شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱

ﺳا۲

ﺳا۳

ﺳا۴

ﺳا۵

ﺳا۸

تلگراف امام موﺳ صدر به آیت ا
میﻼن [
تلگراف ﺳید موﺳ صدر به آیتاله
میﻼن

نام گزارشگر
شیخان
 .۱مد ر

شماره /۱۰۲۷۷ :ه
اداره دوم-فرازیان .۲

از طرف  .۳ ۳۱۶آقای وثوق

شماره۱۵۸۳۲/۲۱۳ :

)(۱۲/۸

وصول ۱۱۳ -ﻒشاﮐ  - ۱۵ﻒﺸﮐ ۱۲

تلگراف ﺳید موﺳ صدر به آیتا
میﻼن

نامه آیت ا

توضیحات

---

شماره /۱۰۳۷۶ :ﻫ۱

 .۱رئیس بخش -۳۱۲خدایاری
---

 .۲ (۱۹/۱۱) ...رئیس اداره یکم
نخست وز ری (۱۹/۸/۵۲) ...

ﺳید ﻫادی میﻼن به

موﺳ صدر[

 .۱رئیس ﺳاواک اﺳتان
شماره /۱۰۵۷۸ :ه۱

خراﺳان .شیخان  .۲آقای رئوف
)(۶/۹

نامه ﺳرگﺸاده روزنامه الجمهوریه

 .۱ﺳید موﺳ صدر  .۲ ۵۸-به

شماره,۵۳۴/۲۱۳ :

خطاب به ﺳید موﺳ صدر[

عرض رﺳد )(۱۱/۱۱

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر .۲ ۵۸-زند

شماره,۱۶۳۵/۲۱۳ :

 .۳لبنان

من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :

ﺳا۹

فﻌالیت مخالف ن ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰

مصطف چمران و قطب زاده

ﺳا۱۱

مخالف ن موﺳ صدر

-- .۱ﺳهراب

شماره,۶۳۳۵ :
من ع خ ر :ﺳهراب
شماره,۶۳۵۲ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۲
ﺳا۱۳
ﺳا۱۴

ﺳا۱۵

ﺳا۱۶

مصطف چمران
مبارزه ﺳید موﺳ صدر با رﻫ ران
لبنان[
اظهارات ش خ عبد الحمید الحر
قاض شرع جﻌفری

نام گزارشگر
 .۱ﺳهراب

روت[

 .۱ﺳید موﺳ صدر
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

توضیحات
شماره,۶۴۱۲ :
من ع خ ر :مﻌرف شد
شماره۲۰۴۵/۲۱۳ :
شماره,۲۱۵۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :

علت جدا ی ش خ حسن مهاجر از

 .۱آقای زالتاش ).۲ (/۱۲/۱۰

شماره,۶۴۷۹ :

موﺳ صدر

دا ره ررﺳ )(۱۱/۱۰

من ع خ ر :مﻌرف شد

موافق ن و مخالف ن ﺳید موﺳ
صدر

 .۱بخش ﺳوریه و لبنان .۲
---

مسئول ررﺳ افقه  .۳رئیس
بخش

ﺳخنران ﺳید موﺳ صدر علیه

 .۱فرخان  .۲دا ره ررﺳ

شماره,۵۳۱/۲۱۳ :

رژیم لبنان[

)(۱۵/۱۱

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ﺳا۱۸

الحیات :ت رگ روابط صدر و ا ران[

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۵/۱۱

ﺳا۱۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره /۳۱۶۱۴ :م۸/

ﺳا۲۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره /۳۱۷۴۶ :م۸/

ﺳا۲۱

وصول  ۵۵۵ﻒشاﮐ  ۱۶۱۵ﻒﺸﮐ ۱۴۲۰

ﺳا۱۷

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
دا ره ررﺳ

شماره,۵۳۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره۲۵۷۰- ۲۵۶۹ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

تحلیل روزنامه الدینا درباره موضع
ﺳا۲۲

گ ری ﺳید موﺳ صدر علیه رژیم

شماره,۵۳۵/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شاﻫنﺸاﻫ ا ران[
ا راز تاﺳﻒ رئیس جمهور لبنان از
ﺳا۲۳

---

اظهارات ﺳید موﺳ صدر علیه رژیم

شماره۵۴۲/۲۱۳ :

شاﻫنﺸاﻫ ا ران[
ﺳا۲۴

احمد خمین پسر خمین

ﺳا۲۵

مصاحبه موﺳ صدر و احمد نفری

 .۱اﺳد ا

زالتاش )(۲۵/۱۱/۵۲

 .۱خلیفه  .۲اﺳدا

شماره,۶۷۳۴ :
من ع خ ر۷۱۴۶ :

زالتاش

).۳ (۲۴/۱۱/۵۲زالتاش

شماره۶۷۴۹ :

)(۲۴/۱۱/۵۲

ﺳا۲۶

ﺳا۲۷

ﺳا۲۸

ﺳخنران اعتراض ﺳید موﺳ صدر
در ایام عاشورا علیه رژیم و دولت[

دفاع روزنامه الحیات از فﻌالیت
ﻫای امام موﺳ صدر[

مقاله روزنامه الدیار درباره رابطه
ﺳید موﺳ صدر با ا ران[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

 .۱دا ره ررﺳ ) .۲ (۱۸/۱۱آقای
زالتاش ) .۳ (۲۰/۱۱اﺳدا
زالتاش )(۲۱/۱۱/۵۲

 .۱اﺳد ا

زالتاش )(۴/۱۲/۵۲

 .۲آقای زالتاش )(۲/۱۲/۵۲
دا ره ررﺳ )(۲۸/۱۱

شماره,۵۵۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره,۵۴۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره,۵۷۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره
مدرک

عنوان اصل
گزارش خ ر تجمع ﺳفرای عرب در

ﺳا۲۹

تهران به ﺳید موﺳ صدر توﺳط
ﺳف ر لبنان در ا ران[

نام گزارشگر
 .۱اﺳدا

توضیحات

زالتاش ).۲ (۲۱/۱/۵۲

دا ره ررﺳ )(۱۸/۱

شماره,۵۵۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱تیمسار ریاﺳت ﺳاواک .۲
صورت جلسه ﮐمیس ون :ررﺳ
ﺳا۳۰

درباره اعزام آیت ا

محمد ق

قم به لبنان[

مد ر

اداره دوم فرازیان .۳

مد ر

اداره ﺳوم ثابت .۴
---

مﻌاون اداره

دوم ناﻫید .۵

مﻌاون اداره

ﺳوم ودیﻌ .۶

رئیس ﺳا ق نمایندگ ﺳاواک
در قاﻫره وﮐیل قم

ﺳا۳۱

مراجﻌه حسن ﺳﻌید و حس ن
مسجد جامﻌ به گلپایگان
گمانه زن ﻫای روزنامه ﻫای لبنان

ﺳا۳۲

---

درباره مﻌلق شدن ﮐمک ﻫای
حکومت ا ران به شیﻌیان لبنان به
دلیل اظهارات ﺳید موﺳ صدر[

 .۱دا ره ررﺳ ) .۲ (۲۸/۱۱آقای
زالتاش ) .۳ (۲/۱۲/۵۲اﺳدا
زالتاش )(۴/۱۲/۵۲

شماره,۴۰۵۱/۲۱ :
من ع خ ر۹۸۵۷ :

شماره,۵۶۳/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

مذاﮐرات وز ر جهانگردی لبنان با
ﺳا۳۳

ﺳف ر رژیم شاﻫنﺸاﻫ در لبنان

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۸/۱۱
اﺳدا

درباره اظهارات ﺳید موﺳ صدر

شماره,۵۶۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

زالتاش )(۴/۱۲

علیه رژیم ا ران[

ﺳا۳۴

تحلیل روزنامه ی النهار درباره

 .۱دا ره ررﺳ ) .۲ (۲۸/۱۱آقای

اختﻼف ﺳید موﺳ صدر با رئیس

زالتاش ) .۳ (۲/۱۲/۵۲اﺳدا

پارلمان لبنان[

زالتاش )(۴/۱۲/۵۲

شماره,۵۷۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱روم  .۲دا ره ررﺳ
ﺳا۳۵

) .۳ (۲/۱۲/۵۲آقای زالتاش

ﺳید موﺳ صدر

) .۴ (۴/۱۲/۵۲اﺳدا

شماره ۱۱۶۳۶۴/۲۰ :ﻫ,۲۲
من ع خ ر۱۰۰۶۰ :

زالتاش

)(۱۴/۱۲/۵۲

اﺳتفاده دولت ل ی از اختﻼف
ﺳا۳۶

ن

ا ران و ﺳید موﺳ صدر به نفع
مصالح طایفه ﺳن و ن ز ﺳرویس
اطﻼعات ل ی[

 .۱دا ره ررﺳ ) .۲ (۲۸/۱آقای
شماره۲۶۴۲/۲۱۳ :

زالتاش ) .۳ (۲/۱۲/۵۲اﺳدا
زالتاش )(۴/۱۲/۵۲

دفاع روزنامه رقیب اﻻحوال از رژیم
ﺳا۳۷

شاﻫنﺸاﻫ ا ران در مقابل اظهارات
امام موﺳ صدر علیه رژیم ا ران[

---

شماره,۵۴۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱رﻫ ر عملیات خالق
ﺳا۳۸

مامک ﺳ نوس قامت- ۶۷۸۱
۵۲/۱۱/۲۳

) .۲ (۲۵/۱۱/۵۲رئیس بخش
---

 ) (۲۵/۱۱/۵۲ناگداز مظاﮐ ۳۳۴
 .۳رئیس اداره عملیات و ررﺳ
)(۲۵/۱۱/۵۲

ﺳا۳۹

وصول ۶۵۵ﻒشاﮐ ۱۱۴۴۵

ﺳا۴۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۴۱

وﺳت

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره ۶۷۸۱ :و ۶۷۸۰

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه

شماره/۳۳۰۵۰ :م,۸/

 .۲ﺳید موﺳ صدر۵۸-

ﻫاﺸنﻫاش ترافﺳ اﺳ ۴۰

---

نار ا
قطﻌنامه شورای عال شیﻌیان لبنان

ﺳا۴۲

در اعتراض به مﺸکﻼت شیﻌیان

وﺳت دارد

 .۱اﺳدا

زالتاش )(۴/۱۲/۵۲

جنوب لبنان خطاب به دولت لبنان[

---

شماره,۵۸۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

اظهارات دﮐتر صﻼح مناجد اﺳتاد
تار خ دانﺸگاه آمریکا ی
ﺳا۴۳

روت

درباره فﻌالیتﻫای دانﺸجویان
ا ران خارج از ﮐﺸور علیه رژیم
شاﻫنﺸاﻫ ا ران به رﻫ ری ﺳید
موﺳ صدر[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شماره,۵۹۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۴۴
ﺳا۴۵
ﺳا۴۶

ترجمه مصاحبه ﺳرد ر روزنامه
المحرور با ﺳید موﺳ صدر[

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۶۰۵۴/۲۱۳ :
من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

وﺳت دارد

وﺳت اﺳ ۴۴

---

وزارت امور خارجه ﺳازمان اطﻼعات

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

و امن ت ﮐﺸور

آقای اﺳفندیاری

--شماره /۳۲۳۶۶۶ :م۱۲/

بازدید ﮐامل اﺳﻌد رئیس پارلمان
لبنان از جنوب لبنان و دعوت از
"فداییان" جهت توقﻒ عملیات علیه
ﺳا۴۷

اﺳرائیل و دعوت ﺳید موﺳ صدر
از شیﻌیان رای قیام علیه تبﻌیﺾ

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۷/۱۲
اﺳدا

زالتاش )(۹/۱۲/۵۲

شماره,۶۰۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ﻫای نژادی و تﻌصبات مذﻫ ی در
شهر بدنایم[

ﺳا۴۸

ﺳا۴۹

ﺳا۵۰
ﺳا۵۱

اختﻼفات

ن ﺳید موﺳ صدر و

ﮐامل اﺳﻌد[
ﺳوء قصد به جان ﺳید موﺳ صدر
توﺳط ت راندازان ناشناس[
اختﻼف موﺳ صدر و ﮐامل اﺳﻌد
ﺳید احمد خمین  :رونوشت گزارش
خر

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۷/۱۲
اﺳدا

زالتاش )(۹/۱۲/۵۲

)(۱۲/۱۲/۵۲
 .۱باقری )(۳۰/۱

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۶۰۱/۲۱۳ :

 .۲زند
 ٫۲ ۲۱۳ .۱اﺳدا

شماره,۶۰۹/۲۱۳ :

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
زالتاش

شماره۶۸۳۲ :
شماره , - ۶۰۴۱ :ه ۲۱
من ع خ ر۹۷۳۱:

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۵۲

آمدن مجتهدی شبستری به لبنان

ﺳا۵۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۴

مسئله رﻫ ری شیﻌیان و اعزام ش خ
محمد ق قم به لبنان

نام گزارشگر
 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۹/۱۲
اﺳدا

زالتاش )(۱۶/۱۲

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۱۲/۱۲

ﺳا۵۵

ﺳا۵۶

ماﻫیت اقدامات ﺳید موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

علت مخالفت ﺳید موﺳ صدر با

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۱۲/۱۲

ﺳا۵۷
ﺳا۵۸

عکسالﻌمل حمله موﺳ صدر به
دولت لبنان
ﺳخنران تحریک آم ز ﺳید موﺳ

ﺳا۵۹

شماره۶۸۱۵ :

شماره /۳۴۲۹۶ :م۸/

 .۱دا ره ررﺳ )(۵/۱۲

اظهارات وز ر اطﻼعات لبنان

رئیس جمهور لبنان

توضیحات

اﺳدا

اﺳدا

زالتاش )(۱۵/۱۲/۵۲

زالتاش

---

شماره۲۵۴۲/۲۱۳ :
شماره,۲۵۸۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۲۵۸۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شماره,۲۵۱۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۳ :

 .۱فرخان  .۲دا ره ررﺳ

صدر علیه دولت و رژیم لبنان در

) .۳ (۱۴/۱۲اﺳدا

جمع شیﻌیان دﻫکده نبطیه[

)(۲۹/۱۲/۵۲

زالتاش

شماره۶۳۴/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

 .۱مد ر
ﺳا۶۰

ﺳید موﺳ صدر رئیس مجلس
عال شیﻌیان لبنان

توضیحات

اداره ﺳوم -ثابت .۲

مسئول ررﺳ  -وثوق
شماره۱۲۲۰۴/۲۱۳ :

) .۳ (۸/۱۲/۵۲رئیس بخش
 .۴ ۳۱۲رئیس اداره یکم
عملیات و ررﺳ  -عطار ور

ﺳا۶۱

اقدامات ﺳید موﺳ صدر

شماره,۲۷۰۸/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

من ع خ ر۶/۲۱۳ :

توض ح ﺳید موﺳ صدر در مورد
ﺳا۶۲

اختﻼفاتش با دولت لبنان و ﮐامل

---

اﺳﻌد و رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران در

شماره,۶۳۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

مصاحبه با مجله الصیاد[

ﺳا۶۳

---

اظهارات ﺳف ر لبنان در تهران

شماره,۱۶۰۸۳/۲۱۳ :
من ع خ ر :یک از ﮐارمندان اداره

انتﺸار نامه ﺳرگﺸاده ای خطاب به
ﺳید موﺳ صدر به امضای گروه
ﺳا۶۴

"صدای جوانان جنوب" رای ان قاد

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

از رویه منف وی علیه دولت و ﮐامل

شماره,۶۴۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

اﺳﻌد[
ﺳا۶۵

علل ت رگ مناﺳبات موﺳ صدر با
ا ران

 .۱اﺳدا

زالتاش  .۲دا ره

ررﺳ )(۱۸/۱۲

شماره,۲۷۲۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

دوم

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۶۶

عکسالﻌملﻫای حمله موﺳ صدر
به ا ران

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۱۸/۱۲
اﺳدا

شماره,۲۷۱۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

زالتاش )(۲۹/۱۲/۵۲

ان قاد ﺳید موﺳ صدر از دولت به
ﺳا۶۷

دلیل ﮐوتاﻫ در انجام وظایﻒ خود

شماره,۶۴۷/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

نس ت به مناطق جنوب لبنان[
ﺳا۶۸

اظهارات مﻌروف دوال ی در مورد

---

موﺳ صدر و ا ران
دیدار ﺳید موﺳ صدر با ﺳف ر ل ی

ﺳا۶۹

---

در روت رای دریافت ﮐمک جهت
ﺳاخت ﺳد لیتان [
 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۱۵/۱۲

ﺳا۷۰

روابط ل ی با ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۷۱

اظهارات ﮐامل اﻻﺳﻌد

ﺳا۷۲

جانﺸ ن موﺳ صدر

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۷/۱۲

خودداری ﺳید موﺳ صدر از

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۲/۱۲

ﺳا۷۳

ﺳا۷۴

تحویل گذرنامه ا ران خود[

وصول ۶۵۵ﻒشاﮐ ۱۳۰۰

اﺳدا

زالتاش )(۲۹/۱۲/۵۲

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۱۵/۱۲
اﺳدا

اﺳدا

زالتاش )(۲۹/۱۲/۵۲

زالتاش )(۱۴/۱/۵۳

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
اﺳدا

زالتاش

شماره,۲۷۴۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۶۴۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره,۲۷۴۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰/۲۱۳ :
شماره,۲۷۴۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره۲۸۵۳ :
شماره,۶۴۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره  ,۶۹۰۷ :و ۶۹۰۶
من ع خ ر۹۸۱۷ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

حمایت ﺳه گروه چ ی ﻫا ،دﺳت
ﺳا۷۵

راﺳت ﻫای افراط و افراط ون

---

مذﻫ ی از ﺳید موﺳ صدر علیه

شماره,۶۵۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ﮐامل اﺳﻌد[
تاﮐید ﺳف ر رژیم شاﻫنﺸاﻫ در
لبنان ر اینکه ﺳید موﺳ صدر
ﺳا۷۶

فاقد تابﻌیت و گذرنامه مﻌت ر ا ران

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شماره۶۵۱/۲۱۳ :

م باشد در دیدار با نمایندگان
وزارت امور خارجه لبنان[
 .۱خلیفه  .۲دا ره ررﺳ
ﺳا۷۷

ت راندازی نزدیک منزل موﺳ صدر

ﺳا۷۸

موﺳ صدر

ﺳا۷۹

اظهارات صادق

) .۳ (۲۵/۱۲اﺳدا

زالتاش

شماره۷۰۰۷ :

)(۱۴/۱/۵۳
 .۱خلیفه  .۲دا ره ررﺳ
) .۳ (۲۵/۱۲اﺳدا

زالتاش

شماره,۷۰۰۸ :

) .۴ (۲۵/۱۲اﺳدا

زالتاش

من ع خ ر۹۸۱۷ :

)(۲۸/۱/۵۳

 .۱ﺳهرا ی  .۲خلیفه  .۳دا ره
ررﺳ ) .۴ (۲۵/۱۲زالتاش
) .۵ (۱۹/۱/۵۳اﺳدا
)(۱۹/۱/۵۳

زالتاش

شماره,۶۹۷۶ :
من ع خ ر :ﺳهراب

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱ﺳهراب  .۲خلیفه  .۳دا ره

ﺳا۸۰

موقﻌیت موﺳ صدر

ﺳا۸۱

مقابله وضع صدر و ﮐامل اﺳﻌد

ﺳا۸۲

موﺳ صدر

شماره۶۹۸۷ :

ررﺳ ) .۴ (۲۵/۱۲اﺳدا
زالتاش )(۱۴/۱/۵۳
 .۱ﺳهراب  .۲خلیفه  .۳دا ره

شماره۶۹۸۵ :

ررﺳ ) .۴ (۲۵/۱۲اﺳدا
زالتاش )(۲۸/۱/۵۳
 .۱ﺳهراب  .۲خلیفه  .۳دا ره

شماره۶۹۸۱ :

ررﺳ ) .۴ (۲۵/۱۲اﺳدا
زالتاش )(۱۴/۱/۵۳

اظهارات ﮐامیل شمﻌون علیه ﺳید
ﺳا۸۳

---

موﺳ صدر و در حمایت از رژیم
شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

ﺳا۸۴

موﺳ صدر و مجاﻫد ن خلق ا ران

 .۱ﺳهراب  .۲خلیفه  .۳اﺳدا
زالتاش )(۱۴/۱/۵۳

شماره,۶۶۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره۷۰۱۳ :

مخالفت رئیس جمهور و رئیس
ﺳا۸۵

پارلمان لبنان با انتخاب ﻫمیﺸگ
ﺳید موﺳ صدر به ﺳمت رئیس
مجلس عال شیﻌه[

 .۱اﺳدا

زالتاش )(۱۰/۱/۵۳

شماره,۶۶۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

ﮐوشش شخص ت ﻫای شیﻌه جهت
ﺳا۸۶

به تﻌو ق انداختن تار خ ﺳخنران
ﺳید موﺳ صدر در بﻌلبک[

ﺳا۸۷
ﺳا۸۸

وصول  ۱۸۴۵ﻒﺸﮐ ۱۶۲۵
۵۴۵ﻒشاﮐ
روابط ا ران و موﺳ صدر
ﺳفر وز ر اطﻼعات لبنان به عراق با

ﺳا۸۹

ﻫدف جلوگ ری از نزدیک شدن
موﺳ صدر به عراق[

نام گزارشگر
 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۱/۱۲
اﺳدا

زالتاش )(۱۰/۱/۵۳

توضیحات
شماره,۶۶۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره ۷۰۳۹ :و ۷۰۳۸

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۵/۱۲

شماره۲۸۶۴/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ  .۲اﺳدا

شماره,۲۹۳۱/۲۱۳ :

زالتاش )(۱۹/۱/۵۳

من ع خ ر۶/۲۱۳ :

زالتاش )(۱۰/۱/۵۳

ﺳا۹۰

ﺳفارت عراق و موﺳ صدر

 .۱اﺳدا

ﺳا۹۱

تحریکات موﺳ صدر علیه ا ران

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شماره,۲۸۸۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۳ :
شماره,۲۸۵۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

رتاب بمب به ﺳمت ﺳفارت رژیم
ﺳا۹۲

شاﻫنﺸاﻫ ا ران در لبنان و نقش
ﺳید موﺳ صدر ،ش خ نفری و دﮐتر

شماره,۶۷۱/۲۱۳ :

 .۱فرخان

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

مصطف چمران در ا ن حمله[
رنامه دولت عراق جهت تﻌطیل
ﺳا۹۳

حوزه نجﻒ و تﻼش ﻫای ﺳید

 .۱اﺳدا

موﺳ صدر رای جلوگ ری از ا ن

 .۲بخش ۳۳۴

امر[

زالتاش )(۱۹/۱/۵۳

شماره ۷۰۵۰- ۷۰۵۱ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

تﻼش رای حل اختﻼف به وجود
ﺳا۹۴

آمده ن ﺳید موﺳ صدر و رژیم
شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

نام گزارشگر
 .۱باقری ) .۲ (۲۷/۱۲باقری
)(۲/۲

توضیحات

من ع خ ر۱۰۴۰۱ :

ترجمه مقاله مندرج در نﺸریه النهار
ﺳا۹۵

انگلیس چاپ لبنان مورخ ۲۵
 ۵۳/۱/۵لبنان  :درخواﺳت سرام

---

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شیﻌهﻫا
ﺳازماندﻫ تظاﻫرات علیه حکومت
ﺳا۹۶

لبنان توﺳط ﺳید موﺳ صدر در

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره ۴۸۳۴- ۴۸۳۴:

شهرﻫای بﻌلبک ،صیدا و صور[
انتﺸار اعﻼمیه علیه موﺳ صدر و
ﺳا۹۷

نحوه انتخاب رئیس مجلس عال
شیﻌیان از ﺳوی ﺳازمان علمای

 .۱ﺳید موﺳ صدر

شماره,۱۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :

شیﻌه[
ﺳا۹۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه

شماره /۴۹۶ :م۸/

ﺳا۹۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه

شماره /۵۸۴ :م۸/

تهدید دولت لبنان توﺳط ﺳید
موﺳ صدر جهت جلوگ ری از
ﺳا۱۰۰

اخراج ا رانیان ﮐه در لبنان علیه
دولت شاﻫنﺸاﻫ ا ران فﻌالیت م
ﮐنند[

 .۱ﺳید موﺳ صدر

شماره,۱۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۰۱

نام گزارشگر

دعوت از ﺳید موﺳ صدر رای
بازدید از آمریکا[

شماره,۱۶/۲۱۳ :

 .۱خانم افقه
 .۱مد ر

ﺳا۱۰۲

توضیحات
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

اداره دوم -فرازیان

) .۲ (۱۷/۱/۵۳دا ره ررﺳ

ﺳید موﺳ صدر

) .۳ (۱۸/۱اﺳدا

شماره,۵۴۰۱۳/۲۱۳ :
وﺳت دارد

زالتاش

)(۲۴/۱/۵۳
ﺳا۱۰۳
ﺳا۱۰۴

وﺳت ق اوﺳ و فارگو

اﺳ ۱۰۲

ﺳفر ﮐامیل شمﻌون رئیس جمهور
لبنان به تهران رای دیدار با شاه[

ﺳا۱۰۵

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۱۰۶

ش خ عبداﻻم ر قبﻼن

ﺳا۱۰۷

ﺳا۱۰۸

---

ردص ﺳوم

قاضای صدر در مورد نفری

اظهارات نفری در مورد موﺳ صدر

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۸/۱

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه
 .۲ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

 .۱خلیفه  .۲دا ره ررﺳ )(۲۰/۱
 .۳اﺳدا

زالتاش )(۲۶/۱/۵۳

 .۱ﺳهراب  .۲خلیفه  .۳اﺳدا
زالتاش )(۲۷/۱/۵۳
 .۱ﺳهراب  .۲اﺳدا
)(۲۸/۱/۵۳

زالتاش

--شماره,۳۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره /۴۲۹۰ :م۸/

شماره۴۱۵۱ :

شماره۴۱۵۹ :
شماره,۴۰۴۷ :
من ع خ ر۹۹۱۰ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱خلیفه ) .۲ (۱۵/۱/۵۳دا ره

ﺳا۱۰۹

ارﺳال اعﻼمیه

شماره,۴۷ :

ررﺳ ) .۳ (۲۱/۱اﺳدا

وﺳت دارد

زالتاش )(۷/۲/۵۳
ﺳا۱۱۰
ﺳا۱۱۳

وﺳت اﺳ ۱۰۹
ارتباط موﺳ صدر با خلیل خلیل
ﺳف ر لبنان در ا ران

ﺳا۱۱۴

وضع شیﻌیان لبنان

ﺳا۱۱۵

اظهارات اﺳﻌد در مورد موﺳ صدر

ﺳا۱۱۶

ﺳا۱۱۷
ﺳا۱۱۸

در حاشیه ﺳوءقصد به ﺳف ر
شاﻫنﺸاه آریامهر

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور
تﻼش عراق رای اجرای طرح ترور
موﺳ صدر[

---

-- .۱خلیفه  .۲خالق

شماره۴۱۶۲ :

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۴/۱

شماره,۹۲/۲۱۳ :

اﺳدا

زالتاش )(۲۶/۱/۵۳

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۴/۱
اﺳدا

زالتاش )(۲۶/۱/۵۳

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۴/۱
اﺳدا

زالتاش  .۳اﺳدا

زالتاش )(۲۸/۱/۵۳
 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
ﺳید موﺳ صدر۵۸ -
 .۱اﺳدا

زالتاش )(۳/۲/۵۳

من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۷۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۳ :

شماره,۷۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۳ :

شماره۱۲۳۷۲/۱۸۹ :
شماره۶۷/۲۲۴ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱مسئول ررﺳ  -زالتاش
) .۲ (۲۸/۱/۵۳رئیس دا ره-
ﺳا۱۲۰

موﺳ صدر

ﺳا۱۲۱

رابطه حافظ اﺳد با موﺳ صدر

ﺳا۱۲۲

نﺸریه مجلس عال شیﻌیان

ﺳا۱۲۳

مﻼقات با صدر

شبستری ).۳ (۲۸/۱۰/۱۳۵۳

---

رئیس بخش  -۳۳۴ﮐاظمزادگان
 .۴رئیس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ ﺳیار )(۲۹/۱

 .۱ﺳهراب  .۲اﺳدا

زالتاش

) .۳ (۱۸/۲/۵۳خلیفه
 .۱ﺳهراب  .۲اﺳدا

شماره,۴۲۹۹ :
من ع خ ر۹۹۱۰ :

زالتاش

) .۳ (۱۸/۲/۵۳دا ره ررﺳ

شماره۴۲۷۸ :

)(۱۵/۳
 .۱ﺳهراب

شماره,۴۲۹۵ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱مسئول ررﺳ  -زالتاش
) .۲ (۲۹/۱/۵۳رئیس دا ره-
ﺳا۱۲۴

مﻼقات موﺳ صدر با ﺳف ر ل ی در
لبنان

شبستری ) .۳ (۲۹/۱/۵۳رئیس
---

بخش  -۳۳۴ﮐاظمزادگان-
) .۴ (۲۹/۱/۵۳رئیس اداره ﺳوم
عملیات و ررﺳ  -ﺳیاری .۵
اﺳدا

زالتاش )(۹/۲/۵۳

 .۱مسئول ررﺳ  -زالتاش .۲
رئیس دا ره -شبستری
ﺳا۱۲۵

علت اختﻼف موﺳ صدر با ﮐامل
اﺳﻌد

) .۳ (۱۷/۱/۵۳رئیس بخش
---

 -۳۳۴ﮐاظمزادگان )(۱۸/۱/۵۳
 .۴رئیس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  -ﺳیار ) .۵ (۱۸/۱اﺳدا
زالتاش )(۱۹/۱/۵۳

ﺳا۱۲۶
ﺳا۱۲۷

وضع و موقﻌیت ﺳید موﺳ صدر
در لبنان
اظهارات ﮐامل اﻻﺳﻌد

 .۱رلیان  .۲ﺳپاﻫ
 .۱دا ره ررﺳ )(۱۴/۴

شماره ۲۰/۱۵۹۰۵ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۹۰۶۹ :
شماره,۲۱۳/۲۳۰ :
من ع خ ر۲۱۳/۱۱ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

تﻼش دولت لبنان رای جلوگ ری از
ﺳا۱۲۸

ﺳخنران ﺳید موﺳ صدر در
تظاﻫرات شهر صور به مناﺳ ت

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شماره,۵۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

وفات حضرت زﻫرا )س([
مذاﮐرات ﺳف ر دولت شاﻫنﺸاﻫ با
ﮐامیل شمﻌون درباره فﻌالیتﻫای
ﺳا۱۲۹

ﺳید موﺳ صدر علیه دولت لبنان،

 .۱ﺳید موﺳ صدر

رژیم شاﻫنﺸاﻫ و ارتباط حزب احرار

شماره,۶۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

با وی[
تظاﻫرات ﺳیاﺳ در شهر صور و
ﺳا۱۳۰

ﺳخنران ﺳید موﺳ صدر در دفاع
از شیﻌیان جنوب لبنان علیه دولت

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره ,۳۵۷ :و ۳۵۶
من ع خ ر :رئیس نمایندگ

لبنان[
ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به پاریس به
ﺳا۱۳۱

منظور شرﮐت در ﺳمینار صلح

 .۱ﺳید موﺳ صدر

ﺳازمان ونسکو[
ﺳا۱۳۲
ﺳا۱۳۳

ﺳخنران ﺳید موﺳ صدر علیه
دولت لبنان در شهر صور[
ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به پاریس
رای مﻌاینه ط ی[
تﺸکیل ﮐمیته وزارت مخصوص با

ﺳا۱۳۴

عضویت وزرای شیﻌه رای رﺳیدگ
به حقوق شیﻌیان[

 .۱موﺳ صدر
 .۱ﺳید موﺳ صدر

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۱/۲
اﺳدا

زالتاش )(۲۲/۲/۵۳

شماره,۳۶۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :
شماره,۷۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۷۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۷۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۳۵
ﺳا۱۳۷

ش خ محمد مجتهدی شبستری
ﺳید موﺳ صدر رئیس شورای عال
شیﻌیان لبنان

ﺳا۱۳۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۱۳۹

راهپیما ی آمریکا یﻫای مقیم لبنان

ﺳا۱۴۰

ﺳید موﺳ صدر

نام گزارشگر
 .۱اﺳدا

توضیحات
شماره۴۳۱۰ :

زالتاش )(۱۹/۲/۵۳

شماره,۳۳۶۳۱/۲۲۱ :

 .۱ﮐاظمزادگان )(۲۱/۲/۵۳

من ع خ ر :یک از ﻫمکاران

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه

شماره/۴۹۴۶ :م۸/

 .۲ﺳید موﺳ صدر۵۸-

---

شماره,۸۰۶/۳۳۴ :
من ع خ ر :نمایندگ لبنان

 .۱مسئول ررﺳ  -وثوق
) .۲ (۲۴/۲/۵۳رئیس بخش
---

 .۳ (۲۴/۲/۵۳رئیس ) ۳۱۲
اداره یکم عملیات و ررﺳ -
عطار ور )(۲۴/۲/۵۳

ﺳا۱۴۱

قویت طرفداران موﺳ صدر رای
تظاﻫرات روز یکﺸ به در صور

ﺳا۱۴۲

ترجمه

ﺳا۱۴۳

جﻼل فارﺳ

 .۱ﺳهراب  .۲خلیفه  .۳اﺳدا

شماره,۴۴۸۷ :

زالتاش )(۱۹/۳/۵۳

من ع خ ر۹۸۱۷ :

 .۱از طرف مد ر

اداره دوم-

فرازیان
 .۱اﺳدا

زالتاش )(۴/۳/۵۳

شماره۲۲۳/۴۱۰۸۰ :
شماره۴۴۴۰ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۴۴

نام گزارشگر

قسم نامه موﺳ صدر در می ینگ

 .۱ﺳهراب  .۲اﺳدا

صور

) .۳ (۱۹/۳/۵۳خلیفه

توضیحات

زالتاش

من ع خ ر۹۸۱۷ :

 .۱ﺳهراب  .۲خلیفه  .۳زالتاش
ﺳا۱۴۵

تظاﻫرات صور موﺳ صدر

ﺳا۱۴۶

جلوگ ری از تبﻌید ا ران های مخالﻒ

ﺳا۱۴۷

تماسﻫای موﺳ صدر و حجازی

ﺳا۱۴۸

موﺳ صدر

ﺳا۱۴۹

مجلس عال شیﻌه موﺳ صدر

) .۴ (۳۱/۲/۵۳اﺳدا

زالتاش

)(۱/۳/۵۳

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۳۱/۲
اﺳدا

شماره,۴۵۳۵ :

زالتاش )(۱/۳/۵۳

 .۱زالتاش ) .۲ (۱۸/۳/۵۳دا ره
ررﺳ ) .۳ (۹/۳خلیفه

شماره,۴۵۳۸ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :

شماره۴۲۰/۲۱۳ :

شماره۴۶۳۴ :

 .۱خلیفه  .۲دا ره ررﺳ )(۹/۳
 .۳زالتاش ).۴ (۱۲/۳/۵۳
اﺳدا

شماره۴۶۰۳ :

زالتاش )(۱۴/۳/۵۳

 .۱خلیفه .۲ (۷/۳/۵۳) ...
دا ره ررﺳ ) .۳ (۹/۳اﺳدا
زالتاش )(۲۶/۳/۵۳

شماره۴۶۳۱ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

ﺳا۱۵۳

حمایت ﺳوریه از ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۵۴

مصر و موﺳ صدر

ﺳا۱۵۵

ﺳا۱۵۶

وزارتخارجه اﺳرائیل از آقای ا راﻫیم
تیموری درباره ﺳید موﺳ صدر[

تصمیم دولت لبنان رای جلوگ ری
ﺳا۱۵۸

از رگزاری تظاﻫرات و جلسات
ﺳخنران موﺳ صدر[

ﺳا۱۵۹

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۱۶/۳
اﺳدا

وصول ۶۵۵ﻒشاﮐ  ۱۶۴۵ﻒﺸﮐ ۱۴۳۰

شماره۴۹۴/۲۱۳ :

زالتاش )(۲۱/۳/۵۳
---

شماره,۲۲۴/۳۶۲ :
من ع خ ر۲۲۴/۲ :

---

در جامﻌه تﺸ ع لبنان

ﺳواﻻت رئیس اداره خاورمیانه
ﺳا۱۵۷

نام گزارشگر

طرح تضﻌیﻒ موقﻌیت موﺳ صدر

ﺳید حسن ش رازی

توضیحات

 .۱اﺳدا

زالتاش )(۲۹/۳/۵۳

۳۱۳ .۲

 .۱اﺳدا

---

شماره,۶۰۹ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران دفتر نورافﺸان

زالتاش )(۱۶/۴/۵۳

شماره,۲۱۳/۵۴۱۱ :

 .۲دا ره ررﺳ )(۶/۴

من ع خ ر :وزارت خانه

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۶/۴

شماره,۶۵۲/۲۱۳ :

زالتاش

من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :

اﺳدا

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
اﺳدا

زالتاش )(۴/۴/۵۳

شماره,۶۶۲-۶۶۱ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران اداره

دوم

شماره

عنوان اصل

مدرک

تﺸکیل ﺳازمان "پیش آﻫنگان عال "
ﺳا۱۶۰

ط ق تصمیم موﺳ صدر به منظور
تجه ز شیﻌیان لبنان به ﺳﻼح ﻫای
ﺳبک[

ﺳا۱۶۱

ﺳفر موﺳ صدر به ﮐﺸورﻫای
عربستان و مراﮐش[

به وجود آوردن یک تﺸکیﻼت
چریک توﺳط موﺳ صدر ،با
ﺳا۱۶۲

ﺳازماندﻫ دﮐتر مصطف چمران و
ﻫمراﻫ و پﺸ یبان دولت ﺳوریه و
گروه ﻫای فلسطین [

ﺳا۱۶۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور
آموزش چریک به دانش آموزان

ﺳا۱۶۶

موﺳسه امام موﺳ صدر توﺳط
دﮐتر چمران[

ﺳا۱۶۷
ﺳا۱۶۸

عزیمت ﺳید حسن ش رازی از
روت به دمﺸق[
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
دا ره ررﺳ ) .۳ (۱/۴اﺳدا
زالتاش )(۱۳/۴/۵۳

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
دا ره ررﺳ  .۳اﺳدا

زالتاش

)(۹/۴/۵۳

شماره,۶۷۸ :
من ع خ ر۶۵۰۳ :

شماره,۶۸۶-۶۸۵ :
من ع خ ر :رئیس نمایندگ

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
ﮐاظمزادگان ) .۳ (۱۲/۴اﺳدا

شماره,۴۷۹۶-۴۷۹۴ :

زالتاش ) .۴ (۱۶/۴/۵۳بخش

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

(۲۲/۴/۵۳) ...

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه
 .۲ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شماره۱۲۳۵۱/۸/۱۸۲۰ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۴۸۷۳-۴۸۷۲ :

بخش ۳۳۴

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره۴۸۷۳-۴۸۷۴ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره/۱۲۵۵۴ :م۸/

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۴۸۸۵-۴۸۸۴ :

خالق

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

ﺳا۱۶۹

وصول ۲۲۰ -ﻒشاﮐ ۱۶

ﺳا۱۷۰

موﺳ صدر

ﺳا۱۷۱

غﻼمرضا قانﻌ

 .۱خلیفه

مﻼقات شخص به نام صدرالد ن

 .۱خلیفه ) .۲ (۱/۵/۵۳دا ره

شماره,۴۸۰۹ :

قم با موﺳ صدر

اقدام )(۸/۵

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

 .۱خلیفه ) .۲ (۱/۵/۵۳دا ره

شماره,۴۹۳۸ :

اقدام )(۸/۵

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

 .۱مسئول ررﺳ  .راحت
) .۲ (۱/۵/۵۳رئیس دا ره.۳ .
رئیس بخش  -۳۳۴ﮐاظمزادگان

شماره۱۹۸۸/۳۳۴ :

 .۴ (۲/۵/۵۳رئیس اداره ﺳوم )
عملیات و ررﺳ  .یاوری

ﺳا۱۷۲

ﺳا۱۷۳

ﺳید صدری قم

ﺳا۱۷۴

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۷۵

وﺳت اﺳ ۱۷۴
تﻼش ﺳید موﺳ صدر جهت

ﺳا۱۷۶

رقراری روابط حسنه با ﮐﺸورﻫای
عر ی از جمله مصر[

 .۱از طرف مد ریت

شماره,۴۹۱۳ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

شماره,۵۴۱۶۹/۲۱۳ :

اداره

وﺳت دارد

دوم -فرازیان

---

-- .۱وثوق  .۲ﺳید موﺳ صدر-

شماره,۶۴۱/۲۲۴ :

۵۸

من ع خ ر۲/۲۲۴ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

مسافرت گروﻫ از دانﺸجویان
ﺳا۱۷۷

ا ران ﮐه در آلمان تحصیل م ﮐنند
به لبنان و اقامت در موﺳسه حرفه

شماره,۹۲۸-۹۲۷ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

من ع خ ر :یک از ﻫمکاران اداره

ای صور به دعوت ﺳید موﺳ صدر[

ﺳا۱۷۸
ﺳا۱۷۹
ﺳا۱۸۰
ﺳا۱۸۱

ﺳا۱۸۲

ﺳا۱۸۴

بازدید موﺳ صدر از اردوگاه ﻫای
نظام

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

حسن روابط موﺳ صدر و جﻌفر

 .۱وثوق ) .۲ (۱۰/۵ﺳید موﺳ

شماره,۲۱۳/۹۰۱ :

شرفالد ن

صدر۵۸ -

من ع خ ر۲۱۳/۶ :

اردوگاه نظام مر وط به آموزش

---

جوانان شیﻌه

شماره,۹۰۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :

مﻼقات ﺳف ر روﺳیه با ﺳید موﺳ

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۲۰/۵/۵۳

صدر

آزاد )(۵/۵/۵۳

مﻼقات وز ر عدل بحر ن با ﺳید

 .۱دا ره ررﺳ ) .۲ (۲۰/۵آزاد

شماره,۴۹۹۰ :

موﺳ صدر

)(۵/۵/۵۳

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

مﻼقات یک نفر افغان با موﺳ
صدر

(۲۱/۵) ... -۳۳۴ .۱

بازدید ﺳید صادق قائم مقام از
ﺳا۱۸۵

شماره,۹۰۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

محل آموزش چریک ﻫای ﺳید
موﺳ صدر[

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره۴۵۸۹ :

شماره,۲۱۶۶/۳۳۴ :
من ع خ ر :نمایندگ لبنان
شماره,۵۰۰۲-۵۰۰۳ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

دوم

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

 .۱از طرف مد ر

توضیحات

اداره ﺳوم.

ثابت ) .۲ (۲۶/۵/۵۳مسئول
ررﺳ  .راحت ).۳ (۲۴/۵/۵۳
ﺳا۱۸۶

مﻼقات موﺳ صدر با یک نفر ا ران

رئیس دا ره ررﺳ  .ﮐاظمزادگان

شماره۲۲۲۲۲/۳۳۴ :

) .۴ (۲۴/۵/۵۳رئیس اداره
ﺳوم عملیات و ررﺳ  .یاوری
)(۲۴/۵/۵۳

ﺳا۱۸۷

ﺳا۱۸۸

ﺳا۱۸۹

مﻼقات عبدالمجید رفاع با موﺳ
صدر جهت امور حوزه علمیه نجﻒ[

مﻼقات ش خ پاﮐدل با احمد نفری[

مﻼقات زید حیدر از پایه گذاران
حزب بﻌث عراق با ﺳید موﺳ صدر[

ﺳا۱۹۰

چمران

ﺳا۱۹۱

مﻼقات موﺳ صدر

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
ﮐاظمزادگان ).۳ (۲۸/۵/۵۳
دا ره ررﺳ )(۲۹/۵
 .۱رئیس نمایندگ لبنان
 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
دا ره ررﺳ ) .۳ (۲۸/۵اﺳدا
زالتاش )(۳۰/۵/۵۳
 .۱خالق )(۳۰/۶/۵۳
 .۱خلیفه ).۲ (۲۲/۵/۵۳
اﺳدا

زالتاش )(۱۰/۶/۵۳

شماره,۵۰۱۷-۵۰۱۶ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران اداره

دوم

شماره,۵۰۱۳-۵۰۱۲ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره,۵۰۱۵-۵۰۱۴ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران اداره
شماره,۵۰۲۱ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره,۵۰۱۹ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

دوم

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۹۲

جلسه علمای شیﻌه لبنان

ﺳا۱۹۳

موﺳ صدر

نام گزارشگر
 .۱خلیفه ).۲ (۲۹/۵/۵۳
اﺳدا

زالتاش )(۱۰/۶/۵۳

 .۱خلیفه )(۲۹/۶/۵۳

توضیحات
شماره,۵۰۲۷ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره۵۰۵۰ :

اخراج طﻼب افغان  ،پاﮐستان و
ﺳا۱۹۴

لبنان از عراق و مذاﮐرات موﺳ
صدر با زید حیدر و عبدالمجید

 .۱اﺳدا

زالتاش

شماره,۵۰۷۲-۵۰۷۱ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

رافﻌ [
وارد شدن صادق قطب زاده -صادق
ﺳا۱۹۵

ﺳلطان یا طباطبا ی و بن صدر از
پاریس به روت[

ﺳا۱۹۶

ﺳا۱۹۷

دعوت موﺳ صدر از ﺳید محمد

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۵۰۶۵-۵۰۶۴ :

خالق )(۱۶/۶/۵۳

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۵۰۷۴-۵۰۷۳ :

زالتاش

باقر صدر به لبنان[

اﺳدا

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره۸/۳۰۵۹ :

تﻼش ﻫای ﺳید موﺳ صدر جهت
ﺳا۱۹۸

جلوگ ری از آزار و اذیت نس ت به

 .۱وثوق  .۲ﺳید موﺳ صدر-

شماره,۵۰۶۸/۲۱۳ :

مراجع و روحان ون توﺳط دولت

۵۸

من ع خ ر :یک از منا ع اداره

عراق[
توز ع اﺳلحه توﺳط ﺳید موﺳ
ﺳا۱۹۹

صدر ن شیﻌیان لبنان به منظور
دفاع از خود و ﮐﺸورشان[

 .۱اﺳدا

زالتاش )(۷/۶/۵۳

شماره,۲۷۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

دوم

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

احضار ش خ محمد جواد شری به
عنوان ﮐاندیدا در مقابل موﺳ صدر
ﺳا۲۰۰

رای انتخابات ریاﺳت مجلس عال
شیﻌیان توﺳط طرفداران ﮐامل

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
شماره۱۱۲۶-۱۱۲۷ :

فلک فرﺳا ).۳ (۱۰/۶/۵۳
زالتاش

اﺳﻌد[

ﺳا۲۰۱

ﮐتاب "گنجینه دانﺸمندان" تألیﻒ

 .۱از طرف رئیس اداره چهارم

حاج ش خ محمد شریﻒ رازی

عملیات و ررﺳ ا راﻫیم

شماره۷۳۶/۳۴۷ :

ﮐوششﻫای دولت لبنان رای پا ن
ﺳا۲۰۲

آوردن وجهه ﺳید موﺳ صدر در

شماره,۲۸۱/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

انظار شیﻌیان[

شماره,۵۱۱۶ :

ﺳا۲۰۳

دعوت مجلس عال شیﻌه

 .۱خلیفه

ﺳا۲۰۴

میلیﺸا موﺳ صدر

 .۱خلیفه )(۱۳/۶/۵۳

ﺳا۲۰۵

فﻌالیتﻫای موﺳ صدر

 .۱خلیفه )(۱۳/۶/۵۳

ﺳا۲۰۶

موﺳ صدر

ﺳا۲۰۷

درباره ملیﺸیا موﺳ صدر

 .۱خلیفه )(۱۳/۶/۵۳

ﺳا۲۰۸

حزب دعوه

 .۱خلیفه )(۱۳/۶/۵۳

ﺳا۲۰۹

الحاق ن روﻫای ملیﺸیای حز ی به
ارتش به پیﺸنهاد ﺳید موﺳ صدر[

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره,۵۱۱۴ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره,۵۱۵۲ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
---

 .۱اﺳدا

زالتاش )(۱۸/۶/۵۳

شماره,۱۳۰۲ :
من ع خ ر :خلیفه
شماره,۵۱۴۴ :
من ع خ ر۷۱۴۶ :
شماره,۵۱۴۳ :
من ع خ ر۷۱۴۶ :
شماره۳۰۴/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

رگزاری مجلس ترحیم
ﺳا۲۱۰

ا

نام گزارشگر
رای آیت

شاﻫرودی در روت و صور

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
اﺳدا

توﺳط موﺳ صدر[

ﺳا۲۱۱

ﺳا۲۱۲

مجلس روضهخوان

 .۱خلیفه )(۱۶/۶/۵۳

آموزش افراد مسلح وابسته به

 .۱خلیفه ) .۲ (۲۲/۹/۵۳دا ره

ﺳا۲۱۴

موﺳ صدر

عزیمت صادق قطبزاده به پاریس

شماره۵۱۵۷-۵۱۵۶ :

زالتاش

مسافرت ش خ جواد شری به

ﺳا۲۱۳

روت

توضیحات

شماره,۱۳۲۵ :

 .۱خلیفه )(۱۶/۶/۵۳

من ع خ ر :یک از ﻫمکاران دفتر نورافﺸان
شماره,۵۱۶۷ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :
شماره,۲۲۵۴ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران دفتر نور افﺸان

ررﺳ )(۲۶/۹

شماره,۲۲۳۸ :

 .۱خلیفه ) .۲ (۲۲/۹/۵۳دا ره

من ع خ ر :یک از ﻫمکاران دفتر نورافﺸان

ررﺳ  -عملیات )(۲۶/۹

تﺸکیل جلسه ای با شرﮐت زعمای
ﺳا۲۱۵

شیﻌه به منظور رﺳیدگ به وضع

شماره۱۳۶۹/۲۱۳ :

۳۳۴ .۱

شیﻌیان لبنان به دعوت موﺳ صدر[

ﺳا۲۱۶

موﺳ صدر

---

شماره,۵۱۷۳/۲۱۳ :
من ع خ ر :ﻫمکاران اداره

ﺳوم

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

تﺸکیل مجمع عموم شورای عال
شیﻌیان لبنان و رنامه شورای عال
ﺳا۲۱۷

رای ادامه دادن تظاﻫرات و

 .۱اﺳدا

زالتاش )(۳۰/۶/۵۳

اعتصاب خود به دلیل ی توجه

شماره,۱۳۸۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :

دولت به خواﺳته ﻫای شیﻌیان[
مﻼقات نخست وز ر لبنان با موﺳ
ﺳا۲۱۸

صدر و مذاﮐره درباره خواﺳته ﻫای
شیﻌیان لبنان[

ﺳا۲۱۹

مسافرت موﺳ صدر به ﺳوریه

ﺳا۲۲۰

ﺳید حسن ش رازی

ﺳا۲۲۱

اظهارات احمد نفری

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
اﺳدا

زالتاش

 .۱خلیفه ) .۲ (۲۶/۶/۵۳دا ره
ررﺳ )(۱/۷
 .۱خلیفه ) .۲ (۲۶/۶/۵۳دا ره
عملیات ) .۳ (۱/۷خالق
)(۳/۷/۵۳

ﺳا۲۲۲

ﺳا۲۲۳
ﺳا۲۲۴

اقدامات دولت عراق در مورد ﺳید
موﺳ صدر
عزیمت موﺳ صدر به مراﮐش به
دعوت ملک حسن دوم[
موقﻌیت ﺳید موﺳ صدر

 .۱خلیفه )(۲۶/۶/۵۳
 .۱دا ره ررﺳ )(۲۱/۷

 .۱رئیس نمایندگ لبنان
 .۱دا ره ررﺳ )(۱۷/۷

شماره۵۲۰۲۰۵۲۰۵ :
شماره,۵۲۲۶ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :
شماره,۵۲۰۸ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :
شماره,۵۲۰۶ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره۱۵۹۴/۲۱۳ :
شماره,۱۵۳۹-۱۵۴۰ :
من ع خ ر :رئیس نمایندگ
شماره,۱۵۶۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

مسافرت موﺳ صدر به عربستان
ﺳﻌودی به عنوان نماینده شورای
ﺳا۲۲۵

عال شیﻌیان لبنان به دعوت ام ر
عبدا

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

ن عبدالﻌز ز رئیس گارد

شماره,۱۶۴۱-۱۶۴۴ :
من ع خ ر :رئیس نمایندگ

مل عربستان ﺳﻌودی[
ﺳا۲۲۶

موقﻌیت مستحکم موﺳ صدر

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۱/۷

حضور رئیس جمهوری لبنان در
ﺳا۲۲۷

مجلس عال شیﻌیان در روز عید

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

فطر[

ﺳا۲۲۸

دیدار موﺳ صدر از مراﮐش

ﺳا۲۲۹

ضیافت افطار ش خ عبدا

ﺳا۲۳۰

موﺳ صدر

ﺳا۲۳۱
ﺳا۲۳۲
ﺳا۲۳۳

نﻌمه

 .۱خلیفه )(۲۳/۷/۵۳

 .۱دا ره ررﺳ )(۶/۸
 .۱خلیفه ) .۲ (۷/۸/۵۳دا ره
ررﺳ )(۱۴/۸

مسافرت موﺳ صدر به ﺳوریه و

 .۱دا ره عملیات و ررﺳ

مﻼقات با حافظ اﺳد

)(۱۴/۸

اقامت قطب زاده در منزل ﺳید
موﺳ صدر[
پﺸ یبان رامت ن از ﺳید موﺳ
صدر در ﮐتابش[

 .۱خالق )(۱۲/۸/۵۳
 .۱دا ره ررﺳ )(۱۱/۸

شماره,۱۵۷۳/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۱۷۰۹-۱۷۰۸ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

شماره,۱۷۸۶ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران دفتر نورافﺸان
شماره,۱۷۳۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۵۴۸۹ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :

شماره۵۵۰۷ :
شماره,۳۸۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره۳۸۰/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

ﺳا۲۳۴

ﺳازش موﺳ صدر با ﺳوریه

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۵/۸

ﺳا۲۳۵

تماس موﺳ صدر با حافظ اﺳد

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۵/۸

ﺳا۲۳۶

ﺳا۲۳۷

اختﻼف موﺳ صدر و رئیس جمهور
لبنان
تﻼشﻫای احمد نفری رای تماس
با صادق قطب زاده[

توضیحات
شماره۱۹۰۳/۲۱۳ :
شماره,۱۸۴۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۱۸۵۳/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۵/۸

من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۵۵۴۳-۵۵۴۴ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

قاضای موﺳ صدر از ﺳران و
ﺳا۲۳۸

مقامات شیﻌه رای اتخاذ ترت ی

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۵۵۵۱-۵۵۵۰ :

جهت ه ود وضع مال مجلس

دا ره ررﺳ )(۲۳/۸

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

عال شیﻌیان[
دیدار یاﺳر عرفات با موﺳ صدر و
ﺳا۲۳۹

---

مذاﮐره در مورد مسائل مر وط به
ﮐنفرانس ﺳران عرب[

ﺳا۲۴۰

انتخاب نبطیه

ﺳا۲۴۱

ترجمه

ﺳا۲۴۲

ترجمه نامه عر ی

ﺳا۲۴۳

روش ﮐامل اﻻﺳﻌد در قبال موﺳ
صدر

شماره,۱۹۴۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :

 .۱خلیفه ) .۲ (۵۳/۸/۱۸خالق

شماره,۵۵۹۲ :

)(۵۳/۸/۲۹

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

 .۱مد ر

اداره ﺳوم .ثابت .۲

ﺳید موﺳ صدر ۷۲۳ .۳
 .۱از طرف مد ر

اداره ﻫفتم-

ﮐاوه  .۲غضنفر )(۵۳/۹/۱۲
 .۱دا ره ررﺳ )(۱۹/۹

شماره۳۳۰۰/۳۳۴ :

شماره۱۵۷۳۲/۷۲۳ :
شماره,۲۱۳/۲۰۳۷ :
من ع خ ر۲۱۳/۱۱ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳخنران ﺳید موﺳ صدر به
ﺳا۲۴۴

مناﺳ ت عید اﺳ قﻼل لبنان در
دانﺸگاه آمریکا ی

 .۱دا ره ررﺳ )(۳/۹

روت[

ﺳا۲۴۵

ﺳیدرضا صدر

---

ﺳا۲۴۶

مﻼقات زید حیدر با موﺳ صدر[

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲
ﮐاظمزادگان ) .۳ (۴/۹خالق
)(۷/۹

ﺳا۲۴۸

شماره۴۲۲/۲۱۳ :

شماره۶۸۹۸/۳۱۲ :
شماره,۵۶۳۶-۵۶۳۷ :
من ع خ ر۱۰۲۳۷ :

حضور صادق قطب زاده در خانه

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره ,۵۶۴۲ :و ۵۶۴۳

دﮐتر محمد صادق [

خالق )(۷/۹/۵۳

من ع خ ر۱۰۲۳۷ :

درخواﺳت صادق قطب زاده از ش خ
محمود خلیل
ﺳا۲۴۹

رای ترجمه ﮐتاب

"پاره ای از تجربیات جنگهای چریک
شهری در ا ران" نوشته چریکهای

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۵۷۰۲-۵۷۰۱ :

خالق )(۹/۹/۵۳

من ع خ ر۷۴۵۵ :

فدا ی خلق به زبان عر ی[

جلسه مجلس عال شیﻌیان رای
ﺳا۲۵۰

ررﺳ جریانات اخ ر لبنان و حقوق
شیﻌیان به دعوت موﺳ صدر[

ﺳا۲۵۱

انتخابات نبطیه[

 ٫۲ (۱۷/۹/۵۳) ۳۳۴ .۱دا ره
ررﺳ )(۱۸/۹

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۳/۹

شماره,۲۱۷۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :
شماره,۲۱۸۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۲۵۲

ﺳا۲۵۳
ﺳا۲۵۴
ﺳا۲۵۵
ﺳا۲۵۶

ﺳا۲۵۷
ﺳا۲۵۸
ﺳا۲۵۹
ﺳا۲۶۰
ﺳا۲۶۱

ن یجه انتخابات نبطیه و

نام گزارشگر
روزی

وﺳت

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه

موقﻌیت فﻌل لبنان

---

شیﻌیان لبنان

تصوی نامه در مورد رئیس مجلس
عال شیﻌیان
یک روحان ا ران در جنوب
اقدامات شیﻌیان لبنان در مورد
اعدام علمای شیﻌه در عراق
تﺸکیل جلسه در مجلس عال
شیﻌیان
مقابل اعدام پنج نفر روحان ون در
عراق

وﺳت دارد

---

تﺸکیل جلسه مجلس عال

گزارش خ ر

من ع خ ر۱/۲۱۳ :

---

نار ا

ش خ مهدی انصاری :رونوشت

شماره,۲۱۸۶/۲۱۳ :

شماره,۱۱۳۲۵/۸/۵۴۸۳ :

۲۱۳ .۳

ﻫاﺸنﻫاش ترافﺳ اﺳ۲۵۳

عدم عکسالﻌمل موﺳ صدر در
ﺳا۲۶۲

---

ﮐاندیدای ﺳید موﺳ صدر[

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

توضیحات

(۳۰/۹/۵۳) ۳۱۲ .۱
۷۱۳ .۱
۷۱۳ .۱
۷۱۳ .۱
 .۱خلیفه )(۱۷/۱۰/۵۳

--شماره,۲۲۱۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :
شماره,۲۲۳۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره۲۰۸۰۹/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۷۶۴۳ :
شماره۵۸۲۶/۲۱۳ :
شماره,۲۳۲۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۲۳۴۳/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :
شماره,۵۹۰۱ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

 .۱خلیفه  .۲دا ره ررﺳ

شماره,۵۸۶۲ :

)(۲۲/۱۰

من ع خ ر :خلیفه

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۲۶۳

ﺳا۲۶۴
ﺳا۲۶۵

نام گزارشگر

عکسالﻌمل لبنان ﻫا در مقابل
اعدام پنج نفر علماء در عراق
تلگرافات موﺳ صدر به ﺳران

 .۱خلیفه

 .۱خلیفه ) .۲ (۱۹/۱۰/۵۳دا ره
ررﺳ )(۲۲/۱۰

ﮐﺸورﻫای عر ی
مﻼقات ﺳید محمود ﻫاشم با
موﺳ صدر[

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

توضیحات
شماره,۵۸۶۵ :
من ع خ ر :خلیفه
شماره,۵۹۰۴ :
من ع خ ر۶۸۲۲ :
شماره۵۹۱۶-۵۹۱۷ :

بیانیه ی مجلس عال شیﻌیان به
ﺳا۲۶۶

منظور حل اختﻼفات

ن دولت

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره۲۴۷۳-۲۴۷۴ :

عراق و روحان ون شیﻌه[
ﺳا۲۶۷
ﺳا۲۶۸

ﺳا۲۶۹

اعدام پنج تن از علمای شیﻌه در
عراق[

 .۱خلیفه ) .۲ (۱۹/۱۰/۵۳دا ره

ش خ حمزه یحفوف

دیدار دومی یگ گالیله د ر

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۰/۱۲

ررﺳ )(۲۲/۱۰
ج هه

جوانان پیﺸرو با ﺳید موﺳ صدر[

شماره,۵۷۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۵۸۷۲ :
من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

 .۱دا ره عملیات و ررﺳ

شماره,۵۲۳/۲۱۳ :

)(۱۵/۱۰

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

اظهارات ﺳید موﺳ صدر در مورد
روابطش با ا ران و مانع ودن
ﺳا۲۷۰

افرادی چون قدر ،ﺳف ر رژیم
شاﻫنﺸاﻫ در لبنان و تیمسار
ارتﺸبد ریاﺳت ﺳاواک در ا ن راه[

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

شماره,۲۳۷۲-۲۳۷۱ :
من ع خ ر :رئیس نمایندگ

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۲۷۱

مﻼقات موﺳ صدر با رئیس جمهور
ﺳوریه[

ﺳا۲۷۲

مﻼقات جرج حبش و موﺳ صدر

ﺳا۲۷۳

وصول  ۵۳/۱/۱ - ۷۰۰ﮐاشﻒ

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۲۳۶۹/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۶/۱۰

من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۲۴۱۱/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۸/۱۰

من ع خ ر۶/۲۱۳ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۵۹۷۲-۵۹۷۱ :

دا ره ررﺳ )(۵/۱۱

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

تهدید به رگزاری تظاﻫرات توﺳط
ﺳا۲۷۴

شیﻌیان در صورت عدم تام ن
نیازمندی ﻫای توتون ﮐاران از ﺳوی

شماره,۲۴۷۷/۲۱۳ :

۷۱۳ .۱

من ع خ ر۶/۲۱۳ :

ﺳید موﺳ صدر[
ﺳا۲۷۵
ﺳا۲۷۶

ﺳخنران موﺳ صدر در صور
تماس تلفن یاﺳر عرفات با موﺳ
صدر

-- .۱خلیفه ) .۲ (۳/۱۱/۵۳دا ره

ﺳا۲۷۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۲۷۸

جنبش موﺳ صدر در لبنان[

۷۱۳ .۱

ﺳا۲۷۹
ﺳا۲۸۰

وﺳت ردص ﺳوم شبنج اﺳ۲۷۸

من ع خ ر۱۱۳۴۴ :
شماره۸۱۲۳۵۱/۶۱۸۷ :
شماره,۲۵۱۳۲/۸۲۳ :
وﺳت دارد
---

نانبل رد
جنبش موﺳ صدر در لبنان

شماره,۲۳۷۲-۲۳۷۱ :

ررﺳ )(۶/۱۱
 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره,۲۵۲۸ :
من ع خ ر :خلیفه

.۱

ﺳرر هر اد  ۲.یر د ۳۱۲

)(۱۴/۱۱

--شماره۵۴۵۶۶/۲۱۳ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر
 .۱از طرف مد ریت

ﺳا۲۸۱

جنبش ﺳید موﺳ صدر در لبنان

ﺳا۲۸۲

جنبش ﺳید موﺳ صدر در لبنان

ﺳا۲۸۳

جنبش ﺳید موﺳ صدر در لبنان

ﺳا۲۸۴

جنبش ﺳید موﺳ صدر در لبنان

توضیحات
اداره
شماره۸۳۷۹/۷۱۳ :

ﻫفتم -ﮐاوه  .۲ﮐاش  .۳وثوق
) .۴ (۱۲/۱۱/۵۳موﺳ صدر۵۸ -
 .۱اداره

ﻫفتم  .۲ﮐاوه

---

)(۲۶/۱۲

 .۱رئیس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت ﮐﺸور -ارتﺸبد نص ری .۲
شماره۷۱۳/ :

وثوق ) .۳ (۲۶/۱۲/۵۳ﮐاش
) .۴ (۲۶/۱۲/۵۳ﮐاوه )(۲۶/۱۲
 .۵ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

 .۱مد ر

اداره ﻫفتم -ﮐاوه .۲
شماره,۸۰۵۷/۷۱۳ :

از طرف ﮐاش ).۳ (۲۱/۱/۵۴
افقه  .۴وثوق ).۵ (۲۱/۱/۵۴

وﺳت دارد

ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

ﺳا۲۸۵
ﺳا۲۸۶

وﺳت اﺳ۲۸۴
جنبش ﺳید موﺳ صدر در لبنان

-- .۱اداره

ﻫفتم  .۲ﮐاوه

) .۳ (۱/۲۰ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

-----

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱رئیس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت ﮐﺸور -ارتﺸبد نص ری .۲
ﺳا۲۸۷

جنبش ﺳید موﺳ صدر در لبنان

ﺳا۲۸۸

جنبش ﺳید موﺳ صدر :گزارش

 .۱اداره

ﺳا۲۸۹

جنبش موﺳ صدر در لبنان

۵۲-۲۵۸ .۱

شماره۲۱۳/۸۰۴۸ :

وثوق ) .۳ (۲۰/۱/۵۴ﮐاش
) .۴ (۲۰/۱/۵۴ﺳید موﺳ
صدر .۵ ۵۸ -ﮐاوه )(۲۰/۱

ﺳا۲۹۰

اقدامات جهت نزدیک دولت و
رئیس جمهور لبنان با موﺳ صدر[

---

ﻫفتم )(۱۰/۲/۵۴
شماره۱۵۸۳۷/۸۲۳ :
شماره,۲۵۷۹/۲۱۳ :

۷۱۳ .۱

من ع خ ر۱/۲۱۳ :

مﻼقات موﺳ صدر با ﺳفرای
ﺳا۲۹۱

---

آمریکا ،شوروی ،چ ن ،پاﮐستان و
فرانسه در لبنان[

ارائه طرح
ﺳا۲۹۲

رای عمران جنوب لبنان

به ﺳفرای انگلیس ،آمریکا ،شوروی

ﺳا۲۹۳

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ﺳا۲۹۴

اظهارات موﺳ صدر

ﺳا۲۹۵

رگزاری ﮐنفرانس اﺳﻼم در عراق[

-- .۱خلیفه )(۱۶/۱۱/۵۳
 .۱رئیس نمایندگ

من ع خ ر۱/۲۱۳ :

شماره,۵۴۳/۲۱۳ :

و چ ن توﺳط ﺳید موﺳ صدر[
اظهارات چمران

شماره,۲۶۰۰/۲۱۳ :

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره,۶۰۹۵ :
من ع خ ر۱۵۳۰ :
شماره ,۶۱۱۹ :و ۶۱۱۸
من ع خ ر۱۰۲۴۴ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۲۹۶
ﺳا۲۹۷

ﺳا۲۹۸

ﺳا۲۹۹
ﺳا۳۰۰

نام گزارشگر

رابطه موﺳ صدر با ش خ محمود

---

فرحات
ش خ محمد یﻌقوب

مﻼقات موﺳ صدر با رئیس
جمهوری الجز ره و ﺳوریه[
موﺳ صدر رئیس مجلس عال
شیﻌیان لبنان
مﻼقات موﺳ صدر با رئیس جمهور
الجزا ر و ﺳوریه[

توضیحات
شماره,۶۰۸۷ :
من ع خ ر :خلیفه

 .۱خلیفه ) .۲ (۱۶/۱۱/۵۳محمد

شماره,۶۰۸۵ :

صالح قائم مقام

من ع خ ر :خلیفه
شماره ,۶۱۲۸ :و ۶۱۲۹

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :
شماره۳۵۷۲/۳۳۲ :

 .۱بخش

---

 .۱شبستری )(۲۱/۱/۵۳
---

ﺳا۳۰۱

نامه ﺳادات رای موﺳ صدر

ﺳا۳۰۲

موﺳ صدر

ﺳا۳۰۵

اعتصاب دانﺸگاه لبنان

ﺳا۳۰۶

جنبش علیه موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

ﺳا۳۰۷

حمله ﮐمونیستﻫا به موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

ﺳا۳۰۸

اختﻼف موﺳ صدر با ﮐامل اﺳﻌد

 .۱موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

 .۱از طرف وز ر اطﻼعات و
جهانگردی
 .۱خلیفه ) .۲ (۳۰/۱۱/۵۳دا ره
ررﺳ )(۷/۱۲

شماره,۲۶۴۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره۵۹۳۴/۱۲/۱۱۱۰۰/۱۳ :
شماره,۶۱۷۸ :
من ع خ ر۱۰۱۳۷ :
شماره,۲۷۶۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره۲۷۶۴/۲۱۳ :

شماره,۶۱۶۸/۲۱۳ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران اداره

ﺳوم

شماره

عنوان اصل

مدرک

جلسه ی اجتماع از روحان ون طراز
ﺳا۳۰۹

اول شیﻌیان جهت انتخابات دوره
دوم مجلس عال شیﻌیان[

ﺳا۳۱۰
ﺳا۳۱۱

ﺳا۳۱۲

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۶۲۰۹-۶۲۰۸ :

 .۱رئیس نمایندگ  .۲دا ره

من ع خ ر۱۰۳۰۴ :

ررﺳ )(۲۷/۱۲

تﺸ ع جنازه مﻌروف ﺳﻌد[

 .۱دا ره ررﺳ )(۹/۱۲

شماره۶۰۰/۲۱۳ :

انتخابات مجلس عال شیﻌیان در

 .۱خلیفه ) .۲ (۲۱/۱۲/۵۳دا ره

شماره,۶۲۳۰ :

لبنان
مﻼقات حافظ اﺳد با ﺳید موس
صدر[

ﺳا۳۱۳

مسافر ن نوروزی ا ران به روت

ﺳا۳۱۴

مﻼقات با موﺳ صدر

ﺳا۳۱۵

جانﺸ ن موﺳ صدر

من ع خ ر۹۸۱۷ :

ررﺳ )(۲۷/۱۲

شماره۶۱۹/۲۱۳ :

۷۱۳ .۱
---

شماره۶۲۸۷ :

 .۱رﻫ ر عملیات -زدان
) .۲ (۱۹/۱/۵۴رئیس دا ره-فلک
فرﺳا ) .۳ (۱۹/۱/۵۴رئیس
---

بخش-۳۳۴/ﮐاظم زادگان
) .۴ (۱۹/۱/۵۴رئیس اداره ﺳوم
عملیات و ررﺳ -یاوری
)(۱۹/۱/۵۴
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره,۲۸۵۳/۲۱۳ :

)(۱۲/۱/۵۴

من ع خ ر۱/۲۱۳ :

ﺳا۳۱۶

انتخابات مجلس عال شیﻌیان

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۲۸۵۵/۲۱۳ :

ﺳا۳۱۷

ﮐمک به مجلس عال شیﻌیان

 .۱دا ره ررﺳ

ﺳا۳۱۸

نزدیک ام ر عبدالﻌز ز شهاب و
موﺳ صدر

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۰/۱

شماره,۲۸۸۳/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۲۸۲۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

مبارزات گروه ﻫای موافق و مخالﻒ
ﺳا۳۱۹

موﺳ صدر رای انتخابات مجلس

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۲/۱

عال شیﻌیان[

توضیحات
شماره,۳/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۳ :

میانجیگری ص ری حماده رئیس
ﺳا۳۲۰

ﺳا ق پارلمان لبنان و ﮐلنل داﻫدا

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره,۳ :

رئیس ﺳازمان اطﻼعات و امن ت

دا ره ررﺳ )(۱۶/۱

من ع خ ر۱۰۲۲۴ :

لبنان ن موﺳ صدر و ﮐامل اﺳﻌد[
تﺸکیل ﮐمیته عامه در مجلس عال
ﺳا۳۲۱

شیﻌیان به منظور انتخاب دوازده

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۱/۲۱۳ :

نفر اعضا ﮐمیته تﺸریﻌ [
ابقاء موﺳ صدر در ﺳمت ریاﺳت
ﺳا۳۲۲

مجلس عال شیﻌیان تا ﺳن ۶۵
[ گلاﺳ
غ ر قانون

 .۱رئیس نمایندگ  .۲دا ره
ررﺳ )(۱۶/۱

ر شمردن افزایش دوره

ریاﺳت موﺳ صدر تا ﺳن ۶۵
ﺳا۳۲۳

شماره ۹ :و ۱۰

نامیلﺳ خ ش یوﺳ زا گلاﺳ

۷۱۳ .۱

لاع یاروش سیئر بیان فوفحی

شماره,۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

[هﻌیش مﻼﺳا
ﺳا۳۲۴

ﺳخنران موﺳ صدر در ﮐلیسای
مارلویس[

 .۱موﺳ صدر۵۸-

---

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

جلسه ی مجمع عموم مجلس
ﺳا۳۲۵

عال شیﻌیان لبنان به منظور رای
گ ری در مورد ابقاء موﺳ صدر در

شماره۷/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر

ﺳمت ریاﺳت تا ﺳن [ گلاﺳ ۶۵
تﺸکیل جلسه مجلس عال شیﻌه
ﺳا۳۲۶

---

و تمدید مدت ماموریت رئیس

شماره۸/۲۱۳ :

شورای عال تا ﺳن [ گلاﺳ ۶۵
مسافرت موﺳ صدر به عربستان
ﺳا۳۲۷

ﺳﻌودی رای تسلیت مرگ ملک

شماره,۴۰۰۷ :

 .۱رئیس نمایندگ

من ع خ ر۱۱۳۳۴ :

فیصل و ت ریک به پادشاه جدید[

 .۱رئیس اداره ﺳوم عملیات و
ﺳا۳۲۸

ﺳالم الخلیل فرزند جواد دانﺸجوی
دانﺸکده مﻌماری دانﺸگاه تهران

ررﺳ -یاوری ) .۲ (۱۹/۱/۵۴رﻫ ر
عملیات -زدان  .۳رئیس دا ره-

شماره۱۴۶/۳۳۴ :

فلک فرﺳا  .۴رئیس
بخش-۳۳۴/ﮐاظم زادگان

ﺳخنران ش خ محمود فرحت در
ﺳا۳۲۹

مورد ا ران و شیﻌیان ا ران به نفع

شماره,۴۰۱۱-۴-۱۰ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

من ع خ ر :موﺳوی واعظ

ا ران[
ﺳا۳۳۰

مسافرت موﺳ صدر به ﮐﺸورﻫای
ﻫندوﺳتان ،الجزا ر و فرانسه[

---

شماره,۴۰۱۴ :
من ع خ ر۹۹۱۰ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۳۳۱
ﺳا۳۳۲

تماس مقامات لبنان با موﺳ صدر

ﺳا۳۳۳

ﺳا۳۳۴

نام گزارشگر
 .۱خلیفه  .۲ ۲۷/۱/۵۴دا ره

ﺳید موﺳ صدر

جناب آقای نصرتا

توضیحات
شماره,۴۰۸۸ :

ررﺳ )(۲/۲

مﻌی یان

رئیس دفتر مخصوص شاﻫنﺸاﻫ
اختﻼفات مسیحیان و ﺳازمانهای
فلسطین [

من ع خ ر۹۸۱۷ :

 .۱افقه  .۲وثوق )(۳۰/۱/۵۴
 .۳دیباج )(/۳۰/۱
 .۱وز ر امور خارجه  -عباﺳﻌل

شماره۸۰۸۸/۷۱۳ :

شماره /۵۸۴ :د ب

خلﻌت ری  .۲موﺳ صدر۵۸-

شماره۹۳/۲۱۳ :

 .۱زالتاش )(۱۸/۲/۵۴

پیﺸنهاد ﺳفارت رژیم شاﻫنﺸاﻫ در
ﺳا۳۳۵

لبنان جهت ه ود روابط با ﺳید

شماره۱۹۰۸۸/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ ۶۲۴

موﺳ صدر[
ﺳا۳۳۶
ﺳا۳۳۷
ﺳا۳۳۸

ﺳید موﺳ صدر
رویه دولت شاﻫنﺸاﻫ نس ت به
ﺳید موﺳ صدر[

 .۱مد ر

شماره۱۹۱۱۴/۲۱۳ :

اداره دوم-فرازیان

شماره,۱۹۱۲۷/۲۱۳ :

(۱۸/۳/۵۴)-۱۲۵۹ .۱

وﺳت اﺳ۳۳۷

وﺳت دارد
---

---

توضیحات ﺳید موﺳ صدر در مورد
ﺳا۳۳۹

روابطش با ا ران در مﻼقات با یک
از مقامات ﺳفارت شاﻫنﺸاﻫ در

شماره۹۴/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۳۰/۲

روت[
ﺳا۳۴۰
ﺳا۳۴۱

ترس مقامات لبنان از رﻫ ر شیﻌیان
لبنان
مﻼقات موﺳ صدر و ﺳید حسن
ش رازی

 ٫۲ ۷۱۳ .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-
---

شماره۵۰۲۰/۲۱۳ :
شماره۴۱۲۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳا۳۴۲

عزیمت موﺳ صدر به ﺳوریه

 .۱موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

ﺳا۳۴۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱ﺳید موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

ﺳا۳۴۴
ﺳا۳۴۵
ﺳا۳۴۶

وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۳۴۳
نقش موﺳ صدر در فرو نﺸاندن
حوادث اخ ر
اقدام موﺳ صدر رای آشت دادن
ﮐتائب و فداییان

ﺳا۳۴۷

مصاحبه با موﺳ صدر

ﺳا۳۴۸

مصاحبه موﺳ صدر

شماره۲۱۸/۲۱۳ :
شماره,۵۰-۵/۸/۷۱۵ :
وﺳت دارد

---

شماره۱۰۸۵ :

---

شماره۲۰۱/۲۱۳ :
شماره۱۹۶/۲۱۳ :

۷۱۳ .۱

---

-- .۱رئیس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت ﮐﺸور .ارتﺸبد نص ری
) .۲ (۸/۳مسئول ررﺳ .
زالتاش ) .۳ (۸/۳/۵۴رئیس
دا ره ررﺳ  .شبستری
) .۴ (۸/۳/۵۴رئیس بخش
 -۳۳۴ﮐاظم زادگان )(۸/۳/۵۴
 .۵رئیس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  .یاوری ).۶ (۸/۳/۵۴
زالتاش )(۸/۳/۵۴

شماره۷۵۴/۳۳۴ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

مصاحبه فر رز عطا ور خ رنگار
ﺳا۳۴۹

تهران جورنال با موﺳ صدر در

شماره,۱۱۳۳/۱۲ :

 .۱عل رضا جهانﺸاﻫ

وﺳت دارد

روت
ﺳا۳۵۰

وﺳت اﺳ۳۴۹

---

ﺳا۳۵۱

ﺳید موﺳ صدر

---

ﺳا۳۵۲

مسافرت ﺳید موﺳ صدر

--من ع خ ر :اقلیم
---

 .۱افقه (/۱۲/۳) ...

حمله ی وﺳ ع ﮐمونیست ﻫا و
ﺳا۳۵۳

---

عناصر دﺳت نﺸانده ﺳرویس

شماره۳۰۳/۲۱۳ :

اطﻼعات ل ی علیه موﺳ صدر[
ﺳا۳۵۴

ﺳا۳۵۵

بازدید موﺳ صدر از آمریکا

ﺳا۳۵۶

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۷/۴

تاخ ر در ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به
آمریکا به علت حوادث لبنان[
راه اندازی تﺸکیﻼت نظام

شماره,۴۹۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۱۶۳/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۹/۳

من ع خ ر۳۰/۲۱۳ :

رای

شیﻌیان لبنان توﺳط ﺳید موﺳ

شماره۱۹۱۸۹/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۴/۴

صدر[
ﺳا۳۵۷

ﺳخنران ﺳید موﺳ صدر در
شورای عال شیﻌیان[

شماره۱۹۰/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

مذاﮐرات ﺳید موﺳ صدر با یاﺳر
عرفات و ﺳ هبد نصرا
ﺳا۳۵۸

وز ر ﮐﺸور

رامون ت رانداز ها و انفجارﻫا ی ﮐه
در دو منطقه شیاح و ع ن الرمانه
صورت م گ رد[

---

شماره۲۱۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۳۵۹

نام گزارشگر

نارضایت مسلمانان در ارتش و

توضیحات
---

پلیس و ژاندارمری

شماره,۴۹۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

بست نﺸستن و اعتصاب غذای
ﺳا۳۶۰

ﺳید موﺳ صدر در اعتراض به

---

ت راندازی ن روﻫای امن ت به ﺳوی

شماره,۲۱۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

منطقه شیاح[

ﺳا۳۶۱

درگ ری ﻫای نظام و ﺳیاﺳ در
لبنان قبل از تﺸکیل ﮐاب نه[

ﺳا۳۶۲

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۳۶۴

ش خ حس ن لنکران

ﺳا۳۶۵

حمایت مصر از اقدامات ﺳید
موﺳ صدر در لبنان[

ﺳا۳۶۶

ارﺳال اعﻼمیه

ﺳا۳۶۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۳۶۸
ﺳا۳۶۹

---

وﺳت

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره ۲۷۱۳۳/۲۰ :ﻫ ,۱۲
من ع خ ر۷۸۸۰ :
شماره,۶۱۳/۲۲۴ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۲/۲۲۴ :
شماره,۶۵۴/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۲۳/۲۱۳ :

 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲

وﺳت دارد

ﺳید موﺳ صدر۵۸-
---

همانم نار ا
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

شماره/۸ :م۴۳۶۸/
---

ﻫاﺸنﻫاش ترافﺳ اﺳ۳۶۷

شماره۵۵۸/۲۱۳ :

 .۱از طرف وز ر خارجه

--شماره/۸ :م۴۴۴۲/

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۳۷۰

رقراری آرامش نس ی در لبنان با
توافق ن گروه ﻫای متخاصم[
ﺳازمان چریک "امواج مقاومت

ﺳا۳۷۱

لبنان یا  "AMALوابسته به ﺳید
موﺳ صدر[

توضیحات

نام گزارشگر
شماره۱۴۳/۲۵۱۵۱۴ :

 .۱موﺳ صدر

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره ۴۱۸۱ :و ۴۱۸۰

دا ره ررﺳ )(۱۷/۴

انفجار در پایگاه ﺳازمان فتح و
ﺳا۳۷۲

---

ﮐﺸته و زخم شدن زا رفن ۱۰۱
[هﻌیش ناناوج
ﮐﺸته و مجروح شدن جوانان شیﻌه

ﺳا۳۷۳

در اثر انفجار م ن در مرﮐز آموزش

من ع خ ر :یک از ﻫمکاران دفتر اداره

بﻌلبک[

ﺳا۳۷۴

تﺸکیل گروه مسلح "امل" توﺳط
ﺳا۳۷۵

ﺳید موﺳ صدر و ز ر نظر دﮐتر
مصطف چمران[

ﺳا۳۷۶

ﺳا۳۷۷

---

محله شیﻌه نﺸ ن در روت[

انفجار بمب و ﮐﺸته و مجروح شدن
طرفداران موﺳ صدر
تﺸکیﻼت نظام امل وابسته به
شورای عال شیﻌیان[

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره ,۵۹۶ :و ۵۹۵

 .۱رئیس نمایندگ لبنان

بازدید موﺳ صدر از و ران ﻫای

شماره,۲۴۳/۲۱۳ :

شماره,۲۵۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸- .۲ ۵۸-

شماره,۲۶۵/۲۱۳ :

۷۰۲-۱۲/۱۰۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱خلیفه

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره,۴۲۶۰ :
من ع خ ر۹۸۱۷ :
شماره,۶۰۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

دوم

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

فﻌالیت ﻫای ﺳیاﺳ و نظام ﺳید
ﺳا۳۷۸

موﺳ صدر و تﺸکیل گروه مسلح

شماره۲۶۰/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۷/۵

امل توﺳط وی[

ﺳا۳۷۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۳۸۰

وصول ۲۲۰ -ﻒشاﮐ ۱۱

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

شماره۵۰-۹/۸/۲۲۲۶ :

ﺳید موﺳ صدر۵۸-
 .۱خلیفه رئیس نمایندگ لبنان
 .۲دا ره ررﺳ )(۲۸/۴

شماره۵۱۹۱ :

حمایت مصر ار ﺳید موﺳ صدر
ﺳا۳۸۱

جهت موفقیت در انتخابات ریاﺳت

شماره۶۱۳/۲۲۴ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شورای عال شیﻌیان[
ارﺳال یک بسته روزنامه پیام
ﺳا۳۸۲

مجاﻫد مر وط به ﺳالهای  ۵۴ات ۵۱
[نایﻌیش لاع یاروش هب

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره۴۲۸۲ :

دا ره عملیات )(۶/۵

مسافرت مصطف چمران به فرانسه
ﺳا۳۸۳

رای مﻼقات با موﺳ صدر و

---

مذاﮐره با مقامات فرانسه در مورد

شماره,۸۳۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

آموزشگاه حرفه ای صور[
ﻫمکاری ﻫای ﺳیاﺳ بانو زﻫرا
ﺳا۳۸۴

عباس صمصام ﻫمدان با مصطف
چمران و بانو رباب الصدر خواﻫر
موﺳ صدر و ﺳفر وی به تهران[

۷۱۳ .۱

شماره,۶۲۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۳۸۵
ﺳا۳۸۶

نام گزارشگر

ﻫمکاری مخفیانه ﺳید موﺳ صدر

---

با ا ران
آموزش نظام گروه موﺳ صدر

توضیحات

 .۱دا ره ررﺳ )(۲۹/۵

شماره۷۶۰/۲۱۳ :
شماره۷۷۳/۲۱۳ :

تﻼش ﻫای ﺳید موﺳ صدر جهت
ﺳا۳۸۷

رقراری ﺳازش

ن حزب ﮐتائب و

مخالف ن وی به منظور پایان دادن

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۲۴۵/۲۵۱۵۱۴ :

به اغتﺸاشات در لبنان[
مﻼقات ﺳید موﺳ صدر با ژاک
ﺳا۳۸۸

ش راک نخست وز ر فرانسه و
مسافرت وی به ل ی به دعوت

 .۱زندی

شماره۱۶۴۷/۳۳۴ :

ﺳرﻫنگ مﻌمر قذاف [
ﺳا۳۸۹

روابط حسنه ﺳید موﺳ صدر با
دولت ل ی[

 .۱موﺳ صدر

مﻼقات روحان ون ا ران ﺳاﮐن
ﺳا۳۹۰

منطقه خل ج فارس و عراق با ﺳید

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

موﺳ صدر[
ﺳا۳۹۱

ﺳا۳۹۲

ﺳا۳۹۳

گروه مسلح اﻻمل وابسته به ﺳید

 .۱دا ره ررﺳ ).۲ (۱۶/۶

موﺳ صدر

زالتاش )(۱۷/۶/۵۴

موﺳ صدر رئیس مجلس عال

 .۱امام  .۲دا ره عملیات و

شیﻌیان لبنان
مراجﻌت ﺳید موﺳ صدر از ل ی

ررﺳ )(۲/۷
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره,۱۰۲۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۱۰۲۲/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

شماره۹۰۷/۲۱۳ :

شماره۲۴۸۳ :

شماره۹۷۹/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۳۹۴
ﺳا۳۹۵

توضیحات

نام گزارشگر

فﻌالیت ﻫای ﺳیاﺳ ش خ نفری

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸- .۲ ۵۸-

شماره,۳۶۱/۲۱۳ :

علیه رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

۷۰۲-۱۱/۱۰۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

تﺸکیل یک ﮐنفرانس اﺳﻼم در

---

روت

شماره۱۲۱۴/۲۱۳ :

تﻼش ﻫای ﺳید موﺳ صدر رای
ایجاد ﻫمبستگ
ﺳا۳۹۶

ن گروه ﻫای
---

مذﻫ ی لبنان و رفع مﺸکﻼت به
وجود آمده توﺳط ﺳازمان نجات

شماره,۳۸۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

فلسط ن رای دولت لبنان[
ﺳا۳۹۷
ﺳا۳۹۸
ﺳا۳۹۹

انبار اﺳلحه موﺳ صدر

 .۱موﺳ صدر۵۸-

دخالت دولت عراق و ﺳوریه در

موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

تﻌامل ﺳید موﺳ صدر با گروه
ﺳا۴۰۰

ﻫای داخل و ﮐﺸورﻫای مصر و

من ع خ ر۱/۲۱۳ :
---

بحران لبنان[
ﺳازمان چریک وابسته به ﺳید

شماره,۳۲۲/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر

ﺳوریه[

شماره,۳۸۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۲۲۶۴/۳۳۴ :
من ع خ ر :نمایندگ لبنان
شماره,۱۰۰۷/۲۲۴ :
من ع خ ر۲/۲۲۴ :

درخواﺳت رﻫ ران ﺳیاﺳ شیﻌه در
ﺳا۴۰۱

لبنان از رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران
جهت حمایت ا ران از شیﻌیان
لبنان[

 .۱زالتاش )(۱۹/۸/۵۴

شماره,۳۹۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره
مدرک

عنوان اصل
اعﻼمیه جنبش محروم ن به رﻫ ری

ﺳا۴۰۲

ﺳید موﺳ صدر علیه مقامات
دولت لبنان[

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸- .۲ ۵۸-

شماره,۴۱۳/۲۱۳ :

۷۰۰/۱۰۲

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ان قاد رﻫ ران ﺳیاﺳ و مذﻫ ی
ﺳا۴۰۳

مسیح لبنان از ﺳید موﺳ صدر و

شماره,۴۲۷/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

پاﺳخ ﺳید موﺳ صدر به آنها[
ﺳا۴۰۴

ﺳید موﺳ صدر

---

شماره۱۰۵۸/۲۲۴ :

ﺳا۴۰۵

اظهارات حاج باقر طباطبا ی قم

---

شماره۶۳۵۲/۲۱۳ :

ﺳا۴۰۶

ورود روحان ون به لبنان

---

شماره,۱۵۰۳ :
من ع خ ر :یک از ﻫمکاران دفتر نورافﺸان

تﻼش ﻫای ﺳید موﺳ صدر رای
ﺳا۴۰۷

اﺳ قرار آرامش در لبنان و آمادگ
مارون ﻫا رای اعطای حقوق بیﺸتر

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۶/۹

شماره,۴۶۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

به مسلمانان[

ﺳا۴۰۸

مخالفت ﺳید موﺳ صدر با

 .۱افقه  .۲ﺳید موﺳ صدر-

ﮐمونیست ﻫا

 .۳ ۵۸دا ره ررﺳ )(/۱۸/۹

شماره۸۵۸۵/۷۱۳ :

مقابله ﺳید موﺳ صدر با گروه
ﺳا۴۰۹

ﻫای افراط مسیح جهت
جلوگ ری از تجزیه لبنان[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

---

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳا۴۱۰

ﺳید موﺳ صدر

---

ﺳا۴۱۱

فﻌالیتﻫای احمد نفری

---

شماره,۵۲۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۵۰۱۷ :
من ع خ ر۱۲۰۱۰ :

تصمیم ﺳید موﺳ صدر رای
ﺳا۴۱۲

مبارزه با ﮐمونیست ﻫا در لبنان و
جلوگ ری از اشغال جنوب لبنان

شماره,۶۰۴/۲۱۳ :

 .۱عملیات -ررﺳ )(۱۹/۱۱/۵۴

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

توﺳط اﺳرائیل[
ﺳا۴۱۳
ﺳا۴۱۴

مراجﻌه یک از وعاظ تهران به
گلپایگان
تماس ﺳیدرضا صدر گلپایگان
ورود ﺳید رضا صدر به لبنان و

ﺳا۴۱۵

---

اﺳ قبال رشید ﮐرام نخست وز ر
لبنان از وی[

ﺳا۴۱۶

من ع خ ر۹۷۶۲ :
شماره,۶۵۵/۲۱ :

 .۱وثوق

من ع خ ر۹۷۶۲ :

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره۱۶۵۱ :

جاوید ور )(۵/۱۲/۵۴

ورود ﺳﻼحﻫای مختلﻒ به بندر صور
رای جنبش محروم ن و ﺳازمان

شماره,۶۵۵۹/۲۱ :

شماره,۱۶۴۸/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۶/۲۱۳ :

امل[
ﮐمک به شیﻌیان آﺳ ب دیده ی
ﺳا۴۱۷

لبنان از طرف آیت ا

شریﻌتمداری

---

شماره۱۹۶۹۹/۲۱۳ :

بدون اطﻼع مقامات ا ران [
ورود ﻫی ت روحان ون ا ران و
ﺳا۴۱۸

بازاری ﻫا رای ﮐمک به شیﻌیان
لبنان بدون اطﻼع ﺳفارت
شاﻫنﺸاﻫ [

---

شماره,۶۵۳/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

اﺳ قبال ﻫی ت از مجلس عال
ﺳا۴۱۹

شیﻌه از گروه روحان ون اعزام از
طرف آیت ا

شماره,۶۵۴/۲۱۳ :

 .۱وثوق ۳۱۲ .۲

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شریﻌتمداری[

بازدید ﻫیأت روحان ون ا ران از
ﺳا۴۲۰

مناطق آﺳ ب دیده

---

روت و قرار

شماره۱۶۷۲ :

مﻼقات با رئیس جمهور ﺳوریه[
ﺳا۴۲۱

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور
تماس ﻫای دائم قطب زاده با

ﺳا۴۲۲

ﺳید موﺳ صدر و تاﺳیس
بیمارﺳتان صحرائی در روت[
قاضای ﺳف ر شاﻫنﺸاﻫ

ﺳا۴۲۳

شماره۸/۲۲۱۹ :

 .۱وز ر امور خارجه

 .۱رئیس نمایندگ لبنان .۲

شماره۱۶۷۵ :

رجا ی

رای
---

مﻼقات باآقای شریﻌتمداری جهت

شماره۱۹۷۰۷/۲۱۳ :

بازگﺸت ﻫی ت اعزام به ا ران[
ﺳا۴۲۴

اقدامات شریﻌتمداری در زمینه

---

ﮐمک به شیﻌیان لبنان

ﺳا۴۲۵

روحان ون ا ران در روت

---

ﺳا۴۲۶

جمعآوری اعانه رای مسلمانان لبنان

---

ﺳا۴۲۷

ﮐنفرانس دانﺸجویان در الجزا ر

 .۱اﺳدا

زالتاش )(۶/۲/۳۵

شماره,۶۵۷۰/۲۱ :
من ع خ ر۹۷۶۹ :
شماره۱۷۸۲/۲۵ :
--شماره,۱۷۹۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

تﻼش ﻫای عبدالحلیم خدام رئیس
ﺳا۴۲۸

ﻫی ت نمایندگ ﺳوریه رای حل
بحران لبنان و مذاﮐرات ﺳید موﺳ

شماره,۱۷۹۳/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر

من ع خ ر۶/۲۱۳ :

صدر با ﮐمال جنبﻼط[
ﺳا۴۲۹

حمﻼت تبلیغات دﺳت چ یﻫا علیه
موﺳ صدر

شماره۱۷۹۹/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر

بیانیه گروﻫ از اعضا ترق خواه
شورای عال شیﻌیان مخالﻒ ﺳید
ﺳا۴۳۰

موﺳ صدر و متهم ﮐردن موﺳ
صدر به ﻫمکاری با ن روﻫای نظام

شماره,۹۶/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ﺳوریه و تجزیه لبنان و رد ﮐردن
اتهامات توﺳط شورای عال شیﻌیان[

ﺳا۴۳۱

حمله عناصر مسلح به محل اقامت
ﺳید موﺳ صدر[

ﺳا۴۳۲

فﻌالیت موﺳ صدر

ﺳا۴۳۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۴۳۴

وﺳت یاقآ بانج اﺳ۴۳۳
هجراخ روما ر زو یر تﻌلخ

 .۱فلکفرﺳا ).۲ (۳۰/۳/۳۵

شماره,۱۲۴/۲۱۳ :

جاوید ور ).۳ (۲/۴/۳۵

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

عملیات )(۲/۴/۳۵

شماره,۲۳۷/۸۲۴ :

 .۱عملیات )(۵/۴/۳۵

من ع خ ر :فرامرز
شماره,۵۰-۵/۸/۲۲۷۷ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

وﺳت دارد

ﺳید موﺳ صدر۵۸-
---

---

شماره
مدرک
ﺳا۴۳۵
ﺳا۴۳۶
ﺳا۴۳۷
ﺳا۴۳۸
ﺳا۴۳۹

ﺳا۴۴۰
ﺳا۴۴۱

ﺳا۴۴۲

عنوان اصل

نام گزارشگر

وﺳت یاقآ بانج اﺳ ۴۳۳
هجراخ روما ر زو یر تﻌلخ
وﺳت یاقآ بانج اﺳ۴۳۳
هجراخ روما ر زو یر تﻌلخ
وﺳت یاقآ بانج اﺳ۴۳۳
هجراخ روما ر زو یر تﻌلخ
رﻫ ر شیﻌیان لبنان خواﺳتار آتش
بس موقت در منطقه تل زعتر شد.
نامه موﺳ صدر به آیت ا
شریﻌتمداری[

توضیحات
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

اداره ﺳوم.

نامه موﺳ صدر به آیتا

 .۱از طرف مد ر

شریﻌتمداری

ثابت  ٫۳ ۳۲۰۴ .۲هقفا ۷۱۳

وﺳت اﺳ۴۴۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۴۴۳

وﺳت اﺳ۴۴۲

ﺳا۴۴۴

نامه موﺳ صدر

شماره,۱۴۰۶/۳۳۴ :
وﺳت دارد

-- .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

--شماره/۸ :م,۳۶۶۲/

ﺳید موﺳ صدر۳۲۰۴ .۳ ۵۸-

وﺳت دارد

-- .۱مد ر

اداره ﺳوم .ثابت .۲

از طرف ﮐاظم زادگان
) .۳ (۱۳/۵/۳۵موﺳ صدر۵۸-

---

شماره,۱۵۲۸/۳۳۴ :
وﺳت دارد

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۴۴۵

نام گزارشگر

وﺳت ردص ﺳوم همان اﺳ۴۴۴

ﺳا۴۴۶

حذف ندارد

ﺳا۴۴۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۴۴۸

اظهارات آیتا

ﺳید حسن قم

ﺳا۴۴۹

لبنان  -تحوﻻت اوضاع

 .۱موﺳ صدر۵۸-

ﺳا۴۵۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

ﺳا۴۵۱
ﺳا۴۵۲
ﺳا۴۵۳

ﺳا۴۵۴
ﺳا۴۵۵

شماره۵۳۱۸ :
من ع خ ر۱۱۶۱۶ :
شماره۹۲۳۱۹ :
شماره/۸ :م,۴۲۷۰/
وﺳت دارد
---

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

وﺳت اﺳ ۴۵۲

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

وﺳت دارد
---

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

--شماره/۸ :م,۵۲۳۸/

موﺳ صدر۷۱۳ ٫۴ ۲۱۳ .۳ ۵۸-

وﺳت اﺳ۴۵۴
ن ﺳوریه و مصر با

--شماره/۸ :م,۴۷۰۲/

موﺳ صدر۵۸-

وﺳت دارد

-- .۱موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

میانجیگری شاه ا ران[

ﺳا۴۵۷

---

---

---

تﻼش ﻫای موﺳ صدر جهت
ﺳا۴۵۶

---

---

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

وﺳت اﺳ۴۵۰

رقراری آشت

توضیحات

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
موﺳ صدر۵۸-

--شماره,۹۹۸/۲۲۳ :
من ع خ ر۲۰/۲۲۳ :

شماره۵۰-۹/۸/۳۶۰۰ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

اظهارات ﺳید موﺳ صدر رامون
ﺳا۴۵۸

نقش عربستان ﺳﻌودی در راه نجات

شماره,۹۸۷/۲۲۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۲۰/۲۲۳ :

لبنان و ﻫمبستگ اعراب[
ﺳا۴۵۹

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به ﮐویت

 .۱ﺳید موﺳ صدر ۷۱۳ .۲

ﺳا۴۶۰

ﺳید موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

ﺳا۴۶۱

ﺳید موﺳ صدر
بحث شدید

شماره,۲۰۵۰/۲۲۱ :
من ع خ ر۱/۲۲۱ :
شماره,۲۲۲۶/۲۲۱ :
من ع خ ر۱/۲۲۱ :
---

من ع خ ر۷/۲۱۳ :

ن موﺳ صدر و

عبدالستار ﺳید در مهمان ﮐه جهت
ﺳا۴۶۲

شماره,۵۹۵/۲۱۳ :

---

تصمیم گ ری رای بازﺳازی مرقد
حضرت رقیه در منزل ﺳف ر رژیم

شماره,۸۴۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :

شاﻫنﺸاﻫ تﺸکیل شده ود[
ﺳا۴۶۳
ﺳا۴۶۴
ﺳا۴۶۵

ﺳا۴۶۶
ﺳا۴۶۷

آمدن ﻫمسر ﺳید موﺳ صدر به

---

تهران
اظهارات ش خ خلیل

حذف تکراری ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت ﮐﺸور

من ع خ ر۷۶۴۳ :
---

گروه ﻫای ﺳیاﺳ مختلﻒ[
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

شماره/۲۲۵۰۶ :ه ,۱۲

 .۱وثوق )(۲/۹/۳۵

روابط ﺳید موﺳ صدر با ﮐﺸورﻫا و

---

--شماره/۸ :م,۷۰۲۶/

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

وﺳت دارد
---

---

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۴۶۸

نام گزارشگر

وﺳت رتﮐد یاقآ بانج اﺳ۴۶۶

---

هجراخ روما ر زو یر تﻌلخ

ﺳا۴۶۹

موﺳ صدر

ﺳا۴۷۰

بانو حوراء صدر فرزند موﺳ

توضیحات
--شماره,۸۷۴/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۷/۲۱۳ :

 .۱رئیس شهربان ﮐﺸور .ﺳ هبد
صمدیان ور  .۲از طرف ازغندی

شماره۴۲۷۶-۱۱-۳۰۳ :

عملیات ) .۳ (۲۹/۹/۳۵هرخ
زدان )(۳۰/۹/۳۵

درخواﺳت موﺳ صدر از عربستان
ﺳا۴۷۱

جهت فﺸار به اﺳرائیل از طر ق
آمریکا جهت ق ول اﺳ قرار ن روﻫای

شماره,۱۴۲۸/۲۲۳ :

 .۱موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

من ع خ ر۲۰/۲۲۳ :

صلح عرب در جنوب لبنان
ﺳا۴۷۲
ﺳا۴۷۳

ﺳا۴۷۴
ﺳا۴۷۵

خمین و موﺳ صدر

 .۱ریسا  .۲ترجمان  .۳احسن

جمعآوری وجوﻫات جهت شیﻌیان

 .۱رئیس اداره یکم عملیات و

لبنان

علمای لبنان
مراجﻌت ش خ مجت ی عراق از مکه
و لبنان

شماره۸۷۲۲/۳ :ﻫ۱
شماره۶۹۹۴/۳۵۲ :

ررﺳ -عطار ور
 .۱اﻫواز  .۲رضوان  .۳رورش

شماره/۷۵۲۴ :ﻫ,۱

 .۴وثوق )(۱۸/۱۰/۳۵

من ع خ ر۱۸۰۶ :
---

شماره,۵۰۶۸/۲۱ :
من ع خ ر۹۷۶۹ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۴۷۶

نامهای از ﺳید موﺳ صدر نماینده
شیﻌیان لبنان

ﺳا۴۷۷

م رزا باقر آش یان

ﺳا۴۷۸

حمید هﺸت تبار

ﺳا۴۷۹
ﺳا۴۸۱
ﺳا۴۸۲
ﺳا۴۸۳
ﺳا۴۸۴
ﺳا۴۸۵

موﺳ صدر رییس مجلس عال
شیﻌیان لبنان
ﮐمک شیﻌیان ا ران به شیﻌیان لبنان
نظر موﺳ صدر نس ت به دخالت
ﺳوریه در لبنان
روابط حافظ اﺳد و موﺳ صدر[

نام گزارشگر

ﺳا۴۸۶

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۴۸۷

تﺸکیل جمﻌیت ﺳیاﺳ و مذﻫ ی

من ع خ ر۷۶۴۲ :

 .۱دانﺸگر  .۲رلیان  .۳آرزو .۴

شماره/۲۴۵۰۱ :ﻫ,۱۲

وثوق )(۵/۱۲/۳۵

من ع خ ر۷۶۴۲ :
شماره,۱۷۰۱ :

 .۱عملیات -ررﺳ )(۲/۱۱/۳۵

من ع خ ر :دار وش

 .۱بخش ۳۳۴

شماره۳۲۸۳/۱۳۴ :
شماره,۳۱/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۲۸/۱۰/۳۵

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

شماره۷۶/۲۳۶ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

شماره۹۴۱۴۸ :
---

جنگزده لبنان
به لبنان

شماره/۲۴۹۶۲ :ﻫ,۱۲

 .۱دانﺸگر  .۲رلیان  .۳آرزو

جمعآوری ول رای مسلمانان
اعزام نماینده از جانب شریﻌتمداری

توضیحات

شماره,۵۰۹۰/۲۱ :

 .۱پارﺳا  .۲رﻫ ر

من ع خ ر۹۷۶۹ :
---

 .۱مد ر

---

من ع خ ر۱۱۶۱۶ :

اداره ﺳوم-ثابت .۲

از طرف ]ناخوانا[ )(۲۷/۱۱/۳۵
 .۳مسئول ررﺳ -وثوق
) .۴ (۲۷/۱۱/۳۵رییس بخش
 -۳۱۲د ری).۵ (۲۷/۱۱/۳۵
رییس اداره یکم عملیات و
ررﺳ -عطار ور )(۲۷/۱۱/۳۵

شماره,۱۴۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۴۸۸
ﺳا۴۸۹
ﺳا۴۹۰

ﮐمک بازاریان به شیﻌیان جنگزده
لبنان
بازجو ی از احمد نفری

ﺳا۴۹۱

ﺳا۴۹۲

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۴۹۳

ﺳا۴۹۶

نام گزارشگر
 .۱وثوق )(۲۱/۱۲/۳۵

روابط ش خ حسن ش رازی با
مسیحیان
در گ ری

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
جﻌفر ندیم  .۳موﺳ صدر۵۸-
---

ن طرفداران ﺳید حسن

---

ﺳا۴۹۷
ﺳا۴۹۸

ﺳید حسن ش رازی

 .۱عملیات )(۳۱/۱/۳۶

ﺳا۴۹۹

بازدید موﺳ صدر از اردن

 .۱موﺳ صدر۵۸-

ﺳا۵۰۱
ﺳا۵۰۲

ﺳید حسن ش رازی[

اختﻼف
شمﻌون

شماره,۲۶۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

من ع خ ر :یک از خدام مرقد حضرت زی ب
شماره۱۰۱۹/۲۱۳ :

شماره,۱۰۲۳/۲۱۲ :
من ع خ ر۶۱/۲۱۲ :
شماره۱۴۸ :
---

 .۱موﺳ صدر ۵۸-

شماره,۱۴۶-۱۴۵ :

شماره۱۹۱/۲۱۳ :

 .۱رئیس نمایندگ ﺳوریه

ﺳید حسن ش رازی
ن موﺳ صدر و ﮐامیل

شماره۵۰-۹/۸/۱۶۶ :

---

---

ن ﺳید موﺳ صدر و

شماره۱۹۲۳ :

قدر

موﺳ صدر

ﺳا۵۰۰

-----

ش رازی و موﺳ صدر[

اختﻼفات

شماره۸۳۷۶/۳۱۲ :

 .۱نفری

وﺳﻒ خوانساری
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

توضیحات

شماره,۱۴۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره,۱۷۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۵۰۳

اختﻼف

ن موﺳ صدر و ﮐامیل

شمﻌون

ﺳا۵۰۴

ﺳید حسن ش رازی

ﺳا۵۰۵

وصول ﺳاعت۲۳۰۰

ﺳا۵۰۶

وصول ﺳاعت۲۳۰۰

ﺳا۵۰۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۳۲/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳/۲۱۳ :
شماره۳۰/۲۱۳ :

 .۱حس ن
 .۱عملیات -ررﺳ )(۱۲/۲/۳۶
 .۲حس ن ) .۳ (۱۳/۲/۳۶ﺳید

شماره۲۰۳ :

من ر )(۱۴/۲/۳۶

 .۱حس ن ).۲ (۱۳/۲/۳۶
شماره۲۰۴ :

عملیات -ررﺳ ).۳ (۱۲/۲/۳۶
ﺳید من ر )(۱۴/۲/۳۶

ﺳا۵۰۸
ﺳا۵۰۹
ﺳا۵۱۱

 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲
ﺳید من ر )(۲۶/۲/۳۶

رقابت موﺳ صدر و ﺳیدحسن

---

ش رازی
ش خ محمد منتظری

شماره۱۰۶۸/۰۳۳-۳/۱۷ :

شماره/۲۰۶۸۶ :ﻫ,۱۲

 .۱رلیان  .۲آرزو

بیﻼن ﮐمکهای مردم به شیﻌیان

من ع خ ر۱۳۴۴۰ :
---

آﺳ بدیده لبنان

شماره,۷۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :

شماره/۲۰۷۸۵ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۳۴۴۰ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
ﺳا۵۱۲

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

موﺳ ) .۳ (۲۸/۲/۳۶ﺳید
من ر )(۲/۳/۳۲

شماره۸/۱۳۱۴ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۵۱۳

پیام آیتا

نام گزارشگر

خو ی

توضیحات
---

اخراج طﻼب افغانستان و
ﺳا۵۱۴

---

پاﮐستان طرفدار ﺳید حسن
ش رازی از ﺳوی دولت ﺳوریه[

ﺳا۵۱۵

اظهارات موﺳ صدر

ﺳا۵۱۶

نماینده آیتا

ﺳا۵۱۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۱۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره,۲۴۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره,۲۲۰/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

خو ی

شماره,۲۳۵/۲۱۳ :

من ع خ ر۲۲۰/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

شماره۳۰۶/۲۱۳ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره۸/۱۳۷۰ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
شماره۸/۱۵۳۷ :

عملیات ) .۳ (۹/۳/۳۶ﺳید
من ر )(۱۴/۳/۳۶

تﻼش ﻫای دولت ﺳوریه و ﺳید
ﺳا۵۱۹

موﺳ صدر رای ایجاد وحدت

---

ن

گروه ﻫای ﺳیاﺳ و مذﻫ ی لبنان

ﺳا۵۲۰

نظرﻫای ﺳیاﺳ و اجتماع

 .۱عملیات -ررﺳ )(۷/۳/۳۶

شیﻌیان لبنان[

 .۲ﺳید من ر )(۱۰/۳/۳۶

من ع خ ر۷/۲۱۳ :

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

شماره,۱۷۰۷/۳۱۰-۵/۸ :

ﺳوم دیﺳ  ۳.هقفا ۷۱۳

وﺳت دارد

-۵۸ردص
ﺳا۵۲۲

من ع خ ر۷/۲۱۳ :

شماره,۲۵۸/۲۱۳ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
ﺳا۵۲۱

شماره,۲۱۳۲۵۷ :

وﺳت یاقآ بانج اﺳ۵۲۱
هجراخ روما ر زو یر تﻌلخ

---

---

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۳۲۵/۲۱۳ :

ﺳا۵۲۳

---

ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۳ :
وﺳت دارد

ﺳا۵۲۴

وﺳت یرگلوسنﮐرﺳ اﺳ۵۲۳

---

نار ا ﻫاﺸنﻫاش مرتحم

ﺳا۵۲۵

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۲۶

ﮐمک به شیﻌیان آﺳ بدیده لبنان

ﺳا۵۲۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۲۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۲۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
موﺳ صدر(۳۱/۳/۲۵۳۶) ۵۸-

 .۱رلیان  .۲آرزو

---

شماره۸۷۹/۳۲۰-۹/۸ :

شماره/۲۰۶۸۴ :ﻫ۱۲

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
شماره۱۹۱۰/۳۲۰-۲/۸ :

ﺳید موﺳ صدر۵۸-
)(۲۶/۲/۲۵۳۶

 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲
-۵۸ردص ﺳوم  ۳.هقفا ۷۱۳

 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲
عملیات و ررﺳ ).۳ (۵/۳/۳۶
موﺳ صدر۵۸-

ﺳا۵۳۰

وﺳت

ﻫاﺸنﻫاش ترافﺳ ۵۲۹

هرﻫاق نار ا

---

شماره۱۸۹۷/۳۲۰-۲/۸ :

شماره,۱۹۱۸/۳۲۰-۲/۸ :
وﺳت دارد

---

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۵۳۱
ﺳا۵۳۲

نام گزارشگر

پیﺸنهاد موﺳ صدر
مخالفت مسیحیان ﮐاتولیک با

شخص ت ﻫای شیﻌه لبنان از ﺳید
موﺳ صدر[
ﮐمک ﻫای آیت ا

ﺳا۵۳۴

من ع خ ر۳/۲۱۳ :
شماره,۱۶۱/۲۱۳ :

 .۱هقفا ۷۱۳

موﺳ صدر

گلپایگان

شماره,۱۵۹/۲۱۳ :

 .۱هقفا ۷۱۳

ان قادات محسن ﺳلیم یک از
ﺳا۵۳۳

توضیحات

من ع خ ر۳/۲۱۳ :

- .۱ردص ﺳوم  ۲.هقفا ۷۱۳

شماره,۳۷۳/۲۱۳ :

۵۸

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

رای

تاﺳیس بیمارﺳتان و موﺳسه

 .۱عملیات  -ررﺳ )(۱۸/۴/۳۶

فرﻫنگ در جنوب لبنان[

ﺳا۵۳۵

مراﺳم تدف ن دﮐتر عل شریﻌت

 .۱رلیان  .۲آرزو

ﺳا۵۳۶

دﮐتر عل شریﻌت

 .۱پیمان

ﺳا۵۳۷

ﺳفر ﺳید مصطف خمین به ﺳوریه
و لبنان و دیدار با ﺳید موﺳ صدر[

من ع خ ر۱۲۴۴۰ :
شماره۱ :ﻫ۱۱۸۵۵
شماره,۳۷۴ :
من ع خ ر :نمایندگ

چاپ جزوه "شیﻌیان لبنان در ﮐام
ﺳا۵۳۸

---

شیﻌیان لبنان[
ﺳا۵۳۹

مسافرت ﺳیدموﺳ صدر به عمان

ﺳا۵۴۰

جمعآوری وجه جهت شیﻌیان لبنان

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-
از طرف رئیس اداره یکم
عملیات و ررﺳ  .عدالت ور

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره۲۲۸۱۷/۲۰ :ﻫ,۱۲

 .۱ﺳید من ر

طوفان" توﺳط مجلس عال

شماره,۳۶۷/۲۱۳ :

شماره,۳۷۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره۱۱۱۷/۲۱۲ :
شماره۲۸۸۸/۳۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به اردن و
ﺳا۵۴۱

ﺳوریه به منظور ررﺳ آخر ن
تحوﻻت

ن الملل مر وط به اوضاع

 .۱آیت ا زاده  .۲افقه .۳

شماره,۲۴۷/۲۱۳ :

موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳/۲۱۳ :

جنوب لبنان[

ﺳا۵۴۲

ﺳا۵۴۳
ﺳا۵۴۴

ﺳیدموﺳ صدر

نفوذ و موقﻌیت ﺳیدموﺳ صدر در
دﺳتگاه رﻫ ری ﺳوریه
وصول ۷۰۰ -ﻒشاﮐ ۱۷

درخواﺳت ﺳید موﺳ صدر از
ﺳا۵۴۵

ﺳفارت شاﻫنﺸاﻫ در دمﺸق جهت
تمدید گذرنامه ﻫمسر و فرزندانش[

ﺳا۵۴۷
ﺳا۵۴۸

ﺳا۵۵۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور
وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۵۴۷

وصول ۲۷/۵/۳۶

شماره,۱۶۲۸۹/۲۱۳ :

 .۱هقفا ۷۱۳

من ع :رابط ﺳرویس زیتون در مﻼقات روز ۱۳/۵/۳۶
شماره,۴۲۵/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره,۲۶۱ :

 .۱ﺳلطان )(۲۳/۵/۳۶

من ع خ ر :یک از ﻫمکاران اداره

- .۱ردص ﺳوم  ۲.هقفا ۷۱۳

شماره,۴۳۰/۲۱۳ :

۵۸

من ع خ ر۷/۲۱۳ :

دوم

شماره,۳۳۳۴-۸ :

 .۱ﮐاظم زادگان )(۱۹/۶/۳۶

وﺳت دارد
---

---

---

شماره,۴۳۵ :
من ع خ ر :ش رازی یک از خدمه ی حضرت زی ب

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۵۵۱

اظهارات ﮐامل السﻌد

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۴۴۵/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۳۱/۵/۳۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

اظهارات رئیس جمهور لبنان در
ﺳا۵۵۲

مذمت اقدامت ﺳید موﺳ صدر

شماره,۴۴۷/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۳۱/۵/۳۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

علیه رژیم شاﻫنﺸاﻫ [
ﺳا۵۵۳

ﺳیدموﺳ صدر

---

ﺳا۵۵۴

موﺳ صدر

---

ﺳا۵۵۵

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۵۶
ﺳا۵۵۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۵۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۵۹
ﺳا۵۶۰

فتوای خمین در مورد رداخت
ﺳهم امام به حوزه علمیه زی بیه
افزایش ﺳهم امام ارﺳال از ا ران
رای خمین

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۳۱۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳/۲۱۳ :
شماره,۳۷۸۸/۵۳۳-۳-۳/۱۷ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

وﺳت اﺳ ۵۵۵

شماره,۴۵۱/۲۱۳ :

وﺳت دارد
---

 .۱از طرف وز ر امور خارجه
 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
عملیات )(۱۲/۶/۳۶

--شماره۳۶۱۰-۳۲۰-۲/۸ :
شماره۳۶۱۰-۳۲۱-۶/۸ :

 .۱عملیات )(۲۳/۶/۳۶

شماره۴۹۷ :

 .۱عملیات )(۲۳/۶/۳۶

شماره۴۹۸ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

نظر ﺳید موﺳ صدر درباره تفکرات
ﺳا۵۶۱

---

دﮐتر عل شریﻌت و حمایتش از
گروه ﻫای فلسطین [

ﺳا۵۶۲
ﺳا۵۶۳

اقدامات ﺳیدموﺳ صدر

رئیس دفتر مخصوص

ﺳا۵۶۴

ﺳا۵۶۵

مقام عال وزارت

ﺳا۵۶۶

وﺳت اﺳ۵۶۵

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره/۹-۲۲-۲ :م,
وﺳت دارد

شاﻫنﺸاﻫ

وﺳت اﺳ۵۶۲
گزارش[

شماره,۳۱۸/۲۱۳ :

-- .۱اداره

---

ﺳوم  .۲اداره

---

دوم )(۱۶/۶/۳۶

 .۱از طرف رئیس مرﮐز

روت

عبدالرﺳول جامﻌ  .۲دفتر

شماره/۲۶ :م,

ررﺳ های و ژه  .۳فلک فرﺳا

وﺳت دارد

) .۴ (۵/۷/۳۶عملیات
)(۵/۷/۳۶
---

انتﺸار نﺸریه ان قادی "ا ن امام چه
ﺳا۵۶۷

م خواﻫد و چرا ﺳقوط ﮐرد" در

---

روت علیه موﺳ صدر[
ﺳا۵۶۹

وﺳت اﺳ۵۶۸

---

--شماره,۴۶۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
---

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

انتﺸار مقاله ای علیه ﺳف ر رژیم
ﺳا۵۷۰

---

شاﻫنﺸاﻫ در لبنان در نﺸریه امل

شماره۳۲۵/۲۱۳ :

رﺳاله ارگان جنبش محروم ن[
ﺳا۵۷۱

مﺸخصات ﺳید موﺳ صدر و

---

ﻫمسر و فرزندانش[

شماره۴۷۴ :

اظهارات ﺳید حسن ش رازی درباره
ﺳا۵۷۲

روابطش با رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران و

شماره۴۷۱ :

 .۱ﺳف ر شاﻫنﺸاه آریامهر

فﻌالیت ﻫای ﺳید موﺳ صدر[
ﺳا۵۷۳
ﺳا۵۷۴

نقاط ضﻌﻒ ﺳید موﺳ صدر از نظر

---

ﺳاواک[
فاقد اعتبار ودن گذرنامه ا ران
ﺳید موﺳ صدر و خانواده اش[

 .۱عملیات )(۲۰/۶/۳۶

شماره۴۷۸/۲۱۳ :

تﻌلیم دیدن شانزده نفر ا ران در
ﺳا۵۷۵

گروه تروریست جرج حبش با

شماره,۴۸۷/۲۱۳ :

 .۱عملیات -ررﺳ )(۲۲/۶/۳۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

مﻌرف دﮐتر مصطف چمران[
ﺳا۵۷۶
ﺳا۵۷۸
ﺳا۵۷۹

اختﻼفات

ن ﺳید موﺳ صدر و

ﺳید حسن ش رازی[
پسران موﺳ صدر
تاﺳیس یک بیمارﺳتان در روت از
طرف تجار و روحان ون ا ران [

شماره,۴۶۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره,۳۲۸/۲۱۳ :

 ٫۲ ۷۱۳ .۱موﺳ صدر ۵۸-

من ع خ ر۱/۲۱۳ :
شماره,۴۸۶/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۲۲/۶/۳۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
---

شماره,۴۸۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۵۸۰

موﺳ صدر

ﺳا۵۸۱

اظهارات فاروق قدوم

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۴۹۲/۲۱۳ :

۷۱۳ .۱

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۴۸۴/۲۱۳ :

 .۱فلکفرﺳا ).۲ (۲۳/۶/۳۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ررﺳ )(۲۳/۶/۳۶

گزارش ﺳف ر رژیم شاﻫنﺸاﻫ در
ﺳا۵۸۲

لبنان ﻫمراه با ی نوشت ریاﺳت

شماره۸۷۵۱/۱۰۰۰ :

 .۱عملیات )(۳۱/۶/۳۶

ﺳاواک[
دﺳتور عدم تمدید گذرنامه زن و
ﺳا۵۸۳

فرزندان موﺳ صدر در تمام
ﺳفارتخانه ﻫای ا ران[

ﺳا۵۸۴

تهیه حوادث تبلیغات [

ﺳا۵۸۵

موﺳ صدر

 .۱آقای قدر ﺳف ر شاﻫنﺸاه

شماره۴۹۸ :

آریامهر در روت ۳۳۴ .۲
-- .۱از طرف مد ر

شماره۱۶۳۸۹/۲۱۳ :

ﺳاقط ﮐردن اعتبار گذرنامه ﺳید
ﺳا۵۸۶

موﺳ صدر و خانواده اش توﺳط

---

دولت ا ران[
ﺳا۵۸۷

ﺳا۵۸۸
ﺳا۵۸۹
ﺳا۵۹۰

ﺳا۵۹۱

فﻌالیتﻫای ضدا ران
نامه عبد اﻻم ر قبﻼن مﻌاون ﺳید
موﺳ صدر[

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره,۴۵۸/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۲۹/۶/۳۶

من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۳ :
وﺳت دارد
---

الغای تابﻌیت ا ران موﺳ صدر و

---

خانواده اش[
موﺳ صدر و خانواده اش[

شماره,۴۹۵/۲۱۳ :

شماره,۴۸۴/۲۱۳ :

 .۱عملیات

وﺳت اﺳ ۵۸۸

بخﺸنامه عدم تمدید گذرنامه

شماره۴۹۹ :

 .۱عملیات )(۲۹/۶/۳۶

--شماره,۵۱۰ :
من ع خ ر :هزاد
شماره,۴۸۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۵۹۲

انتﺸار خ ر لغو تابﻌیت ا ران ﺳید
موﺳ صدر در روزنامه ﻫای لبنان[

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۵۰۵/۲۱۳ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-
 .۱پاﮐنهاد  .۲مد ر

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
اداره

ﺳوم .ثابت  .۳از طرف ]ناخوانا[
) .۴ (۳۰/۶/۳۶ﺳلطان
ﺳا۵۹۳

ﺳیدموﺳ صدر

) .۵ (۳۰/۶/۳۶رییس دا ره

شماره۱۹۱۶/۳۳۴ :

زدان ) .۶ (۳۰/۶/۳۶رییس
بخش  .۳۳۴فلک فرﺳا
) .۷ (۳۰/۶/۳۶رییس اداره
ﺳوم عملیات و ررﺳ

ﺳا۵۹۴

لیست اﺳام افرادی ﮐه به ﺳید

ﺳا۵۹۵

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۹۶

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۵۹۷

---

موﺳ صدر ﮐمک مال ﮐرده اند[
 .۱از طرف وز ر امورخارجه
 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
ﮐاظم زادگان )(۳/۷

مﻼقات نماینده اعزام دولت عراق

 - .۱ردص ﺳوم  ۲.هقفا۷۱۳

با ﺳید موﺳ صدر[

۵۸

--شماره۴۳۱۲/۳/۲۷۰/۸ :
شماره۴۲۶۰/۳۲۰-۲/۸ :

شماره۳۴۲/۲۱۳ :

تﻼش ﻫای محمد صف الد ن
ﺳا۵۹۹

نماینده پارلمان از شهر صور رای

.۱

رفع اختﻼفات ما ن موﺳ صدر و

-۵۸ردص

ﮐامل اﺳﻌد[

ﺳوم دیﺳ  ۲.هقفا ۷۱۳

شماره۳۵۰/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

مقاله مجله "ال اﻻمام" مبن
ﺳا۶۰۰

توضیحات

نام گزارشگر
ر

اینکه ﺳید موﺳ صدر عامل
اطﻼعات رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران

شماره,۵۱۸/۲۱۳ :

 .۱هقفا ۷۱۳

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

اﺳت[
ﺳا۶۰۱
ﺳا۶۰۲

ﺳفارت شاﻫنﺸاﻫ ا ران در روت[

 .۱رخﺸان  .۲مد ر

عملیات

شماره۱۶۴۱۱/۲۱۳ :

)(۵/۷/۳۶

انتﺸار جزوات تبلیغات علیه ﺳید

---

موﺳ صدر در لبنان[
ترجمه نﺸریه امل و رﺳاله ارگان

ﺳا۶۰۳

جنبش محروم ن وابسته به موﺳ

شماره,۴۷۶/۲۱۳ :
من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۵/۷/۳۶

صدر[
ﺳا۶۰۴

شماره۵۱۹ :

وﺳت دارد

وﺳت اﺳ۶۰۳

---

-- .۱ثابت ) .۲ (۴/۱۱/۳۶رییس

ﺳا۶۰۵

انجام تبلیغات علیه موﺳ صدر

بخش  -۳۳۴فلک فرﺳا

توﺳط رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

) .۳ (۴/۷/۳۶رییس اداره ﺳوم

شماره۲۰۲۸/۳۳۴ :

عملیات و ررﺳ

ﺳا۶۰۶

دوم  .۲اداره

تهیه مقاله درباره موﺳ صدر و

 .۱اداره

چاپ آن در مجله اﻻخاء

ﺳوم  .۳ﺳردار )(۴/۷/۳۶

---

درج مقاله ای شامل  ۹مورد نقطه
ﺳا۶۰۷

ضﻌﻒ موﺳ صدر در مجله اﻻخاء
به دﺳتور ﺳاواک[

 .۱مد ر

 .۲ﮐاظم زادگان

شماره۱۶۴۱۷/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر
 .۱از طرف مد ر

ﺳا۶۰۸

نامه صدر

توضیحات

 .۲فلک

شماره,۱۶۴۲۷/۲۱۳ :

فرﺳا ) .۳ (۷/۷/۳۶ﮐاظم

وﺳت دارد

زادگان )(۷/۷/۳۶
ﺳا۶۰۹

وﺳت اﺳ ۶۰۸

---

-- .۱رﻫ ر عملیات دوم  .۲اداره

ﺳا۶۱۱

مراﺳم چهلم عل شریﻌت

ﺳا۶۱۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

دوم حس ن قدری  .۳فلک فرﺳا

شماره۳۹۲ :

)(۱۳/۷/۳۶
 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲
وﺳت دارد

فلک فرﺳا .۳ ۲۰/۷/۳۶
عملیات )(۲۰/۷/۳۶

ﺳا۶۱۸

وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۶۱۷

ﺳا۶۲۱

ارﺳال اطﻼعیه

ﺳا۶۲۲

ﺳیدموﺳ صدر

ﺳا۶۲۳

وﺳت اﺳ۶۲۲

ﺳا۶۲۶
ﺳا۶۲۷

موﺳ صدر
وﺳت اﺳ۶۲۶

---

 .۱حوزه تیمسار ریاﺳت ﺳاواک-
محیط  .۲ﺳرر هرادا ۷۰۲
 .۱اداره

ﻫفتم

---

شماره ۸۸۷۵/۱۰۰۱ :پ
وﺳت دارد

-- .۱از طرف مد ر

٫۳ ۳۳۴ .۲

عملیات )(۲۵/۷/۳۶

--شماره,۱۶۴۶۳/۲۱۳ :
وﺳت دارد

---

---

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۶۲۹

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

وﺳت دارد.

موﺳ صدر ۵۸-

ﺳا۶۳۰

وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۶۲۹

---

---

ﺳا۶۳۱

وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۶۲۹

---

---

ﺳا۶۳۲

ﺳید موﺳ صدر فرزند آیتا

ﺳا۶۳۳

موﺳ صدر

ﺳا۶۳۶

صورتجلسه

ﺳا۶۳۷

---

صدر
 .۱از طرف مد ر

۷۱۳ .۲

 .۱از طرف مد ر

۷۱۳ .۲

--شماره,۱۶۴۵۱/۲۱۳ :

هقفا

وﺳت طو رم ر خ راﺸتنا اﺳ۶۳۶

شماره۱۱۸۲/۲۲۲ :

وﺳت دارد
---

سیراپ رد ردص ﺳوم نامتراپآ هب

---

فﻌالیت ﻫای تبلیغات ﺳفارت
ﺳا۶۳۸

شاﻫنﺸاﻫ ا ران در لبنان علیه ﺳید

شماره۵۴۳ :

 .۱قدر

موﺳ صدر با ﻫمکاری ﺳاواک[

ﺳا۶۳۹
ﺳا۶۴۰

تلگرام واصله از ﺳف ر رژیم

 .۱حوزه تیمسار ریاﺳت ﺳاواک-

شاﻫنﺸاﻫ در لبنان[

محیط  .۲عملیات )(۵/۸/۳۶

وﺳت اﺳ۶۳۹

شماره ۸۹۵۷/۱۰۰۰ :پ,
وﺳت دارد

---

---

شماره

عنوان اصل

مدرک

ﺳا۶۴۱

نام گزارشگر

تلگرام واصله از ﺳف ر رژیم
شاﻫنﺸاﻫ در لبنان[

توضیحات

 .۱حوزه تیمسار ریاﺳت ﺳاواک.
محیط  .۲عملیات )(۷/۸/۳۶

شماره ۸۹۶۸/۱۰۰۰ :پ,
وﺳت دارد

 .۳فلکفرﺳا )(۷/۸/۳۶

وﺳت ر فﺳ زا ر ز مارگلت اﺳ۶۴۱
ﺳا۶۴۲

لصاو نانبل رد رهمایرآ هاﺸنﻫاش

---

---

تﺳا هدش
 .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و
ﺳا۶۴۳

ارﺳال مجله اﻻخاء به

روت

امن ت ﮐﺸور -ارتﺸبد نص ری .۲
فلک فرﺳا ) .۳ (۸/۸/۳۶ﮐاظم

شماره۲۱۷۶/۳۳۴ :

زادگان )(۸/۸/۳۶

ﺳا۶۴۴

ﺳا۶۴۵

ﺳا۶۴۶

اﻫم مطالب ﺳید موﺳ صدر با
مجله الحوادث

ترجمه مقاله مندرج در مجله
"ا ونتس" درباره موﺳ صدر[

وﺳت ر ﻫر :ردص ﺳوم اﺳ۶۴۵
نانبل هﻌیش هﻌماج یاغوغر

 .۱اداره یکم ررﺳ  .۲مترجم و
---

تنظیم ﮐننده قهاری )(۱۴/۸/۳۶
 .۳غمام )(۱۴/۸

 .۱حوزه تیمسار ریاﺳت ﺳاواک-
محیط  .۲عملیات )(۱۸/۸/۳۶

شماره ۹۰۳۱/۱۰۰۳ :پ,
وﺳت دارد

 .۳فلک فرﺳا )(۱۸/۸/۳۶

---

---

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۶۴۷

اعﻼمیه

ﺳا۶۴۸

تﺸکیل ﮐمس ون موﺳ صدر

توضیحات

نام گزارشگر
--اداره ﺳوم -ثابت .۲

 .۱مد ر

فلک فرﺳا )(۱۶/۸/۳۶

--شماره۲۲۰۵/۳۳۴ :

درخواﺳت ﮐمک ﺳف ر رژیم
ﺳا۶۴۹

شاﻫنﺸاﻫ ا ران در لبنان از ﺳاواک
جهت ﻫمکاری در فﻌالیت ﻫای

---

 .۱فلک فرﺳا )(۸/۸/۳۶

تبلیغات علیه ﺳید موﺳ صدر[
ﺳا۶۵۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

ﺳا۶۵۱

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

--شماره۵۴۱۲/۳۲۰-۲/۸ :

طرفداری را زن ﺳفارت رژیم
ﺳا۶۵۳

شاﻫنﺸاﻫ ا ران در اردن از ﺳید
موﺳ صدر در را ر اقدامات ﺳفارت

شماره,۵۶۷/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۲۲/۸/۳۶

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ا ران در لبنان[
ﺳا۶۵۴

عریضه موﺳ صدر

ﺳا۶۵۶

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

---

-- .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲
اداره

ﺳوم  .۳عملیات

) .۴ (۲/۹/۳۶فلک فرﺳا
)(۲/۹/۳۶

شماره۵۶۲۰/۲۳۰-۳/۸ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

عدم توز ع روزنامه صوت لبنان،
ﺳا۶۵۷

روزنامه ای ﮐه خ ر مجلس یاد ود
دﮐتر شریﻌت را منتﺸر ﮐرده ود ،در

شماره۴۰۰ :

 .۱زدان )(۱۴/۹/۳۶

قطر[
ﺳا۶۵۸

اقدام اخ ر ﺳید موﺳ صدر

 .۱عملیات )(۷/۹/۳۶

شماره۳۳۴ :

ﺳا۶۵۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره۵۷۸۰/۳۲۰-۵/۸ :

ﺳا۶۶۰

ارﺳال ﮐمک رای شیﻌیان لبنان

ﺳا۶۶۱

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۶۶۳

اظهارات خلیل دانش ش رازی

ﺳا۶۶۴

ﺳا۶۶۵

تﺸکیل اول ن ﮐنگره روحان ون
شیﻌه مخالﻒ ﺳید موﺳ صدر[

تلگرام واصله

---

شماره۲۴۲۹۱/۲۰ :ﻫ۱۲

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

---

عملیات(۲۶/۹/۳۶) -
شماره۴۰۳/۲۱ :ه,

 .۱پارﺳا  .۲رﻫ ر

من ع خ ر۱۲۱۹۳ :
شماره۵۹۲ :

 .۱ش خ حسن د وق

 .۱حوزه تیمسار ریاﺳت ﺳاواک-
محیط  .۲فلک فرﺳا )(۱۵/۹/۳۶

شماره ۹۱۹۷/۱۰۰۰ :ه

ﮐمک ﻫای مال روحان ون ا ران به
ﺳا۶۶۶

---

ﺳید موﺳ صدر و شیﻌیان جنوب

شماره۵۹۰ :

لبنان[
ﺳا۶۶۷

ارﺳال اعﻼمیه

 .۱فلک فرﺳا ).۲ (۱۹/۹/۳۶
عملیات )(۲۸/۹/۳۶

شماره۵۸۶ :

شماره
مدرک
ﺳا۶۶۸

عنوان اصل

نام گزارشگر

مﻌاون نخست وز ر و رییس ﺳازمان

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

عملیات )(۱۷/۹/۳۶

 .۱مد ر

توضیحات
شماره/۵۱۱۰ :د

اداره ﺳوم-ثابت .۲

رﻫ ر عملیات  -ﺳردار )(۲/۹/۳۶
 .۳رییس دا ره  -زدان
ﺳا۶۶۹

ﺳید موﺳ صدر

---

) .۴ (۲/۹/۳۶رییس بخش
 -۳۳۴فلکفرﺳا).۵ (۲/۹/۳۶
رییس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  -آریا ی
 .۱مد ر

ﺳا۶۷۰

اداره ﺳوم .ثابت

مسافرت ش خ شمس الد ن مﻌاون

) .۲ (۱۷/۹/۳۶رییس دا ره

ﺳید موﺳ صدر به ا ران جهت

عملیات ا رج زدان  .۳رییس

دریافت ﮐمک ﻫای مال از

بخش اﺳرفکلف ۳۳۴

روحان ون ا ران[

 .۴ (۱۷/۹/۳۶رییس اداره ﺳوم )

شماره۲۷۱۰/۳۳۴ :

عملیات و ررﺳ  -اریا ی )(۱۷/۹
ﺳا۶۷۱

لغو تابﻌیت ا ران ﺳید موﺳ صدر

---

و ﻫمسر و فرزندانش[

ﺳا۶۷۲

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۶۷۳

ورود موﺳ صدر به اردن

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
هقفا ۷۱۳
 .۱عملیات )(۲۰/۱۰/۳۶

شماره۶۰۱ :

شماره۶۵۷۴/۵۳۳-۳/۱۷ :
شماره۱۲۸۷/۲۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

حمایت رژیم شاﻫنﺸاﻫ از ﺳید
ﺳا۶۷۴

حسن ش رازی علیه ﺳید موﺳ

شماره,۱۴۷۹/۲۲۳ :

 .۱عملیات )(۲۰/۹/۳۶

من ع خ ر۲۰/۲۲۳ :

صدر[
ﺳا۶۷۵

مصاحبه رﻫ ر شیﻌیان لبنان

ﺳا۶۷۶

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 ۳. .۱هقفا  ۲. ۷۱۳یوق ۷۱۴
-۵۸ردص ﺳوم دیﺳ
 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲

شماره۳۶۲۶/۲۳۲ :

شماره۵۱۱۱۴/۵۲۵۰-۳ :

عملیات )(۸/۱۰/۳۶
 .۱وز ر امور خارجه  -عباﺳﻌل

ﺳا۶۷۷

تیمسار ارتﺸبد نﻌمتا

نص ری

ﺳا۶۷۸

تیمسار ارتﺸبد نﻌمتا

نص ری

ﺳوم .۳

خلﻌت ری  .۲اداره

شماره/۵۳۰۴ :

عملیات )(۲۴/۹/۳۶

ﺳا۶۷۹
ﺳا۶۸۰

ﺳا۶۸۱
ﺳا۶۸۲

 .۱وز ر امورخارجه  -عباﺳﻌل
خلﻌت ری

حذف تیمسار ارتﺸبد نﻌمتا

---

نص ری
 .۱از طرف مد ر

مقاله نﺸریه امل

وﺳت

ﮐتاب

 .۲عملیات

--شماره,۱۶۶۴۸/۲۱۳ :
وﺳت دارد

)(۲۶/۹/۳۶

ﻫاﺸنﻫاش ترافﺳ اﺳ۶۸۰

همانزور همجرت تور

شماره /۵۲۵۴ :د ب

---

نار ا
 .۱از طرف مد ر

 .۲افقه

--شماره۱۶۶۵۹/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

مصاحبه مط وعات ش خ حس ن
ﺳا۶۸۳

د وق

رامون مسایل مر وط به

شماره۶۰۵/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۲۷/۹/۳۶

شیﻌیان لبنان و بحران جنوب ﮐﺸور[

ﺳا۶۸۴

موﺳ صدر

ﺳا۶۸۵

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف مد ر

 .۲عملیات

شماره۱۶۶۶۲/۲۱۳ :

)(۲۷/۹/۳۶
 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲

شماره۶۲۸/۲۷۰-۳/۸ :

عملیات )(۸/۱۰/۳۶

 .۱رییس دا ره عملیات ا رج
ﺳا۶۸۶

ﮐمکﻫای روحان ون ا ران به موﺳ
صدر

زدان ) .۲ (۲۸/۹/۳۶رییس
---

بخش اﺳرف کلف ۳۳۴
 .۳ (۲۸/۹/۳۶رییس اداره )
ﺳوم عملیات و ررﺳ  -آریا ی

درخواﺳت ﮐمک ﺳفارت رژیم
ﺳا۶۸۷

شاﻫنﺸاﻫ در لبنان از ﺳاواک رای

شماره۵۱۳ :

 .۱اداره ﺳوم

مبارزه با ﺳید موﺳ صدر[
ﺳا۶۸۸

ﺳا۶۸۹

درباره ﮐمکﻫای روحان ون ا ران به

---

موﺳ صدر
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲
موﺳ صدر۵۸-

---

شماره۷/۵۳۳-۳/۱۷ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱رﻫ ر عملیات  -مناف
انتﺸار مقاﻻت علیه ﺳید موﺳ
ﺳا۶۹۰

صدر در نﺸریات ا ران و لبنان توﺳط
رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

) .۲ (۷/۱۰/۳۶رییس دا ره-
---

زدان  .۳رییس اداره ﺳوم
عملیات و ررﺳ آریا ی )(۸/۱۰
 .۴فلک فرﺳا )(۸/۱۰/۳۶

درخواﺳت عدم ارﺳال مجﻼت
ﺳا۶۹۱

اﻻخاء به نمایندگ رژیم شاﻫنﺸاﻫ

شماره۱۱۷۷ :

 .۱عملیات )(۸/۱۱/۳۶

ا ران در مصر[
تلگرام ز ر در تار خ  ۳۶/۱۰/۱۲از
ﺳا۶۹۲

---

ﺳفارت شاﻫنﺸاﻫ در لبنان واصل

شماره۶۸۷ :

گردیده اﺳت
حمله تبلیغات دﺳت چ ی ﻫای
ﺳا۶۹۳

افراط و دﺳت راﺳت ﻫا به ﺳید
موﺳ صدر در لبنان[

.۱

ﺳوم دیﺳ  ۲.هقفا ۷۱۳

-۵۸ردص

شماره,۶۵۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱ثابت  .۲رﻫ ر عملیات -مناف
انتﺸار جزوه تبلیغات به زبان ﻫای
ﺳا۶۹۴

فارﺳ و عر ی علیه ﺳید موﺳ
صدر توﺳط رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

) .۳ (۱۳/۱۰/۳۸رییس دا ره-
شماره۳۰۰۹/۳۳۴ :

زدان  .۴رییس بخش -۳۳۴
فلکفرﺳا  .۵رییس اداره ﺳوم
عملیات و ررﺳ  -آریا ی

ﺳا۶۹۵

ارتباط خمین با ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۶۹۶

تیمسار ارتﺸبد نﻌمتا

نص ری[

ﺳا۶۹۷

مسافرت موﺳ صدر به ﮐویت

---

شماره۱۱۵۷ :

 .۱وز ر امور خارجه -عباﺳﻌل
خلﻌت ری  .۲فلک فرﺳا

شماره /۵۸۳۴ :د ب

)(۱۹/۱۰/۳۶

ﺳا۶۹۸

ارتباط ن روح ا

خمین و ﺳید

موﺳ صدر[

 .۱عملیات )(۲۰/۱۰/۳۶
 .۱عملیات )(۲۲/۱۰/۳۶

شماره۲۵۸۳/۲۲۱ :
شماره,۷۱۸/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

ﺳا۶۹۹

موﺳ صدر

 .۱عملیات )(۲۲/۱۰/۳۶

شماره۱۶۸۲۳/۲۰ :ﻫ۱۱

ﺳا۷۰۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره۳۲۰-۹-۶۷۱۲/۸ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ارﺳال اش باه ﮐتاب "بحران خون ن
لبنان ،روش تاریخ شیﻌیان و
ﻫمدردی رادران ا ران " به جای
ﺳا۷۰۱

ﮐتا ی ﮐه مخالفان ﺳید موﺳ صدر
در لبنان منتﺸر ﮐرده ودند توﺳط
نمایندگ رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران در

 .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت ﮐﺸور -ارتﺸبد نص ری .۲
از طرف مد ر

 .۳ررﺳ

شماره۱۶۷۲۱/۲۱۳ :

)(۲۲/۱۰/۳۶

لبنان[
ﺳا۷۰۲

ﺳفر ﻫی ت روحان ون لبنان به ا ران[

 .۱پسندیده  .۲رﻫ ر عملیات

شماره۶۵۴ :

 .۱رﻫ ر عملیات -مناف
) .۲ (۲۴/۱۰/۳۶رییس دا ره-
ﺳا۷۰۳

مسافرت ﻫیأت روحان ون شیﻌه
ا ران

زدان  .۳رییس بخش -۳۳۴

---

فلک فرﺳا ).۴ (۲۴/۱۰/۳۶
رییس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  -آریا ی )(۲۵/۱۰/۳۶

ﺳا۷۰۴

مسافرت موﺳ صدر به ﮐویت

 .۱عملیات )(۲۶/۱۰/۳۶

شماره,۲۶۲۲/۲۲۱ :
من ع خ ر۱/۲۲۱ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱رﻫ ر عملیات -مناف
) .۲ (۱۲/۱۱/۳۹رییس دا ره-
ﺳا۷۰۵

ﮐمک روحان ون ا ران به موﺳ صدر

زدان  .۳رییس بخش -۳۳۴

شماره۳۳۰۱/۳۲۴ :

فلک فرﺳا ).۴ (۱۲/۱۱/۳۶
رییس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  -آریا ی

پخش اعﻼمیه "پیام مجاﻫد.
ﺳا۷۰۶

روحان ون مبارز ا ران" در مدینه
ﻫمزمان با ﺳفر حج ﺳید موﺳ

شماره۱۰۰۹۷/۹ :ﻫ۱

 .۱خوانساری )(۱۰/۱۱/۳۶

صدر[
ﺳا۷۰۷

نفوذ و قدرت مذﻫب شیﻌه در لبنان

ﺳا۷۰۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۷۰۹

دیدار موﺳ صدر از اردن ﻫاشم

ﺳا۷۱۰

ﺳا۷۱۱

حمایت ﺳید موﺳ صدر از
فلسطین ﻫا علیه اﺳرائیل[
درگ ری فلسطین ﻫا با مردم جنوب
لبنان[

-- .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
موﺳ صدر۵۸-

 .۱عملیات )(۱۵/۱۱/۳۶

 .۱عملیات )(۱۹/۱۱/۳۶

 .۱ررﺳ )(۱۹/۱۱/۳۶

شماره,۸۵۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره-۲۰-۷۰۷۰ :

شماره,۱۶۷۴۷/۲۱۳ :
من ع خ ر :وزارت امور خارجه
شماره,۷۷۵/۲۱۳ :
من ع خ ر :نمایندگ لبنان
شماره,۷۷۱/۲۱۳ :
من ع خ ر :نمایندگ لبنان

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ﻫمکاری ﺳید موﺳ صدر با دولت
ﺳا۷۱۲

لبنان و شیﻌیان مﻌتدل رای ﮐنترل

شماره,۷۷۲/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۱۹/۱۱/۳۶

من ع خ ر :نمایندگ لبنان

حضور فلسطین ﻫا در جنوب لبنان[
ﺳفر ﻫی ت از روحان ون شیﻌه
ﺳا۷۱۳

---

ا ران به لبنان جهت دیدار با ﺳید
موﺳ صدر[

شماره,۷۷۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

امتناع ﺳید موﺳ صدر از تحویل
ﺳا۷۱۴

مدارک ا ران خود و خانواده اش به
نمایندگ رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران در

 .۱عملیات )(۲۲/۱۱/۳۶

شماره,۷۸۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

لبنان[
انتﺸار مطال ی ر ضد رژیم
ﺳا۷۱۵

شاﻫنﺸاﻫ ا ران در مجله الصمود
چاپ

 .۱عملیات -ررﺳ )(۲۹/۱۱/۳۶

شماره۱۹۰۰ :

روت[

 .۱مد ر

اداره ﺳوم ثابت

) .۲ (۲۹/۱۱/۳۶رﻫ ر عملیات -
مناف ) .۳ (۲۶/۱۱/۳۶رییس
ﺳا۷۱۶

ش خ عبدالجلیل شهرت جلیل

دا ره -زدان ).۴ (۲۶/۱۱/۳۶
رییس بخش  -۳۳۴فلکفرﺳا
 .۵رییس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  -آریا ی

---

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

 .۱مد ر

توضیحات

اداره ﺳوم ثابت

) .۲ (۲۹/۱۱/۳۶رﻫ ر عملیات -
مناف ) .۳ (۲۶/۱۱/۳۶رییس
ش خ هاءالد ن محﻼت

ﺳا۷۱۷

آیتا

ﺳا۷۱۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

---

دا ره -زدان ).۴ (۲۶/۱۱/۳۶
رییس بخش  -۳۳۴فلکفرﺳا
 .۵رییس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  -آریا ی

ﺳا۷۱۹

شماره,۸۴۴۸/۴۰۱-۱۲/۱۷ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
عملیات )(۳/۱۲/۳۶

وﺳت اﺳ۷۱۸

وﺳت دارد
---

 .۱مد ر

---

اداره ﺳوم ثابت

) .۲ (۲۹/۱۱/۳۶رﻫ ر عملیات -
مناف ) .۳ (۲۶/۱۱/۳۶رییس
ﺳا۷۲۰

ﺳید حسن شهرت خادم

ﺳا۷۲۱

ﺳیدحسن خادم

---

دا ره -زدان ).۴ (۲۶/۱۱/۳۶
رییس بخش  -۳۳۴فلکفرﺳا
 .۵رییس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ  -آریا ی

 .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت اصفهان .قوی

شماره۱۱۴۹۵/۱۰ :ﻫ۱

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

انتﺸار ﮐتا ی از ﺳوا ق ﺳید موﺳ
ﺳا۷۲۲

صدر در لبنان توﺳط رژیم

شماره۸۶۲/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۱۴/۱۲/۳۶

شاﻫنﺸاﻫ ا ران[
ﺳا۷۲۳
ﺳا۷۲۴
ﺳا۷۲۵

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امورخارجه

وﺳت  -هجراخ روما ترازو اﺳ۷۲۳

وﺳت دارد
---

ﺳایﺳ متﺸﻫ هرادا
ﺳخنان امام موﺳ صدر درباره ا ران

شماره,۷۵۹/۳۲۰-۵/۸ :

-----

 .۱عملیات

آموزش نظام به جوانان ا ران در
ﺳا۷۲۶

---

مرﮐز ﺳازمان امل وابسته به ﺳید

شماره۸۶۹/۲۱۳ :

موﺳ صدر[
ﺳا۷۲۷

موﺳ صدر
انتﺸار مصاحبه ﺳید موﺳ صدر با

ﺳا۷۲۸

مجله لونول اﺳ رواتور فرانسه در
روزنامه رﺳتاخ ز[

شماره۱۶۸۰۷/۲۱۳ :

 .۱مد ر

شماره,۸۹۵/۲۱۳ :

- .۱ردص ﺳوم  ۲.هقفا ۷۱۳

من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۳ :

۵۸

وﺳت دارد

وﺳت دوخ تﻼکﺸم ردص اﺳ۷۲۸
ﺳا۷۲۹

سیراپ رد ،ن طسلف دروم رد ار

---

---

دنکیم ح رﺸت
ﺳا۷۳۰
ﺳا۷۳۱

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به ل ی و

- .۱ردص ﺳوم  ۲.هقفا ۷۱۳

شماره,۸۸۷/۲۱۳ :

فرانسه[

۵۸

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

اعﻼمیه ﺳید موﺳ صدر علیه رژیم

- .۱ردص ﺳوم  ۲.هقفا ۷۱۳

شاﻫنﺸاﻫ ا ران به زبان عر ی[

۵۸

شماره,۸۷۳/۲۱۳ :
من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۳ :
وﺳت دارد

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۷۳۲

نام گزارشگر

وﺳت اﺳ ۷۳۱

توضیحات
---

مقاله روزنامه فرانسه زبان لوریان
ﺳا۷۳۳

علیه فﻌالیت ﻫای ﺳیاﺳ و نظام

 .۱عملیات )(۲۵/۱۲/۳۶

ﺳید موﺳ صدر[

--شماره,۹۰۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

فﻌالیت ﻫای تبلیغات رژیم
ﺳا۷۳۴

شاﻫنﺸاﻫ ا ران علیه ﺳید موﺳ

 .۱از طرف مد ر

۷۱۳ .۲

شماره۱۶۸۲۶/۲۱۳ :

صدر[
 .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و
ﺳا۷۳۵

تلگرام موﺳ صدر به آیتا

امن ت قم -مﻌین  .۲روحان

گلپایگان

) .۳ (۱۰/۱/۳۷رییس بخش

شماره۳۸/۲۱ :

 -۳۱۲د ری
 .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و
گلپایگان به لبنان

ﺳا۷۳۶

تلگرام آیتا

ﺳا۷۳۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۷۳۸

جلسه و ژه روحان ون مذﻫب شیﻌه

امن ت قم -مﻌین  .۲روحان
) .۳ (۱۰/۲/۳۷دا ره ررﺳ

شماره۳۷/۲۱ :

)(۲۱/۲

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
-۵۸ردص ﺳوم  ۳.هقفا ۷۱۳

 .۱عملیات )(۲۱/۲/۳۷

شماره۷۶/۲۵۰-۳/۸ :

شماره۱۲۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۷۳۹

ﺳا۷۴۰

نام گزارشگر

ﮐمک روحان ون ا ران به موﺳ

 .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و

صدر

امن ت تهران .رنیانفر  .۲مناف

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

توضیحات

شماره/۲۰۴۹۹ :ﻫ۱۲

 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲

شماره۳۱۶/۲۷۰-۲/۸ :

هقفا ۷۱۳

انتﺸار اعﻼمیه ر ضد رژیم
ﺳا۷۴۱

شاﻫنﺸاﻫ ا ران توﺳط ﺳید

شماره۶۰/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۶/۲/۳۷

موﺳ صدر[

ﺳا۷۴۲

ﮐمک به شیﻌیان جنوب لبنان

ﺳا۷۴۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۷۴۴

فﻌالیت مسلمانان در لوند

شماره,۱۳۰۵۸/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۱۴/۲/۳۷

من ع خ ر :یک از ﮐارمندان بانک صادرات

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره۴۶۸/۲ :

]ناخوانا[  .۲موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۱۱۸۲۷ :

 .۱امضا

مقاله نﺸریه محرمانه ج هه مبارزه
ﺳا۷۴۵

خلق فلسط ن درباره فﻌالیت ﻫای
ﺳیاﺳ و نظام ﺳید موﺳ صدر

شماره۹۴۱/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

با حمایت رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران[
انتﺸار اعﻼمیه ر ضد رژیم
ﺳا۷۴۶

شاﻫنﺸاﻫ ا ران توﺳط ﺳید
موﺳ صدر[

---

شماره,۲۵۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۷۴۷
ﺳا۷۴۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۶۱۲/۲۵۰-۳/۸ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

وﺳت اﺳ۷۴۷

وﺳت دارد
---

-- .۱هزاد  .۲ﺳف ر شاﻫنﺸاه

ﺳا۷۴۹

جاﺳوﺳ ش خ حسن د وق رای

آریامهر در لبنان  .۳عملیات

ﺳاواک[

) .۴ (۳۰/۲/۳۷ﺳیدمن ر

شماره۹۸۵ :

)(۲۴/۵/۳۷
ﺳا۷۵۰

حمایت ﺳید موﺳ صدر از روح ا
خمین [

شماره,۹۹۲/۲۱۳ :

 .۱عملیات )(۲/۳/۳۷

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

 .۱رﻫ ر عملیات -مناف
ﺳا۷۵۱

ﮐمک ﻫای روحان ون ا ران به
موﺳ صدر

) .۲ (۷/۳/۳۷رییس بخش
---

 -۳۳۴فلک فرﺳا ).۳ (۸/۳/۳۷
رییس اداره ﺳوم عملیات و
ررﺳ (۱۰/۳/۳۷) -

ﺳا۷۵۲

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۷۵۳

موﺳ صدر

ﺳا۷۵۴

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۷۵۵

وﺳت اﺳ۷۵۴

شماره۲۲۴/۵۳۳-۳/۱۷ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه
---

 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲

شماره,۱۷۳/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :
شماره,۲۱۶۶/۵۳۳-۳/۱۷ :

-۵۸ردص ﺳوم  ۳.هقفا ۷۱۳
---

وﺳت دارد
---

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۷۵۷

نام گزارشگر

آقای مرتض مرتضا ی

توضیحات
---

-- .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و

ش خ هاءالد ن محﻼت

ﺳا۷۵۸

آیتا

ﺳا۷۵۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۷۶۰

موﺳ صدر

ﺳا۷۶۱

موﺳ صدر

ﺳا۷۶۲

موﺳ صدر

ﺳا۷۶۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

شماره/۱۷۴۱۳ :ﻫ۲

امن ت فارس لحسا ی .۲
عملیات )(۷/۴/۳۷
 .۱از طرف وز ر امورخارجه .۲

شماره۸۴۸/۳۲۰-۲ :

موﺳ صدر۵۸-
 .۱عملیات ) .۲ (۱۹/۴/۳۷ﺳید
من ر )(۲/۵/۳۷
 .۱مد ریت

اداره دوم-

شماره۱۳۲۲۸/۲۱۳ :

فرازیان  .۲عملیات )(۱/۵/۳۷

 .۱مد ر

شماره۱۳۲۲۷/۲۱۳ :

اداره دوم -فرازیان

شماره۱۳۲۶۴/۲۱۳ :

 .۲ﮐاظمزادگان )(۱۲/۵/۳۷

شماره,۱۰۴۶/۳۲۰-۲/۸ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲
-۵۸ردص ﺳوم  ۳.هقفا ۷۱۳

وﺳت دارد

وﺳت رد ردص ﺳوم ماما اﺳ۷۶۳
ﺳا۷۶۴

رابخا>> اب صاصتخا ی وگتفگ
<<ج لخلا

---

---

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۷۶۵
ﺳا۷۶۶
ﺳا۷۶۷

مقالهای از ﺳید موﺳ صدر
وﺳت

نام گزارشگر
 .۱عملیات ) .۲ (۹/۶/۵۷ﺳید

ﺳا۷۷۳

عرفات درباره ر وده شدن ﺳید
موﺳ صدر[

---

- .۱ردص ﺳوم  ۲.هقفا ۷۱۳

شماره,۷۶۸۷/۲۱۳ :

۵۸

من ع خ ر :یک مقام خارج

 .۱روح ا
تلگراف روح ا

وﺳت دارد
---

نار ا هرابرد ردص

خمین به یاﺳر

شماره,۱۳۳۰۸/۲۱۳ :

من ر )(۹/۶/۵۷

ﺳوم رظنراهظا اﺳ۷۶۵

ﺳید موﺳ صدر

توضیحات

موﺳوی خمین ) ۱۰

 .۲ (۹۸لاوش
باصرینیا).۳ (۲۳/۶/۵۷

شماره۱۶۱۰/۲۱ :

عملیات ).۴ (۲۳/۶/۵۷
ﺳیدمن ر ) .۵ (۲۳/۶/۵۷ثابت
)(۲۳/۶/۳۷

ﺳا۷۷۴
ﺳا۷۷۶

ﺳا۷۷۸
ﺳا۷۷۹

---

مفقود شدن موﺳ صدر
فﻌالیت ﻫای طرفداران ﺳید موﺳ

 .۱رییس ﺳازمان اطﻼعات و

صدر جهت آزادی وی از زندان دولت

امن ت قم -باصری نیا  .۲ﺳید

ل ی

من ر )(۱/۷/۵۷

اظهارات ﺳاجد رضوی
نامه ش خ عیس خاقان به مﻌمر
قذاف

.۱

ﺳوم دیﺳ  ۲.هقفا ۷۱۳

-۵۸ردص
 .۱تانکر  .۲عملیات )(۵/۷/۵۷

شماره۵۹۲۱ :
شماره۱۶۳۴/۲۱ :ه

شماره۶۹۰/۸۲۳ :
شماره۷۱۵ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۷۸۰

ﺳا۷۸۲
ﺳا۷۸۳
ﺳا۷۸۴
ﺳا۷۸۵
ﺳا۷۸۶

ادعای ل ی درباره رواز ﺳید موﺳ
صدر از ل ی به مقصد رم[

نام گزارشگر
 .۱عملیات )(۲۸/۶/۵۷

احتمال ر وده شدن و قتل ﺳید

 .۱رییس نمایندگ  .۲ررﺳ -

موﺳ صدر توﺳط گروه جرج حبش[

عملیات )(۲/۷/۵۷

موﺳ صدر

 .۱هقفا ۷۱۳

ﮐوشش در جهت یافتن امام موﺳ
صدر
اعتراض رﻫ ران مذﻫ ی لبنان به
ناپدید شدن امام موﺳ صدر

توضیحات
---

شماره۲۸۹ :
شماره,۲۸۷/۲۱۱ :
من ع خ ر۲۱/۲۱۱ :

 .۱عملیات )(۱/۷/۵۷

---

 .۱روحان )(۱/۷/۵۷

---

ر وده شدن ﺳید موﺳ صدر توﺳط

---

دولت ل ی[

شماره۱۱۵۷ :

ﺳا۷۸۷

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۱۳۱۸/۳۲۰-۱۵/۸ :

ﺳا۷۸۸

جانﺸ نان احتمال ﺳید موﺳ صدر

 .۱عملیات )(۹/۸/۵۷

شماره۵۸۶۱ :

مﻼقات ش خ محمد شمس الد ن
ﺳا۷۸۹

مﻌاون مجلس عال شیﻌیان لبنان

 .۱عملیات )(۹/۷/۵۷

شماره۱۱۷۵ :

با ملک حس ن[
ﺳا۷۹۰
ﺳا۷۹۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور
تﻼش ﻫای ملک حس ن و حافظ
اﺳد رای آزادی ﺳید موﺳ صدر[

.۱

ﺳوم دیﺳ  ۲.هقفا ۷۱۳

-۵۸ردص
 .۱هقفا ۷۱۳

شماره۱۳۶۰/۱۵ :
شماره۱۳۳۶۹/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۷۹۴

ﺳید موﺳ صدر

توضیحات

نام گزارشگر
شماره۵۸۷۰ :

 .۱عملیات )(۹/۸/۵۷

مقاله روزنامه "پائز-ﺳرا" روزنامه
ﺳا۷۹۵

ﮐمونیست عصر رم درباره ناپدید

---

 .۱روحان )(۱۲/۷/۵۷

شدن ﺳید موﺳ صدر[
ﺳا۷۹۶

تلگرام رای ﮐارتر
خ ر مر وط به ﺳالم ودن ﺳید

ﺳا۷۹۷

موﺳ صدر و نگران شیﻌیان لبنان
نس ت به ﺳرنوشت ایﺸان[

 .۱روحان )(۱۲/۷/۵۷
.۱

ﺳوم دیﺳ  ۲.هقفا ۷۱۳

ﺳا۷۹۸

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۷۹۹

موﺳ صدر

 .۱هقفا ۷۱۳

ﺳا۸۰۰

ﺳید حسن ش رازی

۳۲۰۴ .۱

ﺳا۸۰۱

اقدامات ﺳوریه به نفع موﺳ صدر

ﺳا۸۰۲

ﺳا۸۰۳

ﺳا۸۰۴

ﺳید موﺳ صدر[

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

وﺳت
تور

ﻫاﺸنﻫاش ترافﺳ اﺳ۸۰۳

نار ا

شماره۴۸۶/۲۱۳ :

-۵۸ردص

 .۱از طرف وز ر امورخارجه

تﻼش ﻫای یاﺳر عرفات رای آزادی

---

شماره۱۳۷۴/۳۲۰-۱۵ :
شماره,۴۵۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره۴۵۵/۲۱۳ :
---

شماره۳۳۴ :

 .۱موﺳ صدر۵۸-

شماره۱۱۰۱/۲۱۳ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه .۲

شماره,۱۵۷۶/۳۲۰-۱۵/۸ :

-۵۸ردص ﺳوم  ۳.هقفا ۷۱۳

---

وﺳت دارد

---

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۸۰۵

شواﻫد بازداشت ﺳید موﺳ صدر
در ل ی توﺳط مﻌمر قذاف [

۵۸

ﺳا۸۰۷

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۸۰۹

ناپدید شدن امام موﺳ صدر

ﺳا۸۱۰

موﺳ صدر

ﺳا۸۱۱
ﺳا۸۱۲
ﺳا۸۱۳
ﺳا۸۱۴

نام گزارشگر
 ٫۲ ۳۲۰۴ .۱ﺳید موﺳ صدر-

 .۱ررﺳ )(۱۲/۹/۵۷

زندان

ودن ﺳید موﺳ صدر در

ل ی[
زندان

ودن ﺳید موﺳ صدر در

ل ی[

شماره۶۴۲/۲۱۳ :
شماره۴۵۹۳/۲۳۲ :

-----

ل ی
موﺳ صدر[

شماره۶۱۸/۲۱۳ :
---

اعزام دو نفر از نزدیکان خمین به
دﻻیل دشمن مﻌمر قذاف با ﺳید

توضیحات

شماره,۷۰۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :
شماره,۶۹۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۷/۲۱۳ :

 .۱صا ر

شماره۸۱۰ :

 .۱رییس نمایندگ قاﻫره

شماره۹۵۵ :

 .۱مراد

شماره۹۶۴ :
شماره,۹۵۸/۲۲۴ :

 .۱عملیات )(۳/۱۰/۵۷

ﺳا۸۱۵

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۸۱۶

حذف مقدمه

---

ﺳا۸۱۷

حذف ][

---

من ع خ ر۲/۲۲۴ :
--اﺳناد ﺳاواک جلد۱

ﺳا۸۱۸

فرمانداری قم[

 .۱وز ر ﮐﺸور  .۲مهاجر

شماره۲۰۹۴۴/۱۳۶۴ :

ﺳا۸۱۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر ﮐﺸور

شماره/۹۸۸۰ :س۱۵/

ﺳا۸۲۰

آقای موﺳ صدرالد ن

ﺳا۸۲۱

آقای موﺳ صدرالد ن

-- .۱مد ر
ماﻫوتیان

اداره ﺳوم-ع.

-----

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱موﺳ صدر  .۲از طرف رئیس

ﺳا۸۲۲

مﺸخصات ﺳید موﺳ صدر[

ﺳا۸۲۳

مجله مکتب اﺳﻼم

---

اداره امور دانﺸجویان اعزام به
خارجه

اﺳتﻌﻼم ﺳاواک از وزارت ﮐﺸور در
ﺳا۸۲۴

ﺳا۸۲۵
ﺳا۸۲۶

 .۱رئیس اداره یکم .ع .زالتاش

---

)(۱/۲/۳۹
 .۱از طرف رئیس ﺳازمان
شماره/۸۰۹ :ج۳-

مورد نام م قاض مجﻼت مکتب

اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور ع-

اﺳﻼم و درﺳها ی از مکتب اﺳﻼم[

ماﻫوتیان

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر ﮐﺸور دﮐتر زنگنه

اﺳتﻌﻼم ﺳابقه مضره آقای ﺳید

 .۱رئیس اداره ج  -۳ﺳﻌادتمند

موﺳ صدر[

)(۲۱/۳/۳۹

شماره ۳۵۲/۱۹ :ط
---

اعﻼمیه ﻫی ت تحر ریه مکتب
ﺳا۸۲۷

---

اﺳﻼم در مورد عدم فﻌالیت

شماره ۱۳۳۱/۳۱۱ :بخش د-م

دانﺸجویان و فرﻫنگیان در نهضت[
ﺳا۸۲۸

موﺳ صدرالد ن

 .۱زیبا ی

ﺳا۸۲۹

ان قال مرﮐز روحان ت تﺸ ع به لبنان

 .۱مد ر

ﺳا۸۳۰

مرﮐز روحان ون تﺸ ع

--اداره ﻫفتم .ا رملو

 .۱رئیس ﺳاواک قم ،ﮐاشان،
ﺳاوه ،محﻼت ،تفرش م .قلقسه

شماره/۵۱۲۶/۲ :ب ۲

شماره ۱۱۳۲۰۹/۳ :ب ۲

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

دعوت جامﻌه اﺳﻼم مﻌلم ن
ﺳا۸۳۱

وابسته به دﮐتر مهدی بازرگان از
اشخاص رای شرﮐت در جلسات

شماره۲۰۶۶/۳۱۶ :

 .۱جواﻫری )(۱/۹/۴۰

ﺳوگواری و ﺳخنران دبستان الفبا[

ﺳا۸۳۲

ﺳا۸۳۳

بیانات ﺳید موﺳ صدر

آقای ﺳید موﺳ صدر نماینده
پیﺸوای مسلم ن در ﮐﺸور لبنان

ﺳا۸۳۴

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به ا ران[

ﺳا۸۳۵

اقدامات آقای ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۸۳۶
ﺳا۸۳۸

اظهارات وز ر خارجه پاپ به ﺳید
موﺳ صدر روحان ا ران
ترک تابﻌیت ﺳید موﺳ صدر

---

شماره,۲۹۱۲/۳۱۳ :
من ع خ ر :مامور و ژه

 .۱رئیس ﺳازمان اطﻼعات و
شماره/۴۷۳۸ :مالﻒ ۱۱

امن ت خراﺳان .ﻫاشم .۲
جواﻫری )(۳/۸

شماره۵۷۶۹ :

 .۱ﻫاشم )(۲۹-۹۳۸/۷/۴۰
---

 .۱شهاب ) .۲ (۷/۱۰شهاب
 .۱شهاب )(۸/۲/۴۲

شماره,۳۶۲/۲۳۱ :
من ع خ ر۱/۲۳۱ :
شماره۸۷۰۲/۲/۲۳۱ :
شماره,۵۱۱۹/۲۳۱ :
من ع خ ر۱/۲۳۱ :

 .۱از طرف رئیس ﺳازمان
ﺳا۸۳۹

آقای ﺳید موﺳ صدر روحان و

اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور.

ﻫمسرش بانو رو ن خلیل

ﺳرلﺸگر پاﮐروان .۲ .ﻫاشم .۳
شها ی )(۱۰/۳

شماره۷۰۲/۱۴/۴۶۱۰ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

خودداری ﺳفارت ا ران در لبنان از
ﺳا۸۴۰

اداره دوم.

صدور و زا رای گذرنامه لبنان

 .۱از طرف مد ر

ﻫمسر ﺳید موﺳ صدر جهت ﺳفر

شائق (۶/۲/۴۴) ۳۱۵ .۲

شماره۲۲۳۰/۲۴۱ :

به مﺸهد[
اﺳتﻌﻼم دلیل رنجش ﺳید موﺳ
ﺳا۸۴۲

صدر از مقامات ﺳفارت ا ران در
لبنان[

ﺳا۸۴۳

رﻫ ری ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۸۴۴

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۸۴۵

آقای ﺳید موﺳ صدر

 .۱از طرف مد ر

اداره دوم.

شماره۲۵۰۶/۲۴۱ :

شائق
---

شماره,۵۷۳/۲۴۱ :
من ع خ ر۱/۲۴۱ :

 .۱ص-د۳۱۳ .۲ ۴۶۳ -

شماره,۵۷۴/۲۴۱ :

)(۲۶/۳/۴۴

من ع خ ر۱/۲۴۱ :

 .۱از طرف رئیس ﺳازمان
اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور ﺳ هبد

شماره۵۷۴۹/۸۲۱ :

نص ری ) ﻫاشم ( )(۶/۵/۴۴

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به ا ران و
ﺳا۸۴۶

مراقبت نامحسوس از وی جهت
جلوگ ری از تماس وی با روحان ون

 .۱مد ر

اداره دوم  -شائق

شماره۳۷۰۵/۲۴۱ :

مﺸکوک[

ﺳا۸۴۷

آقای ﺳید موﺳ صدر شغل روحان

 .۱مد ر

اداره ﻫﺸتم.

ﻫاشم )(۱۰/۵/۴۴

شماره۵۸۳۳/۸۲۱ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
 .۱از طرف رئیس ﺳازمان
اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور .ﺳ هبد

ﺳا۸۴۸

آقای موﺳ صدر

ﺳا۸۴۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۸۵۰

موﺳ صدر شغل روحان

ﺳا۸۵۱

دو نفر روحان در روت

نص ری .ﻫاشم ).۲ (۱۱/۵/۴۴

شماره۵۸۶۴/۸۲۱ :

۳۱۳
 .۱رئیس اداره تابﻌیت مجید

شماره۶۳۰۰ :

مهران
 .۱از طرف رئیس ﺳاواک اﺳتان

شماره ۱۵۰۶۷/۱۲۰ :الﻒ

مرﮐز .مولوی  .۲آقای صالح
)(۱۸/۶

ﺳا۸۵۲
ﺳا۸۵۳

تجلیل از آیت ا

قم

 .۱رئیس ﺳاواک اﺳتان مرﮐز-
مولوی۳۲۱ .۲ .
 .۱صا ری )(۳۰/۶

ﺳید موﺳ صدر و مجدالد ن

ﺳا۸۵۴

ﺳا۸۵۵

ارﺳال نامه به آدرس محمد ﻫاشم

ﺳا۸۵۶

ﺳید موﺳ صدر

شماره ۸۲۵۶/۹ :ه
---

محﻼت
ﺳید موﺳ صدر

شماره ۳۶۵۱/۱۲ :ه

 .۱رئیس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت فارس -رو ز )(۲۲/۷
 .۱رئیس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت اﺳتان اصفهان  -قوی

شماره/۸۷۷۱/۷ :ه
شماره/۹۰۴۸/۷ :ه

شماره/۳۵۲۰-۴۴/۱۰ :ه

 .۱تهیه ﮐننده -صا ری ).۲ (۲/۸
رئیس بخش  -۳۱۶جوان .۳
و تایلمع مکی هرادا سیئر
ناوقیل  -ﺳرر

---

شماره
مدرک
ﺳا۸۵۷

ﺳا۸۵۸

عنوان اصل
اقدامات دولت ﺳﻌودی رای
تحب ب و مساعدت شیﻌیان لبنان[
ﺳید موﺳ صدر

توضیحات

نام گزارشگر
---

---

شماره,۱۰/۲۲۳ :
من ع خ ر۱۹/۲۲۳ :
شماره,۷۱۰۸/۲۱۲ :
من ع خ ر :یک از نمایندگان ﺳا ق شیﻌه مجلس لبنان

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

شماره,۱۵۱/۳۱۵ :
متن ﺳند :خانمى به نام )حر رى( لیسانسیه ف زیک راى تکمیل تحصیﻼت
خود عازم آمریکا ود و در راه خود به روت با آقاى دﮐتر طلیﻌه )دﮐتر داروﺳاز
ﮐه اﮐنون مﺸغول تحصیل علوم عر ى در دانﺸگاه لبنان اﺳت( مﻼقات نمود.
دﮐتر طلیﻌه خانم حر رى را قانع ﮐرد ﮐه به جاى آمریکا در روت بماند و
تحصیﻼت خود را در ﻫم ن جا تکمیل ﮐند .ﺳپس خانم حر رى به علت
نامﻌلومى ﻫمراه دﮐتر طلیﻌه به منزل ﺳید موﺳى صدر رفته و با ایﺸان مﻼقات
نمود و پس از ا ن مﻼقات تصمیم گرفته شد ﮐه خانم حر رى دختران
د رﺳتانى و دانﺸگاﻫى ا رانى را در روت در جلسات ﻫفتگى گرد ﻫم آورده،
راى آنها از امور مذﻫ ى صحبت ﮐند .اول ن جلسه آنها در پنجﺸ به ١٣٤٥/١/٤
ﺳا۸۵۹

جلسات مذﻫ ی دانﺸجویان

 .۱دری )(۲۷/۲/۴۵

تﺸکیل شد,.
ﺳؤال :دربارۀ خانم حر ری ﮐه توﺳط امام صدر رای دختران ا ران در لبنان
ﮐﻼسﻫای مذﻫ ی رگزار م ﮐرده چه اطﻼعات در دﺳت اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر
محمد عل مهتدی :در ﺳند مذﮐور ،تابﻌیت خانم حر ری ذﮐر نﺸده و بطور حتم
ا ن خانم حر ری ربط به خانواده رف ق حر ری )از ﺳن ﻫای شهر صیدا( ندارد.
ط ق ﺳند ن ز ا ن خانم از خارج به لبنان وارد شده اﺳت .بنا را ن دو احتمال
وجود دارد-١:یک خانواده شیﻌه لبنان به نام حر ری داریم ﮐه در غرب و مرﮐز
افریقا زندگ م ﮐنند و ممکن اﺳت ا ن خانم حر ری از آن خانواده باشد ﮐه در
ﺳر راه خود به آمریکا ،از یک از ﮐﺸورﻫای آفریقا ی به لبنان آمده .در ا ن صورت
بﻌید اﺳت ﮐه امام صدر از وی خواﺳته باشد رای دختران د رﺳتان ا ران
ً
احتماﻻ منظور ﻫمکاری در حیطه امور بانوان و دختران در جنوب
جلسه بگذارد.
لبنان وده اﺳت.

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳا۸۶۰

ﺳید موﺳ الصدر به پیمان اﺳﻼم

---

ﺳا۸۶۱

ﺳید موﺳ صدر

---

ﺳا۸۶۲

ﺳید موﺳ صدر

---

ﺳا۸۶۳

ﺳید موﺳ صدر

---

ﺳا۸۶۴

ﺳید موﺳ صدر

---

ﺳا۸۶۵

مﻼقات حلو با ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۸۶۶

روحان ون شیﻌه لبنان

ﺳا۸۶۷

اجتماع علماء شیﻌه

ﺳا۸۶۸

ﮐنیﻌو و عده ای از رجال مذﻫ ی
ﺳن با ﺳید موﺳ صدر[

 .۱ﺳید موﺳ صدر

شماره,۸۱۲۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۱/۲۱۲ :
شماره,۸۲۱۷/۲۱۲ :
من ع خ ر۱/۲۱۲ :
شماره۸۲۱۸/۲۱۲ :
شماره,۸۲۱۹/۲۱۲ :
من ع خ ر۱/۲۱۲ :
من ع خ ر۷/۲۱۲ :

---

مﻼقات صائب ﺳﻼم و دﮐتر محمد

من ع خ ر۷/۲۱۲ :

شماره,۱۱۸۸/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر

شماره,۸۷۷/۲۱۲ :

شماره۱۱۳۸/۲۱۲ :
شماره,۱۱۶۵/۲۱۲ :
من ع خ ر۱/۲۱۲ :
شماره,۱۲۷۰/۲۱۲ :
من ع خ ر۷/۲۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۳۲۹/۲۱۲ :
من ع خ ر,۷/۲۱۲ :

متن ﺳند :ﺳید موﺳى صدر اخ را در اجتماعى از مردم صور به عنوان گله و
اعتراض به حوادث اخ ر اظهار داشت ﮐه با ا ن ﮐه مبلغ ٥٢ﻫزار ل ره لبنانى به
افراد ا ن شهر مد ون مىباشد قصد دارد از طر ق جنوب لبنان پس از اجتماع با
شیﻌیان ا ن منطقه و تﺸر ح جریان امر به خارج ﮐﺸور مسافرت نماید .اﻫالى
صور و عده اى از اﻫالى بﻌلبک ﮐه در ا ن اجتماع حاضر وده اند از خروج وى
ممانﻌت و اظهار داشته اند ﮐه ﻫرگز از وى جدا نخواﻫند شد و چنانچه قصد
مسافرت بنمایید ما ﻫم به دنبال شما از ﮐﺸور خارج خواﻫیم شد .ﺳپس ﺳید
موﺳى صدر با عده اى از اﻫالى صور و بﻌلبک ﮐه قریب ١٠٠٠اتومبیل بدرقه مى
شد عازم بﻌلبک شده و در آن شهر یک مدرﺳه و حس نیه را اف تاح و مجددا به
محل صور عودت نمود.در حال حاضر عدهاى از جوانان مسلح صور از خانه وى
محافظت مى نمایند,.
ﺳا۸۶۹

گله ﺳید موﺳ صدر و اظهارات وی
در شهر صور

ﺳؤال :به ﮐدام دلیل امام صدر در شهر ور ﺳال  ٤٥در اجتماع مردم صور
---

م گوید ﮐه قصد دارد از ﮐﺸور خارج شود؟ واﮐنش مردم به ا ن ﺳخن چیست؟
پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :ﺳخن امام صدر در مورد ترک لبنان در شرایط
صورت م گ رد ﮐه موج اتهامات علیه ایﺸان به اوج رﺳیده و در ع ن حال
بسیاری از محافل مردم و رﺳم ن ز حمایت خود را از ایﺸان اعﻼم ﮐردهاند.
امام صدر ﮐه از ابﻌاد ا ن توطئه با خ ر اﺳت تهدید به ترک لبنان م ﮐند .به نظر
م رﺳد ﮐه ا ن تهدید بیﺸتر ش اعتراض به توطئهگران را داشته و امام در
ً
عمﻼ به یک اتمام حجت دﺳت زدهاند ﮐه
واقع قصد ترک لبنان را نداشتهاند و
واﮐنش مردم خاص خود را ن ز در ی داشته اﺳت .البته در ﺳند حکم خروج از
ً
الزاما
لبنان یا ترک لبنان وجود ندارد بلکه »مسافرت به خارج از ﮐﺸور« اﺳت ﮐه
به مﻌن ترک دائم لبنان نیست .شاید ﻫم نویسنده گزارش در ا ن مورد ی
ً
واقﻌا قصد خروج
دقت و مسامحه به خرج داده باشد .به فرض ﻫم ﮐه امام
داشته باید رﺳید ﮐه ﺳفر به ﮐدام ﮐﺸور؟ با توجه به ت رگ روابط ایﺸان با
ً
احتماﻻ
ا ران بﻌید اﺳت ﮐه خواﺳته باشند از لبنان به ا ران رگردند و
م توانس ند به دمﺸق با نجﻒ اشرف روند .در ﻫر صورت ﻫمراﻫ یک ﻫزار
اتومبیل با ایﺸان از صور تا بﻌلبک بسیار جالب اﺳت و م رﺳاند ﮐه مردم

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
م ترﺳیدهاند ﮐه مبادا امام صدر در راه بﻌلبک لبنان را ترک ﮐنند و به ﺳوریه
روند و ا ن ﻫمراﻫ عظیم نﺸان مح وب ت ایﺸان و نگران مردم وده و پیام
ن ز به دولت لبنان و توطئهگران اﺳت ﮐه ﮐوشیدهاند با زدن اتهامات واﻫ به
ایﺸان مردم را نس ت به خلوص و پاﮐ امام صدر بد ن ﮐنند

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۴۰۷/۲ :
من ع خ ر,۷/۲۱۲ :

متن ﺳند :شیﻌیان جنوب لبنان در نظر دارند چنانچه دولت ط ق نظر ﮐامل
اﻻﺳﻌد) (٢وز ر آب و رق و هداشت نس ت به رنامه ﺳد اللیطانى عمل ننماید
دﺳت به اعتصاب عمومى زنند و راى ا ن منظور ﺳید موﺳى صدر با ﮐامل
اﻻﺳﻌد مذاﮐره و تصمیم گرفته شد ﮐه موﺳى صدر در صورت لزوم اقدام به ا ن
اعتصاب بنماید.نظریه اداره

دوم :احتماﻻ در پس رده موضوع ﺳد اللیطانى

مسائل دیگرى اﺳت و ا ن موضوع فقط به صورت ظاﻫر راى ایجاد
ناراحتىﻫا ى مىباشد -١.رودخانهﻫاى مهم لبنان عبارتند از  :لیطانى ،زﻫرانى و
اﻻولى در جنوب و رودﻫاى الﻌاصى ،جوز ،ا راﻫیم اللکب در شمال ﮐه اﮐثرا از
ﮐوﻫهاى زرگ لبنان ﺳرچﺸمه گرفته و به دریاى مدیترانه ختم مىشوند .رود
لیطانى از شمال شرق به جنوب غرب در دره لیطانى جریان دارد .عرض ا ن دره
در حدود ٢٤ﮐیلومتر و طول آن
ﺳا۸۷۰

تصمیم شیﻌیان لبنان در مورد
رنامه ﺳد اللیطان

ن ١١٠تا ١٣٠ﮐیلومتر و به ﺳمت منطقه

بﻌلبک ﮐﺸیده شده و ارتفاع ا ن دره از ﺳطح دریا نزدیک به ١٠٠٠متر اﺳت.
---

رود لیطانى ﮐه تنها رود ﮐامل در لبنان به شمار مىآید در هندشت دره بقاع
جریان یافته و از آن راى مقاصد ﮐﺸاورزان لبنان اﺳتفاده مىشود و ﺳپس ا ن
رود به دریاى مدیترانه جریان مى یابد؛ در ن یجه طرح ایجاد ّ
ﺳد راى مهار
آ هاى آن تهیه شد.امام موﺳى صدر در ﺳخنرانى صور اظهار داشته »:ﺳازمان
تغذیه جهانى ﻫی تى را مأمور ررﺳى چگونگى اجراى روژه لیطانى ﮐرده اﺳت
اما دولت لبنان اجازه نمىدﻫد ﮐه مهندﺳ نش در مورد اجراى آن ﻫمت ﮐنند
ﻫزینه روژه یک میلیارد و ٢٠٠میل ون ل ره اﺳت و در ن یجه آن ٤٥٠٠ﻫکتار
زم ن آبیارى خواﻫد شد .اگر چن ن شود هتر ن وﺳیله دفاع از جنوب فراﻫم
خواﻫد شد .ما نمىگوییم خود دولت ﺳرمایهگذارى ﮐند دولت امارات به موجب
پیﺸنهادى ﮐه در اختیار من گذاشته اﺳت آمادگى دارد تا ﻫزینه روژه را تأم ن
ﮐند«.و در مصاحبهاى در قاﻫره گفت» :آ هاى منطقه جنوب ﺳاﻻنه یک میلیارد و
ﻫﺸتصد میل ون متر مکﻌب رآورد مىشود و ﺳرزمینهاى حاصلخ ز جنوب راى
اﺳرائیل من ع ﺳرشار ثروت و پﺸتوانه زرگ اقتصادى اﺳت«)ر .ک :ﮐتاب ﺳ ز
لبنان ،احمد نادرى ﺳم رمى ،ص ٢و ،٦ترجمان اندیﺸه ) و ژه بیستم ن ﺳالگرد
ناپدید شدن امام موﺳى صدر( ،ﺳال اول ،شماره دوم ،ارد هﺸت  ،١٣٧٨ص

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

٥و  ٢ -(١٦ﮐاملاﻻﺳﻌد :فرزند احمد اﻻﺳﻌد ،فئودال و زعیم زرگ شیﻌى در
جنوب لبنان و رئیس پارلمان ،متمایل به مارون ت ﺳیاﺳى ،مورد حمایت رژیم
محمد رضا شاه ،و مخالﻒ شماره یک حرﮐت امام موﺳى صدر در لبنان .پدر وى
در مقابل درخواﺳت مردم مبنى ر ﺳاخت مدرﺳه در جنوب لبنان گفته ود
وقتى «ﮐامل» درس مى خواند راى شما ﻫم ﮐفایت مى ﮐند ﮐه ا ن جواب به
صورت ضرب المثل درآمده و در حافظه تار خ ث ت گردیده اﺳت ,.
ﺳؤال :علت عدم ﻫمکاری دولت لبنان با احداث ﺳد لیطان در جنوب چیست؟
آیا امام با مقامات امارات

رای تأم ن ودجة ا ن روژه تماسﻫا ی داشته

اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :عدم ﻫمکاری دولت لبنان با امام صدر در
مورد روژه ﺳد روی رودخانه لیتان دﻻیل متﻌددی دارد ﮐه به بﻌض از آنها در
ز ر اشاره م شود-١.از آنجا ﮐه ا ن روژه باعث قویت اقتصاد جنوب لبنان با
اﮐثریت شیﻌ م شود دولت لبنان ﮐه در آن زمان تحت تأث ر مارون ت ﺳیاﺳ
ود موافق با قدرت گرفتن شیﻌه ن ود-٢.آقای ﮐامل اﺳﻌد ،زعیم فئودال شیﻌ
در جنوب ن ز ﮐه امام موﺳ صدر را رقیب خود م دانست مایل ن ود ﮐه ا ن
روژه توﺳط امام صدر اجرا شود و مح وب ت امام افزایش یابد-٣.اﺳرائیل در آن
زمان طرحﻫا ی رای اشغال جنوب لبنان و ﮐﺸیدن آب رودخانه لیتان به منطقه
جلیل در فلسط ن اشغال داشت و از طر ق بﻌض از شخص تﻫای مسیح و
غ ر مسیح در دولت لبنان در راه اجرای ا ن روژه ﺳنگاندازی م ﮐرد-٤.ﮐار به
ً
احتماﻻ خود باید ر اجرای
جا ی رﺳید ﮐه مهندس عبدالﻌال ،طراح روژه ﮐه
روژه نظارت داشته باشد بطرز اﺳرارآم زی ترور شد-٥.از آنجا ﮐه هانه رخ از
شخص تﻫا در دولت لبنان رای مخالفت با اجرای طرح نداشتن ودجه ود
بﻌید نیست ﮐه امام صدر در آن زمان با ش خ زاید نﺳلطان حاﮐم ا وظ ی
رامون ﺳرمایهگذاری روی ا ن روژه تفاﻫم ﮐرده باشد تا هانه را از دولت لبنان
بگ رد-٦.متأﺳفانه تاﮐنون ،پس از گذشت دﻫها ﺳال ،ا ن روژه ﻫمچنان بدون
اجرا مانده و آب رودخانه لیتان در محل به نام قاﺳمیه به دریای مدیترانه
م ر زد.

شماره
مدرک
ﺳا۸۷۱
ﺳا۸۷۲

ﺳا۸۷۳

عنوان اصل
ﺳید موﺳ صدر
ارتباط ش خ محمد جواد مغنیه با
ﺳفارت مصر در روت
تﺸکیل جلسه انجمن مذﻫ ی
دانﺸجویان و ارﺳال ﮐتب

توضیحات

نام گزارشگر
---

شماره,۱۴۴۵/۲۱۲ :
من ع خ ر۹/۲۱۲ :

---

شماره۲۱۴۰/۲۱۲ :

---

شماره۲۲۷۹ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

شماره,۲۴۸۰ :
علت قطع ﮐمکﻫای مال آیت ا

حکیم به انجمن مذﻫ ی دانﺸجویان لبنان

چه ود؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی:مﻌلوم نیست ﮐه مقصود از »انجمن،
جمﻌیت مذﻫ ی دانﺸجویان« چه تﺸکیﻼت اﺳت .احتمال م رود ﮐه مقصود
»اتحاد الطلبه المسلم ن« )اتحادیه دانﺸجویان مسلمان( باشد ﮐه امام صدر
خود در تﺸکیل و اخذ جواز قانون آن تﻼش ﮐردهاند .و چون عامل ﺳاواک
ً
ً
قیما ا ن ﺳخن را نقل م ﮐند احتمال
شخصا در جلسه حضور داشته و مس
آنکه مطل ی درﺳت باشد قوی اﺳت .البته مبلغ ) ٥٠٠پانصد( ل ره لبنان ﮐمک
ﺳاﻻنه ﮐه در آن زمان مﻌادل قر ی دویست ) (٢٠٠دﻻر م شده مبلغ زیادی
ﺳا۸۷۴

قطع ﮐمک آیتا

حکیم به انجمن

مذﻫ ی دانﺸجویان

---

ن وده و خود امام صدر م توانسته ا ن مبلغ را رداخت ﮐنند .تحلیل خ رچ ن
ﺳاواک ﮐه علت قطع ﮐمک آیتا

حکیم به انجمن را حسادت نماینده ایﺸان

آقای مﻌتوق نس ت به مح وب ت امام صدر م داند ن ز ممکن اﺳت صحت
داشته باشد .یک نکته مهم دیگر ا ن اﺳت ﮐه اتحادیه دانﺸجویان مسلمان،
بﻌدﻫا به حزبالدعوه گرایش پیدا ﮐرد و از آنجا ﮐه آیتا

حکیم مخالﻒ

حزبالدعوه ودند ممکن اﺳت ﻫم ن امر علت قطع ﮐمک مال باشد .البته
بﻌدﻫا ،ا ن اتحادیه ارتباط فکری خود با حزبالدعوه را قویت ﮐرد و از خط امام
صدر دور شد .شخص تها ی مانند آقای نﻌیم قاﺳم و محمد رعد و محمود
القماط و خانم ام ره ُرغل ﮐه اینک در حزبا ﻫس ند ،در آن زمان از اعضای
اتحادیه دانﺸجویان مسلمان و وابسته به حزبالدعوه ودند و بیﺸتر با مرحوم
عﻼمه ﺳید محمد حس ن فضلا

ﮐار م ﮐردند تا با جریان امام موﺳ صدر.

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳخنران ﻫای ﻫی ت زرگ از اعیان
و روحان ون و وﮐﻼی دادگستری و
ﺳا۸۷۵

تحصیل ﮐرده ﻫای شیﻌه لبنان در
شهرﻫا و مناطق شیﻌه نﺸ ن به
پﺸ یبان از ﺳید موﺳ صدر[

---

شماره۲۴۷۵/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۲۹۷۰/۲۱۲ :

متن ﺳند :عدهاى از جوانان تحصیلکرده شیﻌیان لبنان به منظور متحد ﮐردن
شیﻌیان و تأﺳیس خانه شیﻌیان و مفتى شیﻌه و دفاع از حق طایفه مذﮐور در
ادارات دولتى تصمیم گرفتهاند ﮐه با ﺳید موﺳى صدر ﻫمکارى نمایند .ا ن
جوانان بدون اینکه تمایﻼت ﺳیاﺳى اشخاص را در نظر بگ رند با تمام طبقات و
شخص تهاى شیﻌه تماس گرفته از آنها راى ﻫمکارى دعوت نمودهاند .ولى
فﻌالیت و تﺸکیل جلسات عمومى بدون اجازه دولت ممنوع مىباشد و از ا ن
نظر تﺸکیل جلسات راى آنها امکانپذ ر ن ود مگر اینکه اجازه رﺳمى از طرف
دولت راى تأﺳیس جمﻌیت آنها صادر شود.از ﺳوى دیگر ا ن جمﻌیت در نظر
دارد قبل از مراجﻌت ﺳید موﺳى صدر از آفریقا زم ن وقﻒ شهردارى غ رى را
اجاره و یا خریدارى نمایند تا ﺳید موﺳى ﻫمان روز مراجﻌت ﮐلنگ ﺳاختمان
خانه شیﻌیان ]را[ زند,.
ﺳؤال :ایدۀ ﻫمکاری عدهای از جوانان تحصیل ﮐردۀ شیﻌه لبنان با امام موﺳ
ﺳا۸۷۶

ﻫمکاری جوانان تحصیلکرده شیﻌه
با ﺳید موﺳ صدر

---

صدر در متحد ﮐردن شیﻌیان چگونه ش

گرفت؟ نتا ج ا ن ﻫمکاری چه شد؟

پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :قیام جوانان تحصیلکرده شیﻌه رای ﮐمک به
امام موﺳ صدر و تأﺳیس »خانه شیﻌیان« ن یجه فﻌالیت امام صدر در جهت
احیای ﻫویت و شخص ت مس قل شیﻌ در لبنان ود .جوانان تحصیلکرده ﮐه
وﺳته طﻌم تلخ تحق ر را چﺸیده ودند ،اینک در شرایط اجتماع ﮐه امام
موﺳ پدید آورده ود ،با احساس غرور وارد صحنه م شدند .نکته قابل توجه
ﮐه در ﺳند ﺳاواک ﻫم آمده ،ا ن اﺳت ﮐه ا ن جوانان بدون توجه به اختﻼفات
ایدئولوژیک ﺳیاﺳ  ،فﻌالیت ﻫماﻫنگ را آغاز ﮐرده ودند .ا ن بدان مﻌن اﺳت
ﮐه ﻫویت »شیﻌ « به شدت قویت شده و جوانان ﮐه در گذشته از ﻫویت
شیﻌ گر زان ودند و جایگاه خود را در ﻫویتﻫای ﺳیاﺳ و حز ی جستجو
م ﮐردند تا تحق ر نﺸوند ،اینک به ﻫویت شیﻌ بازگﺸتهاند و تمایﻼت مختلﻒ
ﺳیاﺳ نم توانسته آنها را از ﻫم جد ﮐند و ا ن نکته بسیار مهم اﺳت ﮐه
ﮐمتر مورد توجه قرار گرفته اﺳت .در ا ن مورد ،دقت در گزارش ﺳاواک ن ز عنوان:
»وضع شیﻌیان لبنان« )ص  ٨٠تا  (٨٤حائز اﻫمیت اﺳت و پاﺳخ بسیاری از
ﺳؤاﻻت را م توان در ا ن گزارش تحلیل گونه پیدا ﮐرد.

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۸۷۷

اﺳ قبال مردم آفریقا از ﺳید موﺳ

توضیحات

نام گزارشگر
---

شماره۳۱۰۸/۲۱۲ :

ﺳا۸۷۸

وضع شیﻌیان لبنان

---

شماره۵۴/۱۲ :

ﺳا۸۷۹

ﺳید موﺳ صدر

---

صدر

شماره,۹/۲۱۲ :
من ع خ ر :یک از شیﻌیان جنوب لبنان

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۱۶۸۲/۲۱۲ :

متن ﺳند :عبدالناصر ) (١وﺳیله ﺳف ر مصر در ﺳاحل عاج از ﺳید موﺳى صدر
دعوت ﮐرده اﺳت ﮐه از مصر دیدن نماید .نام رده اگر چه موعد مﻌینى راى
مسافرت خود تﻌ ن نکرده ولى گفته اﺳت ﮐه در اول ن فرصت از قاﻫره دیدن
خواﻫد ﮐرد از ا ن نظر احتمال مىرود ﮐه ﻫنگام مراجﻌت خود از آفریقا در قاﻫره
با ناصر مﻼقات نماید .رونده ﺳید موﺳى صدر  -لبنانمصر  -آفریقا -٦١/٦٣
جمال عبدالناصر دولتمرد ،فرمانده نظامى عرب در خانوادهاى از اﻫالى بنىمر ،در
اﺳ وط در ﺳال ١٩١٨به دنیا آمد .در اﺳکندریه و قاﻫره به تحصیل رداخت .در
ﺳال ١٩٣٧وارد دانﺸکده جنگ شد و در ١٩٣٨به درجه افسرى رﺳید .در ﺳال
١٩٤٨در جنگ فلسط ن شرﮐت جست .وى طراح طرح اجرا ى انقﻼب مصر ر
ضد فساد و خیانت ود .گروه »افسران آزادیخواه« را تﺸکیل داد ﮐه در ٢٣ژوییه
١٩٥٢به انقﻼب دﺳت زدند .در ژوئن  ،١٩٥٣به ﺳمت نائب رئیس ﻫی ت وز ران
و وز ر ﮐﺸور ،منصوب شد .در فوریه ١٩٥٤به نخستوز رى رﺳید و در ﻫم ن
ﺳا۸۸۰

دعوت عبدالناصر از ﺳید موﺳ
صدر جهت بازدید از مصر[

ﺳال ﮐتاب »فلسفه انقﻼب« را منتﺸر ﺳاخت .در ﺳال ١٩٥٤با انگلیس
---

مﻌاﻫدهاى را به امضا رﺳانید با ا ن مضمون ﮐه ن روﻫاى ریتانیا بﻌد از ﺳه ر ع
قرن)  (١٩٥٦-١٨٨٢حضور اﺳتﻌمارگرانه ،از منطقه ﮐانال ﺳوئز خارج شدند .ا ن
ن روﻫا در ﺳال ١٩٥٦منطقه را ترک نمودند .در ﻫم ن ﺳال طرح قانون اﺳاﺳى
جدید را منتﺸر ﮐرد و رفراندوم قانون اﺳاﺳى و ریاﺳت جمهورى را رگزار نمود.
در ﺳال ١٩٥٧اول ن مجلس مردمى بﻌد از انقﻼب را تﺸکیل داد .در ٢٦ژوییه
 ١٩٥٦ر اثر عدم اعطاى ﮐمکهاى مالى راى ایجاد ﺳد زرگ ،از جانب بانک
نالمللى ،آمریکا و انگلیس ،وى ﮐانال ﺳوئز را ملى اعﻼم نمود .در اﮐت ر ،١٩٥٦
اﺳراییل ،فرانسه و انگلیس ،به عنوان عکسالﻌملى در مقابل ملى شدن ﮐانال
ﺳوئز به مصر حمله ﮐردند .وى تهدید فرانسه و انگلیس را نادیده انگاشت و در
ورت ﺳﻌید به مقاومت رداخت .جنبش آزادى بخش عرب وى را یارى نمود،
قطﻌنامه ﺳازمان ملل متحد مبنى ر عقب نﺸ نى ن روﻫاى تجاوزگر ،ر قدرت
رﻫ ریت عر ى او تأﮐید ﮐرد .در فوریه ١٩٥٨اول ن جمهورى متحد عر ى
و ﺳوریه ایجاد شد .و ﺳپس یک اتحاد فدرالى

ن مصر

ن ا ن جمهورى جدید و یمن

رقرار شد .در ١٧آوریل ١٩٦٣پیمان وحدت ،میان عراق ،ﺳوریه و مصر به امضا
رﺳید .در حوزه عر ى ،وى به وﺳیله ارﺳال ﺳاز و رگ نظامى ،از انقﻼب الجزا ر
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) (١٩٥٤ – ١٩٦٢ر ضد اﺳتﻌمار فرانسه حمایت نمود .در حوزه آفریقا ،در
ﮐنفرانسهاى دول انقﻼب یمن ر ضد حکومت امامت ،حمایت نمود و در حوزه
آفریقا ،در ﮐنفرانسهاى دول خانه ﺳفید ١٩٦٢و ادیس آبابا ١٩٦٤شرﮐت جسته،
پیمان وحدت آفریقا را وضع نمود .در ژوئن ١٩٦٧در ى شکست نظامى مصر،
وى اﺳتﻌفا ﮐرد ولى مردم مصر و وطن عر ى در ٩و ١٠ژوئن با آن مخالفت
نمودند .جنگ حصار ﮐﺸى را از ١٩٦٨تا مه ١٩٧٠دنبال نمود .در ﺳ تام ر ،١٩٧٠
بﻌد از پایان ﮐنفرانس ﺳران عرب در قاﻫره ﮐه در خﻼل ﮐﺸتارﻫاى ﺳ تام ر در
عمان ،تﺸکیل شده ود ،به طور ناگهانى درگذشت).ر.ک  :فرﻫنگ ﺳیاﺳى لبنان،
ﻫـ ،عل زاده ،ص ,(٢٠٠
ﺳؤال :چرا ا ن اتهام ﮐه مسیحیان ،از تﺸ
حمایت م ﮐردند تا

مجلس اعﻼی شیﻌیان لبنان

ن شیﻌه و ﺳن شکاف ایجاد شود ،مطرح م شد؟ پاﺳخ

دﮐتر محمدعل مهتدی :حمایت مسیحیان از تﺸکیل مجلس اعﻼی شیﻌه به
ن ﺳن و شیﻌ  ،در شکل ﮐه اﮐنون در منطقه رخ
منظور حذف اختﻼف افکن
ً
صرفا تضﻌیﻒ موقﻌیت طایفه ﺳن وده اﺳت چرا
داده ،ن وده بلکه ﻫدف آنها
ﮐه از دیدگاه مسیحیان و ژه طایفه مارون  ،رقیب اصل در لبنان ،طایفه ﺳن
وده ﮐه از حمایت جهان عرب یا به عبارت دیگر ،جهان تسنن رخوردار وده ،در
حالیکه شیﻌه از نظر آنها ،یک اقلیت بدون عقبه منطقهای محسوب م شده لذا
قویت شیﻌه م توانسته به تضﻌیﻒ طایفه ﺳن منجر شود ،بدون آنکه خطری
از ﺳوی شیﻌه رای قدرت مسیحیان فراﻫم آید .ا ن ﮐه م گوییم شیﻌه خطری
رای مسیحیت ن وده به دلیل عقائدی نیست ،بلکه به دلیل فقدان عقبه
منطقهای اﺳت ﮐه نم توانسته فﺸاری روی مسیحیان محسوب شود ،چرا ﮐه
تنها ﮐﺸور شیﻌ در منطقه ،یﻌن ا ران ،در آن زمان روابط نزدیک و دوﺳتانهای
با محافل مسیح

و ژه ﺳران مارون  ،مانند خانوادهﻫای شمﻌون و جمیّل

داشته ،در حالیکه عقبه طایفه ﺳن در منطقه و ژه ﮐﺸورﻫا ی مانند ﺳوریه،
مصر و عربستان باعث قدرت ﺳن ﻫای لبنان در رقابت با مسحیان ودهاﺳت .در
ا ن مورد ن ز توجه به گزارش »وضع شیﻌیان لبنان« )ص  (٨٤-٨٠راﻫگﺸاﺳت,.
ﺳؤال :آنگونه ﮐه در بﻌض اﺳناد ﺳاواک آمده اﺳت ،آیا ناصریﻫا مخالﻒ
تﺸکیل مجلس اعﻼی شیﻌیان لبنان ودند؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی- :
من ع مﺸخص نکرده اﺳت ﮐه مقصود از »ناصریﻫا« چه ﮐسان ﻫس ند ،ز را در
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ً
اﮐثرا ﺳن
لبنان چند ن حزب و ﺳازمان ناصری وجود داشته و دارد ﮐه ﺳران آنها
ً
قاعدتا ناصریﻫای طرفدار جمال عبدالناصر نباید نس ت به
مذﻫب ودهاند.
قدرت گرفتن امام موﺳ صدر )در آن رﻫه( حساﺳ ت داشته باشند ،چرا ﮐه
شخص امام مورد توجه جمال عبدالناصر وده و به عبارت دیگر عبدالناصر
شیفته اندیﺸه و رفتار امام صدر وده اﺳت.بنا را ن ،ا ن احتمال وجود دارد ﮐه
یک شخص ت ﺳن و در ع ن حال وابسته به جریان ناصری ﺳخن گفته باشد
ً
احتماﻻ
ﮐه من ع ﺳاواک آن را به منزله موضع ناصر ها قلمداد ﮐرده ،در حالیکه
وی با اشاره دارالفتوای ﺳن آن حرف را زده اﺳت-٢.حکم »مسیحیان« ن ز م هم
اﺳت ،چرا ﮐه چند ن فرقه مسیح در لبنان داریم .فرقه اصل یﻌن مارون ﮐه
در آن زمان قدرت را در دﺳت داشته ،فرقه ﺳ ّن را رقیب خود م دانسته و بﻌید
نیست ﮐه ﺳران مارون

رای تضﻌیﻒ قدرت ﺳیاﺳ ﺳن ﻫا ،از تﺸکیل مجلس

اعﻼی شیﻌ اﺳ قبال ﮐرده باشند .اما دیگر فرقهﻫای مسیح

و ژه ارتدﮐسﻫا

و ارمن ﻫا ،از آنجا ﮐه در صحنه لبنان ،خود را اقلیت م دانستهاند.

وﺳته

روابط خو ی با شیﻌیان داشتهاند و طبیﻌ اﺳت ﮐه از قدرت گرفتن شیﻌیان
احساس رضایت ﮐنند .البته بﻌدﻫا ،در ﺳالﻫای جنگ داخل  ١٩٧٥به بﻌد،
مسیحیان مارون علیه امام موﺳ و شیﻌه موضع گرفتند چون آنها انتظار
داش ند ﮐه شیﻌیان در جنگ علیه چپگرایان لبنان و ﺳازمانﻫای فلسطین به
ج هه مسیحیان

وندند ﮐه امام صدر نپذ رفت و در ن یجه مورد حمله

مارون ﻫا قرار گرفت .بﻌدﻫا با قدرت گرفتن شیﻌه و جنبش اصل در جنوب لبنان
و ژه پس از

روز انقﻼب اﺳﻼم در ا ران ،ﺳازمانﻫای فلسطین و چپگرایان

لبنان  ،اعم از ﮐمونیستﻫا یا ناصریستﻫا ،ﮐه موقﻌیت خود در جنوب لبنان را
در خطر م دیدند به دشمن با خط امام موﺳ و جنبش َامل رخاﺳ ند و
دﺳت به ﮐﺸتارﻫا ی زدند.در ﻫر حال ،گزارش ﺳاواک بسیار ناقص و م هم اﺳت
ً
اعدتا مرﮐز تحلیل اطﻼعات ﺳاواک باید از من ع توض ح م خواﺳت ﮐه چن ن
وق
چ زی در اﺳناد به چﺸم نم خورد و ﻫم ن امر م تواند نﺸان از ﺳطح نگری
و ﮐم عمق فﻌالیت اطﻼعات ﺳاواک باشد.
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شماره,۳۰۶/۲۱۲ :

متن ﺳند :ناصر ها در لبنان شا ع مىﺳازند ﮐه مسیحیان به منظور ایجاد تفرقه
در ن مسلمانان لبنان ﺳید موﺳى صدر را فریب داده وى خاطر نﺸان
ﺳاختهاند ﮐه مسیحیان راى صدور اجازه تأﺳیس مجلس ملى شیﻌه به
شیﻌیان ﮐمک خواﻫند ﮐرد(١).ناصر ها به مردم وانمود مىککنند ﮐه فﻌالیت
ﺳید موﺳى صدر تنها موجب ایجاد نفاق و تفرقه در ن مسلمانان خواﻫد ود
و ن یجهاى نخواﻫد داشت؛ ز را مسلمانان یکى ﻫس ند و مﻌنى ندارد یک مفتى
راى ﺳ ها و یک مفتى راى شیﻌیان وجود داشته باشد.در رونده ﺳید موﺳى
صدر بایگانى شود  -٤٦١/٢/١٨با گذشت ٣٠ﺳال و اندى از طرح مسائل فوق و
افﺸاى حقا ق ﻫنوز ﻫم عدهاى متأثر از تبلیغات مورد اشاره در ﺳند مﻌ قدند ﮐه
حرﮐت تاریخى و ﺳرنوشت ﺳاز امام موﺳى صدر در تأﺳیس مجلس اعﻼى
شیﻌیان با ﮐمک مسیحیت انجام پذ رفته و اﺳناد فوق ریﺸه ا ن گونه ذﻫن تها
و توﻫمات را به خو ى روشن مىنماید .چه ﮐسى مىتواند منکر ا ن نکته گردد
ﺳا۸۸۱

درباره تأﺳیس مجلس مل شیﻌه
در لبنان

ﮐه امام موﺳى صدر از اول ن طلیﻌهداران وحدت با رادران اﻫل تسنن وده و
---

بلکه باﻻتر مﻌ قد به تﻼش و ارتباط گسترده

ن ادیان الهى وده اﺳت و عمرى

را در ا ن راه صرف نمود و تﻼشهاى او و درختى را ﮐه او غرس نمود بﻌد از دﻫها
ﺳال ثمرات ش ر ن خود را به جهان و الله ون عرضه خواﻫد داشت,.
ﺳؤال :چرا ا ن اتهام ﮐه مسیحیان ،از تﺸ
حمایت م ﮐردند تا

مجلس اعﻼی شیﻌیان لبنان

ن شیﻌه و ﺳن شکاف ایجاد شود ،مطرح م شد؟ پاﺳخ

دﮐتر محمدعل مهتدی :حمایت مسیحیان از تﺸکیل مجلس اعﻼی شیﻌه به
ن ﺳن و شیﻌ  ،در شکل ﮐه اﮐنون در منطقه رخ
منظور حذف اختﻼف افکن
ً
داده ،ن وده بلکه ﻫدف آنها صرفا تضﻌیﻒ موقﻌیت طایفه ﺳن وده اﺳت چرا
ﮐه از دیدگاه مسیحیان و ژه طایفه مارون  ،رقیب اصل در لبنان ،طایفه ﺳن
وده ﮐه از حمایت جهان عرب یا به عبارت دیگر ،جهان تسنن رخوردار وده ،در
حالیکه شیﻌه از نظر آنها ،یک اقلیت بدون عقبه منطقهای محسوب م شده لذا
قویت شیﻌه م توانسته به تضﻌیﻒ طایفه ﺳن منجر شود ،بدون آنکه خطری
از ﺳوی شیﻌه رای قدرت مسیحیان فراﻫم آید .ا ن ﮐه م گوییم شیﻌه خطری
رای مسیحیت ن وده به دلیل عقائدی نیست ،بلکه به دلیل فقدان عقبه
منطقهای اﺳت ﮐه نم توانسته فﺸاری روی مسیحیان محسوب شود ،چرا ﮐه
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تنها ﮐﺸور شیﻌ در منطقه ،یﻌن ا ران ،در آن زمان روابط نزدیک و دوﺳتانهای
با محافل مسیح

و ژه ﺳران مارون  ،مانند خانوادهﻫای شمﻌون و جمیّل

داشته ،در حالیکه عقبه طایفه ﺳن در منطقه و ژه ﮐﺸورﻫا ی مانند ﺳوریه،
مصر و عربستان باعث قدرت ﺳن ﻫای لبنان در رقابت با مسحیان ودهاﺳت .در
ا ن مورد ن ز توجه به گزارش »وضع شیﻌیان لبنان« )ص  (٨٤-٨٠راﻫگﺸاﺳت,.
ﺳؤال :آنگونه ﮐه در بﻌض اﺳناد ﺳاواک آمده اﺳت ،آیا ناصریﻫا مخالﻒ
تﺸکیل مجلس اعﻼی شیﻌیان لبنان ودند؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی- :
من ع مﺸخص نکرده اﺳت ﮐه مقصود از »ناصریﻫا« چه ﮐسان ﻫس ند ،ز را در
ً
اﮐثرا ﺳن
لبنان چند ن حزب و ﺳازمان ناصری وجود داشته و دارد ﮐه ﺳران آنها

ً
قاعدتا ناصریﻫای طرفدار جمال عبدالناصر نباید نس ت به
مذﻫب ودهاند.

قدرت گرفتن امام موﺳ صدر )در آن رﻫه( حساﺳ ت داشته باشند ،چرا ﮐه
شخص امام مورد توجه جمال عبدالناصر وده و به عبارت دیگر عبدالناصر
شیفته اندیﺸه و رفتار امام صدر وده اﺳت.بنا را ن ،ا ن احتمال وجود دارد ﮐه
یک شخص ت ﺳن و در ع ن حال وابسته به جریان ناصری ﺳخن گفته باشد
ً
احتماﻻ
ﮐه من ع ﺳاواک آن را به منزله موضع ناصر ها قلمداد ﮐرده ،در حالیکه
وی با اشاره دارالفتوای ﺳن آن حرف را زده اﺳت-٢.حکم »مسیحیان« ن ز م هم
اﺳت ،چرا ﮐه چند ن فرقه مسیح در لبنان داریم .فرقه اصل یﻌن مارون ﮐه
در آن زمان قدرت را در دﺳت داشته ،فرقه ﺳ ّن را رقیب خود م دانسته و بﻌید
نیست ﮐه ﺳران مارون

رای تضﻌیﻒ قدرت ﺳیاﺳ ﺳن ﻫا ،از تﺸکیل مجلس

اعﻼی شیﻌ اﺳ قبال ﮐرده باشند .اما دیگر فرقهﻫای مسیح

و ژه ارتدﮐسﻫا

و ارمن ﻫا ،از آنجا ﮐه در صحنه لبنان ،خود را اقلیت م دانستهاند.

وﺳته

روابط خو ی با شیﻌیان داشتهاند و طبیﻌ اﺳت ﮐه از قدرت گرفتن شیﻌیان
احساس رضایت ﮐنند .البته بﻌدﻫا ،در ﺳالﻫای جنگ داخل  ١٩٧٥به بﻌد،
مسیحیان مارون علیه امام موﺳ و شیﻌه موضع گرفتند چون آنها انتظار
داش ند ﮐه شیﻌیان در جنگ علیه چپگرایان لبنان و ﺳازمانﻫای فلسطین به
ج هه مسیحیان

وندند ﮐه امام صدر نپذ رفت و در ن یجه مورد حمله

مارون ﻫا قرار گرفت .بﻌدﻫا با قدرت گرفتن شیﻌه و جنبش امل در جنوب لبنان
و ژه پس از

روزی انقﻼب اﺳﻼم در ا ران ،ﺳازمانﻫای فلسطین و چپگرایان

لبنان  ،اعم از ﮐمونیستﻫا یا ناصریستﻫا ،ﮐه موقﻌیت خود در جنوب لبنان را
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در خطر م دیدند به دشمن با خط امام موﺳ و جنبش َامل رخاﺳ ند و
دﺳت به ﮐﺸتارﻫا ی زدند.در ﻫر حال ،گزارش ﺳاواک بسیار ناقص و م هم اﺳت
ً
قاعدتا مرﮐز تحلیل اطﻼعات ﺳاواک باید از من ع توض ح م خواﺳت ﮐه چن ن
و
چ زی در اﺳناد به چﺸم نم خورد و ﻫم ن امر م تواند نﺸان از ﺳطح نگری
و ﮐم عمق فﻌالیت اطﻼعات ﺳاواک باشد .مخالفت ناصریﻫا و بطور ﮐل
احزاب چپ با حرﮐت امام موﺳ صدر جنبه عقیدت نداشته بلکه ﺳیاﺳ
محﺾ و ناش از جایگاه اجتماع و منافع حز ی وده اﺳت ،ﻫمچنانکه در
گذشته بیان شد ،جوانان شیﻌه ﮐه از یﻫویت در صحنه لبنان رنج م ردند و
رای یافتن ﻫویت و ورود از حاشیه به متن ،به احزاب چپگرا و ژه ناصریﻫا و
ﮐمونیستﻫا پناه م ردند ،اﮐنون با اوجگ ری حرﮐت امام صدر و ارزش
بخﺸیدن به ﻫویت اجتماع شیﻌ  ،پایگاهﻫای حز ی را رﻫا ﮐرده و به حرﮐت
امام موﺳ م
موﺳ

وده ﮐه با

وﺳ ند .ﻫم ن پدیده ،علت اصل دشمن احزاب چپ با امام
روزی انقﻼب اﺳﻼم در ا ران شدت بیﺸتری گرفته و تا ﺳال

 (١٩٨٢) ١٣٦١ادامه یافته اﺳت .در ا ن مدت شاﻫد توطئهﻫا و ﮐﺸتارﻫا و
ترورﻫا از ﺳوی چپگرایان علیه ﮐادرﻫای وابسته جنبش امام صدر ودهایم ﮐه در
یادداشتﻫای شهید چمران ذﮐر شده اﺳت .موضوع ﺳوءقصد به جان امام
صدر و فرزند ایﺸان و جزئیات مر وط به آن را باید در روزنامهﻫای آن زمان
جستجو ﮐرد یا از افرادی ﮐه ﻫنوز در قید حیاتند و خاطرات آن روزﻫا را به یاد
دارند جویا شد .ﻫر چند در ﺳند ص  ٩٢آمده ﮐه ا ن حادثه با تفنگ بادی و
تصادف

وده نه توطئه رای ﺳوءقصد و ا ن روایت ارجح اﺳت .البته مﻼقات

امام صدر با جمال عبدالناصر ﮐه بﻌدﻫا صورت م گ رد بسیار مهم وده و امام
صدر توانسته اﺳت بسیاری از تصورات نادرﺳت در ذﻫن عبدالناصر را تصح ح
نماید.

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۸۸۲

مد ریت

اداره ﺳوم

نام گزارشگر
 .۱مد ر

توضیحات
شماره,۱۲۸۳۹/۲۱۲ :

اداره دوم  -فرازیان

وﺳت دارد

وﺳت یاقآ بانج اﺳ۸۸۲
ﺳا۸۸۳

ترازو
هجراخ

نواﻌم راﺸفا ورسخر ما

---

---

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

متن ﺳند :به قرار اطﻼع عوامل ناصرى چند بار قصد جان آیتا

موﺳى صدر

رﻫ ر شیﻌیان لبنان را داشته و چون موفقیتى حاصل نمىنمایند با دﺳیسهاى
صورت فرزندش را با گلوله به نحو زنندهاى مضروب مىﺳازند.ضمنا روحانى
مذﮐور ﮐه به قصد تبل غ به ﮐﺸورﻫاى آفریقائى ﺳفر ﮐرده ود اخ را به لبنان باز
گﺸته و ریاﺳت مجلس آن ﮐﺸور به وى واگذار خواﻫد شد.به رونده ﺳید
موﺳى صدرضمیمه و ارائه شود.آقاى صا رى در صورتى ﮐه از ا ن جریان در ا ن
بخش و بخش ٣١٣ﺳابقهاى بدﺳت نیامده مراتب به نمایندگى منﻌکس و
چگونگى ﺳؤال شود,.
ﺳؤال :در ﺳندی آمده اﺳت ﮐه عوامل ناصری چند بار قصد جان امام موﺳ
صدر را داشتهاند اما چون ناﮐام ماندند ،با دﺳیسهای صورت فرزند ایﺸان را با
گلوله مضروب ﮐردهاند .اصل داﺳتان از چه قرار وده اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر
محمدعل مهتدی :مخالفت ناصریﻫا و بطور ﮐل احزاب چپ با حرﮐت امام
موﺳ صدر جنبه عقیدت نداشته بلکه ﺳیاﺳ محﺾ و ناش از جایگاه
اقدامات ناموفق عوامل ناصری
ﺳا۸۸۴

جهت ﺳوء قصد به جان ﺳید
موﺳ صدر[

اجتماع و منافع حز ی وده اﺳت ،ﻫمچنانکه در گذشته بیان شد ،جوانان
---

شیﻌه ﮐه از یﻫویت در صحنه لبنان رنج م ردند و رای یافتن ﻫویت و ورود
از حاشیه به متن ،به احزاب چپگرا و ژه ناصریﻫا و ﮐمونیستﻫا پناه م ردند،
اﮐنون با اوجگ ری حرﮐت امام صدر و ارزش بخﺸیدن به ﻫویت اجتماع
شیﻌ  ،پایگاهﻫای حز ی را رﻫا ﮐرده و به حرﮐت امام موﺳ م
پدیده ،علت اصل دشمن احزاب چپ با امام موﺳ

وده ﮐه با

وﺳ ند .ﻫم ن
روزی انقﻼب

اﺳﻼم در ا ران شدت بیﺸتری گرفته و تا ﺳال  (١٩٨٢) ١٣٦١ادامه یافته اﺳت.
در ا ن مدت شاﻫد توطئهﻫا و ﮐﺸتارﻫا و ترورﻫا از ﺳوی چپگرایان علیه ﮐادرﻫای
وابسته جنبش امام صدر ودهایم ﮐه در یادداشتﻫای شهید چمران ذﮐر شده
اﺳت .موضوع ﺳوءقصد به جان امام صدر و فرزند ایﺸان و جزئیات مر وط به
آن را باید در روزنامهﻫای آن زمان جستجو ﮐرد یا از افرادی ﮐه ﻫنوز در قید
حیاتند و خاطرات آن روزﻫا را به یاد دارند جویا شد .ﻫر چند در ﺳند ص ٩٢
آمده ﮐه ا ن حادثه با تفنگ بادی و تصادف

وده نه توطئه رای ﺳوءقصد و

ا ن روایت ارجح اﺳت .البته مﻼقات امام صدر با جمال عبدالناصر ﮐه بﻌدﻫا
صورت م گ رد بسیار مهم وده و امام صدر توانسته اﺳت بسیاری از تصورات
نادرﺳت در ذﻫن عبدالناصر را تصح ح نماید.

شماره
مدرک
ﺳا۸۸۵

عنوان اصل
اﺳتﻌﻼم مﺸخصات موجود در
رونده انفرادی ﺳید موﺳ صدر[

نام گزارشگر
 .۱اداره

ﻫفتم .احمدیان

)(۲۳/۶/۴۷

توضیحات
شماره۷۶۹۳/۷۱۲۱ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۲۹۸ :
متن ﺳند:

رامون آیت ا

ﺳید موﺳى صدر توﺳط من ع مو قى تحق ق جریان

بد ن ترت ب وده فرزند آیت ا
آیتا

صدر و فرزند یکى از مریدان خاص و باوفاى

با تفنگ شکارى شروع به بازى ﮐردن نموده و بالن یجه گلوله اى از تفنگ

خالى و به صورت فرزند آیت ا

اصابت ﮐه فرزند آیتا

راى مﻌالجه به

فرانسه اعزام و ه ودى حاصل نموده اﺳت و مطلقا در ا ن باره شکایتى ن ز به
عمل نیامده اﺳت,.
ﺳؤال :در ﺳندی آمده اﺳت ﮐه عوامل ناصری چند بار قصد جان امام موﺳ
صدر را داشتهاند اما چون ناﮐام ماندند ،با دﺳیسهای صورت فرزند ایﺸان را با
گلوله مضروب ﮐردهاند .اصل داﺳتان از چه قرار وده اﺳت؟ آیا ا ن ن یجه ﺳوء
قصد وده یا مضروب شدن در ح ن بازی و ت راندازی رخ داده اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر
محمد عل مهتدی :مخالفت ناصریﻫا و بطور ﮐل احزاب چپ با حرﮐت امام
موﺳ صدر جنبه عقیدت نداشته بلکه ﺳیاﺳ محﺾ و ناش از جایگاه
اجتماع و منافع حز ی وده اﺳت ،ﻫمچنانکه در گذشته بیان شد ،جوانان
ﺳا۸۸۶

آیتا

ﺳید موﺳ صدر

---

شیﻌه ﮐه از یﻫویت در صحنه لبنان رنج م ردند و رای یافتن ﻫویت و ورود
از حاشیه به متن ،به احزاب چپگرا و ژه ناصریﻫا و ﮐمونیستﻫا پناه م ردند،
اﮐنون با اوجگ ری حرﮐت امام صدر و ارزش بخﺸیدن به ﻫویت اجتماع
شیﻌ  ،پایگاهﻫای حز ی را رﻫا ﮐرده و به حرﮐت امام موﺳ م
پدیده ،علت اصل دشمن احزاب چپ با امام موﺳ

وده ﮐه با

وﺳ ند .ﻫم ن
روزی انقﻼب

اﺳﻼم در ا ران شدت بیﺸتری گرفته و تا ﺳال  (١٩٨٢) ١٣٦١ادامه یافته اﺳت.
در ا ن مدت شاﻫد توطئهﻫا و ﮐﺸتارﻫا و ترورﻫا از ﺳوی چپگرایان علیه ﮐادرﻫای
وابسته جنبش امام صدر ودهایم ﮐه در یادداشتﻫای شهید چمران ذﮐر شده
اﺳت .موضوع ﺳوءقصد به جان امام صدر و فرزند ایﺸان و جزئیات مر وط به
آن را باید در روزنامهﻫای آن زمان جستجو ﮐرد یا از افرادی ﮐه ﻫنوز در قید
حیاتند و خاطرات آن روزﻫا را به یاد دارند جویا شد .ﻫر چند در ﺳند ص ٩٢
آمده ﮐه ا ن حادثه با تفنگ بادی و تصادف

وده نه توطئه رای ﺳوءقصد و

ا ن روایت ارجح اﺳت .البته مﻼقات امام صدر با جمال عبدالناصر ﮐه بﻌدﻫا
صورت م گ رد بسیار مهم وده و امام صدر توانسته اﺳت بسیاری از تصورات
نادرﺳت در ذﻫن عبدالناصر را تصح ح نماید.

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۸۸۷

ﺳید صادق زیارت

نام گزارشگر
 .۱صالح

 .۱مد ر
ﺳا۸۸۸

ﻫمسر ﺳید موﺳ صدر )رﻫ ر
شیﻌیان لبنان(

توضیحات
شماره۲۳۱۰۴/۲۰ :ﻫ۳

اداره ﺳوم .مقدم .۲

از طرف ثابت ).۳ (۱۳/۹/۴۶
شماره۶۱۲۱۹/۳۱۶ :

رئیس بخش  -۳۱۶باصری نیا
 .۴رئیس اداره یکم عملیات و
ررﺳ  .ثابت

ﺳا۸۸۹
ﺳا۸۹۱
ﺳا۸۹۲
ﺳا۸۹۳
ﺳا۸۹۴
ﺳا۸۹۵
ﺳا۸۹۶
ﺳا۸۹۷

ﻫمسر ﺳید موﺳ صدر )رﻫ ر
شیﻌیان لبنان(
موﺳ صدر نماینده شیﻌیان در
روت
موﺳ صدر
موﺳ صدر نماینده شیﻌیان در
روت

 .۱رئیس ﺳاواک تهران .نواب

شماره۳۰۸۲۱/۳۶۲۰ :

 .۱ش رنگ )(۸/۲/۴۷

شماره۵۳۷ :

 .۱ثابت ) .۲ (۱۹/۲/۴۷صا ری
)(۱۸/۲/۴۷
 .۱ش رنگ

روابط ن موﺳ صدر و خمین با

دانﺸجویان آلمان
روابط ن موﺳ صدر و خمین با
دانﺸجویان آلمان
مکاتبه از لبنان

شماره۱۱۸۵ :
---

دانﺸجویان آلمان
روابط ن موﺳ صدر و خمین با

شماره۱۰۹۷۲/۳۱۶ :

شماره,۷۴۸۰/۳۱۵ :
من ع خ ر :نمایندگ لبنان

 .۱رئیس بخش  -۳۱۶ازغندی

شماره۵۰۹۹۹/۳۱۶ :

 .۱رئیس بخش  -۳۱۵یاوری

شماره۱۱۵۶۰۶/۳۱۵ :
---

شماره,۹۸۹ :
من ع خ ر۱۸۷۹ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

متهم ﮐردن ﺳید موﺳ صدر به
ﺳا۸۹۸

ارتباط با ا ران توﺳط مخالفان وی

شماره۱۳۸۱۱/۲۱۲ :

 .۱اوان

در لبنان[
ﺳا۸۹۹
ﺳا۹۰۰
ﺳا۹۰۱
ﺳا۹۰۲

تط ق با طرح امور اجتماع بند
) (۲۱قسمت[

 .۱اوان

مکاتبه با لبنان
تصمیمات شورای عال شیﻌیان
لبنان

شماره۱۳۸۲۵/۲۱۲ :
---

شماره۱۱۰۰ :

 .۱اوان  .۲اوان )(۱۶/۵

بجا ی منﻌکس نﺸود

-----

شماره۸۷۱/۲۱۱ :

ارﺳال اعﻼمیه ای در مورد وضع
ﺳا۹۰۳

موجود عراق و رفتار دولت بﻌث با
مخالفان رای ﺳید موﺳ صدر

شماره,۱۳۶۳ :

 .۱اوان )(۳/۸

من ع خ ر۱۸۷۹ :

توﺳط حسن ﺳﻌید از تهران[

ﺳا۹۰۴

ﺳا۹۰۵
ﺳا۹۰۶

متن عر ی تلگراف ﺳید موﺳ صدر

---

به جمال عبدالناصر[
ﺳاعت وصول  ۵/۲۶/۹۳۰ﺳاعت
ﮐﺸﻒ ۲۰۰ﻒشاﮐ ۱۸۳۰
ﺳوم )مس قیما از طر ق
نمایندگ (

 .۱اوان
 .۱ﺳید موﺳ صدر

شماره۱۰۹۲/۲۱۱ :

شماره,۱۲۲۵ :
من ع خ ر ۲۲۷ :و ۲۱۲
شماره۱۴۵۲۹/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۴۶۶۸/۱۲ :

متن ﺳند :در تار خ ٧ﺳ تام ر ٦٩یک افسر عراقى بنام عبداﻻم ر حس نى على از
عراق وارد روت گردید )نام او در گذرنامه ا ن ود( ولى نام حقیقى او عبداﻻم ر
الغربانى یا ا والغربان مىباشد .ا ن شخص مأموریت داشت تا ﺳید موﺳى
صدر را ترور ﮐند .او به ﻫمراﻫى شخص لبنانى به نام مرتضى حمود نزد ﺳید
موﺳى صدر به صور رفت و با او مﻼقات ﮐرد و موضوع ترور را به اطﻼع او رﺳانید
و گفت ﮐه ا ن نقﺸه مىبایستى در تار خ ١١ﺳ تام ر ﺳاعت ٨و نیم ص ح اجرا
مىگردید .و چون او )آن افسر( یک نفر شیﻌه مذﻫب مىباشد لذا نخواﻫد
توانست ا ن عمل را انجام دﻫد و ﻫر چه مىخواﻫد بﺸود -٢.عبداﻻم ر ﺳپس
در اعترافات خود افزود ﮐه موﺳى موﺳوى و على ﮐاشﻒ الغطاء از ا ن توطئه
اطﻼع داش ند و آنها به لبنان آمدند تا آنکه اگر بﺸود على ﮐاشﻒ الغطاء را به
جاى ﺳید موﺳى صدر بگمارند -٣.ا ن شخص در ﻫتل اطلس در روت وارد
شده ود و نزد ﺳید موﺳى صدر اعتراف ﮐرد ﮐه او را راى اجراى ا ن نقﺸه به
ماموریت عبداﻻم ر الغربان
ﺳا۹۰۷

رای

ترور ﺳید موﺳ صدر و اعتراف وی
نزد ﺳید موﺳ صدر[

روت فرﺳتادهاند و به او دﺳتور داده ودند ﮐه با وابسته مط وعاتى ﺳفارت
---

عراق در روت به نام عبدالکریم الﺸ تاق تماس بگ رد .ا ن شخص غروب روز
١٦ﺳ تام ر به بغداد مراجﻌت ﮐرد.نظریه نمایندگى  :خ ر تاﮐنون از طرف دیگر
منا ع تأیید نﺸده از طر ق یک نفر از اعضاى شوراى عالى شیﻌیان جهت تحق ق
و تﻌ ن صحت یا ﺳقم موضوع اقدام ،ن یجه گزارش خواﻫد گردید.مﺸکوک -
مفید راى ﺳابقه,
ً
ظاﻫرا در  ٧ﺳ تام ر  ١٩٦٩یک افسر عراق وارد روت شده به دیدن امام
ﺳوال:
صدر م رود و به او م گوید ﮐه رای ترور ایﺸان ماموریت دارد ول چون شیﻌه
اﺳت ا ن عمل را انجام نخواﻫد داد .او م گوید ﮐه موﺳ موﺳوی و عل
ﮐاشﻒ الغطاء از ا ن توطئه با خ ر ودهاند .ﺳپس به عراق مراجﻌت م ﮐند.
ﺳاواک با دیدۀ شک به صحت خ ر نگاه م ﮐند .آیا اطﻼعات تکمیل در ا ن
مورد در دﺳت اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :ﻫمچنانکه در ﻫامش ﺳند
ً
واقﻌا قصد ترور امام صدر را داشته،
آمده ،خ ر عجیب اﺳت و اگر افسر نام رده
چگونه به عراق بازگﺸته اﺳت .در اینجا دو احتمال وجود دارد:احتمال اول آنکه
ً
بﻌدا از ا ن اعتماد
ﻫدف آن افسر عراق جلب اعتماد امام موﺳ وده تا
اﺳتفاده ﮐند و مأموریت وی ن ز ﻫم ن جلب اعتماد وده نه ترور.احتمال دوم

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
ً
واقﻌا قصد ترور داشته و نادم شده اما به عراق بازنگﺸته بلکه به جای
اینکه وی
دیگری ﺳفر ﮐرده و مأمور ﺳاواک در تﺸخیص مقصد ﺳفر وی دچار اش باه شده
ً
مﻌموﻻ رای جلب اعتماد یک
اﺳت.توض ح بیﺸتر اینکه دﺳتگاهﻫای اطﻼعات
شخص ت دﺳت به اجرای چن ن رنامهﻫا ی م زنند .نمونه آن اقدام اﺳرائیل
در جهت تحریک عدهای رای ترور انور ﺳادات و ﺳپس دادن خ ر به ﺳادات وده
ﮐه با ا ن ﮐار اعتماد وی را جلب ﮐرده و وی را به صحنه صلح در ﮐمپ د وید
ﮐﺸاندهاند .ﻫمچن ن اقدامات حزب توده ا ران ،قبل و بﻌد از انقﻼب و اجرای
ﺳنار وﻫای متﺸابه قابل ذﮐر اﺳت.

شماره
مدرک
ﺳا۹۰۸

عنوان اصل
مکاتبه از لبنان

نام گزارشگر
 .۱اوان

توضیحات
شماره,۲۳۶۴ :
من ع خ ر۱۸۷۱ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
متن ﺳند :محترما مﻌروض مىدارد.نام رده باﻻ اخ را نامه اى از لبنان به عنوان
شخصى به نام م رزا ﻫادى عبادى طالقانى در تهران ارﺳال داشته و ضمن
مطال ى اعﻼم داشته ﮐارگاه قالىبافى به زودى در لبنان تأﺳیس خواﻫد شد و
درخواﺳت نموده دو نفر قالىباف ) (١از ا ران راى وى فرﺳتاده شود.مﺸارالیه
ﺳپس افزوده حزب بﻌث عراق با ﻫمکارى موﺳى آیت اله زاده اصفهانى
توطئهاى علیه جان او )موﺳى صدر( چیده ودند لیکن یکى از رﻫ ران توطئه
مطلب را فاش ﮐرد و نام رده از مهلکه جان ﺳالم به در رده اﺳت و به ﻫم ن
جهت از طرف شهربانى دو نفر مأمور مراقب اوضاع ﻫس ند و ﺳه نفر مسلح ن ز
ﻫمیﺸه ﻫمراه او مىباشند و راننده و خود موﺳى صدر ﻫم مسلح ﻫس ند و
مﻌموﻻ یک یا دو مسلسل ن ز در ماش ن آنها اﺳت.با عرض ا ن ﮐه نامه مذﮐور
به مقصد گ رنده ارﺳال شده مراتب اﺳتحضارا مﻌروض گردید.رئیس بخش -
٣١٦ازغندى ٨/٦رئیس اداره یک عملیات و ررﺳى  -ثابتى ٤٨/٨/٧اعزام

 .۱اوان ) .۲ (۶/۸/۴۶رئیس
ﺳا۹۰۹

ﺳید موﺳ صدر رئیس شورای عال

بخش  -۳۱۶ازغندی ).۳ (۶/۸

شیﻌیان لبنان

رئیس اداره یک عملیات و
ررﺳ  -ثابت )(۷/۸/۴۸

قالىباف چیست از وزارت اقتصاد تحق ق شود آیا مطلع ﻫس ند یا خ ر؟اوانى
 -٤٦١/٨/٦تار خ ٤٨/٨/١٠ :شماره ٣١٦/٣٩٧٢ :به  :اداره یکم عملیات و
ررﺳىاز  :ریاﺳت اداره دوم عملیات و ررﺳىدرباره  :اعزام قالیباف به لبنانط ق
اطﻼع قرار اﺳت دو نفر قالیباف از تهران به ﮐﺸور لبنان اعزام شوند تا در
ﮐارگاﻫى ﮐه توﺳط ﺳید موﺳى صدر رئیس شوراى عالى شیﻌیان لبنان تأﺳیس
شده مﺸغول به ﮐار شوند.مراتب به عرض رﺳید .تیمسار مﻌاونت یکم ى
نوشت فرمودند :اعزام قالى باف چیست؟ از وزارت اقتصاد تحق ق شود آیا
مطلع ﻫس ند یا خ ر؟خواﻫﺸمند اﺳت دﺳتور فرمایید در اجراى اوامر صادره
اقدام و ن یجه را اعﻼم نمایند.رئیس اداره یکم عملیات و ررﺳى  -ثابتىرئیس
بخش ٣١٦ -ازغندىیک نسخه به رونده موﺳى آیتا

زاده ضمیمه شد .در

رونده موﺳى صدر بایگانى شود  ٨/١١اوانى,
ﺳؤال :روشن اﺳت ﮐه نامهﻫا ی ﮐه از مبدأ امام صدر به ا ران م آمده یا از
ا ران رای ایﺸان ارﺳال م شده تحت نظر ﺳاواک وده و نامهﻫا پس از اطﻼع
یافتن از محتوای آن دوباره در چرخۀ توز ع پست قرار م گرفتهاند .آیا امام صدر
از شدت ﮐنترل ر مکاتباتش باخ ر وده؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :در
اینکه آیا امام صدر از ﮐنترل نامهﻫایش اطﻼع داشته یا خ ر نم توان بطور دق ق
ً
قاعدتا ،امام صدر با ﻫوشمندی م بایست چن ن احتمال
اظهار نظر ﮐرد .اما

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
ود آن را نه از طر ق پست بلکه

ﺳری و مهم
م داد و اگر نامه حاوی مطالب ّ
توﺳط یک پیک م فرﺳتاد .با ا ن حال مطالب نامه ص  ١٢٠و  ،١٢٢نﺸان

م دﻫد ﮐه امام صدر چن ن احتمال را نم داده چرا ﮐه نامه دارای اطﻼعات
امن ت اﺳت .نکته جالب در ﺳند ص  ١٢٢ا ن اﺳت ﮐه مسؤول ﺳاواک یتوجه
به مطالب مهم امن ت روی موضوع اعزام قالیباف تمرﮐز م دﻫد و م

رﺳد ﮐه

آیا وزارت اقتصاد در جریان اﺳت یا خ ر؟! یﻌن به فکرش نم رﺳد ﮐه اعزام یک
یا دو اﺳتاد ﮐار قالیباف یک اقدام شخص اﺳت و ربط به وزارت اقتصاد ندارد!

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۲۳۴۷/۲۱۲ :
من ع خ ر,۶/۲۱۲ :

متن ﺳند :در حال حاضر مبارزه بسیار مخفیانه میان ﺳید موﺳى صدر )رئیس
مجلس عالى شیﻌیان( از یک طرف و ش خ حسن خالد ) )(١مفتى اﻫل تسنن(
از طرف دیگر درباره متن عبارت اذان ﮐه بایستى از راد و پخش شود در گرفته
اﺳت.ﺳید موﺳى صدر اصرار دارد ﮐه اذان بایستى ط ق نظر شیﻌیان تﻌدیل
شود و ش خ خالد مخالﻒ ا ن موضوع مىباشد و ﺳید موﺳى به مسئول ن
دولتى اخطار ﮐرده و گفته اﺳت ﮐه راد و راى ﻫمه لبنانىﻫا مىباشد نه راى
یک طایفه مﻌ ن؛ ﺳید موﺳى صدر قصد دارد یک ﮐنفرانس مط وعاتى در ا ن
باره تﺸکیل داده و از مسئول ن رﺳمى دولتى بخواﻫد تا مسئولیت اجراى ا ن
امر را به عهده بگ رد.نظریه نمایندگى :به نظر مىرﺳد با ترﮐیب اجتماعى ﮐامل
لبنان ر ا ن اختﻼف نظر اثرات حاد مهمى حادث گردد .در حال حاضر اذان به
روش اﻫل تسنن پخش مىشود.امور اجتماعى شﻌبه  -٤١امام موﺳى صدر در

مبارزه مخفیانه ﺳید موﺳ صدر و
ﺳا۹۱۰

ش خ حسن خالد درباره متن عبارات
اذان ﮐه از راد و لبنان پخش م
شود[

ى تحقق اﻫداف بلند اﺳﻼمى خود و به منظور ایجاد وحدت در ن مسلم ن و
---

ایجاد اتحاد و اتفاق ن آنان در مقابل اﺳرائیل طى نامهاى از مرحوم حسن
خالد )مفتى اﻫل ﺳ ت لبنان( دعوت به ﻫمبستگى نمود ﮐه در مقدمه ﮐتاب به
نامه آن زرگوار اشاره گردیده ،به آنجا مراجﻌه شود,.
ﺳؤال :چگونه امام به فکر افتاد ﮐه اذان ﮐه راد وی لبنان پخش م شود باید
ط ق نظر شیﻌیان تﻌدیل شود؟ ا ن ایده چگونه ش

گرفت؟ آیا امام نگران

ن ود ﮐه تاﮐید ر ا ن مساله باعث تﺸدید اختﻼفات با اﻫل ﺳ ت لبنان شود؟
ن یجة اقدام چه شد؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :ﺳؤال  ١٦موضوع ﺳند
صفحه ١٢٣گزارش ﺳاواک نادرﺳت اﺳت و امام صدر خواﻫان پخش اذان
شیﻌ از راد و ن وده بلکه با ش خ حسن خالد مفت اﻫل تسنن،

رامون

یکسان ﮐردن اذان صحبت ﮐرده اﺳت .پیﺸنهاد امام ا ن ود ﮐه جمله اشهدأن
علیا ول ا

ﮐه مورد اﺳ قبال شﻌیان اﺳت حذف شود و در مقابل جمله »ح

عل خ رالﻌمل« را ﮐه ﺳن ﻫا حذف ﮐردهاند به اذان اضافه ﮐنند تا یک اذان
واحد مورد ق ول ﺳن و شیﻌ از راد و پخش شود .ﮐه البته ا ن امر با مخالفت
ش خ حسن خالد رو رو م شود و به مرحله عمل نم رﺳد .توض ح اینکه اشهد
أن علیا ول ا

از نظر شﻌیان واجب نیست و قابل حذف اﺳت .اما ح عل

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
خ رالﻌمل در زمان رﺳولا
ﮐرده اﺳت.

)ص( و ا وبکر جزء اذان وده و عمر آن را حذف

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

اقدامات ﺳید موﺳ صدر رای
ﺳا۹۱۱

تﺸکیل یک گروه مسلح به طور
مخفیانه[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

توضیحات
شماره,۳۳۶/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۳۹۴۳ :
من ع خ ر :اداره

دوم,

متن ﺳند :ﺳید موﺳى صدر رﻫ ر شیﻌیان لبنان ﮐه تار خ  ٤٨/١٢/٤به ﮐویت
وارد شده ود ،در تار خ  ٤٨/١٢/١١راى شرﮐت در جلسات ﮐنگره شوراى عالى
مطالﻌات اﺳﻼمى به قاﻫره عزیمت ﮐرد .ﺳید موﺳى صدر ﮐه یک ﻫفته در ﮐویت
اقامت داشت ،با ام ر ﮐویت مﻼقات و پیام شفاﻫى رئیس جمهورى لبنان را به
وى ابﻼغ نمود .نام رده ﻫمچن ن با نخستوز ر و وز ر خارجه ن ز مﻼقات ﮐرد و
در مدت اقامت ﻫم م همان وزارت خارجه ﮐویت ود.ﻫنگام ورود نام رده عﻼوه
ر تﻌداد زیاد از شیﻌیان ﮐویتى و لبنانىﻫاى شیﻌه مقیم ﮐویت ﮐه از وى
اﺳ قبال نمودند ،نام رده مورد اﺳ قبال رئیس تﺸریفات وزارت خارجه ن ز قرار
گرفت.مسافرت ﺳید موﺳى صدر به ﮐویت راى جمعآورى ﮐمکﻫاى مالى ود ﮐه
موفق شد در حدود ﺳیصد ﻫزار ل ره لبنانى از شیﻌیان ﮐویتى جمعآورى
نماید.نام رده تصمیم دارد با ا ن ول ،مرﮐزى راى شیﻌیان لبنان ﺳاختمان
نماید .در مدت اقامت ﺳید موﺳى صدر ،وز ر خارجه یک م همانى به افتخار
ﺳا۹۱۲

ﺳید موﺳ صدر

 .۱شهران

وى رپا داشت ﮐه در آن چند نفر از وزرا و پارهاى از نمایندگان مجلس و ﺳفراى
ممالک عر ى شرﮐت داش ند.ﻫمچن ن از طرف ﮐلنى لبنانى مقیم ﮐویت یک
م همانى به افتخار وى رپا شد و از جانب حاج محمد قبازرد )ﮐویتى ا رانى
اﻻصل( و حاج یﻌقوب ه هانى )ﮐویتى ا رانىاﻻصل( م همانىﻫا ى به افتخار
وى داده شد .نام رده در جلسه م همانى ﮐلنى لبنانى نزدیک به ﺳه ر ع ﺳاعت
صحبت ﮐرد و طى آن در مورد قضیه فلسط ن و وضع بحرانى ﮐﺸورﻫاى عر ى
مطال ى بیان داشت .نام رده ضمنا در یک مصاحبه تلو ز ونى و یک مصاحبه با
خ رنگاران روزنامه شرﮐت ﮐرد و در ا ن مصاحبهﻫا ن ز مطال ى راجع به فلسط ن
بیان داشت.نظریه  :گزارش صح ح اﺳت .شهرانآقاى اوانىدر گزارش روزانه درج
شود ,١٢/٢٤
ﺳؤال :دربارة ﺳفر یک ﻫفتهای امام صدر به ﮐویت در اﺳفند ماه  ٤٨چه
اطﻼعات و نکات در دﺳت اﺳت )از دیدارﻫا ﺳخنران  ،مصاحبه ،ضیافتﻫا
و (....در ا ن ﺳفر ایﺸان پیام شفاﻫ رییس جمهور لبنان را به نخست وز ر
ﮐویت ابﻼغ ﮐرده آیا موارد مﺸا ه ﻫم وده ﮐه ایﺸان پیام رﺳم یک مقام
رﺳم و حکومت را به مقام رﺳم دیگری رﺳاند؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

مهتدی :رنامه ﺳند و مﻼقاتﻫای امام صدر بطور ﮐامل در گزارشﻫای ﺳاواک
آمده اﺳت .در آن زمان امام صدر به ﮐویت اﻫمیت م داد به ﺳه دلیل :نخست
فضای نس ً
تا دموﮐراتیک با روزنامهﻫای آزاد در ﮐویت ،دوم حضور مؤثر شیﻌیان
ﻫم در مجلس اﻷمه )پارلمان( و ﻫم در صحنه اقتصادی )خانوادهﻫای ه هان و
ً
اصﻼ ا ران ﻫس ند( و ﺳوم جذب ﮐمکﻫای مال
دشت و اﺳ ری و دیگران ﮐه
ً
ضمنا اﺳ قبال ام ر ﮐویت
از شیﻌیان ﮐویت رای مناطق شیﻌه نﺸ ن در لبنان.
از امام صدر بسیار جالب اﺳت و ام ر با ا ن ﺳیاﺳت م خواﺳته ﻫم نظر
مساعد شیﻌیان ﮐﺸور خود را داشته باشد و ﻫم در لبنان رای خود زمینه نفوذ
ً
صرفا یک هانه دیپلماتیک اﺳت
داشته باشد .اما در مورد پیام شفاﻫ  ،ا ن
رای توجیه مﻼقات امام صدر با ام ر ﮐویت .البته امام صدر در اینگونه ﺳفرﻫا،
قبل از عزیمت به دیدار رئیس جمهور لبنان م رفت و وی را در جریان رنامه
ﺳفر خویش قرار م داد و خیل طبیﻌ

ود ﮐه رئیس جمهور م گفت ﺳﻼم وی

را به ام ر ﮐویت رﺳاند و ﻫم ن امر به منزله حمل پیام شفاﻫ تلق م شود

ً
مﻌموﻻ در بازگﺸت از ﺳفر ن ز به
ﮐه مﻼقات با ام ر را توجیه م ﮐرد .البته امام
دیدار رئیس جمهور لبنان م رفت و وی را در جریان مﻼقاتﻫا و نتا ج دیدارﻫای
خود قرار م داد .لذا چن ن وانمود م شد ﮐه ﺳفرﻫا و مﻼقاتﻫای امام صدر با
ً
صرفا مر وط به مسائل شیﻌیان نیست و ا ن
مسؤوﻻن خارج جنبه مل دارد و
اقدام خو ی از روی امام صدر ود.

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۹۱۳

ﺳا۹۱۴

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

وﺳت ر شدرا یاقآ بانج اﺳ۹۱۳
هجراخ روما مرتحم ر زو یدﻫاز

توضیحات

نام گزارشگر
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وﺳت دارد

ﺳید موﺳ صدر

---

---

مندرجات مجله اﻻحرار در مورد ﺳید
ﺳا۹۱۵

موﺳ صدر :بنا به گزارش وزارت
امور خارجه

---

شماره۹۰۰۴/۷۱۲ :
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نام گزارشگر
شماره,۸۳/۲۱۲ :

متن ﺳند -١ :بازدید ﺳید موﺳى صدر از قاﻫره از نظر عده زیادى از لبنانىﻫا با
اﻫمیت فراوانى تلقى گردید.مقدمات ا ن بازدید دو ماه قبل از تﺸکیل ﮐنگره
بحثﻫاى اﺳﻼمى در قاﻫره و ﻫنگامى ﮐه ص رى حماده در قاﻫره به ﺳر مى رد
تدارک دیده شد .ص رى حماده ﻫنگام مﻼقات با عبدالناصر ﮐوشش ﮐرد تا ﺳید
موﺳى صدر در ﮐنگره مز ور شرﮐت و ﻫمکارى نزدیک نماید و در زمینهﻫاى
اجتماعى و دینى از اطﻼعاتش اﺳتفاده شود .به ا ن ترت ب در حقیقت ص رى
حماده راه مﻼقات ﺳید موﺳى صدر را با عبدالناصر ﻫموار ﮐرد و عبدالناصر
دﺳتور داد تا از ﺳید موﺳى راى شرﮐت در ﮐنگره دعوت به عمل آید .ﺳه روز
قبل از عزیمت ﺳید موﺳى به ﮐویت ش خ فهیم ا وعیبه نماینده دانﺸگاه اﻻزﻫر
در لبنان تلفنى با ﺳید موﺳى تماس گرفت و به او اطﻼع داد ﮐه راى حضور در
ﮐنگره اﺳﻼمى قاﻫره دعوت گردیده اﺳت ولى ع ن دعوت نامه را به علت
ﮐارشکنىﻫا ى ﮐه در روت انجام مىگرفت دریافت نداشت و در ن یجه ﺳید
ﺳا۹۱۶

جزییات رنامه ﻫای ﺳید موﺳ
صدر در بازدید از قاﻫره[

موﺳى صدر به ﮐویت رفت -٢.ﺳید موﺳى صدر از ﮐویت به قاﻫره عزیمت نمود
---

و در ﻫتل ﻫیلتون قاﻫره مهمان ش خ عبداله الجا ر الصباح ﮐه در ﮐویت از او
خواﺳته ود تا به ﮐاخ وى در قاﻫره وارد گردد ولى ﺳید موﺳى ﻫتل ﻫیلتون را
ترج ح داده ود و در آنجا اقامت ﮐرد دو اتومبیل مخصوص ش خ و نماینده او
در قاﻫره تحت اختیار وى گذارده شد.ﺳید موﺳى صدر در ﮐنگره شرﮐت ﮐرد و
ﺳخنرانى جامع او مورد توجه ﮐلیه شرﮐت ﮐنندگان در ﮐنگره و ارباب مط وعات
قرار گرفت و بﻼفاصله مﻼقاتها با او شروع شد و اول ن مصاحبه را با خ رنگار
مجله المصور انجام داد و لیکن در ضمن فﻌالیتﻫاى خود احساس ﮐرد ﮐه راه
مﻼقاتﻫاى رﺳمى به روى او بسته اﺳت و ﻫ چ یک از شخص تﻫاى ﺳیاﺳى و
رﺳمى با او مﻼقات نمىککنند و مﻌلوم گردید ﮐه از لبنان نس ت به او ﺳمپاشى
شد]ه[ و ﮐارشکنىﻫا ى انجام گرفته اﺳت -٣.ﮐنگره به پایان رﺳید و ﻫی تﻫاى
نمایندگى در ﮐاخ القبه با عبدالناصر به عنوان جلسه مﻌارفه مﻼقات ﮐردند و
ﻫنگامى ﮐه عبدالناصر با ﺳید موﺳى دﺳت داد به او گفت ﮐه ما جداگانه با ﻫم
مﻼقات خواﻫیم ﮐرد و افزود ﮐه به طورى ﮐه ش یدهام شما چند روزى در قاﻫره
خواﻫید ماند )ص رى حماده قبﻼ مقدمات ا ن مﻼقات را تهیه دیده ود(-٤
ﺳید موﺳى صدر ابتدا و قبل از آنکه با عبدالناصر مﻼقات ﮐند با ﺳرد ر روزنامه
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نام گزارشگر
اﻻﻫرام ) (١محمد حس ن ﻫی
گردید از جمله ﻫی

)(٢دوﺳتانه ولى صر ح میان آنها رد و بدل

به ﺳید موﺳى گفت شخص تﻫاى لبنانى با دعوت شما

به اینجا مخالﻒ ودند و افزود ﮐه مفتى حسن خالد به مسئول ن قاﻫره اطﻼع
داده ﮐه چنانچه از ﺳید موﺳى صدر دعوت به عمل آید و از او اﺳ قبال گردد
پایگاﻫهاى خود را در لبنان از دﺳت خواﻫید داد و ن ز گفت ﮐه جنبﻼط ) (٣گفته
اﺳت ﺳید موﺳى صدر باﻫوشتر ن آلت دﺳت اﺳتﻌمار غرب در خاورمیانه
مىباشد.ﻫی

ﺳید موﺳى را از رونده شخصى او ﮐه در آرش و روزنامه اﻻﻫرام

اﺳت مطلع ﺳاخت ﮐه در آن منﻌکس شده ود )تماسﻫاى ﺳید موﺳى صدر با
ا ران مﺸکوک به نظر مىرﺳد( .در ا ن مﻼقات صحبت از موضوعات عمومى و
وضع لبنان به میان آمد ﮐه ﺳید موﺳى صدر به ﻫی

گفت اقدامات و روش

قاﻫره اﮐنون جنبه عاطفى آن بیﺸتر مىباشد و ﻫ چ گاه آینده مد نظر قرار داده
نمىشود؛ ز را ﻫمهاش در فکر ﺳنجیدن وضع دیگران راى شناختن دوﺳت و
دشمن مىباشد و ا ن امر صح ح نیست و افزود ﮐه شما بایستى با ﻫمه
دوﺳت باشید و با تمام ﮐﺸورﻫا از در دوﺳتى در آیید با توجه و عواطﻒ،
جهانیان را به ﺳوى خود جلب ﮐنید .ﻫی

ﺳخنان او را ﮐامﻼ تصد ق نمود و

روز بﻌد مقالهاى تحت عنوان» :قاﻫره در نظر دارد تا در امر روابط خود با ﮐلیه
ﮐﺸورﻫاى جهان تجدید نظر به عمل آورد« در روزنامه اﻻﻫرام منتﺸر ﮐرد.
ﻫنگامى ﮐه ﺳید موﺳى صدر در محل روزنامه اﻻﻫرام به ﺳر مى رد رﺳما از او
دعوت به عمل آمد تا در ﺳاعت  ١٢/٣٠با جمال عبدالناصر در اقامتگاه
خصوصى او مﻼقات ﮐند و مﻌلوم گردید ﮐه ﻫی

با ناصر تماس گرفت و وقت

مﻼقات را تﻌ ن ﮐرد -٥.مﻼقات ﺳید موﺳى صدر با عبدالناصر به مدت یک
ﺳاعت و ر ع به طول انجامید و با صراحت گفتگو شد؛ از جمله درباره وضع
لبنان و خطر اﺳرائیل و زیان فﻌالیت فداییان در لبنان صحبت به میان آمد.
عبدالناصر با صراحت ﮐامل به ﺳید موﺳى گفت ﮐه شما بایستى راى خود
مس قﻼ اقدام ﮐنید و از ﻫ چ ﮐسى توقع ﮐمک نداشته باشید و ﻫر چه به
نظرتان مىرﺳد انجام دﻫید و با ﮐﺸورﻫاى جهان مخصوصا امریکا و فرانسه
راى نجات ﺳرزم نﻫاى خودتان تماس بگ رید .من نمىتوانم ﻫ چ ﮐارى راى
شما انجام دﻫم و ﺳپس ﺳخن به اوضاع عمومى جهان عرب و اوضاع
خاورمیانه ﮐﺸیده شد و مﻌلوم شد ﮐه عبدالناصر خیلى خسته و ملول اﺳت و
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توضیحات
تﻼش او فقط راى نجات ﮐﺸور خودش مىباشد و از ﻫی تﻫاى حاﮐمه ﺳوریه و
عراق ناراحت مىباشد و عراقىﻫا را خائن و ﺳوریهاىﻫا را دروغگو مىشمرد .در
ا ن مﻼقات ﺳخن به روابط مصر با ا ران ﮐه یک ﮐﺸور مسلمان بسیار قوى اﺳت
و نس ت به موضوع فلسط ن اگر از خود اعراب داراى احساﺳات بیﺸترى نباشد
از آنها ﮐمتر نیست ﺳخن به میان آمد .عبدالناصر در پاﺳخ گفت ﮐه به ا ران
ﮐارى نداشتهایم ما با ا ران ﻫ چ گونه دشمنى و عداوت نداریم .ا ران اﺳت ﮐه
ا ن رویه را در پیش گرفته و ما آمادهایم تا در اﺳرع وقت ا ن ﺳوءتفاﻫم را از
ن ریم و اینها را به مجراى خود رگردانیم ولى در حال حاضر و به علت روابط
عراق و ا ران در محظور قرار گرفتهایم .اگر ما با ا ران تماس بگ ریم آن وقت
زمامداران عراق خواﻫند گفت ﮐه ما به او از پﺸت خنجر زدهایم و ا ن امر را یک
نوع توﻫ ن به خود تلقى خواﻫند ﮐرد و بدون جهت یک ج هه مخالﻒ در را ر
ما باز خواﻫد شد ﮐه در اوضاع فﻌلى بایستى از آن

رﻫ زیم و افزود ﮐه ما راى

تجدید روابط با ا ران ﻫ چ گونه مانﻌى مﺸاﻫده نمىککنیم .در پایان مﻼقات،
عبدالناصر از ﺳید موﺳى صدر خواﺳت تا یک ﻫفته در مصر م همان شخص او
باشد و راى او رنامهاى ﮐه شامل بازدید از اماﮐن تاریخى و بازدید از شهر
اﺳکندریه و اﻻقصر و اﺳوان و ﺳد عالى تنظیم گردد و ﺳپس ﺳید موﺳى صدر
را تا نزدیک اتومبیل خارج ﺳاختمان بدرقه ﮐرد .ن یجه ]ﻫا ى[ ﮐه از ا ن بازدید
مىتوان بدﺳت آورد به شرح ز ر در خور ررﺳى اﺳت :اول  -آنکه ا راﻫیم
الطحاوى رئیس جمﻌیتﻫاى جوانان مسلمان مصر ﮐه در ع ن حال وز ر مﺸاور
در امور ریاﺳت جمهورى اﺳت دﺳت راﺳت عبدالناصر محسوب مىشود .ا ن
شخص مسلمان واقﻌى و صوفى مسلک و از مخالف ن ﺳرﺳخت ﮐمونیسم
مىباشد و با تمام قدرت با آن مبارزه مىککند .او اﮐثرا با ﺳید موﺳى صدر به
طور محرمانه مﻼقات مىککرد و به ﺳید موﺳى گفته اﺳت ﮐه مصر ﻫ چ گاه
ﮐمونیست و یا دﺳت چ ى نخواﻫد شد و ﻫمیﺸه پاى بند تﻌالیم اﺳﻼم خواﻫد
ماند ولى جهان اﺳﻼم او را درک نکرده اﺳت و به علت بد رفتارى جهان غرب با
او مج ور گردید تا به ﺳوى شوروى روى آورد.دوم  -عبدالناصر شخصا به ﺳید
موﺳى صدر تاﮐید ﮐرد ﮐه نمىتوان راى ﮐمونیسم وجودى در مصر قائل شد .ما
مسلمان و متد ن ﻫس یم ولى دنیا علیه ما ایستاد و اﺳرائیل را ر اعراب ترج ح
داد و در ن یجه ما ناگز ر شدیم ا ن راه را در پیش گ ریم ملت ما ﻫ چ گاه
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نام گزارشگر

ﮐمونیسم را ق ول نخواﻫد ﮐرد ز را عقاید اﺳﻼم با ا ن امر منافات دارد.ﺳوم -
عبدالناصر به گردانندگان امور مسلمان در قاﻫره دﺳتور داد و تأﮐید ﮐرد تا ﮐمال
ﻫمکارى را با ﺳید موﺳى صدر انجام دﻫند و ﮐلیه امکانات خود را راى قویت
و پیﺸرفت نام اﺳﻼم بکار رند.چهارم  -آمادگى نظامى قاﻫره اﮐنون فقط راى
ﮐﺸور خود مىباشد و به دیگران اﻫمیت نمىدﻫد و ﺳﻌى دارد تا ﺳرزم نﻫاى
خود را ﮐه در جنگ با اﺳرائیل از دﺳت داده اﺳت به ﻫر قیمتى ﮐه شده مسترد
ﺳازد و دیگر ﮐارى به ﮐار ﺳرزم نﻫاى دیگران مانند جوﻻن و یا ﺳاحل غر ى
رودخانه اردن ندارد مصر اﮐنون راى یک حمله ناگهانى خود را آماده
مىککند.نظریه نمایندگى  :از نظر ررﺳى عمومى مصر قابل هره ردارى
اﺳت.طرح امور اجتماعى بند ٢طرح امور ﺳیاﺳى ب /٢/بند ١و ب /٢/بند,٥
ﺳؤال :دربارۀ م زان ارتباط و آشنا ی ص ری حماده با امام موﺳ صدر چه
اطﻼعات در دﺳت اﺳت؟ آیا دعوت امام صدر به نﺸست علمای شیﻌه و ﺳن
در قاﻫره در ی درخواﺳت حماده از عبدالناصر صورت گرفته اﺳت؟ چرا
ﺳیاﺳ ون لبنان از ا ن دعوت چندان خرﺳند ن ودند؟ علت ا ن ﮐه امام در
قاﻫره در ﻫتل ،م همان ش خ جا ر الصباح )ﮐویت ( ود ،چه وده اﺳت؟ پاﺳخ
دﮐتر محمدعل مهتدی :ص ری حماده نماینده منطقه بﻌلبک در پارلمان لبنان
ﮐه مدتﻫا رئیس پارلمان وده ارادت خاص به امام موﺳ صدر داشته اﺳت.
در واقع در آن دوران دو شخص ت شیﻌ بطور متناوب رئیس پارلمان م شدند؛
ص ری حماده از شیﻌیان منطقة بﻌلبک و بقاع و ﮐامل اﺳﻌد ،از شیﻌیان منطقه
جنوب لبنان .ﮐامل اﺳﻌد در آغاز به امام ارادت م ورزید اما بﻌدﻫا به دو دلیل
ﺳر مخالفت با امام صدر را رافراشت :یک مر وط به تحریکات اﺳت ﮐه از ﺳوی
مارون ت ﺳیاﺳ صورت م گرفت چرا ﮐه ﮐامل اﺳﻌد فردی خوشگذران ود و
ویﻼ ی در روﺳتای زیبای َب ّلوند در منطقه مسیح نﺸ ن شرق روت داشت ﮐه
و ژه خوشگذران

ود و اغلب وقت خود را در آنجا م گذراند و انتخابش به

ریاﺳت پارلمان ن ز به علت نفوذ مارون ﻫا ود ،علت دوم فﻌالیت امام صدر در
جنوب لبنان و مح وب ت ﮐه ایﺸان ﮐسب ﮐرده ود باعث م شد ﮐه ﮐامل اﺳﻌد
ضمن احساس حسد ،نفوذ و موقﻌیت خود را از دﺳت بدﻫد و لذا بنای
مخالفت و ناﺳازگاری با امام موﺳ صدر را گذاشت .اما ص ری حماده به دلیل
وابستگ به جامﻌهای عﺸ رهای و متﻌصب نس ت به تﺸ ع و ژه به ﺳﻼله
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ﺳادات و شخص امام صدر احترام خاص

رای امام قائل ود و از ا ن نظر

بسیار با ﮐامل اﺳﻌد تفاوت داشت .یادآوری م شود ﮐه عﺸا ر غ ور بقاع ﻫمه
خود را فدا ی امام صدر م دانس ند .آنها رای علماء و ﺳادات احترام خاص
قائلند و ﻫم ن عﺸا ر عامل قدرت مهم

رای شیﻌه لبنان و حرﮐت امام صدر

محسوب م شدند و ص ری حماده نم توانست از ا ن فضا مس ثن باشد.
بنا را ن اینکه ص ری حماده در قاﻫره توصیه ﮐرده باشد ﮐه از امام صدر رای
ً
ﮐامﻼ منطق
دیدار از مصر و شرﮐت در مجمع تحقیقات اﺳﻼم دعوت شود،
اﺳت و بﻌید به نظر نم رﺳد.البته در آن دوران احزاب ناصری در لبنان بسیار
فﻌال ودند و به قاﻫره رفت و آمد م ﮐردند اما حضور ص ری حماده در قاﻫره
ً
احتماﻻ وی به عنوان رئیس پارلمان
نم توانسته در چارچوب حز ی باشد بلکه
لبنان در اجﻼس مر وط به پارلمانﻫا در قاﻫره شرﮐت ﮐرده و با اﺳتفاده از ا ن
فرصت ،خواﺳتار دعوت از امام موﺳ صدر شده اﺳت,.
ﺳؤال :چرا شخص تﻫا ی مانند مفت حسن خالد و ﮐمال جنبﻼط نگران گرم
شدن رابطة امام صدر با دولت مصر ودند؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :عدم
رضایت ش خ حسن خالد و ﮐمال جنبﻼط از ﺳفر امام موﺳ صدر به قاﻫره
بد ه و طبیﻌ اﺳت چرا ﮐه حسن خالد به عنوان مفت جامﻌه تسنن لبنان و
ﮐمال جنبﻼط به عنوان رﻫ ر جناح چپ ﻫر دو از افزایش نفوذ امام صدر در
ﻫراس ودهاند ،حسن خالد به دلیل مذﻫ ی و فرقهگرا ی و ﮐمال جنبﻼط به
دلیل ﺳیاﺳ  .توض ح اینکه جامﻌه تسنن لبنان در رقابت با مسیحیان ا ن
ﮐﺸور ،قاﻫره را پﺸ یبان خود م دانست ،در شرایط ﮐه مسیحیان و ژه
مارون ﻫا متک به حمایت فرانسه ودند و در آن زمان ژنرال دو ُ و جمال
عبدالناصر در مﻼقات ﮐه در شهر شتورا در شرق لبنان داش ند نﺸان دادند ﮐه دو
ﮐﺸور فرانسه و مصر بیﺸتر ن نفوذ را در لبنان دارند )البته در آن زمان یﻌن در
دﻫه  ٦٠میﻼدی قرن گذشته( .اما ﮐمال جنبﻼط از نفوذ امام صدر چه در داخل
لبنان و چه در مصر بسیار بیمناک ود چرا ﮐه امام صدر حاضر ن ود جنبش خود
را در چارچوب جناح چپ به رﻫ ری جنبﻼط به پیش رد لذا نفوذ ا ن دو تا ع
مﻌادله صفر ود یﻌن به ﻫمان م زان ﮐه نفوذ امام صدر افزایش م یافت از
نفوذ جناح چپ به رﻫ ری جنبﻼط ﮐاﺳته م شد .به ﻫم ن دلیل طبیﻌ
جنبﻼط و حسن خالد در ﺳفر امام صدر به قاﻫره اخﻼل ﮐنند,.

ود ﮐه
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نام گزارشگر

ﺳؤال :در خصوص دیدار و گفتگوی امام صدر با حس ن ﻫی

چه اطﻼعات در

دﺳت اﺳت؟ از جلسۀ مﻼقات امام صدر با جمال عبدالناصر چه اندازه اطﻼعات
در دﺳت اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :اطﻼع از جزئیات مذاﮐرات امام
با محمد حس ن ﻫی

و جمال عبدالناصر نیاز به ﮐنکاش و رس و جو و

مراجﻌه به منا ع آن زمان دارد .در مجموعه »مس ره اﻻمام موﺳ الصدر«
مطل ی در ا ن مورد به دﺳت نیامد .مهم ا ن اﺳت ﮐه امام صدر قبل از مﻼقات
با عبدالناصر با حس ن ﻫی
ﻫی

جلسه داشته ز را ایﺸان به درﺳت درک ﮐرده ﮐه

عنصر متفکر عبدالناصر و دروازه ورود به جهان وی اﺳت ﮐمااینکه در آن

زمان ﻫمگان چه در غرب و چه در جهان عرب
روزانه ﻫی

وﺳته منتظر یادداشتﻫای

ودند ﮐه در صفحه اول روزنامه اﻻﻫرام تحت عنوان »بصراحه« )با

صراحت( منتﺸر م شد تا از ا ن طر ق ﺳیاﺳتﻫای عبدالناصر را بفهمند .به
نظر م رﺳد ﮐه دیدار عبدالناصر با امام صدر را محمد حس ن ﻫی
و چه بسا ﮐه خود عبدالناصر ن ز رای مﻼقات با امام منتظر نظر ﻫی
اﺳت .ﻫی

تأیید ﮐرده
وده

در آن جلسه ﺳخت تحت تأث ر شخص ت و اندیﺸه امام قرار

م گ رد و بﻼفاصله تلفن به عبدالناصر توصیه م ﮐند ﮐه با امام مﻼقات و
مذاﮐره ﮐند .ش یده شده ﮐه زمان ﮐوتاﻫ

رای مﻼقات در نظر گرفته شده ود اما

عبدالناصر ﮐه به شدت تحت تأث ر افکار امام قرار م گ رد زمان را تا حدود یک
ﺳاعت و نیم تمدید م ﮐند .یادآوری م شود ﮐه نفس ا ن مﻼقات و طوﻻن
شدن مدت مذاﮐره ،در آن زمان در محافل لبنان مانند بمب صدا ﮐرده و تا
مدتﻫا نقل مجالس ﺳیاﺳ در روت وده و ﻫمگان از تأث ر شخص ت امام ر
عبدالناصر ﺳخن م گفتهاند,.
ﺳؤال :آیا مقامات مصری تﻼش ﮐرده ودند از طر ق گفتگو با امام صدر ،به
طور مس قیم یا غ ر مس قیم عﻼئم و ﺳیگنالﻫای مث ت به ا ران ارﺳال ﮐنند
)منظور در ضدیت و تﻌارض آنها با ﮐمون زم اﺳت( از دیدارﻫا و مﻼقاتﻫای
ا راﻫیم الطحاوی -وز ر مﺸاور در امور ریاﺳت جمهوری عبدالناصر -با امام صدر
چه اطﻼعات وجود دارد؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :از ا ن گزارش چن ن
رم آید ﮐه مصریﻫا )ﻫی

و عبدالناصر( با ا ن تصور ﮐه امام صدر ا ران

اﺳت و با دولت ا ران ارتباط دارد ،ﮐوشیدهاند پیامﻫای مث ت توﺳط ایﺸان
رای دولت وقت ا ران بفرﺳ ند و ژه ﮐه زمان ا ن مﻼقات پس از شکست ارتش
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نام گزارشگر

مصر در جنگ  ٦روزه ژوئن  ١٩٦٧اﺳت و جمال عبدالناصر به فکر بازنگری در
ﺳیاﺳتﻫای گذشته خویش افتاده و قصد دارد ﺳیاﺳتﻫای جدیدی را در
منطقه پیگ ری ﮐند.یادآوری م شود ﮐه ﺳیاﺳتﻫای قبل عبدالناصر بیﺸتر
دخالت در امور دیگر ﮐﺸورﻫا و قسیم ﮐﺸورﻫا به دو اردوگاه انقﻼ ی و ارتجاع
ود بطوریکه رﻫ ری انقﻼ ون را مصر و رﻫ ری مرتجﻌان را عربستان ﺳﻌودی
)ملک فیصل ن عبدالﻌز ز( ر عهده داشت .ا ن ﺳیاﺳت به درگ ری مسلحانه
در یمن

ن جمهوریخواﻫان و طرفداران امام یح ی انجامید و ارتش مصر ن ز

به حمایت از جمهوریخواﻫان مداخله ﮐرد در حالیکه عربستان از امام یح ی
ً
ظاﻫرا عبداناصر پس از شکست  ١٩٦٧به فکر
حمایت م ﮐرد .در ﻫر حال،
بازنگری در ﺳیاﺳتﻫای منطقهای خود م افتد و ﻫمان خط را پیش م گ رد
ﮐه امام موﺳ صدر توصیه م ﮐند یﻌن روابط دوﺳتانه با ﻫمه و خودداری از
قسیم ﮐﺸورﻫا و جوامع ن دوﺳت و دشمن .درﺳت به ﻫم ن دلیل ن ز
ﻫی

ا ن ﺳیاﺳت را در ﺳر مقاله خود در اﻻﻫرام م آورد .بنا ر ا ن بﻌید به

نظر نم رﺳد ﮐه عبدالناصر خواﺳته اﺳت ﺳیگنالﻫای مث ت از طر ق امام
موﺳ صدر رای ا ران بفرﺳتد تا زمینه را رای ه ود روابط آماده ﮐند .و اما
نکته مهم در مورد گزارش مر وط به ﺳفر امام صدر و مﻼقاتﻫای مﻌظم له با
ﻫی

و عبدالناصر در ا ن ﺳؤال اﺳت ﮐه نویسنده گزارش اطﻼعات خود را از

ﮐجا ﮐسب ﮐرده اﺳت؟ مطالب مر وط به گفتگوﻫا به گونهای اﺳت ﮐه گوئی
گزارشگر در جلسه حضور داشته اﺳت .بدون تردید ا ن مطالب در روزنامهﻫای
روت منتﺸر نﺸده و مراجﻌه به منا ع روزنامهای آن زمان چ زی را نﺸان
نم دﻫد .روزنامهﻫای مصر ن ز با توجه به شرایط ﺳیاﺳ روز در قاﻫره محال
وده به چن ن مطال ی دﺳترﺳ داشته باشند و آن را چاپ ﮐنند .در خاطرات و
ادبیات ن ز ﮐه از آن زمان در مجلس شیﻌ مانده چن ن چ زی وجود ندارد.
م ماند تنها یک فرضیه و آن اینکه ﺳاواک توانسته اﺳت در حساستر ن نقاط
تصمیمگ ری در رژیم مصر اﺳتخدام عامل و من ع بنماید و مطالب گزارش مورد
نظر توﺳط ا ن من ع به ﺳاواک یا ﺳفارت در قاﻫره داده شده اﺳت و چه بسا ﮐه
ا ن گزارش ن یجه ﻫمکاری دﺳتگاهﻫای اطﻼعات امریکا ،اﺳرائیل و ا ران آن
زمان باشد .البته با توجه به فقر شدید در مصر و ژه شرایط ﺳیاﺳ و اجتماع
بﻌد از شکست  ١٩٦٧م توان گفت ﮐه رای دﺳتگاهﻫای وابسته به ﮐﺸور
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ثروتمندی مانند ا ران اﺳتخدام عامل در دﺳتگاه اطﻼعات مصر ﮐار دشواری
ن وده اﺳت .در آن زمان و ن ز بﻌد از آن ﻫمیﺸه گفته م شد ﮐه با ول ﻫر ﮐاری
در قاﻫره م توان انجام داد.
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عنوان اصل

ﺳا۹۱۷

بازدید ﺳید موﺳ صدر از ﮐویت[

ﺳا۹۱۸

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۹۱۹

اظهارات فتوت رضائی

ﺳا۹۲۰

اظهارات فتوت رضائی

توضیحات

نام گزارشگر
---

من ع خ ر۶/۲۱۲ :
شماره,۱۴۱۰۵ :

 .۱شهران

من ع خ ر :اداره
---

 .۱مد ر

شماره,۷۴/۲۱۲ :

اداره ﺳوم .مقدم

دوم

شماره۶۰۴۸۵/۲۰ :ﻫ۳
شماره۶۱۰۹/۳۱۶ :

شماره
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عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۶۰۶۹/۳۱۶ :

متن ﺳند :خواﻫﺸمند اﺳت دﺳتور فرمایید تﻌ ن و اعﻼم نمایند منظور
نام رده فوق از تﺸکیل گروه مسلح و خرید اﺳلحه چیست؟ و آیا تاﮐنون
اقدامات وى به ن یجه مث ت رﺳیده اﺳت یا خ ر؟ ضمنا ﻫرگونه اطﻼعات
تکمیلى دیگرى ﮐه در ا ن زمینه ﮐسب گردید به ا ن اداره
طرف مد ر

منﻌکس ﺳازند.از

اداره ﺳوم مقدم,

ﺳؤال :آیا در ﺳال  ١٣٤٨امام صدر به فکر تﺸکیل یک گروه مسلح افتاده ود؟
چرا ﺳاواک در ا ن زمینه حساس شده ود؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی:
تﺸکیل گروه مسلح دو ش

دارد :یک ش

تﺸکیل یک میلیﺸیای غ ر نظام

و مسلح ﮐه رم گردد به ﺳال  (١٣٥٤) ١٩٧٥در گرو دار جنگﻫای داخل لبنان
و چن ن چ زی در ﺳال مذﮐور در گزارش مطرح ن وده اﺳت .و اما گروه مسلح
ﮐوچک رای انجام مأموریتﻫای حفاظت چ زی اﺳت ﮐه در آن تار خ ﻫمه

ﺳا۹۲۱

ﺳید موﺳ صدر

 .۱از طرف مد ر
مقدم

اداره ﺳوم

داشتهاند و رای حفاظت از منازل مسؤوﻻن حز ی و مذﻫ ی و ن ز در رفت و
ً
مﻌموﻻ عده ﮐم ﻫس ند و از مراجع
آمدﻫا از آن اﺳتفاده م ﮐردهاند .ا ن افراد
مسؤول اعم از ارتش یا ن روی انتظام

رواز حمل ﺳﻼح م گ رند .ن یجه اینکه

در ان تار خ )ﺳال  (١٣٤٨امام صدر در فکر تﺸکیل میلﺸیای مسلح ن وده
اﺳت .اما آن ﺳالﻫا مقارن اﺳت با عملیات چریکﻫای فلسطین و حمﻼت
نظام اﺳرائیل به جنوب لبنان و فقدان وﺳائل دفاع در دﺳت شیﻌیان ﺳاﮐن
جنوب .در ا ن مورد امام به دولت لبنان فﺸار م آورد ﮐه یا ارتش در جنوب
مس قر شود و ضمن حاﮐم ﮐردن قانون در آن منطقه ،با حمﻼت اﺳرائیل مقابله
ً
قیما از
نماید .ﮐه البته دولت ز ر بار ا ن امر نم رفت .دیگر اینکه اگر دولت مس
جنوب دفاع نم ﮐند باید امکانات دفاع )از قبیل اﺳلحه و مهمات و آموزش و
ﺳاختن پناﻫگاه( در اختیار جوانان جنوب لبنان بگذارد تا آنها خود از خانهﻫا و
ً
احتماﻻ موضوع تﺸکیل گروه مسلح به ا ن شرایط
روﺳتاﻫای خود دفاع ﮐنند.
ً
بازم گردد .ا ن احتمال ن ز وجود دارد ﮐه مخالفان تﻌهدا ایﺸان را متهم به
تﺸکیل یک گروه ﮐرده باشند تا ﻫم ایجاد گروه مسلح از ﺳوی دیگر احزاب و
مذاﻫب را توجیه ﮐنند و یا اینکه نﺸان دﻫند ﮐه امام صدر در ادعای مخالفت با
خﺸونت صداقت ندارد و ﮐس ﮐه خودخواﻫان ﻫمزیست و گفتگو بدون توﺳل
ً
آورد.ضمنا در
به اﺳلحه اﺳت خود م خواﻫد یک میلﺸیای مسلح به وجود
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گزارش بﻌدی )ص  (١٤٣آمده اﺳت ﮐه ش خ حسن خال ،منته ﺳن ﻫا ،دارای
»عناصر مسلح« اﺳت .ا ن عناصر مسلح ﻫمان محافظ ن ودهاند وگرنه طایفه
ﺳن در لبنان ﻫرگز دارای یک میلﺸیای مسلح ن وده و لذا آنها بیﺸتر به
ﺳازمانﻫای مسلح فلسطین متک

ودهاند و ا ن ﺳازمانﻫا را میلﺸیای خود

م شمردهاند و در آن ﺳالﻫا طایفه ﺳن
نداشته اﺳت.

و ژه دارالفتوی چن ن میلﺸیا ی

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۸۲/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱/۲۱۲ :

متن ﺳند -١ :حزب ﮐتائب :یک حزب دﺳت راﺳتى ناﺳ ونالیست مىباشد ﮐه
ﻫدف اصلى آن حفظ اﺳ قﻼل و حاﮐمیت لبنان با نیمه نگاﻫى به موجودیت
مسیحیت در ا ن ﮐﺸور؛ البته افراد تندرو حزب خواﻫان جدا ى لبنان از جاده
عر ى ﻫس ند و با ﻫرگونه

وﺳتگى لبنان با قومیت عر ى مخالفند .مخالف ن به

و ژه فلسطینىﻫا و چپ گرایان آن را یک حزب فاشیستى قلمداد مىککنند و
مﻌ قدند ﮐه رئیس آن ) ر جمیل( در جوانى تحت تأث ر عقاید ﻫیتلر قرار گرفته
و تﺸکیﻼت حزبش را ر پایهﻫاى فاشیسم ب یانگذارى نموده اﺳت .حزب ﮐتائب
قبل از اﺳ قﻼل ﻫدفش آزاد ﺳاختن لبنان وده اﺳت .ولى اﮐنون مسئول دفاع
از خویﺸتن و در ع ن حال از موجودیت لبنان مىباشد .یکى از رﻫ ران ا ن حزب
مىگوید وجود تﻌداد ىشمار مسلح ن در لبنان ﻫر فرد را مسئول حفظ جان
خویﺸتن ﮐرده اﺳت و مىافزاید در صورتى ﮐه دولتى مقتدر روى ﮐار آید و تمام
ﺳا۹۲۲

تﺸکیل گروه مسلح وﺳیله ﺳید
موﺳ صدر

ﺳازمانﻫاى مقاومت فلسطینى به صورت یک ﺳازمان متحد در آیند ا ن حزب
 .۱اوان

خود را ﮐنار مىگذارد و فلسطینىﻫا را به عنوان ارتش ﻫم پیمان مىپذ رد ﮐه در
نقاط مﻌینى حق ع ور و مرور و فﻌالیت داشته باشند .ا ن حزب با
فلسطینىﻫاى مقیم لبنان خصومت ،و دشمنى ﺳرﺳختانهاى دارد و به جرأت
مىتوان گفت ﮐه نخس ن جرقه جنگ داخلى لبنان از درگ رى مسلحانه
فاﻻنژیستها با عناصر مسلح وابسته به ﺳازمانﻫاى افراطى چ ى فلسطینى در
١٣آوریل ١٩٧٥در محله مسیحى نﺸ ن ع ن الرمامه روت به وجود آمد.یکى از
خصائص حزب ﮐتائب ا ن اﺳت ﮐه تمام اعضاى آن ﮐه بالغ ر پانزده ﻫزار نفر
اﺳت ،مسیحى مارونى ﻫس ند )در ﮐتا ى ﮐه درباره چند حزب لبنانى در ﺳال
١٩٥٩نوشته شده مجموع اعضاى ا ن حزب ٣٠ﻫزار نفر ذﮐر گردیده اﺳت( ا ن
حزب زرگتر ن حزب ﺳیاﺳى  -نظامى لبنان اﺳت ﮐه ﻫم اﮐنون ﻫفت نماینده
در پارلمان دارد و با ائتﻼف با فراﮐس ونﻫاى پارلمانى ارامنه و مسیحیان دﺳت
راﺳتى زرگتر ن و مهمتر ن گروه پارلمانى را تﺸکیل مىدﻫند .انتخابات
ریاﺳت حزب ﻫر ﺳه ﺳال یک بار انجام مىگ رد ﮐه از بدو تأﺳیس

ر جمیل

ا ن مقام را راى خود حفظ ﮐرده اﺳت .ارگان رﺳمى حزب ﮐتائب روزنامه
)الﻌمل( اﺳت ﮐه رﻫ ر حزب ر آن نظارت مىککند .ملیﺸیاى ﮐتائب مجهز به
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توضیحات
ﺳﻼحﻫاى ﺳنگ ن :توپخانه با ﮐال رﻫاى ﮐوچک و زرگ و خمپارهاندازﻫا و
موشک اندازﻫاى مختلﻒ ١٠٦م .م مسلسلﻫاى ﺳنگ ن با پایهﻫاى متحرک و
تفنگهاى  M -١٦و ﻫمچن ن اﺳلحه نوع قدیمى مىباشد .تﻌداد اﺳلحهﻫاى ا ن
حزب بیش از ١٧٠٠٠قطﻌه ﺳﻼح ﺳبک و ﺳنگ ن اﺳت و ٨٠٠٠مرد جنگى
آموزش دیده در اختیار دارد .ﺳازمان نظامى ا ن حزب شوراى فرماندﻫى دارد ﮐه
رئیس آن ویلیام حاوى و نائب رئیس آن بﺸ ر جمیل فرزند دوم

رجمیل اﺳت.

اردوگاهﻫاى نظامى ا ن حزب در دﻫکدهﻫاى بحرصاف ،وادى بکفیا  -قرطبا -
لقلوق  -فیطرون  -یحﺸوش  -م روباوامهر واقع اﺳت ﮐه ﻫمگى آنها در مناطق
مسیحى نﺸ ن ﮐوﻫستانى شمال و مرﮐزى لبنان قرار دارند .زرگتر ن اردوگاه
نظامى حزب در م روبا در ﮐسروان اﺳت ﮐه ظرفیت آموزش ٢ﻫزار نفر را
دارد.حزب ﮐتائب یک فرﺳ نده مس قل ن ز در اختیار دارد ﮐه در خﻼل توﺳﻌه
ن رد و شدت گرفتن آن رنامهﻫاى و ژه پخش مىنماید و ﻫم اﮐنون روزانه چهار
ﺳاعت رنامه راد و ى دارد ﮐه طى آن آخر ن ن رد در ﻫمه ج ههﻫا را پخش
مىککند و پیشب نى مىشود ﮐه پس از اﺳ قرار آرامش به وجود آمدن
حکومت قانون در ا ن ﮐﺸور ا ن فرﺳ نده ن ز متوقﻒ گردد).لبنان و جهان عرب،
منصور قدر ،ص  -٢(١١٩حزب الوطن ون اﻻحرار:دوم ن حزب مﻌروف جامﻌه
مارونى تأﺳیس و ریاﺳت ا ن حزب با ﮐمیل شمﻌون وده و اینک فرزند وى
»دورى شمﻌون« ریاﺳت حزب را رعهده دارد -٣.حزب ﺳوﺳیالیست ترقى
خواه:حزب ﺳوﺳیالیست ترقى خواه ﮐه رﻫ رى آن را ﮐمال جنبﻼط به عهده دارد
در ﺳال ١٩٤٩تأﺳیس گردید و از آن زمان تاﮐنون ریاﺳت آن را نام رده به عهده
داشته اﺳت .ﮐمال جنبﻼط به ﺳیستم اقتصادى ﺳوﺳیالیسم مﻌ قد اﺳت و
اﺳاﺳنامه حزب خود را ر ا ن اﺳاس ىر زى ﮐرده اﺳت و ﻫمیﺸه ﮐوشیده
اﺳت لبنان را از بلوک ﮐﺸورﻫاى غر ى و فرﻫنگ و اقتصاد غر ى جدا ﺳاخته و به
ﺳوﺳیالیسم نزدیک ﮐند .از ا ن رو ﻫمیﺸه در دو ج هه مبارزه ﺳیاﺳى داشته
اﺳت از یک ﺳو با احزاب دﺳت راﺳتى مسیحى و از طرف دیگر با مسلمانان و
حزبﻫاى وابسته با آنها به مبارزه رداخته از ا ن گذشته در خﻼل حوادث یک
ﺳال اخ ر ) (١٩٧٥ – ١٩٧٦لبنان به صورت قطب تمامى احزاب چپ گرا درآمد و
با وجود اختﻼف نظرﻫاى عقیدتى و نظرى .تاﮐتیکى و اﺳترا ژیکى

ن او و دیگر

احزاب چپ گرا توانست ﮐلیه رﻫ ران ا ن حزب را تحت عنوان »احزاب ملى و
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توضیحات
ترقى خواه« جمعآورى ﮐرده و خط مﺸى مﺸترﮐى را اتخاذ نمایند مخصوصا در
زمینه ایجاد فرماندﻫى نظامى مﺸترک ﮐمال جنبﻼط به علت داشتن وجه
مﺸترک با مسلمانان و ﮐمونیستها از جانب اتحاد شوروى و بیﺸتر ﮐﺸورﻫاى
عر ى حمایت مىشود و ﮐمک مالى دریافت مىککند .اعضاى حزب
ﺳوﺳیالیست ﮐه بیﺸتر از دروز ،شیﻌیان و مسیحیان ﻫس ند در حدود ﻫﺸت
ﻫزار نفر اﺳت ) ر اﺳاس آمار ١٩٥٩ده ﻫزار نفر( انتخابات ﮐادر رﻫ رى و رئیس
حزب ﻫر چهار ﺳال یک بار صورت مىگ رد و در حال حاضر چهار نماینده در
پارلمان دارد .ارگان اﺳاﺳى ا ن حزب مجله ﻫفتگى »اﻻنباء« اﺳت ا ن حزب
داراى میلیﺸیاى مسلح مىباشد ولى تﻌداد مسلم ن آن از ٢٠٠٠نفر تجاوز
نمىککند.انواع ﺳﻼح :ﺳﻼحﻫاى ا ن حزب ن ز مانند احزاب دیگر تفنگﻫاى-١٦
 Mﮐﻼش نکوف مسلسلهاى ٥٠٠خمپاره اندازﻫاى ٦٠ - ٨١میلى مترى مىباشد.
و ﺳﻼحﻫاى ﺳنگ ن آن متﻌلق به ﺳازمانﻫاى فلسطینى اﺳت .از شانزده عضو
شوراى مرﮐزى حزب ١٢نفر مسیحى دو تن دروزى و یکنفر ﺳنى اﺳت) .ﻫمان،
ص  -٤(١٢٥حزب ﺳورى قومى:ا ن حزب ﮐه داراى ایدئولوژى دﺳت راﺳتى اﺳت
تاﮐنون دوازده رﻫ ر به خود دیده و طى ﺳالهاى گذشته بارﻫا از راﺳت به چپ و
از چپ به راﺳت متمایل شده و باﻻخره در ﺳال ١٣٥٤ش چپ گرایان موجود در
داخل حزب با یک تصفیه داخلى توانس ند »انﻌام رعد« را به ریاﺳت حزب
رﺳانند و رویه حزب را با چ ها ﻫماﻫنگ ﺳازند .ا ن حزب ابتدا در ﺳال ١٩٣٢در
ﺳوریه تأﺳیس شد و اﮐثر اعضاى آن را مسیحیان تﺸکیل مىدﻫند ،انﻌام رعد
حزب خود را ا ن گونه توصیﻒ مىنماید» :حزب ما یک جنبش عقایدى ملى
اﺳت ﮐه ﻫمیﺸه مبارزه و ن رد را راى دفاع از م هن انتخاب ﮐرده اﺳت ولى
ﺳﻼح رتر ا ن حزب ایمان و عقیده اعضاى آن اﺳت .ز را على رغم ا ن ﮐه در
ﺳال ١٩٦١پس از توطئه راى انقﻼب در لبنان خلع ﺳﻼح شروع شد و رﻫ ران آن
به زندان افکنده شدند مﻌهذا ﻫرگز قدرت واقﻌى خود را از دﺳت نداده و
ﻫدفش دفاع از مسئله زرگ امت عر ى اﺳت« .چنانکه ب یانگذار ا ن حزب
آنتوان ﺳﻌاده در یک ﺳخنرانى راى اﻫالى » رج ال راجنه« در تابستان ١٩٤٩گفت
ﻫمان طورى ﮐه هودیان ﺳازمانﻫاى مسلح راى خود درﺳت ﮐردهاند ما ن ز
چن ن مىککنیم تا ﺳرزم ن اجداد خود را آزاد ﺳازیم .ﺳﻌاده ﮐه در منطقه شو ر
شرقى لبنان متولد شده به وحدت تاریخى ،جغرافیا ى ،اجتماعى

ن ﺳوریه و
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لبنان مﻌ قد وده و حزب قومى ﺳورى ﻫنوز ر ا ن عقیده اﺳت ﮐه ﺳوریه و
لبنان چنان تداخل عضوى دارند ﮐه نمىتوان آنها را دو ﮐﺸور به حساب آورد.
آنتوان ﺳﻌاده ﮐه اصﻼ ﺳورى اﺳت در زمان قیمومت انگلیسىﻫا ر ﺳوریه و
فلسط ن به لبنان گریخت و توانست گروه ﮐث رى را گرد خود جمع آورد.حزب
مذﮐور مﻌ قد اﺳت ﮐه ملت ﺳوریه قومى از اقوام عرب اﺳت ﮐه منطقه ﻫﻼل
خص ب تا ﮐرانه خل ج فارس و ﮐانال ﺳوئز را در ر مىگ رد .اصول عقایدى ا ن
حزب ﺳوﺳیالیستى متمایل به ﮐمونیسم اﺳت و به قومیت جامﻌه مﻌ قد اﺳت
نه اصالت فرد و با اینکه در زمینه اقتصادى اصول مارﮐسیسم را

روى مىککند

ولى دیالکتیک ماده را ق ول ندارد.آنتوان ﺳﻌاده در صحنه ﺳیاﺳت لبنان
ﻫمیﺸه با حزب ﮐتائب به رقابت مى رداخت از ابتداى اﺳ قﻼل لبنان در ﺳال
١٩٤٣زد و خوردﻫاى مسلحانه

ن دو حزب صورت مىگرفت تا ا ن ﮐه در ﺳال

١٩٤٩حسنى الزعیم در ﺳوریه روى ﮐار آمده و روابط حسنهاى با آنتوان ﺳﻌاده
داشت ا ن امر باعث وحﺸت ریاض الصلح نخستوز ر مسلمان وقت گردید و
مقدمات نا ودى ﺳﻌاده را فراﻫم ﺳاخت و ﺳرانجام در روز ﻫﺸتم ژوئن ١٩٤٩وى
در روت اعدام شد ولى با از ن رفتن او حزب قومى ﺳورى منحل نگردید اما
ﻫمچنان بدون فﻌالیت باقیماند تا ا ن ﮐه در حوادث داخلى در اثر شرﮐت در زد
و خوردﻫاى داخلى لبنان رعلیه دﺳت راﺳتىﻫا تا حدودى صاحب نقﺸى در
صحنه ﺳیاﺳى لبنان شد و به صورت یکى از احزاب بانفوذ چ ى مخصوصا در
ّ
مجلهاى اﺳت ﻫفتگى به
مناطق مسیحى نﺸ ن درآمد .ارگان رﺳمى ا ن حزب
نام صباح الخ ر )ص ح بخ ر(نﺸان مخصوص حزب ن ز یک ﺳتاره دریا ى قرمز
اﺳت.تﻌداد اعضاء ٢٥٠٠٠/-نفر )آمار (١٩٥٩انواع ﺳﻼح ،تفنگﻫاى M -١٦
مسلسل ،ﮐﻼش نکوف  -خمپاره اندازﻫاى ٦٠و ٨١میلیمترى).لبنان و جهان عرب،
منصور قدر ،ص  -٥(١٢٦حزب بﻌث ﺳوﺳیالیستى عر ى:ب یانگذاران اصلى ا ن
حزب میﺸل عفلق و صﻼحالد ن ىطار مىباشند ﮐه در ﺳال ١٩٤٠به ﮐمک
گروﻫى از روشنفکران ﺳورى طرفدار ﺳوﺳیال زم ب یانگذارى شد .ا ن حزب از بدو
تأﺳیس دﺳتخوش تحوﻻت گوناگون و متﻌددى شده اﺳت .در ﺳال ١٩٥١حزب
مذﮐور با حزب عر ى ﺳوﺳیالیستى ﮐه توﺳط اﮐرم حورانى در ﺳوریه ایجاد شده
ود متحد شد و در ﮐﺸورﻫاى اردن و ﺳوریه و عراق طرفداران ى شمارى گرد
خود آورد .طرفداران ا ن حزب در لبنان از ابتداى دﻫه ١٩٥٠تا ﺳال ١٩٥٩به طور
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توضیحات
ﺳرى فﻌالیت داش ند .در ﺳال ١٩٥٩دﮐتر على جا ر و دﮐتر عبدالمجید رافﻌى
رﺳمیت حزب بﻌث را اعﻼم ﮐردند .رنامه اصلى حزب بﻌث را مىتوان به ا ن
صورت خﻼصهکرد -١:غ رمذﻫ ى ﮐردن دولت در لبنان -٢.ﺳوﺳیالیستى ﮐردن
اقتصاد -٣.وحدت عر ى را به صورت یک ایده مﺸخص ﮐلیه اعراب در
آوردن.پس از تسلط بﻌث در عراق و به دﺳت گرفتن رژیم ا ن ﮐﺸور و روز
اختﻼف با ﺳوریه حزب بﻌث لبنان ن ز به دو شﻌبه قسیم شده اﺳت .ﮐه رﻫ رى
حزب بﻌث طرفدار عراق را دﮐتر عبدالمجید رافﻌى به عهده دارد و عاصم قانصوه
رئیس حزب بﻌث طرفدار ﺳوریه اﺳت).ﻫمان ،ص  -٦(١٢٨حزب ﮐمونیست:حزب
ﮐمونیست لبنان در ﺳال ١٩٣٠ﮐه ﻫنوز ا ن ﮐﺸور قسمتى از ﺳوریه به شمار
م رفت و ﻫر دو ﮐﺸور تحت اﺳتﻌمار فرانسه ودند تﺸکیل شد .ﻫمزمان با آن
در ﺳوریه ن ز حزب ﮐمونیستى تﺸکیل ﮐه با حزب ﮐمونیست لبنان متحد ود.
دوباره متحد شدند ولى پس از اعﻼم اتحاد مصر و ﺳوریه ا ن دو حزب
ﮐمونیست ن ز از ﻫم جدا شدند .چند ﺳال بﻌد دوباره متحد شدند ،ولى پس از
اعﻼم اتحاد مصر و ﺳوریه ا ن دو حزب به طور ﮐلى از ﻫم جدا شدند .از
ب یانگذاران ا ن حزب نیکوﻻشاوى اﺳت ﮐه شاوى مﻌ قد اﺳت ﮐه در لبنان
نمىتوان یک رژیم ﮐمونیستى روى ﮐار آورد .حزب ﮐمونیست ﻫمچن ن با اتحاد
ﮐﺸورﻫاى عر ى و یا اتحاد لبنان با ﻫر یک از ﮐﺸورﻫاى عر ى مخالﻒ اﺳت و م
ﮐوشد نفوذ غرب و ریﺸهﻫاى اقتصادى آن را ﮐامﻼ از لبنان قطع ﮐند.حزب
ﮐمونیست لبنان حز ىاﺳت ضﻌیﻒ با تﻌداد اعضاى ﮐم ولى دو ﺳال اخ ر با
اﺳتفاده از بحرانها و اغتﺸاشات ،خود را توﺳﻌه داد و در بحران - ١٩٧٦
١٩٧٥ضمن تﺸکیل یک ن روى مسلح ،عمﻼ در ﮐنار ﺳا ر چپگرایان در جنگ
داخلى لبنان علیه مسیحیان دﺳت راﺳتى شرﮐت نموده اﺳت .حزب ﮐمونیست
یک اردوگاه آموزش نظامى راى اعضاى خود در نبطیه در جنوب لبنان دارد .ا ن
اردوگاه تنها ﻫیجده ﮐیلومتر با مرز اﺳرائیل فاصله دارد .اﮐثر ﮐسانى ﮐه در ا ن
اردوگاه تﻌلیمات نظامى مىب نند رشته حیاتى اقتصاد لبنان را در دﺳت دارند؛
یﻌنى ﮐارﮐنان دخانیات لبنان ،شرﮐت ماﻫىگ رى ،پاﻻیﺸگاه نفت و یا دﻫقانانى
ﮐه در اراضى ثروتمندان لبنان مﺸغول ﮐار ﻫس ند .لباس افراد گروه مسلح حزب
مانند فاﻻنژیستها خاﮐى رنگ اﺳت و به جاى ﮐﻼه ﺳربازى دﺳتمال مخصوص
چریکﻫاى فلسطینى را به ﺳر م بندند).ﻫمان ،ص ,(١٢٩
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ﺳؤال :آیا در ﺳال  ١٣٤٨امام صدر به فکر تﺸکیل یک گروه مسلح افتاده ود؟
چرا ﺳاواک در ا ن زمینه حساس شده ود؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی:
تﺸکیل گروه مسلح دو ش

دارد :یک ش

تﺸکیل یک میلیﺸیای غ ر نظام

و مسلح ﮐه رم گردد به ﺳال  (١٣٥٤) ١٩٧٥در گ رودار جنگﻫای داخل لبنان
و چن ن چ زی در ﺳال مذﮐور در گزارش مطرح ن وده اﺳت .و اما گروه مسلح
ﮐوچک رای انجام مأموریتﻫای حفاظت چ زی اﺳت ﮐه در آن تار خ ﻫمه
داشتهاند و رای حفاظت از منازل مسؤوﻻن حز ی و مذﻫ ی و ن ز در رفت و
ً
مﻌموﻻ عده ﮐم ﻫس ند و از مراجع
آمدﻫا از آن اﺳتفاده م ﮐردهاند .ا ن افراد
مسؤول اعم از ارتش یا ن روی انتظام

روانه حمل ﺳﻼح م گ رند .ن یجه

اینکه در ان تار خ )ﺳال  (١٣٤٨امام صدر در فکر تﺸکیل میلﺸیای مسلح ن وده
اﺳت .اما آن ﺳالﻫا مقارن اﺳت با عملیات چریکﻫای فلسطین و حمﻼت
نظام اﺳرائیل به جنوب لبنان و فقدان وﺳائل دفاع در دﺳت شیﻌیان ﺳاﮐن
جنوب .در ا ن مورد امام به دولت لبنان فﺸار م آورد ﮐه یا ارتش در جنوب
مس قر شود و ضمن حاﮐم ﮐردن قانون در آن منطقه ،با حمﻼت اﺳرائیل مقابله
ً
قیما از
نماید .ﮐه البته دولت ز ر بار ا ن امر نم رفت .دیگر اینکه اگر دولت مس
جنوب دفاع نم ﮐند باید امکانات دفاع )از قبیل اﺳلحه و مهمات و آموزش و
ﺳاختن پناﻫگاه( در اختیار جوانان جنوب لبنان بگذارد تا آنها خود از خانهﻫا و
ً
احتماﻻ موضوع تﺸکیل گروه مسلح به ا ن شرایط
روﺳتاﻫای خود دفاع ﮐنند.
ً
بازم گردد .ا ن احتمال ن ز وجود دارد ﮐه مخالفان تﻌمدا ایﺸان را متهم به
تﺸکیل یک گروه ﮐرده باشند تا ﻫم ایجاد گروه مسلح از ﺳوی دیگر احزاب و
مذاﻫب را توجیه ﮐنند و یا اینکه نﺸان دﻫند ﮐه امام صدر در ادعای مخالفت با
خﺸونت صداقت ندارد و ﮐس ﮐه خودخواﻫان ﻫمزیست و گفتگو بدون توﺳل
ً
آورد.ضمنا در
به اﺳلحه اﺳت خود م خواﻫد یک میلﺸیای مسلح به وجود
گزارش بﻌدی )ص  (١٤٣آمده اﺳت ﮐه ش خ حسن خالد ،مفت ﺳن ﻫا ،دارای
»عناصر مسلح« اﺳت .ا ن عناصر مسلح ﻫمان محافظ ن ودهاند وگرنه طایفه
ﺳن در لبنان ﻫرگز دارای یک میلﺸیای مسلح ن وده و آنها بیﺸتر به
ﺳازمانﻫای مسلح فلسطین متک

ودهاند و ا ن ﺳازمانﻫا را میلﺸیای خود

م شمردهاند و در آن ﺳالﻫا طایفه ﺳن
نداشته اﺳت.

و ژه دارالفتوی چن ن میلﺸیا ی
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مسافرت ﺳید موﺳ صدر به ﮐویت[
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نام گزارشگر
---

شماره,۳۵۳۰/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :
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نام گزارشگر
شماره,۳۱۶ :

متن ﺳند :محترما مﻌروض م دارد:گزارش دفتر حفاظت منافع ا ران در روت
ﮐه از طر ق وزارت امور خارجه و اداره

ﻫفتم واصل شده حاﮐى اﺳت ﮐه چون

ش خ محمد قى فلسفى واعظ ) (١به مقامات وزارت خارجه اظهار نموده وده
ﮐه از موﺳى صدر رئیس شوراى عالى شیﻌیان در لبنان نامهاى مبنى ر لزوم
جلوگ رى از تهیه فیلمى از زندگى حضرت رﺳول اﮐرم )ص( دریافت داشته آقاى
منوچهر داودى ﮐه اخ را از طرف وزارت خارجه به دفتر حفاظت منافع به روت
اعزام گردیده مأموریت یافته اﺳت ﮐه ضمن اخذ تماس با موﺳى صدر نظر وى
را در مورد نامهاى ﮐه فلسفى به آن اشاره نموده اﺳتفسار نماید.در مﻼقاتى ﮐه
آقاى داودى در تار خ  ٤٩/١/٢٨با موﺳى صدر به عمل آورده موﺳى صدر اظهار
داشته در ﺳفر اخ ر خود به ﮐویت و قاﻫره از اقدام به تهیه ا ن فیلم آگاﻫى
]یافته[ و از دو نفر ﮐه یکى ﮐویتى و دیگرى لبنانى وده و ز ر نظر یک ﮐمپانى
آمریکا ى مﺸغول تهیه مقدمات ا ن فیلم مىباشند خواﺳته اﺳت پس از تهیه
ﺳنار و فیلم آن را راى ررﺳى به نظر نام رده رﺳانند تا چنانچه مطل ى ر
ﺳا۹۲۶

گزارش وقا ع روزانه

---

خﻼف مصالح شیﻌه در آن مﺸاﻫده نماید به حذف آن اقدام ﮐند .صدر در تأیید
نظر خود اظهار داشت با تبلیغاتى ﮐه در حال حاضر ﮐلیمیان و مسیحیان راى
مذاﻫب خویش به عمل مىآورند نمایش چن ن فیلمى راى نﺸان دادن پارهاى
حقا ق اﺳﻼمى مفید خواﻫد ود و در پاﺳخ ا ن ﺳؤال ﮐه آیا نمایش فیلم مورد
ّ
متضمن توﻫینى به مقدﺳات اﺳﻼمى نخواﻫد ود پاﺳخ داد خ ر ز را به
نظر
طورى ﮐه گفتهاند صورت پیغم ر اﮐرم و ﻫمسران ایﺸان و حتى صورت حضرت
على علیهالسﻼم را در فیلم نﺸان نخواﻫد داد.آقاى صدر ضمن ا ن مﻼقات
رامون مسافرت خود به مصر و مﻼقات با عبدالناصر و روابط ا ران و لبنان
مطال ى به شرح ز ر عنوان نموده اﺳت.الﻒ  -در ﺳفر اخ ر خود به قاﻫره
مﻼحظه ﮐرده ﮐه ﺳیاﺳت مصر نس ت به قبل از ژوئن ١٩٦٧عاقﻼنه تر شده و در
مﻼقات با عبدالناصر او را مردى مرتب و خوش فکر دیده اﺳت.ب  -عبدالناصر به
وى گفته اﺳت نفت ا ران به اﺳرائیل فروخته مىشود .وى مﻌ قد ود
عبدالناصر با توجه به ا رانى ودن صدر ا ن مطلب را عنوان نموده لکن نظر
عبدالناصر ا ن اﺳت ﮐه چﺸم وشى از منافﻌى ﮐه دوﺳتى ا ران مىتواند راى
آنان داشته باشد آﺳان نیست ولى نام رده مجموعا از اظهارات رئیس جمهور
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نام گزارشگر
مصر و ﻫی

اﺳ نباط نموده ود ﮐه تنها علت عدم ابتکار جدى مصر در

پیﺸنهاد تجدید رابطه با ا ران در حال حاضر احتمال رنجش عراق از ا ن بابت
مىباشد و مصر پس از رفع یا تخفیﻒ بحران موجود ن دولت شاﻫنﺸاﻫى و
عراق به ا ن ﮐار اقدام خواﻫد نمود.پ  -آقاى صدر ﺳپس از پیﺸرفت تﺸکیﻼت
شیﻌه در لبنان ﺳخن به میان آورد و مﺸکﻼت ا ن امر را یادآور شد و اظهار
داشت »با ﻫمه ا ن تفاصیل من ا رانى ﻫستم و به ا ران عﻼقه خاص دارم و
ﻫمه ﮐسانم در ا ران مىباشند ولى متأﺳفانه در مبارزاتى ﮐه در لبنان داشتهام
جریمه ا رانى ودن را زیاد دادهام با ا ن وجود دولت ا ران ن ز مرا دوﺳت خود
نمىداند و به خاطر بﻌضى گزارشﻫا ﮐه داده شده تصور ﮐردهاند یکى از عواملى
ﮐه در عدم تسلیم تیمور بختیار ) (٢مؤثر وده من ودهام و ظاﻫرا ا ن تصور ر
اثر گزارش جﻌفر شرفالد ن ایجاد شده و شرفالد ن ﮐسى اﺳت ﮐه پس از قطع
روابط ا ران و لبنان مناﺳبات صمیمانهاى با دﺳتگاه جاﺳوﺳى عراق رقرار
نمود«.ت  -آقاى صدر ﻫمچن ن گفت »چندى پیش در نظر داشتم به خاطر فوت
شوﻫر خواﻫرم و دیدن دوﺳتان و خویﺸان پس از اتمام ﺳفر ﮐویت عازم ا ران
گردم ولى در ﮐویت تلگرافى از یک نفر از ا ران دریافت داشتم ﮐه طى آن مرا از
ﺳفر به ا ران منع ﮐرده ود .بنا را ن در قضیه بختیار من خود را از ﻫر ﮐس
بیﺸتر متضرر مىب نم«وى ضمنا گفت پس از قطع مناﺳبات ا ران و لبنان و
ایجاد رابطه

ن شرفالد ن و عراقىﻫا دولت عراق ﺳخت با صدر خصومت

مىنماید و چندى پیش ٨٦نفر را راى یک ﺳلسله امور منجمله ترور نام رده به
لبنان اعزام داشته ﮐه قضیه فﻌﻼ از طرف مقامات لبنانى و خود وى ﮐﺸﻒ شده
اﺳت .آقاى صدر پس از بیان تفصیلى در ا ن مورد گفت »با وجودى ﮐه رئیس
جمهور لبنان اظهار داشته گرچه مسیحى اﺳت ولى ﺳید موﺳى صدر را مانند
پیﺸوایان مسیحى واﺳطه

ن خود و خدا مىداند ولى من خود را ا رانى

مىدانم و در ا ن ﮐﺸور غریبم .امروز در ﺳخنرانى ﮐه در جمﻌیت ّر واﻻحسان

ا راد نمودم به مناﺳ ت ىتوجهى مقامات لبنان به وضع جنوب به دولت لبنان
ﺳخت حمله ﮐردم .غالبا به من اعتراض مىشود ﮐه چرا در گفتهﻫا و
ﺳخنرانىﻫاى خودم صحبت از عروبت )عرب ودن( نمىککنم .ﻫمیﺸه در پاﺳخ
گفتهام به عروبت اع قاد ندارم و اصل را اﺳﻼم مىدانم«.ث  -آقاى صدر ضمن
مطال ى در خصوص مناﺳب ودن تجدید رابطه

ن دولت شاﻫنﺸاﻫى و لبنان
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توضیحات
گفت با توجه به ىاعتنا ى زمامداران لبنان به وضع جنوب وى در نظر دارد از
افسران بازنﺸسته شیﻌه ا ن ﮐﺸور دعوت ﮐند ﮐه به جوانان

ن ١٨تا ٤٠ﺳاله

شیﻌه در جنوب تﻌلیمات نظامى بدﻫند و از داخل و خارج ن ز اﺳلحه تهیه ﮐرده
و در اختیار آنان قرار دﻫد تا از جنوب لبنان دفاع ﮐنند.در پایان ا ن مﻼقات وى
پس از اشاره به قول ضمنى ﮐه ﺳف ر پاﮐستان در زمینه ﮐمک به جنوب لبنان به
او داده اﺳت اظهار داشت آرزو دارد مناﺳبات ا ران و لبنان ه ود یابد و از طر ق
صح ح و مقتضى بتواند از ا ران ن ز راى مسلح نمودن مردم جنوب لبنان
اﺳلحه دریافت دارد.به عرض تیمسار ریاﺳت ﺳاواﮐرﺳید.تار خ -٤٩١/٢/٢٢
حجةاﻻﺳﻼم محمد قى فلسفى فرزند حاج ش خ محمد رضا تنکابنى در ﺳال
١٣٢٦ﻫجرى قمرى ) ١٢٨٦ﻫجرى شمسى( در تهران تولد یافت .تحصیﻼت خود
را از ﺳن ٦ﺳالگى آغاز ﮐرد و از محضر اﺳاتیدى چون مرحوم والدش ،آقا ش خ
محمد على ﮐاشانى ،آقا ش خ مهدى ،آقا م رزا مهدى آش یانى ،آقا م رزا طاﻫر
تنکابنى و م رزا ونس قزوینى هرهمند گردید .وى نخس ن بار در ﺳن - ١٥
١٦ﺳالگى در مسجد محل )فیلسوفها( با شﻌرى در وصﻒ حضرت ام رالمؤمن ن
على )ع( به من ر رفت و چنان مورد اﺳ قبال مردم واقع گردید ﮐه در ﺳن
١٩ﺳالگى از جمله مدعو ن ﺳخنرانى در مجلس شوراى ملى آن زمان شد و
نامش ورد زبان مردم گردید.او مبارزات خود را از زمان رضاخان آغاز نمود و در
ﺳال ١٣١٦شمسى پس از حادثه خون ن مسجد گوﻫرشاد ،ر باﻻى من ر ا ن
حادثه را محکوم ﮐرد و در ن یجه مدتى ممنوعالمن ر و از وشیدن لباس
روحان ت محروم گردید.حجةاﻻﺳﻼم فلسفى با حزب توده و تﺸکیل دولت
غاصب اﺳرائیل مبارزه مىککرد و به جمعآورى اعانه جهت ﮐمک به مردم
مظلوم فلسط ن مى رداخت .از خصوصیات بارز وى اطاعت محﺾ و ىچون و
چرا از مرجﻌیت عالى شیﻌه حضرت آیةا

الﻌظمى روجردى ود ﮐه ضمن

مﻼقات با شاه و رﺳاندن نقطه نظرات آقاى روجردى ،موجب عدم تخریب
مسجد مادر شاه و ﺳاخت مسجد ارک فﻌلى ،الزامى شدن درس تﻌلیمات دینى
در مدارس و عدم حرﮐت دادن مﺸﻌل از امجدیه تا دربار ﮐه نمودى از آتش
رﺳتى ود ،گردید .در ى غائله انجمنﻫاى ایالتى و لوا ح شﺸگانه مخالفت
خود و علما و مراجع وقت به و ژه حضرت امام خمینى )ﺳﻼما

علیه( را طى

یک ﺳخنرانى رشور ا راز داشت و به ﻫم ن دلیل تحت تﻌقیب قرار گرفت و تا
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بﻌد از انجام رفراندوم تحمیلى شاه از رفتن به من ر محروم شد.آقاى فلسفى
نخس ن بار در تار خ ١٨اﺳفند ﺳال ١٣٤١در مجلس دوم ن ﺳالگرد رحلت
حضرت آیةا

روجردى توﺳط ن روﻫاى شهربانى بازداشت و ٢روز در زندان قزل

قلﻌه مح وس گردید و ﺳپس به مدت ٤٨روز ممنوع المن ر شد .در حادثه
مدرﺳه فیضیه من رﻫاى متﻌدد رفت و ﺳخنانى رشور ا راد ﮐرد .در شب
عاشوراى ﺳال ١٣٤٢طى نطقى ﮐوبنده به اﺳ یضاح دولت اﺳدا

علم رداخت

ﮐه در ﻫمان روز ﺳخنرانى وى تحت عنوان »اول ن اﺳ یضاح ملى در ﺳال
¬ «١٣٤٢چاپ و در ت راژ وﺳ ع در اختیار مردم قرار گرفت .به ﻫم ن دلیل راى بار
دوم از ﺳوى ن روﻫاى شهربانى بازداشت و به زندان شهربانى من قل گردید .او
ﮐه در حادثه خون ن ١٥خرداد در زندان بسر مى رد ،تدریس فن خطابه را راى
عﻼقهمندان در زندان آغاز ﮐرد .ا ن دوره زندان ٤٥روز به طول انجامید .پس از
آزادى از زندان روز جمﻌه ٢٨ت رماه  ،١٣٤٢بﻼفاصله به ﺳاواک احضار و به مدت
١٠٠روز ممنوعالمن ر گردید.اما ا ن بار ممنوعیت به مدت ٢٥٠روز طول ﮐﺸید تا
ﺳرانجام در ٢٦ارد هﺸت  ١٣٤٣را ر با دوم محرم ممنوعیت رفع شد .وى در
ﺳفرﻫاى تبلیغى خود به شهرﻫاى مختلﻒ ،محور ﺳخنرانىﻫاى خود را پیامﻫاى
حضرت امام قرار مىداد و به ت

ن و تﺸر ح خط ﮐلى نهضت مى رداخت .پس

از تبﻌید امام به ترﮐیه ،از ﺳوى ﺳاواک مورد ﺳوءقصد قرار گرفت.در ﺳال
١٣٥٠در مورد حادثه اخراج ا رانیان از عراق به ا راد یک ﺳخنرانى و تﺸر ح
مواضع امام علیه بﻌث ون عراق رداخت ،اما به دنبال توﻫ ن دو تن از
ﺳناتورﻫاى انتصا ى رژیم شاه نس ت به حضرت امام ،چنان به رژیم شاه حمله
ﮐرد ﮐه حکم ممنوعیت دائمى او از رفتن به من ر صادر شد .پس از گذشت
٢ﺳال از ممنوعیت من ر مرحوم فلسفى ،رژیم به طور مس قیم به وى اعﻼم ﮐرد
ﮐه تنها با نوشتن یک دﺳتخط یک ﺳطرى به شاه ،ممنوعیت و لغو خواﻫد شد.
ولى او ز ر بار ا ن ذلت نرفت و ﻫمچنان اﺳ قامت ورزید.آقاى فلسفى ﺳالهاى
٥٦و ٥٧خصوصا ﻫنگام شهادت آقا مصطفى خمینى و درج مقالهاى با نام
جﻌلى احمد رشیدى مطلق در روزنامه اطﻼعات و اﻫانت به ﺳاحت مقدس
حضرت امام به موضعگ رىﻫاى بسیار ﺳخت رداخت .در ایام محرم
١٣٥٧مردم را به رگزارى باشکوه مراﺳم عزادارى فراخواند و آنان را از گرفتن
اجازه عزادارى از شهربانى منع نمود.ﺳرانجام پس از ﻫفت ﺳال ممنوعیت من ر
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و در روز ﺳوّ م ورود حضرت امام خمینى )ﺳﻼما

علیه( به وطن ،در مدرﺳه

علوى )اقامتگاه موقت امام( و با حضور ﻫزاران نفر از علما و روحان ون تهران و
ﺳا ر وﻻیات ا ران ،اول ن ﺳخنرانى خود را در محضر حضرت امام و به خواﺳت
ایﺸان ا راد نمود و موجبات انبساط خاطر امام و ﺳا ر حاضر ن را فراﻫم آورد.
در پایان امام فرمودند » :اعﻼم ﮐنید ﮐه من ر آقاى فلسفى فتح شده اﺳت«.
حجةاﻻﺳﻼم فلسفى صاحب تألیفات ارزشمند و ﺳخنرانىﻫاى روشنگرانه ماندگار
اﺳت .عل رغم ﮐهولت ﺳن تا پایان عمر با رﮐت خود به فﻌالیتﻫاى مختلﻒ و
من رﻫاى تبلیغى خویش ادامه داد و باﻻخره در روز جمﻌه ٧٧/٩/٢٧و در ﺳن
٩٣ﺳالگى به رحمت ا زدى

وﺳت .وى در حرم مطهر حضرت عبدالﻌظیم

حسنى )علیهالسﻼم( در شهر رى به خاک ﺳ رده شد.ر .ک  :یاران امام به روایت
اﺳناد ﺳاواک و زبان گویاى اﺳﻼم ،صفحات یازده تا بیست و شش -٢.تیمور
بختیار فرماندار نظامى تهران پس از ﮐودتاى ننگ ن و آمریکا ى ،انگلیسى
٢٨مرداد ٣٢و نخس ن رئیس ﺳازمان امن ت) ،ﺳاواک( مرد جﻼدى ﮐه خون
صدﻫا تن از مردم ىگناه ا ن ﺳرزم ن را ر زم ن ریخت و تا مدتها در خدمت
شاه و رژیم وابستهاش ود ،اما ﻫنگامى ﮐه قدرت گرفت ،موجبات نگرانى شاه را
فراﻫم آورد و تبﻌید شد .وى ﺳپس به بغداد رفت و رژیم بﻌث عراق به عنوان
مترﺳکى علیه رژیم ا ران از او اﺳتفاده مىککرد .بختیار و ایادى اطرافش چند
بار قصد نفوذ در روحان ت و حتى امام خمینى را داشت ﮐه با ﻫوشیارى امام و
فرزند زرگوارشان آیتا

حاج ﺳید مصطفى در انجام ا ن ﻫدف ناﮐام ماند .او

ﺳرانجام به دﺳت عوامل ﺳاواک به ﻫﻼﮐت رﺳید,.
ﺳؤال :امام صدر چگونه به جریان فیلم دربارة زندگ پیام ر مکرم اﺳﻼم )ص(
وارد شدند؟ نگران ایﺸان از چه ود؟ با ﮐدام یک از علما در ا ن زمینه تماس
گرفتند؟ آیا ﺳنار وی فیلم قبل از اجرا از نظر ایﺸان گذشته ود؟ پاﺳخ دﮐتر
محمد عل مهتدی :ﻫمچنانکه در متن گزارش آمده امام صدر مخالﻒ تهیه
فیلم از زندگ حضرت پیام ر )ص( ن وده بلکه آن را مفید ن ز م دانستهاند
مﺸروط ر آنکه نسخهای از متن ﺳنار و را در اختیار ایﺸان بگذارند تا مطمئن
ً
ظاﻫرا چن ن درخواﺳت عمل
شوند ﮐه فیلم مغا ر عقاید شیﻌه امامیه نباشد.
نﺸده و امام از طر ق آقای فلسف خواﺳتهاند ا ران به عنوان تنها ﮐﺸور شیﻌ
در جهان فﺸار بیاورد تا علمای شیﻌه قبل از تولید فیلم ،متن ﺳنار و را
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ب ی ند.اما ﺳؤال اینجاﺳت ﮐه اگر امام صدر خواﻫان دخالت دولت ا ران ودهاند
چرا از طر ق آقای فلسف اقدام ﮐردهاند درحالیکه ایﺸان راهﻫا و ﮐانالﻫای
مختلف

رای رﺳاندن ا ن موضوع به مقامات دولت ا ران داشتهاند .به نظر

م رﺳد ﮐه نامه ایﺸان به آقای فلسف در ا ن مورد بیﺸتر ا ن وده ﮐه توجه
علما و مراجع شیﻌ را به ا ن موضوع جلب نمایند و نقد موضوع از ﺳوی آقای
فلسف به وزارت خارجه ا ران اجتهاد خود ایﺸان وده اﺳت.در مورد قسمت
اخ ر ﺳؤال به نظر نم رﺳه ﮐه ﺳنار و را رای امام صدر فرﺳتاده باشند چرا ﮐه
ایﺸان گفتهاند به قرار اطﻼع چهره حضرت پیام ر و ﻫمسران ایﺸان و حضرت
ً
داد.ضمنا باید دید آیا مقصود از ا ن فیلم
عل )ع( را در فیلم نﺸان نخواﻫند
ﻫمان فیلم مﻌروف »محمد رﺳولا « ﺳاخته الﻌقاد اﺳت یا موضوع مر وط به
ً
ظاﻫرا علمای ﺳﻌودی و
فیلم دیگری اﺳت .اگر موضوع فیلم الﻌقاد باشد ﮐه
حت اﻻزﻫر با آن مخالفت ﮐردهاند و لذا فیلم را در صحرای ل ی تولید ﮐردهاند و
از نظر فقه اﺳﻼم اشکاﻻت ن ز دارد از جمله اینکه مسلمانان در ورود به مکه با
لباس مﻌمول ﻫس ند در حالیکه باید با لباس احرام باشند .در ﻫر حال ا ن
مطلب نیاز به تحق ق دارد,.
ﺳؤال :ارتباط امام صدر با موضوع تسلیم تیمور بختیار به ا ران چیست؟
ایﺸان در جا ی گفته اﺳت ﮐه در اثر گزارش جﻌفر شرفالد ن ا ن تلق در تهران
ایجاد شده ﮐه ایﺸان مانع تسلیم بختیار به ا ران وده اﺳت .در رابطه با ارتباط
امام صدر با بختیار چه نکات وجود دارد؟ زمینهﻫا ی ﮐه اجازة رواج ا ن شایﻌه
را داده ود ﮐدام وده اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :امام صدر ﻫ چ
دخالت در مورد تسلیم تیمور بختیار نداشتهاند .ر عکس ا ن دولت عراق وده
ﮐه مخالفت م ﮐرده ،اما گناه را به گردن امام صدر انداختهاند تا با یک ت ر دو
نﺸان زنند :ﻫم خود را م ّرا ﮐنند و ﻫم مانع ﮐمک تسلیحات ا ران به شیﻌیان

جنوب شوند .در ا ن مورد نقش آقای جﻌفر شرفالد ن مهم اﺳت ز را وی روابط
نزدیک با عراق ﻫا داشته و در ع ن حال ا ران و عراق در مورد گسترش نفوذ در
لبنان با یکدیگر رقابت داشتهاند .بختیار ن ز در آغاز به عراق رفته و ﺳپس به
لبنان من قل شده و مخالفت لبنان با تحویل وی به ا ران ن ز ناش از دخالت

عراق وده اﺳت.
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متن ﺳند :محترما مﻌروض مىدارد:وزارت امور خارجه به وزارت دادگسترى و
ﺳاواک اعﻼم داشته ﺳید موﺳى صدر رئیس شوراى عالى شیﻌیان لبنان ضمن
تماس تلفنى با دفتر حفاظت منافع ا ران در روت اظهار نموده شخصى به نام
ادیب ناﻫﺾ تبﻌه لبنان به علت قاچاق مواد مخدر به مدت دوازده ﺳال زندان
در تهران محکوم شده و نیمى از مدت محکومیت خود را طى نموده اﺳت.
ا ن شخص داراى خانواده فق ر و مفلوﮐى اﺳت ﮐه در وضع اﺳفناﮐى به ﺳر
مى رند و چنانچه صﻼح اﺳت مقامات دولت شاﻫنﺸاﻫى مﺸارالیه را نس ت به
بقیه مدت محکومیت مورد عفو قرار دﻫند.نظریه :با عرض مراتب فوق در
صورت تصویب مراتب در ﮐمیس ون عفو و بخﺸودگى مطرح گردد.مسئول
ررﺳى  -اوانى ٤٩/٢/٧رئیس بخش ٣١٦ -ازغندىرئیس اداره یکم عملیات و
ررﺳى  -جوان محترما در مورد موﺳى صدر گزارش جداگانه تهیه و قدیم
 .۱مسئول ررﺳ  -اوان
) .۲ (۷/۲/۴۹رئیس بخش
ﺳا۹۲۷

قاضای عفو ادیب ناﻫﺾ

 -۳۱۶ازغندی  .۳رئیس اداره
یکم عملیات و ررﺳ  -جوان .۴
جوان ) .۵ (۷/۲/۴۹جوان
) .۶ (۷/۲/۴۹ثابت )(۹/۲/۴۹

خواﻫد شده جوان  ٤٩/٢/٧به عرض مىرﺳاند:به منظور تحب ب و جلب ﻫر چه
بیﺸتر ﺳید موﺳى صدر و در صورت تصویب نمایندگى با وى تماس و موافقت
مقامات مسئول ا رانى در زمینه خواﺳته وى اعﻼم و ﺳپس نس ت به قلیل
مدت محکومیت شخص مورد بحث اقدام گردد .جوان  ٤٩/٢/٧ثابتى ٤٩/٢/٩
را ر نظریه اقدام شود ,٢/١٠
ﺳؤال :امام صدر در تماﺳ با دفتر حفاظت منافع ا ران در روت خواﺳتار
مساعدت مقامات تهران در آزادی یک لبنان ﮐه به جرم قاچاق مواد مخدر در
ا ران به زندان افتاده م شود )ﺳال  (١٣٤٩در ا ن باره اطﻼعات وجود دارد؟
گویا ﺳاواک رای جلب امام صدر با اجابت خواﺳتة امام صدر و آزادی ادیب
ناﻫﺾ مخالﻒ ن وده اﺳت .پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :ا ن نوع وﺳاطتﻫا
در لبنان بسیار مﻌمول اﺳت و در اینگونه موارد خانوادهﻫا به شخص تﻫای
ﺳیاﺳ و دین مراجﻌه م ﮐنند و در صورت موفقیت ا ن اقدام موقﻌیت آن
ً
اصوﻻ شخص تﻫای ﺳیاﺳ و مذﻫ ی اینگونه
شخص ت در لبنان باﻻ م رود و
خدمات را به ﻫواداران خود م دﻫند .اما موافقت طرف مقابل با ا ن درخواﺳت
ن ز بستگ به ا ن دارد ﮐه آیا تحکیم موقﻌیت درخواﺳت ﮐننده را به صﻼح خود
م داند یا خ ر .در ا ن مورد پیﺸنهاد ﺳاواک ا ن وده ﮐه با درخواﺳت امام
موافقت شود تا بیﺸتر بتوانند امام را جذب خود ﮐنند اما در مورد عمل شدن
ا ن درخواﺳت اطﻼعای وجود ندارد.
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شماره,۳۲۲۵۸/۲۲۲ :

متن ﺳند :ﮐمیته عالى شیﻌه در لبنان ٢٥ﻫزار ل ره لبنان به تجدید ﺳاختمان
مدرﺳه بحرالبقر در مصر ﮐمک ﮐرده اﺳت .ﺳید موﺳى صدر چک مر وطه را به
ﺳف ر مصر در روت تسلیم نمود.ﺳید موﺳى صدر,
ﺳؤال :مجلس اعﻼی شیﻌیان لبنان  ٢٥ﻫزار ل ر رای تجدید ﺳاختمان مدرﺳة
بحر البقر در مصر ﮐمک ﮐرده اﺳت .ا ن ﮐمک با ﮐدام ﻫدف صورت م گرفت؟
پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :موضوع ﮐمک  ٢٥ﻫزار ل رهای مجلس اعﻼی
ً
اوﻻ در آن زمان
شیﻌیه به یک مدرﺳه در مصر قدری ﺳؤال رانگ ز اﺳت چه:
خود مجلس رای ﻫزینه روژهﻫای خود در جنوب لبنان و در منطقه بقاع نیاز
م رم به ول داشته و ا ن مبلغ ن ز در آن زمان مبلغ باﻻ ی محسوب م شد
ً
قریبا مﻌال ده ﻫزار دﻻر( .در ع ن حال پس از ﺳفر امام صدر به مصر و
)
مﻼقات ایﺸان با جمال عبدالناصر و دیگر شخص تﻫای ﺳیاﺳ و مذﻫ ی بﻌید
نیست ﮐه ایﺸان اعطای چن ن ﮐمک به منطقه بحرالبقر ﮐه از مناطق بسیار فق ر
ﮐمک مال ﮐمیته شیﻌه جهت
ﺳا۹۲۸

تجدید ﺳاختمان مدرﺳه بحرالبقر
در مصر[

مصر محسوب م شود را مناﺳب دانسته باشند .مدرﺳه ابتدائی بحرالبقر در
 .۱ﺳید موﺳ صدر

اﺳتان شرقیه مصر در ص ح  ٨ماه آوریل  ١٩٧٠در اوج جنگ فرﺳایﺸ

ن مصر

و اﺳرائیل با حمله ﻫواپیماﻫای رژیم صه ونیست و ران شد و عدهای از
دانشآموزان و ﮐارﮐنان به شهادت رﺳیدند) .تﻌداد  ٣٠ﮐودک شهید٥٠٠ ،
ﮐودک زخم و  ١١نفر از ﮐارﮐنان ن ز شهید شدند( .لذا در  ١٦آوریل  ٧٠امام
موﺳ صدر با آقای ا راﻫیم ص ری ﺳف ر مصر در روت مﻼقات ﮐرد و چک به
مبلغ  ٢٥ﻫزار ل ره لبنان را رای بازﺳازی آن مدرﺳه و ﮐمک به خانوادهﻫای
شهدای حمله مذﮐور از ﺳوی مجلس اعﻼی شیﻌه به ﺳف ر مصر قدیم داشت.
ً
صرفا یک مبلغ ﺳم ولیک رای تﺸکر از
امام در ﻫمان دیدار تأﮐید ﮐرد ﮐه ا ن
جمهوری مصر ﮐه تحت رﻫ ری جمال عبدالناصر به نیابت از جهان عرب در را ر
اﺳرائیل ایستاده اﺳت .توجه شود ﮐه امام ا ن مبلغ را ناچ ز و رمزی
)ﺳم ولیک( م خواند چرا ﮐه مجلس شیﻌ در آن شرایط به ﻫر یک ل ره از ا ن
ول نیازمند ود .اما ا ن اقدام امام و ژه پس از ﺳفرش به مصر و مﻼقات با
جمال عبدالناصر و علمای اﻻزﻫر بسیار رمﻌن و حائز اﻫمیت مﻌنوی و ﺳیاﺳ
ود) .به ص  ٢٧٢جلد دوم مس ره اﻻمام مراجﻌه شود(,.
ﺳؤال:
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جلسات ﺳید موﺳ صدر با عده ای
ﺳا۹۲۹

از نمایندگان و ﺳیاﺳتمداران رای
رﺳیدگ به وضع ناﻫنجار اجتماع

---

شماره۳۲۰/۲۱۲ :

و اخﻼق جنوب لبنان[

دعوت ﺳید موﺳ صدر به اعتصاب
عموم و جواب مث ت گروه ﻫای
ﺳا۹۳۰

دﺳت راﺳت و اتحادیه ﻫای ﮐارگری
و حرفه ای و مخالفت دﺳت چ ی
ﻫا و ﮐمونیست ﻫا[

---

شماره۶۲۴/۲۱۲ :

شماره
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عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۶۰۷/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱/۲۱۲ :

متن ﺳند :موضوع ﺳند  :دعوت ﺳید موﺳى صدر به اعتصاب عمومیتار خ ﺳند
]١٣٤٩/٣/١٤ :به[  ٧١٢ :تار خ  ]٤٩/٣/١٤ :از[  ٢١٢ :شماره  -٢١٢١/٦٢٤ :آنچه
اﮐنون دولت لبنان را ناراحت ﮐرده اﺳت دعوت ﺳید موﺳى صدر به اعتصاب )(١
عمومى مىباشد .ﮐلیه دﺳتجات و احزاب مخصوصا گروﻫهاى دﺳت راﺳتى
ﮐﺸور و اتحادیهﻫاى ﮐارگرى و حرفهاى به ا ن ندا جواب مث ت دادهاند و
اعتصاب شامل ﮐلیه مناطق لبنان خواﻫد ود -٢.دﺳت چ ىﻫا و ﮐمونیستﻫا و
دﺳتجات پیﺸرو ﻫمگى با ا ن اعتصاب مخالفت ﮐردهاند و ا ن دعوت را به
توطئه دولت جهت ایجاد تنفر میان اﻫالى و ﺳکنه مناطق جنوب و علیه
فﻌالیت فداییان تلقى مىککنند؛ ز را بد ن وﺳیله وانمود خواﻫند ﮐرد ﮐه اگر
فداییان در ا ن منطقه ن ودند ﮐﺸور به ا ن بدبختى دچار نمىشد -٣.حزب
ﮐمونیست لبنان بیانیهاى منتﺸر و در آن از روش دولت و افراد ﮐﺸورى و
اﺳتحکام موقﻌیت ﺳیاﺳ و
ﺳا۹۳۱

اجتماع ﺳید موﺳ صدر با دعوت
وی به اعتصاب عموم در لبنان[

غ رﮐﺸورى و روحان ون ان قاد ﮐرد -٤.عناصر مطلع و صاحب نظر مﻌ قدند ﮐه
 .۱ﺳید موﺳ صدر

پاﺳخ مث ت دﺳتجات ﺳیاﺳى لبنان به دعوت ﺳید موﺳى صدر جهت اعتصاب
روزى ىنظ رى راى او در ر خواﻫد داشت و او در آینده خواﻫد توانست زمام
امور ﮐﺸور را در دﺳت بگ رد و ﻫر طور ﮐه بخواﻫد آن را اداره ﮐند -٥.رشید ﮐرامى
) (٢از موفقیت ﺳید موﺳى صدر و روش وزراى شیﻌه ﮐه از ﺳید موﺳى صدر
روى مىککنند و حتى تهدید به اﺳتﻌفا ﮐردهاند دچار واﻫمه شده اﺳت ز را
ا ن فﻌالیتﻫا را نوعى ﮐارشکنى در طرح شها ىﻫا راى رگرداندن شهاب به
قدرت مىداند .چه اگر ﮐاب نه ﺳقوط ﮐند ﻫ چ یک از گروهﻫاى پارلمانى اطمینان
نخواﻫد داشت ﮐه رشید ﮐرامى بتواند قبل از انتخاب رئیس جمهورى
نخستوز ر شود .ترس از تﺸدید اعتصاب ناشى از ﻫم ن عقیده اﺳت ز را وضع
داخلى اﮐنون بسیار دق ق به مو ى بسته مىباشد -٦.ﮐاخ ریاﺳت جمهورى با
ﺳید موﺳى صدر تماس گرفت و از او خواﺳت تا از رگزارى تظاﻫرات و
دمونستراﺳ ون در بح وحه گرفتارىﻫاى فﻌلى خوددارى ﮐند تا مبادا
پیﺸامدﻫاىناگوارى رخ دﻫد.نظریه نمایندگى -١ :اعتصاب با

روزى قابل

توجهى پایان یافت -٢.اعﻼمیه حزب ﮐمونیست جداگانه ایفاد گردید.طرح امور
اجتماعى بند ٢و طرح امور ﺳیاﺳى الﻒ  ٤/٢و الﻒ  -٦١/٢/شهید چمران به طور
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عموم در خصوص ا ن ش وه مبارزاتى امام موﺳى صدر مىگویند»:دولت لبنان
ا ن مسئولیت را ق ول نمىککرد .امام موﺳى صدر دﺳت به مبارزه زرگى علیه
دولت لبنان زد و اعتصاب زرگى در لبنان به راه انداخت .از زرگتر ن مظاﻫر
اعتصاب بستن فرودگاه توﺳط شیﻌیان ود ]در ﺳال  .[١٩٧٠ﻫنگامى ﮐه شیﻌه
مىگویم شما چ زى مىشنوید .شیﻌه محرومى ﮐه ﮐﺸته شدن راى او افتخار
اﺳت ،ز را زندگى روزمره او مرگ تدریجى دردناﮐى به حساب مىآید .ﻫنگامى ﮐه
امام موﺳى صدر فرمان داد ،ا ن شیﻌیان به فرودگاه ریختند و تمام باندﻫاى
فرودگاه را ر ﮐردند .ﻫ چ ﻫواپیمائى نه مىتوانست بنﺸ ند و نه بلند شود.
هرحال روت را از ﮐار انداختند ،و شهرﻫاى دیگرى ن ز در اعتصاب ﺳرتاﺳرى
شرﮐت ﮐردند .و دولت لبنان مج ور شد ﮐه در مقابل خواﺳتهﻫاى امام موﺳى
صدر تسلیم بﺸود ،و راى دفاع از حقوق جنو ىﻫا» ،مجلس جنوب لبنان« با
م زانیه ] ودجه[ ﺳاﻻنه ٣٠میل ون ل ره ،راى ﮐمک به خسارت دیدگان و ایجاد
رنامهﻫاى عمرانى ،در جنوب تﺸکیل شد .در آن روزگار ،در ﺳرتاﺳر جنوب فقط
یک نیمه مدرﺳه وجود داشت .بیمارﺳتانى وجود نداشت .راﻫى ن ود ،رق و آب
و زراعت قریبا ناچ ز ود.دولت لبنان پیﺸنهاد ﮐرد ﮐه امام موﺳى صدر
مسئولیت »مجلس الجنوب« را بپذ رد ،ولى او رد ﮐرد و نخواﺳت با آلودگىﻫاى
دولتى و رشوهخوارىﻫا و پارتى بازىﻫا آلوده گردد .البته »مجلس الجنوب« ﻫم
نمىتوانست از آلودگىﻫاى ادارى نظام موجود لبنان ،مس ثنى باشد ،به
خصوص وقتى ز ر تسلط »ﮐامل اﻻﺳﻌد« رئیس پارلمان لبنان قرار گرفت .او
دﺳت نﺸاندگان ىمایه خود را ر آن مسلط ﺳاخت و مقاد ر زیادى از م زانه
»مجلس الجنوب« حیﻒ و میل شد .ولى با تمام ا نﻫا ﮐارﻫاى عمرانى زیادى
انجام گرفت .بیش از ٧٠مدرﺳه ﺳاخته شد ،چهار مریضخانه زرگ به وجود
آمد ،حدود یک صد درمانگاه ﺳیار به نام مجلس شیﻌیان شروع به ﮐار ﮐرد.
رنامهﻫاى آبیارى و زراعتى )مﺸروع اﻻخضر( و راه ﺳازى و غ ره به وجود آمد.
به ﻫر حال اقداماتى در ه ود نس ى وضع مردم جنوب صورت گرفت.بنا را ن،
ا ن اول ن

روزى راى شیﻌیان ود .راى اول ن بار در طول تار خ ،شیﻌه

روز

مىشود .با دولت لبنان ،با ﻫی ت حاﮐمه لبنان مقابله م ﮐند و حق خود را
مىگ رد .تا جا ى ﮐه به ازاى ﻫر شهید ده ﻫزار ل ره به خانواده شهید رداخت
شود و ﻫر خانهاى ﮐه ز ر بمبارانﻫاى اﺳرائیل و ران شد خسارت آن را ج ران
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ﮐنند.امام موﺳى صدر مﻌ قد ود ﮐه ا ن خانهﻫاى و ران شده را باید آباد ﮐرد تا
شیﻌیان به خانهﻫاى خود بازگردند و ﻫجرت نکنند .ز را تهج ر )آواره ﮐردن(
شیﻌیان ،رنامه اﺳرائیل اﺳت .اﺳرائیل مىخواﻫد بگوید ﮐه در ا ن منطقه
انسانى زندگى نمىککند .بنا را ن اﺳرائیل ﮐه داراى آدمﻫاى زیاد اﺳت باید
آدمﻫاى خود را به ا ن جا من قل ﮐند ،و ﻫم ن هانه را راى فلسط ن آورد.
تمام ﺳﻌى و ﮐوشش ما در ا ن وده اﺳت ﮐه ا ن شیﻌیان رگردند و خانه و
ﮐاشانه خود را از نو بسازند و بمانند .ﺳرزم ن مادرى خویش را ترک نکنند و
زرگتر ن افتخار ما ا ن اﺳت ﮐه اینان ترک نکردهاند و ماندهاند .ﮐﺸته
مىدﻫند ،مبارزه م ﮐنند ،ولى مىمانند .ا ن زرگتر ن نقﺸى اﺳت ﮐه امام
موﺳى صدر بازى ﮐرد.در ﻫر حال مىب نیم ﮐه امام موﺳى صدر به روت مىآید
و مجلس شیﻌیان را به راه مىاندازد و اول ن مبارزه زرگ و رودررو را با ﻫی ت
حاﮐمه لبنان شروع مىککند و

روز مىشود .ا ن

روزى ﺳ ب مىشود ﮐه

شیﻌیانى ﮐه به احزاب چپ رفته ودند به امام موﺳى صدر توجه ﮐنند .متوجه
شوند ﮐه ممکن اﺳت ﮐه یک شیﻌه ،بیاید و امتیازات و حقوق از دﺳت رفته
آنها را ﮐسب ﮐند .حزب ﮐمونیست پنجاه ﺳال در لبنان مبارزه ﮐرد ولى نتوانست
ﮐه یک امتیاز راى شیﻌیان ﮐسب ﮐند .امام موﺳى صدر در عرض دو ﺳال
توانسته ود ﮐه زرگتر ن امتیازات را ﮐسب ﮐند و ﻫی ت حاﮐمه لبنان را درﻫم
بﺸکند .ا ن ﺳ ب شد ﮐه شیﻌیان ر عقده حقارت خود تسلط یابند عقده
حقارت ﮐه در قلوبﺸان وجود داشت و آنان را زجر و شکنجه مىداد ،با ا ن
روزى ﮐم ﮐم از

ن مىرفت .ا ن جوانان ﮐه در احزاب مختلﻒ راﮐنده شده

ودند ،ﮐم ﮐم به دور امام موﺳى صدر جمع مىشوند و شهرت آقاى صدر و
عظمت مجلس شیﻌیان بیش از پیش گسترش م یابد).لبنان ،ب یاد شهید
چمران ،ص  -٢(٧٧ – ٧٩رشید ﮐرامى در ٣٠دﺳام ر ١٩٢١در روﺳتاى مریاطه واقع
در شمال لبنان چﺸم به جهان گﺸود .پدرش عبدالحمید ﮐرامى مفتى طرابلس،
عضو مجلس و در ﺳال ١٩٤٥نخستوز ر لبنان ود .ﮐرامى دوران د رﺳتان را در
مدرﺳه رادران مسیحى )مز ر( در طرابلس گذراند .ﺳپس وارد دانﺸکده حقوق
دانﺸگاه قاﻫره شد .از ﺳال ١٩٤٨تا ١٩٥١وﮐیل ود و در ﺳال ١٩٥١به عنوان
نماینده طرابلس انتخاب شد .در ﺳالهاى -١٩٦٤،١٩٦٨-١٩٦٠ ،١٩٥٧ -١٩٥٣
 ١٩٧٢به صورت متوالى به ﻫم ن ﺳمت رگزیده شد .وى در ﺳال ١٩٥٢حزب
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توضیحات
آزادى بخش عرب را ﮐه در واقع ﻫ چ وجهه ﺳیاﺳى ﮐسب نکرد تﺸکیل داد .در
ژوئن ﺳال ١٩٥١وز ر دادگسترى شد .بیش از ٣٤ﺳال از عمرش نگذشت ﮐه
نخستوز ر لبنان شد .در مجلس نمایندگان ،ریاﺳت گروه شها ها ﮐه شارل حلو
را در ﺳال ١٩٦٤به ریاﺳت جمهورى رگزیدند ،به عهده داشت و تا پایان دوران
ریاﺳت جمهورى فؤاد شهاب در ﺳمت نخستوز رى لبنان ﮐار مىککرد .ﮐرامى در
١٥ژانویه ١٩٦٩مجددا به نخستوز رى لبنان رﺳید .در ى ﺳرﮐوب خون ن
تظاﻫراتى ﮐه در تأیید فلسطی یان در تار خ ٢٣آوریل ١٩٦٩انجام شد ،رشید
ﮐرامى اﺳتﻌفاى دولت خود را اعﻼم ﮐرد .در ى اﺳتﻌفاى وز ر ارتش )ﮐه در
٢٣مه ١٩٧٥تﺸکیل شده ود( فرنجیه على رغم میل خود ناچار شد رشید ﮐرامى
را ﮐه گروه مخالفان مسلمان و چپ گرا او را ﮐاندیداى نخستوز رى ﮐرده ودند،
انتخاب ﮐند .رشید ﮐرامى به دنبال وﺳاطت ﺳوریه و آشتى با رئیس جمهورى
شمﻌون در ٣٠ژوئن توانست وزارت »نجابت م هن« را ﮐه وزارتﻫاى دفاع،
دارا ى و تبلیغات را به دﺳت گرفته ود تﺸکیل دﻫد پس از تﺸکیل وزارت
نجابت م هن لبنان به مدت ٢ماه در آرامش و آتش بس به ﺳر رد و دولت تا
دﺳام ر ١٩٧٦اﺳما حکومت مىککرد .وى در ١٣مارس ﻫمراه با ٦٧نماینده دیگر
طومارى امضا نموده خواﺳتار اﺳتﻌفاى رئیس جمهورى شدند .در ژوئن ١٩٧٦به
عنوان یکى از اعضاى »ج هه وحدت ملى« به وﺳاطت

ن ﺳوریه و ﺳازمان

آزادى بخش فلسط ن رداخت .در ﮐنفرانس ﺳران عرب ﮐه در تار خ ٢٥اﮐت ر
١٩٧٦در قاﻫره منﻌقد شد و به جنگ داخلى لبنان پایان داد ،شرﮐت جست .در
٧فوریه ١٩٧٦به ﻫمراه فرنجیه به دمﺸق ﺳفر ﮐرد و رنامه ١٧گانه را ﮐه در ﺳوریه
مورد موافقت قرار گرفت پذ رفت .رشید ﮐرامى در ﺳال ١٩٨٧در جریان یک
حادثه انفجار عمدى ﮐه در ﻫلیکوپتر حامل وى صورت گرفت جان خود را از
دﺳت داد .ﻫمگان ،جناح مسیحیان لبنان را مسئول ترور وى قلمداد
نمودند).فرﻫنگ ﺳیاﺳى لبنان ،عل زاده ،ص ,(٢٢٥
ﺳؤال :ماجرای بستن فرودگاه توﺳط شیﻌیان لبنان )در ﺳال  (١٩٧٠چیست؟
پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :بستن فرودگاه روت در روز ﺳهش به  ٢٦ماه مه
 ١٩٧٠بخﺸ از اقدام در جهت اعتصاب ﮐامل در ﺳراﺳر لبنان ود .در آن روز
جوانان شیﻌه در روت حت رانندگان تاﮐس را ﻫم از ﮐار بازم داش ند .فرودگاه
روت در نزدیک حومه جنو ی و شیﻌه نﺸ ن اﺳت و ﻫمچنان ﮐه شهید چمران
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گفته عده زیادی از جوانان و دیگر قﺸرﻫا به باند فرودگاه ﻫجوم ردند و ترافیک
ﻫوا ی را تﻌطیل ﮐردند و ا ن امر در تار خ لبنان یﺳابقه وده اﺳت,.
ﺳؤال :اعتصا ی ﮐه در خرداد ﺳال  ١٣٤٩به ابتکار امام صدر انجام شد آیا
آنگونه ﮐه در یک نظر ﮐارشناﺳ ﺳاواک آمده نقطۀ عطف

رای مجلس شیﻌیان

لبنان و شخص امام صدر در فﻌالیتﻫای ﺳیاﺳ لبنان ود؟ پاﺳخ دﮐتر محمد
عل مهتدی :نظر تحلیلگر ﺳاواک درﺳت اﺳت و اعتصاب ﺳراﺳری روز  ٢٦ماه
ً
ﮐامﻼ فراگ ر و ﻫمه جانبه
مه  ١٩٧٠ﮐه به دعوت امام موﺳ صدر صورت گرفت
ود و قدرت و مح وب ت امام صدر و اﻫمیت جامﻌه تﺸ ع لبنان را به اثبات
رﺳانید بطوری ﮐه دولت لبنان مج ور شد درخواﺳتﻫای امام صدر رامون
رﺳیدگ به اوضاع نابسامان جنوب را بپذ رد و پارلمان لبنان با تصویب یک
ماده و احده مبلغ ﺳ میل ون ل ره به جنوب لبنان اختصاص دﻫد .ا ن رویداد
بدون تردید نقطه عطف در مس ر مبارزات امام صدر و مجلس شیﻌ محسوب
م شود,.
ﺳؤال :در گزارش  ،ﺳاواک نحوه اعﻼم اعتصاب ) (١٣٤٩/٣/٥وصﻌت و
موفقیت آن و اختصاص  ٣٠میل ون ل ر در ﻫمان روز توﺳط حکومت رای
بازﺳازی جنوب ﮐﺸور ،نﺸانگر آن دانسته شده ﮐه طرح اعتصاب از پیش طراح
شده و مورد تایید شارل حلو ن ز وده و ﻫدف از آن جلوگ ری از انفجار وضﻌیت
داخل ﮐﺸور و ﮐاﻫش بحران وده اﺳت .در ا ن زمینه چه نکات وجود دارد؟
پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :نظر ﺳاواک در مورد اینکه طرح اعتصاب از پیش
با دولت ﻫماﻫنگ شده و ﻫدف از آن جلوگ ری از انفجار وضﻌیت داخل و
ﮐاﻫش بحران وده ،نادرﺳت اﺳت ز را دولت ﮐه از نتا ج ا ن اعتصاب بیمناک
ود تا آخر ن لحظه از طر ق اعزام نمایندگان خود و مذاﮐره با امام صدر ﮐوشید
ایﺸان را از انجام اعتصاب منصرف ﮐند ﮐه موفق نﺸد .البته رئیس جمهوری
شارل حلو ،احترام خاص
تبان

رای امام صدر قائل ود اما ا ن نم تواند دلیل رای

ن دولت و امام باشد ،ضمن اینکه تا روز اعتصاب ﻫیچکس از ابﻌاد

گسترده آن خ ر نداشت و تصویب اختصاص ﺳ میل ون ل ره رای جنوب ز ر
فﺸار اعتصاب و تظاﻫرات مردم صورت گرفت چرا ﮐه امام صدر تصمیم گرفته
ود در صورت عدم موافقت دولت با درخواﺳتﻫایش اعتصاب و تظاﻫرات را
یک ﻫفته بﻌد در ابﻌاد گستردهتری تکرار ﮐند.البته درخواﺳت امام تنها ول رای
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روژهﻫای عمران و ﺳاخت راه و مدرﺳه و بیمارﺳتان ن ود بلکه بیﺸتر خواﻫان
آن ود ﮐه دولت با رﺳاندن تﻌداد رﺳنل ارتش به  ٢٠ﻫزار نفر و خرید اﺳلحه
و ژه موشک و مسلح ﮐردن ن روﻫای مردم در جنوب ،به دفاع از ا ن منطقه در
را ر حمﻼت اﺳرائیل رخ زد.

شماره
مدرک
ﺳا۹۳۲
ﺳا۹۳۳

عنوان اصل
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور
وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۹۳۲

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۸/۲/۵۸۹۰ :

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

وﺳت دارد
---

---

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۷۶۹/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۲ :

متن ﺳند :ﺳید موﺳى صدر ﮐه در جریان حوادث اخ ر لبنان و اعﻼم اعتصاب
عمومى موقﻌیت قابل توجهى از نظر امکان مداخله مس قیم در شئون ﺳیاﺳى
ﮐﺸور و رﻫ رى شیﻌیان به دﺳت آورده ،درصدد ایجاد یک گروه مسلح در جنوب
مىباشد ﮐه بتواند در قبال ﺳازمانﻫاى افراطى فلسطینى و احزاب ﮐمونیست و
بﻌث و ناصرى مقاومت و عنداللزوم نفوذ آنها را در جنوب از

ن رد -٢.ا ن

طرح مورد تأیید رﮐن دوم اﺳت و با تمام قوا از آن حمایت خواﻫد ﮐرد تا بتواند
به وﺳیله ا ن ن رو تسلط خود را ر ﮐلیه گروﻫهاى مﻌارض ﺳیاﺳى در منطقه
جنوب تحمیل ﮐند -٣.با توجه به ضرورت ،یک اعتبار ﻫنگفت جهت اجراى ا ن
طرح و خرید ﺳﻼح و آموزش افراد اقدامات ﺳید موﺳى صدر تاﮐنون صرف
ررﺳى و رآورد امکانات وده و عمﻼ در راه اجراى آن قدم مث تى رداشته نﺸده

تصمیم ﺳید موﺳ صدر جهت

اﺳت.نظریه نمایندگى :از منا ع دیگر تحق ق به عمل آمد و تأیید نمودند ﮐه

ایجاد یک گروه مسلح در جنوب
ﺳا۹۳۴

لبنان رای مقابله با ﺳازمان ﻫای
افراط فلسطین و احزاب
ﮐمونیست و بﻌث و ناصری در
صورت لزوم[

ﺳید موﺳى صدر چن ن ن تى دارد ولى مﺸ
---

او مضیقه مالى و مﺸکﻼتى

اﺳت ﮐه تهیه ﺳﻼح و تأم ن مالى افراد در ر دارد .به طور ﮐلى چن ن قصدى در
مجلس عالى شیﻌیان و شخص صدر وجود دارد .در گزارش روزانه درج شد.در
رونده ﺳید موﺳى صدر بایگانى شود ٤٩/٤/١٤امام موﺳى صدر در تدارک
تجه ز ،آمادهﺳازى جوانان شیﻌه ود تا بتوانند -١:در مقابل تجاوزات روزمره
اﺳرائیل به جنوب لبنان مقاومت ﮐنند  -٢.فدائیان فلسطینى را در عملیات داخل
اراضى اشغال فلسطینى یارى دﻫند) .ﻻزم به ذﮐر اﺳت ﮐه عمده عملیاتى ﮐه به
نام فلسطینىﻫاى مقیم لبنان در داخل اراضى اشغالى انجام میﺸد ،توﺳط
جوانان شیﻌه

رو امام موﺳى صدر صورت مىگرفت( به ﻫر حال ا ن حرﮐت ،در

ﺳال ١٩٧٥رﺳما تحت عنوان حرﮐت »امل« یا »افواج مقاومت لبنانى« اعﻼن
موجودیت نمود ،و بﻌد از حمله اﺳرائیل به لبنان در ﺳال  ،١٩٨٢به مقاومت
اﺳﻼمى مﺸهود گﺸت -٣.تﺸکیل گروه مسلحانه شیﻌى طبیﻌتا باعث آرامش
امن ت خانوادهﻫاى شیﻌه م شد,.
ﺳؤال :مطا ق یک گزارش ﺳاواک رﮐن دوم ارتش لبنان )امور امن ت ( با طرح
ﮐه امام صدر رای ایجاد یک تﺸکیﻼت نظام دارد ،موافق اﺳت و با تمام قوا از
آن حمایت خواﻫد ﮐرد .ص ١٦٧در ا ن خصوص چه تحلیلﻫا ی وجود دارد-
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حمایت ارتش با ﻫدف تسلط ا ن ن رو ر گروهﻫای مﻌارض ﺳیاﺳ در جنوب
وده اﺳت .پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :واقﻌیت ا ن اﺳت ﮐه در آن دوران
شیﻌیان جنوب لبنان ز ر پتک حمﻼت ددمنﺸانه اﺳرائیل از یک ﺳو ،و ﺳندان
ﺳازمانﻫای فلسطین و چپگرا از ﺳوی دیگر قرار داش ند و ﻫیچکس ن ود ﮐه از
آنها حمایت ﮐن .بنا را ن ﻫدف امام صدر از مسلح ﮐردن ﺳاﮐنان جنوب دفاع از
خود در ﻫمه حالتﻫا ود و ا ن امر از نظر امام صدر در اولویت ﮐامل قرار
داشت .یادآوری م شود ﮐه در  ١٢ماه مه  ٧٠ن روﻫای اﺳرائیل به جنوب لبنان
حمله ﮐردند و ضمن قتل و جرح تﻌداد زیادی از ﺳاﮐنان روﺳتاﻫا ،خانهﻫای
بسیاری را در  ٣٠دﻫکده منطقه صور و ب تجبل و مرجﻌ ون و ران ﮐردند
بطوری ﮐه حدود  ٥٠ﻫزار نفر از شیﻌیان جنوب به ﺳمت شهرﻫای شمال
)صیدا و

روت( آواره شدند )ص  ٢٧٦جلد  ٢مس ره اﻻمام الصدر( ﻫمچن ن در

گزارش ص  ١٥٩جلد اول اﺳناد ﺳاواک از تجاوز عناصر فلسطین به زنان و
دختران شیﻌه در روﺳتاﻫای جنوب و ورود به خانهﻫا و اخاذی ﺳخن رفته اﺳت.
به ﻫم ن دلیل امام صدر فریاد م ﮐرد ﮐه تهیه اﺳلحه از نان و آب و حت از
خرید یک جلد قرآن رای ﻫر خانه واجبتر اﺳت.و اما چنانچه رﮐن  ٢ارتش
)اطﻼعات( ا ن درخواﺳت را تأیید م ﮐرد به دلیل ضدیت با ﺳازمانﻫای
فلسط ن و چ ی ود نه به دلیل مقاومت در را ر اﺳرائیل ز را آنها امیدوار ودند
ﮐه با مسلح شدن مردم در جنوب
چپگرا درگ ری رخ دﻫد.

ن آنها و ﺳازمانﻫای فلسط ن و احزاب

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۹۷۱/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۲ :

متن ﺳند -١ :ﮐامل اﻻﺳﻌد نماینده پارلمان پس از مراجﻌت از عراق )جهت
شرﮐت در مراﺳم ﺳوگوارى مرحوم آیتا

حکیم( به منظور در دﺳت گرفتن

رﻫ رى شیﻌیان تبلیغات شدیدى در طر ق تضﻌیﻒ ﺳید موﺳى صدر و متهم
ﮐردن او به ﻫمکارى با عناصر ارتجاعى و رﮐن دو به عمل مىآورد تا به ﻫر عنوان
مح وب ت فﻌلى او را متزلزل ﮐند .از جمله ﮐامل اﻻﺳﻌد با تﻌدادى از روحان ون
منطقه جنوب ﮐه در زمره مخالف ن صدر ﻫس ند ،مانند ش خ حسن خطیب -
ش خ محمد زغیب  -ش خ محمد خلیل الز ن مﻼقاتها ى به عمل آورد و مذاﮐره
ﮐرده اﺳت ﮐه با ﻫمکارى یکدیگر تظاﻫرات دامنهدارى در روت رپا نمایند و از
ا ن طر ق اعتصاب روت را ﮐه به ابتکار موﺳى صدر چندى قبل صورت گرفته
تحت الﺸﻌاع قرار داده از اﻫمیت آن به ﮐاﻫند -٢.ریاض طه ) (١ﮐه ﻫمکارى او با
مقامات عراقى آشکار اﺳت مرتبا با ﮐامل اﻻﺳﻌد مﻼقات و در ا ن زمینه مذاﮐره

تﻼش ﻫای ﮐامل اﻻﺳﻌد نماینده
ﺳا۹۳۵

پارلمان رای در دﺳت گرفتن رﻫ ری
شیﻌیان و تبلیغات شدید وی علیه
ﺳید موﺳ صدر[

مىنماید و حتى ﮐسب اطﻼع گردیده ﮐه دولت عراق به عناصر ﺳازمان آزادى
---

بخش عر ى )ج هة التحر ر الﻌربیه( ) (٢دﺳتور داده اﺳت ﮐه ﮐامل اﻻﺳﻌد را در
تمام فﻌالیتهاى منطقه جنوب حمایت ﮐنند و ن ز ﮐامل اﻻﺳﻌد را راى توف ق در
ا ن راه از نظر مالى مورد حمایت مادى قرار داده اﺳت .به خصوص ﮐه وضع
ﮐامل اﻻﺳﻌد در ایام اخ ر از نظر مالى بسیار نامساعد اﺳت -١.طه  -ریاض:
ﺳیاﺳتمدار و روزنامهنگار عرب لبنانى .در ﻫرمل در ﺳال ١٩٢٧به دنیا آمد و در
دانﺸکده شرقشناﺳى ،در زحله و ﺳپس در مدرﺳه پدران مسیحى و مدرﺳه
اﺳقفى در روت به تحصیل ،رداخت .در ﺳال ١٩٤٥ﻫمزمان با ادامه
تحصیﻼت د رﺳتانى ،ﺳرد رى مجله ﻫفتگى »الطﻼ ع« را ر عهده گرفت .در
ﺳال  ،١٩٤٦مجله »ادب جدید« را ایجاد نمود و در »النضال« و »الدنیا« مقاله
مىنوشت .ﻫمچن ن با بسیارى از راد وﻫا ) روت ،دمﺸق ،قدس ،خاور نزدیک و
لندن( ﻫمکارى داشت .در ﺳال  ،١٩٤٧مجله ﻫفتگى »اخبار جهان« را تأﺳیس
نمود .در ﺳال  ،١٩٤٨در جنگ فلسط ن شرﮐت جست و شروع به ارﺳال مجﻼت
لبنانى از قدس و بابالواد نمود .در ﺳال ١٩٤٩دفتر خ رگزارى شرق« را تأﺳیس
ﮐرد .راى نخس ن بار در ﺳال ١٩٥٥با جمال عبدالناصر گفتگو نمود و ﺳﻌى در
روى از ﺳیاﺳت ﺳازش ن رئیس عبدالناصر و حزب ﺳوﺳیالیست بﻌث عر ى
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در دﻫه ٦٠را داشت در ﺳال ١٩٦٧به عنوان ﺳر رﺳت مط وعات لبنان ،انتخاب
شد و تا زمان ترور وى ،در ٢٣ژوییه ١٩٨٠در ا ن شغل باقى ود .نام وى در رأس
لیستﻫاى ملى ود و على رغم مخالفت حکومت با او ،و قلب در انتخابات،
تﻌداد بسیارى از آراء را به خود اختصاص داد .آخر ن مواضع ریاض طه ،حمله
به مسئوﻻن ﮐه حمایت از جنوب را رﻫا ﮐرده ودند ،در حالى ﮐه ﻫر روز تجاوزات
اﺳرائیل در ا ن منطقه افزایش مى یافت و م هن در خطر قسیم ود .وى در
یک ﺳخنرانى در نبطیه )جنوب( با حضور رییس حکومت  -ﺳلیم الحص -
درﺳت ﺳه ﻫفته قبل از مرگش ،ا ن مسئله را مطرح نمود) .ر .ک :فرﻫنگ
ﺳیاﺳى لبنان ،ﻫـ عل زاده ،ص  -٢(١٩٧ج هة التحر ر الﻌربیه:ا ن ج هه در ﺳال
١٩٦٩با حمایت بﻌث عراق به رﻫ رى شخصى به نام دﮐتر حیدر به وجود آمد.
ا ن ج هه جایگز ن ﺳازمان دیگرى شد به نام »ﻫی ت عامله آزادیبخش
فلسط ن« به رﻫ رى شخصى به نام دﮐتر عصام ﮐه از جانب دولت عراق در ﺳال
١٩٦٨تﺸکیل شده ود و مدت ﮐوتاﻫى بیﺸتر نپایید .پس از تﺸکیل ج هه
آزادیبخش عر ى ،روابط ﺳازمان فتح با دولت عراق ت ره شد ز را ا ن اول ن
انﺸﻌا ى ود ﮐه توﺳط ﺳرطاوى و با حمایت عراق در ﺳازمان فتح به وجود آمد.
ا ن ج هه به طور ﮐلى فﻌالیت چندانى نداشته و در ﻫر مورد بنا به دﺳتور
مقامات عراقى دﺳت به فﻌالیت مىزند .رﻫ ران رجسته ا ن ج هه دﮐتر
عبدالوﻫاب الکیالى  -ا ونضال )مسئول امور نظامى(  -میثم اﻻ و ى )ﺳرﻫنگ
ﺳورى مستﺸار نظامى( ﻫس ند و غالبا در روت به ﺳر مى رند .نﺸریه ارگان
ا ن ج هه »الثائر الﻌر ى« نام دارد ﮐه در روت منتﺸر مىشود .ج هه آزادى
بخش عر ى تا تار خ ١٣٥٥ش حدود ١٥٠٠نفر عضو دارد و افراد مسلح ا ن
ج هه ﮐه به طور مطلق وابسته به عراق اﺳت در حدود ٧٠٠نفر ﻫس ند(.ر .ک:
لبنان و جهان عرب ،منصور قدر ،ص ,)٤٣
ﺳؤال :پس از رگزاری اعتصاب موفق در خرداد ﺳال  ٤٩واﮐنش رقبای شیﻌة
امام صدر و دولتﻫای عر ی و خارج چه ود؟ رای در دﺳت گرفتن ابتکار عمل
در صحنة ﺳیاﺳ لبنان آنها چه ﮐردند؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :تردیدی
نیست ﮐه موفقیت اعتصاب ﺳراﺳری در روز  ٢٦ماه مه  ١٩٧٠باعث شد ﮐه امام
صدر موقﻌیت و ژه و واﻻ ی چه در داخل لبنان و چه در خارج بیابد .البته
ﮐسان

ودند ﮐه از ا ن مح وب ت ﮐه نص ب امام شده ود زیان م دیدند و
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ﮐسان ن ز ﮐوشیدند با نزدیک شدن به امام صدر از ا ن مح وب ت به ﺳود خود
هره رند.در داخل ،آقای ﮐامل اﺳﻌد ،زعیم ﺳیاﺳ جنوب و رئیس پارلمان
ً
اﮐثرا به ش پنهان
لبنان بیﺸتر ن زیان را م دید لذا وی به راهﻫای مختلﻒ و
م ﮐوشید ا ن موقﻌیت را تخریب ﮐند .اما در مقابل ،امام صدر ﻫرگز حاضر
نﺸد وارد رقابت یا نزاع با ﮐامل اﺳﻌد شود ،بلکه با نهایت مهربان و احترام
وﺳته ﮐوشید اﺳﻌد و امکانات وی را در خدمت اﻫداف جنوب قرار دﻫد با
تأﮐید ر ا ن نکته ﮐه وی )امام صدر( یک روحان اﺳت و وظیفه دارد به امور
دین و اجتماع

ردازد و تنها در مسائل ﺳیاﺳ ﮐه به

م هن مر وط

م شود و جنبه مل دارد دخالت ﮐند) .نگاه ﮐنید به مﻼقات امام صدر با ﮐامل
اﺳﻌد در تار خ  ،١٩٧٠/١١/٤مس ره اﻻمام ج  ٢ص .(٣٠٤از ﺳوی دیگر امام
صدر ﮐوشید از ا ن مح وب ت در جهت تحقق آرمانﻫای شیﻌ

هره بگ رد ﮐه در

ا ن راﺳتا یک از مهمتر ن اقدامات ایﺸان واداشتن عﺸا ر شیﻌه در منطقه
بقاع و بﻌلبک به رﻫا ﮐردن عادت خونخواﻫ و ادای ﺳوگند رای عمل به حکم
شرع در اینگونه موارد ود .از ا ن گذشته پیگ ری وضع جنوب و اجرائی ﮐردن
وعدهﻫای دولت در مورد روژهﻫای عمران از مهمتر ن اقدامات امام صدر ود
ً
ظاﻫرا تنها ﮐﺸوری ﮐه از ا ن مح وب ت زیان م دید و با
اما در خارج از لبنان،
دﺳیسهﻫای فراوان ﺳﻌ در خدشهدار ﮐردن آن داشت ﮐﺸور عراق ود ﮐه با
ّ
ﮐامل اﺳﻌد و رخ از
مﻌمم ن ﻫمکاری م ﮐرد .تﻌداد ﮐم از روحان ون و در
رأس آنها ش خ حس ن الخطیب ،رئیس محاﮐم جﻌفری ﻫمچنان به رقابت با
امام صدر ادامه دادند ﮐه به نظر م رﺳد انگ زه آنها ناش از احساس حسد
وده اﺳت .ﺳازمانﻫای فلسطین و چپگرا ن ز از مهمتر ن زیان دیدگان از
مح وب ت فوق الﻌاده امام صدر ودند اما م زان ا ن مح وب ت آنطور ود ﮐه
آنها نم توانس ند بطور علن با امام مخالفت ﮐنند.ﻫمچن ن ﺳیل مصاحبهﻫا و
مﻼقاتﻫای ﺳف ران عرب و غ رعرب با امام صدر نﺸان م داد ﮐه ﮐﺸورﻫای
خارج روی ا ن مح وب ت و قدرت ﮐه امام صدر به دﺳت آورده ،حساب و
مطالﻌه م ﮐنند تا دریابند با نزدیک شدن به امام چگونه م توانند اﻫداف
ﺳیاﺳ خود را تحق ق بخﺸند.در مورد ریاض طه ﮐه نام وی در گزارش ﺳاواک
آمده باید گفت ﮐه وی گر چه در آغاز روابط با بﻌث عراق و جریان ﮐامل اﺳﻌد
داشت اما بﻌد از ا ن تحوﻻت در جرگه شخص تﻫای فﻌال در مس ر اﻫداف

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
امام صدر قرار گرفت و تا زمان ﮐه ترور شد به عنوان رئیس ﺳندیکای مط وعات،
مواضع و رفتار مث ت در قبال امام موﺳ و حرﮐت وی داشت.

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۱۶۹/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱/۲۱۲ :

متن ﺳند :ش به گذشته ﺳید موﺳى صدر طى یک مصاحبه مط وعاتى خ ر دا ر
ر انتخاب ﺳید ا والقاﺳم خوئى ) (١را به عنوان جانﺸ ن آیتا

حکیم و مرجع

عالى شیﻌیان اعﻼم داشت  -٢(٢).ﺳید موﺳى صدر طى مصاحبه مط وعاتى
شمهاى از شخص ت علمى و روحانى ﺳید ا والقاﺳم خوئى و نحوه انتخاب
مرجع عالى شیﻌیان را بیان و از او به عنوان یک شخص ت صاحب نظر علمى و
روحانى نام رد و گفت ﮐه خود او و گروه زیادى از شیﻌیان لبنان از جمله
شاگردان ﺳید ا والقاﺳم خوئى ودند.ع ن ا ن خ ر از راد و لندن در تار خ
 ٤٩/٤/٢٨پخش شده و در اخبار راد و ى نﺸریه وزارت اطﻼعات درج شده
اﺳت -٤٩١/٤/٣٠.آیتا

الﻌظمى ﺳید ا والقاﺳم موﺳوى خوئى از مراجع زرگ

شیﻌه در نیمه رجب ﺳال ١٣١٧ه’ ق در شهر خوى پا به عرصه وجود نهاد .در
نوجوانى به نجﻒ اشرف مﺸرف شده و از محضر اﺳتادان زرگ آن حوزه ﮐهن

اعﻼم خ ر انتخاب ﺳید ا والقاﺳم
ﺳا۹۳۶

خوئی به عنوان جانﺸ ن آیت ا
حکیم و مرجع عال شیﻌیان توﺳط
ﺳید موﺳ صدر[

هره رد و خود ن ز از اﺳتادان علوم آن دیار شد .وى از جمله موفقتر ن
---

شاگردان آقا ضیاء عراقى و مرحوم نائ نى و ﮐمپانى ود و خود موفق به رورش
شاگردانى زرگ شد .در ماجراى ﻻیحه شاﻫانه انجمنﻫاى ایالتى و وﻻیتى به
مخالفت با رژیم هلوى رخاﺳت .وى پس از ٩٤ﺳال خدمت و تحمل فﺸارﻫاى
ىشمار از ﺳوى دولت بﻌثى عراق روز پنج ش به ﻫﺸتم صفر ١٤١٣ﻫـ ق به ﺳراى
باقى شتافت .از وى ﮐتابﻫا و مقاﻻت ارزشمندى باقى مانده اﺳت از آن جمله
اﺳت ﮐتاب رجال او -٢.حجتاﻻﺳﻼم عاملى در طى مصاحبهاى در ﮐتاب عزت
شیﻌه مىگویند:امام موﺳى صدر در صحنه ﺳیاﺳى لبنان ،دو رخورد موازى و
در ع ن حال ﮐامﻼ متفاوت با مسایل داشت .در رخورد اول افکار عمومى مردم
را مورد خطاب قرار مىداد .ا ن عمل از طر ق ﺳخنرانىﻫاى عمومى ،مصاحبه،
مط وعات و راد و و تلو ز ون صورت مىگرفت .رخورد دوم اختصاص به خواص
داشت ﮐه از طر ق جلسات ﮐامﻼ خصوصى انجام مىشد .در رخورد اول امام
صدر مج ور ود متناﺳب با ظرفیت و آمادگى روحى مردم صحبت ﮐند .به
ﻫم ن دلیل ،ﻫر مطل ى را نمىشد در ﻫرزمان عنوان نمود .طرح رخى مسائل
نیازمند مقدمه چینى و زمینهﺳازى ودند .طبیﻌى اﺳت ﮐه ا ن محدودیتﻫا در
رخورد نوع دوم ﮐمتر ودند .اگر چه در آنجا ﻫم وجود داش ند .مردم لبنان در
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توضیحات

نام گزارشگر

ﺳالﻫاى قبل از انقﻼب ،اصﻼ امام خمینى را نمىشناختند .آنها تنها آقاى خو ى
را مىشناختند .مراﺳم زرگداشت دﮐتر شریﻌتى اول ن فرصتى ود ﮐه امام صدر
توانست مردم را به ش

طبیﻌى در جریان نهضت اﺳﻼمى ا ران قرار دﻫد .و در

ﻫم ن مراﺳم تصاو ر زرگى از امام خمینى به حضار اﻫدا گردید .دقیقا یادم
ﻫست ﮐه به فاصله ﮐوتاﻫى بﻌد از ا ن مراﺳم ،تظاﻫراتى علیه دولت لبنان رپا
گردید .ما دعوت ﮐننده ا ن تظاﻫرات ودیم و ﻫمه احزاب و گروهﻫا ن ز در آن
شرﮐت داش ند .تظاﻫرات زرگى ود و در جلوى ﺳاختمان پارلمان لبنان،
درگ رىﻫا ى میان مردم و ن روﻫاى امن تى به وجود آمد...در ا ن مراﺳم ،رخى
از مسئول ن اتحادیه دانﺸجویان مسلمان به شخص من اعتراض ﮐردند.
اعتراض آنها ا ن ود ﮐه چرا در مراﺳم زرگداشت دﮐتر شریﻌتى ،امام خمینى را
به عنوان زعیم حوزهﻫاى علمیه جهان تﺸ ع مﻌرفى ﮐردید؟ در حالى ﮐه آقاى
خو ى چن ن مسئولیتى را دارد .طبیﻌى اﺳت ﮐه من جوا ى نداشتم .اعتراض
ا ن رادران را به دﮐتر چمران من قل ﮐردم .جواب دﮐتر آن ود ﮐه در مورد ا ن
مسائل ،با ﮐسى بحث نکنید .ﻫنوز خیلىﻫا نمىتوانند ا ن مسائل را ﻫضم
ﮐنند .اما رخورد دوم امام موﺳى صدر :ایﺸان در جلسات خصوصى ﮐه با
خواص داش ند ،از امام خمینى به عنوان »اﻻمام اﻻﮐ ر« نام مى ردند .ا ن رویه
به ﺳالها قبل از فوت دﮐتر شریﻌتى باز مىگردد .در ﻫمه جلساتى ﮐه با خواص
داش ند ،از ا ن تﻌ ر اﺳتفاده م ﮐردند .خوب .ا ن راى ماﻫا خیلى مﻌنى
داشت ﮐه شخص تى مثل امام موﺳى صدر ،از ﮐسى به عنوان اﻻمام اﻻﮐ ر نام
رد,.
ﺳؤال :فﻌالیتﻫای امام صدر در جریان فوت آیت ا
دربارة مرجﻌیت آیت ا
وفات آیتا

حکیم چه ود؟ رای تبل غ

خو ی چه طور؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :در ی

ﺳیدمحسن حکیم ،مجلس عال اﺳﻼم شیﻌ به ریاﺳت امام

صدر اقدامات ز ر را انجام داد-١:ﻫیأت از علمای جامﻌه تﺸ ع لبنان را رای
مﺸارﮐت در تﺸ ع جنازه آیتا

حکیم به نجﻒ اشرف گسیل داشت-٢.ﺳیل از

شخص تﻫای ﺳیاﺳ و مذﻫ ی ،ﺳفرای ﮐﺸورﻫای مختلﻒ و ن ز شخص رئیس
جمهوری ،شارل حلو به مجلس شیﻌ رفتند و وفات مرجع زرگ شیﻌ را
تسلیت گفتند-٣.پارهای از شخص تﻫای دین و رخ روزنامهﻫا مﻌ قد شدند
ﮐه امام موﺳ صدر هتر ن گزینه رای جانﺸ ن آیتا

ﺳیدمحسن حکیم به
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نام گزارشگر

عنوان رئیس مذﻫ ی جهان تﺸ ع اﺳت .اما امام موﺳ صدر از طر ق نزدیکان
خود اعﻼم ﮐرد ﮐه وی به ﻫ چ وجه قصد ندارد خود را نامزد جانﺸ ن آیتا
حکیم نماید و راهﻫای زیاد دیگری رای خدمت به شیﻌیان جهان وجود دارد ﮐه
وی آن راهﻫا را م پیماید-٤.در تار خ  ١٨ژوئیه  ١٩٧٠امام موﺳ صدر ط یک
مصاحبه مط وعات در محل مجلس عال اﺳﻼم شیﻌ ضمن رشمردن
موقﻌیت مرجﻌیت شیﻌ و راﻫکار انتخاب وی اعﻼم ﮐرد ﮐه مجلس شیﻌ
آیتا

ﺳید ا والقاﺳم موﺳوی خوئی را مرجع عال جهان تﺸ ع پس از وفات

آیتا

حکیم م داند) .رجوع شود به مس ره اﻻمام صدر جلد دوم ص ،٢٨٥

 ،٢٨٦و صفحات .(٢٩٥-٢٩٣

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

 .۱مد ر

توضیحات

اداره ﺳوم -مقدم .۲

مسئول ررﺳ  -اوان  .۳رئیس
ﺳا۹۳۷

تبل غ به نفع آیتا

خوئی

بخش  - ۳۱۶ازغندی  .۴رئیس
 ﺳرر و تایلمع مکی هراداناوج

شماره۲۰۹۹/۳۱۶ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۲۹۷/۲۱۲ :
من ع خ ر,۲۰/۲۱۲ :

متن ﺳند :موضوع ﺳند  :مسافرت ﺳید موﺳى صدر به فرانکفورت بنا به دعوت
»درد ن بانک« انجام گرفته و طى آن به مﻌاینات زشکى ن ز خواﻫد رداخت.
دو نفر از اعضاى مجلس شیﻌیان با وى ﻫمراه ﻫس ند .نام رده پس از پایان
بازدید از آلمان به مدت دو ﻫفته به چکسلواﮐى خواﻫد رفت -٢.ﺳید موﺳى
صدر قرار اﺳت با یک ﻫواپیماى اختصاصى دولتى از فرانکفورت به پایتخت
عزیمت و با مﻌاون وز ر امور خارجه آلمان مﻼقات ﮐند -٣.ﻫدف اصلى ﺳید
موﺳى صدر ضمن مﻌالجه دور ودن از لبنان در جریان انتخاب ریاﺳت جمهورى
جدید اﺳت.نظریه نمایندگى  -١:صحت خ ر مورد تأییداﺳت -٢.ﻫمسر و فرزندان
ﺳید موﺳى صدر قرار اﺳت در خﻼل ﻫفته آینده راى تﻌطیﻼت تابستانى به
ا ران عزیمت ﮐنند .ىنوشت تیمسار ریاﺳت ﺳاواک ﮐه از ﺳاعت ١٣٣٠روز
 ٤٩/٥/٥آقاى نوبخت ابﻼغ نمودهاند .ولتن وزارت خارجهدر ولتن مورخ

مسافرت ﺳید موﺳ صدر با ﻫدف
ﺳا۹۳۸

دیدار با مقامات آلمان  ،دور ودن از
لبنان در جریان انتخابات ریاﺳت
جمهوری لبنان و مﻌاینات زشک [

 ٤٩/٥/٦درج گردید طى شماره  ٤٩/٥/٧ ٧١٢/٩١٢٥به وزارت امور خارجه ارﺳال
---

شود,.
ً
ﺳؤال :ظاﻫرا در جریان انتخابات ریاﺳت جمهوری لبنان در ﺳال  ١٣٤٩امام صدر
با ﻫدف دور ودن از انتخابات به خارج از ﮐﺸور ﺳفر ﮐرده اﺳت .چرا ایﺸان
مایل وده در ایام انتخابات در لبنان نباشد؟ علت ﺳفر ایﺸان به چکسلواﮐ -
پس از آلمان -در ا ن زمان چیست؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :امام صدر
وﺳته م ﮐوشید در ایام انتخابات ،چه انتخابات مجلس و چه ریاﺳت
جمهوری در لبنان نباشد .علتش ا ن ود ﮐه ایﺸان مایل به دخالت در انتخابات
ن ود و ﻫرگز نم پذ رفت ﮐه ﮐس از نامزدﻫا با مﻼقات با ایﺸان و عکس گرفتن
یا نقل قول از ایﺸان به ﺳود خود تبلیغ بکند .لذا در آن تار خ ایﺸان اعﻼم
ﮐرد ﮐه رای انجام پارهای آزمایشﻫای زشک به آلمان و از آنجا به چکسلواﮐ
ﺳفر خواﻫند ﮐرد.البته آزمایشﻫای زشک را در روت یا ﻫر ﮐﺸور دیگری
م توانس ند انجام دﻫند اما ایﺸان به دﻻیل امن ت نم خواﺳ ند ا ن ﮐار را در
روت انجام دﻫند تا نتا ج آزمایشﻫا به دﺳت دشمنان و مخالفان نیافتد.
ً
ضمنا ایﺸان آلمان را انتخاب ﮐردند تا در ضمن آزمایشﻫا فﻌالیتﻫای ﺳیاﺳ
و تبلیغات ن ز داشته باشند ﮐمااینکه در مدت دو ﻫفته اقامت در آلمان
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عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳخنران ﻫا ،مﻼقاتﻫا و مصاحبهﻫای مط وعات مهم در شهرﻫای فرانکفورت،
آخن ،ﻫام ورگُ ،ن و رل ن درباره مسائل لبنان و فلسط ن انجام دادند.
ﻫمچن ن در ن یجه ﻫم ن فﻌالیتﻫا ود ﮐه ﻫیأت از ﮐلیساﻫای ﮐاتولیک و
روتستان آلمان راﻫ

روت شدند و ضمن ررﺳ ﮐمکﻫای مورد نیاز جنوب

لبنان ،مقاد ر زیادی ﮐمکﻫای انسان شامل لباس ،ش رخﺸک ،چراغ گازی و
تختخوابﻫای متحرک را به مجلس یاری جنوب تحویل دادند.و اما در مورد
اعﻼم ﺳفر چکسلواﮐ  ،گفتند ﮐه ا ن ﺳفر رای اﺳتراحت اﺳت و ا ن در لبنان
مﻌمول اﺳت ﮐه مسؤوﻻت و شخص تﻫای ﺳیاﺳ ﻫر از چندی رای اﺳتراحت
به ﮐﺸوری دنج در خارج م رفتند تا بدور از ﻫیاﻫوی ﺳیاﺳ و خ رنگاران مدت
اﺳتراحت ﮐنند.و اما در مورد ﺳفر امام صدر به چکسلواﮐ ﻫ چ نﺸانه و خ ری
نیست .ایﺸان پس از دو ﻫفته اقامت در آلمان به پاریس رفتهاند و روز دوم
ً
جمﻌا  ٣٨روز بطول انجامیده
ﺳ تام ر  ١٩٧٠به روت بازگﺸتهاند .ﺳفر ایﺸان
)از  ٢٣ژوئیه تا  ٢ﺳ تام ر  (٧٠آیا بقیه مدت را در پاریس با خانواده گذراندهاند
و یا اینکه از پاریس به چکسلواﮐ رفته و دو ﻫفته بﻌد به پاریس بازگﺸته و از
آنجا به

روت رفتهاند؛ مﻌلوم نیست.در ﻫر حال ،در ا ن مدت انتخابات ریاﺳت

جمهوری در لبنان انجام شده و ﺳلیمان فرنجیه به مدت  ٧ﺳال به ریاﺳت
جمهوری انتخاب شده اﺳت.

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۳۴۷۹/۲۱۲ :
من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۲ :

متن ﺳند :درج مقاﻻتى ر علیه روش ﺳید موﺳى صدر در روزنامهﻫاى عمان
ن یجهاى ندارد؛ ز را اوﻻ در اردن شیﻌه وجود ندارد .ثانیا ﺳید موﺳى صدر را
نمىشناﺳند و منظور حاصل نمىگردد .مﻌهذا در صورتى ﮐه انتﺸار آن را در
جراید ا ن ﮐﺸور ﻻزم مىدانند ٢مقاله تحت عنوان )عجائب ﺳیاﺳت در لبنان(
تهیه و ارﺳال فرمایند و در آن به ا ن مطلب اشاره شود ﮐه )آخوند شیﻌه ا رانى
به نام ﺳید موﺳى صدر با زدوبندﻫاى ﺳیاﺳى ملیت ثانوى لبنانى ن ز ﮐسب
نموده و گستاخى او به جا ى رﺳیده ﮐه در انتخاب رئیس جمهورى و پارلمان
لبنان دخالت م ﮐند .آیا مﻌنى روحان ت ،آن ﻫم راى یک خارجى در لبنان ا ن
اﺳت(و مقاله مﺸابه دیگر.با رونده موﺳى صدر ارائه شود٥/١٢از ش وهﻫاى
مﻌمول ﺳاواک اﺳتفاده از مط وعات به منظور خدشه وارد ﮐردن به مخالفان
خود وده و از ﻫم ن ش وه در خصوص مبارزه منفى با امام موﺳى صدر ن ز
دﻻیل ن یجه بخش ن ودن انتﺸار
ﺳا۹۳۹

مقاله علیه ﺳید موﺳ صدر در
نﺸریات عمان[

هره جسته ،به ﮐرات علیه مﻌظمله مقاﻻتى را به چاپ مىرﺳاندند و عدهاى ن ز
---

تحت تأث ر ﻫم ن شایﻌات و مقاﻻت و بﻌضا ﻫدایت شده به ﺳمپاشى علیه
ایﺸان مى رداختند تا چهره ایﺸان را مخدوش نموده و از نفوذ و خصوصا
روحان ت ایﺸان بکاﻫند.حجتاﻻﺳﻼم عاملى در طى مصاحبهاى در عزت شیﻌه
مىگویند  :ﻫمه مراجع از ایﺸان دفاع م ﮐردند .یﻌنى در ﻫمان زمانى ﮐه رخى
افراد ،فتنه جو ى ﮐرده و در تﻼش ودند تا نجﻒ را نس ت به امام صدر بد ن
ﮐنند ،مراجع زرگ شیﻌه از ایﺸان حمایت م ﮐردند .راى ا ن ﮐه آنها
مىدانس ند امام موﺳى صدر چه ﮐسى اﺳت .یادم ﻫست ﮐه یک وقت عدهاى
پیش آقاى خو ى ﺳﻌایت ﮐرده ودند! گفته ودند ﮐه امام موﺳى صدر در
جلساتى ﮐه زنان ىحجاب شرﮐت دارند ،حضور پیدا م ﮐنند! با آنان دﺳت
مىدﻫد! گفته ودند ﮐه امام موﺳى صدر اﻫل ﮐتاب را پاک و مصرف ذبیحه
آنان را جا ز مىداند .آقاى خو ى در جواب گفته ودند ﮐه آقاى صدر خود
مجتهد اﺳت ؛ هتر از دیگران مىداند ﮐه چگونه با مسائل اجتماعى رخورد
ﮐند!حجتاﻻﺳﻼم عاملى در ادامه مىفرمایند :البته من حتى یک بار ﻫم ندیدم
ﮐه ایﺸان با خانمﻫا دﺳت بدﻫد؛ حتى یک بار .چه در لبنان و چه در خارج
لبنان .در ﺳختتر ن روزﻫاى جنگ داخلى ﮐه امام موﺳى صدر راى صلح تﻼش

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

مىککرد ،مکررا پیش آمد ﮐه با مسیحیان جلسه داش ند .در رخى از ا ن
جلسات خانمﻫاى مسیحى ﻫم حضور داش ند .رخى از اینها در ابتداى جلسه
مىآمدند تا با امام ﺳﻼم و علیک ﮐنند .تصاو ر ا ن جلسات در روزنامه ﻫاى
لبنان وجود دارند .حتى یک مورد ﻫم وجود ندارد ،ﮐه امام با ا ن خانمﻫا دﺳت
داده باشد,
ﺳؤال :در ا ن زمان )ﺳال  (١٣٤٩ﮐه رابطة امام صدر با حکومت ا ران عادی
اﺳت چرا به ﺳفارت ا ران در اردن در خصوص درج مقاﻻت علیه امام صدر در
جراید ا ن ﮐﺸور دﺳتورات داده م شده اﺳت؟ ص ١٧٣ﺳاواک چه ﻫدف را
دنبال م ﮐرده اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :نم توان گفت ﮐه در آن
زمان روابط امام صدر با دولت ا ران عادی وده اﺳت چرا ﮐه آنها انتظارات
زیادی از امام داش ند و در بسیاری از اوقات ن ز گلهمند ودند .با ا ن حال در
مورد چاپ مقاﻻت علیه ایﺸان در مط وعات اردن یک احتمال وجود دارد و آن
اینکه در آن زمان ﺳف ر ا ران در َع ّمان ،شخص منصور َق َدر وده ﮐه با دﺳتگاه
اطﻼعات خارج اﺳرائیل و آمریکا رابطه داشته و با توجه به فﻌالیت ضد
اﺳرائیل امام صدر ،محتمل اﺳت ﮐه اﺳرائیل ﻫا از وی خواﺳته باشند ﮐه
مقاﻻت علیه امام منتﺸر ﮐنند ﮐه البته ا ن امر از نظر ﺳفارت ا ران در روت
یفایده وده چرا ﮐه در اردن شیﻌه وجود نداشته و ﮐس امام صدر را
نم شناخته اﺳت .نکته جالب ا ن اﺳت ﮐه امام صدر رای خودداری از دخالت
در انتخابات ریاﺳت جمهوری لبنان در ایام انتخابات به خارج ﺳفر م ﮐنند اما در
مقاﻻت پیﺸنهادی علیه ایﺸان م گویند ﮐه وی در امر انتخابات پارلمان و
ریاﺳت جمهوری دخالت م ﮐند!

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۹۴۰

نام گزارشگر

انتﺸار مطال ی علیه ﺳید موﺳ

ﺳا۹۴۱

صدر در جراید ﮐﺸورﻫای لبنان،
ﮐویت و اردن به دﺳتور ﺳاواک[

ﺳا۹۴۲

---

صدر در جراید به دﺳتور ﺳاواک[
انتﺸار مطال ی علیه ﺳید موﺳ

 .۱ثابت ) .۲ (۱۸/۵/۴۹مد ر

شماره۱۳۴۴۷/۲۱۲ :

شماره۱۳۴۸۲/۲۱۲ :

اداره دوم -فرازیان

خﻼصه ﺳابقه ﺳید موﺳ صدر
مستخرجه از رونده اداره

توضیحات

---

ﻫفتم

 .۱مد ر

---

اداره ﺳوم  -مقدم

 .۲از طرف ثابت  .۳مسئول
ررﺳ  -اوان ).۴ (۲۷/۵/۴۹
ﺳا۹۴۳

درج مقاله در جراید

شماره۲۵۹۸/۳۱۶ :

رئیس بخش  -۳۱۶ازغندی
 .۵ (۲۷/۵رئیس اداره یکم )
عملیات و ررﺳ  -جوان
)(۲۷/۵/۴۹

تﻼش ﻫای ﮐامل اﻻﺳﻌد رای به
ﺳا۹۴۴

دﺳت آوردن مقام ریاﺳت مجلس و
ضربه زدن به ﺳید موﺳ صدر از
نظر ﺳیاﺳ [

---

شماره,۱۴۹۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

درج مقاﻻت علیه ﺳید موﺳ صدر
ﺳا۹۴۵

---

در جراید ﮐویت با توجه به ﺳفر وی

شماره۱۳۵۱۷/۲۱۲ :

به ا ن ﮐﺸور[
پاﺳخ نمایندگ لبنان در مورد درج
ﺳا۹۴۶

---

مقاﻻت علیه ﺳید موﺳ صدر در

شماره۱۳۵۱۸/۲۱۲ :

جراید لبنان[
 .۱مسئول ررﺳ  -اوان
) .۲ (۲۵/۵/۴۹رئیس بخش
ﺳا۹۴۷

درج مقاله علیه ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۹۴۸

امام موﺳ صدر

ﺳا۹۴۹

موﺳ صدر

 -۳۱۶ازغندی ).۳ (/۲۵/۵

---

رئیس اداره یکم عملیات و
ررﺳ  -جوان ).۴ (۲۵/۵/۴۹
ثابت )(۲۶/۵/۴۹

---

شماره,۲۰۸۰ :
من ع خ ر۱۴۸۲ :

 .۱از طرف رئیس ﺳازمان
اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور -ﺳ هبد
نص ری  .۲از طرف ثابت
) .۳ (۱۶/۶/۴۹مسئول ررﺳ -
اوان  .۴رئیس بخش - ۳۱۶
ازغندی  .۵رئیس اداره یکم
عملیات و ررﺳ  -جوان

شماره,۲۸۱۸/۳۱۶ :
وﺳت دارد

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۹۵۰

نام گزارشگر

وﺳت اﺳ۹۴۹

توضیحات
---

---

دعوت ﺳف ر پاﮐستان از طرف رئیس
ﺳا۹۵۱

---

جمهور ﮐﺸور خود از موﺳ صدر

شماره۱۷۴۲/۲۱۲ :

رای مسافرت به پاﮐستان[

ﺳا۹۵۲

ﺳا۹۵۳

ﺳا۹۵۴
ﺳا۹۵۵

ﺳید موﺳ

رادر ﺳید رضا صدر

شماره۱۷۰۰۴/۲۰ :ﻫ,۳

 .۱ﺳیادت  .۲نگهبان

من ع خ ر۱۵۸۵ :

ﻫمکاری ﺳید موﺳ صدر با "ﺳیا" از

 .۱از طرف رئیس بخش -۳۱۷

شماره,۱۸۶۸/۲۱۲ :

نظر ﺳاواک[

فرجاری )(۴/۷/۴۹

من ع خ ر :رئیس دفتر ﺳید موﺳ صدر

اﺳتحکام روابط دوﺳتانه

ن ﺳید

موﺳ صدر و دولت آلمان غر ی[
ت رگ روابط ن ﺳید موﺳ صدر و
ﮐامل اﻻﺳﻌد[

شماره,۱۹۰۹/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۶/۲۱۲ :
---

دامن زدن رخ عناصر شورای عال
ﺳا۹۵۶

شیﻌیان به اختﻼفات موجود

ن

ﺳید موﺳ صدر و ﮐامل اﻻﺳﻌد[

---

شماره,۲۴۹۵/۲۱۲ :
من ع خ ر۱/۲۱۲ :
شماره,۲۵۰۲/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۲۵۹۲/۲۱۲ :

متن ﺳند -١ :روابط ﺳید موﺳى صدر و ﮐامل اﻻﺳﻌد رئیس پارلمان ،نه تنها
پیﺸرفتى نداشته بلکه به مراحل وخیمترى رﺳیده و روز به روز پیچیده تر
مىشود .آنچه در ا ن جریان جلب نظر مىنماید ،فﻌالیتﻫاى جﻌفر شرفالد ن
و طرفداران او راى تﺸدید اختﻼف و عم ق ﮐردن آن اﺳت .ﮐاملاﻻﺳﻌد
مىگوید ﮐه ﺳید موﺳى صدر در مبارزات انتخاب ریاﺳت مجلس علیه او و در
ﮐنار محمود عمار قرار گرفت .گذشته از آن ﺳید موﺳى مح وب ت ملى ﮐامل
اﻻﺳﻌد را در جنوب متزلزل و آن را به خود جلب ﮐرده اﺳت و ن یجه ا ن
اختﻼف ،ت رگى و پیچیدهتر شدن بیش از پیش روابط آنها مىباشد -٢.اول ن
عکسالﻌمل ﮐامل اﻻﺳﻌد د رى نپایید .ﻫمه ﺳاله در ماه رمضان یک رنامه
مخصوص دینى وﺳیله مجلس عالى شیﻌیان مانند رنامه داراﻻفتاء اجرا و از
راد وى لبنان پخش مىگردد .در ﺳال جارى ش خ حس ن خطیب رئیس دادگاه
عالى جﻌفرى و از رﻫ ران گروهﻫاى شیﻌه مخالﻒ ﺳید موﺳى صدر صورتى از
فﻌالیت ﻫای جﻌفر شرف الد ن رای
ﺳا۹۵۸

تﺸدید اختﻼفات

ن ﺳید موﺳ

صدر و ﮐامل اﻻﺳﻌد[

علماى طرفدار خود را راى پخش گفتارﻫاى مذﻫ ى طایفه شیﻌه ،از راد و تهیه
---

و بدون مﺸورت با موﺳى صدر آن را به غسان توینى وز ر اطﻼعات تسلیم ﮐرد و
او ﻫم آن را به رئیس دولت و باﻻخره صائب ﺳﻼم موضوع را به رئیس مجلس
احاله ﮐرد .ﮐامل اﻻﺳﻌد ن ز از غسان توینى خواﺳت ﮐه گفتارﻫاى مذﮐور پخش
گردد .ن یجه ا ن اقدام خوددارى موﺳى صدر از شرﮐت در مجالس دینى و
ارﺳال یک نامه تهدیدآم ز راى صائب ﺳﻼم و دعوت مجلس عالى شیﻌیان
راى انﻌقاد یک جلسه فوقالﻌاده در  ١٩٧٠/١١/٢٦و ررﺳى و اتخاذ تصمیم در
ا ن موارد ود -٣.ﺳید موﺳى صدر غ ر از ا ن اقدامات ،رئیس جمهورى را ن ز
مﻼقات و صراحتا به وى گفت ﮐه وزراى شیﻌه ﮐاب نه حاضر ،نماینده طایفه
شیﻌه نیس ند بلکه وابسته به احزاب خرابکار چپ وده و به عبارت دیگر
ﮐمونیست و در قبال احزاب مر وطه متﻌهد مىباشند.نظریه نمایندگى :در مورد
اﺳتمرار اختﻼفات ﮐامل اﻻﺳﻌد و ﺳید موﺳى صدر خ رﻫاى دیگرى ایفاد شده
اﺳت .امور اجتماعى  -بند ),(٢
ﺳؤال :ر اﺳاس اﺳناد ﺳاواک ،در ماه رمضان ﺳال  ١٣٤٩خورشیدی ،لیست از
روحان ون شیﻌة مخالﻒ امام صدر از طرف ش خ حسن خطیب )رییس دادگاه
عال جﻌفری( رای پخش از راد و لبنان تهیه و بدون اطﻼع امام صدر به وز ر

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

اطﻼعات )غسان توین ( تسلیم و از طر ق او به رویت رییس دولت )صائب
ﺳﻼم( رﺳیده اﺳت .ﮐامل اﻻﺳﻌد ﻫم نفرات لیست را تایید ﮐرده و ا ن اتفاق
باعث نارضایت شدید امام صدر شده به نحوی ﮐه از شرﮐت در جلسات دین
خودداری ﮐرده و یک نامة تند توام با تهدید ﻫم رای صائب ﺳﻼم ارﺳال ﮐرده
اﺳت .عﻼوه ر آن در مﻼقات با رئیس جمهور ،وزرای شیﻌة ﮐاب نه را افرادی ﮐه
نمایندة طایفة شیﻌه ن وده بلکه وابسته به احزاب خرابکار چپ ﻫس ند مﻌرف
ﮐرده اﺳت .ا ن روایت ﺳاواک از ماجرا چه اندازه با واقﻌیت انطباق دارد؟ اصل
داﺳتان از چه قرار اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :رنامهﻫای راد و در
ماه رمضانبه نظر م رﺳد ﮐه گزارش ﺳاواک مبالغهآم ز اﺳت .اصل ماجرا ا ن
اﺳت ﮐه ش خ حس ن الخطیب ،رئیس محکمه جﻌفری ﮐه از مخالفان امام صدر
و ﻫمراه با ﮐامل اﺳﻌد ،رئیس پارلمان ود ،لیست از روحان ون وابسته به خود
را رای راد و لبنان م فرﺳتد تا ﺳخنران ﻫای دین آنان در ماه رمضان از راد و
پخش شود .غسان توین  ،وز ر رﺳانهﻫا ،ﮐه خود از دوﺳتان و ﻫواداران امام
صدر وده ،بدون توجه ،لیست مز ور را رای رئیس راد و م فرﺳتد .امام صدر
ط نامهای به صائب ﺳﻼم ،نخستوز ر ،به ا ن امر اعتراض م ﮐند و در ا ن
نامه یادآور م شود ﮐه مﻌرف ﺳخنران رای راد و در رنامهﻫای رمضان ،ط ق
قانون باید توﺳط مجلس شیﻌ انجام شود .صائب ﺳﻼم نامه امام را رای
غسان توین م فرﺳستد و توین دﺳتور تحق ق م دﻫد ﮐه چرا رئیس راد و،
لیست ارﺳال از ﺳوی مجلس شیﻌ را ندیده گرفته اﺳت .مسأله باﻻ م گ رد و
لذا در تار خ  ١٧نوام ر  ٧٣جلسهای در حضور رئیس جمهوری )ﺳلیمان فرنجیه(
و با شرﮐت صائب ﺳﻼم و غسان توین تﺸکیل م شود .ا ن جلسه اعﻼم
ً
قانونا حق مجلس شیﻌ
م ﮐند ﮐه مﻌرف ﺳخنران دین رای ماه رمضان
اﺳت و ﮐس دیگری حق مﻌرف ﺳخنران ندارد .توین ا ن تصمیم را به ﮐمیته
پارلمان متﺸ

از نمایندگان وابسته به مجلس شیﻌ و جریان امام صدر ابﻼغ

م ﮐند و از ﻫمان روز ن ز به مورد اجرا درم آید یﻌن لیست ش خ حس ن
الخطیب حذف و لیست مجلس شیﻌ ِاعمال م شود.

شماره
مدرک
ﺳا۹۵۹
ﺳا۹۶۰

عنوان اصل
موقﻌیت موﺳ صدر رئیس مجلس
عال شیﻌیان لبنان و مخالفان وی[
وﺳت [] اﺳ۹۵۹

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۲۷۰۸/۲۱۲ :
---

من ع خ ر,۱۳/۲۱۲ :
وﺳت دارد
---

---

حمﻼت دﺳت چ ی ﻫای بﻌث و
ﺳا۹۶۱

ﮐمونیست ﻫا و روحان ون و
ﺳیاﺳتمداران مخالﻒ علیه ﺳید

---

شماره,۲۹۷۸/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۰۰/۲۱۲ :

موﺳ صدر[
ﺳا۹۶۲

انتصابات شورای عال شیﻌیان[

---

شماره,۲۸۸۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :
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توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۲۹۰۰/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۲ :

متن ﺳند :پیام صح ح اﺳت و چن ن اظهار نظرى از طرف ﺳید موﺳى صدر
رئیس مجلس عالى شیﻌیان لبنان منحصر به مورد فوق ن وده و به ﻫر مناﺳ ت
ﮐه موضوع فلسط ن مطرح گردیده ،از جانب صدر ضرورت تأیید لبنان و
ﮐﺸورﻫاى عر ى و به خصوص مسلمانان را از مبارزات و اعطاى ﮐمک به آنان
خاطر نﺸان گردیده اﺳت -٢(١).با توجه به ا ن ﮐه جنوب لبنان ﮐه اﮐثریت قریب
به اتفاق شیﻌه ﻫس ند از حمﻼت ان قام جویانه و عملیات نظامى اﺳرائیل در
خاک لبنان متضرر شده و آﺳ ب مىب نند ﺳید موﺳى صدر ضمن اع قاد به
اینکه نباید فدائیان فلسطینى از طر ق رتاپ موشک از خاک لبنان به اﺳرائیل
موجبات ا ن گونه عملیات را ﮐه قربانى آن در درجه اول مرز نﺸ نان شیﻌه
ﻫس ند فراﻫم ﺳازند ،دولت را به ﮐرات جهت ایجاد پناﻫگاه و قویت ن روى
دفاعى و حمایت ارتش از مردم و ایجاد حداقل ضروریات و وﺳائل زندگى و رفاه
ﺳا۹۶۳

اظهارات ﺳید موﺳ صدر در
حمایت از گروه ﻫای مبارز فلسطین [

تحت فﺸار قرار داده اﺳت.نظریه نمایندگى :به صحت ...خ ر مىتوان اعتماد
 .۱موﺳ صدر۵۸-

ﮐرد.امور ﺳیاﺳى  /الﻒ /٦/٢امور اجتماعى  -بند ) -١(٢شهید چمران
مىگوید»:ﺳؤال دیگرى در ا ن رابطه مطرح شده و آن ا ن ﮐه ،چرا امام موﺳى و
حرﮐت محروم ن خودشان را ﺳ ر بﻼى مقاومت فلسط ن قرار دادند؟ و از
مقاومت فلسط ن تا ا ن اندازه دفاع ﮐردند؟ و آنجا ى ﮐه مقاومت فلسط ن به
مصلحتش ن ود تا وارد جنگ بﺸود ،اینها خودشان را به جنگ وارد ﮐردند تا از
مقاومت فلسط ن طرفدارى ﮐنند .ا ن یک ﺳؤال فلسفى زرگ اﺳت ﮐه جوابش
به درازا خواﻫد ﮐﺸید .ولى به طور مختصر باید بگویم ﮐه ،امام موﺳى احساس
م ﮐرد ﮐه با انفجار لبنان و به میدان ﮐﺸیده شدن فلسطینىﻫا و درگ رى رودر
رو ن فلسطینىﻫا و »ﮐتائب« ،مﺸکﻼت لبنان زیادتر و زیادتر خواﻫد شد.
بنا را ن به ﻫر وﺳیله ممکن باید جلوى ا ن درگ رى را مىگرفت ،باید
فلسطینىﻫا را ﺳاﮐت م ﮐرد ،باید از آنها حفاظت م ﮐرد تا آنها وارد جنگ
نﺸوند .حتى وقتى فلسطینىﻫا ،در »جبل« وارد جنگ شدند ،امام موﺳى به
شدت به آنها اعتراض ﮐرد ﮐه ا ن عمل شما خﻼف اﺳترا ژى ﮐلى شماﺳت ،و به
شما ضربه و ضرر خواﻫد زد و ما را به نبست خواﻫد انداخت و ا ن طور ﻫم
شد .بنا را ن در آنجا ى ﮐه امام موﺳى مىدید »ﮐتائب« مىخواﻫد انفجار به

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

وجود آورد و فلسطینىﻫا را وارد جنگ ﮐند و در صورت ورود به جنگ انفجارى
زرگ به وجود خواﻫد آمد ﮐه لبنان را خواﻫد ﺳوزاند ،ترج ح مىداد ﮐه شیﻌیان
وارد جنگ شوند و ﺳ ر بﻼى فلسطینىﻫا قرار بگ رند تا »ﮐتائب« را آرام بکند و از
انفجار جلوگ رى نماید .ا ن ﻫدف ود و ﻫدف مقدﺳى ود ولى شکست خورد و
به جا ى نرﺳید .به عنوان مثال در اول ﻫم ن انفجار جدید ،جنگ در »تل زعتر و
دﮐوانه«

ن فلسطینىﻫا و »ﮐتائب« به وقوع

وﺳت ،ولى فلسطینىﻫا خوش

نداش ند ﮐه در منطقه آنها جنگ بﺸود .جنگ را من قل ﮐردند به »شیاح و
ع نالرمانه« ،یﻌنى جنگ را به دوش شیﻌهﻫا انداختند .چون »شیاح« منطقه
شیﻌه ود .بﻌد مىب نید در ﺳرتاﺳر جنگ ،در ﺳرتاﺳر دوران جنگ ،مناطق شیﻌه
نﺸ ن ﻫمیﺸه محل جنگ وده و شیﻌهﻫا ﮐﺸته دادهاند .یﻌنى شیﻌهﻫا تحمل
م ﮐردند ﮐه جنگ را در مناطق خود بپذ رند ،تا

ن فلسطینى و لبنانى ،یا

ن

فلسطینى و ﮐتائ ى جنگ در نگ رد و آتش را زودتر بتوانند خاموش ﮐنند .ا ن به
اصطﻼح تاﮐتیک یا فکرى ود ﮐه امام موﺳى از روز اول به دنبالش ود تا به ﻫر
وﺳیله ﮐه شده فلسطینىﻫا را از جنگ دور نگهدارد .به دو دلیل ،یکى محافظت
خود فلسطینىﻫا و یکى ا ن ﮐه لبنان به انفجار ﮐلى ﮐﺸیده نﺸود.بحثﻫاى
فلسفى و تاریخى ن ز اینجا ﻫست ،ﮐه به موقﻌیت شیﻌیان و تهمت ﻫا ى ﮐه
دیگران به شیﻌیان مىزدند و مىزنند ،مر وط مىشود .عادتا شیﻌهﻫا را ﺳتون
پنجم دشمن ،ﻫر دشمنى به حساب مىآورند و ﻫر خطا ى ﮐه یک شیﻌه بکند
وق و ﮐرنا به راه مىاندازند و آنها را متهم به خیانت و جاﺳوﺳى م ﮐنند.
بنا را ن در اذﻫان تمام مردم ا ن واقﻌیت رﺳوخ ﮐرده ﮐه شیﻌه یﻌنى خائن،
شیﻌه یﻌنى ﺳتون پنجم اﺳتﻌمار ،شیﻌه یﻌنى نوﮐر شاه ،شیﻌه یﻌنى فﻼن و
فﻼن .به ﻫم ن ﺳ ب امام موﺳى وقتى در لبنان شروع به فﻌالیت ﮐرد،
زرگتر ن رنامه دینى و مذﻫ ى او ا ن ود ﮐه ا ن شخص ت شیﻌه را از ﺳتون
پنجمى و جاﺳوس ودن و ﻫمکارى با شاه و یا دول دیگر ،آزاد ﮐند و شخص ت
حقیقى انقﻼ ى شیﻌه را به دنیا نﺸان بدﻫد و توانست ﮐه ا ن عمل را انجام
بدﻫد و

روز ﻫم شد«.شهید چمران در جاى دیگرى در خصوص حمﻼت

اﺳرائیل و آﺳ بپذ رى شیﻌیان مىگوید »:شما شاﻫد ﻫس ید ﮐه در ﻫم ن
روزﻫا ن ز ،ﻫمه شب و ﻫمه روز توپخانه ﺳنگ ن اﺳرائیل و ﻫواپیماﻫاى
بمبافکن اﺳرائیلى جنوب لبنان را مىککوبند و شیﻌیان را م ﮐﺸند .عدهاى

شماره
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عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
فکر م ﮐنند اینان ﮐه ﮐﺸته مىشوند ،ﻫمگى فلسطینى ﻫس ند .اما مىخواﻫم
راى شما بگویم ،ن رد در مناطق شیﻌیان اﺳت ،بنا را ن ﻫنگامى ﮐه بمب
افکنﻫاى اﺳرائیلى یا توپخانه ﺳنگ ن اﺳرائیل جنوب لبنان را در ﻫم م ﮐوبد
ا ن شیﻌیان ﻫس ند ﮐه ﮐﺸته مىشوند .چریک فلسطینى ﻫنگامى ﮐه از شهرى
مىگذرد ،یا از منطقهاى ع ور م ﮐنند ،به ﻫ چ وجه مورد خطر قرار نمىگ رد.
چریک مىگر زد .در شهر نمىماند .آنان ﮐه مىمانند و ﮐﺸته مىشوند زنان و
بچهﻫاى بدبختى ﻫس ند ﮐه در داخل خانه خود ﺳکونت دارند .یک باره آتش
بار اﺳرائیل خانه آنان را در ﻫم م ﮐوبد و آنان ﮐﺸته مىشوند .شما به خاطر
دارید ﮐه چند ﺳال پیش اﺳرائیل به جنوب لبنان حمله ﮐرد و رودخانه »لیطانى«
را به تصرف درآورد».لیطانى« رودخانه زرگى اﺳت در جنوب لبنان ﮐه به دریاى
مدیترانه مىر زد و اﺳرائیل در نظر دارد آب ا ن رودخانه را به نفع خود به
اﺳرائیل ﺳراز ر ﮐند .بنا را ن ،تا رودخانه »لیطانى« را تصرف ﮐرد  -در ا ن ن رد ﮐه
ﻫفت روز ادامه داشت  -فلسطی یانى ﮐه در ن رد به شهادت رﺳیدند ،فقط ١٥نفر
ودند١٥ .فلسطینى در ا ن ن رد شهید شدند ،اما از شیﻌیان جنوب ،اقﻼ دو ﻫزار
نفر ﮐﺸته شدهاند ،ﮐه اﮐثر آنها زنها و بچهﻫا و

رمردﻫا ى ودند ﮐه

نمىتوانس ند از داخل خانه و ﮐاشانه خود بگر زند ،جوانانى ﮐه قدرتى داش ند و
مىتوانس ند فرار ﮐنند فرار ﮐرده ودند .اما ب نوایانى ﮐه در داخل شهرﻫا مانده
ودند ز ر توپخانه و بمبﻫاى اﺳرائیل جان ﺳ ردند .دنیا نمىداند و نمىفهمد
ﮐه دو ﻫزار شیﻌه ﮐﺸته شدهاند و ﻫ چ ﮐس نام آنها را نمى رد و حتى آنها را
شهید به حساب نمىآورد .شهر دیگرى اﺳت بنام »ارنون« ﮐه در ا ن شهر در حال
حاضر یک آدم ﻫم زندگى نم ﮐند ،یا ﮐﺸته شدهاند و یا گریختهاند .ا ن ظلمﻫا
و جنایتﻫا ﻫمچنان ادامه دارد و ﻫمه شب و ﻫمه روز بمب افکنﻫاى اﺳرائیل
و توپخانه ﺳنگ ن اﺳرائیل ،جنوب لبنان را درﻫم م ﮐوبد.ا ن مناطق شیﻌیان
اﺳت ،دﻫات شیﻌیان اﺳت ﮐه و ران مىگردد ﻫم اﮐنون »ﺳﻌد حداد« مزدور
خب ث اﺳرائیل ،یک نوار ده ﮐیلومترى از جنوب لبنان را به تصرف خویش در
آورده اﺳت و با ﮐمک اﺳرائیل و ن روﻫاى اﺳرائیلى ا ن منطقه را به ز ر ﺳلطه
ﮐﺸیده اﺳت» .امام موﺳى صدر« رﻫ ر شیﻌیان لبنان از ا ن مردم خواﺳته ود
ﮐه ﻫ چ ﮐس خانه خود را رﻫا نکند و مثل فلسطی یان مهاجرت ننمایند،
بنا را ن ،ا ن شیﻌیان تا حد امکان در خانه خود باقى ماندند .در منطقهاى ﮐه
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توضیحات

نام گزارشگر

»ﺳﻌد حداد« وجود دارد ،شیﻌیان ن ز در دﻫات آن زندگى م ﮐنند .منطقه
دیگرى ﮐه ز ر ﺳلطه ن روﻫاى فلسطینى یا ن روﻫاى احزاب دیگر در لبنان اﺳت
ن ز ،خانه و ﮐاشانه شیﻌیان اﺳت .ا ن دو طرف ﻫمدیگر را مىککوبند به ز ر
آتش م ﮐﺸند .ﮐسانى ﮐه آن طرف ﮐﺸته مىشوند شیﻌیانند و ﮐسانى ﮐه ا ن
طرف ﮐﺸته مىشوند باز ﻫم شیﻌیان ﻫس ند .فرمولى به وجود آوردهاند ﮐه
شیﻌیان را نا ود ﮐنند .ا ن ظلمﻫا و ا ن جنایتﻫا ﮐه از روزگار قدیم ر ا ن
ﺳرزم ن گذشته اﺳت ،امروز ن ز با ا ن شدت ادامه دارد)«.ر.ک :لبنان ،خاطرات
شهید چمران ،ص ٤٦و ٤٨و ١٧٢و ,(١٧٣
ﺳؤال :شهید چمران در ت

ن دﻻیل آنکه امام صدر ،حرﮐت محروم ن و

خودش را ﺳ ر بﻼی مقاومت فلسط ن قرار م داده ،مﻌ قد اﺳت ﮐه امام صدر
احساس م ﮐرد درگ ری رو در روی فلسطین ﻫا با ﮐتائب یا دیگر جریانﻫای
قوم و ﺳیاﺳ لبنان ،مﺸکﻼت لبنان را افزایش خواﻫد داد .باید به ﻫر وﺳیلة
ممکن جلوی اینگونه درگ ری را گرفت باید فلسطین ﻫا را ﺳاﮐت ﮐرد و از آنها
حفاظت ﮐرد تا آنها وارد جنگ نﺸوند ....بنا را ن در آنجا ﮐه امام موﺳ صدر
م دید ﮐتائب م خواﻫد انفجار به وجود آورد و فلسطین ﻫا را وارد جنگ ﮐند-
چن ن انفجاری لبنان را م ﺳوزاند -ترج ح م داد شیﻌیان وارد جنگ شوند و
ﺳ ر بﻼی فلسطین ﻫا شوند تا ﮐتائب آرام شود و از انفجار جلوگ ری شود .ا ن
ﻫدف مقدس ود ول شکست خورد .آیا ا ن تحلیل شخص شهید چمران
اﺳت یا با واقﻌیت و ن ت امام صدر منط ق اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل
مهتدی :ﺳخن شهید چمران درﺳت اﺳت اما نیاز به توض ح دارد .از ا ن نظر ﮐه
چه در روت و چه در جنوب لبنان ،خط تماس ن دو ﺳوی جنگ از مناطق
شیﻌه نﺸ ن م گذشت و شیﻌیان نه فقط از مناطق خود در را ر حمﻼت
فاﻻنژیستﻫا دفاع م ﮐردند بلکه تلفات زیادی را ن ز متحمل م شدند و از ا ن
دیدگاه ﺳ ر بﻼی مقاومت فلسط ن ودند.اما خود مقاومت فلسط ن به ا ن
واقﻌیت اعتراف نداشت چرا ﮐه ن روﻫای شیﻌه حاضر ن ودند از نظر ﺳازمان
وارد تﺸکیﻼت شوند ﮐه مقاومت فلسط ن در پﺸت آن پنهان شده ود .ا ن
تﺸکیﻼت عبارت ود از مجموعهای از احزاب چپگرای لبنان شامل ﮐمونیستﻫا،
ﺳوﺳیالیستﻫا ،ناصریﻫا ،ناﺳ ونالیستﻫای عرب ،بﻌث ﻫا و غ ر ﻫم تحت
عنوان الحرﮐه الوطنیه )جنبش مل ( ﮐه در رأس آن ﺳیاﺳتمدار بلند روازی

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

مانند ﮐمال جنبﻼط قرار داشت .لذا در اینجا ﻫویت جنگ لبنان مطرح م شود
ﮐه جنگ

ن چه ﮐسان اﺳت؟ ﺳازمانﻫای راﺳتگرای مسیح موﺳوم به

»ج هه لبنان « قائل به جنگ داخل ن ودند بلکه جنگ را

ن »ن روﻫای لبنان « و

»ﺳازمانﻫای اشغالگر فلسطین « مﻌرف م ﮐردند .از آن ﺳو ،مقاومت فلسط ن
در ظاﻫر خود را ﮐنار ﮐﺸیده ود و جنگ را داخل

ن ﺳازمانﻫای »انزواطلب«

لبنان و »جنبش مل « لبنان م دانست .در ا ن میان ن روﻫای شیﻌه در ﻫ چ
یک از ا ن دو اردوگاه ن ودند .آنها نه حاضر ودند ﻫمراه با مسیحیان علیه
مقاومت فلسط ن بجنگند و نه م توانس ند به صورت یک گروه ﮐوچک در
چارچوب »جنبش مل « تحت رﻫ ری ﮐمال جنبﻼط قرار گ رند .لذا ن رد آنها عمﻼً
علیه ن روﻫای فاﻻنژیست و راﺳتگرا به حمایت از مقاومت فلسط ن محسوب
م شد .با ا ن حال ،ﺳازمانﻫای فلسطین آنها را ق ول نداش ند و از ویتر ن
ﺳازمانﻫای چپ لبنان اﺳتفاده م ﮐردند در حالیکه ول و اﺳلحه ا ن
ﺳازمانﻫا توﺳط مقاومت فلسط ن تأم ن م شد و با خروج ﺳازمانﻫای
فلسطین از لبنان در ﺳال  ،١٩٨٢ا ن ﺳازمانﻫای چپگرا از ﻫم پاشیدند و از
میان رفتند اما ن روﻫای شیﻌه ﻫمچنان ماندند و به مقاومت علیه اﺳرائیل
ادامه دادند.در ا ن ﮐه در ا ن جنگ ،ﺳازمانﻫای فلسطین روی دوش احزاب
چپ ﺳوار ودند یا رعکس ،اختﻼف نظر وجود دارد .رخ مﻌ قدند احزاب چپ
با توجه به بلند روازیﻫای ﮐمال جنبﻼط روی دوش فلسطین ﻫا ﺳوار شده
ودند تا با اﺳتفاده از ن روی ﺳازمانﻫای فلسطین رقبای مسیح خود را از
صحنه خارج و فرمول قسیمات فرقهای را فرو بپاشانند و عدهای دیگر اع قاد
دارند ﮐه ﺳازمانﻫا و احزاب چپ عروﺳکﻫا ی در دﺳت یاﺳر عرفات ودند و
دﺳتورات وی را اجرا م ﮐردند تا چن ن وانمود شود ﮐه جنگ لبنان یک جنگ
ن گروهﻫای لبنان اﺳت و ربط به مقاومت فلسط ن ندارد و مقاومت
داخل
ً
فلسط ن در امور لبنان دخالت نم ﮐند.ضمنا باید یادآور شد ﮐه مخاطب شهید
چمران ا ران ﻫا ودند ﮐه تحت تأث ر تبلیغات مسموم ﮐه از ﺳوی ﺳازمانﻫای
فلسطین در ا ران صورت گرفته ود ،تصور م ﮐردند ﮐه امام موﺳ صدر و
ن روﻫای شیﻌه با مقاومت فلسط ن دشمن م ﮐردهاند .شهید چمران در
ﺳخنران ﻫای خود م ﮐوشید ا ن تبلیغات دروغ ن را خنث ﮐند.

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

فﻌالیت ﻫای ش خ محمد جواد
ﺳا۹۶۴

مغنیه از روحان ون مﻌروف چپ
لبنان علیه ﺳید موﺳ صدر[

---

شماره,۳۲۰۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۳۳۰۶/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۲ :

متن ﺳند :ﺳید موﺳى صدر در حدود ٢٠دﺳام ر ١٩٧٠با ﺳف ر عربستان
ﺳﻌودى مﻼقات ﮐرد  (١).ا ن مﻼقات به دنبال مطال ى ود ﮐه گروه ﮐث رى از
روزنامه نگاران و در رأس آنها ریاض طه

رامون روابط ﺳید موﺳى صدر و مجله

الدﺳتور و حمایت مادى صدر از على بلوط به ﺳف ر ﺳﻌودى گفته ودند و بنا به
درخواﺳت صدر راى رفع ا ن ﺳوءتفاﻫم به عمل آمد.ﺳید موﺳى صدر طى ا ن
جلسه تأیید ﮐرد ﮐه خ ر مذﮐور ﮐذب محﺾ اﺳت و وى با دارا ودن ﻫدف
نزدیک ﮐردن فرق مختلﻒ مسلمانان به یکدیگر با روش حمله و دشنام دادن به
رؤﺳاى ﮐﺸورﻫاى اﺳﻼمى موافقت ندارد و شایﻌه ایجاد ا ن مجله وﺳیله
مجلس عالى شیﻌیان و شخص او ﺳاخته و رداخته بﻌثىﻫا و ریاض طه اﺳت
ﮐه از تار خ تﺸکیل مجلس شیﻌیان با او مخالفت دارد و از حمایت عراق و
بﻌثىﻫا رخوردار و ﻫ چ فرصتى را راى وارد ﺳاختن لطمه ر او از دﺳت
مﻼقات ﺳید موﺳ صدر با ﺳف ر
ﺳا۹۶۵

عربستان ﺳﻌودی بنا به درخواﺳت
صدر رای رفع ﺳوء تفاﻫم[

نمىدﻫد.نظریه من ع  -شایﻌه ﮐمک مالى به على بلوط در ﺳطحى اﺳت ﮐه من ع
 .۱ﺳید موﺳ صدر

با وجود مناﺳبات نزدیک با موﺳى صدر قادر به تکذیب قاطع خ ر و نفى ا ن
ﮐمک نیست.نظریه نمایندگى  :نظریه من ع مورد تأیید اﺳت و تکذیب صدر را
باید با قید احتیاط تلقى ﮐرد.امور ﺳیاﺳى /ب  -٤١/٢/به ٧١٢ :تار خ ٤٩/٩/٤ :از
٢١٢ :شماره  -٢١٢١/٢٧٣١ :به

وﺳت ریده مجله الدﺳتور مورخ ٧٠/١١/١٦

متضمن مقالهاى درباره عربستان ﺳﻌودى و اعلى حضرت ملک فیصل ایفاد
مىگردد -٢.انتﺸار مقاله مذﮐور با اعتراض رﺳمى و شدید ﺳفارت ﺳﻌودى
مواجه گردیده و متﻌاقب ارﺳال یادداشت به وزارت خارجه قرار اﺳت از طرف
وزارت مذﮐور علیه على بلوط صاحب امتیاز و مد ر مجله الدﺳتور اقامه دعوى
شود -٣.ریاض طه رئیس اتحادیه مط وعات لبنان در ﺳؤالى ﮐه وﺳیله ﺳف ر
ﺳﻌودى از وى درباره ارتباطات ا ن مجله به عمل آمد ،جواب داده ﮐه مجله ناشر
افکار ﺳید موﺳى صدر اﺳت و با حمایت مادى او انتﺸار م ییابد.نظریه
نمایندگى  -١:ررﺳى ترجمه ﮐامل مقاله از نظر آگاﻫى ر ﻫرج و مرج غ رقابل
وصﻒ جامع مط وعات ا ن ﮐﺸور قابل هره ردارى اﺳت -٢.ا ن مقاله علیه رئیس
رژیم ﮐﺸورى نوشته مىشود ﮐه وز ر خارجه آن چند روز قبل در روت ود و
رامون ایجاد پاﻻیﺸگاه و توﺳﻌه ﻫمکارى ﻫاى اقتصادى دو ﮐﺸور با نخست

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

وز ر مذاﮐراتى نمود -٣.ریاض طه عامل دولت عراق و از مخالف ن موﺳى صدر
اﺳت و در حقیقت با وارد ﮐردن ا ن اتهام و منسوب ﺳاختن مجله الدﺳتور به
صدر ج هه جدیدى علیه او به وجود آورده اﺳت -٤.در مورد ارتباطات خارجى
مجله الدﺳتور گزارشﻫاى مﺸروع و مفصلى ﺳابقا ایفاد شده اﺳت,.
ﺳؤال :در خصوص درج مقالهای علیه شاه عربستان در مجلة الدﺳتور و جنجال
ﮐه

رامون آن رپا شد چه اطﻼعات وجود دارد؟ آیا امام صدر با نﺸر ا ن مقاله

موافق ود؟ در خصوص اصل واقﻌه چه اطﻼعات در دﺳت اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر
محمد عل مهتدی :مجله الدﺳتور وابسته به بﻌث عراق ود ﮐه در لندن منتﺸر
م شد و عل بلوط یک روزنامه نگار شیﻌ مذﻫب ود ﮐه ﺳر د ری ا ن مجله
را ر عهده داشت .مقاله مورد نظر یتردید به خواﺳت بﻌث ﻫا نوشته شده ود
ﮐه در آن زمان ر ضد عربستان ﺳﻌودی فﻌالیت م ﮐردند ،اما از آنجا ﮐه عل
بلوط ،یک شیﻌ لبنان

ود ،ا ن اتهام را به امام موﺳ صدر زدند ﮐه ا ن مقاله

به دﺳتور امام صدر نوشته شده اﺳت.یادآور م شود ﮐه پس از اشغال ﺳفارت
آمریکا در تهران ،عل رضا نوریزاده ﮐه ارتباطات با ﺳفارت آمریکا داشت به عراق
گریخت و از آنجا به لندن رفت و با حمایت بﻌث عراق شروع به ﻫمکاری با عل
بلوط در مجله الدﺳتور ﮐرد بطوریکه ﻫر ﻫفته یک مقاله علیه انقﻼب اﺳﻼم در
آن مجله م نوشت .درواقع مجله الدﺳتور یک وﺳیله تبلیغات رای بﻌث عراق
ً
اصوﻻ امام صدر
در لندن ود ﮐه از آن علیه مخالفان خود اﺳتفاده م ﮐردند و
ﮐس ن ود ﮐه دﺳتور دﻫد مقالهای علیه یک ﮐﺸور عر ی نوشته شود چرا ﮐه افکار
ً
ﮐامﻼ شفاف و صر ح ود و ایﺸان نیازی به اﺳتفاده از روشﻫای
و مواضع امام
مﻌمول در حمﻼت مط وعات نداشت .لذا بﻌث ﻫا خواﺳتهاند با ا ن ﮐار با یک
ت ر دو ﻫدف را زنند :ﻫم به ﺳﻌودی حمله ﮐنند و ﻫم امام صدر را متهم
نمایند.

شماره
مدرک
ﺳا۹۶۶

عنوان اصل
صادق نواب ﮐارمند وزارت ﮐﺸور

توضیحات

نام گزارشگر
شماره۳۶۹۸/۳۲۷ :

 .۱اوان )(۲۰/۱۱

دعوت رﺳم از ﺳید موﺳ صدر
ﺳا۹۶۷

جهت بازدید از ﮐﺸورﻫای تونس،
مغرب ،پاﮐستان و ترﮐیه توﺳط

شماره,۴۰۶۰/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :

دولت ا ن ﮐﺸورﻫا[

ﺳا۹۶۸

ﺳا۹۶۹
ﺳا۹۷۰
ﺳا۹۷۱

خصومت شدید و آشکار ﮐامل

---

اﻻﺳﻌد با ﺳید موﺳ صدر[
ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به ﮐﺸورﻫای
مغرب ،نیج ریه ،موریتانیا و مصر[
ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به مصر[
تهیه طرح جهت دعوت از ﺳید
موﺳ صدر رای بازدید از ا ران[

شماره,۴۴۴۷/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :
شماره,۴۵۵۰/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :
شماره,۱۱۴۷/۲۱۱ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۱ :
شماره,۱۷۰۲۵/۲۱۲ :

 .۱از طرف

وﺳت دارد

وﺳت لماﮐ زا هدافتﺳا اﺳ۹۷۱
ﺳا۹۷۲

ردص ﺳوم دیﺳ یاج هب دﻌﺳﻻا

---

---

نانبل نایﻌیش یر ﻫر یار
دعوت از ﺳید موﺳ صدر جهت
ﺳا۹۷۳

بازدید از ا ران و ارتباط وی با
روحان ون قم[

 .۱مد ر

اداره دوم -فرازیان

شماره۱۷۰۳۶/۲۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ریده روزنامه ﻫای لبنان متضمن
ﺳا۹۷۵

اخباری

---

رامون بازدید ﺳید موﺳ

صدر از ج هه جنگ مصر و اﺳرائیل[
ﺳا۹۷۶
ﺳا۹۷۷
ﺳا۹۷۸

بازگﺸت ﺳید موﺳ صدر از ﺳفر
آفریقا ی به روت[
دعوت از ﺳید موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر
 .۱مد ر

من ع خ ر۱/۲۱۲ :

شماره۲۶۲۴/۲۱ :

اداره دوم -فرازیان

ﺳید موﺳ صدر رئیس شورای عال

شماره,۲۷۶/۲۱۲ :

شماره۱۷۱۰۱/۲۱۲ :
---

شیﻌیان لبنان

---

طرح ﺳاواک رای دعوت از ﺳید
ﺳا۹۷۹

موﺳ صدر توﺳط آیت ا

شماره۱۲۳۳/۳۱۲ :

 .۱مقدم  .۲اوان )(۲۷/۲

شریﻌتمداری جهت بازدید از ا ران[
ﺳا۹۸۰

رفع اختﻼفات میان ﺳید موﺳ
صدر و ﮐامل اﻻﺳﻌد[

---

شماره,۸۸۱/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

شماره,۱۵۸۱/۲۱۱ :
متن ﺳند :راد و دمﺸق اعﻼم ﮐرد ﮐه حافظ اﺳد در  ٥٠/٢/٢٨ﺳید موﺳى صدر
پیﺸواى شیﻌیان لبنان را پذ رفت راد و دمﺸق اضافه نمود ﮐه نام رده راى
گفتن ت ریک به دمﺸق آمده و از ا ن مسافرت اظهار خوشوقتى نموده و لبنان و
ﺳوریه را چون ﮐﺸور واحدى خوانده و گفته اﺳت ﮐه ا ن مﻼقاتها موجب قویت
روابط دوﺳتانه

ن دولت ن لبنان و ﺳوریه مىشود .ا ن راد و افزود ﮐه ﺳید

موﺳى صدر پس از زیارت آرامگاه حضرت زی ب و بازدید جامع اموى دمﺸق به
لبنان مراجﻌت ﮐرده اند,.
ﺳؤال :ﺳفر امام به ﺳوریه در ارد هﺸت  ١٣٥٠و مﻼقات وی با حافظ اﺳد با
چه ﻫدف انجام شده اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :ﺳفر امام صدر به
ﺳوریه در تار خ یاد شده ،بطور رﺳم به ﻫدف گفتن ت ریک به حافظ اﺳد،
ﺳا۹۸۱

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به
دمﺸق و دیدار وی با حافظ اﺳد[

رئیس جمهور ﺳوریه ،به مناﺳ ت انتخاب مجدد وی به ریاﺳت جمهوری وده
 .۱موﺳ صدر

اﺳت .در ع ن حال ،از آنجا ﮐه امام قبل از آن به مغرب و مصر ن ز ﺳفر ﮐرده
ً
احتماﻻ درباره نتا ج ا ن ﺳفر با حافظ اﺳد صحبت ﮐرده اﺳت .البته
ود،
ﺳفرﻫای امام صدر به ﺳوریه و مﻼقات ایﺸان با شخص اﺳد و دیگر مسؤوﻻن
بسیار زیاد وده و از آنجا ﮐه امام صدر ﺳوریه را عمق اﺳترا ژیک لبنان
م دانسته و رای وجود اﺳد در رأس قدرت در ﺳوریه اﻫمیت خاص قائل
وده ،بطور حتم در ا ن ﺳفرﻫا ﻫدف گسترش روابط دو ﮐﺸور و رفع اشکاﻻت
احتمال مدنظر امام وده اﺳت .در ﻫم ن ﺳفر یاد شده ،امام عﻼوه ر حافظ
ً
ضمنا
اﺳد ،با نخستوز ر و وز ر اوقاف ﺳوریه ن ز مﻼقات و مذاﮐره ﮐرده اﺳت.
با توجه به ﺳند صفحه  ٢٤٧و ﺳند صفحه  ،٢٥٨موضوع علویﻫا ﮐوشیدهاند
از ا ن ﺳفر ﺳود مذﻫ ی ن ز رند .به ﻫم ن دلیل حدود ﺳه ماه بﻌد از ا ن
دیدار ،ش خ عبدالستار السید وز ر اوقاف ﺳوریه به دعوت امام صدر به لبنان
ﺳفر م ﮐند ﮐه ﻫدف مهم ا ن ﺳفر نزدیک ﮐردن مذاﻫب اﺳﻼم به یکدیگر
اﺳت.

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به
ﺳا۹۸۲

دمﺸق و دیدار وی با حافظ اﺳد و

شماره,۱۰۰۶/۲۱۱ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۱/۲۱۲ :

ﺳا ر مقامات ﺳوری[
ﺳا۹۸۳

مسافرت ﺳید موﺳ

شماره,۱۰۶۴/۲۱۱ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۱۵/۲۱۲ :

اعضای ﻫی ت ﻫمراه ﺳید موﺳ
ﺳا۹۸۴

---

صدر در ﺳفر به ﺳوریه و ر ز رنامه
ﻫای ا ن ﺳفر[

ﺳا۹۸۵

تﻼش ﻫای ﺳید موﺳ صدر رای
ه ود روابط

ن ا ران و لبنان[

 .۱ﺳید موﺳ صدر

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به آلمان و
ﺳا۹۸۶

روابطش با انجمن دوﺳت آلمان و
اعراب[

 ٫۲ ۳۲۰۴ .۱ﺳید موﺳ صدر

شماره,۱۰۲۱/۲۱۲ :
من ع خ ر۶/۲۱۲ :
شماره,۱۰۲۵/۲۱۲ :
من ع خ ر۶/۲۱۲ :
شماره,۱۱۷۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۶/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۲۳۹/۲۱۲ :
من ع خ ر,۷/۲۱۲ :

متن ﺳند :ﮐامل اﻻﺳﻌد عدهاى از علماى شیﻌه لبنان را طى جلسهاى مجتمع و
از آنها رﺳید ﮐه از مجلس عالى شیﻌیان چه مىخواﻫند .علماى شیﻌه گفتند
ﮐه ﺳید موﺳى صدر ا رانى اﺳت و لبنانى نمى باشد و حق ندارد ﮐه مقام
امامت را در مجلس شیﻌیان عهده دار شود.صدر اخ را تابﻌیت لبنانى گرفته و
جز پس از مرور ده ﺳال حق انتخاب به ا ن ﺳمت را ندارد.علماى مذﮐور علیه
موﺳى صدر شکایتى به محکمة الﺸورا دادهاند و در انتظار حکم ا ن دادگاه
مبنى ر ا ن ﮐه نام رده لبنانى اﺳت یا غ ر لبنانى مىباشند.نظریه نمایندگى :
خ ر جدید اﺳت و از طرف ﻫ چ یک از منا ع تأیید نﺸده لذا صحت خ ر تا
وصول ﻫرگونه خ ر مؤید باید با قید ﮐمال احتیاط تلقى شود.امور ﺳیاﺳى الﻒ
,٣/١

فﻌالیت ﻫای رخ علمای شیﻌه به
ﺳا۹۸۷

رﻫ ری ﮐامل اﻻﺳﻌد علیه ﺳید
موﺳ صدر[

---

ﺳؤال :آیا ا ن خ ر ﮐه عدهای از علمای شیﻌه لبنان به تحریک غ ر مس قیم ﮐامل
اﺳﻌد شکایت را مبن

ر غ ر لبنان

ودن امام صدر تسلیم محکه الﺸورا ﮐردند،

صحت دارد؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :ا ن خ رﻫا تأیید نﺸده اﺳت و در
روزنامهﻫای لبنان ن ز در آن تار خ چ زی در ا ن باره مﺸاﻫده نﺸده اﺳت ،ﻫر
چند مخالفت ﮐامل اﺳﻌد با امام صدر واضع و روشن وده و وی

وﺳته به

هانهﻫای مختلﻒ ﮐوشیده اﺳت به موقﻌیت امام صدر لطمه زند .یک از
راهﻫای پیش روی وی دخالت در انتخابات مجلس شیﻌ

وده و حت زمان

ﮐوشیدهاند ش خ ﺳلیمان یحفوف  ،مفت بﻌلبک را به ریاﺳت مجلس
رﺳانند.اما در صورت صحت ا ن اخبار ،باید گفت ﮐه حمایت ﺳلیمان فرنجیه،
رئیس جمهوری مسیح لبنان ،از امام صدر و تأﮐید وی روی لبنان

ودن امام

بطور حتم تأث ر مث ت داشته اﺳت .البته به احتمال قوی حمایت فرنجیه ناش
از روابط خاص وی با ﺳوریه و با شخص حافظ اﺳد وده اﺳت ز را خاندان
فرنجیه در شمال لبنان
اﺳد داشتهاند.

وﺳته رابطه خو ی با دولت ﺳوریه و ژه با رژیم حافظ

شماره
مدرک
ﺳا۹۸۸

ﺳا۹۸۹

عنوان اصل

نام گزارشگر

دیدار ﺳید موﺳ صدر با ﮐامل

---

اﻻﺳﻌد جهت حل اختﻼفات[
اﺳتﻌﻼم نظریه آیتا

شریﻌتمداری

در مورد دعوت از موﺳ صدر

توضیحات

 .۱رئیس ﺳاواک قم -مهران

شماره,۱۲۴۰/۲۱۲ :
من ع خ ر۷/۲۱۲ :

شماره۵۰۵/۲۱ :
شماره,۱۴۰۴/۲۱۲ :
متن ﺳند :در قارب آراء و نظریات ﮐامل اﻻﺳﻌد رئیس پارلمان لبنان و موﺳى
صدر رئیس مجلس عالى شیﻌیان لبنان ،ﺳلیمان فرنجیه رئیس جمهورى نقش
اول را عهده دار ود .پس از مﻼقات ﻫی تى از شخص تهاى دینى شیﻌه با رئیس
جمهورى و ان قاد از قانونى ن ودن انتخاب موﺳى صدر راى ریاﺳت مجلس
عالى شیﻌیان و حتى لبنانى ودن خود وى ،فرنجیه با صراحت و وضوح ﮐامل
به آنان تفهیم نمود ﮐه ﺳید موﺳى صدر یک لبنانى صمیمى و مخلص اﺳت ﮐه
وطن خود لبنان را دوﺳت دارد و داراى خصوصیات و امتیازاتى اﺳت ﮐه افراد
دیگر فاقد آن مىباشند٢ -.متﻌاقب اطﻼع ﮐامل اﻻﺳﻌد وﺳیله علماى مذﮐور از
اظهار نظر رئیس جمهورى در مورد ﺳید موﺳى صدر نام رده راى تفاﻫم با

ﺳا۹۹۰

حمایت رئیس جمهور لبنان از ﺳید
موﺳ صدر[

---

رئیس مجلس عالى پیﺸقدم شد.امور ﺳیاﺳى الﻒ ١/١و  ٣/١و امور اجتماعى
بند ,٢
ﺳؤال :آیا اظهارنظر صر ح ﺳلیمان فرنجیه در خصوص لبنان

ودن امام صدر

باعث شد ﮐه ﮐامل اﺳﻌد از شدت قابل با امام صدر بکاﻫد؟ پاﺳخ دﮐتر
محمدعل مهتدی :ا ن خ رﻫا تأیید نﺸده اﺳت و در روزنامهﻫای لبنان ن ز در
آن تار خ چ زی در ا ن باره مﺸاﻫده نﺸده اﺳت ،ﻫر چند مخالفت ﮐامل اﺳﻌد
با امام صدر واضع و روشن وده و وی

وﺳته به هانهﻫای مختلﻒ ﮐوشیده

اﺳت به موقﻌیت امام صدر لطمه زند .یک از راهﻫای پیش روی وی دخالت در
انتخابات مجلس شیﻌ

وده و حت زمان ﮐوشیدهاند ش خ ﺳلیمان یحفوف ،

مفت بﻌلبک را به ریاﺳت مجلس رﺳانند.اما در صورت صحت ا ن اخبار ،باید
گفت ﮐه حمایت ﺳلیمان فرنجیه ،رئیس جمهوری مسیح لبنان ،از امام صدر و
تأﮐید وی روی لبنان

ودن امام بطور حتم تأث ر مث ت داشته اﺳت .البته به

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

احتمال قوی حمایت فرنجیه ناش از روابط خاص وی با ﺳوریه و با شخص
حافظ اﺳد وده اﺳت ز را خاندان فرنجیه در شمال لبنان

وﺳته رابطه خو ی

با دولت ﺳوریه و ژه با رژیم حافظ اﺳد داشتهاند.

ﺳا۹۹۱

ﺳا۹۹۲

فراﻫم آوری مقدمات ﺳفر ﺳید

---

موﺳ صدر به ﺳوریه[
دعوت از موﺳ صدر

 .۱مد ر

اداره ﺳوم -مقدم .۲

اوان )(۲۶/۳

شماره,۱۴۵۲/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :
---

 .۱رﻫ ر عملیات -اوان )(۲۹/۳
 .۲رئیس بخش  -۳۱۲ازغندی
ﺳا۹۹۳

دعوت از ﺳید موﺳ صدر رئیس
شورای عال شیﻌیان لبنان

 .۳مﻌاون اداره یکم عملیات و
ررﺳ  -مب ن  .۴رئیس اداره
یکم عملیات و ررﺳ  -جوان
) .۵ (۳۰/۳ثابت )(۲/۴/۵۰

---

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱اقدام ﮐننده -وثوق
) .۲ (۶/۴/۵۰رئیس بخش
ﺳا۹۹۴

ﺳید موﺳ صدر ،شغل رئیس

 -۳۱۲ازغندی  .۳مﻌاون اداره

شورای عال شیﻌیان لبنان

یکم عملیات و ررﺳ مب ن .۴

---

رئیس اداره یکم عملیات و
ررﺳ جوان )(۶/۴/۵۰

بازدید عبدالستار السید وز ر اوقاف
ﺳا۹۹۵

ﺳوریه از روت و دیدار با مقامات
ا ن ﮐﺸور به دعوت ﺳید موﺳ

شماره۲۵۷۶/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

صدر[
آغاز ﺳاخت مسجد امام عل )ع(
ﺳا۹۹۶

---

در جنوب لبنان با حضور ﺳید موﺳ

شماره۲۶۷۹/۲۱۲ :

صدر[
نامه دﮐتر مصطف چمران به صادق
ﺳا۹۹۷

---

قطب زاده درباره دﺳتگ ری مبارزان

شماره۱۹۰۴ :

انقﻼ ی[
درخواﺳت ﺳید موﺳ صدر از
ﺳا۹۹۸

شیﻌیان جنوب و شمال لبنان جهت

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸ -

شماره۳۵۷۳/۲۱۲ :

ﮐمک مال به مجلس عال شیﻌیان[

ﺳا۹۹۹

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به
دمﺸق و دیدار وی با حافظ اﺳد[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره,۴۰۱۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :

شماره
مدرک
ﺳا۱۰۰۰
ﺳا۱۰۰۱

عنوان اصل
تاﺳیس "جمﻌیت ال ر و اﻻرشاد"
توﺳط ﺳید موﺳ صدر[

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۳۹۴۱/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

اختﻼفات ﺳید حسن ش رازی با

من ع خ ر۱/۲۱۲ :
---

ﺳید موﺳ صدر[

شماره,۳۹۸۱/۲۱۲ :
من ع خ ر۱/۲۱۲ :

اظهارات ﺳید موﺳ صدر و ریاض
ﺳا۱۰۰۲

---

طه در ضیافت افطار رئیس مجلس

شماره۲۸۷۶/۲۱۲ :

عال شیﻌیان لبنان[

ﺳا۱۰۰۳

ﺳا۱۰۰۴
ﺳا۱۰۰۵
ﺳا۱۰۰۶
ﺳا۱۰۰۷

ورود آقای موﺳ صدر
رئیس شورای عال شیﻌیان لبنان
وارد تهران شد
ﺳید موﺳ صدر

 .۱اﻫواز  .۲انجمن  .۳ارشاد .۴
رئیس بخش نار جنر ۳۲۱
 .۱روابط عموم مﺸ ری
 .۱مد ر

ﺳید موﺳ صدر

شماره۲۹۸۰۷/۲۲۲ :

اداره دوم -فرازیان

ررﺳ موقﻌیت ﺳید موﺳ صدر

شماره۲۲۸۹۰/۲۰ :ﻫ۲۱

شماره۱۷۸۵۶/۲۱۲ :
---

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

--شماره۱۴۰۳۴/۲۰ :ﻫ۱۲

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۴۱۶۴/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۲ :

متن ﺳند :فوزى القاوقچى یکى از رﻫ ران انقﻼب فلسط ن اظهار داشت ﮐه
حکومت علو ها در ﺳوریه روز به روز ن رومندتر مىشود و ﺳ هبد حافظ اﺳد با
اطمینان زمام امور را در ﺳراﺳر ﮐﺸور ﺳوریه به دﺳت گرفته اﺳت.قاوقچى افزود
 :ﺳ هبد حافظ اﺳد ﮐلیه جوانان علوى را به ﮐار گمارده و ﻫزاران تن از آنها را
راى مراقبت از اقدامات مردم در تمام مناطق و شهرﻫا و روﺳتاﻫا اﺳتخدام
ﮐرده به ا ن ترت ب ﮐه آنها را به عنوان ﮐارمند یا ﮐارگر در تمام اماﮐن و مؤﺳسات
مﺸغول ﮐرده اﺳت اینک در تمام قهوهخانهﻫا و رﺳتورانها و ﮐارخانهﻫا و مدارس
به آرامى ﮐار خود را ادامه مىدﻫند و به طور محرمانه اوضاع را ز ر نظر دارند و
مرتبا گزارشاتى به دﺳتگاه مخصوص تسلیم مىدارند .در گزارشات خود ﻫر آن
چه را ﮐه دیده یا ش یدهاند منﻌکس مىککنند .دﺳتگاه مورد نظر راى حمایت
ﺳ هبد حافظ اﺳد و رژیم وى به وجود آمده اﺳت ﮐه از روز ﻫر گونه حادثهاى یا
اظهارات فوزی القاوقچ یک از
ﺳا۱۰۰۸

رﻫ ران انقﻼب فلسط ن درباره
ﺳیاﺳت ﻫای حافظ اﺳد در ﺳوریه[

انقﻼب جلوگ رى م ﮐند .ا ن دﺳتگاه ط ق دﺳتورات شخص ﺳ هبد فﻌالیت
---

مىککند و ﺳﻌى دارد مسلمانان ﺳنى را ﮐه مخفیانه علیه دولت علوى فﻌالیت
م ﮐنند ز ر نظر قرار دﻫد.قاوقچى اضافه نمود:فﺸارى ﮐه به شخص تﻫاى ﺳنى
وارد مىآید از طرف خود آنها مىباشد ولى علویان ط ق طرح ررﺳى شدهاى
نس ت به ﺳنىﻫا محبت و مهربانى مىککنند.قاوقچى مىگوید :محال اﺳت ﮐه
از ا ن پس بتوان در ﺳوریه دﺳت به ﮐودتا زد .وى عقیده دارد ﮐه دوﺳتى
آیتا

موﺳى صدر با ﺳ هبد حافظ اﺳد مر وط به ﻫدف مﺸترک دو طرف راى

ایجاد یک گروه متﺸ
مىباشد ضمنا آیتا

از شیﻌیان و فاطمىﻫا و ﻫمکارى نزدیک میان آنها
موﺳى صدر خیلى با ﻫوش و زرنگ اﺳت ﮐه ﺳ هبد اﺳد

مىتواند از نصا ح و راﻫنما ىﻫاى وى اﺳتفاده ﮐند.قاوقچى اضافه نموده آقا
خان رﻫ ر طایفه اﺳماعیلیه از رﻫ ران شیﻌه در جهان ﮐه از فاطمیان ﻫس ند
خواﺳته اﺳت تا دولت فاطمى را به وجود آورند.نام رده افزود :دولت عراق در
جانبدارى از ام ن الحافظ )مسلمان ﺳنى( نهایت ﺳﻌى را مىنماید ز را نام رده
مىتواند گروه زیادى از ﺳنىﻫاى ﺳوریه را در اختیار خود درآورده و با ﮐمک آنها
رژیم علویان را در دمﺸق واژگون نماید.نظریه نمایندگى  :از نظر آگاﻫى ر وضع
داخلى ﺳوریه و تﻼش گروﻫهاى مﻌارض علیه اﺳد امکان هره ردارى دارد.امور

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
ﺳیاﺳى الﻒ ١/١و  ٢/٣ -ﺳوریه,

ﺳؤال :آیا آنگونه ﮐه فوزی قاوقچ یک از رﻫ ران انقﻼ ی فلسط ن ا راز ﮐرده ،آقا
خان )رﻫ ر فرقه اﺳماعیلیه( پیﺸنهادی رای تﺸکیل دولت فاطم  ،شامل
شیﻌیان لبنان و علویﻫای ﺳوریه داشته اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی:
فوزی قاوقچ از مبارزان فلسطین و شخص ت محترم اﺳت و ﺳخنان وی در
مورد نفوذ علویان در ﺳوریه درﺳت اﺳت .با آنکه وی خود ﺳن مذﻫب اﺳت،
در ﺳخنانش شکایت از گسترش نفوذ علویان به چﺸم نم خورد و علت آن
ً
احتماﻻ احترام علویﻫا به ﺳن ﻫا و حمایت حافظ اﺳد از آرمان فلسط ن وده
اﺳت .اما در مورد خواﺳت آقا خان رای تﺸکیل دولت فاطم  ،اطﻼعات وجود
ندارد و

رامون ا ن مطلب باید یک تحق ق تاریخ صورت گ رد .باید دید ﮐه

قاوقچ ا ن اطﻼعات را از ﮐجا ﮐسب ﮐرده ،ضمن آنکه ﻫمه شیﻌیان اﺳماعیل
نیس ند و راﮐندگ جغرافیا ی اﺳماعیلیان در منطقه اجازه تﺸکیل یک دولت
فاطم را نم دﻫد.

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

ﺳا۱۰۰۹

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آﺳای  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

ﺳا۱۰۱۰

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ

ﺳا۱۰۱۱

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

ﺳا۱۰۱۲

ش خ عل اﮐ ر ﻫاشم رفسنجان

ﺳا۱۰۱۳

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

ﺳا۱۰۱۴

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه

ﺳا۱۰۱۵

ﺳا۱۰۱۶

شاﻫنﺸاﻫ ا ران با ﺳید موﺳ
صدر با حضور ﺳف ر لبنان[

ﺳا۱۰۱۷

من ع خ ر۱۵۸۵ :

ﺳا۱۰۱۹

وصول ۱۷-

شماره۱۴۳۲۷/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
شماره۱۴۳۷۲/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
شماره,۸/۶۶۶ :
وﺳت دارد

---

---

 .۱منوچهر آزمون مﻌاون
نخست وز ر و ﺳر رﺳت ﺳازمان
اوقاف  .۲اداره

ﺳوم

شماره)-۴۹ :ث( /۱۵-۲۶۴ح,
وﺳت دارد

)(۲۹/۹/۵۰
---

رهمایرآ هاﺸنﻫاش

ﺳا۱۰۱۸

شماره۱۴۲۷۰/۲۰ :ﻫ۱۲
---

وﺳت کرابم هاگﺸیپ اﺳ۱۰۱۶
وصول ۱۶۳۰-

شماره۱۴۲۶۸/۲۰ :ﻫ۱۲
شماره۱۴۲۶۹/۲۰ :ﻫ,۱۲

وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۱۰۱۴

مﺸروح مذاﮐرات نخست وز ر رژیم

توضیحات

 .۱مهران  .۲دا ره ررﺳ

--شماره۳۸۵۸/۲۱ :

)(۲۹/۹/۵۰
---

شماره۳۸۶۱/۲۱ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۰۲۰

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰۲۱

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰۲۲

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰۲۳
ﺳا۱۰۲۴

دوﺳت

ﺳا۱۰۲۵

نام گزارشگر
 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد .۴

شماره۱۴۴۵۱/۲۰ :ﻫ,۱۲

۳۱۲

من ع خ ر۱۵۸۵ :

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد .۴

شماره۱۴۴۸۶/۲۰ :ﻫ۱۲

۳۱۲
 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

ن ﺳید موﺳ صدر و

شماره۱۴۴۸۵/۲۰ :ﻫ۱۲
---

حافظ اﺳد[
ضیافت ﺳف ر لبنان
اظهارات آیت ا

توضیحات

---

شماره,۴۱۶۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۲ :
شماره۲۲۹۶۱/۲۰ :ﻫ۱۲

شریﻌتمداری

درباره مﺸکﻼت شیﻌیان در عراق

شماره۳۹۱۶/۲۱ :

 .۱مهران

خطاب به ﺳف ر لبنان در ا ران[
ﺳا۱۰۲۶
ﺳا۱۰۲۷

نامهﻫای صادق قطبزاده

---

ﺳید موﺳ صدر رئیس شورای عال

---

شیﻌیان

--شماره/۸۲۳۲ :

اظهارات ﺳرﻫنگ ۲ولید محمود
ﺳا۱۰۲۸

---

وابسته نظام عراق در روت علیه

شماره۴۴۱۲/۲۱۲ :

ا ران و ﺳید موﺳ صدر[
ﺳا۱۰۳۰

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰۳۱

ﺳید موﺳ صدر

-- .۱آمال  .۲رادمرد

شماره ۱۲۴۲۳/۱۰ :ه
شماره۱۴۰۱۳۰/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

ﺳا۱۰۳۲

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲پاد

ﺳا۱۰۳۳

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲پاد

ﺳا۱۰۳۴

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲پاد

ﺳا۱۰۳۵

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲پاد  .۳ﺳپاﻫ

ﺳا۱۰۳۶

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

توضیحات
شماره۱۴۰۱۸۸/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
شماره۱۴۰۱۷۹/۲۰ :ﻫ۱۲
شماره۱۴۰۳۱۳/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
شماره۱۴۰۴۳۱/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
شماره۱۴۰۴۵۰/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :

فﻌالیت ﻫای روحان ون شیﻌه
ﺳا۱۰۳۷

---

مخالﻒ ﺳید موﺳ صدر و ا ران در
لبنان[

ﺳا۱۰۳۸

ﺳا۱۰۳۹

ﺳید موﺳ صدر رئیس مجلس

 .۱رئیس ﺳاواک اﺳتان

عال شیﻌیان لبنان

خراﺳان -شیخان  .۲ﺳﻌیدی

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

ﺳا۱۰۴۰

محافل ﺳیاﺳ لبنان[

من ع خ ر۶/۲۱۲ :

شماره/۸۱۶۸ :ﻫ۱

شماره۱۴۰۵۲۳/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :

دﻻیل ﺳفر ﺳید موﺳ صدر و
ﮐامیل شمﻌون به ا ران از نظر

شماره,۴۷۹۶/۲۱۲ :

---

شماره,۴۹۶۵/۲۱۲ :
من ع خ ر۱۱/۲۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

 .۱مد ر

توضیحات

اداره ﺳوم مقدم .۲

رﻫ ر عملیات -محمودی .۳
ﺳا۱۰۴۱

موﺳ صدر

شماره۹۷۹۲/۳۱۲ :

رئیس بخش  -۳۱۲ازغندی .۴
و تایلمع مکی هرادا نواﻌم
ناوج  -ﺳرر

ﺳا۱۰۴۲

ارتباط ﺳید موﺳ صدر با ﮐارﮐنان
ﺳفارت رژیم شاﻫنﺸاﻫ در لبنان[
شایﻌه بازداشت ﺳید موﺳ صدر در

ﺳا۱۰۴۳

ا ران به دلیل مخالفت با تسلیم
تیمور بختیار به ا ران[

ﺳا۱۰۴۴
ﺳا۱۰۴۵

تماس ن موﺳ صدر و علوی
ﻫای طرابلس[

 .۱فرخان ۳۱۲ .۲

شماره۵۹۸ :

 ٫۲ ۳۲۰۴ .۱ﺳید موﺳ صدر-

شماره,۴۹۹۱/۲۱۲ :

۵۸

من ع خ ر۶/۲۱۲ :
شماره,۴۸۲۲/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

اردن  -لبنان  -ﺳوریه روش اردن

من ع خ ر۶/۲۱۲ :
---

نس ت به ﺳازمان مقاومت

---

ﺳا۱۰۴۶

موﺳ صدر

 .۱رئیس ﺳاواک تهران .نواب

شماره۱۴۰۹۱۰/۲۰ :ﻫ۱۲

ﺳا۱۰۴۷

وصول ۵۵۵ﻒشاﮐ  ۱۴۰۰ﻒﺸﮐ ۱۱۱۵

 .۱مهران

شماره۵۴۲۷/۲۱ :

ﺳا۱۰۴۸

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

شماره۱۴۱۰۵۱/۲۰ :ﻫ۱۲

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

شماره۱۴۱۰۶/۲۰ :ﻫ۱۲

ﺳا۱۰۴۹

آیتا

ﺳید ا والقاﺳم خوئی

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

ﺳا۱۰۵۰

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰۵۱

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰۵۲

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

ﺳا۱۰۵۳

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

ﺳا۱۰۵۶

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ

ﺳا۱۰۵۷

ش خ محمد ق فلسف

ﺳا۱۰۵۸

توضیحات
شماره۱۴۱۲۶۹/۲۰ :ﻫ۱۲

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد
---

شماره۱۴۱۴۵۵/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
شماره/۸ :م۲۹۷۳۸/
شماره۱۴۱۶۵۲/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :

---

ررﺳ در مورد دعوت از علمای لبنان

شماره۱۴۱۴۰۷/۲۰ :ﻫ۱۲

شماره۱۴۱۷۱۸/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
---

---

ﺳا۱۰۵۹

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف وز ر امور خارجه

شماره/۸ :م۳۰۰۳۲/

ﺳا۱۰۶۰

ﺳید موﺳ صدر رﻫ ر شیﻌیان لبنان

 .۱ﺳپاﻫ  .۲پاد

شماره۱۴۱۷۹۸/۲۰ :ﻫ۱۲

ﺳا۱۰۶۱

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

ﺳا۱۰۶۲

ﺳید موﺳ صدر

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

شماره۱۴۱۹۲۰/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :
شماره۱۴۱۹۱۶/۲۰ :ﻫ,۱۲
من ع خ ر۱۵۸۵ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

جلسه در وزارت امور خارجه رژیم
ﺳا۱۰۶۳

شاﻫنﺸاﻫ جهت تصمیم گ ری
درباره ﺳیاﺳت ﮐل رژیم رای ﮐمک

---

 .۱شا ق

مال به مجلس عال شیﻌیان لبنان[

ﺳا۱۰۶۴

ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۰۶۵

دعوت از علمای شیﻌه لبنان

ﺳا۱۰۶۶

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

شماره۱۴۱۵۸۱/۲۰ :ﻫ,۱۲

 .۱آمال  .۲ﺳپاﻫ  .۳پاد

من ع خ ر۱۵۸۵ :

 .۱رئیس ﺳازمان اطﻼعات و
امن ت ﮐﺸور -ارتﺸبد نص ری .۲
مد ر

ﺳا۱۰۶۷

شماره۱۸۲۴۸/۲۱۲ :

اداره دوم فرازیان
شماره/ ۹۴۴ :د ب,

 .۱وز ر امور خارجه عباﺳﻌل

وﺳت دارد

خلﻌت ری

وﺳت تﻌلخ یاقآ بانج اﺳ۱۰۶۶

---

هجراخ روما ر زو یر

---

مﺸورت با ﺳید موﺳ صدر رای
ﺳا۱۰۶۸

دعوت از علمای شیﻌه لبنان جهت

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۳۳/۲۱۲ :

بازدید از ا ران[
ﺳا۱۰۶۹
ﺳا۱۰۷۰

ﺳید موﺳ صدر
بیانیه ﺳید موﺳ صدر در آﺳتانه
انتخابات پارلمان لبنان[

 .۱از طرف مد ر

اداره دوم-

فرازیان
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۴۰۰۳۲/۲۱۲ :
شماره,۲۵۳/۲۱۲ :
من ع خ ر۱/۲۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

جمع آوری ﮐمک مال
ﺳا۱۰۷۱

توضیحات

نام گزارشگر
رای زلزله

زدگان جنوب ا ران توﺳط
دانﺸجویان ا ران مقیم

شماره۳۶۸ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر
روت[

شماره,۳۰۵۳ :
متن ﺳند :نام رده مبلغ  ١٨/٠٠٠ل ره لبنانى توﺳط ش خ حسن حر رى جهت
خمینى به عراق فرﺳتاده ﮐه دولت عراق و مأمور ن آن ﮐﺸور از جریان اطﻼع
داشتهاند لذا پس از تحویل ول به خمینى ش خ حسن حر رى در فرودگاه
بغداد ﻫنگام خروج توﺳط مأمور ن عراقى دﺳتگ ر مى گردد.نظریه من ع  :علت
دﺳتگ رى نام رده ناراحتى دولت عراق از موﺳى صدر وده به خاطر
مخالفتﻫاى وى با دولت عراق و بد ن وﺳیله خواﺳته اند ﮐه ضربهاى به
موﺳى صدر زده باشند.نظریه دلبند  :نظریه من ع مورد تأیید اﺳت.نظریه نافذ :
ﺳا۱۰۷۲

موﺳ صدر

---

تأیید صحت قطﻌى خ ر و ارﺳال وجه مستلزم تحق ق بیﺸترى اﺳت.دا ره
ررﺳى -١در گزارش روزانه درج شود -٢.به اداره

دوم اعﻼم و صحت ....ررﺳى

شود,.
ﺳؤال :ش خ حسن حر ری ﮐیست؟ آیا در ﺳال  ٥١امام صدر از طر ق او مبلغ
ول رای امام خمین به عراق فرﺳتاده ود؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی:
ش خ حسن حر ری روحان مﻌروف نیست و شناخت زیادی از وی وجود ندارد.
ممکن اﺳت از روحان ون شیﻌه مقیم غرب آفریقا )ﺳ رالئون ،ﺳنگال و (...باشد.
نیاز به تحق ق دارد .اما رد و بدل شدن ول و ژه وجوﻫات شرعیه
صدر و امام خمین وجود داشته و

وﺳته ﮐسان به عنوان پیک ن آن دو

زرگوار رفت و آمد ﮐردهاند و نامه و وجوﻫات را م ردهاند.
ﺳا۱۰۷۳

موقﻌیت موﺳ صدر در ن

---

شماره۳۱۰۰ :

ﺳا۱۰۷۴

محمد عیس ا وغسان

---

شماره۳۱۰۸ :

ﺳا۱۰۷۵

مدرﺳه موﺳ صدر

---

شماره۳۱۰۲ :

روحان ون مقیم عراق

ن امام

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۰۷۶

نام گزارشگر

جﻼلالد ن فارﺳ و نفری

توضیحات
---

شماره۱۰۳۴ :

ﺳیاﺳت ﺳید موﺳ صدر در
ﺳا۱۰۷۷

---

ارتباطش با حکومت ا ران در زمان

شماره۳۱۶۴ :

صاحب قدرت ودن ناصری ﻫا[
ﺳا۱۰۷۸
ﺳا۱۰۷۹

تبلیغات مضره ر علیه ا ران در
جنوب
ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به امارات
خل ج عر ی[

شماره۳۱۹۵ :

 .۱نافذ )(۳۱/۴/۵۱
---

شماره,۱۲۶۳/۲۱۲ :
من ع خ ر۶/۲۱۲ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۱۲۱۳/۲۱۲ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۲ :

متن ﺳند -١ :توﺳﻌه فﻌالیت ﮐمونیستﻫا در جنوب لبنان و تﺸ

آنها رﻫ ران

ﺳیاﺳى و روحانى شیﻌه را شدیدا نگران ﺳاخت و به فکر افتاده اند ﮐه اقدامات
مجدانهاى راى رفع اختﻼف

ن خود به عمل آورده ،ج هه متحدى در را ر

گسترش فﻌالیت و نفوذ ﮐمونیست ﻫا به وجود آورند -٢.در راه اجراى ا ن فکر به
دعوت ش خ عبدالحمید الحرقاضى شرع جﻌفرى روت ،اجتماعى با حضور ﺳید
موﺳى صدر و ش خ حس ن الخطیب رئیس محکمه عالى شرع جﻌفرى در
 ٥١/٤/٢٨در منزل ش خ عبدالحمید رپا شد.در مذاﮐرات ا ن جلسه ﮐوشش شد
ﮐه ﺳید موﺳى صدر و ﺳا ر علما و روحان ون از ﮐاملاﻻﺳﻌد در را ر
ﮐمونیستﻫا حمایت نمایند ز را عمﻼ دیدهاند وى تنها فردى اﺳت ﮐه اگر
قویت شود قادر خواﻫد ود ،با ﮐمونیستﻫا مبارزه ﮐند و هتر ن دلیل آن در
انتخابات اخ ر پارلمان ود ﮐه اجازه داد موفقیتى نص ب آنها شود -٣.با ق ول
ﺳا۱۰۸۰

وحدت رﻫ ران شیﻌه جنوب لبنان در
را ر ﮐمونیست ﻫا[

ا ن فکر به طور ﮐلى قرار اﺳت اجتماعات دیگرى در آینده
---

ن افراد فوق و

شخص ﮐامل اﻻﺳﻌد رپا و تصمیماتى در زمینه ﻫمکارى و ﻫماﻫنگى ﺳیاﺳى
اتخاذ گردد.نظریه نمایندگى  :با توجه به نحوه ﮐسب خ ر به صحت مفاد آن
مىتوان اعتماد ﮐرد.نظریه بخش  :من ع به ا ن گونه اخبار دﺳترﺳى دارد.دا ره
ررﺳى در گزارش روزانه درج و هره ردارى شود٤٦٤٢٢ .بایگانى شود,
ﺳؤال :در تابستان ﺳال  ٥١نگران از گسترش نفوذ ﮐمونیستﻫا در جنوب لبنان
عدهای از علمای شیﻌه را واداشته در منزل عبدالحمید الحر )قاض شرع
جﻌفری روت( گردﻫم آمده راﻫکارﻫا را ررﺳ ﮐنند .امام صدر و حس ن
الخطیب ﻫم در ا ن جلسه حضور داشتهاند .از نتا ج ا ن جلسه اطﻼع در
دﺳت اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :توﺳﻌه ﮐمونیسم در جنوب لبنان
در آن دوران درﺳت اﺳت اما ا ن توﺳﻌه به مﻌن گسترش اندیﺸه ﮐمونیست و
اع قاد مردم به آن ن وده اﺳت بلکه دﻻیل اجتماع داشته و بیﺸتر ناش از فقر
و بیکاری وده اﺳت .توض ح اینکه در دﻫه  ٧٠قرن میﻼدی گذشته دو جریان
ﮐمونیست در جنوب لبنان فﻌالیت م ﮐردند :یک »حزب ﮐمونیست« به رﻫ ری
یک فرد مسیح به نام جورج حاوی و دیگری ﺳازمان اقدام ﮐمونیست به
رﻫ ری یک فرد ﺳید و شیﻌ به نام محسن ا راﻫیم .ﻫر دوی ا ن تﺸکیﻼت از

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳوی ﮐﺸورﻫای خارج و ژه بلوک اتحاد شوروی و ﮐره شمال و ن ز ﺳازمانﻫای
فلسطین حمایت مال م شدند و به اعضا و منتسبان خود حقوق رداخت
م ﮐردند .ﻫم ن عامل باعث م شد ﮐه جوانان بیکار و فق ر رای دریافت حقوق
مختصر ماﻫانه و بﻌض امتیازات دیگر مثل بنز ن و آرد به عضویت ا ن
ﺳازمانﻫا در آیند .به ﻫم ن دلیل جلسهای ﮐه در منزل ش خ عبدالحمید الحر با
حضور امام موﺳ تﺸکیل شده ﮐار زیای در مقابله با ا ن وضﻌیت نم توانست
انجام دﻫد ز را موعظه و نصیحت رای جوان بیکار و گرﺳنه یفایده اﺳت و
باید فرصتﻫای ﮐاری ایجاد شود و ا ن ﻫمان رنامهای ود ﮐه امام صدر از بدو
ورود به لبنان دنبال م ﮐرده البته با

روزی انقﻼب اﺳﻼم در ا ران و اوجگ ری

مح وب ت جنبش َامل بسیاری از جوانان شیﻌ احزاب ﮐمونیست را ترک گفته و
به جنبش َامل وﺳ ند و احزاب یاد شده پایگاهﻫای خود را از دﺳت دادند و
ﻫم ن امر باعث شد ﮐه ا ن ﺳازمانﻫا با حمایت ﺳازمانﻫای فلسطین و
قدرتﻫای خارج به جنگ با جنبش َامل ردازند و بسیاری از جوانان مؤمن
شیﻌه را ترور ﮐنند.

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

فﺸار دولت عراق به روحان ون شیﻌه
ﺳا۱۰۸۱

شهر نجﻒ جهت حمایت از دولت

---

رای مل ﮐردن صنﻌت نفت و

شماره,۱۲۴۰/۲۱۲ :
من ع خ ر۶/۲۱۲ :

مبارزه با روحان ون مخالﻒ[

 .۱روانبخش  .۲از طرف ثابت
) .۳ (۱۲/۵/۵۱وثوق
ﺳا۱۰۸۲

تبلیغات مضره ر علیه ا ران در
جنوب

) .۴ (۱۰/۵/۵۱از طرف رئیس
شماره۵۱۴۸/۳۱۲ :

بخش نواﻌم  ۵.یدنغزا ۳۱۲
ﺳرر و تایلمع مکی هرادا
 .۶ (۱۱/۵رئیس اداره یکم )
عملیات و ررﺳ

ﺳا۱۰۸۳

روابط ﺳید موﺳ صدر و شوروی[

ﺳا۱۰۸۴

ﺳفر موﺳ صدر به اروپا و مصر

ﺳا۱۰۸۵

گزارش خ ر

-- .۱نافذ )(۲۱/۵/۵۱

شماره,۱۲۶۰/۲۱۲ :
من ع خ ر۶/۲۱۲ :
شماره۳۲۶۶ :

---

شماره,۱۳۱۶/۲۱۲ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

 .۱ﺳید موﺳ صدر.۲ ۵۸-
مسئول ررﺳ  .۳رئیس بخش
ﺳا۱۰۸۶

ﺳید موﺳ صدر

اخوان  .۴رئیس اداره یکم
) .۵ (۴/۷مﻌاون اداره

شماره۱۲۱۳۸/۷۱۲ :
.۶

ررﺳ )(۴/۷

ﺳا۱۰۸۸
ﺳا۱۰۸۹

ﺳا۱۰۹۳
ﺳا۱۰۹۴

بازدید موﺳ صدر از مناطق آﺳ ب
دیده جنوب
مﻼقات ﺳید موﺳ صدر و رﻫ ران
گروه ﻫای مبارز فلسطین [
ﺳیاﺳت داخل و خارج ﺳید
موﺳ صدر[
اختﻼفات

ن ﺳید حسن ش رازی و

ﺳید موﺳ صدر[

 .۱دلبند
 .۱ﺳید موﺳ صدر(۲۰/۷) ۵۸-

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

مصالحه ن ﺳید موﺳ صدر و
ﺳا۱۰۹۵

ش خ حس ن خطیب رئیس دادگاه

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

عال شرع جﻌفری[
ﺳا۱۰۹۶
ﺳا۱۰۹۷

روابط ﺳید موﺳ صدر و دولت
بﻌث عراق[
ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به شوروی به
دعوت رﺳم مفت تاشکند[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۳۳۹۹ :
شماره,۱۹۳۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۱۹۴۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۱/۲۱۳ :
شماره,۲۱۴۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۲۱۴۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۲۱۶۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۲۱۷۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

شماره
مدرک
ﺳا۱۰۹۸

ﺳا۱۰۹۹

ﺳا۱۱۰۰
ﺳا۱۱۰۳

عنوان اصل

نام گزارشگر

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به شوروی به

---

دعوت ش خ ضیاء الد ن باباخانوف[

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به شوروی

عال شیﻌیان لبنان[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

دﻻیل مخالفت گروﻫ از روحان ون
ﺳا۱۱۰۴

شیﻌه با احداث بیمارﺳتان توﺳط

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شوروی در جنوب لبنان[
ﺳا۱۱۰۵

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به
منطقه خل ج

 .۱ .۱ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۱۰۶

ﺳید موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۱۰۷

ﮐتاب ا ران در خﻼل ده ﺳال

 .۱ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۱۰۸

مسافرت موﺳ صدر به ﮐویت

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

ﺳا۱۱۰۹
ﺳا۱۱۱۰

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به ش خ
نﺸ نهای خل ج فارس[
ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به د ی[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-
 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۲ :

من ع خ ر :وزارت امور خارجه

---

موﺳ صدر در ﺳفر به شوروی[

شماره,۵۰۹/۲۱۲ :

شماره,۴۰۷۳۸/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

اعضای ﻫی ت اعزام ﻫمراه با ﺳید

ﮐمک ﻫای دولت شوروی به مجلس

توضیحات

شماره,۲۲۸۴/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۲۴۹۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۲۴۸۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۲۷۳۶/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :
شماره,۱۹۰۹/۲۲۲ :
من ع خ ر۲۴/۲۲۲ :
شماره۲۸۶۲/۲۱۳ :
شماره,۴۸۲۵/۲۲۱ :
من ع خ ر :آشکار
شماره,۹۱۴/۲۱۲ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۲ :
شماره۲۱۱۶/۲۲۲ :

شماره

عنوان اصل

مدرک

نام گزارشگر

ﺳا۱۱۱۱

ﺳفر ﺳید موﺳ صدر به بحر ن[

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

ﺳا۱۱۱۲

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به ﮐویت

 .۱ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۱۱۳

ﺳید موﺳ صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر

ﺳا۱۱۱۴

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

ﺳا۱۱۱۵

اظهارات امام موﺳ الصدر

توضیحات
شماره,۸۸/۲۲۱ :
من ع خ ر۱۴/۲۲۱ :
شماره۵۵۱۳/۲۲۱ :
شماره,۲۱۶۰/۲۲۲ :
من ع خ ر۲۱/۲۲۲ :

 .۱از طرف وز ر اطﻼعات محمود
ورشالچ
 .۱ﺳید موﺳ صدر.۲ ۵۸-

شماره۱۲۲۸۶/۷۱۳ :

بخش )(۲۴/۱۲

اظهارات ﺳید موﺳ صدر در دو ی
ﺳا۱۱۱۶

درباره روابط با ش خ نﺸ ن ﻫا و

شماره۷۹۴۳/۲ :

---

ا ران[

شماره,۲۱۵۸/۲۲۲ :
من ع خ ر۲۴/۲۲۲ :

تﺸکیل گروه چریک ﺳورالبقاع
ﺳا۱۱۱۷

---

توﺳط ص ری حماده علیه تﺸکیﻼت

من ع خ ر۱۰۶۲۷ :

نظام ﺳید موﺳ صدر[
ﺳا۱۱۱۸

---

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به دو ی[
مصاحبه ﺳید موﺳ صدر درباره

ﺳا۱۱۱۹

اوضاع ﺳیاﺳ و منطقه خل ج

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

فارس و [...
ﺳا۱۱۲۰

آشت موﺳ صدر با جﻌفر
شرفالد ن

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره,۲۱۵۷/۲۲۲ :
من ع خ ر۲۴/۲۲۲ :
شماره,۵۶۷۸/۲۲۱ :
من ع خ ر۴/۲۲۱ :
شماره۴۱۱۳/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۱۲۱
ﺳا۱۱۲۲
ﺳا۱۱۲۳
ﺳا۱۱۲۴
ﺳا۱۱۲۵
ﺳا۱۱۲۶

ﺳا۱۱۲۷
ﺳا۱۱۲۸
ﺳا۱۱۲۹

ﺳا۱۱۳۰
ﺳا۱۱۳۱

ﺳا۱۱۳۲

مسافرت ﺳید موﺳ صدر به دو ی
و ا وظ ی
مسافرت آقای موﺳ صدر به قطر
ﮐمکﻫا ی ﮐه به ﺳید موﺳ صدر
شده اﺳت.
دیدار ﺳید موﺳ صدر با ش خ
راشد حاﮐم دو ی[
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

نام گزارشگر

اختﻼفات

ن ﺳید موﺳ صدر و

ﮐامل اﻻﺳﻌد[
نقش ﺳید موﺳ صدر در وحدت و
ﻫمبستگ

ن گروه ﻫای لبنان [

مذاﮐره ﺳید موﺳ صدر با یاﺳر
عرفات[
نقش موﺳ صدر در بحران اخ ر
لبنان
موﺳ صدر

شماره,۴۵۲/۲۲۱ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳/۲۲۱ :
شماره,۴۴۷/۲۲۱ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳/۲۲۱ :
شماره,۴۵۱/۲۲۱ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۳/۲۲۱ :
شماره,۲۲۰۳/۲۲۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۳۴/۲۲۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۷۱۳ .۲ ۵۸-

وﺳت هجراخ روما ترازو اﺳ۱۱۲۵

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

توضیحات

شماره,۸/۵۲ :
وﺳت دارد

-- .۱ﺳید موﺳ صدر .۲ ۵۸-از
طرف وز ر امور خارجه
 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

---

شماره/۸ :م۸۵۲/
شماره,۵۷/۲۱۳ :
من ع خ ر۶/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸- .۲ ۵۸-

شماره,۳۳۳/۲۱۳ :

۱۰۹-۷۰۵-۸۵۸

من ع خ ر۶/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

شماره۳۹/۲۱۲ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره۴۵۱/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

شماره,۹۳۶/۳۳۴ :
من ع خ ر :نمایندگ لبنان

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۱۳۳
ﺳا۱۱۳۴

---

ا ران
ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور
عزیمت موﺳ صدر به الجزا ر

ﺳا۱۱۳۵

نام گزارشگر

گزارش [:ایجاد دانﺸگاه شیﻌیان در

جهت شرﮐت در ﮐنگره ررﺳ های
اﺳﻼم

توضیحات

۳۲۰۴ .۱
 .۱ﺳید موﺳ صدر.۲ ۵۸-
ام ری )(۲/۵/۵۲

--شماره/۸ :م۸۸۱۴/
شماره۱۵۳۶/۳۳۴ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

شماره,۱۰۶۰/۲۱۳ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۳ :
متن ﺳند :ط ق خ ر واصله ﺳید حسن ش رازى با على عید رﻫ ر جوانان علوى با
تمام امکانات علیه ﺳید موﺳى صدر مبارزه خواﻫد نمود.نظریه  ٢١٣/٢ :به
صحت مفاد خ ر و مبارزه شدید ش رازى و على عید با صدر مىتوان اعتماد
ﮐردنظریه  ٢٠٣/١:نظریه فوق تأیید مى گردد.لبنانﻌراق,
ﺳؤال» :عل عید« ﮐیست؟ در ﺳندی آمده ﮐه عل عید )رﻫ ر جوانان علوی( و
ﺳید حسن ش رازی با تمام امکانات علیه امام صدر مبارزه خواﻫند ﮐرد .پاﺳخ
دﮐتر محمد عل مهتدی :عل عید رﻫ ر فرقه علوی در شمال لبنان اﺳت و دارای
ﺳا۱۱۳۶

مبارزه ش رازی با صدر

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

حز ی موﺳوم به »حزب دموﮐراتیک لبنان عر ی« وده اﺳت .وی در  ١٩٩٠به
عضویت پارلمان لبنان درآمد و گفته م شود ﮐه رای اقامت دائم به آمریکا رفته
و پسرش رفﻌت عید رﻫ ری علویان لبنان و ژه در منطقه جبل محسن در شرق
شهر طرابلس در شمال لبنان را عهدهدار شده اﺳت.در اینکه ﺳید حسن ش رازی
با ﻫمه قوا با امام صدر مبارزه م ﮐرد تردیدی وجود ندارد ز را چند دﺳتگاه
اطﻼعات

و ژه فاﻻنژیستﻫای لبنان و ﺳاواک ا ران وی را به لبنان ردند و مورد

حمایت قرار دادند تا او را در مقابل امام موﺳ صدر قرار دﻫند .اما اینکه عل
عید علوی بخواﻫد علیه امام موﺳ اقدام ﮐند جای تردید بسیار اﺳت ز را عل
عید وابسته به ﺳوریه وده و امام صدر ن ز ارج و قرب فراوان در دمﺸق داشته
اﺳت و منطق نیست ﮐه عل عید علوی بخواﻫد با امام موﺳ مبارزه ﮐند.

شماره
مدرک
ﺳا۱۱۳۷

عنوان اصل
درخواﺳت عراق از روت جهت
رﮐناری ﺳید موﺳ صدر[

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۶۹/۲۲۴ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

من ع خ ر۱/۲۲۴ :

درخواﺳت ﺳید موﺳ صدر از رژیم
ﺳا۱۱۳۸

شاﻫنﺸاﻫ ا ران جهت حمایت

شماره,۲۹۳/۲۱۳ :

 .۱ﺳید موﺳ صدر

من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

تبلیغات از اعراب علیه اﺳرائیل[
اظهارات محافل ارتش لبنان درباره
ﺳا۱۱۳۹

روابط ن ﺳید موﺳ صدر و رژیم

شماره,۲۲۷۱/۲۱۳ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۸/۱۰

من ع خ ر۱۱/۲۱۳ :

شاﻫنﺸاﻫ ا ران[
انتﺸار اعﻼمیه درباره خواﺳته ﻫای
ﺳا۱۱۴۰

مردم جنوب لبنان توﺳط ﺳید
موﺳ صدر[

ﺳا۱۱۴۱

اظهارات آیت اله نجف

ﺳا۱۱۴۲

گروه جانباز مصطف چمران

 .۱ﺳید موﺳ صدر .۲ ۵۸-زند

شماره,۲۳۴۱/۲۱۳ :

)(۱۹/۱۰

من ع خ ر۱۳/۲۱۳ :
شماره,۳۶۶۳/۲۱ :

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۳/۱۰

من ع خ ر۱۷۶۲ :
---

اظهارات ﺳف ر لبنان در ا ران درباره
ﺳا۱۱۴۳

ﺳوء قصد به جان ﺳف ر رژیم

---

شاﻫنﺸاﻫ ا ران در لبنان[

ﺳا۱۱۴۴

نگران ﺳاواک از ارتباط مقامات
ا ران با ﺳید موﺳ صدر[

---

شماره,۶۵۵۲ :
من ع خ ر :مﻌرف شده

شماره,۴۸۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره,۴۸۰/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۱۴۵

ﺳا۱۱۴۶

روابط ﺳید موﺳ صدر

اختﻼفات

ن ﺳید موﺳ صدر و

ﺳف ر رژیم شاﻫنﺸاﻫ در لبنان[

نام گزارشگر
 .۱مد ر

اداره دوم -فرازیان

 .۲ﮐاظم زادگان )(۲۷/۱۰

 .۱فرخان

توضیحات
شماره۶۰۰۰/۲۱۳ :

شماره,۴۷۹/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۵۰۰/۲۱۳ :
من ع خ ر,۳۰۱/۲۱۳ :

متن ﺳند :در م همانى شامى ﮐه راى پایان مأموریت ﺳف ر آمریکا در روت
توﺳط وز ر خارجه ﺳا ق خلیل ا وحماد رگزار شد تونى فرنجیه وز ر پست و
تلگراف و فرزند ارشد رئیس جمهور ﮐه با اینجانب دوﺳت نزدیک اﺳت در ضمن
صحبت با اشاره به ارادت و اع قادى ﮐه پدرش حضرت ﺳلیمان فرنجیه رئیس
جمهور لبنان به پیﺸگاه مبارک اعلیحضرت ﻫما ون شاﻫنﺸاه آریامهر دارد گفت
در حکومتهاى ﺳا ق و دوران قدرت ناصر ها و بﻌث ها ﻫمیﺸه پدر او با اع قاد و
ایمان راﺳخ نس ت به لزوم داشتن روابط حسنه و دوﺳتى عم ق ن دولت
شاﻫنﺸاﻫى ا ران و حکومت لبنان اظهار نظر مىککرده و بﻼفاصله پس از
اشغال ﺳمت ریاﺳت جمهورى در رفع دلتنگى دولت شاﻫنﺸاﻫى ا ران پیﺸقدم
گردید ولى اخ را مخالف ن در لبنان با تﺸکیل دارو دﺳتهﻫاى مختلﻒ شا ع
مىنمایند ﮐه دولت شاﻫنﺸاﻫى ا ران از ﺳید موﺳى صدر امام شیﻌیان
ﺳا۱۱۴۷

روابط ن دولت لبنان و رژیم
شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

پﺸ یبانى مادى و مﻌنوى م ﮐند و تا ا ن روحانى شیﻌه به جاى آن ﮐه به امور
---

مذﻫ ى

ردازد در ﺳیاﺳت دخالت و اظهارات و ﺳخنران هاى تند علیه حکومت

مىنماید.به وى پاﺳخ داده شد :دولت شاﻫنﺸاﻫى ا ران به ﻫ چ وجه پﺸ یبان
ﺳید موﺳى صدر و یا گروﻫهاى دیگرى ن وده و نیست و اصوﻻ دخالت در امور
داخلى ﮐﺸورﻫاى دیگر را دور از شئونات خود مىداند .من باید به صراحت
بگویم جراید و یا ﮐسانى ﮐه ا ن شایﻌات را منتﺸر مىککنند از دشمنان دوﺳتى
و نزدیکى ا ران و لبنان مىباشند خصوصا ﮐه ﺳیاﺳت و روش مﻌ ن و دوﺳتانه
حضرت رئیس جمهور ﻫمیﺸه مورد توجه خاص ذات مبارک اعلیحضرت ﻫما ون
شاﻫنﺸاه آریامهر وده و به طورى ﮐه اﺳتحضار دارند پس از انتخاب حضرت
ﺳلیمان فرنجیه به ﺳمت رئیس جمهور لبنان اراده ملوﮐانه به تجدید رابطه
ﺳیاﺳى با لبنان تﻌلق گرفت و اوامر موﮐد در راه نزدیکى بیﺸتر با حکومت لبنان
صادر فرمودند ﻫمچن ن در بحران ماه ١٩٧٣امر و مقرر فرمودند در صورت لزوم
ﻫیچگونه ﮐمک راى اﺳ قرار آرامش در لبنان واگذار شود.گر چه دولت
شاﻫنﺸاﻫى ا ران با عﻼقمندى خاص به شیﻌیان با ﺳخاوت ﮐامل به مدارس و
مساجد شیﻌیان ﮐمک مادى مىنماید و حتى ذات مبارک شاﻫانه مقرر فرمودند
راى شیﻌیان لبنان بیمارﺳتان ٢٠٠تختخوا ى ﺳاخته شود ولى ﻫیچگاه به

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
علت ا ن عﻼقمندى اجازه نخواﻫند داد یک عده عناصر فرصتطلب به نفع خود
ﺳوءاﺳتفاده نموده شا ع ﮐنند ﮐه دولت شاﻫنﺸاﻫى ا ران از ﺳید موﺳى صدر و
امثالهم پﺸ یبانى مىککند .من به شما اطمینان مىدﻫم ﮐه ا ن شایﻌات نه
تنها صحت ندارد بلکه عمل و صداقت و رفتار ا ن شخص مورد تردید مىباشد
و جاى تﻌجب اﺳت با گزافهگو ها ى ﮐه نام رده اخ را درباره خل ج فارس به
مخ ر الحوادث نموده با بﻌضى عناصر ناصالح ا رانى در ارتباط اﺳت چگونه ا ن
شایﻌات مؤثر واقع گردیده.آقاى تونى فرنجیه در اینجا صحبت اینجانب را قطع
نمود گفت هیچوجه ا ن شایﻌات مورد ق ول رئیس جمهور واقع نﺸد و راى آن
ﻫیچگونه ارزشى قائل نیس ند ولى چون مخالف ن از ا ن حربه علیه حکومت
ﺳوءاﺳتفاده م ﮐنند در صورتى ﮐه دولت شاﻫنﺸاﻫى موافقت ﮐند شما هر
نحوى ﮐه صﻼح مىدانید جراید دوﺳت را از حقیقت امر مستحضر ﮐنید تا
نظرات شما را منتﺸر ﮐنند.به آقاى تونى فرنجیه ) (١پاﺳخ داده شد اوﻻ صح ح
نیست ﺳفارت شاﻫنﺸاﻫى به ا ن قبیل گزافهگو ها و شایﻌات مغرض ن اعتناء
ﮐنند و پاﺳخ بدﻫد ثانیا مداخله ﺳفارت شاﻫنﺸاﻫى در اختﻼفات داخلى و
مبارزات ﺳیاﺳى محلى ﮐار مﻌقولى نیست .من تصور مىککنم ﻫم ن قدر ﮐه
شما مطمئن شدید ما عﻼقهاى به ا ن قبیل مداخﻼت نداریم ا ن باید نظر
دولت لبنان را تأم ن ﮐند.در اینجا به علت آمدن چند نفر از ﺳفراء صحبت ما
قطع شد و وى درخواﺳت نمود ﮐه در آینده نزدیک در ا ن زمینه مذاﮐرات
بیﺸترى با او به عمل آوریم.با عرض مطالب مﺸروحه فوق حال ﮐه صداقت
ﺳید موﺳى صدر و دارودﺳتهاش مورد تردید دولت شاﻫنﺸاﻫى اﺳت و ﮐوشش
مىککند با تظاﻫر به اینکه از طرف دولت شاﻫنﺸاﻫى پﺸ یبانى مىشود
موقﻌیت خود را علیه رئیس جمهور قویت ﮐند به نظر اینجانب هتر اﺳت در
یکى از جراید دوﺳت نقل از ﺳف ر شاﻫنﺸاه آریامهر شایﻌات مز ور تکذیب شود
تا ا ن ﺳوءظن ﮐه در اثر باز هاى ﺳیاﺳى ا ن آخوند فرصت طلب به وجود آمده
و ابتدا از طرف رئیس مجلس لبنان مطرح و اینک از طر ق رئیس جمهور عنوان
شده منتفى گردد.ﺳؤال شود آیا درباره درخواﺳت فوق )قسمت آخر گزارش(
اوامر صادر شد و اقدامى به عمل آمده اﺳت یا خ ر؟ -١تونى فرنجیه فرزند
ﺳلیمان فرنجیه در طى حملهاى ﮐه شبه نظامیان ﮐتائب در ١٣ژوئن ١٩٧٨م به
اﻫرن ﮐردند ترور شد -٢.تار خ ١٣٥٢/١١/٣ :شماره ٧١٣/٨٢٤١ :مد ریت

اداره

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
دوم ٢١٣اداره

ﻫفتمﻌطﻒ به شماره  ٢١٣/٥٠٠مورخ

١٣٥٢/١٠/٢٩خواﻫﺸمند اﺳت دﺳتور فرمائید ن یجه اقدام درباره پیﺸنهاد من ع
را ﮐه در آخر گزارش مﻌطوفى باﻻ عنوان گردیده اﺳت به ا ن اداره

اعﻼم

دارند,.
ﺳؤال :تون فرنجیه فرزند رییس جمهور و وز ر پست و تلگراف لبنان در یک
م همان به ﺳف ر ا ران )یا یک دیگر از مقامات ﺳفارت( گفته اﺳت :چرا دولت
ا ران رای اعﻼم دوری از موﺳ صدر در جراید دوﺳت ،مطال ی را منتﺸر
نم ﮐند؟ )در پاﺳخ به شایﻌات ﮐه آقای صدر را عامل دولت ا ران در لبنان
مﻌرف م ﮐنند( چرا ا ن فرد باید چن ن خواﺳتهای را از ﺳف ر ا ران داشته
باشد؟ شرایط ﺳیاﺳ و بازیﻫای احزاب و گروهﻫا در ا ن زمان در لبنان چگونه
اﺳت؟ آیا فرنجیه و ﻫمفکرانش در صدد تخریب موقﻌیت امام صدر ودند؟
پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :مسیحیان مارون در شمال لبنان در شهرﻫای
زغرتا و ِا ِ
ﻫدن ،به رﻫ ری خاندان فرنجیه وﺳته با مارون ﻫای منطقه متن

شمال یﻌن خانوادهﻫای ُ
جمیّل و شمﻌون اختﻼف داشته و رقابت م ﮐردهاند.

در جنگﻫای داخل لبنان در دﻫه  ٧٠میﻼدی قرن گذشته ن ز ﻫم ن رقابت ر
ﺳر نفوذ ادامه یافت و چون خاندان فرنجیه به فاﻻنژیستﻫای مارون اجازه
گسترش در شمال لبنان را نم دادند ن روﻫای ماﻻنژ به فرماندﻫ ﺳم ر جﻌجع
به شهر ِاﻫدن حمله ﮐرده و ﻫم ن تون فرنجیه با اعضای خانوادهاش را قتل
عام ﮐردند و تنها یک ﮐودک به نام ﺳلیمان فرنجیه )ﻫمنام پدر زرگش( زنده
ماند ﮐه اینک رﻫ ری مارون ﻫای شمال را ر عهده دارد.صحبت تون فرنجیه به
ﺳف ر ا ران به دو دلیل نم تواند واقﻌ و عمق باشد بلکه بیﺸتر به یک تﻌارف
م ماند و یا ﮐوشﺸ رای حرف ﮐﺸیدن از ﺳف ر .دلیل اول ضدیت آنها با
فاﻻنژیستﻫا و خاندان ُ
جمیّل اﺳت ﮐه رابطه بسیار خو ی با رژیم شاه و ﺳف ر
وی در روت داشته و دلیل دوم ا ن اﺳت ﮐه خاندان فرنجیه رخﻼف
فاﻻنژیستﻫا ،وﺳته روابط خو ی با دمﺸق داشتهاند و چون دمﺸق ن ز رای
ً
قاعدتا نباید خاندان فرنجیه علیه
امام موﺳ صدر اﻫمیت خاص قائل وده،
امام صدر اقدام ﮐنند.

شماره
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اظهارات ﺳید موﺳ صدر در
ﺳا۱۱۴۸

حمایت از روﺳتاﻫای مرزی جنوب
لبنان علیه دولت مرﮐزی[

 .۱دا ره ررﺳ )(۱/۱۱

توضیحات
شماره,۵۰۱/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
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توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۲۳۹۶/۲۱۳ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۳ :

متن ﺳند :ﺳید موﺳى صدر در تار خ  ٧٢/١٢/٣٠در منزل عثمان دنا با قى
الد ن صلح مﻼقات ﮐرد .در ا ن مﻼقات ﮐه بنا به خواﻫش نخست وز ر صورت
گرفت ،موﺳى صدر از قى الد ن صلح در مورد مسایل متﻌددى گله ﮐرد -٢.در
ضیافت شامى ﮐه ریمون اده و غسان توینى و رشید ﮐرامى شرﮐت داش ند
موضوع مبارزه با ﺳلیمان فرنجیه مطرح گردید .از نظر ا ن گروه رئیس جمهورى،
دﮐتر ام ن حافظ را راى ریاﺳت دولت در انتخابات آینده ﮐاندیدا نمود .ط ق
رخى اخبار رئیس جمهورى در نظر دارد ﮐه پارلمان ﮐنونى را در اواخر تابستان
آینده منحل نماید تا بتواند نمایندگان دﺳت نﺸانده خود را به پارلمان آتى
بفرﺳتد ز را وى تصمیم دارد بﻌد از پایان دوران ریاﺳت جمهورى به فﻌالیتﻫاى
ﺳیاﺳى خود ادامه دﻫدنظریه نمایندگى  :ﻫمکارى رشید ﮐرامى و ریمون اده به
یک وجه اصولى و راى مدت طوﻻنى درخور تردید اﺳتسید موﺳى صدر ٥٨ -در
ﺳا۱۱۴۹

گروهبندی مخالف ن رئیس جمهوری

 .۱ﺳید موﺳ صدر۵۸-

ماﻫانه به دﺳته بندی ﻫاى داخل ﻫی ت حاﮐمه اشاره شود,
ﺳؤال :دربارۀ مﻼقات امام صدر و ق الد ن الصلح )نخست وز ر( ﮐه به
خواﻫش او در منزل عثمان وفا صورت گرفت چه اطﻼع در دﺳت اﺳت؟ محور
گفتگوﻫا چه وده اﺳت؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :عثمان الدنا ،از
شخص تﻫای مهم ُﺳ ّن در روت غر ی وده اﺳت ﮐه اینک وفات ﮐرده .وی در
دورهای نخستوز ر وده و مﻼقات امام صدر با ق الد ن صلح در منزل عثمان

الدنا ،اقدام عادی و طبیﻌ اﺳت انتخاب منزل الدنا رای ا ن وده ﮐه مﻼقات
جنبه رﺳم به خود نگ رد و طرف ن بتوانند در فضای غ ر رﺳم با یکدیگر
ً
احتماﻻ ﻫر یک از طرف ن خواﺳتﻫا و گلهﻫا ی
صحبت ﮐنند .به ﻫم ن دلیل
داشتهاند ﮐه مطرح ﮐردهاند .در ﻫر صورت ا ن مﻼقات نم تواند چ ز مهم
باشد و در مجموعه مس ره ﻫم ذﮐری از آن نرفته اﺳت .مس ره

ن ٧٢ ،١٢ ٢٣

تا  ٧٣/١/٦ﮐه مصادف با عید میﻼد حضرت مس ح و ﺳال نو مسیح اﺳت
ً
حتما روزنامهﻫا
ﻫ چ خ ری را درج نکرده اﺳت در حالیکه اگر ا ن خ ر مهم ود
بدان اشاره م ﮐردند.
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ﺳا۱۱۵۰

ﺳازمان اطﻼعات و امن ت ﮐﺸور

 .۱از طرف  ...وز ر امور خارجه

ﺳا۱۱۵۱

اظهارات ﺳید موﺳ صدر

 .۱دا ره ررﺳ )(۱۵/۱۱

توضیحات
شماره/۸ :م۳۰۶۱۴/
شماره,۲۳۹۵/۲۱۳ :
من ع خ ر,۱۳/۲۱۳ :
متن ﺳند :ﺳید موﺳى صدر اظهار داشت :ﮐه آقاى منصور قدر ﺳف ر ا ران در
روت شخص ت خطرناﮐى اﺳت و ﺳیاﺳت به زانو درآوردن شیﻌیان را در لبنان
ایفا مىنماید و مﻌ قد اﺳت ﮐه اگر ﮐلیه امور شیﻌیان از طر ق او حل نﺸود
باطل و بدون ارزش اﺳت و هر وﺳیلهاى با آن مبارزه خواﻫد ﮐرد -٢.ﺳید موﺳى
صدر گفت :ﮐه ﺳیاﺳت فﻌلى ﺳف ر ا ران در لبنان به ضرر ا ران و مصالح
شیﻌیان اﺳت -٣.ﺳید موﺳى صدر تأﮐید ﮐرد ﮐه در آینده نزدیک اعﻼمیهاى ر
علیه منصور قدر و ﺳیاﺳت ا ران پخش خواﻫد ﮐرد -٤.ﺳید موﺳى صدر گفت:
ﮐه ا ران پس از ان قال ﺳف ر ﺳا ق خود آقاى آش یانى ﮐه شخص تى خوب و
محترم ود از مرحله فﻌالیت دیپلماﺳى خود در لبنان به مرحله فﻌالیت
اطﻼعاتى قدم گذارده و ا ن ﺳیاﺳت را ]به[ وﺳیله ﺳف ر ﮐنونى خود در لبنان
اعمال مىنماید -٥.ﺳید موﺳى صدر گفت ﮐه در حال حاضر رئیس جمهورى
فرنجیه و ﮐامل اﺳﻌد و ﮐلیه مسئول ن ﮐنونى ر علیه او )صدر( فﻌالیت
مىنمایند و به ﻫم ن جهت نمىتواند به ﮐاب نه شیﻌه خدمتى بنماید -٦.ﺳید
موﺳى صدر گفت ﮐه ﮐامل اﺳﻌد به ﺳلیمان فرنجیه گفته اﺳت ﮐه شیﻌیان
فقط دوازده امام دارند و ا ن درﺳت نیست ﮐه ما به ﻫر شخص ت روحانى لقب
امام بدﻫیم و به ﻫم ن جهت رئیس جمهورى فرنجیه دیگر مرا با لقب امام
خطاب نمىککند -٧.ﺳید موﺳى صدر گفت در حال حاضر ﻫمه با من مبارزه
م ﮐنند و من ﻫم راى مقابله با آنها توﺳط یک جوان شیﻌه ﮐه عبدالهادى
ﺳﻌد نام دارد با غسان توینى اجتماع ﮐرده و از غسان توینى خواﺳتم ﮐه درباره
جنوب و خواﺳتهﻫاى آن در روزنامهاش منتﺸر ﺳازد و او ن ز مطال ى تهیه و
چاپ نمود و د ر نپایید ﮐه تأث ر ا ن مطالب و شاید حقا ق ﺳروصداى مردم را
ر علیه رئیس جمهورى فرنجیه و ﮐامل اﺳﻌد و ﮐلیه مسئول ن ﮐنونى
رانگیخت -٨.ﺳید موﺳى صدر گفت ﮐه ﻫمیﺸه با غسان توینى مﻼقات و در
مورد مطال ى ﮐه منتﺸر مىﺳاخته به او آفر ن مىگفته اﺳت -٩.ﺳید موﺳى
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صدر گفت ﮐه به زودى پارهاى مسائل و از آن جمله ،مسئله منطقه خل ج فارس
ن ا ران و عربستان ﺳﻌودى اختﻼف خواﻫد افتاد ا ن اختﻼف تا مدتها به
طول خواﻫد انجامید -١٠.ﺳید موﺳى صدر گفت ﮐه راى مبارزه با ﮐامل اﺳﻌد و
ﺳا ر مسئول ن ﮐنونى و ن ز مبارزه با ﺳیاﺳت ا ران ج ههاى تﺸکیل خواﻫد داد.
ﺳید موﺳى صدر از اینکه در صفحه اول روزنامه الحیات درباره بﻌضى از
شخص تﻫاى تودهاى ا ران ﮐه اخ را از بغداد اخراج گردیدهاند مطال ى منتﺸر
شده اﺳت به شدت ناراحت و خ رى را ﮐه مط وعات ا رانى ]به[ نقل از روزنامه
الحیات در ا ن مورد پخش ﮐرده اند به نفع ا ران و ﺳیاﺳت آن مىداند .تاﮐنون
علت حمﻼت شدید ﺳید موﺳى صدر به ﺳف ر شاﻫنﺸاه آریامهر در روت
مﺸخص نگردیده اﺳت .مﻼحظه شد ٥٢/١١/١٣دا ره ررﺳى ١١/١٥محترما به
عرض مى رﺳاند,.
ﺳؤال :امام صدر مطا ق آنچه در یک از اﺳناد آمده م گوید در حال حاضر
رییس جمهور )فرنجیه( ،ﮐامل اﻻﺳﻌد و ﮐلیه مسئول ن علیه او فﻌالیت م ﮐنند.
علت ا ن تغ ر آرایش ﺳیاﺳ در صحنة لبنان چیست؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل
مهتدی :ﺳخنان ﮐه از امام صدر در ا ن ﺳند نقل شده ،من ع ندارد و مﻌلوم
نیست ﮐه امام ا ن ﺳخنان را در ﮐجا و به چه ﮐس گفتهاند و من ع گزارش ،ا ن
ﺳخنان را از ﮐجا نقل ﮐرده اﺳت .در ﺳند ﻫم ﻫ چ اشارهای به من ع نﺸده و
چن ن ﺳؤال ﻫم رای ﺳاواک در تهران مطرح ن وده اﺳت.اما در مورد مخالفت
ً
قبﻼ توض ح داده شده اﺳت و اینکه امام
ﮐامل اﺳﻌد و ﺳلیمان فرنجیه
گفتهاند ﻫمه ر ضد ایﺸان ﮐار م ﮐنند با توجه به شرایط آن زمان و آغاز چند
دﺳتگ در لبنان به علت رخوردﻫای خون ن ن ارتش لبنان و ﺳازمانﻫای
فلسطین طبیﻌ به نظر م رﺳد ،ز را نظر به قدرت و مح وب ت امام صدر ،ﻫر
یک از گروهﻫا در راﺳتای تحق ق اﻫداف خود م ﮐوشیدند امام صدر را به ﺳوی
خود جذب ﮐنند و یا اینکه با حملهﻫای مط وعات و شایﻌه راﮐن وی را ترور
شخص ت نمایند .ﻫم ن وضﻌیت چند دﺳتگ در لبنان اﺳت ﮐه حدود یک
ﺳال بﻌد از آن تار خ به روز جنگ داخل در لبنان منجر م شود.
ﺳا۱۱۵۲

قال باف موﺳ صدر

 .۱ﺳهراب  .۲خالق )(۲۹/۱۲/۵۲

شماره,۶۶۸۹ :
من ع خ ر۱۸۱۷ :

شماره
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مدرک
ﺳا۱۱۵۳
ﺳا۱۱۵۴

توضیحات

نام گزارشگر

اختﻼف ش خ محمود فرحات با

 .۱ﺳهراب  .۲دا ره ررﺳ

شماره,۶۶۱۴ :

موﺳ صدر

)(۲۰/۱۱

من ع خ ر :مﻌرف شد

گارﺳیچ

 .۱خالق )(۱۶/۱۲/۵۲

شماره۶۶۴۶ :
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توضیحات

نام گزارشگر
شماره,۵۷۰۱/۲۱۳ :
من ع خ ر,۱/۲۱۳ :

متن ﺳند-١ :ﺳید موﺳ صدر در ط مصاحبهای با ریاض ا وملحمه ﺳرد ر
روزنامه المحرر وابسته به عراق و ﺳازمانﻫای فلسطین ﺳیاﺳت دولت ا ران را
به طور اعم و فﻌالیتﻫای ﺳاواک را به طور اخص مورد حمله قرار داده
اﺳت.ﺳید موﺳ صدر ضمن اشاره به مطال ی ﮐه مط وعات ا ران علیه او
انتﺸار داده ودند گفته اﺳت ﮐه اینجانب اخبار منتﺸر شده را تکذیب ﮐردم ول
مقامات ا ران ا ن تکذیبنامه را تحریﻒ و مطال ی در ﺳتایش حکومت ا ران
انتﺸار دادند ﮐه اینک آن را تکذیب م ﮐنم-٢.ﺳید موﺳ صدر اضافه ﮐرده اﺳت
ﮐه ﮐﺸورﻫای خل ج عر ی رای مقابله با طمع ورزی ﮐسان ﮐه به ثروتهای ا ن
منطقه چﺸم داشت دارند بایست متحد گردند-٣.وی گفته اﺳت :زمامداران
ا ران باید حداقل نفت خود را از اﺳرائیل قطع ﮐنند و با اعراب در مبارزه با
اﺳرائیل مﺸارﮐت نمایند-٤.ﺳید موﺳ صدر در پاﺳخ ا ن ﺳؤال ﮐه آیا رای
ﺳا۱۱۵۵

مصاحبه ﺳید موﺳ صدر علیه
رژیم شاﻫنﺸاﻫ ا ران[

وادار ﮐردن رژیم ا ران به حمایت از اعراب اقدام ﮐرده اﺳت یا خ ر اظهار داشت:
---

تﻼشهای زیادی در ا ن راه به ﮐار ردم ول متأﺳفانه ﺳاواک مانع به ثمر رﺳیدن
ا ن تﻼشها گردیده اﺳت ا ن ﺳازمان مانع نﺸان دادن روش ملت ا ران و روابط
رادرانه آنها و اعراب م باشد و با اﺳتمرار وضع ﮐنون و ﺳ زه ﺳازمانهای
متنفذ ،امید اتخاذ خط مﺸ مث ت نس ت به مسائل عر ی ضﻌیﻒ اﺳت-٥.
ﺳید موﺳ صدر ﺳپس در مورد روش روحان ون ا ران در قبال رژیم اظهار داشت
روحان ون ا ران از تأیید رژیم خودداری و در حدود امکانات خود با اﺳ بداد
مبارزه م نمایند و از نفوذ فراوان در ن مردم رخوردار ﻫس ند و در اوان اخ ر،
اﮐثر علمای د ن در ا ران و در رأس آنها خمین

رای تصح ح خط مﺸ ﺳیاﺳ

و اجتماع در ا ران مبارزه ﮐردند و عدهای زیاد از آنها زندان شدند و خمین به
عراق تبﻌید شد و در نجﻒ به ﺳر م رد.نظریه رئیس نمایندگ  :ﻫرگونه اقدام
مقتض در قبال اظهارات ﺳید موﺳ صدر م باید با ررﺳ ﻫمه جانبه و تأث ر
آن در گروهﻫا و دﺳتجات موافق ﺳید موﺳ صدر یا گروهﻫای خواﻫان جلب

ً
مسلما با
ﻫمکاری و یا تﺸدید فﻌالیت او علیه ا ران ﻫس ند مﻌمول گردد ز را
ا ن مصاحبه توجه ﮐﺸورﻫای مخالﻒ عر ی و ن ز گروهﻫای افراط اعم از ا ران
یا فلسطین و ن ز روحان ون تندرو رای هره رداری به ﺳوی او جلب خواﻫد شد
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لذا موضوع درخور ررﺳ ﻫای عم ق و ﻻزم م باشد.مﻼحظات :مراتب از عرض
تیمسار ریاﺳت ﺳاواک گذشت پ نوشت فرمودند:ادارۀ

ﺳوم پس از رﺳیدن

رش روزنامه و اطمینان از مطالب آن باید مقاﻻت تهیه و در روزنامهﻫای روت
درج گردد .مراتب جهت اطﻼع و اقدام ﻻزم اعﻼم م گردد.در اجرای امر مقاله
تهیه شده در اختیار نمایندگ لبنان گذارده شود تا در مط وعات درج نمایند
ً
فورا اقدام گردد,٥٢/١١/١٥ .
 ٥٢/١/١٣بخش  ٣٣٤در اجرای اوامر
ﺳؤال :امام صدر در زمستان  ٥٢مصاحبهای با روزنامه المحرر ﮐه وابسته به
عراق و ﺳازمانﻫای فلسطین

ود ،ﺳیاﺳتﻫای دولت ا ران و به و ژه ﺳاواک را

مورد ان قاد قرار داد .گویا امام پس از ﺳرد شدن روابط با ا ران ،به عمد روزنامة
وابسته به عراق را )ﮐه مورد حساﺳ ت ا ران اﺳت( رای مصاحبه انتخاب ﮐرده
وده ایﺸان از نﺸر مطال ی علیه او در مط وعات ا ران و تحریﻒ جوابیة او به
ا ن مطالب ا راز گله ﮐرده اﺳت .ایﺸان در ا ن مصاحبه از اصطﻼح »ان دول
الخل ج الﻌربیه« اﺳتفاده ﮐرده ود ﮐه توﺳط قدر )یا مامور ﺳفارت ا ران( به دول
خل ج عر ی ترجمه م شود اما مطا ق پانوشت ﮐتاب مفهوم صح ح دول عر ی
خل ج اﺳت .موضع و موقﻒ امام صدر در بحران ﺳال ١٩٧٣

ن اعراب و

اﺳرائیل و بحران نفت چه ود؟ آیا تﻼشﻫا ی رای م قاعد ﮐردن ا ران در
حمایت از اعراب انجام داد؟ پاﺳخ دﮐتر محمد عل مهتدی :ا ن مصاحبه با
روزنامه المحرر ارگان ناﺳ ونالیستﻫای عرب در روت مهمتر ن مصاحبه
ﺳیاﺳ امام صدر در آن دوران محسوب م شود ﮐه ﻫدف اصل آن حمله به
رژیم شاه وده اﺳت .در واقع ا ن نخس ن باری اﺳت ﮐه امام صدر بطور علن و
با ا ن شدت به رژیم شاه و ﺳف رش در روت منصور قدر ،حمله م ﮐند و ا ن
نﺸان م دﻫد ﮐه امام از یک ﺳو ،از ادامه توطئهﻫا و شایﻌه راﮐن ﻫا از ﺳوی
منصور قدر به ﺳتوه آمده و از ﺳوی دیگر ،اع قاد به امکان تغ ر موضع رژیم
شاه نس ت به صحنه لبنان و ژه شیﻌیان را ،از دﺳت داده اﺳت .ا ن مصاحبه
با ت ترﻫای درشت در صفحه اول المحرر به چاپ رﺳید و ﺳر و صدای زیادی را
رانگیخت.اما جمله »دول الخل ج الﻌربیه« به مﻌن ﮐﺸورﻫای خل ج عر ی
نیست ز را ﮐلمه الخل ج مذﮐر اﺳت و الﻌربیه صفت ُد وَ ل اﺳت و ترجمه آن
م شود :ﮐﺸورﻫای عرب خل ج .با ا ن حال ،بﻌض از مخالفان امام صدر در

شماره
مدرک

عنوان اصل

نام گزارشگر

توضیحات
ا ران از عدم اطﻼع عموم به نحو عر ی اﺳتفاده ﮐرده و شا ع ﮐردهاند ﮐه امام
صدر نام مجﻌول خل ج عر ی را به ﮐار رده اﺳت.

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۱۵۶
ﺳا۱۲۳۶

مذاﮐرات ﺳف ر رژیم شاﻫنﺸاﻫ
ا ران در لبنان با ﮐامل اﻻﺳﻌد[
مﻼقات ﺳید موﺳ صدر با ام ر
فهد[

نام گزارشگر
 .۱ثابت )(۱۳/۱۱/۵۲
 .۱عملیات )(۸/۳/۳۷

توضیحات
شماره,۵۲۵/۲۱۳ :
من ع خ ر۳۰۱/۲۱۳ :
شماره,۲۴۸/۲۲۳ :
من ع خ ر۲۰/۲۲۳ :

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

شماره,۴۷۰۰/۲۴۱ :
چرا و چگونه؟ پاﺳخ آقای مهتدی :ز را نقش و تاث ر امام موﺳ صدر ر اندیﺸه
ﺳیاﺳ شیﻌیان لبنان با توجه به تﻌامل با مخالف ن نقش و تاث ر امام موﺳ
صدر ر اندیﺸه ﺳیاﺳ شیﻌیان لبنان با توجه به تﻌامل با مخالف ن نقش و
تاث ر امام موﺳ صدر ر اندیﺸه ﺳیاﺳ شیﻌیان لبنان با توجه به تﻌامل با
ﺳا۱۲۳۷

دﺳتور ریاﺳت ﺳاواک رای تحت
نظر گرفتن ﺳید موﺳ صدر[

 .۱مد ریت

اداره دوم .شائق

مخالف ن نقش و تاث ر امام موﺳ صدر ر اندیﺸه ﺳیاﺳ شیﻌیان لبنان با
توجه به تﻌامل با مخالف ن نقش و تاث ر امام موﺳ صدر ر اندیﺸه ﺳیاﺳ
شیﻌیان لبنان با توجه به تﻌامل با مخالف ن نقش و تاث ر امام موﺳ صدر ر
اندیﺸه ﺳیاﺳ شیﻌیان لبنان با توجه به تﻌامل با مخالف ن نقش و تاث ر امام
موﺳ صدر ر اندیﺸه ﺳیاﺳ شیﻌیان لبنان با توجه به تﻌامل با مخالف ن
نقش و تاث ر امام موﺳ صدر ر اندیﺸه ﺳیاﺳ شیﻌیان لبنان با توجه به
تﻌامل با مخالف ن

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳا۱۱۵۷

گزارشات به اداره ﻫﺸتم ﺳیاﺳ

---

---

ﺳا۱۱۵۸

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۵۹

گزارشات اداره ﻫﺸتم ﺳیاﺳ

---

---

ﺳا۱۱۶۰

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۶۱

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۶۲

ندارد

---

---

---

---

ﺳا۱۱۶۴

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۶۵

مجلس شورایعال لبنان

---

---

ﺳا۱۱۶۶

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۶۷

مجلس شیﻌیان لبنان

---

---

---

---

---

---

ﺳا۱۱۷۰

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۷۱

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۷۲

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۷۳

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۷۴

ﺳفارت شاﻫنﺸاﻫ ا ران -جده

---

---

ﺳا۱۱۷۵

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۷۶

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۷۷

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۷۸

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۶۳

ﺳا۱۱۶۸
ﺳا۱۱۶۹

وزارت امور خارجه -اداره ﻫﺸتم
ﺳیاﺳ

وزارت امور خارجه -اداره ﻫﺸتم
ﺳیاﺳ
وزارت امور خارجه -اداره

اطﻼعات

و مط وعات

شماره

عنوان اصل

مدرک

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳا۱۱۷۹

ندارد

---

---

ﺳا۱۱۸۰

ندارد

---

---

---

---

---

---

---

---

ﺳا۱۱۸۴

بلندگوی اﺳتﻌمار

---

---

ﺳا۱۱۸۵

موﺳ صدر ،مﺸتش باز شد

---

---

ﺳا۱۱۸۱
ﺳا۱۱۸۲
ﺳا۱۱۸۳

اﺳرار تازه فﻌالیتﻫای بختیار-
موﺳ صدر
ندارد
موﺳ صدر  ۲میل ون تومان از
عراق ول گرفته اﺳت

صدر ﮐه خود را پیﺸوای شیﻌیان
ﺳا۱۱۸۶

لبنان نامیده ،زا لایر نو لیم ۲۰

---

---

دو هتفرگ قارع لماوع
---

---

ﺳا۱۱۸۷

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ﺳا۱۱۹۳

موﺳ صدر ،در خدمت اﺳتﻌمار!

---

---

ﺳا۱۲۱۹

مجلس اعﻼی شیﻌیان

---

---

ﺳا۱۲۲۰

ر وده شدن امام موﺳ صدر

---

---

ﺳا۱۱۸۸
ﺳا۱۱۸۹
ﺳا۱۱۹۰
ﺳا۱۱۹۱
ﺳا۱۱۹۲

ندارد
ا ن صنرهگدای ?اﺳتﻌمار چه
م گوید؟
ا ن خائن را طرد ﮐنید
موﺳ صدر تابﻌیت یک ﮐﺸور عرب
را پذ رفت
اظهارنظر عربتر از قحطان؟
آقای صدر! جامة روحان را از تن
بدر آر!

شماره

عنوان اصل

مدرک
ﺳا۱۲۳۴
ﺳا۱۲۳۵

درخواﺳت تغ ر نام خیابان به نام
امام موﺳ صدر
ندارد

توضیحات

نام گزارشگر
-----

درخواﺳت تغ ر نام خیابان به نام امام موﺳ صدر
---

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر
از روت,

متن ﺳند :ﺳید موﺳى صدر در مﻼقاتى ﮐه با وى دﺳت داد اظهاراتى نمود ﮐه
ذیﻼ به اﺳتحضار مىرﺳد  -١:عبدالناصر اخ را در قاﻫره به او گفته اﺳت ما
احساس ﮐردهایم ﮐه جز با ﮐمک ا ران ﮐارى را در منطقه نمىتوانیم انجام دﻫیم.
مانع تجدید روابط ما با ا ران مسئله عراق و بحران شط الﻌرب وده اﺳت-٢.
آقاى صدر نس ت به جنوب اظهار نگرانى فوقالﻌاده مىککرد و گفت منظور ما از
جستجوى اﺳلحه عﻼوه ر قویت روحیه مردم ا ن اﺳتان حمایت آنان در درجه
اول از خود فداییان اﺳت ﮐه مصر ا ن ﮐمک را به ما خواﻫد نمود -٣.عبدالناصر
مﻌ قد اﺳت فدائیان گرفتارى زرگى ﻫس ند ﮐه از طرفى ﻫ چ ﮐارى از آنها
ﺳاخته نیست و از طرف دیگر نمىشود به آﺳانى از آنها رﻫا ى یافت -٤.ﺳف ر
پاﮐستان در روت در مﻼقاتى ﮐه دو روز قبل با ﺳید موﺳى صدر داشته ضمن
ادعاى اینکه یح ى خان شیﻌه اﺳت به او قول داده ﮐه پاﮐستان از دادن اﺳلحه
و ﻫر نوع ﮐمک دیگر به شیﻌیان جنوب در غ نخواﻫد ورزید .آقاى صدر افزود
چنانکه ا ران در ا ن موقع دﺳت ﮐمک دراز نماید بسیار بجاﺳت و اگر اصرار ر
۹۲۴ﺳا

وزارت امورخارجه

---

ادامه وضع موجود یﻌنى اﺳتمرار قطع رابطه با لبنان داشته باشند مىتوانند
ﮐمکﻫاى خود را به وﺳیله پاﮐستان ارﺳال نمایند -٥.آقاى صدر مﻌ قد اﺳت
راى نجات لبنان و مخصوصا شیﻌیان آن از ا ن بﻼى زرگ نباید روى اصل
تجدید روابط پس از پایان دوره ریاﺳت شارل حلو اصرار ورزد؛ ز را موضوع از
امثال شارل حلو زرگتر و مهمتر اﺳت ٤٠/١/٢٦.لواﺳانى,
ﺳؤال :آیا امام صدر از مقامات مصری درخواﺳت ﮐمکﻫای نظام و تسلیحات
ﮐرده ود؟ پاﺳخ دﮐتر محمدعل مهتدی :در ا ن مورد ن ز توض ح ﻫمان اﺳت
یﻌن مسأله دفاع از جنوب لبنان در را ر حمﻼت اﺳرائیل و ن ز حفظ امن ت
ﺳاﮐنان روﺳتاﻫای شیﻌ در را ر تجاوزﻫای و تﻌدیﻫای رخ افراد غ ر منضبط
در تﺸکیﻼت فلسطین

وده اﺳت و بﻌید نیست ﮐه در مقابل خودداری دولت

لبنان از مسلح ﮐردن ﺳاﮐنان جنوب لبنان ،امام صدر متوﺳل به ﮐﺸورﻫای دیگر
مانند مصر و پاﮐستان شده باشد .در ﻫر حال ا ن نوع مسلح شدن به ﻫ چ
وجه در چارچوب مقابله با دیگر احزاب و طوایﻒ لبنان ن وده اﺳت و امام صدر
ﮐه خود

وﺳته احزاب را به دلیل مسلح شدن مورد ان قاد قرار م داد ،منطق

نیست ﮐه خود در ی تﺸکیل میلﺸیای مسلح در صحنه داخل لبنان باشد,.

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

ﺳؤال :در ا ن ﺳالﻫا ) (١٣٤٨ -٤٩روابط ا ران و لبنان چرا متوقﻒ اﺳت؟ آیا
حکومت ا ران توافق ﮐرده ود ﮐه ﮐمکﻫای تسلیحات در اختیار امام موﺳ
صدر قرار دﻫد؟ از محتوای گفتهﻫای نقل شده از امام )در صفحة  (١٤٩ا ن
گونه اﺳ نباط م شود ﮐه اصل ارﺳال ﮐمکﻫای ا ران قطﻌ اﺳت و تنها مانع،
عدم وجود رابطة ﺳیاﺳ

ن تهران و روت اﺳت.پاﺳخ دﮐتر محمد عل

مهتدی :از گزارش چن ن رم آید ﮐه امام صدر قصد میانجیگری ن مصر و
ا ران را داشته و عبارت ﮐه از قول عبدالناصر نقل م ﮐند) :جز با ﮐمک ا ران
نم توانیم ﮐاری در منطقه انجام دﻫیم( بسیار ز رﮐانه اﺳت .در ع ن حال،
دغدغه اصل امام در آن روزﻫا چگونگ حفاظت از شیﻌیان جنوب در را ر
حمﻼت اﺳرائیل و تﻌدیﻫای ﺳازمانﻫای چپگرا و فلسطین

وده اﺳت .ا ن در

حال اﺳت ﮐه قاطبه شیﻌیان جنوب مﻌ قد ودهاند ا ران به عنوان تنها ﮐﺸور
مسلمان شیﻌ در جهان وظیفه دارد از شیﻌیان در ﻫر جا حمایت ﮐند .به
ﻫم ن دلیل امام ﮐوشیده اﺳت ﻫم نظر عبدالناصر و ﻫم نظر ا ران را نس ت به
حمایت از جنوب و مسلح ﮐردن مردم جلب نماید .البته در آن زمان روابط
ﺳیاﺳ

ن ا ران و لبنان به علت موضوع تیمور بختیار قطع وده اﺳت.

ﺳخنان امام به نماینده ﺳفارت ا ران )ص  (١٥٦ن ز نﺸان م دﻫد ﮐه ایﺸان
قصد مسلح ﮐردن مردم جنوب رای دفاع از خود را داشته اﺳت.

شماره
مدرک

عنوان اصل

توضیحات

نام گزارشگر

متن ﺳند :بسماللهسرور زرگوار ﺳﻼم ر شما امید ﮐه وجود عز زت صح ح و
موفق و در راه خدمت به خلق ﮐامیاب باشید .حال ارادتمند دورافتاده خوب
اﺳت و ﮐارﻫا و فﻌالیتﻫا زیاد اﺳت و ن یجهﻫاى رضایت بخش گرفته شده
راى اول ن بار ﺳازمان شامل و وﺳیﻌى راى شیﻌهﻫا به وجود آمده و در جهان
عرب به نام شیﻌه ﺳخن مىگوید و در داخل لبنان مصالح عمومى شیﻌیان را
رعایت م ﮐند .به راﺳتى ثمره غ ر منتظره به وجود آمده اﺳت و ا ن از عنایت
حضرت روردگار و لطﻒ و ﮐرم اوﺳت.حال مخلص ﻫم در ع ن خستگى فراوان
ّ
ىحد و حصر ]در[ منتهاى خو ى اﺳت و شاید
و دشمنان فراوانتر و تهمتﻫاى
ﻫم ن موقﻌیت راى ﮐمتر ﮐسى فراﻫم شدﺳرور زرگوار مردى زندانى و گرفتار از
جنوب لبنان و از م قیان ممکن اﺳت با عنایت حضرتت از زندان آزاد شود و به
فرزندان ى گناه خود رﺳیدگى ﮐند .رادرش خدمت مىرﺳد و شرح حال او را
مىگوید صمیمانه آرزومندم و درخواﺳت دارم وﺳائل عفو و آزادى او را فراﻫم
فرمایید.گویا مدت ٧ﺳال از تار خ زندان او گذشته و ﮐامﻼ امکان عفو راى او
۹۷۴ﺳا

نامه ای از امام موﺳ صدر رای
ﺳفارش آزادی ﮐردن یک زندان [

فراﻫم اﺳت به ﻫر حال امیدوارم ﮐثرت مﺸغله مانع ا ن محبت نگردد .تأث ر
---

فراوان خو ى در وضع ما و در وضع ا ران و شیﻌیان خواﻫد داشت .حضور ﻫمه
وابستگان و عز زان و دعاگویىموﺳى صدر با قدیم احترام,
ﺳؤال :امام صدر در نامهای ﮐه مخاطب آن عنوان نﺸده درخواﺳت آزادی یک
زندان از اﻫال جنوب را مطرح م ﮐند .در ا ن باره آیا اطﻼعات وجود دارد؟
مخاطب نامه و زندان ﮐیس ند؟ نامه امام صدرنامه به خط و امضای قدیم
امام موﺳ اﺳت و فاقد تار خ و مخاطب .لحن و ﺳیاق نامه نﺸان م دﻫد ﮐه
ایﺸان ا ن نامه را به شخص ت نوشتهاند ﮐه ﻫم با ایﺸان مراوده و دوﺳت
نزدیک داشته و ﻫم دارای موقﻌیت در ا ران آن زمان وده ﮐه م توانسته آزادی
یک زندان را از مسؤوﻻن و دوائر ذ ربط درخواﺳت ﮐند .ا ن مﺸخصات تا
حدودی به آیتا

شریﻌتمداری م خورد چرا ﮐه ایﺸان روابط حسنهای با

محافل دولت داشت و م توانست چن ن درخواﺳت را بکند .از نظر تار خ ﻫم
نامه مذﮐور ﮐم پس از تأﺳیس مجلس اعﻼی شیﻌ یﻌن ﺳال  ١٣٤٩یا
 ١٣٥٠وده و مطلب نﺸان م دﻫد ﮐه وابستگان شخص زندان در لبنان به
امام صدر مراجﻌه ﮐرده و خواﺳتار ﮐمک ایﺸان رای آزادی فرد زندان ﮐه یک از
شیﻌیان جنوب لبنان وده شدهاند .البته چن ن درخواﺳتها ی از شخص تﻫای
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دین و ﺳیاﺳ در لبنان مﻌمول اﺳت .به ﻫر حال در متن ﮐتاب ن ز شواﻫدی
رای ی ردن به جزئیات ا ن امر وجود ندارد و اﺳناد قبل و بﻌد ا ن نامه ﻫ چ
ارتباط با مطالب نامه ندارند و نم توانند ﮐمک بکنند .لذا ﮐﺸﻒ تار خ و
مخاطب و ن یجه ا ن نامه نیاز به ررﺳ و ﮐاوش و ﺳؤال از نزدیکان امام صدر
در آن دوران دارد.
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توضیحات

خسروجردی ،مریم,
ادیب ،زﻫرا,
گزارش فﻌالیت ﻫای اعضای
۰۰۷۹جز

موﺳسه فرﻫنگ تحقیقات امام
موﺳ صدر در ﺳال ۱۳۹۹

رجا ی ،مهدی,
مغانلو ،ا راﻫیم,
رئیس  ،ﺳارا,
جوادی نسب ،مﻌصومه,
بغدادی ،طیبه,
جﻌفرآبادی ،عل
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