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 روایات ساواک و شھربانی از کتاب کشف اسرار 

  میثم آقادادی 

نشر و فروش کتاب کشف اسرار وضعیتی متفاوت با دیگر کتب داشت که در این نوشتار با استناد به اسناد ساواک و 

 :شھربانی به گوشه ھایی از این وضعیت خواھیم پرداخت

 ھا و غیره، ھا و پیام عالوه بر توضیح المسائل امام خمینی، نامه: مجرم بودن نویسنده و جرم خرید و فروش کتاب. ١

ش موجب شد ساواک .ھـ  ١٣۴٣انتشار این کتاب در سال . کتاب کشف اسرار نیز توسط پیروان امام چاپ و منتشر شد

ش که مجددًا این کتاب در .ھـ  ١٣۴۶در سال . از شھربانی تقاضا کند که از توزیع و فروش آن جلوگیری به عمل آورد

آوری و شناسایی موّزعین صادر شد و  دستور مجدد جمع برخی شھرھا، مانند تھران و قم و آذربایجان مشاھده شد،

  i[1].فروشندگان کتاب تحت بازجویی، قرار گرفتند

، موجب ١٣۴٣جلوگیری از توزیع و فروش کتاب توسط شھربانی در سال : ھای حفظ و فروش کتاب سختی. ٢ 

بسیار در تنگنا باشند، به نحوی که یکی  شد مقلدان و طرفداران امام خمینی برای دریافت، خرید و فروش و حفظ کتاب،

کتب مذکور را در مغازه در زیر تختی که خودش «از فروشندگان این کتاب، بر اساس آنچه در سند ساواک آمده است 

مشاٌر الیه جلد اصلی کتابھا را کنده، در عوض جلد مقّوایی . ھای کھنه دیگر جا داده است نشیند، بین کتاب روی آن می

درست کرده، تا کسی بالفاصله متوجه نام کتاب نشود، ضمنًا شخص موصوف، این کتاب را به افراد مورد  برای آنھا

در روز بعد از اینکه یک نیروی ساواک، یک جلد آن کتاب را از کتابفروشی صابری خریده بود . »فروشد اطمینانش می

ای بدون جلد، به  صفحه ۴٢٨ب از کشف اسرار جلد کتا ۵مغازة وی با انجام تشریفات قانونی بازرسی شد و تعداد «

چاپ شده و نویسنده آن مشخص نیست و ] ١٣۴۶از سال [سال قبل  ٢۵که تقریبًا ) ١٣۶٣ربیه الثانی  ١۵(تاریخ چاپ 

ھای مذکور از قدیم در کتابخانه وی  کتاب: دارد مفاد آن برخالف مصالح کشور بوده، بدست آمده، آقای صابری اظھار می

ھا را نیز به این ساواک تحویل  جلد از کتاب ٣قط یک جلد از آن را به یک محصل علوم دینی به فروش رسانیده و بوده ، ف

ھای ساواک و شھربانی معطوف به شناسایی  تالش ١٣۵١در سال  ii[2]»...گردد نموده است که به پیوست تقدیم می

  .م بودند، شدھای اما ھا و دست اندرکارانی که مرتبط با کتب و عکس چاپخانه

کرد، مجرم شناخته  عالوه بر اینکه اگر کسی کتاب کشف اسرار را نزد خود نگھداری می: کمبود شدید کتاب. ٣

شد، این کتاب در ایام محمدرضا شاه مخلوع، بسیار کمیاب بود و ھم چنان ھم به خاطر دالیلی نظیرحفظ وحدت  می

جوابھای امام خمینی و توضیح آنھا این کتاب را ازغربت در آورد  گر چه میتوان با دسته بندی.یاب است شیعه وسنی کم

.                                        

است در سال  ١۵کتب مذکور را به علت اینکه قریب : دارد اظھار می] فردی...[«: در سند ساواک آمده است      

نماید که کلیه  ضمنًا اضافه می. ام دانم در چه موقع و از چه کسی خریداری نموده باشد، دقیقًا نمی ام می کتابفروشی

خرند و پس از مطالعه  ھایی می ھای معتبر تھیه نکرده، بلکه اغلب از افرادی که کتاب ھای مغازه را از کتابفروشی کتاب

  ]٣[iii. رسانم خریداری و سپس به فروش می] را[ز این کتابھا رسانند، من ھم بیشتر ا به فروش می

و یاران ایشان مرتبط ) ره(از آنجایی که ھر اقدام کوچکی که با امام خمینی: زیارت در عراق و آوردن کتاب به ایران. ۴

در شده است، لذا حتی شایعاتی را ھم که درباره امام بوده است، دقیقًا  بوده، برای ساواک مھم تلقی می
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که دربارة تألیفات آیة اهللا  ١٩/٣/۴٩ھـ ب به تاریخ  ٢٣۴/٢٠از جمله در سند شماره . اند ھای خود منعکس کرده گزارش

ای از افراد بازاری شایع است، آیة اهللا خمینی عالوه بر تألیف کتاب کشف  در بین عده«: نویسد خمینی است، می

بر وزن کتاب انقالب سفید تأالیف نموده است » انقالب سیاه«دیگری  و» انقالب سرخ«اسرار، دو کتاب دیگر یکی به نام 

و در نجف نیز به چاپ رسانیده و اکثر زائرینی که به عراق بروند و یا در مسیر از عراق عبور کنند، کتب مزبور را تھیه و با 

   iv[4].»آورند خود به ایران می

نه از موضع رھبری ) ره(اهللا حائری، امام خمینی   آیة در زمان حضور: به چالش کشیدن روحانیون سیاست گریز. ۵

بلکه از موضع فردی مذھبی، معتقد به تفکیک ناپذیری دیانت از سیاست بوده است، و علی رغم داشتن نظرات 

دانست و از آنچه ریاست  کرد، خود را تابع ریاست حوزه می سیاسی که گاه آن را با استادان و دوستان خود مطرح می

تری ھمچون شھید مدرس و  ھمچنین تا زمانی که علمای باسابقه. داشت نتظار داشت، گامی فراتر برنمیحوزه ا

دانست،  ھای سیاسی کشور حضور داشتند، ایشان حمایت از افکار آنان را وظیفه خود می مرحوم کاشانی در صحنه

گریزی برای بسیاری از علما به  و اشغال کشور توسط متفقین، متوجه شدند که سیاست ١٣٢٠اما پس از شھریور 

صورت ارزش درآمده است، لذا نگارش کتاب کشف اسرار را از این زاویه نیز باید مورد توجه قرار داد، چنانچه وقتی کتاب 

آنکه روحانیون سیاست گریز را به واکنش منفی علیه سیاسی شدن علمای حوزه بکشاند، آنان به  منتشر شد، بی

نمودند، آن را بخوانند و حمایت آنان از چنین کتابی یک  دام کردند و به شاگردان خود توصیه میحمایت از این کتاب، اق

   v[5].گام مھم برای ورود دوبارة علما به سیاست بود

ھنر امام در سیاست آن بود که میدانست باید چه موضوعاتی را از چه وجوھی بپردازد تا با : سند مبارزاتی امام. ۶

ھا، عدم مشروعیت اجنبی و رژیم وابسته به آن را به چالش جدی بکشاند، لذا یکی از  خودی کمترین چالش بین

ترین اسناد مبارزاتی امام با رژیم پھلوی، کتاب کشف اسرار است که به وضوح، عدم مشروعیت چنین رژیمی را  مھم

شنایی زیادی دارد و در به علوم جدید و سیاست روز ھم آ«در سندی از ساواک آمده است، . بیان داشته است

از [ھمیشه اھل مبارزه و سیاست بوده، پنج سال قبل . کتابی علیه اعلیحضرت فقید نوشته است ٢۴و  ٢٣ھای  سال

در سند دیگری به تاریخ  vi[6]».رساله نوشته و در مقام مرجع تقلید قرار گرفته و پیروانی ھم داشته است] ١٣۴٢تاریخ 

ھای خالف مصالح  سی و چھار مورد از اقدامات و فعالیت] شاھی نگاشته شده استکه به تاریخ شاھن[ ٢۵٣٧/ ۵/٢٣

نامبرده در یکی از تألیفات خود به نام کشف «: آن، آمده است ١٨مملکتی روح اهللا خمینی، ذکر شده است که در مورد 

است که طبق اطالع واصله حاکی  ٢۴/۶/۴۵ای به تاریخ  اطالعیه  vii[7]».اسرار مطالبی علیه رژیم ایران، نوشته است

و  viii[8]شود از تھران، اخیرًا کتاب کشف اسرار نوشته خمینی، چاپ بغداد، مخفیانه در دسترس علما گذاشته می

ھای طرفداران امام به شمار  ای از فعالیت ھای حکومت اسالمی و کشف اسرار امام در اصفھان نمونه فروش کتاب

ورزیدند، به اطالع مافوق  ھایی را که به فروش کتب امام مبادرت می غازهساواک، حتی مشخصات کامل م ix[9].آید می

   x[10].رساند خود می

فرستادند و ھم  ھایی را که امام خمینی، برای افراد می به دلیل شرایط بد امنیتی، نامه: گویی به شبھات پاسخ. ٧

ای درباره  نامه ١/٣/۵٣در تاریخ . است فرستادند، با اسم مستعار بوده ھایی که افراد برای امام می چنین نامه

به کویت  –که نام مستعار آقای سید جواد مھری است  –به نام سید محمد موسوی ) ره(نامة امام خمینی زندگی

از آنجا که معظم له در علوم عقلیه، فرد «: در قسمتی از بخش دوم این زندگی نامه امام آمده است. گردد ارسال می

گوی مشکالت و شبھات عقلی نسبت به اسالم به شمار  د حوزه علمیه قم بودند، تنھا پاسخشاخص و منحصر به فر
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با اینکه علماء  –رفتند و اگر کسی نسبت به مسائل دینی، اشکالی داشت و برای حل آن به قم مراجعه کرد  می

و آنروز که کتاب ... کردند  میزبردست و طراز اول مانند مرحوم آیة اهللا خوانساری را به حضور امام خمینی راھنمایی 

منتشر شد، نظر به اینکه مطالب کتاب، مربوط به مسائل عقلی بود، برای رد آن از » اسرار ھزار ساله«سفسطه آمیز 

طرف علماء قم، به معظم له مراجعه شد و با اینکه مدتی بود به درد چشم مبتال بودند، قادر به مطالعه و نوشتن 

آور اینکه وقتی معظم له در  شگفت. شد که به نحوی ھست به این کتاب منحرف جواب گویند نبودند، به ایشان اصرار

مقام نوشتن رد آن کتاب برآمد و کشف اسرار را تألیف فرمود، به طور اسرارآمیزی، درد چشم برطرف شد، به طوری که 

   xi[11].ای وجود نداشته است گویا اصًال عارضه

و ذکر نام امام در ھر تجمع و از سوی دیگر  ۵۶فضای عمومی ایران در اواخر سال : علت آزاد گذاشتن چاپ کتاب. ٨

ھای اطالعاتی و انتظامی در جلوگیری از چاپ رساله و تألیفات امام، برخی کارشناسان ساواک را به  ناتوانی دستگاه

کارشناسی مبنی بر آزاد حاوی نظر  ٨/١١/۵۶سندی در تاریخ . این نتیجه رساند که در این خصوص تجدید نظر کنند

گذاشتن چاپ کتاب کشف اسرار و رساله امام است، با این توجیه که کتاب کشف اسرار از نظر تحلیلی، سطحی و از 

   xii[12].ھا ندارد نظر ھر روشنفکری مردود است و توضیح المسائل ایشان نیز تفاوتی با دیگر رساله

ھای اصیل دینی، یکی از شگردھای  اتھام ارتجاعی بودن به نھضت: اعتبار خواندن کتاب توسط رژیم بی. ٩

شدند، با بر چسب ارتجاعی و  ھمیشگی عوامل رژیم پھلوی بوده است که ھر گاه با احکام نورانی اسالم مواجه می

  .جلوه دھند» مشّوه و تاریک«ھای نجاتبخش اسالمی را در نظر جامعه  کردند اندیشه عقب افتاده، سعی می

قمری کتابی به نام کشف اسرار  ١٣۶٠ – ٧٠ھای دھه  خمینی در سال«: یکی از اسناد ساواک آمده استدر 

این کتاب از نظر تحلیلی، بسیار .نوشته است که مطالبی درباره کشف حجاب نحوه تشکیل دولت و از این قبیل دارد

تواند مردود باشد و ھمینطور توضیح  میباشد و امروز از نظر ھر روشنفکری  سطحی و از نظرات کھنه و فئودالی می

ھا تفاوتی از نظر مباحث و فتاوای ندارد، در حالی که توقیف آن باعث بزرگ  المسائل وی که با دیگر توضیح المسائل

در صورتی که عرضة آن به تدریج به مردم حالی . ھا شده است شدن وی و اھمیت پیدا کردن این رساله نزد خیلی

م از قماش ھمان آخوندھای دیگر است و بس و نکته این است که با مراجعه به این کتابھا، چنانچه خواھد کرد که او ھ

  . »تأثیر نخواھد بود قبًال صالح بر نشر آنھا باشد، در معرفی نظرات ارتجاعی وی مخصوصاًٌ به روشنفکران، بی

أمورین ساواک، ارتجاعی، سطحی و کھنه و در واقع دفاع از اسالم و احکام آن که در کتاب آمام آمده است، از دید م

مردود ) ترین مقررات ضد زن و حقوق انسانی را دارند که ارتجاعی(فئودالی بوده است که از دید روشنفکران غربزده 

ھای اسالم، انقالب خویش را علیه ارتجاع وابسته به غرب سامان داد و  این فخر امام بود که با تکیه بر اصالت. است

   xiii[13].غرب را از کشور ایران قطع کرد دست ایادی

این کتاب در ساواک مورد بررسی  ۴٣در سال : گوید سرتیپ مقدم درباره این کتاب می: آوری کتاب ھدف از جمع. ١٠

نمودند، لذا نه از لحاظ مضّره بودن این کتاب، بلکه از  و چون طرفداران خمینی، تبلیغاتی روی این کتاب می] قرار گرفت[

   xiv[14].آوری نمایند تا کتاب مذکور را جمع] شد[گردید، با شھربانی کل کشور مکاتبه  نکه روی خمینی تبلیغ میلحاظ ای

ساواک از ھر گونه اقدام مستقیمی که منجر : ھای مرتبط با کتب امام چگونگی ارتباط با چاپخانه و کتابفروشی. ١١

مثًال در دستور . کرده است وده که برای ساواک کار میمنبع، فرد جاسوسی ب. به شناسایی منبع شود، خودداری کرد
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مقامات ساواک آمده است که به منبع آموزش داده شود تا با تماس دائم با خریدار و فروشنده سعی نماید، محل چاپ 

   xv[15].کتاب مزبور را تعیین نماید

به مالقات  ٢٢/۴/١٣٣۶در تاریخ یکی از عوامل ساواک : مقایسة تأثیر کتاب کشف اسرار و کتاب شھید جاوید. ١٢

. باشم، اگر امری دارید، بفرمایید به ھمین زودی، عازم عتبات می«: شیح یحیی انصاری رفته و به او گفته است که

به . کنند ای زیر پوشش عالقمندی به شما از مرام وھابیگری ترویج می عده: گفت از قول من به آقای خمینی بگویید

آنان در جواب . ینی از چھل سال قبل، با تألیف کتاب کشف اسرار با وھابیگری مبارزه کردآقای خم: گویم آنان می

آقای خمینی در این جھت تغییر عقیده : گویند ای از آنان ھم می این کتاب نوشته ایشان نیست و عده: گویند می

ه خوانی و سایر مقدسات مبارزه خالصه آن که به آقا عرض کنید که اینھا با زیارت عتبات، با محافل روض. اند داده

تر  من در تبعیدگاه به مراتب راحت. اندازند نویسند و به داخل منزلم می ھای تھدیدآمیز می  کنند و برای من ھم، نامه می

ای که از ابراز عالقه به  مختصر آنکه عده. باشم ھم اکنون سخت در اذیت و آزار این عده وھابی مسلک، می. از قم بودم

از آقا تقاضا کنید، . کنند کنند، مستقیمًا ترویج از مرام وھابیگری، مارکسیستی و ضد دینی می دس شما میساحت مق

  در نظریه یک شنبه که ذیل این گزارش خیلی محرمانه ساواک. »نظر مبارک خویش را به این موضوع معطوف دارند

اول حوزه و از طرفداران سرسخت خمینی  شیخ یحیی انصاری یکی از مدرسین طراز«: نوشته شده است، آمده است

کنند، ھمان طرفداران کتاب شھید  منظور وی از افرادی که ترویج وھابیگری می. است که مدت سه سال تبعید بوده

از زمانی که مارکسیست ھای اسالمی چھره واقعی . دانند باشند که عمدتًا خود را وابسته به خمینی می جاوید می

ای  عده. ولوژی کمونیستی است، آشکار کردند، بین روحانیون طرفدار نیز دو دستگی ایجاد شدهخود را که ھمان ایدئ

کنند، مانند  ھا طرفداری می ای دیگر، از مارکسیست منحصرًا مذھبی و طرفدار خمینی ھستند، از قبیل انصاری، و عده

خمینی را از قضیه آگاه ] امام[دد برآمدند، تا آید، دسته اول در ص بطوری که از مفاد گزارش برمی. طرفداران شھید جاوید

خمینی از نظر متعصبین مذھبی، باعث شکست ] امام[ای بیندیشد، زیرا معتقدند انتساب این عده به  سازند، تا چاره

در نظریه » .ای بدھد وی خواھد بود و بعید ھم نیست که این زمینه مؤثر واقع بشود و خمینی در این زمینه اعالمیه

انصاری، طرز فکرش با سایر انقالبیون از قبیل ربانی شیرازی، مشکینی و «: نیز در ذیل گزارش آمده استشنبه 

در نظریه دوشنبه . منتظری تفاوت فاحش دارد و دل خوشی از آنان ندارد و لذا مخالفتش را با شھید جاوید ابراز کرده بود

دھد، آمده  د جاوید، نظری مخالف نظریه یکشنبه مینسبت به کتاب شھی) ره(که در تقسیم طرفداران امام خمینی

ای دیگر از روحانیون و  کتاب شھید جاوید مورد تأیید و نمایانگر نظریات طرفداران خمینی و مورد مخالفت عده«: است

رسد که اکثریت قریب به اتفاق  لکن چنین به نظر می. نماید باشد که نویسنده آن را متھم به وھابیگری می طالب می

طالب و روحانیون اعم از به اصطالح انقالبیون طرفدار شھید جاوید و قشریون مخالف کتاب مذکور در مخالفت با 

کتاب شھید جاوید نوشته آیت اهللا نعمت صالحی نجف آبادی  xvi[16].»کمونیسم و ماده پرستی اتفاق نظر دارند

ھایی که پیرامون امام حسین  کتاب را کتابرسد وجه تمایز و عامل اصلی افتراق مباحث  باشد که به نظر می می

از جمله کسانی که به صورت مفصل و تخصصی، مباحث . باشد نوشته شده بود، در مورد ماھیت قیام حسینی می

ھای  ایشان در قسمت یاداشت. باشد کتاب شھید جاوید را مورد نظر قرار داده است، استاد بزرگوار شھید مطھری می

یاداشت ماھیت قیام حسینی، موضوع امر به معروف و نھی از منکر و موضوع دعوت  حماسه حسینی، ذیل مبحث

 xvii[17].کنند کنند و ھمچنین نظر صحیح را ھم بیان می مردم کوفه و عامل بیعت را به عنوان ماھیت قیام بررسی می

کتاب حماسه حسینی  اند که متن آن در از کتاب شھید جاوید را حاشیه زده ٢١۵ی  ھم چنین استاد مطھری تا صفحه

ای که داشتند، این کتاب را مود نقد قرار  امام خمینی نیز با دید رھبری و جامع نگرانه. ھا آمده است قسمت یادداشت
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ای به سید  در نامه) ره(امام خمینی. اند ھای خود، آن را تذکر داده ھا و پیام دادند و حداقل چھار مورد در سخنرانی

و ] شھید جاوید[شما در اختالفات بین طالب و اھل منبر راجع به کتاب : نویسند ید جاوید میاحمدآقا در مورد کتاب شھ

   xviii[18].فرماید ھر چیزی دیگر وارد نشوید؛ ان شاء اهللا خداوند اصالح می

کنند و ھم چنین در مورد انگیزه و ھدف  امام خمینی اگر چه در مورد محتوای کتاب شھید جاوید، مطلبی ارائه نمی

ھایی که از این کتاب توسط رژیم  آورند، لکن نسبت به سوء استفاده سنده از نگارش کتاب، سخنی به میان نمینوی

امام در بیان ترفندھای رژیم شاه برای ایجاد اختالف در جمع وّعاظ تھران . گرفت پرده برداشتند پھلوی صورت می

در ھمان  –که وقت یک نتایج اسالمی بود  –از ماه محرم  از سابق اینطور بود که قبل از ماه رمضان و قبل«: فرماید می

یک قصه یک وقت . رژیم سابق شما اگر توجه کنید به این قضایایی که پیش آمده، ببینید اینھا چه وقت پیش آمده

در سطح کشور، ھمه .... آقا، این منبری، آن منبری، آن منبری، آن محراب . شھید جاوید.: بینید درست شد می

دیدند که  شد، می شھید جاوید چی بود که این قدر داد بکنید؟ برای چی؟ نزدیک محرم می! شھید جاوید بود ھا حرف

ھای خودشان، توجه بکنند به آن که گرفتارشان  ھا با ھم باشد و یک وقت نکند که توجه بکنند به گرفتاری اگر این قّوه

. افتادیم ئل روز و از مسائل سیاسی، ھمه به جان ھم میما ھم غفلت از مسا. آوردند کرده، شھید جاوید را پیش می

بعد که تمام شد، حاال یک وقت دیگر نزدیک دارد . ھمین قم تمام وقتش را صرف کرد سر شھید جاوید تا تمام شد

بعد، این . شاید ھم خودشان کشیدند تا پیش بیاورند! شمس آبادی را پیش کشیدند] سید ابوالحسن[شود، اقای  می

ھر دو . از این رو تکفیر، از آن ور تمجید! شریعتی را پیش کشیدند، ھی دامن بزن] علی[ای کم شد،  خردهھم یک 

تقریبًا تمام ماه رمضان را یک دسته اشکال  xix[19]»....گذارد طایفه غافل از اینکه، کی دارد کاله سرشان می

ای به این طرف فحش  ند و یک دستهداد ای فحش می کردند، یک دسته ای رفع اشکال می کردند، یک دسته می

و اعلیحضرت با  xx[20]!خندیدند که اینطور ما اینھا را ملعبه کردیم ھا می آنھا ھم کنار نشسته بودند به ریش. دادند می

به خاطر سپرده [آقایان ھم، ھمه متحفظند ! کمال آرامش اموال این ملت را خورد و سلطه خویش را تحکیم کرد بر آنھا

   xxi[21]»...ای کتاب شھید جاوید چی چی نوشته، کجایش چی چی نوشتهکه کج] اند

  بررسی تأثیر کتاب بر اساس اسناد شھربانی

ھای امام خمینی است حدود یک سوم اسناد ساواک  بطور کلی مجموع اسناد شھربانی که در مورد فعالیت 

  : شود برای نمونه به یک مورد اشاره می. باشد می

حاج «: رسد ای به این مضمون می اطالعیه ٣/٢/١٣۴۵کتاب مذکور در تبریز، از ادارة دوم مورخ  در مورد چاپ و انتشار

رسد و این کتاب در  ھم اکنون در بازار به فروش می.... کتاب کشف اسرار: داشته اظھار می.... میر رحیم فردوسی

دویست ریال به آشنایان فروخته گر خانه و کتابفروشی سروش به مبلغ  کتابفروشی حقیقت واقع در بازار شیشه

توانید کتاب مزبور را خریداری نمایید، از این راه ھم  ھا داشته باشید، می اگر آشنایی کامل با این کتابفروشی. شود می

   xxii[22]».شود و ھم دارای یک کتاب عالی خواھید شد کمکی به بودجه نھضت می

   

   

  پی نوشتھا
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i]١۶اول،  ج ، چاپ)ره(تھران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ١٣٨۶(اسناد به روایت ساواک،  سیر مبارزات امام خمینی در آیینه  ]١ ،

  ١۵/٣/۴۶ – ٨١٩۶/٣٢۴سند شماره  ۴٣۵و ٢۵صص 

ii]۴۴٩، ص١۶ھمان، ج  ]٢   

iii]۴۵۵، ص١۶ھمان، ج  ]٣  

iv]۴[  ۵٠٢و  ۵٠۵، صص ١٨ھمان، ج  

v]۵[  ٣۴، ص١ھمان، ج  

vi]۶[ ٢١٩، ص٢ھمان، ج  

vii]٣٠٧، ص٨ھمان، ج ]٧  

viii]٣۴، ص٩ھمان، ج ]٨  

ix]۴۵، ص٩ھمان، ج ]٩  

x]١٨٠، ص١٠ھمان، ج ]١٠  

xi]۴٧۴، ص١١ھمان، ج ]١١  

   

xii]١٣٧، ص١۵و ج ۵٣، ص١٣ھمان، ج  ]١٢  

xiii]١٣٧، ص١۵ھمان، ج  ]١٣  

xiv]١۴[ ۵٩، ص١۴ھمان، ج  

xv]١۵[  ٢٣٢، ص١۴ھمان، ج  

xvi]١۶[ ۴٧۴و  ۴٧۵، صص ٧ھمان، ج  

xvii]١٠٩- ١٢١صص)ھا یادداشت( حماسه حسینی، صدرا، چاپ بیست و ھشتم، ، جلد دوم)١٣٧٩(مطھری، مرتضی،  ]١٧  

xviii]١٨ص ،٣، چاپ سوم، ج)ره(صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)١٣٧٩(  موسوی خمینی، روح اهللا، ]١٨  

xix]۵٣٣و  ۵٣۴، صص ٨ھمان، ج  ]١٩  

xx]۴٠٩، ص٧ھمان، ج  ]٢٠  

xxi]٢٣۶، ص۴ج ھمان،  ]٢١  

xxii]۴٨١ص ،٣، چاپ اول، ج)ره(تھران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ١٣٨٣(شھربانی،  امام خمینی در آیینه اسناد  ]٢٢  


