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��//شنبه جلسه سه

کتر مبشری، حاضران:[ آقای خمینی، دکتر اسالمی، دجلسه اعضای شورای انقالب و دولت موقت با امام خمینی/ ]

ای، ی، خامنه، موسوی ]اردبیلی[، بهشتمهدوی ]کنی[، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، دکتر یزدی، مهندس صباغیان

 فروهر، شیبانی، مهندس سحابی، مهندس کتیرائی.باهنر، هاشمی ]رفسنجانی[، مسعودی، 

( عفو �، ( شوراهای شهر و روستا( ساعت، ( الیحه زمین، ی گرفتن در مورد قانون اساسی، ( کیفیت رأ 

 ارتش.

 صدر آمدند(.ای نیست از نظر من )طالقانی، بنیمسئلهبهشتی: ساعت 

 خمینی: قانون اساسی چه شد ]؟[ 

 شود[.اده شده، دو هفته دیگر ]منتشر میآن آممهندس بازرگان: طرح 

 کنم.]اعالم[ رفراندوم می طرح اول را بدهند من خودم ی مسامحه شده.خمینی: خیل

 مطرح است. مسئلههاشمی: همین 

 یک هفته بحث شود. خمینی: این قانون را بدهید

 هاشمی: روی آن بحث شود.

رود. رئیس ستاد ارتش کنار برود، اگر اید و توطئه پیش میهعدی[ ارتش است، شما آن را نساختب مسئلهخمینی: ]

م دهند، شود مسامحه کرد. کارها را انجارود. نمی. مملکت به نابودی می1شومنیست خود ]من[ رئیس میکسی 

اند، شتهید. شوراهای ستاد را کنار گذااند به ما کار نداشته باشکنند، گفتهها رفت و آمد میباالی سر بندرعباس طیاره

د، همه شما را از اند. مردم خون دادند، خمینی مشورت کناند، اشخاص دیگر را آوردهافراد مصلح را کنار گذارده

 زاده آمد(.بین ببرند )قطب

                                                           

ن بر پایه آشود و نظام . چند روز پس از این جلسه اعالم شد که طبق تصویب شورای ارتش در هیأت دولت، ارتش نوسازی می 1

(. 5، ص6/3/1358ملت خواهد بود )کیهان، ایدئولوژی اسالمی و عدم تعهد شکل خواهد گرفت و ارتش در اختیار دولت منتخب 

ولت موقت دهای چپ، خصوصاً سازمان مجاهدین خلق، از های گروهترین خواستهالزم به ذکر است که انحالل ارتش یکی از مهم

 بود. 



 

 

 هاشمی: اجازه بدهید یکی یکی بحث شود.

*** 

 1]موضوع: نحوه تصویب قانون اساسی آینده:[

 :وجود دارددو نظر به صورت روشن  ]قانون اساسی[ بحث شده؛أی گذاشتن بهشتی: یک جلسه روی کیفیت ر

ورت صهکه قبالً در یک مجمع ب رفراندوم. نظر سوم مبهم این]دیگر[ سسان، یکی یکی تصویب توسط مجلس مؤ

ر باشند و های کشوتوانند نماینده افکار و بخش]باشد[ که می غیررسمی نظرخواهی شود، ]مجمع شامل[ کسانی

کشد[، یم]طول سسان چهار ماه است مجلس مؤ . مجلس شور بیش از دو هفته نباشد.ا رفراندوم باشدرأی اصلی ب

 صورت رفراندوم باشد.. رأی نهایی به]ادامه دارد[ این مجلس دو هفته

 شان هستند.خاص که نماینده عمومی هستند، همهخمینی: اش

 بهشتی: برادران اهل تسنن به آنها بها داده شود.

 گویند مذهب جعفری نباشد.میخمینی: 

ابع تبهشتی: دین رسمی اسالم، و فقه رسمی جعفری است، مگر برای مناطق اهل تسنن که در احوال شخصیه 

 مقررات خود هستند.

 زاده گفته.هاشمی: نظر دیگر که آقای مفتی

 زاده چه کاره است ]؟[ زودتر تمام کنید.خمینی: مفتی

یت اهل در نقاطی که اکثر نجا قبول کرد مذهب رسمی شیعه است؛ته باشد. آتر زحمت داشهاشمی: راهی که کم

 تسنن باشند، مذاهب ]اهل[ سنت، رسمی باشد.

 شود رسمی باشد، در پاکستان، در عربستان، در اندونزی.خمینی: چند مذهب که نمی

 طالقانی: مذهب رسمی نیست.

                                                           

ی و ساس. قبالً در خصوص مسئله تشکیل مجلس موسسان و سپس تغییر دیدگاهها و تصمیم به تشکیل مجلس خبرگان قانون ا 1

 سیر کلی آن، مطالبی به تفصیل بیان شد. 



 

 

 گذاریم.یگفته مذهب تشیع را احترام م 1الحقخمینی: اخیراً ضیاء

 ها اکثریت دارند، دو مذهب باشد.هاشمی: در نقاطی که سُنّی

 مهدوی: قاضی چه کند ]؟[

 شود گذاشت همان قانون اساسی اولی باشد.: احوال شخصیّه خودشان باشد. نمیهاشمی

 کنند.خمینی: توطئه می

 هاشمی: ...

 سسان باشد، مسائل حل است.مهدوی: اگر مجلس مؤ

 شود.سسان تا شش ماه و یک سال درست نمیاصل مجلس مؤ خمینی:

 خواهیم؟سسان نمیدکتر سحابی: مجلس مؤ

ان شد، روی فرمایشات و دستورات خود حضرتعالی بود. در فرمسسان میحال صحبت مجلس مؤبازرگان: تا 

ید قانون جدسسان و بعد تصویب ف بعد از رفراندوم، تشکیل مجلس مؤجزء وظایوزیری[ ]برای نخستبنده 

سی است. قانون بود. پس از حمد و ثنا، دکتر سحابی وزیر مشاور شد برای امور انقالبی که در رأس آن قانون اسا

جویان انشداخیراً به  ،ایدکه به بنده دادید، حضرتعالی گفتهمذکور نواقص فراوان داشت. مکرر روی دستوری 

که هر نظر ه ها وعده دادمینه به افکار عمومی و به اقلیتزسسان. دولت روی این فرموده بودید تشکیل مجلس مؤ

آید دی که میای انقالب از طرح پیشنهاتا آنجا که شورایی طرح سوال کند یا شور شود.دارید بدهید، بررسی می

خل، و چه به ه در داشود. آنچه مبنا و مبدأ امر به امام بوده، عمل شده، چه در خارج، چحق از کسی ضایع نمی

 مسلمان، این تعهد و قول را داده.ها، چه مسلمان و غیرمه و اقلیتعا

جلس ام. باید رفراندوم باشد. مشم ]؟[ اشتباه کردهخمینی: من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم با

دهند شوند، طرح میشود. بعضی حقوقدانان وارد میشود. اشکاالت پیدا میسسان به این زودی درست نمیمؤ

شوند. قابل عمل نیست. کنند، وارد ]آن مجلس[ میها که خیانت به مملکت میکنند. همین]و[ کارشکنی می

 کشد. مذهب مطرح نیست.ها طول میزنند. باید به آراء گذاشت و ساله هم میسندیکای نویسندگان، مذهب را ب

                                                           

 . 1978-88های ( رئیس جمهور پاکستان در فاصله سال1924-88. محمد ضیاءالحق ) 1



 

 

ها که پیش برده، آن نیروی مذهبی . آنجلو آیندست. آن جبهه و آن نهضت و آنها میکه پیش برده، مذهب ا آن

 مردم بیچاره فریاد کرد ]و[ با اسم مذهب پیش بردند، قانون اساسی را کنار بگذاریم. شود کاری کرد.بوده. نمی

شود. اگر اصل است، تعویق سبب  دکتر سحابی: اگر نظر حضرتعالی بر تعویق امر است، این ممکن است رفع

کنید به چه میکند ]؟[ خود حضرتعالی اظهار رفته شود. چه کسی سوء استفاده میید گبا شود نظرها بدهند.می

 متکی به رأی عمومی باشد.]باید[ هر قانونی  شود.شود، مورد بحث واقع میی بدهید، اکثریت معلوم میسانی رأک

 واسطه باشد، چقدر حالجی شود.خمینی: رأی عمومی بی

 هاشمی: روی حالجی شده فکر شود.

 خمینی: حالجی جز مسامحه چیزی نیست.

 ]چه کنیم؟[ ها شروع شوداست. اگر تمام مخالفتمین نظر حضرتعالی دکتر سحابی: برای تأ

 ها نیستند. به دست ملت است.مینی: با ملت طرف هستیم. نویسندهخ

 حداکثر چهار ماه نیست. دست خود ملت باشد، خود ملت کرده. دکتر سحابی:

ر نیست، اگر نمایندگان فالن باشند، نمایندگان حق دارند رأی بدهند. ایشان خودشان بگویند طوزاده: اینقطب

 رفراندوم.

 دکتر سحابی: آقا خودشان گفتند.

 کنم.کنم. من اشتباه میمصالح مملکت را تابع رأی خود نمیخمینی: من اشتباه کردم، غلط کردم. من 

 دکتر سحابی: خالف اسالم نروند. 

 شما، نه ایشان، نه آنها که اینجا هستند.خمینی: نه 

اند نشود. که گفته شتباه است. استناد به اینگویند اگر چیزی گفتم و اشتباه است، باید بگویم ابهشتی: ایشان می

تک مواد ان باشد، نمایندگان افراد روی تکسسیکی مجلس مؤ مصلحت بودن مطرح است. دو نظر است؛بحث 

دیگر چون کار فنی است در جلسه خبرگان باشد، افراد از طریق خبرگان نظر بدهند. ما  نظر و رأی بدهند. عنوان

م. اوالً با آشنایی با های بعدی به این مطلب برخورد کردیسسان. در بررسیگفتیم مجلس مؤروی همین میاول 



 

 

در شرایط کنونی ]آیا[ صالح هستند یا نه ]؟[ ثالثاً  آیند به مجلس خبرگانشود فهمید اکثریت که میموانع نمی

[ این دو بُعد رسیدگی به ها آیا صالح است یا نه ]؟بودن سیاست کامل و با وجود توطئهکنترل نبودن اوضاع، ن

 شود.

که در صورت شود. کسانیجهانی را آرامش بدهیم، انجام نمیسسان، چهره مؤ]مجلس[ ای: اگر با تشکیل خامنه

شود. در انتخابات، در ترکیب، سسان ]اعتراضات[ چند برابر میمؤ کنند، در صورت مجلسندوم اعتراض میرفرا

 ]و[ در همه موارد، مورد هجوم است و توطئه است.

 گویید. اگر شخص معمولی بودید، صحیح است. ]اما[ در مقام رهبری، تزلزل در ارکان است.صدر: اشتباه را میبنی

دهد. ی میت کار ندارد، روی اسالمیت رأعموم مل دانم.آورد. شما حرف نزنید. من میمیخمینی: ]تزلزل[ ن

گویم اند. من طلبه هستم. هروقت نفهمیدم ]و[ اشتباه شد، مینداشتهنویسندگان و متفکرین که دخالت در این کار 

 اسی است.من گفتم راه آن قانون اسکنند. است، توطئه در کار است، کودتا میمصالح مملکت 

 صدر: ...بنی

 زنید ]در[ اتاق سربسته.خمینی: شماها حرف می

 صدر: جلوگیری بشود ]تا[ چون و چرا نباشد. بنی

کنند مثل اول مشروطه، که اول آخوند درست کرد، بعد آخوند را ما را نجات داده. اخالل میخمینی: آخوند ش

 کشتند.

 است، عوض کنیم. شود گفت اشتباهصدر: قانون اساسی را نمیبنی

 بهشتی: عدول از قانون اساسی مشکل است. باشد که قانون اساسی اتقان در آن شود. 

 خمینی: نشده.

 شود.ت میصدر: یک هفته درسبنی

 شود.خمینی: یک هفته نمی



 

 

ند، اکثریت با شما باشد و بده گردد در آنجا مسائل اساسی که مورد اختالف است، اگر رأیبرمی مسئلهزاده: قطب

اساسی را اندرکارند نتوانند قانون ای که دستی خالف مصالح ملت بود. ]اگر[ عدهگویند این بند قانون اساسمی

 سسان چه توقع است ]؟[تغییر بدهند، از مجلس مؤ

 مین باشد.ه نتیجه برسانیم. نظر جنابعالی تأصدر را بکنید، یکی یکی بحث شود. نکته بنیبهشتی: صبر 

 باید کامالً محکم باشد. قانون اساسی ارکان حکومت است.در: صبنی

کند در یک جلسه از کارشناسان و خبرگان مطرح شود، خواه انتخابی، ی: استحکام قانون اساسی ایجاب میبهشت

 گذارند.مطرح است، پخته شده را به رأی میخواه نه. االن دو سه ماه است در محافل خبرگان 

گویند اگر مردم حرف نزنند، سخنگوها می از اول وعده کردیم، در انتظار آن هستند. مهندس سحابی: چون خودمان

 کنند سر ما کاله گذاشتید.ند اشتباه شده و ادعا میزنید. این نیست که بگویحاال که سوار شدید زیرش می

 زنند.نان هر کار بکنید، حرف خود را میخمینی: دشم

لس. این قدرت را داریم، مجموعه دولت و رهبری که هر کس را کاندید سحابی: منطقی و ساده )راه حل آن( مج

دانیم، اما ترکیب را بین خودمان، میکند، انتخاب شود. در مجلس ششصد نفر را با ترکیبی که خودمان مصلحت 

با  حزب جمهوری اعالم کند، طالقانی اعالم کند، شما از باال سر بگویید، در یک هفته انتخابات شود، تمام آن

نظران شود مجلس برگزیده داخلی، هم صاحببحمداهلل داریم و این کار سبب میآرا انتخاب شوند. قدرت  %�

 .]در آن باشند[ و هم افراد مطمئن

 کنند.نظر باشند، یک سال معطل میدو نفر صاحبخمینی: 

 گیرند.دکتر سحابی: جلو می

 شود گفت حرف نزن.خمینی: نمی

 اصل ]را[ یکجا به آرای عمومی بگذاریم. ��این قانون اساسی ]با[  ]که[ سحابی: یک اشکال است

 زاده: فرانسه ]این کار را[ کرده.قطب

 کند ]؟[ نکرده. چرا از فرانسه پیروی نمی یزدی:



 

 

 خمینی: چه مانع دارد ]؟[ کار خوب است.

 زاده: خود امریکا کرد.قطب

 طالقانی: یکی یکی بحث شود.

سه که ]این کار را[ کرد، اصل تغییر جمهوری ]را[ به رفراندوم گذاشت و خود قانون اساسی مهندس سحابی: فران

شود، کاندیداهای مورد عالقه اعالم شود. حزب دند. قانون اساسی فوراً تصویب میرا مجلس شورا و سنا بحث کر

 سر آقا بگویند.یید کنند، آقای طالقانی در تهران، از باال هوری اعالم کند، احزاب دیگر هم تأجم

 رود.خمینی: پیش نمی

 ای.گوید مجلس باسمهای میبینیم. خامنهصدر: نکنید ما چه میبنی

قانون اساسی وجود نیاورند. در دنیا سابقه ندارد که زاده در محضر آقا حالت ناراحت بهدکتر سحابی: آقای قطب

سسان یا یک مجلس مشترک اساسی را مجلس مؤرد. ]اما[ قانون شود کبا یک رأی تصویب شود. تغییر رژیم می

 ]باید تصویب کنند[.

 بهشتی: پرتغال هم جزو آن است، از نظر تصویب رفراندوم.

 کنند.هندس بازرگان: تز خود را مطرح میم

 دکتر سحابی: قانون اساسی بدون بحث و مباحثه نبوده.

 خمینی: بحث شود.

 بشود.]بحث[ ها ای: در روزنامهخامنه

گری نیست، جز همه آنها ایم. خبره دیکنید. ما حق دیگران را ضایع کردهسحابی: خبرگان را شما تعیین میر دکت

قانون اساسی  لکت است، بحث روی آن شده.اصل دارد، ]مربوط به[ تمام شئون مم �شناسید. که شما می

ینده شود در شئون مملکت یا خبرگان است، خواهد ماند. تبعات قضیه، موضوع اصلی را از بین نبرد. آیا باید نما

توانیم بکنیم برگان را تهیه کنیم، چه اقدام میها هم توانستیم خاگر حزب جمهوری شما، احیاناً ما نظر بدهد ]؟[

ر ضمن نامه دارد. دکشد، اصول مجالس آئینگویند طول میتمام بشود. نگرانی دوم آقا ]که[ مینظرخواهی از  ]؟[

ود که بگوییم شا این تشنج و اوضاع، آیا تصور مینامه اجرایی معین شده. بان، آئینسسفرستادن مجلس مؤ



 

 

ول دادیم. در ما ق .تر خواهد شد. امیدهاستتشنجداند وضع مملکت ماید ]؟[ خدا میحضرتعالی عدول کرده

 گیری معین شده.یها شده، محل رأبینیصدر و عزت ]سحابی[ تمام این پیشخدمت هاشمی، بنی

 بهشتی: زاید است.

طور االن کشف کردم نظر دیگری هست. صریحاً به مردم گفتم آن ابی: شما خبر داشتید، اطالع دادم.دکتر سح

از طریق رفراندوم  گویم یک درصد به سهم خودم فکر نکردممان داشته باشید، با حضور ذهن میخواهد بود. ای

 گشتم.است، وگرنه برمی

 ؟[خمینی: تالی فاسدش چیست ]

 دکتر سحابی: تشنج عمومی.

ها نیست. مال شما. افکار عمومی با نویسندهها ویسند، عموم مردم با من. نویسندهنخمینی: چهار تا نویسنده می

 صدر، سکوت او نشانه رضای او است.این استدالل بنی

ارد. اگر کار غلط ها وجود دگیری، توطئها به عرض رسیده ]و[ ضعف در تصمیمفروهر: اگر مسامحه در کاره

ها ذ آمدن و قطعی شدن، به این توطئهبرای آینده بشود، درست نیست. با بررسی قانون اساسی، چند کلمه روی کاغ

وجود د، استقرار در ظاهر است؛ قدرت بهسی هم باششود. این تصور درست نیست. قانون اساپایان داده نمی

 شود.ها بالفاصله سرکوب میگر قانون اساسی باشد، بعضی توطئها کند.رد. مسامحه، توطئه را جلوگیری نمیآونمی

ضعف مجریان، ضعف دولت. دولت قطعی، مجلس که باشد، برداشته نشود، به این دلیل فکر باید کرد. با نوشتن 

ممکن پایه و اساس کار است. آنچه معرفی شده،  مسئلهکند. یکی ها پایان پیدا میقانون اساسی، این مسامحهفوری 

این سعه  اند، ولی فعالً باید ادامه یابد. باید اشتباه رخ ندهد. اگر عملی اشتباه شد،است مردم با آن موافق نبوده

دفعه سابقه نداشته قانون اساسی را یک گردم. آنچه گفته شده، اشتباه نبوده.گویید برمیصدر جنابعالی است که می

مورد فرانسه، حکومت به رفراندوم گذاشته شد، مجلسین بحث  رأی بگیرند، پیش از نظرخواهی از عموم. در

کردند و قانون اساسی را تصویب کردند. در مورد پرتغال که نه جناب دکتر بهشتی یقین داشتند، نه آقای دکتر 

سحابی، از آن کشور پرسیده شود ]که[ بدون تدارک قبلی بوده ]؟[ به معنی اصولی ممکن است نگرانی به حق 

شود و ایرادهای اهل تسنن و تصویب کنید، این نگرانی رفع میه مختلف دارد. از حق شرعی استفاده کنید باشد. را

اند، زبانشان بسته است. در سایر اصول که مایل نیستند، از حق شرعی ه به حقوق خود که در گذشته داشتهبا توج

ها را درت دارد و همه حرفب ایران قانقال ها را بزنند.این است ]که[ همه حرفاستفاده کنید. روش درست 



 

 

ای حدود نکنید کار را. در مجلس جلسهگذرد و منامه دارد، سریع می]اگر[ ایراد بگیرند، مجلس آئیندهد. پاسخ می

حضرتعالی کسان معینی را حمایت کنید، اکثریت ملت با  اساسی. لزوم ندارد.شود برای تنقیح قانون تشکیل می

انجام شود، کار بکند،  معین کنید تا فالن مدت دهند. سستی نکنید؛و اکنون هم رأی می اطر رأی دادندطیب خ

لکت، بدون بهانه فردا توطئه است. اعتبار حضرتعالی به جای پشتوانه استقالل مم انجام دهد. توطئه هست.

 [ توجه نشود.برد ]اگرعام بودن حضرتعالی را از بین می هایی که بر این اعتبار خدشه برساند،حلراه

کشد. شد. برای انتخابات هم چقدر طول میتر، خواهد خمینی: شما خواهید دید که دو هفته و سه هفته، نه بیش

 در مجلس چه گرفتاری خواهد بود.

اند. در گذشته اکثریت نظرمان این نبود. بحث گذشته، فرض این است، تصمیم قبالً گرفته هاشمی: قبالً بگویم

سسان باشد، عیبی که ما را ملزم به مجلس کند، غیر از طول زمان. شما نظرش این نبود مجلس مؤکثریت شورا ا

رفراندوم گرفته شد، عصر اعالم که قبول کنید توی مجلس خودمان هستیم. زمینه دیگری بود، اگر تصمیم به 

دهیم به روزنامه. ته میون اساسی ]را[ در ظرف یک هفشود. متن قانم یک ماه دیگر رفراندوم انجام میکنیمی

اگر حرف حسابی بود، در  زنند.زنند، شک دارند، حرف خود را میتر از ما حرف میاشد، آنها که بیشمیزگرد ب

کنیم بدهند. در آن جلسه شما دو تا )مهندس بازرگان، ]بزنند[. ]به[ ستاد اعالم می آید. هرچه حرف دارندقانون می

شود یک ماه وقت داد. برای شود. میگفت میواجه شدید. حتی مهندس سحابی میحابی( مثل االن با ما مدکتر س

 مردم روز اول، رفراندوم مطرح بود. چه شورا مایل نبود. هر حرکت شما شخصی بوده. 

 مهندس بازرگان: از آقا پرسیدیم.

 دکتر سحابی: اساس ایشان هستند.

 ند ]...[هاشمی: اگر اساس ایشان هست

خواهند بگویند. ن را انجام دهیم. دیگران هرچه میه نترسیم. رسیدگی کنیم چه چیز صالح است، آشیبانی: از توطئ

 باید یک عده خبره بنشینند ]و[ نظر بدهند.

اید، بهترین تصمیم بوده. باید بگویم عدول از تصمیم اشتباه است. از نق زدی: تصمیم شما که به کرّات گفتهدکتر ی

درستی به ب مااینها از موضع ضعف است، به استحکام و قدرت انقال نویسندگان، بحث است؛های و حرف و نوق

بیاورد و از مسیر  سسان خدشهمنحرف قادر خواهد بود در مجلس مؤ زده یااند. دو تا آدم غرباعتقاد پیدا نکرده



 

 

ویب شود، انقالب به سسان با تمام خصوصیات که برادران گفتند، اگر تصشود. در مجلس مؤاصلی منحرف می

فر شرکت کنند و شلوغ کنند. ما سسان چند نسید. عالمت ضعف است، ]در[ مجلس مؤپیروزی نخواهد ر

ت از قانون اساسی خواهیم ترتیب اثر ندهیم. عدم تدوین قانون اساسی. اجرا کردن قانون اساسی کنونی بهتر اسمی

 به این ترتیب.

کنم وضع مسئولیت در برابر حس می ان و بنده حساب این است،تعرایض دوس]در خصوص[ مهندس بازرگان: 

آن وظیفه که به ما دادید، با همان ترتیب و مخصوصاً در برابر قانون اساسی ]که[ یک قطعه شعر نیست، ده نفر 

بیاید، ده نفر نیاید. این سرنوشت و اساس مملکت است. انقالب برای یک سال و دو سال نیست. وقتی این قانون 

ایم و هدف ما اسالم بوده، در سراسر عمر در این مملکت کرده ید صدها سال باشد تا قیام امام زمان. ما هم آنچهبا

های گوید به حرفزند. دکتر شیبانی وقتی میه و فروهر دلش برای اسالم شور میبرای اسالم. دکتر سحابی و بند

ما پرچمی هستند برای آینده و این انقالب ما پرچمی  انقالب ما، دولت]که[ این است  مسئلهخارج اهمیت ندهید، 

اهند ببینند اسالم خوت ادامه دارد. حرف این است که میخواهد بود برای اسالم آینده، ولو سیصد سال دیگر. نهض

ن درنظر گرفت که دویست سیصد سال دیگر ایراد نگیرند. عمیق باشد. آمدن و گفت]را[ گوید. باید چیزی چه می

دهد. حق مردم را ضایع که ملت رأی می ر مردم است، ولو آندهم، تحمیلی بماده را یکجا رأی می �اینکه 

طور که آقای طالقانی گفتند، کردید. مادامی که آراء و نظرات اثر نداشته باشد، مسخره کردن مردم است. همان

گردم، . گفتید اشتباه شده ]و[ برمینیستماده یکجا آره و یا نه گرفتن، قابل قبول  �یا  �که  درک این

 بود، اشتباه شد. تازه درست نیست. این �در  �گویم اشتباه شد، پل جنابعالی فرق دارید با دیگری. میشخص 

شود گفت اشتباه شده. اگر قبول شده و حقوق مردم در بین است، نمیکه عهد و پیمان مملکتی و یا دنیایی بسته 

اعالم کردید، با اعالم حقوقدان و  گردد.های آینده؛ اشتباه کردم برمیمردم است و نسلقانون اساسی مال  داریم

سسان نظر خواهد داد. پیمان بوده، اساسی بنویسیم و از طریق مجلس مؤ فرد معمولی فرق دارد. بیاید قانون

گویند کاله کنم، حق دارند ببرگشت از این پیمان اگر ب ابعالی بارها با مردم تکرار کردم.جنابعالی و با تصویب جن

فراندوم برای قانون اساسی ها رسیدگی شود. آیا ما حرف رهایی در بین است. ]به[ گزارشسر ما گذاشتید. توطئه

حات این کار. رفراندوم گویم غلط است و عیب اساسی دارد( زدیم ]؟[ زحمت کشیده شده روی اصال)که می

جمهور معین شد، مجلس درست شد اگر قانون اساسی تصویب شد، رئیس ها را. خیال نکنیدکند توطئهتشدید می

کنیم. میخواهد، خودمان اقدام کنم، مملکت مجلس نمیهمین ایرادها در آن هست. فکر نمیکه در مجلس 

ها آن موقع . ]برای[ این توطئههای سیاسی، اقتصادی ضد هم خواهد بود. بلکه در موقع رفراندوم هم بودتوطئه



 

 

مملکت اسالمی است. جمهوری اسالمی یا شاه، شق ثالث نداشت. در مورد حکومت ]که[ جواب قاطع بود 

که گفته شود[ جبهه ملی و  شود. ]اینشود و بین نمایندگان شما مطرح میسالمی گفتیم متن آن بعد منتشر میا

 نهضت آزادی توطئه است و ضد اسالم، ]آیا[ این تهمت نیست ]؟[

عنوان  ]بهدانستم که ]اند[. شما را اگر ضد مذهب می ا نگفتم. گفتم دخالت در این نهضت نداشتهخمینی: این ر

 کردم.وزیر[ انتخاب نمینخست

 مهندس بازرگان: من اشتباه شنیدم. چیزی که در مخیّله آنها نیست، توطئه علیه مذهب است.

 ذارند ]کار[ به آخر بیاید.گگویم. دیگران توطئه دارند و نمیخمینی: دکتر سنجابی را نمی

سسان باشد و مطرح شود، قانون اساسی جلس مؤاگر م]که[ اهلل در این است مهندس بازرگان: تصور حضرت آیت

کشد. این مطلب کنند و دو سال طول میسی آن تاخیر میغیر از طرح اولی باشد، حقوقدانان و افراد فقیه در برر

نشده  سسان مطرحم. ایراد نیست، طرح قانون مجلس مؤه توافق نرسیدیموقعی مطرح شد که در شورای انقالب ب

شنبه گفتند یا نه ]؟[ آقای موسوی در جلسه سهبینی جلوگیری از مشکالت شده بود. در طرح تهیه شده، پیش

شود. موضوع سیاست کلی دولت مطرح شد و آن مطرح نشد. نگرانی سسان مطرح میس مؤقانون تشکیل مجل

باشد، با آن زمینه توجهش وجود دارد. بعد حق مردم است. عهدی شده و مصلحت و آبروی مملکت نیست و اگر 

 و اسالم عالوه بر آبروی رهبری درگیر است.

، جهات اصلی بحث جدا شود. قانون اساسی مسئلهام. در بررسی ام و نظر دادهنامه آقایان را خواندهبهشتی: آئین

حل مطرح شده، عنوان راها گذاشته شود. آنچه بهه مردم بدون مطالعه کافی آنهچیزی نیست عادی ]که[ به رأی تود

نفر، اینها قانون اساسی را بعد از تمام زحمات  �یا  �شناسند، ]که[ مجلسی از خبرگان که مردم میاین است 

است که این افراد اسی آقایان، بنشینند، روی آن بحث کنند، تنقیح کنند و به مردم گفته شود که این قانون اس

گوییم یک هفته نظر حرفش را بگوید، میگذارند، دو هفته هم هر صاحباند، در معرض دید شما میبررسی کرده

 کشی کنند.اً مشاوره و صرف وقت کنند، عصارهمجدد

 مهندس بازرگان: طرح بدهید.

گذاریم و رأی روی تمام رفراندوم میسی را تهیه کرده، به گوید این جلسه خبرگان، این قانون اسابهشتی: بعد می

النی پرهیز شده. بندی کرده و از خطر آفات طوز نظر دنیا هم نگویید چیزی را سرهماست که رأی حساب شده، ا



 

 

ای را آقا تعیین کنند، دوستان معین کنند ام، عدهروی قانون کار کرده شود همه کارها تعطیل. منیک هفته تعهد می

زده هم باشد. یک طرح شوند، چهار تا حقوقدان غربنظر شناخته میکسانی که در مردم به عنوان صاحب از

لویزیونی، . سه هفته بحث رادیو ت]گذاشته شود[ مصوب اکثریت این جلسه به معرض دید مردم به فاصله یک هفته

هفته رفراندوم باشد.  �نند، سر کشی ]صورت گیرد[. اگر روش جالب بود، استفاده کیک هفته بررسی و عصاره

آنچه گفتم، یکی از دوستان اهل مطالعه، وضع تصویب قانون اساسی را در صد سال اخیر تحقیق کرده، در دو جا 

ممکن است مراحلی مقدماتی شبیه آن بوده، از او سند نگرفتم. عرض اسی فقط به رفراندوم گذاشته شده. قانون اس

اند. رویه است، جمیع جوانب اتقان شده و بررسی شده، آن وقت دیگر چه نکرده ، هیچ جای دنیا این کار راقبل

 باک. 

زند و کنگره درست کرد، همان قشر شمال شهر تهران، ]که[ قشری که زیاد حرف می زاده: واقعیت استقطب

ت ما ناشی از این ظراخطر افتاده ]و[ ربط به مجموع مردم ندارد. بسیاری از نزده که منافع آنها بهیک نوع غرب

مجلس خودش شخصیت حقوقی  تر نشود.نامه بگذاریم، سه ماه بیشکشد، آئینگویم طول نمیقشر است. می

کند. اگر نه این کار بشود و مجلس باشد، همان نامه مجلس را خودش درست میتواند ادامه بدهد، آئیندارد. می

م استانداری ]و[ گذاشتی، اگر این عده آدم داشتیم، میسانساسه است. سیصد نفر آدم در مجلس مؤآش و همان ک

 .ولی نداریم. تمام انتصابات ها؛معاون وزارتخانه

 بط است.رقانی: بیطال

ل نشود. شرط سسان تشکیگویند مجلس مؤاز طرف مردم بوده. خود ایشان می زاده: عهد و پیمان با مردمقطب

هوری موسسان مطرح شده، ولی موضوع رفراندوم در جم سسان نبوده. بارها مجلسقبولی مهندس، مجلس مؤ

توانیم اظهار نظر صریح بکنیم. به شد، بدان نتیجه رسیدیم، چون نمی سسانؤاسالمی طرح بود. بحث مجلس م

سسان خواهد گذشت عرض شد، ری اسالمی که قانون آن از مجلس مؤهمین دلیل مطلب دولت که باید جمهو

شود. روی این کار شده، قانون آن هم تعیین کرده. اصرار روی راء مردم تصویب میاساسی آن با آ کردیم، قانون

سسان بشود، سه ماه دیگر قابل دوام با این وضع نیست. شود مؤا درست نیست. آخرین حرف، اگر نمیآق]حرف[ 

لس مؤسسان، اه و نیم آینده معین کند. مجسسان در چهار مدولت فعلی و وضع فعلی را مجلس مؤ این ادامه عمر

 سرعت رد شود، وضع حکومت تثبیت شود و اصالحات اساسی انجام گردد. قانون اساسی را به



 

 

که  دکتر سحابی: مطلب روشن شد. در جلسه گذشته ما در تهران و آقایان این بحث عمق پیدا نکند و تفوه این

ه بود. بر عکس کر دولت نرسیدطور نیست. طرح مطرح شد که به ذشورا انقالب و دولت مقابل هم هستند. این

کردیم و چنین تصور که با رفراندوم بشود حل کرد، سسان را آماده میاده، ما مجلس مؤزفرمایشات آقای قطب

یید مردم نیست. باید بحث کنید، مورد تأتحت نظر خبرگان که شما معلوم می نکردیم. هرگز، هرگز این مطلب

د. در آن وضع، نظر عمومی گرفته نشده. نانتخابی شما بسیار بادی نظر باشکنند، جواب بگیرند، هر چند افراد 

آوری کنیم، قدرت جمعای خود ]را دارد[. در روز ده نظر دریافت میطریق نظرخواهی اگر وارد شود، متن اولیه ج

را موضوع متفاوت  ��نیست. این گرفتاری راجع به معدودی نظرهاست. مقررات مجلس برای نظم آن است. 

 بحث کنند. یک نفر مخالف بود، باید رأی منفی بدهد.

 هاشمی: رأی منفی بدهد.

ت نکنید، این زاده، به مردم اهان. ]درباره[ قسمت اخیر فرمایش قطبدکتر سحابی: میزگرد وافی به مقصود نیست

 مردم فعالیت کردند.

 زاده: چه اهانت ]؟[قطب

یین مقدرات خود بینا هستند. مردم را باید هدایت کرد، باید فرصت دکتر سحابی: مردم خیلی بینا هستند، برای تع

 داد.

آیند یا حساب میکند ]؟[ مردم بهشوند، چه کسی آنها را انتخاب میای که اهل خبره میفروهر: خبرویت و عده

خود امام،  یا از طرف خبره نیست. مسئلهنه ]؟[ خودشان باید معین کنند، جز آن قسمت که حق الهی دارد، دیگر 

قبل هم بود که اجرا نشد، ها که در قانون اساسی شوند، تازه همانسسان مأمور می. کسانی در مجلس مؤیا دیگری

برای تعیین قانون اساسی معین  گویند باشد که رعایت شود احکام شرع. نمایندگان مردم کمیسیونیحاال می

ن هست، در هیچ خطری با وجود رهبری عالی که اکنوگیری نهایی با مردم است. تکرار کنم کنند، تصمیممی

 تدریج جایش را باز کند.یدا کند و بهها شکل منطقی پکه این توطئه کند، مگر آنمملکت ما را تهدید نمی

ها که شد، اکثر آنها در جلسه شورا، هم در آخرین جلسه و هم سابق، مقدار زیادی بحث موسوی: این صحبت

که آقا را نگران کرده و واقعیت  هم در آنجا و هم اینجا از هم جدا هستند. آن مسئلهدو سه شده بود و تکرار شد. 

در عرض سه  یر، بعضی رفقا را نگران کرده بود ]این است که[ سه ماه از این انقالب گذشته.است و در جلسه اخ

تیم که دو ماه پیش در موقعیت ی هسکاری بوده، کار نداریم، فعالً در موقعیتامکانات نبوده، مشکالت بوده، کم ماه



 

 

، ما محدودتر. اگر نگرد[]به مسائل می ترزیاد به وجود آورده. ایشان وسیع تر بودیم. باالخره االن مشکالتقوی

بدین منوال پیش برود، دو ماه دیگر کار تمام است. اگر به فکر مردم باشیم، دو ماه دیگر مردم نباشند، هم در آن 

ت خصوصی گفته شد ایشان قوی هستند. نه منکر مشکالت هستیم، نه به آن صورت دلهره جلسه، هم در جلسا

دو سه ماه اگر باشد و این وضع جلو برود، عملی  تر نسبت به آن حساس هستند.دکتر کمو ناراحتی را. آقای 

ه آن را[ بنیست. اگر قرار باشد قانون اساسی درست نشود، اینطور ]درست[ نیست. دولت موقت است، مردم ]

ا هست ]که[ مردم را همه بهانه هشناسند. شورا معرفی نشده. برنامه در ابهام است. این ابهامعنوان موقت می

دم دارد. نظر ما این است اگر قانون اساسی تصویب شود ]و[ نمایندگان مردهد و هم در حالت دلهره نگه میمی

 فی نیست. گفتن اینحر ند ]که[ شورا باشد یا نه؛کنبحث میشود. مقدار زیادی به مجلس بروند، آرامش پیدا می

کند. ارتش، اقتصاد، بیکاری، دانم مشکالت اجتماعی را حل نمیتر است، میتر است، آزادیکه آن دموکراسی

تر توجه دارند به این مطلب و قابل توجه است، تر. آقای دکتر بیشوجود دارد. حاال نگویند دموکراسیها توطئه

ن را در عرض یکی پذیر باشد، ایکه صدمه ر اطمینان دارید بدون اینآید. اگر از آن به دست میتموفقیت کم ولی

شود ]انجام دهید[، ]اما[ به نظر ما ]محقق[ نخواهد شد. اما طرحی که قابل توجه مهندس بود دو ماه انجام می

قدر کافی در مسیر قرار به آن جهت را که مردم )مهندس قابل توجه بود( این طرح )قانون اساسی( آماده شود، هم

 اند و مقایسه بشود با قوانین اساسی دنیا و چاپ شود، بدهند به مردم.گرفته

خمینی: اگر برای جمع جهات باشد، برای هر استان خودش اختیار بدهد، یکی دو نفر برای مطالعه قانون اساسی 

 گیری شود. نند، بعد رأیقانون اساسی را ببی معین کند، بیست یا سی نفر

روز  �ها به آنها گفته شود نفر از استان �یا  �رأی. این  بهشتی: دو مرحله دارد، یکی پخته کردن، یکی

 فرصت برای مطالعه دارند، و از نظر پشتوانه عمومی به رفراندوم بگذارند.

برای مطالعه بفرستد، مطالعه که کردند، اعالم نفر متبع عمومی نه هر استان یک نفر یا دو نفر  �خمینی: رأی این 

کنند مطالعه کردیم و درست کردیم. یک مطلب مطالعه شده از طرف اشخاص منتخب خودشان، به رفراندوم 

گذاشته شود. همین قانون که مشغول تهیه آن هستید و بررسی کنند، به شماها اطالع بدهند، در هر استان یکی یا 

 .انتخاب شوند[]برای این مجلس  دو نفر

 موسوی: از استان بخواهد.

 کشد.خابات، یک ماه دو ماه هم طول نمیزاده: چنین انتقطب



 

 

زرگ سسان جای بسیار خوبی است برای بمجلس مؤ سسان بود، پس عرضی ندارم.مؤمجلس  ای: نظرم بهخامنه

 کردن مخالفین.

 آیند.فروهر: ]مخالفین[ به مجلس نمی

نفر روشنفکر، نویسنده و  � نند.کجمعی استعفا مییایند، اول حرف بیایند، دستهلس بای: اگر در مجخامنه

، علی اصغر حاج سید جوادی و .... 1مصطفی رحیمی ترکه؛کنند ]و[ مثل بمب در دنیا میشناس استعفا میجامعه

این انتخابات ایش آقا، ولی اگر رفراندوم بیایند، یک رأی هستند. در مورد فرم سسان.کنیم باید برد مجلس مؤبزرگ 

 حسب جمعیت، کسانی را خودمان انتخاب کنیم.ها دو نفر یا بر. در استانشودبه آسانی انجام نمی

 خمینی: مال ما نیست.

در  ها.هایی دارند درباره توطئهحاال که آقا فرمودند نگرانی مسئلهطالقانی: رفراندوم در جلسه پیش مطرح شد، 

 رفراندوم و قانون]برای[ مرحله اول آقا نگران اوضاع هستند، ما همه ]نگران[ هستیم، راه عالجش اینطور است 

قاطعیت کم است، کار کم انجام  رویم،شود. ]در[ این مسیر که همه میتر هم میاساسی تحریکات هست، بیش

وم دهد. آیا راه عالج به نظر آقا به رفراندهم می دادگاه انقالب دست به دست یابد.ها کم تحقق میشود، وعدهمی

شود کند، راه باز میوم جنجال تازه بین مردم ایجاد میرفراند گیرد ]؟[ نه؛ا را میهگذاشتن قانون اساسی جلو توطئه

وازین اسالم باشد، غرب هر بر طبق م ]این است که[ جمهوریت ما اسالمی است.دیگر  مسئلهفرسایی. برای قلم

، نه در تصمیمات اجرایی است 2گوید اَمرُهُم شوریگیریم. قرآن که میکند، کار خوب دارد، آن را میر میکا

]آن را جعل  چه در قوانین اصولی که نص قرآن و فقه است، چه قوانین فرعی که اهل حل و عقد قانونگذاری؛

دانند چه هست و برسد. عامه مردم که نمی ر و تفقه. قانون اساسی قانونی که است، باید به عهده اهل نظکنند[می

شود تحکیم کرد. آقا نظر بدهند با موازین آقایان پذیرفتند با رفراندوم نمیکند. ی بدهند، مسلّماً دنباله پیدا میرأ

سسان چون محتوای آن را جلس مؤکند ]و[ تبعات زیاد دارد. مست یا نه ]؟[ رفراندوم معجزه نمیفقهی درست ا

جالب نبود. باز جنجال و تحریکات ]را به دنبال دارد[، ولی نفی نکردم. کار مشکل است. اصرار داشتیم  دانیم،نمی

ود. از همین شوراها که ها درست شها و شهرستانما، مجلس شوراها نسبت به استان برای تحکیم جمهوریت

سسان ود. پیش از بحث مجلس مؤاستفاده ش سسانآیند، زمینه باشد برای مجلس مؤطینت میهای پاکمسلّم آدم
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سسان ایران یکی برای دانم، ]اما[ مجلس مؤبیاندازند. اگر بشود خارج را نمیو قانون اساسی، شوراها را جلو 

 سلطنت رضاخان بود.

 دکتر سحابی: سه تا پنج تا بود.

 سسان بود ]که[ قانون اساسی را نوشت.فروهر: مجلس اول، مؤ

نفر هستند و یا  �تر به ذهن، این طرح من است. اشکال اهل حل و عقد در این ها نزدیکخمینی: از همه طرح

 اکثرش هستند.

 طالقانی: با مجلس شورا باشد.

 خمینی: مجلس برای بعد است.

 سسان باشد.زدی: مجلس اول، مؤدکتر ی

 طالقانی: پیشنهاد آقا بسیار خوب است، شوراها هم تشکیل شود.

 د.خمینی: شورا به آن ربطی ندار

 طالقانی: از میان شورا، کسانی که اهلیت دارند، منتخب مجلس باشند.

سسان د، نوعی مؤحسب جمعیت، یکی دو نفر انتخاب شون]که[ از هر استانی، بر زاده: نظرشان این بودقطب

 ]باشد[ برای پخته کردن قانون اساسی.

اساسی را مورد بررسی قرار بدهند. ولی یک عده کارشناس اهل خبره، طرح پخته شده قانون بهشتی: طرح نهایی: 

این کارشناسان را از هر یک میلیون نفر، یک کارشناس معین کنند، حدود چهل نفر. استان پرجمعیت دو نفر، ]و 

ترین مدت، قانون جمعیت یک نفر ]نماینده داشته باشد[، شورای کارشناسان حدود چهل نفر ]که[ در کماستان[ کم

یید اکثریت این شورا در ایی قرار بدهند و پیشنهاد مورد تأقبلی گذشته، مورد بررسی نه اساسی را که از مراحل

 شود.یک رفراندوم به رأی گذاشته و تصویب می

 دکتر سحابی: امشب بررسی کنیم، فردا بدهیم خدمت ایشان.

 فرمایند، جدا از حرف آقا نیست.فروهر: آنچه آقای طالقانی می



 

 

ها را از که توطئه موجب تثبیت است، مثل اینها است، تثبیت قانون ت اساس توطئهصدر نوشته اسبهشتی: بنی

بست سیاسی، ضعف ( بنو...  بست اقتصادی، بالتکلیفی همه، وضع مالکیت( بنایم. عوامل توطئه: یاد برده

ابعاد تصمیم باید قادر به کنترل قشون و قوای رسمی و غیررسمی  گیری؛شدید، از جمله تعدد مراکز تصمیم اداری

( مخالفت فکری و اتفاقاً تمام حرف این است. ( مخالفت اجتماعی به علت بالتکلیفی تشدید شده، باشد، 

باید فکری برای ایجاد نیروی  اش چیست.ند، کار ندارند ]که[ حال و آیندهکننویسند، توطئه میمینویسندگان 

 ی کرد، با حضور رهبری، در مقابل واقعیت بایستی توجه کنند.قو

 خمینی: زودتر به تصویب مجلس شورا برسیم.

 نفر و رأی بدهد. �تا بشود  �صباغیان: 

 سسان را دارد و هم رفراندوم ]را[.شنهاد به نظر من هم اشکال مجلس مؤمهدوی: پی

داده شد(.  هزار نفر )آقا رفتند، مختصری تنفس ��ده نظر با نماینی: فرق است با انتخاب افراد صاحببهشت

سسان میلیون نفر، یک نفر برای مجلس مؤ شوند. تا یکها کسانی نامزد میرح آقا را رسیدگی کنیم. در استانط

 شود[.]برگزیده می

 سسانی ]؟[کتیرائی: چه مجلس مؤ

 سسان است.فروهر: نه، مجلس مؤ

طرح قانون اساسی، انتخابات سریع، حداکثر طی دو هفته طرح قانونی را بهشتی: گروهی که برای تهیه نهایی 

 تعیین کنند. ضمن آن مباحث آن در تلویزیون مطرح شود. 

 طالقانی: این طرح تهیه شده، چه شود ]؟[

گذاریم. ول یا دهم تیرماه به رفراندوم میکنند، ارح نهایی قانون اساسی را تهیه میدهیم به این عده، طمیبهشتی: 

تر است، هم پخته تر، خبره هستند ]و[ حرف ناوارد کممزایا]ی آن این است که[ طرح از خبرگان است، عده کم

 ن و هم به تصویب ملت رسیده.است هم متی

 شیبانی: پس از تصویب، آقا قبول بکنند، بعد به تصویب ملت برسد.



 

 

بیاندازیم. برای دو نفر، تعداد را سه نفر کنید، رفراندوم خواهد، تمام ارگان انتخابات را راه نامه مییزدی: نظام

 بعدی نباشد.

 یکی تأخیر، یکی سروصدا. کند، دو ترس است:که ما را وادار به این کار می آن موسوی:

 بهشتی: یک ترس از خامی.

 .]است[ دار بیایند هم اسباب حرفجهتموسوی: افراد ناباب غیر

 طح فکر پائین باشند.( اکثریت آنها از جهت سبهشتی: 

را رسیدگی  سسان را در مدت کوتاه انجام دهیم، یک هفته خودمان قانونی: اگر قرار باشد بتوانیم مجلس مؤموسو

سسان، نه دو ماه و در یک ماه بفرستیم. چون مملکت در حالتی است که احتیاج شدید کنیم، دو هفته مجلس مؤ

 صویب کنند، ترجیح دارد و بهتر است.العاده تبه قانون اساسی دارد. با کار فوق

 وقت دیگر. ]برای[ طالقانی: االن چه مطرح است ]؟[ زمان و غیره باشد

 سسان اولی است. زمان زیاد نباشد.کنند. مجلس مؤبهشتی: ایشان در اصول بحث می

یک ماه چاپ اوراق  صباغیان: سر آقا را دور دیدید. اساس کار اجرایی این طرح از نظر کلی، از شنبه شروع کنند، 

قبول مردم. قانون اساسی را به افکار عمومی بگذاریم. سریعاً شورا انجام دهد. در زمان ]سپس[ و هیأت نظار، 

 انتخابات، آن به مطبوعات برود، مردم مطالعه کرده باشند، پیشنهادات را بدهند.

 رفراندوم را حذف کنیم.ای است. سسان باسمهؤسسان بهتر از مجلس مؤای: نداشتن مجلس مخامنه

 کنم.یید میای را تأمهدوی: من نظر خامنه

 ای.گویند باسمهرا میبهشتی: مال آقای 

ه را به رفراندوم نامردم. رفراندوم را حذف کنید، آئیننامه قصه حساب عدد چیزی است، تحمیلی به ممهدوی: آئین

 نامه را کی باید تایید کند ]؟[بگذارید. آئین

 رای انقالب.بهشتی: شو

 یید کند.مهدوی: پس قانون را تأ



 

 

سسان، شوراها مطرح سحابی: طرح اساس نظر آقا، مجلس مؤسسان قالبی نیست. در کنار مجلس مؤمهندس 

تا را یک کاسه کنیم، در هر استان، شورای زد. دوریها میبه نحوی راه بیافتند، آب روی آتشاست. اگر شوراها 

 شورا دو نفر خبره را معین کند.استان را معین کنیم و این 

 بهشتی: اگر کمیسیون بتواند تشخیص دهد، خوب است.

قانون اساسی را خبرگان تصویب  ]سحابی[. نکته دیگر به طور اصولی ]این است که[ زاده: یکی را گفت عزتقطب

یاید، اشکاالتی هست. ب ]رأی[ میلیون �یا  �کنند، به تعداد کم باشند و رفراندوم نباشد. اگر رفراندوم روی 

 گیرد.، انسان با معنی به آن ایراد نمیاصوآلً ما بگوییم قانون را اهل خبره بگذارند

جلس که اسم آن را م هاشمی: شوراها بیایند، نماینده را انتخاب کنند، شورای اداره استان است. در مورد این

 گذارد.م، رویه بدی باقی میسسان بگذاریمؤ

 آمدم.اول نبود، از رفراندوم کنار نمی انتخاباتزاده: اگر قطب

طالقانی: اصل مطلب با موازین شرعی نیست. اگر هم در تدوین شریک باشد، هم در تصویب رفراندوم، برای 

 قانون با موازین شرعی درست نیست.

 اساسی بدهند. فروهر: سید حسن بقال و سید تقی رزاز و غیره نشستند، رأی دادند فالن افراد رأی برای قانون

 طالقانی: آنها رأی دادند، سرنوشت ما را تعیین کردند. قانون اساسی را به رفراندوم نگذارید.

 سسان سیصد نفر باشد.جا نگفته مجلس مؤیزدی: در هیچ

( شورای کارشناسان بهشتی: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ترتیب زیر تدوین و به تصویب برسد: 

یران، طرح را که برای قانون اساسی تهیه شده، الزم است دو هفته مورد بررسی قرار دهد. آنچه منتخب مردم ا

کند، [ هر استان یک کارشناس انتخاب می(کنند. ]باشد، برای تصویب به ملت عرضه میمورد موافقت این شورا 

ح ( این طرشوند[، ر ]انتخاب میمیلیون ]نفر[ دو نف [ باشد، برای هرجمعیت داشته اگر بیش از یک میلیون ]نفر

شود. اگر اکثریت مردم به راندوم، به آراء عمومی گذاشته میشود و در یک رفبه معرض افکار عمومی گذاشته می

 یابد.أی مثبت دادند، اعتبار قانونی میآن ر



 

 

شود حرف زده می. بعداً این فرد، هر حرفی صدر: تردید دارم که این کار صحیح باشد برای موفقیت کشوربنی

 شود[.استان ]شمرده می

 سحابی: بدترین جا کردستان است، اکثریت این طرف است.

تان انتخاب شود، صدر: در کردستان اگر دو نفر باشد ]و[ عزالدین انتخاب شد، چه کنیم ]؟[ دوم یک نفر در اسبنی

 باید به همه مناطق برود و پاسخ بدهد.

 رود.ب شود، دو خبره میای استان انتخامهندس سحابی: شور

ستان دو نفر ر اشود. هردم را سوق داد، نظرشان تأمین میشود از این طریق مدکتر سحابی: آنچه آقا گفتند می

ام گفته شدنی باشد. من صریحاًست حلهای آنان رفع شود. بعید اشود. سعی کنیم نگرانینسبت به جمعیت می

اشته باشد، وضع خود بکنم. حاال مورد توجه آقایان نیست. احتمال د سسان است، من باید تجدیدنظر درمجلس مؤ

 الحیت دارند.  هم رفراندوم، هم قانون را نسبت به جمعیت باشد، انتخاب شوند مثالً آقای عزالدین یا دیگران ص

 بهشتی: نمایندگان سنا که از هر استان یک نفر بود.

 [کند یا نه ]؟ت مملکت است ]؟[ آرامش ایجاد میحکند، به مصلرا حل نمی مسئلهدکتر سحابی: این 

کنید کر میفکنید و فقط شما اندیش فکر میت. شما خودتان را تنها فرد مصلحتبهشتی: این نظر شخصی شما نیس

 ما نظری نداریم.

 گوییم.دکتر سحابی: ما نظر خودمان را می

ملت ولو  کارشناس تعریف شود، شرایط معین شود. انتخابات عمومی نیست. حالتی که نمایندگان مسئلهفروهر: 

 رود. با ذکر کارشناس صحیح نیست، نمایندگان ملت باشد.به تعداد محدود باشند، از بین می

 بهشتی: نماینده اهل فن باشد.

ها شود. در بعضی از استانمینفر باشد، متفاوت صدر اساسی بود. اگر یک میلیون فروهر: در مورد تعداد، ایراد بنی

دچار اشکاالت زیاد هستیم. ]در[ آذربایجان غربی )عزالدین حسینی( ممکن نیست به توافق برسند. در رژیم 



 

 

آن. امام گفتند کرد. حاال نمی توان تحمیل کرد در آن استان و نظیر بود به زور سرنیزه عمل می 1ورهرامگذشته اگر 

 تر.گسترده دو تا، کمی

 نفر باشد. �نفر نه،  �نه،  �یا  �بهشتی: مجلس کارشناسان باشد، این شورا معقول 

 صدر: پس چرا از هر استان ]؟[ از حوزه علمیه پنج نفر، از حقوقدانان پنج نفر هم باشند.بنی

 شود جلسه هفتاد نفری.بهشتی: می

. یکی طرح ین بود. یکی رفراندوم بود، یکی جریان قبلیمهندس بازرگان: بحث روی دو چیز کامالً مشخص و مبا

ینی ]که[ جنبه گیری کردند راه حل بینابها، آقا تصمیمابل توجه است. از مجموع این صحبتجدید جنابعالی که ق

یید أیت تکثرتر، بعد رفراندوم از طرف ملت، ]و از سوی[ ا، قانون اساسی پختهعملی داشت، بیاید مطالعه کند

لوم شده مع تر بود. عرض من نادرست بودن نظر قبلی نیست. چند نکته، یکی طرح تهیهاین رأی قابل قبولشود. 

. ]در های قبلی، حداقل یک ماه چگونگی مشخص شودکاریشود، مثل مقاطعهباشد، مدت دو هفته عمالً نمی

لس مج شناس معلوم شود.لی است. شرایط کارکارشناس، نظر آقا کارشناس نبود، نظر جنابعا مسئلهمورد[ 

د شد. مثل گذاشته خواهنمایندگان باشد سمت مردم برای بررسی طرح پیشنهاد شده و تهیه طرح که به رفراندوم 

رشناس بودن نباشد. اصرار به کا مسئلهها، فرد مورد اعتماد ممکن است باشد، ولی وارد ]به[ آن خیلی حکمیت

ورای انقالب، بین شبندی کند. با تصویب ها را منطقهتواند استانور میبه سی نفر نباشیم. وزارت کشنباشد. مقیّد 

اشته باشد. در سُنّی یا بلوچ نماینده د ]نفر جمعیت، یک نماینده داشته باشند[. غصه نخوریم هزار ��تا  ��

و دولت  ی این حق را به شوراملت( ]نماینده این مجلس باشند[. آقا به صفت شرع �نفر مثالً ) �مجموع 

ند تعصب ندارند و کس هر حرفی دارد بزند. بهتر است آقا آخر سر تأیید کنند و امروز عمالً ثابت کرداند، هرداده

 دیکتاتور نیستند. باید تصریح بشود آری یا نه.

زاده: روح مطلب، آقای مهندس با گفته شما مغایر نیست. ]در مورد[ قسمت کارشناس، صحبت شد جزء قطب

اشد. اگر تعداد زیاد مشکالت اب شوندگان باشد. در هر استان، یک آدم متخصص قابل اعتماد بشرایط انتخ

، یک یا دو نماینده داشته ]نفر جمعیت[ میلیون، تا یک و نیم میلیون �گردد، طول زمان زیاد شود. اگر برمی

دهد به قضیه. نباید شرایط یست. رفراندوم بعدش یک مقبولیت محل موجود انماینده تنها راه �تا  �اشند، ب
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سرش بشود. اگر تخصص آید، چیزی ی باشد ]که[ فردی که میرا چنان کرد که کسی انتخاب نشود. شرایط طور

گوید نیست. این مشکل در مجلس هم هست. در این انتخاب مخصوص، چه صدر میطور که بنیمطرح شود، آن

 خوب که باشد.

راه  سسان؛ندس، دکتر و بعضی ]گفتند[ مجلس مؤفراندوم، بعد مهاول گفتند رطالقانی: برای من مفهوم نشد. آقا 

کنم وقتی سرتاسر با رفراندوم مخالفم. پیشنهاد می وسط تثبیت قانون اساسی، باالخره رفراندوم. خودم شخصاً

ی کند و هم ساسی بررسکنند، برای بررسی اختیار تام بدهیم. هم در قانون اکشور، در نظر هر استان انتخاب می

 سسان.مجلس مؤ

شناسند. ]از[ قضات یک نفر، ]از[ ره را اهل خبره میصدر: اگر بنا بر خبره است و انتخاب مردم، نسبت خببنی

 کانون وکال یک نفر، از دانشگاه ]و[ دانشکده حقوق یک نماینده ]باشد[. 

 مهندس بازرگان: دانشکده فنی نباشد ]؟[

د. دو نوع رأی، یکی رأی شورا، یکی رأی دولت هم باشد. اگر با این عده بهشتی: مبنای مطلب از دست نرو

 تواند باشد.ار هستند، میمسئوالن ک

 مهندس بازرگان: چون آقا رأی دادند، تمام کنیم.

دانید. دولت باید ف دیگری دارد. شما آن را مصوب میدکتر سحابی: رأی شورا، رأی دولت نیست. دولت تکلی

 نظر بدهد.

 سسان از وظایف شوراست، نه دولت.از نظر اساسنامه، طرح مؤ بهشتی:

 دکتر سحابی: چرا دولت این کار را کرده.

 بهشتی: این پیشنهاد آقا را چه کسی نظر بدهد ]؟[ 

 که دولت هم هست، دولت توجه به این مطلب هم دارد. مهندس بازرگان: مجتمع، با توجه به این

 تید ]؟[طالقانی: شما از نظر اول خود برگش

 دکتر سحابی: نه، برنگشتم.



 

 

 ای: این نظر را آقای خمینی گفتند. نحوه اجرا مطرح شد.خامنه

شود و به تصویب ملت به ترتیب مذکور در فوق تدوین می بهشتی: بند اول، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 رسد.می

رسد ... با سیزده رأی از بیست نفر شورا میای که به تصویب های کشور که طبق اساسنامه( نمایندگان استان

 تصویب شد.

 رد شد با هشت رأی....  انتخابی نمایندگان تصویب شود که قانون اساسی در مجلس ( این

 بندی کند.را معین کنید، وزارت کشور تقسیم شود. تعدادتعداد روی میلیون، اشکال پیدا میصباغیان: 

 درست نیست و مشکل است. فروهر: تجدیدنظر در تقسیمات کشوری

 تر دارد ...بهشتی: هر استان، یک نفر. آنها که جمعیت بیش

بندی شود، پانصد هزار نفر. انتخابات روی یک نفر برود. قطعه ها نماینده باشد،هندس بازرگان: برای اقلیتم

 های مسلمان هم مشخص شود.اقلیت

 ، یک نفر ]نماینده داشته باشد[.هزار تا یک و نیم میلیون ��مهندس سحابی: ]جمعیت[ 

 بندی بهتر است.مهندس بازرگان: قطعه

بهشتی: در خوزستان، یک نماینده عرب بیاید، عده کم باشد. برای هر استان، یک نفر و برای هر یک میلیون ]نفر[ 

 اضافه، یک نفر. مدت مجلس، مدت یک ماه تصویب شد. 

 بهشتی: حداکثر ]یک ماه باشد[.

 

 

 

 



 

 

 

 

 �//پنج شنبه جلسه 

 صدر، شکوهی، باهنر، جاللی.ای، بنیهاشمی ]رفسنجانی[، خامنه]حاضران:[ موسوی ]اردبیلی[، سحابی، شیبانی، 

 ]موضوع: آموزش و پرورش:[

عالی هست ]که[ در سه سال اخیر، به علت تراکم کار، قسمتی ]در[ وزارت آموزش و پرورش، شورایشکوهی: 

تر جنبه مالی داشته. فعالً شورای عالی و هم شوراهای مناطق، ای. بیشبه شوراهای منطقه ارات واگذار شداز اختی

بش طوری است که احیایش ای ترکیاند. شورای منطقهای فرار کردهعالی، عدهشده. ]از اعضای[ شورایتعطیل 

شده ]که[ جای آن در سه رئیس انجمن شهر عضو است که فعالً وجود ندارد. فعالً شورایی پیشنهاد  میسر نیست.

 ماه فترت کار بکند. در سراسر کشور چیزی نزدیک دویست نفر است.

 عالی منحل شده ]؟[باهنر: شورای

 یازده نفر هستند، دو نفر به اقتضای سمت و بقیه فرمان دارند )بهشتی، مسعودی آمدند(.  شکوهی: معلق است؛

 مقدمات آن را آماده کنید. شیبانی: به نظر من الیحه را تصویب شده فرض کنید،

 بهشتی: تا یکشنبه صبر کنید )مهدوی آمد، شکوهی رفت(.

*** 

 ]موضوع: ارتش:[

تری به کند توجه بیشوزیر و من از آن، ایجاب میاز رکن دو، با بازدید دیروز نخستای: گزارشی آمده خامنه

روی عقالنی زیادی هست. فالحیان بسیار ها و نیتری بشود. در ارتش مغزها و درکیشارتش و اظهار حسن ظن ب

باشعور ]است[. اگر خطر دستگاهی بودن باشد، خطر است و اگر پس زده باشد، چیز جالبی است. خود فربد آدم 

تر به آن پرداخته فهمد. ارتش جدیخوب مسائل منطقه را می ریاییباشعور بود، مغز سیاسی دارد، نماینده نیروی د

 ها و چه تشکیالت.ریخته شود، چه آدم النه نیست دورشود. عاق



 

 

 .بهشتی: ارتش اشکال بزرگش این است

 ارتش آمده بود. ای کهم موافق گرفته شود، در این زمینهای: با این روحیه البد باید نسبت به ارتش، تصمیخامنه

شدید  اکنشولی وبهشتی: ارتش نیرویی است در حالت برخوردهایی که خود را مطلق العنان ببیند کارایی دارد، 

اهید بود. قضیه گویند فردا در مقابل دادگاه انقالب خوشود از ارتش دفاع کرد. میمردم است. در برابر آن نمی

کار دست به شود. در نقدهکند و کجا دلسرد میقده، نشان داد کجا ارتش دخالت میسنندج، قضیه گنبد، قضیه ن

م، باالخره شود حساب کرد که شناخته شده باشد. سوروی ارتش میاز آنها دفاع نکرد.  نشده، هو کردند و کسی

 فرمولی در رابطه ارتش با مردم هست.

 رز فعالیت کردیم. ای: فالحیان گفته تصور ما این بود که در مرز فعالیت کنیم، ولی در زمان قبل در داخل مخامنه

 کنند.یها هستند و فعالیت مایشیبانی: ارتش تقویت شود. در آنجا توده

 دادنی.ت جلسه گرفته نشود، کارهای انجامموسوی: با مقدمات وق

. 3، رحیمی2، سلیمی1سرهنگ فروزان کنند:گفت تحقیق کنم. سه نفر کار میمسعودی: راجع به ارتش، طالقانی می

اند. کرده ها شروع به تحریکو آن قبلی یکی چگینی اند، سه افسر،ر را برداشتند، شورایی درست کردهاین سه نف

گی دارد. خیلی اند به رئیس ستاد. ]او[ از هر لحاظ شایستاند. نظر آقا را بدبین کردهچهارده روز سربازخانه نبوده

 ... نظر کار کرده. این سه نفرخیلی خوب نیست، بی

 بهشتی: با این سه نفر تماس گرفتید ]؟[ 

 اند پیش آقا.دانستم آنها رفتهمسعودی: می

در جلسه آنها  ، همین سرگردی که در سنندج استمطابق اطالعات آن فرستاده؛ ای را آقای عالمیعدهصدر: بنی

اند ما گوش راست خمینی را بریدیم. خود همسر او گفته این د از شهادت مطهری گفتهگزارش آورده ]که[ بع

گفته  قابل اعتراض همسرشخیانتکار، کارش بردن اسلحه از سنندج است به نقاط کرمانشاه و پخش آن. ]او[ در م
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کشی است )یعنی طرفداران خمینی(. سابقه تجاوز به زنان هم این سرگرد دارد. برای آدمکشی نیست، برای سگ

 کند. حتماً در دایره شرف عرضی و سیا بازدید شود.سخنرانی خوب می 1قضیه را باید جدی گرفت. فالحی

 کردیم. ترکیب کافی است یا نه ]؟[ای: با هاشمی در کمیسیون پنج نفری شرکت خامنه

ز[ شورا با ]اهایی است که قرار بود سه نفر تصویب شود، بعدازظهر بدهید. صحبتموسوی: مطالب با تأیید آقا 

ن گفتند در چهار نفر رفتیم و تصمیمات گرفته شد، گزارش آن. چیزی راجع به الیحه زمی مهندس تصمیم بگیرند.

 الیحه گنجانده شود.

*** 

 وع: الیحه زمین:[ ]موض

لمه عوض شود که تحریک های بایر شهری، کان لغو مالکیت زمین( عنوبهشتی: راجع به الیحه زمین را بدهید. 

های هستند، اگر فروش رود، ولو فروشی هایی که موات باالصاله([ زمینمخالف است. ] 2گلپایگانی اندنکند. گفته

هایی را تهجیر کرده باشند، بعد بفروشند، معامله باطل است، اگر زمیناشند، معامله باطل آن را تفکیک کرده ب

([ اگر شخصی زمینی را تهجیر کند ]و[ احیاء کند، به مقدار احیاء کرده حق دارد، ]اما[ زاید را حق ندارد. است. ]

 ( اگر زمینی قبالً احیاء شده، بعداً افتاده است، آن زمین را مالکش تصرف کند.

 آورد.تهجیر اولویت میمهدوی: حق 

ند. جایی که فروشت باالصاله را با تفکیک و سند میبهشتی: چه در تهران و چه در بسیاری از شهرها، زمین موا

ر شده قابل ها اینطور است. زمین تهجی]که[ در تهران فراوان است. شهرک برای من جالب بود، زمین موات بود

 فروش نیست )طالقانی آمد(.

 یی ثابت دور از محل.طالقانی: جا

 هاشمی: قصر فیروزه.

 سحابی: دور است.

                                                           

 ( فرمانده نیروی زمینی ارتش پس از انقالب اسالمی. 1310-60اهلل فالحی ). تیمسار ولی4

 ( از مراجع تقلید شیعیان. 1278-1372گلپایگانی )موسوی. سیدمحمدرضا 1



 

 

کنده پس بفرستند. اول بررسی کنیم، پاویم پیش آقا. آقا با این صورت دستطالقانی: الیحه را تصویب کنیم، بفرست

 به نظر آقا برسانیم.

 شیبانی: این شرط شد که به نظر آقا برسد. 

 لغو کردند. روابط با لیبی تصویب شد در سطح کاردار باشد.طالقانی: خیلی لوایح تصویب شده، باز 

 اخذه شود.بهشتی: باید مؤ

 طالقانی: بحث اجمالی شود، در لوایح رفت و آمد و تغییر در الیحه نباشد.

 مسائل جنبه فقهی داشت. موسوی: نظر شما درست است. ]اما[

 کند.هاشمی: این ماده اشکال ایجاد می

 دارد. حق التهجیر حق است یا نه ]؟[ مهدوی: ماده سوم ابهام

 زاده آمد(.وش نیست )قطبفرموسوی: حق است، قابل

 ماند یا نه ]؟[: آیا بعد از سه سال مهلت، حق میبهشتی

 شیبانی: آبروی شورا را نبرید...

 صحبت کردم. زمین باالصاله مال دولت است. آب و برق مال دولت است. ]خمینی[ سید احمدطالقانی: با آ

 بهشتی: باید از موارد والیت استفاده کند.

 که اصالحی دارد، زمینه کم است. طالقانی: قسمتی که جنبه مثبت دارد اعالم کنند. آن

 صدر: در شهرها چه کسی ]؟[بنی

 شود گرفت.ها را نمیکنند، زمینهاشمی: کاری می

*** 

 ]موضوع: قانون اساسی آینده:[



 

 

سسان زودتر انجام شود. اعالم اول را چه کسی بدهد ]؟[ آقا بدهد ]؟[ دولت موسوی: آقا با عجله گفت مجلس مؤ

( اعالمیه را چه کسی بدهد ]؟[ آقا بدهد. با قم تماس گرفتم، احمدآقا  [ مطالب:بدهد ]؟[ یا وزارت کشور ]؟

 گفت متن بیانیه را تهیه کنید، بفرستید.

کند. شصت ماده را نظر داده، انون اساسی را هیأتی رسیدگی میق دهد.ویسیم که ما تنظیم کردیم، آقا میطالقانی: بن

خرداد، قانون اساسی  �هر صد ماده را نظر بدهد. آن شصت ماده بیاید، شورا هم بررسی کند، آماده شدن تا 

تمام  /�انتخابات ]انجام شود[. آقا  /�تمام شود، در اختیار مردم قرار بگیرد، بیست روز در دست مردم، 

 ]برگزار شود[. �/�. رفراندوم �/�تا  /�د. مدت مجلس یک ماه از شو

 . ]برای ایندندخالت داشته باش انون اساسی را به مردم عرضه کنیم ]تا[نظری دولت داشت که ما قبهشتی: نقطه

 دهد.ند، حضور ذهن به مردم میچه کسانی را انتخاب کن که[

 شوند. در توده مردم ضرورت ندارد.دانند. مردم ما متوجه مواد نمیالزم نیست قانون اساسی را بجاللی: مردم 

 فرستد.ده را میفهمد، یک فرد فهمیخواند، ]اگر[ دید نمیبهشتی: خودش می

 جاللی: تاریخ دقیق معین شود، طرح را به شورا بدهد.

 گذاریم.ندی با این کیفیت ]را[ به رأی میببهشتی: طرح زمان

 صدر رأی نداد.بنی    تصویب شد           

 ای داد.هندس سحابی: مهندس بازرگان نوشتهم

 باهنر: نظر نامه خطاب به مهندس بازرگان باشد که طرح قانون اساسی را تکمیل کنند و در اختیار مردم بگذارند.

 اکثریت شورا: این متن تهیه شد، بسیار خوب است.

 را و دولت با آقا.ای اتفاق افتاده، جلسه مشترک شومسئلهزاده: قطب

 ای: شما مصاحبه کردید.خامنه

 زاده: آقا در این بیانیه به آن جلسه اشاره کنند.قطب



 

 

شورا و دولت با آقا سسان بود. نظریات فتم اصل قانون اساسی بود، مجلس مؤطالقانی: در مصاحبه دیروز عصر گ

 باشد.]داشته[ تر هماهنگی کامل

 عیت بدهند.مشرو مسئلهزاده: آقا به این قطب

 باهنر: قرار شد در متن اعالمیه باشد، آری یا نه جواب بدهند.

 -شیبانی: 

سحابی: این نکته باید با همکاری شورا و دولت باشد. یکی طوری نوشته شود که به دنبال تصمیم اولیه بوده است 

 های انقالب در دنبال آن بوده.معلوم شود این طرح را شورای طرح و

 دولت بگویند. بهشتی: باید به

های انقالبی ارجاع کند. در این مراحل ]به[ اصول اسالمی که بی: به دولت بگویند به شورای طرحمهندس سحا

 درصد رأی دادند، توجه بشود. �

افه شود، قید وصفی د. اگر اضنها باشهایی از حقوقدانرفت و آمد به قم مطرح شد، گروه]در[ طالقانی: دیشب 

 که صاحب بینش باشند. هامنتخبین استان

 کنند.وقدان ]را[ بنویسیم، دیگران سروصدا میبهشتی: اگر حق

 د.شوموسوی: صاحب نظر ]شامل[ همه نمی

 نظر هستند.صاحب زاده: همه در ایرانقطب

 اسالمی باشد. ف شدید پیشنهاد مهندس سحابی هستم؛موسوی: مخال

 اند.سسان را عنوان کردهقبالً مجلس مؤجاللی: آقا 

 ای: دولت مخالف بود، اصل کار درست نیست. بگوییم مشورت مشترک.خامنه

 طالقانی: اگر بد شد گردن ما، و اگر خوب شد گردن آقا.

 هاشمی: شما محفوظ هستید و ما گرفتار.



 

 

 که رهبری باید منحصر به آقای خمینی باشد. طالقانی: با اصرار در این

 ای: این صدق و حسن نیت ایشان است.خامنه

 عنوان ثانوی. دانم بهانوی )اطاعت از ایشان را( فرض میطالقانی: با آقا در جوانی درگیری داشتیم. این را به عنوان ث

اید که خوب است، نقشی که نظرهای خاص ایشان در این پیروزی داشت. قاطعیت دیگری گفته مسئلهبهشتی: 

 ایشان در نفی رژیم را ما نداشتیم.

 ران شناخته شده را به شورا معرفی کنیم، افراد حسابی را بدهم.طالقانی: یک عده افس

 تصویب شد              در مجلس شرکت کند.

 با معیارها و موازین اسالم که حقوق حقه هر فرد تأمین شود.

*** 

 ]موضوع: بنیاد مستضعفان:[

بنیاد مستضعفان و علوی، سروصورت بدهید، به نظر من چون دستگاه وسیع است، هرکس  مسئلهطالقانی: در 

شناسد. پنج نفر اند ]که[ مهندس بازرگان می. چهار پنج نفر به من معرفی کردهباشد کارایی ندارد یا قبول ندارند

 شورای این کار تعیین شود، کارها را انجام دهد.

 بهشتی: شورا رئیس تعیین کند.

 قانی: شورای بنیاد مستضعفین.طال

( ( خلیلی، ( رضایی، ( توسلی، �( مهندس، ( مهندس ناهید، ( مهندس صالحی، ( صدرالحفاظی،  

 مهندس طباطبایی.

بنیاد بشود و شورای شد. گفته شد چند نفر شورای عالی بهشتی: بنیاد مستضعفان که تأسیس شد، هویدا مسئول

عالی را. از اول معلوم بود که نصف مملکت در کار آنهاست. ین کند و اعضای شورایبنیاد را معانقالب، رئیس 

 به هویدا گفته شد آنجا که مسئول دارد، دست نزن. مهندس سالور قبالً بود، توسلی بود. 



 

 

نفر و ناظر بر دفاتر اختصاصی باشد. بنیاد پهلوی یکی از  ��تا  �بنیاد دفتر عالی باشد، حداکثر کارکنان 

گیرند، بخش ای اموالشان را میزیاد نباشد. در این اواخر که عدهآنهاست. عناصر زیادی تصفیه شوند، حقوق 

اوالدی حکمی صادر شده ]که[ علی زیادی شد. یکی هژبر بود. قبل از استقرار کار هژبر، توسط عسگر

طرخانی، عسگراوالدی )برادرش( و شفیق قرار شد این سه نفر اداره کنند. اموال بقیه هم به سرپرستی حاج

عهده بگیرند. ]بجنوردی[ در اوایل سامان دادن، استاندار اصفهان شد. ، مسئولیت بقیه این کارها را به1بجنوردی

ی کنند. رضایها اداره مین و ثابت پاسال و شرکت نونهاالن، همه واحدها را گروهطباطبایی قمی از جمله القانیا

. برای اموال منقول قرار ]گرفتند[ طرخانی یک واحد، بقیه را تیم بجنوردییک واحد، تهرانچی یک واحد، حاج

ید فروش رود، ( با( برای موزه بماند، بندی کند: و فروش برود، سه درجه درجهشد گروهی در کار خرید 

فر دیگر، دفتر ( روزانه بفروشند، کلی فروشی. صدرالحفاظی و هویدا و چند نبندی شود، ولی فعالً نه، بسته

کنند. قرار است سامان نهایی برای آن پدید بیاورند. شخص هویدا مطرح نیست. اگر اصل طرح مرکزی را اداره می

 کنند.عالی انتخاب شود، رئیس پیدا مییمسئولین شورا قابل قبول است، اساسنامه را فوراً تصویب کنید،

 طرخانی را آقا گفت عزل کنید.صدر: حاجبنی

*** 

 ]موضوع: شوراهای شهر و روستا:[

 موسوی: قانون اساسی را تا بیست روز همه را و صد ماده دیگر را تصویب کنیم.

 بهشتی: جلسه آینده قانون اساسی مطرح شود.

شهر و روستا طرح شود. یک طرح هاشمی داد. دکتر الهیجی به دستور آقای طالقانی مهندس سحابی: شورای 

یکی، یکی شفاهی آقای موسوی، یک طرح دولت. سه طرح اول، طرز انتخاب شورا، طرح الهیجی، انتخابات 

 ولتای همه دهات در شرایط امروز، که دهزار دِه است، هیأت نظّار بر �عملی هست یا نه، صحبت نکرده. 

ضعیف، امکانات کم. کار در اختیار دولت رهبری نخواهد بود. چه بسا آدم ناشایست بیاید، کدخدا یا خان محل. 

طرح انتخابات شوراها از پایین، شورای دِه که شورای بخش از آن، شورای شهرستان از آن، و شورای استان از 

                                                           

( موسس حزب ملل اسالمی و از اعضای ارشد حزب جمهوری اسالمی، 1321.  سید محمدکاظم موسوی بجنوردی )متولد 1

 استاندار اصفهان و نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی.



 

 

شویم.  کت، اختیارات و حدود مسئولیت را قائلآن. راه حل از وسط، ابتدا انتخابات شورای استان در سراسر ممل

کند، ای ادارات را دولت مرکزی معین میسدار در مقابل شورا مسئول باشد. رؤکند، استاناستاندار را دولت معین می

در مقابل آنها مسئول باشند. اختیارات شورای استان ]:[ آموزش و پرورش، تنظیم بهداشت منطقه و وضع عوارض 

ین شورای استان با استاندار خروج کاال، مالیات مستقیم آنها، پلیس محل را آنها زیر نظر دارند. اروی ورود و 

دار انتخابات شورای شهرستان و غیره بشوند، زیرا شورای دِه و شهرستان در هیچ جای دنیا نشده؛ حتی در عهده

 مصر که شده، انتصابی است. طرح شوراها از پایین.

 م ]؟[بهشتی: چند شهر داری

 شهرستان داریم. این اصل رسیدگی شود. انتخابات شورای مرکزی استان مطرح باشد. �سحابی: 

 دهند برای شورای استان.طرح ایشان، مردم استان رأی می بهشتی: ]طبق[

 ای: شورای استان، شورای منتخب شهرستان در مرکز استان است...خامنه

 دهد.ای که دولت میعوارض مالیات مستقیم، خرج بودجه سحابی: بودجه

هاشمی: مقدمه روشن نبود که امکان نداریم. مردم جوش دارند. افراد در دهات شناخته شده هستند. ]در آن سطح[ 

د. این تر باشد. پشت هم انتخابات است. خود منطقه امکانات دارباید کرد. ممکن است این کار متینانتخابات 

 نظر من نیست. یک نفر داد در حزب؛ طرح را

انتخاب مشکل  �یا  ��شورای شهرستان و شهرها حد واسط است، یک استان عمل شود.  مسئلهباهنر: 

تر استان را انتخاب کنند، هم مردمی نیست. آنها در بخش و دهات گسترش دهند. نمایندگان همین شوراها، شورای

 بعد با تفصیل ذکر شود، قدرت مرکزی بررسی شود. اختیارات مسئلهو هم عملی ]است[. در 

وجه به با ت ]هست[. شود، در استان اشکاالتیشد. در دهات مشکالتی دارد که نمیموسوی: شورا در شهرها با

 شود. ای و شورای استان معین مینکته خامنه

 شیبانی: حرف آقای موسوی مورد تأیید است. 

ندگان شهرستان برای استان یا شورای شهرستان انتخاب بشود و یک نماینده بهشتی: شورا در شهرستان باشد، نمای

 اش انتخاب شود.طور آزمایش، نمایندههمیسر است، ب برای استان در یک استان که



 

 

را تر است. در واحدهای روستا، افراد سه نفر، پنج نفر نماینده خود : پیشنهاد مهندس سحابی دموکراتیکطالقانی

اگر  شورای استان، البته بر حسب جمعیت.مراتب، بعد شورای شهر و از شهر بیاید بین آنها سلسله معین کنند، از

انتخاب از شهر باشد، مقطع وسط است، نه شورای مرکزی استان هست، نه نیست. در سنندج سعی شد شورا در 

 ولی مشکالت داشت. ها را بیاورند؛ها نروند دهاتینترل شود ]و[ گروهمحدوده شهر باشد ]و[ ک

دهات و بخش دارد، شورا تشکیل دهد که نماینده روستاها باشد. یک وقت ظاهرسازی  �جاللی: شهرستانی که 

 است، مطلب دیگری است، مثل کار شاه.

 کنند ]؟[نماینده مجلس را چگونه انتخاب میبهشتی: 

یک ترکیب در شوراهایی در شهرستان و  تواند انتخاب درست شود. یک هیأت،جاللی: نماینده مجلس واقعاً می

مراکز استان تشکیل شود. الزم است منتخب باشد، منصوب باشد. ده هزار مأمور در سراسر ایران متمرکز کنند. در 

یک استان مبنایی عمل کنید که در عرض شش ماه انجام شود. ولی آن کار عماًل صورت ظاهر است، ولی تماس 

 مردمی ندارد.

 ها بیاید، یکی یکی مطالعه شود.اند. تمام طرحوزیری در روزنامه را آوردهنخست کردم طرح طالقانی: خیال

تجربی، همان اشکاالت را دارد، از وسط شروع شدن، از  مسئلهشود. پسندم. از دِه نمیای: اصل نظر را نمیخامنه

شهرها شروع شود، نه شهرستان.  شهر را همزمان انجام دهد، از �کنند مرکز استان شروع شود. اگر فکر می

به توجه  ها و روستاها.کند بر بخشطی نداشته باشد. آن وقت نظارت میشورای شهر تعیین شود، به دهات رب

 سال باشد، شورای تمامی مملکت بعد به ترتیب درست از پایین باشد. خود در مرحله بعدی شاید یک

همه پیشنهادات، طرز انتخاب را گفته، روی فلسفه آن نرفته. چقدر سحابی: طرح از پایین عملی نیست. با توجه به 

 جا عملی نشده.آلی است. در هیچرایط حاضر عملی است ]؟[ طرح ایدهدر ش

 بهشتی: در شورای بعد.

 مهندس سحابی: نظارت خوب است. 

 گوید.زاده: در شرایط فعلی میقطب

 مهندس سحابی: ایده آل خوب است. طرح دولت بیاید.



 

 

 ای که کمک اجرایی کند و از وسط برگردد به روستا.اللی: طرح خامنهج

تواند کار درست سحابی: در اصول مدیریت، یک رئیس یا یک مدیر اگر با بیش از ده نفر تماس داشته باشد، نمی

 انجام دهد.

دج شورا انتخاب موسوی: آنچه آقای جاللی گفتند ذهن من است. در شوراها الزم نیست یک روزه انجام شود. سنن

 دو استان، نه یکی. ربی بکند. سه استان در عرض هم، نهکرده، آذربایجان غ

 زاده: مهم این است که دنبال شود. یک انتخابات بشود، شهر و استان، انتخابات آن عمالً یکی است. قطب

 کنند ]؟[بهشتی: طرح را چه کسانی تهیه می

 ها را جمع کنند و تلفیق کنند.طرحطالقانی: این جلسه دو سه نفر معین کند، 

 صدر، موسوی.سحابی، بنی

 ها تکثیر بشود. بهشتی: طرح

 زاده: آرام آرام پیش برویم. سعی کنند برای هر موضوع کمیسیون خود را تشکیل دهند.قطب

مهندس خودش کسانی را  طالقانی: از نظر اول، اضافه کردن تعداد شورا عدول کردم، ولی شعبات داشته باشند.

 داند، جمع کند.که صالح می

های شورا، افراد را معرفی کنیم، کند و یکی از طرحل ]باشد[. یکی ]را[ آقا معرفی میبهشتی: مهندس سحابی مسئو

 هایی داشته باشد.که شورا کمیسیون ناصالً برای ای

 ارتش مهم بود. برای رسیدگی آن وقت معین شود. مسئلهجاللی: 

 شمی: کمیسیونی داریم.ها

*** 

 ]موضوع: مسائل مربوط به شورای انقالب:[

( ( اقتصاد، ( سیاست خارجی، طالقانی: کلیات گفته شود. شوراهای فرعی وابسته به شورا، مسائل کشوری، 

 ( آموزش شورا از آنها باشد که رسیدگی کند.ارتش و امنیت داخلی، 



 

 

 سحابی: منحصر به آنها نیست. 

 زاده: ]در[ مسائل اقتصادی، یکی پولی، یکی کارگری و کشاورزی.قطب

 هم پیوسته است. یع و مبادالت بازرگانی کامالً بهعضو داشته باشد. تولید، توز �بهشتی: یک واحد ممکن است 

 موسوی: کلی درست نیست.

 شود ]؟[دستور کار جلسه از قبل معین نمی جاللی:

 اساسی.بهشتی: روز یکشنبه، طرح قانون 

 موسوی: شوراها.

 توانند بررسی کنند.بهشتی: نمی

 گیری مطالب جلسه، چرا سیاست خارجی اعالم نشده ]؟[جاللی: دنباله

ر با بندی یکنیم. در آنجا مطرح نشد. همان جمعبندی کند ]و[ پیش آقا مطرح کبهشتی: دکتر یزدی قرار بود جمع

 م برویم.شنبه ]به[ قدر جلسه شورا مطرح شود، اگر سه

 اند.جاللی: ایشان اعالم کرده

 کنیم. نتیجه متفاوت نرسیدیم، اعالم می زاده: اگر بهقطب

 جاللی: محل تشکیل جلسه نامناسب است.

 بهشتی: وضع شیئی در غیر ما وضع له است.

 مهندس جاللی: دکتر شیبانی بروند محل را معین کنند.

حل کلی باشد، در مردم شورای فعالی باشد و به تواند راهکه میری مملکت اینها نیست. چیزی ای: گرفتاخامنه

شد. االن عمالً مثل همه و دولت و ما در توسط آقا در یک روز مییک صورت زنده نگه داشته شود. این کار 

یک واحد رهبری برای ادامه مبارزه، کار آن شورای  ست. مجال و فرصت ندارد بررسی کند.گرداب از مشکالت ا

به بهانه  وجود آمده.ان در مقابل امریکا بهها. هیجپیدا کند یا نه، مبارزه با توطئهانقالب است. خط انقالبی ادامه 

 کنم شورا مردم را به خیابان بکشد.رئیس یک کار اصولی است. توصیه میجا،  مسئله



 

 

بندی کار، اصل در نظر گرفته نشد. تشکیالت بررسی ]است[. در تقسیم ت و واردای درسسحابی: گفته خامنه

های نظر از بیرون باید مدام بگوید گروهکمیته سیاسی، یک عده افراد صاحب مسائل سیاسی، یک ارکان راه بیاندازد.

 ترین کار است.ی چه بکند ]و[ اهداف انقالب چیست. ]این[ فوریسیاس

لی انقالب، چون شعار یا آرمان مشخصی بود، ]برای[ پایان دادن نظام سلطنتی، بسیج آسان بهشتی: در مرحله قب

 مسئلهکارگری  مسئلهخواهد. در این مرحله، کلی نباید باشد. اگر در مرحله فعلی، طرح آرمان بررسی می بود. در

 شود گفته شما.وعه میها، در امنیت مجم، در گروهپولی، در بانک، در ارتش مسئلهجزئی مطرح نشود، در 

طه ایم. رهبری کشور با ما است. بینش، روش دو قلمرو. گفته شد دولتی است نقصدر: گفته شد ما اجرایی شدهبنی

کند، ]به[ نواقصی مطرح کرد ]؟[ تازه هر چه طرح می شود قضیه امریکا رامقابل بینش مردم. چند دفعه می

شورا، ای یک دفعه بیاورم خواستم بنویسم مطالب را هفتهچه غیره. میاش، وقت مملکت چه انقالبیخورد. آنمی

 کند. اکثر اینجا ناهماهنگی است.دیدم درد ایران را دوا نمی

ای گفت. اصل پذیرفته شود ]که[ شورای انقالب است و انقالب به پایان نرسیده طالقانی: ]مطلب[ کلی را خامنه

شود. مردم را آماده کنیم. حرکت ری عدم هماهنگی است ]که[ مانع میمقدا]و[ باید در تمام ابعاد زنده بماند. 

وزیر مسکن یک کاری کرد، وزیر کشاورزی آمد ]و[ گفت  زنیم.زمین را در نظر بگیریم، درجا می انقالبی ]الیحه[

ند د، شعار کلی که نتوانها جمع هستند. اوضاع آنجا را به دست بگیریمتوقف کنند. در دانشگاه، گروه

 اینها مصادیق است. گیری کنند.های چپ موضعطلبفرصت

 سحابی: ادراک ما با دولت فرق دارد.

بهشتی: یک برداشت، یک امر کلی با مسائل باشد، بدون درگیری با مسائل خاص. یک برداشت کلی چیزی نیست 

 ]که[ قابل طرح باشد، کل هماهنگ تمام مسائل است.

ال مردم و ایجاد انگیزه مگر با مشارکت فع ،لی وجود دارد. انقالب تداوم نداردجاللی: به تناسب محیط، تضاد اص

بالفاصله در بار بعد  ]برای[ کارهای کشاورزی؛ روندآموز بیکار میباید کرد. یکی ایدئولوژی. دویست هزار دانش

حرکت را نفی  دهند. ماا دیدند، آن وقت به حرف اهمیت میکه تبلیغ عملی را حس کردند، حرف اصالحی ر

طور کلی محور حرکت باید هها و آموزش، بشود. باید مردم را کشید به میدان. وضع دانشگاهکنیم تا برسیم، نمی

ها طالعه، ساختن قطعات یدکی کارخانههاست. برای مها خراب و موجب تمام این بحثشگاهدرست شود. وضع دان

 کرد.های روشنفکر ایجاد باید جاذبه فکری در جوان



 

 

زاده: مشکل طرح است. فرهنگ انقالب اسالمی دارای بهترین مسائل است که مطرح است، به شکلی که قطب

سوی آن کشیده شود، کجاست ]؟[ چه باشد هارچوب فرهنگی که انقالب باید بهخود ما با آن مواجه هستیم. چ

بود که آنها اعتماد کنند، خیلی چیزها را  ]؟[ چه نباشد ]؟ در[ مسائل مملکتی، اگر اصل بر گفتار واقعیت با مردم

اند ]و[ ای به شهرداری مراجعه کردهآالت بفرستیم عمل کنند. عدهدر جنوب شهر از مهندسین و ماشین باید گفت.

هزار زن و بچه روی خاک بنشینند. بسیج مردم در جهت انقالب، رسیدگی به  � اند خارج از مرز هستند.گفته

 قداری حرف لوایح شد. به دولت به چه صورت برسیم ]؟[نیازهای آنهاست. م

در مقابل صد کار، غرق  هاست. این درست است.[ مبارزه با توطئهمسئلههم[ نزدیک است. ] ها ]بهای: حرفخامنه

 شویم. در یکی می

 سحابی: حرفی ندارم. 

 تر بحث شود.کم خواهد، تصمیم بگیرید،که[ چه بکنیم، بحث نمی د. ]اینکردنهاشمی: فکری می

ریزی در یک کل هماهنگ          اتفاق آراء تصویب کرد وم انقالب احتیاج دارد به برنامهبندی. تدابهشتی: جمع

( ها را آماده کند ]و[ منتظر دولت نباشد، ( خود شورا طرحرد. دو چیز هست: شورا وظیفه رهبری انقالب را دا

 قرار شد دولت زاپاس مدنظر باشد. چون ممکن است دولت طرح را قبول نکند،

 آورم.]را[ میزاده: یکشنبه دولت کامل قطب

 صدر: باید شرایط نقص را رفع کرد.بنی

 بهشتی: دولت تفکر انقالبی ندارد.

 صدر: اسباب تصمیم در اختیارش نیست.بنی

کلی دلسرد ]نیست[. مردم بهی فعاله وهای ضربتی ندارد. نیرزاده: مقداری کاهش از وضع دولت است. طرحقطب

 گیری درست ندارند. کنند. شورای انقالب و ... تصمیمساله آنهایی که من دیدم گریه می �تا  �بین  اند.شده

 جاللی: بسیج مردم اصالت دارد.

 بهشتی: بسیج با عمل است.

*** 



 

 

 ها مشترکاً تصویب شود.مهدوی: بودجه سپاه و کمیته

های فعلی بررسی شود گیرند و یا کار بکنند، کمیتهکه بیکار پول می فعلی، اعم از اینها در وضع بهشتی: کمیته

طور مرتب یا نیمه مرتب، هبرای تهران و شهرهای ایران، هفتاد میلیون تومان بودجه ماهانه. در تهران سی هزار نفر ب

 گر. وند. چیزی نیست جز رویارویی با توطئهرتحلیل می افراد کمیته اند.در شهرهای دیگر. از کردستان آمده

 مهدوی: پنجاه میلیون تومان کافی است. 

 شعبه بهارستان بانک ملی. ��حساب 

گیرند، دادگستری عنف زیاد است. افرادی را میز بهمهدوی: گزارشی راجع به قلعه و اعمال خالف عفت و تجاو

م. دو دختر از ینامه دادگاه انقالب بنویسکند. در آئینکند نمی که جلوگیریکه عمل مثبت  کند، یا اینیا قبول نمی

 اند. ر، میلیاردها تومان پول جمع کردهنف �یا  �اند قلعه. مده، گم شده. زن شوهردار را بردهدبیرستان بیرون آ

 شود.صدر: با اعدام حل نمیبنی

عنف و خرید و فروش زنها و ربودن آنها و در اختیار گذاشتن برای فحشاء، اعدام بهشتی: ]مجازات[ تجاوز به

 است. 

 شود.ت، در پارک ملت کارهایی انجام میهاسمهدوی: مراکز قمار، آنچه در دره

 

 

  

 

  

   

 

  



 

 

 �//جلسه یکشنبه 

 ]حاضران:[ شیبانی، مهندس سحابی، دکتر باهنر     کمیسیون لوایح.

 نام وزارت اطالعات ... به ارشاد ملی                    تصویب شد. الیحه تبدیل

 تصویب شد. ای                 الل شوراهای آموزش و پرورش منطقهالیحه انح

 تصویب شد.ات زیربنایی                    الیحه منظور نمودن اسناد هزینه عملی

 عالی آموزش و پرورش   تصویب شد.  نامه شورایالیحه اصالح ماده پنج آئین

 تصویب شد.پرسنل وظیفه با علل سیاسی       الیحه تعیین تکلیف مشموالن و

 تصویب شد.د عوارض نوسازی                 % زیان دیرکرالیحه بخشودگی 

 بررسی شود.ها                          رکتالیحه اصالح بعضی مواد استخدامی ش

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 �//جلسه یکشنبه 

]حاضران:[ شیبانی، مهندس سحابی، دکتر باهنر، مسعودی، جاللی، پیمان، بهشتی. )موسوی ]اردبیلی[، مهدوی 

 ]کنی[، دکتر مبشری، هادوی آمدند(.

 صدر آمد(.موقع دعوت گفتم نظراتی دارم )بنیپیمان: من 

 نامه دادگاه را تدوین شده و ارسال نشده.هادوی: آئین

 گناهی را باید اثبات کند، جرم است.ند بیاکه گفته صدر: اینبنی

*** 

 نویس قانون اساسی:[ ]موضوع: بررسی پیش

 بهشتی: اصل اول قانون اساسی مطرح شود )مبشری، هادوی رفتند(.

شود همبستگی ایجاد کرد، ایران است. در مورد وحدت ملی الزم نیست عقیدتی ای: اولین جایی که میخامنه

 باشد، چون اهل کتاب هم هستند.

 یکی بر پایه قدرت و زور، یکی بر پایه موازنه منفی. ملل هست:الصدر: در دنیا دو جور بینبنی

 طور نیست.در اسالم این آفرین است.عنوان یک واحد نظامذیرش ملیت بهبهشتی: روی فرض پ

 سیاسی هست.که واحدهای گویید واحد سیاسی نداریم، در حالیای: میخامنه

 ها و غیره در ایران چیست ]؟[پیمان: مالک واحد برای کُردها و عرب

 مهدوی: ایجاد وحدت بر اساس نظام توحیدی.

 آوردید، یک نوع از آن است.وجود مینظام سیاسی، همبستگی به صدر: بنای حرکت شما روشن نیست. دربنی

که آن در نظام سیاسی عراق و این در نظام ایران  جز آنبهشتی: مردم کربال با مردم خرمشهر هیچ فرقی ندارد، 

 ]است[. وحدت یکی است بر پایه اسالم.

 پیمان: فرهنگ عامل مشترک است. سلطه و عدم سلطه مطرح نیست.



 

 

 موسوی: بحث اصولی نیست، ولی خوب است.

 -بهشتی: 

 خواهیم وارد کنیم ]؟[هایی را میپیمان: در مقدمه چه مفهوم

 فرهنگ اصیل اسالمی... بهشتی: احیای

 کنند.تدریج پیاده میفرهنگ خود را به شود و آنهاشروع می مهندس سحابی: انقالب بر پایه عمل پیشتازانی

بهشتی: مبنا، نگهداری نظامی نو بر پایه نهضت فرهنگی اصیل دیرپای اسالمی است که بر مبنای ارزش و مسئولیت 

 جلسه بعد بیاورند )آقای طالقانی آمد( ... و استقرار نظام توحیدی رسالت....انسان.       اصل اول را تنظیم کنند، 

 موسوی: اصل سوم، به نظر من، دو اصل بشود.

 خوانده شد. �کل آیه بیاید.     تا اصل  -اصل ششم

*** 

 ]موضوع: مسائل مربوط به شورای انقالب:[

 پیمان پیشنهاداتی به شورا داشت که مطرح کرد.

 صدر، جاللی و طالقانی تأیید کردند. مطالب مشابه انتقاداتی بود که خود شورا هم داشت. بنی

 مدت ضربتی ]داشته باشد[    تصویب شد.برنامه کوتاه ([ شورابندی. ]بهشتی: جمع

( یک دولت رزرو باشد، های مشورتی تعمیم بدهد، ( طرح کمیسیون( نوع صرف وقت جلسات بهتر باشد، 

 ه پاسداران انقالب اگر با سرعت تقویت نشود، پشتوانه نداریم.( سپا�

 اند.در ارکان ارتش، افرادی نفوذ کردهطالقانی: 

 ها باشد.: جلسه برای این برنامهپیمان

 امروز و فرداست.[ مسئله]ارتش،  مسئلهموسوی: 



 

 

جای هاشمی بیاید. مهندس ای: در کمیسیون پنج نفری ضعیف هستیم، در آنجا اعمال قدرت شود. موسوی خامنه

 .1صباغیان، چمران، ابتکار

 را عوض کند. کارهای خالفی آنجا شده. ]بازرگان[ ای: چمران قصد دارد عبدالعلیخامنه

 بهشتی: دولت جانشین باید باشد.

 پیمان: مواردی که باید اعالم شود، تهیه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1358-9زیست در فاصله ( رئیس سازمان حفاظت محیط 1311-79. تقی ابتکار ) 1



 

 

 �//جلسه دوشنبه 

 قوانین دادگستری       در دعاوی مدنی هرگاه دیوانعالی کشور ...     تصویب شد.الیحه: اصالح موادی از 

 قانون استخدام                                                    تصویب شد. �تا  �الیحه قانونی اصالح ماده 

 تصویب شد.                      ریال                            �التفاوت بهای گوشت تا الیحه پرداخت مابه

 تصویب شد.  ها که باید از گمرک معاف شود                  سال صورت جامع کاالهای وزارتخانهالیحه ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 �//شنبه جلسه سه

هدوی ]کنی[، مای، دکتر سحابی، مهندس سحابی، خامنه صدر،]اردبیلی[، کتیرائی، باهنر، بنی ]حاضران:[ موسوی

 پیمان، بهشتی.

 نویس قانون اساسی:[]موضوع: بررسی پیش

 مطرح شد. �ماده 

 حق حاکمیت از طریق سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه ...

 باهنر: تفکیک قوا درست است یا نه ]؟[

 بهشتی: در بلوک شرق این تفکیک تا چه اندازه هست ]؟[

 است.مهندس سحابی: آنجا تا حدی دیکتاتوری 

 زاده آمد(.دوم در این ماده نیامده است )قطبصدر: رفرانبنی

    ه.بنویسیم حکومت مرکب از سه قو �بهشتی: اصل 

 تصویب شد.

 مد(.آخواهد بکند و نظر مردم را بگیرد )مبشری م وقتی است که قوه مجریه کاری میزاده: رفراندوقطب

 پیمان: 

 قوه مجریه مسئول اداره کشور... 

 شد. تصویب

 نام ملت، زیادی است. ]عبارت[ به

 حذف شد.

 جمهور و اختیاراتش بحث مفصل شده.دکتر سحابی: راجع به رئیس



 

 

 نیست و سابقه خوب ندارد. یخورشید چیز خوب ]و[ ، شیر1ای: طبق تحقیقات محیط طباطباییخامنه

 .]است[ پیمان: خورشید مظهر مهرپرستی و شیر مظهر قدرت

 اکبر، شعار انقالب.زاده: اهلل قطب

 [ سه رنگ باشد، شیر و خورشید.:]نقش پرچم

 نفی شیر و خورشید تصویب شد.

 مند هستیم ]؟[عالقه ماناید یا ما به گذشتهدهید که با پیوندهای گذشته بریدهدنیا نشان خواهید بهدکتر سحابی: می

ر جهت دف این موضوع طالب هستیم. حذشیر و خورشید نشانه پیوند با گذشته است. ما پیوند خوب گذشته را 

اجع به کلمه دهید با تمام چیز گذشته. شیر و خورشید وابستگی به دوران ساسانی و غیره هست. رمنفی نشان می

 بگذارند. �خدا�اهلل، پیشنهاد شد 

الوه بر آن ع شید با رژیم پادشاهی هماهنگ بوده.دانیم. شیر و خورنظر حضرتعالی است، ما اعالم نمی بهشتی:

با شیر و  ولی است دانند. پرچم بی شیر و خورشید، میر و خورشید را وابسته به شاه میتداعی روانی معاصر ش

 خورشید.

 مان کافی نیست. تحقیق شود.دکتر سحابی: اطالعات همه

 قرار شد تحقیق شود.

 موسوی: کلمه اهلل باشد، خدا نباشد.

یر و شود[. شهایی که جدای از اسالم هستند ]میطلبی آن]موجب[ تجزیهتگی ملی مطرح است، سحابی: همبس

 خورشید، تداعی همبستگی ملی است.

 اثر بد بگذارد، عوض شود. موسوی: اگر روی قشر رسمی

 بهشتی: در مناطقی که زبان محلی موجود است، آزاد است زبان خودشان.

                                                           

 ( پژوهشگر حوزه ادبیات و تاریخ. 1280-1371طباطبایی ). سیدمحمد محیط 1



 

 

ه است. معلوم نیست تالش برای وحدت ملی از نظر خط اهلل برای همیش شاء دکتر سحابی: قانون اساسی است، ان

 و زبان یکی باشد. زبان رسمی است و خط رسمی است. چیزی نیاوریم که در آینده کلی عام به هم بخورد.

 های عجیب و غریب پیدا شد.های مختلف وارد شود. پشت آن جنگزاده: در مورد مکاتبات، زبانقطب

فرانسه را تحمیل کنند، مقاومت شد. در سوییس که سه زبان ماند، اختالل ایجاد بهشتی: در بلژیک خواستند زبان 

 نشد.

 زاده: چهار زبان است و مکاتبه با چهار زبان، نه سه زبان، است.قطب

 دکتر پیمان: زبان رسمی ایران، فارسی است و مغایرتی با استفاده از زبان و فرهنگ بومی ندارد.

 مکاتبات است. مسئلهدهد ، فارسی است، نشان میزبان دولتی ای: بگوییمخامنه

 صدر: چون خیلی حرص ترکی داشت، این را گفته.بنی

تدا کالس اول دکتر سحابی: ترتیبی باشد که از وضع فعلی بدتر نباشد. پدر به فرزندش زبان فارسی است از اب

 زنند.خوانند، ولی ترکی هم حرف میالفبای فارسی را می

 ملیتی است.های خارجی است. کشور چندشود، فلسفی نیست، واقعیتبحث می موسوی: مسائلی که

 زبانه.ای: چندخامنه

 بهشتی: زبان دولتی ایران، فارسی.

 مهدوی: زبان رسمی، فارسی است.

 گویید تغییری حاصل نشده.بهشتی: و می

 شود. ها باشد. دو سه جمله بحث های ملیتزبان از جهت رسمی یکی باشد، زبانپیمان: 

 شیبانی: این ماده باشد در شوراها بیاید.

ر تفرقه زبان، طور است، دیگر تفرقه اضافه نشود. دخواهید ایران با این وضع باشد، ایندکتر سحابی: اگر می

رد. آنقدر آزادی شود. دین چقدر در ارتباط ما دخالت دارد ]؟[  در قانون اساسی نباید آووحدت ملی ایجاد می

 خود بگروند.خودبه باید داد که



 

 

 بهشتی: جز در تاریخ اسالم و گسترش زبان عربی، تجربه موفق تاریخی نداریم.

 خواهیم برویم، زبان رسمی این است.دکتر سحابی: آینده می

 ای: مطالب ایشان درست است، ولی آقای شریعتمداری هم روی زبان فارسی خط کشیده.خامنه

باشد یا نه ]؟[ مشکالتی فعلی داریم، نباید منتقل کرد به آینده. خیانت به وحدت جاللی: آیا واقعاً مکاتبات اداری 

هنگ ملی را بگذاریم به که بگوییم نماز را به ترکی بخوانیم. در مواد حقوق ملت ایران، فر ملی است. مثل این

 بعداً اگر ایراد شد، عوض کنیم. ،گذاریماظهارنظر. می

ایجان و کردستان، احساس غریبی کند. در جاهایی از آذربوابط را آسان میاست زبان مشترک ربهشتی: واقعیت 

 کند. اگر قرار است جمهوری اسالمی ایران آغاز جنبش اسالمی جهان باشد، آیا باز زبان فارسی باید باشد ]؟[می

 صدر: زبان عربی زبان مشترک است.بنی

 ایم.ئولوژی اسالمی آن را کنار گذاشتهدر اید است ذیریم زبان مشترک وسیله وحدتپکه می بهشتی: در عین این

 جاللی: اگر بخواهید فرهنگ اسالمی را گسترش دهید، زبان مشترک باید باشد. آنها را در قوانین جزئی بیاورید.

پیمان: بحث زبان مشترک ایراد ندارد. اسالم، فرهنگ است و انتقال آن با زبان مشترک است. تحمیل بصورت 

 غلط است و الزم نیست به هر زبان حرف زده نشود.برداشت شده، 

 بهشتی: زبان و خط مشترک مردم ایران، فارسی و متون و مکاتبات رسمی با این خط و زبان است.

 جاللی: این ماده باشد، آن مطلب در مواد دیگر.

 با هشت رأی تصویب شد.

 دکتر سحابی: این ذیل ماده.

 بهشتی: زبان و خط مشترک مردم ایران، فارسی است. 

 کند )طالقانی و میناچی آمدند(.نیاید، همان ناراحتی را تولید میموسوی: توضیح اگر این ذیل 

 ایم راجع به خودمختاری داخلی.طالقانی: به آنها گفته



 

 

 بهشتی: آنها قبول کردند ]که[ تدریس فارسی الزامی باشد.

 ها، در دفاتر، ممکن است به زبان دیگر بنویسند.قید نشود، در دادگاهمیناچی: اگر رسمیت 

 باهنر: ذیل باشد.

 ها آزادی دارند.استان در کتر سحابی: این منحصر نخواهد بود؛د

 سسان کوچک عوض شد.اگر در آن مجلس مؤ کتیرائی: فرم موجود را عوض نکنیم،

 ها، حقوق آن گنجانده شود.ر مورد اقلیت، زبان رسمی فارسی دزاده: مطلبی که جاللی گفتقطب

*** 

ب در نظام ایم، قانون اساسی مطرح است. چهره انقالطور کلیات مطرح شد. انقالب کردههبدکتر پیمان: مطلبی 

 حل قدرت انقالب انجام شود. مسئلهپیاده شود. 

ل، قانون اساسی ی ملی ]؟[ نوع اورویم یا با پشتوانه نیرویت قدرت انقالب از قدرت نظامی میسمت تثببهشتی: به

 زم داریم. مرحله عبور ال ها متجلی باشد و بگویدای انقالب واقعی که در تمام صحنهبه تأخیر بیفتد و شور

 ومی بگذاریم.طالقانی: این مسائل خارج از بحث است. برای تثبیت اوضاع، قانون اساسی ]را[ در معرض افکار عم

 هایی است.مختلف ]هستید[ که ناشی از گسستگیهای پیمان: خودتان در معرض گزارش

 1گویند استبداد دینی ]شده است[.می]برخی[ در معرض دفاع از آقا هستیم که طالقانی: سه روز است 

 شود، وظیفه ما این است.قانون اساسی به این نحو عملی می که آقا گفتند بهشتی: بعد از این

                                                           

توطئه دشمنان "ها به موضوع در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده 1358. امام خمینی در سخنانی در تاریخ چهارم خرداد  1

های پوسیده طاغوتیان و تبلیغات وسیع بر ضد اسالم و گرانی از ریشهاشاره کرد. وی ضمن ابراز ن "برای حذف روحانیت و اسالم

ای دانست قرآن کریم، به طرح جمهوری دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک اسالمی از سوی برخی اشاره کرده و همه آنها را خدعه

ی با این جریانات خودداری کنند. وی شود. امام از همگان خواست تا از نزدیک شدن و همکارکه برای مخالفت با اسالم اظهار می

همچنین تز اسالم منهای روحانیت را خیانت دانست و هشدار داد که توطئه بزرگ در کار است و اقشار مختلفی که به اسالم پشت 

هارچوب اند، در حال اجتماع و اتحاد با یکدیگرند و ما به هیچ وجه توطئه را تحمل نخواهیم کرد، چرا که آزادی تنها در چکرده

 (. 484-7: صص 7اسالم و در حدود قانون است )صحیفه امام، جلد



 

 

 صدر: مطلب اساسی.بنی

 مردم را بشود جمع کنیم، خوب است.طالقانی: اگر 

 پیمان: چند کار اساسی بشود.

که قانون اساسی  بهشتی: قدر مسلّم این است، آن مقدار تأیید که نسبت به اقتراحات دکتر پیمان کردیم، این نبود

 بحث نشود. دستور جلسه عوض نشده.

 گویم. ممکن است مملکت دست ما نباشد.پیمان: حقیقی را می

 پردازیم.به این و هم به آن می بهشتی: هم

 رود.روز از دست میبهی شما روزاجرایصدر: قدرت بنی

*** 

 نویس قانون اساسی:[]موضوع: ادامه بررسی پیش

 شود.کسان بود، یکسان اجرا میای: در برابر قانون مساوی هستند. اگر یخامنه

 طالقانی: تساوی زن و مرد در برابر قانون ذکر شده.

تا حدی منصوص است، یکی ارث است، یکی قضاء  منصوص است که باید رعایت شود: مسئلهبهشتی: سه 

 تواند.گویند زن نمیمراجع صریح می

 توانند رأی بدهند.یت میطالقانی: ]در خصوص[ قضاء ]مربوط به[ رأی نهایی است، ولی در بدا

 شهادت است، یکی والیت مرد در خانواده. مسئلهبهشتی: یکی 

 کنیم یا نه ]؟[پیمان: باید تصمیم گرفته شود، رعایت می

 بهشتی: فعالً باشد.

 اصل بیست و سوم زاید است.

 اصل بیست و چهارم زاید است.



 

 

 شود از جایی بیرون کرد.زاده: یک نفر را نمیقطب

 [ مهدوی: ]در خصوص[ عقیده محترم است، مرتد را در فقه باید کشت. چه احترام به عقیده است ]؟

 بهشتی: نظر مهدوی، نوع مرتد.

 شود کشت ]؟[مهدوی: مرتد را نمی

 پیمان: مرتد، عصیان علیه سیستم است.

 میناچی: در هیچ قانون دنیا، عقیده نیست.

 صدر: عقیده باید باشد.بنی

 ای: مصون از تعرض است، دلیل این نیست که حکومت حق دخالت ندارد.خامنه

 ریم.بهشتی: ]کلمه[ محترم را بردا

 مهدوی: قانون اساسی باید کلیت باشد ]و[ تبصره نخورد.

 -بهشتی: 

 میناچی: شرف چه اشکال داشت ]که[ برداشتید ]؟[

 بهشتی: محترم را فقط برداریم و مسکن از باال زده شد. 

 بحث قانون اساسی برای جلسه بعد.

*** 

 ]موضوع: شورای انقالب و دولت موقت:[ 

 ها معین شود، ]به[ اشخاص رسیدگی شود.دولت قرار است معین شود، برنامه مهندس سحابی: این دفعه که

 پیمان: برنامه معین شود.

ها مشخص شود، اولی درست نیست، ولی دومی باید که[ دولت معین شود ]و[  طرح د اینای: ]در مورخامنه

 بازرگان چهره موجه شده در مردم. مهندس ؛معین شود و ]درگیر[ تفکر تغییر کابینه االن نشویم. قبالً جا افتاده



 

 

 بهشتی: این بحث زاید است.

 طالقانی: زاید است. کسی نداریم جایش بگذاریم.

]ی[ شورا، هادهند، معرفی کنید. برای کمیسیون توانند دولت را تشکیلر دستور جلسه نبود. افرادی که میبهشتی: د

 افراد معین کنید.

 پیمان: خود برنامه را تصویب کنیم.

 صدر: برنامه را معین کنید، بدهید.نیب

 روم.ولت خوبی هست که دنبال تعویض نمیمهدوی: اگر بدانم د

 صدر: آقای طالقانی یک عیب دارند، تغییر دولت را خودشان مطرح کردند.بنی

 اش را مطرح کند ]؟[ه فکر دولت باشد ]؟[ دوم، برنامهبهشتی: شخص داریم ب

گیری در کشور هست، به کار را آماده کنیم. مراکز تصمیم ناتوان است، مقدمات صدر: اگر دیدیم این دولتبنی

 ها روشن شود.ها، دادگاه، تکلیف این حرفشود ]؟[ شورا، آقا، دولت، کمیته چه ترتیب ادغام

 بهشتی: چه کسی بکند، دولت است.

 نجات دهیم ]؟[توانیم رهبری را از بلبشویی د. چگونه ما میصدر: آقا باید انجام دهبنی

 ]ی[هاباشد. اول، تقویت شورا، ]از طریق تشکیل[ کمیسیون طالقانی: حرف ایشان و پیمان درست. یک شورای قوی

 های فرعی درست شود، به دولت فهمانده شود ]که[ ما تابع دولت نیستیم.فرعی. کمیسیون

شورا باید تقویت  ، دولت،گیریمیمبار صحبت شده، مراکز تصزاده: ]راجع به[ مباحثی که مطرح شد، ده قطب

شود. در خط تقویت شورا، سه نفر قرار شد دادگاه انقالب را کنترل کند، ولی نتوانسته است. بعضی اعضای کمیته 

شود، باید ی است، باید اعمال کند، عمالً میفروشند. شورا قدرت اجرایرابطه دارند، بعضی مشروب می خارجبا 

 ریق دولت هم اعتماد نیست که درست عمل کند.از طریق دولت بشود. از ط

ریزی، افرادی به ( برنامهی افراد کابینه آینده، ([ معرفجا است. ]شود. دستور جلسه بهبهشتی: وقت تلف می

 د.نعنوان کمیسیون شورا معین شو



 

 

 رسیدگی شود.[ فقدان برنامه مسئلهپیمان: اصل ایجاد مرکزیت قوی، سپاه، کمیته، دولت، دادگاه. ]به 

 زاده: سپاه زیر نظر شوراست.قطب

 ها را بدهند.بهشتی: قرار بود کسانی نوشته

دانند چه کار باید بکنند. تمرکز قدرت به چه نحو باشد ]؟[ رهبری : ]در مورد[ اشخاص بحث نشود. نمیسحابی

 ادغام شود، فرماندهی سپاه سه نفر ]شامل نمایندگان[ شورا، دولت و سپاه.

طالقانی: افراد ارتش، جز ریاحی، بقیه در موردشان حرف است. ارتش باید منظم شود. ]وضعیت[ مرزها بد است. 

 خطر از ارتش برای انقالب. کمیسیون برای ارتش ]تشکیل شود[. مسعودی از چند نفر ارتشی سالم دعوت کند.

 اشمی رفتم.جای هکه من به]هم هستند[ ای وی: کمیسیونی هست، هاشمی و خامنهموس

گذرد. کمیسیون از افراد آمده، کارشناس که توقع سازی، دولت باید اقدام کند. فصل آن میطالقانی: ]در مورد[ راه

 است دولت چوب الی چرخ نگذارد. ارتش وسایل دارد، وزارت کشاورزی دارد.

 سازی، کشاورزی، آب. اگر منافات با پروژه دولت ندارد.راه

 ر، عدول از مجرای بحث بود.بهشتی: این قسمت اخی

 . خواهدنمیان: بعضی مسائل، کمیسیون جدا پیم

شده. برنامه آینده مشخص شود. شورای انقالب تا توانایی تهیه طرح و  ها و سپاه قبالً بحثبهشتی: روی کمیته

بازرگانی، سیاست خارجی، اداری، کشاورزی، صنعت،  اجرای آن و معرفی فرد نداشته باشد، کار بیهوده است.

 ارتش، قوای انتظامی.

 ها چیزی ندارم.وسوی: ]از[ اسامی دولت و کمیسیونم

مهندس مقدم )مرتضی(،  مهندس واعظ، سیسات راهسازی و کار عمرانی:ی. تأهای فرعطالقانی: اسامی کمیسیون

ن ست، حسداوودی، عباس روحانی سیاسی ا مهندس علیخانی. وزارت امور خارجه:خانی، مهندس حشمت

 مرادی.

 اسم. ��ام بررسی کنند. در مجموع نفر هستند. فرستاده �در حدود  ایصدر: عدهبنی



 

 

  دهید ]؟[بهشتی: کِی می

  صدر: جلسه یکشنبه.بنی

کشاورزی(.  دکتر پیمان: کشاورزی، صنعت و بازرگانی. بنی صدر، دکتر توانایان فرد، کشاورزی صدر )در وزارت

 فی او.  ابوذر ورداسبی، صنایع. دکتر زندیه )عبداهلل( اقتصاد، یک فرد زرتشتی دکتر رستم کیوان به معر

 مهدوی: ندارم.

 ای: کسی تهیه نکردم.خامنه

، دکتر 1نسبصدر، عالیر آینده کار به دست او باشد. بنی، یکی از آنها اجرایی باشند. دسحابی: کمیسیون اقتصادی

]برای کمیسیون[ حابی، توانایان فرد. فر، دکتر میرآخور، دکتر میرسلیم، مهندس س، مهندس معینمهدی احمدزاده

 ها.مسئول باشد، صباغیان ]و[ یکی دوتا از ارتشی اینظام، خامنه

 لیست کامل ]برای جلسه[ پنجشنبه.زاده: قطب

 شنبه آینده.جاللی: سه

 داری.دکتر شریعتم زادگان. برای تعلیم و تربیت:زاده، دکتر عباستصاد، دکتر مدرسپیمان: تجارت و اق

 آوریم، بیش از صد نفر.شود، تا پنجشنبه میایم لیست تکمیل میبهشتی: دوستان ما درصدد بوده

 بخواهید آماده است. صدر: کابینه من اگربنی

 بهشتی: اسامی آقای طالقانی بدون شناسایی است.

دیگر در  سحابی: از طرف شورا یک کمیسیون هفت نفری برای مسائل اقتصادی تعیین شود. هرکدام با بیست نفر

اجرا با نحوه  های اقتصادی راو نفر بگوید، در عرض دو هفته طرحتماس باشند. شورا کل نظر اساسی را به این د

 تهیه کند.

 صدر و شما )سحابی(.بهشتی: عضو اقتصادی در شورا، بنی

                                                           

نسب، مشاور گر و مؤسس شرکت صنایع نفت و گازسوز عالی( اقتصاددان و صنعت1298-1384نسب ). میرمصطفی عالی 1

 اقتصادی محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی. 



 

 

 همه جمع شوند. گرایی مشکل اصلی است،صدر: گروهبنی

 پیمان: کمیسیون هفت نفری باشد. اعالم شود هرکس هرجا طرح دارد، بدهد.

 نسب )دکتر توانایان(.صدر، سحابی، میرسلیم، عالیبهشتی: بنی

 نژاد.صدر: ارائیبنی

 عنوان وثیقه کافی است.به دولت نوشته شود نامه بنیاد بهشیبانی: در مورد پول 

 در مورد دادگاه اقدام شود.

 اش رفته.این سه مطلب به خانهشناسیم. موسوی: ورامینی را می

رادیو از  زاده(در روزنامه خواهد بود و شما )قطببهشتی: صحبت من در کانون توحید، جواب این نوشته نزیه 

 اند برای جواب به.لویزیون بفرستید، آن را نقل کنند. آقای موسوی متنی تهیه کردهت

 .1شودای که واقعاً معتقد است، میهجهت همه را با یک چوب راندن، سبب رد شدن عدسحابی: بی

                                                           

تری، اعالم یران در سخنانی جنجالی در همایش کانون وکالی دادگس، حسن نزیه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ا58. ششم خرداد  1

امام متوجه  های انقالب نیز گفت: خودکننده است. وی در خصوص عملکرد دادگاهها نگرانها و بالتکلیفیخطر کرد که سستی

رین نکته سخنان برانگیزتن و بحثتری(. اما مهم3، ص7/3/1358های انقالب شدند و آن را تصحیح کردند )کیهان، اشتباهات دادگاه

ا در قالب اسالمی نزیه، این جمله بود که: نه مقدور است، نه ممکن است، و نه مفید که تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی ر

گفت: من وی شده و  بسازیم و آیات عظام هم خود به این امر واقفند. دکتر بهشتی در واکنشی تند به سخنان نزیه، خواستار محاکمه

قا نسبت شما با انقالب آگویم آقا شما حق نداری حرفت را بزنی؛ چون ما استبداد و خفقان نداریم. اما آیا حق نداریم بپرسیم که نمی

خواهان قبول انتخابات  دانستند وآلیستی میاسالمی و رهبری انقالب چیست؟ این آقایان پافشاری امام را در رفتن شاه یک آرمان ایده

گفت: خیال  (. بهشتی همچنین در سخنان دیگری3، ص9/3/1358و حفظ دولت بختیار با استمرار رژیم شاه بودند )کیهان،  آزاد

ی در هشداری شدید توانید جامعه انقالبی ما را مرعوب کنید؟ وها میدانپرکن حقوقکردید با یک کنگره چندصدنفری با نام دهان

، 10/3/1358های اندیشمندان شاهنشاهی باشد )جمهوری اسالمی، های شما نسخه دوم کنگرهطلبان گفت: مبادا کنگرهبه فرصت

 (. 3ص

این سخنان، با واکنش نزیه مواجه شد. وی گفت: من هرگز جمهوری اسالمی را تخطئه نکردم و انتقاد از من، احتیاجی به تهدید و 

کس حق ندارد چوب تکفیر و چماق ه همچنین گفت: هیچ(. نزی5، ص12/3/1358ارعاب و دعوت به محاکمه نداشت )کیهان، 

گوید. نزیه افزود: کاری تهدید بردارد، شخصی که باید محاکمه شود دکتر بهشتی است، نه من؛ چون به عنوان یک روحانی دروغ می

یه، منحصر به بهشتی (. اما نقد به نز2، ص12/3/1358نکنید اشخاص مؤمن به انقالب به فرار از مملکت تشویق شوند )اطالعات، 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

توان قوانین گوید نمیداند که میاهلل سیدصادق روحانی هم در واکنش به سخنان نزیه گفت: آقای نزیه از اسالم چه مینشد. آیت

 (. این مجادالت البته فروکش کرد، اما مدتی بعد نزیه از مسئولیتش کنار زده شد.     8، ص14/3/1358اسالمی را اجرا کرد؟ )کیهان، 



 

 

10/3/1358جلسه پنجشنبه   

]مهندس[  ای، جاللی،صدر، خامنهبهشتی، مهندس سحابی، میناچی، بنی]حاضران:[ شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، 

 موسوی، مهندس بازرگان. )مسعودی آمد(.

 نویس قانون اساسی:[ ]موضوع: بررسی پیش

عی است سمهندس بازرگان: اگر اصل مالکیت کار باشد، پس ارث و هبه چیست ]؟[ )باهنر آمد( اساس مالکیت، 

 اده آمد(.زامالت دیگر قابل انتقال است )قطب، از راه بیع، ارث، هبه و یا معو کار. مالکیت حاصل از کار

افعی : دین رسمی ایران، اسالم است. قوانین عمومی. ولی مقررات محل در اکثریت آن، حنفی یا ش14اصل 

 هستند، ولی در احوال شخصیه.

 صورت قانون مدنی ]باشد[.هباهنر: باید ب

 .29اصل 

، 28د ماده در مور کنند، بودن این مواد الزم است.که کشورهای مختلف ما را تخطئه میقع میناچی: در این مو

 نشر اکاذیب به جای اخالق اسالمی.

 ها، آنها را مقدس نکنیم.مهندس سحابی: با ممنوع کردن دین کتاب

نیدن شمطلب  ضامن حقانیتشود. ]چون[ انگیزیسیون میشود محدود کرد، مهندس بازرگان: دامنه آن را نمی

 حرف مخالف است.

ر مکتب دموسوی: این مسائل گفته شده درست است، ولی آوردن آن در قانون اساسی، یک تقلید غربی است ]و[ 

 ما پسندیده نیست.

 آموزند. باید مردم خودشان حافظ آن باشند.ر منحصر کنیم، علم مبارزه را نمیجاللی: اگ



 

 

های دیگر سبب های ایدئولوژیک، اجازه به مکتب... در نظام1فَبَشِّر عِبادبهشتی: باید یک جلسه بحث فقهی شود. 

 شود. پس در اصل آن مکتب ایراد کرد.رخنه کردن آنها می

 ای که متوسل به زور شود، توخالی است.مبشری: نظرم همین است. عقیده

 نه ]؟[تواند پیش برود یا ا حد مخالفت با جمهوری اسالمی میمهندس موسوی: آزادی ت

 اش وسیع است.آمیز، دامنهمبشری: ]عقاید[ مسالمت

 -جاللی: 

 شود.ای تشکیل میهای تجزیهموسوی: گروه

رنه علت ضعف ما بوده است، وگی کردند، بهمهندس بازرگان: اگر حزب دموکرات کردستان یا خلق عرب کار

 کند.ها کاری نمیصد تا از این حزب

هوری در حفظ استقالل و تمامیت اساس جم اید رعایت کنیم.ضعیف است، ب زاده: آنچه محترم بشمریم،قطب

 شود نخواست.ی را باید محترم بشماریم، ولی میاسالم

 رای بازگشتمهندس سحابی: همان حرف با این اضافه در قانون قبل اساس مشروطیت هم بود، ولی راه ب

 انقالب نباشد.ضد

 طبیعت بشر است.محدودیت، ضدها نشویم. بهشتی: مانع رشد انسان

 موسوی: قدرت داده، ولی تهی کرده. تکوین با تشریع اشتباه شده.

 باید باشد که رعایت اینها ملتزم هستند. دلیل که بهشتی گفت این ماده باشد،صدر: به همان بنی

وع نباشد. نامشرشود. اتحادیه معرفی شود که اتحادیه، عمل ن: در بحث ابتدای جمله فراموش میمهندس بازرگا

 در مورد استقالل و ... از مقوله عمل است. 

 موسوی: نظام اجتماعی، از اساس جمهوری اسالمی است.

                                                           

هُ: بشارت ده آن بندگانی را که سخنان ]مختلف[ سوره زمر: فَبَشّر عِبادِ الَّذینَ یَستَمِعونَ القَولَ فَیَتَّبِعونَ اَحسَنَ 18و  17. اشاره به آیه  1

 کنند.   شنوند و از سخن نیکوتر تبعیت میرا می



 

 

 ای داشته باشد.خواند تشکیل شود، باید ضابطهای: گروهی که میخامنه

 نیست. مهندس جاللی: اگر جمعیتی تشکیل شد و خواست جمهوری اسالمی را به هم بزند، از طریق این قانون

 بهشتی: این قانون اعتبارش به قبول اکثریت است.

 موسوی: به اقلیت اجازه بدهید که با زور، جلو اکثریت را بگیرد.

 توان از شرکت در ... منع کرد.کس را نمیجاللی: هیچ

 میناچی: اساس قانون، خود اسالم است. باید طوری باشد که اصول آن ثابت باشد. 

 نتخاب مسلک و عقیده است و آزادی آن.بهشتی: بنا بر آزادی ا

کنید. جمهوری اسالمی نظامی است و تعهد در برابر نظام اشتباه می باهنر: آزادی انتخاب و عقیده را با لزوم التزام

 شود علیه آن اقدام کرد.که جمع ]به آن[ رأی داده ]و[ نمی

ای باشد ]که[ این چهارچوب ود. اگر مادهشز دیگر در قالب اسالمی آن درک میمهندس موسوی: آزادی و یا چی

دانیم. ]اما اگر[ های دیگر را آزاد میدانیم، ولی گروهول نیست[. گسترش اسالم را حتم میرا نقض کند ]قابل قب

 لطمه به اسالم بزنند، تناقض دارد.

 مهندس بازرگان: به جای ]کلمه[ اساس، بگذاریم نظامات جمهوری اسالمی.

 ری اسالمی.موسوی: نظام جمهو

 صدر: مخالفم.بنی

 شود نظام... گفت ولی حذف آن درست نیست.دس سحابی: اساس جمهوری اسالمی میمهن

موسوی: قصد ما با این اصل چیست ]؟[ چه کسی را آزاد و چه کسی را محدود کنیم ]؟[ ما متهم به دیکتاتوری 

 طلب داریم.]گروههای[ تجزیه ده، فدایی خلق وهستیم، باید ]این اتهام را[ رفع کنیم. حزب تو

شود. اساس، یعنی خطوط کلی فعالیت، خیلی وسیع است. باید ر: کلمه نظام از پایه تا ثریا ]را شامل[ میصدبنی

 گذاشت قیام تضاد ...

 تا هست علیه آن اقدام نباید کرد.]یعنی[ شود قانون، بهشتی: وقتی گفته می



 

 

 طور.باهنر: نظام یا حکومت هم این

ما است. اسالم بالضروره این اسالم با برداشت  کنید یا راجع بهیا راجع به ابدیت اسالم صحبت می ی:بهشت

لیت یابد، با حفظ آزادی یا سلب آزادی است. اقلیت باید به فکر اکثریت تن دهد، درست، ولی فعاگسترش می

 عمل کنیم. شود.کنیم جلو آنها گرفته نمیکه نطق می علت اینکند. ما به

 موسوی: هر اقدام، هر قیام در چهارچوب استقالل و نظام جمهوری ممنوع است.

 مهندس سحابی: اسالم و شیعه که در قانون اساسی مردم حفظ کردند، یا نوشتن آن.

 صدر را قبول دارم.زنند ]؟[ نظر بنیازرگان: چرا آقای مهدوی حرفی نمیمهندس ب

گوید می 31، زاید است. مضمون اصل آقای مهندس بازرگان گفتندهمان باشد که  31ای: اگر مفاد اصل خامنه

 شود کرد.اقدام نمی

جاللی: ارائه نظر خاص نیست. عنصری در بیان آقای بهشتی بود که آقای خمینی در رد اساس سلطنت گفتند. ما 

 اسالمی است.االن نباید خودمان نفی خودمان بکنیم. اصل دیگری الزم است که نظام حکومت ایران، جمهوری 

 صدر: استدالل ضعیف است. در روسیه، طرق فعالیت آزاد وجود ندارد.بنی

 آمیز باشد. ممکن است حزب اسالمی بدون مرز باشد.زاده: منع قیام و اقدام خشونتقطب

اش طرفداری از قانون اساسی بود. وجود این از منع وجود داشت و در اساسنامه مهندس بازرگان: حزب توده قبل

 که قیام و اقدام علیه آزادی و امنیت کشور ننمایند. ماده عمالً فایده ندارد، مشروط بر این

بهشتی: چون در این قانون اساسی همه امکانات منظور شده است، هرگونه قیام و اقدام، خشونت علیه آن ممنوع 

 است.

 قدر آزادی دادن است ]؟[ اسالم تا تثبیت نشده.مهدوی: چه اصرار به این

 که قانوناً ممنوع باشد. مبشری: مگر آن

 مهندس بازرگان: در انتخاب مستقل آزاد است.

 صدر: آزادی شغل هست، ولی مجبور نیست کس دیگر.بنی



 

 

 مبشری: حق تقدم حزب است، ولی قانون باید تعیین کند موارد لزوم ]را[.

 های ...ای: هرکسی حق دارد از بیمهخامنه

 هم شود )مهندس بازرگان رفت(.بهشتی: باید برای همه فرا

 حذف. 52اصل 

 ها و...بررسی کند در مورد ملی کردن بانکبهشتی: کمیسیون اقتصاد 

کند. اگر این اصل تصویب شد، آن طرح شود تا اجرا، هرکار دلش خواست میصدر: ]بررسی[ کرده. اگر اعالم بنی

 شکسته هستند.ها وراجرا شود. دیگر بانکی نمانده که ملی شود، تمام بانک

ریت این نمایندگان برای ملت بهشتی: وکیل نماینده تمام ملت است، از نظر شرعی توجیه ندارد، مصوبات اکث

 االتباع است.الزم

 هزار نفر و... )هادوی آمد(. 150نفر، برای هر  270عده نمایندگان  -57ماده 

 به قانون اساسی مراجعه شود. -60اصل 

*** 

 ها:[ زندان ها و]موضوع: دادگاه

 ها انحالل است.ها بود. گفتم یکی از راهموسوی: در خدمت آقای خمینی، صحبت راجع به دادگاه

ای عمل ار شد تصفیه پاسداران توسط زواره. قر]تغییر کنند[ سره عوض شوند، بعد بازجوهابهشتی: پاسداران یک

 شود و آقای کریمی عوض شود.

الت نکنم. کسانی ها ]را[ منظم کردیم جز تهران، که گفتند دخشهرستانخواهد. همه هرکار تخصص میهادوی: 

کادری آنجا هست که  دارای عقده ]هستند[. طرحی داشتم؛ رسند که هم متخصص نیستند و همبه این کارها می

د کنند، برونکه بازجویی می قسمت عمده آنها خائن هستند. مورد محمد سعادتی از زندان شروع شد. تمام کسانی

چه تخصص ندارند، بین موجودین ممکن است اند، اگرای شدهی از سپاه پاسداران، بازجوی حرفهابیرون. عده

 آدم خوبی باشد.



 

 

 بهشتی: پنج نفر هستند مخفی و غیره که مقابل مجاهدین هستند.

 زند.های غفارپور ضربه به مملکت میهادوی: دستگیری

رفت جز تهران. جاهای دیگر شروع شد، ولی تهران شروع شده بود. بهشتی: دو نکته، در جاهای دیگر سامان گ

 دوست مرتبط با آنهاست.تبط با مجاهدین دارید؛ جواد رفیقدر دادستانی کل، افراد مر

 هادوی: آقای دانش پیش از این مسئول سپاه بوده.

 بهشتی: دانش سمپات مجاهدین است.

 مهدوی: دانش مخالف آنهاست.

( فرمانی را باید از گیر اینها برد و داد جای اول. یکی از هفت 1است، باید تصمیم گرفت.  مسئلهموسوی: دو سه 

دار را تاکنون آزاد نکرده د باند را عوض کرد. هفت نفر درجهشوفر علی محرری است. کاری فوری است. نمین

 مجاهدین ممکن است حل بشود یا نه ]؟[ دست ما علیه آنها پر است. مسئلهبود. 

 بهشتی: اگر این گره با انگشت باز شده باشد، اشکال ندارد.

ترین مرجع در اداره زندان، عاجز بود. حاال بعد اگر تا ا از آن زمانی است که شورا، عالیصدر: شکست مبنی

 رویم.و اگر پذیرفت که هستیم، وگرنه مییکشنبه حل نشد، گزارش به آقا بدهیم 

 توانید مطمئن باشید ]؟[با بودن این عناصر ]در[ آنجا، میم. آیا بهشتی: به جای گفتن، ]عمل[ بکنی

 مهدوی: عسگرزاده را چه کسی آزاد کرد ]؟[ 

 هادوی: آزاد نشده.

 ای: قرار نشد در این موارد مهم با ما صحبت شود ]؟[خامنه

یراز بهمن در ش 22در روز ام. آنچه قابل توجه بود، طوماری که هادوی: از ده روز قبل بوده؛ پرونده او را خواسته

زاده اش آمد و شد زیاد است )قطب، مدتی است تحت نظر است، در خانهانداز حدود دویست نفر کشته شده

 رفت(.

 موسوی: گزارش راجع به سعادتی را به شورا دادم. چه کردید ]؟[



 

 

 اید، ]آنها[ تعهد ندارند عمل کنند.هایی زدهمهندس سحابی: حرف

خواهند از طرف جنبش اسالمی پذیرفته شوند. نسبت به آنها ابی بروید نوشته بگیرید. آنها میسحبهشتی: با آقای 

 ( دروغ گفتن.2( تفکر التقاطی، 1دو نقد هست: 

 شناسیم. سربازجو ساواکی است. بی: بازجوی پاسدار انقالب را نمیمهندس سحا

 شود از او.مهدوی: عمدی است. استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 11/3/1358جلسه جمعه 

 زاده آمد(.میناچی، مهدوی ]کنی[، جاللی )قطبای، مسعودی، باهنر، ]حاضران:[ شیبانی، پیمان، خامنه 

 نویس قانون اساسی:[]موضوع: بررسی پیش

 آید، نظام حکومتی ایران بر مبنای ]...[صورت اصل درزاده: بهقطب

 صورت اصل باشد.بهلب در مقدمه بیاید. الزم نیست میناچی: این مط

 نامه مجلس باشد.زاده: این جزو آئینقطب

 پیمان: مالکیت قابل انتقال نیست. این اصل باید بیاید.

 شیبانی: اصل مورد اراضی بررسی شود و وارد شود.

 ای رفت(.ریزی درنظر گرفته شود )خامنهشوراهای طرح و برنامه 71در اصل 

 مطرح شد. 76اصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 12/3/1358 جلسه شنبه

 ای، مهندس سحابی، شیبانی، باهنر، مهدوی ]کنی[، جاللی.]حاضران:[ خامنه

 علت نیامدن اکثریت تا ساعت نه جلسه تشکیل نشد.به

 )موسوی آمد( 

 ساعت ده و شروع شد.

 )فروهر آمد(

 نویس قانون اساسی:[]موضوع: بررسی پیش

 جمهوری از وزراء.رئیسوزیر، حکم تعلیق. تفکیک تعلیق یا برکناری نخست

 تا مبحث سوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13/3/1358جلسه یکشنبه 

 صدر، مسعودی، باهنر.بهشتی، شیبانی، مهندس سحابی، بنیای، ]حاضران:[ خامنه

 نویس قانون اساسی:[ ]موضوع: بررسی پیش

بهترین نظر را آقای حاج آقا  بهشتی: گزارش قم. آقایان اصرار داشتند شیعه حتماً ]در قانون اساسی[ ذکر شود.

داد. آقای منتظری هم خیلی اصرار به ]آوردن[ شیعه داشت. دین رسمی ایران، اسالم و مذهب  1اهلل صافیلطف

جعفری است و رسمیت سایر مذاهب اسالمی در مناطقی که اهل سنت ]در آن[ اکثریت دارند، محترم و قوانین 

 ]اصل[ خصیه، هر مسلمان در هرجا تابع مذهب خویش است. راجع بهمحلی بر طبق آن خواهد بود و در احوال ش

لی عیب ندارد. آقای مالکیت )آقای موسوی آمد(، آقای خمینی ]معتقد بود این اصل[ اگر با ذیل باشد، خی

تا ها دوگویید با مارکسیست، اساس مالکیت کار است که شما میگفت تفکر مارکسیستی استشریعتمدار می

در گنج و لغطه چیست. لپایگانی گفت اصالً نباشد، آقای صافی با ایشان بحث داشت اساس کار است. آقای گ

 اهلل صافی خیلی نوشت...حاج آقا لطف

 هایی که شد، بهتر است این برداشته شود.موسوی: با صحبت

ن اجرا شده. قرو اند در نظامی که طیفهمند ]و[ جذب شدهشده را میها اسالم تجربهرم. اینصدر: قبول ندابنی

 فتاری است.گذاری کند ]؟[ قدم به قدم گرمدهای نفت را بر چه اساسی سرمایهاساس جدید است. فردا دولت درآ

ن انجام شده، ابهشتی: در بند اموال عمومی درآمد نفت )مهدوی آمد(. دادگاه گرفتن زندان توسط آن گروه پاسدار

انتظامات(. در )ندان و اداره زندان در دست پاسداران انقالب است کنند. آنچه مسلّم است زبقیه را شناسایی می

ست که این خواهند برگردانند. مصلحت نیست. گفتم نه. این اای را میرد بازپرس آن عمل انجام شده، عدهمو

 دوستان را دوست ندارم.

 ایگانی.صدر: انقالبی شده، مقداری برای بازرگان کوتاه بیاییم، مقداری برای آقای گلپیبن

                                                           

گلپایگانی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیر و عضو اهلل ( داماد آیت1297گلپایگانی )متولد اهلل صافیاهلل لطف. آیت 1

 فقهای شورای نگهبان. 



 

 

دهیم های بازار را از دست میالمی برای شما روشن است، ما حاجیمهندس سحابی: از لحاظ حقیقت شرعی و اس

 )دکتر مبشری آمد(.

 شود.مند میتر بهرهی بیشکس با استفاده بیش از مواهب خداداد، از مواهب اجتماعبهشتی: هر

هزینه دولتی از درآمد مردم تأمین شود. ]فلسفه اول این است که[  ابی: نظام مالیاتی دو فلسفه دارد.مهندس سح

 تر شد.فلسفه دوم که در این قرن مطرح است، فاصله اختالف درآمد کم

 تر.بهشتی: که هرکس با سعی و عمل بیش

 مبشری: در حقوق بشر و جاهای دیگر.

 مهندس سحابی: حدود اختیارات شورای شهر و روستا معین شود.

 زاده آمد(.عدالت اداری )قطبدیوان 

 بررسی شود. 34ص  140اصل 

*** 

 ]موضوع: سخنان نزیه:[ 

 صحیح نیست. مسئلهنزیه بزرگ شده و در موقعیت فعلی برداشتن او و یا بزرگ کردن  مسئلهجاللی: 

 نما نشود.روز صبر کرد که نزیه مظلوم 15ید زاده: موافق نزیه نبودم، ولی باقطب

 های نزیه را گفت. از من نظر خواست، گفتم مردم جواب بدهند.العات تلفن کرد ]و[ حرفبهشتی: دیروز اط

 زاده: امروز در دادگستری جلسه است، با مخالفت با نزیه.قطب

 نیت نیست.دهمایی را درست کرده، آدم با حسنموسوی: شخصی که در دادگستری این گر

*** 

 [ نویس قانون اساسی:]موضوع: ادامه بررسی پیش

 ای را که برای قانون اساسی نوشته بود، خواند )آقای مبشری آمد، آقای بهشتی رفت(.صدر، مقدمهبنی



 

 

 قوه قضائیه مطرح شد.

عمل آید، یک عده را معین کنند تا شورای قضایی عالی دیوان کشور دعوت بهمبشری: شورای قضایی از شورای

 را معین کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 17/3/1358جلسه پنجشنبه 

فر، س کتیرائی، دکتر صدر، مهندس معینای، مهندس بازرگان، مهندان:[ مهندس سحابی، شیبانی، خامنه]حاضر

 مسعودی، جاللی، باهنر، موسوی ]اردبیلی[ )دکتر مبشری، دکتر پیمان آمدند(.

تغییراتی ]را[ کمیته به  دکتر مبشری: اعتراضی به نامه دادستان کل و دادستان تهران و آباده که در ]دست[ نیست.

 جا آورده.

 رویم.موسوی: بعدازظهر می

 اند ندهید )مهدوی آمد، دکتر مبشری رفت(.ر مسعودی: حقوق تیمساران را گفتهتیمسا

*** 

 ها:[کردن بانک]موضوع: ملی

دولت ی مهندس بازرگان: از موضوعات ضروری که مورد عالقه شورا ]است[، مسائل اقتصادی و سیاست اقتصاد

هایشان های خصوصی پولهاست و این مخفی ماند که بانک[ بانکمسئلهترین آنها ]در چهار قسمت، ]که[ ضروری

 را نبرند.

 ماده واحد: برای حفظ حقوق

 کنم بانک اسالمی هم تحت نظر دولت باشد.شیبانی: پیشنهاد می

بدهی دارند و چیزی دست دولت  هانکفر: وضع بانک در کشورهای اسالمی آیا مجاز هست یا نه ]؟[ بامعین

کند. بدهی فراوانی برای دولت ایجاد میشود و ر پرداخته نشود، تبدیل به حال میهایی هست که اگآید. قسطنمی

یکی ملی کردن، حتی مصادره کردن.  شد کرد؛و کار میکنند. دکنند و سرمایه مملکت را خارج میبانکها بازی می

هّم ایجاد نشود که مالکیت لغو تز دوم پسندیده شد که تو م نظر بدهیم، حاکمیت الزم باشد،هیاگر مالکیت را بخوا

 ها را تصرف کنند، مانع از حیف و میل شود.شود، بالفاصله مدیران دولت، بانکمی

تواند ها که میملی کردن بانک مسئلهکنم از آقای مهندس بازرگان و سایرین، اگر که تشکر می ای: ضمن اینخامنه

وجهه شرعی داشته باشد، متن الیحه طوری باشد که دست باز باشد. جمله اصل مالکیت که نوشته شده، امضای 

وجود به مسئلهها ]ی[ ملی انکیا کار را یکسره کنیم، ب هاست. یکی از دو کار ]را انجام دهیم:[مالکیت بانک



 

 

طوری باشد که چراغ سبز به شود، الیحه متن آنار نمیآورد، بلبشو از نظر تزلزل مالکیت؛ یا آنکه اگر این کنمی

 ها داده نشود.مالکیت

ها بوده. از یک طرف تقاضا برای ی است، تردید برای صاحبان سرمایهکه شرایط انقالب دکتر پیمان: با توجه به این

اند هرکاری کرده ]آن این شده که[ فرصت پیدا اقدامات ضربتی وجود داشته و از طرفی عملی نشده، نتیجه سوء

ها را ر خارج است، سرمایهکه شعب د های بزرگ تعطیل ]شده[، اموال منتقل شده، به عنوان اینبکنند. صنعت

دهید که هرکار نجام داد. هم فرصت به مخالفین میشود اقدامات قدم به قدم ااند. در این شرایط نمیخارج کرده

داران ت عمل ]است[. روزهای اول، سرمایهاصل بر قاطعیت و سرع دیر شده.ها. استند بکنند و هم به انتقادکنندهخو

 ها مشخص شود.اند. ترازنامه بانکهایی کردهاند. در مقدمه بیاید غارتوردهترسیده بودند، حاال سر درآ

اند. غیر از یکی دو تا، بقیه ورشکسته بانک، 27مسعودی: اصل فکر، قابل قبول ]است[. آنچه اطالع داریم، ]از[ 

 دهد ]؟[را دولت میآیا ضرر  شود، مثل کارخانجات ورشکسته.اند. قوز باال قوز میدو برابر حقوق مردم خورده

سحابی: الیحه یک ضررهایی دارد. بین در دست گرفتن مدیریت و مالکیت فرق است. در بخش خصوصی، 

الکیت است. با این کار چوب ها، در دست گرفتن مدیریت، در دست گرفتن مها، شبکه جهانی بانکصاحبان بانک

های خارجی خود بخش خصوصی منتشر شده. بانکخوریم. فایده ندارد برویم روی ملی شدن، ولی از لحاظ را می

ممکن است ذخایر ایران را بلوکه کنند و از پذیرش سفارشات جلوگیری کنند )در هر دو حال خسارت است(. 

 ه مسائل جنبه اقتصادی را نباید نگاه کرد.هم

آنچه دارند متعلق به دولت  اسی است. از نظر عملی، ملی هستند؛صدر: ملی شدن، یکی از نظر عملی ]و[ یکی سی

ده. وقتی ملی شوند، چیزی های آنها را دولت تضمین کرتر بدهکاریندارند. متاسفانه بیش است، چون چیزی

ها بوده که بانک [ تضمین شده، جزء قراردادهای وامها]یدر متن واحده سپرده ریتشود. مگر مدیعوض نمی

اند. یک عده پیرزن و های داخلی را خارج کردهردهمیلیون دالر بدهی دارد. سپ 550مرکزی تضمین کرده ]؟[ 

صنایع، خیلی عمالً از نظر کند. عملی، ملی کردن و مدیریت فرق نمیبیچاره را مجبوریم تضمین کنیم. از نظر 

 هاست.کند. کمک به صنایع جز از راه بانکفرق می

 مهندس بازرگان: کشاورزی هم.

صدر: صاحبان صنایع بزرگ در شرایط کنونی اطمینانی به دولت ندارند. مهمتر، تمام صنایع بزرگ، بانک خصوصی 

 ،خیامی بانک صنایع ،و ژاپن شهریار الجوردی بانک ایران ،داریوش رضایی بانک ،پهلوی خود دارند. اخوان بانک



 

 

ها و کشورهای خارج، است. بانکتر شدن اثرش بیشایران و هلند. در خارج، کلمه ملیزاده بانک وهاب

ها توسط مردم، ممکن است توجه شان در هر دو جهت شدید خواهد بود، ]مانند[ سوزاندن بانکالعملعکس

ا ]این است که[ اطمینان نبود یشنهاد مدیریت از طرف علمنداشته از بین بردن تظاهر تمدن غربی است. علت پ

رو نشویم، گفتیم وبهکه با این اشکال ر اند. برای این. در بعضی مسائل، مراجع جلو آمدهالعمل چی استعکس

سیستم بانکی به این زودی اند. است که در سیستم و پول بزرگ شده ها دو است، کسانیمدیریت. اصل دیگر بانک

ها یا تجربه نداریم. ملی هم بکنیم، باید سیستم جایگزین مطالعه دقیق نشده روی سیستم بانک شود.یعوض نم

 بینم. یریت نمیدرست کنیم. خیلی اختالف بین ملی کردن و مد

جای ملی کردن، مقداری رشوه به ماست )البته شوخی کردم از اول در ذهنم رفت که مدیریت بهموسوی: من هم 

 که درگیری نشود.  ی ایناین را(، برا

 کتیرائی: مثل راه نشود. 

ی کند، خصوصاً اگر گنجانده تواند از بانک و بانکداری طرفداربانک ترس ندارد. هیچ ملّا نمی مسئلهموسوی: 

موازین اسالمی کند. اگر صالح  د تطبیق باخواهخالف موازین اسالم بوده. دولت میسسه از اول برشود مؤ

دانید یا نه ]؟[ مالکیت محترم کشور سوسیالیستی نیست و قسمت بانک، مالکیت را محترم می ردانید، در غیمی

شود. رویم. اطرافتان مصونیت ایجاد میطرف کمونیستی می اگر این را بگویید همه جا آرام آرام مالکیت نفوذ به

تر و بهتر ها بگیرید، خیلی انقالبیاز بانک ها راسسه )صدر آمد(. پول( اصل مؤ2ت در اینجا طلبکار است، ( دول1

 است. 

ای هها، یک سری بانکبا کلمات بازی نشود. در کنار بانک ای موضوع، یکی اعالم چگونه بکنیمکتیرائی: محتو

آن وقت قانونی بود، سرمایه محفوظ ]بود[. کارهای  دار، سرمایه از خودشان گذاشتند.خصوصی است. سرمایه

های چند برابر پول، از پول کردند، پس سود داشت.معامالت ربوی، معامله تجارتی نمی بانکی پرسود بود، غیر از

. شعبه باز کردند، امالک غیرمنقول، ]شد[ کار گرفتند و سودشان بیست درصد، سی درصدمردم جذب کردند، به

ها ]را[. بدهکاری انکتمام اینها حرام. به علت بحران، معامله آنها روی حساب بوده، سبب شده عدم اعتماد به ب

 دهند و اموال مردم در خطر است. به نظر من معادل پول اولیه به آنها باید داد.را مردم نمی

 موسوی: اگر فرض نداشته باشند.

 کتیرائی: بقیه از آنها گرفته شود.



 

 

های کار بانک ( جلو وضع بدتر کار1مهندس بازرگان: فرمایشات مقداری گفته شد. ]به[ سه جهت توجه شود، 

 خواهند.م ارضای خاطر مردم که عمل تند میشود. دواین کار[ با صرف مدیریت انجام می] سوء آنها گرفته شود.

آن عمل ممکن است ملی کردن آثار روانی داشته باشد. آنها که منطقی فکر کنند، وقتی گفتند مدیریت با دولت، 

اخواه اثر روی همه شئون اقتصادی داخلی و خارجی دارد. شود )صدر آمد( اثر در خارج و داخل، خواه نانجام می

]های[ اساسی کشور است. نباید و هاست. کشاورزی، تجارت و صنایع، بخش معموالً توجه بر گردن کلفت

بخش  م شود. بنابراین یک وظیفه است.شود از بین برود. آقایان بعضی قبول ندارند که توسط دولت کار انجانمی

اگر کارخانه کوچک  وع و مشروط، چندین نکته گفته شده.یم. ضمن قبول اصل مالکیت مشرخصوصی را رم نده

، اگر گفته نشود صدر آمد(.کند )بنیساده تمام اساس او را متالشی می نداند که مالک خود است، همان کارگر

م درآمدهای ربوی اتم شود. اسالم مالکیت را قبول دارد. مالکیت مشروع گفته شده.اوضاع صد درجه بدتر می

، هم جلو خیلی تنها از راه هرچه درآورد صددرصد مال خودش نیست. هم اصل حق است ها نفی شده.بانک

ای که در مقدمه گفته شود، ربوی حرام روازه برای اعمال بعدی است. نکتهگیرد. دها را میمحذورات و آشفتگی

 است، گفتن آسان است.

 ما حالل. مهدوی: برای آنها حرام ]و[ برای

د شد. سوق دادند در جهت نها مالک هیچ چیز نخواهبانک گوید.: اگر امام نگوید، هر مسلمانی میمهندس بازرگان

 العمل دارد.دن و مالک شدن دارد در هرحال عکساسالمی ذکر شده. خطر دیگر که ملی ش

 طور نگفتند.موسوی: ایشان این

 نویسند ملی شد.صدر: میبنی

منظور مردم که عمل ضربتی  انیم بکنیم، موقعی که تسلط داریم.توکنیم. ملی میبازرگان: ادغام خواستیم میمهندس 

 خصوصی صنایع داده شد. تاست، انجام شده. اطمینان به مالکی

 ای: همان مالکیت دولتی گفته شود.خامنه

است. در خارج،  اخل بهترمهندس سحابی، پیمان و دیگران در این جهت صحبت کردند. خالصه ]:[ در د

قید مالکیت ذکر  دن بخش خصوصی که اشکال داخلی است،رم دا]برای جلوگیری از[ کند. ها فرق نمیمخالفت



 

 

کیت دولت باشد. روی اصل مالکیت اید. تعبیر مالشود که کار قاطع کردهاز دست مخالفین گرفته میشود. حربه 

 این نوع هم هست، تعهدات روی دوش دولت هست. کیدی بشود. اشکال که گفته آقای مهندس درتأ

چهار ماه وقت عقب افتاده. اشکاالت آقای مهندس هست. اول مالکیت را از حاکمیت  صدر: جای شکر است.بنی

کردن حاکمیت، اشکاالت را رفع حاال دیر شده. حاال جدا  شود.ند. فرض این بود مقدمات فراهم میجدا کن

شود. یا مبنای دولت بخش خصوصی با این مطالب رفع نمی اند. ایراد رم کردنکستهها ورشکند. غالب بانکنمی

اگر فاصله باشد، تصمیم بگیریم اداره یا دولت، مالکیت منتقل  .این است، مالکیت مشروع را دوباره همه اجرا کند

 که مالکیت دارند یا نه. به دولت، رسیدگی به این

ای مشروع هد، همان را عمل کند. روی این ترمگویپذیرند آنچه میدولت می اند. ازجاللی: مردم ما عادت نکرده

 ند.نکو مشروط، آن دقت را نمی

 -شیبانی: 

انگیزد آیا مخالفت بعضی مقامات را برمی باهنر: نظر این است ]که[ باید ملی شود. منتها با توجه به محذورات،

ها مشروع نیست و روی موازین شرعی نیست. تعبیر این بانک ]؟[ در مقدمه الیحه نوشته شود از آنجا که مالکیت

 ها و درآمدها مشروع نبوده.که در ملی کردن توجیه شود مالکیت این

 مهدوی: هر سرمایه مالکیت دارد یا نه ]؟[

ارتباط طبیعی اقتصاد کشور مدیون بودن خود به خود مالک هستیم،  س بازرگان: مالکیت مشروع و مشروط.مهند

 جه به نحوه ثروت اندوزی.با تو

 با هشت رأی تصویب شد.

 ها تأثیر فراوانی روی صنایع خواهد داشت.مهندس سحابی: اعالم ملی کردن بانک

 موسوی: قانون اساسی تصحیح شده دست بهشتی است.

 صدر: نوشته مربوط به ما نیست. 

اختیار مردم باشد و جایی معین شود، موسوی: تصمیم گرفته شده این است ]که روز[ بیستم، قانون اساسی در 

 های گروهی ]منتشر شود[.را بدهند، قانون اساسی در رسانه مجلس سنا یا جای دیگر مردم نظرات



 

 

ور باشد ]؟[ أت نظار چطنظر، هیگویید. افراد شورا برای اظهارگویم فرق ندارد با آنچه شما مینچه میصدر: آ

 آقا باشد.نامه تنظیم کند، در اختیار دولت آئین

 تصویب شد، روز یکشنبه.

ف اختال]های انقالب با مجلس یا دولت با هم بحث دارند، اکثریت مجلس ضعیف، مهندس: پیشنهاد من بر طرح

 جمهور به رفراندوم بگذارد.تواند منحل شود، رئیساین دو[ قاطع باید حل شود. مجلس که نمی

ها گرفته بانک دستور بدهند جلو هرگونه نقل و انتقال به ملک دکتر پیمان: اگر دولت همزمان با اعالم این طرح

 شود.

لو جاست، باجناق پسرش را هم  مهندس بازرگان: جلو آنها گرفته شده، کسی که به دالیلی مورد سوء ظن

برند یا می اش را باالارز شعب در کشورهای خارج سرمایه گیرند. ارز رسمی را بانک جلو گرفته، راه خروجمی

درات باال ر باال برود، هم صاها. یک طرح این بود قیمت دالشود غیررسمی توسط داللدهند که نمیاله میحو

  ]...[ رود و.می

 )هیأت دولت رفت(. 1ها که تصویب شده بود، خوانده شدباهنر: قانون ملی شدن بانک

                                                           

ها را اطالع ن بانکای را در روز تعطیل منتشر کرد و خبر مهم ملی اعالم شد، روزنامه کیهان، شماره ویژه58خرداد  18. جمعه  1

قدام کند. کلیه ها ااصله نسبت به تعیین مدیران بانکشود بالفداد و نوشت: بر اساس این مصوبه شورای انقالب، دولت مکلف می

(. سرمایه 1ص، 18/3/1358شود )کیهان، اندازها تضمین میها و پسها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپردهبانک

ت شوند )کیهان، د دولهای خصوصی کارمنهزار کارمند بانک 44میلیارد ریال اعالم شد و مقرر گردید تا  169های ملی شده، بانک

 هایبانک خصوصی و مختلط، نوبت ملی اعالم شدن شرکت 24(. همچنین وعده داده شد پس از ملی شدن 3، ص19/3/1358

ه شورا گفت: صدر با استقبال از این مصوب(. ابوالحسن بنی2، ص19/3/1358بیمه خصوصی نیز به زودی خواهد رسید )اطالعات، 

بزرگ نیز مشخص  گرفت. موسوی اردبیلی از دولت خواست تا موضع خود را در قبال صنایعپیش انجام میاین کار بایستی چهار ماه 

جامعه  گامی سترگ در راه تحقق"ها را کند. روزنامه جمهوری اسالمی، ارگان رسمی حزب جمهوری اسالمی، ملی شدن بانک

ی، ملی شدن (. عالوه بر این، جنبش ملی مجاهدین و جاما در بیانیه مشترک2، ص19/3/1358خواند )جمهوری اسالمی،  "توحیدی

های دیگر، اری از طرحها مانند بسی(. البته ملی کردن بانک8، ص19/3/1358اسالمی دانستند )اطالعات،  -ها را اقدامی انقالبیبانک

، 8/5/1358ن، رسید )کیهابایستی توسط مجلس به انجام مین طرح را نسنجیده دانست که میمنتقدانی داشت. مثالً حسن نزیه ای

 (.  3ص

ها مطالعاتی در زمینه حذف بهره از طریق مضاربه و پس از تصویب طرح، مولوی رئیس بانک مرکزی وعده داد با ملی شدن بانک

س سازمان برنامه و بودجه نیز قول داد حقوق و مالکیت (. رئی2و1، ص20/3/1358گیرد )جمهوری اسالمی، مساقات صورت می



 

 

*** 

 ]ی شهر و روستا:[شوراها]موضوع:[ 

 تان، استان و ...های شهر، شهرسمهندس سحابی: انجمن

 کند.د اختیارات آن را قانون تعیین میشیبانی: بنویسید حدو

 ای در کارد مصالح دولت است.ای: مصالح منطقهخامنه

 مهندس سحابی: در هر استان برای پیشبرد...

کننده، و تدکتر پیمان: در مقدمه سیستم اداری کشور اضافه شود کوچک کردن دولت و تبدیل آن به ارگان هدای

 دم تمرکز.ریزی کار اجرایی توسط شوراهای اجرایی باشد. سیاست عمومی اداره کشور بر اساس عطرح و برنامه

 شوراها و عدم تمرکز قدرت. مسئلهموسوی: 

 ای: ملت واحد نگویید، قومیت بگویید.خامنه

 شوراها را در آن سطح. مسئلهخالصه 

 دهید.پیمان: امور اجرایی را می

 گویند همه چیز با ما، فقط پول بدهید.موافق هستم. فقط اینها می مسئله با اصلموسوی: 

 صدر: اصل بر عدم تمرکز است.بنی

ت ود اختیاراحد کنند.رایی که مردم آن استان انتخاب میمهندس سحابی: در هر استان ... اداره امور با نظارت شو

 کند.آن را قانون معین می

 شورای شهر باشد. ود؛شباهنر: انجمن اسمش عوض 

                                                           

ها در ، متن کامل طرح مقدماتی ملی کردن بانک58خرداد  31(. 5، ص21/3/1358شود )کیهان، ها تضمین میصاحبان سهام بانک

های ملی شده با (. رئیس بانک مرکزی از ادغام بانک8، ص31/3/1358جراید در معرض دید عموم قرار گرفت )انقالب اسالمی، 

( که طرح آن تقدیم شورای انقالب شد. چندی بعد در گزارشی در سمینار مسائل 9، ص1/5/1358یکدیگر خبر داد )کیهان، 

 (. 1، ص31/6/1358میلیون دالر به دولت ضرر زد )کیهان،  400ها، حدود اقتصادی ادعا شد که ملی کردن بانک



 

 

موسوی: آنچه در سابق بوده، شورای دِه، شورای بخش، شورای شهر، شورای شهرستان، شورای استان. دِه مسائل 

آن، بخش مسائل مرکز بخش، در شهر شوراست. شورای شهر و شورای شهرستان. از شهر شروع شود، شورا 

 باشد تا مرحله دوم کامل عمل شود. شهر. در هر شهر، فعالً اختیاراتش وسیع 165تشکیل شود، 

 .]آورده شود[ باهنر: در قانون اساسی

 موسوی: در قانون اساسی ذکر شود شوراهای استان و شهرستان، بخش و دِه.

 شود.: انتخابات از شورای دِه شروع میمهندس سحابی

 شود.ای: در لیبی انجام شده. ادعایش این است کودتا میخامنه

 -مهندس سحابی: 

ممکن است اشکاالت ایجاد کند یمان: اصل شوراها کلی ذکر شود. از شورای دِه به باال، انتخاب مستقیم، در اجرا پ

 عکس سیستم محلی در ایران پیاده نشده.و به

 جاللی: بر اساس شوراها خواهد بود اداره مملکت.

 ای: کوتاه است.خامنه

 پیمان: شوراها در چهارچوب قوانین.

 و جلب.ر هر استان برای پیشبرد کارهای موسوی: د

 صدر: اصلی باشد که اداره مملکت بر شوراهاست. برود در اصول کلیات.بنی

 به وزیر خارجه تذکر داده شود که گذرنامه و استوارنامه سفرا با مارک جمهوری اسالمی باشد.-

 جاللی: به مصداق آیه وَ اَمرُهُم شورا بَینَهُم.

اساس شوراهای منتخب مردم و سیاست عدم تمرکز در امور اجرایی استوار است، در کلیات اداره امور کشور بر 

 قانون اساسی بیاید. در جزئیات شوراهای شهر و استان.

 ای: استاندار را راساً دولت معین کند.خامنه



 

 

ند، دولت یکی را پیمان: اگر استاندار را فقط دولت بفرستد، ممکن است همکاری نکنند. آنها سه نفر پیشنهاد کن

 معین کند.

 ای: نظارت باشد بهتر است.خامنه

 سحابی: شورا وظیفه اجرایی ندارد، وظیفه نظارت را دارد.

 ای: بافت کلی مملکت پیاده شود همه جا.خامنه

پیمان: شوراها را چند اصل نکنید. شورای شهر و روستا و غیره ]در قالب یک اصل[ بیاید. در ارتش یک شورایی 

 ها و کلوپ شاهنشاهی افتتاح شده.تشیاب شده برای ارانتخ

*** 

 نویس قانون اساسی:[]موضوع: بررسی پیش

 برای تأمین هرچه سریع رفاه اجتماعی. 86مهندس سحابی: اصل 

 اساسی ابهام باشد. مسئلهشود از این دو بع طبیعی و صنعتی مبهم ماند. نمیپیمان: مالکیت منا

 نیست. حق مالکیت داشته باشد.صدر: احیاء درست بنی

 این مطلب آمده.  50دکتر باهنر: اصل 

 پیمان: کلیه مالکیت صنعتی.

ای: استثمار نیاید. اضرار خودش حاوی استثمار هم است. باید از فرهنگ غیراسالمی در قانون اساسی خامنه

 اجتناب شود. ظلم شامل استثمار است.

 اید، از غرب گرفته شده.آوردهلی از آنچه در قانون اساسی پیمان: ک

 ای: بیان هدف بشود.خامنه

 جمهور و.حابی: یک اصل دیگر هست، عزل رئیسمهندس س

 خانواده واحد شباهنگ جامعه است... 11صدر: اصل بنی



 

 

 از آنجا که تربیت فرزندان... -12اصل 

 اید.اصول دیگر فلسفه آن را وارد کردهمهدوی: بر خالف 

 یب شد ]با[ ده رأی. حقوق خانواده.انتخاب شوراها تصو

 مهدوی: به یکی از آنها حق ندهد )پیمان رفت(. 

 رأی. 9به اتفاق آراء تصویب شد ]با[ 

 مهندس سحابی: دیوان اداری.

 مهندس جاللی: دادگستری را تقویت کنید. 

 دیوان اداری تصویب شد ]با[ هشت رأی.

یک نفر به انتخاب مجلس، یکی شورای قضایی،  ]باشد[؛ وهی تحت نظر هیئت سه نفریهای گرصدر: رسانهبنی

 یکی دولت. 

 ها ]ی[ بنیاد مسکن مستضعفان )هادوی آمد(.تصویب معافیت از پرداخت حق ثبت و مالیات

*** 

 ]موضوع: بالتکلیفی کارخانجات:[

 به دادستان چه ربط دارد ]؟[ کنند.صدر: رئیس کارخانه معین میبنی

ها تعطیل، مدیر فرار کرده، مهندس حشمتی که کاخ سنا را ساخته در اینجا تمام کارگاههادوی: شرکت در شان 

 400کارتن بود،  46ام. پرونده زمان مبشری داشت ]که[ خورده. خودی فدای این جریان شده سی میلیون تومان

ضات مرتکب رد. من نوشتم قصفحه کیفرخواست در عرض یک روز و در یک صفحه رأی داد و همه را تبرئه ک

اند، در یک روز قابل خواندن نبود. پیش از دادن گزارش من، متوجه شدند و مرا به اداره حقوقی دادند. جرم شده

اش در آن زمان، تمام صورت از بین ببرد. در بازدید از خانه صدراالشراف وزیر دادگستری شد که این پرونده را

ه بود. مدیرعامل دیگر مهندس صفایی است، آن هم از متهمین کاخ بهائیان در منزل او بود، چون آن وقت فرار کرد



 

 

ا را راه بیاندازد. بیکاری هام کارگاهکردهاهلل موسوی را مأمور هزار کارگر دارد. سیدوجیه 15کارخانه . ]است[ سنا

 ست علیه انقالب. ایتوطئه

 صدر: قانون تصویب کردیم به وزارت کار بسپرند.بنی

 ایطی دارد. دولت کار داشته باشد یا روابطی.هادوی: قانون شر

 اهلل موسوی بنویسید کار را در رابطه با اداره مربوطه انجام شود. شود. شما به وجیهموسوی: این کار تداخل می

ای: اگر به حکم دادستانی انقالب، آیا ضبط کارخانه مثل ضبط یک خانه است ]؟[ ایشان موقتاً مجبورند خامنه

 کشد.تا دولت اداره کند، مدتی طول می بفرستند.کسی ]را[ 

 هادوی: سعی کردم کار راه بیافتد.

 رسد، دویست نفر.صدر: به دادگاهش نمیبنی

 شیبانی: باید ضبط کنند، بعد به دولت ارجاع بدهند.

 طور موقت بگذارند به دولت هم گزارش کند.ای: بهخامنه

 صدر: مسئول اتالف چه کسی است ]؟[بنی

 هادوی: رفیق فروهر رفته از مدیرعامل وکالت گرفته.

گوید سی نفر کادر لت، ولی فروهر اقدامی نکرده و میهای متعدد است، مراجعه شده به دومهدوی: کارخانه

 دهم.گفتم بدون رعایت مقررات انجام میتر ندارم. بیش

 وهر راه نداد.نسب رفت، فرسب کارخانه را راه انداخته. عالینمهندس سحابی: عالی

ها گفته ر جلسه شرکت کند و مطالب کارخانهجاللی: کارخانه چیت ری در شرف تعطیل است. یکشنبه فروهر د

 شود.

*** 

 ها:[]موضوع: وضعیت دادگاه



 

 

یکی خلخالی، یکی تهرانی ]باید در آنجا  هایی هست، باید دادگاه تشکیل شود،هادوی: گفتند در خوزستان اخالل

رفتم.  خود من هم با ایشان مام با آقای خلخالی موافقت کردند.ز منزل امام، آقای انصاری گفتند احاضر شوند[. ا

ن ای حمله کردند به شهربانی )آقای ستاریان دادستان(، ایست. در مسجدسلیمان عدهاایدادستان آنجا آدم بُرّنده

 رفت.کنندگان را در کوه محاصره کرد و گدادستان آنجا را پس گرفت، حمله

اند مدنی سرت سالمت، خلخالی ای گفتهه تهران، اعتراض به خلخالی و عدهمهندس سحابی: آقای خزعلی آمد

 قاتل درآمد. ولی اعالمیه شما سبب تثبیت وضع شده است. مدرسین قم را تضعیف نکنید.

 اید ]؟[اند چه کردهنفر را که از خرمشهر آورده 27ین موسوی: ا

اند، آقای گناه یا آنجا ماندهآنجاست. وضع آنجا طوری است که بیهادوی: رفتم، آقای آذری نبودند، آقای امید 

 اند و مانع آمدن قضات شده.ای را آنجا فرستادهزواره

 د.د، شما فکری بکنیکناند شورا کار نمیاند. آقای خمینی گفتهاز[ علما، منزل آقای انواری بودهای ]مهدوی: عده

 اید ]؟[دادهصدر: شما استعفا موسوی به بنی

 که به من و ایشان بگویند. اند، بدون اینتعفی کردند. چه آقای بهشتی گرفتهصدر: ما را مسبنی

 ای مسئول نقل و انتقال پاسداران باشد.مهندس سحابی: بهشتی گفتند زواره

 نویسیم. آقای بهشتی استیضاح شود.م، وگرنه بای آمده، اخالل کرده. اگر بتوانیم انجام دهیموسوی: زواره

یته مشخص شده، بهشتی، جاللی: توضیح، شورا سبک آن خاص است. اعضای شورا مسئولیت مشترک دارند. کم

 صدر گزارش کار در جلسه بدهند. کار مملکت به گویا و قرار شد و غیره، درست نیست. مهدوی، بنی

 شود.گیریم، اجرا نمیموسوی: تصمیم می

 تواند این کار را بکند.مهدوی: بنده عقیده ندارم آذری می

م. یک وقت هادوی: بارها گفته شد فساد کار به علت دخالت در کار ما است. وقتی گردن من باشد، مسئول هست

نیت. در زندان منصور باسینی را گرفتند و آزاد کردند. بازپرس گفته است ما را داشته استاد است، یک وقت سوء

 د، آقای آذری گفتند آزاد شود. سه ماه است برادرش زندان است تا او بیاید.باش



 

 

 -شیبانی: 

فته شود. جاللی: آذری باید خواسته شود و از او سوال شود. مهندس بازرگان، اشکاالت حاکمیت و ملی شدن گ

اید احضار بکسانی که شورا خودش منظم نیست. اشکاالت از او است. پیشنهاد دبیر برای شورا، که شیبانی هست، 

 شوند، بیایند.

 سحابی: آقای آذری را شورا معین کرد. آذری را بردارد.

درست باشد،  که گزارشات موسوی: نظر ما این است که از کدخدامنشی بیرون بیاییم و اصولی کار کنیم. برای این

به برود، رسیدگی حال است. روز شن یک نفر از آقایان که قبالً رفته آخرین وضع را رسیدگی کند ]که[ فعالً در چه

قای آذری مرد آشد. کارهایی که انجام شده و نباید مینواقص کار و کارهایی که باید انجام شود و نشده و  د؛کن

را احساس فنی نیست. آقای بهشتی کار را خودسر انجام داده، شو کند به حق،کار است، هادوی اعتراض میکم

 شناسم.وی من نمیگویند آقای موسمسئول است. االن می که[ ]در حالی مسئولیت نکرده

 دخالت شده. گردانند.ای: آقای هادوی اشکاالت را برمیخامنه

 صدر.موسوی: شنبه آقای مهدوی و بنی

 کنید.دگی میوید، آخرین تغییرات را رسیربا آقای بهشتی و اگر نشد تنها میرود، اگر شد مسافرت می -مهدوی

 .1دارم. دادستان تهران اگر روحانی باشد، گرچه اهل فن نیست، فهیم کرمانی هادوی: یک مطلب

 پور، آدم خوب قرص، ولی ممکن است سیاسی نباشد.دس سحابی: کریمیمهن

 ام.صدر: یک بار دیدهبنی

 گیری سیاسی الزم است.جهتای: برای این کار خامنه

 .]باشد[ پور: قرار شد اگر آذری نباشد، کریمیموسوی

*** 

                                                           

روحانی انقالبی، رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان و نماینده دوره اول و دوم مجلس ( 1313کرمانی )متولد . مرتضی فهیم 1

 شورای اسالمی.



 

 

 ]موضوع: ماجرای سعادتی:[

( هیچ چیز اضافه نشده در این تأخیر. 1دو سه عارضه:  دتی، رسیدگی کردیم به کار سعادتی.موسوی: در مورد سعا

( جمعه مجاهدین خلق 3کنند. گرفتیم، در مقابل شورا مخالفت می( کسانی که او را گرفته بودند، ما جلو آنها را 2

اند. ند، زندگی ]را[ برای ما تنگ کردهکنکنند، گریه میرا تجهیز کردند، علیه ما تلفن میر آمدند ]و گفتند[ دو سه نف

در سطح وسیع پخش شده.  اند ]و او[ اعتصاب غذا کرده ]و این[اند ]که سعادتی را[ شکنجه کردهاعالم جرم کرده

ها]ی[ الن که بازپرسی تمام شده، بچهد اآینظر من میجور مانده، بالتکلیف درست نیست. آنچه به زن سعادتی این

یم اند اگر تصمکنیم. مجاهدین خلق گفتهکنند یا نه، روز شنبه افشاگری میمجاهدین انقالب اسالمی گفتند قبول 

 کنیم.بگیرید متین دفتری را وکیل می

 شیبانی: به بخش فتوکپی پرونده سعادتی اعتراض دارم. باید سعادتی محاکمه شود.

 اند.هدین خلق توصیه شما را عمل نکردهاصدر: مجبنی

 دهند.سوال کردید چه تضمین، اسلحه نمی موسوی: با آنها صحبت شد. از من، شما

 صدر: چه تضمین ]؟[بنی

 موسوی: اسلحه را با اجازه داشته باشند.

داشته آنجا نگه ا انجام شود. آقا هم درساعت که این کاره 48صدر: اگر بنا بر ارفاق است، فرصت بدهیم تا بنی

 شود. اگر انجام نداد، افشاگری و تعقیب فرد.

 سحابی: مالقات دیگر بکنید. اگر تعهد دادند چه کنیم ]؟[

 کنند.جاهدین انقالب اسالمی افشاگری میم ]برای[ مذاکره دیر شده.ای: خامنه

 موسوی به مهندس سحابی: این را شما حل کنید.

 ند.جاللی: سعی شود آقای طالقانی باش

 کنند نباشند.ی: آقای طالقانی سعی میاخامنه

*** 



 

 

 نویس قانون اساسی:[ ]موضوع: ادامه بررسی پیش

عات باید تأمین باشد. این های گروهی )رادیوتلویزیون( که دولتی هستند، آزادی انتشار اطالدکتر باهنر: در رسانه

 گانه خواهد بود.ها تحت نظارت مشترک قوای سهرسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20/3/1358جلسه یکشنبه   

اهنر، دکتر بزاده. )مسعودی، آقای صدر، ای، موسوی ]اردبیلی[، قطبان:[ مهندس سحابی، شیبانی، خامنه]حاضر

 مبشری، مهندس بازرگان، جاللی آمدند(.

حوزه،  یمهندس سحابی: ]در مورد[ مجلس و الیحه، چند نکته مهم است. یکی اسم، یکی تعداد نمایندگان، یک

، نسبت سسان است. رفراندوم مردم تبعیت است با آری خودب. در مورد اسم خود مجلس، مجلس مؤشرایط انتخا

 ند[.]نفر باش 350سسان باشد. در مورد تعداد قرار بود اول قانون تصویب شده، نام آن مجلس مؤ به آن

تفصیل  هااید، تفاهمی رسید. بعضیر کاغذ بیکه د مهندس بازرگان: راجع به سیاست خارجی کشور، بدون این

ودتر خواستند، مخصوصاً در مورد االن فلسطین، لیبی، جرج حبش و عراق. خواستم از دکتر بهشتی جلسه ز

شنبه هسگفتند در کمیسیونی پخته شود.  مشی روشن شود. دکتر بهشتیکیل شود[، دکتر یزدی باشد ]و[ خط]تش

 وزیری تشکیل شود.شورا و از دولت در نخست ه نفر ازدو س]با حضور[ بعدازظهر،  5/7

 کنم.موسوی: کمیسیون را رد می

 نظرها نزدیک شود.ای: نقطهخامنه

 موسوی: اگر خود شورا نزدیک نباشد نظرش، کمیسیون چه اثری دارد ]؟[

 نظرهای دور در کمیسیون شرکت کند.ای: نقطهخامنه

 -شیبانی: 

کتر بهشتی شنبه اگر هست به آقای دا بود، ولی کمیسیون بد نیست. سهرمهندس بازرگان: پیشنهاد ما جلسه شو

 ها.بفرمایید در قبال ملی شدن بانک

 کردن خیلی عالی شد.موسوی: کار ملی

دهید، کنید ]؟[ سهام را میپرسند چگونه ملی میها قهراً میدر مورد مصاحبه. خارجیمهندس بازرگان: مطالعه شد 

از قضیه  1فعالً گفته شد طبق قوانین صحیح و عادالنه، پس از بررسی حقوقی دکتر مولوی دهید یا نه ]؟[پول می

                                                           

 . محمدعلی مولوی، اقتصاددان و رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت موقت.  1



 

 

عنوان کمک به شدن معین شود. اگر ممکن است بهته. قرار شد قانونی برای اصل ملیتنباکو، ملی شدن را گرف

 ا بیایند.دولت، کمیسیونی معلوم شود، موضوع ملی کردن را تدوین کند. شاید یکی دو نفر ]از[ وزر

 صدر و مهندس سحابی ]در کمیسیون باشند[.ای: بنیخامنه

 مهندس سحابی: الهیجی چطور است ]؟[

 المللی وارد ]است[.زاده: به حقوق بینقطب

 صدر: ]از[ قضات دادگستری هست.

 مهندس بازرگان: مهندس حسیبی بیاید.

 شود خطوط کلی را معین کرد.مهندس سحابی: می

 کرد.شدن با ما همکاری میبادی در ملیآدکتر علیمهندس بازرگان: 

*** 

 ]موضوع: تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی:[

 سسان.فتیم شورا حساسیت دارد به مجلس مؤصدر: ما گ

موسوی: اختالف معنوی است، نه لفظی. آیا اکثریت آن تصویب کرد ]؟[ چیزی را تصویب کرد، چیزی را تصویب 

دیگر، آنها با اکثریت هرچه گفتند  مسئلهکه بررسی است. فرق آن بررسی نمایندگان ملت است. یک  است، یا این

سسان نیست. اگر خواهد. اگر حق تصویب نباشد، مؤسسان است و رفراندوم هم نمیلس مؤتصویب است. مج

 تصویب است، رفراندوم زیادی است.

برند، هارنظر کردند و درست بود، دست میاگر مردم اظتوانند در قانون دست ببرند. ر: بررسی کردند، نمیصد

ند، اصالح پس حق تغییر دارند. تلفیق بین نظرات آنها و مردم است، پس به تصویب آنهاست. وقتی تأیید کرد

 گذارند.شده را به رفراندوم می



 

 

عنصر رفراندوم اضافه سسان به معنی واقعی کلمه است. همین است، وگرنه انتخابات مجلس مؤزاده: دقیقاً قطب

ایم ]که[ کند. فقط متن را تهیه کردهسسان را میمجلس تمام کار مجلس مؤتر را جبران کند. این شده که تعداد کم

 کمک به آنهاست.

 -شیبانی: 

بدهند،  ای: در مورد حق اظهارنظر یا اظهاررأی، مسلّم اظهاررأی است. حاال کیفیت را که چند درصد رأیخامنه

سسان ی مؤسسان مخالفم. به سه جهت نقض تصویب است، در آن روز مجدداً رویم. ]با[ تعبیر مؤمعین کن

حل آقا را نپسندیدم، ولی گفتند مجلس مؤسسان دِمُدِه است. من راهزاده و دیگران میحساسیت داشته، آقای قطب

سسان را دوم، مجلس مؤکنند. جهت تری دارند، بررسی میه صالحیت بیشبعد دیدم خوب است که یک عده ک

بلکه  ]به مجلس راه یابد[؛ گوید از هریک میلیون نفر یک نفرسسان نمیکنیم. مجلس مؤگذاری لق میبا این قانون

سسان است، رفراندوم چه چیز است ]؟[ سوم، بعد بیایند و نظر بدهند. اگر مجلس مؤ تریکه افراد بیش برای این

ها بحث کردند. در حزب خواننفر از اعضای دولت گفتند مجلس مؤسسان نیست. مخالف از دیدار با آقا، چند

سسان نیست، اصرار نکنیم. اسم با لث اقدام کردیم. چیزی که مجلس مؤبرای توجیه شق ثا]جمهوری اسالمی[ 

 همان نوع که هست.

که آن تعداد  ود. ترس از اینسسان با تعداد زیاد بحث بنچه در منزل آقا بحث بود، مجلس مؤمهندس سحابی: آ

های شورا این بود که مبادا این مجلس کار را طول بدهد و با شرایط ت زیادی بگیرند. هدف اصلی از بحثوق

آقای  گفتند عده انتصابی باشند؛حل آنجا پیدا شد. اعضای شورا می کشور تطبیق نکند. سر اسم بحث نبود. راه

سسان مجلس مؤ 1328یچ جای دنیا نیست که مجلس مؤسسان یعنی چه. در در ه خمینی گفتند انتخابی باشد. دوم

کمیسیون مشترک مجلسین شد در فرانسه، تدوین قانون اساسی مجلس مرکب سنا و شورا  36انتخاب شد. سال 

 بود، دوگل ویژگی جمهوری پنجم را رفراندوم کرد.

وین نیست. باید گفت شورای تنظیم نهایی، شود توضیح داد، تدسسان باشد، میلی: اگر بپذیریم مؤمهندس جال

 بگوییم تصویب مقدماتی، سپس تصویب نهایی.

سسان نیاوریم. ]به ازای[ یک میلیون نفر، یک نفر. باالخره نتیجه نهایی قانون اساسی از طریق باهنر: مجلس مؤ

 بیایند.رفراندوم، مثالً مردم نظر بدهند، جای آن را تنظیم کند. آقا گفتند نمایندگان مردم 

 ای: تنظیم و مکمل خوب است.نهخام



 

 

 کند. ترکیب مجلس سنا و شورا تعداد زیادتری است. سسان سروصدای زیادی میسم مجلس مؤباهنر: گذاشتن ا

نامه به کردیم و تعجب است ]که[ آن تصویب نامه نوشتیم و تصویبه: دو نکته. ما برای قانون تصویبزادقطب

متن پیش آقای بهشتی است، باید  ود. شورا و دولت با هم رأی دادند.شن عدول نمیحضرتعالی نرسید. در آ نظر

من پیشنهاد  کنیم.ای گفتند روشن است، بازی میآقا. دو، نکته بعد که آقای خامنهدر قسمت نظر  ،گرفت از ایشان

 سسان نباشد.]این است که[ بگذاریم شورای مؤسسان. مجلس مؤ

 تکمیل قانون اساسی. موسوی: مجلس شورای تنظیم و

 ای: شورای تنظیم و تکمیل قانون اساسی.خامنه

 سسان.زاده: شورای مؤقطب

 دکتر باهنر: شورای تنظیم قانون اساسی.

 رد شد.

 مجلس شورای تنظیم رد شد.

 سسان رد شد.شورای مؤ

 شورای تنظیم هفت رأی آورد.

 تصویب هم در آن باشد.]واژه[ جاللی: 

  آن تصویب هست. رای: باالخره دخامنه

 در مورد تعداد.

آید و خطر این است ن نفر، عمالً هر استان یک نفر میمهندس سحابی: قبول هر استان یک نفر با هر یک میلیو

ون، یک که فرد خاص بیاید و تنوع، که الزمه شورا است، نباشد. اینجا الزم است، گرچه عدول است. در یک میلی

شود سره آخوند میوحانیون هستند و ]ترکیب مجلس[ یکن افراد در استان، رترینفر، خیلی خطر است. معروف

هزار نفر، یک  500گرچه ناوارد است ]اما[ ایراد است. تعداد باال برود، ]به ازای هر[  شود؛و سروصدا زیاد می

 ها باشد.تا[ جای انتخاب برای اهالی استاننفر ]



 

 

 نرود. موسوی: جای انتخاب بگذاریم، روحانی به زور

 مهندس سحابی: مجبور است که یک نفر را رأی بدهد.

 کنم اگر اشکاالت رد شود. قعاً هست، نه زوری. تعداد فکر میگوییم، واموسوی: یک نفر که می

باهنر: دیروز بررسی شد ]از[ هر استان حداقل یک نفر ]نماینده داشته باشد[، ولو سیصد هزار نفر ]جمعیت داشته 

نفر، استان مرکزی دو نفر )اراک و قم  پنجلیون به باال، دو نفر. دو میلیون به باال، سه نفر. تهران باشد[. از یک می

و...(، مشهد چهار نفر، اصفهان دو نفر، تبریز چهار نفر، خوزستان سه نفر، مازندران سه نفر، فارس سه نفر، گیالن 

دو نفر، کرمان دو نفر، کرمانشاه دو نفر، همدان دو نفر، سیستان و بلوچستان یک نفر، ]یا ارومیه[ دو نفر، رضائیه 

کردستان یک نفر، لرستان یک نفر، ایالم یک نفر، یزد یک نفر، استان ساحلی یک نفر، بوشهر یک نفر، زنجان یک 

د تنظیم کرد که شوبررسی شد. روی کاندیداها طوری مینفر، سمنان یک نفر، بویراحمد یک نفر. مقداری 

 غیرروحانی هم باشد.

 -صدر: 

دو عضو.  :یک نفر. سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان ، کهکیلویه، بوشهر، یزد، هرمزگان:ایالم، بویراحمد

چهار نفر. چهارم، فارس،  :سه نفر. گیالن :سوم، همدان، زنجان، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، کرمانشاه

 یازده عضو.  :هفت عضو. استان تهران :پنج نفر. خراسان و آذربایجان شرقی :خوزستان، مازندران، اصفهان

 یک عضو. :های مذهبی، مسیحی، کلیمی، زردشتی، آشوری و کلدانیاقلیت

. جایی که جمعیت جاللی: آذربایجان هفت نفر، تعداد روی جمعیت است. روی پراکندگی جمعیت توجه شود

 متمرکز است، الزم نیست تعداد زیاد باشد. اگر وسعت زیاد باشد، باید تعداد زیادتر باشد.

رسد. این حرف یک حسن دارد ]و[ چند اشکال. از میلیون جمعیت می 42عضو مجلس[ به ]نفر  84موسوی: 

 مرز روسیه تا نزدیکی سمنان، فردی که همه بشناسند.

شود. هر دویست هزار . شناسایی به هر تقدیر تأمین نمیچیزی نیست که نظر ما را برگرداند ای: این اشکالخامنه

هزار نفر باشد، از مصوبات آن مجلس پایین  500هزار یا یک میلیون باشد، عملی نیست. اگر  500نفر، یکی. هر 

. این شکل مطرح شده، ]باشد[ فرنیاییم. دلیل قانع کننده که حل کند، نیست. آقا گفتند از هر استان، یک یا دو ن

آورند. ندید شوند رأی میهای غیرروحانی تکیه شود. اگر کادر مورد آخوندها گفتیم روی چهره نفر. 52حدود 



 

 

در آذربایجان، اصفهان و غیره، در یزد صلواتی در تهران. شماها روی مشهد بیش از سایر شهرهای خراسان حساب 

 کنید.

اید، ین وضع قانون اساسی را شما نوشتهنویسد بدترند. انجمن اسالمی دانشجویان میارصدر: مردم واقعاً نظر د

الاقل مجلسی که حول و حوش قضیه است. به نظر من حداقل کار است که یک استان را یک نفر بدهیم، تهران 

م. هستند کسانی که کنید. من صددرصد با اظهارات کانون مخالفارادتمندان خودمان را ناامید می را کم کنید. شما

 نظر دیگر دارند و مسلمان هستند. ]برای[ کردستان دو نفر کم است.

 ای: تکمیل کنیم، هر استان دو نفر حداقل، و هر یک میلیون.خامنه

نفر شود. خراسان شش نفر. یکی برای دانشجویان،  9مسعودی: من با نظر صدر موافقم. تهران ]از[ یازده نفر، 

 گستری.یکی برای وکالی داد

زاده: بخش منطقی که آقای صدر گفتند ]این است که[ در بعضی نقاط حساسیت وجود دارد. تهران پنج تا قطب

 درست است.  ،دهد. اگر به لیست اول، در بعضی نقاط حساس اضافه کنیما نُه تا تغییر در ماهیت امر نمیی

 موسوی: معیاری پیدا کنیم.

ندارد. اگر تعدادی را  نفر باال و پایین تاثیر در بحث 15سسان نیست با زاده: اگر استدالل شود جای مؤقطب

شود. ما اصرار داریم دو ماهه تمام شود. پیشنهاد صد نفر را در آن یکنیم حرف بزنند، مدت طوالنی مانتخاب می

با این هزار. ] 500/1هزار نفر تا  500 ]سحابی[ تصویب شد: جلسه با قطعیت دو سوم رد شد. پیشنهاد عزت

 پیشنهاد که[ نماینده دانشجویان و وکال بیایند، کامالً مخالف هستم.

هم بخورد. به مسئلهمهندس سحابی: روی تصمیمات تشکیالتی که فرم کار است، زیاد پافشاری نشود که اصل 

مثل  همه کاشته شودکه[ تخم نارضایتی در دل  تمام کوشش ما بر این است که جامعه راضی باشد، وگرنه ]این

 شود.نظام گذشته می

کنند جای پا دارند. با تکیه با این جدول، حداکثر داد را زیاد کنیم، مردم احساس میمهندس جاللی: بیست نفر تع

 تعداد معین شود، توزیع حداکثر با توجه به جمعیت شود. 

 71 هاد با نماینده اقلیتشومناسب جمعیت و مساحت که کالً می تصویب شد ]به ازای[ هر نیم میلیون، دو نفر به

 نفر )هفتاد و یک نفر(.



 

 

 سال ]باشد[. 18دهنده موسوی: الاقل سن رأی

بعد از  رأی باال پایین بدهند، زیاد است. ها عامل تحریک زیاد است وسال، در دبیرستان 16زاده: سن قطب

 تر است.دبیرستان کم

 شود. تر میشد، درصد انتخاب روحانی کمجاللی: اگر شانزده سال می

 را رد کردن است. 16سال بشود، عمالً  18موسوی: در اینجا اگر 

 ]سال باشد[. 18]باشد[، برای انتخاب افراد و وکال  16زاده: در رفراندوم همیشه قطب

 باهنر: هر کاری باید بشود، در تمام انتخابات باشد.

، ایراد بگیرند با 18آنجا  16اینجا بگوییم  ترسم]ساله[ حق انتخاب دارد. می 16که موسوی: توجیه شرعی بود 

 ضعف رابطه تبلیغات.

سسان یا شورای قانونگذاری است. اگر در سراسر رفراندوم قبلی فرق کرده. مجلس مؤ با مسئلهای: االن خامنه

 کمیت آراء مطرح نیست.  یون آراء جمع شود برای ما بس است.ایران، سه میل

 موسوی: تبلیغات مهم است.

سال تصویب شود )آقای موسوی برای تبعیت رأی دادند وگرنه( اسم شورای تنظیم  18ای: سن رأی دادن خامنه

 . ]باشد[ قانون اساسی

 تصویب شد.

 سال ]برای انتخاب شوندگان[    تصویب شد. 35قرار شد حداقل سن 

 موسوی: داشتن آگاهی و بصیرت در مسائل سیاسی و اجتماعی.

 تصویب شد.

 انتخابیه معروف، و از خصوصیات و نیازهای محل، مطلع باشد.در حوزه 

 تصویب شد.



 

 

 ماده دو: نظام جمهوری اسالمی را قبول داشته و بدان وفادار باشد، اضافه شود.

 تصویب شد.

 سفرای رژیم و وابستگان نزدیک رژیم سابق.

 تصویب شد.

توانند در ه ارتش و شهربانی و ژاندارمری مینگاداران و افسران قوای مسلح سهتبصره ماده هفت: افراد و درجه

 دادن رأی شرکت کنند.

 تصویب شد.

 ماده ده: پنج نفر از معتمدین )روحانیون مبارز( اضافه شد.

 تصویب شد.

 رسد، یک نفر را انتخاب کند.هزار ]نفر[ می 500اش به معیار موسوی: هر شهری که خودش با حومه

 : تا سه روز حذف شد.33ماده 

 حداکثر یک ماه است، اصالح شد. 37ره: ذیل ماده تبص

 حذف شد. 39و  38ماده 

 500نامه امشب که به تصویب شورا تصویب شد، تا ورای تنظیم قانون اساسی طبق آئین: نحوه اداره ش40ماده 

تر از نفر. بیش]میلیون[، سه نفر. تا سه میلیون، چهار  900/1]میلیون[، دو نفر. تا  200/1هزار ]نفر[ یک نفر. تا 

 آن پنج نفر. 

*** 

 نامه شوراها]موضوع:[ آئین

ب مدت دو سال. تجدید انتخا]برای[ به پیروی از آیه وَ اَمرُهُم شوری بَینَهُم و اصل ... شوراها در قانون اساسی 

 صدر، آذری، صباغیان آمدند(.برای یک دوره )دکتر بهشتی، بنی



 

 

*** 

 1جمهوری اسالمی به لیبی توسط دولت موقت:[]موضوع: ممانعت از سفر هیأت حزب 

 بهشتی: دولت مانع حرکت طیاره شده.

 اند.سلحه به افسران گمرک مراجعه کردهصباغیان: با ا

 تواند تصمیم بگیرد و نباید ]...[س سحابی: نرفتن افراد را دولت میمهند

 گفتند با اجازه دولت است. ،صباغیان: گفتند از آقا اجازه داشتیم. پرسیدیم

ست. بگویید فوراً العمل آقایان کار ناشایسته انه بود. ولی پس از عمل دولت، عکسای: عمل دولت کار ناشیاخامنه

 برگردند. 

 صدر: تصمیم دولت این بوده آقایان نروند، باید پرسید.بنی

 از دولت باید تبعیت شود. .بهشتی: من وظیفه ندارم بگویم

 : من قبول دارم.ایامنهخ

 شود.جمعی است در فرودگاه میفرت دستهصدر: چون مسابنی

 بیند )بهشتی، آذری، صباغیان رفتند(. دست لیبی را در تحریکات ایران میصباغیان: دولت 

 مجدداً قانون شوراها مطرح شد.

*** 

                                                           

بی، قصد شرکت در جشن . هیأتی از حزب جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بنا به دعوت معمر قذافی، رهبر لی 1

های امریکایی در لیبی را داشتند که دولت از سفر این هیأت جلوگیری کرد. حسن آیت و محمد منتظری در برچیده شدن پایگاه

(. در مقابل، این هیأت جشن را 1، ص21/3/1358سخنانی به شدت از این اقدام دولت موقت انتقاد نمودند )جمهوری اسالمی، 

، 22/3/1358اد برگزار کرده و از دولت موقت از بابت ممانعت از سفر خود به لیبی انتقاد نمود )جمهوری اسالمی، در فرودگاه مهرآب

، 24/3/1358صورت رسمی به این اقدام دولت موقت اعتراض کرد )جمهوری اسالمی، (. حزب جمهوری اسالمی نیز به1ص

 (. 12ص



 

 

 22/3/1358شنبه جلسه سه

 لی[.زاده، موسوی ]اردبیای، بهشتی، قطبخامنهصدر، هندس سحابی، شیبانی، مسعودی، بنی]حاضران:[ م

 های انقالب:[]موضوع: کمیته

 ها بهتر است بگوییم خودشان را تصفیه کنند.موسوی: در مورد کمیته

 ها باشند، پس باید پول داد.کنید کمیتهتأیید می بهشتی: اگر

 اسناد الزم دارد.شود. خزانه دولت، تصری رعایت شود، مشکل دولت حل میمهندس سحابی: مخ

 دهند.حساب میبهشتی: صورت

ها ها در پارکاند، شبسی رژیم گذشته از زندان خارج شدهزاده: در تهران از حد به در رفته. زندانیان سیاقطب

 اند )جاللی، باهنر آمدند(. خوابیده

*** 

 بقیه قانون شوراهای محلی مطرح شد.

 باید دستش باز باشد. قوه مجریه است در محل؛ر، نماینده صدر: استاندار و فرماندابنی

 ای: کار تشکیالت سیاسی در تمام کشور باید همسان باشد.خامنه

بهشتی: ارتش و مرزبانی مربوط به استانداری نیست، مربوط به دولت مرکزی ]است[. سیاست خارجی منحصراً 

 در اختیار حکومت مرکزی است.

 اختالف زبان ممکن است سبب تجزیه شود. مسئلهموسوی: 

 ن خطر در کردستان و بلوچستان است.بهشتی: خوزستان، اکثریت آن عرب نیستند و خطر تجزیه نیست. ای

 خوشبختانه، این دو واحد از نظر اقتصادی ضعیف است.

خالصه حرف، تعلق  ای: حاکم خود را برخاسته از مردم بداند. الزم نیست تک تک را مردم انتخاب کنند.خامنه

 استاندار به مرکز کم نشود.



 

 

ر از توطئه ها بر عکس است. چه دلیل دارد تحریکات نکنند و رأی بسازند ]؟[ مرزهای ما پصدر: استداللبنی

 است. وقتی از نظر اقتصادی وضع همه خوب شد، آن وقت خودشان انتخاب کنند )مهدوی آمد(.

، صباغیان تر شرایط )مهندس بازرگان، دکتر یزدی، دکتر چمرانیشرفتهپذیرند در شرایط پصدر میبنی -شتیبه

 آمدند(.

*** 

 ]موضوع: آینده سیاست خارجی ایران در قبال جهان اسالم:[

 اند. را دستگیر کرده 1اند و سید محمدباقر صدراز سازمان امنیت عراق حمله کرده زاده: دویست نفرقطب

ه سخارجی مطرح شد، در کلیات بحث شد.  هفته قبل، موضوع سیاست یکیمهندس بازرگان: در جلسه دو سه 

طرح شود. مشنبه قرار شد روابط خارجی با آقا رهای مسلمان، سوم غیرمتعهدها. سهها، کشوقسمت شد: ابرقدرت

ن رهای مسلماچون قضایای دیگری هم در این فاصله مطرح شد، مانع آن کار شد. فعالً قرار شد به روابط با کشو

 بپردازیم.

 بهشتی: آنچه تهیه کردید منظم است یا روی ذهنیات است ]؟[

[ مطرح علت قانون ملی شدن صنایع و غیره که ]در جلسه دولترگان: در هیأت دولت مطرح نشد، بهمهندس باز

 بود. مقداری جواب توضیحات آقایان است.

( 3( دنیای سوم، 2ها، ( محور ابرقدرت1یزدی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. روابط خارجی بر سه محور است: 

آوری اسناد و مدارک هستیم. قبالً اقدامی نشده بط با کشورهای اسالمی در حال جمعکشورهای اسالمی. در روا

سازمان و تشکیالت  1400بود. تأسیس اداره کشورهای اسالمی را مشغول هستیم. تقسیمات قبلی جغرافیایی بوده. 

ام. روابط عمومی کل دنیای اسالمی، یکی مجموعه، یکی با از دفتر خودم خواسته دارد که من اسالمی وجود

کشورهای خاص. ممکن است در مورد عربستان بعضی کارها نشود کرد، یا در مورد سود به عین و غیره. در مورد 

                                                           

پرداز حوزه علمیه نجف، ملقب به شهید اصولی و مجتهد برجسته و نظریه ( فقیه،1313-59اهلل سید محمدباقر صدر ). آیت 1

الهدی صدر به دستور صدام حسین به شهادت خامس. وی پس از یک سال از تاریخ دستگیری و زندان، به همراه خواهرش بنت

حمیل جنگی هشت ساله علیه رسید. شهادت صدر یکی از عوامل اصلی تیره شدن روابط ایران و عراق گردیده و در نهایت، به ت

 ایران از جانب رژیم بعث منجر شد. 



 

 

 ضادهایی دربندی بین کشورها توجه شود. تباید درنظر باشد. باید بر جبههکشورهای همسایه، عامل مرزی هم 

به بعضی کشورهای ها دارد و بندیها هست. عربستان بعضی جبههبندیسیاست خارجی کشورها به علت جبهه

یا کرده، آدر منطقه با گروه جرج حبش کمک میکند. در مورد لیبی بخش کمک میهای آزادیاسالمی و فعالیت

فارس، خلیج مسئلهی، سیاسی و مذهبی و غیره. دو غیر از مسائل فرهنگی، اقتصاد رغم سوریه و عراق است ]؟[هب

خوزستان مطرح است. از زمان ناصر، ناسیونالیسم عرب مطرح شد ]به عنوان[ یک سیاست ]تا[ خلیج را خلیج 

[ اگر خلیج عربی عربی بگویند. در این رابطه مسائلی مطرح بوده که هست. سیاست ایران این بوده در قبل ]که

داد. در کنار حفظ عربی بودن خلیج، فارس راه نمینوشت خلیج]در[ کشورهای عربی، اگر می بنویسد راه ندهد؛

د. عراق روزنامه نکنشور سوریه، لیبی و عراق حمایت میسه ک تند و داغ باشد. مسئلهان ایرانی، سبب شد آوارگ

 برنامه عربی. 11تا  10کارون دارد. در لیبی برنامه رادیویی داشته، 

 ]؟[ در دوره شاه ]؟[ موسوی: کِی

اند. در بلغارستان دفتر دارند، در کوبا دارند. گزارش مفصل در هیأت دولت : تا قبل از پیروزی انقالب داشتهیزدی

 گونه مسائل باید مطرح شود. خواهم داد. در روابط خودمان این

 ای ندادند.بهشتی: اطالع تازه

شود. ]باید[ طبق ضوابط، سیاست خارجی بدون ضابطه نمی شود. سیاستبندی صدر: قرار شد گفتگوها جمعبنی

ها، موازنه منفی های در روزنامهبطی در سیاست خارجی نیست. مصاحبهخارجی تنظیم شود. در حال حاضر ضوا

 مصدق، به عنوان روزنامه خوب است، حدود و ثغور تعیین شود.

یید توانیم موضع فعلی را تأرا کمک بکند. آیا میه موضع شورا خواهد در دیدارها چیزی بدهید کبهشتی: دلم می

 ایم.کنیم ]؟[ چون اطالعات نداشته

در بلغارستان، کوبا،  آوری هستم.)عربستان( مستند است. مشغول جمع یزدی: جزوه منتشر شده راجع به خوزستان

لیبی، در بلغارستان، در االحواز، جبهه خلق عرب، در عراق، سوریه، یعه دارند، سند داریم جبهه تحریربصره، ش

 ها.ات دارند و شرکت آنها در کنفرانسکوبا شیعه دارند، انتشار

 -دکتر چمران: 



 

 

اصول باشد. ]به[ اصول  طرح روشنی ندارند. سیاست خارجی باید بر مبنایی و]که[ ای: تصور من این است خامنه

( استقالل 2 دهد ]؟[جی چه الهام به ما میه سیاست خاراسالم در زمین]اینکه[ ( 1ند: نشود، توجه ککه عرض می

ای. جبهه بندی منطقهوک( توجه به بل3و تمامیت ایران که در چگونگی شکل روابط دیپلماسی ما اثر دارد، 

به تدریج این دو جبهه به وجود  42ای نیست. از سال شن است، چنین چیزی هست، ولی ریشهبخش روآزادی

ای قومی شدند. ای بعثی و عدهبار مصر و یکی سوریه، عده نشاء یکمار کرد. مآمد، دولت ایران کشف و تار و 

زمان عبدالناصر یک جریان، شاه بی توجه و با توجه اینها را تصرف و قلع و قمع کرد، عده ای را اعدام کرد. همان 

د پیموده. معلوم نیست های متعدا هم همکاری داشتند. جریان کانالکردند، بها جریان دیگر را دنبال میو بعضی

الجزایر هم دخالت نداشته باشد، ولی مربوط به رژیم گذشته است و شاه هوای تصرف آنجا یا یمن و... را نداشت. 

وجود حکومت شاه مطرح بود که قصد این بود رژیم  مسئلهلیبی اصالً ناسیونالیسم عربی عبدالناصر را قبول ندارد. 

رفته کنار،  1باشد. در عربستان، امیر فهدای ندارد، میی این تاریخ که پایهارجی بر مبناکوبیده شود. سیاست خ

بندی بشود. پیشنهاد من این گیرند. توجه به بلوکعربستان می طرفدار انگلیس آمده سر کار، مأمورین سیا را در

 را مطرح کنید. اقدام حاد نشود. متین باشد. ]روشن[ است که طرح روش

 ای، اسالم، استقالل، تمامیت ارضی اینها بحث شد.خامنهدکتر یزدی: مطالب 

 گوید ]؟[ای: اسالم چه میخامنه

د گذشته را ذکر دکتر چمران: انطباق این حرف اگر با عراق و... دارد، بررسی و تجدیدنظر در روابط بشویم، بای

گروهی مبارزه انقالبی کرد،  42 خرداد 15ها. بعد از ید، ولی نه نوشته و گفته روزنامهخواهکنیم. شما سند می

عرب و مصر اهلل طالقانی. تجارب ما با یم با اجازه مهندس بازرگان و آیتزاده، دکتر یزدی، که ما به مصر رفتقطب

گردد. لبنان پایگاه شد. قرار شد خود من به لبنان بروم و ]آنجا[ پایگاه ما باشد. در این مدت برمی 42و فلسطین به 

، اعتراض کردیم، را لمس کردیم. در رابطه جبهه تحریر و اهواز و غیره با عبدالناصر صحبت شد دراز، چیزهایی

از ایران به کویت رفت و روزنامه  2کنم. سرهنگ فرزانگانع میشما اقدام کنید دفا]اگر[ شوم، گفت من حریف نمی

عینی است، با تجارب خودم.  خلیج عربی را مطرح کرد و خوزستان و خلیج عرب در عراق مطرح شد. مطالب من

                                                           

-2005و پادشاه این کشور در فاصله  1975-82( ولیعهد عربستان در فاصله 1921-2005. فهد بن عبدالعزیز آل سعود ) 1

1982. 

، وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت 1332مرداد  28اندرکاران کودتای ( از دست1293-1382. سرتیپ عباس فرزانگان )2

 زاهدی، سفیر ایران در کویت، عربستان، هلند و نروژ در دوره پهلوی دوم. 



 

 

یک از که اسالم به معنی واقعی در هیچ ینخصوص الجزیره اهمطلب کلی ]این است که[ در کشورهای عربی ب

فرهنگی است. در الجزایر از فرودگاه تا هتل اشتراکیه مبارزه طبقاتی و غیره بود.  مسئلهآنها نیست. اسالم یک 

صدر با او مطرح کرد ]که[ این شعارها اسالمی نیست، او گفت مام موسی[ ]اوزیر فرهنگ که فرد مومن بود، خود 

ان است، اسالم ما همین اشتراکیت است. اسالم این کشورها چنین اسالم است. فقط در جایی که پیاده شده، ایر

( 2ارد. صدر. اسالم آنها با ما فرق د ]امام موسی[ خصوص وجود خودهب ،خاطر خود مادیگری لبنان، ]آن هم[ به

شان، احساس و عواطف است. کالم منطقی و استداللی در آنها کم است. یک رهبر تر تکنیک و روشاعراب بیش

 1شود. ]در مورد[ عبدالناصر و ساداتکند، دوباره بطل و قهرمان میساعت جاسوس می 24بزرگ را در عرض 

هاست که تکیه روی ارزش مسئله( 3ک ما سازگار نیست. ، چندین بار اتفاق افتاده. این روش با تکنی2و حافظ اسد

اسالمی است. یک تقویم آوردن  خصوص در معیارهایهترین درگیری ما در کشورهای عربی بآن است. بزرگ

خواهد آن را خاموش کند. ظلمت کفر، ظلمت ظلم. ع و طوفان میفشان روی کاغذ است. ظلمت است، شمآتش

عربی و این ظلمت  ست بین حق و باطل و این جان ما در لبنان بود و کشورهایاین شمع کوچک، یک معیاری ا

، ولی برای آنها ارزش نداشته. ]است[ کوبید. ما هر لحظه منتظر مرگ بودیم. معیارها برای ما مقدسبزرگ، ما را می

کند، غیرطبیعی  زدند[، یا جاسوس باشد، یا بهایی. دانشمندی که کلمه چیز خود را رهاخود من ]می تهمت به

کنند. این طبیعی است. از خصوصیات اخالقی این مردم ، نه آخوند سُنّی، همه مادی فکر میاست. حتی آخوندها

ای سازمان ان فلسطین از عدهفلسطین، یکی لیبی. با تمام خصوصیات و تقدس فلسطین، سازم مسئله]است[. یکی 

الفتح و یا سررهبر آن بعد از فتح، جبهه شعبیه است که ترین ]آنها[ تا یک عده ریز. بزرگ 15مختلف است. 

رهبرش حبش است، سازمان مارکسیستی لیبی است. بعد، جبهه دیمقراطیه نایف حواتمه، این دو رهبر مسیحی 

هستند. نایف حواتمه هشت سال معاون حبش بود و بعد منشعب شد و گفت جاسوس امریکاست. نایف حواتمه 

سرشار و پول سرشار، و موقعی روسیه خواست یاسر را ترور کند، کاندید ریاست  هاست. اسلحهدر دست روس

ها، در ایران و خوزستان فعالیت ترین این سازمانعربی منطق به حکومت عراق از پست فتح او بود. جبهه تحریر

 .دارد. جبهه تحریر فلسطینیه عراق لبنان، جبهه تحریر شعبیه

 ها.بهشتی: کوچک

                                                           

 .1970-81جمهور مصر در فاصله ( رئیس1918-81. محمد انور سادات ) 1

 . 1971-2000جمهور سوریه در فاصله ( رئیس1930-2000. حافظ اسد )2



 

 

های قوی است. بعد رفدار سوریه، صاعقه که از سازمانط 1و گروه ابوالعباس احمد جبرئیلدکتر چمران: د

ها مارکسیستی ]هستند[، جز فتح که خود فتح ایدئولوژی ندارد ]و[ های کوچک دیگر. تمام این سازمانسازمان

بحث کردم و ضرورت ایدئولوژی  2درهای آن به روی هرکس باز است. خود من با یاسر عرفات و ابوجهاد

خوانند. هیأت اجرایی فتح دوازده که اینها نماز می وشزد کردم[، ولی آنها منکر هستند؛ با ایناسالمی ]را به آنها گ

ها. دیگری ابوجهاد ]است[. گویند عربرفات ]است[، خود یاسر را کذاب مینفر ]هستند که[ بهترین ]آنها[ یاسر ع

یکی وزیر امور خارجه که رفتن شوروی است،  ]عامل[ ترین ]آنها[ ابوصالح رسماًمعروفسه نفر چپی دارند، 

تبلیغات فلسطینی در وفا هاست و بهتر سلمان، طراز دوم اکثریت مارکسیستزاده است. گروه اول اکثریت مقطب

 از روسیه پند و ستقیماً، که هر دو کمونیست روسی هستند، م4و عبدالرحمان 3شود. ماجد ابوشرارهخالصه می

از طبقه دوم  یی روزنامه و رادیو وفا اجرا کند.تواند بر هیئت اجراگیرند. حتی خود فتح و ابوجهاد نمیاندرز می

کرده فلسطینی جز فکر مارکسیستی چیز تر مارکسیست هستند. یک تحصیلبه کادرهای طبقه سوم و چهارم بیش

گفتند که فتح ایدئولوژی ندارد، آنها میکرده جدل داشتم حصیلها با کادرهای تدیگری ندارد. خود من ساعت

 شان[ مارکسیسم است.    ]ایدئولوژی

 بهشتی: بحث فلسطین تمام شود، برویم ]سراغ بحث[ لیبی.

یات مهندس سحابی: منظور از بحث چه باشد. اگر خالصه روی جریانات اخیر برویم، یک جور است، یکی کل

تن است. اگر مدر  این اطالعات ها مفید است.ایشات جنابعالی )بهشتی( و دیگران. این بحثمقدمات باشد، با فرم

 تر است.ست خالصه کنیم، ولی نوع اول الزمتر اقصد تصمیم عاجل

لف است. مختضوابط کلی یکی، اطالعات عینی و جزئی دوم. مطالب چمران نسبت به افراد  بهشتی: دو چیز است:

م کنید، تر است. این مطالب را تنظیفلسطین داریم، بعضی دوستان مطالعات ]شان[ کم ها مطالعات رویبعضی

یدتان با تکثیر شود، بعد جمع شویم. این مطالب بیش از پنج درصد برای من تازگی نداشت. در خیلی مسائل د

 دید من یکی است، ]مانند[ اسالم و کشورهای عربی )دکتر پیمان آمد(.

                                                           

 م( بنیانگذار جبهه خلق برای آزادی فلسطین.1938. احمد جبرئیل )متولد  1

 ( از مؤسسان جنبش فتح فلسطین.1935-88الوزیر ملقب به ابوجهاد ). خلیل ابراهیم2

 ( از رهبران جنبش چپ دموکراتیک فلسطین.1936-81. ماجد ابوشرار )3

 . از رهبران جنبش چپ دموکراتیک فلسطین4



 

 

هید انتخاب کنید... در داخل ام. اگر خبیر بخواتا حال آغشته این مسائل بوده 42 از سال دکتر چمران: درهرحال،

ن هست، روزگاری رسید ]که[ ام. اگر مطالب روشن بوده، خوشحالم. چون مهندس بازرگاها بودهها و پایگاهخیمه

نوشتم به ایشان، پسر ایشان ای به شخص من شک کردند. نامهمان شک به ما کردند. حتی مهندس بازرگان دوستان

 خوانده، در ساواک گفت آتشی است.

 مهندس بازرگان: نه، شک نکردم.

مارکسیست است، مارکسیستی هستند. خود فتح که غیرها ن: به علت طیف که حس کردم سازماندکتر چمرا

هم هستند.  گیری سرنوشتی است، چپی فتح با حبش کنارایش مارکسیست است. آنجا که تصمیماکثریت کادره

در مورد لیبی، آنچه خودم دیدم زیاد  . در روابط با ایرانها نفوذ کامل دارندشما که با فتح عالقات دارید، چپی

 حتی از الجزایر و سوریه جلوتر گرایانه، تند و داغ؛بی است، با شعار سوسیالیستی و چپاست. ولی در کشور عر

نظران فلسطینی هم معتقدند درباره یکی عراق، یکی لیبی، که بیکاست. نفع غرب و امری، ولی در عمل به]است[

تر است. ما که در لبنان بودیم و هر عرب دنیا نظرش به لیبی، مثل عراق تر است، اطالع بیشعراق که نزدیک

 است، مقداری محارب خود.

بگوید وقت نیست.  شود. مفصلعاید ما نمیشود که بحث شد، مختصر بگوید چیزی زاده: وارد قسمتی میقطب

 این بحث را چمران بنویسد بدهد.

ها، واقعیت فکری، عقیدتی و سیاسی این کشورها ]که[ با سه چه باشد ]؟[ با توجه به ابهامبهشتی: دستور جل

یابیم، چه موضع باید با عقیده انقالب و موضع سیاسی میهای آن نوع عقیده ها و نارساییهای انحرافیآگاه

ها. ایران همسایه عراق ]است[، چگونه عراق با وجود این مسائل و ابهام در رابطه با کشورها ]؟[ مثالًاتخاذ کنیم 

تر تضمین ( تمامیت ارضی بیش2( در جمع برخالف اصول کلی سیاست خارجی نباشد، 1رابطه داشته باشیم ]؟[ 

های ما کامل نیست. لیبی با فلسطین، یآگاهآور. اطالعات و ( در رابطه با انقالب ما سودمند باشد، نه زیان3کند، 

کردم. خیلی را دیده بودم. اما ما گفتیم صالح انقالب اسر آمد این اطالعات را دنبال میدوستان بودند، وقتی ی

اسالمی این است ]که به[ فلسطین در جناح متهم به مذهبی بودن، روی خوش نشان بدهیم تا با حفظ خلوص 

های فلسطینی. در مورد لیبی اگر حرف است، چنین است. با صراحت ما باز باشد در جوان انقالب ایران، راه نفوذ

اما موضع ما این است در رابطه با لیبی و مردم لیبی، اگر فالن  تم در چهره جلود نور ایمان ندیدم.به منتظری گف



 

 

شود، اگر دشمن است  ( اگر دوست است جذب2تر است، ( راه نفوذ انقالب ایران بیش1 :موضع انتخاب شود

 دست بررسی شود. مطالب را لطف کند تکثیر شود. های دمیک نشود. قصه این است. روی فرمولتحر

دقت این سه ام. بهبی است که با رگ و پوست خود دیدهدکتر چمران: محور سخن من این سه اصل است، تجار

ها. تجزیه و تحلیل فلسطین درباره دی و درگیریبن( گروه3 ( تمامیت ارضی ایران،2( معیارهای اسالمی، 1اصل: 

 لیبی هست. 

 بهشتی: موضع را بگویید.

کنم ]از راه[ نزدیک شدن ما با ره[ تمامیت ارضی ما احساس خطر میچمران: در اسالمیت آنها شک ]است، دربا

مین کردند. نزدیکی آنها با ایران ه لیبی. ]آنها[ با چاد نزدیک شدند، اریتره، اوگاندا، فیلیپین، لبنان، ]اینها را[ بدبخت

کنم. قذافی در رابطه از نظر تمامیت ارضی احساس خطر می خرند.کنند، با پول مینکبت را دارد. اینها ترور می

دهد، در خوزستان، عربستان، بیانیه دیگر دارد، در ماه پیش، بعد از پیروزی انقالب. دیروز با کردستان بیانیه می

د. سه روز یا پنج روز پیش داشتیم، گفتند برای آنها هم اعالمیه دارند که آنها را عصبانی کرسفرای ترک جلسه 

 آید، چمدانی پر از پول دارد، اسلحه ترور، لیبی با صدا خفه کن بوده.فیر لیبی در ایران از ایتالیا مینام سکسی به

وزنامه ارگان شما خالف نوشته شده در ر وضیحاتت گفته شد ]درباره[ فلسطین و لیبی. دکتر یزدی: کلیات

باید کتباً  رسمیت شناخته شده، من حرف آنها را تکذیب کردم.لت جمهوری اسالمی دفتر فتح را بهشوراست، دو

ایم، به رسمیت نشناختهسالمی نوشته مااند. نماینده آنها شناخته شده. ]روزنامه[ جمهوری ابنویسند. آنها نوشته

ایم. یاسر عرفات، ترین خدمت را به آنها کرده. بزرگایم نماینده خودتان را معرفی کنیدخواستهت. رسماً ربط اسبی

عنوان سفارت یی سطوح مختلف است. دفتر فتح، بههانی حسن را معرفی کرده، مثل بقیه سفرا پذیرش دارد. شناسا

نماینده آنها مصونیت بدهیم یا تمام است. دفتر است، ما بررسی کنیم. مناسب با هر یک شناسایی حقوقی دارد. به 

شود، مصونیت دیپلماسی بدهیم، در چمدان هرچه است اگر عضو فتح وارد فرودگاه میکارمندان ]؟[ معنی این 

 بخواهد رد شود. فقط به نماینده آنها چنین مصونیت دادیم.

 -بهشتی: 

 ید بگویند.دانح میآیند حق داشته باشند آنچه صالمهندس بازرگان: کسانی که می



 

 

رسمیت شناخته شده. ق کردیم. شعب پس نماینده آنها بهدکتر یزدی: در تمام کشورهایی که فتح، دفتر دارد تحقی

ورد لیبی هم مرغم تذکر شفاهی دولت هنوز دفتر در اهواز دارند. در دفتر خرمشهر بدون اجازه دولت بوده، علی

هر کار  باید عرف ضوابط را رعایت کند. بدون اجازه ماخواهد، وابط یکی کلی است. ]اگر[ دفتر میهست. ض

بهه تحریر روابط نماینده آن در اهواز با ج های فدایی خلق رابطه برقرار نکند.ها. فتح با چریکنکند، مثل روس

ه ید این دفتر بستبندیم، باگری خود را در بصره میما اجازه بگیرد، طبق عرف، کنسول برقرار نکند. دولت عراق از

 شود.

 مسعودی: باید بسته شود.

زار تومان ه 150ی داوطلبانه بخش فلسطین محل سابق سفارت را گرفته. بعضدکتر یزدی: اطالعیه. جبهه آزادی

 د.که دولت الیحه تصویب کن هزار تومان بدهید، درست نبود. مگر این 350اند اند. به من گفتهداده

 بهشتی: چه کسی گفته ]؟[

ها در تبریز، سازمان دانشجویی فلسطینی درست کردند. در مورد لیبی ]و[ رفسنجانی. فلسطینییهاشمدکتر یزدی: 

آید به دکتر سنجابی داده شده بود. ]قرار بود[ هیأتی در که از لیبی هیأتی می درخواست این طرز آمدن جلود.

از استعفای سنجابی، به لیبی گفته  . دو سه روز پس]بیایند[ تررت خارجه بیاید، بعد مقامات عالیسطح معاون وزا

 1شد فرستادن هیأت تأخیر پیدا کند. اطالع از آمدن جلود نداشتیم. دوشنبه ساعت ده صبح گفته شد سعد مجبر

قبالً برای فرود هواپیمایی کشور اجازه گرفته بودند. سعی شد با هواپیما تماس  آید.نفر می 55گفت جلود با 

ر فرودگاه نشست. خود من با مرکز فرودگاه در تماس بودم. برخالف گفته وزارت هواپیما د 15/3بگیرد. ساعت 

 اند،اهلل آمدهنگفتند. گفتند اینها به دعوت آیتخارجه عملی کردید، خود جلود آمد تا ساعت فرود حرفشان را 

کوپتر یسوار هل کوپتر حاضر، پاویون حاضر. مراتب به قم گفته شد. متاسفانه نخواستند. هلیبرای دیدن ایشان

 اتوبوس گرفتند. بشوند.

 کوپتر آماده است یا گفتید محدود هستید ]؟[بهشتی: سوال کوچک. شما گفتید هلی

 .تر اجازه نداریدبیش 24تا ماس تلفنی نگیرند. طبق قرارداد صباغیان: به فرودگاه گفتم محدود، ت

 نکردند، رفتند هتل. کوپتر ببرد، آنها قبولهلی ند، ولیآقا ماشین الزم بود، بقیه را ببردکتر یزدی: گفته شد احمد

                                                           

 مجبر از مشاوران قذافی و سفیر لیبی در تهران پس از انقالب اسالمی.   فی. سعد مصط 1



 

 

 جاللی: چه کسی آنها را ببرد ]؟[

 صباغیان: شریف، منتظری، صادقی )پسر(.

یزدی: این مطالب تذکر داده شد. جزئیات مطالب گزارش داده شد به آقا و ایشان گفتند بدون اطالع و اجازه من 

 در فیضیه صحبت شده. 

 ده آنها را.جاللی: خلخالی بر

 یزدی: آقای سعد مجبر، مدت ویزای او تمام شده یا باید اخراج کنند یا اقالً مراجعه کند و تبعیت کند.

 بهشتی: تقاضای تمدید نکرده.

اند ]که[ خالف مقررات است. یمن جنوبی آدم فرستاده، کوبا، طاووس دفتر باز کردهزدی: در ]خیابان[ تختی

است که دولت اجازه بدهد. در کنفرانس اسالمی از طریق الجزایر به اطالع قذافی  حق حاکمیت ملی این ویتنام.

کنند. سفارت ما ند که اینها مقررات را رعایت نمیاوستان عرب در کنفرانس مراکش گفتهرسیده است. بعضی د

از طرف حزب ها ایران بیاید، با یک چمدان، بعضی در رم تلگراف کرد ]که[ رایزن اقتصادی سفارت لیبی به

که او را نگردید. اگر حزب جمهوری باید پول را بگیرد، رسماً بنویسد، پول بابت دعوت  ]ند[جمهوری آمد

 ای جواب به حزب دادم که کوپی برای شورا فرستاده شد.مهمانان به لیبی بوده. ]در[ نامه

 یم.ای با آن شخص نداررفته شد، گفتند ما رابطه و عالقهچمران: رابطه با قم گ

آید عوت کند، به وزارت امور خارجه مییزدی: مقررات مملکتی این است اگر دولت خارجی از جنابعالی یا من د

کدام نشده. در رابطه طریق وزارت امور خارجه باشد. هیچتواند مانع رفتن افراد بشود. اگر دعوتی هست، از و می

 با لیبی ابوالعباس ]را[ شما گرفتید.

 ]؟[ بهشتی: ما گرفتیم

یزدی: محمد منتظری دستور داد، گرفتند. به من گفتند تبعه لیبی آمده، دو صندوق اسلحه دارد، پاسپورت لیبی 

جلسه کرد، تحویل صورتکن صدا بازوکا ضد تانک، فرودگاه اس حامد شیبانی ]نام دارد[. خفیفاست، ابوالعب

های سفارتخانهیک پاکت است، مهر تمام  هاکلت امریکایی بود، مستعمل بین کتاب وزیری داده شد؛نخست

انواع مهرها برای جعل روادید هست. ابوالعباس رفته طرف خرمشهر، یک نامه عربی که دستورالعمل در  خارجی.



 

 

های فدایی خلق مراجعه کردند، این متعلق به این افراد است. گفتیم ایران است. خبر نداشتیم تا از طریق چریک

 اند.او را[ در فرودگاه گرفتهگفتند ] خودش بیاید که

 وزیری داشته برای خروج.یادداشت از نخست بهشتی: موقع گرفتن،

ها روهیزدی: در هر حال این آقای زندانی با پاسپورت لیبی و از آنجاست. در گذشته قبل از انقالب لیبی، با کدام گ

، من و منتظری به سفارت لیبی 1972ر ها و با منافقین همکاری داشته. چمران دهمکاری داشته ]؟[ با فدایی

 مراجعه کردیم که به نهضت مسلمانان ایران کمک نکردند.

[ گروههای مارکسیستی را موسی، گفتم چه دلیل دارد ]کهکه از طرف آقا رفتم برای کار آقادفعه زاده: آنقطب

ید به مسلمانان چرا کمک نکردکنید ]؟[ گفتند ]به[ هرکس علیه رژیم کار کند کمک ]می[ کنیم. گفتم تقویت می

 شناسیم آنها را.]؟[ گفتند نمی

ها و باختر امروز رفتند، از فداییای می، قبول نکردند. کنگره جوانان عدهیزدی: در امریکا مراجعه کردیم به آنها

 رفته بودند، ما سالی که اعتراض کردیم.

 مهندس بازرگان: چگونه و چه موضوع مطرح شود ]؟[

سیعی دارند، من مسائلی مطرح شد که مقداری جایش اینجا نبود. فرمایشات دکتر چمران که اطالعات وای: خامنه

یست ها عمق مذهبی ضعیف ]دارند[ و مارکسکه فلسطینی مسئلهکیه بر روی این های کوچکی. تهم دارم، جز نکته

چه تاثیر بر روی روابط خارجی  گذران ولخرج. تکیه بر نقاط منفی از خلقیات،]هستند[، از نظر اخالقی، خوش

ها تبع نزدیک و سعودی دورتر، روابط ما بر این بنا ]نهاده شود؟[ چون شمال آفریقا غیر دارد ]؟[ چون مصری

مصر و لیبی، عقاید اسالمی نفوذ ندارد ]؟[ افعالی که تعصب مذهبی شدید دارند. ضابطه دیگری برای کشورهای 

ولوژی قوی مثل اسالم بر آنها حاکم نباشد و مارکسیست باشد، این عنصر اسالمی هست. ملت جنگجو، یک ایدئ

اثر دارد روی روابط خارجی ما در مورد پیام اسالم و پیام انقالبی. آنچه در سیاست خارجی سرفصل است، روابط 

دم خانه است، نظر خاصی داریم. درست نیست مر؟ در مورد[ مناطقی که اسالم صاحباسالمی بر چه مبناست ]

تر باشد، . ترکیه هم جزو آنهاست، شاید عقبنشین استسلماناند. مسالم را نفهمیدهعرب لیبی یا جای دیگر ا

لبنان اظهارنظر کنند.  ]مورد[ دهند درها حق به خود میفیلیپین، اندونزی، مالزی. مسیحی شاید تا هندوستان برویم،

در مورد لیبی که موذی هستند،  مسئلهرویم جلو آن را بگیریم. عقاید آلوده به مارکسیسم در ایران هم هست. باید ب

مثل مردم دنیا رفتار شود. جامعه، حکومت باید حواسش  رقرار نکنیم، بلکه آنها را بکشیم.دلیل این نیست که رابطه ب



 

 

ان، در گری است، با امریکا روابط را قطع کند، در تهرمنیت داشته باشید، اگر فکر توطئهجمع باشد، دستگاه ا

گوید به بلوچ عالقمند هستم. در کردستان، خوزستان، کند و میامریکایی حرکت می شهرستان، در خود ایرانشهر،

اید، امریکا نیاید، لیبی ع شود، شما که حرکات سیا را دیدهتهران، امریکایی هستند. اول روابط دیپلماسی با آنها قط

گرترین عناصر دنیا هستند. در مورد فرمایشات دکتر یزدی، ا توطئههشورهای کمونیستی بیایند. کمونیستبیاید، ک

احت بودم، ها قبول، اشکاالت دوستان وارد است، ولی بر دولت، ]در مورد[ دفتر اهواز از اول ناربعضی حرف

 آمیز از هانی حسن شد، گفت در حضور آقای دکتر یزدی بوده.تعجب کردم و سوال تعرض

 یزدی: من اعتراض کردم.

ن کار را ترین کسی هستیم که ایهاست، تصور کردم ما بهز طریق عراقیای: او گفت چون گرایش عربی اخامنه

علیه توطئه است،  مرکز توطئه نیست و کانون اشتباه، بستن دفتر در اهواز است؛ ترینتوانیم بکنیم. امروز بزرگمی

ماهیت و  فلسطین، دولت ما به]در خصوص[  نیست.عهده دولت ما خانه، بهبا فشار دیپلماسی. در مورد سفارت

طقه توجه ندارد. ]فلسطین[ کشور نیست، شناسایی فلسطین عمل سمبلیک است. دشمن ما در من مسئلههویت 

د اسرائیل، ورخوریم و غیرمستقیم و شدیدتر از اسرائیل. در مطور عینی اسرائیل. از امریکا میهبامریکاست و 

فشاری تا برای ها چیز دیگر و پاتها یک وجهه دارد، در دولفلسطین در ملت مسئلهکند. فلسطین او را اذیت می

ریم. قبول آنها بدین علت است. دشمن صریح، اسرائیل است و مبارز صریح، فلسطین. ما دست از دور بر آتش دا

نید ]اما[ با ریکایی بکها کار به دولت ندارند. هرچه ادعای ضدامبه فلسطین، نشانه سیاست است. ملتیا رد ما 

و آمدها که  فتکرد، همه رکنند. تذکر دوستانه: اگر از اوایل هوشیارانه عمل مییفلسطین خوب نباشید، قبول نم

ز مراکش آمد، ازنند، بیایند اینجا. رد. کشورهایی که دم از انقالب میشد از آن سود ببسبب ناراحتی شده، می

 .فلسطین آمد، ماکاریوس

 آمد. 1اپوچیشیبانی: ک

شد[. خیلی مخلصانه . مرکز خاص برای اینها ]طراحی میشدتفاده میبایستی[ از آمدن اینها اسای: ]میخامنه

آمد. اگر تلقی مردم این سرد پیش نمی، برخورد سرد و نیمهگفتید شرایط فعلی مساعد نیستشد و میستایش می

)دکتر یزدی(، دکتر چمران که حساسیت ]در[ خصوص ها خوب نیستید. شما شد، شماها ]با[ این جنبشمی

رود. اگر االن وقت هست، مبنا و قاعده سیاست یوه برخورد ناموفق است و پیش نمیکشورهای عربی دارند، این ش

                                                           

 ( اسقف مشهور شریف قدس، حامی مقاومت فلسطین علیه اسرائیل. 1922-2016. اسقف کاپوچی ) 1



 

 

را  مسئلهدل، فساد اخالق، مندی، دردول از همه کشور]های[ اسالمی. گلهخارجی را طرح کنند، بر مبنای اسالم. ا

  کند.حل نمی

 دکتر یزدی: بگویید توجه ندارید به فلسطین درست نیست.

کنیم. می ل که توافق نیست، هم را نکوهشبهشتی: این مسائل اینطور مطرح نشود. غالباً دیده شده روی مسائ

ه وقت چه پایه آید. در بقیزا پیش میعنوانی انقالب نیست. مسائل بحرانظن است. این به برخوردها با نوع سوء

ند، نه کسیاست خارجی باشد ]؟[ انقالب باید اسالم، تمامیت ارضی، مصلحت پیشبرد انقالب را رعایت  برای

 چیزهای دیگر.

طور فایده ندارد. دردهایی فوری است. چمران مسائلی که مفید بود ]اما[ ضروری کنم بحث اینموسوی: فکر می

دقت. هزار گرفتاری است. انقالب ]را[ به ماوراء دی مسائلی ]را[ گفت، مقداری قابلنبود، مطرح کرد. دکتر یز

خواهید . شما که می1روی برخالف خط امام استدانیم. فردا پیادهیم ]؟[ در گوش ما چه خبر است نمیفلسطین ببر

المللی ؟[ لیبی بر خالف تمام موازین بیند، در مقابل کار امریکا و روس چه کردید ]نافراد موذی در ایران نباش

 امل با الفتح اختالف داشته، ]به[ اینجا نکشانید.]اگر[ خواهم از چمران، کرده. من معذرت میکار 

 بهشتی: برای تنظیم روابط با فلسطین و لیبی چه راه بدهیم ]؟[

ماده شد.  ها دهت. دوباره بحث شد. متن نتیجه بحثزنید. پیشنهاد این اسصدر: خودتان یک در میان حرف میبنی

بدهد وزارت خارجه،  ،شورا تصویب کند خواهد.و[ به رأی بگذارند، گرچه رأی نمیشان ]رند از خانهآن را بیاو

در دنیای عرب آقایان خلخالی،  شود.ما درست کرد، راهپیمایی داخلی میافکار عمومی علیه ش کند.خارجه غلط می

برو توطئه کن. نگرانی ندارد.  کند، شما همه معلوم است. دولت لیبی توطئه میدر خارج خط روس و چین ک

این . اگر امام گفتند نکنید، باید شورا را آگاه کنید. پیشنهاد من ]باشد[ تصمیم گرفتیم ]روابط در سطح[ کاردار

خور است و غیره، از سیاست عمومی ما در منطقه، اینها قدرت هستند، باید را که عرب عرق مسئلهاست شما 

                                                           

برگزار  . قرار بود یک راهپیمایی از سوی حزب جمهوری خلق مسلمان، در دفاع از حق تعیین سرنوشت و آزادی بیان و عقیده 1

اهلل شریعتمداری لغو شد. وی علت این تصمیم را لحاظ داشتن مسائل مملکتی و مساعد نبودن شرایط کنونی شود که به دستور آیت

های مختلف، مخالفت خود را با تصمیم جدید (. در این روزها، شریعتمداری در مصاحبه2، ص22/3/1358عنوان کرد )کیهان، 

های خود داشت که البته پس از جلسه مراجع موسوم به علمای اربعه، از مخالفتسان ابراز میدرباره تشکیل نشدن مجلس مؤس

 دست کشید.



 

 

است شما مساعد قدرت جهانی است، عمل خالف سیاست امریکا ]را[ احدی در علیه قدرت فعال اقدام کرد. سی

د. سفارت فلسطین پولش را انبه علت همین کارها مارکسیست شده اینجا ندیده. فلسطین جدا از کادرهاست،

ائیل، دهند. باید جهان شما را ببیند ]که[ ضد اسرائیل هستید. نفت به اسرها، گرگر پول میداد به روسهدیه می

المللی ه نزیه گزارش شده، درجه ترفیع گرفته، رئیس بخش بینمیلیون بابت نفت از اسرائیل طلب داریم. ب 600

های شما به فلسطین شود. کمکبهایی است، خط التقاطی حمایت می رود لندن، سه نفرشده. هیأت نمایندگی می

ایشان محیط بر منطقه نبود  کند که چمران گفت؛ه دنیای عرب، از سیاستی پیروی میچیست ]؟[ پیشنهاد راجع ب

آیند. در مورد لیبی، سیاست شما غلط روند، به سوی شما میها میبود. به همان دلیل که به سوی روسو محاط 

د. در مورد همه کشورهای عربی، سیاست علیه ترس از توطئه آنها در ایران نباش]است[. مصوبه شورا اجرا شود. 

 آید. عمالً خط شما خط انور سادات ]است[.کا باشد، توده عرب به طرف شما مییسلطه روس و امر

 ای گفت.سحابی: حرف مرا خامنه

 -چمران: 

 گویند، شما بگویید، جواب ندهید. هندس بازرگان: آقایان چیزهایی میم

قرار بکنیم یا نه ]؟[ در بهشتی: با فلسطین، دولت و رهبران ملی دیگر چه توقع داشته باشیم ]؟[ با لیبی روابط بر

 کاسه کنیم که یک حرف بزنیم.زنند. دور هم یکدوران انقالب، رهبران ملی حرف می

 گویید خط شما خط انور سادات است.یزدی: ولی می

 بهشتی: خود شما به عنوان مصلحت شما و ما بگو و جواب صالح است.

 جاللی: با این توضیحات حرف ایشان تمام شد.

 ای گفت اعتدال قضیه درست شود.خصوص خامنههگفته شد، جز در مورد بزاده: کلیات قطب

 بهشتی: با فلسطین، دفتر تهران دارد. االن به فلسطین فشار بیاید ]تا[ دفتر ]آن در[ اهواز بسته شود.

شند. آیا جنگ آنها کفلسطین و عراق، نماینده هم را مییزدی: باید دید چه باید کرد. ناگزیر باید رسید به مطلب 

 رسد یا نه ]؟[ دولت مخالف است ]که[ دفتر در اهواز باشد. دکتر سنجابی به آنها اطالع داد.به خوزستان می



 

 

خواهند به فرمول برسند، ناچار باید فرمول کلی باشد. توقع نباید از ازرگان: پیشنهاد، در امر وسیع میمهندس ب

شنهاد بنده ]این است که[ در روابط با کشورهای اسالمی، فلسطین، دولت داشت که جزئیات کار گفته شود. پی

لیبی و عراق، دستورالعمل همکاری اسالمی دوستانه توأم با هوشیاری و دفاع از حاکمیت ملی، ضمن رعایت 

([ حمایت از فلسطین 1. باید دست دولت باز باشد. سه اصل صحیح روابط اسالمی: ]]باشد[ اصول دیپلماسی

( رعایت مصالح. با لیبی، چون چندین بار گفته شد، امر 3([ حمایت از استقالل و حاکمیت، 2]است، جزو آنها 

بدیهی است، شورای انقالب تصمیم گرفت، در مورد لیبی ابالغ کرد به دولت و دولت اجرا نکرد. خودم شخصاً 

د ]روابط با[ سه کشور خواهش کردم چون روابطی باید در کشورهای عربی باشد، در خدمت آقایان مطرح شو

مصر، لیبی، عراق. آقایان راجع به مصر گفته بودند، بعد مراکش بود، عراق نبود. قرار شد آقای طالقانی بروند به 

رسیدگی جدی با همکاری دولت  مسئلهمراکش. سه چیز صحبت شد، روابط برقرار باشد در سطح کاردار، توأم با 

هایی گرفتند، این کار را ندادند. از خارج تماسطوری پیش آمد که مهلت  لیبی درباره گم شدن امام موسی. قضایا

مجال نشد ]که[ با آنها شرط و پیمان کنیم. االن هم همان نظر را دولت دارد. مخالف برقراری روابط با لیبی نیستند، 

دفتر داریم.  تجاوز و تخطی نشود. در سطح کاردار خوب است ]و[ نگرانی نیست. درباره فلسطین همین است.

کنند. قطع رابطه با مصر روی همان دادیم. آنها رعایت اصول نمیبسا اجازه میپرسیدند، چهاگر اهواز را هم می

روی طور گفتند، دولت دنباله آنولی آقا  گردانیم.رو اعراب باشیم، سفیر را برمیاساس بود. داعی نداریم دنباله

جریان دیشب ]که[ تراکت  ث شد، اقرار کرد و اظهار تأسف کرد. همینکرد. سفیر عراق آمد، یک ساعت و نیم بح

 اند، مادام که جالل طالبانی وجود دارد، خواهیم آمد. پخش کرده

 بهشتی: در مورد لیبی چه ]؟[

آید با دکتر یزدی صحبت اند، نه مجبر مییزن سفارت معرفی کردهمهندس بازرگان: افرادی که خود را به غلط، را

 أت بیاید صحبت کنیم در سطح کاردار. کند، هی

د همان را ببیند، برخورد بهشتی: اگر گفتید مصلحت نیست دولت بگوید، اگر ما گفتیم غائله مهار شد، ایشان آم

 هولت مقدمات فراهم شود، بسیار خوب. آقای موسوی به جای محمد منتظری.گرم با س

باید حرف ما را توجه کند. یک سلسله مسائل اساسی هست. دکتر یزدی: اگر من به مجبر بگویم این کار را بکن، 

 اینها نسبت به خوزستان چه نظر دارند ]؟[

 بهشتی: بعد از رابطه بهتر خواهد بود.



 

 

 دکتر یزدی: یک هیأت در سطح باال بیاید، روابط حل شود.

کند، را روز اول حل نمیار تمام مسائل یک سیاستمد اطالع در مورد روابط خارجی نیستم،که بی ینبهشتی: ضمن ا

 نقطه آغاز خوب.

 کرد، درست بود.طالعاتی شما قوی بود که کنترل میهای ایزدی: اگر سازمان

بهشتی: ما معتقدیم با شما اختالف عقیده داریم. رابطه برقرار شود بهتر است. سمپاتی در ایران به نفع آنها هست. 

 حاال دست ما بسته است.

 اطالعاتی قوی نداریم.مهدوی: ما وسایل 

 کنید ]؟[مریکا چرا این کار را نمیمورد آ پیمان: در

مهندس بازرگان: آقایان به سعد مجبر بگویید به دولت مراجعه کند. دکتر یزدی بگوید یک هیأت دیپلماسی صحیح 

ایند[. این عده منظور چگونگی ایجاد رابطه ]بیتر نباشند، جهت مذاکره بهدر سطح وزیر ]که[ سه چهار نفر بیش

 مطرح شود. مسئلهآمدند، این چهار 

 خواهیم ارتباط برقرار کنیم.بهشتی: می

( مبنای عالقمندی، جهات 1طور که به کاردار امریکا گفتید سفیر را قبول نداریم با هیأت مهندس بازرگان: همان

( 4ط توأم با اصول دیپلماسی باشد، ( رواب3( تمامیت و استقالل ایران را حمایت کنید، 2اسالمی و انقالبی است، 

جدی شناختن تحقیق در مورد فقدان موسی صدر. اگر این چهار موضوع قبول شد، ایجاد ارتباط در سطح کاردار، 

 یکی در تهران، یکی در طرابلس ]اجرایی شود[.

 دکتر چمران: باید از فلسطین دفاع شود. اگر این چهار قضیه روشن شود درست است.

 آقای سعد مجبر شعور سیاسی ندارد. دکتر یزدی:

 بهشتی: جزو هیأت نباشد.

 اند ]؟[مورد امام موسی ]که او[ را کشته چمران: اگر ثابت شد در



 

 

ا مطرح نشود. امام موسوی: ]با[ سه شرط اول موافق ]اما با[ شرط چهارم موافق نیستم. راجع به موسی صدر اینج

شخصی کنار  مسئلهشود برای یک کم نیست. یک ملتی را نمی ]به وی[عالقه من  مباحثه من است؛موسی هم

خدا لعنت کند قذافی را، تا خاطر خون امام موسی برود جنگ، یکی ]از آنها[ من هستم. گذاشت. اگر کسی به

 عنوان شرط نیاوریم.ولی آن را در اینجا به اینجا؛

 به اتفاق آراء تصویب شد روابط برقرار شود.

 است.          مبانی روابط اسالمی

 تصویب شد.

یت شما نباشند. کنند، مورد حماعلیه تمامیت ارضی کشور فعالیت میهایی که گروه]به آنها شرط شود[ بهشتی: 

طلبی یا ناسیونالیسم عربی یا هر عنوان دیگر، در ایران هدف هایی که تحت عنوان تجزیهمحکوم کردن توطئه

 طلبی دارند.تجزیه

]دخالت[ کرد، ]به آن[  المللی، برای هر کشور مگر دخالت مجاز است ]؟[ اگر کسیروابط بیندکتر پیمان: در 

 شود. شرط مجدد چه لزوم دارد ]؟[اعتراض می

 شود.سبب[ تضعیف فعالیت ]آنها[ در خوزستان میآورد، بیان این مطلب سلب ]وجود نمیدکتر یزدی: تعهد به

 خواهیم.ن امتیاز ]را[ از او میه است؛ ایای: لیبی داوطلب رابطخامنه

 پیمان: در مذاکره مطرح بشود، ولی در اعالمیه مشترک نیاید.

 بهشتی: ما به آنها گفتیم باید این کار را بکنند.

شرایط بار راحتی زیر کنم بهشود. اگر پشتیبانی نشود، فکر می مهندس بازرگان: عالقه و اصرار دارند روابط برقرار

 شود.ارزنده است. در پایان جلسه چیزهایی نوشته می روند. برای مامی

 ها را محکوم کند.تصویب شد که ]لیبی[ توطئه

 ها اصرار دارند روابط فراتر از مسائل دیپلماسی باشد.بهشتی: مسلمان

 مهندس: بر مبنای اصول دیپلماسی و برادری.



 

 

 تصویب شد.

علت طرح شود یا بعد، بعضی معتقدند بهاینجا م لهمسئکه[ اول  صدر مشخص نیست. منتها ]این مسئلهبهشتی: 

کنیم طرح را پیچیده ]می[ کند، در اینجا مطرح شود. اگر احساس میخواست داخلی و اثرش روی شیعه لبنان 

 االن شروع نشود.

 باهنر: مطرح شود، ولی شرط قرار ندهیم.

صدر: قرار بود قذافی بیاید پاریس ]و[ آقا را ببیند. آقا گفت تکلیف آقا موسی روشن شود، بعد بیاید. باید بنی

 ایشان را محکم گرفت. گرچه با سیاست ایشان موافق نبودم. مسئله

 تصویب شد این تذکر ]به لیبی[ داده شود.

 تصویب شد سعد مجبر را روشن کنند.

مالک اسالمی چطور باشد ]؟[ همکاری اسالمی دوستانه توأم با هوشیاری و دفاع مهندس بازرگان: روابط ما با م

 از حاکمیت ملی، ضمن رعایت اصول دیپلماسی و برادری.

ه شود برای کشورهای شود، رعایت اصلی الزم است نشان دادهای فیمابین میهایی که روی واژهجاللی: دقت

 ز دولت وجود ندارد. فقط بدانند فقط از راه دولت وارد شوند.ها و غیره ]که[ سوراخ دیگری جخارجی، انجمن

خواهد. اگر در برخورد در مسائل، ژست آن را نداشت و خود را متعهد دید ، تعهد طرفین میمسئلهبهشتی: اصل 

 شود. د، بسیاری مسائل جلو آن گرفته میدرست. اگر با تفاهم قبلی کار کن

 بعد از غذا شوراها مطرح شد.

*** 
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صدر، موسوی اردبیلی، دکتر ای، بنیتی، مهندس کتیرائی )باهنر، خامنه]حاضران:[ مهندس سحابی، شیبانی، بهش

 زاده آمدند( )دکتر مبشری رفت(.تیرائی رفت( )مسعودی، مهدوی، قطبسحابی، دکتر مبشری آمدند( )مهندس ک

 نویس قانون اساسی:[]موضوع: بررسی پیش

 به جای شکل آمد. �نوع�اصل یک     

 ، اضافی است.�مقاطع مختلف�اصل سه      

 ."هیچ یک"جای به "هیچ کس"اصل پنج      و 

 اضافه شود. �مگر در دخالت جنگ�اصل شش   

 در آخر اضافه شد. �نظام حاکم بر آنان�اصل هشت  وابستگی جامعه )یک حذف شد(، 

عنوان مالکیت بر سعی و کار تواند بهکس نمیباشد. هیچ، حق هرکس میسعی و کار و حاصل آناصل نه      

کس برای همه چنان فراهم گردد که هیچب کند. باید امکان کار و کوشش خود، امکان سعی و کار را از دیگری سل

 کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.مورد بهره

 ها از اسالم برداشته شود.باالست، تا این تهمتزن در اسالم که مقام  دکتر سحابی: برای رساندن این

 دکتر بهشتی: در قانون ممکن است فلسفه قانون بیاید.

 زیادی ]است[، حذف شد. 13اصل 

 دکتر بهشتی: اگر در یک منطقه خواستند برای زکات مقررات وضع کنند، نباید مانع شد.

 توجه شود عام نشود.زاده: مطلبی که ناظر بر یک سلسله استثنائات است، باید قطب

 زاید است. محلی )در حدود اختیارات شوراها اضافه شد(. �زیدی� -13اصل 

 رانی بگیرد، آن وقت این مردود است.مهدوی: اگر قانونی وضع کنند که زن برای هوس



 

 

 جای قانون اساسی.به �بر طبق این قانون� -16اصل 

 )از طریق( باشد. �با مجلس� -17اصل 

 باشد. �ممکن است اعمال قوه مقننه�جای به �ب قانونممکن است تصوی�

 اصالح شد. �که باید بر طبق� -18اصل 

 زیادی است. �گردندوسیله ... میکه به� -19اصل 

 )مسکن( اضافه شود. �جا� -23اصل 

 در آخر اضافه شد. �مگر به حکم قانون�حذف،  �مال کار زندگی فردی و خانوادگی�)مهدوی، جاللی آمدند( 

 ، بقیه زیادی است.�ممنوع است، مگر به حکم قانون� -24اصل 

 مهدوی: حزب توده آزاد باشد.

 اش حفظ ایران باشد ولی عمل نکند، خالف قانون کرده.ای: اگر در مرامنامهخامنه

)نقض نکند( ]آورده  �محترم بشمارند� جایکه( ]و[ به باید )مشروط بر این �هااین گروه�جای به -26اصل 

 [.دشو

 اضافی است. �با دالیل معتبر� -32اصل 

حکم و ترتیبی که قانون معین �. زیادی است �فوراً�زیادی است،  �جز در موارد جرایم شهود� -35اصل 

 ، در صورت بازداشت.�کندمی

 برداشته شد. ��قصاص ...�اعمال زیادی است.  -36اصل 

 و موجب مجازات. -37اصل 

 .�داردمقرر می� -38اصل 

 .�شودمعین می� -46اصل 

 .�شودمعین می� -50اصل 



 

 

 .�آغاز کار�جای به �رسمیت یافتن� -51اصل 

 جمهور یا ... یا ... -53اصل 

 اختیار   درست است.  �احتیاج � -56اصل 

 زیاد است. �و در مورد دعاوی� -57اصل 

 به جای تأسیسات. �بناهای� -58اصل 

 قانون.مگر هنگام جنگ به حکم  -68اصل 

شود، شرکت هیأت دولتی که بالفاصله تشکیل میتواند در وزیر یا وزیر مورد استیضاح نمینخست -70اصل 

 کند )مهندس بازرگان آمد(.

 ، اضافه شد.�دولت یا سیاست قضایی باشد� -73اصل 

 مهندس بازرگان: راجع به قانون اساسی به آقا چه بگویم ]؟[

 سسان بگذارید.رایط آن هست. اسم همین مجلس را مؤت دارد و شنامه انتخابادکتر سحابی: آئین

 سسان است )مهندس بازرگان رفت(.قبالً گفتم این مجلس همان مجلس مؤمهندس سحابی: 

 سسان را توضیح خواهیم داد.دکتر بهشتی: مجلس مؤ

 سسان است.بگویند مجلس مؤتصویب شد که مجلس تنظیم باشد ]ولی[ 

 کند.خواهد کرد، می -78اصل 

 : بیش از دیگران رأی داشته باشند.79اصل 

 .�پرسیهمه�، رفراندوم -86اصل 

 یا نماینده قانونی او. -93اصل 

 متارکه آن و پیمان صلح. -94اصل 

 در مدتی. -98اصل 



 

 

 های دولت.نامهو آئین -100اصل 

 شد.جمهور ...        تصویب وزیر و تصویب رئیسوزرا به پیشنهاد نخست -102اصل 

 -109اصل 

  -111اصل 

  -113اصل 

 ، زیادی است.�و قضات� -125اصل 

 این قانون. 138در حدود اصل  -126اصل 

 رسیدگی به = نظارت بر. -128اصل 

 -129اصل 

 طور علنی.ههمواره ب -133اصل 

 قانون اساسی تصویب شد.

ر یا دو سوم نمایندگان مجلس جمهوبه آرای عمومی باید از طرف رئیس درخواست مراجعه -146دنباله اصل 

 شورای ملی باشد و برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم شود.

 مالیه نباشد، امور مالی ]باشد[.

 شوراهای ... وضع عوارض بکنند،       حذف شود. -113اصل 

توافق ، مکرر هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختالف نظر به وجود آید و راه 88، اصل 11ص 

پرسی، انحالل مجلس شورا را به تصویب ملت برساند و در از راه همه تواندمیجمهور ممکن نگردد، رئیس

صورت انحالل، باید بالفاصله انتخابات جدید مجلس اعالم و ترتیبی داده شود که مجلس جدید حداکثر طی 

ریاست جمهوری فقط یک بار دوره جمهور در هر را آغاز کند. رئیس شش هفته از تاریخ انحالل، کار خود

 تواند از این حق استفاده کند.        می

 با هشت رأی تصویب شد.



 

 

 در شورا یک ماده بود اشکال داشت. -جاللی
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 ( الیحه بخشودگی طلب دولت پس فرستاده نشد تا موضوع طلب ذکر شود. 1

 زاده(اساسنامه پتروشیمی )قطبالح مواد ( الیحه اص2

 زاده(بخشی )قطب( معافیت وسایل توان3

 زاده(ده به خدمت قضات و کارمندان )قطب( اعا4

 ( اعاده دادرسی احکام دادگاه عالی انتظامی5

 % در اختیار وزارت کشاورزی5( واگذاری 6

 برداری( الیحه انتزاع سازمان نقشه7

 صنایع معادن ( انتقال کارخانه سیمان آریا به8

 ( الیحه تعیین مدیران موقت واحدهای تولیدی9

 تصویب شد
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 اردبیلی، دکتر بهشتی، جاللی، دکتر باهنر آمدند(.دس سحابی، شیبانی، مسعودی )موسوی]حاضران:[ مهن

 های انقالب اسالمی:[]موضوع: الیحه دادگاه

نامه قانون اساسی، شوراها، پاسداران، ها، ابالغ آئینمجاهدین خلق، بنیاد، دادگاهموسوی: مسائلی که مطرح است، 

 نامه پیمان، رابطه پاسداران با دولت.

های انقالب اسالمی. جرایمی که قبل از پیروزی انقالب اضافه شود... یا پس از پیروزی دکتر بهشتی: الیحه دادگاه

دستور رهبر انقالب، دادسرای انقالب اسالمی در تهران و شعب آن به دهد،ب بر ضدانقالب روی داده یا میانقال

 ها.ها و شهرستاندر مراکز استان

 ها را اجرا اضافه کردید.موسوی: شهرستان

 شود.تی: آنها را باید منحل کرد و نمیبهش

تر از انحالل بودنش اثرش کم گوییداز کجا می موسوی: گفته شد قابل تصفیه نیست و قاضی خوب هم نداریم.

 ها را منحل کرد.باید دادگاه باشد ]؟[

عدد مراکز استان بشود،  24مهندس سحابی: موافقم. حقیقت این بود ایجاد دادسرای صالح میسر نیست. الاقل 

 بنویسید از تاریخ ابالغ این قانون.

 یست.باهنر: ]بر این اساس، شعبه[ قم باید برود اراک، که قاضی اراک مورد قبول مردم ن

 ساری امکاناتش بد است. بهشتی: آمل قاضی خوب دارد.

 موسوی: بنویسید در هر استان، یک دادسرای انقالب اسالمی و به تعداد الزم دادگاه.

هایی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقالب اسالمی وجود دارد، دادستان کل انقالب موظف تبصره: در استان

 دادسرا هرچه زودتر اقدام کند.است برای تبدیل آنها به یک 

 ( به آمریت یا مباشرت          درست شود.2

 ( به آمریت یا مباشرت          درست شود.3



 

 

4 )������������������������� 

 عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر( اضافه شود.( سرقت مسلحانه، تجاوز به5)  

 حوزه حذف شود. تبصره:  ....  

 ها      )ها اضافه شود(شیعه

دستور امام خمینی تشکیل شده است و به پیشنهاد دولت و تصویب دگاه و دادسرای انقالب اسالمی بهماده سه: دا

شود، و در صورت انحالل، دادگستری کارهای ناتمام آن را کسب اجازه از امام منحل می شورای انقالب، پس از

 . قاضی شرع.انجام خواهد داد

 تواند.( دارای عدالت حذف شد. دادگاه میج

 ماده هفت: هر متهم ... ایرانی آگاه از مسائل قضایی و حقوق جزای اسالم را ...

 ماده نه: ... در دادگاه     به دادگاه درست است.

 تبصره یک: اگر چنین اکثریتی.

 دارد.های انقالب قطعی است و تجدیدنظر نتبصره دو: احکام دادگاه

..        زیادی است )آقای مشروع به دست آورده، پس از تصفیه دیون و .: ضبط اموالی که از راه غیر13ده ما

 ای آمد(.خامنه

 در مورد ضبط اموال غیرمشروع، اگر محکوم علیه دارایی دیگری نداشته باشد. -تبصره

که  19عد از ماده باشد و ب 19سان. ماده ماده سیزده: به جای رفع فقدان صالحیت بیاید بازپرسی توسط بازپر

 ها از این ]به[ بعد یکی اضافه شود.  ]به[ شماره مادهشود، بیاید می 20تبدیل به 

 (.5/9تبدیل شد به تبصره )مهدوی آمد  20ماده 

 تواند او را احضار.پرس، تحقیق از هر شخصی را ... می: در صورتی که باز22]ماده[ 

 منع تعقیب، نظر دادگاه )به جای قاضی شرع(.: بازداشت یا 26ماده 



 

 

 : تبدیل شد به تبصره، در این مورد دادستان... 28ماده 

 شد    فرزندان یا شخص دیگر به سایر اشخاص حقیقی )سایر، برداشته شد(. 28تبصره: تبدیل به ماده 

 : در سازمان انقالبی ]تبدیل شد به[ در این سازمان انقالبی.30ماده 

 خواهند داشت، زیادی است  )هاشمی آمد(.   3 : 31ماده 

 بهشتی: کمیسیونی تشکیل شود برای گرفتن افراد شاغل.

 مهدوی: دولت نظرش این بود که برداشتن فردی سبب به هم خوردن نظم اداری نشود.

بالً به تصویب : قوای نظامی یا انتظامی یا دارای مقام مهم سیاسی یا اداری باشد، احضار یا جلب او باید ق2تبصره 

شود )دکتر صدر آمد(. در اسالمی برای همین منظور تشکیل میکمیسیونی برسد که از طرف شورای انقالب 

 صورت تصویب باید حکم بازداشت قبالً به اطالع مافوق برسد.

باید  مدند(. تصمیم درباره تا: ضبط اموال غیرمشروع به جای مصادره )دکتر احمدزاده، مهندس بازرگان آ32ماده 

المقدور برداشته شد. این احکام اعدام باید بالفاصله پس از صدور به اطالع دادستان کل انقالب اسالمی حتی

برسد و )اجرای حکم اعدام باید ده روز پس از تاریخ صدور حکم باشد( و در این مدت به محکوم علیه، امکان 

 مالقات با خانواده داده شود.

*** 

 صنایع:[ ]موضوع: الیحه ملی کردن

ها برای طرح عمران، ( بازگذاشتن دست استان1 ای در هیأت دولت انجام شد:مهندس بازرگان: چند کار ضربه

است ( سی2نامه و یک الیحه قانونی، واه گردان داشته باشند، یک تصویبمقررات محاسبات عمومی نباشد، تنخ

 وی اردبیلی و ریاحی خدمت آقا رسیدند.ای که دو هفته قبل، آقای موسمسئله( 3مالکیت صنعتی دولت، 

 بینیهای ضروری و غیر پیشزیر کشور گذاشته شود، برای هزینهمیلیون ریال در اختیار و 1300نامه: مبلغ تصویب

 ها...شده استان

دان برای هر صورت تنخواه گرهمیلیون ریال ب 100های ضربتی... در جهاد سازندگی ]به[ منظور اجرای طرح

 حساب استاندار و نماینده معاون طرح بدون رعایت مناقصه.]با[ امضای ذیاستان 



 

 

میلیون تومان ]تأمین شد  15بهشتی: برای استان کردستان، چون کاری با همکاری دولت انجام نشد، از محل بنیاد 

 و[ یک گروه رفتند کار عمرانی انجام دادند، در قروه انجام شد.

میلیون ریال به اتفاق آراء تصویب شد. دیگری، سیاست مالکیت صنعتی دولت، اسم آن را  200مهندس بازرگان: 

ها بیاید، ولی آن کردن بانکباید قبل از ملی قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران.عوض کردیم ]تحت عنوان[ 

ها حمایت شود. نظام ید ملی شود، بعضیها بانامشروع رباخواری بود. بعضی ولی آنجا عمل موقع عملی نبود.

( خروج 2لحاظ کار و سرمایه و سود، ( گسترش نظام اسالمی به1نظورهای گذشته ضمن حمایت از صنایع ... م

حتراز از ( ا4( تأمین کار و اختصاص، 3اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقالل تا سرحد خودکفایی، 

گویند اعتماد نداریم کارگران ها میرد، راجع به راه انداختن کارخانهه دکتر صدر تکیه داای کساالری... نکتهدولت

با دخالت در امور، جنس را گران کنند، بعد هم ملی شود. ماده اول صنایع موجود، چهار دسته: الف( صنایع باید 

کارخانجات بزرگ که  قسمت ازبا اساس زیر ]ب([ به استثنای ... کارخانه پتروشیمی که در حال نصب است، آن 

ه گیرد. ]ج([ کارخانجات که وام قابل توجدولت مدیریت آنها را به عهده می اند، نورد، کفش ملی،استثمار کرده

 اند.   ات بخش خصوصی که وضع مساعد داشتهسساند، د( کارخانجات و مؤها و دولت دریافت داشتهاز بانک

سبب نشود مراجع سروصدا کنند، در روی صنایع هم اثر مثبت داشته موسوی: سه جنبه دارد، یکی شرعی که 

 باشد.

 مهندس سحابی: جلسه آینده توضیح بدهند.

اند، روی آنها رفراندوم شود. یت عرض شود چند ماده بیرون کشیدهمهندس بازرگان: بعضی پیشنهادات دادند، کیف

 مجلس شورای ملی دو وظیفه داشته باشد، تصویب قانون اساسی.

 شود یک کاسه کنید.که نه خصوصی است و نه دولتی، می هاییبندی قسمتبهشتی: مطالبی نباشد، در بخش

 ها را ملی کنند.دار دارد. سهام بزرگهزار و دویست نفر سهام 18مهندس سحابی: ایران ناسیونال 

 ای را کنار گذاشت.دکتر صدر: باید عده

 را ملی کنید.ای مشخص هستند، آنها حابی: عدهمهندس س

جور ]باید عمل کرد[، یک وقت یک سلسله دکتر صدر: یک وقت سیاست اقتصادی کشور مطرح است یک

ایم، آن چند خانواده ... داری را پذیرفتهدیگر. روی رول سابق اصول سرمایه های سیاسی است و کارهایتصمیم



 

 

د. یم ]؟[ باید کار ما سیاست اقتصادی را معین کنکار کنهبود که رابطه با دستگاه نداشت، چ 1اگر مثالً خسروشاهی

 تواند انجام دهد.دادگاه انقالب آن کارها را می

 بهشتی: این فقط شامل مرحله اول است، دوم و سوم انجام شده.

 داند.بی: طرح ما را مهندس احمدزاده میمهندس سحا

. نظر ما به مهندس سحابی داده شد. با مهندس احمدزاده: طرح اولیه با ]طرح[ تصویب شده اختالف عمده دارد

دوستان دیدند، چیزی تهیه کردند، یک نسخه دادند. آنچه داده شده اگر تغییراتی داده شود، قابل اجرا و خوب 

ها را دولت در اختیار بگیرد ]که[ با دستگاه قبلی روابط نزدیک داشته ]و[ سوء عضیاست. سهام کارخانجات، ب

ترود ممنوع و از کارخانه خودش فروخته، الکیی ]که[ آهن ممنوع ]را[ خودش میااستفاده کردند، مثل رض

داده. این عده انگشت خود اختصاص میرده، سوبسید را بهک 2فروخته و غیره، فوالدی باز روبند کرده، الجوردیمی

 شمار هستند. برای پاک کردن محیط از آنها، خیلی روشن بگوییم ]که[ سهم ندارند.

 ما مشخص کنید، اسامی را بدهید دادسرای انقالب.بهشتی: ش

 ای: حسن الیحه اعالم آن است. رباکاری ]ریاکاری[ در آن انفع است.خامنه

 هاشمی: به حساب دولت گذاشته شود.

 آید.ب دادگاه باشد، صدای آقایان درنمیبهشتی: به حسا

 ای: خودمان از لحاظ شرعی گیر داریم.خامنه

 بهشتی: ما نه.

                                                           

ارو، گروه صنعتی دگذاری البرز، تولید . خانواده خسروشاهی از بزرگترین فعاالن صنعتی ایران عصر پهلوی، صاحب شرکت سرمایه 1

 مینو و ...

اختمان، و نیز سن صنعتی ایران عصر پهلوی، با محوریت صنایع غذایی، نساجی، شوینده، . خانواده الجوردی از بزرگترین فعاال2

 بانکداری و بیمه. 



 

 

رفتم که گلپایگانی دوم است. اگر فرض قبول نکنند، جرأت اظهارنظر ندارند. با طرح  1ای: من پیش قمیخامنه

ب قانون اساسی خوب است، انقالبی اسالمی واقعی، مردم را جذب کنیم. آقایان یا قبول کنند یا رد تا بعد از تصوی

 کننده.ایستند ]داخل[ صف تضعیفوگرنه می

 کنند.ان حمایت از خیامی نمیباشد، آقایهاشمی: عام 

 شود راضی کرد.جو را نمیموسوی: افراد بهانه

 کند.بهشتی: او کارشکنی می

 موسوی: االن صف جدا کردن، درست نیست.

 داریم.ها را قبول نگوید مصادرهکنند. شریعتمداری میادگاه هم بکند نمیبندی آنها اگر دهاشمی: صف

دیگر اطمینان  خواهیم صنایعگیرد. می[ اگر دادگاه بکند، نتیجه عکس میست کهدکتر صدر: یکی از خطرات ]این ا

 پیدا کنند. 

ها متعلق [ این سرمایهحرام است ]و که اموال اینها از راه زدوبند یا راه بهشتی: یا دولت یا شورا بکند، به حکم این

 به آنها نیست و متعلق به ملت ایران است.

 شود. سهیم شدن کارگران، تقسیم سود.کند، به نسبت دیون شریک میاعالم مهندس سحابی: دولت 

که برخی  احمدزاده: ]طرح[ بنده طرح مهندس سحابی در این زمینه است و در مرحله اول پیشنهاد شد از آنجا

 مدیران و صاحبان صنایع موفق به ]...[ کالن از طریق نامشروع شده.

 کند.کند، این ]طرح، این کار را[ نمی موسوی: صنایع خصوصی را تشویق

خواهیم تمام بخش خصوصی را از بین ببریم. بخش خصوصی را که سرمایه گذاشته ]و[ کار مهندس سحابی: نمی

کرده، تقویت کنیم، بلکه پاکسازی کنیم. مرحله دوم، صنایع تأسیس شده که درست مدیریت خواسته یا طرح غلط 

 میلیون تومان از یک بانک برده است.  800دار ترین سرمایهبزرگ 2ری کرد. برخوردابوده، باید کار

                                                           

وری اسالمی ( مرجع و روحانی مخالف پهلوی که البته پس از انقالب، با جمه1290-1386قمی )اهلل سیدحسن طباطبایی. آیت 1

 نیز به مخالفت برخاست. 

 ( مشهور به پدر صنایع خانگی ایران و موسس پارس الکتریک و ... 1303-90. محمدتقی برخوردار )2



 

 

 48شرکت دارد، در الوند  24یک قلم، در گروه صنفی ملی  1احمدزاده: کفش ملی )مسعودی رفت( ایروانی

تومان به بانک ملی بدهکار  ها متعلق به خانواده ایشان است، هشتصد میلیونم این شرکتشرکت دارد، قسمت اعظ

بعد که سی میلیون تومان  دهم. ناچار شد مدیریت داد.قائم مقام هستم، من گفتم وام نمیگوید ت[. وکیل می]اس

سه روز است، در این سه روز  م.بندعنوان مدیرعامل انتخاب کرد، گفتم پول را میادیم[ کس دیگری را بهداریم ]د

. دو سه تا رفقای صمیمی ند چه ایراد دارد ایروانی بیایداهلل آشتیانی، آقای نزیه، آقای فروهر، آقای هادوی گفتآیت

ها کشید، تعداد زیادی قانع کردم، دیگران را هم قانع کردم. برخوردار هزار تومان روی تلویزیون اند؛مرا دیده

 تلویزیون فروخت، بیست میلیون تومان بابت خمس داده.

 برای هم ملموس و مشخص است. مسئله. این هال هست، یکی از روحانیت و یکی چپیدکتر صدر: دو اشکا

زد داشتند. حاج یک نامه از صدوقی، از ی متروکه گمرگ تا امام باال رفتند. نظیر داشت. در اجناس مسئلهروحانی 

فت برخوردار و خسروشاهی حاصل یک عمرش در خطر است و امپراتوری دارد و از طریق روحانیت خواهند گ

 این امپراتوری مشروع است. 

 ای: خطاست مشورت. حمایت مردم را از دست می دهید. آنها حمایت نخواهند کرد.خامنه

 ود. کردن خالف شرع را به هیچ وجه مورد پذیرش ما نخواهد بدر: چند روز پیش اعالم کردند ملیدکتر ص

 جاللی: پایگاه علما، مردم است. اگر این پایگاه از دست برود ]...[

 م هست.هاشمی: خود آقای خمینی ه

 ( غارتگران را فکری بکنیم.2( حفظ صنایع خصوصی، 1ای: دو نکته رعایت شود: خامنه

 مهدوی: دولت قدرت اداره ندارد.

 احتیاج به توضیح ندارد. -موسوی: الف احتیاج نیست، ب

بخش  اریم،د( در حال حاضر فقط برای آهن ذوب 1 -احمدزاده: گسترش نظام اسالمی بود، بقیه در آن نبود. الف

 خصوصی هم هست، مس فقط دولتی است.

 هاشمی: طال.

                                                           

 سس کفش ملی. دار و مؤ( سرمایه1299-1384وانی )ایر. محمدرحیم متقی1



 

 

 احمدزاده: طال یکی داریم، مربوط به دولت است.

 بهشتی: موته محالت.

 شود.مهندس سحابی: سرب و غیره هم می

سازد شود. نورد سرد هم دارد پروفیل میحله نورد گرم لوله ورق و غیره میشود، مراحمدزاده: شمش فوالد می

 نگذاشتیم کارخانه که نسبتاً کوچک است.که 

یک ریال خرج  فروخت. علی رضاییکرد، میتا شمش آهن را ذوب آهن تعیین می مهندس سحابی: در رژیم قبل

 برد و ضرر آن با دولت بود. قرار شد.ریال سودش را می 46کرد و می

 آهن کارخانه سیاسی بوده، نه سودده.بهشتی: ذوب

 همراه است، نه تا مرحله. احمدزاده: پتروشیمی

اف مصنوعی(. در بخش خصوصی هم کنند )الیت را تبدیل به الیاف پالستیکی میمهندس سحابی: محصول نف

مصنوعی  ها شریک هستند. الیافخارجی اینها با پارسیلون لرستان، پرسپولیس شیراز؛پلی آکتیل الجوردی،  هست.

ها گذاری در ساختن این کارخانهمریزاسیون بهتر است. سرمایهمرحله پلیسازد، تا بعد از با ماده الزم برای آن می

 وام است.  300/2گذاری شده، پلی آکتیل سه میلیارد که از آن، تر سرمایهبیش

 مناسب با آن نیست. دهد، به خاطر بهره است.بهشتی: سود نمی

گذاری ]و[ از هم به علت باال بودن سرمایهب که بهره را کم کنید، سود بانکی ندهند، احمدزاده: عالوه بر این

 ها، سودآور نیست. استهالک ماشین

 مهندس سحابی: کلک غرب است.

 -هاشمی: 

 اند.اند، سود فراوان بردهاحمدزاده: از پولی که خرج کرده

 هزار تومان حقوق. 240ها ]با[ ماهی است مشغول ساختمان هستند، بعضیمهندس سحابی: سه سال 

 رفته.ها درشریک دکتر صدر:



 

 

گذاری شود، در حال نصب است، سرمایهحد بزرگی در جنوب ایران ساخته میاحمدزاده: استثنای داخل پرانتز، وا

د. آنها باید بازار فروش پیدا کند، تکنولوژی راه بیانداز کند.ابع قرارداد است و مشکل ایجاد میزیاد، تعهدات ت

 بینیم.دمه میدهند و ما صتعهدات خود را انجام نمی

 بهشتی: بنویسید فالن کارخانه.

 مهندس سحابی: چند شرکت است که در قرارداد مشارکت هست ]؟[ باید آنها را بدانیم.

 هاست و شرکا چه کسانی هستند.بهشتی: بنویسید کدام کارخانه

 های خارجی شریک هستیم، نباشد.حابی: کارخانجاتی که با دولتمهندس س

 بهشتی: چه کار است ]؟[ این الیحه را بنویسیم، استعمار خارجی دست نخورد ]؟[ 

 پذیرند.گذاری خارجی را مییه، آنگوال و غیره یک سری سرمایهمهندس سحابی: خود روس

 بهشتی: چه لزومی دارد ]؟[

 شود.ا سهام خارجی است که شامل میهاشمی: بعضی کارخانجات ب

 -احمدزاده: 

کنیم ]؟[ آنها تمام کنند. گوییم تعجیل کنید. ملی کنیم، چرا آن را استثناء میها میلی نیست. به ژاپنیدکتر صدر: عم

، ها قراردادشان طوری است که محتاج آنها هستیم، مواد اختصاصیایم. ژاپنیکه ملی کنیم، اعالم کرده محض این به

پون ملی شود، مقابل ما خواهد ه شروع کرده. سهام دوآکتیل تازها خواهد خوابید. پلیبازاریابی. بعضی کارخانه

 خوابد.متخصص امریکایی نباشد، ]کار[ می ایستاد. االن در شرایط کنونی، ]اگر[

 بهشتی: پس چه چیز تهیه شده، آمده ]؟[

احمدزاده: پیشنهاد اولی این بود همه را ملی کنیم. در قرارداد پتروشیمی دیده شد ]که[ مشکالتی هست. درست 

 است که مقابل امریکاست.

 خوابد. این الیحه خام است و امکان رسیدگی اقتصادی و فنی ندارد. گویند کار میبهشتی: ایشان می



 

 

صورت خام نیست. تعداد کارخانجات قابل شمردن است. فقط در بخش دولتی چهار احمدزاده: پتروشیمی به

برداری، برداری کامل، یکی نحوه بهرهدر بخش خصوصی دو تاست، یکی بهره کارخانه است، با این یکی پنج تا.

 ]مال[ ، بقیه]هستند[ که اکثر یهودی ها]است[درصد مال انگلیس 40تیک پرسپولیس یکی در حال ساخت. پالس

 اند در اختیارحاضر به کمک نیست. مدیران نوشته . انگلیس و یهودی]هستند[ در رأی مساوی ]است[، ایران

بگیرد. در مورد پلی آکریل یک ماه است شروع به کار کرده، حداکثر تمام بخش تا بیست هفته ماده اولیه ندارند 

و ممکن است امریکا مشکالت ایجاد کند. پارسیلون راه نیافتاده. دقیقاً توجه شده ]که[ کارخانه ایران ژاپن در حال 

 د.نصب است ]و[ استثناء شده. پتروشیمی را استثناء کنی

 هاشمی: پلی آکتیل آمده.

بدهید. هشت میلیارد  گردند. متخصص خودمان، لوازم یدکی را گفتند تمام پول راها برنمیاحمدزاده: آمریکایی

 ایم.دالر خواسته

بهشتی: با همکاری دکتر صدر یک گزارش تهیه کنید، بدهید. نیازهای مواد اولیه و یدکی و ارتش با شما یا جدا 

 باشد ]؟[

ابل قبول و دقیق پذیر نیست. آمار دقیق الزم است که از گذشته نداریم. آمار قزاده: تهیه تمام اقالم امکاناحمد

 شود تهیه کرد. نیست. مهم را می

 بهشتی: مهم را.

دهند. مواد اولیه ها، کاالهای فروخته را تحویل نمیمشکالت ملی. بعد باال بردن قیمت احمدزاده: ظرف یک هفته.

 شود. خیامی رفته نمایندگی هیلمن را خریده.فروشند. با ملی کردن تولید نمیدهند، نمیخ نمینر

 جاللی: مواد یدکی را عرض کرد به لهستان بدهید.

ها را حذف کنیم. پیشنهاد، چند که خیلی پروژه ص غرب است. مگر اینها مختشود، ولی خیلیاحمدزاده: نمی

 را بررسی کنند. مسئلهنفر از آقایان انتخاب شدند ]شوند[ 

صدر هم باشد )دکتر صدر، دکتر احمدزاده دانند. شرکت بنیس سحابی تقریباً برداشت ما را میبهشتی: مهند

 رفتند(.



 

 

*** 

 ها:[]موضوع: دادگاه

ها را آزاد کنند، مگر خواهند مقرر کنند زندانیها نمیی خمینی با توجه به مشکالت زندانقم. آقا مسئلهبهشتی: 

 آنها که محرز است مجرم هستند.

 شیبانی: بسیار بد است.

کنند که صالح نیست. یاسینی را آزاد کردند که در مجلس، سلب صالحیت مهندس سحابی: کسانی را آزاد می

 شد. 

 باهنر: رسیدگی سریع بشود.

 بهشتی: آذری گفت امید است که سریع رسیدگی شود. نتیجه رسیدگی تبرئه بود، خوب است.

نشد، آزاد کنند. ای: این کار را آقا بکنند، کار نمایش خوبی است. تا دو هفته اگر کسانی بود ]که[ رسیدگی هخامن

 آدم خیلی خطرناک ]...[

نها را روشن کنند و در آخرین روز ها را رسیدگی و تکلیف آگویند تا یک ماه دیگر، بازداشتیبهشتی: ایشان می

]...[ 

 کند.یموسوی: مخالفم، دردی دوا نم

 فرقانی.]عضو گروه[ ای: این را مخصوص گذشته کند، نه مسائل حاضر ترور خامنه

کند. پرونده راه آهن ]در[ ادوی خارج از حوزه صالحیت عمل میه نامه درست اجرا شود ]...[سحابی: اگر آئین

است. نیروی انقالبی ناراضی . اعالم از طرف خمینی به ضرر اندپا را گرفتهطرح است، افراد خردهدادسرای تهران م

 شود. می

هاشمی: آقای خمینی مدون اعالم مهلتی به دادسرا بدهند ]به مدت[ یک هفته ]یا[ حداکثر دو هفته. اگر به سرعت 

قیافه آقا در دنیا قیافه خشن شده. خانواده زندانیان بد نیستند، رأفت باید  طور کلیهآزاد کردید، حرفی نیست. ب

 اری از زندانیان برای ما خطر ندارند، توطئه از جای دیگر است. الاقل یک هفته خبر بدهند.مشاهده شود. بسی



 

 

 برد.ین می. چهره انقالبی آقا را از بطور خوب نیستجاللی: عفو اگر از موضع قدرت باشد خوب است، ولی این

 بیاید.شود. کار آقای هاشمی، به دادگاه فشار اش داخل زندان منتشر به بیرون میاغتش

 تاریخ سیاسی شوند.ای باید عفو دارد بودن آنها در زندان. عده مهدوی: با نظر هاشمی موافق هستم. چند عارضه

ن ]این شده اسدارااند. عوارض مختلف در زندان است. از کارهای پای آزاد و عفو شدهدهد عدهاسالم نشان می

 مشکل است.پیدا کردن فرد  گیرند.روند، پول میکه[ به خانه می

 ای: پیدا کردن مشکل نیست.خامنه

 ها بمانند، بقیه را رها کنند.یم[ خصوصی زودتر بررسی شود. مجرممهدوی: ]جرا

که باید تصحیح  ینایاورند یا همین وضع دادسرا بماند. دوباره ب کند ]؟[آقا ورامینی راجع به آینده چه میموسوی: 

 شوند.  یه را نگیرند. آنها که در زندان هستند، رسیدگی و آزادگرها را بگیرند، بقبشود ]؟[ جز توطئه

 تصویب شد آزاد کنند.

*** 

 ]موضوع: ماجرای سعادتی:[

 اند و وارد است. ق اعتراضی به انتشار پرونده کردهمهندس سحابی: مجاهدین خل

 شیبانی: این اعتراض وارد است.

 ود دارد.هایی وجآثار ]آن[ بوده، ]بر[ پاهایش خراشاند، چند روز وی: سعادتی گفت با مشت و لگد زدهموس

 بهشتی: سوراخ شدن پا چه بوده ]؟[

 -سحابی: 

 شد.صورت اگر ورم کرده بود، معلوم میهاشمی: مالقات چند روز بعد از بازداشت بوده، 



 

 

خائن را  گفت ایناز مرحله منطق گذشته. پاسدار می العاده شدید عصبانیت علیه آنها هست،سحابی: جو فوق

ا وقتی یکی از اند. آنههخور( گرفتهست، چند شب پیش )مشروب 1بکشید. کمیته سفارت امریکا حاج ماشاءاهلل

 مجاهدین را بگیرند ]...[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ران. سازمان مجاهدین خواه مشهور به حاج ماشاءاهلل قصاب، رئیس کمیته انقالب مستقر در سفارت امریکا در ته. ماشاءاهلل کاشانی1

 ست.  خلق مدعی بود دستگیری سعادتی توسط اعضای کمیته ماشاءاهلل قصاب، همراه با ضرب و شتم سعادتی صورت گرفته ا



 

 

 29/3/1358شنبه جلسه سه

 زاده آمد(.ی، مهدوی ]کنی[، دکتر مبشری )قطبا]حاضران:[ شیبانی، مسعودی، خامنه

هزار تومان به باالست ]؟[ )جاللی، باهنر آمدند(. ساعت نه و ربع  60حقوق در شرکت نفت  زاده: چراقطب

 شروع به کار کردیم.

 باهنر: نامه هواپیمایی کشوری قرائت شد در مورد عزیمت گروهی به لیبی. نامه وزیر کشاورزی خوانده شد.

به آقای دکتر سحابی مراجعه و پس از تهیه نامه شوراها فاق مهندس سحابی برای تصحیح آئینآقای جاللی به ات

 طرح اقدام کنند.

 الیحه اعاده دادرسی محکومان نظامی مطرح و تصویب شد )مهندس بازرگان آمد(.

 مهندس بازرگان: صدر برود وزارت دادگستری، صباغیان ]به[ وزارت کشور ]برود[.

 مهدوی: دکتر مبشری.

 کند.می یزدی در رابطه با لیبی اهمال شیبانی: دکتر

و  هایی از قول آقای روحانی گفته شده ]که[ سبب تحریک اعراب شده. نظر دکتر یزدیمهندس بازرگان: حرف

 اند به امام، خوب است دفتر امام رد کند. همن این بود که چون انتساب داد

*** 

 العاده مطرح شد.های فوققانون تشکیل دادگاه

 کشد. اعدام برود دیوان کشور، طول می [زاده: این باید بررسی شود. ]بحثقطب

 مهندس بازرگان: باید.

نیست. حوزه کار دادگاه نامه در این آئین مسئلهذشته بوده. آن ای: دادگاه انقالب، منحصر به جرایم رژیم گخامنه

توانند این نمی قالب با کار زیادی که دارند،های انکنم دادگاهدا از این دادگاه باشد. تصدیق میتواند جانقالب می

 بار را ببرند. ولی هرجا این دادگاه تشکیل شود، آن دادگاه منحل شود، درست نیست.



 

 

لیه جمهوری عهای انقالب، قسمتی از اینها وارد شد، ماده چهار توطئه نامه دادگاهدکتر باهنر: چون در آئین

 اسالمی...

*** 

 شهربانی و ژاندارمری:[ها، ]موضوع: مسائل حوزه انتظامی کشور، اعم از کمیته

اند، کت داشتهدرست. آنها که در قتل شرشد، آخر است. اگر به گذشته مربوط می مهندس بازرگان: جان کالم ماده

هادوی( است. )درصد ناراحتی ما ناشی از دادگاه انقالب و اعمال ایشان  50کنند. در عمل در همه جا دخالت می

ای را توقیف دهعاند کنند، در اداره گمرک رفتهمی احترامیحجاب بیهای بیه آذربایجان غربی فرستاده، به زنب

ن زیر نظر ته و پاسدارااند. در جلسه شنبه هیأت وزیران یازده نفر استعفا دادند. مادامی که دادگاه انقالب، کمیکرده

 دم ]که[ چراانقالب تلفن کرشود کرد. آقای هادوی و دخالت در هر امری. به دادستان دولت نباشند، کاری نمی

که شغلی به  ینمحض اشده به گفتم اگر مربوط به جریانات اخیر باشد بسیار خوب. االن طوری اند ]؟[گرفته

دستگاه، شورا یا  . باید بین این دوگیرند[]موضع می شود و علیه اوها و طومارها نوشته میکسی داده شود، نامه

دفعه اه تهران یکشان. در فرودگول دارند، حرف دولت، یا قبول ندارند، ]حرف[ خودیا دولت را قب آقا فکری بکنند.

 کنند. های پر از قاچاق را رد میهادوی، یکی خود دستگاه... چمدان تیراندازی شده، یکی از طرف

از نفر  دانند. دوخود را منتخب از کمیته مرکزی می ای آمدند به نام کمیته ]به[ فرودگاه ومهدوی: عده

گیرند، ارستان میوقتی پرستاری را در بیماند. از طرف کمیته مرکزی کسی را نداریم. ها را رد کردهالخروجممنوع

 آورند. ای میبهانه

شود. اشکال جای دیگر است. در دستگاه دولتی از سر ب منطقی است. دو دستگاه ویژه نمیای: اصل مطلخامنه

، ژاندارمری بلوچستان بسیار خراب ]است[. هر دو دفعه با عصبانیت 1ای دانشوردستگاه گذشته تند تغییر نکرده. آق

ایشان ختم شده. فرمانده ناحیه بسیار ناباب ]را[ عوض کرده. درباره نفر بعدی، کسی را گذاشته ]که[ سابق بوده 

م و تحمیل نکردم. همان اند. به او تذکراتی دادن نظر آنها شک نیست، ایراد گرفتهو قبل از رفتن افرادی که در حس

]اگر[ بین  ب مالنصرالدین داده که سالح دارم.نقطه که تذکر دادم، عکس ]آن را عمل[ کرده. سرگرد ضیایی جوا

ها دقت شود، خاطر انسان جمع . اول انتصاب ایشان، دانشور، خوب نیست. اگر در انتصاب]...[ آنها اختالف بیفتد
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رئیس شهربانی اصفهان بوده و بانی شود، پرونده او دست من است. باشد. سرهنگ مصطفایی باید رئیس شهر

ر خصوص در جلسه که با خرید تذکهمعاون ناجی فرماندار نظامی، کسی که رئیس شهربانی دوران قبل بوده. ب

 اند.داده شده، ولی ترتیب اثر نداده

 1انینقالب از بین برود. شهشهدادگاه ا مهندس بازرگان: یک موضوع در بحث قبلی یادم رفت. آنجا که گفتم

کیلو هروئین دارد، نگیرند، چون زندان نداریم. اقدامی  5/1ام اگر کسی دادستان، هفته قبل آمد؛ گفت دستور داده

جای دیگر باشند. گفت زندان زیر  زندانی دارند. 2700ر زندانی است، کنید، زندان قصر که برای دوازده هزار نف

هایی شد، با آذری قرار شد دیوار جلسهاءاهلل، یکی دست دیگری است. صورتاشدادگستری، یکی دست حاج م

بکشیم، آنجا که برای دوازده هزار است، دیوار باشد. همین را هم مانع شدند. سیاهی قاضی یا آذری و هادوی به 

د دید وجود بای -تواند انجام دهد. جوابنی و ادارات ما وظیفه خود را نمیمن مربوط نیست. دادگستری و شهربا

ر معرض دو شود و عیب از بین برود یا بهتر شود. اگر استاندار که به زحمت تهیه شده، ددو ماما یا آش سبب می

ها ها پاک باشند ]؟[ بعضیئول هستم. از کجا معلوم که کمیتهگوید من مسشود. میجریان است، کار لوث می

دهی اند. پاسدارها اطالع دادند که اگر دو میلیون بتهدید بودههایی تحت گفتند خانمفروشند. کسانی مشروب می

ها هستند. باالی درست، انتخاب ما اچاقچی زندانی و ساواکی در کمیتهشود[. قشوهرت آزاد، وگرنه اعدام ]می

دیم، کاری نکرد، را آور 2گویند دکتر ایزدی اخراج شود. سرهنگ ممتازمحدود است. در همین عده محدود می

 بعد از پرس و جو، دانشور را پیدا کردیم.  أصل شدیم.مست

ظر ژاندارمری شناسم، ولی خوب کار کرده. اما عیب گفته شما ممکن است باشد. بهترین فرد از نمسعودی: من نمی

 ]است که[ تمام نقاط مملکت را دیده است.

 ای: در مورد بلوچستان اطالعات ندارند.خامنه

رئیس شهربانی اول دفعه گفتند نوروزی ]را[ گذاشتیم، اعتراضات شد. ایرادات در مورد مهندس بازرگان: در مورد 

اطالع مشاغل که بیاشاه کرده. افسر غیر فربد هم از زمان موسوی آقا و احمدآقا کتابی نوشته که تجلیل از رض

شود شود، نمیمیمیلیارد خرجش  600است، دست اندرکاران همین طورند. دستگاه عظیم دولت ]را[ که سالی 

که خورند. در حالیهستند، نان را به نرخ روز می رعاعالکردند همجخت. نود درصد کسانی که بد کار میدور ری
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 اهلل ممتاز، دومین فرمانده ژاندارمری پس از انقالب اسالمی.. سرتیپ عزت2



 

 

خواندم. دکتر فالح قبل از ما نمونه اول نوکری انگلیس بود، ولی کرد، پشت سر امامت او نماز میبا من کار می

طور جدی هشود. االن برد. دوگانگی سبب خراب شدن کار میختن کترین خدمت را در راه اندازمان ما بزرگ

 گردیم. اول، اسم البرزی بود، ]همچنین[ طاهری، سید حسن جزایری. گفتند جزایری کسی است کهدنبال فرد می

، گفت همه شناسد، نمازخوان و رشوه ندارد. از عابدینی رئیس گارد پرسیدمچون معاون اداری است، همه را می

آمد. طاهری را گفتند از های عمومی که مشروب بود، نمیتر کسی نیست. در مجلسشناسد و از او پاکمیرا 

شوم. خود جزایری گفته بود طاهری بهتر ر طاهری قبول شد، من معاون او میجهاتی بهتر است. البرزی گفت اگ

( و در گرگان همه کاره امالک است. خود البرزی رویش تحقیق شد، رئیس امور حفاظت بوده )دست دوم ساواک

معاون بوده،  مصطفایی خوب است، ولی کسالت دارد؛بوده. ولی طاهری عذر خواست و کسالت داشت. او گفت 

ام. ]او را[ خواستم، گفت ن، پوالدی گفت تماس نزدیک نداشتهولی قبل از کشتارها. رئیس شهربانی کل راه آه

 توانم. طاهری گفت روی جزایری مخالفت هست، ولی روی مصطفایی حرفی ندارند. نمی

شد. در مورد طاهری، با امالک غالمرضا )البرزی طاهری نه( سهیم : روی جزایری خیلی تمجید گفته میایخامنه

 بوده. 

 مهدوی: اختالف کمیته درست است. حق با مهندس بازرگان است.

اند، به حق سهیم ینها چون فداکاری کرده، جان دادهام اب، یک در میان من گفتهقبول انقالمهندس بازرگان: 

 آنها ما را قبول ندارند. دانند.می

کشتار است. فرستادن نیرو اشتباه توسلی است. ما را و  مسئلهکنیم، گویند دخالت نمیمهدوی: جاهایی که می

 برگشتیم. خوردگیشکستی بزنیم و در حالت حرف اساس که خودش را با مردم رو به رو کرد. بدون این

 

   

    

 

 



 

 

 31/3/1358جلسه پنجشنبه 

]حاضران:[ بهشتی، سحابی، شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، میناچی )دکتر باهنر، مهدوی ]کنی[، جاللی، مسعودی، 

 مهندس بازرگان آمدند(.

 ]موضوع: قانون اساسی آینده:[

زاده د و به نتایج مطلوبی رسیدیم )قطب)خمینی( صرف قانون اساسی شبهشتی: قسمت عمده وقت ما با ایشان 

آمد(. قرار شد مطالب را خود ما رسیدگی کنیم. اصل سیزده به این صورت اصالح شد ]:[ دین رسمی ایران، اسالم 

و مذهب جعفری است که مذهب رسمی ایران است و مذاهب دیگر در احوال شخصیه و امور فقهی.... در ماده 

شاورزی، در حدی که به اقتصاد کشور لطمه زند، ممنوع است. ماده یل اراضی قابل کشت به اراضی غیرک، تبد45

رئیس  -76اصول مسلّم و احکام اسالم، در سوگندنامه و نگهبان دین و مذهب رسمی کشور باشد. اصل  -66

در صورتی که شورا  144(. ]اصل[ ای آمداالصل و تابع ایران باشد )خامنهجمهوری باید مرد مسلمان و ایرانی

عدم مخالفت قانون عادی را با اصول مسلّم اسالم و احکام شرعی و سایر اصول این قانون با دو سوم آراء تأیید 

نکند، باید آن را برای تجدیدنظر با ذکر دالیل تعارض به مجلس برگرداند و مجلس با توجه به دالیل ذکر شده 

 دهد. نی جز دیدها، هوایش را دخالت نمی. آقای گلپایگادر آن تجدیدنظر به عمل آورد

*** 

 های ضد انقالبالیحه قانونی تشکیل دادگاه]موضوع:[ 

دگی به جرایم منظور نگهداری از دستاوردهای انقالب، دادگاهی برای رسیبه های آن را بردارید؛در ماده اول، تکه

 دهد.امنیتی میگرنه بوی الیحه سازمان و شود.ضد انقالب تشکیل می

 مهندس بازرگان: حاکمیت ملی بیاید.

 کند.های عادی استفاده میبهشتی: دولت که مستقر شد، از دادگاه

 میناچی: استقرار حاکمیت ملی ]در قسمت[ آخر آن بیاید.

 بهشتی: فلسفه قانون از اول روشن باشد.

 مهندس ]بازرگان[: موادی ذیل آمده که باید ذکر شود.



 

 

 ترین دستاوردهای این انقالب است.یژه حاکمیت ملی که از مهمبهشتی: به و

 مهدوی: چه اشکال دارد ]؟[ 

 های اختصاصی را یک نفر مجتهد با انتخاب باشد.بهشتی: دولت فعلی دادگاه

 موسوی: برای تقویت دولت باشد.

توانیم قضات شرع را معین ما که در تهران هستیم، دیدیم نمیبهشتی: اشکال عمده در مورد انتخاب است. خود 

 کنیم. منظور تشریفات نیست. ما به قم واگذار کردیم.

تواند ]به عنوان[ قاضی تر از مجتهد را حاکم شرع میور نیست. پایینموسوی: تعیین مجتهد یا قاضی عادل مقد

 منصوب کند. به جای مجتهد، قاضی شرع باشد.

 تواند قاضی شرع، مجتهد نباشد.مهندس سحابی: می

گفتیم در مبحث قضا وارد باشد، الزم نیست اجتهاد در تمام موارد ر کتب فقهی نه. ولی ما در بحث میبهشتی: د

 )هاشمی آمد(. ]باشد[ داشته باشد. یک قاضی شرع به جای مجتهد

 موسوی: صحبت این است قاضی شرع را شورا یا حاکم شرع معین کند.

آید، ولی اشد و فکر کند این مسائل پیش نمیو حساسیت اسالمی ب بهشتی: اگر روزی دولت ما چه در مقام بینش

تر اسالمی ها رنگ قبلی دارد. فقط درست بودن و مختصری حاد بودن مطرح است. کمها و بعضیهنوز انتخاب

 شود.توانند و مثل سابق میاسالمی دارند، ولی خود ایشان نمیاندیشیدن نظر است. آقای مهندس رشد 

 تواند دخالت کند.ر شهرستان، خود وزیر نمینر: در هباه

 میناچی: تمام مواد استخراج از قانون دادرسی عمومی است. علت ترساندن مردم از قاضی شرع است.

 زاده: خوشبختانه قاضی شرع لولو شده.قطب

 بهشتی: حقوقدان از قضات باشد، ولی بهتر است معتمد محلی باشد.

 قضایی ندارد.مسعودی: معتمد محلی، اطالع 

 بهشتی: اکثریت آراء گفته شده.



 

 

 ای.اند معتمد محل حرفهزاده: یک عده شدهقطب

 بهشتی: در وکال بدتر است. باید دید منظور چیست.

 مسعودی: ممکن است در یک شهرستان پیدا نشود.

وکیل دادگستری  ها ممکن است نباشد. در قانون دادگستری هست که جایی که قاضی نباشد،میناچی: در شهرستان

 بیاید، حاال یا وکیل یا حقوقدان مسلمان باشد.

این یک قدرت  ،ید توجه شوداند و بافکر افتادهبرهمی سبب شده آقایان به این موسوی: اگر برگردیم معتقدم درهم

با تقوا  ]و[ شود مثل سابق. دو تا قید اضافه شود، قید ایمان، مردمی بودنشود بدون صالحیت، تازه میداده می

 بودن.

 بهشتی: رأی دادگاه باید ضامن اجرا داشته باشد و مردم بپذیرند.

 تقوا هستند.دهد که بقیه بیمیناچی: آن وقت توهم می

*** 

 ]موضوع: مسائل دولت موقت:[

و منطبق با قانون اساسی است.  مهندس بازرگان: اصل بر این است، دولت اسالمی است و همه اسالمی هستند

پس فردا فالن مدعی در محکمه، در خیابان، در  د رئیس دارایی هم باید متقی باشد.مه جا باید قید شووقت هآن

اند. برای لت شدهن قُخورد. همه جای ایران اهل اِدرد نمییم گفت رأی این محکمه بهتظاهرات، در خارج خواه

ونم از موسوی که گفتند مقصود، تقویت گویند این متقی نیست. تهمت و طومار فراوان است. ممنفرار از کار می

دولت است. علیه اشخاص حرف زدن زیاد است. وزیر دادگستری بکند، آن یکی را شورای انقالب تأیید کند. 

 االن صدر وزیر دادگستری است. 

بهشتی: این اشکال مورد توجه همه هست. این بحران طبیعی دو جنبه دارد. دولت باید محور این کارها قرار 

خواهید، یک مقدار افراد که آقایان نمی انتخاب است. نه اینبگیرد. محور شدن دولت با قانون نیست، این حسن 

ها محکم باشند. در مقام عمل... احتیاج نقانو . باید رفت سراغ فرمول که]است[ ، یک مقدار تراکم کار]داریم[ کم



 

 

هایش اسالمی باشد، دبه تذکر هست. ]در مورد[ خود جنابعالی احتیاج به این تذکرها هست. دولت باید استاندار

 توجه نشده.]اما[ 

مجهول اندازد. یک وقت دو می مسئلههست که ما را بر عدم حل قدر شرایط توانیم. آنمهندس بازرگان: عمالً نمی

تر اهلل شانس بیش شاء دهیم. صباغیان انتا آنجا که مقدور است، انجام می است، یک وقت چهل مجهول است. ما

 دانستم ریاحی نمازخون نیست، رئیس ستاد نمازخون نیست.ه باشد. در مورد وزیر جنگ، من میداشت

 ام.عودی: من نماز رئیس ستاد را دیدهمس

دن سبب ایراد به صالحیت ماده قانونی آور افراد دولت توجه بکنند.آدم اظهار کند.  زاده: متذکر بودن، بایدقطب

کند. اصرار در آن سبب باز شدن راه اعتراض اقدس وسیع است و اشکال ایجاد می شود و دامنه شرعافراد می

 است که لزوماً هم صحیح نیست.

 کند.ای مهندس را درک نمین نیست. اشکال آقها مثل خودش برای مردم روشنامهای: شرایط این آئینخامنه

 گوید.میناچی: وکیلش می

یط وزرا بوده، وزیر دفاع نماز جزو شرا نامه مطرح است،کننده هستند، آئینای: برای کسانی که تعیینخامنه

اند مربوطه را خواندهاساسی و قوانین اند. در تمام ایران چند درصد مردم قانون خواند، کسی به او ایراد نگرفتهنمی

 ]؟[

 خوانند.مسعودی: االن می

 خواند.رود، میکه به دادگاه میزاده: آنقطب

 .خواند[]می مهندس سحابی: هرکس در معرض اتهام است

 ای: حرف من درست گفته نشد.خامنه

 زاده: اکثراً حرف ]...[قطب

بود. شرایط را باید در نظر گرفت. حاال بر عکس  مهندس سحابی: در رژیم سابق ناله مردم از قدرت قوّه اجرائیه

است. هر کس برای خودش قوّه است. در کنار آن فرعیات کمیته، پاسدار، دادگاه انقالب. در این بلبشو نجات 

قدرت دادن به قوه مجریه است. انقالب در چیست ]؟[ روحی که در تصویب قانون باید بر ما حاکم باشد، 



 

 

شود. در کلیه جاها کاری بشود که قدرت به قوّه ساله این اقدامات می 50رکوب شدن علت سنیت نیست. بهسوء

 مجریه داده شود. 

کند؛ خاب نمیخوار انتمسلمان، اول شراب ق است. وزیر دادگستریکال کار ما کمی حاصله از رژیم سابمیناچی: اش

 کند.به درجات اقدام می

د دولت کارهایشان بر سمت جلب و استمرار تأیی ]که باید[ این استای که دولت ]باید[ توجه کند بهشتی: نکته

ی اسالمی است. دو جور معمم دقتی در رعایت معیارهاپذیرترین ]مسائل[، کمافکار عمومی برود. یکی از ضربه

یکی درگیری در داخل و خارج خودشان بر پایه مسائل شخصی است، یک عده که حساسیت دارند با  داریم:

در مشهد از کسی  1جواد تهرانیترند. حاج میزبکارها با مسائل اجتماع ]که[ اینها در میان مردم محبوهماهنگی 

پذیرش عمومی داشته باشد. در همدان به دادستان ایراد بود  العادهای نداشته. کاری بشود ]که[ دادگاه فوقخواسته

 بهتر است. ،و از نظر دینی شدیدتر باشد و نق شخصی نبود. قیود برای این است که اگر از نظر قضایی ضعیف

ود را حل اه قوی، خودش مسائل خهاشمی: قسمتی ]از[ حرف ]این بود که[ دولت باید تمرکز داشته باشد. دادگ

داد نشان  کند. واقعیت این است ]و[ تجربهو میناچی این بود که خود دولت میکند. حرف مهندس بازرگان می

چپی است  ای که هنوزروی او است. در سنندج افسر توده قدر تکیهصدر که آن ود،]که[ نشده. بهتر از شما نب

ی. خیلی جاها ]...[. خود مهندس بازرگان اگر دستشان باز نبود، جای قرنی، فربد آمد. خود ریاحی، به جای مدن

 شود.نبود. این قیدها سبب محکم شدن میصالح 

گویند، باید توضیح داده شود. در شود. چون مرتب میخارج میمهندس بازرگان: مطالبی است. قدری ]از بحث[ 

طوری نیست. کنند. اکثریت ایناب بهشتی یک طرف قضیه را توجه میکه باید خیلی دینی باشد، جن رابطه این

شود. روحیه هست. متأسفانه این وضع درست ده، چرا مملکت و دولت آخوندی نمیالعمل آن طرفی پیدا شعکس

جهت ]ی است[ که ما، شما و خود امام عالقمند بودیم. هدف نهایی، حکومت اسالمی است. وضع در ]خالف[ 

دست هیأت وزرا مطرح شد، چه تاثیری بهطوری شده ]که[ علیه اسالم در خارج بود، حاال در داخل هم شده. در 

شود بین خانم محجبه ]و[ کرد، در میدان تجریش بحث میگریه افتاد. برخوردی را ذکر میه داد، دکتر سحابی ب

نه. چه کردند. آنقدر قاضی اندازد خانه ما شباخوانم، چادرش را مینمی یک نفر دیگر، من صلوات بفرستم، نماز

کرد ملکت پیدا شده. دختر من تعریف میآورید به ضرر دادگاه و آبروی اسالم است. امروز اتمسفری در مشرع می
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کنند. ، توبه میمن نگذاریدهد دارند دکلته بپوشند. متقی و مؤو برداشتند و تع های دیگر، روسری داشتنداز قول زن

بنده، مزینی بودیم  -اصرار داشت )دکتر سحابی 1قرار بود تشکیل شود، عباسعلی اسالمی زمانی که دبیرستان کمال

شود، ولی اگر کار خوب یگوییم به نام اسالم تمام مکند، میه( اسالمی باشد، گفتیم یا کار میو مرحوم اخوی بند

ای که برای دفعه دهم نکته روانی را توجه ندارند. نکتهگویند دکتر سحابی کرد، یک استاد مسلمان. این بکند، می

مرداد، به چه دالیل  28شدن نفت و جریان خلع ید و برگشتن و شرکت نفت گله کردم، در زمینه ملیآید، در می

های درک رئیس شرکت نفت های شکست در حرفخوردیم و تمام حرف پیروز شدیم و به چه دالیلی شکست

دسته دیگر  دهند،نی چیزهایی داشته ]که[ از دست میبود. گفتم نارضایتی از چیست، حتماً هست. در تبع کسا

ن زبان بودم، یک در میاگله کردم، گفتم فقط من تنها و بیشوند. تر ناراضی می رسند، بیشچیزهایی نداشته و نمی

زبان مهلت بدهید. رهبران با دولت، هم ها و آقا تأیید کردند که در عرض چند ماه همه چیز نخواهند.در تمام بحث

عمومی منتظر نباشید خاطر انقالب و اسالم این بود ]که[ به مردم بگویند افکار و همگام نبودند. وظیفه آقایان به

که نخواهیم.  توانیم، نه اینکردید، بلکه تأیید کردید. ما نمیچون شما رد ن اش مطابق اسالم باشد.انتصابات همه

پانصد میلیارد مفت باید به دستگاه دولت داد. در وزارت خارجه سرها را دور ریخت. آقای صدر تمام استاندارهای 

و مدیرکل بود، جاده ها را کنار زده. روز اول راجع به وزیر، معاون ا دور ریخت. تاج یا اسالمی نابابخارج ر

زبان با این واقعیت و ضرورت را مصلحت بشوند، کارمندها اصالح بشوند. یک مرض بزرگ، نیست، همه هم

گفت بیرون کنیم، جای گری. خود آقا، معاونش هم میکاری و توطئهدستگاه دولت ما را گرفته، روح کمتمام 

شناسید کجا خوب است، خواهیم، شما که میخدا ما نمینتصابات انتخابات. به گویند به ما بگویید ادیگر می

واقعاً توانیم کار کنیم. ادند. تا دادگاه انقالب هست، نمیخودتان اداره کنید. یازده نفر از وزرا روز شنبه استعفا د

 کنندگان نبودم، منع کردم، حاال خودم هم جزو آنها هستم. ما چه گناه کردیم ]؟[قصد این است. من جزو امضا

 . مردم پیش آقا این تاج و تخت]باشند[ ها زیر نظر دولتچیز، دادگاه زیر نظر دولت، کمیتهبرنامه این بود از سه 

  ؟شدیدوسوی: شما چرا ناراحت م

 توانیمشده روی انتصابات بروند، ما نمی مهندس بازرگان: خودتان معین کنید. صد بار گفته

 کنید.دارید خراب می رم آرام باشم، شماموسوی: من که تصمیم دا
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 مهندس بازرگان: باعث اوقات تلخی.

دانید صالح این است، عنوان یک رأی. شما اگر میمن به زنیم.و مصلحت مردم حرف میخاطر انقالب موسوی: به

زنید یا ما در تر به کله ما میبگیریم. شما بیش عمل کنید. اگر دیدید خوب نیست، به ما بگویید یک گوشه کار را

 گوییم. اسم ما این است، آخوند هستیم.بلندگو، در نطق ]؟[ ما یواشکی می

 مهندس بازرگان: روزنامه.

ام، اگر این انقالب اسالمی است، ما مسلمان نیستیم. که گریه کرد، این نامه که آورده هاشمی: نسبت به آن خانم

افراد سالم است، اینها مبشر دادگاه انقالب، از هشت معاون که همه فاسد بودند، دو تا عوض نشده. آنچه به ضرر ا

 شوند، مهندس تاج کسی را نگه داشته که یک سخنرانی کردم برای حفظدین میناباب ادارات و غیره که بی

 کنیم از دولت و انتصاب. آرامش. واهلل العظیم ما دفاع می

 مهندس بازرگان: دفاع نکنید، نمازخوان نیست.

ار. حربه همیشگی وزرا، ]این است که[ شود برای کها که بحث میدانیم. حرفی میهاشمی: ما دولت را اسالم

شود، عصبانی شما امیدهای ما هستید. تا بحث میشوید ]؟[ ما استعفا بدهیم، شما راحت میدهند. استعفا می

 شوید.می

 کند.بازرگان: حرف غیرمنطقی عصبانی میمهندس 

 گیری است.هاشمی: اینجا بحث تصمیم

کار ام تاثیر و اعتبار اجتماعی را بهبهشتی: شما آقای مهندس مطمئن باشید، در هفته گذشته به عنوان یک فرد، تم

بردم ]در مورد[ دو فاجعه که در دستگاه حکومت، نه حکومت شما، خود ما، یکی ]در[ سازمان آب، یکی ]در[ 

کار ما را نزنند، بودجه اضافه اندبه مهندس تاج دادهای نوشتند که ]پیش آمده بود[. در سازمان آب نامه دادگستری

کم است، خانه سازمانی دست کسی است که خودش خانه دارد ]و[ اجاره داده، ماشین دولتی چرا عصرها دست 

افراد است ]؟[ هم حق ایاب و ذهاب در لیست دارند، هم ماشین. ما به علت لزوم اطاعت از دولت حرف نزدیم. 

. کارکنان ]...[ وزیربه تاج تلفن زدم، نبود. به نخست ایم.زنید، در جمع گفتهگویید نمیمی هایی که شماحرف

شود، حمایت شود تا آنجا که توجیه میکنیم. بیرون سعی میرند[. ما عکس، عمل میدادگستری همین وضع ]را دا

این منطق  کید نکنیم ]؟[ت است، تأاگر روی نظرا کنند.ل باید تذکر داد. آقایان تحمل می]صورت گیرد[، در داخ



 

 

مردم از اسالم  ام باشد ]؟[ردیم ]؟[ من شخصاً کدام فرد را گفتهخود شما هم نیست. در مقام عملی چه تحملی ک

شود. سعی ایند، به نام این انقالب تمام میمسلمان بیی ما و شما هستند. اگر افراد غیرشوند ]؟[ از نارسایزده می

 فر آمد(.ه شویم )مهندس بازرگان رفت، معینهای مشروع مردم مواجهمکاری با خواستهیم با همفکری و کن

*** 

 های ضد انقالب:[]موضوع: ادامه بررسی الیحه قانونی تشکیل دادگاه

 من باشد.تری که به انقالب اسالمی ایران مؤبهشتی: یک نفر از قضات دادگس

 باشد. مرحله بودن پیاده کردن اسالم مطرحمهدوی: مرحله

 من باشد.قالب اسالمی مؤشیبانی: به ان

 من است.جاللی: دادگاه دولت است، مؤ

 بهشتی: به انقالب اسالمی ایران ایمان داشته باشد.

 با هشت رأی تصویب شد. برای وکیل دادگستری هم ]این شرط[ ذکر شد.

 میناچی: این شرایط یک بار ذکر شد.

 رأی اکثریت مناط اعتبار است. بهشتی: ریاست دادگاه به انتخاب اعضا، و

 مهدوی: معتبر است.

موسوی: من تذکر دارم. این مقدمه است. با از بین رفتن دادگاه انقالب، بودن قاضی شرع در این دادگاه، ماهیت 

دانیم. داره کنیم و این وضع را الزم نمیتوانیم اها را میبنویسد ]که[ دادگاهخود را از دست بدهد. دولت تقاضا 

ت. آقا این قاضی پلنگ اساو ]باشد[، با تصویب چیزی که شترگاور وبال دارد گردن دولت، حسن آن هم برای اگ

 اگر دولت شکست خورد و عملی نشد، این کار را بکنیم. کند. ما دستمان باز باشد؛شرع را قبول نمی

 تواند این کار را بکند.دگاه فعلی نمیآورد یا داالعاده احتیاج دارد، الیحه میبهشتی: دولت به تشکیل دادگاه فوق

ید. دادگاه انقالب برای جرایم الظاهر پسندیدرح شد. بنده پیشنهاد دادم که علیای: جلسه قبل این الیحه مطخامنه

انقالب کنونی توجه نشده و این دادگاه برای جرایم کنونی بشود و خیلی دانقالبی گذشته ]بوده و به[ مسائل ضضد



 

 

ماند و پس از مدتی گر تفکیک کنیم، دادگاه انقالب مید موازین شرعی دادگاه انقالب بشود. االزم نیست تقی

 شود. قاضی شرع برای تنبیه اسالمی است )دکتر صدر آمد(.کارش تمام می

 فر آمد(.ها رسیدگی شود )معینین در دادگاهزدن مراجعزاده: ]به[ کتکقطب

 صدر آمد(.: دولت الیحه بیاورد دادگاه )بنیموسوی

نظر خواهد. اگر قاضی شرع باشد، تجدیدایی باشد ممکن فعلی قاضی شرع نمیبهشتی: مشکل قانون اگر قض

 نباشد.

 کردیم آقایان اصرار به قاضی شرع دارند.میناچی: ما فکر می

 فر همین را تأکید کرد.معین

 موسوی: راهی پیدا کنید ]تا[ واگذار به دولت بشود.

 نباشد.بهشتی: قاضی شرع 

 شسته یا شاغل. فر: سه نفر از قضات بازنمعین

سالمی آشنا و به انقالب العاده از سه نفر قضات دادگستری و یا حقوقدان که به موازین اماده دو: دادگاه فوق

 من باشند.اسالمی مؤ

 ماده دو اصالح شد.     

 به اکثریت تصویب شد.

 مهدوی: موافقت نداشتند.

وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا ود که بهشسه قاضی تشکیل می العاده ازدادگاه فوق

 گردند.من باشد، انتخاب میالمی ایران مؤدانان دیگر که به موازین قضایی اسالم و به انقالب اسحقوق

 البدل معین کنید.ی: علیمسعود

 کنند. مبحث ذکر شده معلوم نیست.بهشتی: بعداً معین می



 

 

 .61میناچی، مواد مذکور را خواند. قانون مقدمین است که قبالً در صالحیت دادگاه نظامی بوده تا پایان ماده 

 کنند.ها که نقل و انتقال ارز میسای ادارات دولت و بانکمهندس سحابی: رؤ

 شیبانی: انتقال ارز ذکر شود.

 ندارد.مال ارز مجازات  ناوین قانونی مجازات آن معین است.میناچی: ع

 بهشتی: فرش صادر کرده، سرمایه دولت است، باید ارز را پس بدهد.

تر، ولی قسمت ظاهری رصد کمگذارد بیست داولیه بیاورد یا کارخانه قرار میدهد مواد سحابی:  دولت وام می

 گیرد.ارز می

 موسوی: ماده واحده بعد اضافه شود.

 خوانده شد.میناچی: مواد قانونی فصل پنجم مجازات عمومی 

 بهشتی: این قسمت به دادگاه عادی برود.

 شود.زاده: سر دادگاه شلوغ میقطب

 ای را اعدام کردید.میناچی: شما عده

 شود.[ زندان بروند، آنجا محل فساد میمهندس سحابی: اگر ]به

 حذف شد. 4بند ج ماده 

 مهندس سحابی: دست بریدن در دزدی در آن نیست.

 ماند.ل مجازات ندارد. اقامت اجباری میفصمیناچی: این قسمت سر

 صدر: با اصل این بند موافق نیستم. آن وقت همه تهران را باید گرفت.بنی

 شود؛ضافه حقوق و غیره حل نمیکنند که از طریق اانه را چهار یا پنج نفر توطئه میمهندس سحابی: ده پانزده کارخ

 حاال دادگاه انقالب یا این دادگاه بگیرد.

 که این را برداریم. شود یا اینای مشخص میی: بنویسید مجازات آنها طی الیحهتبهش



 

 

 ج برداشته شد.

 سه ماه تا سه سال اقامت اجباری. 2ص  -تبصره

 مهدوی: احکام مسلّم اسالم را ذکر کنیم.

 اسالم را باید نابود کرد، قبالً در آن مواد آمده بود.های ضدهاشمی: تمام گروه

 این الیحه برای کوبیدن افراد سیاسی است.مهندس سحابی: 

 موسوی: ضربه زدن را بردارید.

 ای: محکومیت دست حاکم است.خامنه

های برای به هم زدن نظام اقتصادی جا مواد توطئهدرجه آن از ده سال تا اعدام، هیچمهندس سحابی: بسته به 

 نیست.

 های اساسی بر اقتصاد کشور.بهشتی: ضربه

در  شود، مثل شیلی.شود[، آن وقت کودتا میخوابد، تورم دو رقمی ]میا دو ماه دیگر تولید میسحابی: ت مهندس

 تمام سطوح کشور، استقالل سیاسی و اقتصادی کشور.

 بهشتی: اخالل در روند اقتصادی کشور.

 صدر: مورد مشخص شود.بنی

 ر شود.ای ذکشد مجازات تصویب ]شود[، بعد مادهزاده: فعالً ده سال تا اقطب

 شود.نامه که نوشته میتا اعدام درست نیست، بر طبق آئینهاشمی: ده سال 

 ای: در قانون هم هست.خامنه

بهشتی: ماده چهار، هرکس برای جدا کردن قلمرو مالکیت یا لطمه وارد آورده، قیام و اقدام نماید، برحسب درجات 

 شود. حمایت خارجی ذکر شود.مییک با حبس ابد یا اعدام محکوم جرم به کیفر جنایی درجه 

 ای: ماده بعدی تند است.خامنه



 

 

 و دادگاه )به موضوع( اضافه شد. 2آخر خط  9بهشتی: ماده 

 میناچی: بازپرس نیست، برای تسریع و گزارش ضابط است.

 های موضوع این الیحه.، سطر اول از دادگاه12ماده 

 نماید.، مطابق مقررات عمومی رسیدگی می14ماده 

 نامه دادگاه انقالب ذکر شده، اینجا هست.زاده: بعضی جرایم که در آئینقطب

 اند، برادرش است.طوفانیان را نگرفته-

 خواهید.اید، هنوز شکایت علیه آنها میای را گرفتهمیناچی: عده

آینده دارد، آن ]نظر[ به تواند کار دادگاه انقالب را انجام دهد. این نظر به ه با این ترکیب نمیای: این دادگاخامنه

 گذشته ]دارد[.

 خواهند دخالت دادگاه انقالب در کارهای دولت از بین برود.موسوی: آنها می

 ای: دادگاه را اصالح کنید.خامنه

 کند.اینها را حل نمی مسئلهبهشتی: 

 موسوی: دولت در دولت است. اصل برای حل این مطلب است.

 شود آن را منحل کرد.اگر کار مثبت کرد این دادگاه، مینقالب نیست. زاده: امکان انحالل دادگاه اقطب

شود برای این است که دادگستری یا دولت بتواند اینها را عمل کند. در بعضی ها که روی مواد میجاللی: این دقت

 جرایم سیاسی، هروئین و غیره، سرعت الزم است که با این دادگاه سرعت نیست.

 انتشار ندارد. بگذارید ]برای[ هروقت ]که[ توانستید تشکیل بدهید و عمل کرد. بهشتی: این الیحه حق

 شود عمل کرد.صدر: تا قانون منتشر نشود، نمیبنی

شود. جاهایی که این تشکیل شد، آن یکی منحل شود. در یک جا، دو جا موسوی: اگر هر دو باشد، بدتر می

 ]انجام[ بشود، ببینیم موفق هست یا نه.



 

 

 میناچی: نوشته اگر تشکیل شد.

 موسوی: عمالً موفق شود.

 شود.: با تصویب شورای انقالب منحل میبهشتی

 موسوی: اگر موفق بود، درست بشود.

 بهشتی: اگر دولت عمل نکرد چه کنیم ]؟[

 میناچی: اولین کار در تهران است.

 بهشتی: اول، جرایم موجود.

 است کلک دادگاه و انقالب را بِکَنند.زاده: ترس از این است، واقعیت این قطب

خواهد ی این جو نباشد که شورا تحمیل میموسوی: من در دل دوستان هستم. فقط از لحاظ وظیفه شرعی است. ول

 بکند.

 کند.دادگاه با جرایم جاری رسیدگی می هاشمی: این

نامه از قلمرو مذکور در این آئینی شوند، جرایم بهشتی: از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه جد

 شود.ب مجزا و بر این دادگاه منتقل میحاکمیت دادگاه انقال

 صدر: از عهده دادستان کل و دادگاه برنیامدیم.بنی

 ها و انحالل آنها را به شورا گزارش دهد.کنند. دولت موظف است تأسیس این دادگاهموسوی: گوش نمی

 بهشتی: تصویب شد با هشت رأی. 

 در صورت تصویب شورای انقالب، دادگاه انقالب منحل شود.

*** 

 ]موضوع: بنیاد مستضعفان:[



 

 

فوری که بر هر الیحه مقدم است ]این است که کار[ بنیاد مستضعفین مانده، اساسنامه باید به ثبت  مسئلهبهشتی: 

سس معرفی به عنوان هیأت مؤنفر از طرف شورا برسد. یک کار که در شورا باید انجام شود ]این است که[ هفت 

 شوند.

 ( موسوی اردبیلی  تصویب شد. 1

 ( مهندس سحابی   تصویب شد.2

 ای          تصویب شد.( خامنه3

 زاده         تصویب شد.( قطب4

 صدر          خودش موافق نیست.( بنی5

 ( هاشمی     تصویب شد.5

 ( مسعودی   تصویب شد.6

 ( بهشتی      تصویب شد.7

*** 

 ]موضوع: شوراهای شهر و روستا:[

جاللی: ]در خصوص[ شوراها، مالحظاتی دکتر سحابی دارند. فعالً در نظر گرفته شورای دِه، بخش را انتخاب 

گفت واحد استان، اولین واحد بعد از دولت مرکزی است. انتخاب ی میکند. ]در مورد[ شورای استان، دکتر سحاب

رف همه استان انجام شود، آن شورای استان ]بر[ سایر شوراها نظارت کند ]تا[ اعضای شورای استان مستقیم از ط

 انتخاب شود.

 ست که در دستور جلسه باشد.ا ایمسئلهبهشتی: این 

 ایم به الیحه دادگاه اضافه شود.مهندس سحابی: چیزی نوشته

 جاللی: این بحث شود.

 بهشتی: مهم است.



 

 

 


