


 

 

 مقدمه

یت این مدیر خالءچالش گرفتن تحوالت انقالبی در ایران،  هنگام اقامت امام خمینی در پاریس و همزمان با اوج

ه سابقه شاگردی وی را ک ایمرکب از روحانیون شناخته شده یرایشو واداشت تحوالت در داخل کشور، وی را

در درون کشور  روند اقدامات نهضت اسالمی رامجموعه تا منصوب کند  صورتی ناشناس و پنهانی،داشتند، به

ای شد. بر این اساس، رسانه ۱۳۵۷ ماهدی ۲۳مدیریت نماید. خبر تشکیل شورا،  و نیروهای انقالبی را رصد کرده

سسان و دولت انتقالی، تشکیل مجلس مؤ تأسیسامام خمینی، بدون نام بردن از اعضا، وظایف شورا را مشتمل بر 

رباره ها دزنیبا اعالم این خبر، گمانه ، ص اول(.23/10/1357معرفی کرد )روزنامه اطالعات،  برگزاری انتخابات

اعضای شورا  عنوانبهسرلشکر مدنی  زاده، بازرگان وهایی نظیر یزدی، قطبو از چهره ترکیب اعضای شورا آغاز

آیات مرتضی مطهری، دانست که کس نمیها هیچتا مدت(. 2، ص24/10/1357نام برده شد )اطالعات، 

وحانی رفسنجانی، پنج رلی، محمدجواد باهنر و اکبر هاشمیاردبیبهشتی، سیدعبدالکریم موسویحسینیمحمد سید

دادند. هسته مرکزی این اجازه را داشت تا هسته مرکزی و اولیه آن را تشکیل می منصوب در این شورا بودند و

، ۱۳۵۷از این رو تا مقطع پیروزی انقالب اسالمی در بهمن  بیافزاید.به ترکیب شورا و مکلّا  های معمّماز شخصیت

گان، یداهلل کنی و نیز مهدی بازرای، محمدرضا مهدویخامنهحسینیعلی طالقانی، سیدعالییمحمود آیات سید

انقالب  رایجوادی، مصطفی کتیرائی، سرلشکر قرنی و تیمسار مسعودی به جمع شوسیدسحابی، احمد صدر حاج

 پیوستند. 

بازگشت امام خمینی به کشور و تشکیل دولت موقت مهندس بازرگان موجب گردید تا تغییراتی در ترکیب شورا 

پوشاندن  رایبمنتقل شد.  کتیرائی به دولت رفتند و قرنی نیز به ارتش سیدجوادی و صورت گیرد. بازرگان، سحابی،

 رایزاده عضو شوصدر و صادق قطبشیبانی، ابوالحسن بنی اهلل سحابی، عباس، حسن حبیبی، عزتاین خالء

گونه که در مشروح مذاکرات خواهد آمد، بار دیگر شورا تصمیم به افزایش انقالب شدند. چند ماه بعد، همان

اهلل پیمان و احمد جاللی نیز به عضویت گیرد و بدین ترتیب میرحسین موسوی، حبیبتعداد اعضای خود می

 آیند. شورا درمی

لیه امور اری و سیاستگذاری در کزی انقالب اسالمی، جایگاه قانونگذهای نخست پیروانقالب در ماه رایشو

ه بود اعالم کرد در آن مقطع عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت،گونه که همان کشور را در اختیار داشت؛

 رایشو قرار گرفتن(. 2، ص13/12/1357ان، ئل است )کیهترین مرجع رسیدگی به مساانقالب، عالی رایشو که



 

 

انقالب در چنین جایگاه مهمی موجب گردید تا این نهاد، مورد توجه بسیاری از عوامل سیاسی این دوره قرار 

، دقیقاً پس از خروج وی از جلسه شورا در ۱۳۵۸ ماهاردیبهشت ماهلل مطهری در شامگاه یازدهگیرد. شهادت آیت

ای اعالم کرد قتل اتفاق افتاد. گروه فرقان که مسئولیت این ترور هدفمند را پذیرفت، در بیانیه ،منزل یداهلل سحابی

زاده، هادوی های گروه فرقان بوده و ابراهیم یزدی، صادق قطببخشی به ایدهمطهری، اولین گام در مسیر استحکام

ترور سازمان قرار دارند؛ چرا که همگی آنها، وزیر( نیز در لیست )دادستان کل انقالب( و امیرانتظام )معاون نخست

رسماً  (. در واقع فرقان2، ص15/2/1358، انقالب هستند )کیهان رایبه زعم این گروه، در زمره اعضای شو

گیری، قلب نظام کرد با این هدفچرا که تصور می الب را تهدید به حذف فیزیکی نمود،انق رایاعضای شو

رفسنجانی نیز در همین ی و نیز سوءقصد نافرجام به هاشمیترور سرلشکر قرنرود. گیری جدید را نشانه میتصمیم

 ارچوب قابل تحلیل است. چ

 رایتر میان شوی بیشرایرفته رفته و با نمایان شدن پیچیدگی مشکالت اداره کشور، نیاز به تقویت دولت و همگ

ینه صورت گرفت. بر این اساس، تعدادی از تر شد و با موافقت امام، ترمیم کابانقالب و دولت موقت ملموس

 محقق شود. سیدعلی "حفظ وحدت"انقالب وارد دولت شدند تا به قول مهندس بازرگان،  رایاعضای شو

محمدرضا  رفسنجانی واکبر هاشمیباهنر معاون وزیر آموزش و پرورش، محمدجوادای معاون وزیر دفاع، خامنه

(. با 9، ص30/4/1358ی شدند )کیهان، رایصدر معاون وزیر دابنیابوالحسن و  ،کنی معاون وزیر کشورمهدوی

و دولت گیری حل شده و مسئولیت مشترک میان اعضای شورا این اقدام تالش شد تا مشکله تعدد مراکز تصمیم

رمانه باقی محفهرست اعضای شورا کماکان  ،گشایی نکرد. با این وجوداین راهکار نیز گرهنهایتاً  پدید آید؛ هرچند

 (.2، ص31/4/1358نداشت )اطالعات، مانده بود و اطالع رسمی و معتبری در خصوص اعضا وجود 

، و درک ناتوانی مسئوالن از خواهانه ابتدای انقالبگرفتن از فضای آرمانانباشته شدن مشکالت کشور، فاصله

 راینامعلوم بودن اعضای شو ،همچنینها، مردم را نسبت به آینده کشور دچار تردید نمود. سازی وعدهپیاده

انتقادهای بسیاری را از  ،گیری، همه و همهدولت موقت مبنی بر تعدد مراکز تصمیم ر اعتراضانقالب، در کنا

بدون  انقالب کرد. جبهه ملی با حمله به دولت و شورا اعالم کرد دولتِ رایهای سیاسی متوجه شوجانب گروه

انقالب نیز منحل شود و قدرت خود را به دولت منتخب رهبری انقالب واگذار  رایقدرت باید کنار رفته و شو

 رایبدانستند. در عین حال، برخی نیز مشکل را متوجه دولت موقت می (.2، ص3/5/1358کند )اطالعات، 

ندارد و مترصد آن است تا بنیان ساختمان رژیم سابق  "نظام"صدر معتقد بود دولت بازرگان نمونه، ابوالحسن بنی

ای جز این ندارد که با دولت موقت انقالب چاره رایصدر، شورا حفظ نموده و تنها آن را اصالح کند. از نظر بنی



 

 

، 24/6/1358گزینه مطلوب، جایگزین کردن دولت بازرگان با دولتی انقالبی است )کیهان، از نظر وی، کار کند و 

 ایداست که نب نکته اساسی نقد شورا به دولت موقت ناظر بر این اهلل بهشتی هم بر این باور بود کهآیت. (11ص

، 12/8/1385)جمهوری اسالمی،  ی اداری موجود تضعیف و خنثی شوندنیروهای انقالبی در پیچ و خم بوروکراس

 (.9ص

کرد رئیس خود را از دست  انقالب رسماً اعالم رای، شو۱۳۵۸ ماهاهلل طالقانی در شهریوربا درگذشت ناگهانی آیت

کرد )کیهان، میصورت رسمی، نام یکی از اعضای خود را اعالم داده است. این اولین باری بود که شورا به

اهلل بهشتی که تا این مقطع نیز عمالً ریاست شورا طالقانی، آیتآیت اهلل  درگذشت(. پس از 1، ص19/6/1358

 ، شورا را اداره کرد.۱۳۵۸ ماهه گرفت و تا بهمنشورا را بر عهددبیری مسئولیت را در دست داشت، 

دولت و شورا به این توافق دست یافتند که دیگر امکان  ۱۳۵۸ماه گونه که در مذاکرات آمده، از ابتدای آبانهمان

ب جدید جایگزین آن گیری نموده و دولتی با ترکیاداره کشور بر نهج گذشته نیست و دولت موقت باید کناره

تری و تنها به سقوط دولت بازرگان شتاب بیش نوعی کاتالیزور بود ،اما اشغال سفارت امریکا رایماجشود. 

انقالب اتخاذ شده بود و در آن،  رایروزها قبل از این اقدام در جلسات شو ،که تصمیم این تغییرحالیدر بخشید،

در این راستا،  پرداختند.نظر میابینه آتی، به ایفای نقش و اظهارسران دولت موقت نیز خود در زمینه چینش ک

ان بر این اساس، ایر در نظر دارد.اداره کشور  رایبانقالب اعالم کرد در وضعیت جدید، طرحی ضربتی  رایشو

اصل و باید تغییراتی بنیادین در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ح نخواهدوزیر تا پایان انتخابات مجلس، نخست

 رای، ترکیب شوها از عناصر فاسد پاکسازی شوند. همچنینسسات و وزارتخانهیروهای جوان، مؤشود و با جذب ن

مهور و انتخاب نمایندگان مجلس تصویب قانون اساسی، تعیین رئیس ج رایبترمیم گردیده و سه انتخابات  انقالب

با در دست گرفتن توأمان  1موجب گردید شورااستعفای دولت موقت  (.2، ص16/8/1358عمل آید )کیهان، به

است  تصمیمات تبدیل شود. جای تأمل بسیار سازی و پیاده نمودنبه کانون مرکزی تصمیم ،ی و تقنینیرایامور اج

در این دوره داشت یا صرفاً  ند امور رارایتأثیرگذاری بر تحوالت و فحقیقتاً ظرفیت و امکان  انقالب رایکه آیا شو

 ءهای اعضات شورا و گالیهکرااکشید. توجه به مذو اسمی، عنوان چنین جایگاهی را یدک می هریصورت ظابه

 رایهای متکثر قدرت در دوران گذار پس از انقالب، اجازه اثرگذاری تام و تمام را از شودهد کانوننشان می

 انقالب نداشت.  رایتمرکزی در نهاد شو ،عمومی، قدرت سیاسی رغم برداشتبهو  کردسلب میانقالب 



 

 

ی رایگیری دولت موقت از مصدر امور و سپرده شدن امور اجدوره بعدی تغییر و تحوالت در شورا، متعاقب کناره

اعضای شورا فر و... به جمع هایی چون بازرگان، معینانقالب تحقق یافت. در این راستا، چهره رایبه عهده شو

ی در شورا، رایبا ادغام امور تقنینی و اجدار شدند. ی دیگری را عهدههاموسوی و... مسئولیت پیوستند و جاللی،

اردبیلی کنی و موسویرفسنجانی، مهدویشتی، هاشمیی را نیز بر عهده گرفتند. بهرایهای اجاعضای شورا مسئولیت

نیاد های انقالب و سپاه، و بها و دادگاهکمیتهبه ترتیب متصدی سرپرستی جهاد سازندگی، وزارت کشور، 

و  خارجهوزارتخانه اموردو صدر نیز همزمان تصدی (. بنی3، ص22/8/1358دند )کیهان، ش مستضعفان

همچنین از شورا، حبیبی به وزارت فرهنگ و (. 2، ص21/8/1358دار شد )کیهان، ی را عهدهرایاقتصاد و داامور

فر ، و معینعزت سحابی به سازمان برنامه و بودجه، شیبانی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی آموزش عالی، 

بهام، روزنامه انقالب ها ادر همین ایام بود که پس از مدت(. 2، ص26/8/1358به وزارت نفت رفتند )کیهان، 

هشتی، اردبیلی، از منتظری، ب د وانقالب را افشا کر رایاعضای شو صدر، اسامیاسالمی وابسته به ابوالحسن بنی

سحابی نام  اهللزاده، حبیبی و عزتفر، قطبصدر، معیننر، هاشمی، بازرگان، شیبانی، بنیای، باهکنی، خامنهمهدوی

 (. 1، ص22/8/1358برد )انقالب اسالمی، 

جویانه ممنوع ت بهانهگیری و اعتصاباای هشدار داد تحصن، گروگانانقالب در بیانیه رایتغییرات، شواین  پیرو

، تنها آب به آسیاب ه بودمشاهده گردیدهم که در تجربه شیلی  چنان ،انقالبیگونه اقدامات ضد است؛ چرا که این

الب به طرز محسوس و ملموسی با انق رای(. از این مقطع، شو2، ص27/8/1358ریزد )اطالعات، استعمار می

له اجرا و مدیریت کشور درگیر شد و به قول بازرگان، حاال شورا فرصتی پیدا کرده بود که در برابر مسئولیتی مسئ

رد بُدرد در اداره کشور نام می عنوانبهکه قرار گرفته عمل کند و متوجه اشکاالتی شود که دولت موقت از آن 

انقالب  رایاختالف اصلی دولت موقت و شو بهشتی بر این باور بود که(. 1، ص3/9/1358)انقالب اسالمی، 

اما شورا معتقد  ،"گیری است و نمی شود کاری کرداختالفی هست، تعدد مراکز تصمیم"روی همین جمله بود که: 

ها شد و باید ضمن سرعت بخشیدن به اقدامات انقالبی، نیازهای جامعه انقالبی را بود نباید معطل این حرف

 (.  2، ص10/9/1358محقق نمود )کیهان، 

ای سرگشاده به امام خمینی جبهه ملی طی نامه دانی نیز داشت.انقالب، منتق رایی توسط شورایتصدی مدیریت اج

ی رایوزیر و متصدی مقام اجانقالب جایگزین نخست رایست که شواعتراض کرد که سابقه نداشته و عملی هم نی

ساسی را به از سوی دیگر، جنبش مسلمانان مبارز این نقد ا (.9، ص6/9/1358کشور باشد )انقالب اسالمی، 

در مجموع  ،دانست که روش و طرز عمل و بینش فکری و مشی آن به همراه دولت موقتانقالب وارد می رایشو



 

 

مذاق و مصلحت و اعضای آن، خط امام را بر مبنای  های انقالب تناسب و هماهنگی نداشتهبا مقتضیات و ضرورت

(. 3، ص28/9/1358انقالب سم مهلکی است )انقالب اسالمی،  رایبکنند که این امر، تفسیر میفردی خویش 

انقالب نقش  رایجلسات غیرعلنی شورا، اظهار داشت شوبا انتقاد از  ،از روحانیون سرشناس ،شیخ علی تهرانی

، ص آخر(. 15/12/1358صورت علنی منتشر شود )اطالعات، جلسات آن بهمجلس را دارد و باید صورت

کرد بررسی کارنامه و عمل رایباهلل بهشتی دعوت کرد تا رهبر سازمان مجاهدین خلق از آیت مسعود رجوی،

در حقیقت، (. 15، ص22/12/1358ای تلویزیونی با وی ترتیب دهد )کیهان، انقالب، مناظره رایساله شویک

انقالب و مشاهده روند رو به رشد مشکالت جاری کشور،  رایی در شورایرفته رفته و با تمرکز مدیریت اج

اهلل فقاهتی نیز تسری یافت. مثالً آیتبه حامیان گفتمان اسالم حتی  ،و دایره منتقدان قادها از شورا نیز اوج گرفتانت

انقالب هشدار داد که بیش از این نشستن و شاهد توطئه بودن، برخالف تعهدات  رایصدوقی در پیامی به شو

، 3/10/1358ها صورت نگرفته است )جمهوری اسالمی، ن اقدام چندانی در زمینه پاکسازیتاکنونقالبی است و ا

 (. 4ص

صدر رئیس جمهور شد و به خواست ستین انتخابات ریاست جمهوری، بنیبرگزاری نخ و ۱۳۵۸ماه بهمندر 

صدر در دار گردید. بنیرا نیز عهدهقالب ان رایرهبران حزب جمهوری اسالمی از امام، وی همزمان ریاست شو

گیری را حل نموده و وحدت کامل را به ارمغان داد که تعدد مراکز قدرت و تصمیم ابتدای کار خود اطمینان

 (. در این دوره مقرر گردید تا زمان تشکیل و آغاز به کار مجلس12، ص8/11/1358خواهد آورد )اطالعات، 

نی، از اعضای شورا اعالم کرد رفسنجاانقالب باشد. هاشمی رایبا شو لکتگیری امور مم، تصمیمملی رایشو

صبر کند )کیهان، معرفی نماید و یا تا موعد تشکیل مجلس به شورا اعتماد  رایاخذ  رایبصدر یا باید دولت را بنی

خود که  صدر،بنیبا این حال، از همان ابتدا مشخص شد صدر هم مورد اخیر را ترجیح داد. (. بنی9/11/1358

، حاضر نواختمیبا انتقادهای پیاپی و در آن دوران دولت بازرگان را  سابقه یک سال عضویت در شورا را داشته

نیست تصمیمات شورا را برتافته و با روند کلی شورا سر ناسازگاری دارد. وی در اعالمی توأم با هشدار گفت 

)در انتخابات ریاست جمهوری( متناسب باشد اخیر ملت  رایانقالب با  رایباید ترکیب و تصمیمات شو

 صدر از همان ابتدا مشهود بود.انه بنیرایش شخصیت و مشی اقتدارگ(. کی2و1، ص13/11/1358)اطالعات، 

ی باشد که به رئیس جمهور رایمثل تجسم همان آوی پیش از انتخابات مجلس اعالم کرد باید انتخابات مجلس 

وی اعتقادی  ،شود که در قاموس فکری(. از این عبارت مشخص می30/11/1358داده شد )جمهوری اسالمی، 

انه، حول محور وی و با نهادهایی مطیع و رایگنظامی شخصباید زنه قدرت وجود ندارد و به اصل مهار و موا



 

 

تاخت  انقالب رایوی همچنین در آستانه انتخابات مجلس، شدیداً به شو منقاد در برابر تصمیمات او، شکل یابد.

هایی است که باید آن را جبران نماید تا قادر به ایفای نقشی قاطعانه در این مرحله و گفت شورا دچار ضعف

دانست انقالب می رایز نمادهای آن را شوشک، یکی از تعدد مراکز قدرت نام برد که بیباشد. وی بار دیگر ا

نیز در حمایت  ،امه وابسته به رئیس جمهورانقالب اسالمی، روزن(. 12و1، ص23/12/1358)انقالب اسالمی، 

نمونه، این روزنامه  رایبکرد. ل اوضاع نابسامان مملکت معرفی میانقالب را مقصر و مسئو رایاز مواضع وی، شو

انقالب است و  رایای نوشت رئیس جمهور مسئول دولت فعلی نیست، بلکه دولت فعلی برگزیده شودر مقاله

، 1/2/1359باشد )انقالب اسالمی، با همین شورا و دولت منتخب آن میز مسئولیت خوب و بد امور نی

شد، صدر پنداشته میهماورد اصلی بنی رقیب و عنوانبهاهلل بهشتی، که در افکار عمومی . در مقابل، آیت(16و1ص

های دخیل، بخش، با پذیرش مسئولیت مشکالت کشور از ناحیه شورا و سایر دستگاهکوشید از موضعی وحدتمی

کند. وی با هشدار در خصوص خطر تداوم  ج اجتنابرایهای ده و از فرافکنیحل مسائل آماده نمو رایبفضا را 

مناسبات اقتصادی پیش از انقالب، اعالم نمود این قابل قبول نیست که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم 

(. وی همچنین با پذیرفتن 2، ص16/2/1359در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد )جمهوری اسالمی، 

انقالب، در عین حال تأکید کرد همه اعضای شورا پشتیبان نظر اکثریت  رایوجود اختالف نظر میان اعضای شو

، ص 18/2/1359کیهان، شود )های درون شورا رعایت میسازیقاعده دموکراسی در تصمیم ،نرایبناهستند و ب

 آخر(. 

ماه در تاریخ هفتم خرداد ملی )که بعدا به اسالمب تغییر نام یافت( راینخستین مجلس شوین تفاصیل، با تمام ا

ای با حضور نمایندگان و پیش از افتتاح این مجلس، در جلسهصورت رسمی آغاز به کار کرد. دو روز به 1359

شورا به مجلس منتخب مردم انتقال یافت  انقالب تشریح گردید و بار مسئولیت رایاعضای دولت، کارنامه شو

و همزمان با آغاز رسمی فعالیت  ۱۳۵۹ ماه(. با این وجود، شورا تا پایان تیر4و2، ص6/3/1359)اطالعات، 

از اتمام  شورا، چند روز پس های اصلیمحمدجواد باهنر از چهره دولت منتخب مردم و مجلس، برقرار بود.

ماه، دو  17مدت شورا ظرف  ،از بیالن کاری آن را بیان کرد. بر این اساس یای گزارشفعالیت شورا در مصاحبه

امام خمینی ارسال شد )جمهوری  رایبها و لوایح تصویب رسانید که گزارش مجموع طرحهزار الیحه را به

انقالب را لغو قراردادهای استعماری  رایترین طرح شو(. وی در جایی دیگر، موفق11، ص7/5/1359اسالمی، 

 ،(. بدین ترتیب5، ص22/6/1359و اخراج مستشاران خارجی در همه سطوح عنوان نمود )جمهوری اسالمی، 

 ی ایران در عهد پرتنش و آشوب پساانقالبی مختومه گردید.مجلس قانونگذاراولین پرونده 



 

 

 نخستین بار رایبتوان با غور در مذاکراتی که می انقالب، رای، با گذشت چهل سال از پایان کار شواینک

برد. شایان میمات آن در مقطع کلیدی مزبور پیو پیامدهای تص گردد، به عمق اهمیت آنصورتی علنی منتشر میهب

ماه آخر صورت تندنویسی توسط دکتر عباس شیبانی و در شششد و بهجلسات ضبط صوتی نمیذکر است که 

دداشت شده است و از همین روی، در برخی جاها دچار ابهام است. به همین علت، توسط مهندس بازرگان یا

توضیحاتی سعی شده همچنین،  تر کند.مطالبی که میان دو کروشه قرار دارد به متن اضافه شد تا فهم آن را آسان

یستند، برخوردار ن خوانندگان امروزی که گروه بزرگی از آنان از اطالعات کافی تاریخی رایبرسید نظر میکه به

کارگیری هاز ب هااگر در تنظیم پانوشتنکته آخر این که  تر نیز بگردد.تواند کاملبیاید که البته می صورت پانوشتبه

امید آن که انتشار این سند مهم تاریخی، تلقی شود.  مثابه اسائه ادب به نامبردگانالقاب خودداری شده است نباید به

ط و مسائل آن دوره را با تکیه رایانقالب هموارتر و درک ش رایتر از عملکرد شوعلمی و جامعراه را بر شناخت 

 پذیرتر سازد.   بر مستندات امکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 8/12/1357شنبه سه سهجل

 ]موضوعات مطرح شده:[

 . در مورد وظایف شورا صحبت شد؛ ]جایگاه آن[ مثل مجلس در مقابل دولت است.  1

.(. قرار شد سسات حساس به شورا مطرح شد )از قبیل دانشگاه، کارگران نفت و ..ردن چند نفر از مؤ. اضافه ک2

 اعضاء موثر، معرفی و بررسی شوند.

 عنوان دبیر شورا امضاء کنند.به 1. امضاء مصوبات توسط یک نفر همراه با مُهر مطرح شد؛ قرار شد آقای طالقانی3

 آید.می 4زادهی داشته که از قبل وقت داده، قطبسخنران 3صدرآید، بنینمی 2حبیبی. در مورد افراد غایب گفتند 4

                                                           

ود. وی سابقه های برجسته و فعال انقالبی و اولین رئیس شورای انقالب ب( از چهره1289-1358طالقانی ). سیدمحمود عالیی 1

خرداد  15ه عضویت در نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی دوم را داشت و از رهبران نهضت آزادی بود. در طول دوران پس از حادث

های پایانی حیات خود، به انی در ماههم پرداخت. طالق پرتوی از قرآن، به زندان و تبعید محکوم شد. وی به نگارش تفسیر 1342

 ی درگذشت. بر اثر سکته قلب 1358سبب انتقاد از شرایط سیاسی کشور، در شورای انقالب حاضر نشد. او نهایتاً در شهریور 

خمینی  ( حقوقدان و سیاستمدار، سابقه عضویت در نهضت آزادی را داشت. وی از همراهان امام1315-1391. حسن حبیبی )2

، عضویت نویس قانون اساسی پرداخت. وزارت ارشاد در دولت موقتهای نخست انقالب، به تدوین پیشریس بود و در ماهدر پا

ارت دادگستری در شورای انقالب و نیز سخنگویی شورا، نامزدی نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس اول، وز

، و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۰تا  ۱۳۶۸جمهوری از سال در دولت میرحسین موسوی، معاونت اول ریاست 

 آید.  ترین سوابق حبیبی به شمار میاز مهم

مهوری اسالمی ( از اعضای شورای انقالب، وزیر اقتصاد، و امورخارجه، و اولین رئیس ج1312صدر )متولد . سیدابوالحسن بنی3

ی، ریاست شورای به پیشنهاد رهبران حزب جمهوری اسالمی و با موافقت امام خمین ایران بود. وی پس از رسیدن به جایگاه اخیر،

مایندگان مجلس نبا اکثریت رای  ۱۳۶۰ای توأم با تنش و خشونت، در خردادماه سال انقالب را هم در اختیار گرفت و پس از دوره

 و تأیید امام خمینی از ریاست جمهوری عزل گردید.

ای گرفت. وی ( به همراه امام خمینی از پاریس به تهران آمد و در زمره سیاستمداران مشهور ج1314-1361زاده ). صادق قطب4

ا نیز در اختیار رزاده در مقطعی وزارت امورخارجه عضو شورای انقالب شد و ریاست رادیو و تلویزیون را نیز بر عهده گرفت. قطب

 ۱۳۶۱ در سال ختی را متحمل گردیده و به حاشیه رانده شد. وی نهایتاًگرفت و البته در انتخابات ریاست جمهوری اول، شکست س

 به اتهام طراحی کودتا و توطئه ترور امام خمینی، به اعدام محکوم شد.  



 

 

ه قرار شد این ، که قبالً سرپرست بوده، رئیس کتابخانه شود، ک1. در مورد کتابخانه مجلس، عبدالحسین حائری5

 معرفی گردد. 2ایفرد به آقای خامنه

فکر اسالمی و انقالبی باشد، امینیان از پاالیشگاه تهران مطرح . در مورد نماینده کارگران نفت گفتند فردی با 6

ران آنجا هم شد؛ ]اما[ گفته شد اگر نماینده از آبادان و جنوب باشد، بهتر است و اگر این شخص در ]میان[ کارگ

-5، 5شیبانی-4، 4مهندس سحابی-3ای، خامنه-2، 3باهنر-1]حاضران در جلسه:[ آقایان نفوذ دارد چه بهتر. 

                                                           

ریم حائری پژوه ایرانی و از نوادگان حاج شیخ عبدالکنگار و نسخهشناس، فهرست( کتاب1306-1394. عبدالحسین حائری )1

 دار بود.ست کتابخانه مجلس را عهدهها ریایزدی، مدت

عاون وزیر دفاع و ( از روحانیون فعال انقالبی، عضو شورای انقالب، امام جمعه تهران، م1318ای )متولد خامنه. سیدعلی حسینی2

وی،  داشت. از مؤسسان حزب جمهوری اسالمی و سومین دبیرکل این حزب بوده و سابقه نمایندگی مجلس اول را در کارنامه خود

نی، رهبری و با درگذشت امام خمی ۱۳۶۸بود و از سال  ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۰های سومین رئیس جمهوری اسالمی ایران در فاصله سال

 نظام جمهوری اسالمی را در اختیار دارد. 

ی دینی و قرآن ( دارای مدرک دکترای علوم تربیتی از دانشگاه تهران بود و در تدوین کتب درس1312-1360. محمدجواد باهنر )3

برگان قانون در دوره پهلوی نقش داشت. وی از اعضای اولیه شورای انقالب بود. وزارت آموزش و پرورش، نمایندگی در مجلس خ

ز مؤسسان حزب های ابتدایی انقالب اسالمی است. باهنر اترین مسئولیت های باهنر در ماهاساسی و مجلس شورای اسالمی از مهم

وزیر خست، مقام سومین ن۱۳۶۰جمهوری اسالمی و دومین دبیرکل حزب بود و با ریاست جمهوری محمدعلی رجایی در مردادماه 

مهور به شهادت وزیری به همراه رئیس ججار دفتر نخستتر از یک ماه بعد در حادثه انفجمهوری اسالمی را برعهده گرفت، اما کم

 رسید.  

انون اساسی مذهبی، عضو شورای انقالب و نماینده مردم در مجلس خبرگان ق -( از فعاالن ملی1309-1390اهلل سحابی ). عزت4

 اشت. نیز برعهده دو مجلس اول شورای اسالمی بود. سحابی همچنین مسئولیت سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت را 

. وی ( از مؤسسین نهضت آزادی، عضو حزب جمهوری اسالمی و از اعضای شورای انقالب بود1310. عباس شیبانی )متولد 5

وری را در مسئولیت نگارش مذاکرات شورای انقالب را برعهده داشت. شیبانی همچنین سابقه نامزدی در انتخابات ریاست جمه

 ای عهده دار بود. زارت کشاورزی را نیز در برههکارنامه داشته و مسئولیت و



 

 

دکتر -2، 4مهندس بازرگان -1و  3رفسنجانیهاشمی-9، 2اردبیلیموسوی-8، 1مطهری-7زاده، قطب-6 طالقانی،

 7دکتر یزدی -4، 6مهندس کتیرائی-3، 5سحابی

( لغو 5 ( رفراندوم4( اماکن عمومی 3( رفع آثار محکومیت های سیاسی 2( آب و برق 1مسائل زیر مطرح شد: 

 امر به معروف و نهی از منکر که رسیدگی شود.( هیئت 6های مزاحم تامالی

*** 

                                                           

بود. وی  ( استاد فلسفه، الهیات و کالم اسالمی و از اعضای اصلی و ابتدایی شورای انقالب1298-1358. مرتضی مطهری )1

ایان جلسه پ و پس از ۱۳۵۸ماه اردیبهشت 11ای بر عهده داشت. وی خصوصاً در مقابله تئوریک با جریان مارکسیستی نقش ویژه

 شورای انقالب توسط عوامل گروه فرقان به شهادت رسید.  

ساسی ( از اعضای اصلی شورای انقالب بود. وی عضو مجلس خبرگان قانون ا1304-1395اردبیلی ). سیدعبدالکریم موسوی2

به  ۱۳۶۰در تابستان  شهادت بهشتی اهلل بهشتی بر دیوان عالی، دادستانی کل کشور را بر عهده گرفت. اردبیلی بابود و با ریاست آیت

 ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و پس از پایان مسئولیت، در قم اقامت گزیده و در مقام مرجعیت شناخته شد.

عضای اصلی ( از روحانیون انقالبی و نزدیک به امام خمینی و از ا1313-1395بهرمانی مشهور به رفسنجانی ). اکبر هاشمی3

انقالب تا  ود. هاشمی از مؤسسان حزب جمهوری اسالمی و یکی از متنفذترین شخصیت های سیاسی ایران از بدوشورای انقالب ب

لس رود. ریاست مجلس شورای اسالمی، فرماندهی جنگ هشت ساله، ریاست جمهوری، ریاست مجشمار میپایان حیات خود به

 های هاشمی بود. سئولیتترین مخبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهم

نی دانشگاه ف( از اعضای جبهه ملی و مؤسس نهضت آزادی ایران، استاد دانشگاه، رئیس دانشکده 1286-1373. مهدی بازرگان )4

وزیر دولت عنوان نخستتهران و پژوهشگر قرآن بود. بازرگان چند روز پیش از پیروزی انقالب اسالمی، با حکم امام خمینی به

مقام استعفا کرد.  های بر سر راه مسئولیت دولت نامید، از اینب گردید و پس از نه ماه، به دلیل آنچه که خود مزاحمتموقت منصو

رد تأیید از سوی شورای نگهبان مو 1364وی همچنین نماینده مجلس اول بود و صالحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 

 واقع نشد.

شناسی زمین ز مؤسسان نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی دوره پهلوی بود. وی استاد رشته( ا1284-1381. یداهلل سحابی )5

وزیر دولت بود و تالش داشت تبیینی علمی از مفاهیم دینی و قرآنی به دست دهد. سحابی مشاور ارشد مهندس بازرگان، نخست

 ره اول مجلس شورای اسالمی نیز بود.موقت بود و عنوان وزیر مشاور را برعهده داشت. وی همچنین نماینده دو

ها در عتصاب( پیش از پیروزی انقالب از اعضای هیأتی بود که امام خمینی به منظور بررسی ا1307-1394. مصطفی کتیرائی )6

رت مسکن و صنایع نفت تشکیل داده بود. وی از مؤسسان انجمن اسالمی مهندسین بود و در دولت موقت بازرگان، مسئولیت وزا

 رسازی را برعهده داشت.شه

خارجه ( عضو نهضت آزادی و از اعضای شورای انقالب، معاون مهندس بازرگان و وزیر امور1310-1396. ابراهیم یزدی )7

عمالً  ۱۳۶۰ل دولت موقت بود. یزدی نماینده مجلس اول بود و در زمره مؤسسان سپاه پاسداران قرار داشت و پس از تحوالت سا

 . به حاشیه رانده شد



 

 

 در مورد برق: – 1

که در ]جبران کسر درآمد برق، از مصرف باال اضافه بگیرند و از پائین دست نگیرند  رایبمهندس سحابی: 

 شود. اینصورت[ تساوی برقرار می

 دکتر سحابی: از نظر اجتماعی، گرفتن پول اضافی در این موقع بد است.

 کند.علت تقلیل کادر هست که جبران میهای دیگری بهجوئیی: صرفههاشم

ز ضعفا اکند و هم نشان ]دهنده[ حمایت است و یک مقداری تساوی ایجاد می موسوی ]اردبیلی[: تبلیغ مفیدی

چه  کم کردن مصرف ]است[، در ضمن حدود آن معین شود که در رایب]است[؛ ولی گفته شود ]که این کار[ 

 .حدی است

 حرف باال. تأییدای: خامنه

اشتن نیست، ثروت دکننده معرفی شود. هر کس که مصرفش زیاد بود نشانه نعنوان گرابازرگان: نخواستیم دولت به

های حلجویی تعیین خواهد شد، مصرفه رایب تا آخر سال کمیسیونی اش زیاد باشد. از حاالممکن است عائله

 زیادی هم داریم.

ها است. ریمال شمال شه گفتند دولتها میباید بکند، مناسب با اسمش. خارجیطالقانی: دولت انقالبی کارهایی 

گان رایو غیره  تانتر توجه کند. مدرسه، بیمارسوضع فقرا را بیش تأمینت بودجه را در نظر بگیرد و راه اول، دول

 سازمان امنیت، در دو سه جای دیگر، دولت هایی جاهایی هست، رقم درشت، دررسد پولشود. گزارش می

 تواند باشد.کی میمصرف کند؛ اوقاف هم با اجازه حاکم شرع، کم

 ها زیاد است، بگیریم(گفت اوقاف بهاییمی 1)مطهری: حلبی

ظر شود نیدردن نرخ مصرف در سطوح باال تجدصورت فعلی پیشنهاد به دولت شود که قضیه باال بهیزدی: الیحه ب

 کننده شخصی، بررسی شد.% مصرف25ه بخشودگی و الیح

 .هاشمی: حرف آقا گفته نشد

                                                           
 .مهدویه معروف به انجمن ضدبهائیت شیخ محمود حلبی، رهبر انجمن حجتیه( معروف به ۱۳۷۶-۱۲۷۹محمود ذاکرزاده توالیی )  1



 

 

 تومان بود( 50تا  30)یزدی: نظر آقا 

 تومان اصرار داشت. قرار شد کار فنی در شورا رسیدگی شود. 50هاشمی: آقا روی 

 بندی مصرف برق تصویب شد. الیحه بخشودگی درجه

ذیل نامه قرار شد بعد از این بنویسند دبیر شورا و آقای طالقانی  امضای الیحه توسط آقای طالقانی تصویب شد؛

 امضاء کنند.

*** 

 بهاء مطرح شد.الیحه آب -2

 شیبانی: مشابه قبلی است؛ اگر بحثی نیست رد شویم.

 شود؟با برق فرق دارد. چه مقدار کم میاردبیلی: قیمت آب موسوی

 شود. تومان می 16کتیرائی: در حدود 

 بها تصویب شد.الیحه آب

*** 

 تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر وزارت دادگستری مطرح شد. -3

 زاده: چرا وزیر دادگستری ریاست کند ]؟[قطب

 بازرگان: باالخره کسی باید ریاست کند، چون قدرت دادن به دادگستری است. 

 وزیری نظارت کند.زاده: نخستقطب

 بازرگان: کارش زیاد است.

 ابی: این، مظهر نظارت قوه قضائیه روی قوه اجرائیه است، چون قانون اساسی جدید حاضر نیست.مهندس سح

ی آن نظارت دارد و چون مدارک باید به درد رایکتیرائی: وزیر دادگستری، رئیس قوه قضائیه نیست، بر کار اج

 دادگاه بخورد، الزم است. 



 

 

 الیحه بازرسی کل کشور تصویب شد.

*** 

 ر محکومیت مطرح شد.الیحه رفع آثا

 مطهری: از چه کسانی؟

 شود یا نه؟مشمول می اید. مجرمین سیاسی را همهاشمی: امنیتی نوشته

 بازرگان: سیاسی هم آمده.

 شود.هاشمی: شامل جاسوسان هم می

 اردبیلی: جاسوسان را شامل نشود.موسوی

 ای: ضد سلطنت ذکر شد.خامنه

 کنند یا نه؟اشمی: افسران حزب توده مراجعت میه

 ه است، پذیرفتن یکی دیگر.طالقانی: رفع اتهام یک مسئل

 .نوشته شده کتیرائی: در صورت تمایل فرد

 بازرگان: در صورت احتیاج.

موظف کردن وزارتخانه صحیح نیست. در امور حیثیت یکی است ]و[ خدمت کردن مسئله دیگر.  زاده: اعادهقطب

 ستند که اصرار دارند و اسباب زحمت است. مذهبی و ملی، اشکالی ندارد. دیگران ه

 زاده درست است. استخدام مجدد، مسکوت شود.یزدی: گفته قطب

 هاشمی: الیحه برگردد. 

 بازرگان: نظرتان را بگویید چگونه اصالح کنیم؟

شود. دولت بختیار، الیحه تندتر]ی[ آورده بود. ی بودن است. لوایح انقالبی رد میانقالبکتیرائی: دولت متهم به غیر

 ولی تذکر آقای هاشمی در مورد آمدن افسران از روسیه اسباب زحمت است. 



 

 

 مطهری: محدودیت زمانی بگذارید ]تا[ شامل آنها نشود. 

 باشند. بود، افرادی هستند ]که[ مفید می دکتر سحابی: خیلی بحث شده

اند. اند، حقوق نگرفتههاست زندان بودهاست، ولی افسرانی هستند که مدت : اعاده حیثیت خوب1تیمسار مسعودی

 شود.پول کالنی می

 ست. زاده باشد، درست اروی صحبت قطب شود. اگر نظرر آن نیست، اگر الزم شد، وارد میبازرگان: پول د

 مهندس سحابی: در تصویب عجله نشود. در عفو کامل، تمام عوارض تبعی از بین برود.

 شیبانی: اعاده حیثیت تصویب شود.

تر الزم یگر ]در خصوص[ خانواده شهداضرر است و نفع تبلیغاتی دارد. قسمت دزاده: قسمت اول الیحه بیقطب

 است که بعداً با بررسی اعالم خواهد شد.

خارج ط تبر باشد. خیلی ها از خطالقانی: اصل تصویب شود. قیود و حدود باشد. قوانین استخدام کشوری مع

 شوند.می

دیگر، درگیر  توانند بکنند که قبالً ممنوع بودند. ولی در موردتعارف نیست، خیلی کارها می ،هاشمی: دو نکته

 ها هستیم.کمونیست

 حه مطالعه شده ]و[ نقاط ضعف گفته شود تا حل گردد.کتیرائی: الی

 طالقانی: پیشنهاد اعاده حیثیث، تعارف است و توجیهات. 

نت ذکر لطای است. قسمت اول، خیلی هم تعارف نیست. ]در آن[ ضدیت با سرانی روی افسران تودهبازرگان: نگ

 ایم.رسمیت نشناختهشده و ساواک را ]هم[ به

                                                           

در مقام وکیل مدافع از امام خمینی دفاع  ۱۳۴۲. وی در دادگاهی در سال ارتش بود اصغر مسعودی، از افسران قدیمی. تیمسار علی 1

ودی، وی به شورای انقالب شود. با توجه به شناخت امام و مطهری از مسعاخراج او از ارتش منتهی میمر به می کند و همین ا

 (.21/11/1398انقالب؛  رایشود )منبع: روزنامه شرق؛ سرنوشت متفاوت اعضای شودعوت می



 

 

اعاده حیثیت  یم از این تاریخدارد، ولی مدت دارد. اگر بنویس ده حیثیت، قانون فعلی ماتیمسار مسعودی: اعا

 گردد.شوند، رفع اشکال میمی

 اند، باید چه کرد؟نهایی که به جرم جاسوسی متهم شدهبازرگان: ]با[ آ

 خود مشمول هستند.بهودی: اگر از این تاریخ بشود، خودتیمسار مسع

ه ]مد نظر[ هاشمی حیاتی است؛ ما با شاه مخالفیم، حاال دشمن بدتر را سر کار نیاوریم. اصل اردبیلی: مسئلموسوی

 ، مبارزه مسلحانه مطرح است.دشمن است رایبکلی، جاسوسی 

 داریم. چنین اثری ندارد، استخدام را برمی بازرگان:

شود که هر کسی محاکمه و محکوم سیاسی شده، محکومیت او غلط بوده؛ پنج مطهری: مفهوم مخالف آن، این می

 درصد ممکن است درست باشد. حق اعاده دادرسی بدهید. عمل انقالبی در هر کار درست نیست.

 رگان: دردسر دارد.باز

 مطهری: منطقی نیست هر چه بوده عفو شود.

 داشتن قسمت اخیر است. دکتر سحابی: عالج، بر

 مطهری: حکم عفو را دارد.

ه[ از این تاریخ، اعاده حیثیت مهندس سحابی: آثار الیحه، مطالبی دارد. در تصویب عجله نشود. قید کنیم ]ک

 است، استخدام مجدد ندارد. 50ر از شود. در مورد افسران، چون سن باالتمی

 ه استخدام در ارتش و فرهنگ مطرح است.مسئل ،ای: نکات مورد نظرخامنه

 بازرگان: تذکرات را بدهید ]که[ چه باید باشد و چه نباید باشد.

 قرار شد وزیر دادگستری بیاید و توضیحاتی بدهد. 

 الیحه ارجاع شد، رسیدگی مجدد گردد. 

*** 



 

 

 مراکز رفاه خانواده )سازمان زنان ایران( مطرح شد.الیحه  -4

 است. می خواهیم آن را به وزارت کار بدهیم. 1زمان زنان از کارهای اشرفدکتر سحابی: سا

 آورند.ها را زیر نفوذ خود درمیها هستند و آنندهید، در آنجا چپی شیبانی: به وزارت کار

ظیفه آن ها را به وزارت بهداری داده بودند که وضی قسمتدکتر سحابی: تمام از وظایف وزارت کار است، بع

 نبود ]و[ سوء استفاده شد.

 2مراجعه کردند؛ ساکنین قلعه کردندها کار میشود یا نه، چند زن که در کاباره دانم اینجا باید مطرحیزدی: نمی

 د، سبب گسترش فساد است. ها پراکنده شوناست. ساکنین قلعه، اگر در خیابانهم که تعدادشان شش هزار نفر 

لحاظ ] جای دیگر .هاست. داراالیتام حساس استکتر شیبانی؛ وزارت کار، مرکز چپیحرف د تأییدای: خامنه

 .شود[

یم ناراحت ها باید تصمیم کلی در تمام جهات گرفت. تمام کسانی که از رژایتوده زاده: ]درباره[ مشکالتقطب

 ها. چپی د. وزارت خارجه رفته است دستهستن

 ، مسئول خود دولت است که راجع به معاونین ناراحت شد.3مطهری: در زمینه سالمتیان

 شیبانی: به وزارت کار داده نشود.

دارد. دخالت ی است ]و[ اثری نه کوچکزد. مسئلو غیره، دکتر یزدی نباید حرف می هابازرگان: راجع به کاباره

ید رد زاده. در حالی که کار خوب است. بگذاربه قطب شوداض میزنامه و تلویزیون هست، اعترها در روچپی

آمدن ]در مورد[ لی وشود. سالمتیان معاون نیست. به دکتر سحابی گفتم معاون را قبالً بگوئید با نظر دوستان باشد. 

 کند. ]که[ نیاید، ]او[ کار خودش را میشود گفت آن فرد به وزارتخانه، نمی

                                                           

اقتصادی،  سترده سیاسی وهای گگیری از رانت( خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی بود و با بهره1298-1394. اشرف پهلوی ) 1

 های گوناگون به ایفای نقش پرداخت. وی به فساد مالی و قاچاق مواد مخدر نیز متهم بود. در حوزه
 گرفت.ها را در بر میها و میخانهخانهای از روسپیای در تهران و مجموعه. نام محله 2

سنجابی، در  ی در دوره تصدی وزارت امورخارجه توسط کریم( از اعضای سابق جبهه ملی بود. و1323. احمد سالمتیان )متولد 2

هواداران جدی  های ابتدایی انقالب، به معاونت سیاسی وزارت امورخارجه منصوب شد. سالمتیان نماینده مجلس اول بود و ازماه

 رفت.شمار میصدر بهابوالحسن بنی



 

 

 اید درست کرد.هاشمی: وزارت کار را ب

 الیحه تصویب شد.

*** 

 1برگزاری رفراندوم تغییر رژیم:[]موضوع: کیفیت 

                                                           

ی مختلف ها و گروه هاها قبل مباحثی توسط چهرهاز مدت. در خصوص شکل و محتوای رژیم پس از سرنگونی رژیم سلطنتی،  1

المی برای تشریح های مختلف، از عنوان حکومت اسشد. امام خمینی همزمان با حضور در پاریس و انجام مصاحبه با رسانهمطرح می

دارد )کیهان، دیکتاتوری وجود نای اعالم داشت: در حکومت اسالمی کرد. چنانچه در مصاحبهآلترناتیو رژیم شاه استفاده می

بتنی بر اراده و کار ق، نیز اعالم کرد حکومت اسالمی ماهلل شریعتمداری، از مراجع محافظه(. در آن مقطع حتی آیت3/11/1357

ی حکومت ( و از این طریق تلویحاً محتوای مذهب2، ص4/11/1357خواست مردم بوده و ماهیتی ضداستبدادی دارد )اطالعات، 

ود را برای خهای سیاسی مختلف رفته رفته کوشیدند گونه مطلوب های فکری و شخصیتکرد. با این وجود، جناحا تأیید میآتی ر

در کشور،  شکل آتی حکومت در کشور ترویج دهند. امام خمینی در روزهای ابتدایی حضور در تهران، شرط برقراری جمهوری را

 ( و جمهوری اسالمی را تأیید نمود.  1، ص15/11/1357موافقت مردم اعالم کرد )آیندگان، 

ملی هم  (. کریم سنجابی، رهبر جبهه1، ص16/11/1357حزب توده از ایده برقراری جمهوری اسالمی حمایت نمود )اطالعات، 

 وزیر دولت موقت، در(. اما بازرگان، نخست6، ص24/11/1357اعالم کرد محتوای جمهوری اسالمی، دموکراتیک است )کیهان، 

 "می: آری یا نه؟جمهوری دموکراتیک اسال"اواخر بهمن اعالم کرد سال برای تعیین رژیم آینده در رفراندوم این خواهد بود که: 

عبارت بودند  (. بر همین اساس، رئوس قانون اساسی احتمالی جمهوری دموکراتیک اسالمی نیز اعالم شد که30/11/1357)کیهان، 

وزیر با انتخاب رئیس ستها از آنها، تعیین نخها با توجه به میزان تأیید تودهاها، مشارکت همه گروهها توسط شوراز: اداره سازمان

انون اساسی جمهور و تأیید پارلمان، تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی برای جلوگیری از هرگونه تخطی و تجاوز به اصول ق

ود که وسط کارگروهی در دولت بازرگان تهیه شده بود. روشن بنویس قانون اساسی، ت(. این پیش1، ص1/12/1357)کیهان، 

، کما این که کردندبازرگان و همفکرانش در نهضت آزادی، به جای جمهوری اسالمی، از جمهوری دموکراتیک اسالمی پشتیبانی می

، 4/11/1357ود )کیهان، شخص بازرگان در مراحل اولیه اعالم کرده بود باید به جمهوری اسالمی صفت دموکراتیک را نیز افز

 (.3ص

، مباحث جدی و گرمی درباره کیفیت رفراندوم تغییر رژیم و قانون اساسی آن درگرفته بود. برای ۱۳۵۷در روزهای واپسین سال 

 اهلل شریعتمداری اظهار داشت پاسخ به رفراندوم الزم نیست محدود به دو شکل باشد، بلکه بهتر است از مردم سوال کنندنمونه آیت

اهلل مرعشی نجفی، (. اما آیت8، ص5/12/1357خواهند و پاسخ را به عهده خود مردم بگذارند )اطالعات، که چه نوع حکومتی می

، رهبری سیاسی، اقتصادی و اخالقی به دست روحانیون "جمهوری اسالمی"دیگر مرجع حوزه علمیه قم، خواستار آن شد تا در 

کند که توافق شده تا در رفراندوم فقط ای با لوموند اذعان میوز بعد بازرگان در مصاحبه(. چند ر8، ص5/12/1357باشد )کیهان، 

(. در حقیقت، 3، ص9/12/1357)کیهان،  "خواهید؟آیا جمهوری اسالمی می"یک پرسش از مردم مطرح شود و آن این است که: 



 

 

                                                           

تغییر رژیم سابق به "المی، به جای رژیم سلطنتی باشد: پرسی، ناظر بر موافقت یا مخالفت با جمهوری اسمقرر گردید تا پرسش همه

 (. 1، ص9/12/1357)اطالعات،  "جمهوری اسالمی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت: آری یا نه؟

رو  ( و از این8، ص12/12/1357دهند )کیهان، اهلل طالقانی اما این بود که مردم باید بدانند به چه چیزی رای میموضع آیت

مهوری اسالمی و گیری بازار بحث و نظر بود. سنجابی، رهبر جبهه ملی بار دیگر با دفاع از جخواستار روشن شدن موضوع با شکل

مر حکومت امحتوای دموکراتیک آن، ابراز داشت روحانیت خواهان حکومت مستقیم خود نیست، بلکه خواستار نظارت قانونی بر 

ورزید. می برای حکومت آینده اصرار "جمهوری اسالمی"امام خمینی نیز قاطعانه بر عبارت (. 7، ص13/12/1357است )کیهان، 

متی دعوت ها را به پذیرش این فرم حکودانست و حتی کمونیستوی آزادی بیان را مندرج در متن حکومت جمهوری اسالمی می

اهلل یت(. در مقابل، آ4و3، ص 19/12/1357 خواهد )کیهان،کرد و معتقد بود ملت بصورت یکپارچه جمهوری اسالمی میمی

می چیز دیگری خواهند؛ چرا که مردم به جز جمهوری اسالخواست از مردم بپرسید چه نوع حکومتی میشریعتمداری از مسئوالن می

 (. 4، ص20/12/1357کنند )کیهان، را انتخاب نمی

کردند. ن، اعالم میعنوان حکومت آینده ایراعنوان جمهوری اسالمی بههای سیاسی حمایت خود را از در آستانه انتحابات، غالب گروه

اد )کیهان، دحزب توده ضمن دعوت همه مردم به رای مثبت به جمهوری اسالمی، اظهار داشت که به این شکل حکومتی رای خواهد 

اهند کرد، چرا مردم آن را درک خو اهلل طالقانی نیز وعده داد همه مردم در جمهوری اسالمی آزادند و(. آیت8، ص24/12/1357

المی، (. سازمان مجاهدین خلق اعالم کرد برقراری حکومت جمهوری اس3، ص26/12/1357که روی آن کار شده است )کیهان، 

رای سوال رغم ایراداتی که به لحاظ حقوقی بخواست اکثریت قاطع مردم است و برای ما هم کمال مطلوب است و سازمان علی

می رای مثبت نظرهای ایدئولوژیکی خود به جمهوری اسالئل است، مطابق نظر اکثریت قاطع مردم ایران و حسب نقطهرفراندوم قا

ت، اهلل شریعتمداری گفت به جمهوری اسالمی رای مثبت خواهد داد )اطالعا(. آیت2، ص27/12/1357دهد )کیهان، می

ری به شریعتمداری هم اعالم کرد رای خود را به جمهو (. حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان، وابسته3، ص28/12/1357

للهیار های ملی نظیر ا(. عالوه بر حمایت از جمهوری اسالمی توسط شخصیت8، ص8/1/1358اسالمی خواهد داد )اطالعات، 

سید ابوالقاسم  هللا( آیت1، ص9/1/1358رفت، )کیهان، شمار میجوادی، که از روشنفکران آن روزگار بهسیداصغر حاجصالح یا علی

 (. 2، ص9/1/1358خویی، از مراجع تقلید شهیر نجف، نیز از مردم خواست تا به جمهوری اسالمی رای دهند )اطالعات، 

ما برخی مواد با آنچه که ابرداری شد. این بار پرسی تغییر نظام، بار دیگر از برخی رئوس قانون اساسی آتی پردهدر ایام تبلیغات همه

جمهور با رای مستقیم وزیری طراحی نگردیده و رئیسعنوان نخستم شده بود مغایرت داشت. از جمله اینکه مقامی بهقبالً اعال

رقرار بود. مجلسی و تساوی کامل حقوق زن و مرد بشد. در این طرح، همچنین پارلمان تکمردم برای مدت پنج سال انتخاب می

شور از طریق ک(. اداره 2، ص7/1/1358گر آن که خود نیز استعفا کند )اطالعات، جمهور نیز حق انحالل مجلس را نداشت، مرئیس

ا در تعیین حق ها، و کردهها، بلوچطور کامل، آزادی کامل ترکمنشوراها، آزادی بیان، احزاب سیاسی، مطبوعات و اجتماعات به

عالم برخی رسد هدف از ا(. به نظر می2، ص7/1/1358سرنوشت خود و ... از دیگر رئوس این طرح قانون اساسی بود )کیهان، 

ه افکار عمومی بای از آنچه قرار است در حکومت جایگزین رونمایی شود، از رئوس قانون اساسی در این مقطع، این بود تا پرده

 عرضه گردد تا این ادعا که ماهیت جمهوری اسالمی و قوانین آن کامالً مبهم و نامشخص بود، نقض شود. 



 

 

ر در نظ ندوم[برگزاری رفرا رایب] دکتر سحابی: الیحه رفراندوم مطرح شد. وزارت کشور ده میلیون تومان مخارج

نفر از  شود ]و[ یک پیشنهاد کردم کمیسیونی تشکیلدهد که موافق نیستم. گرفته بود. وزارت کشور فرمی می

 اعضای شورا ]ی انقالب[ هم در آن شرکت کند.

انون شده یا نه ]؟[ ایشان گفتند تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسالمی که ق تأمینهاشمی: تغییر نظر آقا در تیتر 

نباید رفت. ]به  1سسانیب شود، درست نیست. دنبال مجلس مؤسسان تصواساسی آن بعداً توسط مجلس مؤ

 سسان خرج دارد.مجلس مؤ ]چون[ .[ بوده، گفتند فعالً مسکوت بماندان[ گفته شد که در فرمان چنین ]آمدهایش

 طالقانی: این مطلب قبالً تصویب شد.

 .هاشمی: آقا گفتند تجدیدنظر شود

                                                           

سش رفراندوم، به به پر« نه»برگزار شد. امام خمینی در پیامی اعالم کرد پاسخ  ۱۳۵۸ماه فروردین 11و  10در روزهای رفراندوم 

را تضعیف  اهلل شریعتمداری نیز گفت برای این که دولت(. آیت5، ص11/1/1358معنای تأیید رژیم سلطنتی نیست )اطالعات، 

، 11/1/1358اطالعات، )ام این بود که رفراندوم به این صورت محدود نباشد را که عقیدهنکنم، با این نوع رفراندوم موافقت کردم، چ

و موسی خیابانی،  هایی مثل مسعود رجوی(. رفراندوم با اقبال گسترده مردم به جمهوری اسالمی همراه شد. عالوه بر رای چهره4ص

وزیر سیزده (، گفته شد که امیرعباس هویدا، نخست4، ص11/1/1358رهبران سازمان مجاهدین خلق، به جمهوری اسالمی )کیهان، 

رج نشده است سال از دوران حکومت پهلوی نیز به جمهوری اسالمی رای مثبت داده، چرا که از صندوق زندان قصر، رای منفی خا

ذشته گلطنتی جایگزین رژیم س "جمهوری اسالمی"درصد آرا،  98(. در مجموع، با اقبال بیش از 7،ص11/1/1358)اطالعات، 

 12باید  (. امام خمینی نیز در پیامی رسماً جمهوری اسالمی را اعالم نموده و تأکید کرد3و2، ص12/1/1358شد )کیهان، 

. رئیس هیأت المللی برگزار شد(. این رفراندوم با حضور ناظران بین8، ص12/1/1358ماه را عید بگیریم )اطالعات، فروردین

ود و تحریم برخی بپرسی منطبق با شرایط ایران کرات در توصیف شرایط حاکم بر رفراندوم گفت این همهالمللی حقوقدانان دموبین

نه این رفراندوم (. هزی8، ص12/1/1358کند )اطالعات، های فدایی خلق( قانونی بودن رفراندوم را نفی نمیها )همچون چریکگروه

 (. 2، ص20/1/1358رد شد )کیهان، تر از سه میلیون تومان برآونیز در مجموع، چیزی کم

ضیحاتی آورده . در ادامه مذاکرات، درباره مسائل مربوط به تشکیل مجلس مؤسسان، و نهایتاً مجلس خبرگان قانون اساسی تو 1

 خواهد شد.



 

 

 داده شد. 1سائل تذکر به صدراین م]در مورد[ دکتر سحابی: 

س کند. مجلسسان، مسائلی مطرح میند. مجلس مؤنظری دارمهندس سحابی: اطالع نداشتم ]که[ آقا چنین 

هتر شود. ]بتر مین، تاخیر شود، اعتراضات بیشسساشود. هرچه ]در تشکیل[ مجلس مؤسسان محل بحث میمؤ

ود. آقا در شاست[ یک کاسه کنیم. رفراندوم دیرتر ]برگزار شود[. قانون اساسی که در شرف اتمام است، معلوم 

 افقید یا نه.اساسی آن چنین است مونند و ]در رفراندوم[ گفته شود ]با[ رژیم جدید که قانون رسیدگی تسریع ک

مطرح  تر عوض شده و درگیری ارتش با دولتط، سریعرایت اشکالی ندارد. چون شنظر در مصوبایزدی: تجدید

 نبود. یک کاسه کردن رفراندوم بدین دلیل است. 

قدیم انون اساسی تحداقل ق سسان عقده شده. در دوره فترتلس مؤمج .شدبینی در پاریس میزاده: پیشقطب

شکیل سسان تز قرن نوزدهم در دنیا، یک مجلس مؤرسد اگر سرعت به خرج دهیم بهتر است. انظر میشده. به

 نشد.

ت. اساس باید دید نظر مردم با آمار چیس .ه تعویق شدهشود. مسئلسحابی: مخلوط کردن سبب اشکال می دکتر

اید اظهار انون اساسی ذکر شود. اگر دموکراسی مطرح است، نظر عموم خواسته شود. یک آری یا نه بگیریم. بق

. بگذارید هیم تا مسجل شودنظر شود. اول رفراندوم بکنیم؛ رژیم جمهوری اسالمی که محرز شد، یعنی آمار بد

 سسان باشد.مجلس مؤ

 ند، الزم است عمل شود.شیبانی: با نظر دکتر موافقم. چون آقا نوشته داد

که  طورمطهری: مقداری حل شد. جمهوری اسالمی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت. اگر آن

 شود بررسی شود، بهتر است.گفتند قانون اساسی آماده است که زود می

ماه نخواهد بود؛ تر از یک اردبیلی: تاخیر رفراندوم صحیح نیست. ولی هرچه سرعت به خرج دهند کمموسوی

مطالعه کنند.  قانون اساسی را اگر تصویب شده باشد، تا ده روز دیگر در اختیار مردم باشد مواد بدون ... بروند

                                                           

مذهبی، عضو نهضت آزادی و اولین وزیر کشور جمهوری  -های ملی( از چهره1296-1392سیدجوادی ). احمد صدرحاج2

. وی مجری اسالمی بود. پس از آن وی وزارت دادگستری را نیز تجربه کرد و نماینده مردم در مجلس اول شورای اسالمی بود

 بود. ۱۳۵۸ماه فروردین 11و  10برگزاری رفراندوم جمهوری اسالمی در 



 

 

هتر است. اگر تر حرف بزنند بتر باشد ]و[ بیشاظهار نظر هرچه فرصت بیش رایبدانم. این مدت را کم نمی

 .]مورد قبول است[ ر عملی باشد نظر دکتر سحابیخیر نکنند بهتر است؛ اگرفراندوم اولی را تأ

؛ خود زاده گفت رفراندوم یک کاسه باشد، جواب تکراری است. جلسه قبل قطببازرگان: چون مطلب تکرار شد

دگی بشود پذیر نبود. قانون اساسی آماده نیست. قانون اساسی چیزی نیست که به ساامکان ایشان دیدند ]که[

ه با سرنوشت به من هم نمی دهند. چیزی ک شود؛ینم، گفتند نمیاستم الیحه را بدهند ببرسیدگی کرد. از آقا خو

شود، خیلی سالمی، اول مرتبه است که مطرح میاسالم سروکار دارد، ساده نباید گرفت. چون این قانون نظام ا

، با آنها ام[شتهمخالفت دا ]که با آنها ها، اول قدم من بودمدقت شود. در مورد مبارزه با چپی الزم است بررسی و

ها هم نیستند. یه و نیرنگ هم درست نیست. فقط چپرو شد. با خدعستم چماق نباید روبهموافق نیستم. ]اما[ با سی

ام هوزیر منتخب ایشان گفتن من نخسترسیدگی کافی نیست. چو رایبدوستان مسلمان هم هستند. بیست روز 

به مخبر  اند. دیروزاین کار فرمان داده رایبن به من ایشا واهد شد؛سسان مطرح خسی در مجلس مؤقانون اسا

در ]باید[ صحیح.  لوموند گفتم یا واقعاً  اکثریت است یا نه. ما همه جا برویم حرف بزنیم، توضیح بدهیم، از راه

انون اساسی ق، بعد قانون اساسی تدوین و اعالم شود، ]برگزار شود[ جمهوری اسالمی رایبحداقل مدت رفراندوم 

 کنند. دم در انتخاب نمایندگان دخالت میبررسی شود، طرح شود، طرح پیشنهادی برود مجلس، مر

 تر شود تا جلسه بعد. قرار شد این مطلب بررسی بیش

*** 

 1های منجمد:[ه گوشت]مسئل

                                                           

رعی بود که و نظارت بر ذبح شهای منجمد . یکی از مسائل مطرح پس از پیروزی انقالب اسالمی، حالل یا حرام بودن گوشت 1

ی خواست وشد. از این رو امام خمینی طی حکمی خطاب به مهندس بازرگان از صورت خاص از جانب مراجع تقلید پیگیری میبه

نیز، به  های موجودشدت جلوگیری شود و گوشتزده و مصرف آنها بههای یختا به مقامات مربوطه دستور دهد از ورود گوشت

ماه سال ردادخ(. متعاقب این امر، 280، ص6و حرام بودن مصرف آنها، از بین برده شود )صحیفه امام خمینی، جلد  دلیل نجاست

رد تأیید قرار گرفت رود. در استرالیا شش کشتارگاه مواعالم شد که هیأتی برای نظارت بر ذبح و تأمین گوشت به استرالیا می 1358

الیا خریداری ( و با این اقدام، ده هزار تن گوشت از استر6، ص17/3/1358رد )کیهان، تا واردات گوشت ایران از آن صورت گی

 ، ص آخر(. 21/3/1358شد )کیهان، 



 

 

هم مالقات کرد با  1هاشمی: پیشنهاد جدید. در مورد گوشت منجمد، کسی مراجعه کرده. دیشب آقای خوانساری

یت گوشتی اند تا حلّمعلوم نیست، گرفته شود. آقا گفتهیت آن اند جلوی مصرف گوشت منجمد که حلّآقا. آقا گفته

 شود خورد. گفته شد معدوم کردن فعالً مطرح نشود. د شده، ثابت نشود، حرام است، نمیکه منجم

 ، چون گوشت نداشته است.طالقانی: گوشت منجمد کجاست؟ بدهید سفیر امریکا بخورد

رعی شوند رسیدگی کنند ]که[ ذبح ش مأمورزده مصرف نشود، دو سه نفر هاشمی: فعالً مطرح شود گوشت یخ

 شده یا نه.

 حطی نشود.قالف ندارند. برسیم که کتیرائی: دولت رسیدگی کند. اعالم الزم نیست. فقها در حلیت و حرمت اخت

 ه[ حالل است.هاشمی: در گوشت، باید محرز شود ]ک

 یزدی: باید تحقیق شود. 

 طور نیست. کره نیست.هاشمی: در مورد گوشت باید ثابت شود ]که[ حالل است یا نه. آب این

ر مسلمین، طالقانی: باید محرز شود از دست کافر است تا حرمت ثابت شود. اگر ندانیم از کجاست عنوان بازا

 که ...عنوان ثانوی است، کسانی

رکت است، مثل شل دارد. اگر فروشد، اشکامورد است. دولت اگر مینظر ما بیلی: اگر آقا فتوا داده، اردبیموسوی

تزکیه  ه آقای طالقانی، اصالت عدملت است، تحقیق شود. جهت دیگر مسئلفروشی است، اگر فروشنده دومشروب

کفر است یا  دانم ]که[بالد را نمیدانم از خارج آمده، ای است. میه، مسئلید مسلم ،همه جا هست. سوق مسلم

 اسالم. در اینجا اصالت، عدم ذبح شرعی حاکم نیست سوق مسلم و ...

 ای: سوق مسلم در اینجا اگر مسلم باشد، مثالً از پاکستان درست است. خامنه

 اردبیلی: اگر از بالد کفر بیاید. موسوی

 طالقانی: با آقا صحبت شود.

                                                           

مت پهلوی کار در قبال حکو( از مراجع تقلید شیعه و از جمله روحانیون محافظه1270-1363خوانساری ). سیداحمد موسوی 2

 رفت. شمار میبه



 

 

 ، این مطلب توطئه نباشد علیه دولت. 1معلوم شود ]که[ مثل رسومات زمان مصدقشیبانی: دولت رسیدگی کند 

 بسته اقدام شود یا اینز بین برود. دو راه است: اول چشمبازرگان: انواع خالف شرع در مملکت هست ]که[ باید ا

 ساله فرامین رعد و برقی ندهند. 2500که مهلت بدهند ]و[ مثل دوران 

 حضور آقا انجام شود. زاده: یک جلسه درقطب

 مهلت داده شد، رسیدگی شود.

*** 

 ]تغییر رژیم:[ در مورد رفراندوم

 بازرگان: عبارت رفراندوم چیست؟

دهند. قانون می رایمعلوم نیست روی چه اصلی ز زاده: در مورد رفراندوم در مورد جمهوری اسالمی هنوقطب

]به[  ،داوری نسبت به قانون اساسی شدهلوم شود. پیشید جمهوری اسالمی معاساسی قبل وجود دارد یا نه؟ با

ه قانون اساسی ، بدون وارد بودن، مصاحبه کرد ک2آقای نزیه آوری شده.ه صریح دور و بر آن جمعک علت این

های دنیای مترقی، ه با مقایسه با تمام قانون اساسیباید بگویم این قانون اساسی تدوین شد شودنوشته می

سسان که تشکیل شود، است که به جایی برسد. هر مجلس مؤ له مملکت مطرحقانون دنیاست. مسئترین مترقی

 سال باید ]بحث کنند[ تا تصویب شود.  حداقل یک

راندوم که دانند. رفد به جمهوری اسالمی؛ چیزی که نمیدهنمی رایبه دنیا چه بگوییم؟ مردم  مهندس سحابی:

کشد که کار ]طول می شودکثر سه ماه درست نیست؛ سه سال میسسان خطرناک است. حدابشود، مجلس مؤ

 . تدوین قانون اساسی را انجام دهد[

                                                           

 منفی. وزیر مشهور دوره پهلوی دوم، نماینده مجلس شورای ملی و مبدع سیاست موازنه( نخست1258-1345). محمد مصدق  1

( از مؤسسان نهضت مقاومت ملی و از اعضای اولیه نهضت آزادی ایران و عضو کانون وکالی دادگستری. 1300-91. حسن نزیه ) 1

مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. پس از طرح سخنانی که  عنوان مدیرعامل و رئیس هیأتوی در دوران دولت موقت، به

گرا مورد اعتراض قرار گرفت و نهایتاً با طرح اتهام سازی احکام اسالم تشکیک نمود، از جانب نیروهای اسالمدر آن نسبت به پیاده

 و ایران را ترک نمود. المال و برخی مسائل در حوزه شرکت نفت، استعفا کرده علیه او در زمینه حیف و میل بیت



 

 

 اند که این کار بشود. هم الزم است، چون آقا فرمان دادهسسان بانی: رفراندوم الزم است. مجلس مؤشی

زاده خطابه و قطب ]شیبانی[ و دکتر ]بازرگان[ های آقای مهندسهاشمی: قانون اساسی باید رسیدگی شود. حرف

 بود.

 ، منزل دکتر شیبانی(10/12/1357شنبه پنج 10)جلسه بعد: ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10/12/1357شنبه جلسه پنج  

 شیبانی. اردبیلی، مهندس سحابی،، موسویایخامنه]حاضران:[ تیمسار مسعودی، رفسنجانی، 

 قبل از دستور: 

نه سلطنت،  ری جمهوری،ست که[ آا دو نظر است: یکی ]این]تغییر رژیم[ له رفراندوم موسوی ]اردبیلی[: در مسئ

به  جاله یکقانون اساسی تکمیل شود و اصل مسئ ؛ نظر دیگر ]اینست که[]تشکیل شود[ سسانبعد مجلس مؤ

گر الزم است اگذاشته شود. اگر قانون اساسی را از آقا بگیریم، هیئتی روی آن حدود ده روز بررسی کند و  رای

نوشتن و  اصالح کنیم و بیست روز بحث شود، نظر مردم گرفته شود، صد نفر آماده کنیم، با توسل به گفتن و

را گفتند  ودخده شد ]و[ مخالفین مطالب ها زکه حرف ت روز یا یک ماه بعد از آنتوضیح از آن دفاع کنند. بیس

 گرفته شود.  رایمعرض افکار قرار داده و یک جا  عمل آمد، درو احیاناً اصالحاتی به

*** 

 دستور:

تشکیالت ]در مورد[ له مطرح است: نظریات درباره قانون اساسی و رفراندوم، تشکیالت شورا. : سه مسئ1بهشتی

. ممکن است کس دیگری مسئول اداره باشد که آقای طالقانی رئیس است[]نیاز  ءشورا، یک رئیس با حق امضا

 هستند. منشی، شیبانی ]است[.

 رئیس معین کنید.القانی: ممکن است من نباشم، نایبط

 رئیس.جمع: آقای بهشتی، نایب

 خواهد.نامه میمهندس کتیرائی: آئین

 مهندس سحابی: غیر از رئیس و منشی، تقسیم کار الزم نیست.

                                                           

( رئیس شورای انقالب، مؤسس و نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسالمی، اولین رئیس 1307-60بهشتی ). سیدمحمد حسینی 1

های ابتدای انقالب اسالمی است. بهشتی در جریان تحوالت های پرنفوذ سالعالی کشور پس از انقالب اسالمی و از چهرهدیوان

 در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید.  1360ال تروریستی تیرماه س



 

 

 هایی الزم است. هشتی: چرا. کمیسیونب

 مهندس سحابی: اگر الزم است، بفرمایید.

 هاشمی: اولین کار مهم، مسئول اداره است. 

 وند.شنامه داخلی معین نوشتن آئین رایبرست شود. دو نفر رئیس معین شود. کار تشکیالتی دبهشتی: نایب

 کنم.رائی: من آقای بهشتی را معرفی میکتی

 تصویب شد. انقالب[ رای]در شو آقای بهشتینیابت 

 نامه.یین آئین، نامزد کمیسیون موقت تعنوشتن اساسنامه داخلی معرفی شدند، باهنر و مهندس سحابی رایبدو نفر 

 بدهم ]؟[ رایصدر: من نبودم، روی چه بنی

 بهشتی: توضیح دادند.

 تصویب شد.

*** 

 1اعضای اضافه شورا مورد بحث واقع شد.

یروز کارگران انقالب غایب، امام زمان غایب، دولت غایب، کمیته امام غایب، خود امام غایب. د رایصدر: شوبنی

خطر ارند. این کار، بیها را ندوده مردم، اتصال به تصمیم گیرندهاصرار داشتند وزیر کار بیاید توضیح بدهد، نیامد. ت

ر باشد. دهقان ارگباشیم ]؟[ دانشگاهی باشد. دانشجو باشد. کگویند ما نباید مردم حقی دارند. کارگران مینیست. 

 باشد. زنان باشند.

 بهشتی: بانوان داشت.

 شود آراء آنها را گرفت. صدر: نه، شما تعیین کنید. میبنی

                                                           

 . در خصوص اعضای شورا و تغییر ترکیب آن، و نیز ریاست شورا، در مقدمه توضیحاتی آورده شد.  1



 

 

مایندگان ن ختلف باشد،ترکیب قشرهای مکه[  ]در مورد ایناش هست. قبول ندارم، ولی ای: این حرف، زمزمهخامنه

 ها هم هستند. و نماینده نداشته باشند. بازاری شود پیدا کرد. ممکن است تشکیالتی باشنداین قشرها را نمی واقعی

 صدر: آنها هم باشند. بنی

 رایشو ]همچنین در مورد[ دانشجوها و قشرهای دیگر. ]مورد[ کارگران حرف هست؛ ممکن نیست.ای: در خامنه

ت باشند. ترکیب نمایندگان قشرهای مختلف نیست. آنهایی که هستند، انقالب پارلمان نیست که نمایندگان مل

کند. اینها ی، این تشکیالت را خمینی معین میرسیدن به تشکیالت درست مملکت رایبقدرت استثنایی است. 

اند. دم و مبارزات نیستند. زجرها دیدهاند و خارج از مرکم و بیش در مبارزات شرکت داشته کسانی هستند که

 گیرند.دیگر، رهبری انقالب را در دست میای هستند که در کشورهای ه حاضر در حکم عدهعد

ای از اعضای فعلی شورا هم آنهایی که هستند، نماینده قشرها نیستند. وی ]اردبیلی[: همان حرف با اضافهموس

گر هم است. بودن کار چند نفر معمم هست، ولی نماینده آنها نیست، یا افراد دیگر، هر کدام مربوط به قشری

 اش انتصاب است. انتصاب از طرف آقا.کند. پایههمان موقعیت ما را پیدا می

مثل جبهه یا مجلس  کننده در انقالب.های شرکتان گروهانقالب، ترکیبی است از نمایندگ رایمهندس سحابی: شو

الب هم آقاست که نماینده ملت است. ملی منظور نیست. البته نمایندگی از رهبر انقالب دارد و رهبر انق رایشو

باشد. بازتاب کند هم  رابطه چنین است. چون شورا که نماینده جمعی است، پس باید همان صفت جمع را داشته

کننده در جنبش در های شرکتبدین علت الزم است نماینده قشرها و گروه ه در انقالب باشد.کنندافکار شرکت

کند، شود. شورا اصالت ذاتی پیدا میرابطه طبیعی و ارگانیک برقرار میعکس است. اینجا باشند تا ببینند فکرش من

ا اصالت اعتباری است. اگر آقای خمینی نباشند، شورا اعتباری ندارد. اگر مردم نماینده خودشان را ببینند، شورا و الّ

 طوری باشد که قشرهای مختلف از آن باشند.    

 تر.های کوتاهکوتاه مدت است، جمله]چون[ جلسه  بهشتی: تذکری است.

 15تر از ی من در کم، ولکشد[]طول می سال شورا طول دارد، یک رایبصدر: مهندس گفت انتخاب نماینده بنی

دهم. نمایندگان دانشجویان مختلف بیایند ]و[ نماینده تعیین کنند. از اول هم آقا پذیرفته بودند ]که[ روز انجام می

 طور شد. باشد. معتمدین مملکت را در سراسر ایران جمع کنند. حاال اینشورا انتخابی 

 طور بود.ای: از اولش اینخامنه



 

 

 شود جمع کرد. صدر: میبنی

بهشتی: اشکال کار این است که ]شورا[ فعالً سیزده عضو تعیین شده دارد. دو نفر بر حسب اساسنامه و به فکر 

 ساز کردن، دوگانگی است.له انتخابدو نفر دیگر، مسئ رایببی نیست. خاخودشان اضافه کنند. سیزده نفر انت

شود، در مسیر خوب تعقیب شود. شورا کارش موقت است تا استقرار حکومت درست. باهنر: مسائلی که مطرح می

 شود. فعالً جای دو عضو خالی است. انتخاب کنید.ماست. ضمن اینکه آن مطالب رد نمیو تعیین افراد کار 

ل دولت موقت که پایه آینده [ وقتی است که عملی انجام ندهد که پایه آینده شود. مثرایبصدر: موقت است ]بنی

 گذارد.را می

 بهشتی: صحیح است. 

 صدر: الزم نیست پانزده نفر باشد. بکنید هجده نفر.بنی

 البدل. مهندس سحابی: سه تا هم علی

ای د. ]درباره[ زیادی عده شورا، عدهشوشد. حاال بحث مجدد میاندوم تمام له رفربهشتی: بر طبق مصوبات، مسئ

صورت هبر طبق رعایت مقتضیات فعلی، مطرح شد که بیایند. روی دو نفر اصلی پیشنهاد دارم. این دو نفر ب

 صورت قبل تعیین شود. شورا شناسایی کند تا به آقا پیشنهاد کنیم. هسمبلیک، یکی کارگر، یکی دانشجو، ب

 صدر: طبق رویه قبلی چیست ]؟[بنی

طور که اول بوده. اول پنج نفر بود، بعد گسترش یافته. اول شناسایی ]صورت گیرد[، بعد دو نفر بهشتی: همان

 یکی کارگر ]باشد و[ یکی دانشجو. صورت سمبلیک ]انتخاب شوند[،هب

ر کرده. دو هاست کاآمدن آقا نبوده، مدت صدر ]![ شورا بعد ازبا این نظر موافقم. اما آقای بنیموسوی ]اردبیلی[: 

که  که افرادی باشند ]که[ کشش فکری اینجا را داشته باشند، نه این مشروط بر این پذیریم،نفر را به این وضع می

 . ]ند[دانشجو یا کارگرکه[  خاطر این]صرفاً به

 نگه داریم از قشرهای دیگر. البدل هاد آقای بهشتی قبول. سه نفر علیمهندس سحابی: اقل ما یقنع. پیشن

 بهشتی: روی آنها بحث نشود.



 

 

نتخاب شود و ا هایش شناساییم ]که[ دانشجویان مسلمان، سازمانپسندم. پیشنهاد دارصدر: رویه قبلی را نمیبنی

 گیرند.کنند؛ انتصاب را تحویل نمی

 اید. دهشود که آمروز نمی 15لق انتخاب را نشکنند. کنم تخم کید میای: تأخامنه

 صدر: مسائل دانشگاهی ایران را ما واردتریم. بنی

 بهشتی: قطعاً.

نجا انتخاب ای: نماینده دانشگاه فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، همدان، دو دستگی ]است[ و ممکن نیست آخامنه

 کنند. کارگران را جمع کنند.

اقعیت قضیه وکنم. فلسفه مهندس سحابی را رد میرا و ای های[ آقای خامنهکنم ]صحبتمی تأییدمطهری: من هم 

خص به شهای در یک تلف متضاد ]که[ احیاناً هم آرمانهای مخآرمان رایآیا قشرهای مختلف و دا چیست ]؟[

هر آقای رهبری باید مظ رایمختلف متناقض است. شوهای آرمان ی منعکس دیدند. او مظهر یک سلسلهنام خمین

الب سوی کثرت است. انقت، از کثرت به وحدت و از وحدت بههای مختلف اسگروه خمینی باشد که او مظهر

د. همه مردم، گویند ندارمیای که را به هم ریخته، چون چنین معادلهها ران همان چیزی است که همه معادلهای

را بکند، تخم  ارین کهای متضاد که در حال دیگر به کثرت برگردد. اگر امشترک پیدا کردند، نه مظهر آرمانآرمان 

]پس[ مدافع  ها نقض شده و باطل شده. اگر بگوییم کارگران یک سلسله منابع در دست دارندلق شکسته یا فلسفه

ملت کرده و  اند و این حرکتی کهن و غیره هم در نهضت شرکت داشتهآنها کو؟ ]باید گفت[ بازاری، کارمند فال

کران باشند و لی است که روشنفشود. این اعتراض عده قلیی تبدیل میبوده، به مادی و طبقاتاعتقادی و آرمانی 

 رایلسفه شوفترین طبقات از نظر عمل هستند و نباید به حساب آورد. عملی نیست، اگر بخواهیم عمل کنیم، پوچ

نند، کگی میادی که در قشرهای مختلف زندانقالب نقض شده. باید بگویم اینها مظهر آرمان مشترک نیستند. افر

حیط آنها را درک رگر باشیم، مکنیم. فرضاً مدافع حق کاکنند. ما بازار را درک نمیمحیط خودشان را بهتر درک می

نند درست شناخت مختلف از طبقات جامعه هستند که نیاز جامعه را بیان ک رایکنیم. افراد مختلف که دانمی

 خواهد.صورت[ هر گروهی نماینده می یر ایناست. ]در غ



 

 

نفر هستیم. اگر حبیبی بیاید،  اند. پس چهاردهعضو اینجا هستند و نیامده 1هشتی: تذکر ]![ آقای مهدوی ]کنی[ب

 ماند یک نفر. با حبیبی هم باید صحبت کرد.می

 ت او شد، اگر بیاید بهتر است.شیبانی: آن نماینده شرکت نفت که صحب

کرد. فلسفه ایشان  تر بود. سکوت هم را انتخابات حفظ موفقبه هم نزنیم، شورا اتفاقاً صدر: انتخابات را اگربنی

مظهرش  همان فلسفه شاه است که مرکز مشترکات و متناقضات است. اشتراک نباشد، تضاد است. این مشترکات،

ملت باشیم،  شاه است. مظهر قدرت ملت هم با آن طریق، آقای خمینی نیست. اگر بخواهیم ما نماینده مظهر قدرت

 جور نباشد ]؟[کند. چرا شورا اینت را بپذیریم. رهبری هم چنین نمیقالبی باشیم، فلسفه قیمومیباید ان

، کارگر، درک کرده]دکتر[ سحابی: آقای مطهری فرمودند مجمع تناقضات و هم دردها از همین است. انسانی که 

ای از او نمونه اند ]که[ شوراکردهاند و خود مردم قبول ر، آنها که انگشت روی درد گذاشتهدادانشجو، سرمایه

ز مسائل کارگری تواند کسی بیاید از منافع کارگر دفاع کند و او ات دوم را خودتان جواب دادید. نمیباشد. قسم

 تواند مطالب را اطالع دهد.ه باشد و او میاطالع نداشت

 مطهری: انتخاب ضرورت ندارد.

ورد کسی را که م کنم. همانطور که دیگران تعیین شدند،می تأییدرا انتخاب، حرف شیبانی  ]دکتر[ سحابی: در مورد

 قبول دانشجویان است، بیاوریم. 

 تر جا نداریم، دیگر بحثی باقی نیست.طالقانی: با مطلب بهشتی، که یک نفر بیش

شود، یهایی که مشود برداشتعنوان ما تعیین شده، سبب میت بهانقالب که به حکم ضرور رایبهشتی: کلمه شو

همکاری با رهبر انقالب است. یک رهبر دارد، دیگران  رایبانقالب  رایی اختالف ایجاد کند. شوبین اسم و مسمّ

معاونان او تا مرحله به ثمر رسیدن انقالب بناست باشد. انقالب چاره ]ای[ ندارد ]جز این[ که تصمیم را رهبر 

ست. رهبر احساس کرده معاونانی ینجا رسیده، او مسئول ابگیرد. چون تصمیم با او بوده. ]اینکه[ انقالب تا ا

صورت سمبلیک، کسانی را بگذاریم بهتر است و اولویت هخواهد. اگر بشود اقدامی کرد، بخواهد، یارانی میمی

                                                           

گهبان، های انقالب اسالمی، عضو فقهای شورای ن( عضو شورای انقالب، سرپرست کمیته1310-93کنی ). محمدرضا مهدوی 1

ع(، و رئیس )وزیر موقت پس از شهادت رجایی و باهنر، رئیس دانشگاه امام صادق وزیر کشور در کابینه رجایی و باهنر، نخست

 مجلس خبرگان رهبری. 



 

 

دارد. نقض غرض نباشد. کسی ما را به رهبری تحمیل نکرده. چه شد که در رهبری سیاسی جامعه تا امروز، نه 

 رایبدانشجو بود، نه کارگر، نه کشاورز و نه چیز دیگر. جبهه ملی امروز واقعیت اجتماعی است. این مطالب باشد 

 م. اگر کارگر یا دانشجو باشد، اولویت باشد. تر جا نداریخارج جلسه. روند کار این بوده. فعالً یک نفر بیش

آقایان خودشان روی آن نظر دادند. آقا گفته است  ، اصل اساسنامه فراموش شده.موسوی ]اردبیلی[: در این بحث

مورد است. بعضی ما بی راینه ام. اگر نمی پذیریم، بر محور این بحث. اگر طبق والیت شرعی، این کار را کردهبر 

 آید ]مطابقت ندارد[.درست درنمی عمل،ها با حرف

مشاوره  رایالب نیست. شوانق رایاست. شورا، شو تأییدلمه سریع. حرف آقای بهشتی مورد زاده: دو کقطب

شخص  ،ا رهبر انقالب رابطه دارد. اگر ندارد، به صفتولی چون آقای خمینی تعیین کرده ب انقالبی است.دولت غیر

 ند.صدر در دانشگاه اقدام کبنی

 طالقانی: این بحث صحیح نیست.

له اساسنامه تر است. دوم، مسئر در این سطح اگر باشد خیلی راحتزاده: ما غیر انقالبی هستیم. آوردن چند نفقطب

تا. هر یک بر اساس  18تا است ]و[ نه در  15کارها. نه در  رایبطور نیست. اساسنامه نوشته شده و بحث این

 والیت معین شده.

 ]اردبیلی[: انتخاب را من گفتم.موسوی 

کند. مخفی باشد، ]شیوه[ انتخابی آن را نقض میکه شورا بخواهد  زاده: امکان انتخاب نیست. با توجه به اینقطب

 نفر برسد.  18از حبیبی باید خواست. بهتر آنست از این تعداد به 

ل چنین نبود )انتخاب واقعی دند. مجلس اوها شکست خوردند، چون در آن افراد انتخابی نبوصدر: تمام جنبشبنی

دوم به ]ملی[ خود مردم نبودند، شکست خورد. جبهه ]چون[ جلوی محمدعلی شاه ایستاد. مجالس بعد،  بود(،

همین سرنوشت دچار شد. در تاریخ ما جنبش سربداران، آخر دست غیره افتاد، شکست خورد. ناراضی زیاد است. 

ی بوده، نیروهایی در جامعه انقالب محاکمات مخف رایگوید نه. شوشود، میه میلیل آنست ]که[ به دولت مراجعد

 باید در رهبری باشند. هستند ]که[



 

 

نده یک نفر ]را[ جلسه آی رایببهشتی: فعالً یک نفر کسری است. دوستان از میان دانشجویان، کارگران یا غیر آنها 

یکشنبه تصمیم  ند تا جلسهشان را یادداشت کنل را هم اسامیالبدد. سه نفر علیمطرح کنند. انتخاب اگر شد، بیای

 بگیریم.

 طالقانی: تا به حال، افراد معین شده با انتخاب شورا بوده. 

 صدر. زاده، شیبانی، بنیمهندس سحابی، قطب

 هاشمی: شما نبودید.

 طالقانی: یک جلسه نبودم. 

 طور بوده.بهشتی: تا حاال رویه این

 وده.طالقانی: انتصاب ب

 بهشتی: ولی ما معرفی کردیم.

 مطهری: گروهی وقتی تصویب شد که شما )طالقانی( زندان بودید.

 البدل را مطالعه کنید ]و[ معرفی نمایید.کشنبه، یک فرد اصلی و سه فرد علیبهشتی: روز ی

 مطهری: افرادی ]را[ اگر در نظر دارید، مطرح کنید.

 صدر: صبر کنیم، شور شود.بنی

*** 

 1جامانده از خاندان پهلوی:[اموال بهمصادره ]

                                                           

، تنگناهای اقتتصادی و کمبود منابع داران عصر پهلوی. با پیروزی انقالب اسالمی، فرار تعداد بسیاری از مقامات و سرمایه 1

های ناشی از رانت و زدوبندهای فسادزا، مصادره اموال بالصاحب و یا دردسترس حکومت و همچنین ضرورت برخورد با سرمایه

خ حصول از طریق فساد را مورد توجه مسئوالن دولت موقت و شورای انقالب قرار داد. از این رو، امام خمینی در تاریمشکوک به 

کند. در در حکمی خطاب به شورای انقالب، فرمان مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان به آنها را صادر می ۱۳۵۷نهم اسفندماه 

غیرمنقول سلسلۀ پهلوی  یت دارد که تمام اموال منقول ومأمورانقالب اسالمی به موجب این مکتوب  رایشو"این فرمان آمده است: 



 

 

                                                           

اند، به نفع المال مسلمین اختالس نمودهز بیتسلطۀ غیرقانونی ا مربوطین به این سلسله را که در طول مدت ها و عمال وو شاخه

انقالب یا اسم اینجانب  رایای به اسم شوها با شمارهو منقوالت آن در بانککارمندان ضعیف مصادره نمایند  مستمندان و کارگران و

مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد  قبیل مستغالت و اراضی ـ ثبت و سپرده شود و غیرمنقول ـ از

اند از این غنایم به دست آورده دهم که آنچهب اسالمی در سراسر کشور دستور میهای انقالجمیع کمیتهغیر ذلک. به  مسکن و کار و

انقالب است، و  رایکه این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شو دولت ابالغ نماییددر بانک با شمارۀ معلوم بسپرند. و به 

از این اموال چیزی به  کسانی که آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند. ود یا میاندولت به دست آورده ینمأمورآنچه 

(. 267، ص6)صحیفه امام، جلد "متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود دهند و ک تحویلها یا باناند، باید فوراً به کمیتهدست آورده

گیرد که بر اموال مذکور نظارت نموده و وظیفه رسیدگی پیرو این فرمان، شورا تصمیم به تأسیس بنیادی با عنوان بنیاد مستضعفان می

 ین زمینه خواهیم خواند(.دار باشد )در ادامه مذاکرات، در ابه امور این اموال را عهده

مجموعه دارایی  اهلل شفیق را مأموریت داد تاطرخانی، اسداهلل عسگراوالدی و حبیبصورت خاص علی حاجهمچنین، امام خمینی به

ر آن نظارت داشته بهای کشاورزی و تأسیسات دامداری به نام هژبر یزدانی را در اختیار و حفاظت خود گرفته و و مستغالت و زمین

عالم کرد اموال اوزیر در امور انقالب (. پس از ابالغ این فرمان، ابراهیم یزدی، معاون نخست322، ص6باشند )صحیفه امام، جلد

. چند روز بعد دادگاه (1، ص17/12/1357شود )اطالعات، طور انقالبی مصادره میها بهها و هژبر یزدانیدارانی نظیر خیامیسرمایه

جهانبانی را صادر  وال برخی از اعدام شدگان، مانند محمود جعفریان، پرویز نیکخواه، دانشی و سپهبد نادرانقالب حکم مصادره ام

 (. 7، ص22/12/1357کرد )کیهان، 

ز ترس شرایط انقالبی اهای خود را دارانی که سرمایهبا این وجود، مدتی بعد رئیس بانک مرکزی برای ایجاد اطمینان در میان سرمایه

کیهان، )شوند داران فراری تضمین جانی و مالی میها، سرمایهخارج کردند گفت: در صورت بازگردانیدن سرمایهاز کشور 

ازگرداندن کلیه ب(. چندی بعد، ابراهیم یزدی، که اکنون وزیر امورخارجه ایران شده بود، اعالم کرد راهی برای 1، ص15/2/1358

یاد پهلوی را ثابت تشریح این راهکار گفت درصدد آن هستیم تا دزدی بودن اموال بن ایم. وی درهای شاه مخلوع پیدا کردهدارایی

م فراهم شدن مقدمات (. صادق طباطبایی، معاون وزیر کشور نیز با اعال6، ص19/2/1358نموده و آن را به ایران برگردانیم )کیهان، 

اطالعات، ک موجودی شاه حاضر به مذاکره شده است )میلیارد مار 23محاکمه شاه مخلوع، خبر داد سوئیس برای بازگرداندن 

 22ها نکوزیر در امور انتقال گفت: بدهی خاندان پهلوی به با(. یک ماه بعد هاشم صباغیان، معاون نخست2، ص22/2/1358

در اختیار دولت  اهمیلیارد ریال است. وی افزود: طبق تصمیم شورای انقالب و بر مبنای فرمان امام خمینی، اموال غیرمنقول کاخ

مد، چنان که (. با این وجود، روند مصادره اموال چندان به مذاق دولت موقت خوش نیا5، ص16/3/1358گیرد )کیهان، قرار می

 (.10، ص2/4/1358ای اعالم کرد: مصادره اموال برخالف دستور امام و دولت است )اطالعات، سخنگوی دولت در مصاحبه

شان را در شرایط پس از انقالب، سرپا نگه داشتن واحدهای اقتصادی ابتدای کار خود، رسالت اصلی مسئوالن بنیاد مستضعفان در

، حسین مهدیان، مدیر مؤسسه کیهان اعالم کرد این مؤسسه 58ماه (. نیمه مرداد5، ص13/4/1358عنوان کردند )جمهوری اسالمی، 

، ص آخر( و کیهان نیز به سایر اموال تحت نظر بنیاد مستضعفان 15/5/1358در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است )کیهان، 

مصادره شد. این امر در ارتباط  "به نفع مستضعفین"افزوده شد. چندی بعد، به دستور دادستان انقالب تهران، روزنامه اطالعات نیز 

، 18/6/1358ی حاصل شده بود )کیهان، زاده و محمدعلی مسعودی بود که در دوره پهلومستقیم با مصادره اموال مصطفی مصباح

پرداخت. برای نمونه، اعالم شد با جای مانده از دوره پهلوی می(. در واقع، بنیاد مستضعفان به شناسایی و ضبط اموال به2ص



 

 

صرف بهبود  انقالب، رایهای او زیر نظر شوکلیه اموال خاندان پهلوی و شاخه بهشتی: فوریت دارد. آقا گفتند

 زندگی فوری قشر محروم شود. 

 کتیرائی: طرح مستقلی از طرف دولت آمده، او اجرا کند.

 کنند در بانک ]و[ کلیه اموال به آن منتقل شود.بهشتی: ]امام خمینی[ گفتند حسابی باز 

 طالقانی: اموال نقدی کم است.

 ها و غیره.مهندس سحابی: سهام کارخانه

 شود فروخت.زاده: قصرها را میقطب

 رسانند.می اب باز کنیم و ایشان به اطالعاند شورا مسئولیت را بپذیرد، حسبهشتی: کلی بحث شود. آقا گفته

                                                           

شناسایی اموال و امالک هژبر یزدانی، بدهی چهار میلیاد تومانی وی به بانک صادرات تأمین اعتبار شده است )اطالعات، 

(. همچنین کارخانجات گسترده او در سمنان نیز تحت مصادره قرار گرفت. استاندار سیستان و بلوچستان نیز 12، ص20/5/1358

(. از این سنخ 6، ص13/8/1358گیرد )اطالعات، های بیکار قرار میهای هژبر یزدانی در منطقه خاش در اختیار دیپلمهگفت زمین

داران مرتبط، به کرات قابل مشاهده ط با تصرف اموال خاندان پهلوی و وابستگان آنها و نیز سرمایهاقدامات بنیاد مستضعفان در ارتبا

 است. 

گرگونی، د، دگرگونی وسیع در تشکیالت و مدیریت بنیاد مستضعفان را تصویب کرد. با این 58شورای انقالب در اواخر سال 

کشور هم  (. در همین راستا، سینماهای2، ص15/12/1358)کیهان، شاخه هدف قرار گرفت  16گسترش مدیریت بنیاد با بیش از 

ن اعمال (. این گستردگی تشکیالت بنیاد مستضعفان بدو2، ص24/1/1359در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت )اطالعات، 

د خاندان پهلوی و خود فسا های فساد پیرامون فعالیت نهادی که قرار بودهای قوی و موثر بر آن، موجب گردید تا به شائبهنظارت

ده تخلف و مسامحه پرون 600اعالم شد  ۱۳۵۹وابستگان آن را با مدیریت صحیح رفع نماید، دامن بزند. برای نمونه، خردادماه سال 

ه حتی های آن است کلیتهای اساسی آن، گستردگی بسیار زیاد بنیاد و فعابنیاد در اختیار دادسرای انقالب قرار دارد و یکی از ریشه

ای هنوری سرپرست بنیاد در مصاحب(. محمود کریمی12، ص18/3/1359فراتر از یک مؤسسه چندملیتی شده است )اطالعات، 

ده، اما این امر در هیچ های سواری و غیره به نهادهای انقالبی داگفته بود این بنیاد طبق آمار دقیق، حدود صد میلیون تومان ماشین

تر فکر کرده و ه، کمایم که بنیاد به خاطر آن چیزی که تأسیس شد. وی اذعان کرد به این نارسایی رسیدهمنبعی انعکاس نیافته است

مل دربار (. حتی در مقطعی اعالم شد شبکه توطئه عوا9، ص24/7/1359ناخودآگاه از مقصدش دور شده است )انقالب اسالمی، 

روندی از  (. بنیاد مستضعفان با آغاز چنین1، ص11/4/1359ات، شاه و امریکا در بنیاد مستضعفان کشف گردیده است )اطالع

     های اقتصادی کشور، هنوز هم سایه سنگین خود را حفظ نموده است.      ابتدای انقالب، بر بسیاری از فعالیت



 

 

دیل الیحه خوب بود. بعد باز جرح و تع دادند، راجع به مصادره اموال پهلوی.ابی ای ]را[ دکتر سحکتیرائی: الیحه

شد. دقت کامل شده را آوردند ]تا[ بعداً بیاید ]و[ تصویب شود. در ضمن باید به اطالع برسانم ]که[ اموال به 

است و بیش از مبلغ قیمت پرداخت هاغلب در گرو بانک ]میزان اموال[ منقول، کم است؛شکل غیرمنقول است. 

ری بوده، کارشناس وام از بانک مرکزی گرفته، چون دستو 1شده. در حقیقت، دولت بدهکار است. شمس پهلوی

گیرد. البته و چیزی از آنها دست دولت را نمی تر محاسبه کرده و طبق الیحه متعلق به دولت استو ارزیاب، گران

طبقه هست ]و[  34پهلوی شکل دیگری را دارد. در نیویورک، ساختمان  شود. بنیاداش صفر هم میمجموعه

 که به امور آنها وارد است.  سالور رئیس بنیاد شده، به علت این

 بانک ورشکست شود.که[  ]ولو اینشیبانی: باید اموال را گرفت. 

هایی و شاخه های درباراخهت نبوده و متعلق به دربار و شطور موقت است و اموالی که مال دولهبهشتی: اموال ب

که[  ایندر مورد های انقالب ضبط شود. ]و غیره را نام بردند. بر طبق دادگاه 2امامیکردند. شریفکه بعد نفوذ می

 چه کسانی باید در دست بگیرند، باید قانون گذراند و در اختیار شورا بگذارند.

 کتیرائی: دولت بدهد.

 ،صرفشود. مصرف هم یک مانقالب رسیدگی می رایزیر نظر شو یک واحدبهشتی: کلیه اموال، مستقیماً در 

، باز ]از باب[ ای است. اگر پولی نباشدلهتبلیغات، خودش مسئ رایبشورا و  رایب .بهبود وضع زندگی طبقه محروم

 تبلیغات هست.

 گیرد، در متن اظهار شود.طالقانی: فقرا را دربرنمی

 کتیرائی: صبر کنید الیحه بیاید.

 بعد[. رایبکند یا نه، کیفیت اجرا باشد ]نظرش را بدهد که مسئولیت قبول میبهشتی: فعالً شورا 

 کتیرائی: شورا وظایفی دارد. این مخالف اساسنامه است.

                                                           

 ( فرزند بزرگ رضاشاه و خواهر محمدرضا پهلوی.1296-1374. شمس پهلوی ) 1

خی، وزیر دوران محمدرضا پهلوی و ریاست مجلس سنا در آن دوره. به روایت بر( نخست1291-1377امامی ). جعفر شریف2

لی نیز اشتهار سبب زدوبندهای گسترده در مسائل اقتصادی، به فساد ماامامی بهوی رئیس لژ فراماسونری ایران بوده است. شریف

 داشت. 



 

 

و کند کلیه اموال سمت جانشین مقام سلطنت، ایجاب میبهشتی: شورا جانشین مقام سلطنت و مجلس است. در 

 امالک را ضبط کند.

 رسد.ی: ارث چی به کفتار میمطهر

 صدر: مجلس شورا حق دارد به هر مقام که خواست، بدهد. دولت را ورشکسته اعالم کنیم.بنی

این مرحله انقالب دانسته و این وظیفه را به شورا  رایببهشتی: موضوع این است ]که[ رهبر مطلبی را مناسب 

که پول دارد یا نه، کسی ورشکست می شود یا نه، خارج  کند. بحث اینول کرده؛ شورا راجع به آن بحث میمح

خواهد یا نه ید شده، الیحه مییت[ مالکان خلعرسیدگی به وضع رایباز بحث است. اموال، مالک داشته، ]حال، 

]؟[ پیشنهاد این است که این اموال در اختیار شورا باشد. اگر چیزی دارد، صرف بهبود زندگی فوری محرومان 

 شود.

تر مدیون است، مدیون موضوع است. امالک موجود بیش یرائی این است که سالبه به انتفایدر: بیان کتصبنی

را قبل از مطالعه کردن، ایراد های دیگر است. چد که محتوی نداشته باشد، مثل قرضدولت است. اگر اعالم شو

 گوید قرض است.]؟[ حتماً طرف دولت است. دولت میکنند می

 اند رسیدگی را شورا بکند.اعالم شده(، ]امام خمینی[ خواستهگوید )در رادیو شورا میبهشتی: وقتی 

شدن به نفع طبقات خاص )محروم(، دهد. ملیشدن و اینها را تحویل میست، ملیمهندس سحابی: تصمیم انقالب ا

چیزی نیست  ادتر است،خود تصمیم انقالبی است. روی آن باید سروصدا کرد. ]این[ که اموال ندارد یا بدهی زی

خواهد سرمایه طلبکاری را ببخشد به مردم و کلیه اموال و ها مال دولت است. دولت میکه الینحل باشد. بانک

سهام کارخانه را که درآمد دارد، در اختیار شورا باشد، در اختیار مردم بگذارد و تقسیم شود. دولت در آینده ممکن 

 د است. یک هیئتی تعیین شود.است لفت و لیس بشود. مشکالتش زیا

های انقالب باید زاده: مطلب همان است که مهندس گفت. اگر عیبی هست روی آن قسمت است که دادگاهقطب

 سرعت رسیدگی کند. به

کنم. ن تومان پول نقد است که منتقل میمیلیو 45است. واسطه گفت  ]پهلوی[ هاشمی: اولین قلم، پول اشرف

 این شکل نیست. مسائل خارج مطرح است.



 

 

ها، مدرسه شود. فرض کنیم بیمارستانن صورت است، تقسیم شود، بلبشو میمطهری: آقای طالقانی گفتند اگر بدی

 و چیزهای دیگر که مورد احتیاج شدید مردم فقیر است، در اختیار آنها قرار گیرد. 

 در دست بگیرد.]این امور را[ به اتفاق آراء تصویب شد که شورا 

 المصرف تهیه شود.: اگر اضافه شود، موقوفات مجهولیطالقان

این کار که در جلسات  رایببهشتی: از جلسه ما کمیسیونی از دو نفر انتخاب شوند، جهت تهیه ]یک[ طرح گونه 

 بعد مطرح کنند.

 صدر باشد ]و[ طرح را تهیه کند.پیشنهاد شد بنی

 له فوریت ندارد. ]دکتر[ سحابی: مسئ

 رود، گوسفند است و غیره.بین می اموال از موسوی ]اردبیلی[:

 بهشتی: شماره حساب فوری باز شود.

شماره  ]و[ ها باشندکی که[ ]این صدر: تا برسند طرح گونه تهیه کنند، جزو طرح حداقل کمیسیونی است.بنی

دو امضاء  سه نفر که با رایب، همین امروز اشخاصش را تعیین و اعالم کنید. شماره حساب ]مشخص شود[ حساب

 حق برداشت باشد.

[ کمیسیون سه نفر بهتر است. همان رایبشنبه حاضر شود. ]نا شد حساب فوری باشد، طرح تا سهزاده: اگر بقطب

 شود تغییر داد. راحتی مینفر باشند. امضاء را بهسه 

 خواهد. چیزی نیست. مطهری: روضه می

 .بهشتی: سه نفر صاحبان امضاء، یکی طالقانی ]باشد[

 مان هم یک امضاء بود، بعد پدرمان درآمد.طالقانی: امضاء مسئولیت دارد. زن

 بهشتی: قبول کردید.

 عنوان اعضای کمیسیون مزبور[ تصویب شد.صدر ]بهطالقانی، شیبانی و بنی



 

 

 بهشتی: پیشنهاد موسوی.

 بازرگان: اطالع بدهند. 

های خدمتدادم. یک عده پیش 1به مصطفی ملکی خدمت مخصوص، کلیدهای کاخ را آورد،پیش :طالقانی

از دادگستری  های شمش طال. کاخ که دیگر مهر و موم شده،ها، صندوقصوص شاه، اموال زیادی بردند. فرشمخ

 ها.خدمتبروند تحقیق از پیش

 سرپرستی. دهید، برویمایی دارد در سنگسر، اگر اجازه میه. ]او[ کارخانه2مهندس سحابی: اموال هژبر یزدانی

 طالقانی: کمیته سمنان، دکتر اقتصاد ما آنجاست.       

 اموال او ضبط شود.  ان دادگاه انقالب از دولت خواستهبازرگان: دادست

 اند.فظ کردهر اقتصاد است، اموال را حها خوب کار کرده. کمیته سمنان که تحت نظر دکتطالقانی: بعضی کمیته

*** 

 ]؟[ همراه رفراندوم باشد یا نهبحث قانون اساسی ]موضوع:[ 

ری اسالمی ند جمهوکاره نشود. در رفراندوم، قانون اساسی در معرض افکار باشد تا بدانطالقانی: مطرح شد دو

 شد. اند جنبه دموکراتیک نباسسان نباشد. بعضی گفتهد و واگذار به مجلس مؤبگیرن راییعنی چه و یک 

ز آقا در عرض ا. قانون اساسی ]باشد[ اد این بود ]که[ هر دو در یک جابک کار است. پیشنهموسوی ]اردبیلی[: سَ

وز یا یک ماه در د. بیست رنند. احیاناً زیاد و کم کنندو سه روز گرفته شود. ده روز کمیسیون باشد، در آن دقت ک

گر باشد، جواب ا هایی]تا[ احیاناً اعتراض نوشتن و گفتن رایبد ناختیار مردم باشد. از اول، صد نفری تجهیز شو

وقت نآدهند. رادیو و تلویزیون و روزنامه موافق و مخالف در عرض مدت مقرر، نظر داده، جواب بگیرند. 

 ، کافی است. رایبگذاریم به 

                                                           

مت تجریش در روحانیون فعال در هنگامه مبارزات انقالب اسالمی بود که با مرکزیت مسجد ه االسالم مصطفی ملکی از. حجت 1

 اهلل طالقانی، نقش مهمی در بسیج مردم علیه رژیم شاه ایفا نمود. شمال تهران و در ارتباط با آیت

ز زندان به امریکا و انقالب با فرار ا داران مشهور دوره پهلوی دوم که در ایام ابتدایی( از سرمایه1313-1389. هژبر یزدانی )2

 سپس کاستاریکا رفت. 



 

 

 آیا رفراندوم با قانون اساسی باشد یا نه ]؟[]موضوع اینست که[ طالقانی: این فرع است. اصل 

کند. تصویب قانون نفی نباشد، سستی ایجاد می رایبی اگر دلیل .1سسانمؤ مجلس ]تشکیل[ بهشتی: در فرمان آمده

اساسی بدین شکل تا چه حد صحیح است ]؟[ با معیارهای اساسی اسالم، از نظر من، آگاهانه نیست و درست 

                                                           

انون اساسی گانه آن را تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین ق. امام خمینی در حکم تأسیس شورای انقالب، یکی از وظایف سه 1

مهید تدولت موقت،  عنوان رئیس(. همچنین از جمله وظایف مهندس بازرگان، به1، ص23/10/1357ذکر کرده بود )اطالعات، 

ود، اعضای شورا شمقدمات برای تشکیل مجلس مؤسسان بود. بنابراین، چنان که از مذاکرات فوق و نیز ادامه مذاکرات استنباط می

نویس تهیه پیش ای براینسبت به انتظار افکار عمومی از شورای انقالب و همچنین دولت بازرگان برای تشکیل چنین مجلس گسترده

رد. استدالل اصلی اسی، نگرانی داشتند. اما با روند تحوالت، امام خمینی نسبت به تشکیل چنین مجلس وسیعی تجدیدنظر کقانون اس

خلی و بیرونی، طلبد و با توجه به شرایط انقالب و هراس از تحرکات دانیز این بود که تشکیل چنین مجلسی زمان زیادی را می

 تری پی گرفته شود. ون اساسی و تصویب آن توسط اراده ملت با سرعت و شتاب بیشکند تا کار تدوین قانضرورت ایجاب می

اصول قانون اساسی  های قبل اشاره شد، تا زمان برگزاری رفراندوم تغییر رژیم به جمهوری اسالمی، از برخیهمان گونه که در بخش

ولت موقت ده شناخت داشته باشند. در حقیقت، دآتی توسط دولت موقت رونمایی شد تا افکار عمومی درباره سرشت حکومت آین

ای بررسی به نویس قانون اساسی کرده بود تا این طرح اولیه برکارگروهی را به سرپرستی دکتر حسن حبیبی مأمور تدوین پیش

ون پس از انجام انقنویس چند روز پس از پیروزی انقالب، تسلیم امام شد و قرار بود این مجلس مؤسسان تقدیم شود. البته این پیش

جهانی  هایبینی شده در اعالمیههای پیشنویس، مسائلی همچون آزادیاصالحات توسط امام خمینی منتشر شود. در این پیش

کیهان، )وزیری و ... لحاظ گردیده بود جمهوری و نخستبینی مقام ریاستهمچون اعالمیه حقوق بشر، حفظ حقوق زنان، پیش

ؤسسان منویس قانون اساسی در مجلس ، روز رفراندوم جمهوری اسالمی بار دیگر وعده داد پیش(. بازرگان2، ص9/12/1357

رقی نیز گفت شگرا و استاندار آذربایجان های ملیای، از چهرهمراغه(. احمد مقدم8، ص11/1/1358بررسی خواهد شد )کیهان، 

کشور در  (. مشاور وزیر7، ص12/1/1358کرد )کیهان،  توان یک قانون اساسی مردمی تدوینتنها با تشکیل مجلس مؤسسان می

(. قرار 7، ص16/1/1358برگزار خواهد شد )کیهان،  ۱۳۵۸امور رفراندوم هم اعالم داشت انتخابات مجلس مؤسسان تا خردادماه 

 (. 7، ص21/1/1358بود بر اساس قانون، هر صد هزار نفر، یک نماینده به مجلس مؤسسان بفرستند )اطالعات، 

ندکی بعد، متن پیشنهادی قانون اساسی جدید در جراید منتشر شد. توجه به جایگاه شوراها در اداره امور عمومی، جایز بودن ا

تظاهرات و ممنوعیت اعالم حکومت نظامی به هر عنوان، تشکیل گارد ملی جمهوری در هر استان، ملی شدن صنایع سنگین و ادغام 

(. هرچند به همین 5، ص8/2/1358نویس بود )کیهان، ترین محورهای این پیشاز مهم ها در سازمانی زیر نظر دولت،بانک

گرا و روشنفکری مطرح شد. علی شایگان، نجف دریابندری و فریدون تنکابنی از های ملینویس نیز انتقادهایی از جانب چهرهپیش

نشینی (. انتقادها موجب عقب6، ص15/2/1358کیهان، جمله کسانی بودند که این طرح را مبهم، ناقص و غیردموکراتیک نامیدند )

ای که سخنگوی دولت اعالم کرد طرح یادشده اصالً طرح نهایی نیست و بین یک تا دو ماه دیگر حتماً برای دولت شد، بگونه

فدراتیو کشور در هایی در زمینه اداره (. در این میان حتی صحبت4، ص17/2/1358شود )کیهان، نظرخواهی از مردم منتشر می



 

 

                                                           

ترین موارد مرتبط بود )کیهان، ها و طرح خودمختاری از مهمقانون اساسی جدید نیز مطرح شد. تجدیدنظر در محدوده استان

ها دولت موقت از تأسیس مجلس مؤسسان دفاع کرده و (. تا این مقطع، کماکان در جراید، مطبوعات و رسانه2، ص20/2/1358

، موجب شد 1358داد. اما جلسه شورای انقالب با امام خمینی در اول خرداد و تشکیل این مجلس را میوعده برگزاری انتخابات 

اهلل بهشتی برای تشکیل مجلسی منتخب با تا بازرگان و دولتش از ایده تشکیل مجلس مؤسسان عقب بنشینند و پیشنهاد میانه آیت

، 1/3/1358ر گرفت )رجوع شود به مشروح مذاکرات شورا در جلسه تعدادی محدودتر نسبت به مجلس مؤسسان، مورد موافقت قرا

در ادامه این مجموعه(. در این مذاکرات مهم که بیش از شش ساعت به طول انجامید، تصمیمات مهمی درخصوص قانون اساسی و 

قانون اساسی در دو مرحله مجلس مؤسسان اتخاذ گردید. روزنامه اطالعات، از این جلسه گزارش داد که یک مقام آگاه اطالع داد 

گیرد و سپس در نویس قانون اساسی در جراید و در معرض افکار عمومی قرار میرسد. در مرحله نخست ابتدا پیشتصویب میبه

وسیله نمایندگان منتخب بررسی شده و قانون اساسی به رفراندوم گذاشته نویس بهمرحله نهایی، با توجه به نظریات مردم، این پیش

تر طرح قانون اساسی در اختیار (. پس از این جلسه، امام به بازرگان پیام داد تا هرچه سریع2، ص2/3/1358هد شد )اطالعات، خوا

نویس قانون اساسی ، شورای انقالب در چندین جلسه، پیش۱۳۵۸خردادماه (. 2، ص5/3/1358افکار عمومی قرار گیرد )کیهان، 

و آن را برای ارائه به مجلس خبرگان قانون اساسی آماده کرد )رجوع شود به مذاکرات  مصوب دولت را مورد بررسی قرار داده

 شورای انقالب(

ت ممکن اما تصمیم تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان وسیع، مخالفانی هم داشت. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی گف

گستری هم ل نشود. در قطعنامه پایانی کنگره وکالی داداست در قانون اساسی دستکاری شده و قانون اساسی مطلوب ملت حاص

داری نیز عدم اهلل شریعتمآیت(. 8و5، ص9/3/1358آمده بود باید قانون اساسی ابتدا به تصویب مجلس مؤسسان برسد )اطالعات، 

از طریق  ن اساسی، ص آخر(. وی حتی تهدید کرد اگر قانو20/3/1358تشکیل مجلس مؤسسان را اشتباه بزرگی برشمرد )کیهان، 

ی فقط از طریق کنم، چون مخالف این شیوه هستم. از نظر وی باید قانون اساسگیری شرکت نمیرفراندوم تصویب شود، من در رای

ری، حزب جمهوری خلق مسلمان، وابسته به شریعتمدا(. 8و7، ص23/3/1358مجلس مؤسسان بررسی و تصویب شود )اطالعات، 

هدین (. سازمان مجا9و2، ص10/3/1358گیرد )اطالعات، ان، حقوق مردم مورد تعدی قرار میهشدار داد بدون مجلس مؤسس

مجلس مؤسسان برای  اند، بر ضرورت مراجعه بهای با اظهار این که امام بارها تشکیل مجلس مؤسسان را تأیید کردهخلق طی بیانیه

 (. 12، ص20/3/1358تصویب قانون اساسی تأکید کرد )اطالعات، 

امام خمینی با نهیب به مخالفان تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان، درباره توطئه در تصویب قانون اساسی اعالم  اما

(. 2، ص26/3/1358نیت دارند، اما توجهی به عمق مسائل ندارند )کیهان، خطر کرد. امام به کنایه گفت اشخاصی هستند که حسن

ها هستند )کیهان، کنیم، همین کمونیستیند اگر مجلس موسسان نباشد تحریم میگوامام در جای دیگری گفت آنان که می

نجفی( تشکیل (. متعاقب این سخنان، جلسه علمای اربعه )امام خمینی و آیات گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی2، ص28/3/1358

فق است و مخالفین اسالم، محکوم و مطرودند شد و پس از آن، شریعتمداری گفت با تشکیل مجلس خبرگان و برگزاری رفراندوم موا

اهلل بهشتی، دبیرکل حزب جمهوری اسالمی، نیز در دفاع از تشکیل مجلس خبرگان گفت: این (. آیت2، ص29/3/1358)کیهان، 

ایند بر بودن فرمجلس همان مجلس مؤسسان است و من خودم در ابتدای امر هوادار تشکیل مجلس مؤسسان بودم، اما به دلیل زمان

(. وی همچنین گفت: تسریع در تصویب 3، ص26/3/1358نظر کردم )کیهان، تشکیل و انجام وظایف این مجلس، از آن صرف



 

 

                                                           

های درازمدت باز باشد. از نظر وی، برای تصویب قانون اساسی، ریزیقانون اساسی برای آن است که دست دولت برای برنامه

عنوان یک ایدئولوژی زنده پذیرفته باشند وقی الزم است، ولی آنها باید اسالم را بهشناسی، اقتصادی و حقحضور متخصصان جامعه

های انقالبی، اعالم کرد با توجه به این که با بحث (. دکتر سحابی، وزیر مشاور در امور طرح4، ص7/4/1358)جمهوری اسالمی، 

نظران خواهیم ای آن، مجلسی متشکل از خبرگان و صاحبدادیم، ایده مجلس مؤسسان منتفی شد و به جطوالنی زمان را از دست می

داشت که با توجه به نظریات مردم و پیشنهادهای آنها، متن قانون اساسی را تکمیل نموده و نهایتاً آن را به رفراندوم خواهیم گذاشت 

سی نهایتاً با تصویب امام و (. صادق طباطبایی، معاون سیاسی وزارت کشور نیز اعالم کرد قانون اسا2، ص17/3/1358)کیهان، 

شورای انقالب به آرای عمومی گذاشته خواهد شد. وی در تشریح چرایی عدم تشکیل مجلس مؤسسان گفت این مجلس هم زمان 

شدند که باید در آن مجلس نماینده داشته باشند، اما مجلس خبرگان منتخب مردم بوده ها مدعی میبُرد و هم تمامی گروهزیادی می

 (. 3، ص23/3/1358ی کوچکی است )کیهان، و شورا

جمهور نویس، رئیسنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی در مطبوعات چاپ شد. در این پیش، متن کامل پیش1358خردادماه  24

وسیله بهاردبیلی گفته بود این قانون اساسی، (. موسوی8، ص24/3/1358ترین مقام کشور شناخته شده بود )کیهان، عنوان عالیبه

اند تا با موازین اسالمی تطبیق یابد )جمهوری اسالمی، حقوقدانان تراز اول تنظیم شده و مراجع تقلید هم درباره آن نظر داده

توانند در مدت یک ماه نظرات خود را نظران میهای انقالبی گفت: صاحب(. پس از آن، وزیر مشاور در طرح2، ص26/3/1358

های انقالب دهند و پاییز آینده نیز موعد تصویب عمومی قانون اساسی خواهد بود )کیهان، شورای طرحدرباره قانون اساسی به 

(. از این رو، مباحثی در این زمینه در فضای سیاسی کشور شکل گرفت. مثالً در کنگره مسلمانان منتقد قانون 3، ص26/3/1358

(. در قطعنامه 2، ص7/4/1358قانون اساسی حذف شود )اطالعات،  اساسی گفته شد تقنین فقط کار خداست و قوه مقننه باید از

صدر در دفاع از (. بنی10، ص24/4/1358کنگره مزبور آمده بود: روح این قانون پیشنهادی، غربی و غیرقابل قبول است )کیهان، 

ت )جمهوری اسالمی، دو مورد، تأیید کرده اس -نویس قانون اساسی گفت امام خمینی کلیت این متن را به جز یکیپیش

خواهیم نیست. نویس آن چیزی که ما می(. حسن آیت، از اعضای ارشد حزب جمهوری اسالمی، گفت این پیش8، ص14/4/1358

االصل باشد )جمهوری اسالمی، االصل باشد، بلکه باید مسلمانوی برای نمونه اظهار داشت: رئیس جمهور حتمًا الزم نیست ایرانی

توجهی به جایگاه ای ضمن اعالم خطر درباره محتویات قانون اساسی، از بیفضالی حوزه علمیه قم در بیانیه(. 9، ص6/5/1358

اهلل منتظری هم تأکید کرد باید والیت فقیه در قانون (. آیت1، ص13/4/1358رهبری و والیت فقیه در آن انتقاد کردند )اطالعات، 

(. حزب جمهوری اسالمی نیز وعده داد قسمت زیادی از طرح 4و2، ص 11/5/1358اساسی گنجانده شود )جمهوری اسالمی، 

های مختلف (. در مطبوعات هم بازار بحث و نظر در خصوص حوزه5، ص9/5/1358نویس تغییر داده خواهد شد )اطالعات، پیش

ساسی جمهوری و خطر جنگ قانون ا"مندرج در قانون اساسی رواج داشت. برای نمونه، سیدمحمد خاتمی در یادداشتی با عنوان 

، نوشت: بختیار هم طالب چنین قانون اساسی بود که در آن رژیم جمهوری جایگزین سلطه پادشاهی باشد. وی افزود "داخلی

 (.  9، ص21/4/1358نویس قانون اساسی تنها چیزی که نیست، اسالم است )اطالعات، متآسفانه در پیش

ابات مجلس خبرگان انتشار یافت. بر این اساس، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی باید ، متن الیحه قانون انتخ۱۳۵۸نهم تیرماه 

، ص آخر(. به تدریج، کشور آماده برگزاری انتخابات مجلس خبرگان 9/4/1358ظرف سی روز کار خود را به انجام برساند )کیهان، 

نامزدهای خاص خود را معرفی کردند. جنبش  شد. نهضت آزادی، حزب توده و حزب جمهوری اسالمی هر یکقانون اساسی می



 

 

                                                           

مسلمانان مبارز، جاما، ساش )سازمان اسالمی شورا(، جنبش و مجاهدین خلق هم نامزدهای مشترک ارائه کردند )انقالب اسالمی، 

 2ص، 30/4/1358ها دعوت کرد تا کاندیداهای مشترک معرفی نمایند )کیهان، (. امام خمینی از همه گروه12، ص28/4/1358

دهیم )جمهوری اسالمی، (. وی همچنین اعالم کرد اگر یک حرف از قانون اساسی اسالمی نباشد، نه من و نه ملت به آن رای نمی3و

(. پیرو درخواست امام برای ارائه لیست مشترک، حزب جمهوری اسالمی، جامعه مدرسین حوزه قم، جامعه 2، ص31/4/1358

ن انقالب اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گروه انقالبی ابوذر و ... همگی کاندیداهای روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدی

سوی (. در مقابل، جبهه ملی با هشدار در زمینه حرکت کشور به2، ص4/5/1358مشترکی را معرفی کردند )جمهوری اسالمی، 

کند و چنانچه انحرافی را مشاهده نون اساسی شرکت میشکل مشروط در انتخابات مجلس خبرگان قانوعی فاشیسم، اعالم کرد به

(. 10، ص3/5/1358نماید، آن را تحریم خواهد کرد و با این وجود لیست نامزدهای خود را برای این انتخابات معرفی نمود )کیهان، 

ای ملی برشمرد تخابات را وظیفههای اختالف و انشعابش از جبهه ملی نمایان شده بود، شرکت در این اناما داریوش فروهر، که نشانه

های روشنفکری بود که سیدجوادی، از چهرهاصغر حاج(. یکی دیگر از منتقدان این انتخابات، علی2، ص4/5/1358)اطالعات، 

کنم. وی به این که اعضای شورای انقالب نامزد مجلس اعالم کرد تا تبعیض از میان نرود، در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی

(. حزب جمهوری خلق مسلمان، خواستار تعویق برگزاری انتخابات شد 3، ص8/5/1358رگان باشند، اعتراض داشت )کیهان، خب

(. اما نهایتاً این حزب 3، ص10/5/1358دهد )کیهان، مورد امکان صحت انتخابات را مورد تردید قرار میو اظهار داشت عجله بی

(. جبهه ملی اما در آستانه انتخابات بیانیه داد و عدم 4و 2، ص11/5/1358ود )کیهان، اعالم کرد در انتخابات مشارکت خواهد نم

مشارکت خود را در این انتخابات اعالم کرد. جبهه ملی در بیانیه خود تأکید کرد این مجلس خصلت دموکراتیک ندارد، اختناق حاکم 

چنینی گیری ایندرصد افراد ساکن پایتخت، رای 48دن تنها است و آزادی فقط حرف است. این جبهه پرسید با توجه به باسواد بو

 ، ص آخر(. 11/5/1358چه اعتباری دارد؟ )کیهان، 

قاعده اکثریت  در سراسر کشور برگزار شد. نامزدها با ۱۳۵۸انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی روز جمعه دوازدهم مردادماه 

ق، همچون جبهه ملی، حزب جمهوری خلق مسلمان، جاما، مجاهدین خل های متعددیها و گروه. شخصیتنسبی انتخاب شدند

موقت، صراحتًا اذعان  جنبش مسلمانان مبارز و... به فرایند و نتایج انتخابات اعتراض داشتند. اما هاشم صباغیان، وزیر کشور دولت

نتخابات حاکی (. نتایج ا1، ص13/5/1358جز چند حوزه، انتخابات در محیطی آزاد و آرام برگزار شد )جمهوری اسالمی، داشت به

جمهوری  های مؤتلف دیگر بود. از همین رو، بسیاری حزباز پیروزی گسترده نامزدهای مشترک حزب جمهوری اسالمی با گروه

د کنند دهند و اعتما اسالمی را یه انحصارطلبی متهم کردند. دبیرکل حزب، در پاسخ پرسید: اگر مردم گروهی را شناخته و به آن رای

د و اعتراض دارند که و مسئولیت کارها را بر عهده آن بگذارند، این اسمش انحصارطلبی است؟ وی افزود این آقایان قیّم خلق ایرانن

که هجوم  (. در واقع از این انتخابات بود4، ص18/5/1358کند؟ )جمهوری اسالمی، چرا خلق ایران به این حزب اعتماد می

     حزب جمهوری اسالمی در فضای سیاسی کشور آغاز گردید.    گروهها و احزاب به تفوق

، مجلس خبرگان قانون اساسی با پیام امام خمینی رسمًا کار خود را آغاز کرد. امام در این پیام صراحتاً مجلس ۱۳۵۸اواخر مردادماه 

یس مجلس خبرگان انتخاب شد، اما وی عنوان رئاهلل منتظری بهرا از رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسالم برحذر داشت. آیت

ای به اهلل منتظری در نامهو آخر(. آیت 5، ص 29/5/1358اهلل بهشتی سپرد )کیهان، ریاست جلسات را به نایب رئیس، آیت

وزیر نوشت بودجه برگزاری مجلس خبرگان )که ده میلیون تومان در نظر گرفته شده بود( به یک دهم کاهش یافت تا برای نخست



 

 

                                                           

(. دکتر باهنر در ابتدای کار مجلس اعالم کرد بیش از چهار 1، ص8/6/1358ها در آینده الگو باشد )جمهوری اسالمی، هش هزینهکا

(. یکی از موضوعات مهم مطرح در این 2، ص8/6/1358هزار اظهارنظر درباره قانون اساسی به این مجلس رسیده است )کیهان، 

همان ابتدا در مجلس مطرح شد و به تصویب نهایی نیز رسید. منتخب اول مردم تهران در  فقیه بود که ازجلسات، مسئله والیت

ای به خود جلب کرده بود. وقتی از وی پرسیده شد که چرا طور ویژهها را نیز بهاهلل طالقانی بود که توجه رسانهمجلس خبرگان، آیت

(. 11، ص3/6/1358خورد! )کیهان، درگیرم، چشمم هم آب نمی کنید، پاسخ داده بود: خیلیتر شرکت میدر مذاکرات مجلس کم

بر اثر سکته قلبی درگذشت. روزنامه اطالعات در شماره آن روز خود روایتی از آخرین حضور  ۱۳۵۸طالقانی نوزدهم شهریورماه 

به اصل والیت فقیه مرتبط طالقانی در جلسه خبرگان منتشر کرد. طبق این روایت، طالقانی در مورد اصل پنجم قانون اساسی، که 

نشانه مخالفت، کارت سبز در گلدان انداخت. خبرنگار سپس به سراغ وی رفت و از وی پرسید چرا وقتی مخالفید، توضیح شد، بهمی

، ص 19/6/1358کنید؟ طالقانی در پاسخ به شوخی گفت مگر شما فضولید؟! )اطالعات، دهید و در مجلس اظهارنظر نمینمی

گیری درباره این اصل پس از وفات طالقانی صورت گرفت. این اصل، نقطه اوج ن وجود، برخالف روایت اطالعات، رایآخر(. با ای

کردند، اما هیچگاه مباحث در زمینه عملکرد مجلس خبرگان شد و بسیاری به مخالفت پنهان طالقانی در این موضوع اشاره می

توان به یت فقیه چه بود )هرچند در ادامه مذاکرات شورای انقالب، میمشخص نشد که موضع صریح طالقانی درباره اصل وال

ها و باالخص همین مسئله پی برد(. با این وجود، امام اختالفات فکری طالقانی با سران حزب جمهوری اسالمی در بسیاری از زمینه

اسی پشتیبانی کرد. وی از مردم خواست خمینی قاطعانه از اقدام مجلس خبرگان در لحاظ داشتن اصل والیت فقیه در قانون اس

گیری از اسالم گیری از مجلس خبرگان، کنارهپشتیبان والیت فقیه باشند تا به مملکت آسیبی نرسد و به مخالفان هشدار داد کناره

 ، ص آخر(. 29/6/1358است. امام همچنین خواستار تسریع کار این مجلس شد )کیهان، 

انقالب، پیدایش  ای اظهار داشت هدفانتقادها از آن افزایش یافت. جبهه ملی در نامه سرگشاده با تداوم فعالیت مجلس خبرگان،

(. مهندس 2، ص3/7/1358قشر ممتاز مذهبی نبود و از این رو نتیجه گرفت مسیر انقالب به انحراف گراییده است )اطالعات، 

ن ارائه داد، که دولت درباره قانون اساسی به مجلس خبرگاوزیر ضمن انتقاد شدید از مجلس خبرگان گفت: طرحی بازرگان، نخست

ر (. د6، ص16/7/1358توجهی مواجه شد و اصالً ما را نخواستند که بپرسند این طرح شما چه بود؟ )اطالعات، لطفی و بیبا کم

عالیت آن، به شدن دوره ف صورت مخفیانه در دولت موقت برای انحالل مجلس خبرگان به بهانه طوالنیهمین اثنا بود که طرحی به

. بازرگان پس از استعفای ای نرسیدابتکار عباس امیرانتظام به جریان افتاد که البته با مقاومت امام خمینی و شورای انقالب به نتیجه

، 17/8/1358دولت موقت به مجلس خبرگان وصیت کرد در بعضی مواد تغییراتی دهند تا حکومت انحصاری نباشد )اطالعات، 

متن  ۱۳۵۸ماه (. به هر صورت، کار تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان حدود سه ماه به طول انجامید و اواخر آبان2و1ص 

 (. 2و1، ص 26/8/1358اصل به همراه مقدمه و مؤخره منتشر شد )جمهوری اسالمی،  175کامل قانون اساسی با 

رفراندوم قانون اساسی اعالم شد. جبهه ملی خواستار فراهم شدن از سوی شورای انقالب، موعد برگزاری  ۱۳۵۸یازدهم آذرماه 

(. 1، ص27/8/1358ها در رادیو و تلویزیون پیرامون قانون اساسی شد )اطالعات، مجال اظهارنظر و بحث و گفتگوی مردم و گروه

و کار تدوین قانون اساسی به مجلس  پرسی به تعویق افتادهای از امام خواست تا همهجبهه در آستانه رفراندوم، در نامه سرگشاده

(. اما بازرگان علیرغم تمام انتقادهای خود به روند حاکم بر 9، ص6/9/1358شورای ملی منتخب واگذار شود )انقالب اسالمی، 

فعالیت مجلس خبرگان، از مردم خواست به قانون اساسی رای مثبت دهند، چرا که در کنار این قانون اساسی است که مملکت از 



 

 

است. دوم: لزوم برطرف کردن  تأییدایجاد ثبات سیاسی در کشور مورد  رایبنیست، صحیح نیست. لزوم بحث 

امکان تغییرات  شود،سی که با این حالت عجله تصویب میتذکر: اگر در قانون اسا ابهام در مورد جمهوری اسالمی.

سوم:  آن نباشد، باید دید آیا سرعت تغییر صحیح است یا نه ]؟[ رایببینی کنیم که مشکلی الزم را طوری پیش

 شود، دفاع کند.ه نفر نداریم که از حمالتی که میح. حاال ددفاع و توضی رایببسیج صد نفر 

ه است. ال[ گذشتآن فرض بهتر بود. ]اما حا ]در وضعیت[ اول ]قرار داشتیم[،مطهری: شما مقداری گفتید ]که[ اگر 

کنند. یتند، اصول دموکراسی را رعایت نماند. دولت و انقالب و جمعی سهیم هساش را چاپ کردهحتی تعرفه

صورت این نظران بیایند قانون اساسی را شور کنند، بررسی شود. در غیرر مسجل باشد که آماده است، صاحباگ

نگیرید. ار را بدهید. جلو آزادی افک رایقانون اساسی را گفتند همین طور غافلگیر کردن مردم،  رایبگویند می

چرا  گویندانقالب است که می رایشو [ دیگرمسئلهای که خیلی سروصدا کرد. ]لهخیلی قاطع و صریح، مسئ

وجود چاپ مرفراندوم، تعرفه را به همین شکل  رایبطور آمده، اما گفته دولت معرفی نشد. در متن فرمان این

 شده، عدول کردن نادرست بود. 

                                                           

(. مجاهدین خلق نیز ضمن محکومیت پیشاپیش هر نوع اخالل 2، ص3/9/1358هرج و مرج به ساحل نجات خواهد رسید )کیهان، 

نام این سازمان در جریان رفراندوم اخاللی ایجاد کند، فوراً دستگیر نمایند در فرایند رفراندوم، از مسئوالن خواست هرکس را که به

کند که قبل از آن، ب جمهوری خلق مسلمان اعالم کرد در صورتی در رفراندوم شرکت می، ص آخر(. حز4/9/1358)کیهان، 

توضیحات الزم در متن پیشنهادی به عمل آمده باشد. این حزب با انتقاد از اعطای اختیارات گسترده به فقیه، بدون پاسخگو دانستن 

اهلل شریعتمداری ، ص آخر(. آیت5/9/1358ندارد )کیهان،  "اهلل خمینیآیت"وی، البته اعالم کرد مخالفتی با اعطای این امتیازات به 

مخالفت و تناقض دارد و با حاکمیت ملت همخوانی ندارد.  56و  6با اصل  110ای درباره رفراندوم نوشت: اصل نیز در اطالعیه

آن در نزدیکترین زمان، بقیه مواد قانون وی البته اضافه کرد اصول دیگری هم ایرادهایی دارند و با مراعات این نقایص و اصالح 

 (. 12، ص10/9/1358بالمانع است )اطالعات، 

بایست هزار شعبه اخذ رای برگزار شد. رای دهندگان می 18در  ۱۳۵۸آذرماه  12و  11با همه این تفاصیل، رفراندوم در روزهای 

درصد واجدان  79. "ب مجلس خبرگان موافقت دارید؟با اصول قانون اساسی مصو"دادند که: به این سوال پاسخ آری یا نه می

، ص آخر( و بدین ترتیب 11/10/1358درصد به آن رای مثبت دادند )کیهان،  5/99پرسی مشارکت نموده و شرایط در این همه

 ها بحث و جدل، رسماً استقرار یافت.     قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، پس از ماه

  



 

 

طهری. اشکال مهندس سحابی، مجلس کید بازرگان و می موسوی ]اردبیلی[ ممکن نیست و تأای: اگرهاخامنه

 آن راه حل میانه است. رایبنظر من ان است. بهمؤسس

 .رایطالقانی: ابهام 

[ بیست روز رایبشود جمهوری را معین کند ]ماده اساسی از آن، که تا حدی می ای: قانون اساسی را با چندخامنه

با  م،مرددر معرض افکار باشد. بعد از این مشکل )که قانون اساسی تمام شد(، پس از بحث و بررسی کردن 

 کشد، مخالف وضع ما است.ول میشود. اگر گفته شود طرفراندوم دیگری تمام می

انقالب  رایشو .]است[ ای. دولت بارها گفته تمام اینها به استناد فرمان و مصوباتمهندس بازرگان: تشکر از خامنه

رتیب غلط است، دولت و ملت و انقالب است ]؟[ خصوصاً که این ت رایباند. دیگر چه آبرو هم این را پسندیده

مردم بخوانند. اگر قم مطالعه کنند، بیست روز اند مدرسین شتن است. شنیدم گفتهکلی کنار گذا]یعنی[ مردم را به

طور که روی جریان کوچک دوره زاده گفت عیب ندارد. هماناگر چه خود قطب هایی دیدند،خود موسوی عیب

ها هست. طبق نظر آقای ، مسلّم در قانون اساسی خیلی حرفقدر بحث شداین سالظام که از دو سال بشود یکن

ه بیست روز مطالعه کنند، نظراتی دارند، موسوی که آقایان قم مطالعه کنند، دولت که نامحرم است. ]به[ میزانی ک

ر نیست، اصالً نشان طوو جز این نیست ]؟[ اگر اینن است گویند ایکند یا نه ]؟[ یا میشود ]؟[ تغییر میچه می

 بدهند، بعد باز کنند. رایندهیم مردم 

 همه مهر و موم شده است. رایبای: خامنه

زاده انون اساسی متعلق به حبیبی و قطبآید. قاش درست درمیها، همهچپی هایحملهمهندس بازرگان: با تمام 

تحریم کنند. حقوق مردم پایمال و دیگران نیست. تبلیغ صد نفر چه فایده دارد ]؟[ ممکن است شرکت در آن را 

شود تغییر بگویم، کار خالف حق است. آیا می عنوان[ یک فرد درباره سرنوشت مملکت، آره یا نهشود. بنده ]بهمی

کشد، طبیعی است، انقالب طول دارد. دهد. طول میها میچپیت ]که[ نه. این کار میدان به معلوم اس داد یا نه ]؟[

[ همین است. مجلس رایبانقالب ] جواب بدهیم، اگر حرف حسابی دارند، جواب بدهیم. پست وزیر مشاور در

عدتاً مسلمانان هایشان را بزنند. قاد ]که[ محلی از اعراب دارند. حرفسسان تشکیل شود ]تا[ دیگران احساس کننمؤ

کند. وحشت سسان رسیدگی می. کمیسیون مجلس مؤها زده شودگویید مدت سه ماه کلیه حرفت دارند. میاکثری

[ اکثریت مردم، جمهوری م شده ]کهل و مسلّوجود ندارد. چون خر ما از پل گذشته، با رفراندوم قبلی، مسجّ

 خواهند.اسالمی می



 

 

 اند. ها[ کوتاه باشد. هفت نفر نوبت گرفته]صحبتبهشتی: 

ت، موقتی و تا حدی کلط فعلی ممرایدلیل، خیلی دارد. ش له خالف حرف قبلی است کهمهندس سحابی: یکی مسئ

رفراندوم  کند بین خودمان.کند، زمینه پیدا میشدت میبینیم که بحران بحرانی است. بین خودمان باشد، می

د. از نظر دروغ گفتن به مردم در مورد کند وضع موقت طوالنی شوط بحرانی است. ایجاب نمیرایرغم شعلی

 جمهوری اسالمی که مجهول از نظر مردم است، همین تذکر.

 ای: دستگاه تبلیغاتی درست کند.خامنه

سسان برحذر یست. من از مجلس مؤمهندس سحابی: جمهوری اسالمی اگر قولی بدهد ]و[ اجرا نشود، درست ن

تر است. ]باید[ به تجربیات دیگران که[ جامعه آنها باتجربهرحالیکنم. دوگل در فرانسه این کار را نکرد، ]دمی

خصوص در مملکت ما. هی ندارد، برایسسان کاهانی به اینجا رسیده ]که[ مجلس مؤتوجه شود. تجربیات ج

کشد. تدوین قانون اساسی[ حداقل دو سال طول می رایبسسان آقای مهندس، ]کار مجلس مؤبرخالف گفته 

مصلحت کنار برود. من  حرف زده شده ]و[ باید اجرا شود، ]اما[ همه اینها در مقابل اصل درست است ]که[

 کنم ]که[ باید اینها جدا شود. پافشاری می

 ها نیست.ها ناظر به گفتهبهشتی: استدالل

 .]این کار ضروری است[ مصلحت ملت و خود انقالب رایبدهیم سحابی: توضیح می

 . آورد[]می م]وقت[ کآورد؛ ]اما[ آخری بزند، وقت اضافه می که اول حرف آنزاده: قطب

 بهشتی: دو دقیقه حرف زدم.

ه قم تا قضیه وقتی خوانده شود بهتر است. حبیبی با آقا رفت مهم است. قانون اساسی را نخوانده؛له زاده: مسئقطب

دبره با چهار نفر  نسه را میشلای که وجود دارد، عنوان دربسته است. قانون اساسی فرازودتر حل شود. نکته

هیم، بد است. راه حل، کمیسیون شود. ما انجام بددهند، خوب میدانست موقعی که آنها انجام مینوشت. کسی نمی

کنم، ولی کشیدن به مجلس نمی تأییدصددرصد نظرات مهندس ]سحابی[ را ها را ببیند. من حلشود. راهمی

هاست. قانون اساسی نخوانده شده، سرمنشأ تمام کشمکش رایبسسان درست نیست. واقعیت آن این است مؤ

کند، اش[ عدول میورد ]این[ حرف ]که[ رهبر انقالب که ]از نظر اولیهشود. در مهای دنیا مطرح میتمام حرف

]نظر خود را[ تغییر کرد، رهبر، دموکرات است، مصلحت ایجاب شود گفت[ ]میشود عکس قضیه را گفت. می



 

 

بازی پیدا نکند. یکی از سسان نه، حالت لجگوید مجلس مؤ. نمیدهد رایگوید، ملت دادند. حرف خود را می

 علت اعتراض مردم است.  بلکه عزلش به بود؛ 1ون، عزل مهدیّ]بازرگان[ نکات مثبت حکومت مهندس

سرنوشت  ق سهم دارند.سسان بودم. تمام مخالف و موافمن طرفدار رفراندوم اول و مجلس مؤمهندس کتیرائی: 

کومت وقت حکه  ،سسانطی گفتیم مؤرایما در ش سسان را تغییر بدهیم ]؟[مجلس مؤخواهیم می دهد.را تغییر می

نوشتند ها میامهکنم. روزنخالت در کارها کنند، تیرباران میاش را اگر بخواهند دگفت مهندس و اعضای کابینهمی

ون تردید، ط دیگر شد. آنچه که خیلی مهم است، ضریب در نظر گرفته شود. بدرایاهد مذاکره کند، بعد شخومی

ن موقع ما انقالب االن در نقطه اوج خود است، ولی ممکن است پایین برود، حتی سریع. تا ده فروردین، در آ

ای را درست سسهؤمشود دانم که می. نمیتر نیاید. سه ماه یا شش ماه بعد بدترنباشیم، بعید نیست. اوج آن پایین

د چون آقا گوینالحیت اظهارنظر ندارند. مردم میدر معرض قرار داد، ولی عمل شد. اکثریت قریب به اتفاق، ص

گیریم و اصالح یرا م ءکند. بگوییم آراتر اظهارنظر میتواند بفهمد و اقلیت، کمدهیم. اقلیتی میمی رایگفته، 

 کنیم.می

عمومی، بیم از آینده است. اگر روی آمدن نیروهای دیگر است، متن قانون  رایصدر: اساس استدالل فوری بنی

 علت خالء ]...[هجنبه روانی دارد، برا نادیده نگیرید. نظرم این است. اگر توجه مردم نسبت به انقالب پایین آمده، 

هار نفر بودند، دوازده نفر بودند و آنها نمایندگان سسان است. اگر دوگل آن کار را کرد، چیکی از چیزها مجلس مؤ

اش یم، غیر تغییر شکل است. تازه همهشکل بود و تغییر رژود، تغییر های مختلف بودند. تازه تغییر رژیم نبگروه

های رهبری ثبات نداشته، ]و[ مقداری اهیم وضع مناسب پیش بیاوریم. حرفخواشکال دارد وضع فرانسه. ما می

آن طور فرمودند، طالقانی طور  2رضایی ایجاد کرده. مهندس بازرگان گفته از اعدام خبر ندارم. شریعتمداریزیاد نا

 دیگر. اصل قضیه گنگ است. خمینی همه اینها را قبول ندارد. 

 طالقانی: چرا. اینها هم هست.

                                                           

( فرمانده پدافند هوایی و رئیس ستاد نیروی هوایی ملی ایران در اواخر حکومت پهلوی که به 1307-59) . سیدسعید مهدیّون 1

 اعدام گردید.  ۱۳۵۹حکم بازرگان عزل شد. وی فرمانده کودتای نافرجام نوژه بود و به همین جرم، در سال 

های وی با اصل دارالتبلیغ اسالمی بود. مخالفت کار قم، مؤسس( از مراجع محافظه1284-1365محمدکاظم شریعتمداری )سید.  2

والیت فقیه و نیز تأیید حزب جمهوری خلق مسلمان، موجب گردید تا از امام خمینی فاصله گرفته و نهایتاً به دلیل آگاهی از طرح 

حوزه علمیه قم از مقام سابقه از جانب جامعه مدرسین صورتی بیزاده و سکوت توأم با همراهی با این طرح، بهکودتای صادق قطب

 های پایانی عمر را در انزوا گذرانید.  مرجعیت خلع شد و سال



 

 

 صدر: شکایت از بین برود. بنی

 کنم، وقت گذشته.موسوی ]اردبیلی[: صحبت نمی

تر است. ها بیشرا بدهند ]که[ روح قبول شهرستان هاشمی: غیر از اینها، آقایان طرفدارند یا خیر ]؟[ این احتمال

سسان، از همین ل مجلس مؤکنند. عده زیادی از مردم و مسجّکنند، در این انتخابات شرکت می اگر احساس وظیفه

و چه موادی  سسان، شرعی است]که[ ترکیب مجلس مؤند، تاکید شود آقایان خواهند بود. چون جمعی اهتمام دار

سسان و ها نوشته شده مجلس مؤز موانع ]این است که[ در روزنامهها تعداد کم است. یکی اباید گذراند. از چپی

شکل آن گفته شده. این یکی از تخلفات دولت است ]که[ باید تنبیه بشود که ما را در مقابل عمل انجام شده قرار 

مسئول است. بین دو جلسه صبر شود، شاید ده روز تاخیر شود. آن را کار غیرر احیاناً صالح باشد، پانزدادند. اگ

 قانون زودتر برسد. تصمیم آنها شرط است. 

دهد ]؟[ آقای  رایچطور به مجهول  .فرد طرفدار اسالمی، امر مهم است و مجهول رایبها مطهری: منفی نظریه

دانند ها]یی[ که اسالم را مبادی ایمان میهای مختلف از اسالم است. گروهبرداشتندس سحابی ]![ امر مجهول، مه

به هر کدام گفته شود معیار واقعی اسالم، قرآن و سنت واقعی پیغمبر است؛ در این جهت کسی  هستند. 90%

کند که فکر می ایناز باالست. به دلیل شکی ندارد. این مردم بر آن اساس، نه بر امر مجهول اعتقاد دارند. مذهب 

د که از روی قرآن ده، حقوق زن وضع شده، او نظر میله اقتصادکه منطق گفته. اگر مسئ ]که[ پیغمبر گفته؛ نه این

به جمهوری اسالمی گرفته  رایمعمول باشد که قرآن گفته. اگر  خواهد آن چیزی در جامعه مااست. او دلش می

گوید قانون اساسی بر ها مختلف است. کسی میدهد. برداشتمی رایر اساس واقعی وحی و اسالم شود، بناب

مبنای اسالم است. کسی ممکن است بگوید روی قانون اساسی، اختالف نظر زیاد است. قانون اساسی نوشته شده 

 شد گفت بر امر مجهول است. مردم که بر مبنای اسالم است، نمی رایببر ما مجهول است. 

 شد.زاده: جلسه بعد نسخ قطب

بیندازیم. ما در اصل رژیم خیر گویید پانزده روز رفراندوم را تأ رود. دارید میهشتی: زمان به سود ما به جلو نمیب

 کنیم.یم را حل میکنیم تا قانون اساسی معلوم شود، ما بعد رژخطر می

 زنند. ها روی تغییر رژیم حرف نمیمهندس سحابی: چپی



 

 

مت آراء،  ( جمهوری یعنی حکو1کند، با روشنگری ساده. قانون اساسی کمک میود دارد، شرح بهشتی: ابهام وج

 شود.یماسی آن از طریق آراء شما معین ( گفتیم که قانون اس3( اسالمی است بر مبنای مقدسات اسالمی، 2

ر . بخوردفردا دولت موجود به هیچ چیز نمی محض گفتن جمهوری اسالمی،زاده: یکی دو نکته است. بهقطب

امه امر مجهول در مقاله روزن ت بر آن اساس است. تخلف دولت است. دولت تخلف کرده.اساس سلطنت، دول

 اگر جمهوری اسالمی نیست، آیا والیت فقیه است ]؟[  آمده.

 شوند ]؟[ عضاء آن، آیا متخصص وارد مجلس می( مجلس موسسان، ا4بهشتی: 

ا خواستید ست نیست. قانون اساسی را مخفی کردید، حتی از ممطهری: شخصی که مردم قبول دارند. ما و شما در

 خواهید مردم را در جریان نگذارید.آقا تصویب کند. شما می

اند، در ر مصاحبه با روزنامه مطالبی گفتهآقای نزیه د شخصی کردن نیست. صحبت بسیار شده. زاده: صحبتقطب

ها قبل، وارد در آن باشند. راجع به قانون اساسی، از مدت که که درست نبود، بدون این بدون اطالع از آن ،پاریس

 خودشان اظهارنظر کردند.  در مشاوره بودند. 2و منتظری 1آقا با آقای سلطانی

 من یک حق مشروع بگذارید. رایبمهندس بازرگان: نفهمیدم ایراد هاشمی چه بود. 

بازرگان در مصاحبه گفتند کار ما مثل کار آدمیزاد ای است، نه متن. آقای مهندس تر مرجحات، حاشیهطالقانی: بیش

دان دینی ]سوار است[. اش روی شعار اسالمی، یعنی وجندارد. همه نیست. این کار ما هم شباهت به انقالب دنیا

حاال هم مواجه با مسائل جدید ها قبل بوده، هایی و خیلی چیزهای سالله دیگر ]اینست که[ مطالبی، طرحمسئ

مسئولیت حکومت. مهندس ه[ دو اصل توجه شود: در اصل حکومت با این اهمیت و تجدیدنظر در ایم. ]بشده

باف، همه انقالبی رسیده که باید باشد. اشخاص منفی گوید من مرد انقالبی نیستم، ولی کار به جاییبازرگان می

سالم، متون اسالم، اصول قرآن، سنت اند. باید انقالب، استمرار داشته باشد. انقالب را شروع کردیم، در شعار اشده

                                                           

( از عالمان فقه و اصول، پدر همسر سیداحمد خمینی، و از مجتهدان 1292-1376طباطبایی )اهلل سیدمحمدباقر سلطانی. آیت 1

 نامور حوزه علمیه قم.

قلید، شارح نظریه والیت فقیه و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی. وی در ( مرجع ت1301-88اهلل حسینعلی منتظری ). آیت2

عنوان قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری شناخته شد، اما با اوج گیری اختالفات های پایانی حیات امام خمینی بهسال

پایانی عمر، وی را از این مقام عزل نموده و های میان وی و رهبری انقالب و مسئوالن نظام جمهوری اسالمی، امام خمینی در ماه

 از وی خواست منحصراً به امور حوزوی خویش بپردازد و از دخالت در سیاست پرهیز نماید.



 

 

ای است ]؟[ حکومت اسالمی هسسان چه صیغید در حکومت اسالم و علی، مجلس مؤپیغمبر و علی، باید پرس

شود ای حاصل میان، که تقلید مخرب است، چه نتیجهسسگرفتن ]؟[ در مجلس مؤ رایخابی یا انتصابی است یا انت

]چهره ما[ در غرب منفی است. یکی  ،قبول کنند. درباره تبلیغات علیه ما]؟[ دیگران خوششان نیاید، مجبورند 

سسانی که دار خودش را آورد، یکی هم مجلس مؤای طرفدهسسان رضاخان است که عروی از ]مجلس[ مؤدنباله

احساس کند. من خطراتی ]را[ ط فرق میرایدید، یا اگر نگفته، شبرود با حالت جمود، بحث کند. اگر آقا گفته و کر

له پیش برود، آقای خمینی هم ا خواهید دید. باید بطور قاطع مسئکند. بعدهکنم. شعور ناآگاه احساس میمی

رفراندوم در مورد رژیم و قانون اساسی، با توجه به نظر اهل حل و عقد و نظر مستقیم آقا  طور باشد:بگویند این

ضعف ما، شکست انقالب است. شکست دولت ما،  . ... ]صورت بگیرد[، که ]مخالفان[ نگویند رفراندوم کردند و

 بینید.موافق بدهید، تبعات آن را می رایسسان پایه در اسالم ندارد. نظر غرب الزم نیست. اگر مجلس مؤ

ها گفته شده. رفراندوم با این عبارت که رژیم سلطنتی نه، و ]که[ چرا به روزنامهمهندس بازرگان: ایراد این است 

های متعدد، آقایان کلمه دموکراسی را کند، بعد از بحثمی آری، تا آنجا که حافظه حکم میی اسالرژیم جمهور

گرفتند به همین عبارت پیشنهادی وزارت  رایشد. رژیم سلطنت و غیره، آخر سر رد کردند، با اکثریت که حذف 

ست. بعد که صدر ]حاج سید این است که در روزنامه بوده و ه]به دلیل[ . ]رسیدیم[ کشور منهای دموکراسی

. خالف از آقا تازه بود. سلطنت مشروطه ]را[ نگفت درست است رایبجوادی[ به مناسبتی خدمت آقا رسید، 

 طرف دولت نشده.

 گویم که درست است.جلسه را میعنوان مدیر جلسه قبل، صورتی: بهبهشت

 مطهری: نقض ]را[ بهشتی کرد که نبود یک جلسه.

له رفراندوم با قانون اساسی باشد یا نه، و بحث امروز هم با فتوایی که آقا دادند، این مسئ زاده: بحث شدقطب

 دنباله همان است. ولی متن رفراندوم عیناً در روزنامه آمده. 

 برد.ین نمیبهشتی: شروع بحث مجدد، ارزش تصویب شده را از ب

 واقع شود. تأییدباید در شورا مورد ]پس[ مجدداً زاده: آقای بهشتی وقتی گفتند اصالح کنید، قطب



 

 

بگیریم. اگر  رایکنیم،  دقیقه بحث 10توانیم تا یک است. می 10. جلسه از ساعت له تمام استبهشتی: مسئ

که آیا قانون اساسی باید در این  شود، با کفایت مذاکرات نسبت به ایندقیقه چیزی نمی 10کنید احساس می

 سسان.بدهیم نه مجلس مؤ راینه،  دوم جمهوری اسالمی باشد یارفران

 ای: قانون اساسی جزو رفراندوم باشد یا نه ]؟[خامنه

 سسان.طالقانی: مجلس مؤ

شود که ین میدهند، اگر تصویب شد، بحث مجدد ندارد. اگر تصویب نشد، رژیم معبهشتی: متنی را که آقایان می

 قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت. 

 اند؟ گفتهبازرگان: آقا 

 بهشتی: تغییر رژیم سابق به جمهوری اسالمی که قانون اساسی آن بعداً از تصویب ملت خواهد گذشت.

سسان نباشد )در یک رفراندوم یا دو رفراندوم(. بعد از کفایت حابی: پیشنهاد این است که مجلس مؤ]دکتر[ س

 کند.ات، یک مخالف و یک موافق صحبت میمذاکر

 اسالم، قانون اساسی هم نبود.صدر: در صدر بنی

 مطهری: اجتهاد بود.

 سسان نبود.طالقانی: این مجلس مؤ

رژیم، قانون اساسی در یک رفراندوم تعیین شود. رفراندوم تغییر رژیم باید ]مشخص شدن تکلیف[ بهشتی: بعد از 

 حتماً سریع انجام شود.

 ای نیست که تصمیم بگیریم.لهه: االن مسئزادقطب

ون اساسی، خیلی مهم است. سی روز هم کافی نیست. قانون غیر اساسی است. از نظر ایدئولوژی بهشتی: قان

له است. یکی ]که[ جلوتر بحث کردیم، بدهد... دو مسئ رایالواسطه باید آگاهانه باشد وگرنه مع رای اسالمی،

، سسان هم باشداید مجلس مؤخواستهان صادر شده، این رفراندوم را میرفراندوم راجع به اصل رژیم. گفتم فرم

 سسان گذشته باشد. قانون اساسی هم باید از مجلس مؤ



 

 

 بگذارید. رایمورد آنها افکار بررسی شود، به طالقانی: قانون اساسی، اصول و فروع آن اگر بشود در 

 زاده موافق نبود(.رد شد )فقط قطب

 داند.بهشتی: تکلیف این رفراندوم معلوم شود و دولت وظیفه خودش را ب

 شود.زاده: شلوغ میقطب

 موسوی ]اردبیلی[: مجلس شورا شد.

 کند. کرده، دولت چیز دیگری اعالم نمی زاده: نکته دوم، دولت چیزی را اعالم کرده، تعرفه را چاپقطب

 ودزاده ]![ توجه به حرف ما نکردید. متنی که دولت باید در این رفراندوم تعیین کند، تمام شبهشتی: آقای قطب

سسان نیست(. بحث بر این است مذاکرات پیرامون قانون اساسی از راه رفراندوم )در متن اعالم کرده که مجلس مؤ

 یا شقوق دیگر ]؟[

 طالقانی: آقای خمینی تصرف کردند.

 تصویب رساندن قانون اساسی کافی است یا نه؟بهشتی: کیفیت به

 وماشد یا نه؟ بعد ]از[ دو رفراندسسان بهاشمی: مجلس مؤ

 سسان رفراندوم یا شیوه دیگر.حاال شق دیگر پیدا کرده، مجلس مؤ سسانطالقانی: چون مسلّم بود، مجلس مؤ

 گذاشتن قانون اساسی و...  رایجلسه بحث خودمان بررسی شود. مسئله کفایت مذاکرات کیفیت به بهشتی: در 

 عدم کفایت مذاکرات تصویب شد.

*** 

ها گیرند تا پرداختکه متمم بودجه را می این رایبسال نوشته شود. اواخر  الیحه دولت: بودجه دولت، آخر سال

ای میلیارد دجه سال گذشته، چهار هزار و خردههای تا آخر سال هست. کل بوود. قدر مسلّم، پرداختدرست ش

ریال است، مقداری صوری بوده. کسر بودجه معموالً موجود بود. مجوز را دولت گرفته تا اشکالی پیش نیاید... 

 تغییراتی در مواد باید داد. 



 

 

 شود...اجازه داده میالیحه متمم بودجه: به دولت انقالب اسالمی 

 د ]؟[های سابق، از کجا ]معلوم که[ درست باشطالقانی: پرداخت بدهی

 : وام است و مجبوریم بپردازیم.1فرمعین

 بهشتی: سوال بند اخیر، قبالً تصویب شده.

 فر: اجازه پرداخت، الزم دارد.معین

ست دولت بسته دشود ماده واحده تصویب کند. سال مالی تا پایان خرداد تمدید شود تا بهشتی: در سایر موارد می

 ندهیم. رایما هم به چیزی که روشن نیستیم، نشود. 

 ایم و باید فوراً بدهیم.ر: غیر از ماده آخر که وام گرفتهفمعین

حارب مخان تصویب شده و کافر من تمام آنها را که زمان محمدرضامن.  رایبطالقانی: مسئولیت دینی است 

 است، مالیت ندارد، مگر معین بشود.

 شود ]؟[مطهری: قرض چه می

 شده.زاده: بر اساس قرارداد بسته قطب

 بهشتی: احتیاج به بحث دارد.

 15را عوض کردند.  سال تا پایان خرداد، قابل پرداخت است. آن فر: راجع به تمدید موعد تعهدات یکمعین

کاران ما مسئول پرداخت حقوق به مقاطعه گذاشتند. اکنوناسفند می 29دادند، تاریخ آن را فروردین چک می

روز قبل نیامد. ابتدا  10از عید باید پول برسد. مجوز نداریم. متاسفم که چرا میلیارد طلبکارند. قبل  80هستیم. 

تواند به تصویب دولت برساند. قاعدتاً بر طبق ماده سی محاسبات دولت می ،رفت هیئت وزیران. حساب مجلس

یح دیگر، مجلس نیست، در لوا ،انقالب، جایگزین مجلس است، به موارد انقالبی برسد. االن قرض کردیم رایشو

                                                           

( سرپرست سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت و اولین وزیر وزارت نفت. وی پس از استعفای 1306-96فر )اکبر معین. علی 1

 دولت موقت، به عضویت شورای انقالب درآمد و نماینده اولین دوره مجلس شورای اسالمی بود. 



 

 

رگران ها، و اعتصاب و اعتراضات است، کاها، کارخانهنج روز گرفتاری و فشار وزارتخانهمجلس هست. چهار یا پ

 اند.پزی را بردهدستگاه آسفالت

 .160است یا  145کارها روی ها و مقاطعهبهشتی: پرداخت به شرکت

باش. گفت نگران ن به مهندس کتیرائی گفتم مهم است. فر: متاسفانه این الیحه را دفعه قبل هم نیاوردند. بعدمعین

 ها زیاد است.شدن زمان و اشکاالت موجود، تخریببا توجه به دهم اسفند، به علت دیر 

ول به پدهند. بهتر است ل کارگرها را نمیهای طلبکار، پوها ]این است که[ شرکتبهشتی: یکی از شکایت

بات کارگران ها، کلیه مطال. دولت موظف است در پرداخت مطالبات شرکتکار داده نشود، به کارگر بدهندمقاطعه

 را تضمین کند.

ون ربا باشد. ماده داد. با حرف آقا باید بد رایشود شود در ماده اول. االن میفر: ]به[ این مطلب توجه میمعین

 چهار اختیارات را بدهیم ]به[ سازمان برنامه )مخالفم(. آخرین موضوع بحث است. 

 کشنبه.جلسه[ ی رایبطالقانی محذور دارد باشد ] رایبکه  بهشتی: فوری که من گفتم تا خرداد ]باشد[. آن

کند. خودم هم ه در جریان اقتصاد دنیا قبول نمیگفت 1فر: ماده سه را خودم هم گفتم بهره تعلق نگیرد. اردالنمعین

به ماده دیگران بردند،  [ خود دولت ببرد و بدوزد. مادهشود اختیار داد ]کهعِندی نباشد. نمینحالت مِ قبول دارم

که یک عده در کمیسیون  این رایبقدر دیگر به ما اعتماد کنید  بریم. اینبریم. ماده غیرضروری را میما هم می

 بودجه بودند، چیزی که )کلیه مواد( اصلش را قبول نداریم. 

له سیاسی د. مسئانالحیل نگه داشتهها با لطایفبانک: موضوع وام خارجی فوریت دارد مقادیر زیادی گذشته، 5ماده 

 است. اگر قرار باشد بدهیم، به فوریت بدهیم.

سال  کیکه  بیست روز است. بدهی که بررسی دقیق شود، دو ماه است. حال آن رایبمهندس بازرگان: این کار 

 که برگردانید به تصویب دولت.  خر است، یا بگویید قبول، یا آناست. چون ماه آ

                                                           

رایی پس از انقالب اسالمی. وی نماینده مجلس گرا و اولین وزیر امور اقتصاد و داهای ملی( از چهره1293-1378. علی اردالن ) 1

 و متعاقب اتفاقات تابستان، به زندان افتاد.  ۱۳۶۰اول شورای اسالمی نیز بود، اما در سال 



 

 

زده خواهیم شتابله مهم[ بررسی کار است. ما می]مسئبهشتی: چیزی که در کار ما نیست، عدم اعتماد است، بلکه 

کاری نکنیم. صحبت، کمال اعتماد به درستی است. ولی بحث سر صحت تشخیص است، در مسایل فنی، بلکه 

 تر است. ب. اگر آن را نگیرند، وظیفه آسانکلی نهضت و انقال در مسایل

دولت بوده. جزء جزء  همه یکسان نیست. کار من هم در فرنگ، بودجه رایب صدر: می گویند از مردم هستیم.بنی

 که بر چه اساس خرج شود. له ربا است و اینگذارد. مسئ]که[ چه تاثیری در وضع اقتصاد میدانم بودجه را می

 صدر[ مدعی هستند ]و[ تخصص دارند، ایشان نماینده باشند.کنم چون ]بنیالقانی: پیشنهاد میط

 بهشتی: عملی نیست.

زاده: در قسمت بودجه، تصمیم، سیاسی است نه اقتصادی. تا قسمت چهارم کامالً قبول. ماده بعد هم سیاسی قطب

 [.است. اگر یک سری را بپردازیم، بقیه را هم باید ]بپردازیم

شنبه، انجام شود سهگویند، بررسی سه ماده از سه تاریخ تا یکشنبه حداکثر که با مطلبی که می شرط اینتی: بهبهش

 شود که انجام شود، اشکال ندارد(.)اگر تعهد می

 .]باشد[ زاده: از ماده یک تا چهار به تصویب دولت. تمام ماده به استثنای پرداخت ربا، تصمیم با دولتقطب

 تصویب شد.

*** 

 وظیفه(.ان )توضیح بدهند در روزنامه نظاممهندس بازرگان: الغای قانون اجتماعی زن

 وظیفه زنان تصویب شد.لغو نظام

 سال.مهندس بازرگان: تقلیل وظیفه عمومی به یک

 تصویب شد. 

 اسفند تصویب شد. 18مهرماه و خاتمه آن  15تصویب نامه تاریخ شروع ایام قهری 

 خیر را در نظر بگیرند.ها هم ابالغ شود ]و[ این تأای: این مطلب به بانکخامنهتذکر 



 

 

تند و در جریان انقالب صدمه استخدام هس 84ها، مشمول ماده رگان: کارمندان وزارتخانه و شرکتمهندس باز

 های نظامی.اند و... محدود کردن صالحیت دادگاهدیده

*** 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13/12/1357یکشنبه جلسه 

 ودی.، مسع]رفسنجانی[ ای، هاشمیس سحابی، موسوی ]اردبیلی[، خامنه]حاضران[: شیبانی، طالقانی، مهند

گر ]رسیدگی کند[، قاضی تحقیق رسد ]که به[ هم زندان ]و[ هم مسائل دینمی 1ایمهندس سحابی: آقای زواره

 رسد.نمی

 واند کار کند، نداریم. گوید ]یک[ قاضی که بتای میشیبانی: زواره

گفته است بیست قاضی محکم معین شد. بحث قانونی  3گفت دادستان دادگاه، آقای هادوی 2هاشمی: دکتر مبشری

 است.

 .]صورت گیرد[ سحابی: تحقیق درست

 گیرند، تحویل نگیرند.که بی فرمان، کسی را میهاشمی: قرار شد فکری بکند، کسانی

 کند.له ایجاد میای: مسئخامنه

 .4جهت نباید گرفت. رزمجو تحت فرمان ابزارچی بوده ]و[ او هم زیر نظر الهوتیسحابی: بی

ای هیچ کمیته د کهها بنویسد، ]و[ مفاد آن این باشای به همه کمیتهمتصدی است، نامهموسوی: آقای مهدوی ]که[ 

ستقیم به خاص فراری، گزارش را مجز پاسداران حق دخالت در کاری ندارد و اگر گزارش رسیده از توطئه و اش

 گیرد.قیب قرار میاخراج و ]هم[ تحت تع اال اگر کسی این کار را بکند، هم از کمیته هادوی در فالن مورد بدهد. و

 هاشمی: در روزنامه اعالم شود.

                                                           

 ( حقوقدان و اولین دادستان انقالب تهران و نماینده مجلس شورای اسالمی.1317-84ای ). سیدرضا زواره 1

 دادگستری دولت موقت. ( وزیر1288-1369. اسداهلل مبشری )2

( قاضی و وکیل دادگستری، اولین دادستان کل انقالب، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، و عضو 1305. مهدی هادوی )متولد 3

 شورای نگهبان قانون اساسی. 

های دوره( از روحانیون فعال انقالبی که روابطی با سازمان مجاهدین خلق داشت. وی 1306-60اشکوری ). حسن الهوتی4

های انقالب اسالمی و فرماندهی سپاه را بر عهده داشت و نماینده مردم رشت در اولین مجلس شورای کوتاهی، فرماندهی کمیته

 اسالمی نیز بود. 



 

 

 شود.تصویب می ای:خامنه

 رسد.تیمسار مسعودی: هادوی نمی

 آید.ها درست درنمیموسوی: اکثر گزارش

 توانند گزارش بدهند.یبانی: نمیش

ها دعوایش ترضا همایون، باغی در کرج داشته و هشتاد ساله است، با رعی سحابی: قانون محکم باشد. سه مورد:

 اند کمیته.ده و این مرد هشتاد ساله را بردهشده ]و[ کتک خور

سیاسی نیست،  مسئلهرا با افتضاح بردند کمیته، خانمش به من تلفن کرد و بعد معلوم شد سر  1رنگیطالقانی: کو

 اختالف ملکی با ورثه پدرش داشته، گفتم به آقای ملکی ]که[ چرا گرفتی.

*** 

ای: تمام نشود. موضوعی است ]که[ باید مطرح شود. اسناد و مدارک ساواک، که در اختیار ماهاست، مهم خامنه

بدون اجازه، مقداری را برده ]و[ گفته من  2ها ]هم[ نیست. متین دفتریاسناد و مدارک، متفرق شده، بعضی است.

ری های چپی افتاده. گفتیم نگهداحقوقدان هستم. بعضی ]از آن اسناد به[ خانه افراد رفته، بعضی در دست گروه

داری شود. ابالغ نوشتیم از طرف کمیته، دو نگه ها آمدند، گفتنداد است. جوانآبشود. مقدار مهم ]آن[ در سلطنت

یک نفر از کارکنان همانجا ]که[ ابالغ افراد و  رایبسه روز بعد آمدند ]و[ گفتند از طرف دکتر یزدی ابالغ آمده 

صله اطمینان است یا نه. بالفااست، اشکال ندارد. حاال فرد قابلها اثر ندارد. نسخ دستور است. گفتم دولت جمعیت

را  هانفر اسم آوردند که رفتند پرونده آیند هر شب. دوکنند و میها را بررسی میر رسید ]که[ افرادی پروندهخب

 اند. تلفن کردم.وارسی کرده ]و[ چیزهایی برده

 شیبانی: مراجعه زیاد است. 

                                                           
 . سرتیپ اصغر کورنگی، رئیس زندان قصر پیش از انقالب اسالمی. 1

(، نوه دکتر محمد مصدق و مؤسس جبهه ملی دموکراتیک ایران )منشعب از جبهه ملی، پس 1312دفتری )متولد اهلل متین. هدایت ۲

 از پیروزی انقالب اسالمی(. 



 

 

. کار نیستواحدی مشغول این وزیری، که رسیدگی شود ]؟[ گفتم در نخست ای: مگر تحویل نگرفتندخامنه

حقیق شود. این تها را بگویید ]تا[ دانم، گفت بله خالف شده، اسم]زندان[ قصر است. یزدی دید میای در زواره

ین برود. اگر بهایی باید از اسناد به سرنوشت انقالب بستگی دارد. این آرشیو، پول و زمان صرفش شده. چه پول

تواند ترتیب یتواند، انتظامات مت نخواهد بود. اگر دولت نمیت دولفالن گروه به خاطر مصالح گروهی ببرد، دس

 داده شود.

 شیبانی: دولت رسیدگی کند، مراجعین تنها باشند.

باید سوال شود که  2اند. از مقدمکوپتر، تمام مدارک را بردهاز اول شب، دو هلی 1تیمسار مسعودی: زمان بختیار

 کوپترها چه بوده.]داستان[ هلی

ومان داده لیون تمی 330رسید، اسنادی پیش من است. شاه ه کرده، گفته شما به هیچ چیز نمیم گریهاشمی: مقد

 اید )قرار بود آن را اگر بختیار الزم داشت، بدهم به او(.و از من نخواسته

 طالقانی: معلوم نیست ]که[ راست بگوید.

 رد.مهم نیست، ولی باید فشار آو اند استفاده شود. مدارک آنجایمسار مسعودی: مدارکی را که بردهت

 اطالعات ]است[ که دولت ندارد.ای: از چند کار، یکی ایجاد ضدخامنه

 رادنیا چکاره است ]؟[ قرار بود او این کار را بکند.  سحابی: مهندس

 ای: در ساواک، افراد مطمئن است. خامنه

 ها هستم.گوید کارشناس کمونیستهاشمی: یکی می

 ]را که[ هستند، جمع کنیم.ای: کسانی خامنه

 موسوی: الزم نیست اعالم شود.

                                                           

وزیر حکومت پهلوی، عضو برکنار شده جبهه ملی و مؤسس نهضت مقاومت ملی ( آخرین نخست1293-1370. شاپور بختیار ) 1

 اسالمی(.ایران )پس از انقالب 

 اعدام شد. ۱۳۵۸ماه ( چهارمین و آخرین رئیس ساواک که در فروردین1292-1358. ناصر مقدم )2



 

 

 سازند. کنند ]و[ پرونده میها را بازجویی مینی: در منزل من، پشت سرهم ساواکیطالقا

 شود ]؟[یهاشمی: اطالعات آنها چه م

نند. ا جمع کها رسازمان بدهند و گزارش کار ساواکیسحابی: هیئتی تعیین شود، یک مسئول، چهار یا پنج همکار 

 ها در اختیار خود ما است. بازجویی جمع شود، این کمیته

ها گرفته عات داشته باشیم. تماس با ساواکیپذیرد ]تا[ تشکیالت و اطالوسوی: اگر این کار بشود، دولت میم

مدارک و حفظ آنها،  آوری اسناد وباید آزاد شوند، آزاد شوند. ]با[ جمع شود. آنها که باید، زندان بروند. آنها که

 گوید دست بردند در کار ما ]؟[آیا دولت نمی

 ای: خود دولت بکند.خامنه

 هاشمی: خود دولت بکند.

رسد؛ مثل کاری کند، زود به ثمر نمیه میریختگی کارهایی کدولت یا به علت کثرت کار یا درهمموسوی: خود 

 اند.ها گله کردهر یزدی گفته با حرف. شاید بیچارهکه دکت

 : گرفتاری زیاد است. ]مسعودی[ تیمسار

 یت بدهد، ]تا[ از طرف دولت انجام شود.مأمورما ]به[ موسوی: دولت 

ودشان شود االن به دولت کمک کرد ]تا[ فرد یا گروهی را معین کنند، یک ساختمان در اختیار باشد، خای: میخامنه

 شناسم، افراد مطمئن. عمل کنند. ساواکی مطمئن می

 شمی: مدارک را بگیرند.ها

 جاسوسی.اداره ضداطالعات و ضد تأسیسا بگیرد. پیشنهاد سحابی: اگر مطمئن است باشد. بعد اطالعات از م

 شود.طمئن وجود ندارد. زیاد مراجعه میطالقانی: افراد م

 شود.حاال با شما آشنا میای: خامنه

 همکاری بکنند.طالقانی: این کار را بکنند. اگر صادق هستند، بگویند 



 

 

 مهندس سحابی: پرونده تشکیل شود از افراد، سوابق و درجه اطمینان ]آنها[.

 ها کی حفاظت کند ]؟[ای: از خود پروندهخامنه

 شود کنترل کرد.شوند. میموسوی: دو سه نفر جمع می

ودمان خیا ما  آیند سراغ ماها میگفت شما بروید فکری به حال خودتان بکنید. کمونیستمقدم می مطهری:

 رویم سراغ آنها.می

 ای: مقدم قابل اطمینان نیست.خامنه

باشد. سوم  تندتا حدود اطمینان ]صورت گیرد[. دوم گفته شود اسناد کارهاشان مس ]شوند[ موسوی: اول شناسایی

است خودش در  هیرا دربیاورند. این توانند کنترل کنند، در کنار اینها باشند ]و[ از کارها سرافراد باهوش که می

شود این کار را هوش مورد اعتماد، بیش از این نمیشوند. پنج نفر ساواکی، چهار نفر آدم باعملی کم کم آشنا می

 انجام داد. 

 شود گذاشت.ای: مقررات سخت و غلیظ میخامنه

 بدهیم و از آنها استفاده بکنیم. ]ها[ طالقانی: عفو به ساواکی

 اد ]؟[سحابی: عفو عمومی می شود د

 .5)تا حدی(، عضدی 4اوین، رسولی 3،  ازغندی2، حسین زاده1طالقانی: به زیر دست ها، نه ثابتی

 زند.ها را می]مسعودی[: مقدم را به کار بکشید، همه حرف تیمسار

 دانید، ]از او[ اطالعات بگیرند.های ما گرفتند. صالح میطالقانی: مقدم را بچه

                                                           

  ( رئیس ساواک تهران، که چند ماه پیش از پیروزی انقالب، تهران را ترک کرد.1315. پرویز ثابتی )متولد  1

 بازجویان ساواک در کمیته مشترک ضدخرابکاری.( از 1317زاده )متولد . رضا عطارپورمجرد با نام مستعار حسین2

 ( از بازجویان ساواک در کمیته مشترک ضدخرابکاری.1306. هوشنگ ازغندی )متولد 3

 ( از بازجویان ساواک در کمیته مشترک ضدخرابکاری.1319. ناصر نوذری با نام مستعار رسولی )متولد 4

 از بازجویان ساواک در کمیته مشترک ضدخرابکاری. (1313. محمدحسن ناصری با نام مستعار عضدی )متولد 5



 

 

تواند خبر باهوش برود، امید بدهد، هرچه می اند. اطاق بدهند. یک نفر]مسعودی[: مدارک مهم گرفته تیمسار

 بگیرد.

دا گفت خل، ل هم هستی. کوچصفهانی گفت در شأن کَگفت کَ کردند، کچل بود و میای: کسی را اذیت میخامنه

 کلّا لینبذنّ.

شود بگوید، در وضع او تخفیف داده می د ]که[ اگر حقایق راشیبانی: پرونده مقدم خیلی بد نیست، به او گفته شو

 کارشناس از او استفاده شود. عنوانبهو 

 طالقانی: اگر تصویب کنند.

 شود از او به دست آورد.]مسعودی[: مدارک ]را[ می تیمسار

د، ما هم جدا داشته داراگر  اگر اطالعاتی ندارد، مزاحم نشویم.سحابی: مطالب را جدی کنیم. در رابطه با دولت، 

تواند های مختلف نمیها و کمیتهب است. شورا در وضع فعلی، سازمانترین مطالله اطالعات، مهمباشیم. مسئ

 داشته باشد، یکی ]از آنها[ اطالعات است. 

 کنم، افراد را فوری جلب کنیم. مطهری: پیشنهاد ضرورت می

گیرند، چند های مختلف، ساواکی را میکه کمیته به علت این. شودقدار زیادی اسناد و مدارک پخش میسحابی: م

 ها باید فکری کرد.جاسوس که هست. ]در مورد[ ساواکی حفظ اسناد و هم اینکه عوامل رایبشود. هم جور می

 مطهری: درست است، چه باید کرد ]؟[

ن احتیاج به اطالعات دارد. تصمیم گرفت رایبهای چپی پرکار سیاسی ]هستند[. تشکیالت سیاسی سحابی: سازمان

دهم، ولی ]در[ پشت پرده، ]را[ باید درست گرفت. من خبری میشود. تصمیم ر جریان واقعی، زیر پرده آگاه مید

دولت نیست. اطالعاتی خودش جمع زاده آمد(. مغایر کار نداشته باشد، این کلی است. )قطب شورا اگر تشکیالت

زمان رژیم سابق، شاه کثیف پنج سازمان اطالعات داشت ]که[ وسیله کنترل بود. گذارد. در کند و در اختیار میمی

دولت  شود. پرسنل و کار آن از طریقد، صحت و سقم آنها گزارش داده میچند سازمان مستقل از هم گزارش بده

 کند، کار اطالعاتی.ی نمیرایباشد. شورا کار اج



 

 

سه نفر رسمی  ای که با دولت داریم، تشکیل دهد، ما دورابطه اهاشمی: نظری دارم. سازمان وسیعی خواهد شد. ب

ودمان دو نفر از خبگذاریم، امور اطالعات ما را ببیند. سازمان مستقل و درست کار کند. فشار به دولت نباشد. از 

  شود در مقابل دولت باشد.فتند فرد نداریم، اضافه کند. نمیابتدا تا انتها باشند، اگر آنها گ

رت و پالست. پو مدارک،  له سه مرحله دارد. ضرورت این کار باید انجام شود. اسنادکنم این مسئفکر می :موسوی

اندارمری، ژ، های جاسوسی، ستادشود ]که[ این کار با سرنوشت انقالب و دولت سروکار دارد. دستگاهمعلوم می

اینجور هستند. االن ها هم بگیریم. انتخابی دانم این مسائل را به کلی نادیدهکنند. نمیکار میهنیروی مسلح چ

ا تقصیر یله، بودنش ضروری است. این کار را دولت بکند، حق این است. فعالً به دلیل قصور نیست. اصل مسئ

ایجاد  های خیلی دقیق و ظریف و عریض و طویلکاری نشده. اگر به دولت بگوییم ]که[ شما با چنین دستگاه

ار بعد در اختی . شاید صحیح باشد یکی را پیدا کنیم و اقدام کند. افرادش را ببینیم،کن، بدین زودی عملی نیست

ه با ما دارد. ولی دولت بگذاریم تا از آنها استفاده کند. یکی از آقای مطهری سوال کرده ]که[ این کارها چه رابط

م به سرنوشت توانیب. نمینقالا رایمسائل جاسوسی، مستقیم با انقالب سروکار دارد. با آقا، با عوامل خود شو

 مند نباشیم. شورا کارش مستقل باشد. با کار دولت نباشد. انقالب عالقه

 هاشمی: موافقم. کمک باید کرد، افراد از شورا باشند.

یشنهاد ه دولت پبانقالب، سازمان اطالعاتی به وجود بیاورد؛ نه اینکه شورا  رایمطهری: غرض من این بود ]که[ شو

 لی غیر از آنما ندارد. و رایبوجود بیاورد. دولت، قوه مجریه و عملی است، محملی چنین چیزی را به کند ]تا[

ودجه خودش تواند دستگاه مستقل داشته باشد، با مدیریت خودش و بت دستگاه اطالعاتی دارد، شورا میچه دول

زمان انقالبی است. دولت انقالبی، سا رایشود. شوانقالب می رایندارد. مربوط به شوو کسی حق دخالت 

ین[ محل صورت[ مستقل انجام دهد و در جریان بگذارد. ]اهاطالعات داشته باشد و در جریان باشد. دولت ]ب

 بحث نیست. 

*** 

 زده و ...له است: مشروبات الکلی، گوشت یخشیبانی: سه مسئ



 

 

ولی قضیه مشکل دیگری دارد. با ابتکار فدائیان ، امری است خوب، 1روز ]وفات[ مصدقله فردا، سالمطهری: مسئ

د دولت هم اعالم کرده فردا بع د[.نک]در این مراسم شرکت می خلق و مجاهدین خلق، جبهه ملی هم اعالم کرده

هایی شوند. بعضی احتمال نگرانیساعت یازده، همه از شهر خارج می ها هم تعطیل است، ادارات هم ازمدرسه

سالروز، ابتکار آن دست ]مراسم[ ت توطئه کنند، بریزند به مراکزی، اسناد را ببرند. اما در مورد اند. ممکن اسداده

مجاهدین اند ]که[ ها پیش اطالع داشتهنهاست، از مدتفدائیان و مجاهدین است. در کاری که ابتکارش دست آ

اگر  چیزی بوده، توطئه هست یا نه ]؟[ چنینکنند. ]باید[ معلوم شود عالم موضع اصلی را در این روز میاند اگفته

به همین صورت مسخ شده باشد، درست نیست. دیگران بروند، ابتکار را در دست بگیرند، آن خطری ندارد، 

 میتینگ علیه خمینی.شود به[ ]تبدیل میوگرنه در وضع فعلی، کار خطرناکی خواهد بود، 

عطیل یک روز را ت مه کار دارد،دولتی که آن هیادی شده ]که[ های زحال تلفنی که رادیو گفته تا بههاشمی: از وقت

یل از مصدق مند هستند، تجلکاری است ]؟[ مردم به مصدق عالقهکند، این چه ها را تعطیل میکند، مدرسهمی

 خوب است. 

 [ تجلیل از مصدق نیست. رایبدر حقیقت این مراسم مطهری: ]

 کردیم.قدام میطور شد ]؟[ باید زودتر اهاشمی: چرا این

 شود.لقانی شرکت کنند، مانع دیگران میشیبانی: ]اگر[ آقای طا

ایران قوی است.  ای هست؛ از این برنامه استفاده شود. نیروی غیرمذهبی درزاده: در رادیو تلویزیون برنامهقطب

ان دادن شده. دندان نشها نباشند. ماجراها زیر بلیت مصدق و مقداری هم ه مذهبیالبته خیلی هم اینطور نیست ک

ا ]این مراسم ماین کار وظیفه قطعی است که همه ما شرکت کنیم و زمینه تبلیغات طوری باشد که اصالً خود  رایب

 را برگزار[ کردیم. 

 کنند.میها پدر مصدق را درآوردند، حاال در مجلس او شرکت شیبانی: کمونیست

 .کنند. باید رفت و ]در آنجا[ حاضر بوداستفاده مییم، آنها از فرصت سوء زاده: اگر ما نروقطب

 هاشمی: برنامه دست کیست ]؟[

                                                           

 اسفندماه برگزار شد. 14. منظور، مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در احمدآباد است که در  1



 

 

دفتری ]که[ ان هدایت متینکننده است. کارگردمتین دفتری است. احمد مصدق دعوت سحابی: کارگردان، ظاهراً 

تهم بود، طلب است، روابط ساواکی جای خودش. مدارد. خودش جاه روابط صمیمانه 1های گروه جزنیبا چپی

زاده است. ، او برداشت. استنباط من مثل قطبگرفتند، زدند و ول کردند. قسمتی از اسناد و مدارک را از ساواک

ای در شهر باشد. جامعه و دنیا از ما توقع دارد که در بزرگداشت او شرکت کنیم. مذهبی آنجا کنم توطئهفکر نمی

ن خواهند بود. برویم روی آ ]هزار نفر در مراسم[ 600یا  500هست، غیرمذهبی هم هست. تبلیغات شده، 

 مذهبی نیست.غیر رایببروید حرف بزنید، جایی  زاده می گوید اگرطور که قطبتبلیغات بکنیم. همان

مالً با موازین ای: یک مقاله جالب در مورد مصدق در رادیو خوانده شود ]و[ در این مقاله، نهضت مصدق کاخامنه

 اسالمی تطبیق شود. 

لیزه گفتم نهضت ملی در حقیقت با کمک اساسی و ..( سخنرانی کردم، در آثار شانزهزاده: من روزی که )در.قطب

خیانت زده و شکاف انداختند بین مرحوم ای غربزده دست به هفکلیرهبری مذهبی شروع شد. از آن موقع که 

ت ندارند بگویند. مطلب را باید روشن کرد، خیانت را ها جرأدق، به او ظلم شده. این را مذهبیو مص 2کاشانی

 و غیره کردند.  4، دکتر سنجابی3کاشانی نکرد، اللهیار صالح

 .ق خیانت کردند[]هم به مصد 6آبادیو شمس قنات 5یطالقانی: میراشراف

 طور[ و ... ]هم همین 7زادهسحابی: حائری

 های آنجا را راه بیاندازیم. باید صبح برویم و چرخ کنند. هاشمی: از آقایان شرکت

                                                           

 توسط رژیم شاه اعدام شد. ۱۳۵۴های فدایی خلق که در سال ( مؤسس سازمان چریک1316-1354. بیژن جزنی ) 1

( رئیس مجلس شورای ملی و از رهبران نهضت ملی شدن نفت که در دوره دوم دولت 1264-1340. سیدابوالقاسم کاشانی ) 1

 مصدق از وی فاصله گرفت و نهایتاً شکست نهضت ملی رقم خورد. 

 ( از رهبران جبهه ملی و حزب ایران، نماینده مجلس شورای ملی.1276-1360. اللهیار صالح )2

لی، وزیر فرهنگ دولت مصدق و اولین وزیر امورخارجه ایران پس از انقالب ( رهبر جبهه م1283-1374. کریم سنجابی )3

 اسالمی. 

 ( نماینده مجلس شورای ملی و از منتقدان جدی مصدق.1289-1358. سید مهدی میراشرافی )4

 ق. (، نماینده مجلس شورای ملی و از منتقدان جدی مصد1293-1367آبادی مشهور به آقا شمس )الدین قنات. سیدشمس5

 السلطنه.( نماینده مجلس شورای ملی و از مؤسسان حزب دموکرات وابسته به قوام1267-1351زاده ). سیدابوالحسن حائری6



 

 

 طور نیست طالقانی حرف بزند، ولی برنامه دست آنهاست. مهندس بازرگان حرف بزند.زاده: اینقطب

ا[ تعطیل رطور شد ]فردا ه]از آن[ مربوط به دولت است، بحث شود که چموسوی: همین بحث را که االن مقداری 

 اعالم کردند ]؟[

 طالقانی: تعطیل کامل نیست. 

اید بگذارند جدا ند. نباند جریان جدایی ملی و مذهبی را تبلیغ کننطقی پذیرفته شود، ]آنها[ خواستهسحابی: اگر م

 های عزا مذهبی هستند. شود، صاحب

 ، تردید ماست.موسوی: اشکال

س همچنین مهند ت.زاده مرتب کند، خوب اسفردا تصمیم بگیرند. زمینه را قطب[ رایبای مناسب ]ای: برنامهخامنه

ی بدهیم. خواهند[ خودشان را نشان بدهند، آن را رنگ مذهبها ]میخواهد بگوید ]چون[ غیرمذهبیسحابی می

. بدین مصدق با رنگ مذهبی. نصف دیگر، کار مذهبی شود یک مقاله و بیان جالبی نوشته شود، در تجلیل از

 مناسبت گفته شود تجلیل افراد، تجلیل از یک نفر نیست، بلکه کاری است در رویه ما و اسالمی.

 مطهری: بسیار کم اثر است.

 ای: کسانی بروند مثل طالقانی و روی جنبه مذهبی آن صحبت کنند.خامنه

کارهای شدنی  ریزی و طراح باشد ]و[کنیم و یک نفر رابط برنامههمه همت میله است. اما ن روح مسئموسوی: ای

غیر محسوس  را انجام دهد. اگر بشود چنین کاری کرد که نقش این طرف رد شود، که نقش اول نداشته باشد. نقش

 باشد.

نماینده یک  1آذینبه سخنرانی کند، بسیار جالب است.ای: فرض کنیم طالقانی برود ]و آنها[ بگذارند ]تا[ خامنه

آن با مهندس  کند. با من از آبادان صحبت کردند ]و[ گفتند راجع بهبه فرض که فکر باشد و فعالیت می فکر است،

 گذارم.بازرگان در میان می

                                                           

( فعال سیاسی، نویسنده و مترجم، با سابقه عضویت در حزب توده و 1293-1385آذین ). محمود اعتمادزاده مشهور به به 1

 های چپ.برخوردار از گرایش



 

 

م. ق ما هستیله، عکس این است. می گویند اکثریت نگذاشت ]تا[ اقلیت حرف بزند. اکثریت عامل اتفامطهری: مسئ

 آیند.هزار ]نفر[ می 600ید شما بگوی

، زیاد زحمت شما صحبت کنید آنجا، گفت ابتدا رایبدفتری آمد، گفت برنامه داریم طالقانی: چند روز پیش متین

ست. باید دید اکنند[. از همان وقت توجه کردم ]که[ دست آنها در کار هیم، بعد برنامه دیگران ]صحبت میدنمی

 مقابل آنها برنامه داشت.برنامه فردا چیست ]و[ در 

شرکت در جلسه  رایبای از طرف خانواده مصدق به نهضت آزادی نوشته و دعوت کرده دفتری نامهسحابی: متین

 برود. 1مربوط به برنامه این روز که قرار بود ]از طرف نهضت[ آقای رجایی

 طالقانی: باید کشف کرد ]که[ چند گروه چپی اعالم کرده.

 دکتر یزدی: چند دسته است. 

 ها]ی[ فدائیان و مجاهدین.اند در روزنامههفته قبل فدائیان خلق اعالم کردهمطهری: از یک 

 روند. کنید بعد از اعالم دولت، مردم میای: هر کاری بخامنه

چون کشف شد  ،ه[ بروندمطهری: اگر دولت اعالم کند و آقای خمینی اعالم بکند ]که[ با اینکه بنا چنین بود ]ک

 ای هست، نروند. ]که[ توطئه

 تیمسار مسعودی: عملی نیست.

 رود. یل بشود که نباید بروند، کسی نمیمطهری: ]اگر[ تحل

اند، شد که اینها در مدارس بسیج کرده داده رایشد. توجه شود یکی از دالیلی که یزدی: دیشب در دولت مطرح 

آید. ]به[ همین مطلب که نتایج سیاسی دارد، اند. ده صبح اتوبوس میگذاشتهار اند، همه قردر اداره بسیج کرده

بحث شد. ولی اکثریت نظر دادند ]که[ عدم توجه دولت یا موضع نگرفتن ضرر دارد. دولت بگوید  کردند؛توجه 

]که[ این  و حاال که باید بگوید، خود دولت اقدام کند. نتیجه چیزی است که شروع شده، متاسفانه توجه نکردیم

باشیم. ما از ها وارث آن جنبش میما مسلمان ]است که[ لحرکت کنونی، استمرار حرکت گذشته است. مسجّ

                                                           

وزیر ایران پس ( عضو نهضت آزادی، وزیر آموزش و پرورش در دولت موقت، دومین نخست1312-1360محمدعلی رجایی ). 1

 جمهور ایران. صدر( و دومین رئیسانقالب اسالمی )در زمان ریاست جمهوری بنی



 

 

کنیم )بهشتی و باهنر آمدند(. مبارزه او دقیقاً و لزوماً جز در راه یل میاستعماری تجلرهبر ضد عنوانبهمصدق 

اسالمی را تشدید های ضد]و[ عدم توجه به آن، فعالیت اسالم نبوده و یا ضد اسالم بوده. این قهرمان ملی است

تواند دخالت کند. حرکت انقالب است. دولت نمی رایظیفه شودانم. وکه[ فردا چه کنیم ]را[ نمی . ]اینکندمی

ایم، در آینده نبازیم. اجازه ندهیم دستاوردهای مرکزی است. حاال که اینجا باخته رایسیاسی است که جایش در شو

 لق به مبارزات ملی )گرچه ایراداتی دارد( ]به[ دست دیگران بیفتد.متع

 سحابی: پیشنهاد آقای مطهری، که دولت اعالمیه بدهد ]تا مردم[ نروند و آقای خمینی.

وضیح بدهیم و خیانت ای در رادیو تلویزیون باشد، وظیفه اسالمی را تجلیل بسیار فراوان و مقاله خامنهمطهری: با ت

 را بیان کنیم و این کار را بکنیم. هاکمونیست

ن مردم است که سحابی: با وجود همان برنامه تلویزیون، ]از رفتن مردم[ جلوگیری نباید کرد. دوازده سال در ذه

 کردند و ]مردم[ رفتند.چهارده اسفند بروند، جلوگیری می روز

 مسعودی: هر سال رفتیم.

ردا اگر از طرف شوند. مانع فآباد و با خانواده یک عده جمع میظرسحابی: ما خودمان تنها نیستیم. دهات اطراف ن

ولت نباید دگردد ]که[ دولت، مانع ابراز احساسات مردم است. ای خمینی یا شورا بشود، تداعی میدولت یا آق

 ]جلوگیری[ بکند. 

ک نفر از طرف[ ار بود ]یها بود، قبالً هم شنیده بودم، قرطور که در روزنامهطالع بدهم همانمهندس بازرگان: ا

کتر دکردم.  تأییددند رئیس دولت هم صحبت کند. من هر جمعیت پنج دقیقه حرف بزند. پریروز پیشنهاد کر

کند و تمام سحابی هم اول، پنج یا ده دقیقه. از آقای طالقانی خواهش شود ]که[ فقط و فقط ایشان سخنرانی ب

 شود.له حل میآورد. بدین ترتیب مسئ رامژده قبولی آقای طالقانی  ،شود. امروز سیف

 مطهری: دیگری را نگذارند.



 

 

فر کرد ]که[ اعضای دولت بروند. اگر بگوییم تعطیل، آرزوی ما بوده. اگر بگوییم مهندس بازرگان: پیشنهاد را معین

 1ید، فروهردان]و[ بد است. در داخله خودمان می آیندیگر کالس نداریم، شاگردها هم نمیاز صبح تعطیل کنند، د

کند[. ]حرکت می . جبهه ملی از جلو دانشگاهکنند[]حرکت می اند از جلو وزارت کاردانان اعالم کردهگفت حقوق

در دست گرفتن کار، بهترین راه  رایبشد فکر می، اداره آنجاست. مسئلهکنند[. فالن دسته از فالن جا ]حرکت می

ضد رژیم هایی که فکر حل این است که انقالبیون فرصت بدهند. این محل ]مزار مصدق[ مال ما بوده، در سال

شود مانع مردم شد. اگر فقط آقای طالقانی صحبت کنند بجاست. ایشان تدکر بدهد جرم بود. امسال دیگر نمی

ها بودند. بعدها گفتند غلط کردیم. مذاکره شد ]که[ به احمد آقا ایدهپای مصدق، تو ]که[ از سنگهای جلو]ی[

ده و مصدق که گفته شود آقا پیامی بدهند که نور علی نور است. درست اتصال این نهضت ملی ش 2]خمینی[

 مان را معین کردیم.شود )بهشتی: آقای ...( ما اصولمردمی است، قطعی می

له مسئ، این د مذهبی است. یک برنامه با شعارهایی که بدهیم درود بر خمینیزاده: جمعیت کردها، نود درصقطب

 شود.عمالً از دست آنها خارج می

 کیست ]؟[ رایبمطهری: پالکاردها 

 طالقانی: زیر چه پالکارد ]؟[

 زاده: فعالیت شده.قطب

 کننده است. کننده است، صحبتای: آن که تعیینخامنه

 مطهری: اگر است.

 ریزهاست.مهم، برنامهباهنر: 

 زاده: صحبت طوالنی بکنند.قطب

 کنند.طالقانی: ممکن نیست، شلوغ می

                                                           

در جریان  موقت که نهایتاً( دبیرکل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی، وزیر کار دولت 1307-77. داریوش فروهر ) 1

 ای به همراه همسرش کشته شد.های زنجیرهقتل

 ( فرزند امام خمینی، مشهور به یادگار امام، که نقش مهمی در اداره دفتر امام داشت. 1324-1373. سید احمد خمینی )1



 

 

 کنند[.ان: ضمن فرمایش شما نه، ]شلوغ نمیمهندس بازرگ

گویم نهضت مصدق، مذهبی است. از کاشانی ]و[ فدائیان اسالم و ضمن بحث اگر حال داشته باشم، می طالقانی:

 ها. ایهای خارج یا تودهاندازم گردن دستگاهشد، می چه شد که اختالف

  .ای: تکلیف روشن، روشن استخامنه

 که از رادیو تلویزیون اعالن شود. این :یزدی

 مطهری: با یک شرط، نظر موافق دارم. یک گروه بروند اعتناء نکنند و مهندس بازرگان چند کلمه صحبت کند. 

 حرف بزنم.توانم چند دقیقه مهندس بازرگان: من نمی

 مطهری: یک ساعت کامل، آقا ]طالقانی[ حرف بزنند.

 ای: جمعیت مذهبی است در مقابل مخالف. با جهت مطلب روشن است.خامنه

 طالقانی: تصویر زنده است.

 بریم.گیریم، آنها را که نخواستیم میها را میکند. صحیحین دلیل بیشتر بکنیم، وضع فرق میزاده: به همقطب

 کند.حرف مرا سانسور می طالقانی:

 ها درآمد...ای: اعالمیه دولت و علما را دیدید که علیه کمونیستخامنه

 ای راجع به مصدق بنویسند و نفت شمال. گفتم درج نشود.خواهند مقالهالقانی: از کیهان تلفن کردند، میط

 د. مهندس بازرگان: دوسه کار فوری داریم. قبالً یا بعداً ممکن است شعار بدهن

زنند. یک سخنرانی آقا، چند کلمه هم اگر بدهند مردم توی دهن آنها می شود.زاده: یک شعار باطل داده نمیقطب

 از طرف شما ]بازرگان[. 

 کند.ولی اینها که صحبت کنند، فرق می ها بگویند مال ماست.نقطه اشکال این بود که غیرمذهبی ای:خامنه

 و چند کلمه حرف زدن فرق دارد.مطهری: پیدا شدن مهندس بازرگان 

 گویید.رئیس دولت می عنوانبه]بازرگان[ شیبانی: شما 



 

 

 آنها هم بیایند. 2و آسید ابوالفضل 1طالقانی: آسید رضا زنجانی

*** 

 3های انقالب و سپاه پاسداران:[]موضوع: تداخل وظایف کمیته

                                                           

س از ن نهضت مقاومت ملی پ( از روحانیون حامی مصدق و جریان ملی، و از مؤسسا1281-1362زنجانی ). سیدرضا موسوی 1

 .۱۳۳۲مردادماه  28کودتای 

 .( از روحانیون حامی مصدق و جریان ملی و از اعضای نهضت مقاومت ملی1278-1371زنجانی ). سیدابوالفضل موسوی2

ایی را پدید هانگیهای انقالب با سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دوگ. در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، تداخل وظایف کمیته1

کز متعدد قدرت، های مراآورده بود. عالوه بر آن، دولت موقت نیز به کرّات، چنان که در مذاکرات مالحظه خواهد شد، از دخالت

 های انقالب شکایت داشت. های انقالب، سپاه و دادگاهخصوص کمیتهبه

اشتند. در ه و روحانیون، رهبری آن را در دست دها با محوریت مساجد محالت، تأسیس گردیددر بدو پیروزی انقالب، کمیته

آن، دولت موقت نهادی  ها در فضای خأل اقتدار نیروهای امنیتی و انتظامی، با ماهیتی مردمی، شکل گرفتند. به موازاتحقیقت، کمیته

رد، در تبیین هدف اعالم ک تأسیس کرد. امیرانتظام سخنگوی دولت، که خبر تأسیس سپاه را "سپاه پاسداران انقالب"جدید با عنوان 

باط و لباس از تشکیل این سازمان جدید گفت: از این طریق برادرانی که در انقالب شرکت داشتند، در تشکیالت جدید با انض

شریح ت(. چند روز بعد، حسن الهوتی، سرپرست سپاه، در 1، ص2/12/1357مخصوص به پاسداری ادامه خواهند داد )کیهان، 

ای، ابتدا به ملت و هشوند. وی افزود: تکیه سپاه از لحاظ بودجه گفت: پاسداران انقالب از مسلمانان انتخاب میجزئیات تشکیل سپا

ن از انقالب (. سپاه در اولین بیانیه رسمی خود اعالم کرد تا آخرین قطره خو1، ص13/12/1357سپس به دولت است )اطالعات، 

ب، شورای اگرچه تأسیس سپاه به خواست دولت انجام شد، اما پاسداران انقال(. 1، ص26/1/1358کنیم )اطالعات، حراست می

مده بود: سپاه (. در شرح وظایف تشکیالت سپاه آ8، ص28/1/1358کردند )اطالعات، انقالب را تنها ناظر بر کار خود معرفی می

الیت سپاه سخنگوی سپاه گفته بود: فع(. همچنین 2، ص16/2/1358کند )کیهان، بخش حمایت میهای آزادیپاسداران از نهضت

ود را با دولت خمان در حال محدود شدن است، ارتباط گسترش خواهد یافت. وی تأکید کرده بود هرزمان که احساس کنیم، استقالل

 (. 2، ص22/3/1358کنیم )کیهان، قطع می

های خصوص کمیتهنهادهای مختلف و بهگیری موجب شد تا شرح وظایفی برای بلبشوی پس از انقالب و تعدد مراکز تصمیم

های کالیف کمیتهت)یک روز پس از همین جلسه شورای انقالب(  57انقالب، تعیین گردد. کمیته مرکزی انقالب اسالمی در اسفندماه 

ران و مأمو ها حق دخالت در امور حقوقی، قضایی و عزل و نصب افراد را ندارندانقالب را مشخص کرد. بر این اساس، کمیته

کنی، ضا مهدوی(. همچنین محمدر2، ص14/12/1357توانند اشخاص را بازداشت کنند )اطالعات، ها تنها با دستور رسمی میکمیته

برنامه کمیته  وهای دولتی و خصوصی را ندارند ها حق دخالت در عزل و نصب مقامسرپرست کمیته موقت انقالب اعالم کرد کمیته

 (. 3، ص17/12/1357رت داشته باشد )کیهان، نباید با برنامه دولت مغای



 

 

                                                           

داد )اطالعات،  ها و سپاه کار را به جایی کشانید که ابراهیم یزدی از ادغام این دو نهاد خبراما تداخل وظایف میان کمیته

وازی و ی مای تحقق نیافت. آرمان دولت بازرگان، ادغام و حتی حذف نهادهاگاه چنین مسئله(؛ هرچند هیچ8، ص20/12/1357

م داشت: دخالت در سخنرانی خود در تبریز صراحتاً اعال ۱۳۵۸مخالف حیطه اقتدار دولت بود. چنان که بازرگان در ابتدای سال 

قی، و از وابستگان ای، استاندار آذربایجان شر(. مقدم مراغه7، ص6/1/1358ها دولت را در تنگنا قرار داده است )کیهان، کمیته

وره خطرناک نجات سیلین هستند؛ تا وقتی که مردم را از یک دها مثل پنیها گفته بود کمیتهرسالت کمیته دولت موقت، در توصیف

ه دولت موقت، ب(. حسن نزیه، دیگر مسئول وابسته 7، ص10/2/1358شوند )کیهان، دادند خوب بودند، اما بعد از تب، خطرناک می

وزیر و دولت شوند )کیهان، ها وابسته به نخستند و یا این که مثالً کمیتهها کمک کنپیشنهاد کرد روحانیون به برچیدن کمیته

ای خالء ها در فضناپذیر کمیتهتوانست منکر نقش اجتناب(. (. با این حال، شخص مهندس بازرگان هم نمی3، ص21/3/1358

لت انقالبی منفی تبدیل که حاداشت تا زمانین ها بود و در جایی اذعااقتدار حکومت پساانقالبی شود و قائل به تداوم فعالیت کمیته

 (. 7، ص15/1/1358ها نیز وجود خواهند داشت )اطالعات، به مرحله مثبت و سازندگی شود، کمیته

مر حتی اذعان اهای انقالب را به نهادی خودسر در اذهان عمومی تبدیل کرده بود. این وجود تحرکاتی خارج از چارچوب، کمیته

رویه و خالف از بی هایهای انقالب، گفته بود حرکتاهلل غروی، معاون کل کمیتههمراه داشت. مثالً آیترا نیز به مسئوالن کمیته

ز منوط به آماده شدن ها و پایان کار آنها نی(. از طرف دیگر، تعطیلی کمیته7، ص18/2/1358ها مشاهده گردیده است )کیهان، کمیته

ر نظر گرفته شد. د(. از این رو، راه بینابینی برای پیشبرد امور 1، ص27/1/1358بود )اطالعات، ها شده ها و کالنتریشهربانی

کیهان، )دانست ها را که دستور امام و بازرگان هم بود، موثر میکنی، برای اصالح وضعیت نامساعد، تصفیه کمیتهمهدوی

دامه خواهند ها زیر نظر دولت به فعالیت خود اکه کمیته صورت رسمی اعالم شدبه ۱۳۵۸(. همچنین از تیرماه 1، ص27/1/1358

تهمین باید صرفاً داد. بر این اساس، بدون اجازه و نظر دولت، هیچ مقام غیرمسئولی حق ندارد کسی را بازداشت کند و بازداشت م

عناصر  وقت هشدار دادگیری، سخنگوی دولت م(. متعاقب این تصمیم1، ص12/4/1358دستور دولت انجام گیرد )اطالعات، به

ها را در گرو کنی کاهش قدرت کمیته(. چندی بعد، مهدوی4، ص14/4/1358اند )کیهان، ها نفوذ کردهضد انقالب به داخل کمیته

ا به آنها تحویل ریابی نهادهای رسمی درون دولت دانست. وی گفت اگر مأموران شهربانی قادر به اداره زندان باشند، زندان قدرت

ملی، تصفیه عها نیازمندیم و برچیدن آنها به مصلحت نیست، بلکه راهکار یم. وی افزود: در حال حاضر به وجود کمیتهدهمی

رط ورود شآوری اسلحه، کمیته مرکزی، اجازه دادستانی را (. همچنین در زمینه جمع11، ص25/5/1358هاست )کیهان، کمیته

ست واحدی در قبال (. با این وجود، در سراسر کشور سیا2، ص7/6/1358کرد )کیهان، ها برای ورود به منازل اعالم مأموران کمیته

ه و وسایل آن را در های استان را منحل نمودشد. برای نمونه، استاندار فارس تصمیم گرفت کمیتهها و پاسداران اتخاذ نمیکمیته

 (. 1، ص27/5/1358اختیار سپاه پاسداران قرار دهد )اطالعات، 

اهلل طالقانی قابل مالحظه است که در ادامه به آن های درون کمیته و سپاه در ماجرای دستگیری فرزندان آیتوشن خودسرینمونه ر

ها دستبرد ای دیگر، رئیس اداره آگاهی تهران هشدار داده بود دزدان مسلح در پوشش پاسداران به خانهاشاره خواهد شد. در نمونه

کرد. ها و هم سپاه حمایت می(. با این وجود، امام خمینی با قاطعیت از تداوم فعالیت هم کمیته9، ص4/6/1358زنند )کیهان، می

کنیم تا دولت قدرت یابد و وجود این دو نهاد برای خلع سالح ها و پاسداران را تقویت میوی در این رابطه عنوان کرد کمیته

. حتی مهندس بازرگان در مقطعی اذعان داشت مملکت به وجود (6، ص1/2/1358مخالفان اسالم و نهضت ضرورت دارد )کیهان، 



 

 

 نفر روحانی معتمد محل.کنیم با سه شکال دارد یا ما خودمان اخطار میمهدوی ]کنی[: ا

ا پاسبان باید باشد کنند. مثل ... است، پاسبان است، آیمیته مراجعه میآنها به ک مطهری: متهمین سیاسی یا نه ]؟[

 دعوا دارند، کالنتری نیست. یا نه ]؟[ کالنتری نیست.

ی. گذرنامه محاضر و دفاتر رسم روندگیرد. نمیت خانواده لغو شده، وقت ما را میمهدوی ]کنی[: قانون حمای

 خواهد، باید کمیته بنویسد تمام کارها ]را[.می

 کند. دکتر یزدی گفت تقاضا بنویسد سر یزدی.مطهری: خود اداره ارجاع می

ل باید عملی کردند. راه حب. مشکل است. از همه جا تلفن میانقال رایای ]را[ دولت نوشته به شوبهشتی: نامه

ون[ نقش ]چ .له کنیمتر حواعهده بگیرد، کمت بتواند مسئولیت را بهشده ]که[ هر قدر دول باشد. مکرر صحبت

 کند. . گذرنامه مراجعه میشود. هرچقدر خود دولت حواله کند، بدترتر میکمیته مشکل

                                                           

(.  2، ص11/4/1358کردم )انقالب اسالمی، خوبی درک نمیپاسداران محتاج است و من خودم در ابتدا این احتیاج به پاسداران را به

طول انجامید و ها بهکمیته مدتهای انقالب، تصفیه عناصر درون های بیرونی در کمیتههای درونی و دخالترغم ناسازگاریبه

، 5/7/1358کرد )کیهان، سازی این امر تأکید میها، هنوز بر پیادههای اولیه درباره تصفیه کمیتهکنی چندین ماه پس از وعدهمهدوی

(. 2، ص29/7/1358ها آغاز گردیده است )اطالعات، ، رسماً اعالم شد که کار تصفیه کمیته۱۳۵۸(. نهایتاً، اواخر مهرماه 7ص

، 3/8/1358ها در مقطع فعلی، منحصر به مداخله در مسائل امنیتی و ضدانقالب است )کیهان، دنبال آن، تأکید شد که کار کمیتهبه

 (. 2ص

شد. های انقالب شنیده میهایی مبنی بر انحالل و پایان کار کمیتهگیری نهادهای رسمی و قانونی در کشور، زمزمهرفته رفته و با شکل

کنی، (. اما مهدوی10و  8، ص11/10/1358ها، حاال دیگر خیلی ضرورتی ندارد )اطالعات، اهلل منتظری گفت: وجود کمیتهتآی

، 24/11/1358ها بستگی به نظر مجلس دارد )کیهان، های انقالب، اظهار داشت انحالل یا عدم انحالل کمیتهسرپرست کمیته

ها در شهربانی و ژاندارمری کنی از ادغام کمیتهاولین مجلس شورای اسالمی، مهدوی، و پیش از تشکیل ۱۳۵۹(. اوایل سال 11ص

، 8/2/1359ها را موقتاً مسکوت گذاشت )اطالعات، (. اما شورای انقالب، ادغام کمیته1، ص17/1/1359خبر داد )اطالعات، 

صورت جدی فعال های انقالب بهد که باید کمیتهاین انگاره را تقویت کر ۱۳۵۹ها در تهران در اوایل سال گذاری(. موج بمب8ص

ها با وضعیت نمود دوام کمیتهکنی صراحتاً اعالم می(. این در حالی بود که مهدوی10، ص9/2/1359شوند )جمهوری اسالمی، 

، 29/2/1359هان، ها باید اشکاالت کار خود را بپذیرند و پاسداران نیز آموزش سیاسی ببینند )کیپذیر نیست و کمیتهفعلی امکان

 ، ص آخر(. 19/3/1359نامه اجرایی جدید تهیه شود )کیهان، های انقالب، آئین(. نهایتاً مقرر گردید تا برای کمیته3ص

به حیات خود ادامه داد و در این سال، با ادغام  1370های انقالب تا سال ها و تصمیمات، کمیتهبه هر روی و با وجود تمام گمان

   آن با ژاندارمری و شهربانی، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی تأسیس گردید.   



 

 

 مطهری: آقای مهدوی ]کنی[ نتیجه زحمات یک هفته در جهت برنامه را گزارش دهد.

د. این اخطار کافی ها و کارها سامان داشته باشها اخطار اول کردیم ]که[ کمیتهنینابسامارفع  رایبمهدوی ]کنی[: 

هم  .طلی کارروز مع من و دو سه رایبنبود. خودشان مسئول کارها هستند. در مرحله اول، ابالغ آقای الهوتی و 

زیر هستند. وخستکه از طرف ن این عنوانبهفرستند کنند و میردند، هم ما. االن هم ]دخالت[ میکآنها دخالت می

 اند.آنها کمیته ان پاسدار انقالب ]و[عنواند بهگوید کسی را گرفتهمیاند. آقای مهندس مردم دچار سرگیجه شده

 : ...زادهقطب

 بهشتی: مطلب روشن شود. 

همیشگی است، در مهدوی: محدوده کار درست نبود. آقا تلفن کردند به الهوتی که شما پاسداران انقالب، چون 

. گویندکنند ]و[ به ما نمیفرادی را توقیف میفرستند ات نشود. ولی باز دخالت کردند، میمحدوده هم دخال

ها و غیره دخالت دارد. دوم، چهارده منطقه معین ریزد. از گرفتن بار، توقیفمراجعات در امور جزئی سر ما می

چهارده منطقه  رایباست ]که[ تا آخر روز، ابالغ صادر شود  شد. چندین بار روحانیون دعوت شدند. صحبت این

هایی را معین کردم ]به صورت[ کامپیوتری که قابل جعل ها را مشخص کنیم. کارتیم؛ وظیفهخودمان معین کن

یت باشد و مأمور[ سایرین برگ رایبنباشد ]و[ به همه داده نشده، ]فقط[ به سرگروه شناخته شده ]داده شود[. ]

 شود.]می[ امروز تا آخر وقت عملی  .منطقه خود برونددر 

 مهندس بازرگان: کمیته انقالب یعنی چه. این عکس درخواست ماست و تصور ما.

ها انتظامات و سروسامان دادن، کمیتهخاطر حفظ شود. بهفظ انتظامات همین است؛  تداخل مییت حمأمورمهدوی: 

 دانم. الب را نمیکوشند. پاسداران انقدر حفظ انتظامات می

 مهندس سحابی: پاسداران انقالب، ارتش خلقی است. 

همین است که اسمش شد پاسداران انقالب، ولی ]باید[ زیر فرمان دادگاه  رایببهشتی، بازرگان: گارد انقالب 

 انقالب ]باشد[. 

قدرت  رایبهوس و  رایب. من مهدوی: آقای مطهری رفتند پیش آقا؛ الهوتی را دیدم که ناسخ حرف دیروز است

آمده، بروم کنار. ایشان )مطهری( رفته پیش آقا، گفته کار مهدوی غیر از الهوتی است ]حکم[ ام. اگر ناسخ آن نرفته



 

 

خود منتفی است. کار آنها )الهوتی( ادامه دارد، است که اگر دولت مسلط بشود، خودبه و کار ایشان )من( کارهایی

که  ید که شلوغ نکنند یا اینکند. شما خودتان بفرمایاساسنامه این است. دخالت میمالً حدود وظایف آنها. االن ع

 رویم کنار.ما می

ن دنبال آداند، قسمت خوب خودشان سروسامان ندارند. کسی نمیها ان: دکتر یزدی توضیح بدهد. کمیتهبازرگ

امن جنابعالی دگرفته، دست به  ما رارسد ]که[ رئیس بهداری پاسداران انقالب برسد. گزارش می باید بشود و به

 یرند.گمی]او را[ کنید. آن وقت پاسداران انقالب شود، رها میمی

کند یک رود، خلع سالح میای مینام امام، کمیتهن انقالب ]؟[ بههاست یا از پاسدارامهدوی: شکایت از کمیته

کند و حتی ادار میوحسابدار دارد، با مسلسل دارد،  رود در کارخانه، مدیرعاملنام اعتصاب میای بهتیپ را. کمیته

 شود. نام کمیته میه من. این کارها بهکند که چک بنویس در وجتوقیف می

کنند، اعتبارنامه صحیح عنوان کمیته عمل میبه که کسانی ،[ تمام اموردر مهندس بازرگان: درخواست این است ]که

صورت،  رود بگیرد. در غیر اینخالف است. مثالً پاسداران یا دولت باز آقای مهدوی داشته باشند، وگرنه 

 توضیح بدهند. .انداعتماد دارید. ایشان دستور داده 1گذاری است. شما به آقای صدوقیکاله

نه امام،  انقالب، رایوجود آمده، نه دولت، نه شوخود، یک پدیده بهطور خودبههمطهری: با این سقوط رژیم، ب

 کمیته امام در تمام ایران. اسم آن شد

 مهندس بازرگان: کمیته اعتصاب.

مطهری: مرکز همه اینها مساجد بود و این یک امر معنوی و مادی شد. ]به لحاظ[ مادی، اسلحه ]و به لحاظ[ 

ا از بین رفتن معنوی ]هم[ مردم به مسجد توجه دارند. تا کمیته قبولی داشت، کارهای خوب کرد، بدی هم کرد. ب

ها، فالن فرد هم آمد؛ انواع ر کنار این افراد منسوب به کمیتهها؛ زاید بر این امنیت حفظ شد. دانی و کالنتریشهرب

ها دیده شد، مال فدائیان خلق و غیره. گروهی نزدیک دو راهی بودند، خانم سرلخت هم با آنها بود، معلوم کارت

نام امام باز هم بهنام امام است، تشکیل شد. چون به کمیته استقبال بود کمونیست هستند. آقای خمینی که آمد،

سامان دادن باشد. یک حد محدود بودن در کارهای امنیتی یا در  رایبکارت تهیه شود. در ابالغ خودمان، ابالغ 

                                                           

( از روحانیون مشهور یزد و از فعاالن انقالب اسالمی، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و 1287-1361. محمد صدوقی ) 1

 ام جمعه یزد که نهایتاً توسط عامل سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید. ام



 

 

له ستاده، امر بالفعل موجود بود. مسئرسمی نفر مأمورغیر این کارها بشود. دوم، محدودیت زمان. تا وقتی که دولت 

اند. غرب های گذشته رفتهچه پاسبان ،گارد ملی و پاسداران انقالب باید در آینده جای آن را بگیرد. با یونیفرم

]در . ]شوند[ طور گفت ]که[ تمام کمیته ها ملغیشود همینی دارید، تحویل بگیرید. االن نمیتهران ]را[ اگر آمادگ

عد دولت باشند ]و[ هر شود ]که[ باید مساروزنامه اعالم میند. این کار در مااین صورت[ کارها ]روی زمین[ می

 دولت آمد، عقب بروند.    مأمورجا 

 مهدوی: کار ما درهم و برهم شده، سردرگمی است. تکلیف اول مشخص شود.

درست است. در وضع  % کارشان90کنند. ها کار را خراب نمیریختگی است. کمیتهزاده: مشکل، قضیه درهمقطب

ه شدم ]از اینکه[ آقای مهندس شکستکنند. واقعاً دلدید چه خدمت میخته اگر کسی در میان بود، میریدرهم

گوید. دو سه نفر از دزدها را گرفته اند تا چیزی منظم درست شود ]و[ امنیت شهر را حفظ ]بازرگان[ اینطور می

 کند. خود آقا بگوید منحل شود. 

 دهد. ]این به معنای[ نفی مهدوی نیست. الهوتی دارد نظم می[ بشود. آقای طالقانی: نباید ]منحل

تواند اداره کند. مشکل اساسی ]از[ پاسداران انقالب است. از اول، فقط اسم بود. کار زاده: آقای مهدوی میقطب

 خالف از پاسداران انقالب است. 

 وزیری دارند. انی ابالغ از نخستمنزل آقای طالقای دارد و پهلوی : نمونه پاسداران انقالب که نامهمهدوی

 طالقانی: چند بار به دکتر یزدی گفتم. 

 شود. کند ]که[ شکایت در شکایت میه در حرکتی آمده است، کارهایی میک مهدوی: آن

 ام. وزیری آمدهگوید از نخستطالقانی: می

خانقاه، اسناد فراماسون است. خودشان د زیرزمین نگویاند. میگذاشته مأموراند، جلو آن مهدوی: خانقاه را بسته

 وزیری.ت مدیره دارند به نام نخستهیئ

 وزیری دارند. بهشتی: ابالغ از نخست



 

 

رها اند و االن هم همان مهاند، مهر زدهرسه[ رفاه، همان کاغذها را گرفتهمهدوی: ابالغ چنین است ]که[ کمیته ]مد

د از طرف ما منصوب است. این مهر سابق است، گذشت. آنها باید نگوید ]و[ میکننمی تأییدرا پاسداران انقالب 

 ابالغ کنند. 

ها وزیری، همانقبال و کمیته امام روی کاغذ نخستدکتر یزدی: راجع به اینها یک سلسله مدرسه رفاه به کمیته است

له، فقدان ست یا کمیته. مسئسپاه پاسداران ا له ما این نیست کهام داده ]و[ به نام سپاه شده. مسئکه کمیته را سرانج

 تشکیالت و سازماندهی است. 

 بهشتی: باالی در ساختمان نوشته.

 دکتر یزدی: مربوط به ما نیست.

آباد، استانداری، مرکز ساواک که دو جوان در آنجا هستند و اطاق اصناف قانی: چهار خانه سر چهار راه ولیطال

ا بود رد کردند و باالی در باز کردند، یکی از رفقای ما را که آنج]را[ دادم مهروموم کردند. اینها آمدند در را 

 اند.چهار کالنتری را تحت نفوذ گرفته بگیر هستند. سهیک عده هروئینی و باج . طالقانیاهللاند کمیته آیتنوشته

 یزدی: سپاه پاسداران نیست.

ها به انفراد، غلط ت کرده. کوبیدن کمیتهایرهمه جا ستشکیالتی به اشکال قضیه این است. این نوع بی زاده:قطب

 است.

یادداشت کردم. دولت مخالف  کند.داند دست چپ چه میص شدن باید دید دست راست میخال رایبیزدی: 

ها بشود، گروهی فرستاده تماس هستیم. اول، شناسایی کمیته انحالل همه کمیته هاست. با کمیته آقای مهدوی در

. اول ضوابط درست است، تثبیت بشود تأییدها کیست. آنها که مورد مسئول کمیته]مشخص شود که[ شود تا 

نیست، منحل شود. غیر از این راه دیگری  تأییدهایی که مورد ها، بعد پاسداران انقالب. کمیتهشود. اول کمیته

الف هستم. در همه مخشود و هم به نام دیگران. در مورد الهوتی من شدیداً یست. هم به نام پاسداران خالف مین

اشته گوییم دعوا به شما مربوط نیست؛ به گوسفند هژبر یزدانی کار ندگیریم، میکند. جلو میجا، همه کار می

 اند، یا تقسیم ارث است. در فالن جا زن و شوهر دعوا کرده اند کمک کنند،هماهنگی آمده رایباش. در شو

 زاده: فراموش نشود.قطب



 

 

 اند، چه بکنم ]؟[در پادگان هستم، دو نفر آمدهن گوید میزدی: می

فقدان نیروی انتظامی وجود ندارد. نقض از دولت نیست. خیلی  له هست.زاده: بطور طبیعی مقداری مسئقطب

 مسئلهرسیم به اینکه ن میرایبساجد، اشکاالتی هست. بناحتی تلویزیون بیایند چنین است، بروید م سهل نیست.

یته اعتراض حدود اختیارات روشن شود، پاسداران انقالب به کارهای کم د. مهدوی هم اینطور.یتر باید درا وسیع

پاسداران انقالب دنبال  اختیار مهدوی باشد، در شهر تهران.ترین راه این است که گروه در دارد و بر عکس. منطقی

ذارند، فقط محافظت کند، پاسداران ها بگگی کند. خانه را در اختیار کمیتهاین باشند ]که[ اگر خالف کرد رسید

خواهند ها کار کنند. آنها که نمیشود. تمام تمرین دیدهاه دیگر چیز منظم و منقح دارد میانقالب تقویت شود. سه م

 بروند پی کار و پاسداران انقالب امنیت را در دست بگیرند.

کنیم. تعدادی را من نگفتم. به تدریج که عه میجیزدی: کمیته را ارزیابی کنیم. نگفتیم از چه طریق. به آقایان مرا

شوند و پاکسازی یل شود که اینها عضو پاسداران میدار تشکد، از طریق آقایان، کمیته صالحیتکارها درست ش

 در تمام شهر بشود.

 دولت مقدور رایبشود رسیدگی کرد. اطالعات دارد که جز با اطالعات محلی نمی ها ظرفیتیکمیته مسئلهبهشتی: 

تهران، دولت وسیله رسیدگی ندارد. کمیته صرفاً توسط آقای مهدوی  رایبشود، چه پیشنهاد می آن ،نرایبنیست. بنا

اقدام کند، اطالع از طریق ایشان و بالعکس. مشابه این برنامه ]را[ در جای بزرگ انجام ندهیم. یا آقای خمینی 

[ در موقع رفته تبریز ]و مأمور 50بریز تلفن شده آقای صام اصالنی با شناسایی کنند، یا دولت شناسایی کند. از ت

حال  مسئلههای داخلی است. اگر از بیرون بیاید، ها. اصطکاک بین قطبکند بین کمیتهورود، احساس درگیری می

را  تواند شناسایی کند، خوب است. اگر عملی نیست، این کارد. دولت باید رسیدگی کند. اگر میدیگری دار

 انقالب انجام دهد.  رایشو

کنیم، حق ها دخالت بکند، میت. از همان روز که قرار شد کمیتهموسوی ]اردبیلی[: متفرقات شد. یکی مسجد اس

، کار من این است. اینها را من دخالت ندادید؛ خصوصاً افراد شناخته شده نبودند. در دو سه روز اگر فرصت بکنم

ست که کالنتری نی مأموراند ]و[ معموالً االخره زن و شوهری دعوا کردهی بکنیم. بش فکررایبگویم تا برویم می

ها با شکل ناقص هم ]که[ باشد، درست کنند. پول دادم، کالنتری محل را تعمیر کردند، بیاید. هرچه زودتر کالنتری

تاکسی رابطه دارد، اول  چند نفر آنجا بود. جهت دوم، ارجاع خود دولت است. کسی آمد، شکایت برده که راننده

دهد. سابق، کالنتری محل بود. یق کنید. اداره گذرنامه ارجاع میبرده دادگستری، رسماً ارجاع کرده اینجا که تحق



 

 

کنند. صددرصد برچیده شدن ود. همه لزوم یک نظم را احساس میرد کردن از خ رایبدولت یعنی ادارات، 

گفتم، این کار را انجام دهید، هر منطقه در ایجاد و راه انداختن کالنتری  ها راه عملی این است، به آقای صدرکمیته

کشد. با آقای مهدوی صحبت بود، گفتم ایشان ند. ]این کار[ چهار هفته طول نمیمحل خود به دولت کمک ک

رد دخالت ندا شود، کمیته حق تأییدها بر طبق دستور آقا که گفته دولت باید آقایان کمیته عنوانبهامه کنند، بخشن

اشته باشد، آقای مهدوی هم کمک کند، شکل و نظمی دها یا کس دیگر، اگر ارجاع مییا با اجازه دادگستری

 کند. می

ای سئلهمآیند، هر کس اش نیست، مردم میسوی درست ]است[. تا دولت نمایندهمهندس سحابی: فرمایش آقای مو

 دارد. 

ین مأمورآیند، ها نمیید کار خود را قوام بدهد. پاسبان. با.خواهدارتش می گردد به دولت. شهربانی ومطهری: برمی

کنید ]؟[ حقوق ای شیراز منحل شد. چرا اینجا نمیه، کمیته2دستغیب ]و[ 1آیند. به دستور آقای محالتینمی

، آنجا بسته است. بلکه تعمدی باشد روند درِکند بیایند، وقتی میطور؛ اعالم میدهید یا نه ]؟[ ارتش هم همینمی

 خواهند قوای انتظامی سر جایش مستقر شود. نمی

تا آنجا که  . بلکه اضافه بر پاسداران انقالب.الزم است . حضور دولت رسمی شود،ای: این نکات مورد قبولخامنه

هست که درست عمل  هاییگزارشکنم. رکز ناامنی است. کسی را متهم نمیاطالع دارم، مرکز عباس آباد م

کنند. عباس آباد یا مرکر دیگری را تصفیه کنیم. کسانی ]را[ که سابقه انتصاب به گروه نداشته باشند، بگذارید نمی

طور که کسانی هستند که در تالشند ارتش هستند، ارتش را منحل کنند. همان در داخل کادرها. آیا اینجور نیست

خواهد. اگر پاسداران انقالب مورد را سد کرده بود، دستگاه مسئول میاه در مورد ژاندارمری بود. روز جمعه ر

کنند دکتر یزدی کارت عضویت ها. مجاهدین شایع میشرایها و گاست، فقط ساواکی نیست، فرصت طلب اتهام

شد، ند، که ترسشان از ارتش باند. اگر واقعاً چنین عناصری باشارا صددرصد شایع کرده 3گرفته، مهندس توسلی

ه تزهایی مخالف دولت را ادامه گذارند که آن سامان یابد. تصفیه از ساواکی نیست، از عناصری است کنمی

                                                           

 ق( از روحانیون شیراز.1314-ش1360. بهاءالدین محالتی ) 1

( از روحانیون مشهور شیراز، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، امام جمعه شیراز 1292-1360. سیدعبدالحسین دستغیب )2

 به شهادت رسید. که توسط عامل مجاهدین خلق 

( عضو نهضت آزادی، اولین شهردار تهران پس از انقالب اسالمی و دبیرکل نهضت آزادی 1317حجتی )متولد . محمد توسلی 3

 ایران. 



 

 

اند، تصفیه کنید. بطور قاطع گوید ... دوستان مشترک بودهحامی دولت، ما هستیم و مهندس می دهند. تنها گروهمی

 به کار بپردازید ]تا[ اصالح شود. 

 یزدی: اسم بدهید.

 دهم. ارید عمل بکنند، ]آن وقت[ اسم میبرم. بگذای: االن اسم احدی را نمینهخام

دانم قالب را شرح بدهد. خود من هم نمیمهندس بازرگان: قبالً یادداشت دادم ]به[ دکتر یزدی ]که[ وضع سپاه ان

 کنند.کنند و چه نمیچه کارهایی را می

 طالقانی: این اسم از کجاست ]؟[

دولت انقالب گفت تنظیم شد ]و[ در هیئت  رایای بر اساس آنچه ]که[ شوپاسداران انقالب، الیحهدی: سپاه یز

بینی شده، اصل فکر منظم شده، شورا وظیفه پیش 12یا  11ینی در الیحه ببه تصویب رسید. به موجب پیش

عالی ستاد بررسی  رایشوای تهیه کرد، به هیئت دولت داد، تصویب کرد، ویب کرد، دولت بر اساس این الیحهتص

تربیت کادر.  رایبهایی تعلیم داده شوند ط معلمرایهماهنگی با بررسی ش رایکرد، پاسداران فعال و ذخیره شو

، نماینده دولت من هستم، نماینده وزارت کشور )صدر( آقای کرمانی، ]نماینده[ ]است[ نماینده روحانیت الهوتی

وب بود، گرانمایه سرهنگ دیزجی ]که[ کارش خوب بوده، کرمانی هم خ دادگستری گرانمایه، ]و نماینده[ ارتش

 آید، الهوتی کارش نامرتب است. نامرتب می

 اید حکمش را.هاشمی: شما گرفته

تهران، ستاد  رایبیزدی: حکم آقای الهوتی سوم صادر شده، من پنجم رفتم قم. این چهار نفر نماینده هماهنگی 

 موقت دارند.

 کاره است ]؟[ موسوی: دانش چه

اینکه نرویم  رایبگوید ستاد منظور تنظیم کار است. ستاد تهران. اساسنامه می ها شناسایی شد،یزدی: خود کمیته

 دنبال افراد، یک ستاد مشترک گذاشتیم. 

 مطهری: در شورا تصویب نشده.

 کند.بازرگان: توضیح منحرف می



 

 

دشان چند نفر بودند، در رفاه ]در[ کمیته استقبال بودند، بین خویزدی: سی نفر از کسانی که در حفاظت منزل آقا 

 این کار هستند رایب، علی افروز، ستاد فرماندهی 2، محسن سازگار1دانش، محسن رفیق دوست را معین کردند:

ها بودند ]اما[ عقب زده شدند. فرمانده تعیین نشد، ستاد فرماندهی موقت ]که[ آن سی نفر نصب کردند. خیلی

که  ت، ببینید با کمیته تماس بگیرند، شناسایی کند، افراد آمدند ]در[ مرکز آموزش باشند، خود آن مناطق، تا ایناس

 این ستاد را ما اداره کنیم. ،کنم چون مایل نیستندکند. من احساس می تأییدبررسی و  کمیته

سایل کارت، مرکز اسناد، و نوشتن رایبکارت شناسایی عین جواز حمل اسلحه ماشین  پرسشنامه تصویب شد.

 سه شماره در دفتر آقای مهدوی. ،ارتباط تلفن

ه شود به نام ای از طرف ماست. آقای دکتر بهشتی خواندند. درد ما این بود که کمتر گفتمهندس بازرگان: نامه

 ،ند. رئیس شهربانیادولت فرستاده شده، ]او را[ گرفتهکمیته نباشد، دخالت بکنند در کار ما. رئیس بهداری از طرف 

اند. درد گرفته هربانی معین کردند و او رااند، یک ستوان یک را رئیس شهآقای کیاوش که خوب کار کرده، رد کرد

 نام کمیته است.عمده ما به

 مطهری: نام کمیته را نباید کوبید. 

شود. عظمت و ز دقت نمیو دارم و یک چیز، دو چیمهندس بازرگان: درد ما آن است. هم یک اشکال دیگر دارد 

شود. بندی میم سرهمگوییم زود باش. کاری که تند و تند بشود، مسلّاش میمهاشکال کار هم همین است. آقا ما ه

. تا فرصت کار حسابی گویم. دائماً بگوییم صبر کنید، قبول کنید وجود بدی را. دزدی شدهبنده خودمان را می

من خیلی به جا بود. مجاهدین خلق،  رایبگذاریم. گزارش زمان و سوابق نمیرام به گذشته و معموالً احت باشد،

ر برسند. ها زود به کیفها، ساواکیاهند. مردم عجله دارند ]تا[ مقدمخوها، هر کدام یک چیز مین، کمونیستفدائیا

خاص مطرح نیست. آید. دولت و فرد ]طول[ بکشد، سروصدای دنیا درمی اگر دادگاه دادگاه انقالب الزم است.

پلیس و ژاندارمری درست الزم است. ولی افراد مردم حاضر نیستند، نمی پذیرند. قرار بود نیرویی تشکیل شود، 

انقالب، هم دادگاه انقالب. خواهد، هم کادر نامه میاش آئینب بود، پاسداران انقالب شد، همهاول گارد انقال

                                                           

( عضو جمعیت مؤتلفه اسالمی، از اعضای اولیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزیر سپاه، و 1319دوست )متولد . محسن رفیق 1

 مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی. رئیس بنیاد

رئیس ( از اعضای اولیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی معاون وزیر کشور در دولت رجایی و 1335. محسن سازگارا )متولد 2

 .سازمان گسترش صنایع سنگین



 

 

کند، مشخص است. پرونده کسی که دزدی میها . چون کمیتهه نبودندزادحساب شده. آقای قطبها فعالً بیکمیته

 آیند به نام و آنکتران انقالب تصحیح شود، عده ای میباید برود کمیته، این کار خوب را ادامه دهند تا پاسدا

ردادهای کنند. همان فرشچی کذا رفته سفیر انگلیس را تهدید کرده که باید قراحکم علیه ما صادر می وزیرینخست

 شناسم. را بیاوری و گفته من دولت را نمیبین دولت و دولت انگلیس 

 است.  وزیرینخستمهدوی: ]او[ منصوب 

ای بسیار مهندس بازرگان: گفته صددرصد زیر فرمان مهدوی هستم. در گذشته بسیار عالی، در حال هم یک کاره

گوید یمه مردم ندارد. ژاندارمری رفتن خان کاریخوب راهنمایی و حفاظت و غیره، کار به دخالت و کثافت

 م گرفته بودند. ههای ما را کمیته گرفته. کوهرنگی آدم درستی است، ما در زندان او را دیدیم، ولی او را ماشین

 خواهند تشکیل نشود. ها میای است. گروهمطهری: مویّد نظر خامنه

 طالقانی: اینها به یک سری افراد مربوط است. 

ب درست نشود، اند. یک دفعه دادگاه انقالهستند ]که[ چرخ ما را پنچر کرده سحابی: گفتم کسانی ناشناسمهندس 

د ]که[ آقای حکم دادستان را من باید بنویسم. آقای هادوی از کجا آمد، گفتند حکم از آقا گرفته. یک حکم آم

هادوی نوشته.  حکم آقای احمدیان را خود ایشان پاراف کردند ]که[ متن یان دادستان دادگاه انقالب هستند.احمد

اند جلو مع شدهوج را تا چهارشنبه بدهد. جالخرها و آقایان ممنوعرودگاه، ایشان قول داد لیست خانمراجع به ف

شود غ را میمرار و نظم باشد. النه مر. آقای احمدیان قهر کرده، حاال آقای هادوی است. باید استوزیرینخست

 شود. طبقه بدون رعایت اصول ریاضی نمی 120خراش آسمانشلوغ ساخت، ولی 

گارد ملی یا پاسداران است. آنچه که باید بکنیم،  تأسیسیم راه حل مشکل کمیته، مان تشخیص دادهاشمی: ما همه

از نقطه صفر شروع کردیم. اطالعات و شناخت. ریشه قضیه در منزل آقا، در نیت مبارزه و در طرز تفکر است. 

کنند، که از نظر حساب اکثریت هستند، یکی ]هم[ افراطی ]معتقدند[ که مثل آقای خمینی فکر و کار می انییکی کس

با همه چیز باید زیر و رو شود و از نابسامانی برهد. آقای دکتر یزدی جذب قسمت افراطی شدند. کسانی هستند 

این است که با دوستان من است، حقیقتش  باشند. قضیه الهوتی که از بهترینطور که هستند، نمیایشان که آن

شناسم. دانش توسلی برادر مهندس د گارد تشکیل دهد. من آنها را میتوانکند و نمیگروه کوچکی کار می



 

 

اند. پاسدار انقالب با مجاهدین ارتباط محکم دارد. دانم، همان گروه گرفتهدانم، تهرانچی را میرا می 1صباغیان

ارد بیاید، چوب الی جای دیگر است. اگر از طریق گواهند ارتش شکل بگیرد و ریشه خمیآنها ]مجاهدین[ ن

شویم. در یار کمیته بگذارند، ما خوشحال میگذارد. قرار نبود الهوتی ابالغ بگیرد... اگر در اختچرخ دولت نمی

]که[ ثریت دید ین نیست. اکهای افراطی... راه حل قضیه ازند. اگر راهصورت، یکنواختی کار را به هم می غیر این

اند باغشاه. مگر کنم. دیروز صد نفر فرستادهگفتند دو تا سه روزه میکنید. ایشان میشما از آن طریق کمک نمی

که افکارشان بخواند گارد بود، کسانی تأسیس رایبپیشنهاد  فقط از طریق گارد اعمال نفوذ کند ]؟[نگفته روحانیت 

 با آقا و دولت زیر نظر دولت، نه شخص دکتر یزدی یا صباغیان. 

ا در دست ر، شما موافقید مادام که دولت قدرت ]بازرگان[ موسوی: راجع به قسمت اول از فرمایش آقای مهندس

ه باشد و حدود س داشتها اعتبارنامه از آقای مهندها تعیین شود که کمیتهرفته، بخشنامه شود و وظایف کمیتهنگ

نقالب و آقای های انقالب. پاسداران امعین پاسداری و حفاظت و امثال اینها ]اگر[ گزارش دارند بدهند دادگاه

 آن به ما بدهند ]تا[ اگر نظریات اصالحی داریم، بگوییم. نامهآییندکتر یزدی از 

 مطهری: اجرا شده.

اند الحیت داشتهاند. آنها صآن پنج نفر را سی نفر معین کرده رم،موسوی: پنج نفر نماینده را، من غرض شخصی ندا

آقای . اگر خواهندخواهد، نمیخواهید ]و[ آقا میمی گفت، آنها کاری را که شما مییا نه. روی جهتی که هاش

 دانم؛ وگرنه پنج نفر مورد اعتماد هم باشد. دکتر یزدی اصرار دارند، نمی

ها ها چقدر ]؟[ ابالغیه کمیتهالتشان چقدر است ]؟[ مسئول کمیتهپاسداران انقالب، دخمهدوی: بنده سوال دارم: 

که سابقاً بود  هاییکمیتهشخصاً خودشان اعالم کنند.  به دست آنهاست یا نه ]؟[ اگر به دست آنها نیست، آنها باید

سابق هم  هایبگوید اعتبارنامهف من صادر شود، موقت(، وقتی بنا است اعتبارنامه از طر وزیرینخست)دنباله 

باره بکند. شناسایی افراد وقت تواند یکنمی گویید دولتماند شناسایی کنم. شما میدوم می مسئلهملغی است. 

د، ارجاع به شوشد و میدیگر، در کمیته کارهایی انجام می مسئلههایی باشند. خواهد. ممکن است ناشناسمی

انه فراوان است، اگر ها ساکن بودند، خست که در جاهایی است که امریکاییاموالی اکنند دولت بدهند. سوال می

به قدر کافی[ نداریم. دیشب در سعدآباد سه پاسدار ما  مأموربگذاریم ]اما  مأموربرند، در هر خانه رها کنید می

دانم به هر حال د. نمید ]که[ هم سنگر وارد نیستنهایی هستنشهید شدند، علت کشته شدن این بود ]که[ جوان
                                                           

 ور دولت موقت. ( عضو نهضت آزادی ایران، رئیس دفتر مهندس بازرگان و وزیر کش1316. هاشم صباغیان )متولد  1



 

 

بوده،  ای بوده، خانه سازمانیجارههایی اببریم ]؟[ تکلیف روشن نیست. خانهها را تخلیه کنیم، کجا تمام خانه

 گوید چرا.تخلیه کند، جناب مهندس می

 زند.مهندس بازرگان: خود امریکایی می

معین شود. دکتر یزدی شرکت امریکایی  جایی های زیادی دارد.. شرکت الوان خانهمهدوی: چهارصد خانه است

 کند.رج ضبط میهای خاهای ایران در حسابالم جرم کرده، علیه ایران از پولاع

 انقالب است. رایشیبانی: متعلق به شو

مالی.  مسئلهشود محافظت کرد، اموال در سراسر ایران است، زمین، گاو و گوسفند، ماشین آالت، مهدوی: نمی

گاوها و گوسفندها، جو و علوفه این اموال  ه روز، دویست میلیون ریال در کرج.مخارج د رایبیک قلم از کرج 

خواهد؛ یا اجاره بدهیم یا بفروشیم و یا پول بفرستیم. خود ما در مجلس و در حوالی آن روزی پنجاه هزار می

هد، رسیدگی به کارهای خوادهند، روزی صد تن گوشت میمان پاسداری میهایریم، غالب جوانتومان خرج دا

گازوئیل  رایبخودتان، بیمارستان ها، بیمارستان لیال را ارتش تسلط پیدا کند، به کوهرنگی گفتم بیمارستان شهربانی 

 را من فرستادم تعمیر کنند. 9پول ندارد، بدهید. کالنتری 

 طور نیست.موسوی: این

 به اسم پاسداران انقالب است. 9مهدوی: کالنتری 

 ارگران سه نفر را. مهندس: ک

م دولت از مان خوب است، گفتگیرند ]؟[ با دولت میانهند ]؟[ حفظ امنیت از کی دستور میکنمهدوی: چه می

 قدر که احساس شد کاری نیست، برویم. اشکال مهم، کارخانجاترویم کنار ]؟[ همینخودمان است. اما کی می

گویند این طرفدار کند، میرود کارخانه صحبت مییکند. روحانی ماست. اینها کارگران را تحریک می

 دارهاست. سرمایه

 کنید. تأییدمهندس: شما 

 شوند.همه کمونیست میای: خامنه

 مهدوی: سهام شرکت فلکه ...



 

 

*** 

وب پولی است. بخش خصوصی ذدولتی، گرفتار بی مؤسساتها]ست[. ، مشکل کارخانهمسئلهمهندس بازرگان: 

به  فر تصویب کرد. دوم، اردالن صندوق وام تعاون درست شود،]را[ فروهر آورد، معیننوب، طرحی مس ج

د یک محل پولی نوشته شده بو نامهآیینکارگران وام بدهد، بعد از شش ماه بگیرد، ولی وام را بعداً پس بدهند. 

ال فوت مصدق مصادف با س خواهند چهارده اسفند کهی برخورد. آقای نزیه گفته بود میتوام شد، به اشکال قانون

را به  نصف یک مقدار از فروش این محموله کشتی اند.ت صادر بشود. شش کشتی ژاپنی آمدهاست، محموله نف

دولت  داشته باشد. ]باید[ ضابطهگفتم شما حق ندارید،  آبادان دیده بود، اصوالً خوب است.کارگران بدهد. قبالً در 

بلند  داده شود، سایرین هم سر بلی است، اگر به کارگران خوزستانگفت خودت حق ندارید، ]چون[ مبلغ قا

ها، قوقتومان کشید روی ح 750آید. شریف امامی رمیتمام کارگران کارخانجات دولتی، صداشان د کنند؛می

د.  تصویب شده بوتومان قبالً 230شود. هفتاد یا هشتاد میلیارد تومان میکارگرها هم دارند سروصدا بلند کردند، 

ومان پول است. شود، یک میلیارد تآید. یک میلیون تن ]نفت[ صادر میبخشی کند، صدای آنها درمیزیه حاتماگر ن

مختل شد.  ، وضعشانواسطه اعتصابعاون هم، کارگران باواسطه یا بیپیغام دادم ریخته شود در صندوق وام و ت

 عایدات باید بیاید پول های جمع شده مردم باشد، خودشان کمک کنند.  ولی کافی نیست.

 شیبانی: ...

 آید، تصویب شد.روش اولین محموله نفت به وجود میصندوق تعاون، قرض که با ف تأسیسالیحه 

 ها تصویب شد.الیحه لغو معافیت گمرکی ماشین

ود که وزیر علوم، جانشین هیئت امنا شود. قرار شد این ب 1الیحه لغو هیئت امنای دانشگاه: پیشنهاد شریعتمداری

های انقالب و دکتر سحابی، وزیر مشاور در طرحسه وزیر، وزیر علوم، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه 

 تصویب شد.

*** 

                                                           

عالی در دولت ( عضو حزب مردم ایران، عضو ستاد انقالب فرهنگی و وزیر فرهنگ و آموزش1302-95. علی شریعتمداری ) 1

 موقت. 



 

 

بیچارگان. در کنار  رایبتهیه خانه  رایببردار نیست، از فردا بروید اند این مسائل مذاکرههاشمی: پیام آقا. آقا گفته

مقدم  آن توکلی آمد حاضر است ]بصورت[ افتخاری از تجربه او و رفقایش به واحدهای ساختمانی کمک کند.

 میلیون تومان شاه به من گفته ]که[ اگر بختیار خواست بدهم. 330گفته 

 او را.  دا گرفتندمهندس بازرگان: به من گفته یک کسی را معین کنید. در صندوق صد میلیون تومان هست، فر

 شود. مع میبلیغ شود، پول بسیار خوبی جهایی را در اختیار بگذارند. اگر تای حاضر شدند زمینمطهری: عده

 زاده: مزاحم دولت نشوند.قطب

 شود خرید، بعضی مال دولت است. باید گرفت.خانه خالی هست. بعضی را میمهدوی: 

یا دو نفر را معین کند. کار خوبی است. در جلسه صحبت شود. در  انقالب یکی رایکنم شوموسوی: پیشنهاد می

و  1ها بروند. نقدها خانه غالمرضاتصاحب اموال دنبال خانه رایبیکی جلسه بعد صحبت شود، درست نیست 

بهمن باشد )چهار آبان سابق(، ]یعنی[ روز نصب  16زمین و خرج سرمایه. اسم بانک  رایبغیره آماده است، یکی 

 موقت.دولت 

 ای: مهر و نامه تهیه شود.خامنه

 قرار شد شیبانی در دستش باشد.

 مطهری: شرکتی نباشد پول.

شان نقالب، اسامیا رایکند. اعضای شو رو نیست. دستگاه تبلیغات داشته باشد، ابالغای: شورا با مردم روبهخامنه

 مخفی باشد. 

 تبلیغ. رایبباشند  ایخامنهزاده و مهندس سحابی: قطب

 تصویب شد. 

. ای پیشنهاد شده، منتظر شدم آقای دکتر مبشری بیایدم. چون در این زمینه قبالً الیحهمهندس بازرگان: پیشنهاد ندار

شمس. چهار پنج نفر معین  رایباشرف، یکی  رایببنیاد، یکی  رایباش نیامده، عملش شروع شد. یک نفر الیحه

                                                           

 ( فرزند رضاشاه پهلوی و برادر محمدرضا.1302-96. غالمرضا پهلوی )1



 

 

یت یافت به شمال برود. گزارش مفصل بود. باغات مأمورمچنین دکتر نظری بنیاد، ه رایب 1کردم. مهندس سالور

ها چه ، تکلیف آن3، از مشهد خیامی2پنبه گرگان قرار بود فتوکپی بدهد، یادش رفت. هژبر یزدانی، محسن آزمایش

 شود ]؟[می

. قدیم سرپرستی کند% مال خاندان پهلوی است. کارگر و اموال اگر دست دولت است، بگذارد و 51ای: خامنه

 ی است. رایبیوتات بود، حالیه دست وزارت دا

*** 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سرپرست بنیاد علوی.( معروف به پدر صنعت سیمان ایران و 1293-1389. منوچهر سالور ) 2

 ( موسس کارخانه آزمایش.1304-71. محسن آزمایش )1

. برادران احمد و محمود خیامی، موسسان شرکت ایران ناسیونال و صنعت خودروی ایران، بانک صنعت و معدن، فروشگاه 2

 ای کوروش و... زنجیره



 

 

 

 15/12/1357شنبه جلسه سه

 رسمی. از بابل تلفن شده هژبر یزدانی نود میلیون تومان پول دارد. بهشتی: جلسه غیر

 این کار معین شدند. این کار سنگین بودجه دارد. رایبمطهری: شیبانی 

عهده را بهمان ی این فرراینام دکتر شیبانی، تا سرپرستی کلیه کارهای اجابالغی ]را[ شورا صادر کند بهی: بهشت

پنج  یرابینی یک شوها ]انجام شود[. پیشثبت این صورت رایبدفتر  تأسیسبرداری بگیرد. ]همچنین[ صورت

 دفتری دارد، د انجام گیرد[.ما برسد ]بای تأییدد در کشاورزی و در صنعت و بانک که به ننفری که اهل فن باش

 های بنیاد ]به شکل[ مرتب و رسمی مشغولند. اند ساختمانگفته

داده به دقت رسیدگی کنند، برسند به زارعین. امالک پهلوی بالتکلیف است و خسارت دارد.  1نوریناطقمطهری: 

قیمت های گران، بودجه درست کرد. ماشینفروش آن توان بارود که میادی ذغال است که از بین میمقدار زی

 است.  3دست آقای خلخالی 2الهوتی و پسرش، ماشین مهندس قطبی

 شیبانی: ...

ا ]مثل[ معادن بکنند، او را سرپرست کل این طرح بکنیم. بنیاد و سایر چیزه تأییدبهشتی: اگر مهندس سالور را 

 ]را[ بگذارید شیبانی شورا مشاور. 

ر سیمان این کا رایبخواهد فقط ای دیگر را رها کند، یکی ]را[ میخوب نیست؛ اگر کاره مطهری: از یک جهت

 و غیره. 

 بهشتی: ...

                                                           

موسوی،  ازندگی، وزیر کشور دولت نخست میرحسین( نماینده امام خمینی در جهاد س1323نوری )متولد اکبر ناطق. علی 1

 های انقالب اسالمی، نماینده و رئیس مجلس شورای اسالمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.سرپرست کمیته

 ( پسر دایی فرح دیبا )همسر شاه( و رئیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران. 1318. رضا قطبی )متولد  2

وزی های ابتدای پیرهای انقالب در ماه( حاکم شرع دادگاه1305-82وی مشهور به صادق خلخالی )گیصادق صادقی. محمد3

لکردش، توسط انقالب اسالمی، نماینده در مجلس خبرگان رهبری و نماینده مجلس شورای اسالمی برای سه دوره. وی به دلیل عم

  عالی کشور، از مقام قضاوت خلع شد.اهلل بهشتی، رئیس دیوانآیت



 

 

 خانه مرتب باید باشد.باهنر: پنجاه نفر هم اگر الزم است بگیرد. مثل یک وزارت

سائل دینی تکیه یش برود، روی مهااون وزیر پست و تلگراف شود، خوبیکه قرار بود مع 1مطهری: مهندس هویدا

 است. تأییداست. از کسانی که حق او  تأییدکند. مهندس هویدا مورد می

 بهشتی: کار اداری است. او شروع کند. 

 [؟که منسوب نیست ]نسبتی ندارد 2اتیمسار مسعودی: با هوید

 آوری یک نفر، و مسئول مسکن دیگری باشد. مطهری: مسئول جمع

 . ]الزم است[ مراقبتبهشتی: هر دو دردسر دارد، 

 شیبانی: ...

ید ]که[ کارگر ها شناسایی شود، اداره به وجود آید. آقای خمینی غیر از این گفتند، وحشت نکنبهشتی: ساختمان

 ان ندارد، چرا باالی شهر باشد.برود باالی شهر؛ نگویند ن

 ... وبزرگ مثل اکباتان  هایخورد. ساختمانشد، کار و غیره که به درد او نمیمطهری: تاالر بزرگ با

 شیبانی: اینها فروشی بوده و فروخته شده.

 این کار درست شود.  رایبای بهشتی: اداره

 شیبانی: مخارج موجود را به کار کنیم. 

به خوبی  شرق تهران راای را ناراحت کرده. آقای جاللی مدعی است اش عدهبهشتی: مهندس بازرگان با حمله

ردند، دادم ککنیم. چند خانه را دیوارش را خراب دولتی است ]که[ نگهبانی می مؤسساتام و چقدر اداره کرده

 درست کردند و ...

                                                           
 محمد هویدا، نخستین رئیس بنیاد مستضعفان. .۱

وزیر سیزده سال از دوران حکومت پهلوی دوم، وزیر دارایی و وزیر دربار که پس از ( نخست1297-1358. امیرعباس هویدا )۲

 انقالب، اعدام شد. 



 

 

کنند، یک گروه  خواهند با بازرگان مبارزه، از بدش انتقاد کند. یک گروه میمطهری: کار خوبشان را باید بگوید

 خدمت. 

 شوند. تأییدها شیبانی: کمیته

 کند، ولی باید گفت مهندس ضعف دارد.به استعفا میمطهری: تهدید 

 دهد به این حساب بریزد ]؟[های دولت را نمیبهشتی: چرا پول

 ها را بدهد.پول 2یا محمودرضا 1مطهری: پیشکار حمیدرضا

  شود. تأمین، گیردن محل یا محلی که دولت در نظر میها از همیکلیه وجوه را بدهد، هزینه کمیته بهشتی: دولت

 : در مشهد، پولی در ]حزب[ رستاخیز است. ایخامنه

 : در رستاخیز اینجا هست.]مسعودی[ تیمسار

نند، کها را جمع بلیط فروشی شود. خیلی خوب است بهشتی: پول رستاخیزی گرفته شود، اتوبوس باید مجانی

 شاگرد راننده باشند تا بعد فکری بکنند.]آنها[ 

 خیلی در مردم اثر کرده، پول به حساب کارگران ریخته شود.مطهری: این دو کار )آب و برق( 

 ها در ایستگاهها معطل نشوند. شیبانی: راننده

 : بر طبق برنامه باشد.]مسعودی[ تیمسار

دهد به کارگر یمان مجانی کنند و آنچه کارفرما کارگر رایببهشتی: حق بیمه کارگران را نگیرند و اگر درمان را 

 درصد.  15هد، حق کارگر هفت درصد ]و حق[ کارفرما بدهند، فقط دولت بد

 مطهری: دولت قبول کند.

                                                           

دلیل اعتیاد و اعمال خالف در سال ( کوچکترین فرزند رضاشاه و برادر محمدرضا پهلوی. وی به 1311-71. حمیدرضا پهلوی ) 1

 از دربار طرد شد و حتی عنوان شاهزادگی هم از او سلب گردید. 1340

 ( از فرزندان رضا شاه و برادر محمدرضا پهلوی.1305-79. محمودرضا پهلوی )2

 



 

 

 شیبانی: تا شش ماه دیگر که کارش راه افتاد، اجرا کند.

 کند )مهندس کتیرائی آمد(.  تأمینبهشتی: تا دو هفته 

میلیون  270ن هایی که نزد دولت است مطرح شد. ملی کردن اتوبوسرانی و مجانی کردن آن. درآمد آپرداخت پول

 ها شاگرد راننده باشند ]تا[ فکری بشود.تومان است. بلیط فروشی

نظر کند و دولت بدهد. دو شاخه است، از کارگر بگیرد، جلب کارگرها از گرفتن حق بیمه صرف رایببهشتی: 

 مال کارفرما را بدهند به دولت. فعالً سهم کارگران را نگیرد. دولت بررسی کند ]و[ گزارش بدهد.

است، مجبور به اخراج کارگران  % کل حقوق15باهنر: بخش کارفرما مشکالت فراوان دارد. ]حق بیمه معادلِ[ 

 آمدند(.  زادهقطبصدر و شوند )بنیمی

بهشتی: مهندس محمد هویدا ]که[ مقداری به علت تماس با مهندس بازرگان و طالقانی قرار بود بروند وزیر 

وت شود به کار در یکی شناسیم. از ایشان دعهستند. بنده و مطهری ]وی را[ می اداره این کار خوب رایبشوند، 

 های بنیاد، کارش را آغاز کند. از ساختمان

 این کار. رایبام صدر: طرحی تهیه کردهبنی

 روز است. مسئلهکه این[ کشد، ]در حالیتی: شورا موافق باشد. طرح طول میبهش

 شود در اجرا باشد. وظایف سنگینی است.م شورا نمیصدر: مقابنی

 ام.ه حال، سه میلیون تومان نقد کردهزاده: از دیروز تا بقطب

 دانم. صدر: اصل آن را نمیبنی

 تصویب شد ]که[ به هویدا ابالغ شود، آقای مطهری به او بگویند با شیبانی تماس بگیرد. 

*** 

 نی شود.بعدی اتوبوس است که مجا مسئلهبهشتی: 

 ها ]تا[ بروند کار کنند.رانندهصدر: پول بدهید به کمکبنی



 

 

 ط فعلی کار نیست.رایبهشتی: در ش

 شود کار درست کرد.صدر: میبنی

 بهشتی: حاال موقت باشند.

 نشود. )دکتر مبشری آمد(اضافه شد. قیمت بنزین  تأییدگان شدن اتوبوس رای

*** 

هزار تومان  60خواهند آن را به کردند، میهزار تومان را معاف می 30ی است. کتیرائی: عوارض نوسازی قانون

 برسانند.

 دادند، سر ماه تمدید کنند.% تا آخر اسفند تخفیف می10]مسعودی[:  تیمسار

*** 

رار شد قشود گفت. مراجعاتی دارند که به تهران نمی که شورا نیست، دوستان مدرسین قم مسئلهبهشتی: این 

 ر رابطه باشد. دها معرفی شود ]و[ آن نماینده با دولت و وزارتخانه وزیرینخستای تعیین کنند ]تا[ به نماینده

 ای: ما دسترسی نداریم.خامنه

 ها نداریم.کمیتهکتیرائی: ما هم دسترسی به 

رابطه باشد بین هیئت که[  این رایب]شود. می تأییدده، بعد در جلسه مدرسین قبالً تعیین ش 1بهشتی: ربانی املشی

 مدرسین قم و هیئت دولت. 

 سیم بین منزل آقا هست با تهران. از آن استفاده کنند.مطهری: تلفن بی

 بهشتی: آن هم مشکل است. 

 سیم به کمیته ندادید؟مطهری: بی

                                                           

رئیس مجلس و عضو ( روحانی انقالبی، دادستان کل کشور، عضو شورای نگهبان، نایب 1313-64املشی ). محمدمهدی ربانی 1

 مجلس خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری.



 

 

 بوده وزیر پست و تلگراف گفته. 207کتیرائی: شماره 

*** 

 کنند.ی: پاسداران انقالب خیلی شلوغ میمطهر

 ها را بازداشت کنند.صدر: اعدامیبنی

کنند ]که[ این بازداشت هم به نفع امنیت شهر است ها بازداشت میای را االن کمیتهی است ]که[ عدهبهشتی: مطلب

ها هم اگر بدون مجوز بازداشت نکنند، ممکن است مجوز تا یک ماه به ه نفع امنیت سیاسی انقالب. کمیتهو هم ب

شود که آنها مثل بازپرس اجازه داشته تماد از طرف آقای هادوی بررسی میطرح علمای مورد اعدست نیاید. 

 هیئت مرکزی باشد. رایباشند. معرفی یا توسط سازمان پاسداران باشد، 

ها فرار ط نیست، به شورا مربوط است. خیلیمطهری: ]در[ آن پانزده منطقه کمیته نمایندگی بگیرد، به دولت مربو

 کنند.فته تا دستور صادر کنند، فرار میای گد. خود زوارهکننمی

 زاده: علما و معتمدین محل باشند.قطب

هایی که به تصویب کمیته مرکزی رسیده، حق دارند حکم بازداشت صادر کنند. دادستان، نمایندگی بهشتی: کمیته

شان را زیر کنند. خانهکار ساواک را آنها میاند ]که[ ند در یک خانه بیست نفر را آوردهگوی. نباید بچه ها میبدهد

 ها خواهد شد. . اگر ترس از اینها نباشد، توطئهنظر گذاشتم

 دهند. قدر گزارش میاست. آنزاده: چون خودجوش و با ایمان است از ساواک بهتر قطب

اند ]؟[ کسی چرا گرفته ای، نه دفتری؛ها پر است. کاخ و قصر، نه نوشته]در[ قضیه کمیته، زنداندکتر مبشری: 

رسیدگی امثال هویدا و روحانی. الزم است  رایبنیست. ناچار سی قاضی خوب قرار شد با هادوی کمک کنند 

محکوم کردنشان  رایباند که شود. اینها آنقدر کار خالف کردهنمیپرونده منظم باشد، بدون دادگاه و محاکمه 

یا بیایند، مخبر بیاید، پرونده تشکیل شود، وکیل باشد، دفاع کند. درست شویم. در دادگاه، از همه دندچار اشکال می

 مورد[ هویدا و روحانی حتماً الزم است.  رایباست که انقالب باید سریع کار کند، ولی ]

کم خیلی خشن شده. این نشد. حمله به ایران شروع شده، ]و[ کم : ]در مورد[ آنهای دیگر هم غلط بوده.صدربنی

اینها ه حق دفاع و تجدیدنظر و غیره توجه شود. ما جلوی منابع استثمارگران را گرفته ایم، دادشان درآمده. ]باید[ ب



 

 

گفت من دادستان دادگاه قضات عدلیه میهم یکی از  وزیرینخستدهیم. در هم گزک است که دست آنها می

 انقالب هستم )یزدپور(. 

 ح مد شده.گیرد و قیافه حق به جانب. حاال تسبیتسبیح دستش میین کردم. حاال یکی مبشری: احمدی را من مع

 شاه مقصود. ]تسبیح[ : حتی ایخامنه

ابتهاج در مجلس رقص . 5، ابتهاج4، ضرغام3، علوی مقدم2تمام رجال را گرفتم، سپهبد کیا 1مبشری: زمان امینی

کند. انقالب تم آجان راهش را پیدا میجاست؛ گفخواستند او را بیاورند، گفته بود عدلیه راهش کبود، وقتی می

خواباند. گفتم ودش من بودم(، شتر را در خانه میشد ]و[ مکرر آن مرد به دکتر امینی گفته بود فالن کس )مقص

 خوابد. یکی از دزدها علوی مقدم است. شتر خودش می

 بهشتی: تذکری بدهم که خالصه باشد.

وار منی. از نجف نکرد، گفتم تسبیح را بگیر، تو ده سال است س توفیق قه زد،مبشری: زاییده شد و مُرد. خالصه حُ

قدر اری است )این مال گذشته است(. این فرد آناش را زد. علوی آدم طرّنوشت. باالخره حقهمن می رایبنامه 

شود کرد شوی. گفت ابالغ امام را چه میگفتم به این وضع کنار گذاشته می کند، به اوست و آن دست میاین د

ها بسازد، خطرناک است. هرروز کمیته شود. در این آب و هوا و وضع، اگر یک خطا شود، یکی]؟[ گفتم نقض می

دهد جهت اسلحه میبی ،سربازی کجاجلسه داشتیم. امام جماعت کجا و  6دردسر خواهند شد. امروز با مروارید

 گذاریم. ها یکی قاضی می)مهدوی آمد(. ]در[ کمیته

 : هرجا توانستید بگذارید بهتر است. بهشتی

                                                           

 وزیر حکومت پهلوی و از نوادگان تبار قاجار. ( نخست1284-1371. علی امینی ) 1

 . سپهبد حاج علی کیا از نظامیان دوره پهلوی که به دلیل اشتهار به فساد در زمان علی امینی بازداشت شد. 2

 س شهربانی و وزیر کشور دوره پهلوی.مقدم، رئیقلی علوی. مهدی3

 های نظامی آن دوره که در زمان علی امینی بازداشت شد.اکبر ضرغام از وزرای دارایی زمان پهلوی و از شخصیت. علی4

های ( وزیر مشاور و مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه در دوره پهلوی که به طراحی برنامه1278-1377. ابوالحسن ابتهاج )5

 عه در ایران آن زمان اشتهار دارد. توس
 ( از روحانیون مبارز مشهد و تهران.۱۳۹۶-۱۳۰۳اصغر مروارید )علی 6



 

 

 مبشری: همه جا باشد.

ست. اواکی جالد اگویند سرسد ]که[ فالن کس مخفی شده، میاالن عدلیه مسلط نیست. گزارشی میمهدوی: 

 ای رفت و آمد مشکوکی است.دهند در خانهگزارش میاند. بعضی شناخته شده

شان ، چیزی مطرح کردیم ]که[ آقای هادوی از ای]مهدوی[ عالیبهشتی: وسط صحبت است. در غیاب جناب

های مورد اعتماد شما در تهران نمایندگی بدهد ]که[ حق دارد حکم توقیف صادر خواسته شود به مسئولین کمیته

کند. هرقدر وزارت دادگستری بتواند رسیدگی کند، بهتر است. تحت نظر دو نفر باشد ]که[ یکی ]از آنها[ قاضی 

 بهتر است. ]باشد[ 

 : اول قاضی باشد.]مسعودی[ تیمسار

تند افراد اند عده ای از طالب را تعلیم بدهیم تا بفرسها، دوستان قم و مدرسین گفته[ کمیته شهرستانرایببهشتی: ]

 کنند ]و[ بدها را منحل نمایند. تأییدهای خوب را ها و کمیتهشناسایی کمیته رایبرا 

 بطه با کمیته مرکز باشد.مطهری: با این شرط که در را

 طور شد. اهواز را اصالح کردم.مهدوی: عمالً این

 مطهری: کمیته مرکزی در کارهای جزئی دخالت نکند. 

 بهشتی: آقای مهدوی! عضو زیاد است. مدرسین این کار خود را در اختیار کمیته تهران بگذارند.

 مهدوی: بهتر است.

 سن آن این است که با دادستان انقالب نزدیک است. بهشتی: حُ

ها زیر نظر علماست و معموالً دو نفر از علما آنجا را در های شهرستانفرستیم، چون کمیتهصدر: کسی که میبنی

 کند.ایجاد می مسئلهطالب وارد نباشند اختیار دارند، در بررسی آنها اگر 

 دهد.کمیته اینجا گزارش میبهشتی: 

 دهنده ارشدیت داشته باشد.صدر: گزارشبنی



 

 

ریت ایت اکثپرسد تا جلب رضکارها را از زبان مردم مختلف می بهشتی: ]اگر[ به شهر برود، وضع کمیته و نوع

 هایی هست که مورد مخالفت اکثریت انقالبی است. مردم انقالبی را بکند. کمیته

 اطالع بدهند.  تصویب شدها بررسی وضع کمیته

ند. اگر دید ررسی کبی: و با ارتباط با آقای زمانی باشد. فقط در شهر نگردد. داخل کمیته و تشکیالت آن را اخامنه

 هایی انتخاب شوند که محترم باشند. مورد قبول است، طلبه

 ها جوان هستند، نه تجربه دارند، نه مورد قبول ]هستند[.مهدوی: بعضی طلبه

 بهشتی: امثال عبایی.

 مطهری: طاهری.

 روند.مهدوی: در بعضی شهرها مدرسین می

 بهشتی: از وضع فعلی بهتر است.

 بیایند. 1کردند آقای ]سید اسداهلل[ مدنیای آمدند ]که[ پیشنهاد میمطهری: از تبریز عده

 گویند.اداره حوزه می رایبای: خامنه

 رایبد. اعتباری ها مخارجش سنگین است ]و[ هزینه دارد. باید دولت بپردازتی: ]یک[ پیشنهاد به دولت. کمیتهبهش

هایش با مردم زینهها ه[ آن هم اقدام شود. کمیتهرایب، ]این منظور در اختیار باشد. تمام شهرستانها هزینه دارند

 بوده.

 مطهری: دولت باید بدهد.

ردازیم، باید صورت قوق بگیرند. و الّا اگر بنا باشد بپکتیرائی: ارتش، شهربانی، ژاندارمری بوده. آنها هستند، ح

 شود. تأمینبدهند تا از چه محل 

                                                           

( روحانی فعال انقالبی، امام جمعه همدان و تبریز که توسط عامل مجاهدین خلق در حال 1293-1360. سیداسداهلل مدنی ) 1

 ااقامه نماز جمعه به شهادت رسید. 



 

 

د ]و[ دولت شود ]که[ کمیته یک نوع پیشنهاد به دولت بکنشود، اجرا با شما. تصویب میبهشتی: اصل گفته می

 نماید. تأمینبودجه را 

 : پیشنهاد صحیح است. ]مسعودی[ تیمسار

 بهشتی: ...

 زاده: کار انقالبی با تشریفات قاطی نشود.قطب

دارید. رابطه  هاشود، انواع بودجهها اجرا میکنند ]و[ طرحها کار میآنکه به سیستمی که شرکتبهشتی: توضیح 

ن پول را تحت ها باشد و یا حتی اگر دشواری دارد، از اختیارات پارلمان )شورا( است ]که[ ایدولت شبیه شرکت

 بگذارند.اختیار ایشان 

 کتیرائی: طرز خرج، یکی اسناد است، یکی مناقصه است.

شود ]تا[ پول  کار انقالب یا اینکه موزه درست رایبآباد. مویدی اجناس آنجا را بفروشد تم فرحدکتر مبشری: رف

 بلیط آن خرج شود. قرقاول، اسب و غیره است. 

*** 

ب شده، هایی که تصوی]بصورت[ شفاهی. موضوع ع دیگر استدکتر سحابی: سه الیحه کتبی دارم و سه موضو

هایی است که دولت افرادی را معین کرده، بنیاد پهلوی: منوچهر سالور، دفتر شمس: اموال خاندان پهلوی، نامه

ی، رای: علی اصغر تهرانچی، ]دفتر[ غالمرضا: عباس توسلی، دربار اداره بیوتات وزارت دا1معمارزاده، دفتر فرح دیبا

 : احمد رئیس روحانی سازمان خدمات اجتماعی را تصدی دارد، رونوشت گزارش.دفتر اشرف

 شیبانی: دولت به کار خود ادامه دهد. 

شده از ل تعیینسئومبهشتی: این نامه فعالً به اطالع مسئوالن نرسد. به کارشان ادامه دهند. در طی چهار پنج روز، 

 گیرد.طرف شورا تماس می

*** 

                                                           

 ( همسر محمدرضا پهلوی و مشهور به علیاحضرت شهبانو. 1317لد . فرح دیبا )متو 1



 

 

 قانونی اصالح دادگستری.دکتر سحابی: الیحه 

دو جلسه بعد )جلسه یکشنبه(  رایببهشتی: کمیسیونی انتخاب شود ]تا[ سه نفری به الیحه رسیدگی کند. گزارش 

 ]ارائه شود[.

 شود.کتیرائی: آقای مبشری دیر نمی

 شود.دکتر سحابی: دیر نمی

 شود که هیئت دولت بدهد. هاد میا تعیین کنند. ده نفر پیشنمبشری: پریشب طرح شد پنج نفر از هیئت وزر

 صدر: پنج نفر از قضات نباشند.بنی

عد سیاسی چه نکات مثبت و چه منفی دارد. جلب بهشتی: جوانب سیاسی و اجتماعی دارد. باید دقت شود در بُ

 رضایت مردم مثبت ]است و[ ناراضی تراشی منفی ]است[.

 تیمسار مسعودی: داوطلب هاشمی.

 رم.: من کار نداصدربنی

 بهشتی: تصویب شد آقای مطهری هم باشند، مهندس سحابی به جای هاشمی که کار دارد و تیمسار مسعودی.

 های انتظامی. دکتر سحابی: الیحه انحالل دیوان کشور و انحالل دادگاه

دیوان کشور ممکن است توهین تلقی شود.  رایباین دو الیحه تفکیک شد چون ذکر تصفیه  رایبدکتر مبشری: 

چی هستند. نکته مهم ]این است که[ آنها که ک عده سازمان امنیتی، یک عده فراماسون ]و[ یک عده قاچاقی

 اند، محاکمه شوند.شوند. یک عده که دزدی کردهوت نشوند، بازنشسته میدع

فرهنگی نظرش به این شکل نیست. شکل خمینی گفتند فقها در اسالم تجدیدشده. آقای  تأییدبهشتی: انقالبی بودن 

قاطع بدهند. جایی که محل تجدیدنظر است، موارد خاصی است. اگر  رایها برود، فقهای اسالمی باشد، دادگاه

کشد. اگر ندهد، دیوان عالی ردن بنیاد کشور است بدهد، طول میکمیسیون خواست آن نظری را که دگرگون ک

 نیم. مشکل سیاسی و تبلیغات است.کشور که دولت موقت سرکار دارد ممکن است چهار ماه دیگر منحل ک

 کنیم. االن داریم قضات را خارج می ام.شکال دارد( قانون اساسی را ندیدهدکتر مبشری: )انقالب در انقالب ا



 

 

شود، ممکن است در یک ماه، اگر قضایی است. به این نکته توجه می دکتر سحابی: طرح اساسی راجع به دستگاه

 ل شد، چه بهتر زودتر.مسجّ

شود. دیوان کشور اسالمی هم باید باشد. نیست. در ماهیت پرونده وارد نمی ای: دیوان کشور تجدیدنظرمنهخا

 بعد است. رایبنظارت است، اصل آن خوب است. اصالح و مهذب شود، صافی 

 شویم.بهشتی: وارد بحث نمی

نقض باشد و او حکم بدهد قابلط رایالشاساسی است. محکمه از قاضی جامع مسئلهمطهری: نظر آقای بهشتی این 

نیست که در محکمه دیگر برود. ممکن است در آینده به این شکل باشد ]که[ دادگاه بدوی نظرش قضاء نباشد، 

 ط باشد.رایالششد. ]در[ دادگاه عالی افراد جامعاظهارنظر باشد، بدون آنکه حکم با

 بهشتی: تذکر سیاسی بحث اینجا نشود.

نظر از صالحیت، اشتباه از لحاظ حقوق جدید دادگاه سه مرحله قاضی صرف .نمایندمیمهندس سحابی: فرمایش 

ها از شود، باگناهگویند بیگناه مجازات نمیایای حقوق ایران اینکه اهل فن میکند یا مدارک تازه پیدا شود. از مز

 شوند.مجازات معاف می

 تر است.گناه مجازات شود، بیشه ده درصد بیک بهشتی: کندی دادرسی در ایران زیان و فسادش را از این

*** 

 زده.اهی[: گوشت یخدکتر سحابی: سه موضوع است ]بصورت شف

 بعد چه شود ]؟[ رایبها چه شود ]؟[ بهشتی: دو سوال: با این گوشت

شود اکتفا ه. به صرف گواهی میمطهری: مطالعه شود ]که[ جوازها انطباق با موازین شرعی و اماره شرعی دارد یا ن

 کرد.

شود، که به کشورهای اسالمی فرستاده میها ها و مرغکند جوجهجمعیت اسالمی در برزیل گواهی می بهشتی:

محمد الذهبی رئیس انجمن اسالمی سانتوآمارو  ود. در زمان حاضر نوشته چنین است:شصورت اسالمی تهیه میهب

 در برزیل با همکاری شیخ مسجد سائوپائولو.



 

 

 مهدوی: یک نفر برود درست است. 

 اسالمی در مورد ذبح اسالمی برود. مؤسساتبهشتی: گزارش 

 تومان باال رفت.  15تا  10زاده: روزی که اعالمیه آقا خوانده شد، گوشت قطب

 بهشتی: بدون توجه.

 ها ]قیمت[ گوشت تازه را باال بردند. مهدوی: قصاب

هر حال اگر  . آنچه مسلم است ]این است که[ قرارداد دائم دارند. در]داریم[ کتیرائی: موجودی سی میلیون تن

 مدارک کافی نیست، زودتر به اطالع برسد ]تا[ جلو صعود قیمت گرفته شود. 

 دکتر سحابی: به اطالع آقا برسد. 

 کتیرائی: وگرنه چند نفر بروند و ببینند و برگردند.

تیاج به اَمّاره که گوشتی که از ید مُسلِم می گیرند، اح ی اینگوشت چند مطلب است: یک مسئلهبهشتی: در ]مورد[ 

مگر احراز ارد، ( گوشتی ]که[ در سوق مسلم از ید غیر مسلم بگیرند، احتیاج به احراز ند2ندارد ]و[ حالل است. 

م د غیرمسلها در ید مسلم یا سوق مسلم باشد ]و[ نمی دانیم آنچه در سوق است از ی( اگر گوشت3خالف شود. 

 اید پیدا کرد.کتیرائی( یقین بدانیم، خودش احراز نکرده، در اینجا شبهه است ]و[ اماره ب -است )یقین بدانیم

 شیبانی: هیئتی برود.

یاد است زت تازه خرج زده طرد شود، شاید سال آینده نداشته باشیم. واردات گوشمهندس سحابی: اگر گوشت یخ

 باشد.و مقدور نمی

 رسد.ه مطالعه سریعاً به اطالع آقا می]و[ نتیجبهشتی: مطالعه شود 

 ولت نبود.کند. موسیقی حالل، ربا حالل، فقط آن دهم کارهای دولت پیش را تصحیح می مطهری: دولت انقالبی

 بهشتی: همان وقت گفته شد.



 

 

 گفت. 1مطهری: چرا امیر انتظام

 زاده: دیگه بدتر.قطب

*** 

ید بات است ]و[ در داخل هم تولهایی است ]که[ مقداری مشروکشتی دکتر سحابی: بحث مشروبات الکلی؛

 شود.می

 ایم.ها را ما توقیف کردهمهدوی: خیلی

 دکتر سحابی: چه باید کرد ]؟[ 

 زاده: تمام کارخانجات مشروب را ببندید و تمام محموالت کشتی را دور بریزید. قطب

 میوه شود.کننده[ آبسبه ]تولیدبهشتی: مشروبات الکلی قابل بحث نیست. کارخانه تبدیل 

 شود.صدر: سرکه میبنی

 مزه زیاد است.زاده: در بعضی جاها آبمیوه خوشقطب

 کنیم.کتیرائی: بحث می

  .مهدوی: درباره مشروبات، چون صد جا هست، در گمرکات، فرودگاه

 بهشتی: در قصر اشرف.

تماس گرفتم. چه کنیم ]؟[ مشروبات و آبجو در کنند، با آنها هاست. خیلی مراجعه میکارخانه مسئلهمهدوی: 

ها است باید اعدام شود نه مسلمان. آنچه در کارخانهچه غیر گمرک و بنادر هست، خریده شده، چه مسیحی و

گفتند باید ضرر و زیان آن گوید قبالً میکال هست: قبالً اعالم نکردیم، میها. مالکی گریه می کرد. دو اششیشه

منی که تبدیل به سرکه کنند. مؤایم، کارگر داریم، حل کنند، بعد خراب کنند. پیشنهاد دوم: رفتهگ را بدهند، وام

شوند بکنند. کسی گفت شود. متخصصین ببینند اگر سرکه میرد هستم گفت این مشروبات سرکه میگفت وامی

                                                           

 ( معاون مهندس بازرگان و سخنگوی دولت موقت و عضو شورای رهبری جبهه ملی.1311-97. عباس امیرانتظام ) 1



 

 

سوم، کارگرها ]هستند[.  مسئله گویند. در پشت کارخانه، کامیون گذاشته بودند، ببرند. سرکه محدود است.دروغ می

 کرد. تأمین[ قزوین هم باید فکری کرد ]و[ بدهکاری آنها را رایبپاکدیس کارگر دارد. ]

 بهشتی: کمیسیونی به ضایعات آنها رسیدگی کند ]و[ در این چهار ماه نظر بدهد.

 دم احمقی هستند.دیگر ]اینکه[ اگر این حضرات نتوانند بفهمند که وضع عوض شده، آ مسئلهزاده: قطب

 شود، فرمان ایدئولوژیک نبایده به اجرا درنیامده، بعد راحت میسحابی: انقالب است. حکم فوری تا زمانی ک

مشروبات الکلی باید  رایبداد. باید دید چگونه اثر دارد.  رایشد و فوری صادر کرد. مسئولیت گذشته را نمی

شود و ناچار برگرداندند. انقالبی نمیکنیم، چنانکه در امریکا شد می ازبرنامه گذاشت. راه بازار سیاه و قاچاق را ب

 عمل کرد.

دکتر سحابی: آقایان! وضع دولت با توضیح آقای مهدوی مشخص شد. دولت موظف است نسبت به گذشته و 

داری را مقشود. هایی میرا دارید فوری از نظر کلی تبدیل سرمایه از بین رفته رسیدگی کند. مدام که نیت این

 شود سرکه کرد، مقداری ]را[ تبدیل به الکل صنعتی و قبول کرد.می

 مهدوی: با نظارت کامل.

دهیم، مطالعه کنند ]و[ ارقام یت میمأمورد. رقم و عدد نداریم. ض من گفته شرایمهندس کتیرائی: مقداری ]از[ ع

 بیاورند. 

 رایبکمیسیونی از متخصصین  اعالمیه بدهند ]تا[ آب وا کند، مسئلهکه  بهشتی: پیشنهاد این است قبل از این

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با قاطعیت برود بر طبق دستور اسالم مشغول تهیه طرح شود. این کمیسیون زمینه

 موظف است در اسرع وقت، زمینه عدم تولید و عدم فروش آن را ایجاد کند.

 مطهری: قاطع ایجاد نشود.

شود. شوند ]و[ جلویش گرفته میبه واحدهای دیگر. فردا طلبکار میتولید مشروب  بهشتی: تبدیل واحدهای

 شوند. واقعاً گروه هم جدی باشد ]و[ در عرض کمیته کار را تمام کند.خودشان همکار می

 مسلمان.اقلیت غیر رایبفروش ممنوع، مگر  مطهری: تولید و

 بهشتی: حق فروش ندارند.



 

 

 شود ما تذکر نوع عمل در امریکاست.هاد میزاده: همین پایه پیشنقطب

 کردیم چهار ماه از ما خارج بودیم.ید. در تمام مدت که اظهار نظر میمهندس سحابی: شما خارج بود

 بهشتی: مهندس ]در[ زندان بود.

*** 

 بحث جلسه آینده: تکلیف پاسداران انقالب.

 بهشتی: مذاکره جلسه آینده، ساعت ده باشد.

 است. صدر: ده بدبنی

 دکتر سحابی: ساعت یازده گرفتارند، نه اداره، نه جای دیگر. هشت تا یازده باشد.

دولت، آخر وقت اگر یک  رایبرسیدگی ]به[ مطالب دولت و خودتان هر جور خواستید  رایبکتیرائی: جلسه 

 بعدازظهر باشد بهتر است.

 شود.ت هشت بیاید، تا ده کارش تمام میبهشتی: دولت ساع

اش باشد. جلسات بدون یک جلسه حداکثر، در جلسه نمایندهای خودمان است. هفته رایبی: جلساتی اخامنه

 ه تا دوازده، سه ساعت. آقایان نمایندگان دولت، ]ساعت[ یازده تا دوازده بیایند.دولت خواهیم داشت. نُ

 .5/7یا  8بهشتی: ساعت 

 زاده: من که تا ساعت سه بعد از نصف شب کار دارم.قطب

ای دو روز: هشت تا یازده شنبه، سه شنبه از ساعت بیاید. هفته 11هیئت دولت ساعت  12دو روز تا  8بهشتی: 

 ، دولت هم یک ساعت بیاید. 12تا  8

 تصویب شد. 

 صدر: دستگاه ما مثل سابق نباشد.بنی

 



 

 

 17/12/1357جلسه پنجشنبه 

ی[، بهشتی، شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، طالقانی، ]حاضران:[ مهندس سحابی، تیمسار مسعودی، مطهری، مهدوی ]کن

 هاشمی ]رفسنجانی[.

 ]موضوع: مصادره اموال پهلوی:[

ای و غیره مشخص شود. )اگر کسی رفت و عملی شد، گزارش ها، آقای زواره[ کار کمیتهرایبمهندس سحابی: ]

 .]مشخص شود[ دنبال کردن اعمال رایببدهد(. مسئولی از طرف شورا 

 مصادره اموال: آقای دکتر هویدا. رایببهشتی: ایجاد واحد 

 مطهری: دنبال کرد.

 طالقانی: راجع به همه است.

 داده شده.  رایبهشتی: ]درباره[ آنها که 

کنم شود. پیشنهاد میکنند، اموال و اشیاء تلف میشان را مردم مصادره میاند، خانهطالقانی: یک عده فرار کرده

 بگذارد. مأمورال بشود و کمیته قوی و فع

 مهدوی: حدود مصادره کردن.

موظف هستید در مورد اداره  طور گفته شود ]که[شته شود و رد شود و در ابالغ اینهویدا ابالغ نو رایببهشتی: 

آوری درآمدهای کلیه اموال خاندان پهلوی و همه کسان دیگری که طبق تصمیم دادستان دادگاه انقالب، و جمع

 ا محکوم به بازپس گرفتن است. اموال آنه

 طالقانی: کسانی که متهم و فراری هستند، اموال آنها زیر نظر این کمیته باشد.

 کند، مسئولیت ]با[ این شوراست. اگر ابالغ نشده، مسئولیت ]با[ کمیته است.بهشتی: وقتی دادستان ابالغ می

 طالقانی: کی توقیف کرده ]؟[

خواهند که اد، جمارانی و غیره میآبدر حال توقیف است، مویدی در فرح ست،ها مرکزش مسجد امطهری: کمیته

 از آنها تحویل بگیرند.



 

 

 هاست.ی: اگر جاهایی نشده، وظیفه کمیتهبهشت

اند. نظارت کمیته هست. بیشتر چشم به اینجاها دوختههای خودرو گاهی بین آنها تصادم است. کمیته طالقانی:

 مرکزی و بررسی الزم است.

 [ اموال پهلوی و کسانی که حکم مصادره صادر شده.رایببهشتی: ]

 طالقانی: تمرکز دادن اموال منقول در یک جا.

 بهشتی: چه اسمی روی آن بگذارند ]؟[

 است. مراجعه بکنند. مسئلهطالقانی: این اصل 

ندان پهلوی در بهشتی: وظایف شناسایی و حفاظت و اداره و گردآوری درآمد و اموال منقول و غیرمنقول خا

 های ...سرتاسر کشور و همه افرادی که دادگاه

 طالقانی: سالور در بنیاد پهلوی است.

 گان کار کند.رایاین کار که  رایبنده و جمعی رایهاشمی: مهندس پی

 با تذکرات آقای بهشتی، تصویب شد.

*** 

آباد رفتند ]تا[ بازداشت کنند، کمیته عباسیجاد کرده، پاسداران انقالب الیحه پاسداران انقالب که در گیشا حادثه ا

خواهند که آنها بروند. اند. آقای مهدوی می]و[ آنها ]پاسداران[ مخالفت کردهگفته دادستان انقالب باید حکم بدهد 

 الیحه قرائت شد.

 سپاهیان انقالب، بدون دخالت در امور جاری. رایببهشتی: تقویت افرادی که استعداد و صالحیت دارند 

های زیرزمینی هستند. عناصری در ارتش هستند که ممکن موسوی: ]پاسداران[ جانشین از کمیته مقابله با گروه

است امکان تصفیه نباشد. ]باید پاسداران[ نیروی در دست انقالب باشد تا بتواند در مقابل آن، انقالب را حفظ 

 کند. 

 لت ندارند.ها. پس فعالً ]پاسداران[ حق دخامهدوی: جانشینی کمیته



 

 

 اسالمی و ارتش.های ضدبهشتی: مقابله با گروه

یم در عرض چند روز ]پاسداران[ کرداقل سه تا چهار ماه باشد. فکر میها حدشد کمیتهموسوی: اول فکر می

 تواند.را بگیرد، ولی فعالً تا مدتی نمیها د جای کمیتهتوانمی

ها مشخص شود. متصدیان سپاه اعالم گفته شود. وظیفه کمیتهتلویزیون  مهدوی: صریحاً اعالم شود. در رادیو و

ها کند، نیاز هست با درخواست کمیته آینده کار رایبشود. مسئولین جمع و مذاکره شود ]که[ در عین اینکه سپاه 

 کمک بدهد )تصویب شد(. وظایف آینده سپاه مشخص شود ]و[ موضع آن در مقابل دولت ]هم[ روشن شود. 

 تانه ]سپاه[ زیر نظر دولت است.موسوی: بدبخ

رفع نابسامانی بوده. در گیشا، اشکال از پاسداران بود. صرفنظر از اینکه فعالً مدرسه  رایبمهندس سحابی: ]سپاه[ 

شان را تحویل دولت بدهند، مشروط به درست شدن، نه هم دارد. یکی یکی کمیته ها وظیفهباشد، وظیفه عملی 

 اینکه حاال هست.

 رایباست. ایشان  ها صریحاً وظیفه آقای مهدویح کمیتهار شد این کار را کمیته مرکزی بکند. اصالبهشتی: قر

 توانند کمک بخواهند. مستقیماً سپاه انقالب حق دخالت ندارد.ی میرایامور اج

 مهدوی: یکی یکی جانشین شود. ژاندارمری نداریم، کالنتری نداریم.

 ها اصالح شود. پاسداران انقالب به دستور رئیس کمیته کمک کند. آید. کمیتههای صالح به وجود بهشتی: کمیته

صدر: باید دید چه اصلی است. انقالب علیه تمرکز شدید قدرت در دست حکومت بود. این یکی پدر جد آن بنی

 شد. تمرکز است. نقض حرفی است که زده شد. کمیته غلط را باید اصالح کرد، وگرنه آخر کار کودتا خواهد 

ها نیامده. اگر پاسدار انقالب باید باشد، کار را باید از دست آنها گرفت. تصورمان اصالح کمیته رایبمطهری: این 

این بود ]که[ نیاز به ارتش ملی اسالمی است که بذرش از حاال پاشیده شود و در کنار آن باشد. الیحه مردود 

 است.

یا از طرف شورا یا از طرف آقای خمینی به آنها چیزی نوشته بهشتی: وضع امروز و فردا مشخص شود. سریعاً 

 شود ]که[ در امور جاری دخالت نکند تا ]زمان[ به وجود آوردن الیحه حساب شده که کار آنها را مشخص کند. 



 

 

ته کنند، در راس آنجا گذاش تأییدکه[ کسی که ایشان  مطهری: این کافی نیست. ]قبالً[ شده و نتیجه نداده. مگر ]این

 شود.

زاده: نظر همان است که گفته شد. باید ]سپاه[ منفک از دولت باشد، ولو از دولت پول بگیرد. افراد ارتش قطب

ل الزم است. سرهنگ واقعی، نه مثل روزگار گذشته، واقعاً پاسداران انقالب باشند. در بعضی موارد این شدت عم

( در 2( رهبری ]سپاه[ به کلی عوض شود 1اند. اگر بخواهیم عمل کنیم: اند، مصطفوی را رها کردهلطفی را گرفته

 اختیار کمیته باشد ]تا[ بالفاصله آقای مهدوی اگر احتیاج داشت، استفاده کند. 

 صدر: کمیته واقعی نیست.بنی

 زاده: کار خودش ساختن خود است.قطب

خودش است. خیالی  رایبنظم  سپاه[ وسیلهها زده شد. دولت از روز اول خیال کرده ]که هاشمی: خیلی حرف

 ایم.نشسته

 خواهیم به شما تحویل بدهیم.ده: آقای دکتر سحابی گفتند میزاقطب

طور اصولی قبول اصل گارد ملی همان است که آقای مطهری گفتند که با فرمایش آقای موسوی همهندس سحابی: ب

منبع اقتدارش  یگر، اگر خطا بکند، مبارزه نماید.وههای دفرق دارد. چیزی در کنار ارتش باشد که با ارتش یا گر

که[ تحت فرمان کی است. اگر درست نشود، هرج و مرج است. یکی دیگر رد نشود، عمل  معلوم شود ]و این

 ی بکند. اگر فقط مدرسه باشد، یک چیز انتزاعی است. در اختیار کمیته باشد.رایاج

 رایبتجربی قرار شد در جهت ایجاد مسلمانان متعهد آماده  عنوانبهیک واحد سپاه[  تأسیس]هدف از بهشتی: 

، اطالع دارید کار ]تشکیل شود[ جهاد و آشنا به کاربرد سالح و کلیه کارهایی که باید در برابر ضد انقالب کرد

هر کنیم. یک عده در اختیار کمیته سامان یافته، زی امکان دارد، اینها را فسخ نمیآمیز بود. اگر چنین چیموفقیت

دیگران، تا روی کارآمدن گروه  رایبهایی را کسب کند، یا در ایجاد آمادگی کس بخواهد در آنجا چنین تربیت

 ارزیابی نشود، پیشنهاد بدهد. 

گر به اینها احتیاج خانه بود، چنین سازمانی در آتیه همان خواهد شد. اتیمسار مسعودی: وقتی ژاندارمری و قزاق

 نیست، ژاندارمری، ارتش و شهربانی منحل شود.



 

 

 مطهری: در زمان شاه سابق بود، گارد جاوید بهترین گروه بود.

بررسی شود. اش یا ( هیئت تصمیم گیرنده آنجا، پایه2عهده بگیرد نقالب بها رای( شو1ن قرار شد: رایبموسوی: بنا

 ، عزل شوند.شود کنترل کرددو نفر سه نفر که نمی

 صدر: شورا بگذارد.بنی

این  رایب گیری ندارند و در اختیار کمیته مرکزی هستند.ا هرچه زودتر ابالغ شود حق تصمیم( به آنه3موسوی: 

 نامه نوشته شود.کار در اسرع وقت، آیین

 مهدوی: در هیئت مدیره کمیته از آنها و از ما یک نفر باشد که با نظر هر دو رسیدگی شود.

 .]باشند[ صدربنیتیمسار مسعودی و -

 مطهری: آقای هاشمی باشد.

 شود. هاشمی: وقت ندارم، ]کار[ لنگ می

ها و دیدارها  نمایند. سعی کنید در همه مالقات ند و طرح تهیهنشنبه رسیدگی کدو نفر قبول کردند تا روز سه

یا آقا که اینها تا تعیین مشخص شدن شرح که ما االن اطالع بدهیم شورا  حالت قدردانی رعایت شود. دوم این

 وظایف از دخالت در امور خارجی خودداری کنند.

 مطهری: باید کسی تعیین شود.

 ای است.]؟[ گفتند طبق اجازه آقای زواره کنیدچرا دخالت میمهدوی: از خود آقای الهوتی پرسیدم 

 د...خواهد تماس بگیرای یا آقای دادستان که میموسوی: آقای زواره

اگر تحت نظر کمیته است بگوییم. اگر تحت نظر دادستان  د ]...[یرآاگر اقتدار آن از دست دولت دمهندس سحابی: 

 است، معلوم شود. هرکسی دخالت نکند.

]مسعودی[،  خواهید در امور جاری دخالت داشته باشد، با دستور کمیته باشد. در مورد گفته تیمساراگر می بهشتی:

انقالب بر کمیته، بر  رایری و قزاق و غیره چون تحت رهبری واحد نبود، آن طور شد. اگر شوژاندارم دعوای

آباد نوشته شود، شورا به عباس شود. چیزی از طرفو بر دولت نظارت انجام دهد، اینطور نمی پاسداران انقالب



 

 

گیری آن با کمیته تصمیمدر امور جاری متمرکز در جایی شود، کند دخالت ]که[ چون مصالح ملی ایجاب می

از اتخاذ تصمیم در امور ]آنها[ مسئولیت است و هروقت کمیته به آنها نیاز داشت، استفاده کند و است. کار پر

 جاری خودداری کنند.

دهند یا  خواهند آنها انجامی را میرایداران انقالب. امور اجای باشد که نظارت کند بر کمیته و پاسمهدوی: منطقه

ها ]و[ رسم. رسیدن به کمیتهکمیته کار مشکل است. شخص من نمی دهیشود. سامانجمع با هم نمی شورا ]؟[

هاست. از شهرها مام کمیتهاند مهدوی مسئول تبه تهران نیست. امیرانتظام گفته آمارگیری خیلی وقت دارد. مربوط

 شود. بار یک مملکت است.به من مراجعه می

 بهشتی: کمیته محل بکند.

کنم. کمک ها. من اخالقاً رد نمینواع اشکالآید از تمام جاها و ای: االن خونریزی معده دارم. جمعیت میمهدو

 هم ندارم.

 گویید. درد خودمان است.س بازرگان: خوشحالم که این را میمهند

 برند؛ بگویم آری، چه کنم ]؟[دارد ]که اگر[ بگویم نگیرند، می مهدوی: خاله هویدا اموالی

 : کمک بگیرید.هاشمی

 شود ]؟[اش چه میمهدوی: بودجه

 هاشمی: کمک بدهیم که کار کنید.

 طالقانی: آدم مطمئن و خوبی بفرستیم. 

 مهدوی: باید تمام وقت بیاید.

 هاشمی: دو سه نفر مشورت کنیم.

 مهدوی: آنها کارهایشان را انجام دهند.

 بهشتی: افراد کمیته گیشا را زیر نظر آنها قرار دهیم.

 گیرنده کنید.زاده: چند نفر را تصمیمقطب



 

 

ای تراک آقای مهدوی. تصویب شد نامهکجاست ]؟[ آقای هاشمی افراد را شناسایی کند به اش نوریناطقبهشتی: 

نوشته شود از طرف شورا با امضای آقای طالقانی تا دیگران از دخالت مستقیم خودداری کنند. به آقای الهوتی و 

 ای، این بحث دیگری است(. نکنند )به آقای دادستان و زواره ی دخالتراید[ که در امور اجآن گروه ]ابالغ شو

 ها باشد و چه افرادی.معلوم باشد تا چه زمان وقوع جرم مهندس بازرگان: دادگاه انقالب شمول و حدود عملش

 احمد حالت بدی به وجود آورد.مطهری: توقیف احمد بنی

 ام شود.بهشتی: سریعاً بخواهید اقد

 زاده: امروز آزاد شد و دادستان معذرت خواست. قطب

مهندس بازرگان: پس بگویید. در ضمن از ممالک خارج و داخل بپرسند تبریک عید بفرستیم یا نه. عید ممنوع 

 است یا نه ]؟[

 بهشتی: تبریک بفرستید.

*** 

 دو الیحه دکتر سحابی دادند، دکتر مبشری خواسته.

شوند، اثر بد دارد و د. در مورد خود آنها که تصفیه میتصویب شود، اشکال سیاسی ندار مهندس سحابی: هر دو

در بقیه طبقات اثر خوب. آقای مطهری و تیمسار مسعودی گفتند این تغییرات دادگستری موقت است و دولت 

 هم موقت. اگر قانون اساسی مشخص و تصویب شود، ممکن است تغییرات قضایی تغییر کنند.

 ندهند. رایشود یک عده کند. این کار سبب میمندتر میه: این اقدام، توده مردم را عالقمطهری

 ندهند. رایزاده: قطب

ر بعدی ندارد. ها را بیرون کنید، منافات با تغییآورند. خراباثر معکوس دارد. همه طرف فشار میمهندس بازرگان: 

 شود.توقع مردم اجرا می

 تصفیه را نظر داشتم اگر از خارج باشد بهتر نیست. رایصدر: شوبنی



 

 

مالحظه کنند. پنج نفر بیکاری میی توهین است به دادگستری. مالحظهبهشتی: مشخصاً از قضات باشد. غیرقاض

 را معین کند. 

 الیحه اصالح دادگستری خوانده شد. تصویب شد.

 بهشتی: تذکر: روی آن پنج نفر دقت شود.

*** 

 کشور مطرح شد.الیحه دیوان 

 ، باشد."شوندبازنشسته می"بهشتی: تعبیر 

فر، اری سه نفر مطلع هستند: یکی معینمهندس بازرگان: منظور این است که حکم مجدد صادر نکند. در امور اد

 یکی کتیرائی، یکی مخصوصاً اردالن است. خیلی توجه دارند.

 الیحه تجدید سازمان دیوان کشور تصویب شد.

*** 

هم صدر مهندس بازرگان: گزارش دیشب هیئت وزرا و دو الیحه آقای وزیر کار در مورد ایجاد صندوق وام، یکی 

[ راجع به رفراندوم، یکی که قباًل عمالً انجام شده بود، الیحه ادغام وزارت علوم و آموزش ]حاج سید جوادی

 عالی با فرهنگ و هنر. 

 الیحه صندوق کارگری مطرح شد.

های منحل شده که نطفه آشوب است، مشابه جای دیگر. د، پنجاه هزار کارگر است در شرکتسوال شاز آبادان 

ای است مشکل که با آن مواجه هستیم. در وزارت پست و تلگراف هستند، مسئلهن الیحه دوای آن نیست. این ای

 در وزارت راه هم هست.

 شود، در دست ما باشد.ص در روزنامه چاپ میشد. چون ناقزاده: دستور بدهید لوایح در چند نسخه باقطب

 دهم یک روز در میان بدهد.رگان: آنچه تصویب شد به ایشان میمهندس باز

 آید.شود، حرف درمیها باال و پایین میاز نظر دولت مهم است. در روزنامهزاده: اگر فوراً بدهند، قطب



 

 

 مهندس بازرگان: نماینده شما مگر نیست ]؟[

 کارگران نفت است. رایبیه گفته بود صندوق زاده: نزقطب

 مهندس بازرگان: پیام من خالف آن بود و خودش خواند.

 جذب آنها بشود. رایبمهندس سحابی: فکری 

 مطهری: نسخه مکرر بفرستند.

د که طبق شو]...[ )به دولت اجازه داده می همین اعتصابات .مهندس بازرگان: کارها فوری است و فرصت نیست

نظرهای روز پس از دریافت اظهار 15تصویب قطعی الیحه در ظرف مدت [ رایب]مواد این الیحه اقدام کند و 

 انقالب، اقدام شود(. رایاعضای شو

 منطقی نیست.مطهری: این اقدام غیر

 مهندس بازرگان: در مورد رفراندوم، صدر پیشنهاد داده. تصویب شد.

 خواهد.طرح کردن نمیحساب م: انتصاب ذیزادهقطب

 الیحه ادغام وزارت علوم و آموزش عالی و فرهنگ ]و[ هنر.

*** 

ای نوشته بودند ]و[ استعفا دادند و علت آن اعتراض به زارش هیئت دولت. دکتر سحابی نامهمهندس بازرگان: گ

است. بعد شیراز و چند ، با وجود گفتن اینکه دادگاه علنی 1عملیات دادگاه انقالب و کشتارهایی که صورت گرفته

                                                           

س از پیروزی ها چهار روز پهای انقالب صورت گرفت. نخستین موج اعدامهای انقالبی است که با حکم دادگاه. منظور، اعدام 1

، رخ داد؛ زمانی که چندین تن از عوامل وابسته به رژیم شاه شامل نصیری، خسروداد، رحیمی ۱۳۵۷ماه بهمن 26انقالب، در تاریخ 

 "شوندخائن دیگر اعدام یا مجازات می 22امشب "(. یک روز بعد اعالم شد که 27/11/1357و ناجی تیرباران شدند )اطالعات، 

(. پس از آن، با حکم دادگاه انقالب و به اتهام کشتار در شهرها، چهار فرمانده ارتش )همدانیان، امینی 28/11/1357)اطالعات، 

دو رئیس "اسفند نیز هشت تن دیگر تیرباران شدند:  14(. سحرگاه 1/12/1357افشار، معتمدی و ملک( تیرباران شدند )کیهان، 

امی، دو مأمور شکنجه، یک گروهبان عامل قتل چهار نفر در آبادان، به همراه ساالرجاف نماینده مجلس دادگاه نظامی، دو فرماندار نظ

(. همچنین هفت نفر نیز به جرم لواط تیرباران گردیدند )اطالعات، 4و2، ص 14/12/1357)کیهان،  "و عامل کشتار پاوه

، ص آخر(. 16/12/1357دکان اعدام شدند )کیهان، (. روز بعد هم اعالم شد که شش عامل تجاوز به کو5، ص15/12/1357



 

 

زدیم و اعتراض هایی که خودمان مینفری که به مناسبت لواط کشته شدند، هم از نظر شرعی و چه این حرف

شود ت ]و[ چرا علنی نیست و چرا تجدیدنظر درخواست میهای قبل که چرا هیئت منصفه نیسداشتیم به دولت

این جمعیت حقوق بشر دست داشتند، به  تأسیسگردد. خود ملت ایران و عده زیادی در ]با آن[ مخالفت می

رف دستگاه انقالب اسالمی شد. عین این اعمال )مورد اعتراض( از طسرخ و حمایت زندانیان مراجعه می صلیب

 را[ در دل داشتند.  ئلهمسجویم. تقریباً همه وزرا ]این توانیم جوابگو باشیم. من تبری میگیرد و ما نمیصورت می

وارد است،  به دولت مطهری: نظرتان نسبت به دادگاهها درست است؛ اگرچه مردم راضی هستند. نظیر این ایرادات

 کنید.ها شکایت میشما از کمیته

وز دیر واقع شده، همانقدر که حمله کردند.طالقانی: من هم در جریان کمیته با شما موافق هستم. کارهای شاذ هم 

نکه[ یکباره حمله کنند ]ای کمک کنید جهات منفی را مثبت کند، گوییم ضعف دارد،یهان را خواندم. دولتی که میک

ها[ زندگی لوکس دارند، حرفهایی است که اسباب دست مخالفین شده، از ناحیه خودمان حقاً سزاوار ]که دولتی

حمایت شود. به نظر من  ]دولت بازرگان[ از ایشانبود که ]کرده[ روز آخر تاکید  ]امام خمینی[ نیست. خود ایشان

، ولی ها، احمدیان آدم متدین است و قاطعدادگاه مسئله]در[ . 1هم اصلش درست، ولی یک ماشین لوکس نباشد

 کردند.تعیین هادوی مشورت می رایب

 یشان است. ارود، شما که حکم بدهید دفتر باشد. مصیبت پاسداران انقالب، فراموشی مطهری: ایشان یادشان می

                                                           

های انقالب، اعتراض به عملکرد دادگاهتدریج صورت گرفت و دولت بازرگان را برآشفته ساخت. در حقیقت، های بعدی نیز بهاعدام

 یکی از محورهای اساسی شکایات دولت بازرگان بود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

ز دولت پرداخت و شدیداللحن امام خمینی علیه دولت بازرگان است. امام در این سخنرانی، به انتقاد شدید ا . منظور، سخنرانی1

ورت زمان طاغوت را ها باز همان صخطاب به آن گفت: ضعیفید آقا! تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید. وی اعتراض کرد که وزارتخانه

ستری. امام از دولت وزیری و دادگهای نخستت در این غارها زندگی کند و شما در کاخدارد و در ادامه به دولتیان عتاب کرد که مل

های اسالمی عروسک نها بروند؛ زها باید با حجاب به وزارتخانهخواست تا انقالبی عمل کند. امام همچنین در این سخنرانی گفت زن

با  این سخنرانی (.3، ص16/12/1357اب اسالمی باشند )کیهان، نیستند و کار کردن زنان در ادارات ممنوع نیست، اما باید با حج

د روز (. چن2، ص17/12/1357اعتراض برخی زنان در تهران همراه شد که در مخالفت با حجاب تظاهرات کردند )اطالعات، 

هم تنها چادر  حجاب ای تأکید کرد که در مورد حجاب اجباری در کار نیست و مقصود ازاهلل طالقانی در مصاحبهپس از آن، آیت

ام موضع (. متعاقب آن، ام7، ص20/12/1357آید )اطالعات، شمار میهای شرقی نیز بهنیست و حجاب در عین حال، حفظ سنت

 (.   2، ص21/12/1357طالقانی را درباره حجاب صحیح دانست )اطالعات، 



 

 

 اند، بدون حجاب راه ندهید.ها غوغا کردهطالقانی: از دیروز تا حاال زن

 گفته خانم ارمنی روسری سر کند. 1مهندس بازرگان: آقای اشراقی

ین مأموری از اند ]و[ یکها در مدرسه جمع شدهبچهها و طالقانی: مدیر مدرسه مهمی تلفن کرد ]که[ االن معلم

 ک زده به زنی.جهت چَبی

چنین کرده. اگر قوانین معین صدر: دادستان دادگاه انقالب احکامی که صادر کرده، معلوم نیست یا آقا یا شورا بنی

تغییر در آن باشد. چقدر  شود که حتماًدنیا رفته و محیط آماده کودتا میا این شورا باشد، آبروی مملکت در کند ب

 بعداً با آن عکس و تفصیالت ]؟[  2جاف قیمت دارد کشتن ساالر

 وی[ کشتن بحث نیست، ولی چرا مخفی ]؟[مهندس بازرگان: ]ر

 صدر: مگر خود ما اعتقادات نداریم ]؟[بنی

 طالقانی: هیئتی با دولت بروند پیش آقا و مسائل حل شود.

شته باشند[. آقا ید ]حجاب دااند بهتر است، ولی در روزنامه نوشته با]امام خمینی[ در مورد زنان گفته صدر:بنی

 اند زنان آزادند.گفته

 طالقانی: سخنرانی فیضیه خیلی عالی بود.

جاب است. ح رایبمهندس بازرگان: یکی از اشکاالت، رفتن آقا به قم است. آنها تصورشان این است که انقالب 

 ها ]باید[ به تدریج باشد.این

 مطهری: نه، کسی نگفته.

 گفتند.ر[ اروپا بودند، چیزهای مترقی میتا وقتی ]د]امام[ مهندس بازرگان: 

 طور نیست. تحت تاثیر نیست.طالقانی: این

                                                           

 را در چندین مورد بر عهده داشت. ( داماد امام خمینی که نمایندگی امام1304-60الدین اشراقی ). شهاب 1

االرض افساد فی ( نماینده پاوه و اورامانات در مجلس شورای ملی و از حامیان رژیم پهلوی که به اتهام1319-57. ساالرجاف )2

 تیرباران شد.   ۱۳۵۷در اسفندماه 



 

 

رشاد روسری داشته باشید. ا عنوانبهمطهری: مدرسه فیضیه در جهت عکس بود. شما چنین هستید، حداکثر 

 گیرندها که حرف اشراقی را میروزنامه

 مهندس بازرگان: رادیو گفت.

 گوییم کتک بزنید.حق ارشاد و هدایت دارد، اما نمی مطهری: از نظر حکم شرعی،

 گردند.کم همه برمیمند به اسالم شدند. با این حاز یک سال اخیر دیدیم زنها عالقهمهندس سحابی: 

 رویم قم.است. اساس حرف ما است که ما می مسئلهمهندس بازرگان: حجاب با گوشت یک 

 روم.مطهری: من می

گفت. آقا ]هم[ رم، چیز خوب میبُگفت سر شما را میضع آقا مثل شاه سابق شد. شاه نمیمهندس بازرگان: و

ده، یکی تا رئیس دانشگاه باید به حضور برسند، به عرض برسند و ... عین این وضع ش]شاه[ همین طور. زمان او 

مُهر ایشان پشت  کنند، اما با این وضع اگردر، مبشری، رئیس ستاد، کار بدی میکنند، صاستانداران را عوض میاز 

گوشت، آقای صدر موضوع گوشت ]را[ چند روز قبل به خودم  مسئله]در[ شود حرف زد. کسی بود دیگر نمی

مشی طقا خآ طور است که فرمودید.ماننی نشده، هگفتند و موضوع اتوبوس که دولت پول ندارد. مادامی که قانو

 باشد.]دخیل[ انقالب  رایکنند. در اجرا، دولت و نظر شوکلی سیاست را تعیین می

شود م که اگر ذبیحه اسالمی نیست، نمیگرفتیگفتیم ]و[ ایراد میزده را تا حاال هم ما میگوشت یخ مسئلهمطهری: 

 کنند.ود ذبیحه اسالمی دارد، دخالت نمیاگر ثابت ش م.سلِ]آن را[ خورد. نه دخالت در کار دولت مُ

 کنند. مشروب حرام است، اگر مشروب اعالم شود.آن دخالت می رایمهدوی: در اج

 خواهد نفی کند.     مهندس سحابی: دولت، مشروب را می

ورت واقع که طرف مش بهشتی: اعتراض به دولت و ما وارد است. به شورا وارد است که در این مدت، جز این

 شده، کاری انجام نداده. ]در مورد[ مسائل و مصایبی که بوده، جامعه انتظار دارد به شکلی حل شود. آن حرفی که

اند دولت در برابر این واهمه ضعیف است که اگر در خانه باشد و در کاخ نباشد، زده شده این بود ]که امام[ گفته

 اق ساده بود، این یک اثر روانی داشت.وزیر در یک اتشنوند. اگر نخستمیحرفش را ن

 زاده: روز اول که رفتیم، دیدیم عملی نیست. آن اتاق وسایلی دارد.قطب



 

 

 مهندس بازرگان: اتاق من، اتاق معاون دوم در امور اجرائیات است. 

 فهمد.را[ نمی مسئله: ولی هیچ کس ]این زادهقطب

چیزها را  اید و انقالبی است، ولی ما موظف هستیم بعضیی نیست. کاری که مخفی انجام دادهبهشتی: هیچ بحث

یی است بگوییم تا مردم بفهمند. مدیرکل بانک ملی، آقای شرکاء عوض نشده و سر جایش هست. یک نوع کارها

ین حرفهاست. کنند. بیان علمی از علت بروز ا. ایشان ]امام[ احساس مسئولیت میکه اگر انجام شود، درست است

ری نکرد. ایشان ایجاد نظام حساب شده کا رایبتعیین دادگاه انقالب کرد، چون نه دولت و نه شورا  اگر اقدام به

 اطالعاتشان کافی نبود. اقدامات از طرف ایشان باید در دفتری ثبت شود.

 زاده: نوع عمل ایشان، حجاب زن و غیره.قطب

د، تنبیه شد قطعی کرد. کسی اگر خالف کرتر نیست. دادگاه انقالب را نمیکمصدر: شورا ضعفش از دولت بنی

 کند. وگرنه پیش آقا برویم ]و[ استعفا کنیم. 

 خواهد همه کار بکند.مهدوی: شورا می

 صدر: همه غایب هستند. ناراضی زیاد است.بنی

 ها، مخبرین خارجی باشند. زاده: با خلخالی مجبور شدم مصاحبه بکنم که بگوید در دادگاهقطب

 خودشان گفتند از این به بعد بدون دادگاه علنی و آشکار، کشتار نخواهد شد. مهندس سحابی:

ه حل قضی هاشمی: آقایان بروند پیش آقا. برخورد باید خیلی لطیف باشد، مشکالت گفته شود و از سرچشمه

 گفتند باز هر چه هست، با تعیین دولت باشد. شود. ایشان با صراحت می

 1، مهندس سحابی بررسی شود.صدربنیی بهشتی، مطهری، موسوی، موسوی: فردا رفتن به قم، آقا

                                                           

ان خواست تا از دولت پشتیبانی کنند. . پس از مذاکره اعضای شورای انقالب با امام خمینی، وی در سخنرانی جدیدی از همگ 1

وزیر خواست تا به امام تأکید کرد دولت موقت، دولت اسالمی شرعی است و من به آن اطمینان کامل دارم. وی همچنین از نخست

(. با این سخنرانی، فضای 2، ص19/12/1357های منسوبین من درباره عزل و نصب اشخاص ترتیب اثر ندهید )اطالعات، توصیه

لیه دولت بازرگان برگشت و امام کوشید تا اعتماد عمومی به دولت موقت جلب شود. چند روز بعد بازرگان در سخنانی اعالم کرد ع

کنند، احساسات امام را تحریک کرده و دست و روند و از دولت به ایشان بدگویی میای نزد امام میدولت تحت فشار است. عده



 

 

 20/12/1357جلسه یکشنبه 

ی، هشتی، باهنر، مهندس سحابای، هاشمی ]رفسنجانی[، موسوی ]اردبیلی[، ب]حاضران:[ شیبانی، خامنه

 ]کنی[، تیمسار مسعودی.مهدوی

 ]موضوع: کیفیت مصادره اموال:[

اند اگر کوتاهی ههست، با تلفن یا پیک پیغام داد از اکثر شهرهایی که باغداری و دامداری .شیبانی: گزارش بنیاد

محلی که مربوط به دفتر  روند. قبالً توصیه به ادامه کار آنها شده و آقای هویدا درها از بین میامها و یا دشود، باغ

 ض فرح بوده، مشغول به کار است.رایع

خواهد، مسائل دامداری و کشاورزی سرعت می رایب( 1شنبه: معلوم شود تا سهت پنج نفری فوری بهشتی: هیئ

( اشیاء 5( جواهرات بانک مرکزی، 4( وسایل موجود در بانک کارگشائی، 3ها، ( گردآوری اموال منقول کاخ2

 عتیقه جای دیگر.

 ها و یا پرداخت.بستن حساب رایببه بانک داده شود شیبانی: باید دستوری 

 ها.گرفتن اختیارات و پول رایبهادوی دکتر هویدا مراجعه کند به بهشتی: 

 هاشمی: پولی که از خانه آقای خمینی گرفته شده.

 ریخته شود. 3090میلیون تومان به حساب  25بهشتی: به شفیق تلفن شود ]تا[ 

 هاشمی: بانک عمران پول دارد. 

 اند.انک عمران را شاه و دیگران گرفتهشیبانی: پول ب

 ناسیونال مال اینجاست.هنر: ایرانبا

 داد.می خیامی سهمی به اینها نداده. پول مهندس سحابی:

 پول چه کنیم ]؟[ رایببهشتی: 

                                                           

، 24/12/1357رند. وی افزود ما به نزد امام رفتیم و گفتیم شما هم که ما را کالفه کردید )اطالعات، گذاپای ما را در پوست گردو می
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 هاشمی: پول بانک عمران و جاهای دیگر.

 بهشتی: از دادستان حکم بگیرند.

 شیبانی: پول از دولت بگیریم.

 گیریم. بهشتی: صد میلیون تومان وام می

 به اتکای مقداری سهام سحابی: بنیاد پهلوی یک سال پیش تمام سهم خود را منتقل کرده به دولت. مثالًمهندس 

جمله سیمان فارس، چهار کارخانه بزرگ است. بیست هزار تن در روز که حدود پنج میلیون تومان مانده مِن

 مان باشد.% سهام دارد. پول بنیاد دست 7/2 فروش روز است. بنیاد

 خواهد.پول جاری میبهشتی: 

 مهندس سحابی: دولت ناچار است پول کارگران را بدهد. دولت گرفتاری دارد.

 خواهیم. بهشتی: وام می

 هاشمی: بانک عمران حساب مخصوص وا کند. چهارصد میلیون تومان سرمایه دارد، از آن بگیرند.

 شیبانی: دولت پول ندارد، از پول نفت بدهد.

 خواهد.مایه میبهشتی: پول درآوردن سر

 المدت نیست.موسوی: قرض طویل

 بهشتی: شرکت نفت صد میلیون تومان قرض بدهد.

 دهیم. شیبانی: در اسرع وقت می

 بهشتی: یا شرکت نفت یا بانک مرکزی یا دولت موظف است بدهد.

 مهندس سحابی: نصف آن را دولت بدهد.

 : تحقیق شده یا نه ]؟[]مسعودی[ تیمسار

 اینها احتیاج روزانه دارند. ول دارد.بهشتی: تحقیق ط



 

 

 هاشمی: از بانک عمران بردارند.

 رسیم.یق شود، به مبالغی بیش از این میها تحقای: االن اگر از بانکخامنه

از گرگان، نه فقط پرسنل الزم دارند  شمال و از جاهای دیگر تلفن کردند.بهشتی: ایشان این هفته احتیاج دارند. از 

 میلیون تومان. 50مسلط شدن به کار پول بگیرند، دلگرم شوند. صبر کنند پول بانک عمران درست شود.  رایب

 ها را بفروشند.اوانی است. سیب موجود در سردخانهمهدوی: اگر باغها را اجاره بدهند، سیب فر

میلیون  200گوید . نزیه میکار را انجام دهد االجلاند. از دولت بخواهیم با ضرببهشتی: آقای خمینی سوال کرده

 میلیون تومان فوری در اختیار موسسه بگذارند. 50 ]است[. تومان مال شرکت نفت

 هایی که کارمندانش رها شده.ارکنان شرکت نفت تنها نیست. شرکتمهندس سحابی: ک

 ای تصویب کردیم، پنجاه میلیون تومان بدهد.یمسار مسعودی: یک میلیارد و خردهت

 هر راه شود، انجام بدهد.شیبانی: از 

 .رای 9ن هفته بیست میلیون تومان با شد، پنجاه میلیون تومان، ای تأییدبهشتی: 

 دهند.کنند، مخارج را میکاووس، ساری، اجاره میاری، گنبدس خواهد.موسوی: مراجعه پول نمی

 ها کار را اداره کنند.ی: این پیشنهاد، با همکاری کمیتهبهشت

 .]باشد[ بنیاد محرومین]نام این موسسه[ باهنر: 

 .]باشد[ بهشتی: بنیاد مستضعفان

مستضعف، محروم مالی و مادی نیست. نظر جنبه  آن ظهور دارد. رفاه معنوی و مادی.: محروم در آیه قرایخامنه

 دوم است.

 بهشتی: مستضعف بنیاد محروم است.

 تحقیر شده.موسوی: کلمه محروم، چون زیاد استعمال شده و تا حدی 

 کند.شود، جهت کار ما را مشخص میومین در کلمه پابرهنه استعمال می: به همین دلیل که محرایخامنه



 

 

 ها.بهشتی: بنیاد پابرهنه

 ای برخورد.. به عدهگفت]این را[ زاده تیمسار مسعودی: قطب

 بهشتی: احساس خودم، بنیاد مستضعفان است.

 سازی انجام داد.شود کارخانهاقدام میآوری پول ای: در زمینه جمعخامنه

 تر است.مهندس سحابی: طرح وسیع

 ی گفته آقای خمینی.رایای: از جنبه اجخامنه

 قاطی نشود. هشتی: این اداره ایجاد درآمد است. دایره خرج واحد دیگری است.ب

 خواهند خرج کنند.هاشمی: االن می

 بهشتی: واحدی را پیشنهاد کنید.

 دا ]پیشنهاد[ بکند.هاشمی: خود هوی

 های غالمرضا.. خانهموسوی: دو شاخه داشته باشد

 رایبهای تسلیم شده قابل استفاده های مسکونی و زمینشناسایی آپارتمان و محل رایباحد بهشتی: سریعاً یک و

 مسکن معرفی شود.

 اند.ی: شهرک اکباتان را افرادی خریدهمهدو

 و گزارش بدهد. بهشتی: یک واحد در اینجا به وجود آید

 ها تهیه شود.نشینخانه احتیاج دارند، مخصوصاً زاغهباهنر: طرح و شهرسازی، صورتی از افرادی که 

اند. مردم را چیز نباشد. تمام آنها را فروخته کند. شاید هم هیچایش را دربیاورند، ضایعه پیدا میبهشتی: صد

 همکاران از باهنر و دیگران استفاده شود. رایبکنیم. ناراضی می

 طرخانی آدم خوبی است.حاج نفع می باشد.خودش ذیمهندس سحابی: اموال هژبر 

 دهم.ر تضمین بدهید تمام اموالم را میشیبانی: هژبر گفته است اگ



 

 

ه دلیل فعال بد، نویسناگر آقا مطلبی در مورد افرادی میشود تضمین کرد. این اصل بطور کلی هست. بهشتی: نمی

 نبودن آنهاست. مشورت بکنند.

 ولی چون سابقاً کار کرده. ،شیبانی: سالور آدم خوبی است

 دهند.کارخانه سیمان، سالور را راه نمیمهندس سحابی: ]در[ 

طرخانی. دی را تلفن کنید حاج علی آقا حاجگفت از من سوال کنید. آقای موح 1طرخانیمهدوی: هژبر را حاج

باشد. با نظر آقای هادوی،  میلیون تومان دولت بدهد و در اختیار کمیته 15بودجه کمیته، پیشنهاد کردم  ]درباره[

 ها ضابط دادستان انقالب هستند.کمیته

 شیبانی: هادوی سرش شلوغ است.

 بهشتی: دولت در اختیار دادستان بگذارد، ایشان در اختیار مهدوی.

 ان بگذارند.تیمسار مسعودی: مستقیم در اختیار ایش

 شیبانی: کرج گفته بود بیست میلیون تومان.

 مهدوی: دو میلیون تومان قبالً اشتباه شده بود.

میلیون تومان پول گفتند نزد ما است که به آقای خمینی  40بهشتی: اصناف خیلی پیش آمدند. اتاق بازرگانی 

شود. باید س دیگری. آن پول قدری شلوغ میه کمیلیون و ب 15 2این منظور به محالتی رایببدهند. حواله دادند، 

 اینها کار انجام بدهند. 

 شیبانی: بازار احتیاج دارد.

یارد را میل 160صدر قرار شد امضاء بدهیم. ذخیره بانکی هست. ده میلیارد ذخیره است. هاشمی: من و بنی

 تصویب کردند، ابزار هم از بانک بگیرند.

                                                           

 ( از بازاریان تهران و رؤسای اتاق بازرگانی ایران پس از انقالب.1303-72طرخانی ). علی حاج 1

( دبیر جامعه روحانیت مبارز، نماینده مجلس اول شورای اسالمی و نماینده امام خمینی در سپاه 1309-64اهلل محالتی ). فضل 2

 پاسداران.  



 

 

تومان بدون ربح ایجاد شود، مقداری وضع مالی را اصالح کند. اگر این  میلیون 200موسوی: بانکی با سرمایه 

توانم اجازه مرکزی گفته بانک بدون ربح را نمیفقط کارمزد بگیرد. بانک  گذارد.ها میار شود، اثر روی بانکک

 بدهم.

 گزارش بدهد یا خودمان گروه کارشناس اقتصادی بگذاریم. یشنهاد به دولت بدهیم مطالعه کند.پ عنوانبهبهشتی: 

هاشمی: این پیشنهاد به بانک عمران که بانک شناخته شده است باشد و این بخش را به عهده بگیرد، وام بدهد، 

 بدون بهره باشد.

دارد،  هاها دارد، بدهیبهره، طلباست به دولت واگذار شود. بانک بیمهندس سحابی: پیشنهاد هاشمی خوب 

 رود.گر بهره نگیرد، سرمایه از بین میبدهی باید بهره بدهد، طلب ا

 بهره، مسائل اجتماعی و اقتصادی هست. خودمان ترتیبی بدهیم. بهشتی: در مورد بانک بی

 ها.هاشمی: فعالً به خسارت دیده

 بهشتی: این غیر از کار بانکی است.

 آیند.یها مکارهها فکری شود. بیهتل رایبشیبانی: 

 بهشتی: پالژها را بدهیم اجاره و پول بگیریم.

 مهندس سحابی: پول کارگران هتل را بدهیم. 

 کنند.وی وسایل عیاشی شیوخ را فراهم میسازد. مردم محروم یوگسالداری نمیروح انقالبی، هتلبهشتی: با 

تومانی  300یم )کسی که کراوات مملکت انقالبی هتل الزم است یا نه ]؟[ پولدار دار رایبای: باید دید خامنه

 تومان بدهد. 500زند، پول این را هم دارد( اگر کسی نداشت، می

 ها بصورت هتل نگهداری شود تا تصمیم گرفته شود.بهشتی: هتل

که از خارج  طرف هتل ندهند. آن ها شکل اسالمی رعایت شود. عشرتکده نشود. مشروب ازای: در هتلخامنه

 آید چه کند ]؟[می



 

 

مطالعه کنند در جوانب مختلف ]تا[ ]تا[ خواهیم ندارم. در آینده چند نفری را می بهشتی: با اجمال مخالفتی

 های اجتماعی باشد. بنیاد مستضعفان و اداره هتل که ثروت است.گی بین تمام موضعهماهن

 ها.والی راجع به روزنامهوضوع است. سمهندس سحابی: چند م

 بهشتی: به اتاق بازرگانی مراجعه چه بوده ]؟[ 

 شود مصادره کرد ]؟[ود ]که[ چه کسانی اموالشان را میمهدوی: روشن ش

بهشتی: با والیت شرعی فعالً سرپرستی شود. اصل اجازه این کار مجوز شرعی، مبنای فقهی دارد... هرجا رعایت 

 حفظ اموال افراد تصرفی را ایجاب کند، فروش قسمتی و غیره مجاز است.مصلحت انقالب از یکسو و 

 رود.مهدوی: شهربانی بگیرد، پاسبان می

دولت به تدریج کار را به عهده افتد. به استقالل کار کنند، با این سیاست که بهشتی: شهربانی به زودی راه نمی

 گیرد.می

 روستاها، افزایش قیمت خرید غله.سازی در سازی، خانهتوصیه به دولت: راه

 )مهندس بازرگان و دکتر یزدی آمدند(

شنبه یک نفر از طرف دولت، ساعت نه بیاید که پیشنهادات را بگیرد و نظر شورا باشد که در بهشتی: روز سه

 دولت مطرح شود.

 

  

 

 

 

 



 

 

 22/12/1357شنبه جلسه سه

[، مهندس ای، بهشتی، باهنر، صدر ]حاج سید جوادینهدبیلی[، هاشمی ]رفسنجانی[، خام]حاضران:[ موسوی ]ار

 سحابی، شیبانی، مهدوی ]کنی[، تیمسار مسعودی.

 ها و محاکمات:[]موضوع: وضعیت زندان

 آمد(. 1صدر بنیاهللوی: آماده شدن کالنتری )آقای فتحموس

 گفتند آقا بنویسند یا دولت ]؟[ 2عراقی [رایبشیبانی: در مورد ]صدور حکم[ ریاست زندان ]

 بهشتی: زندان مهم است. آبروی انقالب در گرو آن است.

کند مایت میای حای دارند. دکتر یزدی از زوارهی و سی نفر قاضی، شکایت از زوارهصدر[: هادواله ]بنیفتح

 صدر آمد(.)]ابوالحسن[ بنی

ا بودن دستگی است. بهای مختلف و سهبه علت گروه ختاللدانم. مشکالت زیاد است. امهدوی: عراقی را نمی

 کند. از یک گروه خاص ببرند.گروه، آمدن عراقی چیزی را حل نمیسه 

 بهشتی: تذکر مهم است.

 [ در یک مالقات با آقا حل شود.مسئلهای از خلخالی شکایت دارد. ]مهدوی: زواره

 عوامل اطراف، چه پاسدار و چه بازجو. شود. خوب است، به شرط درست کردنصدر: عراقی هم خسته می

باشد، که مسئول[]زمانیبهشتی: دو نکته در مورد روحانی قاضی محکمه، آقای خلخالی به دلیل روحیه خاص تا 

 .]باشد[ نیازی به ایشان نیست. آقای خلخالی نباشد، مسئولیت به عهده ما 3گیرد. با وجود جنتین نمیساما]کار[ 

                                                           

 گرا و اولین دادستان کل کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی.صدر، چهره ملیصدر، برادر ابوالحسن بنیاهلل بنی. سیدفتح 1

های مؤتلفه اسالمی، اولین مسئول زندان قصر از اعضای جمعیت فدائیان اسالم و از بنیانگذاران هیئت (1309-58. مهدی عراقی )2

تهران پس از انقالب اسالمی، رئیس شورای مرکزی بنیاد مستضعفان و سرپرست مالی مؤسسه کیهان که توسط گروه فرقان به شهادت 

 رسید.

هبان از دوره اول و حاکم شرع اهواز. رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر ( عضو فقهای شورای نگ1305. احمد جنتی )متولد 3

 شورای نگهبان.



 

 

 را به جای خلخالی گذاشت و او قبول کند.شود جنتی مطهری: نمی

 کند. هادوی اصیل و خوب است. ای وضع را بدتر میبهشتی: هادوی بدون زواره

 ای قاطع است. هادوی برش ندارد.شیبانی: و زواره

گوید در اوایل آزاد شده میجا هستند. یک زندانی نفر آن 43تیمسار مسعودی: در یک اتاق سه در چهار، حدود 

دهند. دادستانی انقالب ]باید[ کس مالقات نمیه، سخت است، به هیچخوب بوده، بعد بد شد]وضعیت زندان[ 

 )مهندس بازرگان و دکتر یزدی آمدند(. ]کاری[ روشن باشد در چه کاری دخالت کند، ]و[ دادستان تهران در چه

ایشان گفتند عراقی  کنند.]که افکار عمومی[ شما را مقایسه با هیتلر می تمصدر: خدمت آقا راجع به زندانیان گفبنی

 زاده آمد(.ای با دزدها ساخته )قطبها گفتند زوارهام. بیرونیرا معین کرده

دگاه و این کشتار را من موسوی: دو نفر از شورا با دولت بروند ]و[ زندان را از نزدیک ببینند. مخفی بودن دا

و اخطار شود از این ساعت دیگر اقدام نکنند. راجع به خلخالی راه همان است. یکی کردن  کنممحکوم می

 پاسداران الزم است. آقای مهدوی از یک تیپ بگذارد.

 علنی بود.صدر: قم در دادگاه شرکت کردم. ]جلسه محاکمه[ بنی

 داشتن آنها مشکل است، بِکُشید.اند و پیچیده ]که[ او )خلخالی( گفته نگه ا گفتهزاده: خبرنگاران مقطب

شود ها متن حکم، جوری تنظیم میه او هم آمادگی دارد. در روزنامهی است کمطهری: تنها خلخالی نیست. جوّ

ای و هادوی. آن وقت متن حکم چیزی باشد که دارد کنم. آنها قاضی هستند، زوارهکه عوامانه است و تعجب می

 نباشد. 

الغیب شود. او آدم درست و صحیح است. نقطه ضعفی دارد که شدت عملش ی حفظازواره رایبصدر: تذکر، 

 است. 

 ای[ رئیس هیئت بازپرسی شود.ای: ]زوارهخامنه

 صدر[: تناسب ندارد. ]بنیاهللفتح

 ای: دادستان و اعضای دادگاه چه لزومی دارد ]؟[خامنه



 

 

 صدر[: اینها دخالت ندارند.نی ]باهللفتح

، 1شیرازییشنهاد رفتم پیش آقا. آقای ربانیاز این مشکالت، آقای هادوی حکم گرفتند. طبق پ دکتر یزدی: بعد

معین شدند. ضوابط دادگاه علنی باشد. ادعانامه باشد. ضمناً ظاهر قضیه مرتب باشد.  2ای و ابوالفضل حکیمیزواره

نامه تصویب و م گفتند بدون آئینهیه کرد. آقا هنامه تتصمیم دادگاه است. دولت آئین رایدولت موظف به اج

در  م سیاسی مربوط به انقالب را رسیدگی کند ]و[رایخلخالی است. دادگاه فقط ج ،شود. مشکلضوابط نمی

، اینکه[ چه کسی بنویسد و به کی ابالغ شودتعیین کننده نامه تصویب شود، ]م دیگر دخالت نکند. آئینرایج

 به دولت بدهد، ]اگر[ شورا تصویب کرد، اجرا شود. نامه انقالب و دولت است. آئین رایشو

 ای: با فرمان موکد، این یازده اعدام باید رسیدگی شود.خامنه

ادستان باید شمر نامه درست شود. آقا گفتند قاضی و دار خودتان را ادامه دهید تا آئیندکتر یزدی: آقا گفتند ک

 باشد ]و[ احساس ترحم نکند. نحوه تعیین قضات.

 کنند ]؟[از این جمله اینها چه برداشت می :موسوی

 .انداند و اعدام کرده. دیشب نصف شب رفته، دادگاه کردهاحکام قاطع باشید رایدکتر یزدی: در اج

 انقالب کسی اعدام نشود و دادگاه علنی باشد. رایشیبانی: حکمی آقا بدهند ]که[ بدون تصویب شو

 انقالب. رایاند شوزاده: آقا گفتهقطب

 بهشتی: برویم تا پاسخ حکم را از آقا بگیریم.

 مهندس بازرگان: آقا بخواهند که این کار منع شود.

 بهشتی: دو نفر از دوستان بروند ]و[ با آقا صحبت بکنند.

                                                           

ضو شورای ( عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و ع1301-60شیرازی ). عبدالرحیم ربانی 1

 نگهبان.

 . ابوالفضل حکیمی، از اعضای نهضت آزادی.2



 

 

 1انقالب باشد. رایحکم در اختیار دولت و شو رایها، محاکمات و اجکلیه کارهای دادگاه تصویب شد

*** 

 ژاندارمری:[]موضوع: وظایف 

 ای مانده بود.مهندس بازرگان: الیحه

 یزدی: ]درباره[ سپاه انقالب صحبت شود.

 های معوق سیاسی و غیره.صدر[: پرونده ]بنیاهللفتح

 دهند را در این الیحه توضیح بدهید.شتی: جرائم به سبب خدمت انجام میبه

دمت زنش، به سبب خدمت نیست و در حین خ : در حین خدمت، جرائم مختلف است. اگر زد توی گوشاهللحفت

 آوریم دادگستری.. مال ژاندارمری و شهربانی را میاست

ایم. در ان دیدهود. دادگاه نظامی را خودمها از طریق دادسرا ارجاع شر: ولو به سبب خدمت باشد، پروندهصدبنی

 دادسرا رسیدگی شود.

ه است. نه د فرار از خدمت است که تعقیب با نظر فرماند: جرائم به سبب خدمت، مثل لغو دستور تمراهللفتح

 قضات ما از نظر نظامی فنی هستند و نه صالحیت این را دارند. 

 کند.یجاد میار نظر[ دادگستری، اشکال تیمسار مسعودی: ژاندارمری از نظر نظامی مثل ارتش است. اگر برود ]زی

یزی نیست. جرائم به سبب خدمت در قانون مجازات چ: جرائم تخلفات انضباطی داخل صالحیت ما اهللفتح

 نیست.

                                                           

ویژه عملکرد شخص شروح مذاکرات فوق روشن است، اعضای شورا از روند محاکمات دادگاه انقالب و بهگونه که از م. همان1

ی انقالب متوقف خلخالی نارضایتی داشتند. با این مصوبه، امام حکمی را صادر کرد که بر اساس آن، کلیه محاکمات دادگاه مرکز

ب و دولت نامه جدید محاکمات، محاکمات زیر نظر شورای انقالشد. همچنین در این حکم مقرر گردید تا پس از تصویب آئین

، 26/12/1357کیهان، )باشد ها نیز منوط به تأیید دادگاه مرکزی میهای شهرستانانجام خواهد شد. عالوه بر این، اجرای حکم دادگاه

 (. 4ص



 

 

طور است. فرمانده م اینرسد. در ژاندارمری هفنی را دادسرا نمی مسئلهکنید که استدالل در مقابل می بهشتی: شما

 ژاندارمری با اخاللگران داخلی است. ]کار[ ارتش با دشمن خارجی و ]کار[ بیند. مصلحت نمی

شبیه شهربانی  است، نه صالحیت جنگی دارد ]و[ نه جنبه فنی. ژاندارمری ی جزء نیروهای سیویلشهربان: اهللفتح

هر است. کند، آنها در دهات هستند و این در شخصوصیات. جنگ نیست، سارق فرار میاست، با همان وظایف و 

 رفت.و ژاندارمری به دادرسی ارتش نمی ، شهربانی36قبل از دادرسی ارتش در سال 

 مسار مسعودی: ...تی

ها به عهده ایران، جنگ با قبایل و ایلژاندارمری در ]به لحاظ تاریخی[ جا شد. بهشتی: ژاندارمری یک دوره جابه

و برخی  گرفت. قبول کنیم ژاندارمری تا حدودیشد از ارتش کمک میندارمری بود ]و[ هر وقت موفق نمیژا

 گروهی یاغی شد، چه بکند ]؟[ اگر کند در ایران.موارد، وظایف ارتش را می

 : ارتش دخالت کند.اهللفتح

نجا که ژاندارمری خودش کنند، آها شلوغ مینی است. یک وقت ترکمنمهندس سحابی: شورش، اعتصاب خیابا

 .شود[]حاکم می کند[. بعد که ارتش آمد، قوانین ارتش]اداره می

 : نص خاص دارد.اهللفتح

مراجع قضایی دادگستری رسیدگی  ژاندارمری به سبب خدمت مرتکب شود یا نشود، دربهشتی: اصالح شود... 

 شود، مگر جرائمی که مربوط به رویدادهای جنگی باشد.می

 : هرجا جنگ باشد، نظامی است.اهللفتح

ست، شود. اگر هیچ جنگ در آن نیری را بدانیم. در اینجا دیده نمیبهشتی: موکول است به اینکه وظایف ژاندارم

 فرمایش ]شما[ صحیح است. ]اما[ اگر آمده باشد، باید اصالح شود.

تا حال ]تجربه[  20مهندس سحابی: مقررات جای خودش. در فرانسه و آلمان، وضع ]مشابه[ ایران نیست. از سال 

طلبانه رود. کارهای تجزیهیری، اول ژاندارمری، بعد ارتش میشورش عشا]در[ داشتیم ]که[ ژاندارمری وارد شده. 

که[ در مرتبه اول طرف است، سازمان ژاندارمری است. خالی از ضعف جنگی نیست. اگر خیلی  کردستان ]آن

 شود.شود، ژاندارمری ضعیف می رعایت دموکراسی



 

 

 آورد در جنگ.کشد و به حساب خودش میکنید، تالی فاسدش هرجا خواست می : اگر استثناءاهللفتح

 بهشتی: شرح وظایف بیاید.

 : ژاندارمری پلیس دهات است. اهللتحف

 هایی، ارتش از نیروی ژاندارمری استفاده کند.اده: راه حل: در موارد چنین شورشزقطب

*** 

 گوشت:[ تأمین]موضوع: 

 یزدی: یازده نفر هیئت مدیره کشتارگاه آمدند قم.

 ها ]؟[ای: کدام قصابخامنه

نفر  800 جدید است که اند. انتخاباتهستند که خیلی دزدی کردها کسانی بهشتی: کلمه قصاب خوب نیست. اینه

 تر نیستند(.اند )ولی هشت نفر بیشامضاء کرده

 کنند. تأمینتوانند ای میهاشمی: گوشت را عده

 گوشت نباشیم. کشتار داخلی شود تا سال آینده بییزدی: نگذارید 

*** 

 ]موضوع: اطالعات و ضداطالعات:[

 جاسوسی است.مردم به دستگاه اطالعات و ضدیاز ای: نخامنه

مهندس بازرگان: کردستان وضع ناهنجاری دارد. هنوز نشده آدم پیدا کنند. دکتر اسماعیل اردالن که رویش ممکن 

توقیف مردم و اموال، توقیف  است ایراد باشد، قرار است برود ]و[ رسیدگی کند )وضع سنندج بد اندر بد شده،



 

 

گیرند(. دو روز دیگر در سنندج است، یک روحانی که بیانش و نفسش موثر گفته مردم را می 1زادهها. مفتیشیعه

 2باشد، بیاید به ایشان کمک کند.

زارش خوب گبار مدنی رفت، گرفتن چند نفر. ]به[ بلوچستان دو رایباند هدوی: از سنندج چند نفری فرستادهم

]به جایش[  امی.ننویسید مذهب شیعه دوازده ام در قانون اساسیاند[ خواسته ما این است ]که[ ]آنها گفته آورد.

د و ملک کاووس گفته همه غیره بردننژاد است، گنبدیک پدر و پسر و یک تیمسار آریان بگویند اسالم است.

 ترکمن است. کسانی که در سنندج سابقه دارند، اگر آقای تهرانی بپذیرند ]و[ بروند، خوب است.

 شیرازی را آقا بفرستند. یک نفر معین شود به مهندس تلفن کنند.هاشمی: آقای ربانی

م نفوذ هر داخل دولت هایی هست. عوامل توطئه دای، ]و اینکه[ توطئهای مطرح کردند خامنهمسئلهبهشتی: 

به ون است و متهم کنند. دولت احتیاج به دستگاه اطالعات دارد. گفتند آقای کامبیز روستا از فعاالن کنفدراسیمی

 خیانت ]و او[ مشاور فروهر در وزارت کار شده.

 در اختیار ما بگذارند.]اطالعات را[ مهندس بازرگان: 

نفر ]را[  91ای است نزد آقای موسوی. فردی نوشته است که یک نفر رسد. نامهاش به گوش ما نمیبهشتی: همه

دد تشکیل قای دکتر یزدی ]![ شما درصمسلح کرده، شخصی که در کمیته است، تحقیق ]درباره[ آن آسان است. آ

خورده عات ارتش دست ناطالکند. ضدکند و توصیه میهستید. شورا ضرورت آن را ذکر می کمیسیون اطالعات

یوتر دارند، غیرنظامی تا از بین ببرند، کامپ 500یا  400های خودشان را از بین نبرند. آنچه اقدام شده است. پرونده

ده هوایی دست نخور اطالعات نیرویدج شود. همان ضوابط و روابط است. ضش خارتعیین شود. از چنگ ارت

یکی ادر است، ها سیزده مرکز خبر دارد. یکی مال منده الکترونیک با مراکز امریکاییسیم و گیراست. مراکز بی

ست. قرار شد در ه گیرد. مکالمات انگلیسی و اسرائیلیکیلومتر نمی 50ها تا شعاع باالی فرح آباد. بعضی گیرنده

 گزارش ساواک، چندین اداره از بین نرود. اداره هشت.

 مهندس بازرگان: و چهارم.

                                                           

 ای پرنفوذ در کردستان.هسنت و از چهره( نویسنده، مفسر قرآن و فقیه اهل1313-71زاده ). احمد مفتی 1

 تفصیل توضیحاتی خواهد آمد.های جمهوری اسالمی در ابتدای کار بود که در ادامه بهین چالشتر. بحران کردستان، یکی از مهم2



 

 

اند. نفوذ در ها حساسیت داشتهچون به روستر آسیب دیده، بعضی اسناد برده شده، بهشتی: ]اداره هشت[ کم

. تعدادی ]هستند[ و اسرائیلیها و اکنون بیشتر دنبال آمریکا سی زیادتر است. آن وقت دنبال روسشبکه رو

بل از خبر گرفتن، دو سه نفر پاسپورت ایرانی دارند، تعدادی از اسرائیل آمدند، ق .اسرائیلی هستند، شاه دستور داد

و کبک میلر که از زنان امریکاست، این  1مناند. آن آمریکایی، رالف شاناند و غیب شدهاند وارد مملکت شدهآمده

باشد، ]وی[ هم از نظر سیاسی و هم اخالقی منحرف است ]و[ طرفدار آزادی روابط جنسی تظاهرات شاید از او 

ها مقداری ین واجبات مملکت است. این کمیتهترشود. از واجب]داشتن[ اطالعات، عمل ]میسر[ نمیاست. بدون 

 وجود آمد.به

 مطهری: از کادر سابق.

نیست، اگر اطالعاتی  اید انجام شود. یکی کامبیز... مشکلرا متوجه شده بودم. ب مسئلهمهندس بازرگان: ضرورت 

به او  راء نگفتم.کنم. دکتر سنجابی وزیر خارجه است ]و[ دستش زیر بالش سالمتیان است. به وزرسید عرض می

که  زاده، او نفی کرد. تا اینهای دکتر یزدی و قطبو معاون، جفت است. بعد ]از[ حرف گفتم در سیستم ما وزیر

زاده خواهش ون سیاسی، سالمتیان ]شد[. از قطبسمت[ معاون مالی، کسی را معرفی کرد و معا رایبقبل ] هفته

(، قاعدتاً البد احمدآقا ]خمینی[ گفته، کردم چهار تا مدرک بدهد، راجع به سالمتیان. مسعود امینی )پسر نصرت اهلل

شناسم، از نظر ما ایرادی نیست. م، گفت من نمی. از احمدآقا پرسیداحمدآقا گفته است هم من و هم آقا موافقیم

خاطر معاون استعفا ندهید، ]او را[ جایی سفیر بکنید. دو سه روز است ]که[  رایبسنجابی استعفا داد، به او گفتم 

رود. با سحابی مشورت کردم، باطناً حسن استقبال کردم، خود و هم نیست، ]به[ وزارت خارجه نمیهم هست 

شود به وزیر یا مدیرکل گفت جور جریانات است. نمی. این2امریکا کنیم، برویم سراغ دکتر سیاسیایشان را سفیر 

اطالعات. سپهبد شته روی حساب خودش بود. سیویل ضدهای دستگاه گذمجبوری ]این کار را[ بکنی. توطئه

یرد، هیئتی که ساواک را تحویل بگمقدم دو روز قبل از گرفتاری به من تلفن کرد، اطالعاتی داشت، دیروز توانستیم 

مستقیم )رئیس دفتر چهارم بود(، اصرار یم، مقدم را گرفتند، از طریق غیرتا آمد بفرستیم زیر نظر سرهنگ قنبر.

گیرند و خورد. اگر آفتابی شوند، میما میدارد از او بگیریم. اداره سه شکنجه دهنده است، آن کنار، بقیه به درد 

، یکی آمد در اتاق هویدا، سه چشم وزیرینخستکاخ  کند.قدر جاسوسی میدستگاه سابق آن یم.شوبمباردمان می

                                                           

های برد و با اخبار و تحلیلسر می. رالف شانمن، عضو هیأت اجرایی کمیته حقوق بشر که در روزهای ابتدای انقالب در تهران به 1

 خود، توجه مطبوعات را جلب کرده بود.  

 ( وزیر چند دوره عصر پهلوی و رئیس دانشگاه تهران.1274-1369اکبر سیاسی ). علی2



 

 

ون است )بدنام شدیم( فرش شد. در اتاق بنده که معاون معاو هفت یا هشت گیرنده، صدا ضبط می الکترونیک

پیدا کردیم. نزیه  تر از فرش آقای موسوی نیست. شرکت گاز از همان موقع مطرح بود. دیروز فردی راآن گران

توده، ایم. یکی ضدری با ما نکنید، ولی خدماتی کردهگفت همکاسراغ حبیبی. سفیر امریکا خودش میگفت بروند 

 یکی سیا که خیلی اطالعات راجع به کردها دارد.

 موسوی: افراد صالح اگر دیدند، معرفی کنید.

 ند ]و[ به او بگویند.هایی پیدا کرا معین کنید ]تا[ افراد یا تیم بهشتی: کسی

 ای، سرهنگ قنبر، و سرهنگ فشارکی.عیین شوند، زیرنظر من است. خامنهیزدی: سه نفر که ت

 های مختلف معرفی کنیم. بهشتی: نیروها را در شاخه

 بندی کنیم.ی فرنگ که خیلی خوب هستند، تقسیمهازاده: تمام بچهقطب

 مختلف را معرفی کنیم.هاشمی: یک تلفن یا دو تلفن کنند، افراد 

 این کار است. یک پیک داشته باشد. رایبمهندس بازرگان: صباغیان 

 زاده: در کانون توحید اتاقی باشد در تماس با صباغیان.قطب

 هاشمی: در خصوص کار کردها، کسی از کردستان که چهار سال کار کرده، ممکن است خدمت بکند.

 دهند.بهشتی: گاهی اطالعات غلط می

حضرت ت اعلیها وضع تغییر کرده، باید خیانت نکند. در هر حال به خدمزاده: از عناصر سابق با این بدیقطب

 باشد در مسیر شکم.

س بگیرد، خودشان تواند با تلفن سیاسی با تمام وزرا تمایک نفر می رایبم. بهشتی: در دانشگاه ستاد این را گفت

 جمع کنند.

 .1گفتند هر کاری نخواستید انجام شود، بدهید دست حسیبیتر مصدق: ایشان میای از مرحوم دکده: جملهزاقطب

                                                           

 ( از اعضای حزب ایران و جبهه ملی و از نمایندگان مجلس شورای ملی. 1285-1369. کاظم حسیبی ) 1



 

 

 ای باشد.پاه، یک جلسه که وقت نگیرد، جلسهبهشتی: در مورد جریان س

 ام و عالمت زدم. هر جرح و تعدیل بکنند، بدهید.پیشنهادات را نوشتهیزدی: تمام این 

 شود.نبه ]موضوع[ سپاه انقالب مطرح میبهشتی: یکش

ه نفر را دهند. با مقدم سی قدیمی که مخفی هستند، پیغام میمهندس سحابی: دنبال اطالعات، یک عده ساواک

 مشخص کنند، تماس بگیرند، اشخاص مهم رئیس اداره شعبه خارج.

گیرد، دو میلیون و سیصد هزار تومان می : قاچاق در مملکت. کمیته دو جور عمل کرده، شیخ محمد صالحصدربنی

 عکس آن کرده، گفته جریمه مجوز شرعی ندارد. 1فرستد تهران. در اصفهان آقای خادمییک میلیون را می

 الطوایف ناشی از ضعف حکومت مرکزی است.ملوک]وضعیت[ بهشتی: 

 موسوی: عالج آن چیست؟

 مهدوی: سید صالح طاهری است، در بوشهر بوده.

 ای: بین کمیته و اشخاص حل شود.خامنه

 چیست. قاچاق مسئلهمهدوی: با وجودی که عصبانی شدند، تکلیف کمیته از نظر قاچاق روشن نیست. باید دید 

 هاشمی: تصمیم گرفتیم ]در[ قاچاق جزئی دخالت نکند.

 : دو عمل متخالف است.اهللفتح

 مهدوی: گفته شود همان قانون سابق، تا بگوییم تو غلط کردی.

 شوند.راب میخزاد شد، کارخانجات داخلی عوارض باید گرفت. ورود کاالی خارجی آ: چرا پول گرفته ]؟[ اهللفتح

 بودن بازرگان و یزدی. رایبای: حرف داشتم خامنه

 خواستند بروند، پرسیدم دوستان کار دارند.بهشتی: مهندس می

                                                           
 ان.( رئیس حوزه علمیه اصفه۱۳۶۳-۱۲۸۰. سیدحسین خادمی ) 1



 

 

با هیئتی مذاکره ای: وسط حرف من صحبت کردید. یزدی در زمینه کار اطالعاتی بیش از این کار کرده، خامنه

کرده. صریحاً باید بگوید. پیشنهاد من این است ]که[ در داخل ساواک افرادی هستند، نه یک اداره حفظ شود. من 

بی دهند ]که[ در ما مفید باشند. الاقل در حوزه آگاهی ترتی رایبدر اداره سوم افرادی ]را[ دیدم که ممکن است 

ما کار  رایبکه اینجا هستند و ها را شناسم بعضیخوب بودند. من مین شود چه کسانی ها روشمیان زندان رفته

 کردند، حوادث نشان داده بود.می

 بهشتی: خود مقدم از اینهاست.

 زاده: دستور قتل من را او صادر کرده بود.قطب

ای: پیشنهاد این است ]که[ االن واحدی مشخص شود ]تا[ افراد را با حفظ حرمتشان بروند آنجا. ما موقت خامنه

 خودمان را نسبت به آنها مشخص کنیم ]و[ از آن استفاده شود. دستگاه اطالعاتی زودتر مرتب شود. 

ارد، بدهد ]به[ دولت. زندان برد بهشتی: کسی را خودمان تعیین کنیم. افراد را به او معرفی کنیم. از اینجا لیست

 ای که اینجا ارتباط داشته باشد به صباغیان.رفته

آنها ندهند. هیئتی باشد،  های درستی هستند. دستگاه اطالعاتی ساواک را دستصدر: عقیده ندارم ]که[ آنها آدمبنی

تربیت  ت. استفاده صحیح است.ی آنجاسها را تحت ضبط بیاورند. بهترین گنجینه است. پرونده ترور ساواکپرونده

 شود دستگاه سابق.دستگاه ]که[ ساواک درست کرد، می ی. هررایما دستگاه اطالعاتی باشد، نه اج

 بهشتی: انقالب میان دو تیغه گیوتین است.

 صدر: سه نفر را قبول ندارم، معتمد مردم.بنی

 شناسید، افراد را معرفی کنید.کنید، معتمد میبهشتی: قبول می

 کنم.صدر: قبول نمینیب

 ای یا هاشمی قبول کنند.بهشتی: آقای خامنه

 شیبانی: افراد مطمئن همراه آنها که مهندس گفت بنشینند.

 شود.تفاده شود. در طول مدت، معلوم میجمع خبر از آنها اس رایبموسوی: اصل مسئول مطمئن 



 

 

 آن.صدر: ساواک را داشته باشید. مورد اتفاق همه بود انحالل بنی

 بهشتی: مجلس بختیار منحل کرد.

بینی هیئت اطالعاتی شده، چون اداره حقیقی است. در اصلی ما اساسنامه شورا است. پیش مهندس سحابی: کار

های موجود ما تصمیمات درست گرفته شود. اگر تصویب شود، کمیسیون اطالعات شورا مورد ساواکی گروه

 طه برقرار کند.راب وزیرینخستباشد با سازمان اطالعات 

 بهشتی: فرد را معین کردید.

 تواند. ما معرفی کنیم.هاشمی: فرد نمی

 آقای هاشمی متصدی تعیین فرد شد در دفتر حزب در امیرکبیر.

 های دولت، افرادی معین کند.پیشنهاد من این نبود. در همه بخشهاشمی: 

*** 

 ]موضوع: رادیو تلویزیون:[

 شیبانی: مطلب هویدا مطرح شود.

 مطهری: اینها را تعیین کنید. 

 کنیم، اگر با این حقوق خواستند.. سایرین آدم پیدا کنند، خارج میبهشتی: حقوق از ده هزار تومان بیشتر نباشد

 هزار تومان. 10کنم زاده: اگر همانها را بتوانم، میقطب

شوند، رادیو تلویزیون مال مجاهدین ها شکست بخورند ]و[ مجاهدین پیروز ای: اگر مبارزه شود، فدائیخامنه

 است.

 صدر: ممکن است جنگ زرگری باشد.بنی

 های مذهبی قرار بود در دانشگاه، تظاهراتی راه بیاندازند.مهندس سحابی: بچه



 

 

های دانشگاه گفتند کجا باشیم، بعید نیست. زاده: دیروز اطالع رسید جلو تلویزیون توطئه شود، بچه مسلمانقطب

اند مراقبت کنند. یک راه این است که از مردم کند. فرستادهغییر میکردند به طرف جام جم. جا تولی حرکت 

 بخواهیم کمک کنند.

شود، دعوت کند به بحث. خیلی فروکش کرده در دو سه روز مکرر در مکرر گفت بگویید ضبط می صدر:بنی

 اخیر. ما حاضر شدیم به بحث، کسی دعوت نکرد.

 ها ناراحت بودند.م و وارد است. ترک زبان است. ترکطالبش تنظیم شد. آرام، منظزاده: غروی مقطب

 بهشتی: به دیگران تلفن شود و ضبط شود.

 صدر: گزارش بازدید کار توسط او و تیمسار داد. بنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 27/12/1357جلسه یکشنبه 

صدر[، ای، تیمسار مسعودی، فتح اله ]بنیهاشمی ]رفسنجانی[، بهشتی، خامنه ]حاضران:[ موسوی ]اردبیلی[، باهنر،

 سحابی، شیبانی، مبشری.

 ها پس از سقوط نظام شاهنشاهی:[ ]موضوع: اسکناس

 خواهند با چاپ چیز دیگر روی آن، عکس شاه را از بین ببرند.هایی چاپ شده ]و[ میهاشمی: اسکناس

 هق الباطل.شیبانی: بنویسید جاء الحق و ز

شود ]روی اسکناس حک کرد[. عکس مردم ]را[ با مشت گره کرده بزنند روی عکس شاه، پشت بهشتی: قرآن نمی

 آن هم مرقد امام رضا باشد.

 تصویب شد.

*** 

 الیحه دادگستری مطرح شد ]:[ وظایف ژاندارمری.

 تبصره: مگر در کارهای رزمی اضافه شود.

 مثل شهربانی شود.خواهیم ژاندارمری : میاهللفتح

 انقالب داد. رایباهنر، توضیح راجع به اساسنامه و تکمیل شو

 نامه است یا مکمل ]؟[وسوی: این مجموع اساسنامه و آیینم

 باهنر: همه اساسنامه است.

 کردیم.ر دادگستری دوازده سال رسیدگی می: ژاندارمری و شهربانی مشابه هم هستند. ما داهللفتح



 

 

است که قاضی معمولی  یک بخش )در ارتش( دادگاه ویژه باشد ]؟[ چون که مسائل رزمی چیزیبهشتی: چرا در 

گوییم هرگاه ژاندارمری و حتی شهربانی مشابه این مسائل داشت، همانطور رفتار تواند بدهد. مینمی رایخوب 

 کند.

 افراد سیویل هم هست. رایب مسئلهمبشری: این 

 با عراق، با ژاندارمری بود. تیمسار مسعودی: تمام گرفتاری ما

 رود.رمری با عشایر، اول ژاندارمری میبرخورد ژاندا]در[ بهشتی: 

 تیمسار: تمام تصادفات ما با قوای عراق، با ژاندارمری بود.

سحابی: در اینجا رسیدگی کیفری مطرح است. ]در[ ژاندارمری از نظر نظامی، اگر مطالبی مطرح است، باید مثل 

 ود.ارتش رسیدگی ش

 آید که افراد عادی وارد نیستند و در مورد ژاندارمری هم هست.بهشتی: مسائل ویژه ای پیش می

 بدهند. رایآید که محاکم عادی نتوانند میای پیش نمسئلهموسوی: در ژاندارمری 

 مسعودی: مرزبانی جزء ژاندارمری هست یا نه؟ 

 : باید خارج شود.اهللفتح

*** 

 های انقالب:[ ]موضوع: وضعیت دادگاه

]امام[ گفته زیر  ا از طرف شورا به آقا گزارش دادم.های انقالب ردادگاه]وضعیت[ بهشتی: گزارش مالقات آقا: 

نظر شورا باشد. سپاه پاسداران انقالب هم زیر نظر شورا باشد. تعیین قضات دادگاه یا پیشنهاد آن با شورا باشد. 

( دادگاه باید آبرومند و محکم باشد. دادرسی در معرفی 2اشته باشد. ( دادگاه انقالب باید سرعت و قاطعیت د1

نامه دادگاه را بیاورد. چون وزارت رد، حداکثر تا یکشنبه آینده آئینافکار دنیا باشد. یک کمیسیون سریعاً جلسه بگذا

 شود.رد، با حضور شما )مبشری( مطرح میدادگستری صالحیت اظهارنظر دا



 

 

اه انقالب ها. این دادگاه محاکمه عادی و سیاسی نیست، دادگ[ دادگاهمسئلهرح بوده ]سحابی: در دولت هم مط

تند و التاق هسقشوند، الزم ندارد. افرادی که محاکمه میهای سیاسی را ندارد و هیئت منصفه ط دادگاهرایاست؛ ش

زاده قطب ونباشد )مطهری [ هیئت منصفه افتد. اسم آن دادگاه انقالبی اسالمی باشد ]ودادگاه کارش عقب می

 اند. مردم مجرمیت اینها را تشخیص دادهآمدند(. هیئت منصفه نماینده طبقات مردم است. 

 .شیبانی: هیئت منصفه باشد، ظلم و جنایات اینها در دنیا در معرض افکار و دید عموم قرار بگیرد

به اه آن است. بردن یا باختن انقالب همر مبشری: شکل دادگاه را بگویم )طالقانی آمد(. سرعت، الزم است وگرنه

ودند ]که[ به ما ها فرق دارد، مخصوصاً در خارج. این ملتهای خارج بها با دولتافکار دنیا هم توجه باشد. ملت

ادگستری خواهیم کسی را بکشیم، ولی حق را باید درست عرضه کرد. بهتر بود دکمک کردند. ما قاچاقچی نمی

 کنار بگیرد. 

 دادگستری خودش را تبرئه کند. مطهری:

گیرند یراد میارها الزم بود. عده کمی اها خلخالی مرد خوبی است. این کدادگاه رایبمبشری: من تماس داشتم، 

ا ضد حق نیستیم. مآنها بفرستد.  رایببه کانون وکال گفتم نترسد، وکیل  رد نیست. هم حق وکیل داشته باشند.که وا

ا جمع کنند. رر عمل قدرت اداره نداشت. یک دادیار، یک بازپرس با هم باشند و دالیل هادوی دادستان کل شد، د

ده تا بیست دادگاه  د.د برود دادگاه انقالب و حکم بدهاش ببینمه بدهند، دادستان کل یا نمایندهتمام که شد، ادعانا

ه ند کای هستآقای زواره ین کردیم. درون زنداندر عین حال رسیدگی کند. بیست تا سی بازپرس خوب را مع

روه مجاهدین دانند. هر روز اختالف بود. دیشب گاند و خودشان را مستقل میآقای مهندس بازرگان ابالغ داده

ر مسلح نف 400یا  300کار بکنید  ]به عناصر رژیم گذشته[ تلفن کردند ]و اعالم کردند که[ اگر در جهت ارفاق

یک  خواهند. محکمه مرکب اززیادی سرعت عمل در رسیدگی را می کنیم. عدههستیم و به زندان حمله می

ا در ظرف رمجتهد، یک قاضی و یک نفر نماینده مردم باشد )سمبل مردم باشد(. سرعت عمل باشد ]و[ کار آنها 

 یک هفته رسیدگی نماید. ضرورت ندارد تمام جرائم اینها رسیدگی شود.



 

 

 1ویدا، کج سلیقگی است.بهشتی: اینکه گفتند هروئین قاچاق داشته ه

ی باشد، از لحاظ مسعودی: در دادگاه دو نظر است: یا دادگاه انقالب اسالمی یا دادگاه سیاسی. اگر انقالب اسالم

 سرعت قابل مقایسه نیست. اشکالی که دارد، دادگاه اسالمی حکم اعدام دارد، حبس ندارد. 

 بهشتی: حبس دارد، تعزیر دارد.

 د.کشندین دادگاه تعیین نکنیم، طول میبا هیئت منصفه خیلی خوب است. اگر چمسعودی: دادگاه سیاسی 

 بهشتی: آن دادگاه سیاسی قانون اساسی مطرح نیست. 

و واقعیت  مطهری: در دادگاه انقالب اسالمی چرا نظر مردم آنقدر بررسی شود ]؟[ باید خودمان رعایت حقیقت

فر اخیر گفته در مورد یازده ن ر است که غیر مجرم مجازات شود.را بکنیم. اگر یک فرد مجرم مجازات نشود، بهت

 شود که بعضی مستحق اعدام نبودند. ادعاهای کلی محاربه با خدا درست نیست، دست روی جرم کلیمی

ه گناهکار از تله در نگذاشتند. اگر کسی استحقاق اعدام دارد ]و[ دنیا هم نپسندد، باید اعدام شود. با اعتراض اینک

ه ناحق کشته بالظاهر کتر یزدی آمدند(. بعضی افراد علیگناه کشته شود )مهندس بازرگان و درود، نباید بیمی

ئت منصفه اند، بعضی به حق، ولی طرز ناحق کشته شدند. االن که دست شورا است، مستقیم مسئول است. هیشده

 که گفتند.

قدمات و ه را مشخص کند. دادگاه یک چیز است، ماش این است که مجرم بودن یا نسحابی: هیئت منصفه وظیفه

ط به دالیل دادگاه را ضعیف کرد، مسائل پیش پا افتاده مطرح شد که مربو رایتشکیل پرونده چیز دیگر. آنچه 

 انقالب نبود. اعتراف، اقرار، شاهد الزم است.

ه نبودن، دادن، هیئت منصفموسوی: دو سه چیز را بر طبق مسموعات انگشت گذاشتم. مخفی بودن، اجازه وکیل ن

 ضعف استدالل و اینکه دقت بیشتر کنند.

گیرند. ترتیبی پرسند و درنظر میت نظر آنها را مینشیند، قضانصفه در فرنگ بوده، در دادگاه میصدر: هیئت مبنی

 کند. مهندساست که شخص خمینی این کار را می های داخلی و خارجی پدید آمده مثل اینکه در روزنامه

                                                           

کت مستقیم وی در . اشاره به موارد اتهامی امیرعباس هویدا در محاکمه علنی وی دارد. بر این اساس، اتهامات هویدا شامل شر 1

لی منصور نفع صهیونیسم و غرب و نیز فعالیت مستقیم در قاچاق هروئین در فرانسه با همکاری حسنعهای جاسوسی بهفعالیت

 آخر(. شرح کامل دادگاه هویدا در ادامه خواهد آمد. ، ص 24/12/1357شد )کیهان، می



 

 

اهها به علت احکامی که این چندین خطر دارد. دادگ کراسی ]و[ خمینی ماشین اعدام شدن،بازرگان مظهر دمو

شدند، اعدام کردند ]؟[ یک دادگاه عزل و قاضی ند. چرا کسانی که نباید اعدام میاند، صالحیت ندارصادر کرده

جدید بیاید. انقالب اسالمی کارش اعدام نیست. مجاهد خلق و فدائی چند درصد مردم هستند ]؟[ یک درصد 

 هم نیستند. افکار عمومی را باید دید. همه حقوق آنها مطرح است. 

حرز بود اگر صحت داشته باشد، نقض دادگاه بهشتی: ]در[ قضیه اخیر هویدا، سه جریان آمدند، نقل کردند که م

شود. قاضی شرع دو سه بار شود، اسالم محاکمه میدر این دادگاه، هویدا محاکمه نمیاست و مایه آبروریزی. 

وسط محاکمه رفته بیرون. آقا گفتند علنی است، فیلم هم دارد، مخبر هم هست، گروهی تعیین کنند، وقت بگذارند، 

و تصویب شود. سوالی هم  نامه دادگاه انقالب تعیین شودهفته آینده. یکشنبه آئین داکثر تادو سه نفر باشند، ح

  که مشخص کردن جرائم و کیفرهای آن ]؟[نامه دادگاه انقالب الزم داریم یا اینمطرح است: آئین

ترمیم کنیم. یک  ( نگوئیم عزل کنیم،1کنم: ص دادگاه گرفته نشود. پیشنهاد میهاشمی: تذکر ]![ وقت روی نواق

نفر عنصر آگاه که مسائل سیاسی انقالبی را بفهمد به دادگاه ضمیمه کنیم که به مسائل تبلیغاتی توجه کند، سواالت 

انقالب و آقای خمینی  رایاش قطع شود. سریع اقدام کنید. دولت و شوخوب منظم کند. آقای هویدا محاکمهرا 

 شتت و عدم هماهنگی نباشد. رادیو تلویزیون ضبط کند.در مورد دادگاه یک جور اظهارنظر کنند، ت

ست. یادمان رفته مبشری: عده ای را گذاشتم سوال طرح کنند، کسی گوش نداد. سرعت الزم با باطل شدن حق نی

 انقالب نیست. تعدی و اجحاف نبوده.سوزاندند. این مربوط به نده زنده میآدم را ز اند ]؟[چه کارهایی کرده

 نقالب کمک کرده.خلخالی به ا

 طالقانی: اینطور نیست.

 اند.ه، از شمرها امام حسین درست کردهمطهری: با این طرز محاکم

 بهشتی: بحث خارج و آنچه گفته شد، نشود.

شود. ممکن است روش بد بوده، ولی ممکن است صالحیت نداشته تا نحوه نقص بررسی نشود، رد نمی مطهری:

 باشد. 

 صحیح بشود.بهشتی: ارائه راه حل 



 

 

 مبشری: پیشنهاد بدهند.

 شیبانی: از سیاسیون محکوم شده باشند.

 ( ترکیب دادگاه.3( مهلت بدهند از اطراف، دالیل مختلف جمع آوری شود 2( روش دادگاه معلوم شود 1طالقانی: 

است که وقت دادگاه انقالب و پاسداران مقداری لوایح است. خواست ما این [ مسئله]مهندس بازرگان: غیر از 

قاید اساس، دیمی رفتن جلو است. خواسته و نظر و افکار ]و[ ع ودتر تمام شود، چون فوری است. نقصبدهند ز

چیست؛ که طرفین یعنی رئیس دادگاه و متهم و دولت بداند کارش  ]باید باشد[ اینامهشخصی مطرح نباشد. آئین

و هر خطا و از چه زمان باشد، معلوم شود و بر طبق چه نامه حسابی که کیفیت کار، شمول دادگاه، هر جرم آئین

ای نظر دادند. سرعت ه چیزی نوشته شود، هادوی و زوارهنامآئین رایبان یا دولت مجری باشد، خودش ،موازین

ه زیر نظر دولت باشد، بعداً باشد، اشکالی ندارد. آقا صریح گفتند خلخالی در دادگاه نخواهد بود. گفتند دادگا

من هم دخالت نداشته باشد، من  انقالب تصویب کند. حتی آقا گفتند نظر رایامه را دولت بنویسد، شونآئین

کاری، محکم رایبند عدم اطالع جرم است. صدر نفرمایل و جدای از دولت باشد. آقای بنیخواهم مستقمی

سرعت کار، هیئت مختلط  رایبکنند.  تأییدنویسد، شورا ببیند و تصویب کند و آقا هم لت مینامه را که دوآئین

باشد. اختیارات تام سه نفر شورا، سه نفر هیئت وزرا، وزیر دادگستری، وزیر کشور و دکتر یزدی، سر فرصت و 

از یک عده هم بخواهند تا قبل از سیزده عید. دو سه روز قبل از عید کار زیاد است. ایام عید  ،حسابی بنشینند

 برنامه داریم. 

اکثریت،  راینفر،  5: مطلب اضافه ندارم. حتی موازینی که آقا معین کردند، نقض شده. هیئت قضات دکتر یزدی

 بدهند. رایسه نفر مجتهد باشد الزم است. در مورد اعدام دو مجتهد متفقاً 

محصول کار مبشری، هادوی و احمدیان و غیره تنظیم شده. اگر پیشنهاد مهندس تصویب شد، در اختیار آن هیئت 

 ست.ا

صدر: وقتی آقا گفتند و عمل شده، چرا در دنیا خالف منعکس شد ]؟[ خمینی را خراب نکنند. قاطعیت باشد، بنی

ولی در افکار عمومی خراب نشود. عجله نکنید، مقدمات دادگاه مهمتر است. بازپرس الیق، مدارک جمع شود، 

مه محاکمه هویدا مخالفم. دادگاه محکوم است فرصت کافی باشد، محاکمه شود و به مجازات مقرره برسند. با ادا

 و ایشان حاکم دادگاه جدید.



 

 

 بهشتی: حداکثر دو هفته.

 نامه و دادگاه باشد، بازپرسی ادامه یابد.اهنر: دو هفته از نظر تشکیل آئینب

 تهران گفته است متوقف شود. رایبمطهری: 

 بهشتی: آنچه در نوشته ایشان هست. 

 انند ادامه دهند. بر اساس مصوبه فعلی است که دولت مسئول بود.توها نمییزدی: بازپرس

اش طرح نمایندگان دولت معین شود. وظیفه بهشتی: پیشنهاد بحث تمام کمیسیون مختلط از اعضای شورا و

شود، تکثیر شود، داده شود به اعضای شورا. در اولین جلسه شورا مطرح مه الزم در مدت زمانی که معین میناآئین

 شود.

 تصویب شد.

های و یک نفر ]که از[ ابعاد و روحیه مسئلهسی ابعاد سیا]مطلع از[ فقه اسالمی، یک نفر ]آشنا به[ بهشتی: یک نفر 

 جدید دنیا ]شناخت دارد[.

 هاشمی: دکتر مبشری باشند.

 . ]باشند[ موسوی: کسانی که از طرف شورا کار کمتر دارند

 ایشان باشند که با همه سروکار دارند(.صدر، مطهری )طالقانی طالقانی، بنی

 صدر، مهندس سحابی   تصویب شد.مطهری، بنی

 جمع آوری مدارک تشکیل شود. در منزل ما مقداری هست، در سازمان امنیت هست.  رایبطالقانی: مرکزی را 

 حفظ مدارک، جای مجهزی معین شود. شورا یک نفر را معین کرد. رایببهشتی: 

 که تصویب شد، اطالعیه داده شود. لهمسئ: این زادهقطب

گذاریم. رادیو بگوید در مورد تعیین دادگاه، زمان به نظرم یک هفته کافی است، حداکثر بهشتی: ما بدون اسم می

 دو هفته.



 

 

دانم. شروع کار اگر شش ایشان )یزدی(، دکتر مبشری را نمیمهندس بازرگان: سه روز پیش از عید که هیچ، نه 

 عید. 13باشند، از روز دوشنبه شش فروردین یک هفته تا  نفر وقت داشته

این  رایبسه باشد. اولین جلروز می 15ست که آخرین روز است و فروردین اولین روزی ا 12بهشتی: یکشنبه 

 نامه به شورا بیاید.کار معلوم شود. آئین

 خوانده شود.نامه ن افراد هستند. نیازی ندارد آئینتریزاده: هیئت مختلط مطیعقطب

 خوانند.شود، همه میبهشتی: تکثیر می

 نامه قبالً تعیین شده. اگر درست باشد، زود در اختیار آقایان باشد.هاشمی: دکتر یزدی. آئین

موسوی: آقایان نظر بخواهند. در ایام آخرین تعطیل کارش انجام شود. شش فروردین تکثیر شود. در جلسه اول 

 شود.روز می 15روز دیگر یا یکشنبه که نبه ده نظر داده شود. تاریخ سه ش

*** 

 ]موضوع: وضعیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی:[

انقالب باشد و از اول اینطور  رایپاسداران با آقا صحبت شد. گفتند پاسداران انقالب زیر نظر شو]درباره[ بهشتی: 

 بدهیم. رایبود. اگر شورا مطالعه کرده، 

 بار خود را سنگین نکند. مسئولیت مستقیم و کار سنگین است.طالقانی: شورا اینقدر 

رسیدگی بودیم، رفتیم ]و[ رسیدگی کردیم. تحقیق  مأمورشورا، تیمسار مسعودی و بنده که صدر: از طرف بنی

گفت باید تحت نظر دولت باشد؛ طالع درست از محل کارش ندارد. میکامل است. آقای الهوتی را دیدم. ایشان ا

 600کنیم و در دفتر دکتر یزدی جلسه داریم و قرار است میرویم بررسی ه و دوشنبه و چهارشنبه میگفت شنب

( خود الهوتی 1: میلیون تومان بودجه تصویب شود. قبول داشت ]که[ هماهنگی نیست. چهار عیب گروه الهوتی

سپاه در حال تشکیل دارد ( اشکال دوم زیر سر مهدوی است که یک 2رسد، جز تشکیل سپاه به همه کارها می

 ( ضعف فرماندهی است که خودم دیدم3

 بهشتی: مقر سلطنت آباد است.



 

 

گوید دویست . خودش میصدر: مقر نظامی سلطنت آباد، مقر رتق و فتق عباس آباد، در سعدآباد، مرکز آموزشیبنی

وقتی  در گارد سابق دانشگاه. 1حمد منتظریگوید هفتاد نفر ]هستند[. معضو، صد نفر تحت تعلیم، دیگری مینفر 

نظمی است. با ایشان صحبت شد، گفت در مورد ضعف رهبری، در مورد فتیم آقای فرمانده نبود، خیلی بیر

گوید از او ساخته و دولت است. ضعف مردم، الهوتی میالهوتی، موافقت بالتکلیفی است. نقص در روابط شورا 

ها رسند. گفتم مطابق اطالع فلسطینیاند به آنها میها آمدهفلسطینی د نفر عده دارد، در کالسنیست. شصت تا هفتا

تر است؛ کالس داشت، دویست شیدآباد )شریف( از این دو تا قویوارد نیستند، ولی او رد کرد. جمشیدیه یا جم

و هیئت رهبری است. کسانی که  2زیر نظر شریف علیم آنها بیشتر و نظم بیشتر است.نفر، پانصد نفر هم دارند، ت

 رایبرش رابطه دارند، . دسته سوم با کا4، دانش، میرسلیم3معرفی کردند، بررسی شود: رجایی، الهوتی، فارسی

دوست، شریف )زمانی(، محمد منتظری، ، محسن رفیق7، غرضی6، سرهنگ نامجو5سروان کالهدوز هیئت رهبری،

 پذیر نیست.اد داشتند که ایشان نظمنتظری ایریک نفر هم از گروه توحید. به م

نقالب را هبری سپاه پاسداران اانقالب سوال است ]که[ آیا مدیریت و مسئولیت اداره و ر رایبهشتی: از شو

 پذیرند یا نه ]؟[ الزم نیست مستقیم اداره کند، بلکه غیرمستقیم.می

 هاشمی: از دولت بپرسید موافق ]این کار[ هست یا نه ]؟[

                                                           

اهلل منتظری، عضو حزب جمهوری اسالمی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی (، فرزند آیت1323-60. محمد منتظری ) 1

 به شهادت رسید.  ۱۳۶۰که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در هفتم تیرماه 

ای ( از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرمانده سپاه برای دوره1318ابوشریف )متولد . عباس آقازمانی مشهور به 1

 کوتاه. 

( نماینده دوره دوم مجلس شورای اسالمی و نامزد حزب جمهوری اسالمی برای دوره اول 1312الدین فارسی )متولد . جالل2

 االصل نبودن، مجبور به انصراف شد. انتخابات ریاست جمهوری که به دلیل ایرانی

( از اعضای حزب جمهوری اسالمی و سرپرست شهربانی در مقطع پس از پیروزی انقالب 1326. سیدمصطفی میرسلیم )متولد 3

 اسالمی.

سپاه  ( از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقالب اسالمی، عضو شورای عالی دفاع و قائم مقام فرمانده1325-60. یوسف کالهدوز )4

 در ابتدای جنگ. 

( اولین فرمانده دانشکده افسری، نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع و وزیر دفاع در دولت شهید 1317-60. موسی نامجو )5

 باهنر. 

 ( از اعضای اولیه سپاه، استاندار کردستان و خوزستان و وزیر نفت و پست و تلگراف و تلفن.1320. سیدمحمد غرضی )متولد 6



 

 

 ر قدرت، شورا است ]و[ نه دولت.بهشتی: مصد

 رایبها کارت دخالت در آن مسائل نداریم. سپاه پاسداران انقالب نیست وهای انقالب[، ]کمیتهمهدوی: کار ما 

 رایباین کار  هماهنگ کردن افراد است. ممکن است افراد ما هم در سپاه باشند. تداخل کارت، مشکل ایجاد کرده.

 اند.و آنها )سپاه( هم نشر کارت کرده رفع افراد ناباب است

 امی ندارد. بهشتی: سریعاً به پاسداران انقالب موکداً گفته شود ]که[ از کادر آنها احدی حق و وظیفه انتظ

 شود. تا رهبری ]سپاه[ مشخص نشود، نمی زاده:قطب

 ی نکنند.رایشیبانی: رسماً ابالغ شد که ]پاسداران[ کار اج

 کرده. مطهری: امروز اعالم

ستاد تهران ]بصورت[  سپاه مربوط به آقای الهوتی نیست. این کار تهیه شد. پادگان و رایبهماهنگی  راییزدی: شو

موقت تشکیل شد. راجع به صالحیت افراد بحث کردند. صحیح نیست ]که[ شورا دخالت کند، ]چرا که[ عمل 

 ی است.رایاج

ادامه جلسه  مسئلهشود، تصمیم بگیریم اصل ای که در این جلسه میمسئلهی غیرانقالبی. قبل از بحث رایبهشتی: اج

 اجرا کند ]؟[  مأمورگیرد تا گروهی را آیا شورا مسئولیت را به عهده می لوایح دولت و پیام آقا از قم است.

 شود ]؟[صدر: تکلیف ما چه میبنی

 زاده: شرکت بکنند.بقط

 نیست. بعضی اعضای دولت عضو شورا بودند.بهشتی: نظم سپاه الزم است. دولت از ما جدا 

 ]مسئول[ شود متوقف شود. نامعلوم بودن رهبری ]پاسداران[ سبب آن شده. اگر دولتای: االن دیر شده؛ نمیخامنه

 شورا.]با[ است،  ]مسئول[ دولت. اگر شورا ]با[ است،

 مهندس بازرگان: توضیح الزم دارد.

 ران متوقف ]شود و[ اولین مطلب جلسه بعد، پاسداران ]باشد[.کنم مطلب پاسدازاده: پیشنهاد میقطب



 

 

شرکت  ،]مسعودی[ و تیمسار صدربنیاول، پاسداران انقالب است. شما دو نفر،  مسئلهبهشتی: صبح سه شنبه، 

 کنید.

ی اند، ولدهین کرمأمورغ به دولتی است. ابال مؤسساتنگهداری  مأمورتیمسار: پادگان جمشیدیه آمادگی دارند. 

 رویم تا آقای طالقانی نگویند.اند نمیگفته

*** 

سال  16سال بوده ]و[ بعد  18موسوی: سه مطلب از آقا: یکی رفراندوم و سن اشخاص شرکت کننده ]که[ قباًل 

( محاکمات: آقا ساعت یازده دستور 2]سال[ باشد.  16]سال[. آقا نظرشان این است که همان  18شده ]و[ بعد 

اش را درست کنند، نامهمتوقف شود، آئین انقالب با دولت دست به دست هم بدهند، فعالً محاکمات رایدادند شو

دو هفته محاکمه ]پس از[ طوری تنظیم کنند ]که[ سه روزه تمام شود، کارها متوقف نشود. حداقل یا حداکثر 

مدعی خصوصی  عنوانبه 1ادیجوسیدیاید که متوقف شده. سید اصغر حاجهویدا ادامه یابد. این طور به نظر ن

 تواند وارد شود.می

 کند، کس دیگری ببیند.زاده تهیه میابالغ دستور آقا، آقای قطب رایب بهشتی: متنی که

 2( امیرانتظام صحبتی کرده راجع به آقای خاقانی3موسوی: با در نظر گرفتن اینکه آئین نامه تهیه شود، تسریع کنند. 

انتظام گفته عربها روم و سروصدایی در خوزستان ایجاد کرده. امیرمراجعه کرده که من میشان به آقا خرمشهر و ای

کشم. به او ]خاقانی[ برخورده. تعبیرات امیرانتظام بسیار بد بوده و منطقه ریزیم ]و[ دندانشان را میرا به دریا می

 و آقای امیرانتظام حتماً تکذیب کند.محذوری ندارند، اعتذار کنند ]بازرگان[ را به هم زده. اگر آقای مهندس 

*** 

 های نظام صنفی و عفو متخلفین از نظام صنفی. الیحه انحالل دادگاه ؛بهشتی: لوایح

 آید ]که[ اگر گذشته محکوم شدند، پس بگیرند. باهنر: از این عبارت برنمی

                                                           

 ( نویسنده و چهره روشنفکری. 1303-97سیدجوادی )اصغر حاج. علی 1

 خاقانی از روحانیون متنفذ در خرمشهر.شبیر. شیخ محمدطاهر آل2



 

 

که هرچه حکم دادند غلط باشد  مطهری: چرا معاف بشوند ]؟[ ارجاع شود به دادگاه جنحه. چرا بنا بر این باشد

 ]؟[

 مبشری: صدهزار پرونده راجع به گرانفروشی هست و یک حکم آن صحیح نیست. 

 آورد، چیزی هم جای آن بیاورد.بی: دادگستری که الیحه انحالل میسحا

 الیحه تصویب شد.

 الیحه ماده واحده به منظور رفاه حال رانندگان ... مرور زمان یکسال شد. تصویب شد.

*** 

 ]موضوع: رفراندوم تغییر رژیم:[

 دهنده در رفراندوم.رایالیحه: شرط سنی 

 رود ]؟[قبل از تصویب، چرا به روزنامه میمطهری: 

سال بود. گفتند  16گویید چیزی نگوییم(. قبالً صحبت شود )پس شما میندس: گاهی از اختیار آدم خارج میمه

محروم  رایاند، چرا از در این حرکت ]انقالب[ شرکت داشتهسال غربزدگی است. چون جوانها عده زیادی  18

سال است. ولی این غربزدگی نیست. عادت  9دخترها  رایبگذاشته ]و[  16یا  15شوند ]؟[ شرع حد بلوغ را 

 بدهد. رایای که دنبال مادرش بوده و زیر تانک رفته نی باشد که بهتر تشخیص بدهد. بچهبر این است که یک س

 بهشتی: مطلب را یک نفر بگوید، کافی است. 

سال، اشکال  15سال و حتی  16شرعی و غربزدگی است، با شما موافق هستم. دالیل  مسئله([ اگر 1زاده: ]قطب

بیشتر  رای( رفراندوم هر چه 2سال آمدند.  18خیلی مترقی شدند به دختر نه سال را دارد. درست علیرغم غرب، 

د زیادی سال بگذاریم، تعدا 16معنی است. ت. گرچه رفراندوم به یک معنی، بیداشته باشد، اثرش زیادتر اس

 لی خیلیهای دنیا را تحریک ]می[ کنیم و از لحاظ داخکنند. به عکس با این عمل، جوانشرکت کنند، ایراد نمی

 ای خواهد بود. اثر دارد. رفراندوم توده

 جنبه شرعی مطرح نبود.  -رفراندوم به صورت صحیح رایافزایش  -بهشتی: به حساب آوردن نسل رزمنده



 

 

ات شرکت ها در انتخابشوند. اگر بچهند، جمعیت زیادی حذف میسال اگر حذف شو 16دهندگان[  رایسحابی: ]

 کنند، به نفع اسالم است.

 16ت، دادن، حق شرعی است. اگر کسی بالغ اس رایلیل عالوه، جنبه شرعی، نه سنی بلوغ ]است[. مطهری: د

 سن تمیز است.

 نداشتند، این کار را کردند. رایگویند ]سال[ هستم. چون ]مخالفان[ می 16شیبانی: مخالف 

 بدهند. رایصدر: اساس، آگاهی است. ]آنان[ در مبارزه بودند، باید بنی

 تصویب شد.سال  16

 کنیم.حث میدانیم. مخالف شما نیستیم. بود. ما خودمان را از شما جدا نمیهای ما بحث نشبهشتی: روی جمله

ا اجازه شما هم تابع اید که اظهارنظر کنیم و کردیم. ما تابع کورکورانه نبودیم. بای آمدهزاده: شما در جلسهقطب

 کورکورانه شما هم نخواهیم بود.

یزیون، تابع مسئول و رئیس رادیو تلو عنوانبهانقالب تابع نیستید. ولی  رایشو عنوانبهگان: شما مهندس بازر

 دولت هستید.

 زاده: در آنجا قابل بحث است.قطب

 بهشتی: ما سر حکومت نداریم.

ید رئیس و سرپرست رادیو تلویزیون، جزئی از دولت هستید. سیاست دولت را با عنوانبهمهندس بازرگان: شما 

تغییر فرم سابق به جمهوری اسالمی بر طبق  رایببگویید. راجع به طرز رفراندوم، که چگونه باشد، فرمی آوردم 

خالف بودند. کار نداریم که یک های چپی مو بعضی گروه 1رسد. دکتر مفتحقانون اساسی که به تصویب مردم می

                                                           

ایتاً توسط گروه ( دکترای رشته فلسفه و از روحانیون مبارز، از مسئوالن کمیته انقالب اسالمی که نه1307-58. محمد مفتح ) 1

 فرقان به شهادت رسید. 



 

 

انقالب صحبت  رایعضو شو عنوانبه. اقالً این نکات رعایت شود )با ایشان 1انضباطی کردنداحتیاطی و بیبی

بدهند. آقا چیزی نگفتند.  رایخواهند اند به هر جمهوری می شریعتمداری هم گفتهاهللشده، رد نشده(. آیت

 رای خواهند،شود، ]به[ هر نوع حکومت ]که[ می اینکه نظر آقای شریعتمداری هم رعایت رایباحمدآقا گفت 

را چهارخانه بکنیم:  راین اساسی قبالً دست ایشان نبود. بدهند. رئوس قانون اساسی بیاید در روزنامه، ولی قانو

یکی جمهوری دموکراتیک، یکی جمهوری، یکی جمهوری خلق، یکی جمهوری مطلق و یکی چه. ]از[ خالصه 

بندی شود. در هیئت دولت مطرح شد، این دومین قسمت که نه است تقسیم نظر شود.کردن قانون اساسی صرف

 ! در این زمینه جواب داده شود.زادهقطبکنیم. آقای عتراض کردند که چرا مجدد مطرح میا

 زاده: در صحبت پریروز، مفصل جواب دادم.قطب

 افتد.صدر: همه اینها به گردن خمینی میبنی

کارها گردن ایشان  کنیم، ولیباشد، از آقا ]انتقاد[ میاگر انتقاد الزم بهشتی: مسئولیت به عهده ما و دولت است. 

 نیافتد. 

 هاشمی: من موافقم ]که[ تجدید شود. 

*** 

 شود.نمیسیدگی گرفته شده، دوباره ر رایهایی که ای باشد، بحثنامهاسباب زحمت نشوید. اگر طبق آئین بهشتی:

آمد. توضیح جواب سوال مقدر اردالن باید می ی است.رای]مربوط به[ وزارت دا مهندس بازرگان: چندین الیحه

تنگناست. علت گوشت است که خیلی خراب است. در جنوب شهر شهرها اقدام شود. گوشت در  مسئلهرا بدهم. 

دانیم با چه وشت را مهروموم کرده. ما نمیاند انبار گکسی را فرستاده 2زدگی است. آقای امامییخ مسئلهآن صرفاً  

 کسی طرف هستیم.

                                                           

ما در اوزیر فرهنگ  . در این رابطه، دکتر مفتح اظهار کرده بود: در رفراندوم، رای دادن به هر نوع جمهوری آزاد است. میناچی،2

، 21/12/1357شود و سخنان دکتر مفتح، نظر شخصی وی است )کیهان، اسخ گفت رفراندوم تنها برای جمهوری اسالمی انجام میپ

 (. 3ص

( از روحانیون مبارز علیه رژیم شاه، عضو جامعه روحانیت مبارز، نماینده امام خمینی در 1310کاشانی )متولد . محمد امامی 1

 . شهربانی و عضو شورای نگهبان



 

 

ز جریان ع بودند ااطالا خواستند، آقای امامی کاشانی بیبهشتی: توضیح اینکه از آقای امامی سوال شد. آنها کسی ر

و ایشان روشن  ایشان توضیح دادم رایبهای یخ زده تاریخ قبل توزیع نشود. اند گوشتشورا و دولت. ایشان گفته

 شدند.

 نکند. ست؛کاشانی کارشان اعزام مبلغ امیموسوی: آقای اما

 بهشتی: ممکن است دولت مراجعه کرده باشد.

شان حق جلوگیری مهندس بازرگان: بارها خواهش شده بیائید کمک کنید. دلیل این نیست که علیه ما اقدام کنند. ای

 نداشته. 

 اشد.ببهشتی: دولت در این موارد به آقایان مراجعه نکند، اگر کسی از طرف سازمان گوشت مراجعه کرده 

 مراجعه شود. تأیید رایبشیبانی: قرار بوده به آقای امامی 

یان روحانیت دهند. تهران آقاها هم نمیترسند و قصابزده میبه احمدآقا گفتم مردم از گوشت یخمهدوی: من 

 تهران. 

دانم )قرار گفته من این را نمی 1هاشمی: آقای گلرو زیاد آدم مناسبی نیست. هادوی رفته است پیش آقای ایزدی

 بود او را بفرستند ]تا[ بررسی کند در خارج کشتار را(. 

 اند.ای فرستادهنامهموسوی: از زندان آئین

 بهشتی: بازپرسی بکنند.

 مطهری: بازپرس مبنا بر مدارک است.

 کنند ]؟[م را رسیدگی میرایمبشری: چه ج

 بهشتی: اعمال ضد انقالب، خیانت به مردم.

                                                           

 ( وزیر کشاورزی دولت موقت. 1306محمد ایزدی )متولد . علی1



 

 

آن دخالت دارد ]؟[ اند که چرا روحانی در از این محاکمات به سرزنش پرداختهگانه دیگر صدر: مراجع سهبنی

 شود ادامه داد.محاکمه را نمی

 مبشری: بازپرس درجه یکم گذاشتم. 

 کرد.اقدام میگوید این چیزها غربی است و تا آقا احضار نکردند، یزدی: قاضی دادگاه می

 شود آخوند نباشد.گوید نمیی ]؟[ میگویم چرا دانشی را کُشتمطهری: می

 خورد که گفته بکُشید ]چون[ جا نداریم.زاده: خبرنگار قسم میقطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 29/12/1357شنبه جلسه سه

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

 ، اردالن(.صدربنی)دکتر سحابی، مهندس بازرگان، یزدی، طالقانی،  1قرنی

 ]موضوع: تحوالت کردستان:[

 2بهشتی: مقابل ]مقابله[ با تمایل فکری موجود در کردستان چگونه باید باشد ]؟[

                                                           

رقان ترور ( نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران که توسط گروه ف1292-1358اهلل قرنی ). تیمسار ولی 1

 شد. 

ر منطقه موجب دها گیری ناآرامیهای بحران کردستان، یک هفته پس از پیروزی انقالب اسالمی آشکار شد. شکل. نخستین نشانه2

، 30/11/1357عات، ای برای رفع بحران بیاید )اطالگردید تا دولت، داریوش فروهر، وزیر کار، را به کردستان گسیل دارد تا چاره

شعار  اند وودههای خود را مطرح نمهای رسیده حاکی از آن بود که کردها با توجه به فروپاشی نظم سابق، خواسته(. گزارش2ص

. (1، ص1/12/1357بود )اطالعات،  "دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردها روی نقشه ایران"اصلی آنها در این روزها: 

وزیر اظهار کرد: اعالم تر جلوگیری کنند. امیرانتظام، معاون نخستبا این حال، مقامات دولت موقت سعی داشتند تا از التهاب بیش

های کرد روهگ(. در حقیقت، در جایگاه اعالم مواضع، رهبران 2، ص1/12/1357فاً یک شایعه است )کیهان، استقالل کردستان صر

طلبی، ستقاللداشتند که صرفاً در جستجوی خودمختاری هستند و نه اهمچون عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات، اعالم می

ال گسترش بود. (. با این حال، ناآرامی در مناطق کردنشین در ح8، ص3/12/1357کنند )اطالعات، و از رهبری انقالب حمایت می

ز حق خودمختاری زاده، رهبر مذهبی سنندج، گفت ارهبران کرد هم بر خواسته خودمختاری خود اصرار داشتند؛ چنان که احمد مفتی

روهر، فرستاده ف(. داریوش 3، ص9/12/1357نظر نخواهیم کرد و این حق با حفظ مرزهای ایران منافاتی ندارد )کیهان، کردها صرف

حقوق خود در  طلبی ندارد و کردها تنها خواهانای با تجزیهویژه دولت به کردستان نیز اعالم کرد خودمختاری کردها رابطه

 (. 3، ص10/12/1357چهارچوب انقالب ملی ایران هستند )کیهان، 

سال فعالیت پنهانی، وارد عمل سیاسی آشکار  32کردستان پس از صورت رسمی اعالم شد که حزب دموکرات به ۱۳۵۷اسفندماه 

های خلق کرد به دولت رهنمود دهد. وی تأکید گردید. قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات، از امام خمینی خواست تا در مورد خواسته

(. یک روز 7، ص12/12/1357 پذیر نیست )کیهان،کرد بدون اعطای حقوق خلق کرد، برقراری دموکراسی واقعی در ایران امکان

دهند. وی در پاسخ به سوالی در خصوص بعد، قاسملو تهدید کرد در صورت عدم اعطای خودمختاری، کردها واکنش نشان می

(. در همین ایام، 2، ص13/12/1357امکان استفاده از ابزار مسلحانه توسط کردها علیه حکومت، تنها سکوت کرد )اطالعات، 

اعالم شد. بر اساس این طرح، حکومت ملی خودمختار کردستان، شامل همه سرزمین  "ح خودمختاری کردستانطر"طرحی با عنوان 

های اقتصادی درازمدت، بانک مرکزی، نشر ریزی برنامهها به جز سیاست خارجی، دفاع، طرحکردستان ایران شده و در تمامی حوزه

(. 8، ص13/12/1357باشد )کیهان، ران است، صاحب صالحیت میاسکناس و...، که در زمره صالحیت حکومت دموکراتیک ای

صدر، ضمن اعالم مخالفت با حکومت طرح این مسائل در فضای سیاسی آن روز مخالفان جدی هم داشت. برای نمونه، ابوالحسن بنی



 

 

ست، ول دست روحانیون اای: از چهار طریق معامله شود: راه حل سیاسی، مذاکره با سران روحانی. قدرت اخامنه

ن شرح تحریک کننده ( راه تبلیغات: آیندگان و کیها2. 1زاده و تا حدودی عزالدین ]حسینی[بخصوص مفتی

ها نمایی: نظامیحل نظامی و قدرت( راه3، افکار مخرب کوبیده شود. نویسند. با افکار عمومی و نفوذ اماممی

ن هم کوتاهی شده. دولت استاندار نفرستاده. در مورد کردستان، خوزستان و بلوچستا ]اند[. ضعف نشان داده

. اگر ]است[ نشینش این مطلب روی سایر نقاط سنیکند. ]نکته بعدی[ جلوگیری از گستربمباران حل نمی

شود. شتری میها بزرگ کنند، مشکالت بیآید و اگر روزنامهثیر قرار گیرد، حادثه به وجود میبلوچستان تحت تا

 اول، آذربایجان غربی، رضائیه و غیره که کُرد زیاد دارد، ترکمن صحرا، مناطق سنی نشین خراسان و بلوچستان.

                                                           

ک بگیرد و یا از امریکا؛ پس فدرال گفت: مگر کردستان چه درآمدی دارد؟ این منطقه اگر به حال خودش بماند یا باید از روسیه کم

(. در این میان، انجام تحرکاتی از سوی حزب دموکرات، مسئوالن 1، ص15/12/1357چه بهتر که تابع خود ما باشد )اطالعات، 

های فدایی خلق کرد. مثالً دیدار دبیرکل حزب دموکرات کردستان با چریکحکومت جدید را نسبت به نیات آنان دچار تردید می

 (. 8، ص16/12/1357خواند )اطالعات،  "نوعی تمرین دموکراسی"گیرد؛ دیداری که قاسملو آن را چارچوب جای میدر این 

، تحوالت کردستان وارد فاز درگیری مسلحانه شد، چنان که در نبردی خونین، به اذعان مطبوعات این دوره، ۱۳۵۷از اواخر اسفندماه 

ها، شورای موقت انقالب سنندج از امام خمینی تقاضای کمک کرد. اقب این درگیرینفر مجروح شدند. متع 200چندین تن کشته و 

های انقالب از دادن فشنگ به اهالی کرد امتناع کردند. ها زمانی آغاز شد که کمیتهها حکایت از آن داشت که این درگیریگزارش

های مختلف و با ایجاد اغتشاش درصدد جلوگیری از نامای با قاسملو ضمن اعالم آرام بودن غالب مناطق کردنشین اعالم کرد عده

(. با این حال، درگیری مسلحانه در سنندج، با سنگربندی 7و2، ص 28/12/1357تفاهم کردها با حکومت مرکزی هستند )کیهان، 

 (. 2، ص28/12/1357ها، حمله به مراکز حساس و اشغال ستاد ژاندارمری و رادیو تلویزیون همراه بود )اطالعات، خیابان

تشدید منازعات مسلحانه در کردستان موجب شد تا امام خمینی شخصاً وارد عمل شده و در پیامی به مردم کردستان اعالم کند:  

بگذارند مسلمانان آسایش داشته باشند و برخالف  خواهندنمی و اندکرده غشوشم را عزیز کردستان وضع ایعده که شده شنیده"

آنها را مورد  برند وکنند، حمله میارتش، که اکنون به سوی ملت مسلمان برگشته و از آن تبعیت می کنند. این عده بهاسالم عمل می

است. مردم کردستان و سایر نقاط باید بدانند که هرگونه  مصالح مردم مسلماندهند. این قبیل کارها برخالف اسالم و توهین قرار می

واحد و قرآن  سنت خود هیچ اختالفی نداریم، همه اهل ملتمردود است. و ما با برادران اهل نظر ما حمله به ارتش و ژاندارمری از

آنها حافظ مصالح و استقالل مردم مسلمانند، و اگر کسی  ز این به بعدواحد هستیم. ارتش و ژاندارمری و پلیس نیز باید بدانند که ا

ملت مسلمان  مسلمان نیست و از عمال اجانب است. و باید نیروهای مسلح با قدرت از منافع و مصالح به آنها حمله کند از مردم

ها (. با این وجود، تالش384، ص6)صحیفه امام، ج "نمایند ای را به خود و به نوامیس مردم با قدرت دفعدفاع کنند و هرگونه حمله

 انقالب پیگیری شد که مهمترین نمود آن، سفر هیأت حسن نیت به منطقه بود. رایمصالحه از جانب دولت موقت و شو برای

 ( از روحانیون متنفذ کردستان. 1301-89عزالدین حسینی ). سید1



 

 

ها تصمیم گرفته شود بحث دوم. راجع به نوشته روزنامه موسوی: حرفها گفته شد، نتیجه گرفته شود ]تا[ برویم

 راه حل عملی چه باشد، مسئول که ]باشد؟[

 .]صورت گیرد[ چهار کار همزمان پیشنهاد دیگری دارم، در همین بعد،ای: خامنه

 بهشتی: آقای موسوی تماس داشتند با آقا.

 موسوی: آقا گفته و تاکید کرده بهشتی و هاشمی با تماس با دولت بروند ]به[ سنندج.

ب کامالً شهر دهد ]که[ دیشرده. صبح معاون استانداری خبر میزاده را آوهای مفتیهاشمی: خبر بدهند. خواسته

بعدی این است  نفر چپی با فرمانده لشکر معاوضه شود. خبر 130آرام بوده. این قرارداد مبادله است. قرار است 

 اند اینها جمعی چپی هستند، خواستند از عقب به آنها حمله کنند. فهمیده ها کهکه مسلمان

ای رفتند از شهرها به محاصره شد و با همه صحبتها، عده اینکه رایبقرنی: وقتی با کمیته امام صحبت شد، 

حتی از تهران، چهل هزار نفر از کردستان و آذربایجان. ولی مخلوط با اینها چپی هستند، و ممکن است  کردستان؛

ی را بروند. به کمیته های سرراه، گفته شد با تلفن با کمال احترام بگویند احتیاج نیست. اینها رفتند پادگان، صفدر

بیاورند، ]اما[ پادگان آنها را گرفته. عوامل چپی خیلی حساس ممکن است باشد. عوامل اصلی چپ، کنارند. از 

( 1شود. گفتم عوامل حساس را نگه دارید، سرهنگ را با بقیه مبادله کنید. ء استفاده میها سواحساسات جوان

( پادگان را چرا محاصره کردید 3فرودگاه را رها کنند.  (2تلویزیون تخلیه نشود ]و[ به کمیته کرمانشاه داده شود. 

دهند. باید اسلحه را از دست آنها بیرون آورد. در آنها اجازه تقویت پادگان را نمی ]؟[ ستاد و پادگان را رها کنید.

رند، الاقل خود پادگان از عوامل اینها وجود دارد. در مهاباد اینطور شد. باید آخرش خلع سالح شود. علما نفوذ ندا

 راجع به چهارچوب.

 ای: صفدری غریبه است. علما مخالف هستند.خامنه

زاده را انتخاب کنیم روی آنها وذ جای خود. چطور است مفتیخواهیم مردم را علیه اینها مسلح کنیم. نفقرنی: می

 نفوذ کند ]؟[

 ها کوبیده شوند.با روسای عشایر صحبت شود تا چپی شیبانی:

 ذکرات اقدام شود.موسوی: روی ت



 

 

 شود.. مسائل سیاسی هم به آن مربوط میآیداز هم نیست. مسائل نظامی پیش می بهشتی: مسائل جدا

 ها.( راجع به روزنامه1بگیریم: موسوی: تصمیم 

فراد غیرمسئول و ها بوده. سخنرانی اکردستان به علت دامن زدن روزنامه مسئلهها مهم است. شروع قرنی: روزنامه

است، باالتر از  گوید آنچه در اسالمری حرفی فایده ندارد. بارزانی میر عزالدین حسینی بوده ]که[ خودمختاتعبی

 خودمختاری است.

ها خواسته ن روزنامه، اسالم جوابگویبهشتی: جلوگیری از درج مقاالت یعنی ]اینکه[ سانسور شود و جانشین آ

 هست.

است. شکل کلی مطرح شود. ]ضرورت[ استفاده از نیروی  مسئلهای: پیشنهاد کردم در آن واحد چهار خامنه

 .3مخالفت دارد 2با طالبانی 1اطالعاتی، شناسایی محرکین غیر کُرد و محرکین خارجی. بارزانی

 بهشتی: قرار روی روزنامه است.

به[ مقاله امروز ]اند. ها را صریحاً اعالم کردهها خودمختاری ملیت]روزنامه[ آیندگان نیست. چپیمطهری: تنها 

 ها صاف کرد.ن توجه شود. باید حساب را با چپیآیندگا

 موسوی: فرمایش شما صحیح است.

روزنامه  اخلهاشمی: پیشنهاد من این است ]که[ از طریق دولت بشود ]و[ از طریق آقا و از طریق مردم. در د

 خواستند کیهان را تعطیل کنند. کسانی هستند ]که[ می

 متهم کرده به چیزهایی که دروغ است. مطهری: دولت را

 توان با تلقین اندیشه خودمختاری مبارزه کرد ]؟[بهشتی: چگونه می

                                                           

 عراق.. رهبری حزب دموکرات کردستان  1

 . رهبری حزب میهنی کردستان عراق. 2

ای اطمینان داد که گیری تحوالت خونین کردستان، جالل طالبانی، رهبر حزب میهنی کردستان عراق، در مصاحبه. در ابتدای شکل3

هرکاری که  شوم، اماکنیم. وی همچنین گفت: از خودمختاری کردستان عراق خرسند میما به کردستان ایران، انقالب صادر نمی

 (.4، ص21/12/1357کند )اطالعات، منجر به تضعیف انقالب ایران شود، کاری ارتجاعی است و به کردهای ایران خدمت نمی



 

 

کنیم چاپ اینگونه مقاالت، جز تحریک بر علیه ا احساس میموسوی: آن طور که هاشمی گفت، در سطح وسیع م

 د.مقابله کنن]با آن[ انقالب چیز دیگری نیست ]و[ باید به شدیدترین وجه 

 نند.کبهشتی: مقابله و ریختن ]به[ آنجا صحیح نیست. ]باید[ عمالً گروهها نخریدن آیندگان را ترویج 

 زاده: صحیح نیست، عملی نیست.قطب

 موسوی: درست نیست.

ها[ دروغ ننویسند و تحریک نکنند. تحریم موثر است و است ]که[ ابالغ کند ]تا روزنامه صدر: حق شورابنی

 دخل و خرج، تیراژ باید باال باشد. رایب .جدی

 دهند.بهشتی: پول می

 گذارد.تاثیر می مسئلهصدر: خود بنی

کند( )ضمن اینکه تحریم تیراژ را کم میها فقط کلی این باشد در نامه به روزنامهزاده: در مجموع اگر سیاست قطب

آیندگان عمالً ]مورد قبول است[.  شودو خیانت به تمامیت ارضی تحریم میبگویند به واسطه دروغ نوشتن 

 اسرائیلی است. خالصه داغون شود. 

 شوند.زاده میمهندس سحابی: با خراب کردن، امام

]پس تحریم  کندیند، چون آیندگان دروغ پراکنی میانقالب و مراجع همگی بگو رایبهشتی: مردم تحریم کنند. شو

 .شود[

 د.رایمطهری: یک روزنامه صبح ملی د

 در تبلیغات رادیو تلویزیون، مسائل مربوط به تمامیت ارضی مطرح شود. زاده: خط کلی روشن شود ]تا[قطب

 بهشتی: دست شما باز است.

العمل شدید یا خفیف، چه باید کرد الشعاع منزل امام بود. سیاست دولت، عکس زاده: جریانات سنندج تحتقطب

 ود آقا گفتند.تالش کردم کاری نشد. امام اعالمیه داد، خ ]؟[

 موسوی: به کیهان و اطالعات تلفن بشود یا نه ]؟[



 

 

تحریک آمیز، امروز  مسئلهاگر  ]؟[ به کیهان و اطالعات تلفن شود ]و اعالم شود که[بهشتی: آیندگان را چه کنیم 

 ها دیده شود، عکس العمل شدید ]به[ همراه دارد.در روزنامه

 ورا.مهندس سحابی: از طرف مردم، نه از طرف ش

 موسوی: از طرف شورا.

 صدر: ضرر ندارد.بنی

 مطهری: آقای هاشمی به دیگران بگوید.

مردم حرف مفت است. شورا باید بگوید؛ بگوید روزنامه را سانسور بکنند ]و[ اخبار دروغ ]از طرف[ صدر: بنی

 ننویسید.

 بهشتی: یک فرد شناخته شده، یک مقام مسئول بگوید.

 ربوط به مردم است، اگر نخرند.مهندس سحابی: روزنامه م

 بهشتی: امروز عصر مطرح است.

 مهندس سحابی: چهار تلفن از نقاط مختلف بشود.

یزدی: تلفن اگر مشخص بزنند، اثر مشخصی دارد. یک گروه یا برادرانی اگر قدرت دارند، در کیهان و آیندگان از 

 کنیم.رویه را ادامه دهید، چاپ نمیاین چاپ آن در امروز جلوگیری کنند و بگویند اگر بخواهید 

 شود اقدام کرد.ت کلی این باشد، از طرق مختلف میهاشمی: اگر سیاس

 موسوی: مال عصر است و اثر زیاد دارد. 

 ای: یک نفر برود بررسی کند، نگاه کند و اگر دید نادرست است، جلوگیری کند.خامنه

 را بگیرند. هاشمی: آن یک چیز عمومی است. حاال برویم جلو چاپ

]تلفن[ بزنند، قابل قبول است. اند. اگر ایشان ویند مردم به ما چنین فشار آوردهمطهری: طالقانی تلفن کند و بگ

 انقالب بگوید. رایتواند از طرف شومی



 

 

ها دیده ها مهم است تعقیب شود ]و[ مقالهگارد سرخ گوید چشم، ولی روزنامه پنج روزه است. اینای: میخامنه

 .شود

 هاست.موثرترین راه، چاپ نشدن روزنامه یزدی:

 شیبانی: یک نفر برود از شورا به کیهان ]و[ اطالعات.

 گویند.مطهری: مردم بد می

 ای: رادیو تلویزیون هست.خامنه

 زاده استفاده کند.بهشتی: قطب

 هاشمی: اطرافیان ایشان حاضر نیستند همکاری کنند.

 بهشتی: بُعد سیاسی ]و[ نظامی.

 نمایی نظامی نشده ]؟[زاده: چطور شده قدرتطبق

های داخل منطقه، غیر کُردها، گروهها، رابطه شیعه و سنی، مسائل قدرتهای خارجی بهشتی: بُعد سیاسی، درگیری

 ]مانند[ عراق و اسرائیل و امریکا ]و[ احیاناً شوروی.

اگر کسی را الزم دیدید، و  بهشتی و هاشمی[] تامانطور که آقا تعیین کرد، شما دوموسوی: پیشنهاد مفید است. ه

الوقت بروید ]به[ این مناطق، سنندج و هر کجا الزم است. گروههای مذهبی هستند، ممکن است اثر بدون دفع

روسای عشایر از طریق ]با[ خوب بگذارند، مستقیم از طریق مذهبی وارد شوند، مسائل دیگر را مطرح کنند. 

 نظامی و سیاسی حل شود.

می: یک سری اطالعات جمع شده ]را[ فوری در اختیار بگذارند و ما و شما مطالعه کنیم. مسافرت ]به آنجا[ هاش

ست عراق، علنی در الزم است. شما )موسوی( رضائیه منابع کار است. عوامل تحریک کشف شود. افراد کمونی

 اند.سنندج دیده شده

ها دارند، مراکز ها رابطه نزدیک با اسرائیلیبارزانی. بارزانیهست: طالبانی و یزدی: از نظر سیاسی دو گروه عمده 

ای ارتشی فراری در منطقه ر از این گروهها، پالیزبان و عدهشوند. غیدر ترکیه است، از آنجا تحریک می خودشان



 

 

ها گرفتند. قرار شد حوزه علمیه به آنبی سنی هستند که از دولت حقوق میهستند. یک طرف قضیه، رهبران مذه

نمایی ]باید[ دو صورت باشد: ارتش قدرت کرد. برخورد تأییدکمک کند، نه از طریق دولت؛ شریعتمداری هم 

کند، گروه ضربت بروند ]و[ مراکز تحریک را بزنند. درگیری نظامی ممکن است کل مردم را مقابل ارتش قرار 

 دهد. 

 است. "اگر"بهشتی: اینها 

 یند پالیزبان کجاست.گویند، ببزدی: گروه ضربتی که میی

( رعایت آنهایی که رهبری سنی را دارند. 2عیب بزرگ ضعف رهبری شیعه آنجاست.  صدر: گزارش کردستان:بنی

( ضعف اساسی در دولت است. یک عالم گردن کلفت برود، شهریه بدهند فوری، سوم ]اینکه[ حکومت تقویت 3

 شود. 

موکرات سابقه زیاد حزب د اشیم. دموکرات، کومله، فدائیان.ب مهندس سحابی: ]باید[ از دستجات شناخت داشته

. حزب کومله، خواهدکند، خودمختاری می، طبعاً سیاست شوروی را اعمال میها ائتالف کردهایدارد، با توده

شود نزدیک شد ]و[ مذاکره کرد. در گذشته با دولت، و[ جنبه مذهبی هم دارد. با آن میای است ]حزب توده

ها به دنبال استراتژی جنگ مسلحانه ]به این شود. فدائیملت. نفی کار نظامی و تبلیغ نمی بودند، حاال باطرف 

د، اگر ما جنگ چریکی. در آنجا نفوذ زیاد دارن رایبتر است ه[ در تمام ایران، کردستان آمادهنتیجه[ رسیدند ]ک

د، فدائیان ایزوله [، را رویشان کار سیاسی شو...اً کومله و ]خصوص جناح ناسیونالیست کُرد ]را تقویت کنیم[،

 ها زیاد هستند. ]می[شوند. آن جناح

موسوی: شما ]بهشتی[ اگر قرار شد بروید، یکی دو نفر با شما یا تنها دنبال حرف مهندس سحابی بروند، تماس 

 بگیرند ]و[ ناسیونالیستها با شما در ارتباط باشند.

زاده و غیره، مقداری هم تواند داشته باشد. اثر روی مفتیدت است. اثر روانی میمبهشتی: ]آثار[ رفتن ما کوتاه

. الزم است ستاد عملیاتی روحانی فعال متحرک قابل اعتماد، رابطه با این ]ممکن است داشته باشد[ روی منطقه

سئول اس نداشته باشند، با مسه چهار دسته، دوستانی از تیپ آقایان که بتوانند زمینه ایجاد کنند و گروه ارتشی که لب

 ای که منعکس باشد بروند، از نزدیک اخبار را بگیرند و دستور با نظر مشورتی بگیرند، کار ساده نیست.  به گونه



 

 

یان نتایج یزدی: محالتی نسبت به اعزام هیئت روحانی متذکر شد، چون اکثریت سُنی هستند، فعالیت بعضی آقا

های دگانه شود. قاطع نگهداری شود. پااید قدرت نظامی در آنجا نشان دادبرعکس دارد. پس محرز شد ]که[ ب

ن؛ البته نه به حفظ منطقه و از اطراف، محاصره نظامی کرد رایبنفر  300یا  500مرزی جلدیان و سایر پادگانها، 

 . ]الزم است[ شکل جنگی که تحریک کند

یک  است.قرنی: در کردستان، همانطور است که یزدی گفت. رضائیه بر عکس است ]و در آنجا[ شیعه بیشتر 

به عهده  تر تشکیل شود. سرپرستی آن را یک عده ]از[ آقایانی که مجموعاً شیعه و سُنی باشند،حزب مسئول

ه این عوامل گر حزبی تشکیل شود ککنند. اها طرفداری میبگیرند. عمال آن احزاب گفته شده زیاد نیست، جوان

ند ]تا[ در کننفر آنها هم تمایل پیدا می 12تا  10را جذب کند ]بهتر است[. روسای عشایر مختلف کم هستند، 

خست وزیر نظامی، ن]عملیات[ آیند. در مورد نفر افراد او می 500رئیس بیاید، حزب اسم بنویسند و اگر یک 

ا فعالیت ندارد آید. شهربانی آنج. پاسگاههای ژاندارمری جانشین میتخلیه نشد دستور داد، تقویت کردم. جلدیان

شود  ر دارد، تصویبتاست. مراکز پاسگاهها تمرکز عمده و ژاندارمری چون کوچک است، بیشتر مورد حمله

 ای از مردم معمولی را استخدام کرده در اطراف پادگان هستند.ژاندارمری عده

 یا کند ]؟[بهشتی: آهنگ تند است 

ند. قبالً نکمی نفر استخدام شده، توی این افراد عوامل دیگر رسوخ 600یا  500قرنی: تا حدی شده، در شمال 

-1300د کردند. داخل پادگان رسوخ دارند که به یکی از احزاب بستگی دارند. حدوسربازان تیراندازی نمی

دازی کردند. انع شدند، فرودگاه را گرفتند و تیرانکند. آنها متقویت شده. تقویت بیشتر تحریک مینفر  1200

مختاری د باید خودگویاش پیداست، مینی از اعالمیهرادیو دست آنهاست. در مورد حرف علما، عزالدین حسی

 شود. زاده هم حرفش گوش ]داده[ نمیباشد. خود مفتی

 [ قابل اعتماد باشد.تاین اطالعا بهشتی: احتیاج است ]که[ آخرین اطالعات را به ما بدهید ]و

گمراه کرده بودند، را  1سیم در کرمانشاه در تماس است. صادق وزیریهلیکوپتری در پادگان است و با بیقرنی: 

 اید )قرنی رفت، کار داشت(.گفت چرا صفدری را پناه دادهمی

*** 

                                                           

 های پرنفوذ کُرد.( از چهره1300-97وزیری )الدین صادق. صارم 1



 

 

 ]موضوع: تعیین فرماندهان ارشد نظامی:[

ال و سپاهیان، راجع به دادگستری، چهار تا بخشودگی مالیات آخر سنامه مهندس بازرگان: لوایحی هست: آئین

اند. قرنی مدتی نقش وزیر مدهرفراندوم، دکتر سحابی آ مسئلهآید. تغییر وزیر جنگ، اوایل سال آینده، اردالن می

هم اطالع ند، من کرد]با[ بنده بود. آقا که اقدام نمیجنگ داشت و اشکاالتی بود. تعیین افراد یا با آقای خمینی یا 

]اما[ رابطه داشتم، اطمینان هست.  ]ملی[ از زمان نهضت مقاومت ]قرنی[ کرد. با ایشاننداشتم و قرنی اقدام می

حل منطقی که مال یک ماه و نیم پیش است، گفتند تش ناجور است. راهسیستم اداری او مطابق ما نیست. انتصابا

د ندارد. کمیسیونی تعیین شود، مخصوص خود بنده ]تا[ کارهایشان ریاست ستا رایبایشان صالحیت فنی و نظامی 

آن حدود که تصویب ساده است، کمیسیون تصویب کند ]و[ من هم قبول کنم. با خودش مشورت شد، سه نفر 

خواستیم نبود و گفتند نظارت ما فایده ندارد. د. بعد که حکم نوشتند آنچه ما میزحمات با تیمسار بو .معلوم شد

شناخت. آنجا پر شناسم، تیمسار نمیریاست ستاد معین کرد ]که[ من نمی رایبصحبت کردم، کسی را  1یدنبا م

شود، قت خودش فرمانده نیروی دریایی میشود جای دیگری نیست. آن آقا بشود رئیس ستاد، مدنی با مواف

 وزیر جنگ بشود.  2ریاحی

 بهشتی: چند ساله است ]؟[

ندان زسال کوچکتر از من است. پلی تکنیک دیده، زمان مصدق رئیس ستاد بوده و مهندس بازرگان: یکی دو 

 رفت، محکوم شد. پس از آن در کارهای خصوصی بود.

 بهشتی: کارهای وزارت جنگ، فنی است. 

رئیس ستاد شود. شرط قبولی جم، آنجا بود. من و مسعودی هم نه نگفتیم.  3مهندس بازرگان: صحبت بود ]که[ جم

هاست. ه. وزارت جنگ مثل سایر وزارتخانهست و این بدعت به نفع شاه شد4ن گذشته، بدعت رزم آراوضع زما

                                                           

گرا، فرمانده نیروی دریایی و اولین وزیر دفاع پس از انقالب اسالمی، نامزد اولین دوره ( چهره ملی1308-84. احمد مدنی ) 1

 انتخابات ریاست جمهوری. 

 گرا و دومین وزیر دفاع پس از انقالب اسالمی. ( چهره ملی1289-1367. محمدتقی ریاحی )2

 ( از فرماندهان ارتش در دوره پهلوی.1293-1387. فریدون جم )3

 وزیر محمدرضا پهلوی.( رئیس ستاد ارتش و نخست1280-1329آرا )رزم. حاجعلی 4



 

 

جمعی وزیر جنگ، مسئولیت کامل وزارتخانه با او باشد. رئیس ستاد، هماهنگ کننده نیروهاست. اموری که ابوال

 های دیگر باشد. او بود، باید مثل وزارتخانه

 است. سالی دور  25بهشتی: ریاحی که 

ه با ریاحی خیلی مهندس بازرگان: بنده نخست وزیر، دکتر ایزدی وزیر کشاورزی و صدر وزیر کشور، در مقایس

کند. مشاور فنی و ون که معرفی شد، با ریاحی کار میتر نیستیم. ریاحی پذیرش دارد. آن کمیسیدورتر و بی بهره

 جنگی تیمسار ریاحی است.

 ، مدنی بود. کنار گذاشتن ایشان درست نیست.هاشمی: از وزیری که راضی بودند

 مهندس بازرگان: خودش اصرار داشت رئیس ستاد شود و قرنی وزیر جنگ ]باشد[.

سال گفته شد. قبالً هم شرکت نفت را خوب اداره کردید، هم سازمان آب را. صدر  25زاده: مطلب دوره قطب

درستی است، آدم فنی خوبی است، ولی از لحاظ  هم دادستان بود، دادگستری را خوب درست کرد. ریاحی آدم

کرد. در ستاد ارتش که بود، ارتش قادر به انجام عملی حل می مسئلهمرداد  28ل بود، روز عُرضه همان موقع جنجا

ای او را متهم کردند ساخته سرباز فرستاد دور خانه مصدق، عدهنبود. تنها نخست وزیر مصدق خواست دو سه 

خواهد شتن و مریض بودن، وزیر جنگ که میسال دور بودن، سیاتیک دا 25قه مدت خدمت و است. با چنان ساب

 . ]...[ کار را تغییر دهد صالحیت آن

دادم، معلوم نبود این گوید اگر دستور میزاده. او میحرف قطب تأیید. صدر: معرفت به حال ریاحی نداریمبنی

 کند. توجه شودییرات، ضعف دولت نیست ]؟[ اثر بد میچنین تغوضع به وجود آید. در اوضاع کنونی کردستان 

 انتصابات ناجور کردن، خصوصاً اگر جانشین رئیس ستاد، صالحیت نداشته باشد.   ]به[

مسعودی: راجع به تفکیک ستاد از وزارت جنگ، وزیر جنگ مهره بوده. وزیر مسئول باید به طور قطع نظارت 

ست، توپچی است، تحصیل فنی هم کرده، خیلی قوی از لحاظ تحصیل، پاکی و داشته باشد. ریاحی افسر فنی نی

 درستی اول است. نقص ندارد.

 بهشتی: از نظر جنگ کردستان چطور است ]؟[



 

 

اما[ افسران مسعودی: االن هیچ خبر نداریم. اسم است. صددرصد موافقم. ممکن است از نظر ضعف، ایرادی باشد ]

 .موجود ]به او[ عالقمند هستند

 .کنم. همه دولت اینطور است. ریاحی پذیرش داردمی تأییدس سحابی: حرف تیمسار ]مسعودی[ را مهند

 بهشتی: در ]میان[ افسران بررسی کردید ]؟[

 هست[. طور نیست. در افسران پاک و درست ]اما پذیرش ریاحیقالتاق اینمهندس سحابی: ]در میان[ افسران 

 ولت، بلکه مهمتر در مورد مملکت داریم. راجع به مسائل د مسئلهبهشتی: دو 

 شیبانی: تغییر در این موقع، صالح نیست.

 شود.کار ریاحی، احیاناً ضعف جبران میدکتر سحابی: جم حاضر نیست. با بودن افراد هم

به ریاحی اشکاالتی و غیره بود، الزم بود، حاضر نشد. نسبت  1باغیآن موقع که قره رایببازرگان: جم مهندس 

 عرضه نیست.بود، ]اما[ بی

 بهشتی: کیفیت مذاکره با قرنی، حکیمی از طرف شما گفت.

 صدر: شورا محل نقد و ایراد است.بنی

 شیبانی: ممکن است خالف گزارش داده باشند.

 کردستان سه نقطه است، رسیدگی شده.  مسئلهمهندس بازرگان: 

 رد شد. رایآوردن ریاحی با پنج  مسئله

 ورد.[ اکثریت ]را[ آرایبه اینکه دولت خودش مسئول باشد: اختیار به دولت دادند. ] نظر دادن مسئله

*** 

 ]موضوع: رفراندوم:[

                                                           

 ( وزیر کشور و رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران در دوره پهلوی دوم. 1297-1379باغی ). ارتشبد عباس قره 1



 

 

را  "نه"اسخ[ آری یا نه، قبالً تصویب شد. ]اما[ حاال طرحی است که ]پ]پرسش[ دکتر سحابی: الیحه رفراندوم، 

گفتند که سن  د شد. اخیراً یک دسته ]از[ آقایان]به[ چندین شکل ]مطرح[ بکنند. در هیئت دولت مطرح شد ]و[ ر

 سال باشد. روی این نظر اخیر هم نظر بدهید ]در مورد[ جمهوری اسالمی. 16

 باشد.رد شدن به مطلب درست نمینامه ای، تاخیر صحیح نیست. واموسوی: اخطار نظام

 بهشتی: تذکر، ما در حد ادامه بحث صحبت کنیم. 

 گردید.متناقض است، دنبال دلیل تازه می هایتانطالقانی: حرف

از ورود در  ای هست، آن را مطرح کنید. قبلدالیل است ]وقتش[ گذشته. اگر دلیل تازه بهشتی: گفتم اگر همان

 کنید ]؟[می تأییدبحث در این زمینه را  بحث، پیشنهادی را مطرح کنم. تجدید

مصلحت  ، دنبال مقررات نباید رفت. ]در اینجا بحث[مهندس سحابی: در مورد مسائل سیاسی و سرنوشت مملکت

 مطرح است.

 ین مطلب.شود. خصوصاً در ات است. دو سه بار کار بکنیم، نمیشود در مصلحت مملکزاده: هرچه طرح میقطب

 دهم، نه روی مقررات. ]به[ خود مصلحت توجه شود.بهشتی: توضیح می

 .1اق آیه فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکّل. به مصدطرح شد، بررسی شد و تصویب شد مسئلهطالقانی: 

د. دو نفر از بهشتی: ما سیزده نفر، ]با احتساب[ حبیبی چهارده نفر، ]طبق[ اساسنامه هشت نفر باید تصویب کن

 کسانی که با پیشنهاد طرح مجدد مخالف هستند.

 صدر، حبیبی نیست.مهندس سحابی: بنی

ش میلیون ]نفر[ ]به[ پنج یا ش ها، خاندان ارتشی و وزرا در ایرانکین طرفداران رژیم سلطنت و ساوامطهری: اال

 د، زیادزدن می نویسند جمهوری دموکراتیک و تعداضربه رایبریزند. رسند. االن آب در آسیاب چپی میمی

 شود.می

 ریت دارد.هفت نفر است و اکث رایپذیرد. ه. اگر با حبیبی صحبت کردید، نمیبهشتی: عمالً تخلف شد از روی
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[ رایبسفید، آن وقت ] رایمام سفید بدهند ]؟[ ت رایدهند. چه مانع است ]که[ به چپی می رایصدر: اینها بنی

چه ]؟[ رفراندوم است، رژیم عوض شده. افکار عمومی دقیقاً چه نظر دارند ]؟[ تصمیم ما  رایبشود. ها میچپی

 روی اصرار مهندس بازرگان بود.

 شیبانی: بگویید جمهوری دموکراتیک کمونیستی.

 گیری آماری شده. پیشنهاد دهنده خودش نظرش را عوض کرده.رایمهندس سحابی: 

کنند. باید کار توضیحی کرد. بگذارید تمام مخالفین ول. خود کمونیستها روی آن کار میای: حرف روز اخامنه

شود. ترویج [ روشن میمسئلهکارهای توضیحی، ] دادند. در سایه رای "نه"ادعا کنند زیر عنوان کمونیستی به 

آنها موقعیت  رایبکنندگان کمونیستی خیلی کم هستند. ]با[ آوردن آنها در ورقه رفراندوم و ضعف تبلیغات ما، 

 چربد.ها ]است[، یکی هم به طرف آنها میه روزنامه داریم، یکی ارگان چپیآوریم. سفعال به وجود می

انقالب این پیشنهاد را  رای]ای[ نیست. دولت قبول کند، شو مسئلههاشمی: برگشت حرف از تاریخ رفراندوم 

 توانند در دانشگاه حرف بزنند.های خوب ما نمیماند، تحریم آنها صحیح نیست. بچهداده. اگر قضیه ب

شخصاً منطق داشتم ]که[ رفراندوم و دادم، نه ترس از آراء مخالفان خودم ]دارم[.  رایبهشتی: نه به خاطر دولت 

 مسئلهیک در مورد  رایمخالف بیاورد یا موافق.  رایدهد رفراندوم چیزی است که احتمال می انتخابات داریم.

 باشد.است و غیردموکراتیک نمی

به آنها  ها، جوابایم، به مناسبت تبلیغ شدید چپیکردن مخالفین را پذیرفته دکتر سحابی: در عین اینکه یک کاسه

 داده شود.

ال کارشکنی هستند. شود، خوب؛ وگرنه درست نیست. آنها دنبکنید نق نق و اعتصاب تمام مییزدی: اگر تصور می

 العمل نباشد.اعمال شما عکس

مطهری: طرح این نیست در رفراندوم این شکل باشد یا نه. آنها گفتند اول مجلس موسسان باشد، قانون اساسی 

 رفراندوم بعد از اینکه قانون اساسی مشخص شد. اعتبار ندارد، 

ای و مطهری، دموکراتیک بازی نیست. یک عده کمونیستها، یک عده دس سحابی: برخالف نظر آقای خامنهمهن

 طور نیست.ود را تبرئه کنند. مراجع هم اینخواهند خوده مردم. در مقابل توده مردم میرهبران، یک عده ت



 

 

*** 

 مالیاتی مطرح است. بهشتی: الیحه مودیان

ها سروصورتی بگیرد، ]و[ از فردای اول سال، هست. بهتر آن بود که این پرونده 20هایی از سال اردالن: بدهی

 است. 46نوع مالیات جدید منطبق با اصول اسالم پیش بیاید. پرونده قبل از 

 است. 46گیرد، چون قبل از ی: بساز و بفروش را ]در بر[ نمیبهشت

 مالیات اصالً درست است. طالقانی:

 چون مال پولدارهاست.  ]است[ شود. ضد انقالبیاز آمدن و زحمت مردم جلوگیری می بهشتی: انقالبی است، چون

 طالقانی: چند نفر رسیدگی کنند.

 حل مشکالت مردم است. رایباردالن: در هیئت دولت چند نفر دیدند، 

 پاست و خوب است.صدر: ارفاق به خردهبنی

 ه تصویب شد.الیح

               .تا آخر خرداد 1357بهشتی: الیحه قانون تمدید سال مالی 

 تصویب شد.

*** 

 بهشتی: الیحه پاسداران مطرح شد. الیحه، شبیه سازمان امنیت و دولت در دولت بود. 

 صدر: آنها هم که نزد الهوتی هستند، موافق دولت نیستند.بنی

دیگر، مشاغل زیاد دکتر یزدی است. سه گروه است: در گارد، مسئولیت با منتظری است، یک گروه  مسئلهبهشتی: 

 شریف و یکی الهوتی است. کارشان به جایی نرسیده ]و[ اشکاالت دارد.

 دکتر یزدی: بعد از طرح مسائل پیشنهاداتی داده شد. چیزهایی که در آن الیحه آمد، تک تک آقایان نظر دادند. 

 مسعودی: الیحه مغایر اینهاست.



 

 

دکتر یزدی: گفتم حدود و ثغور آن روشن شود، بعد کار کنیم، گفتند نه. ما اقدامات مقدماتی کردیم. تا شروع شد، 

 های مختلف بررسی کردیم. اعتراضات پیدا شد. ما با گروه

 گویم.ی: فقط گروه سپاه پاسداران را میاخامنه

گفتند چرا مجاهدین کند. مینبود که چرا دولت این کار را می دند ]؟[ ایرادشان ایندکتر یزدی: چرا از من نپرسی

 هستند.

 شود.مطلب را مطرح کنید، حرف پیدا می ای: اینخامنه

خواهد اداره کند یا ین است ]که[ واقعاً شورا خودش میا مسئلهترین زم نیست. روشنهاشمی: بررسی گذشته ال

 ]؟[ توسط دولت یا با شرکت آن

 طالقانی: این را گردن دولت نیاندازیم.

گویند نفر، راجع به خودشان، یک رقم می 660گویند نفر. ایشان می 130گفت نفر، او می 60صدر: آنها گفتند بنی

 داند.نفر باشند. الهوتی نمی 130نیست  ، دقیقاً درست معلوم660ایشان 

دانستند. شما الهوتی مسئول است. اعضای شورا میاند گفتهچه سمت دارد ]؟[ اعضای شورا یزدی: آقای الهوتی 

 مسئول هستید.

 مطهری: شما الهوتی را معرفی کردید.

 همکاری با دولت است. عنوانبهاند یزدی: آنچه آقا نوشته

 باهنر: بحث چگونگی کار نیست. شورا باید نظر بدهد، خودش یا دیگری.

کننده همه گروهها نیست. خود آنها ی بکند. دولت در عمل، جمعرایر اجصدر: اصل این است که دولت کابنی

رهبری سیاسی ]و[ دینی  رایبرهبری نظامی، یک شورا  رایبی رای)پاسداران( مخالفند ]که[ دولت اداره کند. شو

 و دولت ]هم[ نماینده داشته باشد و تحت نظر شورا باشد.

سوابقی دارند. تلفیق آنها ست( اینها گروههایی هستند ]که[ یزدی: خود دولت زیر نظر شوراست )زیر نظر کامالً نی

 خواهد. اداره آنها باید تحت نظر دولت باشد. اعمال با کنترل شورا باشد. مدت می



 

 

لح داشته باشد. قتال هم بهشتی: برداشت من با برداشت بعضی دوستان متفاوت است. انقالب باید بازوی مس

 های مخالف مسلح که یا رو هستند یا مخفی. دولت هستند، مقابل گروهشود. پاسداران محافظان تجویز می

 کنیم.اگر زیر نظر دولت باشد، کار نمی رهبری ]سپاه[ گفته رایدوست گفت شوهاشمی: دیشب رفیق

 یزدی: خالف آن را هم من دارم.

 هاشمی: گفتند در حضور شما بوده.

 یزدی: اینطور نبوده.

رست است که اجرا با دولت است، باید جمع کرد. اگر دولت تنها باشد، درست د صدربنیمهندس سحابی: حرف 

رهبری نظامی تشکیل شود ]و در آن[ از اعضای شورا باشند ]و[ نماینده  راینیست. شورا اجرائیات را گرفته. شو

 دولت ]هم[ باشد.

 عمل چیزهایی مطرح شده.: اگر دولت در دست ما نبود، صحیح. ولی دولت بازوی شورا است، ولی در صدربنی

انقالب جانشین مجلسین در تصویب لوایح، یکی هم رهبری گروهی که  رایما دو نقش دارد: شو رایبهشتی: شو

 انقالب خدشه نیابد و جانشین ایشان ]رهبری[ باشد.

 صدر: حرفم را پس گرفتم. بنی

نظامی یا نظامی سیاسی تعیین کند و از اعضای  رایای: اگر شورا بخواهد این کار را بکند، ناگزیر یک شوخامنه

 این شورا در آن شرکت داشته باشند. نماینده دولت هم ]در آن شورا[ باشد.

های اسالمی نیست. مهندس سحابی: اصل درست ]این است که[ زیر نظر شورا باشد. ولی شورا نماینده تمام جناح

 ز آن گروههاست.اگر با این ماهیت رهبری نظامی داشته باشد، خالی ا

ه عهده شورا باشد. با زاده: اگر شورا نماینده همه نیروها نیست، دولت کمتر نمایندگی نیروها را دارد. فعالً بقطب

شود. بعداً ممکن است بیشتر بگذرد، برخوردها بیشتر می نامه درست و حسابی به آن برسد. هرچهتدوین آئین

 ]اداره[ بکند. ]سپاه[ تحویل دولت شود، ولی فعالً شورا

 بهشتی: حداقل داخل شورا گروه سه نفری مسئولیت این کار را بپذیرد.



 

 

مطهری: فلسفه اصلی پاسداران انقالب روشن شود. در اول گفته شد پاسداران پیرو مکتب خاصی نباشند تا تسلط 

 پیش نیاید.

یزدی: کم لطفی جناب مطهری است. بنده که جزو شورا بودم ]و سپس[ عضو دولت شدم، صالحیت خود را از 

 دست ندادم. 

 دوش هستید.همان چهره روشن از دولت با ما همبهشتی: با 

 یزدی: ماهیت سپاه در الیحه آمده.

 ین صالحیت را ندارد.مطهری: اگر مهندس بازرگان عضو شورا بود، صالحیت داشت. ولی هیئت دولت چن

 ی نیست، مگر اینکه از آنها خواسته شود.رایهاشمی: کار سپاه اج

 کند. دولت متعلق به انقالب است.جوی دیگر تهدید میهای سلطهبهشتی: انقالب ما را قدرت

 مهندس سحابی: فرمایش آقای مطهری و جنابعالی )بهشتی( منفک شدن از انقالب است. انقالب ما مردمی است.

 خواهید مثل کارهای دیگر اگر بکنید، نکنید.سپاه پاسداران را میکنند کار را. مهدوی: آقایان برف انبار می

 مطهری: افرادی مسئولیت را به عهده بگیرند و کارشان این باشد.

 تصویب شد ]که[ شورا ]اداره سپاه را[ به عهده بگیرد.

 کنم.یزدی: کار را به شورا واگذار می

 کند تا اقدام بکند ]و[ شما سرپرستی آن را به عهده بگیرید.را از شما دعوت میبهشتی: شو

 : یزدی از دولت بیاید بیرون.ایخامنه -سحابی

 یزدی: مصوبه خودتان را به دولت ابالغ کنید. من ممکن است بپذیرم یا نه.

 زاده: االن هم اگر بشود، همه باید همکاری کنند.قطب

]با[ این وضع غیرممکن است. شورا یک نفر را معین کند از طرف خودش ]تا[ همه کارها را یزدی: ادامه کارها 

 تحویل بگیرد ]و[ سرپرستی کند.



 

 

 شود ]تا[ ادامه دهد.ین شود، از مسئول قبلی خواسته میبهشتی: تا وقتی که مسئول جدید این کار مع

 نظامی تکلیفش روشن شود. رایصدر: پیشنهاد دارم االن شوبنی

 بهشتی: شورا سه نفر را معلوم کند.

 یزدی: دوران تحویل و تحول معین شود.

 بهشتی: حداکثر دو هفته.

 یزدی: اشکال دارد. یک قسمت کارش منظم است. یک سپاه در حال تکوین است، باید متوقف شود.

 ها نکنند.شهرستان رایبای: خامنه

 یزدی: سیاست روشن شود.

 بگیرند.مهندس سحابی: درخواست عضویت 

 بهشتی: سه نفری که از شورا باید معین شود.

 صدر: کی گفته سه نفر ]؟[بنی

 بهشتی: گروهی را که باید مسئول باشند، از طرف شورا انتخاب کنید.

ه جریان امور وارد گردند تا موسوی: آنها تعیین شوند از همین امروز یا فردا در کنار دکتر ]یزدی[ باشند و ب

 شود.نامه درست آئین

 الدوام در سفر هستم. من مخالفم ]که[ مقام تبلیغ با مقام رهبری این کار توام باشد.صدر: من علیبنی

 بهشتی: از مقام تبلیغ بیرون بیایید و این کار را در نظر بگیرید.

 ای: صاحب السیف و القلم.خامنه

 این کار بهترند. رایببهشتی: این درست نیست، ایشان 

 نظر کند از تبلیغات.زاده[ صرفزاده، اگر ]قطبمهندس سحابی و قطب صدر: دو نفربنی



 

 

 توانیم ارتش نیرومند رادیو تلویزیون را کنار بگذاریم.بهشتی: ما نمی

 ای: موسوی اردبیلی ]باشد[.خامنه

 توانم، وقت ندارم.موسوی: من نمی

 یزدی: کنترل شورا به معنای این است که باید اعضای شورا باشند.

کسانی  عنوانبهایدئولوژیک و البته نباید  راینظامی و یکی شو رایگذارند، شونامه میزاده: اعضای شورا آئینبقط

 که عضو شورا هستند در آن شرکت کنند.

 بهشتی: با یک نفر از اعضای شورا یا سه نفر آن با هیئت مدیره در تماس باشد.

 ای: آقای موسوی ]![ قبول کنید.خامنه

 اداره پیشنهاد شد. رایبزاده تیمسار مسعودی، قطبصدر: بنی

 موسوی: این کار تا درست شود، حسابی باید وقت گذاشت.

رهبری  رایبشود باید تصویب کند، این سه نفر شود تحت نظر، یک وقت گفته میبهشتی: یک وقت گفته می

 پاسداران انقالب. 

 گرفتن باشد.کنم آقای موسوی تا ]زمان[ شکل هاشمی: پیشنهاد می

*** 

 کردستان شلوغ شد.

 جنگ شدید.]خطر[  ؛خطر است راییزدی: نیروی زرهی فرستادن، دا

 شیبانی: مردم را باید اول جلو انداخت، شاید خودشان حل کنند.

 زاده و سید عزالدین ]حسینی[ دیده شود. استفاده از نفوذ آقا روی عوامل ضد ارتجاع.ای: مفتیخامنه

 قانی هم صحبت کنند.هاشمی: آقای طال



 

 

بس دادند. فرمانده تیپ را لمای آنجا دست به کار شدند و آتشموسوی: از طریق مدنی از کرمانشاه خبر رسید ع

آزاد کردند. گفته است ممکن است فردا خودم مسافرت کنم. با تشکیل گارد زرهی در آنجا موافقم و از طریق 

 سیاسی هم.

 ]و[ روابط را بررسی کنیم.بهشتی: برویم قم، محالتی هم باشد 

 ها گفتند قصد حمله نداریم.کردند ]و[ از طرف طالبانی طالقانی: کُردها آمدند مذاکراتی

 

 


	esfand57
	اسفند 57

