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 مقدمه

اسناد تاریخی برگهایی از اوراق زندگی هر ملتیی اسیک  یه بیه سیربلندا و ییا   یک         

اند  ه بیشترین  گار گذارده ره خا ی زیسته و از خود خاطراتی به یادروا روزگارا در 

عبرت آموزا از سرگذشک دیگران اسک. در این مییان اسیناد     منفعک آن براا آیندگان

از  .نهادهاا اطالعاتی و امنیتی هر  شور نماد برخورد حکومک با مردم زمانه خود اسک

عمیوم  حکومک در برخورد بیا   مرانآدقک و خسک  توان به میا عه این قبیل گزارشات مط

بدون  .اند  پی برد م بخصوص آنان  ه نقش مبارزاتی و رهبرا را براا دیگران داشتهمرد

شک یکی از رژیمهاا فاسد روزگار میا حکومیک پهلیوا اسیک  یه سرسیررده  یر         

 رد  بخصوص حکام جنایک پیشه آمریکا بود و براا خوش خدمتی به اربابان تالش می

فیش  شید و   رآن را بیه دا  و د سینه خفیه  نید و صیاح     ر تا هر صداا مخا فی را د

متأسفانه یکی از قربانیان این جنایک بشرا  عالمه مجاهد آیک اهلل سید مصطفی فرزنید  

 ارشد امام خمینی)س( بود.

اا از گزارشات فراوانی اسک  یه    نید نمونه اسنادا را  ه در این جزوه مالحظه می

قال  اسالمی از خود به جاا ساواک و نهادهاا امنیتی آن روز علیه این رادمرد بزرگ ان

 اند. خ این  شور افزودهیگذارده و برگ ننگینی را بر صفحه تار

شود شهامک و شجاعک و د دادگی شیهید   خی مشاهده مییآنچه در این واقعیک تار

بزرگوار حاج آقا مصطفی به اسالم و انقال  و همراهی تمام عیار او با وا د بزرگیوارش  
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دانسک و از هر گونه فدا ارا در راه بیه   قتدا و موالا خود میراستی او را مه اسک  ه ب

گیر حاریر     رد. متأسفانه حکام زورگو و سیلطه  ثمر رسیدن اهداف بلندش  وتاهی نمی

ها را برذیرنید و عمیدتاب بیا تیالش مذبوحانیه سیعی در        خواهند واقعیک نیستند و یا نمی

مرد و مردانگی و ظلی  سیتیزا در   ماندگارا دو روزه دنیاا خود دارند  افل از آنکه تا 

ی اسالم نا  اسک د ان  بر و ریا و سا وس رونق چندانی نیدارد و هیر از   قگ مترنفره

پاا به عرصه مبیارزه گیذارده و بسیا      ه چندگاه هستند  سانی چون امام خمینی)س( 

ظل  و جور را برچینند. شهید بزرگوار آیک اهلل حاج سید مصطفی خمینیی)ره( اینچنیین   

رو  و شهادت را زینک بخش زندگی خود ساخک. روحش شیاد و راهیش پیر ره    زیسک

 باد.

اینک مؤسسه تنظی  و نشر آثار امام خمینی)س( به مناسبک چهلمیین سیاش شیهادت    

 ند تا شاید اداا دینی  عجوبه عل  و تقوا بزرگداشتی را برگزار میااین عارف ربانی و 

 اثیر مناسبک معاونیک پووهشیی مؤسسیه    به مقام شامخ عل  و شهادت باشد و به همین 

قدی  نمیوده  امیید اسیک انتشیار ایین اسیناد        تحارر را براا مطا عه خوانندگان محترم 

 .و عالقمندان به تاریخ انقال  اسالمی باشدگران آگاهی بخش پووهش

. 

 معاونت پژوهشی                                          

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(
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 908/312شماره:      11/3/42تاریخ: 

 

موضوع: مالقات مأمورين 

 خمینى  اللّه نفوذى با آيت
پیییییرو گییییزارش شییییماره: 

شییهریار   11/3/42ی    904/312

مأمور ساواک فیارس و ابومسیل    

نفو   نهضک آزاد  ایران  مأمور

  ا لّیه  مالقات با آییک   ه به منظور

عزیمک  خمینى صبح امروز به ق 

نمییوده بودنیید  در سییاعک  
2
112 

  ا لّیه  اندرون خانه به مالقات آییک  خت  مجلس روره خوانى در منزش خمینى در پس از

هیواىى فرودگیاه مهرآبیاد     ابتدا شهریار  ابومسل  را به نیام پییک مطمی ن    خمینى رفته 

توانند وسیله ایشیان ارتبیا     مى از این پس  ا لّه نماید  ه حضرت آیک مى معرفى و عالوه

 ربال و سایر  شیورها  اسیالمى    مطم ن با علما  حوزه علمیه نجف اشرف و یع وسر

نیام ورامینیى اسی  و آدرس     دهد پیشکارش بیه  خمینى دستور مى  ا لّه آیک داشته باشند.

و سیرس خمینیى    تلفن و نشانى منزش ابومسل  را یادداشک نمایید   ار و شماره [محل]

ایید    داشیته  سییده و بیرا  شییراز ارسیاش    به دسیک شیما ر   پرسد اعالمیه آخر  من مى

دریافک داشیته   نور  طا قانى  ا لّه گذشته تعداد  از آیک دارد  ه روز شهریار  اظهار مى

  ا لّیه  و به وسیله ابومسل  با پیک هواىى به شیراز فرستاده اسک و یى  یافى نبیوده. آییک    

و هیر مقیدار    دهد پس از خاتمه مذا رات نزد فرزنیدش آقیا مصیطفى برونید     دستور مى

گوید از این اعالمییه   عکس  ه الزم اسک دریافک دارند. پس از آن خمینى مى اعالمیه و

انید  و   اند و آنان دییده  مساجد و معابر و بازار ا صاق نمایند آیا چسبانده  ه قرار بود در
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 دو ییک دسییتور نییداده  ییه اییین  

هییا را بکننیید  مییأمورین   اعالمیییه

دهنیید  ییه   مزبییور پاسییخ مییى  

ها  مزبور به اندازه  یافى   یهاعالم

حسییاس شییهر تهییران   در مرا ییز

ا صییاق گردیییده و تییا نون دیییده 

نشده  ه مأمورین دو تیى جیر ت   

داشته باشند. آنگاه دو   ندن آن را

عاشیورا صیادر    پرسند  ه دستور جدید  برا  ایام تاسیوعا و  مأمور مزبور از خمینى مى

ملزم به  همین اعالمیه  ه داده اسک و وعاظ راگوید: جز  خمینى مى  ا لّه فرمایند. آیک مى

 گفتار و انتقاد از دستگاهها نموده فعالب دستور دیگر  نیسک. مأمور ساواک فارس عالوه

نماید  ه در شیراز قصد شدت عمل و احتماالب تخری  در بین اسک و وساىلى بیرا    مى

گوید: فعیالب   مینى مىچیسک  خ  ا لّه طریق نهضک دریافک داشتند صالح آیک این  ار از

حارر نیست  در این ایام پیشامدها  نیاگوار  بکنید  یه منجیر بیه       صالح نیسک و من

دو مأمور مزبور پیس از خیداحافظى از اتیاق     13ساعک  ریختن خون مسلمین گردد. در

  ا لّیه  مالقات سید مصطفى خمینى فرزنید آییک   خمینى خارج و در قسمک دیگر منزش به

دسیتيی  را تحوییل     ا لّیه  سخنرانى آیک ار  اعالمیه و همچنین نواررفته و در آنجا مقد

خان به مالقات شیخ  یور    گویند و از آنجا به مدرسه گرفته و منزش خمینى را ترک مى

مزبیور اظهیار    خمینى اسک و یزدان پرسک نام دارد رفتیه و شییخ    ا لّه  ه از محارم آیک

ا    حظیه  و به مالقات آقا  خمینى رفته و تا دارد: پیکى به نام فارلى از شیراز آمده مى

 آید مأمورین مزبور قری  نی  ساعک تأمل نموده تا آنکه طلبیه جیوانى   دیگر به اینجا مى

 ه همان فارلى پیک روحانیون شیراز بود از راه رسید و پس از انجیام مراسی  معارفیه    

از اعالمییه جدیید    خمینى در دو فرم و نییز مقیدار     ا لّه قطعه عکس آیک تعداد یکصد
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دهید   گزارش صبح تقدی  گردید تحویل ابومسل  و شهریار  مى خمینى  ه نمونه آن در

دارد از  ارساش دارد. طبق صورتى  ه فارلى تسلی  مى  ه با او ین وسیله هواىى به شیراز

عیدد در   00تحوییل حیاج محمید طوبیاىى       عدد بایستى در شییراز  00عکسها  مزبور 

عدد دیگر در جهیرم تحوییل    00بازار نو به دسک على مکارم جهانى و فیروزآباد فارس 

 محمد حسن ابرار  گردد.

نمایند. به ریمیمه تعیداد     مأمورین مزبور ق  را به سو  تهران ترک مى 14ساعک 

یکصد و پنجاه عدد عکسها  خمینى و سه برگ اعالمیه طیال  علیوم دینییه     اعالمیه و

دریافیک    ا لّیه  ر را از سید مصطفى خمینیى فرزنید آییک   اعالمیه اخی اصفهان  ه مأمورین

 1دستيی  به رمیمه تقدی  گردید.  ا لّه آیک داشته بودند و همچنین نوار

 

 نسخه. 0تعداد نسخه: 

   اداره سوم  اداره دوم.312گیرندگان: سه نسخه در بخش 

 خمینى بایگانى شود. شهابى  این نسخه در پرونده آیک ا لّه

 

*  *  * 

                                                      

 .83ی  92دستيی   ر.ک: یاران امام به روایک اسناد ساواک   تا  دوم  ص   ا لّه جهک اطالع از سخنرانى آیک 1.
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 103شماره:  11/3/42یخ: تار

 از: اداره دوم سازمان ويژه

 

 خمینى  اللّه موضوع: مبارزه آيت

خمینیى بیرا  آنکیه      ا لّه آیک

حادتر نماید زن و  مبارزه خود را

 بچه خیود را بیه اتفیاق پسیرش    

مصطفى خمینى به نجف فرستاده 

هیایى   شهرها  ایران با پیک و در

علما  زیر تماس  فرستد با  ه مى

 .دارد

 خوانسار   در تهران  ا لّه ی آیک1

 میالنى در مشهد  ا لّه ی آیک2

 خراسانى در مشهد  ا لّه ی آیک3

 صا حى در  رمان  ا لّه ی آیک4

 آخوند بهرامى در تهران  ا لّه ی آیک 0

 نجفى بروجرد  در بروجرد  ا لّه ی آیک 6

 در تبریز 1اهر   ا لّه ی آیک1

 صدوقى در یزد  ا لّه ی آیک 9

 محالتى در شیراز  ا لّه ی آیک8

 در اهواز 2رامهرمز   ا لّه ی آیک10
                                                      

 اصل: امر . .1

 سیدعلى بهبهانى.. 2
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 در آبادان 1قاىمى  ا لّه ی آیک11

 در  اشان 2یثربى  ا لّه ی آیک12

 عالقمند در سمنان  ا لّه ی آیک13

 

نفیع   اند در مورد بقیه جهک مراقبک بیه سیاوا ها       یک عده از اینها دستگیر شده

 22/3/42اطالع داده شود.  

خمینیى بایگیانى شیود. آقیا  شیهابى        ا لّیه  به موقع اقدام شده اسک در پرونده آیک

22/3/42 

 

*  *  * 

 

                                                      

 شیخ عبدا رسوش قاىمى. .1

 اصل: یسربى. .2
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 س ت شمیران 844شماره:  18/0/42تاریخ: 

 

 خمینى  اللّه موضوع: آقاى آيت

وریع   19/0/42و  11در روزها  

خمینییى و قمییى و   سییه نفییر آقایییان 

آنییان  محالتییى عییاد  و مالقییات بییا 

 ود بوده اسک. ما ان محد

در دو سییه روز اخیییر  سییا ک   

محالتى و قمى  جزیى عارض آقایان

 سالمتند. شده بود  ه فعالب مرتفع و

مخصوصاب آقا  خمینى شده و ریمن   ها  زیاد  در این دو روزه به نامبردگان تلفن

انید  یه جیوا  رد داده شیده      نموده سالمتى و احواش پرسى درخواسک مالقات جویا 

 اسک.

محل سکونک آقا  خمینى تلفن  رده و  خود را حسین معرفى نموده به شخصى  ه

 ن  و اظهار داشک بیا تمیاس بیا     مى ا  هست  تلفن من از قلهک  ه صاح  ميازه گفک

  ا لّیه  به سب  عدم آزاد  آقا  آییک  محل او حارر نشد از اقامه نماز در مسجد پیشنماز

دستور فرمایند  ه تیا آزاد   امیل    دسک بردارد و پیشنهاد نمود خو  اسک آقا خمینى

بروجرد  از بستگان آقا  خمینیى   خود را به عنوان اعتراض ببندی . آقا  آقا ما د ا ین

ما ارتبا  ندارد بعد مکا میه   فرمایند این موروعات به تلفن بود گفک آقا مى  ه مخاط 

واجبیى بیا    صیحبک  ننید  یار    بفرمایید آقا مصطفى پسر آقا با من تلفناب  ننده گفک پس

 ایشان دارم  و ى چون آقا مصطفى نبود مکا مه انجام نگرفک.

شخص دیگر  تلفن نموده  ه بگویید آقا مصطفى پسر آقا  خمینى در منیزش آقیا    
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پامنیار تشیریف    2نجفیى  یا 1ثقفى

بیاورنیید چییون بایسییتى دربییاره   

 امور  با ایشان صحبک شود.

طبق اطالع آقا  مصطفى پسر 

 19/0/42عه آقا  خمینى روز جم

اسیک.   به مشهد مسافرت نمیوده 

ظاهراب این مسافرت به منظور اداء 

نذر  بوده  ه بیرا  اسیتخالص   

دهد پدرش چندان ر بتى با انجیام   به طور   ه ظاهر امر نشان مى پدرش نموده اسک و

 این مسافرت نداشته اسک.

جازه فرمانیدار   ا دین تهرانى و رفیعى )معم ( با ا در این دو روزه آقایان سید جالش

 اند. خمینى مالقات نموده نظامى با آقا 

آقا  خمینى رمن یک بحث 

خصوصییى اظهییار نمییود مقامییات 

مسییؤوش  شییور و مییأمورین هییر  

 ننیید در پنییاه    ییه مییى  اقییدامى

االمییر شییاهانه انعکییاس    حسیی 

دهند  یه بیه عقییده مین ایین       مى

مقام سلطنک  موروع ه   طمه به

م آورد و هی  اینکیه میرد    وارد مى

                                                      

 همسر حضرت امام. حاج میرزا محمد ثقفى پدر .1

 ا دین مرعشى نجفى. شها   ا لّه آیک .2



21هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 11                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 برا  خود آزاد  و مقرراتى قاىل نیستند و مثاش زد:

ا  از روحیانیون در گذشیته    حضور عده وزیر در یکى از جلساتى  ه با آقا  نخسک

بیه اینکیه مسیؤوش تیام و تمیام       بهبهانى تشکیل شده بود با توجه  ا لّه آقا  آیک در منزش

دو یک نیسیک و نظیر     به اظهار داشته: موروع رفراندوم ابداب مربو  امورات  شور اسک

موروع دیگر  را چنین  همایونى اسک  ه بایستى صورت گیرد و شخصى اعلیحضرت

 ردم  یه   خود فکر مى جهاتى دستگیر شدم و به زندان افتادم و پیش عنوان نمود: من به

مخصوصیاب روز   یه    طبق قانون و مقررات صورت گرفته اسک و مسلماب این دستگیر 

مبنى بر اینکه شیما   ارتش در زندان قرار  به من اراىه نمودند درسىا  از افسران دا عده

توانید   نمى اید با اینکه مطم ن بودم  سى علیه استقالش و امنیک  شور مرتک  جرم شده

 مرا تحک محا مه قرار دهد مگر با شرایط خاص و ى از اینکه دیدم درباره مین رعاییک  

حک تعقی  قیرار دهنید ناراحیک نشیدم و     خواهند مرا از طریق قانون ت قانون شده و مى

شدم و ى بعداب  ه به من عنوان شد شما مورد  طیف و   1چنین قرار  معترض  یل آن به

اید و از این تاریخ آزاد هستید پیش خود گفت  پیس مراحیل    گرفته محبک شاهنشاه قرار

در آمیده  تمایالت اعلیحضرت همایونى به این صورت  او یه قانونى نبوده  ه حا یه بنا به

مشروطه و انعکاس در افیواه  نظرییاتى در    اسک  ه این خود نقصى اسک در یک  شور

گذشیته از اینکیه نفعیى عایید      آورد  ه به عقییده مین   طبقات مختلف مردم به وجود مى

موجبات نیاراحتى و   شود بر عکس تمام شاهنشاه  ه مقام عا یه  شور را دارا هستند نمى

مقامیات   شود در صورتى  یه سیایر   متوجه شخص ایشان مىگرفتاریها  مردم ه  عمالب 

 تیوان قبیوش نمیود  یه در بعضیى      مسؤوش تام و تمام امور اجتماع هستند و به عالوه مى

جریانات حتى روح اعلیحضرت همیایونى اطالعیى نداشیته و یى در انظیار و افیواه بیه        

ش من  ه وسییله  ها  مستد دان  آیا گفته گذارند و نتیجه گرفک من نمى مى حسا  ایشان

                                                      

 اصل: متعرض. .1
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ام تا به حیاش بیه    تیمسار پا روان و آقا  فرهود  معروض داشته بعضى مقاماتى از قبیل

 عرض رسیده اسک یا خیر.

در مورد اینکه بعضى از علما برا  مالقات با ایشان مجبورند بیه فرمانیدار  نظیامى    

ره گفیک اعلیحضیرت دربیا    مالقات دریافک دارند ناراحیک بیود و میى    مراجعه و  ارت

خواهند برخالف اصوش اسبا  زحمیک   مقامات دیگر مى اند و ى آزاد  ما دستور  داده

 روحانیون توهین وارد آورند. بوجود آورند و باز در زوایا  دستورات به

قمى بیه زرگنیده حیوا ى  النتیر  تيیییر یافتیه و تحیک          ا لّه محل اقامک آقا  آیک

 باشد. مراقبک مى

  آقایان خمینى و قمى نیز به محل اقامیک آنیان آمیده و    ها در این دو روزه خانواده

 اند. سکنى گزیده

 ساواک شمیرانات

 ی اطالعیه به اداره  ل سوم ارساش شده.1

 18/0/42ی در گزارش روزانه درج گردد.   2

 21/0/42روزانه 

 

*  *  * 
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 / س ت شمیران860شماره:   21/0/42تاریخ: 

 

 موضوع: روحانیون

/ س ت شیمیران  844پیرو به شماره: 

 [18/0/42] ی

ورییع و احییواش آقایییان خمینییى و   

با گذشته چندان تفیاوتى   محالتى و قمى

درباره آنیان میورد    ندارد فقط مرات  زیر

فرزنیید  گییزارش اسییک. آقییا  مصییطفى

 خمینى  ه بیه مشیهد مسیافرت     ا لّه آیک

 مراجعک. با هواپیما 20/0/42نموده بود عصر روز 

 امیر حسینى به در منزش آقیا  خمینیى   شخصى به نام 20/0/42روز  20/9در ساعک 

به داخل منزش جلیوگیر  گردیید و از    مراجعه و تقارا  مالقات نموده  ه از ورود و 

شد و ى پس از چند دقیقه آقا مصطفى فرزند آقا  خمینیى بیه عنیوان اینکیه      محل دور

بزند از منیزش خیارج   خود  ه در جوار همان منزش قرار دارد سر   خواهد به خانواده مى

ا  دور از منیزش و در    یرمحسیوس تعقیی   نیامبرده در نقطیه     مأمورین و  را به طیور 

نمایید.   مالقات و پس از مذا رات پنهانى مراجعک میى  تاریکى با همان آقا  امیرحسینى

آقایان شده  ه همه عاد  و قابیل مالحظیه    هایى  متر از روزها  پیش از خارج به تلفن

 نبوده اسک.

روز اوش ورود آقا  خمینى به منزش جدید واقیع در قیطرییه طیى صیورتى  اسیامى      

نزدیکان خود را قید نموده بود تا با اجازه فرماندار  نظیامى از آمید و رفیک     بستگان و

جلوگیر  نشود  ه اس  آقا  خلخا ى نیز جزو آنیان بیود  و یى بیه      آنان به داخل منزش

نى قیرار گرفتیه و دو روز اسیک  یه دسیتور داده      خمی مهر  آقا  عللى نامبرده مورد بى
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دیگر و  را به محل اقامک او راه 

آقایییان بییا خییارج  ندهنیید ارتبییا 

چندان  نتر یى نیدارد چیون هی      

تلفیین در اختیییار دارنیید و هیی  از 

حتیییى  بسیییتگان و نزدیکیییان و 

اشییخاص دیگییر )ا بتییه بییا اجییازه 

فرماندار  نظامى( داىماب با آنان در 

دیییده  . نتیجتییابتمییاس و مالقاتنیید

هییا   شییده  ییه ا لیی  اعالمیییه  

آقایان نییز بیا احتییا  بیه      شود و ا بته دستجات سیاسى و روحانیون برا  آنان آورده مى

آقیا  خمینیى    انید   راراب اتفاق افتاده  یه میأمورین از دور دییده    پردازند و مطا عه آن مى

آن را  پیایى فیور   اسک و ى به محض شنیدن صیدا    ا  مشيوش قراىک نامه یا اعالمیه

  ند و بعید مجیدداب بیا احتییا      دارد مخفى مى البال  صفحات  تابى  ه در پهلو  خود

 پردازد. درآورده و به مطا عه آن مى

 آقا  خمینى درباره انتخابات و نحوه عمل ( یکى از مصاحبین21/0/42صبح امروز )

 مردم بایستى صیالح  موروع ربطى به ما ندارد دهد این  ند او جوا  مى مردم سؤاش مى

 اسک رفتار  نند. خود را تشخیص دهند و هر طور به مصلحک

ا   داشته  ه با دستور پزشک تا اندازه ساعک اخیر  مى  سا ک 24آقا  محالتى در 

( بیا اینجانی    21/0/42) بهبود  حاصل نموده اسک. نیامبرده در مالقیات امیروز صیبح    

 درباره آن نمود.مرات  زیر را عنوان و تقارا  اقدام مقتضى 

زاده  ه مدتى زندان بیوده و حا ییه    ا لّه ا دین آیک اظهار داشک: برادر و  آقا  جالش

شده اسک به منظور رسیدگى به امور خانوادگى و جزىى زراعتى  یه در   مرخص و آزاد

به آن حدود را داشته و یى چیون شینیده اسیک امکیان دارد       فارس دارد خیاش مسافرت
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قیرار دهنید از رفیتن خیوددار  و اسیتدعا دارد از       اب مورد تعقیبشمأمورین فارس مجدد

دهند  ه نامبرده آزاد اسک و با تعهید    طرف مقامات عا یه به مأمورین آن منطقه دستور

تا در پناه این دستور بتوانید   گونه قصد سوىى نخواهد داشک  ه سررده اسک مسلماب هیچ

 رسیدگى  ند.به عالقه زراعتى خود  ه در شرف برداشک اسک 

نمود سه نفر آقایان حاجى و دان ی حاج احمد سبحانى   موروع دیگر اینکه اظهار مى

مهیار  ه مدتى مورد بى مهر  استاندار وقک )تیمسار ورهیرام( قیرار گرفتیه و     و حاجى

خواهند با امییدوار  بیه    از نظر مخفى نگاه داشته بودند ا نون مى در نتیجه گویا خود را

رود  زندگى خود در شیراز ادامه دهند چون احتماش میى  اهنشاه  ما ان بهمراح  عا یه ش

حاش حارر  ه عناییات مقامیات عا ییه شیامل      هنوز مورد تعقی  باشند استدعا دارد در

 به راحتى به زندگى خود ادامه دهند. توانند حاش ما شده دستور فرمایید نامبردگان نیز مى

شنماز مسجد قلهک  ه از طرفداران جد  طبق اطالع حاصله آقا  شیخ مشکور  پی

خمینى و محالتى و قمى بوده و همواره سعى داشته اسک در ایین چنید روزه بیا     آقایان

رود  یه در   باشد روز گذشته بدون مقدمه عازم ق  شده و احتماش میى  آنان ارتبا  داشته

 1هایى برا  روحانیون ق  باشد. پیيام این مسافرت حامل

 ساواک شمیرانات                                                      21/0/42اداره سوم 

 اداره  ل سوم 21/0/42/ س ت ی 10804

 درج گردید. 22/0/1342در اخبار روز 

هیا  دو نفیر دیگیر بایگیانى      خمینى و رونوشک در پرونده  ا لّه اصل در پرونده آیک

 24/0شود.   شهابى   

*  *  * 

                                                      

 آمده  ه از تکرار آن خوددار  شد. 21/0/42/ س ت ی 10804مفاد سند مزبور در سند شماره  .1
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س ت  11016شماره:  28/0/42تاریخ: 

 شمیران

 

خمینى با   اللّه مالقات پسر آيت

 مخالفین دولت

طبق اطالع واصله اخیراب پسیر  

با افیراد متنفیذ و    خمینى  ا لّه آیک

باشد.  مى مخا ف دو ک در تماس

 تواند با پیدرش  چون مشارٌا یه مى

مالقات نماید از این  حاظ رابیط  

افراد مخا ف دو ک  بین پدرش و

 اسک.

 ک شمیرانساوا

 ساواک تهران [گیرندگان:]

 30/0/42رو  سابقه    

 

*  *  * 
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س ت  1001شیییییماره:  31/0/42تاریخ: 

 شمیران

 رياست ساواک تهران [به:]

 ساواک شمیرانات [از:]

  اللّه آقاى مصطفى فرزند آقاى آيت

 خمینى

/ س.ت ی  11016عطف بیه شیماره:   

28/0/42 

رسییاند بییه  محترمییاب بییه عییرض مییى

هییا  مربوطییه  اطالعیییه ه درطییور   یی

رسییانیده ا لیی   مشییروحاب بییه عییرض 

باال قرار  اشخاص وسیله تلفن با نامبرده

 فهمانند گیذارده و بیا ایین ترتیی      به یکدیگر مى مالقات در نقا  مختلف  ه با عالىمى

  ه چون خارج از منطقه این بخیش بیوده   گیرد تماسهایى به راحتى بین آنان صورت مى

دهید بیه عبیارت     ت و امکانات اجازه مراقبک بیشتر  به این بخش نمىبه عالوه مقدورا

ارتبا  آقایان با خارج چندان  نتر ى ندارد یعنى ه  تلفن در اختیار داشیته و   دیگر چون

نزدیکان و حتى اشخاص دیگر )ا بته با اجازه فرماندار نظامى( داىمیاب در   ه  با بستگان و

رسید. علیهیذا بیا عیرض      مذ ور بعید به نظر نمىمفاد اطالعیه  تماس و مالقاتند صحک

تماسها جلوگیر  به عمل آید مستدعى اسک مقیرر   بایستى از این مرات  باال چنانچه مى

 مراقبک شدیدتر  صورت گیرد. فرمایید ترتیبى داده شود  ه محدودیک و

 رىیس ساواک شمیرانات انصار 

*  *  * 
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 1066شماره:  2/6/42تاریخ: 

 

 گزارش

ساعک  ی در1
2
صیبح روز   18

 یه از مشیهد    یک نفیر  16/0/42

آمده بود به آقا مصطفى تلفن  رد 

وقک مالقات خواسک جیوا    و

درسیک مثیل    داده شد  یه اینجیا  

 زندان اسک و وقیک مالقیات بیه   

درسیک   ای  تکلیف چیسک گفته صبر  نید آمده تواند بدهد. گفتند ما از مشهد  سى نمى

 شود. مى

 ردنید جوییا  حیاش آقیا  خمینیى       آقا  محمدررا صا حى تلفن 30/8ی ساعک 2

تشریف دارند و اینجا ه  درسک مثیل   پسرشان. آقا مصطفى گفتند آقا در حمام شدند از

اسک و مالقات ا یداب ممنوع اسک ایشان گفته پس آدرس منزش و شماره تلفن مرا  زندان

 . 101160تلفن  26از  وچه جمشید شماره میدان فوزیه اوش خیابان شهن یادداشک  نید:

طیور  یه    خان  ار داشیتند ایین   دقیقه آقا  انوار  با آقا  مصطفى 30/11ی ساعک 3

 9ییا   0باشید در سیاعک    گفتند با دو نفر  ه یکى از آنها آقا  انوار  مى مى معلوم اسک

شیود    ایشان سؤاش نمودنید  یه مالقیات آقیا   یى آزاد میى       بعد از ظهر مالقات نمایند

شود شما فردا صبح با میا   سه روزه معلوم مى مخاط  ایشان اظهار داشتند  ه در این دو

 تلفناب تماس بگیرید.

ی آقا  میالنى به آقا  خمینى تلفن  ردند پرسییدند بیه طیور   یه شیایع اسیک         4

شما را امروز عوض  نند آقا  خمینى جوا  دادند خییر چیون بیرا      خواهند جا  مى
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در  ا مناسی  نیسیک  ها اینجی  خان 

نزدیک منزش مسکونى خودم برا  

 آنها منز ى  رایه شده.

بعد از ظهر  10ی در ساعک   0

آقا  بروجرد  داماد آقا  خمینى 

 تلفن  ردند و گفته  ه ا ساعه من

آی  از ایشان سیؤاش شید    از ق  مى

 ق  حر یک  یردم در   ظهر به طرف 12شما  ى به ق  رفتید  ایشان اظهار داشته ساعک 

آقا مصیطفى   بعد از ظهر مراجعک نمودم و خبرها را برا  فردا یا خودم یا به 10ساعک 

 ده   ه بیاورد. مى
گردییده موریوع  نتیرش تلفین را آقیا        ها  تلفنى استنبا  به طور   ه از صحبک

زننید و   خیلى مختصر و  وتیاه میى   هایشان را دانند چون حرف آقا مصطفى مى خمینى و

گیرد و آقیا مصیطفى    منزش صورت مى وسیله آقا مصطفى در بیرون از ها به مالقات تمام

خمینى ساعک پسر آقا 
2
بعد از ظهیر   10خارج و در ساعک  از منزش 16/0/42صبح  18

  ردند. مراجعک

ا  به دییدن آقیا  خمینیى آمدنید و       مره  ا لّه بعد از ظهر آقا  آیک 1ی در ساعک 1

در حدود  مدتى
2
 . ردند ساعک با ه  دو نفر  نجوا و صحبک مى 11

 11/0/42ررا جهانگیر  

 

*  *  * 
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 س ت 11301شماره: 11/6/42تاریخ: 

گیرنده: تیمسار رياست ساواک ـ 

 مديريت کل اداره سوم

موضوع: سید مصطفى خمینى 

 خمینى  اللّه فرزند آيت

ی   10039/333شماره عطیف:  

18/4/42 1 

از دستگیر  و بازداشیک   بعد

پسیر و  بیه نیام     خمینى  ا لّه آیک

 سییید مصییطفى  ییه معمیی  نیییز  

باشیید امییور جاریییه را انجییام  مییى

شیهریه طیال  رسییده  یه      ه  توسط بازاریان تهران جهک پرداخک دهد و پو هایى مى

 گردیده اسک. طال  حوزه علمیه ق  وسیله نامبرده پرداخک شهریه ماه جار 

 نرىیس ساواک تهرا

 مو و 

 از طرف نوا 

 شماره بازگشتى در این پرونده سابقه ندارد به سابقه رمیمه و اراىه شود.

 11/6شهابى    

*  *  * 

 

                                                      

 نظر گردید. از درج سند پیرو  به جهک تکرار با مفاد این سند صرف .1
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 21                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

س  1202شماره:  11/6/42تاریخ: 

 ت شمیران

 

 موضوع: روحانیون

مراتیی  زیییر دربییاره آقایییان   

قمى به عرض  خمینى  محالتى و

 رسد: مى

بیش از همه در این چند روزه 

محیل اقامیک آقیا      هایى به فنتل

قیطریییه(  خمینییى )منییزش رو نییى

در  آقا  مصطفى پسیر آقیا  خمینیى بیوده اسیک.      شده  ه ا ثراب تعیین وقک مالقات با

 احضیار و  1تیمسار ریاسک شهربانى  ل  شیور  نامبرده به دفتر 16/6/42نتیجه در تاریخ 

 به شرح زیر اسک: مورد بازخواسک قرار گرفته  ه خالصه آن

فعا یک شما با اشیخاص و دسیتجات    اند  ه یمسار ریاسک شهربانى به نامبرده گفتهت

ادامیه آن دسیک برداریید.     شود و بایستى از مشکوک در حک  فعا یک پدر شما تلقى مى

ام  یه   مالقیات  یرده   دارد من به  جا رفته و با چه  سى مصطفى خمینى جواباب اظهار مى

مرتبیاب بیه    فرمایند به من اطالع رسیده  یه شیما   ىمورد سوء تفاه  شده اسک  تیمسار م

 مالقات میالنى و مرعشى نجفى و  یره رفته و با بعضى از عوامل جبهیه ملیى از جملیه   

نمایید و ریمن    ا ظاهر تکذی  میى  مکارم نیز تماس دارید. مصطفى این موروع را على

نمود من اگیر   رفک و آمد خودش را به خارج از منزش محدود نماید اظهار قبوش این  ه

باش  منحصراب بیه منظیور اسیتخالص پیدرم بیوده و ا نیون هی  از         تا نون فعا یتى  رده

                                                      

 وده اسک.نصیر  رىیس وقک شهربانى ب  ا لّه نعمک .1
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  یین  نظریییه تیمسییار اسییتدعا مییى

خودشییان را دربییاره آزاد  پییدرم 

بفرمایند  ه چه میوقعى و بیا چیه    

 گیرد    ترتی  صورت مى

ریاسیک شیهربانى بیه     تیمسار

و  گفتند مخصوصاب از قیوش مین   

 ه قی  را از  حیاظ   به پدرت بگو 

گوشک بیرون  ن   محل اقامک از

محل دیگر  را بیرا  زنیدگى در   

نظر بگیر تا ترتی  ایین  یار داده   

طرف تیمسار ریاسک شهربانى به نامبرده تذ ر داده شد  ه چنانچیه در   شود و مجدداب از

مراجعیک بیه منیزش     حسابک را با پدرت جدا خواه   رد. در رفتار خودت توجه نکنى

پیدرش   اخیر  ه پدرت فکر ق  را از خیاطرش دور  نید بیا    ع را به  یر از مطل مورو

اوالب مین    ند گوید خیلى رعیف فکر مى گذارد او مى مى خمینى( در میان  ا لّه )آقا  آیک

 یه   مخا ف  ارها  نابجا  آنها ه  بوده و معتقیدم  با جبهه ملى موافقتى  ه ندارم هیچ

 انداخته اسک. ثانیاب بیا مجیا س ترحیمیى  یه     نابسامانى جبهه ملى مملکک را به این روز

 یر از تشریفات مذهبى گفته شیود صید در    جنبه جلسه سیاسى داشته و در آنجا مطا بى

اطالعیى آنیان از افکیار خیودم      د یل بر بى مخا ف . بنابراین  این اظهارات دستگاه را صد

نى برا  پیدرش اظهیار نمیوده    آقا  مصطفى درباره پیيام تیمسار ریاسک شهربا دان . مى

این مطل  را ا نون به پیدرم بگیوی  چیون ممکین اسیک عصیبانى و         ه صالح نیسک

خواه  فهمانید. به طور  لى احضیار مصیطفى خمینیى و     ناراحک شود خرد خرد به او

را به وحشک انداخته و  امالب مؤثر واقع شیده   مالقات و  با تیمسار ریاسک شهربانى او

 اسک.



11هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 22                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

ه قبالب نیز به عرض رسانیده مدتى اسک  ه مراقبک نزدیک و محیدودیک  به طور   

محل اقامک آقا  محالتى برداشته شده و ایشان در حاش حارر در )با  آقا   مالقات از

استراحک پرداخته و دید و بازدیدهایى بیا طبقیه روحیانیون دارد آقیا       محمود ج ( به

دیک مالقات بیا و  تيیییر  حاصیل    مراقبک بوده و در محدو قمى  ما ان تحک نظر و

 نشده اسک.

 ساواک شمیرانات

 

*  *  * 
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/ 1391شیییماره:  11/1/42تاریخ: 

 س ت شمیران

 

 موضوع: آقاى خمینى

طبییق اطییالع رسیییده آقییا    

  ا لّیه  فرزند آییک  مصطفى خمینى

 خمینییى از قییوش پییدرش اظهییار 

 1ا یدین  نموده آقیا  سیید جیالش   

حدود دو میاه قبیل از    تهرانى در

همایونى پیيام  ف اعلیحضرتطر

دیگر بیه   دو ماه در شمیران خواهد ماند و چون چند روز داده بودند  ه پدرم حدا ثر تا

 االوش تکلییف معلیوم نشیود    روز دوازدهی  جمیاد    پایان دو ماه بیشتر نمانده چنانچه تا

 هوصوش این اطالعییه صیبح روز چهارشینب    ایشان وظایفى دارند  ه انجام خواهند داد. با

 عمل آمد  ه مرات  زیر نتیجه آن اسیک: در  به خمینى مالقات  ا لّه با آقا  آیک 10/1/42

نحو   ه بدان اشاره شده تکذی  نموده  به مورد موروع باال از و  سؤاش شد مطل  را

 اند فالنى بیش از دو میاه در شیمیرانات   فرموده ام اعلیحضرت همایونى گفک من گفته و

شود من تکلییف دارم   اجراء گذارده نمى انچه این دستور به موقعنخواهد ماند ا نون چن

ام به سیر   تر  با خانواده یک خانه راحک نسبک به جا و مأوا  خود تصمی  بگیرم در  ه

دنبا ه آن افزود اعلیحضرت همایونى اگیر    ن  و حا یه ه  همین مطل  را تکرار مى برم.

به موقع اجراء در آید در  یر ایین    ه حتماب  ند اند مقام ایشان حک  مى مطلبى را فرموده

 ه شایسته و مصلحک  شود صورت تز ز ى در ایمان اشخاص به شخص ایشان ظاهر مى

                                                      

 اصل: جال ا دین. .1
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 24                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

مین دو میاه    اند باشد و نتیجه گرفک خواه و ناخواه این موروع  ه شاهنشاه فرموده نمى

 میردم منتشیر  بیشتر در شمیرانات با این ورع نخواه  ماند و دستورشان اجرا نشده بین 

شود و آن وقک اسک  ه نتیجه خوبى در بر نخواهد داشک و افزود مین بیه مملکیت      مى

ام نبوده و حا ییه هی  بیه     ا   ه داشته ام خارج از وظیفه آنچه تا به حاش گفته عالقمندم و

هست  و اگر ه  رو  این اصوش از این بیدتر هی  بیا مین بشیود       همان عقیده خود باقى

در زنیدان تکیا یف میذهبى دارم  یه انجیام       چه خارج باشی  و چیه   شکایتى ندارم. من

آید( در این صیورت الزم اسیک    روز  خواهد رسید  ه: )چرایى به میان ده  منتهى مى

  ه از ه  ا نون مسؤو ین امر در فکر جوا  آن سؤاش باشند.

رمناب گفک من از نظر قضایى 

بیرا  مین بوجیود       یه   به ورعى

تورییح داد  آمده اعتراض دارم و 

آمدنیید در زنییدان و قییرار   روز 

بازداشک مرا ابال   ردند. زیر آن 

اظهار اعتراض نمیودم روز دیگیر   

 ردند و خواستند از مین   مراجعه

بییازجویى  ننیید  جییوا  نییدادم  

سرانجام با قرار تأمین به من ابال  

بییه شییر  آن  ییه از   شیید آزاد 

حوزه قضایى خارج نشوید. زییر  

مورد نظر قرار اسک قبوش دارم چون به  یر از  شامل حوزه قضایىآن نوشت  اگر ق  ه  

آن قرار و قیوانین بیا مین رفتیار      ق  جایى نخواه  رفک و مجدداب افزود اساعه برخالف

ه  نخیواه   یرد    شود ا بته تا نون مطلبى در این باره نگفته یا شکایتى نکرده و بعداب مى

 گییرم: در مملکتیى  یه بیا مین چنیین       مىاگر ده ساش ه  طوش بکشد و ى این نتیجه را 
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شود با مردم عادیش چه خواهند  رد ناراحتى من فقط از این  حاظ اسیک و   رفتار  مى

بینی   گفک امور مملکک بایستى وسیله همه طبقات به گردش در آید و ى مى بس. سرس

شیوند نتیجتیاب مملکیک وریع      مانع فعا یک بعضى از طبقات فعا ه مى  ه برخالف قانون

 عاد  نخواهد داشک.

رمناب جا  دیگر اظهار نموده من میل ندارم در موقعى  ه مهمانها  سیاسى به ایران 

گیوی    یک ورع تشنج و ناراحتى محسوس و یا بوجود آید من رو  صالح میى  آیند مى

اعلیحضرت همایونى بایستى بیشتر به این امور توجه داشته باشند  ه صالح   ه دو ک و

خاتمه اظهار عالقه نمود  ه اجازه داده شود با تیمسار ریاسک ساواک  خودشان اسک در

 مالقات  ند.

 ساواک شمیرانات

 11/1/42روزانه 

 ی اطالعیه شود.1

 12/1/42ی در گزارش روزانه درج شود.  2

 

*  *  * 
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 26                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 4820شماره:  11/1/42تاریخ: 

 

 موضوع: مذاکرات بعضى از روحانیون

 10/1/42طبق اطالع واصله  ظهر روز 

  ا لّه سید مصطفى خمینى فرزند آیک آقایان

ا یدین انیوار   شییخ     شیخ محیى  خمینى 

ناهار را در منزش یکى از  محالتى  ا لّه فضل

 اند. روحانیون بوده

ا یدین   پس از صرف ناهار شییخ محیى  

پرسید   سید مصطفى خمینى مى انوار  از

خواهد بکند ایشان  چکار مى  ه پدر شما

چ  ار  نخواهد  یرد   هی دهد جوا  مى

جوا  آن پیيام چیه   پرسد پس مجدداب مى

 ه اعلیحضیرت   دهد شد ایشان پاسخ مى

وسییله آقیا     [بیه ] در پاسخ پیيام پیدرم 

اند  ه آقیا   فرموده ا دین تهرانى سید جالش

اسیتراحک   خو  اسک چهل پنجیاه روز 

  ند و بعد به ق  بیرود  ا بتیه ایین میدت    

 آقیا   منقضى شده و در هفته قبل پیدرم 

 ایشیان گفتنید  یه زمسیتان در پییش اسیک و        ا دین تهرانى را خواستند و به سید جالش

استدعا نموده اسک  یه مراتی  بیه     چکار باید بکن  باید به ق  بروم یا اینجا باش  و من

روشن شود  ه تا نون پاسخ نرسییده   اعلیحضرت همایونى برسد و تکلیف ایشان عرض

 اسک.



 244117سال

 27                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

انیوار    ا یدین  مجدداب شییخ محیى  

خمینى راجع به تعطیل  پرسد آقا  مى

ایشان بالفاصیله   بازار چه نظر  دارد 

عقییده دارد   گوید  ه مخا ف اسک مى

سرس   ه این  ارها دیگر معنى ندارد 

 گوید آقایان میالنیى و  آقا  انوار  مى

شریعتمدار  و نجفى با این امر موافق 

هستند پس تکلیف آنها چیسک و چه 

سید مصطفى پاسیخ   ند  ار  باید بکن

دهد  ه پیدرم بیرا  آنهیا تکلیفیى      مى

این  ارها دیگر دسک بردارید مگر این همه  ار   ند  ه از معین نکرده اسک و ارافه مى

خواهید دنبا ه آنرا بگیریید.   باز ه  مى و فعا یک چه نتیجه برا  شما داشته اسک  ه حاال

رود و ى موفق به صحبک  مى میالنى  لّها  محالتى برا  مالقات آیک  ا لّه سرس شیخ فضل

بیا تعطییل بیازار     گوید آنچه مسل  اسک آقاییان   ند و مى شود و عصر مراجعک مى نمى

 ها  آنان در این مورد زیر چاپ اسک. موافق هستند و اعالمیه

 گلرایگیانى واقیع در    ا لّه متفقاب به منزش سید عبدا رسوش گلرایگانى داماد آیک 20 00ساعک 

 اند و ى بحثى در آنجا نشده اسک. آباد رفته و شام را در منزش ایشان صرف نموده ناز 

 گیرندگان: ساواک

 13/1ی  321

 11/1خمینى بایگانى شود.   شهابى    ا لّه در پرونده آیک

 

*  *  * 
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 28                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 2006شیییییماره:  16/10/42تاریخ: 

 س.ت شمیران

 

 خمینى  اللّه موضوع: آيت

  ا لّیه  آقا  مصطفى فرزند آییک 

چنیید  قبییل بییه قیی   خمینیى  ییه 

 مسیییافرت نمیییوده بیییود شییی  

مراجعیییک و ریییمن   10/10/42

قیی  گفییک   تعریییف از اورییاع 

ا عییاده زیییاد  بییه  مجییا س فییوق

مردم در ق  ترتی  داده شده بیود   تو د حضرت حجک از طرف طبقات مختلف مناسبک

ثنیا بیه    روحانیک و انجیام دعیا و   بیش از هر چیز توجه و عالقه مردم به مقام  ه در آن

مخصوصاب طبقه علمیا و طیال     خورد و ارافه نمود مردم ق  دین به چش  مى علما و پیشوایان

راه ایشان بوده و هستند. ریمناب   صبر  چش  به ممکن اسک آقا آزاد شوند با بى  ه شنیده بودند

شید و یى مین     ها  ق  مى شخصیک شمار  از طرف گفک برا  مالقات با من دعوتها  بى مى

 برد. پدرش به سر مى نمودم نامبرده ا نون در محل سکونک بوش آن را مى متر ق

 ساواک شمیرانات

 جهک درج در گزارش روز تلفناب گزارش گردید. 8 30مرات  باال در ساعک 

در گزارش روزانه ظاهراب درج شده اسک اگر اطالعییه نشیده اسیک اطالعییه شیود.       

11/10/42 

 11/10/42امور اجتماعى  

   0901د. بایگانى ش

*  *  * 
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 31                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 ا ف 2010/20شماره: 13/2/43تاریخ: 

 

موضوع: مسافرت افراد جبهه 

ديدن از آقايان  ملى به قم و

 خمینى و شريعتمدارى

پنجشیییینبه  1100سییییاعک 

افیراد بیازار     ا  از عده 10/2/43

 وابسته به جبهیه ملیى و نهضیک   

 آزاد  طبق قرار قبلى با اتوبیوس 

بییه قیی  عزیمییک  شییر ک تو ییل

 وارد 1930نمودنیید و در سییاعک 

 هیا نییز   ها  مذهبى تهران و شهرستان هی ک ا  از طرفداران د تر بقایى و ق  شدند. عده

 به تدریج افراد از طبقات مختلیف بیه   11/2/43 روز جمعه 06 00آمده بودند. از ساعک 

   منزش آقا  خمینیى مملیو از  و صحن حیا رفتند و در تمام اتاقها دیدن آقا  خمینى مى

بودنید و شیعارها  میذهبى در میورد      جمعیک بود و عده زیاد  نیز در  وچه ایسیتاده 

 شد و مردم بیرا   توسط افراد داده مى آقا  خمینى  مراجع تقلید  پیروز  علما  سالمتى

 خوانید  مداح اشعار  در مدح آقا  خمینى مى آوردند. یک نفر بوسى آقا هجوم مى دسک

استراحک به منزش دیگر خود رفتیه پیس از    دو ساعک یک بار آقا  خمینى جهک و هر

خمینى از آقا  خلخیا ى واعیس سیؤاش     گشک. در مورد سخنرانى آقا  ساعک بازمى نی 

تصیمی  بیه سیخنرانى ندارنید و      اظهار داشک  ه به سب  ازدحام جمعیک آقیا  شد و 

مصیادف بیا تعطییالت دو     ده  یه جلسه درس روز چهارشنبه هفته آین اند در سر فرموده

دستورات مربیو  بیه    علمیه ق  اسک سخنرانى نموده و در رمن آن ماهه طال  حوزه

دستگیر  چند تن  طال  در مورد وظایفشان در دو ماه محرم و صفر را داده و نسبک به
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 از وعاظ اعتراض خواهند نمود. 

در میوقعى  ییه آقییا  خمینییى جهییک  

بهیه ملیى و   رفته بودند افیراد ج  استراحک

سایر طبقات جهک مالقات با سایر علمیا  

نمودنید و بیه    منزش آقا  خمینى را تیرک 

جمعیى ابتیدا بیه منیزش آقیا        طور دسیته 

شییریعتمدار  و سیییرس منیییزش آقاییییان  

میرداماد ارا ى  مرعشى نجفیى    روحانى 

گلرایگیییانى رفتنییید و در منیییزش آقیییا   

در سیاعک   شریعتمدار  اعالم شد  ه آقا

دن او ییین  لنییگ مدرسییه بییرا  ز 16 00

طییال  بییه محییل زمییین مدرسییه مزبییور  

آقا  خمینى مراجعک نمودند و در ساعک  افراد جبهه ملى مجدداب به منزش خواهند رفک.

خمینى دو دستماش پوش نقیره ییک رییا ى را بیه عنیوان عیید  بیین         آقا مصطفى 1200

ریختنید   جهک دریافک آن بیه سیر و رو  یکیدیگر میى     حاررین پخش نمود  ه مردم

مجدداب آماده پیذیرایى خواهید بیود در     1600 سرس اعالم شد  ه آقا  خمینى از ساعک

افراد جبهه ملى و طبقات مختلیف از   این موقع افراد  منزش آقا  خمینى را ترک نمودند.

حضییور یافتنیید. آقییا   در منییزش آقییا  شییریعتمدار  11/2/43جمعییه  1030سییاعک 

زمیین مدرسیه    فراد از منزش خارج شده و به محلبه معیک ا 19شریعتمدار  در ساعک 

آماده بود.  طال  حوزه علمیه در خیابان صفاىیه رفتند. در محل فوق یک دستگاه بلندگو

 در اینجا ابتدا آقا  على دوانى واعس به طور مقدمه شیرحى در میورد ایجیاد سیاختمان    

ه اظهیار داشیتند:   مدرسه ایراد نمود. آنگاه آقا  شریعتمدار  پشیک بلنیدگو قیرار گرفتی    

بینی  ادیان  یرمذه  اسالم حتى در این مملکک مرا یز تبلیيیاتى خیود را     مى امروز ما»
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رسیماب بیه هیر     1اند و در ایین مر یز شییعه    جهک ساختمان تهیه  رده به سبک نوینى از

حیوزه علمییه قی  هنیوز از بناهیا  قیدیمى در بیدترین         زنند  اما محل اقدامى دسک مى

مبليین مبرز احتیاج زیاد  داریی . چنید سیاش     ما برا  تبلیيات بیشتر وباشد.  شرایط مى

علمیه ق  نمودند و ما مبليى نداشیتی    قبل  شورها  خارج تقارا  اعزام مبلغ از حوزه

هیا    خیواهی  توانسیک رشیته      ه بفرستی  و ى با ایجاد ساختمان این مدرسه ان شاءا لّه

فلسفه و  یره تعییین     رشته2مبليى  رشته فقه علوم طال  را به طور جداگانه مثل رشته

 «نموده و مبليینى  ه زبان خارجى بدانند تربیک  نی .

آقا  شریعتمدار  سرس اشاره به بودجه ساختمان نموده  گفتند یک نفر تهرانى  یه  

پارس فوت نموده ارثیه خود را به حوزه علمیه ق  واگذار نمیوده   قبل در تهران چند ساش

میلییون   12مدارس و مساجد علمیه برسد. قیمیک زمینهیا  ارثییه     تأسیستا به مصرف 

 معامالت زمین  متر شده اسک. تومان بوده  ه در اثر تز زش

 3 19 00آقا  شریعتمدار  سرس او ین  لنگ را به زمین زدند و مراس  در سیاعک  

نى رفته و در این موقع افراد جبهه ملى برا  آخرین بار به دیدن آقا  خمی خاتمه یافک.

 به سو  تهران حر ک نمودند. 1830 سرس در ساعک

 گیرندگان:

 نسخه( 2) 132اداره  ل سوم بخش 

 1تعداد نسخه: 

959 این نسخه فعالب در پرونده
وم 

 10/2/43بایگانى شود.  صابر    

*  *  * 

                                                      

 اصل: شعبه. .1

 اصل: فقها. .2

   ر  رده بودند. 19صحیح اسک زیرا ساعک خروج از منزش و رفتن به محل را ساعک  18ساعک  .3
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 21/2/43تاریخ: 

 

 گزارش

صییبح  10محترمییاب در سییاعک 

زش آقیییا  منییی بیییه 21/2/43روز 

 خمینییى رفییت  در آنجییا مجلییس 

خوانى بود و با آقا مصطفى  روره

خمینى صیحبک  یردم    پسر آقا 

 ییه  بییه طییور   1ایشییان گفتنیید 

گوینییید روز جمعیییه )روز   میییى

از تهیران بیه قی      رانیى  هزار نفر از  ارگران شر ک واحد اتوبوس 1 عاشورا( قرار اسک

اطالعى  یردم.   بى ند اینجان  اظهارساش قبل را تجدید نمای آمده و جریان مدرسه فیضیه

جنیازه بیرادر آقیا      مراسی  تشیییع   1630بعد از ظهیر از سیاعک    گفک امروز رمناب مى

 باشد. مرات  استحضاراب گزارش گردید.  واسانى از مسجد امام مى

 ررا جهانگیر 

 13ساعک  21/2/43

 

*  *  * 

 

                                                      

 اصل: گفته. .1
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س ت  303شیییماره: 30/2/43تیییاریخ: 

 شمیران

 اک تهرانرياست ساو [به:]

 ساواک شمیرانات [از:]

 

 خمینى  اللّه آيت

ا ییف ی     4093/20 [پیییرو:]

26/2/43 

 ه تا نون  محترماب با عرض این

در منطقییه اییین  از اییین جییزوات

به طور   ساواک دیده نشده  و ى

مصطفى فرزنید   گزارش گردید آقا 29/2/43شمیران مورخ  / س ت294 ه طى اطالعیه 

ا   صورت جزوه نموده اسک گفتار پدرم در هفته گذشته به اظهارخمینى در ق    ا لّه آیک

یک  تهیه و به چاپ رسیده و بالفاصله توزیع گردیده  به طور   ه در حاش حارر حتى

برگ آن باقى نمانده اسک. با عرض مرات  باال بدیهى اسک در صورت مشیاهده چنیین   

 اوامر عا ى به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ا  جزوه

 یس ساواک شمیراناترى

 انصار 

 

*  *  * 
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 36                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 /ق م093شماره: 1/3/43تاریخ: 

 گیرنده: رياست ساواک تهران

 

موضوع: تشکیل مجلس ترحیم 

 در جمکران قم

به علیک شی  سیاش ابیراهی      

 المحسیین اهیل     رمانى فرزنید 

 جمکییران مجلییس ترحیمییى از  

در تکییه   4/3/43روز  10ساعک 

تشکیل و قبالب نیز توسط  جمکران

ورامینیى معمی     اج سید محمدح

 باشد و تیا   ه از ایاد  خمینى مى

خمینیى بیرا  شیر ک در ایین مجلیس       ساش قبل در ده جمکران پیشنماز بوده از آقیا  

حیاج سیید مصیطفى پسیر      آید   کن ایشان حضور نیافته در عیوض  عمل مى دعوت به

حدود بیسیک   در مشارا یه به اتفاق حاج سید محمد ورامینى و یک نفر دیگر و به اتفاق

نفر از اها ى ق  ساعک 
4
 با سه دستگاه ماشین تا سیى و  راییه بیه محیل     4/3روز  10 1

وارد و در مجلس خت  شر ک نموده. پس از خت  قرآن شیخ حسن یزد   ه از ابتیدا   

ساش جار  بنا به معرفى حاج سیید محمید در ایین ده بیه سیمک پیشینماز و        ماه محرم

 به منبر رفته و در سه مورد به شرح زیر سخنرانى نموده: خوان تعیین شده  روره

ی درباره تحصیل عل  و شخصیک عا   و فیض بردن و نشستن در محضیر علمیاء.   1

 ی فیدا ار  در حیق و مقیام شیهدا     3مخا فک اسالم با فقر و تکد .  ی  ار در اسالم و2

 برسید بایسیتى در راه حیق شیهید      بیه مقیام شیهدا    در نزد خدا و اینکه هر  س بخواهد

 شود.
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دارد: ایین شیخص فقیط بیه د ییل       رمناب در مورد مرحوم ابراهی   رمانى اظهیار میى  

حق شهید شده و موقعى  ه از منزش خود خارج گردیده قصید تجیارت    فدا ار  در راه

نداشته  بلکه فقط نظرش حق بوده و در همیان راه هی  بیه     گونه  ار  را و یا انجام هیچ

نمایید  یه صیاح      در سخنرانى خود ارافه مى ادت رسیده اسک. شیخ حسن یزد شه

سخنرانى سه بار خمینى را زعی  بزرگ و  خمینى اسک و هنگام  ا لّه این عزا شخص آیک

 1920مجلس تیرحی  در سیاعک    برحق خطا  و در حق و  دعا نموده اسک.  ا لّه آیک

دسیتگاه ماشیین بیه مسیجد      ان بیا دو پایان یافته و آقا  سید مصطفى خمینى و همراهی 

 ا زمان رفته و پس از ادا  نماز به شهر مراجعک نموده اسک. صاح 

ی سید مصطفى خمینى و حاج سید محمد ورامینیى در جلسیه تیرحی  هییچ گونیه      1

 اند. ننموده و مستمع بوده اظهار و بیاناتى

ده  بیانیات  ی حاج شیخ حسن یزد  جز اظهاراتى  ه فوقاب خالصه آن اعیالم گردیی  2

 دیگر  ننموده.

ی مجلس ترحی  به دستور حیاج سیید محمید ورامینیى بیه وسییله طهماسی  نیام         3

جمکران تشکیل گردیده و در حدود سیصد نفر زن و مرد و بچیه در ایین    صاح  تکیه

 اند. مجلس شر ک داشته

 رىیس سازمان اطالعات و امنیک ق 

 ح . بدیعى

 10/3/43امور اجتماعى  

 نماید. ساواک ق  گزارش مى اداره  ل سوم

 رىیس ساواک تهران ی مو و 

 

*  *  * 
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 24000/321شماره: 18/6/43تاریخ: 

 

موضوع: تشکیل جلسه در منزل 

 طالقانى  اللّه آيت

ا   ییه در منیییزش   در جلسییه 

تهییران بییا  طا قییانى در  ا لّییه آیییک

 ا  بیه اسیامى آقیا     حضور عیده 

هشترود  اهل تبریز و سیدهى و  

فییاطمى محصییل   ایییا   و آقییا

 علوم دینیى تهیران تشیکیل شیده    

بییود  آقییا  حییاج شیییخ یحیییى   

داشییته چنیید روز  طا قییانى اظهییار

بیا مشیارا یه    خمینى )پسر خمینى( بودم و در مورد پدرش پیش در ق  منزش آقا مصطفى

زییرا از   این روزها تأثر پدرم بیشتر شیده اسیک  »گفک  مى  ردم. آقا مصطفى صحبک مى

 ایی  و  اند  ه تا نون ما مردم شیراز اثر  از مبارزه خود ندیده ا  نوشته هشیراز برا  او نام

هیا  سیابق و فعلیى     ای  جز اینکه ریررها  زییاد  از دو یک    ا  ه  نگرفته هیچ نتیجه

انید و   دان   ه علماء با دو ک ساخته اند و نمى ه   ه علماء سکوت  رده ای  و فعالب دیده

را از بین ببرند. مخصوصاب ما بازارییان شییراز از ایین     ما ملک فقط منظورشان این بود  ه

دهد  ه تأمل نمایید مگر ما چقدر بایستى  وعده مى خمینى به ما  ا لّه متأثر هستی   ه آیک

حتى باید آنقدر تأمل نمیایی  تیا امیام زمیان      تأمل نمایی  دیگر طاقتشان طاق شده اسک 

بده . به مین دسیتور داده  یه     جوا  ظهور  ند  پدرم از این موروع متأثر شده  ه چه

 ارهیا  خیود    جوا  نامه مردم شیراز را بده و بنویس امیدواری   ه هر چیه زودتیر در  

ها  شیما   خواسته ها  مردم عملى شود هیچ ناراحتى نداشته باشید موفق شده و خواسته
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مثبیک   ها  من اسک و هر  س در هر  ار  صبر داشیته باشید بیاالخره نتیجیه     خواسته

 گوینید زییرا    اهد گرفک. آقیا  شییخ یحییى طا قیانى اریافه  یرده میردم حیق میى         خو

اند فرزندان آنان  شته شده اسک مردم هر چه به ما علماء بگویند حق   شته داده بینند مى

 دارند.

 گیرندگان: ریاسک ساواک فارس )شیراز( جهک اطالع و اعالم چگونگى موروع.

 اصل در پرونده طا قانى بایگانى اسک.

 18/6این نسخه در پرونده خمینى بایگانى شود.  

 

*  *  * 

 



41هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 41                           69-7-24/  دوماسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 / ق م 1831شماره:          13/9/23تاریخ: 

 گیرنده: رياست ساواک تهران

 

 اعزام سید موضوع: 

 مصطفی خمینی

چون نامبرده فوق پیس از دسیتگیرا   

اهلل خمینیی( در صیبح روز    پدرش )آییک 

آورا اشیخاص و مراجعیه    جارا با جمع

بمنزش آییات و تحرییک بازارییان ایجیاد     

تشنج مینمود  ذا توسط مأمورین سیاواک  

و شهربانی ق  دسیتگیر و بهمراهیی ایین    

 نامه اعزام گردید / پ

 بدیعیح ی  رىیس سازمان اطالعات و امنیک ق  

 

 



244442 

 41                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

  2843/0شماره:   شف رمز شهربانى ق 

  31/8تاريخ اصل: 

  31/8تاريخ وصول: 

 اداره اطالعات 

گیر  چیییون پیییس از دسیییت 

مصییطفى  خمینییى سیید   ا لّیه  آییک 

 فرزند و  به روحانیون مراجعه و

مشیییيوش تحرییییک و صیییاحبان  

بییه بسییتن   د ییا ین را تر ییی  

 10/10نمود  ذا نامبرده ساعک  مى

 ساواک در ق  تحویل گردید.  صبح با  مک مأمورین ساواک دستگیر و به

 سرهنگ پرتو

 طبق دستور اقدام شود. 

13/9   

 

*  *  * 

 



41هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 42                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 031شماره:  13/9/43: تاریخ

 از: قم

 رياست ساواک تهران [به:]

 

عطییف بییه تلگییراف سیییار    

13/9/43 

بایستى تا این  بازار معموالب مى

شده باشد و علک بیاز   ساعک باز

مصطفى خمینى  نکردن تحریکات

 ه هیر   خمینى اسک  ا لّه پسر آیک

 ند و بیه   ا  را جمع مى  جا عده

 نماید. بیرا  دسیتگیر  پسیر    د ان مى را تحریک به بستنبرند و بازاریان  آیات مى منزش

 خمینى اقدام شد.

 

*  *  * 
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 43                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 941تاریخ: ش  شنبه نه  شهر رج  

 ا رحمن ا رحی   ا لّه بس 

  نور چش  محترم مصطفى خمینى  ایده ا لّه

 تعا ى و اعزه. من ا نیون در بورسیا] [ تر ییه   

  ین  و حیا     با سالمک زنیدگى میى    بحمدا لّه

اسک. نگیران مین نباشیید آنچیه مقیدر       خو 

از جان  خیدا  تعیا ى جمییل و میورد      اسک

اسیک. قیبالب تلگرافیى  یردم و  ا یذ        تشکر

نماییید و در صیورت موافقیک     به وسیلۀ سازمان از سالمک خودتان مطلعی   نوشت  شما

بفرسیتید. اگیر عبیا      و حواشى آن را با وسیله و حاشیه و رساىل را آنها  تا  مکاس 

چند پیراهن و شلوار بد نیسک. الزم به تذ ر نیسک  ه باید با  انى را ه  بفرستید بازمست

عطوفک رفتار نمایید  مخصوصاب خدمک  نید به میادر   مادر و متعلقین با  ماش مهربانى و

اینجا از ایران بهتر اسک در هر صورت بیرا     ه ررا  خدا  تعا ى در آن اسک. هوا 

وجه تشبث بیه هییچ  یس نماییید.      هیچ ید و رارى نیست  بهوجه نگران نباش من به هیچ

همان اسک  ه در وصییک   خداوند تبارک و تعا ى حا   اسک و نع  ا حک . وصیک من

مین پیس از    نامه نوشت . اثاث منزش ه  ماش مادر اسک.  ت  ه  ماش شما اسیک. بیرا   

 ند تعیا ى توفییق  ( ساش روزه و دو سه ساش نماز استیجار نمایید. از خداو10فوت چند )

 ا موسو  ا خمینى  ا لّه روح                         شما و تأییدتان را خواستارم.

 به همه متعلقین خصوصاب مادر سالم برسانید. هیچ یک نگران من نباشید حا   خو  اسک.

 

*  *  * 

                                                      

 .1343آبان  23مطابق با  .1



44هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 44                           69-7-24/  دوماسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

  12/9/23مورخ 

 

 درباره: قرار تأمین

/  46918بر حس  تقاریاا شیماره   

سیییندمان / اطالعیییات و  12/9/23 341

امنیک  شور درباره خبر نظامی مصیطفی  

اهلل شیییهرت مصیییطفوا   فرزنییید روح

)معروف به خمینی( باتهام اقدام بر رید  

بیزه   اهمیک امنیک داخلی مملکک بعلک

قرار بازداشک موقیک صیادر    و بی  تبانی

 قابل اعتراض اسک.ساعک  42میگردد و بمته  تذ ر داده شده  ه این قرار ظرف 

 . سرهنگ ستاد بهزادابازپرسی 1رىیس شعبه 

 موافق 

 12/9/23بسمه تعا ی  
 باصل قرار و  یفیک بازداشک و به قرار بازداشک  ننده شدید معترر 

 سید مصطفی خمینی
 

*  *  * 
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 45                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 اطالعیه 
  2608شماره:  14/9/43تاریخ : 

  اللّه موضوع : تقاضاى آيت

 گلپايگانى 

 ؛ طبییق اطییالع واصییله از قیی 

گلرایگیانى تلفنیاب     ا لّیه  پیشکار آیک

تمیاس   با رىییس شیهربانى محیل   

 حاصل و اظهار داشته )آقا  شیخ

هاش  آملى به من متوسل شده  ه 

بخییواه  سییید مصییطفى  از شییما

 ه خانواده  خمینى را به علک این

 سرپرسیک هسیتند آزاد   پدرش بى

 نمایند(. 

 نمیوده  یه احتمیاش    کاتى مىخمینى تحری به و  پاسخ داده شده چون سید مصطفى

 دهد  ذا دستگیر و بیه تهیران اعیزام شیده     داشته در اثر تحریکات و  زدوخورد  رو 

 نند تا اقیدام شیود.  ییکن پاسیخى نرسییده       عالقه دارند اعالم  ا لّه چنانچه شخص آیک

 اسک.  

 گیرندگان : ساواک.  

 

*  *  * 

 

 

 



46هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 46                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 جويی از: آقای  باز

 خمینی سید مصطفی

دتیییان را بییییان هوییییک خو -س

 بفرماىید

آقیاا  مصطفی فرزنید   نام سید -ج

اهلل خمینی نام خیانوادگی    اهلل روح  آیک

 صیادره  39مصطفوا شماره شناسنامه 

قیی   1308خمییین گلرایگییان متو یید  

مذه  اسالم )شیعه( میزان تحصیالت 

و  داراا درجه اجتهاد در رشته معقوش

 . مصطفی خمینیمنقوش از دانشگاه ق 

 تأهل هستید یا خیر س ی شما م

 ج ی بلی متأهل هست  داراا یک پسر و یک دختر. مصطفی خمینی

 س ی شما قبل از آنکه به اینجا بیایید در  جا بودید 

و ایشیان میرا    1باش  در منزش آقاا نجفیی بیودم   ج ی در ق  بودم مشيوش تحصیل می 

ع پنیاه داده بودنید.   خواسته بودند زیرا اعتقاد داشتند  ه مرا خواهند گرفیک میرا در واقی   

 مصطفی خمینی

 شهربانی احضار  رد  ار س ی چطور شد  ه شما

صبح منزش آقاا نجفی بودم مأمورین سازمان امنیک میرا احضیار    10ج ی در ساعک  

( بیه  13/9/43و در ساعک پینج بعید از ظهیر همیان روز )     شهربانی ق  بردند به  رده و

 طهران حر ک دادند. مصطفی خمینی

                                                      

 . ا دین مرعشی نجفی اهلل ا عظمی سید شها  آیک .1
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 47                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

  ی سابقه اتهامات و محکومیک  یفرا ه  دارید یا خیر س ی جنابعا

ج ی تا به حاش سیابقه بازداشیتی و    

 ام. مصطفی خمینی محکومیک نداشته

س ی مبناا عقیده آقاا نجفیی بیه    

اینکه شما را دستگیر خواهند  رد چیه  

 بود 

دانیی  شییاید حییدس زده  ج ی نمییی 

 بودند. مصطفی خمینی

تیان   س ی در جریان احضیار ابیوا   

اا خمینیی از طیرف جنابعیا ی چیه     آق

 نوع اقداماتی صورت گرفک 

ج ی بنده در منیزش خیودم بیودم و     

اطالعییی نداشییت  بعیید  ییه ایشییان را  

 احضار  ردند نو ر من این خبر را براا من آورد. مصطفی خمینی

تان را احضار  ردند چه اقداماتی انجام  س ی جنابعا ی بعد از اینکه مطلع شدید ابوا 

 دادید 

و نیی  رفیت  منیزش     9مطلع شدم رفت  منزش ابوا بعد براا سیاعک   بعد از آنکه ج ی 

 ردند  ه بداننید جیاا ایشیان در     اا از طال  آنجا بودند و  وشش می عده 1آقاا آملی

 جا اسک در تهران هستند یا جاا دیگر و از آنجا رفت  منزش آقاا نجفی زیرا پیيام داده 

را دارند آنجا بودی   ه رفقاا سازمانی آنجا آمدند ایین  بودند  ه آنجا بروم  ه با من  ا

 رفقاا سازمانی همانهایی بودند  ه در قیطریه آنها را دیده بودم. مصطفی خمینی

                                                      

 . اهلل میرزا هاش  آملی آیک .1



48هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 48                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 س ی طال  چه فعا یتی انجام دادند 

ج ی  ارا انجام ندادند زیرا بیش از سه ربع در خانیه آقیاا آملیی نبیودم. مصیطفی       

 خمینی

 نمایید  اید امضا می در مقابل سؤاالت دادههایی را  ه  س ی جوا 

 ج ی بله. مصطفی خمینی

 سک  ه جریان ورع ق  را در واقعه دیروز شرح دهید  ا اش دیگر اینؤس ی س

اما تظیاهرات منفیی  یه عبیارت از تعطییل شیدن بعضیی        ه اهراتی واقع نشدظج ی ت 

  . مصطفی خمینید ّا ین بود به وقوع پیوسک

 مشاهده شد یا خیر   س ی آیا تحریکاتی نیز

 مصطفی خمینی .ج ی من اطالعی ندارم زیرا وقک ریق بود

شروع  43/ 14/9روز  8/ 40مصطفی مصطفوا  ه در ساعک  ی از آقاا سیدیبازجو

 روز مزبور به پایان رسید.   30/10شده بود در ساعک 
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 46                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

بازجويی از: آقای سید مصطفی 

 )خمینی( مصطفوی

مشخصات کامل آقای مصطفوی و 

 اقوام و بستگان ايشان

مصطفی مصطفوا شيل میدرس   نام سید

در علوم دینی و اشیتياش بیه تحصییل در    

معقیوش و منقیوش    مدارج عا یه و در رشته

 بعلیک  ٬ده    ن  فقه درس می  تدریس می

تياش به تحصیل به خدمک زییر پیرچ    اش

  وچیه  قی   منیزش  آدرس ٬ام  نشده احضار

مرحوم  ورثه به متعلق اا هاجار منزش حرم

 باشد.    حسن برقعی می آقا میر سید

قمیرا   1320اهلل خمینی شيل مرجع تقلید شییعیان سینّ متو ید      اهلل روح  نام پدر آیک

میزان تحصیالت ایشان اعل  در علوم عقلیی و نقلیی و قسیمک     ساش دارند( 60ا ی  64)

رنید  یه در   شاگردان ایشیان بییش از یکهیزار نف     نند و تعداد  نقلی را در ق  تدریس می

 1340 سیاش  از ایشان ٬باشند  می حدود چهارصد نفر از این شاگردان داراا درجه اجتهاد

عراق به قی    از اصفهانی ابوا حسن سید آقا مرحوم زمان در  ه دارند اقامک ق  در قمرا

آمدند بر حس  دستور آقاا آقا شیخ عبدا کری  یزدا و ایشان جد خیانواده عییاش ایین    

اند. مادر خدیجه ثقفیی در قیید     در عراق تحصیالت خود را انجام دادهو  باشند  می جان 

 .ساش 00سا ن ق  سن  حیات هستند شيل خانه دار

 12ساش شیيل محصیل  یالس     18یا  19یک برادر دارم به نام احمد مصطفوا سن 

 مدرسه حکی  نظامی.   در رشته طبیعی در ق  در

ار  رده نام شوهر ایشیان شیها  ا یدین    ی به نام صدیقه شوهر اختی1سه خواهر دارم 



51هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 51                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

اشراقی داراا دو طفل داراا تحصییالت قدیمیه   

ی فریده شیوهر اختییار  یرده نیام     2ساش  30سن 

شوهر ایشان بیه نیام حیاج محمدحسین اعرابیی      

 26داراا یک دختر داراا تحصیالت قدیمه سن 

ی فهیمه شیوهر اختییار  یرده نیام     3ساش  29ا ی 

روجردا ییک دختیر   شوهر ایشان آقاا محمود ب

 ساش. 24داراا تحصیالت قدیمه سن 

ل آقاا شیها  ا یدین محصیل در علیوم     شي

ل شیي دینی شيل آقاا اعرابی تجیارت خشیکبار   

آقاا بروجردا دبیر وزارت فرهنگ هر سیه نفیر   

 ایشان در ق  اقامک دارند.

ی بنام آقاا حاج سید مرتضیی  1دو عمو دارم 

انید   اا  ه در زمان مظفرا دین شاه مقتوش شیده  پسندیده فرزند سید مصطفی مجتهد  مره

 قمرا شيل ایشان صاح  دفتر اسناد رسمی در خمین. 1313متو د 

قمیرا شیيل ایشیان و ا یک      1310ی آقیاا حیاج سیید نورا یدین هنیدا متو ید       2

 دادگسترا در خمین

 فرزندان آقاا حاج سید مرتضی پسندیده

سیازا  ارخانیه    مک رنیگ قس آقاا ناصر هندا سن در حدود چهل ساش رىیس -1

 ی در شاهی محل  ار شاهی محل سکونک شاهی قرابک پسرعموباف پارچه

 ار سازمان برنامه سن در حدود سی  آقاا آقاررا پسندیده مهندس شيل مقاطعه -2

 ساش محل سکونک تهران قرابک پسرعمو

 نید در دفتیر اسیناد     آقاا آقا تقی پسندیده دیرل  در محل  ار پیدرش  یار میی    -3

 محل سکونک خمین پسرعمو 29ا ی  21رسمی سن 
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 51                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 فرزندان آقاا حاج سیدنورا دین هندا

دانی  محیل    آقاا محمد هندا سن در حدود چهیل سیاش شیيل ایشیان را نمیی      -1

 سکونک به طور احتماش تهران

ساش شيل محصل محیل سیکونک    26ا ی  24آقاا منصور هندا سن در حدود  -2

 تهران

ساش شيل محصل محیل سیکونک    19ا ی  11حدود  آقاا مسعود هندا سن در -3

 تهران

 ساش شيل محصل محل سکونک تهران 14ا ی  13آقاا محسن هندا سن  -4

 ساش محل سکونک تهران 6ا ی  0آقاا مهدا هندا سن  -0

 دایی دارم 4تعداد 

 ردنید و    یار میی   4ساش تقریباب شيل سابقاب در اصیل   40آقاا آقاررا ثقفی سن  -1

 نید محیل سیکونک     نامه دهخدا ه   یار میی   ان   یسانسیه هستند و در  يکد حا یه نمی

 تهران

ساش شيل محصیل علیوم دینیی محیل      26ا ی  20آقاا آقاشیخ حسن ثقفی سن  -2

 سکونک تهران

 ساش شيل محصل جدید محل سکونک تهران 10ا ی  14آقاا علی ثقفی سن  -3

 د محل سکونک تهرانساش شيل محصل جدی 12ا ی  10آقاا مهدا ثقفی سن  -4

 دایی زاده دارم 3

دان   ه آقیاا آقارریا ثقفیی     اسامی هیچ یک از را به خاطر ندارم و ی همین قدر می

باشد و آقاا آقا شیخ حسین ثقفیی    دو اوالد دارند  ه یکی از آنها پسر و به نام تورج می

 باشد یک فرزند دارند  ه ظاهراب دختر می

 خا ه و یک عمه دارم 8تعدا 

 شمس آفاق ثقفی )نام شوهر ایشان د تر حسین علوا جراج مرحوم شده اسک( -1
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ا زمان ثقفی )نام شوهر ایشان سرهنگ برهان آزاد افسر ارتش متخصیص در   نج  -2

صنایع شیمیایی نظامی فعالب در حدود ده ساش اسک به علیک اخیتالش مشیاعر در منیزش     

 اسک.

ا یدین درودا عضیو حسیابدارا     شحورا ثقفی )نام شوهر ایشان مرحوم سید  ما -3

 اند( بانک ملی بود و در حدود پنجاه روز قبل بر اثر بیمارا سرطان فوت شده

 عذرا ثقفی )نام شوهر ایشان سرهنگ اسفندیارا افسر ارتش( -4

دانی  و یی    بانو مری  ثقفی )نام شوهر ایشان آقاا شیفیعی شیيل ایشیان را نمیی     -0

 باشد(  ارمند دو ک می

 ا ثقفی )نام شوهر ایشان .... شيل دبیر وزارت فرهنگ در ق (بانو مهر -6

چنین نیام خا یه    چنین خا ه هشتمی و ه  نام خا ه هفتمی در خاطرم نیسک و ه  -1

 باشند. اند و در خانه می نهمی زیرا اینها طفل

 نام عمه بانو آ ازاده خان  شوهر ایشان مرحوم مستوفی اسک.

 زوجه

 آقیا شییخ مرتضیی حیاىرا فرزنید مرحیوم آقیا شییخ         اهلل بانو معصومه فرزنید آییک  

 دار عبدا کری  یزدا داراا تحصیالت قدیمه شيل خانه

 آ ربایجان 1اهلل حجک  وه  مره نام پدر مادر خانواده مرحوم آیک

آقاا محمدحسین حاىرا شيل دبیر وزارت فرهنگ در  رمانشاه سن در حیدود   -1

 ک  رمانشاهسی ساش میزان تحصیالت  یسانس ی محل سکون

 ساش ی در تهران سکونک دارند. 20آقاا آقاعبدا کری  حاىرا شيل محصل سن  -2

 ابوا زوجه

سیاش   00آقاا آقاشیخ مرتضی حاىرا شيل مجتهید و میدرس در قی  سین قریی       

                                                      

 . اا اصل  وه  مره .1
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خواهر زوجه شوهر ایشان به نام آقاا عبدا باقی طباطبایی شيل مکانییک فرزنید عالمیه    

 ؤ ف  تا  معروف ا میزان فی تفسیر ا قرآنآقا سید محمدحسین طباطبایی م

 مادر زوجه

بیانو بتیوش خیان  دختیر مرحیوم      

سن در  اا[  مره]اهلل حجک  وه  آیک

 دار ساش شيل خانه 00حدود 

 

مدارج تحصیلی آقای مصطفی 

 مصطفوی 

 در ٬تا  الس پنج  ابتداىی در ق 

ی در ىسینا  مدرسه بعداب باقریه مدرسه

 24 ا یی  23 ۀق  انجام گرفک تیا سین  

شمسی بعداب در مدرسه فیضیه ق  بیه  

تحصیل علوم دینی مشيوش شیدم تیا   

علیوم   سرس به تحصییل  1330ساش 

اهلل خمینی( و   س خارج فقه و اصوش و معقوش نزد اساتید ق  از قبیل آقاا وا د )آیک)در

ا تی  (محمدحسین طباطباىی اهلل داماد و عالمه سید  بروجردا و  آقاا آیک اهلل  مرحوم آیک

 عقلی و نقلی و تدریس آنها به محصلین.   سرس مطا عه در علوم 1336ساش 

 باش    داراا تأ یفاتی به شرح زیر می

 ی دوره فلسفه قدی   ه مختصرا از آن باقی مانده اسک  1

ر اسفار بخصوص بر طبیعیات اسیفار  یه تمیامی آن را حاشییه     ارا حواشی بی مقد2

 ام     رده

 خوند مالصدرا شیرازای حاشیه بر شرح هدایه آ3
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 و معاد مرحوم آخوند مالصدرا شیرازا ی حاشیه بر مبداء4ِ

مرحیوم آقیا سیدابوا حسین اصیفهانی و حواشیی بیر        ۀوسیلة النجای اای حواشی بیر  0

 محمد اظ  طباطباىی یزدا   اهلل سید  آیک مرحوم آقاا عروۀلنوثقی

 ی تمام مباحث ا فاظ اصوش و تمام مباحث عقلیه اصوش  6

 ق هی ک جدید بر هی ک نجومی اسالمیی تطبی1

 به مرحوم آقاا حاج میرزا حسین نورا حققی حاشیه بر خاتمه مستدرک م9

 ی  تا  اجاره8

 ناتمام اسک   ۀصةوی  تا  10

 ی متن فقه ناتمام اسک  11

  تابهاا فوق ا ذ ر فعالب به چاپ نرسیده اسک  

ندارم و بیه زبیان عربیی    هاا خارجی   آشناىی به هیچ یک از زبان –زبانهاا خارجی 

 آشناىی دارم.  

 سافرتهای آقای سید مصطفی مصطفویم

 -اصیفهان  –شییراز   -ام از قبییل آ ربایجیان    به ا ثر استانهاا اییران مسیافرت  یرده   

و همه این مسیافرتها مربیو  بیه ده سیاش      ی  رراىیه -مازندران – گیالنمشهد ی   -تهران

به استثناا مشهد  یه هیر سیاش     ام  نکرده ی مسافرتیپیش اسک و در ده ساش اخیر به جا

 .ما یک بار به قصد زیارت حضرت امام ررا)ع( رفته

ام و یک بار دیگیر   در حدود پنج ا ی شش ساش پیش یک بار مسافرت به عراق  رده

ام منظور از رفتن به عراق صیرفاب   رفته ساش قبل به عراق 14دود سیزده ا ی ه  قبالب در ح

 فوا  مصط مصطفی یدس براا زیارت بوده اسک.
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 بازجويی از: آقای سید مصطفی مصطفوی

قای مصطفوی در مورد اتهام توضیحات آ

 وارده

باشد و از   بنده منز   جدا از منز ی ابوا می

این جهک در موقع بازداشیک ایشیان در منیزش    

صبح نیو ر ایشیان    0براا ساعک ایشان نبودم. 

در  منزش را زدند و از پشیک در  مین    زنگ

 انید   اش  ردم  ه  ی اسک گفک آقا را گرفتهس و

از صییداا وا تشیییص دادم صییداا مشییهدا 

درنیگ   بی باشد سرس  علی نو ر منزش ابوا می

 باس به طرف منزش ایشیان رهسیرار    پوشیدن اب

هیا اشیياش     چهیارراه  هیا و   شدم و در مسیر پاسبانهاا امدادا تمام مسیر را در سیر دوراه 

ممانعک از رفتن و آمدن بیه بعضیی از اطیراف از قبییل آسیتانه       و ] رده بودند[ اند   رده

مانع رفتن من به محل یعنی منزش ابوا نشدند زییرا ترتیی   یار ایین       نند و  مقدسه می

نعیی  و ی براا رفیتن بیه سیایر جاهیا م     نروند طور داده شده بود  ه مردم بطرف آستانه

حملیه  ردنید و بیراا      ه شبانه بعد از آنکه به منزش رسیدم آثار جنایک اشخاصی .نبود

 دستگیرا ایشان اقدام  رده بودند مشاهده  ردم از قبیل شکستن در  منزش و شکسیتن 

ر اثیر زدن  گید بیه در     در  منزش همسایه به این خیاش  ه شاید ابوا آنجا باشند و د

جنا  آقاا فیض گیالنی صدمه خورده بود و مین وقتیی    دمر آن پیشانی ه منزش همسای

هاا امیدادا    اید یا خیر جوا  داد پلیس  رفته خانه  دیدم گفت  چه  ردید آیا مریض آن را

حسین  ه به سختی آنها  ممانعک  ردند و ه  چنین زدن جنا  مشهدا علی و مشهدا

 را زده بودند و مشهدا علی با نهایک ناراحتی و صیدمه اطیالع دادن بیه مین را تحمیل     

مام شهر قطع شده بود و ه  چنین در اثر پاىین آمدن در ت تلفنی رده بود زیرا ارتباطات 
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مقدارا    دیوار را خرا  و دیوار سفید را سییاه  یرده بودنید و علیک      از دیوار منزش

السیتیک   آن بود  ه  فش آنان سیاهی براا

 و یا به تازگی وا س زده بودند 

مشاهدات خیدمک خیان  وا یده     اینبعد از 

مقییدارا  مشییرف شییده و پییس از صییرف 

بحانه بییاز بییه بیرونییی مراجعییک  ییرده صیی

جماعتی از رفقا آنجا بودند  یه بیه فاصیله    

آمدن اشخاص به داخل  چند دقیقه دیگر از

شید    منزش توسط پلیس امدادا ممانعک میی 

 و این چند نفرا  ه در منزش بودند همگیی 

رفتند و من تنها ماندم در این وقک جنیا   

 آقاا اخوا )احمد آقا( از بیرون آمدند  یه 

هیاا امیدادا نزدیکتیر       ه پلییس  گذارند نمیاند و   نزدیکی منزش اا در  دوستان شما عده

بییاىی  الاقیل سیر ار بیاىیید از منیزش       توانی  پیش شما  دارند  ه ما نمی میشوند و اظهار 

ایشیان و   بیرون بیاىید تا اینکه منزش آقاا آملی بروی  و فکرا بیراا پییدا  یردن جیاا    

بکنی  بدین جهک من چنان  ردم رفتی  منزش آقاا آملی بعید از نیی     یفیک حاش ایشان 

اهلل مرعشی پیيام رسیید  یه تشیریف بیاوریید       در آنجا از طرف آقاا آیک ساعتی توقف

دانسک در چه   پیيام آوردند گفک و شاید نمی منزش ایشان )یعنی مرعشی( وقک آمدن را

اینکه رفک و آمد از  وچیه   ا بته نظر بهباشد بعداب من رفت  طرف منزش ایشان   موروع می

 رسمی منزش ایشان ممنوع بود خادم ایشان من را از در  دیگرا  ه تا حیاش مین از آن  

 ایشیان  صیرف چیاا و مختصیرا اسیتراحک  ین       نرفته بودم وارد منیزش  یرد بعید از   

 روزا ایین جیا باشیید    نداین مرتبه بگیرند  ذا شما چ اند ممکن اسک شما را ه   فرموده

  ه اگر خواستند شما را بگیرند من ه  با شما بیای  
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گیر و دار بود  ه آقاا رروا  ه از اعضاا سازمان امنییک اسیک بیا جمیاعتی      در این

بیه اطیاق    ایشان روز روشن بدون اجازه صاح  منیزش  قری  بیسک نفر به اندرون منزش

ایشان حمله آورده با داشتن بعضیی آالت  

فرماىید ما هی   به من  ه ب حربیه با خطا 

بییه گفتییه  عییهاز آنجییا  ییه منتظییر اییین وق

اهلل مرعشی بیودی  بییدرنگ     حضرت آیک

 یرده سیوار ماشیین منتسی  بیه       حر ک

دستگاه شدی  و بیه طیرف شیهربانی قی      

 .رهسرار گشتی 

صیبح همیان    10این واقعه تقریباب ساعک 

)روز چهارشینبه  روز دستگیرا ابوا بود 

ز اینکیه در  ( و بعید ا 43سیزده  آبان ماه 

استراحک  یرده و نمیاز    شهربانی مقدارا

خوانییده و صییرف  ییذا نمییوده و بییاز    

 0استراحک  یرده بیراا قریی  سیاعک     

ماشین اتوبوس  ه مملیو   بعدازظهر با یک

 بود از جماعک سازمانی  ه براا این واقعه به قی  آمیده بودنید بطیرف تهیران رهسیرار      

رفته و بعد از تخلیه جی  و گرفتن  ش  به ساواک تهران 8شدی  و براا ساعک قری  

من  ه در داخل آنها ه  یک اعالمیه بود تحویل آنجا داده و بقیه  مقدارا  ا ذ از جی 

 لید در  منیزش را بیه خیودم برگرداندنید و      داخل جی  از قبیل ساعک و پوش و اشیاءِ

  .آمدی  10 بعد از صرف شام براا استراحک و نماز به قزش قلعه ساعک قری 

اعالمیه نظر به اینکه آقاا حسنعلی منصور شا ل نخسک وزیرا  برر رمن ارافه د

ر ددر مجلس سنا اعتراض به گفتار ایشان و مطیا بی  یه ایشیان     در چندا قبل از حادثه
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 یه مسی له    داشیتند بیه ایین معنیی     ایین  ر  رده بودنید اعتیراض بیه   شرمن اعالمیه منت

 لی و  شورهاا متمدنه از ایین مطلی  انتقیاد   ا مل   اپیتوالسیون یک مس له قدیمی و بین

 نند حتی  شور انگلستان را جیزء    می

اند و تعرض   پیمان آتالنتیک   ر  رده

اراجیف   سانی  ه اشاعه ا ا ی  و یا

و یییا از همییین قبیییل  يییات زشییک  

اسییتعماش  ردنیید  ییه در مطبوعییات  

   .رسمی  شور مضبو  اسک

هاا ایشان باید جوابی داده شیود و    که به حرفبعد از مراجعه اها ی ق  به این ایشان

بدانند  ه شا ل نخسک وزیرا این مقیدار از اطالعیات    الاقل تذ ر بده   ه ملک ایران

وزیر(  ه  شور انگلستان را جزو  شورهاا عضو  )یعنی نخسک باشد  بهره می  عمومی بی

نانچیه در سیخنرانی   اند و باز به ایشیان بایید گفتیه شیود چ     پیمان آتالنتیک شمرده بوده

ا مللیی و   اهلل شریعتمدارا ه  موجود اسک به اینکه اگر این موروع یک مسأ ه بین آیک

مطابق با شؤنات عصریه اسک چگونه ایشان این موروع را از ابتدا مخفیانیه در مجلیس   

ر ا گرفته و بعد  ه سر و صیداا آن از ناحییه روحیانیون بیه گیوش ملیک رسیید در        

به نشر و توریح به نحوا  ه باز تعمیه در او بکار رفته بود چیه آنکیه   روزنامه ها اقدام 

باشد و ی در  مصو  مجلس مصونیک مستشاران امریکایی اع  از نظامی و  یرنظامی می

 ها به عنوان مصونیک افیراد خیارجی   یر شیده و بعید  یه  یار علنیی شید و           روزنامه

اهلل    یید و حضییرات آیییک ییه از طییرف آقییاا وا 43آبییان مییاه  سییخنرانی روز چهییارم

اا دیگیر عنیوان شید و میردم و       عیده  اهلل حاىرا و  اهلل نجفی و آیک  شریعتمدارا و آیک

اعتراض  ردند  ملک    و بیش از قصه زیر پرده اطالع پیدا  ردند ایشان در مجلس سنا

 توانند بکننید و   و فکر  ردند  ه با اعتراض حل این ننگ و سند بردگی ملک ایران را می

 یعنیی   ه یک طرفیه اسیک    ضیهمجلسین از پیمان وین براا این قتعمیه  ردن و الا  با
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د بیراا  هخالف عکس این موریوع و شیا   رمصونیک ندارند ب مستشار ایرانی در آمریکا

باشید و تقریبیاب بیه حکی  حیثییک        میی  اا اسک  ه تحمیل به ملک    اینکه این یک مس له

یکیی دو روز   که بالفاصله یا بیا آنوشی هسک ادگی فروشی و شخصیک فرفروشی و آز

اسک  ه بیگانگان بیراا دادن وام   یوام را از دو ک امریکا گرفتند و این خود د یلمهلک 

خواستند و باز شاهد بر اینکه این موروع موافق عقییده شیخص اوش     چیزا را می چنین

و یالا   خیود ه بسییار بیه ایشیان نزدییک هسیتند      ایشان   دوستان  کنمملکک نیسک 

رامبد و دیگران  ه تقریباب بنیا   اند از قبیل آقاا بهبودا و آقاا  معترض به این الیحه بوده

 انید آییا ییک موریوع ملیی و       شصک و سه نفیر ر ا مخیا ف داشیته    اا قری  به گفته

مخفیی اسیک  یه شصیک و      این مقدار مما ک راقیه ها مللی و مطابق با قوانین مترقی  بین

آن   نیه  جلس مخا فک  نند و این خود د یلی اسک  ه این موریوع م چند نفر از و الا

ایشیان )آقیاا وا ید( در جیوا  اهیا ی       انید از ایین رو    چنان اسک  ه خود خیاش  یرده 

واقعه نظر به اینکه  اند با در نظر گرفتن این  ه من در نفس این  شهرستان ق  اظهار داشته

 ایشان در جوا  اهیا ی شهرسیتان قی     ایام تحصیلی بود دخا تی نداشت   فقط شنیدم  ه

هاا ایشان در این دو سیاش  سیه سیاش      مینوتی نوشته بودند و از آنجا  ه معموالب اعالمیه

شید ایین    میاصلی آن را  ه به خط خودشان اسک پیش من جمع  نوشتند نسخ  اخیر می

اا     خهمحفوظ بماند و ی هنوز از روا آن نسی آنها  مینوت ه  پیش من آمده بود  ه جزءِ

آن نسیخه را    ه یک نسخه از روا آن بردارند و بعید از اینکیه  آمدند  برداشته نشده بود

و تصحیح هی    اگر تصحیح الزم داشته باشد بکند باز پیش آقاا وا د بروند  ه تندبرداش

همان روز بیود  یه قصیه    فرداا و ی موفقیک براا طبع آن حاصل نشد چنانکه  اند   رده

نسیخه اصیلی برداشیته شیده و      اور نوشته  یه از  ش آمد  رد و اینبازداشک ایشان پی

تمام  شورهاا آزاد رس  و  باشد و این نحو اعترارات در  متضمن اعتراض به دو ک می

 اا از    دهنید و حتیی عیده     متعیارف حتیی حیز  در مقابیل حیز  دو یک تشیکیل میی        

این قصیه بنیابر آنچیه  یه      نند تا آنجا  ه در نفس  مینویسان بدگوىی به دو ک   روزنامه
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  لماتی ر یک و موهن نسبک به دو ک بعد از اینکه ایین طیرح   شنیدم بعضی از و ال به

میورد اشیکاش نبیوده و نبایید      بنابراین آن نسیخه  پس در مجلس اظهار  ردند دادند ]را[

و  ابوا آن را اصالح  یرده بودنید    ه باشد. این نوشته  ه همراه داشت  خط دیگرا بود

 ی   نوشته اها ی شهرستان ق  و از شهرهاا دیگر ه  به ایشان در این میدت   آنامضاا 

راجع به اینکه نسبک به اتهامات مشارا یه جوابی بدهند و ایشیان آن   مراجعه  رده بودند

مطل  را اظهار  ردند  ه اها ی نظر به اینکه قطعی اسک  ه اگر امضاا شیخص معینیی   

اینرو بیه عنیوان امضیاا اهیا ی شهرسیتان قی  ی        باشد مورد تعقی  واقع خواهد شد از 

اا را      یه عیده  که عنوان شده اسیک  این اشان ی ساوه و اصفهان و شیراز و اهواز بکنند   

 دور خود جمع  رده بودم  ه تشنجاتی در بازار روا دهید صیحیح نیسیک زییرا میردم     

باش من تا منزش خودشان بدن اینها رفت   خودشان جمع شده بودند و طبعاب هرجا  ه من می

اهلل مرعشی به توسط خادم ایشان پیيام داده بودنید    آنجا  ه آیک آقاا آملی آمدند و ی از

آمدند من آنیان     سانی  ه دنباش من می  ه من تنها بروم و از این جهک باز زحمک زیاد

   . ردم  را دور می

 

 وضع مالی خود آقای مصطفوی

من خود بشخصه چیزا  ه ارتزاق 

بشود ندارم و ی مقیدارا  تیا    به آن 

و نوشتار در منزش دارم  یه متعلیق بیه    

خودم اسک و از طرف ایشان )وا د( و 

یل شیده  یا دوستان به عنوان هدیه تحو

ک دارم اسک و منز ی  ه در آن سیکون 

اا  یه اجیاره آن را    منز ی اسک اجاره

 پرداختند. باز ابوا می
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نه مجموعاب قریی  چهیار هیزار تومیان     ابوا مختصر امال ی در خمین دارند  ه سا یا

 شود. به ایشان عاید می اند ع بوده  ه از سنوات قبل داشتهطبق اطال

 

 خاص خارج از ايران و داخل ايرانارتباطات آقای مصطفوی با اش

این جان  مکاتبیه بیا نجیف دارم طبیق متعیارف  یه قی  بیا نجیف ارتبیا  دارد و           

اوریاع  و گیاهی  اوراع داخلی حیوزه علمییه   شود   می موروعات  ه معموالب تذ ر داده

 زادآ ه راانید و  ی    گرفتیه  را یه   خارجی مملکک )منظور سیاسی مملکک( از قبیل اینکیه 

 یکنفر اسک به نام آقاا خلخا ی فقط  ه بیا او  مند و از این قبیل و طرف مکاتبه ان   رده

به ورع ما ی خودشان احیاناب با بعضی دیگر از دوستان  ه راجع  گاهیم و اما مکاتبه دار

نویسند  ه براا آنها از آقاا وا د وجهی دریافیک شیود و     اا می    نامه شکایتی دارند بمن

 براا آنان فرستاده شود. 

 

 های سیاسی آقای خمینی  عقیده آقای مصطفوی در مورد فعالیت

من معتقدم  ه هر  ارا از هر  سی شایسته اسک و بدین جهک سنین عمر من   لیتاب

باشید امیا مسیاىل      ی میی علمی تحصیل و  یفیک نیل به مساىل  حدود دخا ک در امور در

 یر آنیان از   منکر نسبک به منکرین و سیاسی و امور مملکتی و امر به معروف و نهی از

دارنید  یه در    شود و سیمک اداره امیور اسیالمی را     شناخته می ]ناخوانا[سنین باالتر  ه 

خداونید  از نظیر اینکیه    آیاباشند و   آقاا ابوا می ر س آنان و شخص اوش آنها حضرت

 عنایک فرمودند.   و   اتینب

 یباشی . از نظیر عملی     من بیش از چند ساش تقلید نکردم و بعداب خود داراا نظر میی 

 مربوطیه اعی  از مسیاىل علمیی  یه بنیام جلسیه اسیتفتاِء         ممکن اسک به ایشان در امور

طبیی  و مواظبیک بیر     ایشان از قبیل آوردن خانه و شخصباشد و مساىل مربو  به   می

حاش مزاجی ایشان به حد  افی  ه براا دیگران میسور نیسک و از قبل  ارهیایی دیگیر   
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و  هدخا ک در امر به معروف و نهی از منکر  ه از اصوش اصلی مربو  بهجمله امور من  ه

تبه یا چهار مرتبیه  باشد. و چنانچه سه مر  مرتک  گناه  بیره می منکر آن  افر و تارک آن

معروف و تیرک  یردن نهیی از منکیر     نکردن  ار و بنابر احتما ی پنج مرتبه این گناه  ه 

ها اجرا   این گناه  ه تعزیر اسک در فواصل حد شرعیشود در صورتی  ه   اسک مرتک  

 سید مصطفی خمینی. . باشد  جواز قتل میمستلزم شود 

*  *  * 
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 65                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 گیرنده: مقامات ساواک به ترتیب سلسله مراتب
 123فرستنده: بخش 

 

  اللّه موضوع: سید مصطفى فرزند آيت

 خمینى

 رساند  اخییراب سیید   محترماب به عرض مى

خمینیى  یه     ا لّه مصطفى خمینى فرزند آیک

 برد  طیى  سر مى اتفاق پدرش در تر یه به به

 ا  تقارا نمیوده اسیک بیه و  اجیازه     نامه

مراجعک بیه اییران داده شیود. مراتی  بیه      

تیمسییار ریاسییک سییاواک رسییید و  عییرض

 اند: زیر صادر فرموده اوامر  به شرح

 عمیل خالفیى بکنید و ییا تماسیهایى       تیرین  آمدن او مانعى ندارد و ى اگر  وچیک »

جنیوبى اییران زنیدانى خواهید      بگیرد یا اشخاص نابا  را برذیرد در منیاطق   یر معقوش

 «شد.

طرف اداره  ل دوم مرات  به همین نحو به نماینده دوستان تیرک اطیالع داده     ذا از

ا   یه میتن آن انگلیسیى اسیک اعیالم       اینک نماینده دوستان ترک طى نامیه  شده اسک.

 پیشنهاد  ساواک در مورد بازگشیک سیید مصیطفى خمینیى بیه اییران        داشته سه شر 

زود  گیزارش خواهید    باره بیه  ا یه در ایننتایج تماسها با مشار به نامبرده ابال  گردیده و

 شد.

 980خمینى و فرزندش در ماه مارس ساش جیار  مبلیغ     ا لّه رمناب بابک مخارج آیک

اسک. همچنین یک بار دیگر نیز بابک مخارج نامبرده مبليى وسیله ایین   دالر مطا به شده

شده اسک. بیا عیرض    گردیده و در اختیار اداره  ل دوم قرار داده اداره  ل تأمین اعتبار
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به تأمین اعتبار وجیه مزبیور و حوا یه آن اقیدام      مرات  فوق در صورت تصوی  نسبک

 الزم معموش گردد. مو وش به ر   عا ى اسک.

 19/1    صابر                      تهیه  ننده  

 19/1     تهامى              متصد  بررسى   

 19/1/44      رىیس اداره دوم عملیات     نثر  

ی به دوستان ترک توجه داده شیود  یه بیه خیط     2ی سرگرد شهستا پرداخک نماید. 1

باید در ق  نباشید در خمیین    خود تعهدنامه شرح باال باید ارساش دارد و محل توقف ه 

 تواند سکونک نماید. نماید مى یا جایى  ه سازمان معین مى

 19/1رساند.  شاهین   محترماب به عرض مى

 

*  *  * 
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 46116/232شماره: 20/1/44تاریخ: 

 مرمر [به:]

 

دستور فرمایید بیه دوسیتان   

بیه آقیا     اطالع داده شیود  یه  

سید مصیطفى خمینیى گوشیزد    

چنانچیه نیامبرده تماییل     نمایند

 ند باید  دارد به ایران مراجعک

به خط خیود تعهید نمایید  یه     

شر ک در هر گونیه   رمن عدم

 امییور سیاسییى نبایسییتى در قیی 

دیگر  ه شیر ک تعییین نمایید سیکونک      ید و باید یا در خمین و یا هر جا اقامک نما

 نتیجه اقدامات مر ز را مطلع نمایید.  ند. از

 شاىق

 20/1شود.  فراموش نشود در مراجعک نماینده دوستان به ایشان نیز گفته

سرویس خیود اطیالع    به آقا  تورهان دنیز اطالع داده شد  ه به 26/1/44در تاریخ 

 26/1دهند. 

*  *  * 
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 42شماره:     1 60ژوىن  12تاریخ: 

 

جمییع هزینییه منییزش   ییذا  

احتیاجات میاه   پوشاک و دیگر

 آقیییا  خمینیییى و 1860میییه 

پسیییرش سیییید مصیییطفى و  

 460 نگهبانش حسین بیا غ بیر   

دالر شیییده اسیییک. تقاریییا  

مزبییور بییاال را  پرداخییک مبلییغ

 دارد.

 2/4/44رساند.   محترماب به عرض مى

 3/4عرض برسد.  محترماب به 

 خیلى فور  اسک.

 3/4داخلى برسانند.  ریاسک اداره یک  شخصاب به استحضار تیمسار معاونک امنیک

 12/4/44پرداخک شود.  

 12/4 حسابدار  ویژه  در اجرا  اوامر تیمسار ریاسک اقدام نمایید.

326 عیناب جهک اقدام به اداره
2

 گردد. شماره... ارساش مى 

 

*  *  * 

                                                      

 . 1344خرداد  22برابر با  .1
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 ع 44/101شماره: 18/4/1344تاریخ: 

 به: مديريت کل اداره دوم

 

دالر بابیک مخیارج    460مبلغ 

خمینیى و    ا لّیه  آییک  ماه مه آقیا  

ا ماسیى   پسرش بیه آقیا  مسییح   

 نماینده آن اداره پرداخک گردیید. 

متمنى اسک مقرر فرمایید وصیوش  

 دارند. آن را اعالم

 عملیات ویژه

 شهستا

 

 پاسخ داده شد. 21/4/44ی  46463/232شماره 

 

*  *  * 

 



71هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 71                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 10066/20شیییماره:  11/6/44تیییاریخ: 

 ا ف

 از: ساواک استان مرکز

به: تیمسار رياست ساواکـ  مديريت کل اداره 

 (133سوم )

درباره: آزادى خمینى بنا به 

 نجفى  اللّه تقاضاى آيت

نمایید   ساواک ق  گزارش میى 

ا  بیه آقیا     نامیه  نجفیى   ا لّه آیک

نموده  وزیر نوشته و تقارا نخسک

 ه خمینى آزاد شود و اگر امکیان  

آقا مصیطفى پسیر خمینیى     ندارد 

این صورت اجیازه   و آمد بین تر یه و ایران به و  داده شود. در  یر آزاد و اجازه رفک

خمینیى   عزیمک نمیوده و در شیهر بورسیا  )نیه آنکیارا( بیا       داده شود دو نفر به تر یه

 مالقات نمایند.

 ىیس ساواک استان مر زر

 مو و 

 از طرف

*  *  * 
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 29364/316شماره:    19/6/44تاریخ: 

 

اى از بازاريها به  موضوع: رفتن عده

 کالنتر به منزل گلپايگانى اتفاق احمد

 10/6/44ی 29216/316پیرو: 

طبییق اطییالع واصییله از قیی   شیی  

احمید  النتیر بیه اتفیاق      سید 1/6/44

گلرایگیانى   زشا  از بازاریها به منی  عده

 رفته و تقارا نموده  ه گلرایگیانى نییز  

خمینیى    ا لّیه  در مورد استخالص آییک 

بنماییید   یییکن گلرایگییانى در  اقییدامى

 ییه میین خییودم  پاسییخ اظهییار داشییته

آقاییان نیدارم.    خواه   رد و احتیاجى به  مک و راهنمایى اقداماتى  ه الزم بود  رده و

دسیک   ترسی   و قفل رو  قفل نزنید و من مى شما بگذارید آرامش  شور محفوظ باشد

خمینى  سا ک دارد و   ا لّه اید  ه آیک  یر در  ار باشد و اال شما از  جا اطالع پیدا  رده

 نید زیبنیده   ا  به راه افتاده و تکلیف برا  روحانیون تعیین مى شما به اتفاق عده این  ه

 نیسک.

 گیرندگان:

ار و ارسیاش بییوگرافى ملصیق بیه عکیس      ریاسک ساواک استان مر ز جهک استحض

 احمد  النتر و اعالم خالصه از سوابق و 

 20/6/44امور اجتماعى  

 23/6/44باشد. اقدامى ندارد بایگانى شود.  نامبرده دستگیر و در زندان قزش قلعه مى

*  *  * 
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 72                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 46663/232شماره:      20/6/44تاریخ: 

 مرمر [به:]

 

لیى  شیخ عبدا جلیل جلی  ا لّه آیک

 13جلیلییى در تییاریخ   و مصییطفى

هواپیما  سابنا  سرتامبر جار  وسیله

بامیداد بیه    30/0سیاعک   089پرواز 

 منظور مالقات با خمینى بیه صیو   

مراتی    1نمایند. استانبوش عزیمک مى

نماینده دوسیتان در تهیران    از طریق

تر یه اطالع داده  به مقامات سرویس

ریمن   شده اسیک. دسیتور فرماییید   

آنیان بیه    منظور فراه  نمودن تسهیالت الزم جهک دوستان اقدامات مقتضى به مذا ره با

 عمل آید.

 شاىق

*  *  * 

                                                      

 نماید. اصل: مى .1
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 73                           69-7-24/  ـ اصالح شده  دوماسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 2029/1/1شماره:       9/14/22تاریخ: 

 

 803از: 

 133به: اداره کل سوم 

 

ییی بییه قییرار اطییالع  شیییخ   1

موسیى   خلخیا ى و سیید    نصرا لّه

  ا لّییه اصییفهانى نییوه مرحییوم آیییک

ى هیی  سییید  گییاه اصییفهانى و

آقا   مرتضى نخجوانى در اطراف

جلسات  شوند و در ساعات آخر ش  خمینى جمع مى خمینى و فرزندش سید مصطفى

 آنها اطالعى به دسیک نیامید. آنچیه محقیق اسیک      ا  دارند  و ى از نوع فعا یک محرمانه

 اخلخیا ى دریافیک و بی     وسیله شیخ نصرا لّه آقا  خمینى وجوه قابل توجهى از ایران به

 ند  ه بیه اخیتالف درجیات     توزیع مى سخاوت میان طال  اع  از ایرانى و  یر ایرانى

طال  عر  شیخ موسیى قمیى    طال  از دو ا ى ده دینار اسک. متصد  توزیع پوش بین

 و متصد  توزیع بین سایرین شیخ على اصير رشتى اسک.

ورود  نید   ثیرت آمید و رفیک و      ی موروعى  ه در این اواخر جل  توجیه میى  4

 یر مجاز اسک  یه ا لی  بلکیه تمیامى آنهیا هی  طیال  جیوان          طال  دینى از طریق

مقامات روحانى و به عنوان اینکه طلبه و در فالن  باشند و در نجف به توصیه و تأثیر مى

نمایند. اساساب رفیک   در عراق تحصیل مى اقامکباشند  پروانه  مدرسه مشيوش تحصیل مى

طیور انفیراد  و    باشد  نه به مى مشهر مثل این اسک  ه آزادو آمد  یر مجاز از طریق خر

 رسند. طور دسته جمعى  ه گاهى تا یکصد نفر ه  مى یکى دوتا  بلکه به

آینید در مدرسیه مرحیوم بروجیرد  در نجیف اقامیک        ا ل  طالبى  ه قاچیاق میى  
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خلخا ى اسک و دسک آقا  خمینى در ایین    مدرسه با شیخ نصرا لّه  نند. تو یک این مى

 گزارد. آنجا ه  نماز جماعک مى رسه نسبتاب باز اسک و درمد

901 

9/12 

 24/12رساند.   محترماب به عرض مى

 316بخش 

*  *  * 

 

 





 

 76                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 



 

 77                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 630/21شماره: 24/2/46تاریخ: 

 از: ساواک قم

 133به: مديريت کل اداره سوم 

 

ی       03981/316عطییییییف: 

21/10/401 

بق تحقیقاتى  ه در اجرا  امر  ط

ا ثر شهریه خمینیى  یه    به عمل آمد

گردد از تهران  مى به طال  پرداخک

تییأمین  و بقیییه از سییایر شهرسییتانها

گییردد و چنیید نفییر از مقییربین   مییى

از جمله شیخ احمد منتظر   خمینى

 ه همیشه در منزش خمینى  اسک و شیخ احمد آ ر  از مریدان و احمد  قمى  ه مقس 

داشیته شیهریه خمینیى بیا غ بیر       باشند و احمد  اظهار معترف مى موروع اسک به این

بردار   نموده و ى با بهره هفتاد هزار تومان و شیخ احمد آ ر  هشتاد هزار تومان تعیین

 باشد. نمى از نتیجه تحقیقات  مبلغ مذ ور از میزان شصک هزار تومان  متر

دق  واسیانى مقیی  تهیران     باشند به اسامى: سید صا و ال  خمینى جمعاب پنج نفر مى

ا بر اسالمى تربتى مقی  ق   ه همیشه در منزش خمینى بوده و و ا ک تام دارد.  على شیخ

باشید  شییخ    پسندیده برادر خمینى  ه گاهى در خمین و بعضاب در قی  میى   سید مرتضى

شها  اشراقى  ه داماد خمینى اسک. ایین پینج نفیر از خمینیى      حسینعلى منتظر  و آقا

صادق  واسانى در زمان خمینى به و  داده شیده و   رسمى دارند  ه و ا ک سیدو ا ک 

                                                      

 ابال  گردیده  ه از تکرار آن خوددار  شد. 6/3/46ی  14916/316مفاد سند عطفى طى شماره  .1
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رسیده. رمناب پسر خمینى به نیام مصیطفى    و ا ک چهار نفر دیگر از عراق به دسک آنها

 ه  و ا ک رسمى دارد  ه فعالب در عراق نزد اوسک.

 ا بیر اسیالمى نماینیده    آور  شیده مسیتقیماب بیه دسیک شییخ علیى        لیه وجوه جمع

رسید و او متصید  پرداخیک     خمینى  ه در منزش خود او سکونک دارد میى  االختیار تام

 شهریه طال  اسک.

رساند  ه مبا يى پوش نیز از ایران بیه عیراق بیرا  خمینیى      همچنین به استحضار مى

شود و این پوش نیز به مصرف اطرافیان خمینیى   اطرافیانش به بهانه زیارت برده مى وسیله

 د.رس مى در عراق

 رىیس ساواک ق 

 مهران

 رونوشک برابر اصل اسک.

 

*  *  * 
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 76                           69-7-24/  ـ اصالح شده  دوماسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 601/41شماره:          42/4/26تاریخ: 

 133گیرنده: مديريت کل اداره سوم 

 فرستنده: ساواک قم

 موضوع: پرداخت حقوق طالب قم

ی    11120/316شییماره عطییف: 

11/11/20 

رییمن تحقیقییات الزم  قسییمک 

تأیییید معطییوفى مییورد  اوش اطالعیییه

اخییر آن   واقع نگردید و ى قسیمک 

 شیود. ریمناب جهیک مزیید     تأیید مى

استحضییار نحییوه پرداخییک شییهریه 

آیات به شرح زییر بیه    طال  وسیله

 رسد: عرض مى

 طالبیى  یه متأهیل بیوده و درس خیارج      بروجرد  در زمان حیات خود به  ا لّه آیک

رییاش و   200هیر ییک    مرحله سیطح بودنید   ریاش و طالبى  ه در 100خواندند مبلغ  مى

از و  نخسک آقایان شریعتمدار   پرداخته و پس ریاش مى 400مقدماتى را نفر   طال 

 یسیک موجیود در دفتیر آقیا       پرداخک شهریه طال  را تقبل  رده و طبق و گلرایگانى

طیال  متأهیل درس خیارج     طال  شهریه پرداختند. به این صورت  ه به بروجرد  به

مرحلییه سییطح  ریییاش و بییه طییال  300ریییاش و گلرایگییانى  200 آقییا  شییریعتمدار 

ییک جداگانیه    ریاش و طال  مقیدماتى را هیر   400گلرایگانى  ریاش و 400شریعتمدار  

  ا لّیه  آییک  و مهر نان طال  را نجفى به عهده گرفیک و  ریاش پرداخک نمودند 100مبلغ 

ود. ایین روش  شروع به پرداخیک شیهریه طیال  نمی     خوانسار  نیز به میزان گلرایگانى

 گرفک.   مرحوم بروجرد  انجام مى پرداخک شهریه طبق صورت موجود در دفتر
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پس از دو ساش شیریعتمدار   

 دربییاره طالبییى  ییه جدیییداب وارد 

حییوزه قیی  شییده بودنیید تصییمی  

  ا لّییه گرفییک طبییق روش آیییک  

بروجرد  از آنهیا امتحیان  نید و    

در مراحیل مختلیف    هیا  به قبیو ى 

م شییهریه برییردازد و پییس از انجییا

آزمایش  صورت اسامى طالبى را 

بودند در دفتر خیود    ه قبوش شده

بدهید  و یى    ثبک و  یستى از آن تهیه و نزد گلرایگانى فرستاد تا و  نیز به آنان شیهریه 

 گلرایگانى از پذیرفتن آن خیوددار  نمیود  یذا شیریعتمدار  هی  آزمیایش را متوقیف       

شد همه بدون شیهریه بیوده و از    ساخک و پس از آن هر چه بر تعداد طال  افزوده مى

محروم بودند و در این موقع خمینى رو   ار آمد و بنا  پرداخیک شیهریه    ترفیع درس

تصمی  گرفیک بیه طالبیى  یه در دفتیر آقاییان شیریعتمدار  و         به طال  را گذاشک و

بدهد و به افراد  ه   ه نامشیان در دفتیر آنهیا نبیود      اند شهریه نام نموده گلرایگانى ثبک

خمینى دو دفتر تنظی  نموده و به همه طال   بق دفتر جداگانه شهریه برردازد. بنابراینط

شرطى طال  جدید را  یه در دفتیر    حوزه علمیه ق  شهریه داد و نجفى ه  بدون قید و

این ورع تا آ رمیاه سیاش    دهد. خمینى ثبک نام  رده بودند پذیرفته و به آنان مهر نان مى

 ردنید   نمیى  موقیع گلرایگیانى از طالبیى  یه شیهریه دریافیک       ادامه داشک و در آن 40

آزمایش به عمل آورد و صورت قبوش شدگان را در دفتر ثبک و آنها را به شیریعتمدار   

خوانسار  نیز معرفى نمود. آقا  خوانسار  صورت اسامى ایین طیال  را پیذیرفک     و

در نتیجه با اعتیراض  شریعتمدار  از پرداخک شهریه به این افراد خوددار   رد و  و ى

گردید و در مقابل دستور داد طبق دفتر خمینیى بیه همیه طیال  شیهریه       طال  روبرو
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گلرایگانى به  لیه طالبى  ه نامشان در دفتر سابق بوده و یا ایین   بدهند و در حاش حارر

دهد و شیریعتمدار  بیه    اند شهریه مى  رده و قبوش شده  ه ساش گذشته خودش امتحان

پیردازد و   انید شیهریه میى    خمینى ثبک نیام  یرده   ه در دفتر خودش و دفترتمام طال   

  ا لّیه  شیود و آییک   شامل ا ثریک طال  مى دهد  ه خمینى نیز طبق دفتر خود شهریه مى

دهید و   علمیه ق  شهریه مى خوانسار  ه  عالوه بر تهران و نجف به  لیه طال  حوزه

گردد. با توجه به  مى مهر نان توزیعاز طرف نجفى ه  هر چند وقک یک بار بین طال  

و  بیه   پیردازد زییرا   موارد فوق فعالب آقا  شریعتمدار  بیش از سایر آیات شیهریه میى  

 رییاش  300دهد در صورتى  ه سایرین هیر ییک    ریاش مى 400طال  درس خارج مبلغ 

 پردازند. مى

کیه از  دارنید بل  بنابراین در حاش حارر طال  از فرد بخصوصى شهریه دریافک نمیى 

 گیرند. حتى از آقا  خوانسار  در تهران شهریه مى تمام آیات ق  و

 رىیس ساواک ق 

 مهران

بردار  و در سوابق آییات مزبیور    آقا  صا حى  آقا  صابر   رمن اراىه سابقه بهره

 21/2منعکس فرمایید.  

 

*  *  * 
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 82                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 4248/21شماره: 8/11/46تاریخ: 

 133به: 

 23از: 

 پرستموضوع: اظهارات خدا

آقییا   28/10/46صییبح روز 

دفتر دادگستر   خداپرسک رىیس

نمیوده   ق   ه از عیراق مراجعیک  

بود  ریمن اظهیارات خصوصیى    

داشک: در عیراق دو مرتبیه    اظهار

نموده و ى هیر   خمینى را مالقات

 روز با مصیطفى خمینیى مالقیات   

 ردم و نامبرده اظهار نمیود: از   مى

دهنید بیه ایین     گذرنامیه نمیى   اند و به هر  سى امساش حجاج را محدود  رده قرار معلوم

و  سؤاش شد مگر خمینى  باشد. از خمینى از عراق عازم مکه مى  ا لّه روح علک  ه چون

هیر  جیا د یش     باشد. جوا  داد: در آنجا  یر از ایران اسک خمینى تبعید در عراق نمى

 تواند برود. بخواهد مى

 نظریه منبع: نظر  ندارد.

 ات: مفاد گزارش فوق صحک دارد. مدرسنظریه رهبر عملی

 نظریه امنیک داخلى: ]ناخوانا[

 3جلد  2119پرونده خمینى 

*  *  * 

 

 





 

 84                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی



 

 85                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 04/21شماره: 9/1/41تاریخ: 

 133به: 

 23از: 

 موضوع: خمینى

صیییییبح روز  10سیییییاعک 

نجفییى در   ا لّییه آیییک 28/12/46

 ا  را  ییه از منییزش خییودش نامییه

اشییرف ارسییاش شییده و   نجییف 

قراىک نکرده  مشارا یه هنوز آن را

 بییود بییه یکییى از وعییاظ  ییه در 

منز ش حضور داشک تسلی  و از 

متن آن را قراىیک   او خواسک  ه

نوشته بیود آقیا     مصطفى فرزند خمینى بود  ه پس از تعارفات نماید فرستنده نامه سید

ند آقیا  نجفیى اظهیار داشیک     رسیان  تشریف دارند و سالم مى ا نون در اینجا بهلوش ه 

منبر رفته و مطا   نامناس  و بیرخالف مصیا ح    بهلوش در نجف پس از نماز خمینى به

نمیود شییخ بهلیوش بیا سیوابقى  یه در         شور ایران ایراد نموده اسک آقا  نجفى ارافه

حکی  اقیدام بیه     ا لّه آیک خراسان دارد و اینکه و  مدتى در مصر بوده و فعالب در  یا 

ارتبیا    رانى نموده و با خمینى و فرزنیدش ارتبیا  نزدییک دارد د ییل بیارز  بیر      سخن

 باشد و مشارا یه از این امر اظهار تأسف نمود. خمینى با مصر مى

 نظریه منبع: نظر  ندارد.

 رسد. نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش منبع صحیح به نظر مى

ات خیالف و  سیوژه روز   نظریه امنیک داخلى: سخنرانى بهلوش در نجیف و اظهیار  

تأثیر خمینى  آیات شده و آیات از موروع و ارتبا  بهلوش با خمینى و اینکه بهلوش تحک
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اند و عمل و سیخنرانى بهلیوش را علییه     و با مصر در ارتبا  اسک اظهار ناررایتى نموده

نیى  رسد حاش  ه در ایران امکان فعا یک برا  ایاد  خمی نمایند به نظر مى ایران تقبیح مى

یابد و چون زمینه اقدامات و فعا یتها  و  رفتیه رفتیه    روز به روز تقلیل مى[ ناخوانا]و 

 در نجف آ از نموده باشد. روحانى [ناخوانا]شود نحوه فعا یک را با آن     مى

 

 14/1بردار  شود.   آقا  صابر  بهره

 22/1/41ها  نامبردگان رمیمه گردید بایگانى شود.   رونوشک در پرونده

 تکثیر شد.

 

*  *  * 



 244787سال

 87                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 ه 1163/8شماره: 14/2/41تاریخ: 

 133به: 

 / ه 9از: 

موضوع: موقعیت خمینى در 

 عراق

با مطا عات و مشیاهداتى  یه   

مورد ورع و  در نجف اشرف در

 موقعیییک خمینییى بییه عمییل آمیید

چگونگى به شرح زیر به عیرض  

درس خمینیى در   رسد. نماز و مى

آبرومندانییه  نجییف اشییرف بسیییار

 شیود. در  و روزبروز بهتر مىشده 

ا  برا  خود جیا بیاز  یرده     آبرومندانه میان فضالء و علما  نجف اشرف به طور بسیار

 موقعیک خوبى به دسک آورده. اسک و

در حاش حارر یک ماه در میان به  لیه طال  حوزه علمیه نجف   ربال   یاظمین و  

ال  شیاگرد خیود و اییادیش    پردازد و همه ماهه به طور مرت  بیه طی   مى سامراء شهریه

سید مصطفى خمینى ه  در نجف درس خارج را شروع  یرده   دهد. فرزندش حقوق مى

 ا لهى و مرجعیک دارد. دهد و ادعا  آیک آنها پوش مى و شاگردانى دورش جمع  رده به

اشرف  ه از تجار بزرگ آنجا اسک و بین علمیاء و   خلخا ى مقی  نجف  شیخ نصرا لّه

نمایید و همیواره فعا ییک     نفو   دارد از خمینى شدیداب حمایک میى  و طال  معروفیک

درس خمینى شر ک نمایند و طال  را شخصاب به درس و  نماید  ه طال  به نماز و مى

دادن خمینیى  وشیش زییاد  بیه عمیل آورده و       برد و در بزرگ جلوه نماز خمینى مى

 ى نماید.متوجه خمین توانسته اسک در این مدت  وتاه حوزه علمیه را



88هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 88                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

نظریه منبع خبر: چنانچه ورع به همین نحو ادامه یابد و خمینى در نجیف بمانید در   

به دسک خواهد آورد و اینیک توقیف خمینیى در     آینده نزدیکى موقعیک بسیار مناسبى

 نید.   بیردار  میى   بهیره  نجف آرزو  قلبى و  بوده و به نحو مطلوبى از ایین موقعییک  

اند )مانند حکی  و شیاهرود (   رر در نجف  ه پیر شدهچنانچه یکى دونفر از مراجع حا

مسلماب مرجع تقلید مطلق خمینى خواهد شد. با طرز فکر   ه در او اسیک   فوت نمایند 

اند بیدیهى اسیک    مخر   ه دور او را گرفته و 1و عقیده مردم به و  و اطرافیان سودجو

 مشکالتى به وجود خواهد آورد.

به موقعیتى  ه خمینى بیرا  خیود دسیک و پیا  یرده      نظریه رهبر عملیات: با توجه 

باشد. مقرر فرماینید   منبع خبر مورد تأیید مى چنانچه ورع به همین نحو پیش رود نظریه

 چگونگى را به این سازمان ابال  نمایند.

 

 21/2به طور خالصه در گزارش روزانه درج شد.  

 30/2/41رونوشک در پرونده نامبردگان رمیمه گردد.  

 1/3/41در پرونده خمینى بایگانى شود.   فعالب

 

*  *  * 

 

                                                      

 اصل: سودجود. .1



 244789سال

 86                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 3044/21شماره: 29/9/41تاریخ: 

 133به: 

 23از: 

موضوع: اظهارات محمد 

 سبحانى

محمد سبحانى  26/9/41روز 

عتبات به ق  مراجعک   ه اخیراب از

درباره خمینى  نموده  رمن بحث

 اظهار داشیک  یه مییزان شیهریه    

ز پرداختى خمینیى بیه هیر ییک ا    

باشید و   دینار میى  3ا ى  2طال  

نیز  ها  بزرگ روحانى به خانواده

 ایران در نجف خود را وسیله پرداخک پوش بین پردازد و خمینى برخالف پوش زیاد  مى

حکی  نیسک. رمناب مالقات   ا لّه  متر از آیک مردم وارد  رده و میزان وجه پرداختى و 

گیرد و مصیطفى   منز ش صورت مى عشاء در خمینى با مردم پس از اتمام نماز مير  و

نمایید. سیبحانى افیزود     میى  خمینى نیز ا ل  در  یا  و  به امیور مربوطیه رسییدگى   

 ه اخیراب به نجیف   نجفى  ا لّه سیدمرتضى مبرقع معروف به حاج داداش فقیه پیشکار آیک

همیراه   عزیمک نموده ا ل  با مصطفى خمینیى ارتبیا  نزدییک داشیته و در همیه جیا      

 اند  ه صطفى بود. سبحانى ارافه نمود  ه مراجع حوزه نجف به خمینى متذ ر گردیدهم

اوراع حساس نجف را در نظر گرفته و  وچکترین اقدام سیاسى ننماید و بدین جهیک  

حکی  خیلى توارع دارند. حتى مصیطفى    ا لّه فرزندش مصطفى نسبک به آیک خمینى و

دارد و بیا   و از و  شیهریه دریافیک میى   نمایید   آقا  حکی  شر ک میى  در جلسه درس

حکیی  بیه مراتی  بیاالتر از سیایر        ا لّیه  نجف مقام آیک اوراع و شرایط فعلى  ه حوزه



91هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 61                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 اند. پسرش  مى عاقل شده رسد  ه خمینى و باشد و به نظر مى مراجع مى

 نظریه منبع: نظر  ندارد.

ح اسک ریمن  رسد و اصل نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش فوق صحیح به نظر مى

 اعماش و رفتار و  تحک  نترش قرار گیرد. مرشد تهیه مشخصات بیشتر محمد سبحانى

نظریه امنیک داخلى: مفاد گزارش صحیح اسک. موروع عزیمک مبرقع به نجف نییز  

عزیمک مرات  مسافرت خود را و همچنین وارد گشیتن   مورد تأیید اسک. مبرقع قبل از

مبرقیع باشید از نزدیکیان     سک. حاج داداش  ه همیان به منزش مصطفى را عنوان نموده ا

گیویى   نجفى مرعشى و از روحانیون شوخ طبع اسک و جامعه روحانیک و  را به بذ یه 

 برداریها  الزم به عمل خواهد آمد. روحانى در مراجعک بهره شناسد. مى

 آقا  اوانى ی آقا  صا حى

 4/8شناسایى شوند.  رمن درج در گزارش روزانه  محمد سبحانى و مرتضى مبرقع 

خمینیى بایگیانى     ا لّیه  ها  مربوطه رمیمه شید  در پرونیده روح   رونوشک به پرونده

 شود.

 در گزارش روزانه درج شد.

61809 

 

*  *  * 

 



 244792سال

 61                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 / ه23811شماره: 20/11/41تاریخ: 

 

 موضوع: سید محمود دعايى

ی       99380/316پیییییییرو: 

28/12/46 

ا نیون در   نامبرده باال  یه هی   

بروجیرد  واقیع     ا لّه یکمدرسه آ

در  بیرد  در نجف اشرف به سر مى

حدود دو ساش قبیل از اییران بیه    

نمیوده اسیک. و  در    عراق عبور

خمینیى   حاش حارر از طرفیداران 

قیرار معلیوم    شود. از هایى مى خمینى به مشارٌا یه  مک باشد و از طرف سید مصطفى مى

چگیونگى   ا  وجود دارد  ه از هخمینى روابط محرمان بین یاد شده فوق و سید مصطفى

آن اطالعى در دسک نیسک. و  رمناب به برخیى از روحیانیون مقیی  نجیف اشیرف در      

 فعا یتها  مضره خود در ایران مطا بى ابراز داشته اسک. مورد

باشید.   نظریه رهبر عملیات: گزارش فوق مؤید مفیاد منیدرج در نامیه معطیوفى میى     

گونه اطالعیى در دسیک نیسیک و بیه نظیر       هیچ نهذا در مورد بازگشک و  به ایرا على

 رسد  ه مشارٌا یه فعالب به ایران مراجعک نماید. نمى

 رونوشک برابر اصل اسک.

 اصل در پرونده سید محمد دعایى بایگانى اسک.

 26/11/41خمینى بایگانى شود.    ا لّه رو  پرونده آیک

 

*  *  * 



91هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 62                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 0660شماره: 6/12/41تاریخ: 

 

ود دعايى موضوع: سید محم

 کرمانى

سید محمود دعایى  رمانى  ه 

نجف تیا نون بیه    از بدو ورود به

آمید   خمینى رفک و  ا لّه منزش آیک

دارد  با مصطفى خمینى داىمیاب در  

بییه طییور   ییه اظهییار   تمییاس و

مصییطفى  داشییته  بنییا بییه توصیییه

خمینییى از وجییوه مربییو  بییه    

 ماید. رمناب سید محمود دعایى درصیدد ن مى خمینى ماهیانه پانزده دینار دریافک  ا لّه آیک

 به اقامک خود در نجف ادامه دهد. وسیله بتواند باشد تا بدین ا  مى تهیه گذرنامه

 13/12/41شود.   خمینى بایگانى  ا لّه   رو  پرونده آیک 19311اصل در پرونده 

 

*  *  * 

 





 

 64                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی



 

 65                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 4130شماره: 0/4/49تاریخ: 

 131م به: کل سو

 از: آبادان 

 

یکى از طال  علوم دینى  یه روز  

طرییق میرز خسیرو  بیه      جار  از 2

دارد در چنید   مى ایران وارد شده اظهار

خمینیى   روز قبل آقیا مصیطفى فرزنید   

از  ساعک آزاد گردیده و در خالش این میدت  24از  وسیله مقامات عراقى دستگیر و پس

 ا  علیه دو ک اییران صیادر و بسیتگى    المیهاع او خواسته شده  ه پدرش را وادار نماید

انید  یه آقیا      عمل به و  قیوش داده  خود را به دو ک عراق اعالم نماید و در ازا  این

حکی  را از عراق اخراج و ترتی  جانشینى خمینیى را بیه جیا  آقیا  حکیی         ا لّه آیک

را  پاسخ داده اسک  یه آقیا  حکیی  بیزرگ میا اسیک و ایین  یار         بدهند. آقا  خمینى

 اند. شیراز  را ه  دستگیر نموده  ا لّه پسر آیک تواند انجام دهد. رمناب آقا مجتبى نمى

نظریه حاجى:... با توجه به دسترسى منشأ صیحک خبیر در میورد پیشینهاد مقامیات      

و سیق  اخییر خبیر در میورد پاسیخ خمینیى        رسد  یکن صحک عراقى بعید به نظر نمى

 باشد. مشخص نمى

 316گیرندگان خبر: 

 بایگانى اسک. 132111رونوشک برابر اصل اسک. اصل در پرونده 

 خمینى بایگانى شود.  ا لّه در پرونده آیک

61809 

*  *  * 



96هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 66                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 4402/21شماره:       16/10/49تاریخ: 

 133به: 

 23از: 

 موضوع: ارتباط خمینى با تیمور بختیار

یکى از طرفیداران شیریعتمدار   یه    

ده و از عییراق مراجعییک نمییو  اخیییراب از

بوده  اظهار داشته  یه   حامیان خمینى نیز

خمینییى برقییرار  ارتبییا  بییین بختیییار و 

رابط بین ایین   گردیده و مصطفى خمینى

ماد  نییز   باشد  رمناب از  حاظ دو نفر مى

محیل   نمایید و   مکهایى به نیامبرده میى  

 شود. وسیله مصطفى انجام مى باشد  ه مالقات آنان در بقعه او مى

 : نظر  ندارد.نظریه منبع

 نظریه رهبر عملیات: به گزارش عملیاتى خبر مراجعه فرمایید. ارم

 نظریه امنیک داخلى: به گزارش عملیاتى خبر مراجعه فرمایید.  روحانى

 313ی بخش  302گیرندگان خبر: بخش مستقل 

 رىیس ساواک: قابل بررسى اسک.

 آقا  اوانى

  موریوع وسییله نماینیدگى    رمن درج در گزارش روزانه  سیریعاب  صیحک و سیق   

 19/10روشن شود.  

 در گزارش روزانه درج شد. اوانى

*  *  * 



 244897سال

 67                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 0016/316شماره: 11/11/49تاریخ: 

 به: رياست ساواک قم

 (133از: اداره کل سوم )

درباره: مصطفى و احمد مصطفوى 

 خمینى  اللّه فرزندان آيت خمینى

 12/1/49ی  3091/21عطف به: 

اسیک؛   اطالعات واصیله حیا ى  

منظییور بییه ثمییر  نامبردگییان بییاال بییه

ا   پاره رساندن اهداف مضره خود با

از عناصییییر افراطییییى در تمییییاس 

خواهشمند اسیک دسیتور    باشند. مى

سییداحمد خمینیى    تمام امکانات موجود اعماش و رفتار و تماسها  فرماىید با استفاده از

 نترش و نتیجیه را   تلفن او را دهند و مکاتبات مشارٌا یه و نیز را تحک مراقبک دقیق قرار

 مدیر ل اداره سوم                    مستمراب منعکس سازند.

 مقدم

 از طرف

جهک اطالع و مراقبتهیا    4/6/46ی   30019/316گیرنده: ریاسک ساواک تهران پیرو 

 الزم و اعالم نتیجه.

 3بخش 

 11/11شماره پیرو  را اراىه و طرح الزم اگر دارید پیشنهاد نماىید.  

 12جلد  0106

*  *  * 



 

 68                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 





 

 111                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی



 

 111                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 4091/316شماره: 16/8/48تاریخ: 

 از: مرکز

 

درباره: فعالیت روحانیون مخالف 

افراطى مذهبى در طى  و عناصر

 مراسم حج

اخبار واصله حا یسک  ه بعضى 

مخیییا ف و عناصیییر  از روحیییانیون

ریمن   افراطى مذهبى در نظر دارند

 شور سعود  و شر ک مسافرت به 

ا  از  مراسییی  حیییج بیییا پیییاره  در

طریق سیایر   روحانیون افراطى  ه از

  شورها بویژه عراق در ایین مراسی   

نماینیید  ارتباطییاتى بییه  شییر ک مییى

هذا با  در این زمینه اتخا  نمایند. على گسترش فعا یتها  خود برقرار و تصمیماتى منظور

خمینیى ییا فرزنیدش )مصیطفى       ا لّیه  د آیک ه امکان دار اهمیک موروع و این توجه به

رود  احتمیاش میى   ا  از طرفداران و  در مراس  حج شر ک و از طرفیى  خمینى( و عده

 و 1عوامل بعثى دو ک عراق بیا اعیزام عناصیر  در صیدد انجیام فعا یتهیایى علییه میاه        

 خباربردار  تبلیياتى برآیند  خواهشمند اسک دستور فرمایید رمن اعالم هر گونه ا بهره

مکتسبه  نسبک به میوارد فیوق عوامیل مربوطیه را توجییه و بیا دادن آمیوزش الزم بیه         

شر ک در مراس  حج را دارند  در جریان فعا ییک احتمیا ى عناصیر      ه قصد 2گوهرانى
                                                      

 باشد. مى« ایران»نام رمز  .1

 باشد. منظور منابع ساواک مى .2



211هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 112                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 موقع اعالم دارند. به مورد نظر واقع و نتایج حاصله را

 فرشین

 بایگانى اسک. 161113اصل در 

 16/8خمینى بایگانى شود.    ا لّه در پرونده روح

 

*  *  * 

 





 

 114                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 



 

 115                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 3839شماره: 12/11/01تاریخ: 

 113به: بامداد 

 آال از: قزل

 

موضوع: در مورد مصطفى 

 خمینى

در حاش حارر وریع خمینیى   

ترتی  اسیک  یه    در عراق به این

  لیه  ارها و فعا ییک و  دسیک  

پسرش مصطفى خمینیى افتیاده و   

خمینیى اطیراف    [ان]طرفدار تمام

 اند. شده پسرش جمع

 فعا یک سیاسى و  نیز از طرف نظریه سهرا : پسر خمینى عا   و اهل دین اسک و

 توان اطمینان نمود. گردیده اسک  ذا به صحک خبر مى همکاران دیگر تأیید

 سهرا 

 خمینى  ا لّه آیک 61809

 21/1/02بایگانى شود.  

 24/11آقا  سید منیر  

 بایگانى شود. 334

 

*  *  * 



 

 116                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی





 

 118                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 



 

 116                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 611/334شماره:        21/2/02تاریخ: 

 به: سنجد

 113از: بريستول 

 

درباره: مصطفى خمینى فرزند 

  اللّه روح

برابییر اعییالم نماینییدگى  بنییان 

حاش حارر روابیط   نامبرده باال در

اعضیاء   بسیار حسنه و خیوبى بیا  

حتییى  حیز  بعییث عییراق دارد و 

ا بکیر   بار با شخص حسن چندین

ناحییه مشیارٌا یه انجیام     تقریباب تمام  ارها  مربیو  بیه خمینیى از    مالقات  رده اسک و

 گردد. اطالع اعالم مى پذیرد. مرات  جهک مى

 م ی بامداد

 21/2/02از طرف    سیار    

 19/2/02رهبر عملیات     سید منیر      

 رىیس دایره

 18/2/02زادگان      ظ  ا     334رىیس بخش 

 رىیس اداره سوم عملیات و بررسى     سیار

 30/3/02بایگانى شود. 

61809 

 14/0/02بردار  و در پرونده مصطفى خمینى بایگانى شد.   بهره

*  *  * 



221هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 111                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 0396شماره:        9/3/02تاریخ: 

 آال از: قزل

 113به: بامداد 

 

 درباره: عزيمت خمینى به لیبى

 10/2/02ی  030/334بازگشک: 

ریمن آنکیه در حییاش حاریر عامییل    

فعا یتهیییا  خمینیییى فرزنییید او  اصیییلى

و محتمل اسک با توجه  باشد مصطفى مى

معمرا قذافى در زمینه  به تمایالت افراطى

خمینى و بعضى از افیراد   مساىل اسالمى

آن  شور مسافرت  مخا ف مقی  عراق به

توجییه   بیر  در ایین زمینیه   گیزارش بیه موقیع هرگونیه خ      نند. عوامل مربوطه جهیک 

 گردیدند.

 سهرا 

 خلیفه

 10/3دایره بررسى  

 اراىه شود. 61809

 

*  *  * 

 



 2451222سال

 111                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 6889شماره:          19/12/02تاریخ: 

 آال از: قزل                  113به: بامداد 

موضوع: در مورد تماس پسر خمینى با 

 امنیت عراق سازمان

خمینى و پسرش مصیطفى  یه فعا ییک    

بر علیه ایران از مدتها پیش آ یاز و   اخود ر

دهنیید  بییا توجییه بییه  ادامییه مییى هنییوز هیی 

بعثیى عیراق برایشیان     تسهیالتى  ه دو یک 

مجبیور هسیتند    1باالجبار نماید و فراه  مى

و  مکیى  یه در    2نماینید  امنیک عراق همکار  و تشریک مسیاعى   ه با عوامل سازمان

اعالمیه و  یره بیشتر نبوده   رفاب از سطح دادندهد  ص عراقیها انجام مى این راه خمینى به

اسک  یعنیى خمینیى    گیرند  بسیار زیاد و قابل توجه و ى در عوض چیز   ه از آنها مى

مصیطفى   با زرنگى خودش حتى سر دو ک عراق نیز  اله گذاشیته اسیک و  یذا تمیاس    

 رانخمینى با سازمان امنیک عراق فقط بیرا  حماییک دو یک عیراق از فعا ییک طرفیدا      

خمینى اسک  نه آنکه خمینى و پسرش صددرصید در اختییار عوامیل عراقیى باشیند و      

نیسک  ه به این سادگى دراختیار دو ک عراق قرار بگییرد و اینکیه منیافع     خمینى  سى

  ه با آنها همکار  و تماس داشته باشد. نماید فعلى و  ایجا  مى

  نظریۀ سهرا : خبر از نظر  لى قابل بررسى اسک. سهرا

بایگانى شود. اسید ی    61809خمینى به  السه   ا لّه بردار  گرید. در پرونده روح بهره

 29/1/03زا تاش  

*  *  *
                                                      

 اصل: بالجبار. .1

 د.اصل: نمای .2



221هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 112                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 6881شماره:           19/12/02تاریخ: 
 113به: بامداد 

 آال از: قزل

 

 موضوع: مصطفى خمینى

مصییطفى خمینییى  ییه سرپرسییتى  

ها  خمینیى را   فعا یک قسمک اجراىى

مسییؤوش  د  در رییمنعهییده دار بییه

 عهید   ارتباطات خارج از عراق نییز بیه  

و  بییوده و بییا سییفرهاىى  ییه انجییام  

ها  خیارج نظیارت    فعا یک دهد بر مى

 نماید. مى

 نظریه سهرا : خبر قابل توجه و بررسى اسک.

 سهرا 

بایگانى شیود. اسید ی زا تیاش       61809موسو  خمینى به  السه   ا لّه در پرونده روح

29/1/03 

 باشد. مى 69011ر پرونده مصطفى خمینى اصل د

 

*  *  * 





 

 114                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 



 

 115                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 12 ی/ ه10001شماره:  11/1/03تاریخ: 

 شرق به: رياست ساواک جنوب

 32ه  20از: ساواک تهران 

 درباره: خمینى و پسرانش

دستور فرماییید از طرییق منیابع و    

مورد اعتماد  ریمن تقوییک    همکاران

روحانیون و متعصبین  ناین فکر در بی

پسییرانش بییا  مییذهبى  ییه خمینییى و 

ارتبییا   دسییتگاهها  دو تییى ایییران در

 باشند  نسبک به اشاعه این موریوع  مى

نیز در بین قشیرها  میذهبى بیه نحیو     

 نمایند. اقدامات الزم معموش و نتیجه را گزارش مقتضى

 رىیس ساواک تهران

 فر پرنیان

 از طرف     فرنژاد

10/1/03 

 ده     حسین زادگانتهیه  نن

 10/1/03میرمصداق          12رىیس بخش

 باشد. مى 11628سابقه در پرونده میرزا محمدباقر آشتیانى به  السه 

 عطف به سابقه اقدام نماىید.

*  *  * 

 



226هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 116                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 ه ج ش 1003/20شماره: 21/10/03تاریخ: 

 32ه  20به: 

 ه ج ش 20از: 

 موضوع: نمايندگان خمینى

ی      12 ه 22121/20پییییییرو: 

1/10/03 

اطالعات واصیله حیا ى اسیک؛    

خمینیى  یه در تهیران و     نمایندگان

آور  وجوهى  جمع شهرستان وظیفه

دارند  وجیوه   را جهک و  به عهده

هیایى   واسیطه  منظور وسیله دال ها و

طرق  گردد و سرس به آور  مى جمع

   مقیی  2)گارسیچى  1به حیاج رریا گارسیچى    مختلف به بیروت و سوریه و از آن طریق

سوریه اسک( و مصطفى خمینى و محمدصادقى و هاد  اصفهانى  ه از اییران متیوار    

گیردد. اینیک ریمن معرفیى نماینیدگان       تسلی  و سرس به خمینى پرداخک میى  گردیده

 گردند: ها  شناخته شده نیز به ترتی  به شرح زیر معرفى مى واسطه خمینى در تهران

بعید به آبیک شده اسک(  شیخ قاىنى امیام  محمدباقر آشتیانى  سید صادق  واسانى )ت

مسجد مهدیه  حاج احمد دیبایى تاجر در بیازار سیرا  حیاج حسین  یاسیینى       جماعک

ا دو ه  خاموشى محیل  یار بیازار     شناس امام جماعک مسجد امین حق واعس  عبدا کری 

هیا عبارتنید از: حیاج  المحسیین      فروشیى  واسیطه    وازم قفل بزرگ جن  سرا  تو ل

جعفر   حاج ا بر ثقفى محل  یار بیو رجمهر     نى محل  ار مقابل پامنار سرا اسفهال

                                                      

 اصل: گازچى. .1

 . همان.2



 2454227سال

 117                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

برنج محل  ار خیابان بو رجمهر  سیرا    شاهى تاجر سرا  ساعتچى  حاج عباس پنجه

 محمد   مهد   تابچى محل  ار بازار سرا  امیر.

نظریه شنبه: مصطفى خمینى و محمد صادقى و هیاد  اصیفهانى همیواره در مسییر     

منظور را از خلخا ى صراف و مسافرین اخذ و به  ت نجف در مسافرت و وجوهاتبیرو

 رسانند. خمینى مى

نظریه یکشنبه: تعیین صحک و سق  گزارش مذ ور و شناسایى عاملین دیگر در ایین  

پیرامون سوابق افراد یاد شده باال و بازجویى دقییق   زمینه مستلزم بررسى بیشتر و تحقیق

 باشد. جنک از چند نفر آنان مى

 ه ج ش: نظریه یکشنبه مورد تأیید اسک. 20نظریه 

 23/10/03آقا  پورنیک با توجه به سابقه ارساش شود.    2دایره 

 23/10/03میرمصداق   12رىیس بخش 

 24/10/03ارساش شود.  

 24/10/03ی  12ه  22016/20

 

*  *  * 

 



 

 118                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 





 

 121                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 

 

 



 

 121                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 / ه1908شماره:          9/9/04تاریخ: 

 

 موضوع: دستگیرى خمینى و فرزندش

اخیییراب در نییوار مییرز  ایییران شییایع  

دو ییک عییراق خمینییى و   گردیییده  ییه 

نمییوده و در حییاش  فرزنییدش را دسییتگیر

باشد و علیک   مى حارر در بيداد زندانى

خمینى علیه دو ک  این دستگیر  فعا یک

 عراق بوده اسک.

 / ح: در تأیییید خبییر فییوق16نظریییه 

 نگردیده. گزارشى واصل

 / ح مورد تأیید اسک.16نظریه یکشنبه و دوشنبه: نظریه 

 : در مرخصى اسک.16نظریه 

 نگردیده اسک. نظریه چهارشنبه: تا نون خبر مشابهى در این مورد واصل

 نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تأیید اسک.

 اسک. 161121اصل در پرونده  السه 

 12/12/04وثوقى   312بایگانى شود.  61809در پرونده  السه 

 

*  *  * 

 



211هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 122                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 1210شماره:            26/9/04تاریخ: 

 113به: توتون 

 از: آکالى

موضوع: نشريات جنبش 

 آزاديبخش و اقتصاد اسالمى

دو نشریه فوق اخیراب از اروپیا  

عیراق ارسیاش    جهک خمینیى بیه  

 گردیییده اسییک. نشییریاتى  ییه از 

اروپییا بییرا  خمینییى فرسییتاده    

فرزنیید و   شییود بییدواب بییه  مییى

نیاىینى توزییع    و شییخ خلییل   1سرس توسط شیخ رروانى گردد و )مصطفى( تحویل مى

 ه در اروپا اقامک دارد این قبیل نشریات و  ت  مضره  2فارسى شود. شخصى به نام مى

 فرستد. و  از اروپا به عراق مى را جهک خمینى و طرفداران

  ارگردان : خبر احتماالب صحک دارد.1نظریه 

 مورد تأیید اسک.  روشنفکر 1: نظریه 2نظریه 

61809 

 3/8دایره عملیات 

*  *  * 
 

                                                      

 آقا   المررا رروانى. .1

 ا دین فارسى. آقا  جالش .2





 

 124                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 



 

 125                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 314شماره:               2/0/36تاریخ: 

 231به: 

 از: سوريه

 

سییید مصییطفى خمینییى فرزنیید  

خمینى در هفته قبیل از   بزرگ آقا 

بیه  از دمشیق   عراق به دمشق آمده و

سیید   بیروت رفته و در  بنان مهمیان 

صدر بوده اسک. یکى از افراد  موسى

اعتمیاد خمینیى در ایین سیفر      مورد

و صیمیمانه سیید    بیوده و نامبردگیان میورد اسیتقباش و پیذیراىى گیرم       همراه پسیر و  

بییروت بیه    چند روز قبل مصیطفى خمینیى و همیراه و  از    اند. صدر قرار گرفته موسى

 اند.  رده اقامک  وتاه در دمشق به عراق عزیمک و پس از یکدمشق مراجعک  رده 

نظریه رهبر عملیات: با توجه به دسترسى منشأ خبر صحک دارد و طبق اظهیار منشیأ   

 .1پدرش از ایران به تر یه همراه پدرش بوده اسک سید مصطفى خمینى در هنگام تبعید

 صدر... ی سید موسى2 ی با توجه به منشأ خبر صحک دارد.1نظریه رىیس نمایندگى: 

 46422صدر  اصل در پرونده موسى

 20/0بایگانى شود.   61809خمینى   ا لّه در پرونده روح

 334بایگانى شود. 

 61809خمینى   ا لّه روح

*  *  * 

                                                      

درنگ دستگیر و به زنیدان    ه امام به تر یه تبعید شد شهید حاج سید مصطفى خمینى بى 1343آبان  13در روز  .1

 به تر یه تبعید گردید. 43دیماه  13قلعه گسیل شد و در تاریخ  قزش



216هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 126                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 تعطیل حوزه علمیه و بازار قم 

 به مناسبت فوت مصطفى خمینى 

 خمینى   اللّه پسر روح

و دادن شعار به نفع خمینى و 

 پخش اعالمیه 

 در مجلس ترحیم در شهر قم

مصییطفى خمینییى  30/1/36روز 

خمینى به علیک    ا لّه روح پسر ارشد

عییراق فییوت شییده  سییکته قلبییى در

هیا     یالس  اسک. به همیین علیک  

 درس حوزه علمیه ق  بیه میدت دو  

 گردیده اسک. روز و بازار این شهر نیز روز جار  تعطیل

گلرایگیانى بیه مناسیبک فیوت ییاد شیده         ا لّه کاز طرف آی 1/9/36بعد از ظهر روز 

گلرایگانى  شریعتمدار  و نجفى مرعشى و شیر ک    ا لّه ترحیمى با حضور آیات مجلس

نفر از طبقات مختلف و طال  علوم دینیى و روحیانیون شیهر قی  در      قری  شش هزار

 اسک. مسجد اعظ  برگزار گردیده

عییک مبیادرت بیه دادن شیعار     در این مجلس تعداد معدود  از طیال  در بیین جم  

اند  ه این جریان موج  بره  خوردن نظ  مجلیس گردییده و    نموده «درود بر خمینى»

 اند. مسجد را ترک  رده حاررین در مجلس با سرعک

روحیانیون  »ا  به امضیاء   ها  مضره در هنگام خارج شدن جمعیک از مسجد اعالمیه

 ر محوطه مسجد ریخته شده اسک.د«  نفدراسیون دانشجویان ایرانى» و« مبارز ق 

آیات مذ ور و مدرسین و روحانیونى  یه در مجلیس حاریر بودنید از اقیدام آن تعیداد از       

 اند. نموده اند  اظهار ناراحتى دینى  ه مبادرت به دادن شعار و پخش اعالمیه  رده طال  علوم
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در این مجلس اعالم شده صیبح  

مجلس ترحی  دیگیر    2/9/36روز 

 گلرایگییانى و  ا لّییه از طییرف آیییک 

  ا لّیییه بعیییدازظهر از جانییی  آییییک

مسجد اعظی  شیهر    شریعتمدار  در

مجلسى نیز  ق  برگزار خواهد شد و

 نجفى مرعشیى در   ا لّه از طرف آیک

حسییینیه نجفییى شییهر قیی  منعقیید   

 گردد. مى

 ارزیابى خبر: خبر صحک دارد.

 اقدامات انجام شده:

 ک.وزیر  اعالم گردیده اس ی مرات  به نخسک1

انتظامى شیهربانى   ی با شهربانى  شور شاهنشاهى مذا ره شده تا با تقویک نیروها 2

چون در شیهرها  دیگیر نییز ممکین      ق  از بروز تشنجات احتما ى جلوگیر  نمایند و

 برگزار شود  دستور مراقبک داده شد. اسک به این مناسبک مجا سى

 ه اسک.از طبقه بند  سر  خارج و به خیلى محرمانه تبدیل شد

 10/9/36بایگانى شود.   61809

 

*  *  * 
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 و انا الیه راجعون  انا للّه

 «شهادت در تبعيد»

در نخستین ساعات روز یکشنبه نهی   

قمر  مطابق یکی  آبانمیاه    1381  یقعده

شمسییى مقییام مرجعیییک آگییاه و   1306

ترین ییاوران   یکى از بزرگ انقالبى اسالم

خود را از دسک داد و  پروردگان و دسک

   و مصییبتى   در فقدان اندوهبار و  در

 جانگداز فرو رفک.

تیرین و   از نزدییک  1علییه   ا لّیه  رحمیک  حاج سید مصطفى خمینیى   ا لّه حضرت آیک

                                                      

فضا  نجف اشرف در حا تى از ابهام و ناباور  فرو رفک و مردم  بیه وییژه    1306نبه اوّش آبان بامداد روز یکش .1

ا   طال  و محصلین علوم اسالمى را بهک و حیرتى شگرف فرا گرفک  چهر  اندوهگین آنان  از وقیوع فاجعیه  

هادت  فیلسوف و دین گونه بود  ه خبر شهادت مجاهد بزرگ و پا باز خط خون و ش  رد. به بزرگ حکایک مى

جا پیچید و امک اسیالم را در   حاج سید مصطفى خمینى همه  ا لّه فقیه ارزشمند  شهید بزرگوار و عا   ربانى آیک

گزاران رهبر انقیال  بیود    ترین یاران و خدمک ترین و صدیق شهید از نزدیک  ا لّه مصیبتى جانگداز فرو برد. آیک

گاه پیروان امام بود. و   ه از هوشى سرشار و استعداد   بلندش تکیهو با نیتى سیاسى  اصا ک فکر  و اندیشۀ 

انگیز برخوردار بود  پیش از تبعید امام به تر یه  به عنوان یکى از فضال  بیه نیام حیوز  علمییه قی   در       شگفک

   شهید حاج آقیا مصیطفى  1342 رد. پس از دستگیر  امام در ساش  تمامى سنگرها  مبارزه پدر را همراهى مى

شهرها  ق   تهران  ورامین  شیراز  مشهد و دهها شهر دیگیر  « یا مرگ یا خمینى»خرداد  روز   ه فریاد  10در 

ها  ارم و میدان آستانه و صحن مطهر حضیرت معصیومه    را به  رزه انداخته بود  تظاهر نندگان ق  را در خیابان

امام خمینى)س( شیهید حیاج آقیا مصیطفى        همزمان با تبعید1343آبان  13صبح روز  8ع رهبر   رد. ساعک 

مرعشیى نجفیى رفیک و نیی        ا لّیه  برا  بحث پیرامون چگونگى ادامۀ نهضک و گفتگو با مراجع  به منیزش آییک  

ساعک بعد  مأموران رژی  به منزش حمله  رده و آن شهید بزرگوار را دسیتگیر و عصیر آن روز بیه زنیدان قیزش      
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روز بعید  در سیاعک    0آزاد  ردند.  1343د   9جاه و هفک روز حبس در قلعه تهران اعزام داشتند و پس از پن

ا  از مأموران  به منزش امام خمینیى   سرهنگ بدیعى رىیس ساواک ق  به همراه عده 1343د   13بعد از ظهر  2

د. س در ق  یورش برده حاج آقا مصطفى را دستگیر و روانه تهران  رد تا از آن جا به تر یه نزد پدر تبعیید شیو  

هیا  دو رژیی  عیراق و اییران      و  در شهر مقدس نجف  دومین تبعیدگاه خود  در  نار امام و در برابیر توط یه  

ایستاد و تا  حظات شهادت دسک از مبارزه برنداشک. حوز  درس خارج فقه و اصوش آن شهید عا ى مقیام  یه   

بود و همگیان او را امیید آینید      ها  درس معروف نجف در سنین جوانى به درجه اجتهاد رسیده بود  از حوزه

 شناختند. ها  دینى مى حوزه

دانسیک و در ایین تصیور بیود  یه اوالب بیا        سید مصطفى را بازویى توانا برا  پدر میى   ا لّه رژی  شاه  وجود آیک

تشیدید آن بیاز   شهادت او  این یاور صدیق را از امام بگیرد و ثانیاب روحیۀ امام را دچار تز زش سازد و از ادامیۀ مبیارزه و   

االسالم وا مسلمین حاج سید احمد خمینیى و دیگیران را در آن    دارد. وقتى خاطرات فرزند گرامى امام حضرت حجک

رییزان   خوانی  به پیوچى افکیار سیاسیتمداران و برنامیه     ا عمل امام را در وقک شنیدن خبر ارتحاش ایشان مى روز و عکس

 گوید: اج سید احمد خمینى درباره آن روز مىاالسالم ح بری . حجک  هنه  ار رژی  پى مى

صبح با تکانهایى  ه به پای  داده شد چشی  هیای  را بیاز  یردم. امیام را دییدم  یه         0صبح زود  حدود ساعک 

 گویند: مى

 ین  معصیومه خیان  همسیر حیاج آقیا مصیطفى         اند برو  آن جا  فکر مى بلند شو و به خانۀ مصطفى برو! گفته

یشان مریض بودند و ش  قبل ه  برایش د تر برده بودند. من با عجله به آن جیا رفیت .   ناراحک هستند. چون ا

دیدم یک تا سى مقابل خانۀ ایشان اسک. وقتى داخل منزش شدم. آقا  دعایى  یک برادر افيانى ی  ه در آن جیا   

انید   برادرم را گرفتهخواند ی و یک آقا  دیگر را دیدم قسمک باال  منزش رفت   دیدم زیر بيل و پاها    درس مى

ها پایین بیاورند. من دست  را رو  پیشانى ایشان گذاشت   هنوز گرم بود  او را در تا سى گذاشت . امیا    ه از پله

 انگار  سى در آن  حظه به من گفک  ه او مرده اسک.

ه امیام چیه بگیوی .    دانست   ه بی  بعد از معاینه د تر در بیمارستان و خبر فوت ایشان  من به خانه برگشت  و نمى

گفت . رفت  در قسمک بیرونى بیک جایى  ه مراجعه  ننیدگان عمیومى    بایسک طور  قضیه را به امام مى و ى مى

آمدند. دو نفر را خدمک ایشان فرستادم  ه بگویند حاج آقا مصطفى حیا ش بید شیده اسیک و ایشیان را بیه        مى

امام گفتند: بگویید احمد بیاید. من خدمک ایشان رفت . امیام   اند. آنها ه  رفتند و همین را گفتند. بیمارستان برده

خواه  به بیمارستان بروم و مصطفى را ببین . خیلى ناراحک شیدم و بییرون آمیدم  میاجرا را بیه       گفتند : من مى

آقا  رروانى گفت  و ارافه  ردم خیو  اسیک بیه ایشیان بگیوی  د تیر مالقیات را ممنیوع  یرده اسیک  یه            

ام دیرتر از جریان مطلع شوند. قرار شد بروند و مطل  را به این صورت بگویند. همه از طیرح  ا مقدور  ام حتى

ا  بود  ه امام از آن جا مرا دید. صیدا زد و گفیک : احمید!     قضیه وحشک داشتند. من در طبقۀ باال بودم. پنجره
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اش گرییه چییز    من خدمک ایشان رفت . گفتند: مصطفى فوت  رده اسک  مین خیلیى ناراحیک شیدم و در حی     

نگفت . ایشان همان طور   ه نشسته بود و دستهایشان رو  زانو قرار داشک  چند بار انگشیتان خیود را تکیان    

سیید مصیطفى خمینیى بیه مناسیبک        ا لّه و انا ا یه راجعون. )یادها و یادمانها از آیک  دادند و سه بار گفتند: انا  لّه

   مؤسسه چاپ و نشر عروج(. 02ی  03چاپ اوش  صص بیستمین سا گرد شهادت سید مصطفى خمینى  

 دهد: خان  معصومۀ حاىر  یزد  )همسر شهید حاج آقا مصطفى( ماجرا را این گونه شرح مى

به منزش ما مهمیان بیایید. مین سیخک      12همان ش   ه حاج آقا مصطفى این طور شد  قرار بود  ه ساعک »... 

ها مطا عه داشیتند    برای  د تر آورد. از طرف دیگر آقا مصطفى ش  مریض بودم. آقا  دعایى  ه همسایۀ ما بود 

 ن   شما بخوابید. ما دیگر نفهمیدی   ه مهمانان چیه   آن ش  ایشان گفته بود  ه اگر مهمان آمد من در را باز مى

سیته  بیننید آقیا مصیطفى نش    برند  مى موقع آمدند و  ى رفتند و چه شد. صبح زود وقتى برا  ایشان صبحانه مى

هیا  بینفش را    ها  آقا مصطفى بنفش اسک تکیه  و ى سرش به پاىین خ  شده اسک. فوراب رفت  باال. دیدم دسک

خواسیتند از   وقتى میى «. اش ه  دیدم. آقا مصطفى مسموم شده و دو ساعک اسک  ه تمام  رده اسک رو  سینه

شوند و دسیتگیر    ا  بى گناه دستگیر مى عده»جسد  ا بدشکافى  نند امام اجاز  این  ار را ندادند و فرمودند : 

از طرف دو ک بعث عراق نیز از اعیالم نظیر پزشیکان جلیوگیر  شید و      «. شود اینها دیگر برا  ما مصطفى نمى

 «.نگذاشتند پزشکان نظر خود را اعالم  نند. چون صددرصد مسمومیک بود  حتى پزشکان را تهدید  ردند

یعنى ده روز پیس از شیهادت فرزنیدش  در نطقیى  وبنیده و       1306ن آبا 10امام برخالف تصور رژی  شاه در 

 دانستند و فرمودند:« ا طاف خفیۀ ا هى»حماسى  از دسک دادن عزیزترین فرد را تلویحاب از 

ا   ه خدا  تبارک و تعا ى نسبک بیه عبیادش دارد ی و انّیه  طییف علیى        اگر اطالع داشتی  از آن ا طاف خفیه»

سوره شور ( و اطالع بر آن مساىل داشتی   در این طور چیزهایى  ه جزىى اسیک و   18یه عباده ی )اقتباس از آ 

فهمیدی   ه یک مصا حى در  ار اسک یک ا طافى در  ار اسیک ییک    طاقک نبودی   مى مه  نیسک  این قدر بى

از شیهادت  .( امام خمینى )س(  پیس از اطیالع   230  چاپ اوش  ص 3صحیفه امام  ج «.)تربیتهایى در  ار اسک

فرزندشان  حتى برنامۀ روزانۀ خود را تيییر ندادند. در حا ى  یه پیکیر پیاک شیهید را بیرا  طیواف بیه  یربال         

بردند ی امام طبق معموش هر روزشان ی در نماز جماعک ظهر و شی  حاریر شیدند و پیس از آن بیه خانیۀ          مى

 و به مادر دا دار حاج آقا مصطفى گفتند: فرزند شهیدشان رفتند و آنان را تسلیک دادند  امر به صبر فرمودند

 ن   شما ه  صبر  نید و صبرتان ه  بیرا    امانتى خداوند متعاش به ما داده بود و اینک از ما گرفک. من صبر مى

 خدا باشد.

بار بر سر مزار فرزند شهیدشان رفتند  در حا ى  یه گیروه  ثییر  از میردم دور ایشیان       وقتى امام برا  نخستین

ا  قراىیک   ه بودند  با سادگى بر زمین نشستند  انگشتان خود را بر قبر گذاردند  با طمأنینۀ خاصى فاتحهحلقه زد

  ردند و آنگاه رو به حارران  ردند فرمودند  ه برا  دیگر علما  ه در آن محل مدفون بودند  فاتحه بخوانند.
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بعین ادامه دهند  امام در این میورد بیه   علما  حوز  علمیۀ نجف قصد داشتند مجا س بزرگداشک شهید را تا ار

ها نباید تعطیل باشد  آقایان شروع  نند. در همان وقک به شیاگردان و عالقمنیدان شیهید آقیا      آنان گفتند : درس

تابى نکنید  به درس و بحث و تکمیل  مصطفى پیيام دادند  ه: شما باید زنده ساز باشید و در این گونه موارد بى

 دازید.نفس و خودساز  برر

امام خمینى او ین جلسه درس خود را  پس از این مصیبک  به نطق مفصّلى در زمینۀ مساىل و مشکالت اییران و دیگیر   

شود  ه در ایین اییام  آثیار د تیر      جوامع اسالمى اختصاص دادند  ه در آن شرایط  بسیار مفید و آموزنده بود. یادآور مى

و مجادالت فراوانى در سطح جامعه و بیه خصیوص در دانشیگاه و     على شریعتى و  تا  شهید جاوید  موروع بحث

پاشیید. جیداىى دو قشیر     بردار  از نقا  رعف آثار مذ ور  بذر نفاق و جداىى مى ها  علمیه بود. رژی  نیز با بهره حوزه

ى دانشیجویان  هیا  اسیالم   ها  متعدد به انجمین  روحانى و دانشگاهى بود  ه امام خمینى طى سا یان دراز  از طریق پیام

 داخل و خارج و روحانیک   وشیده بودند تا آنان را به یکدیگر نزدیک سازند.  

امام در این سخنرانى پس از بیان سنگینى رسا ک انسان در دسیتگاه عظیی  آفیرینش  نقیش عظیی  و ارزشیمند       

بییان پیشیتاز     هیا  تیاریخى و   هیایى از واقعییک   ها  اسالمى بازگو  رده با   ر نمونیه  روحانیک را در نهضک

ها  مردمى  با  حنى سازنده  از روشنفکران و نویسندگان مسلمانى  ه نقیش روحانییک را    روحانیک در نهضک

هیا و   گیرند  انتقاد  رده دور  و نزدیکى علما  بزرگ به حکومک ها  اسالمى نادیده مى در سیر مبارزات ملک

اسک از  یان اسالم و فقه و تشیع دانستند. آن گیاه بیه   ها  مختلف برا  حر مبارزات مثبک و منفى آنان را شیوه

ها   ا   بین دو قشر روحیانى و   تشریح نمونه هاىى از مبارزات علما  بنام شیعه پرداخته نسبک به مرز بند 

 و خطا  به روشنفکران و دانشگاهیان فرمودند :  دانشگاهى هشدار دادند

تا قیامک ه  در زیر بار دیگران هستید  شما همه جمیع بشیوید  همیه     اگر شما بخواهید خودتان باشید و منها  آخوند 

 با ه  باشید  همه برادر باشید. اینها را رد نکنید. این یک قدرت الیزاش اسک. این قدرت ملّک اسک.

 از سو  دیگر خطا  به علما و روحانیون نیز فرمودند : 

ایران. تمیام وعیاظ محتیرم  تمیام علمیا  اعیالم        شود در  ا  درسک مى هر چند وقک یک دفعه  یک مس له»... 

 ننید در   وقتشان را  ه باید صرف بکنند در یک مساىل سیاسى اسالم  در یک مساىل اجتماعى اسالم  صرف مى

وهابى اسک. و عا مى  ه پنجاه ساش زحمک  شییده  فقهیش از ا ثیر    « او»مرتد و « عمرو» افر و « زید»این  ه 

ها. آقا جدا نکنید همیه را   گویند وهابى اسک این  آخر اشتباه اسک این حرف تر اسک مى اینهایى  ه هستند  ثقیل

اند  خطایش  نویسند... حاال حتماب یک خطایى ه   رده  نند و چیز مى از ه ... آنهاىى  ه االن برا  اسالم  ار مى

را رد نکنید از خودتان... هى منبیر  را رفع بکنید. شما عا مید  خطایش را رفع بکنید  طرد نکنید.... شما دانشگاه 

 .249ی  8همان  صص « نروید و بد بگوىید. منبر بروید و نصیحک بکنید

به ر   تصوّرات رژی  شاه  با شهادت حاج آقا مصطفى  نه تنها شعلۀ انقال  خاموش نشید بلکیه روز بیه روز    
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یاران و خدمتگزاران مقام عا ى  ترین صدیق

اسیییالمى بیییود. چنیییان  یییه در  زعامیییک

ا  عمییق و    حظات با اندیشه ترین حساس

با توان فکر  منظ  در نقش  ی شهامتى عظ

هیا  خاىنانیه دشیمنان     توط یه  برآ   ردن

اسالم  ه قصد فرسیایش   ملک ایران و امک

امیید ملیک میا خمینیى      و به زانو درآوردن

 به سزایى داشک.  شکن را داشتند سه  بک

سیتبر   [ناخوانا] بازویى نیرومند در  نار

بود  اسیتعداد   و با استقامک پرچمدار اسالم

گییر  مسیتمر و    بهیره  شخصیک الیق و وارسته  یه توفییق و   و نبو  فکر  این سرشار

هیا  متمیاد     پدر ارجمندش را در شرایط مختلیف و در سیاش   مداوم از محضر پرفیض

از امییدها    اسالمى آن چنان رشد یافک  یه یکیى   داشک  تحک تربیک اخالقى و علمى

ق گردیده بود. فقدان آن مرحیوم  ا را ارزشمند جهان اسالم بدون هرگونه گزافه گویى و

 متر امکیان رشید چنیین     رایعه بزرگى برا  امک اسالمى و باالخص جامعه ماسک  ه

                                                                                                                             
 

آمییز در روزنامیۀ    به درج مقا ۀ توهیند  همان ساش )اعتراض  18تر گردید و این اشتعاش با واقعۀ بزرگ  مشتعل

 تر شد. ( برافروخته1306د   11اطالعات 

حاج آقا مصطفى به برگزار  مجیا س خیت  و ییادبود      ا لّه مردم حق شناس ایران  پس از آگاهى از شهادت آیک

ردم دیگیر  پرداختند و در نخستین جلسۀ تجلیل از مقام این شهید بزرگوار  شهر ق  ناآرام شید و در پیى آن  می   

شهرها برا خاستند و علیه رژی  به افشاگر  پرداختند. دشمن به سر نیزه پناه برد و با اسلحه به میدان آمد. ملّیک  

ایران نیز با سرر  به میدان آمد  ه نه فقط از  اربرد سالح  جلوگیر   رد بلکه آن را از  ار انداخک و آن شعار 

شد و صیدا  میردم بیا ایمیان بهی  آمیخیک و دشیمن را متیوار   یرد و          بود. شعار تبدیل به شعور « ا بر  ا لّه»

 سان نظامى پى افکنده شد  ه ی در واقع ی تو د  تازه برا  اسالم و مسلمین بود. بدین
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اسییتعدادهایى را بییه خییود دیییده  

 اسک.

 یه   1342در پانزده  خیرداد  

بازداشک قاىید   رژی  شاه مزدور با

 بییزرگ اسییالم امییام خمینییى و   

 یرد هسیته    فرزندش تصیور میى  

ییک را در  روحان مر ز  مبارزات

 ه  شکسته و نه اسی  قاىید بلکیه   

مشى هدایک انقالبى امک اسالمى 

دار  نیید   خواهیید  کییه  مییى او را

آزاد  یردن   تا تیک بیه اصیطالح  

 رد.  مورع صحیح و  توط ه شاه را نقش برآ  این فرزند برومند از طرف حکومک و

 اء به اصل تبلییغ روحانیک و مردم مسلمان با اتک به دنباش سازماندهى و رهبر  نیروها 

هیا  آتشیین علییه     منابر و ا قا  خطابیه  علیه رژی  مزدور شاه در تکایا و مساجد بر سر

خمینى همچنان بیا عظمیک مانید      خمینى آزاد گردید و نام  ا لّه ظل  و ست  آیک دستگاه

معاملیه شیاه بیا آمریکیا مبنیى بیر فیروش اییران تحیک قیانون  اپیتوالسییون و             بعد از

خمینى  شاه خاىن امام و قاىد بزرگ را ربیود و بیه خیارج تبعیید      طع امامگیر  قا مورع

زندانى ساخک. هوشیار  و فدا ار  و شیهامک    رد و فرزند برومندش را در قزش قلعه

دامین ارتجیاع و چنگیاش گرگیان      [ناخوانیا ]این فرزند برومند پس از چند میاه زنیدان    

پیوالدین و ییاور     شکند ایشیان سیرر   خوار مرتبط با خود گرفتار  ند و در ه  ب جیره

 .[ناخوانا]آگاه 

آر  او بهترین حامى و یاور و مدافع پیدرش بیود و از هسیتى و موهبیک خیود در      

بحرانى مبارزات روحانیک گذشیک تیا چیرا  راه میردم همچنیان       ترین  حظات حساس
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هرچیه   ناپذیر در  نار ایین مشیعل و در تیابش    خستگى تابانه و فروزان بماند. آن قدر بى

توط یه و دسیسیه دشیمن نهراسیید تیا       و از 1تر آن  وشید و جوشید و خروشید فروزان

قربانییان و شیهدا     وار بسیوخک و بیه خییل    باک  نار او پروانیه  سرانجام عاشقانه و بى

 [ ]فیدا ار  ترتی  مقیام زعامیک    پرافتخار و فدا ار جهان اسالم و دانش درآمد و بدین

ر  پوالدین را از  یف داد و در مصییبک و انیدوهى بیزرگ     اسالمى  بازویى توانا و سر

 گرفک.

 «:اى از زندگى و آثار علمى اين افتخار از دست رفته شمه»

علییه  فرزنید ا بیر امیام       ا لّه آقا  حاج آقا مصطفى خمینى رحمک  ا لّه حضرت آیک

 در شهرستان مقدس ق  دیده به جهان گشود. 13482دوازده  ماه رج  ساش  خمینى در

  ا لّیه  حاىر   آیک  ا لّه دروس ابتدایى در حوزه علمیه نزد استادانى چون آیک پس از اتمام

شیخ محمد جواد اصفهانى به فراگرفتن علوم دینیى    ا لّه سلطانى و آیک  ا لّه صدوقى  آیک

وقیک   سا گى از حوزه درس خارج فقه نزد مرجع بزرگ همیان  22مشيوش شد. در سن 

نمود و خیارج اصیوش را نیزد پیدر ارجمنیدش امیام        وجرد  استفادهبر  ا لّه مرحوم آیک

  ا لّیه  شر ک نمود. پس از فیوت آییک   خمینى شروع  رد و در درس مرحوم عالمه داماد

و  3هیا  برجسیته   چهیره  بروجرد  در حوزه فقه و اصوش پیدرش شیر ک جسیک و از   

حضیور یافیک    دشستارگان به نام حوزه گردید و تا پایان عمر در حوزه فقه پدر ارجمن

 حوزه علمیه نجف پرداختیه و قریی  بیه    [در]و ه  زمان خود به تدریس خارج اصوش 

گیر  از اصوش پدر ارجمندش  ساش شیفتگان مکت  علمى این خانه را  ه امکان بهره 10

نداشتند به فیض رساند. عالوه بر مقام اجتهیاد در فقیه و اصیوش در معقیوش نییز یید        را

سید محمدررا  صدر آموخته بیود بیه     ا لّه حکمک را از آیک منظومۀ طوالیى داشک و
                                                      

 اصل: خراشید. .1

 .1308آ ر  13برابر با  .2

 اصل: جسته. .3
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اتمام نرسانده  خود مدرس گردید و از اسیتاد در ایین فین     طور   ه هنوز منظومه را به

سید محمد حسین طباطبایى و مرحوم حاج سیید   پیشى گرفک. اسفار را نزد استاد بزرگ

ده بیود  یه جیامع معقیوش و     سا گى نرسیی  30ابوا حسن رفیعى به اتمام رساند و به سن 

اصوش و مجلداتى در تفسیر از  منقوش گردید. آثار  در فقه مر   از ده جلد  مباحثى در

 و  به جا  مانده اسک.

 از ديدگاه مبارزه:

یکى از افراد فعاش و پر ار و متحرک روحانیون بیود   1341در مبارزات خود از ساش 

 42ک طاقک فرسیایى داشیک. در سیاش    درآوردن نیروها  اصیل فعا ی و برا  به حر ک

یکى از فرزنیدانش را از دسیک داد و نییز در حملیه پلییس در       بعد از دستگیر  پدرش

 دیگرش از  ف رفک. فرزند خردساش 1343سیزده آبان ماه 

در هجرت علما  طراز اوش به تهران  ه به منظور اعتراض علیه دستگیر  حضیرت  

فک نقش اساسى داشک. مدتى  ه امام در بازداشک انجام گر 42خمینى در ساش   ا لّه آیک

 یه امیام خمینیى     1343آبان ماه  13اتکایى برا  مبارزات روحانیون بود. در  بودند نقطه

ربوده و به تر یه تبعید گردید ایشان نیز بازداشک و در زنیدان قیزش    توسط رژی  مزدور

فکار عمومى آزاد و به دنبیاش  و چند روز بر اثر فشار ا قلعه زندانى گردید. بعد از دو ماه

 [منجیر ]انجام گرفک. این تظاهرات هی    ها آن تظاهرات وسیعى در ق  و سایر شهرستان

فشار افکار عمومى و حمایک  به بازداشک مجدد ایشان و تبعید به تر یه گردید. به دنباش

رد؛ و در تبعیید  ی   خمینى  شاه ناچاراب امام را به عیراق   ا لّه دریغ مردم از حضرت آیک بى

راه  همین تبعیدگاه بود  ه فرزندش شربک شهادت نوشید. او بارها فرمیوده بیود  یه در   

 ها خواهی  داد و باالخره پیروز  ثمره پایدار  ماسک. آزاد  بسیار  شته

 دختیر   حاج سید مصطفى خمینى دو فرزند به جا  ماند  یکى پسر و دیگر   ا لّه از آیک

 باشد. پدر بزرگ نیامبرده  یه روحیانى    ه علمیه نجف مىدانشجویان حوز [از]اش  حسین

  ه در انقال  مشروطه شربک شهادت نوشید. [بود]ا قدر  بود از مجاهدانى  جلیل



246هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 136                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

ابن ابى طا   امام متقین و در جوار شییخ محمید    قبر ایشان در  نار مرقد مطهر على

االسیالم   حجیک  اصفهانى معروف به  مرانى از فیلسوفان متأخر و نزدیک به قبیر  حسین

روانش شیاد. افتخیار وجیود  او را در سیایه تربییک و تعلیی  پیدر         باشد  صدر مى بنى

آبدیده و مقیاوم اسیک و  دو سیاعک بعید از فیوت       دانی   ه شخصیتى بزرگوارش مى

دهد. در همان روز  یه   خود را تيییر نمى ها  روزانه گردد و ى برنامه فرزندش مطلع مى

برنامیه روزانیه خیود را انجیام        حسین بردند به طور عاد جسد فرزندش را به  ربال

میرگ فرزنید    دادند. نمازها  جماعک روز و ش  را به جیا  آوردنید. در تحمیل درد   

 نظیر از خود ظاهر ساختند. در    فرزنید نگریسیتند و صیالبتى و شخصییتى     صبر  بى

درس بزرگ اسک. چنان از خود بروز دادند  ه برا  همه مجاهدان راه حق و  سان آنها 

 ه چگونه باید بار امانک را به دوش  شید. وقتیى بیرا  او یین بیار بیه میزار        آموزد مى

 نند  چه خواهد شد  قاىد  پیدر    ثیر  از مردم او را احاطه مى رود گروه فرزندش مى

 نند  ه چیه خواهید  یرد      مجاهد رفک و همه نظاره مى و پدر  قاىد. بر مزار فرزند 

خواند  به حارران فرمود برا  آقا   مریانى   دگى به زمین نشسک  فاتحهمعظ   ه با سا

صیدر نمیود  سیرس     برا  آقا  بنى طل  ميفرت و فاتحه بخوانند. آن گاه طل  ميفرت

شیهادت دادنید  یه آن مرحیوم      فرمودند  ه برا  فرزند من طل  ميفرت  نید. اطرافیان

معظی   یه آرام و    گریسیتند و  میى آمرزیده اسک. از مزار برخاستند همه در    مصیطفى  

زعمیا    هایى را در استوار بودند. برنامه روزانه شان همچنان ادامه دارد. ما چنین صالبک

سیید ابوا حسین اصیفهانى در بیین       ا لّه شیعه فراوان سرا  داری   مثالب فرزند برومند آیک

  و یى  مير  و عشاء به دسک عماش بیگانه در نجف اشرف شربک شهادت نوشیید  نماز

آرامش تمام نماز عشاء را خواند و چیون از توط یه آگیاه بیود )دعواهیا        آن مرحوم با

پرسیک نتواننید    رار  را عفو نمود تا عماش رسوا  بیگانه ساختگى شیعه و سنى( حتى

اندازند و نیروها  مردمى را به هدر دهند. از خداونید   بین مسلمانان اختالفات ساختگى

و مراجع عا یقدر و مجاهد ییار  رسیاند.    ا را به وجود علماءبزرگ خواستاری  جامعه م
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ا عظمى خمینیى    ا لّه حضرت آیک ما این رایعه بزرگ را به پیشگاه مرجع عا یقدر شیعه

پییروز  معظی   یه را      نی  و به خاطر عموم مردم محروم  سالمک و تسلیک عرض مى

  نی . مس لک مى

ز یزش راه نهضیک عظیی  اسیالمى     ت یقین حاصل اسک  ه وراث سنک شیهادت  بیى  

 ادامه خواهند داد. دوران معاصر را

 1ا دار سالم علیک  بما صبرت  فنع  عق 

 روحانیون مبارز ایران

 شمسى 1306سوم آبان ماه 

تکثیر مجدد از:  میته اسالمى بزرگداشک شیهدا و دفیاع از زنیدانیان سیاسیى  آبیان      

1306 

*  *  * 

                                                      

 «.کو منز گاهى یافتیدسالم و تحیک بر شما باد  ه صبر پیشه  ردید تا عاقبک نی: »24رعد/  .1
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 0/9/36تاریخ: 

 

 برگزارى مراسم

بیییه  2/9/2036روز  1900سیییاعک 

سییا روز میییالد حضییرت امییام  مناسییبک

 1300باحضور حیدود   ررا)ع( مجلسى

داریوش فروهیر    نفر زن و مرد از جمله

مختیار  در     مهد  بازرگیان و 1سحابى

واقیع   منزش شخصى به نام حسین  قیایى  

 در خیابان ر    وچه جن  پمپ بنیزین 

 برگزار گردید.

وهییر در اییین مجلییس داریییوش فر

سخنرانى  فوت فرزند خمینى را  رمن

تسییلیک گفتییه و سییرس  بییه حارییرین

بیا خمینیى در    اظهار داشک: چند ساش

 زنییدان بییه سییر بییرده و از مییدعوین  

درخواسک نمود به احترام خمینى یک 

سیکوت نماینید. فروهیر اریافه      دقیقه

بییه فال ییک و   نمییود:  شییور مییا رو 

اسیتبداد    رود و حکومک بدبختى مى

 رود و پییروز  بیه   ین میى موقعى از بی 

                                                      

 سحابى.  آقا  یدا لّه .1
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 داشته باشد و نمونیه آن نماینیده شیدن د تیر     آید  ه اتحاد و همبستگى وجود دسک مى

با مجاهدت آقایان سید محمد طباطبیایى   باشد  ه مردم مصدق و پیروز  مشروطیک مى

 گرفتند. یاد شده رمن انتقاد از نحیوه اجیرا    بهبهانى قیام  ردند و نتیجه  سید عبدا لّه و

 آزاد  وجود ندارد. دانشجویان میا نبایید بیا    حات اررى اظهار داشک: در مملکک اصال

ناراحتى در  شورها  بیگانه زندگى نماینید چیرا نبایسیتى بتیوانی  دعیوت نامیه بیرا         

مراس  چاپ نمایی  و مجبور شوی  دعوتنامه دستى تهیه  نیی . چیرا آ  و    برگزار  این

از خارج تهیه  نی   چرا باید مرجع تقلید خمینیى  بایستى مواد  ذایى  برق نداری   چرا

ا  از  مهیر میاه عیده    10مردم ما از  شور فرار  ننید  در روز   را تبعید نمایند و چرا باید

هیا مطا ی     حضرت عبدا عظی  رفته بودند  ه روزنامه مسلمانان برا  سالمک خمینى به

د  یه آقیا  د تیر سیحابى     ا تشاش  قی  دادنی   خالف واقع انتشار دادند و اقدام آنها را

روزنامیه از چیاپ آن خیوددار  نمیود.      جوا  الزم به روزنامه  یهان فرستاد   یکن این

هیا و   رفیک تمیام نیاراحتى    باید شخصى مانند د تر مصدق باشد  ه مبارزه  رد  زنیدان 

ریمن   ها را تحمل  رد تا این  ه مردم او را به مجلیس فرسیتادند. ییاد شیده     زورگویى

 خوری  اظهار داشته: بعضى از مردم به من اظهیار  ساش اسک توسر  مى 10 اظهار آن  ه

دارند عقاید خود را بازگو نکن به هر حاش ترسى ندارد مگر چیه خواهید شید میا از      مى

 باشی . مى پیروان مصدق

 ارزیابى: اظهار مطا   صحک دارد.        گیرندگان:  میته مشترک رد خرابکار 

داییره بررسیى           12/9/36یگانى شود.  خوانسیار    شخصى با 61809در  السه 

10/9/36 

*  *  * 
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 9/9/36تاریخ: 

 132به: 

 ـه 23از: 

 موضوع: برگزارى مجلس ترحیم 

به مناسبک فوت مصطفى 

 خمینى

 وسیله مدرسین حوزه

صبح روز جمعیه   9از ساعک 

مناسییبک درگذشییک  بییه 6/9/36

ترحیمیى   مصطفى خمینى مجلس

حوزه علمیه ق  از طرف مدرسین 

تیالوت قیرآن بیود.     830ا ى  9ساعک  مسجد اعظ  برقرار گردید. در این مجلس از در

قیرار گرفیک و جمعییک حاریر در      شیخ صادق صادقى خلخا ى پشک میکروفن سرس

آرامش و سکوت دعوت  رد و رمناب اعالم  رد  ه مجا س بعد  در تهران  جلسه را به

گردد. پس از آن شیخ ابوا قاس  خزعلیى پیرامیون    مسجد ارک برپا مى در مسجد جامع و

گوینید   ا  از افراد  وتاه فکر میى  صحبک  رده اظهار داشک: عده نقش روحانیک در دنیا

طور نیسک. دو اصل مهی  قیانون اساسیى مربیو  بیه       این دین از سیاسک جداسک و ى

ا دقیک  گوید: اگیر  تیابى چیاپ شید بایید بی       مى قانون اساسى 2مراجع فقیه اسک ماده 

نظر آنان بالاشکاش بیود چیاپ    مجلس شورا مطا عه  ند و به نظر فقها برساند چنانچه از

جلیوگیر   نید و اگیر     شود در  یر این صورت بر مجلس اسک  ه از چاپ آن  تیا  

دیدید  یه   مجلس ترتی  اثر نداد وزیر  شور موظف اسک جلو  خالف را بگیرد. پس

 گوید. حتى اگر به ییک  قانون اساسى مى 8اما ماده روحانیک در صدر قانون قرار دارد و 

شیود و    ارگر توهین شود مجلس باید رسیدگى  ند آن وقک به یک مرجع تیوهین میى  
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شییما دم از آزاد   ارییافه  ییرد  ییه  

خواهنید  یه مرجیع     زنید مردم میى  مى

بزرگ به وطین بیازگردد و در خاتمیه    

قمیى را  یه در  یرج      ا لّیه  آیک آزاد 

. بعید از خزعلیى    اسک خواستار شید 

 صیحبک  1شیخ مهد  ربانى رانکیوهى 

 رد خیلى تند و بیا حیرارت و گفیک    

وظیفه وزارت امور خارجه یکیى ایین   

اییران در   اسک  ه اگیر یکیى از اتبیاع   

 یک  شور خارجى فوت نماید باید در

اسیک از دنییا رفتیه چیرا وزارت امیور       مورد علک مرگ او رسیدگى  ند  ه چیه شیده  

خمینیى تحقییق نکیرده و اگیر      االسالم آقا مصطفى ت مرحوم حجکمورد فو خارجه در

ها  یرد و گفیک ییک     روزنامه ها درج نشده و بعد حمله به در روزنامه تحقیق  رده چرا

ایین تیوهین اسیک      ا لّیه  نویسید روح   ا ذپاره نام مرجع بیزرگ را میى   روزنامه در یک

ا عظمیى    ا لّه آیۀ   تشیع حضرتبنویسد مرجع عا یقدر عا  دانید چه باید بنویسد باید مى

خواسیتار بازگشیک    جمعیک( و افزود دیدید عالقه را و در خاتمه خمینى )صلوات بلند

 مجلس خت  شد و جمعیک متفرق شدند. 1110 خمینى به وطن شد ساعک

نظریه شنبه: جمعیک امروز حدود بیسک هزار نفر بود و دانشجویان هی  در مجلیس   

علیخیانى    ا لّیه  شدید تحک  نترش بود. شیخ قدرت ى مجلسخوردند و  زیاد به چش  مى

بودنید  یه  سیى     ا  از طال  مجلس را  نترش  یرده  زاده به اتفاق عده و محمود فارل

علیخانى مرت  مواظ  میکیروفن    ا لّه شعار ندهد. رمناب در موقع شروع سخنرانى قدرت

                                                      

 اصل: رانگوهى. .1
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ا  از مدرسین بیه   دهخارج از برنامه صحبک نکند. جلو در  مسجد ه  ع بود  ه  سى

یوسیف صیانعى  یحییى انصیار   شییخ       اسامى محمد على گرامى  شیخ محمد ییزد   

بودنید.   ا دین اشراقى ایستاده صادق صادقى خلخا ى  شیخ مهد  ربانى رانکوهى  شها 

زنى حر یک  ننید و بیه     ا  از طال  از مدرسه خان به صورت هی ک سینه قرار بود عده

اشعار  ه  برا  این منظیور سیروده بودنید و یى مدرسیین       ىمسجد اعظ  بیایند و حت

 اجازه ندادند و موافقک نکردند.

نظریه یکشنبه: مفاد گیزارش صیحیح اسیک. چیون ایین روز مصیادف بیا جمعیه و         

جمعیک شر ک  ننده در مجلیس بییش از    جمعیک  ثیر  از زوار در ق  حضور داشتند

اعتیراض   ن مطیرح اسیک و میورد   هر روز دیگر  بوده اسک. رمناب موروعى  ه ا نیو 

زاده بروجرد   ه چند روز قبیل از   ا لّه ا  واقع شده این  ه چرا در مورد فوت آیک عده

از طرف طال  و نه از طرف مردم و بازاریان به عمل نیامد در  این بود چنین تجلیلى نه

تر بیود و هی  خیود مرحیوم      موجه حا ى  ه محمد حسن بروجرد  از مصطفى خمینى

 بوده اسک ایین اعتیراض وجیود دارد و یى  سیى از تیرس       1د  از خمینى اعل بروجر

 طرفداران خمینى جر ت ابراز چنین مطلبى را ندارد.

 2119خمینى 

*  *  * 

                                                      

 تر. اصل: اعل  .1
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 1/9/36تاریخ: 

 

 گزارش 

محترمییاب مقییام عییا ى را آگییاه  

اینجانیی   سییازم. بفرمییوده  مییى

 سرپاسبان دوم  ریمى مأمور شدم

مورخیییه  8 00 یییه از سیییاعک 

خیییییت   در مجلیییییس 0/9/36

زاده خمینى  یه واقیع در    ا لّه آیک

جامع بازار تهران برپا بیود   مسجد

مجلییس خییت  از  شییر ک نمییای 

شید سیرس    مجید تیالوت   ا لّه آیاتى چند از  لمه 10 10 شروع ا ى ساعک 8 00ساعک 

اخیالق و   طاهر  به منبر رفتند و در زمینیه شخصییک و   دقیقه آقا  سید 10 10ساعک 

خمینیى از   سخنرانى نمود و ارافه  رد وقتى  ه آقا  زاده خمینى  ا لّه رحوم آیکآدا  م

خواهشیمندم   با  میاش شیهامک اظهیار داشیک فقیط      مرگ ناگهانى پسر خود با خبر شد

انتهیا    احترامى نشیود. و در  جنازه و  را با احترام به خاک بسرارید و مواظ  باشید بى

 11 20( سخنانى اییراد  ردنید و در سیاعک    سخنانش در زمینۀ شخصیک امام حسین)ع

 دقیقه مجلس به حاش عاد  و بدون اتفاق به پایان رسید.

 با تقدی  احترام

  ریمى

*  *  * 

 



244هاسنادهللمجاهدسیدمصطفیخمینیدرآیناآیت 

 144                           69-7-24/  ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 0284/21شماره:          9/9/36تاریخ: 

 132به: مديريت کل اداره سوم 

 از: سازمان اطالعات و امنیت قم

 درباره: مسافرت داريوش فروهر

 300/312اره: بازگشک به شم

 0/9/2036ی 

 6/9/2036پیییش از ظهییر روز 

اتفیاق حیدود    داریوش فروهر بیه 

پنجاه نفر ) ه ا ل  آنیان بیازار    

رسیدند( و دختر شاپور  نظر مى به

خلیلیان در مجلیس   بختیار و على

از طیرف   خت  مصطفى خمینى  ه

بیرا    اعظ  برگزار شده بود شر ک  سیرس همگیى   مدرسین حوزه علمیه ق  در مسجد

 برادر خمینى عزیمک و بعید از خیروج از منیزش    گفتن تسلیک به منزش مرتضى پسندیده

قی  را بیه    1430صرف و حیدود سیاعک    خمینى به هتل ارم مراجعه و ناهار را در آنجا

مجلیس خیت  خیانواده     اند  ه بیرا  شیر ک در   صو  تهران ترک نموده و اظهار داشته

 روند. خمینى به تهران مى

 ن اطالعات و امنیک ق رىیس سازما

 معینى

 21/8/36شخصى بایگانى شود.  خوانسار    61809در  السه 

 

*  *  * 



 2456245سال

 145                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 12ه  23648/20شماره:     8/9/36تاریخ: 

 132به: 

 32ه  20از: 

 موضوع: برگزارى مجلس ختم 

 در مسجد مالهاشم

بعیید از نمییاز ميییر    0/9/36روز 

 9 00با شیر ک حیدود    مجلس ختمى

واقع در خیابان  د مالهاش نفر در مسج

خمینیى   نادر  مشیهد بیرا  مصیطفى   

 برگزار گردید. در ابتدا  مجلیس ییک  

نفییر از بییین جمعیییک برخاسییک و بییا 

گفک: نثیار روح شیهید از    صدا  بلند

بفرسیتید. سیرس    دسک رفته صیلوات 

آورد و بیه دییوار    بزرگى از مصطفى خمینى به داخل مسجد ا  عکس سا ه 12پسر بچه 

حضیرت   دیگر  با صدا  بلند گفیک بیرا  سیالمتى    در این موقع شخص نص  نمود.

 خمینى صلوات بفرستید. سرس شخصى به نام على آقا تهرانى بیه منبیر رفیک و     ا لّه آیک

سخنرانى نمود و این  لمه را چنین تفسیر  رد به آنهیایى  یه   « مستضعفین»تحک عنوان 

هیا   ند باید پذیرا  این ظل  و ستمگر ا شود و در زیر استثمار قرار گرفته ست  مى ظل  و

  یک از   شود مع دیدند از طرف فرعون به آنها ظل  مى اسراىیل  ه مى بنى باشند. مثالب قوم

االسیالم   آمد. در این موقع گفک برا  شاد  روح شیهید حجیک   نمى ترس صدایشان در

پیشیگاه   بفرستید و ارافه نمود ما این رایعه بزرگ را بیه  آقا  مصطفى خمینى صلوات

خواهی   یه هیر چیه زودتیر      و از خداوند مى گویی  خمینى تسلیک مى  ا لّه حضرت آیک

مجلیس میردم بیا دادن شیعار و      مرجع عا یقدر خیود را در وطین ببینیی . بعید از خیت      
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تظاهرات به خیابان  شیده شیدند و  

چنید   با دخا ک پلییس و دسیتگیر   

 طلبه مردم متفرق گردیدند.

 دارد.نظریه شنبه: نظر  ن

نظریه یکشنبه: شنبه مورد اعتماد 

خبیر فیوق    اسک و به احتماش زییاد 

 صحک دارد. قهرمان

شینبه: نظرییه یکشینبه     نظریه سه

 گردد. حات  تأیید مى

 شنبه مورد تأیید اسک. نظریه چهارشنبه: نظریه سه

 

*  *  * 
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 9/9/36خ: تاری

 1/8/13ـ  3131پیرو 

 

 درباره: مصطفی خمینی

در مراسیی  تشییییع جنییازه مصییطفی خمینییی 

عالوه بر عیده  ثییرا از روحیانیون و طبقیات     

ا عام نجف  رىییس   مختلف  استاندار  رىیس امن

شهربانی و چند نفر دیگر از مقامات محلیی نییز   

شر ک داشتند. رمناب از طرف خیانواده خمینیی   

اهلل خوىی سه روز و از  ز جان  آیکسه روز و ا

 سوا طال  و روحانیون نیز سه روز متوا یاب مجلس ترحی  برگزار شده اسک.

نظریه یکشنبه: خبر صحک دارد. همانطور  ه قبالب نییز بیه استحضیار رسییده میرگ      

مصطفی خمینی  همه افراد خانواده و روحانیون را  افلگیر  رد و از نظر عناصر افراطیی  

خمینیی  میاش    منحیرف در خیارج از  شیور  یه از نیام     یون مخا ف و ایرانیان و روحان

بردارا را میکنند این حادثه جنبه مرگ را براا خود آنان دربرداشیک زییرا عناصیر     بهره

   به سرحد خمینی برسانند تیا پیس    موصوف در گذشته  وشش داشتند مصطفی را   

ته باشد و در حقیقک خمینیی دومیی   از فوت پدرش جانشینی از دیدگاه آنان وجود داش

ه  باشد  ه بتوانند از نام و نشان او بر رد دو ک ایران استفاده  نند  ه با مرگ ناگهانی 

خالف مییل بیاطنی    هاا آنان نقش برآ  شد. مس له قابل توجه دیگر  ه بر او تمام نقشه

 فوت این شخص در ..... عناصر منحرف بود

 همایون

*  *  * 
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 24ه  16649/20شماره:    10/9/36تاریخ: 

 132به: 

 23ه  20از: 

طرفدار  موضوع: فعالیت بازاريان

 به اصطالح ملى جبهه

ی      24ه  16081/20پییییییرو: 

2/9/2036 

 2/9/36مورخییه  1900سییاعک 

به اصطالح ملیى در   طرفداران جبهه

ررییا  پوشیش مییالد حضییرت امیام   

 واقع در خیابان ر  برگزار نمودند  ه حید بیین   جشنى در  وچه با  حاج محمد حسن

 ا  از اهیا ى شهرسیتان قی     و عیده  دانشیجویان  نفر از طبقات بازاریان و 10 00تا  8 00

شر ک داشتند و انتظامات صحن را تعداد  از افیراد برگیزار  ننیده بیا آرم مخصیوص      

ا ان گفته شد و پس از آن شخصى  ه نام او معرفى نشید   1910ساعک  دار بودند. عهده

  ا لّه رمن یادآور شد چون جشن امش  ما مصادف با فوت آیک اعالم برنامه نمود و در

باشید.  یذا مراسی  جشین      خمینى مى  ا لّه روح  ا لّه آیک ج سید مصطفى خمینى فرزندحا

سرس دو نفر یکیى تیالوت قیرآن و دیگیر       تبدیل به مجلس تذ ر و قرآن خواهد بود.

گیاه   حاررین خیرمقیدم گفیک. آن   تفسیر قرآن نمود و پس از آن حاج محمود مانیان به

داریوش فروهیر پشیک    وحدت گفته و سرس صادقى سخنانى در مورد اتحاد و اتفاق و

مجرییان و   تریبون قرار گرفک و اظهاراتى در زمینه نارسیایى در امیور مملکیک توسیط    

شکسک حکومک را نسبک به اصوش انقال  یادآور گردیید و اریافه نمیود اصیالحات     

ها و ارقامى را برا  حاررین خواند  یه در   با شکسک روبرو شده اسک. گزارش اررى

شده  حاررین بیا   د تر مصدق )هر موقع اسمى از مصدق برده مى ر حکومکد 32ساش 
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نمود  ییکن در ایین زمیان  یه      ایران گندم به خارج صادر مى نمودند( صلوات احترام مى

نمیایی . ریمناب واردات    گندم از خیارج وارد میى   اصالحات اررى در ایران پیاده شده ما

حکایک از عیدم توفییق مملکیک در     همه ایران به قدر  زیاد و  یرقابل تصور اسک  ه

و بعد حمله به آموزش  باشد جهک موفقیک در اصالحات اررى و توسعه  شاورز  مى

مسیؤوالن امیر    باشد و و پرورش  رده و گفک: تعداد بیسوادان مملکک رو به فزونى مى

ارریى    نند. در خاتمه مجیدداب در میورد اصیالحات    گونه فعا یتى نمى در این زمینه هیچ

 بحث نمود  ه ارارى را ملى اعالم و بین  شاورزان تقسی  نمودند.  یکن در عمل  لییه 

هیا   شیاورز     اند و قسیمتى از زمیین   ارارى سمنان را به یک نفر )هژبر یزدانى( داده

ها را ه  حکومک در نظر دارد به نامبرده تسیلی  نمایید. جلسیه     شهرستان قزوین و سایر

 یافک. خاتمه 2100ساعک 

ه شنبه: در مجلس مزبور افیراد   یه میورد شناسیایى قیرار گرفتیه عبارتنید از:        نظری

ا  از بازارییان و دانشیجویان در جشین     عیده  سنجابى  بختیار  داریوش فروهر بودنید و 

و نزدیک  حضور داشتند. رمناب تعداد  مأمور  ه گویا از طرف  النتر  به مجلس آمده

 ه  بودند مورد شناخک قرارگرفتند.

 یکشنبه: متن خبر و نظریه شنبه مورد تأیید اسک. روحانى نظریه

 گردد. شاهنگ شنبه: نظریه یکشنبه تأیید مى نظریه سه

 رسد. استاد شنبه صحیح به نظر مى نظریه چهارشنبه: نظریه سه

   12ه  20جهک ربط در پرونده محصوش و  343گیرندگان خبر: 

 10/9/36دایره سرپرستى  

 22/9/36یگانى شود. خوانسار   شخصى با 61809در  السه 

 

*  *  * 
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 12ه  23180/20شماره: 10/9/36تاریخ: 

 132به: 

 32ه  20از: 

 موضوع: شايعات درباره 

 مرگ سید مصطفى خمینى

تجلیلییى  ییه قاطبییه روحییانیون  

سییابق جبهییه بییه  بازاریییان  اعضییاء

اصیطالح   اصطالح ملى  نهضیک بیه  

 آزاد   دانشجویان و افراد عیاد  در 

برگییزار  مجییا س خییت  و   خییالش

شیده بیاال در مسیجد     سوگوار  یاد

مسییجد  ارک  مسییجد جییامع بییازار 

شهرر    اشانى در پامنار  مسجد  ا لّه مسجد آیک جامع سرسبز نارمک  مسجد اعظ  ق  

از خمینى به عمل آوردند و در دنبا ه مراس  سوگوار  به ییک روز تعطییل عمیومى در    

تهران انجامیده  ا ثر شر ک  نندگان در ایین مراسی  و   یک روز تعطیل شدن بازار  ق  و

شعارهایى بر  ه خمینى و علیه دستگاه داده و همه دسک به دعا بودند  یه ییک    مجا س

ایران مراجعک نماید. از طرفى در بعضى از محافل بازار و بین میردم   بار دیگر خمینى به

ریعتى در خیارج از اییران   مصطفى خمینى را نیز مانند على ش عاد  چنین شایع شده  ه

رو  ه  رفته مرگ مصطفى خمینیى در بیاال بیردن     اند. به وسیله دستگاه به قتل رسانیده

 مؤثر بوده اسک. شأن و وجهه پدرش بین قاطبه مردم بسیار

 نظریه شنبه: نظر  ندارد.

 نظریه یکشنبه: مفاد گزارش خبر مورد تأیید اسک.

*  *  * 
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 6040/21شماره: 11/9/36تاریخ: 

 132به: 

 ه 23از: 

 موضوع: فوت مصطفى خمینى

گیییر  از فرصییتها در همییه   بهییره

پیذیر اسیک و آن    امکیان  اوقات  متیر 

حیوادث و    س  ه بتواند به موقیع از 

موفیق و   شک پیشامدها استفاده  ند بى

  امییا  اسیک. سا هاسیک  یه مسیأ ه     

اختالف روحانیک بیا دو یک یکیى از    

بییزرگ مملکتییى شییده تییا   مشییکالت

نمیود   و به نظیر میى   گرفتاریها  داخلى مو ود همین اختالف بوده ایى  ه بسیار  ازآنج

اسیتعمار  خیود را در    زیرا چون موجودیک[ ناخوانا]بیگانه  آن سیاستها  استعمار  و

 وشیده اسیک   مى دیده یا اینکه شاهد تضعیف عوامل خود در این مملکک بوده خطر مى

عمیق  نید   ان روحانیک و دو ک را هر چه بیشتربه آتش اختالف دامن زده و شکاف می

 انید. تردیید  نیسیک یکیى از     توان گفک    و بیش در ایین راه نییز موفیق بیوده     و مى

توان گفک  یه خمینیى    ها  حساس روحانیک برا  استعمار  خود خمینى بود. نمى مهره

ادنید  یه هیر    عامداب مجر  سیاسک استعمار  بوده بلکه او را در موقعیتى قرار د عا ماب و

آمیادگى  [ ناخوانیا ] یرد. منتهیى خمینیى     رسی  او را دنبیاش میى     س جیز او بیود راه و  

خمینى سلسله جنبان این نهضک شد و تیا آن حید    بردار  بیشتر  داشک. آیک اهلل بهره

را ییارا  مقابلیه و مخا فیک بیا او را      اش توفیق یافک  ه دیگر مراجیع روحیانى   مبارزه

سیاز  یرد اعتبیارش     ه مخا فى در طبقیه روحیانیون علییه او   نداشتند و هر  س ه  نيم

امیروز   دستخوش تز زش گردید. اما امروز خمینى با دیروزش فرق  یرده اسیک خمینیى   
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قرییی  هشییتاد سییاش از عمییرش     

گذرد آدمى در سنین پیر  دچیار   مى

شیود   میى  رعف و تردیید و تیرس  

قدرت مقابله با حوادث را از دسیک  

تیوان را   دهد دیگر آن استعداد و مى

ماجرا رود بخصوص  ندارد  ه دنباش

 ه در این سینین از شیهر و دییار و    

 ناخوانییا]تبییار خییود دور باشیید.  

پیییش آییید در   ا  نییاگوار حادثییه[

 اش نقیش میؤثر بیه    تضعیف روحیه

 سیکته یکیى از دردنیا ترین حیوادث بیرا       رود. فوت مصطفى خمینى بر اثیر  شمار مى

طیور  یه مین از خویشیان و      ناتوانى. آن رعف و خمینى بود آن ه  در سا ها  پیر  و

توانسیک   فرزندش بهک زده گیویى نمیى   ام و  در اوش درگذشک خمینى شنیده نزدیکان

میرده اسیک   [ ناخوانیا ] یه فرزنید    ا  را باور  ند. پس از دو روز وقتى دید حادثه چنین

ک گریسک خمینى حیق داشی   مى اختیار گریسک و بلند ه  گشک و بى اش گشوده عقده

توانسیک   بیود  حیداقل میى    گاهى بیرا  او  دیار  ربک فرزندش تنها تکیه بگرید زیرا در

خود را با او در میان بگذارد و از سنگینى آالم خیود بکاهید. بیه     گاهى مشکالت درونى

گذاردن روحانیک و مردم در تشکیل و برگزار  مراسی    نظر من سیاسک دو ک در آزاد

 یه میردم را بیه شیک انیداخک و امکیان        د تا آن حدترحی  بسیار درسک و عاقالنه بو

صیورت آن فرصیتى  یه     سازش و رابطه پنهانى را در ا هان و افکار خطور داد. بیه هیر  

اعلیحضیرت   بایسک از آن بهره گرفک و به نظر من درسک و به جا بود این بیود  یه   مى

گذشیک   ىهمایون شاهنشاه آریامهر در این موقع حساس و در این مصیبتى  ه بر خمینی 

 فرمودند و به دالیل زیر اثرات نیکیویى داشیک: اوالب   تلگرام تسلیتى به خمینى مخابره مى



 2456254سال

 153                           69-7-24/  الح شده ـ اص ومداسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

داد و قلیو    باآنچه خمینى  رده بود ر فک و عطوفک شاهنشاه مردم عاد  را تکان میى 

نمود. ثانییاب آن عیده از مخیا فین دو یک      بیشتر متوجه بزرگوار  اعلیحضرت مى مردم را

واه تروریسک و خواه گروندگان بیه هیر جنیاح  یه تحیک عنیوان       خ خواه  مونیسک و

نمایند وقتیى تلگیرام تسیلیک شاهنشیاه را در مطبوعیات       مى طرفدار  از خمینى مبارزه

ریخیک ثا ثیاب رو     هوشییار  قلبشیان فیرو میى      رزید و از ایین  خواندند پشتشان مى مى

شید و   خود نادم مى در دش از  رده گذاشک و شخص خمینى در این حاش تأثیر عمیق مى

آورد. در اینجیا ییک    میى  یا الاقل در آینده شاید در راه و رس  خود تجدید نظر به عمل

خیر  به نظیر مین    داد یا آید  ه آیا خمینى تلگراف شاهنشاه را جوا  مى مسأ ه پیش مى

 داد  در ایین  آمید و اگیر پاسیخ نمیى     داد  نتایج زیاد  از آن به دسک میى  اگر جوا  مى

داد  ه خمینى از سالمک  امل روحیى برخیوردار نیسیک و الاقیل در      شان مىصورت ن

 ننید از   بزرگوار  شاهنشاه جمع  ثیر  از طرفدارانش را  ه سا   فکر مى برابر ر فک و

 ساخک. تردید مى رویه خمینى دچار

 رسد. شراره نظریه یکشنبه: نظر  ندارد استحضاراب به عرض مى

 گردد. پارسا راب معروض مىنظریه دوشنبه: مرات  استحضا

 شنبه: نظر  ندارد. رهبر نظریه سه

 24/9/36رساند.  دبیر    محترماب به استحضار مى

 1/8/36بایگانى شود.  روحانى   61809خمینى   ا لّه روح

 

*  *  * 
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 6046/21شماره: 19/9/36تاریخ: 

 132به: 

 ه 23از: 

موضوع: فوت مصطفى خمینى 

 و نظرات طالب

 ه مصطفى خمینى  از تاریخى

دو ییک در زمینییه  از دنیییا رفتییه و

آزاد   برگزار  مجا س ترحیمش

هیا و وعییاظ هیر چییه    داد و طلبیه 

 ردنییید و هیییر چیییه  خواسیییتند

علمیه قی    از جان  دو ک معموش نگردید  طال  حوزه ا عملى خواستند گفتند و عکس

 دارند: در این زمینه نظراتى به شرح زیر

یده دارند  ه این آزاد  در اثر فشار دو ک  ارتر اسیک   ی عده زیاد  از طال  عق  1

گوید باید میردم تمیام  شیورها آزاد  داشیته      طرفداران آزاد  اسک  ذا مى چون و  از

  نند. درپى زندانیان سیاسى   ر مى ه  عفو پى باشند و د یل این ادعا را

دو ک فعالب آزاد   گویند: چون  ارتر قرار اسک به ایران بیاید   ذا ی دسته دیگر مى  2

انید خواهنید    بیاید و برود بعداب تمام افراد  را  ه در این مورد فعا ییک  یرده   داده تا و 

 نند  ه چون در خارج از  شیور برعلییه اییران تظیاهرات زییاد        مى گرفک و استدالش

  نند. گیر  نمى اند  ذا فعالب سخک سیاسى را خواستار شده انجام شده و آزاد  زندانیان

 14ا  ه  معتقدند  ه دو ک آزاد  داد تا اوالب امتحیان  نید  یه آییا بعید از       ی عده  3

از ایران و زندان رفتن طرفدارانش باز ه  خمینى طرفیدار  دارد ییا    ساش دور  خمینى

ا  را شناختند و بعیداب تمیام    گویند در این ماجرا عده مى ا  را بشناسد و خیر و ثانیاب عده

 ردند و یا وعیاظى  یه منبیر رفتنید دسیتگیر و        س ترحی  فعا یکافراد  را  ه در مجا
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 زندانى خواهند شد.

 نظریه شنبه: نظر  ندارد.

گیردد.   نظریه یکشنبه: مفاد گزارش صحیح اسیک. مراتی  استحضیاراب معیروض میى     

 شراره

نظریه دوشنبه: عدم جلوگیر  از برگزار  مراس  فوت مصطفى خمینى موج  شید  

حمل بر خو  شدن نظر دو ک نسبک بیه خمینیى    ون این مسأ ه راا  از روحانی  ه عده

اییران اسیک.    قلمداد نموده و معتقدند  ه این جریان مقدمه مراجعک خمینى از عراق به

 پارسا

شنبه: عدم جلوگیر  از برگزار  مجا س خت  پسر خمینى موج  شده  ه  نظریه سه

دهید   ل روحانیون نرمش نشان میى  ه دو ک در مقاب اند مردم و آیات مقی  ق  معتقد شده

 و سعى دارد  ه شکاف موجود را رفع نماید. رهبر

 دایره بررسى    گزارش روزانه

 26/9/36در گزارش روزانه درج شد.  

 شخصى بایگانى شود.  خوانسار  61809در  السه 

 

*  *  * 
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 0310/21شماره:        22/9/36تاریخ: 

 132به: مديريت کل اداره سوم 

 سازمان اطالعات و امنیت قم از:

 

بیرگ(   3وسیله یک نسخه ) بدین

نفییر از  43تلگرافییى  ییه  رونوشییک

حیوزه علمییه    روحانیون و مدرسین

خمینى  ق  به مناسبک فوت مصطفى

 از ق  بیه نجیف بیه عنیوان خمینیى     

اند  جهک استحضار از  مخابره نموده

بییه پیوسییک تقییدی   مقییرر  مفییاد آن

برده در نییام فرمایییید در مییورد افییراد

  یل تلگراف مزبور نظر عیا ى را بیه  

 این سازمان اعالم نمایند.

 رىیس سازمان اطالعات و امنیک ق 

 معینى

 24/9دایره بررسى  خالصه در گزارش روزانه  

 26/9/36در گزارش روزانه درج شد.  

 1/8/36شخصى بایگانى شود.  خوانسار    61809در  السه 

 

*  *  * 
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ع اسالم محضر مقدس بزرگ مرج

العظمى آقاى خمینى،   اللّه آيت

 بطول بقائه المسلمین  اللّه متع

رایعه اسفناک و فقدان جانگداز 

و رشیییید اسیییالم  فرزنییید برومنییید

 حضییرت مسییتطا  عالمییه حجییک

االسالم و ا مسیلمین مرحیوم آقیا     

مصطفى خمینى قدس سره   حاج آقا

عمیق جامعه روحانییک   موج  تأثر

صیییبک م و امییک اسییالمى گردییید. 

 وارده را به ساحک مقدس حضیرت 

 ا فداء و حضرت عصر ارواحنا  ه و ى

گیویی .   عیا ى تسیلیک میى    مستطا 

با توجه به عظمک روحى و قدرت  تحمل این رایعه سنگین و دشوار اسک  و ى گرچه

مبرمى  ه جامعه اسالمى  تحمل دشواریها  ه از آن جنا  معهود اسک و با توجه به نیاز

آن زعی  بزرگ و  رت دارد مطم ناب این مصیبک دردناک در اراده راسخبه رهبر  آن حض

اییران   ایفاء وظایف رهبر  تأثیر  نخواهد گذاشک. امید آنکه با بازگشک آن جنا  بیه 

  لیه آالم و مصاى  جامعه اسالمى تخفیف و تسکین یابد.

 حوزه علمیه ق  

ى شییراز  ی   حسین نور  ی سیید حسین طیاهر  ی ناصیر مکیارم شییراز  ی ربیان          

ربیانى ی محمید میؤمن ی       محمدصادق خلخا ى ی على مشکینى اردبیلیى ی محمدمهید     

فضیل ی یوسیف صیانعى ی مرتضیى فهیی   رمیانى ی           محمدعلى حلیمى ی مرتضیى بنیى   

احمد آ ر  قمى ی محمدعلى فیض ی جواد تبرییز      محمدررا توسلى ی احمد جنتى ی  
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 حمید فاریل ی ابوا قاسی  خزعلیى ی      ی محمد ابطحى ی محمد یزد  ی یحیى انصار  ی م 

حسین راستى  اشانى ی سید  یاظ  همیدانى ی محمیدعلى گرامیى ی جعفیر سیبحانى ی           

سیتوده ی محمدحسین ا مرتضیو       علیررا ا هى قمى ی ابوا حسن مصلحى ی محمیدتقى   

 نگرود  ی  المررا صلواتى ی حسنعلى خطی  ی احمد ا موسو   النتر ی محمیدجواد      

لسرخى ی محمود موسو  قافله باشى ی محمد مهید  گیالنیى ی      ررا گ حجتى  رمانى ی

محفوظى ی سیید    ا دین فارل هرند  ی عباس  جواد  آملى ی ابوا قاس  محجو  ی محى  

 عبدا رسوش شریعتمدار  ی محمدصادق تهرانى

 

*  *  * 
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 10/8/36تاریخ: 

 

اخیییراب تعییداد زیییادا از نوارهییاا   

بیه مناسیبک میرگ     یه  سخنرانی وعاظ 

مصطفی خمینی در ایران صورت گرفته 

و ربط گردیده به نجف اشرف ارسیاش  

و در اختیار روحانیون منحرف از جمله 

 خمینی قرار گرفته اسک.

ه  ی نظریه شنبه: در یکیی از نوارهیا   

گوش داده شد مشاهده گردید سیخنران  

ر قی  و در حضیور   مربوطه  یه در شیه  

جمع  ثیرا )گویا حدود پنج هزار نفر( 

زبان آورده بدون اینکه بعد از نیام  ر سخنرانی میکرده درسک پنجاه بار نام اىمه اطهار را ب

را  ه هر واعس مذهبی مقید به گفتن آنسک بگوید و این نمونیه  « ا سالم علیه»امام  جمله 

و صرفاب مساىل و وقیایع میذهبی    واعظی اسک  ه در مکت  خمینی بزرگ و تربیک شده

 ی    را از جنبه انقالبی و تحریک مردم بنگرند و مانند سایر گروههاا منحرف مذهبی   

 ها حذف میکنند. ها و نوشته شعارهاا مذهبی را از گفته

نظریه یکشنبه: خبر صحک دارد. نظریه شنبه دقک او را به مساىل و اهمیک موریوع  

 ساند.را از وقایعی  ه میگذرد میر

 نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه تأیید میشود

 18/8/36ی بررسی  / عملیات 

*  *  * 
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 ه ز 4102/11شماره: 10/8/36تاریخ: 

 132ه ـ  33به: 

 ه 33ه ز ـ  33از: 

 موضوع: اعالمیه

اخیراب یک فقره پا یک محتیو  ییک    

صفحه اعالمیه تحک عنیوان:   برگ در دو

ا   ه پیس از میرگش    زاده ا لّه آیک چهره

پرسیتان از او میرد     بیگانه عوام فریبان و

سییاختند  بییا عنییوان  مبییارز و اندیشییمند

حوزه علمییه   سلمانان روشنفکرم»امضاء 

مهدییه   به آدرس زابل  خیابیان علی   « ق 

 حکی  جهیک سیید محمیدتقى حسیینى    

 طباطباىى ارساش گردیده اسیک. موریوع  

 اعالمیه مزبور بیان مطا بى از خصوصیات

 ه اخییراب فیوت نمیوده و نحیوه اعمیاش و       خمینى اسک  ا لّه مصطفى خمینى فرزند روح

خمینى نیز رمن اشاره به تکثییر    ا لّه مورد نکوهش و روح مرحوم مصطفى خمینى رفتار

 نظریییات و  از طییرف عییواملش در ایییران  در مییورد بیییزار  و تنفییرش از   و توزیییع

هیا  اسیالمى    هیا و مار سیسیک   به همکار  با  مونیسک  مونیس  و مار سیس   مته 

 گردیده اسک.

ینى طباطبیاىى( ارسیاش   نظریه شنبه: پا ک مذ ور برا  گیرنده )سید محمیدتقى حسی  

 شده اسک.  

 نظریییه یکشیینبه: نظریییه شیینبه مییورد تأیییید و عییین پا ییک و اعالمیییه مییورد بحییث 

 دو بیرگ فتیو رى آن جهیک استحضیار      جهک ارساش به مقصد عودت و یک نسیخه در 
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 به پیوسک تقدی  اسک.

 باشد. رهبر ز: نظریه یکشنبه مورد تأیید مى 11نظریه 

 بط در پرونده محصوش منبعجهک ر 302گیرندگان خبر: 

 24/8دایره بررسى  

 21/8/36بایگانى شود.  المحسین  عباسى  61809

 

*  *  * 
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 18/8/2036تاریخ: 

 

انجام تظاهرات اخاللگرانه و دادن 

خمینى در مسجد  شعار به نفع

 کرامت شهر مشهد

 11/8/36روز  0830سیییییاعک 

طبقییات مختلییف  نفییر از 90حییدود 

عمیوش هیر   م مردم شهر مشهد طبیق 

 دعیا  »هفته برا  برگزار  مراسی   

در مسجد  رامیک ایین شیهر    « ندبه

انیید. پییس از پایییان  نمییوده اجتمییاع

نفییر از   30مراسیی  دعییا  حییدود    

خمینیى   دادن چهلمیین روز درگذشیک مصیطفى    حاررین در مجلس با مستمسک قرار

  گرانیه نفیع خمینیى مبیادرت بیه تظیاهرات اخال      خمینى  با دادن شعار به  ا لّه پسر روح

 اند. انتظامى دستگیر گردیده نفر از آنها توسط مأمورین 9اند  ه   رده

وزییر    ارزیابى خبر: خبر صحک دارد.      اقدامات انجام شده: مراتی  بیه نخسیک   

 اعالم گردیده اسک.

 

*  *  * 

 



 2456264سال

 163                           69-7-24/  ـ اصالح شده  دوماسناد / نمونه زندگینامه شهید مصطفی خمینی 

 40/8/36تاریخ: 

 : سوريهاز

 113ـ  231به: 

 

اا  اعالمییه  36آبانمیاه   14در تاریخ 

بامضاء روحانیون باصطالح مبارز اییران  

در پیییاریس منتشیییر شیییده  یییه در آن 

انید   بمقدسات ملی بشدت توهین نموده

اند مسی والن   و رمن آن اظهارنظر  رده

ایرانی بگمان خود ریربتی شیکننده بیه    

د رهبر اسالم و مراجع تقلید خمینیی وار 

اهلل مجاهید سیید مصیطفی     نموده و آیک

گییرد بشیهادت    اا  ه از آمریکا و صهیونیسی  سرچشیمه میی    خمینی در رابطه با توط ه

میرسد در صفحات دوم و سوم و چهارم این اطالعیه متن نامه د تیر ییداهلل سیحابی بیه     

چاپ شده اسیک اعالمییه فیوق در سیر قبیر علیی        36مهرماه  40روزنامه  یهان مورخه 

 یعتی در زینبیه دمشق توزیع گردیده اسک.شر

هاا  براا پیشبرد هدف فرصتیهاا مخا ف اصوالب از هر  عملیات ی گروه  رهبرنظریه 

 ...هایی از آن  نند و موروع فوق نمونه ملی خود استفاده میفرا 

 گردد. بایگانی می 69011در  السه 

 

*  *  * 
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 10ه  02283/20شماره: 10/11/36تاریخ: 

 132به: 

 31ه  20از: 

 موضوع: اشاعه مطالب خالف 

 وسیله متعصبین مذهبى 

 بین مردمدر 

برا  تحریک احساسات میذهبى  

علیه دسیتگاه حکومیک     مردم عامى

اند  ه در  داده در بین بازاریها شهرت

 هیا را  شیته و   ق  نیود نفیر از طلبیه   

انید و اخییراب    نعش آنها را از بین برده

اند  ه فرزند خمینى هی    نموده شایع

فوت  رده  به دسیک    ه چند  قبل

میذهبى بیین میردم     ا  متعصی   . آنچه موج  شده عدهشده اسک مأموران دو تى  شته

مجله زن روز بیه نیام    بزنند  مطا بى اسک  ه از یک ساش قبل در عامى دسک به تحریک

در بیین   ا  از بانوان عضو جمعییک زنیان   شود و عده از بین بردن قطعى چادر نوشته مى

 برنامیه رفیع   مردم شهرت داده بودند  ه به دستور واال حضرت اشرف پهلو  بیه زود  

حجا  عمومى و از بین بردن چادر در سراسر  شور عملیى خواهید شید. اخییراب بیین      

سو   این سو و آن 2 ارگردان مجله زن روز در برنامه تلویزیونى  اناش  ا  از بانوان عده

آمیز بیود   درخصوص آزاد  زن عنوان نمودند  ه بیشتر تحریک زمان  مطا   و مساىلى

در ایین برنامیه تلویزییونى  یه معلیوم بیود بسییار         شر ک  نندگانو خان   ار یکى از 

انسان مورد تأییید همگیان اسیک و یى      بین اسک گفک: آزاد  زن به نام آزاد  یک واقع

هایى  ه به نیام ا گیو  زنیان     خان  مخا فک مردم با آزاد  زن ناشى از این اسک  ه این
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آزاد شیییده مصیییادر گونیییاگون در  

 و یا از آنها دراند  دستگاه دو تى شده

مجالت و تلویزیون به نیام نماینیده   

 نند  متأسیفانه   زنان آزاد شده یاد مى

خوبى نیستند  بسیار  از آنان ا گو 

گوینیید اگییر  ییرض از  و مییردم مییى

آزاد  زن بییه مقییام رسیییدن چنییین  

چنیین آزاد  میورد    ا گوهایى اسک

 تأیید ما نخواهد بود.

نظریه شنبه: ا ثریک مردم بازار و 

همیین   رفع حجا  نظر مخا ف ندارنید و د ییل آن ایین اسیک     یر بازار با آزاد  زن و 

فرستند تا تحک نظیر بیانوان معلی      مى مردم فرزندان خود را با ررایک  امل به مدارس

و بیانوان   تحک تعلیی  قیرار گیرنید   

معلی  و پزشییکان زن میورد احتییرام   

ا   قرار دارند  و ى عده همه طبقات

 ر خیییود را یییه در ده سیییاش اخیییی

 یییارگردان آزاد  بیییانوان معرفیییى 

 یه فقیط     نند  بسییار  از آنیان   مى

برا  وزیر و و یل و معیاون شیدن   

از خوشیینامى در   ننیید  تییالش مییى

محافل بانوان ه  برخوردار نیسیتند  

مردم و جامعه بانوان تسیلط ایین    و

ندارند و وجود  افراد را برخود قبوش
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 ت مردم شده اسک.احساسا این افراد بدنام موج  تحیریک

حجا  یک عمل انجام شده  به نظر مطلعین و  ملین قوم در بازار  آزاد  زن و رفع

 و مورد قبوش همگان اسک

   ا  نباید این مطل  را هر روز دستیاویز  نند تا و ى عده

وابستگان آنیان داده شیود. بیه نظیر       رسى بیشتر  در دستگاه حکومک به آنان و یا

متأسیفانه در ده   بارزه با بیسواد  جهک باال رفتن شعور عمیومى  یه  م همین افراد برنامه

 صحیحاب از طرف بانوان خوشنام دستگاه آموزشیى  ساش اخیر مواجه باشکسک شده  باید

اجتماعى مردم آخوند بیاز   یه    شعور وزارت آموزش و پرورش دنباش شود. با باالرفتن

روشینفکر     و روحیانیون جا  خود را به اصوش صحیح مذه مورد نفرت عمومى اسک

تواننید برنامیه  هنیه شیده  تحرییک       نمیى  خواهد داد و در آن صورت روس و انگلیس

ا  عقیده  عده دستگاه حا مه ایران مورد اجرا قرار دهند. چنانکه امروز روحانیک را علیه

آمریکا در ایران مخا ف هستند پشک پیرده بیه    دارند روس و انگلیس  ه با توسعه نفو 

ا گوهیا  بید جامعیه     حساسات مذهبى مردم مشيو ند و چون روش ناصیحیح ا تحریک

 ا  عامى را فریی  داده  اند عده آورده  خو  توانسته زنان چنین آمادگى در مردم بوجود

 علیه دستگاه حکومک وارد عمل سازند.

 شنبه: نظریه شنبه مورد تأیید اسک.     نظریه چهارشنبه: نظر  ندارد. نظریه سه

بایگییانى شییود.  روحییانى    61809      11/11سییى  گییزارش روزانییه   دایییره برر

10/12/36 

*  *  * 
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 166                           69-7-24/ ـ اصالح   ومد/ نمونه  ـ اسناد زندگینامه شهید مصطفی خمینی

 ه 0021/21شماره: 28/1/2031تاریخ: 

 132به: 

 ـه 23از: 

خوانسارى و   اللّه موضوع: آيت

 خوئى

شیییییخ مهیییید   20/1/31روز 

  ا لّیه  داشیک آییک   میى  انصار  اظهار

نجیف رفتیه     ه اخیراب به خوانسار 

 بود  بیه دییدن خمینیى نرفتیه و در    

نتیجه بدون اینکه همدیگر را ببیننید  

ایران مراجعک نمیوده اسیک. و     به

نمییود  ییه از طییرف    مییى ارییافه

اقیداماتى علییه اییران     اند  یه او نییز   زیاد  به خوىى وارد نموده طرفداران خمینى فشار

دانی   یه در ایین     نمى هنوز تکلیف شرعى خود راگفته  ه من  مى بنماید. خوىى در ابتدا

بیاال  منبیر    قضایا چکار  ن  و ى اخیراب هشک روز نماز و درس را تعطیل نمیوده و در 

مردم ایران  بوده( خیلى 66زاده )منظورش  قبل از درس صحبک و گفته اسک این یهود 

اییران   ربى قضیایا  را به  شتن داده او و پدرش  افر بوده و هستند و باالخره به زبان ع

 ا  علیه ایران بدهد  ه دو ک عراق مانع شیده  را شرح داده اسک و تصمی  داشته اعالمیه

نداریید و   [را]و گفته اسک ما با ایران صلح  ردی  و شما حق دادن اعالمیه علییه اییران   

پاشیی . مطلی  دیگیر   یه انصیار         ار  بکنید ما حوزه نجف را از ه  مى اگر چنین

خمینیى بیود  یه گوییا       ا لّیه  به سید احمد خمینیى پسیر دوم روح   نمود راجع عنوان مى

( شده و برا  ترقى پدرش و علییه اییران    ا لّه متوفى روح جانشین مصطفى خمینى )پسر

 دسک به فعا یتهایى زیاد زده اسک.
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نظریه شینبه: مهید  انصیار  از    

خوىى و پیدرش    ا لّه دوستداران آیک

اسیک و   یاره خیوىى    در نجف همه

دو یک عیراق    چندین بیار از طیرف  

دستور اخراج و  صادر شیده  کین   

بییا وسییاطک خییوىى از اخییراج و   

 جلوگیر  شده اسک.

نظریه دوشنبه: چنانچیه موریوع   

خوىى علیه ایران در   ا لّه فعا یک آیک

قضایا  اخیر صحک داشته باشد بیه  

ایجانى بودن خوىى اسیک  خاطر آ رب مسأ ه ناشى از جریانات تبریز و به احتماش زیاد این

مذهبى آ ربایجان نسیبک بیه خیود  سی        ه خواسته محبوبیک بیشتر  در قلو  افراد

 نماید.  پارسا

رسید   آمیز از جان  خوىى بعید به نظر مى شنبه: اظهار مطا   ناروا و توهین نظریه سه

 ز قبییل مورد تأیید ستاد اسک الزم اسک محدودیتى  ا و ى چنانچه اظهار این قبیل گفتار

 رهبر ساز  و  در ق  به وجود آورده. جلوگیر  از شهرک

 10/2/31رساند. دبیر   محترماب به استحضار مى

 به اداره سوم داده شود و تحقیق نمایند.

 10/2/31ساز  او در ق  نشوند. ثابتى  مانع شهرک

 10/2دایره بررسى در اجرا  اوامر اقدام گردد.  

 10/2/31.  در اجرا  اوامر اقدام شده اسک

*  *  * 
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 19/1/1301تاریخ: 

 

اعالمیه جمعى از روحانیون 

 تهران

 بسمه تعا ى

در این اییام  یه چهلمیین روز    

و زن د ییر و   شهادت صیدها میرد  

 11مبارز تهران در رویداد خیونین  

شهریور و سیا روز فقیدان مرمیوز    

حیاج    ا لّیه  مرحوم آییک  آفرین موج

ثیراه    طیا   سید مصیطفى خمینیى  

عا یقییدر بییزرگ پیشییوا و  فرزنیید 

ا عظمییى   ا لّییه تقلییید آیییک مرجییع

رسد  در ایین   مى خمینى مدظله فرا

آزاد  در  دهد  قربانى در راه خدا  راه دفاع از حیق و  مى ایام  ه هر روز ملک ما قربانى

گلو یه   روز در جایى مبارزان فدا ار و جانباز ما را بیه  این ایام  ه دستگاه جبار ایران هر

سینندج    اندازد  در مهاباد  در بانه  در دیگر  به راه مى در  رمانشاه حمام خونبندد   مى

آباد  در آمل  در بابل  در تبریز و در شیهرها  دیگیر و در ایین اییام  یه رهبیر        در خرم

ظله  بر اثر فشارها  مرىیى   آفرین ما امام خمینى دام ناپذیر و استقامک و خستگى عا یقدر

اند خاک عراق و حوزه هزار سا ه نجف را تیرک   ایران ناچار شدهاستبداد شوم  و نامرىى

خواستها  رد ا هى و رد مردمى ایران و عراق و اربابان آنهیا نگردنید     گویند تا تسلی 

عنیوان اعتیراض     رفته و بیه  عنوان بزرگداشک آن عزیزان از دسک تقلید به با تأیید مراجع عا یقدر

مآبانیه  میان و رفتیار رید اسیالمى و رید آزاد  و نیو ر       بیر رهبر  همه تضییقات نیاروا  به این
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 یقعده  13مهر مطابق با  24 ویک  روز دوشنبه  حکومتها  رد مردمى ایران و عراق و

طلبانه  با شیهیدان   خود را با مبارزه حق  نی  و بار دیگر پیمان استوار را تعطیل اعالم مى

ناپیذیر   رهبیر مصیم  و تسیلی     بیا مبارز   ه روح تابنا شان در انتظار پیگیر  ماسک و 

جباران ستمگر دچار قهیر   نمایی . با ایمان به اینکه ظله تجدید مى مبارزه  امام خمینى دام

رسک و پیکار مردم  پا خاسته نخواهند ا هى خواهند شد و از طوفان خش  مستضعفین به

 سو  پیروز  ادامه خواهد یافک. ما با گامها  بلند به

ا یدین   د ی محمد امامى  اشانى ی سیدمهد  امام جمیارانى ی محیى     نژا اسمعیل ابراهی 

ایروانى ی عبدا کری  بخشایشى ی    انوار  ی سید على انگجى ی عیسى اهر  ی عبدا مجید   

سید محمد بهشتى ی محمدجواد باهنر ی محمد حقى ی سیید محمیدتقى حکیی  ی حیاج         

خیادمى ی محسین      هاحمد حسینى همدانى ی على حییدر  ی اسیدا لّ     سید جواد  ی سید 

پیرور ی    ا یدین دیین   جمیاش  ا  ی  خراسانى ی سید هاد  خسروشاهى ی سید مهد  دروازه  

ا عابدین را بى ی سید هاش  رسو ى ی شیخ رمضانعلى زمانى ی ابراهی  رىیسى ی سید      زین

  ا لّیه  جعفر شبیر  ی محسن مجتهد  شبستر  ی شییخ قیدرت     ابراهی  سید علو  ی سید 

رییاءا دین   را دین علیو  طا قیانى ی سیید نورا یدین طیاهر  ی سیید        صادقى ی سید نو 

طباطبایى ی سید مهد  طباطبیایى ی سیید ییونس عرفیانى ی سیید عبیدا قادر عظیمیى ی            

رفسینجانى ی جیواد علیو  علییار  ی سیید         ا هد  ی سید احمید  یرو     بهاءا دین عل 

د محمدرریا  ابوا فضل  اظمى ی مهد   رمانى ی مهید   روبیى ی رریا  ریمیى ی سیی         

 ییانى ی شییخ حسیین گرگیانى ی سیید احمید مجید ی سیید              ا لّیه  حجک  شفى ی شیخ 

ارا یى ی    ا دین حجتى ی سید ررا محمید  ی شییخ اسیماعیل میراد  ی محمید          جالش

مرتضى مطهر  ی حسین مفید ی ابوا قاس  مسافر  ی عباس مناقبى ییزد  ی حیاج شییخ        

ا  ی محمیدعلى موحید      درچیه حسین موسیو    حسن مقدس ی مصطفى ملکى ی سید  

 موسیو  ی سیید     ا لّیه   رمانى ی محمدررا مؤید  ی سید اسماعیل زنجانى ی سیید فیرج     

عبدا کری  موسو  اردبیلى ی سیید مهید  موسیو  اصیفهانى ی سیید محمید موسیو           
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موسیو  همیدانى ی شییخ      ا  ی سیید ابوا حسین    خوىینى ی سیید تقیى موسیو  درچیه     

مهدو  خراسانى ی سید محمدباقر  رمانى ی ناطق نیور     ا بر  ا دین مهدو  ی على  جماش

اصیير هرنید  ی سیید      ا  همیدانى ی علیى    محسین هیزاوه   ا دین نیورانى ی سیید    ی سیف

 اصير هاشمى ی سید محمود هاشمى. على

 «بخوانید و فوراب به دیگران بدهید.»

 برقرار باد حکومک عدش اسالمى

*  *  * 
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 ه 1891/21شماره: 23/1/01تاریخ: 

 132 [به:]

 قم [از:]

 

ی بیه دنبیاش انتشیار اعالمییه     1

تعطییل فیردا    آیات ثالثیه دربیاره  

 بعییدازظهر روز گذشییته اعالمیییه 

سیید    ا لّیه  خطى بیه امضیاء آییک   

درباره وقایع میدان  محمد وحید 

آن ریمن   ژا ه تهران منتشر و طى

 اشاره به وقایع شهرها   رمانشاه 

آبییاد  آمییل  بابییل  مهابییاد    خییرم

را مصیادف بیا سیا گرد     ساوه  چهلمین روز درگذشتگان واقعه تهیران   اشان و 1 بو ان

 قلمداد و فردا را تعطیل اعالم نموده اسک. فوت مصطفى خمینى

ظییاهراب بییه امضییاء خمینییى بییه    یقعییده  ییه 8ییی قسییمک آخییر اعالمیییه مییورخ  2

فتیو رى )بیه    استنسیل توزیع شده به شیرح زییر بیه صیورت ترا یک خطیى و       صورت

  یقعیده قاىید اعظی  امیام     8ا  از اعالمییه   زیر در ق  توزیع شده اسک.( برگزییده  شرح

 خمینى.

دانی  و ییاد    ها  افتخارآفرین سراسر اییران خیود را شیریک میى     من در    خانواده

فشارد  چهل   اند قلب  را مى ایران  ه اخیراب به دسک شاه جبار  شته شده  ود ان دبستانى

 اعالم  رده و خود نیز عزادارم. عمومى تهران را روز عزا 

                                                      

 اصل: قو ان. .1
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ا  انتشار مبنى بر اینکه به مناسبک چهلمیین روز   نجفى اعالمیه  ا لّه ی از طرف آیک  3

تهران و سیا گرد فیوت مصیطفى خمینیى  فرداشی  مجلیس ترحیمیى در         درگذشتگان

خواهد شد. رمناب در مورد برگزار  چنین مجلسیى ریمن تبیادش     حسینیه نجفى برگزار

شهربانى محل پیش بینى و اقدام الزم به عمیل خواهید آمید.     ماندار  نظامى ونظر با فر

 استحضاراب معروض.

 نیا باصر 

*  *  * 
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 ه ک 10042/20شماره: 6/9/01تاریخ: 

 32ه  20به: 

 ه ک 20از: 

 1/8/11درباره: روز 

ی    10081در روزنامییه  یهییان شییماره   

ستون سوم با عنوان میذا ره   2صفحه  6/9/01

خمینى با مهندس بازرگان ادامیه دارد     لّها آیک

 قسمتى نوشته شده: در

ها اینیک   اطرافیان ایشان در این مالقات

 ننید   رو  جنگ فرسایشى تأ ید مى بیشتر

 نخستین سا گرد درگذشک فرزنید حضیرت   منتظرند  ه روز یکشنبه )فردا( همزمان با و

 انجام گیرد.  ذا مرات  جهک مزید در ایران ا  ا عظمى خمینى تظاهرات گسترده  ا لّه آیک

 گردد. رمناب مرات  به فرماندار  نظامى تهران و حومه اعالم گردید. استحضار معروض مى

 مباشر نارنگى

 فرماندار  نظامى

و  312مرات  به استحضار تیمسار ریاسک محترم سازمان تهران رسید. فرمودنید بیه   

 6/9/01فرماندار  نظامى منعکس گردد.  

 زمان اطالعات و امنیک تهران  پرنیان فررىیس سا

دقیقه به آقا  فدایى در فرماندار  نظامى مینعکس گردیید.     1800مرات  در ساعک 

 6/9/01فر   پژوهش

به نگهبیانى اداره  یل سیوم آقیا  صیا حى تلفنگیرام گردیید.          2130مرات  ساعک 

 6/9/01عبد ى  

*  *  * 
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 ره()جاهد سید مصطفی خمینیاهلل م نمونه دستخط آیک
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 )ره(خمینیجاهد سید مصطفی اهلل م نمونه دستخط آیک
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