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«هوشنگ منتصري كوهساري» مشهور به «هوشنگ منتصري» به رغم سابقه عضويت در 
سازمان جوانان حزب توده ايران، پس از وقايع آذربايجان در ۱۳۲۵ش، از آن انشعاب كرد و 
رو در روي برخي از سران آن ايستاد. آن گاه مدتي در نوشته هايش با حزب توده و اردوگاه 
سوسياليستي به ستيز پرداخت. او را بايد از آن دسته از كارگزاران دوره پهلوي دوم به شمار 
باال را  به پستهاي  از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مجال دست يابي  بعد  اندك زماني  آورد كه 
يافت و در مقامهايي چون معاونت يا رياست دانشگاه و استانداري مشغول به كار شد. ليكن 
دسته بنديهاي محلي و بلندپروازيها و جنجال بازيهاي وي كه اختالفات منطقه اي را در پي 
داشت، او را از پله هاي ترقي پايين كشيد و در اواخر دهه ۱۳۴۰ش راه را بر او بست. از آن 
پس ماندن در ايران را به صالح نديد و راهي اروپا شد. نكته مهم درباره او اينكه در تمام 
مدت حضورش در ايران و چند سالي كه در خارج از كشور سكونت داشت، رژيم پهلوي 
به وي اعتماد چنداني نيافت و همواره نسبت بدو به ديده شك مي نگريست. تا اينكه در 
روزهاي پاياني حكومت پهلوي داليل بي اعتماديها روشن گشت و سازمان اطالعات و امنيت 

كشور (ساواك) بر سابقه و نحوه روابط وي با سازمان ك.گ.ب شوروي دست يافت.
در الهيجان زاده شد. پدرش جعفر (آقا ميرزاخان) از مالكان و ۱۳۰۲ در الهيجان زاده شد. پدرش جعفر (آقا ميرزاخان) از مالكان و ۱۳۰۲ در الهيجان زاده شد. پدرش جعفر (آقا ميرزاخان) از مالكان و  منتصري در ۶ دي 
تاجران گيالن به شمار مي رفت و در الهيجان، صاحب كارخانه «منتصر چاي» بود. مادرش 
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دبيركل  اعضاي سرشناس و  از  فخرالسلطنه، دختر موسي الهيجي و خواهر رضارادمنش، 
بازرگان  و  (مالك  شاپور  انگلستان)،  از  پزشكي  دكتري  (داراي  بود. جمشيد  توده،  حزب 
مقيم الهيجان)، نادر (مديركل كارخانه منتصر چاي)، اردشير (داراي دكتري داروسازي مقيم 

كابل)، فريدون و بهرام، همه برادران هوشنگ و با نام خانوادگي منتصري مشهورند.۱
تابستان  در  برد.  پايان  به  الهيجان  حقيقت  مدرسه  در  را  ابتدايي  تحصيالت  هوشنگ 
از سوربن  تازه  از دريافت درجه دكتري فيزيك  ۱۳۱۵ش دايي اش، رضا رادمنش كه پس 
اقامت  مقدمات  بود،  تدريس  تهران مشغول  عالي  دانش سراي  آمده، و در  ايران  به  فرانسه 
ي به تحصيل يي به تحصيل يي به تحصيل  منتصري را در تهران فراهم آورد و با سرپرستي خود، او را در مدرسه سن لو
دانش سپرد.۲ او پس از چند سال به مدرسه دارالفنون رفت و در خرداد ۱۳۲۱، با كسب رتبه 
اول، فارغ التحصيل شد. سپس در خرداد ۱۳۲۴ از دانشكده علوم دانشگاه تهران در رشته 
رياضيات، ليسانس گرفت. در اواسط ۱۳۲۵ش به استخدام وزارت بهداري درآمد و در ۲۹ 
مرداد همين سال رئيس كارپردازي و دو ماه بعد بازرس آن وزارت خانه شد. اما پس از يك 
ماه به وزارت فرهنگ منتقل شد و در دبيرستانهاي تهران با پايه سه اداري به تدريس مشغول 
گرديد؛ مدت سه سال در دبيرستانهاي البرز، فيروزبهرام و دانش سراي مقدماتي تهران درس 
مي داد. وي هم زمان با تدريس، در دانشكده حقوق ثبت نام كرد و در رشته اقتصاد موفق به 

دريافت دانشنامه ليسانس گرديد.۳
براي معالجه بيماري چشم به خارج از كشور سفر كرد و در ۱۳۳۰ براي معالجه بيماري چشم به خارج از كشور سفر كرد و در ۱۳۳۰ براي معالجه بيماري چشم به خارج از كشور سفر كرد و در  منتصري در شهريور 
به تكميل  استراسبورگ  پاريس و  فرانسه رفت و در  به  ادامه تحصيل  براي  بعد  مهر سال 
۱۹۵۳/تحصيالتش پرداخت. در مه ۱۹۵۳/تحصيالتش پرداخت. در مه ۱۹۵۳/اسفند ۱۳۳۲، از پايان نامه تحصيلي خود با عنوان «اجراي 
روشهاي آماري اقتصاد رياضي در صنايع نفتي» دفاع كرد و از دانشگاه استراسبورگ موفق 
به دريافت درجه دكتري اقتصاد شد. او دو سال نيز در انستيتوي فوريه گرونويل به مطالعه 
درباره چگونگي تعليمات رياضي در مدارس پرداخت.۴ منتصري در كنار تحصيل در پاريس 
سازمان  رهبري  زمان  همين  در  گويا  مي كرد.۵  كار  كمونيستها،  ارگان  مي كردامانيتيه،  كار  كمونيستها،  ارگان  مي كردامانيتيه،  كار  كمونيستها،  ارگان   ، روزنامه  در 
كمونيستي را در بين دانشجويان كمونيست ايراني مقيم اروپا، برعهده داشت و آنان را به 
گردهمايي تشويق مي نمود.۶ او در اوايل سال بعد به ايران آمد و تدريس در دانش سراي 
از را از را از  را عالي، هنرسراي عالي فني، دانشگاه پلي تكنيك (اميركبير فعلي)، و دبيرستان البرز تهران را عالي، هنرسراي عالي فني، دانشگاه پلي تكنيك (اميركبير فعلي)، و دبيرستان البرز تهران 
سرگرفت. از ديگر مشاغل و فعاليتهاي او در اين سالهاست: تصدي رسيدگي به پرونده هاي 
دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور، بازرسي و مشاوره اداره امور دانشجويان اعزامي به 
خارج از كشور ـ زيرنظر وزير ـ ، و مأموريت در كشورهاي اروپاي غربي براي تهيه مكان 
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در دانشكده ها و مدارس حرفه اي فني براي دانشجويان دولتي اعزامي به خارج از كشور 
به مدت دو ماه.۷ از ديگر فعاليتهاي منتصري، عضويت و همكاري او در ۱۳۳۶ش با گروه 

«ترقي خواهان ايران» به رهبري احمد آرامش است.
كه عبداهللا گرجي از سرپرستي سازمان رهبري جوانان كناره گرفت، ۱۳۴۴ كه عبداهللا گرجي از سرپرستي سازمان رهبري جوانان كناره گرفت، ۱۳۴۴ كه عبداهللا گرجي از سرپرستي سازمان رهبري جوانان كناره گرفت،  در اواسط مهر   
مقرر گرديد كه سازمان مزبور منحل و به جاي آن سازماني جديد با گستردگي بيشتر شامل 
اين  اين رو رياست  از  از كشور تشكيل گردد.  به خارج  اعزام دانشجو  به  مشاغل مربوط 
سازمان به هوشنگ منتصري سپرده شد و او هم طرحهايي دراين باره به نخست وزير وقت 
تقديم كرد.۸ هر چند از تشكيل چنان سازماني و انتصاب وي به رياست آن در منابع موجود 

آگاهي درستي در دست نيست.
ــه مي توان آثار زير را نام  ــي را نيز ترجمه يا تأليف كرده، كه از آن جمل ــري كتابهاي منتص  

برد: 
جلد كتاب كالسيك در رشته هاي مختلف رياضي۲۵ جلد كتاب كالسيك در رشته هاي مختلف رياضي۲۵ جلد كتاب كالسيك در رشته هاي مختلف رياضي. همچنين  ۲۵ ، و ۲۵ ، و  سفر صد روزه در اروپا  
ــرخ نوشته هانري مارگانت از زبان فرانسه به فارسي، كه بدون مجوز  ــرخترجمه كتاب زردهاي س ــرخترجمه كتاب زردهاي س زردهاي س
ــر گرديد. چون اين كتاب تاريخچه  وزات فرهنگ و هنر در چاپخانه هنربخش چاپ و منتش
ــت را شرح مي داد و منتصري هم سابقه عضويت در سازمان جوانان حزب توده  چين كمونيس
ــهاي خود نوشتند: «با  ــاواك را به خود جلب نمود. آنان در گزارش ــت توجه مأموران س ــهاي خود نوشتند: «با را داش ــاواك را به خود جلب نمود. آنان در گزارش ــت توجه مأموران س «با را داش
توجه به سوابق فعاليت مترجم آن تصور مي رود كه انتشار آن از جهت نامبرده بي  علت نبوده و مسلمًا 

انگيزه اي از ترجمه كتاب مزبور داشته است.»۹
، هفته نامه مهرايران، هفته نامه مهرايران، هفته نامه  مهرايران، مهرايران،  كيهان، كيهان، كيهان اطالعات، اطالعات، اطالعات از منتصري تعدادي مقاله هم در نشريات خواندنيها از منتصري تعدادي مقاله هم در نشريات خواندنيها  خواندنيها 
مسائل  و  كمونيسم  توده،  حزب  جوان،  نسل  آينده  چون  موضوعاتي  در  عبرت،  و  ايران 

فرهنگي، با نامهاي مستعار «هوشيار» و «كوهساري» به چاپ رسيده است.

عضويت در سازمان جوانان حزب توده
هوشنگ منتصري فرزند ارشد يگانه خواهر رضا رادمنش بود كه چندي دبيركلي حزب   
هنگام  ۱۳۲۱ش  در  او  داشت.  برعهده  حزب  دوره هاي  حساس ترين  از  يكي  در  را  توده 
تحصيل در تهران، به واسطه نسبت خانوادگي با رادمنش و زندگي با وي در يك خانه، در 
جلسات گفت و گوي اعضاي حزب توده نيز شركت مي جست. تا اينكه با چند تن از آنان 
آشنايي يافت و پس از چند ماه مجالست مستمر و مداوم به آنان پيوست. حدود شش ماه بعد 
از تأسيس سازمان جوانان حزب توده و با شماره عضويت «يك» وارد تشكيالت آن سازمان 
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گرديد. از همان اوان، مقوله هاي ماركسيستي را كه در كالسهاي كادر توسط تئوريسينهاي 
حزب تدريس مي شد به خوبي فراگرفت و در ۱۴ مرداد ۱۳۲۱ روز جشن مشروطيت در 
آذر نيز ۱۱ آذر نيز ۱۱ آذر نيز  فضاي باز باغ ملي الهيجان براي اولين بار به ايراد سخن پرداخت. چند ماه بعد در 
به مناسبت سالگرد درگذشت ميرزا كوچك خان جنگلي بر سر مزار او در گورستان سليمان 
داراب رشت، دوباره سخن راني كرد.۱۰ از سخن رانيهايش در گيالن گزارشهاي متعددي به 
ركن ۲ ارتش ارسال مي شد كه بعدها با تأسيس سازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك) 
امور و وظايف آن به سازمان مزبور واگذار گرديد. از آن جمله است «... اكثر سخن رانيها 
و ميتينگهاي عمومي وسيله نامبرده مجري مي گرديد و به طوري كه اشاعه دارد هميشه مسلح به 
اسلحه كوچكي بوده و در موقع سخن راني طوري مي ايستاد كه اسلحه وي را مردم ببينند.»۱۱ هر 

چند خود در بازجوييها، اين گونه گزارشها و اخبار را شايعه دانسته تكذيب كرده است.
افزون بر اين برادر ديگر وي به نام شاپور كه در سالهاي ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ش دانشجوي 
احتياط دانشكده افسري بود، به عضويت رسمي حزب توده (شعبه الهيجان) درآمد و از 
اعضاي فعال و مؤثر آن شد.۱۲ منتصري پس از دو سال با ابالغ نورالدين الموتي و بهرامي، 
رزمو به توصيه رادمنش، عضو كميته مركزي سازمان جوانان حزب توده شد و روزنامه رزمو به توصيه رادمنش، عضو كميته مركزي سازمان جوانان حزب توده شد و روزنامه رزم با 
روش سياسي و ادبي، ارگان مركزي سازمان جوانان حزب توده را دو شماره در هر هفته 
منتشر مي كرد. اما چيزي نگذشت كه در پي وقايع آذربايجان در آذر ۱۳۲۴ و تجزيه طلبي 
جعفر پيشه وري، در ميان سران حزب توده انشعاب پديدار گشت و با رهبري خليل ملكي، 
عده اي از سرشناسان حزب مانند انورخامه اي، جالل آل احمد، اسحق اپريم، ناصحي، عابدي و 
نوشين از آن جدا شدند. در اين زمان منتصري كه «جريانات داخلي و ناهنجاريهاي خارجي» 
را با اخالق و روحيات خويش سازگار نمي ديد تصميم به كناره گيري از حزب گرفت و با 
انشعاب تعدادي از سران حزب، او نيز اعالميه انشعاب را امضا نمود و از سازمان جوانان 
توده  از حزب  انتقاد  به  نوشته ها و سخنان خود  در  اين  از  آمد.۱۳ پس  بيرون  توده  حزب 
كه به حزب توده ۱۳۲۷ كه به حزب توده ۱۳۲۷ كه به حزب توده  پرداخت. پس از ترور ناموفق محمدرضا شاه پهلوي در ۱۵ بهمن 
منتسب شد، منتصري نيز در فرار رضا رادمنش، دبيركل حزب مزبور از كشور از آگاهان 
و شاهدان عيني بود.۱۴ حتي روز بعد از فرار رادمنش، هنگام خروج از مدرسه فيروزبهرام، 
محل تدريسش، توقيف گرديد و در اداره سياسي ساختمان مركزي اداره كل شهرباني درباره 

محل اختفاي دايي اش بازجويي شد.۱۵
اگرچه منتصري از سازمان جوانان حزب توده كناره گرفته بود، اما چند سال بعد بار ديگر 
در ... در ... در  «از سوي بقاياي فعال حزب در خارج از ايران، از وي خواسته شد كه به حزب برگردد؛ «از سوي بقاياي فعال حزب در خارج از ايران، از وي خواسته شد كه به حزب برگردد؛ «
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سال ۲۹ [۱۳ش] ناصر خموش (يا منصور خموش) با من تماس گرفت و مرا دعوت به عضويت 
در حزب توده نمود. در تعقيب اين مذاكرات در جلسه [اي] به مسئوليت كاظم ثقفي در حوزه 
شركت [كردم]. اعضاي حوزه صادق گوهرين و سه الي دو نفر ديگر بودند كه بعد دستور داد بنده 
به عنوان عضو آزمايشي وارد حزب شوم تا بررسي شود كه در اين موقع بنده ارتباط خود را به 
طور كلي با حزب قطع كردم.»۱۶ شايد خروج وي از سازمان جوانان حزب در سال ۱۳۲۶ش و 
دعوتش براي عضويت مجدد، برنامه اي تشكيالتي و مشخص بوده است تا بعدها در صورت 

فراهم بودن زمينه ها، دوباره جذب حزب گردد.
از سوي كميته  نمايندگي  به  به هنگام تحصيل در فرانسه،  اين در ۱۳۳۱ش  از  گذشته 
د، يد، يد،  مركزي حزب توده در كنفرانسهاي كمونيستي كه در كشورهاي اروپايي تشكيل مي گرد
شركت كرد. عضويت و وابستگي منتصري به حزب توده، و نسبتش با رضا رادمنش، سالها 
بعد هنگامي كه حدود يك ماه رياست دانشگاه تبريز را برعهده گرفته بود، در محافل خبري، 
مهم و به موضوع گفت و گوها تبديل شد. اين در حالي بود كه از زمان كناره گيري اش از 
حزب توده و انحالل آن حزب در داخل ايران حدود يك دهه مي  گذشت؛ بعدها گزارشي 
توده  حزب  در  او  پيشينه  و  اهميت  همان  بيان كننده  كه  شد  تهيه  ساواك  مأموران  توسط 

است:
اين روزها مورد بحث و  تبريز  دانشگاه  به رياست  منتصري  انتصاب دكتر هوشنگ 
گفتگو در محافل فرهنگي و دانشگاهي است. روز ۴۶/۵/۱ دكتر منوچهري معاون اداره 
كل رفاه معلم مي گفت چون دكتر منتصري از لحاظ سياسي سالها مسئول تشكيالت حزب 
توده در دانشگاه بوده و از نظر علمي هم فاقد شخصيت رياست دانشگاهي مي باشد ممكن 
است استادان دانشگاه تبريز كه افرادي متعصب هستند از اين انتصاب ناراحت شده در 
شهرت  فرهنگي  محافل  در  دهند.  نشان  مخالف  عكس العملي  مناسب  فرصت  در  آينده 
دارد دكتر منتصري كه از منسوبين بسيار نزديك دكتر رادمنش دبيركل حزب منحله توده 
مي باشد براي تأمين قسمتي از مخارج زندگي او مبلغي از محل درآمد خود را براي او 
مي فرستد. بعضي از فرهنگيها و دانشگاهيها هم عقيده دارند در دنبال ماجراي دانشگاه 
دانشگاه و شروع سال تحصيلي  افتتاح مجدد  از  بعد  اينكه  براي  انتظامي  مقامات  تبريز 
مجددًا جريانات گذشته تكرار نشود، دو نفر از عناصر وابسته به سازمانهاي انتظامي (دكتر 
منتظري و دكتر نياكي) را به رياست و معاونت دانشگاه تبريز انتخاب كرده اند تا از طريق 

تصفيه آن دانشگاه از ايجاد جنجال و آشوب جلوگيري كنند.۱۷
در آبان ۱۳۴۴، دانشگاه صنعتي آريامهر (شيراز كنوني)، براي تأمين نيازهاي كشور در   
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زمينه هاي علمي و صنعتي تأسيس شد و محمدرضا شاه پهلوي نيابت توليت آن را به دكتر 
محمدعلي مجتهدي سپرد كه تحصيل كرده رشته رياضيات در فرانسه بود و چندي هم سابقه 
البرز تهران را در  رياست دانشگاه پلي تكنيك، دانشگاه پهلوي (شيراز كنوني) و دبيرستان 
پرونده اش داشت. منتصري هم به معاونت مجتهدي منصوب گرديد. او عالوه بر مسئوليتهاي 
تدريس مي كردنيز تدريس مي كردنيز تدريس مي كرد.۱۸ آن دو با مساعدت تيمور  نيز اداري و تهيه برنامه هاي آموزشي، در دانشگاه نيز اداري و تهيه برنامه هاي آموزشي، در دانشگاه 
لكستاني (مدير امور عمومي)، محمدحسن اديب (خزانه دار)، كمالي (مسئول امور تأسيسات و 
ساختمان)، حسين امانت (طراح نقشه هاي ساختماني) و ابوالحسن ابوذر (مسئول امور مالي 
دانشگاه) توانستند در مدت ده ماه كالسهايي را براي حضور دانشجويان دانشگاه آماده سازند. 
اما خيلي زود كاستيهاي موجود در آن و استعفاي شبيه به قهر يكي از استادان فني دانشگاه 
موجب رنجش دانشجويان گرديد و در اول بهمن ۱۳۴۵ نخستين اعتصاب آنان عملي شد. 
به دنبال آن اوضاع داخلي دانشگاه رو به ناآرامي نهاد. از سوي ديگر، چيزي نگذشت كه ميان 

مجتهدي و منتصري اختالفاتي بروز كرد و روز به روز اوضاع وخيم تر گشت.
منتصري و مجتهدي با هم نسبت خويشاوندي داشتند و بر اساس گزارشي كه مأموران 
ساواك در اواسط خرداد ۱۳۴۳ تهيه كرده بودند، منتصري به همراه دو تن از همكاران خود 
در وزارت فرهنگ مي كوشيد تا دكتر مجتهدي به عنوان وزير فرهنگ وارد كابينه اميرعباس 

هويدا شود:
استان  فرهنگ  مديركل  منتظري  دكتر  امتحانات،  اداره  رئيس  مظاهري  دكتر  اطالع  طبق 
تا موجبات وزارت دكتر  پنهاني فعاليتهايي را شروع كرده اند  و دكتر هوشنگ منتصري 
مجتهدي رئيس دبيرستان البرز را فراهم سازند و قرار شده اگر دكتر مجتهدي به وزارت 
نمايد. گفته مي  شود  به مقام معاونت وزارت فرهنگ منصوب  [را]  نفر مذكور  برسد دو 
اشخاص ياد شده باال به وسيله دكتر منتصري با دكتر علي اميني نخست وزير پيشين مربوط 
مي باشند و تقريبًا عامل اجراي برنامه هاي دكتر اميني در محيط وزارت آموزش و پرورش 

هستند.۱۹
افزون بر اين، منتصري در اكثر مواقع دكتر مجتهدي را به عنوان يكي از دوستاني ياد 
ل عمده انتصاب منتصري يل عمده انتصاب منتصري يل عمده انتصاب منتصري  مي كرد كه با وي نزديكي داشته است. به نظر مي رسد يكي از دال
به معاونت دانشگاه تازه تأسيس آريامهر، روابط نزديك و نسبت خويشاوندي آنان بوده باشد. 
با وجود اين، گزارشي از مأموران ساواك موجود است كه نشان مي دهد نخستين اختالف 
آن دو از زماني آغاز شد كه مجتهدي در زمان رياست بر دانشگاه مزبور براي استخدام استاد 
به امريكا و اروپا سفر كرد و در غياب او منتصري در مقابل برخي از اقدامات انجام شده در 
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داخل دانشگاه مقاومت نشان داد؛ اين امر زمينه بروز اختالفات ميان او و مجتهدي را دامن 
زد و به مرور زمان بر شدت آن افزود:

در حدود دو ماه و نيم است كه آقاي دكتر مجتهدي نيابت توليت عظمي دانشگاه صنعتي 
آريامهر، براي استخدام استاد به امريكا و اروپا مسافرت نموده است. در غياب نامبرده 
قبل  چندي  مي نمايد.  رسيدگي  دانشگاه  امور  به  دانشگاه  معاونت  منتصري  دكتر  آقاي 
دكتر منتصري شرحي به كميسيون ساختمان و كميسيون خريد دانشگاه مي نويسد مبني 
بر اينكه در خارج از دانشگاه گفته مي شود كه چون خريد وسايل مورد نياز از شركت 
پريكان انجام مي شود و شركت پريكان وابسته به دكتر محمدحسن اديب (عضو كميسيون 
ساختمان و كميسيون خريد) مي باشد لذا موجب سوءتعبير شده است. لذا چنانچه وسايل 
موردنياز منحصر به فرد در شركت پريكان وجود دارد كه مراتب را اعالم دارند و در 
غير اين صورت بهتر است وسايل مورد نياز از ساير شركتها خريداري شود. اقدام مزبور 
اعضاي كميسيون ساختمان و كميسيون خريد  ناراحتي  منتصري موجب  از طرف دكتر 
كه مشخصات آنها به شرح زير است گرديده و عكس العمل شديدي از طرف آنها ابراز 
و حتي اظهار مي  دارند كه به محض ورود دكتر مجتهدي تقاضاي تعويض دكتر منتصري 
خريد  كميسيون  اعضاء  و  منتصري  دكتر  بين  كه  تماسهايي  با  و   [...] نمود.  خواهند  را 
مي شودگرفته مي شودگرفته مي شود، كميسيون خريد نامه دكتر منتصري را بالجواب مي گذارد و در نتيجه دكتر 
اعضاي  مي  نمايد. ضمنًا  خودداري  وسايل  خريد  به  مربوط  امضاء چكهاي  از  منتصري 
كميسيون خريد و كميسيون ساختمان همگي از دوستان مورد اعتماد آقاي دكتر مجتهدي 
مي باشند و نامبردگان انتظار چنين دخالتي را از طرف دكتر منتصري نداشته و در نتيجه 
موجب ناراحتي آنها شده است. ضمنًا در امور تعليماتي دانشگاه نيز اختالف سليقه بين 
دكتر مجتهدي و دكتر منتصري وجود دارد ولي تا آنجايي كه تحقيق گرديده است اين 
اختالف سليقه و اقدامات دكتر منتصري در طريقي كه عليه دكتر مجتهدي باشد صورت 
نمي گيرد و با توجه به خويشاوندي بين دكتر مجتهدي و دكتر منتصري اقدامات انجام 
در  منتصري  دكتر  عمل  آزادي  است  بديهي  دارد.  كار  در  دقت  و  دلسوزي  جنبه  شده 
دانشگاه صنعتي آريامهر نيز بر اساس پشتيباني دكتر مجتهدي و اعتمادي است كه از نظر 
خويشاوندي به وي دارد و كليه استادان و كادر دانشگاه از اين نظر رعايت دكتر منتصري 
آقاي دكتر مجتهدي از مسافرت ۴۶/۳/۲۱ آقاي دكتر مجتهدي از مسافرت ۴۶/۳/۲۱ آقاي دكتر مجتهدي از مسافرت  روز جاري ۲۰۰۰ روز جاري ۲۰۰۰ روز جاري  را مي نمايند. ضمنًا در ساعت 

مراجعت خواهند نمود.۲۰
از سوي ديگر عده اي با آگاهي بر بخشي از پيشينه منتصري، اخباري را از فعاليت او در   
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زمان معاونت دانشگاه صنعتي آريامهر تهيه كرده، در اختيار ساواك گذاشتند. اين اخبار از 
يك سو بيان كننده روابط و نوع تالشهاي او براي تصدي پستهاي باالتر، و از سوي ديگر 
يادآور سابقه عضويت وي در حزب منحل شده توده بود. اين موضوع بي ترديد در فضاي 

خارج از دانشگاه مؤثر واقع مي افتاد:
دادگاه  عضو  خاتمي،  محمود  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  دادگاه  رئيس  سالمت، 
دتجديدنظر [كه] هر دو از فرهنگيان باسابقه هستند مي گفتندتجديدنظر [كه] هر دو از فرهنگيان باسابقه هستند مي گفتند دوستان دكتر هوشنگ منتصري 
تمعاون دانشگاه آريامهر براي وزارت آموزش و پرورش او شديدًا فعاليتمعاون دانشگاه آريامهر براي وزارت آموزش و پرورش او شديدًا فعاليت مي كنند ولي ما 
تصميم داريم با نهايت قدرت اقدامات و فعاليت اين عده را خنثي سازيم. افراد مذكور 
شمار  به  متعصب  كمونيست  فرد  يك  تنها  نه  منتصري  هوشنگ  دكتر  مي نمودند  اضافه 
مي رود و در ماجراي فعاليت سرلشكر قرني كه موجب بركناري و زنداني شدن او گرديد 
بلكه مشاراليه يكي از مشاوران و محارم او به شمار مي رفت و در زمان حكومت دكتر 
علي اميني، نامبرده واسطه ارتباط بين دكتر علي اميني و محمد درخشش بود و برنامه هاي 
دكتراميني در وزارت فرهنگ آن روز توسط دكتر منتصري مورد اجرا قرار مي گرفت و 
باطنًا داراي افكار و عقايدي عليه رژيم فعلي حكومت ايران مي باشد و براي اينكه زمينه 
را براي پيشرفت مقاصد خود هموار سازد به كساني كه با او همكاري دارند، نظير دكتر 
ي، دكتر منتظري وعده معاونت وزارت آموزش و پرورش را داده تا به يي، دكتر منتظري وعده معاونت وزارت آموزش و پرورش را داده تا به يي، دكتر منتظري وعده معاونت وزارت آموزش و پرورش را داده تا به  مظاهري، دكتر نوا

اميد رسيدن به اين مقام با او همكاري صميمانه نمايند.۲۱
بدين ترتيب، اگرچه اختالف ميان مجتهدي و منتصري چندان عميق و مؤثر در آينده   
از  منتصري  ۱۳۴۶ش،  تابستان  در  بعد،  ماه  چند  حدود  اما  نمي شود،  ارزيابي  آنان  كاري 
با پيشنهاد نخست وزير وقت، اميرعباس هويدا،  معاونت دانشگاه صنعتي آريامهر بركنار و 
آن زمان به رياست دانشگاه تبريز منصوب شد. آن زمان به رياست دانشگاه تبريز منصوب شد. آن زمان دانشجويان دانشگاه تبريز پس از اعتصاب، 
شده بازداشت شده بازداشت شده  دانشگاه به حالت تعطيلي درآمده بود. مدتي پس از آن، ساواك در تحقيقاتي 
با منتصري پرداخت.  درباره گزارش دكتر مجتهدي به بررسي برخي از داليل اختالف او 
نتيجه اين تحقيقات طوالني در شش صفحه تدوين شد كه نقل همه آن موجب اطناب مقاله 

حاضر خواهد شد؛ ليكن بايسته است خالصه آن را ذكر كنيم:
دكتر  كه  نمود  اعالم  ساواك  به  گزارشي  در  مجتهدي  دكتر   ۱۳۴۶ شهريور   ۱۸ در 
هوشنگ منتصري در زمان تصدي معاونت دانشگاه صنعتي آريامهر مي كوشيد بدون اطالع 
وي عناصري را در سمتهاي حساس دانشگاه نصب كند كه همه آنان داراي نقاط ضعف 
استخدامي بودند؛ از جمله آنان، دكتر خانك عشقي و فرض اهللا عادل بوده است. افزون بر 
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اين، از جعفر نياكي هم نام برده بود كه جزو ايادي منتصري به شمار مي رفته به رغم دارا 
بودن سوءسابقه و اختالس از صندوق وزارت دارايي و محكوميت انفصال از خدمات دولتي، 
به رياست دبيرخانه دانشگاه منصوب  به توصيه وي و بدون اطالع مجتهدي  بنا  دوباره و 
شده بود. بنا به ادعاي مجتهدي، نياكي پنهاني «به اموري دست مي زند كه موفقيت در انجام 
ي هم كه به يي هم كه به يي هم كه به  آنها احتمال فلج كردن كارهاي آموزشي و اداري دانشگاه را دربردارد.» تقي كيا
عنوان رابط دانشگاه صنعتي آريامهر به اداره كل چهارم ساواك به خدمت گرفته شده بود، و 
سيروس حبيبي، مترجم سابق كنسولگري امريكا در تبريز كه به رياست كارگزيني دانشگاه 
مزبور گمارده شده بود، از ديگر افرادي هستند كه در گزارش مجتهدي به عنوان اشخاصي 
يا  آريامهر  صنعتي  دانشگاه  در  را  آنان  استخدام  موجبات  منتصري  كه  بودند  شده  معرفي 
انتقالشان را به دانشگاه تبريز ـ كه رياست آن را در عهده تصدي داشت ـ فراهم آورده بود.
مأموران ساواك ضمن تحقيق درباره سوابق افراد نامبرده در گزارشي به رياست سازمان 
خانك  آنان  بررسيهاي  و  تحقيقات  اساس  بر  مي  نمايند:  اعالم  كشور  امنيت  و  اطالعات 
آبان ۱۱ آبان ۱۱ آبان ۱۳۴۲ به همراه ديگر اعضا  عشقي از مسئوالن كميته انقالب حزب توده بود كه در 
سال  پنج  به  ارتش  اداري  دادگاه  و  تجديدنظر  دادگاه  در  و  دستگير  كميته  آن  مسئوالن  و 
زندان محكوم شده بود. او از زمان بازداشت با ساواك همكاري نموده از جمله كساني بوده 
است كه در كشف كامل و دستگيري تمامي اعضاي كميته مذكور، مأموران ساواك را ياري 
رسانيده بود. عالوه بر اين در داخل زندان هم به همكاري خود با ساواك ادامه مي داده است. 
به دنبال آن در اول فروردين ۱۳۴۵ مورد عفو واقع و از زندان رها گرديد. استخدام وي در 
دانشگاه صنعتي آريامهر در سوم شهريور همان سال هم بنا به توصيه ساواك به منتصري 

انجام پذيرفته بود.
هللاساواك درباره فرض اهللاساواك درباره فرض اهللا عادل به سابقه مضره و سياسي خاصي برخورد نكرده بود. درباره 
بابل بوده  نياكي هم نوشته بودند كه وي تشكيل دهنده جمعيت هواداران صلح در  جعفر 
فعاليتهايي را به نفع حزب توده در آنجا انجام مي داده است. در پي آن در ۱۳۳۰ش طبق 
رأي كميسيون امنيت شهرستان بابل به مدت يك سال تبعيد گرديد، ولي بعد از چندي اظهار 
ي هم كه يي هم كه يي هم كه  پشيماني نمود و با ساواك به همكاري پرداخت. بر اساس تحقيقات آنان، تقي كيا
رابط دانشگاه و ساواك بود، از سوي ساواك تهران نامزد استخدام در آن مركز شد كه چون 
در دوران رياست هوشنگ منتصري در دانشگاه تبريز به سمت سرپرستي امور دانشجويان آن 
دانشگاه منصوب شده بود ساواك مزبور نيز از پي گيري استخدام او صرف نظر كرد. همچنين 
اين تحقيقات نشان مي دهد كه استخدام سيروس حبيبي در دانشگاه تبريز به صورت اتفاقي 
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بوده و به دنبال ديدار منتصري با او زمينه آن فراهم آمده است. حاصل اين بررسيها و ارائه 
منتصري  نفع  به  را  كفه  برده  نام  منتصري  ايادي  عنوان  به  كه مجتهدي  افرادي  از  سوابقي 

سنگين و تا حدودي گفته هاي مجتهدي را ادعايي پوچ نشان مي  دهد.۲۲

رياست دانشگاه تبريز
استادان  از  يكي  در مجلس جشن عروسي  تابستان سال ۱۳۴۶  اول  ماه  اواخر  در  شبي 
جوان با يكي از دختران دانشجوي اين دانشگاه در باشگاه دانشگاه تهران شركت داشتم 
كه از منزل به من اطالع داده شد از دفتر نخست وزير جهت مالقات فوري با آقاي هويدا 
احضار شده ام. از اين خبر كه مسبوق به هيچ سابقه اي نبود شگفت زده شدم. درصدد بودم 
كه با تماس تلفوني از دفتر نخست وزير دليل اين مالقات فوري آن هم در آن وقت شب 
را دريابم كه به من اطالع دادند يك جيپ نخست وزيري كه راننده آن يك افسر شهرباني 
است براي بردن من به باشگاه آمده است. از آن سروان جوان پليس كه از گارد نگهباني 
نخست وزيري بود فهميدم كه هويدا در منزل همسرش واقع در زعفرانيه شميران انتظار 
مرا مي كشيد. رهسپار آنجا شديم. هويدا با همسرش خانم ليال امامي در باغ مصفاي خانه 
پرسيد: تركي  بي مقدمه  با من كرد  بسيار گرمي  اينكه چاق سالمتي  از  بود. پس  نشسته 
بلدي؟ فوري جواب دادم: نه.  با خنده گفت: به زودي مجبور خواهي شد ياد بگيري. با 
تعجب گفتم: چطور؟ قيافه خندان او قدري جدي شد و گفت: تصميم گرفته شده است 
كه رئيس دانشگاه تبريز بشوي. شگفت زده دليل اين تصميم ناگهاني را سئوال كردم. او 
ابتدا از من پرسيد كه آيا در جريان اوضاع و احوال دانشگاه تبريز هستم و وقتي كه اظهار 
بي اطالعي كردم توضيح داد كه تقريبًا سه ماه است دانشگاه تبريز در اعتصاب است و در 
اين مدت دانشجويان به دفعات با نيروهاي انتظامي درگير شده و در نتيجه عده اي از آنها 
توقيف [شده] و در زندان هستند. مقامات امنيتي كشور از روي پرونده دستگيرشدگان و 
تحقيقاتي كه به عمل آورده اند معتقدند ماجراي اين اعتصاب گسترده پايه در تحريكات 
همسايه شمالي دارد و تبليغات بدون وقفه راديو باكو را دليل اين امر مي دانند. هويدا 
سپس ادامه داد: جهت اطالع از چگونگي جريان من مجبور شدم كه سه نفر از وزيران 
سوابق  كه  را  يگانه  ناصر  دكتر  و  نهاوندي  هوشنگ  دكتر  نصيري،  محمد  دكتر  كابينه، 
دانشگاهي دارند به تبريز اعزام دارم. آنها بعد از بررسي موضوع و مشورت با مقامات 
استان گزارش داده اند كه متأسفانه براي اوضاع آشفته اين دانشگاه راه  حلي وجود ندارد 
او پيشنهاد كرده اند كه دانشگاه تبريز تعطيل گردد و آن گروه از دانشجوياو پيشنهاد كرده اند كه دانشگاه تبريز تعطيل گردد و آن گروه از دانشجوياني كه اتهامي 
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متوجه آنها نيست جهت ادامه تحصيل بين ساير دانشگاههاي كشور تقسيم شوند. شاه كه 
اين گزارش را ديده است فوق العاده عصباني شده و گفته است: چطور مي توان توجيه كرد 
دانشگاهي را كه پيشه وري تأسيس كرده است ما آن را منحل كنيم. و دستور اكيد داده 

است كه دولت راه حلي براي ادامه حيات دانشگاه تبريز پيدا كند.۲۳
به رياست دانشگاه تبريز منصوب گرديد. او پيش ۱۳۴۶ به رياست دانشگاه تبريز منصوب گرديد. او پيش ۱۳۴۶ به رياست دانشگاه تبريز منصوب گرديد. او پيش  بدين گونه منتصري در اوايل تير   
از حركت به تبريز، به ديدار محمدرضا پهلوي در نوشهر رفت. او از البالي صحبتهاي شاه 
دريافت كه بيشترين نگراني وي دخالت روسها در دانشگاه تبريز و تالش آنها براي جداسازي 
آذربايجان از ايران است. پس در پي رفع نگرانيهاي وي برآمد. سپس با جلب رضايت شاه 
راهي تبريز شد. در تبريز به غير از دانشجويان، اكثر استادان و ۱۳۴۶ راهي تبريز شد. در تبريز به غير از دانشجويان، اكثر استادان و ۱۳۴۶ راهي تبريز شد. در تبريز به غير از دانشجويان، اكثر استادان و  روز يكشنبه اول مرداد 
كاركنان دانشگاه براي استقبال از او به فرودگاه آمده بودند؛ دليل عدم شركت دانشجويان را 
به گفته خودش، در نابسامانيهايي بايد جستجو كرد كه چندي پيش در آن دانشگاه به وجود 
آمده بود و به دنبال آن عده اي از دانشجويان بازداشت شده در زندان ارك عليشاه تبريز به 
بنابراين منتصري با آگاهي قبلي و درك اوضاع موجود، مستقيمًا از فرودگاه  سر مي بردند.۲۴
به زندان ارك رفت و با دانشجويان دربند ديدار و گفتگو كرد. دانشجويان در سخنان خود 
داليل زنداني شدنشان را اعتراض به سيستم آموزشي دانشگاه دانستند و افزودند كه مسئوالن 
دانشگاهي به جاي پاسخ و برخورد درست با آن، آنان را خائن، وطن فروش و كمونيست 

معرفي نموده اند.
به گفته منتصري، به دليل حضورش در ميان دانشجويان زنداني مورد اعتراض و انتقاد 
شديد برخي از مسئوالن امنيتي و نظامي از جمله رئيس ساواك استان آذربايجان شرقي قرار 
گرفت؛ ليكن موضوع مالقات با دانشجويان را رابطه معلمي و شاگردي عنوان نمود و از 
تيغ اعتراضهاي آنها شانه خالي كرد. چندي بعد، تعدادي از دانشجويان زنداني آزاد شدند 
و ماجراي دانشگاه تبريز هم كه تا حدودي به مسئله اي اجتماعي تبديل شده بود، فروكش 
آزاد شده  به خدمت گرفتن چند دانشجوي  تبريز،  او در دانشگاه  اقدامات  از ديگر  كرد.۲۵
از زندان در امتحانات كنكور سال تحصيلي جديد به عنوان مراقب و ناظر امتحاني بود.۲۶
همچنين در سالن اقامتگاه اختصاصي خود در دانشگاه، جلساتي را با دانشجويان برپا كرد، 
و با آنان به گفتگو نشست. افزون بر اين بيست نفر از استادان قديمي دانشگاه را تصفيه كرد 
و به جاي آنان پنجاه استاد جديد را به خدمت گرفت كه عمومًا از فارغ التحصيالن جديد 
دانشگاههاي خارجي بودند.۲۷ هر چند درباره برخي از كساني كه او در آنجا به خدمت گرفته 
از  بود اخباري متفاوت و متناقض در ميان مردم پخش مي شد؛ بويژه راديو پيك ايران كه
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«طبق اطالع واصله آقاي منتصري رئيس دانشگاه تبريز  بر آن دامن مي زد: «طبق اطالع واصله آقاي منتصري رئيس دانشگاه تبريز  بر آن دامن مي زد: «طبق اطالع واصله آقاي منتصري رئيس دانشگاه تبريز  بلغارستان پخش مي شد
خواهرزاده دكتر رادمنش شناخته شده و گفته مي شود چنانچه به گفتار راديو پيك ايران توجه شود آن 
وقت معلوم مي شود منتصري كوهساري داراي چه نوع سابقه اي مي باشد. نامبرده اشخاصي را سر كار 
آورده كه مورد تنفر دانشجويان دانشگاه تبريز مي باشند.»۲۸ استخدام برخي افراد ـ با پيشينه اي شبيه 
به خود منتصري ـ به عنوان استاد يا مسئول بخشهاي مختلف دانشگاه تبريز توجه اقشار 
گوناگون مردم آذربايجان، به ويژه فرهنگيان و روزنامه نگاران را به خود جلب كرده ضمن 
پرداختن بدان، فعاليتهاي وي را پي گيري مي كردند. سيدعلي زرينه باف از جمله اين اشخاص 
است كه در گفتگويي با چند تن از دوستان خود مانند سيدجواد پيمان (مديرداخلي روزنامه 
) موضوع رياست و اقدامات منتصري در دانشگاه تبريز را پيش كشيده، مي گويد: مهدآزادي) موضوع رياست و اقدامات منتصري در دانشگاه تبريز را پيش كشيده، مي گويد: مهدآزادي) موضوع رياست و اقدامات منتصري در دانشگاه تبريز را پيش كشيده، مي گويد: 
... ما اميدوار بوديم كه در دانشگاه، پس از شروع كار وسيله آقاي منتصري بهتر خواهد 
منتصري مثًال منتصري مثًال منتصري  مثًال شد. ولي بدبختانه حاال معلوم گرديد دانشگاه نشد بلكه گيالن زمين گرديد. مثًال شد. ولي بدبختانه حاال معلوم گرديد دانشگاه نشد بلكه گيالن زمين گرديد. 
در تبريز رئيس دخانيات بود بعد از سوءاستفاده هاي قبًال در تبريز رئيس دخانيات بود بعد از سوءاستفاده هاي قبًال در تبريز رئيس دخانيات بود بعد از سوءاستفاده هاي  قبًال شخصي به نام دكتر مبشري را كه قبًال شخصي به نام دكتر مبشري را كه 
زيادي كه انجام داده بود فرار كرد و اكنون به علت اينكه اهل رشت مي باشد از كارخانه 
ي كه فرد ئي كه فرد ئي كه فرد  چاي آورده و در تبريز او را رئيس مالي دانشگاه [كرده است.] و يا دكتر اوصيا
توده اي بود و هشت ماه در برلن به همين جرم زنداني بود به تبريز آورده و او را استاد 
دانشگاه نموده است و يك نفر ديگر را به نام خاوري به عنوان مشاور حقوقي دانشگاه 
استخدام نموده است. با اين همه اعمال منتصري، چطور ممكن است مردم آذربايجان به 

دستگاه و مسئولين سازمانهاي دولتي خوشبين باشند.۲۹
اعطاي درجه دكتري افتخاري به «محمدحسين شهريار» و فراهم نمودن امكان تدريس او  اعطاي درجه دكتري افتخاري به «   »
در دانشگاه تبريز هم به پيشنهاد منتصري در جلسه هيئت امناي دانشگاه مزبور به تصويب 
رسيد.۳۰ حدود يك ماه بعد از رياست وي بر دانشگاه تبريز، هويدا به تبريز سفر كرد و در 
جمع دانشجويان دانشگاه آنجا به سخن راني پرداخت؛ هر چند برخي از دانشجويان نسبت 
به حضور و سخنان او معترض بودند اما منتصري اقدام نخست وزير را در جهت برطرف 
نمودن مشكالت دانشگاه دانسته از آن دفاع نمود.۳۱ بنابر ارزيابي مأموران ساواك، اقداماتي 

از اين دست در بهبود وضعيت دانشگاه تبريز مؤثر بوده است.
از بدو ورود آقاي دكتر منتصري، رئيس دانشگاه تبريز، اقدامات اساسي براي بهبود وضع 
دانشگاه به عمل آورده و با سرعت عمل و اقدامات مجدانه خود دانشگاهيان را به خود 
جلب و در اين مدت به درخواستهاي دانشجويان رسيدگي و قسمتي از آنها را كه معقول 
و قابل قبول بود به جا آورده است. آزادي چند دانشجوي زنداني تأثير بسيار خوبي در 
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بين دانشجويان داشته و آنها را نسبت به رئيس جديد خوشبين كرده است. به اختالفات 
استادان رسيدگي و تقريبًا طرفين خود را از ماجرا كنار كشيده اند. گويا قرار است چند 
تن از استادان دانشگاه را از كار بركنار [كند] و يا به شغل غيرمهم بگمارد. قريبًا چند 
استاد جديد از مركز و يا ساير استانها به دانشگاه تبريز منتقل مي نمايد. طبق اظهارات 
رئيس دانشگاه، نامبرده عالقه دارد دانشگاه در محيط بسيار سالم به پيشرفتهاي علمي كه 
نياز فراوان بدان دارد نايل آيد و در اين راه از بذل هرگونه مساعي دريغ نخواهد كرد. 
در هر صورت ورود آقاي دكتر منتصري و اقدامات ايشان مي رود به دانشگاه تبريز سر 
و ساماني بدهد. تيمسار صفاري استاندار سابق به حق در پيشرفت دانشگاه تبريز نقش 
نقشه هاي  تبريز،  از  ايشان  انتقال  و  استانداري  نقشه هاي يهاي  تبريز،  از  ايشان  انتقال  و  استانداري  نقشه هاي يهاي  تبريز،  از  ايشان  انتقال  و  استانداري  هاي  گرفتار علت  به  ولي  داشت  مؤثري 
بزرگ وي بالاجرا ماند و با اعتصابات اخير و سوءسياستهاي زيادي كه تنها براي اعمال 
قدرت بعضي مقامات بايد آنها را تعبير كرد، كار دانشگاه تبريز را بغرنج كرده بود كه 
خوشبختانه اقدامات رئيس جديد دانشگاه به تمامي اين مسائل خاتمه داد. بايد با تشكيل 
يك مركزيت قوي و يك هسته مركزي در بين خود دانشجويان از پيش آمدهاي احتمالي 

در آينده جلوگيري گردد.۳۲
استادان  از  تعدادي  بعد،  ماه  منتصري، حدود هشت  اقدامات  و  گزارشها  اين  علي رغم   
دانشگاه تبريز كه اغلب از جمله استادان تصفيه شده آن دانشگاه بودند با شكايت نزد مراكزي 
چون بازرسي شاهنشاهي، بازرسي كل كشور، دفتر مخصوص شاهنشاه، دفتر نخست وزير 
و وزير علوم، رئيس ساواك، رؤساي مجلس سنا و مجلس شوراي ملي عليه منتصري اعالم 
امور  تصدي  از  بركناري وي  او خواستار  تخلفهاي  از  نمونه  به چند  اشاره  با  نموده  جرم 
دانشگاهي شده بودند. آنان در بخشي از اين اعالم جرم نوشته بودند: «قسمتي از دزدي و 
جنايت منتصري ۱ـ اختالس علني از بودجه و حيف و ميل اموال دانشگاه ۲ـ اختالس از آذوقه 
و سلف سرويس دانشجويان و بيمارستانها و مشاركت در شركت ايران فوتيش كه خود منتصري 
ـ خريد يك دستگاه ماشين دوج سواري ۳ـ خريد يك دستگاه ماشين دوج سواري ۳ـ خريد يك دستگاه ماشين دوج سواري  و همكار او نورپناه، صاحب اصلي اين شركت هستند 
] و در  تبريز را نصب [كرده  اين ماشين پالك اختصاصي دانشگاه  از شهريه دانشجويان. روي 
روفه قرار عروفه قرار عروفه قرار  عتمام ايام عيد در الهيجان و خيابانهاي تهران در گردش بوده و مورد استفاده عده اي معتمام ايام عيد در الهيجان و خيابانهاي تهران در گردش بوده و مورد استفاده عده اي م
داشته است ۴ـ انتصاب برادر و زن برادرش با سمت مسئول بيمارستانها و دانشكده داروسازي و 
حيف و ميل داروهاي بيمارستانها ۵ـ انتصاب فردي به نام نياكي و خاوري به نام مشاور قضايي و 
پرداخت حقوق بدانها كه سوابق اختالس و محكوميت و بدنامي دارند ۶ـ مشاركت در دزديهاي 
فردي به نام ثرياپور و حيف و ميل ميليونها تومان به نام تأسيسات. اين شخص قبًال عضو حزب 
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ـ انتصاب يكي از اقوام خود به رياست حسابداري ۷ـ انتصاب يكي از اقوام خود به رياست حسابداري ۷ـ انتصاب يكي از اقوام خود به رياست حسابداري  ۷توده بوده و سالها در آلمان زنداني بوده است ۷توده بوده و سالها در آلمان زنداني بوده است 
ـ همكاري ۸ـ همكاري ۸ـ همكاري  و امور مالي و بركناري دكتر بهادري و انتصاب مبشري رئيس خريد چاي الهيجان 
آرين،  اربابي،  جهانشاهي،  ملي.»  مقدسات  به  اهانت  و  شاهنشاه  مخالفين  و  ايران  دشمنان  با 
امضا كرده  را  نامه  اين  تبريز  دانشگاه  استادان  از  ناصح الزاده، و چند تن ديگر  نيا،  مسعود 
بودند.۳۳ در شكوائيه ديگري كه به امضاي ديگر استادان همان دانشگاه رسيده بود و از طريق 
پست به دفتر نخست وزير و وزيران تعليمات عاليه و علوم و آموزش و پرورش و رؤساي 
دانشگاههاي ملي (شهيد بهشتي كنوني) و تهران ارسال شده بود با اشاره به موضوع ارتباط 
منتصري با رادمنش تأكيد شده بود كه «مشاراليه پيرو مسلك بهايي بوده و اساتيدي كه اخيرًا 
بر  افزون  د صالحيت علمي و اخالقي مي باشندقد صالحيت علمي و اخالقي مي باشندقد صالحيت علمي و اخالقي مي باشند.»۳۴  بهايي و فا نيز  او استخدام شده اند  توسط 
اين جامعه دانشگاهيان تبريز هم بر ضد وي، در نامه «اعالم جرم عليه دكتر منتصري رئيس 
دانشگاه تبريز» مواردي را برشمرده بودند كه تا حدودي مشابه موارد اعالمي در نامه اعالم 

جرم استادان دانشگاه بود.
در ميان اسناد ساواك گزارشي مربوط به دوران چند ماهه رياست منتصري بر دانشگاه 
۱۳۴۶ مختلف درخور پردازش است. اين گزارش در اول آبان ۱۳۴۶ مختلف درخور پردازش است. اين گزارش در اول آبان ۱۳۴۶،  تبريز وجود دارد كه از جهات
حدود سه ماه پس از انتصاب وي به رياست دانشگاه تبريز، تهيه شده حكايت از اظهارات 
خود او در تهران دارد، كه ضمن پرداختن به مسائل دانشگاه تبريز و رفتارها و خواستهاي 
دانشجويان آن، از دانشجوياني سخن مي گويد كه تمايالت كمونيستي داشته اند و با راهنمايي 
چند تن از استادان دانشگاه، اقدام به اشاعه آن مي  نمايند. اين گزارش اگرچه قدري طوالني 

است اما با دقت و تعمق در متن آن مي توان بر شخصيت منتصري نيز پي برد:
محترمًا به عرض مي رساند آقاي دكتر منتصري رئيس دانشگاه تبريز كه روز چهارشنبه 
هفته گذشته به منظور انجام پاره اي مذاكرات درباره امور مربوط به دانشگاه تبريز به تهران 
آمده است اظهار مي دارد: پس از انتصاب اينجانب به رياست دانشگاه تبريز سعي شد به 
كليه شكايات دانشجويان از دانشگاه در زمينه شهريه ـ طرز رفتار استادان ـ محل سكونت 
دانشجويان و غيره كه موجب بروز ناراحتيها و اعتصاباتي شده بود رسيدگي و خواسته هاي 
منطقي دانشجويان برآورده گردد ولي مع هذا مشاهده شد عده اي از دانشجويان كه تعداد 
نفر مي باشد مصرًا تقاضا دارند اجازه داده شود كه در دانشگاه تبريز شوراي ۲۵ نفر مي باشد مصرًا تقاضا دارند اجازه داده شود كه در دانشگاه تبريز شوراي ۲۵ نفر مي باشد مصرًا تقاضا دارند اجازه داده شود كه در دانشگاه تبريز شوراي  ۲۵ آنها تقريبًا ۲۵ آنها تقريبًا 
صنفي دانشجويان تشكيل شود تا دانشجويان بتوانند در مورد تأمين منافع صنفي و رفع 
پاره اي از مشكالت دانشجويي اقداماتي به عمل آورند و با اينكه از طرف اينجانب به آنها 
گفته شده هر گونه مشكلي را كه دانشجويان دارند به خود من مراجعه نمايند تا برطرف 
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شود، پاسخهايي مي دهند كه از اين پاسخها استنباط مي شود اين دسته از دانشجويان از 
تمايالت كمونيستي چيني دارند هدايت مي شوند. احتماًال تمايالت كمونيستي چيني دارند هدايت مي شوند. احتماًال تمايالت كمونيستي چيني دارند هدايت مي شوند.  احتماًال طرف جناح سياسي خاصي كه احتماًال طرف جناح سياسي خاصي كه 
در بازرسيهاي محرمانه اي كه شخصًا از خوابگاهها و كوي دانشجويان به عمل آورده  ام 
بعضًا مشاهده مي شود كه تعدادي از دانشجويان كتب كمونيستي و ماركسيستي در اختيار 
اين  اساتيد  از  نفر  دو  مي باشند.  آنها  بين  در  تبليغ  سرگرم  ناشناخته اي  عوامل  و  دارند 
دستور  و  دارد  ساواك  در  چيني  كمونيستي  (سابقه  ثرياپور  مهندس  اسامي  به  دانشگاه 
مراقبت از وي داده شده) و همچنين ايرج اوصياء كه قبل از انتصاب اينجانب به عنوان 
بحث  مورد  دانشجويان  بين  در  مي باشند  دانشگاه  در  مشغول خدمت  و  استخدام  استاد 
هدايت  آنها  طرف  از  كه  نيست  بعيد  و  مي باشد  مالحظه اي  قابل  نفوذ  و  وجهه  داراي 
و رهبري شوند. دكتر منتصري اضافه مي كند كه كليه اخبار و گزارشاتي را كه در اين 
زمينه دريافت مي دارد بالفاصله در اختيار ساواك آذربايجان قرار مي دهد و با همكاري 
ساواك محل، براي خنثي كردن فعاليتها و شناسائي اين عوامل اقداماتي در جريان مي باشد 
گفته  دانشجويان  به  نيز  تشكيل شوراي صنفي  بر  مبني  دانشجويان  تقاضاي  مورد  در  و 
شده كه اين امر فعًال به مصلحت نمي باشد ولي چون از طرف آقاي دكتر بهادري معاون 
نخست وزير كه چندي قبل به تبريز آمده بودند به دانشجويان مورد بحث گفته شده كه 
تشكيل شوراي صنفي مانعي ندارد و من در تهران با آقاي نخست وزير در اين باره مذاكره 
خواهم نمود، لذا دانشجويان در اين مورد اصرار زيادي مي ورزند و اينجانب چون در 
حال حاضر جشن تاجگذاري در پيش است و در دانشگاه مقدمات برگزاري جشن به طور 
وسيع فراهم شده و عده اي از دانشجويان سرگرم فراگرفتن سرود جشن و انجام چراغاني 
مي باشند مصلحت را در آن ديدم كه به طور صريح و قاطع با تشكيل شورا مخالفت نورزم 
تا جشن برگزار شود. زيرا بيم آن مي رود كه دانشجويان مورد بحث در صورت مأيوس 
شدن از تشكيل شوراي صنفي، در جريان جشن خرابكاريهايي بنمايند. كما اينكه يكي از 
بوده اند مطالبي گفته بود كه حاكي از سرود بوده اند مطالبي گفته بود كه حاكي از سرود بوده اند مطالبي گفته بود كه حاكي از  سرود اين افراد به دانشجوياني كه سرگرم فراگرفتن سرود اين افراد به دانشجوياني كه سرگرم فراگرفتن 
سمپاشيها و تحركاتي بود. لذا هنگامي كه دانشجويان پيشنهاد كردند كه دو نفر از طرف 
آنها به نمايندگي جهت مذاكره با آقاي بهادري به تهران بيايند به ناچار موافقت كردم. 
آقاي دكتر منتصري مي  گويد بعد از مراسم تاجگذاري به طور صريح با تشكيل شوراي 
صنفي از طرف دانشجويان مخالفت خواهم نمود ولي به نظر مي رسد كه در دانشگاه تبريز 

فعاليتهاي مخفيانه در جريان است.
نظريه: با توجه به اينكه به منظور شناسايي و پي بردن به ارتباطات دانشجويي كه به تهران 
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آمده اند دستورات الزم به ساواك تهران داده شده و همچنين به ساواك آذربايجان شرقي 
ي عوامل محرك و مخرب دستورات و راهنماييها و تعليمات يي عوامل محرك و مخرب دستورات و راهنماييها و تعليمات يي عوامل محرك و مخرب دستورات و راهنماييها و تعليمات  در مورد نحوه نفوذ و شناسا

الزم داده شده مراتب جهت استحضار به عرض مي رسد.۳۵
بر اساس اين گزارش، منتصري از جمله مديران رده مياني حكومت پهلوي بود كه ضمن   
همكاري با ساواك در دست يابي ساواك به اهدافش نقش مؤثري ايفا مي كرده است. بر اين 
اساس و به عنوان نمونه با اشاره به ترفندي كه در پاسخ گويي به درخواست دانشجويان مبني 
بر تشكيل شوراي صنفي از خود بروز داد مي توان او را از جمله كساني دانست كه در انجام 

وظايفش به نفع رژيم پهلوي كوشيده است.
با  دانشجويانش  كه  دانشگاهي  رياست  به  منتصري  انتصاب  از  دولت  انگيزه  شايد 
تحريكات چپ گرايان در حال اعتصاب بودند، سابقه عضويت وي در سازمان جوانان حزب 
توده باشد. چه او عالوه بر اين، رابطه مناسبي نيز با ساواك داشت، از اين رو انتخاب او 
به عنوان رئيس دانشگاه تبريز براساس برنامه اي از پيش تعيين شده و براي آرام نمودن جّو 
دانشگاه صورت گرفته بود. زيرا در نهايت به اهداف خود نيز رسيدند و اوضاع دانشگاه رو به 
آرامش نهاد. در دوران رياست منتصري بر دانشگاه تبريز، چهره هاي شاخص و فعال جريان 
ماركسيستي ـ لنينيستي در آن دانشگاه توسط ساواك شناسايي و پس از عزل او، دستگير و 

به خدمت اعزام شدند.۳۶
چندي بعد، در تعطيالت عيد نوروز سال ۱۳۴۷ش اطرافيان و دوستان هوشنگ منتصري   
به تكافو افتادند تا او را به عنوان وزير راهي هيئت دولت كنند. آنان چنين وانمود كردند كه 
از شروع تعطيالت، با منتصري درباره تصدي پست وزارت آموزش و پرورش  هويدا قبل
به مذاكره پرداخته وي نيز در جلسه اي با حضور افرادي چون حبيبي (رئيس اداره حقوقي 
پناهي  عاليه)،  تعليمات  (مديركل  بديعي  نوايي،  عبدالحسين  پرورش)،  و  آموزش  وزارت 
طرح  ضمن  امتحانات)  اداره  سابق  (رئيس  مظاهري  و  فرهنگي)  روابط  كل  اداره  (رئيس 
وزارت  جديد  سازمان  براي  افرادي  درباره  سپس  است.  شده  جويا  را  آنان  نظر  موضوع 
افراد  آموزشي،  تلويزيون  به گفته روستاييان، مديرعامل  به گفتگو نشسته است.  پيشنهادي 
يادشده از چند سال پيش براي به وزارت رسيدن منتصري تالش مي كردند اما به دليل سابقه 
عضويت او در سازمان جوانان حزب توده تالش آنها ثمري نمي بخشيد. حتي در گزارشي با 
و تالش ۱۳۴۷ و تالش ۱۳۴۷ و تالش  ۱۳۴۷ اشاره به شايعه انتصاب منتصري به وزارت آموزش و پرورش در اواسط مرداد ۱۳۴۷ اشاره به شايعه انتصاب منتصري به وزارت آموزش و پرورش در اواسط مرداد 
در محيط وزارت آموزش و ۱۳۲۹ در محيط وزارت آموزش و ۱۳۲۹ در محيط وزارت آموزش و  تا ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۳ تا  ۱۳۲۳ «چون از سال ۱۳۲۳ «چون از سال  «چون از سال دوستان وي در اين باره آمده است كه «چون از سال دوستان وي در اين باره آمده است كه 
پرورش به نفع حزب توده سابق فعاليت شديدي داشته مورد تأييد و حمايت افكار عمومي معلمان 
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اين وضعيت ادامه يافت تا ميانه هادي هدايتي، وزير آموزش و پرورش وقت، با  نيست.»۳۷
حزب ايران نوين و اميرعباس هويدا به هم خورد و هواداران منتصري دوباره، براي فراهم 
«اين عده چند ماه قبل از عيد نوروز براي علني  ساختن زمينه وزارت او به حركت درآمدند.
ساختن نقشه خود اجتماعات خود را با حضور حسن كرباسي كه سمت مشاور مطبوعاتي دكتر 
اقبال را داشته و دكتر حسن حاج سيدجوادي و فريدون فرخ نيا مديركل سابق استان تهران تشكيل 
مي دهند و در بعضي از جلسات آنها دكتر بطحايي مديركل كارگزيني وزارت آموزش و پرورش 
نيز شركت داشته است. برنامه اجتماع معلمان در وزارت آموزش و پرورش نقشه اي بوده است كه 
به وسيله اين گروه اجرا شده تا با ايجاد جنجال و آشوب در مدارس تهران نظر شاهنشاه آريامهر 
و مقامات مسئول كشور را نسبت به دكتر هدايتي و گروهي كه با او همكاري داشته اند برگردانند و 
زمينه تعويض او را فراهم سازند. چون در سازمان جديد وزير آينده براي فريدون فرخ نيا معاونت 

آموزش و پرورش در نظر گرفته بودند او نيز با گروه مذكور همكاري داشته است.»۳۸
ساواك در تحليل گزارش باال، به ارتباطات موجود ميان هواداران و دوستان منتصري و 
«به طور كلي از مجموع حوادثي كه در چند ماه توجه فرح پهلوي به وي پرداخته، آورده است: «به طور كلي از مجموع حوادثي كه در چند ماه توجه فرح پهلوي به وي پرداخته، آورده است: «به طور كلي از مجموع حوادثي كه در چند ماه 
اخير در وزارت آموزش و پرورش روي داده مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه پايه و اساس اين 
حوادث براي بركناري دكتر هدايتي از وزارت آموزش و پرورش تنظيم شده بوده است و براي 
اجراي اين نقشه گروه ياد شده در باال كه فرهنگي هستند و دو نفر غيرفرهنگي (حسن كرباسي 
با  نفر مذكور  بوده اند و چون دو  و دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي) نقش اصلي را عهده دار 
دكترعلي اميني هم دوست بوده اند به خيال خود با عملي ساختن نقشه جنجال در فرهنگ دونشان 
زده اند. يكي اينكه از اجتماع معلمين و ناراحتي آنان به نفع مقاصد سياسي دكتر علي اميني استفاده 
كنند (حسن كرباسي و دكتر حاج سيدجوادي از دوستان و محارم دكتر اميني به شمار مي روند) و 
هم اينكه اگر نقشه نخست وزيري دكتر علي اميني عملي نشد با تضعيف موقعيت دكتر هدايتي نزد 
مقامات عالي كشور، زمينه وزارت دكتر منتصري را فراهم سازند. اينكه دار و دسته مذكور دكتر 
منتصري را كانديداي وزارت آموزش و پرورش نموده اند به اين علت است كه در مسائل سياسي 
و فرهنگي شهرت دارد و علياحضرت شهبانوي ايران از دكتر هدايتي در مقابل مخالفت گذشته 
حزب ايران نوين پشتيباني مي فرموده اند و چون دكتر منتصري با تيمسار صفاري شهردار تهران 
نسبت نزديك دارد و به اين طريق مورد عالقه بانو فريده ديبا و علياحضرت شهبانو مي باشد اگر 
به جاي دكتر هدايتي كانديداي وزارت آموزش و پرورش شود مورد تأييد علياحضرت شهبانو هم 
قرار خواهد گرفت. با جلساتي كه هم  اكنون از طرف دكتر افقه، دكتر حبيبي، دكتر بطحايي، دكتر 
مظاهري، دكتر حاج سيدجوادي، دكتر بديعي و چند نفر ديگر تشكيل مي شود، اين عده براي آنكه 
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از نقشه پشت پرده آنها كسي متوجه نشود جنبه حمايت از دكتر هدايتي را به صورت ظاهر تبليغ 
مي كنند و حتي دكتر حسن حاج سيدجوادي برادر دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي براي (راه گم 
كردن) چند بار با دكتر هدايتي مالقات و عده اي از افراد اين جمع را به دكتر هدايتي توصيه كرده 
است كه از وجود آنان در مقامات بهتري استفاده كنند و در پس پرده درصدد تحريك دوستان و 
طرفداران حقيقي دكتر هدايتي مي باشند تا با ايجاد وضع غيرعادي در وزارت آموزش و پرورش 

موجبات وزارت دكتر منتصري را فراهم سازند.»۳۹
به تكيه زدن  اين گونه اخبار را داغ مي نمود و تمايل خود را  بازار  نيز  منتصري خود 
بر صندلي وزارت پنهان نمي كرد. چنان كه مأمور ويژه ساواك نيز بر آن اشاره دارد: «دكتر 
هوشنگ منتصري چند روز قبل كه قصد عزيمت به تهران را داشته ضمن صحبت خود با نماينده 
روزنامه كيهان در تبريز اظهار داشته ممكن است به دانشگاه تبريز برنگردد. زيرا آقاي نخست وزير 
مي خواهد وي را در كابينه به عنوان وزير آموزش و پرورش شركت دهند ولي وي به اين امر 
راضي نيست. نظريه رهبر عمليات: دكتر منتصري شخصي است زيرك كه در فرصتهاي مناسب با 

عنوان نمودن چنين مطالبي مي خواهد ارزش و وجهه خود را باال ببرد.»۴۰
فوق العاده اين اخبار، شيوع فوق العاده اين اخبار، شيوع فوق العاده اين اخبار،  شيوع او پيش از قطعي شدن حضورش در هيئت دولت، هم زمان با شيوع او پيش از قطعي شدن حضورش در هيئت دولت، هم زمان با 
از رياست دانشگاه تبريز استعفا كرد تا آمادگي خود را براي تصدي پست وزارت آموزش و 
«روز جاري (۴۷/۵/۱۰) آقايان دكتر منتصري رئيس دانشگاه  پرورش در كابينه هويدا نشان دهد.
تبريز، دكتر تراب مهرا رئيس دانشگاه جندي شاپور از سمت خود استعفا داده ممكن است رؤساي 
دانشگاههاي اصفهان و مشهد و رؤساي دانشكده ها نيز از سمت خود استعفا نمايند.»۴۱ با وجود 
اين، تالشهاي او و دوستان و هوادارانش سودي نبخشيد و چند روز بعد، از داشتن آرزوي 
عضويت در هيئت دولت منصرف و داوطلب استانداري يكي از استانهاي كشور شد: «روز 
۴۷/۵/۲۹ هوشنگ منتصري رئيس دانشگاه تبريز در مذاكرات خصوصي مي  گفت من مايل بودم 
به جاي دكتر هادي هدايتي تصدي وزارت آموزش و پرورش را عهده  دار شوم ولي دكترهدايتي 
براي مدت سه سال ديگر در مقام خود تثبيت گرديده است.»۴۲ منتصري ضمن بيان اين مطالب 
به عبداهللا گرجي افزوده بود كه خود دكتر هدايتي مايل بوده است به جاي جهانگير تفضلي به 
و را عهده دار شود ولي با نظر او موافقت نشده قرار كو را عهده دار شود ولي با نظر او موافقت نشده قرار كو را عهده دار شود ولي با نظر او موافقت نشده قرار  كپاريس رود و نمايندگي ايران در يونسكپاريس رود و نمايندگي ايران در يونس
است تغيير برنامه آموزش مدارس به دست وي عملي گردد. هوشنگ منتصري مي  گفت من 
كانديداي استانداري يكي از استانهاي ايران هستم و ممكن است دكتر سام به شهرداري فعًال كانديداي استانداري يكي از استانهاي ايران هستم و ممكن است دكتر سام به شهرداري فعًال كانديداي استانداري يكي از استانهاي ايران هستم و ممكن است دكتر سام به شهرداري 
تهران منصوب گردد و من به جاي وي استاندار گيالن شوم.۴۳ هر چند چنين نشد و او به 

استانداري كرمان رفت. 
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استانداري كرمان
منتصري در اوايل دي ۱۳۴۷ به سمت استانداري كرمان تعيين و پس از چند روز عازم   
بهمن   ۳ در  و  كرد  آغاز  كرمان  استانداري  در  را  كارش  ماه  از ۲۱ همين  او  كرمان شد.۴۴ 
كرد  منصوب  استانداري  اجتماعي  امور  مشاور  عنوان  به  را  طهماسب»  «جميله  همسرش 
در  را»  خيريه  و  اجتماعي  خدمات  به  مربوط  سازمانهاي  امور  «بر  نظارت  حكمي،  در  و 
استان كرمان برعهده او نهاد.۴۵ چند روز بعد همسران كارشناسان روسي شاغل در كارخانه 
در آن شهر برپا و ۱۳۴۷ در آن شهر برپا و ۱۳۴۷ در آن شهر برپا و  ۱۳۴۷ ذوب آهن كرمان به مناسبت روز زن در شوروي،  جشني در ۸ بهمن ۱۳۴۷ ذوب آهن كرمان به مناسبت روز زن در شوروي،  جشني در ۸ بهمن 
از طهماسب نيز براي شركت در اين جشن دعوت كردند. طهماسب در اين جشن از سوي 
مزبور  كارشناسان  رئيس  همسر  كه  ژيلداكوف،  ميخائيل  خانم  ويژه  به  روسي  كارشناسان 
در كرمان بود، به گرمي پذيرفته شد. اين استقبال و چگونگي روابط آنان با او، سخت نظر 
مأموران ساواك كرمان را جلب نمود و آنها در گزارشهايي در اين باره روابط و استقبالشان 
از منتصري را بي سابقه توصيف كردند. بويژه آنكه مادر جميله طهماسب اهل شوروي بود 
به طوري كه همين حساسيت ساواك  و خود نيز به راحتي به زبان روسي صحبت مي كرد.۴۶
بعدها تشديد شد و يكي از راههاي دست يابي ساواك به اطالعاتي درباره روابط منتصري با 
سازمان جاسوسي شوروي و مأموريت او در ايران از سوي ك.گ.ب گرديد تا به تحقيقات 

و جست و جوهاي بيشتري دست بزنند.
منتصري در همان روزهاي آغازين مأموريتش در استان كرمان خود را فردي عمل  گرا   
معرفي نموده، گفت كه «به جاي نمايش بايستي كار كرد» و اعالم نمود كه «كاخ استانداري را 
تبديل به قالي بافي مي  كنيم.» همچنين در جلسه اي با حضور سران اصناف و محالت كرمان، 
كه جمعي از آنان تأسيس دانشگاه در كرمان را ضروري مي دانستند، ضمن اعالم موافقت با 
آن، آمادگي خود را براي تأسيس چنان دانشگاهي تا پاي جان بيان نمود.۴۷ بر خالف همه اين 
گفته ها، پس از گذشت مدتي نشانه اي از اجراي وعده هاي وي ديده نشد و همچنان وضعيت 
در استان كرمان به حال سابق بود. از اين رو روزنامه هاي محلي ضمن بيان مشكالت استان، 
گفته هاي او را عاملي براي تبليغات و پيشبرد اهداف شخصي دانسته، دوران استانداري اش 
برنامه ها و سياستهاي  با  را  بايد خود  كه  ديگر، وي چندان  از سوي  نقد كشيدند.۴۸  به  را 
اداري و مديريتي دولت وقت نيز هم خوان نشان نمي داد و بيشتر مي خواست امر انتصابش 
به استانداري كرمان را با نظر بي واسطه و از جانب محمدرضا پهلوي جلوه دهد. طرفه آنكه، 
در گزارش تحليلي كه از دوران استانداري منتصري در پرونده ويژه وي در ساواك وجود 
«دارد، خط مشي او در موارد زير خالصه شده است: «دارد، خط مشي او در موارد زير خالصه شده است: «۱ـ سمت استانداري كرمان دوران موقت و 
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۲ـ ايشان منتخب دولت و حزب  زودگذر سياسي براي ايشان و هم فكراني كه در تهران مي باشد.
اكثريت نبوده و منتصب به تمايل خاص و فرمان شاهنشاه آريامهر هستند و الزامي براي پيروي 
ازمنويات دولت ندارند. معتقد هستند كه مشكالت كرمان و اعمال هدفها و آرزوهاي ايشان بايد 
ـ هدف ايشان ۳ـ هدف ايشان ۳ـ هدف ايشان  در خارج از قالب دولت و به موجب دستورات خاص و مستقيم حل و فصل شود.
۴ـ تكيه گاه ايشان جوانان  ايجاد جامعه آريامهر[ي] و اجراي كامل اصول انقالب [سفيد] مي باشد.

(Team Work) هستند.»۴۹ ۵ـ معتقد به كار دستجمعي و روشنفكران هستند.
موضوعات  ديگر  از  كرمان  در  نوين  ايران  شعبه حزب  فعاليتهاي  با  منتصري  مخالفت   
حائز اهميت است. زيرا با توجه به اينكه در دوران استانداري وي در آن استان حزب مزبور 
اكثريت دولت را در دست داشت و دبيركلي آن را در شعبه كرمان عطاءاهللا خسرواني،  وزير 
كار و امور اجتماعي دولت وقت (هويدا) در عهده تصدي گرفته بود، پرداختن بدان در اين 

مقال خالي از لطف نيست.
منتصري در ديدارهاي خود با افراد مختلف يا در نشستهاي متعدد، با انتقاد از خسرواني   
موجباتي را فراهم مي آورد كه هيچ خبري درباره فعاليت حزب ايران نوين در كرمان پخش 
نشود. در حالي كه به گفته اعتصامي، سرپرست كميته استان كرمان، پيش از آن همه اخبار 
اين  بر  اما عالوه  به اطالع عموم مي رسيد؛  از راديو و ديگر رسانه ها  به آن حزب  مربوط 
منتصري دستور داده بود كه از دريافت نامه ها و صورت جلسه هاي حوزه هاي حزب توسط 
استانداري جلوگيري به عمل آيد. سرانجام اين مخالفتها تا بدان مرحله پيش رفت كه برخي 
از مسئوالن دولتي و شهري در كرمان، با پيروي از او زبان به انتقاد گشودند و به مخالفت با 
فعاليتها و اقدامات آن حزب برخاستند.۵۰ به دنبال اين مخالفتها، مأموران ساواك به بررسي 
وضع موجود در استان پرداختند و در گزارشي علل و چگونگي آن را بررسي كردند. اين 
گزارش از آن جهت كه به نوع و جهت مخالفت او با فعاليت حزب ايران نوين در كرمان 
مي پردازد و از عدم هماهنگيهاي الزم بين دستگاههاي اجرايي كشور سخن مي گويد، درخور 

توجه و مهم است:
گزارش      درباره اقدامات استاندار كرمان عليه فعاليتهاي حزب ايران نوين در آن منطقه

احترامًا به استحضار مي رساند:
ن در منطقه كرمانين در منطقه كرمانين در منطقه كرمان منظور: به عرض رسانيدن وضعيت كنوني كميته هاي حزب ايران نو

سابقه: به موجب نامه اي كه با همكاري قسمت آموزش حزب ايران نوبن به مورد اجرا 
گذارده شد به منظور ايجاد تحرك در كميته هاي حزبي در سراسر كشور، نظارت دائمي 
حزب در امور آنها هيئتهايي مركب از نمايندگان عضو فراكسيون پارلماني حزب واعضاي 
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شوراي مركزي از فروردين ماه سال جاري به شهرستانها اعزام گرديدند. ساواك استان 
كميته هاي  پيرامون وضع  منطقه  آن  به  اعزامي حزب  هيئت  اعالم عزيمت  كرمان ضمن 

حزب مطالبي متذكر گرديده كه اهم آن به شرح زير مي باشد:
هيئت اعزامي آن طور كه بايد و شايد در سطح استان با يك حزب فعال و افراد عالقه مند 
برخورد ننموده و به استثناء كميته شهرستانهاي بم و كرمان كه تا حدي ابراز فعاليت و 
عالقه مندي محسوس مي  نمايند در ساير شهرستانها فعاليت درخور توجهي مشهود نيست. 
مضافًا اينكه آقاي هوشنگ منتصري پس از انتصاب به سمت استاندار كرمان ظاهرًا در 
صف مخالفين كادر حزبي ايران نوين قرار گرفته و از بدو ورود به استان مذكور رويه اي 
از جمله: ۱ـ  است  فراهم ساخته  را  اين حزب  اتخاذ كرده كه عمًال موجبات تضعيف 
تضعيف افراد و انجمنهاي وابسته به حزب ايران نوين و مرعوب ساختن آنها و با بركناري 
۲ـ تخطئه كردن كارهاي حزب ايران نوين و اينكه آنها  آنان از مشاغل حساس اجتماعي.
ـ اظهارات نامبرده ۳ـ اظهارات نامبرده ۳ـ اظهارات نامبرده  كار انقالبي ننموده و نمايش انقالبي داده و به انقالب خيانت كرده اند.
و دكتر مرتضي شريف  نژاد شهردار كرمان كه سمت قائم مقام استاندار را نيز دارا مي باشد 
در محافل و مجامع عليه دولت حزبي به ويژه عطاءاهللا خسرواني دبيركل حزب ايران نوين و 
۴ـ عدم اجازه به حزب جهت فعاليتها، تظاهرات و تبليغات  حتي اهانت و فحاشي به وي.
سابقًا  كه  افرادي  باالخص  و  سابقًا ين  كه  افرادي  باالخص  و  سابقًا ين  كه  افرادي  باالخص  و  ن  نو ايران  مخالف حزب  نيروهاي  از  استفاده  ۵ـ  حزبي.
۶ـ بيان  فعاليتهاي سياسي در حزب منحله توده را داشته اند در مشاغل مختلف اجتماعي.
مطالبي مبني بر اينكه قريبًا دولت را در اختيار خواهم گرفت و برنامه ضدانقالب [سفيد] 
را اجرا خواهم كرد و اظهار اينكه گرايش دولت آينده به طرف سياست چپ خواهد بود و 
فراهم نمودن زمينه هاي مساعد جهت افراد بدسابقه و استفاده از نيروهاي جوانان به منظور 

استفاده احتمالي در تشكيل اين دولت.
ساواك مذكور در خاتمه اظهارنظر نموده [است كه] ادامه اين قبيل گفتار و كردار از طرف 
بعضي از مقامات رسمي گامي است عليه دولت فعلي و حزب اكثريت كه پاسدار انقالب 
شناخته شده[اند] كه بالطبع در روحيه افراد بويژه جوانان و روشنفكران بي اثر نبوده و در 
افواه عموم نشانه اي از عدم هم آهنگي در دستگاههاي اجرايي مملكت تلقي خواهد گرديد. 

مراتب استحضارًا از عرض مي گذرد.
ساواك كرمان در مورد اين گزارش به خصوص بند ۶ مدارك الزم (ضبط صدا) بايد تهيه 

نمايد. ۲/۷/[۱۳۴۷].۵۱
مطابق دستور رياست ساواك مبني بر تهيه مدارك الزم (ضبط صدا ـ جاسازي دستگاه   
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شنود در محل سكونت يا كار منتصري) اداره كل هشتم كه به عنوان اداره ضد جاسوسي 
ساواك (با كد ۸۱۰) فعاليت مي كرد، تا ۱۶ ارديبهشت ۱۳۴۸ مكالمه هاي تلفني منتصري با 
افراد مختلف را تحت كنترل قرار داد و در بيستم همين ماه گزارشي از آن را به رئيس كل 
ساواك مركزي ارسال كرد. اين گزارش بيش از آنكه از مخالفت و يا اقدامات منتصري بر 
ضد فعاليت حزب ايران نوين در كرمان سخن گويد بر اختالف موجود ميان او و محمدعلي 
آرشام، رئيس ساواك كرمان، مي پردازد. در بخشي از اين گزارش به تالشهاي منتصري اشاره 
شده است كه عليه رئيس ساواك كرمان انجام داده درباره آن با افراد متعددي گفت و گو 
كرده است. اما آنچه در گزارش مدير اداره كل هشتم اهميت فوق العاده اي يافته محتواي آن را 
«سري» نموده است مالقات و ديدار منتصري با ديمتري كوزنين، دبير اول سفارت شوروي 
و يكي از افسران سرشناس سرويس اطالعاتي آن كشور، در تهران است. گزارش اداره كل 

هشتم ساواك چنين است:
 به ـ تيمسار رياست ساواك                                        از ـ اداره كل هشتم ۸۱۰

                درباره آقاي هوشنگ منتصري استانداري كرمان (منبع هرندي)
ديمتري  آخرين مالقات  نتيجه  در گزارش  به طوري كه  استحضار مي رساند  به  محترمًا 
به  منتصري  آقاي  با  شناخته شده ك.گ.ب  و عضو  سفارت شوروي  اول  دبير  كوزنين 
عرض رسيد، كوزنين جهت تماس بعدي به منبع هرندي آموزش داده بود كه هنگام ورود 
به تهران در روي درب منزل خود در محل قرينه زنگ درب يك عدد تمبر بچسباند تا 
وي توسط عوامل خود از ورود وي به تهران آگاه گشته و براي تعيين وقت مالقات با او 
تلفني تماس حاصل نمايد. به منظور پي بردن به نحوه تماس و قرار مالقات كوزنين با 
منبع، تلفن منزل آقاي منتصري در هنگام ورود به تهران تحت كنترل قرار گرفت و ضمن 
افراد  با  نامبرده  مذاكرات  بعضي  از  با وي،  اطالعات  افسر  مذاكره  از چگونگي  آگاهي 
مختلف اطالع حاصل شد و معلوم گرديد چون هم زمان با مسافرت آقاي منتصري به تهران 
استيضاح  مورد  مي باشد  وي  دوستان صميمي  از  كه  (دكتر شريف نژاد)  كرمان  شهردار 
انجمن شهر كرمان قرار گرفته است آقاي منتصري كليه فعاليتهاي خود را در تهران تمركز 
بر پشتيباني از وي و ثابت نگاهداشتن او نموده است. نامبرده ضمن تماس مداوم با كرمان 
و مالقات با مقامات مختلف مملكتي، عامل اصلي اين استيضاح را رئيس ساواك كرمان 
دانسته و ضمن بدگويي و فحاشي نسبت به وي اين موضوع را در اكثر مكالمات خود با 
افراد مختلف عنوان نموده و قصد اشاعه مطلب را داشته است. عين گزارشات شنود تلفن 

جهت استحضار عالي به پيوست تقديم مي گردد.
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عمده دليل اين اختالفها و تالشهاي طرفين بر ضد يكديگر، بيشتر مربوط به بركناري   
شهردار منتخب حزب اكثريت (حزب ايران نوين) در كرمان مي شد كه پيش از ورود او به 
آن استان، مقدمات آن را فراهم آورده بود. بر اين اختالف انتصاب شهردار جديد كرمان به 
نام مرتضوي نيز دامن مي زد كه با انتخاب منتصري صورت پذيرفت و از آن هم حمايت 
مي كرد، در مقابل، رئيس ساواك كرمان، آرشام هم در صف مخالفان موضع گرفته بود.۵۲
به  آنان  اكثر  گشته  دسته بندي  موجب  نيز  كرمان  شهر  انجمن  اعضاي  درميان  امر  همين 
مخالفت با اقدامات منتصري در امور استان برآمده بودند. و به دليل وابستگي اعضاي انجمن 
به حزب ايران نوين، اختالف موجود شدت بيشتري يافته هر كدام از طرفين براي بقاي خود 
و حذف ديگري، تالشهاي مؤثري مي كردند۵۳؛ به طوري كه در زمان سفر منتصري به تهران، 
در كرمان صحبت از انحالل انجمن شهر كرمان به پايتخت رفته است. به دنبال آن اعضاي 
انجمن هم به دليل اينكه شهردار كرمان گزارشي از امور مالي را به انجمن نداده بود شهردار 
را استيضاح كردند.۵۴ بنابراين در برخي مواقع اختالفات جنبه عملي به خود مي گرفت و گاه 
به  از جمله ساواك كرمان  باز مي زد.  نيز سر  اداري  قبول درخواستهاي  از  از طرفين  يكي 
تقاضاي منتصري مبني بر شناسايي برخي از اخاللگران نظم عمومي كه بايد توسط ساواك 
تحت تعقيب و بازجويي قرار گيرند، پاسخ منفي داد.۵۵ و «تأمين نظرات استانداري از طريق 
ساواك» را «مخالف مقررات قانون» دانست. به گفته آرشام چنين پاسخ هايي از سوي ساواك 
كرمان بعد از مدتي موجب گشت كه منتصري «عنوان نمايد ساواك با وي همكاري نداشته 

۵۶ و يا مطالبي از اين قبيل به عرض مقامات مركزي برساند.».
اين اختالفها پس از مدتي در ميان استانداري و ادارات دولتي كرمان از يك سو و ساواك 
كرمان از سوي ديگر شدت يافت و منجر به تنظيم دادخواستي از سوي هوشنگ منتصري 
خطاب به نخست وزير گرديد. منتصري در اين دادخواست ضمن ابراز ناخرسندي از اقدامات 
آرشام و اعضاي انجمن شهر كرمان يادآور شده بود كه «با ادامه وضعيت موجود خدمت در 
در مقابل وي حسين فروغ، رئيس انجمن شهر،  استان كرمان برايش مقدور نخواهد بود.»۵۷
نيز در دادخواستي به تالش منتصري در جهت تغيير هيئت مديره كليه جمعيتهاي اجتماعي و 
خيريه در مركز استان كرمان و استيضاح شهردار سابق كرمان اشاره نموده ضمن گزارش آن 

به نصيري، رئيس كل ساواك كشور، موضوع را به وزارت دربار كشاند.۵۸
عالوه براين مديرعامل برق منطقه اي كرمان طي گزارشي درباره چگونگي كار منتصري 
در استان كرمان از وي انتقاد كرد كه ساواك كرمان پس از بررسي آن ضمن اشاره به اين نكته 
كه منتصري برخالف هدف اوليه خود براي انجام اصالحات در استان، گزارشهاي حاد و هو 
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و جنجالي را در روزنامه هاي محلي و كثيراالنتشار كشور منتشر كرد و سعي در بزرگ جلوه  
دادن مأموريت خود داشته است، اشتباهات وي را در مدت كوتاه استانداري اش برشمرد:

۱ـ سعي در پيدا كردن نفوذهاي محلي و قومي.
۲ـ بي اعتنايي به معتمدين محلي و روي كار آوردن طبقه اي كه تحت تأثير عقده هاي رواني 

بوده اند.
ـ در ابتدا اظهار عمل به مراحل انقالب سفيد شاه مي نمود كه بعد از مدتي قدمي در اين ۳ـ در ابتدا اظهار عمل به مراحل انقالب سفيد شاه مي نمود كه بعد از مدتي قدمي در اين ۳ـ در ابتدا اظهار عمل به مراحل انقالب سفيد شاه مي نمود كه بعد از مدتي قدمي در اين 

باره از وي ديده نشد.
انجمن  پهلوي،  فرح  انجمن خيريه  بهداري،  انجمن  مانند  مختلف  انجمنهاي  انحالل  ۴ـ 
حمايت از زندانيان، انجمن شير و خورشيد سرخ و به جاي آن فعال نمودن كساني كه 
سابقه كمونيستي داشته اند (دراين باره به گزارشي كه ساواك كرمان درباره افراد متعددي 

كه در شكل سه دسته با وي همكاري مي كردند مراجعه شود.)
۵ـ رفتارهاي تند كه موجب شده اكثر رؤساي ادارات كرمان از او قطع ارتباط كنند.

اداري  به عنوان جانشين خود كه برخالف اصول و ضوابط  انتخاب شهردار كرمان  ۶ـ 
دولت بوده است.

ـ صدور دستور به سپاهيان منطقه كرمان.۷ـ صدور دستور به سپاهيان منطقه كرمان.۷ـ صدور دستور به سپاهيان منطقه كرمان.
ـ انتشار مقاالت تبليغاتي در روزنامه هاي محلي.۸ـ انتشار مقاالت تبليغاتي در روزنامه هاي محلي.۸ـ انتشار مقاالت تبليغاتي در روزنامه هاي محلي.

۹ـ پرداخت مبالغي از بودجه استانداري و شهرداري به روزنامه ها و مجالت براي درج 
مقاله هاي تبليغاتي.

۱۰ـ پرداخت پاداش به عده اي از كارمندان و مديركل آموزش و پرورش كرمان.
۱۱ـ تالش براي پس گرفتن استيضاح شهردار كرمان كه از سوي برخي از اعضاي انجمن 
شهر به علت ندادن صورت مخارج مالي شهر انجام پذيرفته بود. اين تالش وي مردم را به 
واكنش واداشته، مي گفتند اگر در شهرداري مالي حيف و ميل نشده چرا شهردار به انجمن 

صورت مخارج ارائه نمي دهد و استاندار از وي حمايت مي كند.
۱۲ـ بي توجهي به دولت و حزب اكثريت (حزب ايران نوين) كه موجب توليد سوءاثر 

در ميان مردم شده است.۵۹
در اين ميان تالش برخي از مسئوالن و نمايندگان محلي كرمان هم براي حل اختالف 
به  موكول  را  آنان  تقاضاي  منتصري  و  نبخشيد  سودي  آرشام  و  منتصري  بين  موجود 
از آنكه خواسته وي عملي  كناره گيري آرشام از عناصر وابسته و اطرافيان نمود.۶۰ ليكن پيش
منتصري از سمت استانداري كرمان بركنار شد ۱۳۴۸ منتصري از سمت استانداري كرمان بركنار شد ۱۳۴۸ منتصري از سمت استانداري كرمان بركنار شد  ۱۳۴۸ گردد يا اختالفات آن دو مرتفع شود در ۱۳۴۸ گردد يا اختالفات آن دو مرتفع شود در 
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و به تهران بازگشت. از اين پس گزارشهايي از سوي ساواك كرمان تهيه و به تهران فرستاده 
مي شد كه حاوي نكاتي بدين شرح بود: 

الف) منتصري مقدار زيادي از پرونده ها و مدارك استانداري كرمان را در بعد از بركناري 
به تهران انتقال داده و در منزل خود نگهداري مي كند. بنابراين ساواك كرمان خواسته بود كه 

وي آنها را به استانداري پس دهد تا استاندار جديد با مشكالتي مواجه نشود.۶۱
ب) وي در اوايل كار در استانداري كرمان افرادي را گرد خود جمع و جلساتي را با 
سابقه  كه  «كساني  اول:  دسته  تقسيم مي شدند:  دسته  به سه  افراد  اين  مي كرد.  برگزار  آنان 
عضويت در حزب منحله توده و فعاليتهاي مضره افراطي را داشته اند و يا روحًا عناصري تندرو 
و ماجراجو بودند»؛ علي اكبر وكيلي (رئيس انجمن بهداري استان كرمان)، ابوالفتح زند (وكيل 
دادگستري و مشاور حقوقي استانداري)، حسام الدين منشيزاده (وكيل دادگستري و عضو 
در كرمان)، حسن طباطبايي (رئيس اطالعات در كرمان)، حسن طباطبايي (رئيس اطالعات در كرمان)، حسن طباطبايي (رئيس  اطالعات انجمن شهر)، مهدي باختر (سرپرست روزنامه اطالعات انجمن شهر)، مهدي باختر (سرپرست روزنامه 
قلي  پرويز  و  سيرجان)  شهرستان  بهداري  (رئيس  صادقي  حاجي  علي  استانداري)،  دفتر 
پور سليمي (فرماندار رفسنجان)، در اين دسته جاي داشتند. دسته دوم: «افرادي كه كارمند 
اداري بوده و به اميد همكاري با استاندار به تصور پيشرفت در كار اداري، احراز مشاغل باالتر 
و بهتر، اين همكاري صميمانه و كوركورانه را قبول كرده و از دستورات وي تبعيت مي كردند.»
استان)،  شهرباني  (رئيس  فرزانه  حسين  بود:  شده  برده  نام  زير  افراد  از  هم  دسته  اين  در 
بروجني  طاهري  رفعت اهللا  استان)،  راديوي  و  اطالعات  اداره  (رئيس  مؤمن پور  اسداهللا 
(مديركل آموزش و پرورش استان)، محمد باقرپارسي (فرماندار سيرجان)، جمشيد هوشمي 
(بخشدار بردشير)، ابوالقاسم احمدي (شهردار ماهان)، محمد فرزان اميري (پزشك بيمه هاي 
اجتماعي، نماينده انجمن شهر)، محمدعلي فاطمي (قاضي دادگستري) و محمد خيرانديش 
(قاضي دادگستري). و دسته آخر: «عناصري كه با نزديكي به استاندار مي خواستند حسابهاي 
خصوصي و نظرات شخصي خود را در محل اعمال كرده و يا بهره برداريهاي مادي نموده و با 
فرصت طلبي، سودجوييهايي نمايند.» مانند غالمرضا خيرانديش (نماينده مجلس شوراي ملي)، 
كاظم كرباسيان (پزشك بيمارستان محمدرضا شاه)، حبيب  اهللا رشيد فرخي (جراح بيمارستان 
محمدرضا شاه)، جواد محمد جعفري (داروساز و مسئول داروخانه رازي كرمان)، سيروس 
كريمي (داروساز و مسئول داروخانه نجات كرمان)، حسين اطهري (پالوده فروش در بازار 
عبدالحسين  تريافرد)،  (متصدي چلوكبابي  احمدي  (بازاري)، جعفر  ديندار  كرمان)، محمد 
آيت اللهي موسوي (سرهنگ بازنشسته)، رضا آيت   اللهي موسوي (رئيس كاخ جوانان كرمان)، 

محمد جباري نژاد (كارمند شهرداري) و محمود نشاط (رئيس دارائي شهرستان كرمان).۶۲
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به گزارش ساواك كرمان همه افراد نامبرده شده كه حدود ۲۷ نفر بودند هسته مركزي 
تشكيالتي مهم و فعال را در آن استان به وجود آورده بودند كه با گذشت زمان در كليه 
انجمنها و جمعيتهاي اجتماعي استان نفوذ يافته روشهايي را نيز براي پيشبرد اهداف خود به 
«كار مي بستند: «كار مي بستند: «۱ـ تبليغات وسيع و همه  جانبه با استفاده از وسايل ممكنه از جمله راديو و جرايد 
۲ـ هتاكي و پرونده سازي و ايجاد مزاحمت به  و بحث در جلسات و اجتماعات و سخن رانيها.
يا  كرده  مقاومت  است  ممكن  آنها  مقابل  در  مي گرديد  احساس  كه  افرادي  براي  مختلف  طرق 
بودجه  از  مقررات  برخالف  پولهاي  برداشت  و  بخشش  و  بذل  بودجه ۳ـ  از  مقررات  برخالف  پولهاي  برداشت  و  بخشش  و  بذل  بودجه ۳ـ  از  مقررات  برخالف  پولهاي  برداشت  و  بخشش  و  بذل  ـ  نگردند. آنها  نظرات  تسليم 
۴ـ  دولت، شهرداري و سازمانهاي خيريه و به مصرف رساندن آنها براي پيشرفت نظرات خود.
قانون شكني و سمپاشي بر عليه مقررات و قوانين جاريه مملكت و تبليغ مستقيم و غيرمستقيم بر 
اين  ايران و تخطئه كردن ثمرات و پيشرفت  انقالب سفيد  ۵ـ بحث درباره  عليه هيئت حاكمه.
اصول و حمله به حزب ايران نوين و اينكه اين حزب نتوانسته است انقالب را به ثمر رساند.

۶ـ نفوذ و تحت تأثير قرار دادن سپاهيان انقالب جوانان، فرهنگيان، پزشكان، كارگران، بازاريان و 
ـ فراهم كردن موجبات انحراف يا به ثمر نرسيدن طرحهاي انقالبي ۷ـ فراهم كردن موجبات انحراف يا به ثمر نرسيدن طرحهاي انقالبي ۷ـ فراهم كردن موجبات انحراف يا به ثمر نرسيدن طرحهاي انقالبي  بهره برداري از اين اجتماعات.
كه توأم با دلسوزيهاي ظاهري ولي در باطن عقيم گذاردن آنها گرديده تا موجبات دلسردي طبقات 

مختلف اجتماع شده و مأيوس از پيشرفت برنامه هاي مفيد مملكت گردند.»۶۳
به صورت  برنامه  اين  كه  است  بوده  اين  كلي  «هدف  بود:  آمده  گزارش  همين  ادامه  در 
آزمايشي در استان كرمان انجام [شود] و به نحو مطلوب مورد بهره برداري قرار گرفته و سپس با 
تقديم گزارشهاي برخالف و انعكاس آن به طرق مختلف به مقامات مركزي موجبات گسترش و 
يا به دست گرفتن استان حساس و مهم تر و يا يك وزارت خانه فراهم گردد تا به تدريج موجبات 
تعميم آن در سطح مملكت فراهم شود و در مقابل انقالب سفيد طرح و ايدئولوژي نويني كه 
امكانات  از تمام  اين اهداف  براي پيشبرد  باشد عنوان گردد. و  گرايش به طرف چپ را داشته 
تضادهاي سياسي داخلي و خارجي و اختالفات شخصي و جاه طلبيهاي فردي استفاده شده و به 
برنامه (ضدانقالب) موجبات تصفيه  با عنوان  اينكه  يا  برنامه نوين عرضه گردد. و  صورت يك 

فراهم و موضوع به دست گرفتن حكومت عملي گردد.»۶۴
به رغم اين، طولي نكشيد كه منتصري از استانداري كرمان بركنار شد. او پس از اين به 
تهران آمد و در جلساتي با عنوان «مكتب ملي ايران» شركت جسته از اعضاي برجسته آن 
شد. همين فعاليت وي هم، نظر مأموران ساواك را به خود جلب نمود و در گزارشهايي 
زمره  در  مزبور  مكتب  در  بر عضويت  كه عالوه  بردند  نام  افرادي  از  آن،  به  اشاره  ضمن 

معاشرين منتصري بوده اند:
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گزارش             درباره آقاي دكتر هوشنگ منتصري استاندار سابق كرمان
محترمًا: در اجراي اوامر صادره تيمسار معظم رياست ساواك بر مبناي گزارش اداره كل 
ملي  مكتب  گروه  در جلسات  فوق  نامبرده  و شركت  فعاليتهاي سياسي  مورد  در  هشتم 
ايران، معاشرين و اسامي اعضاي مؤثر مكتب مزبور به استحضار معظم له رسيد. اينك در 

اجراي اوامر مجدد، افكار و سوابق سياسي نامبردگان به شرح زير به عرض مي رسد:
بوده  قبلي ساواك  از كارمندان  معاون وزارت اطالعات، يكي  منوچهر آزمون  ۱ـ دكتر 

است.
۲ـ دكتر نصراهللا مقتدر مژدهي رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، ضمن اينكه يكي 
از افراد فعال و مفيد جامعه دانشگاه محسوب مي شود، فاقد هرگونه سابقه مضره سياسي 

تأييد شده مي باشد.
ـ دكتر محمدرضا حريري رئيس بيمارستان سرخه  حصار كه فاقد سابقه مضره سياسي ۳ـ دكتر محمدرضا حريري رئيس بيمارستان سرخه  حصار كه فاقد سابقه مضره سياسي ۳ـ دكتر محمدرضا حريري رئيس بيمارستان سرخه  حصار كه فاقد سابقه مضره سياسي 

است.
اعضاي  از  يكي  قبًال  كارگران،  اجتماعي  بيمه هاي  بازرس  مرتضي شريف نژاد  دكتر  ۴ـ 

نهضت مقاومت ملي بوده و در حال حاضر با ساواك همكاري نزديك دارد.
د. مراتب جهت استحضار ند. مراتب جهت استحضار ند. مراتب جهت استحضار  نمضافًا اينكه نامبردگان باال نسبت به رژيم سلطنتي وفادار مي باشنمضافًا اينكه نامبردگان باال نسبت به رژيم سلطنتي وفادار مي باش

عالي به عرض رسيد.
اهميت گزارش ساواك در عبارتي است كه رياست ساواك به عنوان دستور، ذيل آن قيد 
كرده است و بر اساس آن از ارتباط و نزديكي بيش از حد منتصري با ديگر اعضاي گروه 
زياد  منتصري  با دكتر  آقايان  اين  نيست  «به صالح  آيد:  به عمل  بايد، جلوگيري  ملي  مكتب 

نزديك باشند. ۹/۷/۷[۱۳۴].»۶۵
منتصري چندي بعد از آنكه از سمتهاي مهم و درخوري در ايران به دور ماند، كشور را 
ترك گفت و از ۱۳۵۰ش مقيم فرانسه شد.۶۶ او چند سالي در دانشگاه نيس (شهر ساحلي 
دايي اش،  با  سال  چندين  از  پس  شهر،  همين  در  بود.۶۷  تدريس  مشغول  فرانسه)  جنوب 
رادمنش ارتباط مجدد برقرار كرده، در كنار هم به بازگويي خاطرات گذشته پرداختند.۶۸ وي 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي مقدمات صدور گذرنامه براي رادمنش را فراهم آورده در 
رادمنش به ايران آمد و حدود شش ماه در تهران ماند۱۳۵۹ رادمنش به ايران آمد و حدود شش ماه در تهران ماند۱۳۵۹ رادمنش به ايران آمد و حدود شش ماه در تهران ماند.۶۹ منتصري خاطرات  ارديبهشت 
خود با رضا رادمنش و چگونگي عضويت خود در سازمان جوانان حزب توده و بركناري اش 
از آن حزب را در كتابي به نام در آن سوي فراموشي بازگفته توسط انتشارات شيرازه در 

۱۳۷۹ش روانه بازار نشر كرده است.
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جاسوسي ك.گ.ب
پيش از آنكه به چگونگي روابط مرموز هوشنگ منتصري با سازمان اطالعاتي شوروي 
بپردازيم الزم است بر اساس اسناد موجود و گفته هاي خود وي، به همكاري او با سازمان 
اطالعات و امنيت كشور (ساواك) نيز اشاره اي شود كه وي به چه روشي توانسته بود در 
كرده دوران خدمتش در ايران، توأمان با دو سرويس اطالعاتي شوروي و ايران همكاري كرده دوران خدمتش در ايران، توأمان با دو سرويس اطالعاتي شوروي و ايران همكاري كرده و 

ارتباط برقرار نمايد.
منتصري در پي پاسخ منفي شهرباني كل در اوايل ۱۳۳۷ش به تقاضايش مبني به تمديد 
و  الزم  مساعدت  خواستار  ساواك  وقت  معاون  علوي كيا  سرتيپ  به  نامه اي  در  گذرنامه، 
توصيه به شهرباني كل براي تمديد گذرنامه مي شود و از سابقه همكاري خود با آن سازمان 
سخن مي  گويد. بر اساس همين اشاره، به نظر مي رسد كه پيش از آن به طور نامحسوسي 
با ساواك و قبل از تشكيل آن با ركن دوم ارتش، همكاري داشته است: «اگر چنانچه روزي 
مجددًا ايجاب كند كه مورد استفاده دستگاه قرار گيرم انجام اين خدمت نمي تواند مانند سابق 
به طور ناشناس انجام گيرد، بلكه فقط جنبه اشتراك مساعي فكري و راهنمايي بر پايه تجربيات 
فراواني خواهد بود كه در اين گونه امور اندوخته  ام. چون خود جنابعالي وارد هستيد كه فقط 
در يك فاصله محدود زماني مي توان در جبهه مخالف كار كرد و پس از اينكه شناخته يا مثل 
مورد اينجانب شناسانده شدند بايد با مانور غيرمستقيم در اداره جريان دخالت نمود.» در ادامه 
نوشته اش به اين نكته اذعان مي  دارد كه «به اين واقعيت امكان پذير توجه كامل دارم كه اگر 
خداي ناكرده شخص جنابعالي روزي مصدر اين مقام نباشيد آن وقت كليه سوابق خدمتي من 
فراموش شده تلقي گرديده و به علت عدم انعكاس اين سوابق در آن دستگاه، ممكن است در 
پاره اي موارد اشكاالت فراواني براي اينجانب فراهم گرديده و لطمه بزرگي به حيثيت اجتماعي 

من وارد شود.»۷۰
به  او  نامه  به  اشاره  با  منتصري»  هوشنگ  پرونده  «خالصه  عنوان  با  ديگري  گزارش 
علوي كيا ضمن تأكيد بر همكاري وي با ساواك مي   افزايد: «مدتي اين شخص با دستگاههاي 
ارزش همكاري  ميزان  از  ولي  داشته  علوي كيا همكاري  تيمسار  و  دوم]  [ركن  ارتش  اطالعاتي 
وي اطالعي در دست نيست.»۷۱ افزون بر اين در اوايل مرداد ۱۳۴۶ گزارشي توسط مأموران 
ساواك بر پايه اظهارات عبداهللا گرجي، سرپرست سازمان رهبري جوانان، تهيه شد كه حاكي 

از همكاري منتصري با سازمان اطالعاتي ساواك بوده است:
چند  مي گفت  بهداد  در حضور صادق  سميراميس  هتل  در  گرجي  عبداهللا   ۴۶/۵/۸ روز 
در  بار سازماني كمونيستي  اولين  براي  بودم كمونيستها  رفته  اروپا  به  من  كه  قبل  سال 
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بين دانشجويان ايراني مقيم اروپا تشكيل داده بودند و دكتر منتصري كه اخيرًا به رياست 
دانشگاه تبريز منصوب شده رهبري اين سازمان كمونيستي را عهده  دار بود و دانشجويان 
با  بعدها  بودند.  به دور هم جمع شده  او  اثر تشويق  نامبرده و در  به وسيله  كمونيست 
وساطت جهانگير تفضلي، هوشنگ منتصري به سازمانهاي انتظامي ايران نزديك [گرديد] 
و صورت فعالين كمونيست را در اروپا در اختيار مأموران انتظامي قرار داد و همين عمل 
موجب شد كه كم كم ترقي كند و امروز در رأس يكي از دانشگاههاي بزرگ ايران قرار 
گيرد. گرجي مي گفت دكتر هوشنگ منتصري امروز مزد جاسوسي خود را مي گيرد ولي 
گناه ما چيست كه منحرف نشده بوديم و احتياجي هم براي جاسوس شدن پيدا نكرده 

بوديم.
نظريه رهبر عمليات: ۱ـ منبع مورد اعتماد است. ۲ـ منبع اظهارات عبداهللا گرجي را عينًا 

نقل نموده است.۷۲
نكته درخور اهميت اينكه، علي رغم فعاليتهاي منتصري و همكاري وي با ساواك، در   
دوران استانداري كرمان با سرويس اطالعاتي شوروي نيز ارتباط برقرار كرد و به عنوان يكي 
از منابع خبري ك.گ.ب در ايران نفوذ يافته بود. همسر او، جميله طهماسب نيز به جلسات و 
جشنهاي همسران كارشناسان روسي مقيم كرمان رفت و آمد مي   كرد و سخت از سوي آنان 
مورد استقبال قرار مي گرفت. البته اين رفت و آمدها و استقبالها ضمن جلب توجه مأموران 
ساواك محل، امكان ارتباط مرموز و جاسوسانه منتصري يا خانواده اش را با سازمان اطالعاتي 
شوروي در ذهن آنها متبادر مي ساخت. بر همين اساس مسافرت چند تن از اعضاي سفارت 
شوروي به استان كرمان در آن زمان، وجود تماسها و ارتباطهاي او با سازمان اطالعاتي آن 

كشور را تقويت مي بخشد:
ــان شوروي مقيم در استان كرمان كه براي استفاده از  ميخائيل ژيلداكوف رئيس كارشناس

مرخصي به مسكو رفته بود روز جمعه ۴۸/۸/۱۴ وسيله هواپيما وارد كرمان گرديد.
ــر عمليات: هم زمان با مســافرت آقاي ژيلداكوف به مســكو، آقاي هوشــنگ  ــه رهب نظري
ــتان كرمان هم به بهانه معالجه چشم به پاريس مسافرت نموده بود.  ــتاندار اس منتصري اس
با توجه به اظهارات منبع به احتمال يقين آقاي ژيلداكوف افســر ارتش شــوروي اســت 
ــون به عضويت در  ــن فعاليتهاي غيراداري مشــاراليه نشــان مي دهد كه وي مظن و همچني
ــتگاههاي اطالعاتي شــوروي مخصوصًا ك.گ.ب مي باشــد. با در نظر گرفتن سوابق  دس
آقاي ژيلداكوف و روابط صميمانه و مخفيانه اي كه بين وي و آقاي استاندار وجود دارد و 
اينكه آقاي منتصري داراي افكار و تمايالت چپي مي باشد (طبق اظهار رئيس بخش امنيت 
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داخلي، مشــاراليه در يك مجلس رســمي به طور خصوصي به يك نفر از نزديكانش گفته 
بود من به جمله اعلي حضرت شاهنشــاه آريامهر حساسيت دارم) و نيز مسافرتهاي پي در 
پي اعضاي سفارت شوروي به كرمان و تماس آنان با آقاي استاندار استنباط مي گردد آقاي 
هوشنگ منتصري بنا به دستور عناصر اطالعاتي شوروي براي كسب دستورات اطالعاتي و 
راهنماييهاي بيشتر به پاريس عزيمت نموده چه بسا كه عناصر اطالعاتي شوروي مشاراليه 
ــتفاده از ويزاي جداگانه به شــوروي (مسكو) هدايت نموده باشند كه  را در نيمه راه با اس
كسي از آن مطلع نگرديده است. روش فوق يكي از روشهاي معمولي شوروي براي بردن 
منابع به مســكو جهت آموزشهاي الزم مي باشــد كه تاكنون نظاير آن فراوان مشاهده شده 

است.۷۳
استانداري كرمان را به عهده داشت و چه  ساواك، چه در طول سالهايي كه منتصري 
تا ۱۳۵۱ش كه چند سالي بدون سمت مهم در ايران بود، درباره روابط و همكاري وي با 
ك.گ.ب به مدارك و اسناد مستدلي دست نيافت و آنچه تهيه كرد گزارشها و فرضيه هايي 
بود كه در آن موقع امكان تكيه بر آنها وجود نداشت؛ تا آنكه در روزهاي پاياني حكومت 
پهلوي گزارشهاي مستندي به دست آورد كه جزييات همكاري منتصري با افسران اطالعاتي 
شوروي را برمال مي ساخت. براساس اين گزارشها، هوشنگ منتصري از زمان تحصيل در 
فرانسه مورد توجه سازمان ك.گ.ب قرار گرفته نظر مأموران آن را به خود جلب كرده بود؛ 
به طوري كه يكي از افسران اطالعاتي آن سازمان به نام ايلين پطروفسكي در فرانسه با او 
تماس برقرار كرده توانسته بود موافقت وي را براي همكاري به دست آورد. پس از اتمام 
بود.  اطالعاتي شوروي  نظر سرويس  تحت  نيز همچنان  ايران  به  بازگشتش  و  تحصيالت 
منتصري پس از مدتي به رياست دانشگاه تبريز (آذرآبادگان) منصوب گرديد و عازم استان 
آذربايجان شرقي شد. اين امر به دليل نزديكي جغرافيايي آن منطقه به شوروي و نفوذ سنتي 
روسها در آنجا براي سرويس اطالعاتي آن كشور از اهميت ويژه اي برخوردار بود. به گونه اي 
كه در تمام دوره مسئوليت منتصري در دانشگاه تبريز مأموران ك.گ.ب تمام رفتار و كردار 
وي را گزارش و سازمان متبوع آنان نيز گزارشهاي رسيده را بررسي و ارزيابي مي كرد. اين 
كنترل و ارزيابي چندي ادامه داشت تا اينكه در اواخر مرداد ۱۳۴۷ در محافل خبري سخن 
از بركناري منتصري از رياست دانشگاه مزبور و احتمال انتصاب وي به استانداري يكي از 
استانهاي اصفهان يا كرمان به ميان آمد. بر اساس گزارشهاي ساواك در همين زمان افسر 
ويژه ك.گ.ب به نام ديمتري كوزنين با وي كه در ميان مأموران آن سازمان با نام مستعار 
«كوروك» شناخته شده بود، تماس برقرار كرده وي را به تالش براي استاندار شدن اصفهان 
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تشويق مي كند. اما منتصري استاندار كرمان مي شود. در ادامه با نقل همين گزارشها، سخن 
در اين باره را به پايان مي رسانيم:

به: تيمسار رياست ساواك                   بكلي سري                   مورخه /۱۳۵۷/۹
۲۸

از: اداره كل هشتم             موضوع: دكتر هوشنگ منتصري استاندار سابق كرمان
گزارش نموده؛ سرويس ۵۶/۱۰/۲۹ گزارش نموده؛ سرويس ۵۶/۱۰/۲۹ گزارش نموده؛ سرويس  محترمًا به عرض عالي مي رساند منبع اقبال در مورخه 
اطالعاتي شوروي ك.گ.ب مأموري به نام مستعار كوروك و نام حقيقي هوشنگ منتصري 
دارد كه هم اكنون ساكن فرانسه مي باشد. سوابق موجود از مشاراليه حاكي است كه وي 
خواهرزاده رادمنش دبيركل كميته حزب منحله توده بوده و خود او نيز در سال ۱۳۲۱ 
به عضويت حزب منحله توده درآمده و پس از وقايع آذربايجان و حمايت حزب منحله 
توده از تجزيه كشور، مشاراليه فعاليت خود را قطع نموده و از سال ۱۳۴۳ همكاريهايي 
مورد توجه سرويس اطالعاتي ۱۳۴۷ مورد توجه سرويس اطالعاتي ۱۳۴۷ مورد توجه سرويس اطالعاتي  با سازمان تهران داشته است. دكتر منتصري در سال 
شوروي قرار گرفته و افسران اطالعاتي شوروي در تهران مالقاتي با وي داشته اند تا اينكه 
نامبرده به فرانسه عزيمت [كرد] و در دانشگاه نيس مشغول تدريس شده است. منتصري 
در مسافرتي كه در سال ۱۳۵۵ به ايران نمود ضمن تماس با ساواك گزارش نمود يكي 
از افسران اطالعاتي شوروي كه در ايران با وي در تماس بوده در فرانسه با او مالقات 
و تقاضاي اطالعاتي را نموده است. ضمن بررسي نحوه و چگونگي همكاري منتصري، 
مشخص [گرديد] سوژه در تمام مدت همكاريش با ساواك به دروغ و تزوير متوسل شده 
و به طور كلي خدمات وي صادقانه نبوده است. با توجه به اوضاع اخير منتصري به ايران 
برگشته و با اينكه مدت قليلي از ورود او به ايران نمي گذرد با اشخاصي مانند دكتر علي 
اميني نخست وزير سابق، احمد بني   احمد نماينده مجلس شوراي ملي و مأمور ك.گ.ب، 
و دكتر شيرينلو داماد عباس صابري، جاسوس سرويس اطالعاتي شوروي ك.گ.ب نيز تا 
مراجعت وي به ايران كه اخيرًا صورت گرفته همواره با ياد شده باال در فرانسه در تماس 
بوده است. با توجه به اطالعات موجود در تاريخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۹ نيز منبع اقبال گزارش 
نام حقيقي  و  مستعار كوروك  نام  با  مأموري  اطالعاتي ك.گ.ب  نمود كه در سرويس 
هوشنگ منتصري دارد كه هم اكنون ساكن فرانسه است. با در نظر گرفتن موارد فوق و با 
اطالع از اينكه منتصري به ايران مراجعت نموده بود اقدامات مراقبتي از وي آغاز گرديد 
و مشخص شد كه اين شخص با عده اي ديگر از عوامل سرويس اطالعاتي شوروي مانند 
احمد بني احمد نماينده مجلس شوراي ملي و عده ديگري از ناراضيان تماسهاي مداومي 
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برقرار نموده و بر عليه دولت و رژيم شاهنشاهي فعاليت دامنه  داري را به عمل مي آورد 
دكتر صديقي  و  اميني  علي  دكتر  آقايان  به  را  منتصري خود  كه  معلوم شد  همچنين  و 
نزديك نموده و با اين افراد جلسات مكرري تشكيل مي دهد كه موضوع تغيير دولت و 
غيره مي باشد. با عرض مراتب فوق به استحضار مي رساند مراقبت از سوژه كماكان ادامه 

خواهد داشت و نتيجه به عرض خواهد رسيد. مراتب جهت استحضار به عرض رسيد.
نكته قابل توجه در گزارش فوق اشاره به همكاري احمد بني احمد، نماينده مردم تبريز در 
دوره بيست و چهارم مجلس شوراي ملي، با سازمان اطالعاتي شوروي و عضويت وي در 
ك.گ.ب است كه اين موضوع نيز حكايت از نفوذ ك.گ.ب در سطوح و رده هاي مختلف 
سياسي دوران سلطنت محمدرضا پهلوي دارد. به عبارت ديگر ضعفهاي گوناگون اداري و 
حكومتي به اندازه اي شيوع يافته بود كه افراد مملكتي، لشكري و مردمي هم با انگيزه هاي 
متفاوت در خيانت به وطن خويش و برقراري روابط سياسي با بيگانگان از يكديگر پيشي 
مي گرفتند. عالوه بر اين، نزديكي و ارتباط منتصري با علي اميني كه مقارن با آن ايام احتمال 
نخست وزيري وي به جاي غالمرضا ازهاري در محافل خبري رايج بود از ديگر موضوعاتي 
يادآوري  را  آن  علت  گزارش خود  در  گرفته،  قرار  ساواك  مأموران  توجه  مورد  كه  است 
كرده اند. از اين رو اداره كل هشتم در گزارش مستقلي خطاب به رئيس ساواك به همين 
موضوع اشاره دارد، و به انگيزه و هدف نزديكي منتصري به اميني، و سابقه جاسوسي وي 
پرداخته است و در ادامه آن نظر داده است كه بايد به اميني گفته شود از ارتباط با منتصري 

دوري جويد:
به: تيمسار رياست ساواك                       سري                      تاريخ: ۵۷/۹/۱۶

از: اداره كل هشتم
موضوع ـ دكتر هوشنگ منتصري عضو سابق حزب منحله توده و استاندار قبلي استان 

كرمان
فعاليت  سوابق  درباره  گزارشي   ۵۷/۹/۱۱ تاريخ  در  مي رساند:  عالي  عرض  به  محترمًا 
دكتر هوشنگ منتصري به نفع سرويس اطالعاتي ك.گ.ب در ايران و خارج از كشور و 
تحريكات او بر عليه رژيم شاهنشاهي به استحضار رسيد و اضافه شد كه نامبرده و چند 
به  ارتباط مي باشند  اطالعاتي شوروي در  با سرويس  به نحوي  افرادي كه  از  نفر ديگر 
آقاي دكتر علي اميني كه شايع است دولت آينده را تشكيل خواهد داد، نزديك شده و 
ضمن جلب اعتماد ايشان تالش مي نمايند تا در صورتي كه آقاي دكتر علي اميني شغل 

نخست وزيري را احراز نمود خود نيز در دولت ايشان مقامي را به دست آورد.
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نظريه: با عرض مراتب فوق و با توجه به سوابق دكتر هوشنگ منتصري ضروري به نظر 
مي رسد كه به آقاي دكتر علي اميني به نحو مقتضي توجه داده شود كه مشاراليه فردي 
وطن پرست و معتقد به رژيم شاهنشاهي نمي باشد و سوابقي از خيانت او به كشور وجود 

دارد. صدور هرگونه اوامر موكول به نظريه عالي است.
مقرر فرمودند گزارش مفصلي از سوابق نامبرده تهيه شود تا به عرض برسد.۲۱ /۹

بر اساس دستوري كه رئيس ساواك بر پاي گزارش مزبور صادر نموده بود، اداره كل 
هشتم گزارشي مفصل تر از گزارش پيشين تهيه كرده در اختيار رئيس ساواك قرار داد:

به: تيمسار رياست ساواك                 بكلي سري                    مورخه ۱۳۵۷/۹/۲۸
از: اداره كل هشتم 

وضوع: دكتر هوشنگ منتصري استاندار سابق كرمانموضوع: دكتر هوشنگ منتصري استاندار سابق كرمانموضوع: دكتر هوشنگ منتصري استاندار سابق كرمان م                       م                       
محترمًا به استحضار عالي مي رساند. سوابق موجود از مشاراليه حاكي است: دكتر هوشنگ 
منتصري كه خواهرزاده دكتر رادمنش، دبيركل كميته حزب منحله توده مي باشد در سال 
۱۳۰۲ در شهر الهيجان به دنيا آمده و پس [از اتمام] تحصيالت متوسطه در سال ۱۳۲۱ 
با عضويت در كميته مركزي  الي ۱۳۲۵  از سال ۱۳۲۲  وارد حزب منحله توده شده و 
جوانان حزب منحله توده فعاليت داشته و روزنامه رزم زيرنظر وي به چاپ مي رسيده و 
در روزنامه عبرت نيز مقاالتي را درج مي نموده است. در سال ۱۳۲۵ منتصري از حزب 
سال ۱۳۲۹ مجددًا از وي دعوت به فعاليت در  منحله توده كناره گيري نموده تا اينكه در
را كنار گذارده و در  فعاليتهاي كمونيستي خود  از آن سوژه  مزبور شد كه پس  حزب 
سال ۱۳۳۲ جهت ادامه تحصيل به كشور فرانسه عزيمت نموده است. با توجه به اينكه 
سرويس اطالعاتي شوروي از وضع وي اطالع كامل داشته يكي از افسران اطالعاتي فعال 
شوروي كه قبًال نيز در ايران فعاليت داشته به نام ايلين پطروفسكي در فرانسه به سوژه 
ايران عالئم رمز  او در  با  ادامه تماس  نموده و جهت  از وي جلب همكاري  نزديك و 
و شناسايي به مشاراليه داده شده است. منتصري پس از ورود به ايران مدتي در دانشگاه 
مشغول تدريس بوده و سپس به رياست دانشگاه آذرآبادگان تعيين [گرديد] و در تمام 
اين مدت سرويس اطالعاتي ك.گ.ب مسير ترقي وي را در نظر داشته تا اينكه در سال 
۱۳۴۷ قرار مي گردد كه منتصري به استانداري اصفهان يا كرمان انتخاب شود و در اين 
موقع از طرف سرويس اطالعاتي شوروي، ديمتري كوزنين افسر اطالعاتي ك.گ.ب كه 
در پوشش دبيراول سفارت شوروي در ايران فعاليت داشته با منتصري تماس گرفته و او 
عللي سوژه  به  لكن  انتخاب شود.  اصفهان  استانداري  به سمت  كه  تشويق مي نمايد  را 
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سرويس  مي نمايد.  عزيمت  استان  آن  به  و  [مي شود]  تعيين  كرمان  استانداري  سمت  به 
اطالعاتي شوروي (ك.گ.ب) در تمام مدتي كه منتصري استاندار كرمان بوده با وي در 
تهران به وسيله كوزنين افسر ك.گ.ب و در كرمان توسط كارشناسان شوروي شاغل در 
ذوب آهن كرمان در ارتباط بوده و حتي از طرف سرويس اطالعاتي شوروي برنامه هاي 
مالقات مكرر نيز مابين همسر سوژه به نام جميله منتصري كه مادرش اهل شوروي و خود 

نيز زبان روسي را به راحتي صحبت مي نمايد، ترتيب مي داده است.
قبل از رفتن منتصري به كرمان توسط اين اداره كل از وي جلب همكاري شده بود كه 
مراتب نيز به ساواك كرمان منعكس و قيد شده بود كه ضمن استفاده از همكاري اين فرد 
مراقبت جدي نيز از او به عمل آيد. زيرا در نحوه همكاري وي با ساواك سوءظني وجود 
دارد و ارتباطاتش با شورويها مشكوك مي باشد. ساواك كرمان ضمن مراقبتهاي معموله از 
نامبرده متوجه مي گردد كه همكاري سوژه با ساواك صادقانه و صميمانه نيست و مراتب 
را به مركز اعالم مي دارد و منتصري به نحوي از موضوع مطلع شده و علت استيضاح 
از شهردار سال ۴۸ كرمان را منتسب به ساواك قلمداد كرده و در هر كجا اين مطلب را 
عنوان مي نمايد كه در نتيجه روابط رئيس سازمان كرمان با وي تيره مي گردد و پس از 
اينكه منتصري از استانداري عزل شد باز مقصر را ساواك قلمداد نموده و در آن تاريخ 
همكاري خود را با ساواك قطع نموده است. در زماني كه سوژه استاندار كرمان بوده با 
كمك كوزنين افسر اطالعاتي ك.گ.ب، منتصري و همسرش به شوروي دعوت مي گردند 
و اطالع صحيحي از اينكه به منتصري و همسرش در شوروي چه گذشته است در دست 
نمي باشد. سوژه پس از عزل از مقام استانداري به پاريس عزيمت [كرده] و در يكي از 
دانشگاههاي نيس مشغول تدريس مي گردد و در سرويس اطالعاتي شوروي ك.گ.ب نيز 
رتا مراجعت وي به ايران كه اخيرًا صورت گرتا مراجعت وي به ايران كه اخيرًا صورت گرفته همواره با ياد شده باال از فرانسه در تماس 
بوده است. با توجه به اطالعات موجود در تاريخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۹ نيز منبع اقبال گزارش 
نمود كه سرويس اطالعاتي ك.گ.ب مأموري با نام مستعار كوروك و نام حقيقي هوشنگ 

منتصري دارد كه هم اكنون ساكن فرانسه است.
اقدامات انجام شده: با در نظر گرفتن موارد فوق و با اطالع از اينكه منتصري به ايران 
مراجعت نموده بود اقدامات مراقبتي از وي آغاز گرديد و مشخص شد كه اين شخص با 
عده اي ديگر از عوامل سرويس اطالعاتي شوروي مانند احمد بني  احمد نماينده مجلس 
شوراي ملي و عده ديگري از ناراضيان تماسهاي مداومي برقرار نموده و بر عليه دولت و 
رژيم شاهنشاهي فعاليت دامنه داري را به عمل مي آورد و همچنين معلوم شد كه منتصري 
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خود را به آقايان دكتر علي اميني و دكتر صديق نزديك نموده و با اين افراد جلسات 
مكرري تشكيل مي  دهد كه موضوع تغيير دولت و غيره مي باشد. با عرض مراتب فوق به 
استحضار مي رساند مراقبت از سوژه كماكان ادامه خواهد داشت و نتيجه به عرض خواهد 

رسيد. مراتب جهت استحضار به عرض رسيد.
رئيس بخش. فراز     محل امضاء        معاون عملياتي اداره كل، علوي     محل امضاء

سرپرست اداره كل. آصفي.....محل امضاء

پانوشتها:
۱- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، آرشيو.

آن سوي فراموشي: يادي ازدكتر رضا رادمنش دبيركل اسبق حزب تودهدر آن سوي فراموشي: يادي ازدكتر رضا رادمنش دبيركل اسبق حزب تودهدر آن سوي فراموشي: يادي ازدكتر رضا رادمنش دبيركل اسبق حزب توده، تهران، شيرازه،  در منتصري، هوشنگ، در منتصري، هوشنگ،   -۲
۱۳۷۹ش، صص ۹ ـ ۵.
اطالعات۳- اطالعات۳- اطالعات، ۱۳۴۷/۱۰/۵.

۴- همان.
دهباشي، علي، «ماجراي دانشگاه تبريز (۱) گفتگو با هوشنگ منتصري»، بخارا، ش ۵- دهباشي، علي، «ماجراي دانشگاه تبريز (۱) گفتگو با هوشنگ منتصري»، بخارا، ش ۵- دهباشي، علي، «ماجراي دانشگاه تبريز (۱) گفتگو با هوشنگ منتصري»، بخارا، ش ۱۹ (مرداد و شهريور ۱۳۸۰)، 

ص ۲۶۶.
۵ ـ ۴۶/۵/۸. ۶- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شم  ۲۰/۱۳۴۱۷ ه  

۷- همان، ۲۷۲۳/م ـ ۴۶/۷/۹.
۸- همان، ۳۲۲/۳۳۳۷۵ ـ ۱۳۴۴/۷/۲۰.

ـ ۳۲۵ ـ ۳۲۵ ـ ۴۴/۲/۳۱. ۹- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شم  
در آن سوي فراموشي، صص ۲۰ـ ۱۹. -۱۰

۱۱- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، خالصه پرونده هوشنگ منتصري.
۱۲- همان جا.

در آن سوي فراموشي، ص ۳۴. -۱۳
۱۴- همان، صص ۳۶ ـ ۳۴ ، ۴۰ ـ ۳۹.

۱۵- همان، ص ۳۷.
ـ ۳۱۱ ـ ۳۱۱ ـ ۴۳/۳/۱۵؛ ۱۲۸۶/ [ناخوانا] ـ ۴۳/۵/۱۲. ۱۶- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شم  

۱۷- همان، سند شم  ۲۰/۱۳۳۲۵ ه  ـ ۵ ـ ۴۶/۵/۴.
بخارا، ش ۱۹، ص ۲۶۲. -۱۸

۱۹- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شم  ۳۰۳/۳۳۸ ـ ۱۳۴۴/۳/۱۲.
۲۰- همان، سند شم   ۲۵۰۷۵ ـ ۲۱/۳/۱۳۴۶.

ـ ۲۸۸ ـ ۲۸۸ ـ ۳۰۰/الف ـ ۴۵/۳/۸. ۲۱- همان، سند شم  
۲۲- همان، آرشيو.

بخارا، ش ۱۹، صص ۲۶۴ـ ۲۶۳. براي اطالع بيشتر درباره اعتصاب و جريانهاي موجود در دانشگاه تبريز در  -۲۳
جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات نيكبخت، رحيم، جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات نيكبخت، رحيم، جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات،  دوران رياست هوشنگ منتصري ر.ك:

ـ ۲۹۱ ـ ۲۹۱ ـ ۲۳۵. تهران، حوزه هنري، ۱۳۸۱ش، صص 
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بخارا، ش ۲۰ (مهر و آبان ۱۳۸۰)، ص ۲۶۷. -۲۴
۲۵- همان، صص ۲۷۱ـ ۲۶۸.

۲۶- همان، ش ۲۴ (خرداد ـ تير ۱۳۸۱)، ص ۲۱۱.
۲۷- همان، ش ۲۱ و ۲۲ (آذر ـ اسفند ۱۳۸۰)، صص ۱۷۷ـ ۱۷۴.

افراد نامبرده شده عبارت بودند از: «۲۸- افراد نامبرده شده عبارت بودند از: «۲۸- افراد نامبرده شده عبارت بودند از: «۱ـ مهدي شفقت معروف به بابا شفقت كه پدرش از مهاجران بوده و خود 
وي نيز در نيروي دريايي شاهنشاهي درجه مهناوي ۳ داشته، در دادگاه نظامي محكوميت پيدا نموده و از ارتش 
اخراج مي گردد. نامبرده فعًال در قسمت فني تلفونخانه دانشگاه مشغول خدمت مي باشد. ۲ـ آقاي نياكي كه به 
انفصال از خدمت دولتي محكوم گرديده به دستور رئيس دانشگاه در پست مشاور دانشگاه گمارده مي شود 
و پس از آنكه استادان با توجه به سابقه او طرد وي را خواستار مي گردند، منتصري نامبرده را به سمت رئيس 
ـ مهندس كيايي كه در اتريش جزو ليدرهاي . ۳ـ مهندس كيايي كه در اتريش جزو ليدرهاي . ۳ـ مهندس كيايي كه در اتريش جزو ليدرهاي  دفتر دانشگاه كه در نخست وزيري مي باشد منصوب مي سازد
دانشجويان توده اي بوده و در تشريف فرمايي اعلي حضرت همايون شاهنشاه آريامهر بزرگ ارتشتاران به اتريش 
مرتكب اعمال توهين آميزي گرديده بود، وسيله منتصري به سمت رئيس امور دانشجويان دانشگاه تبريز انتخاب 
شده است. ۴ـ دكتر ثرياپور با توجه به اينكه پس از ورود از آلمان غربي به ايران زنداني گرديده بود، اكنون 
توسط رئيس دانشگاه به رياست حمل و نقل دانشگاه گمارده شده است. ۵ـ مهندس شفيع جوادي كه به واسطه 
داشتن سوابق توده اي از دانشگاه طرد شده بود، به سمت معاون دانشكده كشاورزي تبريز منصوب شده است. 
۶ـ هدايت اهللا صدرالديني از همكاران وزير فرهنگ پيشه وري بوده و به همين علت هم مدتي متواري بود، 

اكنون به سمت معاونت دانشگاه تبريز برگزيده شده است. (مؤسسه...، آرشيو، ۴۶/۱۱/۲۳).
۲۹- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شم  ۶۲۵۸/ه  ـ ۴۷/۲/۲۵.

صص ش ۲۱ و ۲۲، صص ش ۲۱ و ۲۲، صص ۲۱۷ ـ ۲۱۶. بخارا،  -۳۰
صص ۲۱۵، صص ۲۱۵، صص ۲۱۵ـ ۲۱۴. ۳۱- همان، ش ۲۱ و ۲۲

۳۲- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شم  ۷۶۰۶/م دو ـ ۴۶/۵/۲۵.
۳۳- همان، آرشيو.

۳۴- همان، سند شم  ۳/ه  ـ ۳۱۱ منبع پيك.
ـ ۳۱۱ ـ ۳۱۱ ـ ۴۶/۸/۱. ۳۵- همان، سند شم  

جنبش دانشجويي تبريز...۳۶- جنبش دانشجويي تبريز...۳۶- جنبش دانشجويي تبريز...، ص ۸۷۹.
۳۷- همان، سند شم  ۲۰/۱۵۸۸۰ ه  ۷ ـ ۴۷/۵/۲۳.

۳۸- همان، سند شم  ۲۰/۸۸۶ ه   ۵ ـ ۴۷/۱/۲۱.
۳۹- همان.

۴۰- همان، سند شم  ۳/۱۴۲۶۱ ه  ـ ۴۷/۵/۱۸.
ـ ۱۶۲۲ ـ ۱۶۲۲ ـ ۴۷/۵/۱۰. ۴۱- همان، سند شم  

۴۲- برخالف اين، هادي هدايتي تا ششم شهريور همين سال بيشتر در وزارت آموزش و پرورش دوام نياورد و 
دولتهاي ايران از ك: دولتهاي ايران از ك: دولتهاي ايران از  در تاريخ مذكور به جاي وي فرخ رو پارسا آن وزارت خانه را در عهده تصدي گرفت (ر.
ميرزا نصراهللا خان مشيرالدوله تا ميرحسين موسوي، به كوشش معاونت خدمات مديريت و اطالع رساني دفتر 

رئيس جمهور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چ دوم، ۱۳۷۹ش، ص ۳۲۸.)
۴۳- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۲۰/۱۹۵۶۵ ه  ۷ ـ ۴۷/۵/۲۹.

اطالعاتروزنامه اطالعاتروزنامه اطالعات، ۱۳۴۷/۱۰/۵.  -۴۴
۴۵- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شم  ۳۸/۲۷۹۰۳ ـ ۴۷/۱۱/۳؛ ۱۷۵۶ ـ ۴۷/۱۱/۵.

ـ ۱۳۳۱ ـ ۱۳۳۱ ـ ۴۷/۱۱/۸؛ ۱۲/۱۳۸۲ ـ ۴۷/۱۲/۱۶، همان، آرشيو. ۴۶- همان، سند شم  
۴۷- همان، آرشيو.
۴۸- همان، آرشيو.
۴۹- همان، آرشيو.



۱۷۹

۵۰- همان، سند شم  ۱۷/م ـ ۴۷/۲/۱.
ـ ۳۲۱ ـ ۳۲۱ ـ ۴۷/۲/۶. ۵۱- همان، سند شم  

۵۲- همان، آرشيو.
۵۳- همان، سند شم  ۵۵۹۴/ه  ـ ۴۸/۳/۱۷.

۵۴- همان.
۵۵- همان، سند شم   ۸۲۴/ ۳۲۷ ـ ۴۸/۴/۸؛ ۵۷۳۰/ه  ـ ۴۸/۳/۲۶.

ه  ۵۷۳۰/ ه  ۵۷۳۰/ ه  ۴۸/۳/۲۶. ۵۶- همان، سند شم  
ـ۲۸۸۸ ـ۲۸۸۸ ـ۴۸/۴/۱۲. ۵۷- همان، سند شم  
ـ ۲۸۸۸ ـ ۲۸۸۸ ـ ۴۸/۴/۱۲. ۵۸- همان، سند شم  

۵۹- همان، آرشيو.
۶۰- همان، سند شم  ۳۲۷/۱۳۱۰ ـ ۴۸/۶/۲۰.
۶۱- همان، سند شم  ۳۲۷/۱۲۵۶ ـ ۴۸/۷/۲.
۶۲- همان، سند شم  ۱۱۱۵۴/ه   ـ ۴۸/۷/۱۰.

۶۳- همان.
۶۴- همان جا.

۶۵- همان، سند شم  ۶۱۳/۱۶۲۸۳ الف ـ ۴۹/۱/۲۲ و ۴۹/۱/۲۶.
در آن سوي فراموشي، ص ۴۴. -۶۶

۶۷- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، آرشيو.
در آن سوي فراموشي، صص ۴۳ تا ۵۳. -۶۸

۶۹- همان، ص ۶۲.
۷۰- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، آرشيو.

۷۱- همان.
۷۲- همان، سند شم  ۲۰/۱۳۴۱۷ ه  ۵ ـ ۴۶/۵/۸.

ـ ۱۲ ـ ۱۲ ـ ۴۶/۵/۱۴. ـ ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۷ ـ  ۷۳- همان، سند شم  
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