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 تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم به روایت اسناد

 مطالعه پژوهی: اسناد و مدارک اداره کل سوم ساواک()

 2/ سجاد آبیاری1محمدرضا تمری

 چکیده

هیئت حاکمه  های آنانبا توجه به فعالیتحکومت،  ازدر دوره پهلوی دوم برای دور کردن مخالفان 

های داد و به همین دلیل اداره کل سوم ساواک از راهمی در برابر اعمال و رفتار آنها واکنش نشان

المنبر کردن، دستگیری و بازداشت و تبعید مخالفان مختلف همچون تحت کنترل قرار دادن، ممنوع

که یکی از ادارات مهم سازمان اطالعات و  ،کرد. پرویز ثابتی مدیرکل اداره سوم ساواکاقدام می

عنوان از تبعید به ،حفظ و تأمین امنیت داخلی بود فه اصلیوظی باکشور در دوره پهلوی دوم  امنیت

، توصیف و تحلیل تبعید حاضر کرد. هدف مقالهشیوه مجازات برای برخورد با مخالفان استفاده می

تبعید در دوره  ال از چیستی هدفؤمقاله به دنبال پاسخ دادن به س .خالفان در دوره پهلوی دوم استم

ها، دوری از مرکز، مناطق مختلف کنترل تبعیدی دهدهای پژوهش نشان میتهفا. یاست ومپهلوی د

عید در این دوره است. روش گردآوری های تبتبعید، تبعید گروهی و فشارهای اقتصادی از شاخص

 ای است.استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه منابع در این تحقیق

 

 ه کل سوم ساواک، پرویز ثابتی، روحانیت، رژیم پهلوی.راتبعید، اد های کلیدی:واژه
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Exile of opponents in the second Pahlavi period according to 

documents 

(Case study: documents of the third General Directorate of Savak) 

Mohammad Reza Tamri1/ Sajad Abiari2 

Abstract 

In the second Pahlavi period, in order to keep the opposition away due to 

their activities, the ruling body reacted against their actions and 

behavior, and for this reason, the Third General Directarate of Savak 

used various means such as putting them under control, banning the 

pulpit, arresting and detaining and deporting the opposition. Parviz 

Sabeti, director general of the third department of SAVAK, which was one 

of the important departments of the country's intelligence and security 

organization during the second Pahlavi period, and its main task was to 

maintain and ensure internal security. He used exile as a method of 

punishment to deal with opponents. The purpose of the article is to 

describe and analyze the exile of opponents in the second Pahlavi period. 

The article seeks to answer the question of what was the purpose of exile 

in the second Pahlavi period. The findings of the research show that the 

control of exiles, distance from the center, different exile areas, group 

exile and economic pressures are indicators of exile in this period. This 

research uses the archival documents and library resources. 

 

Keywords: Exile, Third General Administration of Savak, Parviz Shabeti, 

Clergy, Pahlavi regime. 
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 مقدمه

مجلس سنا و سپس  رد 1333ساواک( در سال )قانون تشکیل سازمان اطالعات و امنیت کشور

حفظ امنیت کشور و جلوگیری » مجلس شورای ملی به تصویب رسید و وظیفه آن طبق ماده اول

ساواک در آغاز هشت اداره کل بود که  بود.« توطئه که مضر به مصالح عمومی هرگونهاز 

بودند  تعباری به ده اداره رسید که بندمیتقستعداد آن افزایش یافت و بر اساس آخرین  جیتدربه

 :از

اداره کل سوم:  -3ی اطالعات خارجی آورجمعاداره کل دوم:  -2اداره کل یکم: امور اداری -1

امور مالی  اداره کل ششم: -6اداره کل پنجم: فنی  -3اداره کل چهارم: حفاظت  -0امنیت داخلی 

کل نهم:  اداره -3اداره کل هشتم: ضد جاسوسی  -8اداره کل هفتم: بررسی اطالعات خارجی  -7

 اداره کل دهم: آموزش. - 14حقوق 

شد. این ترین تشکیالت ساواک را داشته و زیر نظر رئیس ساواک اداره میگستردهاداره کل، 

ها و ادارات مختلفی مانند: دفتر اداره کل، بخش مستقل بازجویی، اداره یکم تا هفتم اداره از بخش

های: احزاب و ی مختلف و وظایفی در زمینههاتشکیل شده بود که هر یک از ادارات از بخش

های های افراطی سیاسی و براندازی، اعراب، بلوچ و هدفهای کمونیست، احزاب، گروهگروه

جدید، اکراد، تحقیقات و تبلیغات ضد مارکسیسم و تبادل اطالعات، آموزش عالی و دانشگاه 

وزارت آموزش و پرورش، ها، تهران، مرکز آموزشی تهران، مراکز آموزش عالی شهرستان

های دولتی و حساس ملی، امور کارگری و اصناف، روحانیون، جوامع و ها و سازمانوزارتخانه

های های مذهبی، امور کشاورزی، دامپروری و عشایر، مطبوعات و تبلیغات، نارضایتیاقلیت

 .(148-111: 1386ند )شاهدی، شتعمومی و مسائل اجتماعی و اقتصادی را بر عهده دا

. از زمان تأسیس اداره کل سوم مستقل بود رکلیمدساواک دارای  کل هر یک از ادارات

پرویز ثابتی مدیریت  1332در سال  دیران مختلفی به اداره آن پرداختند.ساواک تا انحالل آن م

حفظ امنیت کشور و جلوگیری از »هدف تأسیس ساواک  کهییازآنجاآن را به عهده گرفت. 

کرد برای رسیدن بود، بنابراین ساواک تالش می« ه مضر به مصالح عمومی استکهرگونه توطئه 

اقداماتی انجام دهد، و سعی کرد مخالفان را از صحنه خارج نماید. اولین اقدام  به این مقصود

راد، المنبر کردن آنها بود )نجاریممنوع -روحانیون ژهیوبه-ساواک در برخورد با مخالفان 

1378 :172). 
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داد که از بیان مسائل سیاسی پرهیز کنند و در و تذکر می خواندیفرامک معموالً آنها را اوسا

ولی  ؛گرفتهای خالف مصالح مملکت میای مبنی بر عدم انجام فعالیتپایان نیز از آنان تعهدنامه

-)نجاری کردکردند، ساواک آنها را ممنوع المنیر میچون آنها از دستورات ساواک سرپیچی می

، بازداشت و شکنجه و فشارهای روانی و تبعید مخالفان یالمنبر. عالوه بر ممنوع(172: 1378راد، 

اقدامات ساواک بود. ساواک برای ایجاد محدودیت برای مبارزان، برخی مخالفان را به  ازجمله

 دادند مجدداً های خود ادامه میکرد و چنانچه آنها به فعالیتتبعید می وهواآبجاهای بد 

شد. ی میریگمیتصمشد و در زمینه تغییر محل تبعید آنان کمیسیون امنیت اجتماعی تشکیل می

 پردازیم.بنابراین تبعید یکی از راهکارهای مجازات مخالفین بود که در این مقاله به آن می

 پیشینه پژوهش

د. برخی مقاالت رعنوان پیشینه ذکر کتوان بهدرباره موضوع تبعید در دوران پهلوی آثاری را می

، و «تحلیل مجازات تبعید در دوره پهلوی اول» :اندبه این موضوع در دوره پهلوی اول پرداخته

از « )تبعیدی، تبعیدگاه و علت تبعید(تبعید مخالفان سیاسی در دورة پهلوی اول یهاتحلیل مؤلفه»

ی علل و پیامدهای سهای نهضت روحانیت: برریتبعید»نیز در مقاله  بخشروح ،سادات بیگدلی

در دامگه »با محوریت امام خمینی به موضوع پرداخته است. کتاب « تبعید روحانیان مبارز

باشد شامل خاطرات وی است. شاهدی نیز در گوی مفصلی با پرویز ثابتی میوکه گفت« حادثه

تباط رای در ااطالعات ارزنده(« 1333-1337ساواک، سازمان اطالعات و امنیت کشور )»کتاب 

است و همچنین شکنجه به روایت  با ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژیم شاه ارائه داده

رسد که اطالعات گران نیز مطالب مفیدی در این باره دارد. با این وجود به نظر میشکنجه

 صورتبهولی کافی و جامع نیست که در این پژوهش  ؛ای در مورد موضوع وجود داردپراکنده

 به آن پرداخته خواهد شد.ل مستق

 شناسی تبعیدمفهوم

 یمعنابه نی(؛ همچن337: 1333اخراج از بلد آمده است )دهخدا،  ایبلد  ینف یمعنادر لغت به دیتبع

تبعید یعنی دور کردن  (.1420: 1376 ن،یبلد است )مع ی( و نفییدورکردن، راندن )از شهر و جا

معنی لفظ تبعید جدید است و بعد از  باشد.مین کسی از وطنش به جهت جرم سیاسی و غیر آ

که کسی را انقالب مشروطه در ایران پیدا شد که در اصطالح حقوق نوعی مجازات است؛ چنان
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دار از شهر یا ناحیه خود اخراج کردند بنابر دستور محاکم دادگستری و یا سایر مراجع صالحیت

مدت محدودی سکونت اختیار کند در و یا شخص محکوم را مجبور ساختند که در محل خاص 

 (337: 1333)دهخدا، 

حکومت حضورش  صیبه تشخ ،یندادن کارانجام ای یدادن کارعلت انجامکه به ی: شخصیدیتبع

که  شودیم دیتبع یگریآن محل مضر است؛ پس به محل د یبرا یاجتماع ای یاسیاز نظر س

-78: 1338 ،سادات بیگدلیدارد )له طور عمده تا محل نخست فاصو به کندیم نییحکومت تع

مراجع قانونی نفی بلد شده باشد یا آنکه به سکونت در  حکمبهعالوه تبعیدی به کسی که به (.77

 .(337: 1333دهخدا، )شود محلی خاص محروم گردد، اطالق می

 (.300: 1383صدری افشار، ) اسم جایی است که تبعیدی ناگزیر به اقامت در آن است: دگاهیتبع

را در آنجا به سر برد و  دیبه تبع تیموظف است مدت محکوم یدیاست که تبع یمحل

است که دولت،  یعام، محل یدر معنا دگاهیطورمعمول از محل ارتکاب جرم فاصله دارد. تبعبه

به مفهوم اخص،  دگاهی. تبعکندیرا به اقامت در آنجا محکوم و مجبور م یاشخاص ایشخص 

را که عناصر  یمواقع دورافتاده و بد آب وهواست و حکومت، گروه ترشیباست که در  یانقطه

به  یتیامن ای یاجتماع ای یاسیبه جرم ارتکاب جرائم س کندیم یتلق ریناپذخطرناک و اصالح

 (.77-78: 1338 ،سادات بیگدلی) کندیدر آن نقطه مجبور م ستنیز

 برخورد با مخالفان

ای در بودند و هر یک در مبارزه با حکومت مشی ویژهای مخالفان رژیم پهلوی طیف گسترده

توان به حزب توده، حزب ایران، حزب ایران نوین، های سیاسی میگروه ازجملهپیش گرفتند. 

های نهضت ملی ایران، جبهه ملی، حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب مردم، جامعه سوسیالیست

ایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، هیئت فد هاینهضت آزادی، کانون نویسندگان سازمان چریک

اشاره کرد که ساواک به تعقیب آنان  مؤتلفه اسالمی، گروه ابوذر، کانون نشر حقایق اسالمی

نقطه اتکای حکومت را ساواک قرار داد و ساواک در  1334و  1304پرداخت. شاه در دهه 

ی تعقیب و بازداشت، براتعقیب مخالفان سیاسی از اختیارات بسیاری برخوردار بود. ساواک 

شد نگهداری و بازجویی از مخالفان و متهمان سیاسی امکانات وسیعی در اختیار داشت. گفته می

هزار خانه و عالوه بر تجهیزات لجستیکی، نظامی و دیگر لوازم جاسوسی، در تهران بیش از ده
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ساواک در د. برمکان در اختیار داشت و برای تعقیب و کنترل مخالفان از آن بهره می

 .(381-380: 1386های علمیه حضور فعال داشت )شاهدی، ها حوزهها، فرودگاهرستوران

    ی بنددرجهی سیاسی و احزاب را هاگروهساواک مخالفان و مظنونان سیاسی و هر یک از 

از کرد و برای مراقبت عنوان نمونه برای مراقبت از جبهه ملی طرح خاصی را دنبال میکرد. بهمی

های که مشی مسلحانه نیون و یا اعضای نهضت آزادی طرح دیگر داشت و برای گروهروحا

های ساواک در برخورد با مخالفان و برای ایجاد یکی از روش کرد.داشتند نوع طرح فرق می

رعب و وحشت، تحت تعقیب قرار دادن هر نوع اعتراضی بود. حتی اگر از طریق قانونی شکایتی 

بود. با  کنندگانتیشکاشد، ساواک در پی تعقیب ی دولتی طرح میا شخصیتعلیه سازمان ی

اعتراضی برای همیشه نداشته باشد. یکی از  گونهچیهکرد که دیگر شاکی چنان برخورد می

شد که  خبردارداران شکایتی به فرح رساند که به عرض شاه برساند، فردای آن روز فرح کارخانه

 این شخص دستگیر شده است.

و در اثر  دستگیررا می که سر اختالف مالکیت با سپهبد اویسی، شکایتی به شاه رساند ق یجوان

شد تا جایی که به شکل برخوردها موجب وحشت مردم می گونهنیاشکنجه ساواک، فلج شد. 

، کارگران چند کارخانه اعتصاب کردند، 1330قانونی شکایت وجود نداشت. در هفتم تیر 

های دولتی اعالم کردند دو زن و های ساواک قرار گرفتند و روزنامهنیرو لهموردحماعتصابیون 

ی تعداد کشته شدن را هفتاد نفر و ررسمیغاند. اما آمار دو مرد و یک مأمور انتظامی کشته شده

 گونهنیابود، اما ساواک از نشر  زیآماغراقمجروحین را سیصد نفر اعالم کردند. هرچند این آمار 

ی نمایند ریجلوگاعتراضی  هرگونهبود تا بتوانند با رعب و وحشت از اراضی نها نشایعه

 (.167: 1383)حسینیان، 

 تبعید مخالفان راهکاری برای کنترل آنان

یکی از راهکارهایی که رژیم حاکم علیه مخالفان اتخاذ کرد تبعید آنان بود. در دوره پهلوی دوم 

عنوان نمونه مراقبت از آمد. بهاقداماتی به عمل میها گاهنسبت به تبعید مخالفان و مراقبت از تبعید

 1330تبعیدگاه مصدق در احمدآباد بود که از همان آغازین روزها تا پایان عمر او در اسفند 

ی شدیدی برای جلوگیری از تیامنمصدق درگذشت، ساواک تدابیر  کهیهنگامادامه داشت. 

ی جلوگیری کرد. سپارخاکر مراسم ان وی دمخالفتی اندیشید و از شرکت طرفدار هرگونه
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بسیاری از کسانی که برای مصدق ابراز احساسات کردند تحت تعقیب قرار گرفتند )شاهدی، 

1386 :338). 

راهی دیگر برای خالصی از دست افراد مبارز و به قول موافقین این امر رهایی از  ،تبعید هرحالبه

مام خمینی، سفارت آمریکا در تهران به وزارت اتبعید  بعد از کهیطوربهدست افراد شرور بود، 

ی که صفتطانیشسرانجام ما توانستیم از شرّ آن پیرمرد »امور خارجه آن کشور گزارش داد: 

 2های درجه گذاشت، راحت شویم... در حال حاضر او در یکی از هتلچوب الی چرخ ما می

خاتم یزدی هدف رژیم از  اهللتیآول (. به ق116: 1378، آباداهلل بخش)روح« ترکیه اقامت دارد

تبعید امام به نجف این بود که شأن علمی و سیاسی ایشان را پایین بیاورد، چون حوزه علمیه 

 مستهلکو با وجود مراجع و بزرگانی در این حوزه، ایشان را در خود  هزارسالهنجف با قدمتی 

 .(74: 1333یزدی،  خاتم هللاتیآات کشد )خاطرخواهد کرد و افراد را باال و پایین می

طبق »ها منتشر شد خبر تبعید امام خمینی را چنین اعالم کرد: ای که در رسانهساواک در اطالعیه

منافع  هیعلاطالع موثق و شواهد و دالیل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه 

 1303آبان  13ا در تاریخ ه شد، لذملت و امنیت و استقالل و تمامیت ارضی کشور تشخیص داد

بنابر گزارشِ نمایندگی ساواک در آنکارا  .(1437: 1381روحانی، )« از ایران تبعید گردید

پرونده امام خمینی:  ،مَراساندرباره امام خمینی، تبعید وی را دفاع از وطن بیان کرده است )

1/30.) 

ز مرکز اصلی مبارزه دور نماید، نان را اتوانست آاز منظر رژیم، تبعید مبارزان و مخالفان می

توان نتیجه های خود، چنین میها در تبعیدگاههای سیاسی تبعیدیاز بررسی فعالیت کهیدرحال

گرفت که آنها در شهرهای محل تبعید خود به تبلیغ علیه رژیم پرداخته و نقش بسیار مهم در 

طقه محروم و دور از مرکز مذهبی منافزایش بینش سیاسی گروهی از عناصر و نیروهای مستعد 

از تبعیدهای انفرادی فعاالن و مبارزان  نظرصرفاند. بنابراین در فاصله یک دهه و نیم داشته

 ازجملهسیاسی نظیر امام خمینی، طالقانی، قاضی طباطبایی چندین موج تبعیدی را شاهد هستیم 

از ترور و خلع سالح یک  بعد 1332 تبعید بیست و پنج نفر از فضالی حوزه علمیه قم در مرداد

دی قم بودیم  13در پی قیام  1336پاسبان در قم توسط گروه ابوذر و تبعید همین تعداد در سال 

 .(113: 1387، آباداهلل بخشروح)

 توان به دو مرحله تقسیم کرد:را می 1337-1334ی هاسالتبعید مخالفان توسط ساواک بین 
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 (1330-1331)ر قم توسط گروه ابوذر پاسبان دمرحله اول تبعیدها: قتل یک 

مراسم چهلمین روز شهدا  سلسلهو برگزاری  1336دی  13مرحله دوم تبعیدها: تبعیدهای واقعه 

(1333-1337) 

ی مخالف رژیم پهلوی روحانیون و علما بودند و هاگروهشد یکی از  خاطرنشانکه  طورهمان

تبعید روحانیون  موردنظرهای یکی از شیوهنماید و کرد نسبت به طرد آنها اقدام رژیم سعی می

کرد به هر طریق ممکن روحانیون را از صحنه خارج به مناطق بد آب هوا بود. ساواک سعی می

 کرد.نماید لذا آنان را ممنوع المنبر، بازداشت و تبعید می

بیان ت ساواک در مکاتبه با ریاس 31/6/1332اداره سوم ساواک در تاریخ  رکلیمدپرویز ثابتی 

های ضد امنیتی با ایجاد آشوب و بلوا از افرادی که به لحاظ فعالیت هکنیادارد با توجه به می

گردند اصوالً افرادی ناراحت های اقامت خود با تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی طرد میمحل

داده است به نشان باشند و تجرهای مضرّه قبلی خود میدنبال نمودن فعالیت درصددبوده و دائماً 

تر شده و مترصد اوضاع زمان و این عناصر پس از تبعید دست از فعالیت برنداشته بلکه جری

 .(21: 2330ی نمایند )مراسان، برداربهرهمکان هستند تا به نفع خود و افکاری که دارند 

 گوید:اداره سوم ساواک در ادامه چنین می رکلیمد

کاری ژاندارمری و شهربانی محل نسبت انجام موارد با هم دییفرمالذا خواهشمند است دستور »

 زیر درباره آنها اقدام و از نتیجه، این اداره کل را آگاه سازند:

ورود به منطقه ترتیبی اتخاذ نمایند تا محلی در نزدیکی شهربانی یا ژاندارمری و یا  محضبه.1

آنان در نظر گرفته ت سکونت نزدیک محل سکونتِ یکی از منابع و یا همکاران افتخاری جه

شود تحت و همچنین ترددهایی که به آن محل می موردنظرافراد  وانفعاالتفعلشود تا کلیه 

 کنترل قرار گیرد.

را احضار و عواقب وخیم هرگونه  دشدهیتبع.با همکاری مأمورین شهربانی و ژاندارمری اشخاص 2

 گردد.یی که انجام دهند به آنان گوشزد خطافعالیت و عمل 

 طوربهمکاتبات این افراد کنترل و ترتیبی اتخاذ نمایند تا یکی از منابع و یا همکاران افتخاری .3

مستمر با آنان در تماس بوده و ضمن مراقبت دقیق از اعمال و رفتارشان افرادی که به محل 

آیند، یها جهت دیدار ایشان به منطقه منمایند و یا از سایر شهرستانسکونت آنان تردد می

 شناسایی نمایند.
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 عنوانچیهبه نکهیا.به نحو مقتضی از سخنرانی و حضور آنان در مجالس جلوگیری و با توجه به 0

-نمی   مجالس  گونهنیایادشدگان مجاز به دایر نمودن کالس درس و بحث و اصوالً شرکت در 

نان تذکر داده شدیداً به آباشند چنانچه قصد چنین عملی را نمودند از ادامه کارشان جلوگیری و 

 شود.

 طوربهکه این افراد بدون اطالع مقامات انتظامی و ساواک  شدهدهیدهایی نمونه نکهیا.با توجه به 3

نمایند لذا به نحو مقتضی ترتیبی داده شود تا مخفیانه منطقه را ترک و پس از مدتی مراجعت می

 از این عمل آنان جلوگیری به عمل آید.

قرار گرفته  موردنظرهای افراد ی منطقه خواسته شود در جریان مسافرتهای مسافربر.از شرکت6

 مقامات مسئول را در جریان بگذارند. موقعبهو 

های الزم جهت این افراد اقدام دانند نسبت به ایجاد نمودن محدودیت.به هر نحو مقتضی می7

 .(21: 2330مراسان، ) «اداره سوم ثابتی رکلیمدگردد. 

اداره کل سوم ساواک در  کهیطوربهناد ساواک علت تبعید مخالفان بیان شده، ین در اسبرابنا

   دستور  (آذری قمی)ی آذری گدلیبشیخ احمد  دربارهها به کلیه ساواک 13/6/1332تاریخ 

نامبرده باال یکی از روحانیون ناراحت و اخاللگر و طرفدار خمینی در شهرستان قم بوده »دهد: می

د امنیتی و تحریک طالب علوم دینی و متعصبین مذهبی به شورش و بلوا های ضفعالیت رکه د

در کمیسیون امنیت اجتماعی مورخه  ادشدهدخالت داشته که به همین جهت وضعیت ی

شهرستان قم مطرح و نتیجتاً به سه سال اقامت اجباری در برازجان محکوم گردیده  ]13[22/3/32

با بسیج کلیه عوامل و  دییفرماخواهشمند است دستور  اهذیعلباشد. یکه در حال حاضر متواری م

های الزم به منابع و همکاران افتخاری و با همکاری مقامات پرسنل مربوطه هواداران آموزش

انتظامی محل نسبت به شناسایی، بازداشت و اعزام مشارالیه از طریق مقامات انتظامی به شهرستان 

ورد نظر داده شود و از نتیجه این اداره کل را آگاه سازند. ام وی به محل مقم اقدام تا ترتیب اعز

 .(37 :1783 ،مَراسان« )اداره سوم ثابتی رکلیمد

 هاممانعت از ارتباط با تبعیدی

کرد از تردد افراد ها این بود که تالش مییکی دیگر از اقدامات ساواک در برخورد با تبعیدی

 اید. این موضوع در اسناد منعکس شده است و درناس جلوگیری نمبه منازل افراد تبعیدی سرش
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بولتن ویژه سازمان اطالعات و امنیت کشور در خصوص وضعیت مسکن امام خمینی در قم و 

پسندیده( از قم طبق رأی  اهللتینامبرده )آ تبعید ومرتضی پسندیده در منزل وی  اهللتیاقامت آ

پیشنهاد ساواک به  بخشی از این بولتن راشاره شده و د کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان قم

متعاقب حوادث اخاللگرانه حوادث »وی آمده است که: مبنی بر ممانعت از تردد مردم به منزل 

که منجر به کشته شدن شش نفر از اخاللگران گردید، مرتضی پسندیده که  ]23[3/37/ 24و  13

سیون اجتماعی شهرستان قم ی کمیرأود طبق یکی از محرکین حوادث فوق تشخیص داده شده ب

به سه سال اقامت اجباری در انارک نائین محکوم گردید که بعداً محل اقامت وی به فریدن 

اصفهان تغییر یافت و اکنون در این شهر اقامت دارد. به دنبال تبعید مرتضی پسندیده در منزل 

ناً چندی قبل دو باشد. ضمیم میمذکور کسی ساکن نشده و فقط یک سرایدار در این منزل مق

اند که این موضوع قبالً به استحضار نفر خبرنگار خارجی از منزل خمینی در شهر قم بازدید کرده

کنند، اما کسی که بتواند می وآمدرفتدر حال حاضر افرادی به منزل مشارالیه  رسیده است.

ه نیست و لذا ید، در این خانرا نسبت به اقدام خاص تحریک یا رهنمون نما کنندگانمراجعه

در صورت تصویب  هذامعتواند موجب خاصی برای انجام تحریکات باشد. ظاهراً ترددها نمی

شهربانی قم اعالم شود اینک که شخصِ بخصوصی در منزل مذکور سکونت ندارد به نحو مقتضی 

 «.از تردد به آنجا ممانعت به عمل آید

شریعتمداری در تاریخ  اهللتیآاینده ان: اظهارات نمدر بخشی از بولتن ویژه دیگر با عنو

تواند در آینده باشد، میاهلل سید صادق روحانی که تحت نظر میآیت»: آمده است 18/3/1337

یعنی بعد ماه رمضان و مراجعت طالب به قم، موضوعی برای بروز ناراحتی گردد. عقیده دارد به 

طی این یک  نکهیاماید و یا وع مخالفت عدول ننحو مقتضی کوشش در جلب وی شود تا از موض

 .(06-08: 1421، مَراسان)« ماه جاری از قم به جای دیگر تبعید شود

 دشدگانیتبعمشکالت اجتماعی و اقتصادی 

این مشکالت  ازجملهگردید؛ ، مشکالتی برای خانواده آنها ایجاد میموردنظرپس از تبعید فرد 

  شد و فرد شغل خود را از دست منتقل میوی به محل جدید  خانواده فرد تبعیدی همراه نکهیا

شدند. می مجازاتتوان گفت خانواده وی نیز کرد و به نحوی میگرفتاری مالی پیدا می داد ومی

ای که همسر آذری در نامه کهیطوربهتوان این مشکالت اجتماعی را دید، در اسناد و مکاتب می
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نماید. در این نامه ها اشاره میگرفتاریمشکالت و  برخی از نویسد بهقمی به فرح پهلوی می

شود که اوالً جرم همسرش برای وی معلوم نیست و در حالی به برازجان همراه یادآور می

دارد فرزندی دارم که باشم و در ادامه نامه بیان میرود که خودم مریض و علیل میشوهرش می

باید به دکتر در تهران مراجعه نماید. ال و هر ما یک بار از سن هجده سالگی به بیماری عصبی مبت

کنم و سایر فرزندان در قم هستند که مرتباً بایستی اکنون با نهایت مشقت در برازجان زندگی می

به آنان رسیدگی نمایم. وی درخواست دارد محل تبعید وی به شهری نزدیک قم تغییر یابد 

  .(76: 1783، مَراسان)

ی و اجتماعی، وضعیت بهداشت و درمان یکی دیگر از قتصاده بر مشکالت ابنابراین عالو

عنوان مدیرکل اداره سوم که پرویز ثابتی بهطوریها گرفتار آن بودند، بهمشکالت بود که تبعیدی

روز »دهد: درباره آذری قمی به ساواک استان بوشهر دستور می 23/3/1333ساواک در تاریخ 

ن قم تشکیل و محل اقامت اجباری وی شهرستان شهرستا نیت اجتماعیکمیسیون ام ]13[3/3/33

برابر گواهی اداره بهداری برازجان و تأیید پزشک  ادشدهی نکهیانائین تغییر نموده است. نظر به 

بایست در هوای معتدل و نسبتاً مرطوب زندگی نماید. لذا برد و میسر میمتخصص در ناراحتی به

تمایل دارد بقیه مدت  ادشدهتماس چنانچه ی حثموردببا شخص  دییمافرخواهشمند است دستور 

تا در  اقامت اجباری خود را در شهرستان رودسر طی نماید موافقت کتبی مرقوم و تسلیم دارد

 ؛30: 2330 ،مَراسان« )23/3/33اداره سوم ثابتی  رکلیمدمورد تغییر محل او اقدام گردد. 

 .(38 و 141: 1783 ،مَراسان

 سیقریب  1332در سال حکومت پهلوی از زندان بدتر بود.  دشدهیتبعشت مناطق بهدا وضعیت

 .کشور تبعید کرد یوهوانفر از روحانیون هوادار امام خمینی را از قم به نقاط دورافتاده و بد آب

واعظ  ،ربانی شیرازی ،خلخالی ، خزعلی،گرامی ،جنتی ،آذری قمی ،مشکینی ،ربانی املشی آیات:

ربانی املشی به مدت سه سال به شوشتر تبعید گردید و  اهللتیآ .بودند انعیدشدگمله تبج از طبسی

به محل اقامت اجباری به  ورود اودر بدو  .اعزام شد مرداد همان سال به تبعیدگاهش 23روز 

جزایری روحانی و مرجع دینی حالی شوشتر وارد گردید  سید محمدحسن آل طیب اهللتیمنزل آ

 .اقامت افکند همراه اعضای خانواده خویش در آن دیار غربت رحلجاره منزلی به و سپس با ا

اهلل آل طیب و یکی از فرهنگیان آن آیت هایمحبتدر خاطراتش از آن روزها هرچند از وی 

لذا تعریف  است،بسیار سخت گذشته بر وی اما گویا در این شهر  کندمیشهر به نیکی یاد 
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 .خیلی آلوده و کثیف بود ظاهرییط هم ازنظر مح ،لی گرم بوددر شوش هوا خی» کرد:می

جریان داشت و از این نظر بر من خیلی  هاکوچهدر  معموالً هاتوالتو  هادستشوییفاضالب 

میل  امکانات فراهم نمایم شخصاً توانستممی فرضاًاگر  ،و امکانات هم نداشتم گذشتمیسخت 

ه ببیش از جاهای دیگر سخت گذشت و حتی  لذا در آنجا ،مباش ترراحتنداشتم که از مردم آنجا 

 .(11ربانی املشی: )« تر بوده استخیلی راحت تبعیدبرایم از آن  هازندانکه  آوردممییاد 

که طوریباعث اعتراض آنان گردیده و به دشدگانیتبعامکانات اولیه برای  بنابراین فراهم نبودن

کاتبه ساواک قم با اداره کل سوم در تاریخ کردند و در م همکاتببرخی از آنان با آیات عظام 

تلگرافی  ]23[34/0/37در خصوص تبعیدشدگان به انارک نائین آمده است که روز  21/0/1337

به امضای ناصر مکارم، سید احمد خراسانی، عباس ضیغمی، سید هادی خسروشاهی و سید احمد 

اند که شده و کسب تکلیف نمودهایگانی مخابره کالنتر از انارک به قم جهت شریعتمداری و گلپ

در این تلگراف اشاره  .(84703 ،مَراسان) هایشان توجه نشده به قم حرکت کنندچون به خواسته

مجوز شرعی و بدون رعایت موازین قانونی در  چیهنفر از علما و وعاظ بدون  پنجاه شده که

ه زندگی است و گویا سالمتی وسایل اولیاقد و ف وهواآببرند که سخت بد سر میبه هادگاهیتبع

اجازه  تلگرافو وقت و فکر و اندیشه این گروه کثیر از علما برای آنها اهمیت ندارد. در پابان 

 .(83743 و 84703 ،مَراسانبه سمت قم حرکت نمایند ) کهاند خواسته

که در یکی از طوریساواک منعکس شده است، به یهاگزارشنامناسب بودن محل تبعید نیز در 

نفر از روحانیون اخاللگر منطقه قم به نقاط  23آمده است که  عناصر تبعیدشدهدرباره  هاگزارش

خواهی نسبت به رأی صادره تقاضای پژوهش دشدهیعناصر تبع .مختلف کشور تبعید گردیدند

تهران ارجاع گردیده، دادگاه مذکور  13نمودند که پرونده آنان جهت رسیدگی دادگاه شعبه 

طور متناوب سوابق و مدارکی که علیه نامبردگان در زمینه اخالل در نظم عمومی موجود بود از به

ساواک خواستار گردید و مقرر گردید بخش مستقل قضایی، با وزیر دادگستری در مورد 

 وضعیت افراد مذکور مذاکره نماید. 

ایی، با وزیر دادگستری و مسئولین آن وزارتخانه در مورد طبق اظهار رئیس بخش مستقل قض

برای عناصر  شدهنییاند مناطق تعسوابق افراد مذاکره به عمل آمد و مسئولین مربوطه اظهار نموده

بایستی اساس ضوابط قانونی نبوده و میاخاللگر در کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان قم بر
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باره اوامر صادره از طریق یست پیوست تغییر یابد که دراینلمحل تبعید آنان به یکی از نقاط 

 .بخش مستقل قضایی دایر بر تغییر محل اقامت این افراد به این بخش ابالغ گردیده است

باشد مشخص گردیده سه منطقه جده منطقه میکه جمعاً ه شدهنییدر بررسی وضعیت مناطق تع

باشند، مناسب ثر اهالی آن از متعصبین مذهبی میکاینکه ا سبب، گلپایگان( به شهرنی)نور، مشک

نفر  23های خلخال و تویسرکان نیز دو نفر از افراد تبعیدی )جزو باشد و در شهرستاننمی

بایست بهار نیز در اجرای اوامر صادره نمیباشند( اقامت دارند و شهرستان ایرانشهر و چاهنمی

بایست با ماند که مین ترتیب یازده منطقه باقی مییبا ا .محل تبعید عناصر اخاللگر تعیین گردد

اهلل حاج شیخ مهدی ربانی آیت) نفر تقریباً در هر منطقه دو نفر اقامت داده شوند 23احتساب 

 .(172 :1384، املشی به روایت اسناد ساواک

مجلس شورای ملی هم  ندگانینماوضعیت نابسامان تبعیدشدگان باعث اعتراض برخی  هرحالبه

 دشدگانیتبعاحمد در اعتراض به تبعید برخی افراد آمده که در بین ه و در مکاتبه احمد بنیدش

ها اعتراض به روزنامه اطالعات افراد باالی هشتاد و نود سال وجود دارد و گناه برخی از تبعیدی

ر ب. عالوه (83673)مراسان،  اندکردهبوده است و برخی را به جرم برپایی مجلس ترحیم تبعید 

ی ساواک به سیاست هااز گزارشها، در یکی واکنش به وضعیت اقتصادی و اجتماعی تبعیدی

ی که در واپسین اگونهبهرژیم برای دور کردن رهبر مبارز به خارج از کشور اشاره شده است 

ضمن  یعباس وفائدر گزارشی آماده است که  1337آذر  13 تاریخ روزهای حکومت پهلوی در

بلند اظهار نموده است که ما  ییبا صدا نیمستمع یدر روز تاسوعا برا ابانیط خسدر و یسخنران

 رانیاز ا ایمگرفتهکه ما در نظر  یرهبر خواهیم،نمی داندمی رانیستمگر که خود را رهبر ا نیا

 اهللتیرهبر ما حضرت آ کنیم.میانتخاب  لمانانمس یما آن شخص را به رهبر ،شده است دیتبع

 یما رهبر خواهیمنمیخور و ستمگر و آدمکش ما رهبر مشروب باشدمی ینیخم یموسو

باالخره تا استقالل به  ،که بر ما حکومت کند که حق اسالم را به کافران نفروشد خواهیممی

به  ی)انقالب اسالم میشو تهکش نیمانند امام حس دینشست و ما با مینخواه یاز پا فتدیدست ما ن

 .(323: 1380، 13ب اکت ،اسناد ساواک تیروا
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 رفتار ساواک پس از پایان دوره تبعید

 که تمام طوریاست، به مالحظهقابلها پس از اتمام دوره تبعید برخورد ساواک با تبعیدی

گرفتند. در سندی با های آنها و افراد مرتبط با آنان، تحت کنترل و شناسایی قرار میفعالیت

توان دید می 1/7/1333داره کل سوم ساواک در تاریخ که در اسناد ا« دشدگانیتبع»موضوع 

افرادی که مدت تبعید آنان خاتمه پیدا کرده و به محل سکونت  نکهیابا توجه به »عنوان شده: 

خواهشمند است دستور  هذایعلبایستی دقیقاً تحت نظر قرار گیرند. کنند میخود مراجعت می

گدلی آذری توسط منابع و امکانات موجود زیر نظر های احمد بیاعمال و رفتار و تماس دییفرما

نمایند قرار داده و در صورت امکان سعی شود افرادی که با این قبیل اشخاص کمک مالی می

، مَراسان)« 23/3/33اداره سوم ثابتی  رکلیمدشناسایی و نتیجه را به این اداره کل اعالم نمایند. 

1734 :0.) 

 1336/ 17/2رشی به اداره کل سوم ساواک در تاریخ فردوس رئیس ساواک سمنان در گزا

اقدامی  گونهچیهدارد که چون در مورد رویه قبلی وی اظهار می ونیروحانیکی از  درباره فعالیت

که در خیابان و کوچه با صدای طوریصورت نگرفته، لذا این امر باعث تجری بیشتر وی شده، به

نماید. در ادامه این سند ای نیز به دور خود جمع میعدهبلند نسبت به مقام شامخ سلطنت اهانت و 

این سازمان را آگاه سازید.  شدهانجاماز نتیجه اقدامات  دییفرمانماید که مقرر درخواست می

شد هدف هیئت حاکمه از تبعید مخالفان و مبارزان جلوگیری از  خاطرنشانکه قبالً  طورهمان

ها خود به حامل و عمل تبعیدی مبارزات بود، اما در ها و اعتراضات وگسترش دامنه فعالیت

ها کشاندند. ساواک نیز مبارزان علیه رژیم تبدیل شدند و دامنه مبارزات را به تبعیدگاه رسانامیپ

کرد خودداری نماید، کرد از انتقال برخی افراد به برخی مناطق که ایجاد حساسیت میسعی می

اداره سوم ساواک با ساواک تهران درباره برخی  رکلیمدی، که در مکاتبه پرویز ثابتطوریبه

توان مشاهده نمود. اداره کل سوم در این ی میخوببهاین موضوع را  23/2/1336افراد در تاریخ 

برخی شهرها از موقعیت »نماید مکاتبه درباره تبعید آنها به برخی مناطق مخالفت و خاطرنشان می

، مَراسان)« باشدم این افراد را به آن منطقه به مصلحت نمیحساسی برخوردار است، لذا اعزا

ساواک حتی برخی از اعضای خانواده تبعیدشدگان را احضار کرده به آنان تفهیم (. 38-37: 2338

چنانچه در  کرد که کنترل اعمال و رفتار فرد مبارز بعد از دوره محکومیت با آنان خواهد بود،

 (.01: 2338، مَراسانمواخذه قرار خواهند گرفت )این مورد قصور صورت گیرد مورد 
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 ها با رحلت مصطفی خمینیتداوم تبعیدی

در پی تشدید مبارزات پس از رحلت مصطفی خمینی و برپایی مجلس ترحیم در شهرهای 

ی افشاگرمختلف، روحانیون مبارز خراسان نیز با برگزاری مجالس سخنرانی، صدور اعالمیه به 

و این اقدامات باعث شد که سازمان اطالعات و امنیت خراسان در تاریخ علیه رژیم پرداختند 

در گزارشی به اداره کل سوم با موضوع دستگیری روحانیون مخالف پیشنهاد نماید:  12/3/1336

هایی که اخیراً به نفع خمینی به طرفداری از افکار دکتر شریعتی صورت با توجه به فعالیت»

ها، در منابر و مراکز عالی آموزشی ای مضره و پخش اعالمیهنصب شعاره صورتبهگرفته و 

ای از طرفداران خمینی و مقابله با عوامل مذکور عده منظوربهمشهود گردید، در نظر است 

ای، شیخ علی مرادخانی ارنگه مشهور به تهرانی، حسین سید علی خامنه) جملهمنمتعصبین مذهبی 

ی واقع و در صورت بررس موردان دستگیر و منازل آنان و چند نفر دیگر از ایادی آن (عمادی

نظریه آن اداره  دییفرماکشف مدارک مضره تحت تعقیب قرار گیرند. خواهشمند است دستور 

: 376، مَراسان« )کل را در این مورد اعالم دارند. رئیس سازمان اطالعات و امنیت خراسان شیخان

26.) 

دهد کمیسیون در جواب مکاتبه مذکور دستور می 21/3/1336اداره سوم در تاریخ  رکلیمدثابتی 

تبعید گردد )پرونده ساواک  وهواآبامنیت اجتماعی تشکیل و سه نفر روحانی به شهرهای بد 

( به دنبال آن ساواک خراسان در گزارشی به 27: 376ای، ش.بازیابی اهلل سید علی خامنهآیت

و حسین عمادی به  بهارچادت سه سال، علی تهرانی به ای را به ایرانشهر به ماداره کل سوم خامنه

 (.28: 376مراسان، ) کندسیرجان محکوم و تبعید می

نماید و در های خود اشاره میساواک پس از تبعید مخالفان به علل تبعید مبارزان در گزارش

رباره دعنوان نمونه علت محکومت و تبعید آن سه نفر آمده است، به 23/3/1336 جلسهصورت

ای شغل مدرس حوزه علمیه مشهد نامبرده دارای سیدعلی خامنه»دارد: ای بیان میسید علی خامنه

های مذهبی جوانان با استفاده از مسجد و منبر و کالس درس و حوزه هاسالعقاید افراطی است و 

اعمال  ونمایند. سوابق را گمراه و افکار مخرب در ذهن جوانان و طالب علوم دینی وارد می

« دهندمنجر به بازداشت وی گردیده و باز هم به این قبیل اعمال ادامه می بارکنامبرده ی

 .(32-31: 376، مَراسان)
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-در سندی دیگر به عامل تبعید یکی دیگر از مبارزان اشاره شده که بعد از واقعه قم دامنه فعالیت

 کهطوریده صادر شده است، بهرهای وی بیشتر شده، بنایراین دستور دستگیری و تبعید نامب

مروارید پس از اتمام دوران تبعید  اصغریعلدرباره فعالیت  20/14/1336پرویز ثابتی در تاریخ 

مشغول گردیده،  بسازوبفروشنامبرده باال که پس از مراجعت از تبعید به کار »دارد: بیان می

داری در غرب تهران زده و با امنهداخیراً به دنبال وقایع چند روز گذشته قم، دست به تحریکات 

با  دییفرماهای او منابر تعطیل و نماز جماعت انجام نشده است. خواهشمند است دستور کوشش

تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی درباره تبعید و دستگیری و اعزام مشارالیه به محل اقامت 

: 2331 ،مَراسان)« ره سوم ثابتیااد رکلیمداجباری اقدام مقتضی معمول و نتیجه را اعالم نمایند. 

114.) 

ها به کرد و در این بولتنمنتشر می بارکای را شش ماه یهای نوبهساواک برخی بولتن هرحالبه

ای از تاریخ ها با عنوان بولتن نوبهکه در یکی از بولتنطورینماید، بهحوادث مختلفی اشاره می

یاد « افراطیون مذهبی»خالفان که از آنها با عنوان مبه موضوع تبعید  23/12/1336تا  23/6/1336

و افراطیون مذهبی که  اخاللگرنفر از روحانیون  23نماید که در شش ماه گذشته کند، بیان میمی

ها به پشتیبانی از حوادث دی ی اخاللگرایانه و بستن مغازههاتیفعالدر تحریک متعصبین به انجام 

رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرهای قم، مشهد، شیراز، ایالم،  اند، طبقماه شهر قم نقش داشته

 (.204: 1371اند )حوزه هنری، رفسنجان و نقده به نقاط دیگر کشور تبعید شده

ی دیگر درباره روحانیون وعاظ تبعیدی به نقاط مختلف کشور در تاریخ در بولتن ویژه

م و برخی دیگر نقاط کشور قتوسط ساواک منتشر شد گزارشی آمده که: در  10/0/1337

متعاقب حوادث اخاللگرانه که در یک سال اخیر به وقوع پیوست منجر به کشته شدن چندین تن 

طرفداران خمینی با دامن زدن به احساسات مذهبی  ژهیوبهاز اخاللگران گردید، افراطیون مذهبی، 

ها ی از این فعالیتبردارهبهرهای اخاللگرایانه و هایی در جهت استمرار فعالیتشمردم، تال

این  جهیدرنتها معمول داشتند. فعالیت گونهنیای سوبهکشاندن سایر قشرهای اجتماعی  منظوربه

 شدگانکشتهها که تقریباً جنبه مستمر داشته، حوادث اخاللگرانه قوی در چهلمین روز تالش

های یزد، جهرم و اهواز و رقم در شهر تبریز و در پی آن در شه 36 ماهیدحوادث اخاللگرانه 

 در شهر قم تکرار گردید. 24/3/37 و 13مجدداً روزهای 
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 (حوادث قم شدگانکشتهچهلمین روز ) 27/3/1373خرداد و متعاقب آن در  13ها در این فعالیت

در ادامه این بولتن به  های تعدادی از شهرهای کشور تجلی یافت.تعطیل بازار و مغازه صورتبه

نفر از روحانیون  63نماید که در فاصله زمانی مذکور تعداد افراطیون اشاره می دتبعی مسئله

ها دخالت داشتند، طبق آراء اخاللگر و افراطیون مذهبی که به نحوی در این فعالیت

های از یک تا سه سال اقامت اجباری در مناطق های امنیت اجتماعی به محکومیتکمیسیون

 گذاردههای مذکور در مورد آنها به مورد اجرا راء کمیسیونآدیگر کشور محکوم گردیدند و 

 شده است.

بنابر گزارش این بولتن، تبعید عناصر مذکور همواره وسیله و مستمسکی برای تبلیغات انحرافی 

 ازلحاظهای اخاللگرانه عناصر تبعیدی فوق ی مخالف بوده است. از طرفی فعالیتهاگروهعناصر 

سابقه و شدت  برحسب بحث موردو نسبت نبوده است، لذا افراد  هشدت و کیفیت به یک درج

های آنها علیه امنیت منطقه اند. عناصری که فعالیتبندی شدهها در دو گروه جداگانه طبقهفعالیت

باشند که از طرفداران جدی خمینی و افراطیون بوده و درجه یک تشخیص داده شده، کسانی می

یق صدور اعالمیه و با طریق دیگر مردم را علیه نظم و امنیت منطقه ردر مساجد و منابر و یا از ط

اند افرادی تشخیص داده شده 2اند. کسانی که درجه تحریک نموده و حوادثی به وجود آورده

هستند که در منابر مطالب نامناسبی در تأیید تلویحی از امام خمینی بیان نموده و یا از برخی 

تلقی شده است، ولی اعمال آنها  زیآمکیتحراند که عمل آنها دهرمسائل مملکتی انتقاداتی ک

 (. 204: 1371، حوزه هنری)نبوده است  یکاعمال عناصر درجه  شدتبه

 هافعالیت تبعیدی

ها بود. های تبعیدهای در تبعیدگاهموضوع دیگری که باعث حساسیت ساواک شد، فعالیت

مساجد و منبر به تبلیغ بپردازند و مساجد در  ازکردند های شهرهای ایرانشهر سعی میتبعیدی

های انقالب درآید. بنابر گزارش ساواک پس از تبعید عنوان یکی از پایگاهشهرهای کوچک به

وی در مسجد شیعیان آن شهر به اقامه نماز پرداخت و در فاصله  ،ای به ایرانشهراهلل خامنهآیت

فت. وی در خالل اقامه نماز به ایراد سخنرانی یاآن تا دویست نفر افزایش  نمازگزاراناندکی 

درصد مردم این شهر  64 کهیدرحالتوجه جوانان را به خود جمع کرده است.  جیتدربهپرداخته و 

  اهل سنت هستند.
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چنین « سخنرانی روحانیون تبعیدی»در گزارشی به اداره کل سوم با عنوان  6/2/1337در تاریخ 

پس از برگزاری نماز عشا و مغرب  (مسجد شیعیان ایرانشهر)ل در مسجد آل رسو»آمده است: 

-گو پیرامون مسائل دینی میو  روحانیون مقیم ایرانشهر مبادرت به سخنرانی و بحث و گفت

ی نموده و در این توجهقابلها استقبال ساکن ایرانشهر از این برنامه مذهبعهیشنمایند و افراد 

ای در تاریخ یکی از روحانیون تبعید به نام خامنه. ندنمایمستمر شرکت می طوربهجلسات 

های شما ضمن بحث و سخنرانی اظهار داشت مردم خواب نباشد و یک عده از هم دین 23/1/37

(. به دنبال این 62 :376، َمراسان)« ترکندای دیگر از سیری میمیرند و عدهاز گرسنگی می

 لهیوسبهدهد که ن و بلوچستان دستور میتاپرویز ثابتی در دستوری به ساواک سیس ،گزارش

ی نمایند و ضمناً مراقبت خوددارشهربانی به این روحانیون تذکر دهند که از اظهار چنین مطالبی 

 (.63: 376، مَراساناز این افراد ادامه دهند )

 الدر آغاز اقب این شهرمردم روحانیون تبعیدی به شوشتر بود که  ازجملهاهلل ربانی املشی آیت

در مسجد عبداهلل باال شوشتر به منبر رفت و درباره جنگ  بارکی . وینشان دادند اوخوبی به 

وآمد مردم با رفت، اما همین که شهربانی شدت عمل به خرج داد ،یل سخن گفتئاعراب و اسرا

 ساواک به شهربانی مناطقی که روحانیان مبارز در آنجا اقامت گزیده بودند دستور .ایشان کم شد

 .شدت آنان را تحت نظر بگیرند و فعالیت و ارتباط مردم با آنها جلوگیری شوداده بود بهد

داره ااهلل طیب که تحت نظر آیت ،این روحانی خواست در مدرسه علمیه شوشتر کهیهنگام

خوزستان مانع از تدریس ایشان گردید و به طالبی که قصد ساواک  ،به تدریس پردازد شد،می

  .سخت هشدار داده شداستفاده کنند، ر وی حضداشتن از م

. کرد تغییرشوشتر به فردوس در استان خراسان  وی ازمحل اقامت اجباری  1332در اردیبهشت 

آموزان و فرهنگیان دانش ، معلمان،باعث شد تا مردم فردوس ویجاذبه معنوی و نفوذ کالم 

ساواک  هایاز گزارشیکی  بنابر .پیدا کنندتمایل  ویکارمندان ادارات خیلی سریع نسبت به 

نفر افزایش  سیصدبه  سینمازگزاران از  شمارشرکت ربانی در نماز جماعت  سببخراسان به 

  .یافت

جذب ایشان شدند که ساواک خراسان از اداره کل سوم ساواک  چنان شیفته ومردم فردوس آن

اداره کل سوم چون  .قل گرددنتاهلل ربانی املشی به شهر دیگر مآیت ترسریعچه تقاضا کرد هر

مردم مسلمان به دور آنها جمع  گردند تبعیداز ایران  اینقطهروحانیان مبارز به هر  دانستمی
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اهلل املشی ناچار شهربانی فردوس دستور داد مانع از برگزاری نماز جماعت توسط آیتبه شوندمی

حاج شیخ مهدی ربانی املشی به  اهلل)آیت گردد و حتی از تردد ایشان به مسجد جلوگیری شد

این  دورافتادهبه مناطق  دشدهیتبعکارکردهای افراد  ازجمله. (11 :1384، روایت اسناد ساواک

به مراجع و مردم مناطق دیگر بازگو  دشدهیتبعافراد  لهیوسبهبود که فقر و محرومیت این مناطق 

ری برای مبارزه و پخش اعالمیه نگبه پایگاه وعظ و خطابه و س دورافتادهشد و این مناطق می

 های مبارز تبدیل گردید.گروه

ی و مملکتی شده و حتی هنیمهای ساواک، تبعید مبارزان باعث اشاعه شعارهای ضد بنابر گزارش

شد که محل کار  دارانمغازهباعث تحریک دانشجویان، کسبه و  دورافتادهوجود آنها در مناطق 

. (308 :1384، شیخ مهدی ربانی املشی به روایت اسناد ساواک اجاهلل ح)آیتخود را تعطیل کنند 

ی ربانی محمدمهد ازجملهدر خصوص سخنرانی وعاظ تبعیدی  7/6/1337در گزارشی در تاریخ 

ضمن تفسیر قرآن مجید  بلندگورانکوهی بیان شده که وی در مسجد جامع شهرستان جیرفت در 

خمینی به میان آورده و مستمعین صلوات  اهللحروبیان داشته و نامی از  زیآمکیتحرسخنان 

اند. بنابر نظریه ساواک منظور نامبرده ترغیب و تشویق جوانان به پیروی از عقاید خود فرستاده

ها این بود که آنان مورد نکته دیگر در مورد تبعیدی هرحالبه (.12: 83332، مَراسانباشد )می

رش ساواک از آنها استقبال گرمی صورت گرفته و زاگرفتند و بنابر گاستقبال مردم قرار می

 .(83: 1272، مَراسانکردند )پذیرایی می

ساواک کرمانشاه به مدیریت اداره کل سوم در خصوص تبعید محمد یزدی  ،در گزارش دیگری

چون تعدادی از جوانان شهرستان قم مستعد فریب خوردن هستند  آباد غرب آمده است کهبه شاه

مواردی نظیر قم در این محل  وتجربگی آنان استفاده شود این شیخ از سادگی و بییی منیبشیپو 

به وجود آورد. و پیشنهاد شده که وی را به کرند غرب که عموم آن اهل حق هستند، تبعید 

 (.3: 81003 ،مَراسانگردد )

عید را تبهای مبارزان و مخالفان رژیم پهلوی باعث شد که ساواک گزینه وسعت دامنه فعالیت

انارک، رفسنجان، الر، بانه، بندر لنگه، سقز،  ازجملههای مختلف انتخاب کند و آنها را به تبعیدگاه

، شهرنیمشکغرب، سیرجان، ایذه، میاندوآب،  آبادشاهشوشتر، سردشت، جیرفت، سنندج، 

، چابهار، رهپیرانشهر، اهر، سراوان، نقده، اقلید، مریوان، زابل، دره گز، یاسوج، پاوه، دیواند

، داران، خمین، برازجان... تبعید گنبدکاووس، رضائیه، بافت، بیجار، نورآباد ممسنی، هیدریحتربت
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های جدید نماید. تنوع جغرافیایی و مبدأ و مقصد این تبعیدها و انتقال مکرر آنها به تبعیدگاه

از تعداد  نظررفصهای مخالفان رژیم قرار گیرند باعث شد که این شهرها در جریان فعالیت

نیز منتقل  دورافتادهشد که جریان مبارزه به سایر شهرهای  باعثها، همین تبعید افراد تبعیدی

 گردد.

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت ها مییاز مطالعه اسناد و مدارک اداره کل سوم ساواک در برخورد با تبعید

ها در تبعید آنها گردید، و تبعیدیث که مبارزه مخالفان با وضع موجود علیه رژیم پهلوی باع

ی سیاسی خود و رسیدن به مقاصد هاتیفعالهای تبعید از منبر جهت تبلیغ و هنگام تبعید به محل

شد و کردند. هرچند در ابتدا به وجود فرد تبعیدی در محل، یک نوع نگاه بدی میی میبرداربهره

شد و ی اهالی کاسته میاعتمادیبزم فراهم شد از ال اما به مرو و با ارتباطات مبارزان با آنها زمینه

ی مساجد نمازشیپشد، و تا جایی که آنان به علت تبعید آنها برای محله جدید مشخص می

باعث  هادگاهیتبعهای برخی مخالفان در پرداختند. فعالیتشدند و به ایراد سخنرانی میانتخاب می

 د.ایشد که چند بار محل تبعید آنها تغییر نم

وضع  و ها شدها در شهرهای مختلف باعث رشد فرهنگی تبعیدگاهیوجود تبعید نکهیانکته دیگر 

ها در تبعیدی شد. حضورها برای مردم بیان میفرهنگی و سیاسی کشور از طریق این تبعیدی

ها آننیز خود  شد که سخنرانان آن تظاهراتها میها باعث برپایی تظاهرات در این مکانتبعیدگاه

دیگر در ارتباط با تبعید این بود که بسیاری از افراد از شهرهای مختلف به دیار  مسئلهبودند. 

شد و رفتند و این اقدام باعث تقویت و افزایش روحیه مبارزان و مخالفان پهلوی میتبعیدهای می

طق مختلف ناتبعید مجدد نداشت. تبعید مخالفان به م ای جز برخورد واداره کل سوم ساواک چاره

کشور باعث شد که زمینه برای اعتراضات و ایجاد تحول فکری در نقاط دورافتاده فراهم شود و 

سازان ها از زمینهتوان گفت تبعیدیکه مینحویاقدامات دستگاه حاکمه را به چالش بکشد، به

 سقوط رژیم پهلوی و ظهور یک نظام جدید شدند.
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 های سیاسی آنان در محل تبعید خودفعالیت
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