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  خرداد جلد دوم  ١۵اسناد و مدارک ساواک 
  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان : عبنم

گیرد و بررسي اين واقعه  خرداد بر كسي پوشیده نیست اين بزرگي با نام حضرت اما ره اوج مي ١۵اشاره عظمت و بزرگي قیام 
خرداد به روايت اسناد ساواك كه پیش از اين وارد بازار نشر شده  ١۵قیام نمايد جلد اول مجموعه  بدون نام ايشان ناممكن مي

گرفت مجموعه حاضر كه جلد دوم اين سري كتابھاست، سندھاي  را در بر مي ١٣۴١تا پايان  ١٣٣۶است مجموعه اسناد سالھاي 
یروھا و كماندوھاي نظامي رژيم را در خود جاي داده است ابتدا سندھاي اين بخش، خبرھاي حمله ن ١۵/٣/١٣۴٢تا  ١/١/١٣۴٢

پھلوي به مدرسه فیضه است و به ھمین سبب عنوان فرعي اين جلد فیضه نام گرفته است اسناد اين جلد با خبرھاي غروب روز 
 گیرد امید است اين كتاب نیز به سان كتاب ديگر اين دھد، پايان مي خرداد كه اولین بازتاب بازداشت حضرت امام ره را نشان مي ١۵

خرداد و واگويي  ١۵مجموعه مورد مداقه اھل فن قرار گیرد و قدمي ھر چند كوچك براي بازيابي عناصر عمده شكل گیري قیام 
  تاريخاين دوره باشد مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات 

ي به مدرسه فیضیه و پايان اسناد، گیرد شروع اسناد، حمله رژيم پھلو را در برمي ١۵/٣/۴٢تا  ١/١/۴٢شیوة كار اسناد كتاب حاضر، 
خرداد است سري كتابھاي حاضر كه اكنون جلد دوم آن در مقابل شماست اسناد مربوط به  ١۵دستگیري حضرت امام ره و وقايع 

ھاي  نوشت جبد تقديم خواھد شد در تدوين اسناد سعي شده تابا حروفچیني متن سند و پي ۵است و در  ١٣۴٢خرداد  ١۵نھضت 
اسناد  -١دشواريھاي استفاده از آنھا كاسته شود پیش از مطالعه كتاب و براي استفاده بھتر، توضیحات زير را مطالعه فرمايید آن، از 

در تنظیم تاريخي اسناد، اولويت به ترتیب با، زمان واقعه، تاريخ سند، تاريخ امضاء سند و  - ٢به ترتیب تاريخي تنظیم شده است 
در اسناد به جاي مانده از ساواك، اصطالحات و عناويني به كار رفته كه چون در منابع  -٣است  ھاي مربوطه نوشت تاريخ پي

در كنار ارايه ھر  -۴ايم  مشابه، به ويژھروز شمار انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، آمده است، از توضیح مجدد آن پرھیز كرده
ن بیشتر موضوع و شناسايي بھتر فرد يا موضوعي كه سند دربارة سند، به فراخور موضوع و به حسب نیاز، براي روشن شد

براي آشنايي و حضور ذھن بیشتر  -۵اند  اند، بدون پاورقي آمده اوست، توضیحاتي نوشته شده است؛ سندھايي ھم كه گويا بوده
تعدادي از اسناد  -۶است  ھاي مھمترين رويدادھاي ھر بخش نیز در ابتداي سندھاي ھمان قسمت آمده خوانندگان گرامي، عنوان

در بعضي از سندھا، عباراتي مانند ماشین شود ـ تايپ شود ـ در بولتن  -٧اين جلد بیش از يك برگ را به خود اختصاص داده است 
ھايي وجود دارد كه در  در سر برگ و يا متن از اسناد، گزارش پیوست -٨درج شود و به كار رفته كه عینًا حرفچیني شده است 

تعدادي از سندھا چند برگي ھستند، اما يك يا چند صفحه  - ٩ة مربوط يافت نشده است اين سندھا بدون پیوست آمده است پروند
ھاي تايپي و اماليي  سندھا داراي غلط -١٠از آنھا يافت نشده است اين سندھا نیز به دلیل اھمیتشان به ھمان صورت آمده است 

اند كه ممكن  ساخت بر اين اساس تنھا كلماتي از سندھا اصالح شده مخدوش مي بسیاري است كه اصطالح ھمه آنھا متن را
  است خوانندگان را دچار مشكل سازد

ريزي شده عوامل رژيم به مدرسه فیضیه نقشي اساسي در وقايع بعدي اين سال ـ به  ، تھاجم برنامه١٣۴٢مقدمه در آغاز سال 
اشت؛ اما تھاجم به فیضیه ماحصل روندي بود كه از مدتي قبل شروع شده بود خرداد ـ و رويدادھاي پس از آن د ١۵ويژه قیام 

ھاي علمیه، از ھمان  گیر امام و به تحرك واداشتن حوزه علیرغم اعالم لغو قانون انجمنھاي ايالتي و واليتي، بر اثر مبارزات پي
ين كه رژيم به میزان مقبولیت عمومي مطالب بیان گرديد به خصوص ا ھنگام، عملیات بر علیه مبارزان به اشكال متعددي دنبال مي

ھاي گسترده، شكنجه، اعزام گروھي از  شده از سوي امام خمیني و امواج رو به گسترش آن به خوبي وقوف يافته بود دستگیري
ودند تصور اولیه ھايي از اين اقدامات ب ھاي مظنون به چاپ اعالمیه و تبلیغات مسموم بر ضد مخالفین رژيم، نمونه طالب چاپخانه

دستگاھھاي حكومتي اين بود كه اين گونه اقدامات، منجر به از بین رفتن مخالفین و قطع فعالیتھاي گروھھا و مأيوس شدن مردم و 
روحانیت از ادامه مبارزه خواھد بود در اين میان رفراندم ششم بھمن در مورد میزان پذيرش عمومي انقالب سفید شاه در پیش بود 

ود كه محیطي مناسب براي اين منظور مھیا گردد شاه براي آن كه علما و مراجع را قدرتمندانه به تسلیم وادارد، تصمیم و الزم ب
ھا را از خود، در يك مجموعه از  گرفت دو روز قبل از رفراندم در سفري به قم، محبوبیت و استقبال مردم و حتي روحانیت و طلبه

به ھمین خاطر در آستانه سفر شاه فرماندار قم كوشید نظر مساعد مراجع و علما را نسبت به  تبلیغات مقدماتي رفراندم قرار دھد
ديدار با شاه جلب كند اما حضرت امام با ھوشیاري كامل شگرد رژيم چرا دريافت و در جلسه با فرماندار گفت كه با توجه به حمله 

تھران و نیز رفتار غیر انساني آناني با اھالي محترم قم و تجاوز  وحشیانة پلیس و مامورين دستگاه حاكمه به علما و مردم شريف
به حريم روحانیت و اين حوزة مقدسه، ديگر جاي تفاھم با دستگاه و راھي جھت مالقات با شاه باقي نگذاشته است در ھمین 

ي ديگر رژيم شد، اين بود كه ھا حال اقدام اساسي و ھوشمندانه ديگر امام كه موجب شكست نھايي مانور قدرت شاھانه و توطئه
به اھالي قم و طالب و فضال پیام دادند كه روز چھارم بھمن ـروز ديدار شاه از قم ـ خازج شدن از منازل و  ١٣۴١شب چھارم بھمن 

مدارس حرام است و ھیچ كس از محل سكونت خود بیرون نیايد روز چھارم بھمن، بر خالف روزھاي گذشته، از ھمان اول صبح ھیچ 
خورد و شھر قم يكپارچه تعطیل شداين منظره كه حاكي از بي اعتنايي  حرك و رفت و آمد و جنب و جوشي در شھر به چشم نميت
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العاده شاه شد، به طوري كه سخنان بسیار تندي در  وقھر علما و روحانیت ومردم قم با رژيم بود موجب خشم و عصبانیت فوق
علما و [خاب شده بود ـ ايراد كرد؛ از جمله چنین گفت ديگر مفتخوري تمام شد اينھا میدان آستانه ـ كه براي سخنراني او انت

ارتجاع سیاه ھستند درك ندارند، بد نیست ھستند درواقعه آذربايجان با پیشه وري ائتالف كردند و با او شراب خوردند ] روحانیون
نشاندھنده عصبانیت شاه از نحوة برخورد روحانیت و مردم قم  تر از حزب اوده ھستند و اين سخنان ضمن اينكه اينھا صد برابر خائن

ھاي  اند؛ ھمین امر رژيم را وا داشت تا برنامه داد كه مردم میام رژيم و اسالم، اسالم را بر گزيده با او بود، از سوي ديگر نشان مي
قابل، روحانیت به رھبري حضرت امام نیز، اي براي سركوب علما و روحانیون و اقشار مختلف مردم تدارك ببیند در طرف م گسترده

كرد پس از اعالم موفقیت رفراندم و رأي مثبت مردم  كامًال وارد صحنه مبارزه شده و خود را براي ھر گونه برخوردي با رژيم مھیا مي
اي ـ نوروز  خنرانيشد، روحانیت در اواخر اسفند، طي اعالمیه و س به اصل انقالب سفید كه اينك انقالب شاه و مردم خوانده مي

را عزاي عمومي اعالم كردند در واقع امام مصمم بود تا با استفاده از ھر امكان مشروعي، بر ضد رژيم، ضمن افشاي ماھیت  ١٣۴٢
و سیاستھاي ضد مردمي آن، علما و مردم را جھت مبارزه بسیج كند، در صحنه نگه دارد و فرصت را براي سركوب نھضت و تسلط 

دست رژيم بگیرد امام طي نشستھا و گفتگوھايي با علما و مراجع قم و تماسھايي كه با ساير علماي شھرستانھا بر اوضاع، از 
داشتند؛ ھمه را متقاعد كردند كه با توجه به مصادف شدن ايام نوروز با سالگرد شھادت امام جعفر صادق ع و اقدامات ضد اسالمي 

اي با تیتر درشت  ام نوروز عزاي عمومي خواھد بود حضرت امام ھمچنین طي اعالمیهرژيم، اعالم كنند كه امسال عید نداريم و اي
روحانیت اسالم امسال عید ندارد جرايم و فجايع و اقدامات ضد اسالم رژيم را برشمردند و در پي ايشان بقیه علما و مراجع نیز عید 

ديدار با شاه و پايداري در برابر قانون انجمنھاي ايالتي و واليتي  نوروز را عزاي عمومي اعالم كردند اين اقدام، پس از تحريم رفراندم
ھا قول داده بود، خودش سردمدار اصالحات مورد نظر آنھا خواھد بود و به  ضربة ديگري به رژيم بود بنابراين شاه كه به امريكايي

ديد كه ھرگز گمان آن را تداشت و اگر تصوري ھم از  اي مي ھمین دلیل اجازة جايگزيني علم را با امنیتي گرفته بود، خود را در عرصه
 ١٣۴٢كرد تھاجم به فیضیه در روز آغازين سال  ھاي امريكايي داشت مقاومت تا اين اندازه را تصور نمي پايداري حوزه در برابر برنامه

ي خود از ھیچ اقدامي فروگذار ھا از سويي به عنوان يك عكس العمل و از سوي ديگر حاكي از آن بود كه رژيم براي انجام برنامه
نخواھد كرد و حركتي بود براي از میدان خارج كردن جناحھاي میانه رو و حوزه در انزوا قرار دادن حضرت امام و يارانش عصر روز دوم 

ورد فروردين ماه مجلس سوگواري شھادت امام جعفر صادق ع كه از طرف آيت اهللا گلپايگاني در مدرسه فیضه برگزار شده بود م
تھاجم قرار گرفت ھمزمان در مدرسه طالبیه تبريز نیز كه خود كانون عمدة مبارزات اسالمي بود، اقداماتي متشابه صورت گرفت اما 
بر خالف پیش بیني رژيم و مشاورينش، فاجعه فیضیه تاثیر عمیقي بر توده مردم و حتي نیروھاي میانه رو مخالف رژيم گذاشت، به 

خرداد شد امام در چھلمین روز فیضیه پیام مھمي كه جامع مواضع قاطع و  ١۵زمینه ساز قیام عمومي  طوري كه يكي از عوامل
سازش ناپذير سیاسي و انقالبي بود خطاب به ملت صادر كردند و شخص شاه را در تھاجم به فیضیه مقصر اصلي دانستند با صدور 

ي اجرا شده در فیضیه نتوانسته اھداف مورد نظر را تامین كند  برنامه و انتشار پیام امام و حركت علما در نجف، شاه متوجه شد كه
ھاي اعالم شده  و الزم است عملیات در مقیاس وسیعتر و با شدت بیشتري به اجرا در آيد براي او امكان بازگشت و لغو برنامه

ريزي دراز مدت خود  بران امريكا از برنامهھاي امريكا بود و مشخص بود كه رھ وجود نداشت، زيرا اين عمل مساوي با تعطیل برنامه
توانست در راس ھرم قدرت قرار  ھا عمل كند مي براي ايران چشم پوشي نخواھند كرد و مسلمًا كسي كه توانست به آن برنامه

شت ارديبھ ٢٨گیرد لذا تصمیم به تشديد خشونت و ايجاد محیط رعب و وحشت در دستور كار دولت قرار گرفت شاه در سخنراني 
متوقف نشود، دست به كشتار وسیعي خواھد زد و كلیة ] ھاي رژيم مقاومت در برابر برنامه[تھديد كرد كه اگر اين گونه كارھا  ١٣۴٢

اندازي اين آشوريھا سھیم باشند، دستگیر خواھند شد او گفت اگر متاسفانه الزم باشد كه بگويیم كه  علمايي كه به نحوي در راه
گناه يعني ماموران دولت، و يك عده بدبخت گمراه، متاسفانه آغشته شود، اين كاري است كه  ن يك عده بيانقالب بزرگي، با خو

روز پس از سخنراني شاه و با دستگیري امام ره، درياي خوني كه او وعده داده بود در تھران، قم،  ١٧اي نیست و خواھد شد  چاره
نزدھم خرداد به عنوان روزي به ياد ماندني در تاريخ مبارزات و مجاھدات مشھد و بسیاري ديگر از شھرھاي كشور جاري شد و پا

  ملت ايران ثبت گرديد

به علت تحريم سال نو از جانب مراجع تقلید، خصوصًا آيت اهللا العظمي خمیني، مراسم جشن  ١/١/١٣۴٢ ١٣۴٢روزشمار فروردين 
اي رژيم به مدرسه فیضیه و مدرسه طالبیه تبريز و منزل آيت ھجوم وحشیانه كماندوھ ٢/١/١٣۴٢و شادي تحويل سال برگزار نشد 

زمین لرزه شديد در كنگاور، صحنه  ۴/١/١٣۴٢بازار تھران به پشتیباني از نھضتروحانیت، تعطیل شد  ٣/١/١٣۴٢اهللا قمي در مشھد 
تا دوازدھم فروردين اعتصاب جامعه روحانیت تھران، قم، مشھد، اصفھان و شیراز از ششم  ۵/١/١٣۴٢و كرمانشان به وقع پیوست 

ھاي ضد اسالمي رژيم  تلگراف آيت اهللا خويي به شاه در رابطه با برنامه ٧/١/١٣۴٢كردند و از رفتن به مساجد خودداري كردند 
اولین جلسه محاكمه ارتشبد ھدايت، سرلشگر معین پور و مھندس گرايیلي به اتھام سوء استفاده از ساختمانھاي  ١١/١/١٣۴٢

پاسخ امام خمیني به  ١٣/١/١٣۴٢شاه در مشھد شايعه اعزام دختران به سربازي را تكذيب كرد  ١٢/١/١٣۴٢دزفول  ارتش در
اي كه امام خمیني در آن فرمودند تقیه حرام است  كلمه ۶٠٠تلگراف تسلیت روحانیون تھران پس از فاجعه فیضیه تلگراف معرف به 

تلگراف آقاي حكیم به  ١۴/١/١٣۴٢كنم  مودند من به نام ملت از آقاي علم استیضاح ميو اظھار حقايق واجب ولو بلغ مابلغ و نیز فر
اي از جانب حضرت آيت اهللا العظمي خمیني  اعالمیه ١۶/١/١٣۴٢علماي قم و در خواست ايشان براي مھاجرت علما از قم به نجف 

رژيم شاه كوشید كه نھضت روحانیت را  ١٧/١/١٣۴٢مبني بر سپاسگذاري از فعالیت، ھمكاري و ھمدردي مردم با ايشان صادر شد 
اعالمیه جبھه ملي مبني بر اعتصاب  ١٩/١/١٣۴٢داران متھم كند و در اين زمینه دست به تبلیغاتي زد  ھا و زمین به طرفداري از خان
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صالحات شش گانه اي ا اعزام طالب براي خدمت سربازي حجت االسالم كمره ٢٠/١/١٣۴٢امضاء منتشر شد  ۶٢غذا در زندان با 
مك نامارا، وزير دفاع امريكا، اعالم كرد  -درصد به ايران داد  ۴میلیون ريالوام با بھره  ٢۴٠شاه را مخالف قوانین اسالم ندانست امريكا 

 در تلگراف جامعه اھل منبر كرمان به آيت اهللا ٢١/١/١٣۴٢كند  ايران به عنوان يك كشور مھم از كمك نظامي امريكا استفاده مي
پاسخ امام خمیني به تلگراف آيت اهللا حكیم و مخالفت امام خمیني  ٢٣/١/١٣۴٢العظمي خمیني، از ايشان اعالم پشتیباني شد 

خواھد از تشنج در خاورمیانه كاسته شود  مھريمن، معاون وزير خارجه آمريكا گفت آمريكا مي ٢۴/١/١٣۴٢با مھاجرت علماء 
تلگراف طالب قم به سران كشورھاي  ٣١/١/١٣۴٢لندن، رھبري شاه را در اصالحات ستود روزنامه سندي تايمز، چاپ  ٢٨/١/١٣۴٢

  انتشار اعالمیه جبھه ملي و پايان اعتصاب غذاي زندانیان -عربي 

خمیني در مسجد  ٢٩/١٢/۴١عصر روز  - ١بشرحزير است  ١/۴٢/ ١روز  ١٧٣٠گزارش تا ساعت  ١/١/۴١رياست ساواك تھران تاريخ 
بشرح زير اظھار داشت آقاي علم پي مواد است ـ اطرافیان شاه خائن ھستند ـ من نمیترسم و مبارزه ادامه خواھم  اعظم مطالبي

 -٢داد دولت بدين اسالم صدمه میزند و ما عید نداريم و مردم اين دولت را نمیخواھند مفصل اظھارات پستًا تقديم خواھد شد 
زيارت بقم آمد سربازان با قرباني كردن گاو و نثار گل تجلیل بعمل آمد سربازان حدود يك گردان سرباز بمنظور  ١/١/۴٢ساعت ده روز 

يك كیلومتر با راه پیمايي پیاده در مسیر حرم پیاده حركت كرده و اھالي آنھا ابزار احساسات كردند در صحن ابتدا صبحگاه سربازان 
رت نامه خوانده شد و تا سال در صحن متوقف و سپس با خوانده بسالمتي اعلیحضرت ھمايوني ھورا كشیده شد و بعدًا زيا

ھاي كوچك در مورد عزاي  سايشگاه رفتند صحن بزرگ و صحن كوچك محل جمعیت بود و اتفاقي رخ نداد فقط تعدادي اعالمیه
فاد آن عصر امروز خمیني در منزل خود صحبت خواھد نمود كه م -٣عمومي پخش شد كه پنج شش نفر از نامفھوم دستگیر شدند 

  سرھنگ بديعي ١/١/۴١ ۴١٣متعاقبًا تقديم خواھد شد 

شوال مصادف با شب شھادت رئیس  ٢۴به نام خدا برادران مسلمان توجه فرمائید چون روز پنجشنبه اول فروردين ماه مطابق با 
بعد  ٩الي  ٧اعت مذھب شیعه اثني عشري حضرت جعفر بن محمد الصادق ع میباشد مجلس سخنراني در احواالت آن بزرگوار س

از ظھر ھمانروز در مسجد مرحوم آيت اهللا كاشاني پامنار منعقد است از مسلمانان غیور و عالقمندان بترويج مذھب مقدس جعفري 
  دعوت میشود كه براي حفظ شعائر اسالمي در اين مراسم شركت فرمايند انجمن دين و دانش دانش آموزان

س ت موضوع الصاق اعالمیه در ديوار  ١١٧٢فرستنده مديريت كل اداره سوم شماره  ٢۴/١/۴٢گیرنده تیمسار رياست ساواك تاريخ 
مسجد سلطاني زنجان نامه واصله از شھرباني زنجان بساواك قزوين حاكي است كه بمناسبت وفات حضرت امام جعفر صادق ع 

اكثر اھالي در اين مراسم شركت داشتند  از طرف آقاي امام جمعه مجلس ختمي در مسجد سلطاني زنجان برگذار و ١/١/۴٢روز 
اطالع حاصل میشود كه دو فقره اعالمیه بنام آقايان روح اله خمیني و سید كاظم شريعتمداري كه مفاد  ١٧٣٠دفعتًا در ساعت 

بفرمانداري  يكي از آنھا بسیار تند و زننده میباشد در طرفین درب ورودي داخله مسجد بديوار الصاق گرديده بالفاصله مراتب شفاھًا
و فرمانده پادگاه زنجان اعالم در نتیجه رئیس شھرباني و فرماندار بمعیت مامورين در مسجد حاضر و تذكرات الزم را در مورد 

آوري كه اينك رونوشت دو برگ آن جھت اطالع به  ھا را جمع خودداري از اين قبیل اعمال به آقاي امام جمعه داده و عین ـ اعالمیه
  ٢/٢/۴٢گردد رئیس ساواك تھران مولوي به پروندھروح اله خمیني ضمیمه و ارائه گردد  ميپیوست ايفا 

نفر بنام ھیئت انصار از طرف  ۴٠٠اي در حدود  عده -١دقیقه  ٢٠/١٠موضوع اطالعیه از ساواك تھران در ساعت  ٢/١/۴٢تاريخ 
مردم نمیگذارند براي امام ششم عزاداري كنیم تعدادي ھم  مسجد سید عزيز اهللا بطرف پاچنار میرفتند و بسر میزدند و میگفتند اي

اطالع واصله حاكیست كه در شمیران وضع عادي است دو دسته از بازاريان و مردم عادي تشكیل و  -٢علم و كتل ھمراه داشتند 
  اند در مساجد مراسم روضه خواني ھست و عمل حاد بر خالف تاكنون ديده نشده حركت كرده

از ساعت ھشت بامداد روز جاري در منزل آيت اله قمي مجلس روضه خواني منعقد  ۴١به تھران شماره  ٢/١/۴٢خ از مشھد تاري
شیخ عباس طبسي كه قبًال بازداشت و بتھران اعزام و آزاد گرديده در باالي منبر سخنان حادي بر علیه مقامات عالیه دولت ايراد و 

اصالحي دولت نموده در اواخر مجلس آيت اله قمي در باالي منبر ضمن تمجید از  ھاي مردم را تحريك بمقاومت بر علیه برنامه
از طرف طالب  -٢اند سخنان تحريك آمیزي و از فرمايشات شاھنشاه انتقاد كرده است  عشاير فارس كه بر علیه دولت قیام نموده

در ساعت يازده  -٣ي مطرح نگرديد اي طالب در آن شركت ولي مسائل مھم مدرسه نواب مجلس روضه خواني ترتیب و عده
ھائي بنام افسران ـ درجه داران ـ احاد كه در آن از عشاير فارس پشتیباني و عملیات دولت را در فارس محكوم نموده بودند  اعالمیه

تعدادي گرديد ھمچنین  وسیله گروھي از طالب و زائرين در مسجد گوھر شاد رونويسي و بديوارھا الصاق براي سايرين قرائت مي
اعالمیه مربوط به آيت اله خمیني و شريعتمداري بوسیله بعضي از طالب پخش و براي ديگران قرائت كه ده نفر طلبه بازداشت 

تا ساعت ھیجده روز جاري ھیچگونه تصادمي روي نداده و متاسفانه پلیس و مامورين انتظامي بطور جدي از فعالیت  -۴اند  گرديده
مینمايند و تا اين ساعت اوضاع شھر كامًال آرام چنانچه مطالبي باشد گزارش خواھد شد ـ ضمنًا رونوشت عناصر اخاللگر جلوگیري ن

ھاشمي مراتب فوق به اطالعات منعكس گرديد اطالعات روابط ارسال شود  ٢/١/۴٢-١٠۴ھا پستي تقديم خواھد شد  اعالمیه
  ٣/١/۴٢بسابقه ضمیمه و بايگاني شود 
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  اعالمیه در قم  موضوع پخش ٢/١/۴٢تاريخ 

در قم بین مردم توزيع گرديد كه  ٢/١/۴٢ھاي از طرف آقايان روحانیون و جمعیت بیداري ايرانیان و مسلمانان نامفھوم روز  اعالمیه
در پرونده كل  ۴/١/۴٢اي بپیوست نامفھوم استعالم قرار گرفت  ھاي مزبور به پیوست تقديم میگردد تعدادي از اعالمیه عینًا اعالمیه

  ٧/١/۴٢وحانیون بايگاني شود ر

دقیقه اطالع واصله حاكي است اجتماع منزل آيت اله خمیني بدون ھیچگونه واقعه  ٢۵/١١موضوع اطالعیه از ساواك تھران ساعت 
  ٢/١/۴٢امروز در مسجد اعظم تجمع نمايند بعرض مقام معاونت اداره كل سوم رسید  ١۴خاتمه يافته و قرار است ساعت 

بمناسبت  ٢/١/۴٢موضوع مجلس سوگواري از طرف اكثر روحانیون شمیران در روز جمعه  ۶/١/۴٢س ت تاريخ  / ٢٨٣شماره 
اند شركت كنند ضمنًا  شھادت امام ششم از عموم مردم محل دعوت شده كه در مجالس سوگواري كه بھمین منظور ترتیب داده

اي بامضاء سید فخرالدين طاھري شیرازي در  ي اعالمیهاي از طرف مجمع اسالمي دين و دانش بامضاء مصطفي ملك اعالمیه
  ١١/١/۴٢شمیران بديوارھا نصب گرديده است در پرونده كل روحانیون بايگاني شود 

ھاي آيت اله رضوي كه يكي از روحانیون كاشان میباشد فقط بمنظور  بموجب اعالمیه ٢/١/۴٢اطالعیه كاشان روز  ۶/١/۴٢تاريخ 
صادق ع مجلس روضه خواني در منزل نامبرده تشكیل و يكي از وعاظ بنام گلسرخي اظھارات بر خالفي شھادت حضرت امام جعفر 

شايع شده كه افراد جبھه ملي قصد دارند كه در میدان كمال الملك اجتماع  ٣/١/۴٢ايراد نموده كه تحت پیگرد قرار گرفته است روز 
رديده از ناحیه آنان اقدامي بعمل نیامده است در پرونده كلي روحانیون و سخنراني نمايند كه وسیله مامورين انتظامي مراقبت گ

  ١٢/١/۴٢بايگاني شود 

اي از  موضوع اقدامات روحانیون پس از حادثھروز دوم فروردين در قم و تبريز و مضرب شدن عده ۶/١/۴٢تاريخ  ٣١٢بخش  ١شماره 
ز افراد كماندو و پلیس و كارد شاھنشاھي ھنگامیكه شیخ انصاري اي ا طالب بین روحانیون تھران و بازاريھا شايع شده كه عده

واعظ در كدرسه فیضیه قم مشغول وعظ و انتقاد از دولت بوده بمدرسھمذكور ريخته و با چوب دستي بطالب حمله كرده و شیخ 
اند اھانت كرده حجرات طالب را  انصاري را از منبر پائین كشیده و بمشارالیه آيت اله گلپايگاني و خمیني كه در آنجا حضور داشته

اندو در نتیجه دو نفر از طالب كور شده و در حدود  خراب نموده و درب و پنجره آنھا را ـ شكسته و حتي اموال و اثاثیه آن را غارت كرده
رين پلیس قم نز اند و مامو ـ ھفتاد نفر نیز شديدًا مضروب و مصدوم و دست و پاي آنھا شكسته و در بیمارستان قم بستري گرديده

اند طبق اطالعپس از حادثه  اند حمايت نموده و سنگ و آجر بر سر طالب و روحانیون میريخته از مھاجمین كه در لباس سويل بوده
بالفاصله جلسه ائمه جماعت در تھران در منزل آيت اله خوانساري تشكیل و تصمیمات شديدي براي مبارزه با اقدامات دولت بشرح 

از روز سه شنبه امروز ششم فروردين كلیه مساجد تعطیل میشود و ھیچیك از ائمه جماعت در مسجد  -١شود زير گرفته می
ھا میفرستند  اي از طرف آيت اله بھبھاني و خوانساري و ائمه جماعت صادر میشود كه براي چاپ چاپخانه اعالمیه -٢نخواھند رفت 

ھاي مزبور شديدًا باعمالي كھدر قم نسبت  و منتشر نمايند و در اعالمیه شوند قرار میگردد پلي كپي و چون موفق بچاپ آن نمي
اند كھروحانیون و طالب ايران صداي خود را بدنیاي آزاد خواھند رسانید و از ملل  بروحانیون و طالب شده اعتراض نمودھو تذكر داده

از طرف آيت اله بھبھاني بآيت اله حكیم ـ آيت اله اي  نامه -٣آزاد جھان كمك میطلبند و از تمام مسلمین استعانت خواھند كرد 
خوئي و آيت اله شاھرودي نوشته شده و بوسیله حاج شیخ علي سعید فرزند بزرگآيت اله حاج میرزا عبداله تھراني كربال و نجف 

آيت اله بھبھاني  از طرف -۴تي بعراق عزيمت نموده است  بي فرستاده شد و نامبرده نیز صبح روز يكشنبه به وسیله اتوبوس تي
تلگرافي بھگلپايگاني ـ خمیني ـ شريعتمدار رفیع مراجع قم مخابره و از اعمال دولت اظھار تاسف و ھمدردي خود را اعالم داشته و 

اند كه تلگراف آنھا مخابره نشده  جواب آيت اله گلپايگاني شب گذشته بتھران رسید و چوناز دو نفر ديگر جواب نرسیده حدث زده
لذا ديشب مجددًا نامه مفصلي از طرف آيت اله بھبھاني بسه نفر مزبور نوشته شده و آنھا را دعوت بايستادگي كرده و است و 

تلگرافي  -۶تصمیماتي جھت تعطیل بازار تھران گرفته شده است  -۵گفته است او نیز تا پاي جان از آنھا پشتیباني خواھد كرد 
ه بامضاي آيت اله بھبھاني و از طرف مشارالیه صادر شده و خطاب به شیخ شلتوت اند ك وسیله علي سعید به بغداد فرستاده

آيت اله  -٧رئیس دانشگاه ازھر قاھره اعالم داشت كه در ايران نسبت بروحانیت و مذھب اھانت و بدرفتاري شديدي میشود 
ت خواھند داد به عبدالسالم عارف رئیس بھبھاني در نامه خود بآيت اله حكیم نوشته است عالوه بر اقداماتي كه در آنجا صور

جمھور عراق كه با وي رابطه نزديك دارد پیغام بدھد كه دولت ايران با روحانیون رفتار غیر انساني و اھانت آمیزي در پیش گرفته و 
ساخته است ھا كه ضد مذھب اسالم ھستند انجام میدھد و ھر اقدام فوري كه از مشارالیه  تمام اين اعمال را بدستور نھائي

مامور ويژه كه در قم بوده گزارش میدھد  -٩اعالمیه ضمیمه نیز صادر و در منزل آيت اله بھبھاني توزيع شده است  -٨انجام دھد 
مردم قم از اقدامات مامورين شديدًا عصباني بوده و بدگوئي میكنند و در حال حاضر يك عمامه بسر در قم از منزل خارج نمیشود و 

اند حتي آيت اله مرعشي نجفي ھم نماز خود را تعطیل كرده و نماز نمیرود و مدرسه فیضیه در تصرف  ا تعطیل كردهتمام نمازھا ر
اند بتمام شھرستانھا برده میشود و صبح امروز نیز عكاسان و مخبرين  پلیس استاخبار حادثه قم وسیله مسافرين كه در قم بوده

ھاي علماي تھران ھم تا عصر سه  اند اعالمیه و خرابي خجرات عكس برداري كرده جرايد و خبرگزاريھاي خارجي از مدرسه فیضیه



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

 

۵ 
 

اند و معظم له  ھا پول زيادي در اختیار اعلیحضرت گذارده شنبه امروز صادر خواھد شد در قم و بین روحانیون شايع بود كه بھائي
وت قرآن از راديو ايران حذف شده است روحانیون در تضعیف روحانیت و سركوبي روحانیون را تضمین نموده و حتي اذان ظھر و تال

زيادي از روحانیون و طالب پیغام  اند و آيت اله بھبھاني اظھار میداشت عده تھران و قم خود را كامًال آماده مبارزه شديد با دولت نموده
اند موضوع ديگري كه بین  شكنجه نموده اند كه حتي حاضر بكشته شدن میباشندو خود را آماده ھر نوع گرفتاري و ناراحتي و يا داده

برداري از نفت قم است و روحانیون اظھار میدارند چون آمريكائیھا امتیاز نفت قم را  روحانیون بطور خصوصي شايع شده بود بھره
لغ زيادي اند و فقط حوزه علمیه قم و روحانیون مانع تاسیس شركت و پااليشگاه در قم ھستند لذا علیحضرت با اخذ مبا نگرفته

اند كه شھر قم را از آخوند و روحانیون خالي خواھد كرد و اقداماتي ھم كه در تھران و قم و ساير شھرستانھا علیه  تضمین نموده
نسخه  ۵روحانیون صورت میگیرد بیشتر براي تضعیف حوزه علمیه قم و و خارج كردن روحانیون از اين منطقه است تعداد نسخه 

ـ اداره سوم ـ اداره دوم عینًا باستحضار رياست اداره سوم میرساند ساواك تھران نیز در جريان  ٣١٢ر بخش گیرندگان ـ سه نسخه د
  ۶/١/۴٢قرار گرفت 

ھاي  عده از طالب ناراحت و ماجراجوي قم با اسلحه ٢/١/۴٢پس از واقعه روز  ۶/١/۴٢س ت ـ /٣١۴رياست ساواك تھران عطف به 
ھاي مزبور استفاده نمايند ضمنًا شنیده شده كه دو سه نفر نیز  روز تكرار چنان واقعه از اسلحهاند تا در صورت ب سرد مسلح شده

  ١/۵/۴٢فیضیه  ١٨/١/۴٢ ١١٩پارابلوم دارند از طرف رئیس سازمان اطالعات و امنیت قم ح ـ بديعي 

اي مجدديي  اول پیغام كرده اعالمیه تیمسار رياست ساواك الف ـ طبق اطالع تأيید شده خمیني شب گذشته بساير روحانیون طراز
ھیئت حاكمه طالب را قلع و قمع  -١اند ممكن است اعالمیه خمیني شامل مطالب زير باشد  بدھیم سايرين تا اكنون موافقت نكرده

بود  از خبرنگاران خارجي دعوت میشود كه بیايند و مدرسه فیضیه قم كه محل زد و خورد -٢اند  و آنھا را مضروب و غارت كرده
مشاھده كنند و مطالب ديگري كه اطالعي از آن بدست نیامده ب ـ طالب اثاثیه خود را مخفي كرده اند تا وانمود نمايند كه غارت 

  ٣/١/۴٢شده است بديعي 

موضوع پخش اعالمیه روز سوم فروردين ماه اعالمیه كوچكي بامضاء آقاي خمیني صبح زود  ٧/١/۴٢س ت تاريخ  ٣٩١شماره 
فراد معیني خیلي محرمانه بمنازل افسران ارتش انداخته میشد در اعالمیه مزبور پس از اينكه اعالم عزا نوشته بود ھئیت بوسیله ا

ساله را  ١٨حاكمه ايران قوانین شرع اسالم را مورد تجاوز قرار داده و میخواھند نوامیس مردم را نیز مورد تجاوز قرار داده و دختران 
  ١١/١/۴٢نوشته بود من مجددًا اقدامات ديگري خواھم كرد در پرونده كلي روحانیون بايگاني شود  بسربازي ببرند در خاتمه

ھائي كه قبًال از طرف بعضي عناصر قم و تھران تھیه شده  بر حسب نقشه ١٠١١به ساواك قم شماره  ٣/١/۴٢از ساواك مركز تاريخ 
ست در بعضي از شھرستانھا منجمله مشھد ـ قم و احتماًال اراك و بود قرار بوده است روز دوم فروردين كه وفات حضرت صادق ا

كاشان و شیراز تظاھراتي از طرف طالب بر علیه دولت و راي نسوان بعمل آيد و در اين روز ھمه جا آشوب و بلوا بشود و 
ل بزنند از جمله تبريز طالب اند خود طالب دست بعم اند باين جھت ناچار شده خوشبختانه با اين نقشه شیطاني مردم توافق نبوده

با سنگ و چوب از داخل مسجديكه مراسم عزاداري در آن جا بر پا بود بپاسبانھا حمله میكنند و پاسبانھا ناچارًا مجبور بتیراندازي 
یك ھوائي میشوند كه در نتیجه دو نفر از مردم عادي مصدوم میشوند ھم چنین در قم عصر ھمان روز از طرف طالب از پشت بام ب

اند  كرد، تظاھرات عكس ھم میكرده اند و نسبت بشخصیكه باالي منبر بوده فحاشي مي عده مردم كه در صحن مدرسه فیضیه بوده
با چوبسنگ حمله میشود و يك نفر از مردم عادي مجروح میگردد در مشھد فقط بصدور اعالمیه اكتفا میشود و اتفاقي نیافتاده اين 

نسوان است بھر صورت آقايان وظیفه داريد كه با نھايت قدرت مراقبت نمايند كوچكترين اثريكه از بروز اعالمیه بر علیه مسأله راي 
چنین حوادثي پیدا شد با نھايت شدت جلوگیري فرمائید كه نظاير آن تكرار نشود بتمام فرمانداريھاي تابعه نیز دستور مؤكد بدھید 

ت تمام مراكز مضنون تحت نظر قرار بگیرد و بھر كس سوء ظن داشتید فوري دولت در قم با نھايت شدت عمل خواھد كرد الزم اس
توقیف كنید كه ھیچ گونه اتفاقي نیفتد خودم براي استراحت بگچساران میروم ولي آقايان ھر لحظه میتوانند وسیله نخست وزير 

  شگر پاكروانسرل ۴٢٢-٣/١/۴٢اسداله علم متن تلگراف را سريعًا در اختیار فرمانداري قم بگذاريد 

موقعي كه واحدھاي نظامي در مسیر خیابان شھرباني میدان صحن انتھاي خیابان صفائي در  ٣/١/۴٢روز ١٧٠٠مشھد درساعت 
حركت بودند تعداد زيادي از مردم باتمثال اعلیحضرت ھمايوني و پرچم ايران و شعار ضمن احساسات فوق العاده از واحد نظامي 

اي جلوي پاي سربازان خم شده زمین را  شھر براي تظاھرات و ابراز احساسات شركت حتي عدهاستقبال و كلیه اھالي در 
ھزار نفر در میدان آستانه تشكیل و بذات اقدس ھمايوني دعا  ۶میبوسیدند سپس با تجمع اھالي متینگي با شركت متجاوز از 

- ١٠٢١رچم سه رنگ تزئین و وضع شھر كامًال عادي بود ھا با پ كردند در شھر بھیچ وجه طلبه و روحاني ديده نمیشد تمام مغازه
  ۶/١/۴٢مالحظه شد ثابتي  ٧/١/۴٢سرلشگر پاكروان در پرونده كلي روحانیون بايگاني شود  ۴٢/١/۴
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موضوع دعوت از مخبرين خارجي طبق اطالع واصله از قم قرار است آيت اله خمیني ضمن انتشار  ۴/١/۴٢تاريخ  ۶١٢۴شماره
مخبرين خبرگذاريھاي خارجي دعوت نمايد كه بقم رفته و از مدرسه فیضیه كه درب و پنجره آن شكسته و طالبیكه اي از  اعالمیه

  اند عكسبرداري و جريان را بمراكز خبرگذاريھاي خود منعكس نمايند در پرونده آيت اله خمیني بايگاني شود مجروح شده

طباطبائي در جلسه اي كه سركار سرھنگ ستاد اخترايي آقاي مولويي آقاي احمد  ۴/١/۴٢روز  ١۴٣٠رياست ساواك تھران ساعت 
اند كه ديگر  فرماندار و روساي شھرباني و ساواك قم شركت داشتند اظھار نمودند بطور كلي آقايان روحانیون طراز اول تعھد نموده

ات و میتنیگ ھم كه اين چند روزه ادامه داشته بھیچوجه اعالمیه اي منتشر نكنند و بنابراين اگر از آقايان ھم موافقت نمايند تظاھر
خاتمه داده شود پس از مذاكرات و تبادل نظر موافقت شد كه فعًال از تظاھرات و تشكیل میتینگ خودداري شود ضمنًا بآقاي 

واھد بود طباطبائي اعالم شد كه اگر در آتیه بھر نحوي اعالمیه پخش شد بطور قطع و يقین عكس العمل آن فوق العاده شديد خ
  بديعي ۴٢٩-۴٢/١/۴

ھزار نفر جمعیت از طبقات مختلف شامل  ١٢اي درحدود میتینگ عظیمي با شركت عده ۴/١/۴٢روز  ١٠٠٠مشھد در ساعت 
آھن ـ شركت نفت ـ سنديكاي حمل و نقل ـ سنديكاي كشتارگاه ـ كشاورزان و ساير طبقات در میدان  كارمندان شھرداري ـ راه

تدا آقاي جالل ـ كارمند فرھنگ قم اشعار مھیجي درباره مملكت و شاھنشاه مشتمل بر احساسات وطن آستانه قم تشكیل اب
اي مبني بر فداكاري در راه اجراي  پرستي و شاه دوستي بود قرائت سپس آقاي مھندس حبیبي رئیس كشاورزي قم قطعنامه

قرائت نمود در خاتمه آقاي تاج واعظ معروف سخنراني و منويات اصالح طلبانه اعلیحضرت ھمايوني و پشتیباني از لوايح ششگانھ
نسبت به اعتقادات اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه به دين اسالم و تشرف به مكه معظمه و تعمیر بقاع متبر كه بیاناتي ايراد و به 

نسبت به اعلیحضرت  ھاي مناسب استفاده با ذكر صلوات سالمتي اعلیحضرت ھمايوني دعا نمود در تمام جريان میتینگ از فرصت
ھمايوني ابراز احساسات گرديد متینگ در ساعت يازده با آرامش كامل خاتمه پذيرفت وضع عمومي شھر از ھر جھت عادي است 

  ۶/١/۴٢مالحظه شد ثابتي  ٨/۴/۴۵ ٧/١/۴٢سرلشگر پاكروان در پرونده كل روحانیون بايگاني شود  ۴٢/١/۴-١٠٢٢

ھاي  اھرات مردم قم بر به اقدامات اصالح طلبانه اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه كه در تاريخساواك مشھد ـ لشگر مشھد جريان تظ
-١٠٢١ھاي  سوم و چھارم فروردين ماه جاري بوقوع پیوسته بشر فعرض اقدس شاھانه رسید مقرر فرمودند اين تلگرافات و شماره

منعكس شود كه بدانند مردم شھر مقدس قم اي از احساسات پاك مردم قم است به ساواك و لشگر مشھد  كه نشانه١٠٢٢
اند تا فرمانده لشگر و رئیس ساواك در جريان باشند و قاطبه اھالي مشھد را نیز با  نسبت به اين نوع اقدامات چه نظري داشته

 ٣٠/١/۴٢شود  سرلشگر پاكروان در پرونده كلي روحانیون بايگاني ۴/١/۴٢-١٠٢٠اقداماتي كه خواھند كرد مطلع و در جريان بگذارند 
٢/١/۴٣٣٣-٢  

در تاريخ پنج جاري چند برگ اعالمیه مفصل راجع به شركت نسوان در انتخابات و  ١٨٨به تھران شماره  ٧/١/۴٢از سمنان تاريخ 
اعتراض باظھارات آقاي وزير كشور از نظر تفسیر مقدمه و اصل دوم قانون اساسي در شاھرود و بامضاي مرتضي الحسني 

مد الحسیني الزنجاني و محمد حسین طباطبائي محمد الموسوي الیزدي احمد رضا موسوي الگلپايگاني و سید اللنگرودي و اح
كاظم شريعتمداري روح اله الموسوي الخمیني و ھاشم االھي و مرتضي الحايري پخش شده كه جريان از طريق شھرباني 

لحسائي آقاي رحیمي رؤيت نمودند بعرض رسید نتیجه  ٧/١/۴٢-١٠١شاھرود تحت تعقیب است نتیجه متعاقبًا اعالم میگردد 
  ٨/١/۴٢سوم ـ بولتن  ٨/١/۴٢رسیدگي خواھد شد 

   ۵/١/۴٢رياست ساواك تھران تاريخ  ۴٢٨شماره 

وحشت بودند لذا مأمورين پلیس با اھالي و كسبھدر اضطراب و  ۵/١/۴٢بعلت پخش شايعه موضوع گزارش پیروي صبح روز  -١
كردند با  بلندگوي سیار در خیابانھا حركت نموده و نسبت به مقررات عبور و مرور شدت عمل بخرج داده و ھر گاه بطالب برخورد مي

راي اين گونه ھا اھالي را متوجه كردند كه شايعات حقیقت نداشته چه در غیر اينصورت ب جمالت اخوند برو پیاده رو و اين گونه اھانت
ھاي سه رنگ را جمع كرده بودند ولي بدون  ھاي خیابان آستانه صبح پرچم گیري نمیشد مغازه ھاي كوچك نامفھوم سخت خالف

  صبح خاتمه يافت  ١٠تذكر مأمورين مجددًا كه اوضاع را ديدند پرچمھا را نصب نمودند و اضطراب مردم در حدود ساعت 

مد زياد بود و بھمین مناسبت چند نفر كماندو مسجد و در منزل وي اعزام شد كه موجب تشويش امروز در منزل خمیني رفت و آ -٢
  و نامفھوم تا حدودي تفرقه جمعیت گرديد 

در جلو كوچه منزل شريعتمداري يك كماندو يا مسلسل در خیابان پاس میداد و اين توھم ايجاد شده بود كه شريعتمداري تحت  -٣
  نظر است 
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  د جبھه ملي امروز بقم آمده و خمیني را مالقات نمودند تعداد افرا -۴

  از اشخاص مشوقه و مسافرين چند نفر جلب و بشھرباني ھدايت شدند  -۵

شود و وضع عادي  مجموعه اين عملیات و اقدامات ضد شايعه اثر خوبي داشته و در حال حاضر در قیافه مردم نگراني حاصل نمي -۶
  است 

  ۵/١/۴٢-۴٣٠مجددًا براي خمیني پول رسیده است بديعي در اين يكي دو روزه  -٧

اي از شیراز براي آيت اله  موضوع فعالیت روحانیون طبق اطالع واصله اخیرًا آيت اله محالتي نامه ۶/١/۴٢تاريخ  ١٨٠٩/٣٣٣شماره 
ا بیكار نشسته ايد ھر چه گلپايگاني خمیني و شريعتمداري مضمنون زير ارسال داشته است میخواھیم قیام كنیم دين ما رفت چر

زودتر تكیلف را معلوم كنید مردم شیراز در انتظار شما میباشند بیايد ما با ھمكاري كنید از طرف نامبردگان جواب داده شده چند 
روزه صبر كنید و ساكت باشید تا بشما دستور بدھیم شبھا جلسه داريم و در اين باره فكر میكنیم خاطر جمعباشید منتھا سر و 

اند و ھر روز بما مراجعه میكند و ما  كنیم فعًال ما مخفیانه در شھرھا نامفھوم بیدار میكنیم مردم ھم خودشان برگشته دا بلند نميص
اند ما خواب ھستیم و  بآنھا میگوئیم فعًال صبر كنید است آيت اله خمیني اظھار داشته تقريبًا كارھا درست میشود اينھا خیال كرده

ايم ما ھر شب جلسه داريم و مشغول رسیدگي بكارھا ھستیم نامفھوم ساواك تھران جھت اطالع و اقدام  هسكوت اختیار كرد
مقتضي و اعالم چگونگي امر پیوست جھت اطالع بساواك قم ايفا میگردد بفرموده دستور فرمائید چگونگي را اعالم دارند ثبت شد 

  ١٨/٢/۴٢ـ  س ت ۶۶٨رئیس دبیر خانه ساواك تھران فتوحي  ٢١/٢/١٣۴٢

در شھرستان قم اخیرًا  ۴٢موضوع فعالیت روحانیون پس از وقايع روز دوم فروردين ماه  ۶/١/۴٢تاريخ  ٣١١الف بخش  ٢ـ دـ ٢شماره 
فعالیت شديد تحريك آمیز بین روحانیون تھرانقم شروع شده از جمله آيت اله بھبھاني آيت اله چھل ستوني آيت اله آشتیاني 

اند اكبر خام  و چند نفر ديگر بمنظور ايجاد اعتصاب در ائمه جماعت و تظاھرات بر علیه دولت مبادرت وزريدهمدرس مدرسه مروي 
باشي مباشر آيت اهللا آشتیاني میگفت عنقريب نزد آيت اله خوانساري رفته و درباره كشتار روز فروردين قم مذاكره و او را وادار 

وسیله سر مشق براي ائمه جماعت شده و آنھا ھم بمساجد نروند از طرفي بوسیله  خواھند نمود كه بنماز جماعت نرود تا باين
آيت اله گلپايگاني و ساير روحانیون بین ائمه جماعت براي عدم اجراء نماز جماعت اقدام و فعالیت میشود از طرف ديگر مالكین ھم 

و تشويق مینمايند آقايان سید ابراھیم ابطحي نژاد سید  روحانیون را براي ايجاد مانع دولت در اجراء قانون اصالحات ارضي تحريك
اي از روحانیون بشھرستان قم رفته و با روحانیون قم  محمد تقي اراكي سید عبداله بھبھاني بین روحانیون فعالیت دارند كه عده

فوق در جلسات روضه  ھمكاري و ھمدردي نمايند و براي فعالیت علیه دولت بیك ھدف مشخص شروع نمايند از طرفي روحانیون
خواني آيت اله بھبھاني حضور يافته و ضمنًا براي تعیین خطمشي مشخص جلسات محرمانه دائر و تلفني روز و محل تشكیل 

سوم برسانید كه در صورت لزوم مطالب اخیر اطالعیه پیرو اقدامات  جلسھرا بھم اطالع میدھند عینًا به استحضار رياست در اداره
اي از فعالیت روحانیون تھران پس از حادثه روز  محترمًا بعرض میرساند شمه ۶/١/۴٢بساواك منعكس گردد  اواخر سال گذشته

در پرونده كل  ٧/١/۴٢باستحضار مقامات عالیه كشور و ساواك رسیده است  ۶/١/۴٢قم نامفھوم بولتن اخبار روز  ٢/١/۴٢جمعه 
  ۶/١/۴٢-٣٣٣ -٢دفتر بولتن  -١ ٨/١/۴٢روحانیون بايگاني شود 

موضوع تلگراف رمز دستور فرمائید تعیین نمايند افراد جبھه  ١٠۶٨فرستنده ساواك مركز شماره  ۶/١/۴٢گیرنده ساواك قم تاريخ 
اي بوده  اند چه كساني بوده و تعداد آنھا در چه حدودي و موضوع مذاكره آنان با نامبرده در چه زمینه ملي كه بمنزل خمیني رفته

-۴٣۴ارسال پول جھت خمیني نیز میزان و ھويت فرستندگان پول تحقیق و گزارش شود سرلشگر پاكروان  است ضمنًا در مورد
٧/١/۴٢  

در حدودچھار صد ھزار ريال احتماًال بوسیله خاكباز و ساير مالكین اراك پرداخت  -١ ۶/١/۴٢-١٠۶٨تیمسار رياست ساواك عطف به 
بعد به خمیني بدھند بنا بر اظھاراتي كه از نزديكان خمیني در اين چند روزه مرتبًا شده و آقاي نامفھوم دستور داده پول را از اين 

مالقات كنندگان با وي شیخ علي روح اللھي ـ ملك حسیني ـ عبدالوھاب بالدي دانشجويان نامفھوم  -٢پول براي خمیني میرسد 
  ٧/١/۴٢-۴٣۴يعي اند سايرين شناخته نشدند بد به جبھه ملي و دانشكده معقول و منقول بوده

طبق اطالع واصله آيت اهللا كمال وند در  ١١١۵/٣٣٣فرستنده اداره كل سوم شماره  ۶/١/۴٢گیرنده ساواك لرستان خرم آباد تاريخ 
گذشته از طرفداران دكتر مصدق بوده و فعًال از طرفدارانآيت اهللا بھبھاني است و اخیرًا پس از مالقات با نامبرده بوي دستور داده 

كه مردم را علیه حكومت تحريك نمايد لذا خواھشمند است دستور فرمائید از اعمال و رفتار وي مراقبت بعمل آورده و نتیجه را شده 
دكتر فیروزي آيه اله كمالوند ھنوز بخرم آباد نیامده است در موقع  ٢١/١٢/۴١گزارش نمايند از طرف مدير كل اداره سوم ب امجدي 
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ثبت شد  ١٠/١/۴٢اعمال و رفتار وي تحت مراقبت بوده است البته پس از ورود تحت نظر قرار میگیرد اقامت در خرم آباد ھمواره 
۴١۵  

رياست دفتر مخصوص شاھنشاھي طبق گزارشي كه از سر كنسولگري شاھنشاھي ايران در كربال رسیده  ۶/١/١٣۴٢تاريخ 
تصادي مبني بر اعطاي حق شركت بانوان در كلیه امور است پس از انتشار فرمايشات اعلیحضرت ھمايون شاھنشاھدر كنفرانس اق

اجتماعي كشور چند تن از اتباع ايران و اشخاص ملبس به لباس روحانیت در آنجا در صدد تحريكات و دادن شعار و مخابره تلگراف 
اكره و توجھآنھا را باين قبیل اعتراض آمیز بر آمدند در نتیجه مأمورين سركنسولگري با استاندار و رؤساي امنیت و شھرباني كربال مذ

اند  اند و آنھا ھم وعده داده اند واسامي محركین را كه بشرحپیوست میباشد در اختیار آنھا گذاشته فعالیتھاي مغرضانه جلب نموده
  جلو اينگونه تحريكات را بگیرد بجاي وزير امور خارجه

در مورد اقدامات روحانیون اشعار  ۶/١/۴٢-١گزارش شماره  موضوع اقدامات روحانیون پیرو ٧/١/۴٢تاريخ  ٣١٢بخش / ٣شماره 
اي در حدود ھفتاد الي  میدارد عصر روز دوشنبه مامور ويژه ھنگام خروج از منزل آيت اله خمیني در قم مشاھده مینمايد عده
ز آنھا مشغول قرائت ھشتاد نفر كه قیافه آنھا شباھت بدانشجويان و كسبه بازار تھران را داشته در كوچھايستاده و يكي ا

اي چاپي بروي كاغذ سفید و بقطع نیم ورقي میباشدكه خالصه مفاد آن تا آنجا كه مامور ويژه بخاطر دارد باين شرح بوده  اعالمیه
است ما افسران ارتش اجازه نخواھیم داد كه حكومت زور و قلدري ادامه يابد و مشروطه و قانون اساسي تعطیل شود و در اين 

ز دانشجويان دانشگاه پشتیباني و اضافه شده كه نبايستي دانشجويان را بخاك و خون بكشند و يا بافسران ماموريت داده اعالمیه ا
شود كه بعنوان برقرار نظم به برادر كشي بپردازند و ھم چنین بوقايع فارس ابراز تاسف شده است مامور ويژه نتوانسته اعالمیھع را 

را سئوال كند ضمنًا از طرف روحانیونجھت تعطیل بازار تا اين تاريخ اقدامي علني بعمل نیامده است در از خواننده اخذ و يا ھويت او 
  ٨/١/۴٢پرونده كلي روحانیون بايگاني شود 

بقرار اطالع قرار است روحانیون از روز جاري در تھران نماز جماعت را تعطیل نمايند و در  ١٧۶به تھران شماره  ٧/١/۴٢از قم تاريخ 
در پرونده كل  -٣درج شود  ٧/١/۴٢در اخبار روز  -٢تحقیق شود  -١بديعي اداره سوم  ٧/١/۴٢-۴٣۵م نیز ھمین قصد را دارند ق

  ١٠/١/۴٢روحانیون بايگاني شود 

امروز در جلوي منازل  ٧/١/۴٢اي بمضمون زير روز چھارشنبه  موضوع اعالمیه روحانیون اعالمیه ٧/١/۴٢س ت تاريخ  ٣٨۴شماره 
اص از جمله جلوي منازل شمس الدين امیر عالئي ريخته شده است مسلمین عزا دارند بگذاريد عید و شادماني ويژه اشخ

كساني باشد كه از انسانیت و وجدان و مسلماني بھره ندارند و براي چند روز عیش دنیا مقدسات و منافع ملت را زير پا میگذارند و 
  ١١/١/۴٢روحانیون بايگاني شود  صداي مردم را خفه میكنند در پرونده كل

موضوع اقدامات علماي قم و تھران علماي تھران و مراجع ثالثه قم آيت اله گلپايگاني ـ آيت  ٨/٢/۴٢تاريخ  ٣١٢/ بخش / ١۶شماره 
ي تھران اله شريعتمداري ـ آيت اله خمیني در نظر دارند با مشورت وكالي درجه اول دادگستري تھران و قم دو عرضحال به دادگستر

اي اوباش و چاقو  و قم تسلیم نموده و رونوشت اين دو عرضحال را نیز بدادستان كل كشور بدھند و تظلم كنند كھدولت بوسیله عده
كش و نظامي ملبس بلباس سويل موجبات تخريب و اھانت و حمله بمراكز مذھبي و منازل طالب و مصدوم كردن آنھا و غارت اموال 

نیز رونوشت اين عرضحال را براي دادگاه بین المللي الھه و سازمان ملل در آمريكا ارسال دارند در حال حاضر  آنان را فراھم كرده و
علماي قم و تھران جھت اجراي تصمیمات فوق مشغول مذاكره و مشورت ھستند و مراتب را نیز با اطالع مراجع شیعه و سني 

  ٨/١/۴٢مقیم ممالك اسالمي خواھند رسانید 

اند دوم فروردين در تبريز  اي از اھالي تبريز بشريعتمداري مراجعه و گفته ياست ساواك عطف به تلگراف روز جاري عدهتیمسار ر
روحانیون و تمام اھالي حتي زنھا بپشتیباني علماء در آمده تمام پلیسھا را مضروب كردند قصد داشتند شھرباني و ساواك محلي 

ا بوسیدن آنھا را متفرق كردند زنھا میگفتند ما جان خود را در راه دين و قرآن و علماء خواھیم را آتش بزنند كه با خواھش و زاري و پ
اند بر علیه دولت اقدام نمايند ھر طور دستور میدھید  داد و حتي زنھا خود را مسلح كردند تمام مردم تبريز پیر و جوان زن و مرد آماده

شما دستوري نمیدھم اين جنجال بتمام دنیا رفته و روحانیون را كشتند بتبريز كه عمل كنیم شريعتمداري گفته است من ھم فعًال ب
نفر از روحانیون كشته شدند قرآن و عمامه سادات را آتش زدند مدرسه فیضیه و دارالشفاء را از بین بردند جنازه  ٢۶رفتید بگوئید 

اي آنھا معلوم نیست براي طالب خانه اجاره كرديم اينھا را اھل علم را بما ندادند كه دفن كنیم و شبانه خودشان دفن كردند كه ج
نويسند ديگر ھمه مردم از  روحاني را نمي ٣۶اند يك كشاورز كشته شده ولي  اند در روزنامه نوشته بگوئید گر چه ھمه دنیا فھمیده

  بديعي ٨/١/۴٢-۴٣٧دولت جابر و بي دين بدشان آمده است 

طبق اطالع واصله از قم آقاي آيت اله خمیني تلگرافاتي جھت روحانیون تھران و شھرستانھا  ٨/١/۴٢تلگراف آيت اله خمیني تاريخ 
  ھا بضمیمه تقديم میگردد در پرونده نامبرده بايگاني شود مخابره نموده كه رونوشت آن
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 ١٠/١/۴٢ز شنبه موضوع تلگراف رمز چون متصل است رو ١١١۶فرستنده ساواك مركز شماره  ٨/١/۴٢گیرنده ساواك قم تاريخ 
اي از شھرستانھا تعطیل و احتماًال  بتحريك برخي از روحانیونو عناصر وابسته جبھه ملي و افراد ناراحت و اخاللگر بازار تھران و پاره

 ھاي الزم معمول و در مورد عناصر اخاللگر تظاھراتي صورت گیرد دستور فرمائید سريعًا با كمك مراجع انتظامي پیش بیني و مراقبت
  ٩/١/۴٢-۴٣٨مخل نظم و امنیت طبق مقررات رفتار و نتیجه را گزارش نمیاند سرلشگر پاكروان 

ق ز موضوع مجالس سوگواري و سخنرانیھاي /١٨١فرستنده ساواك قزوين شماره  ٨/١/۴٢گیرنده مديريت كل اداره سوم تاريخ 
بمناسبت شھادت امام جعفر صادق ع در مساجد بعضي از وعاظ شھر از لیله جمعه اول سال جاري مجالس سوگواري متعددي 

ضمن سخنراني مذھبي  ٢/١/۴٢اين شھرستان از طرف اھالي شھر منعقد گرديد ابتدا آقاي حاج سید رحیم سیاھپوش صبح روز 
عد از آن آقاي حاج اظھار داشته ما نه قلم آزاد داريم نه زبان آزاد و ما عید نداشته و عید ما مبدل بعزا شده و اينده خوبي نیز نداريم ب

سید محمد شھاب در مسجد آقا سید علي باالي منبر رفته و بیان داشته اگر آن باال صدر عوام فريبي نكند امور مملكت اصالح 
خواھد شد و اضافه نمود كه ما آزاد نیستیم نه قلم آزاد داريم و نه زبان آزاد در اينصورت عید ھم نداريم سپس آقاي سید جعفر 

در مسجد سلطان سید محمد بمنبر رفته پس از سخنراني مذھبي و اشاره بخالفت منصور  ٣/١/۴٢روز  ٢٠در ساعت  اديب مجابي
دوانقي و گذاشتن سادات در زير ساختمان بیاناتي ايراد كه نامبردگان احضار و مجددًا تذكرات مؤكد داده شده كه در مساجد مطالب 

ايند ضمنًا آقاي حاج سید محمد باقر محمدي باتھام اظھارات تحريك آمیز در ديگري كه بر خالف مصالح كشور است مطرح ننم
قزوين اعزام و معرفي گرديد كه مراتب طي گزارش شماره  ۵مسجد جامع دستگیر و با پرونده متشكله جھت تعقیب قانوني به تیپ 

  باستحضار رسیده است رئیس سازمان اطالعات و امنیت قزوين نادور ۶/١/۴٢ق ز ـ / ۶۶

ھائي  موضوع تلگراف رمز شب گذشته اعالمیه ۴۴٠فرستنده ساواك قم شماره  ٩/١/۴٢گیرنده تیمسار رياست ساواك تاريخ 
بامضاء جامعه محصلین علوم ديني قم بعنوان برادران ديني، سربازان امام زمان، مبني بر اينكھبعضي از علماء بخاطر احراز مقام 

نموده و بین روحانیون و مسلمانان اتفاق میاندازند در قم پخش گرديده است كه نمونه آن مرجعیت و تساوي حقوق زنان اعتراض 
  وسیله پست تقديم میگردد بديعي

روز  -١طبق اطالع  -١موضوع تلگراف رمز  ١١٢فرستنده ساواك قم شماره  ١١/١/۴٢گیرنده ساواك مركز تیمسار رياست تاريخ 
اند چنانچه  دو چمدان پول بقم آمده بشريعتمداري و خمیني تحويل نمودند ضمنًا بخمیني گفته دو نفر از تجار اھالي تبريز با ۴٢/٩/١

ريال براي شما بفرستیم و خمیني قبول نموده  ٠٠٠/٧٠٠حاضر باشید شھريه طالب را بدھید ما حاضريم ماھیانه ھفتصد ھزار 
 -٣ود بروند لكن شريعتمداري و خمیني مخالفت نمودند اكثر طالب قصد داشتند حوزه علمیه قم را ترك و بوطن اصلي خ -٢است 

آيت اله حكیم جريان زد و خورد و تعداد مجروحین و مقنولین را وسیله نامه از چھار نفر مراجع تقلید قم خواسته فقط خمیني و 
د مجروح و مقتول را تعیین اند كه تعدا شريعتمداري مصممند جواب تھیه نمايند و دو نفر از طالب شريعتمداري و خمیني مأمور شده

 -۴اساس است  نفر است كشته شدن طالب بكلي بي ۴٠نفر و مقتول  ۵٠اند طالب مجروح  نمايند كه پس از بررسي اظھار نموده
 اند حاضريم در قم نیز مانند تھران براي روحانیون مقتول در حادثه نیز چند نفر از بازاريان تھران بشريعتمداري مراجعه اظھار نموده

  مجلس ترحیم بگیريم شريعتمداري گفته است رئیس سازمان امنیت و شھرباني قم نمیگذارند بديعي

 


