  1973كلیھ مبالغ فوق را آقاي بھشتي در آخر ھر سال حساب مي كردند و بھ تدریج بھ من مي پرداختند ولي در آخر سال 

ھزار مارك بابت وجوھات سھم امام و خمس كھ براي چند سال اخیر بدھكار بودم و مي خواستم بپردازم از این مبلغ من  45در حدود 
ً  1973و  1972خودم با اطالع قبلي آقاي دكتر بھشتي در سال   چھارده ھزار مارك بھ حساب مركز اسالمي ھامبورگ فرستاده  جمعا

شش ھزار مارك ھم توسط پدرم تحت نظر آیت هللا گلپایگاني بھ افراد محتاج بین فامیل و نزدیكان در قم پرداختھ بودم و  6بودم و مبلغ 
ھزار و پانصد مارك ھم بھ مسجد آخن داده بودم كھ حاال دقیق نمي دانم كھ ھزار مارك از این ھزار و پانصد مارك را كھ  1500مبلغ 

براي حمل جنازه یك عرب كھ زیر ماشیني مانده و مرده بود بھ كشورش مصرف شده بود ایشان بھ عنوان خرج غیر ضروري دانست 
و پرداخت آن را از محل سھم امام جایز ندانست یا این كھ قبول كرد بقیھ مبلغ چھل و پنج ھزار مارك كھ پس از كسر چند قلم فوق 

بیست و چھار ھزار و پانصد مارك یا بیست و سھ و ھزار و پانصد مارك مي شود من از بابت طلب خودم از ایشان بھ عنوان  24500
وجوھات نگرفتم ایشان در آخر محاسبات از من پرسید كھ آیا ایشان مجاز است با مسئولیت خود این مبلغ را بھ مصرف برسانند من بھ 

 سئوال ایشان جواب مثبت دادم 

 رحیم كمالیان 
نیز من مبلغ بیست و چھار ھزار مارك براي آقاي شبستري فرستاده ام كھ ھنوز آقاي دكتر  1974ـ تا قبل از دستگیر شدنم درسال 5

 بھشتي حساب نكرده و از ایشان نگرفتھ ام و در اولین فرصت این كار را خواھم كرد 

 رحیم كمالیان 
ـ آقاي دكتر بھشتي در حدود سھ سال قبل مبلغي در حدود ھشتصد و پنجاه مارك براي پرداخت بھ یك چاپخانھ كھ كتب درسي را در 6

 آلمان غربي چاپ مي كنند بھ من حوالھ كردند و در آخر ھمان سال ھمراه سایر حسابھا بھ نفع من حساب و بھ من پرداختند 

 رحیم كمالیان 
 س ـ صحت اظھارات خود را چگونھ گواھي مي نمایید 

 خط خوردگي ھا از طرف اینجانب است رحیم كمالیان

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  20/8/53تاریخ 

  12ھـ / 21132شماره 

  مكتب قرآن  موضوع 
جلسھ ھفتگي سیار شبھاي یكشنبھ مكتب قرآن در خانھ محسن رفیق دوست واقع در خیابان خراسان ، خیابان زیبا ،  11/8/53در تاریخ 

نفر  120مقابل دبیرستان دخترانھ عطار ، تشكیل و دكتر سید محمد بھشتي واعظ پس از اقامھ نماز جماعت مغرب و عشا با حضور 
سالھ بودند درباره شرایط رھبري صحبت نمود و پاسخ چند نامھ رسیده را داد وي افزود قرآن تنھا بدون  30تا  25كھ بیشتر جوانان 

استفاده از اخبار قابل فھم نیست و باید رھبر عالوه بر اتقي و اشجع و اعلم بودن زیركي خاصي داشتھ باشد و بھ طریق سیستم 
 انتخاباتي امریكا تعیین گردد البتھ نھ مانند انتخاب نیكسون كھ توام با تقلب بوده است 

 نظریھ شنبھ اغلب شركت كنندگان شناختھ شده وكساني ھستند كھ در كلیھ جلسات این مكتب شركت مي نمایند 

 نظریھ یكشنبھ بھ صحت اظھارات شنبھ اعتماد حاصل است دانشگر 
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 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي شود برلیان 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي شود سپاھي 

 دایره عملیات ـ آقاي باقري 

22/8/53 

 تلگرافات وارده 

 از آبادان 

  323بھ 

  25/8/53تاریخ 

  2ھـ / 19325شماره 

دانشگاه جندي شاپور نظریھ ساواك را درباره دعوت از نامبردگان زیر جھت سخنراني استعالم نموده خواھشمند است نظریھ اعالم 
 دارند شاھین 

 ـ دكتر علي غفوري از تھران 1

 ـ دكتر محمد جواد باھنر از تھران 2

 ـ دكتر سید محمد بھشتي از تھران 3

 ـ ناصر مكارم شیرازي از قم 4

 ـ مھندس مصحف اصفھاني از اصفھان 5

 ضمیمھ بایگاني شود  16111در پرونده دكتر سید محمد بھشتي بھ كالسھ 

 رونوشت برابر اصل است 

 بایگاني است  18/231116اصل در پرونده 

 رونوشت گزارش خبر 

  26/8/53تاریخ 

  12ھـ  21277/20شماره 

 موضوع جلسھ ھفتگي مكتب قرآن 
در منزل محسن رفیق دوست تشكیل بعد از اقامھ نماز جماعت دكتر سید محمد  18/8/53جلسھ ھفتگي سیار مكتب قرآن در تاریخ 

بھشتي در حضور یك عده از زن و مرد درباره شرایط رھبر و مرجع و موارد آنھا صحبت و بھ خطبھ اي از نھج البالغھ از قول 
حضرت امیر ع كھ شرایط زمامدار را تقوا و شجاعت و عدم رعایت قرابت در انتصابات نقل كرده بود استناد نمود دكتر بھشتي پاسخ 

 كوچھ نجات ، كوچھ  بھ سئواالت را بھ جلسھ بعد كھ در منزل علي اكبرپور استاد ، دالل آھن در خیابان عین الدولھ ، خیابان سقاباشي ،
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 ، منعقد مي شود موكول نمود  54چھارم پالك 

 رحیم خانیان كھ با پدر  نظریھ شنبھ اشخاص شناختھ شده عبارت بودند از علي اكبرپور استاد ، محمدصادق اسالمي ، حسین مھدیان ،
رضایي معدوم چند دقیقھ اي نجوا نمود سید محسن امیرحسیني ، محمود مرآتي ، دكتر توحیدي ، دبیر دبیرستان زھرا ملك پور ، این 

 روز مزبور خاتمھ پذیرفت  2115جلسھ در ساعت 

 نظریھ یكشنبھ بھ صحت اظھارات شنبھ اعتماد حاصل است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

 بایگاني شود  13406است در پرونده كالسھ  161117اصل در پرونده كالسھ 

 تلگراف رمز شود 

 بھ ساواك آبادان 

 از مركز 

  28/8/53تاریخ 

  3257/322شماره 

  25/8/53ـ  2ھـ / 19325بازگشت بھ شماره 

بالمانع لكن متن ضبط شده سخنراني وي  1در مراكز آموزشي بھ مصلحت نمي باشد سخنراني ردیف  4و  3و  2سخنراني ردیفھاي 
 ارسال  5ھمچنین مشخصات بیشتري از ردیف 

 ثابتي 

 نسخھ اول بھ امضاي معاونت دوم سركار سرھنگ ودیعي رسیده است 

 28/8/53ضمیمھ و بایگاني شود امیري  16111در پرونده دكتر سید محمد بھشتي بھ كالسھ 

  12ھـ / 21460شماره 

  4/9/53تاریخ 

 موضوع جلسھ ھفتگي مكتب قرآن 
در خیابان عین الدولھ ، كوچھ سقا باشي ، كوچھ  25/8/53 2130الي  1900جلسھ ھفتگي سیار شبھاي یكشنبھ مكتب قرآن از ساعت 

بودند  30تا  25، منزل علي اكبرپور استاد ، با حضور حدود یكصد نفر كھ بیشتر آنان جوانان  54نجات ، كوچھ چھارم ، شماره 
تشكیل و دكتر سید محمد بھشتي واعظ پس از اقامھ نماز مغرب و عشا دنبالھ بحث خود را درباره شرایط مرجعیت و رھبري و امامت 
امت كھ حدود شش جلسھ قبل شروع نموده بود ادامھ و بھ این بحث خاتمھ داد نامبرده در جلسھ قبل حضار را بھ مطالعھ كتب بحثي در 

پیرامون روحانیت و مرجعیت تشویق نموده بود دكتر بھشتي اظھار داشت شرایط امامت و پیشوایي و رھبري و مرجعیت مسئلھ 
حساسي است و بھ مثالي كھ بھ عنوان یك روایت زنده نقل مي كنیم ھمھ دقت نمایید و آن این است كھ از آیت هللا زاده حائري مقیم قم 
شنیدم كھ از مرحوم پدرش نقل كرد زماني كھ حاج شیخ مرتضي انصاري مرجع عالیقدر شیعیان صاحب رسالھ شرایع فوت مي كند 

قریب ده نفر مجتھد ھمطراز علمي با او معاصر بوده اند از جملھ مرحوم آیت هللا حاج میرزا حسن شیرازي كھ استعمال تنباكو را 
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قدغن و حرام نموده است كھ بھ حاج میرزا حبیب رشتي مجتھد معاصر دیگري ضمن نامھ اي نوشت حال كھ قرار است مرجعي تعیین 
شود بھتر آن است كھ عالوه بر شرایط تقوا و علم از ھمھ ما عاقل تر باشد بھ مرجعیت تعیین گردد و او در پاسخ نوشتھ است شما كھ 
از ما عاقل تر و حائز شرایط ھستید وھمھ مرجعیت جنابعالي را قبول مي كنند بھشتي گفت با توضیحي كھ دادم دیگر استدعا مي كنم 

از من نپرسید در عصر ما چھ كسي حائز شرایط است زیرا از پاسخ آن معذورم و شرایط ھمان است كھ در جلسات قبل بھ تفصیل از 
 آن سخن گفتم 

 بھشتي گفت آنھا را در  سید علي اصغر آل احمد در خاتمھ سخنراني پرسید شرایط دیگر مرجع را از جھت قرآن و اخبار بفرمایید ،
جلسات گذشتھ بیان نموده ام حسین مھدیان آھن فروش خیابان خیام ، مقابل قورخانھ ، در مراجعت از سخنراني بھشتي تمجید كرد و 
چون بھشتي گفتھ بود بھتر است براي این كھ موضوع سخنراني را حضار فراموش نكنند از فردا بین خود بحث نمایند مھدیان گفت 

بعضي از حضار از شنیدن این سخنراني افق تازه اي برایشان طلوع كرده و دیگر مانند كھ غاصب مرجع تقلید شده و با سكوت خود 
صدمھ بھ عالم اسالمي مي زند اقبالي نخواھند داشت دوست مھدیان گفت سخنراني بھشتي چندان تازگي نداشت زیرا این مطالب را 

 سال قبل در كتاب بحثي در پیرامون روحانیت و مرجعیت نوشتھ است  12نامبرده در 

سال قبل مسلمین بھ عوارض خالء و عدم وجود مرجع تقلید عاقل ھنوز پي نبرده بودند لكن این مرور زمان عوارض  12مھدیان گفت 
مذكور را بھ آنھا نشان داد یكي از حاضرین بھ علت تلگرام تسلیتي كھ شاه در فوت آیت هللا شاھرودي بھ خوانساري مخابره نموده 
بودند اشاره و آن را عدم توجھ بھ آیت هللا شریعتمداري در واقعھ مذكور تلقي نمود مھدیان گفت علتش نامھ شفاعتي بود كھ آیت هللا 
شریعتمداري بھ پشتیباني از شھدا معدومین بھ اصرار خانواده ھاي آنھا كھ در خانھ او متحصن شده بودند بھ شاه نوشتھ و مغضوب 

شده وي افزود نامھ مذكور را حاج سید صادق خیاط پدر یكي از معدومین دیده است دوست مھدیان اظھار داشت سخنراني امشب بھ 
نظر من موجش آنقدر قوي نیست كھ بتواند موجب تجدید نظر مؤمنین در انتخاب مرجع تقلید باشد مھدیان گفت عقیده من درست 

 برعكس شماست 

سال قبل از طرف شركت سھامي انتشار چاپ شده و نویسندگان آن دكتر بھشتي ،  12ـ كتاب مرجعیت و روحانیت 1نظریھ شنبھ 
  آیت هللا سید محمود طالقاني و مرتضي مطھري مي باشند   آیت هللا سید ابوالفضل موسوي زنجاني ، مھندس بازرگان ،

 ـ سخنراني امشب دكتر بھشتي نقل محافل فرداي مجامع دیني و بازاریان متدین خواھد شد 2

 نظریھ یكشنبھ بھ اظھارات شنبھ اعتماد حاصل است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي شود 

نظریھ چھارشنبھ تشكیل جلسھ در منزل علي اكبرپور استاد كھ فرد مظنوني بوده و در آن اداره كل داراي سابقھ مي باشد حائز اھمیت 
 ً   اقدامات الزم جھت شركت مداوم شنبھ در جلسھ مورد بحث بھ عمل آمده است  و بررسي است ضمنا

 اصل در پرونده كالسھ است 

 در پرونده كالسھ بایگاني شود 

  عرض مي رسد  بھ 

  312از 

  30/9/53تاریخ 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
منزل حاج حسن قیصریھ تشكیل شد در  14جلسھ مكتب قرآن در خیابان امیریھ ، كوچھ البرز ، كوچھ نقدي ، پالك  14/10/53روز 

این جلسھ دكتر بھشتي پیرامون حج و فالسفھ آن بحث نمود و پس از تأكید بھ این كھ حج یكي از راھھاي ایجاد ھمبستگي و اتحاد فرق 
  از انترناسیونالیسم اسالمي جانبداري نمود  مختلف اسالمي است ،

  %مالحظات واعظ مذكور دكتر محمد حسین حسیني بھشتي مي باشد كھ مراقبت از او ھمچنین از جلسات مكتب قرآن ادامھ دارد 
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 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  14/10/53تاریخ 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
منزل حاج حسن قیصریھ تشكیل شد و  14جلسھ مكتب قرآن در خیابان امیریھ ، كوچھ البرز ، كوچھ نقدي ، پالك  14/10/53روز 

 دكتر بھشتي شروع بھ سخنراني نمود 

بحث او مانند چند جلسھ گذشتھ پیرامون مسئلھ آسیب پذیري و تخریب جوامع اسالمي بود و روي شناختن چھره ھاي منافق تكیھ مي 
شد دكتر بھشتي داستان تاریخي اوس و خزرج دو قوم قدیمي مدینھ را مطرح و نحوه نفاق افكني بین آنھا وسیلھ یك طایفھ یھودي را 

 تشریح كرد مشارالیھ سپس بھ بي اساس بودن ناسیونالیسم در بین ملل اشاره و بھ ملیت گرایي حملھ نمود 

مالحظات خبر صحت دارد وشنبھ در مورد كنترل جلسات مورد بحث توجیھ شده است بھشتي واعظ دكتر محمد حسین حسیني بھشتي 
 مي باشد 

 21/10باقري 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  21/10/53تاریخ 

 خیابان زیبا ، تشكیل شد و دكتر  جلسھ مكتب قرآن در منزل حاج عبدهللا رفیق دوست واقع در خیابان خراسان ، 21/10/53روز 
بھشتي پیرامون آیھ ولتكن منكم امھ یدعون الي الخیر بحث نمود و چنین عنوان كرد كھ مقصود از این آیھ آن است كھ از مسلمانان امت 

 واحدي بھ وجود آید مشار الیھ ضمن توجیھ كلمھ امت بھ ناسیونالیسم و ملیت خواھي حملھ نمود 

 نیز درباره وي گزارشھایي تقدیم شده است  مالحظات خبر صحت دارد واعظ مزبور دكتر محمد حسین حسیني بھشتي مي باشد كھ قبالً 

  19/10/53باقري 

 بھره برداري شود 

21/11/52 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

 موضوع دكتر بھشتي مسئول كتابھاي درسي وزارت آموزش و پرورش 
ً بھ تعداد زنھاي مسلمان ایراني دانشجو در آلمان اضافھ  نامبرده فوق ضمن تماس با یكي از دوستان خود اظھار داشتھ است كھ اخیرا

ً این قبیل افراد بھ تعداد كمي فعالیت مذھبي داشتھ اند یاد شده اضافھ نموده است كھ دانشجویان مذھبي نشریھ اي بھ عنوان  شده و سابقا
 اسالم مكتب مبارزه منتشر مي كرده اند كھ ھنوز ھم ادامھ دارد 
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 مالحظات 
 نظریھ شنبھ خبر صحیح است 

نظریھ یكشنبھ ضمن تأیید نظریھ شنبھ مراتب فوق نشان دھنده ارتباط دكتر بھشتي با عناصر وابستھ بھ انجمنھاي اسالمي دانشجویان 
ً بھ این كھ بھ استناد اعترافات متھمي حسب االمر قرار است این شخص جھت اخذ توضیحاتي احضار گردد كھ در این  مي باشد مضافا

ً از یادشده بازجویي خواھد شد   باره نیز مفصال

  12ھـ  20بھ ریاست ساواك تھران 

  312از اداره كل سوم 

  21/10/53تاریخ 

  7973/312شماره 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
  18/7/53ـ  12ھـ  20288بازگشت بھ 

ً واصل شده نامبرده باال عالوه بر شركت جلسات ھفتگي مكتب قرآن در جلسات دیگري  برابر پاره اي از اخبار تأیید شده اي كھ اخیرا
ً در منزل خود او تشكیل مي شود ، نیز  كھ با شركت پاره اي از عناصر مورد اطمینان روحاني مزبور مي باشند و این جلسات بعضا
شركت و پیرامون پاره اي از مسائل امنیتي بحث و تبادل نظر مي نمایند بھ عالوه قرائن موجود حاكي از آن است كھ بھ احتمال قوي 

فرد یاد شده در فرصتھاي مناسب از موقعیت شغلي خویش بھ منظور پیاده كردن نیات سوء خود استفاده خواھد كرد از سوي دیگر 
گزارشھاي رسیده نمایشگر آن است كھ جلسات مكتب قرآن بھ تدریج گسترده تر شده بھ طوري كھ ضمن آن كھ عده بیشتري از 

عناصر طرفدار جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي ، در مقایسھ با قبل ، در این جلسات شركت مي نمایند در یكي از جلسات سید 
محمود عالیي طالقاني نیز شركت و بھ سئواالت طرفداران خویش پاسخ گفتھ است از چندي قبل تعدادي از دانشجویان متعصب دختر 

 و پسر نیز از این جلسات استقبال مي نمایند 

با توجھ بھ آنچھ كھ در باال گفتھ شد ، خواھشمند است دستور فرمایید با بھره گیري از كلیھ امكانات موجود نسبت بھ انجام موارد 
 خواستھ شده زیر اقدام نمایند 

ـ اعمال و رفتار محمد حسین حسیني بھشتي را چھ در محل كار در صورت لزوم با ھمكاري بخشھاي مربوطھ دیگر آن ساواك و چھ 1
 در محیط خارج تحت كنترل بیشتري قرار داده شود 

ـ ترتیبي داده شود كھ محل تشكیل جلسات مخفي یاد شده باال و مریدان او ، مشخص گردیده ، منابع فعال و ارزنده آن ساواك در این 2
 جلسات شركت و از فعل و انفعاالتي كھ در آنھا صورت مي گیرد آگاھي حاصل شود 

ـ از جلسات ھفتگي مكتب قرآن مراقبتھاي بیشتري عمل آورده و پیرامون مطالب مطروحھ در این جلسات اطالعات كافي كسب شود 3

ً با این اداره كل اعالم دارند 4    %ـ نتایج حاصلھ را مرتبا

 مدیر كل اداره سوم 

  15/10ثابتي 

 رھبر عملیات ـ باقري 

  15/10ـ  312رئیس بخش 
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 16/10/53رئیس اداره یكم عملیات و بررسي ـ عطارپور 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  27/10/53تاریخ 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
، برگزار مي شود  14جلسھ مكتب قرآن كھ مدت چھار ھفتھ است شبھاي یكشنبھ در خیابان امیریھ ، خیابان البرز ، كوچھ نقدي ، پالك 

در این جلسات عده اي از افراد شناختھ شده كھ در گذشتھ فعالیت داشتھ اند ، دیده مي شوند منجملھ علي بابایي ازاعضاي نھضت 
 ً  دستگیر شده است  آزادي بستھ نگار خواھرزاده آیت هللا طالقاني ازاعضاي نھضت آزادي حسین ابراھیمي ـ حسن حسیني زاده اخیرا

مقصودي ـ صادق اسالمي ـ سلطاني ـ محمد خوانساري ـ مصطفي میرخاني ـ محمود مرآتي ـ حاجي رضایي پدر برادران رضایي 
  در زندان است  معدوم حجتي كرماني برادر كوچك حجتي عضو حزب ملل اسالمي كھ فعالً 

نفر شركت و گفتھ مي شود كھ دكتر بھشتي گوینده جلسھ نماینده خمیني در كلن آلمان  700الي  600نظریھ شنبھ در این جلسات حدود 
بوده و درآمد او از راه نوشتن كتب و وزارت آموزش و پرورش تأمین مي شود و صاحب اجتھاد است و مرجعیت روي او مي كنند 

 جلسھ این مكتب ھفتھ آینده در خیابان خراسان ، كوچھ زیبا ، جنب مسجد محمد و منزل رفیق دوست برگزار مي شود 

 نظریھ یكشنبھ خبر مذكور توسط منبع نفوذي دیگري نیز تأیید شده است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي شود 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  28/10/53تاریخ 

 } جلسھ مكتب قرآن { موضوع 
پس از تشكیل جلسھ قرائت قرآن ، دكتر بھشتي دنبالھ بحث ھفتھ قبل را پیرامون آیھ ولتكن منكم امھ ادامھ داد و ضمن  28/10/53روز 

وعظ اظھار داشت كھ یكي از دبیران علوم كھ آدم وارستھ و با سوادي است بھ من مي گفت منظور از درس تعلیمات دیني نباید مبارزه 
 با كمونیسم باشد 

 نظریھ شنبھ بھشتي این مطلب را طوري بیان مي كرد كھ شنونده نسبت بھ كمونیسم خوش بین مي شد 

مالحظات خبر صحت دارد و دكتر محمد حسین حسیني بھشتي از وعاظ ناراحت است و اكثر شركت كنندگان در جلسات مكتب قرآن 
 را عناصر وابستھ بھ جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي تشكیل مي دھند 

 8/11/53باقري 

  312بھ 

  12ھـ  20از 
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  12/11/53تاریخ 

 موضوع جلسھ ھفتگي مكتب قرآن 
طبق آگھي  12/11/53شنبھ  2100تا  1900جلسھ ھفتگي شبھاي یكشنبھ مكتب قرآن بھ گردانندگي دكتر سید محمد بھشتي از ساعت 

ً  150 دست راست ، درب سوم ، با حضور  قبلي در خیابان زیبا ، كوچھ محمدي ، بودند و حدود ھشتاد  30تا  20 جوانان  نفر كھ اكثرا
سالھ یك قطعھ شعر در تمجید از  14نفر زنھاي چادري در منزل رفیق دوست تشكیل ، ابتدا نماز جماعت خوانده شد سپس یك طفل 

حضرت حسین ع بھ لحن متعادلي دكلمھ نمود سپس دكتر بھشتي تحت عنوان آیھ ولتكن منكم یدعون الي الخیر و تأمرون بالمعروف و 
تنھون عن المنكر اولئك ھم المفلحون یعني باید از شما مسلمین باشند عده اي كھ امر بھ معروف و نھي از منكر كرده دعوت بھ خیر 

بكنند و اینھا رستگارانند مدت یك ساعت سخنراني كرد و بھ استناد حدیث ادعو لناس بانفسكم علي غیر السنتكم یعني مردم را بھ غیر 
از طریق حرف بھ نیكي تشویق و دعوت نمایید مفصل سخن گفتھ اظھار داشت علت این كھ اغلب دعوتھا را براي ایراد سخنراني نمي 

 پذیرم یكي ھمین اعتقاد است كھ باید كمتر حرف زد و شبكھ تبلیغ دین را در راھھاي عملي آن جستجو نمود 

سالھ ، مھدي سبحاني ، اخباري ، حاج فرھاد  20 حقایقي  تقي زاده ، شناختھ شدگان در این جلسھ عبارت بودند از پدر رضایي معدوم ،
 مینایي وكیل عدلیھ 

منزل حاج حسن معیني پدر ھمسر محمود و  148جلسھ ھفتھ آینده در خیابان ایران كوچھ روحي مقابل دبیرستان ناصرخسرو پالك 
 احمد مرآتي تشكیل خواھد گردید 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ یكشنبھ بھ صحت اظھارات شنبھ اعتماد حاصل است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي شود 

 نظریھ چھارشنبھ منبع قابل اعتماد است 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  13/11/53تاریخ 

 موضوع تحقیقات مذھبي در رادیو و تلویزیون 
 ً  در رادیو و تلویزیون ملي ایران كمیتھ اي تحت سرپرستي سید محمد باقر نجفي شوشتري تشكیل گردیده كھ موظف است براي  اخیرا

بھتر نمودن برنامھ ھاي مذھبي رادیو و تلویزیون از اطالعات مذھبي روحانیون سرشناس بھره برداري و سپس طرحي تھیھ و بھ 
مرحلھ اجرا بگذارند و براساس این تصمیم نمایندگان كمیتھ مذكور بھ ویژه نجفي بھ اغلب روحانیون منجملھ آیت هللا فلسفي مراجعھ و 

 بھ آنان با كمال خوشرویي از چنین برنامھ اي استقبال و كمال ھمكاري داشتھ اند 

لكن یكي از روحانیون بھ نام دكتر سید محمد بھشتي مسئول بررسي كتب درسي وابستھ بھ وزارت آموزش و پرورش نھ تنھا در 
 مراجعھ دكتر نجفي بھ منزلش با وي ھمكاري نكرده بلكھ اظھاراتي بھ شرح زیر بیان داشتھ است 

شماھا را نمي شناسم كھ چھ جور آدمي ھستید ولي در ھر صورت از طریق دستگاه خریده شده اید و یا این كھ از ساده لوحي شما 
استفاده و از اطالعات اسالمي شما بھ ضرر اسالم اقدام مي شود بنابراین از دادن ھرگونھ پاسخي بھ سئواالت مذھبي خودداري نموده 

 است 

 مالحظات 
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نظریھ شنبھ خبر صحیح است و آخراالمر دكتر بھشتي كھ از روحانیون افراطي است از ھرگونھ ھمكاري با رادیو و تلویزیون در 
 زمینھ برنامھ ھاي مذھبي و ارائھ پیشنھادات مربوطھ براي بھبودي برنامھ ھا و حتي پاسخ بھ سئواالت خودداري نموده است 

نظریھ یكشنبھ خبر صحیح است و دكتر بھشتي مؤسس انجمن ھاي اسالمي دانشجویان مقیم آلمان بوده كھ حدود پنج سال قبل بھ ایران 
مراجعت و طبق اعترافات یكي از متھمین از طریق ایران نیز كمكھاي مادي بھ انجمن مذكور در آلمان مي كرده است و قرار است 

 پس از كسب اطالعات كافي از وضعیت فعلي وي و جمع آوري مدارك بیشتري حسب االمر دستگیر و تحت بازجویي قرار گیرد 

ً مراقبت شود   بھشتي شدیدا

 ثابتي 

22/11/53 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  26/11/53تاریخ 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
جلسھ نامبرده باال تشكیل و دكتر بھشتي پیرامون امر بھ معروف و نھي از منكر سخنراني كرد و اظھار داشت كھ این  26/11/53روز 

امر یك واجب عیني و در عین حال یك واجب كفایي است بھ این معني كھ ھر یك از افراد جامعھ در امر بھ معروف و نھي از منكر 
سھم دارند اعم از این كھ جامعھ صالح باشد یا نھ و یا حكومت صالح داشتھ باشد یا نھ ؟ وي اضافھ نمود در جامعھ اي كھ امر بھ 

 بعضي از آنھا بر بعضي دیگر مسلط مي شوند معروف رواج نداشتھ باشد بركات از جامعھ مي رود و 

 نظریھ شنبھ دكتر بھشتي نظریات سوء خود را با زیركي خاصي در سخنراني ھایش مطرح مي كند 

 مالحظات یاد شده دكتر محمد حسیني بھشتي از وعاظ ناراحت و طرفدار جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي مي باشد 

 خبر صحت دارد 

 14/12بھ ساواك تھران از او مراقبت كنند و ازسخنراني او نوار تھیھ كنند 

  312از 

 درباره محمد فرزند فضل هللا شھرت حسیني بھشتي واعظ و كارمند وزارت آموزش و پرورش تھیھ و تدوین كتب دیني مدارس 

 منظور 
 كسب مجوز بھ منظور دستگیري و بازداشت یاد شده باال 

 سابقھ 
برابر سوابق موجود در سالھاي قبل مشارالیھ بھ سبب فعالیت بھ نفع خمیني و تمایالت جبھھ بھ اصطالح ملي سابق از فرھنگ قم 

اخراج و سپس بھ عنوان نماینده مذھبي شیعیان از طرف آیت هللا شریعتمداري بھ آلمان غربي اعزام مي گردد یاد شده در مدتي كھ در 
 ً   نیز با موسي صدر و خمیني تماس داشتھ است  آلمان بود با دانشجویان منحرف ایراني كشور مزبور ھمكاري و بعضا
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 فعالیتھاي اخیر یاد شده 
ً بھ استحضار رسیده شخصي بھ نام محمود كمالیان شغل فرش فروش در آلمان غربي كھ بھ اتھام فعالیت بھ نفع  ھمانطوري كھ قبال

انجمن دانشجویان اسالمي ایران در آلمان ھنگام ورود بھ كشور دستگیر شده بود در تحقیقات معمولھ اعتراف نموده كھ یاد شده باال 
زماني كھ در آلمان بوده ضمن تماس با دانشجویان افراطي اعضاي انجمن آنان را در سخنرانیھاي خود با زیركي خاصي تحت تبلیغ 

قرار داده و توصیھ مي نموده كھ مي بایستي بھ منظور پیشبرد ھدفھاي اسالمي پس از بازگشت بھ كشور در سازمانھاي آموزشي 
استخدام شوند و سپس نسبت بھ تھیھ و توزیع كتب شركت انتشار بھ ویژه از آثار مھندس بازرگان و غیره مبادرت مي نموده است و 
پس از بازگشت بھ ایران نیز یك بار بھ مالقات یاد شده رفتھ و مبلغ دو ھزار مارك بھ منظور كمك بھ انجمن دانشجویان درآلمان از 

مشار الیھ دریافت و در كشور مذكور بھ حساب بانكي انجمن واریز نموده است مراتب براساس اعترافات متھم بھ عرض رسید و 
پیشنھاد گردیده بود كھ بھشتي احضار و ضمن اخذ اطالعات وي با اخذ تعھد مرخص و سپس نسبت بھ عدم ارجاع مشاغل حساس بھ 

 وي اقدام شود كھ در این مورد اوامري بھ شرح زیر صادر شده بوده است 

 اقدام شود در مورد بند یك پس از تحقیق نظریھ داده شود 

 اقدامات انجام شده 

نظر بھ این كھ وضعیت فعلي مشارالیھ از نظر نحوه تمایالت سیاسي و فعالیتھاي احتمالي یاد شده مشخص نبود لذا منابع مختلفي را بھ 
وي نزدیك و روشن گردیده كھ وي ضمن صحبت ھم اكنون نیز از نوع نشریات منتشره در آلمان از طریق انجمن مذكور با اطالع 

ً نیز با عناصر مذكور مرتبط است از طرفي در تھران جلساتي تحت عنوان مكتب قرآن  بوده و این امر نشان دھنده این است كھ احتماال
 ً  از اوضاع فعلي تنقید و در یكي از  بھ سرپرستي وي اداره مي شود كھ باز ھم با زیركي خاصي و با مطرح كردن مسائل دیني تلویحا

جلسات ضمن سخنراني ، آیھ اي از قرآن را قرائت و اظھار داشتھ مقصود از این آیھ آنست كھ از مسلمانان امت واحدي بھ وجود آید و 
سپس ضمن توجیھ كلمھ امت بھ ناسیونالیسم و ملیت خواھي حملھ نموده و اضافھ مي نماید نباید منظور از تعلیمات دیني حملھ بھ 

 كمونیسم باشد و مشارالیھ مطلب را طوري بیان مي كرد كھ شنونده بھ مكتب كمونیسم خوش بین مي نموده است 

ً طرحي براي بھبودي برنامھ ھاي مذھبي تلویزیون تھیھ و قرار شده بود كھ  از طرفي گزارش منبع دیگري حاكي از این است اخیرا
راھنمایي روحانیون سرشناس و باسواد نیز در این زمینھ مورد بھره برداري قرار گیرد لذا اكیپي از سازمان مذكور با وي مالقات و 

قصد بر این بوده كھ سئواالتي در اطراف چگونگي اجراي برنامھ ھاي مذھبي از وي بھ عمل بیاورند لكن نامبرده نھ تنھا حاضر بھ 
بیان نظریات خود نشده بلكھ افراد مذھبي كھ در این زمینھ و در گروه تحقیق رادیو تلویزیون ملي ایران مشغول كار ھستند مزدور و 

 خریده شده از طریق دستگاه قلمداد نموده است 

 نظریھ 
با عنایت بھ مراتب فوق و این كھ تحقیقات و گزارشات اخیر از ناحیھ منابع مختلف ماھیت فكري و اقدامات خالف مشارالیھ را كھ با 

كمال زیركي عمل مي نماید تأیید نموده و بھ ویژه این كھ ادامھ جلسات مشار الیھ نیز كھ اغلب شركت كنندگان آن را اعضاي سابق 
وابستھ بھ جبھھ ملي تشكیل مي دھند بھ صالح نمي باشد لذا در صورت تصویب مشارالیھ وسیلھ كمیتھ مشترك ضد خرابكاري دستگیر 

 و ضمن بازرسي از منزلش و اخذ قرار بازداشت تحت تعقیب قانوني قرار گیرد 

  24/12/53رھبر عملیات دوستان 

  312رئیس بخش 

24/12  

 رئیس اداره یكم عملیات و بررسي عطارپور 

 27/12/53اقدام شود ثابتي 

 بازجویي از محمد شھرت حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
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س ـ ھویت شما محرز است ، شرح اطالعات و فعالیتھاي خود را در خارج از كشور ضمن بازگو كردن اقداماتي كھ توسط شما انجام 
 شده است بنویسید 

ج ـ در پنج سال اقامت خود در آلمان ، ھامبورگ ، كھ بھ دعوت حضرت آیت هللا خوانساري بھ عنوان امام مسجد و مركز اسالمي 
  قسمت عمده كارھاي من از قرار زیر بوده است  ھامبورگ بھ آنجا رفتھ بودم ،

ـ كوشش براي تكمیل ساختمان مسجد ھامبورگ ، كھ مدتي بود معوق مانده و مایھ سر و صداھایي در محل شده بود كھ بھ حیثیت 1
 اسالم و ایران لطمھ مي زد 

ـ كوشش در تقویت مباني عقیدتي و اخالقي و عملي اسالمي مسلمانان مقیم آلمان ، بھ خصوص برادران و خواھران مسلمان ایراني 2
 مقیم آنجا 

ً بر عھده یك عالم دیني است از قبیل ازدواج و نظایر آن 3  ـ رسیدگي بھ امور دیني آنھا و انجام مراسمي كھ معموال

ـ كوشش براي آشنا ساختن مردم آلمان بھ حقایق اسالمي از راه نشریات ، سخنراني و تدریس در مدارس آلماني ، دانشگاھھا و 4
 كلیساھا و مجامع دیگر 

 ـ حل و فصل برخي از اختالفات شغلي و خانوادگي 5

ـ عقده گشایي ھاي روحي از كساني كھ از آنجا دچار غربت زدگي و مسائل ناشي از آن مي شدند و مشاوره ھاي مشابھ بھ خصوص 6
 براي جوانان 

 ـ مازاد وقت صرف ادامھ مطالعات و تحقیقات دیني و انساني و دین شناسي مي شود 7

 محمد حسیني بھشتي 

س ـ اقدامات خود را پس از برگشت از اروپا نوشتھ و توضیح دھید در حال حاضر كدامیك از جلسات یا ھیئتھاي مذھبي را اداره مي 
 فرمایید 

 ج ـ در مدت پنج سال اخیر كھ باز در تھران ھستم كارھاي اساسي من از قرار زیر است 

ـ ادامھ كارھاي علمي و تحقیقي كھ در برخي موارد ھمراه با تشكیل جلسات مباحثھ و مشاوره علمي با كساني كھ در این زمینھ ھا 1
 مطالعات مفیدي دارند 

 ـ مسئولیت نظارت بر تألیف و تكمیل كتابھاي درسي تعلیمات دیني در سازمان كتابھاي درسي ایران وابستھ بھ آموزش و پرورش 2

ـ رسیدگي بھ مراجعات دیني مردم كھ گاھي با حل و فصل و دعاوي خصوصي یا غیر خصوصي ھمراه است و در حقیقت اصالح 3
 ذات البین است 

 س ـ با شما در تماس بوده و بھ مراكز اسالمي كمك مي نموده اند نام برده و توضیح دھید كمكھاي این از چھ قبیل بوده است 

ً كمك مالي بوده كھ بھ صورت ماھانھ یا ساالنھ و بھ صورت رسمي بوده كھ در  ج ـ كمك اشخاص بھ مركز اسالمي ھامبورگ غالبا
دفاتر پلمپ شده موجود در مسجد نام ھمھ آنھا و مبالغي كھ پرداختھ اند ثبت و در بیالنھاي ھر سال منتشر شده است در صورت لزوم 
ممكن است یك دوره از بیالنھاي مربوط بھ آن سالھا یا سالھاي بعد از آنجا گرفتھ شود این كمكھا توسط اشخاص زیادي پرداخت مي 

شده كھ نام برخي از آنھا را ھم اكنون در ذھن دارم آقاي محمد نظریان ، آقاي محمد خسروشاھي ، آقاي نوبري ، آقاي رحیم كمالیان از 
 آخن ، آقاي نعمت زاده ، آقاي طوبي 

 محمد حسیني بھشتي 

س ـ در صورتي كھ پس از مراجعت بھ ایران وسیلھ شما براي افراد یا مؤسسات در خارج از كشور كمكھایي ارسال مي شده است با 
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 معرفي مختصر كمك كننده در این مورد توضیح دھید 

ج ـ در چند ماه اخیر براي یكي از بستگان از طرف خانوادة من توسط اینجانب مبلغي براي ھزینھ تحصیل او بھ ھامبورگ فرستاده 
فرستاده شده گاھي ھم براي امام فعلي مركز اسالمي } اژه اي { شده كھ توسط بانك ملي ارسال شده است و بھ نام آقاي جواد اجیھ 

ھامبورگ آقاي محمد مجتھد شبستري مبلغي براي تأمین ھزینھ زندگي شخصي ایشان فرستاده شده است ، یا توسط بانك یا بھ وسیلھ 
 آقایاني كھ تجارت با آلمان دارند 

 محمد حسیني بھشتي 

س ـ تاكنون در كدامیك از جمعیت یا نھضت اسالمي عضویت و فعالیتي داشتھ اید ، در صورت مثبت اقدامات خود را در مراكز 
 مذكور بنویسید 

ج ـ در ھیچ جمعیت یا نھضت اسالمي عضویت نداشتھ ام و ندارم ، چون ھمانطور كھ نوشتھ ام زمینھ اصلي كار من كارھاي علمي و 
تعلیمي است و نمي توانم عضویت احزاب یا جمعیتھا را از ھر قبیل باشند بپذیرم ، چون روشن است كھ قبول عضویت در ھر حزب و 

 جمعیت در صورتي براي امثال من زیبنده است كھ بتواند آنطور كھ از او انتظار مي رود بھ وظایف خود عمل كند 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ اشخاص و روحانیون مخالف و متعصبین مذھبي اي را كھ با آنان در تماس ھستید معرفي و نحوه ارتباط خود را روشن نمایید 

ج ـ ولي كساني كھ یا در جلسات یا در میھمانیھا یا در كارھاي انجام مراجعات دیني یا بھ مناسبت سوابق دوران تحصیل و نظایر آن با 
من تماس دارند خیلي زیادند و در میان آنھا اھل ھمھ گونھ عقیده و خط مشي وجود دارد مي توانم از عده اي از آنھا نام ببرم ولي آنكھ 

بتوانم جھت آنھا را بھ صورت یكنواخت مشخص كرده باشم و در مشخص كردن جھت آنھا خودشان و مقامات مسئول بھتر از ھر كس 
مي توانند نظر بدھند آقایان حاج سید جعفر شبیري ، قھرماني ، محمد مفتح ، موسوي، مھدوي كني ، سید رضي الدین شیرازي ، 
  موسوي امام جماعت مسجد اختیاریھ ، آیت هللا طالقاني ، مھندس بازرگان و بھ طور كلي اعضاي سابق انجمن اسالمي مھندسین ،

 اكبر ھاشمي ، حاج صادق خیاط ، علي بابایي ، بھفر ، توسلي دماوندي ، اخوان  اعضاي انجمن اسالمي پزشكان ، حسین مھدیان ،
  درویش ، رفیق دوست ، خسروشاھي ، لطفي  ،}فرشچي{فرشجي 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ در صورتي كھ داراي تألیفاتي ھستید از آن نام ببرید و توضیح دھید توسط چھ مؤسسھ یا بنگاھي این تألیفات منتشر شده است 

 ج ـ تألیفات مستقل اینجانب كھ تاكنون چاپ شده عبارتند از 

ـ صداي اسالم در اروپا كھ بھ پنج زبان فارسي ـ عربي ـ انگلیسي ـ آلماني ـ تركي چاپ شده و منتشر شده و فارسي و عربي آن در 1
 تھران توسط شركت انتشار منتشر شده است 

 ـ نماز چیست ؟ توسط دفتر نشر و فرھنگ اسالمي در تھران 2

 ـ خدا از دیدگاه قرآن ، توسط انتشارات بعثت 3

 عالوه بر این مقاالتي علمي در چند مجموعھ در ایران و خارج بھ زبانھاي مختلف داشتھ ام 

 س ـ تاكنون در برنامھ ھاي رادیو یا تلویزیون ایران یا كشورھاي اروپایي شركت داشتھ اید ؟ 

 ج ـ فقط یك بار در برنامھ اي كھ تلویزیون ھامبورگ از مراكز اسالمي آلمان تھیھ و پخش كرد 

 محمد حسیني بھشتي 

س ـ آیا تاكنون جھت ایراد سخنراني در رادیو و تلویزیون ایران از شما دعوت شده است در صورت مثبت علت عدم اجراي برنامھ را 
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ً بنویسید   در این مراكز مشروحا

ً براي من چندان ھماھنگ نبوده است این اصل  ج ـ براي این برنامھ ھا از اینجانب دعوت شده ولي شركت در این برنامھ ھا اصوال
عبارت است از این كھ زیادي باشد كھ در جامعھ ما فراوانند و پاسخ با مشاغل كافي كھ برشمردم فرصت و فراغتي براي این كار 

 ندارم 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ با توجھ بھ این كھ شما در گذشتھ نیز در استخدام فرھنگ بوده اید علت منتظر خدمت شدن خود را بنویسید 

ج ـ این انتظار خدمت ھمانطور كھ در ابالغ آن آمده بنابر تصمیمات اداري بوده و علت دیگري براي آن ذكر نشده است و بھ دنبال 
 ھمان انتظار خدمت بوده كھ براي رفتن بھ ھامبورگ دعوت شدم 

 محمد حسیني بھشتي 

 س ـ اظھارات خود را چگونھ گواھي مي نمایید ؟ 

 ج ـ بھ وسیلھ امضا گواھي مي كنم 

 محمد حسیني بھشتي 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  17/12/53تاریخ وقوع 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
جلسھ مكتب قرآن در منزل فردي بھ نام حاج معین تشكیل گردید و دكتر بھشتي شروع بھ سخنراني كرد و ضمن  17/12/53روز 

بحث پیرامون امر بھ معروف و نھي از منكر اظھار نمود مسلمان نمي ترسد و بھ كار ھم كار دارد مسلمان باید بھ كار جامعھ و بھ كار 
 باالترھا دخالت كند مسلمان نباید مانند حیوان آنقدر كھ آذوقھ و جایي برایش فراھم شد ساكت شود 

مالحظات خبر صحت دارد جلسھ مورد بحث بھ طور ھفتگي و سیار تشكیل مي شود و اكثر شركت كنندگان آن را طرفداران جمعیت 
 بھ اصطالح نھضت آزادي تشكیل مي دھند 

 ً ً آزاد شده  واعظ مزبور دكتر محمد حسیني بھشتي است كھ از عناصر ناراحت و مخالف بود و اخیرا  وسیلھ كمیتھ دستگیر و متعاقبا
 است 

 در پرونده محمد حسیني بھشتي بایگاني شود 

 بایگاني شود  15985

  312بھ 

  1ھـ  16از 

  1/1/54تاریخ 
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در مكتب قرآن آقاي دكتر سید محمد بھشتي درباره رسالت جھاني اسالم سخنراني داشتند و درباره  2100ساعت  1/1/54روز جمعھ 
حق گفتن و درست عمل كردن و قضاوت سخناني ایراد كرد درباره قبلھ مسلمین سخن گفت كھ اسرائیل مي گوید اگر رو بھ خانھ كعبھ 
نماز بگذارند پیرو ابراھیم ھستند و از خودمان ھستند و اضافھ كرد چندي قبل با مسئولین آموزش و پرورش جلسھ اي داشتیم كھ زبان 

 با یكي از كشورھاي ھمسایھ عرب  عربي را كمي بیشتر تقویت كنیم و در دانشگاه از آن استفاده شود در این جلسھ یك نفر گفت ما فعالً 
زبان خود دشمني و خصومت داریم چھ فایده دارد كھ زبان آن را تقویت كنیم ولي عیب نیست اگر زبان عربي بھتر بدانیم مي توانیم 
بھتر درباره آینده با ھمان كشور عرب زبان ھمسایھ سازش كنیم و روابط خود را محكم كنیم گفت ما كھ مناسباتي با ھم نداریم سپس 
گفت این گونھ كارھا جنبھ سیاسي دارند یك روز بھ ھمدیگر فحش خواھر و مادر مي دھند یك روز ھم با ھم دوست مي شوند روي 

 بھ پایان رسید  2230اینھا نمي شود حساب كرد برنامھ ساعت 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ دوشنبھ خبر صحت دارد پیكار 

 نظریھ باال مورد تأیید است  26نظریھ 

 18/1دایره عملیات ـ آقاي باقري 

  312ھـ  6/ بھ 

  1ھـ  6 / 26از 

  2/1/54تاریخ 

درمكتب قرآن دنبالھ سخنراني آقاي دكتر سید محمد بھشتي درباره رسالت جھاني اسالم و انواع  2100ساعت  2/1/54روز شنبھ 
  جامعھ سخن گفت كھ جامعھ ھایي بدون دلیل بھ وجود مي آیند و ھدفي در آنھا نیست وقتي كھ یك حزب بخواھند تشكیل دھند باید كامالً 

آزادي برقرار باشد باید داراي تشكیالتي باشد بھ سود ھمھ جامعھ ، سپس درباره پول سخن گفت كھ راستي راستي حالل مشكالت است 
و گفت چند سال قبل یكي از دوستانم مي خواست گذرنامھ بگیرد تا بھ خارج از مملكت برود عیبي در كارش بھ وجود آمد دوستان 

بانفوذي در دستگاه داشت كھ ھر كدام مي گفتند ما سعي مي كنیم كھ ترتیب كارت را بدھیم از طرفي یكي دیگر گفت فقط كارت را باید 
لایر پول بھ مأمور  20با پول تمام كنیم خالصھ ایشان ھم شخصي بود كھ از پول دادن خیلي بدش مي آمد كارش بھ جایي رسید كھ 

ً طرف ھم بھ زیارت كربال رفت این وضع ھم كھ باید رشوه بدھیم تا  بایگاني داد تا كارش بھ سرعت بیشتري عمل شود بعداً   گفت اتفاقا
 ً  خیلي خوشحال شدم پرسید آیا مي دانید رابطھ سربازان  بھ زیارت برویم سپس اضافھ نمود جواني روشنفكر یك سئوال كرد كھ جدا

كشور ویتنام شمالي با افسران ارتش چگونھ است براي این كھ بدانم آیا مي داند یا نھ گفتم نھ گفت وضع زندگي آنھا یكي مي باشد 
خوابگاه و محل زندگي آنان در یك چادر است مثل ھم لباس مي پوشند و در میدان جنگ گوش بھ فرمان فرمانده خود ھستند و اگر 

ایرادي در كار فرمانده باشد از او انتقاد مي كند و فرمانده نیز مجبور است درباره آن بحث كند ولي كجا حكومت اسالمي چنین است 
ولي افسوس كھ درباره حكومت علي چنین بود برو و كتاب علي را بخوان و بدان و بفھم مي گفت در محیط خفقان آور دیگر 

 بھ پایان رسید  2230حكومتھاي اسالمي چنین نیستند برنامھ ساعت

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ دوشنبھ خبر صحت دارد پیكار 

 ـ نظریات باال مورد تأیید است  26نظریھ 

18/1/54 

  312بھ 

  1ھـ  / 6از 

  3/1/54تاریخ 
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 موضوع 
در مكتب قرآن آخرین روز سخنراني آقاي دكتر محمد بھشتي درباره رسالت جھاني اسالم سخن  2100ساعت  3/1/54روز یكشنبھ 

گفت و درباره رابطھ رھبران زمامداران با دیگر افراد صحبت كرد و گفت یك رئیس مملكت یا زمامدار یك رئیس اداره و یا شركت 
نباید بھ زیر دستان خود فخر بفروشد باید رفتار او با آنان دوستانھ و برادرانھ باشد نباید توقع داشتھ باشند كھ دیگران بھ آنھا احترام 

بگذارند آنگاه خطبھ اي از نھج البالغھ حضرت علي كھ مربوط بھ جنگ صفین بود قرائت كرد و در پیرامون آن چنین گفت دولتھا در 
 مردم را تحت نظر مي گیرند در زمان  ھنگام جنگ بھ مردم آزادي كالم نمي دھند و در این موقع حكومت نظامي مي شود و كامالً 

حضرت علي و در جنگھاي ایشان چنین نبوده است سپس درباره دزدي چنین گفت یك مسلمان در كشور خارج بي پول شد شروع كرد 
بھ بلیط قطار دزدي در كشور خارج و دیگر طوري شده بود كھ بھ چشم سیاھھا و مو مشكي ھا بھ چشم دیگر نگاه مي كردند آن وقت 

گفت آنھا مي آیند در كشور ما منابع زیرزمیني تو را مي برند كھ خیلي ثروت است تو نمي تواني كار كني پس این چھ كار است كھ 
 بھ پایان رسید  2240مي كني برنامھ ساعت 

فروردین بھ مدت ھفت شب چند دوشیزه از قم جھت سخنراني مذھبي بھ  7نظریھ شنبھ طبق یادداشتي كھ در مكتب قرآن كرده اند از 
 مكتب قرآن دعوت شدند 

ً اعالم خواھد شد پیكار   نظریھ دوشنبھ خبر صحت دارد در صورت آمدن دوشیزگان مراتب متعاقبا

 ـ نظریھ دوشنبھ مورد تأیید است  26نظریھ 

 18/1دایره عملیات ـ آقاي باقري 

 بھ عرض مي رسد 

  312از 

  16/1/54تاریخ 

 موضوع جلسھ مكتب قرآن 
جلسھ مكتب قرآن تشكیل و دكتر بھشتي ضمن سخنراني افتخارات تاریخي را تخطئھ كرد و پس از ایراد مطالبي  16/1/54روز جمعھ 

 ، قرائت كتاب تاریخ روابط ایران و انگلیس نوشتھ محمود محمود را توصیھ نمود 

 مالحظات خبر صحت دارد و واعظ مذكور دكتر محمد حسین حسیني بھشتي است كھ از عناصر ناراحت و افراطي مذھبي مي باشد 

 مراقبت شود 

 ثابتي 

18/2/54  

 بایگاني شود  15985در پرونده كالسھ 

 از واحد اطالعاتي 

 بھ ریاست واحد اجرایي 

  16/1/54تاریخ 

 شماره رك 
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 درباره محمد حسین حسیني بھشتي ، واعظ و كارمند وزارت آموزش و پرورش 

بھ فرموده ، خواھشمند است دستور فرمایید با توجھ بھ مشخصات مشروحھ زیر نسبت بھ شناسایي ، دستگیري و بازرسي از محل كار 
و سكونت نامبرده باال اقدام و ضمن تنظیم صورتجلسھ ، یاد شده را با رعایت حفاظت و برابر مقررات بھ كمیتھ ھدایت و نتیجھ را بھ 

 این واحد اعالم دارند 

 معاون اطالعاتي كمیتھ مشترك ضد خرابكاري 

 عطارپور 

یك اكیپ با  864485 خیابان مطھري ، بن بست منطقي ، دست چپ منزل چھارم تلفن  مالحظات جاده قدیم شمیران ، خیابان تورج ،
 آموزش الزم و اطالعات كافي در مورد متھم و محل مورد عملیات اقدام نماید 

16/1/54  

 كورش

  17/1/54تاریخ 

 گزارش 

ً مقام عالي را آگاه مي سازم بھ فرموده ساعت  بھ منظور شناسایي منزل و دستگیري واعظ و كارمند  16/1/54روز  2200محترما
بھشتي بھ نشاني جاده قدیم شمیران خیابان تورج ـ خیابان مطھري ـ بن بست منطقي } حسیني{وزارت آموزش و پرورش محمد حسین 

دست چپ درب چھارم مراجعھ نموده و چون در ھمان قسمت بن بست مزبور چند ساختمان نوساز دیگر بنا شده بود تشخیص منزل 
شب كھ كسي از اھالي محل براي تحقیق در دسترس نبود مقدور نگردید با استحضار مركز و نیز  2330چھارم مورد نظر در ساعت 

 بھ لحاظ رعایت حفاظت مأموریت قرار شد مأموریت مزبور در خالل ساعات روز بعد پیگیري و اقدام شود 

 سرپرست اكیپ 

 كورش 

17/1/54  

 آقاي فھامي

 گزارش 
ً پیرو گزارش قبلي در مورد دستگیري محمد حسین  بھشتي واعظ و كارمند وزارت آموزش و پرورش ساعت } حسیني { محترما

روز جاري پس از تحقیق غیر محسوس و حصول اطمینان از حضور مشار الیھ در منزل ـ بھ نشاني منزل وي در خیابان قدیم  2130
 خیابان تورج ـ خیابان مطھري ـ بن بست منطقي درب چھارم دست چپ مراجعھ و نامبرده را دستگیر و منزل وي بازرسي  شمیران ـ

 و صورت جلسھ مربوطھ بھ پیوست مي باشد متھم مزبور بھ پایگاه داللت و تحویل نگھباني گردید 

 سرپرست اكیپ 

 كورش 

17/1/54 

 صورتجلسھ 
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بھشتي واقع در خیابان قدیم شمیران كوي تورج كوچھ } حسیني{منزل محمد حسین  54فروردین ماه سال  17روز  2130در ساعت 
مطھري بن بست منطقي دست چپ پالك درب چھارم با حضور نماینده دادستان ارتش و امضا كنندگان ذیل بازرسي بھ عمل آمد 

 پایان پذیرفت  2230اوراق و مدارك مضره اي بھ دست آمد این بازرسي بدون خسارت مالي و جاني در ساعت 

ـ یك نسخھ نشریھ چاپي در پنج برگ حاوي بررسي اوضاع سیاسي و اقتصادي مذھبي شیخ نشین ھاي كرانھ خلیج فارس قابل 1
 بررسي 

 برگ تحت عنوان آدمھا و كالغھا قابل بررسي  15ـ نوشتھ خطي در 2

 برگ حاوي مطالبي درباره مبارزه و نقش دین در مبارزات انسان  8ـ نوشتھ خطي در 3

 ـ یك دفترچھ نوشتھ خطي قابل بررسي 4

 نماینده دادستان ارتش 

 سرپرست اكیپ كورش 

 متھم محمد حسیني بھشتي

 ستاد بزرگ ارتشتاران 
 اداره دادرسي نیروھاي مسلح 

 بازپرسي  1از شعبھ 

 بھ تیمسار ریاست سازمان اطالعات و امنیت كشور 

  18/1/54تاریخ 

  1/12658/66/401شماره 

 موضوع ابالغ قرار صادره 

  18/1/54ك ـ / 128بازگشت بھ شماره 

 درباره غیر نظامي محمد 

 فرزند فضل هللا 

 شھرت حسیني بھشتي 

 متھم بھ اقدام علیھ امنیت كشور 

قرار بازداشت موقت صادر گردیده است با فرستادن عین پرونده استدعا دارد مقرر فرمایید قرار صادره را بھ  18/1/54در تاریخ 
 رؤیت متھم رسانیده و پرونده را پس از تكمیل اعاده دھند 

 دادستاني ارتش  1بازپرس شعبھ 

 سرتیپ كبیر 
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 گیرنده 

 تیمسار ریاست اداره زندانھا براي آگاھي و بازداشت متھم

 از ساواك 

 بھ ریاست اداره دادرسي نیروھاي مسلح شاھنشاھي دادستاني 

  20/1/54تاریخ 

 ك  / 137شماره 

 محمد فرزند فضل هللا شھرت حسیني بھشتي شغل واعظ  درباره 

  18/1/54ـ  401ـ  66ـ  1/12658بازگشت 

نظر بھ این كھ امكان دارد تكمیل پرونده اتھامي نامبرده باال مدت زماني بھ طول انجامد و از طرفي با بررسي ھاي بھ عمل آمده چنین 
تشخیص داده شده كھ بیم تباني از ناحیھ مشار الیھ مرتفع گردیده ، علیھذا خواھشمند است دستور فرمایید از ھرگونھ اقدام قانوني كھ در 

 این مورد معمول مي دارند این سازمان را آگاه سازند رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور 

 از طرف ارتشبد نصیري 

 گیرنده 

 جھت اطالع و ھرگونھ اقدام مقتضي  303ریاست بخش مستقل 

29/1/54 

 ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسي نیروھاي مسلح شاھنشاھي 

 بازرسي  1از شعبھ 

 بھ تیمسار ریاست سازمان اطالعات و امنیت كشور 

  20/1/54 تاریخ 

  2/12658/66/401شماره 

 موضوع تبدیل قرار بازداشت غیر نظامي محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 

  20/1/54ك ـ /137بازگشت بھ 

صادره درباره نامبرده بھ قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایي تھران بھ قید وجھ التزام مبلغ یكصد  18/1/54قرار بازداشت مورخ 
ھزار لایر تبدیل گردید استدعا دارد مقرر فرمایید ابالغ صادره در صورتي كھ بھ اتھام دیگري بازداشت نباشد از زندان آزاد و نتیجھ 

 را ضمن برگشت دادن پرونده اعالم دارند 

 بازرسي  1رئیس شعبھ 

 سرتیپ كبیر 
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متھم محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا  1820گیرنده تیمسار ریاست اداره زندانھا جھت اطالع و آزادي متھم و اعالم نتیجھ ساعت 
 برابر قرار صادره فوق مرخص شد 

 افسر نگھبان 

20/1/54 

 تبدیل قرار و ترخیص سھ نفر 
سھ نفر نامبردگان مشروحھ زیر كھ بھ اتھام فعالیتھاي مضره دستگیر و بھ كمیتھ داللت گردیده بودند نظر بھ این كھ در جریان 

بازجوییھاي معمولھ دالیل و مدارك مستندي در زمینھ اثبات اتھام آنان بھ دست نیامد لذا قرار بازداشت صادره بھ قرار التزام عدم 
 با اخذ تعھد الزم مرخص گردیدند  21/1/54خروج از حوزه قضایي تھران تبدیل و در تاریخ 

 ـ محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 1

 ـ احمد بشردوست فرزند محمد 2

 ـ محمدرضا موحدي فرزند محسن 3

 ریاست بخش فیش خواھشمند است دستور فرمایید 

 بررسي و سپس بایگاني شود  1سابقھ فرد ردیف 

 فریدي  311رئیس بخش 

6/4/54 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/1/54تاریخ 

  تعطیل جلسات مكتب قرآن  موضوع 
قرار بود جلسھ مكتب قرآن در خیابان عین الدولھ كوچھ سقا باشي منعقد گردد ولي ابتداي شب اطراف كوچھ  23/1/54شب یكشنبھ 

مذكور چندین نفر اجتماع كرده و عده اي مي گفتند دكتر بھشتي را دستگیر كرده اند و جلسھ را بھ ھم زده اند چند نفر كھ قیافھ 
 آزاد شده است شخصي بھ نام معیني اظھار  دانشجویي داشتند اظھار مي نمودند كھ دكتر بھشتي مدت دو روز در زندان بوده و فعالً 

داشت دستگاه از این افراد مي ترسد وي ھمچنین افزود مي گویند دكتر علي شریعتي را آزاد كرده اند در صورتي كھ صحت ندارد او 
 2000را بھ زندان وكیل آباد مشھد منتقل كرده اند افراد در گوشھ و كنار كوچھ دستھ دستھ بھ بحث و گفتگو مشغول بودند و در ساعت 

 متفرق شدند 

 نظریھ شنبھ نظري ندارد 

 نظریھ یكشنبھ بھ اظھارات شنبھ اعتماد حاصل است 

  نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است  نظریھ سھ شنبھ 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي شود 
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 رھبر عملیات حكاك 

28/1/54 

 از كمیتھ مشترك ضد خرابكاري 
  324بھ تیمسار ریاست سازمان اطالعات و امنیت كشور مدیریت كل اداره سوم 

  20/3/54تاریخ 

 ك  / 1490شماره 

 درباره ارسال پرونده محمد شھرت حسیني بھشتي فرزند فضل هللا شغل كارمند آموزش و پرورش 

برگ پرونده مكاتباتي نامبرده باال كھ بھ اتھام اقدام علیھ امنیت كشور دستگیر و بازداشت گردیده و پرونده اتھامي  22بدینوسیلھ تعداد 
یاد شده پس از انجام تحقیقات الزم جھت رسیدگي قانوني بھ اداره دادرسي نیروھاي مسلح شاھنشاھي ارسال شده جھت استحضار و 

 اقدامات مقتضي بھ پیوست تقدیم مي گردد 

 رئیس كمیتھ مشترك ضد خرابكاري سرتیپ ودیعي 

 گیرنده ریاست شھرباني كشور اداره اطالعات 

 برگ گزارش بازجویي مربوط بھ نامبرده باال جھت استحضار و اقدام مقتضي 2بھ انضمام 

 مدیریت كل اداره نھم بخش فیش مركزي 
اصفھان ، شغل  1307، متولد  17606 شھرت حسیني بھشتي ، پدر فضل هللا ، شناسنامھ  خواھشمند است دستور فرمایید بھ نام محمد ،

مي  8992 كالسھ پرونده كمیتھ وي  كارمند فرھنگ ، بررسي فیش فرمایند و در صورت عدم سابقھ پرونده انفرادي تشكیل گردد ضمناً 
 باشد 

 رئیس كمیتھ مشترك ضد خرابكاري 

 سرتیپ سجده اي 

 از طرف بذرگري 

24/1  

 بایگاني شود  362

 از ساواك 

 بھ ریاست اداره دادرسي نیروھاي مسلح شاھنشاھي دادستاني 

  18/3/54تاریخ 

 ك  / 1428شماره 

 درباره محمد فرزند فضل هللا شھرت حسیني بھشتي معلم و كارمند وزارت آموزش و پرورش 
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بدینوسیلھ تعداد سھ برگھ اوراق تحقیقاتي از نامبرده باال كھ بھ اتھام اقدام علیھ امنیت داخلي كشور بازداشت گردیده بھ پیوست ایفاد 
 گردد 

خواھشمند است دستور فرمایید ضمن صدور قرار مقتضي اوراق ارسالي را جھت ادامھ تحقیقات و تكمیل پرونده اتھامي بھ این 
 سازمان اعاده فرمایند 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور ارتشبد نصیري 

 از طرف مدیر كل اداره سوم ثابتي 

 گیرندگان 

 جھت اطالع بھ انضمام سھ برگ اوراق تحقیقاتي اولیھ  312ریاست اداره یكم عملیات و بررسي 

 جھت اطالع  303ریاست بخش مستقل قضایي 

 بایگاني شود  312دایره عملیات ـ 

 دایره عملیات ـ آقاي باقري

  1بھ ریاست اداره دادرسي نیروھاي مسلح شاھنشاھي دادستاني شعبھ 

 از ساواك 

  18/3/54تاریخ 

 ك  / 1428شماره 

 درباره محمد فرزند فضل هللا شھرت حسیني بھشتي 
  20/1/54ـ  2/12658/66/401بازگشت بھ 

برگ پرونده اتھامي نامبرده باال كھ از نظر تحقیقاتي تكمیل گردیده بھ پیوست ایفاد مي گردد خواھشمند است دستور  12بدینوسیلھ تعداد 
 فرمایید از سرانجام كار متھم یاد شده این سازمان را آگاه سازند 

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور 

 ارتشبد نصیري 

ً مدارك نامبرده بررسي و ارسال گردیده است   محترما

29/2/54  

 بازجوي متخصص كوچصفھاني 

3/3/54 

 گزارش بازجویي 
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 مشخصات متھم 
اصفھان  1307، صادره از بخش یك اصفھان ، متولد سال  17606محمد ، فرزند فضل هللا ، شھرت حسیني بھشتي ، شناسنامھ شماره 

فرزند ، مسلمان ، شیعھ اثني عشري ، تبعھ دولت شاھنشاھي ایران ، میزان تحصیالت دكترا در فلسفھ اسالمي ،  4، متأھل ، داراي 
فارغ التحصیل از دانشكده الھیات دانشگاه تھران ، كارمند آموزش و پرورش و كارشناس كتابھاي تعلیمات دیني در سازمان كتابھاي 

 خیابان تورج ، كوچھ منطقي ، خانھ ششم ، دست چپ ، فاقد سابقھ محكومیت كیفري و اتھامي از  درسي ایران ، ساكن تھران ، قلھك ،
 نظر ضد امنیتي مي باشد 

 موضوع اتھام اقدام علیھ امنیت كشور 

 گردش كار 
اطالعات واصلھ حاكي از آن بود كھ نامبرده باال ھنگام اقامت در آلمان با عوامل منحرف ایراني در تماس بوده و پس از مراجعت بھ 

ایران نیز ضمن تشكیل جلسات مختلف و ایراد سخنراني با زیركي خاصي جوانان را تحت تبلیغ قرار داده است كھ بھ ھمین علت 
بازپرسي دادستاني ارتش ، بازداشت گردیده و چون از ناحیھ وي رفع بیم  1شعبھ  18/1/54دستگیر و با صدور قرار تأمین روز 

تباني بھ عمل آمده و از طرفي امكان داشت تكمیل پرونده متھم مدت زماني بھ طول انجامد مراتب بھ دادستاني ارتش اعالم و با قرار 
ً در بازرسي از منزلش مداركي برابر صورتجلسھ  20/1/54تأمین تبدیل روز  ھمان بازپرسي ، از زندان مرخص گردیده است ضمنا

 پیوست بھ دست آمده است 

 خالصھ اظھارات متھم 
بھ دستور آقاي آیت هللا خوانساري براي امامت مسجد و مركز اسالمي  1344نامبرده در تحقیقات معمولھ اظھار مي دارد در سال 

در آنجا سكونت داشتم و بھ تكمیل ساختمان مسجد و تبلیغ اسالمي در مسجد و كلیسا و  1349ھامبورگ بھ این شھر مسافرت و تا سال 
بھ عنوان  49دانشگاھھا و رسیدگي بھ امور دیني مسلمانان مقیم خارج از كشور اشتغال داشتم و پس از مراجعت بھ ایران در اسفند ماه 

كارشناس كتب دیني در سازمان كتابھاي درسي ایران كار خود را آغاز نمودم و ضمن كار در ساعات دیگر بھ مطالعھ و تحقیق 
اسالمي مي پردازم و روزھاي شنبھ جلسھ تفسیر قرآن بھ نام مكتب قرآن دارم و شبھاي پنج شنبھ براي پاسخ بھ سئواالت دیني در 

منزل ھستم و ورود براي عموم آزاد است و قسمتي از وقتم براي حل و فصل امور دیني شیعیان صرف مي شود كھ در امور ارجاعي 
شیعیان گھگاه مسئلھ حكمیت و اختالف میان دو نفر و یا دو شركت در كار است كھ در این حكمیت ھا در یكي آقاي مھندس بازرگان و 

  در امور مذھبي است  در دیگر بازرگان و آیت هللا طالقاني و آیت هللا مھدوي شركت داشتھ اند و ارتباط من با این افراد صرفاً 

 نظریھ 
با توجھ بھ محتویات و تحقیقات انجام شده دالیل و مداركي كھ فعالیت مضره نامبرده باال را بھ اثبات برساند بھ دست نیامده است اینك 

 كھ پرونده امر تكمیل گردیده در صورت تصویب جھت ھر گونھ اقدام قانوني بھ اداره دادرسي نیروھاي مسلح شاھنشاھي ارسال گردد 

  312بھ 

 ھـ  / 9از 

  4/4/54تاریخ 

 ھـ 9/ 1068  شماره 

 موضوع دكتر سید محمد بھشتي 
  21/5/52ھـ ـ / 9541/9پیرو 
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یاد شده از این كھ در حوادث اخیر قم طالب داراي رھبر صحیح نبودند اظھار تأسف نمود و گفت این گروه آماده و فداكار را اگر 
رھبري آگاه ھدایت مي كرد نتیجھ ھاي بھتري دربرداشت نامبرده افزود در قم مدرسھ اي است بھ نام حقاني كھ خود من از بنیانگذاران 
ً عده اي طلبھ دارد و من بر آنھا نظارت دارم و در واقع مبدأ الھام براي آنھا ھستم و كوششم بر آن است  آن ھستم و مدرسھ حقاني فعال
كھ آنھا را با برنامھ ھاي زنده اسالمي تربیت كنم و آنان را درست رھبري نمایم كھ در آینده بیشتر آنھا را مؤثر ببینم بھشتي ادامھ داد 
چند روزي مرا بازداشت كردند ومن در برابر سازمان امنیت نرمش بھ خرج دادم زیرا فكر كردم اگر نرمش بھ خرج ندھم از برنامھ 

 ھاي دیگر من جلوگیري مي نمایند 

 نظریھ چھارشنبھ 
ـ دكتر سید محمد بھشتي ساكن تھران بوده و از دوستان نزدیك سید علي خامنھ اي است و در موقعي كھ بھ مشھد مسافرت نموده بود 1

 با خامنھ اي ارتباط داشتھ و مراقبت از اعمال و رفتارش ضروري بھ نظر مي رسد 

ـ با توجھ بھ سوابق دكتر بھشتي و نظارت او در مدرسھ حقاني موضوع حائز اھمیت مي باشد و معتقد است كھ از فعالیت نامبرده در 2
 ً  تحقیق مستقیم از بھشتي پیرامون مفاد خبر بھ حفاظت شنبھ لطمھ وارد مي نمایند  مدرسھ حقاني بھ نحو مقتضي جلوگیري گردد ضمنا

 آرزو 

 آقاي باقري سابقھ مدیریت و موضوع تدریس او در مدرسھ حقاني مورد توجھ قرار گیرد و تحقیق بھ عمل آید 

 17/6/56بایگاني شود 

 درباره محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا 
 ً   بھ استحضار مي رساند  محترما

 منظور 
 صالحیت نامبرده باال جھت شركت در دوره سپنتا وزارت آموزش و پرورش استعالم شده است 

 سابقھ 
برابر سوابق موجود مشارالیھ در گذشتھ كارمند آموزش و پرورش قم بوده كھ سبب فعالیت بھ نفع خمیني و تمایالت بھ جبھھ بھ 

اصطالح ملي سابق از آموزش و پرورش شھرستان قم اخراج و سپس بھ عنوان نماینده مذھبي شیعیان بھ آلمان غربي اعزام و در 
ً با موسي صدر و خمیني ارتباط  مدتي كھ در آن كشور اقامت داشتھ با دانشجویان منحرف ایراني مقیم كشور مزبور ھمكاري و بعضا

داشتھ است یاد شده فوق در یك جلسھ اي ضمن بحث پیرامون اوضاع خاورمیانھ و سیاست ایران در قبال جنگ اخیر اعراب و 
اسرائیل اظھار داشتھ ما ھمیشھ معتقد بودیم كھ رھبران ایران و كشور صھیونیست ایران بھ اسرائیل كمك خواھند كرد و اخباري كھ بھ 
دستمان رسیده نیز مؤید نظریھ ماست زیرا اطالع یافتیم كھ بین ایران و اسرائیل یك پل ھوایي زده شده كھ از آن طریق اسلحھ و سایر 

بھ اتھام اقدام علیھ امنیت كشور مبني بر این كھ  18/1/2534كمكھاي امریكا بھ اسرائیل حمل مي شود شخص مورد بحث در تاریخ 
ھنگام اقامت در آلمان با عوامل منحرف ایراني در تماس بوده و پس از مراجعت بھ ایران نیز ضمن تشكیل جلسات مختلف و ایراد 

با تبدیل  20/1/2534سخنراني با زیركي خاصي جوانان را تحت تبلیغ قرار داده است دستگیر و با قرار تأمین بازداشت و در تاریخ 
در یك جلسھ درباره حوادث قم ،  2534قرار از زندان آزاد سرانجام درباره اش قرار منع پیگرد صادر شده است نامبرده باال در سال 

طالب داراي رھبري صحیح نبودند اظھار تأسف نموده و گفتھ این گروه آماده و فداكار اگر رھبري آگاه ھدایت مي كرد نتیجھ ھاي 
بھتري دربرداشت مشارالیھ افزود در قم مدرسھ اي است بھ نام حقاني كھ خود من بنیانگذار آن ھستم و مدرسھ مزبور عده اي طلبھ 

دارد و من بھ آنھا نظارت دارم سعي مي كنم آنھا را درست رھبري نمایم كھ در آینده بیشتر آنھا را مؤثر ببینیم و اضافھ نموده روزي 
مرا بازداشت كردند من در برابر سازمان اطالعات و امنیت نرمش بھ خرج دادم زیرا فكر كردم اگر نرمش بھ خرج ندھم از برنامھ 

 ھاي دیگر من جلوگیري مي نمایند یاد شده فوق تاكنون ارتباط خود را با مؤسسین جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي حفظ نموده است 

 نظریھ 
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روش مصوبھ شركت شخص مورد بحث در طرح مزبور بھ مصلحت نیست مستدعي است  3با عرض مراتب فوق برابر فصل یك بند 
در صورت تصویب اجازه فرمایند با شركت نامبرده باال در طرح سپنتا وزارت آموزش و پرورش مخالفت گردد موكول براي 

 عالیست ر 

 كارمند اقدام 

 رئیس دایره اقدام خواجھ اي 

 دبیري  312رئیس بخش 

 20/9/35رئیس اداره یكم عملیات و بررسي عطارپور 

 وزارت آموزش و پرورش 
  اداره سازمان كتابھاي درسي  سازمان پرسش كننده 

 منظور از پرسش اخذ آموزش در طرح سپنتا 

 ـ مشخصات 1

 نام محمد 

 نام خانوادگي حسیني بھشتي 

 نام پدر فضل هللا 

  17606شماره شناسنامھ 

 محل صدور اصفھان بخش یك 

  2/8/1307تاریخ تولد 

 محل تولد اصفھان 

 تابعیت ایران 

 دین اسالم 

 مذھب شیعھ دوازده امامي 

 تابعیت پدر ایران 

  1353آخرین مدرك تحصیلي و تاریخ آن دكترا در فلسفھ و الھیات اسالمي 

  1ـ نشاني محل سكونت تھران ، قلھك ، خیابان تورج ـ خیابان مطھري ـ كوچھ منطقي ـ پالك 2

 شغل فعلي و محل آن كارشناس مسئول كتابھاي تعلیمات دیني ـ سازمان كتابھاي درسي ایران 

 امضاء تكمیل كننده پرسشنامھ محمد حسیني بھشتي 

Page 138 of 173

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\8.html



مسئول حفاظت و مسئول كارگزیني نام ارسالن ، نام خانوادگي دانشور ، امضاء دانشور ، مدیر كل یا رئیس آموزش وپرورش نام 
  امضاء بزرگ نیا   نام خانوادگي بزرگ نیا ، عطاهللا ،

 مسئول حفاظت پرسنل سھرابي 

 مدیر كل حفاظت نام نام خانوادگي امضاء حسھرابي

  23/2/35تاریخ 

  2ھـ  20/ 20924شماره 

 موضوع تشكیل جلسھ در منزل محمود مانیان 
   محمد مفتح ، سید احمد خمیني ، حاج محمود مانیان مجلس شامي در منزل خود جھت چند نفر از دوستانش از جملھ سید محمد بھشتي ،

موسوي خوئیني ، دكتر علي شریعتي و پدرش ترتیب داده بود و ضمن صحبتھاي مختلف در مجلس مذكور سید محمد بھشتي از دكتر 
شریعتي در مورد مقاالت روزنامھ كیھان سئوال نمود وي پاسخ داد نھ تنھا این مقاالت از من نیست بلكھ این سئوال را من براي خود 

 دكتر شریعتي در مورد آینده جوامع انساني حركت تكاملي آن و مالكیت فردي مطالبي عنوان نموده است  اھانت مي دانم و بعد یاد شده 
 پس از صرف شام خاتمھ یافت  2400این جلسھ در ساعت 

 نظریھ شنبھ ـ نظري ندارد 

 نظریھ یكشنبھ ـ بھ صحت گزارش شنبھ اعتماد حاصل است 

 نظریھ سھ شنبھ ـ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

  نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد  نظریھ چھارشنبھ ـ

 است  121117اصل پرونده كالسھ 

 بایگاني شود  15985در پرونده كالسھ 

  1355مي شود  35در برخي از سندھا ، تاریخھا از ھجري شمسي بھ شاھنشاھي تبدیل شده است 

  312بھ 

  1ھـ  9از 

  7/5/35تاریخ 

  1ھـ  9/ 3367شماره 

 موضوع دكتر سید محمدبھشتي 
چند نفر در منزل دكتر سید محمد بھشتي در محل اقامتش واقع در پشت باغ نادري جنب مھدیھ حضور  30/4/35بعد از ظھر روز 

داشتند كھ از بین آنان محمد جواد شفیعیان و فرحبخش ـ شیخ غزالي كھ از طرفداران خمیني است شناختھ شدند فرحبخش و غزالي در 
تفسیر آیات قرآن معتقد بودند كھ علماي دین نسبت بھ اجتماع خیانت كرده اند و جنبھ ھاي آیات را بھ مردم نگفتھ اند تا مردم مسئولیت 
خود را در برابر اجتماع بدانند و زیر بار ھر تحمیلي نروند دكتر بھشتي كھ توجھ داشت نظر آنھا مسائل سیاسي است گفت آنچھ الزم 

 بوده است گفتھ اند و نمي شود آیات قرآن را مطابق سلیقھ اي تغییر داد 
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 مشھد را بھ مقصد تھران ترك نموده است  4/5/35بھ مشھد وارد و روز  21/4/35نظریھ شنبھ دكتر سید محمد بھشتي روز 

 نظریھ یكشنبھ احتمال صحت خبر وجود دارد آجودان 

 نظریھ چھارشنبھ شیخ حسین غزالي از افراد متعصب مذھبي است و از طرفداران خمیني بوده و ممنوع المنبر مي باشد آرزو 

 بھره برداري شد و یك نسخھ ضمیمھ پرونده حسین غزالي گردید 

 آقاي مجتبوي 

 11/5بھره برداري و از این افراد مراقبت شود 

 بھ عرض مي رسد 

 از كمیتھ مستقر در اوین 

  24/9/36تاریخ 

 موضوع نھضت آزادي دوم و مھندس مھدي بازرگان 
 شیخ عبدالرحیم رباني شیرازي از ولي شھ پور از تجار بازار تھران تلفني خواستھ كھ بھ قم عزیمت نماید  24/9/36در تاریخ 

ولي شھ پور در تاریخ فوق بھ قم عزیمت و در مقدماتي كھ با حضور شیخ معادیخواه و مھدي بازرگان و دكتر محمد بھشتي در منزل 
رباني صورت گرفت بازرگان اظھار داشتھ در نظر دارد با ھمكاري عده اي از روحانیون تحت عنوان نھضت آزادي دوم فعالیتھاي 

 ً ً از شھ پور و بھشتي خواستھ تا ضمن ھمكاري با آنان  گذشتھ را دنبال و قریبا  نیز اعالمیھ اي ھم در این زمینھ منتشر خواھد شد ضمنا
نظر موافق افرادي كھ از زندان آزاد شده اند جھت فعالیت در این راه جلب نماید كھ بھشتي و شھ پور بھ عذر عدم آمادگي جسمي و 

 روحي جھت انجام ھرگونھ فعالیت سیاسي از ھمكاري با آنان خودداري مي نمایند 

 مالحظات 
ً با عقاید  نظریھ شنبھ شھ پور بھ علت داشتن عالیق مادي و بیم از دستگاھھاي انتظامي از ھمكاري خودداري لكن دكتر بھشتي اصوال

 و افكار بازرگان و رباني مخالف است 

 پي نوشت مقام مدیریت كل  28/9/36بھره برداري نمایند 

باید رباني شیرازي بھ محل تبعید رفتھ بوده باشد بھره برداري شد در پرونده  24/9در مورد صحت خبر تحقیق شود در تاریخ 
 بایگاني شود  123017موضوعي 

10/10/36 

  312بھ 

 از مشھد 

  23/10/36تاریخ 

سید محمد بھشتي ساكن تھران بھ طور تلفني بھ عباس واعظ بیان داشتھ نمازھاي تھران قم اصفھان بھ مدت یك ھفتھ تعطیل است قرار 
 است پس از خاتمھ تعطیل مجالس تعزیھ برگزار گردد 
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 نظریھ شنبھ عباس واعظ بیان داشتھ با این توصیف برگزاري نماز بھ مصلحت نمي باشد 

نظریھ چھارشنبھ اوضاع تدریس و نماز در مشھد حالت نامتعادل دارد و عده اي از روحانیون از برگزاري نماز خودداري و عده اي 
 نماز و درس را برگزار و با تعطیل مخالفت و عده اي بھ عللي تمارض مي نمایند دستورات مراقبتي بھ شھرباني داده شده 

 نظریھ جمعھ محركین شناسایي شده اسامي ھفت نفر آن بھ استحضار خواھد رسید 

 در بولتن درج شد 

 براي بھره برداري بھ استحضار ریاست دایره عملیات مي رسد 

26/10/36  

 بایگاني شود  46679در پرونده 

  312بھ 

 از مشھد 

  27/10/36تاریخ 

  1ھـ  9 / 9999شماره 

بھ مدت یك ھفتھ بھ مناسبت  29/10/36سید محمد بھشتي از تھران بھ عباس واعظ طبسي بھ طور تلفني بیان داشتھ روز پنجشنبھ 
 جریانات قم در مساجد تھران از طرف روحانیون مجالس ترحیم برگزار خواھد شد مشھد نیز از تھران پیروي نماید 

 نظریھ شنبھ روحانیون مشھد نیز تصمیماتي دارد 

 نظریھ چھارشنبھ خبر بعید بھ نظر نمي رسید و بھ منظور پیش گیریھاي الزم مراتب بھ شھرباني خراسان اعالم گردید 

 شیخان

  312بھ 

 از مشھد 

  27/11/36تاریخ 

  1ھـ  / 104031شماره 

بھ مناسبت  29/11/36آقاي بھشتي ساكن تھران كھ از طرفداران خمیني مي باشد ضمن تماس تلفني با واعظ طبسي بیان داشتھ روز 
 روز چھلم حادثھ قم در تھران و قم تعطیل عمومي است و توصیھ نموده مدارس علمیھ مشھد تعطیل نمایند 

 نظریھ شنبھ خبر صحت دارد و عبدالكریم ھاشمي نژاد بھ شاگردانش بیان نموده در آن روز مدرسھ تعطیل است 

 نظریھ چھارشنبھ تاكنون از ناحیھ روحانیون تصمیمات قاطع گرفتھ نشده و اختالفات نظر وجود دارد مراقبت ادامھ دارد 

  27/11/36مراتب بالفاصلھ بھ آقاي فریدي ارائھ و با نظر ایشان بھ عرض مقام مدیریت كل سوم رسید اوامري نفرمودند 

 بایگاني شود  69290در پرونده 
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  312بھ 

 از مشھد 

  24/12/36تاریخ 

  1ھـ  / 10738شماره 

عباس واعظ طبسي كھ براي معالجھ تھران رفتھ بود با آقاي بھشتي نماینده خمیني تماس حاصل و بیان داشتھ چنانچھ در نظر است در 
 مورد تحریم عید نوروز اعالمیھ اي صادر شود نام طبسي و محامي و ھاشمي نژاد را ذیل اعالمیھ قید نمایید 

 نظریھ شنبھ خبر صحت دارد 

 نظریھ چھارشنبھ شایعات زیادي وجود دارد كھ افراطیون مذھبي امسال عید نداشتھ باشند 

 نسخھ فتوكپي بھره برداري شود شیخان  5

 آقاي مجتبوي 

 25/12نتیجھ ھمكاري عباس طبسي چھ بود ؟ سازمان مشھد فریب این شیخ را خورد 

  312بھ 

  1ھـ  / 9از 

  29/12/36تاریخ 

  1ھـ  10822/9شماره 

 موضوع عباس واعظ طبسي 
واعظ طبسي از قول آقاي بھشتي نماینده خمیني بیان داشتھ یكي از علماي قم مشخصات بیشتر وي در دست نیست نامھ اي بھ خمیني 

نوشتھ و از وي سئوال كرده شما در یك سخنراني مربوط بھ حادثھ قم بیان داشتھ اید اسلحھ در دست افراد ناصالح است چنانچھ در 
دست افراد صالح قرار گیرد دنیا گلستان خواھد شد آیا با این گفتار جنبش مسلحانھ را تأیید مي كنید یا خیر ؟ خمیني جواب داده منظور 

 من این طور نیست و آن را صالح نمي دانم 

 نظریھ شنبھ ـ بھ احتمال قوي خبر فوق صحت دارد 

 نظریھ چھارشنبھ ـ نظریھ شنبھ تأیید مي شود 

 دایره بررسي 

 } دست آورید { منبع مورد اعتماد است در صورت امكان نامھ خمیني را بھ 

 درج گردید  12/1/37در گزارش وقایع روزانھ مورخھ 

 بسمھ تعالي 

 بھ جاي آن كھ شادي آورد با درد و رنجي جانكاه ھمراه است كھ خاطره خونین قم  بھار امسال براي مسلمانان پاكدل و ستمدیده ایران ،

Page 142 of 173

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\8.html



 و تبریز و داغدیدگي صدھا خانوادة عزادار و تبعید و زنداني شدن صدھا مسلمان بي گناه از خود بجاي گذارده است 

ما سال نو را با احساس عمیقي از احترام بھ شھیدان قم و تبریز و ھمدردي با خانواده ھاي مصیبت زده آنان و با اعالم شور و شوق 
بیشتر بھ ادامھ مبارزه ملت ما با استبداد و ظلم و فساد و تجدید پیمان عمیق با خدا و قرآن و آئین خدا كھ آئین فضیلت و آزادي و عدالت 

است آغاز مي كنیم و از خداي بزرگ توفیق ھمھ برادران و خواھران آگاه و با ایمان را در بزرگداشت شھیدان راه حق و عدل و 
 ھمدردي با خانواده ھاي مصیبت زده خواستاریم 

نجم الدین اعتماد زاده ـ نظام الدین الھي قمشھ اي ـ محمد امامي كاشاني ـ سید مھدي امام جماراني ـ محي الدین انواري ـ حسین 
انصاریان ـ محمد جواد باھنر ـ سیدمحمد بھشتي ـ علي اصغر جعفري ـ اكبر حمیدزاده ـ سید احمد حسیني ھمداني ـ اسدهللا خادمي ـ 
محمد حسین دانش آشتیاني ـ سید حسین درچھ اي ـ سید تقي درچھ اي ـ سید جمال الدین دین پروردربندي ـ محمود رستگاري ـ سید 
ھاشم رسولي ـ حسن روحاني ـ رمضان علي زماني ـ عباسعلي سرافرازي ـ مھدي شاه آبادي ـ جعفر شجوني ـ غالمرضا صفایي ـ 

سیدرضا ضیایي ـ محمد حسن طاھري اصفھاني ـ سید نور الدین علوي طالقاني ـ سید علي غیوري ـ خلیل هللا فاضلي ـ سید ابوالفضل 
كاظمي ـ حسن كرباسي ـ مھدي كروبي ـ سید محمد رضا كشفي ـ حجت هللا كیاني ـ فضل هللا محالتي ـ علي اصغر مروارید ـ اسماعیل 

مرادي ـ مرتضي مطھري ـ محمد مفتح ـ مصطفي ملكي ـ محمدرضا مھدوي كني ـ سید محمد باقر مھدوي كرماني ـ مھدوي خراساني ـ 
محمد موسوي خوئیني ـ سید مھدي موسوي ـ سید عبدالكریم موسوي اردبیلي ـ سید ابوالحسن موسوي ھمداني ـ محمد مھدي موحدي 
كرماني ـ محمد علي موحدي كرماني ـ علي موحدي ساوجي ـ احمد مالئي ـ علي اكبرناطق نوري ـ علي اصغر ھرندي ـ سید محسن 

 ھزاوه اي ھمداني ـ سید محمدرضا یاسیني 

 كل یوم ال یعصي هللا فیھ فھو یوم عید ھر روزي كھ در آن بھ حریم خدایي و قوانین الھي تجاوز نشود آن روز عید است 

  312 بھ 

  12ھـ  20از 

  16/3/37تاریخ 

  11ھـ  20 / 11981شماره 

 موضوع دكتر بھشتي 
یاد شده باال كھ در آلمان ھامبورگ سكونت داشتھ و در آنجا مسئول مسجد مسلمانان بوده و بھ طور كلي مي شود گفت كھ اولین كسي 
بود كھ در مقایسھ اسالم با ماركسیست سخنراني مي كرد بھ ایران آمده و مبادرت بھ دایر نمودن مدرسھ راھنمایي مفید در تھران را 

نموده است و منزلش نیز باالتر از قلھك ، خیابان قدیم شمیران ، مقابل فروشگاه شھر و روستا ، خیابان تورج ، خیابان مطھري ، 
واقع گردیده است وي در منزلش ھرچند وقت یك بار جلسات مذھبي تشكیل مي دھد و در  264485، تلفن  8كوچھ منطقي ، پالك 

پایان نیز حاضرین نماز جماعت مي خوانند و بھ طوري كھ ساكنین منزل وي اظھار داشتھ اند نامبرده براي چند ھفتھ بھ مسافرت رفتھ 
 است 

 نظریھ شنبھ خبر صحت دارد 

نظریھ یكشنبھ با توجھ بھ دسترسي شنبھ بھ احتمال زیاد خبر صحت دارد و خالصھ سوابق وي در صورت وجود جھت بھره برداري 
 مورد نیاز است بدیع 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است عارف 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد ترجمان

 بھ عرض مي رسد 

  322از 
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  9/7/1357تاریخ 

 موضوع شیخ محمد بھشتي 
و بعد از آن با راھنمایي فردي بھ نام ابوالفضل حیدري جلساتي در منازل كوچھ ھاي غریبان و سید  1342قبل از وقایع پانزده خرداد 

اسماعیل تشكیل مي شد كھ در آن واعظي بھ نام دكتر محمد بھشتي سخنراني و با ذكر احادیث و روایات نظر حاضرین را نسبت بھ 
خود جلب مي كرد و نیز از حیدري شنیده شده بود كھ غیر از جلسات علني جلسات پنھاني سیاسي ھم وجود دارد كھ ھمین دكتر بھشتي 

دكتر مذكور بھ ھامبورگ مسافرت و پنجشنبھ ھا در خانھ اش جلسھ اي  1344یكي از گردانندگان اصلیش مي باشد در فروردین سال 
براي دانشجویان ترتیب مي داد وبنا بھ اظھار خودش با تشكیل جلسات دانشجویان اسالمي وعضو جبھھ بھ اصطالح ملي در نظر 

داشت كھ مانع نفوذ مرام كمونیستي و كمونیستھا در بین دانشجویان و ایرانیان خارج از كشور بشود بھشتي موصوف در آلمان 
ساختمان نیمھ تمام مسجد را بھ پایان رساند و چندین بار در انجمن فرھنگي ایرانیان ھامبورگ بھ رھبري دانشجویان وابستھ بھ اتحادیھ 
دانشجویان ایراني مقیم ھامبورگ كھ پیوستگي بھ كنفدراسیون داشتند شركت كرده و با سخنراني ھاي خود توانست در بین دانشجویان 

 محبوبیتي حاصل نماید 

دو ماه پیش و بھ ھنگام اوج تظاھرات اخیر كشور شنیده شده دكتر بھشتي بھ تھران آمده و در سازماندھي یكي از گروھھاي مذھبي كھ 
 در دانشگاھھاي داخلي مشغول  وابستھ بھ خمیني مي باشد شركت داشتھ و كوشش مي كند با تحصیل گروھھاي خارج از كشور كھ فعالً 

 بھ كار مي باشند تماس حاصل نماید 

یكي از افراد دار و دستھ بھشتي عنوان مي كرد بھشتي در خارج از كشور تعداد زیادي دانشجویان اسالمي را مي شناسد و معتقد است 
در صورت ساقط شدن رژیم این افراد قادر بھ اداره مملكت مي باشند و مشكلي ھم بھ وجود نخواھد آمد شنیده شده رابطھ بین بھشتي و 

 دیگر فعالین این گروه مذھبي با مھندس مھدي بازرگان محرز و مسلم است 

 منعكس مي باشد  312صحت خبر مورد تأیید بوده نحوه فعالیت بھشتي در بخش  322نظریھ و مالحظات بخش 

بھ طوري كھ بھ عرض مي رساند از یكي از ھمكاران در زندان شنیدم دكتر بھشتي در تھیھ اعالمیھ تجمع و راھپیمایي روز پنجشنبھ 
دخالت داشتھ و با عده اي از روحانیون فعال و طرفدار خمیني جلسات خصوصي دارد و از مذھبیون روشنفكر و با سواد  16/6/57

  13/7بوده و مورد توجھ مھندس بازرگان و سایر گردانندگان نھضت آزادي است و در این ماجراھا دخالت دارد 

22/7و عنداللزوم سایر منابع فني و رخنھ منابع زنده از وي و عناصر مرتبط با او مراقبت جدي بھ عمل آید ثابتي  1585با استفاده از 
/57 

 بسمھ تعالي 

 اعالمیھ جمعي از روحانیون تھران ـ تشكر و تقدیر ـ 

درود بر مردم رشید و مبارز تھران و سراسر ایران كھ در مبارزه بي امان خود علیھ استبداد حاكم و وفاداري بھ روحانیت آگاه و 
مبارز و رھبر بزرگوار و استقامت آفرین مبارز یعني مرجع عالیقدر حضرت آیت هللا العظمي خمیني دامھ ظلھ لحظھ اي توقف نكرده 

و در ھمھ مراحل بذل جان و مال در راه خدا و دفاع از حق وعدل را شعار خود قرار داده است تعطیل بسیار گسترده تھران و 
شھرھاي دیگر ایران بھ دعوت روحانیت و با ھمگامي جمعیت ھاي ملي و ھمھ آگاھان مبارز و مسئول بھ عنوان اعتراض بھ 

محاصره خانھ مرجع عالیقدر حضرت آیت هللا العظمي خمیني بار دیگر نشان داد كھ ملت رشید ایران راه خود را در مبارزه و رھبر 
آن را شناختھ و انتخاب كرده است ما این ھمبستگي عظیم ملت و روحانیت و ھمكاري و ھمگامي صمیمانھ مبارزان خستگي ناپذیر را 

بھ ھمگان تبریك مي گوییم و از بازاریان و پیشھ وران ، كارگران ، كارمندان مؤسسات خصوصي و دولتي و دانشجویان ، دانش 
 فعاالنھ شركت كردند صمیمانھ تشكر مي كنیم و بھ اطالع برادران و خواھران  آموزان و ھمھ كساني كھ در این اعتصاب پرشكوه ،

ایماني خود مي رسانیم كھ نخستین اثر اقدام شما این بود كھ حكومت عراق از عصر یكشنبھ نھم مھر ماه از تضییقات خود بھ مقدار 
زیادي كاستھ ھرچند ھنوز نتوانستھ است رضایت خاطر مرجع عالیقدر را جلب كند طبق اخبار مستند و موثقي كھ تا بھ امروز بھ 

دست ما رسیده روز یكشنبھ بیش از صد شھر در اعتصاب شركت كردند ما بھ دشمنان دین و ملت ھشدار مي دھیم كھ مبارزه بي امان 
 مردم تا پیروزي نھایي و در رسیدن بھ آزادي كامل سیاسي و حكومت حق و عدالت اسالمي ادامھ خواھد یافت 

11/7/1357  

Page 144 of 173

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\8.html



 محي الدین انواري ـ محمد اراكي ـ عبدالمجید ایرواني ـ محمد امامي كاشاني ـ سید  عیسي اھري ـ محمد جلیل اسنقي ـ حسین انصاریان ـ
مھدي امام جماراني ـ سید علي انگجي ـ محمد جواد باھنر ـ سید محمد بھشتي ـ عبدالكریم بخشایشي ـ علي اصغر جعفري اصفھاني ـ 

 محسن خراساني ـ اسدهللا  سید محمد صادق حسیني ـ حاج سید جوادي ـ علي حیدري ـ سید احمد حسیني ھمداني ـ سید محمد تقي حكیم ـ
 ـ محمود رستگاري ـ سید ھاشم رسولي ـ شیخ  خادمي ـ سید ھادي خسروشاھي ـ جالل الدین دین پرور ـ محمد حسین دانش آشتیاني

رمضانعلي زماني ـ سیدابراھیم سید علوي ـ جعفر شجوني ـ جعفر شبیري ـ شیخ قدرت هللا صادقي ـ سید ضیاءالدین طباطبایي ـ احمد 
 محسن مجتھدي شبستري ـ مھدي كروبي ـ رضا  غروي رفسنجاني ـ سید علي غیوري ـ سید محمدرضا كشفي ـ شیخ حجت هللا كیاني ـ

كریمیان ـ سید ابوالفضل كاظمي ـ فضل هللا محالتي ـ علي اصغر مروارید ـ سید احمد مجد ـ مرتضي مطھري ـ سید عبدالكریم موسوي 
اردبیلي ـ حسین مفید ـ محمد علي موحدي كرماني ـ محمدرضا مھدوي كني ـ سید محمد باقر مھدوي كرماني ـ احمد موالیي ـ سید محمد 

 مصطفي ملكي ـ حاج شیخ حسن مقدس ـ سید مھدي موسوي اصفھاني ـ سید اسماعیل موسوي ـ شیخ جمال الدین  موسوي خوئیني ـ
مھدوي ـ سید ابوالفضل موسوي ھمداني ـ سید فرج هللا موسوي ـ سیف الدین نوراني ـ سید حسین موسوي درچھ اي ـ سید تقي موسوي 

درچھ اي ـ سید محسن ھزاوه اي ـ علي اكبر مھدوي خراساني ـ علي اصغر ھرندي ـ سید علي اصغر ھاشمي ـ سید عبدالقادر عظیمي ـ 
 سید یونس عرفاني ـ جواد غروي علیاري ـ سید جالل محبي ـ سیدرضا محمدي 

 تكثیر از فجر اسالم

  312بھ ریاست اداره یكم عملیات و بررسي 

    322از اداره دوم عملیات و بررسي 

  23/7/57تاریخ 

  1963/322شماره 

 درباره شیخ محمد بھشتي 

این اداره متضمن پي نوشت مقام مدیریت كل اداره سوم جھت اجراي اوامر صادره بھ  9/7/1357بدینوسیلھ عین گزارش خبر مورخ 
 پیوست ایفاد مي گردد 

 رئیس اداره دوم عملیات وبررسي 

 بصیري 

 از طرف شھنامھ

  312بھ 

  322از 

  7/8/1357تاریخ 

  2127/322شماره 

 موضوع شیخ محمد بھشتي 

 ً   بھ منظور مالقات با روح هللا خمیني بھ پاریس مسافرت نموده است  طبق اطالع نامبرده اخیرا

 خبر صحیح بھ نظر مي رسد  322نظریھ 

 آقاي قیدر صحت و سقم خبر روشن گردد 
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 بھ عرض مي رسد 

  322از 

  17/8/1357تاریخ 

  2202/322شماره 

 موضوع اظھارات خصوصي حبیب هللا عسگر اوالدي تاجر بازار 
یكي از اساتید دانشگاه در مذاكره با نامبرده اظھار نمود كھ شكاف بین چپگراھا و مذھبي ھا در دانشگاھھا در حال رشد و توسعھ است 

ً  و بھ خصوص مطرح كردن شعار حكومت اسالمي   در این مقطع از مبارزات باعث شده كھ كمونیستھا مجبور بھ واكنش شده و شدیدا
ً مطرح كردن این شعار باعث جدایي كامل ، چپي ھا از مذھبي ھا خواھد شد وي ادامھ داد كھ با  با این شعار مخالفت ورزند و مسلما

وجود قدرت كمي فوق العاده دانشجویان و استادان وابستھ بھ گروه مذھبي ھا ، انضباط ، تشكل و آگاھي كمونیستھا در دانشگاھھا 
/29/7 باعث خواھد شد كھ ابتكار عمل از نقطھ نظر تشكیل یا عدم تشكیل كالسھا در دست چپگراھا باشد و قضایاي روز شنبھ  مسلماً 

57  ً  وقایع شبیھ آن كھ در بقیھ دانشگاھھا  دانشگاه تھران كھ دانشجویان چپگرا موفق شدند از تشكیل كالسھا جلوگیري كنند و تقریبا
اتفاق افتاد قدرت چپگراھا را نشان داد گوینده خاطر نشان ساخت كھ شعار حكومت اسالمي باید موقعي ارائھ مي شد كھ مطالب 

تئوریك مربوط بھ آن در دسترس عام قرار گرفتھ و كادرھاي تبلیغاتي مورد لزوم تربیت شده بودند نھ حال كھ شعار داده شده ولي 
كسي بھ درستي نمي داند حكومت اسالمي چیست و چھ مي خواھد و نتیجھ آنكھ روشنفكران مذھبي در مقابل قدرت كالم كمونیستھا 

 در دست چپي ھا قرار داشت و آموزش سیاسي داده شد ، چون مذھبي ھا داراي  خلع سالح شده ھستند ھفتھ ھمبستگي در واقع عمدتاً 
 تشكیالت منظم و قوي در بین اساتید دانشگاھھا نمي باشند كھ بتوانند كنترل برنامھ ھا را در دست داشتھ باشند 

حبیب هللا عسگر اوالدي ضمن تأیید گفتھ ھاي استاد دانشگاه و این كھ مطالب را با دكتر بھشتي و ھمكاران او خواھد گفت عنوان نمود 
در گفتگویي با تھران اعالم داشتھ كھ خمیني از او پرسیده است اوضاع چگونھ مي باشد كھ بازرگان بعد از } از پاریس   {كھ بازرگان 

توضیح وضع مبارزه و عكس العملھاي دولت گفتھ كھ بھتر است سیر مبارزه داراي تاكتیك پلھ اي باشد كھ خمیني سئوال نموده كھ آیا 
تئوري گام بھ گام مورد نظر او مي باشد یا نظر ملت ایران بازرگان جواب داد كھ این مسئلھ نظر شخصي اوست و ملت خلع یكسره 

حكومت و سلطنت پھلوي را طالب است كھ خمیني عنوان مي نماید پس كوشش كنید نظر خود را تغییر داده و نظر ملت را پذیرا گردید 
و دیگر حاضر نشده است درباره تاكتیك مبارزه اي پلھ اي یا گام بھ گام بحثي كند و فقط تأكید در یكپارچھ كردن مبارزه در راه 

 سرنگوني سلطنت را كرده و بھ خصوص در مورد امكان بھ سلطنت رسیدن ولیعھد ھشدار داده و با آن مخالفت كرده است 

حبیب هللا عسگر اوالدي عقیده داشت كھ خمیني با استعداد خاص خود در این چند روزه كوشش مي كند كھ رھبران جبھھ ملي و 
نھضت آزادي را تحت تأثیر قرار داده و بھ آنھا بفھماند كھ بھ جز تأیید ھمھ جانبھ نظرات او شانسي جھت ادامھ مبارزه سیاسي در 
ایران را ندارند البتھ بازرگان از محترم ترین سران نھضت از نظر خمیني مي باشد و بازرگان شاید جزو معدود افرادي باشد كھ 

 رابطھ بسیار نزدیك با رھبران جبھھ طرفدار خمیني و مورد احترام او نیز مي باشد 

توضیح منبع حبیب هللا عسگر اوالدي تأكید مي نماید كھ خود درگیر فعالیت زیاد نبوده و فقط داراي رابطھ با دوستان قدیم خود مي 
 باشد 

طرح مطالب فوق صحت دارد و ھرگونھ اقدام در مورد حبیب هللا عسگر اوالدي سبب شناسایي منبع خواھد شد  322نظریھ بخش 
  مراتب بھ استحضار مدیریت كل اداره سوم رسیده است  ضمناً 

 بھ عرض مي رسد 

  322از 

  17/8/1357تاریخ 

  2201/322شماره 
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 موضوع اظھارات حبیب هللا عسگر اوالدي تاجر بازار 
 خصوصي اظھار نمود پس از انتشار اعالمیھ جعلي از طرف مقامات امنیتي مبني بر اعالم عزاي عمومي  نامبرده در یك مذاكره كامالً 

در روز تولد ولیعھد عده زیادي از بازاریان تھران و دیگر محافل بھ علما مراجعھ و درخواست نمودند كھ اعالمیھ تأیید شود لكن 
ً آگاھي خود و گروه  روحانیون این مطلب را نپذیرفتھ و با تكذیب بھ موقع آن و بسیج افراد جھت خنثي كردن فوري این دسیسھ اوال

  امكان دسیسھ ھاي بعدي را از بین بردند  خمیني را بھ نمایش گذاشتند ثانیاً 

ازطرف دیگر این اقدام روحانیون طرفدار خمیني ھشداري بھ روحانیون میانھ رو بھ خصوص گروه شریعتمداري بوده كھ ھرگز 
 بدون مشورت با آنان اقدام بھ انتشار اعالمیھ اي مبني بر تعطیل بازار یا اقدام بھ تظاھرات نكنند 

 شنونده در رابطھ با اجراي ھفتھ ھمبستگي ملي دانشگاھیان اظھار نمود 

كوشش چپگراھا جھت كنترل نمودن وقایع ھفتھ در بسیاري از دانشگاھھا خنثي شده ولي در تمام جلسات ھفتھ ھمبستگي با وجود 
قدرت كمي مذھبي ھا ضعف ایدئولوژیك آنان بھ نحو چشمگیري دیده مي شد و در اغلب بخشھا مذھبي ھا بھ كلي خلع سالح بودند و بھ 

 ً  ھیچ گونھ  جز تعدادي از آیات قرآن كھ آن را ھم بھ درستي نفھمیده بودند و تعدادي شعارھاي توخالي حرفي براي گفتن نداشتند و تقریبا
اطالع تئوریك راجع بھ مفھوم حكومت اسالمي ، مسائل استراتژي و تاكتیكي ، مفھوم علمي جبھھ واحد در مبارزه ، خصلت مبارزه 

فعلي ملت ایران ، نواقص قانون اساسي و متممین آن ، احزاب سیاسي گذشتھ و حال و باالخره جنبشھاي انقالبي و خلقھاي كشورھاي 
دیگر حتي اریتره ، فلسطین ھم نداشتند البتھ در بعضي از جلسات یكي دو نفر وجود داشتند كھ شاید وابستھ بھ مجاھدین بودند و تا 
حدودي اطالعات ناقصي از این مسائل داشتند كھ آنھا ھم جرأت آشكار كردن خود را نداشتند و یا دستور این كار را نگرفتھ بودند 

ادامھ داد كھ بھ وجود آوردن یك تشكیالت مذھبي واجب است و حداقل یك ستاد تئوریك باید بھ وجود آید و } عسگر اوالدي { گوینده 
 ً  كوشش در جھت متشكل كردن مردم و باال بردن آگاھي سیاسي آنھا  مذھبیھا نباید بھ جمعیت زیاد طرفدار خود مغرور شوند و اگر فورا

انجام نگیرد احتمال خارج شدن كنترل اوضاع از دست مذھبي ھا و بھ وجود آمدن رھبري چپگراھاي متشكل و یا حداقل كاھش جنبش 
 این مسئلھ مطرح است كھ چرا شعار حكومت اسالمي را قبل از بررسي تئوریك ھمھ جانبھ و بررسي  بسیار زیاد مي باشد و اصالً 

 استراتژي و تاكتیك مبارزه در شرایط فعلي اعالم كرده اند و باعث ناراحتي گروھھاي میانھ رو متمایل بھ چپ شده اند 

حبیب هللا عسگر اوالدي اظھار نمود شیخ محمد بھشتي بھ ھمراه عده دیگري از ھمفكران در پاریس است كھ كار آنھا عالوه بر 
 مدت چند ماه است كھ خمیني  مشورت با خمیني و كمك بھ او در امر مذاكرات پاریس بررسي تشكیل و اعالم حزب هللا مي باشد اصوالً 

 واجب واجبات یا مبرم ترین وظایف نھضت دانستھ ولي طرفداران نزدیك او مي خواھند موقعي حزب هللا را  تشكیل حزب هللا را 
اعالم كنند كھ تمامي مطالب مھم بررسي شده و ایرادات تئوري مورد مالحظھ قرار گرفتھ باشد و خداي نكرده ایرادات مھمي بر 

تئوریھا و خط حزب هللا موجود نمي باشد وي ادامھ داد كھ آماده كردن شرایط تشكیل حزب هللا حتي در شرایط فعلي مطابق دستور امام 
 ً   با جدیت عمل و بھ زودي اعالم موجودیت خواھد شد  از نماز خواندن واجب تر است و این كار حتما

حبیب هللا عسگر اوالدي در ادامھ گفتار خود عنوان نمود كھ آزادي منتظري و طالقاني غیر منتظره است چون شاه ھرگز با این كار 
 باعث خواھد شد كھ كنترل قم و اصفھان بھ دست او بیفتد و آقاي شریعتمداري تا  نمي تواند موافق بوده باشد آزادي منتظري مسلماً 

سال قبل ، از  5حدود زیادي از میدان بیرون خواھد رفت زیرا منتظري از علمایي است كھ بھ مسائل نھضت آشنایي كامل داشتھ و از 
حكومت اسالمي گفتگو مي كردن و علت طوالني بودن بازداشت او ھم بدین جھت بوده كھ مقامات امنیتي از خصایص و نظرات او 
آگاھي كامل داشتھ و مي دانستند كھ نفوذ زیادي در مذھبیون و بھ خصوص اھالي اصفھان دارد وي اضافھ كرد كھ با آمدن منتظري 
دولت دوباره كوشش مي كند تبلیغاتي بھ نفع شریعتمداري بھ راه اندازند و او را وادار كند با نرم كردن موضع خود شرایط حكومت 

 ً   دكتر امیني و یا شخصي مانند او را ھموار كند چون دولت دیگر امیدي بھ خمیني ندارد ولي وجود منتظري و ھشیاري نھضت مسلما
ھرگونھ توطئھ اي را ھرچند كھ از طرف آقاي شریعتمداري باشد خنثي مي كند حكومت حتي با آزاد كردن بیشتر كادرھاي حزب توده 
و چپي ھاي ضد مذھبي خواستھ است نھضت را بھ اختالفات مردمي بكشاند وباالخره از تمام وسائل و امكانات دارد استفاده مي كند و 

ھم طبق نظر سلطنت دارد انجام مي شود و در واقع قصد آماده كردن شرایط حكومت دكتر امیني یا } ازھاري = { استیضاح اخباري 
امثال او را دارد در مورد سفر خمیني بھ پاریس نامبرده گفت كھ این سفر یك جھش عظیمي در اعتالي جنبش در اروپا بود و بھ 

 مسئلھ نھضت ایران و نھضت مذھبي ضد  خصوص خمیني با ھوش سرشار خود از موقعیت حداكثر استفاده را كرده و فعالً 
 امپریالیستي و ضد پھلوي ایران در اروپا و امریكا بھ ھمت او جزء مسائل اصلي شده است 

  322نظریھ بخش 

 طرح مطالب باال صحت دارد و ھرگونھ اقدامي در مورد حبیب هللا عسگر اوالدي سبب شناسایي منبع خواھد شد 
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ً مراتب بھ استحضار مدیریت كل اداره سوم رسیده است   ضمنا

 درخواست سري انجام عملیات 
  اداره شنود و سویابي  بھ مدیریت كل اداره پنجم 

  12ھـ  20از سازمان اطالعات و امنیت تھران 

  6/9/57تاریخ 

  12ھـ  20 / 27277شماره 

ّت نام و نام خانوادگي سوژه بھ التین محمد شھرت بھشتي شغل معمم  ـ نام سوژه نام خانوادگي یا نام شماره 1   رمز جن

  264485تلفن  8/1 كوي منطقي ـ پالك   قلھك ـ خیابان تورج ـ ـ آدرس سوژه در داخل كشور تھران ـ2

 آدرس سوژه در خارج از كشور 

 ـ سایر اطالعات درباره سوژه 3

 ـ مأموریت 4

 الف ـ نوع عملیات كنترل تلفن شماره فوق و تھیھ و ارسال نوار مربوطھ یا نام رمز عملیات شنود 

 ب ـ مدت عملیات ده روز 

  12/9/57تاریخ شروع 

  22/9/57تاریخ خاتمھ 

 پ ـ توضیحات دیگر 

 ت ـ مالحظات حفاظتي با احتیاط كامل ـ با احتیاط ـ آشكار 

  5/9/57فروزان فر ـ رئیس اداره یكم عملیات  12نام و امضاء درخواست كننده رئیس بخش 

 نام و امضاء تصویب كننده رئیس سازمان اطالعات و امنیت تھران ـ پرنیان فر 

 نظریات واحد اجرا كننده 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  13/9/57تاریخ 

 موضوع ادامھ اعتصاب اساتید دانشگاه 
 ً  بایستي اعتصابات  شخصي با دكتر محمد حسیني بھشتي واعظ تماس حاصل و اظھار داشت اساتید دانشگاه بر این عقیده ھستند كھ حتما
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ھمگاني بشود و ادامھ پیدا كند و اگر اقدامي غیر از این بشود خیلي بد است و او گفتھ وي را تأیید نموده وگفت نھضت سر این طرف و 
 قرار دارد باید جدیت نمود } تقاطع = { آن طرف قاطع 

 نظریھ یكشنبھ سید محمد حسیني بھشتي یكي از طرفداران سرسخت خمیني بوده و بھ شدت علیھ رژیم شاھنشاھي فعالیت دارد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 ارسال گردد  22/9/57

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  13/9/57تاریخ 

 موضوع اعالم حمایت فرانسوا میتران رھبر سوسیالیستھاي فرانسھ از خمیني
حسین مھدیان بھ دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ مي گفت موقعي كھ در فرانسھ بودیم دكتر كریم سنجابي با  13/9/57در تاریخ 

فرانسوا میتران مالقات كرده بود درباره میزان محبوبیت خمیني در بین مردم ایران از وي سئواالتي كرده و سنجابي نیز مطالب الزم 
 را بھ او گفتھ بود فرانسوا میتران اظھار داشتھ بود كھ از آقاي خمیني حمایت خواھد كرد 

 ً  حسین مھدیان آھن فروش كھ شوھر برادر زادة شیخ محمد تقي فلسفي مي باشد  نظریھ یكشنبھ بھ احتمال زیاد خبر صحت دارد ضمنا
 از طرفداران خمیني نیز بوده و براي دیدن خمیني بھ پاریس رفتھ بود آمال 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است آرزو

  14/9/1357تاریخ 

 صورتجلسھ وسائل متھم 

قلم وسائل مشروحھ زیرا را تحویل  5اینجانب محمد فرزند سید فضل هللا شھرت حسیني بھشتي در موقع ورود بھ بازداشتگاه تعداد 
 مأمورین بازداشتگاه نمودم 

 ـ ساعت مچي یك عدد 1

 ھزار لایر  10ـ وجھ نقد 2

 یك فقره  326300/-بانك تھران بھ مبلغ  28/9/57ـ  523878ـ چك شماره 3

 ـ عینك یك عدد 4

 ـ شانھ یك عدد 5

 سرپرست داخلي 

 مأمور مراقبت 

 15/9/57انباردار 
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  322بھ 

  12ھـ  20از 

  14/9/57تاریخ 

 موضوع معصومي كارمند تلویزیون آموزشي 
نامبرده باال با یكي از روحانیون افراطي بھ نام دكتر سید محمد حسیني بھشتي تماس حاصل و گفت شنیده ام از طرف آقایان علما 

تعطیل عمومي اعالم شده و قصد راھپیمایي دارند مي خواستیم ببینیم اگر راھپیمایي برگزار مي شود ما با عده اي رفقا كارھایمان را با 
آن تطبیق كنیم بھشتي ضمن تشكر از طرز فكر او و ھمكارانش گفت تعطیل عمومي ھست اما امروز راھپیمایي نیست امید است در 

 روزھاي آینده كھ روزھاي مناسبتري در پیش داریم انشاهللا ترتیب داده شود 

 نظریھ یكشنبھ عنوان مطالب فوق صحت دارد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

22/9/57 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  14/9/57تاریخ 

 موضوع اثر تحریكات سوء خمیني در روحیھ بعضي افراد وظیفھ 
شخصي كھ خود را افسر وظیفھ معرفي مي نمود از دكتر سید محمد حسیني بھشتي فرزند فضل هللا یكي از روحانیون طرفدار خمیني 

سئوال كرد آیا مفاد اعالمیھ خمیني در مورد كناره گیري سربازان از خدمت ارتش شامل حال ما و دیپلمھ ھاي وظیفھ مي شود ؟ او 
پاسخ مثبت داد ، فرد مورد بحث پرسید اگر از نظر تاكتیكي و بھ منظور كسب خبر از وضع ارتش بچھ ھا ھر چند روز یك بار یكي 

 دو روز بھ سربازخانھ بروند اشكالي دارد ؟ گفت خیر 

نظریھ یكشنبھ خبر صحت دارد اصلح است فرماندھان براي شناسایي این گونھ قشریون مذھبي در واحدھا بھ دقت مراقب حضور و 
 غیاب افراد وظیفھ بوده و بھ موقع اقدام الزم بھ عمل آورند 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 ارسال گردد  22/9/57

  16/9/57تاریخ 

 برگ تسویھ حساب متھم 

اینجانب محمد فرزند فضل هللا شھرت حسیني بھشتي كلیھ وسایل و وجھ خود را كھ ھنگام ورود تحویل مأمورین بازداشتگاه نموده بودم 
 بدون كم و كاست تحویل گرفتم ھیچ گونھ مطالبات و ادعایي ندارم 

 امضاء انباردار 

 امضاء متھم 
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 محمدحسیني بھشتي 

 مدیر داخلي 

 كارمند مراقب 

 8/1 پالك   خیابان تورج ـ كوچھ منطقي ـ تھران ـ قلھك ـ

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  21/9/57تاریخ 

  12ھـ  20/ 7712شماره 

 موضوع تماس بازرگان با منزل دكتر بھشتي 
  16/9/57ـ  12ھـ  20/ 27691پیرو 

 صحبت و اظھار مي دارد  مھندس مھدي بازرگان ضمن تماس با منزل دكتر بھشتي با خانمي بھ احتمال زیاد ھمسر دكتر بھشتي بوده 
 كھ دكتر بھشتي تشریف دارند؟ خانم مذكور مي گوید خیر ، دیشب آمدند و ایشان را بردند 

 بازرگان عجب آقاي دكتر باھنر چطور ؟ 

 خانم ایشان صبح بھ من تلفن كرد 

 بازرگان انشاهللا كھ خیر باشد بھ ھر حال فكر نمي كنم نگھدارند ، البتھ براي آقایان طالقاني ھم آمده بودند 

 خانم آقا را ھم بردند 

 بازرگان نھ ، نبردند 

 خانم چرا ، دیشب بردنش 

 بازرگان البتھ آمده بودند 

 خانم بلھ دو بار آمده بودند بھ منزلشان و ایشان گفتھ بود كھ حالي ندارم ، آنھا بیایند ولي باالخره دیشب آمدند و بردنش 

 بازرگان خوب ، انشاهللا كھ خیر باشد و طوالني نباشد و خداحافظ 

 ً  منظور از دكتر بھشتي ھمان دكتر سید محمد شھرت حسیني  نظریھ یكشنبھ با توجھ بھ وضعیت شنبھ مفاد خبر صحت دارد ضمنا
 داراي سابقھ مي باشد  312و  13و  20بھشتي فرزند فضل هللا مي باشد كھ در 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 

 بھ نام محمد حسیني بھشتي بایگاني شود  15985در پرونده كالسھ 
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 2/10/57جھانبخش 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  22/9/57تاریخ 

 موضوع اتخاذ تصمیم روحانیون طرفدار راجع بھ اعتصاب مدارس 
عده اي از روحانیون طرفدار خمیني از قبیل دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ و سایر اعضاي شوراي مركزي روحانیون در 

جلسھ ھفتھ گذشتھ ضمن بحث درباره فوق ، اتخاذ تصمیم كرده اند كھ دبستانھا و مدارس راھنمایي ھفتھ اي پنج روز باز و یك روز بھ 
حال اعتصاب باشد البتھ براي این كھ این اعتصاب شامل حال كلیھ دانش آموزان بشود روزھاي اعتصاب متغیر باشد ھمھ دبیرستانھا 

ھم ھمینطور منتھي دانش آموزان دبیرستانھا یك روز تعطیل را بھ جاي اعتصاب تظاھرات كنند و این موضوع را بھ ھمین نحو بھ 
اطالع خمیني رسانیده و چنانچھ او تصویب كرد اعالمیھ اي در این زمینھ صادر و بھ معلمین نیز تأكید نماید كھ موظف گردند در سر 

كالس براي روشن شدن بچھ ھا و شستشوي تأثیرات تبلیغات زھرآگین دولت و رادیو از ذھن بچھ ھا اقدام و نیز خانواده ھا را نیز 
 توجیھ نمایند 

 ً  بھ استحضار خواھد  نظریھ یكشنبھ خبر صحت دارد و ھرگونھ خبري راجع بھ اعالم نظر خمیني در زمینھ فوق واصل شد متعاقبا
 رسید 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي گردد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 

  303بھ مدیریت كل اداره سوم 

  454از اداره كل چھارم 

  22/9/57تاریخ 

  85114/454شماره 

 درباره بازداشتي محمد حسیني بھشتي فرزند سید فضل هللا 
بھ  16/9/57وسیلھ مأمورین كمیتھ مشترك ضد خرابكاري بھ بازداشتگاه اوین تحویل و در مورخھ  14/9/57نامبرده باال در تاریخ 

 كمیتھ مذكور تحویل گردید بدینوسیلھ یك برگ صورتجلسھ و یك برگ تسویھ حساب مشارالیھ بھ پیوست ایفاد مي گردد 

 مدیر كل اداره چھارم 

 شھاب

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 
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 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ 
 شخصي بھ نام رحماني فر براي دریافت اعالمیھ علماي تھران بھ منزل نامبرده باال مراجعھ نموده است 

 نظریھ یكشنبھ خبر صحت دارد لكن اعالمیھ موصوف تاكنون واصل نشده است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 ارسال گردید  22/9/57

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 

  12ھـ  27763/20شماره 

 موضوع زواره اي 
دكتر سید محمد حسیني بھشتي از شخصي بھ نام استاد خواست كھ ھمراه بادامچي درباره خصوصیات مذھبي ، اخالقي و خانوادگي 

 زواره اي تحقیق و نتیجھ را بھ اطالع وي برسانند 

ً علي اكبرپور استاد و بادامچي نیز اسدهللا بادامچي مي باشد كھ ھر دو  360958نظریھ یكشنبھ استاد كھ شماره تلفن وي  مي باشد یقینا
 نفر بازاري و طرفدار خمیني ھستند زواره اي ھم شاید یكي از وكالي دادگستري یا قضات باشد آمال 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است آرزو

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 

 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ 
ـ شخصي با نامبرده باال تماس حاصل و اظھار داشت خانمھا از طرف كمیتھ امداد آمده بودند و گلھ داشتند و مي گفتند ما فقط حرف 1

جا در نظر گرفتھ شده آدرس و شماره تلفن و حتي دكترش ھم تعیین شده است سپس  19مي زنیم و بھشتي گفت این طور ھم نیست 
شخصي بھ نام محالتي با بھشتي تماس گرفت و گفت در منطقھ ما بیمارستان سوم شعبان كھ رئیس آن آقاي دكتر دیالمھ بھشتي گفت او 
كھ از خودمان است است و آقاي دكتر واعظي ھم از ھر نظر در اینجا مراقب ھستند در نظر گرفتھ شده آنگاه دكتر واعظي بیان داشت 

ما براي زمان واحد تا یكصد نفر را مي توانیم در این بیمارستان بپذیریم بازاریھاي سرشناس و غیره ھم كمك الزم را بھ این 
 بیمارستان مي كنند بھشتي گفت براي مناطق دیگر نیز آمادگیھاي مشابھ باید در نظر بگیریم و گروھھا باید بھ موقع كار خود را بكنند 

ـ از نقاط مختلف تھران و ھمچنین شھرستانھا با بھشتي تماس حاصل و گزارش وقایع و اتفاقات را بھ اطالع او مي رسانند نامبرده 2
 در پاسخ یكي از آنھا گفت باید تاكتیك را عوض كرد و با دادن ضایعات كم ھمچنان بھ مبارزه ادامھ داد 

 نظریھ یكشنبھ 
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ـ دكتر سید محمد حسیني بھشتي و عده اي دیگر از روحانیون طرفدار خمیني كھ تاكنون چند نفر آنھا با اسامي شیخ علي اكبر ھاشمي 1
ً ھمان شیخ فضل هللا مھدي زاده محالتي سید ھادي خسروشاھي  رفسنجاني ـ دكتر محمد جواد باھنر ـ سید ھاشم رسولي ـ محالتي یقینا

پیشنماز در خیابان شاھپور تھران و شیخ علي اصغر مروارید و دكتر مفتح شناختھ شده اند در ھفتھ چند بار جلساتي دارند و با 
ھماھنگ كردن نظریات خود تصمیمات مقتضي راجع بھ تعطیل بازار ضمن تماس با بازاریان مخالف ھماھنگ نمودن فعالیت قشریون 

مذھبي ـ جمع آوري پول جھت كمك بھ طرفداران خمیني و ارسال پول براي خمیني ـ اعزام روحانیون افراطي بھ شھرستانھا براي 
تحریك مردم بھ نفع خمیني ـ كسب اخبار داخل كشور و اعالم سریع آن بھ خمیني بود چند نفر رابط كھ یكي از آنھا كھ تاكنون شناختھ 

شده شیخ مھدي كروبي مي باشد پخش شایعات مختلف بھ خمیني و تحریف شایعاتي كھ علیھ او بین مردم رواج مي یابد تشویق 
 روحانیوني كھ سكوت اختیار نموده اند و جلب نظر آنان بھ مبارزه با دولت ـ تھیھ و توزیع اعالمیھ بھ نفع خمیني دست دارند 

 ـ با مشورت و صالحدید آنھا روزھاي آخر ھفتھ گذشتھ بازار تھران كماكان تعطیل بوده است 2

ـ دكتر واعظي فوق الذكر كھ اھل اصفھان مي باشدكسي است كھ در گذشتھ شیخ حسینعلي منتظري ھنگامي كھ از قم بھ تھران 3
مي  357772و  357771و تلفن بیمارستان سوم شعبان  363282مسافرت مي كرد در منزل او اقامت مي نمود شماره تلفن منزلش 

 باشد آمال 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است آرزو

  312  بھ 

  12ھـ  20 از 

  23/9/57تاریخ 

 موضوع حسین مھدیان آھن فروش 
نامبرده باال با سید محمد حسیني بھشتي واعظ تماس حاصل و ضمن اظھار خوشحالي از وضع موجود گفت بھ تأیید ظریفي 

ولت یعني خمیني وارد كامپیوتر شده و  2000دستگاھھاي سیا در بررسي كھ روي ایران كرده اند بھ این نتیجھ رسیده اند كھ یك برق 
ولت دستگاه ھیئت حاكمھ را سوزانیده است بھشتي اظھار داشت شخصي كھ با ھیئت حاكمھ ارتباط دارد مي گفت ھیئت  2200برق 

حاكمھ در حال حاضر در وضع دوان بھ سر مي برند آنگاه ضمن تشریح نحوه تجلیل مردم در ھنگام دفن آشوبگران از نظر آنھا شھدا 
اضافھ نمود ھنگامي كھ در بھشت زھرا بودم و شاھد این روحیھ قوي و تجلیل شھدا یكدفعھ شنیدم مردم مي گویند دست نزنید نجس 

است بعد معلوم شد جنازه ھمان پاسباني را كھ كشتھ شده بود براي دفن آورده اند و باالخره مردم نگذاشتند او را دفن كنند بھشتي اظھار 
داشت باید این موضوع را از نظر تخریب روحیھ قواي نظامي بین مردم شایع نمود و خودش بھشتي نیز این موضوع را براي دیگران 

 بازگو مي كرد 

 نظریھ یكشنبھ مطالب فوق بین این دو نفر عنوان گردیده و بھ احتمال یقین صحت دارد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

 ارزیابي راھپیمایي و تظاھرات ایام تاسوعا و عاشورا در تھران 
 بھ عرض مي رساند 

كھ مصادف با ایام تاسوعا و عاشورا بوده و در این دو روز راھپیمایي عظیم از سوي تظاھرات  20/9/1357و  19در روزھاي 
كنندگان بھ راه افتاده بود كھ در ھر دو روز در داخل تظاھركنندگان بھ عنوان ناظر شركت نمودم و ارزیابي خویش را در زیر از نظر 

 عالي مي گذراند 

  19/9/1357الف ـ وضع راھپیمایي و تظاھرات در روز تاسوعا 
ـ راھپیمایي از یك نظم خاص ، كنترل شده از سوي خود افراد بھ عنوان انتظامات كھ آرم انتظامات روي بازوي خود نصب كرده 1
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  برخوردار بود  بودند 

 چند نفر روحاني بودند عنوان مي گردید و بعد سایرین تكرار مي  ـ شعارھاي داده شده از یك مركز در جلو ھر دستھ كھ معموالً 2
   سكوت ھر مسلمان خیانت است بھ قرآن   و   هللا اكبر ـ خمیني رھبر  كردند و شعارھا ھمدوش قریب بھ اتفاق مربوط بھ خمیني از قبیل 

 24و غیره بود شعاري علیھ خاندان سلطنت و شاھنشاه در روز تاسوعا داده نشد مگر دستھ اي معادل یكصد نفر از جوانان در میدان 
 اتحاد ـ مبارزه ـ پیروزي وارد صف راھپیمایان مي شدند   و   مرگ بر این سلطنت پھلوي  اسفند با مشت ھاي گره كرده با دادن شعار 

كھ از سوي آنان ممانعت بھ عمل آمد و گفتند اینان از منافقین و مأمورین ساواك یا ھنگ جانبازان یا كمونیستھا ھستند كھ راه ندھید و 
بھ ھمین جھت مذھبیون با دادن شعار هللا اكبر و تكرار مرتب آن مانع نفوذشان در داخل خود شدند و بعد نیز متفرق گردیدند البتھ 

تعدادي از نشریھ نوید و چریكھاي فدایي خلق نیز پخش شد كھ مردم ھمھ را پاره كردند و گفتند مال كمونیستھا ھستند و مي خواھند 
 راھپیمایي شما را خراب كنند 

ـ اكیپ جبھھ ملي كھ در جلو آنھا دكتر سنجابي و فروھر و كسان دیگر نیز در حركت بودند در راھپیمایي شركت داشتند پالكاردي با 3
پارچھ سفید كھ روي آن نوشتھ شده بود سلطنت ایران بھ علت قانون شكنیھاي متعدد و رواج فساد و استبداد دیگر فاقد پایگاه قانوني و 

  در جلو این اكیپ حمل مي شد  شرعي است ، كریم ، سنجابي ، جبھھ ملي 

ـ پالكاردھاي متعددي حاوي عكسھاي خمیني و بھ تعداد دو سھ فقره عكس آیت هللا شریعتمداري و ھمچنین عكسھاي دكتر مصدق ـ 4
غالمرضا تختي ـ جمال الدین اسدآبادي ـ میرزا كوچك خان ـ تعداد كم طالقاني و معدومین مجاھدین خلق بھ تعداد زیادي حمل مي شد 

ولي آرم مجاھدین خلق را شاھد بودم كھ نگذاشتند در بین جمعیت حركت بدھند ھمچنین پارچھ ھاي حاوي شعارھاي متعدد از قبیل 
حكومت اسالمي ـ شكنجھ گران را مجازات مي كنیم ـ توپ و تانكھا دیگر اثر ندارد ـ چرا جواب تظاھرات آرام مردم را با گلولھ پاسخ 

 ، روي پارچھ ھا نوشتھ شده   حكومت اسالمیك ـ ما مسلمیانیم ، ماركسیسم نیستیم  مي دھید ؟ بعضي شعارھا بھ زبان انگلیسي از قبیل 
 بود 

ـ اكیپ كانون وكال ـ حقوقدانان ـ كاركنان و كارگران اعتصابي شركت ملي نفت ، مطبوعات ـ مخابرات و بانكھاي مركزي و ملي 5
 نیز مشخص بود 

ـ تقسیم نان و پنیر ـ خرما و بیسكویت بین راھپیمایان بھ فراواني انجام مي گرفت با پمپھاي مخصوص ، گالب روي مردم پخش مي 6
 كردند تعدادي از ساكنین خیابان شاھرضا با بیرون انداختن شلنگ آب و یا گذاشتن طشت مملو از آب بھ راھپیمایان آب مي دادند 

ـ ھیچ گونھ برخورد یا رد و بدل كردن حرفھاي ناشایست بھ ھمدیگر و یا فشار آوردن بیجا براي راه رفتن بھ چشم نمي خورد ھر 7
موقع اعالم مي شد سكوت اختیار مي كردند و گاھي كھ ھلیكوپترھا از باالي سرشان عبور مي كردند با مشت ھاي گره كرده بھ سوي 

آن مشت ھا را حوالھ مي كردند ھمدیگر را برادر و خواھر صدا مي كردند و جوانان كھ اطراف زنان و دختران حلقھ زده بودند با 
 احترام وبا گفتن كلمھ خواھر رفتار مي كردند 

ـ شركت دختران و زنان چادري قابل توجھ بود و تعدادي نیز با روسري شركت كرده بودند گاھي زناني از وسط جمعیت گریھ مي 8
 گریھ و نالھ در بین جمعیت نبود و بعضي ھا كھ مي گفتند اینان برادران  كرد و پسرم مي گفت و دیگران او را آرامش مي دادند اصالً 

یا نزدیكان خود را در این جریانات از دست داده اند آھستھ گریھ مي كردند كھ دیگران مي گفتند برادر تحمل داشتھ باش ـ ضعف از 
 خود نشان نده 

ـ در جلو دانشگاه تھران شدت تظاھرات بھ اوج خود مي رسید و ھمھ درود بھ شھداي دانشجو مي دادند این شعار نیز گفتھ مي شد 9
   دانشجو ، روحاني پیوندتان مبارك 

ـ نصب اعالمیھ ھاي متعدد و منقش كردن تصویر خمیني با اسپري در روي دیوارھا بسیار چشم مي خورد و اعالمیھ ھاي زیادي 10
نیز در زیر برف پاك كن اتومبیلھاي پارك شده گذاشتھ بودند و مردم مطالعھ مي كردند تجمع مردم و مطالعھ آنھا با حرص و ولع در 

 مقابل اعالمیھ ھاي الصاقي قابل مالحظھ بود 

ـ در روز تاسوعا تعداد تماشاگران در پیاده روھا كم بود ولي در موقع شعار دادن و مشت گره كردن با راھپیمایان ھمراھي مي 11
 كردند 

 ماده اي خوانده نشد ولي بھ دستجات گفتند روز عاشورا خوانده خواھد شد  17ـ در روز تاسوعا قطع نامھ 12
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كارگران ـ زنان و صنوف دیگر و  ـ تركیب جمعیت را بیشتر جوانان بازاري ـ دانش آموز ـ دانشجو ـ كسبھ و بازاري ـ كارمندان ـ13
 تعداد كمي از روحانیون كھ در جلو ھر دستھ بودند تشكیل مي دادند و كارگرداني با روحانیون و تعدادي از مذھبیون بوده است 

 بدون حادثھ و برخوردي با  ـ جالب توجھ این بود كھ جمعیت نزدیك بھ ھشت ھزار نفر با راھپیمایي طوالني و با شكم گرسنھ اكثراً 14
 ھمدیگر راھپیمایي را تا شھیاد انجام و بعد مراجعت نمودند 

  20/9/1357الف ـ وضع راھپیمایي و تظاھرات در روز عاشورا 
   ضد شاھنشاه و سلطنت داده مي شد از قبیل  ـ تظاھرات روز عاشورا بھ طور كلي یك تظاھرات ضد سلطنتي بوده و شعارھا عموماً 1

شھریور روز ننگ شاه  17شھریور روز افتخار ماست ،  17تكرار مي كردند } شاه { این شاه امریكایي باید اعدام گردد بگو مرگ بر
 } ما { است ، امریكایي برگرد خانھ ات ، چین ـ شوروي ـ امریكا دشمنان خلق ماست 

ـ مي توان گفت كارگرداني راھپیمایي و تظاھرات عاشورا بھ وسیلھ مجاھدین خلق بوده و تمام عكسھاي معدومین در روي چوبھاي 2
بلند نصب و حمل مي گردید آرم مجاھدین بھ تعداد زیاد بین جمعیت بود ـ عكس مجاھدي مسلسل بھ دست در حال تیراندازي بوده ـ 

  از گفتھ ھاي شریعتي اگر مي تواني بمیران و یا نمي تواني بمیر   تنھا ره رھایي قیام مسلحانھ است  شعار مي دادند 

ـ تركیب جمعیت در این تظاھرات اغلب جوانان تند افراطي با مشت ھاي گره كرده ، خشمگین بوده البتھ تعدادي از كسبھ بازار و 3
كارگران كارمندان نیز بودند شركت روحانیون نیز در این روز كمتر بوده و اغلب طلبھ جوان بودند شعار دھندگان از داخل میني 

 بوس یا اتومبیل ھاي سواري این طلبھ ھا بوده اند 

ـ تعداد تماشاگران در پیاده روھا نسبت بھ روز قبل چندین برابر بوده و اكثر آنان نیز از داخل راھپیمایان كھ شعارھاي ضد سلطنتي 4
 مي دادند بیرون مي آمدند البتھ تعدادي از تماشاگران نیز خارج از صف با شعاردھندگان ھمصدا بودند 

 ـ تعداد زنان شركت كننده نسبت بھ تاسوعا سھ برابر مي شد و خیلي از زنان مسن و حتي بچھ بھ بغل نیز شركت كرده بودند 5

 ـ شعارھاي روي دیوارھا و كیوسكھاي تلفن توسط دختران چادري و گاھي نیز پسران جوان نوشتھ مي شد 6

 ترور استاندار ھمدان و ترور  ـ شعارھاي روي دیوارھا علیھ روحاني سخنگوي رادیو ـ تیمسار ازھاري ـ فرار سربازان از پادگانھا ـ7
 دو نفر سرھنگ در باغ شاه ـ طول موج رادیوھاي بیگانھ كھ بھ زبان فارسي برنامھ پخش مي كنند بوده است 

 ماده اي در شھیاد توسط دكتر بھشتي براي دستجات قرائت مي شد و ھمھ مي گفتند صحیح است  17ـ قطعنامھ 8

ـ در موقع حركت دستجات در نزدیك چھارراه كالج كسي با بلندگو مي گفت بھ دستور آقاي طالقاني تظاھرات ما امروز پایان مي یابد 9
 و از فردا تا دستور بعدي كسي در تظاھرات و دستجات شركت نكند 

 نظریھ 
 راھپیمایي دو روزه مردم تھران نشان دھنده چند واقعیت زیر بوده است 

 الف ـ نمایش قدرت كمي و كیفي مخالفین مذھبي بدون اتكا سایر گروھھاي سیاسي و احزاب 

  رشد آگاھي مردم بھ منظور انجام تظاھرات آرام  ب ـ

 پ ـ خاتمھ دادن شایعات گوناگون مبني بر مسلح شدن مردم و قیام مسلحانھ و كشت و كشتار و غیره 

ت ـ پاسخگویي بھ تبلیغات اخیر دولت در مورد نفوذ كمونیستھا و منحرف كردن تظاھرات و ایجاد جنگ داخلي و یا حملھ بھ كاخ 
 نیاوران 

 گانھ قطعنامھ  17ث ـ مشخص شدن نیات و خواستھاي واقعي آنان با توجھ بھ مواد 
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  ـ نشان دادن بھ مردم و بھ خارجیان كھ این دولتیان است كھ ایجاد اخالل و ناامني و آتش سوزي مي كنند  ج

گانھ قطعنامھ آنان با برنامھ ریزي دقیق تبلیغاتي و ھمچنین  17بھ نظر مي رسد چنانچھ بعد از این دولت با توجھ بھ موارد باال و مفاد 
اقدامات اجرایي و عملي در خلع سالح كردن خواستھاي مخالفین ضمن خودداري از درگیریھاي غیر ضروري و اعمال زور و فشار 

غیر الزم با گشایش باب مذاكرات توسط افراد با صالحیت با گردانندگان مخالفین بھ ویژه روحانیون طرفدار خمیني اقدام شایستھ 
 معمول دارد نتیجھ بھتري بھ دست خواھد آمد 

 سھ نوع اعالمیھ جدید بھ پیوست تقدیم است 
  21/9با تقدیم احترام بصیري 

از زحمات آقاي بصیري متشكرم فقط خواھش مي كنم با بي خبري از خود ما را دچار دلھره و دلشوره نكنند از گزارش جامع ایشان 
 } مقدم { بھره برداري شود 

21/9 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 

  12ھـ  27756/20شماره 

 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ
ـ ناشناسي از مشھد با نامبرده باال تماس حاصل و ضمن صحبت از اوضاع مشھد از وضع تھران از بھشتي سئوال كرد بھشتي گفت 1

تصمیم بگیریم و سپس با نمایندگان  25/9/57در جلسھ روحانیت قرار است درباره باز شدن مدارس از روز شنبھ  22/9/57ما فردا 
 معلمین تبادل نظر كنیم نظر شما چیست ؟ 

 با باز شدن ھفتھ اي یكي دو روز موافقت بكنید بھتر است زیرا باز بودن مدارس در تمام ھفتھ بھ نفع دولت  ناشناس گفت شما اگر فعالً 
تمام مي شود چون دولت تمام ترسش از روزھاي تاسوعا و عاشورا بود حاال كھ آن تمام شده اگر این اعتصابات نیز یكباره بشكند او 

 مشھود باشد ولي آیا این كار بھ معني لغو سال تحصیلي  بھره برداري خواھد كرد بھشتي گفت بدون شك حاالت ادامة نھضت باید كامالً 
نخواھد بود؟ ناشناس گفت اگر بخواھید بھره برداري بكنید راھش این است بھشتي گفت ما فردا مسائل مختلف از جملھ اعتصاب را 

 بررسي مي كنیم و با دوستان قم ـ یزد و اصفھان ھم تبادل نظر خواھم كرد 

خمیني در پاریس براي عده كثیري سخنراني كرده وخطاب بھ نمایندگان دول غربي اظھار داشتھ  20/9/57ـ ناشناس گفت دیروز 2
ً كلیھ قراردادھایي را كھ با ایران بستھ اید لغو خواھم كرد ناطق افزود در ھمان روز  است اگر بھ حمایت خود از شاه ادامھ دھند بعدا

 عده اي از بچھ ھا نیز بھ عنوان اعتراض در پاریس سر كالس نرفتھ اند 

ـ بھشتي درباره موفقیت راھپیمایي روزھاي تاسوعا و عاشورا صحبت و گفت در روز تاسوعا توانستیم بھ مردم تھران تشكل بدھیم 3
ماده اي را در میدانھاي مختلف روحانیون  17نفر روحاني نیز در راھپیمایي روز تاسوعا شركت داشتند ـ قطعنامھ  500و حدود 

اسفند و من در جلوي مسجد امام زمان در خیابان آیزنھاور آن را قرائت كردم و قدري  24قرائت نموده اند آقاي دكتر مفتح در میدان 
صحبت نیز نمودم كھ خیلي حسن اثر داشت ما باید در آینده برنامھ راھپیمایي را بیشتر مد نظر قرار بدھیم و از ھم اكنون باید تدارك 

 راھپیمایي براي روز اربعین را ببینیم 

بھشتي آنگاه از وضع شھرھا و قصبات خراسان از وي سئوال كرد و گفت آیا برنامھ آگاه نمودن روستائیان بھ مرحلھ اجرا درآمده 
چون وضع دھات شمال كھ از این حیث بد بوده خوب شده است مصاحبش پاسخ مثبت داد سپس از وضع قوچان سئوال كرد او گفت 

باید روي قوچان كار بشود بھشتي نیز تأكیدي كرد كھ با حمایت دوستان این برنامھ را دنبال كنند و اطمینان داد كھ با پشتكار آن 
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 موضوع را دنبال كنید 

 نظریھ یكشنبھ 
تشكیل خواھد شد در منزل شیخ محمد رضا مھدوي  22/9/57روز  830ـ جلسھ روحانیون كھ بیشتر بھ آن اشاره كرده از ساعت 1

 كني امام جماعت مسجد جلیلي در خیابان سرباز كوچھ تقوي سوم برگزار مي شود 

ـ با توجھ بھ گفتار بھشتي از ارتباطي كھ با روحانیون و قشریون مذھبي نقاط مختلف كشور با وي دارند این طور نتیجھ گرفتھ مي 2
ً اغلب این برنامھ ھاي ضد ملي و متشنج نمودن شھرھا و اعتصابات با نظر آنھا  شود كھ بھشتي رل رھبري را بھ عھده دارد ضمنا

ً باید براي خنثي نمودن فعالیت آنان  انجام مي شود بنابراین چنانچھ بنا باشد تا رسیدن بھ مصالحھ سیاسي اینھا آزادي عمل داده شود فعال
توسط افراد موجھ مملكت بھ ھر نحوي كھ شده نظر بعضي آیات را جلب و در درجھ اول بین آیات تفرقھ انداخت و بھ موازات آن با 

حمایت معقول از نیروھاي طرفدار رژیم و وطن پرست آنھا را تشویق كرد كھ بھ عناوین مختلف ابراز وجود نمایند تا خارجیان خیال 
 نكنند كھ شاه در ایران ھیچ محبوبیتي در بین طبقات مختلف غیر از نظامیان ندارد 

ـ با تبادل نظر با ژاندارمري براي جلوگیري از نفوذ طرفداران خمیني در روستاھا كھ ھدفشان مسموم كردن افكار كشاورزان مي 3
 ً  ائمھ جماعت روستاھا را حتي با پرداخت پول قابل  باشد با برنامھ درست نظر كدخداھا رؤساي عشایر و افراد ذینفوذ محل مخصوصا

 ً مالحظھ و كمك بھ روستائیان كم بضاعت بھ آنھا آموزش داده شده ھر روحاني كھ علیھ شاھنشاه و یا دولت در دھات صحبت كرد فورا
او را اخراج و خطر بازگشت فئودالیزم و استیالي كمونیزم را بھ آنھا تفھیم نمایند و در شھرھا نیز با جلب نظر ائمھ جماعت مساجد و 

ً از دعوت روحانیون طرفدار خمیني  سرپرستان تكایا و كمك مادي و معنوي قابل توجھ بھ آنھا ترتیبي اتخاذ گردد كھ آنھا راسا
  موافق باشند استفاده نمایند آمال  خودداري و از وجود روحانیوني كھ باطناً 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است آرزو

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 

  12ھـ  27769/20شماره 

 موضوع ارتباط طرفداران خمیني با عناصر جبھھ ملي 
شخصي بھ نام جمعھ با دكتر محمد حسیني بھشتي واعظ تماس حاصل و اظھار داشت آقاي ایرواني قرار بود اعالمیھ را بیاورد نیاورد 

 تا متن آن را در خبر نامھ بگنجانیم او گفت اعالمیھ بھ وي داده شود و قرار شد توسط شخصي بھ نام نظیفي اعالمیھ بھ جمعھ برسد 

 است آمال  529635نظریھ یكشنبھ ایرواني بھ احتمال زیاد عبدالمجید ایرواني واعظ ممكن است باشد شماره تلفن او نیز 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 ً   بھ نظر مي رسد نامبردگان اصغر جمعھ از طرفداران داریوش فروھر و قاسم نظیفي مي باشند  ضمنا

 كھ داراي سابقھ ھستند آرزو

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 
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  12ھـ  27762/20شماره 

 موضوع شیخ محمد امامي كاشاني واعظ 
نامبرده باال كھ در كاشان منبر مي رود با بھشتي دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ تماس حاصل و گفت من ضمن صحبت درباره 

اركان مختلف نھضت سعي كرده ام مردم را از كارھایي كھ موجب برخورد مي شود برحذر دارم یثربي ھم بھ ھمین نحو عمل مي كند 
 بھشتي گفت خوب است منتھي باید شدت عمل دولت براي اطالع مردم بازگو شود 

نظریھ یكشنبھ خبر صحت دارد امامي كاشاني از ماه رمضان جاري سعي نموده است ضمن حفظ موقعیت خود در بین روحانیون 
 طرفدار خمیني از اقدامات حاد اجتناب ورزد آمال 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است آرزو

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 

  12ھـ  27762/20شماره 

 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ 
ـ شیخ محمد امامي كاشاني كھ در كاشان منبر مي رود با نامبرده باال تماس حاصل و اظھار داشت روز گذشتھ كھ عده اي از مردم 1

در مسجد جمع شده بودند یك كامیون سرباز از آن محل دور مي شده كھ یك عده نارنجك بھ طرف آنھا پرتاب كرده اند و مأمورین ھم 
بھ طرف مردم تیراندازي و در نتیجھ عده اي كشتھ و مجروح شده اند حسیني بھشتي بھ امامي كاشاني توصیھ كرد كھ بھ طور جدي و 
آمرانھ از فرماندار و رئیس شھرباني بخواھد چرا مأمورین از آن محل دور شده اند تا چنین صحنھ اي پیش بیاید بایستي یك قدر روي 

مأمورین محلي فشار آورد اینجا با ھر كس صحبت مي كنیم مي گویند ما در بروز حوادث دخالتي نداریم این مأمورین احمق چنین 
كاري مي كنند بھ مقامات محلي بگویید این چھ وضعي است در این مملكت شما مي گویید خبر نداریم شاه مي گوید دولت بھ من دروغ 

گفتھ من خبر ندارم دولت مي گوید پائین دستھا خبر نداده اند مملكت من خبر ندارم كھ نمي شود و آنگاه از امامي خواست كھ ضمن 
بھ امضاء روحانیون كاشان نیز در این مورد تھیھ و یك نسخھ آن } اللحن{انتقاد از این موضوع در باالي منبر یك اعالمیھ شدید الحن 

را با خود بیاورد ھر چقدر امامي با زیركي مي خواست از زیر بار این كارھا طفره برود ولي بھشتي اصرار مي كرد آنگاه راجع بھ 
كسب نظر معلمین در مورد افتتاح مدارس بھ وي توصیھ كرد كھ از معلمین كاشان بخواھد كھ آنھا نیز مانند تھران و اصفھان و غیره 

و با استفاده از بخشنامھ اي كھ وزارت آموزش و پرورش در مورد تعیین نمایندگان معلمین كرده و ھر بیست نفر معلم یك نماینده 
انتخاب و سپس از بین آنھا شوراي مركزي و ھیئت اجرایي تعیین و نظر خود را در این مورد بدھند ھمانطوري كھ در اصفھان در 

نفر ھیئت اجرایي تعیین شده ما در تھران توانستھ ایم در بعضي بخشھا نظر خود را  7نفر اعضاي شوراي مركزي و  75حال حاضر 
پیاده یعني نمایندگان معلمین وظیفھ مردمي خود را ایفا مي نمایند ما فردا در جلسھ روحانیون در این زمینھ شورا داریم سپس با 

 نمایندگان معلمین تبادل نظر خواھیم كرد 

 نظریھ یكشنبھ عنوان مطالب فوق صحت دارد آمال 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است آرزو 

 سوم/ 704360

  312بھ 

  12ھـ  20از 
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  23/9/57تاریخ 

  12ھـ  27750/20شماره 

 موضوع تماس بھشتي با دكتر كریم سنجابي 
بھشتي با منزل دكتر سنجابي تماس حاصل و اظھار داشت با آقاي دكتر مي خواستم صحبت كنم ناشناس جواب داد ایشان مصاحبھ 

ً شماره تلفن  دارند و حاال مقدور نیست بھشتي پس لطف بفرمایید اگر مصاحبھ تمام شد با من تماس بگیرند چون كار فوري دارم ضمنا
 مي باشد  264485من 

نظریھ یكشنبھ بھشتي مذكور ھمان سیدمحمدحسیني بھشتي فرزند فضل هللا مي باشد كھ در آن اداره كل سابقھ دارد یاد شده فعالیت 
 ً   بھ استحضار خواھد رسید  شدیدي بھ نفع خمیني دارد كھ اخبار واصلھ متعاقبا

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است آرزو

  312بھ 

  12ھـ 20از 

  24/9/57تاریخ 

  12ھـ  20 / 28011شماره 

 موضوع ارسال پول بھ پاریس 
  22/9/57ـ  12ھـ 27759/20پیرو 

دكتر سید محمد حسیني بھشتي و شیخ علي اكبر رفسنجاني و شیخ محمد جواد باھنر و حسین مھدیان اقدام بھ جمع آوري پول نموده 
ھزار تومان از او قرض بگیرد مبلغي نیز مھدیان  500یا  400ماھھ بھ فردي بھ نام میناچي حدود  2قرار شد شخصي با دادن چك 

 بھ پول فرانسھ یك  تھیھ كرده حدود سیصد و خرده اي ھزار تومان نیز نزد حسیني بھشتي بوده كھ بھ این پول اضافھ مي گردد و جمعاً 
شخصي بھ نام صدر بھ پاریس ارسال خواھد شد و بھ مبلغ یك میلیون تومان دیگر } فرانك { میلیون و یكصد و پنجاه ھزار فرانگ 

ً تھیھ و مي فرستند   باقي مي ماند كھ بعدا

 نظریھ یكشنبھ وجوه مذكور جھت خریدن خانھ براي خمیني و یا اطرافیانش بھ پاریس حوالھ خواھد شد 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي شود 

  29/9تلفنگرام گردد در صورت نیاز ستاد بھ عرض برسد 

 تلفنگرام شد  312بھ 

  312بھ 

  12ھـ  20از 
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  25/9/57تاریخ 

  12ھـ  20/ 27838شماره 

 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ 
ماده اي را اصالح و  17ـ یكي از روحانیون بھ نام موسوي بھ نامبرده باال گفت مھندس سحابي از من خواست بھتر است قطع نامھ 1

نیز روي كاغذھاي خوب چاپ و در باالي مطالب آن جمالتي حاكي از تشكر از مردم و با تذكر نیز اضافھ و براي شھرستانھاي ھم 
 ً  اشتباه  بفرستیم بھشتي گفت قطع نامھ بھ شكل فعلیش بھ صورت یك سند است اما اگر چیزي بھ آن بیفزاییم این خاصیت را ندارد ضمنا

ً براي شھرستانھا نفرستادیم تا یك سند ھمگاني باشد   ما این بود كھ قطع نامھ را قبال

ـ شخصي بھ نام كیاوش با بھشتي تماس حاصل و حوادث آبادان را بھ اطالع او رسانید و پیشنھاد كرد یكي از دوستان از طرف عده 2
اي تقاضا داشت كھ اعالمیھ اي بر علیھ دولت صادر بكنند مبني بر این كھ چون ما این راھپیمایي را برگزار كردیم ھیچ حادثھ اي پیش 

ً  14نیامد ولي شما در روز   یكي از رفقا از آمریكا تلفن مي كرد و مي گفت ما  آبان دخالت كردید اینھمھ خسارت بھ بار آوردید ؟ ضمنا
خیال مي كردیم روز عاشورا كلك كنده است آیا امري در كار بوده یا برنامھ ھمین بوده است بھشتي پاسخ داد بعضي از رفقا تصورات 

ساده اي دارند ما گفتني ھا را در آن روز گفتھ ایم منتھي ما مبارزه طوالني داریم كھ باید بھ تدریج جلو برود تا بھ نتیجھ برسد و 
ً ما در این برنامھ توانستیم بھ ھمھ  ھدفمان این است تا بھ مرحلھ اي برسیم كھ بگوییم ما دیگر قیم و رئیس انتصابي نمي خواھیم ضمنا

ثابت كنیم كھ چگونھ مي توانیم مردم را رھبري كنیم و من در روز تاسوعا بعد از خواندن قطع نامھ در جلوي مسجد امام زمان در 
خیابان آیزنھاور در سخنرانیم گفتم ما اگر توانستیم با ادامھ این مبارزه بھ نتیجھ برسیم كھ ھیچ و ھر وقت راه را ببندند ما براي از بین 

 بردن راھبندان از ھر وسیلھ مشروعي استفاده خواھیم كرد و آماده شھادت و جانبازي ھستیم 

ً موسوي مندرج در بند 1نظریھ یكشنبھ  ً  1ـ مطالب فوق عنوان شده ضمنا  ھمان عبدالكریم موسوي كریمي اردبیلي است كھ در  یقینا
 سابقھ دارد  312

ـ بھ طوري كھ از گفتار رھبران گروھھاي مخالف اعم از طرفداران خمیني ، جمعیت بھ اصطالح نھضت آزادي بعضي از سران 2
جبھھ ملي كمونیستھا و طرفداران آنھا مستفاد مي شود آنھا خواھان بركناري شاھنشاه آریامھر و برچیدن نظام شاھنشاھي ھستند منتھي 
در حال حاضر عده اي از آنھا با دو دوزه بازي كردن مقامات دولتي را سرگرم كرده وبھ انحاء مختلف ھر روز بھ نفع خود پولي مي 
گیرند و ھر وقت از طرف دولت شدت عمل مي بینند با استفاده از روش كمونیستھا ایجاد سر و صدا نموده خود را مظلوم و دولت را 
ظالم جلوه مي دھند و خواھان معرفي مسببین وقایع و حوادث ھستند و حال آن كھ خود مي دانند كھ ایادي آنھا موجد حادثھ بوده اند و 
در واقع دولت براي حفظ نظم اجتماعي جز دفاع عملي نكرده است لذا با برنامھ ھاي حساب شده بھ شدت بھ فعالیتھاي براندازي خود 
در داخل و خارج از كشور و بي اعتبار ساختن نظام شاھنشاھي ادامھ مي دھند و حتي مي خواھند نظر سران و مردم دول خارج را 
نیز بھ حمایت خود جلب و ھرچھ بر دامنھ فعالیتھا و گستاخیھاي آنان اضافھ مي شود بھ ھمان نسبت دولت عقب نشیني و در بسیاري 

 موارد سكوت مي كند آمال 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است پاكزاد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد آرزو

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  25/9/57تاریخ 

  12ھـ  27837/20شماره 

 موضوع تشكیل جلسھ شوراي مركزي روحانیون طرفدار خمیني درتھران 
جلسھ مذكور با شركت  22/9/57روز  730طبق برنامھ قبلي و بنا بھ توصیھ دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ قرار شد ساعت 
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 ھاشمي رفسنجاني ، مفتح ، جاللي خمیني و چند نفر دیگر   محالتي ، مطھري ،  ایرواني ، غیوري ، بھشتي ، موسوي ، خسروشاھي ،
در منزل شیخ محمدرضا مھدوي كني واقع در خیابان سرباز ، كوچھ سوم تقوي ، تشكیل و راجع بھ تعطیل بازار و باز شدن مدارس و 

 صدور اعالمیھ تشكر آمیز از مردم تھران بھ  بررسي و تجزیھ و تحلیل درباره راھپیمایي ھاي تاسوعا و عاشورا تماس با پاریس ،
مناسبت شركت آنھا در راھپیمایي و رد گفتار دولت كھ عمل آنھا را مغایر عاشوراي حسیني اعالم داشتھ وسایر امور مربوطھ گفتگو 
و اتخاذ تصمیم نموده و در صورت لزوم در روز پنجشنبھ نیز جلسھ دیگري بھ ھمین منظور در منزل یكي دیگر از روحانیون تشكیل 

 دھند 

ً بھ نام سید عبدالكریم موسوي كریمي ، عبدالمجید ایرواني ، سید ھادي خسروشاھي ، امام 1نظریھ یكشنبھ  ـ روحانیون مورد بحث یقینا
 شیخ فضل هللا مھدیزاده محالتي ، مرتضي مطھري ـ محمد مفتح بوده و جاللي   سید علي غیوري ، جماعت در خیابان شاھپور تھران ،

 سابقھ دارند  312خمیني نیز یكي از ائمھ جماعت ناحیھ نارمك است و تمام این افراد در 

 عالوه بر شوراي مركزي در ھر منطقھ تھران نیز شوراي منطقھ اي وجود دارد كھ تاكنون شناختھ نشده اند آمال 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است پاكزاد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید میشود آرزو

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  25/9/57تاریخ 

  12ھـ  20/ 27829شماره 

 موضوع مصطفي ملكي امام جماعت مسجد ھمت تجریش 
نامبرده باال ضمن تماس با دكترسید محمد حسیني بھشتي واعظ پیشنھاد كرد اعالمیھ اي منتشر نمایند كھ ھم پاسخ دولت را كھ از 

طریق تلویزیون گفتھ بود راھپیمایان براي امام حسین عزاداري نكرده اند داده باشند وھم از مردمي كھ در این راھپیمایي شركت كردند 
تشكر نمایند بھشتي گفت چنین قصدي داریم ملكي افزود متصدي پخش گاز تھران بھ نام مھندس والي زاده كھ در مركز اصلي ھم 

ً از من پرسیده است در مورد ھمین مقدار گاز كم در تھران ما چھ وظیفھ اي داریم بھشتي گفت ما كھ در قطع نامھ ھم  دست دارد مكررا
 تذكر داده ایم نباید مردم را در تنگنا قرار داد لذا توزیع گاز بالمانع است و سرانجام اظھار عالقھ كرد كھ با والي زاده مالقات نماید 

ـ بھشتي و سایر دار و دستھ خمیني كھ متأسفانھ در اغلب دستگاھھاي دولتي رخنھ كرده و بھ موقع ضربات زیادي بھ 1نظریھ یكشنبھ 
 ً  قصدش این است كھ عنان اختیار والي زاده را در دست بگیرند و در موقع لزوم با استفاده از وجود وي  دولت وارد مي سازند مسلما

 در مورد اختالل در پخش گاز در تھران و یا طرق دیگر استفاده كنند آمال 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي گردد پاكزاد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است آرزو

  312بھ 

  12ھـ  10از 

  25/9/57تاریخ 

  10580/312شماره 

 برابر اطالع افراد مشروحھ زیر مبادرت بھ اقدامات ضد ملي و طرفداري از خمیني مي نمایند 
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 ـ دكتر سید محمد بھشتي كھ در واقع مغز گردانندگان فعالیتھاي خمیني در ایران است و فعالیت شدیدي دارد 1

ـ حسین مھدیان آھن فروش واقع در خیابان خیام نزدیك روزنامھ اطالعات و حاج كاظم حاج ترخاني تاجر معروف قسمت عمده 2
 پولھاي مربوطھ بھ فعالیتھاي ضد ملي و اعتصابیون را مي پردازد 

و منابع دیگر از اعمال و رفتار مشار الیھم  4120و  1585خواھشمند است دستور فرمایید با استفاده از تمام امكانات بھ ویژه منابع 
 مراقبتھاي الزم معمول و نتیجھ گزارشات مربوط را ھر سھ روز یك بار بھ این اداره كل اعالم دارند 

 طباطبایي ـ فریدي 

ً گزارشاتي داده شد پاسخ الزم تھیھ و بھ اداره كل سوم ارسال گردد  2دایره   آقاي صبوري در مورد یاد شدگان قبال

 نسخھ تكثیر و بھ پرونده ھاي حاج كاظم ترخاني ضمیمھ شود  6

 گوینده غیدو 

 گیرنده كاظمي

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  26/9/57تاریخ 

  12ھـ  20/ 27879شماره 

 بھشتي واعظ اظھار داشت } محمد { شخصي بھ نام ھادي بابك ضمن تماس با دكتر سید مھدي 

امروز با یكي از كارمندان سفارت آلمان صحبت مي كردم ایشان راجع بھ وقایع و حوادث اخیر صحبت مي كرد و در البالي كلماتش 
جملھ اي گفت كھ مرا بھ وحشت انداخت اگر این حوادث ادامھ پیدا كند امكان دارد اشخاصي كھ تروریست مي باشند یك میلیون دالر 

اگر بدھند حاضرند بروند حضرت آیت هللا خمیني را ترور كنند و بعد در ایران این كار را بھ گردن شخص بھ خصوصي بیندازند كھ 
او را ھم بخواھند بر كنار بكنند و آن وقت افسر جواني را كھ از سرھنگ بھ پایین بوده و محبوبیت داشتھ باشد آن را وادار بكنند كودتا 

 كند 

بھشتي گفت البتھ این مكرھا و طرحھا ممكن است پیش بیاید ولي ایشان خمیني از این قبیل طرحھا ترس و واھمھ اي ندارند كما این كھ 
بار بدون محافظ در ھمان محلي كھ  2من موقعي كھ در پاریس بودم خبري در این زمینھ بھ پلیس فرانسھ رسید لكن آقا كماكان روزي 

ً از این حرفھا باكي ندارند چون براي آنھا زندگي وقتي ارزش دارد  مي بایست بیایند مي آمدند ،  رھبران الھي و رھبران مؤمن اصوال
ً باید دستھاي خارجي این كار را بكند منتھي آن دستھاي خارجي باید اینقدر  كھ در خدمت حق و عدل باشد در مورد این مسئلھ قاعدتا

شعور داشتھ باشند كھ بدانند مشكل و گره كور اجتماع ایران با این حرفھا حل نمي شود مسئلھ عبارت است از این كھ باید جامعھ اي بھ 
وجود بیاید كھ مردم بھ زندگي كردن خود و بھ سرزمین و شغل و وضع اجتماعي خود عالقمند باشند و این جز در یك نظام آزادتر و 

 عادل تر ھرگز میسر نیست ، نظامي كھ در عین حال ارزشھاي عالي معنوي در آن مورد اقدام و تأیید و ترویج قرار بگیرد 

ً اشاره بھ منصور مي باشد البتھ چون معلوم  نظریھ یكشنبھ   منظور از این كھ ترور احتمالي خمیني را بھ گردن كسي بیندازند یقینا
نیست كارمند سفارت آلمان در چھ رده اي ھست خبرنگار یا كارمند سفارت نمي توان در این زمینھ اظھار نظري كھ مقرون بھ صحت 

باشد نمود زیرا اگر خبرنگار باشد شاید تخیالت فكري خود را بیان كرده ولي چنانچھ كارمند سفارت باشد ممكن است از طرح سایر 
ً امریكاییھا ـ انگلیسیھا ـ و یا روسھا اطالع حاصل كرده باشد معھذا مسئلھ قابل توجھ مي باشد آمال   دوستان خارجي خودشان احیانا

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید و مفاد گزارش خبر درخور تعمق و بررسي دقیق مي باشد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 
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  312بھ 

  12ھـ  20از 

  25/9/57تاریخ 

  12ھـ  27831/20شماره 

 موضوع مذاكرات مھندس صادقي با دكتر بھشتي 
نامبرده باال از اصفھان با دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ تماس حاصل و خبر اغتشاشات اصفھان و نحوه برگزاري راھپیمایي و 

حضور سید حسین خادمي یكي از روحانیون معروف اصفھان در این اجتماع را براي وي تعریف نمود بھشتي گفت شما از 
 تشكیل شده و ما در حال  وجودخادمي بھ عنوان سمبل استفاده بكنید ولي خودتان یك مركز رھبري بھ وجود بیاورید او گفت اتفاقاً 

 كشاورزان و  حاضر از دانشگاھیان بازاریان ـ فرھنگیان ھر طبقھ پنج نفر بیست نفر انتخاب كرده ایم قرار است از بین اصناف ـ
كارگران ھم یكي دو نفر انتخاب نماییم تا اینھا رھبري طبقات مختلف را بھ عھده گرفتھ و تفرقھ در بین نباشد ـ قرار است ساعت سھ 

تشكیل جلسھ بدھند و در این مورد اتخاذ تصمیم نمایند بھشتي توصیھ كرد كھ باید نمایندگان از  23/9/57بعد از ظھر روز پنج شنبھ 
چھره ھاي موجھ باشند تا بھره كار خوب باشد صادقي گفت از بین فرھنگیان آقایان پرورش ـ روحاني ـ نیل فروشان ـ صادقي ـ دكتر 

  رھبر تعیین شده اند  شریعتمداري بھ معرفي علي نیل فروشان خلیفھ سلطان ـ

بھشتي گفت من با رھبر صحبت و او را براي این كار تشویق كرده بودم و اضافھ نمود كھ آقاي طاھري را ھم اضافھ نمایند ما اقدامي 
 ً   من دیشب در ھمین مورد صحبت كردم  مي كنیم كھ اگر بشود ھرچھ زودتر او را آزاد نماییم صادقي گفت اتفاقا

ً روحانیون چنین ھیئت رھبري  ً بھ استحضار مي رساند كھ با توجھ بھ شواھد موجود یقینا نظریھ یكشنبھ مطالب فوق عنوان شده ضمنا
در سایر استانھا و شھرستانھا نیز تشكیل داده و یا خواھند داد كھ الزم است توسط سازمانھاي محل شناسایي و در آن نفوذ و بھره 

 برداري و ھنگام لزوم متالشي گردند 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي گردد پاكزاد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است آرزو 

  4797كالسھ  25/9ارسال گردد 

 4797كالسھ 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  23/9/57تاریخ 

  12ھـ  27759/20شماره 

موضوع تماس یكي از اطرافیان خمیني بھ نام صادق از پاریس با دكتر سید محمد 
 حسیني بھشتي 

 با بھشتي تماس حاصل و درباره خرید یك باب منزل اظھار داشت دیروز آخرین روز مھلتمان بود و براي این  ـ نامبرده باال صادق 1
كھ مھلت را تا یك ھفتھ دیگر تمدید بكنیم مجبور شدیم چھارصد ھزار تومان دیگر را كھ قرض كرده بودیم بدھیم و اگر این پول تا یك 

آن را درست نكردند او پاسخ منفي داد و  80549فرانك ما از بین مي رود بھشتي گفت مگر آقاي خاتمي  5500ھفتھ دیگر نرسد حدود 
گفت خاتمي شماره تلفن را داده كھ باید بھ وسیلھ آن در ایران با آن شخص تماس حاصل و نزد او رفت و یكصد ھزار مارك اولش را 
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لایر پولش را آنجا بدھید و از آنجا تلفن كنند با برادرش در  42ماركي چھارتومان و یك لایر و دویست سیصد ھزار مارك دیگر را 
را كھ متعلق بھ شخصي بھ نام بھجتي بود در اختیار بھشتي گذاشت و  526791اینجا تماس بگیرند تا برادرش بدھد آنگاه تلفن شماره 

گفت شما با او تماس بگیرید تا او برود شركت و آن طرف با برادرش كھ در آلمان است تماس بگیرد شما پول را بھ برادرش بدھید 
خاتمي پول را در آلمان از برادر وي دریافت مي دارد آنگاه بھشتي راجع بھ تنظیم سند از صادق سئوال كرد صادق گفت ما ھنوز تمام 
پولش را نداده ایم تا سند تنظیم شود ما یك دھم قیمتش را بھ او داده بودیم براي قولنامھ او دیروز گفت اگر حاال شما پول را بھ من ندھید 

روز دیگر خانھ را بفروشم من پول قولنامھ را نمي دھم و قول نامھ باطل مي شود بھشتي گفت ما با دوستان  15چون من مي خواھم تا 
صحبت كرده بودیم قرار شده بود سندش بھ نام خاتمي تنظیم بشود و من خیلي مقیدم كھ كار یكي در بیاید ما این كار را ارسال پول را 

 انجام مي دھیم صادق اظھار داشت ما قبالً صحبت كرده بودیم او ھم اینجا آمد و آن اوراقي را ھم كھ وكیل باید از طرف او  سریعاً 
صحبت بكند امضا كرد منتھي بھ آقا مھدي پیشنھاد كرده بودم براي این كھ مسئلھ مالیتھاي اضافھ و غیره داده نشود بھتر است بھ نام 

شركتي باشد كھ او ھم قرار شد بھ من جواب قطعي بدھد بنابراین ھیچ كس دست بھ این مال نخواھد زد مگر آقاي خاتمي ما این 
فرمولي كھ پیدا كردیم فقط بھ خاطر كم دادن مالیت این بود البتھ اراده و تصمیم آن با خود شما است بھشتي گفت دلم مي خواھد 

ً امشب این كار را انجام خواھیم داد بھشتي آنگاه با ناشناسي تماس حاصل  ھمانطوري كھ گفتھ بودم شما كار را تمام بكنید ما ھم سریعا
و درباره تبدیل لایر بھ فرانك توسط او صحبت كرد و او گفت این كار از طریق ما قابل انجام بوده و قرار بود من بروم از خودم چك 

بدھم و حوالھ اش را بگیرم و بفرستم آقا مھدي گفت این كار را نكن باید آنرا بفرستند وقتي فرستادند آن وقت از طریق ما عمل كنید 
فكر مي كنم قابل عمل باشد اما متأسفانھ من فردا یك محاكمھ اي در شھسوار دارم ناچارم صبح زود بروم و عصر پنجشنبھ یا صبح 

جمعھ در تھران خواھم بود این كار ممكن است در شنبھ انجام بشود آن گاه اضافھ نمود من یك اسم و یك طریق دیگري پیدا مي كنم بھ 
ً شخص دیگري با بھشتي صحبت و گفت تقي حاج طرخاني گفتھ  شما مي گویم یك نفر را بفرستید پیش او شاید بشود انجام داد ضمنا

 است ما دستھایي داریم اگر بخواھم ارز نیز مي توانیم تھیھ كنیم 

 مأمورین فرمانداري نظامي دكتر بھشتي را دستگیر كردند و معلوم نشد كار را بھ كجا رسانیده است  2045ـ ساعت 2

ـ دكتر بھشتي ضمن صحبت با صادق راجع بھ شایعھ مالقات ملك حسین با خمیني از وي سئوال كرد صادق گفت او نیز التماس دعا 3
 دارد اما نھ براي آن موضوعي كھ در تھران شایع است بلكھ بر عكس قضیھ 

وزارت امور خارجھ فرانسھ بھ خمیني مبني بر منع فعالیتھاي او علیھ ایران سئوال كرد } اولتیماتوم { ـ بھشتي راجع بھ اولتیاتوم 4
صادق گفت چون عده اي از نمایندگان مجلس فرانسھ از دولت خواستھ اند كھ چرا خمیني فعالیت حاد مي كند و سربازان را بھ فرار از 

سربازخانھ تشویق كرده و قصد شورش دارد یكي از كاركنان وزارت امور خارجھ كھ با من تماس دارد این موضوع را مطرح و 
خمیني نیز پاسخ داده است من دستور شورش نداده بلكھ دستور ضد شورش داده و این رژیم غاصب باید برود صادق افزود وزارت 

ً فشار خارج انجام داده و مسئلھ منع اقامت خمیني مطرح نیست   امور خارجھ این كار را بھ منظور پاسخگویي بھ نمایندگان و احیانا

ً تقي حاج طرخاني كھ شماره تلفن منزلش  مي باشد از تجار بازار و طرفدار  234407نظریھ یكشنبھ مطالب فوق عنوان شده ضمنا
 خمیني است آمال 

ً  نظریھ چھارشنبھ   بھ نظر مي رسد صادق مورد نظر ھمان صادق قطب زاده باشد كھ در پاریس   نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است ضمنا
 بسر مي برد آرزو

  323بھ 

  12ھـ  20از 

  27/9/57تاریخ 

  12ھـ  20 / 27903شماره 

 موضوع تشكیل گروه پزشكي در دانشگاه اصفھان جھت معالجھ آشوبگران 
میرمحمد صادقي مقیم اصفھان ضمن صحبت با دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ ساكن تھران درباره نحوه مداواي قشریون 

ً براي روزھاي تاسوعا و عاشورا پیش بیني ھاي الزم را كرده بودیم  مذھبي كھ در حوادث اخیر اصفھان مجروح شده اند گفت ما قبال
و سرپرستي گروه پزشكي در دانشگاه اصفھان نیز بھ آقاي دكتر بدري محول شد حاال ھم مجروحین را ھدایت مي كنیم كھ بھ دكتر 

 بدري و یا دكتر شریعتمداري مراجعھ كنند تا ترتیب معالجھ آنان داده شود 
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 نظریھ یكشنبھ مطالب فوق عنوان شده است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي گردد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

27/9  

  }4797كالسھ { 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  27/9/57تاریخ 

  12ھـ  27896/20شماره 

 موضوع تماس سرھنگ رحیمي با دكتر بھشتي 
نامبرده باال كھ نزد دكتر اخوان گویا یكي از اساتید دانشگاه باشد بوده با دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ تماس حاصل و ضمن 

اعالم اخبار مربوط بھ اقدام موافقین دولت در بعضي از شھرستانھا در سركوبي مخالفین اظھار داشت من با آقایان طالقاني ، بازرگان 
و دكتر سنجابي در این مورد صحبت كرده ام باید كاري كنیم این كارھا در نطفھ خفھ شود واال نمي شود جلوي آن را گرفت شاید در 

بتوانیم جوابگو باشیم بھشتي گفت ما در مساجد ھم از ھمین امشب  23/9/57برنامھ چھلم شھداي دانشگاه تھران در بھشت زھرا مورخ 
 برنامھ گذاشتھ ایم 

ً ھمان عزیزهللا امیر رحیمي است كھ در  سابقھ دارد البتھ او ھنوز از نزدیك با بھشتي آشنا  312نظریھ یكشنبھ سرھنگ رحیمي یقینا
 نشده است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي گردد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 

 4797بھشتي 

  302بھ 

  12ھـ  20از 

  27/9/57تاریخ 

  12ھـ  20 / 27894شماره 

 موضوع اثر تحریكات سوء خمیني در روحیھ مشمولین وظیفھ 
  23/9/57ـ  12ھـ  20 / 27765پیرو 

یك نفر از لیسانسیھ آماده بھ خدمت از اصفھان بھ نمایندگي از سایر دوستان خود از دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ مقیم تھران 
راجع بھ اعالمیھ خمیني در مورد تحریك سربازان بھ ترك خدمت با وي مشورت و گفت ما را براي خدمت نظام احضار كرده اند 
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بنابراین مي خواستم ببینم این دستور شامل حال افرادي كھ بعد از شش ماه در نظام جھت خدمت در رشتھ ھاي مختلف سپاھیگري از 
قبیل سپاھي بھداشت و غیره اعزام مي شوند نیز مي گردد یا خیر او گفت من از آقا سئوال مي كنم و نتیجھ را مي گویم آنگاه با فردي 

ً ھم این سئوال شده اطرافیان خمیني در  كھ مسئول تماس با پاریس است این موضوع را در میان گذاشت مصاحبش پاسخ داد قبال
 پاریس با وي مشورت كرده اند او گفتھ است این دستور جنبھ عمومیت دارد 

نظریھ یكشنبھ گرچھ از نظر جلوگیري از خطرات ترور و جاسوسي در ارتش توسط این قبیل مشمولین كھ داراي افكار قشري ھستند 
 اینھا بھ جامعھ ارتشي وارد نشوند لكن چنانچھ این كار اثرات سوئي دربرداشتھ باشد براي جلوگیري از گسترش این  بھتر است اصالً 

تز در افكار سایر مشمولین و با افراد وظیفھ در صورت تصویب اصلح است با طرح حساب شده آن عده از مقامات مملكتي كھ با آیات 
مقیم ایران اعم از شیعھ و سني تماس دارند اثرات زیان بخش این فتوا را از نظر خطر حملھ دشمنان خارجي بھ ایران بھ آنان گوش زد 

 و از نامبردگان بخواھند بھ نحوي در این فتوا اعالم نظر كنند تا بتوان با اجراي ضد طرح ، طرح مخالفین را خنثي كرد 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي شود 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ مورد تأیید است 

 تلفنگرام شد  302بھ 

 گیرنده فروتن 

 گوینده صبوري 

 27/9/57ـ  1305ساعت مكالمھ 

  342بھ 

  12ھـ  20از 

  27/9/57تاریخ 

  12ھـ  20/ 27902شماره 

 موضوع امین زاده كارمند ھواپیمایي ملي 
نامبرده باال قصد مالقات با دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ را كھ از طرفداران خمیني مي باشد داشت لكن بھ علت نبودن حسیني 

 این مالقات انجام نشد 

نظریھ یكشنبھ نظر بھ این كھ شناسایي این قبیل افراد كھ احتمال دارد داراي پست حساس بوده و در تحریم كاركنان ھواپیمایي بھ 
 در صورت مثبت مشخصات كامل او  ، 22ھـ  20فعالیت ضد امنیتي و غیره مؤثر باشد الزم است ، لذا پس از اعالم نتیجھ تحقیقات 

ً بھ استحضار مي رسد آمال   نیز متعاقبا

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است پاكزاد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد آرزو

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  27/9/57تاریخ 
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  12ھـ  27906/20شماره 

 موضوع دكتر اخوان 
نامبرده باال كھ گویا استاد دانشگاه تھران مي باشد ، ضمن تماس با دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ كھ رھبر سایر روحانیون 

طرفدار خمیني در تھران محسوب مي شود تماس حاصل و از وي دعوت نمود كھ سایر دوستان مذھبي را براي شركت در روز چھلم 
بھ دعوت سازمان ملي دانشگاھیان ایران در بھشت زھرا تشكیل خواھد شد  23/9/57شھداي دانشگاه تھران كھ در روز پنجشنبھ 

 تشویق و بھ جمع آنان بپیوندند او نیز قبول كرد 

ً رل رابط بین سازمان ملي  13ھـ  20نظریھ یكشنبھ مطالب فوق عنوان شده شناسایي دكتر اخوان بھ وسیلھ  كھ امكان دارد بعدا
 دانشگاھیان تھران با روحانیون مخالف را بھ عھده بگیرد و یا در حال حاضر عھده دار باشد الزم است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ تأیید مي گردد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

ً سھ برگ اعالمیھ واصلھ بھ وسیلھ یكي از كارمندان  در بھشت زھرا بھ دست آمده بھ  23/9/57ھـ كھ در روز مذكور  20ضمنا
 پیوست تقدیم مي گردد 

 27/9/57ارسال گردد 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  27/9/57تاریخ 

  12ھـ  28901/20شماره 

 موضوع صدور اعالمیھ عزاي ملي 
تصمیم  22/9/57اعضاي شوراي مركزي روحانیون طرفدار خمیني درتھران افراد مندرج در خبر پیروي فوق در جلسھ مورخھ 

را عزاي ملي اعالم و بھ ھمین مناسبت اعالمیھ اي  27/9/57گرفتھ اند كھ بھ عنوان اعتراض بھ حوادث اخیر اصفھان روز دوشنبھ 
 مبني بر تعطیل عمومي صادر و بھ وسیلھ ایادي خود در نقاط مختلف تھران توزیع نموده اند 

 نظریھ یكشنبھ خبر صحت دارد 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

 27/9/57ارسال گردد 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  27/9/57تاریخ 
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  12ھـ 27746/20شماره 

 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ 
  30/7/57ـ  8076/312بازگشت بھ شماره 

 عده اي از خبرنگاران آلماني قصد دارند در منزل نامبرده فوق با وي مصاحبھ نمایند  22/9/57روز  1800قرار است ساعت 

نظریھ یكشنبھ بھشتي یكي از روحانیون طرفدار خمیني است كھ رل رھبري عده اي از روحانیون طرفدار خمیني را در تھران بھ 
عھده دارد ضمنًا روحانیون مخالف و طرفدار خمیني و قشریون مذھبي از سایر شھرستانھا و نقاط مختلف تھران با وي تماس حاصل 
و اخبار مربوطھ را در اختیار او مي گذارند و یاد شده نیز از آن بھره برداري و بھ وسیلھ سایر ایادي خمیني بھ اطالع او مي رساند 

ً بھ استحضار مي رسد آمال   كھ اخبار واصلھ در این زمینھ كتبا

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید مي باشد 

 تلفنگرام شد  312بھ 

 گیرنده جھانبخش 

 گوینده صبوري 

 بھ نگھباني اداره كل ھشتم آقاي افراشتھ گفتھ شد 

 22/9/57ـ  1415

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  29/9/57تاریخ 

  12ھـ  28005/20شماره 

 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ 
بود اقامت داشت در پاسخ سئواالت بھشتي راجع بھ حوادث یزد گفت  4442ـ آیت هللا صدوقي یزدي كھ در یزد در منزلي كھ تلفن آن 1

شنیده ام كھ در اصفھان و قم دولتیھا مزاحم زنھا و دخترھا شده و آنھا را بوسیده اند و در قم و مشھد عده اي از جوانھا را در ادارات 
 پلیس بي عفت كرده اند 

ـ مھندس میر محمد صادقي از اصفھان نتیجھ گفتگوھاي خود را با دو تن از معاونین فرمانداري نظامي اصفھان براي بھشتي تعریف 2
كرد بھشتي او را تحریك كرد كھ خبرنگاران خارجي را تشویق كند بروند قم و اراك و یزد ـ ھمچنین بھ صادقي تأكید كرد كھ بھ آسیب 
دیدگان از ھر نظر كمك بكنند و اگر كمكي ھم خواستند بھ او اطالع بدھند تا اقدام كند بھشتي افزود ، نتیجھ حوادث شھرستانھا ملت را 

مسلم در یك پارچھ كردن علیھ این رژیم یزیدي مصمم كرده و كساني كھ احتمال مي دادند كھ این توبھ ھاي مزورانھ توبھ باشد برایشان 
شد كھ توبھ نیست بھشتي ھمچنین در پاسخ چند تن از مخاطبین خود مي گفت این دولت احمق از نتایج عكس این رویھ عبرت نمي 

ً منجر بھ طغیان خواھد شد كمااینكھ حوادث مدرسھ فیضیھ  گیرد این كارھا ممكن است براي مدت كوتاھي مردم را ساكت كند ولي بعدا
 خرداد بعد از آن حوادثات كنوني را كھ پشت سر ھم ایجاد مي شود در پي داشتھ است  15حادثھ 

ـ شخصي بھ نام امین كھ بھشتي را پسرعمو خطاب مي كرد ضمن تشریح حوادث اصفھان گفت ھیئتي كھ در میان آنھا پزشكپور و 3
بني احمد ھم ھستند براي رسیدگي بھ اوضاع اصفھان آمده اند بھشتي گفت این دو نفر كھ دولتي ھستند بھ ھر حال شما براي اقامھ دلیل 
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و ارائھ اسناد با اینھا ھمكاري كنید البتھ تمام اسناد و مدارك را بھ اینھا ندھید بلكھ اسناد و مدارك را در چند نسخھ تھیھ و یك نسخھ را 
در اختیار اینھا بگذارید و سپس یاد شده را تشویق كرد و گفت براي كمك بھ مردم با ھمكاري علما و دوستان از جملھ مھندس صادقي 
و پرورش در ھر منطقھ گروھھاي كوچك و مورد اعتماد تشكیل و بھ وضع مردم رسیدگي و از ھر نظر بھ آنھا كمك كنید زیرا ھمین 

 روش را ما در تھران اجرا كرده و نتیجھ خوبي گرفتھ ایم 

ـ ناشناسي بھ بھشتي توصیھ كرد كھ گفتار ارتشبد ازھاري در مورد این كھ كارگران صنعت نفت اگر مسلمان ھستند بروند راجع بھ 4
مضار اعتصاب از علماي مقیم ایران و كشورھاي اسالمي سئوال كنند شاید این كار مؤثر واقع شود و اصلح است كھ شما محبوبیتي 
كھ بین مراجع دارید این موضوع را بھ آنان گوشزد نمایید بھشتي گفت البتھ من آقایان مراجع تقلید مقیم ایران را نفي نمي كنم و اینھا 
ھمراھي دارند اما كسي گوش بھ حرف اینھا نمي دھد ملت رھبر خودش را تعیین كرده و یك میلیون نفر با صدور قطعنامھ در روز 

 تاسوعا گفتھ اند هللا اكبر ، خمیني رھبر ، و او را انتخاب كرده اند معھذا اقدام الزم بھ عمل خواھد آمد 

ـ بھشتي از مخاطبین خود كھ از نقاط مختلف ایران حوادث شھرستانھا را بھ اطالع او مي رسانیدند روحیھ مردم را از 1نظریھ یكشنبھ 
آنان سئوال مي كرد آنھا بھ دروغ و یا راست مي گفتند مردم ھمھ كینھ بھ دل گرفتھ و در مبارزه مصمم تر شده اند این حرفھا موجب 

خوشحالي وي مي شود و توصیھ كرد كھ بھ روحانیون شھرھا تذكر داده شود كھ ضمن تشریح حوادث شھرستانھا مردم را از این 
 كارھا آگاه سازند 

ـ مطلب دیگري كھ باید مورد توجھ قرار گیرد و ھمانطوري كھ بھشتي نیز اظھار داشتھ طرفداران خمیني گرچھ از وجود آیات دیگر 2
ً آنھا را كنار گذاشتھ اند و الزم است توسط افراد مورد اعتماد آیات ، این  براي نیل بھ اھداف خود بھره برداري مي كنند ولي عمال

 مسئلھ بھ آنان توجھ داده شود و با ایجاد شكاف بھ نفع دستگاه بھره برداري گردد آمال 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است پاكزاد 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد آرزو

  302بھ 

  12ھـ  20از 

  29/9/57تاریخ 

  12ھـ  28010/20شماره 

 موضوع سید علي خامنھ اي واعظ 
ناشناسي بھ دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ مي گفت براي جلوگیري از شناختھ شدن سربازاني كھ بھ توصیھ خمیني از 

سربازخانھ ھا فرار مي كنند خامنھ اي در صحن مسجد گوھرشاد سخنراني و توصیھ نموده است كھ جوانان دیگر نیز سرھاي خود را 
بتراشند تا مأمورین را گمراه كرده و آنھا نتوانند سربازان فراري را شناسایي كنند و این گفتار مؤثر واقع شد كما اینكھ مأمورین دژبان 

ً بھ جاي سربازان فراري دستگیر و آزاد كردند ھمچنین خامنھ اي بھ خانمھا توصیھ  چند نفر را كھ پسرھاي تجار بازار بودند اشتباھا
 كرده است از خریدن وسایل آرایشي خودداري كنند 

 بھشتي گفت این موضوع را در جاھاي دیگر اشاعھ خواھیم كرد 

 نظریھ یكشنبھ مطالب فوق عنوان شده است 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

  312بھ 
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  12ھـ  20از 

  29/9/57تاریخ 

  12ھـ  28006/20شماره 

 موضوع اسدهللا بادامچي
شخصي حوادث یكي از شھرستانھا را براي سید محمد حسیني بھشتي واعظ تعریف مي كرد او بھ مخاطبش شماره تلفن نامبرده باال 

 بود ، در اختیار وي گذاشت و گفت شما این خبرھا را بھ او كھ مسئول جمع آوري اخبار است بدھید  364629بادامچي را كھ 

ً ھمان اسدهللا بادامچیان معروف بھ آیت اللھي فرزند محمد باقر مي باشد كھ از طرفداران خمیني  نظریھ یكشنبھ اسدهللا بادامچي یقینا
 سابقھ دارد و بھ احتمال یقین نامبرده نیز مأموریت دارد كھ اخبار ایران را جھت اطالع خمیني بھ پاریس گزارش كند  312است و در 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ سھ شنبھ تأیید مي گردد 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  29/9/57تاریخ 

  12ھـ  28004/20شماره 

 موضوع دكتر سید محمد حسیني بھشتي واعظ 
كھ تولید كم بود حداقل ششصد ھزار بشكھ تولید  23/9/57ناشناسي بھ نقل از گفتار چند تن از كاركنان صنعت نفت مي گفت دیروز 

ھزار بشكھ بیشتر نیست بنابراین گفتار نخست وزیر در مورد واردكردن نفت دروغ  250شده در صورتي كھ احتیاجات روزانھ ایران 
است دولت ایران طبق تعھداتي كھ با اسرائیل دارد باید نفت او را تأمین كند روي این اصل در حال حاضر كشتي ھاي اسرائیل خارج 

از نوبت ھمھ روزه از بندر ماھشھر نفت مي برند حاال ممكن است دولت كلیھ نفت تولیدي را بھ اسرائیل بدھد و خودش از خارج بخرد 
ً ھم  و یا این كھ ممكن است یك نوع نفتي را كھ در ایران وجود ندارد و ھمیشھ از خارج خریداري مي شود بھ آن اشاره كرده و ظاھرا

گفتار او در مورد خرید نفت صادق است بھشتي بھ او گفت مطلب جالبي است شما در این مورد مستندتر تحقیق بكنید او پاسخ داد 
ً عده اي  افرادي كھ این حرف را زده اند در صنعت نفت كار مي كنند و گفتارشان درست مي باشد در پایان افزود شنیده ام دولت اخیرا
مھندس و تكنسین با ھواپیما از اسرائیل آورده و اینھا اول مي خواستند در فرودگاه اھواز بنشینند نتوانستھ اند در آبادان فرود آمده اند و 

دولت مي خواھد از وجود اینھا براي تولید نفت استفاده كند بھتر است بھ خمیني توصیھ شود كھ او اعالمیھ صادر كند و تھدید نماید 
 علیھ خارجیان كھ در مبارزات ملي ایران كارشكني كنند تصمیم قاطع اتخاذ خواھد شد بھشتي حرف او را قبول كرد 

مخاطب بھشتي راجع بھ ورود كارشناسان نفتي اسرائیل صحت } گفتار { نظریھ یكشنبھ مطالب فوق عنوان شده است اگر گرفتار 
داشتھ باشد بایستي از ھم اكنون اقدامات احتیاطي الزم براي حفظ جان آنھا بھ عمل آید و از طرف دیگر در صورت امكان بھتر است 

ً در مورد اثرات سوء و اعتصاب كاركنان صنعت نفت از آنھا استفاده و چنانچھ پاسخ  چند تن از كارگران را وادار نمایند كھ كتبا
واصلھ مساعد و مثبت بود ، خود كارگران بھ نحو غیر محسوس آنھا را بین یكدیگر توزیع و بدینوسیلھ اثر تحریكات خمیني را خنثي 

 كنند 

 نظریھ سھ شنبھ نظریھ یكشنبھ مورد تأیید است 

 نظریھ چھارشنبھ نظریھ شنبھ تأیید مي گردد 
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 ارسال گردد 

 4797ـ  29/9

  312بھ مدیریت كل اداره سوم 

 از سازمان اطالعات و امنیت تھران 

  30/9/57تاریخ 

  12ھـ  28037/20شماره 

 درباره اقدامات ضد ملي طرفداران خمیني 
  25/9/57ـ  10580/312بازگشت بھ شماره 

مفاد خبر بازگشتي درباره فعالیت این افراد بھ نفع خمیني صحت دارد و تا حدود امكان اعمال و رفتار آنھا تحت مراقبت قرار دارد و 
 ھرگونھ اخبار واصلھ بھ موقع بھ آن اداره كل منعكس خواھد شد 

 از طرف رئیس سازمان اطالعات و امنیت تھران 

 30/9پرنیان فر 

  312بھ 

  12ھـ  20از 

  11/10/57تاریخ 

  12ھـ  28333/20شماره 

  27/9/57ـ  12ھـ  20/ 2790پیرو شماره 

 گزارش 
ً بھ عرض عالي مي رساند   محترما

طبق اظھار یكي از بستگان اینجانب شب گذشتھ در مسجد المھدي واقع در سھ راه تھران ویال از حضار پول جمع مي كرده اند و 
ً جزواتي تحت  بعضي اشخاص حتي ھفت ھزار تومان نیز مي داده اند این پولھا تحت عنوان كمك بھ اسالم جمع آوري مي شده ضمنا

ً بھ پیوست از عرض مي گذرد   عنوان اخبار جنبش اسالمي بین حضار توزیع مي شده كھ یك نسخھ آن را ارائھ نموده و عینا

ً تصور مي رود  نظریھ نحوه چاپ و كاغذ جزوه مذكور شبیھ نشریھ نوید بوده و بھ احتمال یقین توسط كمونیستھا منتشر شده است ضمنا
این پولھا براي كمك بھ كارمندان اعتصاب طبق تصمیم شوراي مركزي روحانیون طرفدار خمیني كھ در رأس آن دكتر محمد حسیني 

بھشتي بوده و شیخ علي اصغر مروارید امام جماعت مسجد مذكور نیز در زمره آنان مي باشد جمع آوري مي شده با تقدیم احترام 
  11/10/57رضا صبوري فرد 

ً بھ استحضار مي رساند علي اصغر مروارید امام جماعت مسجد مزبور مي باشد و بھ احتمال قوي پیشنھاد جمع آوري پول از  محترما
 ناحیھ نامبرده كھ از روحانیون افراطي است مي باشد پیرو سابقھ بھشتي بھ اداره كل سوم منعكس شود 
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 11/10كل سوم 

 محترماً بھ گزارش 27/9/57ـ  12ھـ  20/ 2790پیرو شماره  12ھـ  28333/20شماره  11/10/57تاریخ  12ھـ  20از  312بھ 
طبق اظھار یكي از بستگان اینجانب شب گذشتھ در مسجد المھدي واقع در سھ راه تھران ویال از حضار پول عرض عالي مي رساند 

جمع مي كرده اند و بعضي اشخاص حتي ھفت ھزار تومان نیز مي داده اند این پولھا تحت عنوان كمك بھ اسالم جمع آوري مي شده 
ضمناً جزواتي تحت عنوان اخبار جنبش اسالمي بین حضار توزیع مي شده كھ یك نسخھ آن را ارائھ نموده و عیناً بھ پیوست از 

نظریھ نحوه چاپ و كاغذ جزوه مذكور شبیھ نشریھ نوید بوده و بھ احتمال یقین توسط كمونیستھا منتشر شده است عرض مي گذرد 
ضمناً تصور مي رود این پولھا براي كمك بھ كارمندان اعتصاب طبق تصمیم شوراي مركزي روحانیون طرفدار خمیني كھ در رأس 

آن دكتر محمد حسیني بھشتي بوده و شیخ علي اصغر مروارید امام جماعت مسجد مذكور نیز در زمره آنان مي باشد جمع آوري مي 
محترماً بھ استحضار مي رساند علي اصغر مروارید امام جماعت مسجد مزبور  11/10/57شده با تقدیم احترام رضا صبوري فرد 

مي باشد و بھ احتمال قوي پیشنھاد جمع آوري پول از ناحیھ نامبرده كھ از روحانیون افراطي است مي باشد پیرو سابقھ بھشتي بھ 
 11/10كل سوم اداره كل سوم منعكس شود 
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