جلسه یکشنبه 1358/6/4
[حاضران ]:مسعودی ،مهدوی [کنی] ،شیبانی ،خامنهای ،باهنر ،مهندس بازرگان ،موسویاردبیلی ،مهندس سحابی،
بنیصدر ،بهشتی.
[موضوع :اختالفات در وزارت دفاع]:
خامنهای :برخورد با مهندس .در دولت با ایشان نمیتوانم کار کنم .وزیر دفاع شنبه استعفای ریاحی ،مرد نجیب،
اهل کار نیست ،کشش مسائل دفاع را ندارد .سالیق آقای مهندس بازرگان [و] روحیات ایشان موجب تأسف
است .مهندس را مهندس دو سال قبل نمیدانم .موثر یا ضعفا که مسائل شخصی مطرح نباشد ،نیست .با همکاری
منافات دارد .همان سلیقهها را در کارهای فردی اعمال میکنند .بنده استعفا میکنم ،هم از دولت ،هم از طرف
شورا که نامه به من داده.
بهشتی :برای مهندس حق توضیح و دفاع هست .فعالً وضع بحرانیتر است که در مسائل مملکت بشود در رتق
و فتق اینگونه مسائل بپردازیم .هر برداشت جدید [که] از یکدیگر داریم و هر ترتیب اثر دیگر برای دو ماه و نیم
بعد باشد .با اخبار مملکت که کالفهکننده است ،با زمینهای که برای حل مسائل کردستان پیش آمده ،برداشت من
این است [که] تاب بیاوریم.
***
[موضوع :نفت]:
بنیصدر :عدهای آمده بودند ،وضع نفت خوب نیست ،پاالیشگاه آبادان سقوط کرده ،از شش میلیون به سه و نیم،
از ششصد هزار به سه و نیم .نفت سفید از آمریکا باید بیاید .آقای اشراقی تلفن کرد که مأمور رسیدگی شده.
مهدوی :پاالیشگاه ری ،نصف سال قبل.
مهندس بازرگان[ :در] نفت سفید و گازوئیل همیشه کسری داشتهایم ،آن وقتها حل میشد ،از خلیج [فارس]
میآمد .این حرفها [از] نوع حرفهایی است که همیشه بوده ،مناسب تذکر .مسئله دیگر ،آقای نزیه صبح میگفت
به آقای قدوسی ،صانعی تلفن کردم ،دادستان دادگاه انقالب آبادان عدهای [از] متخصصین را احضار میکند و
توقیف میکند .خوابیدن یک دیگ امر عادی است ،تلمبه عیب میکند و غیره ،امر عادی است .طرف صبح با

گرفتن التزام که باید رفع عیب شود[ ،آنها را] آزاد میکنند .آقای نزیه تلفن کرد ،خودش تماس گرفته بود ،دائم
هستند ،این مسائل مطرح است .همه جا عیب هست .مدارس عیب دارد ،دانشگاه عیب دارد (جاللی آمد).
بهشتی :میزان مصرف سال قبل است یا نه ،کمبود از سالهای قبل است [؟]
مهندس بازرگان :در این شرایط امکان کم شدن هست (مهندس بازرگان رفت).
***
[موضوع :ادامه بحث درباره اختالفات در وزارت دفاع]:
خامنهای :بعد از تمام شدن دولت از ایشان اجازه گرفتم .دو سه موضوع بود .احساس اولش از موافق معاف شود.
یکی قطعات یدکی مهم است .بعد از اف 14-نامهای نوشتم به معاونت تسلیحاتی[ ،با] رونوشت [به] وزارت
خارجه ،تا قبل از اعالم بعدی از هرگونه معامله و قرارداد خودداری کنید .وزیر دفاع ناراحت شد .گفتم کمیسیونی
باید باشد ،شما نخستوزیری و وزارت خارجه ،وزیر دفاع سخت ناراحت بود.
بهشتی :از شورا نوشتیم.
خامنهای :با لحن مؤدبانه گفت دیروز با مهندس بازرگان مطرح کردم .قطعات یدکی مطرح شد .بودن من در محیط
ارتش ،مهندس بازرگان مانع کار کردن من است .آن شب راجع به قطعات یدکی صحبت شد .مطرح کردم لوازم
یدکی برای هلیکوپتر مسئله حاد است .کمتر از یک دهم قابلیت پرواز دارد .از اروپای غربی یا ژاپن میشود تهیه
کرد یا نه ،از ایتالیا ،فرانسه ،احتماالً ژاپن .فقط  214جنگی را امریکا مخصوص ایران ساخته .به مهندس گفتم
کمیسیون تشکیل شود [تا معین شود] چه قراردادها در زمینه چه قطعات باید بسته شود ،باکی ،خودمان میتوانیم
بسازیم یا نه.
قطبزاده- :
خامنهای :اف 14-بعد از هر پرواز باید قطعاتی [از آن] عوض شود .این را میبرند امریکا ،یکی دیگر میآورند.
امروز اطالع پیدا کردم [که] خلبانی داریم [که] اف 14-را میتواند پرواز دهد.
بنیصدر 2000 :نفر است.

خامنهای :دورههایی گوناگون دارد ،دوره یادآوری هست .این دو نفر میتوانند تعلیم دهند .من روی آن حساس
بودم .وزیر دفاع گلهمند شد .مهندس بازرگان هم گفت من هم گلهمند شدم .سوم ،برای کردستان استراتژی سه
بخش است :نظامی ،رفاهی ،تبلیغات .وزیر دفاع گفت رفاهی و تبلیغات چه شد [؟] رادیو علیه مردم تبلیغ میکند.
قطبزاده :خالف گفتهاند.
خامنهای  :باید ستاد کردستان تشکیل شود .تلفن کردم خارجه ،وزارت کشور ،خارجه ،به ارشاد ملی ،رادیو
تلویزیون ،جهاد سازندگی ،کمیسیون تشکیل شود .از مهندس بازرگان اجازه بگیریم ،گفت در وزارت کشور
هست ،گفتم فعال نیست ،گفت همان را فعال کنید .گفت چه اصرار است در وزارت دفاع باشد ،گفتم باشد ،ایشان
دعوت کنند .گفتم شما نمیدانید االن کجا را کوبیدهاند؟ دیدم مهندس صباغیان حاضر است ،ولی جلوی مهندس
حرف نمیزند .مطالب دیگر ،وزیر دفاع در زمینه بعضی تصمیمات ،درست تصمیم نمیگیرد .شرح وظایف نداشتم.
خود وزیر هم نداشت .گفت مافوق وزیر هستید .خودم برداشتم این است که من مسئول هستم انقالب آنجا برود
و ضدانقالبی نشود .گفت شرح وظایف را میگویم ،دکتر مهران ،دکتر ابتکار [و] وزیر دفاع بنویسند .گفتم چمران
آن صالحیت را ندارد .گفت شما بنویسید ،من میدهم .آنها گفتند برای اساس وزیر دفاع ،برای سرپرستی سازمان
صنایع دفاع ملی تیمسار سرتیپ انتظامی .گفتم بررسی شود .گفتم من وعده کردهام بروم معرفی کنم .گفتم آن
روز ،روز شروع مجلس خبرگان است .خیلی محترمانه گفتم بررسی کنند .نتیجه منفی بود ،همکار اسرائیلیها
بوده ،در اسرائیل بوده ،منفی است ،بد سابقه ،دزد چند میلیون متهم به دزدی است .صبح زود آمدم وزارت دفاع،
شوهرخواهر صباغیان ،سرهنگ یزدانی سرهنگ خوبی است ،سنّش خوب است .از همان ساعتی که معرفی کرد،
افتخاری مهمل بود این ناباب .به مهندس بازرگان گفتم ریاحی دو تخلف کرده[ ،اوالً] با من صحبت میکرد ،ثانیاً
با کمیسیون پژوهش .مهندس بازرگان گفت کمیسیون انتصابات بگذارید ،گفتم اسم مهم نیست .گفت افراد
کمیسیون غلط کرده ،من دیگر من رئیس کمیسیون هستم .مهندس صباغیان به صفت خود شماست .گفتم نخیر،
شما هرکار دلتان میخواهد میکنید ،در همه کار مداخله [میکنید] .این آقایان نشسته بودند ،قانع به حق خود
نیستند .گفتم کمیسیون انتصابات امروز عصری دادم ،گفتم چهار روز قبل انتصابات داده شده ،گفتم به من میدادید،
گفت به ابتکار دادم ،دکتر ابتکار کرد ،دقیق نیست ...هاشمی که موسوی حامی ایشان است گفت اول نظر من این
بود در داخل انتصابات را انجام دهیم ،بروید شلوغی پادگانها را رفع کنید .باالخره من عصبانی شدم...
شیبانی :آخر شب با مهندس صحبت نکنید ،خسته شده.

خامنهای :انفجار ایشان .دو سه روز ناراحتی از من بود .معاونین وزارت دفاع با او جا افتادهاند.
بهشتی :شما وزیر دفاع ،قرار بود خطی که صحبت شده [و] با مجاهدت و فداکاری آغاز کردهاید [ادامه دهید].
این خط در هیچ مقطع قابل بریدن نیست .مهندس بازرگان کار نابجا کرده ،عذر بخواهند یا نه مسئله نیست .شما
سر کارتان هستید .شرحوظایف را بنویسید .شورا با همان وظایف میفرستد.
خامنهای :به من نباید بگویید ،به دولت بگویید .فردا تیمسار نورایی میآید سر کارش ،آدم خوبی است ،بعد
قائممقام شده ،کلیات خطوط را گفتم ،نمیفهمد .اگر نورایی سر کار باشد ،وظایف من باید مشخص باشد [که]
چهکاره هستم .ابالغ جنابعالی ،وزارت میشود.
بنیصدر :واقعبین باشیم.
خامنهای :در مسائل وزارت دفاع دخالت میکند.
بهشتی ])1[ :ریاحی که استعفا کرد ،ابالغ وزارت دفاع بهنام شما )2 .اگر مهندس دخالت کند ،ما صحبت داریم
و کمتر دخالت میکند.
خامنهای :این را میپسندم .اگر اختیار داشته باشم ،خیلی میشود کار کرد .هم متخصصین فنی ماشینآالت و
تشکیالت نظامی در ایران داریم .برای ایران زیادی هم داریم به سمت گشودن گرهها.
بنیصدر :وقتی نخستوزیر موافق نباشد ،تمام وسایل [را در اختیار] دارد که نگذارد سیاست عمل شود.
بهشتی :مهندس بازرگان فکر میکند ریاحی که با ایشان درست است ،از گسترش میدان فعالیت خامنهای گله
داشته یا او گفته.
موسوی- :
خامنهای :دو اشکال دارد (کشوری را دید ،در پرونده هست اسرائیل).
***

[موضوع :بحران کردستان]:

1

 . 1مرداد  ،58کردستان بار دیگر دستخوش ناآرامیها و حوادث خونباری میشود .انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در
کردستان ،چندان با استقبال مواجه نگردید .شورای هماهنگی جمعیتهای سیاسی کردستان در اعالمیهای خبر داد که مردم کرد از
نامزدها و محلهای صندوق آرا اطالعی نداشتند و کمیته اسالمی سابق ،رادیو و تلویزیون منطقه را اشغال نموده و از این رو ،انتخابات
در کردستان کمرونق بود (اطالعات ،1358/5/15 ،ص .)2همزمان آیتاهلل طالقانی به "گروههای چپنما" درباره ایجاد حوادثی در
کردستان هشدار داد (جمهوری اسالمی ،1358/5/13 ،ص .)10از سوی دیگر ،حزب دموکرات کردستان در نامهای سرگشاده به
امام خمینی ،نسبت به حمله وسیع رادیو تلویزیون و روزنامههای وابسته به حزب جمهوری اسالمی به مردم کردستان و خواستههای
مشروع خلق کُرد و نسبت دادن برچسب صهیونیسم به حزب دموکرات اعتراض کرده و هشدار داد با توجه به گسیل داشتن ارتش
به این منطقه ،جنگ برادرکشی در کردستان در حال تدارک است .در کنار آن ،مریوان علیرغم بازگشت آوارگان به شهر ،مجدد ًا
متشنج شد (اطالعات ،1358/5/16 ،ص 1و )3و نشانههایی از وجود بحران در منطقه و سرباز کردن آن در آیندهای نزدیک ،نمایان
گردید.
سرانجام با حمله افراد مسلح به پاوه ،بحران کردستان وارد مرحله تازهای شد .سپاه پاسداران اعالم کرد نیروهای کمکی با هلیکوپتر
به منطقه اعزام شدند (کیهان ،1358/5/25 ،ص .)1روزنامه انقالب اسالمی ،وابسته به بنیصدر ،حمالت حزب دموکرات و نیروهای
وابسته به جالل طالبانی به سپاه پاسداران را عامل اصلی بحران و سقوط قریبالوقوع پاوه معرفی کرد (انقالب اسالمی،1358/5/25 ،
ص .)1با شدت گرفتن ناآرامی در پاوه و تنشهای رو به گسترش در کردستان ،امام خمینی بهعنوان ریاست کل قوا در سخنان بسیار
تندی اخطار کرد :ارتش با توپ و تانک به سمت پاوه حرکت کند .امام به دولت دستور داد تا وسایل عزیمت ارتش به پاوه را هرچه
سریعتر آماده نماید و هشدار داد تا دستور ثانوی ،من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی میدانم .در واقع نهیب امام متوجه
دولت و ارتش بود که در قبال ناآرامیهای منطقه راه انفعال را در پیش گرفته بودند .ارتش با این دستور عازم پاوه شد و مواضع
مهاجمان را در ه م کوبید .با توجه به عدم کفایت اعزام پاسدار به منطقه ،حضور قدرتمندانه ارتش احساس میشد و امام با این
دستور مترصد پر کردن خآل نیروهای نظامی بود .گزارشها نشان میداد مهاجمان مسلح در پاوه ،مردم و پاسداران را قتلعام نمودند.
سیصد مهاجم نیز به دست نیروهای اعزامی از تهران کشته شدند (کیهان ،1358/5/27 ،ص1و .)2روزنامه جمهوری اسالمی گزارش
داد نیروهای مهاجم ،پاسداران انقالب را در پاوه سر بردیدند (جمهوری اسالمی ،1358/5/27 ،ص .)2اما عبدالرحمان قاسلمو،
رئیس حزب دموکرات معتقد بود علت درگیری پاوه ،فرستادن پاسداران غیربومی به منطقه است که با توجه به عدم اقبال مردم به
آنها ،برخورد اخیر روی داد .وی نیروهای جالل طالبانی را در این درگیریها مؤثر نمیدانست ،چرا که آنها به نزد امام رفته و از
جمهوری اسالمی پشتیبانی کردند (انقالب اسالمی ،1358/5/27 ،ص.)14
غائله پاوه با اعزام نیروهای ارتش و سپاه ،با سرکوب مهاجمان به پایان رسید .گزارشها نشان میداد که  50تا  60پاسدار به شهادت
رسیده و بیش از سیصد مهاجم کشته شدهاند .امام از نیروهای نظامی خواست از گریختن اشرار جلوگیری کنند (کیهان،1358/5/28 ،
ص 2و3و .)11امام خمینی همچنین در پیام خود به مجلس بررسی قانون اساسی ،حزب دموکرات کردستان را یک جمعیت خرابکار
و رهبر آن ،قاسلمو را فردی فاسد خواند (اطالعات ،1358/5/28 ،ص .)12آیتاهلل شریعتمداری با حمایت از حرکت اخیر ارتش،
اظهار داشت باید ملت و ارتش علیه ضدانقالب قیام کنند (اطالعات ،1358/5/28 ،ص .)2کیهان گزارش داد با عملیات ارتش و

بستن گریزگاههای مهاجمان ،امنیت به منطقه کردستان بازگشت (کیهان .)1358/5/29 ،همچنین روزنامه اطالعات مدعی شد شورای
انقالب ،حزب دموکرات کردستان را به دلیل فعالیت با حمایت خارجی علیه جمهوری اسالمی ،غیرقانونی اعالم نموده است
(اطالعات ،1358/5/29 ،ص آخر) .دکتر مصطفی چمران ،معاون نخستوزیر و فرمانده نیروهای ارتش برای آزادسازی پاوه در
تشریح این عملیات گفت :نجات پاوه یک معجزه بود .وی افزود :ساالرجافیها ،دموکراتها ،پالیزبانها ،جالل طالبانیها و چریکهای
فدایی خلق ،همگی یک هدف دارند و آن سقوط نظام جمهوری اسالمی است .چمران پیشنهاد کرد :در کنار لحاظ داشتن مسائل
امنیتی باید کارهای عمرانی به موازات آن انجام گیرد (جمهوری اسالمی ،1358/6/6 ،ص.)4
پس از برقراری ثبات در پاوه و کردستان ،صادق خلخالی عازم منطقه شد و در بدو امر ،حکم اعدام  9تن را صادر کرد .همچنین
 16تن از مسببان حمله به پاوه اعدام شدند .وزیر دفاع هم ایران را در حالت نیمهجنگی دانسته و خبر از آمادهباش کامل ارتش داد
(کیهان .)1358/5/30 ،امام خمینی بار دیگر با حمله به حزب دموکرات ،آن را حزب شیطان خواند و از همه خواست تا مخفیگاه
سران این حزب را به دولت و ارتش نشان بدهند (اطالعات ،1358/5/30 ،ص .)11امام همچنین اخطاری هشت مادهای صادر
کرد و در آن تصریح نمود اجازه نمیدهم قلم یا قدمی علیه ارتش به کار رود؛ اعتصاب قوای نظامی بهکلی ممنوع است؛ درآمد یک
روز نفت به عمران کردستان اختصاص یافته و اعضای حزب دموکرات و کردها در صورت معرفی و تحویل سالح ،عفو خواهند
شد (کیهان ،1358/6/1 ،ص .)3آذری قمی ،دادستان انقالب خبر داد عزالدین حسینی ،متین دفتری ،مرزبان و قاسملو تحت تعقیب
قرار گرفتهاند (اطالعات ،1358/5/31 ،ص.)2
اما این پایان ماجرا نبود .درگیری از پاوه این بار به سقز منتقل شد .با این وجود ،ارتش و پاسداران بار دیگر توانستند سقز را به
کنترل درآورند (کیهان ،1358/6/3 ،ص 2و11و آخر) .گفته شد که مهاجمان در سقز 28 ،نظامی و سه پاسدار را به قتل رساندهاند
(اطالعات .)1358/6/6 ،امام خمینی هشدار داد اگر منافقین دست از شیطنت برندارند ،بسیجی فوق این بسیج که انجام گرفت،
صورت میدهیم (اطالعات ،1358/6/3 ،ص .)14سلماس و مهاباد ،مناطق دیگری بودند که دستخوش آشوب و هرج و مرج قرار
گرفتند .حزب دموکرات مسئول این حمالت معرفی شده بود .امام خمینی تأکید کرد اینها که اسلحه به روی ملت کُرد عزیز میکشند،
سرکوب خواهند شد .وی خطاب به اعضای حزب دموکرات گفت :شما دموکرات نیستید ،شما منافقید (جمهوری اسالمی،
 ،1358/6/4ص .)8گزارش ها حکایت از فرار قاسملو به شوروی و عزیمت عزالدین حسینی از مهاباد به بانه داشت (کیهان،
.)1358/6/4
اما بحران همچنان ادامه داشت .استاندار آذربایجان غربی هشدار داد به خاطر محاصره دموکراتها ،چهار شهر استان در معرض خطر
قحطی است .نمایندگان مردم مهاباد برای مذاکره با دولت به تهران آمدند (کیهان ،1358/6/6 ،ص .)2روز بعد ،وزیر کشور از توافق
با نمایندگان مهاباد خبر داد .امام خمینی نیز وعده داد متجاوزان به جان و مال برادران کُرد شدیداً مجازات خواهند شد .آیتاهلل
شریعتمداری هم گفت :حساب مردم کردستان از آتشافروزان جداست (کیهان .)1358/6/7 ،روزنامه جمهوری اسالمی مدعی
بازداشت چهار جاسوس اسرائیلی در کردستان شد و اظهار داشت اسرائیل درصدد است تا از کردستان ،یک اسرائیل کوچک بسازد
(جمهوری اسالمی ،1358/6/7 ،ص .)2این چیزی بود که در صحبتهای مهندس بازرگان ،نخستوزیر نیز به چشم آمد .بازرگان
گفته بود اسرائیل ،شورشهای ایران را رهبری میکند (کیهان ،1358/6/8 ،ص .)15جبهه ملی هم اعالم کرد قصد میانجیگری دارد
و به این منظور هیأت حسن نیت به منطقه کردستان اعزام میکند؛ هیأتی که وظیفه مذاکره با دولت موقت و سران و اولیای محلی

قطبزاده  :سیاست کلی رادیو تلویزیون تا آنجا که شده ،جلو مقدار زیادی خالفکاری یا اشتباهات دولت یا حتی
قم را گرفته ایم .این هست .دولت یا ستاد ارتش هیچگونه جهتی را به ما نداده .چهکار کنم [؟] چند نمونه .یکی
فرمان آقا مربوط به سنندج .اخبار دروغ به قم رسیده بود ،آقا اعالم کردند ،هم ما ،هم دولت خبر شد سنندج
خبری نیست .رئیس ستاد نیرو ،فالحی اعالم میدهد در سنندج خبری نیست .چنین اعالمیهای بدون توجیه است،
ضعف رهبری .اعالمیه را خودمان تغییر دادیم .سخنگوی دولت مصاحبه میکند ،می گوید در سنندج خبری
نیست .سعی کردیم سنندج را با افکار [آرام نگه داریم و اعالم کردیم ]:ارتش رفته ،شهر امن و امان است .پشت
آن اعالمیه ستاد رسید که در سقز کشت و کشتار بوده ،از حد به در بوده ،تمام دکترها بروند سقز برای معالجه.
تلفن کردم [و گفتم] روحیه مردم خراب میشود ،دکتر چگونه برود .رئیس خبر تلفن میکند به شاکر [که] این
اعالمیه درست نیست .تلفن میکند به چمران ،می گوید خطرناک [است] .بعد چمران میگوید هرطور صالح
است عمل کنید .حمله به پاوه را در بوق گذاشتم .نکتهای توجه شود ،دولت یا وزیر مربوطه باید جهت را بدهد
[که] خبر این طوری برود ،تفسیر این طوری باشد .آنچه که هست ،از اعالمیه آقا بود ،دو مسئله گفته شود ،در
رادیو اخبار سنندج بر اساس آن که رئیس ستاد و چمران چک میشد ،واقع دیده شود ،به قسمی گذاشته شود
حساب عدهای ،حزب دموکرات و عزالدین جدا (هاشمی آمد .)11/30 ،گفتم مدارک این خبرها جمعآوری شود
تا بدهند تا چه اندازه برای هر خبر چندین محل بررسی شود .مشکل قضیه بر اساس اعالمیههای آقا تفسیر بدهیم،
با سیاست جنابعالی [که] باید خبر بدهید چه بکنیم [؟]
بهشتی :در وزارت دفاع شما [خامنهای] هستید .هاشمی در وزارت کشور [هست].
خامنهای :االن در وزارت دفاع نیستم.
بهشتی :اطالعات رسیده گروه دلسوز نیستند .آگاهانه موضعگیری شود .پنج ستاد مربوط به کردستان ،آذربایجان،
ترکمن صحرا ،بلوچستان ،خوزستان خودشان با هم ارتباط داشته باشند ،دست ما روشن شود.

کردستان را برای ترک مخاصمه و رفع کدورتها و جلوگیری از برادرکشی دارد (اطالعات ،1358/6/7 ،ص .)1در ادامه باز هم به
بحران کردستان اشاره خواهد شد.

قطبزاده :واقعیت این است من اعتقادی که روز اول به مهندس داشتم ،حداقل از لحاظ مسلمانی ،ندارم .خالف
میگویند ،شخصاً این را میگویند .مطمئناً کسانی که دور و بر ایشان هستند به راحتی ایشان را پر میکنند .جای
بحث و مذاکره و گفتگو در بدیهیترین مطالب نمانده با ایشان.
بهشتی :تا دو سه ماه دیگر صبر شود.
بنیصدر :یک غلط را از اول پایه گذاشتهاید .وقتی مقام دینی کسی را نصب کرد [و] نوشت اطاعت واجب است،
مشکل است عوض شود.
بهشتی :منشاء این نیست.
بنیصدر :االن نمیتواند بردارد.
بهشتی :جهتی معرفی کنید برمیدارد.
قطبزاده :ایشان محرّماالنتقاد شده.
خامنهای :انتقاد در کیفیت ارائه خبر نیست .اگر همین خبرها را میشد سیاستمدارانه داد بهتر بود .خبر تصرف
رادیو تلویزیون مهاباد غلط بود .با معذرت از دو نفر ،کمی شعور میخواهد .یک کُرد پهلوی من بود .گذاشتن
مصاحبه خلخالی خطا بود .جواب میخواهد بدهد ،گنگ است .زورمآبانه باید مردم را قانع کرد .مورد نظر من
خبر ما نبود[ .در] گفتارها باید نهایت ظرافت به کار رود .دستگاه ضدانقالب با استفاده از فرصت بسیار خوب و
سابقه پلید ارتش [عمل میکند] .باید کاری کرد ،ارتش با مردم رو به رو نیست .مردم دوباره متحصن شدهاند که
ارتش بیاید[ .در] اعالمیه اخیر مفتیزاده ،جهت گیری درست بوده ،باید این فکر را [ترویج کرد] .یک ستوان که
کشته شد ،جزو کردهای هوابرد است .آمدند سنندج خلعسالح شدند ،به شکل تکاور ،احتماالً خیانت بوده .هوابرد
مطمئن است .بروند پیش فرمانده .برای اعاده حیثیت میخواهند کاری بکنند .فالحی میگوید بروید جلودار ملت
بشوید .تا پنج شش کیلومتری به پل برسند تیراندازی میشود .از گردان ،فرمانده و معاون و چند افسر میآیند،
عدهای شهید میشوند .شبی که میخواستند حرکت کنند به طرف سقز ،ستوان کتکخورده درجهدارها را جمع
میکند ،می گوید راه شهادت است .صبح حرکت میکند و درگیری داشتهاند .تپه را میگیرند .از خانه مردم به
آنها تیراندازی میشود .آر پی جی  7داشتهاند ،نخواستهاند خانهها را خراب کنند .با دادن  26شهید درجهدار افسر

پاسدار .این روحیه نظامی است .با مردم روبهرو نیست ارتش ،با تجهیزات ناقص خیلی مسلطتر است .روحیه
دارد ،دموکراتها فرار میکنند .در گفتارمان طوری تلقی شود که ما با مردم رودرروست.
قطبزاده :کلیات این خبر که دموکراتها در منازل پشت زن و بچه سنگر گرفتهاند ،ارتش دستش بسته است،
تفسیر پشت آن ،زن و بچه مردم را گروگان گرفتهاند ،ارتش برای این که به مردم حمله نشود تحت حمله کردها
واقع شده ،این امر نمیتواند دوام پیدا کند.
جاللی :تم رادیو  ...شهردار که گفتهاند پاوه این طور شده ،تا سه بعد از نصف شب ،چهار بیسیم آماده شد .بسیج
مردم ،روحیه دادن به ارتش .از  9/5برنامه قطع بیسیم در بین مردم ،فحش به دولت را قطع کردیم .چهار ساعت
و نیم فحش به دولت.
خامنهای :مصاحبهگر میگفت چرا دولت انقالبی عمل نمیکند [؟]
قطبزاده :سمیعی نام رئیس خبر بود .وقتی موسوی آمد ،گفت درست نیست بردارید ،رفت از دولت ،از جهاد
سازندگی حکم گرفت ،نماینده دولت در جهاد در رادیو شد .این آدم کسی بود ،خوشدل عضو مجاهدین ،جریان
مصاحبه با تهرانی [را] حذف کردم .از تئاتر شهر بیرون کردم .او از شلوغی استفاده کرد ،با فیلمبردار فرستاد رپرتاژ
تهیه کند.
جاللی :اثرش که آقا پیام داد ،چهار فرستنده مستقیم سعی کردیم حرفی که آقا گفته [که] مردم بسیج پیدا کنند،
 24ساعت اضطراب و هیجان ،کشتار اگر بشود من خود را سهیم میدانم .امکانات فکری به کار برده شده.
خامنهای :االن میشود.
جاللی :پیام آقا را گرفتیم.
قطبزاده :پیام آقا و دولت گرفته شد.
بنیصدر :چرا مفتیزاده اعالمیه داد [؟] حمام خون راه میافتاد.
قطبزاده :نقش رادیو و  ...در بسیج همه مردم.
جاللی :حسننیت بوده.

قطبزاده :در این دور توجه به دو نکته شود ،یکی ارگانهای مسئول عملیات.
بنیصدر :ماندن در شورا مشکل میشود .در کردستان تحقیق شد ،اعتنا نکرد ،نه خمینی ،نه دولت .یک طرف
قشون ،یک طرف خلخالی .رژیم سابق عقلش بیشتر دژخیم عمامه به سر نمیبرد .کردستان را متحد بهنفع قاسملو
[ ]...طبیب اعتصاب میکند ،در اداره جبههبندی میشود .حضور زاید از حد آقایان .استبداد روحانی عواقب گران
دارد .روحانیت نمیتواند ایران را تنها اداره کند[ .در] تهران در بحبوحه تشکیل مجلس خبرگان تمام چیزهای
اخالقی راه افتاده ،دختر و پسر با هم جلب میشوند .روزنامهها همه سانسور .آقا میگوید چرا این تیتر را
گذاشتهاید.
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خامنهای :توطئه است.

 . 1در این ایام ،با توجه به نضج یافتن بحران کردستان و خطرهای ناشی از تحرکات گریز از مرکز ،نشانههایی از محدودسازی حوزه
آزادیهای مدنی بهچشم میآید .اعتراض احزاب و گروههای گوناگون به نتایج انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و متهم کردن
حزب جمهوری اسالمی به انحصارطلبی ،آغازگر انتقادهای تندی بود که سرانجامش به اخطارهای قانونی میرسید؛ تا جایی که
دادستان کل انقالب هشدار داد هرگونه توطئه علیه انقالب بهشدت سرکوب خواهد شد (کیهان ،1358/5/21 ،ص .)4همچنین الزم
به ذکر است که این تحوالت پس از توقیف روزنامه آیندگان رخ داد .نطق طوفانی امام خمینی ،همزمان با دستور اعزام ارتش به پاوه
و سرکوب مهاجمان ،در این چهارچوب ،اهمیت دارد .امام در این سخنرانی صراحتاً اذعان کرد :اشتباه کردیم که انقالبی عمل نکردیم؛
اگر مسئوالن در تهران انقالبی عمل نکنند ،به تهران میآیم و با آنها انقالبی رفتار میکنم .امام به مسئوالن هشدار داد :عذرها را کنار
بگذارید و فاسدها را سرکوب کنید .وی گفت :اگر از روز اول ،مجالت فاسد را تعطیل کرده بودیم ،این زحمتها پیش نمیآمد؛
اگر همه احزاب را ممنوع اعالم میکردیم و فقط حزباهلل را مجاز میدانستیم ،این مسائل پیش نمیآمد (کیهان،1358/5/27 ،
ص .) 3این مواضع ،حتی مورد حمایت نهضت آزادی نیز واقع شد .این تشکل اعالم کرد رفتار نرم با ضدانقالب و آزادی دادن به
آنها ،یعنی تقدیم انقالب به ضدانقالب (کیهان ،1358/5/28 ،ص .)10دادستان کل انقالب نیز بار دیگر به مطبوعاتیها و ارتشیها
اخطار کرد که مبادا علیه انقالب اسالمی قدم بردارند (اطالعات ،1358/5/28 ،ص .)2پس از آن 22 ،روزنامه و مجله توقیف شد
(کیهان ،1358/5/29 ،ص )2و انگاره انسداد فضای سیاسی ،شیوع بیشتری یافت .قدوسی دادستان کل انقالب هم هشدار داد
احزابی که در مسیر انقالب نباشند ،با شدت عمل مواجه میشوند .وی ابراز تعجب کرد که جمعیتهایی که به جمهوری اسالمی
رأی ندادند ،حاال میخواهند صاحب همه مملکت شوند (کیهان ،1358/5/29 ،ص آخر) .همزمان ،خلعسالح کلیه گروهها و احزاب
نیز آغاز گردید (اطالعات ،1358/5/29 ،ص2و .)12حزب توده ،که ارگان رسمیاش (روزنامه مردم) توسط دادستانی توقیف
شده بود ،طی نامهای به بازرگان از این امر انتقاد نموده و سوابق خود را در رأی مثبت به رفراندوم و شرکت در طرح جهاد سازندگی
و  ...یادآوری کرد (اطالعات ،1358/6/5 ،ص آخر) .با این وجود ،امام خمینی بر آزادی مطبوعات تأکید نموده و هشدار داد نباید
به کتابفروشیها تعرضی صورت گیرد (کیهان ،1358/6/7 ،ص.)11

قطبزاده :دروغ نیست[ .در] الیحه دولت ،زمینهای بزرگ نیست .می گوید چرا نوشتی زمین بزرگ [؟] چون
روزنامه صبح ،جمهوری و بامداد است ،برای بامداد بهانه میگیرند ،در روسیه شوروی بهانه میگیرند.
بهشتی :روزنامه جمهوری ربطی ندارد.
بنیصدر :رژیم استبدادی سانسور مصدق با آزاد گذاشتن روزنامهها تمام مخالفین خود را سرکوب کرد .بستن
اینها [و] ترور تنها راه نجات استبداد مطلقه نمیشود.
خامنهای :یکی از اعضای حزب توده آمد (ساواکی بود) ،هوشنگ اسدی 1آمد و گفت با ساواک بوده ،ولی کار
سازمانی پیغام از کیانوری 2و طبری 3داشت .گفتند ما که تاکنون علیه انقالب کاری نکردهایم ،هم حزب غیرقانونی
[شده] و هم روزنامه.
موسوی :آقای آذری زیادهروی میکند ،سرمایهدارها را حمایت میکند ،محمود رضایی را حمایت میکند ،خیامی
را حمایت میکند.
خامنهای :افراد خطرناک را آزاد میکند.
موسوی[ :با] آذری مالقاتی جدی از طرف شورا بشود.
بنیصدر :شورا.
موسوی :گوشزد شود.
قطبزاده :ایشان متهم به گرفتن رشوههای کالن است.
بنیصدر  :با وضعی که هست مجلس خبرگان و جوّ حاکم بر این مجلس ،محیط مناسب کار در شورای انقالب
نیست .از مقام معنوی آقای خمینی بگیر و ببند درست نیست ،رادیوها بگویند خمینی آیشمن خود را به کردستان

 . 1هوشنگ اسدی (متولد  )1328نویسنده ،روزنامهنگار و مترجم و خبرنگار وابسته به حزب توده.
 .2نورالدین کیانوری ( )1294-1378دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران.
 .3احسان طبری ( )1295-1368نظریهپرداز مارکسیسم -لنینیسم و عضو کمیته مرکزی و هیأت سیاسی حزب توده ایران.

فرستاد .1انقالبی که با معنویت جلو رفته ،چرا این وضع را پیش گرفته [؟] واقع این است ترجیح میدهم از
عضویت شورا استعفا بدهم ،پنج درصد مانع میشوم.
شیبانی :سابقه تبلیغ علیه انقالب داشته.
بنیصدر :همه قبول داریم ایشان عدالت در قضاوت ندارد .موثر نیست ،این کار ضرر دارد .بدتر مال متیندفتری،
به قم تلفن کردم ،می گویند اسناد و مدارک علیه آنها هست.
خامنهای :پسر متیندفتری [؟]
بنیصدر :پسر حقوقدان بینالمللی است .افکار خارج را باید توجه کرد ..گفتم اسناد را منتشر کنند .اموال مادرزنش
را مصادره کردهاند.
بهشتی :برنامه یک روز پول نفت و عمران در کردستان چه شد [؟]
بنیصدر :پایتخت بدتر از کردستان است .با این سیاست ،تهران را بهطرف قهر سیستماتیک میبرید .شما ساواک
شاه را ندارید ،ضربه میزنند .استناد به خواباندن دو تا نمیکنم .مثل ارتش که آقا میگوید فرماندهی مقدس است،
راجع به بقیه مجبور میشوید بکنید .هیچ احتیاج به رژیم سانسور نیست ،چرا از این طرف نگرفتید [؟]  140نفر
از کتابفروشی آبادان نوشتهاند چماقبهدستها چه میخواهند ،فاشیسم آمده.
جاللی :مسئله پیشبینی تصمیمات عظیم که گرفته میشود ،رژیم فعالً میگفت آمادهسازی میشود ،ما یکدفعه
مواجه با مطالبی میشویم ،یک دفعه مملکت بههم ریخته ،اقالً  20روز کار دارد برنامه آماده شود .شب تا صبح
ماندیم ،برنامه بردم .در مردم حوادث مهم کردستان مسئله کم نیست ،ساده نیست .پاسدار  20روز تفنگ گرفته،
نه جنگ کرد آماده بفرستیم ،بدون جلب افکارعمومی ،اگر پیروزی سریع به دست نیاید ،محیط جنگ داخلی
کردستان باشد ،خوزستان به دنبال آن است .توفیقهای پشت هم اقالً انعکاس این است که کار درستی نیست.
حساسترین کار شورای انقالب تشکیل جلسه نداده ،باید دنبال میکرد .همهاش باید اجتهاد کنم که اشتباه هم در
آن هست[ .در خصوص] اطالعیه آقا که خبر دروغ به ایشان دادند ،چرا شورا تشکیل جلسه نداد [؟] از مجلس
خبرگان مهمتر [است] .مهمترین قوانین روی کاغذ بیاید ،چه کار باید بشود .میدانم گروه  40نفره برای جهاد
میخواستند بروند خوزستان ،توقیف کردند .سر مسئله اعدام پزشک ،دکتر ندیم ،رئیس دانشکده بهداشت گریه
 . 1منظور ،خلخالی است.

میکند ،گفت دکتر قلهک بوده .از نظر افکارعمومی نشاندهنده اعتقاد است .گفتن اعدام آن احتیاج به برخورد
شدید دارد .باید طوری منعکس کرد .خلخالی گفت مردم جمع شدهاند .عزالدین حسینی و قاسملو به فرمان امام
باید اعدام گردند .در مصاحبه بوده ،سانسور کردیم .سخنگوی دولت مصاحبه کرده [که] بودجه عمرانی کردستان
فالن به مهاباد نمیدهیم ،به پاوه می دهیم .از طرفی گفته میشود  80درصد مردم با ما است .کتابفروشیها بازار
کتاب به حسنی فروکش کرده بود .این که ریختند ،آتش زدند ،سبب شد خواننده آن بیشتر شود.
بنیصدر :در سوئد سانسور نیست.
جاللی :اگر شورا عالیترین مرجع تصمیمگیری یا گزارش به امام است ،پیگیری کند .مردم تصور دارند شورا
لحظه به لحظه هست.
هاشمی :ج ّو قبل از این حوادث این بود مطبوعات زیاد آزاد بوده ،باید کاری کرد .الیحه مطبوعات سه چهار
روزنامه را میگرفت ،این کارها مجملی تصویب شد .خمینی بیش از ما میفهمید ،رنج ایشان بیشتر است .ما اگر
دنبال قضایا نباشیم ،این طور میشود .خیلی از اینها معلول بیبندوباری روزهای اول است .کوچکترین عمل به
عنوان ضدانقالب است .اگر آن استراتژی صحیح است که باید جلوی بیبندوباری گرفته شود ،ما در جریان فرمان
ایشان نبودیم .مردم عامه خیال میکنند چون جوی پیدا کردهاند خلخالی.
بهشتی :تمام انقالبیهای زنجان خواستهاند خلخالی بیاید زنجان.
هاشمی[ :در منظر] عامه مردم ،پرستیژ شورا و دولت با این عملیات پایین آمده که کاری کردهاند خود خمینی جلو
آمده .اصفهان هم هوانیروز رفتم ،هم حاتمی درجهدارها نشانه تبعیض را کنده بودند ،امروز رفتند زدند و اعالم
اطاعت کردند .اصفهان یکپارچه شور بود .هم توقیف روزنامهها ،اعدامها ،مجموعه کشور پشتوانه انقالب بهشدت
از جریان دفاع میکند ،اما خودم معتقدم.
بنیصدر :هیتلر را هم دفاع میکردند.
هاشمی :ما نباید گول بخوریم ،باید پشت فرمان باشیم ،بهجای چهل روزنامه بیست عدد داغ را ببندیم .شاید در
کردستان ،اگر افراد مؤثر بازداشت شوند ،کاری نکنیم درست نیست .مهم این است .شورا در این شرایط خیلی
بیکار بود .باز دنبال اصالح آذری برویم.
خامنهای :جا ندارد ،متعلق به دادستانی کل است.

قطبزاده :افکار مردم در مورد چیزی غلط.
هاشمی :روشنفکران با حوادث جاری مأیوس هستند .آن طرف قضیه خطر بیشتر بوده .همه جریانات روشنفکرها
را به موضعگیری گرفته بودند .جامعه ،مردم هم ناراحت میشد ،یک جبهه را احیا کرده.
جاللی :نحوه انعکاس مهم است ،برخورد خام نشود.
قطبزاده :بخش زیادی [از] مطالب هاشمی درست [است] .روشنفکرها جذب نشدهاند ،حالت سرکشی [دارند].
اطمینان به این که این کارها باالخره به زانو در میآورد .مردم سرد شده بودند و شدید ناراحت بودند .اقدام آقا
بینهایت در بسیج عمومی مهم [بوده] .شور و هیجان مردم ،انقالب جدید را نشان میداد .پشت سر آن همان
حالت که باید داشته باشد ،هم هدایت و کنترل و این نبود .اطالعات خام به آقا داده شده بود[ .در] مباحث خبرگان
ایجاد ناراحتی شده .فرمان آقا ،حرکت اولیه آقا بین روشنفکران کمی متعهد اثر بسیار مطلوب داشت ،حتی
غیرمسلما ن معتقد به انقالب ،روز جمعه استعفا دادند ،روز شنبه نیامدند و گفتند با فرمان پاکسازی بنای
روشنفکران است ،پشت آن هزاران نفر در روزنامهها است .حمله اول به آیندگان ،بسیاری روزنامهها یک ویراژ
دادند در خط بمانند .بیست روزنامه مراجعه کردند [که] ما در خط هستیم .اینجا باید هدایت شود .هر روزنامه
توقیف 30 ،تا  150نفر بیکار میشوند ،قلم دارند ،نقش دارند .کتابسوزی فاجعه است .اسالم مهم است .همه
ارگانها تقویت شدند جز شورا .آقا مسئولیت تمام کارها را قبول میکند ،خطرناک است .اگر آقا حرفی دارد،
شورا را تقویت کند.
موسوی :شورا میگوید نمیشود.
بنیصدر :محیط تهران و شهرستان از طریق چماقبهدستها خطرناک است.
قطبزاده :چماقبه دست هیچ جای دنیا موفق نشده ،جز در حکومت فاشیستی .جنجال ندارد ،پسر و دختر در
خیابان راه نروند خانههایی است [که] دخترهای دبیرستانی میروند فاحشگی میکنند .فشار زیاد از حد درست
نیست .موسیقی دوباره اصرار شدید.
خامنهای :توضیح وضع کردستان[ ،در] تحلیل نظامیها از کردستان ،ظهیرنژاد مورد اطمینان است .در حضور همه
تشریح کرد ،گریهآور بود ،با فشار کم کردستان آرام میشد .بخش مهمی تا سردشت در اختیار آنهاست .فربد مانع
شد ،ظهیرنژاد گفت بهخاطر  ...خیانت کرد ،در روشن شدن آتش کردستان که وارد عمل شدیم ،روشنفکرها نقش

زیاد داشتند .با توجه به این مسئله میشود حس کرد روشنفکرها که جلوشان گرفته شده ،ضرورت بوده .نهادهایی
دارم ،محصول اظهارات )1 :اعالمیه منتشر شود ،فکر کردم آقا منتشر کند ،چند موضوع باشد ،در نقده و غیره به
اموال کردها تجاوز میشود .هرکس تجاوز کند [به] قهر انقالبی دچار میشود )2 .اعضای حزب دموکرات جز
سران (گفتند سالح بدهند) )3 .به عناصر صالح کرد شخصیت بدهند و مسئولیت بدهند .علمای کرد و معتقدین
به اسالم مسئول هستند .اگر موافق هستید شورا اعالمیه بدهد ،بیانیه آقا یا شورا ،گفته شود اولین فرصت به
توبههایی که احساس شود توطئه ندارند اجازه تجدید حیات میدهیم.
بهشتی :گروهی از کردستان آمدند دیدار داشته باشند ،از دو سه جناح ،پیشنهاد کردند مذاکره کنند ،به دنبال مذاکره.
خامنهای :مذاکره نباشد .با سقز تماس گرفته شد ،حاضر به مذاکره نبودند .وعده تجدید حیات روزنامهها ،حمله
به کتابفروشی محکوم است .عمالً دادستانها کنترل شوند.
بنیصدر :اگر با آقا حل نشود ،درست نیست.
بهشتی :اعالمیه بکنید ،یک نفر ببرد پیش آقا.
سحابی[ :در] کردستان اول ضربت و سرکوب بود ،حاال جلب و تحبیب.
موسوی :کار تبلیغ در جای خود ،کار نظامی جای خود ،کار رفاه جای خود.
شیبانی :سرما و برف پیشبرد کردها میشود.
بنیصدر :هزار تفنگ بدهید به مفتیزاده.
هاشمی :با مفتیزاده توافق شده سپاه پاسداران از افراد ایشان باشد.
بنیصدر[ :در] کردستان قاطعیت نظامی باشد.
سحابی :تبلیغات بشود[ .به] حوادث کردستان رسیدگی شود.
جاللی :بسیج خمینی کارساز بوده ،درست است .روحیه مردم زنده شد .شاه هر وقت احساس سستی میکرد ،با
پول نفت اصالحات میکرد .آقای خمینی با نفوذ معنوی میکند .شما بهعنوان شورای انقالب یا دولت ،هرچه
کوتاه میآییم ،آقای خمینی جبران میکنند .نفوذ ایشان که الزم است ،بیخود مصرف میشود .آذری اقالً بیست

روزنامه را توقیف کرد .شورای انقالب در مورد کردستان تصمیم بگیرد ،خبرنگار رسمی داشته باشد ،خبر بدان
میرسد.
هاشمی :مهمترین خبر را داریم .خبری است مربوط به شورا .آقای خمینی پول را اعالم کرد .ایشان گروهی را
مأمور کند ،مشورت میشد تعیین کند رهبری گروه را معین کنیم.
خامنهای :صباغیان گفت این کار نشود .بالفاصله احمدآقا از قم گفت بشود .به خود من گفتند نمیتوانم ،آقای
طبسی گفتند .او گفت نمیتواند ،احمدآقا برای این اینجاست.
موسوی :دو سه نفر اهل علم که فرصت دارند با گروه مهندسی بروند.
هاشمی :اعالمیه مقابل کارها میدانند آقا شورا را بدنام میکند .مقصد را بگویید .قضیه خلخالی ،آزاد کردن بعضی
مطبوعات ،محکوم کردن کتابسوزی ،برویم پیش آقای خمینی صحبت شود .خودشان بگویند ،بعد اعالمیه جامع،
شورای انقالب بدهد ،به همه این مسائل برسد .هلیکوپتر باید پرواز کند ،وگرنه خراب میشود.
مهندس سحابی :نمایندگی کمیسیون مطبوعات تصویب شد.

جلسه سهشنبه 1358/6/6
[حاضران ]:شیبانی ،دکتر اسالمی ،خامنهای ،مسعودی ،موسویاردبیلی ،مهندس بازرگان ،بنیصدر ،مهندس سحابی،
هاشمی [رفسنجانی] ،دکتر ایزدی ،دکتر بهشتی.
[موضوع :بحران کردستان]:
بنیصدر :بستن روزنامه و احزاب ،جوّ ناسالم ایجاد میکند( .دکتر سحابی [آمد]) به جای محبت خلخالی را
میفرستند .جوّ آخوندی خوب نیست ،ترور را زیاد میکند آقا .به شورای انقالب یا وزارت ارشاد بگویید احزاب
که قصد اخالل ندارند آزاد [شوند] .کتابسوزان هم تقبیح شود ،تحبیب از روشنفکر .در مورد نماینده کردها
گفتند اینها از دموکراتها هستند و ارتش می رود راجع به عفو و عمران .عمران بشود که جزء برنامه است و
راجع به عفو ،عزالدین و قاسملو را تسلیم کنند ،عفو عمومی [اعالم شود] .تهدید کردهاند در مقابل هر نفر که
خلخالی میکُشد ،چند نفر بکُشند .در مورد مهاباد مردم منتظرند ارتش بیاید.
هاشمی :مهاباد را باید گرفت (باهنر آمد).
خامنهای :در سنندج ،خلخالی ده نفر [را] اعدام کرده ،ده نفر را میخواهد دوباره اعدام کند.
مهندس بازرگان :قدوسی هم که آمده بود ،گفت خطرناک است وجود خلخالی.
خامنهای[ :به] قم تلفن شود که خطرناک است.
مهندس بازرگان- :
هاشمی :صبح گفتند حقگو گفته  400سرباز ما را دموکرات ها گرفتهاند.
بنیصدر :محاکمهای برای افکار عمومی حل نیست .مدنی همین طور میکُشد.
***
[موضوع :اختالفات در وزارت دفاع]:
مهندس بازرگان :چون [در] جلسه گذشته موضوع [را] جناب آقای خامنهای مطرح کردند ،در مرحله اول تشکر
از دکتر بهشتی ،اصل مطلب را گفتند .موضوعات شخصی مطرح نیست .دیروز از آقای هاشمی شنیدم نظر آقایان

هم اینطور است که همکاری خود را آقای خامنهای ادامه دهد (مهندس کتیرائی [آمد]) .نمی دانم سوءتفاهم بوده،
از جانب من خطا بوده و یا ایشان بد متوجه شدند .چون مسائلی هست مهاباد ،کردستان و غیره .آقای طالقانی با
تصریح نظری داشتند .امروز بعدازظهر [جلسه] شورایعالی دفاع است .بنده روی آن اصل که مسائل حیاتی
انقالب مطرح است ،چشم بسته حاضرم دست ایشان را ببوسم ،بدون توجه به تقصیر من یا ایشان .در شرایط
عادی بنده گمان میکنم با تجربه این مدت با جناب خامنهای ،در عین این که هدف مشترک است ،طرف مقابل
را صادق و صالح میشناسم .در تشخیص رئوس و سلیقه آنقدر اختالف است که در شرایط عادی روابط همکاری
نمیشود داشت در این شرایط (معینفر آمد).
بهشتی :با تشکر از حسنظن شما و توجه عمیق به شرایط عمیق بحرانی کشور ،شورا ،دولت و ملت به سر میبرد.
دوست دارم مسئله جناب خامنهای به این شکل تلقی بشود که ارتش امروز صرفاً با رابطه انضباط مافوق و مادون
قابل اداره نیست .عامل روحی ،معنوی ،احترام به آرمان ،به اشخاص ،که احیاناً اگر خامنهای احساس کنند دستگاه
ارتش ،حضرتعالی نخستوزیر ،اگر نفوذ معنوی ایشان که عضو شورای انقالب مورد تأیید شماها و امام است،
از آن میکاهد ،در غیاب شما و دوستان کارهای حاد را قیچی کردن انجام دادهایم .همانطور که آقای مهندس
بازرگان گفتهاند نه خود را تحمیل به انقالب کردهاند .ایشان باید مسئولیت خود را ادامه دهند .البته [این که] نقد
میکنم ،غیر از تضعیف و تخریب است ،عین این رابطه .اگر آقای خامنهای عرض مرا تأیید میکند سر مسائل
دیگر میشدم.
خامنهای :من با ایشان هم عقیده هستم .آقا امر کردهاند من ادامه بدهم ،در این شرایط ،مسئله همکاری نکردن
مطرح شود مدتها رسیدم من میگفتم نمی توانم کار کنم .طبیعتاً در نقطهای که باید کاری انجام دهد ،از قلم و
نفوذ تمکن محروم بودن او بی اثر است .تصور نمیکنم االن حوزهای که تصور میشود برای بودنم تخطی کرده
باشم ،طوری نباشد که دست و پای من بسته باشد.
بهشتی :امیدوارم شما بتوانید با این مبنا که آقای مهندس کار را بتواند ،انجام دهید .اعمال قاطع شما را تأیید
میکنیم .تذکر ناصح دلسوز است .با قاطعیت در مسائل برخورد کردهاند .خیلی [پیشتر] از فرا رسیدن زمستان
باید این مسئله کردستان از نظر نظامی حل شود .همه در این راه با شما همراه و همفکر [هستند].
بنیصدر :شما اگر اتصال دارید بگویید دست نگه دارد تا دستورالعمل از ایشان برسد (امروز چهل نفر اعدام کرده).
هاشمی :کردها ترسو هستند (مهندس بازرگان رفت).

بنیصدر :جنگ بینالملل شد ،آلمان شکست خورد [اما] این قدر نکشتند.
دکتر بهشتی :الیحه تعمیرات آموزش و پرورش تصویب شد (دکتر صدر آمد).
الیحه وزارت پست و تلگراف معافیت از گمرک تصویب شد.
***
[موضوع :الیحه زمین کشاورزی]:
دکتر ایزدی :الیحه زمین کشاورزی (دکتر سحابی ،مهندس معینفر رفتند).
بنیصدر :برگرداندن زمین به وضع قبل از اصالحات ارضی و زمین داری ،بگویید زمین را از دهقان نمیگیریم.
دکتر بهشتی :مهندس ایزدی بر طبق سلیقه خودشان میخواهند مالکیت اراضی کشاورزی را تثبیت کنند .با زکات
مسئله حل میشود.
موسوی :اگر راه شرعی پیدا کنید که مالکش کسی است که روی آن کار میکند.
بنیصدر :اگر این حرف معقول است ،وجه شرعی دارد.
دکتر بهشتی :ایشان این طور فکر میکنند که زراعت پیشرفته که به معنای حداکثر بهرهبرداری باشد ،در شرکتهای
صحیح کشت و صنعت است .مسئله امریکا ،حتی آلمان که با جمعیت کمتر ،از هفت درصد بازدهی که دارد تقریباً
از تمام دنیا بیشتر است ،بهعنوان تجربه اقتصادی کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.
باهنر :امکانات طبیعی مطرح نیست.
دکتر بهشتی :سرمایهگذاری عظیم که روی کیفیت بازدهی زمین کرده.
بنیصدر :در امریکا هم دهقان با شرکت که هزار هکتار زیر کشت میبرد ،چهقدر دولت سرمایهگذاری میکند.
سرمایهگذاری جنبی دولت نسبت به سرمایه فرد ده برابر است.
دکتر بهشتی :در تمام پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی ،دولت سرمایهگذاری میکند .شوروی تاکنون سیستم
کالخوز را نتوانسته از بین ببرد.

بنیصدر :برداشت دولت از کشاورزی است ،فرق دارد با آمریکا که به کشاورز میدهد .قیمتهای آمریکا اگر به
حال خود رها شود ،کسی دنبال آن نمیرود.
بهشتی :در صنایع ماشینسازی آلمان ،اکثر ابتکارات [متعلق به] مؤسسات خصوصی است.
دکتر ایزدی :مؤسسات خصوصی ،کارآیی آن بیشتر از دولتی است.
هاشمی :بهترین نمونه ،شش درصد اراضی که دست مردم است 25 ،درصد محصوالت کشاورزی را تولید میکند.
مهندس سحابی :اقتصاد شوروی ،چین و ایران ،زارع که در ملک کار میکند ،از همه بهتر است.
موسوی :خرده مالک میشود ،سرمایهگذاری بزرگ عملی نیست.
مهندس سحابی :شرکت زراعی ،شرکت تعاونی آنچه همه جا تثبیت شده است ،خود زارع در ملک بهترین راندمان
دارد .جنبه اقتصادی تنها مطرح نیست .قلّت منابع ،هفت درصد جمعیت از زراعت نان میخورد .در ایران چهل
درصد از زراعت نان میخورد 8/5 .هکتار زیر کشت 2/5 ،آبی .بقیه دیم است .در شرایطی است که دولت مسلط
نیست و زورگویی شروع میشود .در ایران نمیشود مثل امریکا عمل کرد .سیستم ژاپن برای خودش .مردم انگیزه
برگشتن به کشاورزی پیدا نمیکنند .آمارهایی بود (گرچه ایشان آن را دروغ میدانستند) .صدقیانی 1اختالفات با
روحانی 2داشت .صدقیانی میگفت  85درصد گندم 95 ،درصد برنج 85 ،درصد خشکبار ،تمام از اراضی
خردهمالک یا شرکت تعاونی است ،ده تا بیست درصد از کشت و صنعت [است] .با این مالحظات نباید چانه زد.
در این الیحه این اصل وارد شد (حد پایین مشخص شود .هر خانوار یک هکتار زمین و یک حد باال که قلت
منابع نباشد).
دکتر صدر :در دو طرف قضیه از دو نقطه مشخص آنچه مسلّم است ،آمارهای ایران بزرگترین دروغ هاست .اگر
سی درصد اشتباه باشد ،باید راضی بود .یا اصل انگیزه قبول ،یا نه .در مواردی رژیم سوسیالیستی چون انگیزه
داشتند ،پیش رفتند ،مثل فضا .بحث این که بخش خصوصی یا دولتی مطرح نیست .چطور انگیزه زنده بماند در

 . 1مهندس رضا صدقیانی ،وزیر تعاون و امور روستاها در رژیم شاه.
 .2مهندس منصور روحانی قزوینی وزیر آب و برق ،و کشاورزی و منابع طبیعی در رژیم شاه.

آنچه بحث میشود منابع طبیعی آمریکا از اول استقالل بوده شصت درصد ،مال آمریکا را میدادند ،االن به شش
درصد رسیده .استفاده از منابع طبیعی عوض شود.
بهشتی :تکنولوژی عوض شده.
دکتر صدر :کار مدیریت این است کمک را اضافه کند ،نه چگونه تقسیم کند .راجع به دلخوش بودن زارع به
زمین ،ارزش قابل تغییر است .اگر هدف مشخص شود ،انگیزه نگه داشته شود ،یکی تولید در مملکت باال برود،
دیگر آنکه توزیع عادالنه بشود .بعد از این در اسالم هر جا که باید پیاده شود ،به نظر من میشود انگیزه را بهوجود
آورد ،ولو مالکیت خصوصی نباشد.
دکتر ایزدی :شرکت سهامی زراعی با تمام توجیه دولت ،با تمام پولهای خرج شده ،سطح زمین زهکشی ،ساختمان
متعدد ،ماشینهای سنگین ،مهندسین رایگان اکثراً ضرر میداد .سهامداران این شرکتها آنقدر ناراضی بودند که
تقاضای انحالل کردهاند .چیزی که دنبال آن میرویم ،زمین کوچک به مردم بدهیم ،بعد شرکت یک بار ،شرکت
کشت و صنعت ضرر کرده ،زمین به هرکس خواست نمیدهیم ،بعد پول بدهیم ،اگر باید حدی قائل شد .معنی
واقعی عملی این کار چیست [؟] از یک عده بگیریم ،به عدهای بدهیم .اصالحات ارضی با فرم دیگر .این کار
مطلق بهخاطر این که دولت قدرت ندارد ،عملی نیست ،مفید هم نیست .واحدهای اقتصادی فرم گرفته بایستی
شکسته به زارعین بدهیم ،مدیریت از بین میرود[ ،اگر] بدون ضابطه باشد[ .در مورد] بحث دکتر صدر ،اساس
کار که باید تولید باال برود ،افراد مدیر و الیق جلو می افتند و فقر از بین نمیرود .الیحه صندوق بیتالمال دارند
که مسئله توزیع مطرح میشود .از طریق فرمول زکات که مشکل گشایی تمام دنیاست ،گاو را قسمت کنیم یا شیر
گاو را [؟] زمین مال صاحبش باشد ،تقویت بشود محصول آن.
***

جلسه پنجشنبه 1358/6/8
[حاضران ]:شیبانی ،کتیرائی ،هاشمی [رفسنجانی] ،دکتر صدر ،دکتر ایزدی ،مهندس سحابی ،مهندس موسوی،
مهندس معینفر ،موسویاردبیلی ،خامنهای ،مسعودی ،بهشتی.
[موضوع :الیحه زمین کشاورزی]:
دکتر ایزدی- :
دکتر بهشتی :یک میلیون تومان وام بدهید به صندوقهای قرضالحسنه برای کمک به کشاورزان.
دکتر صدر :اگر مؤسسات خصوصی ،فروشگاههای کوروش و غیره را بردارند و خیال ما را راحت کنند.
بهشتی :خلع ید از غاصبین ،خوب عملی شد .ولی اداره معلوم نیست[ .باید] مدیریت اینها را با شرایطی به
بخشهای خصوصی داد.
دکتر ایزدی :راجع به اراضی جنگل.
مهندس سحابی :چون حد نگذاشتند ،زمین دار بزرگ شدن آسان میشود.
بهشتی :یک اشکال روی مالکیت است .بهجای آن حقوق اشخاص بر اراضی دایر میگذاریم و کلمه مالکیت
حذف میشود.
تصویب شد ،بهجای فروش ،واگذاری خالصهجات [باشد].
موسوی [اردبیلی] :نمیخواهیم جمله سهیم بگوییم .راهحل پیدا کنیم .یا اصالحات ارضی قبول یا نه .اگر قبول
است امضاء کنید .اگر از نظر شرعی و امکان عملی باید برگردد ،بگویید ،وگرنه نگویید.
بهشتی :قانون انقالب اسالمی را میخواهند.
موسوی [اردبیلی] :مقدار زیادی میخواهد سیاست مالی دولت را بفهمد.
هاشمی :اگر چیزی نگوییم ،مردم عمل میکنند .ما عمالً تثبیت میکنیم .ولی [این که] مادهای بیاوریم و اصالحات
ارضی رژیم گذشته را تثبیت کنیم درست نیست.

دکتر ایزدی :امروز صبح خدمت آقا بودم .در مورد صندوق بیتالمال گفتند راجع به این کار زمین و هر کار دیگر،
قبل از این که از طریق خودتان قانونی [وضع] کنید ،با یک متشرع تماس بگیرید [تا] شرعی شود ،مثل زمینهای
داخل شهر سروصدا ایجاد نکند .مصلحت این است ،اگر شرع اجازه نمیدهد نکنیم .گرگان و گنبد و خوزستان،
کارش گرفتاری هست .اصالحات ارضی خودش درست عمل نشد.
دکتر صدر :در مورد آنچه اینجا تصویب میشود ،مردم [آن را] بهعنوان قانون موافق شرع تلقی میکنند و خالف
آن مورد قبول مردم نیست .قانونی که در اینجا میگذرد و امام سکوت میکند [و] چیزی نمیگوید ،مردم تلقی
می کنند که نه تنها اشکال ندارد [بلکه] شرعی هم بوده.
سحابی :اصل اصالحات ارضی درست است .اتهام رسمی و قانونی ما رد میشود .اگر کسی بود [که] پول
اصالحات ارضی به او داده نشده ،بعداً بدهیم.
خامنهای[ :در طرح] اصالحات ارضی ،یک قسمت ،دادن زمین به مردم صحیح بود .یک سوءرفتار دستگاه با
کسانی [رخ داد] که زمین آنها گرفته شده بود ،سوءرفتار با کسانی که زمین گرفته بودند .کل اصالحات ارضی
مورد قبول نیست .زمیندار شدن دهقان درست [است] .باید [از] چند جهت در آوردن نام اصالحات ارضی توجه
شود .با لحنی نام نیاوریم که توهّم قبول تمام مسائل آن باشد .طبق گفته موسوی نظر ما روشن [باشد] ،یا زمیندار
شدن مردم موافق با ملحقات مخالف.
موسوی اردبیلی :اگر در این موضع موافق هستیم که زمین را نباید گرفت ،بگوییم [تا] مردم بدانند .حرفی نیست.
ولی اگر نمیخواهیم بگیریم ،ولی نمیگوییم ،درست نیست.
بهشتی :چند نوع زمین با اصالحات ارضی به زارع داده شده[ ،اول] زمینهای خرده مالک ،دوم زمینهای بزرگ
که احیاء شده بود با سیستم جدید احیاء با نیروی کار کارگران دیگر بود و به کسانی که قبالً روی آن کار میکردند،
دادند .دیگر آنچه بهصورت غصب از زارع گرفته شده بود .سومی که قابل بحث نیست ،شبیه دو مورد اول است.
عنوان قانون روشن [است] .هرنوع دغدغه ایجاد کردن قابلیت اجرا ندارد و خدشه دار میکند دستاوردهای انقالب
را .از والیت حاکم استفاده [می کنیم] و به آنها میدهیم.

موسوی :از آقا سوال شد ،گفته بود زمینها را بر نمیگردانیم ،زمینهایی که خسروشاهی 1میگوید (جاللی ،3/45
دکتر سحابی [آمدند] ).
کتیرائی :بحث جمع شود .چیزی مورد اتفاق است :برگرداندن زمینهای اصالحات [ارضی] به مالکین قبلی امکان
ندارد ،طرح آن هم درست نیست .حاال اجرای قانون بد شده ،اشاره به قانون اصالحات است ،هم اشاره به آن
باشد.
بهشتی :موافقین ولو با اعمال والیت مالکیت ناشی از اصالحات صحیح یا غلط (دکتر باهنر [ 3/50آمد] ).
هاشمی :از نظر سیاسی رفع تهمت ما عملی میشود .از نظر والیت دست شما آن قدر باز نیست .ما مستقالً
نمیتوانیم اعمال کنیم.
بهشتی :در شرایط حاضر ،والیت یک کانون دارد ،منحصراً آقای خمینی .در مرحله بعد با ایشان صحبت شود در
مسائل که ایشان به اتکاء تشخیص ماها رأی میدهند ،این اجازه را بدهند منهای ایشان نظر بدهیم .اراضی موقوفه
را هم سند انتقال دادهاند ،توجه کنید.
تصویب شد.
بهشتی :در مورد غیر موقوفات اعمال والیت میکنند .در قم با حائری و خمینی در مورد تأیید مالکیت زارعین در
مورد اصالحات ارضی صحبت شد.
مهندس سحابی :در مورد ترکمنها خالف است .زمینهای کوچک خود را فروختهاند.
بهشتی :ترکمنها زمینهایی را که زراعی نبوده ،یزدیها و رفسنجانیها رفتهاند خریدهاند و زابلیها زراعت درست
کردهاند .ترکمنها اهل زراعت نیستند.
معینفر :تبصره .دولت موظف است ظرف مدت معین ،الیحه محدودیت اراضی را به شورای انقالب بدهد.
سحابی :دولت ظرف مدت معین ،حد زمینها را بهمناسبت محل معین میکند.

 . 1سیدهادی خسروشاهی ،رئیس بنیاد مسکن مستضعفین.

پیشنهاد معینفر :حد مالکیت را در ظرف دو ماه دولت معین میکند .حدود حداکثر میزان قابل تصرف از اراضی
کشاورزی را برای هر فرد معین کند و به تصویب شورای انقالب برساند ،با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و حداکثر
تراکم.
مهندس سحابی :یک شرط مهم میخواهیم.
موسوی اردبیلی :این الیحه خوب است برای قاب کردن و به دیوار آویختن.
***

جلسه یکشنبه 1358/6/11
[حاضران ]:مسعودی ،شیبانی ،دکتر ایزدی ،مهندس بازرگان ،بنیصدر ،مهندس سحابی ،باهنر ،مهندس معینفر،
هاشمی [رفسنجانی] ،جاللی ،بهشتی ،موسوی اردبیلی.
[موضوع :الیحه زمین کشاورزی]:
دکتر ایزدی :فصل سوم ،منابع طبیعی (قطبزاده آمد).
دکتر بهشتی :بهرهبرداری به عهده دولت است ،گفته شود در اختیار دولت است یا با اجازه دولت است.
مهندس بازرگان :در اختیار دولت است (دکتر صدر آمد).
هاشمی :چرا قابل واگذاری نیست [؟] یک حالت چپزدگی می بینم که مصالح مملکت را توجه نمیکند .مراتع
اصفهان دست ایالت است .از هر قطعه خاک استفاده صحیح شود.
مهندس بازرگان :قوانین را بر این مبنا گذاشت که گرداننده آن خوب است.
دکتر بهشتی :جنگل نباید تبدیل بشود.
مهندس سحابی :واگذاری در الیحه قبلی است .حدی برای حق تصرف ذکر کرد و در داخل آن محدوده ،دولت
باید واگذار کند .یک مقداری کارمندان دولت را تشویق به کار تولیدی کنیم .مالکیت خصوصی و حق تصرف را
نمیخواهیم منع کنیم .راه بزرگ مالکی را باز نگذاریم .بگوییم میشود واگذار کرد ،ولی طبق ضوابط .واگذاری
برای استفاده از مرتع درست ،دولت خودش بکند یا اعالم کند ،دیگران آباد کنند ،ولی فرسخ فرسخ به دیگران
ندهد .مالکیت با دولت استفاده از آن.
مهندس بازرگان :آقای رفسنجانی توجه به سطر آخر بود .مراتعی که برای تعلیف احشام ضروری است قابل
واگذاری نیست .دست دولت باز است و فرض این است که دولتهای بعدی مثل گذشته نیست .جایی که قابل
تبدیل به زراعت باشد ،مشمول این ماده نمیشود.
دکتر ایزدی :دیگر حرفی ندارم.

معینفر :آنجا که تبدیل به زراعت نیست ،قابل واگذاری هم نیست .بعد از آن اضافه شود .اضافه شود [این عبارت
که] جز با اجازه دولت و با رعایت ماده سه قابل واگذاری نیست.
دکتر بهشتی :منظور از ماده چیست [؟] تبدیل مایملک (مهندس موسوی [آمد] ) به مصلحت اقتصادی نیست ،اما
اگر تبدیل به صالح است باید بشود .دولت درست اجازه دارد برای مدت معین برای عمران در اختیار بگذارد.
برای این است که کسی از زمین بهعنوان سرمایه استفاده نکند .اگر تبدیل اشکال است تعیین کنید [که] با چه
ضابطه ای تبدیل میشود کرد.
دکتر ایزدی :این مطلب را با آقا در میان گذاشتم ،گفتند زمینهای موات را اجاره بدهید ،گفتند کسی زمین موات
را آباد کرد ،صاحب آن میشود.
بهشتی :روی موات باالصاله است.
هاشمی :حق تصرف است ،نه مالکیت .این را محرز نگیریم .در تعبیرات فقهی در متون روایات اختیار ندارد دولت
آنها را مالک بکند و نمیتوانید نظر آقایان را تغییر دهید.
موسوی اردبیلی :اگر احیا مالکیت بیاورد دولت باید خودش احیاء کند .در مورد تبدیل منحصر نیست.
بازرگان :این ماده از اول تا آخرش کاری به تملیک ندارد .اگر الزم باشد در یک ماده بیاید ،ماده شش را بهچشم
تبدیل نگاه کنیم .بگوییم طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی وضع می کند ،اگر قرار است تبدیل نشود دولت هم
نمیتواند (خامنهای آمد.)3/25 ،
فصل چهارم -اراضی خالصه و مجهولالممالک.
معینفر :اراضی مزروعی [را] حدی گذاشتیم روی بایر نباشد.
دکتر ایزدی :روی اراضی بایر حدی قائل نبودیم ،دایر حد داشت.
معینفر :حد وزیر کشاورزی است.
مهندس بازرگان :واگذار در اول آنها آمده.
دکتر ایزدی :بایر را آباد کند ،مالک میشود یا نه ،قرار شد برای بعد باشد.

هاشمی :اگر حد بخواهید قائل شوید اینجاست.
دکتر ایزدی :با آقا صحبت کردم ،گفتند دو سال کم است ،از کجا ترک آن معلوم شود.
مهندس سحابی :اصالحات ارضی مقداری زمین غیرقابل کشت افتاده دست زارعین و قابل کشت آن دست مالک
است.
موسویاردبیلی :چرا مهلت دو سال ،اگر زمین های قابل کشت را تفکیک کند به دیگران بدهد خوب است
(قطبزاده رفت).
بهشتی :مقدم داشتن بومی بر غیربومی چه لزومی دارد [؟]
خامنهای :در بلوچستان یزدیها بیشتر کار میکنند.
دکتر صدر :دو شرایط بنیادی مقایسه کنیم .بومی حُسنی که دارد [این است که] به وضع عمومی منطقه آشناتر
است.
بهشتی :در گنبد و بلوچستان و خیلی جاها ،آباد کنندهها غیر بومی هستند .مهاجرین بیشتر صالحیت دارد و فعال
است.
مهندس بازرگان :بومیها اگر داوطلب زیاد بود ،چون اهل کار نیست ،جلو نمیآید .اگر کار نکرد ،بهطور خودکار
از دستش خارج میشود.
بهشتی :میزان استفاده از زمین فرق میکند ،انسانهای مهاجر فعالتر است.
مهندس بازرگان :با این استدالل ،اسرائیلیها بهتر کار میکنند.
خامنهای :این اصطالح در بعضی جاها اشکاالتی ایجاد میکند.
مهندس موسوی :سیاست دولت این است که عدهای را مهاجرت دهد برای آبادانی.
دکتر ایزدی :داوطلبانی که متعهد به اقامت محل شوند ،بومی بر غیربومی اولویت داشته باشد .رد شد .حداقل سه
سال ساکن محل باشند ،تصویب شد .سکونت بهتر از اقامت است.
دکتر بهشتی :مالکینی که سهم خود را واگذار میکنند خوب نیست.

بنیصدر :این رفع دعوا در محل خودشان میکند.
خامنهای :آقای خمینی گفتهاند به بلوچستان پول بدهید ،قبل از آن که مثل کردستان بشود .برای اطالع آقایان در
ایرانشهر ،مولوی قمرالدین 1سخنرانی کرده در نماز جمعه [و گفته] برادران کُرد به زور سالح حق خود را از
دولت گرفتند ،شما هم حاضرید با زور حق خود را بگیرید پس مسلح شوید .در نیکشهر راهپیمایی کردهاند که
خمینی رهبر ماست.
دکتر ایزدی :در مورد کشاورزی ،آنجا استعداد زیادی دارد.
مهندس بازرگان :بیان درست آثار و جوانب آن بحث شود.
خامنهای :دیر میشود .قابل توجه خبرگان .شبها اینجا جلسه تشکیل میشود ،آقای آریا و دیگران میآیند سراغ
ایشان که از مجلس برود ،آقایان بهشکل غیر محسوس مراقب ایشان باشند.
موسوی اردبیلی :در جلسه مذهب ،برخورد با ایشان خوب نبوده.
***
[موضوع :بررسی لوایح مختلف]:
الیحه الغای اجازه استخدام افسران و درجهداران امریکا 58/5/20 -27826
الیحه اصالح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش 58/5/20 -21574
الیحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی 58/5/20 -8308
الیحه معافیت کاالهای ارتش از حقوق گمرکی 58/6/6 -50700
الیحه اصالح ماده  12سازمان غله و قند و شکر و چای 58/6/6 -28550
الیحه معافیت چهل دستگاه اتومبیل پژو 58/5/22 -52558
الیحه معافیت  1200کارتن بارانی 58/5/23 -52562

 . 1موالنا قمرالدین مالزهی ،روحانی مشهور اهل سنت در سیستان و بلوچستان.

جلسه سهشنبه 1358/6/14
[حاضران ]:بنیصدر ،موسویاردبیلی ،شیبانی ،دکتر ایزدی ،مسعودی ،سحابی ،هاشمی [رفسنجانی] ،باهنر،
خامنهای ،قطبزاده ،بهشتی.
بنیصدر :وکالی مجلس را رسیدگی کرده ،اشخاص را مشمول عفو دانسته ،کسی که مُرده ،کسی که استعفا کرد.
***
[موضوع :تعطیلی دانشگاهها]:
بهشتی :در مورد دانشگاهها و مدارس گفته میشود که گروههای مخالف مسیر انقالب ممکن است از تجمع در
دانشگاهها و مدارس برای منظورهای خود بهرهبرداری کنند .طبعاً باید پیشبینی الزم را در این امر داشت.
بنیصدر :پیشنهاد این است که ترم اول بهعنوان جهاد سازندگی تعطیل شود ،من مخالفت کردم .آنهایی که به
دانشگاه میآیند ،اکثر میانه و قشر مرفه است ،ولی جهادی نیست .میترسند چپیها فعالیت کنند علیه جمهوری،
ولی اگر تعطیل شود عمالً محیط دست چپیها می افتد .بهتر است دانشگاه را به تحرک بیاندازیم.
خامنهای :من معتقدم پیشنهاد تعطیل قدری قابلبررسی است (مهندس جاللی [ 3/10آمد] ) .جهاد را باید دامنه
وسیعتر داد ،بخصوص در استانهای جنوبی که زمستان وقت کار است و میشود نیروهای عظیمی را بسیج کرد.
نیاز به نیروی عظیم انسانی است که جز از قشر دانشجو تأمین نمیشود .عناصر خوب مسلمان را بگذاریم ،اگر
پنجاه درصد دانشجوها را بسیج تازه کنیم از طرف امام یا دولت ،اگر این کار بشود تحصنها و بسیجها کم میشود.
باهنر :چهار پنج مسئله صریح تهیه شود .یک ترم تعطیل کردن خوب است )1 :جهاد سازندگی است با بودجه
تازه ،طرح فرهنگی سوادآموزی عمومی ،یکی اگر در سربازی موثر باشد ،کارکرد یا آموزش داد ،از امکانات فنی
دانشگاه برای بسیج سازندگی استفاده شود .علم و صنعت این کار را کرده.
قطبزاده :اطالعات کم و بیش به ما رسیده ،چپیها طرح وسیعی هم برای دانشگاه و هم برای مدارس دارند ،تا
جایی که میخواهند عرض هفته اول همه را به اعتصاب و شورش بکشانند .ضمن این که مخالفتی با تعطیل
دانشگاه ندارم .خصوصاً در آن زمینه که دکتر باهنر گفت ،برای باسواد کردن دهاتیها دیر یا زود احتیاج است.

این از جمله اولین اقدامات دولت انقالبی است ،ولی در عین حال چه چهل هزار نفر بروند یا نه ،بعد دانشجویی
جدا بحث شود.
بهشتی :دیروز ضمن صحبت برخی مسائل را پیشنهاد کردم به مهندس بازرگان .عالوه بر این پیشنهاد کردم کار
دیگری انجام دهم که دست استادها را هم بند کنیم ،کمیسیون هایی تشکیل شود [تا] در برنامه درسی و امتحانی
دانشگاهها تجدیدنظر کلی کند ،بگوییم بعد از آن دانشگاه کار خود را آغاز میکند .مسئله ضرورت کارهای دفاعی،
این روندی که شروع شده ناقص گذاشته نشود .تا پایان دادن به مسئله ضدامنیت نیروی دفاعی میخواهد که
احیاناً عدهای دانشجو خواهد بود .تشویق بچهها به ابتکارات فنی ،برنامه سازندگی ساده در سطوح شهر و روستا
با پاداش دادن و تشویق .دیگر ،برنامه رادیو تلویزیون که زمینهسازی فکری کند .کار یا دستور امام عملی است و
قاط ع .یک روز نفت برای هر استان ،ده میلیارد تومان عالوه بر این بودجه نیست ،شوراها کیفیت مصرف طرح
انقالبی معین کند ،به تناسب اعالم بودجه جدید زمینه آماده شده .روی قضیه آقای باهنر تکیه دارم ،با وزارت دفاع
صحبت شود که مدت جهاد جزو خدمت حساب میشود .سه نکته دیگر .بنیصدر گفت آن طرف خطرات دارد،
باید دید کدام خطرش کمتر است .مسئله استثناهای الزم :دانشکده پزشکی و غیره ،دانشسرای عالی ،دیپلمههای
بیکار .صحبت میشود این دیپلمههای بیکار چه کنند ،آن وقت دانشجوها چه کنند.
جاللی :طرح دانشگاهها اگر سیستماتیک انجام شود خوب است ،وگرنه شکست است .تجدیدنظر در برنامه
دانشگاهها امر متأخر است .جامعه اسالمی دانشگاهیان ،هیچ کاری به او داده نشده که خودنمایی کند جلو جامعه
دانشگاهیان .فقط کار طوری باشد که زیر نظر استاد باشد ،حتی واحد بگیرند و کالس تشکیل بدهند.
بنیصدر :همه را چپی کنند.
جاللی :همه دانشجویان حتی اگر کار باشد جذب میشوند وگرنه [.]...
دکتر ایزدی :اعتقادم این است تعطیل دانشگاه به احتمال دردی را دوا نمیکند .از روحیه دانشجو و دانشگاهی
مطلع هستم .قبل از این که احساس شود دوای درد تعطیل دانشگاه است ،اول درد را بشناسیم ،شاید بعد از آن
درمان مناسب با درد پیدا شود .اگر ناراحت است ،ناشی از گروهها پاکسازی است که عدهای را شل و پل کرده.
دوم -دانشگاهی احساس میکند در این سازندگی به حساب نیامده .فکر میکند در انقالب خیلی کار کرده ،یک
دم از تعرض در این  25سال نایستاده ،ولی به حساب نیامده .طرقی که هست برای تعطیل و جهاد ،خطرات زیاد
دارد .دانشگاهی سه گروه است ،جمعی محدود چپی ،گروه متشکل بیش از چپی :مسلمان ،و اکثریت بیتفاوت

که اخیراً طرف مذهبیها گراییده بود .اگر ترتیبی دهیم که اکثریت کشانده شود [به طرف مذهبیها ،بهتر است].
تعلیق به محال است[ .به] دهات کسانی میروند که انگیزه دارند ،دو گروه میروند :چپی یا مسلمان .اولی برای
تبلیغ ،دومی [به خاطر] دستور امام .اگر تنها گروه رونده چپی باشد خطرناک است .در دهات کاری که میشود
کرد [این است که] اول باید ارزیابی شود کار شده مفید بوده .اگر آن مفید نبوده ،تنها راه دهات راهسازی است.
موسوی :اگر خوب [مسئله] تعطیل اجرا شود مفید است .تجربه نشان داده کارهای ما ،کارهای با فرمان امام ،اول
با خوشبینی نگاه شده .دادگاه در سطح مملکت ،بنیاد مسکن در سطح مملکت ،بنیاد مستضعفان در سطح مملکت
به اشکاالت خورده .بعید است بتوانیم عمل کنیم .اگر بهجای مسئله با این وسعت فکر شود نقشههایی باشد در
داخل دانشگاه ،در تهران و حوالی آن اداره شود عملیتر است.
هاشمی :آقایانی که بیشتر تعقیب این مسائل هستند ،میگویند یا جهاد شکست بخورد یا دانشگاه خالی بماند
برای غیرمسلمانها .ضربه چنینی تعطیل دانشگاه رویش حساب نشده ،ما را متهم به ضدعلم میکنند .ثانیاً تفسیر
به ترس میکنند و بیش از آنچه که هست ،دبیرستانها را نمیشود تعطیل کرد .بچهها به این مسئله رسیدهاند باید
دانشگاه را تعطیل کرد .از اول اعالم شود دیپلمههای بیکار که پانزده روز تا یک ماه فرصت دعوت کنیم بیایند و
بفرستیم با حقوق در منطقهها .نیروها اکثراً از محل رفتهاند .در مورد مدارس باید تصمیم قاطع گرفت .آقای خمینی
اعالمیه کوبنده بدهد که اختالل در مدارس خالف است ،جلو آنها را میگیرد .اگر دو سه ماه اول آنها را بشکنیم،
خنثی کردن توطئه آنها پیروزی چشمگیر است .امسال باید کمبود گذشته را جبران کرد .چهار نفر به اسم حزباهلل
تظاهرات چپی را به هم میزنند ،در حالی که هیچجا مورد تأیید نیست .اگر دانشگاه تثبیت شد و احساس کردند
به آنها احتیاج است در دهات ،میشود با نوبت ،آنجا را تعطیل کرد.
بهشتی :اگر چنین چیزی باشد ،ایشان برای پیام آغاز سال تحصیلی این مسئله را بگنجانند.
جاللی :در خصوص دبیرستانها ،ساکت کردن آنجا با فرمان امام باید بررسی شود .اگر فرمان امام صادر شود و
[به آن] توجه نشود ،خوب نیست.
بنیصدر :دو نکته را تکرار نمیکنم .نمیشود توجیه کرد .با این همه بیکار ،محتاج دانشجو هستید ،درد چپی
نداریم .مقداری ممکن است اخالل کنند ،به علت حالت بیتفاوتی که از طریق بحث آزاد قابل حل است .میگویند
استادان ما یا بیدین هستند یا معاند هستند ،مسلمانها سوادشان کم است ،عرضه کار ندارند ،کالس دست یا
ضددین و یا بیدین است .کالس تا به آخر رسد ،جان ما به لب رسیده.

جاللی :مؤمن به انقالب زیاد است.
بنیصدر[ :از] استادانی که دارید ،استفاده بیشتر شود .پنج کالس را یکی کنید .کارها را تعداد کم ،فایده بیشتر
ببریم .تعطیل ضرر دارد .طرحی برای اداره دانشگاه بیاوریم.
هاشمی[ :به] دانشآموزان ،آنجا امید ما بیشتر است[ ،در میان آنها] عالقه به انقالب زیاد است ،خود آقا دستور
دهد ،شاگردها جلوگیری از تعطیل میکنند .االن لکه ضدانقالب چیزی است.
موسوی :افراد مذهبی را که صالحیت تدریس دارند ،تجهیز کنید.
قطبزاده :به فکر افتادهایم به واسطه رسالت تبلیغات طرحی بیاوریم .در دو جبهه بودیم ،یکی جبهه جدید آشتی
دادن بخش روشنفکران متعهد با وضعی که پیش آمده بود .اولی با شمس آلاحمد ،1بعد با چند تا دیگر .حاال
حفظ انقالب است .به یک معنی شکاف انداختن بین آنها .گروه روشنفکر در مجلس خبرگان خود را کنار کشیده
که کار تمام است .مؤمنین به انقالب میتوانند جلو بروند .تا  15سال نمیتوانیم اختالف داشته باشیم .بدون
روشنفکر دچار اشکال می شویم .از طرف دیگر ابتکار عملیات با دانشجو و استاد مسلمان باشد ،سازمان معلمین
و استادان مسلمان ،توجه به آنها امکان می دهد یک عده استاد وسط جذب آنها شود .اگر در ماه اول موفق شویم
آنها را جذب خواهیم کرد.
بهشتی :باید تا پنجشنبه هرکس چیزی بهنظرش میرسد ،در جهت مثبت دانشگاه باز باشد چه کنیم ،باز نباشد به
چه دلیل [ارائه کند] .پیشنهادات برای بستن دانشگاه ناکافی است.
هاشمی :نصف وقت پنجشنبه.
دکتر ایزدی :همه وقت را میگیرد.
جاللی :از جامعهاسالمی دانشگاهیان صحبت شود.
دکتر ایزدی- :
***

 . 1شمس آلاحمد ( )1308-89نویسنده و پژوهشگر ،عضو ستاد انقالب فرهنگی و برادر جالل آلاحمد.

[موضوع :بحران کردستان]:

1

قطبزاده :اطالعات به ما رسیده ،منطبق با اطالعات منتشر شده راجع به کردستان نیست .واقعیت آنجا چطور
است [؟] شهر تسخیر شده ،آنها به کوه پناه بردهاند .جنگ بسیار وحشتناک زمستانی در پیش است .مسئله کردستان
به آن معنی نیست .در سیستان و بلوچستان مطرح است ،خصوصاً روسها هستند .آیا در شرایط فعلی که جوّ
تبلیغاتی درست شده ،موقع آن نیست با هیأت حسننیت مسئله آنجا حل شود [؟] که در زمستان یک کُرد جواب
 50سرباز را میدهد.
بنیصدر :در ارومیه که رفتم ،استاندار ،سرتیپ ظهیرنژاد ،شریف و حسنی 2را جمع کردم یکجا ،مسائل را بحث
کردم .گفت زمستان بشود ،آنها ناچار از تسلیم هستند .آنچه وحشت داشت [این بود که] آنها بتوانند با اعمال
خشونت و غارت و اعدام ،محیطی درست کنند که دوباره رخنه کنند در شهر و روستا [و] جنگ زمستانی شود.

 . 1تالش حکومت مرکزی برای سرکوب مهاجمان مسلح در کردستان ،با محوریت حزب دموکرات ،همچنان ادامه داشت .آیتاهلل
صدوقی از قول امام خمینی نقل کرد که اگر دشمن سرکوب نشود ،من خود به کردستان خواهم رفت .آیتاهلل طالقانی نیز صهیونیسم
را مجسم در چهره حزب دموکرات کردستان میدانست که مشغول فتنهانگیزی است (کیهان .)1358/6/10 ،حزب توده برای حل
بحران کردستان ،سه گام پیشنهادی مطرح کرد )1 :برقراری آتشبس )2 ،توقف محاکمه و صدور رأی در دادگاههای انقالب کردستان،
 )3مذاکرات برای یافتن راهحل سیاسی (اطالعات ،1358/6/10 ،ص.)2
در این وهله ،نقش عراق و رژیم بعث صدام در تحریک کردها و تسلیح مهاجمان مطرح بود .گفته شد که عراق به مهاجمان فراری
پناه داده است .حتی مذاکرهای میان یزدی ،وزیر خارجه و صدام حسین ،رئیس جمهور عراق ،با محوریت تحوالت کردستان و
خوزستان برگزار شد .از سوی دیگر وزیر کشور گفت :قاسملو و حسینی رسماً به دولت اعالن جنگ کردهاند .وی افزود :دولت هیچ
حزب و گروهی را در کردستان برای مذاکره به رسمیت نمیشناسد (کیهان .)1358/6/11 ،در مقابل ،استاندار کردستان معتقد بود
دولت بابد به دموکراتها اجازه اظهارنظر درباره کردستان را بدهد و مذاکره با این حزب ،به حل بسیاری از مشکالت کمک میکند
(اطالعات ،1358/6/11 ،ص .)2ارتش همچنان در مناطق مختلف به نبرد با مواضع دموکراتها میپرداخت .بوکان ،پیرانشهر،
مهاباد ،بانه و  ...دستخوش ناآرامیهای جدی بود و پس از عملیاتی سخت ،ارتش و پاسداران وارد مهاباد شدند .گزارشها حکایت
از فرار حسینی ،قاسملو و طالبانی به عراق داشتند (کیهان ،1358/6/13 ،ص2و .)3همچنین گفته شد هزاران مین ضدنفر اسرائیلی
در مهاباد به دست ارتش افتاده و اسناد مهمی از دموکراتها کشف گردیده است (کیهان .)1358/6/14 ،تا اینجا ،ارتش توانسته بود
کنترل مناطق حساسی از کردستان را در دست گرفته و مهاجمان را ناکام بگذارد.
 . 2غالمرصا حسنی ( )1306-97روحانی انقالبی ،رئیس کمیتههای انقالب در آذربایجان غربی ،نماینده دوره اول مجلس شورای
اسالمی ،امام جمعه ارومیه و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی.

حتماً خلخالی [به] مهاباد نرود .حتماً دنبال من دسته حسنی نیاید .کردها از حسنی نفرت دارند .در هواپیما آمد
توی هواپیما گفت مثل آب مهاباد را می گیرم .نه حسنی بیاید ،نه خلخالی.
قطبزاده :منطبق با حرف من است .این فیلم را به عمد پخش کردم تا اثر روانی آن را در مملکت از بین ببرم.
[در مورد] نوع محاکمات ،از زندان درآورده ،اعدام کند ،خودش گرفته ،ردیف کرده ،خودش زن و بچه یک
سالهاش را فرستاده اند زندان ،فواحش خودش زندان زیر ،بالفاصله مسئله رفاهی.
هاشمی :فرمانده سپاه برگشته (منصوری) .گزارش لحظه به لحظه .در مجموع برخالف ترس شما ،اکثریت مردم
کردستان خوشحال هستند .دو سه طریق است .حاج شیخ حسین کرمانی 1در هر شهر رفته [با] استقبال عظیم مردم
[مواجه شده] .االن نان ،آب و نفت برسد ،مردم آماده هستند بپذیرند و کامالً مجهز هستیم ،وسایل میفرستیم و
افراد داریم از شهرها ،از دهات .ما هیچ کدام را نداشتیم .اگر شهرها گرفته شود و دهات تهدید [شود] ،در مرکز
آنها شکسته شود ،دهات سهل تر حل میشود .با آقای مفتیزاده در مذاکره هستم ،فرمانده سپاه را میخواهد که
مشکل است به او بدهم.
بهشتی :راهی طرح است ،کار در مورد ارتش ،عیناً به دنبالهاش کار عمرانی پیش برود ،عمرانی ،رفاهی و تبلیغی،
مقدمات تا حدودی فراهم شده.
هاشمی :غرضی معاون عمرانی .معادیخواه و شیخعطار گروه ناظر بر خرج پول.
قطبزاده :در مورد خلخالی تصمیم بگیرند زود برگردد.
بهشتی :اگر دو سه عمل منفی دیشب بکند.
قطبزاده :این شبها موردی بود.
هاشمی :گله دارند سپاهیها که از روابط جمعی ،از فداکاریهای آنها ،اسم برده نمیشود.
جاللی :از خامنهای دو سه ماه قبل خواستم از ارتش چند نفر بفرستند ،هنوز نرسیده.
***

 . 1نماینده امام خمینی برای رسیدگی به مسائل کردستان.

الیحه اصالح جدول  2نیروهای انتظامی 51490 -58/5/30
الیحه اصالح قانون وصول مالیات از اتومبیل سواری 6834 -58/4/30
الیحه اصالح ماده  2قانون متمم قانون ثبت اسناد 51952 -58/5/30
اداره امور زندانها به دادگستری 6600 -58/5/20
الیحه لغو معافیت حقوق گمرکی کاالهای وارده به جزایر خلیج فارس 6422 -58/5/20
الیحه ترتیب پیشنهاد عفو خصوصی 51866 -58/5/30
***

جلسه پنجشنبه 1358/6/15
[حاضران ]:شیبانی ،کتیرائی ،بنیصدر ،مهندس سحابی ،مهندس موسوی ،موسویاردبیلی ،قطبزاده ،جاللی ،باهنر،
خامنهای ،هاشمی [رفسنجانی].
[موضوع :عفو نمایندگان مجلسین]:
کتیرائی :وکال ایراد میکردند که قانون گذشته که وکال فقط محروم از حقوق اجتماعیاند؛ دیگر گرفتن پول از آنها
چیست [؟]
هاشمی :این وکال بهعنوان مقصر که کارهای دولتهای گذشته را تأیید کرده ،ایشان بهعنوان تعذیر برای آنها معین
کرد که حقوق گرفته شود.
مهندس سحابی :آقا گفتند حقوق وکالت را پس بدهند سایر.
هاشمی :در صورتی که اداره مربوطه بخواهد ،میشود استخدام کرد.
کتیرائی :دولت خواسته است یا بازنشسته یا آماده به خدمت منجر به پایان خدمت باشد.
سحابی :از نظر وکال اشکال ندارد ،در صورتی که با سایر کارمندان که کثافتکاری داشتهاند کاری نکنیم درست
نیست .سه معاون وزارت کشاورزی مال قبلیها هستند.
جاللی :معتمد وزیری 1آمده دو میلیون و پانصد هزار تومان وام از بانک گرفته.
مهندس موسوی :حقوق کارمندان دولت تا وقتی داده میشود که در خدمت مردم است کسی که به مجلس میرود
از همان لحظه معزول است حالت اخراجی دارد.
خامنهای :فیلمهای مربوط به  17شهریور بود ،علیه ارتش نباشد.
قطبزاده :یک فیلم بازسازی شده ،کسی که رفیقش کشته شده ،بازی میکند.
جاللی :چه پول بازنشستگی را بدهند.

 . 1فریدون معتمد وزیری ( )1301-85وکیل و حقوقدان ،نماینده مریوان در مجلس شورای ملی.

الیحه رد شد .تفسیر ماده واحده در مورد وکال.
***
[موضوع :تعطیلی دانشگاهها]:
موسوی :دانشگاهها را چه کنیم [؟]
هاشمی :مجاهدین انقالب اسالمی خواستهاند یک ترم تعطیل شود.
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سحابی :آقای خمینی اعالمیه میدهند که به علت جهاد سازندگی خوب است دانشجویان اقدام به آن بکنند.
کتیرائی :عواقب تعطیل را توجه کنید.
سحابی :چپیها اقداماتی میخواهند بکنند .امکان درگیری هست .با در نظر گرفتن آن فکر شود.
اردبیلی :بعد از شش ماه چه کنیم [؟]
خامنهای :بعد از شش ماه وضع خیلی بهتر میشود .نقاط جنوب خیلی خوب است.
هاشمی :جلوی شلوغی دانشگاهها را خوب می شود گرفت .از نظر جهاد نترسید.
اردبیلی :زمینه کردستان وسیله بسیار خوبی برای آشوب بوده.
سحابی :تضمین میکنید درگیری نشود [؟]
باهنر :هر دو جهت بحث شد و قرار شد باز باشد .در حالی که مدارس آموزش و پرورش خطرناکتر است.
خامنهای :درِ دانشگاه باز باشد کانونی خواهد بود [برای] موج مخالفت .عصر بچههای دبیرستان میروند .دانشگاه
کانونی برای تراکم فکرهای مخالف [است] .با مصلحت در نبودن درگیری است .آنها حتی با کتکخوردن درگیری
ایجاد میکنند .نمیگویم در غیر دانشگاه انجام نمیشود .درصد بزرگی هستند که از شهرها آمدهاند ،میروند
خانههاشان.

 . 1سازمان مجاهدین انقالب اسالمی پیشنهاد کرد دانشگاهها حداقل برای یک ترم تعطیل باشند تا دانشجویان به فعالیت در طرح
جهاد سازندگی مشغول شوند (کیهان ،1358/6/15 ،ص آخر).

سحابی :استادها سر کالسها تحریک میکنند (مهدوی آمد).
خامنهای :دانشگاه جنبه سیاسی دارد و جهاد سازندگی که خیلی از آن را دانشجویان انجام میدهند ،به هم میخورد.
قطبزاده :باید به هر حال فکری کرد.
جاللی :اگر قرار باشد دانشگاه باز باشد ،باید تهاجمی ما آغاز کنیم ،االن برنامه اعالن شود.
خامنهای :برای این که این پیشنهاد بهخوبی عمل شود ،شش ماه باید روی آن کار شود .دانشجویان مسلمان،
بچههای مجاهدین ،طرفداران مجاهدین انقالب ،بین آنها اختالف است.
جاللی :اگر اساتید را دعوت کنید آقا پیام بدهد.
خامنهای :پیام آقا در قشر دانشجو با این محیط فایده ندارد.
سحابی :حرف آقای موسوی درست [است] .در این ده روز نمیشود کاری کرد .یک دلجویی از طرف آقا از آنها
بشود.
موسوی اردبیلی :دلجویی بشود ،تشویق شود.
بنیصدر :پدرشان را درآوردهاید ،آن وقت گردو بریزید.
سحابی :کار اساسی واجب است.
خامنهای :دانشگاه که کانون مخالفت با شاه بود ،کانون مخالفت با دولت میشود.
جاللی :سوادآموزی خوب است.
بنیصدر :میگویند شبها برو سوادآموزی کن.
هاشمی[ :در] نقطه مقابل ،با این تعطیلکردن عده زیادی بچه مسلمان اگر تهران باشند در مزاحمت برای انقالب
از آن دفاع میکنند[ .اما آنها در] تهران نخواهند بود و موذیها حسابشده میمانند.
خامنهای :عناصر مسلمان خوب را بهطور حساب شده نگاه داریم .در دانشگاه تهران پنجاه نفر از جوانان خوب را
نگه داریم ،افراد میانه را جذب میکنند .عدهای از جوانان که پیش بنیصدر هستند ،پیشنهادشان این است گروه

دانشجویی مسلمان بهوجود آید و یک نفر از طرف امام ،آن را سرپرستی کند ،امام روی وحدت و اتحاد گروهها
تأکید کرده و گفته کار را شروع کنید ،من تأیید میکنم گروه را تشکیل دهند ،مسئولیت را به آنها بدهید.
هاشمی :همینها دلیل میشود دانشگاه باز باشد .اگر انقالب ما آنقدر ضعیف باشد که از دانشگاه بترسد درست
نیست.
کتیرائی :مطلب آنجاست که مقداری فعالیت سیاسی ناشی از بیکاری است .اگر کالس تشکیل شود ،قسمت اعظم
وقت آنها را گرفته است .پدر و مادر بچه ها میخواهند آنها درس بخوانند .ما باید مهار کنیم آنجا را .درست
نیست.
بنیصدر :بیتفاوتی و یأس وجود دارد .چپیزده شده.
سحابی :ترس از چپی نیست .ترس خودمانی است .اگر کسی کشته شود ،آبروریزی است.
هاشمی :بهدنبال درگیری ،ستاد فدائیان و مجاهدین خالی شد.
جاللی :فدائیها پنج شاخه شده بودند ،همه را می کوبیدند ،حاال وحدت کردهاند.
بنیصدر :وقتی تجزیه شدند ،نابود میشوند.
هاشمی :در این دو روزه یکی دو نفر با آنها صحبت کند.
اردبیلی :یکی دو نفر که میتوانند در دانشگاه نفوذ کنند بروند با بچهها تماس بگیرند از اساتید و با دید کاری
بشود.
خامنهای :یک مقدار از آن را بهعهده میگیرم.
اردبیلی :موسوی یکی از کسانی است که توجه بکند.
مهندس موسوی :بدترین حالت را در نظر بیاوریم .دانشگاه [را] باز کردیم ،درگیری بهوجود آمد ،اگر دولت و
شورا پیشتاز باشد ،برخورد دانشگاه بهنفع ما خواهد بود .موقعی میشود ترس داشت که از خودمان باشد .اگر
شش ماه هم عقب بیاندازیم بعد از شش ماه به شکل بدتر دارد .جهاد سازندگی اگر الزم باشد بسیج کند از
همانجا می شود.

خامنهای :پیشنهاد موسوی را به این صورت تکمیل [میکنم] ،تعطیل باشد تا دولت جدید پیش بیاید [و] باز کند.
در این شرایط درست نیست.
جاللی :دانشگاه به هر صورت خطراتی دارد .با تعطیل ،این کانون از بین میرود .با یک ترم دولت برنامه انقالبی
دارد .اگر قرار باشد دانشگاه باز باشد ،آیا میترسیم از چهار تا چپ [؟] اگر نمیترسیم یک سری دانشگاه جای
انحصارطلبی نیست ،نه دوگانگی و چندگانگی بین مسلمانان .آقا با پیام ،جوّ دانشگاه را به طرف مطالعه و تحقیق
بکشاند ،مقداری از طریق رادیو تلویزیون به هم افتادن مسلمانان کم شود.
سحابی[ :این] مطلب که موسوی میگوید بچههای مسلمان را به جهاد بفرستیم ،در صورت باز بودن هم همانطور
است ،میروند و دانشگاه از مسلمانان خالی میشود ،چپیها میمانند .نیروی مقابل آنها غیردانشگاهیهاست به
نام حزباهلل.
قطبزاده :اگر اینها هستند سیاهجامگان هستند که با بختیار و رحیمی و غیره ارتباط دارند ،اسم او را لطفی
شیخالمجاهدین گذاشتهاند.
جاللی :یک گروه شورای اسالمی بنز خاور است.
مهدوی :پرونده لطفی تکمیل میشود و میرود دادگاه.
***
[موضوع :دادستانی]:
خامنهای :یک مطلب خطرناک .آقای آذری دست زده با آزادی یک عده خطرناک ،چقدر جوانها را مأیوس کرده.
اردبیلی :گفتن فایده ندارد .حضرتعالی ،آقای هاشمی ،آقای مهدوی و بنده قرار بگذاریم آذری بیاید ،صورت دست
ما باشد.
قطبزاده :ایشان چهطور میتواند بگوید فالن مدیر یا سرمایهدار برگردد کارخانه ،اگر احمدزاده مسئول است.
هاشمی :آقای خمینی او را توبیخ کردهاند و بهقدر کافی به او گفتهاند.
بنیصدر :چیزهایی که الزم نیست چرا میکند [؟] آیا الزم است به چاپخانه ،بخشنامه بکند [؟]

هاشمی :قضیه موتورها مسئلهای شده.
مهدوی :ایشان خیال میکرد  500موتور هست ،در حالی که صد هزار موتور هست[ .از] آذری یکشنبه 1/5
بعدازظهر دعوت شود بیاید.
الیحه راجع به اصالح قسمت اخیر ماده پنج مقررات مرزنشینان 51988 -58/6/7
الیحه اصالح سازمان اداری دادگستری 48308 -58/6/13

جلسه یکشنبه 1358/6/18
[حاضران ]:موسویاردبیلی ،جاللی ،شیبانی ،بنیصدر ،صباغیان ،دکتر صدر (صباغیان رفت) ،مهندس سحابی،
هاشمی [رفسنجانی] ،خامنهای ،دکتر ایزدی ،مهندس موسوی ،مهندس معینفر ،باهنر ،مهندس بازرگان.
[موضوع :تعطیلی دانشگاهها]:
دکتر ایزدی :قطعی از نظر این که مطمئن شود.
مهندس سحابی :گروههای چپ برای دانشگاه برنامه دارند (دکتر بهشتی آمد) .دانشگاه تعطیل شود ،در خیابانها
هستند.
باهنر :پیشنهاد این بود [که] اگر تعطیل بشود ،همراه برنامهای باشد [همچون] طرح سوادآموزی در دهات .یکی
خود دانشگاه را برای تجدید برنامهها مجبور کنید .استفاده از کارگاههای دانشگاهها برای تعلیمات کوتاه مدت،
برای کسانی که میخواهند بروند جهاد سازندگی .عدهای از دانشجویان که مشغول جهاد و سازندگی هستند،
وسط کار هستند.
شیبانی :دانشجویان انقالب اسالمی میگفتند دانشگاه یک ترم تعطیل شود.
بهشتی :نامه دانشجویان انقالب اسالمی را خواندند (صدر ،قطبزاده ،مسعودی [آمدند] ) .دیروز گزارشی از یک
فرد فعال از جهاد سازندگی مربوط به سمیرم داشت ،افراد تکنسین را جذب کردهاند که بهترین نیرو هستند.
خامنهای :در رابطه این استدالل دو سه نکته اضافه کنم به یک آمار .در این توطئهها که طرحریزی می شود ،احتماالً
توطئه درگیری مسلحانه هست .سیاست دولت آرامش است و مخالفت [با] درگیری میخواهد .کافی است
حزباللهیها بسیج کنند و یک نفر را دراز کنند و مثل ترکیه بشود .هیأت علمی دانشگاه که منتظر فرصت هستند
سر کالس حرف بزنند .به این مناسبت آمار میدهم ،هم [در دانشگاه] تهران ،هم [در دانشگاه] صنعتی ،نظرخواهی
نیمهدقیق انجام شد .در [دانشگاه] صنعتی ،مسلمانهای تند که طرفدار درگیری هستند  5درصد ،متوسط خوب
که نباید درگیری شود پانزده درصد ،خط امام [و] جنبشیها که ظاهراً بیتفاوت هستند [و] بدشان از درگیری
نمیآید چهار درصد ،تودهایها که معتقد به آرامش هستند ده درصد ،نفوذ زیاد کردهاند حتی در میان دانشآموزان،
فدائیها که طرفدار درگیری هستند پنج درصد ،پیکاریها که از همه خطرناکتر عمل میکنند پنج درصد،
مائوئیستها که طرفدار آرامش [اند] یک درصد ،متفرقه پنجاه درصد [میشوند][ .در میان] هیأت علمی،

روشنفکرنماها که دوست دارند تریبون باشد  25درصد ،افراد علمی  35درصد ،چپیها که کارشکنی و بهانهجویی
[میکنند]  15درصد ،مسلمان تند ده درصد ،عکسالعمل در برابر تشنج و عامل تزاید آن ،مسلمانان وسط پنج
درصد [میشوند][ .از] کارکنان  80درصد آرامشی ،ده درصد تند ،و ده درصد بیتفاوت .کارگران ده درصد بسیج
در جهت اسالمی.
بهشتی :آمارگیری روی چند نفر است [؟]
خامنهای :روی دو هزار نفر ،اگر  1/9درصد طرفدار ناآرامی داشته باشیم ،ایجاد میکنند .عقیده من قطعاً بر این
است که دنبال طرح چگونگی تعطیل باشیم .یکی شوق بچههاست که در دانشگاه باشند (مهدوی ،کتیرائی [آمدند]).
جهاد سازندگی شوقآفرین خیلی زیاد نیست .اگر از این نیروی عظیم با این پول استفاده شود ،برنامهریزی الزم
است که جهاد ظرفیت آن را ندارد.
بنیصدر :محور بحث این است ،چون دانشگاه ممکن است مرکز قال و قیل شود ،دست بهسر بشود ،آزادی
مطبوعات که کفر شد ،حزب هم که به طریق ،ایضاً رأی و آراء هم که به طرف والیت فقیه میرود ،دانشگاه هم
که شلوغ میکند ببندیم .وقتی عقیدهای محور شد ،خودش را با زور حفظ کند ،آخر سر عمامه و چکمه میماند.
از حاال مشغول تقدیس نظامیان شدید .یک دوره اولیه دارد و به احترامات ظاهری برای شما قائل خواهند شد.
کار آنها را که ساختند ،میگویند بروید هم از مسجد ،هم از وزارت رانده شدید .تنها راه حل موجود زور نیست.
همهاش منعیات نیست .چرا  50درصد به عالوه  15درصد که میشود  65درصد و [با] ده درصد تودهایها با
 75درصد [؟] اگر خوب کار کنیم ،درست میشود.
سحابی :اغتشاش میکنند.
بنیصدر :عمالً با آنچه در بیرون است کرمان ،دانشجو وجودی ضدعمامهبهسر بود ،ارومیه همین طور است .تهران
هم که دانشگاه را ببندید اگر گفتند فقط من حق حکومت دارم .سپس دانشگاه عمالً مارکسیست شود .ابداً عقیده
به بستن دانشگاه ندارم .باید باز باشد و با حرکت دانشگاه فیضیه شود .خانواده دانشجوی دانشگاه نرفته را توجیه
کنند.
جاللی :اگر فکری میشود کرد ،چهار ماه بعد چه میشود [؟] این اشکال ،آن وقت تشدید میشود .اگر طرحی
هست ،اول مطرح شود ،وگرنه حرف بنیصدر [مورد] تأیید است.

موسویاردبیلی :تا جلسه گذشته طرفدار عدم تعطیل بودم .اطالعات مختصر آمد [که] هم در دانشگاه و هم مدارس
گرفتاری هست .اگر بشود دانشگاه تا مدت محدودی تعطیل شود ،در این مدت مدارس باز شود ،مقداری مقابله
با مدارس ما را با مشکالت آشنا میکند .احیاناً راه عالج ،سه ماه برای جهاد سازندگی فصل خوبی است ،االن کار
میکنند .از طرف دیگر دلجویی از اساتید بشود ،یا آنها تجدیدنظر در برنامهها و درسها بکنند.
معینفر :اطالعیه به بنده رسیده ،خیلی تحریک در دانشگاه است ،برخورد مسلّم خواهد بود .دانشگاه خودبهخود
تعطیل میشود ،دبیرستانها هم این طور .سر سال دوم ،دبیرستان .روی آن هم تصمیم دانشگاه اجرا شود ،آزادی
محدود میشود .باید حفظ آبرو کرد ،دچار تشنج نشویم .سرباز به دانشگاه نمیشود فرستاد .بگوییم آنچه سه ماه
بعد میکنیم ،االن بکنیم .ظرف  10یا  13روز نمیشود کرد که دانشگاه با حفظ ظاهر تعطیل شود .جهاد سازندگی
جذبه ندارد .دولت و شورا هم کشش ندارد .شاید جوانها بروند پیش آقا و صحبت بکنند از سوادآموزی .حُسن
آن که آقا شروع کردند ،سوادآموزی خودش ترقی است .عیب آن این است که چپیها بروند در دهات [و] ایجاد
ناراحتی کنند .پیشنهاد من این است ،از طریق آقا با اعالمیهای که می دهند تکیه بر سوادآموزی روستاها [بشود].
جاللی :ویالن نمیشوند دبیرستانها را شلوغ کنید.
بهشتی :دو مطلب جدا شود .نگرانی ندارم ،برنامه سازندگی ،یکی آشوب در مدارس .کار جدید سوادآموزی با کم
شدن کار از آنان تا بهمن میشود کار کرد[ .درباره] مسئله اصلی نگرانی از آشوب دانشگاه دو نکته مهم است،
یکی تعطیل دانشگاهها و دبیرستانها دوره نظری بیکاری معلمین و اساتید و هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
است .برخورد مثبت با رویدادها خود آن یک پوئن مثبت است (معینفر رفت) .نمایندگانی انتخاب شوند [از]
احزاب دانشجویان چه سیاسی چه غیرسیاسی .در خصوص دانشگاه پیشنهاد رسیده [با] یک ماه تأخیر دبیرستانها
باز شود .از تجربه آنها فارغ شویم .یک بار [با] دانشگاه و مدارس روبرو نشویم .برخورد مثبت صحیحتر است.
پانزده روز یا یک ماه تأخیر ،مسئله سوادآموزی خودش نهضتی است ،مسئله جهاد سازندگی.
خامنهای :در اظهارات شما و بنیصدر نقاطی است که حاکی از عدم توجه به عمق مسئله است .توجه به نقاط
مثبت ،مربوط به دوران بدون بحران است .در کردستان با چه مسئلهای روبرو بودیم و حاال هستیم [؟] کردستان
جدای از تهران نیست .معینفر درست گفت ،دانشگاه تعطیل میشود و با فضاحت ،با هر عنوان که باشد [.]...
دولت  90میلیارد برای آبادی استانها معین کرده .امام در مورد سوادآموزی چیزی بگوید ،بگوید بروید مملکت
را آباد کنید .چند هزار دانشجو بریزد بلوچستان ،اقتصاد مملکت هم شوری پیدا میکند .توطئه و دستهبندی

دانشگاه کم نیست .جهاد سازندگی با دانشجو زنده است .به بنیصدر میگویم مسئله را در جریانهایی که منحرف
می شود نکشید .عمامه و چکمه نیست ،آزادی دادن مطرح نیست .بر اثر سادهاندیشی مجذوب شعارهایی شده،
مملکت را دست مفسدهجویان میدهید .خودتان گفتید آزادی زیادی است.
بنیصدر :من غلط کردم .این طور نبوده.
خامنهای :طرفدار بستن دانشگاه از جمله مهندس سحابی است که نه اهل عمامه و نه چکمه است .بهعنوان
ایدئولوژی با کسی طرف نیستم .بهعنوان مفسدهگر با حزباهلل هم مخالف هستیم .واقعیت عبارت است از کانون
مفسدهجویی و اغتشاش .مقایسه کنید بین سه ماهه تعطیل و قبل از آن که دانشگاه باز بود.
بازرگان[ :درمورد] تعطیل و عدم آن بحث است ،خصوصاً که بهفرض تعطیل کنیم ،معلوم نیست تعطیل شود ،بلکه
همان خطر باشد .اصل کلی [این است که] وارد گود شدیم ،اینجور چیزها هست .در انتخابات مجلس بررسی
[قانون اساسی] خیلی نگرانی بود ،زحمت هم بود ،ولی شد .گردنه همین دو سه ماهه است .قانون اساسی که امید
است خراب نشود ،شورای رهبری و غیره ،قانون اساسی میگذرد و مملکت وارد انتخابات و غیره بشود .امید
است اشتغال به این کار و تا حدودی تکلیف روشن شود .مسئله این سه ماه است .عمالً دانشگاه یک ماه عقب
است .اگر ترم تعطیل شود ،به جهاد سازندگی بدهیم و بهجای آن ترم تابستان آینده ،ولی جنبه منفی نگیریم.
صرف تعطیل نخواهد شد ،بچهها درگیری پیدا میکنند .افرادی را می فرستیم با سالح ،روبروی آنها شوند[ ،این]
درست نیست .این سرما به دلیل جهاد ،سه ماه عقبتر ،و آنهایی که نمیروند مجبور نکنیم بروند جهاد سازندگی
یا سوادآموزی .بررسی روی دوره دانشگاهی و دهنده تعلیمات و غیره گذاشته شود ،ضمن جهاد سازندگی[ ،برای]
ساختمان ایدئولوژیک برنامه بشود مشخص ،یا حزب از طریق دیگر [آن را مشخص کند] .خوراک این سه ماهه
گذاشته شود .آقا میگفتند یا درمان بشود .این اسالم است مطرح شود .هم در سطح مملکت و هم دانشگاه [تا]
ضربه از آنها گرفته شود .بحثهای ایدئولوژیک خوراک این سه ماه باشد .ایدئولوژیک اسالم فقط یک شرط
باشد ،بحث آزاد و طبق برنامه معین ،بهشرط آن که مسالمتآمیز باشد آن موقع اگر خالف میکردند میبندیم.
ورود به دانشگاه بدون اسلحه باشد ،پاسداران باشند مراقب .مسلمانها در برابر آنها حرف خود را بزنند .دبیرستانها
را کار نداشته باشید ،آنجا چه بسا آرام باشد.
بهشتی :مقدار زیادی الیحه آمده [به] جلسه ما .دو یا سه گروه تصویب لوایح انتخاب کنیم [تا] خارج از جلسه
رسیدگی کنند.

هاشمی :یک عده از خبرگان هستند.
بهشتی :دو گروه برای هاشمی ،بنیصدر ،سحابی ،باهنر ،موسوی.
صدر :آقا گفتند الیحه خانواده (بهشتی رفت ،مهندس بازرگان رفت).
هاشمی :بگذارید آنها شلوغ کنند و ما ببندیم ،آن وقت جلو مردم آنها را تخطئه کنیم .جلوگیری از آنها کامالً ممکن
است .مسئله جهاد منطق خیلی قوی نیست .جای این عده به دو صورت پر میشود :یکی دیپلمه بیکار ،یکی
امتیاز بدهیم جهاد شکست نخورد ،ولی ممکن است کمی تضعیف شود ،پرستیژ بیشتر است .جلوگیری از شلوغی
میشود کرد .از خشونت نمیترسیم .امروز شروع شود بهتر از سه ماه دیگر است .در مورد یک ماه که آقای بهشتی
پیشبینی کردند خیلی طبیعی است نظامی بدهیم که مواجه با درگیری آنها بشویم.
موسوی اردبیلی :قرار شد آقای مهندس موسوی گزارش بدهند.
مهندس موسوی :قضیه ترکیه با اینجا فرق دارد .نه مردم اینجا با ترکیه قابلقیاس است ،نه دولت .هیچجا نمیشود
سه میلیون نفر را یک جا جمع کرد .حوادث ترکیه با اینجا فرق دارد .علت این که از شورش دانشگاه میترسیم،
موج انسانی ما جلو مارکسیستها را میگیرد ،وقتی دانشکدهها طوری شد که در بین دانشگاه و مردم بسته شود،
درصدها اهمیت دارد ،اگر روشن کنیم که درصدها به هم بخورد ،فعالیت بیرون دانشگاه ارتباط یابد ،حقارت
مارکسیستها از نظر کمّی همیشه محسوس باشد برای مدت زیاد این مسئله حل میشود .عوض بستن دانشکده
یک راه حل دیگری آمدن مردم به دانشگاه [است] ،نماز جمعه نیروی خردکننده برای مارکسیستهاست .فعالیت
ایدئولوژیک انقالب فرهنگی[ .اگر] دانشگاه خالی از توده نباشد درگیری حل میشود .اگر برخورد باشد ،نتیجه
غایی آن برخورد [است] .اگر این مسئله حل شود نه ترس ،حاال نه ،شش ماه دیگر هست.
کتیرائی :عرایض مرا مقداری هاشمی گفتند .اکثریت دانشجویان و پدر و مادرهاشان میخواهند دانشگاه دایر باشد.
آن عده که میخواهند به هم بزنند ،اقلیت هستند .دلیلی نیست دانشگاه تعطیل شود .آن موقع دانشجویان
میخواستند دانشگاه تعطیل شود ،االن موافق نیستند (باهنر رفت) .بستن دانشگاه درست کپی کار ازهاری و
شریفامامی است .یک ماه و بیست روز اشکال ندارد.

مهندس سحابی :در مورد دانشگاه از جلسه قبل به این طرف نظر این بود تعطیل شود .در مجموعه به من ثابت
شده هرکار بکنیم جناح تندرو میخواهند درگیری ایجاد کنند .محفل بحث و غیره سبب درگیری میشود ،حتی
خونریزی .ما باید پیشگیری کنیم .اگر نشود ،خونریزی میشود و باید سرباز فرستاد.
موسوی :دیروز یا پریروز سیصد نفر مائوئیستها جمع شده بودند ،پسر من آنجا بود ،گفتند تنها میرویم ،یک
گروه ریختند آنها را تار و مار کردند.
خامنهای :من بستن دستگاه مجاهدین را موافق نبودم.
دکتر ایزدی :برای بستن دانشگاه[ ،این کار] بهچه منظور هست [؟] ما میترسیم ،اگر دانشگاه بسته نشود ،در
دانشگاه جمع شوند و یا شلوغی بچهها را نگذارند کالس بروند و بزنبزن شود ،اگر دانشگاه تعطیل شود نصف
کار آنها شده .مسئله بزنبزن است .درِ دانشگاه را که نمیبندیم فرصت بهتری دارند برای شلوغ کردن .بهدست
خودمان [از] کاری که میترسیم[ ،به] پیشواز میرویم .اعتقادم این است ناراحتی[ ،از] راه میانه که اصلی باشد
حرف بزنید .به مجرد که فتنه بکنند ،هرجا باشند کوبیده شوند ،در دنیا اعتراض نمیشود .مطلب دارند ،بگوبند،
[در] روزنامه بنویسند ،خطری ندارد.
موسوی اردبیلی :یک ماه عقب بیافتد.
ایزدی :موافق هستم اگر الزم باشد.
بنیصدر :روی واقعیت عمل کنیم .خطی است به شما تحمیل میشود .قدم به قدم برویم (دکتر ایزدی رفت).
ارگان حزب یک چیزهایی به ما بسته ،دو تا نقل کرده ،زورمداری را مخالف هستیم .به من گفته شما چرا با [.]...
الزم به تأخیر نیست ،از همین حاال شروع شود .برنامه بنویسیم ،مشخص [شود] چه کمیت باشد در دانشگاهها.
اگر کسانی حرف دارند بزنند و اگر کسی اخالل کند ،جلویش را بگیریم .اگر از حاال بکنیم ،یک ماه تأخیر شد
اشکالی ندارد.
جاللی :شیوه خمینی را فراموش کردیم .تمام این پیشبینیها را اگر دست پر باشد به مردم بگوییم ،بعد این وسط
فراموش کردیم .خامنهای در آمارشان بود پنج درصد اساتید مسلمان [هستند] .در مسئله دانشگاه نیروی استادان
نادیده گرفته شده .بعد از آن مسئله یک ماه سمیناری ظرف دو هفته آینده دعوت شوند در قم ،یک بار آقا پیام
دهد ،ما حضور پیدا کند .پیشاپیش به مردم گفته شود ،به استادان ،نماینده دانشجویان مسلمان هم باشد ،خیلی

کمک می کند .هیأت علمی عالقه به آقا دارند ،حتی کسانی که مسلمان هم نیستند .این مسئله فراموش نشود،
دانشجویان سال اول اصالً چپی در دانشگاه نیست ،همه مذهبی هستند .اگر االن چهار نیروی مذهبی درست دلسرد
نشود [ ...به] خدا قسم خودم احساس خفقان میکنم .به قطبزاده گفتم همهاش تهمت و فشار است ،خود ما این
انقالب را خفه کردیم .سمینار در دو هفته آینده ،سمینار از اساتید تمام دانشگاهها با شرکت نمایندههای دانشجویان
با انتخاب دانشجویان در قم .این مسائل مطرح شود ،خطرات گفته شود.
دکتر صدر :بعد از انقالب ،همیشه قبالً گفتند اینها شکست میخورند ،ولی قدم به قدم نهضت پیروز شد .خود
چپیها مقداری این حرفها را توسعه میدهند .دوم ،ما مهم هستیم ،از نظر ایدئولوژیک حریف آنها نیستیم .جایی
که از همه بیشتر برخورد است ،دانشگاه است .اگر عقبنشینی کنیم ،اتهام مقابل به جرم [تبدیل] میشود.
***

جلسه سهشنبه 1358/6/20
[حاضران ]:شیبانی ،موسویاردبیلی ،بنیصدر ،خامنهای ،هاشمی [رفسنجانی] ،دکتر صدر ،باهنر ،کتیرائی ،مهدوی
[کنی]( ،صدر آمد)
[موضوع :دادگاه]:
صدر :در دادگاه شرع حتماً باید فقیه باشد ،چون صالحیت آن باال رفته حکم طالق میدهد.
هاشمی :طلبه خارج میخواند ،فقه میداند.
بنیصدر :دانشکده حقوق خوب است.
دکتر صدر :سطح دانشکده حقوق پایین است.
مهدوی :طلبهای که خوب درس میخواند حتماً فقه میداند (مسعودی [آمد] ).
خامنهای :معلوم نیست مجتهد جامعالشرایط به اندازه کافی پیدا شود.
صدر :گفتند در هر جا که حکمی از دادگستری صادر میشود ،باید مورد تأیید یک حاکم جامعالشرایط باشد،
گفتم ششصد مجتهد جامعالشرایط الزم داریم .در مورد تعارض آراء گفتم ،احمدآقا گفت پنج یا شش هفته برای
آنها کالس بگذارید.
مهدوی :برای توافق در کمیسیونها ،دارایی عدهای روحانی میخواهند [که] نیست (بهشتی آمد .)3/30
خامنهای :نظر من این است از جهات فقهی آیا این که میتواند مأذون باشد درست نیست .باید قاضی جامعالشرایط
داشته باشد .تنها مورد نقض ،قاضی دادگاه انقالب است .اصل این که در دادگاهها آقایان باشند ،سازمان متشکل
روحانی که همه روحانیون موجود را طبق ضابطه منظم کند ،یک نفر را شش ماه زندان جرم مشابه ده سال یا ابد،
برای جرایم گوناگون ،باید ضابطهای مشخص شود[ .درباره] دوره آموزشی که احمدآقا گفته کالس بگذارید ،باید
مواد درسی معین شود .مادامی که انجام نشده ،به این شکل دادگاه شرع معین کردن خالف است ،ولی چون
علیاالصول دادگاه باید تشکیل شود.
مهدوی :محاکم شرع همه دادگاهها نیست [؟]

صدر :فعالً در تهران است ،نه سابق راجع به اصل نکاح و طالق دیگر اثبات یا نفی ولد اینجا اضافه شده که کلمه
مسائل وقف و تولیت و ارث و اصل مشکل قانون حمایت خانواده که صریح نمیشود گفت لغو است .اگر این
الیحه تصویب شود ،قانون حمایت خانواده مطرح است ،بهطور ضمنی در روزنامهها گفته شده و آقا سوال کردند
که قانون حمایت خانواده اجرا میشود ،ولی گفتم به دادگاه حق ندارند حکم خالف شرع صادر کنند.
بهشتی :با عنوان دادگاه شرع مخالف هستم ،دایره محدود.
موسوی :فعالً همان است .اگر بخواهیم دادگاه شرع باشد شرایط آقای خامنهای الزم است.
صدر :در آئین نامه دادرسیمدنی دادگاه شرع داریم.
بهشتی :حاال هم افراد صالح نداریم .قبول نداریم هرچه امروز هست باید دور ریخت.
مهدوی :خیلی چیزهاست مردم آمادگی بیشتر دارند.
بهشتی :در دو سو باید کار کرد .یکی آنچه هست پیراسته گردد و جانشین آن را بسازیم .اگر از امروز دست بهکار
شوند ،بهترین طرحها را بنویسید ابزار ندارد .دادگاه شرع و عرف نداریم ،اگر زندهکردن چیز قبلی است یک
ارتجاع.
***

جلسه پنجشنبه 1358/6/22
[حاضران ]:شیبانی ،دکتر ایزدی ،دکتر صدر ،بنیصدر ،موسویاردبیلی ،هاشمی [رفسنجانی] ،مهندس بازرگان،
قطبزاده ،معینفر ،خامنهای ،مهندس سحابی ،صدر ،مسعودی.
[موضوع :الیحه زمین کشاورزی]:
موسویاردبیلی :ارباب رعیتی با سرمایه زیاد تشکیل نشود .اگر منظور این است کشاورزی باشد ،ولی از هر طریق،
مسئله دیگری است و این نیز صالح نیست .زمینها در عین آباد شدن مجدداً احیا شود و جلو تکاثر گرفته شود.
ضوابط زمین از نظر مقدار و به افرادی داده شود.
دکتر صدر :مسئله احیای زمینها و کاشتن آنهاست .اجاره بها پایین است .پنج درصد محصول ناخالص و برای
خرید  50درصد محصول ناخالص.
مهندس بازرگان :ارزش تولیدی ناخالص تولید ساالنه گندم ،ارزش یکی دولتی است ،یکی بازار تهران است.
ارزش در محل ذکر شود .ممکن است خیلی کرایه ببرد .طبق آئیننامه وزارت کشاورزی بگذاریم و بهای اجاره
بگیریم ،از فالن تا فالن .در عین این که می خواهیم دست پولدار نیافتد برای این که زراعت زنده شود باید به
مقیاس بزرگ باشد ،خردهمالک باید بیرون بیاید.
دکتر ایزدی :در مورد مالاالجاره اصرار ندارم چهقدر باشد ،ولی باید روشن باشد تمام کسانی که بخواهند بیایند
در موردی که زمین را در دست افرادی که امکان بیشتر دارند بگذاریم ،نظام مزارعه در اسالم هست ،عالیترین
سیستم اداره خواهد بود .بهترین کار که در مغان هم عملی میشود سیستم مزارعه است .ممکن است بگویند
سیستم سابق است.
موسوی :بدتر است.
دکتر ایزدی :زمانی مطرح میشود که اصالحات ارضی [را] بگوییم نتیجهبخش بوده است که از نظر اجتماعی و
اقتصادی نتیجهبخش نبوده .اگر حکومتی باشد عدالت را رعایت کند مسئله فقر و بیپولی در دهات حل میشود
و اشکالی.

معینفر[ :در مورد] مطلب صدر ،کاری بکنیم بین تولید ناخالص و اجاره رابطه برقرار شود ،بگویند تعرفهای مطابق
آنچه وزارت کشاورزی معین میکند.
موسوی :یک وقت به کشاورزی میدهیم کار بکند ،یک وقت به سرمایهدار میدهیم .با آهنگ اصل الیحه اول
توافق شود.
بنیصدر[ :این که] با صندوق فقر از بین میرود ،این طور نیست .تولید کشاورزی ناخالص  12/5میلیارد تومان
و قطعاً بیش از واقعیت است .یعنی به هر کشاورز  50درصد تعداد باشد ،روزی دو تومان میرسد.
مهندس سحابی 70 :میلیارد تومان است.
بنیصدر :پولدارها به اندازه کافی پول دارند .قانون برای کسانی که میخواهند کار کنند و پول ندارند بنویسید،
اگر اوضاع سیاسی امروز ما مساعد برای بزرگمالکی نیست.
دکتر ایزدی[ :با] تحدید مالکیت مخالف نیستم ،بهشرطی که در سطح تمام مملکت باشد .تا زمانی که آن برای
سایر چیزها مطرح نشده ،اگر کل درآمد کشاورزی این مبلغ است ،بالسویه تقسیم شود .هنری شده ،باید درآمد
کلی باال برود ،عمالً

آخرین مسافر از شوروی آمده ،دارند کلخوزها را از بین میبرند ،روی قطعات بزرگ

دولتی تا مخارج پایین آید و بازده زیاد شود ،ما آنچه را که.
مهندس بازرگان :آئیننامه شاید حل کند.
موسوی :دو برداشت است ،یکی کار شده است ،بههم زدن مشکل است .یکی دیگر از حاال که زمینهای بایر و
موات را میدهیم چه کنیم [؟] از اول اگر صالح دیدند ،این یکی صالح است بکنیم .من نمیگویم کوچک یا
بزرگ باشد .دولت در کشاورزیهای کوچک همان کار را می کرد .زمین بزرگ را به هزار نفر بدهند ،هم کار
کنند ،هم درآمد مال آنها باشد.
هاشمی :مهم تشویق مردم به زندهکردن کشاورزی است و توجه بشود زمینداری بزرگ نشود .اراضی که میدهید،
مختصر پولی که میدهند ،بیشترش وام میخواهند .این مسئله مهم نیست [که] نصف محصول را بابت بهای
زمین بدهد یا پنج درصد را بابت اجاره بدهد .چیزی باشد که مجانی مجانی نباشد .بحث روی آئیننامه بعدی
باشد.

سحابی :اصالحات ارضی که شده ،غلط یا درست خردهمالکی کرده ،فرق دارد با صنعت .در مورد کشاورزی
دوباره خردهمالکی را تبدیل به مالکیت بزرگ نکنیم .اشکال ایجاد میکند و دولت و انقالب درگیر کارهایی میشود
که سبب ضعف انقالب میشود[ .در] گرگان و شمال ،زارعین زمینها را ضبط میکنند .اشکال در تاریخ ایران
منظور بوده که کشاورزی ایران بهعلت اقطاعبخشیها که نه خودش میرسد ،نه سازمان میداد ،کشاورزی زمین
خورد .آنها که درست کار نمیکنند ،دولت راهنمایی [شان] کند .اصل مهم [این است که به] آن کس که زمین
میدهیم باید ساکن باشد .چند نفر جمع شوند ،شرکت زراعی درست کنند.
مهندس بازرگان :زراعت و کشاورزی فردی است .حتماً نظرات آقایان تأمین شود .فکر میکنم چون در مقدمه
آهنگی باید داشته باشد نشان داده هدف این است [که] کشاورز کشاورزی کند ،مال خودش را دربیاورد ،بساط
گذشته تکرار نشود ،فوق اینها کشاورزی باشد .گفته شود مفت نیست آئیننامه بعد بنویسید.
موسوی :دوره دارد .یکی آئیننامه بنویسید ،یکی همه این حرفها را در دو خط بنویسند.
دکتر صدر :هیچکس تردید ندارد که مالک بزرگ نمیخواهیم .آنچه از نظر تاریخی گفتید درست نیست.
اقطاعبخشی بهعلت نبودن تکنولوژی جدید مضر بود.
مهندس بازرگان :برای اجارهبهای اراضی واگذاری با منظور نمودن چند درصد مناسبی بر مبنای ارزش تولیدی بر
طبق آئیننامه وزارت کشاورزی و تهیه (صدر رفت.)4/00 ،
***

جلسه یکشنبه 1358/6/25
[حاضران ]:شیبانی ،هاشمی [رفسنجانی] ،بنیصدر ،مهندس موسوی ،دکتر ایزدی.
[موضوع :الیحه زمین کشاورزی]:
در مورد ماده  ،19گزارشی وزارت کشاورزی داد .اراضی ساحلی در یک عرض معین و طول دریاست ،بسته به
شکل زمینی که جنگل است یا کشاورزی [است] (خامنهای آمد  ،2/50مسعودی).
ماده  19مجدد ابقاء شد با تبصره کمیسیونی که آئیننامه آن را وزارت کشاورزی معین میکند.
ماده .22
بنیصدر :آنها را که به تیمسارها دادهاند ،مال خودشان میشود.
دکتر ایزدی :نه ،رسیدگی صوری میکنند و سند مالکیت را لغو میکنند.
تبصره :کسانی که با اعمال نفوذ (استفاده از ضوابط [روابط] با مقامات رژیم سابق) اراضی فوق را تصرف کردهاند
مشمول این ماده نمیشوند .در صورتی که ملک در اختیار خودشان یا اقارب درجه اولشان باشد مسترد میشود
(دکتر سحابی ،صباغیان ،مهندس جاللی [آمدند] ).
دکتر سحابی :مبلغ به حساب خزانه برود ،خرج آن هم بیاید.
ماده  -24کلیه وجوه در حساب خزانه جمعآوری می گردد (موسویاردبیلی [آمد] ).
***
[موضوع :قانون شوراها]:
صباغیان[ :در مورد] اجرای قانون شوراها آنچه تصویب کردید عملی نبود و ما اصالحاتی کردیم برای اجرا در
شهر ،و کمیسیونی تشکیل شود .سعی کردیم اشکاالت مجلس خبرگان اینجا رفع شود (بهشتی آمد  ،3/50دکتر
باهنر آمد)[ .از] شورای شهرستان چندین استفاده است ،تمرین برای انتخابات موضعی است .مجلس خبرگان کلی
بود .اختیاراتش را تغییر نمیدهیم ،همان که شما معین کردید قائممقام انجمن شهر می شود .الیحه قانون انتخابات
شورای شهر را آوردهایم ،باید تصویب کنید.

دکتر ایزدی :تبصره مربوط به اراضی دایر [بایر] را با صحبتی که با آقای خمینی کردم برداشتم.
***
[موضوع :بررسی لوایح مختلف]:
 58/6/15 -54546الیحه اصالح ماده  205قانون مالیاتهای مستقیم.
 58/6/15 -50440الیحه اصالح بند ب قانون تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و برق خوزستان ...
 58/6/15 -54548الیحه اعاده به خدمت ستوان دوم ژاندارمری ،امین جعفری.
 58/6/15 -50822الیحه برقراری مستمری برای ورثه شهید ساسان صمیمی.
 58/6/15 -8828الیحه تشکیل دانشگاه مازندران.
 58/6/15 -8574الیحه برقراری مستمری برای افراد تحت تکفل مرحوم پرویز انکشافی.
 58/6/15 -26444الیحه واگذاری کانونهای ورزشی و فرهنگی اسالمی جوانان به تربیت بدنی با استفاده
آموزش و پرورش.
 58/6/15 -21576الیحه اصالح تبصره ذیل ماده دو  ...قانون استخدام نیروهای مسلح.
 58/6/15 -21254الیحه الحاق یک تبصره به قانون شمول ماده  80و  ... 84افراد دچار نقص عضو و شهید.
 58/6/15 -25650الیحه شمول مفاد تبصره  85قانون بودجه  ...بازنشستگان ...ژاندارمری.
 58/6/15 -54554الیحه اصالح مقررات تحصیل افسران و همافران.
 58/6/15 -50890الیحه شمول مواد  60و  70و  72و  73و  74و  80و  81و  82و  83تأمین اجتماعی
 ....افراد دچار  ...در اثر انقالب.
 58/6/15 -8156الیحه ترمیم حقوق ورّاث مرحوم حسین توکلی.
 58/6/6 -53816الیحه مالکیت و بهرهبرداری اراضی آبخور سد دز.
 58/6/20 -50552الیحه اصالح بعضی از مواد قانون  ...دادگستری.

جلسه پنجشنبه 1358/6/29
[حاضران ]:شیبانی ،کتیرائی ،موسویاردبیلی ،جاللی ،بنیصدر ،قطبزاده ،دکتر احمدزاده ،هاشمی [رفسنجانی]،
مهندس موسوی ،مسعودی.
قرار شد برای امضای لوایح ،آقایان هاشمی و مهندس سحابی امضاء کنند (مهندس سحابی ،معینفر [آمدند] ).
هاشمی :چرا شما برق و آب بدهید [؟]
کتیرائی[ :در رابطه با] اراضی مورد تصرف ،ما باید این کارهایش را انجام دهیم.
بنیصدر :چه لزومی دارد تهران را بزرگ کنید [؟] شما نباید بسازید (دکتر احمدزاده رفت ،خامنهای آمد ،3/05
دکتر باهنر آمد .)3/25
خامنهای :اگر در کلیات الیحه حرفی نیست ،در آن زیاد وقت صرف نشود.
 58/6/15 -52270پروژه فونیکس را آقای خامنهای بردند رسیدگی کنند.
***
[موضوع :الیحه زمین]:
کتیرائی[ :درباره] لغو مالکیت اراضی سواالت و اعتراضاتی میشد .یکی از ایرادات [ ]:زمین موات را خریده
دویست هزار تومان ،پنجاه هزار تومان بدهکار است .الیحه انتقال باقیمانده دیون.
هاشمی :معامالتی قبالً شده و در آن زمان مشروع بوده .االن چطور این دِین را بههم بزنیم [؟]
کتیرائی :اگر کسی که همه پول آن را داده منتفی میکنید ،بقیه چیست؟
معینفر :زمین یک میلیون تومان را  500هزار تومان داده .بقیه وثیقه است .اصل زمین را میگیرد.
کتیرائی :وقتی قانون مطرح شد اگر کسی رفت علیه فروشنده اقامه دعوا کرد که مالکیت نداشته ،خودمان را آماده
کردیم ،ولی عمالً به جایی نمیرسد .مالکیت چیزی را سلب کردیم ،آخری مقداری متضرر میشود ،قبلی مقدار
کمی متضرر میشود.

هاشمی :معامله یا مشروع بوده یا نه .اگر مشروع نبوده همه پول را باید پس بدهد .اگر قبول دارید ،بقیه پول مردم
را بدهید.
موسوی :الیحه آوردید ،تصویب کردید و میخواهید کسی متضرر نشود .بدون تردید افراد زیادی متضرر میشوند.
دولت چه کند [؟] این که جناب هاشمی میگویند معامله در آن دوره قانونی بوده ،درست[ ،اما] شرعی نبوده.
زمین موات را برده ،ثبت داده ،فروخته ،همهاش باطل بوده .بنابراین دولت هیچ بدهی ندارد [که] حاال بگوییم بقیه
پول را بدهد .اگر در آن وقت خریدار و فروشنده عالم به مسئله بوده ،پول برنمیگردد .مگر [این که] بگوید جاهل
بوده[ ،که] در دادگستری ثابت میشود ،پول را پس میگیرد .یک وقت از نظر شرعی و قانونی راهش صاف است،
یک وقت میلیونها پرونده میریزد .درست است شما نظام مالی را بههم زدید ،از خودشان مردم بانک ها هم اینجا
بود .نظام را بههم زدید .هر کار بکنید ،یا با آن مسیر اول میروید ،آن زحمات را ندارد .اگر عوض کنید زمین را
از قیمت بیاندازید ،ثروت خوابیده هیچ چیز میشود ،نظام بههم میخورد .هر کار کنید گرفتاری خواهد بود .اگر
دولت این همه پول را تهیه کند ،بدهد ،یا زمین را مقرر شد ،هر دو بد است.
خامنهای :ضمن این که بیان موسوی از نظر شرعی درست است ،پولی بهناحق رفته دست کسی بهحق گرفتهاند.
دو اشکال دارد ،اول این الیحه نیست 50 ،درصد آن است .برای وضع قانون ،راه اجرایی بررسی شود .گوشهای
از آن طوری باشد که قابل اجرا باشد .راهحل نقد به نظرم نمیرسد .دولت این خرج گزاف را از کجا بدهد [؟]
اگر الیحه اسالمی باشد ،باید بقیه پول ها را بدهد.
جاللی :اگر نصف داده نصف مدیون ،یعنی نصف مال قبلی ،نصف مال بعدی .اگر بگوییم این یکی نصف پول را
از فروشنده بگیرد ،آن هم نقل میکنند به قبلی.
سحابی :در نظر داشته باشید اگر بنا باشد دولت چیزی بدهد ،روی قیمت زمین نیاورد .راهش همین است،
میگوییم منتفی[ .برای] پول قبلی بروند دادگاه و یک دادگاه خاص تشکیل شود.
قطبزاده :اگر پول دولت را بدهیم ،قیمت زمین در سطح باال قرار میگیرد و معامالت بعدی روی قیمت باال
میشود.
بنیصدر :کسی رفته از بانک قرض کرده ده میلیون ،زمین دارد سی میلیون .زمین بیارزش شده ،ده میلیون بدهی
دارد ،برود زندان [؟]

موسوی :مورد ابتالی من است .در آن طرف زمین کوچک مورد بحث نیست .برای کسانی است که یکی دو
میلیون زمین دارند .نوعاً فروشنده زمینهای این طوری اینجا نیستند .خریدارها مقداری از چند صد نفر افرادی
هستند [که] میلیونها ثروت دارند ،درآمدشان از این راه بوده .خانه مسکونی فالن کس [را] بهدلیل وابستگی
میگیرید که طاغوتی است .اگر کسی نداشت ،نباید بدهد .هر وقت داشت ،میدهد.
خامنهای :بانک نباید بگیرد.
کتیرائی :اگر بپذیریم زمینهای بزرگ مالکش دولت است عدهای متضرر میشوند .در مورد بانکها اگر در این
معامله طرف معامله بودهاند ،شمول هستند .اگر طرف نبودهاند از بین میرود .آیا این آدم بهمناسبت پول برود
زندان یا نه که قانون جدید نمیتواند.
هاشمی :مثالهایی بزنید که تحریک عوام بکنید .مالکین بزرگ حساب دیگری دارند .کسانی هستند [که] هزار متر،
پانصد متر زمین دارند خارج محدوده .کشاورزی در ضمن باغش را فروخته ،به من  50هزار تومان طلبکار است،
تمام مواردی که میگویید جزو آن نیست .دوم این که مشکل فتواها را جواب ندادید ،مراجع شما فتوا نمیدهند
[؟] راهحل باشد ،یک کمیسیون تشکیل شود ،بعضیها از فقها هستد .نمیتوانید ،بردارید یک عده از آنهایی [را]
که مهم نیست.
موسوی :زمین قیمتش اینقدر تنزل کرده .زمین را تصرف میکند یا نه ،آن محاذیر پیش آمده.
هاشمی :مردم ناراضی میشوند.
مهندس موسوی :بانک برای زمین پول نمیداده .اگر کسی کاری کرده اعیانی ،آن را رسیدگی میکنند ،اگر کاری
نکرده باشد [.]...
کتیرائی :میلیونها پول مردم به صفر رسیده.
هاشمی :پروندههای دعوایی زیاد تشکیل می شود.
کتیرائی :یک نفر در دادگستری مسئله زمین را مطرح نکرده.

خامنهای :طرح این الیحه هرچه بدهی مانده ،از گردنش ساقط باشد .مشابهی در صدر اسالم داشته ،آن ربا است.
پیغمبر گفت عفا اهلل عمّا سلف ،چون این مسائل پیش میآمد ،و من عاد فینتقم اهلل منه .1اگر این اصل قابل پذیرش
است ،اصل قانون درست است .در گوشه و کنار در موارد کوچک غرض ندارد ،همه زندگی را داده ،در قوانین
نباید توجه کرد یک گوشه  ...ایجاد نکند .قانونی که بیش از صدی پنجاه مورد مفید است ،این صدی دو یا سه را
طور دیگر جبران کنیم .قانون را نقض نکنیم[ .راه] جبرانش کمیسیونی است ،دادگاه حل و فصل موارد کوچک.
این الیحه تصویب و مکمل داشته باشد.
قطبزاده :مقداری مباحث طرح شده .نکاتی بهعنوان مثال است ،بدون توجه درصد آن.
معینفر :ایشان دفاع کرد ،اصل الیحه قبلی را خراب کرد .کمیسیونی برای رسیدگی به افراد بیچاره باشد ،پایه
الیحه را لق میکند .در اینکه الیحه باید تصویب شود ،اصالحیه بر الیحه کلی زمین دارند.
***

 . 1اشاره به آیه  95سوره مائده دارد« :عَفا اهللُ عَمّا سَلَف وَ مَن عادَ فَیَنتَقِمُ اهللُ مِنهُ»؛ خداوند از اعمال گذشته درگذشت ،ولی هرکس
بار دیگر به آن عمل بازگردد ،خداوند از وی انتقام میکشد.

