


 

 

 3/4/1358جلسه یکشنبه 

بازرگان،  ای، مهندسصدر، مهندس سحابی، شیبانی، خامنه]حاضران:[ دکتر بهشتی، میناچی، مهندس جاللی، دکتر 

 زاده، هاشمی، مسعودی.قطب

 1انقالب:[العاده ضدهای فوق]موضوع: الیحه دادگاه

 اریم.ها را بردمربوط به کارخانه ، قرار بود بندانقالبضد العادهفوقهای بهشتی: ]در الیحه[ دادگاه

 شیبانی: مراجعه شد، قرار شد مجازات تعیین شود یا ماده برداشته شود.

 یون بدهید.اند که شش میلاند و مدیر کارخانه را حبس کردهزوین تمام حقوق و مزایا را گرفتهمیناچی: در ق

معنی است بیکرد. کارگران درخوکارگر کاری نمیوقت علیه محیط وزارت کار از زمان مصدق هیچمهندس بازرگان: 

 دارند. 

 العاده تصویب شد.های فوققانون تشکیل دادگاه

ز جرایم کبیره ابهشتی: ماده واحده )موسوی آمد(، ارسال شکایت کتبی در مورد کسانی که از مأمورین نظامی و ... 

 پس از انقضای مهلت، دیگر شکایتی پذیرفته نخواهد شد. 

*** 

 وضوع: زمین:[]م

تر است )مهندس بازرگان زمین اوقاف که قیمت آن کم ندید، الیحه، زمین معمولی صفر شد.میناچی: یک الیحه گذرا

 رفت، مهدوی آمد(.

 (.صدر آمدلک نیست، آنها که دایر بوده )بنیبهشتی: چیزی که ملک نیست، وقف نیست. موات باالصاله م

 اید.اند، گرفتهه تصرف کردهن را از چنگ افرادی کای: زمیخامنه

                                                           

گیرد )کیهان، العاده رسیدگی شده و محاکمات در اسرع وقت صورت می. بر اساس این قانون، جرایم ضدانقالب در دادگاه فوق 1

 (.  2، ص3/4/1358



 

 

 های وقفی دایر بوده.میناچی: تمام زمین

 شود.اند، ولی ملک نمیی: ایشان علف چَرا را اضافه کردهبهشت

 تواند تسع بگیرد اجاره.ن دارد، فرض که مقداری حریم باشد، حاکم میها سابقه دایر بودمهدوی: یا این زمین

 شود.ید توجه شود. زمین مرتع، ملک نمیبهشتی: فقط ]به[ جنبه اقتصادی نبا

*** 

 ]موضوع: شوراهای شهر و روستا:[

ها بعد از دولت مرکزی، خودشان اند ]تا[ استانها تبدیل کردهجاللی: دکتر سحابی الیحه را تبدیل به اختیارات استان

نماینده به شهر، در استان،  نفر از هر بخش، یک 15عمل کنند. مسائلی که در شوراها مطرح شده دِه، بخش، حداکثر 

 یک مجلس استان با انتخابات همه مردم تشکیل شود.

 شیبانی: بد نیست.

شوند نماینده استان. طرح ما نمایندگان شهرهای مرکزی عمالً میزاده: یک سلسله نماینده شهرهای مرکزی، قطب

 این است که از همه جا بیاید.

 شود.بندی میمنطقهست مثل انتخابات مجلس شورا جاللی: در

شود و شورای شهرها )میناچی رفت( ی استان از شورای شهرها منقطع میای: دو اشکال دارد: یک، شوراخامنه

ممکن است از یک شهر، هم در شورای شهر و هم استان باشد دوم، چرا شورای شهر از استان جدا شود ]؟[ شهرها 

 مصالح خاصی داشته باشند...

 هم دارد، جدا کردن درست نیست.  موسوی: اشکال دیگر

تر از شهرستان بهشتی: شوراها دو گونه است، یکی مجلس شورای ملی، یکی مجلس استان. بعد شهرهای کوچک

 تا روستا.



 

 

نشده؛  جا]است[، ولی تا حاال نشده؛ در هیچآل [ از شورای ده بیاید استان، ایدهمهندس سحابی: روال اولی ]که

شود. افتند و نتیجه مثل قبلی میها جلو میمسائل وارد نیستند و عمالً شهری ها خیلی بهتاییاشکال عملی دارد. روس

 این طرح پیشنهاد شده برای مدت محدود باشد تا بشود از پایین اجرا کنند، بیایند باال.

 شیبانی: مطالب گفته شده تکرار نشود.

 ترش قرار شد در ]...[شهرستان و شهر؛ کاملاب شود، بعد بهشتی: گفته شد مرکز استان از خودش انتخ

 ای: منحرف نشده. شورای محلی در سطح وسیع عملی نبود. حاال اصل طرح مطرح است.خامنه

 زاده: از شهرستان شروع شود.قطب

با  ،هادر دانشگاه ،ها داده شود. آموزش و پرورشتری به استانجاللی: نظر دکتر ]این است که[ اختیارات بیش

 ت شورای استان، اختیار و آزادی عمل در اجرا دارند )دکتر صدر رفت(.نظار

 شود.میبهشتی: شورای استان از نمایندگان مختلف شهرستان تشکیل 

 هاشمی: این شکل احتماالً هماهنگی عملی بین استان و شهرها نیست.

 بهشتی: هم استان و هم شهر با رأی مستقیم انتخاب شود.

 را شود.رد شد. الیحه قبلی اج

 جاللی: آموزش عالی را اضافه کنیم.

 بهشتی: آموزش عالی در استان بیاید. 

 سازی استان، جزو وظایف شورای استان شد.آموزش عالی و راه

 جاللی: روی مصرف مالیات مستقیم هم نظارت کند.

 دهد.ت مستقیم کفاف اداره آنها را نمیزاده: ]در[ هیچ استانی، مالیاقطب

های مربوط به درآمد ملی و مصرف هر محل ضمن رعایت ... وصول مالیات مستقیم به جز مالیات بهشتی: شورای

 آن    تصویب شد به اتفاق آراء.



 

 

 شود.استان از نمایندگان شهر تشکیل میتبصره: مادام که شوراهای شهرستان تشکیل نشده، شورای 

 سی نبوده و شکنجه شده، جواب داد.اند جاسوبه ادعای سازمان مجاهدین که گفتهای: باید خامنه

 اردبیلی در رادیو کامالً جواب داد.صدر: آقای موسویبنی

شود و شورای یحه قانونی از شورای شهر شروع میاضافه کردم. در شرایط فعلی، اجرای این ال 17بهشتی: ماده 

 1شود.از نمایندگان منتخب شهر تشکیل میاستان 

                                                           

یله شورای آن محل ، قانون شوراهای محلی را تصویب کرد. بر طبق این قانون، شهردار هر محل به وس58انقالب در تیرماه شورای .  1

شهرستان یا  ، ص آخر(. همچنین فرمانداران و استانداران در حدود اختیارات و وظایف شورای7/4/1358شود )کیهان، انتخاب می

ی و زبانی صورت های مذهبی، نژادلزم خواهند بود و انتخاب شوراها نیز صرفنظر از ویژگیاستان به اجرای تصمیمات این شوراها م

امی دیگر در گ"گیرد. روزنامه جمهوری اسالمی، ارگان رسمی حزب جمهوری اسالمی، مصوبه شورای انقالب در زمینه شوراها را می

 (. 3، ص7/4/1358خواند )جمهوری اسالمی،  "جهت تحقق حکومت مستضعفین

ن حیات وی این ایده توان ایده طالقانی برای تحقق حاکمیت مردم در ایران پس از انقالب دانست. با این وجود، در زماشوراها را می

ایی شدن قانون در اجررفسنجانی از اعضای ارشد شورای انقالب خواستار تسریع اجرایی نشد. چند روز پیش از وفات طالقانی، هاشمی

هوری اسالمی، شوراها شده بود تا از این طریق، زمینه مشارکت بیشتر مردم منطقه کردستان در امور داخلی خویش فراهم شود )جم

و گفت:  ترین مسائل اسالمی دانست(. شخص طالقانی در آخرین خطابه خود در نماز جمعه، شورا را از اساسی4، ص15/6/1358

رتان. وی افزود: ی باشند که تشخیص دهند اگر شورا تشکیل بشود، ما دیگر چه کاره هستیم؟ شما هیچی! بروید سراغ کاهایشاید گروه

کشیم، ا ما فریاد میدهد یآمد. وی اظهار داشت: امام دستور میتر پیش میکردیم این مشکالت کمگیری میگیری، پیشجای پساگر ما به

مینه عدم ز(. پس از درگذشت طالقانی هم انتقادهایی در 8، ص18/6/1358شود )کیهان، ملی نمیکند، ولی عدولت هم تصویب می

توجه شورای انقالب آمیز که ماهلل طالقانی، در سخنانی کنایهاجرای ایده وی مطرح گردید. مهندس بازرگان در مراسم گرامیداشت آیت

طوری که مورد نظر امام نالقانی تا دم مرگ نگران بود که مبادا قانون اساسی آتوجهی به ایده شوراها انتقاد کرده و گفت: طبود، از بی

انون اساسی (. یک روز پس از این سخنان، دکتر بهشتی در جلسه مجلس خبرگان ق21/6/1358خمینی و اوست، تدوین نشود )کیهان، 

تصویب قالب بهت؟ الیحه شوراها که در شورای انبا اعتراض به سخنان بازرگان، پرسید: مقصود مهندس بازرگان از این سخنان چیس

تصویب رسیده ؛ به58ونیم پیش، در تاریخ سوم تیر کند؟ این الیحه توسط شورای انقالب دوماهرسیده، چرا دولت آن را اجرایی نمی

سازی و ایجاد هبه شایع های خاصی(. وی چندی بعد نیز با بیان این که چهره2و1، ص22/6/1358و به دولت ابالغ شده بود )کیهان، 

یم؛ این در حالی اند که گویا ما مخالف شوراها هستوجود آوردهاند گفت: متخصصان جنگ روانی استنباطی را بهجنگ روانی دست زده

ی ایی شود )جمهورتواند عامل موثری در حل مسائل مملکت باشد و از این رو باید قانون شوراها اجراست که ما معتقدیم شوراها می

 (. 2و1، ص12/7/1358اسالمی، 

اهلل بهشتی گفت: اگر به عقیده دکتر بهشتی نگرانی پس از آن لحن مقامات دولتی تغییر کرد. بازرگان با ابراز خرسندی از سخنان آیت

اهد بود در تغییر یافتن اصول اساسی مدنظر طالقانی وجود ندارد، برای مرحوم طالقانی و هیأت دولت نیز آرامش خاطر فراهم خو



 

 

*** 

 1]موضوع: ماجرای سعادتی:[

 گویند شورای انقالب خبر دارد سعادتی شکنجه نشده.ای: االن میخامنه

 صدر: شورای انقالب اعالمیه بدهد.بنی

                                                           

(. روز بعد، وزیر کشور از تمهید مقدمات برای برگزاری انتخابات شوراهای دِه، بخش و شهر تا اوایل 2، ص27/6/1358)کیهان، 

تصویب رسیده و ابالغ شده بود، قابل پیاده کردن نیست و ما در مهرماه خبر داد. وی البته مدعی شد قانونی که در شورای انقالب به

انقالب، خواستار اصالحاتی ضروری در آن شدیم. وی افزود: یک ایراد قانون مصوب شورا این بود که کار را از  گزارشی به شورای

اهلل طالقانی نامگذاری نام آیتدید و نه شورای دِه یا بخش. وزیر کشور وعده داد اولین دوره شوراها را بهتشکیل شورای شهر می

زهای ابتدایی مهر، الیحه قانونی شوراهای شهر منتشر شد و فرایند برگزاری انتخابات نیز ، ص آخر(. رو28/6/1358کنیم )کیهان، می

(. وزیر کشور اعالم کرد انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ تهران، اهواز، اصفهان، شیراز، 2، ص4/7/1358آغاز گردید )کیهان، 

ندگان خود را انتخاب کرده و سپس آنها، نمایندگان شوراهای ای است و در آن نخست، شوراهای محلی نمایتبریز و مشهد دو مرحله

های کوچک ها در حد جمهوریهای شهرستان، ص آخر(. وی اعالم کرد دامنه اختیارات انجمن5/7/1358گزینند )کیهان، شهر را برمی

، انتخابات شوراها در ۱۳۵۸های بسیار، بیستم مهرماه (. سرانجام پس از حرف و حدیث7، ص5/7/1358خواهد بود )اطالعات، 

بسیاری از شهرهای کشور برگزار شد. انتخاباتی که حواشی زیادی داشت و حزب جمهوری اسالمی نسبت به فرایند و نتایج آن 

 اعتراضاتی را ابراز داشت.    

ه شکنجه خلق دربار. پس از افشای جاسوسی سعادتی برای شوروی، توسط سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، و ادعای مجاهدین  1

نشده است )کیهان،  های انقالب صراحتاً اعالم کرد محمدرضا سعادتی هرگز شکنجهکنی، رئیس کمیتهاهلل مهدویسعادتی در زندان، آیت

صورت مداوم زیر ساعت به 13کنی، بار دیگر تأکید کرد سعادتی ، ص آخر(. اما مجاهدین خلق با رد سخنان مهدوی30/3/1358

وزیر و شورای انقالب (. آنان همچنین از کمیسیون حقوق بشر، نخست6، ص2/4/1358گرفته و شکنجه شده است )کیهان، کتک قرار 

، نهضت آزادی (. عالوه بر این12، ص2/4/1358روز اعتصاب غذای سعادتی توجه داشته باشند )اطالعات،  21استمداد کردند تا به 

(. 12، ص5/4/1358و اتهامات وارد شده به سعادتی اعتراض کرد )اطالعات،  به مجاهدین انقالب اسالمی درخصوص بازداشت

کراتیک تمامًا های ضددموهمچون بازداشت سعادتی را محکوم کرده و ابراز داشت: این شیوه "دلیلهای بیبازداشت"حزب توده نیز 

مجاهدین خلق  شدگان سازمانهای کشتهخانواده (.12، ص7/4/1358رود )اطالعات، کار رفته و میدر مورد حزب توده ایران نیز به

نحوه بازجویی  بازداشت غیرقانونی، شکنجه و"در بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای سعادتی در مقابل دادگستری تحصن نموده و به 

اه میک  پس از ۱۳۵۸(. در حقیقت در روزهای آخر خرداد و اوایل تیر 2و1، ص7/4/1358اعتراض کردند )اطالعات،  "از وی

همراه سکوت، ماجرای جاسوسی سعادتی و حواشی آن در فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور داغ شد و واکنش فعاالن سیاسی را به

 داشت. 



 

 

جوادی سیداصغر[حاجمقاله ]علی ست که شورا باید انجام دهد. نظرمان را به این مطلب بگوییم، بهایای: نمونهخامنه

د نوشته ساواکی بامدا]روزنامه[ جنبش نوشته حق اوست، در ]نشریه[ خوانده. در  ]آن را[ رادیو]چون[  جواب بدهیم؛

 است، ولی شورا باید از خودش دفاع کند.

 اند دولت و شورای انقالب جواب بدهد.بهشتی: مجاهدین خواسته

ون فرش از اند. یک کامیاند و خرج کردهها را شکستهآمده، انبار هتلهاشمی: قضیه جدید برای مجاهدین پیش 

رشنبه به بانک ول است. روز چهانام ]که[ هر لحظه قابل تبدیل به پمیلیون تومان سهام بی 15اند، دان آوردههم

ر رفته که طرف اند. آقای سالور، احمد صادق و یک نفاند طرف را بازداشت کردههزار تومان، رفته 2400رود، می

 را آزاد کند، هادوی مخالفت کرده.

 ایم.ند که تحویل دادهاشیبانی: اسنادی آورده

نویسد آنها ی]در آن[ صد میلیون تومان بوده. صورت مجلس ]را[ که بنیاد ماند، هاشمی: گاوصندوق را باز کرده

 کنند. امضاء نمی

ی داده نشد. به ما مأموریت داده شد، گزارش شفاهی داده شد، کتبای در داخل خودمان نوشته شود. موسوی: نامه

ا[ شوراء به اتکاء به آقای طالقانی. بنده )موسوی( ]و[ مهندس سحابی بنویسیم، بیاوریم اینجا ]ت گزارش کتبی بدهید

 گزارش کتبی، جواب بنویسد.

 به دستور سازمان تماس داشته. 1صدر: معطل نباید کرد. باید آنچه پیش آمده تذکر داد. این آقابنی

 خواندند. ای که برای دریافت گزارش نوشته شده بود،بهشتی: نامه

 ای: این مطلب الزم نیست با طول و تفصیل باشد.خامنه

اند، که آورده ان آن وصول شده. اسنادیمیلیون توم 5میلیون تومان اسناد خزانه بوده که  12بهشتی: هادوی گفته 

خواهند ن اگر میقایاآما را تخلیه کنند. های ا آنها کنار بیاییم که آنها محلخواهیم بهزار تومان است. ولی می 240

 افشاگری کنند، فکرها معلوم شود، وگرنه...

                                                           

 . سعادتی 1



 

 

های عمل آنها را بفهمیم. خواهد که شیوههوش میندس سحابی بگوییم خیلی بیای: با استفاده به حسن نیت مهخامنه

له مسئ از اول روش کار آنها طوری بوده ]مثل[ مطرح کردن آقای طالقانی، تهمت بستن به شورای انقالب، ادعای

از جمله کاری  کند،اند. حوادث بعدی تأیید میسته اسراری افشا کند او را گرفتهخواکه[ چون می سعادتی ]به این

می های نظادر مورد فدائیان، مجاهدین و سایر گروه ها روشن شود.موضع ما در قبال گروهکه آقای هاشمی گفت. 

 قرار بدهیم.نباید مقابل خودمان  ]و[ سیاسی تکلیف را روشن کنیم.

شود با آن ام. در مقام حزب خاص هرجور میچند بار مطرح شده، نظرم را گفته سحابی: در مورد سازمان مجاهدین

مقابله کرد، قلمی، اسلحه و غیره. در مقام رهبری مملکت و اداره کشور از موضع اولی نباید اقدام کرد. از لحاظ 

ک دارم. در مقام مسئولیت کشوری باید دید آیا ]اگر[ این سازمان لِه ایدئولوژی ]و[ روابط سیاسی، من هم با شما ش

ها هست، در دست افراد ناباب کمیته هست. آیا مصلحت است ست یا نه ]؟[ اسلحه در دست فداییشود، خوب ا

ین هر امکانی ]را[ که ممکن است طوری با آن مقابله کند، از دست بدهیم ]؟[ از نظر آینده کشور، صالح نیست. ا

آنها را آرام کنم. ما  توانمناچیز و عقل ناقص خود تا حدی می سازمان لِه شود ]؟[ باید مهار کرد. خود بنده با زور

 یک بخش از ]...[

 دهند.بهشتی: همه از این دید نظر می

آنها را جدا کنیم که  کاری کرد، جوّ ناآگاه را چه کنیم ]؟[که هسته مرکزی سازمان را  جاللی: اگر بشود قبل از این

 اعتماد این قشر وسیع از آنها رد شود.

زنم. من ، حرف میکندکه مسئولیت کل کشور را احساس می گیرم، از موضع کسیای: من خدا را شاهد میخامنه

ها اییکنند و آنها در عرض فدها نمیل فداییدانم. ]آنها[ دفاع از ما در مقابد این وجود ]موجود را[ خطرناک میوجو

م. چرا ]به گروهی پرشور نیاز داریم[، ولی این یهستند. سوم، در مقابل این همه خطر به این گروه پرشور نیاز ندار

دلیل مواضع بد آنهاست. گروه مسلحی که حق و ین از درون خورده شده و ]این[ بهگروه اینها نیستند. گروه مجاهد

ترین مسائل دخالت کند و ما به حرف آنها توجه کنیم، بزرگ آبرویی برای خودش قائل است و بخواهد در تمام

 خطر است.

 کنند، دیگر لزومی ندارد از آنها دفاع کنیم. باید گفت ]موضع آنها[ اسالماگر آنها استالینیسم را پیروی میصدر: بنی

ین خودش خطر بندند[، جاسوسی، دزدی، بردن مال مستضعف، دروغ بستن، انیست. هر روز یک کلک ]به کار می

 است. 



 

 

 زاده: مارکسیست استالینیست.قطب

ن یعنی اینها. در گویند مجاهدیاند. آقای طالقانی میتمیز دارد. مجاهدین نُه دسته شدهصدر: نسل حاضر وسیله بنی

 تر است.که میثمی و دیگران ]هم[ هستند. اخالق منافق و ایدئولوژی آن از همه خطرناک حالی

 ن کنید ]و[ کار کنید.ودشان جواب بدهید. به آنها بگویید اگر اهل کار هستید، بیایید یک جا را معیشیبانی: به زبان خ

 ترین فرد است.را شریفی گفت کثیف 1زاده: کاظم رجویقطب

با[ مسعود رجوی ]جمعه گذشته  شما بود، با اعالمیه در روزنامه. خاطر رعایت این نکتهبهشتی: جواب ندادن ما که به

ی تبرئه خود ب اسالمی براکنم در مقابل مجاهدین انقالم. سرانجام گفتم به شما توصیه میپنج ساعت صحبت کردی

ورا به ما رسیده. ]رجوی[ گفت شروز شنبه نامه آقایان منتشر شد، موضع ما همین است که به نظرتان  بگویید.

خ آقای در پاس ند.ااند و جواب خواستهای به شورا نوشتهدتان دفاع کنید. نامهخوگوید لب فرو بندید، گفتم از می

 اند.مهدوی به شورا اخطار کرده

جاهدین ] و هم[ کار غلط مها، مه طرف را توجه کند، ]هم[ تماس ]مجاهدین خلق[ با روسسحابی: بگوید و ه

نتشر نکرده. دو متمام دالیل له و علیه را  کرده ]و[یی را که رسیدگی نشده منتشر مدارک قضا انقالب اسالمی ]که[

 لغتی ]را[ که ممکن بود به نفع آن باشد، حذف کرده. یک طرفه نباشد، در مقام باالست.

 اند درباره کار مجاهدین انقالب اسالمی حرف بزنید ]؟[بهشتی: مگر پرسیده

شده، پخش شود نشود. هنوز در دادگاه رسیدگی نسحابی: گفته شد به آنها منتشر نشود. ما وظیفه داریم که منتشر 

ه، محکوم ]؟[ عمل سازمان مجاهدین در رابطه با شوروی محکوم ]و[ عمل مجاهدین انقالب اسالمی که منتشر شد

 شود.

 اند.صدر: آخر آرام نگرفتی. منتشر شده که شکنجه کردهبنی

 نیستیم.بهشتی: عمل زن سعادتی را جواب بدهید، گفتند مسئول کار آنها 

اه در برابر جرم دو م ای افشا شده.ت مملکت ارتباط دارد، یکی پروندهیکی به سرنوش ای: دو جرم واقع شده؛خامنه

مسئول که رقیب قبلی است، اخطار به ما کرد، بعد منتشر کرد. من نسبت به شما اول ساکت ماندید. گروه غیر

                                                           

 ( برادر مسعود رجوی، اولین نماینده دایمی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو. 1313-69. کاظم رجوی ) 1



 

 

های خوبی هستند، ان ]مجاهدین[ انقالب اسالمی بچهمهای سازحابی( یک صدم سوء نظر ندارم. بچه)مهندس س

 غیره. جرم بزرگی را در گرو افشاء ]...[همانند محمد حنیف، احمد رضایی و 

 موسوی: هر دو گفته شود.

هاشمی: مجاهدین در این فاصله کار شروع کرده بودند ]تا[ زمینه آینده اتهام را از بین ببرند. در تمام محافل منتشر 

بودند، سازمان سیا آبروی ما را ببرد. نواری از عرفات در قم آوردند که سازمان سیا چنین نقشه ]ای[ برای ما کرده 

. دارد. مس مس شورا سبب شده زمینه برعکس شود. اقدام ]سازمان مجاهدین[ انقالب اسالمی دیر و خوب بوده

 اند شورا حق دارد ما را تقبیح کند.خودشان گفته

س با شوروی ها گفته شود. تنها تمامام بازیه اساسی است. اگر قرار است تمام اصول گفته شود، تلزاده: مسئقطب

ایم نماینده سیا. در آخر با یک جمله گفته شد ]شود[ انتشار این مسائل توسط آن افراد مطرح نیست. ما هم شده

 چون زمینه قضایی داشته، درست نبوده.

 ها معلوم نشده.نشده. کشف رابطه سعادتی با شورویبرای ما روشن سحابی: ]ماجرای[ سازمان سیا هنوز 

 اند دور جاهای حساس. ]طبق[ گزارش، اولین بار گروه مراقبت دور سفارت گفته.های مراقبت گذاشتهگروهبهشتی: 

 ای: در داخل سفارت امریکا دارند.خامنه

 سن سازمان اطالعات است.حُها اطالعات کسب کند، اده: اگر سازمان دولتی ما از روسزقطب

کند، ولی در جرم سیاسی ]در خصوص[ ته شده، خوانده شود، یکی دزدی میسحابی: در گزارش بازجوی دوم که نوش

 زاده رفت(.انگیزه آنها باید قضاوت شود )قطبهدف و 

گوییم شورا به سه نفر از بین نرود، در اطالعیه شورا میکه حیثیت شورا و آقایان حفظ شود و حق  بهشتی: برای آن

 مأموریت داد.

 شود.تصاب کرده، مردن او وبال گردن میسحابی: تا کجا جلو باید برویم ]؟ سعادتی[ چندین روز است اع

 شود ]؟[موسوی: محاکمه او چرا شروع نمی

 نام سازمان تمام شده.هاشمی: قضیه به



 

 

 اند.او کاری نکرده ر از مرحله اول بابهشتی: آقای مسعود رجوی روز جمعه گفت غی

*** 

 الیحه ملی کردن کارخانجات مطرح شد.

 مهندس سحابی: بند ب اصالح شود، بدین نحو...

 اند مصادره شده.تا آنها را نوشته 30تا و  25تا  20اند بهشتی: لیست داده

 صدر: پیشنهاد، بیمه هم ملی شود.نیب

 تصویب شد.

 ت شود.فقط آقای مهدوی گفت ضوابط شرعی در آن رعای

 بهشتی: چیزی اینجا تصویب شده ]که[ به دولت الزم نیست ابالغ کند.

 صدر: طرح آمده تصویب نشده، ]اما[ دولت اعالم کرد.بنی

 ای: ابتکار تبلیغات دست ما نیست.خامنه

 کنند.ها را نقل و انتقال میچینی اجرایی اعالم شود. پولچیزها با مقدمه جورسحابی: این

 که با دولت مطرح کرده باشیم ]؟[ نظر شما مصلحت ]است[ این را منتشر کنیم، بدون اینبهشتی: به

*** 

 ]موضوع: تصویب قانون اساسی آینده:[

شود، ر میکار ببرد. این وضع قابل ادامه نیست. قانون اساسی منتشورا یکی دو جلسه برای تبلیغات بهصدر: شبنی

 ها پر از مخالفت است.هر روز روزنامه

صدر تند بگذارند راجع به قانون اساسی؛ با من صحبت کردند، گفتند بنیخواسموسوی: وزارت ارشاد میزگردی می

زاده رو به رو شده. باید چنین چیزی انجام شود. با من ایم. ]اما[ با مخالفت آقای قطبو سحابی بیایند؛ گفتند آماده

 مخالف نیست.



 

 

انی[ راجع در رادیو تلویزیون باشد. ]قرار بود سخنر صدربنیهای ا( سخنرانیآقا گفت )آقد به احمدصدر: به تأکیبنی

 نشد.]پخش[  به شریعتی را پخش کنند؛

 نفر بودند، خیلی قانع شدند. باید راه افتاد. 50-60مهندس سحابی: وزارت خارجه 

 صدر: رادیو تلویزیون هست.بنی

 د، از همین امشب یا فردا شب.موسوی: کار را شورای انقالب بکند، افراد ثابت نباش

 شیبانی: امامی برای گرداندن صحنه بسیار خوب است.

است، راجع به کارهای ایشان  آیندگان]روزنامه[ صدر: اول مطلبی که سه نفر فرستاده، باهنر گفتند یک صفحه در بنی

 زاده(.)قطب

 زاده باید کنترل شود.ام بر این است که قطبمهدوی: بنده هم عقیده

 محتوی است.ای: ایراد به ایشان ]این است که[ تلویزیون بیمنهخا

 ای دیدم که نتوانستم تحمل کنم.زاده شدم؛ صحنهن نوشته است سرزده وارد اتاق قطبصدر: در آیندگابنی

 هابه حساب قطبی گذاشته شده، فارسی کوپتر استفاده شده و مقداری پول مصرف شدهجاللی: سندی بوده که از هلی

 در سند اصلی نبوده.

 کند.[ نه شورا ]و[ نه دولت رسیدگی میشود ]کهای در روزنامه منتشر میلهصدر: مسئبنی

 .آنجا آیندده شب برای تبیین قانون اساسی میموسوی: از طرف خودمان به رادیو تلویزیون گفته شود به مدت 

 وظیفه ما است. میزگردان آقای زید باشد، حسام الدین امامی، این کار مستقیم

 شیبانی: افراد الزم نیست حتماً همه از شورا باشند.

 کند.رف مخالف، مرتب علیه آن تبلیغ میصدر: طبنی

 زند.ر روزنامه، موافق و مخالف حرف میبهشتی: د

 جاللی: در رادیو، دفاع از قانون اساسی هست.



 

 

 .]باشد[ بار بهشتی: هر شب نباشد، دو شب یک

 جوادی باشد.سیدحاجشیبانی: دکتر 

 موسوی: مخالف باشد یا نه ]؟[ 

 مهدوی: ضعیف نباشد.

 باشد. 1ای: منوچهر هزارخانیخامنه

 باشد. 2جاللی: باقر پرهام

 بهشتی: زنده پخش نشود.

 تصویب شد.

 .الدین امامی باشدبار. میزگردان حسام بهشتی: از طرف شورا، شما )موسوی( ابالغ کنید، دو شب یک

*** 

 ]موضوع: روابط شورای انقالب و دولت موقت:[

اری و شورا مهم نگقرار شد ملی شود. از نظر روزنامه راجع به بیمه شد، بهشتی: وقتی شورا اکثریت دارد. پیشنهاد

ها کردن بانکملی شود. دولت درایم، از طریق روزنامه باخبر میولی چیزی که هنوز به دولت نگفته است اعالم شود.

خواستیم  قبل از روشن شدن کار، ما مصلحت مملکت ندیدیم. اگر بر سر این الیحه تصویب شد ]و[ کرده. اعالم

 ایم ]؟[بکنیم، آیا ما هم خطا مرتکب نشدهتجدیدنظر 

د، عین خبر نوشته ها را ملی خواهد کرکند. شورا بانکنحوه ارائه خبر توجه شود، فرق میای: اگر چنانچه به خامنه

 طور باشد.اینشود، اگر 

 موسوی: همین حرف.

                                                           

 ( نویسنده  و منتقد ادبی.1313متولد . منوچهر هزارخانی ) 1

 شناسی و فلسفه. ( مترجم و پژوهشگر جامعه1314ولد . باقر پرهام )مت2



 

 

کردن صنایع، ی نیست. ]در رابطه با[ الیحه ملیبهشتی: انتقاد به کار بازرگان این بود ]که[ مملکت در حالت عاد

 چندین نفر در ارتباط من گفتند کارمان را تعطیل کنیم. نظر من این است تا مسائل قطعی نشود، اعالم نکنیم.

 یک شورای مثل امام زمان غایب.صدر: یک دولت ضعیف، بنی

 مهدوی: نواب خاصی ندارد.

فشار شوراست.  کند. مقدار زیادی ]از[ کارهای دولت، ]تحت[مخالفین را باز می صدر: چنین فضای خالی، دستبنی

اعتبار شده. خواستید جوی، خود دولت از وسط، و شورا بیجوادی، یک دفعه از دست رسیدیک وقت از دست حاج

میمات شما را نان آید. تبلیغات ندارید. تصافراد دارید، فقط یک نفر مرتب میرا را برطرف کنید، رأی به نقص شو

 له رهبری قوی الزم است. این شورا قادر به راه بردن نیست.کند. مسئدار، خود دولت منتشر میو آب

 صدر.ای: نکته، درست است حرف بنیخامنه

گر دولت، دولت رغبت است، به جای برادر در جهاد سازندگی، پدر ما را بهشتی: حضور شورا در این است. ا

نهضت آزادی است. احساسات گروهکی ناجور وجود دارد. ]دولت متعلق به[ درآورده. آقای خمینی گفتند عمالً 

 در مقابل، آقای خمینی حساسیت دارد. به نام بازرگان حساب باز کردند.

 رد ]؟[مهندس سحابی: چه کسی آن را طرح ک

 بهشتی: در روزنامه مطرح کردیم و بودجه خواستیم.

 له مشخص نیست، من گردن مهندس بازرگان گذاشتم.مهندس سحابی: مسئ

 صدر: موارد یکی دو تا نیست.بنی

اش این است ]که[ صمیمی با انقالب است، حضور واقعیخواهد حضور داشته باشد و دولت بهشتی: اگر شورا می

 روی کار.دولت خوب بیاورد 

حساب خودش روند و به کند ]؟[ آقایان ]به[ تلویزیون میبیاید روی کار، چه کسی رهبری می صدر: بر فرضبنی

 گذارند[.]خودشان[ می گذارد ]می

 قدر کار روی آن انجام شده.هبهشتی: چ



 

 

 کارها را انجام داد.صدر: شیبانی آخر وقت اطالعیه مطبوعاتی منتشر کند ]و اعالم کند که[ شورا این بنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5/4/1358شنبه جلسه سه

 ای، میناچی، جاللی.ی[، شیبانی، سحابی، بهشتی، خامنه]حاضران:[ موسوی ]اردبیل

آمدند(.  صدر، باهنرل ارتش و... )هاشمی، مسعودی، بنیانقالبی پرسنه تسریع در رسیدگی به اتهامات ضدالیح

 .]باشد[ زادهجای آقای قطبکرد آقای جاللی به تصویب ]مستضعفان[ سس بنیادشورای مؤ

*** 

 ]موضوع: الیحه زمین:[

 بهشتی: الیحه زمین مطرح شد، قانون لغو مالکیت اراضی موات.

لک داشته، های فقهی، ]در مورد[ زمین اصلی ]که[ روی آن کار نشده، یک وقت )مهدوی آمد( ماموسوی: در کتاب

 ولی فعالً بایر است، جز قسم اخیر، تصرف آن اشکال ندارد.حاال هم دارد، 

دهند؛ ورد فتوا نمیباشد، در این م ای: ]اگر اول[ مدعی مالکیت داشته باشد، دوم اثر عمران قبلی وجود داشتهخامنه

به نظرم کردم،  دادند. آقای بهشتی نظرشان این است ادله را نگاه کنیم و گردن بگیریم. من مراجعهسابق فتوا می

 اشکالی ندارد.

 باید رسیدگی کنیم. این بود، ولی مال ده سال قبل است.بهشتی: قبالً نظرم 

ات تبدیل ر را به موموسوی:  به فرض ]که[ خمینی چیزی نگوید، دیگران معلوم نیست حرف نزنند. اگر کلمه بای

 شود.کنیم درست می

*** 

  1ها:[شدن بیمه]موضوع: ملی

                                                           

های مختلف مورد بود و از سوی طیف 58های بیمه از مصوبات مهم شورای انقالب در روزهای ابتدایی تیرماه شدن شرکت. ملی 1

سالمی، آن را گامی دیگر در جهت تحقق اقتصاد توحیدی خوانده و خواستار تداوم استقبال قرار گرفت؛ چنان که روزنامه جمهوری ا

های بیمه کردن شرکت(. این روزنامه ملی2و1، ص4/4/1358اینگونه اقدامات انقالبی از سوی شوای انقالب شد )جمهوری اسالمی، 

(.  مدیرعامل بیمه مرکزی 8، ص6/4/1358)جمهوری اسالمی، داران قلمداد کرد را معادل خارج شدن آنها از تملک و اختیار سرمایه



 

 

 ها.شدن بیمهبهشتی: قانون ملی

 شدن.ماده یک: قانون ملی

 .شود[]می های خارجی، لغودو: پروانه بیمه

 زاده آمد(.سه:          )قطب

 ماده شش: مدیران عامل مبحث تعویض.

 ماده هفت: تابع مقررات استخدامی خود و از نظر حقوق، تابع دولت.

ویب این قانون . این ماده را باید از تصشود[]می اهماده هشت: پس انداز وام مسکن، مشمول قانون ملی شدن بانک

 استثناء کرد.

*** 

 ها:[]موضوع: وضعیت دادگاه

 15ای قاضی شرع و قضات بودند. طبق ترتیب حسینی، آذری، بیژنی و موسوی، عدهها. امیربهشتی: گزارش دادگاه

پرونده  700زجو و بازپرس، جوان باشعبه بازپرسی که یک قاضی دادگستری در آن است و یکی دو  10روز قبل، 

 ای غیابی،پرونده هست. عده 2200پرونده دیگر،  2000کنند حدود اند، رسیدگی مقدماتی شده؛ حس میخواسته

آذری  افتد. سازمان فعلی آنجا،ک دادرسی میی شده و بقیه روی غلتها رسیدگه پروندهتا دو هفته، سه هفته دیگر ب

آینده قبل گفته شد آذری دادستان و شش یا هفت نفر قاضی و از میان آنها، دادستان  روز 17دادستان، در جلسه 

ای از علمای ، انواری و عدهاند، موسوی انتخاب نشد. روز دوشنبه بعد از آن، آشتیانیآنها بیژنی را انتخاب کرده

دهد که حسینی را ابالغ مییری مبشری، امرود. آقاورامینی و مبشری، آقای هادوی نمیتهران به دنبال درخواست 

پذیرفت. به آقای آذری تلفن کردم ]که[ چرا فردای آن روز آقای شد. آقای امیر حسینی را آنجا نمیمقام آذری باقائم

حسینی د. آقای ورامینی گفتند آقای امیرموسوی را آوردی ]؟[ از ایشان خواستم )آقای آذری( مسئولیت تام را قبول کن

بودند، چند قاضی دیگر آمده،  هم آقایان صدر رفتیمه معین کردیم. دیروز با آقای بنیکار دادگارا برای کمک به 

                                                           

ها، هیچگونه ضرری برای دولت به همراه نداشته باشد )انقالب شدن بانکاطمینان داد که اجرایی شدن مصوبه مزبور، برخالف ملی

 (.  12و1، ص5/4/1358اسالمی، 



 

 

پرسیدند تکلیف ما چیست. بیژنی معاون قضایی،  نفر )بازپرس( ]و[ قضات سیزده نفر. در موقع رسیدگیاند ده شده

حسینی، آنها شروع کردند. آقای امیر هارمموسوی معاون اداری، دیگری چه، دو سه بار توجه نکردم. دفعه سوم و چ

آقای مکری را آورده بود قاضی کند که روی آن حساسیت بود. معلوم شد دو کدخدایی است. آقای امیرحسینی و 

مکری را خواستم، گفتم روی شما دو تا حساسیت است. در نتیجه قرار شد با سرعت کارشان را انجام دهند. 

، آقای نبوی 1صورتی دادند. ]در خصوص[ جریان حماد شیبانی ازده باشد.یل است، قرار شد شعبه یمیرمهدی وک

سیدگی آمده، جزو صورت ما نبوده، متهم است تمایالت چپ دارد. پرونده حماد را بیژنی که معاون اداری است، ر

، پاسدارها آزادیکند. پریروز موقع تر ندارد ]و[ قرار آزادی صادر میدهد که دو برگ بیش]به آن را[ به نبوی می

رار م، ضد انقالب هستند. او را با قیکنآذری، بیژنی و نبوی را اعدام می زنیم وند که حماد را به تیر میکنصدا می

ها هست، بهترین )کتیرائی آمد( کار نباط من این است نگرانی بچهکند. در جمع، استهزار تومان آزاد می 200کفیل 

 قضات دادگستری.

کند ]؟[ نبوی در اصل موافق نیستم. موسوی چه میصدر: گرچه موافقم بیژنی ]و[ نبوی درست کار کردند، ولی بنی

خارج کند تکذیب کرد و گفت دولت  2خواسته ابوالعباسآمده و دو نفر را که می بازرگان عبدالعلیگفت آقای 

 خواسته.

 اند، خودش با خط خودش نوشته.بهشتی: عبدالعلی را خواسته

 -شیبانی: 

 28/2/58بهشتی: آقای هادوی، پدر حماد نامه نوشته است به دکتر یزدی، یزدی به هادوی نوشته ایشان را آزاد کنید 

 (1گوید با اورد در بخش رسیدگی شود د میاش حماطه با عبدالعلی بازرگان. در نامهو نتیجه را اطالع دهید. راب

زم نظامی و غیرنظامی موجود. این دو مهمان در چند دیدار کوتاه با ( اشیاء و لوا2اهمیت موضوع مهمان عراقی، 

اند. در ان فرار از عراق به ما معرفی شدهعنو، از طریق مبارزان کُرد عراقی بهتر از یک ساعتمن، مجموعاً بسیار کم

موقعیت تحکیم امور که حساسیت شرایط و  دیدار با عبدالعلی بازرگان با ایشان در میان گذاشتم... ایشان ضمن این

هایی است هر خروجی زمان سابق در بستهداخلی را ذکر کردند، من گفتم سالم رسیدن آنها به مقصد الزم است. مُ

                                                           

 ی دستگیر شده بود. های فدایی خلق که همراه با سعادت. حماد شیبانی از اعضای چریک 1

 . منظور، حماد شیبانی است.2



 

 

ام. در دیدار یا گفتار تلفنی با عبدالعلی به همان شکل اول گفتند از کانال رسمی ممکن نیست، برای آنها که آورده

 آنها گفتم از طریق سوریه ...  بلیت خریدم و به فرودگاه بردم، به

به دنبال بخش دوم، وسایل آورده شده از سوریه  ی گفته است که کاغذ از دولت داشت؛ای: محمد منتظرخامنه

بعد از گذشت چند هفته در انقالب برای تغییرات بعضی  های عملیاتی دشمن رساندم؛پیروزی خلق ... به ستاد

؛ در فرودگاه از وسایل بازرسی قرار بود به ایران بیاید، به ایران حمل کردم شئون، بعضی وسایل که قبل از انقالب

چند روز قرار بود تهران  رصت مناسب به اخذ آنها اقدام کنم؛شد، کلیه اجناس را به انبار گمرک سپردم تا در فمی

س فرودگاه کشف شده؛ از رفقا گفت اجنا یکی از وزیری اقدام کنم؛فرودگاه یا نخستنباشم یا از طریق کلمه امام 

با عبدالعلی تماس گرفتم، بعداً مهندس احمدی، در بیان اطالع آقای یزدی باید محرز  سوی دولت به ما اطالع دادند؛

 باشد.

 گویند پرونده نبوده ]؟[صدر: چگونه میبنی

 ای: بازپرس که پرونده در دست او بوده، دستگیر شود.خامنه

                             ]...[ (1 وزیری از طرف عبدالعلی:، اظهارات نخست16/1/58ان انقالب هی پاسداربهشتی: گزارش از ستاد فرماند

( عباس با 6وزیری است، نخست ( اسناد وارد شده در5های فدایی خلق، ( از چریک3( پنج چمدان اسلحه، 2

 .انداس گرفته شد که او را تأیید کردهرفیق فاطمه تم 656565شماره 

 صدر: چرا در اختیار بازپرس نیست ]؟[بنی

 اند.اند، نصف پرونده را بردهزاده: حاال اینها رخنه کردهقطب

 بهشتی: اوراق دادگاه نیست، مال سپاه پاسداران است.

بیاورند ]که[ فرد له را دروزیری مسئشورا رسماً اعزام شوند، از نخست صدر ]و[ یک نفر دیگر از طرفهاشمی: بنی

جلسه شود، اسناد تکمیل شود، آنچه در پرونده است و درآمده پنج چمدان اسلحه پیدا شود، صورت کسی است.چه 

 معلوم شود. اگر قاضی مقصر شناخته شد، دستور بازداشت و محاکمه او ]را[ بدهند. کار خام نشود.

 های عبدالعلی در محکومیت طرف است.زاده: تمام حرفقطب

 یزی نیست.بهشتی: طرف عبدالعلی چ



 

 

 نفع عبدالعلی است.زاده: بهقطب

 اند.آن دو نفر با موافقت ما خارج شدهصدر: عبدالعلی )بازپرس گفته( بنی

 جویی بگیرید.موسوی: تصمیم به پی

 هاشمی: آقای مهدوی خوب است.

 رسم.مهدوی: من نمی

 منطقی نیست. مسئلهحسینی، ایشان برخوردش با بهشتی: برخورد من با امیر

باید معلوم شود چه  آیند.آید، دیگران میشوند. نقی میها مرئی میها نامرئی هستند، شبصدر: بازجوها صبحیبن

 کسانی هستند.

 هاشمی: آدم کلک نیست، دریچه اطمینان نیست.

 بهشتی: مدیریت ندارد.

 الیحه زمین مطرح است.

 نک بگیرد.کردن باانداز مسکن را الیحه ملیندوق پسکتیرائی: ممکن است ص

*** 

 ها:[ملی کردن بیمهادامه بحث ]موضوع: 

 بهشتی: الیحه بیمه.

 دارد ]؟[یعنی چه ]؟[ سهام خودش را نگه میشود در اینجا صدر: ملی میبنی

 مهدوی: بیمه با سبک نامشروع حفظ شود ]؟[

 شود.اصلی آنها برگردانده میا سرمایه کند. تنهیت آنچه مالکیت مشروع و مشروط میبهشتی: ضمن قبول بیاید با رعا

 اند.نی که به طور مشروع به دست آوردهصدر: سهام کسابنی



 

 

 دهند بیمه مشروع است.بهشتی: آقایان فتوا می

 مسعودی: پول.

*** 

 ]موضوع: ادامه بررسی الیحه زمین:[

 قانون لغو مالکیت.     زمین موات، ملک کسی نیست.

 روخته.اند، پول آن را پس بدهند. طبق آن شرایط فها را فروختهنه بدون مجوز شرعی زمیمهدوی: کسانی ک

 موسوی: راجع به تبصره، اگر کسانی زمین مفصل دارند، تفکیک و تقسیم نشود.

ک زمین تر است. یک قطعه زمین حداکثر سیصد متر بود، ینکته هست. موات بایر بود که مفصلکتیرائی: چند 

بیل، کم ر منطقه، چون در تهران سیصد متر خوب است، ولی ]شاید در[ اردهای کوچک در هن زمینکوچک و تعیی

 باشد.

 هاشمی: بدترین جا همیشه اردبیل است.

 آید.یمت پایین میقذارید منتقل کنند، بگ شود منتقل کرد.به بعد منتقل کنند، زمین را نمی کتیرائی: از این تاریخ

 ]؟[ دهید یا نها زمین میصدر: برای روزنامه مبنی

کنیم م تبدیل میهم موات و بایر که به گوییم، خودمان بدانیایر بودن. تعریف موات را روشن میکتیرائی: موات و ب

 چیست ]؟[

هایی که اکنون عامر نیستند، دو نوع است: یکی هیچ وقت عامر نبوده، موات باالصاله. یکی سابقه بهشتی: زمین

فاق ندارند از معامله کرد. موات بالعرض که بعد از عمران افتاده، فقها اتشود باالصاله را نمیعمران دارد. موات 

نظرشان  1اند اشکال دارد، نه مالکیت، نه عدم مالکیت. آقای خوئیشود. آقایان مراجع فعلی گفتهمالکیت او خارج می

 اء کرده، خریداریروشن است، روی زمین که کسی با احیاء مالک شده خارج شد از مالکیت، خارج. اگر زمین احی

له، در مورد دیگر گفتند آقای خمینی گفتند موات باالصا ماند.گویند به ملک میکرده، ارث، انتقال از دیگری، می

                                                           

 ( مرجع تقلید شیعیان در نجف. 1278-1371خوئی )ابوالقاسم موسویاهلل سید. آیت 1



 

 

گویند من مدارک را در نظر بگیرید. آقای موسوی میگفتیم عمل شده، رسیدگی کنیم، مسئولیت فقهی  عمل نشده.

 دارم، اگر نظر من این شد.

 وسیله )دکتر صدر، دکتر احمدزاده آمدند(.موسوی: فتوا 

 بهشتی: زمینی که نگه داشته، بفروشد، اگر ارث نباشد و نخریده باشد، اشکال ندارد. 

 کتیرائی:  حتی قبل آن هم آباد بوده.

 بهشتی: رها کرده، قصد احیاء ندارد.

 شود ]؟[چه شد. موات باالصاله معطل چه میکتیرائی: نفهمیدم نتیجه 

 شود گرفت و مال خودش است. خریداری را نمیبهشتی: 

 کتیرائی: زمین را خریده.

 بهشتی: خوئی گفته احوط. خمینی گفته بکنید.

 صدر: خوب است در انقالب اتفاق آراء الزم نبود.بنی

 دهند.: گلپایگانی و دیگران اعالمیه میبهشتی

گیریم. غیر آن موات است. برای اند، نمیخراب شده، دیگران خریده و ساخته کتیرائی: اگر زمین آباد بوده،

دهیم. اگر آباد سازد، هروقت زمین خواست به او میشریعتمداری گفتم اگر زمین کسی دارد، پول داره و نتوانست ب

 نیست، باید مالک ثابت کند آبادی داشته است.

 مهدوی: سند مالکیت، کاشف از آبادی نیست.

 وی: موات عارضی آن است که...موس

 نامه بنویسید هر زمینی که محرز نباشد عمران قبلی موات است.بهشتی: در آئین

دایر موقوفات تمام از مشمول این قانون مستثنی است و عمران آن صره آقای میناچی نوشته اراضی غیرکتیرائی: تب

 است. 1358طبق الیحه مصوب 



 

 

شود. اراضی وقفی ها جلوگیری میقبلی اجرا شود، خیلی سوء استفادهآن الیحه  مهندس سحابی: اراضی موقوفه، اگر

 اگر مستثنی شود خوب است، چون دست دولت است )هاشمی رفت(. تر بوده؛ارزان

 عهده اوقاف باشد.ها بهمینشیبانی: اداره این ز

 صدر: اوقاف، زمین شهری ندارد.بنی

دست بازی نباشد. این کار با این الیحه تأمین است. اوقاف را نباید تهیسای: مقصود الیحه این است که بورخامنه

 کرد.

 شده.توانسته موقوفه بشود. از اول شامل نمیباهنر: اراضی موات می

 توانید ثابت کنید.عرض است، آباد بود، وقف کرد، نمیای: فرض نکردیم موات باالصاله است، موات بالخامنه

 سابقه مالکیت دارد، بعضی حریم است.ها بعضی مهدوی: وقف

 موسوی: تغییری باید آورد، مناقص صدور ذیل نباشد، وقف از آن خارج است درست نیست.

شود، از آنجا که در تصرف دولت است، مستثنی است. مواد وقفی که به اجاره داده شده یا میهای بهشتی: زمین

 وارد کند. کنند، دولت، باتری و غیره که مردم وارد نمییدکی

ها اقدام سی و غیره، خیلیبیردن ندارد، آهن، الستیک، برنج بیقدر زیاد است ]که[ امکان وارد کاحمدزاده: وسایل آن

 شده، دکتر صدر اجازه داده.

 روز قبل فرق کرده، قیمت پایین آمده. 15دکتر صدر: وضع الستیک با 

 ناسیونال ممکن است لنگ شود.مهندس سحابی: ایران

 دزاده: در انبار هست شرکت توزیع فوالدی که فراری است، توزیع نکرده.احم

 بهشتی: غیوران تا بیاید شرکت ایجاد شود حاضر است باتری را بگیرد.

دهم. یران ]که مصرف[ روسیه ]را[ هم میگوید نه تنها مصرف اکننده میتولیددکتر صدر: با دو دسته مواجه هستیم. 

توانند. من آقایان آیند که حل کنند، ولی نمیمن میگویند. یک عده مؤانند. هردو دروغ میتوگوید نمیواردکننده می

 نشاندم. یکی از اشکاالت، کیفیت مصنوع داخلی است.سحابی آمد( دو دسته را جلویم می )دکتر



 

 

رهای دیگر با زند. دست واسطه در کشوولیه اگر نرسد ضربه به انقالب میبهشتی: وسایل یدکی کارخانجات، مواد ا

 پول دولت اقدام کند، ولو ضرر کند. الیحه اگر الزم است بیاید. سیصد میلیون ضرر باشد، اشکال ندارد.

 نسب بنشینیم )دکتر صدر، احمدزاده رفتند(.دکتر صدر: بنده، احمدزاده و عالی

 بگیرند. اند از مالک باید پولشان را پسیحه زمین، کسانی که قبالً خریدهمهدوی: در مورد ال

 متر. 300بهشتی: الیحه زمین موات یک قطعه زمین کوچک به جای 

 رأی تصویب شد. 9تصویب شد، با 

*** 

 ]موضوع: تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی:[

هم روی  های انقالب، دیگرانی ... قبل از طرحبهشتی: پولی مال انجمن شهر تبریز بوده است. الیحه انتخاب شد رأ

 اند.قانون اساسی مطالعه کرده

 منظور بررسی نظریات راجع به قانون اساسی.ی رفراندوم الزم نیست ذکر شود بهدکتر سحابی: نظراتی دارم. برگزار

منظور اظهارنظرهایی که درباره متن قانون اساسی که قبالً تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده، مجلس بهشتی: به

 شود.ی اسالمی ایران در تهران تشکیل میانون اساسی جمهوربررسی نهایی ق

 نفر است، با رأی مستقیم مردم توسط وزارت کشور. 75: عمده اعضاء 2ماده 

بندی است، یا در ماده سه ذکر نشود. یک چیز کلی باشد ]که[ بی: )مسعودی رفت( عمده طرز تقسیمدکتر سحا

یکی  ،ها دو نفر، به تناسب هر یک میلیون نفر اضافهنمایندگان استاناختالف شدید نشود. اصوالً گفته شود حداقل 

 ها دو نفر، تهران هفت نفر، و تبریز و خراسان پنج نفر.اضافه شود. حداقل استان

]میلیون نفر جمعیت  300/1هزار نفر، دو نماینده ]دارد[، یکی که  400بهشتی: اشکال این است استان ]با جمعیت[ 

 ]نماینده دارد[. دارد هم[ دو نفر

 هزار نفری است، یک واحد استانی حداقل دو نفر داشته باشد. 400دکتر سحابی: اثر خارجی که استان 

 کدام هفت نفر.تان است. آذربایجان با خراسان هرهایی که یک نفر باشد، پنج اسموسوی: استان



 

 

 ن غربی چهار ...دکتر سحابی: یک نفر زنندگی دارد. تهران هفت، خراسان چهار، آذربایجا

ها باشد خوب است. تعداد نمایندگان زیادتر، استان بایر یک نفر زشت است، معیار اگر انسانزاده: تنها دلیل قطب

 که عمالً جزو ندارد، تعداد آنها هفت تا اضافه کنیم، جای هفت آدم وارد را بگیریم.

 شود.تر میتر دارد، کمقدرت انتخاب بیشبهشتی: تهرانی که 

ها، جمعیت متوسط ضابطه دیگر هم بود، مساحت استان هایی که جمعیت نامعین است،ابی: اضافه کردن استانسح

هزار نفر پایین یکی به نسبت خاک زیاد. بلوچستان و  500تعداد در کیلومتر آنها که از متوسط پایین است، هر 

ادی به تهران بدهیم، سکنه آنجاها هستند. فارس که سکنه کم است، به علت عدم عمران خالی از سکنه شده. حق زی

 رسد.هزار نفر روی قاعده یک نفر می 500سرزمین بلوچستان 

 ای: استدالل شما درست. خامنه

مدخلیت مشخص در شناخت فرد کم  جاللی: اساس که مطرح شد، جمعیت کم، پراکندگی زیاد، انتخاب یک نفر،

 تر.تر رأی بدهند ]با[ شناخت بیشعداد کمتر به تشود. اگر تراکم باشند، جمعیت بیشمی

 کردید، نظر تأمین بود. کل استان رأی ناشناخته است. حرف است. اگر منطقه را دو بخش میای: همین خامنه

بلوچستان آید باید رعایت شود، ]به[ نظایر توجه شود. بحث راجع به سیستان و دکتر سحابی: چون یک مورد پیش می

 شود.آنجا میبود، یک نفر در 

 بهشتی: کردستان و بلوچستان دو نفر است.

 زاده رفت(.یاد است، پراکندگی زیاد است )قطبجاللی: سمنان حدود چهار صد هزار جمعیت دارد، وسعت آن ز

معیت و ضوابط نفر است که وزارت کشور بنا بر تعداد ج 75های مذهبی هشتی: عده اعضای ]مجلس[ با اقلیتب 

 کند.ن میجغرافیایی تعیی

 ساله در این مورد درست نیست. 16سال باید باشد و  18دهنده، ای: در مورد سن رأیخامنه

سال سن بهتر بوده در بیست سال قبل ]لحاظ شده بوده[. شانزده ساله فعلی از شانزده ساله  18که  بهشتی: مالک این

 قبلی رشدشان باالتر رفته است.



 

 

 شود.یگیرید، نمدهد، جلو آن را میمیآید رأی موسوی: شانزده ساله می

 شیبانی: هجده سال بهتر است.

 تصویب شد شانزده سال رأی بدهند.

 تصویب شد سی سال سن ]انتخاب شوندگان[ باشد.

صحبت شد. اکثریت یا همه آقایان معمم باشند. عده زیادی مخالف بودند. مجلس باید از  مسئلهبهشتی: روی دو 

 های مختلف باشد.گروه

 مهدوی: در حزب علما را راه ندادید. 

در و یک کارگر و صای که بنیاز آن جهت بهتر است که[ در جلسه بهشتی: ]حضور[ قشرهای مختلف ]در مجلس

کرد. و روحیات خاص او را بهتر مطرح میکرد، برای من محسوس بود ]که[ کارگر، مطالب کس دیگر صحبت می

 مردم الزم است.قانون اساسی برای ملت است. حضور 

تشان را تاکنون نظریا جلس خبرگان است، مالک داشته باشد.شود. گفته شد متدالل دلیل نمیدکتر سحابی: این اس

ای اینها را انتخاب کنند. ]اگر[ معلومات عمومی که امروز هست، نداشته باشد چگونه اند. عدهتا داده 600حدود 

]معتقد بودم[ حداقل دیپلم  ؛خاب شونده، حائز مدرک[ لیسانس باشدقضاوت کند ]؟[ خود بنده نظر نداشتم ]انت

 ولی در وزارت کشور گفتند اگر موافقت با لیسانس دارند، چه بهتر، وگرنه حداقل معلومات باشد. باشد.

 موسوی: شرط تیتر مضر است، خبرویت خوب است، شهری باشد، دهاتی نباشد.

چیز دیگری است بر اساس ضوابطی )کتیرائی، دکتر  دانم.را درست نمیک نادرست است. کارگر ای: آنجا مالخامنه

 سحابی رفتند(.

ها حق حق رأی ندارند، ارتشی 57بهمن  22تا  42خرداد  15کلی برداشته شد. وکال، وزرا ... از تاریخ : به4ماده 

اغل در نیروهای انتظامی، در انتخاب شدن ندارند برداشته شد... افسران شاغل در حوزه، بعد از شهرداری افسران ش

 ارتش، ژاندارمری و شهربانی به اتفاق آراء تصویب شد.

 اش تصویب شد.( بقیه6



 

 

 انجمن نظارت و غیره شورا به مجلس تبدیل شود.

 تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی    مدت رسیدگی یک ماه باشد.

 .را تمام کند[ ]کار مجلسی تشکیل داد و گفت در عرض یک ماه 1صدر: موسولینیبنی

 ها رأی دهند.م تصویب شد که به اصلبهشتی: تصویب شد، یک ماه مدت رسیدگی با اکثریت دو سو

 ای: نامه شورا برای روز پاسداران.خامنه

 مهدوی: به سوم شیعیان توجه شود.

 بهشتی: راجع به عبدالعلی چیزی که به حسب او مشمل باشد نیست.
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 7/4/1358جلسه پنجشنبه 

 ]حاضران:[ مهندس سحابی، شیبانی، هاشمی ]رفسنجانی[، بهشتی، موسوی ]اردبیلی[.

های ملی شده تصویب شد. ضریب جدول پایه حقوق بانک 116در کمیسیون لوایح، الیحه استثناء از مشمول ماده 

 آمد(.  20/8صدر ماهانه اعضای رسمی تصویب شد )بنی

 سال شد. 16کننده در قانون شوراها هم سن انتخاب

*** 

 ]موضوع: پرونده حماد شیبانی:[ 

( بازپرس 2( بازپرس مدارک را نخوانده، 1صدر گزارش پرونده حماد شیبانی )ابوالعباس( را قرائت کرد: بنی

( متهم اقرار دارد اسلحه و ... دو عراقی را وارد کرده است، اگر 3دادسرای تهران خواسته زودتر رسیدگی شود، 

دان اسلحه و غیره وارد دانسته پنج جامهیدگی فوری الزم بود... بازپرس میده نباید توقیف شود، وگرنه رسعادی بو

 چون در پرونده نبود که عبدالعلی گفته باشد او را آزاد کنند، مراجعه نکردیم. رده.ک

 موسوی: وسایل کجاست ]؟[

 هفت تیر را ببینیم ]؟[الظاهر در فرودگاه است. آیا ارزش دارد چندین صدر: علیبنی

 وزیری است.هاشمی: گفتند در نخست

نده و این تعقیب، احتمال طور رسیدگی کرده ]؟[ اگر پروموسوی: به بازپرس تذکر داده شود ]که[ چرا پرونده را این

 ها داده شود. بخواهند و جواب در سطح روزنامهجا وارد شده و آزاد شده، مجدداًشود بیداده می

 اجع به مجاهدین چه کردید )این تمام شود، بعد آن یکی(.بهشتی: ر

 هاشمی: از بازپرس خواسته شود چرا این کار را کردید.

 باهنر: اشکال متوجه بازپرس است.

 کرد.ل تعقیب نبوده که نباید دنبال میصدر: اگر قاببنی



 

 

 هاشمی: در صالحیت دولت نبوده، دادگاه انقالب است.

 شده نیست. مبانی روشن شود.بهشتی: جزو جرایم ذکر 

 اند.ده، در ]ماجرای[ سنندج دست داشتهگویند این دو نفر که فرار داموسوی: می

 ها چه کردید ]؟[لی: راجع به رها کردن فرمانیجال

 کردی.دانستی، رها میباید پرسید اگر خود را صالح نمی بهشتی: از بازپرس

 هاشمی: قطعاً باید برویم رسیدگی کنیم.

 داند.نویسد آزاد کنید جرم نمیلت انقالب، معاون امور انقالب میصدر: اگر گفت دکتر یزدی نوشته آزاد کنید، دوبنی

 هاشمی: فعالً او را برگردانیم. این کار در مورد عسگری زاده انجام شد.

 کوچک است. مسئلهموسوی: دو سه 

*** 

نماینده  73هزار یک نفر، تعداد  500هزار نفر یکی اضافه،  500بهشتی: ]در مورد مجلس بررسی قانون اساسی[، تا 

شد. کار پاسداران چون اشکاالتی پیدا کرد، اقدام کردم. آقای دانش که رفت، غرضی، دانش و صباغیان با آنها صحبت 

در تهران معاون و فرمانده تهران باشند که  ،شد، در جلسه مشترک هر دو گروه تشکیل شد، مفصل صحبت شد

در بعضی موارد پختگی  هایی دارد؛ها و یک قوتندس بازرگان آمد(. منصوری یک ضعفک داشت )مهاصطکا

ندارد، فعالً جلو برود. ]در مورد[ جذب افراد جدید قرار شد یک نفر از طرف شورا بصورت بازرس پیگیر انتخاب 

 سفیدی کند.شمی، که اگر اختالف پیش آمد، ریششود، غیر از آقای ها

این است که موضوع دارد از مثل  بی که به آنها گفتم و آنها گفتند،مطالجع به مجاهدین گزارشی نوشتم. : راموسوی

 آدم اعتصاب غذا کرده.]یک[ رود. اصل موضوع تعقیب شود. بین می

 سحابی: باید برود زیر نظر دکتر باشد.

 بهشتی: به هر حال اعالمیه شورا الزم است.

 (. 45/9اند در عین حال ملی است )دکتر صدر آمد اند که گفتهف را حذف کردهالمهندس بازرگان: صنایع نوع 



 

 

 ها را برای مهندس بازرگان دارند ]دادند[.بهشتی: گزارش وضع دادگاه

صدر: یک وقت از پایین به باالست، یک وقت از باال به پایین است. صحیح این است که دادستان آنها را معین بنی

 دیدیم. الزم است نظارت جدی در آنجا بشود.کند. یک مورد آن را 

 (.55/9خورد )آقای مهدوی آمد درد این کار نمیی امیرحسینی بهبهشتی: کسی را پیدا کنید. آقا

*** 

 ]موضوع: قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران/ ملی کردن صنایع:[

بعضی جاها اشکال پیش  یه شده، دردکتر صدر: قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، این چیزی است که قبالً ته

 (.02/10ای از صاحبان صنایع )دکتر احمدزاده آمد آمده، دسته

 بهشتی: روی یک چیز مجهول بحث کنیم.

 دکتر صدر: دو شق وجود دارد.

های صنعتی این اضافه شود و تعیین قیمت فرآورده الزم است "کنیمحمایت می"تی: ماده آخر بند چهار، بهش

استثمار  کند، وگرنه انقالب ضدن میای خواهد بود که بعداً دولت معینامهدستمزد و سود بر طبق آئینسسات و مو

 ماند و در مدت یک ماه یا دو ماه.نبوده، دست دولت باز می

دکتر صدر: عمالً این سیستم وجود دارد. از نظر دستمزد، وزارت کار در اردیبهشت، حداقل دستمزد را باید معین 

 کند.عین میها این وظیفه را داشته و سود را مز نظر قیمت، مرکز بررسی قیمتد. اکن

 دکتر باهنر: قید شود بهتر است.

شود. برای بخش خصوصی تا حدی آزادی کند، دست و پای آنها بسته میدس بازرگان: نظارت خیلی دخالت میمهن

کند. اگر آزادی و ابتکار نباشد، شده را معین می ارت هر قیمت تمامباشد. در ماده دو، وارد شود دستمزد و طرز نظ

 رود به کار، یا همه صنایع ملی ]شود[.میدست و دلشان ن

 مهدوی: امکان ندارد.

 شود.مهندس بازرگان: وگرنه نمی



 

 

اصلی این است که در یک قسمت تصمیم گرفته شود، آنچه مورد بحث است ... دولت قادر نیست  مسئلهدکتر صدر: 

که باید العاده مشکل است. هر شرکت دولتی فلج است. از نظر اصل قضیه کردن فوقرا اداره کند. ملی نایعتمام ص

اند. قرار شد این افراد به نام استفاده کردهباید سهام آنها ملی شود، چون سوءها هستند که ملی شود، تعدادی آدم

 د. فرم جدید بند ب این کار نشده. دهنبشود، بقیه کار خود را انجام می مشخص شوند. اگر این کار

 نامه بیاید.نمهندس بازرگان: اسامی در آئی

کنند. برای رها گذاری نمیشدن صنایع راحت شود، چون سرمایهمهندس سحابی: بند ب اصرار این است قید ملی

 کردن آنها حرف این است محیط صنایع پاکسازی شود، بقیه بورژوازی ملی.

 ن راضی هستند.دکتر صدر: آنها خودشا

 مهندس سحابی: بند ب تبدیل شود به صاحبان صنایع.

ای از این صاحبان ن است که خود صنعت ملی نشود. عدهشود صاحبان صنایع، ایکه گفته می دکتر صدر: دلیل این

 تر است.خیامی دفاع کنند، نه از اصل فقهی؛ آن وقت مشکلکنند. بگذاریم از آقای صنایع دفاع می

ه امکانات از بازار انحصاری ای از صاحبان صنایع از طریق ... از کلیازرگان: بحث روی بند ب است، دستهمهندس ب

 آید.آنها ملی شده و به تملک دولت درمی گونه اشخاص حقیقی و نزدیکان درجه اولسهام این اند.برداری نمودهبهره

 صدر: خدماتی چیست ]؟[بنی

 مهندسین مشاور.مهندس سحابی: خدمات کامپیوتر، 

 آنها ]...[، دولت مدیریت آنها را ]...[ مهندس بازرگان: آن قسمت از صنایع بزرگ که صاحبان 

 دکتر صدر: اداره امانی.

 داریم تا بیایند.بهشتی: نگه می

 د، اگر خواهر وشوها بدهکارند و عمالً مال دولت میمهندس بازرگان: پس از رسیدگی و ارزیابی الزم، مسلّم این

 ای نداشت.برادر بود و خدشه

 -دکتر صدر: 



 

 

ها، ه باید توجه به آن بشود، انقالبیگویید حق ندارند. جوّی کن است که میاست. واقعیت هما مسئلهموسوی: دو سه 

ممکن است اسباب زحمت بشوند. خوب است تغییری باشد، هم واقعیت را  ،کارگرها، اگر اینها را در نظر نگیریم

آنها یا مردم بار  دار، دولت به خاطر خدمت بهن اگر بشنوم افرادی هستند سرمایهذور نداشته باشد. مبرساند، هم مح

 کلمات را طوری عوض کرد و نزدیکان معین شود،کند. ]باید[ ، دیگران را عصبانی میکشند تا او بیایدآنها را می

 اشکال شرعی نداشته باشد. ]که[

شود ختن صنایع است. عمالً کاری که میترین کار، قانون راه اندااز نظر من بزرگگردیم ]؟[ دکتر صدر: عقب چه می

کند این افراد بانک، وط ]را[ نشان دهد. شورا اعالم میو تقاضای من است، یکی از مصادیق مالکیت مشروع و مشر

تر گی در وضع رضایی، کمشود. رسیدها نمیشود، بعداً از این کالهبرداریوع و مشروط نیستند. نتیجه این میمشر

تسلیم شود. اگر اصل قضیه لوث می از یک سال عملی نیست. ]وضعیت[ زامیاد، خاور و غیره آنقدر پیچیده است که

شود که م. مالکیت مشروع و مشروط روشن میایدهند. دلسردی هست و ما ملعبه شدهشویم، به کار خود ادامه می

 رضایی از آنها نیست.

 ]؟[ موسوی: چه کنیم

 اند.فتهغالب اینها درر که مالکیت مشروع و مشروط ندارند؛ دندکتر صدر: صاحبان صنایع چندگانه روشن شو

 هاشمی: کار شوراست ]که[ مصداق معین کند.

ها تومان کم دارد، در جریان انقالب میلیونبدهی  توان کاری کرد؛ت زیادی گفته شد. برخوردار را میجاللی: قسم

نامه معین شود رود. آئینوگرنه با نداشتن صراحت از بین میه است. از پتانسیل مردم استفاده شود، بدون حساب برد

 و اعالم گردد.

درصد هستند،  30تا  10دار ه ما داریم، مدرن، مسلماً سرمایهصدر: متن در دست ما نواقص زیاد دارد. صنایعی کبنی

 ]که[ به آقایان داده شود. وظیفه دولت بوده که پول نفت را بدهد،شده اند. اموال عمومی نمیگذاری نکردهسرمایه

اند. انتقال اموال عمومی به جیب آقایان اند، حق داشتهی که سرمایه گذاشتهاصاحب صنعت شوند. آنها به اندازه

]؟[ بین اند خوطور نمیهخواند، چباشند. سهام درجه اول با شرع نمیصالح نیست. بعضی ممکن است فرار نکرده 

تواند اداره کند صنایع دهد. دولت به تنهایی نمیبازی میپس شرع اجازه هرگونه حقه اند.زن و بچه تقسیم کرده



 

 

]را[، طوری که حقوق مردم رعایت شود. ترتیب منطقی اداره کدام است ]؟[ باید تصریح شود. به اندازه حق عمومی 

 ت.که در اختیار آنها بوده، دولت در آنها شریک اس

داران کسی باشد که همه یا قسمتی از سهام خود را از کند. اگر در میان سهامکنم دولت رسیدگی میبهشتی: فکر می

 کردن مفروغ عنه.پردازد، ملیبه دست آورده، حق او را به او میراه مشروع 

 رود.ها از بین میریک شدن دولت خطرناک است، وثیقهجاللی: ش

های کارگری ]است[. کارخانجات در معرض تهدید است. صنایع که اصرار است، شورشای مهندس سحابی: نقطه

های اصلی باشد، ورم است. عمل دولت باید از خواستباید نجات پیدا کند. ]با[ دولتی ]کردن[، هدف جلوگیری از ت

رمایه شخصی و میلیون سمالکیت نیست. صالی و علی رضایی پایه رژیم بوده و سرمایه از خودش نگذاشته. صد 

خواهد حق را از بین ببرد. این ت که نمیدار شده، مال خودش نیست. دولپنج میلیارد تومان سود او است، سرمایه

طور؛ اند، ایروانی اینشکایت کرده اند علیه اسپهبدیاند اینجا، رسماً رفتهم از او باید گرفت. دو وکیل آمدهحق ه

ها ملی شد، است. اگر اعالم شود این کارخانه خود دولت همیشه تحت فشاراند. همینطور همه جا را بسیج کرده

 شود.یر از مصادره است، غرامت داده میکردن غملی ها را بیرون کنیم.سایر صنایع ملی نشود، این بزرگ

حت احمدزاده: همه مطالب گفته شد. بندی که از طرف شورا تهیه شده، همه مطالب در آن است. من بیش از همه ت

 فشار هستم. از آنجا که برخی مدیران موفق به استفاده فالن شده...

 بهشتی: این مطلب خوب است.

هاشمی: دو سه حرف زده شد. قبالً با آقای موسوی ]و[ بعضی دیگر، برای حزب طرحی تهیه کردیم با مستندات 

دارها جلسه ببینند، با کارخانه اقل یکتر نیست. خیلی چیزها در الیحه نیامده، الفقهی، پنج یا شش صفحه بیش

 صحبت شد.

موسوی: من این را نگاه کردم، اصلش در این هست، شرکت کارگر در آن، در اداره مدیریت. آن را خواندم، چیزهایی 

 دارد.

 کارگر باشد برای بعد. مسئلهصدر: گفتند بنی



 

 

این رد. گله از دکتر صدر است. حق بود مهندس بازرگان: ایراد دکتر بهشتی، قرار بود کمیسیون فرمول مشخصی بیاو

وارد شد. مطالب درست است. اشکال این است، نظریات مختلف که صددرصد فرمایشات در کمیسیون گفته می

گذاری، نه مدیریت، و نه رورت الیحه معلوم بود. نه سرمایهخواهیم در این الیحه بیاید. دو ماه پیش ضاست، می

شود. چند راه: یک ]اینکه[ معادن صنایع بند ب را تبدیل ت. آش شله قلمکار میآنها ممکن اسجنس آوردن برای 

دوم همان است که دکتر  مسئلهتعبیرها رد شود. بگذارد سوء مسئلههاد من این است کنیم، اسم کسی نیاید. پیشن

یب کند. ورا تصواحمدزاده خواند. در بند ه گزارش است موضوع دستور با قانون باشد که دولت پیشنهاد کند و ش

نامه مصوب شورا خواهد بود. ]در ئینشوند، اسامی و ترتیب تملک اموال آنها طبق آکسانی که مشمول بند ب می

که اینجا  خصوص[ مسائل ]مورد نظر[ مهندس سحابی، چه سهم به کارگر و ... ساده نیست برای خودش جدا این

حق نداشته باشد. در سه مرحله تفکیک شود، الیحه ما که در آموزش و پرورش است  آمده، صاحب حق باشد، آن

شود از طرف ی شود، بر طبق صورتی که تصویب میبا اصالح اشخاص که مشمول بند ب هستند و اموال آنها مل

 های[ مملکت، دستمزد]عداً رسیدگی شود. یکی از بیچارگیشورا. موضوع سود و مشارکت کارکنان ذکر نشود، ب

الیلی دولت مرحوم دکتر مصدق، بعد ]از[ این دوران، به د، شاه1ها، مظفر فیروزای، توده20سال کارگر است. بعد از 

اند. شرکت در سود حرف از بین برنده کشاورزی و صنعت شدهاند ]و[ یکی از عوامل باد در پوست کارگران کرده

 م به تناسب تولید.بد نبود. فرمول دستمزد مشخص شود، ]بر اساس[ حداقل احتیاج، بعد مقداری ه

فتاده. بنویسیم بهشتی: اگر آنچه آقای احمدزاده گفتند منتفی کاری ندارم. کلمه ملی کردن صنایع در دست و دهن ا

رد، غرامت اگر کسی حق شرعی دا مشخص کردن مالکیت صنعتی و به راه انداختن صنایع این گروه، این گروه ملی.

ت است، آن وقت کنند. جهت اصلی این باشد. تصمیم موقتر ایراد میرف کممراجع با این ح دهیم. آقایان علما ومی

زم الالمی و ضد وضع اسهای ضدگروه چهارم در حال تزلزل است. اگر نگوییم موقت است، با این مشکل حرکت

ته هیم. نوشاالجل روی مالکیت صنعتی نظر بدداً روی گروه چهارم تصمیم بگیریم. با ضربکند. جرا متوقف نمی

 سریعاً تکثیر شود، چیزی که همه روی آن توافق باشد.

 ا رسیدگی کند.رصدر: پیشنهاد این است کمیسیون بشود ما دو نفر. قرار بود کمیسیون از شورا و دولت، الیحه بنی

 بهشتی: هاشمی یا موسوی هم باشید.
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 افتد.مهندس سحابی: عقب می

 کند.نمیشود، کاری عملی بهشتی: وقتی که اینجا صرف می

تر موسوی: از فردا که جمعه است باشد، شنبه باشد. جلسات سر ساعت. قبالً مطالعات داشته باشد. یکشنبه آن طرف

 زند.نرود ]چون[ ضربه می

 آید همه اعضای کمیسیون حرف بزنند.شنبه، الیحه که میشود یکشنبه، حداکثر سهبهشتی: اگر می

ها زده پیشنهاد اولیه همان افراد بودند که ]در[ کمیسیون اقتصادی حرف مهندس سحابی: مقداری این کارها شده.

حه دولت، صورت گزارش، بعد الی]بحث[ کمی توسعه داده شد، بعد بهنسب و بنده و دکتر میرآخور، شد، عالی

 الیحه آخری با توجه به همه اینهاست، کمیسیون مشترک بوده. بخشی از پیشنهاد ما است.

 ی نداشته.بهشتی: ثمر شخص

شود با مشخص و صریح اعالم نمیکند، قاطع کند، استفاده نمیکند، ضرر می: دولت بسیار اقدامات انقالبی میجاللی

 شدن مصادیق.

 مهندس سحابی: صورت تهیه شده.

 نباشد ]برای[ آنها که در جلسهمند هستیم ]که[ نقطه ابهام میسیون اشکال دارد. همه ما عالقهموسوی: جلسه و ک

ر . اگر صالح است، همین در اینجا مطرح شود. مشکالت اگ]مناسب نیست[ اگر یک نفر در جریان نباشد نشینند.می

 آید بروند حل کنند. پیش می

صاحبان آن ... و بعضاً فرار صورت عبارت، بند ب: آن قسمت از صنایع بزرگ که مهندس بازرگان: پیشنهاد من به

مصوب شورا،  نامهو حفظ حقوق کارکنان بر طبق آئین اندازی ادامه تولیددولت مدیریت آنها را تا ضمن راه اند،کرده

 شود.  اسامی آنها اعالم می

 موسوی: ماده آخر، مسائل کارگری.

 بهشتی: باید آن را برداشت.



 

 

ثباتی در نی است. دوم بیت که از عوامل گراها و انحصاراتوجه نشده. ]اول[ مارک مسئلهصدر: ]به[ سه بنی

گذار خودش متجاوز جدول هست، تا لحظه انقالب سرمایهکردند. گذاری نمیوقت سرمایهکارخانجات. اینها هیچ

گوید اعتبار بده. تصمیم جدی گرفته یه نگذاشته. اگر بگویی حمایت، میاز ده درصد، حداکثر بیست درصد، سرما

 باشد. شود. اعتبار به این شرط که دولت سهیم

 شود.مهندس سحابی: بانک مضاربه می

 راه باز باشد. ،کند[ کسی که سرمایه دارد ]و[ کار میصدر: طرحی باشد، ]برایبنی

آید دو ماه است به وزارت کار فشار میشود. مدتی است، ه عقب بیافتد، بلبشویی زیادتر میمهندس سحابی: هرچ

تومان  600البرز در شهر صنعتی  .نیت، بعضی روی ناچاریسوءوق معلوم شود. خود صنایع روی ]تا[ حداقل حق

درصد به حقوق همه کارگران اضافه شده. ]وضعیت[ صاحبان  80تا  60د و یک فرمول دیگر بین انثابت اضافه کرده

 صدر[ با اقتصادآید. تو ]بنید. از کمیسیون غیر از این در نمیشوتر میروز خراببهی ترس جان روزصنایع رو

 ای.حیدی، تمام صنایع را به هم ریختهتو

 موسوی: بند بند خوانده شود.

دست بگیرد ها را بهان دارد اداره امور تمام کارخانه. آیا امک]اند[ها از اموال عمومی استفاده کردهمهدوی: اکثر کارخانه

 و مدیر خوب باشد ]؟[

های بدهد. سرمایه قابل مالحظه عموماً متکی به وام بهشتی: سوال مهم از نظر فقهی ]که باید[ دستگاهی صریح جواب

شود ک دولت است. آنچه میها، ملک او نیست. قسمت معظم این سرمایهدار بانکی است. از نظر شرعی پول، ملبهره

اگر  صد است، چه کمیت عددی، چه واحدها.در 90تا  85تواند مشخص کند، ت، دولت واقعاً کلیه اینها را میگف

شود. از دید مصلحت اقتصادی ملک دولت نوع حت از این دید با دست باز عمل میخی بدهد خیلی راچنین پاس

 مدیریت دست افراد باشد یا دیگری، خیلی راحت روی این الیحه.

کند یق و طوالنی است و تعمیم پیدا میشود کرد. رفتن در این وادی، عمبازرگان: رسیدگی به وام گرفتن میمهندس 

اند، تمام صنایع ما را با سرمایه ربوی این کار را کرده گیرد. این اصل که باشد، کسانی کهبنده را هم میخانه ملکی 

خواباند و هیچ کس حاضر نیست کار کند. کدام تاجر، کدام صاحب خانه است که صد درصد با پول خودش می

 تصفیه کند یا آینده را بسازد ]؟[ خانه ساخته باشد ]؟[ این انقالب و جمهوری اسالمی آمده ]تا[ گذشته را



 

 

 بهشتی: پس چه کنیم که از ابتکار اشخاص استفاده شود و انگیزه همه باشد و اگر هم باید مرحله آن را تعیین کنیم.

گیرد... فعالً نسخه پیشنهادی آقای مهندس سحابی را بخوانیم و رأی : به این زودی عملی نیست. وقت میموسوی

 بدهیم.

 کنید ]؟[های تجارتی و انحصارات فکر میدرباره مارکصدر: بنی

 ایم. مشغولیم تا انحصارات را از بین ببریم.دکتر صدر: ما چنین کرده

 بهشتی: مهندس عباس توسلی به جای مهندس ناهید، عضو شورای عالی بنیاد مستضعفین ]باشد[.

 تصویب شد.

 در نقش بازرس ]باشند[. بهشتی: آقای مهندس ناهید، ناظر بازرس و صادق همدانی

 تصویب شد.

 شود از ماده یک. در هر زمینه )به جای هر مورد(.متن آقای مهندس سحابی خوانده می بهشتی:

 احمدزاده: تهیه و تولید فلز.

 بهشتی: تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند، مانند فوالد و مس و آلومینیوم، شامل مرحله نورد گرم.

 تصویب شد.

صدر: اسالم و فقه جهان علمی است. باید طرحی بر اساسی بریزیم و برای آن مراحلی تهیه کنیم، ]و[ به تدریج یبن

 اجرا کنیم.

کار درها دستمشکل کارخانه پتروشیمی که ژاپنی ( پتروشیمی حذف شود. اوال2ًبهشتی: بحث همین است. الف 

رای منظور صادر کردن حرف ندارد و برای داخل احتیاج به طرح آن هستند و بازاریابی هم به عهده آنهاست، ثانیاً ب

 مطالعه شده دارد در مورد اتومبیل سازی.

هایی ( شرکت4( کامیون سازی، 3سازد، ( لوازم یدکی می2بوس و اتوبوس، ( سواری، مینی1احمدزاده: چهار دسته: 

 سازند.که موتور اتومبیل می



 

 

 هزار نفر. 16خرده سهام دارند چه کنیم ]؟[ مثل ایران ناسیونال با  هایی کهمهندس سحابی: ]با[ کارخانه

 درصد. 49توان ملی کرد و دولت سهام کوچک را در اختیار آنها نگاه دارد، صدر: میبنی

 شود.شان رعایت میداران جزء حقوقبهشتی: در کل این الیحه باید چنین گفت که سهام

 درصد از دولت باشد. 51حداقل صدر: ملی کردن به این است که بنی

 بهشتی: تبصره به ماده یک افزوده شود که سهام کارگران و جزء محفوظ است.

سازی هم اضافه شود. چون در داروسازی مربوط به بهداشت و سالمت صدر: داروسازی، رادیو و تلویزیونبنی

 عمومی است.

خواهند. در مورد تلویزیون دو تا است، تلویزیون ک دارویی هست که با این ترتیب میهای کوچسحابی: کارخانه

 پارس شیبا )برخوردار( است که شامل بند ب خواهد شد.

اش واردات بود و مونتاژ است. ای داشت. بقیهاده و یک مهندس ابتکار تازهصدر: در شیراز کارخانه الکترونیک افتبنی

 کارخانه مونتاژ رادیو داریم. آیا مصلحت مملکت است؟  21

توانیم جلو آن را بگیریم و حتی بین شکالی وجود ندارد و ما هر سال میکتر صدر: اگر مقصود، واردات است، اد

 سال ...

 بهشتی: باید دارو و رادیو را اضافه کرد. چون هدف، یکی راه انداختن است و دیگر، انقالبی بودن.

 کند.ی ایجاد میکارخوابد و بیهای کوچک است و میکه کارگاه موسوی: اشکال این

 بهشتی: قبالً فکر مدیران ]را[ بکنید و بعد الیحه را اعالن کنید.

ایم. رادیو، تلویزیون اغلب مونتاژ و بعضی تولید ]هستند[، ها اغلب مدیران را تعیین کردهسازیاحمدزاده: در ماشین

 باید صنایع الکترونیک را اضافه کنیم.

 گیرد[.اعمال نفوذ در نصب دکل ]صورت می به دست افراد باشد،جاللی: در مورد صنایع تلویزیون اگر 

 کنند، اضافه کنیم.رونیک اضافه کردن، مشکل را حل میبهشتی: اگر صنایع الکت



 

 

 توان ادغام کرد، چون معموالً مونتاژ است. یجاللی: م

 در بند الف ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما، اتومبیل تصویب شد.

نفر باشند. با توجه  75نفر یا  73که ]تعداد اعضای مجلس بررسی قانون اساسی[  درباره اینبهشتی: بحث مجدد 

 نفر شد. 73نامه انتخابات هم اینکه[ محاسبات جدول ابتدای آئینبه ]

داران آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و استفاده نامشروع از امکانات ماده ب: صنایع بزرگی که سهام

رداری نموده و از طریق غارت بقیمت، بازار انحصاری و غیره بهره، مثل اعتبارات، گمرک، تعیین عمومی

باشند، دولت اند و بعضاً از کشور متواری مییافتههای کالن دست دگان و تضییع حقوق عمومی به ثروتکننمصرف

آید. هرگونه ونه اشخاص به تملک دولت در میگینگیرد. سهام ات آنها را در اختیار گرفته یا میطبق الیحه ... مدیری

 رسیدگی مالی، فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.

 گردد.وسط دولت به این بنیاد پرداخت میتبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام به بنیاد مستضعفین تعلق دارد، ت

 بعدازظهر. ج( کارخانجات.

طرف ه طبق فرمان امام به بنیاد مستضعفان واگذار گردید، پس از ارزیابی و تأدیه دیون دولت از تبصره: سهامی ک

 گردد. کارخانجاتی    و بقیه بدهی آنها.دولت به این بنیاد پرداخت می

 60مهندس سحابی: بعضی کارخانجات مثل بلموند، تلویزیون از تولید به مصرف که قبل از تهیه به مردم فروخته، 

میلیون تومان به  26ها را برده، گذاشته بانک، پولش را گرفته، افزایش سرمایه داده از لیون تومان پول گرفته، سفتهمی

میلیون تومان و گسترش صنایع و سهم خود را داده، آن هم چک کشیده و برداشته. مقداری به مردم بدهکارند  70

 و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم.

 گیرد.بگذارید[ در اختیار دولت قرار میشود ]صدر: جای کلمه ملی میدکتر 

 صدر: چرا به دولت برگردد ]؟[بنی

 خواهم مثل کارخانجات دولتی نشود.دکتر صدر: می



 

 

شود. بنویسیم متعلق به دولت است، چون صنعت که ملی شد، دولت مالک آن میاحمدزاده: ]با[ کلمه ملی، این 

جود است. د( کارخانجات و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی ]است[ وضع کارخانجات دیگری مو

 مالی و اقتصادی خصوصی خوبی دارند.

 جای قرار خواهند گرفت.دار. قرار خواهد گرفت بهاز کارخانهکنی صدر: اینجا ایراد کردم حمایت میبنی

دیگری منتقل و آن را ورشکسته  از یک کارخانه بهدکتر صدر: اشکال دیگر، افرادی که دو کارخانه دارند، پول را 

 کنند، وضع مساعدی دارند تمام شود.می

 هاشمی: برای احتراز از آن ایراد، هر واحد صنعتی بگویید بهتر است.

 جاللی: بند د وضعش خوب باشد با موارد بند ب ممکن است منطبق باشد.

 موسوی: بنویسید و مشمول بند ب ماده یک نباشند.

 ها و ...ه: بدهیتبصر

خواست بل کارخانجات را به قیمت بورس میدرصد شریک شوند. دولت ق 25سحابی: ماده دو باشد، کارگران 

 کند.ضرر میبفروشد، نه قیمت اسمی. البته دولت 

ها ای سایر کارخانجات بشود. کارخانهشود. فکری برال دارد. تعداد معین مشمول آن میهاشمی: دو سه اشک

قضیه شناخته کنید ]؟[ یک هفته تأخیر ]الزم است تا[ جوانب و تعداد کم و سود زیاد را چه می نیستند یکنواخت

 نسب داشت ]و آن اینکه[ همیشه مقداری از سود برای توسعه کارخانه کنار گذاشته شود.شود. نکته دیگر عالی

 .خیلی صنایع باید حذف شود ین الیحه سیاست مالکیت صنعتی است.سحابی: ا

 12اند، سهامی که تصمیم با آن است، اقل هاست؛ مطالعه کردههمه دنیا فوت و فن مال امریکایی صدر: دربنی

دهند سرمایه مال ملک چهار درصد. اگر آنجا که شرکت می درصد، سهام معمولی حداکثر سود 40درصد، اکثر 

را بر اساس ضوابط فقهی، سرمایه مال عموم خصوصی است، در اینجا سرمایه مال کل جامعه است. بهتر است اینها 

 25صورت صاحب کل ثروت. مالکیت خصوصی اگر گنده نشود به ملت و کارکنان حاکم بر امور آن شود. دولت

 درصد دادی، در مدیریت شریک نیست.

 مهندس سحابی: کاله بود.



 

 

ا در آن بپذیریم و کارگر و کارکن درصد و همان ترتیب ر 49صدر: کاله دوم، سهام پرداخت نشده بود. بگوییم بنی

 را سهیم بکنیم.

کنیم. آیا آن اسامی با آن باشد یا نه عنوان تصویب شده قبول کنیم. در چند روز منتشر میان بهتوصدر: این را می

 ]؟[

 کردم بالفاصله باید دست اندرکار بشوم.کردم. فرض میای شما ]بودم[ اسامی را منتشر میجموسوی: به

ای که ظرف یک نامهز اجرا]ی[ این قانون بر طبق آئینده: ماده دو داشت، اصالً نخواندید. موارد شمول و طراحمدزا

های صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان برنامه تنظیم شده ارتخانههفته به تصویب هیأت وزیران برسد و از طرف وز

یع و معادنی ]که[ روابط غیرقانونی داشتند، مشکلی باشد، انجام خواهد گرفت. مطلب دیگر در بند ب نوشتیم صنا

 دارد.

*** 
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 10/4/1358جلسه یکشنبه 

 ]حاضران:[ بهشتی، احمدزاده، مسعودی، سحابی، شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، جاللی )باهنر آمد(.

 :[ ]موضوع: کمیسیون اقتصادی

زند. آنها مشکالت بُعدی است. دولت حرفی نمیشده یکای که درست برای[ کارگران و کشاورزان برنامهجاللی: ]

ها نماینده داشته باشند تا وزیری باشد که وزارتخانهدر نخستفراوان دارند. الزم است وزرا همکاری کنند. ستادی 

 مسائل را روشن کند.

ی چگونه است گفت این الیحه از جهاتی دست ما را بسته است. عمران و آبادمهندس سحابی: مهندس توسلی می

 ]؟[

 ای آمد(.)خامنه احمدزاده: اسامی را معین کنید

 مهندس سحابی: این مطالب منتشر شده و سوء اثر دارد.

کار ا سامان دهد. در آینده چهاند، آنها ردی کند. افراد زیادی مراجعه کردهبهشتی: کمیسیون اقتصادی کار خود را ج

ای رسیدگی، بیاییم پایه را تصویب کنیم و گروه صالح بر عادالنه است. ]؟[ مبنای ما بر نرخکنیم برای اقتصاد می

بها، نرخ کاالی ها[ بر حسب کارگر، اجارهاس عرضه و تقاضا مردود است. ]نرخبر اس نرخ همه چیز مشخص شود.

دستمزدها معین  هم بخورد.ها بهرای بهبود کیفیت ]فراهم شود[. تمام دوز و کلکاولیه مشخص شود. میدان مسابقه ب

 شود.

 شیبانی: من معتقدم برای حداقل احتیاج، کوپن بدهید.

شود جنس گران شود. خدمات رفاهی را درست نیست. اضافه کردن هم سبب میمهندس سحابی: کم شدن حقوق 

 دولت انجام دهد )هاشمی آمد(.

ار را برای مجلس گذاشت. کمیسیون شکند. منتظر نباید بود. نباید این کتی: بحران اقتصادی همه چیز را میبهش

بدهد. آنجا هم کارهای چشمگیر هایی دارد ودجه در نظر بگیرد. اگر دولت طرحاقتصادی معین شود، برایش ب

 شود. نمی

 تواند بدهد.ها را نمید سیاست کلی، تا معلوم نشود، طرحمهندس سحابی: در مور



 

 

 زاده آمد(.بهشتی: خط کلی مشخص شود )قطب

 خواهد.ت زیادی وقت میتازه مد درصد اضافه شده. 150[ مواد اولیه ابی: ]بهایمهندس سح

کنم چون مهندس مقدار زیادی وارد است، دی را در نظر بگیرید. پیشنهاد میموسوی: شما )مهندس سحابی( افرا

 ایشان بروند دنبال اشخاص و معرفی کنند برای این کمیسیون.

 های اقتصادی.ررسی طرحچه کمیسیونی ]؟[ برای ب :زادهقطب

 بهشتی: صورت را بدهید.

آنهاست. یکی دو طرح جالب های دولت مال هایی دادند، بعضی طرحان فرمان آقا در فرانسه بود. طرحزاده: همقطب

 خواهند به شورا بدهند.است، می

تر روی اعتماد به آنهاست. اگر صورت اسامی دارید بهشتی: شورا قطعاً در مسائل اقتصادی تخصص ندارد، بیش

 بدهید. 

 نسب، مهندس سحابی.خور، عالیکمیسیون اقتصادی: دکتر میرآ

 دهم.ها را میزاده: دفعه بعد اسامی گروهقطب

 بهشتی: با اعضای کمیسیون بدهید.

کمیسیون اصلی دارد، از هر رشته  ام.ل تشکیل شده، در ابتدای امر بودهاحمدزاده: ]در[ کمیسیونی که در مرحله او

های ه کمیسیون طرحآید در کمیسیون اصلی، بعد بمتخصص یک نفر و هر یک، یک کمیسیون فرعی دارد. طرح می

 شود.انقالب داده می

 مهندس سحابی: خیلی کلی است. من دارم.

هایی گفته شود که تئوریاضافه شود، وگرنه ممکن است بهشتی: ممکن است نیروهای دیگری الزم باشد به آنها 

 تر شود.کار اینها در مرحله تکاملی پخته عملی نباشد. چه بسا

 موسوی: راجع به اجرا صحبت شود.



 

 

 یروهای دیگر خود را بشناسانند.که مردم بدانند تا ن جاللی: از دولت سوال شود آیا الزم است مخفی باشد یا این

دولت ممکن است عمل نکند. اگر صالح بدانید،  ها دارد،طرح ها خیلیامی که برای مردم است، اداره طرحابه

ای ن اقتصادی، هسته اصلی باشد، هفتهها نتایج کارش در اختیار مردم باشد، هرچند عمل نشود. کمیسیوکمیسیون

ها، یکی برای آموزش عالی. یکی نظام ارزش ها را به مردم بدهد، از رادیو. طرح دکتر بهادریبار طرح یک

 ردهای سیستم آموزشی.دستاو

 شود گفت.شود گفت. مقداری نمیبهشتی: مقداری می

شناسم. بعد از مسئولیت وزارت احمدزاده با آنها کار کردیم. من همه را میمهندس سحابی: دو نفر را جدا کردیم، 

 مشغول کار دیگری شد. افراد باالتر الزم دارد.

کنند، ]در[ سازمان برنامه، وزارت بازرگانی. استاندار و ... به ای در کارهای اجرایی دولت کار میبهشتی: عده

 مشکالت اجرایی وارد هستند.

 ها را تحویل بگیرند.مهندس سحابی گروه

 موسوی: راجع به اشخاص و افراد و کار بررسی کنند و گزارش بدهند.

 کنند.هاشمی: آنها که برای ما کار نمی

 ورا کار بکنند.دهند برای شزاده: آنها ترجیح میقطب

 دهند.: برای دولت تهیه کنند، به ما میمهندس سحابی

آورند ]که[ خیلی ذهنی است. این نیروها را هر کسی ممکن است کسانی را بشناسد که در جنبه بهشتی: چیزهایی می

 اجرایی عمل کند.

*** 

 ]موضوع: جهاد سازندگی:[



 

 

هزار  40انشگاه بیش از هزار ]نفر[ پشت کنکور، که د 540 شود. یکی خود دانشگاه،زاده: در طرح مطالعه میقطب

ها را ای انداخت. در دانشکده صنعتی کالسکارهای حرفه هزار نفر از آنها را به 200پذیرد. ممکن است ]نفر[ نمی

 گذاشته برای آماده کردن ]و[ فرستادن به روستا. این نوع طرح از طریق دولت معلوم نیست چقدر عمل شود.

دهد، یک قسمت آن را در قروه انجام می معین کرد و]جمهوری اسالمی[ ی: طرح جهاد سازندگی که حزب بهشت

اند. آقای نوز حرف است، ولی اینها کار کردهاند. جهاد سازندگی هزیادی کرده به علت اطمینانی که هست، آنها کار

 ی کاری نشده.های آموزشی مهندس بازرگان که برای ساختمانسلیمی نامه نوشته برا

 مهندس سحابی: شهرداری گفته فقط مدرسه و پارک در جنوب شهر بسازند.

 هایی معرفی شود برای ساختن مدرسه.بهشتی: دولت دست از تقید بردارد و گروه

 آموز ]وجود دارد[.دانش 930متر مربع برای  70زاده: در ناحیه سیزده، یک مدرسه ]با متراژ[ قطب

 ، اعتبار الزم در اختیار گروه بگذارند.بهشتی: برای ساختمان

ما نیست، ولی فکر  موسوی: کارهای مربوط به شورا، بنیاد مستضعفین، سپاه، دادگاه انقالب، چیزهایی که مربوط به

ت. االن آذری تلفن زندان اس مسئلههای مختلف در عرض دو سه روز داریم. ها و امداد، نامهشود با ماست، کمیتهمی

 گیرند.شهشهانی اعالم کرده افراد را نمی .کرد، مانده

 هاشمی: چرا وارد مطلب دیگر شدید ]؟[

 رسیم.موسوی: ما به کارهای خودمان نمی

 بسازد.]تا[ آموزش و پرورش ]به[ شیبانی: بودجه در اختیار دولت است، بدهند 

باهنر کمیسیونی با چند نفر تشکیل کنم آقای رح به دولت باید داد. پیشنهاد میای: بر اساس تقسیم کار، طخامنه

های بیکار گروه ایثاری. اعالن کنیم دیپلمه دهند، طرح بدهند. از دستگاه دولتی هم باید استفاده کرد و مخلوط کرد با

واحد مدرسه الزم است، دستگاه معطل نشود. از نیروی جوان هم استفاده  500همکاری کنند در ساختمان مدارس. 

 که دیگران بدهند هم استفاده شود.هایی شود. از پول



 

 

البی زیر نظر دولت کار کنند. گوید نیروهای انقسازندگی مدتها وقت گرفت. دولت میبهشتی: موضوع جهاد با 

کننده، طراح نیروی انقالبی باشد، آن نیروها در اختیار این نیروها باشد. سیاست دولت غلط ها می گویند مصرفبچه

 است.

 وهای انقالبی، اگر باید کاری شود، باید به آنها اطمینان بشود.زاده: این نیرقطب

ای آمده خانه طرف ، امداد نامههای مواردی هست که تحت کنترل نبوده؛ مثالً کمیتهموسوی: مواردی داریم مثبت، ول

 اند. پاسدار رفته خرمشهر، گزارش آمده.را گرفته

 نقایص کارهای دولتی را چه کنیم ]؟[ د.داننآقای موسوی نقایص کار ملی را می ای:خامنه

 صدر آمد(.رود )بنیکه بودجه هنگفت بدهد، نمی بار اینهاشمی: دولت زیر 

روند. ]در ریا میترین آنها که بیلوچستان جهاد و سازندگی، انقالبیام. یکی بمهندس سحابی: اندکی تماس داشته

خواهند کار بشود، ولی مشکالتی دارند. داشتم، ولی کلنجار رفتم. مین هم مورد[ کار دولت، استنباط آقایان ]را[ م

ایف دولتی خود را مسئول افراد چون مسئول ما نیستند، بودجه کالن را چگونه جوابگو خواهند بود ]؟[ از نظر وظ

تان، مدیر اند کادر اداری همکار نیست. مهندس طاهری قرار شده برای سرپرستی راه هر اسدانند. حاال فهمیدهمی

حرفی زد،  دهد. مهندس نجفیکل جدید ]از[ افراد انقالبی معرفی شود و او کار کند، آماده است تمام اختیارات را ب

. کنندمام اداره آنها علیه او اقدام می، وارد نیست، و ت]ست[هایگانه از کلکب رود در محیط اداری ]و[که[ فرد می ]این

 شود نگه داشت.شود سوزاند، نه می. گیر، تشکیالت اداری است. نه میشودسای ادارات را عوض کنیم، نمیرؤ

 زاده: راه حل در تلویزیون کردیم، یک عده افراد.قطب

 های آن افراد که در دولت هستند. بهشتی: کارشکنی

د ]تا[ دولت تصویب شد ]که[ آقای باهنر با آقای سلیمی مذاکره کنند ]که[ چه مبلغ برای ساختن مدارس احتیاج دارن

 در اختیار آنها بگذارد. 

*** 

 ]موضوع: الیحه حفاظت و توسعه صنایع ایران:[

 اسامی افرادی که اموال آنها باید ملی شود، خوانده شد.



 

 

 شخص است.مکند. بند ب موضوع اد نمیخرجی بشود ]؟[ احتیاج به انتشار ندارد. تزلزل ایجصدر: چرا خاصهبنی

بعد منتشر کند  شود. بگذارید ده روزر الیحه منتشر شود، هدف عملی نمیصنایع بوده. اگجاللی: هدف راه انداختن 

 که اسامی درآید.

اسم  برخوردار که ترساند.ها را مینها آورده شود معیار ندارد، خیلیطرخانی و امثال آهاشمی: اسم افرادی مثل حاج

را بترساند  هزی ندهید همگیرد. چید وضع ما را هم میگوینطور مشابه، آنها هم میهنه سیمان ببرده شود، کارخا

 دهید.معیار می

 صدر: بعد از وقوع است.بنی

احمدزاده: اسامی که االن نوشته شده، وضع روشن است. احتیاج به تحقیق ندارد. یک عده که مثل علی رضایی 

 وب دارد و یک هفته فرصت دارد.، اگر یک عده مثل اینها را اسم ببریم، اثر مطل1است، محمود خیامی، یاسینی

 زاده: درست همین نظر است. اول ]اسامی[ افرادی که شک نیست، منتشر شود.قطب

یاورد. ها حرف دربعده دیگر ممکن است داخل خودمانی سحابی: ]به[ چند جهت توجه شود. علی رضایی رسواست.

 شود.کنند و سبب زحمت میر یا ایروانی اقداماتی میبرخوردا

 کنند حرف بزنند.ای: در این مورد جرأت نمیخامنه

یست. سریع اعالم باهنر: اوالً چون اعالم شده خیلی سریع با طمطراق اعالم شود. منتظر بعضی افراد باشیم محدود ن

 شود و هفت هشت نمونه قطعی.

 عنوان نمونه صحیح نیست افراد نترسند.ای: بهخامنه

 زاده: مثالً اینها.قطب

صنعت  بعد هم بحث شود، هر صاحبلیست محدود که نداریم. لیست باز به شرط توضیح مصادیق مسلّم. بهشتی: 

ه کار ادامه تواند وضع خودش را روشن کند و از سایرین بخواهیم که دیگران به خود ناراحتی راه ندهند و بمی

 خرجی نکند.رود. انقالب خاصهسوء ظن سراغ کسی نمیدهند. به صرف تهمت و 

                                                           

 آالت.های شیشه، پارچه و خرید و فروش ماشیندار و نماینده مجلس شورای ملی، فعال در حوزه. منصور یاسینی سرمایه 1



 

 

 وسوی: کاری نکنیم سروصدا دربیاید.م

ادرات نقش داشت. عبدالمجید مدیر حبیب اخوان، ]در[ انتقال سهام بانک ص 1مهندس سحابی: جعفر اخوان

هزار سرمایه، ریال  200، 41)مهدوی آمد(، حبیب ثابت و خانواده، مراد اریه و خانواده علی رضایی  2کاشانیاخوان

 میلیون تومان. 300، 51

ی رحیم ایروان حمد و خانواده.ده: تمام معادن را، محمود رضایی برادر او است. احمد خیامی و خانواده، ماحمدزا

کرد، امروز  کفش کتانی ]را[ درست 39تاجر خرده چرم بوده، سال  36-37کند، ]سال های[ العاده فعالیت میفوق

فش ملی مرادف ارز وارد مملکت کرده. پیدایش کگویند تنها گروهی است که ومان دارد. کفش ملی میپنج میلیارد ت

درصد  90ه شرکت ک 24. گروه صنعتی ملی و گروه الوند و گروه آذرین ]بود[ با از بین رفتن چندین هزار کفاش

 سهام متعلق به کفش ملی است که اعظم سهام، مال خانواده ایروانی است.

ریزان دستگاه بود، از سهامداران شرکت ها، ]از[ برنامهآمریکایی، شریک 3مهندس سحابی: عبدالعزیز فرمانفرمائیان

های فئودال بودند که تبدیل به فئودال صنعتی شدند. دو قرن در ایران ]از[ خانواده 4خانه است. خداداد فرمانفرمائیان

صنعتی بهشهر را  منصور یاسینی، قاسم الجوردی، اکبر الجوردیان. قاسم هم سناتور و هم فراری ]است[. اکبر گروه

 دارد، اشکال ثروت اندوزی.

 کردند.نباتی سوبسید را بین خود پخش می احمدزاده: روغن

 داد.داد. دولت یک میلیارد میبهشتی: بگویید تخفیف می

اب و آید. حسمیسحابی: برخوردار، پارس توشیبا، بانک توسعه صنعتی، بانک ایران و عرب، روی آن حرف در

 اندوختن ثروت کالن. کتاب او خوب است،

                                                           

 . جعفر اخوان، فعال صنعت خودرو و مؤسس شرکت بازرگانی جیپ. 1

 یانگذاران فروشگاه کوروش با شراکت خیامی. کاشانی است، از بن. صحیح، عبدالحمید اخوان2

 ( معمار و از موسسان نظام مهندسی نوین در ایران. 1299-1392. عبدالعزیز فرمانفرمائیان )3

 مپ پارس.(، رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت سهامی فرش و ال1307-94. خداداد فرمانفرمائیان )4



 

 

هودی ، ی1رادرینشد. گفته شود مثالً ابراهیم قطوری خوب نیست. شرح و تفصیالت بابهشتی: صورت این

دهد، االن النه بود، هزینه جاسوسی اسرائیل را میدر پرونده القانیان  گذاری دارد.صهیونیست در اسرائیل سرمایه

نسب مقابل آن به وجود آمد و سازی که عالیدارد، نمونه کفش ملی است. کارتن یران راموساد است، کارخانه ا

خرداد یکی از صاحبان صنایع  15، صاحب اصلی جنرال، اندوختن ثروت خیلی نبوده، بعد از 2ایستاد. عنایت بهبهانی

سه میلیون و سیصد  . تأسیسات مجلس سنا با او بود ]که[]کرد[ بود که جنبش را کوبید، توهین به خمینی و جنبش

هزار تومان خرج داشت که هشت میلیون گرفت. آدم چاپلوس نوکر در روابط خانوادگی سطح باال بوده ]و[ معاون 

خرید، پول نقد هر چه می 39و  38اند. سال خانواده قرقره زیبا ثروتمند بودهاتاق صنایع شد. علی شکرچیان و 

 خیلی کثیف است، فراری است. داد؛می

 زد و بند آن وقت داشت. دیدم. 3در: به مناسبتی ]او را[ در دفتر عالیخانیصبنی

اه و پخش سحابی: فوالدی، شرکت پخش لوازم یدکی در این چند سال گذشته داشت، ]از[ عوامل گرانی، بازار سی

 باتری ]بود[.

جات بدهیم ن]تا[ د بدهد آور دارد.سازی زمین نزدیک شهر اشرف دارد، خانه زاده: حسین فوالدی سه میلیونقطب

 او را.

 .4سحابی: عبدالمجید اعلم

 باهنر: الستیک.

 احمدزاده: کیان تایر ]را[ دارد.

ه بعد ب 41 ]سال[ کاری تسا را داشت، مدتی وضع او بد بود، تالم[ همبازی شاه بود، شرکت مقاطعهسحابی: ]اع

 50دادند. سالیانه دو میلیارد تومان باید کار بکند. سال هایش مخفی است و به او میشرکت آنقدر بزرگ شد. پروژه

                                                           

 راد، رئیس شرکت سهامی کارتن ایران و شرکت برنت.  . ابراهیم قرین1

 . عنایت بهبهانی، نماینده مجلس شورای ملی و از مؤسسان شرکت صنعتی جنرال. 2

ران نورد اصفهان و ( ، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس دانشگاه تهران در دوره پهلوی دوم. از سهامدا1307-98. علینقی عالیخانی )3

 آجر نسوز. 

های سیمان تهران کشی و سهامدار کارخانهخصوص در پروژه های بزرگ سدسازی یا لولهالمجید اعلم از پیمانکاران مشهور، به. عبد4

 و قند کرمانشاه. 



 

 

، صاحب 1تر شرکت جدیدی بود که اسم او نباشد. جزو شرکت خانه فراری است. هرندیبه بعد وارد صنایع شد، کم

 گروه صنفی برک.

 ها مال آنهاست.بهشتی: کفش ملی، پالسکو، برک، حتی فروشگاه

بهمن به بعد ملغی است. عالقبند، سلطان پنبه  21نقل و انتقاالت از  سحابی: هرندی شریک غالمرضاست. تمام

 .]در اختیار اوست[ ایران، با برادر طوفانیان شریک است، کارخانه کشت و صنعت شمال به اضافه روغن نباتی

 ،به گلپایگانیهزار به شریعتمدار،  100آمده. . عالقبند خارج است، طوفانیان میاندکارگران، مدیر او را بیرون کرده

 داده. 2و نجفی

 زاده: عالقبند فراماسون هست.قطب

 دار.وسوی: غیر از فراماسونی و سرمایهم

 بهشتی: انقالب یا حکومت شرعی، باید گفت گرفته شود.

 ، علی حاج طرخانی.3احمدزاده: وهاب زاده، رستگار

 هاشمی: ارج، همه جای ایران.

مومی از آنها شده نوشته شود ]که اینها[ کسانی هستند که استرداد اموال ع ای را مثل ثابت و القانیانبهشتی: عده

 است. 

 هاشمی: این معیارها درست نیست. ارج همه جا را گرفته.

 مهندس سحابی: انحصار نکرده

                                                           

 . حاج مهدی هرندی، فعال صنعت نساجی و موسس کارخانه پوشاک برک و ایران پویلین.1

 شیعیان در قم.  ( مرجع تقلید1276-1369نجفی )الدین مرعشیشهابسید.  2

( مالک شرکت کالسیمین و کارخانه سرب انگوران. همچنین نام برادر وی، رضا رستگار 1289-1378تهرانی ). مرتضی رستگار3

 ( نیز در لیست وجود داشت. 1286 -1379تهرانی )



 

 

 هاشمی: مصادره خیلی از اینها باید بشود. ثروتمند زیاد است. در بازار، در زمین. میلیاردر از زمین هستند )دکتر

نمایی است. بهشتی زدگی و انقالبیرفته ملی شود. یک وقت حالت چپتهپیمان آمد(. با طرح باشد، صنایع رف

 کند اینها همه حرام است، خوب است حالت مصادره، کار ما این نیست.صحبت می

 نفر است اعالم شود بگوییم. 26یا  25مهندس سحابی: ائمه کفر را 

 موسوی: با شرح گفته شود.

 -مهندس سحابی: 

 -ای: خامنه

که باید گرفت، خیلی کارهای دیگر کرد. هرکس سرکرده باشد، از کیفیت  بهشتی: بنده معتقدم این الیحه بر مبنای این

دست ها از طریق حرام بهآمده باشد، نداریم. اکثر سرمایه پول درآورها. مالی که اکثریت آن از مبنای حالل به دست

خور بوده، زناکار لی میان افراد حرف نیست، یکی عرقاد آنها از مبنای والیتی اشکال ندارد. خیآمده. حکم به استرد

ا رشوه دادن، دانیم ]که اینها[ حداقل بای هاشمی و خود بنده و دیگران میتر است. آقو ... یک عده در این بعدها کم

و ها شور، الیحه را هر کار بکند، ثروتد کاند. از نظر بنا کبر نیست مصلحت اقتصاکردهکار خود را درست می

صنایع آماده کنید. اگر  میلیون تومان، صنایع خرد ]را[ از حاال برای اداره بخش عظیم 8یا  7های باالی کارخانه

انگیز است. صنایع باالی هشت میلیون اسامی سوال ،کنید این الیحه را امروز بدهید، و گرنه یک ماه دیگراحساس می

 لی شود. تومان م

وم است. اوالً در الیحه تر بحث نیست. چند نوع شده، این نوع دا دایره وسیعای: در اصل تصویب الیحه بخامنه

انقالب ادامه دارد. دوم، ]در مورد[ تکیه شما ]نشان دهد[ عملی باشد که  شود جنبه انقالبی فراموش نشود؛اعالم می

 .خوابدها میهاشمی ]بر این نکته[ که کارخانه و

 صدر: خوابیده است.بنی

ها از نظر کار د، ولی لنگی کار هم هست. کارخانهآورتر مدیریت لنگی میدرست است کم هاای: در کارخانهخامنه

شود، ای پیدا میته شود، در تعداد مشخص شود، تازهها گفرفت. اگر این ناموابیده است، کارگرانش به کار نمیخ

در اعالم بکنیم تحت ضابطه بند ب. حرف شما وسیع است، آن  کند.فرقی نمی مسئلهآنجا مدیر نداشت تعدادی که 

 ها چند تای دیگر اضافه شود.مراحل بعدی ممکن است بدین نام



 

 

گردند، پیدا کند. همه کسانی که مشمول هستند نام آورده شوند. ثانیاً اگر الزم است بگیرند نام می 50یا  40بهشتی: 

 ان را دلسرد نکند.پیدا کند، دیگر

طور عینی همه را متزلزل اعالم شود و مصداق معلوم شود، بهزاده: علت موافقت اعالم سلسله اسامی، الیحه اگر قطب

رسد جوّ انقالبی موجود، یید، برای یک ماه دیگر به نظر میگوبت نشده. ]در مورد[ اشکالی که میکرده و استفاده مث

تالش  .نیست، متزلزل دارند یا نه، همه دارند مسئلهها مدیران آن ضمناً این کارخانه یه را گذاشته.اثرات منفی اول

رویم آنها نخورند حداقل اند. تازه میاند و خوردهپنج میلیارد را مخارج منتقل کردهاست به هر نحوی شده، تمام 

 یک سری اسامی اعالم شود.

توانیم ( ما می2دهند. باید قاطع باشد، وگرنه اهمیت نمیعالم ([ ا1سحابی: در مورد اعالم اشخاص سه نکته دارم. ]

ا همیشه یک ( م3داد. بود، صنایع کوچک هم باید رشوه میاعالم بکنیم القانیان سیاسی نبود، در زیر سیستم ساز 

که[ یم ]تزلزل و ... درست. ]اما[ آن طرف اگر جوری انقالبیون خودمان را نشان نده کنیم.طرف موضوع را نگاه می

کنند. دولت باید تسلط روی کارخانجات داشته باشد و ند، عالقه پیدا نمینکیک حدی اهداف شما را اجرا می

 پاکسازی بکند. اینها قربانی شوند تا دولت بتواند بایستد. باید اعالم کرد.

است، بقیه حساب دستشان از زور عکس، طرز فکر آنها پیروی ارم میسر شود، لیست کامل شود، بهصدر: عقیده ندبنی

های ما تاجر ]در[ کشور ،گویدخلدون میآیند. ابنذاشته و از این به بعد نمیآید. کسی در ایران از جیب خود نگمی

تدریج اسامی منتشر شود. مهندس دیگر اصالً ما نخواهیم بود. بهکند، وگرنه دو ماه از جیب خودش خرج نمی

 است.بازرگان طبعاً با آنها موافق 

اینجا نظرات  مهدوی: حرفم ممکن است اول مطلوب نباشد. ]در[ الیحه زمین، توجه به فتاوای آقایان نکردید. در

داند. رژیم حق نداشته د معامله ما پول حرام را باطل میخوانکنند. آقای خمینی نظرش میخودمان را منظور می

دوم معامله ذمه با پول  مسئلهدانستند. این صورت جایز می رشوه، آنها در اموال عمومی را بدهد آقایان دیگر. یکی

دهند. غالباً معامله نسیه بوده. ممکن است صدای آقایان دربیاید. مخصوصاً آنها که چهره را فتوا به صحت میحرام 

 سازد.که در قم واحد آقای صدوقی را می مذهبی دارند، وجوهات بِدِه هستند، مثل برخوردار

 شود فتاوای متضاد را دخالت داد.د اعالم کرد در فتوای حکومتی نمیایبهشتی: االن ب



 

 

ضرر شوخی بردار نیست. این قاعده حاکم ال مسئلهای: ]به[ خاطر آقای مهدوی جنبه شرعی درست شود. خامنه

. مایه گذاشتشود ح خوشش نیاید، از اصول اسالم نمیاست، معامالت باطل. فتاوی در رودربایستی که فالن جنا

گذاری شود. فتاوی غیر از اصول اسالم است. بحث روشنفکری که مورد تأیید شما و همه است. باید مرّ اسالم مایه

فتاوی تحت اوضاع و احوال از مسیر اصلی دور شده. حاال که وقت عملی است، فتاوی را کار نداریم. الضرر مسلّم 

خواند توافق کنیم، قانون . روی آنچه با شرع میفتاوی نرویممالکیت خصوصی هست، با حدود و ضوابط دنبال 

 کنند.م، ایشان مخالفت نمیتصویب شد و اعال

 شوند. با ایشان مطرح شود.مند میبهشتی: ایشان گله

رسد. شاید طرح مورد نظر است، این به آن هدف نمیهاشمی: همه ادله باید محدود نگردد. اگر مصلحت کشور 

 رویم.کنید، بگویید بعد از آن جلو نمی معینای را بهتری بدهیم. عده

 صورت انقالبی عمل کرد. مالکیت صنعتی را مطابق موازین اسالم عمل کرد.هبهشتی: باید ب

 کنند.مهدوی: مملکت را خراب می

 جاللی: این کارها ]را[ باید دید انقالبی است یا نه.

 ام.ی ]از[ موارد، مدیر گذاشتهی[ خیلام. ]براه: خیلی موارد ]را[ در نظر گرفتهاحمدزاد

کنم. اگر تأیید کند اسالمی است، امثال بنده مسئولیت شرعی هارنظر نمیجاللی: ]در مورد جنبه[ اسالمی من اظ

کند ]؟[ یک موضوع ر، اعتراض سایر مراجع را توجه مینداریم. اگر وتو نکردند، آیا معلوم نیست شش ماه دیگ

کند. ود میدولتی باشد یا نه. یک چیز را انتخاب کنیم. اسالم تجمع ثروت را محداست. شش ماه دیگر معلوم نیست 

 چهارشنبه نشان بدهیم اعالم کردیم.

شکنید. این توهم است. هر قدم شود این قالب را بداره صنایع و اشکاالت که بکند میدکتر پیمان: نکته راجع به ا

ین جور جریان وضع را یک ساعت زد و بند ]و[ خیانت هستند. ابند برداشته شود، همه اینها در حال تعطیل و نیم

تواند تجدید حیات صنایع مردم است. استخوان الی زخم، نمی نشاند. عدم اعتماد به خودمان و ظرفیت انقالبینمی

شود نگه اشیم. با شور و هیجان کارگران ]را[ میبکند و شکست ما قطعی است. باید قاطع عمل کرد و نگران نب

اشت. ]اگر[ تولید پایین آمد، اشکال ندارد. نه از لحاظ اصول اسالم صحیح است و نه از لحاظ اقتصاد مملکت، د



 

 

شود نفی کرد ید خانوادگی دارد، استثمار را میهایی که تولر اساس سرمایه مرزی کشید، سرمایهمرحله بندی آن، ب

 استثمار ذکر شود.و حفظ کرد. سرمایه باال را معین کنیم با ذکر دالیل ضرار 

کرد. تکلیف ما را معین ان تا حاال یک نفر دیر و زود میبهشتی: دردعشره ده میلیون به دالر. در گفتگوی اول جری

 شنبه.ییر شکل بدهید ]برای[ جلسه سهکنید. الیحه را تغ

 شیبانی: این عده که نام برده شده، اعالم شود.

بعد برویم عوض کنیم، این الیحه تصویب شده، ذیل آن با اسامی باشد موسوی: اگر قرار شود الیحه تصویب کنیم 

 یا نباشد. این الیحه تصویب شده، ذیل آن بحث است.

 دکتر پیمان: سرعت عمل حرف دولت است. اگر این مواد باید تغییر کند، تصویب شود.

صدر آمد(. شود )دکتر یع میبرآورد از نظر شرعی همه صناسحابی: این الیحه معطوف ]به[ گزارش توجیهی بود. 

گذارند، شود در صنعت نمییع ملی، اشخاصی که صنایع آزاد میشود. وقتی اعالم شد صناتمام صنایع مصادره نمی

 .روند[]می یا کشاورزی یا تجارت یا مصرف]به سراغ[ 

 بهشتی: یا صنایع کوچک.

مردم  شود.تر میشود. در بازار و اقتصاد وابستهرزی، سرمایه منتقل بر کشاورزی میسحابی: اگر بروند سراغ کشاو

هایی دارند، ، مردم متوسط و عادی اکثر سرمایهدارهاایهنظر از سرمکنند. صرفکوشش برای تولید داخلی نمی

شود. طول مدت، از پیش معلوم مرتبه نمیشود. رسیدن به اقتصاد توحیدی یک گذاری مردمی مجموعسرمایه

باشد. از نظر اسالمی ، بخش خصوصی باشد، از همه جهت کنترل شود. اهداف در مرحله اول شود. مرحله اولنمی

 است. یشدن اسالمشدن و اجتماعیسالمی نیست، مردمیشدن راه اخود ما، ملی

موسوی: خود الیحه درست. بقیه با شرح حال که حدود معین است بدهند، افرادی که در آن مسائل با آنها شریک 

 مشترک باشند. هر پولدار خودش را مشمول قانون نداند.هستند، 

ه شود. ما کشور زیر سلطر نظامی نیست و ناگهانی نمیصدر: در مطالب سحابی سن شریک کار اقتصاد اموبنی

طرف یک هدف برویم، محتاج سیاست اقتصادی هستیم. شورا هیأتی معین کند، سیاست اقتصادی تدریج بههستیم. به



 

 

خواهید اشت. این الیحه دولت است. اگر میالیحه مهندس بازرگان دو بار آمد، سر کلمات حرف د را معین کند.

 اجرا نشود، اثرش بدتر است.

 بهشتی: این آقای احمدزاده پا به پای افراد آمده. چوب ایشان تندروی است. دکتر صدر خودش بگوید.

 زاده: این هم مثل او است.قطب

 ر دو تشر زد، اکثریت هیأت دولت با تصمیم شما موافق نیست.بهشتی: مهندس بازرگان به ه

ای یک جمله بگویم. مهندس به اندازه که وارد ماهیت بحث بشویم، چون مهندس نیستند دکتر صدر: بدون این

 کند ]که[ اگر شخصاً مخالف باشد، دنبال تصمیم جمع هست.دموکراتیک فکر می

 نفر را معین کنید. 25شیبانی: 

 نفر، چند نفر نمونه باشد. 25جای هبهشتی: ب

 طور مثال اعالم شود.هاسم ب 25زاده: ثابت صحبت شده این الیحه با قطب

 اسم. 25رد شد با 

 الیحه بدون اسم اعالم شود. در توضیحات اسم افراد معروف برده شود.

 مهدوی: الیحه بدون اسم تصویب شود.

 طور است.ها، راجع به صنایع همیندر بانکدکتر پیمان: در محل چه تغییراتی ایجاد شد، 

 عنوان نمونه اعالم کند.ای را بهعدهبهشتی: اسامی را که الیحه بدون اسم منتشر شود، دولت در توضیحات 

 رد شد.

 هاشمی: الیحه با مرز مشخص، افراد فراری و ارتباط قطعی با دولت داشتند منتشر شود و جلویش بسته نشود.

 نفر داریم. 50اشمی با توضیح اگر اسم نبرید خشک اگر اسم ببرید با توضیح داده شده شبیه آنها باهنر: پیشنهاد ه

دکتر صدر: تعدادی هستند که الاقل همه نظر دارند درباره آنها اقدام شود. هدف این بوده، به دیگران اطمینان داده 

 ، دادگاه تصمیم بگیرد.کنیم ]؟[ راجع به بقیهآنها که مورد قبول است اقدام نمیشده. چرا 



 

 

 پیمان: قسمت الف تکمیل شود، بعد الف تکمیل شود ... بند ب با معیار سرمایه.

 خواهد، اقدام کند.ه. در مورد افراد، دولت هر چه میبهشتی: الیحه تصویب شد

 ای: به دولت یک هفته وقت بدهیم ]تا[ حداکثر اسم ممکن را گیر بیاورد.خامنه

م این بود ]که در[ یک مهلت دو سه روزه برود اسامی را مطابق معیار بند ب پیدا کند ]و[ بهشتی: پیشنهاد من ه

 نفر. 70یا  60اعالم کنیم 

 جاللی: لیست بعضی شده، در جلسه یکی یکی رأی بدهیم.

 ای: بحث روی افراد نیست.خامنه

 ک هفته در ماده دو فرصت داده شده.احمدزاده: قبالً گفتم تعدادی اسامی با این قانون عرضه بشود، قطعی نشود، ی

کند. تأیید شورا روی افراد الزم است. به این دلیل فالن حاج آقا رو میما را با روحانیت روبه مسئله: این دکتر صدر

اسامی خوانده شود، اگر شورا  برود بگوید مصادره اموال شده. آقایان شورا حامی ما باشند، ]اگر[ اصرار است این

 شناسد.دولت هم نمیشناسد، نمی

صویب شده، پنج روز تک افراد نیست. الیحه تکنید. بحث روی تکشود گوش نمیای: وقتی صحبت میخامنه

 اسم اعالم شود. 50اسم،  25جای تأخیر شود. به

شنبه، حداکثر پنجشنبه، موارد لیست معلوم شود. ]اگر دولت[ مایل یست قطعی معلوم شد، دوشنبه تا سهبهشتی: ل

کند. الیحه با اسامی قطعی شده نه در این دایره خواهد، نیاورد. شورا پشتیانی میاست لیست را بیاورد، ]اگر هم[ می

 نفر. 25

 شود لیست را اعالم کنند.و سازمان برنامه اختیار داده می به شورا، وزیر بازرگانی، صنایع ]و[ معادن

]و[ معادن ]و[ سازمان برنامه، به شورای سه نفری اختیار داده زاده: شورای سه نفری وزیر بازرگانی، صنایع قطب

 شود اسامی را با این الیحه اعالم کند.

 افتد.درصد سهام دست دولت می 80یا  70 مهندس سحابی: بند د و ج قسمت عمده صنایع ایران،

 نفر صورت همین را مشمول دانسته، ببرند تکمیل کنند. 25موسوی: با ذیل الیحه با این 



 

 

ی ست تقریباً قطعوقت که تعهد کند سریع و اعالم الیحه همراه با لیهاد، لیست نهایی را دولت برای هربهشتی: پیشن

 گیرد.نفر را می 70یا  60باشد، حدود 

خواهیم اعالم یگفتند وقتی که اسامی را م ،نقالباحمدزاده: گذاشتم به تصویب هیئت وزیران و نمایندگان شورای ا

شود. اضافه نمی بدون ایراد است و بدانفرض کنید یک هفته فرصت، این اسامی  .یند. اسامی آماده شدهکنیم شورا بب

 جا شده.ها جابهخصوص که خیلیهکار دشوار است، ب تهیه اسامی

 شود ]؟[ : تقریباً لیست بند ب چند نفر میبهشتی

 شود.نفر می 60دزاده: خانوادگی باشد، احم

 نفر را بدهید. 60یا  50ست بهشتی: تا پنجشنبه لی

 شود استفاده کرد.بودن ]را[ از اطالعات مردم میعیزاده: لیستی منتشر کنیم، نهایی، قطقطب

 . شودطور مشخص اعالم میهروز پنجشنبه ب بهشتی: دولت اعالم کند الیحه را. لیست مشموالن بند ب تا

 شود.برای پنجشنبه جنجال بلند مییده، زاده: الیحه تنظیم شده به حداقل مقبولیت رسقطب

ه نفر وزرا سبهشتی: الیحه به همراه لیست بند ب یکجا اعالم شود. ماده آخر موارد به تصویب کمیسیون شورا و 

 برسد.

 تصویب شد.

 اعالم الیحه بعد از تعیین لیست باشد. تصویب شد )دکتر صدر رفت(.

*** 

 1]موضوع: ماجرای سعادتی:[

                                                           

وی جریان ارتباط سععععادتی با دیپلمات  کند کهاهلل طالقانی نقل میای را از آیت. در این روزها مجاهدین خلق در یک بیانیه، گفته 1

دانم چرا در این مملکت همیشه جاسوس روس داند. طبق ادعای این بیانیه، طالقانی ابراز داشته بود نمیروس را اصالً جاسوسی نمی

ای برای احبه(. پدر سعادتی هم در مص11، ص10/4/1358ایم که جاسوس امریکایی بگیرند )اطالعات، گیرند، اما یک بار نشنیدهمی

میتینگ مجاهدین خلق در اعتراض  58تیر 12( 1، ص12/4/1358شععود )کیهان، تنویر حقایق، خواسععتار محاکمه علنی فرزندش می



 

 

 ن قرار گرفت.سعادتی قرار شد چیزی بنویسیم... شورا از طریق دادسرای انقالب در جریا ئلهمسموسوی: ]درباره[ 

سلحه را کنار ابازی را کنار بگذارند و قرار بوده جاسوس صدر: اول گفته شود شورا سه نفر را مأمور کرد وبنی

 بگذارند. شرایط آنها مشخص شود.

 اند بگویید.گفته ا که مجاهدین انقالب اسالمیمهدوی: مطالبی ر

 یده بگیرند.خواهند اصل جاسوسی را نادده بود که با بزرگ کردن شکنجه میآم ]آزادی[ جاللی: در بیانیه نهضت

*** 

 1ها:[]موضوع: وضع زندان

                                                           

شیده می شونت ک سعادتی، به خ شت  شونتشود. در درگیری مخالفان و موافقان مجاهدین خلق، تیراندازیبه بازدا هایی رخ ها و خ

ستان کل انقالب به همه درباره می شی"دهد که پیرو آن، داد شدار می "برادرک ، ص آخر(. دولت موقت 13/4/1358دهد )کیهان، ه

 (. 12، ص13/4/1358گونه دخالتی در ماجرای بازداشت سعادتی نداشته است )اطالعات، کند هیچتأکید می

لیل تعویق در دتان کل انقالب، عدم حضور نماینده مجاهدین خلق را در واکنش به اعتراضات به تشکیل نشدن دادگاه سعادتی، دادس

سالمی، برگزاری دادگاه عنوان می سخ ادعا می2و1، ص13/4/1358کند )جمهوری ا ینده خود را کنند نما(. اما مجاهدین خلق در پا

ردند )کیهان، ند، اما آنها قبول نکبه دادسعععتانی اعزام کردیم و از آنها خواسعععتیم تا مسعععئولیت دسعععتگیری سععععادتی را برعهده گیر

ق در حال کند توطئه منظمی علیه مجاهدین خلای به امام خمینی اعالم می(.  مجاهدین خلق همچنین در نامه2، ص14/4/1358

ی کرده و (. آنان در این نامه سرگشاده، ضد انقالب را عامل تعرض به مجاهدین خلق معرف2، ص16/4/1358اجراست )اطالعات، 

امات وسیعی در جریان ها پیش آگاه بودیم که برای دور کردن شما از جوانان روشنفکر انقالبی مسلمان چه اقددارند: از مدتاز میابر

ست و می شما میا سمع  سد )اطالعات، دانیم چه افترائاتی علیه ما به  القانی در پیامی با طاهلل (. در این اثنا، آیت9، ص17/4/1358ر

عظیم و  پرسععتی و خودنمایی، نهضععتکند برای گروهها درخواسععت میوشععیاری و آگاهی مردم، از رهبران گروهتأکید بر ضععرورت ه

سالم را خراب نکنند )کیهان،  شدار می3، ص16/4/1358چهره ا شمنان انقالب در حال لبخند ز(. طالقانی ه ستند و دهد که د دن ه

ین بحران (. اما ا12، ص16/4/1358ها دسععت بردارند )اطالعات، یریگدهم که از این موضعععهمگان را به خون شععهدا سععوگند می

 کند. کماکان ادامه پیدا می

شود جلب و تعقیب متهمان تا زمان تعیین تکلیف وضعیت زندان قصر، متوقف گردیده است. دادستانی . در این روزها اعالم می 1

ترتیب، پلیس و ژاندارمری، حتی حق دریافت شکوائیه را نیز ندارند )اطالعات، تهران برای اسکان زندانیان عادی، زندان نداشته و به این 

شود ها، حتی واکنش امام خمینی را نیز به همراه دارد که خواستار رسیدگی به وضع زندانیان می(. بحران زندان1، ص9/4/1358

 (.  2، ص11/4/1358)کیهان، 



 

 

درد ها بها حساس و خطر حمله باالست. تضمینهل به اوین ممکن نیست. نوع زندانیزندان. انتقا مسئلهبهشتی: 

 روند. کارکنان نمیخورد. نمی

 مهدوی: جا ندارد.

اغ، دنبال هم کرده بودند بهشتی: تأمین ندارند. آمیخته کردن آنها با زندانیان عادی اشکال ایجاد کرده. آمده بودند در ب

رار شد به اندازه قکنند، هروئین و غیره برای زندانی سیاسی آینده است. اند، لواط میرا پوشیده و لباس پاسدارها

 گردند.ی، ناشی از آن است که پی بهانه منفر دیوار بکشند و مجزا  کنند و آن قسمت را آنها بگیرند 2500

 انی بالفاصله عزل شود. برخورد او با کمیته تحقیرآمیز است.مهدوی: آقای شهشه

 صدر: دولت باید مملکت را اداره کند.بنی

 حصار برای زندانیان عادی ساخته شده.اصالً قزلحصار، اوین و غیره. گوید قزلای: آذری میخامنه

 مهدوی: رفت و برگشت چهار ساعت.

 600آنجا  انی گفت راهی نشان بدهید، گفتم ببرید اوین. گفتموسوی: هم با شهشهانی گفتم، هم با آذری. شهشه

، ولی دو نداریمانی گفته است ]؟[ گفت ما حرفی آذری گفت این چه کاری است ]که[ شهشهنفر جا دارد.  700تا 

 راه میسور نیست.

 هار خورده شد.ان

 زاده برگشت(.مهندس موسوی آمد )قطب 5/2ساعت 

 

 

 

 

  



 

 

 10/4/1358جلسه عصر یکشنبه 

حاضران:[ میناچی، سامی، پیمان، مهندس  /1جلسه مشترک شورای انقالب و کابینه دولت موقت با امام خمینی]

بیلی، بهشتی، ی، هاشمی ]رفسنجانی[، دکتر سحابی، هادوی، موسوی اردسحابی، فروهر، شریعتمداری، بازرگان، یزد

رائی، شکوهی، تاج، دکتر صدر، ای، مسعودی، شیبانی، اردالن، ایزدی، باهنر، جاللی، کتیمهدوی ]کنی[، خامنه

 انی، صباغیان، اسالمی، ]مهندس[ موسوی، ریاحی، مصطفائی.فر، طاهری، شهشهزاده، معینقطب

 ]موضوع: جلسه 

 هایی هست ]که[ باید رفع شود.خمینی: گله

بل وحدت قکند بیش از ت تا شش هفت ماه قبل، و ایجاب میتر در خطر اسبازرگان: ]امروز[ سرنوشت انقالب بیش

چون خیلی  کلمه باشد، در جهت واحد همه حرکت کنند. نه تنها اختالف، بلکه همراهی و پشتیبانی و کمک باشد.

ه تنها ناراحت نیری و مداخله، گعدم یکپارچگی و وجود مراکز تصمیمن بنده ]و[ وزرا حس کردند که در اثر همکارا

مه و رهبری واحد دهند اصالً کنار باشند. اگر شعار زمان، وحدت کلح میرود و ترجیشوند، ]بلکه[ کار پیش نمیمی

تمام در یک  وحضرتعالی ]امام خمینی[  و در رأس، این محور، اسالم و خدا بود، حاال محور واحد هم اضافه شده.

 جهت ]باید باشند[. 

                                                           

م پیشنهاد استعفای رود، اما اماجمعی به قم و نزد امام خمینی میاستعفای دسته . چند روز قبل از این جلسه، هیأت دولت به قصد 1

کیهان، )شود (. با این وجود، شایعه استعفای بازرگان در مطبوعات تکذیب می2، ص9/4/1358پذیرد )اطالعات، دولت را نمی

 (. 2، ص10/4/1358

ت دولت در دهند که اختیارارا پوشش می چهار ساعته، این نتیجهپس از جلسه دهم تیرماه )جلسه فوق( مطبوعات از مذاکرات 

یف کرد آمیز توص(. روزنامه جمهوری اسالمی، مذاکرات قم را موفقیت2، ص11/4/1358ها افزایش یافت )کیهان، گیریتصمیم

قالب است )کیهان، راه شورای ان (. مهندس بازرگان هم تأکید کرد: راه ما راه اسالم، راه امام و1، ص11/4/1358)جمهوری اسالمی، 

دون اجازه و (. شاید یکی از نتایج مهم این جلسه، خبری باشد که دو روز بعد در جراید منتشر شد و طبق آن، ب4، ص11/4/1358

زداشت لت بوده و باها از این پس زیر نظر دونظر دولت، هیچ مقام غیرمسئولی حق بازداشت هیچ کسی را ندارد. همچنین فعالیت کمیته

لسه امام ج(. پس از جلسه مشترک شورا و دولت با امام، 1، ص12/4/1358متهمین با حکم و دستور دولت خواهد بود )اطالعات، 

رچه هیچ اطالعی (. اگ12/4/1358خمینی با مراجع ثالثه )شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی( برگزار گردید )جمهوری اسالمی، 

هی به روابط آینده دهایی برای شکلبه هرحال، از جلسه آینده شورای انقالب، بررسی طرحبیرون درز نکرد. از محتویات این جلسه به 

ی در بدنه دو نهاد منجر بست کنونی با محوریت ترمیم کابینه آغاز شد که نهایتاً به تغییراتشورای انقالب و دولت موقت، و خروج از بن

 گردید. 



 

 

 بهشتی: ایراد اگر به شورا هست، نمونه بدهید.

 .2، وزارت خارجه1مهندس بازرگان: فرودگاه برای لیبی

 تخابات صحبتساعت شش(. در مورد تغییرات لیست اناست )صدر، دکتر احمدزاده آمدند، دکتر سحابی: انتقاد الزم 

 کرد.

کید ]و تأ ظایف شورای انقالب صحبت کردها و شوراهای کارگری در وزارت کار و وفروهر در مورد دخالت کمیته

بار اظهارنظر  کگونه دخالت در امور اجرایی نداشته باشد، قوه قضایی، قوه مقننه یکرد[ قوه قانونگذاری حق هیچ

 کند. بقیه زیر نظر قوه اجرایی باشد.

 کرد. ]مطالبی را[ راجع به دخالت شورا در امور اجرایی از طریق سپاه، کمیته و رادیو بیاندکتر سامی 

 هاشمی ]مطالبی[ در مورد اقداماتی که دولت کرده و شورا حرفی نزده ]گفت[.

 -موسوی: 

                                                           

های پایگاه سفر هیأت حزب جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران به لیبی برای شرکت در جشن برچیدن. منظور، جلوگیری دولت از  1

و طی آن، محمد منتظری،  آمریکایی بود که قبالً شرح آن رفت. الزم به ذکر است در همین ایام، اتفاق دیگری در فرودگاه مهرآباد رخ داد

هلل ا(. آیت2، ص10/4/1358ی سوری را به گروگان گرفت )اطالعات، از اعضای حزب جمهوری اسالمی، دهها مسافر هواپیما

عات، کند )اطالمنتظری، پدر محمد، با محکوم کردن اقدام وی، گفت: فرزندم محمد در کارهای خود با اینجانب مشورت نمی

شدار داد اقدامات هدر فرودگاه،  قانونی محمد منتظری(. روزنامه جمهوری اسالمی، ارگان حزب، نیز با انتقاد از بی3، ص11/4/1358

(. حزب 1، ص12/4/1358تواند خطراتی جدی برای انقالب به همراه داشته باشد )جمهوری اسالمی، ای از این قبیل میخودسرانه

وی به  جمهوری اسالمی اعالم کرد عضویت منتظری در حزب به دلیل عدم رعایت انضباط حزبی تعلیق گردیده، ضمن آن که سفر

ر مواضع ب(. با این وجود، محمد منتظری 2، ص16/4/1358کامالً شخصی است و ارتباطی با حزب ندارد )جمهوری اسالمی، لیبی 

تی امریکا و های اطالعاخود اصرار ورزیده و طی سخنانی ابراز داشت: یزدی و بازرگان اراده آزاد ندارند و زیر نفوذ سازمان

 (. 2، ص23/4/1358ها هستند )اطالعات، صهیونیست

ها و نیز با ابرقدرت های سیاسی دعوت کرد تا برای بررسی رابطه ایران، وزارت امور خارجه از کلیه احزاب و گروه58. اوایل تیرماه 2

ی اعالم کرد (. اما حزب جمهوری اسالم2، ص3/4/1358ای در این وزارتخانه شرکت کنند )اطالعات، عراق و افغانستان، در جلسه

ونه توجیه گ(. این حزب، دلیل این امر را این 1، ص5/4/1358کند )جمهوری اسالمی، راض در این جلسه شرکت نمیبه نشانه اعت

هایی دعوت کرد که گردهمایی وزارت خارجه، مغایر مصالح جمهوری اسالمی و امت اسالم است؛ چرا که در این نشست از گروه

، 6/4/1358العات، پردازند )اطکنند و علیه جمهوری اسالمی به دسیسه میفاع میها دشده که صراحتاً از سیاست وابستگی به ابرقدرت

 (. کنایه بازرگان به این عدم شرکت حزب در جلسه وزارت خارجه است. 2ص



 

 

 گیری.مشترک بودن شورا و دولت در تصمیمپیمان: 

ت را ایش را با شورا عوض کند و شما اداره مملکتاج: وحدت در مقابل دشمن مشترک ]ضروری است[. دولت ج

 به عهده بگیرید و ما کمک شما هستیم.

سی گوش دولت به حرفش ک ]جمهوری اسالمی[ هستند؛ درست نیست. صباغیان: اکثریت شورا اعضای حزب

 دهد.نمی

د و اظهار ضعیف بوگیری برای پاس دادن مسئولیت است. دولت از اول که آمد، ]اعتراض دولت[ بهانهای: خامنه

ا برادرانی کرد. خودش نشانه بدی کار بود و سبب برانگیخته شدن ]تحرکات در[ مرز بلوچستان و کردستان شد. م

 گفتم.باید می هستیم، مجبوریم کار کنیم. ایراداتی که هست، به صفت شخصی هم

 آید.دکتر یزدی: من از گله بدم نمی

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 12/4/1358شنبه جلسه سه

]حاضران:[ بهشتی، سحابی، شیبانی، تاج، بازرگان، یزدی، سامی، ایزدی، موسوی ]اردبیلی[، پیمان، دکتر سحابی، 

 مسعودی )صدر، صباغیان، هاشمی ]رفسنجانی[، باهنر، جاللی آمدند(.

 :[ترمیم دولت]موضوع: 

 انقالب. صورت شورایکتر پیمان در مورد اداره کشور بهدکتر بهشتی: پیشنهاد د

فرار از  هیچ وجهران که دو هفته قبل مطرح بود، بهمهندس بازرگان: دو نکته کوچک. استعفای ده نفر ]از[ همکا

گیری ]صورت گرفت[. پنج شدن سه مرجع تصمیمکار برای[ یکیگیری نبود. ]بلکه این خستگی و ]به[ قصد کناره

لت باشد، جلسات با ( شورا باشد، دو2آن هیأت دولت،  کلی تعطیل و( شورای انقالب به1بل تصور است: شق قا

قالب، ( دولت تبدیل به هفت گروه بشود ]و[ از آقایان شورای ان3، ]صورت بگیرد[ گیری در یک مجلسهم، تصمیم

، ها کامالً زیر نظر دولت باشدها و دادگاهزده نفر نوشتند، پاسداران، کمیتهحل که ده یا( راه4یک نفر در آن باشد، 

 ای این( شورا باشد و نقش قانونگذاری و نظارت داشته باشد، دولت باشد، یا این دولت یا دولت دیگری، ولی بر5

طرف و مخالف( و به جنگ ها و پاسداران مویّد این کار باشند )نه بیها، حزب و کمیتهکه تعارض پیش نیاید وابسته

ی از شورا در دولت ]باشند[. فرض، ده نفر از دولت در اقسمتی از اعضای دولت در شورا ]و[ عدهدشمن برود. 

د. با توجه به مسائل و نگاه در دولت دارد و در شورا هم ده نفر از دولت باشرا باشد، تصمیم اینجا مسلّم تکیهشو

ممکن گویند ممکن است قبول نداشته باشند، ولی آید، وقتی به افراد ما مینظر آقایان شورا میت، مطالبی بهمشکال

بودن آن توهم ن]چرا که[ (. شورا باشد، 5/8طباطبایی آمد ]صادق[ صدر آمد، قبول باشد، ولی عملی نباشد )بنی است

 کند.دیکتاتوری ایجاد می

 که مورد قبول است. موسوی: این یکی را که توضیح دادید، مثل این

که بحث  قبول، اینجا مطرح شود، برای این که اولویت این است آنچه در دولت مطرح شده و بهشتی: با توجه به این

 خواهیم طرح خودشان را شرح بدهند.تر پیمان میآگاهانه باشد، از مهندس سحابی و دک

 موسوی: این طرح تصویب نشده، بلکه بحث شده.

شورایی  ، ده دقیقه کم، مهدوی آمد( طرح آن است که هفت گروه بشود که یا9 زاده آمد،مهندس سحابی: )قطب

ست که دولت دارد. آن عده از دولت در شورا باشند که از نظر مکتبی با انقالب همراه ا ایره شود و مشابه نظریهادا



 

 

( امور اقتصادی و 1باشند. ]برای[ مسائل دیگر دستگاه اداری برایش در این طرح فکری شود. امور هفت گروه: 

اشت و مسکن و ... بنیاد مستضعفین، مسکن و جهاد ( امور رفاهی، بهد2مالی: نُه واحد دارد، صنایع معادن ... 

( امور داخلی، وزارت 5( آموزش و فرهنگ و تبلیغات، 4( امور قضایی، دادگستری، دادگاه انقالب، 3سازندگی، 

 ( دفاع. 7( سیاست خارجی، 6ها، دی که نسبت اطالعات و امنیت کلمهکشور، شهربانی، پاسداران ... واح

 هاست. وزارت کشور. شش، هفت، همان وزارتخانه ای پنج،هبهشتی: گروه

 پیمان: شوراست.

های تابعه بودجه، صنایع معادن، کشاورزی، بازرگانی، دارایی، کار، سحابی: گروه یک اقتصادی، سازمانمهندس 

خواهید وارد آن شود. این مجموعه در حال حاضر، بوروکراسی ت و پتروشیمی. اگر واحد دیگری میبانکها، نف

عنوان گروه اقتصادی و مالی مرکب از روسا و وزرای این واحدها. این شورا راث رژیم گذشته ]است[. شورایی بهمی

کنند، هستند، در بخشی از اجرا دخالت میاداره کننده این واحد است. اعضای شورای انقالب که وارد این شورا 

کنند، به اضافه افراد شورا که مکتبی هستند در شورا شرکت می کنند. یک عدهسیاست اقتصادی و مالی را معین می

سازندگی، راه، پست و مخابرات، نیرو، جهاد که در این هیأت هستند. شورای امور رفاهی، بهداشت، مسکن،

کنند، یک یا دو نفر از شورای انقالب در ی ]از آنها[ در این شورا شرکت میمستضعفین، و بنیاد مسکن، مسئولین

جا شرکت دارند. اگر الزم شد، مسکن و راه یکی شود، این شورا تصمیم می گیرد. تعداد افرادی که در شورا این

شود. شورای امور قضایی، دادگستری، دادگاه انقالب. همکاری شورا ورا ]به[ اینجا می آیند بررسی میبودند یا از ش

مطلوب بدهد. تمام امور اجرایی زیر یک رهبری بیاید  و دولت ساده نیست، بلکه ]باید[ با مکانیسمی باشد که نتیجه

]با[ مقداری استقالل داخلی. اگر شورای انقالب حرفی داشت، نگوید دولت از جامعه و مردم منقطع است، تماس 

ایراداتی ایجاد می کند. نقش هایش دارد، ولی نحوه عمل اعالم تصمیم تر است، دولت دالیلیشورا با مردم بیش

 چیست ]؟[ وزیرنخست

را بیایند آنجا و سه نفر هم ها سه نفر از شوعلت تعدد وزارتخانهی هفتگانه بین شورای اقتصادی، بهبهشتی: شوراها

سای آن وارد شورای انقالب شوند. شورای امور رفاهی یک نفر، شورای قضایی یک نفر، امور آموزش و از رؤ

شود، نفر می 22ین تعداد یازده نفر که دفاعی یک نفر. جمع ا فرهنگ دو نفر، امور داخلی دو نفر، شورای خارجی و

 نفر. 25نفر تا  23یک نفر صدر در نهایت، جمع کل 



 

 

یاناً بنیاد و غیره وارد سساتی که جدای از دولت هستند و احطور کلی گفته شد در طرح ما مؤهمهندس بازرگان: ب

 رود.شود. دادگاه انقالب از بین میر مینقالب جزو وزارت دفاع یا کشوشوند، پاسداران ادولت می

 تاج: شورا و دولت یکی شود، کار را یکی انجام دهد.

گیری داخلی زیر نظر اختیارات تصمیمگیری گروه اجرایی، وه اجرایی زیر نظر یک گروه تصمیمبهشتی: هفت گر

 یرد.گنفر تصمیم می 23هم دولت، شورای  گروهی که هم تصمیم گیری قوه مقننه دارد و

پیمان: برداشت اشتباه بود. دو مرکز تصمیم نیست. در ابتدا یک شوراست، معیارش انسجام فکری و خصلتی است، 

بینش مکتبی و قاطعیت انقالبی باشد. هفت گروه شورای اجرایی به اضافه بعضی وزارتخانه ها که عضو شورا مسئول 

ید عناصر موجود از بین آنها انتخاب می شوند، با تأی آن باشد و بعضی مشاوران که در شورای اجرایی باشند، همه

کنند. بعضی به علت آمادگی مسئول وزارتخانه می شوند، در شوراهای اقتصادی، خمینی اینها تقسیم مسئولیت می

ر شورای اقتصادی رفاهی و غیره که مسئولیت اجرایی ندارند، شرکت بکنند. کل وزرا عضو شورای انقالب نیستند. د

صورت وزیر یا کارشناس که جزو شورای انقالب نیستند. هفت نفر قطعی به اضافه تعداد دیگری هستند به افرادی

روی انسجام است، وحدت در  که در شوراها وزیر یا مشاور هستند که عضو شورای انقالب هستند، انتخاب

تفاوتی در مردم و ر[ حالت بیلّم است، ]برای غلبه بهای مشترک انقالبی، ضرورت احساس مرحله تازه مسبرنامه

دنبال آن قاطعیت و هر تخلفی با قاطعیت رسیدگی کزی. برنامه مشخص اعالم شده و بهاحساس ضعف دولت مر

شود و حتی دو نفر اعالم شود. عناصر دولت و شورا وقتی از خارج انتخاب شوند و به امام پیشنهاد شود و با تأیید 

 ایشان عمل شود.

نفر عضو جلسات مرتب یا در شکل مسئول وزارتخانه یا عضو شورای یک مجموع با  23دود بهشتی: یک مرکز ح

ها هر وزارتخانه تماس با مسائل اجرایی هستند. از هفت گروه که هرکدام اختیارات داخلی دارند، در داخل گروه

آن انسجام است. کمیسیون  گیری، دوگونگی نظر رفع شود. شرط اساسیود. غیر از جدا بودن مراکز تصمیمشاداره می

 سه نفر معین کند و امام تأیید کند.

 شود که روی آن رسیدگی شود ]؟[شود ]؟[ کدام مطرح میایزدی، دکتر سحابی: چگونه عمل می دکتر

بهشتی: مادامی که سوالی راجع به روشن شدن موضوع است، به آن جواب می دهند. بعد از روشن شدن اول طرح 

 است.مهندس بازرگان 



 

 

دکتر ایزدی: منظور پیمان ]این است که[ افرادی در شورا باشند که از نظر فکری و مکتبی هماهنگ باشند. فکری و 

مکتبی، مکتب اقتصادی است یا مکتب دیگر ]؟[ تمام افراد اعتقاد دارند انقالب اسالمی بوده. بعضی برداشتشان از 

تب اسالم مثل مارکسیسم نیست، رفع تبعیضات مالی و اسالم، سوسیالیسم است و مارکس، بعضی می گویند مک

 غیره از طریق زکات، خمس و سایر وجوهات عملی است. مکتبی بودن کدام است ]؟[ اقتصادی یا فکری ]؟[

 بهشتی: سواالت را دکتر پیمان یادداشت کند، حدود یگانگی ]را[ روشن کنند.

اند، چگونه اوضاع اجرایی مملکت را مجرد مشخص دادند ]؟[ هفت گروه مجرد دکتر سحابی: آقایان که طرح داده

و مستقل، آن قسمت تخصصی خود را بتوانند اداره کنند، گروه داخلی، امور رفاهی، قضایی و ... امور مالی ندارند 

 رسانند ]؟[ پایان میشود و به]؟[ مسئولیت آنها چگونه پیاده می]؟[ بودجه ندارند ]؟[ چگونه تأمین شود 

 23بهشتی: سواالت گاهی نقد است، گاهی فقط توضیح خواستن است. در آن طرح پاسخ روشن است، در شورای 

 نفره شرکت دارند.

 .شودم مینفره عملی است، اعال 23دکتر یزدی: اعضای شورای 

 بهشتی: بلی.

 نظر هستند.و صاحبیچ مسئولیت اجرایی ندارند عالی افرادی دارید که هدکتر یزدی: در شورای

 مهندس سحابی: بله شرکت دارند.

 یزدی: هستند کسانی که عضو شورای مرکزی هستند که عملی اجرایی ندارند.

سحابی: هفت گروه مختلف، مجزا نیستند. ]از[ وزرای گروه اقتصادی، حداقل سه نفر شرکت دارند. از شورا هم در 

ر دولت بود، در شوراست، شورای تصمیم گیری جدا. مفهوم این ها که درکت دارند. ارتباط یکی وزارتخانهآن ش

ود. اعضای شورای انقالب نیست که کار مالی و حسابداری ندارند، چرا دارند، ولی ممکن است تغییرات داده ش

ت که عالی کسانی باشند که مسئولیت نداشته باشند، با اعضای دولنفر در شورای 13اید اعالم شود شود، باعالم می

 وزیر باشد. آیا رئیس شورا با فرد دیگری باشد ]؟[یازده نفر باشند، باید نخست

ها هستند، بعضی وزیر هستند، بعضی کارشناس و مشاور از اعضای شورای بهشتی: کسانی که در شوراهای گروه

 مرکزی.



 

 

 سحابی: شورای امور اقتصادی، مشکل ادارات کارمندان.

 زاده: مسئولیت دارند ]؟[قطب

د شورای اجرایی بی: باید مسئولیت اجرایی داشته باشند. ممکن است خارج از شورا و دولت، کارشناس وارسحا

 صورت کارشناس باشد.شود، ممکن است به

 بهشتی: آیا مسئولیت دارند یا نه ]؟[

 پیمان: می گوید کارشناس، مسئولیت اجرایی ندارد. ایشان قضاوت کردند )دکتر ایزدی(.

 کننده امور قضایی هستیم.شورای انقالب و یک مشاور، اداره کی ازصدر: بنده با ی

 تاج: ما مدت محدود هستیم. یک حکومت موقت است تا قانون اساسی تصویب شود و دولت سرکار بیاید. 

 کار بکنیم ]؟[چه بهشتی: در وضع فعلی

 : طرح برای یکی دو ماه است یا ادامه دارد ]؟[صدربنی

 مورد توافق همه آقایان نبوده. دو نفر در بعضی شوراها کافی نیست. که صباغیان: مثل این

 هاشمی: فرض بگیرید از شورای انقالب یک نفر برود آنجا، وزارت دادگستری یک وزیر است، عضو شورا باشد.

 بهشتی: از هر واحد حداقل دو نفر عضو شورا هست. بلی، دو تا هفت نفر.

 هست، شورای انقالب ترکیب از کلیه وزرا، معاونین و مشاورین.دکتر یزدی: تصویر عملی هیأت دولت 

 نفر شورای انقالب، که جای دولت و شورا. 23بهشتی: کلیه وزرا، معاونین و مشاورین، 

 یزدی: وزیری هست که عضو شورای انقالب نیست.

 بهشتی: پیشنهاد هیأت دولت مطرح است.

 کنند، جهات حسن و نقص.هاشمی: آقایان روی این پیشنهاد اظهارنظر کلی ب

مهندس بازرگان: تفکیک کردن مشکل است. روی طرح جدید صحبت شود. جلسه مشترک تصمیم نهایی نیست. 

 مذاکره است، یک طرف نیست، دو طرف است.



 

 

آن این باشد دولت کنار رفته،  مطرح است، مهمانی کی در کجا، در شرایط کنونی تغییراتی که معنای مسئلهبهشتی: 

خواهد. در این مرحله انقالب، این تغییر بنیادی، مشکالت تازه ایجاد کند و دالیل آن را میجامعه قبول نمیکلی به

می کند. با همه انتقادات بر کار دولت گفتیم دولت منتخب مورد تأیید تا این لحظه، این دولت است، مهندس بازرگان 

کس نظرم می آمد اگر امکان داشته روی عاً بهبه[ مصلحت انقالب نیست. شخصو مجموعه دولت. حذف دولت ]

عهده دولت باشد. در شکل شورا باشد، با اختیار تام مسئولیت به گیری با دولتفکر شود، یکسره مسئولیت تصمیم

کاری به دولت نداشته باشیم. ولی افراد مسئول، چه حزب، چه فرد مستقل، کار داریم و نظرات ]خود را[ راجع به 

 م. انتقاد داریم، ولی دولت با مسئولیت تام این کار را انجام بدهد.دولت می گویی

 هاشمی: نظر شخص خودتان است.

که  ، این اولویت داشت. مگر آنمسئلهبهشتی: اگر محذوری نباشد، آقای خمینی باید این طرح را بپذیرند. ]در[ این 

. چه راهی دولت و شورا مطرح نیستمنعکس شود شورای انقالب حذف شده که مورد پذیرش است. فرض حذف 

 هاها نباشد ]؟[ تفاهمدنبال شود ]تا[ اصطکاک

 مهندس بازرگان: تبلیغ و تقویت.

ها[ باشد. مبنا آنچه پیمان و دیگران مطرح کردند ]باشد[. فکرها باید یکی باشد. راه باید چنان باشد بهشتی: ]تفاهم

تر با هم فکر کنند. چند نفر از شورا در دولت نباشند ا کنند تا نزدیککه دولت و شورا بتوانند طوری با هم رابطه پید

 ]باشند[ و چند نفر از دولت در شورا باشند.

طور نیست اگر ضرورت هست شورا نباشد و یا دولت نباشد. آیا زاده: حذف دولت یا شورا فاجعه است. اینقطب

ا باید برداشت و مستقل از عضویت ]؟[ اگر شق اول دو ارگان جلو هم هستیم یا دو نفر که عقیده دارند سنگ ر

قبول از نظر بحث است، آن قابل مسئلهاست، شورا به دولت می گوید یا به عکس، درست نیست. اگر قصد حل 

 است.

 بهشتی: طرح اول )دولت( مطرح است.

 اید چند نفر بیایند ]؟[هاشمی: آقایان در نظر گرفته

 نج نفر از شورا در دولت و پنج نفر از دولت در شورا.طور مثال، پمهندس بازرگان: به



 

 

: مشکل، ناسازگاری بینش و روش دولت با واقعیت اجتماع است. در چهار ماه گذشته در زمینه اقتصادی صدربنی

داری امریکا آن دید دولت را عمل کرده، موفق ولی عمالً خالف آن کرده. سرمایه دید دولت، دید دکتر ایزدی بوده،

طور فکر گوید، دکتر ایزدی اینوزیر دارایی و بانک مخالف آن می . وزیر بودجه مقدمه نوشته، دیدش مال من.نشده

کنند. بودجه دولت در عمل، ترکیب سابق است. دو برابر درآمد نفت الزم دارد، برای واردات برنامه ندارد، تغییر می

 شود.است، مشکل حل نمی کند، ناهماهنگ سازمانی است. فرض کنید شورا مرا انتخاب

 صدر دوگانگی فکر است.کنم، نظر بنیبندی میبهشتی: اگر گاهی جمع

: ]در[ طرح اول، ناهماهنگی سازماندهی برنامه آشکارا مشهود است. هماهنگی اقتصادی در دولت نیست. صدربنی

های واقعیت ما هستیم. این سازمانکند، در مقام واقعیت یا ماورای واقعیت. ح دوم آشفته است، مشکل را حل نمیطر

ها سال شوراها دولت را اداره کنند. عیب دیگر طرح ]این است که[ همان دولت و شورا اداری، ترکیب مناسب. ده

نمی تواند ترکیب مناسب با این طرح بدهد. آدم در مملکت هست، ولی بسته به دید. سوم قیود خصلتی باشد، قاطع 

وحانیت، کدام اسالم است ]؟[ با قم اول حل شود، بعد با دستگاه ر ،ینش است. اسالمب مسئلهباشد و... اول حل 

خواهد هد، موضع نظارت، دفاع از وحدت میخوارد. جای روحانیت و قوه اجرایی میخوهم میوگرنه لحظه اول به

غییر کند، متناسب حل نیست. هیأت دولت تدولت عمده بر این قضیه است. راه خارج شود قوه مجریه شود، پنچری

 با روحیه انقالبی جامعه با بودن شورا.

 دکتر یزدی: دولت موقت باشد یا دائم ]؟[

 : موقت نباشد. پایه و اساس رژیم جدید خود را دائمی احساس کند.صدربنی

ن، سسابا توجه به مسائل مملکت، مجلس مؤ مشی اصلی را روشن می کند، معلوم باشد.ه خطصباغیان: اول مسائلی ک

رفراندوم، رئیس جمهور و مجلس شورا باید تسریع شود. دوم، انقالب مطرح است. اگر شورا تغییر کند، دولت 

تغییر کند، هر دو در جهت جلوگیری از سقوط انقالب باشد، ضروری است. ما مطلب ]این است که[ پنج ماه از 

در دولت با مشکالت اجرایی، که خیلی کم  گیرنده مملکت، چه در شورا، چهک کار اجرایی گذشته. افراد تصمیمی

با آن رو به رو بودند، نزدیک شدند. چه آنها که در خارج بودند، چه آنها که اینجا بودند. حداکثر جلسات یک اداره 

های مختلف است. گویند اشکال اساسی ]در[ دیدگاهصدر میا حس کردیم. بنیکوچک، حاال پنج ماه اداره کردن ر

یکنواخت عملی نیست. اقتصادی دولت که تا حدی درست است، با شناخت پیدا شده و امکان دیدگاه  دیدگاه بنیانی

شود، نه افراد دولت مطرح است، نه شورا. طرح مطرح است. دولت و شورا قابل عوض شدن است. اکثر صحبت می



 

 

نفر  20فراد انتخاب شوند، جا بشود، طرح منطقی پذیرفته شود، ابهتا شورا جا 15اعضای ثابت دولت و عدد  20

 10وزیر انتخاب شود، هم وزیر، هم در شورا، پنج شخصیت فقط در شوراست،  10نفر شورا.  15اعضای دولت، 

آنها در کار اجرایی هستند  ]نفر[ وزرا. شورا اکثریت 20نفر شورا و  15وزیر انتخاب می شود فقط در دولت است. 

ی آینده باشد. با یکی دو روز شکالت طرح دوم، اگر اساسش برای دورنماخود مدافع کار وزرا هستند. مو خودبه

کند. ]در[ نظام اداری که عملی نیست مشکل انقالب را حل نمیشود. فکر خوب است، باید بررسی شود. آنچه نمی

 سد.تر مملکت به یک ثبات قانونی برشود ]و[ اعتصاب می کنند، ]باید[ هرچه سریعکار کم می یک روز اضافه

صدر تا سه ماه ]قابل[ پیاده کردن گرایی نباشد. طرح بنیته شد. مسائل طوری باشد ]که[ ذهنموسوی: مطالب من گف

نیست. طرحی که برادران گفتند، مقداری ذهنی است. ممکن است تکمیل شود. اساسی هست، یکی مشکالت 

و امثال آن که جداگانه  ها و پاسدارانهمشکالت امنیت سر جای خود، کمیت اقتصادی است، یکی امنیتی است. در

تر شود. طرح دولت با وجودی که روبنایی است، برای مدت کوتاهد، اگر داخل دولت بیایند بهتر میگیرنتصمیم می

 سسان و غیره.که برنامه اعالم شده، مجلس مؤ

است. مشکل هر دو طرح های آقای موسوی، مشکل طرح دوم ناپختگی آن زاده: ضمن تأیید بخشی از حرفقطب

فق شود. بعد ها توارنامه]این است که[ برنامه ندارد. اقتصادی، سیاسی و داخلی و امنیتی. روی خطوط مشخصی از ب

که دولت اعتراضی داشته. دولت  رسدجا کردن افراد تازه به اصلی میکننده آن هستند. جابهگفت این افراد اداره

یأت دولت است، با همین رند، مزاحم هستند و نباید باشد. وزیری که در شورا و هگوید کسانی که کار اجرایی دامی

بافته در دولت که دارای دو نقش هستند و همین شکل در ای تافته جداطرح اول، عده رو است. ]در[مشکالت روبه

صالحیت وزارت  شورا است، حساب شده پنج نفر روحانی باشند، در کار اجرایی دخالت نکنند، ده نفر بقیه آیا

 دارند یا نه ]؟[

 حل اساسی این است که شرکت کنند، اشکالی ندارد.بهشتی: آقا خواستند اگر راه

شود. ولی عوض کردن افراد. طرح دولت ]این اهنگی فکری نداشته باشد، کار نمیسحابی: بینش اگر مجموعه هم

یا دولت نند. اگر اطاعت نکنند، یا منحل ]شوند[ کند زیر نظر دولت، آنها پیروی نمیاست که[ پاسدار و همه بیای

صدر گفت، تشکیالت اداری ای که بنییت خواهند کرد. نکتهشدن دولت و شورا، ]آنها[ تبعسوا. ]در[ طرح ما با یکی

وی آمد(. در کارگزینی بعضی ها برای باز کردن دریچه است )مهندس موسنکات مهم است و مشکالت اساسی طرح

ها کوچک شوند. با طرح دولت، مشکالت سر جایش هست. دستگاه اداری کار د تبلیغات شود، وزارتخانهها بایاداره



 

 

شود و این شکل کند، بودجه خوب تهیه شده، ولی برخورد با مقاومت کارمندهاست. محتوی باید عوض نمی

 خورد. سازمانی است که می

و ما اوالً همان است که گفتند. ما چند عملی نظر داریم، های آقایان زرگان: برداشت موسوی، اختالف طرحمهندس با

هاست اعالم خطر می کنیم. خونریزی است، باید جلوگیری ا[. ما مدتما االن و روز را نگاه می کنیم، شما آینده ]ر

ا عاجز ها، یا حزب و رادیو تلویزیون، مبا ]وجود[ دادگاه انقالب، کمیته شود. شروع از استعفای دوازده وزیر است.

 هستیم.

 بهشتی: حزب هم وارد شد.

سوزد. ما یم، آقایان دلشان برای انقالب میاه ما طرفدار انقالب هستیم و کردهک مهندس بازرگان: در عملی این

گوییم انقالب در مرحله سازندگی باید تدریجی باشد. طرح داریم برای کارمندان قانون استخدام کشوری، باید می

رمند نوکر انقالب باشد، اگر بد بوده ]حتی[ ده پی اچ دی ]هم[ داشته باشد، ]باید[ برود. طرح عوض شود. باید کا

پذیر نیست. االن ها از هم تفکیکی است. وزارتخانهعملاین زودی عملی نیست. هم غیرمنطقی و هم غیرآقایان به 

موسوی و  .ایراد به طرح ما گرفتندقدر دردسر ]دارد[. آن وقت هفت شورا باشد ]؟[ دو یک شورا، یک دولت، این

بافته باشد. در هست. باید یک عده تافته جدا تر تبعیتها احتمال بیشد درست نیست، باید بیایند. کمیتهنمهدوی نیای

های حساس. شود. یک عده در شورای انقالب باشند و پستاختالف این واحد با آن واحد نمی دوران انقالب،

 دولت هم در کار اجرای خودش است. ضمن این کار شورا هست،

رو است، نظر تعاون است )مهندس بهانقالب با مسائل ساعت به ساعت روبهشتی: چون تأکید کردید مملکت و 

 (.5/10بازرگان، طباطبایی رفتند 

صاحب کند. مشکل دوم، مردمی که فکری دارند و جامعه را تبدیل می دکتر سامی: انقالب توسط افراد است که فعالً

نهادهای  شوند.سند، پس از پیروزی دور هم جمع میخواهند. به پیروزی برلکت هستند، انقالب و تغییر را مییک مم

است گیرد، احتماالً نماینده جامعه نیست. اینجاحد ندارند. گروهی که قدرت را میاند، ولی مکتب وهم زدهکمیته را به

دهد، آقایان در کل نماینده این انقالب همه نون اساسی خود یعنی نشان مییا قاکنند، که در کار اساسی رفراندوم می

ر مردم پذیرفتند روی رول درست دهند که اگطرحی می اند.که جلو آمده های صالح هستندهمردم نیستند، گرو

امعه شود. برای ساختن جیک چیز درازمدت مطرح می مسئلهافتد. ما فرم دوم هستیم. در وسط این خط دوم می

آینده و قالب سنتی دولت درهم بریزد. پیشنهاد دو خط دارد، یکی داشتن برنامه )که بدون آن فایده ای ندارد(، برنامه 



 

 

انتخابات و غیره هست،  مسئلهرود. اگر و قانون اساسی و غیره از بین می کننده انقالب باشداز طرف گروه رهبری

مجلس و  کند که قدرت اجرایی داشته باشد. پس از تشکیلار میشرطی کست نیست، قاطی نشود. این دولت بهدر

که تصویب شده، دفاع می کنم، وگرنه مخالف  عنوان آنت را بهشود. من طرح هیئت دولقانون اساسی کار درست می

سای آنها در دولت باشند، هاشمی در دولت شود کرد. رؤاجرایی در دست دولت باشد، کار میهستم. اگر قدرت 

 (.15/11و غیره )صدر رفت  باشد

کشور است. خود انقالب ها جالب ولی راه حل مبهم ]است[. ضرورت این طرح ]در[ نابسامانی دکتر پیمان: بحث

انقالب در کوتاه مدت یا درازمدت شکست بخورد، با تغییرات روبنایی وضع گذشته تثبیت شود و یا از طرف ضد

خواهان آمدند، استبداد بندی مورد قبول شیوه دوم. مشروطهبیاید. تقسیم دیکتاتوری روی کار بعد از آن خرابی کار،

طور بود. کجدار و مریز نکنید، یا هم همان 20کنار گذاشته شد، وضع مشروطه تغییر بنیادی نداد. بعد از شهریور 

ح نظامی یکسره دموکراسی و جلوگیری از فعالیت دموکراتیک ممنوع، اگر حکومت اسالمی مطرح است باید طر

آید، هر گروه بینش جدید خواهد داشت و ]مانند[ مجالس بعد از مشروطه شود. ]در[ مجلس شورایی که بعد میپیاده 

که یک گروه خود را مسلط کند، باز یک نوع دیکتاتور.  می شود و زمینه ]فراهم می شود[ برای دیکتاتوری و یا این

ه جهان فراموش نشود. تسلط بر همه جا میسر نیست. اکنون اگر تعهد به مکتب هست، شکل راه دوم است. تجرب

 شدند.قاطعیت اعمال می شد همه سرکوب میسروصدای فارس بلند شده. روز اول انقالب همه مرغوب بودند، اگر 

 کرد ]؟[سامی: چه کسی این کار را می

ی است. االن مدینه پیغمبر ]را[  پیاده دکتر پیمان: طرح دولت با طرح ما از نظر فرم فرق دارد، و گرنه ]در[ ماهیت یک

شود. قانون حل نمی مسئلهکند. با انتخابات ن رفت ]؟[ خالصه، مسکّن کاری نمیمی شود کرد، آیا باید به طرف آ

ای( باید اصول آن ]قانون اساسی[ تصویب شود. این آید، با انسجام روی برنامه مرحلهاساسی )باید مرکزیت پدید 

کند. انتخابات رئیس جمهوری و مجلس شورا عقب بیافتد. بعضی فکر ، تثبیت قدرت دولت مییت پدید آیدمرکز

که  شود. حزب جمهوری مرکزیت بیاورد، انسجام ندارد، مگر اینلط یک گروه تمام میمی کنند انتخابات با تس

 غیر از انقالب است. گراها از بین بردند. تشکیل مجلس و تحویل کار به مردمقدرت انقالب تثبیت شود. تجربه

کنند و این راه اشتباه میزنند، در تشخیص حل بنیادی میتر پیمان و دوستانی که دم از راهکنم که دکبهشتی: فکر می

برای عالج فوری مشکل شدنی نیست. انتخاب طرح فوری سه، چه از نظر طرح و عوامل انجامحل در یک یا دو جل

کنم و منافی مطالعه طرح درازمدت نیست. طرح ضربتی که عالج وقایع حاضر را بکند، ولی مانع طرح را تأیید می



 

 

 تواند خصوصیات طرح آقایان را داشته باشد. شاید مصلحتکل و فواید میاساسی نباشد، همان طرح دولت از نظر ش

دولت مطرح نشود، تأکید من، طرح  هایی به وجود بیاورد، تا تمام مسائل درباشد دولت در داخل خودش کمیسیون

 مهندس سحابی و دکتر پیمان در عرض یک هفته عملی نیست.

بندی دکتر سامی و دکتر پیمان را تقسیم ه طرح اجرایی برسیم. دو سه حاشیه:ها گفته شد. بباهنر: بسیاری حرف

را بگیریم. وضع انقالب به ما چه بود توانیم تصمیم پنج ماه پیش ج ماه از انقالب گذشته، االن نمیفراموش نکنیم. پن

حساب نیاورد. با قاطعیت جلوی سروصدا را بگیریم، با بسیج شد بهده مردم بودند و این مردم را نمی]؟[ نیروی عم

عمومی عملی بود. بسیج وقتی میسر است که نظر مردم تأمین شود. شرکت ندادن مردم ]و[ عدم رعایت منافع آنها 

ه اکنون هست، باید تصمیم گرفت تا دو ماه قانون اساسی و رئیس جمهور و مجلس شورا. سبب بلبشو شده، آنچ

اعتراض دولت این است چرا کمیته، پاسداران، دادگاه انقالب در اختیار ما نیست. اینها پدیده مردمی بوده و به 

ع دارای نفوذ، دور هم جم صورت ابالغ تعیین فرمانده و غیره قابل کنترل نیست. یک عده اسلحه داشتند و روحانی

کنند. دولت توقع دارد با فرمان امام یا شورا، پاسداران اطاعت کنند. اینها نه حقوق شدند و موقتاً کار را اداره می

درست دارند، نه استخدام هستند. باید نبض کار آنها دست کسانی باشد که نفوذ مردمی داشته باشند، نه ابالغ دولتی. 

 ها را منتقل کنیم.کنیم، باید زمینهبه دولت منتقل می این نهادها را اگر

هاشمی: دکتر پیمان و سحابی گفتند طرح الاقل یکی دو سال وقت الزم دارد. بر اساس حرف دکتر سامی، ]با لحاظ 

دهند انتخابات ای خمینی و خمینی االن اجازه نمیکردن[ واقعیت جامعه معلوم نیست دو سال باشیم. پشتوانه آق

این نیست.  طور خشک نیست. در اجرا منحصر بهبکشد. یا حرف مکتبی و یا دموکراسی و وضع سابق، این طول

رسد و دولت خرد یکی اقتصاد است که پول درست نمی تر ]است[. یکی اجرائیات وطرح دولت مقداری عملی

ها اند که ماشین، ولی هنوز ندادهومان باید بدهندهزار ت 100شود. مثالً بیمارستان شهدا تعدادی وسایل دارد. می

 کامبوج با شدت عمل کرد، زدن. بُرممکن است حل کند. با میانمعطل است. طرح دولت این جهت را تا حدی 

دار و از انقالب داشتند. کارگر، سرمایهداریم. توقعات کاذب آسا بر میهای غولطور. ما داریم گامنشد، چین همین

درصد نه  98های کوچک مشی خود را جدا کرده، راضی کند. ما االن قوی هستیم. گروهتواند تاجر را یکی نمی

کند. در جمع، طرح دولت فعالً عملی ]است[. گفته دکتر پیمان، روز درصد در یک جا حرکت می 80تا  50 ملی،

 اول هم برای ما مطرح بود.



 

 

ا پی می گیرد[ و از هیچ کدام مدت توأم با درازمدت ]رحل کوتاهشود، راهن وقتی مواجه با کمبود و نیاز میتاج: انسا

ها همه یک مکتب نداشتند. یک عده مظلوم تند تعهد به مکتب داریم. انقالبیشود غافل شد. دکتر پیمان گفنمی

کنند. ما تعهد به اجتماع مردم داریم، اجتماعی که کتب اسالم، هرکدام یک راه فکر میفعالیت کردند. در خود م

مکتب، مکتب درست کرد که اکنون عملی نیست. االن  مه دیگران بوده. بعد برای مردم بمنافع آن ]مورد[ لط هاسال

حل دولت، دولتی ور آن دیوار کشید و حفظ کرد. راهحکم یک خانه است که غاصبی زیر و رو کرده، باید اول د

تند و متناسب نیستند، تغییر داده شوند. است، بدون قدرت و مرارت آن چند قدرت دیگر. اگر افرادی در دولت هس

این ده  پیغمبر در مکه، مسیح است و در مدینه رل فرمانده دارد. کار ما یک فریضه دینی است. ]درباره[ استعفای

ابی استعفا داد. اشکال ما از این دید است که استعفا ضربه است به انقالب. ما به آقا ماه پیش دکتر سنج 5/3نفر، 

 شما ما را عوض کن، نه ما استعفا بدهیم تا به انقالب ضربه نخورد.بگوییم آقا 

تمان خواهد ساخقدرت است، یکی می صدر: این دو طرح فرق ماهوی با هم ندارند، هر دو ]مبتنی بر[ تمرکزبنی

 رسد. ]کاری که در[ انقالببست میساختمان جدید بسازد، هر دو به بنخواهد موجود را اصالح کند، یکی می

انقالب ویتنام و چین ]هم[ بدین طریق. وقتی قدرت تمرکز در دولت شد، مردم باید تبعیت کنند. الجزایر شد، ضد

ها افتاد در خط گی انقالب، شرکت مردم است. کمیتهعلت مواجه شدن با بحران، اختالف ]در[ طرز فکر است. ویژ

خواهیم رهبری کنیم، از ابتدا بنا بر مشارکت دادن نفی شد. مردم به ترتیبی که ما میقدرت و عماًل حاکمیت مردم 

دهید. حل مشکل با این طریق، دنباله وضع سابق است. از انقالب کرده، مردم را دخالت نمی مردم نبوده. مملکت

یم سابق را محکوم کرد که کند، گنگ، منشأ خطر همان است که رژهای مهندس بازرگان خطر را حس میحرف

و گروه و حزب را مسلط ا باید با مردم حل کرد. دولتی با ]...[. انقالب را مردم کردند، شما شورا ها ربسترفت. بن

کنید. امروز وزارت کشاورزی تعطیل، راهپیمایی مردم و بیرون کردن مزاحمان. امتیازی که طرح پیمان بر مردم می

انقالب. دولت باید یعنی[ پیروز کردن ضددارد و این ]دارد، منقلب کردن ]است[. دولت، ساختمان موجود را نگه 

 انقالبی باشد، وقت تلف نشود.

 وزیر کند.صدر را نخستبنی ،وزیریدکتر سامی: کاندیدای نخست

 رساند. دولت کار انقالب را به سامان نمیصدر: بنی

هایی ه نیست. خواستهکنندکه در دولت باشیم. ]این طرح[ حل ها، طرح دولت این استکمیته مسئلهمهدوی: ]درباره[ 

ها نادرست، ولی خیلی موارد درست کند. بعضی حرفد انقالب است و این دولت عمل نمیدارند قانونی، که دستاور



 

 

هایی هست. االن دوستان روحانی ما، ، در عمل مأمورین دولت نابسامانی]است[. سرپرست کمیته در نهاوند است

این  توانند بپذیرند انقالب اسالمی است.ن خانم پهلوی صباغیان است، نمیالینند فب، وقتی میپاسداران روحانی ما

 اش همان منشی جعفری است.تیمسار مدنی، منشیگویند اند میدانند. از اهواز آمدهوزیر را انقالبی اسالمی نمی

 صباغیان: مثال مهدوی غیرواقعی است.

حرف دولت ]؟[ چرا پرستار با همان قیافه اولیه است ]؟[ دهند به الن بیمارستان، چرا مردم گوش نمیمهدوی: در ف

ک وقت اینها را خلع در این ملت، روحانی موجود، پاسدار مردم موجود، بازاری موجود، مردم عادی موجود، ی

شنهاد محله که تا سه کنیم، کاری که پهلوی کرد، یک قدرت دیکتاتوری. وقتی گفتید کمیته الزم است، پیسالح می

کنند، من که زیر کمیته شدم، همان وقت گوش نمیشب بیدار است، خواست دارد. شدنی نیست، وقتی ونیمهبعد از 

جا کمیته قوی است،  هرها االن هم انقالبی است، کنم. کمیتهدهم کنترل مینیستم. نود درصد کمیته را قول میوزیر 

ها ]را[ منحل کردیم. کند، کمیتهانی کار می]که[ ژاندارمری و شهربدزدی و فحشاء کم است. در شهرهای مختلف 

اسبان شب تواند امنیت محل را حفظ کند، پدر خمین منحل کردیم، شهربانی نمیدر بعضی شهرها کار نکردند. 

 آید.بیرون نمی

 طور است.دکتر سحابی: تهران هم همین

خواهد. از کمیته مرکز پاسدار می گرفته، ای مسلسل به دست، جلو کالنتری سنگرعده 7/9مهدوی: ]در[ کالنتری 

میت اه ]حسینی[ پنج پاسدار رفته آنها را خلع سالح کرده، آورده. پاسدار و روحانی خواسته دارد. برای عزالدین

 کنید ]؟[طور برای روحانی دیگر توجه نمیهشوید، چقائل می

د. صحبت مهندس تاج و با کش( فکرم این بود مجلس چقدر طول می15/12دکتر سحابی: )دکتر سامی رفت 

ای، محیط را تغییر داد. برادری و همگامی در بنده چه اثر کرد، تکمیل کرد پیشنهاد آقای ای صحبت خامنهفاصله

( بنده برایم تشخیص حاصل شد، نه آن نگرانی. در مجلس تنفس گفته شد بقیه 15/12دکتر پیمان )صباغیان رفت 

که پیش آمده، با تصریحات بعضی دیگر در دولت مطرح شد برادری و  صحبت را خودمان بکنیم. با این تفاهم

دید، خیلی اصرار نداشته وارد همگامی شود. وضع وخیم است. بنده اشاره کردم دسته متوسط که خود را متعهد نمی

با شما کنند تا تفاهم بین شورا و دولت نشود، امکان همکاری نیست. باید ئل سیاسی بشوند. اظهار نگرانی میمسا

شود از گویند، نمیرنجیم. آنچه باهنر و مهدوی میید. شخص من و بازرگان از شما نمینشست تا در مرکز کار باش

نیت و دولت تا آن وقت که رق است با عمل آقای مهدوی با حسنها نزدیک شود. فبنظر کرد، این قطآنها صرف



 

 

سائل یند نظر بگویند و نظرهای مقابل را بشنوید. در مذاکرات مگویید باید بیام کار کنند. در مسائلی که شما میبا ه

های غایی اقدام شود. شود. مخصوصاً برای دوره موقت، برای رسیدن به هدفدیگر وقتی تشریح شد روشن می

 شود. ها تأخیر میگیریکت تغییر کند، ]چرا که[ در تصمیممصلحت مملکت نیست ]که[ طرز اداره ممل

 یا جلسه ادامه یابد یا طرح دولت را به رأی بگذاریم. (.5/12دکتر سحابی رفت وقت تنگ است )-

 : قوا متمرکز در دولت شود.صدربنی

*** 

 ها:[]موضوع: مصوبه

 عدم تصویب. 12/4/58( برگردانده شد، 58 /4 /5 /3676( الیحه انحالل صندوق امداد روستایی ) 1

 تصویب. 7/4/58ها، قانون تجارت در مورد بانک 116عدم شمول ماده  7658( ماده واحده 2

به شورا آمد و در  28/3/58که در  58 /1/  218/7ای از مقررات حقوق اعضای آموزشی ( الیحه اصالح پاره3

 تصویب شد. 7/4/58

*** 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 14/4/1358جلسه پنجشنبه 

 اردبیلی.موسوی زاده،، بهشتی، جاللی، قطبای، مهندس سحابی، شیبانی]حاضران:[ خامنه

 :[ترمیم دولت]موضوع: 

 زاده: تنها راه تلفیق نظرمان با دولت.قطب

 موسوی: تالش شود انتقاد نشود.

 صدر، باهنر آمدند(.نی: فرم را نگه داریم، محتوا را منقلب کنیم )بزادهقطب

 گیرند.می ساز را در دستهای سرنوشتشورا به دولت می روند، وزارتخانهبهشتی: این عده که از 

 روند[.معلوم شود چه کسانی ]به دولت می موسوی:

خواهد آن را اه اداری قوا را از دست داده، میصدر: سخنرانی دیشب مهندس خیال شما را راحت کرده. دستگبنی

 درست کند. داعی داریم بنای انقالب را خراب کنیم.

 گیریم.موسوی: مقداری قدرت را در دست می

 حت گفت.صدر: با صرابنی

 گوید از موضع ضعف.گوییم، میای: وقتی واقعیت را میخامنه

صدر: یک بار در این چهار ماه الزم ندیدند از این نسل انقالب کرده صحبت شود و تأمین بدهند، یا به ارتشی بنی

 های ما.رتخانهاند در وزاعنوان کارشکن گذاشتهگویند یک عده وزیر بهها و یا بخورهای اداری. بعداً مییا دزد

 کنید ]؟[بهشتی: با سازمان اداری چه می

کار گرفت. زمان نوشت و عمل کرد، مردم را بهایم. دستگاه اداری را یک سادر: ما از یک سعادتی درمانده شدهصبنی

 یک نفر آمده بود، بنده متعهد یک میلیون هکتار زمین دیم و آبی.

 وزیر عوض شود.نخستپیشنهاد ایشان این است ]که[ موسوی: 



 

 

خواستیم وارد کابینه رد کابینه کرد. عناصر خوب را نمیشد تعدادی وابحث در رفتن در کابینه نباشد. می ای:خامنه

بند کنیم. آنچه بحث بود ]این بود که[ بافت حکومت عوض شود. آنچه آقا توصیه کردند بر این مبنا بود. با دکتر نیم

حی مشابه آن ن شکل رسیدیم. اگر چه در معنی چند تا رفتن و آمدن است. اگر طرپیمان و مهندس سحابی به ای

 شود. شورا وارد کابینه شود، کاری نمی رود. پنج نفر وزیر ازباشد کاری از پیش می

زاده: دولت با شدت با آن طرح مخالف بود. اگر تعداد کسانی را که قرار است ما انتخاب کنیم، چند نفر وزیر قطب

 در دولت هست.خوب 

شود آنها را کنار گذاشت. با وزارتخانه و هماهنگی نسبی نمیبهشتی: در دولت فعلی چند وزیر است که با آشنایی 

 .فکری، عقب از کابینه بعدی نیست. دکتر سامیندس کتیرائی وزیر مسکن از نظر هممه

 هم ریخته.زاده: وزارت بهداری بهقطب

 ی، دکتر احمدزاده خیلی خوب است.بهشتی: دکتر صدر وزارت بازرگان

 مهندس سحابی: مدیریت ما معلوم نیست بهتر از او باشد.

کنند و مناسب یت پیدا میفر بد نیست. چند تا از دوستان اگر باشند، در دولت اکثربهشتی: به هر حال مهندس معین

 شود.با انقالب می

 شویم.نفر ما حریف بازرگان نمی 15صدر: بنی

 شود.گفت اگر بازرگان نباشد، چه مینی میبهشتی: جوا

 شود.زاده: شورا هم نباشد چیزی نمیقطب

بهشتی: این شورا مشاوران آقای خمینی هستند. اگر این افراد در خارج هم در رهبری انقالب نقشی دارند، شخصی 

ویت دارند، هم در است، مربوط به شورا نیست. دولت اگر ترکیب هفت یا هشت نفر فعال باشد که در شورا عض

 دولت و هم در شورا اثر دارند. 

 موسوی: ما این افراد را نداریم.

 است، رهبر دولت است. مسئلهوزیری بازرگان باهنر: نخست



 

 

 صدر: چهار ماه از انقالب گذشته، حاضر نیست تحویل بگیرد انقالب را.بنی

برد. مگر از بریم، خوابمان نمیما همه رنج میکنیم. ا کردیم مورد قبول، او را عوض میموسوی: اگر دولتی پید

 گیریم یا نوکر پدر او هستیم ]؟[مهندس حقوق می

 صدر: اسیر ذهنیت هستید.بنی

دو روز بعد بدهید پنج نفری که بهشتی: چندین بار گفته شده هیئت دولت را بگویید، حداقل در ماشین گفتم تا 

 توانید از شورا معرفی کنید.می

 : کدام وزارتخانه ]؟[مهندس سحابی

 بهشتی: اقتصاد ]و[ دارایی، دفاع، کشور، کشاورزی، صنایع ]و[ معادن، بازرگانی، خارجه، وزارت کار، بهداری، راه.

 صدر: خارجه، داخله، دفاع، دارایی.بنی

 ای، موسوی: وزارت داخله مهم است، بعد ارتش. خامنه

ها، واهیم ]که[ نیروهای اجرایی کمیتهخاری بد نیست. کسی را میاز نظر ادموسوی: در وزارت کشور، آقای صباغیان 

( کسی را فکر کنیم این اثر را 5/8پاسداران، تحت قدرت دولت بیاید. اوالً فردی برود که اینها )دکتر یزدی آمد 

 (.5/8دارد. به نظرم معمم اثر دارد )مهندس آمد 

 شته باشد.بهشتی: وزیر کشور کسی باشد که زمینه قبول طبیعی دا

موسوی: آقای هاشمی خوب است، ولی مریض است )دکتر صدر آمد(. باهنر از نظر اداری خوب است. آقای 

 اند.چون بوده، علما ایشان را شناخته مهدوی

 خواهم استعفا بدهم.اطعانه میمهدوی: خودم جزماً و ق

 باید از ایشان خواسته شود بماند. خورد.درد کارهای دیگر میشود، بهموسوی: با آقای صباغیان صحبت 

 بهشتی: هدف ایشان، رفتن نیست.

 دکتر یزدی: محمد منتظری عضو حزب است.



 

 

ما معاون )مهدوی(، ]مسئول[ بهشتی: هیچ کس داخل تشکیالت حزب نمایندگی ندارد. آقای باهنر وزیر کشور، ش

 ها صباغیان باشد.کمیته

دار به کمیته های ربطهایی از وزارتخانهها در قسمتهای کمیتهستها طرحی داشتند، سرپرمهدوی: رؤسای کمیته

 چند نفر معاون باشند، هماهنگی کارهای آنها با دولت باشد.

 های مشکل آفرین، خارج از تهران است.بهشتی: بعضی کمیته

 مهندس سحابی: چه ارتباط باهنر با وزارت کشور دارند ]؟[ هاشمی که بهتر است.

ر(، اقتصاد مهندس سحابی ]یا[ ای وزارت دفاع )هاشمی، مهدوی، صباغیان وزارت کشوامنهموسوی: آقای خ

 صدر حق است.صدر. حرف بنیبنی

صدر ]باشد[، صنایع و معادن یی و اقتصاد بنیبهشتی: وزارت دارایی و اقتصادی، بازرگانی و صنایع معادن. دارا

 مهندس سحابی ]باشد[.

صنایع ]و[ معادن گفتند آمده بودند، راجع به فروهر صحبت می کردند. راجع به موسوی: دیروز جمعی از بازار 

 شود کرد. تفاهم نمی

ها را باید کرد، بعضی وزارتخانهای که باید توجه ارت کار باشد که اصالح کند. نکتهرا وز]سحابی[ زاده: عزت قطب

 یست.درست کرد. دفاع خراب است، کار خراب است، صنایع و معادن خراب ن

 بهشتی: سحابی وزارت کار.

 کنم.مهندس سحابی: با احمدزاده حل می

 بهشتی: بدون وزارت کار عملی نیست.

هایش، حکم تر معاونعلت عدم همکاری فروهر و بیشکند. بهحمدزاده خیلی سریع مدیر تعیین میزاده: اقطب

 شود.ماند و رد نمیمدیریت می

تر بد بودن وضع آنهاست. باید دید خوب است و مرتب که کم است، بیش موسوی: وزارت کار دو رقم است، یکی

 وضع آن را.



 

 

اند و ل دادهها تشکیاست. شوراها ]را[ معموالً مسلمانها داریم. گروه ما وارد زاده: مقداری کار در کارخانهقطب

ده وزارت دست چپی است. نماینکند. سندیکا کاست، به امور خانواده رسیدگی میتر از سندیزمینه فعالیت آن بیش

 کند.کار سندیکا را تقویت می

ها گرفته شده و اسالمی است. قبل از کشور شوروی ما ]و[ سوریه شورا داریم. شوراها بهشتی: شورا از دست چپی

 اسالمی، و سندیکا چپی شده.

 زاده: سندیکا چون در دولت قبلی بوده، بدنام است.قطب

 کند.ها را حزب و غیره درست میفت شوراگبهشتی: فروهر می

 جاللی: نوار از کارگران داریم.

 مهندس سحابی: رسیدگی شود ]به[ وضع وزارت کار.

 موسوی: رسیدگی شود.

 تر است.مهندس سحابی: دارایی و اقتصاد ]و[ بانک مرکزی مهم

 ها و شرکت نفت تابع وزارت دارایی است.بهشتی: بانک

 رونی.: شرکت نفت، انقالب دزادهقطب

بهشتی: هاشمی باشد، مهدوی نباشد، وزارت نیرو اگر کسی باشد مهندس سحابی )مهندس بازرگان، دکتر سحابی، 

 (.9دکتر ایزدی آمدند 

یل، من باهنر را بر خودم زاده با تمام فضاند وزارت ارشاد را درست کند. قطبزاده می تواید قطبموسوی: باید د

 اداری بر من واردتر است )مهندس صباغیان( باید رودربایستی را برداشت.داشتم، چون از نظر مقدم می

 حل واقعی.تی: با توجه به وضعی که هست، راهبهش

 ای: اصل طرح کلی موسوی، دنباله طرح قبلی وزیر از شورا، پیشنهاد دیگری دارم.خامنه

 ی.روم ]مالقات با[ کاردار سفارت شوروهندس بازرگان: ده دقیقه به ده میم



 

 

بهشتی: اگر آن طرح کلی نباشد، عیب خارجی پیدا کند، مختصری بحث شده چه کسانی سمت وزارت ]را[ قبول 

شورا بیایند تا اقالً مصداق کنند. دولت هم نظر خود را در این زمینه بگوید، به اضافه آن پنج نفر که از دولت به 

 تر از این طرح داشته باشیم.مشخص

ظر شوراست. هیئت دولت منتظر است شورا معین کند چند نفر در چه پست، بین خود دکتر سحابی: موکول به ن

 تنظیم کند چه کسی کنار باشد و افراد تازه وارد برای چه کار و برای چه پست ]قرار بگیرند[.

 شیبانی: پیشنهاد دولت چیست ]؟[

 بهشتی: کلیات بدون مصداق درست عملی نیست.

پرسید چند تا باشند از اینجا و چند تا از آنجا. قاعدتاً برداشت داشتن. هاشمی میدیق برای مهندس سحابی: مصا

نیست. مثالً صدر برود،  باید خدمت آقا رفت ]تا[ ایشان صحه بگذارند ]بر[ کسی که مأمور شد، تصویب مطرح

 باید خودش معین کند.اند دست تو باز است. مأمور تشکیل کابینه بیاید. بعضی همکاران به من گفته صدرجایش بنی

یا نه ]؟[ اگر حل هست دهیم که آیا راهی دارد ]؟[ نظر مشورتی و پخته میحلبهشتی: باید دید روی کلی چه راه

ها و پاسداران طوری باشد با وزارت کشور، وزیر کشور )بیان موسوی است( کسی باشد ]که[ وزارت کشور، کمیته

صدر اقتصاد و ای وزیر دفاع، بنیر کشور، خامنهذیرند. آقای هاشمی وزیعناصر روحانی و کمیته و سپاه او را بپ

 زاده ارشاد ملی. ارت صنایع با بودن احمدزاده، قطبدارایی، مهندس سحابی وز

 ... مهندس بازرگان: تعدادی باشد که

 صباغیان: علوم را جنابعالی ]بهشتی[ قبول کنید.

 نخوابد.بهشتی: دکتر باهنر بهتر است. کارهای دیگر 

 صباغیان: قدرت اجرایی شما ]بهشتی[، کار شما را جای دیگر ممکن است بکند. شما حتماً به دولت بیایید.

 یزدی: دادگستری نه، آموزش و پرورش بسیار خوب است.

 سسان است.موسوی: آقای بهشتی کاندید مجلس مؤ

 ه و ربع(.فر آمد، نُ طرح است )معینم. اداره آن مجلس مبهشتی: علمای تهران رأی داده، اولین نفر من هست



 

 

 سسان ]است[.مرداد، انتخابات مؤ 12صباغیان: 

 بهشتی: شورای روحانیت باید اداره شود.

 افتد.هم توافق نشده، طرف در محذور می که[ چه کسانی به شورا بیایند، بین مهندس بازرگان: ]در خصوص این

 بهشتی: در مورد دوستان ما محذور نیست.

وجود بیاید ]که[ ری و قدرت از بین برود. واحدی بهگیردیم ]؟[ دوگانگی از مراکز تصمیمگ: دنبال چه میایخامنه

شود. باز شورا و دولت و دوگانگی است. تلفیق واقعی یهمه مراکز قدرت را در خود بگنجاند. با این کار عملی نم

نظرم رسیده. وزارتخانه ها در سطح وزیر از هیمان بهتر است، ولی شکل دیگری بکه شورا و دولت نباشد، طرح پ

تر بدهند. وزیر، رئیس شورا باشد. چند نفر از کابینه در شورا بیاید و یک شورا باشد، به معاونین اختیارات بیش

ام، ولی به وزارت دفاع وارد . بنده با مسائل نظامی آشنا بودهبرعکس. بقیه یا اکثر بروند در شوراهای وزارتخانه

ها . چند نفر شورا بروند، وزارتخانهتوانم شرکت کنم. سه نقطهاگر رأی من دخالت داشته باشد، می. ولی نیستم

های معاونت و یا شوراهای بقیه افراد شورا در پست ریاست شورا. چند نفر ]از[ کابینه کنونی بیاید ]به[ شورا،

 (.20/9شورا بروند معاون )مهندس تاج آمد،  گیری دخالت کنند و ازانه. سوم، این دو معاون در تصمیموزارتخ

گیری جای دیگر هم بود. دولت قادر به اعمال قدرت نبود. کل دولت این بود ]که[ مرکز تصمیمدکتر ایزدی: مش

ها به دولت داده شود یا خودشان جزو دولت باشند، ولی با ها و دستگاه تبلیغات یا قدرتاسداران، کمیتهها، پدادگاه

از دولت در شورا  شود. افرادی که صاحب آن قدرتها هستند در دولت بروند ودیگر مطرح می مسئلهپیشنهادات تازه 

 شود.بیایند، حل نمی

 ماند.ها میآید، فقط دادگاهبهشتی: مراکز قدرت در دولت می

 لت، نه دادگاه انقالب است و نه.زاده: بر اساس طرح دوقطب

بهشتی: آقایان دیگر هم عضو شورا بشوند )مهندس موسوی آمد( درست نیست، رأی مال هیئت وزراست. پنج نفر 

ده باشند. کننصورت شورای ادارهر که عضو شورا هم هستند، بقیه بهسمت وزارت تا حضور با رأی باشد، ده وزی

 شود.نامه شورا اصالح میآئین



 

 

ب است. کار به افراد تر باهنر: ]درباره[ پاسخ دولت نظری دارم. پنج سمت است که اگر حضور داشته باشد، خودک

خارجه، ]رئیس[ سازمان برنامه، ]وزیر[ کار. ست وزیر که سخنگو هست، وزیر امورنخوزیر، معاونندارم. نخست

 پنج ماقبل اقتصاد، کشور، دفاع، ارشاد ملی، صنایع ]و[ معادن.

 ای کردند مشابه.بهشتی: تلویحاً آقای مهندس اشاره

ستان حضرت موسی و حضرت بقره، مهندس بازرگان: تبصره زمین است، خیلی ساده است، باشد تصویب شود. دا

 قدر نباشد که محذور باشد. اصل را بپذیرد. پنج نفر در هیئت دولت باشند، پنج تا بیایند اینجا، تا اینجو آنوپرس

رود وزیر کشور یا دفاع لزومی ندارد کسی که می اشند تا پشتیبان تصمیم دولت باشد.شورا از آنها ب که دو سوم

لحاظ زیر خارجه نباشد. کسی باشد که بهباشد. آن به اختیار مسئول تعیین آنها باشد. چه بسا در این ترکیب یزدی و

 .حضور در شورا صالحیت نداشته باشد. ده نفر بافته و تافته باشند

ام این است که دکتر سحابی در شورا باشد، ولی پست وزیر مشاور نداشته : اینها پیشنهاد است. بنده عقیدهبهشتی

 باشد.

 موسوی: اصل طرح ده نفر وزیر موافقت و این طرح روشن باشد.

]و[ پنج زاده: دو نکته جالب توجه است. در صحبت آقای مهندس ]بود که[ پنج نفر از شورا داخل دولت شود قطب

 شود بیست عدد.از دولت وارد شورا شود، شورا می نفر

 بهشتی: شورا ممکن است درون خود افرادی را کم کند.

الرأی نیستند تا تصمیم دولت را در ا نه ]؟[ لزوماً این ده نفر متفقگیرنده هست یزاده: باز شورا مقام تصمیمقطب

گویند پنج یا شش یا هشت نفر را را برسانند. آنچه ایشان میشو شورا مورد قبول قرار دهند و یا در دولت نظر

ای را انتخاب کند، بشوند هیئت دولت. تصور من از طرح داده شده مسئول تشکیل کابینه بین آنها عدهمعرفی کند، 

م، تصمیم ین مفهوقانون اساسی آن را تصویب کرد. ا مسئلهها بیایند، قریباً نظر آقا این است همه دسته]این است[. ت

است. آیا  کند. نه برگردیم به تشکیل مجموع کابینه که در آن شکل، حرف مهندس صددرصدمشترک را طلب می

شود قدری باال ]؟[ دو عمل یا سلسله مشاوره، می گیری درست استکاسه کردن تصمیمنظر ما آن است و یا یک

که قبول داشته باشیم مسئول تشکیل کابینه تعدادی به او معرفی شود، تعیین کند در مورد  پایین کرد، نفس این

 هرکس باشد که انتخاب کند، با روح مطلب طرح شده موافق نیست. مجموعه وزرا از ... تا ... مورد موافقت باشند. 



 

 

ولت وارد شود ]؟[ اول ]باید[ صدر: کار از وسط که باشد درست نیست. باید حرف زده شود. چرا قوای خارج دبنی

کننده نیست، چون آمده. آمدن قوا حلهایی در دولت بوده که قوا نمیرا ]این قوا[ خارج دولت است، نقصدید چ

شود آنها را منحل کرد. اگر ها را دارد که میاگر دولت آمادگی اجرایی همان طرحاند. هایی بودهآنها مجری هدف

دولت بکنند، ضررش گردن شماست. دید شورا و دولت هماهنگ نیست. برنامه را سبک  قرار است کارهایشان را در

نکنید. در ترکیب پیشنهادی من معتقدم کسی در جایی باشد که کاری انجام دهد. دکتر یزدی ممکن است در جایی 

ا شکست بخوریم، زاده برای ]...[ )احمدزاده آمد، ده ربع کم(. اگر اینجاز وزارت خارجه بهتر باشد و قطب که

 وزیر باز باشد، هم دست شورا.به دیده. هم در انتخاب، دست نخستانقالب ضر

واحدها، شود. درباره تر میهم فکری، اگر گروهی مقداری هم فکر باشند در عمل تقارب بیش مسئلهبهشتی: راجع به 

چون قبالً دولت  ی فرق دارد،شود و دولت ناچار به پاسخگویی است و با وضع فعلعلل محدثه دارد، دولت می

 ها نیست. در مورد انتخاب افراد، قطعی نیست، پیشنهاد است.مماس با آن سوال

 دکتر یزدی: در شورا وحدت نظر هست.

 بهشتی: بالنسبه.

 کنند.تیجه رسیدند، همه تبعیت از آن میدکتر یزدی: مهندس بازرگان وقتی به ن

کننده آن است یت و خودشان نه، ولی در عمل اجرارا پذیرفت، اکثر بهشتی: در خارج گفته شد اگر مهندس حرفی

 )مهندس یا آقا(. اگر با آقا صحبت کنیم، کابینه معلوم شود و صحبت شود.

تواند حداقل مورد قبول من باشد. شرکت اکثریت در شوراها، در تصور ای میده: اصل پیشنهاد با تکمله خامنهزاقطب

یت خود را تحمیل کرد و نقش مهمی گرفت، تفسیرهای مختلف و نسبتاً خطرناک در ذهن من این است که روحان

 مطبوعات ایران، دقیقاً نوشته شود.

وزیر پیشنهاد می کند کابینه خود را بر مبنای پنج وزیر از اعضای شورا عنوان نخستورا به آقای مهندس بهبهشتی: ش

آمد( و با شرکت دادن اعضای  10یب کند )دکتر پیمان ساعت و پنج وزیر برای آمدن به شورا انتخاب کند تا تصو

 شورا و کابینه در امور قانونی کابینه. شورا اگر کابینه را تصویب و تأیید کرد به امام معرفی شود.

 ای احتیاج دارد.دکتر سحابی: مقدمه



 

 

ندس بازرگان(، دکتر ایزدی، جوادی، دکتر یزدی، بنده )مهسید[: دکتر سحابی، کتیرائی، صدر حاجمهندس ]بازرگان

 ( دکتر یزدی، دکتر سحابی.10طور مسلّم نباشد، تا پنج نفر )مهندس بازرگان رفت، هپنج نفر ب

شود. علل اشکال کند، چیزی به آن اضافه درآمده مقداری مشکل ما را حل می هر صورت این پیشنهاددکتر پیمان: به

نظر در زمینه داخلی، اقتصادی، سیاسی، کارگران، دهقانان، اختالف ی،گیرگیری، تناقض در تصمیمتعدد مراکز تصمیم

ارتش، مردم اعتراض و بدبینی دارند. در جاهایی روحانیت که در رأس کمیته هستند، دفاع از قبول مدیر کارخانه 

های رنامهب ای حتماً الزم است. دولت موظف باشدانقالب اسالمی است، برنامه مرحلهنمایند. فراری این قسمت می

خود را با صراحت معین کند. کمیسیون مشترک دولت و شورا. در حسن نیت و صداقت مهندس شکی نیست، ولی 

 بیند.که مطرح می کنند، بنیادی را نمی مسائلی

باید سریع باشد و دولت فعلی اش ]را[ تهیه کند، در مقطع فعلی که کار : تذکر. یک وقت دولت آمده برنامهبهشتی

 تر نباشد، حداکثر در ظرف دو هفته برنامه خود را به شورا اعالم کند. ضعیف

 پیمان: اهمیت مطلب. قوا متمرکز در خودش باشد.

جاللی: مثال مهندس تاج، دو نفر اختالف داشتند، وحی نازل شده این دو نفر با هم کنار بیایند، درست نیست. این 

 آخرین تیر ترکش است.

 قبل آخر است.بهشتی: ما

ترین مطلب شود. اگر این اساسیآقا گفتند ندارد. فکر بنیادی نمیاللی: این یک ترمیم کابینه است و ربطی به آنچه ج

 مملکت است، یک هفته بنشینیم تا حل شود.

ا[ این ترکیب پیشنهادی، ایشان صدر: در آخر جلسه پیش عرض کردم، حاال گفتم برنامه دولت معین شود. ]ببنی

کند. ی. این ترکیب بر در جا را فلج میشورا و هم دولت اکثریت باشد، پنج نفر از نهضت آزاد خواهد هم درمی

. وزارت خارجه نماینده کندای دارد و اعمالی میست، برای وزارت خارجه روحیه دستهآقای یزدی خطرناک ا

رف مخالف را بکوبد. خواستند طب است. در موضوع فرودگاه یزدی میزاده برای وزارت خارجه خوماست. قطب

اصلی دولتی که به جامعه معرفی می کند، آخرین تیر ترکش اگر شکست خورد انقالب رفته. مهندس برنامه  مسئله

 فعالً بدهد ]تا[ سیاست اصلی معلوم باشد.

 بهشتی: پیشنهاد ایشان کابینه را معرفی کند، بالفاصله کابینه استعفا ندهد. جدید حداقل ده نفر.



 

 

 ورای انقالب خطوط سیاسی را بدهد.صدر: شبنی

 ها معلوم شود، بعد وزرا معین شود.جاللی: سیاست

 صدر موافق هستم.مهدوی: با بیان پیمان و بنی

که در هر حال به آن  ها که گفته شد شورا خطوط کلی را معین کند، با توجه به اینزاده: ضمن تأیید حرفقطب

تی شود، حبا رفتن ما به آنجا چیزی حل نمی همه شما به مهندس احترام دارم.دهیم، صادقانه شاید بیش از رأی نمی

 وزیری مهندس از روز اول مخالف بودم.اگر برنامه معین شود. با نخست

 وزیری بدهید.صباغیان: پیشنهاد نخست

نظر خود را  صدر، جاللی، خود شما، دکتر پیمان، در این سخنرانی درست نقاطفر، سحابی، بنیزاده: معینقطب

که  دهید. باید بگوید نقاط نظر من تغییر کرده که خراب کردن او است و یا اینگفت. پس فردا کابینه را تغییر می

 ای.عده

ست. روحیه را از نحوه هاساسی ما در نحوه روحیه ما ایرانیمهندس ایزدی: بنده اعتقادم بر این است گرفتاری ا

که خط حق و  گیریم. سر چهارراه معبر پیاده رو از خط اولبقت میباید، سشود تشخیص داد. اگر نرانندگی می

خاطر وجود شویم. در کارهای اجتماعی بهز خط بعد که خط قلدری است رد نمیکنیم و اقانون است، تجاوز می

شده، تمام  دیکتاتور، آزادی نبوده که اعتراض کنیم. حاال که آزادی هست، تحمل عقیده مخالف را نداریم. انقالبی

اند بکنند. گروه خواستهد قیام میاند، همه بر علیه ظلم و زورگویی و فسانظر ]از[ اعتقادات شرکت کردهمردم صرف

ها هم برداشت یکی وجود ندارد. بعد رسیدیم، مشخصی، صاحب اکثریت یا بینش سیاسی مسلّم نداریم. در مسلمان

 د مجلس شورا که بعد ببیند چه باید بکند.دولت حکومت موقت است برای قانون اساسی و بع

جدید که باید بنیاد مهندس تاج: بسم اهلل الرحمن الرحیم. برای مدت موقت تا تصویب قانون اساسی و مجلس 

کاسه امام بودیم، خودمان فکرها را یک ریزی کند، به جزئیات آنقدر نچسبیم. روز یکشنبه خدمتمملکت را طرح

ای اطالع نداشته عالم نشد. خودتان شاهد بودید عدهگوید. طرح متقابل از طرف آقایان امیکردیم. شورا این را می

 از طرح آمده ]اند[ اینجا. آقایانی که بنیادهای فکری دارند، چرا مدون نکردند شرایط را ]؟[

رائی اطالع داریم صدر گفتند پنج نفر از نهضت بیاید، الاقل به مهندس کتیشوم. جناب بنیفر: وارد متن نمیمعین

 ]که[ صحبت شما صحیح نیست، او جزو نهضت نیست.



 

 

 : در کاخ که نهضت رفت، آنجا بود.صدربنی

 مهندس سحابی: راجع به نهضت آزادی اگر ایراد است، همه بروند کنار.

، ولی شود بنده اختالف نظر دارممهندس آدمی است دموکرات. گاه می زاده،فر: ]در مورد[ نکته جناب قطبمعین

گذارد، دیگران تر است، ولی اثر میای وزن شخصیت کسی بیشکنند. فرض کنید در جلسهاکثریت را قبول می نظر

که ایشان دموکرات است، آدم مستقلی  تأثیر قرار می گیرند. ایشان حالت دموکرات بودن را دارد. ضمن اینتحت

 هم هست.

رجوب اداری است، با کمی اصالح. شورا استفاده از این مهندس موسوی: دولت طرز ارتباطش با مردم از چها

چهارچوب را قبول ندارد. انقالب ما از طریق این چهارچوب مردم را حرکت نداد. ارتباط روحانیت، روشنفکر و 

 ها می تواند مردم را بسیج کند. این امید اگر گرفتهدر مساجد، محالت و کارخانه وده باید غیر از طریق اداری باشد.ت

 شود، روی چهارچوبی که ]بر[ اصالت آن تأکید شد، برنامه اهمیت دارد.

انقالب شوراها، کمیته  هایکنم کمیتهچند دوست دولت سوال کنم. فکر می است اصلی از مسئلهبهشتی: درست 

ا هوزارتخانهموقت این مملکت باشد.  تواند نقطه شروع اداره انقالبیها نواقص زیاد دارد، ولی میرتخانهاانقالب وز

 ثر و متناسب کنیم. شما دوستان در وزارتخانه آیا چنین فکری دارید یا فکر مقابل آن ]؟[را با این طرز که دارد، مؤ

 فر: هدف، هضم شدن در هم نیست، هماهنگ کردن است.معین

 ها و غیره است، ولی نظمی پیدا کند.بهشتی: اداره جدید با عمل کمیته

این است ]که[ دالیلی که مهدوی گفتند افراد کمیته انتظاراتی دارند، در ادارات عملی نیست. صباغیان: مشکل کار 

اند. در ترمیم دولت شاید اند، مقداری نخواستهکالت باید بشود، مقداری نتوانستهکه حل مش وزرا ضمن قبول این

عنوان دولت ه را بهنظامی که دستگاها انسجام صحیح ندارد، ود، ولی در زمان کوتاه چون کمیتهها کم شنخواستن

 گرداند، خراب است. خطر چهار پنج ماه است، تغییر اساسی است که ادارات خود را درست کند.می

ها حذف شود. اندارمری، ارتش تقویت شود، کمیتهبهشتی: ]یک اندیشه این است که[ دولت تقویت ]شود[، پلیس، ژ

اه ها حذف شود. خط دیگر ]این است که[ دستگریج کمیتهتداندازیم، بهست که[ دستگاه راه بیاندیشه دیگر ]این ا

ها را با همکاری دولت و شورا و رهبر و مسئولین اصالح شود، قدرت اداره کردن قابل راه انداختن نیست، کمیته

 واقعی به او بدهیم و دستگاه دولت مجبور به مماشات شود.



 

 

های خوب و افراد کمیته مجدداً که به مجللی زدم، ]با[ آدمدن آنها، حرفی شد، منحل کرصباغیان: کار اگر از اول می

ها نظمی بگیرد ای باشد، اساس کار کمیتهسپاه باشد، دادگاه انقالب ناحیه یک شهربانی بسازید، مثالً کمیته باشد،

 استوار، ولی نوع دخالت در کار نباشد، ادارات روال خود ]را[ برود.  

 ها را منظم و تصفیه کند که میسر است. شد، دولت جدید ترکیب هر دو کمیتهنهادهای انقالبی بابهشتی: پایه روی 

یا آقای ام، عملی نیست. مطلب دیگر، طور ملموس بودههصباغیان: چون در اجرایی مملکت قبالً بودم، االن هم ب

زاده است. مدنی ل برداشت قطبدارند که نقطه مقاب وزیر می شود با خصوصیات کهمهندس بازرگان مجدد نخست

زاده در تواند کار کند. قطبو خوزستان نشان داد در دولت نمی نظرات خاص دارد، مشکل ]او[ در نیروی دریایی

 تواند کار کند.دولت نمی

 بهشتی: شما چگونه هستید ]؟[

 باشد نداریم. گویید آن شرایط را داشتهکنم و فردی که میان: با مهندس بازرگان خوب کار میصباغی

کند، ما خودمان فکر واحد نیستیم، با آنها کار کنیم. سوی: از جلسه امروز متأثرم. یک طرف مملکت سقوط میمو

کند . خودمان فکر کنیم مملکت سقوط میشودبازرگان نباشد. رأی گرفتیم، نمی این آقا و آن آقا می گوید مهندس

 کند.وقت دیگری گالیه می لی چیز دیگر و آنصدر اصل مطلب، بعد جالیا نه ]؟[ نوشته بنی

شود، ولی اگر اکثریت وزیری بازرگان کار میصدر قبول کرد با نخستشد تهیه برنامه از طرف شورا. بنیبهشتی: قرار 

 پذیرفت من هم قبول.

 شود.دکتر صدر: چرا رفتیم قم ]؟[ مهندس بازرگان با این خصوصیات است. در وضع فعلی باید تصمیم گرفته 

 اند.روی چیزی که دیگران بررسی نکرده بهشتی: پاسخ به مهندس تاج، شخصاً از فکر کردن

 پیمان: اگر پیشنهاد دولت است، روی آن رأی بگیرند.

 زاده: حرف صباغیان درست، قبول نکرده. وزارت خارجه که مهندس پیشنهاد کرد قبول نکردم برای این بود.قطب

*** 

 ]موضوع: الیحه زمین:[



 

 

 بهشتی: تبصره به قانون اراضی موات اضافه شده، برای اراضی موات شمول این قانون.

وات را ثبت داده فر: قانون اراضی موات مهلت داده شده تا آماده کنند، دو اشکال دارد. کسانی را که اراضی ممعین

 اد.ده مهلت نباید اند به آنها فرصت داده شود. کسی پول داده حرفی ]است[، ولی ]به[ کسی که ثبت داد

 زاده: اراضی موات را به ثبت داد، بچه ها به اراضی مسلط هستند.قطب

 بهشتی: مهلت دولت مربوط به کسانی است که اراضی موات را به غلط از دیگران خریده باشند. 

 این الیحه برای اصالحی پس فرستاده شد.

*** 

  1]موضوع: الیحه حفاظت و توسعه صنایع ایران:[

یی، محمود، ( علی رضا4( گروه فرمانفرمائیان، 3( حبیب ثابت، 2( جعفر اخوان، 1اده: بند ب اساسی مشمول: احمدز

اصفهانی، ، خسرو ابتهاج، رضا رستگار2زاده، احمد خیامی، محمود خیامی، آذر ابتهاجمراد اریه، رسول وهاب

                                                           

. پس از بحث سرپرست سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد دولت قصد دارد صنایع بدون صاحب را تصرف کند 58. ابتدای تیرماه  1

تصویب نهایی به شورا 58تیر  14ایران در جلسه کردن صنایع در شورای انقالب، قانون حفاظت و توسعه صنایع الیحه ملی بررسیو 

، 14/4/1358، شدند اعالم گردید )جمهوری اسالمیرسید و اسامی بیش از پنجاه تن از صاحبان صنایع که مشمول این طرح بزرگ می

انون، اعالم ن صنایع را گامی در جهت حاکمیت مستضعفین خواند. مهندس بازرگان در تشریح این قروزنامه کیهان، ملی کرد(. 2ص

ک هفته یسسات تولیدی است. احمدزاده، وزیر صنایع و معادن هم گفت: دولت ظرف است دولت حمایت از کارخانجات و مؤکرد سی

فت: صنایع (. وی همچنین در توجیه این قانون گ3و2و1ص ، 16/4/1358کند )کیهان، شده، مدیر تعیین میبرای کارخانجات ملی

ب جمهوری (. ارگان رسمی حز5، ص18/4/1358های دریافتی اتکا داشتند، و نه سرمایه خودشان )جمهوری اسالمی، بزرگ به وام

 (. 1، ص16/4/1358خواند )جمهوری اسالمی،  صدای باز شدن زنجیرها از دست و پای ملتکردن صنایع را نشانه اسالمی، ملی

، وزیر صنایع (. عالوه بر این2، ص17/4/1358شده ممنوع است )اطالعات، اعالم شد نقل و انتقال صنایع ملیمتعاقب قانون فوق، 

ایی قانون نامه اجر(. اوایل شهریور، آئین5، ص1/5/1358شده به مردم عرضه خواهد شد )کیهان، داد که سهام صنایع ملی وعده

هایی کارشکنی (. البته در این مسیر، به اذعان وزیر صنایع6، ص3/6/1358صنایع ایران منتشر گردید )اطالعات،  حفاظت و توسعه

اداره صنایع ناتوان  های ملی شده بود که درصدد بودند تا نشان دهند که دولت ازداد که عمدتاً از جانب صاحبان کارخانهنیز رخ می

 (.    1، ص8/6/1358است )کیهان، 

 

 گذاران بانک خصوصی ایرانیان. . آذر ابتهاج، همسر ابوالحسن ابتهاج، از سرمایه 2



 

 

راد، عبدالمجید اعلم، مهدی میراشرافی،  نکرچیان، رضا شکرچیان، ابراهیم قریعبدالحمید اخوان کاشانی، علی ش

، 3خوئیزاده، حسن هراتی، مرتضی رحیم2حضور، برادران عمید1مهدی فریدنی، سعید، محمد ابوالنصر عضد

، طاهر خباز، علی 6، مراد شاهپور، علینقی اسدی5نوائی، مهندس بوشهری، عبدالمجید قدیمی4نوائیعبدالحمید قدیمی

ای محمود رضائی با شما ، آق8، محمد خسروشاهی، برادران فوالدی، مهدی نمازی7خسروشاهیطرخانی، کاظم حاج

صنایع و معادن برای  10/4/58تشخیص خود تحت نظر ها و کارهای مربوط، بهشود در اداره شرکتموافقت می

 تمام.

 شود.درصد کل صنایع ملی می 85تا  80، صدر: این پنجاه نفربنی

 دیگر دو صورت نباشد. پیمان: بعد از این

 -مهدوی: 

هان، ر، شرکت زیمنس ایران 11شرکت چرم آذری  26احمدزاده: کسی که اقدام کرده، رحیم ایروانی کفش ملی 

 بانک تجارت خارجی.

 پیمان: اگر به وابستگان منتقل شده.

 احمدزاده: نزدیکان درجه اول باید باشد.

 طرخانی نباید باشد. پیمان: کاظم حاج

 ده: کارهای تجارتی است، صنایع ندارد.احمدزا

                                                           

 . محمد ابونصر عضد، مؤسس کارخانه تصفیه شکر اهواز و قندسازی دزفول و از سهامداران بانک اعتبارات.1

 داری. نساجی و حتی بانکهای کفش، کارتن، چرم، . امیر و منصور عمیدحضور، مؤسسان گروه صنعتی بال و فعال در زمینه2
 .های ممتازکبریت"داران بزرگ خوی و صاحب زاده خوئی، از زمین. مرتضی رحیم3

 های معروف سلطنتی.  . عبدالحمید قدیمی نوایی، مؤسس شرکت مهندسی ساختمان ملی و سازنده عمارت4

استوریزه پاک پای معدنی دماوند، ایرساکو، لبنیات ها نظیر آبه. مهدی بوشهری، همسر اشرف پهلوی و سهامدار بسیاری از شرکت5

 و...

 نقی اسدی، مدیرعامل شرکت لیالند موتور ایران.. علی6

 . کاظم خسروشاهی، مؤسس شرکت سهامی تولید دارو، تولی پرس، تکنو صنایع و...7

 شرکت بیوک و .... مهدی نمازی، نماینده مجلس شورای ملی و مجلس سنا، فعال در تجارت تریاک، نماینده 8



 

 

 : حکایت بانک اسالمی نشود )بهشتی رفت(.فرمعین

 پنجاه نفر اسامی آنها تصویب شد.

 اختیار آنها باشد. که کارخانجات دولتی در احمدزاده: آقای آذری و بیان رفتند خدمت آقا با صاحبان صنایع برای این

 ه آقا بگوید.فر بزاده: اگر ماجرای شکر را معینقطب

 جاللی: این لیست قطعی نباشد.

 پیمان: نقل و انتقال را جلوگیری کند.

 نامه خواهد آمد، از شهریور سال قبل باشد.احمدزاده: در آئین

ر گذشته از درجه زاده: این بند آئین نامه اهمیت دارد که با جدیت تصویب شود. تمام نقل و انتقاالت از شهریوقطب

 قای بهشتی آمد(.اند )دکتر ایزدی، مهندس تاج رفتند، آمت اتاق نقل کردهحتی سهام را به پیشخد اعتبار ساقط است.

*** 

 :[ترمیم دولت]موضوع: ادامه بررسی 

 ای: طرح پیمان و سحابی خیلی بهتر است. دولت ممکن است موافق نباشد.خامنه

 کنیم ]؟[ی بودن وضع را تا چه حد احساس میبهشتی: انفجار

 : کار انقالبی باشد.ایخامنه

 شود )احمدزاده رفت(.اضافه  صورت ]مربوط به صاحبان صنایع ملی شده[به 1تصویب شد اسداهلل رشیدیان

 ]وزارت[ اقتصاد و دارایی.

 فر.صدر: مهندس سحابی، معینبنی

 رفاه اجتماعی، پیمان.

                                                           

 ( نماینده مجلس شورای ملی و فعال حوزه بانک و بیمه. 1298-1360. اسداهلل رشیدیان ) 1



 

 

 م ]بود[. کتیرائی بهتر است از پیمان.قابل تفاهشدت عصبانی و غیرای: در این چند جلسه سامی بهخامنه

 امور قضائی.

موسوی: در دادگستری مسائل خالف شرع آیا داشت ]؟[ آموزش و پرورش، تبلیغات، آموزش عالی، فرهنگ و هنر. 

 رادیو تلویزیون دو نفر، دکتر باهنر، جاللی.

ی ]باشد[، شور، شهربانی، اطالعات هاشمزاده را پیشنهاد می کنم. شورای ... دو نفر، کدکتر پیمان: دکتر محمد عباس

 ای ]باشد[.زاده ]باشد[، دفاع خامنهخارجه قطب

 تواند.زاده نمیای و یک نظامی. قطبصدر: ترکیبی از فروهر، خامنهبنی

 مهندس سحابی: چمران خوب است.

 : اگر ارتش جدید باشد بد نیست. عزت سحابی برای جانشینی مهندس بازرگان.صدربنی

 کنید ]؟[نمیای: چرا شما )بهشتی( قبول خامنه

 بهشتی: بنیادهای جامعه هم روزنامه است و هم حزب که الزم است کار کند.

 رود.مهدوی: اصل مملکت دارد از بین می

 کند. کادرشناسی کار کوچکی نیست.بهشتی: حزب االن هم کمک می

 ای: شورا سر جای خود باشد.خامنه

 یازده نفر.بهشتی: شورا و دولت همان 

رت، اهل عمامه نباشد. جذب مهندس موسوی: آنهایی که در کارهای اداری نیستند، در شورا باشند. در نقش وزا

شکل رسمی درست نیست. یازده نفر در شورا باشند، اعضای انقالب غیر از آن باشند. برنامه دولت عمالً شدن به

 ه چهارچوبی نکشانیم که نیرو خرد شود. در شورا بیاید تصویب شود. نهاد انقالبی مردمی را ب

ه نفر ]می شود[ و هشت وزیر دوازدترکیبش یازده وزیر ]که[ با نخست بهشتی: یازده نفر نقش خاصی ندارد. شورا

 گیری در شورا معاف هستند.ای وزیر از تصمیمیا نُه غیروزیر. هیئت دولت دیگر نیست، عده



 

 

 جمهور و غیره نشود. که تعیین رئیس اینموسوی: این کار برای یک ماه است، مگر 

 نفر شورای انقالب است که کشور را اداره می کند. 15بهشتی: 

 باهنر: ]بنیاد[ مستضعفین، کمیته، سپاه، نماینده در شورا داشته باشند، شما هم باشید.

با هر دولت ]که[ موافق از آزماییم. صمیمانه همکاری بودیم. در کار آزاد افراد را می بهشتی: ما در کار حزب موفق

 دهد.نقالب انجام میا

آید. شورا طوری باشد ]که[ روحانیت زدایی سیاست میسمت مذهبگر شما شرکت نکنید، گروه شورا بهموسوی: ا

 تر است.در آن باشد. گرچه ممکن است من خوشم نیاید، ولی به مصلحت انقالب بیش

 ید منهای مهندس بازرگان.کننده طرح مهندس بازرگان هستبهشتی: تأیید

فر، میناچی، احمدزاده، جاللی، مهندس در، فروهر، طاهری، کتیرائی، معینای: بازرگان، صباغیان، یزدی، دکتر صنهخام

اردبیلی، هاشمی، صدر، موسوی، موسوی، بنیایخامنه، مهدوی، زادهقطب سحابی، بهشتی، پیمان، باهنر، شیبانی،

 .طالقانی، طباطبایی، چمران

 کند.ع مملکت را فدای عالقه به صدر میپیمان: خیلی عاطفی است و وض

 سال با او بودم. 21طور نیست. من زاده: اینقطب

 ای: یک سخنرانی کرده بود، چنان شیفته با ابوعمار سخن گفت.خامنه

 بهشتی: سمت این افراد را معین کنید.

 کنم.ین میرئیس شورا شما )بهشتی( را مع وزیری مهندس بازرگان ]و برای[ای: برای نخستخامنه

 زاده: رأس شورا آقای طالقانی بیاید.قطب

 رئیس ]هستم[.رئیس شورا ]است[، من عمالً نایب بهشتی: االن هست. رسماً آقای طالقانی

 کند ]؟[بازی مخالفت خود را اعالم مین موافق هستم. چرا ایشان با منفیای: مخامنه



 

 

صدر اقتصاد و دارائی، فر بودجه ]و[ سازمان برنامه، بنیمعین نیرو صباغیان، کتیرائی مسکن، مهندس بازرگان، وزیر

ه، شیبانی ای ارشاد و تبلیغات، مهدوی کمیتزاده خارجه، خامنهاران، موسوی دادسرای انقالب، قطبهاشمی پاسد

دزاده، میناچی رادیو تلویزیون، احمجهاد سازندگی مسکن، باهنر آموزش، پیمان علوم، مهندس سحابی صنایع، جاللی 

 حذف بشود.

 ای: او مرد کار است. خامنه

مهندس طاهری راه، فروهر کار، دکتر صدر بازرگانی، یزدی ]یا[ صباغیان کشور، طالقانی رئیس شورا، بهشتی نایب 

 ، یزدی بهداری، سامی( احمدزاده در شورا نباشد.1رئیس )دکتر زرگر

 کنم.شود من با او کار مید ملیای: یزدی وزیر ارشاخامنه

 موافقت نشد، برای بهداری بهتر است.

 طالقانی. مسئلهبهشتی: مهندس موسوی هم در این طرح نباشد. 

 رأی تصویب شد.  11نفر با  21اساس طرح شورا، 

*** 

 لوایح تصویب شده: ]موضوع:[ 

 . 12/4/58و  9، تصویب 58 /4 /5 /7976وزیری نقیح و تدوین قوانین ... در نخست( ادغام سازمان ت 1

 .58 /2 /18 /4490های بخش ( الیحه دادگاه2

 .12/4/58انقالبی پرسنل شاغل ارتش و... ( تسریع در رسیدگی به اتهامات ضد3

 .27/3/58های انقالب اسالمی ( دادگاه4

 .  3/4/58( شوراهای محلی 5

 

                                                           

 و نماینده چند دوره مجلس شورای اسالمی.  1358-59( وزیر بهداری در فاصله 1314-98. موسی زرگر ) 1



 

 

 17/4/1358جلسه یکشنبه 

 05/8، باهنر ساعت زادهقطببهشتی، مسعودی، هاشمی ]رفسنجانی[، موسوی ]اردبیلی[ ) ]حاضران:[ شیبانی،

 آمدند(.

 ]موضوع: تحول در نظام اداری کشور:[ 

 کنم. لی راجع به اشخاص گفتند صحبت نمیهاشمی: آقا از الیحه دفاع کرده، و

 کنم، کمیسیون رفت.بهشتی: من راجع به اشخاص بحث نمی

 آمد، جاللی آمد(. 5/8ای تر هستید )خامنهعنوان مسئول از همه بیشهاشمی: شما به

 بهشتی: طرح دولت و شورا مطرح است.

صدر صحبت شد. مبنای بحث تغییر بنیادی دولت اتفاق باهنر، سحابی، پیمان، بنی ای: دیروز طبق مأموریت بهخامنه

 گذاشت.طع جلسه صحه میی اکثریت قار روی رأربع کم آمد(. در مجموع جلسه ب 9تصویب شده بود )دکتر پیمان، 

ای سابقهای ارائه دهد و برنامه بییا مشابه آن، پیام و رسالت تازه اگر شورا شکل جدیدی پیدا کند یا با آن ترکیب

ترین چیز که در درجه اول است و شکل انقالبی را تجدید خاطره کند دو چیز است، تحول عمیق ارائه بدهد، مهم

ربع کم آمد(.  9دوی که در نهایت ساختمان اداری ایران عوض شود )مه ار اداری و کوشش برای ایندر شکل ک

کامل. دوم تبلیغات و رادیو تلویزیون برای انقالب کم دارد، باید بینش انقالبی پیدا کند. ها تصفیه نیمهدر وزارتخانه

رصد صنایع با نه صنایع مطرح بود. هشتاد دصدر دارد. طرحی در زمیبعدی کشاورزی است ]که[ طرحی بنی مسئله

هم بود، انتصاب، سیستم اداری، ت. در مجموع ذهن دوستان نزدیک بهتر اسآسان مسئله شده. طرح دولت دولتی

 رادیو تلویزیون، کشاورزی، صنعت.

 بهشتی: امکانات اجرایی آن مطرح شد ]و[ ارائه شد ]؟[

زد، از تند. مذاکره روی این محور دور میو پرورش آقای باهنر طرحی داشای: نه ریز و دقیق. ]برای[ آموزش خامنه

 های بیکار.ها دیپلمهجوان

 مهدوی: جا برای مدارس نیست.



 

 

ها. خصوصاً که در مهرماه. کار گرفتن جوانوستان دارند، عرضه کردند برای بهزاده: طرحی که عده ای از دقطب

 200شود. طرحی است که تا زار قبول نمیه 40]نفر[ شرکت کنند که  هزار 540حدود ده روز دیگر کنکور است، 

ماه ]در[  24تا  6ها بین هزار ]نفر[ دیگر از این عده بتوانند با طرح های آموزشی در خارج اثر کادر اداری دانشگاه

دهات بفرستند. طرح  های مختلف توسط این کادر دانشگاه و غیر از آن با مبلغ مناسب تعلیم دهند و اینها را بهرشته

ر مدت کم کمک به بازسازی کشور اند، بعد به دولت. دمنظم. به شورای انقالب اول داده بسیار جالب است با بودجه

 شود.می

 کند.جالب است، درد بزرگی را درمان میهاشمی: اگر پخته باشد خیلی 

 ها.باهنر: جزئیات طرح

 بهشتی: طرح مطرح شود، بعد روی شکل.

 ای: اصل قضیه معلوم شود.خامنه

 اداری. مسئلهباهنر: اولویت داده شد به 

 بهشتی: برنامه اداری را بخوانید.

های ها بسته بشود، به دیگران حقوق بدهند، مهندس سحابی از طریق انجمنصدر اعالم کرد همه وزارتخانهباهنر: بنی

با تیم محدود از افراد شناخته شده در رأس ادارات  اسالمی کار را بگیرند. باالخره آخرین حرف هر وزیر یا مدیرکل

 .]قرار بگیرند[ تابعه

روند، با تیم بروند ها و رؤسای مهم و هر یک که میای وزارتخانه نباشد. مدیرکلای: تصفیه در سطوح تودهخامنه

ورا با برنامه منظم الحال را با شدت بیرون کنند و اعالم کنند. شس را متصرف کنند. چند عنصر معلوممراکز حسا

 شود کار اداری نکنید، شناسایی بکنید.د. به افراد گفتند میاعالم کن

 پیمان: کارمندان اضافی در اختیار کارگزینی.

ها این است که با مردم عمل شود. در رادیو تلویزیون مطرح ر با همکاری مردم باشد. ریشه طرحای کاباهنر: زمینه

 شود، با مردم بحث شود.



 

 

ست. حدس ابرود، چند نفر الزم  ( وقتی هر مدیرکل با یک تیم1ی: دو مطلب است، اگر حل کند عملی است: بهشت

 زنم بیش از پنج هزار نفر نبرد.می

 ها.ای: برای کل وزارتخانهخامنه

 بهشتی: این تعداد کجا هستند ]؟[

 باهنر: از خود ادارات هست.

داریم یا نه.  شابه هست. اینها باید وارد باشند. باید شناسایی کرد ]که[های می: حدود هزار اداره کل با سازمانبهشت

ست. فیه زیاد اا روشن است. در مردم افراد مختلفای روی مردم باشد. کسانی هستند که وضع آنه( با مردم، تجربه2

شیخ هادی ، آمده بودند، آقای ... از گرگانها چقدر است ]؟[ علمای شمال آدخالت ندادن احساسات و بستگی

ند بین این کردایم، اظهار نظر میلسه روحانیت استان مازندران آمدهاز بابل و ... گفتند به نمایندگی از ج 1روحانی

کنند، خود فرماندار ها تند با مسائل برخورد میی هست، استاندار مازندران و فرماندارها روی جوانروحانیون همگام

ود )دکتر یزدی، گویند باید زمین و کارخانه تقسیم شبا آنها صحبت می کنیم میمی کند، رود دعوت به اعتصاب می

 های عینی باشد. با مردم باشد. با توجه به واقعیتصدر آمدند(. مهندس سحابی، بنی

 خواند.پیمان: کارشان با دولت مرکزی نمی

بگوید زده. اگر کنید، می گویند چپارخانه را ملی گوید ککنند. تا کسی میموسوی: دو طرف یکدیگر را متهم می

 دار. روحانی بابل مرد بدی نیست.گویند طرفدار سرمایهباشد، می

 پیمان: تمایل امروزه این بود، اصل درست شود.

 رسید.ی نیست. خیلی ساده به ذهن همه میبهشتی: این طرح ابتکار

 اصل بر حفظ اداره است. وزیر گفتندشود. نخستچهار ماه است درست عکس آن عمل میصدر: بنی

 ذهن شما نرسیده باشد.خواست بگوید که بهای: کمیسیون چیزی نمیهخامن

                                                           

طقه بابل، نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ( نماینده امام خمینی برای رسیدگی به امور من1302-78. هادی روحانی ) 1

 بابل.



 

 

 خود بوده.ویند آنچه به ذهن ایشان رسیده بیگمهدوی: ایشان می

 بهشتی: قبالً گفتم اگر طرح دارید روی فرد آن هم رسیدگی کنید.

 ها را معین کند.عهده بگیرد، تیمای: هرکس یک وزارتخانه را بهخامنه

منفی نگیرند، درصد  ای که عموماً مردم موضعردم باشد. مشکل خارجی دارد. چهرهبهشتی: اصالحات با حمایت م

 ای موضع دوگانه است. کمی است، عده

سوادی، خود مردم رح است. مثالً ]در[ مبارزه با بیپشتوانه مردم برای اصالح اداری نیست، برای کل ط مسئلهباهنر: 

 دادیم خیلی بهتر بود. طرح اردوها، اگر به مردم سهام میکنیم. جلب حمایت مردم، نوسازی، ا بسیج میر

ای ماده می کند. بیمارستان شهدا عدهمهدوی: تجربه در بعضی موارد. قبالً رفتن و جار و جنجال کردن دو تیپ را آ

 را شورانده است.

 سحابی: زمینه فکری تبلیغ در مردم است.

 هاشمی: مسائل فرعی است.

*** 

 ترمیم دولت:[]موضوع: 

بهشتی: دو طرح مطرح است. یکی دولت آورده بود ]که[ شورای انقالب مرکب از بیست نفر، ده نفر دو دولت 

نفر در شورا شرکت دارند. طرح دوم ]را[ گروه شورای انقالب داده،  15یا  18هستند، ده نفر نه دولت مرکب از 

نفر،  25یا  24گیری یک شورای انقالب هم دولت و هم شورا، دولت مرکب ]از[ که یک مرکز تصمیم برای این

ها تصمیم بگیرند. بقیه روی مسائل درجه دوم و اجرائیات. این مشیرای انقالب روی مسائل کلی خطیازده نفر شو

 طرح نهایی بود. دوستان طرح دوم را کار کردند، عرضه بکنند.

 وم مطرح شد و تصویب شد.پیمان: طرح د

یا  19واحد شورای انقالب که  21واحد است،  20یا  19کننده است. گیرنده و اجراد تصمیمای: یک واحخامنه

 مجری دارد. 20



 

 

 نفر اصرار داشتند. 21زاده: خود بهشتی روی قطب

 نفر مسئول سپاه و بنیاد هست. 21باهنر: جزو 

 . کمیته هم عضو شورای انقالب ]است[. هر کدام در رأس یک واحد.سسه و وزارتخانه از قبلمؤ 21بهشتی: 

 باهنر: دو نفر، یکی رئیس شورای انقالب، یکی هم دبیر.

 سسات را بگویید.بهشتی: مؤ

 ها، بنیاد مسکن.مستضعفین، سپاه پاسداران، کمیته ای: غیر از وزارتخانه نفت، ]بنیاد[خامنه

 نفر ]خواهد شد[. 26عدد ]که[ با رئیس و معاون  24شود فر میوزارتخانه و با این پنج ن 19بهشتی: 

 نفر ]بود[. 21ای: لیست آن روز خامنه

 شود شورای انقالب. هر وزارتخانه.رتخانه با مسئول این پنج واحد میبهشتی: مسئول هر وزا

 نفر، تعداد مطرح نیست. 26یا  25موسوی: 

 ، اگر بحث است بشود.هاشمی: اگر تصویب شده، بحث ندارید. من نبودم

 صورت نهایی تصمیم گرفته شود.بهشتی: به

هایی است، ضرورت روز. اگر این طرح جا بیافتد، عتقدند این طرح تصویب شود، ضرورتموسوی: دوستانی که م

نفر باید  12نفر هستیم،  14خواهیم، ما جمعاً ا ده گرفتاری مواجه هستیم. ما میچه اشکاالتی هست ]؟[ هر روز ب

 اضافه شود.

 بهشتی: الزم نیست همه از دولت بیایند.

شویم. در این مدت چه کار کنیم ]؟[ کار ضروری ن یک نفر به شورا دو ماه معطل میموسوی: ما برای اضافه کرد

و فوری. دولت اگر آمد گفت نیستم، یا کجدار و مریز کرد، یا شروع به اخالل کرد یا نه، مملکت چه باشد ]؟[ اگر 

پذیریم ]تا[ در ین کار را ببینیم، اصل طرح را میطور کنار بیاییم که کارش را بکند و ما تدارک پختن ات اینبا دول

 طول زمان، اشکاالت آن را برداریم.



 

 

]تا[ هر چه زودتر برسیم به  عنوان اصلستراتژی برای خود تنظیم کردیم بههاشمی: پنج شش چیز است. قبالً ا

های الزم تثبیت شود. اگر برنگشتیم، الزم است برسیم. این کار آشفتگی است. نظر ارگانای که وضع کشور از دوره

دم این است که باید به وضع که برای یکی دو سال. نظر خو شود، مگر اینای دو سه ماه کار موفق انجام نمیبر

بعدی ]این است که[ دولت یک طرف قضیه است. با مطالعات  مسئلهشده رسید و وضع قبلی صحیح بوده. تثبیت

ن شد، ای نواقصی دارند )از قم تلف)ما صددرصد شایسته نیستیم(، عده زیاد، افرادی که به نسبت شایستگی داشته

نیاید. اگر این دولت  وجودگفتم نیایند(. آشفتگی مجدد بهاند، گفت شاید من تو میآقای برخوردار و غیره آمده

که  هایی نیستند که با جوّ جدید صادقانه کار کنند. تازه اینراض کنار بکشد، افراد شایسته آدمصورت اعتنپذیرد، به

شود. شود، جوّ غیرقابل اعتماد برای مردم ایجاد میتقاد کنند اختالف زیادی ایجاد میآقایان آرام بنشینند و اگر ان

های شماست، مشکل را ده برابر صاً طرح پاکسازی که جزو طرحمخصو خود ما جای آنها کادر شایسته نداریم،

ند. یکی شود طرفی انتقاد کفهمد. االن ]با[ دو قسمت بودن میهای کمونیستی محدود است، کسی نمیکند. کشورمی

 کند. کشور ما شرایط انقالبی آنچنان ندارد، مرزها باز است. ]در[ یک حالت بازترینشدن، دیکتاتوری ایجاد می

که[ یک بنیاد در کشور باشد، اصولی نیست، مخصوصاً اگر از این طرح، از روحانیون مثل ما یا  کشور دنیاست. ]این

ها ها، زندیگران استفاده شود، مثالً دیکتاتوری آخوندی مطرح بوده ]در[ برداشت جامعه، داد مردم درنیاید، اداری

 خواهیم باشیم.ارد. ما از اول و برای همیشه نمیا هم اشکال دبترسند، روشنفکر، دانشجو و غیره بترسد. نیامدن م

 مهدوی: از طرف خودمان بگویید.

نیت در آن ی خواهد بود. طرح قبلی دولت، سوءهاشمی: با نبودن دولت قبلی، باید دید چقدر دولت ]بعدی[ قو

خواهد. از این طرف باز گذاشته تا مشکالت وزیر را لمس کنید. وزارت کشور را یکی از رفقا نیست. چیزی نمی

اسداران و غیره وارد ها، پکمیته مسئلهکه مدعی است بگیرد و پاکسازی با همکاری همه و آقای خمینی عمل شود. 

 زد.انداظن ما را در نوسان مید، تغییر کابینه با شرایط پر سوءشونطرح دولت می

که وارد اصل طرح شوم، در فرمایش موسوی و هاشمی یک نکته بود. این نحوه طرح اشکالی  جاللی: بدون این

]دارد و آن[ انفعالی فکر کردن است. فکر نمی کنیم تهاجم بکنیم ]و[ از طریق مثبت نشان بدهیم. شایعات تبلیغات 

 ماند.پشت آن تهاجم نباشد، این طوری میاگر 

 [ کنار گذاشتن دولت نیست.مسئلهب هاشمی بر اثر عدم توجه به چند نکته کوچک است. ]ای: مطلخامنه

 آید.هاشمی: دولت نمی



 

 

که[ برادران  ینای: برادران خوب ما در دولت مشغول کار هستند. ]در مورد[ چند نفر احتماالً حرف باشد. ]اخامنه

دهم. چندین نفر یگوید هر کار بخواهید انجام موقتی می دانم، مهندس بازرگانت قهر کنند بنده تقریباً بعید میدول

م بود ای الزر نکند. اگر عدهدر حضور آقا گفتند دلیل ندارد دوست ما در دولت جدید وزیر نباشد، رئیس مفت کا

خورد، بتکان کنند، مکرر صحبت شده هر مهره شود. ]هاشمی[ روی آشفتگی تکیه میو نیامدند با آنها صحبت می

ها با بچه اش همین اعتصاب مدارس،جا گفتیم. آشفتگی هست. نمونهی به ساختمان نوبنیاد است. این را همهکلنگ

کابینه کند. چند نفر رفتن در ین کار ما سکون و آرامش ایجاد میاند، از این قبیل باید منتظر بود. اصدای اهلل اکبر آمده

 شده.عوض شود، بمبی است منفجر ب حکومتکند. اگر ترکیتغییری در مردم ایجاد نمی

 بهشتی: بمب هوایی است. 

 داد.کرد، این آقا شعار میمهدوی: آن آقا گریه می

سوم  مسئلهای: این آشفتگی در آن هستیم. شورا با نقش جدید، امام در بیانیه اعالم کند. الزم است اقدام شود. خامنه

ی بر دولت، شوخی است. ما کنترل نداشتیم. یکی نمونه دکتر یزد که گفته شود که[ تا االن کنترل و نظارت بوده ]این

ها ملی شده، ولی در اجرا خبر نداریم. ها. بانکمشی وزارتخانهکنیم. نظارت بر خطآورند، تصویب میبود. لوایح می

را گفتیم  هاگفتیم نباشند، ولی معاونین بعضی وزیر را در رفاهاز دوران انقالب عملی نیست. نخستنظارت بعد 

شد عمل کرد، االن مثل روز اول نیست. دو ساله ا قاطعیت میباشند. نمونه این کار، مهندس موسوی گفت روز اول ب

ر کادر داریم، ما کم افراد را قدهبهشتی که چ مسئلهحل است. ]در مورد[ ست، ما حتی قبول داریم، ولی قابلا

 افراد خوب هستند. ]این 1عادل و دکتر ممکند. دکتر میناچی، حدادشوگردیم ]و[ افراد پیدا میشناسیم، ولی میمی

دوم که هاشمی گفتند کودتای آخوندی حرفی  مسئلهکه[ کادر پیدا کنیم، ممکن است ولی مشکل. ]در ارتباط با[ 

ت. جا بروید کمیته ]در[ رأسش علماسها هراست، باید این را حل کرد. کمیته است ]و[ وجود چند معمم کودتاگونه

شود. چند نفر در کابینه باشند، از ما هم استفاده شود. من با را به مسجد، چیز خیلی زیادی نمی اگر برگردانید اینها

 هرکدام از برادران حاضرم کار کنم. یقین دارم دوستان دیگر هم حاضرند. جوّ صفا باشد، عنوان مطرح نیست.

بی امّا بودن بی گره بودن ]است[. این طرح قبول دوستان  بهشتی: اگر طرح دوستان عملی شود یک شرط الاقل شرط

دولت است. اگر آنها رد کنند، باید سنگ خود را با آنها وابچینیم. طرح تعلیق نسبی دارد تا حدی پخته شود. با 

دوستان دولت رسیدگی شود. اگر این طور شد خوب، اما اگر نپذیرند به دنباله آن چند نکته است. جانشین کودتای 
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رژیم در مقابل ما است. دوم، شدیداً با قاطعیت با دست عوامل امریکا و ضدومرج است که بهاحتمالی ضد هرج

شرکت دوستان معمم در سطح عضویت کابینه مخالفم. اگر روزی ضرورت ایجاب کند ]که[ در سطح کابینه بیایند، 

کنند، مدن ]روحانیت به کابینه[ دفاع میز آزمینه فکری آن با عمل نشان دادن باید آماده شود. قشرهای زیادی ا

که ما بتوانیم حمایت کنیم، دو نفر معمم  قشرهایی مخالفت و قشرهایی منتظر در وسط، که صالح نیست؛ برای این

نظر انقالبی هستند، با اختیارات شبیه وزیر ولی به اسم کننده نقطهکه بتوانیم در محافل خصوصی تأمینیا در حد آنها 

دانم تا چه حد عملی است، حمایت وسیع خواهیم لت فداکار اسماً وزیر باشند، نمیشرکت کنند. در دومشاور 

ها، ترین ]آن در[ دارایی، بانکداشت. ]نکته[ دیگر، دولت فعلی صرفنظر از این دو نفر در چند نقطه تغییر کند، مهم

 سسات دیگر بشود کار اساسی بکند.مؤ

بینانه است. نه رفتن واقعهایی که اکثر آقای هاشمی اشاره کردند، بحث بسیار جه به زمینهده: تغییر دولت با توزاقطب

هر حال هست.  ها بهها و این حرفین آن باشد، فاجعه نیست. این فحشدولت و نه شورا، اگر بتواند چیز بهتر جانش

ای که گفتند آقای طالقانی در رأس نکتهفاسد، با تنها راه حل برای رفع تمام تالی اشکال طرح دوم، اگر پیاده شود

 نقوی اجتماع.از دوستان دولت و قشر نق شورا باشد، هم عده کثیری

 بهشتی: کسانی که ایشان را برای ریاست جمهوری کاندید کردند.

 خواهندکشد. این آدم ]با[ این وضع میمیشود و مدتی طول شوند. این بمب واقعی ترکیده میزاده: ساکت میقطب

تایی رفتیم خدمت ایشان. به یک معنی مسائلی با آقا دارند که طرح کنند، جدی بکنند. مطابق مأموریت شما دوکار 

 اصلی که آقا گذاشتند روز اول، کسانی که در کابینه هستند دیگر کار حزبی نکنید، دو سه شغل عملی نیست. 

 پذیرند یا نه ]؟[بهشتی: می

 پذیرش است.آقا توافق کند، قابل اصول کلی بازاده: اگر در قطب

گفت نه عمل نیست، من هم بیایم فایده ندارد. یک جسد ایشان نظرش این است نظر آقا را دقیق جاللی: اول می

بدند، اگر قول گرفتم شورای کوچک از این شورای بزرگ با آقا در تماس باشد، اقدامات آقا همگام باشد، کار فرعی 

شود، کار فرعی نکند. در صورتی که این طرح بشود، شرط با ظ شود کارها درست میوفقیت آقا حفنکند. اگر م

 مهندس ]که[ یا حزب یا دولت. نظر امروز را نگویید ایشان چقدر موافق هستند، بعد نظر بدهند.



 

 

و  با باالزاده: در مورد وضع دولت، شورا و دولت یکی شود. فرمول دولت، ده نفر در شورا و دولت باشند، قطب

شود. موضوع این است، ماهیت دولت فعلی تا حدی تغییر کند تا نظم قاطع بگیرد و ابالغ پایین بودن قضیه حل می

آید، اعتماد ندارد. اگر با قاطعیت طعیت است. ما هم از صمیم قلب نمیحال است، دولت فاقد قاطور که تا بهکند. آن

ای نگهداری شود، اگر ماهیت دولت ]به ، ملت بسیج شود، ادارهنقالبی کندبیاید حمایت کند، دولت کار اساسی و ا

شکل[ جدی عوض شود و خط عمومی معلوم شود، دولت با قاطعیت پیش برود، طرح بازده آن همان طرح دوم 

جز موسوی که قبول نکردند، کند. بهها مشکل ایجاد میور مستقیم روحانیون در وزارتخانهاست، خصوصاً که حض

شورا ]و[ هاشمی وزیر دفاع، حضور روحانیون در کابینه اصلی مسلّم پذیرفته شود از طرف دولت و شما معاون 

د یا ایشان قانع شود که شورا بود دو ماده، در رأس دولت اگر مهندس بازرگان باشد باید ]به[ روال خود عمل کن

 بینیم.عملی نمی

 د[.بهشتی: فرض این است تا این لحظه افراد مورد قبول ]هستن

 زاده: اگر دولت حاضر است محتوای خود را عوض کند، عمل کند. با دولت ]بصورت[ جدی مذاکره شود.قطب

 های انقالبی چیست ]؟[دکتر یزدی: طرح

ا با مذاکره با دولت، هاقتصاد و آموزش و پرورش. این طرحشده در زمینه کشاورزی، های تنظیمزاده: طرحقطب

 شود ]و[ بینش عمومی حاکم بر دولت باشد. کردنی است عملآنچه پیاده

وزیر. دیگر دو محور نیست، ده نفر، دولت و شورا کننده دارند، نه نخسته نفر نقش تعیینبهشتی: در طرح دولت، د

داشت. در طرح هم اکثریت، ضامن اجرایی نقطه نظر گفته شده است. در این طرح نقش امروز را در دولت نخواهند 

 کند.سه عمل میتر است، چند وزیر این طرف و چند شورای آن طرف نیست و یک کاقویقبلی ضامن اجرا 

زاده: طرح دولت و ظاهرش ده نفر خواهند بود، در هر دو هستند. مشکل بینش عمومی است که حاکم بشود قطب

نج نفر از شورا تلفیق یا نه. پنج نفر معرفی شده مطالعه شود ]:[ بازرگان، دکتر سحابی، کتیرائی، یزدی و صدر، با پ

زاده. این افراد صدر، پیمان، سحابی، شیبانی، قطبنفری است، بنیرنفری، یکی چهاتر شششود. در همین یکی بیش

حل سوم ]این شود. راهفر شورا و دولت را کسر کنند، نمیاکثر با دکتر یزدی توافق کنند، با دیگران نیست. آن ده ن

 از دولت، تعداد بر اساس نیاز دولت فعلی تدوین شود، چه از شورا، چه از خارج.است که[ انتخاب اعضای شورا 



 

 

های جاللی: برای شستشوی وضع مملکت منابعی هست کُر: آقای خمینی. آبهای قلیل، دولت و شورا ]هستند[. آب

کنند و ا عوض می، دارند رنگ و بوی کُر راند، خود را وصل به کُر کردهقلیل تا حال متنجس شده، برای حفظ خود

ها ربط به راه حل اساسی ندارد. اگر حرف آقا یک کاسه شدن ]است[، دیشب ما جز آن چیزی نداریم. این حرف

. در مقابل مهندس بازرگان ایخامنهایشان حفظ شود. طرح بنده، اول حرف  مسئلهدر نطقش عصبانیت بود راه حل 

هستند وگرنه چیز دیگری در خارج نخواهد شد. فرمول پیدا  مردم چون انقالب کردند، یک سری نهادهاست، اینها

شود که کودتای آخوندی تلقی نشود. باشد ]به[ حرف آقای طالقانی هم توجه شود که فرد یک جا کار کند، یا اینکه 

 از احزاب مهم همه بیایند.

 صحیح نیست. کثریت شورا، ]از[ حزب جمهوری،ا صدر: بنی

زند، نظر به فرد خاص ندارد. ایشان اگر بیاید کودتای آخوندی نیست. در درجه می جاللی: مخلصانه این حرف را

اول، حفظ موقعیت خمینی، شورای متمرکز آقایان روحانیون از طریق فرمولی باشند. شورای کوچکی باشد که با آقا 

 تماس بگیرد در قم ]و[ ایشان آلوده نشود.

کنند. اگر ایشان خاص را مطرح می مسئلهدر مورد طالقانی، آقایان زاده و جاللی هاشمی: ]در مورد[ راه حل قطب

جدی در عمل کند. اگر کنند، چون جنبی حرکت میصورت ظاهر تقدیس می[ در قشر روشنفکر و هیاهویی به]را

، آقای اندحتی در سوال شما جواب روشن ندادهکنند. گیر یا نه. اگر بگیرند تقدیس نمیگوید ببیایند یا چریک را می

 کنند ]؟[ها چه میقدر است ]؟[ خمینی آن قدر قاطع ایستاده، ولی گروههطالقانی مقابل خمینی چ

 شود.جاللی: در عمل مقیّد می

 شود.هاشمی: طرح اصولی با فرد حل نمی

 : پیشنهاد ما در صورتی است که دولت عوض شود.زادهقطب

احزاب هستند، خمینی گفته بود در دولت باشند. ما معتقدیم حزب شود افرادی در بعد که تکیه می مسئلههاشمی: 

 کند.شورایی که خمینی به آن اعتماد میشود رویم، میشود، عمالً اگر ما از شورا می جمهوری ساخته

صورت دولت عمل کند در مقام وزارت افراد باید عمالً تمامی وقت : شورا مطرح نیست. اگر بخواهد بهزادهقطب

 بگذارند برای وزارت.خود را 



 

 

 هاشمی: طالقانی تا روزی در روشنفکرها اثر دارد که قاطعانه حرف نزند.

کند. روی مطلب رأی ی دارد، ولی ضعف دنبال کار را میصدر: در ]مقایسه با[ مجلس قبلی شورای ما محاسنبنی

خمینی باید در  زاده، یکقطب رئیس اجرایی به خالف جاللی واهلل ن رأی نشانه ضعف بود. بینی و بینداریم، آ

مل نکرده سعادتی و ها را تحمل کند. کسی که در عمرش هیچ زمان در هیچ مورد با قاطعیت عرأس باشد که ضربه

کرد. کار اجرایی شوخی ندارد. مجاهد خلق دروغی گفت، بود، تمام ایران را زیر و رو می جای آنآقای خمینی به

عمل است. رئیس قوه اجرایی در این حدود باشد، باز مهندس بازرگان  مسئله تکذیب نشد، بعد فدایی خلق گفت.

 سیاست باالنس داشت. 1شود، سوکارنوکند. خیلی خوب میآید لزوماً آن مواضع را پیدا میدهم، بعد میترجیح می را

در انقالب سیاست باالنس خطرناک است. ایشان در رأس قوه اجرایی باشد، خطر دارد. با ایشان باشند، آقای بهشتی 

 شود.ره کند، ایشان رئیس هیچ کاره نمیادا

 کند.حاال قهر میهاشمی: مثل 

ه، هم مقننه، آن قضائیصدر: ثانیاً آقای بهشتی ]![ شورا تصمیم قانونی می گیرد، ولی یکجا شما هم اجرایی، هم بنی

شود. عیب سوم ]این یا بگوییم تعهد اسالمی کم که نمیوقت خطر زیاد است و این احتمال است که شما بکنید 

گان، مملکت است که[ تجانس ندارد. رئیس قوه مجریه باید تجانس داشته باشد بینش و عملش. امتیاز مهندس بازر

 ت.حاال تکلیفش روشن است، ولی عملش کافی نیس

 شود او را با ترکیب متجانس گذاشت.طالقانی نه. بازرگان خوب است، میبهشتی: 

طرح دولت،  ع کار کند یاشود. کسی در رأس که با جما داد این شورا عهده دار امور میصدر: اگر دولت استعفبنی

 خواهی بکن.رات را بدهیم و بگوییم هرکاری میترین شکل اختیاموفق

 حضور خمینی نگفتید ]؟[ای: چرا در خامنه

 سحابی: جزو طرحی که داریم.
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 عدم تعهد بود.



 

 

 در شورا[]ولی ،شیبانی: طرح دولت باشد و شورا طرح ما باشد. اگر الزم شد مهندس بازرگان رئیس دولت نباشد

 باشد.

های دولت با رود. سیاستتی هست. کارهای انقالبی پیش نمیسحابی: هدف از آن طرح ]این است که[ مشکال

ها هم مخالف شود. در مذهبیشدت گسسته مینارضایی در جامعه، روحیه وحدت بهکند. ]با[ رشد نمیشورا تطبیق 

دو نکته  کند ]؟[ بخش دیگر مسائل جامعه بود. در آن طرحکال دولت نبود. چرا شورا کمک نمیشوند. فقط اشمی

رد شدن ]این سکی از عوامل تفرقه و بود. کاری بشود روحیه انقالبی مردم بازگشت کند. جوابی که اکثر دادند، ی

سرد  ئلهمسها و عملیات انقالبی. ]اما[ گیرد. یک بخش کار طرحملیات و کارهای انقالبی صورت نمیاست که[ ع

امعه انقالبی جشدن مردم فقط این نیست )عدم کار انقالبی(، ]بلکه[ مقداری برای این است، بسیاری، ]در[ شرایط 

ست، یا اقناع پیوندد، ضد انقالب نیه[ نیروهای امروز به صف مخالف میبخش دیگر ]این کباید کار انقالبی شود. 

ن استالینیسم آباید باشد یا سرکوب، راه کوبیدن. یک شورای قاطع عملیات انقالبی بشود، ولی راه قاطع، سرنوشت 

 ایستد.. اگر اقناع نشود جلو ]ی شما[ میاست. جامعه و مردم طرف شماست

 جعل قول، بعد تفسیر. :صدربنی

را  2و استالین 1ها فرق دارد، روبسپیرمن انقالب اسالمی با دیگر انقالبنظر ابی: طرح اداری کارش این است. بهسح

 انقالب نیستند.داری مخالفین اقناع شوند، همه ضدحل ]این است که[ مقندارد. راه

 بهشتی: تهمت بزنید.

ید. االن در ها دستور ندادکنند. سنگ پراکنی و غیره را شمادیگران می سحابی: دست شما نیست. ندهید، خونریزی

های رحطگیری نیایند، ولی در اجرا باشند. ی عمل شود. مخالفین در صدر تصمیمشرایط خطرناک هستیم. اقناع

جلس ر ممجلس شورا. مگر آنها دکننده نیست. قانون اساسی، یک دوره انتخابات زاده و آمدن طالقانی حلقطب

ند، ولی االن ام که داغ و دو آتشه طرفدارکنند. اشخاص را دیدهدر عرض دو سه ماه صالحیت پیدا میآیند ]؟[ نمی

 پسندند.ها را نمیاین رویه

                                                           

 ( از رهبران انقالب کبیر فرانسه و از عامالن دوره وحشت پسا انقالب و عصر گیوتین.1758-94روبسپیر ). ماکسیمیلیان  1

که شیوه اداره پلیسی  1922-53( دبیرکل حزب کمونیست و رهبر اتحاد جماهیر شوروی در فاصله 1878-1953. ژوزف استالین )2

 و مخوفی را در سراسر این کشور حاکم کرده بود. 



 

 

ساالری انهای التقاطی ساخت، رهبری یک دست درست نکردند، دیوبیاید استالین را، شیوه صدر: تاریخ شاهدبنی

ادن باشد. عقیده دگویید بنابر باج اطعیت عدم زور. التقاط که شما میست، قاطعیت زور، نه قمی گویید کشتار زیاد ا

گویید سوال دارم. می 300یا  200تر است، روزی قدر که وضع بد شده، اطالع من بیشمن عکس شماست. آن

تند، نقش در مبارزه نداش گوییدرا دانشجو باشد، کسانی که شما میبنابر افراد صادق باشد، گفتم در شو

 کند.یمطرف، روز دیگر عکس آن استدالل جوادی در لزوم همکاری با امریکا صحبت کرده، یک روز این سیدحاج

را آرام کند یا  صدر: اگر قرار بود[ ملت از صحنه برود بیرون، روز اول رفته بود. فدائی خلق و مجاهدین خلق]بنی

، ولی گفتم گویند خمینی را قبول دارند. درست استویید استالینیسم است، میشما می گاقلیت یا اکثریت، آنچه 

دهنده بپیوند. حشاکثریت را رها کن، به افراد ف بیایند بحث کنند. کجا آمدند؟ آفت بزرگ انقالب همین روحیه است،

به  عهبری قاطبدین وضع باج ندادن نیست، به درد نرسیدن است. پیغمبر مخالف درجات خودش نداشت. ]با[ ر

دهد نچه گرفته پس نمیآر کار بیایند، ها دکلی نفی و مبارزه با موازنه منفی باشد، اقلیتدرد مردم برسید. باج دادن به

 کند.اعتماد مردم را در رهبری سلب می و

 -دکتر یزدی: 

سی را آورد، دکتر یون یونسی. آقای صدر مسئلهبهشتی: دو کلمه بگویند آقای سحابی اگر پایین بیاید کردستان و 

بشارتی که می  جوادی ]گفته[ ایران تایمز سوالی از من کرد که آقایسید. دکتر حاج]ایجاد شد[ وضع فعلی کردستان

ال شکنجه گویند در دستگاهها نفوذ کرده، آقای دکتر حاج سید جوادی گفته سالها شکنجه گر ساواک بوده و حا

ت. بشارتی است. گفتم مدارک را از کجا آورده، گفتند پیش مجاهدین اس کننده سعادتی است و مدارک آن پیش من

که من دیدم. اجماالً  مستقیم معلوم نیست در کار سعادتی باشد. سالها زندان بوده و بعد که آمده، مدارکی دارند از او

زند. نمی وب حرفبا او مذاکره کنید، خ که ساواک شیراز نوشته با او صحبت کردیم، خواستیم همکاری کند، این

 مردان است.اش گفته انقالب کار راستجوادی در مصاحبهسیدآقای دکتر حاج

 طور باشد از خودمان هم کسانی هستند.سحابی: اگر این

 هاشمی: کیهان را گفته هشتصد میلیون تومان خریده.



 

 

 اند.علیه ما خیلی دروغ گفته 2و دکتر کاشانی 1سحابی: دکتر آیت

که  د، یکی ایناهلل الرحمن الرحیم. برداشت خودم دادم و نظری دولت. این انقالب ما ویژگی دار دکتر یزدی: بسم

شد و زبان در هیچ انقالبی نیست ]که[ یک رهبری جمعی واحد، خواه یک جمع یا گروه که رهبری مبارزه کرده با

یم. در دولت عدم ن ما زبان مشترک نداراند. االهایی که نقش خود را انجام ندادهمشترک )نداشته باشد( ندارد، کمک

ان خودمتجانس هست، در شورا هم هست، هماهنگی نیست. ]این[ ویژگی خاص انقالب است، باید حل کرد. ما 

خواهد یمد سر هم را نتراشیم. دولت اگر ایم. اجازه بدهیدهبه زور امام است که جمع ش دور هم جمع نشدیم.

 کشند.ای نمیعدهشد، باید با هم بشود. موثرتر با

 بهشتی: بگویید چه کسانی هستند تا آینده معلوم شود.

ی و میناچی با بینیم. تیمسار ریاحی و شریعتمدارقالب، دکتر اسالمی را اول بار میدکتر یزدی: در شرایط خاص ان

به دولت  دیدیاورکشد تا اینها دید مشترک پیدا کنند. شما هم که طرحی نام. مدتی طول مینها کار مشترک نکردهآ

ست. ما گوید طرح دارم. آنچه در سطح مملکت اشکال ایجاد کرد، قطبی شدن جریان ابدهید. دوست من صادق می

آن،  ست. خارج ازقبل از شورا و دولت همه با هم بودیم. تا حزب نبود، همه با هم بودیم. در شورا، دولت اسالمی ا

گر[ طرح بحث در دولت هم مشابه ]بحث[ شما بود. خوشبختانه ]ا شود.در حزب و روزنامه، دولت غیراسالمی می

صدر سادگی. بنیها میسر نیست بهشود. تصفیه در وزارتخانهتفاهم از باالترین سطح ایجاد می دولت عملی شود،

 فهمند.در رابطه با دولت باشند بهتر می کند. مقداری مسائل است که اگرگرایی میکامالً ذهنی

ست، چون آید در شورای ما و چند تا برود در وزارت کشور و جنگ عملی اچهره مهم از کابینه می هشتی: چندب

 مهم است، نه به اسم وزیر، ولی با قدرت آن.

 شود.دو سوم مشترک می نفره، 15ای از شورا بروند شورای یزدی: عده

 پیمان: این هم طرح ماست.

 سحابی: دولت هم کمیسیون دارد.

                                                           

ه ( عضو سابق حزب زحمتکشان ملت ایران و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی، نمایند1317-60حسن آیت ) . سید 1

 مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی.

 . منظور، دکتر محمود کاشانی است. 2



 

 

یزدی: ده نفر که بینش نوع دیگری دارند، اکثریت دولت و شورا باشند. عمالً بینش یکی باشد، تشکیل شوراها مانع 

کنیم. سیاست عمومی است، مفید است. مانع در برابر طرح نیست. در وزارت خارجه کوشش شده، عمل مینیست. 

عالی سیاسی. با افراد مشورت بشود. شوند شورایمیی کنیم. مهندس سحابی با پیمان دکتر پیمان بیاید بپذیرد همکار

 (.15/11آخرین نظر دولت این است که بحث شد )دکتر یزدی رفت 

دکتر پیمان: از هدف اولیه دور می شویم. مطلبی را گوشزد کنم. آنچه موقت شد باز به این هرج و مرج برسیم و به 

شود. ریشه کند، مشکالت حل نمیظام قانونی پیدا میدیگر مملکت ن شدت خود باقی است. فکری کنیم که دو ماه

که برنامه مطمئن انقالبی نیست.  آنها در دو چیز است، یکی قاطعیت در عمل نیست که مشکل مهم است، دیگر این

فرمی که دکتر یزدی گفت عدم انسجام در آن هست. حمایت توده نشان  مسئلههم باید تمرکز باشد، هم برنامه. 

سجام مردم را هم مردم ایجاد اعتباری خود رهبر. اناز مرکز و تشنج و بی تفاوتی و بیدهنده واقعیت نیست، گریز 

رسیم. نمیایم. یکی هم پیچیدگی شرایط است. فرم اهمیت ندارد. ]به[ وحدت کامل های قاطع نبودهاند. آدمکرده

ها و ها است. درگیریاست که معلوم رهبری مسئلهروی برنامه تأکید شود. ]در[ نیروها حالت تفرقه خودش 

شدن صنایع انعکاس زیاد ندارد. ]در موضوع های مشخص. ملیجاد کرده، به اضافه نبودن برنامهها مشکل ایجنجال

کنند. افراد را با برنامه بیاوریم. فرم ده نفر مشترک مثل یم ملی کردن[ بانک، بیمه و غیره سیستم تبلیغات منفی عمل

تواند وزیر بماند. برنامه ادارات نمیو نفر مشاور. مهندس بازرگان نخستفرم ماست که یازده نفر مشترک و د

 طور باشد.همان

 کند.ی: ]برای[ ماندن او شرط قبول نمیموسو

 ت تمام کارها حل بشود.پیمان: اگر اختیار به دولت بدهیم، معلوم نیس

 شود.ها حل میبهشتی: شکل یکی دارد، تفاوت

گوید شورایی باشد و دولت که در دست من باشد. یک شورایی که بینش مهندس : تا مهندس گفت میصدربنی

 تبلیغاتی نیست. دو طرح انقالبی را اش نقصکند. مهندس همهی میانصافان را پیدا کند، دو نقطه دیگر بیبازرگ

 کند.داند، درست عمل نمی. دولت چون اینها را از خودش نمیدولت تهیه نکرد، ما تهیه کردیم

 ها روی کاغذ بیاید.. از میان دو طرح با اسامی و سمتبهشتی: بحث کلی شد

 : اسامی بدون حضور دولت عملی نیست.زادهقطب



 

 

 است.بهشتی: طرح از نظر خود ما به دولت به دیگران، حرف ما صد در صد 

 زاده: طرح کلی را به دولت بگوییم، با او مذاکره کنیم.قطب

 بهشتی: طرح آقایان، رئیس شورا چه کسی است ]؟[

 ای: بهشتی.خامنه

 پذیرم.بهشتی: من نمی

 جاللی: طالقانی بیاید.

 زاده: هاشمی.قطب

 پذیرم.هاشمی: من نمی

 زاده: مهندس سحابی.قطب

 شود قبول نکنید.تکیه بکنند )بهشتی( نمیای: اگر همه برادرها روی شما خامنه

 گویید )شیبانی( افراد دارم.موسوی: شما که می

 شیبانی: خودم.

 بهشتی: رأی گرفته شد. با سه رأی رد شد.

 ای: شما )بهشتی(.خامنه

اق کنیم کارش را در قانون اساسی پذیرند. بهترین کار این است که به دولت اتف: چون متجانس نیست نمیصدربنی

 انجام دهد، همه کار را به او بدهیم.

 وزیر چه کسی است ]؟[دولت، نخست مسئلهبست رسیده با توجه به طرح دوستان که به بن بهشتی:

 موسوی: بازرگان.

 حال مملکت هم بسوزد، اختیار کامل ندهیم.زاده: مقداری دلمان بهقطب



 

 

 وزیر چه کسی؟ بهشتی: نخست

 اکثریت: بازرگان.

 بهشتی: وزیر کشور چه کسی ]؟[

 روند که کار چشمگیر بکنند.هاشمی: پنج نفر می

 بهشتی: کشور، دفاع، تبلیغات و رادیو، دارایی و امور اقتصادی و وزارت کشاورزی.

 برای اقتصاد. صدربنی

 شود.در دولت جناح او تقویت می آن عدهشود. با رفتن صدر رفع میسحابی: یک مقدار نگرانی بنی

 خواهیم پایه بگذاریم.ادامه کار می مسئلهبهشتی: غیر از 

قابل برگشت یی در این پنج ماه بریزیم که غیرهاحتوای دولت را تغییر بدهیم. پایهزاده: اعتقاد دارم از روز اول، مقطب

 شود. باشد. مجلس بر اساس آن انتخاب می

. کار خالف کرد شود باشیم. مسئولیت مشترک استگفتم بنده و دکتر یزدی یک جا نمیصدر: در حضور آقایان بنی

 آید.سر و صدایم در می

 شود. یمان: سیاست کلی در شورا مطرح میپ

 صدر. کشاورزی سحابی.بهشتی: اقتصاد و دارایی بنی

 پذیرم.سحابی: من کشاورزی را نمی

 رت باشد.هاشمی: صباغیان در وزا

 ای: یادم نبود. به این شکل مهندس قبول نداشت. گفت افراد را بفرستید.خامنه

 خواهد. م کردم. در این مرحله فداکاری میهاشمی: من مریض هستم. دیروز با ایشان حرفم را تما

 تواند کار کند، جایش بروی.هنر پس از دو هفته احساس کرد نمیکه اگر با شرط اینبهشتی: به

 هاست. اگر فردی باشد مورد قبول آقا، خوب است.می: وزارت کشور مشکل آن شهرستانشها



 

 

 باهنر: شما بروید )هاشمی(.

 آیم.و هفته دیگر اگر حالم خوب شد، میروم. تا دپذیرم. ولی اگر نشود، من میخاطر ضعف نمیهاشمی: به

 های دوستان را قبول نکنی.مهدوی: وعده

 پیمان. ،بهشتی: ارشاد ملی

 کنم.پیمان: من کمک می

 زاده: جاللی خوب است، من وزارت دفاع.قطب

 کند.نوسانات قاطعیت شما را تحمل نمی بهشتی: وزارت دفاع

 ای هستند ]که[ روحیه ندارند. باید به آنها روحیه داد.زاده: آنجا عدهقطب

 ای بروند آنجا.هاشمی: ایشان با عده

گری کند، امیشود سر پایش بند کرد، کار عمرانی کرد. اگر ارتش فقط نظارتش بشود، می: اگر تصفیه در زادهقطب

 ترین گروه مملکت است.ند. اگر کار عمرانی هم بکند، قویککودتا می

 بهشتی و پیمان: مثل ارتش اسرائیل.

 تر شبیه ارتش الجزایر.: بیشزادهقطب

 مشاور در جایی باشد که موثر باشد و یک وزیر خوب پیدا کنید. ای وزیر نباشد؛وزارت دفاع، خامنهموسوی: ]در[ 

 ها.گیریهای اجرایی تصمیمابالغ رسمی و اختیارات در زمینه عنوان مشاور باشد،یک وزیر باشد، کسی بهای: خامنه

 تواند کار کند که اختیاراتش تام باشد.زاده وقتی میبهشتی: قطب

مشی باید گیری بحث روی خطشود. تصمیمهم ریختن کاری نمیکاسه جز بهزاده: در مدیریت دوکاسه و سهقطب

 در کنار هر وزیر باشد، تصمیم بگیرند و به مدیر ابالغ کنند. هرکدام خودتان مستقیم دستور بدهید.

مان گیری، تفاهم قانونی و سازمان باشد )مسعودی و پیتگاهی دارد در حلقه التقای تصمیمای: تصمیم گیری دسخامنه

 (.15/12رفتند 



 

 

صب با شورای اختیارات عزل و ن ای و یک افسر انتخاب کنند. کلیهزاده و خامنهبهشتی: ]برای وزارت[ دفاع، قطب

 نفری است. امضاء مال وزیر است.سه

 ترین فرد برای ارشاد ملی، جاللی است.زاده: الیققطب

 شود.ها عمل میبندیخالف آن روی دستهکه درست  جاللی: اگر تا یک ماه دخالت نکنند، در حالی

 کند به قم.زاده: رئیس بخش تلفن میقطب

 کنند.را تصفیه می 1ای: اول معادیخواهخامنه

هایش قبالً بررسی هستید. در تمام این کارها واکنش زاده، جاللی فکر نکنید، در خالءصدر، قطببهشتی: به بنی

 شود.

ت نکنند. ایشان نفر بگویید از علما ]تا[ با ایشان تماس بگیرم، دیگران دخال جاللی: من به آقای خمینی گفتم یک

 ای.ند: موسوی، بهشتی، هاشمی و خامنهچهار نفر را گفت

العاده، ارشنبه فوقیاید در شورا. جلسه چهبهشتی: تصویب شد پنج وزیر برود از شورا ]به دولت[ و پنج نفر از دولت ب

 ویب شد.رود. تصباهنر در کابینه می

 مهندس سحابی تصویب شد به اتفاق آراء. 

 مهندس جاللی.

 اش را جاللی بگوید.رنامهای: بخامنه

دهد. این بزاده: در عمل در عرض چهار ماه جزو نوادر سازمان است که هم بفهمد، هم عمل کند و هم نتیجه قطب

 جاللی بود.

 وب.ای: فرمایش شما پذیرفته شد، آمد به شورا، خیلی خخامنه

 ای تصویب شد.زاده، خامنهبهشتی: قطب

                                                           

دگاه انقالب و مأمور امام خمینی برای بررسی وضعیت ( روحانی انقالبی، قاضی شرع دا1326. عبدالمجید معادیخواه )متولد  1

 کردستان، نماینده مجلس اول شورای اسالمی و وزیر ارشاد دولت موسوی. 



 

 

را با سیستم خودمان، با کادر  هاد، در رادیو کردیم. تک تک برنامهها باشرتخانهجاللی: اساس انقالبی که در وزا

ها خوب نیست، ست که ما کردیم. حاال این برنامهها وقتی اتک برنامهخته شده و کادر بیرون ساختیم. تکهم ریبه

که[ در چه جهت باشد  ساعت برنامه تولیدی دارد که جدید است در جهت مشی تازه. ]این 16ود. روزی باید بش

اول روشن کنیم هدف اصلی رادیو تلویزیون چیست ]؟[ ]هدف[ فرعی چیست ]؟[ هدف اصلی در جهت تکان 

ست شود. یک ه باید دردادن مردم از نظر قدرت اجرایی دولت یا شورا، مسائل موسیقی و غیره در جهت کار و غیر

کند. اجبار و مسائل تبلیغاتی همگام مسائل اصلی انقالب باشد. موسیقی باباکرم مثالً یک هفته کار را خراب نمی

 هفته باشد.

 کند.ای: مأیوس میخامنه

 جاللی: یک ماه اجازه بدهند، البته تذکر بدهند، مانع نشوند.

 باشد. ای: وزارت ارشاد معاون و مشاور داشتهخامنه

 بهشتی: شما )موسوی( حاضرید با جاللی کمک بکنید ]؟[

 موسوی: من به وزارت دفاع باید بروم.

 که با سانسور مبارزه کند موافقم. شرط آنصدر: بهبنی

 ای با فرد سوم شورا باشد.لی یک معاون شبیه موسوی یا خامنهبهشتی: جال

قانون مطبوعات ]آورده[ فحش به خمینی، یک ماه تا شش ماه  کند. ]در[ده: میناچی مانند دالل معامله میزاقطب

 حبس دارد، تازه قابل خرید.

 اند هنوز. ها را ندادهمهدوی: پول کمیته

 بهشتی: خرجی ندارند پاسدارها.

اند پیش ر خارج شده و کسی کشته شده، بردهاحتیاطی تیچکار کنیم ]؟[ پاسداری در اثر بیمهدوی: مشروبات را 

 کند.توهین می یره. شهشهانی باید برود؛و غ هروئینی

 



 

 

 

 20/4/1358جلسه چهارشنبه 

 ]حاضران:[ شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، بهشتی.

 ]آمدند[. 20/8، جاللی، مهندس سحابی 15/8ای خامنه

 مهندس سحابی: در منزل ثابت، جواهرات و اشیاء عتیقه فراوانی پیدا شده. دقت شود.

 مدیر عامل.بهشتی: در مورد بنیاد، 

دقیقه کم، مهندس  10و  9ای است )هاشمی رخانی فرد ارزندهطزاده خواهر]زاده[ حاج: مهندس ملکایخامنه

 آمدند(.  15/9بازرگان 

 تصویب شد. 20/4/58در جلسه  12/4/58، 4434تصویب نامه قانونی معافیت کلیه محصوالت دارویی مجاز 

کشد. فعالً یک سوم آن را تصویب کنید که پرداخت تیرماه انجام طول میان: الیحه بودجه تصویب آن مهندس بازرگ

 شود.

 بهشتی: پول کمیته را ندادی؟

 مهندس بازرگان: چک آن نوشته شده. به آقای مهدوی گفتم.

 ای نگهبان هستند مربوط به شرکت نفت که مربوط به سپاه نیست.هاشمی: عده

 کنند، با آقای فوزی هستند.ه خوب هم کار میای هستند کمهندس بازرگان: در ارومیه عده

فه کردن شش ماه به نظام (، اضا20/9صدر آمد های محلی )بنیبهشتی: در گوشه و کنار نیروهایی هستند مثل چریک

 خورد.درد شما نمیوظیفه به

 شیبانی: در الیحه قید شود که شش ماه به خدمات عمرانی بپردازند.

 ال دیگر اثر دارد. بیاید تیمسار ریاحی توضیح بدهد.بهشتی: این الیحه برای یک س

 مهندس بازرگان: ایشان توضیح کامل داد.



 

 

 بهشتی: فردا ایشان بیایند.

 تکه بودن خالصه شود در یک جا.موسوی: پاسداران قرار شد از تکه

*** 

 ]موضوع: ترمیم دولت:[

شورا تصویب کرد شما بتوانید راهی ]را[ که بندی گی کردیم. در جلسه یکشنبه در جمعبهشتی: سه جلسه رسید

پیشنهاد می کردید دنبال کنید. پنج نفر از اعضای فعلی شورا که آماده قبول پست وزارت باشند در کابینه بیایند. پنج 

یران و نفر از وزرا به شورا بیایند. به این ترتیب در شورا و هیأت وزیران ده نفر مشترک باشد. حدود ده نفر در وز

 شد قبول کنند ]و[ عضویت در کابینه را بپذیرند، عضویت را پذیرفتند.را باشد. دوستانی که میشو

که طرح دولت را تصویب کردید متشکرم. دو نکته که ممکن است تکرار باشد: مبدأ و مسیر  مهندس بازرگان: از این

کار عملی نیست.  اند که در شرایط حاضردهبود که همه وزرا روی کاغذ آور این کار را بدانیم. مبدأ پیشامد اشکاالتی

هایی است. کاسه شدن بهتر است. وجود مراکز و مقامات خارج دولت که دوگانگی سبب مزاحمتنبودن آنها و یک

ها، سپاه و تبلیغات و رادیو و تلویزیون. اول این مرحله رفع شود. آقایانی بیایند در وزرا که این دادگاه انقالب، کمیته

تر از این است، دولت مسائلی را تصمیم بگیرد، بعد از ناحیه آقایان دوم که مهم مسئلهزیر نظرشان باشد.  قسمت ها

م با آن امام، شورا و هیأت وزرا در یک مجلس یا رسمی، بعد کار لطمه بخورد، توأایراد گرفته شود، اعم از دوستانه 

و روزنامه پشتیبان باشند و این ضرورت زمان است. با هم باشند تا حد دل و حتی زبان و قلم، سخنرانی. حزب 

اش این است. بروم سراغ تقاضا و مراجعه به آقایانی که از این ل و موثر حمایت کنند. اساس الزمهمقامات غیرمسئو

 باشم برای مسئولیتی که درد ما راگیرنده میول که در مرحله ماقبل شورا تصمیمبابت منظور را فراهم کنید و اگر قب

دوا کند. انتخاب اشخاص و سمت آنها در مرحله اول با بنده، دوم با خود آقا و بعد طبیعی است با دوستان آنجا 

 مشورت کنم و در مرحله نهایی بیاید شورا.

 بینی ما برای جلوگیری وقت.بهشتی: پیش

همیشه مورد نظر بوده، ای، موسوی، مهدوی، باهنر و مهندس سحابی ازرگان[: جنابعالی، هاشمی، خامنهمهندس ]ب

 خود ایشان شخصاً.

 مهندس سحابی: من نباشم.



 

 

 روم سایرین.ن: آقایان را خودم در حضورشان میمهندس بازرگا

بهشتی: طرح این است، پنج نفر از اعضای شورا حتماً پنج پست وزارت داشته باشند که ده رأی باشد هم در دولت 

 ]را[ قبول کنند. اگر نظرتان عوض شده، اشکال ندارد. و هم شورا، طبعاً پنج نفر باید پست وزارت

صورت ل ممکن است طور دیگر شود. رأی بهمهندس بازرگان: بسته به واقعیات است که چه پیش بیاید. در عم

رسمی و کاغذ نیست. مثال، هاشمی وزیر نباشد، ولی وضعی داشته باشد که کارها با نظر ایشان باشد. معاون بیاید 

 ا آن ترتیب، منظور اصلی تأمین است.نظر بدهد ب

ها اغراق تلقی کردند. آقا گفت مرا تحت تأثیر قرار داده. مایتی از دولت کردم، خیلیهاشمی: دیروز در مجلس آقا ح

 سی قلم فعالیت دولت را شمردم.

که[ هیچ کدام از خواست با شما هم گفتم، شما و همکارانتان صمیمانه بپذیرید ]ای که همیشه دلم میمسئلهبهشتی: 

نظر نظرها چون یکی نیست دو سوال نقطهمقابله نداریم؛ ولی نقطه ماها، الاقل آنها که اسم بردید، با شما و دولت

گوییم. در عین حال برای حفظ مسائل انقالب، محذورات شما را هم بگوییم. صمیمانه آرزو این بود خودمان را می

 جمهور با قدرت طی کنید.رئیسولت این مرحله را تا انتخاب شما و د

 مهندس بازرگان: بودجه تیرماه برابر یک سوم سه ماه اول سال را تصویب کنید.

که[ آمدن همه ما در  کنم واحدهای مستقل هستند. ]اینا روزنامه و حزب با صراحت عرض میبهشتی: در رابطه ب

، ممکن است ما در اقلیت رد سی نفرهاشد، نیست. حزب شورا داسیستم سبب شود که آنجا موضعش موضع ما ب

زب باشیم. ]به[ روزنامه مقداری اختیارات داده شده که متحرک باشد. اگر همه ما در دولت بیاییم، روزنامه و ح

 کند.موضع انتقادی خود را دنبال می

 شیبانی: هر دو هم متهم به دولتی بودن هستند.

ابله با مسائل مملکتی را ندارد. روزنامه انقالب اسالمی مستقل شود که روزنامه و حزب موضع مقبهشتی: انتقاد می

 است و بعید است فعالیت کند.

 صدر: شرط کمک به دولت، انتقاد است.بنی



 

 

شود، کمیته هاست. ارگان رسمی سپاه پاسداران، دادگاه انقالب، ارگان رسمی و بهشتی: آنچه داخل این مطلب می

 ثر است.یلی مؤتلویزیون خیلی مفید است و خرادیو 

 مهندس بازرگان: مقابل نه، بلکه مجری باشد.

امی باشد، بهتر این مشکالت حل شک اگر همگت مجری شده، نه درست جذب شده. بیها نه درسکمیته بهشتی:

پذیرش سمت دو ترکیب ه اسم بردید، جلوتر از نظر امکان ها، دادگاه، رادیو تلویزیون، افرادی کشود. دایره کمیتهمی

 دهد.کنید، خدمتتان هرکس جواب میاچار وظایف کلی که در انقالب داریم بررسی شود. سرکار پیشنهاد مین

 تک افراد چه اشکال دارد؟ای: دعوت از تکخامنه

 تک صحبت کنم.مهندس بازرگان: بگذارید تک

فرمایند رسیدیم که مصلحت نیست. ایشان می معمم باشد، به این نتیجهدر[ ترکیب کابینه چند معمم و غیرای: ]خامنه

حکومت آخوندیسم  مسئلهسمت معاون. بنده اگر رفتم و آن انعکاس که وزارت معمم داشته باشد، معاون هم دارد، 

شود. آنچه صحبت شد یک معمم ناگزیر باشد. یکی هاشمی و باهنر مطرح بود، سرکار قبول نکردید، بنده مطرح می

قبول نکردند، مهدوی قبول نکردند و فکر و شکلی که صحبت شد، من در کنار یک وزیر قبول نکردم، موسوی 

 باشم، شورای وزارتخانه باشد، آن شکل صحبت شود.

 شود.چه به شیوه جزئی است بعد مطرح میبهشتی: موافقت من شخصی بود. آن

ش است که با انقالب موافقت ندارد. من بگویید شما به تحلیل بنده توجه نکردید. دولت دیدصدر: باریکال، بهبنی

 کنید گردن ما می ...یراجع به دیگران اصرار نکنیم. شما قبول نم

 شیبانی: راه حلی پیشنهاد کنید، چه کنیم ]؟[

استقالل را چون جدای از آزادی صدر: جزوه را خواندم. نکات اساسی دارد. موضع اساسی دولت این است، بنی

آید. قدم به قدم، تصمیم است ]که اگر[ امریکا برود روس میکند. بر این اعتقاد سامح میداند، سلطه خارجی را تمی

خواهند حاکم شوند ]و[ خود ها هستند، میه تنهاست، در داخله تنهاست، دستهبرای حفظ نظام است، ایران در منطق

طلبی ای اداری است. قدرتامیدش به مجر خواهد وتکیه به مردم باشد، ولی دولت نمیرا تحمیل کنند. باید 

فته، روحانیت نیست. نتیجه تحمیل دولت به ملت است که خواسته اسبابی درست کند. رادیو تبلیغات خارج دولت ر



 

 

توانیم بسازیم، باید مردم را ها نمیند در منطقه تنها هستیم، با رژیمرسد، پخش کچون از دولت چیزی به آن نمی

توانیم. آقای تنها هستید. با روس و آمریکا نمیضاد دارد، در مقیاس جهانی تحرک بدهیم که با سیاست دولت ت

دولت می گوید با آمریکا کار کنیم. دعوای اصلی اینجاست. بحث های روشن عیناً همین محور را دارد. دقیق حرف 

ه را داشت. های گذشترف زده. شاه سابق، آمریکا و رژیمهای عرب حدر این خط است. چمران علیه جنبش چمران

 شوید. دروید شما مخالف مردم میروحانیت چون نیرویش مردم هستند، در موضع مخالف دولت است. اگر بر

 ها و یا سلطه آمریکا.داخل به مردم، در منطقه به جنبش

 ا سلطه آمریکا.موسوی: تنها ب

 فق است.ایجاد شود مو مسئلهگر. اگر کابینه با توجه به این صدر: با سلطه هر سلطهبنی

 ترین کارهاست.ساده موسوی: با توجه به بند اول با مردم، چگونه آنها را به بازی بگیریم،

 خواست بکند.ماند. چون دولت از طریق اداری میهایی اجرا شود در کردستان، ولی زمین صدر: ]قرار بود[ طرحبنی

 .شود اجرا کند، اختیارات داردسوی: این شوراها در سطح ایران میمو

 جاللی: شوراها را ]اجرا[ نمی کند. نمونه سنندج که مفید بوده.

 هاشمی: سنندج بد شده.

 کند.صدر: دولت اجرا نمیبنی

 تر بود.جاللی: اگر شورا نبود، انفجار بیش

 ثر بوده.موسوی: خود شورا کمی مؤ

زاده ده. اکثریت در شورا مفتیدا صدر: با استاندار است که بر طبق تصمیم شورا عمل کند یا آن را بازیچه قراربنی

 است. استاندار قرص طرف اقلیت را گرفته، ولو استاندار خوب.

کاالت شود. اشوحدت اجرایی نباشد، کار درست نمیمهندس سحابی: حرف مهندس بازرگان درست ]است[. تا 

کنند و جهت دیگر اقدام می ادهای دیگر ازگیرد اجرا کنند، دادگاه، پاسداران، و نهدولت، وزارت کشور تصمیم می



 

 

کنند. اختالف دید از روز الفین از بلبشویی استفاده میبینند و مخشوند. مردم وضع مسکن را میسبب ضعف می

 نفع کل انقالب هست یا نه ]؟[رغم اختالف، آیا بلبشویی بهاول بود. عدم قبول من هم روی همین است. علی

 وجود آمد ]؟[ بهدر: بیاییم روی اجرائیات. چرا صبنی

 مهندس سحابی: ستاد انقالبی است.

 خواهد به حق یا ناحق ایادی رژیم نابود شود، صد هزار نفر کشته شود.صدر: ملت میبنی

ه شده مربوط به او نیست مهندس سحابی: اختالف سر نکشتن نیست. هادوی ]برای[ مثال در اموری که صریح نوشت

 کند.دخالت می

ودی خرود و سر. وقتی متصدی نباشد، کسی آنجا میدهدت می کند، چون دولت انجام نمیخالصدر: چرا دبنی

کرد. قرآن کنیم، دادگاه انقالب کار دیگر میگفت مخالفین انقالب را مجازات میشود. اگر دولت از اول میمی

 شود.. هر کار صحیحی نشود، بد عملی میحرفهایش قابل تجربه است

بود افسر  ا روز اول به بازرگان گفتم. نمونه کوچک، سر چهارراه و راهنمایی، وقتی نیامدهای: این حرف رخامنه

 آمد. وقتی پاسبان آمد رفت دنبال کارش.جوان می

 بینند.آید. مردم میشود، ]آن وقت[ مرتب الیحه عفو میصدر: همافر انقالبی تصفیه میبنی

 طور نیست.موسوی: این

 .12/4/58، 8490تقلیل هفت نفر به سه نفر مستشار تصویب شد،  الیحه آئین دادرسی مدنی،

 تصویب شد. 20/4/58، 9040سسان، مؤ الیحه هزینه مجلس

مهندس بازرگان: خالصه سه محل است که مهم است و اشکال و احتیاج و ضرورت همکاری وزارت کشور، دفاع، 

های انقالب. از باهنر برای وزارت آموزش و دادگاهوزارت دادگستری. وزارت کشور انتخابات، وزارت دادگستری 

پرورش یا وزیر یا معاون ]باشد[، وزارت دفاع، وزارت کشاورزی، یا دادگستری اشکالی ندارد وزیر یا معاون باشند. 

م بروند. کسی که قبول نظامی خصوصاً معمخیلی بعید است زیر بار وزیر غیر وزارت دفاع روی اصل دوره شاه

کند، یا معاون یا مشاور سیاسی مسئول در دادگستری، آقای موسوی اردبیلی قبول کنند. جناب دکتر مسئولیت می

بهشتی فرمودند فرد روحانی مورد اعتماد پیدا کنید، ایشان بیایند. آقای هاشمی به دالیلی که گفتند مصلحت نیست 



 

 

دادگاه انقالب است که  ی از بین رفتنکنم. یکولی مشکل دادگاه انقالب را حل میروحانی در دادگستری باشد، 

هادوی شود. حداقل آقای ت نشان داد دادگاه انقالب رفع میای دارد که اگر راه افتاد و صالحیدادگاه ضدانقالب ماده

بدهند. حداقل پنج نفر آقایان  جای ایشان یا ما معرفی کنیم، یا آقایان بپسندند یا آقایانبرداشته شود، فرد دیگری به

 ورت وزیر یا معاون بیایند، یا وزارت مشاور در امور انقالب سه نفر از آقایان باشند.صبه

که این مقدار مطلب همان است که دوستان موافقت داشتند، یک قسمت در جمع ما مطرح شد،  ای: ضمن اینخامنه

 دارایی، ارشاد ملی.با طرح اصلی دولت موافق است، پنج وزیر بود، سه وزارتخانه کشاورزی و اقتصاد و 

 مهندس بازرگان: رادیو تلویزیون جزو وزارت ارشاد است.

ای: چه مانع دارد در مورد سه وزارت دیگر با آن ترتیب ذکر شده پیش برویم ]؟ برای[ وزارت دفاع از شورا خامنه

 یک وزیر و یک مشاور از ما.

 تر است.علی این پیشنهاد آقای مهندس عملیبهشتی: با جوّ ف

 شود.بلیغات وقتی وارد شویم، معلوم میصدر: این طرح بهتر است. تیبن

 بهشتی: برای تبلیغات باید فکری کرد.

 زاده عوض شود، ولی از پایین باید درست شود.ندس سحابی: نظر این است ]که[ قطبمه

 شود. خواست خدا حل میآقایان که آمدند با فکرشان و به مهندس بازرگان:

 کنید.ن ]را[ شما )موسوی( حل میپاسدارابهشتی: 

 هاشمی: قرار شد با حالم که گفته شد، یکی از ما چهار نفر را بپذیرند.

 مهندس بازرگان: سه بزرگوار هم اسماً و هم عمالً در دستگاه باشند.

ای در وزارت دفاع، وزارت کشور آقای هاشمی، آقای مهدوی هستند، آقای موسوی در سپاه بهشتی: آقای خامنه

 پاسداران.

 مهندس بازرگان: سمت چیست ]؟[

 صورت وزیر، ]وزارت[ دفاع مشاور.بهشتی: ]وزارت[ کشور به



 

 

 توانم هشت ساعت بمانم.هاشمی: من به علت کسالت نمی

 صدر: ]به[ شیوه مصدق یک تخت بگذار.بنی

 موسوی: خدانکرده اگر چیزی شد.

 مهندس بازرگان: چه کسانی بیایند در شورا ]؟[

 تر است.ده: به تعدادی که وزیر از شورا در کابینه هست و رأی دارد، وزیر از دولت بیاید رابطه سازنبهشتی

بزنند و پس از تصویب از شورا  ها را آقایان که هستندمهندس بازرگان: اگر مطلبی در هیأت دولت مطرح شد، حرف

 گذرد.می

 یست.بهشتی: آن وقت شورا به اسم

 هم درست است.مهندس بازرگان: عکس آن 

 هر مقدار صاحب رأی در کابینه آمد.بهشتی: به

 خواهیم. آقای مهدوی وزیر بشود.می مهندس بازرگان: ما که پنج نفر

علی تواند هماهنگ باشد، با طرح فجوّ فعلی شورا جوّی است بهتر می نظر منکند. بهبهشتی: این تعداد حل می

شود. آقای یزدی با دو سه نفر از اعضای شورا برخورد رد شورا کم میکنند، کاربآقایان بعضی اصطکاک ایجاد می

]خوب کند. صدر خوب ]است[، کتیرائی خوب ]است[، خود مهندس ود ایشان کمک میفکری دیرینه دارند. نب

 شود[.است[، جوّ هماهنگ ]ایجاد می

 مهندس بازرگان: به صباغیان خیلی احتیاج دارم.

 .هاشمی: از وزارت کشور نرود

 هنوز جا نیفتاده. مهندس بازرگان: طباطبائی و  

 بهشتی: صدر، کتیرائی و جنابعالی بیایید.



 

 

ضور عنوان وزیر مشاور در هیئت وزرا شرکت کنند )موسوی و بهشتی(. عالوه بر آن حمهندس بازرگان: آقایان به

 سه ساعت.عنوان وزیر مشاور مفید است، دو روز در هفته، جنابعالی )بهشتی( و موسوی به

 ای: ]در مورد[ آقایان مطرح شده بهتر است رأی گرفته شود.خامنه

 مهندس بازرگان: رأی نهایی که با شورا هست.

 صورت رأی تمایل.بهشتی: به

 ای: نسبت به افراد آن نظری که داده شده.خامنه

آقای دکتر  کرد.ه، آقا تصویب میل پیشنهاد ما بودبهشتی: سنت ما با آقا این بوده، نظرات جدید بعد از پنج نفر او

 رسند.راحتی در جلسه به توافق نمیسحابی و دکتر یزدی به

 صدر: شورا حق دارد اعضای خودش را انتخاب کند.بنی

بیایند. مشاوره توانند در شورا د ]که[ چه کسانی از هیئت دولت میشوطرح می مسئلهبهشتی: ما جلوتر گفتیم این 

 حلی رسیدن بود. پیشنهاد من ]این است که[ از آنها کسی بیاید.به راهتر آن روز برای سریع

 هاشمی: آقای بازرگان می نشاند ما را.

 اید ]؟[ کشاورزی، اقتصاد و دارایی، و رادیو و تلویزیون.مشکالت ]را[ چطوری در نظر گرفته جاللی:

 ای: طرح که گفته شد، گفتید خوب است.خامنه

 دولت تأیید شود. صدر: گفتم باید نظربنی

 گوییم.روز تصویب شد، گفتند به مهندس میهاشمی: پری

 صدر: ما مجسمه نیستیم.بنی

 کند در تصمیم ما.موسوی: ایشان می گوید فالن می

 جاللی: سه جلسه بحث شد، وزیر کشاورزی را چه کنیم، اگر اشکاالت اصولی در کار است.



 

 

راست نهضت آزادی با حزب جمهوری. آنچه شد از نظر من خوب گوید ائتالف کنیم دسته صدر: ایشان میبنی

 است، ولی ما تصویب نکردیم.

گوید ید به من بگو چه کسانی؟ ایشان میگو، گفتیم به دولت بدهیم، او هم میهاشمی: ما چیزی را تصویب کردیم

قبول  ک نصفه وزارت کشورهای او را قبول نکردیم. یمن با زید و عمرو و بکر نمی توانم کار کنم. ما همه حرف

 توانید بگویید همان پنج نفر.پذیریم، نه مجرد شورا چه تصویب کند میشد، یکی برای وزیر دفاع می

دی که حلّال طور برخورد کردیم. کار بنیاهمان مسئلهما به  ،صدرصدر. آقای بنیبهشتی: توضیح برای جاللی و بنی

ه دولت را بگیریم. همه پرهیز داشتیم، یک نوع قبول اضطراری است، توانیم بکنیم. بهانمشاکل فعلی باشد نمی

ه با حداقل بها تمام شود. اگر گوید نمی توانم کار کنم، خواستم این بهان. دولت میبرخالف میل، حتی از نظر حزب

زارت ( در و2وافق شد. کردیم. روی شرکت یک معمم در کابینه تون رفتن هیچ یک از ما حل شود، میشد بدمی

ین. معلوم بود سه را قبول ( پنج نفر از دوستان ما باشند در پنج جای مع3صورت وزیر مشاور باشد. ای بهدفاع خامنه

 خالف واقع نشود که ائتالف بوده. های ما وجود داشت. زود تفسیر بهکند، ولی یک و دو در مجموعه بحثنمی

 کنید.صدر: قبل از تصویب، اعالم نظر میبنی

 ی: من گفتم نظر خود من.بهشت

خواستم آزاد کنم، جمع آن پنج نفر را پذیرفت. آقای مهندس آمد درست است این نظر، من خودم را میصدر: بنی

 و گفت پنج تای من آن افراد هستند، ولی تقریباً نزدیک شد به نظر من و شما. ولی درست نیست تصمیم شورا.

 یم و بعد به مهندس گفتیم بیاید.شیبانی: عدول از نظر را قبالً مطرح کرد

 صدر: مصلحت مملکت در ادامه حکومت مهندس بازرگان نیست.بنی

 البدل چه کسی ]است؟[بهشتی: علی

شود. آید در شورا و مثل دولت میگیری نیست. سه نفر مثل ایشان میالبدل هست. شورا قادر به تصمیمصدر: علیبنی

کدام از سه نفر موافق نیستم عضو شورا بشوند، نه با مهندس دولت. با هیچشورا با دولت هماهنگی کند و هم 

 کتیرائی. اینجا یک شورا ]ی[ مستقل باید باشد.



 

 

خواهد د ]؟[ کابینه تازه یک ماه وقت میمهندس سحابی: در مجموع شرایط فعلی آیا مصلحت است کابینه عوض شو

 ]تا[ وارد امور اجرایی شود.

 دارد، آیا صحیح است ]؟[ صدر: این چه خطیبنی

 دانی و مضر نیست، من موافقم کابینه عوض شود.مهندس سحابی: اگر عملی می

 ماندند.شکل پیشنهادی ما خوب بود وزرا میای: در آن خامنه

 مهندس کتیرائی هم موافق نیستند. موسوی: ایشان با

 خورد و آن خوب بود.ای: آب از آب تکان نمیخامنه

 زی که ]از آن[ عبور شده، برنگردیم.بهشتی: ]به[ چی

 ای: گفتید مهندس بازرگان بیاید اینجا درست نیست.خامنه

 اند.زاده ساختهشود عزالدین و مفتیرود، االن این صحبت ها میی: کردستان از بین میموسو

 زاده را چه کسی انداخت به دامن عزالدین ]؟[صدر: مفتیبنی

 ای: چگونه؟خامنه

 شود.استقالل میر نگه داشت. آنها بیایند شورا بیویل نگرفت و استاندار را به زوصدر: تحبنی

( به 2عنوان وزیر مشاور یا معاون. با اصل طرح موافقید؟ تصویب کنیم. شرکت بعضی دوستان بهیکی بهشتی: یکی

 ورا موافق هستند بیایند. تواند بیاید، ولو یک نفر نه، اگر افرادی با جوّ شدولت بگویند از هیئت دولت کسی می

 ای: ما قصد نداشتیم. خامنه

بشود من از عضویت شورا استعفا گویم اگر این ترتیب شود. صریح میگوید شورا تسلیم دولت : ایشان میصدربنی

 دهم.می

مرا ای: افراد مخالف از شورا بروند درست نیست. خودم بارها و بارها با مهندس عصبانی شدم که دوستان خامنه

 مالمت کردند. ایشان خوب فهمیده ]که[ افراد شورا با ایشان موافقت ندارند.



 

 

 شود.ا شورا خنثی میصدر: ائتالف ببنی

 دهند.بروند، شخصیت خود را از دست نمی مهندس سحابی: این پنج نفر

و حزب جمهوری نیست باز تکرار  بهشتی: با این تصریحات که ما همه چیز در ذهن ها هست که ائتالف نهضت

 کنم.می

نج معمم حزب جمهوری گیرد. دو شورا، پاز عصر بوق. تمایل گروهی شکل می ام تاریخ راصدر: من تجربه کردهبنی

شود. این تز فعالً بحث ت، از خاصان خودمان وارد آنجا میشود حزب و دولت پنج نفر که دولت نیسدارد ظاهر می

 نشده باشد.

 از طرف ما حرف زدی. بهشتی:

 صدر: شما در یک شورا دو نفر رفتند، آمدند طرح.بنی

 هاشمی: تصمیم را عوض نکردیم.

 صدر: من غلط کردم. شما توافق نکردید. این تز خنثی کردن شورا است در یک دولت.بنی

د خودآگاه یا ناخودآگاه می کنیبهشتی: ما در زندگی به داشتن رابطه صادقانه با دوستان اهمیت می دهیم. شما فکر 

 صورت ائتالف رفتیم.به

 شد.کرد نمیاین با من صحبت می شود. اگر بهدر ایشان زمینه نداشته باشد، نمیصدر: بله. تا چیزی بنی

 بهشتی: زمینه ناخودآگاه ما این نیست.

فرصت نیست.  ود. دیدیمکه[ اختیارات بدهیم به دولت مطرح نب ها عملی نیست. ]اینمهندس سحابی: دیدیم آن راه

 شود.شخصیت افراد عوض نمی

 ای: دو مطلب است. چرا این ترکیب، پنج نفر پنج نفر نشد ]؟[خامنه

 تر موافق هستم.صدر: من با این طرح بیشبنی

ترید. حرف دیگر ]که نیستید، اینجا با این طرح موافق ای: ]با ترکیب[ پنج نفر پنج نفر من موافقم. شما موافقخامنه

 ائتالف[ نهضت آزادی ]با حزب[ جمهوری اسالمی خیلی الیتچسبک است. 



 

 

 صدر: باشد، عیب ندارد. بنی

شناسم عقیده میفکر و همشناسم و در سطح باال با ایشان هممهندس سحابی را عضو شورا می ای: من االن آقایخامنه

 و اختالف در حزب بودن در نظرم نیست.

روم، چون واقعاً مغز تئوریسین دارند. من فوراً می: موافقم این سه نفر بروند، یک نفر از دولت بیاید. نه صدربنی

 دانم برای ایران.خطرناک می

 ای: به پست کلید.نهخام

حل است. شورا استقالل خود را حفظ کند. ]به[ آن پنج بست کشید، راهایشان مگر پافشاری کرد ]؟[ به بنصدر: بنی

 پنج تا من رأی ندادم، ولی شورا رأی داد. تا

 ای: اشکال ایشان )مهندس بازرگان(.خامنه

 صدر: اصل این نبود، نفرات شورا را خودش معین کند.بنی

 مهندس سحابی: اصل بر این بود ]که[ نفرات شورای قبلی برگردند.

 ها نبود.ای: در ذهن من این حرفخامنه

 قبول شود، چهار تا چهار، یا سه تا سه، یا یکی یکی همان است.بهشتی: وقتی بنای پنج بر پنج 

گوید کسانی از شورا ]در یشود. ]دولت و مهندس بازرگان[ مپنج تا بروند، ترکیب دولت عوض میصدر: اگر بنی

 کابینه[ باشند ]و آنها را[ من معین کنم و کسانی که ]از کابینه[ به شورا بیایند من معین کنم.

 دولت چه کسانی بیایند ]؟[بهشتی: از 

 : دکتر سحابی، دکتر سامی، صادق طباطبایی، احمدزاده. مجبور باشیم صباغیان.صدربنی

 کنم.وادی را هم اضافه میجسیدبهشتی: کتیرائی، صدر حاج

 موسوی: مگر قرار نبود پنج تا پنج تا ]؟[

 کاسه شود.جاللی: حرف آقا این بود ]که[ یک



 

 

توانیم آقایان گفته بودند با مهندس نمی شد. هر دواست یا نه ]؟[ از اول حدس زده میبهشتی: قبول طرف شرط 

او موافق بودم، ولو با نرفتن عنوان یک رأی با پیشنهاد من به کار کنیم. او هم گفته بود. مهندس پیشنهاد متقابل کرد.

]با[ دولت فعال هماهنگ با خط شد عوض شود لی ما این است. دولت فعلی اگر میکدام از ما. مشکل اصهیچ

انقالب و مردم، درست است. رسیدیم که ]این امر[ عملی نیست. باشد برای بعد. مرحله دوم آقایان پنج تا پنج تا 

 تر آلوده شویم.گفتند، من معتقد نبودم. کم

یم برای حفظ استقالل صدر: اگر به این حداقل رسیدیم، استقالل شورا را از دست ندهیم، کسی را که پیشنهاد کردبنی

 شورا. 

تر از مهندس سحابی نیست. قدرت تفاهم بهشتی: مهندس کتیرائی عضو نهضت آزادی نیست. استقالل کتیرائی کم

 تر تسلیم رأی مهندس بازرگان است.تر است. مهندس صباغیان بیشبیش

 ای: در مدت کوتاهی که با کتیرائی بودم، رأی مستقل داشت.خامنه

 س کتیرائی تصویب شد. نظر من به دکتر سحابی است.بهشتی: مهند

 صدر: دکتر سامی بهتر است.بنی

 تر است. او جاما است ]و[ با مجاهدین ائتالف کرده.تر است، ولی تبلیغات گروهی او بیشهاشمی: سامی جوان

اهل تفاهم  جنگی است،ل مهندس مستقل است، ولی آدم خروسای: آقای سامی از مواضع تسلیم در مقابخامنه

 نیست و حاضر به عدول نیست.

 خواهید.صدر: شما شورای مستقل میبنی

 سسان از شورای روستاها در این حال شروع شود.مؤ]مجلس[ ای نوشته که موسوی: سامی مقاله

وانی خرسی. مخالفولی در موارد منطقی به توافق می خوانی می کنی،صدر( در جلسات مخالفای: شما )بنیخامنه

دهم، دهم. به دکتر سحابی رأی نمیطور نیست. به سامی رأی نمین اینرسد. پیماخوب است. سامی به تفاهم نمی

 ایشان زودرنج است.

 طور. سیمای ایشان نورانی است. طباطبایی مطرح است.بهشتی: من هم این



 

 

 صدر: روحیه التقاطی دارد. حساب برایش روشن باشد، نیست.بنی

متین ]بود[. ها می شناسم. رضانت عقل و روح است. از بچگی محصل پرمغز و را سال طباطبایی[] ای: صادقخامنه

 دانم.کند، نمیاگر سیاسی برخورد می

*** 

 تصویب شد. 20/4/58، 8790قانون تقسیمات کشوری  7و  6الیحه اصالح تبصره ماده 

 تعیین استاندار و بخشدار و ...

 تصویب شد. 20/4/58، 8784الیحه یک سوم بودجه سه ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 21/4/58جلسه پنجشنبه 

ی اردبیلی حی. )موسوزاده، بهشتی، تیمسار ریااردالن، طاهری، مهندس سحابی، قطب]حاضران:[ شیبانی، مسعودی، 

 ای آمدند(.صدر، خامنه، بنی5/8

 ]موضوع: عفو نمایندگان مجلسین:[

 50/8مد شده که مهر بادرماینهوف الفرقان کشف شده )مهدوی آ هاشمی: در رابطه با ]گروه[ فرقان چیزی کشف

 دقیقه( )بهشتی به اتاق دیگر رفتند(.

اش مطرح شد. قرار شد اگر پول نداشته باشد، ندهد، ان نمایندگیدر مورد مخالفت زم 1شیبانی: نامه غالمرضا مبین

 اگر امکان داشته باشد.

 العه بشود یا نه؟گونه افراد مطرده. وکیل دادگستری بوده. آیا روی این: ایشان با کاپیتوالسیون مخالفت کایخامنه

 دهد مخالفت ما را.جلسه نشان میمدعی هستند که صورتای مهدوی: عده

 موسوی: در جواب این نامه شورا چیزی بنویسد، برای بررسی نامه شما مدارک را از مجلس بفرستید.

محاسبه است مال ما را وره آخر را پرداختیم، ولی وزیر و غیره بودیم، اگر و ... نامه نوشتند، در د 2مهدوی: سجادی

 ایم با آنچه طلب داریم حساب کنند.آنچه گرفته

یم، مورد ای: وکالی بلوچستان مدعی هستند وکیل منتخب هستیم، ولی زندگی همه ما بد است و پولی ندارخامنه

 عفو واقع شویم.

درست نیست.  که[ به اتکای اطالع یک نفر تصمیم بگیریم کی بررسی کنیم. ]اینموسوی: افراد زیادی هستند، یکی 

جعات اگر صالح است خارج از خودمان ]رسیدگی شود[. فقط برای رسیدگی این کار، دفتر و دستک باشد، مرا

 باشد.

                                                           

 . غالمرضا مبین، نماینده مجلس شورای ملی.  1

 لس سنا. ( وزیر دارایی، دادگستری، راه، فرهنگ و بازرگانی دوره پهلوی، آخرین رئیس مج1278-1366. سید محمد سجادی )2



 

 

 مهدوی: چند نفر در مجلس بروند با محجوب همکاری ]کنند[.

 شیبانی: دیوان کشور رسیدگی کند.

 ای: اگر به آنجا مراجعه شود، درست نیست.منهخا

 داند. دو سه نفر، افرادی که معیارهای ما را می دانند ]نیاز است[.: دیوان کشور معیارهای ما را نمیموسوی

گرفتند، آن روز ارفاق بود، بازداشت تبدیل به پول ی که واقع شد، وکال را پشت هم میهاشمی: این قضیه آن روز

 عفو مطرح است توضیح بدهید.  مسئلهشد. االن که 

نویسی و رد کند به شورا، به وری و مدارک را تهیه کند و خالصهتصویب شد منوچهر مسعودی اطالعات را جمع آ

 اتفاق آقای محجوب.

 اند برای تأمین زندگی.نی: خانواده محکومین مراجعه کردهشیبا

ه بوده، از مقدار تأمین زندگی تأمین شوند. اگر عضو ادارشان بهاند محکومین خانوادهموسوی: آقای خمینی گفته

 کارمند از بنیاد مستضعفین تأمین شود.حقوق مربوطه برای غیر

 ای بیاورد و از محل بنیاد بدهد.ا دولت بدهد. بقیه را دولت الیحهها را حقوقشان رمهندس سحابی: دولتی

 کند.مخارج را از محل مربوطه تعیین مین ها که منظم تر است، تأمیهای شهرستانهاشمی: دادگاه

 مهدوی: بعضی پولدار هستند و احتیاج به تأمین ندارند.

شود. دادگاه کل انقالب ضوابطی تعیین کند وت قضاوت میها با سلیقه شخصی است. در آنجا متفاموسوی: دادگاه

 ها ابالغ کند.و به دادگاه

 ها ابالغ شود.دادگاه سحابی: دولت معین کند، پس از تصویب شورا به

*** 

 کردن صنایع:[ ]موضوع: معترضان به قانون ملی

 ای نوشته به شورا ]که[ چه کردید.مهدوی: آقای برخوردار نامه



 

 

مهندس سحابی: عمالً صنعت تلویزیون را صنعت مونتاژ کرده، چون سرمایه زیاد دارد، مانع رشد سرمایه سازندگی 

 شد. در مدت ده یا پانزده سال این صنعت رشد نکرد. بازار انحصاری داشت. از دولت استفاده زیاد کرد. 

 مهدوی: هشتاد درصد اجرا را )آقای بهشتی برگشتند(.

 شود.اگر استثناء کنیم لق می ین قانون ]را[مهندس سحابی: ا

 مهدوی: سلب حیثیت از آنها شد.

اند و ت بدهند. بگویند چون خودشان دادهمهندس سحابی: در مورد سلب حیثیت، خود آنها اموال خود را به دول

 سوابق آنها مثل دیگران نیستند. 

 موسوی: این ایجاد.

هاشمی: اگر حرفهایش صحیح باشد با معیارهای موجود به او ظلم شده. ]گفته[ معافیت کلی بوده، من استفاده کردم، 

نفع اند قم و بهمخالفت نکردند، پنجاه ماشین رفتهماه مواد خام را تأمین کردم، در کارخانه من بلبشو نشده، با من  9

اند، بعداً سهام شاهپور را تحویل شاهپور، قبالً دیگران شریک بوده اند. تکیه بعدی شریک بودن بامن هم شعار داده

 شود کرد، ولی کمیسیون تشکیل شود افرادی اگر ]...[دم. گفتم به او کاری برای تو نمیبنیاد دا

 شیبانی: ماده اولیه ندارد. با شاهپور شریک بوده، در جیرفت با برادرش.

د دادند. این هم خوب است. سوکارگران خوب است، پول سرشار میع ناسیونال وضمهندس سحابی: ]در[ ایران

 تناسب باال برده.عد از انقالب حقوق کارگران را بیکرد. بزیاد بوده، کارگران را راضی می

ل شود و رسیدگی کند، ترین حق درباره هر کس، حق اعتراض داده. بنابراین اگر کمیسیونی تشکیموسوی: ابتدایی

که مأخذ درست باشد، قضاوت درست نیست.  هند دفاع کنند ]شیوه درست است[. بدون اینخواکسانی که می

 کند.یونی تشکیل دهد، اشکال ایجاد نمیدولت کمیس

 نفر فراری هستند. 44هاشمی: 

 عهده[ دولت باشد ]تا[ شورا آلوده نشود.موسوی: ]به

 : مشترک باشد، دولت تنها نبود.زادهقطب



 

 

نقطه مثبت در کار آنها بود، جلوگیری کردیم. ارج، خانوادگی صنعتگر هستند. حاج مهندس سحابی: اگر یک 

اند، الستیک ساختند، از زمان رضاشاه کمک به صنعت کردهبرخوردار و ایروانی صنعت را رشد ندادند. ارج 

 الکتروموتور و سیم ساختند.

 بهشتی: مدعی مراجعه به کمیسیون کند.

 طرخانی مطرح است.تر از همه حاجمراجعه می کنند. بیش سحابی: اگر راه آن باز شود،

 بهشتی: از اول حاج تقی در لیست بوده.

طرخانی، امریکا و ضمناً در مورد علی حاج سحابی: دو نفر از لیست افتاده، سادات تهرانی و برادران، دالل شاه در

 چون این فرد سرپرست اموال هژبر بوده اسمش در لیست آمده.

 فرستند. کار اساسی مطابق موازین بشود.جاه نفر، پنجاه وکیل میموسوی: پن

اقدام روی دو نفر که بعد وقت شد، این ا. اگر به تذکرات دوستان توجه میبهشتی: اشاره کنم به جوّ داخلی شور

 ها رامشود در مراحل بعدی روی آن کار کنند. تاکتیک این است. مسلّحاج علی مشمول بند ج است، می هست.

سور در اینجا حاکم نباشد. فدای آنها نکنید. جو سالم باشد. عصبانیت، پرخاش، برداشت غیرواقع نباشد. سان

 گیری امکان تذکر بود. بررسی شد، اکثریت رأی داده بودند پنجشنبه.خود در رأیخودبه

 صدر: بهترین تاکتیک، عدم تبعیض است.بنی

 رسیدگی شود. حق دفاع بدهیم.بهشتی: پانزده نفر دیگر هستند ]که باید[ 

 دهید ]؟[ها چرا نمیصدر: به محکومین دادگاهبنی

 کنند.سوی: یکشنبه سعادتی را محاکمه میمو

 مهندس سحابی: کسی که چهل روز ]در[ اعتصاب غذاست.

 شود.موسوی: یکشنبه محاکمه می

 هاشم.شده قمر بنیط کردید. حاال ایشان هایی است که مملکت را قربانی روابصدر: ضعفبنی



 

 

ای برای رسیدگی به وضع معترضین به صدر، احمدزاده، خامنهیون بنیموسوی: کمیسیون را قبول دارید. در کمیس

 اسامی تجار رسیدگی شود.

*** 

 ]موضوع: مدیریت بنیاد مستضعفان:[

 زاده به عنوان ]رئیس[ بنیاد مستضعفان.بهشتی: مهندس ملک

 یداست.مهدوی: مدیریت او بیش از هو

 اندازم.تومان بدهید، یک ماهه راه میموسوی: این کارخانه که راه انداخت، گفت یک میلیون 

 ای.می کنید به اتکای موسوی و خامنه بهشتی: تصویب

 زاده به عنوان[ رئیس بنیاد ]مستضعفان[. تصویب شد ]ملک

 د.عنوان عضو شورا بماند تا از اطالعات او استفاده شوبهشتی: هویدا به

 تصویب شد.

آورند و ضوابطی ندارند. چه چیز ریاست، یک فرد یک ماه است در میمهدوی: گروه امداد در مبارزه بارها مردم را 

 عنوان نماینده.ی برای آنها معین کند. یک نفر بهاند شورا ضوابطت، نه حمام، نه مالقات. آقا گفتهبازداشتگاه اس

*** 

 ]موضوع: ترمیم دولت:[ 

صدر، ی حل مشکل، قرار شد بنیهایی مطرح شد. پس از قبول طرح پیشنهادی دولت برایروز بحثبهشتی: د

زاده، باهنر، جاللی، سحابی که برای وزارتخانه خاص در نظر گرفته شده، معرفی شوند، بدون ذکر وزارتخانه. قطب

معین کنند.  وزارتخانه خود ایشان 9 ایشان )مهندس بازرگان( آمدند، گفتند پنج نفر از معممین شورا باشند. از نظر

هر حال چه ما کار پنهان نداریم. ولی به تک دوستان صحبت کنند. از یک نظر نامطلوب بود،ایشان قرار شد با تک

قبول کنم. باالخره آقای کردند به من ]که وزارت[ آموزش عالی و فرهنگ اسالمی را صحبت کردیم. پیشنهاد می

 کشور، آقای مهدوی معاون وزیر کشور ]و[ رئیس کمیته.عنوان وزیر هاشمی به



 

 

 خواهم.ن آن معاون را نمیهاشمی: م

 خواهم.مهدوی: من آن وزیر را نمی

ای معاون یا مشاور وزیر دفاع، تخلفات وزارت اقتصاد و دارایی، ارشاد ملی. این طرح پنجاه درصد بهشتی: خامنه

باهنر بپذیرد، متقابل گفتم دو یا حداکثر سه نفر از وزرا بیایند. ایشان طرح مورد قبول شورا بود. یک یا دو تا اگر 

گفتند پنج نفر قبلی، بازرگان، دکتر سحابی، کتیرائی، صدر و یزدی. طرح سوم آقای بازرگان داشتند ]که[ اصالً 

ی انقالبی. چون عنوان وزیر، دو تا معاون و آن وزارت مشاور در نهادهاجدید در هیئت دولت باشد، یکی به وزارت

شورا باید آمادگی داشته باشد پنج نفر را معین کند، انتخاب آنها که به شورا بیایند با پیشنهاد شورا است. روی افراد 

ظر نهایی شورا درباره مختلف صحبت شد. کتیرائی با هشت رأی تصویب شد. روی چهار نفر دیگر نظر بدهیم. ن

 البدل دولت. دو طرح علی

ها و دادگاه است و .... ایشان کمیتهاحساس کردم، نگرانی ]دولت در مورد[ دو سه موضوع پاسداران و هاشمی: آنچه 

]مهندس بازرگان[ فکر کرده با پنج نفر ممکن است اگر مشکالت دولت را درک کنیم، در مرکز و شورا رافع آن 

 باشیم. 

 صدر: ده رأی ثابت.بنی

ار حرف مرا نخواند. بطور اصولی پذیرفتم، اگر از طریق وزارت هاشمی: ممکن است من عضو دولت شوم، پاسد

 کشور حل شود، این کار را بکنم.

کلی منتفی ]کردیم[. طرح آن بود که ما طرح ادغام شورا و دولت را به برگشت روی اصلی که مسئلهزاده: قطب

تواند، یارش باشد. چون رأساً نمیدر اخت خواهد اینهاه جلو بگذارد. مثل همیشه دولت میدولت قوی شود که قدم ب

خواهد. نه قاطعیت است و نه ]...[ اگر کسی برود، شورا را از بین نبرد. خود این پنج نفر که تافته جدا بافته از ما می

را است، نماینده نظر ایشان است و اینها را به ضرورت قبول کرده. تسلیم تمام نظرات ایشان شدن، از بین بردن شو

رود. من ین[ جوانان، آبروی ما میرود. در ]بشویم. این سنگر هم از بین میم به سقوط نزدیک میاست. یک قد

 مخالفم یک نفر از دولت وارد شورا شود.

خواهد از طریق ش قبل از وقوع است. مشکالت را میصدر: نظرم این است ]که[ یک هوش است در آدمی، هوبنی

بد آن. کمیته هست، سپاه هست، دادگاه هست، از طریق سران آنها حل شود.  شیوه مرسوم زدوبند حل کند، نه با نوع



 

 

شود. به گمان من مستقیم از آنجا به آخوند حمله میوزیری است. ده آخوندیسم محل تبلیغات آن نخستفرض کر

ین با اشود. نیرویی که حاضر نبود تحت کنترل دولت درآید تر میفاجعه ]ای[ رخ داد، مشکل گسترده اگر چنین

ها که شود. بهترین راه این است، همانشود ]؟[ زیادتر میرود. مشکالت کم میطریق از کنترل ما هم بیرون می

ف کند. حالت ائتالالجمله اعتباری برای خود درست میشود. فیخود چیز دیگری میبهخواهی بگیر و بپز، خودمی

های شود. این سنتتر میا را بدهید، عجز آن از داخل بیشکند. اگر همه اینههم دولت و هم شورا را خراب می

خواهد اینها ه. کمیته را کنترل کند، دولت نمیاسالمی را زنده کند. کمیته بر مساجد حاکم است، مساجد زنده شد

 عمل کنند.

مهندس تشخیص ها ]را[ ندارد. اگر منتفی شده، کاسه شود، این حرفاگر حرف آقا مالک باشد، قدرت یک جاللی:

 شود. ترمیم کابینه است، ربطی به آن طرح ندارد.ای موسوی در کابینه برود درست میمی دهد آق

اند، طبق اساسنامه فعلی ]آنها[ جزو شورا نیستند، باید تجدیدنظر کنند و ا دو نفر از شورا به کابینه رفتهبهشتی: یک ی

کند. تصویب نهایی ند. هسته مشترک هم فکری ایجاد میبه شورا بیایمتقابالً از اینجا بروند. به تعداد آنها از دولت 

و تصمیم نهایی این بود یا دولت جدید بیاید که عمالً رد شد. اگر دولت تا تصویب قانون اساسی سر کار باشد، کار 

ت که با امنی مسئلهآفرین غیر از اقتصاد که حتماً باید حل شود، بسامانی کم شود، مسائل حساس مشکلمی کنیم، نا

شود عمل کند. چرا چیزی را که نمیا، این طرح حداقل حل را فراهم میهها و دادگاهوزارت کشور، دفاع، کمیته

خاطر این است که ینی که حاضر نیست رحیمی برود، بهرحیمی پیش آمد، آقای خم مسئلهکرد به دولت بدهیم ]؟[ 

 شود. این نمی زفربد سر کار است. موافقت نسبی اگر بشود، بدتر ا

 هاشمی: طرح وزیر مشاور که ایشان داده.

 شود.است. شهربانی و ژاندارمری حل نمیشود. وزارت دفاع هم مطرح بهشتی: وزارت کشور حل نمی

مهدوی: به این حل نسبی، مخصوصاً کمیته، پاسدار، دادگاه ]...[ پاسدار، اگر دولت نظرش این است ]که[ ما تابع 

لت باید یک امتیازاتی برای کند. دوها تطبیق میشود، نه کمیتهیت و باید نظر را عملی کنیم، نمیقلآنها باشیم در ا

ته روی ده کمی دیگ خورده، از نظر وسایل و سالح. عنوان نهاد انقالبی. کمیته کفگیرش به تهها قائل شود بهکمیته

خواهد[. دولت باید بپذیرد و یم و غیره ]میسخواهد، سالح، بیخواهد، پتو میتقاضاهای مختلف دارد، لباس می

ها و جدایی از دولت و جبهه روز ناراحتی کمیتهبهتعویق بیافتد، روزن کند. اگر مثل حاال باشد ]و[ بهنیازها را تأمی

خواهند، تفنگ و قدر دزد یک خودرو قوی میهکیلو تریاک و هروئین گرفته، چ 120شود. عالمی تر میگیری بیش



 

 

تفاهم داشته  کردند. هر وزیر اختیارات دارد. وزیر کشور کسی باشد ]که[ با این مسائلسدارها گریه می. پافشنگ

شود. با این ترتیب برویم، خودش حل می ها ]با[ وزارت جنگ اگرشود. ]در مورد[ سالحباشد، مقداری حل می

 وزیر از خودتان است.

 شود.، بلکه عکس میاست کند دولت در اختیار کمیتهصدر: خیال میبنی

دولت ندارند و برعکس. ]اگر[  موسوی: مقداری از مشکالت ]در[ ضعف روابط است. پاسداران رابطه صحیح با

کند. مهندس روابط را تصحیح کند، خیلی کار میکه  کاری نکند رفتن ما )گرچه رفتن حداقل باشد(، جز اینهیچ

جا تفنگداران رضائیه قول داده که مقابل پاسداران است. دیروز مطلع شدم. همانبازرگان چهار میلیون تومان به گروه 

ها ندهید تا مستقیم از نخست وزیر پول راض ندارم، فعالً از این رقم پولگفتم چون این ماه کار ما تنظیم نشده، اعت

ه ایم. پاسداران به من می گویند برو بگیرند. ما نفوذ نداریم، باید از راه ستاد باشد. همچنین پاسداران می گفتند آماد

مقداری هم آنها نیرو  انید به نقده یا پل ذهاب بفرستید.سفارت آمریکا. گفتم به مهندس، شما پاسبان را که نمی تو

د هستیم ندارند. کار مربوط به دولت نیست، مربوط به انقالب خودمان است. دولت در ذهنش رفته ]که ما[ کنار گو

 کنیم.ت را نمی]و[ احساس مشکال

ها. بهشتی: بحث کافی شد. اصل طرح سوم، حداقل یک وزیر کشور، پاسدار، کمیته، ژاندارمری، شهربانی، استانداری

 ای ]در وزارت[ دفاع. وزارت آموزش و پرورش با معاونت باهنر. یکی مشاور بودن خامنه

 هاشمی: آن الزم نیست. 

کند، منهای شود، یکی را ایشان انتخاب میاد پستی داده میران مورد اعتمبهشتی: ]در[ وزارت دفاع ]به یکی[ از افس

 باهنر. 

 هاشمی: من باید استراحت کنم. 

 بهشتی: کفیل معین کن.

 هاشمی: درست نیست مسئولیت بپذیرم.

 بهشتی: بین شما و باهنر.



 

 

متقابالً شود. میباید حل شود، ای: تقریباً حرفم تکرار است. اگر کمیته وارد وزارت کشور شود، اشکاالت خامنه

شود. قبل از آن در جلسه دو سه ساعته، وزیر کشور آینده، شما و مهندس ها برداشته میمقداری از خودسری کمیته

ها در اه انقالب تقسیم شود. سوم، کمیتههای دادگستری با دادگبازرگان با هم صحبت کنید ]و[ کارها بین ضابط

 یر مربوطه مشورت کنند.کارهای غیرانتظامی با وز

 کنم. دولت صریحاً بپذیرد کمیته یک نهاد انقالب است.مهدوی: من حرف خود را تکرار می

 بهشتی: پذیرفته کمیته وجود دارد.

 شود. یک موجود خودش نظر دارد.صورت یک پاسبان باشد، نمیمهدوی: ]اینکه[ کمیته به

 شود.رفته، دید مردم بهتر میایم، صادق هم ، ما هم رفتهصدر به دولت رفتههاشمی: وقتی مردم ببینند بنی

 بهشتی: طرح هاشمی لغو بود. ]در خصوص[ طرح سوم موضع ما مشخص شود.

ل است. آن طرح اساسی ما درست بود، ولی نشد. االن وضع مهندس سحابی: یک وقت مطلق است. این طرح شُ

 کردستان سقوط کرده. مملکت خراب است و ما شریک پول دوم سوله سوم، سه شهر

]تا[ اقتصاد دانم اینها بیایند ادی ما در شورا ]هستند[. صالح میهای اقتصصدر و سحابی، قسمتآقای بنیموسوی: 

 زاده در جایی از دولت وارد شود خوب، اگر قبول شد خوب، وگرنه نه.مملکت پیش برود. قطب

 ی دارم.مهندس سحابی: من در وزارت صنایع و معادن هستم، همکار

عمق مشکل نرسیدید. گویید به موقع بهآیید میقم، ولی رأی من این نیست. بعد میصدر: اگر رأی کم آوردم موافبنی

 بهترین کار ]این است که[ آقایان بروند کابینه، کسی نیاید در شورا.

یک نفر در کابینه  ی تصویب شد.( با هشت رأ1ای مشاور. ، باهنر، هاشمی وزیر کشور، خامنهبهشتی: طرح سوم

 رود با یک رأی. روی مهندس کتیرائی رأی داده شد.می

 قدر کار دارد، عملی است که بیاید؟مهدوی: روی صدر بازرگانی. اما وزیری که این

 : سه روز شورا، سه روز وزیران.زادهقطب



 

 

تفاق آراء. صدر حاج د شد به ا( نفر دوم دکتر سحابی تصویب شد. دکتر سامی رد شد. دکتر یزدی ر2بهشتی: 

 فرمعین( 4( مهندس بازرگان تصویب شد. دکتر صدر رد شد. 3جوادی رد شد. سید

 مهندس سحابی: استعفا داده، صدایش در نیاید.

فر[ تصویب شد. دکتر احمدزاده رد شد. فروهر رد شد. قرار شد یکی برود، چهار نفر بیاید. دکتر صدر بهشتی: ]معین

 مجدداً تصویب شد. 

 سربازی یک سال و نیم بشود. تصویب شد.

*** 

 ها:[ ]موضوع: دادگاه

 بهشتی: با خمینی صحبت شد، دادسرای انقالب موکّداً از دولت جدا باشد، ولو قضات نیستند، افراد خارج بیایند.

 هاشمی: هادوی را بردارید.

آن آدم قاطع ]باید باشد[. در عین حال انقالب ]مفید است[، رأس های ضدای برای دادگاهزاده: سیدمحمد خامنهقطب

 زمینه حقوقی داشته باشد. باید قدرت و امکان داد.

 آورد.ای را میای بیاید، زوارههاشمی: خامنه

صورت مستقل وابسته به اند. دادسرای انقالب بهالم شود. قضات تا این هفته نرفتهبهشتی: نظر شورا برای دادسرا اع

 یب شده است. شورا تصویب کند، پول به حسابی برود.امام و شورای انقالب تصو

 مهدوی: به حساب دولت رفته است.

 زاده: اگر قرار تفاهم با دولت است، دولت نباید بودجه را ندهد.قطب

هاشمی: تأمین هزینه از دولت نشد، از جای دیگر ]تأمین شود[. تعیین مستشار دیوان محاسبات با شورا هست 

 (.12)هاشمی رفت، ساعت 

 شورا معین کند. رد شد.



 

 

 تصویب شد با پیشنهاد دولت و تصویب شورا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 24/4/58جلسه یکشنبه 

 ]حاضران:[ مسعودی، موسوی ]اردبیلی[، مهندس سحابی، شیبانی، مهدوی ]کنی[. 

آمد  زادهقطب.  30/8. . باهنر آمد 25/8دقیقه، جاللی آمد. شاه حسینی رفت  10/8صدر . بنی 8آمد  1)شاه حسینی

35/8.) 

پروری انه[ کارش قهرمک در مورد تربیت بدنی که ورزش باید عمومی بشود، نه ]اینحسینی[ ]شاهتوضیح مهندس 

 دقیقه کم آمد، بهشتی آمد(. 5و  9ای ]باشد[ )خامنه

*** 

 دولت:[]موضوع: ترمیم 

د. بازرگان، شدنبال بحث چهارشنبه در تعقیب وضع فعلی، گزارش به آقای خمینی دادم. چهار نفر تصویب بهشتی: به

 .فرمعینسحابی، کتیرائی، دکتر صدر، 

از فرانسه آمده و  2اند که رژیم انقالبی پابرجا نخواهد بود. اریک رولوها شش عامل ذکر کردهصدر: نظامیبنی

ت اسرائیل و آمریکا در کار است. شش عامل، یکی انحصارطلبی روحانیت متعصب و نارضایتی مردم گوید دسمی

و  ( امریکا6( اقتصاد، 5( ارتش، 4( نارضایتی اداری، 3( نارضایتی عمومی، 2]در حد[ هفتاد درصد شدید ]است[، 

التأسف یران به آمریکا را نشان داده. معا هایایران را کن فیکون کند و وابستگیتواند اسرائیل. اسرائیل شش ساعته می

سازد، در ما رخنه جای تأسف است که آنچه که دشمن میکند، نه روحانیت. خیلی ها اقدام مینه دولت در این زمینه

شود. قضیه تلویزیون بدتر شد. الت[ با این ترکیب کابینه حل نمیمی کند. این علت نیست و معلول است. ]مشک

و مرج، هر روز یک جا را شلوغ  ( ادامه هرج1ها چهار روش دارند: اندازد. امریکاییری میگردن دیگ هرکس

که در ایران عملی یونان  3( کارامانلیس3ضایتی ]است[، اش گسترش نار( کودتای نظامی است ]که[ الزمه2 کنند،می

                                                           

 ( رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک در دوره دولت موقت.1306-96حسینی ). حسین شاه 1

 نگار مشهور فرانسوی و سردبیر لوموند دیپلماتیک( روزنامه1926-2015. اریک رولو )2

خاطر موفقیتش در وزیر این کشور در چند دوره. شهرت وی بهجمهور یونان و نخست( رئیس1907-98. کنستانتین کارامانلیس )3

 تثبیت دموکراسی یونانی پس از دوران حکومت نظامی بود. 



 

 

و می گفت قانون اساسی کنیم. رولرا از طریق کابینه حل  مسئلهخواهیم ( تعصباتی که مشغول هستند، می4، نیست

 ی عمل کرد. این بدترین کار است.شود رئیسگیرند. رژیم را بعد از انقالب میرا جدی نمی

توان کرد ه میچهمین بود. در شرایط کنونی  ای: این حرف را قبالً گفتم. طرح پیمان ]و[ مهندس سحابی برایخامنه

 ]؟[

 مقابله با آمریکا یا کنار آمدن با آن.: با مهندس صحبت کنیم. یا صدربنی

: در شرایط کنونی با برنامه هایی که می شود در این شرایط ایجاد کرد، پیدا کرد، در هر گوشه مقداری کار ایخامنه

 انقالبی بشود، ترمیم است.

 ها.تصمیمیها. شکل حادتری است از بیارها جلوه ای است از ادامه تذبذببهشتی: خود این ک

 کنم، نه دیگران. خودش برخورد داخلی است.فرستید، من از موضع خودم عمل میصدر: بنده را به کابینه میبنی

بهشتی: در حقیقت، طرح اخیر این است. شور مفصل شد، آن طرح غیرعملی است. شاید طرح این مطالب در دولت 

یم، با تفاهم، نه با تحمیل. آقایان بروید با تفکر مقداری از آن اشکاالت ]را[ بکاهد. روح انقالبی را به آنجا بکشان

انقالبی، در داخل وزارتخانه ها هم عمل خودتان را بکنید. در دولت هم سیاست مهندس بازرگان نیست، جمع نظر 

 می دهد.

 برود سازمان برنامه یا ]وزارت[ اقتصاد و دارایی. صدربنیمهندس سحابی: 

تواند[ تغذیه توان ]میموزش عالی باشد. بخش جوانی را میکند. این کار در آیتی: آن مطلب را در دولت آینده مبهش

 کند. ایشان در مسائل اقتصادی نیتی دارد که زمینه آن آماده نیست. وزارت آموزش عالی پیشرفت ندارد. 

 کند.هاست که کار میجاللی: آموزش عالی عمالً هیچ کاره است. جوّ دانشگاه

 شورد.عتمداری را سازمان دانشگاهیان میریمهندس سحابی: دکتر ش

ای که وضع بکشد، تا دو سه ماه دیگر این پتانسیل دولت است. بحث دیگر جملهجاللی: دانشگاه، تحولش تابع 

 شود کرد. شور مردم از بین رفته، کاری نمی تصور باطل است. با تصویب مطالبی که روی کاغذ نوشته شده و



 

 

وزیر، جمهور، نخستاختیاراتی دارند ]؟[ ایشان رئیس ]که[ آیا آقایان در دایره خودبهشتی: صحبت در این است 

ایشان  خواهد. فردا در قبول مسئولیت بعدی اقدام کنید. قبول ندارم کهری است، تجربه میوزیر بشود، کارهای ادا

 تواند کار کند.هایش نیست، میدر سیستمی که موافق آرمان

 کند.فرد تجربه پیدا میبا این کار یک جاللی: 

 کنند.بهشتی: ایشان مقداری کار می

که  کند، حرکت مردم است. شاید صدها هزار نفر آدم داشته باشیم، در حالیلی: جریانی که مملکت را اداره میجال

 ما از خودمان پنج نفر پیدا نکردیم.

 : پیشنهاد چیست ]؟[ایخامنه

ود کرد. برویم بگوییم ما کار شار کنیم، می گوییم کار اساسی نمیکشود ]که[ چهجاللی: تا صحبتی مطرح می

 توانیم انجام بدهیم، شاید دیگران کاری بکنند.نمی

 شود دست دیگران باشد، ]مانند[ اقتصاد، ارتش، امور اداری.هایی است که نمیصدر: مطلب این است، پستبنی

 کنند.تز را اجرا میاد که بروند، همین بهشتی: نقطه نظر ما این است، افر

 گیریم ]؟[گیرنده نیستیم، چرا تصمیم میجاللی: اگر ما تصمیم

 : ما نظر متفق علیه خودمان را معین کردیم.ایخامنه

 کنیم.گوید هرجا بخواهید کار میآید، میجاللی: مهندس بازرگان در قم می

 مان همان است. راه عملی چیست ]؟[ای: همه ما عقیدهخامنه

پا کرده. هر جا بگوییم حاضریم از طرف دیگر به دولت جلوی همه فریاد مظلومیت به : از یک طرفزادهقطب

م اشکاالت آییم تا با دولت توافق کنیم. اگر قرار بود گزارش به آقا داده شود، تمالت که می رسیم کنار نمیمخالفت دو

که از حضور روحانیت در صحنه د. با وجود دفاعی رسشد. با این طرح به نتیجه نمیباید یک به یک گفته می

ما دو یا سه وزیر و دو معاون  العمل ایجاد شده.اند و عمالً عکسوحانیت خوب کار گرفته، بدها آمدهایم، رکرده

 فرستیم، این اکثریت در دولت نیست. می



 

 

 ایم.صدر: چوب انحصارطلبی را خوردهبنی

شویم. اگر قرار است چوب روحانیت ]بر[ مصدر کار شدن را موفق نمی آلزاده: بیست درصد هم در ایدهقطب

سئولیت به توانند مر بشود. هرکدام از افراد جلسه میوزی[ نخستمشاور وزیر دفاع شود ]؟ ایخامنهبخوریم چرا 

 صدر رئیس جلسه است،بنیوزیری مهندس بازرگان نخواهد بود. وزیری، پست نخستعهده بگیرند. پست نخست

که جز مهندس بازرگان هیچکس نه. با حضور  کنند. ما جا زدیم در مقابل دولت، رسیدیم به اینبا هم انتخاب می

ما تصویب کنیم، هرکدام  فاسدها را داریم، بدون قدرت. اگر همه وزرا رار که دو تا روحانی است، همه تالیسه وزی

 وزیر بشویم.توانیم نخستاز ما می

کاری می کنید، عملی نیست، شرط دارد که همه جمع مورد نظر شما یک جور بیاندیشند. در این : تعلیق بهایخامنه

عنوان اعتقاد من در این است که شما به جمع به یک بینش عمومی رسیدیم، دولت هم رسیده است به جمعی.

 کنم.که جمع همگن را پیدا نمی وزیر می توانی کابینه را درست کنی. به دلیل ایننخست

حل نهایی است. االن مشغول شناسایی هستم. یک وقت راه سوال کردم، گفت صدربنیبهشتی: باید عمل کرد. از 

اند معلوم نیست تا چه اندازه توافق ولی چون در میدان عمل واقع نشده با هم نزدیکی فکری دارند، صدربنیباهنر و 

کنم برای این برهه از کنند. من فکر میافراد همکار پیدا مینیاً در عمل عملی دارند. اوالً وجود آنها مثبت است، ثا

 زمان این کار عملی است. برای ما چیز دیگر عملی نیست. 

وزیری پیدا نکردیم. تا . حساب کردیم، کسی را برای نخستمسئلهموسوی: این چهارمین برگشت است به اصل 

 قیامت که این بحث نشود.

 شود، آقایان روحانیون وارد کابینه نشوند. فرمول انتخاب میف تازه، اگر این : حرزادهقطب

 موسوی: قرار شد بشوند.

 : دریا، دو میلیون رفتند کنار دریا، همه لخت و پتی رفتند کنار دریا.زادهقطب

 بهشتی: از اول حضور ایشان در دولت مطرح بود.

 است.تر موسوی: به این دلیل اگر ایشان باشند، کادر فکری دوستان بیش



 

 

تر. اگر امریکایی خواست رودست بزند ]...[ آنچه عمالً در : شورا به مطالب توجه نداشته، دولت هم بیشصدربنی

ای باشد، از م، یکی سرگرد محبی اگر چنین نقشهزمان شاه سابق راجع به لزوم تبلیغ انحصارطلبی آخوندیس

 کر ]؟[روشنفکران مذهبی و علمای مذهبی اگر ناتوان شد عواقب چه ف

 بهشتی: عواقب بد.

حل شود. چون در صدر اسالم جنبه تاکتیک  مسئله: سوال دوم، رفتم در کابینه مهندس، عمل کردیم، این صدربنی

حجاب ارزش شد. شاه گیری ضدداشت واجب نیست یا زود باشد. روز اول انقالب، حجاب شعار بود، چه موضع

خواهید عمل کنید با معنویت. اگر زور است، شما زورگوی خوبی ق، شما هم از یک طریق، به زور میاز یک طری

رسید به تاج است، مادیت هم صحیح باشد. میکنند. معنویت محها در باغ ملت دختر و پسر رقص مینیستید. شب

مذهب است یا اید. کادرهای مملکت یا بیآخوند و باآخوند را دیدهکابینه بی ای تصویب قانون اساسی مرده

وزارت علوم که کار ندارد، روز اول محتوا قرار بود عوض شود. ترکیب دولت عوض شود در خط  -ذهبمضد

شورا تندتر از دولت است. رشد نیست. این ولت در شورا تقویت شده. آخوند ضدشورا. تمام اقدامات انقالبی د

 خواهد کندی را بیاورد در شورا. دولت می

 موسوی: چه کنیم ]؟[

 را قبول کردید، دیگران را خراب نکنید، هر کار را به او بدهید.: دولت صدربنی

کردن را خالی کردید، هم پیروی نکند. تمام تیرهای ملی جاللی: این ترس را داشته باشید که بعداً کمیته از مهدوی

 ولی اثری از آن بروز نکرده.

 موسوی: شما بیست نفر وزیر نشان بدهید.

 برید ]؟[چرا اعتبار روحانیت را از بین مید شود تغییر داجاللی: اگر نمی

موسوی: مانده اند، باید تکان داد. وقت را نگذرانیم. بگویید آقا از مهندس بازرگان بهتر و این وزرا. دیشب به ایشان 

 های مملکت خوابیده.کنم چرخلفن کردم. با تمام وجود احساس میت

 حاضر کردیم.بهشتی: یک یک از روحانیت را با توضیح و اقناع 



 

 

ه[ : شماها که مسئول و متعهد هستید کمیته را تحمیل کردید به مهدوی. پاسداران به هاشمی تحمیل ]شدزادهقطب

روند. سی نفر دیگر که دنبال قدرت ند ]که[ کس دیگری جایشان هست، میای احساس کناست. اگر اینها لحظه

نند باید کا را در کابینه ببینند، احساس می. دو سه نفر از شمشود برداشتفتند. رأس کمیته ]را[ به زور نمیهستند ر

 فاسد شدید است.آیند، تالیرفت، در کابینه آنها می

 حل.هشتی: راهب

 حل.موسوی: راه

 : اختیارات را بدهید به دولت. صدربنی

رک ]داشته باشند[، خواهی. شرکت در کابینه، شورا و دولت همیشه یک جلسه مشتتر می: دو سه تا بیشزادهقطب

 رأی با هم، دولت مأمور اجرا.

گوید امروز افراد را در نظر بگیرد، می مسائل اجرایی زادهقطبگوید اگر سوی: اشکال ]این است که[ دولت میمو

 خارج شوند. وقتی که رفت، بیرون بریزد هرج و مرج است.

سسه تحقیقات و امور اجتماعی تر است. من مؤبیش: تجربه اداری ما از مهندس بازرگان و تمام وزرای او صدربنی

 را اداره می کردم. 

 ای نماز خواندم.امام جماعت است. گفت من به توده موسوی: یک نفر را گرفته بودند ]که[ چرا عمامه داری، مال

ارت کشور طور در مقام معاونت وزه: آقای هاشمی و مهدوی که از اداره نقش کمیته عمالً عاجز شدید، چزادهقطب

 گویند دیدید نتوانستید. نتیجه کار از قبل روشن است و می هم آنجا را اداره کند هم اینجا را ]؟[

شود. چهار پنج ماه از بهترین ایام خواهیم نمین دولت و کابینه و مهندس آنچه می: بنده تصدیق دارم با ایایخامنه

 رد. ما هدر رفت. جز یک عمل انقالبی، کار دیگر اثری ندا

 ای اضافه کنید که معتقدیم گناه بازرگان و دولت نیست، گناه ما هم هست.بهشتی: عقیده

کنم، ولی سه ماه نیست. مهندس بازرگان را متهم نمی: من این را معتقد نیستم، آنچه انجام شده گناه دولت ایخامنه

ضربه قاطع ]الزم است[. این  انقالبی بدهد،قبل این را می گفتم اگر امروز یک حرکتی عملی بتواند مقداری شور 

انگیز تبدیل شو به یأس است، االن مجبور به تحمل هستیم. پیشنهاد کار اساسی نیست. این واقعیت تأسفپینه وصله



 

 

انگیز ادامه یابد، چند نقطه اشکال است، شهربانی، ژاندارمری، . حاال که قرار است این وضع تأسفسازنده ندارید

ها گذاری کنیم، سوراخآن. ما هرچه نیرو داریم، سرمایه ر بالقوّه است، کشاورزی ]در[ خطر است و امثالارتش که خط

 را ببندیم.

 شوند.ها گشادتر میراخمسعودی: سو

توانیم، پیشنهاد فکر گویند نمیان خطر است، جلوگیری شود. اگر میکند آنجاها که گم: االن دارد سقوط میایخامنه

بکنید. وزارت کشور، دفاع، کشاورزی، اقتصاد باید احیا شود، رادیو تلویزیون است، وضع آن خیلی خراب بعدی را 

 است، شماها خیلی حرف دارید، ژاندارمری مهم است. در موارد و افراد ]اگر[ حرف است، بفرمایید.

به دست شورا قابل تغییر و بهشتی: گفتم ما هم مسئولیم. باید در برخورد منصف باشیم. وقتی بازرگان یا هرکس 

شود عوض کرد. یک استیضاح و یک گزارش ابطه هم با دولت این نبود که نمیتبدیل نبود، آنها مقصرند. تا امروز ر

 به خمینی. محذور همان است که بوده.

 موسوی: شاید اشتباه کردیم. 

 : کسی نگفت غیر از شما کردید.صدربنی

تمام عیار است. محور بحث همین  ایخامنهنار نکشیم. توضیح دوم، حرف آقای بهشتی: ما خودمان را از مسئولیت ک

شود ل مختلف. یکی همین است که فکر میاشخاص مطرح نیست. دوستان معمم پرهیز از کار اجرایی دارند به دالی

کند. ف میتاتوری آخوندی را مقداری ضعیتر است. زمینه اول دیکسیویل کار کند و جا بیافتد مطلوباگر دولت 

 حلی باشد. کند راهکنند. بازرگان فکر مید، دیگران در بالد کار خود را میچه باشد چه نباش

 مسعودی: اشتباه است.

 روند فداکاری کنند.وانند همکاری کنند، حذف بشوند می: بتایخامنه

از من ساخته نیست.  باهنر: دو نکته شخص خودم برای آخر از سابق گفته شد. در جواب یکی، وزارت کشور که

تعقیب شود. راه  ایخامنه]مورد نظر[  مسئلهوزارت آموزش و پرورش اگر مناسب من باشد، خطری نیست االن. اما 

ایم یا نیست. دو نقطه خطر جلوگیری شود، وزارت کشور و دفاع که خیلی بحرانی است حل بنیادی ظاهراً یا نرسیده

 ]و[ رادیو تلویزیون. 



 

 

 های[ کشاورزی و اقتصاد.انهجاللی: ]وزارتخ

 ]را[ از آنجایی که طرح شد بگیرید. دولت شکایت داشت.  مسئلهمهندس سحابی: 

 تصویب شد آقایان به صورت مشاور باشند و وزرای دولت تا زمان وزارت در شورا باشند. 

مشاور  صدربنیکشور، مشاور وزیر دفاع، مهندس سحابی مشاور وزیر صنایع، هاشمی مشاور وزیر  ایخامنهآقایان 

 (.11]وزیر[ اقتصاد، باهنر ]مشاور وزیر[ آموزش و پرورش )مسعودی رفت، 

*** 

 رادیو تلویزیون:[]موضوع: 

شخص من بشود و پخش شود، آقای خواستند حمالت بهقبل، آقا و دوستان خود ما که نمی: یک ماه و نیم زادهقطب

موسوی را گفتند بیاید آنجا. مقداری دالیل دیگر داشت. موسیقی در رادیو زیاد است و اعتراض کردند و موجب 

علت وابستگی به جناحی که مورد موافقت جناح که به 1جای شبستریبفرستند آنجا. آقای معادیخواه بهشد کسی را 

خبر را بررسی کردند که با  مسئلهورد قبول من هم بود. ایشان اول قای موسوی مموجود در بیت آقا نبود. آمدن آ

 بهایی است.ای آوردند که عناصر ضددند و عدهمعادیخواه برخورد نباشد. ایشان عناصر مسلمان را خبردار کر

 : عناصر ردکرده.ایخامنه

 : تابشیان، نژادحسینی، سمیعی.زادهقطب

 یکا آمد.: مهندس که از آمرایخامنه

 : تابشیان رفت پیش مهندس عزیزی. با حسن نیتی که بود، قرار بود سمیعی رد شود.زادهقطب

 : حسینی که برگشت.ایخامنه

ون پایان و پهلوان در خط : خبرهایی دادیم، پخش نشد. گفتند موسوی گفته قرار شد شورا باشد، تلویزیزادهقطب

بهایی بودند. اشکال عمده آقای صفا بود و چند مشکل داخلی. در همان جلسه اشکاالت را حل کردیم، اسمی ضد

                                                           

زاده در ، همکار قطب(57تا  48( فقیه و فیلسوف، مدیر مرکز اسالمی هامبورگ )از سال 1315شبستری )متولد . محمد مجتهد 1

 رادیو تلویزیون و نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی. 



 

 

، مطبوعات 1قرار شد علی صفا چند برنامه را اجرا بکند، برگردد در شورای سیاسی، قسمت تولید زیر نظر خرازی

پخش  مسئلهزیر نظر شورای خبر باشد. یکی از افراد متخصص خبر زیر نظر شورا عمل می کرد، به بازی نگرفتند. 

. آقای پایا گفت آقای موسوی را آمدند حل کنند، پایا را کنار بگذاریم تا توسط مسلمانان هنرمند جایش گرفته باشد

اگر بناست بین من و موسوی اختالف باشد، در دو سه جلسه با آقای  اند در خدمت شما باشم. باالخره قرار شدگفته

فتند موسوی قرار و مداری گذاشتم، ولی اخباری که درآمد طبق قرار نبود. هم احمدآقا هم آقای هاشمی آمدند گ

کنم. نکته دیگر، با آقای مهندس بازرگان و دکتر سحابی صحبت شد، نظرات را آقای موسوی گفته من کار نمی

گفتند بنویسید عیناً. مرا آقا احضار کرده بودند، توضیح دادم شورا باشد، ولی مدیریت واحد باشد. آقای موسوی 

آقای موسوی با طرح شورایی موافق نیست، ایشان گفتند من بروم، آقا گفتند نه، باشید. شنبه که رفتم،  زادهقطبگفتند 

اند خودت برو بخش خبر را اصالح که ایشان شخصاً گفته این اند عملی نیست. با توجه بهبا آقای احمدآقا گفته

 کن. 

 اند.م به آقای محتشم در قم تلفن کردهجاللی: در مورد پخش فیل

دیم اصرار کر با قرآن در صحنه در سطح جامعه گرفته. آقای طالقانی در رابطه با مردم هست.]برنامه[ : زادهقطب

د، یشب نگذاشتنسه بار باشد. دو جمعه شب قبل را گفتند چون پاسداران را داند دو ایشان انجام بدهند. همه گفته

د بگذارم ششود عوض کرد. رفتند به جاللی گفتند مهم نیست نباشد. شنبه قرار امشب باشد. گفتم جای آن را می

شود. پیام مهندس شنبه گذاشته مید. دیدم جنجال تازه است، گفتم سهده دقیقه از تفسیر گذشته بود، تلویزیون قطع ش

ب مهندس فرداش ها، مال طالقانی باشد.است باشد. گفتم با توجه به جنجالبود، پیام مهندس را شنیدم، اگر حیاتی 

 گفتند خیر، آقای موسوی گفته بودند با قم تماس بگیرم. 

 جاللی: پهلوان به من گفت با آقای موسوی صحبت کردم، با قم در تماس هستیم. 

 قرار بود صحبت نکند، رفت صحبت کرد. : صفازادهقطب

 ف بشنویم.ها می گفتند می خواهیم استعفا بدهیم، چون معلوم نیست از چه کسی ]باید[ حروییجاللی: خود رادی

*** 

                                                           

ل کانون پرورش های سیمای جمهوری اسالمی ایران، معاون سیاسی وزیر خارجه، مدیرعام( مدیر برنامه1323. کمال خرازی )متولد  1

 خارجه.فکری کودکان و نوجوانان، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی، وزیر امور



 

 

 ]موضوع: بررسی لوایح:[

 (12شنبه تبصره صنایع را بیاورد، مهندس بازرگان آمد ]ساعت[ ر احمدزاده رفت، قرار شد برای سه)دکت

 . 24/4/58. 5014های عمرانی الیحه اجازه هزینه طرح ( 1

 . 24/4/58. 5018( الیحه قرارداد خدمت دوازده هزار نفر برای ژاندارمری 2

 . 24/4/58. 50106( الیحه اجازه پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال 3

 . 17/4/58. 15218( الیحه الغاء قانون انحالل سازمان تربیت بدنی 4

. مورخ 8818لغو مقررات و تشریفات در ارتباط با برنامه انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ( الیحه 5

17/4/58 . 

 .24/4/58. 627ای های آموزشی فنی و حرفه( الیحه انتقال کلیه مجتمع6

 . 24/4/58. 5156( الیحه استخدام چهار هزار نفر برای شهربانی 7

 تصویب شد.

*** 

 ث درباره ترمیم دولت:[ ]موضوع: ادامه بح

ها اسماً معاون سیاسی باشد که مسئولیت خاص مشخص باشد. س مطرح کردیم. سِمَتبهشتی: طرح نهایی را با مهند

 مشاور اقتصاد و دارایی.  صدربنیسیاسی دفاع، سحابی صنایع، هاشمی کشور، باهنر آموزش و پرورش،  ایخامنه

 ند. مشاور ممکن است نقش معاون ]داشته[ باشد. معاونت هم همان مشاورهکفرقی نمی مسئله: در ماهیت ایخامنه

 تر دارد برای معممین بهتر است.تر دولتی کمتر است. بیشاست. مشاورت با وضع معمم متناسب

کند. آقایان سمت بخصوص مشخص داشته خورد و درد ما را دوا نمیدرد نمیکنده، بهمهندس بازرگان: پوست

آمدند و خودش اشکال کار بود و مورد ان میرسیدیم یا خودشکه ما خدمت می ر قبالً بودند، اعم از آنباشند، مشاو

خواستم جناب موسوی و بهشتی قبالً شده بود توافق و تفاهم، میقبول نخواهد بود. دیشب پس از مذاکرات که 



 

 

ت امام رفتم ظهر، گفتند موافقت شده حتماً باشند. آمدند در جلسات مشترک و آنها را منصرف کردند. دیروز خدم

 تفصیل فرمودند، حاال یک بداع است.به . صبحمسئلهمنهای یک 

 : توضیح بدهید.ایخامنه

 رفت(. صدربنیمهندس: من توضیحی ندارم )

تواند وزارت یا معاونت است که معاون می( مشاور سمت رسمی نیست، 15/12سیدجوادی آمد، بهشتی: )صدر حاج

 کند. عزل و نصب

: رفتن در کارهای اداری، نظر این است اگر کسانی که بحث راجع به دولت می کنند، مواجه با این مشکالت زادهقطب

 توانند درک کنند.و روز بشوند، مشکالت دولت را می اداری شب

امور عاون در تواند جا بدهد نقطه نظر موجود مهیچ یک از نیروهای موجود نمی مسئلهرسد واقع بهشتی: به نظر می

 فاسد این است که وزرا انقالبی نیستند.گوید تالیانقالب باشد، آقای مهندس می

رسد. ولی آقایان باید در جریان ندارد و فقط به کارهای انقالب میمهندس بازرگان: چمران هیچ کار به کار اداری 

 باشند.

 : دوستانه اظهارنظر بکنید.ایخامنه

 یلی خوردیم. مهندس بازرگان: دوستانه خ

 بهشتی: معاون سیاسی باشد. 

 : معاون با مشاور چه فرقی دارد ]؟[ایخامنه

 مهندس ]بازرگان[: مشاور.

 تصویب شد. 24/4/58الیحه تجویز اعاده دادرسی از محکومان نظامی 

 کنم. چون در جریان هستم.مهندس سحابی: من قبول نمی

*** 

  



 

 

 26/4/1358شنبه جلسه سه

 .(30/8آمد  زادهقطب، 20/8]حاضران:[ شیبانی، مسعودی، سامی، موسوی ]اردبیلی[، بهشتی )باهنر آمد 

 ]موضوع: الیحه تأمین اجتماعی:[

 (.35/8آمدند  صدربنیدکتر سامی در مورد الیحه قانون تأمین اجتماعی صحبت کرد )مهندس سحابی و 

ارهای بت از کز کارهای دولتی ندارم. از آن طرف هم تجربه مثبهشتی: یک سوال بنیادی دارم. هنوز تجربه مثبت ا

ز کم درآمدها احل میانه که از نظر مدیریت ملی باشد و از نظر حمایت لت سودجویی ]وجود ندارد[. یک راهعملی به

 (.40/8دولتی باشد )مهدوی آمد، 

 کند.سامی: دولت در راهنمایی شرکت می دکتر

*** 

  1:[]موضوع: ماجرای سعادتی

 کنم.اعتراض دارم و اعالم جرم می شیبانی: نسبت به آزادی بدون ترتیب زندانیان قصر

                                                           

هر آسیب و زیانی که متوجه برادر اسیر ما شود، دادستانی کل انقالب ". سازمان مجاهدین خلق با معرفی وکالی سعادتی، هشدار داد:  1

(. سعادتی، خود نیز از داخل زندان نامه اعتراضی صادر کرده و نوشت: کیفرخواست 8، ص23/4/1358)کیهان،  "دانیمرا مسئول می

ها کشیکند. وی از همگان خواست تا علیه این گونه حقاست و از این رو در دادگاه شرکت نمی ترین کیفرخواستانهوقیح"علیه او، 

(. عبدالکریم الهیجی، وکیل سعادتی نیز اعالم 12، ص23/4/1358ها به مراجع مسئول مراجعه کنند )انقالب اسالمی، عدالتیو بی

هشت انتقاد اساسی به وضعیت رسیدگی به اتهامات سعادتی را ذکر نموده و گفت باید بتوانم کند. وی کرد در دادگاه او شرکت نمی

(. پس از غیبت سعادتی در جلسه دادگاه، 12، ص24/4/1358صورت آزادانه گفتگو داشته باشم )کیهان، قبل از محاکمه با سعادتی، به

صورت غیابی محاکمه خواهد شد. سازمان مجاهدین خلق نیز در ، بهدادستانی اعالم کرد چنانچه وی بار دیگر در دادگاه حاضر نشود

ای مدعی شد کسانی قصد داشتند سعادتی را کشته و در جاده کرج بیاندازند و با این وضعیت، آیا نتیجه دادگاه، از پیش معلوم بیانیه

اید در دادگاه انقالب محاکمه وی صورت قمی اتهام سعادتی را جاسوسی دانسته که ب، ص آخر(. آذری26/4/1358نیست؟ )کیهان، 

کرد. الهیجی نیز از ممانعت در مالقات با موکل خود پذیرد. اما خود سعادتی رسیدگی به پرونده را تنها در دادگاه دادگستری قبول می

رغم تأکید ای علیصدر، عضو شورای انقالب، در مصاحبه(. اما ابوالحسن بنی2، ص26/4/1358کرد )اطالعات، ابراز نارضایتی می

بر جاسوس نبودن سعادتی، در مورد مجاهدین گفت: صحبت از تماس یک سازمان با کشور بیگانه است که عملی ضدانقالبی است 

 ، ص آخر(. 31/4/1358)کیهان، 



 

 

 : قرار بود در حضور چند نفر، سحابی، موسوی، طالقانی به سعادتی گفته شود خطا کرده.صدربنی

 شد. مجاهدین انقالب اسالمی خراب کردند.سحابی: این کار داشت درست می

 بعداً شد.بهشتی: این مسائل 

 (.15/9آمد،  ایخامنهسحابی: مسائل قضاوتی اگر در افکار عمومی بیافتد )

 بهشتی: شما بخواهید و تذکر بدهید، بعد آزاد کنید.

اینها اشتباه تحلیل  کنم رژیم گذشته چون وابستگی به آمریکا بوده مصالح آنها را مورد نظر داشته. کارسحابی: فکر می

 است، نه جاسوسی.

 خود شما بکنید. ،آیندید این را. اگر آقای طالقانی نمی: بیاید بگوبهشتی

 آیند. گردن ما نیاندازید.موسوی: نمی

 آیم.بهشتی: من می

آقایان بگویند ادامه تماس کنم آقایان مسئول این کار، مسئولین سازمان را بخواهند تا در حضور : پیشنهاد میصدربنی

 امام خطا بوده و آقای طالقانی بخواهند این کار تکرار نشود.ها بدون کسب مجوز از با روس

 بهشتی: اگر قبول نکردند، در رادیو تلویزیون گفته شود.

 کنند، نوشته شود.موسوی: آنچه قبول می

 شود.کلی بی اعتبار میالن دادگاه انقالب را شل کنیم به: اصدربنی

 د.سحابی: دادگاه علنی است. بگذارید بروند صحبت کنن

 اند.اش را منتشر کردهها جزوهبهشتی: بچه

 نفع این طرف نیست.آنهاست. بهسحابی: به ضرر 

 : آقای طالقانی کم و بیش آمادگی دارد.زادهقطب

 ها ما را کوبیدید.موسوی: با آنها مالقات کنید، صحبت ها را بنویسید، حتی ]اگر[ بگویند با این حرف



 

 

 شود بازار اتهام.سحابی: مصلحت نیست دادگاه دعوا 

 بهشتی: حل کنید.

 انگیزه است. مسئلهشود کرد. سحابی: دفاع از پرونده می

 موسوی: اگر آنچه اول گفته اند می کردند، درست می شد. ما گفتیم بعد از این دست به این کارها نزنید.

 سحابی: حتی شما گفتید مخالف ما هم باشید.

 اند فدایی خلق و ما چهل هزار مسلح داریم.فرانسوی( گفته به رولو )مخبر]مجاهدین خلق[ : صدربنی

 : اولین جرم است.ایخامنه

هر عنوان به این عمومی رادیو تلویزیونی، هر کس بهبهشتی: یک نکته، در این مصاحبه گفته شود پس از این اعالم 

 نوع کارها اقدام کند، جرم است.

 آورد.وجود میآزادی سعادتی نارضایتی عظیمی به :ایخامنه

 مهدوی: حالت تسلیم است.

دانند. دادگاه و این دستگاه زور دارد، او را اعدام کند و سازمان کت حق را تسلیم میسحابی: عناصر تندرو هر حر

رابطه سازمانی نظرش این است که این دالت مطرح است. بازپرس دوم اظهارع مسئلهمجاهدین را جاسوس بداند. 

 است، منظور آن اخالل در روابط ایران و آمریکا بوده.

کنند و ضدانقالب گویند فعالیت می کنیم و آزاد میه نظر داد. خود پاسداران میمهدوی: دادگاه تشکیل شود، هر چ

 (.20/9کند )جاللی آمد علیه ما اقدام می

 بر این مبنا رأی بدهد. دنبال این نتیجه را فرستاد به دادگاه ]تا[بهشتی: به

 تواند کار کند.هدوی: اولین بار کمیته مرکزی نمیم

 سحابی: سر و ته کار را دادگاه جمع کند. تالطم در جامعه است.

 : این با رأی فایده ندارد.صدربنی



 

 

 خواهند دادگاه نباشد.: آنها میایخامنه

 ب را نشان بدهیم.جوادی و الهیجی، الیحه دادگاه انقالسیدبهشتی: به اصغر حاج

 العاده.سحابی: گفته است دادگاه فوق

 العاده تشکیل شده ]و[ افراد را معرفی کرده.شیبانی: دادگاه فوق

تواند دادگاه انقالب را منحل کند. اگر دادگاه العاده، اگر شورا صالح بداند می: بعد از تشکیل دادگاه فوقزادهقطب

 اهواز ستارزاده خوب عمل کرده. مسئلهآنجا، ]در[ انقالب محل منحل شود، پرونده برود 

*** 

 ها:[ ]موضوع: زندان و دادگاه

گیرند، چهارصد یوزی دارند، کالشینکف زنگ نزده )یعنی تازه از  د نفر در زندان هستند، مرتب مسحابی: چهارص

 کارخانه درآمده(. عراق خط مرزی را در کنار جاده تمام دهات برق و تلویزیون و غیره دارند. مرز نیست.

 کند.موسوی: ایران هیچ کار نمی

 مهدوی: در کردستان پالیزبان هست.

 است. سحابی: بقایای گردان جاویدان مشغول فعالیت

 کند.ته شده ارتش شاهنشاهی استخدام میای نوش: نامهایخامنه

 شان گرفته.های مختلف را از خانهیک عده را گرفته، دستخط اعالمیه : ستارزادهزادهقطب

 ای که صحبت شد پانزده روز وقت گرفت، چه شد ]؟[مسئلهموسوی: 

که بیست سال کار کرده، زنش بچه داشته، مرد بزرگ : دانشکده پزشکی در حال التهاب است. مستخدمی زادهقطب

 شده در دانشگاه بوده ...

رود آنجا، بهتر است برود دادگاه انقالب و پاسدار که عاده که تشکیل شده، این جرایم میالمهدوی: دادگاه فوق

 خالف کرده شدیداً مجازات شود.



 

 

 جاللی: تبصره دو اضافی است.

 ا هم پول نداریم.مهدوی: طرف پول ندارد بدهد. م

 ای به دادگاه انقالب بنویسد که دیه را بردارد.: شورا نامهصدربنی

 نامه بنویسد.: بنیاد مستضعفان در آئینزادهقطب

 اند.پور را بدون قید و بند آزاد کردهجاللی: سرگرد علی

 سحابی: رئیس کالنتری شش بوده و در کشتار دست داشته.

اند، ی مرتکب نشده باشد. پنج نفر آمدهاحتمال دارد عالوه بر کلفتی پرونده، متهم جرممهدوی: تسریع در کارها 

 گویند نباید پول بدهیم.هم همراه آنها بوده و می 1پزشکپور

*** 

 ]موضوع: انتصابات در ارتش:[

در شیالت  2یاند. چهار سرتیپ یک لشکر. سرلشکر نورایی مقامات ارتشی به من معرفی کردهای برا: عدهایخامنه

 کارمند بوده و هست، از ارتش چند سال بازنشسته است.

 مهدوی: مخالف آقا بوده.

 اهلل زنجانی نیست ]؟[مسعودی: قم پیش آیت

اطالعات او چیز منفی ندارد. نفر بی در او نبود. گزارش پرونده ضدانقال: مرد قاطع و متینی است. بینش ضدایخامنه

مذهبی آگاهی دارد، آدم  شش سال است ]که[ بازنشسته است. از نظر گرایش است. پنج 3دیگر سرتیپ شادمهر

 ای است. نسبتآً قاطع است، یک حدی پرحرف است.جاافتاده

 موسوی: سرلشکر عظیمی.

                                                           

 ایرانیست و نماینده مجلس شورای ملی. ( موسس حزب پان1306-89. محسن پزشکپور ) 1

 لبان نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی و فرمانده پایگاه شیراز.. تیمسار عبداهلل نورایی، خ2

 ( چهارمین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی.1299-1387. سرتیپ محمدهادی شادمهر ) 3



 

 

 طور که امینداریاستاد دانشکده افسری بوده، مشاغل علمی داشته ]به صورت[ جدی. آن 1: سرتیپ شاکرایخامنه

شد. برخالف شادمهر تظاهرات مذهبی دارد. سرگرد خلج تیموریان می گفت نمازش در آمریکا ترک نمی هم دوره او

بازنشسته، سرتیپ امینداری در برخورد و جلسه و عقاید جدی است. الزامات مذهبی او خیلی باال نیست. از او 

دهد، گفت در کدام را ترجیح می قاطعیت نظامی، سوال شد ضوابط گزینش بین مسلمان بودن و معتقد به تمامیت و

 ارتش مسلمان بودن و معتقد به تمامیت ارتش. در پرونده هیچ کدام از اینها نقطه ضعف نیست. فالحی ...

ع به شخص فالحی دلسوزند راج بهشتی: این حرفی است ]که[ بارها از زبان افرادی که آشنایی به سوابق آنها دارم که

 (.10/10اند )کتیرائی آمد، گفته

معاون،  : دکتر چمران هم این مطلب را گفت. شورای وزارت دفاع، شادمهر ریاست ستاد کل، فالحی یکایخامنه

ت انقالب بوده، زمینی ]با[ امینداری. امینداری قبل از پیروزی انقالب در خدمشاکر یک معاون، ریاست ستاد نیروی

راز تا روز شکر شیقرار نبود قرار بگیریم. فالحی که در لگفت تیپ پیرانشهر را جمع کردم. گفتم ما در مقابل مردم 

 کرده به ایستادگی. تیموری معاون ستاد زمینی.آخر ارتش را تشویق می

 کرده، صالح نیست باشد.جاللی: اگر فالحی این کار را می

 ایم.: مدتی است معاون گذاشتهایخامنه

 ی بود. دب، آدم آرام و مؤفرمانده بود 48جاللی: نورایی سال 

 اید.اند دیدهی را که زمان شاه سابق اخراج شدهمسعودی: شما صورت افسران

 کند، نقطه ضعف اوست.که در صورت تظاهر مذهبی می جاللی: آن

*** 

 ]موضوع: زمین:[ 

ای تهیه کردم، برای نامه اجرایی بنویسند. تبصرهات شهری تصویب شد. ابالغ شد آئینکتیرائی: الیحه لغو مالکیت مو

شود. معموالً اراضی موات است. متقاضی ثبت اولیه هست. به این افراد مهلت نباید داد، ثبت داده، پول نداده، خارج 

آمد صحبت کند، گفتید چرا شامل ارث نشود ]؟[ جلسات متعدد شد، با  فرمعینشود. آقای شامل اراضی بزرگ می

                                                           

 ( سومین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی. 1307. سرلشکر محمدحسین شاکر )متولد 1



 

 

برخورد شد. اراضی کوچک اصوالً مستثنی شوند. مهلت برای آن باشد،  همسئلشهرداری مشکالت اجرایی به این 

اراضی وسیع یا کسانی که اراضی متعدد دارند، شهرداری آن قدر مسائل دارد که هیچ تسلط ندارد. تمام ضوابط 

 منطقی را زور نداریم.ج است. منطقی را پول نداریم، غیرگذشته که با زور انجام می شد، از دستش خار

 ماده یک: مقدمه آن مثل طرح قبلی است.

ها مشمول اراضی موات واقع در محدوده شهرک تبصره: برای اراضی مازاد بر حد نصاب فوق نیاز به تخلف نیست.

 ماده یک این قانون است. دارندگان پروانه احداث.

 رد.شود مجدداً الیحه جدید نوشت که، بطن الیحه قبلی اصالحیه باید درست کبهشتی: نمی

 باهنر: اصل کار خوب بود. تشویق به احیا معادل فروختن بود.

 بهشتی: مدت را معین کنند.

 کتیرائی: مدت را با تعیین نقاط مختلف.

 کند ]؟[گونه این مشکل را حل میموسوی: چه

ته. در کتیرائی: در منطقه ای باید به زمین دارهای بزرگ اجازه تفکیک بدهیم و او بفروشد، پول در جیب او رف

 شهرداری خیلی مسائل هست، طرح عمرانی و غیره.

 خواهید.: یک سیاست شهرسازی میصدربنی

مجاز ]است[ و می شود خراب کرد. مجاز بود بسازد. خارج تهران غیر کتیرائی: در محدوده خدماتی شهر تهران فعالً

رف به طرف محدوده بیست و پنج در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران گفتند محدوده بی محدوده. از چهار ط

 ساله در تهران چه چیز اجازه بدهند ]؟[

 جاللی: یک قطعه زمین کوچک مقدارش معین شود.

 دارها نفوذ کرده اند که محدوده معلوم شود.جایی که محدوده شهری نشده، زمین باهنر:

 کتیرائی: کرمان محدوده دارد. 

 رفت(.  زادهقطبار شد دولت بخرد )گزارش دادیار در مورد ماشین ها مطرح شد. قر



 

 

 کتیرائی: اصالحیه اراضی موات تصویب شد.

*** 

 ]موضوع: اطالعات:[ 

 های آموزش و پرورش مطرح شد، ولی زمان اجرا خیلی نیست. بهشتی: طرح ساواکی

بود مهدوی: هیئت مدیره ذوب آهن، در آنجا صد نفر ساواکی است، ولی مشخص شده نیست. آن وقت اداره هشتم 

ید، اگر شده هستند. به آنها گفته شود شما شناختهدادند. مدیر حفاظت هم بودکارهای اداره سوم را هم انجام میکه 

 شما کاری ندارد، وگرنه ]...[صادقانه کار کنید کسی به

 بهشتی: این پیشنهاد برای همه باشد.

 باشد.آلی است، در صورتی که دستگاه اطالعاتی قوی : طرح ایدهایخامنه

اسر کشور داریم ترین اشتباه ما ]این است که[ یک دستگاه اطالعاتی نیرومند در سرتدانند که داریم. بزرگبهشتی: می

 صدربنیبندی تشکیل شود )مجموعه یا نوار است، یک مرکز جمعگیریم. در حزب هست، یک ]اما[ به کار نمی

 (.30/11رفت، 

 تهاجم به پاسداران، تلگراف علمای ایرانشهر. : گزارش از جریان بلوچستان وایخامنه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 28/4/1358جلسه پنجشنبه 

 (.10/8(، مهندس سحابی )8(، بهشتی )50/7]حاضران:[ شیبانی، موسوی ]اردبیلی[ )

اند که چپی دهاند، محاکمه کرری، استاندار مازندران را خواستهای از علمای طرفدار شریعتمدامهندس سحابی: عده

 ]آمدند[ (. 9، مهندس موسوی 45/8، مهندس بازرگان 25/8، باهنر 20/8اللی است )ج

*** 

 1]موضوع: مدیریت رادیو تلویزیون:[

آمد(.  05/9 زادهقطبفرستیم، یا رئیس شورا یا دبیر شورا جواب بدهد )هایی غیر از لوایح میمهندس بازرگان: نامه

ود. ها در حضور امام بازگو شا رفتیم خدمت امام که توافقمای از ذاکرات که سه هفته طول کشید. عدهگزارش م

نحو توافق گفتم خدمت ایشان، و ایشان هم تأیید کردند. آقای طالقانی را در منزل سیداحمدآقا دیدیم. مطالب را به

هم  تمام شده. احمدآقا مسئلههای انقالب شد. راجع به سرهنگ رحیمی، آقای بهشتی گفتند صحبت راجع به دادگاه

گفت تمام شده. راجع به دادگاه، رادیو تلویزیون مفصل صحبت شد. ]در مورد[ دادگاه فعالً توضیح داده شد که 

وقتی می گویم جزو دولت باشد، تابع دولت مثل استاد دانشکده تابع دانشکده است که در کالس آن دانشکده درس 

مستقل است. ایشان این معنی را قبول داشتند. حتی بدهد و کارش با دانشگاه باشد، ولی در درس و غیره و غیره 

قرار شد آقای قدوسی که از طرف آقا معلوم می شوند، جزو دولت هستند. دادستان تهران هم که آقای صدر گفتند، 

آقایان اعتراض داشتند، آقای مهرپور را آقای صدر گفتند از نظر دادگستری اشکالی ندارد. در مورد رادیو تلویزیون 

([ رادیو تلویزیون مثل گذشته 1اند. هر جا اشتباه شد آقای موسوی بفرمایند. ]مجدداً روی دو مطلب تکیه کرده ایشان

، زادهقطب( مدیریت آنجا با شورایی باشد که مدیر مثالً آقای 2آلت تبلیغاتی دولت نباشد، مثل امریکا و انگلستان، 

لت را بگوید و آن دو نفر آقایان پیراینده و آقای خاتمی. ، کسی که دولت معین کرده ]و[ نظر دو2خوئینیموسوی

                                                           

ون، چند روز قبل، خبر از دستور جدید امام خمینی برای تشکیل شورایی جهت نظارت و زاده، مدیرعامل رادیو تلویزی. صادق قطب1

(. از این طریق، اداره رادیو تلویزیون از تمرکز خارج گردیده و 2، ص24/4/1358تعیین خط مشی رادیو تلویزیون داده بود )کیهان، 

 شکل شورایی پیدا کرد. 

روحانی انقالبی، نماینده امام خمینی در شورای سرپرستی رادیو تلویزیون، سرپرست  (1320ها )متولد خوئینی. سید محمد موسوی2

امور سفارت آمریکا در زمان اشغال توسط دانشجویان پیرو خط امام، عضو جامعه روحانیت مبارز )بعدها مجمع روحانیون مبارز( و 

 نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری. 



 

 

یر از امریکا و انگلستان روی این مطلب خیلی بحث شد، رادیو تلویزیون جزو دولت است با بودجه دولت و غ

که نظر ما نیست یکسره  فرض که انتقاد از دولت بکند، روزنامه منفک و احزاب هست. ضمن اینعالوه بهاست. به

هم همیشه این نظر را داشت، تا حدودی مردم انعکاس نظرات  زادهقطبسرایی کند، برعکس. آقای مدیحه تعریف و

خواهد نگوید یا چیز دیگر. اگر دولت می خود را ببینند. وقتی دولت تصمیم دارد با عراق مدارا کند، خالف آن را

شان کامالً آن را با این ترتیب قبول کردند. راجع مزد بخواهد، آن هم این را بخواهد، آنها را تحریک نکند. ایاضافه

قاطع این شد ]که[ شورا مثل هیئت مدیره شرکت، مدیر عامل رئیس تلویزیون مسئول  مسئلهبه اداره آنجا باالخره 

مشی کلی را بگویند، هم شوند، خطرعایت کند. آنها وارد جزئیات نمیاست در برابر دولت و آرا و نظریات آنها را 

شناسند، اجرا خارج از هیأت، دیگران مدیر را میی، هم مدیریت. شخص مدیر مجری و مسئول است. در سیاس

دست او نیست. مدیرعامل در داخل هیأت مدیره حق ندارد خالف نظر اکثریت انجام دهد. رادیو تلویزیون که جزئی 

کند، منافات ندارد. حال ملی صادر می است از دولت، احکام جدیدی چه نماینده خود ایشان را دولت یا وزیر ارشاد

وزیر دبیر سازمان برنامه، افراد آن هم وزیر ی باشد، شورای اقتصاد، رئیس نخستکه آراء باشد، مدیر و مسئول یک

وزیر به او ایراد زیر بازرگانی خالف نظر کرد، نخستصنایع و معادن، کشاورزی، راه و ... اتحاد نظر که شد، اگر و

، بنده به ایشان عرض کنم زادهقطببازرگانی حق ندارد هرکار خواست بکند. بنا شد در مورد شخص  کند. وزیرمی

مشی سیاسی دانند، ابعاد و خطو اگر خودشان را عضوی از دولت میاگر این شورا را به این ترتیب قبول دارند 

رأی اکثریت شورای هیأت گفتند نه ]و[ تبعیت از  زادهقطبسر بنده. اگر آقای ]روی[ شان طور است، جایهمان

 دانم، برویم سراغ دیگری.نمایم ]و[ خودم را تمام مستقل میمدیره نمی

و هاشمی، انتصابات آنجا هم با تصویب شورا باشد، با امضای مدیر  زادهقطببهشتی: آنچه آنجا نوشتیم، با بودن 

 عامل.

دو نفر دیگر، یکی مدیر و یکی نماینده خاص آقا که نظریات ایشان را مهندس ]بازرگان[: با توضیح دکتر یزدی، 

 بیان کند، یکی از طرف دولت، دو نفر دیگر با پیشنهاد و تصویب شورا و ابالغ از طرف دولت.

ندارد. هرکس بهشتی: انتصابات حساس داخل رادیو تلویزیون با تصویب آن شوراست، در امور جزئی دخالت 

ارمند از نظر ابالغ با سرپرست کند و این شورا تصویب کند، ابالغ با امضای سرپرست کمیسرپرست اوست مطرح 

تصویب رسیده، چیزی شبیه آنچه وزرا و حتی سابق مدیرکل رئیس ستاد فرماندهان یا روست. ولی انتخاب بهبهرو



 

 

اشتباه با تحمیل افراد  زادهقطبیک شورا، مجلس یا شاه وجود داشت. چون اشتباه زیاد پدید آمده، ولو به تعبیر 

 که مکرر نشود. بیرون، برای آن

عنوان مثال، فیلم راجع به بنده بود. دولت تصمیم گرفته تا جریان در عمل مواجه با اشکال شدیم. به :زادهقطب

با این کردستان را از طریق رسانه گروهی بگوید. بعد دو نفر را دکتر چمران معرفی کرد، به پخش خبر دادیم، گفتم 

که قبول نداشته باشید. اخبار کردستان خیلی جنجال ایجاد کرد. یکی فیلم نقده بود.  دو نفر مشورت شود، ولو آن

 .1گویندی ندارند با زور و فحش و دعوا میآقای پهلوان، آقای پایا که هیچ سمت رسم

 که نماینده امام هستیم. عنوان اینجاللی: به

اند فیلم را ند آن عده رفتهگویکنم. میان گفتند کاری میبه موسوی گفتم، ایش : فردا در جلسه شورازادهقطب

مل کنید. گفتند احمر گفته گفتم دولت با من کار دارد. گفتم اگر دولت گفته عکنند. دکتر چمران و گلقطعه میقطعه

ماینده دولت نعتراض ]...[ خت ااز یک ساعت و ده دقیقه فیلم، نیم ساعت درآوردند، تولید آقای ]...[ و غیره س

به[ مهندس گواهی برند. قول آقایان، نمایندگان مستقیم دولت با هم اختالف دارند. ]گوید اینها آبروی ما را میمی

خواهد نمایش ندهند. گویند این فیلم را می، گفت چرا دیشب ساعت ده و ربع میگفتم، قرار شد به من بگویند

علت رند، فقط بهونه سمت تشکیالتی نداگن در میان بگذارید. کسانی که هیچدیر سازماگفتم با من ربطی ندارد، با م

تواند اعتراض کند. ند بیایند بیرون، کسی نمیراها کار را بگذامام است، اگر بچهاینکه مورد تأیید موسوی که نظر 

آقای مهندس  ر که تصویب شده،طوهمین کند که تحقیق کنم، بحث دوباره برود.نابراین در گذاشتن افراد معطل میب

 اند من موافقم هیأت مدیره باشد. آقا زمان دادند، خودمان تصویب کردیم. گفته

 جاللی: هیأت مدیره ]را[ چه کسی معین کند ]؟[

و درست باشد، این مدیر اشکاالتی دارد، برود. اگر قرار باشد هر مدیر حتی در رده پایین ا مسئله: اگر این زادهقطب

 اهلل سحابی قبول کند، باید مدیریت واحد کامل باشد. اینشم یا نه، اگر جاللی، موسوی، عزتتثبیت شده چه من با

کرد، رفت یا بیرون میاگر وزیری می ترین ارزش ندارد. اگر قرار بود وزرا را شورا تأیید کند،که امضا کند، کوچک

گوید، تشکیل کند آن وضع جدید می آید، شورای آنها میأیید میکرد. حتی امام سرهنگ را تشورا او را تأیید نمی

                                                           

گیری رادیو تلویزیون اعالم ین روزها و متعاقب اخبار رادیو تلویزیون درباره کردستان، حزب دموکرات برای اعتراض به سمت. در ا 1

 (. 2، ص20/4/1358راهپیمایی کرد )کیهان، 



 

 

گیرد، مستقل عمل کند، شما احکام را آقایان شورا پیشنهاد کنند، چهار تا یک قسمت از سازمان را میمی شود، هر

 تعیین قطعی با مدیر عامل.

ول عمل کردید، وگرنه الف اصمهندس بازرگان: کسی که مدیرعامل شد، مقامات مافوق حق دارند بگویند خ

 شود.دستگی و لوث مسئولیت میدوسه

 ایم.تصاب را در رادیو تلویزیون گرفته: چهار روز است جلوی اعزادهقطب

کنندگان گفتند ما خر نیستیم ]که[ هر روز یک پاالن روی ما بگذارند. گفتند ما نماینده امام هستیم، جاللی: پخش

 شما از آینده خود بترسید.

لقانی، برای رادیو تلویزیون راجع به رادیو تلویزیون، مطالب همان بود که مهندس گفتند. یکی پیشنهاد طاموسوی: 

وسیله دولت اعالم شود. در مورد انتصابات داخلی خصوص شود، شورای انقالب تصویب کند، بهنامه باید نوشته آئین

صویب شورا، تصویب شد و قابل اجرا و شورا مطرح نشد. کلی صحبت شد شورا باشد و مسائل با ت مسئلههم این 

مشی دولت مخالفت کند. ایراد هم نباشد که انتقاد سازنده از تقالل باشد، نه استقالل که با خطدارای یک نحوه اس

گونه حق دخالت فالن مأمور دولت نکند. مدیرعامل آنجا مصوبات شورا را به دیگران می گوید. اعضای شورا هیچ

نداشته باشند. مدیرعامل با قدرت اجرا کند. شورا اگر در مدیرعامل اشکال دید، حق دخالت مستقیم از نظر اجرایی 

دولت رسیدگی ندارد، ]باید[ اشکاالت را به دولت منتقل کند. چون ابالغ و بودن و نبودن مدیر با دولت است، 

 کند. می

 بهشتی: عدول از آنچه است که دوشنبه شد همکاری افراد.

 طور شد.ها دیروز ایناین صحبتموسوی: 

 ای از انتصابات است.تر یا قسمت قابل مالحظهبهشتی: انتصابات بیش

 : انتصابات اولیه ممکن است بد بوده، به علت آن است که یک عده آمده بودند کار را اداره کنند.زادهقطب

بودند. فعالً  ایخامنهصحبت شد. آقای  مهندس بازرگان: گزارش تقریباً تمام شد. مسائل راجع به کردستان و ارتش

اند معاونت اداره را، بیایند مشغول شوند، جز جناب دکتر باهنر ار عرض کنم، آقایان که قبول کردهعنوان انجام کبه

 کسی نیست. 



 

 

ت وزار صدربنیوزارت دفاع،  ایخامنهکنی وزارت کشور، باهنر در ]وزارت[ آموزش و پرورش، هاشمی: مهدوی

طور نیست از جانب های ملی شده. در مورد آخری درباره نقده و کردها اینی، معاون مجمع عمومی بانکدارای

 1که ظهیرنژاد اند یکی از شرایط اینرند یا نه، ولی جلوی او را گرفتهگواهی و چمران ... چیزی گفته نشده بگذا

ر نشد و بهانه کرد. بعد باالخره چمران گفت راضی برود آنجا این بود که تبلیغاتی بشود و ایشان حمله بکند و این کا

یا دیگری. اصول کلی  زادهقطبکه بهشتی گفتند نه تنها مطرح نشد، آقا گفت مدیرعامل آقای  شدم. در مورد آن

سرای دولت، انتقاد به دولت بشود. نه باشد مدیحهدیره ]است[. تلویزیون دستگاهی میعملی تابع شورا یا هیئت م

باشد. یکی از باشد. نقض غرض است، تعدد منشأ میتلویزیون انتصاباتی محتاج تصویب مقام دیگر  خود رادیو

شورای انقالب، یکی از امام، یکی از دولت، یکی ]از طرف[ شریعتمداری. یک محور باشد، وحدت کلمه، رهبر 

ینجا هستند. تصویب ایشان واحد، محور واحد. شورای انقالب که که ادغام شده هم در دولت است، هم از آنها ا

 شود.یشنهاد کند و دولت قبول بکند، میپ

 موسوی: شورای آنجا.

 مهندس بازرگان: نه دخالت بکند.

انتصابات حساس دهد. الزم برای کار را به مدیرعامل میکند، حداقل سئولیت مدیرعامل را شورا معین میبهشتی: م

مشی اید خطبمبنا اگر شورا  مسئلهاص مجرد نیست، افراد حساس، مشی است و در رابطه با اشخرا که مربوط به خط

 نیاندازد. زادهقطبرا روشن کند، انسان هایی را که دارای این دید هستند خود شورا تشخیص دهد و گردن 

دارد، های اجرایی ]این است که[ اگر مدیرعامل قدرتش سی باشد، این فرد نقشی نموسوی: اشکال در دستگاه

الح است به حد کافی آید. عمالً در کارهایی بوده، دیده ایم. اگر صبندی پیش میافراد شورا را ببیند و دسته واندتمی

 مدیرعامل تضعیف شده، اول مقرراتی مدیرعامل را تضعیف کنیم.

 کنید.ی دیگر، شورای انتصابات معرفی میهاتخانهرابهشتی: شما برای وز

، زادهقطبگویم یمه دادن این هرج و مرج ]...[ نماگر این حالت رسمی شود، اداموسوی: االن وضع آنجا آشفته است. 

 شود.دارد، نبودن قدرت ]موجب[ رکود میکس دیگر به او قدرت بدهیم. بودن قدرت اشکاالتی 

                                                           

 ( فرمانده ژاندارمری، و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی.1303-78. سرلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد ) 1



 

 

 بهشتی: اگر دیدگاه شورا عملی بشود، انتصاب زیر نظر یکی باشد درست نیست.

ها باید یکی شود. اگر دیدگاه عملی شود، توسط کسی باشد که دیگران خود را ه: اتفاقاً عکس است. دیدگازادهقطب

 کنند.را با هم مطرح می مسئلهمسئول بدانند در مقابل یک نفر. وگرنه هر 

 دهید.آنها گفت، در عین حال که نظر می بهشتی: باید به

 اشکاالت عدم مدیریت را بیان کرد. زادهقطب

مشی واحد و هماهنگی های کلیدی ]این است که[ خطیت، یکی از مشکالت در پستاز مدیرمهندس موسوی: غیر 

های مختلف دارند، های حساس گرایشر سازمان امکان کارشکنی هست. پستنیست. مدیریت قوی شود یا نه، د

 ثر نیست.اهنگی نباشد، زیاد این اقدامات مؤجهت مختلف. حالت متمرکز باشد. تا انسجام و هم

(. 05/10 صدربنیهای یکنواخت انتخاب کردن ممکن نیست. ما مواجه با دستجاتی هستیم که هستند )آدم :زادهقطب

، 10/10 ایخامنه، 05/10میل نیست بیاید شورا، گفت شورا مایل نیست قدرت پیدا کند )مهدوی آقای طالقانی بی

 (.10/10مهندس سحابی رفت 

ی، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده مسکن و شهرسازی، مدیرکل سازرسهدکتر باهنر: در مورد اقدام برای مد

آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر حقوقی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی شهر، نماینده شهردار زیر نظر آموزش 

فوریت به ای تنظیم و با اقصه. قرار شد وزیر مربوطه الیحهو پرورش )مهندس کتیرائی آمد( با لغو ماده ... ترک من

 دولت بدهد.

*** 

 ]موضوع: زمین:[

اند، هستند ]که[ این زمین ها را خریدهمطرح شد. کسانی  مسئلهبهشتی: الیحه تبصره زمین مجدداً مطرح شد. دو 

 چرا سرمایه آنها از بین برود ]؟[

شناسیم. یم و حق میاولویت می دهکتیرائی: از طرف آقایان مطرح شد اراضی موات تملک بردار نیست. چه دلیل دارد 

 های کوچک بود.چیزی که مطرح شد زمین



 

 

اند ها هستند ]که[ مقداری قرض کردهشود. بعضید و گرفتن آنها چیزی برای او نمیدار هستنموسوی: بعضی زمین

 و سرمایه کالنی ندارند.

شهرداری به زمینخوارها  بهشتی: هرکس زمینی را تقاضای ثبت کرده، لغو می کنیم. حتی قطعه کوچک نسبت به بقیه،

 ندهد، به بقیه بدهد.

 خواری را از روی مقدار زمین باید معین کرد. کتیرائی: زمین

 بهشتی: عدد مالکین. 

کتیرائی: اگر کسی قطعات مختلف داشته باشد، اگر این کار ]را[ نکنیم دو مرز دارد، یکی سیصد و پنجاه متری، یکی 

 فروشند.ید اجازه تفکیک داد که میوقت با ده هزار متری به پایین. آن

 سازی کردند.تم زمین موات مالکیت ندارد، صورتخوارها را گفمهدوی: زمین

 اند.انی بگویند هیچ یک از علما نگفتهکتیرائی: ممکن است کس

 بهشتی: شورا پای این مطلب بایستد و دیگری اعتراضات طرح نشود.

هار نفر باشد عیب ندارد. اگر جمعیت زیاد هستند، آن وقت فکری موسوی: اگر گروه زیادی متضرر شدند، اگر چ

 بکند.

 بهشتی: آمار باشد.

 کتیرائی: فرض کنیم زیاد باشد. اگر این معامله مجاز است ایراد وارد، اگر وارد نیست دیگر بحث نشود.

 بهشتی: در تبصره عدد متضررین معین شود.

 شوند، جبران کنید.ساقط می د و از زندگیشونای متضرر میموسوی: اگر عده

ها مشمول ماده یک است. اراضی نساخته، مقداری خرج کرده برای احداث شهرک، بهشتی: تبصره اراضی در شهرک

 که دولت چیزی بدهد. بدون این

دهیم. در صورت تملک ستخر اعیانی، مستحدثات را پول میکتیرائی: کسانی که زمین دارند، اتاق برای سرایدار یا ا

 های ]...[ بهای مستحدثات و غیره برحسب کارشناسی داده خواهد شد.ن زمینای



 

 

اند، پول آن تأسیسات یابان بندی و چراغ و غیره گذاشتهکه بفروشند، خ هایی است برای اینمهندس موسوی: زمین

 دهد.ش شهرسازی ندارد میکه ارز

اگر پروانه داشته باشند روی حساب است. اگر دهم، ع مسکونی را با زوایدی پروانه میکتیرائی: شهرک و مجتم

 بدون اجازه بوده، مقداری خیابان زده و چهار چراغ زده.

 خورد.درد نمیگوید این تأسیسات بهبهشتی: مهندس موسوی می

 اید.المال را بیهوده دادهشما هم می گویید صالح نیست. بیت موسوی: این کارها شرعاً دلیل نیست.

که به شخص دولت  ها مشروط به این ضی، بهای تأسیسات و زیربنایی شهرگونه ارا تملک این کتیرائی: در صورت

 قابل سکونت باشد با نظر کارشناسی.

: پیشنهاد من ]این است که[ اصلش مورد تأیید است، ولی صحبت زیاد نکنید. راهنمایی دیروز خیلی خوب ایخامنه

 اله آن در روزنامه رها نشود و هم رادیو تلویزیون.بوده، بالعیان در مردم شوری ایجاد کرد. دنب

 خوابند.مهدوی: آخر شب که خوابند، می

 : در این چند روز چند کار بزرگ انجام دهند.ایخامنه

*** 

 ]موضوع: بحران کردستان:[

 عرضگی کرده.رانی و نظامی، اگر دولت نکند، بیبهشتی: پاکسازی کردستان، خوزستان، نقده با اقدامات سیاسی، عم

 : رپرتاژ ارتش بسیار اثر داشت.زادهقطب

 بهشتی: در قلمرو مسئولیت شما با هاشمی از روز شنبه.

 : شرح وظایف این کار پیشنهادی بنده از نظر شورا و سازمان چیست ]؟[ایخامنه

 : کمیسر سیاسی خلق.صدربنی

 : چگونگی حضور خودتان در ستاد.ایخامنه



 

 

 کنید.بهشتی: با افسران حل 

دن من در : آنچه من حس کردم و نگفتم، شورایی بر محور خودش باشد در آنجا تشکیل دهم. شورا از بوایخامنه

 وزارت دفاع چه انتظار دارد ]؟[ رئیس ستاد را وزیر دفاع ]...[

 طور. برای کردستان یک استاندار معینا مشخص کنید، وزارت کشور هم همینکنم، شمی تهیه میبهشتی: طرح

خواهد. از سنندج تلفن روش قدرت نظامی میرد است. برای کهکیلویه دکتر نیککرده، از شکیبا قاضی بوده، کُ

اند، با اسلحه خودرو رژه رفته ها ]تحت رهبری[ جالل طالبانی با چهلبه داد ما برسید، اینجا دموکرات کردندمی

گاه مرزی بوده آنجا اند در رضائیه، پاسکردها حمله کردهر کنند. در مورد را تکرا 1خواهند حادثه مریوانسنگین می

 باش.شب محاصره بود و ارومیه در آمادهاند. تا دیی کردها با سالح سنگین حمله کردهاند. به فاصله کوتاهرا احیا کرده

این گروه کردها  نو.عنوان کمک به آنها رفته ]داخل[ رودخانه تا زایه هشتاد نفر از دو گروه مسلح بهموسوی: در اروم

گروه وسط  اند. گروه سوم حسنی با افراد مسلح حرکت کرده، بعد باالخره نتوانستند،دوم را با شهر قطع کرده

گویند گوید به ما میوان آمده پیش فوزی میبرگشتند جلوی دانشگاه به طرف سر و یک نفر چهار تیر خورده. سر

 بروید تیراندازی نکنید.

اعت امروز (. وزارت جنگ در تلفن با فاصله یک س40/11ان، مرد جالبی بود )کتیرائی رفت : تلفن فروزایخامنه

 ظهیرنژاد. مصاحبه ظهیرنژاد را بگذارید. مسئلهصبح فوزی، همان سروان هلی کوپتر 

 گذارم.: امشب میزادهقطب

                                                           

، برای رفع نگرانی مردم کردستان از تهدیدهای گروههای مسلح، وعده بازگشت نیروهای دفاعی به منطقه داده شد. ۱۳۵۸رماه . تی 1

های سنگین خود را که از پادگان مهاباد به یغما برده بود، تحویل دهد )جمهوری اسالمی، حزب دموکرات نیز تعهد کرد تا سالح

ها در مریوان، بار دیگر منطقه کردنشین را دستخوش تحوالت نامساعدی کرد. افراد مسلح تنش(. با این وجود، 2و1، ص 21/4/1358

های اولیه، با حمله به مرکز سپاه پاسداران مریوان، نبرد خونینی را آغاز کردند که بیش از ده ساعت به طول انجامیده و طبق گزارش

، 24/4/1358کند تا درگیری پایان یابد )کیهان، ن مدعی شد تالش میها زخمی بر جای نهاد. حزب دموکرات کردستاکشته و ده 24

دانست. با این وجود، حزب ها می(. اما سپاه، انگشت اتهام را به سمت حزب دموکرات نشانه رفته بود و آن را آغازکننده درگیری3ص

(. 2، ص24/4/1358نمود )اطالعات، اد میهای نو در منطقه قلمددموکرات، وابستگان رژیم سابق را مقصران رقم خوردن درگیری

اند )کیهان، اهلل طالقانی نماینده خود را به مریوان اعزام کرد و متعاقب آن گفته شد که طرفین متخاصم به توافق رسیدهدر این میان، آیت

ناآرام شود.  ای نزدیک بار دیگر کردستان رسد تا در آیندهها موقتا به پایان می(. این درگیری11، ص25/4/1358



 

 

ت بود، کمونیسعمالً ضدملی بود. شهر مریوان که : سیاست موازنه التقاطی نه مسلمان نه مارکسیست عصدربنی

 ها افتاد. تکلیف روشن شود.دست کمونیست

 موسوی: روزی بگوییم که فردا حمله نظامی کنیم و آنها را بکوبیم.

 د، به استاندار داد.ها باشد. این کار مطلقاً انجام نشد. صد میلیون قرار بود بدهن: بنا بر حمایت از مسلمانصدربنی

 دهیم، دولت نمی دهد.ها دادند. گفتند ما میفداییبهشتی: پول کارگران را 

 : شما با حضور ارتش در آنجا مخالفید ]؟[ایخامنه

 : فایده ندارد، در صورتی که مردم اسلحه بگیرند، االن جلو را بگیرند.صدربنی

شود. در صف نمیاهید صرفاً ارتش و ژاندارمری غیرکُرد باشد نظر بودم. اگر بخوهم صدربنیبهشتی: روز اول با 

 زاده را ساقط کردید.مسلمان هست، حمایت نکردید، مفتی مقدم، کرد مسلمان باشد، دو نیروی

 زاده دو نفر گفت نه اسلحه داد دولت، نه پول. گروه را مشخص کند.: مفتیایخامنه

 بهشتی: مریوان مشخص است. سنندج مشخص است.

 د کنار. پرونده او را اعالم کنید.اهلل سازی را بگذار: دولت سیاست آیتصدربنی

گویم رد، مید، ولی سه چهار نفر را بگینمایی کنک ساعت هم مهلت ندهید، برود قدرتموسوی: کسی را بفرستید، ی

 بکشند.

 : سه چهار روز در روزنامه علیه عزالدین.ایخامنه

به وزیر خارجه  1ی کنند. صدام حسین: سوم راجع به خوزستان می گوید مأمورین عراقی این خرابکاری را مصدربنی

 گفته بِکِشید بیرون تا ما هم بِکِشیم بیرون. در محل حل کنید. یک برنامه عمرانی سریع و یک قاطعیت.

 موسوی: در کردستان هم باشند.

                                                           

و آغازگر جنگ تحمیلی هشت  1979-2003های ( رئیس جمهور عراق در فاصله سال1937-2006. صدام حسین تکریتی ) 1

 ساله علیه ایران. 



 

 

 : ...زادهقطب

 بهشتی: تبلیغات عربی و کردی ضعیف است.

 : حمله به عراق را دولت گفت اقدام شود.زادهقطب

 وحدت در سطح امت اسالمی ]را[ مطرح کنیم. مسئله: مطبوعات ما به عراق حمله نکنند. ایهخامن

: کار دیگری که باید بالفاصله انجام شود، عراق در کشورهای عربی بحث را در آنجا برده که ما تنها از زادهقطب

مسافرت سریع به این کشورها بشود کنیم و جلب مساعدت آنها را تا حدی کرده. باید های خوزستان دفاع میعرب

و مسائل را مطرح کرد و سوریه را وادار به فشار به عراق گذاشت. من می توانم مسافرتی بکنم با آشنایی که با آنها 

 دارم.

 شود و مردم عادی که کاری برایشان نشده.کرد. چیزی به آنها داده میحل می: رژیم سابق با سران صدربنی

 ادی طرفدارند، اگر تقویت شوند.: مردم عزادهقطب

رح عمران که در خود بهشتی: پریروز در قروه کردستان چون سعی شده روز دوشنبه تلفن کردند از تهران، مسئول ط

رد رفتند کُاند. چهار غیری هست احتمال درگیری ابتکار کردههایدهند. در شهر زمینه راهها جوالن میقروه دموکرات

پیمایی شده و اند در قروه راهپیمایی کنند، راهاند، با ماشین مردم آماده شدهبرایشان کار کردهمین روستاها که از ه

های دیگر است. هها ساخته شد تا زیر سقف مدرسه، آب آشامیدنی. دفتر ما مورد هجوم ددر ظرف یک ماه حمام

 زنده شده.همه پول آنجا پنج میلیون تومان، همه طرح چهارده میلیون. با این پول شهر 

 ها را نگه ندارید، پول بفرستید. مهندس بازرگان قبول کرد.ت کنند. دیروز آقا دستور داد پولموسوی: همین را تقوی

 : طرح عمومی همه جا بعد از جنگ و غیره شروع کردند، باید بشود.زادهقطب

 موسوی: تقویت کند، بشود پنجاه به جای پانزده.

 م را تقویت کرد.شود مردبهشتی: با این طرح می

*** 

 ]موضوع: ترمیم دولت:[ 



 

 

ارم. قرار شد : حرف من این است. صحبت شد، با دکتر سحابی صحبت شد. من مقام رسمی در دولت ندصدربنی

 های ملی، صبح آمدند گفتند معاون.بگویند سرپرست بانک

 بهشتی: حاضرید وزیر باشید ]؟[

 باشم.خواهم در مجلس خبرگان : نه. میصدربنی

 گویند پول نرسید.م نیست. دارید می کِشید کنار. می: مجلس خبرگان مهزادهقطب

ها به وجود می آورند. برای خوراک دام، یک عده بهشتی: دیشب گزارش دادند مقداری مشکالت اقتصادی را بانک

بیست و پنج درصد گران  تااند آن قدر این طرف و آن طرف انداختهاند، وی هم پنج میلیون تومان جمع کردهکه ر

 اند.که رشوه نداده علت آنشده، به

 پذیرم. وزارت برای آن بود که ترکیب کابینه عوض شود.: سرپرستی را میصدربنی

 کند.ل کند و پول الزم را بدهید حل می: سه نفر هستند. در کابینه حق رأی دارید، اگر وزارت را قبوزادهقطب

 دهد.تبارات میها اع: سرپرست بانکصدربنی

 بهشتی: اگر آماده هستید صحبت کنم.

 های آنها را گرفت.: قانون اساسی مهم است، باید جلوی حرفصدربنی

داند. تر میمهم بود. قبول پست اجرایی را مهمکند. حضور ایشان کوشش برای مجلس خبرگان می صدربنی: ایخامنه

 خیلی اهمیت دارد. فقط برای مجلس خبرگان رد نکنید.ایشان زحمات قانون اساسی را کشیده. تصدی پست 

نشود، بلکه طرح مطرح شود، راه بهشتی: در مقایسه اقتصاد بهتر است، به شرطی که تزهای انقالبی زیاد مطرح 

 ها.وزیر و سرپرست امور بانکمشاور نخست صدربنیهایی با قاطعیت برای اصالح روند اقتصادی. حل

 قبول کنی.جاللی: اگر وزارت را 

 طور است ]؟[هبهشتی: وزارت و کل کار چ

 : تغییر وضع کالً سه ماه است.صدربنی



 

 

 تر است.: دو سه ماه بیشایخامنه

 -بهشتی: 

رنگ اسالمی  : مشکلی داریم ]که[ وزارت کار هنوز کامالً در دست عناصر چپ است. شوراهای کارخانهزادهقطب

رسمیت کنند. ما باید شورا را به، در شورا رخنه میسندیکا عناصر چپ دارندرود، می گوید داشته و زیر بار نمی

 رسمی باشد.بشناسیم و سندیکا غیر

 مهدوی: اسقف ارامنه آمده بود. فروهر برای سه شنبه دعوت شود.

*** 

 ]موضوع: مشروبات الکلی:[

 موسوی: مشروبات ]را[ ببرد خارج، ولی محرمانه ببرد.

ای را و زواره ایخامنهند و آقای محمد اای نوشتهشد و گفت آقا نامهآقایی )مهدوی( بلند  : در مسجد شماصدربنی

 برای مناظره و در ]...[

وزارت ها. چند مطلب، یکی مشروبات سفارتخانهمهدوی: نامه کتبی بنویسید و اجازه بدهید اجازه بدهیم ببرند. 

 دهید بنویسید.خارجه نوشته، اگر اجازه می

 کند[. تواند در مخفیگاه ]مصرفیحی میمسموسوی: 

 شیبانی: با طیاره بیاورند.

ها . قسمتی مربوط به کارخانه9منطقه اند به اند، دادهدر هتل مخصوص خودشان مشروب آوردهها مهدوی: کره ای

 سازند، موجود را به خارج ببرند.ها میکه برای مسیحی

 : در هتل توریستی ممنوع ]باشد[.زادهقطب

 مهدوی: حتی ]در[ هتل خارجی.

 : بلی. ورود برای سفارت اشکالی ندارد. زادهقطب



 

 

 الیحه ارجاع محاکمه پاسداران به دادگاه انقالب. الیحه تبصره اضافی اصالحی زمین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 31/4/1358جلسه یکشنبه 

، مهدوی ]کنی[ 20/8، جاللی 15/8 ]حاضران:[ هاشمی ]رفسنجانی[، سحابی، شیبانی، دکتر صدر، مسعودی، باهنر

25/8 . 

 ها:[ ]موضوع: تورم و قیمت

در سراسر شهر در اختیار  خرند وهی تمام محصوالت کارخانجات را میاند، گروهاشمی: در اصفهان کاری کرده

 گذارند. این کار را در تمام ایران انجام دهیم.مردم می

تلویزیون توجیه کند. قیمت زنند، برنامه رادیو یرند و در خانه نق مخگرانفروشی، مردم پول دارند و می دکتر صدر:

 شود ثابت کرد، بلکه ]باید[ حدودی معین کرد. به مردم اصرار شود ]که[ شما هستید ]که[ باید کنترل کنید.را نمی

 دهیم.اند فاکتور میها گفتهمهدوی: میدانی

است. اگر قرار از فروشنده به مغازه باشد، قابل کنترل است. دکتر صدر: از سال چهل، صحبت تشکیل میدان جدید 

 زنند.هم میها وضع میدان را بهافطوّ

ریال است )موسوی  70فروشد و مغازه کیلویی ریال می 15کشد، سیب را کیلویی مهدوی: دهاتی کنی زحمت می

 ]آمد[ (. 45/8

*** 

اند، از آنها ه آنها اشغال کردهد. باید مراکزی ]را[ کها خوش بین نیستنندس سحابی: مردم نسبت به دموکراتمه

 گرفت.

آیندگان شود که نوشته رودررویی ارتش با مردم فاجعه است. االن یک آیندگان ]روزنامه[ موسوی: شکایتی علیه 

 بیاورند، بعد بگوییم به هادوی.

 (.05/9آمد  زادهقطبآمد،  9 ایخامنهاند )ای هادوی به مهندس بازرگان نوشتهای است ]که[ آقمهدوی: نامه

 20/9باهنر: الیحه در مورد محرومیت وکال و تفسیر قانون باشد. فعالً طرح این ماده صالح نیست )مهندس بازرگان 

 ]آمد[ (.



 

 

 سحابی: حق بازنشستگی آنها سلب نشود. 

*** 

  1]موضوع: ترمیم دولت:[

 2فعالً یکی جای من کار را انجام دهد.هاشمی: من حال ندارم. فعالً کار بر من تحمیل نکنید. 

                                                           

. همانگونه که از مشروح مذاکرات چند جلسه قبل تا اینجا پیداست، شورای انقالب به دنبال طرحی برای همگرایی بیشتر میان خود  1

، اهمیت 58دولت موقت و همسو شدن دو نهاد بود. این امر بویژه پس از جلسه شورا و دولت با امام خمینی در روزهای آغازین تیر با 

شود، نارضایتی بسیاری از گونه که از مشروح مذاکرات مستفاد میتری پیدا کرد. به هر حال، درون بدنه شورای انقالب، همانبیش

ای، اکثر انتصابات دولت را شایسته ندانسته ای در مصاحبهخامنه سیدعلیت وجود داشت. برای نمونه، ترکیب و عملکرد دولت موق

ها ها و مزاحمتها هم همواره از ضعف اختیارات و اعمال دخالت(. از سوی دیگر، دولتی7، ص6/4/1358بود )جمهوری اسالمی، 

، مهندس بازرگان، ماحصل 58ام تیرماه ای ترمیم دولت مهیّا نمود. سیدر کار خود شکایت داشتند و مجموع این شرایط، فضا را بر

صورت رسمی اعالم کرد. بازرگان گفت: برای حفظ وحدت، تصمیم به و دولت برای ترمیم کابینه را به چند جلسه شورای انقالب

هاد به صورت موازی کار خود را انجام گاه چنین اتفاقی رخ نداد و دو نادغام دولت و شورای انقالب گرفته شده است ]هرچند هیچ

رفسنجانی برای اونت وزارت آموزش و پرورش، هاشمیای برای معاونت وزارت دفاع، دکتر باهنر برای معخامنهاساس،  دادند[. بر این

وزارت صدر برای معاونت های انقالب[، و بنیمعاونت وزارت کشور، مهدوی کنی برای معاونت وزارت کشور ]و سرپرست کمیته

تر مراکز (. وزیر کشور در تشریح این ترمیم، آن را برای تمرکز بیش1، ص30/4/1358دارایی معرفی و منصوب شدند )کیهان، 

کنند و مسئولیت گیری در یک محور خواند و گفت: آقایان ضمن عضویت در شورای انقالب، در هیأت دولت هم شرکت میتصمیم

 (. 2، ص30/4/1358ی اسالمی، مشترک در دولت خواهند داشت )جمهور

کنیم، فقط نهادهای انقالب است و سِمَت ما در عنوان یک مسئولیت احساس میره ماهیت این تصمیم گفت: آنچه بهدکتر باهنر دربا

، 1/5/1358ها پیشنهاد کرد )جمهوری اسالمی، توان برای وزارتخانههایی را میها برای این است که ببینیم چگونه طرحوزارتخانه

شدت به این ترمیم کابینه تاخت و اعالم کرد باید شورای انقالب منحل شده و قدرتش به دولت منتخب (. اما جبهه ملی، به1ص

صورت اساسی ترمیم شود و با برنامه حرکت کند و اساساً دولتی که قدرت ار شود. همچنین الزم است دولت بهرهبری انقالب واگذ

جوادی هم گفت ادغام دولت و شورای انقالب، چیزی را سیداصغر حاج(. علی2، ص3/5/1358د )اطالعات، وندارد، باید کنار بر

 (. 3، ص8/5/1358اند )کیهان، کند؛ چرا که اینها دو خط موازیحل نمی

ای خامنه کهنداشت. چنان ایرغم تمامی این مباحث، تصمیم به ترمیم دولت و راهیابی اعضایی از شورای انقالب به آن، عمالً نتیجهعلی

ها عنوان نموده و از آن ابراز نارضایتی کرد )جمهوری بودن در کار وزارتخانه "کارههیچ"بعدها، مسئولیت معاونت وزارت را معادل 

با دهد که اختالفات ریشه عمیقی داشت و نامه پیروزی انقالب اسالمی(. روند تحوالت آتی نشان می، ویژه21/11/1360اسالمی، 

 پذیر نبود.   تر دولت و شورا امکاناین تصمیمات روبنایی، همگرایی بیش
 .۱۳۵۸خردادماه  ۴از ترور نافرجام توسط گروه فرقان علت دوران تقاهیت پس به 2



 

 

تک آقایان مطرح کردم، با آقا هم گفتم. در مورد مخصوص جنابعالی آقای هاشمی گفتند من مهندس بازرگان: با تک

 وزارت را قبول دارم نه معاونت. در ]باره[ تلویزیون هم گفتم پیشنهاد وزارت شد.

 داران بود.اداره ندارم. قبول وزارت برای رهایی از شر پاسهاشمی: سپاه پاسداران کار نظامی است. من قدرت 

 باهنر: صحبت این نبود که ایشان معاون در امور پاسداران باشند، محصور به این نباشد.

 اردبیلی قبل و بعد جانشین شما هستند.حال و توانایی عارضی است. موسوی مهندس بازرگان:

ر رابطه با او دکس وزیر شد ام. هرمعاونت. من همیشه در مقام تفاهم بودهمهدوی: اسم من نه در وزارت بود، نه در 

ا، قسمتی در ری در هیئت وزردهم. این کار دو اشکال دارد. وقت من مقداری در شورا، مقداام را انجام میوظیفه

 ماند.مرکزی ]صرف می شود[. وقت عمل نمیها، قسمی در کمیته کمیته

شد. من از دو و نیم ها میتظارات و مسئولیتهمه داریم، شدیدتر شده، مواجه با ان مهندس بازرگان: هدف مشترک

کوچک  این است آقایان روی مسائل مسئلهخوابم، روی خستگی. ف شب خوابم نبرده، ساعت یازده میبعد از نص

ازرگان شده، بشود، من حاضرم کمک کنم. هاشمی عوض نگفتید اگر تو بگویی کار درست می نیاندازند. خود شما

 تر شده.مشکل مسئلهعوض نشده، 

 آیم.عنوان وزیر نمیهاشمی: گفتم به

یم. گفتم هاشمی مهندس بازرگان: آقایان همه بودند، گفتند وزارت نه، معاونت آری. روی میل آقایان ما ]عمل[ کرد

 وزارت خواست.

 گریه را نگفتم. مسئلههاشمی: چرا 

 مطلب من را قبول ندارند ]؟[ ایخامنهمهندس ]بازرگان[: آقای 

 : بیان شما درست است، ولی عمل را ]...[ایخامنه

کردیم. حاال سی نداریم. مخلصانه با هم کار میوجود آمد این است با اینها برخورد سیاهاشمی: این شرایط که به

نه تحکیم، الاقل در هم حرفی نداریم. برخورد در مسلمان است که به شما اعتماد داریم. نطق شما تضعیف کرد، 

 مورد من.



 

 

 مهندس بازرگان: انتقاد دلیل صداقت و صمیمت است.

گفته نشود. شخص من  هاشمی: در مورد خودم، باز دولت باید تقویت شود، جامعه بفهمند. جای دیگر این حرف

نم اداره بکنم. در اتوآیم. پاسداران را میان من نصفه هستم. هرجا بگویند میتوانم. الاقل ماه رمضاین مقدار می

کنیم در کلیات که هم صباغیان یا آقای مهدوی تفاهم می آیم. با آقایانم بیایم. در دولت میتووزارت کشور می

خاطر این ه ]که[ نقشی از ما باشد. االن بهخواهد جامعست. اگر ما اعالم خالف نکنیم، میکمیته ]و[ هم پاسداران ا

 وجود نیاید.مشکل بهئل باید طوری عمل کرد که مسا

د. جناب مهندس بازرگان: شما در هیأت دولت یا جای دیگر با صباغیان تفاهم کنید. جناب اردبیلی هم قول دادن

 خواستم ایشان نظر داشته باشند.توانم، ولی میمهدوی می فرمایند من نمی

 یک روز در میان. آیم. با صباغیان جلسه مشورتی همیشه داریم، هر روز یاهاشمی: در دولت نمی

مهندس بازرگان: این برای جنابعالی. ولی سایرین باید در کار بیایند. فرمانده نیروی هوایی موکول به مدت نباشد 

 (.10/10آمد،  صدربنی)

که یک اشکال بزرگ برداشته  : برای من که در کار دولت هستم یک سری مطالب است که با توجه به اینایخامنه

اند تا مهندس بازرگان مجبور اند، کارشکنی کردهگرفته تلقی است که شورای انقالب را که آقایان شود، ولی اینمی

تواند اید، امروز روحانیت نمیرا گفته شده ما را وادار کند. علت عدم قبول وزارت این بود. شما خودتان این مطلب

 پرستیژ معنوی خود را از دست بدهد، واقع مطلب این نبود. 

 بازرگان: برداشت مردم این نبود.مهندس 

 (.15/10)مسعودی رفت،  -مهندس سحابی: 

 پذیرم.: من معاونت را نمیصدربنی

آمدم )بهشتی آمد، ر سوزنی از پست معاونت پایین نمیاردبیلی و بهشتی باید باشند. من سمهندس بازرگان: موسوی

15/10.) 



 

 

ترین شنوشته، ولی بی خوب است در آیندگان تحریک آمیز غربی که: مصاحبه با استاندار آذربایجانایخامنه

آیندگانی که  دهند؛ان پول آگهی دولتی به آن میآیندگان است. صد و پنجاه هزار توم]روزنامه[ های دولت به آگهی

 خوانم.امام گفته نمی

 مهندس بازرگان: من از آگهی سر سوزنی اطالع ندارم.

شود )مهندس ت حاصل میکنیم. با ده نفر اکثریکنند، حساب نمیطالقانی و پیمان را چون غیبت می بهشتی: آقایان

ظر و اتخاذ ندهد که تبادل لیش را پیش از کار فرعی انجام می(. شورا کار اص30/10بازرگان، دکتر صدر رفتند، 

 تصمیم در مسائل است، اگر جایی خواستیم چیزی تصویب کنیم.

 سخت به قانون اساسی معترض است. 1حلبی: زادهقطب

 جاللی: جلسات شورا سه روز باشد، بحث روی مطالب بشود.

 بهشتی: سروقت بیایند.

 جاللی: سرنوشت مملکت است. تصمیم آنی و آتی روی روش شوراست.

 شنبه هشت تا ده، ولی سر وقت.بهشتی: سه

د، جلوی خواهید صادقانه عمل کنیبازی دیگر. می تهدید استعفا و یک: برای بیست روز دیگر باز یک زادهقطب

 تهدید به استعفا بایستید.

 هاشمی: این دو سه ماه تاب و تحمل تغییر کابینه را نداریم.

 گویند.بهشتی: ایشان این طور نمی

 ربزه زیرست خ: این کار را نکردید، استعفا آن طور که من اطالع دارم )از بعضی مذاکرات جلسات( پوزادهقطب

مه با هم برناتر توجه شود. دو حساب نیست. ]به[ ماجرا با دقت بیشاند. آن قدرها هم بیپای همه شما گذاشته

نده قدرت کنند تا در آیتک تک افراد غیرمعمم را خراب می کنند، شما پیاده می کنید برنامه را.است. آنها تنظیم می

 کنند. میهای دیگر را خودشان خراب را در دست بگیرید. چهره
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 اند.ای نهضت آزادی به این راه نرسیدهه: تئوریسینصدربنی

 وزیری درست کنید.د به یک نفر نیست، یک شورای نخست: اگر اعتمازادهقطب

 وزیر است.گیرد، ولی به اسم نخستا شورا میشیبانی: جاللی و ... تمام تصمیمات اساسی ر

 بینید ]...[دو سه ماه میما تغییر کابینه در هاشمی: اگر مصلحت را ش

 : آقای بهشتی گفتند تا عید.صدربنی

 بهشتی: پنج شش ماه.

ت هست، در آن مصلح زادهقطبهاشمی: بعد از ]انتخابات[ مجلس خبرگان، رئیس جمهور و مجلس. اگر پیشنهاد 

 اش روی کابینه جدید بررسی شود، افراد قوی بیایند.قوت و نقاط ضعف همه

فاسدها بر سر کابینه که با حساب شورا و دولت ادغام شدند، اگر نکبت باشد، دامنگیر همه تالی: تمام زادهقطب

 است. بدتر از آن تالی فاسد وزارت کشور گریبانگیر شما خواهد شد نه وزیر.

 دانند شما قوی تر از وزیر هستید.جاللی: همه می

های خرید هم از آن عوامل کردستان با هم رفتیم. بازیماست. : از وزارت اقتصاد به من گفتند وزیر تابع شصدربنی

دهد. خواهند از استاندار، نمیجهاد سازندگی. هرچه ]امکانات[ میاند برای ه شهرها آمادهاست. به گیالن رفتم. هم

ری به کند. در شهشود، نمیدهد. هر دفعه مراجعه میاند، میدهند و هم کار را گرفتهها که هم فحش میبه توده ای

 رسد ]؟[ گفت استاندار مانع است، مشغول کارهای دیگری است.فتم چرا کمک به جهاد سازندگی نمیفرماندار گ

 گیری ]را[ گزارش بدهید، استاندار گیالن عوض شود.بهشتی: نتیجه

 : باید دید عمومی دولت عوض شود.صدربنی

 : خویشاوند خانم صدر است.ایخامنه

ید. ها را عوض کندار با آقایان است. تا حاال یک استاندار عوض کردید، روسای بانکبهشتی: عزل و نصب استان

 کنیم.نظر میمانیم و از اصالحات بهتر صرفمنتظر اصالح کلی نمی

 هاشمی: تز این بود، وزارت کشور را بگیریم، یک منطقه را اصالح کنیم، با این ترتیب نشد.



 

 

 پذیرم.ست. عضویت آن را نمیدولت معلوم ا: ضدیت انقالب و صدربنی

کند و علت رفتن در قالب از موضع انقالب صحبت میباهنر: دیروز یک ساعت مصاحبه پر کردم که شورای ان

 دولت را بیان کردیم.

 شود. اگر مطمئنگیرند و پشت ما خالی میجلو برویم دوباره جلوی ما را می : بدبختی این است ]که[ اگرزادهقطب

 کنم.را درب و داغون میباشیم، اینها 

سحابی: جمله این است، یک اعالمیه غالظ و شداد درست نیست. یکی مثل صحبت پریشب ظهیرنژاد ]که[ رسوا 

 کنند.ناد و مدارک آورد، مردم قضاوت میکرد، ولی یک کلمه بد نگفت، اس

یل هر دو مارکسیست یک نفر سبریش احیاناً با شن کرد. دم دانشگاه یک نفر با ته: متد تبلیغات را روزادهقطب

 شود.کنند و مذهبی کوبیده میهستند، بحث می

 شود.ل در اختیارمان هست، استفاده نمی: ما همه وسایایخامنه

: یک سرمقاله برای خودمختاری نوشته ایم. در روسیه و آلمان مواردی و اتریش این امور، مقداری در صدربنی

 صالحیت دولت مرکزی است.

 طلبی است.، تلویحاً تجزیهاندکردند. مصاحبه عزالدین که گرفته : قسمتی از فیلم را مربوط به عزالدین قطعزادهقطب

را گرفت. با آنها صحبت گویند، باید جلوی شایعه تی زاده آمدند. یا اینها راست میبهشتی: دیروز دو تا از دوستان مف

تر برگشته. استاندار زاده مصممآب خود را در یک جو ببریم و مفتیتوانیم اند با هم نمیزاده، آخر کار گفتهکرده مفتی

 کردستان آدم بدی نیست، تلفن بردارید )در جلسه صحبت کند(. از رضائیه از باال و از سنندج از پایین. 

  -: صدربنی

اساسی مطرح  حلات رئیس جمهور و غیره. هروقت راهجاللی: موسوی و هاشمی گفتند مجلس خبرگان، انتخاب

خواهد این بار را بگذارید االن در دولتی که شورا و ه آن برسید. انقالب رهبری شده میخواهید بشود، میمی

ره ]...[ شورا کااشد. اگر مملکت درست شود شما هیچمشورت داریم، باید به وضعی برسیم که یک رئیس جمهور ب

شود. جمهور بدتر میشود، رئیسروز خراب میناجور اگر روزبهکند. با وضع جمهور مبارزه مینیست یا علیه رئیس

 جمهور است. اساس استحکام و کارش است که ربط به این مرحله دارد.از دوره ریاست تر از حتیچند ماه مهم



 

 

 اند.ق دوستان در وضع جدید قرار گرفتهبهشتی: درست روی این منط

ای بروند در دولت، شود. اگر عدهارد، پول دارد، مصرف عمرانی نمیدآییم، دولت ذخیره ارزی جاللی: ... هرچه می

رم، چون هروقت رح ندای داشته باشد، با این اعالم که اعتبار شورا را از بین برد، نظر مردم این است. طشورا تکیه رأ

 گویند این دوره را بگذرانیم.شود، میطرح اساسی مطرح می

ها، های ایران، تمام اسناد رفته، تمام جنجالرکز توطئه علیه ایران، سفارتخانهم : نقطه دیگر وزارت خارجه،زادهقطب

ای دار است که اسناد را دزدیده. عدهدر پاریس، تمام کارها دست کار 1]اما[ حداکثر سفیر عوض کردیم. امیرعالیی

 تواند سفارت را اداره کند.سلمان در کشورها هستند. نواب نمیبچه م

 پذیرید، برویم طرح تهیه کنیم. ر اساسی را میجاللی: اگر فک

 : بیست روز دیگر.زادهقطب

 هاشمی: یک ماه قبل تصمیم گرفتیم کابینه سایه تهیه کنیم.

 دهید کابینه سایه از هفته آینده آماده و جانشین بیاید ]؟[: اجازه میزادهقطب

 الزم است عوض شود یا نه. هاشمی: قبالً تصمیم گرفتیم، ولی باید دید ]در[ این مدت کوتاه

 : االن بحث روی این دولت است. دولت موهوم است.زادهقطب

 : برای احتیاط، داشتن آن الزم است.ایخامنه

 نید.کتوانید جلوگیری بندی را نمیال هست تا انقالب علیه االن دستهجاللی: مدت سه ماه درست نیست. حا

 ها باشند.عنوان مشاور در وزارتخانهسایه تصمیم بگیرند، بهبرای دولت : پیشنهاد دارم افرادی زادهقطب

 ]؟[ عنوان معاون برود ]تا[ آشنا بشود، خوب استت[ سایه است، آیا یک عده بههاشمی: اگر انتخاب ]دول

 : چرا در جلسه نیستی ]؟[ایخامنه

                                                           

سس حزب ایران، وزیر اقتصاد، کشور و دادگستری در دولت مصدق و سفیر ( از اعضای مؤ1279-1373میرعالیی )الدین ا. شمس 1

 های ابتدایی انقالب اسالمی. ایران در فرانسه در سال



 

 

 شود.جایی رسیده ]اما[ دوباره بحث می مهندس سحابی: سه هفته بحث شد، به

 : نطق مهندس بازرگان نتیجه مذاکرات بود.درصبنی

 : پیشنهاد جاللی، کمیسیون برای تهیه افراد صالح ]است[.ایخامنه

 ، باهنر.صدربنی، جاللی، ایخامنه: زادهقطب

 جاللی: مهندس سحابی باشد.

 مهدوی: ریاست دولت یا غیره، با این شرط من موافقم )شوخی کردم(.

 لیست کابینه را دارد. صدربنیام هاشمی: شنیده

 ربط بود.بهشتی: کار مهندس بسیار بی

 هایی که مورد احتیاج نیست، تصویب شد.مان( الیحه لغو اجاره ساخت 1

 بهشتی: نماینده شورا برای تفحص در مورد صدر به لیبی برود. 

بفرستیم از طرف شورا. را  1و رفقایش مدارکی دارند. علی حجتی زادهقطبروم. هاشمی: من اگر مایل باشید می

 تصویب شد.

*** 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( روحانی انقالبی و نویسنده و مدرس الهیات و علوم قرآنی. 1316-79کرمانی ). علی حجتی 1


