


 

 

 2/2/1358جلسه یکشنبه 
 ]حاضران:[ باهنر، موسوی ]اردبیلی[، هاشمی ]رفسنجانی[، مسعودی، سحابی، بهشتی، شیبانی

ده، متعلق به شیبانی: در مورد بنیاد ]مستضعفان[، دولت نوشته است ]که[ چون اموال شاه از پول دولت خریده ش
 دولت است.

 ست.اشود. اموال منقول مستقل از دولت بعداً عمل میبهشتی: راجع به ]اموال[ غیرمنقول، طبق اسناد 

 هستند. مسئلهرا کمیته برده است، کمیته مسجد فرشته وارد  1موسوی: اموال طوفانیان

 خواهند امالکی را منتقل کنند. قانونی بگذرانیم که از مالیات معاف باشد.می 1002هاشمی: به حساب شماره 

نیاد مستضعفان بتقاالتی که یک طرف آن بنیاد تامین مسکن انقالب اسالمی یا بهشتی: تصویب اینکه کلیه نقل و ان
 ها و عوارض معاف است )صدر، وزیر کشور آمد(.است، از کلیه مالیات

صدر: وضع نقده شلوغ است. پانزده هزار کُرد آماده با تمام تجهیزات هستند. اگر اقدام نشود، ]شهر[ سقوط 
 صدر آمد(.)بنی 3کندمی

                                                           

 و مسئول خریدهای نظامی ایران. ( آجودان مخصوص شاه1292-1377. ارتشبد حسن طوفانیان ) 1
 سازی مستضعفان افتتاح گردید.. این حساب توسط امام خمینی برای کمک به خانه2
، 1/2/1358های مسلحانه و خونین در نقده از میتینگ حزب دموکرات در منطقه آغاز شد )کیهان، ها، درگیری. بر اساس گزارش3

ت خونین نقده اخطار کردند و به منظور شناسایی منطقه، هواپیماهای ارتش به (. یک روز بعد، دولت و ارتش درباره تحوال7ص
(. حزب دموکرات کردستان اعالم کرد عوامل رژیم سابق، مسئول پیشامد اخیر در نقده هستند 2/2/1358نقده اعزام شدند )کیهان، 

اهلل طالقانی خواستند تا های مقیم تهران از آیتی(. با این حال، به دنبال تداوم درگیری، کردها و آذر2، ص2/2/1358)اطالعات، 
(. پس از پنج 2، ص3/2/1358با عزیمت به نقده و استفاده از نفوذ سیاسی خود به پایان بخشیدن به بحران نقده کمک کند )کیهان، 

لقانی از مردم نقده خواست با ها کاسته شود. در این پیام، طاروز آشوب و درگیری، پیام طالقانی موجب گردید تا اندکی از درگیری
(. تحوالت روزهای بعد نشان داد که بحران این 7، ص4/2/1358تشکیل شوراها، سرنوشت خویش را در اختیار گیرند )کیهان، 

منطقه بسیاری جدی است و با پیام طالقانی هم قابل حل نیست. برای بازگشت آرامش به منطقه، نیروهای ارتش و پاسدار در نقده 
(. چند روز بعد دو هزار 7، ص8/2/1358شدند. همچنین با تصمیم شورای انقالب، خروج مردم از نقده ممنوع شد )کیهان، مستقر 

نفر در نقده دست به تحصن زدند. خواست متحصنین، تأمین کامل امنیت منطقه، اعم از شهر و روستا، و اعزام هیأتی از طرف دولت 
(. عبدالرحمان قاسلمو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان با اظهار اینکه 7، ص18/2/1358برای بررسی وضعیت منطقه بود )کیهان، 

های خود را با ایشان مطرح کردیم که آن جمهوری اسالمی با خودمختاری تضادی ندارد، گفت: در دیدار با امام خمینی خواسته



 

 

اند؛ اند اساس ]اثاث[ منزل طوفانیان را برده( رفته290881 /298989وزیری )ساز از نخستی: سعید چیتموسو
 ، ورامینی(.3، آذری2هم آنجا بوده )سه نفر قاضی دادگاه آمدند ]:[ محمدی 1مقداری ]از[ اثات منزل اویسی

ناز ست )دشتاست. آنچه در منطقه گنبد صدر: در منطقه گنبد برای آرامش منطقه، قطعه قطعه کردن زمین عملی نی
مل کند( ها است. بصورت مجتمع عو مازندران مربوط به ما نیست. قسمتی مربوط به خانواده پهلوی و فراری

 زاده آمد(.)قطب

دو سه نفری  اند. الزم است یک گروهبهشتی: باید برای گنبد کاری انجام شود. آقای حافظی از روحانیون رفته
 که مورد تایید شما ]صدر[ و آقای هویدا باشد.تعیین شود 

 صدر: دکتر رسولی )علی رسولی(، مهندس ناهید.

د جلوگیری جا بایجا خودداری شود. از هر نوع انتصاب نابهبهشتی: ما در شرایطی هستیم که باید از سخن بی
 شود. با تعاون و تفاهم عمل شود.

 گویم انتصاب خوب را معین کنید.کنند مییزاده: به تمام کسانی که این انتقاد را مقطب

 پور برای ایالم.صدر: استاندار فارس، ایالم، کرمانشاه، تبریز، رضائیه ]ارومیه[. سپهری

*** 

                                                           

ور ایران، خودداری دولت از فرستادن ارتش به مناطق ها عبارت بودند از: موافقت با خودمختاری کردستان در چهارچوب کشخواسته
های کُردی در رادیو کردنشین و جلوگیری از فعالیت ژاندارمری و شهربانی به شکل سابق، اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای برنامه

رک اهالی تُرک و گیری برای تشکیل یک شورای مشتتلویزیون، تشکیل نیروهای انتظامی مرکب از افراد بومی کردستان و تصمیم
ای نزدیک تشنج های کردستان بود که در آینده(. حوادث نقده تنها یک پرده از درگیری6، ص20/2/1358کُرد در نقده )کیهان، 

 تری یافت.   بیش
ن در نظامی تهرا ( فرمانده ژاندارمری کل کشور، فرمانده نیروی زمینی ارتش، و فرماندار1297-1362. ارتشبد غالمعلی اویسی )1

 دوره پهلوی.
 نگهبان.  های انقالب اسالمی و عضو شورای( حاکم شرع منصوب امام خمینی و رئیس دادگاه1307-93گیالنی ). محمد محمدی2

ساسی و مجلس ا( از روحانیون انقالبی، دادستان دادگاه انقالب تهران، عضو مجلس خبرگان قانون 1303-77قمی ). احمد آذری3
 های پرنفوذ جناح راست در دهه شصت شمسی. مؤسسان روزنامه رسالت و از چهرهشورای اسالمی، از 



 

 

 ها:[و زندان هادادگاه]موضوع: وضعیت 

دان آذری: دادستان کل انقالب، هادوی، برش ندارد. ضبط و حفظ ندارد. شاید آلت دست بشود. آنها که در زن
الدین فارسی را معرفی ای را معرفی کنید؛ جاللهستند، مخالفند، نراقی و نقیبی. به آقا گفتیم، گفتند فرد شایسته

ای مورد اعتماد ما هم نیست. درگیری پیدا شده. حرف آن است کنند. هادوی بایگانی را قفل کرده. زوارهمی
دند، پنج نفر )دو نفر روحانی و سه نفر قاضی، بگردند آمد(، حدود صد نفر پاسداران آم 1)مطهری، حسین خمینی
 تا فرد صالح پیدا شود(.

 تواند اداره کند.بهشتی: دادستانی را هیات نمی

 شیبانی: فارسی صالحیت قضایی ندارد؛ از نظر اخالقی هم درست نیست.

اجد ودا کردن فرد دار این سمت بشود. بحث پیبهشتی: هادوی رئیس دادگاه انتظامی است. کس دیگری عهده
مرین قضایی داشته تدادستانی باید  مسئلهشود. های منفی گفته میهای ارزنده دارند. جنبهشرایط است. ایشان جنبه

رو آنها دخالت باشد. یکی دادستان تهران، یکی هم دادستان کل. هادوی باشد، دادستان تهران تعیین شود. در قلم
 نکند.

بار با ت، یکاس مسئلهها کند. شهرستانشود؛ عمالً دخالت میاالختیار نمیمصلوبآذری: قاعدتاً دادستان کل 
. برای اصالح ایشان صحبت شود، برای قم معین کند. بعد از یک ماه کاری نشده. فردی که باید اخراج شود، بشود

 از مبشری خواسته شود، همین فرد بازپرس یا دادیار قم معین شود؛ سوء نیت ندارد.

 : نشانه ضعف تدبیر است.بهشتی

اند، معین کرده اند فارسی راسحابی: قبل از هادوی، حکمی به اسم احمدیان صادر شده بود. همین آقایان که رفته
شد دادستان، تواند نقاط ضعف هادوی را رفع کند. به مبشری گفتم احمدیان بامعتقدند اگر احمدیان بیاید، می

 هادوی ]هم[ دادستان کل ]باشد[.

                                                           

ن حزب صدر با رهبرا( نوه امام خمینی و فرزند سیدمصطفی خمینی؛ وی در تنش میان بنی1338. سیدحسین خمینی )متولد 1
 د. جمهور بود و بعدها به دلیل مخالفت با جمهوری اسالمی )در زمان امام( محدود گردیجمهوری اسالمی، حامی رئیس



 

 

های ید، صالحیتتوانید درباره احمدیان تحقیق کنهشتی: جناب آذری ]![ اگر شما به اتفاق محمدی و ورامینی میب
 ن دیگر.کنیم، حسین اشراقی، بعض دوستاگیریم ]و[ حل میها را ما تماس میاو را معین کنید؛ سایر قسمت

 آذری: مثل این است که احمدیان ناراحت است و حاضر نیست بپذیرد.

لوب تمام ]به شکل[ مط مسئلهشود. کماالت هادوی زیاد است. بهشتی: با ایشان و با خود هادوی هم صحبت می
 شود.

 مطهری: ]هادوی[ آدم قاطعی است.

 بهشتی: ایشان ]هادوی[ اُذُن است، اعتمادهایش سنجیده نیست.

 آذری: ]هادوی[ هوش و حواس زیاد ندارد. 

 د.داای که از دادستان بود، حق را به متهم میروزنامه ادعانامهمطهری: به او ]هادوی[ گفتیم در 

نار صدر: هادوی هوش و حواسش کم است. مورد تردید نیست. قرار شد سه قاضی برای کمک به ایشان کبنی
 یهادادگاه کنند ]که[ ما را از جنگ ]چنگ[ها تلفن میگذاشته شود. مطلب دوم ]:[ از خارجه هر روز مسلمان

زده.  هاست. رئیس جمهور ده دقیقه حرفانقالب نجات دهید. اطالعاتشان از دست دستگاههای تبلیغی غربی
د. شدید شکسی حرفی ندارد اینها محکوم شوند، ولی ]باید[ نظم و ترتیب باشد. هویدا به این دالیل محکوم 

 ویسند. ناینها را پای شما می آورد.دهد، سر و ته قضیه را هم میشایعه است. کسی که بوی امریکایی می

 آذری: به محاکمه مربوط است.

 انتخاب[ دادستان حل شود. مسئلهبهشتی: ]

 .1ایزاده: سید محمد خامنهقطب

 ای یا قضات دیگر؛ مشورت شود. حسین اشراقی نسبتاً منطقی است.بهشتی: احمدیان یا خامنه

 ورد.ورامینی: قضات خوب هست در ]میان[ آنهایی که مبشری آ

                                                           

 ( حقوقدان و مجتهد، و نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسالمی. 1314ای )متولد خامنه. سیدمحمد حسینی1



 

 

 دهد به قضات.ای نمیگفت مدارک را زوارهمطهری: مبشری می

 [ مدارک، تقصیر دکتر یزدی است.مسئلهآذری: ]

 گذارد.ای گفت اطالعات دست من است. آنها را در پرونده نمیمهندس سحابی: مدارک را خود زواره

 بهشتی: با این استدالل که به آنها اطمینان نیست.

زدی باشد و او یدهم؛ باید از کانال نوش از طرف یزدی گفت به کسی نمیای. شاهغیر زوارهآذری: افرادی هستند 
 دهد.نمی

 دهد.کنند میحسین آقا ]خمینی[: فتوکپی می

روی یا غخورد. مهندس آذری: در مورد دکتر جوان، آماری از روی دفترش پیدا شده ]که[ به درد پرونده می
د. او ای تلفن کرد ]که[ بدهیاست هست )خواهرش منشی یزدی است( زواره خواهرش )رادیو تلویزیون( گفته

 اش را نداد.گفت اصالً چنین چیزی وجود ندارد. موضع دفن مقتولین چند ساله را آورد، بقیه

خورد ]که[ این  نامه آورد، زاهدی آورد و قسم به قرآنای در مورد زاهدی است؛ آن است که آئینزاده: نکتهقطب
 نامه را خود آقا درست کردند و خودشان گفتند بروید بخوانید.آئین

 فقم.رغم میل باطل خودم موااند علینامه مورد تصویب آقا بوده، دروغ نبوده. آقا گفتهآذری: آئین

 وکالت مخالف بوده. مسئلهمحمدی: صبح پیش آقا خواندند. آقا با 

 بهشتی: از نظر رابطه با آقا مهم است.

 اند بخوانند.اند و دادهو قسمتی که کار مدرسین را چرا خودشان کرده 1ن ناراحت بودند از نظر قدوسیهاشمی: آقایا

ش به عهده رسد در جمع اگر آقای احمدیان مورد تایید همه آقایان باشد، اجرایش و تصویببهشتی: به نظر می
 شورا. 

 نبال معاون قضایی بودیم، نشد.کشد. چهل روز دورامینی: تا جامه عمل بپوشد، بیست روز طول می

                                                           

 از روحانیون انقالبی، قاضی دادگاه انقالب تهران، عضو شورای عالی قضایی و دادستان کل انقالب. (1306-60. علی قدوسی )1



 

 

 کشد.آذری: اگر من تکیه کنم، بیست روز طول می

هایی در روی او هست ]که به خاطر آن[ نباید باشد. آقایان با یک دسته تماس دارند؛ مرا ورامینی: زاهدی حرف
ام. با آقایان قضات شوی. توی بند و بیرون را نگه داشتهگویند بیرون زندان چرا معطل میکنند، میتهدید می

 نفر خوب است. 12نفر که  15ام. یک سری حکم مال پادگان جمشیدیه است، سروکار داشته

تر. جنابعالی با دانیم. پنج نفر را معین کنید؛ بعد جابجا کردن آنها مشکلبهشتی: جناب ورامینی ]![ عیب را می
 نفر را پیشنهاد کنید.اطالعاتی که دارید با اطالعات آقایان آذری و محمدی، یک 

 .ماندورامینی: تا انجام شود دادگاه می

 است. تربیشبهشتی: عیب آن 

 است. مسئلهآذری: افرادی را باید پیدا کرد. دادستان کل یک 

 بهشتی: یک نفر را برای دادستان کل بگویید.

 آذری: من ممکن است نشناسم.

 کند.اشد، کارشکنی میای، اگر هادوی در راس بورامینی: باند موافق زواره

مطهری: در محیط دادگاه، پاسداران که با پاسبانان هستند، نقش اجرایی باید داشته باشند. جوّی که دادگاه را تحت 
رود پیش خمینی خواهد. پاسدار میخواهد، قاضی چه میگیرد، باید احساس پاسدار شود، بازپرس چه میتاثیر می

 کُشیم.نشود، خودمان میکند[ که اگر اقدام ]و تهدید می

 االختیار هستیم. شود]؟[ ما مصلوبزاده: اگر قرار شود تسلیم شویم، اگر این را ور داریم چه میقطب

 ای.صدر: الزم است برداشته شود زوارهبنی

زاده: شورا تشکیل شود و به هادوی گفته شود ]که[ دخالت نکند. به محض اینکه دادستان خوب آمد، هادوی قطب
 آید[.دهد و دادستان جایش ]میستعفا میا

تواند کار بکند، با وجود تقوایش. دادستان کل مهم است. مهندس سحابی: ]در[ بحث آقای هادوی، ایشان نمی
 کند.]در[ کاری که به او مربوط نیست، دخالت می



 

 

 آذری: چند تا فواحش را فرستاده زندان قصر.

کار  کوچک نیست. اگر هادوی باشد، ]تحت تاثیر[ احساسات است، ازورامینی: جریان اختالف داخل زندان 
[ قصر، شدید روند. اوین رفتیم، کار کردیم، دیدیم ظرفیت آن کم است. دو جا هم نیز نداریم. ]در زنداندرمی

 فتند.ها بشود. حکم از هادوی گرفتم که معاون پاسدار باشم، حرف نپذیردودستگی است. پاکسازی در بچه

 : حاج اصغر چطور است ]؟[بهشتی

 ورامینی: مرد نیکی است. علی کریمی باید برود؛ این شخص در شهربانی بوده، تقوا ندارد.

ست. ]حتی اگر[ [ دادستان و شورا نیمسئلهشود. تنها ]صدر: روز به روز اعتماد عمومی به رهبری متزلزل میبنی
حسینی را  شود. امیرختاری باشد و مستقل، درست نمیترین آدم ]هم باشد[، وقتی داخل زندان، نظام خودمقوی

 راه ندادند. زیر سر ما است. شورا برود پاکسازی کند و عمل بکند.

 هایی هست. بهشتی: قضیه این نیست. در هادوی بی شک نارسایی

 حرف دهد. کسانی هم هستند که گوش بهای گوش نمیقضایی نیست. زواره مسئلهصدر: در داخل زندان بنی
 دهند. محیط زندان را درست کنید.ای نمیزواره

 بهشتی: مخالف منطق زور که نیستید ]؟[

 صدر: باید با قاطعیت عمل کرد.بنی

 یرند. هایی که در مقابل نارسایی هادوی حساسیت دارند. قاطعیت این نیست که هادوی را بپذبهشتی: جوان

 ا من صحبت کردند.صدر: کسانی که رفتند برای تغییر هادوی، اول ببنی

شود. پاسدار، بایگانی، حل نمی مسئلهآذری: اگر هادوی برود، ]باید[ فرد صالح بیاید. با رفتن کریمی و عراقی، 
 شود(.آمد که نمی 1زاده )برادر خلیل طهماسبیدانند در مورد ملکنظر میهمه خودشان را سهیم و صاحب

 زندان اوین، بقیه بمانند.ای که خطرناک هستند، ببرید شیبانی: عده

                                                           

به همراه نواب صفوی  1334آرا که در سال ( عضو جمعیت فدائیان اسالم، عامل ترور حاجعلی رزم1302-34. خلیل طهماسبی )1
 و جمعی دیگر اعدام شد. 



 

 

ای هایی دارد، زوارهموسوی: ]این[ بحث، وقت جلسه را گرفته. این حرفها چندین بار مطرح شده. هادوی ضعف
 ها مشکالتی هستند.در آنجا مشکل است. بچه

 مهدوی: خود ما مشکلی هستیم.

کشد. کردن عملی نیست. دو ماه طول میحل بگوییم. بهترین ]راه[ نظر آذری است. همه بروند. عوض موسوی: راه
ای برداشته شوند؛ دو نفر انتخاب شوند؛ اگر قبول کردند که هیچ؛ اگر پیشنهاد آذری خوب است. هادوی و زواره

 نکردند فکری بشود.

 ای را بدهیم آنجا، بقیه را به دژبان.ورامینی: تایید حرف ایشان. اوین را راه بیاندازیم، عده

خواهیم مشکل داخلی دخالت پاسداران و عوامل زندان را در کار دادسرا و دادگاه حل کنیم، بهشتی: چون می
جا شدن بوده و از پاسداران انقالب یکدست انتخاب شود. مشکل در دو جا زندان که با رعایت حل عملی جابهراه

 نتقال دهند[.تر را ]به[ دژبان ]اتر ]به[ اوین ]و[ عادیاین نکته عملی است. زندانیان حساس

ای را عزل کرد ]و با این کار[ پاسداران ( آقای هادوی زودتر رفت زواره1هاشمی: قرار بود چهارشنبه منتقل کنند. 
( مامور دیگری از دولت گفت قصد انتقال هست. اشکال دوم در اوین ]این است که[ امکانات 2را تحریک کرد. 

شود این را هم حل کرد. قرار گیرند. میداری شهربانی میرشتهغذایی نیست، انبارش چیزی ندارد. اینجا از سر
دهد. دو سه نفر افرادی قوی ]از[ ای زندانی باید آزاد شوند که خودش تخفیف میشد رسمی منتقل کنند. عده

خودمان مامور شوند. در دادرسی با هادوی و زندان هر دو جا تعیین کنیم دادستان و معاون. روی هادوی تکیه 
 یم، آقای خمینی به او اعتماد دارد.نکن

 آذری: ایشان ]امام[ از من قبول کرد رفتن هادوی را. 

 آید.هاشمی: احمدیان اگر بیاید، مشکالت دیگر پیش می

 گوید آقا به من گفته ]که[ باش. ای میآذری: زواره

دوی خودمان باشد. روی هادوی بهشتی: دو سه نفر چیزی را تایید نکنند که اِن قُلت داشته باشد. قاطعیت در ار
 بحث نیست.

 ای برداشته شود.هاشمی: پیشنهاد من این است ]:[ هادوی دو سه معاون داشته باشد و آقای زواره



 

 

 بهشتی: نظرتان به این پیشنهاد چیست ]؟[

باشد، کنیم. هادوی گویند یک ماهه این کار را میورامینی: اختالف سنگینی است. قضاتی که هادوی آورده، می
 شود از او گرفت.هر چیز را می

 محمدی: نسبت به هادوی منفی است.

 زاده: این طرح بالفاصله پیاده شود برای دادستان کل.قطب

هاست. یک عده در اوین، یک عده در جمشیدیه. [ تغییر محل زندانیمسئلهمسعودی: مقدم بر اصالح آنها، ]
 ای است.کار بکند. اخالل ]از[ زواره تواندای عوض شود، هادوی با سه نفر میزواره

 شود کنار آمد.های خطرناک را ]به[ اوین ببرند. با رحیمی نمیشیبانی: زندانی

 تصویب شد ]که[ هادوی باشد ]و[ زندان منتقل شود.

صدر، زاده، هاشمی، بنین شوند: قطببهشتی: کسانی که ]باید[ برای آرامش ایجاد کردن در زندان بروند، معیّ
 ابی.سح

صدر هم باشد. داخل توانم. شما )بهشتی( موافقم ]که[ بروید. مهندس سحابی خوب است. بنیهاشمی: من نمی
 زندان یک سخنرانی برای پاسداران ]بشود[.

 شود.سحابی: ]اگر[ دو روز باشد، می

 صدر: موسوی جای من.بنی

 صدر[ بروی با سه نفر.ده: قاطعیت این است که خودت ]بنیزاقطب

 صدر، سحابی، موافقت شد.هشتی، بنیب

 تر از هادوی است، در تغییر او اقدام شود.بهشتی: به شورا پیشنهاد دارم اگر در اثنای تحقیق معلوم شد فردی قاطع

 دهد برای اصالح زندان و دادگاه.        زاده: شورا به این سه نفر اختیار تام میقطب

 تصویب شد.



 

 

 ها نقص و عیب نداشته ]؟[پیش آمده. دادرسیبهشتی: سواالتی هست ]که[ 

 ها مستند به یک نفر بوده. آذری: نقص خیلی داشته که مربوط به شخص است. خیلی رای

 بهشتی: آقایان با این همه متهم قرار بود حتی تا ده شعبه تشکیل بدهند.

آمد روز اول،  1اصفهان. صانعی آذری: امکان ندارد. پنج نفر، با آقای خلخالی شش نفر. جنتی رفت اهواز، گاهی
 گفت من حال ندارم.

 محمدی: خودش هم حاضر نشد.

ود ]که[ آزاد شوند. ای را نوشته بشود باال برد. پرونده زیاد است. هادوی عدهآذری: انواری هم هست. تعداد را می
ردند، گاوصندوق را ثاثیه را باند پدرش را بگیرند، ایکی را دیدم اول، بازجویی ندارد؛ اتهامش این است ]که[ رفته

 نتوانسته حمل کند، بعد که آمدند دیدند مهر و موم شکسته است.

 د ]؟[ معتمد محل نهاوند قبول داری عنوانبهاهلل صباغی ]را[ بهشتی: نیروی قضایی را زیاد کنید. حجت

 تصویب شد از رفسنجانی، احمد سراج، محمدعلی علمی.

انقالب ارسال  ای در مورد موسوی سناتور خوزستان است؛ به دادگاهتمد محل. نامهمع عنوانبهبهشتی: احمد سراج 
 شود )قضات، مسعودی و سحابی رفتند(.می

*** 

 ]موضوع: وضعیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی:[

هاشمی: پادگان ضرابخانه اعتراض داشتند که انتخابات درست نیست. شش نفر مسئولین واحدها تعیین شدند. 
)که کالهدوز خوب  2ظری از مسئول آموزش ]منتقل[ شد ]به[ معاون امور مالی. مسئول آموزش، منصوریمنت

است(. فرمانده سپاه ضرابخانه اصرار داشت فرمانده از ما باشد. منصوری که قبالً تعیین شده، شریف )عباس 
رود زمانی( که فعالً فرمانده عملیات است، دانش... اگر منصوری شد، شریف فرمانده عملیات باشد، دانش می

                                                           

 ن کل کشور و عضو شورای نگهبان.( دادستا1316. یوسف صانعی )متولد 1
 ( از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی.1324. جواد منصوری )متولد 2



 

 

]و[ شریف فرمانده عملیات ]بشود[. اگر شریف شد،  شود. اگر دانش شد، منصوری مسئول عملیاتمعلم می
 کالهدوز فرمانده عملیات ]باشد[.

 ث است.ماند، ]در مورد اینکه[ آیا کالهدوز بیاید یا نه بحبهشتی: منصوری فرمانده، شریف سر جایش می

 هاشمی: منصوری رویش حرفی نیست. مطالعات خوب دارد، متعبد است.

 تصویب شد.[ فرمانده عنوانبهمنصوری ]

 زاده: دانش را جای مهم بگذارید، ارزش دارد.قطب

 هاشمی: این شش ماه است.

 تحقیقات )به اتفاق نماینده شد(. 1بشارتی -دوست )محسن(رفیق -زمانی

ارتباط اجتماعی، شریف عملیات، کالهدوز آموزش. ضرابخانه سه نفر داد، سه واحد دیگر، هر کدام یک  2الویری
 یب شد. شورای هماهنگی ]:[ یک نفر از دولت، یک نفر از شورا، و یک نفر از سپاه.نفر، شش نفر تصو

 بهشتی: فعالً شما )هاشمی( ]نماینده شورا در سپاه باشید[.

 هاشمی: من از شما پذیرفتم. من واقعاً نظامی نیستم.

امور، آشنا بشوند،  ا[ بروند بهزاده: االن کار تمام نشده، باید باشید. یک یا دو نفر ]را[ شورا تعیین کند ]تقطب
 هاشمی یا قائم مقام ایشان.

 هاشمی: من نظرم این است که مهدوی باشد.

 بهشتی: فعالً شما نماینده شورا باشید.

 زاده: یکی دو نفر از شورا ببرید.قطب

 مهدوی: از شورا نماینده باشد، نه عضو شورا.

                                                           

 ( عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مقاطع ابتدایی تأسیس آن. 1323جهرمی )متولد محمد بشارتی. علی1
 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی.  ( از اعضای1327. مرتضی الویری )متولد 2



 

 

 بهشتی: روی دو برادر، هر جناح یک حساسیت دارد.

 کند. ها مقاومت مینامههاشمی: دولت روی تصویب

 خواهند بیست میلیون تومان بدهند.ایم، میها پول ندارند. چهل میلیون خواستهمهدوی: کمیته

ن بکشیم. برای بنیاد تومان روی آ 60تومان است، فقط  500خواهد سکه بزند. حد معمولی هاشمی: بانک می
 بکنند.مسکن 

 خانواده. مهدوی: قانون حمایت

 افتد.بهشتی: تا قانون درست نوشته شود، تبلیغات دست فدائیان می

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 4/2/1358شنبه جلسه سه
 انی.ای، شیب]اردبیلی[، مهندس بازرگان، خامنه]حاضران:[ باهنر، هاشمی ]رفسنجانی[، مسعودی، موسوی 

 مشروبات الکلی:[ مسئله]موضوع: 

ورد مشروبات چون آنها نماینده واقعی هستند. در م ند؛وکیل مجلس مصونیت پیدا کنهای مهندس بازرگان: اقلیت
 الکلی و کارخانجات ...

یم ]؟[  . آیا مشروب تهیه کنشود به آنها حد زدحرام است، در این ]عین[ حال نمی موسوی: در دین واقعی
 زاده ]آمد[ ()قطب

 اجازه ورود بدهیم از نظر شرعی ]؟[ها هستند. آیا مجاز هستیم : خارجیمهندس بازرگان

 ها را باید اجازه داد بطور محرمانه.شیبانی: سفارتخانه

 ها.ریق سفارتخانهخورند یا از طها یا نمید ]مشروبات الکلی[ را ممنوع کرده؛ خارجیزاده: لیبی به کلی وروقطب

بازرگانی یک مصاحبه داشت، آقا  1صدر .اند. درست نیستکارخانه را اجاره دادهیک  ها هم دارند.هاشمی: اقلیت
 اعتراض کردند ]و[ تصحیح شد.

 شود کاری کرد...ها نمیها. برای هروئینیها و اقلیتشیبانی: خارجی

ت کنند و با ها یک کارخانه درسرت بهداری اقدام کند. برای الکلیان شوند، بعد وزموسوی: اول معتادان معیّ
 د.نکوپن به آنها بده

 آید )دکتر مبشری آمد(.شود و میمان ندهیم، قاچاق و رشوه زیاد میرگان: اگر خودمهندس باز

*** 

 ها:[های عمرانی در استان]موضوع: بلوچستان و طرح

 بلوچستان را رسیدگی کنیم. مسئلهای: خامنه

                                                           

 . رضا صدر، وزیر بازرگانی دولت موقت.1



 

 

رند، و در برنامه دا های مربوطه کارهایی که باید بکنندن: قرار بود کسی را معرفی نمایید. وزارتخانهمهندس بازرگا
برنامه در استان سیستان و بلوچستان، هشت مرکز بهداشتی  م کمک کنید. دکتر سامی صورتی داد؛شما ه بدهند؛

واحد بهداشتی و درمانی روستایی طرح خاص دارد، کارآموزی دختران با  69و شهری، شش واحد بهدار و 
 ها را بگیرند. طرحا کمک کنید در ادارات اینجا اعتبارات آن. آقایان شم

 ای: آنها که سابقه ندارند هم مورد نظر است.خامنه

ر پول گرفته و راه کاایجاد کردن است. سه یا شش مقاطعهمهندس بازرگان: منظور شما پولی خود شدن و کار 
ای یک روز، هوشته شده ]که[ در هر استان، هفتها چه مصارفی دارند. بخشنامه نبندی شود ]که[ استانافتاده، تقسیم

 تمام مسئولین کمیسیون داشته باشند.

شود. دوست که قرارداد بسته ]شده[ دخالت نمیهایی در اختیار آنان باشد. ]در[ پروژههای دولتی ای: طرحخامنه
ها معرفی رتخانهاوده. یک نفر مسئول شود از طرف وزهایی هست که نبکنند به اجرا. پروژه]دوستان[ کمک می

 )مطهری، میناچی آمدند(.شوند 

*** 

 ]موضوع: اوقاف و موقوفات عامه:[

 ای است ]که[ دیشب تصویب شد.مهندس بازرگان: الیحه

میناچی: درآمد اوقاف و موقوفات عامه است، مگر آنچه تبدیل به احسن شده. اسناد اکثراً در دسترس نیست. تا 
ها را یایند. اجارهولی طول دارد. کاری بکنیم خود آنها بفیلم بگیریم، پی آن هستیم ]که[ بگردیم و میکروحدی در 

کنیم، های بزرگ را تجدید اجاره نمیه موجب قانون، و سه ماه مدت زمینهر نوع اجاره فسخ است، ب اعالم کنیم.
قانون تجدید اجاره امالک  یم. امالک بزرگ شهری ارزیابی شود. قیمت اجاره مشخص شود.دهبه زارعین محل می

 فه.موقو

 کنید. های صحیح را ابقاء می. اجارهکنیدهاشمی: شما بعداً رسیدگی می

 اقدام به اجاره عادله خواهد شد. : سعی شده که پول اوقاف هدر نرود.میناچی

 هاشمی: ارزش واقعی مالک باشد، نه ارزش معامالتی.



 

 

نامه فعالً در قانون نیست، آئین واهد.خشکل است و تعداد زیادی کارمند میمیناچی: ارزش واقعی پیدا کردن م
 شود.سی میبرر

 باهنر: مشکل اجرایی را باید درنظر گرفت.

 هاشمی: قصد این است که عدالت رعایت شود.

 موسوی: پیدا کردن کارشناس مشکل است.

 کنند.رود ]و[ شکایت میاف ضایع نشود، حق آنها از بین میهاشمی: اگر حق اوق

 عادله روز است. ممکن است عادله یا ارزش معامالتی بکنیم.میناچی: مبنای قیمت، بهای 

شود عادله بوده یا نه؛ ه داده شده، نظارت مردم معلوم میزاده: دو چیز هست. اگر اعالم شود اینطور عادلقطب
 شود اوقاف متوجه شود.سروصدای مردم موجب می

 شود از طریق مزایده داد.میناچی: می

 هاشمی: صریحاً اعالم شود.

اه نیامدند، به کس دیگری [ دوم، تنبیه اینها]ست[. اگر سر ممسئلهدهند. ]زاده: اعالم که شد، مردم خبر میقطب
 شود، اگر طرف نیامد.داده می

 شود.ه ماه که منقضی شد، اعالن کلی میآیند. سمیناچی: بعید است نیایند. چون منفعت دارد، داوطلبانه می

 دارد.موسوی: از نظر حقوقی چیزی ن

 مطهری: اگر نیامد بعد از سه ماه و اجاره عادله بود چی ]؟[

 کنیم.میناچی: ما معموالً فسخ نمی

 هاشمی: آنهاست که موقوفه خاص دارد یا عام.

 ای: مورد قرارداد عادله در مورد اوقاف وجود ندارد.خامنه

 اند. ه سرقفلی گرفته، البد پولی گرفتهباهنر: اموالی ک



 

 

در جاهایی که سرقفلی جواز گرفته، ساخته، پاساژ درست  بوط نیست، مربوط به امام رضا است.ما مرمیناچی: به 
 کرده، حتماً نفع دارد.    

 قسمت اول الیحه تصویب شد.

 میناچی: در مورد متولیان است، هیات رسیدگی به اوقاف ...

 دستش در مساجد باز باشد ]؟[شود اوقاف های دیگر وصل کردید، سبب نمیموسوی: مساجد را به اوقاف

مکلف ]یعنی[ تواند، آورم. نوشته میه مقررات واردم، الیحه اضافی نمیمیناچی: قانون است. خوشبختانه چون ب
 نیست.

موسوی: نوع مساجد متولی خاص ندارد. اگر همیشه میناچی باشد، خیلی خوب است. فعالً کلمه مسجد را 
 بردارید. 

 شوند.باهنر: هیات امنا عزل می

در مساجدی که هیات امناء خوب دارد یا مردم با  ت. مثالً مسجد بنده.موسوی: هیات امنا ندارند غیر قانونی اس
 آنها هستند.

دم نیستند. تا برداریم، میناچی: مسجدی است وقف متولی دارد. هیات امناء ]را[ اوقاف گذاشته، مورد تایید مر
 نونی نیست.کنند. اگر مردم عوض کنند، قاشکایت می

 موسوی: در نصب امناء و امام، مراجع اقدام کنند بهتر است.

 هاشمی: بدترین مامورین در اوقاف است )مهدوی آمد(.

 تر خواهد بود.سیدگی شود، دست اوقاف باشد، منظمای: رخامنه

 زاده: در مورد مساجد الیحه دیگری تقدیم خواهد شد.قطب

 فر آمد(.د )معینمساجد پس از تصویب الیحه در دولت تقدیم خواهد شمیناچی: تعیین هیات امناء و نظار 

 قسمت دوم الیحه با تبصره در الحاقی تصویب شد.



 

 

موسسه غیرانتفاعی ثبت شود  عنوانبهشد. زیاد است. با تبانی حیف و میل میمیناچی: موقوفات دارای عایدات 
 ]و[ بیالن داشته باشد )میناچی رفت(.

*** 

 امتیازاتی برای مشاغل باال بود، در موقع بازنشستگی و غیره. دولت؛حه مستخدمین فر: الیمعین

 های مقرر شده نیست.می: تصویب از طرف ما ]شامل[ حقوقهاش

 تصویب شد.

 تومان است. 2500فر: اختالف در دستگاه دولتی در مورد حقوق حداقل معین

 هزار تومان. 20موسوی: روشن نشدم، حداکثر 

 دیگر اضافه کار نخواهد داشت، ولی ماموریت برود. الیحه قانونی حداکثر و حداقل حقوق.فر: معین

 مهدوی: آماده به خدمت چیست ]؟[

 فر: ]یعنی[ کسانی که فعالً کار ندارند و جزو اداره هستند.معین

 اید.اید، ولی نزدهی را کم کردهموسوی: بودجه سرّ

 فر: قسمتی که ضروری بوده باشد.معین

العاده روزانه خارج از کشور را با تعیین تعرفه به تصویب شورا : دولت موظف است ظرف یک ماه، فوقصرهتب
 برساند.

 تومان بکنید. 2700هاشمی: حداقل حقوق را 

 فر: اشکاالت زیاد است.معین

 آید.کتها، کارگرها و غیره صدایشان درمیزاده: شرقطب

 یم.برهای رفاهی را باال میفر: جنبهمعین

 داد، ما کل پول را سرشکن کردیم به همه.می % اداره20% از کارمند و 5زاده: حق مسکن قطب



 

 

تا  1800تومان شده. در فاصله بین  1800تومان است که  1400فر: حداقل حقوق بازنشستگان، حداقل معین
 دهیم.تومان به هرکدام یک نسبت معین می 3000

 ده سال سابقه.گرفته تومان می 2800باهنر: آنکه 

 ریزی باشد. ل نشده، این وقفه به عهده برنامهچون شوراها تشکی ریزی داشتیم.ها کمیته برنامهفر: در استانمعین

*** 

 نظامی یهادادگاهدکتر مبشری: الیحه مربوط به انحصار محاکمات فقط نظامی به 

 تصویب شد.

 در مورد قاچاق اقدامی شود.

 که تقصیر زیاد ندارند، البته به استثنای کسانی که مجرم هستند و یا فراری. موسوی: در مورد عفو کسانی

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6/2/1358جلسه پنجشنبه 
زاده، مسعودی قطب ،1ای، موسوی ]اردبیلی[، شیبانی، بهشتی، سحابی )دکتر شکوهی]حاضران:[ طالقانی، خامنه

 آمدند(.

 ]موضوع: آموزش و پرورش:[

فعلی.  یبرنامه است ]:[ یکی تربیت معلم برای جمهوری اسالمی ]و[ یکی ادامه سال تحصیلدکتر شکوهی: دو 
ح ه را اصالهای معلم شده را بازآموزی دهد ]و[ گذشتشود این سپاهیشد. سعی میکاش سپاهی دانش، معلم نمی

 عوارض دارد. ون لغو شدهاند. قانم سپاهی دختر به مدرسه راه یافتهای به نابقیه را کنار بگذارد. عده کند؛

لی بهتر از این حیت خیمند که از نظر صالای دختر عالقهخواهیم، عدهامروز اگر اعالم کنید آموزگار میبهشتی: 
ایی احساس می شوند. بر حسب آشنممکن است سمت شما بیایند و با آموزش ساده بتوانند آماده معل عده هستند،

یحه اعالن الویب قبل از تص خواهند معلمی را قبول کنند؛احساس تعهد می چه دخترها که با کنم چه پسرها ومی
 گیرید، ترتیب مصاحبه بدهید، اگر بنابراین آثار افراد جذب کردید.کنند آموزگار می

قانوناً  سال است 60 گیرد )باهنر آمد(.ر سال ده هزار نفر برای معلمی میشکوهی: وزارت آموزش و پرورش ه
 تعلیمات اجباری است و کار درستی نشده.

 جاری است. اند. این برای حل سالاند، اینها بیکار شدهاند، معلم بودهای سرکار بودهمهندس سحابی: عده

د. معلمی شبعدها برای تربیت معلم اقدامی خواهد  شکوهی: اینها ممکن است بروند. این ]الیحه[ تصویب شود.
 یمی درس بدهد و نیمی تعلیم بگیرد.که ن

 مهدوی: تعداد اینها چقدر است ]؟[

 شکوهی: کل آنها حدود دوازده هزار نفر.

 یگر.داولویت با شرایط  گیرید.کالس هستند، اعالم کنید معلم می بهشتی: بند اول، ]به[ کسانی که سر

 اند.شوند، خدمت سپاهی را انجام داده ای برای اینکه معلمشکوهی: عده

                                                           

 ( وزیر آموزش و پرورش دولت موقت. 1305-95. غالمحسین شکوهی )1



 

 

 گیرید.ر با شماست. اگر صالح دیدید از آنها میشیبانی: اختیا

اضطرار آیند ]نسبت[ به آنها که به علت بسیاری از آنها که با اختیار می بهشتی: اگر در مصاحبه صالح باشند،
اشته باشند و اند، ترجیح دارند. در گروه مصاحبه اگر کسانی آمدند که واقعاً اولویت داقتصادی ]و[ اجتماعی آمده

 اند بهتر هستند.ره را ندیدهآن دو

 این محذور هم هست. ن گروه داوطلب و دنبال کار هستند.ای موسوی: مشکلی دارند.

 اند.ل مهر به استناد اینکه دوره دیدهشکوهی: او

 که االن ضرورت ایجاب کرده برای این است که کالس االن را چه کنند. موسوی: این

یک دسته است  کنم. دو دسته متحصن بودند.به استناد آن عمل نمی هایی هم هست، ولی منشکوهی: البته فشار
 ولی توجه ندارم. وز است در اتاق وزیر متحصن هستند.که بیست ر

 تر است.ر کسی بیاید، زیاد بگیرد، ارزندهبهشتی: معلمی که روی ضرورت شغلی نیاید، معلم نیست. اگ

ضرورت اقتصادی ]آن را[ انتخاب کسی برای  ترکمشکوهی: شغل معلمی اگر تبدیل شود به آنچه باید باشد، 
 کند.می

 هم اینها و هم دیگران را استخدام کنند.   یبانی: دست ایشان را باز بگذارید،ش

 بهشتی: دست ایشان با آن طریق هم باز است.

مند م عالقهبینی شده برای سال آینده ]که[ عده زیادی معل. پیشاید در انتخاب معلم دقت شودباهنر: اکنون ب
 انتخاب شود از کارمندان ادارات دیگر )هاشمی آمد(.

 خواهند بروند تدریس. اند ]و[ داوطلبانه میدی از دانشگاه تهران مراجعه کردهای: محض اطالع، افراد متعدخامنه

 روند ]؟[اند. آیا اینها میدهدر دهات و جاهای دورافتاده بو مهدوی: سپاهیان

در  و دختر دیگر ]با هم[ برابر باشند.داریم. دختر سپاهی دیده است. این تنها معیار را برمی بهشتی: سواالت زاید
 شرایط مساوی اولویت با سپاهی باشد.



 

 

ون سپاه چ مده که در صالحیت آن تردید داریم.از طریق مختلف آ در این کشور صدها هزار معلم است؛ شکوهی:
های ما هبین این و طبقه که مزاحم برنام منتفی شده، سالی بیست هزار الزم داریم. آنچه هست، گروهی است

 نخواهد بود.

جه عمل د. ]به[ ضوابط مورد توشود، با این عنوان طلبکاری شروع میطوری که تصویب شبهشتی: الیحه این
 شود. نمی

 .خود را روشن کند و اینها را هم جزو داوطلبان منظور کند شکوهی: وزارت آموزش و پرورش نیازهای

 بهشتی: ماده دو مورد نیاز است، قبول.

 نباید برای تعلیم، هرکسی را آورد. موسوی: مطلب اساسی گفتند. سرنوشت کشور را توجه کنید.

 ندهیم.دهد. ماده اول، دست آنها را باز بگذاریم، ولی اختصاص زاده: جواب نیازها را نمیقطب

 شوند.حقوق بگیرند، راضی میموسوی: اگر بگویند تا آخر خرداد کار بکنند و 

 دهیم.نمی دهیم، ولی به آنها حقیی: گروهی هستند که ما نیاز داریم. ما تجربه آنها را شرط قرار میشکوه

 کنیم. ه میشما تهییم و گروه الزم برای کن: شما امکان به دوستانتان بدهید. کالس بازآموزی درست میبهشتی

هد بود. آیا از گذشته بهتر خواتری است و معتقد در دوره کوتاه کار آسانشکوهی: تربیت کردن افراد مومن و 
برای[ نقاط ] روند؛نش برای نقاطی است که دیگران نمیسپاه دا لمی تربیت کرد ]؟[ من تردید دارم.توان معمی

 دور ]است[.

 ح به شرح مذکور تصویب شد.بهشتی: تنها ماده دو با اصال

کردند.  ای است. آقای طالقانی تلگرافمسئلهر شورا مطرح شد آقای شبیری موسوی: در هفته گذشته در اواخ
 است. آقای شریعتمداری هم کردند. نکته دیگر با درنظر گرفتن موارد استثناء عفو عمومی وقت آن رسیده

*** 



 

 

 1طالقانی:[]موضوع: ماجرای دستگیری فرزندان 

 ، روشن کردن وضع آقای طالقانی بود.ترمهم مسئلهشیبانی: 

 هایی دارند.هاشمی: ایشان رنجش

 اگر دولت گوش کند اشکالی دارد ]؟[ هایی دارم.ای: من هم رنجشخامنه

 ها را بیان بکنند.فرمایند هست. ابهامهایی میبهشتی: ابهام

ی دارد. شورا کنند گرایش امریکایمیدانم دولت چکاره است، شورا چکاره است. دولت را متهم طالقانی: من نمی
 کنند ]که[ عوامل امریکایی هستند.را متهم می

 ای: در مورد شورا و خودتان جوابگو باشید.خامنه

 طالقانی: دولت تحت نفوذ شورا است.

 بهشتی: در مورد شورا خود جنابعالی ابهام دارید.

 مسئلهکنم. د. تا حال، همه مدافع بودم. فعالً سکوت میشوشناسم. خود شورا کشانده میانی: افراد شورا را میطالق
که  ]که در ماجرای دستگیری دست داشتند[ کند این افراد را، خودم رفع اعتراض کردم. متهم میها پیش آمدبچه

حرکات سازمان  دادستان نمایندگی رسمی داد.شناسم. وری اسالمی دارد. غرضی را من نمیریشه در حزب جمه
ی ]برای[ مستراح ندادند، یعنی چه ]؟[ سابق ها، اجازه بیرون آمدن حتها و فحش دادنامنیت مثل چشم بستن

 یا 2مشهود نبود. این فردی که با من مواجه شد، معامله با قذافی کنند؛ا بعضی کارها میهگفتند بعضی کمیتهمی
ف زده، مثل اینکه نماینده دولتی است، یک ساعت با خمینی حرگیرد ]؟[ کجا سرچشمه می نماینده قذافی از

کند. حزب حفظ میرود، منافع امریکا را گویند امریکا نفوذ دارد. دولت جهت امریکا میچیزی واقع نشده، می
ردن افراد آدم و تکذیب. جمع ک شود تصدیق کنمدش نفوذ دارند و در خود شورا نمیجمهوری اسالمی افرا

                                                           

 . قبالً به تفصیل این موضوع شرح داده شد. 1
، رابطه نزدیکی های ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی( رهبر لیبی که در سال1942-2011. معمر قذافی )2

 با جمهوری اسالمی داشت. 



 

 

از طیاره پیاده شود. اینها غیر از قرائنی است که دست امریکا و اسرائیل در  1شود ]که[ جلودمسئولیت مانع میبی
دس بازرگان، نه از شورا دفاع توانم نه از دولت، نه شخص مهنکردم. نمیار باشد. من همیشه حمل به صحت میک

 کنم.کنم. فقط از آقای خمینی دفاع می

گیز بود که تا چه ی سوال انالعمل حضرتعالآید. متقابالً در مورد عکسها در روابط اجتماعی پیش میشتی: ابهامبه
هام را برطرف رسیدگی کردن، اب شک نشستن و روباز مسائل را مطرح کردن، به مطالبتواند موجه باشد. بیحد می

ر ابهام باشد اداره . اگچه دولت، چه شورا و چه غیر آنها ای مسئولیت قبول کنند؛کند. در اداره کارها باید عدهمی
المی، باید ها و ارتباط آقای غرضی و کارهای مشابه با حزب جمهوری اسدستگیری بچه مسئلهشود. در مختل می

 عرض کنم ربطی با حزب ندارد.

ین است اعواطف. حق  جوری که نیست، خیرخواهانه سیاسی و اجتماعی مدخلیت دارد وای: در مسائل اینخامنه
همه و  شاید به شود. تربیشنید. باید تجسس و تفحص ها را رفع کابعالی با مرتبت بلند خود، کدورتکه جن

از را پیش چاید و شاید به بعضی تصوری ندارید. دهبعضی از جمع اطمینانی داشته باشید و انحراف و کژی ندی
طالعاتی دارم. در عالقه هستم و اه سوال کردید مگر از من. من ذیهمکنید ]؟[ از این ابهام از دوستان سوال نمی

 اند. ه کردهشنوید که شما را احاطمتقابالً شما گزارش کسانی را می حزب، هم در شورا و هم در مردم هستم و

 ها و مجموع مطالعات چیزی نبود.خیراً پیش آمده، بعد از بردن بچهطالقانی: مسائلی است که ا

 گویید اینها عضو حزب هستند.بهشتی: می

کنند، دان میگیرند، زندم بازاری چه قدرت دارند ]که[ میگویند چند تا مسلسل به دست و مرطالقانی: مردم می
ن بوده یا من نیست. دسیسه برای شخص م مسئلهمملکت است.  مسئلهاید. نند یا نکنند. عواطف مرا نشناختهبک

 دیدم. سنندج بلند شد و این جریان اخیر، یک چیز قطعی از طرف شورا نبرای کشور ]؟[ ]در[ آتشی که در 

 ای: کسی مگر شورا را متهم کرده بود ]؟[خامنه

 دمت آقا.خطالقانی: شورا از سران حزب جمهوری اسالمی هستند. من بر خالف میلم خودم را نشان دادم، رفتم 

 بهشتی: من توضیح بدهم.

                                                           

  وزیری این کشور را در اختیار داشت.( از مقامات لیبیایی که در مقطعی نخست1944. عبدالسالم جلود )متولد 1



 

 

 . اگر این قدرت را ندارید که چی ]؟[طالقانی: شما قدرت مملکت هستید

دوست بودند رفیق اند، دانش، غرضی و صباغیان، جوادگرفته شده. آقایان که دست داشته از وسط مسئلههاشمی: 
اند ]بلکه[ جزو مخالفان حزب هستند. اینها کسانی ا نه تنها در حزب اسم ننوشتههیچ کدام از اینه کارگردان ماجرا.

م کردند. وقتی پاسداران تشکیل شد و قرار شد پاسداران مرتبط با شورا لَرفاه را مقابل علوی عَهستند که مدرسه 
آباد است که تحت اختیار شورا قرار سداران زیر نظر دولت تشکیل دادند ]که[ مرکزشان سلطنتشود، ]اینها[ پا

دادرسی ارتش. برای ما روشن نیست که  اندر قرار گرفته، این چهار نفر رفتهنگرفته بودند و حاال هم که در اختیا
ای آباد درست کرده. نامهسپاهی است که دکتر یزدی در سلطنتاند. این ال دولت در آنها دست نداشتهبعضی عمّ

 های شما با اعضای او است.چهاز یزدی دارم به دانش ]که[ حکم دستگیری ب

ت، چطور فردی این قدرت را دارد که نه از شورا و طالقانی: با بودن شورای مورد اعتماد خمینی و حاکم بر دول
 نه از ...

تلفن کردم با شما صحبت کنم ]اما[ آقایان  مهندس ]بازرگان[ با من تماس گرفت. هاشمی: من سرشب آمدم.
 نگذاشتند. 

 بهشتی: این همان جدار مورد نظر است.

قدیم با شماها داشتند و مرید شما بودند، مربوط طالقانی: توهمّ من و سوء ظن مردم با روابطی که این افراد از 
 است.

 شیبانی: اینهایی که مورد نظر هستند، طرفدار مجاهدین هستند و غیره و از ایجاد نظم ناراحت هستند.

گیرند، نه از حزب. شورا مصمم بوده که پاسداران را زیر نظر بگیرد و این گروه هشتی: اینها نه از شورا دستور میب
 ین امر[ هستند.مخالف ]ا

 که شورا مسئول کارهاست. طالقانی: با قبول این

 موسوی: سکوت شورا دلیل داشت.

دانستند هر اظهارنظر ارتباطی، و الزم مییحاً نگفتند ]؟[ درست به دلیل بیبهشتی: شورا و حزب چرا مطلبی صر
از غرضی پرسیدیم،  توانستیم برسیم این بود.ی که بدون ارتباط با جنابعالی میبا تماس با جنابعالی باشد. تنها چیز



 

 

دخالتی ندارم، حکم از طریق دانش رد شده به آنها. او مدعی است ریشه  مسئلهاو گفته من هم مستقیماً در این 
واقعی مطلب، چیز دیگری است. آنها، غرضی و گروهی که اصغر از آنهاست، از مجاهدین هستند و با منافقین و 

ی را کشتند، دشمن هستند و معتقدند که آقای مجتبی ]طالقانی[ همکار و همگام منافقین کسانی که شریف واقف
بوده و مدعی  1آخرین فرد محبوبه افراز ندان جامعه به دست آنها کشته شده ]که[نفر از فرز 17است. تاکنون 

اند، ولی مجاهدین بوده ر گروه کوچکی که ازهستند آقای مجتبی مستقیم در این کار دخالت داشته و مخالفین او د
م. راجع به شورا در یکی از اجع به حزب، اول بار است که شنیدهفعالً ارتباطشان از گروه رجوی جدا هستند. را

 ارتباطی خود را ابراز کند.شورا آمده است. شورا قرار شد بی های مجاهدین، اسمنوشته

اصل  ونیامده انقالب هنوز تحت سلطه شورا در انموسوی: شورا در همان اعالمیه گفت این شاخه از پاسدار
 را محکوم کرد. مسئله

 ای: منتظر بودیم خود آقا ]طالقانی[ بیایند و در سایه مذاکره با ایشان حل شود.خامنه

ای داد رندانه )بعد معلوم شد شخصی که ]اعالمیه[ داده خود مهندس ]بازرگان[ بوده، نه هاشمی: دولت اعالمیه
 مهندس گفت امیرانتظام نبوده، تیم مهندس را رسماً استیضاح کنیم.و گفت شورا مسئول سپاه بوده. گفامیرانتظام(، 

نوشته  ام و قرار شد مهندس بازرگان اصالح کند. دو سه روز تاخیر انداخت ومن را که خودم اعالمیه را نوشته
ن را اضافه کردند، ولی موقعی که ]اعالمیه[ ها در اختیار شورا نیست. ایشان و صباغیان صحبت کردند، پاسداراکمیته

درآمد، ]اسمی از[ پاسداران نبود. گفته شد دولت مشکالت زیاد دارد، فشار روی او نیاوریم. شب که من دخالت 
را  2زدی و رحیمی و فربدرویم دکتر یاگر غرضی آزاد نشود، میکردم، دیدم سلطنت آباد، بازجوها و غیره گفتند 

غرضی را آزاد کنید ]و[ بگذارید وضع برگردد به حال عادی تا  من اصرار کردم به یزدی ]که[ کنیم.دستگیر می
قضیه را رسیدگی کنیم. حرف آخر را خمینی زده، از طریق اشراقی، که غرضی را با موافقت آقای طالقانی آزاد 

 کنید.

قضیه  ه )جمعه شب( خبری ازبهشتی: سوال کنیم، اگر ابهام تبدیل به روشن شده، رد شویم. من تا شب شنب
 خبر بودم.نداشتم. صبح صانعی که تلفن کرد بی

                                                           

با توصیه  ( از اعضای سازمان مجاهدین خلق. همسر وی، حسن آالدپوش بود که شریعتی1329-55. محبوبه متحدین یا افراز )1
 را با توجه به این دو نوشت.  "حسن و محبوبه"این دو به ازدواج، داستان 

 ( دومین رئیس ستاد ارتش پس از پیروزی انقالب اسالمی1301-98. سرلشکر ناصر فربد )2



 

 

 طالقانی: قدرت مافوق دولت است.

 1هاشمی: ما تصویب نکردیم یزدی وزیر خارجه شود.

 طالقانی: آقا از سنجابی ناراضی بود.

 هاشمی: آقا از طریق احمدآقا ]خمینی[ گفت.

 شورای مستضعف است.  کند.القانی: رفع مسئولیت از شورا نمیط

 ای: مهندس بازرگان تاب شنیدن حرف را ندارد. خامنه

 بهشتی: ابهام رفع شود که ارتباط با شورا و حزب ندارد.

 ن نکات ندادیم.خواستیم بگوییم اتهام بچه آقا ]طالقانی[ چنین است. اعالمیه هم با توجه به ایهاشمی: ما نمی

پیام مستقیم برای  2کند یاسر عرفاتادم. شب قبل در روزنامه اعالم میدمینی: اتهام باشد من خودم تحویل طالقا
آیند دستگیر روند و بیرون که میها میکند ]که[ پیام هست کسی را بفرستید؛ بچهتلفن می 3فالنی داد، هانی حسن

حتی دولت را استیضاح  کنیم، شوند... شورا مثل دولت است، اینها مال قبل از انقالب است. باید فرد فرد دخالتمی
 شود.ندس بازرگان حرف بزنند عصبانی میمه کنیم.

 صدر آمد(.ندس مملکت را به شلوغی کشید )بنیای: با اعالم ضعف، مهخامنه

 آمد. ای پیشمسئلهاگر خدا نکرده وزیرها و وزارتی را معین کنند تا  بهشتی: سه نفر مامور شوند نخست

 باشد، طالقانی و مهندس سحابی. ای: هاشمی یکی از آنهاخامنه

 شناسند، معرفی کنند.هاشمی: آقایان هر کس را می

 صدر معین شدند.مهندس سحابی، هاشمی، بنی

                                                           

 عنوان وزیر امور خارجه دولت موقت انتخاب شد.. ابراهیم یزدی پس از استعفای سنجابی، به1
بخش فلسطین و رئیس حکومت خودگردان؛ ( مؤسس تشکیالت فتح فلسطین، رئیس سازمان آزادی1929-2004. یاسر عرفات )2

 اسالمی را تبریک گفت. وی نخستین مقام خارجی بود که پس از انقالب به تهران آمد و پیروزی انقالب 
 ( از رهبران تشکیالت فتح فلسطین و از مشاوران نزدیک به عرفات.1939-2012. هانی الحسن )3



 

 

*** 

 ها.گزارش رسیدگی به دادگاه

او اعتقاد ندارند.  ای، عده زیادی نسبت بهیت و برش ندارد. ]در مورد[ زوارهقاطع خواهند؛صدر: هادوی را نمیبنی
لق. خویی تحت سیطره سمپات مجاهدین جای بازج هایی است، عراقی )فدایی، اسالمی(.زندان در دست گروه

راد گاردی ها بوده، افان نظم ندارد. افسری که در کمیتهخوابی هست، زندشکنجه هم هست، کتک رایج است، بی
قایی اسم اوست. اند، منوچهر قشاعدام کردهها گذاشته و پیش از اینکه اسامی را مشخص کند، او را را در کمیته

یند گارد گون. میگفتند یک میلیون پول گرفته ]که[ دروغ است، پولی تقسیم شده، ولی نه بین یک دسته معیّ
 دادسرا و پاسدارها تیم هستند. ورامینی هست، درست نیست.

 بهشتی، سحابی: طرفدار شدت عمل هستند، نه اینکه یک تیم باشند.

فدار شدت عمل چون همه کسانی که در زندان هستند یا اکثر پاسدار، زندانبان، مدیر زندان، بازپرس، طربهشتی: 
 خوانند.فدار شدت عمل نباشد، حرفش را نمیهستند. اگر کسی بیاید ]و[ طر

لفات از خوانند درست نیست. اتهامات در مورد تخار یک تیم هستند که حرف او را میصدر: اینکه طرفدبنی
سیار عاطفی ای آدم بدهند. باید روشن شود. زوارهگیرند، مالقات میبرخوردار نیست. جلو زندان پول میحت ص

 است و فعال.

 ست و غیره که آقای آذری گفت، درست نیست.ایعقده]اینکه[ بهشتی: 

ند، ولی معرفی کرد را 1صدر: دو نفر نقیبی و نراقی، برداشت من این است که تیم او نیستند. آنها کاتوزیانبنی
 فارسی نقض شد. قاضی دادگاه اول، مسئول دادرسی تهران. نقض شد. احمدیان نقض شد.

 پس قضاوت نکند. شود یکی باشد.ای: قاضی و دادستان نمیخامنه

ویدا و امثال هاست که هم را پیش آورد که قصد بعضیهایی برای توصیه نوشته شده بود، این توهّصدر: ورقهبنی
 آزاد شوند.او 

                                                           

نویس ن پیشگرا( حقوقدان، وکیل و قاضی دادگستری، مشهور به پدر علم حقوق ایران و از تدوین1310-93. ناصر کاتوزیان )1
 قانون اساسی در دولت موقت. 



 

 

 بود، مهندس بازرگان با نامه ارسال داشته. 1بهشتی: نامه از کورت والدهایم

 صدر: نقیبی معاون شود.بنی

 معاون او نقیبی شود. آقای بهشتی: آذری سرپرست دادسرا ]باشد و[

 ای برود کنار ]تا[ بلوا نشود.صدر: آقای زوارهبنی

ای را زواره انقالبی بودند. کردند. همه تند وتیم، همکاری نمیگذاشمهندس سحابی: ]اگر[ کس دیگری ]را[ می
 آذری احترامی داشت. شد گذاشت.نمی

 اند.ای پیشنهاد کردهصدر: خود آنها تصفیهبنی

پور، بیژنی بازپرس دادگستری( اینها کادر دادستانی را تکمیل کنند. یک کادر بازرسی آذری، نقیبی )مهرعلی، کریمی
 از حقوق بشر. 4از کانون وکال، دکتر تابنده 3از حقوقدانان، علی شاهنده 2زندان، الهیجی

 ای را بگذاریم.هاشمی: محمد خامنه

 سیدگی کند.ر نده آذری جلو در اتاق داشته باشد،نمای عنوانبهای مراجعات جلو زندان را آقای خامنهسحابی: 

 ای را دادستان بگذاریم.بهشتی: ]محمد[ خامنه

ی قضاوت دانم. برای بازپرسی خوب است. براستانی نمیبرای جواب مراجعات خوب نیست. برای دادای: خامنه
 خوب است.

 دهد.د دارد و هر وقت بداند استعفا میهاشمی: الهیجی نظر بدی به حکومت موجو

 ای: بین آقایان وکال دودستگی شدید است.خامنه

                                                           

 . 1971-81های ( دبیرکل اتریشی سازمان ملل متحد در فاصله سال1918-2007والدهایم ) . کورت ژوزف1
 ( حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی قبل از انقالب اسالمی. 1319. عبدالکریم الهیجی )متولد 2
 گرا و حامی مصدق. های ملی. علی شاهنده حقوقدان و از چهره3
های ارشاد و دادگستری در دولت ( حقوقدان، وکیل دادگستری و معاون وزارتخانه1306-98گنابادی ). نورعلی تابنده بیدختی4

 موقت، قطب دراویش گنابادی.



 

 

 صدر: احتمال استعفا هست.بنی

نی کشیده ممکن است به خمی شناسم؛ آدم سالمی است. دودستگی هست در کانون وکال.ا میای: الهیجی رخامنه
 شود.

 ای برای بازرسی مورد تایید است.امنهبهشتی: ]محمد[ خ

 صدر: گفتند جا نداریم برای تغییر زندان. بنی

 دولت است، آنجا امکانات نیست. مسئلههاشمی: زندان آماده است، اشکال 

 زندان دوره بازپرسی، یکی هم زندان محکومیت.طالقانی: 

 .نفر بالتکلیف است، بازپرسی نشده 500صدر: حکیمی گفت دادستانی مجری دستورات رهبری باشد، بنی

گویند، مقداری وقت صرف این کارهای رفع اختالف شده... از آنها که بازپرسی نشده دروغ میبهشتی: بعضی 
پشتش جای شالق بود، یک نفر  شکنجه، عنوانبهر دارد، دو نفر آوردند ]که[ نف 500راجع به زندان بند شش که 

هم بود  2بود، درخشش 1رسند ... بود ... علی دشتیند ]که[ چرا به ما نمیشکایت داشت هایش را بسته بود.ناخن
مردم، گفتند بختیار را شدن )طوفانیان و بختیار گرفته نشده، به نام اینها است(. بختیار روشن شد که برای آرام 

جای مجاهدین اند و این کس نیست. دربند درها باز بود، موقع غذا بود، اند، ]به نام[ طوفانیان کسی را گرفتهگرفته
داشتی باز تر است.در بازپرسی از تیپ ساواک ورزیده این گروه مجاهدین ویند زندان ساختمان معتادین بوده.گمی

 برند بیرون نفی شده.آورند. رونوشت میدهند. خود اینها چیزی نمیاینجوری را تحویل اینها می

 اند.را مجاهدین گرفته 3صدر: دلفانیبنی

 مراد معروف.سحابی: شاه

                                                           

 ( با سابقه سفارت و نمایندگی مجلس شورای ملی در دوران پهلوی.1276-1360. علی دشتی )1
 ی و وزارت فرهنگ در دولت علی امینی. ( نماینده مجلس شورای ملی در عصر پهلو1295-1384. محمد درخشش )2
 مراد دلفانی، با سابقه عضویت در حزب توده که البته به روابط خود با ساواک اقرار کرده بود. . شاه3



 

 

ازجویی بیوسته نفی شده جز پ شود.گیری میهلوی مدعی هستند آنجا سختبهشتی: دکتر رحیمی بیمارستان رضا پ
ا زده که پایش اند تا زیردست نجفی. نجفی آرش رن، پاسدارها و غیره زدهز در زنداگر را اکردن تهرانی شکنجه

 ورم کرده )این فرد توسط آرش شکنجه شده(، جزو مجاهدین نیست.

 که رابطه با سیا داشته. 1مهندس سحابی: اعترافاتی که کردند مثل نادر زندانی هم هست مثل برنجیان

جه بدهیم، اگر شکن .برای نفع انقالب طالعات در مسائل جاسوسیاریم به ابهشتی: سوال دارند که ما احتیاج د
 الاقل در حد روحی این کار جایز است یا نه ]؟[

 زاده: جایز است.قطب

 شویم.ای: جایز نیست. مثل دولت قبلی میخامنه

ای خمینی آق گفت. مقدم چیزی نگفت.دادند، نمیخوابی نمیمجبور بودند. اگر برنجیان را بی مهندس سحابی:
اگر  ست نیست،در برابر اینها سندی در د ر بگویی ]در مجازاتت[ تخفیف دارد.توسط جنتی پیغام داده بود که اگ

 خودشان نگویند.  

اشد که بالزم است یک گروه  ها در حد رسواگری و تحبیب.هدید و تطمیع و ارائه بعضی نمونههاشمی: روش ت
 آید، آن وقت مجاز باشد.به دست نمی ه به جز شکنجه، اسنادمطمئن باشد ک

 ای: اسناد زیادی در ساواک داریم.خامنه

 خطر باشد، اشکالی ندارد. مسئلهطالقانی: اگر 

 بهشتی: قتل جایز باشد، شکنجه جایز نیست.

 مهندس سحابی: سیروس نجفی چون خودش را فلک کرده بود.

 [طالقانی: اگر کسی خودش کسی را شکنجه نکرده باشد چه ]؟

 حرف کشید؛ شود از اوکه زیر ]حکم[ اعدام است، بهتر میسحابی: مقدم و امثال او را زود اعدام کردند. کسی 
 بعد هم اگر الزم شد ]او را[ عفو کرد.

                                                           

 ر دوره پهلوی.. سپهبد هاشم برنجیان، رئیس بازرسی و امنیت پرواز نیروی هوایی و فرمانده ضداطالعات نیروی هوایی ارتش د1



 

 

 زاده: کسانی را که اطالعاتی دارند، قبل از زندان بدهند.قطب

 هاشمی: بحث قبل از تهدید است.

دهند، به شود، ]در حکم[ کسانی که اطالع میطرف شورا )طالقانی( معین  زاده: پیشنهاد دارم یک نفر ازقطب
 شرطی که در قتل و شکنجه دخالت نداشته باشند، تخفیف بدهد. 

 صدر: نسبت به ایشان تامین نیست.بنی

شوند، برای بررسی افرادی که اطالعاتی دارند ه شود. سه نفر که بعداً معلوم میزاده: از طرف شورا تامین دادقطب
زاده رفت، دکتر ای بدهد )قطبی به امضای آقای طالقانی و خامنهااز معلوم شدن صالحیت، تامین نامهپس 

 مبشری آمد(.

 بهشتی: هادوی دادستان کل، آذری دادستان تهران، از طرف شورای انقالب ابالغی صادر شده برای آذری.

 ]به[ مسائل حقوقی وارد است.طالقانی: آذری 

 بهشتی: برای مدیریت است.

 تواند قاضی باشد.مسعودی: دادستان نمی

 تواند بگوید اینجا خالف عمل کردی و حکم بدهد.[ از نظر معیار دادگاه اسالمی میبهشتی: با چه معیاری ]؟

رویه معمول نباشد. اگر تالش درست نامه تالش شده خیلی خالف ظر اسالمی اشکالی ندارد. در آئینموسوی: از ن
 بوده، او نباشد.

 بهشتی: ایشان موقت است و کلیه کارها به عهده نقیبی است.

 مسعودی، موسوی: ابالغ دادستانی ندهید.

 مبشری: دادستان مدعی است، دیگر قاضی نباشد.

 بهشتی: مدعی قانون است.

 باشد، ایراد دارد. هاشمی: به هر حال خبر اینکه دادستان و رئیس دادگاه یکی



 

 

 تصویب شد ]که[ آذری ]به[ دادگاه فعالً نرود.

درست با آنها حل  مسئلهای خشونت و قهر انقالبی، ب ماند. روح کلی آنها، روح زوارهمهندس سحابی: دو مطل
 نشد.

جای  کنند.قبول وکیل، خیانت به دادسرا است. وکال مسائلی مطرح می گویندهشتی: یکی وکیل است، همه میب
 مباحثه نیست و تبدیل به صحنه علیه انقالب است.

 طالقانی: لیستی معین شود که از آنها انتخاب کند.

 بهشتی: وکیل را لغو کنیم، انقالبی است.

 صدر: چه انقالب ]؟[بنی

 اینکه این افراد وارد به امور قضایی اسالم هستند. عنوانبهطالقانی: 

 دهند.ها میق دارد. به خبرگزاریبا دیگران فرهاشمی: دفاعیات آنها 

 ها. دیگرشان در خطر است، همین طور بازپرسشوند ]و[ جانرس دارند، یکی ]اینکه[ شناخته میصدر: دو تبنی
 دهد روی دفاع و پرونده مدرک در دسترس نیست.]اینکه[ دولت به آنها مدارک نمی

 موسوی: اگر محذور این باشد که دادگاه علنی است.

 شوند.گویند و عوض میاسامی دادرسان را نمیبهشتی: 

 وکیل ملتزم به قوانین قضایی اسالم تصویب شد.

*** 

 در مورد کارمند دولت، اجازه دولت به هیچ وجه الزم نیست اطالع به دولت باشد.-

 مهندس سحابی: به وزیر یا رئیس مربوطه بگویند تا جایش یکی را معلوم کند.

 ن است.بهشتی: این برای فرار داد

 موسوی: قبالً صحبت بود حکم جلب صادر شده، به وزیر مربوطه خبر داده شود او را بفرستند.



 

 

 مافوق او بخواهند، در صورتی که اقدام نشد... وسیلهبهبهشتی: باید کارمند دولت را 

 طالقانی: یک نفر مامور باشد کارمندان دولت را بگیرد.

 بدهید.گوید به ما اطالع بهشتی: دولت می

 ماند.اش هم بگیرند حساب میدار بانک است؛ اگر در خانهمهندس سحابی: تحویل

موسوی: آنچه سبب شد این بود، بعد مامور را خصوصاً اگر از نیروی مسلح باشد، مثالً رئیس کارگزینی شهربانی، 
 رئیس آگاهی بدتر.

*** 

 اند.ر کردهملکات دارد، صاحبان آن فرابهشتی: مقداری کارخانه هست، مست

 هاشمی: اموال افرادی که فراری هستند.

 سازها هم هست.بهشتی: اموال مشروب

خواهند. میهای درشت پول کنند ]و[ قلماند، مراجعه میان که در دوران انقالب آسیب دیدههاشمی: یک عده آقای
 تصویب کنید یا هیات دولت بگوید چیزی یم بدون بهره یا وثیقه وام بدهیم؛اند ما حق ندارها گفتهحلی، بانکراه

اند تسهیل قائل شود. یک گروه پنج نفری معین شود، از بازار، اگر کسی مستحق بانکها برای کسانی که آسیب دیده
کمک بود، به او بدهند. بانک مرکزی شصت میلیارد پول دارد، بانک سپه وضعش خوب است. چه باید کرد ]؟[ 

 طاهرزاده مملکتی را فروخته.

گویند اگر عفو کنیم ای میاند. عدههایی را کردهای هستند که شکنجهبشری: قانون عفو را بنویسیم. عدهتر مدک
 . ستید، یک عده انتلکتوئلگویند سازشکار هنمی

 شود تهیه کرد.نامه کیفری را دو روزه میصدر: آئینبنی

 شوراها را به چه نحو اعالم شود. مسئلهخواهند اعالم کنند بهشتی: آقای خمینی می

*** 

 



 

 

 9/2/1358جلسه یکشنبه 
 صدر، بهشتی، موسوی ]اردبیلی[، هاشمی ]رفسنجانی[، باهنر. ای، شیبانی، مسعودی، بنی]حاضران:[ طالقانی، خامنه

 ]موضوع: نحوه برخورد با نمایندگان یهودی در مجلس دوره پهلوی:[ 

 با بقیه فرقی دارند. ]یهودیان[ (، وقتی آقا گفتند اینهابهشتی: کسانی که استعفا دادند )وکال

 طالقانی: این نامه آبکی است.

 ها نظر خاصی نبوده.ای: در اقلیتخامنه

 اند. ش آوردند و کشیش اصلی را رد کردهطالقانی: کشی

 ها هم سوال شود.: درباره این افراد از خود اقلیتبهشتی

ری امتیاز نوشته شود اینها همه ایرانی هستند. اقلیت و اکثریت بر دیگ شود نظرخواهی شود.موسوی: اول نمی
 اند، نباید تعقیب شوند. اگر در معرض تحقیق هستند، تحقیق شود.ندارد. اگر کاری نکرده

 اند پس بگیریم.هاشمی: همه را گفته

 اند.مسعودی: یک عده استعفا کرده

 هاشمی: از حقوق اجتماعی محروم باشند.

]مراجعه رود. در مورد آنها به خاخام قرار بود طالق دهند به دادگاه میدر مورد زن و مرد مسلمان، اگر موسوی: 
 شود[ )مهدوی آمد(.می

 سحابی: گرفتن اینها.

 هاشمی: سابق گرفتند.

 عنوانبههمه گفته شوند  فته شود نظر نیست )طبق نظر امام(.حاکم، گرفتن آنهاست. در مقدمه گ سحابی: جوّ
 کند فرق قائل نشویم.کت در قوه مقننه شریک بودند. عدالت اجتماعی ایجاب میشر

 اند استعفا دهند.ها تکلیف کردهصدر: آقا به آنبنی



 

 

 ام.مدعی است که من واقعاً رای آوردهآقایی  این است فرقی با دیگران ندارند. مسئلهبهشتی: 

 رای منفی داده.موسوی: اگر برای او طبیعی بوده، به قوانین مخالف حق 

 ایراد وارد است. نتخابش صحیح بوده، فقط فساد کرده،صدر: اگر کسی روی عقیده ابنی

اینجا هم دسیسه شده،  اند، روی سوء ظن؛از دادن به اینها اگر جنایت کردهطالقانی: این طرح باید مردود باشد. امتی
نماینده مترقی یهود ها هم دزدی، در شرکت یست، هم فراری،، هم صهیون1شود روی حی یهودیز میاینجا متمرک

 دهند.به او فحش می

 بوده. 2مهدوی: دفعه آخر اریه

 بهشتی: مراد نبوده.

 ها که اقلیت بانفوذتر هستند.طالقانی: بخصوص یهودی

یح بوده و بهشتی: جواب دهیم بین اینها و سایرین فرقی نیست. همه افراد ملت، اگر کسانی باشند انتخاب صح
 ت نکرده باشد، طبیعی است مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت.جنای

 تصویب شد.

 زاده: حی چندین گونی مدرک داشت.قطب

 ها رسیدگی شود.بهایی مسئلهمهدوی: ]به[ 

*** 

                                                           

در  ۱۲۹۶در  . ویبود( ۲۳و  ۲۲ادوار ) ۱۳۵۴تا  ۱۳۴۶از  مجلس شورای ملی در کلیمیان نماینده (۱۳۹۷–۱۲۹۶) حَیاهلل لطف. ۱
خواه و به همراه دوستانش جمعیت ایرانی حزب جمهوری به آمریکا مهاجرت کرد ۱۳۵۷و در سال  تهران متولد شد عودالجان محله

 .عضو ارشد گراند لژ فراماسونری جهانی بود گفته می شود در لس آنجلس درگذشت. ۱۳۹۷آمریکا را تأسیس کرد. او در سال 

 
سازی ترین شرکت کاشی( بازرگان یهودی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای ملی، مالک ایرانا که بزرگ1279-1368.  مراد اریّه )۲

 در ایران بود. 



 

 

 1]موضوع: شوراها[

                                                           

قم با امام خمینی،  یرو مذاکرات وی دراهلل طالقانی و پ. همانگونه که قبالً شرح آن رفت، پس از ماجرای دستگیری فرزندان آیت2
ایی شدن قرار گرفت. ای که طالقانی بارها بر تحقق آن اصرار ورزیده بود، یعنی تشکیل شوراهای شهر و روستا، در آستانه اجرایده

شود، اداره امور یماهلل طالقانی پیاده در واقع، پس از آن حادثه مقرر گردید تا شوراهای محلی، بر اساس طرحی که زیر نظر آیت
وراها ادغام خواهند های انقالب تحت نظارت این شوراها اقدام خواهند نمود و یا حتی در شمناطق را در دست گیرند. همچنین کمیته

های کیل انجمن(. این وعده را طالقانی در سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم بیان کرد و خبر از تش1، ص1/2/1358شد )کیهان، 
م در سخنانی بر (. طرح تشکیل شوراها، مورد تأیید امام خمینی نیز واقع شد. اما6، ص1/2/1358والیتی داد )کیهان، ایالتی و 

رکل حزب ، ص آخر(. دکتر بهشتی، دبی9/2/1358ضرورت تشکیل شوراهای ایالتی و والیتی در هر استان تأکید کرد )کیهان، 
نایع گفت: اگر با رای اداره کارخانجات نیز مفید خواند. وی خطاب به صاحبان صجمهوری اسالمی هم با تأیید ایده شورا، آن را ب

ه روز کارگر (. حزب جمهوری اسالمی نیز در برنام3، ص9/2/1358شود، آن را بپذیرید )کیهان، شورا کارخانه بهتر اداره می
ولین ا(. مجاهدین خلق، یکی از 6ص ،12/2/1358ها شد )کیهان، خواهان شرکت موثر کارگران در شورای مدیریت کارخانه

، 2/2/1358کیهان، هایی بود که از تشکیل شوراها استقبال نمود و آمادگی خود را برای کمک به تحقق این امر اعالم کرد )گروه
 (. 8، ص6/2/1358(. جنبش مسلمانان مبارز نیز از این تصمیم حمایت کرد )اطالعات، 2ص

ندکی بعد ا(. 2، ص3/2/1358ای شهر، قبل از انتخابات مجلس مؤسسان خواهد بود )کیهان، همچنین اعالم شد که تشکیل شوراه
اداره  "صدر"ک به صورت رسمی طرح تشکیل شوراها اعالم شد. بر اساس این طرح، استانداران، انتخابی بوده و هر استان توسط ی

د )کیهان، شوک ماه به نظرخواهی عمومی گذاشته میشود. با این وجود اعالم شد طرح مزبور پیشنهادی است و برای مدت یمی
ورت که ها ترسیم شده بود. به این ص(. در طرح پیشنهادی وزارت کشور، جزئیات چگونگی خودمختاری استان1، ص8/2/1358

است  نداریبرای هر استان، شورای استان تشکیل شده و دوره این شورا برابر با مدت دوره ریاست جمهوری و نیز دوره استا
وی همچنین  ها خواهد شد.گیری در استانترین مرجع تصمیم(. وزیر کشور اعالم کرد شوراها عالی5، ص9/2/1358)اطالعات، 

 (. 3، ص9/2/1358از لحاظ کردن اداره فدراتیو کشور در قانون اساسی آینده خبر داد )کیهان، 
(. پس از چند 8، ص10/2/1358نامه اجرایی شوراها کرد )کیهان، ئینیک روز بعد امام خمینی رسماً شورای انقالب را مأمور تهیه آ

یشنهاد شورای هر استان اهلل طالقانی طرح شوراها را تقدیم دولت کرد. در این طرح آمده بود: استانداران به پروز، هیأت منتخب آیت
انقالبی  هایمان، وزیر مشاور در طرح، ص آخر(. همز20/2/1358شوند )کیهان، و تصویب وزارت کشور تعیین و یا معزول می

یل خواهد شد نیز اعالم کرد در طرح خودمختاری، عالوه بر انتخاب روسای ادارات با نظر مردم، در هر استان مجلس شورا تشک
یات، امور ها و والان(. در این راستا بازرگان نیز تأکید داشت باید به سپردن حاکمیت به مردم، اهالی است2، ص20/2/1358)کیهان، 

 (. 2، ص20/2/1358عمرانی، انتظامی و فرهنگی خود را در دست گیرند )اطالعات، 
، قانون شوراهای محلی به تصویب شورای انقالب رسید. در این قانون مقرر گردیده بود که شهردار هر ۱۳۵۸نهایتًا اوایل تیرماه 

ص آخر(. عالوه بر این، در مصوبه شورا آمده بود که فرمانداران ، 7/4/1358شود )کیهان، محل به وسیله شورای آن محل انتخاب می
و استانداران در حدود اختیارات و وظایف شورای شهرستان یا استان به اجرای تصمیمات این شوراها ملتزم خواهند بود و انتخاب 

(. با این وجود، 3، ص7/4/1358گیرد )جمهوری اسالمی، های مذهبی، نژادی و زبانی صورت میشوراها نیز صرفنظر از ویژگی



 

 

ری حکومت بیاید، برای برقراورا ]که[ قرار است بصورت نامه دربهشتی: پیامی است از طرف آقای خمینی به ش
 مردمی.

 مهدوی: قبل از قانون اساسی، این درست است.

 طالقانی: ارتباط ندارد.

و[ در نقده و ]بهتر خواهد بود. همان کار که در سنندج شده،  مؤسسانای: شوراها اگر باشد، قانون مجلس خامنه
 هاست.است بشود، پیشگیری از بهانه جوییجاهای دیگر قرار 

 داریم؛ی دادن آن این است که دست نبه نظر من، یکی از مشکالت در را موسوی: قانون اساسی تصویبش االن
راها اگر ، وکیل باید انتخاب شود. شومؤسسانشود. ]برای تشکیل[ مجلس اطمینان نداریم که صحیح انجام می

 خوب دقت شود، شوراها که یکی از آنها طبعاً نظارت بر انتخابات است، یکی...

 امه که شوراها تشکیل شود.شیبانی: اعالم شود در روزن

 بهشتی: ایشان ]امام[ نظرشان این است که انجام شود.

باشد. ولی  البصدر: طرح در پاریس این بود که شوراها عملی شود و نمایندگان آنها در تهران، شورای انقبنی
 شد، هر دوازده نفر مسلمان بودند.سازی نمیخواهد. اگر زمینهوزارت کشور قوی می

 اردالن چهره سرشناس بود.بهشتی: 

 مسعودی: شوراها هرچه زودتر تشکیل شود ]و[ در قانون اساسی وارد شود.

 تربیششور، کهاد کنیم. وزارت کنم به دولت پیشناگر لیست تهیه نشده، پیشنهاد می موسوی: )آقای مطهری آمد(
لیست  کشور است. اگر تعیین مرزها، قاچاق، وضع شهربانی که مربوط به وزارت ها مربوط به آن است:ضعف

بوط به وزارت )افراد ارزنده( میسر نیست، فعالً فردی به وزارت کشور بیاید که هم اجرای شوراها و هر چیز مر
 کشور را انجام دهد و اگر شخصی نداریم، پیدا کنیم. 

                                                           

ها در منطقه کردستان با درگرفتن مجادالت بر سر چگونگی تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی، برافروخته شدن آتش درگیری
اهلل طالقانی، پیگیری سریع این طرح را ناتمام گذاشت؛ هرچند در سال تر از قبل، و نهایتاً درگذشت ناگهانی آیتشدتی بیش

 شود.     بات شوراها برگزار گردید. در ادامه در خصوص مسئله شوراها، به فراخور بحث مطالبی آورده میانتخا۱۳۵۸



 

 

دادگستری بهشتی: برای وزارت کشور، مهندس بازرگان معتقد است صباغیان بشود وزیر کشور، صدر وزیر 
 شود،بطه با این دولت، صحّه گذاشته میگونه مبشری. اگر روی صباغیان و صالحیت او با را]بشود[ به دنبال استعفا

 صدر.است. موسوی، صباغیان، مهندس، بنیجوان هست، قاطع  ]به خاطر این است که[

 مطرح نبود. مسئلهطالقانی: این 

 شوراها، تعیین فرد برای مشاغل آزاد باشد.ای گنجانده شود که ضمن تذکر شیبانی: ماده

ادن به این انقالب و خلع سالح صورت دام. برای سروها گفتهایست ]که[ چندین بار در سخنرانی مسئلهطالقانی: 
دانم در این شرایط مقدار زیادی سروصداها خوابیده شود. کنند، من الزم میها و اخاللگران که تحریک میچپ
، انقالب را در انحصار خود ل مردم است. آخوند و وابستهبه مردم راست بگوییم. انقالب ما که[این است ] ترمهم

 باید این اشکال را رفع کرد. اند.گرفته

 گویند نهضت آزادی و جبهه ]ملی[ کار در دستش است.مطهری: می

بعد هم برای حفظ صنف،  ی کار.سرانی که منتخب واقعی مردم هستند بروند برا طالقانی: شوراها تشکیل شود.
ها باشد، یک آخوند هم از طرف آقا باالی سر آنها باشد. اعالم دادستانی برای حفظ مرز ]الزم است[. اگر شورا

شان بگذارید. علف باید به دهن بز شیرین باشد. کلمه خودمختاری گردن ]به[ مسئولیت حافظ مرز هم آنها هستند.
رای منطقه کرده دارد کند بکم کار میخودشان. در تهران شهرداری کمرا نگویید اختیار در سرنوشت داخلی 

شان گفتند در کیفیت کنم که وظیفه شرعی باشد و ایدهم و امر میند، گفتم به آقا بگویید دستور میکانتخابات می
رکزی کنترل ام، فکر کنید در شرایط ایران فدرال است، دولت مهایی را گفتهشود بحث کرد. گروهو زمان آن می

تیم، نه وزیر نه طلب نیسهای خوزستان گفتند ما تجزیه]که[ حق آنها در سرنوشت داخلی چه باشد. عربکند 
شد، این حوادث پیش ها. اگر این کارها یک ماه قبل میتی زبان عربی قدغن بوده در مدرسهح استاندار داشتیم؛

ها سروصداتر شروع شود. در همه استانجاهای بیتا[ از ایم ]گفت یک گروه تحقیق گذاشتهآمد. صدر هم مینمی
 .مؤسسانکه شورا تشکیل شده، اگر شخص خوبی هست و مردم راضی هستند بشود نماینده مجلس 

ته، کار بدون اسلحه دو محاسبه با نقش کمی ساب بیاید و توجه شود نقش شوراها.بهشتی: در شرایط حاضر به ح
 قالب در ایران، برای آن فکری شود.انتقال آسان است. دوم نقش شناسایی و سرکوبی ضد ان شود.رتق و فتق می



 

 

. شورا که ضد انقالب آور، این هم حل شودانی مردم به اضافه قدرت نسبی ترسواگذاری آن به شورا، توجه همگ
 کنند.ها ضدانقالب را تعقیب میکند، خود شوراست یا دیگری ]؟[ عمالً کمیتهرا تعقیب می

 طالقانی: پیشنهاد ]شورا[ برای این است که این ]کمیته[ متوقف شود.

 مهدوی: این مطلب بستگی به زمان دارد.

. مال ما مترقی خواهد بود طالقانی: اصل ]شورا[ که مورد تصویب ایشان ]امام[ است و حکومت دموکراسی است
 ای در دنیا خواهد بود.و نمونه

شود. شورا که تشکیل شود بهانه ضدانقالب را ام مییک وقت عملی انج شود؛یبهشتی: یک وقت لفظ تصویب م
 گیرد ]و[ تمرینی است برای حکومت آزاد.می

 شود که[ ضد انقالب در آن شرکت نکند ]؟[مطهری: از کجا ]تضمین می

حبت کنند برای ای: اصل مطلب را غالب آقایان قبول دارند ]که[ حق است و تصویب شود. مخالفین فوراً صخامنه
 اش را دولت تصویب کند.[ پاسداران را جدی بگیریم؛ بودجهمشخص شدن رای. نکته مهم ]آنکه

 هاشمی: ]دولت[ مبلغ خواسته شده را داده.

انگیز مطرح است، تر است. شوراها در مراکز بحثشدن شوراها، وجود پاسداران ضروریای: مسلّم با مطرح خامنه
ن و اصفهان آسان است. ]به[ محلی بودن و غیرمحلی بودن دقت شود. ]مثالً[ آیا بلوچ مثل کردستان. در خراسا

 ها اقلیت هستند.[. این روشن شود. در زاهدان بلوچمحلی است و یا کسی که متولد آنجا باشد یا ساکن آنجا ]؟

ها اینجوری است. کمیتهرا تشکیل نشده، وجودشان الزم است؛ نهاد انقالبی ها تا زمانی که شوسحابی: کمیته
اند. اگر شورا با ضریب انتخابی تشکیل شود، جای کمیته را بگیرد، در بخشی حل مسائل جاری و کیل شدهتش

مبارزه با ضد انقالب موفق است. سپاه پاسداران برای همین است، اگر شورا تشکیل نشد و این کار تحت هدایت 
 دادستان و پاسداران است. 

 .شود[]می بعد از تشکیل شورا منحلها بهشتی: کمیته



 

 

اید دید. شود؛ گفتم شرایط را بها گرفته میف نیستم. گفتید بهانه از دست چپیمطهری: با اصل قضیه مخال
ید در همه جا رخنه م ناباب بیافهمند. ]باید[ بطور کامل به مردم تفهیم شود، اگر آدسازی را اکثر مردم نمیزمینه

 کند.می

فر به گروه یار استاندار و فرماندار نیست. شورای پنج نفری تشکیل شد، در حالت بحرانی دو نبهشتی: در اخت
در انتخابات  دخالت ه آن را آقای طالقانی معین کردند.چپ، دو نفر مذهبی، یک نفر که نقش تعیین کننده داشت ک

 را از دولت گرفتیم.

ک یاصلش کسی مخالف نیست. در همین جلسه [ ]با .جدید است، هم قابل بحث نیست مسئلهموسوی: شوراها 
نویسند که باین هیات بنویسد، گروههای دیگر چیزی  برای مطالعه در شوراها معین شود. هیاتی از همین امروز

 آقای طالقانی گفتند و بررسی شود.

مه شوراها انشود از آن خواست طرح آئینر آقای دکتر سحابی تشکیل است. میصدر: چنین کمیسیونی در دفتبنی
 را بنویسد.

 موسوی: هیاتی تعیین شود، آنها را بگیرد ]و[ بخواند ]و[ یک چیز کامل را بیاورند.

 باشد[.]ها در بخش اداره به عهده شوراها و در بخش تضعیف ضد انقالب با پاسداران بهشتی: وظیفه کمیته

 طالقانی: این بحث باشد برای بعد.

ت خود در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت بر سرنوش ست.هشتی: با اصل شورا نظر موافق اب
داره محلی شهر نامه شوراها برای ادانم به تهیه و اجرای آئین. الزم میهای جمهوری اسالمی استکه از ضرورت

 و روستا در ایران اقدام کنید.

 تصویب شد.

*** 

 1]موضوع: برقراری رابطه با لیبی:[

                                                           

الشعاع ماجرای ناپدیدشدن امام موسی صدر در این کشور در های ابتدایی انقالب، مسئله برقراری رابطه ایران با لیبی، تحت. در ماه1
یبی از سقوط رژیم شاه و برقراری جمهوری اسالمی در ایران استقبال نموده و خواهان قرار داشت. اگرچه مقامات ل 57شهریورماه 



 

 

اش تصویب الیحه و غیره است. انقالب[ است؛ همهبر[ گردن شورا ]ی امور متاسفانه همه سنگینی ]طالقانی: 
آید. این مسائل برای می 1با ما ارتباط دارند، مرتب وفدوضع ما طوری است که جنبه جهانی دارد. همه کشورها 

ت قوی عملی نیست و این کارها المللی و وجود دولشبرد هدف انقالبی است که بدون درنظرگرفتن روابط بینپی
شود. دارد یا بسیار قابل ضربه میاسالمی است و پیشبرد هدف، باز میما را از مسائل اساسی که درباره جمهوریت 

 لیبی. مسئله که در راس مسائل است، توجه کنند؛ ]خصوصاً[ المللیکنم آقایان به مسائل روابط بینپیشنهاد می

 .2لیبی و قطع رابطه با مصر مسئلهمطهری: تالفی کردن در 

                                                           

های وزیر و از چهرههمکاری با تهران بودند، اما مقامات ایرانی نسبت به نیات طرف لیبیایی تردید داشتند. عبدالسالم جلود، نخست
لی در طول سفرش انجام شد، اما موفق به دیدار امام خمینی به تهران آمد و اگرچه اختال 58برجسته حکومت لیبی در اردیبهشت 

نیز گردید. جلود در سخنانی به صورت رسمی ابراز داشت: امام موسی صدر ترور شده است و این ترور به دست صهیونیستها و 
در سفر خود به تهران ، ص آخر(. عالوه بر این مدیر تبلیغات خارجی لیبی 15/2/1358استعمارگران صورت پذیرفته است )کیهان، 

اند. وی گفت مقامات لیبیایی مدارکی را در تأیید ورود امام موسی این امکان را مطرح کرد که بریگاردهای سرخ، امام صدر را ربوده
یشین وزیر پاند. او همچنین پرسید وقتی پلیس ایتالیا قادر به یافتن نخستصدر به رم ایتالیا در اختیار خبرنگاران ایرانی گذاشته

تواند از جان امام موسی صدر محافظت کند؟ این سخنان در حالی بود که سفیر ایتالیا با تکذیب این ادعاها خودشان نباشد، چطور می
تأکید کرد امام صدر هرگز پایش به ایتالیا نرسیده است. از سوی دیگر، داماد صدر مدعی شد قذافی برای یک معامله سیاسی، صدر 

ها، روابط ایران و لیبی برقرار گردید. لیبی در طول (. با تمام این حرف و حدیث8، ص16/2/1358)اطالعات، را نگه داشته است 
جنگ تحمیلی، در کنار سوریه و الجزایر، یکی از سه متحد ایران در میان اعراب بود. اما معمای امام موسی صدر هنوز پس از گذشت 

 از سرنوشت وی در دست نیست.   بیش از چهل سال، حل نشده باقی مانده و خبری
 آمدند.. مراد از وفد، هیأت هایی است که از جانب کشورها برای تبریک پیروزی انقالب به تهران می1

. روابط ایران با مصر پس از انقالب اسالمی تیره شد. نخستین دلیل این امر، استقبال گرم انور سادات رئیس جمهور مصر از شاه 2
گری کارتر، رئیس جمهور وقت دیوید میان مصر و اسرائیل با میانجیکشور بود. دلیل دوم نیز انعقاد پیمان کمپپس از خروج وی از 

امریکا بود. در واکنش به این پیمان، امام خمینی، قرارداد مصر و اسرائیل را خیانت به اسالم برشمرد. همچنین به صورت موقت، 
(. گفته شده بود که این حرکت 2و4، ص 6/1/1358اشغال شد )کیهان،  1358ل سفارت مصر در تهران در روزهای ابتدایی سا

توسط گروهی از دانشجویان عرب مقیم ایران ترتیب داده شده بود، با این وجود این اشغال با دخالت وزارت خارجه به سرعت به 
ن را به رسمیت شناخت )اطالعات، رغم این تحوالت، مصر جمهوری اسالمی ایرا(. علی2، ص7/1/1358پایان رسید )کیهان، 

به دستور امام خمینی، رابطه ایران با مصر قطع گردید. امام دلیل این قطع  58ماه (. با این وجود، در اردیبهشت8، ص15/1/1358
ستایش  . مجاهدین خلق از نخستین گروههایی بود که باچرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم اعالم کردوچونرابطه را اطاعت بی

(. 3و2، ص 12/2/1358های ایران و فلسطین ارزیابی نمود )کیهان، قطع رابطه ایران و مصر، آن را حرکتی در راستای پیوند خلق
( تا از این طریق 1، ص15/2/1358متعاقب این تصمیم، سادات بار دیگر به صورت رسمی شاه را به مصر دعوت کرد )کیهان، 



 

 

لود آمد، در فرودگاه رفتار پریروز ]عبدالسالم[ ج مطرح شد. 1آقا موسی ]صدر[ مسئلهد، ها که آمدنطالقانی: لیبی
خواستند . اصرار دارند راجع به ایران، میرفتند پیش آقا. اجماالً راجع به آقا موسی صحبت شد آمیز شد؛اهانت

د مرکزیت باشد، همه را آشتی خواهنها همه با هم ناسازگار هستند. ایشان میک کنند. عربانقالب ایران را کم
خواهند سفارت باز کنند. در سطح عمومی ]اگر[ دست خالی برگردد، وسیله برای تبلیغات مخالفین بدهد. می

رت باز نشود، تا آقا نمی دانم نظر آقا چیست. اگر به فرض سفا رج خواهد شد. پیشنهاد من این است؛داخل و خا
 .]...[ موسی وضعش روشن نشده

 یک افسر روسی قرار مالقات داشته. با اند؛یکی از مجاهدین ]خلق[ را بازداشت کرده اندهاشمی: پریروز رفته
روفن مخفی و...، یک]مانند[ مهای مجاهدین اند، ]شامل[ لیست خواستهجویی شده؛ اسنادی ]به[ دست آوردهباز

 مالقات آقای هادوی.اند. مسعود رجوی رفته ]به[ ]است[. افسر روسی را رها کردههای آنهاخواستهلیستی هم 
 2دولت در جریان است. صباغیان رفته بود با سپاه پاسداران مذاکراتی کرده بود.

 مطهری: در این قضیه شورا مستقیم دخالت کند.

 صدر: ...بنی

 رود.بیدگی به اسناد سازمان امنیت با تعیین دو نفر دیگر ای از طرف شورا معین شد که برای رسخامنه

ند. ایجاد هیات مشترک برود بررسی ک شود.موسی مربوط نشود، دست ما باز می ای: سفارت لیبی به آقاخامنه
 رابطه ]با لیبی[ چیز خوبی است.

مهم،  مسئلهتر است. اهمیت:[ یکی آقا موسی است که کمموسوی: روابط سیاسی با لیبی از چند بُعد است ]
گویند ها می]دارد؟[ نفع که دارد. ]درباره[ ضررش بعضیکشوری است، باید دید با ایجاد رابطه چه نفع و چه ضرر 

                                                           

ها سرگردانی بار دیگر به مصر رفت و نهایتًا در همانجا کرده باشد. شاه چند ماه بعد، پس از مدت مقابله به مثلی با حرکت ایران
   شود. درگذشت. مراسم تشییع وی با حضور سادات، نشان داد که رابطه ایران با مصر به سادگی برقرار نمی

. وی و مؤسس مجلس اعالی شیعیان لبنان ( روحانی و مجتهد شیعی1307-57. سید موسی صدر مشهور به امام موسی صدر )3
ها، ز پس از سالبه لیبی به دعوت رسمی معمر قذافی، رهبر لیبی داشت، به طرز مشکوکی ناپدید شد و هنو 57در سفری که شهریور 

 ها در مورد سرنوشت وی ادامه دارد. زنیگمانه
ازداشت بن خلق است که به جرم جاسوسی برای شوروی . این ماجرا مربوط به بازداشت محمدرضا سعادتی از اعضای مجاهدی 1

 شود. شد. در ادامه و مطابق با مذاکرات شورای انقالب، این موضوع بررسی می



 

 

بازی در سطح کشورهای عربی، نباید اسلحه  مسئلهجنوب لبنان است،  مسئلهجاسوس است. خطر از نظر ]لیبی[ 
گویند کسی آورد. بدون مطالعه نباشد، میمدن او دستگاه جاسوسی میود. با آبیاورد در خوزستان مشغول بازی ش

 آمده ]و[ اسلحه آورده.

گویند دست خالی برنگردیم. در سطح دفتر، فعالً باز شود. اسنادی قوی، هیاتی اند و میها آمدهمی: خود لیبیهاش
اند حاضر آقای خمینی مالقات کردهشود. چون برود مطالعاتی بکند، بعد که نتیجه روشن شد اجازه سفارت داده 

ن را گرفت. شود جلو کشور مسلمانمیآقای موسوی به این دلیل ]مورد نظر[ نیستند سفارت باشد. در مورد مسائل 
]در[ عراق، لبنان، خود فلسطین، عربستان سعودی، ]در[ خود آن کشورها هست، جاسوس  نیست. ترکماز بقیه که 

 ایم دفتر موقت باشد بعد ...است، تا هیات نفرستاده مسئلهما  موسی که برایامریکا نیست. در رابطه آقا 

مطهری: ]در مورد[ ایجاد رابطه با لیبی و قطع رابطه با مصر، ]اگر[ دو تا با هم باشد ]به[ مصلحت نیست. رابطه با 
اینکه پرونده صدر مفتوح  عنوانبهمصر حداقل باشد ]در سطح[ کاردار بماند. ]در مورد قذافی[ پرونده آقا موسی 

است. رابطه انقالب اسالمی ایران با کشورهای عربی ]:[ اگر انقالب پیام دارد که باید در کشورهای اسالمی پیاده 
اش حسنه با لیبی باشد، وضع شیعه لبنان هایی آورده. ایران شیعه رابطه، مخصوصاً که لیبی متهم است بدعتشود

پرونده صدر ]هم[  مقارن با قطع رابطه با مصر نباشد.]با لیبی[، تدریجی باشد، ]و[ بهتر خواهد بود. ایجاد رابطه 
 مفتوح ]بماند[.

تایید روابط دیپلماتیک، باید دید خصومت با ما دارد یا نه ]؟[ علیه  ]برای[ حرف آقایان]درخصوص[ سحابی: 
کند، به بخش کمک میه جنبش آزادید حمله است که چرا بشاه اقدام کرده ]؟[ لیبی از طرف امریکا و غرب مور

مانند[ دکتر کند. اینها از طرف ما محکوم نیست. نه فقط خوب، بلکه واجب است. رفقای ما ]ایرلند کمک می
کند، ریک در داخل همه کشورهای دیگر میبه نظرم تاخیر شده. تح گویند ]قذافی[ نوکر امریکاست.چمران می

[ آقا موسی دست ما مسئلهبرای ] . ]در این صورت[ود روابط برقرار شودآورند. تصویب شها میخود فلسطینی
 شود. دلیل ندارد دفتر باز کنیم.بازتر می

زاده: ]در مورد[ روابط باید به واقعیت رسید. اصل روشن شود. سیاست مبنی بر منافع و مصالح مردم مسلمان قطب
تواند جلو ، نمیشخصی، در عین حال که خیلی متاثر باشیم عنوانبه]در پیش گرفته شود[. نقش مشکل آقا موسی 

، ضد استعماری بودن لیبی]به دلیل[  شود، روی اصل دیگری است.ه اساسی را بگیرد. اگر طرح هم میانگیز
کند، بر اساس کند، به حبشه هم کمک میر است. ]لیبی[ به فیلیپین کمک میتمخالفت دنیای غرب با او پیچیده



 

 

ماجراجویی لیبی در دنیای عرب است، تمام کشورهای شرقی عرب با آن مخالفند. الجزایر  مسئلهاست.  منافع لیبی
شود. ماجراجویی سیاسی است، روال خاص سیاسی منظم وضع داخلی خود با ایران نزدیک میگفته برای تثبیت 

را دستگیر کرده، ولی اینها اصل و  هایی دارد، علماییخواند، بدعتورد مذهبی بودن، ]قذافی[ نماز میندارد. در م
 ]برای[ اساس روابط سیاسی نیست. منافع و مصالح مردم مسلمان ]در این است که[ روابط با لیبی برقرار شود.

 ]برقراری رابطه با لیبی اهمیت دارد[. هامورد آقا موسی، استقرار فلسطینی شیعیان لبنان، در مسئله

 الت دارد.سحابی: در این سیاست، سوریه هم دخ

 ها قابل مناقشه است.ای: همه گفتهخامنه

د شد. اگر ایشان از بین رفته، اصل قضیه سر جایش هست. نبایا موسی بود، استقرار این کار نمیزاده: تا آققطب
شود. دنیای عرب به واسطه پول، خود را نماینده اسالم  تربیشدقت  [ شیعیان جنوب لبنان از بین برود.مسئله]

مشکالت داخلی اسالم طرح کرده. ایران هم پول داشته  عنوانبهتمام مشکالت داخلی خود را  ]و[ ]معرفی[ کرده،
 به دنیا بدهیم. باید]را[ پیام نهضت اسالمی  ه. ]با[ قطع رابطه با مصر مخالفم. فقط آوردن سفیر.است، آمریکا بود

از پیروی سیاست اعراب خودداری شود. اتخاذ سیاست مستقل حتی در مقابل دنیای عرب طرح است. ]به[ آنچه 
است، دفتر و سپس سفارت روشن شود، آن وقت.  جنوب لبنان طرح مسئلهاز قبل ایجاد شده، کاری نداریم. چون 

می باشد، نه اعراب. اینجا ست اسالکنند ما را در خط سیاست عربی بکشند. باید سیادر مجموع آنها تالش می
 کنند چون پول داریم.مرکز سیاست اسالم بشود. اعراب منفعت می

در جمع مطرح شود، ولی ایشان کار داشتند. مطلب اضافه بر آنچه گفتید  مسئلهبهشتی: به آقای هادوی گفتم 
 ندارم.

 ا موسی سفارت ]تاسیس شود[.آق مسئلهشیبانی: برقراری ]روابط با لیبی[ در حد کاردار، پس از حل 

صدر: همه موافقند روابط برقرار شود. ترتیب آن بحث است. برچه اساس رابطه برقرار شد ]؟[ سیاست مستقل بنی
]نشان  بر اساس واقعیت منطقه باشد، خود ما هم بر آن اساس. مصر را هم اگر سیاستش غلط است، واکنش مستقل

اش مطرح نیست. سیاست کلی مطرح است. در اعالمیه کلی به[ شخصیآقا موسی ]جن مسئلهداده[ شود. ]در[ 
 گنجانیده شود.



 

 

یت مطرح شود. به فور مسئله[ طرح شد ]؟[ آمدن اینها به ایران و اصرار آنها سبب شده مسئلهموسوی: چرا ]این 
 دانند ]که[ رابطه با ایران باشد. ]اما[ نفع ما هم هست یا نه ]؟[]به[ نفع خودشان می

 می: تحقیق ]در مورد سرنوشت[ آقا موسی مطرح بود.هاش

 اش، سیاست ماجراجویانه است.موسوی: لیبی سیاست بین المللی

اگر در آنگوال توافق کردند، دلیل توافق  در مسائل سیاسی کار دو ابعاد است.ام گفته شد و ای: حرف اصلیخامنه
 خالت دارد.کامل نیست. در اریتره و حبشه هم شوروی و هم اسرائیل د

 مطهری: جامع مشترک ضد اسالمی بودن است.

 رابطه با حکومت اسالمی نگذاریم. عنوانبهزاده: رابطه با لیبی ]را[ قطب

شود در در کشورهای اسالمی دارد. چطور میسحابی: صحبت بود، من به همین دلیل که ایران رسالت جهانی 
 پدری برای کشورهای عربی داشته باشد.لیبی نفوذ کرد ]؟[ ایران صالحیت دارد ]که[ نقش 

 کند.های مرا تکرار میزاده: تمام حرفقطب

 سحابی: سوریه مگر خیلی مسلمان است ]؟[

یکی عواطف ایران و ]دیگری[ مسائل  وسی را باید موضع گرفت و نظر داد.آقا م مسئلهبهشتی: ]در مورد لیبی[ 
 گفت لجنه مشترک ایران و لیبی ]در ایناست[. آقای جلود میبطه با شیعه لبنان ]روحانیت و خانواده او در را

کرد اسناد و مدارک است که ]صدر[ از لیبی رفته، در گذرنامه او ویزای ورود به زمینه[ تحقیق کند؛ اما تاکید می
د ایتالیا هست. درباره ایجاد دفتر سفارت یا هر چیز، خطر به وجود آمدن النه جاسوسی شوروی یا امریکا ]وجو

 دارد[.

 صدر: النه خودشان ندارند.بنی

ت. جلود پس بهشتی: با پوشش اسالمی یک نفر برود سفارت بلغارستان حساسیت است، ولی اینجا حساسیت نیس
ای گفت ]که[ شما احتیاج دارید با ما رابطه داشته باشید برای به ثمر رساندن انقالب از بحث آقا موسی جمله

اس جهانی رابطه است، یکی ]در[ داخل، یکی ]در سطح[ جهانی. اگر قرار است با مصر انعک مسئلهخودتان، نه ما. 
 مطرح نشود. مسئلهقطع رابطه شود، در قضیه فلسطین این 



 

 

سادات  کند. اینجا درست است،، دولتی خیانت به ملت خود میسیاست مستقل و قطع رابطه مسئلهمطهری: در 
شود از ملت آنها قهر کرد ]؟[ تمام ملت مصر ست، ولی آقا میخواست مصر درست ا رغمخیانت کرده، علی

 تصمیم گرفته ]با اسرائیل[ رابطه برقرار کند ]؟[

ها جزئی از آن باشند و تنها و تنها ایران زاده: ایران باید مرکز کشورهای اسالمی در مجموع باشد که عربقطب
نه  ا هم بهتر است رابطه داشته باشند.دشمن ماست. اصل دوم اگر قرار باشد سیاست مستقل اصل است، حتی 

اصل رابطه  شد، در دو مرحله. با لیبی موافقمحاال، دو هفته دیگر سفیر از مصر خواسته شود و در سطح کاردار با
آیند. ا موسی، نماینده شیعیان لبنان می( کاردار فرستادن، هیات تحقیق در مورد آق1تصویب شود دو مرحله باشد: 

ه برقراری روابط بیاید با توجه به این وضع روشن شود برای شیعیان لبنان و برای دنیا که نسبت به ]این[ در اعالمی
نظر داریم. کنفرانس کشورهای اسالمی در ایران تشکیل شود زودتر. روابط ]در سطح[ کاردار با لیبی تا  مسئله

ردم جنوب لبنان در برابر تجاوز نتیجه تعیین سرنوشت امام موسی صدر، حمایت کامل مشترک از حقوق م
 .]صورت گیرد[ ( و دفاع از حقوق خلق مردم محروم فلسطین2صهیونیسم و امپریالیسم، 

 به اتفاق آراء تصویب شد.

*** 

 ]موضوع: سطح مشارکت ایران در کنفرانس کشورهای اسالمی در مراکش:[

ر کنفرانس کشورهای اسالمی در مراکش. مهندس بازرگان: مطلبی ]را[ دکتر یزدی گفت در مورد شرکت ایران د
 در این کنفرانس قضیه حمله همه جانبه علیه مصر استفاده کند ]و[ ایران بپیوندد علیه مصر در سطح وزرای خارجه.

کار بشود، اگر شود. دو با رئیس آن باشد ]و[ نرویم، نمی زاده: اگر قرار شود با هر کشور مخالفم مخالفتقطب
یک نماینده برود در حدی که تشکیل کنفرانس  ی بشویم قاعدتاً وزیر خارجه نرود.گیرنخواهیم داخل موضع

 گیری وزیر خارجه نیست.میم]مورد[ قبول ]ماست[. ]اما[ در سطح تص

 باط است ]؟[ناند یا استمطهری: آنچه در دستور است نوشته

جبهه متشکل  ،ن است تصمیم عمدهمهندس بازرگان: تا حال صحبت بوده، کیفیت آن هم شاید باشد. اساسش ای
 علیه مصر است. 



 

 

 مطهری: اگر سلسله روابط خارجه با کشورهای اسالمی باشد، وزیر خارجه باشد یا نه ]؟[

. شرکت بکنیم، شاه را هم مطرح است 1]مراکش[بودن شاه دار ای: تردید دکتر یزدی ]به خاطر[ مهمانخامنه
جهان اسالم، ژست انقالبی نشان بدهیم. اگر هیات خوب باشد، پیام انقالب کنیم. ]در[ اولین دیدار با سران می

 اسالم را ببرند، در روحیه مردم مراکش موثر است.

 وزیر خارجه برود، فیلم جنایت شاه را بدهند... : بروند.شیبانی

ینها نمایندگان د. اگیری علیه ما بود. آقا چندین بار اعتراض به کنفرانس داشتنصدر: کنفرانس، ]محل[ جبههبنی
زء آنها بدانیم، جها تابع ملت خود نیستند. اگر ما خود را کشورهای اسالمی نیستند. عربها تابع عربیسم و غیرعرب

 برداشت خوبی نیست. مخالف شرکت ]در کنفرانس[ هستم.

حرف بزنیم، اید کنند. فعالً اینطور نیست. ما بمثل قذافی و عرفات هم شرکت می 2هاشمی: دوستان نزدیک ناصر
 دفاع از انقالب ]موضع بگیریم[. ]مانند[ محاکمات ]و[]در خصوص[ مسائل جاری،  خودمان را معرفی کنیم.

 باید بگیرد.نمطهری: برای ایران که انقالب اسالمی کرده، آنها را تحریم کند درست نیست. این ژست را ایران 

شان دهد که[ خیلی دلسا و غیره ]در[ این مدت ]نشان میرومهندس بازرگان: بطور کلی روحیه کلیه نمایندگان و 
مانی کاروان حج که خواهد خودشان را به ایران بچسبانند. ]به[ شریف مکه موتمر اسالمی گفتم خوشحالم زمی
منهای حرفهایش ]که[ بازخواست  ها جاسوس اسرائیل ]هستند[. جلودگفت ایرانیرفت، مامور پاسپورت میمی
ستیم، تر هگفت[ ما در ]میان[ ممالک مسلمان ]و[ اعراب، از همه به شما نزدیکمطلب جالب بود؛ ]می کرد، دومی

آن کار را کردیم، شما همانطور که شیعه مترقی است، به واسطه نیمه شیعه بودن  ها در حکومت قاطی بودیم.مدت
شان را نسبت به انقالب اسالمی ایران ابراز اند احساساتب چه وسعت دارد. آنجا همه آمادهفهمید انقالخودتان نمی

العاده است. نرفتن ]به[ آنجا درست نیست. ند چه تحسین و تمجید و تایید فوقکنند. در کنفرانس اوپک هم گفت

                                                           

. وی پس از فرار شاه از کشور برای مدتی، 1999تا  1961های ( پادشاه مراکش در فاصله سال1929-99. سلطان حسن دوم ) 1
 وی را پذیرفت و از این رو روابط ایران با این کشور تیره بود. 

کردن . از ابتکارات وی، ملی1970تا  1956های ( رئیس جمهور مصر در فاصله سال1918-70. جمال عبدالناصر حسین ) 1
گرایی و نیز میان مصر و سوریه و حامی مبارزه با اسرائیل بود. ناصر شدیداً حامی عربکانال سوئز، ایجاد جمهوری عربی متحده 

 سوسیالیسم بود. 



 

 

باید حسابی برود. در واقع عالقه آنها به جنبه اسالمی و ایران، باید با رفتن ایران جنبه ضد ناصر و غیره از بین 
 برود.

 صدر هم برود.انقالب ایران معرفی شود. خود بنیی: فرصتی است که مطهر

نماینده از طرف  ی ]و[وزیر و دولت تحت نفوذ آقای خمین]باید[ زند. صدر[ کنفرانس را به هم میطالقانی: ]بنی
 ایشان باشد ]و در[ سطح باالتر از نماینده نظارت کند.

 تصویب شد.

مینی، نماینده از طرف شورا و نماینده از طرف دولت، چند نفر هرکدام مطهری: نماینده از طرف شخص آقای خ
 با خود ببرند ریاست هیات با ...

*** 

 ]موضوع: مسائل دولت موقت:[

چه بدنام کردن اعضاء،  ز طرف شاه و سیا و غیره زیاد بود؛مهندس بازرگان: تهاجم و توطئه علیه دولت انقالب ا
اند جانبه است. خواستهو هوایی دانشکده افسری، هجوم همهداران نیرها درجهنبیکاری کارگران، مگر اینکه پائی

 ننده باشند.کانتخابات و انتصابات آنها تعیین در ها باشد.ها به لحاظ حقوق و مزایا صددرصد مساوی با باالییپائین
آزاد برای افسران و غیره هایی است به نام افسران ، آنها نظرشان ]دخیل[ باشد. نامهدر فرماندهی و امور عملیات

زاده خرند. یک مورد پریروز آقای قطبی در اختیار آنهاست و آنها را میهای زیادیک ماه قبل، پول .اندفرستاده
شود، فریاد از کارگران اسماً بیکار تشکیل میگفت، قبالً مهندس طاهری راجع به آذربایجان گفته بود اجتماعات 

کنند کار بگیرند. عده کمی مراجعه می ،کنده، سندیکای کارگران که مراجعه میپزخانسه هزار نفر از کورهکنند می
شود، احتیاج به کار ندارند. در آذربایجان تومان داده می 120اند، روزی اینطور حل شده، محرکین را گرفته قضیه

ده، سفارت عراق اعالمیه پخش د. سفیر بلغارستان گزارش داکننمیلی، کار نمیسازی راه افتاده با بیکارهای راه
]که[ دیروز  اند به دولت که کار عمرانی بکنند. دستجاتی استد، یک جا افسران آزاد فشار آوردهدر دو مور کرده.

نی بهانه سُ وزیری ]اما[ ما را راه ندادند.بود بیایند، گفتند ما رفتیم نخستشنبه قرار اند. پنجشبیر آمدهاز طرف آل
شود... که کارهایی رسیده، شوخی و تعارف نمیهای غیردولتی و از جمله و شیعه یا به طریق مختلف روزنامه

عمل علیه ... جزئی از آن باشد. کمیسیون امنیتی وزرا، وزیر دفاع، وزیر کشور، معاون امور انقالب و فروهر، نظر 



 

 

ای در سرتاسر تحویل دادگاه انقالب قیف و تیرباران باشد، عدهط به توآنها این بود یک قسمت از این کار مربو
اند ها ریختهائیان خلق؛ دسته مسلماناند به نام تاسیس دفتر حزب فدکه در دادگستری آبادان متحصن شدهشد. آنها 

اند. به بودهعرب و اهل آبادان و اهواز ن کدامهیچ اند، هم اوراق و مدارک.داشته آنها را بیرون کنند، هم اسلحه
اه انقالب جدی و قاطعانه اند ]و آن هم[ تحویل دادگاه انقالب داد. اینجا مواردی است که دادگدادگستری داده

دادگاه انقالب واقعاً دقیق و  های مختلف بیرون بیاید.باید اهمیت داد. از دست کمیته تربیشعمل کند. به این 
 ها خواست؛شود از دادگاه انقالب و کمیتهاش نمیینها هستند. همهاالرض امفسد فی صریح و قاطعانه عمل کند.

]مربوط به[ دولت و نیروهای انتظامی است. دادگستری اقدام کند، مواردی که سابق ضد امنیت بود، ضد  تربیش
 انقالب باشد.

 روشن شوند. شیبانی: سریع و با شدت عمل جلوی آنها گرفته شود. ]این کار توام با[ تبلیغ باشد که مردم

نطق ماقبل  نحوه کوتاه آمدن دولت در تبلیغات.کند مدید. یکی اینکه به اینها کمک میموسوی: خوب شد شما آ
د. یک شوهای رادیو تلویزیون موجب وحشت میکمی دلیل پیشرفت مملکت بود. صحبتآخر آقای مهندس یک 

بت کردن، این کار را خشونت، گاهی قوی صح دانید، مقداریکنند. اگر صالح میدسته آن را حمل بر صفا می
 دانید اقدام کنید.اگر صالح می

 مطهری: همین بیان امروز را با نطق و خطابه بیان کنند.

 وزیر ]اما[ بار تکیه روی قوت دولت بشود. شخصاً خودم به آقای صدر احترام قائل هستم،موسوی: در روز یک
]باید[ آدم قاطع ]و[  کند. همه مربوط به وزیر کشور است.و فردا میکشور در آن محل مهره مناسب نیست؛ امروز 

برّا باشد. سوم، پاسداران انقالب تنها چیزی ]است[ که شما و ما و انقالب به آن چشم بسته. ارتش هم به آن وضع 
 شد.گرفتار شود، امید ما به پاسداران است. سعی شود جان بگیرند ]تا[ اگر ارتش بازی درآورد، جایش با

ال، در یک های مختلف. حتی از مجاهدین کارهای ضد انقالب دیده شده. یک مثمهدوی: گزارش و پیشنهاد گروه
اجازه دادستان نبود، بعد  ی که شریعتی معتقد به معاد نبوده.شود، کتابی علیه دکتر شریعتچاپخانه، کتابی چاپ می

سدار . پریشب نزدیک مسجد جلیلی سه پار شدند[]دستگی کنندکتاب گرفته شد و آنها که چاپ می کشف شد و
سیم، گفتم بعد از ده دقیقه، ن بود. آقا مرتضی تلفن کرد با بیمربوط به مجاهدی را گرفتند و چشم بسته بردند ]که[

در مرکز  ،صبح آزاد کردند بود. مرکز مجاهدین در بنیاد است. سیم مخالفینسیم گفت منتفی شد، ولی بیبی
ک فدایی هست، حمالتی د. مردمان مسلمان را خلع سالح کردند، ارتش را سالح دادند. احتمال چریمجاهدین بودن



 

 

کردند در مراقبت با این اوضاع، چه در سطح خود ارتش، ر عین اینکه بعضی کارهای خالف میها، دشد به کمیته
سطح شهر  آنها صالح بودند، دردر فرودگاه بودند، در ژاندارمری بودند، در شهربانی بیرون کردند. قسمتی از 

ن[ قصر ]زندا نه دادستان کل انقالب تلفن ندارد.گرفتند. خاآمدهای مشکوک را جلو میوفعالیتهایی داشتند، رفت
ا و هسطح اطالع آنها کم است. در خانه دارد. افرادی که هادوی گذاشته،گوشی را کسی برنمی 9هم ساعت 

 کنند.ها افراد متخلف توطئه میبانک

است.  ها وسیعنتواند ضد انقالب عمل کند. کمیتهجاسوسی که گرانی ما هم هست، تنها دستگاه ضدبهشتی: ن
 ترسیم زمینه ضد انقالب آماده شود.می

وزیر کشور بیاید مقداری اسناد و مدارک را  کند. در مورد تبلیغات نداریم.مهندس سحابی: دولت اقدام قاطع می
دم اثر دارد. وقتی . من مطمئنم روی مر1ها تکذیب کردندنفری آبادان، فدائی 41گروه کند. ]درباره[ عرضه 

 اسناد را بگوید و نشان بدهد. گوید، حرف او را قبول ندارند؛امیرانتظام می

ف گذشته، ام این بود دادگاه انقالب برخالعالقه تربیشصورت استمداد گفتم.  مهندس بازرگان: مطلب را به
اش درست یگر همهقیق و موثر باشد. مطالب دهراً و شدیداً از دادگاه بخواهند در این زمینه قاطع و دصریحاً و ق

نامه مبارزه اساسی بر مسئلهو به جا. این مطلب که در مورد احتیاج است، قطعی بکنند. توجه روی گذشته نرود. 
 با ضد انقالب است.

 گوییم نوشتن الزم نیست.بهشتی: حرفی نیست. می

مهندس سحابی: خود اعضای دولت آنقدر گرفتاری دارند که بیش از این نه از صدر ساخته است، نه از دکتر 
کارگاه وزارت راه،  106سحابی ]و[ نه دیگران. تبلیغات به معنی دفاع و ارائه مطلب باشد. در تاریخ اردیبهشت، 

اند. این میلیون داده 132گذشته خرج شده،  میلیارد تومان بودجه آن است. نصف بودجه در 62راه افتاده و 
دو درصد  آید.حساب مطبوعات و تبلیغات آزاد می های اصلی است. ملت هم نود درصد مملکت رویشاهراه

تواند کار بکند. روزنامه ا بود. آنطور که باید و شاید نمینیست، دستگاه رادیو تلویزیون هم صد درصد دست آنه
ها و تلگراف استقبال و کنم، خانم من... همه نامهبشود. من هم که گهگاه صحبت میار دولتی باید روی آن ک

                                                           

های فدایی خلق، با رد اتهامات به آنان، آنها را زندانی سیاسی رژیم سابق چریک در آبادان، سازمان چریک 41. متعاقب دستگیری  1
 (.    3، ص10/2/1358معرفی کرد )کیهان، 



 

 

خواهم صحبت کنم. اثر صداقت وقتی محیط انقالب، اعتراض است و ایراد؛ برای اینکه با مردم میتشکر بود. در 
وزهای یکشنبه عصر ها و پاسداران است. جلسه رباید گفت. اساس انقالب روی کمیتهاست ]که[ مثبت و منفی را 

شود. حاال که کسی نیست مقاالت بنویسد بی رودربایستی در رادیو اخبار ست، سیاست تبلیغاتی دولت روشن میا
 و افراد دربیاید، اخبار واقعی را بگوید تا قلب نشود.

 آید.]به زودی[ می 2و جمهوری اسالمی 1نقالب اسالمیبهشتی: روزنامه ا

رادیو  ای درست شده برای. مقالهت درست است. در رادیو تلویزیون گفته شودتبلیغا مسئلهمهندس سحابی: 
 تلویزیون.

 طلبی تذکر داده شود.]در خصوص[ کشاندن مردم سوی تجزیهبهشتی: 

اند. با آقای هاشمی ]در سپاه[ وضع بهتری داده مهندس سحابی: پاسداران باید خیلی متحرک و موثر باشند. آقای
 ه هماهنگی باشد.مهدوی قرار شد جلس

 اند.اند. نصف کرده]بودجه درخواستی کمیته[ را ندادهبهشتی: چهل میلیون تومان 

یون تومان خواسته الحساب نباشد، قبالً بیست میلآقایان بودجه بدهند، علی بودید، مهندس بازرگان: خودتان مُصِر
مملکت  وولی دولت میلیون بعد. وضع پ بودند، چون دستگاه راه بیافتد، بیست میلیون قبالً تصویب شد، چهل

ویند. پول کرد، جلسه مخصوص از وزراء در سازمان برنامه باشد ]تا[ وضع را بگفر تلفن میخراب است. معین
آهن لیه ذوبعاند. دعاوی ن داشته یا یکی را بازنشسته کردههشت سال قبل زمی اند.سبیل نیست، همه روی آورده

 ظاهراً روی نقشه است.

 دهند. فکری کنید از راهی.همه کارمند و ارتش و غیره پول میدوی: به مه

 ای تهیه شود.مهندس بازرگان: بودجه

 بهشتی: ]برای[ بنیاد مسکن انقالب اسالمی، یکی از طرف شورا ]انتخاب شود[.

                                                           

صدر بود و به خصوص در دوران ریاست جمهوری وی، نقش فعالی در روزنامه انقالب اسالمی، وابسته به ابوالحسن بنی . 1
 تحوالت سیاسی آن دوره ایفا کرد.

 انتشارش آغاز گردید. 1358. روزنامه جمهوری اسالمی، ارگان رسمی حزب جمهوری اسالمی بود که از خرداد 2



 

 

 شیبانی: یکی از طرف دولت ]و[ یکی از طرف روحانیت باشد.

تر ایینپبه آقای صدر، همه ما خیلی  ف اصول شهرسازی نباشد. راجعمهندس بازرگان: روی نقشه باشد که خال
سوزد. صدر ، برای صدر بیش از دیگران دلم میفوری این است مسئلهاز آنکه این شغل در شرایط امروز هستیم. 

[، یدبیا خواهد خالص شود. صدر جای مبشری ]در وزارت دادگستری[، صباغیان جای صدر ]در وزارت کشورمی
 وزیر سیار که حل و فصل کند مسائل را. یک 

 1بهشتی: تحقیق شود ]که[ قانون اساسی ناقص ]و[ تحریف شده از کجا به دست کیهان رسیده ]؟[

 صدر: دکتر سحابی گفت وزارت کشور داده.بنی

 شود طرح قانون اساسی نیست.به جراید بدهد ]که[ آنچه داده میشورا چیزی  :مسئلهبهشتی: 

ه چرا کلویزیون و نظر بدهد بازرگان: مهندس سحابی گردن پدرش ]دکتر سحابی[ بگذارد، بیاید در تمهندس 
آید، ن میوزیر یا افرادی اگر به نظرشاشود )مهندس سحابی(. دکتر یزدی خواهش کرد سفیر یا اظهارنظر نمی

 بگویند.

 اند.پادگان سعدآباد را گرفته .کنده وزارت خارجه، سپاه را تحریک میهاشمی: یزدی با وجودی که رفت

 اند که اینها از آنجا بروند.مهدوی: خلیج را هم تلفن کرده

 هاشمی: کارهای ایذائی است.

 گویند مربوط به دولت است، حل شود.ها که میمهدوی: کاخ

دند. مقداری ه کرطالقانی: مطلبی راجع به سنندج بود که ایشان گفتند پول نداریم. سه هفته قبل، شش میلیون حوال
ول نرسیده. اگر پپول، من در اختیارشان گذاشتم، گفتند پول کم آمده، گفتم از دکتر یونسی بگیرند. او گفته است 

 ی شود. های داخل کردستان. یکی آخوندها، آقای خمینی گفته رسیدگشد، قول بدهیم باید عمل شود. طرحنبا

                                                           

اختصاص داد. در این طرح  "متن پیشنهادی قانون اساسی جدید"روزنامه کیهان تیتر اصلی خود را به  ،58. روز هشتم اردیبهشت  1
شود؛ تظاهرات مباح و حکومت نظامی به هر عنوان ممنوع است؛ در هر استان آمده بود که امور عمومی در شوراها حل و فصل می

بینی شده است ها در یک سازمان زیرنظر دولت پیشدغام بانکشدن صنایع سنگین و اشود و ملیگارد ملی جمهوری تشکیل می
 (. 5، ص8/2/1358)کیهان، 



 

 

 برای کردستان و صد میلیون برای بلوچستان تعیین شود. ها، صد میلیونهشتی: از اوقاف بدهند ]برای[ طرحب

 طالقانی: دو نوبت از سنندج است. راجع به کسر بودجه از مردم بگیرند.

سی برای مهندس بازرگان: چهار میلیون تومان تازه از کردستان آمده بودید، چک به نام صدر دارم ]که[ ظهرنوی
 .کنند ما مطلع شویمیونسی کرد. وقتی تعهد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 13/2/1358جلسه پنجشنبه 
العاده یک ساعته برای الیحه اند. جلسه فوقدوستان برای شرکت در تشییع رفته .1)روز بعد از ترور مطهری است

 مهندس کتیرائی بود که او هم نیامد(

 ای، مهدوی ]کنی[، سحابی، شیبانی، باهنر، هاشمی ]رفسنجانی[.]حاضران:[ خامنه

 اند(.شین با مراقب مسلح بودند، نیامدهبهشتی منتظر ما)آقای 

 .ای ]را[ که از طرف شورا راجع به آقای مطهری، آقای دکتر باهنر نوشته بودند، خوانده شدنوشته

کرد فقط زم میو غیره، قوانین قبلی که مل به دولت ابالغ شود که در تعیین فرمانداران و مامورین وزارت کشور
 االجرا نیست.را انتخاب کنند، الزممندان قبلی کار

                                                           

اهلل مرتضی مطهری از اعضای اولیه شورای انقالب هنگام خروج منزل دکتر یداهلل سحابی به ، آیت1358. یازدهم اردیبهشت  1
برعهده گرفت. دولت به این مناسبت تعطیل و عزای ضرب گلوله به شهادت رسید. گروه فرقان مسئولیت این حمله تروریستی را 

عمومی اعالم کرد. امام خمینی با اظهار تأسف شدید از فقدان مطهری، ابراز داشت: فرزند عزیزی را که پاره تنم بود، از دست دادم. 
نقالب اسالمی، حزب گروههای مختلف سیاسی مانند مجاهدین خلق، حزب توده، جبهه دموکراتیک ملی ایران، سازمان مجاهدین ا

جمهوری اسالمی و... این حادثه را به شدت محکوم کردند. یداهلل سحابی در تشریح این حادثه گفت: مطهری پس از جدایی از 
دوستانش در خانه ما ترور شد. وی افزود: مطهری رئیس شورای انقالب نبود، اما شاید عضو این شورا بوده باشد )کیهان، 

12/2/1358 .) 
تگیری عامالن ترور مطهری، گروه ضربت ضد ترور تشکیل شد. کیهان از قول شخصی ناشناس و وابسته به گروه فرقان برای دس

زاده، هادوی، و امیرانتظام های گروه فرقان بوده و ابراهیم یزدی، قطبنقل کرد: قتل مطهری اولین قدم در راه استحکام بخشیدن به ایده
شوند. شورای انقالب در واکنش به ترور عضو ارشد شان در شورای انقالب نشانه گرفته میویتافراد بعدی هستند که به دلیل عض

(. امام خمینی در 3و2، ص15/2/1358خود در پیامی اعالم کرد با کمال قدرت برای به ثمر رسیدن انقالب خواهد کوشید )کیهان، 
ترسیم؛ این عجز شماست که در سیاهی د ما را، از مرگ نمیتالش برای ایجاد آرامش پس از ترور، خطاب به دشمنان گفت: بُکشی

های بزرگ ما، اسالم تأیید زدید. وی افزود: با ترور شخصیتکُشید و شما اگر منطق داشتید دست به ترور نمیشب متفکران ما را می
این رابطه بازداشت شدند.  (. بعدها شبکه ترور مطهری کشف شد و عوامل گروه فرقان در12، ص15/2/1358شود )اطالعات، می

اگرچه ترور قرنی و هاشمی رفسنجانی نیز به اذعان فرقان توسط آنها صورت گرفته بود، اما با این وجود منابع امنیتی اعالم کردند 
اه اهلل مطهری در مرداد م(. قاتل آیت2، ص21/3/1358سوءقصد به هاشمی و ترور قرنی ارتباطی با ترور مطهری ندارد )اطالعات، 

 (. 3، ص18/5/1358خود را معرفی و اذعان کرد برای انجام این ترور از دو نفر، پنجاه هزار تومان دریافت کرده بود )کیهان،  58



 

 

 در مورد رفتن آقای طالقانی و احمد آقا ]خمینی[ به کنفرانس مراکش از طرف آقا ]امام[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 16/2/1358جلسه یکشنبه 

 ای، موسوی ]اردبیلی[، مسعودی، شیبانی، هاشمی ]رفسنجانی[، سحابی، باهنر، بهشتی.]حاضران:[ خامنه

 استعفای هویدا، اساسنامه بنیاد مستضعفان، شورای بنیاد، بازرسی زندان.شیبانی: 

 بهشتی: معتمد اراک معرفی شود.

 موسوی: این مطالب مطرح نشود. فعالً آن یک نفر ]معتمد اراک[ را معین کنید. 

 تایید شد.

*** 

 ]موضوع: اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی:[

 اند.ای مهندس بازرگان اصالحاتی کردهآق ،پاسدارانهاشمی: ]در[ اساسنامه 

 بهشتی: استعفای هویدا فعالً عقب بیافتد. چهارشنبه قرار است برویم زندان.

ر آنجا[ لنگ است. مهندس سحابی: تمام تصمیمات آنجا به هم خورده و نشده و تا چهارشنبه دیر است و ]کا
صدر رفتیم، لیستی از زاده آمد(. با بنیگوید مردم )قطبمی کند. دکتر مبشری هم گفت. نقیبیهادوی دخالت می

 مشکالت ]را[ گفتند، دیروز این خبرها شنیده شد، شاهنده را قبول ندارند، الهیجی ...

 است. ترمهمبهشتی: اساسنامه پاسداران 

 دولت.اند با رعایت نظریات [ با مشورت و کمک دولت بود، گفتههاشمی: ]تنظیم اساسنامه پاسداران

 ، با درنظر گرفتن یا با توجه به نظریات دولت.بهشتی: ملزم به رعایت نیستیم

 مهندس سحابی: با رعایت مصالح.

 بهشتی: اصالح کنید با توجه به نظریات دولت.

 سحابی: ]با توجه به[ مصالح باشد، بهتر است.

 با توجه باشد. ص مصالح با کیست ]؟[بهشتی: تشخی



 

 

 که داشتم، دولت منبعث امام است ]مهدوی آمد(، بعد هم منبعث از مجلس. هاشمی: من با دید قبلی

ترور ها سبب این وضع شده، ]که[ باید حل شود. لق کردن کمیتهبهشتی: قضیه بودجه و محل ]تامین آن[ است 
 هاست.مطهری به علت ضعف این کمیته

 سحابی: اصول را قبول کنیم، اشخاص مطرح نباشد.

 ه حکم اضطرار مورد قبول آقا و ماست.بهشتی: این دولت ب

 کند و در کارخانه درست است،فرستد، دخالت میها میخانهسحابی: ]وزارت[ صنایع و معادن، افرادی ]را[ در کار
تواند انجام دهد. این دولت، شورا و ند است. دولت اقتدار الزم دارد؛ اگر نداشته باشد کاری نمیولی اجرایش کُ

 ک هدف دارند. ضربه به هرکدام ضربه به انقالب است. آقای خمینی همه ی

که ها سبب نظم است، در حالیر پاسا دخالت نکند. فعالیت کمیتهبهشتی: تقویت دولت در این است که در امو
 دولت به امید شهربانی و ژاندارمری بود.

شود کند. افراد مزاحم را میتواند دخالت ور پاسا جدی باشد، در دولت هم میهاشمی: اگر شورا بخواهد در ام
 برداشت.

 حرف مهندس سحابی را هم قبول داریم. کلمه آسان است. حرفها صریح باشد. ای: تغییر یکخامنه

 سحابی: ]سپاه[ شورای فرماندهی دارد.

 دانم.دانم، ولی تغییر آن را الزم نمیموسوی: من توجه را بهتر می

ی کردم که پاسا مزاحم دولت نیست. همکاری با دولت در امر انتظامی هاشمی: با مذاکراتی که شد ]آنها را[ حال
 به جای کمک به اجرای امور انتظامی.

 خواهید پاسا را خراب کنید.بهشتی: گفتند می

 هاشمی: در اهواز چهارصد نفر سپاه جوانمردان است که غیر از این است.

 بهشتی: نفی دخالت در امر انتظامی مملکت است.

 مسئولیت اصلی انتظامات با کیست ]؟[سحابی: 



 

 

 بهشتی: ]با[ شهربانی.

کند الزم است دخالت ]است[؛ ولی پاسا تصور می ای: معنی ]آن[ این است ]که[ طرح عملیات با شهربانیخامنه
 کند. 

 تر است.موسوی: همکاری صریح

 زاده: همکاری با دولت در حفظ و اجرای امور انتظامی.قطب

 اشکالی ندارد. آورد.در مرز ارتش نباشد که انحصار می کشور با نیروهای اخاللگر. ایشان گفتندهاشمی: در داخل 

 بهشتی: برای محدود کردن کار پاسا بود.

تواند مبتنی بر اصل عدم تمرکز باشد، ولی با حفظ فرماندهی ه دموکراتیزه باشد، ساخت سپاه میهاشمی: ضمن اینک
مشی کلی که از طرف... اشکالی ندارد، صالحیت شورای فرماندهی را  مرکزی و رعایت اجرای اصول و خط

 شورا بپذیرد. نماینده دولت مورد بحث نباشد.

 کنیم.معمول است، سفیر را ما تایید می بهشتی: در دنیا

هاشمی: تایید فرماندهی سپاه از طرف دولت هم الزم است. مسئولین سمت پیشنهادی هر واحد الزم است به 
 حد باالتر برسد.تصویب وا

 ایم.زاده: ما هم این نظر را داشتهقطب

 بهشتی: خوب است عبارت روشن باشد.

 مومن به اسالمی بودن انقالب و جمهوری اسالمی باشد. من به انقالب اسالمی باشد،هاشمی: مو

 بهشتی: درست نیست؛ کسی ممکن است مومن به اسالمی بودن باشد، ]اما[ خودش اسالمی نباشد.

نوشته شود بودجه سپاه برابر موازین و مقررات دولت و پس از تصویب قوه مقننه )شورای  9ی: در ماده هاشم
 شود.مجلس( در اختیار سپاه گذاشته می انقالب یا

 بهشتی: مقررات دولتی بودجه بهتر است.



 

 

م )طالقانی، اری نظید تا برقرگوباید باشد برای همیشه، مهدوی می هاشمی: عمر سپاه. چمران عقیده داشت سپاه
 صدر آمدند(.بنی

*** 

 ها:[چگونگی برخورد با چپ مسئله]موضوع: ادامه بحث درباره اساسنامه سپاه با تمرکز بر 

رفی حعه صهیونیست، آن دفریالیست، ضدامپی: ]در مورد[ شرایط انتخاب افراد: ضدکمونیست، ضدمهندس سحاب
 شود، صهیونیسم و امپریالیسم یکی است.کمونیست و ... تحلیل نبود. ولی با جو فعلی ضد

 بهشتی: نژادپرستی صهیونیسم هم مطرح است.

ی اگر سپاه ضد ای مجاز دانستیم. مخالفت ما با اخالل آنهاست. ولفکر برای عده عنوانبهمونیسم را طالقانی: ک
ما شده و به نفع نه مظلومسوزد، بلککند. دلم برای کمونیسم نمیکُشی مییست باشد، سپاه اقدام به کمونیستکمون

 بنویسیم ضد سوسیال امپریالیسم. کشاند.شود. ما را به سوی فاشیسم میآنها می

تقاطی که اسالم را با ای به نام ال. از نظر دوستان، طرز اندیشه1بود بهشتی: مارکسیسم اسالمی از نظر شاه بهانه
پذیرد. نظر این است ]که[ مسلمانی یک مسلمان می عی و اقتصادی آن راآمیزد ]و[ وجه اجتماکمونیسم درهم می

 نباشد که بگوید التقاط اینها ممکن است. بین وجه اسالم ]و[ وجه اقتصادی، اجتماعی کمونیسم تفاوت است.

رای جلوگیری بسم است. ای: ما غیرکمونیست هستیم، نه ضد آن. ما هم موافق بودیم صهیونیسم جزء امپریالیخامنه
ارهای ما را طلبی تمام کشود، فعالیت فرهنگی آنها با فرصتشی که شامل افراد مسلمان واقع هم نکُاز کمونیست

 زم است.ال زدند. گرایش ضدکمونیستی قویشدند، فقط حرف می. در لبنان وارد کارهای عملی نمیکردتخطئه می
 کنم )مثل اندونزی و غیره(.کشی را فراموش نمیفاجعه کمونیستمن 

صدر: التقاط در وجه فلسفی هم باید باشد تا وارد مسائل اقتصادی، اجتماعی باشد، این ضد سه چیز مسلمان بنی
دشمن واقعی امریکاست.  کشد.ممکن است نباشد و این فاشیسم است. دشمنی که مطهری را کشته و میواقعی 

ضد کمونیست هست، ایی نیست، شعار امریکبیند ]که[ شعار ضدفت با سیاست آنها نیست. جامعه میرفتار در مخال
گوید جایی د ایجاد تعصب کنیم. مدیر بانک میکند که چون جواب حرفهای آنها را نداریم بایاینطور توجیه می

                                                           

 بُرد.. شاه، از مجاهدین خلق با عنوان مارکسیسم اسالمی نام می 1



 

 

وجود  دهم )به پولدار(. سیاست دولت در حفظ نظام سابق است. ضد درست کردن ]موجب[ بههم به شما می
شود تیمسار پاکستانی. یا با بحث آنها را قانع کنیم و سابق بود، حاال میشود. شاه آمدن دستگاه دستگاه زور می

کنیم. دادگاه خود دولت. کار را به قصد ریا می تر ازد کار کنیم، شورایی داریم مستضعفاگر نشد جنگ ]کنیم[. بای
الً حضور رژیم مانقالب بماند بهتر است. جامعه را روی خط ضد نیاندازیم. همین آخوندیسم که مطرح است، ع

 کند.سابق را توجیه می

 سحابی: بحث مهم است.

صدر( را حرف دارم. علت آمدن این کلمه ]ضد کمونیست اینست که[ داوطلب های شما )بنیهاشمی: اکثر حرف
یثمی مجاهدین که با هادوی خواهند عضو بشوند، هسته گروه ممجاهدین می زیاد است. فرقانی ممکن است بیاید،

کنند. عضو گروه فرقان ]را[ بپذیریم یا نه، چون قبالً ضد التقاطی بود و این کلمه ناظر به مجاهدین بود، کار می
 عرض کردیم اگر بناست جلوگیری شود از این هر دو ]جلوگیری شود[. 

 بهشتی: افکار خالص اسالمی که هیچگونه نقش افکار دیگر نباشد ]مطلوب است[.

 یچ یک از افکار امپریالیستی، صهیونیستی و کمونیستی را نپذیرد.مسلمان ه عنوانبهزاده: قطب

بهشتی: منظور ما این نبود، به جای التقاطی بود؛ ]باید[ بدل بهتر پیدا کنیم. مومن به اسالم خالص بدون هیچ آمیزه 
رایش غیر گونه گگونه رنگ غیر اسالمی و رنگ مارکسیستی، بدون هیچهای دیگر، بدون هیچبغیراسالمی از مکت

 اسالمی به ویژه گرایش مارکسیستی.

 مریکا که آقای ...چرا از آمهندس سحابی: 

 بهشتی: بدون هیچگونه گرایش غیر اسالمی به ویژه لیبرالیستی و مارکسیستی.

 ها افراد نمازخوان مقدس هست که عضو ساواک است.القانی: در ]بین[ پاسداران کمیتهط

ها و تفکرات مختلف بوده، ولی از خود ما بوده. مجال زندگی بدهیم ]به[ مهندس سحابی: در اسالم، اندیشه
 های وارداتی.تاریخی ایران نبوده ]مثل[ اندیشهافکاری که محصول شرایط 

 طالقانی: ارمنی و زرتشتی.

 تمایل هستند تا زمان مصدق. تربیشها زاده: در این نهضت، ارمنیقطب



 

 

یل لیبرالیسم، بدون هیچگونه گرایش به اندیشه های غیر اسالمی وارداتی از قببهشتی: داشتن بینش اسالمی خالص 
کسیسم مارکسیسم و .... موضع خودم ]اینست که[ جامعه اسالمی ما خود به خود مخالف عقیدتی و فکری مار

ای کوبیدن، ه بر( مبارز2دهد کند و به مخالف هم مجال ابراز میجوّ آزاد ابراز می است، ولی این مخالفت را در
هستند، مجال  ( معتقدم گرفتار اداره مملکت هستیم. آنها که آماده ضدیت با آن3خیانت و دوز و کلک بازی است 

( 4د شود یسم ایجادهند در این برهه اگر احساسات مردم برای جلوگیری از نفوذ مارکسنوشتن و سازندگی نمی
نگی و جوّ ج کند، اگر درحساسات ملت را تحریک مینت آنها اکُشی نیست. بدانند که خیامنظور مارکسیست

 شود کرد، هم ساواکی و هم مارکسیست خائن باید بترسد. وحشت نباشد، کار نمی

لص برسیم. اگر خواهیم به اسالم خارا باید با اندیشه جواب داد. می ([ التقاطی بودن اندیشه1مهندس سحابی: ]
د کمونیست ض([ در مورد خودمان شاهدم ]که[ ما 2شود. ]ده باز میار باشد، جای سوء استفاالتقاطی بودن معی

وییم ]به آن[ گطبقه، ما میگویند جامعه بیبا مارکسیسم ضد نیستیم. آنها می نیستیم، غیر کمونیست هستیم. ما
 توانید برسید.نمی

 ای: همین کمونیسم و مجموعه است.خامنه

برانگیزانیم، بعد کنترل کنیم. ولی کنترل آن مقدور نیست و ما  ( مردم را باید احساسات را3مهندس سحابی: 
مشت ( رویه برخورد با کمونیسم، ما را در موضع ضعیف قرار داده. ما خیلی حرف داریم. با 4مسئول هستیم. 

 جمعیت اینطور شده. 1دانشگاه جوّ اختناق به وجود آمده. هیستریشود. در گره کردن، این قدرت ما کم می

 کند؛ این خواست مردم بود.مام[ کوبیدن کمونیسم را تایید میصدر ایرادات زیاد بود. آقا ]ادر حرف بنی هاشمی:
منطقی ندارند. ها نقش دهد کمونیستوجدان جامعه است که خوب تشخیص میاالن هیستری جمع نیست،  مسئله

منطق  مسئلهدند. چقدر سوء استفاده کرآقای طالقانی  ]ماجرای دستگیری فرزندان[ در مورد مبارزه موذیانه است.
، کتاب 2ها گفته شده، بعد اقتصادی فلسفی دیالکتیک، دیالکتیک ]عبدالکریم[ سروشتا، در کتابکه گفتید شما دو
 .فارسی بعد تاریخ را کوبیده 4، بررسی مارکسیسم3مهندس بازرگان

                                                           

 هیجان شدید.  1
 دالکریم سروش است.، نوشته عب"نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی" . منظور، کتاب 2
 است. "علمی بودن مارکسیسم". منظور، کتاب 3
 ، نوشته جالل الدین فارسی است."درس هایی از مارکسیسم". منظور، کتاب 4



 

 

 ماله.زور آمد، آنها را می مسئلهوقتی  مهندس سحابی:

ای ، عدهکنیم. ]در[ قضیه تلویزیونکردیم، ولی کنترل مردم را میبارزه با احساسات کار میمی: در مهاش
 دید.زگویند حرف ما را نفر می 450فر اگر مراجعه کردند، ن 500خواستند تلویزیون را اشغال کنند. می

ه بار با من صحبت کنید. مطهری سول ندارم. شما کنترل مردم را نمیصدر: ]اینکه[ مردم خودشان بودند ]را[ قببنی
 کرد ]که در آن[ اظهار بیم از تسلط امریکا بود.

 علیه امپریالیسم، کمونیسم، صهیونیسم بود. هاشمی: شما نشنیدید؛

زاده، یزدی، راجع مینی، قطبام. با احساسات شش نوع شایعه هست ]درباره[ خصدر: من توی شعارها بودهبنی
گیری ود آنها را لو داد، ]اما[ انتقامشبار شایعه پراکنده و ... . می 15توطئه کرده،  10ق به خودم. بگویید فدائی خل

دستور گرفته ]که[  1باغی از هایزرند ربیعی چهار حرف زده، آقای قرهکور نباشد. در خوزستان، پایگاه وحدتی گفت
زات کرده که به حرف او را آمریکا مجامریکا آورده و اینها طرفدارانش اعالمیه بدهند شما را آآید، خمینی می
مریکا الزم است ]اما[ شیوه کار با تحریک درست نیست. کتاب کمونیسم و عوامل آاند. منزوی کردن گوش نداده

 .2ربط نوشته یا مثل مکارمکته[ بیفارسی ]در مورد مارکسیسم[ هر صفحه آن ده ]ن

، عناصر و رژیم سابق یا کنیم، در مخالفت با دولت انقالبیها را بررسی زاده: ]اگر[ در تمام دنیا نهضتقطب
زنند، در اعمال م خود را با آنها گره میها، خصوصاً اگر اقلیت ناچیز باشند و قدرت نداشته باشند، دُ مارکسیست

سابق به  کنند. در اینجا درست همان حالت است. عناصر رژیمکنند و جامعه را تحریک میمشترک شرکت می
اند که از عناصر رژیم سابق طلبی را داشتهکنند و آنها هم این فرصتها عمل میاز طریق مارکسیست راحتی

ها زدند در سنندج و گنبد و در خوزستان. بعداً دن نظم. ضربات اولیه را مارکسیستاستفاده کنند برای به هم ز
با منطق جواب پراکنی را هرچه د. شایعهزنها میدقیقاً ضربه را از طریق کمونیست عناصر رژیم که متشکل شد،

اند. در درجه چ امنیت برای هیچ انسانی نگذاشتهپراکنی به نحوی است که هیار شایعهکند. بازبدهی، باز ایجاد می

                                                           

 57ماه ( ژنرال چهارستاره نیروی هوایی امریکا که در آستانه پیروزی انقالب در دی1924-97. ژنرال رابرت ارنست هایزر ) 1
ویژه نظامی کارتر به تهران آمد و در مدت یک ماه اقامت خود در ایران، بنا به ادعاهای مطرح شده، نقش مهمی در عنوان فرستاده به
 طرفی ارتش و پرهیز آن از انجام کودتای نظامی ایفا کرد.بی
ینه نقد مارکسیسم، ( از روحانیون انقالبی، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی. وی در زم1305شیرازی )متولد . ناصر مکارم 2

 را نوشته بود.   "بحثی درباره ماتریالیسم و کمونیسم"کتاب 



 

 

جوّ انقالبی و مبارزه با  در درجه دوم ساواکی. مردم را نگه داشتن در یک ها متخصص هستند؛اول مارکسیست
را ]در مراسم بزرگداشت مطهری[ بسیار پسندیدم. اگر  ها الزم است. سخنرانی هاشمییستها و مارکسساواکی

بریم ]و[ حالت ق و استدالل، ما نجابت به کار میشد ]که[ عناصر رژیم سابق هم بودند، بهتر بود. در منطاضافه می
 انفعالی داریم. باید دنبال حرفهای آنها برویم ]و[ تکذیب کنیم.

 رادیو تلویزیون برای کوبیدن آنها اقدام کنیم.صدر: از بنی

گویند کسانی برای بیدار کردن وجدان عمومی و کوبیدن دو طرف و عمالً پیوست زاده: رادیو تلویزیون را میقطب
 دادن این دو طرف و یکی دانستن آن.

شود، توطئه، آنچه دیده میحلیل اجتماعی نیست. منطقی، فلسفی و بحث تحلیل تاریخ مطرح نیست. ت مسئلهباهنر: 
تحریک و خیانت است. منطق نیست، توطئه است. افشاگری ]الزم است[. اما نوبت آن رسیده است رودررو شویم 

 و افشا کنیم، استناد کنیم و غیره.

 شود.تر میای: احساسات برانگیختهخامنه

شود. نطور نیست. احساسات برانگیخته میای شوند.رام مردم روشن میشود و آرام آباهنر: موج احساسات شدید می
با ساواک  مسئلهموقع آن است ]که[ از راههای گوناگون در مقابل همه عناصر خائن مقاومت شود. ]به[ پیوند این 

 و دستگاههای جاسوسی دیگر هم توجه شود.

ما را با انقالب مصدق شرایط  کنیدد. مقایسه میشناسایی کنی تربیشکنم شما وجدان اجتماعی را بهشتی: فکر می
اند. ]با[ یک مقدار اهی و شعور سیاسی خیلی باال آمدهالفارق است. مردم ما در این انقالب از نظر آگکه قیاس مع

کمی افشاگری نقش فدائی ]خلق[ در سنندج و گنبد و جای دیگر، واکنش مردم مرگ بر فدائی بوده. به دنبال 
در شورا تصمیم گرفته شود ]که[ آیا مصلحت سیاسی و رهبری  مسئلهشد. افشاگری طالقانی، مرگ بر فدائی بلند 

 کشور موقع افشاگری مستند بصورت گسترده فرا رسیده ]؟[.

 کنید، سیاست امریکا در پرده فراموشی است.دادگاه انقالب، اسناد را خفه می صدر: شما که دربنی

 طرفه باشد.ای: باید دوخامنه



 

 

ا هرچه زمان رسیم. طرح اصولی دارم. راجع به شوردا کند با مسائل روز به جایی نمیپیطالقانی: اگر بحث ادامه 
روی جمع یا افراد شوراست. این شورا در زمانی بود که هنوز رژیم ]شاه[ کمال  تربیشاش می گذرد، باز سنگینی

تواند مردم را این شکل نه میاریم، این شورا با توجه د ترکمقدرت را داشت و برای رابط آقا و مردم شدن بود. 
شود. دهد که علیه آقا میت آخوندهاست، به دیگران مجال نمیاقناع کند و تبلیغات که هست، همه کارها دس

های اسالمی چه کسانی ها، گروهنویسی کنند، افراد، شخصیتکنند. آقایان اسمها از این نقطه استفاده میکمونیست
ادی ]در آن هایی باشد، بررسی مسائل سیاسی ]و[ اقتصکزی باشد، دارای شعبهد، شورای مرباشند، دعوت بشون

رسیم ]که[ مقابله با کمونیسم چگونه باشد، مثل اینکه تمام نقطه نظر متوجه یک گوشه صورت گیرد[. فکری نمی
جا  شده، خطر امپریالیسم هست، صهیونیسم هست، ساواکی هست. خود این خطر است که تمام نیرو متوجه یک

ینی تا چه حد حتی آقای خم ی کمونیسم کار کند، نه روی افکار؛بشود. یک کمیته از شورا باشد، مخصوصاً رو
وی[ نماینده آن بود هیچ، برداری شود که کمونیسم، امپریالیسم، که شاه و دستگاه ]سلطنت پهلحمله شود، بعد بهره

ه[ ]باید تعیین شود ک خواهد بیاید.سفیر انگلیس مرتب میروم. می گیرد و من دره وقت میوگرن ها باشند.نماینده
 .1رباط مسئلهفیر کشورهای اسالمی. خواهد ]بیاید[. سمشی کلی چه باشد. سفیر روس می

 هاشمی: از طرف آقا شما ]مامور حضور در کنفرانس[ شدید.

شود. در سر یم]بار امور[ کم ، به علت گسترش دولت و لوایح، اگر پنجاه نفر ]در شورا[ باشیم مسئلهطالقانی: 
رای بدوراهی است، شورای متشکل و قاطع از گروههای هماهنگ، در مسائل کلی، ادامه نهضت با این صورت 

ا من اتالف وقت است. اگر اصل مطلب تصویب است، اشخاص را اسم ببرید و شور شود ]تا[ دعوت به شور
، نصف های فرعی شب و روز مشغول کار باشند، شعبهقر که امنیت آن محفوظ باشدشوند. کار دیگر جای مست

 روز وقت بگذرانیم.

 بهشتی: بحث روی درست بودن حرف هاشمی نبود، تلف وقت نبود.

داری بگویند. سرمایه طالقانی: جزء حرف را نگیرید، شما که رئیس هستید، خط مشی که وضع مرا هم روشن کند
ند تا پاسدار هست ]که[ دربانی مام اموال محکومان یا غارت شده، یا چکند برگردید. تمانده، رئیس بانک اعالم می

 مسئلهحاد که  مسئلهسکوت در مقابل  مسائل شوراهاست، باید پیاده شود. های اطالعاتی، مخابراتی،کند. ثروتمی
با  ]جایز نیست[. مردم اغلب مسلمان هستند؛ گیردها میدست کمونیستاساسی مملکت است که سالح را از 
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گذارد. هفته گذشته بحث شد اعالم شود شوراها شروع شود. را را در اختیار دولت و رهبری مییک فتوا همه شو
است که کمونیسم از آن استفاده این نقطه  گویند.طلبه تحمیل شده بر خالف میل مردم. این را آخوندیسم میفالن 

 کند. می

 بهشتی: مطالب خودمان است. 

 ما هم این را گفتیم. :باهنر

تر ]و[ مقتدرتر حرفش را به دولت تحمیل کند. مجموع شورا اگر حرفی زد، آقای خمینی طالقانی: شورا قوی
بپذیرد. وقتی ایشان در حد عصمت نیست، باید کمک فکری به ایشان بشود. خمینی حق دارد وزیر خارجه معین 

 کند.

ی تنظیم کنید، اگر بازرگان خواست برود، دولت باشد، ضعف شورا مبادی که مطرح شد، هیات دولت مسئلهبهشتی: 
 بررسی شود.

 طالقانی: طرح من تقدم دارد.

گیری مقابل مشکل بحث است. بحث راجع به موضع گیری از شورا گرفته شده. صحبتموسوی: قدرت تصمیم
ها که قرار بود صورت عضویت شوراست. راجع به آوردن مسئلهین ترمهمها، توضیح روی شورا و کمونیست

مطرح  نامه درست شود. هرکدام از اینها االنمطرح شد. چهار نفر بگذارید آئین هامطرح شود، شوراهای شهرستان
خود شورا  نتیجه بگیریم، افراد تعیین شوند. دانند، مطرح کنیم،کنم هرکدام اولی میاست. رد نشویم. پیشنهاد می

 مقدم است. آقای طالقانی نظرشان این است. 

 ای: پیشنهاد من هم این است.خامنه

 صدر: عملی شد.بنی

 بندی کلی راجع به بحث بشود.بهشتی: جمع

 گیری شود.موسوی: رای

طرفه م با شوروی، هم با صهیونیسم باشد؛ یکبندی شود. برخورد سیاسی هم با امریکا، و هبهشتی: بحث جمع
 باشد، قبول. در مورد هاشمی، تلویزیون سخنرانی بگذارد، بحث قبلی را ترمیم بکند، موافقیم. ن



 

 

 هاشمی مصاحبه کند. گرد نباشد.موسوی: عقب

ی طرز بحث، تمام شود افشاگری کرد، ولباشد. می مسئلهاید بحث روی ریشه طالقانی: برداشت من معین بود. ب
 اصلی عمداً یا سهواً فراموش شد. مسئلهها انداخت. را گردن کمونیست

از زنده نگه داشتن  مه افکار الحادی باید تقویت کنیم.مان را با هکه ما در عین اینکه مبارزه منطقیبهشتی: سوم این
 احساسات مردم علیه گرایش الحادی نباید خودداری کرد.

 صدر: وجدان بیدار جامعه را علیه ...بنی

ه علیه الحاد و در قشر روشنفکر، علیه جامعه سیاسی مارکسیسم است، باید زنده بهشتی: وجدان بیدار مردم را ک
 نگه داریم.

 افکار الحادی صحبت نیست.]درباره[ مهندس سحابی: وجدان را باید بیدار نگه داشت، ولی ]باید[ آگاهی داد. 

 بهشتی: همه را گفتم، افکار الحادی، نارسایی کلی در تحلیل سیاسی و اقتصادی.

 تصویب شد. 

 تربیشهای گروههای مارکسیستی، نه مارکسیسم، در طول تاریخ ایران تا امروز. ( افشاگری خیانت4]بهشتی:[ 
 زمان برای افشاگری مناسب است یا نه ]؟[ شود.می تربیشبشود، هیجان علیه آنها  امروز اگر

 مهندس سحابی: زمان هست، ]اما به شکل[ تبلیغاتی، نه مشت.

 ما منطق داریم. .ها گفته شوددر تمام سخنرانیهاشمی: 

 شود.ها خارج شود، مملکت آتش زده میصحیح. اگر یک گلوله بطرف کمونیستطالقانی: تمام مسائل 

 سوزد.سحابی: دلمان برای آنها نمی

 ای: ممکن است گلوله را خودشان خالی کنند.خامنه

 بدهیم. ای نیم ساعت تمام شایعات را جوابزاده: هفتهقطب

 موسوی: جریان آبادان که تحریف شد.



 

 

 هاشمی: بعضی شایعات بُعد محدود دارد.

 .1ها منتشر کردندایر بوده، تودهدش با ساواک همکاشود که تمام وجوزاده: عکس را نمیقطب

 ود.بهشتی: تصویب شد افشاگری، خلع سالح واقعی مارکسیسم در ایران. شروع حرف با حل مشکالت مردم ش

 طالقانی: اتهام گرایش عمومی دولت را به غرب نفی کنیم. خردجو رئیس بانک توسعه صنعتی.

 المی ایستادند.آن روز که در مقابل بانک اس فهمند چرا ربا حرام است؛: اینهایی که در بانک هستند، نمیموسوی

اف را کند اطرستجو میای قصد مسافرت دارند؛ دکتر سحابی ج: خواب دیدم مهندس بازرگان و عدهایخامنه
ندس هدفعه دیدم چیزی شبیه بمب ]و[ آن را پرتاب کردم برای خنثی کردن. مبمب یا چیزی دیگر. یک برای

 کرد.]بازرگان[ گفت بلدم خنثی کنم؛ مهندس تاخیر می

 بهشتی: متمم، دو سه نفر از دوستان مراقبت کنند در افشاگری افراط نشود.

 زاده ندهیم.سحابی: دست قطب

 کند. از محلی است که مبارزه روانی می اسناد اقدامش گروهی است. 2مصوری کنند. تهرانصدر: اسناد را رسیدگبنی

 ند.کحداقل هر لجنه برای خودش اکیپ درست  م؛یکنترش شورا، اعضای شورا را معین میزاده: با گسقطب

ع مناسب نند ]که[ کارش افشاگری در موقای تشکیل دهند ]و[ معرفی کصدر و مهندس سحابی لجنهبهشتی: بنی
 ضمن کنترل مدارک ]باشد[.

 انتزاع شود. پذیرم[ مگر اینکه ]رسیدگی به امور[ دادگاه و زندان از منهندس سحابی: ]این مسئولیت را نمیم

 صدر ]باشند[.زاده و بنیهاشمی: قطب

                                                           

زاده با شاه در دوران دانشجویی . در این ایام، در یکی از نشریات، عکسی منتشر شد که ادعا شده بود مربوط به دیدار صادق قطب ۱
تکذیب این ادعا گفته بود: این عکس من نیست و من در تمام عمرم شاه خائن را از فاصله صد متری هم زاده با باشد. قطبوی می

 (. 3، ص16/2/1358ام )کیهان، ندیده
تا  ۱۳۰۸با مطالب متنوع و مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و هنری در هزار شماره و در قالب چهار دوره از سال   ایمجله�

.استمنتشر شده ۱۳۶۰سال 



 

 

 زاده: سه نفری باشیم بهتر است.قطب

 صدر: حکمی شورا بدهد، همه جا امکانات در اختیار باشد. بنی

 زاده، سحابی اگر آماده بود ]مسئول این امر شدند[.صدر، قطبآقای موسوی، بنی

سال  25ناد زاده: راجع به اسناد، مقداری دادشان بلند شد. اسناد یا خیلی وسواس با آن طرف هستند، اسقطب
اند، بررسی مدهایران آت سه چهار شش جوان که تازه از آمریکا ]و[ اروپا یا اند دسمملکت ما ]را[ یک بار داده

 کنند.می

 آمیزتر است.ای: وضع فاجعهخامنه

 نفر مشغول رسیدگی است. 200با  1سحابی: عبدالعلی

[ اداره دوم ارتش رفتم ساواک، ]آنجا[ نیست، ]در ون رفته، تعداد زیادی زیراکس شده.ای: مقداری اسناد بیرخامنه
 ]است[.

 ی کند.زاده: تا شورا درست شود، از نوشته شروع کند، گروهی تشکیل بدهد برای این کار ]تا[ رسیدگقطب

*** 

 ]موضوع: طرح شوراهای شهر و روستا:[

 ها، اساسنامه شوراها را بیاورد.هاشمی: اداره طرح

 بیاورد.بهشتی: مهندس سحابی 

 مهندس سحابی: آنجا معلوم نیست باشد.

 نامه شوراهای انقالبی نزد دکتر ]سحابی[ بود که متناسب دوره طاغوت است.موسوی: آئین

 هاشمی: شما )طالقانی( ]و[ مهندس سحابی یک هفته رسیدگی کنید.

 بهشتی: قرار شد مهندس سحابی طرح شوراها را بیاورد در عرض یک هفته.

                                                           

 ( فرزند مهدی بازرگان و عضو نهضت آزادی.1322. عبدالعلی بازرگان )متولد  1



 

 

*** 

 تکمیل اعضای شورای انقالب:[ ]موضوع:

ای: در مورد تکمیل ]اعضای[ شورای انقالب، آیا کار ما تصویب قانون است، کار دوران استقرار، یا اینکه خامنه
ی که آقای خمینی یک تنه کار طع مناسب، کار مناسب پیشنهاد کند ]؟[رهبری انقالب، زمان را بشناسد، در مقا

ا متناسب با بنیاد خیریه که ارتر هستیم. ترکیب جمع شورا بالنسبه بد نیست. جمع مکدهد. ما از آقا کمانجام می
ها کار غیر از شورا داریم. تعداد افراد اصلی شورا رسیم. دهرسیدیم، اینجا نمیای دو سه بار باشیم، آنجا میهفته

ش به ائل اقتصادی همهند. مساتکمیل شود، افراد مناسب تهیه شود، دعوت کنیم هفت یا هشت نفر دعوت شو
کمیسیون حق  ی آن، شعارهای مناسب طرح کردن برگیرهای سیاسی، جهتگردن دولت گذاشته نشود. روش

( 3بندی شود، ( کارهای مهم شورا تقسیم2شود، ( تعداد تکمیل 1دارد، تعداد افراد انتخاب کند با تصویب شورا 
 شود. تربیشتعداد جلسات 

 آقای طالقانی ]تا[ نظر خودمان را بگوییم.بهشتی: پیشنهاد داشتند 

 طالقانی: در همان زمینه.

 د. ندر نظر گرفته شو]برای عضویت در شورا[ ها کسانی بهشتی: طرح آقا این است ]که[ از گروه

 . ]هم دعوت شود[ هااگر صالح شد از گروه ند؛نظر دعوت شوبها، ]بلکه[ افراد صاحطالقانی: نه تنها گروه

 ا چند نفر شورا گسترش پیدا کند ]؟[بهشتی: ت

، یا از اینجا لجنه تشکیل شود، یا افراد ثابت باشند ]و[ خود افراد تربیشنفر  15طالقانی: افرادی اگر صالح بود از 
 لجنه درست کنند. تکمیل اعضای شورا.

 صدر: چه ترکیب داشته باشد شورا ]؟[بنی

 طالقانی: اساسنامه عوض شود.

 این است که[ چه نیروهایی باید دعوت شود ]؟[ مسئلهح نیست. ]بهشتی: عدد مطر



 

 

ها گرایش مذهبی ندارند، ولی خوب ش مذهبی التقاطی دارند. بعضی آدمطالقانی: کمونیست هیچ، ]چون[ گرای
 فکر کم است.تاسفانه در مسلمانان متعبد، صاحباست. م

 ها]یی[ الزم است ]؟[بهشتی: چه تخصص

 کنیم.موسوی: عدد را روشن 

ه زاده: طرح اساسنامه حاضر است، زیراکس شده، باهنر و سحابی درست کردند، جلو گذاشت، ماده به مادقطب
 دهنده روال کار است.]ها[ اضافه شود. اساسنامه شورا نشانکمبود آمد. آنچه موافقیم فهو المطلوب.

 د.نیک عده صاحبان تخصص به شورا دعوت شو بهشتی: فهمیدیم.

 های وابسته زیادتر ]باشد[.اشد[، ]اما تعداد اعضای[ کمیسیونتعداد ]اعضای[ شورا محدودتر ]بزاده: قطب

صدر: باید مشخص شود چقدر وقت ما برای شوراست. ما برویم، کسانی بیایند که به شورا بپردازند. این شورا بنی
 چه ترکیب از نظر موفقیت، چه تعداد ]داشته باشد ؟[

( ابتکار در عمل به مناسبت یا نیاز مرحله به مرحله 2سی لوایح دولت که کافی نیست، ([ برر1بهشتی: کارش ]
 انقالب.

 کنیم.در: در کار اجرایی دولت دخالت میصبنی

الزام عقیدتی و تکمیل شود، اگر الزم شد اضافه کنیم. ]در مورد[ شرایط افراد، اینها حدود  15بهشتی: عدد تا 
 شان به اسالم چه باشد.عملی

موسوی: گرایش اسالمی، نه ایمان اسالمی، و به انقالب و نظام اسالمی خیلی خوب باشد. افرادی داریم که تدین 
 آنها قوی نیست، ]اما[ صادق هستند.

]است[.  شورا داعیه رهبری انقالب را برای زن قائل هستیم، صالحیت رهبر که خودش قائل[ عنوانبه]سحابی: 
کرد. برای اینکه رهبری کامل باشد، باید در جامعه رهبری این بود که آقا تایید میت مشروعی دوم پذیرش جامعه؛

ها کنار عناصر دیگری هستند که در دست نیست. کمونیست نیست. کمونیستپذیرش داشته باشد. جامعه یک 
ا نباشند و جنبش نقش داشتند. االن هم نقشی در تعیین افکار عمومی دارند. الاقل در روشنفکرها، اگر در شور

مشارکت نداشته باشند، برای اقدامات شورا ارزش قائل نیستند و به رهبری شورا وفادار نیستند. شورا نمونه کامل 



 

 

قش یا حضور داشته باشد. پیشنهاد این است ]که[ در شورا ترکیب طوری باشد ]که[ گروههای اسالمی مختلف، ن
 دست است.باشند. شورا یک

 بحث ]این[ نیست ]که[ چه گروهی باشد. ده ]بحث شود[؛بهشتی: فقط موضوع مطرح ش

الص داشته گویم، همان نظر شماست. درکش از اسالم بایستی فرق داشته باشد، اخسحابی: نیروی اسالمی که می
 باشد.

 موسوی: اینجا بحث است که اسالم او مورد قبول باشد.

 آن نباشد.  عمالً پابند اسالم نباشد، ولی ضد بهشتی: طالقانی گفتند احتیاج به پیروی اخالق خمینی داریم.

 . ]شرط است[ تواند وارد شود، انقالبی بودن، مدافع اسالم بودنمهندس سحابی: می

 دانند، نیاید.خواند ]و[ مردم میهر به فسق نیاید. ]اگر[ نماز نمیموسوی: متجا

نیست، همان متجاهر به فسق نباشد. فسق خواند و متجاهر به ای اسالمی در شورا باشد، نماز میسحابی: نیروه
 .2احمدزاده، ]کاظم[ سامی، مجاهدین، 1پیمان

]در شورا[  صدر: ضابطه اخالقی، اساسی باشد. اگر کسی اخالق اسالمی ندارد و اعمالش قابل توجیه نیست،بنی
 نباشد.

شد تا رهبر است. شورا بکوار رهبری نهضت پربار پرک مسئلهرهبری خالق.  خواهد بکند ]؟[باهنر: شورا چه می
 د. نها باشر لجنهداند، کرشان نشان دهند نقش رهبری داشتهافراد مومن به انقالب اسالمی ]که[ نفوذ و طرز ف باشد.

 به اتفاق آراء تصویب شد.

 بهشتی: شرط دوم ]عضویت در شورا[، چهره انقالبی داشتن، که جامعه قبول داشته باشد. 

 تصویب شد.

                                                           

 ( رهبر جنبش مسلمانان مبارز. وی در مقطعی به عضویت شورای انقالب درآمد. 1314اهلل پیمان )متولد . حبیب 1
شر حقایق اسالمی در مشهد، اولین استاندار خراسان مذهبی، از اعضای کانون ن -های ملی( از چهره1300-96.  طاهر احمدزاده )2

 های فدایی خلق بود.پس از انقالب. فرزند او، مسعود احمدزاده، از مؤسسان سازمان چریک



 

 

 بینش اسالمی او مورد قبول رهبری نهضت باشد.بهشتی: سوم، 

 ای: ولو آنکه ما توضیح بدهیم.خامنه

 بهشتی: ]با توجه به[ وجهه عمومی اسالمی نهضت، برداشت عمومی او از اسالم مورد مخالفت اکثریت نباشد.

پذیرش اکثریت  طالقانی: کسی باشد که ]اگر[ اکثریت ]او را[ قبول نداشته باشد، بپذیریم و ]پذیرش ما[ سبب
 شود.

 بهشتی: این پذیرش مورد قبول است، بالفعل یا بالقوّه، مردم ]باید[ بپذیرند. 

 تصویب شد.

 بهشتی: قبول آقای خمینی که هست.

 طالقانی: عضویت گروه بودن، شرط است یا نه ]؟[

 تصویب شد که مورد پذیرش عمومی باشد.

 شود و آراء عمومی تبعیت شود یا باید اصالح شود. مهدوی: در انقالب، افکار عمومی خام باید تثبیت

 بهشتی: فرق است با فرد انقالبی و رهبری جامعه.

 پذیرد.ابتکار انقالبی، جامعه او را می مهدوی: خودش قابلیت داشته باشد یا

 زاده: حاال اگر کسی بیاید از اول، وقت ما صرف دفاع از او نشود.قطب

 نماینده گروه مورد قبول نیست. عنوانبهی ها، یکبهشتی: ارتباط با گروه

 صدر: معرف گروه باشد، معرف گرایش.بنی

 بهشتی: عضویت گروه مزاحم نیست، معرف گرایش خاص باشد.

صدر: کسانی باشند که معروفیت داشته باشند. الزم نیست خود گروه معرفی کند. ما بیاوریم که معرف باشد. بنی
 کافی است، نماینده اقلیت هم باشد.اگر نماینده اکثریت هست و 

 خواهیم نظریات متضاد را مطرح کنیم.مهدوی: می



 

 

 مهندس سحابی: من هم اینطور.

 موسوی: واقعیت عینی روشن شود، بحث کلی فایده ندارد. 

 سحابی: اصل بحث شود، روشن شود.

گر را جذب به انقالب کنند، مفید ای دیها و عدهبهشتی: اگر افرادی باشند ]و[ اعتراضی جامعه بکند به شرکت آن
 است. 

 تصویب شد.

 شوند.هست، بالواسطه افراد دیگر جذب میای اطرافشان طالقانی: کسانی هستند که عده

 صدر: نیروهای زنده دیگری در جامعه هست. چقدر سُنّی هست ]؟[بنی

 سحابی: هفت میلیون نفر.

 ند[.کنم ]که این تعداد باشخیال می ترکمصدر: من بنی

 تصویب شد.

سُنّی حرف درست ]است[. شرکت یک زن، اگر کسی واجد همه شرایط بود. سُنی اولی است، با  مسئلهای: خامنه
 توجه به شرایط، اولویت دانشجو، کارگر، زن.

 شود شوخی کرد.هاشمی: زن نه؛ نمی

 مهدوی: حق تقدم با متخصص باشد.

تواند نقش رهبری داشته اش، نقش و هنرش را نشان داده، میگذشتهد. کسی که خواهد رهبر باشباهنر: شورا می
 باشد و نفوذ اجتماعی داشته باشد، سابقه سازندگی، مدیریت، توانایی رهبری ]داشته باشد[.

بهشتی: یکی از کارهای شورا فرستادن افراد به جاهایی است ]که[ باید ]در آن افراد[ قدرت مدیریت و رهبری 
 باشد.

 تصویب شد.



 

 

 ای منحصر برای اهل تسنن باشد.طالقانی: لجنه

از اعراب  بندی؛، نقش2زاده، عبدالعزیز مولوی، آذری ]قمی[؛از سُنی ها مفتی1موسوی: از قم منتظری، مشکینی
 ، مدنی از آذربایجان.4، طبسی مشهد3شبیر خاقانی، آل طاهر، صدوقی، دستغیب، محالتی پدر، طاهری اصفهانی

 روم کنار.هتر از من بیاید، من میمالی ب مهدوی: یک

 الدین فارسی، دکتر ]مصطفی[ چمران، جواد منصوری.، جالل5موسویموسوی: مهندس 

 صدر: کارگر، دهقان، زن الزم است.بنی

 از دانشگاه. ،از کارگر باشد ،های مختلفطالقانی: از گروه

 د. نهای مختلف بیایای: شخصاً مخالفم از گروهخامنه

 معیارهای مساوی اولویت ]دارد[.بهشتی: 

 صدر: ]مصطفی[ میرسلیم.بنی

اهنر ببهشتی: بودن چند معمم حساب شده که هم تکیه روی معمم است. مطهری استاد دانشگاه بود، بنده و 
 فرهنگی ]بودیم[. ایشان پزشک.

 زاده: خارجی.قطب

 بهشتی: هاشمی ]و[ طالقانی نویسنده هستند. 

                                                           

یل، عضو ( عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نماینده امام خمینی در رسیدگی به اوضاع اردب1300-86. علی مشکینی ) 1
 سی.مجلس خبرگان قانون اسا

 ( مفتی اهل سنت سیستان و بلوچستان، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی. 1295-1366. عبدالعزیز مالزاده )2
ه امام خمینی ( روحانی انقالبی، نمایند1305-92اصفهانی )الدین طاهریآبادی مشهور به جالل. سید جالل الدین طاهری حسین3

 ون اساسی.و امام جمعه اصفهان، نماینده مجلس خبرگان قان
ان و عضو ( روحانی انقالبی در مشهد، تولیت آستان قدس رضوی، نماینده امام خمینی در خراس1314-94طبسی ). عباس واعظ4

 مجلس خبرگان قانون اساسی. 
ارجه و ( عضو ارشد حزب جمهوری اسالمی، سردبیر روزنامه جمهوری اسالمی، وزیر خ1320خامنه )متولد . میرحسین موسوی5

 نخست وزیر دوران جنگ. وی مدتی به عضویت شورای انقالب درآمد. 



 

 

 دوست )دانشجو(.ر پیمان، مریم اصالنمیرسلیم، دکتصدر: بنی

 .1زاده: خانم بانکی، آقای جاللی )مهندس جاللی(قطب

 ور ساده معرفی کنید، حاج صادق.صدر: کارگر و پیشهبنی

 دوست.، محسن رفیق2بهشتی: ]حبیب اهلل[ عسگراوالدی

 .4، خانم ]زهرا[ رهنورد3ای: خانم ]طاهره[ صفارزادهخامنه

 کنم.را تایید می دکتر باهنر: پیمان

، پیمان، دکتر 7، محمود احمدی6، محمد سیدی کاشانی5سحابی: یکی از مجاهدین، مسعود رجوی، موسی خیابانی
 ]عبدالکریم[ الهیجی، نقیبی، دکتر علی صادقی.

 ای: مهندس موسوی، خانم صفارزاده، پیمان.خامنه

 .8عادلغالمعلی[ حدادموسوی: دکتر ]

 سحابی: ]حسن[ حبیبی.

 زاده: صادق طباطبایی.قطب

                                                           

 الب شد. (، مدیر طرح و برنامه رادیو و تلویزیون که برای مدتی عضو شورای انق1327. احمد جاللی )متولد  1
ی مرکزی حزب های موتلفه اسالمی، عضو شورا( زندانی سیاسی زمان شاه، از مؤسسان هیأت1311-92اهلل عسگراوالدی ). حبیب2

 .  جمهوری اسالمی و وزیر بازرگانی در دولت موسوی، نماینده امام خمینی در کمیته امداد و بنیاد پانزده خرداد
 پژوهشگر و مترجم قرآن کریم ( شاعر،1315-87. طاهره صفارزاده )3
 ( از شاگردان شریعتی، هنرمند و نویسنده. 1324. زهره کاظمی مشهور به زهرا رهنورد )متولد 4
ب )در کنار ( از رهبران سازمان مجاهدین خلق پس از انقال1326-60. موسی نصیر اوغلی خیابانی مشهور به موسی خیابانی )5

 مسعود رجوی(. 
 ( از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق. 1321-97. محمد سیدی کاشانی )6
 . محمود احمدی از اعضای سازمان مجاهدین خلق. 7
یزیون، معاون ( نویسنده و فلسفه پژوه، معاون وزیر ارشاد، عضو شورای مدیریت رادیو تلو1324. غالمعلی حدادعادل )متولد 8

 وزیر آموزش و پرورش.



 

 

 سحابی: طاهر احمدزاده.

 .2، آقا رضا اصفهانی1هاشمی: توانایان

 نفر. 17عدد در شرایط حاضر  مسئلهبهشتی: با مجاهدین انقالب اسالمی بپرسید، 

 نفر. 25یا  21صدر: بنی

]اضافه  البدلمرحله، سه نفر اصلی، سه نفر علی . ولی تدریجی عمل شود، در سه]است[ نفر 21هاشمی: اصل، 
 .شوند[

ته شده انتخاب د گفنفر و بعد یک چهار نفر از تعدا 17شود چهار یا پنج نفر، پنج نفر که می بهشتی: دو مرحله،
 ها استفاده شود.و در دو مرحله. از این اساس برای لجنه

 محل شورا ثابت باشد یا پراکنده ]؟[طالقانی: جلسه شورا، زیادی افراد مثل مجلس شوراست. 

ست، ]آنجا[ محلی محل شوراها تشکیل شود، محل ثابت باشد، ولی نگرانی است. اگر گفته شود بهشتی: اگر لجنه
. یک جای ود[ش]درنظر گرفته  هاهای مختلف برای گروه]بهتر است[ آپارتمان ها.شود برای لجنهمحل آمدوشد می

 .ثابت جای محل شورا نباشد

 سحابی: ]برای اینکه[ کارها دنبال شود، دبیرخانه الزم است.

 اش یکجا باشد.حلی باشد به اسم تحقیقات اجتماعی؛ همهزاده: مقطب

 بهشتی: یکجا اگر بشود، مراجعه زیاد است.

 طالقانی: محل خوبی هست، از نظر امنیتی تحقیق شود.

 .14شماره ، 24بهشتی: جلسه بعد منزل مهدوی، کوچه سرباز، کوچه 

*** 

                                                           

 ( اقتصاددان. 1322-93نایان فرد ). حسن توا 1
 (، اقتصاددان و نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی. 1314. رضا اصفهانی )متولد 2



 

 

 ]موضوع: قانون اساسی:[

 آورند یا نه ]؟[]را[ آیا می مؤسسانمهندس سحابی: الیحه مجلس 

، وزیر کشور، ، در اولین جلسه، دولت بیایدمؤسسانبهشتی: اصل اینکه قانون اساسی با رفراندوم باشد یا مجلس 
فته ذاشتن قانون اساسی تصمیم گرنخست وزیر، دکتر سحابی در جلسه شورا ]و در خصوص[ کیفیت به رای گ

 شود. 

 شنبه گزارش کار سه نفری.موسوی: روز سه

 روز بعد باشد. ]برای[ شوراها]رسیدگی به[ طالقانی: 

 بهشتی: اعضای کابینه پشت سر چه شد ]؟[

 نامه شوراها اگر تصویب شد، جلو بیاندازیم.طالقانی: آئین

*** 

  1]موضوع: ماجرای سعادتی:[

                                                           

گیر و ( عضو برجسته سازمان مجاهدین خلق، به اتهام جاسوسی برای اتحاد شوروی دست1323-60. سید محمدرضا سعادتی )1
رهبران  ن خلق و فعالیت سیاسی رسمی آن، تأثیرات مهمی را برجای گذاشت.بازداشت شد و همین مسئله، در سرنوشت مجاهدی
از آن دارد که  به دیدار امام خمینی در قم رفتند. گزارش این دیدار حکایت 58سازمان مجاهدین در روزهای ابتدایی اردیبهشت 

مان اسالم ا مکتبخمینی اطمینان داد که م رجوی به امام، سقوط رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسالمی را تبریک گفت و به امام
 (. 2، ص8/2/1358ایم )کیهان، را به سادگی پیدا نکرده

ل آگاهان سیاسی در ها شکل گرفته بود. یونایتد پرس از قودر این روزها در فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور، انگاره مقابله با چپ
به  ،"دولت اسالمی"واکنش نسبت به عنقریب بودن سرکوب توسط  گرا درتهران گزارش داده بود گروههای کمونیست و چپ

رورهای قرنی ت(. این گزارش در فضایی مطرح شده بود که 12، ص15/2/1358گزینند )اطالعات، تدریج فعالیت زیرزمینی را برمی
صدر در یرفته بود. بنو مطهری، و پذیرش آن توسط گروه فرقان، انگشت اتهام را به سوی گروههای چپ به طور کلی نشانه گ

ا نسبت دهیم. ههاست و این درست نیست که هرعملی را به چپها و صهیونیستواکنش به این فضا گفته بود: ترورها کار ساواکی
 (.8، ص17/2/1358کُشی به راه خواهد افتاد، حرف درستی نیست )اطالعات، گویند در این مملکت کمونیستوی افزود: اینکه می

است و با توجه به دشمن اند، دشمن اصلی، امپریالیست امریکای اعالم کرد همانگونه که امام بارها گفتهخلق نیز طی بیانیهمجاهدین 
 (. 8، ص17/2/1358اصلی ]یعنی امریکا[، نباید انقالب از مسیر اصلی خود انحراف یابد )کیهان، 



 

 

ر مورد دقرار شد شما ]طالقانی به اجالس کنفرانس اسالمی در مراکش[ بروید.  ،آقا صحبت کردمهاشمی: با 
 سعادتی که گرفته شده چه کنیم ]؟[

 مراجعه شود که این عضو را اخراج کنند. ]شان[صدر: به گروهبنی

ز هر جا اند ما اخواهند. ]مجاهدین خلق[ گفتهی: مدارکی است که خوب بررسی نشده؛ وسایلی میمهندس سحاب
 کنیم.ند منتشر میگویاند از ساواک ]که[ میگیریم. آنها چیزی گیر آوردهبدهد می

 بهشتی: قرار شد اسناد در اختیار کمیسیون باشد ]و[ پس از مطالعه اسناد نظر بدهد.

 هاشمی: کمیسیونی تشخیص بدهد.

 صبر کرد ]؟[ دارند، آیا باید ]تا آن زمان[ مهدوی: ]اگر[ بعد از کمیسیون روشن شد ]که آنها[ روابط جاسوسی

 بهشتی: مهندس سحابی مخصوصاً در این کمیسیون باشد.

عد که مالقات ب اند.ب است، ]به او وقت[ مالقات ندادهطالقانی: سوابق سعادتی ]این است که[ بچه مسلمان و خو
 کرد.ند، یک موتور و ماشین سروصدا میداد

                                                           

انه با دبیر اول اهدین خلق، یعنی محمدرضا سعادتی، دیداری مخفیهای اصلی سازمان مجبا این وجود، در این روزها یکی از مهره
سرلشکر مقربی را به  سفارت شوروی در تهران، به نام والدیمیر فینسکو، ترتیب داد. گفته شد در این مالقات، سعادتی اسناد پرونده

ای بری یک شبکه جاسوسی برنماینده سفارت شوروی داده است. سرلشکر مقربی در واپسین سال حکومت پهلوی به جرم ره
 کا.گ.ب در ایران، به اعدام محکوم شده بود.

یدار امام خمینی با دیدار رهبران سازمان با امام خمینی، سه روز پس از بازداشت سعادتی صورت گرفته بود. هنوز درباره محتوای د
سعادتی بوده و  این دیدار به دنبال بازداشترجوی و خیابانی روایت معتبری مشاهده نگردیده است و مشخص نیست که آیا اساساً 

گردید و این خبر تا یا ارتباطی با آن نداشته است. در مطبوعات و جراید این دوره تا چند هفته خبری از بازداشت سعادتی منتشر ن
اجرای بازداشت ه میافت، ارتباطی بها در سکوت برگزار شد. در این فاصله خبرهایی که از سازمان مجاهدین خلق انتشار میمدت

عات، اهلل طالقانی حمایت کرد )اطالاز ریاست جمهوری آیت 58و جاسوسی نداشت. برای نمونه سازمان در اوایل خرداد 
یران ابراز های سیا علیه انقالب ا(. یک روز بعد، مسعود رجوی در اجتماع منتسب به سازمان خود، از توطئه8، ص5/3/1358

ان ماند و پس اصل چنین بازداشتی در سکوت خبری، پنه 58(. بنابراین تا اواخر خرداد 4، ص6/3/1358نگرانی نمود )اطالعات، 
دامه مذاکرات به آن های مجاهدین خلق، به یکی از ابزارهای حمله سازمان به جمهوری اسالمی تبدیل شد که در ااز مدتی با بیانیه

 خواهیم پرداخت.     



 

 

*** 

 کنفرانس اسالمی در مراکش:[]موضوع: اجالس سران 

 باخت است. باید برود و اقدام جدی کند.]به مثابه[ اگر هیات قوی نرود، صدر: بنی

 طالقانی: حال ندارم.

 هاشمی: برای مرض شما خوب است.

 زاده: مهم، شرکت شما و سخنرانی اول است.قطب

 طالقانی: جایی که هم ملک است و هم میزبان شاه ما.

 راکش روی جریان ایران اقدامات زیادی شده.زاده: در مقطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 18/2/1358شنبه جلسه سه
صدر سحابی، شیبانی. )بهشتی آمد( )بنیای، مسعودی، ، مهندس بازرگان، کتیرائی، خامنه]حاضران:[ مهدوی ]کنی[

 آمد(

 ]موضوع: بررسی لوایح مختلف:[

هایی دارد. برای اجرای آن، این برنامه ارتباطی برای کارهای عمرانی طرح امور ]معاون[ مهندس بازرگان: معادن
 حزب به آن کمک کند.

تر باشد ها خارج از دولت باشد که عمل سریعولی چون تنه دولت عوض نشده، طرح بهشتی: بسیار خوب است،
 که کاری عاطل نشود.

تومان که اضافه کرد،  750شریف امامی با  مهندس بازرگان: وضع بودجه خوب نیست. امکانات مالی کم است.
 میلیارد تومان به بودجه اضافه شد. 16

 بهشتی: آن وقت نظر ما بود که به کارمند ندهیم.

( 3ای، ( طرح خاص ناحیه2ز تصرف عدوانی، ([ سوال معاون دادسرای تهران ]در مورد[ جلوگیری ا1کتیرائی: ]
 شمی، مبشری، ورامینی آمدند(.الیحه لغو عرایض ]اراضی[ بایر )باهنر، ها

 ها نیست.زروعی داخل و خارج شهر است؛ خانهبهشتی: م

 تصویب شد.

 های روستائی.های خاص راهطرحکتیرائی: 

 هاشمی: قراردادهایی بوده ]که[ ناجور بوده.

 کتیرائی: کار انجام شده، ]اما[ پول داده نشده )طالقانی آمد(.

 بدهد. 57بهشتی: باید از اعتبار ]بودجه[ 



 

 

 آید.شود و کسر نمیمصرف می ترکمائی: اعتبار عمرانی کتیر

وزانه سیستم های مرتب ره سیستم اداری بود. بر طبق گزارشمربوط ب ]؟[ شدبهشتی: چرا این اعتبارات جذب نمی
د. دولت عالوه اداری تغییر نکرده، حتی در سطح باال کارکنان، صمیمیت آقای مهندس ]بازرگان[ و وزرا را ندارن

 بر تامین اعتبار و اجرای طرح تازه دارد. 

 شود.لی میشیبانی: اگر اردوی عمرانی که مهندس گفتند درست شود، عم

 ]اینکه[ سیستم خاص متناسب با انقالب باشد.بهشتی: این حل کننده نیست. مگر 

 طالقانی: چه بکند دولت ]؟[

 .1بهشتی: اردوی عمرانی ]را[ حزب جمهوری ]اسالمی[ درست کرده ]تا[ کار از مجرای سیستم دولتی نباشد

ستخدام اشود زد. در ادارات دولت گفتم میکتیرائی: کارمند زیاد است و کار کم است. دست به ترکیب هم ن
 رد.شود او را اخراج کتواند برود؛ نمی. کارمند خوب نمیفرستم به محلمنوع. کارمند دزد را نمیم

 بهشتی: قصد استخدام نیست، بلکه مخارج آنهاست )موسوی آمد(.

 مهندس بازرگان: کار دوکاره نشود. صالحیت فرد هم معلوم باشد که کار را خراب نکند.

 الیحه تصویب شد.

 ترین افراد را فرستادم.اید. قوینفری هیچ کاری نکردهشمی: شما سه ها

 مبشری: چرا گفتند آزاد شدند و چرا نگه داشتند ]؟[

*** 

 فر آمد(.یت اراضی شهری و عمرانی آن )معینکتیرائی: اراضی بایر، الیحه لغو مالک

                                                           

مشهور  "اردوهای عمرانی"هوری اسالمی، طرحی پیشنهادی درباره روستاها ارائه کرد که به حزب جم 1358. اوایل اردیبهشت  1
بود. بر اساس این طرح، نیروهای مختلف در راستای آماده کردن روستاها و کمک به روستاییان و انجام اقدامات عمرانی، بهداشتی، 

 (. 8، ص1/2/1358شوند )اطالعات، زام میآموزشی و ... در تابستان سال جاری بسیج شده و به آن مناطق اع



 

 

 طالقانی: مالکیت اراضی بایر، اصالً مالکیت ندارد.

 اینها مالکین است.کتیرائی: از نظر قانونی اسم 

 طالقانی: در جمهوریت انقالب اسالمی هستیم. همه چیز به معیار اسالم باشد.

 صدر: تالی فاسد دارد.بنی

 رساند.کتیرائی: این عبارت همان را می

 اند.زیادی هستند ]که[ یک قطعه خریده بهشتی: یک عده

شدن. اگر زمین او ملی شود، سرمایه او از  اند برای گرانهای کوچک است که خریدهمهدوی: اشکال در زمین
 دست رفته.

های کار عمرانی موازین فقهی، مالک آن نیست. زمینها دو جور است. یکی طبق این زمین اول: مسئلهبهشتی: 
 شده بر طبق موازین فقهی.

 طالقانی: باید دید حق است یا مالکیت ]؟[

تنها ایرادی که همه  شود.نامه تعیین میو آبادی طبق یک آئین ودن و عمرانکتیرائی: ماده سه نوشته تشخیص بایر ب
حلی زد، حاال پول ندارد. برای آن راهیک فرد حاصل عمر سی ساله را زمین خریده ]تا[ خانه بسا جا مطرح شده،

 همراه آن قانون زمین ملغی شود. .گذاردگیرد و بایر نمیهست. ماده دوم، دولت می

از[ راضی شهری و غیرشهری است. سراسر کشور باشد که تشویق اراضی به کشف باشد. ]باهنر: مسائل شورا و ا
 خواهد اینها را بفروشد. شود. دولت میمدت معین شده سوء استفاده می

ر دارد. خورد و قیمت باال دارد. کشاورزی وضع دیگضی شهری است که به وزارت مسکن میکتیرائی: برای ارا
دهیم، گذاریم، با سند عرصه ]عرضه[ میه کس دیگر. واگذاری در اختیار میکند، نیمدت را خود دولت معین م

 با سند اعیانی.

 ها نشان داد پول برای زمین گرفتن، سبب مالکیت نیست.سرقفلی موقوفه مسئلهبهشتی: 

 .زندود. این الیحه بازار را به هم میکرد، بازار بیرون بمیکتیرائی: زمین اوقاف سرقفلی پیدا 



 

 

های موات مالکیت کلی شود ]که[ از نظر اسالم، زمینطالقانی: قبل از اینکه جزئیات مواد را اعالم کند، اعالم 
 ندارد. اراضی ری مفتوح العنوه است، مال امام است.

 بهشتی: مال امت است.

بیش از این باید کاری شود ]که در[ تهران  ی شهری و جذب روستاییان است.هاطالقانی: گرفتاری، ساختمان
 ساخته نشود ]و[ مردم به مراکز کشاورزی و صنعتی بروند.

 کند. حق اولویت با آنهاست.مین میمطلب ما خواسته آقا را تأ کتیرائی:

د، بورس بازی زمین از بین طالقانی: مگر کسانی که زمین برای خانه مشخص گرفته، از جای دیگر به او بدهن
  رودمی

کشیده، آب آورده، از بایری خارج شده. در تهران قصد این است ساخته نشود. ضمناً بدانید کتیرائی: زمین را دیوار 
 واحد مسکونی در تهران خیلی کم است.

را مجدداً از نظر شرعی  مسئلهموسوی: آنچه دادید مطالعه کردیم. در شورا دو سه نفر تعیین شود تا جلسه آینده 
 د.نرسیدگی کن

 زاده آمد(.ت در اراضی بایر اصالً نیست )قطبمالکیشیبانی: یک تذکر بیاید که 

برد ]؟[ سیاست شهرسازی و روستاسازی از چه طریق زمین بازی را پیش می صدر: تقصیر با دولت است.بنی
% خانه شهری مجدد بنا شود. کمبود خانه زیاد است. سیاست عمومی چه باشد ]؟[ اگر شهرها 40معین شود. 

 افتد. خرج آن کرد، بساز و بفروش راه میباید بزرگ بشود، پول نفت را 

 سازند.سحابی: در عرض یک سال می

 خورند. خوب انقالب است.ها زمین خریدند، صدمه میر: بعضیصدبنی

دوستان مشخص شود. مالک نداشت، بهشتی: دو بُعد دارد. جنبه مالکیت زمین بر طبق قوانین اسالم در گروه 
 رد[ خانه سازی، آقا مزاحم سیاست دولت نیست.]در مو سازیم یا نه ]؟[می

 موسوی: کتیرائی باشند.



 

 

 بهشتی: کتیرائی، طالقانی، موسوی باشند.

 آوریم.یرائی: مطالب آقا را در مقدمه میکت

 مهندس بازرگان: یک جلسه دو ساعته بیاید.

 طالقانی: حدود مالکیت مشخص شود.

 قرار شد.موسوی: الیحه نوشته شود، به ایشان داده شود، 

 بهشتی: موسوی، طالقانی، کتیرائی صبح جمعه برای رسیدگی جمع شوند.

 شورا بیاید.]بعد به[ های غیرمهم را خود دولت تصمیم بگیرد، طالقانی: الیحه

 مهندس سحابی: چیزهای مهم بیاید شورا.

 بهشتی: آقای مهندس بصورت دولت غیرموقت باشند و انتقال نباشد.

تا به حال چند  .بدهد تربیشمهندس بازرگان: من منتظرم قانون اساسی تصویب شود و مرخص شوم. شورا وقت 
شود. دولت چهار کمیسیون معین کرد که قوانین متناسب ورای اقتصاد مسائل اساسی مطرح مینامه نوشتم. ]در[ ش

 خود را رسیدگی کند.

*** 

 یرمجاز.فر: الیحه جلوگیری از حفاری غمهندس معین

 زاده: با آقا صحبت کردم، لوایحی درست کنند، طبق آن عمل کنند.قطب

رود. کرد. ثروت بزرگی از بین میرقت هستند. فروغی با آنها کار میمبشری: سابقه دارد، بعضی سالها مشغول س
 در مورد فلزات و جواهرات، دو برابر قیمت خام اصالح شود.

 تصویب شد.

 مولی دارد، یک قیمت تاریخی است.مبشری: سکه یک قیمت مع

 ها. الیحه واگذاری اختیارات کمیسیون فر:معین



 

 

 تصویب شد.

 الیحه وزارت بهداری و بهزیستی در مورد موسسات وابسته.

 تصویب شد.

 ها.الیحه هیئتهای اتاق

 تصویب شد.

 الیحه از اول فروردین داروها از پرداخت سود بازرگانی... 

 قبالً تصویب شده.

 شود آنها را مرخص کرد.مدت خدمت، چون سه ماه گذشته، می الیحه پرسنل وظیفه، تقلیل

 صدر: از خوزستان گفتند ]در[ پادگان نزدیک دز، سرباز نداریم.بنی

 الیحه تقلیل رد شد.

 صدر آمد(.ماده شش الیحه تصویب شد )بنی

*** 

 ]موضوع: وضعیت مالی و اقتصادی کشور:[

 .]ارائه داد[ راجع به کمبود پول و بدهی دولت قبلیفر: توضیحاتی معین

 جویی اسلحه، چندین برابر این پول است.هاشمی: صرفه

د، در دهمیلیارد ریال می 1500خیانت است. چهار میلیون بشکه هم  فر: شش میلیون بشکه که خیانت بود.معین 
رای ب میلیارد ریال مصرف دارد. 1600کت لآید[. ماشین اداری ممیها ]به دست ممیلیارد از مالیات 300سال 

تا  600. حداقل برای کارهای عمرانی باید ]است[ از زمان شاه ترکمماند ]که[ میلیارد می 200مصارف عمرانی 
 میلیارد ریال باشد. با همه اینها، دولت فقیر نیست، ولی باید با فقر بسازد. 700

 شود. کار انقالبی این نیست. باید کارهای عمرانی را عمل کرد تا مردم ببینند. شیبانی: پول ندارید نمی



 

 

هاشمی: در قسمت مصرف حرفی نیست. یک سوم عمران در این مرحله اگر ضرورت پیدا کند، این را حتی با 
اگر عمرانی نفت اقدام شود. ]باید[ کار عمرانی شود، کارهای زیربنایی انجام شود. برای مخارج  تربیشاستخراج 

 اید، دو میلیون بکنید.میلیون در نظر گرفته 5/1

فلج است. اگر این شیوه ادامه  ]کشور[ ورشکسته از نظر اقتصادیفر عیناً درست ]است[. صدر: حرفهای معینبنی
یگر انقالب تا دو ماه د ضد انقالب را در خط امتیاز درآورده. یابد، تا انهدام کامل کشور است ]و[ جامعه در خط

اقدامات جراحی اقتصادی شدید باشد. وزیر دارائی و بانک مرکزی سیاست نقطه مقابل ]باید[ شود. پیروز می
نباشد. هشت میلیارد خرج هزینه تولیدی و بقیه صرف هزینه  تربیش% 20ایشان است. هزینه اداری حداکثر 

]و[ هماهنگ. تقویت دولت این است  خواهد، با برنامهشرط آن ]این است که[ دولت قوی می. ]شود[ پرسنلی
]که[ اسباب قدرت در اختیارش باشد. پول برای هزینه اداری کم باشد، ]به[ فعالیت عمرانی ]توجه شود[. وزارت 

 هزار نفر کارمند دارد، بروند کشاورزی ]کنند[. 36کشاورزی 

ه. اگر اند آریا مهری بودکه گفته 1400تباه است. رقم آنها فر: زیاد کردن ]استخراج[ نفت عملی نیست و اشمعین
آریا مهری بهتر است. مالکیت ]میلیارد[  1500برای کار تولیدی بگذاریم، از ]میلیارد[  700یا  600یم موفق شو

بزرگ حفظ بشود یا نه ]؟[ این صنایع که از پول ملت است، باید مصادره شود، نه ملی. کارمندهای کشاورزی 
 مال کسی نیست، مال مردم است. بروند آنجا کار کنند. زمین

 موسوی: ]این سخنان[ تمام حرفهای ما است.

شوید. نفت که تا دو سه ماه دیگر دچار بحران میطالقانی: همه مطالب درست. االن باید فکر چاره ضربتی کرد. 
 ترکماگر  رید.ی گرفته شوند. غصه نفت را نخوکردند ]؟[ نیروها از شهرها خارج و به کارهای عمراننبود، چه می

 است، نفت افزایش استخراج بشود.

 فر: بودجه کم نداریم. صحیح نیست خرج اضافی.نمعی

 دهد.ان، تمام کارهای شما را انجام میمهندس سحابی: چهل میلیارد تومان برای عمر

 شود.گوید با ساختن یک پل، کار حل میگویند پول ندارند. قم میهای کوچک را میهاشمی: حتی طرح

 گویند برنامه هست، از طرف دیگر بوروکراسی است.طالقانی: از یک طرف می



 

 

 خواهند.ها در ماه میمیلیون تومان کمیته 40فر: معین

 روز مطالعه کنم. به مردم تذکر بدهیم. 15روم در عرض جه را وزیر مربوطه تنظیم کند. میصدر: بودبنی

خواهند می 58ت. ]اگر[ در تدوین ]بودجه[ را بخواهند، در اختیار اس 57و  56فر: مخالفم. اگر ]بودجه[ سال معین
 دیگری است. نوع تکلیف روشن باشد. مسئلهدخالت کنند 

 طالقانی: بودجه برای عمران و آبادی دارید یا نه ]؟[

 پذیرند.هاشمی: طرح ضربتی را نمی

کار ودجه بدهد. گفتند از طریق مقاطعهبکرده. کار ]طرح را[ تعطیل اری ایرانشهر، مقاطعهسحابی: ]در[ طرح آبی
 بشود.

 فر: این مشکالت مملکتی است.معین

 کارها دزد هستند.طالقانی: تمام مقاطعه

کاریها باطل است. طرح بلوچستان آماده مبانی فاسد بوده است، این مقاطعهکاریها در بهشتی: چون اکثر مقاطعه
 است. اگر شما صد میلیون بدهید برای بلوچستان، صد میلیون برای سنندج، ده میلیون برای سیاهکل. 

فر: مشکل هم انقالب بود و هم رفرم. باید یک شورای انقالب غیر از این شورا روز اول ]اعالم کند[ هرچه معین
 . روز از نو، روزی از نو.]است[ ه باطلقرارداد خارجی لغو و هرچه ادار

 از وسط خط است. مسئلهمهندس سحابی: 

 درجه مخالف اعمال دولت است. 180صدر: فرمایشات شما بنی

 اند... راجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفتهمبشری: ماده واحده صنفی کلیه کسانی که تاکنون در م

 تصویب شد.

 اند.]به[ آنجا ریختهزیادی عده  طالقانی: واقعه زندان شهربانی؛

 مبشری: الیحه قانونی اصالح ثبت اسناد و امالک.



 

 

 تصویب شد.

*** 

 ها و دادگاه:[]موضوع: وضعیت زندان

آقای ورامینی: اطالعات خود را در مورد زندان در اختیار شورا بگذارند. مرتب واردات زیاد، اتهامات جزئی، 
روند قم. من مرتب با مردم مانند، شب میشوند، یک هفته میندان مینشده، قضات شبانه وارد ز قسمتی بازجویی
گر بیست روز است عمل نشده، دی ]و[ اممانم. ]از[ بس که وعده دادهیک ساعت در زندان می در تماس هستم.
کرده به اند. ده قاضی آمدند برای بررسی. آقای نقیبی توهین م. جمعیت بیرون زندان مرا شناختهاوارد بندها نشده

من به هادوی از پریروز پیدا شده. آقای خلخالی نسبت به هادوی توهین کرد.  1هادوی، خلخالی و هادی غفاری
 ولی صالحیت این کار را ندارد )احمدآقا ]خمینی[ آمد(. خوانم پشت سر او،عالقه دارم، نماز می

 یست.نآدم عادل است، ولی معتدل کنند. آقای خلخالی ر دنیا نیستیم و روی ما جنجال میطالقانی: ما د

نیاید. دیروز  ورامینی: غفاری صحبت کرد با جوانها و تحریک کرد آنها را. غفاری گفته است بدون اجازه من کسی
 دهند.ه بود، قاضی دادگستری را راه نمیبعد از نصف شب دادگا 5/2تا 

رستادیم فضی و یک عده دفتری قا 26د. طور شد، قرار شد قاضی بفرستیم، رسیدگی کننمبشری: وقتی زندان این
 گیرند.ده. از زندانیان پول میای برگشتند، چون خیلی به آنها اهانت شآنجا. عده

شود. متعدد می ها و ضبط اموال، شکایاتروز است دنباله فرستادن به منزل صدر: در تایید فرمایش ورامینی، چند
د زیادی از گیرند. تعداع و عرف، اموالی مایحتاج را نمیشر رفتم سراغ هادوی. ضبط اموال قبل از محاکمه در
 مردم ناراضی هستند به علت این اعمال انجام شده.

کنم ]تا[ آنجا نمیرد،  خواهم آزادرا می 2شد تا دیشب. علیقلی اردالنخواستم علی دشتی را رها کنم، نمیورامینی: 
 شود.]اما[ نمی

                                                           

 ( روحانی انقالبی و رادیکال ابتدای انقالب اسالمی، نماینده مجلس شورای اسالمی. 1329. هادی غفاری )متولد  1
( وزیر صنایع، امور خارجه و دربار در حکومت پهلوی. وی پس از بازداشت ابتدایی در ماههای 1278-1365. علیقلی اردالن )2

 انقالب، آزاد شده و به آمریکا رفت. اول 



 

 

توانند [ نمیهادوی بسیار شریف ]است، اماکنند ]که[ دولت در اینجا دخالت ندارد. آقای صدر: مردم قبول نمی
 تسلط پیدا کنند.

 یی هست؛اش حرفهاجای هادوی ]؟[ امیر حسینی دربارهبهشتی: یک نفر که بتواند انجام دهد چه کسی است به 
 قبول ندارد.یک عده خواستند او را هو بکنند. احمدیان معیارهای قضایی اسالم را 

 طور است.  آنها مدعی بودند که احمدیان این صدر:بنی

 مذهب فرد قبول دارد. عنوانبهبهشتی: ایشان اسالم را 

 ن ماموریت.مسئولیت؛ بازجویی است بدود ]:[ جلوگیری از دخالت افراد بیای: ]به[ این کارها عمل شوخامنه
 ی هر روزه. ن متخلف، تشکیل کار در بازرسی مسئول با سرکشتغییر دادستان به فرد مقتدر، تنبیه شدید مسئوال

زندان دست دو سه باند است. طرفداران مجاهدین آنجا  ]مناسب است[. برای این کار 1ایصدر: برادر خامنهبنی
اند. یک روابطی اند. چند نفر مزاحم بوده، بیرون کردهحده است؛ حاال همه جا را گرفتهشان علیگفتند زندان

سه نفر رفتیم، هیچ کدام اجرا  ای است. هادوی نیست.مسئله. تا حل نشود، حاکمیت زندان ت، رخنه دارندهس
 نکردند. 

 ام. به هم خورده، هر روز تعقیب کرده سحابی: تصمیمات آنجا

 دادند.شتی: آنها کار را بیرون انجام میبه

 آیند.صدر: آنها نمیبنی

*** 

  

 

 

                                                           

 ای. سیدمحمد خامنه 1



 

 

 20/2/1358جلسه پنجشنبه 

صدر، فروهر، باهنر، شیبانی، بهشتی )موسوی فر، مسعودی، کتیرائی، بنیاضران:[ مهدوی ]کنی[، مهندس معین]ح
 ]اردبیلی[ آمد( )هاشمی ]رفسنجانی[ آمد(

 کتیرائی: اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی، نماینده روحانیت تهران، نماینده ...

 باهنر: اسم ببرند.

 خاب شورای انقالب اسالمی )مهندس سحابی آمد(.فر: دو نفر به انتمعین

 بهشتی: به تصویب شورا.

 فر: چرا روحانیت ]؟[معین

 بهشتی: جامعه روحانیت، منشا اثر بوده.

 مهدوی: همه چیز را به تهران منحصر نکنید.

*** 

 های دولت موقت:[]موضوع: درخواست

( محدود کردن 1زاده آمد(. پیشنهاد: از طرف دولت )صباغیان آمد( )قطب فروهر: نامه خطاب به امام و شورا
( دادگاه انقالب به جرم عناصر ضد انقالب 3( اعالم عفو عمومی نسبت به جرم صغیره، 2وظایف و دامنه دادگاه، 

اکمیت مانع ح]که در غیر این صورت[ ( رعایت استقالل قضایی دادگاه، 4با تقاضای دولت جداً رسیدگی کند، 
ئولیت و مدیریت ( تمرکز مس6( برحذر داشتن مقامات غیرمسئول از دخالت در کار، 5، شود[]می دولت و شورا

به دولت ]و[  تربیشیا شورای انقالب و اختصاص دو جلسه  تربیشگانه. دوم، فعالیت در دست مقامات سه
 گیری.سرعت تصمیم

 مشترک دولت و شورا در پیشگاه امام. دستورهای پیشوا، آمدن به تهران، تشکیل شورای-

 تحول دوران انقالبی ]ضرورت دارد[.بهشتی: مختصر بحث کلی مطالب، کمی تحرک شورا و دولت نسبت به 
اولین واکنش  شود، به علت کندی کار.موجب عصبانیت ایشان می تربیشترک دورنمای تشکیل جلسه مش



 

 

ناسب نیازها نیست. کار در کانال دولتی که عوامل سابق آن باقی بینم. تحرک گردانندگان متگروههای انقالب نمی
مراجعات، ایشان کار را  یی نیست. درایم، نه دولت. در امام خودرأد. نه ما ابتکار داشتهاست، اثر چندانی ندار

 دهند. ارجاع می

ه حل متوجه غیر دولت دولت شده، ولی را]نقص مدیریت[ باهنر: ]در این پیشنهادها[ اعتراف به نقض و مدیریت 
کند. انتقاد صحیح این جاد ناامنی می، ایهادادگاهبود. ]اینکه[ خود دولت چه بکند، نبود. ]پیشنهاد دولت[ در مورد 

شود. ]در مورد[ جلسات م تعطیل شود، ضد انقالب دلگرم میخوب نیست. اگر این ه هادادگاهاست که روش 
گیرد. ]در[ شورا باید مسائل آورند، دو ساعت وقت میلوایح را می ادی جلسه نیست. تماممشترک، راه حل زی

 مسئلهین ترمهمانقالبی مطرح شود. ]اینکه[ چه مسائلی در جلسه مشترک مطرح شود، چه طرح بنیادی است، 
 است. جلسه مشترک، تضییع وقت است.

و دولت یکی شوند. تردید نیست گیری رهبری، ]یعنی[ خمینی، شورا : پیشنهادی هست که سه منبع تصمیمسحابی
هایی وجود یست. عدم تفاهمشود. یکی شدن مکانیکی درست نرضی باشد، سرنوشت انقالب بدتر میهرچه تعا

 دارد، باید مطرح شود، کشف شود. بین شورا، آقای خمینی و دولت، عدم تفاهم از انقالب است.

 فروهر: کلی بحث شود، بعد جزئیات.

اثر تعدد مراجع صحیح باید حل شود. تعدد ناشی از ضعف دولت است. ضعف در نظر  صدر: بیان ضعف دربنی
ساسی و عمل. نظریه حاکم بر رهبری دولت، مقابل نظر انقالب یا آقای خمینی است. ]دولت[ در ساختمان ا

ه در گزارش مقدم ب قالب است. دو جریان در جامعه هست؛بیند که مخالف انجامعه، نقض ]نقص[ اساسی نمی
جبهه مقابل به غرب، یکی مخالف ]یک جبهه متمایل به غرب[،  ه سابق در مالقات شریعتمداری هست،شا

نشاندگان رژیم تا کسانی مینی است. اولی طبیعی است از دستحاکمیت غرب و خواهان استقالل. دومی در خ
شان ها قیافهشن کند. روزنامهاست ]؟[ باید رو . دولت در کدام جبههشود[]شامل می که این طرز فکر را دارند

د. شورا ضعف دارد، ولی تکلیف و جایش روشن است. ]اما نکنلی زمینه حاکمیت غرب را آماده میچپ است، و
داشت، دادگاه مآبانه است. اگر دولت قدرت مجازات خائنین را معلوم نیست. بینش دولت پدروضعیت[ دولت 

 دولت مایل نیست یک نفر مجازات شود. شد. جامعه معتقد است انقالب اینطوری نمی

 هاشمی: وارد بحث جزئیات شدیم. 



 

 

 جنبه کلی داشت. تربیشصباغیان: 

رسیدن به حل مشکل، ضعف خود را زاده: مطالب گفته شد. دولت در این سری پیشنهادات، به جای قطب
خواهند آنها بروند. اکثر وزرا میرا، تا خواهد بپوشاند. سعی این است ]که[ همه نیروها آسفالت کنند جاده می

ولی مشکل اساسی، رهبری دولت است. آقای مهندس خودشان جلوگیرنده حرکت سریع و قاطع  تندتر بروند.
ها تصویب شود، ل تذکر داده شد. اگر تمام خواستهاز او ]به آنها[ اند کهبه اشکالی رسیده دولت هستند. حاال

 هد. دکوچکترین تغییری در وضع دولت نمی

مهندس ایزدی: در مورد گفتن حقایق به امام باید گفت دولت زمانی موثر است که اختیارات کافی داشته باشد. 
دستگاه قضایی دست دولت نیست، ]دولت[ قدرت انتظامی ندارد، قدرت تبلیغات ندارد، پول هم ندارد. ابزار کار، 

داند، کسی ل ]این است که[ شورا اگر الزم می. راه حکارمندانی هستند که مرعوب و ترسیده هستند )طالقانی آمد(
 را بیاورد که این قدرتها را داشته باشد.

 شود.کند و افسرده میرا را احساس میبهشتی: مطالب از امام کتمان نشود. ]امام[ ضعف کارآیی دولت و شو

است ]و[ موضع دولت فروهر: نامه حاصل احساس نارسایی در کار اداره مملکت است. گفته شد ضعف دولت 
وجه دولت شان نارساست. یک نکته روشن شود، ]اینکه[ ضعف منحصر متوشن نیست ]و[ مهندس بازرگان شیوهر

را دور زد، با توده  انقالب ایران خودجوش و از میان توده بود که رهبری عالی آن است با کل رهبری انقالب ]؟[
خواستند سازمانی دولت، نه پایین. در جاهایی که میسطح شورا، نه در وسط، کادر توانا نبود. نه در پیوند خورد. 

شد، چون کادر کافی نداشت. موضوع اصلی سیاسی انقالب، نه کنند، سبب از بین رفتن سازمان میرا تصفیه 
برگشتن امپریالیسم خارج شده، نه امپریالیسم دیگر، آیا اقدامی به نفع آن شده ]؟[ هر کسی از ظن خود شد یار 
من. خرابی از آنجاست که تفکیک مسئولیت نبود، تداخل مسئولیت شد. انقالب، رهبری عالی، شورای انقالب و 

ای است، وارد مرحله سازندگی شده. دستورات رهبری هدولت. پایان یافتن انقالب و ... مطرح نبوده. انتقال، مرحل
مستقیم با مردم تماس داشته باشد. حاصل بهتر است از طریق شورا و دولت باشد. آن وقت الزم بود رهبری 

گیرنده شود، وارد مرحله اجرایی نشود، تور امام، شورا نهاد رهبری تصمیمهشدار وطایف مشخص شود، با دس
دولت تنها بازوی اجرایی آن باشد. یا باید دولت باشد یا نه. اگر هست، وجود دولت ضعیف تحمل شود. ضعف 

اجرایی فقط دولت باشد. ]در مورد[ دادگاه انقالب، اعتراض به شیوه عمل ]آن[ نهادهای انقالب هم هست، نیروی 
 پذیرد.آن ]را[ نمی ایم و مسئولیت متوجه دولت است ]و[ کسی غیرر برابر جهان و مردم توجیه نکردهاست که د



 

 

خصوص[ هم ها موارد مشترک ]و[ مقداری برداشت مختلف ]وجود داشت[. اتفاق ]نظر در موسوی: در صحبت
ضعف شورا و دولت ]وجود داشت[. اگر قبول داریم، شورا تصمیم بگیرد ضعف خود را برطرف کند، دولت هم 
به هم چنین. قدم دوم، اگر منظور جلسه دوم این است ]که[ خطوط اصلی سیاست را با هم مطرح کنیم، مسائل 

 ها در این است. بنیادی است و مورد اتفاق. نقص

رهبر و توافق روی آن و ترک دولت و شورا برای اصول سیاست داخلی و خارجی، مذاکره با بهشتی: جلسات مش
 گیری همه.بیان موضع

 هاشمی: در حضور خمینی جلسه هفتگی یا دو هفتگی باشد، بهتر است.

 بهشتی: جلسه مشترک با دولت باشد، بعد پیش آقا. 

مشی خودش را معین کند، سیاست خود شورا خط شورای انقالب بشود. طالقانی: اول شورا سروصورت بگیرد،
بعد که پخته شد ]و[ دولت  داری صنایع بحث شود.روی[ مسائل داخلی ]مانند[ سرمایهخارجی مشخص شود، ]

 هم دید، آن وقت به آقا بدهیم.

 بهشتی: پیشنهاد آقای طالقانی را خالصه کردند.

د(، شورا ضعف خود را رفع کند، دولت هم ضعف را ای آمل شد ]که[ دیدها یکی نیست )خامنهصدر: قبوبنی
 رفع کند.

یکشنبه فعالً یک جلسه باشد، مهندس بازرگان هم باشد، دید انقالب در شورا و دولت یکی  بهشتی: تکمیل شورا،
 باشد.

طالقانی: دید مردم انقالب کننده با شورا و دولت هماهنگ شود. تصمیم ما با خواست مردم و رهبری انقالب 
 بیق بکند.تط

ند، دولت مجری آن ]باشد[. فروهر: فرض این است که شورا بیانگر نظرات مردم باشد. شورا سیاست را معین ک
 ها و باید کنار برویم.یتهتوانیم پاسخگوی دادگاه باشیم، یا ]پاسخگوی[ عمل کمما نمی

گفتیم دولت انقالب باشید. تکلیف صدر: خود آقای نخست وزیر صدبار گفته دولت انتقال هستیم. ما روز اول بنی
 دولت روشن شود.



 

 

 طالقانی: رهبری و مردم انقالبی، دولت انتقال.

بهشتی: روز یکشنبه مهندس بازرگان و هر یک از اعضای دولت که الزم است، برای رسیدگی به کل مشترک 
 تشکیل شود. 

 طالقانی: در خود دولت دو دید است.

 صباغیان: وجوه مشترک دارد.

ای که باز به کلیات خواهد گذشت، صحیح نیست. همین امروز کمیسیونی فر: موکول کردن کار به جلسهمعین
سیاست  های[نند ]در حوزهتشکیل شود، بالفاصله بروند شب و روز کار کنند ]و[ خطوط اصلی کار را معین ک

 کلی، اقتصاد و... حتی به شورا منحصر نباشد، یک عده وزرا و شورا باشند.

 شیبانی: کمیسیون فایده ندارد، همه باشند.

 ها هست، در بحث عمومی بشود.فروهر: وزیری برای طرح

ی باشد. انقالب گویند من به کار بنیادی معتقدم و کار انقالبی متقن و اصولشتی: آقای مهندس بازرگان مکرر میبه
ماند. جلسه مشترک باشد، در مسایل نمیید کار بنیادی دوشادوش آن باشد وگرنه فرصت خواهد، باکار ضربتی می

 بنیادی توافق بشود. ضرورت زمان درک شود.

کند، ا وجودی که رعایت دموکراسی را میصباغیان: با مجهول وارد ماجرا شدید. آقای مهندس بازرگان ب
ا هم اند به نظر مشترک برسیم و دولت مجری آن باشد. اگر نکند، شاید مدی دارند؛ شرط کردهخصوصیات فر

 طوری نباشد.رمان نباشد که دادگاه انقالب ایننظ

 بهشتی: جلسه مشترک برای همین است.

ضی شود، ]در مورد اینکه[ چه کسی در کمیسیون باشد با بعحل نمی مسئلهفر زاده: مشکل با کمیسیون معینقطب
به اختالف دیر  ترکمخیلی  اشد،اعضای شورا ممکن است کمبود ب]تعداد, رسیم. افراد دولت به نتیجه صریح نمی

 ی یک ماه و نیم در دولت مطرح است.رسیم. طرح مصادره اموال بزرگ یک روزه در شورا تمام شده بود، ولمی
 تازه آن دسته توافق برسیم، سرنوشت آن، آن است که صباغیان گفت. 

 دهند.نهاد میهنگ کند. مردم فراوان پیشصدر: دولت قبل از آمدن به شورا نظر خودش را همایبن



 

 

 ل است. بهشتی: ممکن است مسائلی باشد ]که[ در جلسه دولت توافق نشود، ولی در جلسه مشترک شورا قابل ح

یجه ب نتهای گوناگون باشد. شورای انقالشورا نیست. ]باید در آن[ اندیشه فروهر: شورای انقالب، مجلس و
 ه وجود آورد.برنامه که نداد، ضرورت انقالب آن را بگیرنده باید باشد. دولت انقالب است، حافظ آن و تصمیم

 طالقانی: مسائل فروهر در سیاست کلی را مطرح کنید.

ب و ضرورتهای موضوع بحث حفظ ... در برابر انقال الً روز یکشنبه جلسه مشترک عمومی ]با[فع بهشتی: پیشنهاد:
 .]باشد[ فوتی انقالب

 مه مردم به حق خود برسند.خواهند دولت پیش برود، هطالقانی: همه می

 بهشتی: به جای کمیسیون، ]در[ جلسه مشترک حداکثر وزرای ممکن بیایند.

 مهدوی: ]در[ مجلس سنا جلسات تشکیل شود.

 صباغیان: یکشنبه نخست وزیری ساعت هفت صبح.

 تصویب شد.

 طالقانی: اعضای دولت هم حق رای داشته باشند.

ها مانع میتهدیر زیاد جنس غیرمجاز آمده ]که[ باید حراج شود، ]اما[ کقاچاق مشکل است. مقا مسئلهفر: معین
 شوند. تجار محترم هستند.می

 گذارند.صباغیان: کمیته نمی

 دهم.دشتی در کمیته گفت اجازه نمیاشمی: نامه از کمیته قم آمده بود. دهه

 ها. تکشورهای عربی، غیرمتعهدها، نهض ( سیاست خارجی دولت در رابطه با ابرقدرتها و بلوک و1بهشتی: 

 های دیگر فرع بر آن است.ای: همان کافی است. سیاستخامنه

 است. 1طالقانی: قبول دارید که دولت نسبت به امریکا مستسبع

                                                           

 حرکت و منفعل، و ترسیده. . بی 1



 

 

 گذاری خارجی و داخلی.ابطه با سرمایه( سیاست اقتصادی دولت در ر3( دخالت دادن مردم در کارها، 2بهشتی: 

 داری.مورد داخلی، سرمایهفروهر: در 

( سیاست دولت 6داری داخلی، کشاورزی و صنعتی، ( سیاست دولت در امر سرمایه5لی، ( سیاست ما4بهشتی: 
( 8( مدیریت سیاست اداری در بخش خصوصی و دولتی، 7در مورد نیروهای انتظامی، دولتی و غیردولتی، 

 دگستری و دولت.( دادگاه انقالب، در رابطه دا9سیاست آموزشی دولت، 

 فروهر: دخالت شورا در امر اجرایی، مثل سپاهیان انقالب.

 دهند.خواهد می کند. االن به دفتر من خبر میطالقانی: هرکار که می

 بهشتی: سپاه، اول به دولت واگذار شد. ]اما[ به علت ناامنی، سپاه را شورا گرفت.

 یک نفر که مسئول است، نظر بدهد.  جرایی چطور است]؟[روز یکشنبه ... ا کتیرائی: عناوین برای دستور جلسه

 بهشتی: از اعضای حاضر، کسانی بپذیرند.

 آورم. : من سیاست اجرایی کشاورزی را میایزدی

صدر با آنها بنشیند، از مجموع آن، پیشنهادات اقتصادی اند. بنیشناسان اقتصادی مسائلی مطرح کردهفر: کارمعین
 بیاورد. 

زاده. زدی. ]برای[ سیاست خارجی ]:[ قطب]برای[ کشاورزی ]:[ مهندس ای فر.صدر، معین]:[ بنیبحث اقتصادی 
 ]برای[ صنعت ]:[ دکتر احمدزاده و مهندس سحابی.

 بر یک مبنا باشد، نظرمان در مورد زمین. ای: در آن جلسه چه کنیم ]؟[خامنه

 بهشتی: مبانی است بطور کلی برای بحث آزاد.

هایشان روشن است. ]اما[ ر البه الی دولت، اکثر وزرا چهرهد آمیز مطرح است.یان غیراصیل خیانتای: جرخامنه
 د.نکندر شبکه دولت، جهتی را دنبال می هاییدست



 

 

ان درست کرد در عمل این کارمندبا انقالب نیستند. دولت گمان می های دستگاه دولت، منطبقبهشتی: مهره
مهره  500آیند، جوم جدید سیاست انقالب مقتدری میاستخدام جایز باشد، ه شوند. استدالل دولت، اگرمی

 پست. 500شناخته شده برای 

ای را آورده کز شوند، تقویت روحیه بکنند. عده]مهندس[ سحابی: دولت انتقالی به انقالبی تبدیل شود، نیروها متمر
کردند، ستور آقای خمینی از ارتش فرار میکه طبق دیک عده  نی، ]به آنها[ خانه سازمانی داده، ]اما[است سر کار ف

 دهند.اینها را راه نمی

د کار انجام شود، ولی خواهنگوید درست است. با وجودی که میعالم شده و اینکه مهندس سحابی میای: اخامنه
 شود. در عمل نمی

رفتند، مدتها با گرا میت کار شدند، سالن وزارآمدند، متحصن میای میروهر: روزهای اول وزارت کار، عدهف
تا احراز شد ]که هدف آنها[ برای حرف و بحث نیست، برای تخریب سلسله  کردیم؛حرف و بحث حل می

ی ترکمها با وجودی که عده برای این مجتمع گذاشتیم. بیکاری اعصاب و مانع کار شدن است. خانه کارگر را
 ند. برای وزارت کار یک کمیته تشکیل دادیم.انظم و شکل دارند، آنجا را گرفته هستند، چون

از این جلسه، درخواستهای انتهای نامه خوانده شود، روی آن صحبت شود. مطلب  تربیشفر: برای استفاده معین
 مهم، آمدن خمینی به تهران است.

 بهشتی: بحث لغو است.

نات کم است. آب قم از امکا جمعیت زیاد ]و[]قم[ با  شود.خمینی در قم بماند[ قم نابود می فر: ]اگر اماممعین
سازد، قم را تبدیل به شهر بزرگ کردن، یگر. عمل تولیت که ساالریه را میرود برای یک سال، دو سال دبین می

 امکانات ندارد. بنای صحبت وسط حرف دیگران ندارید.

 طالقانی: بنایشان بر این است.

 بهشتی: وارد ماده نیست.

اند و ه کسانی که مرتکب جرم کبیره نشدهکردن دامنه عمل دادگاه، اعالم عفو عمومی نسبت بفروهر: محدود 
 تعریف جرم کبیره و صغیره ]ضروری است[.



 

 

اند. اگر عفو مطرح شود، یش از انهدام رژیم آنها را گرفتهنفر بودند ]که[ پ 200طالقانی: رفتم شماره سه، در آنجا 
 شوند.ها آزاد میخیلی

اند در . گروهی آمدهاگر الزم است بحث شود، مهندس بازرگان باشند که در صحبت به ایشان بگویندبهشتی: 
 زندان که جلو عفو را بگیرند.

 کنند.، اگر بحث شد با اکثریت، قبول مینماینده آمدیم عنوانبهکتیرائی: مطالب مطرح شده، ما 

 عفو مطرح شود. مسئلهکنند. بهشتی: دیگر صحبت نمی

 : دادگاه به جرم عناصر ضد انقالب به شدت رسیدگی کند. فروهر

 بهشتی: همه متفق هستیم.

حذر داشتن مقامات غیر مسئول از هرگونه دخالت ، دادگاه مانع عمل دولت نشود. برفروهر: رعایت استقالل قضایی
 .[.]. و مزاحمت در امر دولت. کمیته و سپاه درست است، اگر اهل علم و پیشتازان انقالب

 های سیاسی زندان دارند.صدر: گروهبنی

 صباغیان: افراد هم هستند.

 بهشتی: از مشکالت جامعه ما است، با توافق ما. 

رود در کارخانه. گوش ندهم. مشکل کمیته است که می فرمایند من نبایدر: بعد از امام، آقای طالقانی میفروه
 گانه، امام، شورا و دولت باشد.تمرکز مسئولیت و مدیریت ]باید[ در دست مقامات سه 

زاده ر نباید عضو شورا باشد. آقای قطبای در اساسنامه شورا هست ]که[ وزیصباغیان: ]یک[ پیشنهاد دارم؛ ماده
نقشش )وزارت اطالعات در او هیچ اثر ندارد( مغایر با عمل است. اگر درصدد ترمیم و اضافه کردن اعضای شورا 

 اند، باشند.رهای اجرایی بودهنی که در متن کاهستید، کسا

طالقانی: وزرا نباید جزو شورا باشند. در جلسات شرکت دارند. در مسائلی که مربوط به هر وزیر است، ]به او[  
 حق رای بدهیم.

 تداخل نشود. ]این[ نظر شخصی آقای صباغیان بود؛فروهر: 



 

 

 صباغیان: ایشان دخالت دارد.

 .]الزم است[ گیریروهر: تجمع وحدت و سرعت در تصمیمف

 ام.نرفته 1اسدیسیاست چه بوده. زیر بار حرف بنی زاده: خارج از سیاست دولت معلوم شودقطب

 تر بحث شود.خالفم. بعضی مطالب در جلسه خصوصیکتیرائی: من م

*** 

 2ها:[ها و کاخ]موضوع: موزه

چهار محل  بیهوده. در حیطه تهران، صباغیان: مشکلی است، مقداری سرمایه غیرقابل استفاده و مقداری هزینه
م این است که در است به نام کاخ گلستان، نیاوران، قصر فیروزه، سعدآباد، از نظر منقول و غیرمنقول. دستور اما

هلوی، بنیاد اموال خاندان پهلوی، دولت دخالت نکند. خطر مشخصی هست، از نظر دولت بین این اموال و اموال پ
نفر  2300ولت ماهیانه یم قبول این خط را ندارد. از مهندس خواستم مشخص کند، دمستضعفان، من غیر مستق

کانیک و کمک م 600تواند در آنجا تعمیر شود. های دولتی میگاراژ سلطنتی است، تمام ماشین دهد.را حقوق می
 گذارند. ها را با حکم در اختیار افراد میشینمکانیک وجود دارد، ما

 )ایشان( دستور داده.طالقانی: مویدی 

ن این است اموال صباغیان: اموال غیرمنقول ]که[ در این سه کاخ حفظ شده، مانده است. پیشنهاد مهندس بازرگا
% طبق اسناد موجود، اموالی است که از هزینه دولت خریده شده؛ جا سیگاری روز معلم 90اش منقول را که همه

ها را شاه دو سه بار کوچک، اگر قرار بر این است، بعضیی هاکه هدیه شده به فرح، جزو ملک فرح، فرش
فروخته. پیشنهاد من این است اگر تمام اینها در اختیار بنیاد باشد، وضع روشن شود، مراحل قانونی طی شود، یک 

المللی، یک شعبه غیر قابل فروش است. ده سال دیگر اگر بفروشیم، خیلی سمت قابل فروش است در مزایده بینق

                                                           

( وزیر مشاور در امور اجرایی در کابینه دولت موقت، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، 1321اسدی )متولد . محمدحسین بنی 1
 داماد مهندس بازرگان.  

وزیر در امور انتقال اعالم کرد طبق تصمیم شورای انقالب و بر اساس فرمان امام نخست، صباغیان، معاون 58. خردادماه سال 2
ها به موزه تبدیل شد و در (. سپس کاخ5، ص16/3/1358گیرد )کیهان، ها در اختیار دولت قرار میخمینی، اموال غیرمنقول کاخ

 معرض بازدید عموم قرار گرفت.  



 

 

 منقول بدون استفاده است، در بعضی جاهانده است که عتیقه است. اموال غیرشود. مبل ارزتر فروخته میانگر
است(، بدون هزینه )نیاوران  ]همچنین[ کاخ سعدآباد ]و[خورد. قصر فیروزه است، شود، لطمه مینگهداری می

محل پیک نیک باشد، پارک سعدآباد خیلی العاده مورد استفاده عموم قرار گیرد. قصر فیروزه تحمیل دولت فوق
دهند و در خ، پاسداری میها موزه شود. پاسداران چون از ابتدا بودند در داخل کاقشنگ است، خود ساختمان

شود. اخیراً تصمیم گرفته شد ارتش جایگزین کنند، قطعات کوچک کم میاریکی است، معلوم نیست چه کار میت
 ایم.مان را کنار کشیدهروز است که کالً پای 15بیرون. ز پاسداران بشود، پاسداران ا

 بهشتی: قرار است سه بخش بشود.

 ها باشد، بیایند گردش.شیبانی: برای جنوب شهری

 هاشمی: اگر ملک بنیاد است، دولت بخرد از بنیاد.

کنم ]اینکه[ باغها و و بار پولش را دولت داده. فکر میبهشتی: دلیل اینکه شاه ]آنجا را[ ملک خود پنداشته و د
کند اداره به دست دولت باشد یا اگر فکر می اشروشن است، اداره مسئلهپارک شود، ساختمان کاخها، موزه و 

]این است که[ ساختمان کاخها و باغ  مسئلههای خصوصی بدهد. اصل آنجا از طریق دولت مشکل است، به گروه
 ها، گردشگاه و موزه با کارت ورودی ]باشد[.آنها نه قابل فروش است، نه به کسی دادنی. کاخ

طالقانی: خیلی قصر زیاد است. اموال را منتقل کنند به کاخ نیاوران که بسته است. اگر بشود، بصورت یکی دو 
 خانه.زشکی بشود در جنب آن یکی دو مریضواحد دانشکده پ

 صباغیان: موزه بهتر است. تبدیل ]شدن آن[ به بیمارستان، عملی نیست.

های بزرگ، پارک عمومی بدون بلیط ]باشد[، ها، تبدیل به موزه ]بشود[. باغبهشتی: بخش اول، اصل ساختمان کاخ
 کاخها با بلیط. 

 صباغیان: خود سعدآباد ورودیه داشته باشد.

 ها، پارک عمومی ]باشد[.ی: ساختمان کاخ، موزه ]شود[. باغبهشت

 مسعودی: به استثنای صاحبقرانیه.

 رای مهمان الزم نیست کاخ باشد.بهشتی: ب



 

 

 که[ رئیس دولت را ببرند هتل، درست نیست. صدر: ]اینبنی

 صباغیان: جا داریم، باشگاه نخست وزیری.

 ترین وضع است.فر: رئیس جمهوری در سادهمعین

 تصویب شد.

( 3است،  ( بخشی که فروش آن زود2( بخش عتیقه که فروشی نیست، 1ها سه بخش است: بهشتی: لوازم کاخ
 بخشی که باید فروخت، حاال سند آن مال دولت باشد یا نه، بگیرند بفروشند.

 ها هست که باید خارج فروخته شود.اغیان: توجه شود یک سری از ماشینصب

 بهشتی: تصویب شد.

 صباغیان: نیروهایی هست که باید جای آنها کسی را بفرستید.

*** 

 1]موضوع: عفو عمومی:[

                                                           

، 58سال  المی، برای نخستین بار در درون دولت موقت مطرح شد. در روزهای ابتدایی. طرح عفو عمومی پس از انقالب اس 1
ین جلسه (. متعاقب هم6، ص25/1/1358کند )کیهان، سخنگوی دولت اعالم کرد دولت طرح عفو عمومی را پیگیری و دنبال می

قع نخواهند شد: ه گروه مشمول عفو عمومی واشورای انقالب، که در حال مطالعه مذاکرات آن هستیم، وزیر دادگستری اعالم کرد س
، 22/2/1358مرتکبین قتل، مرتکبین شکنجه منجر به قتل و نابودکنندگان اموال عمومی تأثیرگذار در سرنوشت کشور )کیهان، 

تاً ته طبیع، ص آخر(. الب24/2/1358(. پس از آن، الیحه عفو عمومی از سوی وزارت دادگستری به دولت داده شد )کیهان، 8ص
یرازی در یادداشتی شاهلل ناصر مکارم هایی در سطح جامعه همراه بود. برای نمونه آیتاین الیحه و اساس آن با موافقت و مخالفت

ازسازی آینده کشور ب، بر ضرورت جایگزینی انتقام با عفو در جهت خدمت به "هاتأخیر عفو عمومی: فرار مغزها و سرمایه"با عنوان 
وزیر دولت  (. مهندس بازرگان، نخست4، ص27/2/1358همگان توصیه کرد در گذشته متوقف نمانند )اطالعات، تأکید نمود و به 

 (. 3، ص3/3/1358موقت نیز ابراز داشت: از روی مصلحت، طرفدار عفو عمومی بوده است )کیهان، 
شان به خون آلوده ال و سناتورهایی که دستدایره عفو به نمایندگان دو مجلس عصر پهلوی نیز رسید و اعالم شد که به استثنای وک

و همزمان با عید نیمه شعبان، خبر  58(. نهایتاً بیستم تیرماه 2، ص1/3/1358است، سایر نمایندگان مجلسین عفو شدند )اطالعات، 
وده شده و اعالم عفو عمومی به صورت رسمی منتشر شد. بر این اساس، با موافقت امام خمینی، کلیه مقصرین رژیم سابق بخش



 

 

اینکه سعی  عفو مطرح است. زمان برای اعالم یک نوع الیحه عفو مساعد است یا نه ]؟[ در اصل، مسئلهبهشتی: 
 اعدام و کیفرهای سخت به حداقل الزم برسد.  ود انتقام نباشد ]و[ کیفر هوشیارکننده باشد.ش

 باهنر: تسریع در رسیدگی شود.

زلزل اولیه است. افراد متوقف شود. دنبال کردن، تبهشتی: تسریع باید با دادگاه حل شود. دنبال کردن برای گفتن 
قای آپذیرش نیروهای انقالبی و مخصوصاً مسلح خارجی دولت، اگر ظرفیت پذیرش دقیقاً رعایت شود. اگر 

ان عنصری انقالبی توده مردم جوخمینی گفتند، شورا تایید کرد، دولت پذیرفت، مردم ]باید[ پذیرا باشند. غفاری را 
بب طغیان ساصفهان عناصر مشابه او هست و جاهای دیگر. اگر توجه نشود، ممکن است فرمان عفو در  دانند.می

 شود. 

ود، بقیه این اسم کبیره معین شموسوی: عفو دو سه بار مطرح شده ]و[ رد شده. من موافق عفو هستم، نه به 
 های قبلی شود.شود صغیره. تکیه روی ضد انقالبمی

 بهشتی: مطلب آقای موسوی در حکم پیشنهاد شد. 

لت زندگی، حاها. هر انقالب بعد از پیروزی و ساشیوه رسیدگی است و عدم تناسب جرمفروهر: بحث روی 
کسی که  گر تا پلیسی که یک پس گردنی زده،. جرایم مشخصاً محدود شود، شکنجهگیردگذشت ]را در[ پیش می

آن وقت  د.آمده با کسی که به او حمله شده ]و از خودش[ دفاع کرده، فرق کندر کشتار شرکت داشته و خودش 
 شود.کبیره و صغیره مشخص می

 المال.بهشتی: غارتگران بیت

 ه نشده.فروهر: غارتگران اعدام ندارند. بیست سال در اردوگاه کار کنند. در دنیا این روش محاکمه توجی

ستند انی که به دادگاهی اعتراضی دارند، تفکیک قائل شدیم. کسانی هسحابی: زود است، دلیل این است ]میان[ کس
ها به احکام دادگاه اعتراضی دارند، مسلمان مارکسیست، غیر اینها از اند، غیرانقالبی]که[ در انقالب نقشی نداشته

                                                           

(. سرانجام متن الیحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی 3، ص20/4/1358گروه کثیری از زندانیان آزاد گردیدند )کیهان، 
 (.   11، ص25/6/1358در جراید منتشر شد )کیهان،  58شهریور  25مصوب شورای انقالب، 



 

 

وی[ دوش هایی که بار زحمات ]رشود انقالبیدرست نبود. عفو سبب می 1احکام راضی هستند. کشتن القانیان
م عفو شود، حدود جرایم محدود شود. غارت اعال ]درست است[. آنهاست، رنجیده شوند. حرف آقای موسوی

 کار و دزد بروند دادگستری، اشکال رسیدگی.فرق دارد با دزدی. مقاطعه

 بهشتی: وارد بحث نیست.

د ]؟[ ها چه کسانی هستنکتیرائی: گفتید سه نیرو توافق کند، ولی قدرت دیگری هست که نباید برنجد. آن
 گیرند.ت شود. هیچ ضابطه ندارد چگونه مینمایندگانشان بیایند، با آنها مشور

ما  مهندس ایزدی: در تمام دنیا، چه شرق و چه غرب، مردم از ستم حکومت ناراضی هستند. حکومت موجود
ا انقالب ب، انقالب اسالمی برای همه مورد توجه است. باید توجه به این رسالت بشود. تفاوت حکومت اسالمی

 کمونیستی چیست ]؟[ پیغمبر در مورد فتح مکه چه کرد ]؟[

 قریظه را چه کرد ]؟[بهشتی: بنی

ا مالعمل دستور آنها بود. اگر این رسالت، ها با تمام خبث طینت، کار او دستورالعمل برایمهندس ایزدی: یهودی
بت  تم اقتصادی.جهانی، سرمشق است برای دنیا، بعد سیسباشد، خوش آمدن و نیامدن مطرح نیست. از نظر 

 عفو ]شوند[. به جز این افراد بقیه اند[؛اند یا فراری ]شدههای اطرافش یا از بین رفتهبزرگ، شاه و مهره

ه خواهد زاده: دو نکته است، توجه شود. فرض پیروزی انقالب است که انقالب پیروز نشده. موقعی نمونقطب
ست و به همین اتب جامعه  مسئله ای بحث کنیم، آنها را قانع کنیم.ب بماند. در شرایط فعلی با عدهالشد که انق

 ها است.و جو انقالبی را نگه داشته اعدامدلیل، با بحث که شد، تمام چیزی که رنگ 

 تر از همه است.ی: آسانایزد

                                                           

ای القانیان بود. وی در هترین سرمایهن کلیمیان ایران. پالسکو از مهمدار و رئیس انجم( سرمایه1291-1358اهلل القانیان ). حبیب 1
انه با موشه در زندان قصر با حکم خلخالی، اعدام شد. جاسوسی برای اسرائیل و سرسپردگی به آن، مالقات مخفی 58اردیبهشت 

 (.  19/2/1358ترین موارد اتهامی القانیان بود )کیهان، دایان، وزیر خارجه اسرائیل، از مهم



 

 

مل، این ترس عها، دادگاه، و نوع ود. روشکرد، امر عفو عملی باگر شورا و دولت، عمل انقالبی میزاده: قطب
ین کردن، رد ود و ثغور معضد انقالب را از عمل بازداشته. حرف عفو در این زمان باطل است. تعیین تکلیف، حد

 گناهان، این عامل خوبی است.کردن بی

ز یکی اشد. تذکرات قسمتی هست. دیروز از الف شدت عمل بودم و باید فکری میهاشمی: از روز اول مخ
ه در امریکا، حاال ای تعلیمات باال داشتای بوده، عدهکند، مدرسهیق که شناسایی افراد گذشته را میگروههای تحق

شده باشد.  خیلی حساب]باید[ مدرسه تعطیل شده، یکی از آنها در ایران آمده. عفو اگر تعقیب را ممنوع کند، 
 ها باشد.ویی محدود و ضمانت حفظ از توطئهجگروهی مسئول شدند، طرحی بریزند، قیافه انتقام 

هاد موسوی پذیرد. پیشنهاد هاشمی، مکمل پیشنت، با اعالم عفو مخالفم، جوّ نمیصباغیان: مطلب کلی این اس
ن، تسریع در ها را عفو کرده خیلی اثر دارد ]بیش از[ زندانیاست. طرح عفو را یک کمیسیون رسیدگی کند. آنچ

 رسیدگی ]است[.

 نفر آزاد شده. 200 بهشتی:

 توانند فرار کنند. طرح برساند و خائنین بدانند نمی صباغیان: کالً آنچه اثر دارد، این

با ضد انقالب  نفر را در یک روز کشت. کشتن، ما را متوحش نکند. 400ای: پیغمبر یک عده را عفو کرد، خامنه
ها است )در مورد اکرم می که غالباً از طرف خارجیرحها هستند. حالت دلواکیگرها اغلب سامبارزه شود. توطئه

ها زات کسانی را که به ناحق به خانههاشمی بنویسد به او( صغیره و کبیره مشخص شود. تشدید کنیم مجا 1زوعیتر
 کنند. یک نوع حالت صالبت باشد.هجوم می

 صباغیان: هر شب چند حادثه عجیب داریم.

هم  وبوده و در سیره پیغمبر هر دو هست؛ هم فتح مکه همین مطلب قریظه فیت در داستان بنیبهشتی: ظر
 نی مثل مصدق(. قریظه. انقالب ما باید چهره رحمت و نمونه باشد، از نظر مهر و موفقیت نمونه باشد )طالقابنی

                                                           

اثر اوست که توسط  "سرگذشت فلسطین"نگار و سیاستمدار فلسطینی. کتاب ( ادیب، نویسنده، روزنامه1909-90. اکرم زعیتر ) 1
 هاشمی رفسنجانی به فارسی ترجمه گردیده است. 



 

 

آقا را دوستانش، این  اند منزلاند بگیرند، رفته]در مورد[ کیفیت دستگیری، شخصی را خواسته مهدوی: دو جمله؛
ایم، دشمن را باید اند. تا مادامی که مستقر نشدهتقصیر ندارد، پاسداران مانع شده اند زندان، بازپرس گفتهبرده

 گوید درست نیست.ود رها کردن، ]اینکه[ دنیا چه میبگیریم. دشمن را به حال خ

 ایزدی: عفو، مخالف اعمال قدرت نیست.

 دنیا گفت اعدام نکنید. گویندگیری، میزاده: چهار تا را بقطب

 مهدوی: چهار تا که مستحق اعدام هستند، بگیرند. ولی امر اعدام نکند.

 بهشتی: عفو فوق عدل است، خالف عدل نباشد.

های اجتماعی، حکمش دست اشخاص نیست، قصاص حاکم گر و قاتل، قصاص شود. در جرممهدوی: شکنجه
است، نه به دست شخص. رضایت و عدم رضایت، دست حاکم است، جرم اجتماعی است. عفو به دست حاکم 

 مصالح امت را در نظر گرفت.]باید[ است. 

 صدر: پاسداری انقالب از طریق مجازات، محکوم به نابودی است. بنی

 مهدوی: مجازات نیست.

ار سال پیش سه چه ح امپراتور )در چین( ماخذ ندارد؛ر: نتیجه آن فاشیسم است. حرف فروهر که اصالصدبنی
اند. ]در مورد[ مطلب شما )ایزدی( پیغمبر، نظام را دگرگون کرد. عفو بدهیم بروند سر میلیون ]نفر[ کشته 15اقالً 

 د.کنید. حدود مشخص شونقالب مردمی بکنید آن وقت عفو میکار قبلی. ا

کند، منحصراً همین نیست، و به همین دلیل در اینگونه موارد غیر از ر: کشتن، راه ضد انقالب را سد میفروه
چرا  د. قبول کنید مردم ]باید[ بفهمندمجازات و کیفیت محاکمات طوری باشد که توجیه آن در خودش باش مسئله

اثر روی  مسئله ک مجازات بشوند ]؟[هویدا با وزیرش ی فرد مستحق کشتن است، مناسب جرم و مجازات.
د، فعاالنه علیه انای که آرام بودهماعی را توجیه کرد. عدهاجت مسئلهنیروهای مرد است. به همین دلیل باید مقداری 

مشکالت بزرگ کردستان است ]که[ شد زندان باشد، یکی از کنند. کشتن ساالرجاف که میحکومت فعالیت می
کند، همه جا ]صادق[ نیست. اقلیت ل شود. ]اینکه[ شدت عمل حفاظت میالب تعدیتوانست به مصلحت انقمی

 مجلس که استعفا داد فرق آنها با بقیه چیست ]؟[ اگر موافقید، این عده مستثنی شوند.



 

 

]استعفا[ خواستند از اول دوره خود کردند. میامام، آنها که استعفا کردند، بی صباغیان: آن روز که مطرح شد حضور
 بکنند.

های دوره شروع به اعتراض کردند، ]آنها[ کم و بیش با طرفداران خمینی در تماس نفر بودند، از نیمه 23فروهر: 
تهران، آقا از آنها  دادم. در محل اقامت آقا درگرفتم و خدمت آقا میپاریس که بودم، لیست آنها را می بودند. در

 آن روز که دکتر سعید فردایش قرار بود دولت را ساقط کند، گفتند بعد توبه است. تقدیر کردند.

 بهشتی: یک نفر فرمی تهیه کند، مهندس سحابی.

 سحابی: چیزی نوشتم، دادم به مبشری.

 هاشمی: کمیسیون تشکیل شود جهت وکال.

 ها را بدهند.فر: بقیه پولمعین

 بهشتی: از حقوق اجتماعی محروم.

گفت موقعی سرکار بودم.  یک افسر سابق ژاندارمری آمد؛ حسینی فرمانده ژاندارمری بوده؛یروز ایزدی: پر
 نمایندگان امام آمدند، گفتند با مردم همکاری کنید.

 بهشتی: مهندس سحابی، هاشمی، فروهر.

*** 

 :[]موضوع: ماجرای جاسوسی سعادتی

یک نسخه دیگر ]را[ کسی آورد، خیلی ناقص بود. هر موسوی: )وزرا رفتند، صباغیان ماند( پرونده را خواندیم. 
چهار نفر نظرمان این بود ]که[ این فرد ]سعادتی[ تماس داشته، تماس جاسوسی بود. خود پاسداران معتقدند باالتر 

هایی غیر از کنند. چیزو گروه برادر هم با هم همکاری می. شما به شکل شوراها را بدهید د]است[ از جاسوسی
 اند. آیا در رابطه با سازمان است یا نه ]؟[وسی خواستهوسایل جاس

 بهشتی: اگر مسعود رجوی باشد، اسم مستعار خسرو نظامی. 

 گوید.ته این فرد هست، ولی اسمش را نمیصباغیان: گف



 

 

ای خواند. از طرف پاسداران نامهمرتدین. خود او در آنجا نماز نمیهاست، جزو موسوی: زنش جزو مارکسیست
 اند به شورا.شده، داده نوشته

بهشتی: دو نفر دانشجو آمده بودند. یکی از مسائل این است در روز ]بزرگداشت[ شریف واقفی، مسعود ]رجوی[ 
اند[. جمعیت در دانشگاه تهران در دانشگاه تهران ]میتینگ داشته در دانشگاه صنعتی و مجاهدین انقالب اسالمی

 زیاد و در ]دانشگاه[ صنعتی کم بود.

نظر است، نظر مشترک، آقایان با سازمان مجاهدین انقالب اسالمی تماس دارند. به همه ما مراجعاتی  موسوی: دو
 مدارک را افشا کنند. ده، باید افشاگری شود. نظر ندهند.ش

 اند.اند ]که[ او را شکنجه کردهشیبانی: منتشر کرده

است که[ اگر شورا تصویب کند، یک نفر یا دو نفر موسوی: اگر منتشر شود به نفع انقالب است. نظر ما ]این 
سازمان  ند.تماس با سازمان مجاهدین بگیرد. آنها منتظرند اوضاع را با آنها در میان بگذارند و پیشنهاداتی بکن

کنند، گیرند، اطالعات جمع میندان نماینده دارند، کسانی را میمجاهدین خلق دست از این کارها بردارند. در ز
 پس بدهند و جبران کنند.]آنها را[ برند. را میمدارک 

 ها را بدهند.: سالحایخامنه

ان سالم سیاسی کار گری را خاتمه دهند. اطالعاتی این سبکی نگیرند. به شکل یک سازمموسوی: کارهای نظامی
 کنند، پافشاری نکنیم، افشاگری نکنیم. اگر گفتند نه، افشاگری بشود.بکنند. اگر می

هست. در  مسئلهبحث شد دالیل و مدارک نیست. مجموع سازمان، خدمت جاسوسی است. ولی یک  صدر:بنی
سازمان نیست، در درون سازمان دادگاه انقالب آقایان هستند، در اطالعات و ضد اطالعات آنها هستند. اگر مجموع 

 تعقیب قضیه جزء مصوبات ما است. هست، اقدام فردی نیست،

 تش شده. ارتش در دست افسران طرفدار روسهاست. توجهی به ارشیبانی: بی

ها لطمه بزرگی صباغیان: مهم ]این است که[ آیا اسناد مقربی مبادله شده یا نه ]؟[ رفتن مورد مقربی است. روس
ه مقربی را از طریق زندان قصر زنند. در حرکت اول، سه پروندکارهای ضد جاسوسی ما در آینده میبه نوع 

 برند. می



 

 

 هاشمی: اداره دوم.

ر طریقی از صباغیان: اداره دوم مهم نیست. آنچه مهم است، نوع کشف مقربی است، از طریق زندان است. اکب
 برد.زندان و رضا معانی می

 اش نیست.صفحه 59بهشتی: حدود 

نظر دولت  مشی دولت تطبیق بکند ]و[ باگیری چون سیاسی است با خطاند. مطلب تصمیمصباغیان: فتوکپی کرده
باشد. کسی که برای بازجویی دوم گذاشته شد، نظر نداده، شفاهی گفته ارتباط ارگانیک است، با اطالع سازمان، 

اند ارتباط بوده، اشکال اخته و دروغ گفته. جای دیگر گفتهضمن تماس با آنها. ادعایشان این است همه اینها را س
 ندارد، قصد ما خدمت به انقالب است.

 خواسته شوروی را عمل کنند، بهره برداری از شریعتمدار. گیرندی که توجه نشد، دارند به عهده میاقطههاشمی: ن

شود. شقوق اول را نیست صالح باشد، درگیری روبرو میصباغیان: اگر شرط را عمل نکردند، افشا کنیم، معلوم 
 کنند.قبول نمی

 سحابی: اگر کشف شد، شدید مجازات ]شوند[.

گیریم. ولی وقتی مقداری را نگه داشتند، خودش آتو است، کنند، همه را نمییک وقت اینها قبول می ای:خامنه
برای ما مضیقه سیاسی است. قبول نکنند، افشاگری مرحله به مرحله انجام شود. شخص مجازات شود، اگر 

 دهند.وع شود و نیروی خود را از دست میافشاگری شر

 رد.صدر: ذره ذره فایده ندابنی

 شود. صفحه را منتشر کنید نمی 60یا  50گوید. میصباغیان: تمام مطالب را منتشر کنیم. پشت تلویزیون چیزی ن

 صورت جزوه منتشر شود.هبهشتی: ب

 متهم خواسته شوند ]و[ از آنها سوال شود. عنوانبهسحابی: 

تا دادگاه نظرش را بدهد. حتی گفتم به آنها نیایند  گویند جنبه جاسوسی ندارد.آیند، میطالقانی: از آن طرف می
. افشاگری بشود، تحت فشار نگذاریم. ]را[ فشار بگذاریم صالح نیست، حتی فدائیان خلقهای حاد را زیر چپی



 

 

ام، نه صالح شوند. نه کامالً تایید کردهام این نبود ]که[ طرد کنم ]تا[ شاید امجاهدین مشکل است. سلیقه مسئله
های من. آقای هآید مثل گرفتن بچهاست. فاجعه پیش میگیری گروهمقداری به نظر من مربوط به موضع طرد.

 مهندس صباغیان خودش متهم است، چون برادرش است.

 کنم.صباغیان: من هم تقبیح می

 ست.بندی مطرود اتیرباران کنید. در روش من، گروه اگر مجرم هستند، جلو من ]را[ های منطالقانی: بچه

 مهدوی: اگر کسی خیانتش مسلم است.

اگر قصد کوبیدن باشد طرفی، گیری یا بیهای موضعاز عقدهطالقانی: مشی کل خودم است. اگر واقعاً قطع نظر 
 کنند. جاسوس یعنی چه ]؟[ست است. آنها غیرمستقیم تهدید میشوم. اگر کشف حقیقت است، درمن وارد نمی

رود )دبیر اول سفارت، به وسیله این فرد که پیش همه می اندیده دارد ]؟[ آنها گفتهها یا آمریکا چه فابرای روس
 ترمهم مسئله اند مقابل سیا کاری بکنند ]؟[خواستهاند. جنبه جاسوسی داشته یا میاند( اینها اشتباه کردهدفارسی می

ها که بگذارند، مدارکی داریم از شخصیت اند[ اگر ما را تحت فشاررناک است ]اینست که مجاهدین گفتهکه خط
 کند.]می[ منتشر ]و آنها را[ همین حاال با هایزر تماس دارند، اکثر ]اعضای[ شورا، 

 بهشتی: بگویید این خدمت را بکنید، بدهید به ما.

 صباغیان: ]به[ من غیر مستقیم این تهدید را کردند، گفتند شاغلین.

 بهشتی: کتمان این خیانت است.

مطرح نیست. اثرات  مهم است. سرنوشت اینها مسئلهتحقیق شود.  ،س سحابی: ]از[ خودشان خواسته شوندمهند
پیش داوری نشود. عرف مردم جاسوسی  های مذهبی که به آنها توجه دارند.وانبرای روحیه ج جامعه مهم است.

رای به هم زدن روابط. ]به[ یک وقت جاسوسی برای تخریب در ایران است، یک وقت ب .است. بازجو نظریه داده
 این نکته توجه شود.

 بهشتی، طالقانی: توجه کنید آنها را بخواهند.

 دهند ]؟[شوروی اینها را می ای: در مقابل چه آوانس بهخامنه

 بهشتی: همه چیز برای آنها معلوم است، درست نیست.



 

 

 باشید.ای که آقا باید باشند، شما هم صدر( در جلسهموسوی: شما )بنی

 صدر: در دانشگاه تعجب کردم.بنی

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 23/2/1358جلسه یکشنبه 
 ]شیبانی:[ به علت مسافرت بجنورد دیر رسیدم.

کتیرائی، مهندس سحابی،  1]حاضران:[ مهندس بازرگان، دکتر سامی، شریعتمداری، دکتر شکوهی، طاهری،
، 3فر، میناچی، موسوی اردبیلی، دکتر اسالمی)شیبانی(، معین 2احمدزاده، اردالن، بهشتی، صباغیان، دکتر سحابی، تاج

، اسدیبنیصدر، مبشری، یمسار مسعودی، تیمسار ریاحی، بنیایزدی، هاشمی ]رفسنجانی[، طالقانی، دکتر صدر، ت
 یزدی، فروهر، صدر، امیرانتظام، مهدوی ]کنی[ای، باهنر، زاده، خامنهقطب

 ]شورای انقالب و دولت موقت:[ جلسه مشترک

ر مورد صدر، فروهر، مبشری تشکیل شد تا دکمیسیونی مرکب از پنج نفر ]شامل[ مهندس سحابی، هاشمی، بنی
 دادگاه رسیدگی کنند و نظرش را به اطالع امام برساند.

 

 

 

 

    

   

   
 

 

                                                           

 ( وزیر راه و ترابری دولت موقت. 1306. محمد یوسف طاهری قزوینی )متولد  1
 وزیر نیرو در دولت موقت.. عباس تاج کاشانی، 2
 ( وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت موقت.1312-97. محمدحسن اسالمی )3



 

 

 25/2/1358شنبه جلسه سه
 صدر، شیبانی، مهندس سحابی، بهشتی، هاشمی ]رفسنجانی[، باهنر، مهدوی ]کنی[]حاضران:[ بنی

 ها:[]موضوع: کمیته

ممکن است به گمرک جنوب بکشد. سحابی: دستور زندان، گزارش قم، گمرک مهرآباد قریب به اعتصاب است و 
روسری،  4800آیند، بار دارند. یک بار ای با هواپیما می. عدهگردندآیند و اسناد و مدارک را میای از کمیته میعده

 روسری. 15000کیلو، دیگری  400پارچه چادری 

 مهدوی: ممکن است مربوط به کمیته نباشد.

 مامور با کارت بگذارید آنجا که دیگر کسی نیاید آنجا. 50بهشتی: شما )مهدوی( 

 د، رد کردیم.مهدوی: قبالً مامور ما بودند. آنها ایراد گرفتن

 دهند.یاست دولت را مورد توجه قرار نمیها سز سعدآباد برد آنجا. بعضیهاشمی: دکتر یزدی سی نفر ]را[ ا

 ( آقای مهدوی یادداشت کند از پاسداران بعد از رسیدگی.1بهشتی: 

 مهدوی: بپرسید پاسدار هست یا نه.

 بهشتی: نامه کمیته روابط امام به دست ما برسد. 

*** 

ها را من مسئول نیستم. فاعل )موسوی آمد(. آقا گفتند اعدام الیحه تنظیم شده را به آقا گفتم هاشمی: گزارش قم؛
ادره مال زاده آمدند(. مصابد و عامل اعدام )طالقانی، قطب و کسی که دستور قتل عمومی داده، آمر به قتل، حبس

الزم است زندگی فرد تامین شود. یک نماینده ]از[ دولت، یک نماینده ]از[ شورا،  کسی که از دزدی حاصل شد
 دست آنها برسد.]به[ یک نماینده ]از[ دادستان، حکم 

 دکتر مبشری: الیحه توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی.

*** 



 

 

  1]موضوع: الیحه زمین:[

ست. موات ادی های زیااصالحات ارضی. اطراف تهران زمین ظرطالقانی: هم از نظر انقالبی مهم است و هم از ن
 اند.)زراعی است( گذاشته

 بهشتی: الیحه زمین کتیرائی مطرح شد.

کنند و به حساب  شیبانی: این الیحه زمین را زودتر مطرح کنید ]تا[ دست ما باز باشد. پیش از اینکه دیگران عمل
 ه کنیم.خودشان بگذارند، ما قوانین اسالمی را پیاد

                                                           

ای که در چند روز آینده تصویب خواهد شد، زمینهای ، وزیر مسکن و شهرسازی اعالم کرد به موجب الیحه58. اواخر اردیبهشت 1
(. همچنین مقرر گردید دولت بابت واگذاری زمینهای بایر به 2، ص29/2/1358شود )کیهان، بایر به نفع مستضعفین مصادره می

 (. 4، ص30/2/1358نامه اجرایی این قانون پس از تصویب شورای انقالب تهیه شود )کیهان، مردم، پولی دریافت نکند و آئین
اسالم، مالکیت به زمین موات  به صورت رسمی، زمین های موات ملی اعالم شد. بر این اساس با توجه به اینکه در 58اوایل تیر 
، 6/4/1358گیرد، مالکان موظف گردیدند تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران اراضی خود اقدام کنند )جمهوری اسالمی، تعلق نمی

کس مالک شوند و تا چند سال آینده هیچصاحب زمین  58(. چندی بعد وزیر مسکن وعده داد متقاضیان زمین تا پایان سال 2ص
 (. 3، ص27/5/1358، ص آخر(. در این راستا، مالکیت اراضی بزرگ لغو گردید )اطالعات، 20/5/1358نباشد )کیهان، زمین 

(. عالوه بر این اعالم 4، ص28/5/1358همچنین وزیر مسکن گفت حداکثر تا شش سال آینده اراضی موات باید آباد شود )کیهان، 
(. ابتدای 11، ص30/5/1358مین به صورت مشروط برقرار خواهد بود )اطالعات، داری، مالکیت بر زشد که در الیحه جدید زمین

تر از هزار متر لغو شده و این زمینها در های بیشمصوبه شورای انقالب و دولت ناظر بر این امر بود که مالکیت زمین 58شهریور 
، 5/6/1358دهد )انقالب اسالمی، مستحقین قرار می گیرد و سپس دولت با شرایطی آسان، آنها را در اختیاراختیار دولت قرار می

 (. 2، ص8/6/1358های بزرگ شهری ممنوع شد )کیهان، (. اندکی بعد معامله زمین12ص
داری به شورای انقالب تقدیم شد. بر اساس این الیحه به مالکان اراضی کشوری، سه سال مهلت قانون نحوه زمین 58نیمه شهریور 

، ص آخر(. این الیحه اواخر شهریور به تصویب شورای 15/6/1358برداری و احیا کنند )کیهان، ضی را بهرهداده شد تا  این ارا
(. همچنین اجازه مشروط 2، ص29/6/1358انقالب رسید و بر طبق آن، مالکیت بر اراضی کشاورزی نیز مشروط شد )اطالعات، 

، 3/7/1358گردید )اطالعات، متر در شهرستانها می 1500ران و تا معامالت ارضی صادر شد که شامل زمینهای تا هزار متر در ته
(. برنامه تقسیم اراضی 2، ص19/7/1358(. البته این معامله نیز منوط به اجازه سازمان عمران اراضی شهری شد )اطالعات، 1ص

هقانان زمینهای واگذاری را آباد نکنند، هایی بود که وزیر کشاورزی آن را اعالم کرد و گفت اگر دموات بین دهقانان از دیگر برنامه
گردید (. تصویب قانون فوق به این نتیجه منتهی می2، ص29/7/1358گیرد )اطالعات، دولت پس از سه سال اراضی را پس می

 شدند که صاحب خانه نباشند. خبرهای آن روزها حکایت از سقوط شدید قیمت زمین و نیزکه تنها کسانی مالک زمین شناخته می
ها در راستای حذف قیمت زمین از مسکن و (.  مجموعه این تالش5، ص30/7/1358قیمت خانه و آپارتمان داشت )اطالعات، 

 گرفت.    دار شدن افراد صورت میتسهیل شرایط خانه



 

 

 بهشتی: الیحه قرار نبود مطرح شود.

 طالقانی: این الیحه را مطرح کنید بهتر است.

 به الیحه زمین اضافه شود خرید و فروش ممنوع. بهشتی: تذکری است؛

 ر شهرداری.دهید. اجازه دادن درست نیست. زمین شهری در اختیادهید یا میصدر: یا اجازه ساختمان نمیبنی

 گویند زمین مالکیت ندارد.ها مملوک است. اقلیت در فقه میفقه معمول زمینموسوی: بر طبق 

 به زمین ارزش داده. ،مهدوی: خدمات شهری است

 الیحه زمین به اتفاق آراء تصویب شد.

*** 

 ]موضوع: روابط دولت موقت و شورای انقالب:[

سطح[ کارداری باشد.  لیبی تصویب کردیم روابط ]درکنند. در مورد نامه موارد استثنایی را ذکر میطالقانی: در آئین
 )مهندس بازرگان، سحابی آمدند(.

رحی تهیه ها مشغولیم طانهمهندس بازرگان: در سیاست خارجی به فرمولی رسیدیم. ]در مورد[ مالکیت و کارخ
 کنیم. 

 بهشتی: قانون اساسی و طرز تصویب آن معلوم شود.

العاده بین دولت و شورا و اساسی ضرر ندارد. ناهماهنگی فوق و تصویب قانون مؤسسانطالقانی: تاخیر مجلس 
 شوراهای ایالتی و والیتی است. ترمهم مسئلهآقای خمینی است. 

بهشتی: آقای خمینی آماده هستند ]که[ شورا با این وضع فعلی هم تصمیمات کلی را بگیرد. ناتوانی شورا سبب 
 آن بود.

نیست. رابطی باشد ]که[ مصوبات اینجا را  ،بگوبد شود. ولی کسی که نزد آقا برود ]و[موسوی: تصمیم گرفته می
 بگوید به آقا.



 

 

 طالقانی: یکی مسائل مطرح شده را از ایشان بپرسد و مسائل تصویب شده را بگوید.

هاد این است، دوم پیشن مسئلهگرفتن اهمیت شوراها که اقدام شده، شورای انقالب اقدامی نکرده. موسوی: با درنظر
 باشد، شوراها باشد. مؤسساناگر  باشد یا نه ]؟[ مؤسسانتصویب با مجلس نحوه 

 آهنگی و شوراها.طالقانی: هم

 صدر: بسیاری موارد هست که آقا مصلحت نیست کتباً بنویسد.بنی

تفرقه بزرگترین مسائل عدم موفقیت است. وحدت چون عملی نیست، تقلیل تفرقه الزم  مسئلهمهندس بازرگان: 
در شورا یک روز اختصاص به لوایح داده. این  موسوی بروند دولت هفته ای یک روز.است به حداقل. آقای 

قا جلسه هیات حاکم باشد و همه چیز در شکم آن حل شود. پیشنهاد ]:[ شورای انقالب و نمایندگان دولت و آ
 مشترک تشکیل بدهند، دستور را حل و بحث نمایند.

 مهدوی: مطلبی به آقا گفته شود و اگر گاهی نظر فوری دارند، خودشان مستقیم اعالم نکنند.

 طالقانی: مسائل کلی با ایشان حل شود. در عزل و نصب وزرا ]و[ استاندارها دخالت بکند یا نه ]؟[

( صحبت کنم. ولی این مطلب جلسه در حضور آقا خیلی الزم مؤسسانمجلس دکتر سحابی: راجع به آن موضوع )
 است. توضیح مطلب آقای طالقانی داده شود.

 جلب شود. ]به آن[ مهندس بازرگان: مسائل هست که باید توجه هر سه مقام

 شود.لی نمیو شد، خوب بود؛سه قطب رهبری با این جلسات حل میمهندس سحابی: اگر هماهنگی 

 بار.: دو هفته یکهاشمی

 بهشتی: چند جا محل فرود هلیکوپتر باشد.

 طالقانی: ماشین بزرگ محفوظ باشد، جلسه در ماشین باشد، پخته شود. 

 تصویب شد برویم.

 کند.کنیم، شورا بحث میمهندس بازرگان: مسائل را تهیه می



 

 

، هاادگاهد. در قم طرح شود ]:[ بهشتی: سیاست خارجی در رابطه با نظر شورا و دولت روز پنجشنبه مطرح شود
 رفراندوم، شوراها.

کمیسیون سه  معین شود. احکام اعدام قبل از اجرا یک هادادگاهموارد رسیدگی  نامه تصویب شد،صدر: آئینبنی
های ا دادند. اعدامنفری شورا، دولت، دادستان کل. اگر مواردی برای لغو پیش آمد، به آقا گفته شود و این نوشته ر

د نرود. ای گفته شوق حزب یا جای دیگر. به آقای زوارهاز طری ه تحت جوّ فشار حاکم بر قضات بود،با عجل
 تصمیمات که هیات گرفته، اجرا شود.

 بهشتی: شورا یک عده را معین کند ]تا[ این کار را اجرا کند.

 شیبانی: زندانها را منتقل کنند، بعد اقدام کنند.

 ات اضافه شود. بهشتی: آقای مهدوی به هی

 مهندس بازرگان: تمام وقت شورا صرف آن شود، کمیسیون لوایح ما را بررسی کند.

 ورد.بهشتی: این کمیسیون برای تصویب لوایح دولت ]باشد[ و اگر الزم دانست ]لوایح را[ به شورا بیا

 باشند[.          هنر، ]اعضای کمیسیون تصویب لوایحمهندس سحابی، هاشمی، با

 شد.تصویب 

*** 

 1:[مؤسسان]موضوع: قانون اساسی و مجلس 

 رفراندوم ]قانون اساسی[ در این شرایط سروصدا دارد. مسئلهطالقانی: 

تصویب  ، باید شوراها باشد. در جلسه نیم ساعتهمؤسسانهاشمی: به هر حال شورا، چه رفراندوم، چه مجلس 
 یا رفراندوم. مؤسسانشد یا ]مجلس[ 

 است ]که برای[ قانون اساسی با مواد مفصل، آرای عمومی نظر بدهد ]؟[طالقانی: آیا عملی 

                                                           

 . قبالً شرح تفصیلی در خصوص فرایند تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه شده است.  1



 

 

 مؤسسانیا مجلس زاده: موافق و مخالف، پس و پیش حرف بزنند. در مورد رفراندوم بحث مفصل شد که آقطب
قرار شد چون نظر نیست صریح گفته شود، بگوییم بعداً به تصویب ملت خواهد رسید. مجلس  باشد یا رفراندوم؛

% عملی خواهد بود. ]در[ تبریز 80 مؤسسانفقط اسپانیا داشت که یک و نیم سال طول کشید. مجلس  سسانمؤ
ولی شورایی یک  کشد تصویب آن.خیلی سریع هم باشد شش ماه طول میطرفداران شریعتمداری خواهند بود. 

 ورا و آقا، رفراندوم شود. خواهد، پس از جرح و تعدیل و تصویب شمردم نظر راجع به قانون اساسی میماه از 

است که در این شرایط که وضع خوب نیست، درگیری مسلحانه هست، تبعات  مؤسسانهاشمی: انتخابات مجلس 
کنند که آن وقت قانون اساسی ارزش در آنجا آنها[ مسائلی را تکیه میآمدن علما در مجلس درست نیست ]و 

 قانون باخبر شوند تا رای بدهند.سازندگی کشور را نخواهد داشت. مردم از مضامین 

 باهنر: عالوه بر آن، شورا کمیسیونی تشکیل دهد ]تا[ روی قانون کار کند.

ه عمالً ای رسیدم کاهانه در جلسات بحث. ولی به نکتهباشد با انطباق با رای آگ مؤسسانبهشتی: در مجلس 
ثر آن را خبرگان تشکیل دهند، ارجح اگر مجلسی تشکیل شود که اک شان کم است.نماینده مردم درصد آگاهی

 است.

 مهندس سحابی: تایید حرف است.

موسوی: اگر به این زودی دست به کار شویم، قابل حل نیست این اشکاالت. اگر یکی دو سال دیگر بکنیم، 
 خواهد بود. تربیشمشکالت 

بدعت رضاخان است. ]پیش مؤسسان؟[ خوب نخواهد بود، ولی چگونه عمل کنیم ] مؤسسانطالقانی: مجلس 
، در نظران معین شودظر خواسته شود، آرای اکثریت صاحبنویس قانون اساسی[ یک ماه در جراید درج شود و ن

 تر ]و[ با نظارت آقا تصویب شود، آقا هم امضا کنند.این شورا یا شورای وسیع

ت دارد. آقایان بدون توجه به نظر دول الزم است یا نه، برای من تازگی مؤسساندکتر سحابی: ]اینکه[ آیا مجلس 
بهترین راه، اگر  . در تمام مسائل مملکت،دهند. قانون اساسی یک قانون محدود نیست، قانون کلی استنظر می

بود، از دو ماه اخیر  مطالعات کامل بشود، جواب نظرش را باید بشنود. شش ماه قبل دنیا بر له ایران ]به نفع ایران[
ات را رفع گذارند. نمونه اعمال اینطور بوده ]که[ به جای آنکه تبعکارها را به حساب اسالم می وضع برگشته. این

زنیم. هیچ مملکت نبوده ]که[ به قانون اساسی با رفراندوم رای بدهد. تصمیم آقایان با کنیم، اصل را به هم می



 

 

وزیری بازرگان[ نخستگیرد[ که ]در حکم . نظر امام ]را ندید میگیردقی مباینت دارد. دولت را ندید میاصل منط
. در رفراندوم نوشته شد قانون آن به تصویب ملت خواهد رسید. بدین دلیل به اطالع مؤسساناند مجلس نوشته

 وضع نامطلوب باید تحمل شود.  برقرار بماند و دولتی سراغ ندارم.مردم رساندم دولت باید 

و ... قدرت انقالب در صداقت است. موجبات و علل ذکر شده برای  1صِدقمهندس بازرگان: رَبِّ اَدخِلنی مُدخَلَ 
تصمیم آقایان مورد توجه است. نباید منکر شد ]که[ این عدولی است از گذشته و تناقض دارد ]با[ فرمان آقا ]در 

ورای از منتخبین مردم. تنظیم فرمان از طرف خودمان یعنی ش مؤسسانمورد[ انجام رفراندوم و تشکیل مجلس 
اده نیست، برای شورای ام. وزیر مشاور سات آن را تکرار کردهانقالب بوده و این مطلب نقض نشده و من به کرّ

مواجه با مشکالتی هست، ولی مثل شما بدبین نیستم. مثل رفراندوم که  مؤسسانهای انقالب است. مجلس طرح
[ است. برنامه داغ و مؤسسانهمت شد، برای جواب گفتن و تودهنی زدن یک وسیله همین ]تشکیل مجلس 

دموکراسی مشکل است. ]این استدالل  رد رفراندوم گفتند چرا ]پاسخ به آن[ آره یا نه ]باشد[.دینامیک، حتی در مو
گویند ما را این استدالل طاغوتی است. مردم میآیند ... ]پس[ نباشد، دگان علما و یا افراد غیرآگاه میه[ نماینک

یا به مردم بگویم من دروغگو  ندارم: تربیشمن دو راه  تردید پیدا شد در موقع رفراندوم. گول زدید. یک موقع
 ه به نظر دولت اقدام کنند.بودم، یا بگویم ... یا آنکه تصمیم گرفته شد بدون توج

گر از ترس آقا کنند. ارای دارند، رفراندوم را خراب می بودم و هستم. اگر افراد مؤسسانصدر: موافق مجلس بنی
اگر  مملکت یک دست نیست. نام زیاد هستند.پروپا قرص نیست. اشخاص خبره خوش کنند، این استداللنمی

به این[ استدالل به  ن به حق آنها توجه نداشتید، رفراندوم کردید. ]در پاسخگویند چوها میرفراندوم بکنند، اقلیت
بینابین که هم  اینکه جاهای دیگر رفراندوم شده، ]باید گفت[ آنجا تغییر رژیم نبوده، تغییر شکل بوده. با شکل

 موافقم[.]باشد و هم مراجعه به آرای عمومی که نظر دولت را تامین بکند و واقعاً دموکراتیک  مؤسسانمجلس 

 تربیش .2خوانم ]:[ ما نَنسَخ مِن آیَه ... نأتی بِآیهای را خواند، من هم یکی میموسوی: آقای مهندس بازرگان آیه
ام، ]اما[ اندازه حُسن آن چقدر است ]؟[ نات آن نبودهبود. منکر محسّ  مؤسساننات مجلس در محسّ ها[]صحبت

ولی اگر مشکالتی پیش بیاید ]و[ تقدیرات  م.قول دادن دولت. قول، اصل مسلّبعضی حرفها را قبول ندارم، ]مانند[ 
 د. ضعف ما در حل مشکالت زیاد است.ایاید یا توجه نکردهیافتد، یا مشکالت را بررسی نکردهمملکت در خطر ب
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در و آقای صشود توسط بنیحل که بیان مواجهیم[. الزم نیست میزگرد باشد. راه]مثالً با[ دخالت مسلحانه ]
. از افراد جلسه یک بار ]...[ طالقانی، راجع به کارگران و دائمی، صحبت آقای مهندس، همکاری بین دوستان

 گوییم. ایم که چنین میت نداشته باشیم. ظاهراً ما نگفتهشنیده شده که مشکال

 مهندس بازرگان: پیمان و عهد در مقابل مردم.

و دخول صدق و خروج صدق. آیا صدق این نیست که اگر شورا به مردم  بهشتی: ما معتقد هستیم به رابطه صدق
توانید ست، حاال باید گفت نه ]؟[ شما میو اگر امروز دیدیم برخالف مصلحت ا مؤسسانگفته بودیم مجلس 

طور ظاهر ه که مجلس نه. در برابر مردم اینبگویید تشخیص من فرق نکرده، ولی در مجموع تصمیم بر آن شد
زنند. مردم خبره قابل اعتماد اتفاق عمل. مردم چشم بسته حرف میر بعضی موارد اختالف آرا هست و شویم. د

ها، رأی مشورت با تک تک مواد نیست. در مورد اقلیت محلی مشکل است. در مورد قانون اساسی، رأی روی
کند چه چیز ما را وادار میشود. ولی ها، جلسات مشورت خاص عالنیه تشکیل بلوچ، با اعراب، کردستان و ترکمن

بگوید این نمایندگان روی شرایط موجود، تصمیم عملی بگیریم ]؟ آن[ تجربیات این مدت است. نظر خمینی که 
 کند.ریم، ولی نحوه استفاده آن فرق میکنم، ولی اثر جالب ندارد. ما قصد استفاده از رای عموم دارا تایید می

 کرد. شود محدودشیبانی: مجلس باشد، می

اند، صحبت شد، شد. ]با[ بعضی نمایندگان که آمدهمهندس بازرگان: اشکاالت در مقررات تشکیل، مقداری حل 
اندوم را تضییع باید حداقل بهانه دست اینها داده شود. ما رفر با تفاهم گفتگو شد. با افراد مختلف صحبت شده.

ابت بدی مجلس ندارم. آقا هم هیچ نگرانی از ب دانیم.میرا حق  مؤسساندانیم و مجلس حقوق حقه مردم می
 ها تشکیل دادند، بگذارید یخ آنها باز شود.اند انقالب ما را پابرهنهگفته

ای است. یکی تغییر رژیم است، یکی نوشتن قانون اساسی. چه صیغه مؤسسان باید دید مجلس طالقانی: اوالً
هم باشد. مملکت بر طبق موازین اسالم باشد، حق  چقدر لزوم دارد ]؟[ ممکن است شق ثالث مؤسسانمجلس 

. قوانین ما تاسیس شده است، در اسالم یک رهبری است ]و[ یک شورا. سروصدای ]باشد[ اقلیتها ]هم[ محفوظ
در این شرایط که گروهی مترصد هستند، طرح  .خارج وجود داشته و دارد. قوانین داخلی حکومت مردمی است

ندارد. ارتش قدرت ندارد. مجلس  شرایط خطیر است و دولت قدرت جلوگیری د[؛]خطراتی دار مؤسسانمجلس 
دانم. جای آن چه باشد برای اعالم قانون اساسی و قبول مردم ]؟[ را در شرایط ایران چیزی الزم نمیسسان مؤ



 

 

هایی ( شوراها تقویت شود، چهره1اریم. و یک مجلس شورا و یکی هم شوراها که در پیش د مؤسسانیک مجلس 
 بیایند و اوضاع تثبیت شود. 

 آوریم. ون شورا را ]به شورای انقالب[ میمهندس بازرگان: قان

 ( قانون اساسی را مجلس تصویب کند. 3( بعد مجلس شورا، 2طالقانی: 

 که پیش آقا طرح شود، آن باشد. مسئلهین ترمهممهندس بازرگان: 

 گیری در جلسه دوم قانون خوانده شود. موسوی: رای

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 27/2/1358جلسه پنجشنبه 
 .]حاضران:[ هاشمی ]رفسنجانی[، شیبانی، شکوهی، مهندس سحابی، دکتر شریعتمداری

 آباد و وابسته شدن به وزارت علوم تصویب شد.یحه قانون انتزاع مددکاری یاغچیال

 از خدمت زیر پرچم تصویب شد.التحصیالن ... الیحه معافیت فارغ

 الزم است وزیر شهرسازی و مسکن بیاید. .هاالیحه تملک آپارتمان

 ای آمدند(.واپیمایی تصویب شد )مهدوی، خامنهالیحه انتزاع ه

 صدر برگشت(.شد آقای میناچی توضیح بدهند )بنیالیحه اوقاف که قبالً تصویب شده بود، مطرح شد. ولی قرار 

 تبلیغات به وزارت تبلیغات و ارشاد ملی )موسوی آمد(.تبدیل نام 

 الیحه اعاده دادرسی برای توضیح برگشت داده شد. 

 الیحه بخشودگی عوارض نوسازی توضیح دارد )دکتر بهشتی آمد(.

 اند چیست. ر مورد فرودگاه که از کمیته آمدهرسیدگی شود د

 )طالقانی آمد(.زاده آمد( پرونده بانک اعتبارات صنعتی )قطببهشتی: 

 آباد تعقیب شود.ان سرهنگ حفیظی، فرودگاه و سلطنتجری ت کوچک:موسوی: دو سه صحب

یر کل عمرانی کردستان ، شوراها، مدمؤسسانتعقیب این افراد، مجلس  مهندس سحابی: چند موضوع فوری:
 ای.مهندس چاره

 . ]مطرح شود[ است، بعد شوراها ترمهمصدر: تکمیل شورا بنی

 : شوراها باید مطرح شود. هاشمی

 بهشتی: تصمیم اگر زود گرفته شود، بهتر است.

 ای: کارهای مقدماتی شورا انجام شود.خامنه



 

 

*** 

 بهشتی: تکمیل اعضای شورا.

 کنم برای عضویت در شورا )مبشری آمد(.دکتر ناصر کاتوزیان را معرفی می موسوی: من

 مهندس سحابی: موحدی مهر، کارگر کارخانجات جهان. اسامی اضافه شورا مطرح شد. 

غالش در زمینه و یا اشت آید، باید کسی باشد که کارش کم باشدای اضافه شدن به کار شورا فرد میبهشتی: اگر بر
 شورا باشد. 

 موسوی: شرط آن است که وقت بگذارد.

 مهندس ]میرحسین[ موسوی مطرح شد.

 اده: کارش زیاد است.زقطب

 طالقانی: معیارها را تطبیق کنید.

 شیبانی: اصولی که برای فرد واجد صالحیت الزم است، خوانده شود.

 شناسم.ها می آیند، من نمیطالقانی: بعضی

ید اسالمی مستقیم شناسم. پیش برنده جلسه است. از دیرباز در مبارزه بوده. در عقاای: مهندس موسوی را میخامنه
 است. تعصب ندارد.

 ست.ایهشتی: شوخی بکنم، موسوی هم خامنهب

 زاده: تمام مطالب را قبول دارم، ولی خیلی خشک است.قطب

 عنوانبهبهشتی: ]میر[ حسین موسوی از معدود کسانی است که در مدت اقامت در خارج سازندگی داشت و 
 مرشد، مورد قبول بود.



 

 

نباشد، ضمناً اگر با کسی برگشت  1همکار است ]:[ تکرو نباشد، اهل غیضصدر: چهار شرط برای انتخاب بنی
 مخالفت نکند، اسرار را بیرون نبرد، به جمع دروغ نگوید.

 بهشتی: تمام شرایط گفته شده در او هست. 

 است. 3مشغول کار است، سردبیر روزنامه 2باهنر: تمام مسایل ]مورد[ تایید ]است[، ولی در حزب

 شغل بهتر است. مطبوعات سیاست اساسی حزب را بدانند.هاشمی: این 

 ند شد.دار خواهصدر یار مطبوعاتی شورا را عهدهبنی بهشتی: اگر از نظر وقتی، بتواند بیاید، ایشان و

 صدر: حزب اکثریت شورا را گرفته.بنی

 هاشمی: حزب الزم است و باید هم آن را درست کنند.

 دانم.اسالمی را نمی ماهیت حزب جمهوری طالقانی: هنوز

 حزب.]عضویتش در[ ایم، نه وسوی را به علت فعال بودن خواستهای: مهندس مخامنه

 صدر: شورا باید معرف کل جنبش باشد، نه جزئی از جنبش.بنی

 بهشتی: ]مهندس[ موسوی به اعتبار شخصی او، نه عضویت در حزب.

 طالقانی: عضویت منهای گرایش است یا نه ]؟[

 هندس موسوی تصویب شد به اتفاق.صالحیت م

 دکتر پیمان مطرح شد.

 شناسم.مهندس سحابی: می

 شناسم.ای: میخامنه

                                                           

 . صحیح، غیظ است؛ به معنای خشم و غضب. 1
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 بهشتی: موافقم، ]اما[ در نوشته اخیرش حالت تقیّد به بعضی مبانی را از دست داده.

 مهندس سحابی: تقیّد ندارد.

ری داشته باشند، کر هستند و کسانی که دید دیگفطالقانی: در خارج ]این طور[ انتشار دارد ]که[ شورا یک عده هم
 .مخالفت کنند با نظریات ما )بهشتی(]کسانی باشند که[ شوند ]در آن[ نیست. کسانی که انتخاب می

ثبت ]او این مهای رد نظر خودش را بنویسد، ولی ]از[ جنبههایش مطالب موای: پیمان ممکن است در نوشتهخامنه
 انقالبی است، مسائل خوب، پیشنهادات خوب، آدم خسته نشو ]است[. ،کندمیاست که[ فکرش کار 

 اش نیست.صدر: رفتار سیاسیبنی

 کند.اجرایی میشورا کار  شود همکاری کرد، ]ولی[ای: در کار ایدئولوژی با او نمیخامنه

 و ... ]است[ معیارها بینش اسالمی]از[ بهشتی: 

حابی، ]در سرد حل شود. یکی دو نفر با او صحبت کنند، مثل مهندس ها با فطالقانی: قبل از تصویب، این بحث
 مورد[ شرایط عضویت.

 ام، همکار خوبی است، تخلف از جمع ندارد، روی افکارش متصلب است.هاشمی: با پیمان کار کرده

ش کرفروی، ت، در جامعه موثر است. از جهت تکمهندس سحابی: پیمان آدم متعهد است، نماینده یک تیپ اس
 کند.رو است، ولی خالف جمع عمل نمیتک

 .آلیستی ]است[خت مانوس، ]و[ در جلسات بحث ایدهبهشتی: خصلت خالف کردن ندارد. با ذهنیات خود س

 مخالف است. 1هاشوخی، با نهضتی عنوانبهسحابی:  مهندس

 پیمان تصویب شد )هشت رأی(.

 جالل فارسی مطرح شد.

 نسبت به جمع نق دارد.ای: تک رو هست. همیشه خامنه

                                                           

 . منظور، نهضت آزادی است. 1



 

 

 ای است و در حد نابودی.زاده: فارسی کینهقطب

 بهشتی: اگر اداره شود نیرو ]است[ وگرنه مخرب ]است[. 

 ]فارسی[ رد شد )دو نفر رأی داشت(.

 .]که عضو شورا باشد[ شودوزیر، نمیه علت معاونت نخستدکتر چمران ]مطرح شد[. ب

 جواد منصوری مطرح شد.

 .]خوب است[ ظر انتشار اخبار شورا به سپاهبهشتی: از ن

 موسوی: تایید.

هیچ چیز ابتکاری ندارند.  های خوب هست، ]اما[ی دارد. در ]حزب[ ملل اسالمی بچههایمهندس سحابی: تعریف
 فرد مذهبی ]و[ تا حدی متعصب ]است[. سعی در رد افکار التقاطی دارد، ولی مستقل نبوده.

اش تحقیق شد. از معدود کسانی است که ]درباره او[ از افراد م. برای کاری دربارهشناختبهشتی: ]او را[ نمی
 مختلف سوال شد، ]و همه[ به نیکی یاد کردند. 

 ای: در مقایسه با پیمان و مهندس موسوی، ذهنی متغیر ندارد.خامنه

یک نفر هم از شورا باید باشد، زاده: اگر فرمانده پاسداران را باید ما انتخاب کنیم، یکی از سه نفر است و قطب
 درست نیست.

 بهشتی: اگر فرماندهی در همین جریان باشد.

 بیاید.]به جلسات شورا[ دولت ]مسئول[ زاده: فرمانده سپاه مثل قطب

 قدر کار دارد، الاقل این شش ماهه حق نیست.هاشمی: سپاه آن

 .]وی است[ بهشتی: رای موافق من به علت فرمانده بودن

 صوری[ رد شد.]جواد من

 میرسلیم مطرح شد ]و[ رد شد.



 

 

 دوست مطرح شد.مریم اصالن

ها در دانشگاه و اول آمدن ما، دانشکده صنعتی )آریامهر سابق( هم دانشجو و هم زن، صدر: موقع فعالیت چپیبنی
 دو اولویت دارد.

ارد. تغییر فکر در آنها دمهندس سحابی: دانشجو الزم است، ولی یک نفر که سمت نمایندگی داشته باشد وجود 
 کسی باشد که حداقل پنج سال سابقه داشته باشد. زیاد است.

 کنند.گوش آقا برسد، معلوم نیست چه می طالقانی: اگر به

 هاشمی: شوخی از آقا پرسیدم ...

 دوست[ رد شد.]مریم اصالن

 صدر: قرار شد خانم باشد، دانشجو باشد.بنی

 باشند اینها.بهشتی: قرار شد اولویت داشته 

 شورای انقالب مجلس نیست. رد شد ]با[ یک رای موافق. ای: مبنای شورا بر انتخاب نبوده.خامنه

 خانم بانکی مطرح شد.

 زاده: موقعی که ]در[ آمریکا بود، فعال بود.قطب

 خورد.شناسم، ولی به درد شورا نمیطالقانی: من هم می

 بهشتی: از افراد فعال بوده.

 رد شد )دو نفر موافق(. ]خانم بانکی[

روف است. زن باهوش، نکته سنج، ای: در مورد طاهره صفارزاده، زن سنگین و جا افتاده است، شاعره معخامنه
کند، حالت ان، نهضت فرهنگی را خوب اداره میسواد، با صداقت و اخالص ]است[. ]در[ کانون نویسندگبا

 نقصی دارد.بی

 طاهره صفارزاده رد شد. 



 

 

 اللی مطرح شد.    مهندس ج

فکر وشوشنفکر اسالمی دانشگاهی است. خزاده: گرایش ندارد، معرف قشر تحصیل کرده ]است[. واقعاً رقطب
 وقت نداشتن به علت کار است. است ]و[ بسیار عملی. تنها اشکال ]او[

خور دم وفکر وشمسائل اجتماعی خبهشتی: مردی است متدین، متعهد، رشته مهندسی و رشته فلسفه خوانده، در 
 قشر کارگر ]و[ مورد عالقه دانشجویان متعهد است. شاهرودی است.

 زاده: بورس کامل برای ]دانشگاه[ هاروارد برای سه سال داشت، ]اما[ رها کرد.قطب

 تر است. زمدر رادیو تلویزیون[ از شورا الطالقانی: با این خصوصیات و احتیاج رادیو تلویزیون، ]حضور وی 

 ر است. اگر کسی مستقیم در جریان افکار شورا باشد ]و[ خودش در تمام فعالیتها منعکس کند، بهت بهشتی:

 با اتفاق آرا تصویب شد ]عضویت[ مهندس جاللی.

 را معرفی کرد، پذیرفته نشد. 1مهدوی: دکتر محمود کاشانی

 حاج صادق ]با[ یک رای.   رد شد.

 عسگراوالدی مطرح شد     رد شد.

 دوست          رد شد. محسن رفیق

 خانم رهنورد                   رد شد.

 مسعود رجوی

 مهندس سحابی: روی جمعیت بحث شود.

 که معتدل است. 3از آنها 2هاشمی: محمد محمدی

                                                           

 اهلل سید ابوالقاسم کاشانی، حقوقدان و عضو حزب جمهوری اسالمی.( فرزند آیت1321. سیدمحمود مصطفوی کاشانی )متولد  1
 گرگانی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و نماینده مجلس اول شورای اسالمی.. محمد محمدی2
 .. سازمان مجاهدین خلق 3



 

 

 مهندس سحابی: محمود احمدی.

 آبادی.ای: خواهرزاده شاهخامنه

 گروه آنها حل شود. مسئلهبهشتی: 

نیزم است. در ]جاسوسی برای[ روسیه مطرح نبود، من گفتم بیایند. طرز فکر آنها استالیصدر: اول که قضیه بنی
 اینجاست. آورند. تردید دارم در شورا باشند. مرکزیت اطالعاتی کشوردان هم دیدم بر سر اطالعات چه میزن

 صدر عیناً درست است. زاده: نظر بنیقطب

شد. در ]رابطه اند، بانیروهای اسالمی که در جنبش بوده ی از همهاابی: اعتقادم این است شورا نمونهمهندس سح
است.  شان. وضع خطرناککُتمام کشور است ]متمایل به[ مجاهدبا[ حوادث اخیر، حرفهایی دارند. موجی در 

 تواند از این افراط جلوگیری کند، شورا است. مصلحت ]در[ بودن آنها ]در شورا[ ست.جایی که می

تماس با  کند. در اثرها را جلب میفکر من را مهندس سحابی گفت. ]سازمان مجاهدین[ جوان طالقانی: زمینه
 اند.کردم، پذیرفتهکردند، ذکر میاینها، هر وقت اشتباه می

 بهشتی: ظاهراً یا واقعاً ]؟[

لف دستگاه داشت، جهت مخا طالقانی: مخالفت روی رفتار شخصی آنها بوده. اگر کسی کمی نرمش نسبت به
 بندی شود.تند و این سبب شد علیه آنها دستهگرفشدید می

 بهشتی: پیغامی که به شما داده آقای الهوتی از طرف موسی خیابانی.

 تربیشن کنند. هرچه طرد شوند، خطرشایطالقانی: تحقیق کردم، قسم خوردند ]که[ چنین نبوده. خیلی کار م
رای پیشرفت این بها را قبول ندارند. در اینجا، یکی دو نفرشان باشند، یستند، ولی خیلیبود. ضد آخوند ن خواهد

 حرکت، مصلحت است. همه آنها یک برداشت ندارند.

های آقا را قبول دارم. بهتر است نیروی ما حرف ]صرف[ درگیری با آنها نشود. مقدم هاشمی: قسمتی از حرف
ها را بشناسند، در دو سه بُعد با آنها صحبت کند ]و دریابد که[ برداشت واجب، دو سه نفر آدم قوی که درست آن



 

 

آنها توحید ما را نشان  1آنها از کفر و ایمان چیست. در معیار آنها چپی ممکن است موحدتر باشد. شناخت
 مهم از نظر سیاسی، اعتماد است. سیاسی برخورد نکنند. مسئلهبرداشت آنها از فقه درست نیست.  دهد.نمی

 صدر: با دوز و کلک.بنی

ده. صریح با گویند ]نظر[ شخصی بوزند حرف را، بعد میقعاً گفته بود، منکر شده. جمع میهاشمی: خیابانی وا
عالم شود، خوب اگر بپذیرند ]که این[ موضع اها بگیرند. آنها صحبت شود ]تا[ موضع قابل اعتماد در مقابل چپی

 راد هستند ]که[ در شورا باشند، در دولت باشند.است. اگر این کار بشود، بهترین اف

 ندارم. تربیشباهنر: حرف 

باشند، ]اما[  کلفتی شد. احساسات ما این است با مایا رد ]چیست؟[ نباید تسلیم گردن ای: مبنای گزینشخامنه
ظر ایدئولوژی و نها، نه از ن است که[ به این گروه، نه گذشته]ای مسئلهبرای انتخاب در شورا صالح نیستند. اصل 

ا ]؟[ به گفته و رنه سیاسی اطمینان نیست. با جمعی کار کنند که هیچکدام را قبول ندارند ]؟[ حتی آقای طالقانی 
وبند. در کت میهای ما را به شدگیری خاص سیاسی. بهترین مهرهشود تکیه کرد. تعقیب جهتاظهار آنها نمی

 .سفر گیالن چیزهای وحشتناک دیدم

 بهشتی: مکارانه.

 ای: ایراد به افراد بود، به هاشمی که سه ربع حرف زدم.خامنه

 ها هم هست.مهدوی: ]این[ سوال برای فرقانی

 صدر: راجع به هاشمی.بنی

 بهشتی: موسوی و مطهری مخصوصاً.

 ای: باج ندهیم. االن موج ضد مجاهدین به وجود آمده، طبیعی است. خامنه

 اند.جاد کردهصدر: خودشان ایبنی

                                                           

 سازمان است.« شناخت». مراد، رساله  1



 

 

ای اعتراض کردند ]که[ ج ضد آنها به وجود آمده. حتی عدهای: در دانشگاه مشهد قوی بودند. ولی حاال موخامنه
 چرا آقا اینها را پذیرفته است.

زنند. باشند، آشنایی، جایی نمی عنوانبهده را اگر اطمینان کنیم به آنها مسائل مطرح ش ام همین است.مهدوی: عقیده
 ر است.بهت

کردم و مباهی ه به معیارهای نمونه عینی ذکر میبهشتی: به مجاهدین عالقه پرشور داشتم ]و آنها را[ تحقق بخشند
ید باشد، ولی یکی ایدئولوژیک که در آنها تساهل نبا اصل برای من مطرح است: عنوانبه مسئلهبودم به آنها. دو 

رو بودن. مطلب اخیر که شود. دوم قابل اعتماد نبودن و دوباید معیارها با آنها مشخص  عاطفه عملی خوب است؛
ن مطالب را به یک شاخه را گفتم، راجع به مجاهدین، دو دختر سوال کردند، کلیاتی گفتم، ضمن سوال گفتم ای

یف ]واقفی[ در هفته بعد دو مطلب گفتند. شنیدید جمعیت اینها در بزرگداشت شر ام.مسعود ]رجوی[ گفته
واسطه د[. مطلب مالقات مرا با مسعود بادانشگاه صنعتی، جمعیت مجاهدین کم و در دانشگاه چقدر زیاد ]بو

تکذیب کردند که قبالً مرا قابل مالقات ندانستند. متاسفانه فرصت نشد مسائل را با آنها حل کنیم. بازتاب اینها در 
اند. حاال به سوی گاه نیستند، دائم رو به عقب رفتهدر دانش نسل جوان، بیزاری شده. مجاهدین دو سال قبل

این از نظر شورا. از نظر برخورد اجتماعی باید در درجه  روند.اند؛ در آنها هم رو به عقب میآموزان رفتهدانش
 اول جاذبه ایجاد کند به اسالم.

 ها رفتارشان خوب بوده.قانی: بعضیطال

این است ]که[ از اینها کسی به شورا بیاید یا نه ]؟[ یکی دعوت برای  مسئلهموسوی: مقداری مطالب گفته شد. 
مجاهدین را با همین وضع ]این است که[ کمک به آنهاست، یکی اعتبار به شورا، یکی برای نفع کلی. یکی 

دعوت کنیم، تغییر بدهیم. ]اگر با همین وضع[ بپذیریم ]و[ با این وضع فعلی ]این است که آنها را[ بپذیریم، یکی 
 برند. اگر تغییر بدهیم که قابل هضم باشند، عملی نیست.به[ نفع شورا است، نه ]به[ نفع مبارزه؛ آنها نفع مینه ]

ارج شدند، تغییرات کلفتی باشد خود من هم مخالفم. از زندان که خندس سحابی: توضیح بدهم، اگر گردنمه
 ها را داشتند، بعد کنار آمدند ]و[ در خط اصالح هستند.داییهای آنها پدید آمد. قبالً مواضع فمحسوس در روش

 اید.ای: زمان کوتاهی است ]که[ آمدهخامنه



 

 

اینده همه طالقانی: به رأی نگذارید. مطالبی علیه و له آنها هست، مصلحت نیست مطرح شود. شورای اینجا نم
 مردم نیست. 

 بهشتی: این داعیه را نداریم.

یف راجع شناختن اصلی، تکل هاست.گیریبش است، جلوگیری از تفرقه و موضعپیشرفت جن مسئلهطالقانی: اول 
مانند. جنبش اگر مساوی هستند ب گروههای دیگر که ]در[ رهبری مطرح است. اگر آنها بدترند کنار بگذاریم. به

 اینها.دهند، نه، خوبی و بدی آنها محرز شده که به ما فحش می انقالبی کی هستند ]؟[ آنها

 بهشتی: گروهی هستند که جزو ما نیستند.

 ای اینها سوابق بد ندارند.هاشمی: خامنه

پرسید اعظم کیست ]؟[ ]امام خمینی[ معرفی کرده، گفته است گروه مسلمان چریکی، آقا  1صدر: اعظم خانمبنی
( پیرو 2( مسلمان هستیم، 1:[ گفتم دختر آقای طالقانی. آقا آنها را به من معرفی کردند ]تا[ رسیدگی کنم ]گفتند

( با نیروهای التقاطی مخالفیم. ]پرسیده شد[ با مجاهدین خلق چطورید ]؟[ گفتند اصالً مخالف هستیم. 3خمینی، 
عضوی آمد، گفت حاضرم بحث ایدئولوژیک بکنم، از عالقمندان مجاهدین است. دو نفر از مجاهدین آمد، ولی 

سخنرانی هرکس از ما دعوت کند  دانستند. در موردآن را خیانت مییدئولوژیک بکنند، حاضر نشدند بحث ا
 پذیریم.می

از آنها یا مدارک  بعضی در آنها عناصر نایاب ]ناباب[ هست.طالقانی: برای من چهره آنها ناشناخته است. یقین دارم 
 الاقل در آن گروه )مجاهدین( عناصر ساواکی و یا سیا نیست.

 . مهدوی: جاسوس شوروی دارند

 طالقانی: پیشنهاد مسکوت گذاردن گروهها باشد.

 ای باشند برای مذاکره.قانی، موسوی، مهندس سحابی، خامنهطال

 آیند.هایی هستند که با چهره اسالمی میطالقانی: خطر، آن

                                                           

اهلل طالقانی، از بانوان مبارز و انقالبی، مؤسس جامعه زنان انقالب اسالمی و نماینده ( دختر آیت1322-98. اعظم طالقانی ) 1
 مجلس اول شورای اسالمی.



 

 

دلسوزی برای مجاهدین  هایم از سر[دنام هستم. ]حرفسحابی: در خود مجاهدین انقالب اسالمی و در پاسداران ب
 نیست. 

 بهشتی: زور از طرف آنهاست.

 کنند.ها با آنها چه میسحابی: در شهرستان

 صدر: در دانشگاه اول حرف این بود، چرا دو تا کردید.بنی

ها هیچ، ماها هم که ف هستند. در دانشکده فنی کمونیستبا مجاهدین مخال ،ای دانشجو هستندسحابی: عده
 زور جمعیت.مسلمان هستیم، حق حرف نداریم، به 

 بهشتی: بینش خالص اسالمی و بینش اجتماعی و سیاسی که اصالت داشته باشد

جور است. رهبری آقای خمینی چیز دیگری است. بینش من بینش خالص وجود ندارد. هرکدام یک طالقانی: این 
 ممکن است با ایشان متفاوت باشد. مخدوش شدن رهبری ایشان خالف است.

 ها قبول ندارند. سالم را قبول داریم. بعضیمهدوی: دوتای ما اصل ا

 بهشتی: یک سلسله معیارهای اسالمی خالص، یک سلسله معیارهای اجتماعی خالص، نقطه اصلی گفتن و روی
کنند، یایستند و قضیه را نفی مشود گروهی روی آنها میآل نفی کردن سبب میاز ایده ترکمآن ایستادن و هرچه 

آل مطرح است و اگر ر مجاهدین و سایر گروهها یک ایدهتادن رهبری در جامعه بشود. دشود مانع جاافسبب می
باید سنجید. خصلت  ]است[، آل موجود است، ولی نسبیقضیه را نفی کردن نقطه آسیب است. ایده مناسب نبود

 رهبری خمینی همین است، معیارهایی دارد، ولی در برخورد با جامعه خیلی تساهل دارد.

اند جزو ]از[ عناصر رژیم سابق، بخش عظیم رفته ی: بینش اسالمی شد باشد و غیره را جدی باید گرفت.طالقان
ب اسالمی با آدم بد اند. در گروه مجاهدین انقالهای مسلمان شدهای متاسفانه وارد گروهگروه چپ. یک عده

شود نوکر روس، آمریکا یا ساواک میآنهاست. مسعود ناند. برخورد ما با ام؛ چهره شناخته شدهبرخورد نکرده
ر مورد گروههای مختلف د های شناخته شده از آنها معین شود.قبول اینها رسیدن به آنها. چهره باشد. مشکل
 شد. . اگر نبود، خیلی قاطع مقابله میما نسبت به آنها مشکل شدید عاطفی داریم احتیاط شود.

 بهشتی: و حق دارند نسبت به نهضت.



 

 

در برخورد با افراد و دستجات، اخالق اسالمی رعایت شود. فعالً بحث رها شود، ولی طوالنی باید بحث  طالقانی:
 شود یک عده را گرفت.اهدین، با همه انحراف و چموشی میشود. ]در مورد[ مج

 شود.های ما کلی است. تکیه روی خوبی و بدی سند نمیمهدوی: بحث

 مهندس سحابی: سند ندارم، روی عمل.

]صحبت زاده برای د. تصویب شد گروه مطرح نشود. قطببهشتی: نتیجه بگیریم، در این جلسه بحث ادامه پیدا نکن
 ای ]برای[ مهندس موسوی، پیمان ]توسط[ مهندس سحابی ]به شورا دعوت شوند[.با[ جاللی، خامنه

*** 

 الیحه قانون فسخ اجرای تخلیه.

ه اعتبار تاخیر باشد، دوم تا پایان آبان، سوم اقساط را تا پایان آبان بپردازد. اگر حکم دادگاه ب بهشتی: سه تغییر کرده.
شود[. یز مشمول مهلت تا پایان آبان ]مین هادادگاهالیحه با اصالحات زیر تصویب شد. حکم تخلیه صادره از 

 اقساط الزم نیست تا پایان آبان پرداخت شود، تکلیف آن روشن شود.

*** 

 عمرانی در مناطق حساس:[های ]موضوع: طرح

ها که مراجعه ود. دیشب مراجعه شد که وزارتخانهشلوچستان کار انجام میبهشتی: گفته شد در کردستان و ب
آید و یا در مقابل مینه انفعالی ضد انقالب بیرون میبه آسانی از ز . از بختیاری گروهی آمدند.دادندشود، سرمیمی

دولت شما و  .هایی اعتقاد به آنها دارندعضو شورا به صنعت کسانی که گروهقرارداد به صنعت فرد و به صنعت 
کسی که در این مبارزات سهم طوالنی  عنوانبهاید با شما کنید یا اگر فکر کردهبرای حل این مسائل فکری نمی

گذرد ته مییف شخصی هفته دو هفته سه هفگروهی هم از نقده گروهی روی وظا .نخست وزیر عنوانبهداشته، نه 
گویند اند و به آنها میهای چپ گذاشتهدر اختیار گروه تربیشیونسی و کلیجی مقدورات را  و کاری انجام نشده.

 امام و کمیته امام شما را رانده است. مقدورات ما ته کشیده در این سه ماه به اندازه دو سال اخیر پول گرفته.

 ممکن است امکانات دولت کم باشد. .گیرندجلو می ]و[دهند طالقانی: گاهی وزرا مقدورات نمی

 بهشتی: محدود است امکانات.



 

 

رویم؛ ستان، پزشکان و مهندسین گفتند میرفتند به بلوچای می. عدهزاده: در بعضی موارد بیش از این هم شدهقطب
ولی اگر  ،شودحتماً تامین میای گفتند . تنها نقطه امید این است. آقای خامنهامید به سازمان دولتی در محل نداریم

 د.شو، دولت ناراحت میگفته شود

 نبودن پول. . مراجعه کند،سازی اقداماتی شدهدر مورد خانه شیبانی:

ای مردم ساکن تهران ]هستند[. . شرکت مرکب از عدهانداسنامه عمران بلوچستان تهیه کردهای اسمهدوی: عده
آن قسمت که  خواهیم.ه کمک داده، در این رژیم پول نمیبه ما وعد سران بلوچ گفتند رژیم سابق]از[ ای عده

 زمین شرکت معین شده ثبت شود. عنوانبه

رسند. ]در حوزه]هستند[، ولی به این کارها نمیهای خوب . دولت و وزرا آدممهندس بازرگان: چند وجهه دارد
چند فقره پول ها اقداماتی شده. ال در این زمینهمشغولیم. تا به حسازی، فرهنگ، بانک و غیره و امنیت های[ خانه

در این زمینه خیلی اقدامات شده. امشب پیام تلویزیونی  .نقد داده شد ]به[ بلوچستان، خراسان، آذربایجان، کردستان
گویند، دستگاه دولت که مرتب به آن بد میمخالفت اصولی ندارم.  .امش بدهند، خیلی در این زمینه گفتهمرا گو

شد کنار بگذاریم و جایش افراد خوب ]بیایند[ درست ما یعنی مملکت بسته است. اگر می دستگاه بیخ ریش این
بود. این دستگاه تاسیساتی دارد که باید استفاده کرد. چه کنیم که معایب آن از بین برود و از افراد اهل ایثار استفاده 

% و 67کمبود درآمد  .000/12تومان، سال بعد شد میلیون  800/3شود. پول ما محدود است. فروردین درآمد 
دهد رصد درست نیست. به دولت اجازه می% کم شده و پول نداریم. تحقیق افراد صدد38خرج ما خیلی کم شده، 

ها ما از شما جدا هستیم ]؟[ چرا طرحمگر  راد بدهد. طرح دارید بدهید به ما.هر مبلغ که شورا تصویب کرد به اف
 دهند ]؟[را به ما نمی

اری ها برخوردشان ادکنند؛ ولی مسئولبرند ارجاع میها را میته را توجه کنید. اینها وقتی طرحبهشتی: دو نک
شرعی و غیره ]را[ ما مسئولیت  شویم.، تا شناخته شده نباشد وارد کار نمیکنیماست. اگر ما کسی را معرفی می

 کنیم. هم احساس می

 لیت اعتماد کافی نیست. صالحیت فنی باید روشن شود.مهندس بازرگان: صالحیت قاب

شناسد. وقتی وزیر نوشت معرفی کافی است چیز ر طرف را نمیای: نقطه قوی در بیان ایشان است. استانداخامنه
 افراد مومن کم است. ]است[. دیگری هست. دستگاه اداری درست، اشکالی در تشکیالت پایین



 

 

 بار جلسه کنند و نهایت هماهنگی را با آنها بکنند. ای یکای مربوطه هفتهن: استاندار و روسمهندس بازرگا

 ها شرکت کنند.در این کمیسیون روندزاده: نمایندگانی که میقطب

اند ای روستایی را بیرون کردهاند عدهمراجعه آن باشد. در ارومیه آمده خواهیم جایی باشد که محلبهشتی: ما می
ری برای جلوگیری برند. آیا فکند برای این افراد پول و مواد میگیرای که پول از اردشیر می]که[ هیچ ندارند. عده

 اید ]؟[از این کار کرده

 ها را او انجام دهد و از طریق دولت انجام دهد.این گروه ،اسدیصدر: بنیبنی

 بهشتی: برای انجام دادن این کار است.

خواهم به تند. حرف این است اگر کسی گفت مینقده و غیره ناشناس نیس مهندس بازرگان: این افراد، پالیزبان در
 مردم کمک کنم.

زار تومان، ماشین، ه 20 ،در حد کارهای ضربتی ،کنیمسه کانال یا دو کانال شناسایی میبهشتی: این افراد را از 
 از این تجربه اگر نقص نداشت. دهیم.مواد اولیه می

 دهم.از جیب خودتان بدهید، من بعد می مهندس بازرگان: شما

 طالقانی: در این موارد ...

 ها همراهی بکنند. توقع غیرمنطقی هم نداشته باشید.مهندس بازرگان: آنها باید با این گروه

 کنند، ولی معطل کردن وجود دارد.ها تحمل میبهشتی: بررسی را این گروه

 هاشمی: بعضی شد برای رسیدگی.
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ان، خامنهلی، بهشتی، مهندس بازرگصدر، جال، هاشمی ]رفسنجانی[، مسعودی، بنی]حاضران:[ موسوی ]اردبیلی[
  زاده.ای، باهنر، سحابی، شیبانی، قطب

 ]موضوع: آینده سیاست خارجی ایران:[

. ]برقرار باشد[ ه دوستانه ]و[ صمیمانه. ]با[ کشورهای اسالمی، رابط]کنیم[ قطع رابطه 1مهندس بازرگان: ... با سنتو
. اتخاذ رویه قاطعانه قهرآمیز نسبت به ]در پیش گرفته شود[ طرفی مثبت، سیاست موازنه منفیبه جای سیاست بی

با شوروی و دو جانبه ایران و  1921. لغو قراردادهای دوران گذشته، قرارداد ]صورت گیرد[ امپریالیسم امریکا
. وفاداری ایران به سیاست تاریخی طبیعی ایران، استفاده از تضاد و رعایت شمال و جنوب ]انجام شود[ امریکا
 و یا شرق و غرب )مهدوی آمد(. ]بود[ قبل از رضاشاه]که[ 

 هاشمی: مشروب فروشی، اهل کتاب بین خودشان.

 اند.سازی درست کردهها خودشان وسایل مشروبمسعودی: اغلب خانه

 شیبانی: ممنوع باشد.

رسد از بین کی مورد لزوم اگر نهندس بازرگان: قرارداد خرید اسلحه لغو ]شود[. وسایلی داریم که لوازم یدم
باید[ استفاده از ]شود[ و یا بگیریم. یا ارتش بدون اسلحه ]می رود. ناچاریم از آنها بگیریم و متخصص از آنهامی

 اینها ]صورت گیرد[.

ه بستگی داریم و طلبانشورهای اسالمی و مبارزات استقاللباه نشود. ما با کبهشتی: عدم تعهد، با مفهوم سابق اشت
غانستان با پاکستان و اف( یک سلسله مسائل خاص فرمول درستی ندارد. فلسطین، لبنان، اریتره، عراق، 3تعهد. 

 اش، ترکیه. در افغانستان جنبش اسالمی، ضد رژیم هست.وضع فعلی

شود های مسلمان حکم دیگری میظیفه ما چیست ]؟[ ]در مورد[ رژیمبخش وآزادیهای ای: در برابر جنبشخامنه
ابرقدرت دیگر. روابط ما با عربستان سعودی مثل ]وابسته به[ بعضی  کرد. بعضی وابسته به امریکا ]هستند و[

                                                           

. سنتو: سازمان پیمان مرکزی وابسته به ایاالت متحده در دوران جنگ سرد برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی؛ مرکب از ایران،  1
 عراق، پاکستان، ترکیه و انگلستان. 



 

 

[ نگه ]چون ،های فوق مدرن را پس بدهیمبست است. بعضی سالحر است. در مورد سالح امریکایی بنالجزای
 داشتن اینها مستلزم هزینه زیاد است.

 خواهد از انزوا بیرون بیاید و نقش فعال داشته باشد. ها کافی نیست. ایران میباهنر: خطوط کلی در بعضی سیاست

نه به آمریکا باج بدهیم نه به روس.  شد، ولی عدول شد که درست هم هست. صدر: در طرح موازنه منفی گفتهبنی
ت داخل است. مصدق نتوانست، به علت عدم وحدت ]در داخل[. نقش روحانیت، ایجاد وحدت الزمه آن وحد

( بر منابع 2( بر ارتش مسلط باشد، 1ها چه کند، ی مشخص کند در قبال شش هدف خارجیاست. سیاست خارج
تسلط داشته  گذاری( بر شیوه قانون4( بر اقتصاد سیستم بانکی، بر پول مسلط باشد، 3ثروت کشور مسلط باشد، 

( مانع 6المللی وجود داشته باشد یا اینکه علیه آنها نباشد، های بین( در بلوک5های باال، باشد برای تامین هدف
 شوند این کشورها از سیستم جهانی آنها بیرون بودند. 

اخیر ما یک بی بخش، سیاست موازنه منفی )طالقانی آمد(. جنبش انقالهای آزادیمهندس سحابی: رابطه با جنبش
تر برای جدایی و صریح تربیشقابله با غرب، تالش م عهد از بین نرود. بُعد تازه دارد:عدم ت وجه فرهنگی داشته.

در آینده با غرب درگیری داریم. یکی از آنها استعمارزدایی در  است. از غرب و سیاست اقتصادی هم مطرح
شود، مظهری از غرب است. تعرض به ما مید شوروی اقتصاد، بقای آن نسبت به طرف شوروی ]است[، دوم خو

ما قصد تعرض نداریم. سوم، باید فعال باشیم، در صحنه سیاست دنیا در این مورد از تجربه دیگران استفاده شود. 
کند و نیروهای ما را داخل، این اقدامات ضعف ایجاد می مثل لیبی بودن فریبنده است. قبل از تثبیت انقالب در

 هد. از شوروی و چین پند بگیریم ]که[ اول خود را ساختند.دهدر می

. کامالً معتقدم ]است[ زاده: تمام نکات اساسی ذکر شد. مشکل استعمار فرهنگی خصوصاً از طرف غربقطب
های کلی ]را[ بر اساس استقالل اقتصادی ای است از غرب. یک سری از سیاستی و بلوک شرق هم زایدهشورو

دنبال کنیم. کشورهای غیرمتعهد، وابستگی به شرق یا غرب دارند. ما باید غیرمتعهد باشیم. سیاست نفی ما مهم 
است. روسیه و آمریکا با هم هماهنگی خواهند کرد. ]نکته دیگر[ رابطه با غرب است با توجه به همراهی ]با[ 

است،  ترمهم مسئلهرابطه با آن از جهت کشورهای خلیج ]فارس[ و سیاست نفی یک  همسئلسیاست امریکا. یک 
 کشورهای خلیج ]فارس[ در چهارچوب روابط اسالمی که تنها راه حفظ استقالل اقتصادی ما است.

برای سناتورهای  ]شاه[ شیبانی: حمایت از فلسطین الزم است، حداقل ]حمایت[ معنوی. دادن فیلم جنایت رژیم
 مریکایی.ا



 

 

ابهام  یا طبیعتشسیاست خارجی در دن تواند روشن و تفصیلی باشد.زبان وزارت خارجه نمیمهندس بازرگان: 
الً جلو گذاری است. در گذشته، سیاست خارجی ایران متکی به شخص شاه بود. عاملی که فعکاله تربیشاست، 

ه را آهن اصفهان بزرگترین کالهم در ذوبکند. شوروی ت. بر حسب وحدت کلمه، وضع فرق میآمده، ملت اس
و کارمندی،  آهن و... همه پدر درآورده است. سیستم اداریمس سرچشمه، پتروشیمی شاهپور، ذوبسر ما گذاشته. 

رج و هتواند سیاست حمله داشته باشد. بزرگترین عامل شکست، کشورهای غیرمتعهد است. ایران نمیمجتمع 
 .ایدئولوژی اسالمی، بزرگترین حربه ما خواهد بود )دکتر یزدی آمد( مرج در داخل است. صادر کردن

ضع فعلی وث است. ]برای[ ایران در بهشتی: درهای بسته برای شوروی و چین در آن زمان درست بود و قابل بح
 فاده نیست.هایی وجود دارند، مقدور نیست. روابط در این روزها سه قرن نزدیک شده. فعالً قابل استکه غول

ضعی که شود گفت در مقابل دیگران درست، در بین خودمان نه. مسائل موگفتند مسائل سیاسی روز است، نمی
 تکیه شد، فلسطین، لیبی، اریتره ]و[ کشورهای همجوار.

ومت زاده: منظور به خود پرداختن ]است[. وحدت داخلی حفظ شود. برای محدود شدن به خود باید حکقطب
شیم تا بشود ابرود. باید حضور سیاسی داشته بین میت ایران با سوریه بخواند، عراق از دیکتاتوری باشد. سیاس
ت اقدام شود. های نفندن امریکا در خلیج ]فارس[ و چاهبرای ترسا .ها نُه سال قبل گفتمعمل کرد. به فلسطینی

 ی شود. روابط با مردم و کشورهای خلیج ]فارس[ دوستانه باشد تا امریکا مواجه با خطر جد

نداشته  جاللی: بعد از مشخص شدن، صریح موقعی مقدور است که ناشی از قدرت باشد. اگر قدرت تمرکز داخلی
ت، چون باشیم نباید سر سفره را باز کنیم. صدور فکر اسالمی از طرف ما به کشورهای جهان سوم مقدور اس

 قدرت داخلی درست شود.

[ گفتند. نکته دیگر موضوعاتی است که درگیر هستیم ]و[ انطباق دکتر یزدی: مبنای کلی را مهندس ]بازرگان
است  1مطلب است. سه جزیرهسیاست کلی با این موضوعات. خلیج فارس یک موضوع است ]که[ در آن چندین 

دهد ]تا[ ای را کوچ میسوق الجیشی مهم است، ابوظبی عده ساکنین آن اغلب عرب هستند، از نظر اند؛که گرفته
خواهند بیایند ایران. سازمان عمران اند میمه اینها باواسطه گفتهه ا. بین ابوظبی و عمان مخالفت است.جبروند آن

منطقه، اصل آن از سنتو است، ولی گروهی هماهنگی است بین ایران، ترکیه و پاکستان و این کشورها مایل هستند 
اش با پاکستان و بنگالدش مطرح نیم. رابطه، ما هم حاضریم شرکت کاین روابط با ما باشد. هند هم نظر دارد

                                                           

 . منظور، ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک است که امارات متحده عربی مدعی حاکمیت بر آنهاست.  1



 

 

 بخش فلسطین را به رسمیت شناختیم.بخش اریتره که سه دسته هستند. حاال که سازمان آزادیاست. سازمان آزادی
ایم. ]در خصوص[ شرکت در کنفرانس رباط، در جلسه را رد کرده 2و نایف حواتمه 1رج حبشدو گروه دیگر ج

سخن نماینده ما  ت نکردیم؛در نماز جمعه با امامت شاه شرک ]حسن در جلسه[ نباشد؛ اول تاخیر کردیم که ملک
با مخالفت با شاه شروع شد که پادشاه مراکش را ناراحت کرد. تبلیغات شدید علیه ما در دنیا، حتی در کشورهای 

اند. مصاحبه خلخالی درآوردهالم، بصورت شیعه و سُنّی اسالمی، اثر منفی گذاشته ]که[ باید جواب داد. در دنیای اس
ایران شده. دو هزار ها نشده. در سوریه فعالیت به نفع پاشییغات جهان مبارزه با این سماز نظر تبل اثر بد داشته.
ای ساواکی ایم. عدهن باشد. در ترکیه ما آن را داشتهاند. نزدیک شدن سوریه و عراق شاید مربوط به آنفر را گرفته
. ]اینکه[ امریکا یک نیروی یکپارچه است یا نه، من معتقدم اینطور نیست. فیلمی است در امریکا اندبه مصر رفته

ها اثر ایران در مسلمانان شوروی مهم نیست، جه در ایران داده. برای صهیونیستفیلمی راجع به شکن �دادند، 
 ولی برای جناح دیگر مهم است.

تر شود. یمات ارتباط خارجی ]و[ داخلی تنظضرورت مطلب است که امکانبهشتی: تذکر، این بیانات نشان دهنده 
 بندی را کتباً برای اعضای شورا بفرستند.جمع

کادر  د از فراماسون دارعضو  تخانه ]امور خارجه[، پایگاه رژیم بوده، رادکتر یزدی: ]در مورد[ وضع وز
نفر  نفر سن بازنشستگی دارند.  خارج،  نفر هستند ]که[ فساد آنها ظاهر است که �اش. سیاسی

 وودیرا گفتند بسیار خوب است، حسین دا وزیری، مامور وزارت خارجه. امیر مکریند نخستساواکی، کارم
رمایه دارید، هایش زنگ زده. از آفریقای جنوبی گزارش کاملی است، در اورانیوم سو.... تمام وزارتخانه، چرخ

 تصفیه خانه دارید.

 گذاری در اسرائیل و مصر.دس بازرگان: سرمایهمهن

 ایم.که اگر لغو کنیم، ما از دست دادهمیلیارد دالر سپرده در امریکا داریم  �دکتر یزدی: 

 ها ]را[ دکتر یزدی بدهد.نسخه از گزارش �قرار شد 

                                                           

 گرای فلسطینی و از بنیانگذاران جبهه مردمی برای آزادی فلسطین. ( از رهبران سیاسی ملی1926-2008. جورج حبش ) 1
 بخش فلسطین. ( دبیرکل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین و از مؤسسان سازمان آزادی1935. نایف حواتمه )متولد 2



 

 

انقالب درست در  یهادادگاهترین سرمایه، یعنی اسالم، که لطمه اتکاء و صدور بزرگ مسئلهمهندس بازرگان: 
 است. کنند. اگر آقا متقاعد شوند، مهمها بزرگ میصهیونیستجهت خالف آن است. تمام این هیاهوها را 

لی، اقتصادی، سیاست در مورد سیاست داخ ور فکر اسالمی است که کدام اسالم.صدر: خالصه بحث ما صدبنی
ها، وجه فرهنگ وجه بیان است. صدور اسالم یعنی سیاست کامالً مستقل در مقابل سیاست نسبت به جنبش

جهانی، سیاست فعال در داخل. برای اسالمی کردن ایران ضابطه چه باشد ]؟[ هرجا اقتضا دارد، سیاست را اعمال 
در تونس، ]عکس امام ها عکس خمینی را دارند. عراق حرف بزند. در اندونزی مغازهکنیم. کسی خطاب به مردم 

کند. در داخل کاری که قابل دفاع نباشد، در داخل ما اسلحه پخش می 1در[ مساجد پر است. حسن قصاب )البکر(
 دنیا. خلخالی ]در این زمینه[ اثر عکس دارد.]برای[ نکنیم. پیام ما با زبانی باشد قابل فهم 

یاست گروه قوی در وزارتخانه باشد. جبهه س هاشمی: ]در مورد[ تبلیغ، پیشنهاد مشخص من ]این است که[
سیاسی  خارجی ما حرفهای خوب را بگوید و تفکیک کند. ما هم مواد تبلیغ بدهیم، هم دینی و هم اجتماعی،

 است.

گزارش  2اید ]؟[اند چرا خلخالی را راه دادهس نیست. آقای خمینی به آذری گفتهبهشتی: بیش از اینکه خلخالی رئی
، کشور ما شده در خارج را به ما بدهند. در سیاست خارجی دچار تضاد هستیم. در عمل سازندگیتبلیغات تکیه 

پذیری ما کوچکترین غربی بوده و هنوز هم هست و آسیب از نظر تبلیغی شعار ما اکثراً ضد گرفتار غرب است.
ه خودمان شوند. در جلسمتوجه می ها قراردادها رازنند و عمالً معلوم شده. چپیاقدام است که وصله امپریالیسم می

زدایی واقعیت است، ولی سازندگی کشور را چه کنیم ]؟[ در کنار سیاستها، نیروی شعارگونه عمل نشود. غرب
در رابطه با فلسطین طوری رفتار شود ]که[ متهم نشویم.  قتصادی رویش تکیه شود. نکات کوچک:انسانی، زمینه ا

است. سفارت فلسطین ]را[ روز اول افتتاح  مسئلهتند، دفتر آنجا باز شد، خودش دکتر یزدی با عرفات به اهواز رف
منتظری دویست هزار تومان قرض کرده،  های شکسته را درست نکردید.هکردید، چند ماه گذشته، ]هنوز[ شیش

                                                           

 .1968-79های ( رئیس جمهور عراق در فاصله سال1914-82البکر ). احمد حسن 1
کس کند. وی البته تأکید کرد هیچگیری میهای انقالب اعالم کرد از سمت خود کناره، صادق خلخالی، رئیس دادگاه58. اول خرداد 2

مرا عزل نکرده است. خلخالی همچنین در دفاع از عملکرد چند ماهه خود گفت: همه احکام دادگاه طبق موازین شرعی صادر گردیده 
(. با این وجود همسر خلخالی در مصاحبه با رویترز گفته بود استعفای خلخالی به دنبال جنجالی 2، ص2/3/1358است )کیهان، 

(. اما بالفاصله اعالم شد که استعفای خلخالی مورد 1، ص3/3/1358شاه برپا شده است )کیهان، است که بر سر صدور حکم اعدام 
 (. 11، ص3/3/1358های انقالب از سر گرفته است )اطالعات، قبول واقع نگردیده و حاکم شرع مجدداً کار خود را در دادگاه



 

 

ات اثر ندارد، ند تبلیغگویه آقای خمینی، که بگذارید بگویند. شما غربزده نباشید. ایشان نمیداده. توضیح دربار
 گویند به خاطر آن از اصول اسالمی و منافع مردمی عدول نشود. همه ما یک موضع داریم.]بلکه[ می

 ها آمدند.کتر یزدی: در مورد محل، فلسطینید

ها، با ما قاطی شوند یا اینکه های اسالمی، مثل خود ما ایرانین: سیاست خارجی در رابطه با دولتمهندس بازرگا
شود، دولت و احزاب احتراز بکنند، در جامعه دخالت نداشته باشند. در دوره جنگ یک نماینده حدود حس 

سفارت که در لندن بود، بمبی در کلیسا افتاده بود، او هم رفت تماشا. فردا به سفارت یادداشت دادند که کارمند 
اً منع شود، خطرناک است. بخش شدید جی محدود باشند، وگرنه فساد دارد.شما رفته است آنجا. نمایندگان خار

 کنند، از طریق دولت باشد.دریافت تعلیمات. اگر هم کاری می اسلحه است و

 ای را از بحرین بدون ویزا رد کردند )محمد منتظری رفته(.هیزدی: عد

های مختلف به ایشان ]امام[ اطالع داده شود. زمانی رهبر ان: سیاست خارجی و روابط با دولتمهندس بازرگ
دستی نکنند. با توجه به باالتر هستند. در این مسائل پیش سیاسی و مذهبی جدا بود. ایشان از رئیس جمهور هم

 گیری شدید و خصمانه در بعضی شرایط صحیح نیست.ما باشد. در سیاست خارجی، موضعنظر 

 ای یک بار.هفتهاست. در روز یک بار ]یا[ حداقل  موسوی: ایشان در جریان امور باشند. این خیلی الزم

 بهشتی: رئیس ستاد، مشغول جا دادن افراد ضد انقالب است. 

یزدی: چهارشنبه کاردار سفارت آمریکا آمد ]و[ یادداشت داد از طرف وزیر خارجه، معرفی سفیر امریکا کاتلر را 
است  کرد و تقاضای همکاری نزدیک در همه روابط، حقوق بشر و عدم قصد دخالت در ایران. شفاهی گفته

 یهودیان در ایران تحت فشارند، من هم شفاهی اعتراض کردم.

 ها وقت گرفتند ]تا[ بگویند القانیان صهیونیست است و از ما نیست.طالقانی: یهودی

 ها مخابره کردیم.یهود و آقا ]را[ برای سفارتخانه یزدی: کل صحبت نمایندگان

 نی از انقالب.طالقانی: خبرهایی داریم ]در خصوص[ مالقات و پشتیبا



 

 

 یهادادگاه. شخص رئیس هادادگاهیزدی: الزم است بدهید. قطعنامه روابط قدیمی ایران و امریکا، گزارش راجع به 
المللی فعلی، ترورهای فردی را و قوانین بین 1انقالب دعوت کرده ]که[ شاه و خانواده و وفاداران او را ترور کنند

 این قطعنامه را سنای امریکا تصویب کرده. دوستانه؛رده و ادامه روابط نزدیک ممنوع ک

 دهید یا نه ]؟[ شورا جواب بدهد.طالقانی: جواب می

در  ،شده فروردین پذیرش خواسته �تر داده شد، مقداری روشن نیست. در م. پذیرش کاملیزدی: در دولت دار
اند، کرده گان و وزیر خارجه موافقتازرروی پاکت نوشته شده مهندس ب ]فروردین[ جواب موافقت داده شده. �

 .�تا  ��دو سال در تبریز بوده، 

 به نفع ایران. های کشتار شاه، راهپیمایی و تظاهرات یهودیانکنید سناتورها را برای دیدن فیلمشیبانی: دعوت 

ربط با ارتش، مربوط به  هاست.شود. سیاست اقتصادی همراه نوشته ای: سیاست خارجه تحلیلی گرفتهخامنه
کار بدون توجه به افکار عمومی میسر نیست. دولت محور است، ، از نظر بودجه در این مملکت هیچکارمندان

در زمینه بلوچستان  2ها انقالبی عمل شود. سلطان قابوسربی داشته باشد ]و[ در همه زمینه]باید[ سیاست ضد غ
ت ]که[ با او در تماس است. مردم را به یک روزه سیاسی دعوت مشغول کار است. میرعبدی عنصر خطرناکی اس

 کنیم.

 طالقانی: مهندس این کاره نیست.

 شیبانی: من مخالفم قطع رابطه با سیاست اقتصادی غرب بشود. 
در  ریکا نباشد،صدر: امکانات ما کم است. آنها وابستگی شان به نفت کم نیست. اگر درآمد نفت در اختیار امبنی

 افتد. ولی این دولت چنین دولتی نیست. استقالل راسال از قدرت جهانی می عرض یک

 طالقانی: مستسبع هستند.

                                                           

رد ترور شاه مخلوع، فرح و اشرف آزاد است. وی همچنین های انقالب اعالم ک، خلخالی رئیس دادگاه58. اواخر اردیبهشت  1
امامی، اردشیر زاهدی، فریده دیبا، اویسی، ازهاری، شعبان جعفری و ... حکم دادگاه انقالب است. خلخالی گفت ترور بختیار، شریف

شود )کیهان، ه محسوب میافزود: هر ایرانی که یکی از این افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگا
 (. 1، ص23/2/1358
 . 1970-2020های ( پادشاه عمان در فاصله سال1940 -2020. سلطان قابوس بن سعید ) 2



 

 

 شود کرد، ولی راه بیرون رفتن هست.صدر: یک دفعه نمیبنی

 شود.طالقانی: با مسامحه نمی

 سحابی: چهره عینی اول مصدق است.

، ]با[ تکیه د بخورند اینجا را. سیاست تهاجمی باشدتواننها نمیداند روسصدر: مشغول توطئه است و میبنی
ل نیست. روی افکار عمومی و از این سیاست تهاجمی استفاده شود. غرب یکپارچه نیست. دولت وارد این مسائ

 از نظر اقتصادی، قدرت جلو انداختن اروپا و ژاپن را داریم.

 ت خارجی با جلب افکار عمومی درست ]است[،صدر بر مبنای تهاجم سیاسای و بنیجاللی: فرمایش آقای خامنه
 دقیقه نوار ولی باید حفظ و بسیج مردم از راه کارهای داخل باشد. سه اکیپ ]به[ روستاهای شمال رفته، 

رگر ندارند، سم با قیمت ارزان وقتی ]برای[ برنج کا جار در مردم از لحاظ کشاورزی است.حالت انف اند؛آورده
دهند ]در[ فارس. قاچاق در ریال در بازار می �تومان است،  کود شیمیایی یک آید.ن گیر نمیدادند، ]اما[ االمی

اند، نه کمونیست هستند، نه عامل سیا. دولت سیاست اجرایی ها که ]این مسائل را[ ایجاد کردهغرب، گرانی، این
در توده هست، در قشر روشنفکر ]ظرفیت این کار[  تهاجم به خارج پرستیژ ایجاد کند. در داخل بسیج کند، با

 مسئلههست. فکری برای سیاست داخلی بشود. تصمیم بزرگ گرفته شد در اثر سربازی. کشاورزی حادترین 
ثر کرده. اگر در آنها ا 1حرف بابک زهرایی دقیقه نوار کشاورزها داریم.  است. ]در این زمینه[ کاری نشده.

توخالی نباشد. فشار به دولت، تهاجم به خارج با توجه به سیاست  شود کاری کرد. توپبسیج داخلی باشد می
 داخلی. 

 رد. کشود حمله شود، بررسی شود کجا مییاست امریکایی سبب دررفتن طرف میهاشمی: حرف شما که گفتید س

 کند، ما نکنیم ]؟[سحابی: غرب حمله می

ما هواپی نفر پاسدار با نقالبی نیست. هاشمی: تسلیم شدن درست نیست. طرح باید ریخت. بپذیریم دولت ا
 کوپترهای ما ممکن است بخوابد. باید از اسارت غرب خارج شویم.دوساعته رفته مسجدسلیمان. هلی

                                                           

 باشد.  صدر میاقتصادی با ابوالحسن بنی . وی از مؤسسان حزب کارگران سوسیالیست بوده و عمده شهرتش به واسطه مناظره 1



 

 

حماسی و رفتن نسل جوان به کند. فرد کشیدن روح قطعات یدکی کار را لنگ میبهشتی: بحث این است، نیامدن 
ترساند، فردا صد پله جلوتر ب که با ریش گرد کشیدن شما را مینشد. غر های گذشته که انقالب، انقالببیغوله

 عنوانبهآید. دولت باید به شکل خط امریکایی معرفی نشود. مطالعات دولت از کانال قبل است که اشکال ندارد می
اسی و شعار مطرح شود در برابر غرب. اقتصاد بدون نفت که مصدق دیر مطرح کرد، گاهی گفته شود و رد سی

 اقتصادی.

 طالقانی: با این توضیح که آقایان به غرب تکیه بکنند یا نه، به امریکا حمله کنیم.

 بهشتی: در سیاست خارجی دالر طالیی را تبدیل به دالر نفتی کردند.

 ای نیست.مسئلههاشمی: گفتن که 

 بهشتی: بزرگترین نیرو، نیروی ملت را که حماسه باشد، از بین نبریم.

 ها نشویم.برگ برنده زیاد است، تسلیم دلهرهی: جنون نیست، عاقالنه است. اخامنه

 فوریت دارد. مسئلهبهشتی: چند 

 مهدوی: در مقام تبلیغ فحش بدهیم، ]اما[ در عمل روابط برقرار باشد.

 طالقانی: خالصه مطالب گفته شده با آقا مطرح شود.

جلسه فاصله مطرح کنیم، در دیدار بعدی به اطالع ایشان برسد. بندی کند، بنویسد در بهشتی: یکی از دوستان جمع
شود اسالم عالم گیر نباشد. نوشته است تکیه روی شیعه سبب می دو نامه است، آقای خواجه شمس اهلل مطهری

 به فرستادگان احزاب کارت بدهید.  مؤسسانآقای افشار نوشته برای انتخابات 

*** 

( هادوی دادستان کل باشد، امیرحسینی و صدر رفتیم. هادوی، مهدوی، بنی بهشتی: گزارش زندان. با مبشری،
 کریمی پور معاون ایشان.

 طالقانی: امیر حسینی دادستان تهران.



 

 

( دادستان انقالب در تهران دخالت نکند و ( آذری دادستان تهران با دو معاون ]:[ مهرعلی و بیژنی. بهشتی: 
عین شود، مطالبی است ]که[ دادستان انقالب دارد. نماینده دادستانی کل، دولت ( شورایی منظارت داشته باشد. 

( ]در[ برخی مسائل دادسراها کار کنند، قلمرو کشور است، نه شهر. دادستان کل و شورا باشد و رسیدگی کند. 
بازجویی حداقل کار گرا را در بازرسی و ( آذری کلیه عناصر فرقهن بشود. رأساً دنبال کند، تعیین حدود برای آ

سره جای آنها گذاشته شود. عراقی ( پاسداران آنجا یکسره عوض شود. یکد به تدریج. کند و نیروهای جدید بیای
 مسئولیت انجام این کار ]را بر عهده داشته باشد[.

 گیر است.طالقانی: خود او موضع

شد، واکنش آقایان تسلیم در برابر رهبری ( با آقایان صحبت نژاد از قم بیاید جای او. بهشتی: مهندس فضلی
هایی که ( بازداشتی علی کریمی نپذیرفت. باشد. ]به آنها گفته شد[ شما انقالبی خالف رهبر هستید، آقا

 نامه گنجانده شود و چیزهای دیگر.در آئین حساسیت سیاسی دارد،

*** 

 ]موضوع: ماجرای جاسوسی سعادتی:[

. اصل را خواستم. تنها آمد، مفصل صحبت شد ]رجوی[ جع به شکنجه، مسعودموسوی: گزارش کار مجاهدین. را
عادتی در پرونده، اکثرش دروغ است. در دفتر مالقات های سها درست است. گفتهرابطه سعادتی با روس مسئله
، خود شروع شده، ]رابطه[ فردی نیست، ارگانیک است �ها بوده، از با روساند، نه در دانشگاه. رابطه داشته

کشور، ولی خبر به آنها ایست برای ]اخذ[ اطالعات از آنها به نفع س دارد. این جاسوسی نبوده، رابطهسازمان تما
خواستیم اطالعات را در اختیار آقا و دولت بگذاریم، ]در[ گرفتن اشیاء از آنها احتیاج داشتیم. قبول ندهیم. می

نشده. گویند اطالعات راجع به آن نداریم و به روسیه داده مقربی میه بوده. راجع به پرونده دارند این کار اشتبا
پرونده  شناسم.زمان جنبش است. نظامی را گفت نمیشناسم، بعد گفت جزو سااکبر طریقی را اول گفت نمی

های هار گرفته و همانجا خوانده. گالیمقربی را سعادتی رفته از نادری که آنجاست و طریقی، پرونده را گرفته، دو ب
( اصالً در تمام اند مگر بدان صورت، ( اجازه مالقات ندادهاند، ( سعادتی را شکنجه دادهست که:[ او ]این ا

کنجه دیده. اینها مورد هجوم هستند، در کجا زدند، کجا شکنجه دادند، یک فرد را آورده بودند، به ظاهر ش
کنند. توقع ]آنها این نها اعتراض شده که چرا اقدام نمیآ ای اعالمیه از طرفداران خودشان دادند که علیهمجموعه

شود، او ( از زندان گروه شما برداشته ( از آنها حمایت شود. خواستم ]:[ ( این شخص آزاد شود، است که:[ 



 

 

( پرونده مقربی باالخره معلوم شود چه گفت چگونه بیرون بیاورم، ما نفرستادیم. گفت بیرون کنید. گاهی می
گری را رها کنید، ایتان دست بردارید، کارهای نظامیاز کاره]گفتم[ ( بطی با سعادتی داشته، جوابی نداشت. را

نه اینکه اسلحه را بدهید. قبول کرد ]و[ اعالم آن را پذیرفت. ولی یک شرط کرد، راجع به ارتش اطمینان دارید. 
کنند یا مثل مردم شدیم، ما را هم قبول می. اگر ( پاسداران انقالب، شرط پذیرش دشمنی و مخالفت با ما است

ودشان بیایید شرکت کنند. راجع به خگروه حتماً قبول نمی عنوانبهلی دهم از طرف آنها، ونه ]؟[ گفتم قول نمی
خواهید بگویید. چی است ]؟[ اگر وزیر یا چیزی می گیری سهم داشته باشیم. فرق شما با دیگرانکنید در تصمیم

. برخورد خود من، این عمل کنند ]که[ بیایید کمک کنیدآیند از شما خواهش میینان حاصل شد، میاگر اطم
 جاسوسی بوده، برای جای حساس جوابی نداشت. 

 


