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  خرداد جلد اول  ١۵اسناد و مدارک ساواک 

  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان

  ھا مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات خرداد به روايت اسناد ساواك جلد اول زمینه ١۵قیام 

موضوع اقلیت يھود عذري كارمند آژانس يھود سعي دارد از جريان كامل مذاكرات شاھنشاه با مديران جرايد  ١٣/٨/٣٧تاريخ  ٣۴۶٢-٣
زارت امور خارجه اسرائیل منعكس كند پوروالي مدير روزنامه بامشاد قول ھاي مطبوعاتي ماھیانه مطلع و مراتب را بو در مصاحبه

عذري با دكتر  ١١/٨/٣٧شنبه  ھاي مطبوعاتي شاھنشاه را تھیه و به نامبرده تسلیم كند روز يك داده كه جريان كامل مصاحبه
ر اطراف مندرجات جرايد جھت تھیه زمینه عظیمي سردبیر روزنامه كیھان محرمانه مالقات داشته و به قرار اطالع جريان مذاكرات د

افكار عمومي به منظور شناسائي دولت اسرائیل از طرف ايران دور میزده است روي سابقه مربوطه ضمیمه و بايگاني شود 
  متفرقه بايگاني کل  ٣١۵/الف ٨/٣٧/٢۴

٢٣/٨/٣٧ - ١٨١  

نجمن كورش كبیر و كارمند آژانس يھود كه فعًال بجاي موضوع اقلیت مذھبي يھود منوچھر امیدوار عضو ا ٢۵/٨/٣٧تاريخ  ٣۶۴٨-٣
گفت مطالب منتشره در جرايد داخلي و خارجي داير به شناسائي دولت اسرائیل از طرف دولت ايران  عذري مسئول كار است مي

قات و مذاكرات توسط وي در اختیار مخبرين جرايد گذارده شده است زيرا او بر اثر فعالیت شديد و مداوم عذري و تماس و مال
 نامبرده با رجال و متفذين و مقامات دولت ايران كامًال به اين امر امیدوار شده بود و روي اين اصل اقدام به انتشار اين مطلب نموده و

العمل احتمالي دول عرب و روحانیون در برابر شناسائي دولت اسرائیل از طرف دولت  از طرفي با اين عمل خواسته است از عكس
است طي ھفته آينده در جرايد ايران راجع به  ن اطالع حاصل كند امیدوار عالوه كرده كه به دنبال انتشار اين شايعات ممكنايرا

اي بعمل آيد امیدوار گفته تا ده روز ديگر عذري با دستورات جديد به ايران مراجعت خواھد  سابقه شناسائي اسرائیل پشتیباني بي
   ٢/٩مذھبي يھود ضمیمه و بايگاني شود  در پرونده اقلیت ٢٧/٨/٣٧كرد 

٢٨/٨/٣٧ -١٧٨٧  

شد  موضوع دربار شاھنشاھي جلسات قمار دربار شاھنشاھي كه قبًال در كاخ اختصاصي برقرار مي ١٨/١١/٣٧تاريخ  ۵١۴٠-٣
جلیل مدتي است كه به كاخ واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوي منتقل گرديده و روزھاي چھارشنبه ھر ھفته اعضاء خاندان 

نیز واالحضرت شاھپور  ٨/١١/٣٧گردند و در جلسه روز چھارشنبه  سلطنتي پس از صرف نھار تا پاسي از شب به بازي مشغول مي
  اند میلیون ريال باخته ۵/٢محمود رضا مبلغ 

ستان بسیار رتبه وزارت خارجه بلژيك كه از دو موضوع دربار شاھنشاھي ھمسر يكي از كارمندان عالي ٢٧/٩/٣٧تاريخ  ۴٢۵٠-٣
گفت مشارالیھا براي انجام دو سه معامله بزرگ كه مبلغ آن  باشد و اخیرًا به ايران آمده مي نزديك واالحضرت اشرف پھلوي مي

باشد و  میلیون تومان است به ايران آمده و در حال حاضر براي تھیه مقدمات انعقاد قراردادھاي الزم مشغول كار مي ١٠متجاوز 
  از سود آن به معظم لھا تعلق خواھد گرفت% ٣۵لوي نیز در اين معامالت سھیم بوده و واالحضرت اشرف پھ

راديو تھران در برنامة صبح كه فلسفي واعظ را مسخره میكرد در  ١٧/١١/٣٧اطالعیه بقرار اطالع گفتار روز جمعه  ١٩/١١/٣٧تاريخ 
دانند و جريان  مبارزات فلسفي در مورد تساوي حقوق نسوان مياثر شديد گذاشته و آنرا مربوط به  بین مردم و جامعة روحانیت سوء

شود موضوع را به عرض اعلیحضرت  اند كه روز چھارشنبه كه شرفیاب مي را به اطالع دكتر سید امامي امام جمعة تھران رسانیده
  ھمايوني برساند اداره سوم 

۶٩۵ - ١٠/١١/٣٧  

ھاي اخیر مجله تايم  حافل مطلع مطبوعاتي تھران شايع است كه شمارهموضوع مطبوعات خارجي در م ٢۶/١١/٣٧تاريخ  ۵٢۵١-٣
از طرف سازمان اطالعات و امنیت كشور سانسور و دو صفحه وسط آن بريده شده است گفته  كه به ايران ارسال شده تمامًا

دره و باند قاچاقچیان ھروئین شود مندرجات اين دو صفحه كه توسط يك مخبر آمريكائي تھیه شده بود مربوط به قاچاق مواد مخ مي
و كوكائین در ايران بوده و واالحضرت اشرف پھلوي و اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه و علیاحضرت ملكه مادر به ترتیب از گردانندگان 
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 پھلوي بعلت شناخته اند در اين مجله ذكر شده واالحضرت اشرف باند فروشندگان مواد مذكور در خاورمیانه و ايران معرفي شده
باشند كما اينكه  نمايند از طرف پلیس كشورھاي اروپائي تحت نظر مي شدن در مسافرتھايیكه براي حمل مواد مخدره مي

نمايند با استفاده از مصونیت خاندان  لھا مي واالحضرت اصوًال حق ورود به خاك فرانسه را ندارند زيرا در ھر مسافرتي كه معظم
نمايند و حتي واالحضرت فاطمه پھلوي كه داراي  مواد افیوني و ھروئین به خاورمیانه مي سلطنتي مبادرت به حمل مقادير زيادي

قبًال دستور داده  -اند؟  آيا صفح وسط مجله مزبور را بريده -باشد اداره سوم  شوھر آمريكايي ھستند در آمريكا تحت مراقبت مي
   -د بايستي اجازه داده شود چنین عملي را انجام دھ شده بود كه نمي

  طبق دستور عمل شود ٣-ج-٣

آقاي فلسفي در ختم مرحوم  ٢/١٢/٣٧به سازمان ضد اطالعات موضوع نطق آقاي فلسفي در تاريخ  ١٠/١٢/٣٧از اداره دوم تاريخ 
كه بطور كنايه بیان نمود بشرح زير است  خوان منبر بسیار خشن و محرك احساسات مردم رفته مطالب مھمي حاجي قوام روضه

شود كه ظلم و ستم بحد كامل برسد دولت فرعون براي بني اسرائیل  ولتھا و حكومتھاي جھان وقتي سرنگون ميھمیشه د
ارزشي قائل نبود خدا موسي را با آن شرائط سخت آماده و تقويت نمود و آن حكومت محكم فرعوني را در رود نیل سرنگون ساخت 

كنند مانند صفر كه بخودي  فروشھا وقتي رھبر پیدا كردند غوغا ميھا ھمین سبزي  آره ھمین مشھدي عباسھا و استاد حسین
كند واي از آنروزيكه رھبري پیدا كنند آره آخوندھا را مسخره  خود ارزشي ندارد لكن وقتي در مقابل عددي آمد يك را ھزار مي

شن دوش شماھا را مسخره ھاي رو توانیم شماھا را مسخره كنیم ھمین يال و نشانھاي توخالي و قپه كنید ما ھم مي مي
كند در  كنیم حضرت ابراھیم وقتي بتھا را شكست فرار نكرد با شھامت گفت من كردم اينطور خدا براي مردم رھبر ايجاد مي مي

شود درك نمود به قدري جاي  كنند مطالب بسیار زنده بود البته با نوشتن نمي نفر بھائي تبلیغات ما را اداره مي ١٢اداره راديو 
شود به نفع دين و میھن و مقدسات بكار برد در اين راه غلط و كج عمل نمايند اين  است كه اين نیروي خدائي را كه مي تأسف

كنم جدا از منبرھاي او جلوگیري بعمل آيد ھیچ آبي از آب تكان نخواھد خورد امروز فلسفي سیر شده ثروتمند  دعاگو پیشنھاد مي
رود بايستي مانند فیل گاھگاھي توي سرش زد عروسي نو خوش شیرين زباني  يشده اين است كه حرف حسابي بخرجش نم

  گه سزاوار طالقي اداره يكم  ولي گه

  شما از اين منبرھا چه اطالعي داريد؟ -١

  نفر بھائي در اداره راديو صحت دارد؟ اسامي آنھا چیست؟  ١٢آيا وجود  -٢

با مديريت كل  چیست؟ طرح الزم تھیه و ابالغ شده و در اين مورد حضورًابیني نموديد؟ و طرح شما  براي نامه استان چه پیش -٣
  ٢٨/١٢/٣٧مذاكره شده است بايگاني شود 

ورود شاه حسین  ١١/٢/١٣٣٨مركز دائمي پیمان بغداد به آنكارا انتقال يافت  ٩/٢/١٣٣٨ ١٣٣٨عنوانھاي مھمترين رويدادھاي سال 
 ١۶/٢/١٣٣٨ل يك شوراي سلطنتي براي بازديد از چند كشور اروپايي عزيمت نمود شاه پس از تشكی ١٢/٢/١٣٣٨اردني به تھران 

مھندس محمد  ٢۵/٣/١٣٣٨دكتر اقبال كابینه خود را ترمیم كرد  ٢٢/٢/١٣٣٨گس رئیس ھیئت مديره نفت انگلیس به تھران آمد 
 ٢٢/۴/١٣٣٨دانشگاه تھران افتتاح شد مركز اتمي پیمان بغداد در  ١/۴/١٣٣٨علوي عضو كمیته مركزي حزب توده تیرباران شد 

نام پیمان بغداد به  ٢٨/۵/١٣٣٨اي شديداللحن از انعقاد قرارداد نظامي بین آمريكا و ايران به شاه اعتراض كرد  خروشچف طي نامه
روي پس از پكوف سفیر شو ٢٩/۶/١٣٣٨ورود لعل نھر و دخترش ايندراگاندي به تھران  ٢٧/۶/١٣٣٨سازمان پیمان مركزي تغییر يافت 

عبدالحسین مسعود انصاري از سفیر كبیر ايران با پیام دولت  ٨/٧/١٣٣٨ماه دوري از ايران با پیام خاص خروشچف وارد تھران شد  ۶
سفر  ١٠/٨/١٣٣٨دكتر اقبال براي شركت در شوراي وزيران پیمان مركزي به آمريكا رفت  ١۴/٧/١٣٣٨ايران وارد مسكو شد 

دكتر آموزگار به سمت وزير كشاورزي و حسنعلي منصور به سمت وزير كار معرفي شدند  ۴/٨/١٣٣٨محمدرضا پھلوي به اردن 
 ١١/٩/١٣٣٨مراسم نامزدي شاه و فرح ديبا انجام گرفت  ٢/٩/١٣٣٨سفر ايوب خان رئیس جمھور پاكستان به تھران  ١٧/٨/١٣٣٨

آيزنھاور رئیس جمھور آمريكا  ٢٢/٩/١٣٣٨ان را مطرح كرد كیلومتر از خاك اير ۵وزير عراق اّدعاي مالكیت  عبدالكريم قاسم نخست
آمريكائیھا براي خود در تھران  ٢/١٠/١٣٣٨ازدواج محمدرضا پھلوي و فرح ديبا  ٢٩/٩/١٣٣٨ساعته وارد تھران شد  ۵براي يك توقف 

بر اساس اليحه  ٣٠/١٠/١٣٣٨اردشیر زاھدي به سمت سفیر كبیر ايران در آمريكا منصوب شد  ٢۵/١٠/١٣٣٨تلويزيون داير كردند 
حسنعلي منصور وزير بازرگاني و  ٨/١١/١٣٣٨شھرستان تقسیم گرديد  ١۴۵استان و  ١٧جديد تقسیمات كشوري ايران به 
اليحه اصالحات ارضي در مجلس  ٢١/١٢/١٣٣٨سفر محمدرضا پھلوي به پاكستان  ٣٠/١١/١٣٣٨عبدالرضا انصاري وزير كار شدند 

  شوراي ملي تصويب شد

ھاي مضره امیدوار كارمند آژانس يھود اظھار داشته اخیرًا يكي از اولیاي آژانس مذكور كه با  موضوع فعالیت ١۵/١/٣٨تاريخ  ۶٧/٣-٢
باشد با ايشان تماس گرفته و اخبار و اطالعاتي در مورد فعالیت  اصغر حكمت وزير امور خارجه داراي روابط نزديكي مي آقاي علي
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بارزاني و طرفداران عبدالكريم قاسم در نقاط كردنشین ايران و پخش اسلحه توسط آنان بین عشاير محرمانه عمال مال مصطفي 
و اصل روي پرونده آژانس يھود و رونوشت در پرونده مالمصطفي -م ٣١۵/ايران در اختیار آقاي وزير امور خارجه گذارده است الف

  ٢٢/١/٣٨بايگاني شود  ٢٢/١درونوشت برداشته ش ٢١/١/١٣٣٨بارزاني ضمیمه و بايگاني شود 

اله بروجردي در مسجد حضور يافته و با اينكه  بعدازظھر روز پنجشنبه آيت ۵/۴موضوع امور مذھبي از ساعت  ٢١/١/٣٨تاريخ  ١٣۴-٣
كذيب اعالمیه اله را در مورد تأيید يا ت آيت دار در مسجد و اطراف آن اجتماع و نظر  ھزار نفر از اھالي روزه ٣٠جمعیت انبوھي در حدود 

اله اظھار  كردند و بطوريكه اطرافیان آيت اله از اظھارنظر خودداري مي راديو تھران در مورد عیدفطر خواستار شدند معھذا آيت
اند بسیار عصباني بوده و  داشتند ايشان از اينكه مقامات دولتي بدون كسب نظر و اطالع قبلي مبادرت به اعالم عیدفطر نموده مي

كردند و از اينكه بدون كسب نظر مرجع تقلید  م در مسجد و اطراف آن ضمن صحبت از اين روش دولت انتقاد ميحتي مردم ق
كردند و باالخره بعد از ظھر ھمانروز بر اثر مراجعه زياد مردم  خودسرانه مبادرت به اين عمل نموده اظھار بدبیني و عصبانیت مي

شنبه از طرف راديو تھران و عدم توجه مردم به اين موضوع كه اكثرًا تا كسب خبر  ه روز پنجاند موضوع اعالمی اله دستور افطار داده آيت
اله بروجردي از افطار خودداري نمودند بین طبقات مختلف مردم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود و بین طبقه  از قم و دستور آيت
العاده گرديد و مردم نیز نشان دادند  سراسر كشور دچار شكست فوقشد در اين روز دولت در افكار عمومي مردم  روشنگر گفته مي

كه به نظريات دولت اعتماد و اطمینان ندارند و اين موضوع از نظر سیاست داخلي و خارجي كامًال بضرر ايران تمام شد بین طبقات 
رسمي بوده ھزارھا نفر مردم در  شد چون دولت اطالع حاصل نموده بود روز جمعه كه مصادف با عیدفطر مختلف مردم گفته مي

مساجد براي استماع سخنراني وعاظ اجتماع خواھند كرد و قرار است از طرف روحانیون و وعاظ باالتفاق به دولت حمله و از اوضاع 
وعاظ عمومي انتقاد گردد لذا دولت نیز براي جلوگیري از اجراي اين تصمیم مبادرت به صدور چنین اعالمیه نمود تا بین مردم و 

شنبه بدستور و نظريات دولت  گفت بین كلیه رجال كشور عدم توجه افكار عمومي در روز پنج پراكندگي ايجاد شود صادق بھداد مي
اي بنام آنھا  كنند بھتر آن بود كه دولت قبًال نظر مراجع را در اين مورد جلب و سپس اعالمیه با نگراني تلقي شده و اظھارنظر مي

روي سابقه مربوطه  ٢۵/١/٣٨تا اين حد مخالفت افكار عمومي با دولت آشكار نشود اطالعیه نخست وزيري داد كه  انتشار مي
  ٢٩/١/٣٨ضمیمه و بايگاني شود 

موضوع اقلیت يھود طبق اظھار منوچھر امیدوار كارمند آژانس يھود روز مزبور تیمسار علوي مقدم رئیس  ۴/٢/٣٨تاريخ  ۴٠۵-٣
ر از كارمندان آژانس از جمله يحیي نزھت را به دفتر كار خود فراخوانده و بطور محرمانه از آنھا تقاضا كرده شھرباني او و چند نفر ديگ

نمايند با  در شناسائي و جلب و دستگیري يھوديان كالھبردار و آنھايیكه پولھاي خود را از بانكھاي ايران مسترد و بخارج منتقل مي
مقابل چنانچه كاري در دواير شھرباني داشته باشند به سرعت انجام خواھد شد و  شھرباني كل كمك و ھمكاري نمايند و در

  اند  گونه مساعدت را به رئیس شھرباني داده سران آژانس يھود قول ھمه

  در پرونده اقلیت يھود ضمیمه سپس بايگاني شود  -١

  ٣١۵/الف ٧/٣/٣٨دفتر اخبار سپس بايگاني  -٢

نفر از روسا و كارگردانان  ٣٠٠روز مزبور در حدود  ١۵موضوع اقلیت يھود بنا بدعوت قبلي آژانس يھود ساعت  ۴/٢/٣٨تاريخ  ٣٩٠-٣
اند در اين جلسه كه بصورت كنفرانس و محرمانه بوده و تا  موسسات و سرشناسان يھود مقیم تھران در آژانس يھود حضور يافته

زده و در پايان جلسه نیز  شتر پیرامون شناسائي دولت اسرائیل از طرف دولت ايران دور ميادامه داشته صحبت بی ٢١ساعت 
اي در اين مورد تھیه و به امضاء كلیه حضار در جلسه رسیده و قرار است مفاد آن نیز چاپ و بین روسا و كارگردانان  قطعنامه

  رت امكان يك نسخه از آن تھیه و تقديم خواھد گرديد موسسات و سران يھود مقیم تھران و شھرستانھا توزيع گردد و در صو

  در دفتر اخبار  -١

  ٧/٢/٣٨در پرونده مربوطه بايگاني شود  -٢

موضوع دربار شاھنشاھي يكي از بانوان نزديك به واالحضرت اشرف پھلوي اظھار داشته چندي قبل از  ١۶/٢/٣٨تاريخ  ۶١۶-٣
حضرت اشرف پھلوي در مورد مداخله واالحضرت در امر قاچاق مواد مخدره گفتگو و له و واال مسافرت شاھنشاه به شیراز بین معظم

اند در مورد  شود و اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه كه ھمیشه نسبت به واالحضرت اشرف احترام خاصي قائل بوده مجادله مي
دھند و حتي در  انیت تذكراتي ميلھا در قاچاق مواد مخدره و شركت در مقاطعه كاري شركت اسفالت راه با عصب شركت معظم

اند در صورت تكرار دستور خواھند داد كه جلوگیري  كرده فرموده پاسخ واالحضرت كه با تندي در حضور برادر تاجدار خود صحبت مي
 باشند شود و روي ھمین اصل از روز مذكور تاكنون بین شاھنشاه و واالحضرت اشرف پھلوي كدورت ايجاد شده و در حال قھر مي
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المللي در مورد شركت واالحضرت در امر قاچاق مواد  گوينده افزوده علت عصبانیت شاھنشاه گزارشي بوده كه از طرف پلیس بین
  مخدره به تھران مخابره شده است

 موضوع سرپرستي محصلین ايراني در آمريكا ھاشمي جماراني كه از بازرسان وزارت فرھنگ است و اخیرًا از ۴/٣/٣٨تاريخ  ٨٩٩-٣
گفت در آمريكا بین اسفندياري سرپرست دانشجويان و محسن حداد معاون سرپرستي اختالف  سفر آمريكا به ايران بازگشته مي

كند پیوسته مورد ايراد حداد  شديدي وجود دارد و چون اسفندياري سرگرم امور تجارتي است و مراقبت الزم در كار دانشجويان نمي
نظر بین آنھا براي رسیدگي بكار دانشجويان ايراني وجود ندارد اين  آھنگي و وحدت گونه ھمگیرد و روي اين اصل ھیچ قرار مي

اي از افراد حساس را نسبت به ايران بدبین و گروه ديگري را  موثر واقع شده بطوريكه عده اختالف در روحیه دانشجويان كامًال
باشد بروند و چون در كار آنھا  ف شئونات يك نفر دانشجو ميواداشته به جاي تحصیل دنبال عیاشي و كارھاي غیر تحصیلي كه خال

گفت موقعي كه با بعضي از مقامات  رود كه دلخواه او است ھاشمي جماراني مي آيد ھر كس به راھي مي كنترلي به عمل نمي
اي كه در  ايران را يك كشور افسانه گرديده شده و نظر آنھا را راجع به ايران جويا مي شناختند روبرو مي مؤثر آمريكائي كه ايران را مي

  كردند آقاي شمشیري  كنند معرفي مي ثروتمند و گروه زيادي فقیر و بیچاره زندگي مي اي بازرگان كامًال آنجا عده

  در پرونده اعزام محصل به آمريكا ضمیمه  -١

  رونوشت در پرونده آقاي اسفندياري ضمیمه  -٢

   ٨/٣/٣٨ني و يك ضمیمه به روساي مزبور ارائه شود رونوشت در پرونده محسن حداد بايگا -٣

طرحي با اطالع نیابت  ١۵/٣/٣٨سازمان اطالعات و امنیت خراسان در تاريخ  ٢۴٩۵۵شماره  ٣٠/۶/٣٨گیرنده وزارت فرھنگ تاريخ 
ل و منقول تولیت آستان قدس رضوي و استانداري و فرھنگ و اوقاف و تولیت مسجد جامع گوھرشاد و دانشكده ادبیات معقو

مشھد تھیه مبني بر اينكه در دانشكده نامبرده رشته وعظ و تبلیغ با برنامه صحیحي به منظور تحصیل و تربیت وعاظ از لحاظ ارشاد 
كالس تشكیل و آغاز بكار نمايد ضمنًا نیابت تولیت آستان  ٣٨مذھبي و سخنراني ترتیب دھند كه از اول سال تحصیلي مھرماه 

باشد و آقاي دكتر فیاض رئیس دانشكده ادبیات در مورد تشكیل رشته  ھاي مادي و معنوي مي ضر براي كمكقدس به سھم خود حا
اند اينك سازمان اطالعات و امنیت خراسان  وعظ و تبلیغ وابسته به دانشكده معقول و منقول بررسي و برنامه آنرا از مركز خواسته

تشكیل كالس وعظ و تبلیغ تايید و مقدمات آن در مشھد فراھم و افتتاح آن  مجددًا گزارش نموده چون در كمیسیون مربوطه لزوم
باشد و مراتب نیز از دانشگاه مشھد به  مستلزم صدور اجازه وزارت فرھنگ و واگذاري سیصد ھزار ريال اعتبار براي سال جاري مي

تلگرافًا به دانشگاه مشھد ابالغ و در سال  آن وزارت گزارش گرديده علیھذا خواھشمند است دستور فرمايند اجازه افتتاح كالس
جاري نیز مبلغ دويست ھزار ريال به منظور كمك ھزينه تحصیلي كه پرداخت آن ضروري تشخیص داده شده از نظر تامین زندگي 

گیرندگان طالب حواله و از نتیجه اقدامات اين سازمان را مستحضر فرمايند رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور سرلشگر بختیار 
   ٢۴/۶/٣٨بزرگمھر  ١۴/۶/٣٨سازمان اطالعات و امنیت خراسان بازگشت به رمز مورخه 

٢۴٩۵۵- ٣٠/۶/٣٨  

اي با حضور سیگل رئیس كل مھاجرت  شنبه گذشته جلسه صبح روز سه ۵/٩موضوع اقلیت يھود ساعت  ١٢/۴/٣٨تاريخ  ١۵٧۴-٣
ماينده بازرگاني اسرائیل در ايران عذري ربي مئیر كارمند وزارت امور خارجه يھود يھودا دومینیت مدير كل آژانس يھود، دكتر دوريل ن

اسرائیل و نويسنده روزنامه فارسي ستاره شرق چاپ اسرائیل، ساخور نماينده اعزامي اسرائیل به ايران، مھندس يافیه عضو 
یل و درباره مھاجرت يھوديان اصفھان و صھیونیست جھاني و مھندس ساخور رئیس آژانس يھود در ايران در محل آژانس يھود تشك

شیراز مذاكراتي انجام گرفته است قرار است مامورين اعزامي دولت اسرائیل به تھران به عنوان گردش و ھواخوري مسافرتي به 
  گیرندگان الف م رياست اداره دوم كل سوم جھت استحضار ۴بخش  ٣١۵/الف ١۶/۴/٣٨بندر پھلوي بنمايند 

  موضوع مجالس عزاداري در ماه محرم پیرو  ١۵/۴/٣٨تاريخ  ١۶١۴-٣

مجالس و مجامع ديگري كه براي برگزاري مراسم عزاداري ايام محرم تعیین گرديده با ذكر واعظین آن را ذيًال بعرض  ٣٨/۴/١٢-١۵۶٩
  رساند  مي

اه محرم بعد از خاتمه نماز مغرب و در مسجد جامع بازار كه مجلس عزاداري آن از طرف كاشانیھاي مقیم تھران برگذار و از اول م -١
  گردد و در اين مسجد فلسفي واعظ به منبر خواھد رفت  عشاء آغاز مي
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شود و در اين  بعدازظھر شروع مي ۵مسجد حاجي ابوالفضل واقع در خیابان ري باالي میدان شاه كه از روز اول محرم از ساعت  -٢
  نبر خواھند رفت اله حاجي قمي به م مسجد فلسفي واعظ و وحید و آيت

يابد و در اين مسجد  ادامه مي ٢۴تا  ١٩مسجد تركھا معروف به حاج عبدالحسین انتھاي بازار كفاشھا كه از اول محرم از ساعت  -٣
  از آقاي راشد دعوت بعمل آمده است 

اله سید محمد  يتمسجد صدريه واقع در خیابان خراسان كه از اول محرم شبھا جلسه عزاداري تشكیل و در اين مسجد آ -۴
  تھراني به منبر خواھد رفت بايگاني شود 

موضوع عزاداري ماه محرم از اول دھه ماه محرم به مدت بیست شب در مسجد حاج ابوالفتح واقع  ١۶/۴/٣٨ت تاريخ /۶۵۵شماره 
خواني وسیله  ضمنًا اين روضه در میدان شاه آقايان مشروحه زير دو نفر قبل از نماز و دو نفر بعد از نماز مغرب وعظ خواھند نمود

  شود  ھزار تومان انجام مي ٢٢آوري مبلغ  اتحاديه صنف فخار با جمع

  آقاي شیخ حسین وحید  -١

  حاج مرتضي انصاري  -٢

  حاج سلطان الواعظین  -٣

شتر توجه به مسائل بايستي آقاي گورنگ قبًال با آقايان مذاكره نمايند كه بی حاج سید احمد قمي بطوريكه دستور داده شده مي -۴
مذھبي داشته و از دخالت در امور سیاسي كه مخالف مصالح كشور باشد خودداري نمايند موضوع به آقاي گورنگ حضورًا تذكر 

   ١٩/۴/٣٨برسد  ٢گرديد به نظر رياست بخش 

  

نمودن آقاي دكتر وزير در مجالس سوگواري و مامور  موضوع افكار عمومي عدم شركت آقاي نخست ٢٧/۴/٣٨تاريخ  ١٧٨١-٣
كاسمي كه بجاي ايشان در مراسم عزاداري شركت نمايند اثر بسیار بدي بین طبقات مختلف مردم خصوصًا روحانیون بخشیده و 

گويند عزاداري ائمه جنبه معنوي دارد و كسي  لطمه شديدي به موقعیت دولت در محافل مذھبي و روحاني زده است و مي
ه كند و يا متاثر شود و فقط آقاي دكتر اقبال است كه شخص ديگري را مامور نموده تا بجاي ايشان تواند بجاي شخص ديگر گري نمي

اي كه  اي به معتقدات مذھبي ندارد به ھمان درجه وزير باطنًا عالقه دھد كه آقاي نخست متاثر شود و گريه كند و اين امر نشان مي
كنند از آقاي اتابكي وزير كشور بسیار خرسند و راضي  ر عدم رضايت ميوزير اظھا محافل روحاني و مذھبي نسبت به آقاي نخست

ھستند و اقدام آقاي وزير كشور را در شركت در مراسم سوگواري و احترامي كه به صاحبان مجالس عزاداري گذاشتند بسیار 
وزيري محترمًا بعرض  طالعیه نخستكنند از لحاظ يكم و بطور مختصر ا دانند و در ھمه جا از ايشان به نیكي ياد مي پسنديده مي

  ۵/۵/٣٨رساند مي

موضوع اقلیت مذھبي يھود ربي مئیر عذري كارمند وزارت امور خارجه اسرائیل و عضو آژانس يھود در ايران  ٢٩/۴/٣٨تاريخ  ١٨٠١-٣
ش كبیر و از اعضاء براي مدت يك ھفته به اسرائیل مسافرت و براي منوچھر امیدوار فرزند شمعون عضو ھیئت مديره كانون كور

برجسته حزب صھیونیست ايران نیز ويزاي ورود و توقف در اسرائیل براي مدت شش ماه صادر شده و طبق اطالع نامبرده در اين 
مدت بعنوان كارآموزي در كادر سیاسي وزارت خارجه اسرائیل مشغول خواھد بود گیرندگان رياست اداره يكم جھت استحضار 

  ٣١۵/الف

اله بروجردي  اي از مقامات مختلف به آيت  موضوع روحانیون بطوريكه از محافل روحاني تھران كسب اطالع شده عده ١١/۵/٣٨تاريخ 
اله  اند و آيت مالقات و از ايشان راجع به مبارزه دولت شوروي با ايران و اينكه نظر روحانیت نسبت به اين مبارزه چیست سئوال كرده

خواھد با يك دولت خارجي موافق و با دولت ديگري مخالف  كنم و اينكه دولت مي سي دخالت نميبروجردي پاسخ داده در امور سیا
توانم در اين خصوص اظھارنظر كنم چون كلیه دولت خارجي از نظر من يكسان ھستند و من نوكر دولت نیستم كه با ھر  باشد نمي

ھاي سیاسي  ن است كه روحانیت را دور از جنجالدولتي خواست مخالفت كند من ھم با آن مخالفت نمايم و كوشش من اي
اله بروجردي را وادار نمايند كه در جريان  گفت كوشش طرفداران دولت از اينكه آيت اله بھبھاني مي نگاھدارم ابطحي از نزديكان آيت

  / الف ١٢/۵/٣٨العمل نشان دھد تاكنون به جائي نرسیده است  مبارزه تبلیغاتي بین شورويھا و ايران عكس



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

  گیرندگان سازمان اطالعات و امنیت قم جھت تعیین صحت و سقم و گزارش چگونگي ١٧۴٢٠ -٣

موضوع روحانیون سید تقي مھدوي يكي از وعاظ تھران كه روز گذشته از حوزه علمیه قم مراجعت كرده  ٢۵/۵/٣٨تاريخ  ٢١٨۴-٣
  گفت  مي

اله بروجردي در جرايد تھران و عدم تكذيب اين امر از  انتشار شايعه خالف حقیقت اعطاي ده میلیون ريال از طرف دولت به آيت -١
الذكر ماموريت داشته است كه در  طرف مقامات مسئول دولتي باعث نارضايتي شديدي در مراكز مذھبي قم شده و واعظ فوق

  نمايد تا مطلب را به دولت متذكر گردند  اله بھبھاني مذاكره اينباره با آيت

ھاي مذھبي نیز  اند ترتیبي داده شود تا از طرف محافل و حوزه اله بروجردي از نامبرده تقاضا كرده اخیرًا جمعي از اطرافیان آيت -٢
نموده كه خود دولت بايستي له با اين امر صريحًا مخالفت كرده و اظھار  حمالت تبلیغاتي روسھا به ايران رسمًا تقبیح گردد و معظم

  جوابگوي اين امر باشد 

  ٢/۶/٣٨اقدامي ندارد بايگاني شود  فعًال

اله بروجردي شايع  در ھفته اخیر اطرافیان آيت ١٠٠۴فرستنده ساواك قم شماره  ٢۴/۵/٣٨گیرنده مديريت كل اداره سوم تاريخ 
سیله وزير راه به منظور كمك به اتمام مسجد اعظم جھت ايشان ملیون تومان و اند كه اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه مبلغ يك نموده

دھند و اين  اله از قبول وجه خودداري و به وزير راه اظھار نموده كه مردم خودشان ھزينه اتمام مسجد را مي اند آيت مرحمت فرموده
ده با اين پول من نخواستم مسجد را آلوده نمايم اند كه آقا فرمو اله شايع كرده پول را در تھران صرف امور خیريه نمايند اطرافیان آيت

داشت شب گذشته يك مرد  نمودم ديگر اقامه نماز از طرف مسلمین در مسجد صورت شرعي نمي چه اگر اين پول را قبول مي
بروجردي اله  رئیس بھداري قم بوده است و حال از نزديكان آيت مطمئن و شاھدوستي از اھالي قم از قول دكتر مدرسي كه سابقًا

چي مثل  نمود آنطوريكه اينجانب استنباط نمودم انتشار شايعه باال را اطرافیان سوءاستفاده نقل مي باشد موضوع باال را عینًا مي
اند تا به اين منظور عدة را تحريك به پول دادن  حاجي میرزا ابوالحسن روحاني و صادقي و حاج احمد خادم و دكتر مدرسي داده

كند از جمله اينكه شايع نموده كه پس از بازنشسته شدن مقرر  د دكتر مدرسي ھم اغلب شايعاتي را پخش مينمايند البته خو
گرديده كه درباره شاھنشاھي به من ماھي دو ھزار تومان كمك خرج بدھد اما من نخواستم آن پول را بگیرم و از قبول خودداري 

يع باال از طريق شايسته اقدام شود رئیس سازمان اطالعات و امنیت قم نمودم علیھذا در صورتیكه مصلحت باشد براي تكذيب شا
  ١٢/٨/٣٨از خدمت مديريت كل برگشت داده شد بايگاني شود  ١٠/٨/٣٨نشاط نامه در تاريخ  ٢/۶/٣٨مقلقسه بعرض برسد 

اله بروجردي از طرف  نشاه و آيتاله بروجردي اظھار داشته در مالقات شاھ موضوع روحانیون يكي از نزديكان به آيت ٣٠/۵/٣٨تاريخ 
اله در چند مورد از جمله دادن حق امتیاز تلويزيون به حبیب ثابت كه از سران فرقه بھائي در ايران است موضوع اعطاي حق  آيت

وان نشین كردن دختران و پسران ج آزادي به بانوان و لغو تعداد زوجات و خرابي وضع فرھنگ و تشكیل اردوگاھھاي تابستاني و ھم
در اين اردوگاھھا از شاھنشاه گله شده است و ھمچنین گله شده كه دولت بازاريھا و اھل منبر را تحت مضیقه قرار داده است و 

شود كه نظريات مشارالیه تحت رسیدگي و توجه دقیق قرار خواھد گرفت و  اله قول داده مي در نتیجه از طرف شاھنشاه به آيت
دارند كه شخص متدين و يا متظاھر دين و ديانت براي وزارت فرھنگ در نظر گرفته شود و از  ميپس از مراجعت به تھران مقرر 

وجه موضوع آزادي نسوان و دادن حقوق اجتماعي به آنان را عنوان نكنند  دھند كه در حال حاضر به ھیچ طرفي به دولت دستور مي
كنند كه در اين مورد از وجود مقامات خارجي و جرايد و  وع كوشش ميولي كارگردانان شورايعالي بانوان ايران با اطالع از اين موض

گیرندگان سازمان اطالعات و امنیت  ٣١/۵/٣٨ ١٨٨٩۴/مجالت فرانسوي استفاده نموده و مانع مسكوت گذاردن موضوع گردند الف
  ٨١/قم جھت اطالع و تعیین صحت و سقم ب ر

از بازپرسان دادسراي تھران بطور خصوصي به يكي از دوستان خود اظھار  موضوع حمل و نقل قاچاق يكي ٧/۶/٣٨تاريخ  ٢٣۴٩-٣
كنند و آقاي دكتر جھانشاه  داشته واالحضرت اشرف پھلوي بزرگترين باند قاچاقچیان ترياك و مواد مخدره ايران را سرپرستي مي

تگاھھاي قضائي و انتظامي قادر به تعقیب صالح وزير سابق بھداري نیز با مشارالیھا ھمكاري و معاونت دارند و به ھمین جھت دس
باشد مھدنیا بازپرس سابق گمرك از قول يكي از قاچاقچیان معروف تھران اظھار  شديد قاچاقچیان و دستگیري مؤثرين آنھا نمي

نیز مقداري رسد و ايشان  داشته در ھر ماه مقدار زيادي ترياك مرغوب به تركیه و كردستان ايران براي تیمسار سرلشگر بختیار مي
  نمايند از آنرا به دربار شاھنشاھي و بعضي از رجال تسلیم مي

از مشھد به تھران چون در كمیسیون مربوطه لزوم تشكیل كالس وعظ و تبلیغ تأيید و مقدمات آن در  ٢٣۴۶شماره  ١۴/۶/٣٨تاريخ 
باشد و  ر ريال اعتبار براي سال جاري ميمشھد فراھم و افتتاح آن مستلزم صدور اجازه از وزارت فرھنگ و واگذاري سیصد ھزا

مراتب را دانشگاه مشھد به وزارت فرھنگ گزارش نموده است لذا مقرر فرمايند فورًا تلگرافي وزارت فرھنگ اجازه افتتاح كالس مزبور 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

بیني  به محصلین پیشھزار ريال به منظور كمك ھزينه تحصیلي  ٢٠٠را صادر و اعتبار مربوطه تأمین گردد ضمنًا در سال جاري مبلغ 
و ضروري تشخیص داده شد چون در غیر اينصورت ممكن است طالب از نظر تأمین زندگي حاضر نگردند استدعا دارد اين مبلغ جزئي 

براي سال جاري از بودجه سري دولت يا ھر محلي كه صالح است به دانشگاه مشھد حواله گردد در سالھاي بعد در بودجه 
  شد نتیجه اقدامات را تلگرافًا ابالغ تا فرصت باقي است اينكار انجام شود دانشگاه منظور خواھد 

  چگونه تلگراف در اينباره كه جنبه ضديت دارد پس از ده روز ايره  -آرشام اداره يكم  ٣٨/١۴/۶- ۴٣۶

ي و مطالعه ھاي سیاسي از مدتي قبل ھر ھفته صبح روزھاي جمعه به منظور رسیدگ موضوع فعالیت ٢٠/۶/٣٨تاريخ  ٢۴٩۴-٣
گردد و صبح روز  جريان مھاجرت يھوديان ايراني به اسرائیل بررسي و وضع آنھا در ايران جلساتي در اداره آژانس يھود تشكیل مي

جمعه گذشته ھم اين كمیسیون با حضور نان رئیس آژانس يھود بن ھورين محاسب اسرائیلي آژانس، الیا ھرطوب كارمند آژانس، 
گان اعزامي از اسرائیل و حماني عضو اداره مھاجرت اسرائیل و محل آژانس تشكیل و مدتي درباره امور ذبیحي و سپیر نمايند

  ٣١۵/الف ٢٣/۶/٣٨مھاجرت يھوديان صحبت و مذاكره شده است در بولتن درج و بايگاني شود 

تر بقائي به اتفاق علي زھري، دك ٣٠/۶/٣٨روز  ١٨٠٠موضوع مالقات بقائي و كاشاني ساعت  ٣٠/۶/٣٨ھـ تاريخ / ١۵۶٧ج شماره 
اصغر شیرازيان، حسین بنكدار به منزل كاشاني در پامنار رفته و با وي و  الدين عقیلي، شیخ محمد صادقي، علي مھندس نظام
الدين عقیلي كه معاون آستانه  ور، امیر ناصر قندي، عباس نسترن، سید محمود كاشاني مالقات نمودند مھندس نظام مھندس ديده

باشد درباره جريان كار خود در مشھد صحبت نمود و كاشاني اظھار داشت حاال ھم مثل سابق بودجه  رضوي در مشھد ميقدس 
كند و  كند و مھندس عقیلي اظھار داشت از طرف دربار ھیراد در كارھاي آستانه نظارت مي آستانه قدس رضوي را دربار چپاول مي

دھند شیخ محمد صادقي به  شود تحويل دربار مي از امالك و كارھاي متفرقه جمع ميبا كمك استاندارد ماه به ماه پولھايي كه 
كند مھندس عقیلي اظھار داشت  كند كه بودجه آستانه را چرا دربار تصاحب مي مھندس عقیلي اظھار داشت كسي اعتراض نمي

اله میالني  احواالت و طرز زندگي كردن آيتچه كسي اعتراض بكند شماھا بايد بكنید كه فعًال در خواب ھستید و سپس كاشاني از 
ھاي كاشاني را  دقیقه با كاشاني محرمانه صحبت نمودند و دكتر بقائي جملة از صحبت ١۵در مشھد نمود و بعدًا دكتر بقائي مدت 

نظر  در دفترچه بغلي خود يادداشت نمود كاشاني براي سالمتي زھري دعا كرد و سپس كاشاني در حالیكه قدري عصباني به
حال ھستم كه عاقبت اين مردم چه خواھد شد دكتر بقايي  رسید به حاضرين اظھار داشت شب و روز در فكر اين ملت بي مي

اظھار داشت عاقبت كارد به استخوان اين مردم خواھد رسید و خودشان تصمیمي درباره خود خواھند گرفت و كاشاني اظھار 
كنند و سپس درباره مبارزات  روند و خودفروشي مي ي بدبختي و بیچارگي ميداشت بیشتر زنھا و دخترھاي مسلمان از رو

منزل كاشاني را ترك نمودند و  ١٩۴٠اند صحبت نمود و در ساعت  النحرين كه با انگلیس داشته خودشان در چند سال قبل در بین
  رزا محمود وزير واقع در باالي نامفھوم رفتنددكتر بقائي پیاده با ھمراھان از پامنار به منزل علي زھري واقع در اواسط كوچه می

  گردند  دارد بطوريكه استحضار دارند روزھاي سوگواري به دو طبقه تقسیم مي گزارش محترمًا معروض مي ٣/٧/٣٨تاريخ 

 طبقه اول روزھاي سوگواري مذھبي است كه از نظر اھمیت جزو تعطیالت رسمي منظور گرديده و طبقات مختلف مردم از آن -١
  آگاھي دارند 

باشد و در رديف  طبقه دوم روزھاي سوگواري مذھبي است كه مربوط به درگذشت و يا شھادت يكي از ائمه شیعیان مي -٢
اي موارد  اي از بازاريھا و متدينین خاص بدان توجه دارند و در پاره تعطیالت رسمي منظور نگرديده و فقط روحانیون و وعاظ و عده

ھاي موسیقي خود را قطع نمايد و اغلب ديده شده كه علت  گذارند كه ناگزير است برنامه و ايران را در فشار ميروحانیون متنفذ رادي
شوند بطوري كه گذشت زمان  گیرد و به تدريج از چگونگي آن مطلع مي قطع برنامه موسیقي مورد سئوال طبقات ديگر قرار مي

اري طبقه دوم بستگي به موقعیت روز دارد كما اينكه چند سال پیش راديو ھاي موسیقي در روزھاي سوگو نشان داده قطع برنامه
خواني  ايران ناچار تمام مدت ماه رمضان موسیقي خود را حذف كرد و دستگاه تبلیغات كشور به صورت يك دستگاه عزاداري و روضه

ذف نمود با عرض مراتب باال اكنون فھرست درآمد و در سال جاري ھم در حدود دوازده روز آخر ماه صفر برنامه موسیقي خود را ح
گذراند و استحضارًا  سوگواريھاي مذھبي را كه تعطیالت رسمي آن با عالمت قرمز مشخص گرديده به پیوست از لحاظ مبارك مي

دارد كه كشورھاي اسالمي ديگر به استثناي كشور پاكستان در روزھاي سوگواريھاي كشور شیعي مذھب ايران  معروض مي
باشند براي  نمايند و حتي در روز درگذشت خلفاي راشدين ھم كه مورد احترام خاص آنان مي ه موسیقي خود را حذف نميبرنام

آورند لكن اخذ ھرگونه تصمیمي در ايران بستگي به سیاست روز دارد و در وضع  قطع برنامه موسیقي خود اقدامي بعمل نمي
ھاي موسیقي راديو ايران در روزھاي موردنظر با  لحت است تعطیل برنامهتوان تصمیمات حادي اتخاذ كرد ولي مص فعلي نمي

روي بشود زيرا شدت عمل در تبلیغات مذھبي ھم نتیجه معكوس خواھد  مطالعات بیشتري صورت گیرد و رعايت اعتدال و میانه
 ٢٠ ۴العابدين ع  ت امام زينمحرم شھادت حضر ٢۵ ٣محرم عاشورا  ١٠ ٢محرم تاسوعا  ٩ ١ ٣/٢/٣٨داشت بسته به نظر عالیست 

االول  ربیع ٨ ٧صفر شھادت حضرت رضا ع  ٢٩ ۶صفر شھادت حضرت امام حسن ع و رحلت پیغمبر اكرم ص  ٢٨ ۵صفر اربعین 
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رجب وفات حضرت امام محمدباقر ع  ١ ٩االول وفات و شھادت حضرت فاطمه ع  جمادي ١٣ ٨شھادت حضرت امام حسن عسگري ع 
رمضان ضربت خوردن حضرت  ١٩ ١٢بن جعفر ع  رجب شھادت حضرت موسي ٢۵ ١١النقي ع  امام عليرجب شھادت حضرت  ٣ ١٠

  شوال شھادت حضرت امام جعفر صادق ع ٢۵ ١۴رمضان شھادت حضرت امیر ع  ٢١ ١٣امیر ع 

انس يھود روز مذكور كمیسیوني با حضور يوسف ناسن رئیس آژ ۵/١٠ھاي سیاسي ساعت  موضوع فعالیت ٢۵/٧/٣٨تاريخ  ٣٠۴٧-٣
دكتر دوريل نماينده تجاري اسرائیل، كوھنكا مدير كل مدارس آلیانس و يك نفر پرفسور اسرائیلي كه اخیرًا به تھران وارد شده محل 

وزير اسرائیل كه امروز يا فردا به تھران خواھد آمد و  گوريون نخست آژانس يھود تشكیل شده است در اين كمیسیون راجع به ورود بن
و رجال با مشارالیه مذاكراتي بعمل آمده است پروفسور مذكور كه تعیین نام او مقدور نشده يكي از  ضي از آقايان وزراءمالقات بع

روزه تا پاسي از شب گذشته  باشد كه به اتفاق الكس به ايران آمده و افراد مذكور ھمه مقامات برجسته دولتي اسرائیل مي
بین گورين را با رجال سیاسي ايران فراھم آورند كارمندان آژانس از قبیل كرمانیان و  باشند تا وسائل مالقات مشغول فعالیت مي

نمايند ضمیمه سابقه بايگاني شود  آمد مي و طوب در دو روزة اخیر زياد به فرودگاه مھرآباد رفت سپیر و مھندس الكس و شم
٢٨/٧/٣٨  

  موضوع در مورد تشكیالت فراماسون  ٩/٨/٣٨تاريخ 

اي از استادان دانشگاه بوجود آمده اخیرًا موضوع  اله قربان و عده الفاتي كه بین رئیس دانشگاه شیراز دكتر ذبیحبعلت اخت -١
  باشد  تشكیالت فراماسوني در شیراز فاش شده و در تمام محافل و مجالس در مورد آن بحث و گفتگو مي

ين تشكیالت را در شیراز تأسیس و حتي خود او گفته كه شود آقاي دكتر قربان بنا به دستور جناب آقاي عالء ا گفته مي -٢
  باشند  اعلیحضرت ھمايوني ھم وابسته به اين تشكیالت مي

شايعه شده كه در مسافرت اخیر آقاي دكتر قربان به فرانسه يكي از شخصیتھاي بزرگ فراماسوني كشور مزبور در فرودگاه از  -٣
  مشارالیه استقبال نموده است 

ت جلسات اين جمعیت در منزل سركیس ماتريوس ارمني بعضًا تشكیل و براي اينكه اين افراد يكديگر را نشناسند از طبق اطالعا -۴
  نمايند  ماسك مخصوصي استفاده مي

آقاي دكتر تمدن  ١اند و اطالع حاصل شده است به شرح زير میباشد  اسامي افرادي كه تاكنون در اين تشكیالت عضو شده -۵
 ٧علي محمد دھقان  ۶اله خمسي  مھندس حبیب ۵آقاي لطفعلي صورتگر  ۴آقاي عزيزاله قوامي  ٣اله قربان  ذبیحدكتر  ٢فرزانه 

دكتر فرھمندفر ضمنًا آقاي دكتر تمدن فرزانه استاد دانشگاه در اين تشكیالت لژ باالتري داشته و دكتر  ٨سركیس ماتريوس ارمني 
باند اين تشكیالت  درج در اين برگ فیش صادر گرديد ساواك به دقت مراقب اعضاءباشد براي اسامي من قربان نیز زيردست وي مي

  بوده و دو نفر را براي نفوذ در اين جمعیت به استحضار خواھد رسید

كاشاني به اتفاق سید محمد باقر بروجردي،  ٢/٨/٣٨روز  ١٠۴٠موضوع مالقات كاشاني ساعت  ۵/٨/٣٨د ج تاريخ /٢١٩١شماره 
في و محمد صادقي، فلسفي واعظ از منزل خود در پامنار خارج شده و جھت شركت در مراسم ختم سید عزيزاله محمد غروي، ثق

اند و عده زيادي از دوستان و بستگان كاشاني و كلیه اھالي و  باشد رفته الريجاني به مسجد الريجاني كه در اواسط پامنار مي
د و حاج نواب كاشاني كه از افراد بسیار فعال جمعیت فدائیان اسالم سابق كسبه پامنار در محوطه مسجد الريجاني اجتماع كردن

برد در محوطه مسجد الريجاني مرتبًا شعار با  سال است كه از تھران متواري شده بود و در كاشان به سر مي ٣باشد و مدت  مي
م كاشاني برچیده شد و فلسفي واعظ ديروز مجلس خت ١١١٠داد و در ساعت  صلوات به نفع كاشاني براي عظمت دين اسالم مي

اند و طرز زندگي كردن ملت  به منبر رفتند و مدت نامفھوم دقیقه درباره طرز زندگي مرحوم و خدماتیكه آن مرحوم به دين اسالم كرده
مسلمان در عصر حاضر نمود و در میان صحبت خودش فلسفي واعظ اظھار داشت فعًال در اين مملكت دو دسته ھستند كه 

اله بروجردي، كاشاني و  توانند ملت مسلمان ايران را از بدبختي نجات بدھند اول دسته علماي و روحانیون ھمچون حضرت آيت مي
اند و دسته دوم رجال و اعیان ھستند اما چون ملت ايران تا به حال از طبقه رجال جز دروغ  ديگر علماء كه امتحان خود را داده
اند فعًال دنبال طبقه علماء خواھند رفت و سپس فلسفي واعظ در حالیكه بسیار  يگري نديدهشنیدن و منفي بافي كردن چیز د

طبقه علماء و روحانیون؟؟ مملكت از شما مردم دل خوني دارند اگر ! عصباني شده بود با صداي بلند اظھار داشت از ملت مسلمان
ھا ترس  نمائي بعضي علماي حقیقي خود را بگیريد و از قدرتخواھید در دنیا صاحب آبرو باشید و با عزت زندگي نمائید دور  مي

نداشته باشید و بدانید قطعًا حق پیروز خواھد شد امام حسین مردانه مبارزه كرد و در راه حق و حقیقت كشته شد و اسمش؟؟ در 
رفتند و مردم اگر طالب يك زندگاني شود اما يزيد و ياران او با اين ھمه قدرت كه در دنیا داشتند چه شد؟؟  تاريخ به نیكي برده مي

خود و آبرو در دنیا ھستید رابطه خودتان را با خدا قطع نكنید و از علماء و روحانیون حقیقي دلجوئي نمائید و سپس فلسفي واعظ 
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پايان  صبح مجلس و ١٢٠٠اله بروجردي و كاشاني را دعا كرده و در ساعت  چند كلمه ذكر مصیبت نمودند پايان سخنراني خود آيت
سواري شخصي  يافت و كلیه حاضرين مسجد الريجاني را ترك نمودند و كاشاني در جلوي درب مسجد الريجاني بوسیله ماشین

به اتفاق امیر ناصر قندي و سید ابوالحسن نامفھوم به منزل حاج محمد علي گرامي واقع در اول خیابان گرگان  ٣٧ط٢٠۵٠شماره 
منزل محمدعلي گرامي بود و سپس جھت انجام نماز مغرب و عشا به مسجد جنب منزل  كاشاني در ١٨٠٠رفتند و تا ساعت 

خودشان در نامفھوم رفتند و ضمنًا حاج حسین نواب كاشاني كه از دوستان وي و از افراد جمعیت سابق فدائیان بود و شب و روز 
اسالم از تھران متواري شد و به كاشان رفت و تازه  دنبال نواب صفوي بود و در موقع دستگیري نواب صفوي و افراد جمعیت فدائیان

به تھران آمده است در خیابان چراغ برق مقابل نامفھوم الملك مغازه الستیك فروشي داير كرده است و در خیابان چراغ برق ھم 
ھفته در  مدت چند ھفته است كه نامفھوم حسین نواب كاشاني ھیئت عزاداران حسیني تشكیل داده است كه صبحھاي جمعه

اله بتولي و  شود و گويندگان ھیئت عزاداران حسیني كه حاج حسین نواب كاشاني نامفھوم است آيت منزل خودش تشكیل مي
باشد و كنترل ھیئت حسیني در  باشند و مداح ھیئت حسیني ھم نامفھوم شمشیري مي اله حاج سید قاسم اسالمي مي آيت

  استروزھاي جمعه ھر ھفته بسیار الزم و واجب 

اله  گیرنده تیمسار معظم رياست ساواك ستاد ويژه فرستنده ساواك قم موضوع مالقات با حضرت آيت ١٧۶١شماره  ٣/٩/٣٨تاريخ 
اله و ابالغ توجھات  رساند در اجراي امريه مبارك مبني بر اطالع از احوال حضرت آيت بروجردي با نھايت احترام به استحضار عالي مي

اله با نھايت گرمي اينجانب را پذيرفته پس از  به مالقات رفتم حضرت آيت ١/٩/٣٨روز  ۵/١٠ن وقت ساعت تیمسار معظم با تعیی
اله موجب نگراني تیمسار سپھبد بختیار  تعارفات و صرف چاي در محضر ايشان متذكر گرديدم كه كسالت و وضع مزاجي حضرت آيت

اند شرفیاب شده و پس از  یت كشور گرديده و موكدًا به اينجانب فرمودهوزير و رياست عالیه سازمان اطالعات و امن معاونت نخست
اله در صورتیكه نیاز به پزشك و وسايل ديگر باشد فورًا بعرض تیمسار معظم برسد تا اوامر  استفسار از وضع مزاجي حضرت آيت
قبل عارضه فتق سبب ناراحتي گرديده بود  له با ابراز سپاسگزاري و دعاگويي فرمودند ده روز فوري و شايسته صادر فرمايند معظم

الملك ھم چند  بند از تھران عارضه مرتفع گرديده است آقاي دكتر لقمان ھاي زياد آقاي دكتر مدرسي و فرستادن فتق كه با مراقبت
شود در اثر  يالیه آنطوري كه مشاھده م روز قبل به عیادتم آمده و دستوراتي داده كه موثر واقع گرديده است وضع عمومي معزي

ضعف و كثرت سن با چند ماه قبل بكلي متفاوت است مدت نیم ساعت مالقات به طول انجامید در مالقات آقاي حسن آقا فرزند و 
آھن براي تھیه واگن  ھايیكه روزي در راه حاج احمد خادم حضور داشتند حاج احمد شرحي مبني بر خدمات اينجانب در قم و كمك

اله بودند و ھمچنین توجه اينجانب به روحانیت و معالجه دو نفر طالب مجروح كه از جیب خود پول  ن آيتجھت زوار عرب كه مھما
در اين موقع  -خرج نموده و ھمچنین موضوع حمل جنازه مرحوم حجتي به عرض رسانید كه سبب تشكر و دعاگوئي ايشان گرديد 

المجلس دادم رونوشت پیوست است پس از دريافت و  نوشته فيالیه  اينجانب براي رفع سوء تفاھمات گذشته نامة كه بمعزي
قرائت نامه تعارفات و دعا نموده و روي نسب اينجانب صحبت كردند و اظھار داشتند شما از لحاظ اصالت كمتر از سادات نیستید و 

و حاج احمد خادم به عرض  نمايي در اين ضمن حسن آقا فرزند من شاكرم كه با چنین اخالق و صفات و ايمان به مردم خدمت مي
اله اجرا نمايد زيرا  آيت تواند در ظرف دو روز مطابق منويات حضرت ھاي قم را فقط جناب سرھنگ مي رسانیدند كه امور تلويزيون مي

مذھبي ام دستور دادند كه در شھر  اله آماده مردم معتقد و عالقه توأم به احترام دارند بنده عرض كردم در اجراي اوامر حضرت آيت
دانم چرا  اند اما نمي وزير ھم دستور داده قم وجود تلويزيون در منازل صورت خوبي ندارد و برخالف شرع است و جناب آقاي نخست

موقع ترك منزل مجددًا يادآور شدند كه مخصوصًا به حضور تیمسار  -دارند و قسمي عمل نمائید كه با شدت وحدت نباشد  بر نمي
شكرات مرا معروض بدار در حین ترك منزل حاج احمد آقا خادم با نھايت خضوع و فروتني به اينجانب گفت كه سپھبد بختیار سالم و ت

اله ابراز محبت و  الیه ھم بعضًا به حضرت آيت آقا نھايت محبت و عالقه را به تیمسار سپھبد بختیار دارند چقدر خوب است كه معزي
گفتند روي عالقة كه به  حو شايسته و محبت به صاحبان تلويزيون متذكر گرديدم عمومًااله به ن تفقدي بفرمايند راجع به دستور آيت

اند اجراي دستور وسیله حسن آقا و حاج احمد به اطالع  داريم و از روز گذشته شروع نموده بام برمي ھا را از پشت شما داريم آنتن
محالت و تفرش م  - ساوه -كاشان -گرديد رئیس ساواك قم آقا رسید و اظھار خرسندي نمودند مراتب جھت استحضار عالي معروض

  ٢مالحظه شد و در قسمت تلويزيون اطالعیه بخش  ٧/٩/٣٨قلقسه بسیار خوب 

اله بروجردي كه روز گذشته از قم  موضوع دولت مالحسین ذكوي از روحانیون حوزة علمیة قم و بستگان آيت ٨/١٠/٣٨تاريخ  ۴٣٠٠-٣
اله  در ظرف يكماه گذشته نارضايتي شديدي نسبت به دولت در حوزة علمیه قم ايجاد شده و آيت گفت به تھران آمده است مي

ھاي  ھاي متعددي در مورد امور مختلفه منجمله آزادي فعالیت اند و علت آنھم وصول شكوائیه مندي خود را ابراز داشته مكرر گله
ولت در اينباره و اقداماتي در مورد اعطاي حقوق تازه به بانوان و نیز ھاي مذھبي در تھران و شیراز و اصفھان و سكوت د ديني اقلیت

  اله رسیده است  ھا كه در اينباره شكاياتي از كشورھاي عربي به آيت وسیع موسسات وابسته به كلیمي فعالیت

به ساواك قم  چنانچه مفاد اين اطالعیه به ساواك قم منعكس نشده براي تعیین چگونگي و صحت و سقم بطور اطالعیه -١
  فرستاده شود 
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جھت اطالع ساواك قم تعیین صحت و سقم اين اطالعیه فرستاده شد  ١۴/١٠/٣٨در پرونده آقاي بروجردي الصاق و اقدام گردد  -٢
١۵/١٠/٣٨   

  

خود اله بروجردي در جلسه درس  اله بروجردي طبق اطالعیه واصله ھفته قبل حضرت آيت موضوع جلسه درس آيت ١۴/١٠/٣٨تاريخ 
بزرگمھر  ١٨/١٠/٣٨ ٣/۴٠٨٩٩شديدًا به وزارت فرھنگ حمله كرده و در اين مورد كتابي به شاگردان خويش ارائه داده است الف

١۴/١٠/٣٨  

موضوع حزب توده و حزب ايران اين روزھا ھمه جا صحبت از ائتالفي است كه گويا میان جناح  ٩/١١/٣٨تاريخ  ١-ب د/ ۵٨٨٨شماره 
و حزب تودة ايران بعمل آمده و از قرار معلوم در موارديكه با ھم اختالفي نداشتند موتلف و ضمنًا ھر يك  چپ حزب سابق ايران

اند ذيًال براي ھريك نمونه آورده  اند مسكوت گذاشته گذشتھائي به نفع ديگري نموده و فقط مواردي را كه امكان آشتي نداشته
مبارزه با حكومت كودتا مواردي را كه اختالف  ٢طرد استعمارگران انگلیس  ١از  شود مواردي را كه اختالف نداشتند عبارت است مي

حزب توده در شعارھا و تبلیغات  ٢حزب توده به جناح راست جبھه ملي حمله نكند  ١اند عبارت است از  داشتند و گذشت نموده
گلیس مورد حمله قرار دھد و مثل گذشته آمريكا را حزب ايران آمريكا را نیز مثل ان ٣خود زياد متكي به شوروي و ماركسیسم نباشد 

حزب ايران به شوروي حمله نكند و البته موارديكه امكان ائتالف نبوده و مسكوت  ۴گول خورده سیاست انگلیس حساب نكنند 
آقايان براي  اند عبارت از حكومتي است كه پس از سقوط حكومت كودتا بوجود خواھد آمد و مسلمًا اينھا كلیاتي است كه گذاشته

  باشد  ھريك از مواد فوق دالئلي ھم دارند كه ذيًال بشرح زير مي

ملیون بر اين عقیده بودند كه علت بزرگ شكست مصدق عدم پشتیباني شوروي ضروري بوده كه از خريد نفت ملي شده ايران  -١
توانست ھمچنانكه در مورد كانال سوئز اقدام مثبت نموده در زمان حكومت  ميو پرداخت طالھاي ايران خودداري نموده در صورتیكه 

  العملي نشان بدھد  مصدق نیز عكس

كردند و امیدوار بودند كه  ملیون ھمیشه لبه تیز حمله خود را متوجه انگلیس نموده و آمريكا را عامل دست دوم حساب مي -٢
  ملیون كمك خواھد كرد  باالخره سیاست آمريكا متوجه خطاي خود شده و به

گرديد پس  كشد و در نتیجه موجب رم كردن خورده بورژوازي مي حزب توده كه در تمام تبلیغات خود ماركسیم را به رخ مردم مي -٣
  از اين روش ماليم در پیش بگیرد و تز سوسیالیسم را مثل ھندوستان و غیره مطرح نمايد 

مرداد  ٢٨دانست كه مثًال در  را از سازش و مماشات جناح راست جبھه ملي مينظريه حزب توده بیشتر شكست نھضت ملي  - ۴
شوند و گويا در ائتالف جديد براي اينكه تفرقه ايجاد نشود از حمله  ور مي مانع تقسیم اسلحه مابین مردم شدند و به آنھا حمله

جناح چپ جبھه  دھد و فعًال و به اصطالح دستور ميخودداري خواھند كرد البته در اين میانه صداي ملي رل موثر و اصلي را دارد 
آمد حوادثي از  باشند كه در صورت لزوم و پیش ھاي كوچكي مي ملي كه اكثرًا از اعضاء حزب ايران ھستند مشغول تشكیل حوزه

يانات حزب توده نیز البته دار بكشانند و در ھمه اين جر آموزان بتوانند افكار عمومي را به تظاھرات وسیع و دامنه قبیل تظاھرات دانش
شان معطوف به اين است كه از افراد ناشناس سابق حزبي و افراد جديد ناراضي  كساني كه در خارج ھستند ھمه سعي

نخورده در  ھاي سابق و دست اند و فقط بايستي چند نفر از كسانیكه از حوزه تشكیالتي بوجود آورند و گويا تاكنون موفق نشده
رسانند و االن با ھريك از اعضاء سابق  ه كرده و شعارھاي خود را به سمع مردم ھوادار خود غیرمستقیم ميدست دارند استفاد

كنند بدون اينكه بدانند ريشه اينگونه افكار را با زيركي به مغز آنھا رسوخ  حزبي صحبت شود كم و بیش مطالب فوق را مطرح مي
مايوس نیز باينده امیدوار شده و با جسارت بیشتر با ھم درگیر صحبت و گفتگو  اند و البته پس از تظاھرات اخیر حتي افراد داده
اند و گويا كتاب  كنند و حتي صحبت از كتابي است كه به قطع خیلي بزرگ منتشر شده و دستورات الزم را در آن كتاب نوشته مي

ات آن در باال عرض شد رونوشت برابر با اصل در نامبرده با امضاء مستعار عظیما منتشر شده و حاوي جزئیات مطالبي است كه كلی
  افتخاري ٩^/٧پرونده كالسه 

اله سید  بامداد روز گذشته مجلس جشن آيت ٨اله كاشاني از ساعت  موضوع مجلس جشن آيت ٢۵/١١/٣٨تاريخ  ۴٩۴٢-٣
ر تشكیل و از ابتداي شروع السالم در مسجد نوبنیاد وي در پامنا ابوالقاسم كاشاني به مناسبت روز تولد حضرت مھدي علیه

ھاي مذھبي و علماء در آن شركت نمودند در  ظھر كه خاتمه يافت در حدود ھزار نفر از طبقات مختلف و ھیئت ١٢مجلس تا ساعت 
بوسي ھر نفر يك  كنندگان دسته به دسته وارد و پس از دست اله كاشاني در صدر مسجد نشسته و شركت تمام اين مدت آيت

از دست وي دريافت میداشت در بین حاضرين دكتر مظفر بقائي و چند تن از مريدانش و ھمچنین گرامي داماد سكه يك ريالي 
اله تنكابني و حاج اشرف كاشاني و شیخ عباسعلي اسالمي ھم ديده شدند ابتدا آقاي مھاجراني به منبر رفته و  كاشاني و آيت
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بیاناتي ايراد و ضمن اين بیانات اظھار داشت ما در انتظار روز ظھور ھستیم و پیرامون تولد حضرت قائم و آرزو و آمالھاي مسلمانان 
روزي آن حضرت ظاھر گردد كه سراسر دنیا مملو از كفر شود تلويزيونھا زنھاي لخت و برھنه را نمايش دھند شرابخوري سرتاسر 

ديني بدھند در مملكت  مان را در مدارس درس بيمملكت را فراگیرد و دولت وقت به اين اوضاع توسعه دھد و دختران و جوانان مسل
ديني كوشش شده دست بیگانگان را به سوي  حجابي و بي عفتي و بي ناموسي و بي شیعه وسیله دولت مسلمان در توسعه بي

عیاشي و  عدالتي سراسر مملكت را فراگیرد و زمامداران به فكر ما بكشانند و دختران مسلمان ما را در مقابل اجانب برقصانند بي
راني افتاده و آن وقت امام زمان ص ظاھر خواھد شد در اينجا ناطق به اظھارات خود خاتمه داده و در ھمین موقع  شھوت
آموزان دبستان اسالمي محموديه در حالیكه پرچمي به دوش داشتند وارد شده و چند نفر از آنھا درباره عظمت مولود حضرت  دانش

اله شیخ عباسعلي اسالمي به منبر رفته و ابتدا پیرامون تولد حضرت حجت  ي خواندند پس از آن آيتحجت اظھاراتي نموده و اشعار
كنیم قانون قرآن را مسخره  ص اظھاراتي نموده و بعد به انتقاد از اوضاع پرداخته چنین گفت امروز ما مسلمانھا از قرآن اطاعت نمي

سواد در آن محل  كنند يك عده بي خورند ولي به قرآن عمل نمي ن قسم ميايم در مجلس سنا و شورا آقايان وكالء به قرآ كرده
كرديم اوضاع ما  اند اگر ما به قرآن عمل مي كنند در مملكت ما قرآن را آلت دست قرار داده نشسته و قانون پوشالي درست مي

اسالم بود ولي امروز چون ما توجھي به كردند شرق و غرب در زير پرچم  اينطور نبود زيرا آنوقتیكه مسلمانھا به قرآن عمل مي
ايم و در مقابل ھريك  اند و در میان اين دشمنان قوي افتاده فرامین قرآن نداريم شوروي و امريكا و انگلیس و عراق ما را محاصره كرده

ت اين دشمنان رھائي خواھید ناموستان مملكتان از اين خطرات نجات يابد و از دس ايیم اگر مي از آنھا مثل میمون به رقص آمده
يابید به قرآن ايمان بیاوريد و تسلیم قرآن شويد و قانون قرآن را عمل كنید و اين اوضاع را در ھم شكنید سپس ناطق داستان 

انقراض سلطنت فرعون را بدست موسي و قوم يھود بیان داشته و در دنبال اين داستان گفت تاريخ گذشته را نگاه كنید به بینید 
امیه كجا  اند كه ھرچه خواستند كردند ولي عاقبت آنھا به كجا رسید معاويه، ابوبكر، يزيد، خلفاي عباسي و بني آمده چه اشخاصي

رفتند در جنگ دوم چطور شد آن قشون و افسران و افراد كجا رفتند ديديم كه در موقع جنگ ھمه پا به فرار گذاشتند علت و پايه آن 
ايم دين قرآن، امنیت قرآن، ناموس قرآن، وجدان قرآن،  ي نرفت و ما ھم در زير لواي آن قرار گرفتهديني بود ولي سنگر اسالم جاي بي

دانم كلماتم  عدالت قرآن، مساوات قرآن، ھمه چیز قرآن ولي اگر از قرآن اطاعت نكني در دست دشمن ھالك خواھي شد من مي
اله شیخ  تر نیست پس از پايان بیانات آيت دگان مذھب رنگینش خطر دارد ولي من به كشتن حاضرم زيرا خون من از ساير كشته

طبق شیريني توسط دار و دسته شیخ رضا فعال معروف به رضا دوغي كه از فدائیان اسالم و از  ١٠عباسعلي اسالمي بیش از 
ز آنكه از حاضرين پذيرايي فروشد به مجلس مزبور آورده شد و پس ا آالت مي اله كاشاني و در میدان مولوي دوغ و شربت مريدان آيت

  ٢۶/١١/١٣٣٨ظھر جشن مزبور پايان يافت  ١٢گرمي بعمل آمد مقارن ساعت 

كاشاني به اتفاق سید علي  ۴/١٢/٣٨روز  ١٠۴٠موضوع مسافرت كاشاني ساعت  ۵/١٢/٣٨ج تاريخ  -ا -د/۶۴٣٨شماره 
از منزل خود در پامنار خارج شدند و بوسیله ماشین ور  مصطفوي، سید باقر كاشاني، عباس نسترن، امیر ناصر قندي، مھندس ديده

آباد رفتند كاشاني به اتفاق سید علي مصطفوي، سید باقر كاشاني بوسیله  به فرودگاه مھر ٢٠۵٠سواري شخصي شماره 
   ماه در بیمارستان نمازي در شیراز جھت معالجه قلب بستري خواھند شد ١ھواپیما به شیراز عزيمت كردند و كاشاني مدت 

اند كه در مسجد پامنار نماز بخوانند و به كارھاي  كاشاني حاج شیخ محمد غروري كاشاني را به جاي خود در مسجد گذاشته ضمنًا
سید افتخار واعظ در مسجد پامنار در حضور عده زيادي از دوستان و بستگان  ۴/١٢/٣٨روز  ٢٠٠٠مسجد رسیدگي نمايد در ساعت 

ساعت درباره خالفت حضرت علي سخنراني نمود و در میان صحبت خود اظھار  ١رفت و مدت  كاشاني و مردم متفرقه به منبر
داشت اي مردم طرز خالفت حضرت علي را با جھان امروز مقايسه نمايید و مشاھده كنید امروز در بین ملت مسلمان ايران اختالف 

اش را در بین مسلمانان تقسیم  یر میزد خوراك روزانهطبقاتي از كجا تا كجاست حضرت علي عالوه براينكه براي دين اسالم شمش
كرد كه يكنفر گرسنه سر بي شام بر زمین نگذارد اما امروز را نگاه كنید كه بزرگان ما با دين اسالم و ملت مسلمان چگونه رفتار  مي
ھوش  وي طعام آنھا بيشوند از ب طبقه بزرگان مملكت كه رد مي ۵طبقه و  ١٠نمايند مسلمانان از جلوي ساختمانھاي  مي
ملیون ملت مسلمان را در  ٢٠خواھند و  شوند و ھرچه وسیله راحت و خوراك خوب است بزرگان مملكت ما براي خودشان مي مي

اند و سپس سید افتخار واعظ در حالیكه بسیار عصباني شده بود فرياد زد اين كه عرض كرده ملت  درجه آخر بدبختي نگاه داشته
كنند و براي  داري بزرگان مملكت ما توجه كنید كه تظاھر به مسلمان بودن خود مي ما بود اما درست به ديننگاھدار بزرگان 

كنند اما در عوض ھمین رجال ظاھرًا مسلمان و باطنشان چه عرض كنم اجازه  خواني مي ظاھرسازي سالي سه روز روضه
ھزار تومان بگیرد و ھر شب ھم ھمین رجال ظاھر  ١٢٠برقصد و  شب برايشان ١٠دھند كه سامیه جمال رقاص به ايران بیايد و  مي

كرد و  شكستند درست توجه كنید كه حضرت علي چطور خالفت مي مسلمان براي ديدن سامیه جمال فاحشه سر و دست مي
  كنند نظريه  اينھا چطور خالفت مي

  رسد  شیراز الزم به نظر مي كنترل كاشاني در بیمارستان نمازي شیراز جھت مالقات وي با سران عشاير -١

سید افتخار واعظ شبھا در منزل عباس نسترن واقع در اواسط پامنار كوچه صدر اعظم سكونت دارد كنترل سخنرانیھاي نامبرده  -٢
  در مسجد پامنار ضروري است
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اله بروجردي كه  گفتند آيت ي مياله بھبھان موضوع روحانیون سید ابراھیم ابطحي و محمديان از نزديكان آيت ٧/١٢/٣٨تاريخ  ۵١١٨-٣
از دربار شاھنشاھي و دولت ناراحتي شديدي دارد جدًا تصمیم گرفته كه در جريان مخالفت با اليحه اصالحات ارضي از قدرت و نفوذ 

اشاره گفت كلیه مالكین و روحانیون سراسر كشور منتظر  روحانیت استفاده نمايد و ضربه شديدي به دربار وارد سازد محمديان مي
اله بروجردي  العمل نشان دھند و بطور قطع اگر آيت باشند كه به چه صورت در برابر دولت عكس اله بروجردي مي و دستور آيت

اله بھبھاني ھم جدا از  تصمیم قطعي به مبارزه با دولت بگیرد موقعیت دولت دچار مخاطره شديد خواھد شد محمديان گفت آيت
كند و چون خود باطنًا با دربار شاھنشاھي و دولت میانه خوبي ندارد از موقعیتي كه  جانبداري مي اله بروجردي حمايت و نظر آيت

اله  گفت اگر دولت و دربار بخواھند در برابر آيت پیش آمده براي ضربه زدن به دولت و دربار استفاده خواھد نمود محمديان مي
يد متعصبین مذھبي كه يكبار علیه كسروي قیام كردند و بعد جمعیت بروجردي مخالفت كرده و يا توھیني به مرجع روحاني بنما

دارد اينكه مديريت كل فرمودند به علت تأخیر  فدائیان اسالم را تشكیل دادند بصورت ديگري ظاھر خواھد شد محترمًا معروض مي
جمعه تعطیل  ١٣/١٢/٣٨سید كه ر ٢طبق مھر وارده ظھر اعالمیه به بخش  ١٢/١٢/٣٨رساند نامه در تاريخ  پرسش شود بعرض مي

 ١٧۴/رونوشت در پرونده اليحه مالكیت و ھم تعیین در پرونده ن ١۶/١٢/٣٨با الصاق بردند بعرض رسیده است  ١۴/١٢/٣٨و شنبه 
  در بايگاني گذارده شده

اله بھبھاني را در  يتآقاي اسداله علم آقاي آ ۴/١٢/٣٨اطالعیه بقرار اطالع صبح روز چھارشنبه  ٨/١٢/٣٨تاريخ  ١٧٨۵/٣شماره 
خواھد اداره يكم در پرونده اسداله علم  اله معذرت مي منزل شخصي مالقات و دربارة نطقي كه در مورد حجاب نموده بود از آيت

   ۴بخش  ١۶/١٢/٣٨رونوشت ضمیمه پرونده مربوطه شد  ١۴/١٢/٣٨اله بھبھاني  بايگاني شود رونوشت در پرونده آيت

۶١١/١٢/٣٨- ١٧  

گیرنده مديريت كل اداره سوم فرستنده ساواك خراسان رياست سازمان اطالعات و  ١١م الف / ۶٧٢١شماره  ١٩/١٢/٣٨تاريخ 
اند كه مضمون آن اينكه جمعي نظر  اله بھبھاني نوشته اله بروجردي به آقاي آيت اي آقاي آيت امنیت كشور طبق اطالع حاصله نامه

وزير مغايرت قانون اصالح  اند كه من از اول به آقاي نخست ده و ايشان ھم جواب دادهايشان را نسبت به تقسیم امالك استفتاء كر
كنم كه به ھر وسیله مقتضي  ام و اكنون ھم از جنابعالي تقاضا مي ارضي با احكام شرعي و مصالح عمومي مملكت را تذكر داده

ن قانون عجله نكنند عین اين نامه در تھران كلیشه دانید مجلسین را متذكر كنید كه در غیاب اعلیحضرت نسبت به تصويب اي مي
اي از آن اخیرًا بوسیله آقاي حاج  شده و در كنار آن بعضي از مواد قانون اساسي نیز كلیشه گرديده و چاپ شده است كه نسخه

بروجردي مانع از  اله دھند و امیدوار ھستند كه نامه آيت حسین آقا ملك به مشھد رسیده است و ايشان ھم به اشخاص ارائه مي
رسد رئیس سازمان اطالعات و امنیت خراسان ارشام رونوشت برابر اصل در پرونده  بعرض مي تصويب اليحه خواھد شد استحضارًا

  ٢۴/١/٣٩افتخاري بفرموده بايگاني شود  ۶/كالسه ل

بعنوان اصالح اراضي كه چنديست  رياست محترم مجلس شوراي مّلي جناب اجل آقاي حكمت سردار فاخر دام اقباله العالي اليحه
مزبور مشتمل بر مواديست مخالف احكام و  شايع شده اذھان عمومي مسلمین را مضطرب و افكار را متشنج نموده چه كه اليحة

ديانت مقّدسه اسالمي و صريح قانون اساسي و عالقه عموم ايرانیان به حفظ قانون اساسي كه حافظ و نگھبان تمام شئون 
باشد و خیلي مورد تعجب است با اينكه مخالفت جمله از مواد اين اليحه با قوانین شرع مقدس و  اندازه مھم مي بي مملكتي است

صريح قانون اساسي ظاھر و بر ھیچكس پوشیده نیست چگونه اجازه طرح مواد داده شده است مگر وكال و نمايندگان محترم قانون 
مواد اليحه با قوانین اسالم و صريح قانون اساسي ترديدي داشتند در ھر صورت حقیر اساسي را در نظر نداشتند يا به مخالفت به 

كنم اليحه مزبوره چون مشتمل بر مواد مخالف با شرع انور و صريح قانون است بايد بنام قانون وضع نشود و  با الصراحه عرض مي
العالمین آقاي  اله في اء اعالم است و حضرت آيتاگر ھم وضع بشود قانونیت نخواھد داشت چون بیان اين حكم از وظايف علم

دار بودند مستقیمًا تذكرات الزمه را  اند بر حسب تكلیف شرعي وظیفه بروجردي دامت بركاته كه يگانه پیشواي مذھب مقدس
ن اساسي تلوًا تقديم اند بعالوه تعقیب آنرا در عھدة حقیر واگذار فرمودند اينك عین مرقومه شريفه ايشان بضمیمه دو ماده قانو داده
ايد اين است  مندان از جنابعالي بر حفاظت و صیانت اين قانون معروف و متصف بوده شود انتظار بنده و عموم مسلمین و عالقه مي

كه اجازه نفرمائید قوانیني كه منافي شرع مقدس اسالم و صريح قانون اساسي است توضیع و تشريح گردد و مجاھدت تاريخي 
اهللا  اند از بین رفته و محو گردد اصل دوم مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تايید امام عصر عجل اين راه نموده بزرگانیكه در

فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاھنشاه اسالم خلداهللا سلطانه و مراقبت حجج اسالمیه كثراهللا امثالھم و عاّمه ملت ايران 
مواد قانونیه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیر  تأسیس شده است بايد در ھیچ عصري از اعصار

االنام اهللا علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است كه تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عھده علماء را 
اهللا فرجه تغییرپذير نخواھد بود اصل  حجه عصر عجله اعالم ادامه اهللا بركات وجودھم بوده و ھست و اين ماده تا زمان ظھور حضرت

  توان بیرون كرد مگر با مجوز شرعي ھیچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نمي -پانزدھم
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االسالم و المسلمین آقاي بھبھاني دامت بركاته به عرض عالي میرساند چندي قبل كه  بسم اهللا الرحمن الرحیم حضرت حجه
شد به جناب آقاي نخست وزير شفاھًا و بعدًا به اعلیحضرت ھمايوني دامت عظیمه كتبًا  یت مسموع ميھائي از تحديد مالك زمزمه

ام و جوابھاي رسیده مقنع نبود فعًال مكاتیب كثیره  نظمًا و رعايه للتكلیف عدم موافقت آنرا با قوانین ديانت مقدسه اسالم تذكر داده
باشد  كنند نظر به آنكه كتمان احكام الھیه جائز نمي معني را از حقیر استفتاء مي از اشخاص و جمعات از بالد مختلف میرسد و اين

اند كه فقط به  ام دانسته ناچار ھستم سئواالت مردم را بنويسم با اينكه از اول ھر كه حقیر در موضوعاتي تذكراتي به اولیاء امور داده
كنم در اين موضوع بدون تروي و مطالعه در غیاب  تعجب ميرعايت حفظ موازين شرعیه و مصالح مملكتي بوده است مع ذلك 

دانید مجلسین را متذكر فرمائید  شود مستدعي است حضرتعالي بنحويكه مي اعلیحضرت ھمايوني تسريع در تصويب اين اليحة مي
 ٢۵اهللا و بركاته  و رحمه نمايد و السالم علیكم تا از تصويب خودداري شود از خداوند عز سلطانه اصالح امور مسلمین را مسئلت مي

  حسین الطباطبائي البروجردي ١٣٧٩شعبان 

  جناب آقاي عالء وزير محترم دربار شاھنشاھي عطف به مرقومه شماره  ٢۴/١٢/٣٨م تاريخ /٢٣٠شماره 

  دارد بر اثر پیشنھاد شماره  اشعار مي ١١/١٢/٣٨- ٧١٧

  رياست دانشگاه مشھد گزارشي به شماره  ١٠/١١/٣٨-٢۶٨٠

از طريق دفتر مخصوص بشر فعرض مبارك ھمايوني رسید و درخواست شد اجازه مرحمت فرمايند دويست ھزار  ١٩/١١/٣٨-١۶۵٩۵
آستان قدس رضوي پادار و پرداخت   ٣٩ريال عنوان كمك به موسسه وعظ و خطابه دانشكده معقول و منقول مشھد در بودجه سال 

  رفته و ضمن نامه شماره گردد اين پیشنھاد مورد تصويب ذات شاھانه قرار گ

دفتر مخصوص ابالغ شده و اوامر ملوكانه به موقع اجرا خواھد شد به اين معن كه پس از پادار شدن اعتبار مزبور  ٢٧/١١/٣٨-۶٢٧٠
سازمان اطالعات و امنیت  ٧/١٢/٣٨الف  ۴٧۶١٣شود بنابراين از نامه محرمانه شماره  و توشیح آن پرداخت مي ٣٩در بودجه سال 

  اند نیابت تولیت عظمي محمد مھران اطالع بوده شود كه از جريان موضوع بي چنین استنباط مي كشور

شاه حسین اردني  ١۵/١/١٣٣٩تأسیس مدرسه علمیه منتظريه حقاني قم  ١/١/١٣٣٩ ١٣٣٩عنوانھاي مھمترين رويدادھاي سال 
شاه در  ٣/٢/١٣٣٩به نیروي ھوايي ارتش ايران  آمريكايي ٨۶ -تحويل تعدادي ھواپیماي جت اف  ٢۴/١/١٣٣٩وارد تھران شد 

شاه براي ديدار از سوئد،  ١۴/٢/١٣٣٩مصاحبه با خبرنگاران خارجي و داخلي گفت افكار ارتجاعي در كشور تضعیف شده است 
در  به تصويب مجلس شوراي ملي رسیده بود ٢١/٢/١٣٣٨قانون اصالحات ارضي كه در  ٢۶/٢/١٣٣٩بلژيك و اتريش به اروپا رفت 
قانون اصالحات ارضي از جانب شاه  ١۵/٣/١٣٣٩ژنرال گورسل در تركیه كودتاي نظامي كرد  ۶/٣/١٣٣٩مجلس سنا نیز تصويب شد 

اي رواج فساد در ايران را مورد انتقاد قرار  اهللا بروجردي در مصاحبه آيت ٢١/۴/١٣٣٩توشیح شد و بدين ترتیب قدرت قانوني يافت 
تشكیل جبھه ملي دوم صادر شد احزاب ايران، پان ايرانیست شاخه داريوش فروھر و مردم به جبھه اعالمیه  ٢۵/۴/١٣٣٩دادند 

شاه در يك مصاحبه مطبوعاتي دربارة روابط سیاسي ايران و اسرائیل گفت ايران از مدتھا پیش اسرائیل را  ١/۵/١٣٣٩ملي پیوستند 
خواھان از سازمان سنتو  ريكا در خاورمیانه اعالم شد جمھوريخواه ام برنامه حزب جمھوري ۴/۵/١٣٣٩به رسمیت شناخته است 

قطع روابط ايران و مصر به دنبال شناسايي رژيم اشغالگر قدس از سوي  -پشتیباني كرده و به كمكھاي نظامي ادامه خواھند داد 
شاه در پاسخ اظھار نگراني  ١٠/۵/١٣٣٩اظھار نگراني رئیس دانشگاه االزھر از شناسايي اسرائیل توسط ايران  ۵/۵/١٣٣٩ايران 

رئیس دانشگاه االزھر طي تلگرافي نوشت ايران اسرائیل را به شكل دو ژوره نشناخته است بلكه ده سال قبل اسرائیل به صورت 
شاه اسناد مالكیت اراضي ھفت دھكده خالصه را در ورامین و  ٢٢/۵/١٣٣٩دو فاكتور توسط حكومت مصدق شناخته شده است 

تحصن سران جبھه ملي در مجلس سنا  ٢۶/۵/١٣٣٩شروع انتخابات دوره بیستم  ٢۶/۵/١٣٣٩ايندگان آنھا داد گرمسار به نم
استعفا دادند و مھندس  وزير و ھیأت دولت جمعًا دكتر اقبال نخست ٧/۶/١٣٣٩ابراز نارضايتي شاه از جريان انتخابات  ١٣٣٩/۵/۶

دار اعالم و تقاضاي استعفاي دسته  نتخابات دورة بیستم را خدشهشاه ا ٩/۶/١٣٣٩وزيري منصوب شد  شريف امامي به نخست
به دعوت سران  ١٣/۶/١٣٣٩نمايندگان حزب مردم مّلیون و منفردين ھمگي استعفا دادند  ١٠/۶/١٣٣٩جمعي نمايندگان را نمود 

رد و در نتیجه بین مردم و جبھه ملي میتینگ بزرگي در میدان جاللیه تھران تشكیل شد ولي دولت از اجراي برنامه جلوگیري ك
گروھي از زنان طي تظاھراتي در مقابل مجلس سنا خواستار تساوي حقوق زنان و مردان  ١۶/۶/١٣٣٩پلیس زد و خورد در گرفت 

به دنبال عادي شدن روابط ايران و شوروي سفیر آن كشور پگوف بعد از نه ماه غیبت به تھران بازگشت  ٢٣/۶/١٣٣٩شدند 
روابط ايران و  مصاحبه مطبوعاتي شاه دربارة ٣/٧/١٣٣٩اب مأموريت براي وطنم نوشته محمدرضا پھلوي چاپ كت ١٣٣٩/٢۶/۶

علم از دبیركلي حزب مردم كنار رفت و به جاي وي پروفسور يحیي عدل  ٩/٧/١٣٣٩شوروي، قیمت نفت، مسأله بحرين و احزاب 
اين تولد سید مرتضي برقعي به نام حوزه علمیه قم به دربار رفت و تولد اولین فرزند پسر شاه ولیعھد در پي  ٩/٨/١٣٣٩قرار گرفت 

 ١٧/٨/١٣٣٩اهللا خمیني وي از اين عمل ابراز پشیماني كرد  تولد فرزند اول شاه را به وي تبريك گفت كه با واكنش شديد حضرت آيت
رتیپ انصاري رئیس شھرباني شد اهللا نصیري به جاي س سرلشگر نعمت ١۴/٩/١٣٣٩برگزاري انتخابات رياست جمھوري امريكا 
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كندي در انتخابات رياست جمھوري امريكا آيزنھاور  ٣٠/١٠/١٣٣٩ديدار اعضاي جبھه ملي با شريف امامي نخست وزير  ٩/١٣٣٩/٢۴
اي از رھبران جبھه ملي در مجلس سنا متحصن شدند و تقاضاي تضمین آزادي انتخابات را كردند  عده ١٢/١١/١٣٣٩را شكست داد 

تظاھرات در دانشگاه تھران و در پي آن تعطیلي دانشگاه در اعتراض به وضع انتخابات بیستمین دوره مجلس شوراي  ١١/١٣٣٩/١۵
گروھي از دانشجويان در محوطه دانشگاه تھران اتومبیل دكتر اقبال استاد دانشگاه را آتش زدند و به تظاھرات  ۴/١٢/١٣٣٩ملي 

روابط تھران و واشنگتن به  ١٠/١٢/١٣٣٩اه تھران براي مدت نامعلومي تعطیل اعالم شد دانشگ ۶/١٢/١٣٣٩شديد مبادرت ورزيدند 
سردي گرائید و در پي آن شاه تیمور بختیار را به آمريكا فرستاد تا در مورد كمكھاي نظامي و مالي آمريكا به ايران با مقامات 

استعفاي شريف امامي از  ١۶/١٢/١٣٣٩از كرد مجلس بیستم رسمًا كار خود را آغ ١١/١٢/١٣٣٩آمريكايي مذاكره كند 
اورل ھريمن سفیر سیار و فرستاده ويژه كندي رئیس جمھور امريكا با  ٢٢/١٢/١٣٣٩وزيري و انتصاب مجدد وي توسط شاه  نخست

 كند كه دست به شاه ديدار كرد سیاست جديد امريكا در كمكھاي خارجي اعالم شد از اين پس امريكا به كشورھايي كمك مي
تغییرات  ٢۴/١٢/١٣٣٩سازي و بھداشت به كار ببرند  اصالحات زده سیستم مالیاتي خود را بھبود ببخشند و تدابیري براي خانه

وسیع در ارتش از سوي شاه سپھبد حجازي به رياست بزرگ ارتشتاران، سپھبد عظیمي به فرماندھي نیروي زمیني، سپھبد 
  یپ پاكروان به رياست سازمان اطالعات و امنیت كشور منصوب شدندكمال به رياست اداره دوم ستاد بزرگ و سرت

حاج آقا رضا رفیع نماينده مجلس سنا كه از  ۶/١/٣٩روز  ١١٠٠موضوع مالقات كاشاني ساعت  ١٨/١/٣٩ا تاريخ  -د / ٢٠ج شماره 
اسالمي، شیخ جعفر شجري،  باشد به منزل وي در پامنار رفته و با حاج علي شالچي، حاج شیخ عباسعلي دوستان كاشاني مي

امیرناصر قندي، سید باقر كاشاني مالقات نمود آقاي حاج رضا رفیع درباره مسافرت خود در ايام عید به مشھد صحبت كرد و 
شود آخر اين چه اوضاعي است كه يك مشت  كاشاني به حاضرين اظھار داشت نامفھوم دلم دارد از غصه اين مردم پاره مي

خواروبار و گوشت گران و درآمد مردم كم و يك عده زن مسلمان براي سرگرمي خودشان به  اند نرخ درست كردهدنیاپرست نامفھوم 
خود فروشي مشغول ھستند و آنوقت براي اين مردم كه از داشتن مواد اولیه زندگي محروم ھستند اليحه تحديد مالكیت قالبي 

گذرد و به  در اين مملكت به يك عده دزد و دروغگو و رقاص خوش مي و فعًالزنند  كنند كه باز چند صباحي مردم را گول مي درست مي
اهللا  طبقه علماء اصال توجه نمیشود حاج شیخ عباسعلي اسالمي اظھار داشت چند روز قبل كه در قم در خدمت حضرت آيت

حاج علي شالچي اظھار داشت  بروجردي بودم ايشان ھم از اوضاع مملكت و طرز زندگاني كردن مسلمانھا بسیار ناراحت بود و
آقا رضا رفیع اظھار  خواھد كرايه اتوبوسھاي شركت واحد را از قیمت فعلي به چھار ريال ترقي بدھند و آقاي حاج  ام مي شنیده

داشت از اينكه اوضاع زندگاني كردن مردم خوب نیست حرفي نیست ولي بعضي از موارد خود مردم ھم تقصیر دارند كه كوركورانه 
روند سپس كاشاني اظھار داشت اين دوره خیال دارند كه عباس شاھنده و صادق بھداد و چند نفر ديگر را  ال بعضي كارھا ميدنب

ملي بفرستند و انتخابات اين دوره با اين اشخاص كثیفي كه به مجلس  خورند به مجلس شوراي حوض كشي ھم نمي كه به درد آب
علي اسالمي درباره خرابي برنامه كار وزارت فرھنگ و اينكه در اكثر مدارس به جاي میروند خیلي تماشايي است حاج شیخ عباس

حاج آقا رضا رفیع و حاج علي شالچي  ١٢۴٠ھاي مردم میدھند صحبت كرد و در ساعت  قرآن و درسھاي مذھبي موسیقي ياد بچه
  ٣٢/الف-با كاشاني و حاضرين خداحافظي نمودند ک

چنانچه استحضار دارند قرنھاي متوالي است كه میھن عزيز ما ايران در میان كشورھاي اسالمي  دارد گزارش محترمًا معروض مي
عشري معرفي و مردم مسلمان اين سرزمین به پیروي از  الرسم خود را شیعه اثني تنھا مملكتي است كه با نھايت سربلندي علي

در اين مملكت قانون اساسي ما ديانت رسمي ايران را  مذھب حقه جعفري افتخار دارند و پس از رسمیت يافتن رژيم مشروطیت
اسالم و با مذھب جعفري به جھانیان اعالم نمود و شاھنشاه اسالم پناه ما يگانه پادشاھي است كه بر يك كشور شیعه جعفري 

جھات معنوي فرمايند ترديدي نیست كه بقاء و دوام و ترويج اين مذھب شريف بعد از عنايات و تو عشري سلطنت مي و اثني
اله تعالي فرجه به ھمت و فداكاري و زحمات مداوم علماي اعالم و فقھاء گرام باالخص مراجع تقلید  عصر امام زمان عجل ولي

گیرد موجب كمال مسرت و امیدواري و مباھات است كه اغلب و اكثر بلكه عموم فقھاي امامیه كه عمر  شیعیان صورت گرفته و مي
فرسا صرف بحث و تحقیق در مباحث و مسائل علوم ديني و مخصوصًا درك ماخذ و اصول فقه  دقت طاقتخود را با سعي بلیغ و 

جعفري نموده تا به درجه شامخ اجتھاد نائل گرديده و ھمچنین بین آن بزرگان علم و فضل افراد فقیه و ملجاء و مرجع مسلم 
باشند ھمه ايراني بوده و ھستند در ھمین قرن اخیر  آنان مي شناخته شده و عامه شیعیان جھان شرعًا مكلف به تقلید از فتاوي

اله  اله مازندراني، آيت اله خراساني، آيت اله شیرازي، آيت اله عظام و مراجع مسلم فتوي و تقلید از قبیل آيت وجود مبارك آيات
اهللا العظمي حضرت بروجردي دامت  آيتحاضر شخصیت عظیم و جلیل  اله يزدي و نظاير آنان و در حال اله اصفھاني، آيت رشتي، آيت

بركاته دلیل مدعاست آرزوي ايرانیان پیوسته اين بوده و ھست كه در ھر زمان وجود مقدس شخصیتي كه ملجاء و پناه روحاني و 
يگانه مرجع تقلید است در كشور خودشان ساكن باشد و چون روح و جان حضرتش را در برداشته بدون زحمت و رنج سفر و خروج 

ز كشور بتوانند از فیوضات كامله آن نايب امام زمان مستفیض و براي عرض حاجات و رفع مشكالت ديني ھروقت بتوانند به محضر ا
انورش تشرف حاصل كنند گرچه مدتي چند آن ذوات مقدسه به جھاتي و از جمله رفتار پارة سالطین مستبد قاجاريه و اعمال حكام 

نھايت خود را  ه عتبات عالیات ائمه اطھار پناھنده شده بودند ولي شكر خداي را كه فضل بيجابر آن سلسله از كشور خارج و ب
اله بروجردي دامت  شامل حال ايرانیان كرده و به قلب پاك و منور و مطھر يگانه مرجع مسلم تقلید و اعلم فقھا يعني حضرت آيت

علمیه و مكتب فقه مقدس جعفري را در آن شھر  انشگاه و حوزهبركاته الھام نموده كه در بلده طیبه قم رحل اقامت افكنده و د
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مقدس برقرار سازند و با توفیق و عنايات رباني و توجه خاص اعلیحضرت ھمايون محمدرضا شاه پھلوي اين مھم را با حسن وجه و 
ت مقرون گشته امید آنستكه بھترين وضع و كیفیتي جامه عمل پوشانیده و دعاي روز و شب و آرزوي ديرين ايرانیان به ھدف اجاب

گذاري شده ھمیشه باقي و پايدار بوده و خداوند منان حضرتش را  اهللا بروجردي بنیان اين پايه و اساس كه بدست تواناي حضرت آيت
ويه طول عمر عنايت فرمايد نظريه بنا به جھات فوق عموم ايرانیان باالخص اولیاي امور اين كشور بايستي براي بقاء و دوام اين ر

مستحسن و از دست ندادن چنین موھبتي نھايت سعي و جديت را مبذول داشته و موجبات پیشرفت حوزه علمیه قم و علماي 
العین قرار دھند كه وجود مبارك مرجع تقلید شیعیان جھان در كشور ايران  گرام را در ھر حال فراھم سازند و در ھر وقت و زمان نصب

وجه به مصلحت نیست  صوصًا در وضع موجود جھان و رژيم و حكومت فعلي عراق از ھر لحاظ به ھیچساكن و بین ايرانیان باشند مخ
ھاي الزم بعمل آيد و  بیني آن ذوات مقدسه در غیر ايران سكونت داشته باشند و با توجه به اينكه در ھر مورد قبًال بايستي پیش

باشد علیھذا مراتب زير معروض كه در صورت استقرار  ابل توجه ميمنظور داشتن پیشواي آتیه عالم تشیع يكي از موارد مھم و ق
  اراده عالي براي اجراي آن اقدام گردد 

مذھبي و مورد توجه مسلمین باشد انتخاب و منظور  -اكنون بین فقھا و علما شخصیتي كه از ھر حیث واجد شرايط علمي از ھم -١
  گردد 

در خاتمة وعظ پس از دعاگوئي بذات اقدس شھرياري محمدرضا شاه پھلوي و  پس از انتخابات بوعاظ آموزش داده شود كه -٢
  اهللا بروجردي نام شخص منظور را ھم ببرند و بدو دعا كنند  حضرت آيت

از طرف علماي مشھد دعوتي از اين شخصیت بشود و قبًال طبق برنامه صحیحي در تھران و مشھد استقبال شاياني از او  -٣
  و مقام نیابت امامت باشد بشود كه در خور شأن 

موقع عزيمت به تھران وسايل شرفیابي او را به پیشگاه ھمايوني با تشريفات خاصي فراھم و ضمن شرفیابي از پیشگاه  -۴
شاھانه استدعاي ساختمان مثًال مسجد يا مدرسه براي طالب علوم ديني و كمك و توجه بدانھا را بنمايد و پس از آنكه مورد قبول 

  مراتب در جرايد داخلي و خارجي به وسائل مقتضي درج گردد و اظھار قدرداني شود  واقع گشت

  بیماري با گراور نمودن عكس ايشان وسیله جرايد در اطراف شخصیت ايشان بحث گردد  در اين قبیل مسافرتھا يا احیانًا -۵

وعاظ شخصیت ايشان مورد  شھرستانھا وسیلةھاي معقول و منقول و كالس وعظ و خطابه دانشكده مشھد و ساير  در دانشكده -۶
اله بروجردي فوت  اكنون طوري فراھم نمايند كه چنانچه احیانًا حضرت آيت بحث و تجزيه و تحلیل قرار گیرد و خالصه زمینه را از ھم

ماھه ماه رمضان كه نمودند با انجام اين تشريفات پیشواي شیعیان از بین ايرانیان انتخاب گردد در خاتمه معروض میدارد در يك 
اله بروجردي  وآمد اينجانب با روحانیون بیشتر از ماھھاي قبل بود آنچه استنباط گرديد عقیده آنھا بر اين است بعد از فوت آيت رفت

  سه نفر علماء مقیم نجف بشرح اسامي زير 

  اله سید محسن حكیم در آذربايجان و عراق طرفدار زياد دارد  آيت -١

  حمود شاھرودي بین خراسانیھا و مازندرانیھا طرفدار زياد دارد اله سید م آيت -٢

اله سید عبدالھادي شیرازي بین تھرانیھا و فارسھا طرفدار زياد دارد حائز اين مقام خواھند شد موجھیني از قبیل حاج آقا  آيت -٣
اله بروجردي طرف  قات وسیله مرحوم آيتباشند كه پاره او اله خمیني، سید كاظم شیرازي، آقا نجفي در حال حاضر در قم مي روح

باشند مگر اينكه  گرفته ولي وزني كه سه نفر نامبرده اولیه در جامعه روحانیت دارند سه نفر مقیم قم فاقد آن مي استفتاء قرار مي
ن جانشیني حاضر نقش موثري در تعیی اله بھبھاني ھم در حال طبق طرح تقديمي معروضه باال مورد پشتیباني قرار گیرند آيت

  ١۴/١/٣٩اله بروجردي دارند موكول به اوامر عالیست  آيت

تیمسار رياست معظم ساواك ستاد ويژه اجتماع طالب علیه رئیس شھرباني قم براي بازداشت دو نفر طلبه و اھانت به آنان با 
سابقه از اين حوزه درسي حضرت  دو نفر از طالب وزين و خوش ١٨/١/٣٩نھايت احترام به استحضار عالي میرساند روز پنجشنبه 

نمايند كه مشارالیھا از نظر  اله بروجردي در موقع مراجعه به بیمارستان فاطمي قم مقابل درب بیمارستان با زني برخورد مي آيت
محجوب و مستور بودن وضع مناسبي نداشته است آقايان مزبور طبق عادت جاريه در قم كه اغلب روحانیون بطور امر به معروف 

ھاي ركیكي را به  گويند سینه و بدن خود را بپوشاند ناگھان بانوي معروضه شروع به فحاشي تذكراتي میدھند به زن مزبور ھم مي
نمايد پلیس ھم بنا به  آقايان طالب نموده و حتي با اھانت ضرباتي ھم به ايشان وارد و به پلیس شكايت و تقاضاي جلب آنان را مي

آيد و نامبردگان از رفتن به كالنتري بعذر اينكه اين زن به ما اھانت نموده براي چه ما را  نفر طلبه بر مي تقاضاي زن در صدد جلب دو
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شود در اين اثنا نامفھوم دبیرستان جنب بیمارستان  نمايند باالخره پلیس ھم با آنان گالويز مي نمائي از رفتن خودداري مي جلب مي
شوند از  د آنان را مجروح و مضروب بطوريكه نامفھوم قادر به حركت بوده و به كالنتري جلب ميبر دو نفر طلبه ريخته و با ضربات زيا

كالنتر ھم به شھرباني اعزام در شھرباني قم رئیس آگاھي به آنان فحاشي زيادي نموده و با زدن شالق زياد آنان را بازداشت 
نه و بدون عمامه در حالیكه عباھاي خود را بر سر كشیده و بدست دو نفر مزبور را پیاده با پاي برھ ٣٠/٨ساعت  ١٨/١/٣٩میكنند 

شدند به  بند زده بودند از خیابان ارم و حجتیه از مقابل مدرسه حجتیه در حالیكه با سه نفر پاسبان مسلح بدرقه مي آنان دست
یكه رئیس شھرباني قم براي نماز شوند موقع كه ھیئت حاكمه حوزه از موضوع مطلع مي ١٨/١/٣٩بردند غروب روز  دادسراي قم مي

نمايند كه دو نفر  االسالم حاجي آقاي سلطاني و آقاي فاضل از رئیس شھرباني تقاضا مي به مسجد اعظم امده بود آقايان حج
باشند نامفھوم  آقايان را تا روز شنبه صبح به حاكمه تحويل دھد رئیس شھرباني قم اظھار میدارد كه آقاي مھمان شھرباني مي

نمايند و از مضروب شدن نامفھوم وسیله افسران و  وقتي عدة از طالب و مردم وضع نامطلوب بدرقه آقايان را مشاھده مي ٢٠/١
صبح در حدود ھزار  ١٠اله بروجردي میروند تا ساعت  گردند خیلي متاثر گرديده و به منزل حضرت آيت مامورين شھرباني مطلع مي

گذارند در اين ساعت اينجانب در فرمانداري براي شركت در  له مجتمع و بناي اعتراض را ميا نفر از طالب در منزل و كوچه آيت
اله با تاثر و  علیه رفته حضرت آيت اله فرماندار را خواستند مشارالیه به منزل معزي كمیسیون حضور داشتم كه از منزل حضرت آيت

اي فرماندار پاسخ داد كه امروز صبح رئیس سازمان امنیت چگونگي را ناراحتي موضوع بازداشت طالب را از فرماندار سئوال كردند آق
اله  به اطالع وي رسانیده و از عمل رئیس شھرباني اظھار تأسف نمود در اين ضمن رئیس شھرباني كه قبًال از طرف حضرت آيت

ام اما حاضرين  نفر طلبه را مرخص نموده اله مصادف گرديد و بر خالف واقع گفت كه دو احضار گرديده بود حاضر و با تكدر و تغیر آيت
اله خارج شد البته در صورتیكه  مجلس گفتة او را تكذيب نمودند باالخره به معیت فرماندار رئیس شھرباني از منزل حضرت آيت

ديد و در شناسي و متانت فرماندار مانع اين عمل گر نمودند فقط موقع فرماندار نبود يقینًا طالب رئیس شھرباني را مضروب مي
مقارن نماز جماعت عده زيادي از طالب بیش از  ١٨با مراجعه فرماندار به دادستان طالب مزبور مرخص شدند ساعت  ١٣ساعت 

پانصد نفر در مقابل درب مسجد اعظم اجتماع نموده بودند كه به رئیس شھرباني تعرض نمايند اين اطالع كه به اينجانب رسید از 
اي از افسران و پاسبانان ايستاده و  دولت به محل رفته مشاھده نمودم كه رئیس شھرباني میان عدهلحاظ حفظ حیثیت مامورين 

آقايان طالب و نامفھوم مشغول اعتراضات لفظي به وي ھستند چون ادامه اين وضع مغاير شئون مامورين دولت بود با مھرباني و 
انیت نیست و مسلمًا باز ھم سوژه بدست اجانب داده و برخالف نامفھوم به آنان گفتم كه اين عمل آقايان شايسته مقام روح

نمايند البته رئیس شھرباني در مقابل ھیجان روحانیون و طالب به مسافرخانه نیكو مقابل مسجد رفته و در  نامفھوم تبلیغات مي
از خاتمه خواھش اينجانب و فرماندار اي پاسبان و افسر را براي مراقبت مقابل درب مسافرخانه قرار داد پس  اطاق پنج مانده و عده

طالب و روحانیون متفرق شدند و رئیس شھرباني ھم پس از تفرقه آنان به معیت من و پاسبانان از مسافرخانه خارج گرديد اوضاع 
  را جداگانه به عرض میرساند  ٢١/١روز 

  قلقسه-م - رئیس ساواك قم، كاشان، ساوه، محالت، تفرش ٢٢/١/٣٩ - ٢٢٠

 ٢بايگاني خواھشمند است دستور فرمائید سوابق نامبردگان زير را بررسي نموده چنانچه سابقه دارند به بخش  رياست بخش
  ارائه نمايند 

  سید محسن حكیم  -١

  سید عبدالھادي شیرازي  -٢

  اله خمیني  حاج آقا روح -٣

  سید كاظم شیرازي  -۴

  الدين نجفي مرعشي  شھاب -۵

  سید محمود شاھرودي  - ۶

  اس نسترن عب -٧

  اله بیوك زنجاني  آيت -٨

  اصغر سلماسي خیلي فوري فیش بررسي شود علي -٩
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نوشت مديريت كل مبني براينكه بیوگرافي روحانیوني كه در گزارش تقديمي از آنھا  گزارش محترمًا به عرض میرساند در اجراي پي
  رسد  بعرض مي ده مربوطه ذيًالنامبرده شده تھیه و ارائه گردد اينك خالصه سوابق ھريك از روي پرون

باشد از سران مذھب شیعه در عراق و آذربايجان طرفداران زيادي  حاج سید محسن حكیم طباطبائي نامبرده ساكن نجف مي -١
باشد چنانكه در اثر ازدياد فعالیت طرفداران رژيم كمونیستي در نجف عدة از علماء  داشته و مخالف سرسخت مرام كمونیستي مي

اله  نمايند آيت  اله حكیم اجتماع نموده و از وضع پیشرفت مرام كمونیستي در عراق عدم رضايت مي و كسبه در منزل آيت و تجار
دارد كه اگر وضع بدين قرار بماند و ديانت و قدسیت شھر نجف محفوظ نباشد  حكیم در حضور جمعیت به فرماندار نجف اظھار مي

ھاي مشارالیه مبارزه با رژيم و مرام  السالم بسته شود در اثر خواسته علي علیه بھتر است كه درب صحن و حرم مطھر حضرت
اند در  ھائي بدين منظور تشكیل و حتي مجله و كتابھائي نیز اخیرًا منتشر نموده كمونیستي از طرف علماء عراق اعالم و ھیئت

بعنوان مشارالیه مخابره گرديده است و طبق اطالع به اله بھبھاني نیز تلگرافي مبني بر عرض تبريك  از طرف ايت ١١/١/٣٩تاريخ 
اله  چند نفر از علماي ديگر ھم گفته شده چنین تلگرافي نمايند و به طوريكه در محافل روحانیون شايع است پس از فوت آيت

ه گذارده مشغول دولت عراق با اعتباري كه در اختیار مشارالی اله حكیم پیشواي مسلمین جھان خواھد شد ضمنًا بروجردي آيت
  باشد  فعالیت و تبلیغ بین روحانیون مي

سید كاظم شريعتمداري نامبرده از مجتھدين و مدرسین طراز يك حوزه علمیه قم و در مدرسه حجتیه كه در مسجدي به ھمین  -٢
د احترام قاطیه اھالي اندازه وارد و مور نام تشكیل میشود سمت امامت و مدرسي دارد وي از لحاظ معلومات و اطالعات مذھبي بي

باشد مشارالیه باطنًا از طرفداران دكتر مصدق بوده و بازاريھا و تجار طرفدار مصدق در تھران و  قم و طالب آذربايجان و آذربايجانیھا مي
دم آن محل آباد منزل شاھرخي نامي وارد و مر باشد نامبرده سفري به تھران نموده و در محله مفت تبريز دائمًا با او در تماس مي

بوسي وي به آن محل ھجوم نمودند ضمن اقامت با آقايان شبستري و حاج سید جوادي وكالي دوره مصدق  جھت زيارت و دست
زبان وجود دارد كه  چنین انگجي نیز كه به قم میرود وي را مالقات میكند در حوزه علمیه قم عده طالب آذربايجاني و ترك مالقات ھم

  باشد  و مورد حمايت آقاي شريعتمداري مياغلب آنھا مشكوك بوده 

حاضر در قم ساكن بوده  الدين نجفي مرعشي مشارالیه كه از علماء وارسته و بسیار متدين مشھد میباشد در حال آقاي شھاب -٣
يي به سیاست داري و آشنا گیرد وي طرفدار دولت بوده و از لحاظ مردم اله بروجردي طرف استفتاء قرار مي و پاره اوقات وسیله آيت

  باشد  روز حائز اھمیت مي

باشد ضمنًا به عوامل اجتماعي ھم عالقه دارد و  اله خمیني وي ساكن قم بوده و از مخالفین كمونیزم مي آقاي حاج آقا روح -۴
بق است نشاط بعرض مديريت كل رسید فرمودند فعًال ضمیمه سوا ٢٨/٢/٣٩نمايد  فعالیتھاي منطقي بر علیه كمونیزم را تعقیب مي

  ٢٩/٢/٣٩اله بروجردي شود  آيت

اي بطوريكه از منبع موثق كسب اطالع شده تاكنون سه بار از اعضاء  موضوع تماس افراد توده ٣٠/١/٣٩تاريخ  ٣-د/ ٣۴٢ب شماره 
 كمیته مركزي جھت گرفتن تماس به تھران آمده و با اشخاص گوناگون تماس گرفته شده ولي پس از آنكه نظريات خود را با

اند و از آنھا خواسته شده كه اول خودشان را اصالح كنند و بعدًا به  اند با انتقاد شديد روبرو شده اشخاص مورد نظر در میان گذاشته
اند فرار را بر قرار ترجیح دادند تا ھر وقت اشخاص  فكر سازمان دادن بیفتند خالصه چون ھوا را براي رياست و رھبري خود پس ديده

بسته مثل سابق اوامر آنانرا اطاعت كنند به ايران بیايند و رھبري نمايند و بطوريكه  ردار پیدا كردند كه چشم و گوشمطیع و فرمانب
گويد چون از  قبًال عرض شده در سال گذشته احسان طبري آمده بود كه بدون نتیجه برگشته است بطوريكه سعید نسیان مي

اند بدين معني  ضر نشده با طناب آنان به چاه بیفتد حاال تاكتیك خود را عوض كردهاينگونه تشبثات نتیجه گرفته نشده و ھیچكس حا
اند كه شايد عدة از آنان را پس از آنكه كامًال قانع شدند  كه ھمه نیروھاي خود را جھت وحدت و ھماھنگي مھاجرين متمركز نموده

نمايند و به دنبال آنان خودشان نیز امده دستورات خود را وجور  از راھھاي مختلف به ايران بفرستند و بوسیلة آنھا عدة را جمع
بوسیله آنان ابالغ نمايند و چون ممكن بود مھاجرين نیز مورد قبول افراد مقیم ايران نباشند با ائتالف فرقه دمكرات كه در میان توده 

به چند دلیل در نظر تودة كارگر طرفدار  حزبي وجاھت بیشتري دارند از كادرھاي فرقه ممكنست به ايران اعزام شوند فرقه دمكرات
  اش بیش از حزب توده است  حزب وجھه

  را بوجود آورده  ٢۴فرقه انقالبي بوده و انقالب سال  -١

  مرداد كه زمان انقالب بوده از خون ترسیده و افتضاح شكست سالھاي اخیر را ببار آورده  ٢٨حزب توده سازشكار بوده و در  -٢

  كرده  ھاي قاجاريه ائتالف مي كرده ولي حزب توده با شاھزاده رحمانه رفتار مي داران بي فرقه با سرمايه -٣
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اند و در واقع پس از فرار به تھران  متحمل ضررھاي زياد شده ٢۴بیشتر كارگران آذربايجاني كه پس از شكست فرقه در سال  -۴
به كمك  ٢۵اند كه اگر حزب توده در سال  ده كارگر رسوخ دادهدادند اين عقیده را در میان تو ستون فقرات حزب توده را تشكیل مي

كرد و از اين قبیل داليل زياد وجود دارد كه توجه آقايان دستگاه رھبري را بطرف افراد فرقه جلب  نشیني نمي آمد فرقه عقب فرقه مي
ن است خالصه نظرياتیكه امروزھا مابین نموده و خیلي امكان دارد كه از وجود آنھا براي سروسامان دادن به حزب انتقاد شود اي

باشند ولي از دستگاه رھبري مأيوسند نظريه در اواخر سال  كسانیكه ھنوز ھم به مبارزه حاضرند و منتظر فرصت مناسب مي
ردند ك گذشته بوسیله مامورين نفوذي اطالع رسیده بود كه احسان طبري به ايران آمده و حتي ورود چند نفر ديگر را نیز تايید مي

  نمايد  كه يكي ناصر صارمي بوده است كه پس از يك ھفته مجددًا به عراق مراجعت مي

  

اي كه به آقاي نورالدين امامي نماينده مجلس  اله بروجردي ضمن نامه اله بروجردي طبق اطالع واصله آيت موضوع آيت ۴/٢/٣٩تاريخ 
مورد  ام ولي تاكنون در اين سد قم با آقاي دكتر اقبال صحبت كردهشوراي ملي نوشته تصريح كرده است كه من چندين بار راجع به 

  ۴/٢/٣۶ ۶الف  ٣٨۵٠توانم از اين دولت رضايت داشته باشم  اند لذا چگونه مي اقدامي نكرده

گوتنبرگ حیم مامورين اداره مھاجرت يھود از موضوع اقلیت يھود به مناسبت خاتمه دوران مامورين حماني و  ۶/٢/٣٩تاريخ  ۵٢۴-٣
ماه جاري مجلس ضیافت كوكتل پارتي در سالن آژانس برپا بوده و در حدود يكصد نفر از كاركنان موسسات يھود در  ۴روز  ١٩ساعت 

ئیسر  ائیل وريياند از اوايل سال جاري در طبقه فوقاني آژانس يھود اطاقي در اختیار ياكدب ناموردي افسر اسر آن شركت نموده
عذري كارمند وزارت امور خارجه اسرائیلي گذارده شده و نامبردگان در اين محل با چند نفر منشي محرمانه كارھاي سفارتي را 

  ١٧/٢/٣٩ضمیمه سابقه و به فرموده بايگاني شودژ  ٣١۵/دھند الف انجام مي

شته جلسه دوستان سید جعفر بھبھاني با حضور موضوع جمعیت دوستان سید جعفر بھبھاني شب گذ ٨/٢/٣٩تاريخ  ۵۵٧-٣
گفت  نفر در دفتر كار نامبرده واقع در خیابان بوذر جمھري عمارت معطر تشكیل گرديد و حسن كالنتري مي ٢٠اي در حدود  عده

و رشیديان  وظیفه دوستان ما اين است كه در جريان انتخابات دوره آينده مجلس شوراي ملي با دوستان دكتر امیني، اسداله علم
اي نمايد حسن كالنتري گفته آقا دكتر كاسوي به ھمه  آھنگي داشته باشیم و نگذاريم دولت در امر انتخابات مداخله ائتالف و ھم

باشد در صورتیكه ما میدانیم تا افرادي صددرصد  گويد كه مشغول تھیه لیست وكالي دوره آينده كه بايد انتخاب شوند مي كس مي
القه مقام شامخ سلطنت نباشند محال است بتوانند در انتخابات دوره آينده موفق شوند و اگر ظاھرًا حزبي تشكیل مورد اعتماد و ع

خواھند كانديد نمايندگي  توانند به میل خود ھركسي را كه مي شود ولي احزاب نمي است و انتخابات بصورت حزبي انجام مي
كشور تصمیم دارند از انتخاب شدن مجدد ارسالن خلعتبري براي دوره آينده شد كه مقامات عالي  نمايند در اين جلسه گفته مي

  ٢١/٢/٣٩افتخاري بايگاني شود  ۶٨/ ه-جلوگیري نمايند رونوشت برابر با اصل در پرونده كالسه ب

  الف /٢۴٨٠مديريت كل اداره سوم بازداشت دو نفر از طلبه از طرف شھرباني قم بازگشت به 

اله براي اعتراض به عمل شھرباني راجع به مضروب نمودن و توھین به  كه طالب در منزل حضرت آيت ٢٠/١/٣٩از روز  ٢٧/١/٣٩ -٣
بیني تشنج و احتمال وقايع ناگواري را نموده لذا اقدامات ذيل را بعمل آوردم اوال به چند  دو نفر از آنان اجتماع نمودند اينجانب پیش
ند متذكر گرديدم كه از بستن بازار جلوگیري كنند ثانیًا چون ھیجان و تاثر طالب رو بتزايد نفر از سران بازار كه مصمم به تعطیل بود

رفت براي اسكات آنان بھترين چاره آزادي موقت آنان را دانسته لذا نامه پیوست را بدادستاني قم فرستاده و تقاضا نمودم بھتر  مي
اله و اسكات و  زداشتي را فعًال آزاد نموده و پس از رفع تكدر حضرت آيتاست از نظر حفظ آرامش و عدم ايجاد تشنج دو نفر طالب با

سرد شدن آقايان طالب مجددًا به نحو مقتضي دادستاني وظايف قانوني را نسبت به آنان اعمال نمايد و در نامه ارسالي ھم متذكر 
براي مطلع نمودن آن دادستاني از وضع جاري و  گرديدم كه منظور از ارسال اين نامه دخالت ساواك در امور قضائي نیست بلكه فقط

كه در  ٢٠/١/٣٩مورخ  ١۶٩باشد البته دادستاني ھم با دريافت نامه شماره  واقعًا ھمكاري صمیمانه با مقامات محترم قضائي مي
از تشنج  ارسال شده بود بوضع حساسي پي برده و آقايان را آزاد ساخت و اين عمل در اسكات طالب و جلوگیري ٣٠/١٠ساعت 

نھايت موثر واقع و سبب شد كه طالب متفرق گرديدند اما بعدًا برابر اطالعات موثق رئیس شھرباني قم با دستیاري سه نفر  بي
اله نوشته شده بود به  الذكر از تھران براي آيت طي نامة كه وسیله سه نفر فوق ٢۴/١تولیت، حاج احمد، فلسفي روز چھارشنبه 

ند كه اين عمل براي منظور انتخاباتي بوده و شھرباني قم را بدون گناه دانسته و طوري مطلب را پرورانده الیه وانمود كرد معزي
بودند كه ساواك در اين كار موثر بوده است البته اينجانب با كمال مراقب از ھرگونه تماس با طبقات روحانیون خودداري و كامال 

جاري جناب آقاي دكتر مجتھدي دادستان استان  ٧/٢ت حضرات نیفتد در تاريخ مواظب بودم كه نقطه ضعف و پیراھن عثماني بدس
آقاي  ١٠/٢مركز و بازرس كل كشور به معیت سرھنگ شھرباني نعمتي به قم آمدند اينجانب از ورود آنان اطالع نداشتم روز شنبه 

جانب را به منزلش دعوت نمود كه دعوت ھادوي رئیس دادگستري قم براي صرف نھار و مالقات با جناب آقاي دكتر مجتھدي اين
ايشان را اجابت نمودم در مالقات حاصله جناب آقاي دكتر مجتھدي با حضور سرھنگ نعمتي از حسن تدبیر اينجانب و تشريك 
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قم مساعي با دستگاه قضائي قم در مورد جلوگیري از ايجاد تشنج تشكر زيادي نموده و اطالعاتي از جريان امور و اعمال شھرباني 
از اينجانب خواست و اينجانب ھم كما ھو حقه موارد الزمه به اطالع ايشان رسانیده كه مورد تأيید رئیس دادگستري قم واقع شد 

جناب آقاي دكتر مجتھدي به معیت بازپرسان و دادياران قم و سرھنگ نعمتي به ساواك بعنوان بازديد اينجانب  ١٠/٢روز  ١٨ساعت 
را كه محتوي نامه تقدير از تشريك مساعي و كمكھاي فكري و عملي اينجانب در رفع سوء تفاھمات اخیره الورود پاكتي  آمدند لدي

بود دادند و وعده دادند كه اعمال موثر و مثبت ساواك قم را در مركز به استحضار تیمسار رياست معظم ساواك و جناب آقاي 
متشكله در ساواك قم راجع به دو نفر از طالب مزبور از اعمال اين ساواك وزير و وزير دادگستري برسانند و با مطالعه پرونده  نخست

تحسین نمودند موضوع جالب توجه اينكه به محض ورود آقاي دادستان استان به قم از طرف دو نفر از ايادي رئیس شھرباني قم كه 
ت فرستادند و ھمین موضوع بیشتر امضاء وسیله پست شھري به بعضي مقاما ھائي بي به بدي سابقه و فساد معروفند نامه

  سبب كشف حقايق براي آقايان دادستان گرديده است علیھذا با تقديم رونوشت نامه شماره 

جناب آقاي دكتر مجتھدي مقرر فرمايند مراتب را به عرض تیمسار رياست معظم ساواك برسانند و نتیجه را  ١٠/٢/٣٩/سیار ٢-٣٩٨۴
براي تھیه مشخصات كامل دو نفر آقايان طالب چون تماس با آنان در حال حاضر ممكن است  به اين ساواك اعالم فرمايند ضمنًا

ايجاد توھماتي بنمايد لذا در موقع مقتضي كه بیش از يك ھفته نخواھد بود مشخصات آنان تقديم خواھد گرديد رئیس ساواك قم، 
  كاشان، ساوه، محالت، تفرش م قلقسه 

٣۶١١/٢/٣٩ - ٣  

از طرف انجمن ايران و آمريكا فستیوال و  ١۶/٢/٣٩موضوع جريان فستیوال ديروز اطالعیه روز  ٢١/٢/٣٩تاريخ  ٣-د/ ۶۵٣د شماره 
كنندگان  بیني شده بود تعداد شركت گاردن پارتي مفصلي از صبح تا شب در جمشیديه باغ ارتش برقرار بود ھمانطور كه قبًال پیش

ر شركت كرده بودند تعداد زن و مردم تقريبًا مساوي و كمي مردھا بیشتر از زنھا بودند و ھزار نف ٢۵خیلي زياد وگويا تقريبًا بیش از 
به جز جوانان پیرمردان و پیرزنان ھم خانوادگي آمده بودند و روي ھم رفته مردم راضي برنگشتند زيرا خیلي شلوغ و از طرفي ھمه 

زدند و مثل ساير  ائي كه جالب باشد استفاده كند و فقط مردم قدم ميھ ھا قاطي بود و كسي قادر نبود از برنامه چیز گران و برنامه
جمعي مزاحم دخترھا بودند عده زيادي از عالقمندان به سیاست و افراد سابق و فعال ملي نیز آمده  اماكن عمومي جوانھا دسته

كشي نكردن آنھا را كالفه كرده بود  قرعه بودند ولي كاري نداشتند و آنھا ھم كامًال ھمرنگ جماعت شده بودند و گرد و خاك زياد و
 ٢٧/٢/٣٩ولي چون مدتھا بود فستیوال نديده بودند مردم زياد ھم ناراضي نبودند در پرونده انجمن ايران و آمريكا بايگاني شود 

  ۴گیرندگان بخش 

تنفذ تھران را خواسته و غزري اطالعیه دولت اسرائیل بطور محرمانه اسامي روحانیون معروف و م ٢٨/٢/٣٩تاريخ  ٨٨۵٠/١شماره 
نگار مذكور كه با روحانیون  كند با يكي از سردبیران جرايد تھران تماس گرفته و روزنامه كه براي تھیه اسامي مزبور سخت تالش مي

ته اله بھبھاني ھستند به غزري داده گف اله بھبھاني تماس دارد اسامي ھیأت علماي تھران را كه جناح مخالف آيت مخالف آيت
شود دولت اسرائیل در نظر دارد ضمن ارسال قرآن و كتب مذھبي با روحانیون سرشناس ايران تماس و ارتباط برقرار كند ربي  مي

بفرموده دو برگ اطالعیه  ۴/١١/٣٩ضمیمه پرونده از آژانس يھود گرديد  ٣/١١/٣٩ -دفتر/١٧٩٧١مئیر عذري سرپرست آژانس يھود 
  ٩/١١/٣٩سوم تھیه و ارسال شود  براي اداره دوم كل و اداره كل

اطالعیه شخصي به نام دنگور عراقي تبعه ايران كه شغل وي معلوم نیست پس از ورود يعقوب ناموردي  ٣/٣/٣٩تاريخ  ٣-٢شماره 
مشكوك باشد و اكثرًا در آژانس يھود حضور يافته و فعالیت وي كامًال  سرھنگ ارتش اسرائیل به ايران غالبًا در معیت مشارالیه مي

سال قبل به اسرائیل عزيمت نموده ھفته قبل بدون گذرنامه با  ١٢خاخامي واحد كه از يھوديان مھاجر است و  رسد ضمنًا بنظر مي
آويو بوده و مرتبًا با آژانس يھود تھران در تماس  در دست داشتن لسه پاسه وارد تھران شده و نامبرده از فعالین آژانس يھود در تل

  كرمانیان اقامت دارداست و در منزل 

موضوع انتشار روزنامه مردم انتشار روزنامه مردم و ارسال آن به تھران و پخش آن بین مسئولین و  ٨/٣/٣٩تاريخ  ٣/د/٩٧٠شماره 
بحث و تفسیر آن در جلسات حزبي باعث اظھار نظرھايي بشرح زير گرديده بطور كلي افراد و مسئولین ادامه مبارزه را برعلیه 

اي از مسئولین ارتباط با كمیته مركزي و ھمكاري با آنرا قبول ندارند اظھار عقیده  نمايند ولي عده حاكمه كشور تايید ميدستگاه 
ھاي سابق اعضاء كمیته مركزي روشن شود و بعد ببینیم چه تضمیني اعضاء كمیته مركزي به افراد  كنند اول بايد تكلیف خیانت مي
حاضر فعالیت ندارند ولي پابند به  ا تكرار نشود روي ھم رفته اكثريت مسئولین سابق كه در حالھ دھند كه دوباره اين خیانت مي

اي از افسران سابق با كمیته مركزي مخالفند ولي موافق كمیته فعلي  گردند و ھمچنین عده عقايد خود ھستند و در پي فرصت مي
ارتباط دارند و با گروھھا ارتباط و تماس دارند مخالف كمیته مركزي حاضر  ايراني مقیم عراق ھستند و اكثريت مسئولیني كه در حال

و موافق كمیته ايراني مقیم عراق بوده و نیز افراد پائین و مسئولین ساده و مسئولیني كه با خارج ارتباط دارند و قبًال داخل 
رست نمود تا كنگره تشكیل شود و اعضاء كنند بايد تشكیالتي د باشند موافقین اظھارنظر مي بندي بوده موافق كمیته مي بسته
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باشد روي پرونده كمیته مركزي حزب توده  كمیته مركزي در كنگره حاضر شوند و جواب بدھند و در اين شرايط مخالفت صحیح نمي
  ١١/٣/٣٩ضمیمه و ثبت شود 

حاكیست كه اخیرًا به علت  موضوع تشكیالت فراماسیون اطالعیه واصله از سازمان اطالعات و امنیت شیراز ٢٢/٣/٣٩تاريخ 
شود كه  اي از استادان موضوع تشكیالت فراماسیوني در شیراز فاش شده و گفته مي اختالفات بین رئیس دانشگاه شیراز و عده

آقاي دكتر قربان رئیس دانشگاه به دستور آقاي عالء اين تشكیالت را در شیراز تأسیس و حتي گفته است كه اعلیحضرت ھمايوني 
باشند و شايع است كه در مسافرت اخیر دكتر قربان به فرانسه يكي از شخصیتھاي بزرگ  ته به اين تشكیالت ميھم وابس

فراماسیوني در فرودگاه از مشارالیه استقبال نموده است جلسات اين جمعیت منزل سركیس ماتريوس ارمني بعضًا تشكیل و براي 
نمايند و آقاي دكتر تمدن فرزانه استاد دانشگاه در اين تشكیالت لژ  ستفاده مياينكه افراد يكديگر را نشناسند از ماسك مخصوصي ا

نويسي در تشكیالت فراماسیوني با آقاي  باشد ضمنًا دكتر حقیقي براي شركت در نام باالتري داشته و دكتر قربان زيردست وي مي
  وده است دكتر قربان مذاكره نموده و دكتر قربان سه سئوال از نامبرده بشرح زير نم

  كنید يا خیر؟  حاضر علیه رژيم فعلي در ايران بشود آيا شما شركت مي اگر انقالبي در حال -١

  دھید؟  نمائید مصلحت شخصي را بر مصالح آن مجمع ترجیح مي آيا در مجمع و مجلسي كه شركت مي -٢

به قرار اطالع آقايان دكتر قربان و دكتر  موضوع سوم مطلب جالبي بوده كه رابط بعلت عدم حضور ذھن فراموش نموده است و -٣
براي شركت در انتخابات كمیته كه در ھتل سمیرامیس تشكیل جلسه داده به تھران عزيمت  ٢٠/٢/٣٩تمدن فرزانه در تاريخ 

ه در اند علیھذا مراتب استحضارًا به عرض رسید صدور ھرگونه دستور موكول به نظر عالي است شما بايستي كلیة لژھايي ك نموده
  ٢۴/٣/٣٩ايران ھست بشناسید و به تدريج پرونده تكمیل تكمیل كنید محترمًا بعرض میرساند 

باشند و از بدو تأسیس  كوال قريب به اتفاق بھائي مي گزارش محترما بطوريكه استحضار دارند سھامداران شركت زمزم پپسي
بروجردي گرديده و شركت مزبور ضمن ارسال شكوائیه مورخ اله  كوال در شھر مذھبي قم مواجه با مخالفت آيت نمايندگي پپسي

نمايد كه سازمان چگونگي را از ساواك قم استعالم  خود به سازمان اطالعات و امنیت كشور تقاضاي رسیدگي مي ٣/١١/٣٨
اله بروجردي در  يتدارد در استفتائي كه مردم قم از آ رسیده از ساواك مزبور اشعار مي ١/١٢/٣٨كند بطوريكه در گزارش مورخ  مي
اي با افراد اين فرقه كه انتفاعي براي آنھا در برداشته باشد  اند ايشان اين فرقه را ضاله معرفي و ھرگونه معامله باره بعمل آورده اين

ين اند روي اين اصل نمايندگان سابق شركت زمزم يعني آقايان مرتضي آقازاده و طاھري با اعتراض شديد مردم از ا حرام دانسته
كند و نمايندگي شركت  گیري كردند ولي شركت مزبور میدان را براي رقباي خود خالي نگذاشته شروع به فعالیت مي سمت كناره

اله  الذكر از مخالفین سرسخت آيت باشد و شخص اخیر را به آقاي گرامي كه با آقاي حاج سیدابوالقاسم كاشاني منسوب مي
كند كه  آھن با نصب تابلوھاي متعدد و متنوع شروع به تظاھر مي ھم در خیابان ايستگاه راهكند نامبرده  بروجردي است واگذار مي

نمايد چون ايام مصادف با شھادت حضرت امام موسي كاظم ع بوده و احتمال  سبب اعتراض روحانیون را فراھم مي اين امر مجددًا
اي نماينده  نمايد و قبل از وقوع حادثه پیشگیري الزم را ميرفت كه مردم ضمن عزاداري آرامش شھر را به ھم زنند ساواك قم  مي

كوال را در آن شھر  نمايد كه تابلوھاي خود را بردارد چون ساواك مزبور ضمن گزارش خود نمايندگي پپسي كوال را حاضر مي پپسي
اي دكتر فروزين با آقاي حبیب ثابت العاده مضر و موجب بدبیني محافل روحانیت با اولیاء امور تشخیص داده بود طبق دستور آق فوق

گیرند پس از تذكرات الزم مبني بر موقعیت شھر مذھبي قم و تعطیل نمايندگي و فروش محصول مزبور در آن شھر آقاي  تماس مي
 اي براي شركت بود بعالوه نماينده كوال لطمه گردد كه برداشتن تابلوھاي پپسي ثابت ضمن اطاعت از اوامر سازمان يادآور مي

گردد اگر چه اين  مند گردند در پايان اضافه مي شركت اعم از اينكه در قم باشد يا شھرستان ديگر بايد از حمايت سازمان بھره
خورد ولي به شدت قم نبوده فقط در اين  مخالفتھا در شھرھائي مانند مشھد، رشت، مرند حتي در خود تھران گاھي به چشم مي

نمايند مراتب جھت استحضار بعرض  ال محصول مزبور و عدم قبول نمايندگي آن تشويق ميشھرھا اھالي را به منع از استعم
  ١٢/٣/٣٩رسد اقدامي ندارد  مي

اله نوري دو نفر از وعاظ بنام صدر عراقي و مجد نوابي كرماني  موضوع روحانیون شب گذشته در منزل آيت ٨/۴/٣٩تاريخ  ١٨٢٨-٣
داشتند در مملكتي كه  كردند و اظھار مي ن كه رقص آتش را چاپ كرده بود صحبت ميآھنگي و عكس روزنامه كیھا راجع به پیش

پرستي به دختران خودمان  وكیل آن مسلمان وزير آن مسلمان شاه آن مسلمان و مردم آن مسلمان ھستند چرا بايد درس آتش
م كند و به مردم مسلمان را در اين ماه بدھیم و فرھنگ ما به جاي ترويج شعائر مذھبي و ديني علیه افكار عمومي مردم اقدا

اله بھبھاني و  داشت ديروز صبح در منزل آيت سوگواري و عزاداري ناراحت و عصباني كنند و بطوريكه حاج سدھي واعظ اظھار مي
اين جريان اند و بین بازاريھا نیز  حاج شريعتمدار رفیع ھم اين موضوع از طرف وعاظ عنوان و مطرح شده و به فرھنگ حمله نموده

  ٢/۵/٣٩دستاويزي جھت حمله به دولت قرار گرفته است ضمیمه سابقه بايگاني شود 
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  گیرنده رياست ستاد ويژه فرستنده  ٩/۴/٣٩تاريخ 

در اجراي اوامر تیمسار سپھبد رياست معظم ساواك مبني بر تعیین مجالس عزاداري اينك صورت آنرا ذيًال معروض  محترمًا ٣الف -٢
  اله ھر تاريخ و ساعتي كه اراده فرمايند در مجالس مذكور شركت فرمايند  ستقرار اراده معظمكه در صورت ا

  اله بھبھاني، صبحھا  آيت -١

  اله نوري، شبھا  آيت -٢

  ستوني، صبحھا  اله چھل آيت -٣

خواني  مودند در روضهاين شخص استدعاي مالقات نموده بود كه مقرر فر ١٩تا  ١٧آقاي سید ضیاءالدين استرآبادي از ساعت  -۴
  منزلش اين عمل انجام پذيرد 

  مقام رفیع، عصرھا  منزل آقاي قائم -۵

  براي شام دعوت كرده بود  ۶/۴/٣٩ساالر، شبھا شب  مدرسه سپه -۶

  مسجد تركھا، صبحھا  -٧

  سید عزيزاله، شبھا  -٨

  شاه، شبھا  -٩

  تكیه طیب، شبھا  -١٠

  حسین اسمعیلي رمضان يخي، شبھا  -١١

  تكیه ناصر جگركي، شبھا  -١٢

  تكیه شعبان جعفري، شبھا  -١٣

آقاي نشاط حضورًا با من  ٩/۴/٣٩دعوت كرد محترمًا بعرض میرساند  ١٣/۴/٣٩ ١١تا  ١۵/١٠تكیه بزازھا سبزه میدان صبح  -١۴
  مذاكره فرمودند بنابراين نیاوريد

يزدي در تكیه طیب حاجي رضائي ضمن امور مسائل ديني سید احمد  ١٢/۴/٣٩اطالعیه روز  ١۵/۴/٣٩تاريخ  ۴٠۵٣/١٣شماره 
باشند و در تكیه ناصر حسنخاني دكتر شاھكار و محمدعلي  نان و آب مي اي از مردم تھران محروم و گرسنه و بي اظھار نموده عده

اند اداره يكم  داشتهمسعودي و در تكیه طیب حاجي رضائي آقايان علم و سید جعفر بھبھاني و دكتر امیني و احمد مھران شركت 
  ٢/۵/٣٩ضمیمه سابقه بايگاني شود  ٢٢/۴/٣٩-دفتر/۶١٢ ٢بخش 

اي از  تنكابني واعظ در مجلس سوگواري شريعتمدار كه عده ١٣/۴/٣٩روز  ٢٠/٩اطالعیه ساعت  ١۵/۴/٣٩تاريخ  ۴٠۵٣/٣شماره 
اند  لگراف كه در مجلس حضور داشتهاند ضمن وعظ خطاب به آقاي وزير پست و ت ھاي برجسته شركت داشته رجال و شخصیت

اظھار داشته آقاي وزير پست و تلگراف در مملكت ما عده زيادي از جوانان تحصیلكرده بیكار و سرگردان ھستند و شما برخالف 
 ١١ت دھند و در ساع زدن با ساير كارمندان عمل ديگري انجام نمي ايد كه جز الس خانه استخدام كرده قانون دختراني را در وزارت

  ٢٢/۴/٣٩-دفتر/۶٠٩ ٢بخش  ٢/۵/٣٩اند اداره يكم ضمیمه سابقه و بايگاني شود  وزير نیز به مجلس مزبور وارد شده آقاي نخست

موضوع مجالس سوگواري در سال جاري تعداد مجالس سوگواري در دھه اول ماه محرم خصوصًا روزھاي  ١۵/۴/٣٩تاريخ  ١٩١٨-٣
بخش و تقريبًا  گذشته و از نظر نظم و ترتیب و حفظ انتظامات نیز وضع مجالس مزبور كامًال رضايتتاسوعا و عاشورا بیشتر از سنوات 

سابقه بوده و شركت طبقات مختلف در مجالس سوگواري از لحاظ تعداد نفرات ھم شايان توجه بوده است از اقدامات مھم و  بي
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از حركت دستجات در معابر خصوصًا در خیابانھاي شمالي شھر  قابل توجه مامورين انتظامي در سال جاري محدودكردن و جلوگیري
زن و عزادار تھیه و به  بوده كه در سنوات قبل بعلت عدم جلوگیري و كنترل كامل اغلب خارجیھا عكس و فیلم از دستجات سینه

لسات سوگواري چه شد ولي امسال اين امر كمتر مشاھده شده است در ج خارج ارسال و در كشورھاي خارجي نمايش داده مي
خوانھا و وعاظ جز در چند مورد كه گزارشات آن قبًال تقديم شده  در روزھاي تاسوعا و عاشورا و چه در روزھاي قبل از طرف روضه

آمیزي عنوان نگرديده است موضوع جالب شركت كانديداھاي انتخاباتي در جلسات سوگواري بطور  مطالب خالف و تحريك
اله فرود، اسداله رشیديان و تا حدي ھم سید جعفر  بوده و در اينمورد منفردين دكتر علي امیني، فتح جمعي و يا انفرادي دسته

اند و اين موضوع تا حدي به مجالس سوگواري رنگ سیاسي و انتخاباتي داده بود و بعد از  بھبھاني بیشتر از سايرين فعالیت داشته
كتر محمد شاھكار، دكتر احمد امامي، دكتر رضا سرداري، محمدعلي منفردين كانديداھاي حزب ملیون از تھران منجمله د

مسعودي، حسنعلي رفیعا و اصغر پیرزاد در مجالس شركت و حزب مردم در اينمورد در درجه سوم قرار داشته است شركت اعضاء 
مربوط بوجود اختالف شديد و  ھیئت دولت خصوصًا آقاي دكتر اقبال در مجالس سوگواري حسن اثر كامل داشته و تقريبًا به شايعات

اند شرکت تیمسار بختیار  عمیق بین رئیس دولت و روحانیون خاتمه داده و روحانیون ھم عمومًا از اين بابت خرسند و خشنود شده
معاون نخست وزير و رياست ساواک در اکثر مجالس عزاداري بدون توجه بمقام و موقعیت صاحبان عزا و مجالس عزاداري نیز بین 

قات دوم و سوم مردم خصوصا جنوب شھر حسن اثر بخشیده است بطور کلي امسال عموم مردم از توجه دولت نسبت بوضع طب
سوگواري و مراقبت مامورين انتظامي در حفظ انتظامات و توجه بشعائر مذھبي و اسالمي و قطع برنامه موسیقي از راديو و تعطیل 

نفر از وعاظ که اظھار داشته اند اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه دستور فرموده اند که  تلويزيون خصوصا عنوان اين مطلب از طرف چند
به برنامه ھاي تلويزيون ايران توجه بیشتري مبذول و نسبت برفع شکايت مردم از اين دستگاه اقدام بعمل آيد راضي و خرسند 

  ٣٩/ ٢١/۴میباشد ضمیمه پرونده عزاداري مرکز و بايگاني شود 

موضوع عزاداري در منزل مھندس سالور در خیابان امیريه جنب مسجد فخريه منزلي است  ١۶/۴/١٣٣٩تاريخ  ٣-د/١۵۴٣د شماره 
مجلس عزاداري برپاست و اكثر ملیوني  ٢٣٠٠الي  ٢٢٣٠باشد كه شبھا تا ساعت  منزل مھندس سالور مي ۶۶داخل كوچه كاشي 

اند و  باشد ولي ملیون خود را قاطي كرده اصوًال آنجا پاطوق مھندسین مي كنند ولي كه منزلشان در امیريه است در آنجا اجتماع مي
شود فقط ھمه افكارش متوجه انتخابات است نظريه مھندس بازرگان و خانواده او در مجلس  صحبت روز و سیاسي كمتر مطرح مي

  ١۶/۴/٣٩بايگاني شود دستور مقتضي صادر گرديد ضمیمه سابقه و  - به مامور ويژه! اند عزاداري باال ديده شده

مجلس سوگواري مسجد ارگ با حضور  ٢١/۴/٣٩روز  ٢٠موضوع مجلس سوگواري مسجد ارك در ساعت  ٢٢/۴/٣٩تاريخ  ٢٠٨۴-٣
اي در حدود يكھزار نفر از كارمندان دولت و كسبه و اصناف و كارگران و طالب تشكیل شد ابتدا حاج شیخ اشرف به منبر رفته و  عده

درباره ديانت اظھار داشت خدايا خائنین به وطن را نیامرز خدايا افراديكه جھت دين جان خويش را فدا نموده و  پس از بحث مفصلي
نمايند نه جھت دين نه جھت نگھداري مردمان  نمايند محفوظشان دار ولي افسوس افراديكه فعًال در اين مملكت زندگي مي مي

باشند سپس شیخ باقر نھاوندي به منبر رفت و ضمن گفتارش اظھار  رت ميكنند بلكه ھمیشه به فكر عیش و عش ضعیف كار نمي
خواھند با سرنوشت شما بازي كنند و افراديكه فعًال با  داشت ھمانطوريكه كرارًا در خانه خدا به عرض رسانیده افراديكه مي

راني كار ديگري ياد نگرفته و گردند اينھا جز عیاشي و خوشگذ كنند خائن به وطن و دين محسوب مي سرنوشت شما بازي مي
وطن به جھت  اي از خارجیان سودپرست بي تیر صحبت كرد و اظھار داشته عده ٢٣توانند در فكر مردم باشند آنگاه درباره  ھرگز نمي

ف اصلي فیكون خواھد شد تا بتوانند به ھد اند كه روز پنجشنبه دنیا كن آنكه كشورھاي ديگري را به خاك و خون بكشند انتشار داده
وطنھاي داخلي و خارجي  اي از بي خويش يعني خرابكاري برسند واال كسانیكه مومن به خداوند ھستند چرا بايد گول و فريب عده

را بخورند سپس درباره الكل و الكلیسم صحبتي نمود و اظھار داشت اگر در سفره زمامداران كشور ما الكل و مشروبات الكلي 
فروشي در ايام سوگواري براي گمراه كردن شما ملت شريف و  نمايند و اين بستن دكاكین مشروبتوانند غذا میل  نباشد نمي

فريبانه میزنند و كیست باور كند دولت  آمد زيادتري داشته باشند دست به اين اقدام عوام مومن است و به جھت آنكه بتوانند در
ود و اظھار داشت راي كه با دادن چلوكباب بدست آيد معلوم است عملي علیه مصالح خود انجام دھد آنگاه درباره وكالء صحبت نم

نمايند در صورتیكه  شود آقايان وكالء براي مردم دلسوزي نموده و اطعام مي آن وكیل چه خاصیتي دارد زمانیكه انتخابات شروع مي
لوي درب منزل آقايان سبز شود شماھا تواند جھت تظلم ج اي نمي بعد از اتمام كار و رسیدن به مقاصد خود ھیچكس و ھیچ بیچاريه

نشینان  تواند براي مردم انجام دھد سپس درباره كاخ حساب نمائید وكیلي كه اينطوري از آب درآيد چه كسي بوده و چه كاري مي
نید خوريد و صاحب ھزاران كاخ ھستید فعًال در آنجا متمركزيد بايد بدا صحبت نمود و اظھار داشت شماھائیكه از جیب ملت مي

عاقبت كار چنین نخواھد بود و مسلمًا بعد از رفع خستگي زنداني نیز وجود دارد و در خاتمه دعائي چند از جمله خدايا اين خائنین 
دارند محفوظ بدار نموده  دروغپرداز را از بین ببر خدايا خائنین بوطن را نابود كن خدايا كسانیكه جھت دين و مملكت قدم پیش برمي

  است

  فرستنده 
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محترمًا به عرض میرساند يك برگ اعالمیه كه توسط سیدابوالقاسم كاشاني در مورد انتخابات منتشر گرديده است به  ٣- الف-٢
  گردد بخش  پیوست تقديم مي

  ٣٢/ الف - ک ۴/۵/٣٩بايگاني شود  ۴/۵/٣۶محترمًا بعرض میرسند  ۴/۵/٣٩نشاط از طرف بزرگمھر -٢

لیغات سوء و تحريكات داخلي و خارجي در گذشته و حال سبب تفرقه و تشتت بین افراد بسمه تعالي و به نستعین ھر چند تب
جامعه و سران آنھا گرديده و اتحاد و اتفاق گرم و صمیمانه را تبديل به بغض و عداوت و سوءظن نموده و باعث حوادث ناگوار و 

روزي و فداكاريھاي آنھا را به ھدر  ا گرديده و زحمات شبانهھاي عمومي شد و خدمتگزاران فداكار مورد تھمت و افترائات نارو بدبختي
گیري آنھا گرديد معذالك بنا به وظیفه ديني و اجتماعي و خیرخواھي عموم ھر موقع كه محتاج فداكاري و راھنمائي  و باعث گوشه

آزادي قلم و بیان را از میان باشد در انجام وظیفه مقدس غفلت و كوتاھي نخواھد شد برادارن عزيز سالھاست كه حوادث مختلف 
برداشته و جامعه را از اجراي تكالیف اجتماعي بازداشته و از مداخله در تعیین سرنوشت خود كنار زده و باعث گرديده افراد وظايف 

ه سمع خود را بدست فراموشي بسپارند بنابراين موقع آن رسیده است كه بعنوان تذكر و اداء وظیفه ديني و اجتماعي حقايقي را ب
عموم برسانم برادران عزيز بطوريكه ھمه میدانید ھمیشه در ھر محیط مساعد يا نامساعد در اجراي تكالیف و وظائف اجتماعي 

ام مبارزات  غفلت نورزيده و ھیچگاه رعب و وحشت در روحیه و مقاصد عالیه اينجانب نفوذ نكرده و از طريق حقیقت منحرف نشده
غرض پوشیده نیست كه  عمار چه در ايران و چه خارج از ايران شاھد و گواه اين مدعا است و بر مردم بيدار اينجانب علیه است دامنه

ام بلكه از حیثیت و مقام خود براي سعادت و سربلندي  در تمام عمر كمترين نظر و طمع مادي و خصوصي در ھیچ مقامي نداشته
ش را به مخاطره انداخته و راه را براي پیشرفت مقاصد ملي مردم باز نظر نموده و امنیت و آسايش و موقعیت خوي ملت ايران صرف

العین مشاھده نموده معذالك كمترين تزلزلي در مقاصد خود  ام و اگر چه مرگ را بارھا برأي كرده و تا پاي جان ايستادگي كرده
ثر تبلیغات و تلقینات دروغین مغرضین جھت در ا نسبت به پیشرفت مصالح عالیه ملت و مملكت بخود راه ندادم برادران عزيز بي

گناه را مغرض و گناھكار تصور نكنید زيرا حقائق غیر از آن است كه  وقايع گذشته را به نظر و میل خود تفسیر ننمائید و اشخاص بي
زي آن اسرار كه تبلیغ و تلقین شده و ھنوز ھیچكس حتي نزديكترين افراد به آن دستگاه از حقائق و اسرار واقف نیستند و شايد رو

ھا را تشخیص  ھا و مصیبت امكان افشاء آن نبوده فاش و حقیقت بر مردم مكشوف و خائن را از خادم تمیز و علت واقعي بدبختي
كنم مملو از انواع مخاطرات و مستلزم از  گذارم و قد علم مي دانستم كه در راھي قدم مي دھند برادران عزيز من به خوبي مي

ال و حیثیت و آبرو و اوالد است معذلك من از تقديم جان و مال و اوالد در راه سربلندي ملت ايران دريغ نكردم دست دادن جان و م
نمود كه  زيرا دشمن در داخل و خارج مملكت آنقدر قوي بوده كه ھمه اين وقايع و نظائر آنرا كه مشاھده فرموديد ممكن و متصور مي

آمدھا راضي ھستم و خداوند متعال را كه تكالیفي به عھده من گذارده  تمام پیش باالخره به تحقق پیوست با وجود اين از
سپاسگذارم و از ھیچكس ھم گله ندارم زيرا پرواضح بود كه ورود در اين راھھاي ھولناك كه مسلمًا اين مخاطرات را در بردارد بايد 

به اين جھت اگر در محیط نامساعد ناچار به انزوا و  آنرا تحمل نمود بديھي است كه سرنوشت من بھتر از اجداد طاھرينم نبود
گیري شدم ھرگز از اجراي وظائف ديني و ملي منصرف نبوده و تا آخرين نفس در امتثال و اطاعت از تكالیف اسالمي و اوامر  گوشه

ه و بزرگان عالم بعد از السالم جد بزرگوارم كه به اعتراف تمام فالسف ام حضرت امیرالمومنین علي علیه الھي خودداري نداشته
نشین و مورد سب و لعن و دشنام  پیغمبر اكرم بزرگترين مردم روزگار و پیشواي عالم است در اثر تبلیغات و تلقینات ناروا سالھا خانه

شكوه  ھا و افترائات خالي از حقیقت آمدھاي ناگوار و ناماليمات و تھمت قرار گرفت من كه خاك پاي آن بزرگوار ھستم چرا از پیش
رسد و مسلمًا سرنوشت ملت ايران بستگي به اين  كنم برادران عزيز اكنون كه پس از سالیان دراز نغمه آزادي انتخابات بگوش مي

امر حیاتي دارد الزم ديدم كه وظیفه ديني و وجداني خود را اعالم نمايم كه بر تمام افراد مردم الزم و واجب است كه خود اشخاص 
ھاي  نتخاب نموده و آلت اراده و تبلیغات مغرضین كه بصورتھاي مختلف عرض اندام نموده و قصد اشغال كرسيصالح موردنظر را ا

توانند آراء خود را در صندوق انتخابات جا دھند و در نگھداري آن  مجلس را دارند نشده و تا آنجا كه آزادانه بدون رعب و تھديد مي
لقین شده كه شركت در انتخابات اشكال شرعي دارد بايد به آنھا تذكر دھم مقامي كه بكوشند متأسفانه به افراد و به متدينین ت

كند عدم مداخله در  حیات و ممات و حیثیت و شرافت و دين مردم بستگي كامل به آن دارد و سرنوشت عمومي مردم را تعیین مي
زيرا منتخب مردم بطور مسلم خادم مردم و  آن امر كه مؤثر در تمام شئون اجتماعي و ديني مردم است خطا و معصیت خداست

مملكت است و منتخب غیر مردم خادم دستگاھي است كه منتخب او قرار گرفته ھرگاه مردم در اين امیر حیاتي كوتاھي ورزند 
ابات گويیم گناه آن به گردن كساني است كه در انتخ پرده مي منتخبین ديگران كه در كرسي وكالت مرتكب خطا و گناھي شوند بي

اند اين قبیل اشخاص مسلمًا نزد  مداخله نكرده و از برگزيدن اشخاص صالح و متدين خودداري نموده و به من چه و به تو چه گفته
گويم تو خواه از سخنم پندگیر و خواه مالل و ما علي  خداوند مسئولیت ديني و وجداني دارند من آنچه شرط بالغ است با تو مي

  ابوالقاسم كاشاني الرسول اال البالغ سید

روز گذشته جلسه مذھبي صنف فروشنده لوازم  ٣٠/١٩موضوع جلسه مذھبي مسجد ارك ساعت  ۴/۵/٣٩تاريخ  ٢٣۵۴-٣
اله محمدي قمي داماد شیخ مرتضي انصاري  نفر در مسجد ارك تشكیل و در اين جلسه آيت ٨٠٠الكتريكي تھران با شركت قريب 

د اظھار داشت ھر دستي كه به استقالل مملكت و يا ناموس مردم خیانت كند بايد قطع شود قمي به منبر رفته و ضمن بیانات خو
اگر وزيري چشم باربري را كور نمود بايستي چشم آن وزير را كور كرد نه آنكه به مقامش نگاه كنند و آزادانه ھر كار بخواھد انجام 
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اند مردم  اند و در ضمن ھمه چیز را از علماء دور كرده گي نگھداشتهدھد بدبختي اين مملكت در اين است كه اكثر مردم را در بیچار
ھمت داشته باشید و دور علماء را بگیريد نه آنكه ھروقت بخواھند استخاره كنند و يا مجلس ختمي تشكیل دھند به علماء رجوع 

د در حالیكه دين مبین اسالم از تاريخ نمايند امروز در كشورھاي متمدن جھان از جمله آمريكا ھنوز جنگ سیاه و سفید ادامه دار
ھاي  دينھا و كمونیست ظھور پیغمبر اسالم اين اختالف را از بین برده است مردم اتحاد و اتفاق را از دست ندھید و در مقابل بي

  ١١/۵/٣٩د خائن بايستید و علماء را تنھا نگذاريد تا كارھا مجددًا بدست علماء بیافتد ضمیمه سابقه و بفرموده بايگاني شو

حسین ملكي به  ٣/۵/٣٩روز  ١٠٠٠موضوع فعالیت سیدابوالقاسم كاشاني در انتخابات ساعت  ۴/۵/٣٩تاريخ  ١د /١٨٩٩ج شماره 
منزل سیدابوالقاسم كاشاني در پامنار رفته مدت دو ساعت با ايشان بطور محرمانه مالقات و مذاكره نموده و ضمن صحبت حسین 

ارد كه به ھیچوجه صالح نیست كه اسمي از كانديد بودن آقازاده سید محمد كاشاني برده شود و د مكي به كاشاني اظھار مي
كاشاني در جواب گفته كه من از ابتدا خیال كانديد كردن سید محمد را نداشتم و ھر كسي از قول من اين حرف را زده دروغ گفته 

ر انتخابات تھران و شھرستانھا خواھد كرد با كاشاني صحبت است بعد حسین مكي دربارة اعمال نفوذي كه آقاي دكتر اقبال د
كرده و اضافه كرد كه دكتر اقبال به اين لیست كانديداھاي حزب ملیون كه معرفي كرده خواسته است شاھكاري زده و اين افراد را 

ه پر خواھند كرد و آنرا به حساب مردم به مردم معرفي كند اما در انتخابات اعمال نفوذ كرده و در شھرستانھا صندوقھا را بطور دلخوا
 ٧/۵/٣٩خواھند گذاشت كاشاني در جواب اظھار داشت كه حتمًا اين كار را دكتر اقبال با نظر شاه انجام داده است مالحظه شد 

  ٩/۵بايگاني شود 

ارگ با حضور  مجلس سوگواري در مسجد ٧/۵/٣٩روز  ٢٠موضوع مجلس سوگواري در مسجد ارك ساعت  ٩/۵/٣٩تاريخ  ٢۴۴٧-٣
اي در حدود يكھزار و پانصد نفر از طبقات مختلف بويژه صنف الكتريكي تشكیل شد ابتدا مداحي با خواندن چند بیت شعر از منبر  عده

پائین آمد سپس واعظي به نام وحید به منبر رفته و درباره حیف و میل در شھرداري صحبت كرد و اظھار داشت پولھائي از جیب ما 
ھا در تھران كثیف و مردم را ناراحت كرده پس درباره وضع  ھاي شھر نمودند در صورتیكه خیابان آورده خرج فلكه ملت بیرون

دادگستري و شھرباني و زندانھا صحبت نمود و اظھار داشت علت به دام افتادن جوانان كشور ما نبودن فرھنگ است اگر فرھنگ در 
شد اكنون ھزاران نفر از مردم اين كشور به علت  شدند و ملت بدبخت نمي اره نميھائي بیچ يافت ھرگز خانواده كشور توسعه مي

حل اساسي پیدا كند اجبارًا مردم را تحت  ورند و دولتھاي وقت و فعلي به عوض آنكه راه بیسوادي در زندانھا و اماكن فساد غوطه
مقصود شوم خويش سنگ به سینه زده و مردم دھد ناطق سپس افزود وكالي مجلس ما فقط به جھت رسیدن به  فشار قرار مي

  ١۶/۵/٣٩باره صحبت كرد ضمیمه سابقه بفرموده بايگاني شود  نمايند ناطق دو ساعت در اين بیچاره را اغفال مي

مجلس سوگواري در مسجد ارگ با حضور  ٧/۵/٣٩روز  ٢٠موضوع مجلس سوگواري در مسجد ارك ساعت  ٩/۵/٣٩تاريخ  ٢۴۴٧-٣
يكھزار و پانصد نفر از طبقات مختلف بويژه صنف الكتريكي تشكیل شد ابتدا مداحي با خواندن چند بیت شعر از منبر  اي در حدود عده

پائین آمد سپس واعظي به نام وحید به منبر رفته و درباره حیف و میل در شھرداري صحبت كرد و اظھار داشت پولھائي از جیب ما 
ھا در تھران كثیف و مردم را ناراحت كرده پس درباره وضع  دند در صورتیكه خیابانھاي شھر نمو ملت بیرون آورده خرج فلكه

دادگستري و شھرباني و زندانھا صحبت نمود و اظھار داشت علت به دام افتادن جوانان كشور ما نبودن فرھنگ است اگر فرھنگ در 
شد اكنون ھزاران نفر از مردم اين كشور به علت  يشدند و ملت بدبخت نم ھائي بیچاره نمي يافت ھرگز خانواده كشور توسعه مي

حل اساسي پیدا كند اجبارًا مردم را تحت  ورند و دولتھاي وقت و فعلي به عوض آنكه راه بیسوادي در زندانھا و اماكن فساد غوطه
زده و مردم دھد ناطق سپس افزود وكالي مجلس ما فقط به جھت رسیدن به مقصود شوم خويش سنگ به سینه  فشار قرار مي

   ١۶/۵/٣٩باره صحبت كرد ضمیمه سابقه بفرموده بايگاني شود  نمايند ناطق دو ساعت در اين بیچاره را اغفال مي

بعدازظھر روز گذشته پس از نماز جماعت  ٣٠/٧اله بھبھاني ساعت  موضوع مجلس عزاداري در مسجد آيت ٢٢/۵/٣۶تاريخ  ٢٧٣٠-٣
خاتمه يافت بعدًا حاج سید جوادي به منبر رفته  ٩ذھبي در محل مذكور شروع و در ساعت خواني با خواندن اشعار م مجلس روضه

و پس از مقدمات داستان حضرت موسي و فرعون را داير بر اينكه كارآگاھان فرعون اطراف وي را گرفته تا كسب اطالع نموده و به 
وسي برآمد به موسي وحي رسید كه خارج شود ولي دربار كثیف فرعون اطالع دھند تشريح و افزوده فرعون در صدد كشتن م

موسي نه خرج سفر گرفت و نه لباسھاي متعدد ھمراه برد و در خاتمه اظھار داشت كه مردان امروز كه راه میروند مثل رقاصان راه 
لخت با موھاي  دھند زنھا ھم عريان و كنند بدون پول و دالر نیست و محض رضاي خدا كاري انجام نمي رفته و ھر كاري كه مي

خواھند زمام امور مملكت را ھم در دست گیرند و بعد مشغول  ژولیده كه كلیه بدن آنھا پیدا است و از ديانت ھم اطالعي ندارند مي
ذكر مصیبت گرديد و مجلس در حدود ساعت ده خاتمه يافت تذكرات الزمه داده شود بفرموده ضمیمه سابقه و فعًال بايگاني شود 

٢۵/۵/٣٩   

اي بوسیله  جناب آقاي عاصم گیالني نامه ۶٠اوت  ۶اله كاشاني و شناسائي اسرائیل از طرف ايران از الزمان چاپ بغداد  تآي
اله كاشاني فرستاد و از وي خواھش كرده بود كه كوشش نمايد كه از شناسايي اسرائیل بوسیله ايران  شخصي براي آيت

خ نامه آقاي گیالني تأكید كرده بود كه تمام كوشش خود را براي جلوگیري از اين اله كاشاني نیز در پاس جلوگیري بعمل آيد آيت
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اله كاشاني در نامه خود پرده از روي فعالیتھاي يھوديان ايران جھت نزديك ساختن اين  شناسائي مبذول خواھد داشت ضمنًا آيت
  ي فعالیت اسرائیل در ايران برداشته شد كشور با اسرائیل برداشته است بخش سیاسي يك نسخه رونوشت جھت پرونده بررس

  ۶/۶/٣٩بايگاني شود  ٢٩/۵/٣٩اله كاشاني شود  برداري گرديد ضمیمه پرونده آيت بھره

ساله  ۵٧اشاره بعد از فروپاشي ھر نظام سیاسي اسناد به جاي مانده از مھمترين منابع قضاوت دربارة عملكرد آن است حكومت 
ش و در پي انقراض سلسلة قاجار به روي كار آمد در دورة پھلوي دوم براي  ١٢٩٩ان با كودتاي سلسلة پھلوي كه به كمك انگلست

ھاي حكومتش را حفظ كند اين نیاز به ويژه پس از ماجراي  ديد كه پايه حفظ رژيم خود را نیازمند سازمان اطالعاتي و امنیتي مي
كرد به  اش بود بیش از بیش خودنمايي مي حامیان خارجي ملي شدن صنعت نفت كه به مثابه زنگ خطري براي رژيم پھلوي و

و با  ١٣٣۵اين فكر تقويت شد و سرانجام آرزوي حكومت در سال  ١٣٢٢مرداد  ٢٨ھمین دلیل بالفاصله پس از پیروزي كودتاي 
مسي عامل ش ۵٠تأسیس سازمان اطالعات و امنیت كشور ساواك تحقق يافت نام ساواك كه پس از تأسیس و به ويژه در دھة 

رفت در اغلب كتابھاي تاريخي و سیاسي آمده و بررسي حكومت پھلوي دوم بدون  ھاي كشور به شمار مي گیري مؤثر در تصمیم
بررسي اسناد به جا مانده از آن ممكن نخواھد بود مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات با عنايت به اين مھم برآنست تا 

سازمان را در اختیار محققین و پژوھشگران تاريخ معاصر قرار دھد پیش از اين نیز كتابھايي از اين دست اسناد به جا مانده از اين 
نامه ياران امام خمیني ره، شھید صدوقي، شھید سعیدي، شھید الجوردي و و ھمچنین مجلداتي از روز شمار دو  چون؛ زندگي

 ١٣۴٢خرداد  ١۵است كتاب حاضر به اسناد بخش مقدماتي نھضت را به بازار كتاب عرضه كرده  ١٣۵٧و  ١٣۵۶سال پر التھاب 
اختصاص دارد و امید است مورد مداقه صاحبنظران و انديشمندان قرار گیرد و با تذكرات به جاي اھل فن به كیفیت مجلدات بعدي 

قعیت شاه در ايران و تبديل او از عالوه بر تحكیم مو ١٣٣٢مرداد  ٢٨افزوده گردد مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات كودتاي 
شاه در موقعیت و جايگاه مشروطة سلطنتي به شاھي مستبد و فراتر از تمامي قوانین اساس رابطة نیرومند دست نشاندگي 

ت بین رژيم ايران و امريكا شد اين رابطه در آغاز بخشي از استراتژي نگاه نو حكومت آيزنھار بود نگاه نو كه در گزارش شوراي امنی
مطرح شد تالشي براي بازيابي ابتكار در رويارويي جھاني با اتحاد شوروي و در عین حال كاھش  ١٣٣٢ ١٩۵٣ملي امريكا در نوامبر 

نو انديشة دفاع از پیرامون حكومت ترومن بود ھدف اصلي اين سیاست اين  ھاي دفاعي امريكا بود گرچه پاية استراتژي نگاه ھزينه
اي كمتر انجام دھد نیروھاي زمیني  ري بنیادين نیروھاي مسلح امريكا اين نیرو وظايفش را مؤثرتر و با ھزينهگی بود كه با تغییر جھت

يافتند و ناوگان  اي پاي در گل مانده بودند بايد اھمیت كمتري مي معمولي كه بسیار پرخرج بودند و در كره به نحو نومید كننده
اي محدود و ھم تالفي سنگین را اجرا كند  ھاي ھسته كرد كه بتواند ھم ضربه ي پیدا ميافكنھاي استراتژيك امريكا بايد ظرفیت بمب

نو خواھان تالشي اساسي براي تقويت كشورھاي طرفدار غرب در امتداد تمامي پیرامون حوزة نفوذ شوروي نیز  در ھمین حال نگاه
در اثر برنامه بازسازي اروپا و جنگ كره متوقف مانده بود در  آغاز كرده بود اما ١٩۵٠ ١٣٢٩بود و اين طرحي بود كه حكومت ترومن در 

نتیجه حكومت آيزنھاور شروع به استقرار روابط دست نشاندگي در تمامي خط پیرامون چین و شوروي كرد و از دستیاري امنیتي 
استفادة فراوان كرد بنابراين  كمك اقتصادي اتحاد و فعالیتھاي مخفي كه حكومت پیشین در جھان سوم چندان زياد بكار نبرده بود

جابجايي اساسي در برنامه كمك نظامي و اقتصادي آمريكا و دور شدن آن از اروپا صورت گرفت و گرايش بیشتر به سوي 
كشورھايي در خاورمیانه و آسیاي شرقي آغاز شد در اين دوره ايران، پاكستان، تايلند، ويتنام جنوبي، تايوان و كره جنوبي ھمه 

جويي شوروي  بردن توانايي امريكا براي مقابله با گسترش نشاندگي با باال ندگان مھم آمريكا شدند اين روابط دستنشا دست
ھاي دفاعي آمريكا وفق داشت در اين  بخوبي با تمايل حكومت براي بازيابي ابتكار عمل علیه اتحاد شوروي در عین كاھش ھزينه

كرد از ديدگاه سیاستگذاران امريكا جايگاه ايران در خط  آيزنھاور نقش كلیدي بازي ميمیان ايران بايد در استراتژي تازه حكومت 
ھاي ھوايي يا  شمالي خاورمیانه آن را براي دفاع از آن منطقه براي دفاع مقدم از منطقة مديترانه و بعنوان پايگاھي براي حمله

فارس براي بازسازي اروپاي غربي  ان و ديگر كشورھاي خلیجساخت منابع نفت اير زمیني به درون اتحاد جماھیر شوروي حیاتي مي
آوردن در يك جنگ طوالني حیاتي بودند اگر جنگ فراگیري ھم در كار نبود ايران بعنوان پايگاھي براي  و براي توانايي غرب در دوام

اقبت الكترونیك از ، مر١٩۵٧ ١٣٣۶آوري اطالعات علیه شوروي جاسوسي آن سوي مرز و ھمچنین از  ھدايت عملیات جمع
كننده  تعیین آزمايشھاي موشكي شوروي در آسیاي مركزي ارزشمند بود به اين داليل مختلف حكومت آيزنھاور ايران را داراي اھمیت

براي امنیت ملي امريكا خواند سیاست حكومت آيزنھاور در مورد ايران طبق برداشتي كه از استراتژي دفاع از پیرامون داشت به 
شد اين اھداف عمدتًا با  كرد متمركز مي كردن خطري كه رژيم را تھديد مي ثباتي سیاسي و برطرف ي كاھش بيسادگي رو

شروع به طرح يك رويكرد  ١٩۵۵ ١٣٣۴سرنگوني مصدق و تحكیم قدرت زاھدي برآورده شدند بنابراين سیاستگذاران آمريكا در اوايل 
كمونیست تبديل كند اين رويكرد كه در بقیة دورة آيزنھاور و بعنوان سیاست آمريكا تازه كردند كه قصد داشت ايران را به يك ركن ضد 

نشانده زير رھبري شاه و گنجاندن ايران در اتحادي با ساير متحدان  گیري شد متضمن ايجاد يك دولت شديدًا دست در مورد ايران پي
حفظ ثبات سیاسي در ايران به دفاع از پیرامون ياري رساند به رفت با  نشاندة ايران انتظار مي آمريكا در منطقه بود از دولت دست

بازداري شوروي از تھاجم به خاورمیانه كمك كند و در صورت لزوم با حفظ موقت يك خط جبھه علیه نیروھاي شوروي در كوھھاي 
ايران در واقع به اين معني بود نشانده در  غربي ايران به دفاع از خاورمیانه بپیوندد تصمیم به ساختن يك دولت دست زاگرس جنوب

كه تالشھاي آمريكا براي تأثیر بر سیاست داخلي ايران از اين پس در درجه اول غیرمستقیم و شامل اقدامھايي براي افزايش 
عه توانايي دولت ايران در مقابله با ناآرامي داخلي بود و نه اقدامھايي مستقیم كه ھدف آن تقويت يا تضعیف عوامل معیني از جام
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باشد به نوشته علیرضا ازغندي در اين برھه علیرغم پیروزي كودتا سیاستمداران آمريكايي ھنوز نگران ثبات سیاسي ايران بودند 
با استفاده از سه روش مالي، نظامي و سیاسي فعالیت {} براي تامین ثبات و جلوگیري از كسب قدرت توسط طرفداران شوروي 

شروع شد آيزنھاور پس از كودتا پیام تبريكي براي شاه كه از رم به تھران بازگشته بود فرستاده  {}اي براي تقويت حكومت  گسترده
و اظھار امیدواري كرد كه ايران به رھبري او بار ديگر ثبات سیاسي خود را بدست آورد وي ھمزمان به لويي ھندرسن سفیر آمريكا 

حكومت ايران با زاھدي مشورت كند و به دنبال آن كمكھاي میلیوني در قالب در ايران دستور داد درباره نیازھاي فوري مورد تقاضاي 
اصل چھار آغاز شد اينگونه پشتیباني ديپلماتیك و مالي با افزايش منزلت و اعتماد به نفس حكومت و تأمین منابع مورد نیاز كه براي 

ھاي  تقريبًا به كلي برنامه ٣٠يگر سیا در نیمه دھه بازگرداندن نظم الزم داشت به تقويت رژيم پس از كودتا كمك كرد از سوي د
عمل سیاسي پنھان خود در ايران را قطع كرد و به جاي آن روي گردآوري اطالعات و رابطه آموزشي و ارتباطي خود با سرويسھاي 

دوباره سربرآورد برجاي  سازان آمريكا از اينكه ناآرامي سیاسي شديد به زودي اطالعاتي ايران كار كرد با اينھمه نگراني سیاست
گرايي خاورمیانه را در برگرفت به سرعت رشد كرد رھنمودھاي  ھنگامي كه توفان ملي ٣۶و  ٣۵ھا در سالھاي  ماند اين نگراني

نمود حكومت ايران براي  كرد و توصیه مي متعددي از شوراي امنیت ملي آمريكا دربارة ايران به رشد ناآرامي سیاسي اشاره مي
پس از چندين گزارش توطئه كودتا و سقوط سلطنت  ١٣٣٧اصالحات سیاسي و اقتصادي تحت فشار قرار گیرد در سال  اقدام به

، سیاستمداران آمريكا باز ھم بیشتر گوش به زنگ اوضاع سیاسي داخلي ايران شدند يك بررسي در نوامبر ١٩۵٨عراق ژويیه 
ا آغاز نكند ظرف يكي دو سال سقوط خواھد كرد واكنش شوراي امنیت مدعي بود كه اگر پادشاه برنامه اصالحات ر ١٣٣٧ ١٩۵٨

بود كه خواھان تغییرات عمده در سیاست آمريكا شده بود اين  ١٩۵٨ملي آمريكا رھنمود جديدي در مورد ايران در نیمه نوامبر 
ھاي باالي ديوان  كار آنھا رده محافظه داشت كه پايگاه عمدة پشتیباني از شاه زمینداران بزرگ و وابستگان تجاري رھنمود اظھار مي

ساالري دولتي و افسران ارشد ارتش ھستند و رشد ناآرامي ناشي از بیداري انتظار مردمي براي اصالح ساختار كند اجتماعي 
ايي رود شاه به ابتكار خود دست به اصالحات بزند راھنم اقتصادي و سیاسي ايران است رھنمود با اين استدالل كه احتمال نمي

كرد كه وي تحت فشار قرار داده شود و با ھر گروه مخالف غیر كمونیستي كه احتماًال ظھور كند تماس برقرار گردد رھنمود  مي
كرد كه اگر شاه نتوانست اصالحات را عملي كند اياالت متحده بايد آمادگي آنرا داشته باشد كه يگانگي خود با وي را  توصیه مي

جانشین پشتیباني كند با وجود اين رھنمود در بقیة دورة رياست جمھوري آيزنھاور كار چنداني دربارة  كاھش داده و از يك حكومت
ھاي كمك نظامي و اقتصادي آمريكا توسعه يافت و به سفیر آمريكا و سرپرست شعبة  بحران شديد يابندة ايران انجام نگرفت برنامه

  كم يك ھیات عالیرتبه با پیامي مشابه به ايران آمد آوريل  ار آورند و دستسیا در تھران توصیه شد به شاه در مورد اصالحات فش

در حالیكه ريیس شعبة سیا با شاه گفتگوھاي مكرري دربارة اصالحات انجام داد سفیر ظاھرًا تمايلي به اين كار  ١٣٣٨-١٩۵٩
  نداشت به عالوه خود آيزنھاور در دسامبر 

ًا قضیة اصالحات را پیش نكشید كوتاھي مقامات سیا در فشار شديدتر براي اصالحات تا با شاه مالقات كرد اما ظاھر ١٣٣٨-١٩۵٩
ھاي گاه و بیگاه شاه با شوروي بود كه توانايي مقامات امريكا براي  حدي ناشي از تھديد رشد يابندة موجود از سوي عراق و تماس

پیروزي كندي او ھمان ديدگاھھاي بنیاني حكومت پیشین را  اعمال فشار بر او را كاست پس از انتخابات رياست جمھوري آمريكا و
در مورد منافع استراتژيك امريكا در ايران اتخاذ كرد اما حكومت جديد كه درست در پي يك رشته بحرانھاي عمده در جھان سوم روي 

ا سیاستھاي دوره آيزنھاور تفاوت اي اتخاذ كرد كه ب كار آمده بود براي سیاست خارجي آمريكا در جھان سوم استراتژي عمومي تازه
اي در سیاست آمريكا  دگرگونیھاي عمده ١٩۶٠قابل مالحظه داشت اين استراتژي جديد ھمراه با رشد مسايل داخلي در ايران دھه 

ست پذير معروف شد استفاده از مجموعه متنوعتري از ابزارھاي سیا نسبت به ايران پديد آورد استراتژي تازه كه به پاسخ انعطاف
كرد از ديدگاه مقامات حكومت كندي اتكاي حكومت پیشین به نیروھاي  جويي شوروي توصیه مي خارجي را براي مقابله با گسترش

نشانده در جھان سوم  اي و نه معمولي و تاكید آن بر دستیاري امنیتي و عملیات پنھان براي ايجاد دولتھاي دست نظامي و ھسته
ھاي جنوب شرقي  آن توانايي مقابله با بحرانھاي جھان سوم از قبیل گسترش ناصريسم، درگیري ھمراه با نگرش ايدئولوژيك خشك

پذير شروع به بازسازي نیروھاي معمولي  آسیا، و ظھور كاسترو را از ان سلب كرده بود حكومت كندي زير عنوان پاسخ انعطاف
بكار آيد كرد ھمچنین تاكید بیشتري روي كمك اقتصادي  توانست در جھان سوم نظامي آمريكا به ويژه واحدھاي ضد شورش كه مي

 -آمیز دگرگوني سیاسي و اجتماعي ھاي فرھنگي از قبیل سپاه صلح و تالشھاي ديپلماتیك براي پیشبرد مسالمت و برنامه
ي سیاسي در ايران حكومت كندي از اين ابزارھا ١٩۶١ ١٣٣٩اقتصادي در جھان سوم نھاد با گسترش ناآرامي سیاسي در آغاز 

ھايش براي نمايندگان فرستاد با اشاره به  اخیر در ايران استفادة وسیعي كرد او در پیامي كه به منظور جلب حمايت كنگره از برنامه
عدالتي اجتماعي و  تواند به كشورھايي كه بي نشانده نوشت پیمانھاي نظامي نمي مسايل جھان سوم و كشورھاي دست

تواند به مشكالت كشورھاي كم رشد فقط از نظر نظامي  اري را در آنھا باز كرده كمكي بكند آمريكا نميومرج اقتصادي راه خرابك ھرج
اند صادق است و به ھمین جھت بايد پاسخ  اين امر خاصه در مورد كشورھايي كه به میدان بزرگ مبارزه تبديل شده{} توجه كند 

خواھیم در اين كشورھا امیدواري بوجود آيد  زنده داشته باشد ما ميما به خطرھايي كه متوجه اين كشورھاست جنبة خالق و سا
اگر ما به مشكالت ملتھا فقط از نظر نظامي توجه كنیم مرتكب اشتباه عظیمي خواھیم شد بنابراين روي كارآوردن دولتھاي 

ھاي  و شعار آزادينشانده در چھارچوب سیاست دمكراسیھاي كنترل شده برگزاري انتخابات كنترل شده  غیرنظامي دست
انداختن  ترين وسايل و ابزار دولت كندي براي رسیدن به ھدف بود در بعد اقتصادي نیز ايجاد طبقة متوسط به راه سیاسي از اصلي
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داري داشتن بازار مصرف  ھاي اصلي بود زيرا الزمة رونق اقتصاد سرمايه صنايع وابسته مونتاژ و گسترش اقتصاد مصرفي از برنامه
بايست ساختار سیاسي اجتماعي مناسبي  و قدرت خريد بیشتر مردم است و براي رسیدن به اھداف اقتصادي ميگسترده 

دانست براي ادامة سلطنت علیرغم میل  مرداد خود را مديون آمريكا مي ٢٨فراھم شود در اين میان در ايران كه شاه پس از كودتاي 
میالدي  ۶٠نويسد اياالت متحده در دھة  شت ماروين زونیس در اين باره ميگريزي ندا باطني خود از سیاستھاي جديد كندي راه

ھا در مسايل داخلي بیمناك بود او بر اين  مسئولیت جريان امور را در ايران بر عھده داشت با اين ھمه شاه از مداخله آمريكايي
وزير اسبق محمد مصدق، زير پاي او را خالي  خستتواند از طريق نزديك شدن به ھواداران ن گمان بود كه اياالت متحده ھمواره مي

كران از اياالت متحده و اعالم  كند و يا با استفاده از افسران ارتش بر ضد او كودتا كند واكنش شاه به اين سوءظن ستايش بي
ره اظھار داشت او طي سخناني به اجالس مشترك كنگ{}  ١٩۶٢وفاداري خود به آرمانھاي آمريكايي بود بعنوان مثال در آوريل 

طرف  تواند بي تجربه آذربايجان به ما نشان داد كه در دنیاي كنوني نه فقط كشوري با موقعیت جغرافیاي ما بلكه ھیچ كشوري نمي
ايم سرنوشت خود را با كشورھايي پیوند بزنیم كه نظام حكومتي آنھا تمدن و فرھنگشان شیوة  بماند بنابراين ما تصمیم گرفته

  كرشان به ما شباھت دارد ما تصمیمزندگي و طرز ف

اند كه از  اند و طي آن متذكر شده اي فرستاده اهللا بروجردي نامه علماء نجف اخیرا براي ايت ۴٨۵/ گزارش الف  ٣۶ارديبھشت ماه  ١۵
منا چون جريان ھائي جريان دارد تا براي شركت زنان در انتخابات كسب اجازه كنند و ض طرف افراطي چپ در ايران محرمانه فعالیت

اهللا بروجردي  تحصن و محاكمه صفیه مدرسي عیال جارالھي و تظاھرات بانوان در اين مورد در جرايد درج و مرتبا به اطالع آيت
میرسیده و از طرفي در محافل روحاني شھرت يافته كه قرار است در كنگره مجلسین نسبت به تساوي حقوق مردان و زنان و 

اله  اي به ايت العاده ناراحت شده و طي نامه اله بروجردي از اين موضوع فوق ات تصمیماتي اتخاذ شود آيتشركت بانوان در انتخاب
ھم روز پنجشنبه جريان را توسط جعفر بھبھاني به اطالع  اند كه در اين مورد تحقیقاتي بعمل آورد و ايشان بھبھاني دستور داده

ال میرود موضوع صحت داشته باشد و اين امر در كنگره عملي شود انتشار جريان اله بروجردي رسانیده و متذكر شده كه احتم ايت
فوق در حوزه علمیه تھران قم ونجف انعکاس نامطلوبي ايجاد کرده و در محافل روحاني اينموضوع را نتیجه فعالیت غیرمستقیم 

  موثق  -منبع  ۴ئرهعناصر افراطي چپ و موجب تضعیف مذھب و روحانیت میدانند ارزش خبر تائید شده دا

پیرو گزارش قبلي راجع بشكايت اھالي بلوچستان از طرفداران آقاي علم طبق اطالع يكي از  ٢٣١/گزارش الف  ٣۶تیرماه  ۵مورخ 
اش  شاكیان سردار محمدرضا خان معروف عموي ابراھیم خان ھردلي نماينده مجلس شوراي ملي كه مدعي است ايادي برادر زاده

ك و پشت گرمي آقاي علم و به عنوان فعالیتھاي حزبي مزاحم او و مخل آسايش اھالي سیستان گرديده است ابراھیم به تحري
  ١۶٨ ٣منبع موثق ارزش خبر تأيیده شده دائره 

شركت سھامي زمزم رياست محترم سازمان امنیت محترما خاطر عالي مستحضر میدارد در چند  ۶/۵/١٣٣۶تاريخ  ١٢٩٣شماره 
كوال در حوالي بازار و ساير نقاط شھر بموقع اجرا گذاشته شده كه  آمیزي بر علیه فروشندگان پپسي  ھاي تھديد تماھه اخیر فعالی

ھا بشدت ادامه پیدا كرده و با  المقدور از طرف اين موسسه بردباري گرديده ولي با فرارسیدن ماھھاي محرم و صفر اين فعالیت حتي
كنند طبق تحقیقات اشخاصي بنام رضا فعال ساكن خیابان  كوال را تھديد به قتل مي پپسي ھاي بدون امضاء فروشندگان نوشتن نامه

مولوي نرسیده به چھارراه مولوي سر بازارچه حضرتي و اكبر شبستري ساكن اول خیابان ناصرخسرو سر كوچه عربھا و صداقت 
ي فروشي صداقت متمني است در صورت امكان ساكن میدان شھناز وارد خیابان مازندران با مھران دست چپ مغازه اول بستن

كوال منصرف  ھائي كه در نتیجه تھديدات از فروش پپسي قضیه را مورد توجه قرار دھند كه مزيد بر تشكر است براي نمونه مغازه
  اند عبارتند از  شده

  نژاد چھارراه مولوي دكان كبابي  اصغر تمدن -١

  سلیقه چھارراه مولوي چلوكبابي سلیقه  -٢

شود با تقديم احترامات فائقه  آمیز بضمیمه ارسال مي  ھاي تھديد رضا مخملي خیابان مولوي باغ فردوس براي نمونه يكي از نامه -٣
  شركت سھامي زمزم مدير فروش دايره 

  پرونده؟؟ نام شركت سھامي زمزم؟؟ -٣

خواني شروع شده است و سالھاي سابق  د روضهرساند در اغلب تكايا و مساج اطالعیه بعرض عالي مي ١٠/۵/٣۶ھـ تاريخ  - ١٠٩
در بعضي از مساجد كه بلندگو بود و امسال گذاشتن بلندگو از طرف شھرباني قدغن شده است مردم قدري اظھار نگراني 

كند در مساجد پس چرا در سینماھا و  كنند از اينكه گذاشتن بلندگو چه اشكالي دارد اگر صداي بلندگو مزاحمت تولید مي مي
مند بودند مساجد كوچك تھران  شود مخصوصًا در اطراف خیابان سلسبیل و خیابان اسكندري مردم گله جالس عروسي قدغن نميم
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رود  خوانند شیخ عباسعلي اسالمي در اغلب مجالس تھران منبر مي خوانھاي درجه سوم میروند و چند سطر مصیبتي مي را روضه
الملك رفیع كه از آقايان علما حاج آقا نورالدين رفیع  المقام ند امروز در منزل آقاي قائمك و در بیشتر از مجالس صحبت از سیاست مي

السالم رفیع و سید صدرالدين جزايري و وحید رشتي و از مستشاران ديوان عالي كشور آقاي مولوي، آقاي ويشكاني و آقاي  و ثقه
اسالمي به منبر رفته اظھار داشت كه آقايان مردان خدا ھمیشه رسید جمعیت بودند آقاي  عبده و تعداد نسبتًا به سیصد نفر مي

ھا را  ھا زمام را در دست میگرفتند و اقلیت خبر بودند و بعدًا گفت گرچه ھمیشه اكثريت در اقلیت بودند و اكثريت ھمیشه از خدا بي
اند كه  ر براي ما و شما گرفتاري تھیه كردهبردند و موضوع كربال را پیش كشیده و گفت آقايان گرچه استعمارگران اينقد از بین مي

السالم و اين عده قلیلي  علي علیه ابن اصًال وقتي براي مطالعه تاريخ نمانده است تا آنطوريكه شايد و بايد است در حاالت حسین
ت ايستگاه راديو در بین گذارند حقايق واقعه كربال را از پش ايم نمي كنیم و ما ھم كه مطالعه كرده كه در كربال بودند مطالعه مي

گیرند جائي براي  موسیقي خوانھاي معروف كه از دستگاه دولت پول مي[ ھا]مردم دنیا پخش كنیم يعني آقايان دلكشھا و مرضیه
ھا و مجالت ما ھم كه امروز صورت مبتذل و مزخرفي بخود گرفته كه جائي براي انتشار اينگونه مطالب  اند و روزنامه ما نگذاشته

الملك رفیع و روضه گیالنیان مقیم مركز در مسجد خیابان اكباتان ديشب صحبتھاي آقاي اسالمي در  ديروز در منزل آقاي قائمنیست 
اند و  گفت كه اين آقايان وعاظ مزه منبر را از بین برده ھمین حدود بوده است آقاي سید كمال نوربخش دبیر دبیرستانھاي تھران مي

ي نیست و ما خودمان به امور سیاسي بیشتر از آقايان وارد ھستیم آقاي اسالمي ھمانطوريكه ھاي سیاس منبر جاي اين بحث
كند قسمت مربوطه به آقاي اسالمي از اين اطالعیه استخراج  بعرض رسید در اغلب صحبتھايش باالي منبر صحبت از سیاست مي

  دايره يكم ۴دايره  ۴/۶/٣۶و پرونده مربوطه ضمیمه شد 

الملك رفیع آقاي سبزواري عربشاھي ھم بعضي از وقتھا وارد سیاست در باالي  مقام اطالعیه در منزل قائم ١۶/۵/٣۶ ھـ تاريخ - ١١٨
شوند و روز ھشتم محرم در باالي منبر آقاي سبزواري راجع به عظمت اسالم در گذشته صحبت كردند و بعدًا خطاب به  منبر مي

ذلیل باشد و اين ذلت از عمل نكردن ما مردم نسبت به دين اسالم است و اگر  جمعیت كرده اظھار داشت آقايان مسلمان نبايد
افتاديم قسمت مربوط به سبزواري عربشاھي از اين اطالعیه استخراج و در پرونده  كرديم اينروزھا باين بدبختي نمي عمل مي

  ۴مربوط ضمیمه شد بنگي دايره 

زار تنھا جائیكه جمعیتش اينروزھا زياده از حد میباشد مسجد سید عزيزاله و اطالعیه در روضه با ١۶/۵/٣۶ھـ تاريخ / ١١۴شماره 
باشد كه در آن آقايان فلسفي و انصاري قمي و وحید خراساني منبر میروند ديروز كه در مسجد جامع آقاي  مسجد جامع مي

ت مربوط به انصاري قمي از اين اطالعیه ديني و المذھبي مردم نگراني زياد دارند قسم انصاري قمي باالي منبر بود ايشان از بي
  ۴باشد بنگي دايره  استخراج و پرونده مربوطه ضمیمه مي

امسال ھم مانند سنوات ماضي از طرف  ٢٠/۵/٣۶تا  ٧/۵محرم مطابق  ١۴تا تاريخ  ١گزارش درباره وضع عزاداري از  ٢٠/۵/٣۶تاريخ 
خواني شده و از  تكايا بتفاوت در ايام و لیالي اقدام به عزاداري و روضه ھا و ھاي محلي روحانیون و رجال و حسینیه  اصناف و ھیئت

  دارد  زن و زنجیرزن در خیابانھا حركت نمود كه تفضیل آنھا را بشرح زير معروض مي ھاي سینه ھا دسته طرف اصناف و ھیئت

سجد آذربايجانیھا شبھا را اختصاص به منبر خواني را شروع نمودند در م ھاي خود مثل سابق روضه اصناف بازار در داخل حسینیه -١
محرم ادامه داشته است در مجالس شب مسجد آذربايجانیھا مسجد شیخ عبدالحسین  ١٣آقاي راشد داشته و تا تاريخ 

شد و سیره سخنراني و منبر آقاي راشد ھم جداگانه گزارش شده  مستمعین عمومًا مردھا بودند و از ورود بانوان جلوگیري مي
ر مسجد سلطاني شبھا از طرف صنف معمار مجلس موعظه بود كه مستمعین عمومًا مردھا بودند و آقاي صدر بالغي منبر است د

ام احتیاط  ھاي صدر بالغي نسبت به سابق بكلي تغییر كرده و با تذكرات زيادي كه اينجانب به وي داده  میرفته است وضع سخنراني
شود روي ھم رفته بھتر از شیخ عباسعلي اسالمي و ساير  كر سخنراني روي منبر ميرا در منبر رعايت نموده و كمتر دچار س

نمايند بوده است بايگاني شود از طرف صنف الكتريكي و لوازم برق فروشي در  وعاظ كه از منبر براي منظور سیاسي استفاده مي
اند وضع  اسالمي و فلسفي منبر میرفته پشت شھرداري مجلس عزاداري منعقد بوده است در اين مجلس آقايان شیخ عباسعلي

منبر شیخ عباسعلي اسالمي پسنديده نبود و با كنايات و ذكر احاديث و روايات ھمواره نسبت به دولت و دستگاه حاكمه حمالت 
ھاي  نمود كه براي پرورش افكار و اخالق مردم مناسب بود در ھیئت كرده است بر عكس آقاي فلسفي صحبتھاي مي تندي مي

رفت در  رفتند ضمنًا شیخ باقر نھاوندي ھم منبر مي خوان منبر مي لي در مجلس عزاداري طیب حاج رضائي چند نفر مداح و روضهمح
يك جلسه كه اينجانب حضور يافتم آقاي نھاوندي روي منبر غیر از شرح وقايع كربال بیانات ديگري نكرد به طوريكه طیب حاج رضائي 

ده متذكر شده است در صورتیكه غیر از ذكر حاالت ائمه و امور ديني اگر نسبت به شخصي يا ھیئت داشت میگفت بنامبر اظھار مي
حاكمه مانند بعضي از وعاظ اھانتي كند در حضور مردم از منبر پائینش خواھد كشید در مجلسي كه از طرف اھالي خیابان مولوي 

رفتند و يكنفر  خوان منبر مي طاھر تشكیل شده بود چند نفر مداح و روضهاله  در چھار راه مولوي وسیله آقايان ناصر باباخاني و قدرت
محرم كه اينجانب در التزام تیمسار رياست معظم سازمان در آنجا حاضر  ١١واعظ جوان بنام احمدي ھم در آنجا منبر داشت در روز 

ن بود كه اسالم حدود اشخاص را معین نموده شديم سخنراني نامبرده روي تھذيب اخالق جامعه بود و مفاد سخنراني او مجمًال اي
و براي ھر جرمي مقرراتي دارد كه بايد وسیله مجريان قانون تعیین و كیفر و قصاص گرفته شود و مخصوصًا از فحاشي و رد و بدل 
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يد مسلمان ديگر الفاظ ركیك تنفیذ زياد نمود و متذكر گرديد كه در اسالم براي ھر جرمي قصاصي را تعیین نموده غیر از فحش نبا
از غرور ملي و  باشد و ضمنًا نھايت مفید مي فحش بدھد حتي مسلمان به كافر البته سخنراني ايشان در محالت جنوب شھر بي

ارزش افراد بخصوص از شخص اعلیحضرت ھمايوني كه وجودش سبب استقالل كشور و تقويت مذھب است صحبت نمود مطالب 
معظم ساواك واقع شد در شب بعد ھم اينجانب به سخنراني وي گوش دادم با اينكه از حضور نامبرده مورد پسند تیمسار رياست 

اينجانب اطالعي نداشت معھذا بدون شائبه وظیفه اخالقي و شرعي خود را براي ارشاد مردم انجام داد اينجانب قرار مالقات با وي 
خواني حسین رمضان يخي  شھر استفاده شود در مجلس روضهدل جنوب  را دادم تا در اتیه از وجودش براي ھدايت مردمان ساده

پرداختند در تكیه دباغخانه خیابان شاھپور از طرف  خوان و مداحان بذكر مصیبت اھل بیت حضرت سیدالشھدا مي روضه شبھا منحصرًا
ي میر سید محمد رفتند واعظ اين مجلس آقا خوان منبر مي شعبان جعفري مجلس عزاداري منعقد بود كه عدة مداح و روضه

موسوي بود كه تمام منبرھايش از ھر لحاظ موثر و براي مردم مفید بود و اغلب در صحبت موضوع تضاد كمونیستي را با مذھب 
نمود در شب آخر مجلس كه تیمسار رياست معظم ساواك و سناتورھا و وزراء و رجال دعوت داشتند دكتر الدر  بمردم تفھیم مي

مذھبي امريكايي در ايران به معیت چند نفر آمريكائي ديگر وارد شده و در رديف مستمعین نشست در آمريكائي رئیس میسیون 
اين موقع آقاي موسوي منبر رفت در اين منبر اقاي موسوي از غرور ملي و تمدن قديم ايران و اينكه مھد تمدن دنیا بوده است 

متذكر شد كه در طوفانھا و حوادثات گذشته ايران روي شخصیت سرام  بیانات موثري نمود و از ارتش و شاھنشاه تجلیل زياد كرد و
مملكت و احساسات ملت سالمت بیرون آمده و در اين اواخر ھم كه مملكت رو به زوال حتمي میرفت شاھنشاه و ارتش مملكت 

تا  ١٧الدين نوري از ساعت  ءو جناب آقاي حاج شیخ بھا ١٢اله بھبھاني از صبح تا ساعت  را نجات دادند روحانیون در منزل ايت
نظمي و بلوا و كجروي مخالف ھستند از  مجلس سوگواري برقرار بود چون اقايان نامبرده فوق با ھرگونه تحريكات و بي ١٩ساعت 

 محرم ظاھرًا ١٣اله كاشاني تا شب  اند در منزل آيت اين جھت در مجالس آنھا عمومًا وعاظ بر خالف رويه اخالقي صحبتھايي ننموده
نمودند البته گزارش مفصل  مجلس عزاداري لكن حقیقتًا جلسات حزبي تشكیل بود و وعاظان غیر از ھوچیگري مطالبي اظھار نمي

جريان شبھا روزانه بعرض رسیده است در منزل آقاي قائم مقام الملك رفیع ھم مجلس روضه ده روز منعقد بود كه شیخ عباسعلي 
نمود در شمیران در تكیه امامزاده صالح از ساعت  ا صراحت يا كنايه بدستگاه دولت بدگوئي ميرفت و روي منبر ب اسالمي منبر مي

رفت منبرھاي حاج سید جوادي عمومًا با  خواني بود كه آقاي سرابي و سید ضیاء حاج سید جوادي قزويني منبر مي روضه ١٨تا  ١۶
كرد و با كنايه حكومت فعلي را بحكومت معاويه و  امیه صحبت مي نيبیانات مضره پايان میافت و در تمام مدت از حكومت معاويه و ب

نمود در خیابان خراسان در مسجد نو ھمه شب و ھمه روز شیخ جواد فومني امام بي سواد  امیه و بني عباس تشبیه مي بني
میدانھا كمتر استعمال  رود و در تمام مدت منبر فحاشي و كلمات ركیكي را كه چاله اهللا كاشاني منبر مي دست نشانده ايت

گويند شھرباني از نصب  كند جاي تعجب است با اينكه مي آورد و واقعًا مردم را به آشوب و بلوا تحريك مي كنند به زبان مي مي
بلندگو براي پخش صدا بخارج جلوگیري نموده است بر خالف در مسجد نو روي گنبد مسجد بلندگوي بزرگي نصب است كه صدا را 

كند در  متر بخارج پخش نموده و كالنتري شش ھم كه مسئول اين بخش است اقدامي براي كندن بلندگو نمي ۵٠٠ود تا شعاع حد
ھاي زيادي كه شده غیر از عزاداري واقعي چیز ديگري مشاھده  نمايند با سركشي حضرت عبدالعظیم در چند تكیه عزاداري مي

  خواھد رسید سرھنگ قلقسه نگرديده است گزارش دھه دوم ماه محرم متعاقبًا بعرض

مديريت كل اداره سوا محترمًا بدينوسیله رونوشت اعالمیه مربوط به منع معامله و معاشرت با بھائیان  ٢١/۵/٣۶تاريخ  ١۴١٣شماره 
خسرو طبق اعالمیه مزبور بوسیله آقاي  گردد ضمنًا اند به پیوست تقديم مي اله بروجردي سئوال شده و پاسخ داده كه در آن از آيت

ھا جلوگیري گرديده میخواسته است جداگانه چاپ و منتشر نمايد  شاھي تاجر معروف بازار تھیه شده و چون از درج آن در روزنامه
اهللا العظمي آقاي بروجردي قّدس سّره كه بر حسب  كیاني استفتاء از محضر مقّدس حضرت آيه ٢رئیس دايره جرايد سرھنگ 

حضرت  ١٣٧۴ذي الحجه  ٨اند  اهللا العظمي آقاي گلپايگاني مدظّله العالي ذيل آنرا مرقوم فرموده تتقاضاي عّدة از مؤمنین حضرت آي
فرمائید راجع به معاشرت و معاملة  اله العظمي آقاي بروجردي مدظله العالي علي رؤس المسلمین بحق محمد و اله چه مي آيت

به مھماني آنان رفتن و زن دادن به آنان و زن گرفتن از آنھا و دخول در بھائیان از قبیل اكل و شرب با آنھا و مھماني كردن آنھا و 
حمامات آنان و راه دادن آنھا به حمامات مسلمین و خريد و فروش به آنھا و كرايه و اجاره دادن امالك و وسائط نقلیه به آنھا و 

ا و اصالح سرو صورت آنان و كاركردن براي آنھا مجانًا و يا استخدام آنان و اجاره نمودن امالك و وسائط نقلیه از آنھا و معالجه نزد آنھ
تحت ھر يك از عناوين معامالت شرعیه از قبیل جعاله و مزارعه و مساقات و شركت و صلح و نحو اين امور از انحأ معاشرت و معامله 

ین نسبت به اين فرقه معاشرت و اهللا ظلكم بسمه تعالي الزم است مسلم با آنھا مستدعي است نظر شريف را مرقوم داريد ادام
مخالطه و معامله را ترك كنند فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندھند بسم اهللا الرحمن الرحیم بنحوي 

اند الزم است مسلمین نسبت به اين فرقه ضاله معاشرت و  اهللا العظمي آقاي بروجردي قدس سره مرقوم فرموده كه حضرت ايه
عامله را ترك كنند و از عموم مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را رعايت نمايند خداوند متعال ھمه را از شرور و فتن م

اله بروجردي در پیرامون معامله با حزب  آخرالزمان حفظ فرمايد محمدرضا الموسوي گلپايگاني تحريم ببسي كوال متن فوق آيت
وي و ال تعاونوا علي االثم و العدوان قرآن مجید حرام بودن و خريد و فروش و استعمال ببسي كوال را بھائي تعاونوا علي البر و التق

اله العظمي آقاي  اند ما براي اينكه اذھان برادران مسلمان را در اين مسئله روشن سازيم متن فتواي ايت اي يقین نكرده ھنوز عده
كنیم تا رفع شبھه گرديده  اند عینًا چاپ مي اشرت با اعضاي حزب بھائي صادر فرمودهبروجردي دامت بركاته را كه درباره معامله و مع

اله بروجردي فتوي كلي است و اختصاص به ببسي  مسلمانان از استعمال ببسي كوال خودداري نمايند و ناگفته نماند كه فتوي آيت
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است و از ترويج كنندگان بھائیگري است و از ھر بطري  كوال ندارد ولي از آنجائیكه حبیب ثابت مدير كارخانه ببسي كوال بھائي
ببسي كوال يك ريال براي تبلیغات بھائیان اختصاص داده است الزم است كه مسلمانان قبل از شركت معامالت ديگرشان نخست از 

ت بنیه اين حزب ضد كوال خودداري نمايند و بعد معامالت ديگرشان را نیز ترك كنند و موجب تقوي خريد و فروش استعمال ببسي
حجه االسالم و المسلمین آقاي حاج میرزا ابوالفضل  ١اسالمي نگردند و درباره اينكه مدير كارخانه ببسي كوال شكي نیست زيرا 

كوال را  اله بروجردي است در ماه رمضان در قم مسجد امام علنًا ببسي زاھدي قمي پیشنماز مسجد امام كه يكي از نزديكان آيت
خوانید ثابت پاسال مدير  ھم اكنون كه شما اين سطور را مي ٢اند كه مدير ببسي كوال بھائي است  ه و اعالم داشتهتحريم كرد

كارخانه ببسي كوال در آمريكا در محفل بھائیان نماينده بھائیان شركت كرده و مجالت خارجي عكس او را به عنوان نماينده بھائیان 
فتگي و ديني نداي حق منتشره در تھران بارھا اعالم شده است كه اگر بھائي نیست تكذيب در روزنامه ھ ٣اند  ايران چاپ كرده

ھاي تھران  كند ولي او عالوه بر اينكه از تكذيب خودداري كرده بر تبلیغات ضداسالمي و بروباكاند خود به نفع ببسي كوال در روزنامه
ز از استعمال ببسي كوال خودداري نمايند و حرمت آنرا بديگران نیز منتشر كرده است پس بر مسلمان الزم و واجب است كه از امرو

اعالم كنند و عوض آن اكنون كه فصل میوه است آب میوه طبیعي بخورند كه صد در صد نفعش بیشتر است و مضرات اين شربت 
داشته و وضع دستگاه ھاضمه  مشكوك را كه بقول دكتر ھاوزر در كتاب گذرنامه براي يك زندگي نوين مواد مخدره و مسموم كننده

كند ندارد و يا از شربتھاي ديگر كه مدير كارخانه آن بھائي نباشد استفاده نمايند امیدواريم كه طبق دستور قرآن مجید  را مختل مي
ت اهللا مسلمانان بر براثم و عدوان كمك نكنند و گرنه بعذاب دنیوي و اخروي دچار خواھند شد و علي الرسول اال البالغ حضرت آي

العظمي آقاي بروجردي مدظله العالي علي رؤس المسلمین بحق و اله سئوال چه میفرمائید راجع به معاشرت و معامله بھائیان از 
قبیل الكل و شرب با آنھا و مھماني كردن آنھا و به مھماني رفتن و زن دادن به آنان و زن گرفتن از آنھا و دخول در حمامات آنان و راه 

به حمامات مسلمین و خريد و فروش با آنھا و كرايه و اجاره دادن امالك و وسائط نقلیه از آنھا و معالجه نزد آنھا و اصالح دادن آنھا 
سر و صورت آنان و كاركردن براي آنھا مجانًا و يا تحت ھر يك از عناوين معامالت شرعیه از قبیل جعاله و مزارعه و مساقات و شركت 

ز انحاء معاشرت و معامله با آنھا مستدعي است نظر شريف را مرقوم داريد ادام اله ظلكم بسمه تعالي و صلح و نحو اين امور ا
جواب الزم است مسلمین نسبت به اين فرقه معاشرت و مخاطه و معامله را ترك كنند فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ 

  انتظام را از دست ندھند حسین طباطبايي توضیح 

  از لزوم در اينحجا لزوم عرفي نیست بلكه لزوم فقھي است كه ھمان معناي واجب را میدھد مقصود  -١

باشد حرمت ببسي كوال محرز  وجوب آن با مرجھات خارجیه كه از آنجمله اختصاص قسمتي از منافع آن براي تبلیغات بھائیان مي -٢
  و قطعي است

اله بروجردي  ايام عاشورا بین آقاي صدراالشراف رئیس مجلس سنا و آيت طبق اطالع در ١٨٣١/گزارش الف ٣۶مرداد ماه  ٢٢مورخ 
شود كه مذاكرات آقاي  اند در محافل روحاني گفته مي در قم مالقاتي صورت گرفته و ساعتي به مذاكره خصوصي پرداخته

روحانیون دور میزده و براي رفع كدورت اله بروجردي روي نارضايتي اخیر روحانیون از فرمايشات اخیر ملوكانه علیه  صدراالشراف و آيت
  ۴دايره  ٢٣/۵روحانیون نیز از طرف مقامات عالیه كشور مطالبي باطالع ايشان رسیده است منبع موثق ارزش خبر تأيید شده خبر 

اله بھبھاني  اهللا بروجردي از قم نزد آيت حاج آقا نماينده حضرت آيه ١۵/۶/٣۶روز جمعه  ٢١٧٣/گزارش الف ٣۶شھريورماه  ٢۶مورخ 
اله بروجردي را داير به احتیاج به پول براي اتمام ساختمان  آمده و در مورد مسجد بزرگ نوساز قم با ايشان مذاكره و پیام آيت

اله بروجردي در تھران مراجعه و از آنھا  اله بھبھاني به تجار طرف حساب آيت مسجد باطالع ايشان رسانیده و تقاضا كرده آيت
اله بھبھاني ھم قول داده كه طي يكي دو روز آينده براي اجراي اين منظور اقدام كند حاج احمد آقا اظھار  ند و آيتدرخواست كمك ك

داشته از طرف اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه ھم در اين باره به آقاي بروجردي پیغام داده شده تا چنانكه الزم به كمك باشد اقدام 
شود و  اله بھبھاني اظھار داشته بلي در حدود يازده میلیون تومان خرج مسجد مي كرده و آيتاله بروجردي قبول ن فرمايند ولي آيت

در صورتیكه از طرف دربار شاھنشاھي در اين مورد كمكي بعمل آيد قبول شود چنین شھرت خواھد يافت كه مسجد توسط 
اند در  ردم كشیده و خود مخارج را متحمل شدهاعلیحضرت ھمايون شاھنشاه ساخته شده در حالیكه زحمت آنرا آقاي بروجردي و م

اله بھبھاني به حاج احمد آقا پیغام داده كه به آقاي بروجردي بگودي نظر و تصمیم خود را در مورد شركت  پايان اين مالقات آيت
ع دھند ارزش خبر تأيید نماينده روحانیون ايران در جامعه االزھر مصر و اينكه چه كسي بايد بعنوان نماينده شركت كند بايشان اطال

  شده منبع موثق دايره 

١٨-٣/۶  

اريه وزير مھاجرت و رئیس كارگزيني و استخدام كل آژانس يھود در دنیا با  آقاي بت ٢۴/١٠/٣۶گزارش طبق اطالعات واصله در تاريخ 
از وي استقبال نمودند و محل  عال به تھران وارد شده و در فرودگاه مھرآباد جمعي از سران يھود داخلي و خارجي ھواپیماي ال

از ساعت  ٢٧/١٠/٣۶تعیین گرديد در شب جمعه مورخه  ١۵اقامت او در ادارة آژانس يھود در تھران و مھمانخانه نادري اطاق شماره 
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 نسان و كلیه اعضاء آژانس يھود و ارت صھیونیست و كلیه اعضاء كانون اريه و آقاي بن كمیسیوني با حضور آقاي بت ٢۴الي  ١٩
لوي رئیس مولتر ھتورا و كوھن صدق مديران موسسه در منزل آقاي موسي طوب ملقب به پاستور تشكیل شده بود  خیرخواه و راب

اريه براي سركشي بحوزة يھوديان مقیم آبادان و  و گويا موضوع مذاكرات آنھا مربوط به مسئلة مھاجرت بوده است ھمچنین آقاي بت
رستانھاي مذكور كرده و در اين مسافرت كلیة موسسات يھوديھا و مدارس اتحاد و گنج دانش خرمشھر و اصفھان مسافرتي به شھ

از طرف آژانس يھود مجلس جشني براي معرفي و  ۵/٢٢الي  ١٩از ساعت  ۴/١١/٣۶را بازديد نمود بعالوه در شب جمعه مورخه 
لوئي رئیس ھولتر  د گرديد كه در اين مجلس آقايان راباريه در كلوب كورش كبیر خیابان سفارت فرانسه منعق افتخار ورود آقاي بت

نسان رئیس آژانس  ھتورالي پین رئیس جونیت امريكن الیاسي عضو كمیتة يھوديان پاستور رئیس كل حزب جونیتھاي ايران و بن
من فرھنگي و كلیة يھود يعقوب ناموردي و ابراھیم مورده موسي كرمانیان و آقاي منوچھر امیدوار رئیس كلوب كورش كبیر و انج

اسرائیلیھاي مقیم تھران حضور داشتند و مذاكرات آنھا گويا روي مسئله مھاجرت كه قبًال شروع كرده بودند بوسیله آقاي موسي 
داران  كرمانیان مطرح و ادامه داده شد و در اطراف اوضاع و احوال اسرائیل و ھمچنین راجع به وضعیت يھوديان ايران و سرمايه

اريه وسیلة ھواپیماي ارفرانس بدھلي حركت  اريه بايستي اقدام شود و طبق اطالع آقاي بت شده كه بوسیله آقاي بتگفتگوھائي 
تا  ١٠كرد و كلیه شخصیتھاي يھود كه اسامي آنھا در باال ذكر شده در فرودگاه حضور داشته و از وي بدرقه كردند و قرار است مدت 

روي پرونده مربوطه  ٣اداره يکم دايره  ١٠/١١/٣۶ - ٢٧۵راه تھران به اسرائیل مراجعت نمايد  روز در دھلي اقامت نمايد و بعد از ١۵
  بايگاني

كیلو طال بوسیله ھواپیماي اسكانديناوي بنام شوشاني كارمند آقاي دكتر  ١٣مقدار  ١٢/١١/٣۶اطالعیه در تاريخ  ١٢/١١/٣۶تاريخ 
  د اداره يكم دايره دوريل نماينده تجارتي اسرائیل وارد و مرخص گردي

  براي دكتر دوريل پرونده جداگانه تھیه شود بايگاني شود  ٢٣/١ -٣

٢٣/١/٣٧ - ٣٩٧  

تھران درباره  ٢تیمسار رياست ستاد ارتش ركن  ١٢٠۴٣شماره  ١٨/١١/٣۶خراسان به ستاد لشگر ركن دو تاريخ  ٨از لشگر 
از بیانیه ضمیمه روزنامه طوفان اجتماع به پیوست به منظور آگھي فرستادن يك برگ بیانیه ضمیمه روزنامه طوفان اجتماع يك برگ 

خراسان سرتیپ سنگري ضمیمه طوفان اجتماع اسداله علم فورًا از مشھد بیرون برو اسداله علم  ٨شود فرمانده لشگر  تقديم مي
اسداله علم منفور و مطرود محرومترين  كننده سیصد ھزار نفر مردم قاينات آراء و ساعد اسداله علم بدبخت ساله كابینه رزم ٢٨وزير 

ناپذير  افراد كشور ايران و خالصه اسداله علم يعني كسیكه قیام و نھضت مردانه مردم بیرجند و مبارزات سرسختانه و آشتي
لي احضارش روزنامه طوفان اجتماع نه تنھا باو اجازه مراجعت به بیرجند را نداده و نخواھد داد بلكه قريبًا به پشت میز محاكمه م

خواھد كرد اكنونكه در اثر فشار افكار عمومي و توجه خاص جناب آقاي دكتر مصدق نخست وزير ملي باعمال زير پرده نامبرده 
باالخص مبارزه شرافتمندانه روزنامه طوفان اجتماع از دربار رانده شده است چون انتخابات انجمن شھر بیرجند در جريان است چند 

ھاي مطروحه در محل به بیرجند اعزام و خود نیز به منظور  و اجراي نقشه! صوص خود را براي نگھداري سنگر؟روز قبل نماينده مخ
خوار محرمانه به مشھد آمده است تا شايد آخرين ضربه ناجوانمردانه و مذبوحانه را  اخذ تماس و ارتباط باعمال دست نشانده و جیره

و مھمانیھاي يكي دو روزه وي توجه ! مالقاتھا! ات وارد آورد علیھذا چون ديد و بازديدھازده قاين بر پیكر مردم برھنه و عاصي و علم
آمیزي كه از نظر حفظ حقوق و  حكم وظیفه افتخار! تمام عناصر ملي و وطندوست خراسان را به خود جلب نموده است لذا اينجانب

ام اكنون با  ل گذشته اين وظیفه را شرافتمندانه انجام دادهكنم طي دو سا مصالح مردم رنجديده قاينات بعھده دارم و افتخار مي
كش مردم قاينات فرياد میكنم اسداله علم فورًا از مشھد  پرستانه و دشمن صداي بلند اعالم خطر نموده و باز ھم بحكم نداي میھن

به ھیچوجه اجازه فعالیت و تجديد خارج شو و فراموش مكن كه من وظیفه محوله را حتي تا پايان جان خود شرافتمندانه انجام و 
حیات به تو و امثال تو نخواھم داد مردم بیدارند و من پاسبان مردم ھستم فورًا از مشھد خارج شو قبل از اينكه فشار افكار ملیون 

لفین و دشمنان خراسان به طرز ديگري بیرونت كند زنده باد مردم محروم قاينات پیروز باد مبارزه قھرمانه مردم قاينات مرگ بر مخا
  حسین صدارتي چاپخانه زوار مردم و مملكت غالم

آباد شده كه فرودگاه  عال وزير دارائي اسرائیل آقاي سپیر باھین بازرگاني وارد فرودگاه مھر اطالعیه با ھواپیماي ال ٢٣/١١/٣۶تاريخ 
استقبال نموده بودند بنظر میرسد آمدن وزير دارائي لوي و دوريل  عدة از كاركنان آژانس يھود و واالنژاد و نمايندة صھیونیست و راب

  ارتباط نباشد اداره يکم دايره  اسرائیل به تھران براي خريد نفت بي

٢٣/١ -٣   

  ٢۴/١بايگاني  ٢٣/١/٣٧ - ٣٩۶
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ديان و آژانس اريه وزير مھاجرت از ھند وارد فرودگاه مھرآباد شد بطور ترانزيت با عدة زيادي يھو اطالعیه آقاي بت ٢۴/١١/٣۶تاريخ 
لوي و نمايندة صھیونیست در ايران تماس حاصل و به سمت تركیه براي رفتن به اسرائیل عزيمت نمود در فرودگاه  يھود و آقاي راب

  نژاد شريك آمده بودند اداره يكم دايره  عدة زيادي منجمله دوريل و كي

   ٢۴/١در پرونده مھاجرت يھوديان بايگاني  ٢٣/١ -٣

  ا متفرقه باگاني کل/ي ٢٣/١/٣٧ - ۴٠٣

گزارش اطالعات داخلي موضوع اقلیت مذھبي يھود روز مذكور سپیر رئیس اداره كل مھاجرت يھود از  ٢۶/١١/٣۶تاريخ  ۴۶۵- ٣٠٢
نیسان رئیس  اسرائیل به تھران وارد گرديد تا به امور مھاجرت يھوديان ايراني رسیدگي نمايد و از آن روز مرتبًا جلساتي با حضور بن

نس يھودي ناموردي معاون آژانس شوستي عضو بازرگان اسرائیل و سپیر رئیس مھاجرت اسرائیل در محل آژانس تشكیل و آژا
وجوش و آمدورفت زيادي در آژانس يھود براي  موضوعات مورد بحث نیز جنبه كامًال محرمانه داشته است ضمنًا در يكماھه اخیر جنب

  نمايد دايره  ر سروان شھرباني نیز به اوراق گذرنامه مھاجرين رسیدگي ميگیرد و يكنف مھاجرت به اسرائیل صورت مي

  بايگاني ٣٠/١١-٣

آقاي سیگال رئیس كل حزب مھاجرت اسرائیل وارد تھران شده و مرتبًا كمسیوني در  ٢۴/١١/٣۶اطالعیه ديروز  ٢۵/١١/٣۶تاريخ 
گردد جلسات كامًال جنبة محرمانه دارد اداره  كنان منعقد مينسیان رئیس و يعقوب ناموردي معاون و كار آژانس يھود با حضور بن

   ٣دايره  - يكم

  ٢۴/١بايگاني  ٢٣/١/٣٧ - ٣٨٨

اويو به  موضوع اقلیت يھود صبح روز مزبور سیگال رئیس كل جلب مھاجرين يھود باسرائیل با ھواپیما از تل ٢۵/١١/٣۶تاريخ  ۴۶٩۴-٣
نیسان رئیس آژانس يھود و معاونش ياكوپ  اي با حضور نامبرده بن گذشته جلسه محرمانهتھران وارد شده است صبح روز جمعه 

ناموردي و شوستي نماينده دكتر دوريل در محل آژانس تشكیل شده و در اطراف مھاجرت يھوديان به اسرائیل مذاكرات مفصلي 
ادامه داشته است سیگال كه  ١٣جلسه تا ساعت انجام و تصمیماتي گرفته شده ولي از جزئیات آن اطالعي بدست نیامده و اين 

روزه خود در  ١۵باشد در مدت اقامت  آوري كمك از يھوديان مقیم كشورھاي مختلف جھان مي داران معروف و مامور جمع از سرمايه
ین ايران نش ايران به شھرستانھاي اصفھان، يزد، شیراز، كرمانشاه، ھمدان، گلپايگان و خالصه به اغلب شھرستانھاي يھودي

  مسافرت و به وضع يھوديان رسیدگي خواھد كرد محرمانه دايره 

  ١/١٢/٣۶خبر  ١٢/١٢-٣

موضوع روضه در روضه منزل امروز سید محمدرضا بھبھاني حاج سید فخرالدين لواساني حاج  ٢٢/١٢/٣۶ھـ تاريخ / ٢۶٨شماره 
الدين بروجردي سید مھدي  آبادي سید شمس رستمسید عبدالجبار جباري كني حاج شیخ احمد الھي كاشاني شیخ محمد تقي 

خوان سید مصطفي سرابي شیخ يداله قدوسیان حاج شیخ حسین طاھري  اله زاده شیخ امجد روضه خراساني معروف بايت
جاه اي از طالب علوم دينیه و كاسبھاي بازار كه تعداد جمعیت به پن زاده اصفھاني شیخ محمد لنكراني و عده اله سیدابوالحسن آيت

گفت امروز مملكت ما ھیچ قابل مقايسه  نفر میرسید بودند در اطراف اوضاع عمومي صحبت بوده است سید مصطفي سرابي مي
با ساير ممالك دنیا حتي حبشه ھم نیست يعني ھیچ چیز شرط ھیچ چیز نیست يك مملكتي است كه فقر اخالق سراسر اين 

ام  شود تكلیفش معلوم نیست يعني من كه حاال در اينجا نشسته ب بیدار ميكه صبح از خوا مملكت را فرا گرفته است ھر كسي
معلوم نیست تا پنج دقیقه ديگر آيا در زندان ھستم يا در منزل خود ھستم نه بازاري و نه عالم و نه دكتر و نه دولت ھیچكدام 

كنم كه حبشه ھم اينطور باشد شیخ  خیال نميدانند و معلوم نیست كه تا كي بايد اين مردم تربیت بشوند من  وظیفه خود را نمي
گفت علت بركناري راشد از راديو تھران بیشتر براي ھمین موضوع بوده است كه راشد گفته است من با اين  يداله قدوسیان مي

و من تنھا به ھمه تبلیغات نتوانستم دو نفر را ھدايت كنم سرابي گفت آقا پیغمبر با آن ھمه معجزات نتوانست مردم را ھدايت كند 
السالم از لحاظ ديني ايمان دارم كه توانست ھفتاد نفر را تربیت كند و آنھا را در مقابل جنگ نگھدارد شیخ  بن علي علیه حسین 

آمدند ترور  يداله قدوسیان گفت بعد از حسین بن علي بايد فدائیان اسالم را نام برد كه اينھا را طوري تربیت كرده بودند و مي
ھاي زياد داده بودند كه به اينھا مقامھاي بزرگ بدھند سید  در اين موقع سید محمدرضا بھبھاني گفت نه اينھا را وعدهكردند  مي

گفت جلسات روز پنجشنبه تا آخر ماه  گفت اينھا مردمان احمقي بودند حاج سید فخرالدين لواساني مي مصطفي سرابي مي
گفت حاج  شود حاج سید عبدالجبار جباري كني مي پنجشنبه علماء تشكیل نميرمضان تعطیل شد و ديگر در اين ماه جلسات روز 

اند ولي فرمانده سپاه زنجان گفته است كه زنجاني بايد در خود زنجان بماند سید ابوالحسن  آقا رضا زنجاني را تبعید به ابھر كرده
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ولت انتظار داشته است كه راشد بعضي از گفت موضوع بركناري راشد از پشت راديو جنبه سیاسي داشته است و د حقیقي مي
حرفھا را به نفع دولت بگويد ولي راشد استعفا داده است و امر دولت را اطاعت نكرده است و فعًال آنطوريكه معروف است شبھاي 

  جمعه سید كمال سبزواري بجاي راشد از پشت راديو سخنراني میكند دايره 

  ٢٩/١٢/٣۶ -بايگاني ١٢/٢۶-٣

رساند چون در  اله بروجردي در قم محترمًا باستحضار عالي مي گزارش درباره مالقات با حضرت آيت ٢٨/١٢/٣۶تاريخ  ٣ الف ٣دايره 
ھاي جعلي به نام فرقه  طلب مبادرت به پخش بیانیه اين اواخر در تھران و قم و مشھد و شھرستانھاي ديگر عدة ماجراجو و آشوب

اله بروجردي داير به مھاجرت معظم له  ھائي مجعول از قول حضرت آيت ديگر اعالمیه بھائي و ھمچنین در تھران و شھرستانھاي
بعلت عدم امنیت و دستگیري روحانیون حاجي سید رضا زنجاني نموده تا از اين راه اذھان روحانیون و مردم را مشوب نمايند لذا 

اسفند جاري به قم عزيمت كه گزارش دفعه  ٢٢و  ١٣رحله االمر براي خنثي نمودن اثرات اقدامات مضره آنان در دو م اينجانب حسب
اسفند با معرفي  ٢٢اول به تفضیل بعرض رسیده اينك گزارش مرحله دوم عزيمت به قم را بشرح پائین معروض میدارد روز پنجشنبه 

اله بروجردي  ضرت آيتح ٢٣اله بروجردي نوشته شده بود به قم رفتم روز جمعه  اله بھبھاني به شخص آيت نامة كه از طرف آيت
آقا احمد مدت يك  بنده را بطور خصوصي در اندرون منزل پذيرفته و با حضور فرزند و ھمشیره زادگان و پیشكار خود حاج ٩ساعت 

ساعت و نیم با نھايت محبت با بنده از ھر مقولة صحبت نمودند البته مدت يكساعت و نیم را بايد يكساعت به حساب آورد چون 
اله  كردند به حضرت آيت سنگین است و مطالب بنده را فرزندانشان و حاج آقا احمد با صداي بلند به ايشان بیان ميگوش ايشان 

متذكر شدم كه شغل اينجانب در سازمان امنیت كشور رسیدگي به امور روحانیون و مذاھب است و چون ذات مبارك شاھانه 
اله مسیر خود را طي نمايد از اين نظر تیمسار  نظر و موافقت حضرت آيت باشد كه جريان امور روحانیت ھمواره با عالقمند مي

اله حضور يافته تا ضمن درك  اند كه ھمواره در محضر حضرت آيت سرلشگر بختیار براي امتثال منويات ملوكانه به اينجانب فرموده
العاده مطلوبي نمود و گفت  الیه اثر فوق زيفیض از محضر مقدس روحانیت از نظريات آن حضرت استحضار شود بیان اين مطلب در مع

خداوند شاھنشاه را ھمواره موّيد بدارد كه اينطور به تمام امور ذيعالقه مخصوصًا براي صیانت مذھب جعفري متعصب و كوشا 
يس اله اظھار نمودند راجع به انتخاب سید مھدي روحاني بسمت امام جماعت مسجد شیعیان پار باشد مطالبي را كه آيت مي

گفتند از طرف يكي از افسران ارتش از اصفھان چند نامه در خصوص عدم صالحیت سید مھدي روحاني به اينجانب نوشته و در نامه 
اند كه بايد  اند و در آن متذكر شده اخیر خود قسمتي از بیانیه چاپي يكي از كشیشان مجوس را كه به كلیساي اصفھان فرستاده

یت انجام دھند نوشته و آن افسر از من توضیح خواسته است كه شما روي چه نظري چنین عنصر تبلیغات مذھبي را به چه كیف
دانم چه شخصي اين سید را به  اله در حالیكه گريه نمود گفت من نمي ايد آيت سواد و بدسابقه را براي پاريس انتخاب نموده بي

ا ببرد بنده چون قبًال در دفترم يادداشت كرده بودم كه از ايشان ھ پاريس فرستاده كه آبروي عالم اسالم و شیعه را در مقابل مجوس
در مورد انتخاب سید مھدي روحاني بپرسم كه با نظر ايشان بوده است يا خیر عین يادداشت را نشان دادم و گفتم اين موضوع 

ادداشت سبب خرسندي ايشان اله استفسار شود البته نشان دادن ي مورد توجه سازمان بوده و مقرر گرديده كه از حضرت آيت
باشم گفتند منتخب و نماينده  با رفتن اين شخص به پاريس مخالف مي گرديده گفتند من مطلقًا چنین انتخابي را ننموده و بلكه جدًا

باشد كه امام جماعت مسجد شیعیان در ھامبورگ است و تاكنون چھل نفر مجوس را با  االسالم محققي مي من آقاي حجت
طقي خود به دين اسالم وارد نموده است بنده به ايشان قول دادم كه اوًال اقدام خواھد شد تا سید مھدي روحاني از تبلیغات من

الھي است ھمه گونه كمك و  اين سمت در پاريس تغییر يابد و در ثاني به آقاي محققي كه اعمالش مورد پسند و تأيید حضرت آيت
ذكوه بايد براي ھزينه سري  ١^/٨ر صريح آيه ذكوه از سوره برائت كه دستور است حمايت خواھد شد چون شاھنشاه بنا به دستو

و كسب خبر از وضع كفار و خرج تألیف قلوب كفار گردد ذيعالقه ھستند تا به اين قبیل امور توجه شود بنابراين به آقاي محققي ھم 
شاه به امور ديني نموده و دعاي زيادي باعلیحضرت اله بروجردي نھايت اظھار تشكر از توجھات خاصه شاھن كمك خواھد شد آيت

دھند سئوال نمودم گفتند تمام اين انتشارات دروغ محض است و اين  نمود راجع به انتشاراتي كه در مورد رفتن ايشان به نجف مي
یت اعلیحضرت انجام طور صحبت كردند البته ضمن تاسف از اينكه بعضي از مصادر امور دانسته يا ندانسته اعمالي به ضرر محبوب

اي را دستگیر كرده و دادگستري  دھند گفتند به بینید چندي قبل در يزد روي تصادمي كه بین بھائیان و مسلمانھا بروز نمود عده مي
شخصي را به اتھام كشتن بھائي محكوم به اعدام نمود مصادر امور اجراي حكم را طوري ترتیب دادند كه در شب عید والدت 

فھمند كه اينكار از منويات شاھانه نیست و منافقین ھم اذھان مردم  الناس نمي وازدھم در يزد انجام گیرد البته عوامحضرت امام د
نمايند كه چنین دستوري از طرف پادشاه داده شده علیھذا من از اعلیحضرت شاھنشاه استدعاي تعديل و تخفیف در  را مشوب مي

گرديد با اين ترتیب و اين توجھي كه شخص شاھنشاه به مراجع روحانیت دارند چگونه مجازات محكوم نمودم كه مورد قبول واقع 
نمايم اينھا مطالبي است كه كمونیستھا اظھار  ترين ممالكت اسالمي و قطب شیعیان است مھاجرت مي من از ايران كه امن

اج سید ابوالقاسم كاشاني و آخوندھاي طرفدار نما از قبیل ح اله اين مطالب را عدة روحاني نمايند بنده گفتم خیر حضرت آيت مي
كنند ضمنًا گفتم چون اين مطالب ممكن است سبب اعجاب عدة از  مصدق و حاج سید رضا زنجاني از قول حضرتعالي جعل مي

جام دھم كه از ھر لحاظ امنیت براي ان محترمین بازار شده باشد ممكن است از محضر عالي سئوال شود گفتند من البته جواب مي
باشم چون وجود شاھنشاه مانع بزرگي براي  امور و تكالیف شرعي موجود است ضمنًا گفتند من عالقمند بوجود شاھنشاه مي

ديني است وظیفه شرعي من ھم تأيید شاھنشاه است ضمنًا چندين مرتبه گفتند من به امور مملكتي  نفوذ كمونیسم و بي
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نمايم انھم بحمداله رعايت اصول دين مورد توجه كامله شاھنشاه  عي دخالت ميكنم من فقط روي امور شر ھیچگونه دخالتي نمي
است سه مرتبه تكرار نمودند به اين لفظ كه با آقاي دكتر اقبال از قول من بگويید چرا با رفتن سید مھدي روحاني به سمت امام 

ه به اينجا بیايید و ھرگونه مطالبي داريد جماعت به پاريس موافقت شده است در خاتمه گفتگو اين طور گفتند كه شما ھمیش
ھا عرايض مرا آنطوريكه بايد به عرض  كنم شايد بعضي بگويید من ھم عرايض خود را براي شاھنشاه بگويم چون فكر مي

شوند كه اعلیحضرت ھمايوني تصوراتي نمايند و بطور لبخند گفتند كه با شما صاحب منصبان خوب  رسانند و سبب مي نمي
صحبت نمود پس از صرف چاي و پذيرائي با محبت به فرزندشان آقاي آقا سید حسن و پیشكارشان حاج آقا احمد شود  مي

بوسي ايشان ھم صورت مرا بوسیدند و  روم نزد خودشان ھدايت شوم پس از دست سفارش نمودند ھر موقع اينجانب به قم مي
الزم معمول گرديد كه خالصه بیوگرافي نامبرده به پیوست تقديم و از منزل ايشان را ترك نمودم راجع به سید مھدي روحاني تحقیق 

اله زاده اصفھاني به امام جماعت  قرار اطالع مشارالیه روي تالش تیمسار سرلشگر علوي مقدم رئیس شھرباني و كمك آيت
ر چه زودتر از اين سمت تغییر پاريس انتخاب و رفته است با عرض مطالب باال اينجانب معتقد است كه اوًال سید مھدي روحاني ھ

اله بروجردي تعیین شود ثانیًا مبلغي كه فعًال بصورت مارك آلماني  يابد و بجاي او يكي از روحانیون فاضل و خوش سابقه با نظر آيت
ده ھم االسالم محققي وسیله نماينده ساواك در آلمان غربي بنام نامي اعلیحضرت ھمايوني اعطاء گرديده و براي آين براي حجت

اله  ماھیانه مقرر گردد كه آن ھم بنام نامي اعلیحضرت شاھنشاه بنام تألیف قلوب كفار به ايشان پرداخت گردد تا بدين وسیله آيت
بروجردي ھم از الطاف و توجھات ملوكانه به روحانیون ذيصالحیت مستحضر و ممنون باشد مراتب جھت استحضار معروض گرديد 

  قسهموكول براي عالي است م قل

اي مسلمین در  جانبه اسالم برتر و باالتر از ھمه بنام خدا قابل توجه مسلمین با فرا رسیدن ماه مبارك رمضان بايد تبلیغات ھمه
دھد كه حقايق را آنطور كه  سراسر ايران علیه دشمنان اسالم شروع شود زيرا در ماھھاي ديگر امكانات موجوده به ما اجازه نمي

دم برسانیم ولي در ماه مبارك كه خوشبختانه مسلمانان روز و شب در مجالس و مجامع عمومي شركت الزم است به ھمه مر
پرده گفت و مردم را بیدار ساخت و البته معلوم است كه امر به معروف و نھي از منكر كه دو ركن مھم از  كنند بايد حقايق را بي مي

خصوص يك تیپ و يك عده نیست از جمله مسائلي كه مورد ابتالء اركان اسالمي است بر ھمه افراد مسلمان واجب است و م
الحالیست  ھمه مسلمانان شده است موضوع خريد و فروش و استعمال پپسي كوال است كه مدير شركت آن يك نفر بھائي معلوم

كوال نیز از ھر بطري  سيكه سابقًا يھودي بود و روي ھمان سابقه دشمني كه يھوديھا با اسالم و مسلمین داشته و دارند مدير پپ
كنند در  اسالم و مسلمین صرف مي ريال به نفع تبلیغات بھائیھا اختصاص داده و سازمان جاسوسي بھائیان آنرا علیه ١كوال  پپسي

تواند در تھران از كسبه و  كوال يك نفر بھائي است معروف به ايرج ثابت ھیچگونه شكي نیست و ھر كسي مي اينكه مدير پپسي
اند و در اين صورت آيا  كوال منع كرده ان تحقیق كند و روي ھمین اصل است كه علماء اعالم از خريد و فروش و استعمال پپسيبازاري

ريال به دستگاه خیانت و جنايت  ١را استعمال كنند و با استعمال ھر بطري  دھد كه پپسي وجدان مردم مسلمان اجازه مي
اهللا العظمي آقاي بروجردي  اينك ما در اينجا متن فتواي آيت! آمده است كمك كنند؟بھائیگري كه توسط دشمنان اسالم بوجود 

كنیم و البته فتواي حضرت معظم له يك فتواي كلي  اند درج مي دامت بركاته را كه درباره لزوم ترك معامله با بھائیان صادر فرموده
اهللا العظمي آقاي بروجردي مدظله العالي علي رؤس  هجامع و كاملیست و تعیین مصداق آن وظیفه خود مسلمانھاست حضرت آي

فرمائید راجع به معاشرت معامله با بھائیان از قبیل اكل و شرب با آنھا و مھماني كردن آنھا بو  المسلمین بحق محمد و آله چه مي
حمامات مسلمین و خريد و فروش با  به مھماني رفتن و زن دادن به آنان و زن گرفتن از آنھا و دخول حمامات آنان و راه دادن آنھا به

ا تحت آنھا و كرايه و اجاره دادن امالك و وسائط نقلیه از آنھا و معالجه نزد آنھا و اصالح سر و صورت آنان و كاركردن براي آنھا مجانًا و ي
انحاء معاشرت و معامله با ھر يك از عناوين معامالت شرعیه از قبیل جعاله و مزارعه و مساقات و شركت و صلح و نحو اين امور از 

تعالي الزم است مسلمین نسبت به اين فرقه معاشرت و  اهللا ظلكم بسمه آنھا مستدعي است نظر شريف را مرقوم داريد ادام
مخالطه و معامله را ترك كنند فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندھند حسین الطباطبائي محل مھر 

اهللا العظمي آقاي بروجردي وظیفه ھر مسلمان با ايمان را در مقابل بھائیان كه يك مشت معدود بیش نیستند  آيه مبارك فتواي
بقائه را كه يكي از علماء حوزه  االسالم آقاي حاج میرزا ابوالفضل قمي دام كند و اينك ما در اينجا متن نظريه حضرت حجه معلوم مي

  كنیم تا اتمام حجت براي ھمه مسلمانان ايران بشود  وال درج ميك علمیه قم ھستند درباره خصوص پپسي

اهللا العظمي  بقائه فتوايي كه حضرت آيت اهللا آقاي حاج میرزا ابوالفضل قمي دام السالم و المسلمین آيه العالي حضرت حجه بسمه
مسلمین را در اين قسمت روشن كرده  اند ذھن آقاي بروجردي در لزوم ترك معامله و مخالطه و معاشرت با بھائیان صادر فرموده

كوال كه مدير شركت آن و كارگران كارخانه آن بھائي ھستند مرقوم  شود كه نظر شريف را در خصوص پپسي است ولي تقاضا مي
سید ھادي خسروشاھي بسمه تعالي اقدامات بنده راجع به  ١٣٧٧شعبان المعظم  ٢٩اهللا بقائكم الشريف  فرمائید ادام

كوال معروف است و متعلق بودن آن به آن طايفة خبیثه روشن است از اين جھت الزم است بر  و البیع بودن پپسي الشرب ممنوع
جمیع مسلمین از آن احتراز كنند ابوالفضل القمي الزاھد برادران مسلمان اين اعالمیه را بخوانید و بدھید ديگران نیز بخوانند و در 

د نیز موضوع را گوشزد كنید و اگر ممكن شد در شھرستان خود عین اعالمیه را چاپ و مجالس و مجامع به برادران مسلمان خو
تواند با  گوش به حرف شما ندادند معامله را با آنھا ترك كنید زيرا ھیچ مسلمان باغیرتي نمي پخش كنید و اگر فروشندگان پپسي

شروبات به اصطالح غیرالكلي را كه مواد كوال دارند داراي مواد مباالت معامله كند و در خاتمه چون دكترھا تمام م اين قبیل افراد بي
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دانند و لذا براي حفظ بھداشت عمومي خود از استعمال آنھا نیز خودداري فرمائید طالبین عقايد دكترھا به جلد  كننده مي مسموم
 ٢قاي دكتر جزايري و دنیاي علم شماره اول كتاب دكتر ھاوزر بنام گذرنامه براي يك زندگي نوين و كتاب اعجاز خوراكیھا تألیف آ

قم  ١٣٧٧شود رمضان المبارك  منتشره از طرف آقاي دكتر مصطفوي و نشريه ديني نداي حق مراجعه كنند حق سرانجام پیروز مي
  حوزه علمیه سیدھادي خسروشاھي

مطّلقه خود ثريا اسفندياري  شاه ماھیانه سي ھزار تومان براي ھمسر ١۶/١/١٣٣٧ ١٣٣٧عنوانھاي مھمترين رويدادھاي سال 
انعقاد قرارداد بین شركت ملي نفت ايران و شركت آمريكائي پان آمريكن پترولیوم در مورد تولید و  ٨/٢/١٣٣٧شھريه تعیین كرد 

 شاه براي بازديد از ژاپن و چین از ٢٢/٢/١٣٣٧خسرو روزبه يكي از كارگردانان نظامي حزب توده اعدام شد  ٢١/٢/١٣٣٧فروش نفت 
طبق اعالم ستاد ارتش غالم رزمي باغي معروف فارس و  ٢۴/٣/١٣٣٧شاه از ژاپن به آمريكا رفت  ١١/٣/١٣٣٧كشور خارج شد 

بامداد امروز در حالیكه  ٢٣/۴/١٣٣٧آمیز منتشر كرد  راديو قاھره علیه ايران اخبار تحريك ١١/۴/١٣٣٧ھمدستانش دستگیر شدند 
ران امور خارجه آمريكا و انگلیس در استانبول منتظر ملك فیصل پادشاه عراق و نوري السعید رھبران ايران تركیه و پاكستان و وزي

وزير آن كشور بودند گروھي از افسران آزاد عراقي به رھبري ژنرال عبدالكريم قاسم و سرھنگ عبدالسالم عارف در عراق  نخست
كشور را به قتل رساندند و رژيم سلطنتي را باطل و رژيم كودتا كردند و ملك فیصل و نوري سعید و عدة زيادي از مقامات آن 

كنفرانس كشورھاي عضو پیمان بغداد در لندن تشكیل شد و دربارة رژيم جديد عراق مذاكره كرد  ٣/۵/١٣٣٧جمھوري اعالم كردند 
در بغداد تظاھرات  رژيم جديد عراق در مقابل سفارت ايران ١/۶/١٣٣٧ايران رژيم جديد عراق را به رسمیت شناخت  ١٣٣٧/۵/٩

سرتیپ  ١۵/٧/١٣٣٧دكتر جمشید آموزگار معاون وزارت بھداري به سمت وزير كار معرفي شد  ٨/۶/١٣٣٧داري را ترتیب داد  دامنه
 ٢٩/٧/١٣٣٧شد  بین ايران و تركیه قرارداد عبور نفت امضاء ٢۶/٧/١٣٣٧خلبان محمد خاتمي فرمانده كل نیروي ھوايي ايران شد 

اللحني به انعقاد قرارداد نظامي  دولت شوروي طي يك يادداشت شديد ٩/٨/١٣٣٧شاھنشاھي تشكیل شد  سازمان بازرسي
دولت ايران دولت جديد سودان را به رسمیت شناخت  ۶/٩/١٣٣٧شاه به ايتالیا سفر كرد  ۶/٩/١٣٣٧ايران و آمريكا اعتراض كرد 

دولت ايران  ١۶/٩/١٣٣٧یز سفیر عراق در قاھره به ايران حمله كرد در بغداد علیه دولت ايران تظاھراتي برپا شد و ن ٩/١٣٣٧/١۴
شوراي وزيران عضو پیمان بغداد در شھر كراچي افتتاح شد  ۶/١١/١٣٣٧رسمًا به اقدامات دولت عراق نسبت به ايران اعتراض كرد 

 ٩/١٢/١٣٣٧مريكا به باد انتقاد گرفت خروشچف طي نطقي در پارلمان رژيم شاه را به سبب انعقاد قرارداد نظامي با آ ٢٨/١١/١٣٣٧
نامه دفاعي دو جانبه آمريكا با كشورھاي ايران، تركیه و  موافقت ١۴/١٢/١٣٣٧دولت جمھوري عراق از پیمان بغداد خارج شد 

  ھاي شوروي علیه ايران ادامه دارد تبلیغات راديو مسكو و روزنامه ٢٣/١٢/١٣٣٧پاكستان در آنكارا امضاء شد 

نیسان رئیس آژانس يھود اغلب با عنوان كردن موضوعات مختلف به منزل سردار فاخر  موضوع اقلیت يھود بن ٢۴/١/٣٧خ تاري ١۵١-٣
نظر نامبردگان به  نمايد و منظور وي از اين مراجعات نیز جلب حكمت رئیس مجلس شوراي ملي و مؤدب نفیسي مراجعه مي

   ٢٧/١بايگاني ٢۵/١ ٣دائره باشد  شناسائي دولت اسرائیل از طرف دولت ايران مي

۵٢٧/١/٣٧ - ٢٢  

گزارش درباره طرح مربوط به مذاھب كه از ساواك خراسان رسیده است محترمًا بعرض میرساند طرح مربوط به  ٢۴/١/٣٧تاريخ 
 -مذھب كه بوسیله ساواك خراسان تھیه و تقديم گرديده بدقت بررسي گرديد ھدفي که در طرح مزبور در نظر گرفته شده در

صورتیکه بمرحله عمل درآيد نتیجه فوق العاده مطلوب و عالي خواھد داشت عالوه بر اينکه امور مذھب از سیاست تفکیک خواھد 
متوجه کشور ايران که قطب عالم تشیع است  -شد در نتیجه با عملي شدن پیشنھادات ساواک مشھد تمام شیعیان جھان را ھم

ت ساحت مقدس تشیع از ھر گونه بدبیني فرق ديگر اسالمي و ملل غیر مسلمان منزه نموده و با متروک گرديدن اوھام و خرافا
خواھد گرديد چون اقدام روي طرح مزبور بايد وسیله وزارتخانه ھاي دربار شاھنشاھي و فرھنگ و کشور معمول گردد لذا مستدعي 

ه ھاي مزبور را مطلع نموده که در انجام آن اقدام است مقرر فرمايند تا با ارسال يک نسخه از طرح تقديمي ساواک مشھد وزارتخان
  ٢۴/١/٣٧گردد م قلسقه بعرض برسد 

موضوع دربار شاھنشاھي يكي از مسافرين تازه وارد از كشور عراق از قول البرزي كارمند كنسولگري ايران  ٢٧/١/٣٧تاريخ  ١٩١-٣
طیالت نوروز به آبادان رفته بودند به اتفاق چند نفر از در بصره اظھار داشته واالحضرت شاھپور حمیدرضا كه براي گذراندن تع

آيند و با اينكه ابتدا مقامات  ھمراھان با ھواپیما به قصد عزيمت به كشور عراق از آبادان پرواز و ناچارًا در فرودگاه بصره فرود مي
ند معھذا بر اثر اقدامات تیمسار باتمانقلیچ گرد عراقي آنان را در فرودگاه متوقف و مانع خروج ايشان و ھمراھانشان از ھواپیما مي

شود و بالفاصله پس از ورود به  له و ھمراھان اجازه خروج داده مي سفیر كبیر ايران در عراق و وساطت و تعھد مشارالیه به معظم
ارك رمضان چند شبي را بارھا را گرفته و به راھنمائي كنسولگري در ايام ماه مب ھا و محل دانسینگ شھر از كنسولگري آدرس كاباره

گذرانند گوينده افزوده عمل واالحضرت شاھپور حمیدرضا و ھمراھان ايشان باالخص صرف مشروبات الكلي و  در محلھاي مذكور مي
ھا در ماه مبارك رمضان اثر بسیار نامطلوبي بین ساكنین مطلع بصره به جاي گذارده و حتي كارمندان كنسولگري  معاشرت با رقاصه
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له شرمنده و ناراحت شده و در بصره نیز اين موضوع به طرز موھني شايع گرديده است اطالعیه تھیه و  اين اقدامات معظمسخت از 
  ٢٩/٧در پرونده دربار شاھنشاھي بايگاني شود ۶/٢/٣٧تقديم گرديد

نیسان رئیس آژانس  يوسف بن شد آقاي با ھواپیماي ارفرانس كه از لیدا وارد مي ٢۶/١/٣٧شنبه  اطالعیه روز سه ٢۶/١/٣٧تاريخ 
يھود سوخنوت كه براي گذراندن اعیاد مسیح به اسرائیل رفته بود وارد فرودگاه مھرآباد شد در فرودگاه كلیة اعضاء و كاركنان آژانس 

ص گرديد فروش معروف نامبرده را استقبال نمودند و پس از انجام تشريفات گمركي مرخ يھود در تھران و اما و خانم گفلر تاجر چوب
  وبايگاني کل  -م ٣١۵/لف١ ٣١/١اداره يكم بايگاني

۶٣٠/١/٣٧- ١٣  

موضوع سازمان آژانس يھود سازمان آژانس يھود در تھران يا اداره سوخنوت در ايران واقع در خیابان فرانسه  ٢٨/١/٣٧تاريخ  ٢٠۵-٣
تھران تشكیل شده از يك نفر رئیس بنام يوسف  چھارراه بھرامي سازمان ادراه آژانس يھود سخوخنوت در تھران سازمان مزبور در

كند و داراي يك معاون است كه در  ريال در تھران انجام وظیفه مي ٨٠٠٠٠٠نیسان كه قريب چھار سال است با حقوق ماھیانه  بن
نمايد و  اره ميدھد بنام يعقوب ناموردي تبعه اسرائیل كه در واقع امور كنسولي آژانس را اد غیاب رئیس وظائف وي را انجام مي

دارد آژانس يھود داراي دائره بھداري است براي معاينه و مداواي مھاجرين يھودي كه از  ريال حقوق دريافت مي ۶٠٠٠٠/-ماھیانه 
شوند و چندي است كه در بھشتیه قديم يھوديان مستقر گرديده و داراي بخش امراض داخلي و  شھرستانھا به تھران وارد مي

باشد رياست شعبه بھداري به عھده دكتر كھني است كه تقريبًا تمام وقت خود را صرف  ندين پرستار ميبخش چشم پزشكي و چ
باشد كلیه مھاجرين يھودي كه به  نمايد و داراي دو مطب در خیابان حاج شیخ ھادي و سیروس مي اداره آژانس و مھاجرين مي

گیرند و پس از اطمینان از سالمتي كامل جسمي و روحي به  رار ميگردند از نظر پزشكي كامًال تحت معاينه ق اسرائیل اعزام مي
ھا و تھیه وسائل و تماس با مامورين ايراني و اعزام  ھا و كنفرانس گردند وظیفه رئیس آژانس يھود تشكیل انجمن اسرائیل اعزام مي

الي ده  ۵ھاي  راني مخصوصًا دارندگان عائلهھاي جديد يھودي اي مامور به شھرستانھاي ايران براي تبلیغ جھت آماده نمودن خانواده
نفري براي اعزام به اسرائیل انجام وظیفه يك نفر نماينده سیاسي در كشورھاي مترقي و رسمي صدور اجازه ويزا براي ورود به 

ا به شھرستانھا و در كشور اسرائیل به امضاء خود يا امضاء معاون وقت پذيرايي از مأمورين اعزامي از اسرائیل در تھران و اعزام آنھ
اي  ھاي مذھبي و اداره سازماني با عده ھا ترتیب دادن جشن صورت لزوم دعوت از كلیه يھوديان ايراني جھت تشكیل كنفرانس

ھاي الزمه سازمان آژانس يھود در تھران مرتبًا  ھاي الزم سازمان ھزينه كارمند و حسابدار و صندوقدار و پرداخت كلیه حقوق و ھزينه
باشد و پس از وصول  نه از طريق پاريس به صورت طالي شمش وارد كه مستقیمًا بنام رئیس آژانس يھود وقت در تھران ميماھیا

ھا و  مطابق مقررات گمركي در بازار آزاد به ايراني نام اھل عراق عرب تاجر بازار و فروشنده طال آالت فروخته شده و وجه آن به بانك
ندوق اداره نگاھداري خواھد شد آژانس يھود داراي يك منشي مخصوص كه فعًال شخصي به نام در صورت لزوم مبلغي نیز در ص

ھاي محرمانه در صورت احتیاج بوسیله نامبرده پرداخت  و شايد ھزينه ركني و مورد اعتماد رئیس آژانس است میباشد كه تمام ھزينه
ريال  ١٠٠٠٠/-نمايد و رئیس دفتر مذكور در حدود  مكاتبه ميگردد نامبرده داراي دفتري است كه به زبان عبري و انگلیسي  مي

نويس و عضو و نماينده  نفر منشي و كارمند و تحصیلدار و خدمتگزار و ماشین ١٠دارد آژانس يھود در تھران  حقوق دريافت مي
ن كارمندان بعضًا از يھوديان گردد كه اي باشد كه حقوق آنھا نیز به ريال در تھران پرداخت مي مھاجرت از طرف دولت اسرائیل مي

باشد از جمله شم طوب، منصور، رفیع يوسفي و دو نفر  ساكن ايران و چند نفري ھم از كارمندان خارجي تبعه اسرائیل مي
طوب تھیه گذرنامه و وسائل و مدارك الزمه براي ورود و خروج اتباع  گردند وظیفه شم نويس زن از كارمندان فوق محسوب مي ماشین

جمعي  یل تھیه گذرنامه بوسیله اداره گذرنامه شھرباني كل كشور كه در تمام سازمان شھرباني مربوط است و بطور دستهاسرائ
شود و پس از اخذ گذرنامه و ارائه به اداره آژانس يھود در لیست مخصوص ھواپیماي  نفر تقاضاي گذرنامه مي ١٠٠٠اقًال براي 

ھا بین مسافرين و رسیدگي بوضع خلبانھائي كه  به اداره گمرك مھرآباد و توزيع گذرنامه شود مراجعه مربوطه براي خروج گذارده مي
نمايند و تھیه وسائل الزمه براي آنھا از قبیل  وآمد مي بوسیله ھواپیماھاي آمريكائي انگلیسي يا اسرائیلي به فرودگاه مھرآباد رفت

باشد در وزارت امور خارجه و اداره كل گمرك  رباني و اداره گذرنامه ميطوب داراي نفوذ زيادي در شھ ھتل و غیره در صورت لزوم شم
و اداره گمرك مھرآباد نیز داراي دوستان زيادي است وسائل زندگي و حقوق مشارالیه از طرف آژانس يھود در تھران و دولت اسرائیل 

تبه اظھار داشته داراي گذرنامه اسرائیلي است و باشد بطوريكه چندين مر به میزان كافي تأمین گرديده و داراي اتومبیل لوكس مي
تاكنون متصدي كارھاي آژانس يھود بوده و با  ١٣٢٧طوب از سال  باشد مدتي است كه در تھران اقامت دارد شم چون اھل عراق مي

عبري و انگلیسي را خوب  پست خود را حفظ كرده است نامبرده زبان اينكه چندين نماينده و رئیس از اسرائیل به تھران آمده او كامًال
داند و عربي نیز زبان مادري او است و به زبان فارسي نیز آشنائي كامل دارد منصور متصدي صدور كارت ويزاي ورود مسافرين  مي

 باشد و در امر مھاجرت و تحويل و حمل اثاثیه و بار مسافرين و اعزام آنھا و تھیه لیست مسافرين در لیست ھواپیما به اسرائیل مي
ھاي زيادي از مسافرين چه در  طوب سوءاستفاده و اعزام آنھا دخالت و نظارت كامل دارد و مشارالیه به اتفاق رفیع يوسفي و شم

قسمت حمل بار اخذ وجوھي از مسافرين دركمپ بعنوان كرايه اضافي بار و پرداخت حقوق و عوارض گمركي اثاثیه مھاجرين 
ھا اطالع دارند و ھر كدام از آنھا سھمي  وبیش از اين سوءاستفاده ي منشي مخصوص نیز كمنمايند رئیس و معاون آژانس و ركن مي

باشد  السكوت از رفیع يوسفي كه متصدي دالل گمرك و حمل اثاثیه و راھنمائي مسافرين از تھران به فرودگاه مي بعنوان حق
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باشد وظیفه نامبرده تحويل گرفتن اثاثیه  العاده مي ريال حقوق ماھیانه و فوق ١٠٠٠٠/-دارند رفیع يوسفي داراي  دريافت مي
دارد و به  باشد و مبلغي به عنوان ھزينه و حقوق و عوارض گمركي از مسافرين دريافت مي مسافرين براي حمل با ھواپیما مي

ارد به مراتب بیش از د نمايد ولي وجوھي كه چه آژانس يھود در تھران و چه از مسافرين دريافت مي موقع خود نیز پولھائي خرج مي
زار و  كند نامبرده از چند سال به اينطرف با اينكه داللي بیش نیست داراي مغازه بزرگي اول الله مبلغي است كه خرج مي

باشد و صاحب چندين میلیون ريال ثروت و سرمايه شده است تاكنون سه مرتبه به اسرائیل سفر  مخبرالدوله بنام جواھري مي
رمندان گمرك مھرآباد و امانات پستي داراي روابط دوستانه و خصوصي است و با سید فیروز كه خدمتگزار كرده و با كلیه كا

آباد است در تماس بوده و رابطه دوستي و معامله دارد و حتي  غیررسمي اداره كل گمرك و متصدي بوفه سالون اداره گمرك مھر
یمي و طرفداران جدي رفیع يوسفي است سازمان آژانس يھود مخارج شود كه سید فیروز پاكیزه كار يكي از رفقاي صم گفته مي

باشد تأمین  نفر منشي و دفتردار مي ۵الزمه كلوپ كوروش كبیر كه تصدي آن با منوچھر امیدوار و موسي كرمانیان و داراي 
گردد توضیح آنكه منوچھر امیدوار  نشیني و اعیاد غالبًا در سالن كوروش كبیر برگزار مي ھا و مجالس شب نمايد و كلیه كنفرانس مي

باشد كه كلیه امور فرھنگي و تبلیغاتي را نیز انجام و فعًال با ھیئت  لیسانسیه حقوق و رئیس ستاد آژانس يھود در تھران مي
یین شده برد و با اينكه فقط براي مدت ده روز مسافرت آنھا با برنامه قبلي تع پارلماني اعزامي به اسرائیل در اسرائیل به سر مي

اند سازمان سوخنوت يا آژانس يھود داراي دائره بنام  روز است در اسرائیل بگردش پرداخته ٢٠بود تاكنون مراجعت ننموده و قريب 
باشد نامبرده تمام ھزينه و حقوق و كرايه منزل و اداره خود را از آژانس دريافت  دائره خلوتص بتصدي عابد نام تبعه اسرائیل مي

فه دارد كه جوانھا را تشويق و راھنمائي نمايد تا خود را مانند سربازي براي روز خاصي به اسرائیل مھاجرت نمايند و دارد و وظی مي
دارد نمايندگان اعزامي از اسرائیل براي جلب مھاجرين و كمك با كارمندان آژانس براي اعزام مھاجرين در تھران  مرتبًا نیز اعزام مي

اله ايراني كه چند ماه در تھران اقامت داشته چند روز قبل به  حماني تبعه اسرائیل آقاي ذبیحي رحمت آقاي پیر تبعه اسرائیل آقاي
آمد دارد و گاھي نیز  و اسرائیل مراجعت كرده است آقاي فتحي عراقي تبعه اسرائیل نماينده شركت ھواپیمائي العال كه مرتبًا رفت

نفر مسافر مھاجر يھودي به  ١٢۴با ھواپیماي آمريكائي تايرالين به اتفاق  ١٩/١/٣٧كند و روز  براي چند روز در تھران اقامت مي
اسرائیل عزيمت نموده است اداره آژانس يھود در كمپ بھشتیه قبرستان سابق كلیمیان تھران واقع و داراي دو منشي به نام طالع 

نمايند و  نده اعزامي از اسرائیل انجام وظیفه مينصرت، سارا ارستاي، فھیمه متصدي ناظر نظافت كه زير نظر آقاي حماني نماي
سالم  دھند توضیح اينكه خانم فھیمه داراي يكي دو بچه و روحًا مامور مھاجرين مقیم كمپ رسیدگي و كارھاي دفتري را انجام مي

آژانس بطوريكه مشاھده  نیست و شبھا غالبًا با مرداني غريبه معاشرت دارد و اداره آژانس تصمیم دارد او را اخراج نمايد بودجه
كیلو طالي خالص تأمین و به نام رئیس  ١۵الي  ١٢شود از طرف دولت اسرائیل مركز آژانس در اورشلیم از طريق پاريس ماھیانه  مي

و گردد و در بازار آزاد بوسیله دالالن و خريداران طال مانند تجار عراقي يھودي خريد  آژانس وقت يھود ارسال و تحويل و ترخیص مي
مرداد متولي قبرستان يھوديان كه مسئول حفظ اثاثیه  رسد علي ھاي مربوطه آژانس مي گردد و وجه آن به مصرف ھزينه فروش مي

دارد اداره آژانس داراي يك خدمتگزار است شخص رئیس آژانس  مسافرين در انبار مجاور قبرستان است از آژانس حقوق دريافت مي
 ٩/٢اون آژانس در حوالي اداره آژانس منزل نموده است در پرونده سازمان آژانس يھود بايگاني در محل اداره منزل دارد ولي مع

  ۶/٢- ٣دايره

المللي ھفتة قبل خیلي محرمانه به تھران وارد شده و مشغول  دواني تبعه اسرائیلي رئیس كل آژانس يھود بین گزارش آقاي ذب
ان شھرستانھا رسیدگي نمايد نامبرده معنا وزير امور خارجه كشور انقالبي باشد تا به وضعیت يھودي مسافرت در شھرستانھا مي

اند بنام سازمان سوخنوت جھاني بین الملل  اسرائیل است كه براي كشورھايیكه تاكنون كشور اسرائیل را به رسمیت نشناخته
اداره كل دوم و اداره كل سوم ارسال گرديد نمايند وزيز امور خارجه خانم میر است اداره دوم ساواك و خارجه به  انجام وظیفه مي

  وبايگاني کل-م ٣١۵/رياست اداره يكم الف ٢١/٢بايگاني شود  ٢/٣٧/١۴

دارد و تاكنون بوسیلة اين  Dرسمي موسوم به  اطالعیه چون دولت اسرائیل در تھران در خیابان فردوسي نمايندة نیم ۵/٣/٣٧تاريخ 
نگاران ايراني بعد از  ايراني براي مسافرت به كشور اسرائیل دعوت بعمل آمده است اين روزنامه نگاران نفر از روزنامه ١٢نماينده از 

ھاي خود منتشر نمودند و حتي بعضي از جرايد به دولت  مراجعت از كشور اسرائیل مشاھدات خود را به شكل رپورتاژ در روزنامه
ني داير نمايد بقرار اطالع بعد از نشر اين مقاالت در جرايد تھران وزارت پیشنھاد نمودند كه ايران با اسرائیل روابط سیاسي و بازرگا

خارجه دولت سعودي عربي يادداشتي به وزارت خارجة ايران توسط سفیر كبیر ايران در جده فرستاده و نسبت به مندرجات جرايد 
نوشته شده است جرايد ايران بر له آمیز دولت عربي سعودي از جمله چنین  تھران اعتراض نموده است در يادداشت اعتراض

باشد دولت ايران كه يك دولت اسالمي است بايد از  نمايند و اين تبلیغات بر علیه منافع عالي ملل عرب مي اسرائیل تبلیغات مي
وزارت نشر اينگونه مطالب جلوگیري نمايد ھنوز از طرف دولت ايران به يادداشت اعتراضیة دولت عربي سعودي پاسخ داده نشده و 

  وزير نظر دولت را در اين مورد خواسته است اداره يکم  اي از جناب آقاي نخست امور خارجه طي نامه

  بخش  ١٧/٣بايگاني ٣/٣٧/١۴ - ٣٨٩
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وجوش  موضوع اقلیت مذھبي يھود پس از ورود ساخور رئیس جديد آژانس يھود در تھران فعالیت و جنب ١۵/٣/٣٧تاريخ  ٨٨٩-٣
ن يھود مشاھده شده و اغلب شبھا چند نفر از آنھا از جمله دكتر دوريل، ربي عزري، منوچھر امیدوار، موسي اي بین سرا سابقه بي

اند  روز است به تھران وارد و در ھتل فردوسي اقامت نموده ١٠نفر از مأمورين جديد الورود اسرائیلي كه مدت  ٧كرمانیان و در حدود 
پردازند ھدف اصلي اين اشخاص كه اغلب از مامورين سیاسي اسرائیل به شمار  مي جلساتي تشكیل داده و به مذاكرات محرمانه

روند جلب موافقت دولت ايران با فروش نفت به اسرائیل و به رسمیت شناختن دولت اسرائیل از طرف دولت شاھنشاھي  مي
  بايگاني کل بايگاني شود  ٣١۵/الف ١٨/٣ ٢است بخش 

  ن /١٢٩-٣۶

٢٠۶١٩/٣-١  

  موضوع بھائیان شیراز  ٢٧/٣/٣٧تاريخ  ٣ھـ / ١۴۶۴٩شماره 

ھاي سراسر ايران اعالم نموده كلیه بھائیانیكه در نیروھاي مسلح شاھنشاھي  محرمانه بكلیه محفل القدس تھران طي نامه حظیره
لقدس تھران ارسال تا به ا نمايند زير نظر داشته و فورًا آمار كلیه افراد نظامي از سرباز تا امرا طي يك يادداشت به حظیره خدمت مي

العدل و به مراجع تقلید لندن و براند اسكات در امريكا ارسال گردد و آقاي براند اسكات آمار موردنظر را خواسته و تاكنون  بیت
رد اند آمار موردنظر را تھیه نمايند نظريه شنبه خبر صحت دا نمايند نتوانسته بھائیاني كه در ارتش شھرباني ژاندارمري خدمت مي

باشد نظريه چھارشنبه با عطف توجه به  نظريه يكشنبه ضمن تايید نظريه شنبه موضوع از طريق مركز قابل تحقیق و بررسي مي
توان اطمینان داشت نظريه جمعه در وضع جاضر كه دستگاه با مشكالت متعصبین مذھبي  دسترسي شنبه به صحت خبر مزبور مي

رسد  ھـ مفاد خبر حائز اھمیت به نظر مي ٧ت بھائیان قابل تعمق و بررسي است نظريه باشد تشديد فعالی و روحانیون مواجه مي
  ٣٧سال / ٣/ ٣٠روز / ١٣٠

اله  گفت اخیرا عده از بازاريھا نامه به آيت اله بھبھاني مي موضوع فعالیتھاي روحاني يكي از نزديكان آيت ١١/۴/٣٧تاريخ  ١٢٨٠-٣
بندي مشاغل چون  ھاي استخدامي جھت سازمان طبقه آوري تعرفه كه پس از تھیه و جمع اند بروجردي نوشته و در آن متذكر شده

اند و مقامات دولتي ھم ضمن تناقض اين امر با  عدة زيادي از كارمندان در برابر سئوال مربوط به دين بھائي بودن خود را اعالم كرده
ھاي قبلي را تعويض كرده  نظر گرفته و با صرف مخارج گزاف تعرفه قوانین و مقررات استخدامي و عدم تمايل اخراج آنان راه حلي در

اله بروجردي ماموريت يافته كه در  اله بھبھاني از طرف آيت اند آيت و در اوراق جديد سئواالت مربوط به دين و ملیت را حذف نموده
برساند و ضمنًا چند نفر از مطلعین ھم در  اله بروجردي اطراف صحت و سقم مفاد اين نامه تحقیق كرده و نتیجه را به اطالع آيت

اند ولي نامبرده اظھارنظر در اين مورد را موكول به تحقیقات رسمي كرده است  اله بھبھاني صحت اين ادعا را تايید كرده محضر آيت
ھا صورت  ھائيگوينده اظھارنظر كرده چنانچه اين موضوع صحت داشته باشد ممكن است از طرف روحانیون اقدامات تازة علیه ب

گرفته و مشكالتي براي دولت ايجاد كنند تحقیق شود و نتیجه به اطالع برسد بنظر آقاي ضرابي برسانند كه تحقیق فرمائید و 
بندي مشاغل تحقیق بعمل آمده موضوع تايید گرديده  از يكي از اولیا سابق سازمان طبقه ١۶/۴نتیجه را اعالم كه بعرض برسد 

   ١۶/۴باشد ضرابي  مي ٢است مربوط به بخش 

  بايگاني شود ٣٧/١۶/۴ -٣٧٩٢

موضوع فعالیت يھوديان از اوايل تیرماه جاري دائره كنسولي در آژانس يھود داير و زيرنظر مستقیم دكتر  ١۴/۴/٣٧تاريخ  ١٣٣٢-٣
تبعه اسرائیل نیز تصدي قسمت  YCVدخالت كاركنان آژانس يھود شروع بكار نموده و ياكو دوريل نماينده بازرگاني اسرائیل و بدون 

به پرونده آژانس يھود  ٢نمايد بخش  ويزاي دايره مزبور را بر عھده دارد و بمدارك مسافرين ورودي و خروجي يھوديان رسیدگي مي
اداره يكم يك نسخه به اداره يكم  ٢۶/۴لذا اعاده گردد  باشد مي ٢ھاي يھود مربوط به بخش  موضوع اقلیت ٢۶/۴/٣٧ضمیمه شود 

   ٢۵/۴/٣٧داده شود 

۴٢ -٠١٨۵/۴/٣٧  

دار و از مصدقیھاي به  ھاي مھم بازار در ايام سوگواري در درجه اول دسته زرگرھا كه اكثر آنھا سابقه اطالعیه دسته ٣١/۴/٣٧تاريخ 
باشند الف دسته كارگران  ر دسته كفاشھا كه شامل سه دسته مھم ميكنند ديگ نام بوده كه از ھرگونه خرابكاري كوتاھي نمي

فروشھا به رھبري حاج محمود مانیان كه  ھاي كفاشي دسته ديگر خرازي كفاش ب دسته سركارگرھا ج دسته صاحبان مغازه
ر از سید نصرالدين شود دسته ديگ اش روشن است و ھمچنین دسته زنجیرزنان تھران كه وسیله حاج علي خشنود اداره مي سابقه

گردد نامبرده از كساني است كه از آمدن به استقبال موكب ملوكانه خودداري و  كند كه توسط مصطفي ديوانه اداره مي حركت مي
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وقعي نگذاشت كه جريان امر چنین است سرھنگ میرزايي چند روز قبل از  ٨به تذكرات سرھنگ میرزايي رئیس كالنتري 
كند تا دار و دسته خود را براي استقبال آماده  گیرد و او را دعوت مي مايوني با مصطفي تماس ميفرمائي اعلیحضرت ھ تشريف

رود تا ترتیب آمدن او را بدھد ولي نامبرده از آمدن سرپیچي  پیش او مي ٨نمايد ولي چند روز بعد سرگرد تركمن معاون كالنتري 
اند بايگاني  آقاي قلقسه اقدام كرده ٢دستحات كاري ندارم جاللي بخش  آيم و به اين گويد من نمي اي مي كند و در حضور عده مي

  شود 

  متفرقه بايگاني کل ٢/۴ ٣٧/۵/٨ -۴

اي پاسبان به  دسته لباسفروشھا كه اكثرًا مصدقي ھستند توسط سرگرد تركمن با عده ٣/۵/٣٧اطالعیه روز جمعه  ٧/۵/٣٧تاريخ 
از  ۴/۵/٣٧د براي برپاكردن آشوب و حركت از آنجا راھنمائي شدند ولي روز شنبه باش تكیه جالل شفیعي كه از طرفداران شاه مي

گذارم از اينجا حركت كنید اداره يكم صحت  ورود آنھا به تكیه جلوگیري بعمل آمد و شفیعي به آنھا گفت بسرگرد بگويید من نمي
   ٢/١٩/۵دارد در پرونده عزاداري مركز بايگاني شود بخش 

  متفرقه بايگاني کل ٢/۴ ٣٧/۵/١٩ -٧٢

در مسجدي که در چھار راه اسکندري جنب حمام زرمینا واقع میباشدواعظي بنام سید محمود در پشت  ١٩/۵/٣٧اطالعیه در لیله 
بلند گو شروع به تبلیغات مضره و حرفھاي زيان آور و صحبت ھاي زننده بروساي کشور نموده است منجمله نامبرده اظھار نموده 

احمقي که عنان رياست اين کشور را در دست دارند دين و ايمان ما را از بین برده اند و شما ھا ھم نشسته ايد  است اين روساي
  ١٧/۶/٣٧يک  ٣مربوط بخش 

 sورگ  صبح امروز بن صیون ستدر رئیس حسابداري آژانس كل يھود داويد روزن ١١موضوع اقلیت يھود ساعت  ۴/۶/٣٧تاريخ  ٢١۵٩-٣
W Zu ل رئیس جلب مھاجرت يھوديان جھان مقیم اسرائیل با ھواپیماي العال به تھران وارد و اولیاء آژانس يھود در والیا ھوسیگا

باشند براي  اند نامبردگان كه از مسئولین برجسته امور مربوط به مھاجرت يھوديان جھان مي فرودگاه از آنھا استقبال نموده
اند توضیح  جرت يھوديان مقیم تھران و شھرستانھا به اسرائیل به ايران وارد شدهرسیدگي به وضع يھوديان ايران و تھیه وسائل مھا

به سابقه ضمیمه  ١٣/۶آنكه معاون كل امريكن جوينت با ھمین ھواپیما از تھران به قصد اسرائیل پرواز نموده است بايگاني شود 
   ٩/۶/٣٧و بايگاني کل -م ٩٠/م ١٢/۶/٣٧شود 

۴٩ - ٧٩/۶/٣٧  

باشد خواھشمند  رياست اداره يكم چون اطالع از افكار عمومي روحانیون مورد نیاز ساواك مي ١١/۶/٣٧تاريخ  ٣-ج/۶٨٨شماره 
  است دستور فرمايند پاسخ سئواالت مشروحه پائین را تھیه و ارسال دارند الف 

  نظر روحانیون نسبت به وضع فعلي كشور چیست؟  -١

  عقايد سیاسي آنھا چیست؟  -٢

  كنند؟  ه تظاھر ميدر مجامع چگون -٣

تھیه و به اين اداره ارسال و چنانچه  ٢٢/۶/٣٧رسد چیست؟ ب جواب سئواالت باال را تا تاريخ  راه اصالحي كه به نظر آنھا مي -۴
 ٣توانند ارسال دارند رئیس اداره ج  تھیه آن تا تاريخ مزبور میسر نگردد دستور فرمايند اعالم دارند كه چه موقع پاسخ منظور را مي

كه  ٢۵/۶شوم و تا آخر روز  توان داد چون اينجانب امشب عازم قم مي نمي ٣٠/۶پاسخ به سئواالت باال را تا تاريخ  ١١/۶سعادتمند 
به اداره  ١۶/۶/٣٧روز آخر ماه صفر است بايستي در آن شھرستان باشم البته پس از مراجعت بطور تفصیل پاسخ داده خواھد شد 

  ١۶/۶اب داده خواھد شد و تا آن تاريخ موارد خواسته شده تھیه شود جو ٢۵/٧/٣٧سوم بنويسید در 

آوري اعانه و  موضوع اقلیت يھود روز مزبور ھاتلكي رئیس عمران و آبادي اسرائیل در خاورمیانه كه براي جمع ٢٣/٧/٣٧تاريخ  ٣٠٧٣-٣
متفرقه صادر گرديده  ٣١۵/نموده است الف  اي به اسرائیل عزيمت آوري وجوه قابل مالحظه كمك به ايران آمده بود پس از جمع

  گیرندگان رياست ادارة دوم كل سوم جھت استحضار ٢۴٢٣٣/ ٣الف  ٧/٨/٣٧است 
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موضوع اقلیت يھود بنا به درخواست دكتر دوريل و عذري از مقامات دولت اسرائیل قرار است چند نفر از  ١٣/٨/٣٧تاريخ  ٣۴۶١-٣
الدين شفا سخنگوي دربار براي ديدن اسرائیل به  گاني، پرفسور عدل، جمشید علم و شجاعرجال از جمله آقاي نیساري وزير بازر

آن كشور دعوت شوند و در اين مورد مكاتباتي بین آژانس يھود و وزارت امور خارجه اسرائیل بعمل آمده است توضیح آنكه عذري 
 ٢٠/٨/٣٧و نظر آنھا را نسبت به اين دعوت جلب نموده است در اين مورد با چند نفر از كسانیكه بايستي دعوت شوند مالقات  قبًال

  وبايگاني کل  -م ٢/٩٠ ٢۴/٨/٣٧روي سابقه مربوطه ضمیمه و بايگاني شود 

٢٢/٨/٣٧ - ١٨٢  

 


