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 اهللا طالقانی به روایت اسناد  زندگی و مبارزات سیاسی آیت

  محمدرضا تمری 

http://www.irdc.ir/fa/content/18116/default.aspx  

  

  

حبس محكوم شد كه در اسناد موجود علت اهللا طالقانی به ده سال  ـ خرداد ـ آیت ۴٢پس از سركوب قیام سال 

بردند  اهللا طالقانی در زندان به سر می زمانی كه آیت. بازداشت ایشان اقدام بر ضد امنیت داخلی عنوان شده است

اهللا طالقانی در زندان  شایعه عدم موافقت ایشان با پیشنھاد فرستادگان محمدرضا شاه مبنی بر آزادی مشروط آیت

اطالع واصله «: دھد وری كه اداره پلیس تھران در خصوص پیشنھاد مذكور چنین گزارشی میپخش شده بود به ط

باشد و طرفداران وی شایع  به ده سال زندان محكوم می... حاكی است سید محمود طالقانی پیشنماز مسجد ھدایت 

ات و در مورد آزادی مشارالیه اند كه به امر شاھنشاه آریامھر چند نفر در زندان با سید محمود طالقانی مالق كرده 

 . »اند لكن با آن موافقت نكرده و حاضر نیست با این طریق از زندان آزاد شود شرایطی پیشنھاد نموده

   

  

آیت اهللا سید محمود طالقانی در اواخر حكومت سلسله قاجاریه پا به عرصه گیتی نھاد و پس از پشت سر نھادن دوران 

  )١. (لوی اول و دوم، و چند ماه بعد از به ثمر رسیدن پیروزی انقالب اسالمی ایران چشم از جھان فرو بستحكومت پھ

ادامه داد و بعد از آن در مدرسه  ١٣١٧ایشان تحصیالت خود را در علوم دینی در مدارس رضویه و فیضیه تا سال 

ل اعتراض به سیاستھای رضا خانی زندانی شد، به دلی ١٣١٨سپھساالر به تدریس علوم دین مبادرت ورزید و درسال 

كانون اسالم را تأسیس نمود و  ١٣٢٠ایشان به فعالیتھای فرھنگی و تبلیغی عالقمند بود به طوری كه پس از شھریور 

به گفتن تفسیر برای عموم مردم پرداخت و گروھھای مختلف از جمله دانشجویان در جلسات تفسیر قرآن ایشان 

  )٢.(شركت میكردند

، آیتاهللا طالقانی به اتھام پنھان كردن شھید نواب صفوی مجددا به زندان افتاد و پس از ١٣٣٢مرداد  ٢٨در جریان كودتای 

  )٣.(ترور حسین عالء نواب و دوستانش برای مدتی در منزل آیتاهللا طالقانی پنھان شدند

شركت نمود و از طرف آیتاهللا بروجردی برای به ھمراه میرزا خلیل كمره در كنفرانس بیتالمقدس  ١٣٣٨ایشان در سال 

رساندن پیام ایشان به شیخ شلتوت راھی مصر شد ودر جریان نھضت ملی نفت مبارزات ارزندھای از خود نشان داد و 

به جمع بنیانگذاران  ١٣٤٠در تھران با روحانیون مدافع نھضت ملی و چھرھھایی چون بازرگان ھمراه نمود و در سال 

  )٤.(یوست اما از نظر سیاسی عمیقتر و تندتر از بازرگان و فعالتر و عقیدتیتر بودنھضت آزادی پ

ھمراه نھضتیھا برای مدتی به زندان رفت و بار دیگر  ١٣٤١سید محمود به دنبال مبارزات و فعالیتھای سیاسی در سال 

به دنبال عفو عمومی از  ١٣٤٦خرداد و دستگیر و به ده سال محكوم شد كه در سال  ١٥پس از قیام  ١٣٤٢در سال 

زندان آزاد شد و علما ھم عمل رژیم را در محكوم نمودن ایشان را به باد انتقاد گرفتند و در واقع حضور آیتاهللا طالقانی در 

آیتاهللا . جمع زندانیان نھضت آزادی موجب گردید تا مراجع تقلید به دفاع از آنان بپردازند و اعالمیھھایی صادر نمایند
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مسجد ھدایت را كانون تبلیغ و ترویج دین كرده و جلسات پرسش و پاسخ به مدت سی سال آن ھم به صورت  طالقانی

  )٥. (ماھیانه در این مسجد تشكیل میشد و جوانان تحصیلكرده در این جلسات حضور داشتند

بند رژیم نسبت به افراد مباحث ایشان عمدتا پیرامون رواج فساد و اخالق در جامعه، مبارزه با ظلم و ستم و بگیر و ب

: در خصوص عدم جدایی دین از سیاست چنین بیان نمود ٤/١٠/٤٧ایشان در خطبه نماز جمعه در مورخه . آزادیخواه بود

از اینكه دین را در چند جمله خالصه كردھایم انتقاد كرده و تأكید كرد كه مسلمانی و دین داشتن، یعنی تعیین «

زادی بیان، دخالت در امور زندگی ، دخالت در اقتصاد ، دخالت در بیتالمال سرنوشت، استقرار محیطی امن، آ

  )٦.(»مملكت

با . آیتاهللا طالقانی به سخنرانیھای خود در مسجد ھدایت ادامه داد و به ھمین خاطر از طرف ساواك ممنوعالمنبر شد

  : ی را به پنج دسته تقسیم نموده استاین حال گروھھای مختلف طرفدار ایشان بودند كه ساواك مریدان آیتاهللا طالقان

  ـ سران نھضت آزادی و جبھه ملی ١

  آموزان  ـ دانشجویان و دانش٢

  ـ مھندسین انجمن اسالمی ٣

  ـ افراد اداری و فرھنگی ۴

  ـ تجار و بازاریان ۵

 ١٣٥٤ال بار دیگر دستگیر و تبعید و ھیجده ماه بعد به تھران بازگشت و بار دیگر در س ١٣٥٠سید محمود در سال 

به ھمراه آیتاهللا منتظری آزاد شد و پس از پیروزی انقالب اسالمی ـ حسب اعتماد امام به  ١٣٥٧زندگی و در آبان 

  )٧. (چشم از جھان فرو بست ١٣٥٨شھریور  ١٩ایشان ـ به امامت جمعه تھران منصوب نمود و سرانجام در 

  

  اھتمام آیتاهللا طالقانی به مبارزه با فساد

قانی از جمله روحانیونی بود كه به قول امام خمینی از حبس به حبس دیگر و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آیتاهللا طال

عصری كه فساد (٨.(آمد بود و این حبسھا و تبعیدھا ناشی از فعالیتھا و مبارزات علیه وضع موجود در عصر پھلوی بود

د، به طوری كه یكی از مباحث آیتاهللا طالقانی مسأله بر جامعه سایه افكنده بو... سیاسی ـ اجتماعی ، اقتصادی 

به طوری كه در گزارشھای . فساد و گسترش بیبند و باری در جامعه بود و در اسناد و مدارك نیز این امر مشھود است

تھران طرح چنین مباحثی از سوی آیت اهللا طالقانی قابل مالحظه است به طوری كه  ٢شھربانی كل كشور و كالنتری 

  : گزارشی در خصوص یكی از سخنرانیھای ایشان چنین آمده است در

اظھار داشته كه چرخ ] ... ھدایت[سید محمود طالقانی و اعظ و پیشنماز مسجد .... اطالعیه واصله حاكی است «

مملكت به دست یكی عده میچرخد كه زنبانان حكومت میكند حاكمان عروسكھایی ھستند كه در دست زنان قرار 

  )٩(» ...نشریات امروز پر از طالق ، ھنرپیشھھا و ستارھھا  دارند و
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یكی از اقدامات رژیم پھلوی دین ستیزی و سست كردن اعتقادات دینی جوانان بود كه از راھھای مختلف چون 

د صورت می گرفت و آیتآهللا طالقانی به عنوان یك عالم و مبلغ دینی به وجو...  سینماھا، نشریات ، كابارھھا، پاركھا

سستی و گرایش جوانان به مراكز فساد پی برده بود خود در سخنرانیھای ایشان به این مسألھاشاره شده و در 

ھر كسی بخواھد نفسی بكشد صدایش در گلویش خفه میكنند نظر به اینكه «: گزارش دیگر چنین عنوان شده است

ھای منحرف كننده را به معرض نمایش دست استعمار در كار است برای منحرف ساختن استعداد و اجتماع، فیلم

میگذارند و اگر روزی صاحب قدرت شوید و توانستید جلوی میگساری و نمایش فیلمھای مضر را بگیرید میتوانید وضع 

  )١٠(»...مملكت را درست كنند

مردم سید محمود طالقانی در جای دیگر اظاھر داشتن نعمتھای ھستی و آنچه در طبیعت وجود دارد برای استفاده 

میباشد و این در حالی است كه اجتماع جوانان را منحرف نموده و جوانان ما فقط با یك بلیط قانع می باشند كه بروند 

  )١١. (جلو سینما بایستند و لنگ و پاچه تماشا كنند تو ادارات جز كاغذ سیاه كردن كار دیگر برای ما نمیكنند

رات تبلیغات رژیم بر روی نسل جوانان در زمینه دین گریزی اشاره سید محمود در یكی دیگر سخنرانیھا خود به تأثی

تھران در خصوص سخنرانی ایشان در مسجد ھدایت در خصوص گسترش فساد در  ٢نموده است به طوری كه كالنتری 

  : جامعه و به خصوص رجال حاكمه چنین گزارش میدھد

آقای سید محمود طالقانی ... مسجد ھدایت برقرار  مجلس وعظ در ١٢/١٢/٤٠روز ... محترما به استحضار میرساند «

اظھار نمود اگر به جوانان بگویند بروید به مسجد پاسخ میدھند گوش به حرف این وعاظ ندھید این صحبت ھا ... 

و مدعی متمدن بودن ھستند تا با بردن زنھای لخت و عریان به خیابانھا خود را متمدن میدانند . قدیمی شده است

نمود یك نفر نخست وزیر كه نتواند جلوی ناموس خود را بگیرد چطور میتوان از او توقع حفظ مملكت و  سپس اضافه

  )١٢(» ... ناموس سایرین را داشت 

  

  نگاه آیتاهللا طالقانی رژیم پھلوی به ھیأت حاكمه

وری كه بر اساس یكی از میباشد به ط... موضوع دیگر قابل توجه، نگاه آیتاهللا طالقانی به رژیم پھلوی و ھیأت حاكمه 

گزارشھای شھربانی كل كشور ـ اشاره شد ـ سید محمود عملكرد رژیم پھلوی را زیر سؤال برده است و با كنایه 

شخص اول مملكت را جنایتكار و ھوس پرست و حامی دزدان و فاحشه بینالمللی قلمداد كرده است و این در حالی 

  )١٣. (یگیرد كه این كشور اسالمی استاست كه شاه از سوی دیگر از مردم شھادت م

حدود یك ماه پس از این سخرانی سید محمود طالقانی دستگیر و بازداشت شد به طوری كه فرماندار تھران و حومه در 

پیشگاه اعلیحضرت شاھنشاه بزرگ «: خصوص توقیف آیتاهللا طالقانی در یكی از روستاھای رودھن چنین گزارش شده

ه شرف عرض میرساند امروز سید محمود طالقانی در یكی از آبادیھای شمال رودھن و فرزندش مفتخرا ب: ارتشتاران 

  )١٤(»نیز در تھران دستگیر و بازداشت گردید طرح پیشبینی شده اجرا گردیده است

كنونی كه بیشتر جنبه تبلیغاتی و تحریك مردم را داشته وضع حكومت  ٥/٨/٤١تاریخ : آیتاهللا طالقانی در سخنرانی دیگر 

را استبدادی تلقی نموده و مردم را به عدم اطاعت تشویق كرد و مردم را به بیداری و مبارزه با بیعدالتی دعوت نموده 
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  )١٥.(است

  

تجریش ناچار شد طی درخواستی جھت جلوگیری از سخنرانی آیتاهللا طالقانی  ٢٨به دنبال فعالیتھای ایشان كالنتری 

مجددا ... در مورد سخنان محمود طالقانی واعظ .... « در این درخواست آمده است  در دھه دوم محرم اقدام نماید كه

به استحضار میرساند طبق اطالع .... سخنان تند و اھانتآمیزی به دستگاه دولت و ھیأت حاكمه ایراد نموده ... نامبرده 

اید كه به نظر میرسد از نظر حفظ واصله نامبرده خیال دارد در دھه دوم محرم نیز در مسجد ھمت تجریش سخنرانی نم

حیثیت دولتی به طور حتم از ادامه سخنرانی نامبرده كه موجبات تجری كامل را فراھم نموده است جلوگیری 

  )١٦.(»شود

ھنگامی كه رژیم مبادرت به بازداشت آیتاله طالقانی به ھمراه مھندس بازرگان و تنی چند از سران نھضت آزادی رفت و 

. ت كرد جمعی از دانشجویان مسلمان از امام خواستند برای آزادی رھبران نھضت آزادی اقدامی به آوردآنان را بازداش

امام ھم در پاسخ جوانان فرمودند از زندانی بودن آیتاهللا طالقانی و مھندس بازرگان افسرده نباشید و تا زندان رفتن 

ای است كه ھدف اسالم و استقالل مملكت و طرد نباشد پیروزی ھم حاصل نمیشود و ھدف باالتر از آزاد شدن عدھ

  (١٧. (اسراییل و اتحاد كشورھای اسالمی میباشد

آیتاهللا در یكی از سخنرانیھای خود در مسجد ھدایت ضمن بیان مسائل دینی ، وزیر كشور سابق را احمق و عدھای از 

  )١٨.(وكالی سابق را نیز احمق قلمداد نموده است

  

ـ خرداد ـ آیتاهللا طالقانی به ده سال حبس محكوم شد كه در اسناد موجود علت  ٤٢پس از سركوب قیام سال 

زمانی كه آیتاهللا طالقانی در زندان به سر میبردند . بازداشت ایشان اقدام بر ضد امنیت داخلی عنوان شده است

 طالقانی در زندان شایعه عدم موافقت ایشان با پیشنھاد فرستادگان محمدرضا شاه مبنی بر آزادی مشروط آیتاهللا

اطالع واصله حاكی «: پخش شده بود به طوری كه اداره پلیس تھران در خصوص پیشنھاد مذكور چنین گزارشی میدھد

به ده سال زندان محكوم میباشد و طرفداران وی شایع كرده ... است سید محمود طالقانی پیشنماز مسجد ھدایت 

ر زندان با سید محمود طالقانی مالقات و در مورد آزادی مشارالیه شرایطی اند كه به امر شاھنشاه آریامھر چند نفر د

  )١٩. (»پیشنھاد نمودھاند لكن با آن موافقت نكرده و حاض نیست با این طریق از زندان آزاد شود

  

كل بر اثر فشار افكار عمومی آزاد شدند كه سپھبد مبصر رییس شھربانی  ١٣٤٦البته ایشان پس از چند سال در سال 

  : كشور در خصوص محكومیت و چگونگی عفو آیتاهللا طالقانی چنین اعالم میكند

نامبرده باال به اتھام اقدام بر ضد امنیت داخلی كشور از طرف اداره دادرسی نیروھای مسلح شاھنشاھی به ده «

بقیه محكومیتش اداره مذكور ، .... بازداشت بوده به موجب نامه شماره  ٦/١١/٤١سال حبس محكوم و از تاریخ 

  )٢٠(»...از زندان آزاد گردیده  ٣/٨/٤٦مشمول عفو ملوكانه روز 
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سید محمود طالقانی در ادامه مبارزات علیه رژیم شاه و دربار را مورد حمله قرار داده به طوری كه طی یك اعالمیه 

  )٢١. (كرده است محمدرضا شاه را خائن و دربار را جاسوس بیگانه كه النه اسراییل و بھایی است معرفی

رژیم ناچار شد كه به ایشان تذكر دھند كه مطالبی خارج از امور مذھبی و خالف مصالح مملكت ایراد ننماید و در غیر 

  )٢٢.(این صورت از عبور مرور ایشان جلوگیری خواھند شد

  

  

انیھای خود به نفوذ یھودیان در آیتاهللا سید محمود طالقانی در سخنر: آیتاهللا طالقانی و مسأله نفوذ یھودیان و اسراییل

روز جاری آقای سید محمود  ٢١طبق اطالع واصله ساعت «: جامعه ایران اشاره نموده و در گزارشی چنین آمده است 

این مسخره است در یك كشور اسالمی ...درباره اعمال و خرابكاری یھود اظھار داشته ... طالقانی ضمن سخنرانی 

تجریش در خصوص سخنرانی سید محمود درباره  ٢٨كالنتری ) ٢٣(» است... ن افراد تمام سرمایه ملت در دست ای

و ضمن سخنرانی به ... آقای سید محمود طالقانی به منبر رفته ... «نفوذ یھود در جامعه ایران چنین گزارش میدھد 

این طبقه كمك میكند دشمن اقلیت یھود در ایران اشاره و شدیدا به آنان حمله نمود اظھار داشته حكومتھایی كه به 

ملت مسلمان میباشند و اضافه نمود استعمار شكست خورده به صورت صھیونیسم و صھیونیسم به صورت اسراییل و 

اسراییل به صورت بھاییگری در تام شئون مملكت تجمع كرده و كشور را به زوال و نیستی سوق میدھند و دولت ھم 

د ودر مجالس آنان شركت میجوید و حتی دكتر ارسنجانی ـ وزیر كشاورزی ـ اجازه تأسیس سفارتخانه به آنھا می دھ

مستشاران اسراییلی را برای تقسیم امالك اراضی به ایران میآورد و به آقای دكتر ارسنجانی باید گفت اگر مملكت ما 

سراییل برای كشور مھندس الیق برای كار نبود چرا از سایر كشورھای اروپایی و آسیایی مستشار نیاوردید و از ا

سپس آیه ای از كالم مجید قرائت و كلمه طاغوت را دیكتاتور معنی و مبارزه علیه ... مسلمان مستشار آوردید 

  )٢٤(»...دیكتاتوری را جھاد در راه خدا و جز عبادت بیان عبادت بیان كرد

  

  واكنش آیتاهللا طالقانی به نفوذ استعمارگران 

ش ساواك در یكی از اظھارات خود بیان میكند كه شاه ایران دالر از مملكت خارج می سید محمود طالقانی بنابر گزار

كند و در بانكھای خارج میگذارد و در واقع پشتیبان دولت روس و انگلیس و وی را به نحوی استعمارپرست قلمداد میكند 

ه دستگاه پلیس مانع آنان و این در حالی است كه مردم می خواھند در مسجد ھدایت مراسم ختم برگزار كنند ك

  (٢٥.(میشود و در ادامه اظھار میكند كه پلیس غلط میكند جلوگیری و دخالت نماید

  

تجریش در خصوص سخنرانی سید محمود در تكیه دزاشیب اعالم كرده كه ایشان ضمن بیانات خود به  ٢٨كالنتری 

  )٢٦... (حضور مستشاران آمریكایی در ایران حمله نموده است 

شھربانی كل كشور در خصوص سخنرانی آیتاهللا طالقانی گزارش میھد كه ایشان مردم را تحریك و تشویق میكند رییس 

  )٢٧(كه با صدای بلند به ملل اروپایی و آمریكایی بفھمانید ملت ایران طالب حق و حقیقت و آزادی است 
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فعالیتھا گسترده طی بخشنامھای جزء وعاظ سرانجام رژیم پھلوی آیت اهللا طالقانی را به خاطر : اعمال محدودیتھا

و مولوی رییس پلیس تھران ھم در خصوص سخنرانی ایشان ـ با وجود اینكه آیتاهللا طالقانی ) ٢٨.(ممنوعالمنبر قرار داد

  : ممنوعالمنبر بوده ـ چنین گزارش میدھد

انی پیشنماز مسجد ھدایت آقای سید محمود عالیی طالق ١٨/٨/٥٠...  ٢٤اطالعاتی ساعت  ٣طبق گزارش منطقه «

و در حضور ... جزء وعاظ ممنوعالمنبر میباشد ، در مسجد مذكور به منبر رفته ... به استناد بخشنامه شماره 

  ) ٢٩(»... عدھكثیری كه اكثرا از طبقات جوان و دانشجویان بودھاند مطالبی ایراد نموده است 

طالعات و امنیت كشور در خصوص لزوم جلوگیری از سخنرانی اداره اطالعات شھربانی ھم در مكاتبھای با سازمان ا

نامبرده باال كرارا در مسجد ھدایت نسبت به مأمورین انتظامی اھانت «: ایشان در مسجد فوقالذكر چنین عنوان میكند

یری و مبادرت به ایراد اظھاراتی بر خالف مصالح مملكت مینماید چون در نظر است از ورود مشارالیه به مسجد جلوگ

  )٣٠. (»شود خواھشمند است دستور فرمایید نظریه آن سازمان را در این مورد به شھربانی كل اعالم دارند

در خصوص اعمال و رفتار آیتاهللا طالقانی  ١٣٥٠/ ٣/٩ارتشبد نصیری ـ رییس سازمان اطالعات و امنیت كشور ـ در تاریخ 

اشد كه به كرات مبادرت به فعالیتھای مضره و تحریك افكار عنوان میكند كه ایشان از عناصر ناراحت و اخاللگر میب

عمومی و اقدام علیه امنیت مصالح كشور نمده و دارای سابقه محكومیت نیز میباشد، نصیری در ادامه میگوید با توجه 

ایشان در منطقه  به اینكه تنبیھات مقرره درباره نامبرده مؤثر نبوده و ھمچنان به رویه ناصواب خود ادامه میدھد لذا وجود

  )٣١....(تھران موجب اخالل در نظم و سلب آسایش عمومی و ایجاد بلوا و آشوب احتمالی است

سرانجام برای طرد و تبعید آیتاهللا طالقانی كمیسیون حفظ امنیت اجتماعی در تھران تشكیل شد و رأی خود را صادر و 

بعد از محكومیت ، رژیم در صدد بر آمد كه برای . كرد ایشان را به سه سال اقامت اجباری در شھرتسان زابل محكوم

جلوگیری از تماس ایشان با ھواداران و به گفته ساواك برای ممانعت از تحریكات و تشویش افكار عمومی و عدم آشوب 

قبت و فعالیتھای خالف مصالح مملكت محدودیتھایی برای ایشان به عمل آورند و اعمال و رفتار وی را تحت كنترل و مرا

  )٣٢. (قرار دھند

  

در  ٢٤/١١/١٣٥٠سروان مرادی ـ جانشین رییس شھربانی زابل تالش نمود كه محل تبعید وی را تغییر دھد و در تاریخ 

محترما پیرو «: خصوص انتقال آیتاهللا طالقانی به شھرستان سراوان و دالیل ضرورت این انتقال چنین درخواست مینمود

ه میسازم چون شھرستان زابل در مجاورت مرز قرار گرفته و اكثریت مردم زابل اھل تشیع مقام عالی را آگا... گزارشی 

میباشند برای جلوگیری از ھر گونه پیشامدی گماردن مأمور مراقبت ضروری به نظر رسید كه به ھمین نحو عمل شده 

سراوان كه بیشتر اھالی آن اھل است استدعا دارد امر و مقرر فرمایید ھر چه زودتر نسبت به انتقال وی به شھرستان 

  (٣٣(» تسنن میباشند اقدام فوری معمول فرمایند

سرھنگ فرزانه در جواب جانشین رییس شھربانی زابل اعالم میكند كه كمیسیون حفظ امنیت اجتماعی در دفتر 

افقت صورت فرمانداری تشكیل گردید و تغییر محل ایشان ضروری تشخیص داده نشد و با انتقال وی به سراوان مو

  ) ٣۴. (نگرفت
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آیتاهللا طالقانی كه به سه سال اقامت اجباری در شھرستان زابل محكوم شده بود پس از مدتی به پرونده ایشان 

رسیدگی و محل اقامت ایشان به بافت تغییر و میزان محكومیتش ھم به یك سال و نیم تقلیل پیدا كرد، در این زمان 

نمود و مراقبت از ایشان شدیدتر شد و به غیر بستگان درجه یك، از ارتباط دیگران با آیتاهللا رژیم محدودیتھا را بیشتر 

  )٣٥. (طالقانی جلوگیری نمودند

ایشان ھنگامی كه به شھرستان بافت تبعید شد و در آنجا سكنی گزید ـ بنابر گزارش ساواك ـ به گردش پرداخته و 

و سرلشكر محققی بنابر دستور ساواك اعالم میكند كه اعمال و رفتار  افكار مسموم خود را به عموم تلقین مینماید

  )٣٦.(ایشان را دقیقا تحت كنترل و تنھا بستگان درجه یك حق مالقات با ایشان را دارند

  

آیتاهللا طالقانی از تبعید مرخص میشود و به تھران مراجعت مینماید كه به محض ورود به  ١٣٥٢پس از مدتی در سال 

ھھای مختلف از جمله اعضای مجمع دین و دانش به مالقات ایشان میروند و در ھمین سال ساواك ناچار تھران گرو

  )٣٧.(میشود كه اسم ایشان را دوباره جزء وعاظ ممنوعالمنبر قرار دھد

شور اداره اطالعات شھربانی كل ك ١٣٥٤ھنوز مدتی از تبعید و بازگشت آیتاهللا طالقانی به تھران نگذشته بود در سال 

از تبعید آیتاهللا طالقانی به طالقان و دستگیری دخترش خبر داد و در خصوص فعالیتھای ضد رژیم و علل دستگیری بدین 

كه به طالقان تبعید شده بوده اخیرا ) معمم(برابر اطالع واصله آقای سید محمود عالیی طالقانی «: گونه گزارش میدھد

ر اقتصاد میباشد به علت فعالیتھای سیاسی دستگیر كه در دادرسی دستگیر و در زندان میباشد ضمنا دخترش دكت

  )٣٨(» ارتش با یك درجه تخفیف به خاطار داشتن دو بچه به حبس ابد محكوم گردیده است

  

نزدیك میشویم دامنه مبارزات گسترده و كنترلھا و مراقبتھا توسط مأمورین امنیتی بیشتر میشود  ٥٧ھر قدر كه به سال 

از زبان یك فرد عادی كه  ١٣٥٥كوچه و بازار را تحت كنترل قرار میدھند به طوری كه پلیس تھران در سال  و حتی افراد

در ساعتسازی مشغول گفتگو میباشد گزارش میدھد كه آقای محمود ذاكری در ساعتسازی آقای محمد رحمانی در 

  (٣٩.(انتقال دادھاند بازار تجریش اظھار داشته كه آیتاهللا طالقانی را به زندان سیاسی اوین

یكی از اقدامات آیتاهللا طالقانی در سالھای نزدیك به انقالب بر پایی تظاھراتھا بود، علی الخصوص با فرا رسیدن ماه 

و ساواك ھم برگزاری چنین تظاھراتھا و حركتھایی را به طرف منزل آیتاهللا . محرم ـ این اقدامات شدت بیشتری پیدا نمود

به طوری كه ھنگامی كه واقعه ھفده شھریور سركوب شد پس از مدتی دستگاھھای ) ٤٠. (نمودطالقانی پیشبینی می

از برپایی تظاھراتی به مناسبت این واقعه خبر داد كه آیتاهللا طالقانی در آن تظاھرات حضور  ١٩/٩/٥٧امنیتی در تاریخ 

رش دیگر آمده است كه آیتاهللا طالقانی به و در گزا) ۴١. (داشته و فیلمھایی از آن واقعه به نمایش گذاشته شده است

اطالع واصله حاكیاست مردم در حوالی فرحآباد ژاله ھمچنین در منزل «: مبارزه مسلحانه روی آورده و چنین عنوان شده

  )٤٢.(آیتاهللا طالقانی با ارائه كارت پایان خدمت اسلحه دریافت میدارند

برای تضعیف و سرنگونی رژیم پھلوی استفاده نمود و به خاطر این خالصه اینكه آیتاهللا طالقانی از راھھای مختلف 

مبارزات سالھا تحت تعقیب و بازداشت و تبعید به سر میبرد در پایان در بررسی پیروزی انقالب اسالمی به رھبری امام 
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موده و یا اینكه سھم در به ثمر رساندن این انقالب غفلت ن... نباید از نقش بھشتیھا، مطھریھا، طالقانیھا ) ره(خمینی 

  . آنان را در این پیروزی كم رنگ جلو داد

  

  

  : ھا نوشت پی

  

  

   ٦٤، ص ١١٣٤ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ١

ھای  ا و سازمانھ ، جعفریان ، رسول ، جریان ٦٤، ص ١١٣٤ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢

تھران ، مركز اسناد  ١٣٥٧-١٣٢٠از روی كار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقالب اسالمی ـ (مذھبی ـ سیاسی ایران 

   ٣٣١، ص ١٣٨٣انقالب اسالمی ، 

   ٣٣٢، جعفریان ، رسول ، پیشین ، ص  ٦٤، ص ١١٣٤آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی ، شماره بازیابی : ك.ـ ر٣

، روزھا و رویدادھا ، مركز فرھنگی تربیتی نور والیت ، انتشارات پیام  ٣٣٤جعفریان ، رسول ، پیشین ، ص : ك.ـ ر۴

   ٣٠٠، ص ٣٧٩، تھران ) عج(مھدی 

   ٣٣٥- ٣٣٦ـ جعفریان ، رسول ، پیشین ، صص ۵

   ٣٣٦- ٣٣٨ـ ھمان ، صص ۶

   ٣٣٩ـ ھمان ، ص ٧

ت امام خمینی سازمان مدارك فرھنگی انقالب اسالمی ، تھران ك به صحیفه امام ، مجموعه رھنمودھای حضر.ـ ر٨

   ٤٢٧، ص ١٣٧١

   ٦، ص ١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٩

   ١٤، ص ١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ١٠

   ٨، ص ١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ١١

   ١، ص ١١٢٩رشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ـ آ١٢

   ١٢، ص ١١٣٠ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ١٣

   ١٦، ص ١١٣٠ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ١۴
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   ٤٤-٤٥، ص ١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ١۵

   ٩٣، ص ١١٢٩ركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ـ آرشیو م١۶

، مركز اسناد انقالب اسالمی ، تھران ) ١٣٤١-١٣٤٣(اهللا، سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران  ـ حسینیان ، روح١٧

   ٤٥١، ص ١٣٨٢

   ١٧و  ١٩، صص ١١٢٩آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی : ك.ـ ر١٨

   ٣، ص ١١٢٩مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی آرشیو : ك.ـ ر١٩

   ٦١، ص ١١٣٠آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی 

   ٦١، ص ١١٣٠آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی : ك. ـ ر٢٠

   ٤، ص ١١٢٩آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی 

   ٨٣، ص ١١٤٧نقالب اسالمی، شماره بازیابی ـ آرشیو مركز اسناد ا٢١

  (١١/١/١٣٤٧تاریخ سند ( ٧٢، ص ١١٣٠ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢٢

   ٢٩، ص ١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢٣

   ٩٢، ص١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢۴

   ٣٩، ص ١١٤٧ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢۵

   ٩٤، ص ١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢۶

   ٩٦، ص ١١٢٩ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢٧

   ٧و  ٨، ص ١١٣٢ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٢٨

   ٩، ص ١١٣٢یو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ـ آرش٢٩

   ١٣، ص ١١٣٢ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣٠

   ٢٠و  ٢١، ص ١١٣٢ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣١

   ٢٢، ص ١١٣٢ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣٢

   ٧٠، ص ١١٣٢ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣٣
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١٠ 
 

   ٧٧، ص ١١٣٢ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣۴

   ١٢، ص ١١٣٣ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣۵

   ١٤، ص ١١٣٣ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣۶

   ٥٧و  ٥٩و  ٦٧، ص ١١٣٣مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ـ آرشیو ٣٧

   ٦٧، ص ١١٣٣ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣٨

   ٧٠، ص ١١٣٣ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ٣٩

   ٨، ص ١١٣٣ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ۴٠

   ١٣٠، ص ٤٦٠مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی  ـ آرشیو۴١

   ٤، ص ٤٦٣ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازیابی ۴٢

   

  


