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 ۱سند شماره 

  92/1۱/63: تاریخ

  شیرازی سیدحسن: موضوع

 فساد و فریبیعوام علت به لبنان شیعه زعمای که نمودند استدعا شاهانه مبارک پیشگاه از لبنان مسیحی راستی دست رهبران

 از که آید وجود به کردهتحصیل و جوان شیعیان از سازمانی اندداده دست از کشور این در را خود موقعیت گراییچپ و

 .گردد کمونیسم دامان به کشور این جاهل و شیعیان سقوط مانع و گردد پشتیبانی و حمایت شاهنشاهی دولت طرف

 از هک وسیعی هایبررسی با و( کند بررسی سفیر) که یافت صدور شرف خارجه وزارت طریق از نحو بدین ملوکانه اوامر

 حسنم و عزالدین دکتر قبیل از شیعه جوان سیاستمداران با و آمده عمل به باره این در لبنان در شاهنشاهی سفارت طرف

 : است شده گرفته نتیجه چنین گردیده مذاکره احرار و کتائب راستی دست مسیحی رهبران سلیم

 داابت باید لذا داشت نخواهد بر در ایفایده تشکیالت این ایجاد دارد را شیعه عالی مجلس ریاست صدر سیدموسی -۱

 کیلتش برای زمینه گمارده او جای به را صالحی شخص و نمود برکنار شیعه عالی مجلس رئیس سمت از صدر سیدموسی

 .گردد فراهم سازمانی چنین

 در ساواک نماینده حضور با زینب حضرت مرقد امام و سوریه در شیعه مذهبی رهبر شیرازی سیدحسن با قبل سال دو -9

 دیدمیسرنگر اقدامی و بود قوی موقع آن در صدر سیدموسی موقعیت ولی بود آمده عمل به زمینه این در مذاکراتی بیروت

 پس لذا دانندمی بیگانه مزدور و خیانتکار را او هاجبهه تمام حال ولی نمودندمی جدی پشتیبانی او از نیز مسیحیان که خصوصا

 سلیم سنمح و فاالنژها فرمانده جمیل بشیر جمله از مسیحی رهبران با مشارالیه لبنان به آریامهر شاهنشاه سفیر مراجعت از

 مسیحیان یدتأی مورد صدر سیدموسی تغییر لزوم که حال گردید توصیه آنها به نامبرده طرف از و مالقات شیعه سابق نماینده

 رارق تصویب مورد و نمود مطرح کتائب حزب در را موضوع جمیل بشیر. شود استفاده شیرازی سیدحسن وجود از باشدمی

 آنها به رآریامه شاهنشاه سفیر طرف از و بود گردیده تشکیل کتائب رهبران حضور با که دیگری جلسه در سپس گرفت

 أییدت مورد و صدر سیدموسی جای به شیرازی سیدحسن انتصاب است الزم راه، این در موفقیت برای که گردید یادآوری

 نشینهشیع دهات از یکی ساکن اصل از که نحوی به شود داده لبنانی هویت او به و گردد واقع خریش پاتریارک و واتیکان

 .گردد معرفی کسروان نشینمسیحی منطقه

 که داد قول جمیل به او و نموده مذاکره و مالقات پاپ سفیر با همچنین نمود موافقت طرح این با خریش پاتریارک -6

 نماینده سیلهو به مراتب سپس نمایند تلقی شده تمام اکنون هم از را مطلب این که نمود تأکید و کند جلب را واتیکان موافقت

 به یول داد مساعدت گونه همه وعده لبنان جمهوری رئیس و رسانید جمهوری رئیس سرکیس اطالع به سلیم محسن شیعه

 ولی است ردهک مالقات را کسی نه و شنیده مطلبی نه باره این در که کند وانمود است ناگزیر وی که کرد تأکید سلیم محسن

 سیدحسن هک شود قید آن در و صادر او برای لبنانی گذرنامه یک و شناسنامه یک بالفاصله که داده دستور تأمینی مقامات به

 لیمس محسن) اندگرفته او از کتائب رهبران با نیز هاییعکس و باشدمی کسروان جبل در حسین دهکده مقیم شیرازی

 پست اولین اب و تهیه آنها فتوکپی که فرستاده لبنان در شاهنشاهی سفارت به را مزبور هایعکس با او هویت برگ و گذرنامه

 (.شد خواهد ایفاد



 هب آینده وظایف خطوط و نموده مالقات شیرازی سیدحسن با مجددا آریامهر شاهنشاه سفیر فوق اقدامات تعقیب در -4

 بوده شاهشاهن خدمتگزار گذشته در وی که گفته سلیم محسن حضور در شیرازی سیدحسن و گرفته قرار مذاکره مورد دقت

 .باشدنمی نشناسنمک صدر سیدموسی مانند و بود خواهد برخوردار افتخار این از عمر آخر تا و

 ینبز حضرت مرقد امام شیرازی سیدحسن طرفی از و باشدمی سوریه شده شناخته عامل صدر سیدموسی که آنجایی از -5

 حال در خصوصا گردند وی فعالیت ادامه مانع صدر سیدموسی از پشتیبانی با سوری مقامات است ممکن است دمشق در

 .باشدمی سوریه قوای اشغال در نیز لبنان که حاضر

 تحصیل و جوان شیعیان از سازمانی شیعه معتدل زعمای و مسیحی رهبران شیرازی سدحسن ساختن آماده مجرد به -3

 وجود به تندهس منزه و پاک مردمانی و ندارند شیعه سوسیالیستی فریبعوام و فاسد رهبران با بستگی وجههیچ به که کرده

 امهرآری شاهنشاه سفیر زاهدی آقای جناب اطالع به را مراتب واشنگتن به خود اخیر سفر در سلیم محسن ظاهرا که آورده

 موارد یدتأی بر مبنی اوامر و اندرسانیده شاهانه مبارک پیشگاه عرض شرف به زمینه این در گزارشی نیز ایشان و رسانده

 کورمذ سازمان موجودیت است قرار(. شد خواهد ارسال پست اولین با آنها مشخصات و اسامی. )است یافته شرفصدور فوق

 وردآ دست به کافی قدرت مزبور سازمان که آن از پس و آید عمل به آن درباره وسیعی تبلیغات و اعالم لبنان جراید در

 .بشود مجلس این برای جدید رئیس تعیین و شیعه عالی مجلس انتخاب در نظر تجدید خواستار

 انحالل مقدمات هستند مخالف صدر سیدموسی تشکیالت با که شیعه سیاسی و مذهبی زعمای یقین به قوی احتمال به -7

 طتوس داریدامنه تبلیغات فعالیتها این کنار در و نمود خواهند فراهم را مجدد مجلس اعضاء تعیین و شیعه عالی مجلس

 انجام دارد کینی شهرت بعلبک منطقه و بقاع دشت در خود که شیرازی سیدحسن نفع به مسیحی رهبران به وابسته شیعیان

 یرمرئیغ همکاری نوعی و شود برگزیده شیعه عالی مجلس ریاست به شیرازی سیدحسن جدید انتخابات در تا گرفت خواهد

 و فدراسیون صورت به اگر حتی کشور این آینده رژیم بندیاستخوان در که گردد برگزار شیعیان و مسیحیان بین

 .شود جلوگیری شیعیان بین در بیشتر گراییچپ اشاعه از و باشد داشته مثبت اثر باشد کفندراسیون

 از (پیوست یکبرگ) بود شده اخذ سوم کل اداره از شیرازی سیدحسن از که سوابقی خالصه همراه فوق گزارش: مالحظات

 ماعتج این به اصوال": یافت شرفصدور چنین ملوکانه مطاع اوامر گذشت آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت عرض شرف

  "کرد اعتماد تواننمی

 نه ستندنی اعتماد مورد افراد این از یک هیچ اصوال اینجانب نظر به": فرمودند مقرر چنین نیز ساواک ریاست تیمسار ضمنا

 وسیم از کمتر گذشته در هم شیرازی همین سوابق. نمود اعتماد آنها به تواننمی آینده در نه و حاضر حال در نه گذشته در

  ".است خوب بسیار شوند ضعیف و نمایند رقابت هم با ولی نبوده صدر

 ابالغ نانلب در آریامهر شاهنشاه سفیر جناب به ساواک ریاست تیمسار پینوشت و ملوکانه اوامر که این اعالم ضمن علیهذا 

 .گرددمی اعالم اطالع جهت مراتب گردیده

 

 

 





 9سند شماره 

 ۱۱/9/63: تاریخ

  شمعون کامیل و صدر موسی بین اختالف: موضوع

 

 خصومت فمختل مسائل سر بر شخصیت دو این بین دیرباز از و نداشته تازگی  شمعون کامیل و صدر موسی بین اختالف-۱

 لوکب عضو پارلمان نمایندگان آنکه علیرغم و نیست صدر موسی با سازش به مایل شمعون کامیل. است آمده پدید هایی

 آن دکنن می تالش دارند صدر موسی طرف به هایی گرایش ضمنا که معلوف نصری و نعیم ندیم و عمر محمود نظیر شمعون

 با طلقم همکاری یا کنند انتخاب را نفر دو از یکی باید که داده هشدار آنها به شمعون کامیل ولی نمایند نزدیک هم به را دو

 . صدر موسی از طرفداری یا و( شمعون)وی

 روابط دندا التیام برای هایی کوشش درصدد حسین ملک اعلیحضرت اردن از صدر موسی بازدید دنبال به شود گفته ضمنا

 .است برآمده شمعون و صدر موسی

 دارد قصد مسیحیان پشتیبانی با و است شده ظاهر لبنان مذهبی صحنه در که است دوماه قریب شیرازی سیدحسن-9 

. اند داده قرار وی اختیار در را الزم امکانات گونه همه مسیحیان مسیر این در و نماید آغاز صدر موسی علیه را اقداماتی

 کامیل با دیزو به و آورده عمل به لبنان مفتی و جمیل بشیر و حریش پاتریک مسیحیان مذهبی رهبر با هایی مالقات نامبرده

 احتمال ولی ندارد را صدر موسی حرافی و ذکاوت و هوش شیرازی سیدحسن اگرچه. کرد خواهد دیدار نیز شریل و شمعون

 و انمسیحی جانب از شیرازی حسن جانبه همه تقویت و صدر موسی با مسیحی رهبران مخالفت استمرار صورت در که دارد

 .گردد موفق(  شیرازی) نامبرده صدر، موسی مخالف شیعیان

 

 : عملیات رهبر نظریه

 . است تایید مورد خبر یک بند-۱

 هر در لیو کرد بینی پیش صدر موسی با مبارزه مسیر در را شیرازی سیدحسن موفقیت توان نمی فعلی مرحله در اگرچه-9

 موقعیت رفته رفته شیرازی حسن از پشتیبانی و صدر موسی با مسیحی رهبران مخالفت ادامه صورت در که رودمی امید حال

 .گردد هموار شیرازی سیدحسن پیروزی برای راه ترتیب بدین و شده تضعیف صدر موسی

 رحالد نیز شیرازی سیدحسن جانشینی ضمنا است متصور صدر موسی موقعیت شدن ضعیف احتمال: دوم کل اداره نظریه

 .بود نامبرده اقدامات منتظر باید که باشد می مواجه مشکالتی با حاضر

 

 

 





 6سند شماره 

 ۱۱/9/63:تاریخ

  شیرازی سیدحسن: موضوع

 

 اردد نظر در و نموده مالقات لبنان مسیحی رهبران با داشته اظهار لبنان در خود های فعالیت درباره شیرازی سیدحسن-۱

 .کند ریزی طرح صدر موسی با مبارزه منظور به را سازمانی

 اماتمق و ایران به مند عالقه حاضر حال در. نموده مبارزه کمونیسم با که است گفته خود گذشته های فعالیت درباره-9 

 .باشد می شاهنشاهی کشور عالیه

 وریجمه رئیس. است نموده مذاکره لبنان مفتی خالد حسن شیخ و لبنان یجمهور رئیس با خود های فعالیت زمینه در او 

 نونیک شرایط در چون دارد ابراز(  شیرازی)وی های فعالیت درباره نظری هیچگونه تواند نمی فعال داشته اظهار وی به لبنان

 معتقد یشیراز .نماید جانبداری خاصی شخص یا گروه از ندارد قصد لبنان حیات تجدید برای و میگیرد نظر در را لبنان وضع

 .نماید یاری را او است حاضر صدر موسی با با اش دیرینه اختالف سبب به خالد حسن شیخ است

 آن هزینه تامین صدد در که دهد قرار خود های فعالیت محل را آنجا که نماید اجاره بیروت در آپارتمانی دارد نظر در او-6 

 . است

 

 اهرظ لبنان مذهبی صحنه در صدر موسی رقیب عنوان به زود یا دیر شیرازی سیدحسن دارد احتمال: عملیات رهبر نظریه 

 . شود

 وسیم سید بتواند حد چه تا که نیست معلوم ولی است داشته اظهار شیرازی سیدحسن را باال مطالب:دوم کل اداره نظریه

 هب صدر سیدموسی راه در مانعی صورت هر در ولی آورد دست به را لبنان شیعیان رهبری و داده قرار الشعاع تحت را صدر

 . آمد خواهد شمار

 هر و برد خواهند ها لبنانی را مبارزه این بهره: فرمودند مقرر گذشت ساواک ریاست تیمسار عرض از مراتب: مالحظات

 .آید عمل به لبنان دولت یا مسیحیان ناحیه از دارند الزم که کمکی

 

 

 

 

 

 





 4سند شماره 

 94/5/63: تاریخ

 

 منمتض گذشته ملوکانه مبارک پیشگاه عرض شرف از که بیروت در شاهنشاهی سفارت 6/5/63 مورخ گزارش رونوشت

 شارالیهم انتخاب و صدر موسی برکناری احتمال به راجع آریامهر شاهنشاه سفیر با شیرازی سیدحسن مذاکره و مالقات شرح

 : شودمی ایفاد پیوست به استحضار جهت لبنان شیعیان عالی مجلس رئیس عنوان به

 

  ایران خارجه وزیر طرف از

  اطالعات ضد و اطالعات دوم اداره-ارتشتاران بزرگ ستاد: گیرنده

 

 جانشین اندبتو تا باشد لبنان شیعیان رهبران بین موقیعتی و تجربه چنان دارای شیرازی سیدحسن رود می تصور محترما 

 نیز رتسفا به او مراجعه و آورد حساب به خود دادن جلوه بزرگ برای تبلیغ نوعی بایستی را او گفتار و گردد صدر موسی

 . است گرفته صورت شاهنشاهی دولت کمک و پشتیبانی کردن پیدا امکان منظور به

 ۱2/3/63 زادگان کاظم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5سند شماره 

 6/5/9563: تاریخ

 خارجه امور وزارت 

 

 رانرهب با که مذاکراتی در داشت اظهار آورد عمل به شاهنشاهی سفارت در اینجانب از شیرازی سیدحسن که مالقاتی در 

 گرایانچپ زا داخلی جنگهای در صدر سیدموسی که این از عموما داشته شیعه سیاسی شخصیتهای و مسیحی مذهبی و سیاسی

 از پشتیبانی رایب را امل میلیشیای گروه و ساخته آلوده بیگناه شیعیان خون به را خود دست و نموده پشتیبانی هافلسطینی و

 شیعه هبیمذ رهبری برای را شیرازی سیدحسن یعنی او دارند نظر در و باشندمی ناراضی شدت به داده، تشکیل هافلسطینی

 اندآورده دست به اکثریت و کرده نفوذ شیعه عالی مجلس در هاکمونیست که هنگامی از گفت وی. نمایند کاندید لبنان در

 شیعه عالی مجلس انحالل مقدمات مناسب موقعیت در که داشتند نظر در و شد فراهم شیعه و مسیحی رهبران شدید نگرانی

 مجلس تشکیل از پس و یابند راه شیعه عالی مجلس به راستی دست و معتدل عناصر که دهند ترتیبی و ساخته فراهم را

 خابانت شیعه عالی مجلس رییس سمت به را( شیرازی سیدحسن) یعنی او و لغو  را صدر موسی سید مذهبی سمت جدید

 شمعون، امیلک خریش،( پاتریارک)پاتریاژ پشتیبانی از حاضر حال در شیرازی حسن سید رساندمی عرض به توضیحا) .نمایند

 استدعا نپایا در نامبرده( باشدمی برخوردار سلیم، محسن الخلیل، کاظم االسعد، القیس،کامل شریل جمایل، امین پیرجمایل،

 هک نمود تاکید و گردد تقدیم آریامهر شاهنشاه همایون اعلیحضرت مبارک پیشگاه به او عمیق احترام مراتب نموده

 . باشدمی بزرگ افتخار و واجب شیعه فرد هر برای جهان شیعیان رهبر پیشگاه به خدمتگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 3سند شماره 

 ۱۱/3/63: تاریخ

  زینبیه علمیه حوزه به امام سهم پرداخت درمورد خمینی فتوای

 

 به و است حرام شیرازی سیدحسن شاگردان و زینبیه علمیه حوزه به امام سهم هرنوع پرداخت که است داده فتوا خمینی 

 به و دش نخواهد پرداخت خوانندمی درس شیرازی سیدحسن نزد که هایی طلبه به حقوقی نوع هیچ درآینده خمینی دستور

 ایه طلبه از بسیاری و است روبرو زیادی مشکالت با دمشق در و زینبیه در شیرازی سیدحسن علمیه حوزه دلیل همین

 قداماتا از ناشی شیرازی با خمینی مخالفت علت. کنند ترک همیشه برای را سوریه اند شده ناچار ها افغانی و پاکستانی

 قطع با. مایدن جلب را خمینی اعتماد است توانسته خلخالی نصراهلل شیخ کمک با صدر سیدموسی چون و است صدر سیدموسی

 بیش و هداد قرار بدی بسیار شرایط در را شیرازی میفرستاد او برای قبال خمینی که امامی سهم از شیرازی سیدحسن درآمد

 خواهد اچارن شیرازی فعلی شرایط در و است یافته تشدید شیرازی سیدحسن و صدر موسی بین اختالف و دشمنی پیش از

 قهمنط به و نموده ترک را منطقه این شود مجبور شاید و نموده دیگری فکر سوریه و لبنان در خود اقامت ادامه برای شد

 وی هب موثری های کمک میتواند که است قدرتی و نفوذ دارای کویت در او برادر زیرا برود فارس خلیج به احتماال و دیگری

 .بنماید

 

 لخالیخ نصراهلل وسیله به خمینی با صدر موسی ارتباط و شیرازی سیدحسن با صدر موسی دشمنی -۱: عملیات رهبر نظریه

 . دارد صحت

 آمددر راه این از و نموده می معرفی خمینی نماینده را خود امام حق دریافت برای شیرازی سیدحسن موثق اطالعات طبق -9

 . است شده می زینبیه علمیه حوزه به خمینی طرف از نیز دیگری های کمک آنکه ضمن است داشته سرشاری

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 7سند شماره 

 ۱2/3/63:تاریخ

 : است گردیده واصل لبنان در آریامهر شاهنشاه سفیر از زیر تلگرام

 

 یهایبازار و روحانیون های کمک گفت او آورد عمل به شاهنشاهی سفارت در اینجانب از شیرازی حسن شیخ که مالقاتی در

 صدر یسیدموس اقدامات از اطالع با دمشق در آریامهر شاهنشاه سفیر متاسفانه و دارد ادامه کماکان صدر سیدموسی به ایران

 در که یخلخال اهللآیت وسیله به مالی های کمک اکثر که کرد تصریح او. نماید می ذیقیمتی های کمک وی به او تماسهای و

. ودشمی گذارده صدر سیدموسی اختیار در و آوری جمع دارد نزدیک روابط آریامهر شاهنشاه سفیر با و است ساکن دمشق

 برای نیلبنا لیره میلیون شش مبلغ اخیرا است خویی اهللآیت نماینده که تهران بازار در عطرفروش لطفی کرد تاکید او

 صلیا مسیر نمود تاکید او است کرده پرداخت شخصا را آن لیره میلیون یک خود نامبرده و داشته ارسال صدر سیدموسی

 او رایب که مشکالتی نمود تاکید و است دمشق در صدر نمایندگان و روحانیون طریق از صدر سیدموسی به مالی های کمک

 دیدهگر انجام صدر سیدموسی درخواست به بنا و آریامهر شاهنشاه سفیر اشاره با شده فراهم زینب حضرت مطهر مرقد در

 .دارد ادامه آنها بین محرمانه روابط این نیز کنونی شرایط در قوی احتمال به افزود و

 یتفعال صرف دارد می دریافت زکوه و خمس محل از که لیره هزار یکصد ماهیانه نیز او که نمود افشا شیرازی حسن شیخ

 آمده ملع به وی علیه که اقداماتی و گردیده منتشر بیروت در که هایی اعالمیه و کند می صدر سیدموسی علیه سیاسی های

 و ودهب ایران معظم شاهنشاه درگاه مخلصین از حال و گذشته در که نمود تصریح و میشود تامین محل این از نیز آن مخارج

 او به تیح و بوده عراق بعثی رژیم زندان در مدتی که نمود تاکید او .داشته سیاسی نظر اختالف برادرش و پدر با راه این در

 ادبغد تلویزیون و رادیو در دیگران مانند نشده حاضر ولی اند داده شکنجه و تراشیده را او ریش و شده زیاد های توهین

. داشتیدن ایران با ای دوستانه روش هم شما گذشته در شودمی گفته که شد داده پاسخ او به.نماید اظهار مطالبی ایران علیه

 ترک را درمپ منزل من پذیرفتند میهمان عنوان به را خمینی برادرم و پدرم که وقتی گفت و نمود تکذیب جدا را شایعه این او

 این در برادرم و پدرم جای به مرا ایران شاهنشاهی دولت مقامات امیدوارم ام نکرده مراجعت منزل آن به تاکنون و گفته

 از من صورت هر در ولی اند کرده قطع کلی به خمینی با را خود روابط آنها نیز حال اینکه گو و باشند نشناخته مسئول امر

 و دهنش منحرف اصل این از هیچگاه و دانم می جهان شیعیان رهبر را ایران عالیقدر رهبر و داشته خاصی سیاسی روش ابتدا

 یچگاهه من که شود روشن تا آورند عمل به الزم تحقیقات اینباره در نمایید درخواست شاهنشاهی دولت مقامات از دارم تمنی

 خواهم تقدیم بخواهند راه این در تضمینی و تعهد هرگونه و داد نخواهم و نداده انجام شاهنشاهی رژیم علیه خالفی عمل

 .کرد

 

 

 

 





 8سند شماره 

 

 گرفت نتقادا باد به را لبنان رهبران همه وی سعودی هواپیمایی و دفاع وزیر جانشین ترکی امیر با خصوصی گفتگوی یک در

 مورد را صدر موسی آقای جمله از برد را مسیحی و مسلمان رهبران یک یک نام او دانست لبنان های گرفتاری مسئول و

 لوهج آنچه برخالف عمل در ولی گوید می قبولی قابل سخنان و دارد فریبنده ظاهر مرد این گفت و داد قرار شدید نکوهش

 .پیوندد می جدیدی دسته دارو به و گیرد می خود به رنگی هرروز گردد می مشاهده او از کند می

 این انرهبر نمود سعودی عربستان به که هایی مسافرت در و دارد دیرینه آشنایی او با شخصا وی که داد شرح ترکی امیر

 تحریک انهمحرم طرحهای دنبال و ندارد وجود اندیشه در ثباتی که شد ثابت بعدا ولی داشتند مبذول خاصی توجه او به کشور

 .است آمیزی

 شبیه مطالبی هم او افتاد اتفاق سعودی دربار مشاور و سوریه اسبق وزیر نخست دوالیبی معروف دکتر با که مالقاتی در

 . داد شرح بیشتری تفضیل با و ترکی امیر اظهارات

 مقامات هب او معرفی واسطه و نموده کمک شیرازی حسن آقای به بیش و کم شخصا که کرد فاش ضمن در دوالیبی دکتر آقای

 . است شده سعودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 2سند شماره 

 ۱2/2/63: تاریخ

 

 قبل وزر چند صدر موسی بود شده مشرف دینی فرایض انجام برای حج ایام در صدر سیدموسی مانند نیز شیرازی سیدحسن

 .گردد برمی ۱5/2/9563 شنبه سه بعدازظهر شیرازی سیدحسن و نمود مراجعت

 از گرا که دارد را آن استعداد و فعال است جوانی وی. است کرده علم قد صدر سیدموسی برابر در فعال شیرازی سیدحسن

 رتحض مرقد) زینبیه صحن در مغرب نمازهای امام(  شیرازی سیدحسن)او. شود کشیده ایران سوی به آید عمل به حمایت او

 زینما پیش جهرمی واحدی نام به دیگری شیعه روحانی یک نیز را زینبیه ظهر نمازهای و بود(  دمشق نزدیکی در زینب

 به ممانعت یهزینب در پیشنماز دو این توسط نماز برگزاری از دمشق در آریامهر شاهنشاه سفیر دستور به تازگی گویا. میکرد

 . است آمده عمل

 (:ـــــ)منشا نظریه

 هدخوا واقع ثمر مثمر گیرد قرار حمایت مورد حیث این از شیرازی سیدحسن اگر و بوده شیعیان نفع به نمازها این ادامه

 . شد

 زوار مراجعه مورد که( خراب محله)االمین شارع مسجد امام مکی سیدحسین( 4/2/9563 برابر) الحجه ذی ۱6 روز ضمنا

 . است گفته حیات بدرود است( ایرانیان ویژه به)

 ما دارانطرف توسط مرکز این شود کاری اند نکرده منصوب آنجا امامت به را شخصی صدر موسی طرف از تا میکنم پیشنهاد

 . داشت خواهد خوبی نتیجه نمود منصوب اینکار به را شیرازی سیدحسن بتوان اگر و گردد اشغال

 

 : نمایندگی نظریه

 مذهبی و روحانی مختلف طبقات میان در عربی ظاهر با و شده مشرف حج به کرات به(  ژاندارمری بازنشسته سرتیپ)منشا

 .یداندم ساواک مندان عالقه از را خود و کندمی پیدا دسترسی آنها میان در منتشره اخبار به معموال و بردمی سر به اعراب و

 

 

 

 

 

 





 ۱1سند شماره 

 ۱3/۱9/9563: تاریخ

 و ایران از ایرانی جوانان از دستجاتی شاهنشاهی سفارت دوست و معروف شیعه روحانی شیرازی حسن سید از اطالع طبق

 نام هب ایرانی نفر یک دمشق در و میگردند اعزام بسوریه و انتخاب مجاهد بعنوان مخالف روحانیون از گروهی توسط عراق

 ازمانس عملیاتی و اطالعاتی سرویس یسری چمران مصطفی تحویل بیروت ودر آماده ترتیبه ب را آنها احدی و احمد سید

 بنانل جنوب در واقع امل اردوگاه در فتح فلسطینی چریک افسران نظر زیر عده این و مینماید صدر موسی به متعلق امل

 است بهمرت اولین این. شوند داده معاودت ایران به نظر مورد تعلیمات اخذ از پس تا بینند می بکاریاخر و کماندوئی آموزش

 واصل یشاهنشاه سفارت اینه ب صدر موسی سید به وابسته امل سازمان مرکز در ایرانی جوانان تعلیم زمینه در تاطالعا که

 میشوند تادهفرس بیروت به خرابکاری و کماندوئی تعلیمات اخذ برای که ایرانی جوانان بودکه دست در اطالعاتی قبال میگردد

( شحب جرج گروه) فلسطین نجات أیتوده آموزش مراکز در و بوده ایران خلق فدائیان باصطالح جبهه به وابسته اکثرا

 صدمق به نانآ شخصی هاینامه و میشد گذاشته مترجم و راهنما یک آنها گروه هر برای که دیدند می کماندوئی تعلیمات

 رسالا ایران به آتن و نیکوزیا طریق از و آوریجمع حبش جرج سازمان ارگان الهدف دبیر سر ابوشریف بسام طریق از ایران

 در شاهنشاهی سفارت کارمندان توسط بیروت در نمودند می صحبت همدانی لهجه با که جوانان این از أیعده. میگردد

 . اندشده دیده فتح فلسطینی اردوگاه "صبرا" نزدیکی در واقع مزرعه کورنیس خیابان

 

  قراردارد جریان در خارجه امور وزارت ضمنا. نمود اطمینان میتوان خبر مفاد ه صحتب: دوم کل اداره نظریه

 عکس بخواهید عملیات رهبر از - سوم کل اداره "فرمودند مقرر گذشت ساواک ریاست تیمسار عرض از مراتب: مالحظات

 " را آنها مستعار اسامی و ظاهری مشخصات ذکر با. دارد ارسال و تهیه نحویه ب را آنها

 در اجرای اوامر تیمسار ریاست دستورات الزم داده شود کمیته و اداره یکم نیز در جریان قرار گیرند.

  یعه در صور و زیر نظر چمران صحت دارد.محترما خبر به این ترتیب بدون سابقه است ولی وجود و تعلیم جوانان ش
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 صدر امام به چمران. کندمی گالیه شیرازی سید از ای نامه ،در هم چمران مصطفی

 کردن آزاد و فلسطین مقاومت از دفاع که خود استراتژی مقدس هدف علت به ما …»: بود نوشته

 بابت این از و وفاداریم آنها به همچنان ایمدیده مقاومت و چپ از که هابدی همه با است، فلسطین

 در .گیریممی قرار جنوب عادی مردم از زیادی عده توبیخ و بغض مورد و پردازیممی سنگین ثمنی نیز

 کرده فعالیت به شروع «اسعد کامل» با همکاری به شیرازی حسن سید نامساعدی، محیط چنین

 وجود به سازمانی خود برای و کرده مسلح نیز را اوباش ایعده و خریده پول با را زیادی هایشیخ و

 سماحة را حسن سید و بکوبد را امام تا کندمی تقویت را او شدت به نیز لبنان دولت و است آورده

 در و( است اعلی شیعی مجلس رئیس برای فقط که لقبی) نامندمی شیرازی حسن سید اإلمام

 و شیعه از دفاع درباره تا پذیرندمی را او دیگران و وزیر نخست و کنند می اشگنده تلوزیون و رادیو

 حسن سید بر نیز دیگر جایی در چمران( ۷۳۳ ص طباطبایی، صادق خاطرات) «…کند صحبت جنوب

 جمع خود دور به را متعصب و قشری مسلمانان از ایعده …»: گویدمی و زندمی طعن شیرازی
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 گویندمی کرده، مسخره را ما شهدای و نمایندمی ناراحت را ما اعصاب تبلیغاتی جنگ با و کندمی

 وجود -است شیرازی حسن سید همان البد که- مرجع از قتال برای فتوایی زیرا نیستند شهید

 آیت طرفداران از را خود اصلی مخالفان بیان، این با او( ۷۳۳ ص طباطبایی، صادق خاطرات) «…ندارد

 .داندمی شیرازی هللا

 

  

 

 کردند اعالم حرام را شیرازی حسن سید به امام سهم هرنوع پرداخت خمینی امام

 

 شاگردان و زینبیه علمیه حوزه به امام سهم نوع هر پرداخت که است داده فتوی خمینی[ امام]»

 نزد که هاییطلبه به حقوقی نوع هیچ آینده در خمینی دستور به و است حرام شیرازی حسن سید

 حسن سید علمیه حوزه دلیل همین به و شد نخواهد پرداخت خوانندمی درس شیرازی حسن سید

 و پاکستانی هایطلبه از بسیاری و روستروبه زیادی مشکالت با دمشق در و زینبیه در شیرازی

 ناشی شیرازی با خمینی مخالفت علت. نمایند ترک همیشه برای را سوریه اندشده ناچار هاافغان

 توانسته خلخالی نصرهللا شیخ کمک با صدر موسی سید چون و است صدر موسی سید اقدامات از

 خمینی که امامی سهم از شیرازی حسن سید درآمد قطع با نماید جلب را خمینی اعتماد است

 الفاخت و دشمنی پیش از بیش و داده قرار بدی بسیار شرایط در را شیرازی فرستادمی او برای قبال

 خواهد ناچار شیرازی فعلی شرایط در و است یافته تشدید شیرازی حسن سید و صدر موسی بین

 را منطقه این شود مجبور شاید و نموده دیگری فکر سوریه و لبنان در خود قامتا ادامه برای شد

 رتیقد و نفوذ دارای کویت در او برادر زیرا برود فارس خلیج به احتماال و دیگری منطقه به و نموده ترک

 ماما ،۷۳ ج ساواک، اسناد روایت به امام یاران) «.بنماید وی به مؤثری هایکمک تواندمی که است

 (۷۳۱ ص صدر، موسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






