


 

 

 1/8/1358شنبه جلسه سه

، دکتر باهنر، مهندس کتیرائی، دکتر صدر، مهندس سحابی، مسعودی، ابوالفضل صدربنی]حاضران:[ شیبانی، 

 ، مهندس بازرگان(.اردبیلیموسوی، 15/3 ایخامنه، 3، هاشمی، جاللی 45/2)دکتر بهشتی  1بازرگان

 2مطرح شد. صدربنینامه جوابیه به دانشجویان توسط 

 مهندس سحابی: راجع به زمین اعتراضاتی داریم با ایزدی.

تر کلی مطرح است. مملکت خیلی آشفته است. برای خروج از بن بست، دو راه بیش مسئلهمهندس بازرگان: یک 

ای که خودشان قبول دارند، مورد انتقاد نخواهد رد، کار دولت را بدهد به آن دستهنیست. یکی امام تصمیم بگی

شود. امر مسلّم این است که ما نیستیم. شاید ما مقصر باشیم. امر مسلّم این است که همکاری نی نمیکبود، کارش

شود[. راه حل دوم، امام بیایند اینجا، خودشان دستور بدهند، بلکه به انواع مختلف کارشکنی ]میبا ما نیست، 

شانه خالی کردن دارم. اگر حزب جمهوری  طور که زمان شاه بود. از این عرایض، نه قصد اعتراض و نه قصدهمان

 3داوطلب است آن، و اگر افراد دیگر هستند آنها ]مسئولیت را بپذیرند[. بنده سهم خودم، ملزم ...

                                                           

 . ابوالفضل بازرگان، عضو نهضت آزادی، فعال سیاسی و برادرزاده و رئیس دفتر مهندس بازرگان.  1

ورای انقالب شخطاب به های تهران های دانشجویی مسلمان دانشگاههای اسالمی و سازمانای دارد که انجمن. اشاره به نامه2

نامه دانشجویان، اعضای  کنند. در ایننوشتند. در این نامه آمده بود: ببینید راجع به مسئله محدودیت مالکیت، چگونه با شما بازی می

ه، روزنامه (. در پاسخ به این نام5، ص29/7/1358شورای انقالب را در برابر خدا و خلق مسئول دانستند )جمهوری اسالمی، 

 (. 12و1، ص2/8/1358نوشت )انقالب اسالمی،  "نامه به شورای انقالب"ای با عنوان صدر، سرمقالهقالب اسالمی، وابسته به بنیان

تر از یک ماه، روشن شد که مشکل، . پس از ایجاد تغییراتی در کابینه دولت موقت در اوایل مهرماه، بار دیگر، و این بار ظرف کم3

ها حل شود. باز هم انتقادها از دولت بر سر جای خود بود و به با رفت و آمد چند فرد در رأس وزارتخانهتر از آن است که اساسی

ای پروایانهشد. این بار افراد منتسب به امام خمینی بودند که انتقادهای تند و بیانفعال و عدم تطابق با شرایط انقالبی ایران متهم می

فرزند مصطفی خمینی، دولت و شورای انقالب، هر دو را، انحصارطلبانی خواند که درصددند  کردند. سیدحسین خمینی،را مطرح می

تا رهبری را کانالیزه نموده و محصور کنند. وی سران نهضت آزادی و حزب جمهوری اسالمی را متهم کرد با همدستی یکدیگر 

پا ن باید برای نجات رهبری از این عناصر انحصارطلب بهگذارند امام خمینی با روشنفکران آگاه و دلسوز آشنا شود و بنابراینمی

، ندانسته به امریکا خدمت کرده است )انقالب اسالمی، "شودانقالب ایران صادر نمی"خاست. وی همچنین گفت شعار 

منتسب  (. عالوه بر این، سیداحمد خمینی نیز در سخنانی گفت هیچ حزب و گروهی حق ندارد خود را به امام10، ص21/7/1358

تازد، اما دولت و شورای انقالب، حتی یک محابا به امریکا میکند. وی با انتقاد از عملکرد دولت و شورای انقالب گفت: امام بی

دهد. وی از عدم ایجاد تغییراتی اند و دولت ما هنوز دارد در مورد جنایتکاران خائن به امریکا توضیح میاعالمیه علیه امریکا نداده



 

 

 ایم.آمادگی داریم و در این خط نبوده بهشتی: راجع به حزب جمهوری و شخص ما، نه عالقه و نه

 مختصر تغییری که شورای هماهنگی صالح بداند.مدت دوره سپاه برای مدت شش ماه تمدید شد، با 

*** 

 

 

                                                           

صدر نیز همچون گذشته به انتقاد (. ابوالحسن بنی9و4، ص24/7/1358ت کشور ظرف مدت اخیر انتقاد کرد )اطالعات، در مدیری

خود از دولت ادامه داد و سیاست خارجی دولت و انفعال آن در برابر آمریکا، گرانی و وضعیت اسفناک صنایع را نمودهایی از 

درصد کوتاهی در بحران کردستان  80( و همچنین 1، ص26/7/1358کیهان، مدیریت ناقص و نارسای دولت موقت معرفی کرد )

اهلل منتظری نیز معتقد بود دولت در قضیه کردستان مسامحه (. آیت5، ص30/7/1358را متوجه دولت دانست )جمهوری اسالمی، 

الب نیازمندیم )کیهان، (. طاهر احمدزاده اعالم کرد به یک انقالب در انق11، ص2/8/1358کرده و مقصر است )کیهان، 

(. 2، ص28/7/1358توجهی به رفتار انقالبی متهم نمود )اطالعات، شیرازی دولت و شورای انقالب را به بی( و ربانی28/7/1358

(. دکتر بهشتی، دبیرکل حزب 2، ص3/8/1358ملی هم بار دیگر دولت را به ترمیم اساسی در بدنه خود فراخواند )اطالعات، جبهه

ای اذعان کرد یکی از اختالفات اساسی شورای انقالب و دولت این است که شورا معتقد اسالمی در همین ایام در مصاحبهجمهوری 

است نباید نیروهای انقالبی را در پیچ و خم بوروکراسی اداری موجود ضعیف و خنثی کنیم، اما دولت بر این نظر است که هرکاری 

 (. 9، ص12/8/1358پیش برود )جمهوری اسالمی،  باید از کانال سیستم اداری موجود به

ا برای اداره اهلل بهشتی، عضو شورای انقالب از طرح اقتصادی و سیاسی شوربا طرح ضرورت تغییرات جدی در ترکیب دولت، آیت

مسئولیت ز وزیر و دولت، دکتر سامی، وزیر بهداری ا(. پیش از استعفای رسمی نخست10، ص5/8/1358کشور خبر داد )کیهان، 

جانس در هیأت تخود استعفا کرد و عدم هماهنگی در دولت و نیز بین دولت و سایر مراکز قدرت، عدم اختیار و قدرت کافی، عدم 

ینان و فقدان اطم ها با اهداف انقالب،های وزارتخانههای مختلف، عدم هماهنگی برنامهوزیران، فقدان یک سیاست مشخص در حوزه

امی همچنین سو آخر(. 2، ص7/8/1358ترین دالیل استعفای خود عنوان نمود )اطالعات، آینده را از مهم و اعتماد به خدمت در

را  "وذر زمان، طالقانیراه علی زمان، امام خمینی و اب"کند و در عین حال قول داد گفت استعفای من، دیگران را با واقعیت آشنا می

ز در تشریح ستعفای دیگر مربوط به اسالمی، وزیر پست و تلگراف بود. وی نی(.  ا2، ص8/8/1358دنبال خواهیم کرد )کیهان، 

در کارها یاد  دالیل استعفای خود، از نرسیدن هیأت دولت به یک نقطه نظر مشترک، تعدد مراکز قدرت و دخالت افراد غیرمسئول

 (.2، ص14/8/1358کرد )کیهان، 

ورا مطرح شده شدر جلسات  58ز به تغییرات اساسی در روزهای آغازین آبان که در مشروح مذاکرات آمده، نیااز سوی دیگر، چنان

تهران توسط دانشجویان  که نهایتاً با پیوند با سایر اتفاقات همچون دیدار بازرگان و یزدی با برژینسکی، و اشغال سفارت امریکا در

 .گرددپیرو خط امام، به استعفای جمعی مهندس بازرگان و کابینه وی منجر می



 

 

 3/8/1358جلسه پنجشنبه 

ای، دکتر منهکتر باهنر، مهندس کتیرائی، خا، مسعودی، هاشمی ]رفسنجانی[، داردبیلیموسوی]حاضران:[ شیبانی، 

 جوادی، دکتر یزدی آمد.سید(، صدر حاج12/3حابی )دکتر بهشتی احمدزاده، صباغیان، دکتر س

 ، مهندس جاللی آمدند(.زادهقطبرا جزو استعفادهندگان محسوب شود ) 1تصویب شد یحیی صادق وزیری

، مهندس صدربنی، 20/3است )مهندس سحابی  1921قرارداد  5/6دکتر یزدی: آنچه برای ما اشکال دارد ماده 

 ]آمدند[ (. 35/3بازرگان 

*** 

 ]موضوع: دولت موقت:[

عنوان پیشنهاد گفته بودند، همه مطالبی را که آقای مهندس به برطبق مذاکرات سه شنبه دکتر بهشتی: رفتم پیش آقا.

رفتن این دست گاندیشه به ]جمهوری اسالمی[ گفتم و دنباله مطالبی که مطرح شده بود گفتم. گفتم که حزب

های تئولیوزیری(. همه نیروهای خیال موجود اگر جمع شدند، معلوم نیست مسمسئولیت را ندارد )نخست

ده نفر تشکیل خوبی انجام دهند. سرانجام ]این شد که[ همان طرح شورای انقالب محدود یازده تا هفمملکت را به

د. گفتم آقای ها با وزرایی که زیر نظر شورا باشبا شورا، و ]مسئولیت[ وزارتخانه شود، مسئولیت اداره مملکت

مع کنیم و دنبال اند. قرار شد امروز در اینجا ما فکر را جکردهمهندس بازرگان شش نفر از گروه خودشان پیشنهاد 

 کنیم.

 که ]امام[ بیاید اینجا، مطرح شد ]؟[ مهندس بازرگان: آن

دوش ایشان  عهده بگیرد و بار را ازخواهند کسی مسئولیت را بهمنتفی است. ایشان می مسئلهدکتر بهشتی: این 

دادیم، همان نکته را که ما هم ترجیح می شود. ایشان در جمع بردارد. گفتم تکلیف واحدهای موجود روشن

 گیریم.تر میشد که جامعه احساس کند تصمیم قویدهند که شرایط طوری باترجیح می

 قانون اساسی چه گفتند ]؟[ مسئله: راجع به صدربنی

                                                           

 ( آخرین وزیر دادگستری دوره پهلوی. 1290-1391. یحیی صادق وزیری ) 1



 

 

قانون اساسی تا بهشتی: مجلس کارش را تمام کند و سعی شود زودتر و مدت تعیین خاص مطرح نیست. اگر 

 یک ماه دیگر به رفراندوم برسد که بعید است، قطعاً سه ماه وقت الزم دارد. مملکت برای روزش تعطیل است.

 اند.ه و توافق شده و ایشان قبول کردهباهنر: خوب است توضیح داده شود حوزه فکر که مطرح بود

ا در اداره مملکت در جهت معین تمام نیروهکنند که ای از دوستان حس میبهشتی: موضوع آقای مهندس و عده

شود همگی ، حل شود و آنچه تصویب اکثریت میافتد. شورایی باشد قوی. اگر درگیری داخلی هستکار نمیبه

 تبعیت کنند.

 باهنر: اعضای شورا مسئولیت اجرایی داشته باشند یا نه ]؟[

گیرنده مثل هیأت دولت و شورای انقالب تصمیم گروه دکتر بهشتی: وزارتخانه مسئول دارد، یا فرد یا شورا، اینها

 فعلی است و اعضاء نماینده شورا در یک یا چند وزارتخانه هستند.

بودن وضع، ضرورت یک عمل انقالبی، ین موارد بود:[ یکی اعالم بحرانیمهندس بازرگان: عرایض بنده ]در ا

عهده بگیرد، س دیگر رأساً کار را بهی یا ککه یکی یا حزب جمهور اعالم عجز دولت در وضع حاضر، و این

ا که[ آقا بیایند تهران و شور دیگری یا همکاری ]کند[ یا هیچ کاری نکنند و کارشکنی نباشد. راه حل دیگر ]این

گیرنده خود آقا ]باشد[. نظر آقای بهشتی این بود که نه حزب جمهوری و نه و دولت بخواهد باشد، ولی تصمیم

 اره و پذیرفتن کار نیست.شورا مایل به اد

ست. دولتی قادر الرأس برای اداره کشور هشود، خطی تهیه و برای رفراندوم آماده می: وقتی قانون اساسصدربنی

تر خواهد شد. طبق بیان روز خواهد بود که وضع بداهه برای اداره مملکت بدهد و روزبهمنیست برنامه چهار

 ساله ]باید باشد[، مگر اینا منظم کنیم. اقالً یک برنامه یکرهبری، وضع رخواهیم با تثبیت وزیر میجناب نخست

که خود دولت کاری بکند. یا تکلیف قانون اساسی معین شود یا امام تصمیم بگیرد، رفراندوم گذاشتن قانون تا 

 ار درستی نیست.شود ]در[ اجرا تأخیر ]کرد[. اگر دولت سه ماه بماند، کت وضع باشد، یا رفراندوم ]را[ میتثبی

وزیر که زند. نخستهم میهست. این شورا نظام موجود را به صباغیان: با طرح شما سواالتی برای من

شود ]؟[ دوم، شورای د و مسئولیت او به شورا منتقل میکننده هیأت وزراست، از بین بروگیرنده یا ادارهتصمیم

که فرصت دارند  آید. ضمن اینوجود میفعلی به مشکالتانقالب واقعی مذکور اگر در جریان کار نباشد، همین 

کنند. شورای انقالب الجزایر هرکدام یک مسئولیت دارد. االن اشکاالت موجود از طرف مسائل را بررسی می



 

 

[ اگر هماهنگی اندرکار هستند غیر از شورای انقالب. این نیست که حزب جمهوری است ]کهکسانی است که دست

ستند، نه در حزب جمهوری و در شود. نیروهای دیگری هستند که نه در شورای انقالب همیکند مشکالت رفع 

و یک  زادهقطبدو نیروی اصلی باید به حساب بیایند، تبلیغات  صدربنیو  زادهقطبثر هستند. کردن کارها مؤکند

 که روزنامه دارد. صدربنیگروه 

سی را هم کند، اصول قانون اساریزی میسال برنامهک آن روز گفته شد طرح جدید برای ی صدربنیبهشتی: آقای 

غیان، ]شورا[ آقای صباتواند، که خود را آماده می کند. در مورد گفته دارد و اگر در اثنای کار دید می مدنظر

 شود.گیرد، ولی وارد جزئیات نمیعهده میمسئولیت به

ی خارج، گروهی از روحانیون، آقای صدوقی، آقای طاهری، گروه روحانیون شما، آقای صباغیان: در مورد نیروها

شود. خطر آن است که ت است. یزد آرام دارد یک مشکل می]...[ مشکل تبریز جزئی از مشکل مملک 1قاضی

 حزب جمهوری خلق مسلمان، استقالل آذربایجان را مطرح کند.

ها، ها و سالم بودن جهتگیرین موضععنواتری بکند به گروهی، بهاد بیشبهشتی: اگر این مجمع باشد و امام اعتم

آید. یکی از فق ندارند و ضعفی در عمل پدید میها که اینجا هستند تواکنید همینشود. فکر میحل می مسئله

کاری فگیری شود، ظریداده شود. اگر در این جمع تصمیم مسائل این است دخالت افراد دیگر در مملکت شکل

 شود.توجه هستند، دقت میبی روحانیت که گاهی آقایان به آن

: معتقدم هرچه تغییر وضع اگر با برخاسته فکر مشترک باشد، خیلی اثر، امروز دارد. حمالت شدید شده، ایخامنه

چون زمستان نزدیک است اگر االن تصمیم گرفته شود و ]به[ شکل رسمی از طرف مهندس یا کس دیگر اعالم 

اش قای صباغیان گفت رشد مشکالت، همهحساس که آ مسئلهکند. ل میقاطع اعالم شود، بخشی از مشکل را ح و

های قبلی نیست. این تغییر وضع باید بررسی شود. نقش رادیو تلویزیون در از بین بردن صورت رشد مشکلهب

خواهند نماینده ند. اگر وزیر نمیخود کارآیی دار مشکالت و روشن کردن مردم مهم است. چند وزیر هستند، در

من به انقالب و مسلمان باشد. سوم کیفیت کار ی او باشد. با وسواس کامل جوان مؤشورا در آن باشند و کفیل جا

افتد. خود شورا خطوط کار مینه نماینده است، کارآیی ایشان بهکه افراد شورا در وزارتخا اجرایی شورا. ضمن این

                                                           

توسط گروه فرقان پس  58( روحانی انقالبی و امام جمعه تبریز. وی دهم آبان 1293-1358طباطبایی ). سید محمدعلی قاضی 1

 ملقب گردید.  "اولین شهید محراب"از اقامه نماز ترور شد و به 



 

 

گیرد. شورای می کند، در موارد لزوم راجع به فالن استاندار تصمیمقتصادی را تنظیم میسی، نظامی و اکلی سیا

 انقالب جلسات زیادتر ]داشته باشد[، صبح ها چند ساعت و چند روز در هفته باشد.

کاری  مسئلهکه باید به گذشته برگشت. قبل از اینکه ادغام شورا و دولت مطرح بود گفتم این  : مثل اینزادهقطب

گردیم. توجه شد حاال رسیدیم مطلب ... مشکل اساسی بحران اول برمی کند و دوباره به همان ]نقطه[را حل نمی

مرغ، گوشت، آب و زمین. اتفاقاً تخم مسئلهاعتمادی و یأس است. تر است. مشکل اساسی، بیابعادش وسیع

اعتمادی و یأس را حل بی مسئلهسابقه بود، ولی بیبی به اسناد لوایح و مملکت ما واقعیت است که اقدامات انقال

اند این غیره. هیچکدام از افراد نخواسته نام دولت ونام کمیته، بهداری مسائل خاص از طرف افراد، بهنکرده، به مق

شود از راحتی میاضی و امثال آن ]را[ بهق مسئلهمسائل را حل کنند. مشکل اساسی، بینش حاکم بر دولت است. 

دار باشد، تصفیه دامنهدغام به هر نوع، محتوای آن چه میشد از اول حل کرد. ال حل کرد. مسائل دیگر را هم میاو

کنیم ها را جمع و جور میفاسد، باالخره بانکدهیم. با توجه به تالیها راه میشود، مقدار زیادی به جواناداری می

مجبور چه دولت و چه شورا باید بینش خود را عوض کند.  یا نه ]؟[ بعد از آن هرگونه طرح قابل بحث است.

 شویم امام را بِکِشیم زیر فشار. هران بیاوریم و باالخره مجبور میشویم امام را به تمی

ای در تهران داشتند. یک مرزی ]را[ باید شی از سیصد هزار رأیی است که عده: قسمتی از بحران، ناصدربنی

شود گفت هیچ و پوچ، یا در داخل بپذیریم یا در خارج جنگ کنیم. در پی را نمی پذیرفت. جاما و مجاهد خلق

 شود به درون آورد، بیاوریم.سترش جبهه اسالمی باشیم. آنچه میگ

تدریج به هر دو ظنین شوند و تغییر اند که بهها که مردم عادت کردهییر اگر قالبی باشد با همان شیوهباهنر: این تغ

یستم اداری که قانع ( س1است:  مسئلهبست. سه چهار شود به شکست و بنداشته باشد، تفسیر میادی همراه نبنی

هم حل  صدربنیها که عملی نشده. اگر درست حل شود، مشکل کار گرفتن نیروی انقالبی جوان( به2نکرده، 

 تبلیغات که در خدمت نظام باشد. مسئله( 4های اقتصادی، الاقل شخص شورا، ( طرح3شود، می

این تغییر،  ای را. ثالثاًکنم نظرات خامنهحل دیگر بگوییم. ثانیاً تأیید میهحل نه، راگوییم این راهبهشتی: وقتی می

کند و ناهماهنگی را از بین می برد. این سیصد هزار رأی را یا تعدادی جذب و یک بینش دولت را عوض می

برای خودش ته، برای آنها هم راه حل بدهیم. تبلیغات علی کلّ حال از این وضع درآید. تعداد را کنار گذاش

 دست خود آقایان در شورا انجام شود. ساز بزند. چه بهتر که این کار بهتواند یک نمی



 

 

د. رود. ولی اتخاذ سند می کنم. باید فکری کرمی گویید، فکر من در این جهت نمیدکتر سحابی: این نظم را که 

موجبات فکر کردن نیست. محیطی باشد که بشود فکر کرد. مملکت از مجموعه افراد است. وضع خاصی در 

مملکت به وجود آمده، بحران است، هر آن و روز شدیدتر ]می شود[. باید دید موجبات تشنج فعلی چیست و 

العه در وضع موجود بشود. مطباید قدم انقالبی سریع برداشت. مقداری تحریک است. به نظر بنده واجب است 

های که عاجالً بحث شود، حرفی نیست. مقداری مربوط به آن بود که به اقلیت ها مختلف است. در عین اینموضوع

تفاوتی، گرفتار اند یا در حال بیجناب دکتر بهشتی، مردم مأیوس شدهتوجهی شده بود، مزید شده. االن سابق بی

کلی قطع شود، وضع بد است. باید امید ین امید از مردم سلب شده. اگر بهدند. ااند. به روحانیت امیدوار بوشده

 برگردد.

تر در این جلسه از همه مراحل سنگین مهندس بازرگان: وضع مملکت تا این حد بحرانی نبوده و وضع شورا

حل برای ما حل است. تجربیات ما بیش از گذشته شده. نوع مشکالت و راه است، روح تفاهم و جستجوی راه

سرتیپ  30روشن شده. وضع طوری است که اگر تمام نیروها روی هم گذاشته شود کافی نیست. در بهمن ماه 

ایم که شرایط الزم ، چه االن جنابعالی و بنده رسیدهریاحی در پاالیشگاه آبادان به من گفت، چه آن موقع ریاحی

لما نیستند، مثالً دستگاه رادیو و تلویزیون برای ما و کافی این است که همه قوا یکی شود. قوای مخرب فقط ع

که قضاوت مستقل از دولت  های دوست. یکی هم دادگاه انقالب. اینها، حتی روزنامهمهکارشکنی بوده یا روزنا

ها. قصدم دادگاه انقالب یا بالعکس، کمیته باشد، در شرایط عادی است. ما االن چندین دشمن داریم. یا دولت تابع

یک هاباد نوشته دولت هیچویی نیست از مشکالت و پیشرفت این مملکت. سپاه انقالب از قول فرمانده سپاه مبدگ

امام، این است که شما مثل داده عمل نکرده. تمام تبلیغات ضددولت، ضدملت، ضدهایی که به کردها از وعده

شود ]که[ دکتر چمران ام چیزی گفته میاو یا نماینده امدولت طاغوت هستید. مردم نیرو هستند. وقتی از زبان 

تقصیر با مال موساد اسرائیل است، دولت طرفدار فئودال است یا منتظری که مصاحبه کرده با کیهان ]و گفته[ 

التحصیلی حرفی زدم. ایشان تمام این مسائل را رد کرد. دو تا دیگر اضافه شده، یکی دولت است. روز جشن فارغ

مسکن را  مسئلهکند. مهندس کتیرائی تمام قوایش را گذاشت یک اختالل ایجاد می معه که حداقلپست امام ج

آهن از افراد معین مثل طاهری که ذوب حل کند، خسروشاهی یک چیز گفت تلویزیون یک چیز. روحانیت غیر

]مثل[ والیت زند. مجموعه روحانیت با کارهای قانون اساسی هم میدستور امام توسط احمدآقا آمده بهرا با وجود 

گردانند، نباید ها دستگاه را میتکنوکرات ای شده است. به قول مهندس سحابیمسئلهفقیه ]و[ شورای رهبری 

ناراضی باشند، خود امام. گاهی ممکن است اضطرار باشد. ولی طرز عمل طوری است. تمام قوا باید یک جهت 



 

 

ئل نباشد. اسمش هم شورای انقالب نباشد، رهبری باشد. این تعارف نیست. سپاه انقالب برای خود حاکمیت قا

های انقالب اول باید معتقد متشان دارد نفرمایند افراد کمیتهو اجرای انقالب و دولت. آقای مهدوی که خدا سال

شوند ]که[ خواسته شهردار حق است، بعد عمل کنند. شخص امام هم کنار ننشینند. دخالت ایشان مفید و ارزنده 

اند، هیأت بخواهد از ایشان با تمام قوا آوردهشود شورا بازی درمینشجویان و کارگران را گفته میدا است. وقتی

و عالقه به هر دو دارد، خیلی  دخالت کند. با ضد انقالب و اسالم نباید کار کرد، ولی اکثریتی هست که سمپاتی

شد در نظر آنها ]که[ جمهوری اسالمی، حساب بیایند. سیاست طوری باشد بچه فراری را برگرداند. طوری نبابه

( با تمام قوا و در مرحله اول، امام 1حل دیگری هم دارد: روحانیت. راهشورای انقالب و انقالب اسالمی یعنی 

تسریع کند و تعیین تکلیف مملکت. یعنی تمام کارهای این مجلس بررسی قانون اساسی ]که[ با خبرگان کردند 

ی قانون اساسی که دولت و شورای انقالب موافق این بود، البته شاید صددرصد نبود، بگذارند کنار، برگردیم رو

که[ قاضی مرد باشد ]و[ رئیس جمهور مرد و شیعه باشد و چند تا کوچک،  ولی از این بهتر ]بود، در آن جز این

روز بشود. یک  خواهند یک تجدیدنظر در آن همایشان و شورای انقالب و دولت می اختالف دیگری نبود. اگر

مجلس حاکم است و مجلس بعدی  صورت موقت رفراندوم شود، برای یک دورهپیش ایشان یک متن بیاید و به

جمهوری و انتخابات مجلس بشود تا دولت کند. بالفاصله روی انتخابات رئیسیا مؤسسان بعدی آن را درست می

ته از ما اطاعت خود بنده باید بگویم امام گف اگر چیزی گفت دیگر منتظر حرف قاضی و صدوقی و غیره نباشد.

( 2گویند. ولی کابینه، مجلس دیگر این اشکاالت را ندارد ]و[ خیلی از یأس خواهد کاست. کنید، دیگران نمی

طور که دفعه پیش دکتر بهشتی مژده دادند. امام هم تعهد و تأیید دستگاه و سیستم موجود از همه جهت، همان

یکدل و یک گام باشند. منهای یکی دو مورد که آقایان اعتراض داشتند دولت از راه صحیح، باشد این سه مقام 

 ها ممکن است فرق داشته باشد.بته استثناء هم موجود است. سلیقه]به[ آنچه مصوب شورا بوده عمل کرده. ال

بینی از اول پیش های خاصمطرح کردند. مشکالت نارضایتی زادهقطبو  صدربنیرا  مسئلههاشمی: یک بُعد 

ای را ای را ناراضی و عدهموسیقی، بودنش عدهکه یک  مسئلهشد. واقعاً در کشورمان تضاد خواسته هست. می

کند. قانون اساسی ]یک[ قشر عظیم ]را[، که روحانیت باشد، راضی و قشر مخالف را ناراضی کرده. راضی می

نیم و یک چیز بگوییم، شدنی نیست. طرد کردن هم درست که همه دور یک میز بنشی تضاد چنان است که فکر این

گویند. درد اول را دارند که روز اول معلوم بود که مطلب چه مینیست. راه اکثریت و اسالم را باید گرفت. از 

 ایشان. مسئلهها نباشد ]برای[ حل و تا حدودی حق دارند ]که[ دخالت مکرر پیش آمده، هر بار گفته این ]را[

 بازرگان[: تقویت هم باشد.مهندس ]



 

 

خواهند که متأسفانه در دولت نیست. دولت مقصر عمدی میتر از ما چیزهایی هاشمی: از طرف دیگر، امام نازل

ها از ما حرف کردند. پاسبانکردند و نه عمل میکرد، نه دخالت میاگر دولتی بود که کار آنها را مینیست. 

زد. پیشنهاد، شورای شما اگر کار چشمگیر نکند شد، وگرنه حرف نمیمیشنوند. کاش مراجعه به منتظری ننمی

شود. وقتی دولت تشکیل شد، مجلس تر میسال خطرناک نقطه ضعف خواهد بود. با شرایط موجود، تأخیر تا یک

ب سرعت پیش ببریم. چون کار مهمی نداریم و تغییر اساسی نیست، شورای انقالشوند. کار را بهبود، مأیوس می

وقت در دولت حضور باشد ]تا[ دردها و نابسامانی احساس دو ساعت فایده ندارد، الاقل نیمهفعال شود. هفته ]ای[ 

کند ناراحتی سپاه یا نیست. شورا قوی باشد فوراً حل میشود. تبلیغات موثر شود. دردهای مهندس خیلی مشکل 

شود. مسعود رجوی، رئیس فدایی ها و دکتر پیمان اگر دادگاه را. نارضایتی آقایان با آمدن دو سه نفر خوب نمی 

زار رأی مخالف هستید، اگر باشند تأثیر چندانی ندارند. آن طرف قضیه ساده نیست. حاال با سیصد ه]در شورا[ 

که[ گیرند. پیشنهاد صریح ]این است شوید که آرام نمیید مواجه با چند میلیون مخالف میطرف دیگر بزندست به

نع هم زد ]بلکه باید[ اصالح شود. تبلیغات شوخی نباشد ]و[ در خدمت قاشود بهیت شود، دولت را نمیشورا تقو

کوبید، دوست است ری و کشور ما را در چارچوب آن میداای داشت علیه سرمایهکردن مردم ]قرار گیرد[. مقاله

 تبلیغات بشود و دو سه ماه بگذرد.ولی باید این طور نگفت. انقالبی شود. نظارت کافی از طرف شورا در 

خودمان راست بگوییم و با زبان ]که[ صادق باشیم. حداقل به دانم در اینجا چقدر مبنی بر این استموسوی: نمی

سیاسی با هم حرف نزنیم. مشکالت را مقداری اشاره کردند. علمای محل هست، روحانیون مبارز و مرتجع هست، 

ست، سیصد هزار مخالف است، بیکاری هست، مشکالت اداری ]هست[، خلق مدرسین هست، دادگاه انقالب ه

ای هم گفت عملی نیست. فکری است، شاید خوب بینی کرد و خامنههی که آقای بهشتی پیشمسلمان ]هست[. را

تر از آن هم که نقطه هی که مهندس گفت عملی نیست. عملیباشد، دو سه روز بحث شد، دیدیم عملی نیست. را

اپ نشود آن هست، به جای انحالل مجلس خبرگان که امکان ندارد، دیگران تأیید کنند، عکس طالقانی چمقابل 

که بنده  گوید، مشروط بر این. بهترین راه آن است که هاشمی مینه هست عملی شودبا آن شکل، هرکدام اقل مئو

تواند دیگر نق نزنیم. اگر مهندس میکنم گوید این کار را میمی زادهقطبدر اینجا هم بگوییم صادقانه وقتی 

اند، مرکز فعالی باشد، دخالت در اند گرفتهمان را دانشجویان رفتهنیروهای انقالبی را جذب کند، ده یا پانزده ساخت

کند. البته ها را پیدا میباالخره اگر تصفیه شود جمع همین آن نکنیم. شورای انقالب که هم آقایان هستند هم ما،

 رج دهیم، وضع ثابت را انجام دهیم، گروه شایسته بیاید.خسرعت به



 

 

جاللی: به نظر من یکی از عوامل پیروزی انقالب، جدی گرفتن مفهوم مرجعیت و روراستی آقا با مردم بود که 

ادبیات خاص او را فهمیدند و برخورد را با آقا آنطور منظم کردند. اما روشی که در کل دستگاه حاکم )دولت و 

 پیاده شده[، سبب شده این قسمت از مردم که روشنفکر هستند و دین را در آقا دیدند و توقع مادی ازشورا( ]

کنند و این خطرناک است. شود و سوال سیاسی میگردد و با آقا هم سیاسی میانقالب نداشتند، برخوردشان برمی

ه دستگاه خوابید، در حزب است. یک دفع دانم چطور نه سندیکاپارسال آمده بود ایران، گفت نمی که 1آقای کالرک

امیک، جزو شورای دانشکده نژاد ]استاد[ ترمودیننام[ بهادری]بهکشیم. عامل آن هم استادی بود داریم آن را می

شود. حاال هم عماًل این جوّ احساس می پرسیدیم و معلوم بود نظر شورا چگونه است.رفتیم نظر او را میبود. می

که موضوعی شکل بگیرد، جاهای خاص باید تکان بخورد. این جلسه بعد از دو ماه از خبرگان  همیشه برای این

لویزیون همیشه تاکنون که جدی شده، حاال وقتی است که داد مهندس درآمده که مملکت خراب است. رادیو ت

آن طرف را ببیند  ام، تا حاالمن هم دم در کناری یک نکته گفته شود در حاشیه و کنار،مسائلش که مطرح می

ید ]؟[ چند ماهه مرا بخواهاید بیالن دوکند. تا حاال آیا کار اصولی کردههرچه نیروی مسلمان است فعالیت می

کند. چهل مطرح شد ]؟[ حواس آدم را پرت می سرمایه داری دولتداری و چند مقاله ضدمقاله راجع به سرمایه

ید. اگر بازخواست بخواهید شورا. با تقویت شورا موضوع به جد برنامه در مورد مدارس بوده جمع رسیدگی کن

راب گرفته شود. کردستان مطرح شد، آقا فتوا داد، طرح داد. طرح این است، مثل دوره شاه تا دید ]که اوضاع[ خ

گفته آقای ث شد، جزئیات آن رفت جلو، ولی بهکرد. این طرح سه ماه قبل بحمی شود دو وزارتخانه درست می

شود ]؟[ چند گروه پیش آقا رفته، از یست. چرا برنامه در حضور آقا نمیوی این خوب است، ]اما[ عملی نموس

وزیر کشاورزی یا مخالفت روبرو کننده نرفته، چون دقت ندارد. هر الیحه رادیو تلویزیون، ولی آن گروه عمل

 شود.ر اصالح شود خیلی کارها اصالح میاگاند رادیو تلویزیون دیو راست بگوید. آقای خمینی گفتهشود یا رامی

آل بود و چشم بل، در گذشته جمهوری اسالمی ایدهدانم. اما طرح مقا: طرح پیشنهادی را قابل قبول نمیصباغیان

یت امیدشان قطع شده. روحانیت شود امیدشان قطع شده، چون از روحانانیت دوخته بودند. االن احساس میبه روح

جا جمهوری استان است. همانحکم نماز جماعت یک نوع حکم رئیس شودعمالً دیده میجا نقش دارد، همه

خطرناک ایجاد  هایرعلیه دولت و چه کردستان و گرایشاحمدآقا، چه بنظام موجود، چه حرف حاجبرخالف 

، شرح ماوقع تا نرفتند. یک عده که سرهنگ است، نامه نوشتهای فرستادند ]به[ کردستان، چندکرده. سرهنگ و عده

                                                           

که پیش از پیروزی انقالب اسالمی، در پاریس به دیدار  1966-9( دادستان کل امریکا در فاصله 1927. رمزی کالرک )متولد  1

 امام خمینی رفته بود. 



 

 

آورنده وجودشود. بهسری پیدا کند پوچ میام به امام و منتظر دستور امام هستم. وقتی تهای به خودم را نوشتهو ظلم

موارد اختالف  داشتیم، قبالً دررچه برای پیروزی انقالب قدم برمیاین وضع هم هستیم، تمام کسانی که یکپا

که اعتقاد به دولت ندارد آن را به همه  زادهقطباز انقالب است، آقای  شد، ولی حاال که بعدمحرمانه گذاشته می

دتای سفید درجه برگشت. یک کو 180اعالم می کند. دولت و شورا و همه مقصرند. برای جبران این تقصیر باید 

ها کار درست یضهای انقالب. عمالً با تعوها، دادگاهموجود را منحل اعالم کند، کمیته هایامام بکند، تمام ارگان

مکان، مجلس ارزش است(. حتی در صورت ااعالم کرده تمام احکام گذشته بی نشده، حتماً عوض شود )قدوسی

شوند، مهارش دست یک نفر است. یک شورای اداره مملکت یازده نفره ها که مخالف میمنحل شود. این میلیون

مقام باشد و این یازده نفر واقعاً هیچ مسئولیت به میت دو وزارتخانه که در آنجا قائدرست شود، هرکدام مسئول

عهده نگیرد. حزب، سپاه و غیره مطرح نباشد تا به کارها برسد. اگر این کار نباشد، پیشنهاد هاشمی ]یعنی[ تقویت 

 وضع موجود ]مطلوب است[.

 .: یک و نیم تا دو ماه دیگر باید تالش کرد. یا آقا بیاید یا دولت دیگراردبیلیموسوی

 : به گذشته برنگردیم.صدربنی

ها جز مجلس خبرگان، طبیعی است الزم نیست اول منحل شود. صباغیان ]در مورد[ انحالل ارگان بهشتی: راه حل

و وزرا، دو سال بقیه مسائل در آن مطرح بود. افراد با تمام وجود بیایند. مشکالت عبارت است از ارزیابی مهندس 

توانند منابع اطالعاتی شکل یافته باشند، با آنها تماس نداریم. رده نیست. کسانی که میکنند گستشورا از اوضاع می

نظر آقای دکتر سحابی این است مجلس خبرگان مورد نظر مردم نیست. باید تحمل شود. این شصت نفر اینجا 

نیروها بدانند با یک  (1هزار نفر هستند. ارزیابی به مسائل آگاهانه نیست. کار ما این است:  50هرکدام معادل 

اشته باشد. مجاهدین من به انقالب را دو مؤ( مرکز توان جذب نیروهای صادق 2مرکز سروکار دارند بعد از امام، 

ای گفتند این رهبری و این خط را قبول داریم. رهبری اینها خلق و جنبش مؤمن به این خط رهبری نیستند. عده

که دورهم جمع  و رانده ها هم شاید بسیاری برگردند. شرط اصلی اینرا حزب می کرد. این مرددها جذب شوند 

گویم نقشی که در خدمت این نهضت خواهیم بگوییم. مدتهاست میکه می شدن ما به نتیجه برسد آن است که آن

در انقالب ]دارم[ این است که سازندگی نیروها را حفظ کنم. چه کنیم نیروهای موجود خط داشته باشند. وقتی 

که  مدند ببینند خبری هست. طرح الزم نیست روی آن هیاهویی بشود. طی خبر کوچکی ]اعالم شود[ برای اینآ



 

 

نفری تشکیل شده  17یا  11جای دولت، یک هیأت کرد بهت کوتاه که در پیش است، ایجاب میضرورت این مد

 (.    10/6)باهنر رفت 

ها همه در اختیار دولت و شورای ]است که[ قدرت کنند. یک حقیقتهای مختلف دخالت میکتیرائی: قدرت

مأمورین وضع بدهد، گفت دیدم روزی زندان که سروصورت بهانقالب و حتی آقا نیست. مرحوم طالقانی رفت 

کند. خود آقا گفت همه نیروها در اختیار من نیست. در زنند که وضع ما را قبول نمیزندان چنان با من حرف می

خالت کند، فقط از طریق دولت، کُشند. امام باید در کارها دگفت هویدا را قبل از محاکمه میا همورد دادگاه

کند. رادیو تلویزیون خیلی مشکل بود اداره کردن آن. خبر روز پیش که اتفاق افتاده بود، غیردولت تضعیف می

کنیم. رادیو تلویزیون خط اتی داریم، مقداری روی آن عمل میهایی زد. گفت ما انتقادرئیس خبری آمد حرف

تفاق کسانی که قانون اساسی دارد، مقدار زیادی انحرافی است. در مورد جلسه خبرگان گفتم اکثریت قریب به ا

 دین هستند.مخالف هستند، آقا گفت ]آنها[ بی فهمند با آنرا می

نظر لیم باشند. احتیاج بهچیزی شد تس مهندس بازرگان: اگر جلسه دیگر است با آنان، از کلیه صرفنظر یا اگر

خالف باشد، زیاد مؤثر نیست، ولی ثر ]است[. صدر اگر منظرشان صائب ]و[ در بعضی جاها مؤ ای هست،خامنه

ای بزرگواری دیدم، بعد از آن واقعاً از آقای خامنه ثر هستند. هر اندازه آن شب قصد توهین نداشتم.ایشان مؤ

 ام.یدمان یکی نشده، اخالص پیدا کردهاارادت و اخالص پیدا کردم. افکار و عق

بندی مشترک باشیم، رسیم، ولو در جمعشترک نمیحل ماشته نشود، تحلیل نشود، ]به[ راهیزدی: تا فرصت گذ

 هرگز به شناخت و تحلیل مشترک نرسیدیم.

: قانون اساسی را بررسی کنیم، آنچه مفید است بدهیم آقا، به مجلس بگوید برای دور نهایی تصویب صدربنی

 شود. 

، جاللی، مهندس زادهقطب، اردبیلیموسویجواب نامه دانشجویان به شورای انقالب، مورد قبول دکتر بهشتی، 

 است. صدربنیای، هاشمی، شیبانی، سحابی، خامنه

 

 

 



 

 

 6/8/1358جلسه یکشنبه 

، مهندس سحابی، مهندس صباغیان، صدربنی، اردبیلیموسوی]حاضران:[ دکتر احمدزاده، شیبانی، مهندس بازرگان، 

 ، جاللی، مهندس کتیرائی، دکتر صدر.زادهقطبدکتر باهنر، دکتر بهشتی، 

 ]موضوع: طوالنی شدن کار مجلس خبرگان قانون اساسی:[

کارش را تمام کنید. مجلس با توافق دوستان از نمایندگان موجه انتخاب  []خبرگان قانون اساسی شیبانی: مجلس

 شود.

 ها راهگشا خواهد بود.یسیم، ببینیم کدام یک از این طرح: مشکالت را در وضع فعلی بنواردبیلیموسوی

ن تری احساس کند، یکی هم پیشنهاد چهارمی ممهندس بازرگان: شورای انقالب را هاشمی گفت مسئولیت بیش

دار کار بشوند، فقط آنها باشند، غیر از ما یا اشخاص که داوطلب هستند، عهده ( حزب جمهوری افراد1بود: 

نحل تکلیفی کوتاه باشد. مجلس خبرگان ما پشتیبان آن. کاری کنید دوره بیشورای انقالب باشد، دولت باشد، شور

 صورت موقت، یک دوره یا دو دوره مجلس بهنویس قبلی با کمی اصالحات، به]شود[. قانون اساسی همان پیش

 ماهه هم دولت را تحمل کنید.رفراندوم بگذاریم. در این دو سه

بهشتی: در مورد مجلس خبرگان قانون اساسی، تصمیم روی آن گرفته شده. از اختیارات دولت و شورا خارج 

 ط است، به من هم ربطی ندارد.است. روز چهارشنبه که با ایشان صحبت کردم، خود آقا گفتند به ملت مربو

شود، نهایت این شود، مجلس یا این هفته تمام میور سرعت است که علی فرض محال نمیموسوی: اگر منظ

 است یک هفته کارهای عقب افتاده.

ج، روحانیت، احزاب بهشتی: مسائل ]در[ قلمرو دولت و شورا باشد. هماهنگی در دوران فترت، چه شورا، چه خار

نظر آنها اهمیت بدهد، دولت مربوط به شخص شما و یک که دولت به کننده دولت باشند، بدون اینتأییدو افراد 

که نهضت آزادی نظرات دیگران را  عده دوستان شما یا یک حزب مربوط به شما صددرصد تأیید شود یا این

 ها ]را[ حمایت کنید.مورد توجه قرار دهد و به تناسبی و آن گروه

خبرگان خارج از دولت و شورا است، درست نیست، به همه مربوط است. خود نمایندگان که  جاللی: گفتید

 عناصر ناباب نیستند.



 

 

 شود ]؟[اغیان: تا حال سنوات کردید چه میصب

*** 

 ]موضوع: دولت موقت:[

مهندس بازرگان: ]در مورد[ قانونی نبودن مجلس بررسی قانون اساسی، یک موضوع عملی مطرح است. بنده 

ها. آراء و مخالفتگیری و تشتتدم. عامل عمده، تعدد مراکز تصمیممسئول دولت در شرایط حاضر اعالم عجز کر

که دولت موافق ]موفق[ شود، هیچ راهی جز اتحاد و وحدت نیست که در حول چیزی باید باشد،  عمالً برای این

رفته هضت آزادی نیست، عمالً رفتهمال نتبعیت از یک مرکزی، یک جایی، یک شخصیت حقوقی بکنند. دولت 

طور شده. دکتر سامی ده روز است استعفا داده، ایزدی استعفا داده، ولی دولت نهضت آزادی نیست. ماها نباید این

ها عمل نکردند، ولی بنده و صباغیان بی عمل نکرد، خیلیرفاه وفادار بودیم، دکتر سنجا]مدرسه[ تعهد مقابل آقا در 

م. دو انتخابات در دوره این دولت شد. غیر از مهندس سحابی که خود آقایان ]...[ آقا گفتند اول و غیره عمل کردی

از نهضت بیرون بیاییم، ولی آخر قرار شد فعالیت حزبی نداشته باشیم. کارشکنی یکی دو تا سه تا نیست. شرط 

شخصی ایشان، نظر صدوقی و  ، نظرصدربنیموقع همکاری با دولت، توجه به تمام نظرهاست. منتظری، مدنی، 

نظر است. دولت حتی در داخل خودش هم حرف ندارد همه محال است، چون بین اینها اختالف فالن و فالن آقا

ها یکی از مراجع ]...[ به شرطی که حدود همکاری معلوم باشد، تابع گیرند. سپاه یکی از مراجع، کمیتهتصمیم ب

مخالف بود،  صدربنیوشن، اکثریت بگوید، دولت عمل کند. اگر نظر شخصی نباشد. شورای انقالب نظرش ر

ایشان هم مجاز نباشند یک چیزی که تصویب شده، ایشان حق نداشته باشند به هیچ نحو خالف آن را انجام بدهد. 

]باید[ در جهت مصوب باشد. مسافرت وزیر خارجه به هاوانا یا تغییر فالن معلم جزو نقطه نظرهاست. این هم 

که تمام مطالب دولت در آنجا مطرح شود محال است.  محاالت است، شورا اگر تمام هفته کار کند، توقع اینجزو 

شود. اگر بنا شود مگر آنچه بعد تصویب شود اجرا می سابق مجلس بود. برای ما قانون اساسی منهای سلطنت،

 در جهت خالف منظور است. مگر اینتمام روی نظریات شورا که قوه مقننه است و پا در کفش قوه اجرایی کند 

قدر میلیون ریال با اجازه شورا باشد. آقای امام جمعه نفرمایند دولت، انقالب را در که گفته شود معامالت تا این

سکنه مجاز های بیاز بین برود، تصرف خانه تمام شئون رخنه دهد و دستاویز هرکس شود. شورا بگوید اجاره

ی گفته کسانی که یک میلیون در بانک اضافه دارند پولشان ضبط شود. شورا همین ترکیب که آقای مدن باشد یا این



 

 

ا حزب یا جماعت )مثل روحانیت( باشد، یا قبلی باشد که دولت و شورا جدا باشد. دوستان شورا اعم از منفرد ی

 سسات اجتماعی بقبوالنند.ها و مؤبندی کنند نظریات را که به گروهعنوان شورا طوری جمعا بهتوانند در شورمی

آید. تغییر کند یک وقت مشکلی پیش نمی : در مورد مجلس خبرگان هیأتی باشد که بگوید چه موادیصدربنی

کند. در متنی که به آقا دادند تجاوز از زمان کرده. تصمیم شورا چیزی را حل نمیاین قانون اساسی را دولت لق 

حات الزم بشود مجلس نویس بود یکی دو نصاب رأی، اگر اصالشاز حدود صالحیت که رسیدگی به پیتجاوز 

 آید. از لقی در می

رت رهبری، به رفراندوم گذاشته وسیله شخص امام با قداست قانون اساسی خبرگان بعداً بهبهشتی: حداکثر این 

 کند.جاد نمیشود. ضعف قانونی ایمی

که[ هر روز تصمیم بگیریم، روز بعد عوض کنیم درست نیست. دولت بررسی کند اصول ناجور  : ]اینصدربنی

تواند کار کند. ولی نه ایشان و نه هیچ دولت دیگر نمیرا اصالح کنیم. تعدد مراکز هست، مایه ضعف است. 

شود هم نمی کز تصمیم است. با تظاهراتحل مرا مسئلهعقیده من نود درصد تقصیر خود دولت است. اول به

خالف کنم حتی بهیروی کنند، منطقی است، من عمل میشده همه پ( ]از[ تصمیمات گرفته2داره کرد. مملکت را ا

رود، در جلسه شورا به دفعات گفتم مملکت به بحران مینظرم. ولی مانع نیست که نظرات خود را حفظ کنم. 

بحث شد. یم ]؟[ ترکیب چه باشد ]؟[ جمعه شب با آقا ( چه کن3حرف نزنیم یا اگر تصمیم گرفته شد عمل کنیم. 

اجرا کردن ]و حل[ بحران، زمان شود که سه ماه فرصت ندارد. دولت برای برنامه آدم عاقل وارد دولتی نمی

شود دیگران بحران را تشدید کنند. ی بعد از رفع بحران است، سبب نمیخواهد. گفته شود اجرای قانون اساسمی

ساله را تصویب کند و اجرا نماید. با اهمیت تظاهرات د، تغییر اساسی در دولت بدهیم تا برنامه یکاگر زمان حل ش

یب حکومتی درست نیست دار و مریز نیست. فکر ترکیب حکومتی بشود که کار کند. ترکجمعه، زمان زمان کج

یم بگیرید و بعد ابالغ حده باشد تصمیم را ابالغ کند. شما هم حزب جمهوری درست نیست تصمپنج نفر علی

 کنید. صیغه و عقدی درست نیست.

 جاللی: شورا و دولت ادغام شود.

 : نه شترمرغی نباشد.صدربنی



 

 

خواهد. أثیر داشته باشد، یک سال فرصت می([ زمان طوری در نظر گرفته شود که نهاد جدید امکان ت1بهشتی: ]

 ای.امه( دولت بعدی، ترکیبی و برن2

را تأیید ]می کنم[. نکته من ]این است که[ اشکاالت امروز چیست ]؟[  صدربنیهای د. حرفسحابی: دو پیشنها

 ها.تعدد ضدانقالب، رشد کمونیست

 ها.مهندس بازرگان: ناامنی، جنگ

سحابی: هرج و مرج. از کجا شروع کنیم ]؟[ مطلب از قدیم مطرح بود. یک راه و تنها راه، وحدت شورا و دولت 

است. گرچه دیر شده. تعدد مراکز، یک عده شناخته شدن دادگاه، کمیته، پاسداران. کسانی که در دولت هستند، 

کردستان هم هست. از نیروهای انقالبی [ ئلهمس]سدی که جلوشان هست، فقط مراکز قدرت اینها نیستند. دانشگاه، 

های روحانیون در مراکز استان ها]ست[. هرکدام از لتوابسته به امام قابل تحمل نیست. یکی از اشکاالت، دخا

گویید، نظرشان نسبت به والیت فقیه آقا گفتم درد آنها که روشنفکر میآقایان خودشان یک حکومت هستند. به 

ده اگر مسئولیت این نبود آهن چه کرده ]؟[ آشتیانی و احمدزاآقای طاهری در مورد ذوبآنهاست.  همین دخالت

خواهد دخالت در کار بکند وزیر شود، رئیس ومرج است. روحانی که می. به آقا که گفتم، گفتند هرجکردکار نمی

تدوین کند، رفراندوم  اش راگروه باشد. این مجلس قانون اساسیکارخانه. وحدت شورا و دولت منطقی است یک 

شود، مجلس شورا در این شرایط مانع کار است. ی انقالب بعد از آن غیرقانونی میعقب بیافتد، اگر دولت و شورا

کشد. انتخابات ما[ در مجلس حداقل سه ماه طول میشود، ]اگاهی یک روز ]در[ اینجا تصویب میلوایح 

ای را گرفت. االن وضع فعلی بهترین وضع شورا و دولت عده کند. این مجلس وقتجمهوری دعوا ایجاد میرئیس

هایی ها حرفدانشجوها و کمونیست مسئلهاست. بحث شده راجع به سیاست خارجی و سیاست داخلی، ]در[ 

 .شد، ولی رأی گرفته شده است. حزب جمهوری، دفتر امام یا مجمع دیگرزده می

 بهشتی: نهضت آزادی است.

اند، ولی تصمیم ها که حالت نفی رژیم را گرفتهها، افراطیملی، کمونیستهای سیاسی، جبههسحابی: مقابله گروه

ها، ملی، نزیه، فداییلت نبود. رفتار با مجاهدین، جبههشد. نحوه سیاست مهم است، سیاست دوگرفته میجای دیگر 

 رفتار اکثریت شورا و دولت نبود. تصمیم جای دیگر گرفته نشود.



 

 

کردن مشکل است. تعدد تصمیم گیری نباشد. روابط بین خودمان درست شود. به اتفاق تصویب موسوی: بحث 

و ارگان و هر دو فعال باشد. شد وحدت تصمیم باشد. یکی شدن شورا و دولت هم تصویب و هم اجرا. دوم، د

کمیته و پاسدار رسیدگی ]ی[ واحد فعال شود، تمام وقت تقریباً، یا اصالً طرح بدهد، لوایح را تصویب کند، به شورا

کند، ؤسسات دولت رسیدگی می(. مثل مجلس به کار م05/8کند و مهار کند رابطه با روحانیت )دکتر یزدی آمد 

که شورا بخواهد  گیرد. ولی بدون اینکند[ و تصمیم میبر اساس گزارش، از دولت سوال ]میکند. بررسی می

یستم رسیدگی کند و دولت هم رماندار یا استاندار خالف کرده، سدهم فای شما تصمیم بگیرد. وقتی خبر میجبه

ها، سپاه، دادسرای انقالب، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، گیری کند )ادارات دولتی، کمیتهنتیجه

ها، خلق مسلمان، احزاب، ائمه جمعه و روحانیت متنفذ، رادیو و تلویزیون، روزنامه، حزب جمهوری، جنبش، گروه

 کُردها(. 

 ها و افراد با بینش ملی، یک سیاست مشترک انتخاب شود.یزدی: مارکسیست

( دو ارگان 2( از میان مجموعه موجود یک گروه تشکیل شود، هم تصمیم بگیرد، هم اجرا ]کند[، 1موسوی: 

 باشد، یکی دولت، یکی شورا، با روابط شمرده شده.

مشی سیاست واحد تشکیل دهند. تمام تعیین خط ثر دولت و شورا ارگانافراد مؤاهنر: طرح اول درست است. ب

کلی در دست آنها ]باشد[. منافات ندارد هر یک وزیر باشند، مسئول بنیاد یا پاسداران باشند، منافات ندارد، وزیری 

 جزو اینها نباشد. رهبری فکری و اجرایی ]با آنها باشد[.

 ز هم کار کند، وظایف خود را خوب انجام دهد، در شرایط بحرانی فایده ندارد.       کتیرائی: اگر دو واحد جدای ا

دهنده جدا یا با هم، فقط این راه نجات گیرنده، مردم هرچه تصور کنندی و تصمیم]کتیرائی:[ هیأت دولتی اجرای

 است.

نه منطقی و نه قابل کنترل : این بحث که اسم بعضی چیزها مراکز قدرت و کنترل آن نه صحیح است، زادهقطب

تری مجهز باشد که دادگس شود منحل کرد، مگر اینیزی بیاید کار کند. دادگاه را میکه جای آن چ است، مگر این

ل کند، یا مخالفت بیهوده جلوه توانیم حق انتقاد را از مردم بگیریم. اگر سازمانی درست عمکه نداریم. ما نمی

در این دولت، قدرت د. در این پیشنهاد خطر دیگر است: رفتن به دیکتاتوری. چون شوکند، یا جلو آن گرفته میمی

شدت خواهد بود. پس باید دولت تقویت شود، ولی اعتقاد ندارم جی بهبینم، جای آن خاصه خردیکتاتوری نمی



 

 

دکتر بهشتی، و که دکتر باهنر گفت و  تواند این کار را انجام دهد. یکی شدن دو نوع است، یکی آناین دولت می

؟[ ای بنشینند، آیا بین این افراد کسانی هستند که مسئولیت مستقیم قبول کند ]وع دوم ]که[ کتیرائی ]گفت[. دستهن

که  گیرنده نیست یا اینه کسانی که عضو شورای اجرا تصمیمک گیری، یا اینهم وزیر و هم عضو ارگان تصمیم

حل کتیرائی خوب است. تقویت دولت، فعال شدن شورا، وزیری، اگر قرار است یکی شود راهشورای نخست

صدر قبول. حل بنیاین وضع باشد راهریت گفت نظارت کامل عین یک مجلس از یکی شدن بهتر است. اگر اکث

قبول دارند  تند. یک عده شورا راسه دسته در آن هسطور که باید مهار شود، دوسپاه پاسداران معلوم نیست آن

ای دولت را قبول دارند. یک عده این دو دسته را قبول ندارند. راجع به رادیو تلویزیون چون قدرت ندارد. عده

حل ( دولت نرود، راه2د جای آن یکی. ( دولت برو1)به نظر من مرکز کنترل قدرت است، نه مرکز قدرت(. 

 ولت باشد )رادیو تلویزیون تابع فرمان دولت است، نه دفتر این و آن(.  کتیرائی ]که[ تمام عضو شورا در د

 صباغیان: طرح کتیرائی مورد قبول ]است[.

یل شد، کارش تشکیل انتقال مجلس مؤسسان و با این اضافه در دولت مهندس که تشک صدربنیجاللی: طرح 

ریزی مشخص شود. مثالً ید بکند. برنامهریزی هم بامهور بود، حاال احساس شده برنامهجمجلس شورا و رئیس

 دکتر بهشتی بشوند مسئول امور روشنفکران یا ...

همه جزو مسئولینی باشند. حل اول ]مطلوب است[، شورای دولتی انقالب، حل، راهمهندس بازرگان: بین دو راه

از این انجام ندهند. حتماً  تر است ادغام شود. در بحث ما امام فرد باشد. امام هیچ عملی خارجها بیشچون پست

رئیس داشته باشد. همگی مسئول همکاری با سایرین. در مورد امام جمعه، فرد مستقل حق انتقاد دارد، ولی وقتی 

 [.و حیطه قدرت این شورای دولتی ]استاز طرف امام است و خطبه دستوردهنده، جز
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، صباغیان، جاللی، مهندس سحابی، صدر، دکتر یزدی، زادهقطب، اردبیلیموسوی]حاضران:[ بهشتی، شیبانی، 

 مهندس بازرگان، مهندس کتیرائی، دکتر صدر.

اند شما ام، گفتهرد. ]به[ آقای قدوسی مراجعه کردهخودرد ما می دکتر یزدی: کتابخانه ارفع را هادوی گفته است به

 اید برای مستضعفین است.گفته

 ام کتابخانه عمومی باشد که همه بتوانند استفاده کنند.گفته دکتر بهشتی:

*** 

 ]موضوع: دولت موقت:[

ا ها بشود. بتلفیق در قدرتعلت بحرانی بودن وضع، حتماً اتحاد و تیجه بحث بدین صورت درآمده که بهصدر: ن

طبقات است. یکی از  طور اختصاصی بگوییم مختص روشنفکران است، در همهاین ترتیب، بحران موجود اگر به

گیرد، قبل از انقالب سبزی دانی را میکند، آشغالاری همسایه را صدا میروحانیون از دوستان خوب، رفتگر شهرد

پوسیده نبوده حاال استخوان بوقلمون و غیره. باید تصمیم بگیرند به ترتیب قاطع، قدرت را در خودش تمرکز کنند 

عهده بگیرند. ما دیگری است که مسئولیت مستقیم به حلکردن مصلحت نیست. به نظر من راه یا تقسیم کنند. رها

 در خدمت شان هستیم.

 دکتر بهشتی: اگر بحث روی روحانیت باشد، مربوط به ما تنها نیست. اگر غیر روحانیت، شما تنها قیّم آنها نیستید.

 دکتر یزدی: تقریباً یک چیز است، یک تمرکز قدرت باشد.

است که من در ابتدا گفتم. یک حلی دو حالت رأی گرفته شده نیست. راهمهندس بازرگان: فرمایش صدر در خط 

 شود.تید نمیکه[ امام بیاید که گف عهده بگیرند. یکی ]هم اینحل ]این است که[ آقایان بهراه

 ر بود روی افراد بررسی شود.بابایی است. در انقالب اسالمی قراشتی: برداشت آقای صدر برداشت علیدکتر به

مهندس بازرگان: من گفتم حتی اسمش شورای دولتی انقالب ]باشد[. بعد که افراد معین شد، بالفاصله بروند پیش 

 امام و ایشان تصمیم بگیرند. بعد بنشینند روی برنامه صحبت کنند.



 

 

ها ]به چه ( مسئولیت4سانی ]باشند[، ( افراد چه ک3( چند نفر باشند، 2( اسم هیأت، 1صباغیان: چهار جزء دارد: 

 صورت است[.

ام. نخواستم بحث جلسه را منحرف بابایی را مالقات نکردهز چند سطر نخواندم. مدتی است علیصدر: مقاله را ج

 کنم.

مشی و برنامه ]ای[ که باید هیأت تشکیل شود بهتر است روی خط : نکته که هست، این است تازه اگرزادهقطب

 روشن باشد. بنده بخواهم خدمت کنم با وجود شرایطی است.  کار کنند

 ( مسئولیت مشخص شود.4( چه بکنند، 3ها مشخص، ( آدم2( تعداد مشخص،  1

 توانند شرکت کنند ]؟[اد هم بحث کلی است. چه افرادی میدکتر بهشتی: تعد

م بودیم گیری، افرادی که اطراف هأی دادم یکی باشد. همان موقع رأیسحابی: دیشب که بحث بود، من خودم ر

کردم اگر گویند، ظرف خوبی است. بعد از جلسه صحبت شرطی که معلوم باشد چه میگفتیم جمع کردن افراد به

 مشی کلی.شود کار کرد، البته خطبرنامه معلوم نباشد نمی

مشترک کلیه اعضای شورا و شود کار کرد. در جلسه مشی و برنامه مرتب نباشد نمیکنم. تا خطیزدی: تأیید می

 دولت، برنامه معین شود، رسیدگی شود. تصویب شد.

 کند. ه برنامه مشخص است و دولت کار میمهندس کتیرائی: دولت را گفتم تجدیدنظر کنیم بتواند کار کند، وگرن

 جاللی: شرط اول بحث که گروه قرار شد هماهنگ کار کنند انتخاب افراد مهم است.

 .زادهقطبی من مهندس سحابی، دکتر یزدی، موسوی، جاللی، دکتر بهشتی: رأ

 مهندس بازرگان: بنده تسلیم هستم.

دکتر بهشتی: تا اصول کلی مشخص نشود، گردهمایی گروه همگی میسر نیست. مهندس سحابی پیشنهاداتی دارد، 

نهادهای تازه را تقویت و نهاد تازه بدهد. این طرز تفکر که برای این پیکر بزرگ در دولت مانع کار است، ]ارائه[ 

دیگر به وجود آوریم و نیروها را جذب کنیم. یک مثال، آقای صدر راجع به فرماندارها دستش بسته بود، چون 

ست بسته است. کاری که ده درصد فرماندار باید عضو وزارت کشور باشد، هنوز حل نشده. در بسیاری جاها د

 فراد نگذاریم.تواند انجام دهد، گردن تمام امی



 

 

شود حرف زد. اگر قرار ساعت باشد میمرغ است. اگر کار نیماین داستان اول بودن مرغ یا تخم مهندس بازرگان:

گویم نیستم. یک موضوع در موضوع نیست، زمین، بانک و ی را باید دور ریخت، مثالً من میشد دستگاه ادار

 وم نیست هستند یا نه. هشدار دارم مملکت در بدترین وضعکنند که معله. عیب دوم این است کسانی بحث میغیر

گویم، اعالم عجز کردم. دو وزیر استعفا داده، وزیر راه هم استعفا داده. برنامه بحران است. اعالم کردم، حاال می

با توانم أتی ایشان باشند، من هم هستم، میشناسم. اگر در چنین هیتر بهشتی را میچه چیزی را بنویسم ]؟[ دک

 توانم کار کنم. ها نمیایشان کار کنم. با بعضی

 خواهم آنچه قرار بود در اول جلسه مطرح کنید بفرمایید. لیست اگر دارید بدهید.دکتر بهشتی: از آقای مهندس می

ها، یکی وزیر مسئول یک ها و سایر قسمتده بگیرند، با توجه به وزارتخانهعهصباغیان: یک گروه یازده نفره به

ای، ( خامنه5( دکتر باهنر، 4هاشمی،  (3( بهشتی، 2( مهندس بازرگان، 1ارتخانه و رابط چند وزارتخانه دیگر: وز

 ( دکتر سحابی.11فر، ( مهندس معین10( مهندس کتیرائی، 9( دکتر رضا صدر، 8( موسوی، 7، صدربنی( 6

 موسوی: ارتش، ژاندارمری، کمیته ها را یک وزارتخانه اداره کند.

 رائی: گروه چند نفره است، اگر یازده نفره است.کتی

( دکتر یزدی، 6( موسوی، 5( باهنر، 4( کتیرائی، 3( بهشتی، 2( صدر، 1مهندس بازرگان: بنده تقریباً این چند نفر: 

( خود امام 13( دکتر سحابی، 12( مهندس سحابی، 11( صباغیان، 10( مهدوی کنی، 9ای، ( خامنه8( هاشمی، 7

 ( بازرگان. حتماً یک پست وزارت، ضمناً چند وزارت دیگر را15، فرمعین( 14یاناً مهندس تاج، در صدر. اح

 ها، ژاندارمری، وزیر کشورش اینجاست.داشته باشند. وزارت کشور، کمیته

سیدجوادی است. در حقیقت روشن است، همان مایه فکری صدر حاج: لیست اینجا برای من زادهقطب

 ی روحانی اینجاست عمالً در آن خط که قدرت دست آقایان باشد.اغیرمستقیم عدهمن

 ، چمران، حبیبی.صدربنیکتیرائی: پنج شش نفر اضافه شود: صدر، طاهری، تاج، 

بهشتی: من خودم نسبت به شرکت خودم این نظر را دارم، در آن جلسه که در منزل آقا بودیم به آقا گفتم واقع 

کنم آمادگی هیچ ان گفتند باید باشی. شخصاً حس میمانده، در شورا نباشم. ایشاین است که کارهایی ]بر[ زمین 

که کنار گود نق  ثر باشد. اینکه واقعاً مؤ شرط آنکنم. بهیل را ندارم. ولی همه نوع کمک مینوع کار از این قب



 

 

تازه بیاوریم.  ادتوانیم کلی وارد شویم و نهالً مشخص باشد روی این یک اصل میبزنند درست نیست. اگر قب

 شود که این کار بشود.م حاضرم. انقالب از روزی آغاز میکر کند. اگر باید تصفیه کنها کردستگاه وزارتخانه

 -موسوی: 

دانم. کنیم. از طرف دیگر عذر شما را میروحانیت اعتراض، که چرا دفاع می نق، در جمعبهشتی: این طرف نق

 است که بود.همین مهندس بازرگان عزیز ما همان 

بینی بست را پیشدادم. گفتم تردید دارم. همین بن شد، رأی ندادم، بعد رأیموسوی: آن شب که رأی گرفته می

نیم. من شما را تحمل کنم. یک جا بنشینیم، همدل ]و[ هم جهت تالش کپیشنهاد ]را[ حاال عرض میکردم. این می

، هایی نسبت به هم از نظر عملرد. افرادی هستیم، برداشتالتی داکنم این کار نشدنی است، مشککنم. فکر می

جوری عملی نیست. اما ]به[ این هم معتقدم که کنم فالن راه نتیجه دارد. اتحاد اینرفتار و رویه فرق دارد. فکر می

شود مملکت را نگه داشت. ولی اگر واقعاً مملکت در م است، یا نه، سه ماه دیگر هم میمملکت در حال تالط

جنگند، احزاب ت. امریکا علیه ما است، کردها میحال سقوط است فکر راه دیگر باشیم. مقداری دست ما نیس

مقداری مدارس را بستند، مقدار دیگرش این تصمیم گیری ها، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، 

ای که گردیم به نقشهت خوب، برمیحل اسدادگاهها را فکر کنم مقداری ]از[ مشکالت مال آنهاست. اگر قابل

شود، از همین ساعت دخالت ی کنیم ماها دخالت نکنیم بهتر میگفت. شب اول اگر فکر مآقای هاشمی می

کند. من هم در خودم آمادگی نیست. جمع گوید آمادگی ندارم. تعارف نمیکنیم. اما اینجور بماند بهشتی میینم

بنیاد  گیری مقداری خارج است. مهدوی بنیاد مستضعفین، احیاناًن تصمیمری به من مراجعه کنند، ایباشد، کا

 گردد.مسکن و سپاه به داخل برمی

دکتر بهشتی: قبل از این جلسات مگر صحبت نشد )مجلس خبرگان مزاحم است(. کار که تمام شد تمام وقت در 

 بنیاد مستضعفان برویم.

 موسوی: اشکال رابطه سپاه با ارتش است.

 کنند.نصوری ]و[ شریف، سپاه را خراب مین: بارها گفتم مصباغیا

 تواند سنگ را بردارد.تر باشد و تا میدکتر بهشتی: شورا باشد، فعال

 شود.شورا با این افراد فعال تر نمیسحابی: 



 

 

 بهشتی: مجلس خبرگان خدمتی به ما کرده، کارهای جاری ما را رها کرده.

فرمایشی کرد جلسه اول، گفت صداقت داشته باشیم. رو  اردبیلیموسویدانم گله بکنم. جناب بازرگان: نمی

فرمایش ایشان اعتراض دارم به ایشان و شما که نه اسم گفتید. آقای موسوی برگشتند به حرفی که گفته شد. چرا 

تعدد مراکز قدرت  عدول کردید ]؟[ فرمایش هاشمی دارویی است که فقط یک قسمت مرض را درمان می کند.

که در شورا  نمی گذارد کار پیش برود. یک واحد درست کنیم، شورا]ی[ انقالب، امام هم باشد و دولت. نه این

 وقت صرف کنیم، نه دولت است، نه شورا و نه امام.

در  نهای راجع به دوستاپرتودانیم. چرتدوستان خودمان را دوستان خوبی میام ما همین بهشتی: مکرر گفته

 ایم، ولی نه انتقاد کلی.فکر ما نرفته. انتقاد داشته

 یزدی: گروهی را ارائه دهید.

تر اش کمد، شورای انقالب که موجه عدهشود ترکیبی درست کرسه چهار نفر خارج از این لیست میبهشتی: ]با[ 

شود لیست را درآورد، خارج که برویم هم سوال بود، ه الزم است از مجموع این لیست میباشد و یکی وزرایی ک

 روی شما دوستان صحبت بود. 

 کنم.را اضافه می زادهقطبکد باهنر: به این لیست به طور مؤ

: آقایان را اسم بردند، پنج یا شش نفر روحانی. دوست دارم آقایان ما را معاف کنند، به حزب بروم. پنج شیبانی

 ت تمرکز باشد.باشد که قدر صدربنینفر، 

( 10( بازرگان 9( شیبانی 8 زادهقطب( 7 صدربنی( 6( مهدوی 5( هاشمی 4ای ( خامنه3( موسوی 2( بهشتی  1

 ( مهندس سحابی.15جوادی سید( صدر حاج14( حبیبی 13( کتیرائی 12( صباغیان 11یزدی 

 کار گرفته شود.ها بهای جوانهکرده عدفیه اداره، عصاره از افراد تجربهکار گرفتن نیروی جوان و تصبه

 -دکتر یزدی: 

امه باید باشد. عدول نکردم. طور که عرض کردم برنمهندس سحابی: نسبت به رأی دیشب انتقاد دارم. همان

احد بشویم که[ صنایع ملی شود یا نه. مفاهیم اولیه اگر بین ما حل شد و و کاری برنامه مورد نظر نیست، ]اینریزه

محمد منتظری زندان بود، بچه باهوش زحمتکش  46و  45شود. یعنی برگردم عقب. سال نگرانی رفع میو صادق، 



 

 

دیده بودم.  42بود. بحث راجع به حکومت بود. من گفتم در روحانیت دو دسته است و دو فکر. این را از سال 

اند. انقالب ته شده، ناراحت شدهنیت کنار گذاشکه در این رژیم، روحا یک عده درد جامعه دارند، یک عده از این

گفت( این است یک نقطه باال باشد، یک عده صنفی است. نظر ما )منتظری می مسئلهآید، ولی کرده، زندان می

کردم طرح روحانیت آن است. ن باشند. فکر میفقها اطراف او، متخصص یک رشته، بعد با یک عده متخصصی

به این طرف فقط این نبود ]که[ روحانیون جلو باشند.  56نقالب، از پیش آمد. جنبش مسلحانه تا روح ا 50سال 

شدند سهمی داشتند. همه آنها منشاء روحانیت نداشت، ولی روشنفکر مذهبی آمدند و کشته میها که جلو میجوان

 که آقا آمد پاریس. حرف ایشان این بود ]که[ همه ملت شریک هستند. خیال بود، شریعتی نقش داشت. تا این

با روشنفکرها بحث کردم ]از[ رأی منتظری عدول شده. تا بعد از زندان و شورای انقالب من که آمدم از بیرون 

یستند، روحانیت طور نای. من می گفتم اینها آنبا انحصارطلبی روحانیت همفکر شدهگفتند تو داشتم. آنها می

ها دیدم ایشان هم از آن فکر حاکم کم کم از بحث ند. تا آمدیم مجلس،خواهند جلو آن را بگیرمبارز هستند و می

شود طرح حسینعلی منتظری، طرح راضی بودند. ولی در عمل دیدم نمیناراضی بود]ند[، یا بهشتی، یا باهنر نا

کردم، ولو ای بود. جناح مترقی که دفاع میهگفت. کشف تازی میشورا رهبری همان حرفی است که محمد منتظر

کنند. کشف شد که آیند و سازش میالت حریت الزم را ندارند، راه میما همفکر هستند، حشان با در عقیده

برای  گویند انقالبای میبرد. عدهدریج به اسالم میاختالف در مفهوم داریم. انقالب، انقالب اسالمی است یا به ت

آیند. اگر این اشکال حل راه می آنهاای هم که این فکر را نداشتند با ای روی کار بیاید و عدهاین است که طبقه

شرطی که معلوم شود انقالب برای چیست. ]روحانیت[ کننده است، بهاین ترکیب کتیرائی یا صباغیان حلشود، 

. تا این حل نشود، وحدت پیدا که به اسالم برسیم پنجاه سال گذشته محروم بوده و توهین شده. حاکم شود یا این

ای هم اینجا که یک عده وارد کابینه شدند، عدهود عوض کرد. می شود مثل سه ماه قبل کنیم. ترکیب را می شنمی

شدنی ست. اگر تفاهم شد، بقیه مسائل حلآمدند، اختالط مکانیکی است، نه واقعی است. عدم اعتماد به هم ا

 است.

تیم، نه منتظری را کننده هسما هم صحیح است( نه خودمان عدول بهشتی: آقای مهندس سحابی ]![ من )البته

ه باشد، یک تواند اثر داشتیز دیگر را بدانید. عناصری که میمعتقدم آن چیز در ذهنش است. شما دوستان یک چ

مان امام و یا پنج فکرش را توجه کنید. با همه توانند اثر دوم دارند. امام که اثر اول دارد،عده دیگر هستند که می

مشکینی، آقای خزعلی و یک تیپ در این فکر مشترک هستیم، معتقد هستیم  نفر دیگر، با مهدوی شش، منتظری،

شناسی آن فنی باشد و اسالم ]را[ با نصوص اصیل باشیم ]که[ اجتهاد و اسالم ما باید در خدمت یک جریان اسالمی



 

 

هایی که هم به ین جریان اسالمی اصیل باشد، چهرهکه ا است. برای این ویلیدر مقابل آن اسالم تأم بخواند. اسال

طح ممتاز هستند، باید در یک انقالب معتقد هستند و هم عقده کنار گذاشتن از قدرت ندارند، از نظر علمی در س

گذاری شود. در جمع ما چیزی م سرمایهگیری آنها در حفظ اصالت اسالشند در نظام آینده که ]با[ تصمیمای بانقطه

ای که توانایی حتی شناسایی اسالم را از نصوص در کل جریان عده از این غلط است.جز این وجود ندارد. غیر 

کند، این لی دارند. آنچه خمینی را حساس مییوشند، در مقابل کسانی که اسالم تأداشته باشند، ولی متحجر نبا

شویم. مهندس بازرگان در سالی که ویل درگیر نمیتأحساس هستیم. ما با جناح اهلن است. خود ما هم روی آ

دستشان و شیشه اتومبیل را نهضت آزادی تشکیل شد، با دکتر سحابی آمدند قم، هتل ارم رفته بودند. دستکش 

کردند. تعارف کردم، گفتند مرامنامه نهضت آزادی را دیدی ]؟[ گفتم خالف انتظار بوده و حزب اسالمی پاک می

دین شما از نظر شناخت ایده اسالم، مجتهد نیست، ایدئولوژیک اسالمی نیست. دوستان عزیز والیت فقیه و ما در 

ان مطلب تا این ( در حد کنترل مطلب نیست. در جری3یل. وه شود، نه اسالم تسلیم شود به تأواجد شرایط عرض

داقل کردیم حایم. اختیارات فقیه را سعی میبا اینها دمساز نشدهتوانند درک کنند. برادر سحابی افراد نباشند نمی

بود. تالش شناس و فقیه بود، بعد برداشتند. از آن به بعد هم با آن جریان خواهیم ثر. اول اسالمباشد، نه حداک

 شدن ببرد.دمیسوی مرداری بهگذاشته باشد، جامعه را از سرمایهاش خاطر این بود که پایهبرای مسائل اقتصادی به

درت برداشت این است که یا ما شخصاً هوای قکنیم. تا آنچه در ذهن است اگر االن هم با موسوی روی آن کار می

ایم مطابق وضع ما نیست. این حرکت سنگ زیربنای اسالم باشد. مرحوم طلب شدهداریم یا تسلیم روحانیت قدرت

خواند. با خمینی و دوستان ما، با هاشمی ها نمی، در برخی برداشتطالقانی در این دید، بین ما و دوستان دیگر بود

کردم. با دلم نسبت به ایشان احساس محبت میف دید داشتند. نقش خالف ایشان داشتند. من در و مهدوی اختال

ای که محکم گرفته، اسالم باید هایی داشتیم. نقطهدر عالقه داشتم، ولی نکته اختالفقمرحوم دکتر شریعتی آن

 ن اجتماع.باشد و رهبر کسانی باشند که در اصل پنج آمده. ایدئولوژی آن مناسب با جریا

 دست بگیرد و عمل کند ]؟[یزدی: چرا نمی آید قدرت را به

زار ریخته م. نیروهای محدود پاک در این لجنبهشتی: ترکیب را قبول داریم. آنچه برای فرداست، امروز از بین نبری

خورده کار زنگ ماشینکننده اینها از این د، بقیه تسلیم. جریان جدید ادارهنشود. طرح داریم، ولی اصل قبول شو

آیم. شورا باید از این افراد ذکرشده درآید. یک عنصر جدید در آن نباید، کشند. ولی قربانی شدن من باشد میب

 ولی در اداره و وزرا یک عده اضافه شود.  



 

 

والیت  یزدی: یک تشکیالت برحسب ایدئولوژی اسالمی دارید. همه این ابزار را دارید، هم افراد حزبی، هم نیروی

 فقیه.

ده. بهشتی: حزب جمهوری از لحاظ تشکل هنوز باید راه برود. هنوز کارت عضویت برای خیلی ]ها[ صادر نش

 شود. حزب جمهوری آماده وارد عمل شدن نیست. ایم، در میدان عمل شناسایی میهنوز شورامان را اعالم نکرده

 نام حزب نباشد.یزدی: به

 دانم. از اول جلسه نگفتم همه نیروها را روی هم بگذاریم.یات میشتی: شما را دارای آن خصوصبه

 شود.ل شود، اعتمادها برگردد، درست میمهندس سحابی: این اگر ح

تر اسالمی باشد. شاید مهندس در ما در این باره متعصب مسئلهموسوی: یقین داشته باشید نسبت به رفقای ما اصل 

 تر(.باشد )سرسخت

 الً کسی ما را قاطع دانست.مهندس بازرگان: اق

 موسوی: ایشان قصور نکند.

عنوان شاگرد همه آقایان ث خارج است باید گفته شود. من بهجاللی: عرض بنده در این قسمت است. اگر از بح

نماینده یک عده آدم بردن صحبت بر این بود، آقای بهشتی گفتند نیروهای پاک بیاید و متکی بر اسالم متخصص. 

آمد آمد ]؟[ در مجلس خبرگان میستند ]؟[ دکتر شریعتی در شورا میست این نیروها چه کسانی هسوال این ا

 گویم اسالم درست ]عرضه کرد[. من از آقا بزرگ شاهرودی و مطهری ]...[آمد ]؟[ شریعتی نمی]؟[ در دولت می

 مهندس بازرگان: تعجب که آدم خوبی است.

. اش با اسالم امام یکی نیستآن طرف طالقانی حرفی زده، عقیده ه، ازجاللی: دکتر شریعتی اسالمی عرضه کرد

ثر بوده. یا طرف دیگر قضیه، اگر باید انقالب ساخته شود این زد یا طالقانی، مؤنیروی خالق، اگر شریعتی داد می

خواهند که می ست امام نسبت به آخوندهایینیرو باید بیاید. امام مرجع تقلید من است، نه رهبر سیاسی و بهتر ا

کنند ]؟[ وضع آدمی مثل بنده خبر نیست و توجه به روشنفکر نمی کند. چرا به این طرف اینامام نباشند صبر می

های کشیم. آدمیم و درد میزایماهه نمیت عرفانی است. ما یازدهدر مورد ائتالف، وضع من نسبت به ایشان حال

شود، مملکت به تصور کسانی که وقتی در این محیط احساس می. آیا طور است که فعال هستندبیرون هم این



 

 

ه گفتند اسالم این است، فریاد گویم ]که[ چطور به تودخواهند، من نیروی توده را نمیاسالم راستی ]راستین[ می

بود. وقتی در  ها شروع کردند. چشم شورا به دانشگاهامریکا. جز آن کار که مهندس، مطهری، طالقانی سالضد

زنی بود، گریه به نوحه، دسته دانشجوها خیلی فرق داشت. از طرف قضیه مملکت احتیاج به نشگاه دسته سینهدا

گویند این بحث را رها کنم، میلیون. موسوی اگر می 36بزرگ با انجمن اسالمی بزرگ است یا مدرسه علوی 

شود مملکت را اد مستضعفان، آیا می. بهترین بنیشود کردابان ریخته، در کردستان کاری نمیدانشجویان در خی

فان، آموزها آمدند خیابان، هزار سوال ]دارند[ که ما چه کاره هستیم ]؟[ بنیاد مستضعدرست کرد ]؟[ دانش

شناسم، ها که من میند، جوانککه تحمل می کند. همه حساس هستند. آنکشاورزی و صنعت را درست نمی

که در قم  عنوان ایندانستند. من بهدانشگاه بودم، همه مرا آخوند می در بهشتی، مطهری، طالقانی خبر دارند. من

گویند مجاهد، فکر دیگران را بکنید. ریشه این قضیه حل نشود ]...[، اسالم پی دین رفت ]...[. وقتی به من میباید 

برای شناساندن راه  اند ]...[کتر شریعتی، طالقانی یک طور بودهرا چگونه باید عرض کرد، مهم آن است. اگر د

گوید رادیو تلویزیون یک طرف کنار گذاشته شود. امام میمستقیم امام باید از دو طرف کشیده شود به وسط، نه 

، مصاحبه 1کند. آقای محقق پسر محقق گفتند چرا تلویزیون مصاحبه مرا پخش نکرده ]؟[ مهدی سمیعیکار نمی

عنوان فنی که در آنها هستم، هید نیروی فعال را درست کنیم، بهخوارا پخش نکرده. به هر صورت اگر میایشان 

مجاهد هم نیستم و آخوند هستم، با دولت هم موافق صددرصد نیستم. این را بگویم، اگر کار باید مشکل ]شکل[ 

 بگیرد باید شورای انقالبی باشد که اگر دکتر شریعتی بود بیاید. 

 .بهشتی: خط امام دکتر شریعتی هست و بیاید

 صدر: کفایت مذاکرات.

 مهندس بازرگان: تعطیل جلسه.

م بدین صورت ثرترین عامل، خود امام و نظر روشن یک و نیم سال قبل اعالمیه امادکتر صدر: در این انقالب مؤ

یید شد، ]بود که[ نهضت به رهبری روحانیت همین بود که در اصالت اسالم توجه داشته، به وسیله بهشتی تأ

 هم جهت است. موسوی و باهنر

 باهنر: اسالم شریعتی و طالقانی مطرود نیست.

                                                           

 ( رئیس سازمان برنامه و بودجه، و رئیس بانک مرکزی در دوره پهلوی.1297-1389. محمدمهدی سمیعی ) 1



 

 

 جاللی: هر دو جناح را بکِشید.

دکتر صدر: در امریکا بحث شد. مگر این بوده افرادی که در این شورا با تشکیالت شرکت داشته باشند، باید این 

 اصل را بپذیرند. قبل از این کار و تعارفات را کنار بگذاریم.

های[ جاللی، فرمول این است: شریعتی دو صورت دارد. یک وقت در رأس ایدئولوژی رد صحبتبهشتی: ]در مو

ثر در این بش خوب و در خدمت اسالم و خیلی مؤدرصد مطال 90درصد یا  85است، اشکال دارد. یک وقت 

طور آنمی ما توی این خط است. خدا را خط است و در رأس خط امام. یک بحث در خارج داشتم، انقالب اسال

 گوید، قانون حاکم بر طبیعت نیست، حاکم بر طبیعت است و حتی الهام نیست معاد.که قرآن می

 کردند صد سال نشود، امام اکنون ]آن کار را[ کرده. حاال احساسریعتی و امثال او کاری که فکر میجاللی: دکتر ش

 کند.می کنند این مانع آنها را حل می

ودم، اگر اش مشخص شد، اگر در آن مورد مهم خدر این ترکیب جدید خط فکری سیاسیبهشتی: اگر این مجمع 

 توانند در این راه بیایند یا نه.ست، آمادگی کمک داریم، دوستان میثر اکنند مؤمهندس و دیگران تصور می

 گویم. دستگاه دولتی و اداری کنار گذاشته نشود.من خالف آن را می مهندس بازرگان: باید بحث شود.

 را حل کند. مسئلهنفر مشخص شود این  11یا  15بهشتی: می پذیرم در این ترکیب شرکت کنم. 

 مهندس بازرگان: بعد از تصویب آقا.

 هاست.تی: یکی از نهادهای باارزش کمیتهبهش

 

 

 

 شورا داشت که من ]شیبانی[ نبودم. یکی دو جلسه

 

 



 

 

 15/8/1358شنبه جلسه سه

 .1ای که نبودندخیر را دادند برای هاشمی و خامنهروز ا 15جریان دکتر بهشتی خالصه گزارش 

ای، باهنر، مهندس نی[، شیبانی، مهدوی ]کنی[، خامنه، موسوی ]اردبیلی[، هاشمی ]رفسنجاصدربنی]حاضران:[ 

 ، دکتر سحابی.زادهقطب، فرمعینبازرگان، مهندس کتیرائی، مهندس 

 2جدید:[ گیری دولت موقت و وضعیت]موضوع: کناره

                                                           

 رفسنجانی در این مدت به سفر حج رفته بودند. ای و هاشمی اهلل خامنه. آیت 1

موقت  صورت رسمی استعفای دولت، به58ها تالش برای حفظ دولت مهندس بازرگان، در نیمه آبان . سرانجام پس از مدت2

قرار گرفت ط امام خالشعاع اشغال سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو تقدیم امام خمینی شد. این استعفا به ویژه تحت

تن دولت بازرگان، از گونه که از مشروح مذاکرات پیداست، ایده کنار رفدانند. با این وجود، همانو بسیاری آن را دلیل استعفا می

ان علت استعفای خود اوایل آبان در جلسات شورا مطرح بود و شاید اشغال سفارت نقش کاتالیزور را در این زمینه ایفا کرد.  بازرگ

به ثمر رساندن  ونظرها در ادامه مسئولیت اعالم کرد. وی تأکید کرد نجات مملکت را دخالت، مزاحمت، مخالفت و اختالفو دولتش 

ین است ا(. بازرگان اظهار داشت نگرانی ما 2، ص15/8/1358انقالب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نیست )کیهان، 

)کیهان،  تر در خط امام بودیم تا مدعیانروی از خط امام هم گفت: ما بیشکه مملکت باز هم چندقطبی شود. وی درباره پی

مت ماهیت ، ص آخر(. بازرگان به مجلس خبرگان قانون اساسی وصیت کرد که در بعضی مواد، تغییراتی دهد تا حکو17/8/1358

و گفت:  یه دولت خود پرداخته(. او چند روز بعد به افشای تحریکات عل2و1، ص17/8/1358انحصاری پیدا نکند )اطالعات، 

، روشنفکران که جبهه ملی بودن و مصدقی بودن هم نقطه ضعف شده بودطوریتر کرده بود، بهها روز به روز ما را ضعیفتهمت

(. 2، ص26/8/1358غریب مانده و ناامید شدند، در حالی که باید اجازه داد کالهی هم درباره عمامه حرفش را بزند )اطالعات، 

منفوریت، اما یک  وزیری، اگرنهبراز مسرت کرد که اکنون به میان مردم بازگشته است، چون باالخره اسم دولت و عنوان نخستوی ا

 ، ص آخر(. 26/8/1358نوع محکومیت به همراه دارد )کیهان، 

ه کشور آماده برای ادار پس از پذیرش استعفای بازرگان توسط امام و تحویل مسئولیت به شورای انقالب، این شورا طرحی ضربتی

وزیر نخواهد داشت. خستاهلل بهشتی، دبیر شورای انقالب، اعالم کرد ایران تا پایان انتخابات مجلس شورا، نکرد. بر این اساس، آیت

ی هاای برنامهعنوان یکی از مهمترین محورهوی همچنین از تغییرات بنیادی در نظام اقتصادی و اجتماعی و جذب نیروی جوان به

ورای انقالب در رأس طرح ضربتی ش "ها از عناصر فاسدپاکسازی مؤسسات و وزارتخانه"شورای انقالب یاد کرد. عالوه بر این 

، 16/8/1358قرار داشت. شورا همچنین از وزرای دولت موقت خواست تا تعیین تکلیف قطعی، کارها را اداره کنند )کیهان، 

د، درهم کوبیده انقالب، وعده داد روابط اقتصادی کشور که تاکنون در خدمت مترفین بو اهلل بهشتی، دبیر شورایوآخر(. آیت2ص

دید بود. ج(. خبر بعدی ترمیم شورای انقالب برای ایفای مسئولیت خود در دوران 3، ص28/8/1358شود )جمهوری اسالمی، می

ت مجلس شورای سی، تهیه مقدمات برگزاری انتخاباپرسی قانون اسابه طور کلی، شورا سه وظیفه مهم تهیه مقدمات برگزاری همه

 (.  11و2، ص16/8/1358دار شد )اطالعات، اسالمی و تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور آینده را عهده



 

 

                                                           

ی انقالب اعالم های مختلفی را به همراه داشت. حزب توده آمادگی خود را برای همکاری با شورااستعفای دولت بازرگان، واکنش

خواست ود که میب "تجسم سازشکاری لیبرال بورژوازی"نبود، بلکه  "فرزند خلف انقالب مردم"تأکید کرد: دولت بازرگان، نموده و 

المی ، ص آخر(. حزب جمهوری اس16/8/1358خویش محصور نماید )اطالعات،  "منافع تنگ طبقاتی"انقالب را در چهارچوب 

اش با شورای هنگیآن و فقدان هما "قاطعیت انقالبی"رگان و دولتش در عین عدم مهندس باز "خدمات ارزنده"ای به نیز در بیانیه

ا آرزوی بتوجهی به تذکرات حزب انتقاد کرد. حزب جمهوری اسالمی همچنین انقالب اشاره کرده و از این دولت به سبب بی

اهد بود )جمهوری اقدامات انقالبی شورا خو، پشتوانه "شور انقالبی امت مسلمان"موفقیت کامل برای شورای انقالب ابراز داشت: 

د را شامل های خوترین خواستهای سرگشاده به شورای انقالب، مهم(. سازمان مجاهدین خلق در نامه1، ص16/8/1358اسالمی، 

ز ایادی امپریالیسم سپاه ا قطع کامل وابستگی به امریکا و لغو قراردادها )خصوصاً نظامی و نفتی( با این کشور، تصفیه ادارات و ارتش و

گونه منع مطلق هر ها، معافیت مالیاتی برای کارگران و دهقانان،و ساواک، تضمین آزادی فعالیت سیاسی برای تمامی احزاب و گروه

ن اساسی، (.  جبهه ملی با ابراز نگرانی از روش مجلس خبرگان در تصویب قانو4، ص17/8/1358شکنجه و... خواند )کیهان، 

سیاسی و رجال  هایوزیری توسط رهبری تعیین شود، شورای تفاهم ملی مرکب از نمایندگان مراجع و سازمانتا نخستپیشنهاد کرد 

شورت نماید وزیر تشکیل گردیده و با شورای تفاهم ملی منام و معتمدان تشکیل شود، و دولت وحدت ملی توسط نخستملی نیک

ملی نیست که ای سرگشاده به امام خمینی، گالیه کرد که سابقه نداشته و ع(. جبهه همچنین در نامه3، ص19/8/1358)کیهان، 

قی، امام اهلل صدو(. آیت9، ص6/9/1358وزیری و متصدی مقام اجرایی باشد )انقالب اسالمی، شورای انقالب جایگزین نخست

کرمانی اظهار داشت: واد حجتی(. محمدج11، ص19/8/1358جمعه یزد، از شورای انقالب خواست با قاطعیت عمل کند )کیهان، 

ر نکنند ترکیب شورای انقالب باید دگرگون شود و در آن به نیروهای خالق و فعال اصالت داده شده تا در حصار قدرت گی

 (. 2و1، ص20/8/1358)اطالعات، 

ه رفت و البته همزمان صدر به وزارت خارجتصویب شورای انقالب رسید: ابوالحسن بنیها که بهاما در ترکیب جدید وزارتخانه

های خود ابقا شدند. فر، رجایی و حبیبی در مسئولیتمسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز در دست گرفت. چمران، معین

های انقالب و دادگستری در قامت نماینده کنی در دادگاهای در وزارت دفاع، هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور، و مهدویخامنه

(. 2، ص19/8/1358ها منصوب شدند. ضمناً رادیو تلویزیون هم زیر نظر شورای انقالب قرار گرفت )کیهان، در آن وزارتخانهشورا 

اهلل بهشتی، مسئولیت سرپرستی جهاد سازندگی و نماینده شورا در وزارت دادگستری، چند روز بعد اعالم شد که آیت

اردبیلی سرپرستی بنیاد مستضعفان را بر عهده های انقالب، و موسویها و دادگاهکنی کمیتهرفسنجانی وزارت کشور، مهدویهاشمی

(. همچنین 2، ص3/9/1358ای به سرپرستی سپاه پاسداران نیز انتخاب شد )اطالعات، (. خامنه3، ص22/8/1358دارند )کیهان، 

یر صنایع، عزت سحابی رئیس سازمان برنامه و عباسپور وزیر نیرو، یحیوی کفیل وزارت مسکن، زرگر وزیر بهداری، احمدزاده وز

بودجه، شیبانی وزیر کشاورزی و عمران روستایی، رضا صدر وزیر بازرگانی، طاهری قزوینی وزیر راه، فروهر وزیر مشاور، و میناچی 

(. 2ص، 27/8/1358زاده هم وزیر کار شد )جمهوری اسالمی، (. مهندس نعمت2، ص26/8/1358وزیر ارشاد شدند )کیهان، 

عالوه بر این روزنامه انقالب اسالمی، اسامی اعضای شناخته شده شورای انقالب را اعالم کرد که در آن نام منتظری، بهشتی، 

زاده، حبیبی، و عزت فر، قطبصدر، معینرفسنجانی، بازرگان، شیبانی، بنیای، باهنر، هاشمیکنی، خامنهاردبیلی، مهدویموسوی

(. هرچند منتظری عضویت در شورا را قبول نکرد )اطالعات، 1، ص22/8/1358)انقالب اسالمی، خورد سحابی به چشم می

(. گفتنی است روزنامه اطالعات مدعی شده بود که بازرگان عضویت خود را در شورای انقالب مشروط به 2و1، ص23/8/1358



 

 

بازرگانی  لهمسئ( 3( راجع به مشکل زمین، 2( راجع به تبلیغات است، 1ای که باید پیاده شود: : برنامهصدربنی

یری تغی( امنیت داخلی و ارتش که به همین شکل باشد یا 5( سیاست خارجی، 4ها، داخلی و خارجی و قیمت

( 7شود کار کرد یا نه، شود یا نه، و اگر متعدد باشد می گیری متعدد که باید یکی( مراکز تصمیم6داده شود، 

 مسکن هم بود، آن را درجه دو قرار دهیم. مسئلهسیاست صنعتی، البته 

چه امام ها آننهکنند. در همین زمیتصمیم گرفته شده و آقایان چه می دکتر سحابی: اوالً روشن نیستم ]که[ چه

وی سه چهار استعفای دولت را قبول کردند و شورای انقالب را مأمور رتعیین کردند مربوط به این است. امام 

تخاب ( ان4خابات مجلس شورا، ( انت3( رفراندوم عمومی، 2( مذاکرات کردستان را ادامه دهد، 1موضوع: 

 جمهور. رئیس

 مهندس بازرگان: پاکسازی ادارات و تأمین رفاه بیچارگان.

                                                           

فر و حبیبی، ا انتشار لیست فوق و حضور معین( که ب2، ص21/8/1358عضویت دو تن از وزرایش در شورا کرده بود )اطالعات، 

 این گمانه تقویت شد. 

دیوانعالی، دادستان کل و  شورای انقالب در یکی از نخستین تصمیمات خود، شورایی کردن وزارت دادگستری )مرکب از رئیس

(. از این پس، شورا همزمان 2، ص23/8/1358تصویب رساند )کیهان، شدن مدارس را بههای انتظامی قضات( و ملیرئیس دادگاه

دو مسئولیت تقنین و اجرا را برعهده گرفت تا دوره انتقال قدرت به نهادهای منتخب مردم طی شود. مهندس بازرگان اظهار داشت: 

توجه ما با استعفای خود به شورای انقالب خدمت کردیم؛ حاال شورا فرصتی یافته تا در برابر مسئولیتی که قرار گرفته عمل کند و م

اشکاالت کار ما شود؛ آنها هم حاال همان دردی را دارند که ما قبالً داشتیم، ولی هنوز خبرش بیرون نیامده که شما بشنوید. از نظر 

صدر، (. بنی1، ص3/9/1358بازرگان، اکنون در شورا مسئله مدیریت و مسئولیت، یک مسئله واقعی شده است )انقالب اسالمی، 

خارجه و اقتصاد را بر دوش داشت، گفت باید پاکسازی ادارات با سرعت صورت گیرد؛ چرا که در غیر این که مسئولیت دو وزارت 

، 3/9/1358آید )کیهان، گیر و عدم اعتماد مردم به دستگاه اداری پدید میصورت، بهانه خوبی برای ایجاد مراکز دیگر قدرت و تصمیم

ت مهندس بازرگان راهی را رفت که به هیچ وجه با مقتضیات یک جامعه انقالبی اهلل بهشتی گفت: دولص آخر(. از سوی دیگر، آیت

هماهنگی نداشت. وی افزود: ما از اول گفتیم کار موقت نخواهیم کرد و تمام کارها دائمی و همیشگی است و هر مسئولی که گوش 

یی دیگر ابراز داشت: هدف شورای (. وی در جا11، ص5/9/1358شنوا نداشته باشد، کنار خواهد رفت )جمهوری اسالمی، 

انقالب، سرعت بخشیدن به انقالب و تحقق نیازهای جامعه انقالبی است. دکتر بهشتی اختالف اصلی دولت موقت و شورای انقالب 

؛ اما شورا معتقد بود نباید "شود کاری کردگیری است و نمیاختالفی هست، تعدد مراکز تصمیم"را بر سر این جمله دانست که: 

(. به این ترتیب پرونده دولت موقت پس از نه ماه بسته شد و کشور از این پس 2، ص10/9/1358ها شد )کیهان، معطل این حرف

 شود. با تحوالت جدیدی مواجه گردید که در ادامه به آن اشاره می



 

 

یمات را امام زمانی گرفتند ]که[ می دانستند چنین تصمیم از طرف مجموعه دکتر سحابی: اینها مبهم است. این تصم

 دولت و شورا گرفته شده.

عضی مسائل دکتر یزدی: در رابطه با حکم امام، منظور از شورای انقالب کدام گروه است ]؟[ اگر تعیین شد ب

 [.حساس که زود باید نظر داد در رابطه با سفارت امریکا و مسائل آن ]بحث شود

یم، در صحبت بهشتی: منظور از شورا، امروز صحبت شد که قبل از تلفن آقای دکتر بود، ما می خواستیم حرکت کن

، صدربنیی، ، مهدوی، شیبانایخامنهبا ایشان شورای انقالب جدید را عبارت دانستند از آقای باهنر، موسوی، 

 شت.از آنها چه کسانی همکاری خواهند دا . چون به دنبال استعفای دوستان بودزادهقطبهاشمی، بنده، 

یگران دس استعفا داده دموسوی: این بعد از توضیح بود. حرفی که شما )دکتر یزدی( گفتید، گفت چون مهن

دید، هیأت کنند. گفتم در دولت چنین صحبت شده، دیگران باید همکاری بکنند. در رابطه با دولت جهمکاری می

 جدید شاید نباشند. وزرا حاضر به همکاری با دولت

 عنوان برداشت و اظهارنظر. دکتر یزدی: به

بهشتی: ایشان گفته بودند ما برویم، بنده و موسوی، باهنر هم صحبت داشت. آقای باهنر یک نکته را بودند، بعد 

 یاید برای مدترفتند سخنرانی، ایشان ذهنشان دنبال این بودند، اگر مهندس برایش مشکل باشد، دولت جدید ب

ی تشکیل[ نظر نرسید، چون تصمیم این بود قانون اساسی و رفراندوم انجام شود، ]براحل جدید بهکوتاه دو ماه. راه

طور طبیعی شورای رهبری که همان شورای انقالب که نشد به عنوان اینجایی نرسید. بهدولت جدید تبادل نظر به

شد این افراد قرار شد آنجا وقتی روی افراد صحبت میجام بار زمین مانده به دوش شورای انقالب ماند. سران

 و ماها شش نفر با این جلسه قرار بود انجام شود. زادهقطب، شیبانی، صدربنیباشند: 

 هاشمی: آقایان تصمیم گرفتند در کارهای اجرایی شرکت نکنند.

خواستند برنامه ، میصدریبنای را داشتم، برگشتن روی نقل مهندس سحابی و خامنهمهندس بازرگان: من نظر 

اند گفتند شورا کت را اداره کند، برنامه را دادهحل است. شورا را معین کردند ممل مسئلهمعین شود. با فرمان امام 

انتقال از مرحله قدیم است به جدید. اول رفراندوم، تهیه مقدمات ]انتخاب[ رئیس جمهور و مجلس و دو کار 

اند شورای انقالب چه کسانی هستند ما کاری صورت قاطع اگر گفتهرفاه مردم. بهازی ادارات، تأمین دیگر، پاکس

ها را روشن ن است، تکلیف این شورا وزارتخانهنداریم. آن فکر قدیم نیست. این شورا باید باشد. حرف ما ای



 

 

ایزدی یا غیره بروند یا نه ]؟[ اند. مهندس کتیرائی، دکتر صباغیان را آقا گفته کنند. یزدی برود وزارتخانه یا نه ]؟[

دانم. حرف ما این است، دو سه ماه قبل رفتیم ا بشوند ]؟[ من نظر دوستان را میبعد چه کسانی جانشین آنه

دیرکلی، ما کسانی هستیم عهده بگیرند. اگر به ما تکلیف کردند وزارت، معاونت، مدمت آقا، آقایان اداره کار را بهخ

دانم. نظری بررسی بکنند، کاری ستان چه باشد. نظر دوستان را نمیدانم نظر دوال نمیدهیم. االن حاانجام می

 آید ]؟[خواهند، آیا از من میود این شورا کی هستند، چه کار میبخواهند، خ

هاشمی: اولین کار فوری، شورای انقالب بیانیه بدهد از وزرا و مسئولین اجرایی بخواهد تا اطالع ثانوی 

 محوّله را انجام بدهند. هایمأموریت

فرمایند مسلّم است. با حضور ما، ما هستیم در خدمت شما. ما صالحیت نداریم خط دکتر سحابی: تذکری که می

اند، وزرا ادهمشی برای شما معین کنیم باید خودشان بین خودشان آقایان بفرمایند به وزرای سابق. آنها استعفا د

خواهید به هریک از آقایان ونان بدهد. اگر با خود آقایان میتواند به معاالب میمعاونان هستند، شورای انق هستند،

 نظر ما نکنید.حضور ما، در این مشورت معطوف به یا جمع آقایان شرایطی دارند یا نه،

دکتر بهشتی: این حضر نیست، به اعتبار این است، افزودن آقایان یک نفر خارج از آقایان را صحبت کردند، هم 

 اند باشد.یقن حکم خطاب به این عده که بودهبت آقایان مطرح بوده، به اعتبار آن بوده که حکم صادره، قدر متصح

 پذیرند و قرار بود صحبت شود.آقایان در هیأت مجریه چه سمت می باهنر: معلوم نبوده

تر از احکام است. یک ای مکرر با مهندس و دوستان گفته شد، مسئولیت هریک در مقابل کشور فرابهشتی: نکته

ادا حتی آقای مهندس کند. مسئولیت کلی بر دوش همه است. مبسمت مسئولیت خاص تقدیم ایشان می حکم یا

طور که شانه ما سنگین بود. کار طوری باشد که از عهده حل این مشکالت در اش سبک شد، همانفکر کند شانه

چه گروه هستند از دوستان، دعوت کنید و پیشنهاد کنید آنماهه برآئیم. آقای مهندس با لطف گفتند این دو این

 کند در برابر دعوت نظر خود را بفرمایند، همچنان همگی به میدان مشکالت برویم. مسئولیت آنها ایجاب می

جور انحصار در صحبت نبود. برداشت این بود اگر آقایان کنم در یک نکته صحبت نبودم. اینموسوی: تکرار می

 ند، همکاری کنند. حتی آقا تصویب کرد.حاضر هست

 هاشمی: یک وقت اقدامشان قهر است.

 طور نیست.مهندس ]بازرگان:[ این



 

 

هایشان بمانند. افراد شورا معین شده برای توانند در شورا بمانند، در پستمی: آقایان مسئول کشور هستند، میهاش

 که روی هوا نباشیم.  این

 بهشتی: قدر متیقن نیست.

: گفتند مسئولیت دولت را قرار است قبول نکنم. اولین کار پیشنهاد من ]این است که[ شورای انقالب از هاشمی

 آقایان مسئوالن کشور بخواهد هر کس وظیفه خود را انجام دهد تا تکلیف کار روشن شود.

 طور دیگری است.خاص بود. االن فرم کار بهدکتر یزدی: در بحث با موسوی، سواالت روی اش

مهندس بازرگان: دیشب هیأت وزرا نبود. استعفای من مقداری روی فشار وزرا بود. من استعفا را برای آقا نوشتم. 

همه وزرا استعفا ]را[ به من دادند. بعضی مُصِر بودند حتی ]به[ خانه با تاکسی برویم. ولی آخرش بعضی گفتند تا 

ند تا دو سه روز سر پست باشند. همه این را قبول نول کدو روز دیگر. من گفتم قهر نیستیم و لجبازی نیست و قب

شود پیشنهاد جز این نیست. االن هم میکرده اند تا دو سه روز باشند. رجایی سه روز ]می ماند[. از نظر عملی، 

ب از آقایان وزرای سابق ای نیست. شورای انقالای با دستهار نیست بریده شود و لجبازی دستهوزیر معین کرد. قر

زودی وضع مملکت روشن شود. رجایی یا اسالمی نخواست فعالً شان باشند تا بهکنند مثالً در پستخواهش می

 گویم حاضر است اتوماتیک معادن.

طور نیست. شورای ه باشد وزرا و وزرا اداره کند آنکه[ کابین : سیستم اداره مملکت عوض شده. ]اینفرمعین

که سر جای خود باشد،  عی مملکت را اداره کند. وزیر معین کردن و تعیین اینانقالب موقت تا انتخابات بطور قط

 مغایر فرمان امام است.

 مهدوی: وزیر نیست.

کند. در . درست است، معاون کار خود را میحل خوبی است. احتماالً ممکن است بعضی قبول بکنند: راهفرمعین

گی پیش بیاورد. اگر تلقی نشود خوب است، اگر حتی یک اجتماع و وزارتخانه نوعی اعتراض تلقی شود و دوگان

ب نقطه ضعف است. پیشنهاد من، وار بگیرد یا ... دکتر اسالمی، از نظر انقالرد یا دو مورد باشد... دکتر سامیمو

که وزرا مشغول کار خود باشند، شورای انقالب بگوید تا تعیین مسئولین، معاونین وظایف خود را  فرض اینبه

شود. اولین کار شورا ]این است که[ ترکیب خود را به چه شکل معین کند، چه نوع ایجاد نمی مسئلهدهند.  انجام

گفت کرد، به معاونین میوزیر استعفا میم اداره مملکت عوض شده بود، نخستکار است، سابقه داشتند. اگر سیست



 

 

معاونین این کار را انجام دهند و تعیین  ای نیست، مصلحت این است که بگوییمبینهاین کار را بکن. چون کا

 تکلیف وزرا بشود.

روند. دو ساعت بحث شدید دوستان اکثریت در همین عرضم، توضیح بدهم امروز ایشان میدکتر سحابی: نتیجه 

بودند که نظر امام چگونه خواهد بود، استعفا دولت است و امام باید جواب بدهد. بعد بحث شد ]که[ چون استعفا 

آقایان وزیر دولت بودند که  است و گفته شده، وقتی از طرف امام استعفا قبول شد، قطعیت یافت، چون قطعی

کنند. راه الغ دولت اکثریت آقایان قبول نمیتوانند مورد تابعیت قرار گیرند و ابوزیر داشت، اکنون نمینخست

طبیعی این است، امام شورا ]را[ معین کرده و شورای انقالب همین امشب به مسئولیت خود را تمام معاونان را 

 بگویند مشغول کار خود باشند. غیر از این هر کار غیرعادی است. 

قایان، وزارتخانه ها را سرپرستی کنند. شاید عده ای از آمت وزارت نیست. آقایان وزارتخانهس مسئلهدکتر باهنر: 

 قبلی را سرپرست باشند.

 کنند.کند، تلفن کند به هرکدام قبول میبهشتی: یکی از دوستان قبول زحمت 

 دکتر یزدی: موقت سرپرست وزارتخانه.

 کتیرائی: حرفی نداریم. ولی خبر را رادیو داد، بلند شدند، قرار شد خداحافظی کنیم.

 : موقت من حرفی ندارم.فرمعین

 بازرگان: از وزرا و معاونین خواهش شود تا تکلیف روشن شود، باشند.مهندس 

 دکتر بهشتی: وزرا سرپرستی داشته باشند.

 بازرگان: چمران پستی دارد، مشغول است. با ایشان اگر چمران نباشد درست است، سرلشکر نورایی هست.

 وزیر کسی نیست.دکتر بهشتی: دفتر نخست

 بازرگان: دفتر من نیست.

 ائی: معاونین که سرجای خود هستند.کتیر

 کنیم امور وزارتخانه را سرپرستی کنند.نین سابق، شورای انقالب خواهش می: از کلیه معاوفرمعین



 

 

را به این آسانی نباید مطرح کرد. مشخص نیست، مملکت است. در این لحظات بحرانی  مسئلهنظر من ای: بهخامنه

آیم، معلمین می آیند. در مدرسه ممکن است به مدیر ی، مدیر بگوید نمی]در[ مدرسه مل استعفا ناگهانی است.

قول مهندس سوار نیست. همه مأمور یا همه صاحب، بهحق داد، ]اما[ مدرسه فعالیت دارد. ولی اینجا اینطور 

رت گویند نیایند فردا، وزاطوری نیست. دکتر سحابی میتاکسی شوند بروند. عرض کنم شرایط با محاسبات این

مسکن یا خارجه ماشین است، باید کار کند. اگر ده روز پیش گفته بودند، به فکر می افتادند شورا یا امام یا وزیر. 

بنده ظهر سر نهار اطالع یافتم. ]برای[ مردم دیگر مثل ما معنی ندارد، اگر شورای انقالب، نامی که محتوای آن 

کند. امشب می شود وزیر معین کرد. نظر مردم خشم ایجاد مینیاید، در معلوم نیست، اگر شورا بگوید بیاید و 

دی، اخبار ایران در سعونیست عرض کنم در روزنامه عربستان[ من و تو نیست. بد مسئلهوزرا قطعاً باید بیایند، ]

 شد. حاشیه ذکر می

 مهندس بازرگان: تلویزیون فرمان هم.

ران فریبی بیش تعفای دکتر سامی که گفته است انقالب ایای: نصف صفحه با تیتر درشت چاپ کرده بود اسخامنه

ستی. تیتر ریزتر ]این نفع کسی است تا بفهمی امریکایی ههای انقالبی تو بهخواهم به سامی بگویم حرفنبود. می

مجدد "شوند. سامی گفته انقالب، فریب و یک کوبیدن است، اهلل شریعتمداری جمع میها دور آیتبود که[ چپ

 کنند.ده می. دشمنان ما از یک حرکت کوچک خیلی استفا"دخاع

 دکتر یزدی: در داخل با همان خطوط درشت چاپ کردند.

ام. دکتر سامی از من مده، گفته است من جزو جاما نبودهبازرگان: دکتر اسالمی تکذیب آن را در روزنامه درآ

 کرد.عذرخواهی می

من مربوط است. امشب آقایان را جمع زرگان ]می گوید[ استعفا بهندس باای: االن چنین وضع است. االن مهخامنه

کنیم، شورای انقالب ابالغ بدهد، آقایان وزرا تا اطالع ثانوی در رأس کارها باشند. بیایید با هم قهر کنیم. دکتر 

 یزدی در وزارت خارجه برود، یک هفته بعد بیاید.

امه دکتر سامی را با آب و تاب بیایند مرا جلب کنند ]؟[ نها خواهی کمیتهگوید میدکتر یزدی: برادر ما می

 شود.اند هتک حیثیت میکه در خط امام و آنها که ایستادهخوانند. آنمی

 السواء است. ای: تفنگدار برای من و تو علیخامنه



 

 

 ها جنجال است.دکتر یزدی: مطالب غلط روزنامه

 ها تعیین کننده نیستند.ای: روزنامهخامنه

 ها و اهداف معین شود.در ظرف چند روز تکلیف وزارتخانه :فرینمع

 ای: اگر برادرها بیایند و البته مردم معترض خواهند بود.خامنه

 ای نروند.خواهند بگویند عدهمهدوی: پس فردا می

ت هشت خواهد نیاید، آن هم معاون او. فردا ساعوی سخن با کسی است که احیاناً میکتیرائی: جنبه اجرایی ر

از تلویزیون گفته شود،  5/8و، صبح می آید در نخست وزیری، جلسه تودیع است. اگر ساعت هشت از رادی

 شنوند، فردا صبح از آنها گذاشته می شود.می

دکتر بهشتی: بیانیه شماره دو شورای انقالب. مهندس اسالمی این را به صدای دولت جناب آقای مهندس بازرگان 

کماکان در وزارتخانه حضور یابند و از طرف این شورا  به  16/8/58در روز چهارشنبه درخواست می کند که 

 صورت سرپرست موقت ]...[

 : اگر دو سه نفر وزرا بترسند، مقابله حساب می شود. بنویسند وزرا یا معاونان.فرمعین

 هاشمی: یک مضمون داشتیم.

 فردا صبح یکی صحبت کند. بهشتی: صحیح این است از معاونین وزارتخانه خواسته شود

هاشمی: متن نوشته شده عموم مسئوالن اجرایی کشور اعم از وزرا، معاونان و استانداران و مسئوالن ... موظفند 

 مسئولیتی یا وظیفه ای که به عهده دارند، متناسب با اوضاع کنونی تا اطالع بعدی انجام دهند.

ان می خواهد که تا تعیین تکلیف قطعی، مسئولیت اداره وزارت دکتر بهشتی: شورای انقالب از همه وزرا و معاون

 خانه ها را کماکان عهده دار باشند، به رادیو ابالغ شد.

 مهندس بازرگان: من از آنها خواستم که تا تعیین تکلیف بمانند.

 : گفتار شما )مهندس بازرگان( که آقایان شورا اصرار داشتند.فرمعین

 گلوله استفاده کنید.بمانید و از ماشین ضداً در منزل ای: حتمخامنه



 

 

 تواند اقدام کند.عنوان وزیر مشاور میبهاسدی مهندس بازرگان: بنی

 هاشمی: چهار عدد ماشین آمده در یک پادگان است.

*** 

 1گیری:[]موضوع: بحران گروگان

                                                           

و بازگرداندن شاه،  مرداد 28کودتای . احساس عمومی درباره انفعال دولت موقت در قبال شرایط انقالبی، هراس از احتمال تکرار  1

های از سوی گروه در کنار خبرهای جسته و گریخته از اقامت وی در امریکا و وضعیت سالمت او، با توجه به تهییج جامعه انقالبی

درستی آن یا نا ها درستیای در کشور رقم بخورد که تا دههحادثه 58گرا و چپ، همگی دست به دست هم داد تا نیمه آبان اسالم

شدار داد. این در ایران به امریکا در مورد فعالیت شاه مخلوع در این کشور ه 58در معرض قضاوت همگان قرار گیرد. اوایل آبان 

هان، حالی بود که خبرها حکایت از وضعیت نامساعد جسمی شاه و ابتالی وی به سرطان و انسداد مجاری صفرا داشت )کی

است و چه  "یاسیسبیماری "خل برخی بر این باور بودند که پناه دادن به شاه به بهانه سرطان، یک ، ص آخر(. اما در دا2/8/1358

فرانس در حاشیه کن مرداد دور از انتظار نباشد. در همین زمان، مهندس بازرگان و دکتر یزدی، وزیر خارجه، 28بسا تکرار کودتای 

ره با هیأت امریکایی گفت: نیت ملی کارتر، مالقات نمودند. بازرگان درباره مذاکعدم تعهد در الجزایر، با زبیگنیو برژینسکی، مشاور ام

مخلوع، تغییر دهد  در مذاکرات صریح و روشن به برژینسکی اعالم کردم امریکا باید روش خود را درباره ایران، نسبت به دوره شاه

یح خواست. گان و یزدی با برژینسکی از دولت توض(. حزب جمهوری اسالمی در واکنش به مالقات بازر3، ص12/8/1358)کیهان، 

صدد گسست از هرگونه داند چه نیازی به این دیدار در شرایطی بود که ما درای در این باره نوشت: ملت ما نمیاین حزب در بیانیه

البی مردم هماهنگ باشد و کت انقتواند با حرساز با جهانخواران هستیم. بیانیه حزب پرسید: آیا این دیدار میرابطه ناعادالنه و برده

تر؟. حزب نه پایین اگر ضرورتی به انجام این دیدار بود، آیا ضرورتی هم به این بود که دیدار در سطح باالی سیاسی صورت گیرد و

آنها را وادار به نقالبی، اتوانیم از امریکا بخواهیم روش خود را تغییر دهد، بلکه باید با حرکات مناسب در ادامه تأکید کرد: ما نمی

شورای انقالب  ونشینی کنیم. حزب جمهوری اسالمی در پایان اظهار داشت: الزم است گزارش کامل این دیدار به اطالع امام عقب

اماتی علیه (. در همین ایام، اته2، ص13/8/1358و ملت گذاشته شود تا سوء تفاهمات احتمالی پیش نیاید )جمهوری اسالمی، 

طرح شده  57بهمن  دبیرکل حزب جمهوری اسالمی، درباره مالقات با ژنرال هایزر در کوران تحوالت انقالبی دی و اهلل بهشتی،آیت

ضعی اتخاذ شده و بود. بهشتی با رد تماس با هایزر گفت: البته نفس تماس با دشمن عیب نیست، بلکه باید دید در آن تماس چه مو

 (.   9، ص12/8/1358ها در جامعه از بین برود )جمهوری اسالمی، به نظرم باید این برداشت

ر خبرهای مهم دنیا سیزدهم آبان، دانشجویان پیرو خط امام با ورود به سفارت امریکا و به گروگان گرفتن کارمندان سفارت، در صد

(. آنان 14/8/1358دانستند )اطالعات، ها را منوط به پس گرفتن شاه مخلوع از امریکا قرار گفتند. دانشجویان پس دادن گروگان

الم کردند خطاب به امام گفتند دیگر تاب تحمل نداشتیم و از سید احمد خمینی برای حضور در سفارت دعوت کردند. آنان اع

 نتقاد نمودند.توجهی به استقالل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اگروگانگیری محدود خواهد بود و نیز از دولت موقت به سبب بی

 اند. آورده دستدانشجویان همچنین خبر دادند اسناد و مدارک مهمی را در سفارتخانه به



 

 

                                                           

سالمی، جاما های مختلف از این اقدام دانشجویان مسلمان تمجید کردند. حزب جمهوری اسالمی، سازمان مجاهدین انقالب اگروه

تیبانی از (. حزب جمهوری اسالمی با پش14/8/1358و جنبش مسلمانان مبارز از اشغال سفارت امریکا حمایت کردند )کیهان، 

مپریالیسم در هر اداشت: این واقعیت انقالب ماست که حضور انقالبی خود را علیه منافع  ، اظهار"اشغال انقالبی سفارت امریکا"

اطالعات، )(.  حزب توده نیز از این حرکت دانشجویان استقبال کرد 2، ص14/8/1358دارد )جمهوری اسالمی، صحنه ابراز می

ست رت امریکا را حرکت انقالبی ملت دان، ص آخر(. حزب ملت ایران، به رهبری داریوش فروهر، اشغال سفا14/8/1358

کردند فرزندان  (. مجاهدین خلق با استقبال از حرکت دانشجویان، در تلگرامی به امام خمینی اعالم10، ص16/8/1358)اطالعات، 

، 16/8/1358عات، کنی همه بنیادهای امپریالیستی و صهیونیستی هستند )اطالهای ناچیز خود برای ریشهشما آماده نثار کردن جان

نقالب تبدیل شود اص آخر(. مجاهدین خلق پیشنهاد کردند تا النه جاسوسی امریکا به موزه جنایات امریکا و یادمانی برای شهدای 

های قدرت (. حزب جمهوری خلق مسلمان هم اعالم کرد هرگونه مبارزه اصیل ضدامپریالیستی علیه12، ص19/8/1358)اطالعات، 

 ، ص آخر(. 17/8/1358ا و انگلیس، مورد تأیید است )اطالعات، استعمارگر بخصوص امریک

سالمی، ا)انقالب  "تر از اولدر ایران باز انقالب است، انقالبی بزرگ"امام خمینی با حمایت از حرکت دانشجویان گفت: 

ای دیگر منع هفارتخانه(. در عین حال برای جلوگیری از تعمیق بحران، سید احمد خمینی همگان را از اشغال س2، ص15/8/1358

ی، وزیر ابراهیم یزد کرده و نیز اعالم شد که قرارداد همکاری با امریکا و دو فصل از عهدنامه مودت با شوروی همزمان فسخ گردید.

قیقت پشتیبانی دانیم و عمل دانشجویان در حخارجه دولت موقت گفت درباره اشغال سفارت، ما در درجه اول امریکا را مقصر می

از داشت: به (. یزدی با تشریح جزئیات مذاکرات بازرگان با برژینسکی ابر3و2، ص15/8/1358عمل دولت بوده است )کیهان،  از

دهند ا به ایران پس نمیاند شاه رها گفتهاید، قانونی نیست و البته امریکاییبرژینسکی گفته شد قراردادهایی که با شاه خائن بسته

ردم به م. سیداحمد خمینی اما گفت: عمل دانشجویان به معنای تضعیف دولت نیست، زیرا تمام (2، ص15/8/1358)اطالعات، 

ا دولت بالفاصله (. ام3، ص15/8/1358کنند و البد دولت هم از مردم است )انقالب اسالمی، صورت یکپارچه این عمل را تأیید می

 استعفای خود را تقدیم کرده و کنار رفت. 

، 16/8/1358کیهان، کنیم )ها را نابود میهشدار دادند: اگر امریکا قصد دخالت نظامی داشته باشد، گروگان پس از آن، دانشجویان

خراج شاه با ایران مذاکره ها آزاد شوند، آنها حاضرند درباره ااند اگر گروگانها پیغام داده(. یزدی، وزیر خارجه گفت: امریکایی3ص

داد شاه خائن است اما دانشجویان اظهار داشتند: نیازی به مذاکره نیست و خواسته ما استر ، ص آخر(.16/8/1358کنند )اطالعات، 

ا نیز هیچ غلطی کس حق مذاکره با امریکا ندارد و امریک(. امام خمینی نیز با قاطعیت تأکید کرد هیچ3، ص17/8/1358)کیهان، 

است تا برای المللی خوگران بینضعیت، امریکا از میانجی(. با توجه به این و2و1، ص17/8/1358تواند بکند )اطالعات، نمی

(؛ اما 19/8/1358کیهان، )ای را برای امام خمینی ارسال کرد ها با ایران وارد مذاکره شوند. از این رو پاپ پیام ویژهرهایی گروگان

انشجویان و دو اعمال محدودیت بر گیری (. متقابالً امریکا شروع به سخت20/8/1358امام تقاضای پاپ را نپذیرفت )کیهان، 

انشجوی ایرانی هزار د 60(. گفته شد که امریکا بررسی پرونده تحصیلی 12، ص20/8/1358ایرانیان مقیم امریکا کرد )اطالعات، 

کرد ها را ممنوع (. ضمناً امریکا صدور ویزا برای ایرانی21/8/1358را آغاز نموده تا مقدمات اخراج آنها فراهم شود )کیهان، 

داد. ان می(. این شرایط به تدریج تیرگی و وخامت روزافزون روابط ایران و امریکا را نش12و11، ص 21/8/1358)اطالعات، 

م )انقالب اسالمی، صدر، وزیر خارجه جدید ایران اظهار داشت: باید در مقابل آمریکا آن قدر مقاومت کنیم تا به نتیجه برسیبنی

 داد.   ع، آغاز تنشی گسترده را هشدار می( و این مواض2، ص20/8/1358



 

 

رناک است. سفارت عراق گذاری. ادامه این وضع خطدکتر یزدی: سفارت ایران در واشنگتن تهدید شده به بمب

. از نظر 1را گرفته بودند. سفارت دیگری را ممکن است بگیرند. عراق ممکن است سه جزیره ایران را بگیرد

سیاسی ضربه مهم است. از نظر سیاسی، رئیس ستاد را مطلع کردم، با شاکر صحبت کردم، آماده باش داده. در این 

گیری ترباز است، ندیده نگیرید. گروگان. در بحرین دو هواپیمای چها خوزستان کارشان را توسعه می دهندشلوغی

موضوع را  2در کشورهای اروپایی فوق العاده حساس است. این کار مردم امریکا حساس است. مخالفین کارتر

 آمیز نباشد.اری بکنند. ممکن است کار ما موفقمهم کرده اند، ممکن است او را وادار به ک

 : چاپ عکس خوب نیست. فرمعین

تند، در خرمشهر ها نیساصله. تنها امریکاییکننده است بالفشدگان است، تحریکهای اعدام]یزدی:[ مثل عکس

. وقتی اند. خطر برای یا دانشگاه، شصت هزار دانشجو دارید. افراد افراطی در امریکا هستندیک شرکت را گرفته

اک است. چند آلمانی گفته اند چیزی به ایران بفرستید. کاردار به وزارت العاده خطرنامنیت شود، فوقاحساس عدم

خارجه پناهنده شده. به مهندس اطالع دادم، با بهشتی و باهنر مطرح کرد. صادق تهرانی را فرستادم، منتظری که 

. به وزارت هایی که زده می شودمی آید در مجلس خبرگان، اینها هم برای من خطر سیاسی دارد برای من با حرف

تلفنی زدند که[ قطع رابطه با دنیا شود. امروز به من  خارجه هجوم شود، دیگر حیثیتی برای ما نیست. مگر ]این

که استعفای مهندس  رغم اینها صحبت شود. علیوزیر و همینربایی شود. گفتند با نخست]که[ احتمال دارد آدم

ن سلیقگی می کند. باید ایشده. حوزه علمیه قم کجنعکسح شود، در مطبوعات این طور مبا بعضی مسائل مطر

اساسی  مسئلهاند را یادداشت رسمی دادم. آنها گفتهها تماس گرفتند. استرداد موضوع حل شود. از طرف امریکایی

[ آمد وزارت خارجه اعتراض رسمی کرد و اشغال مطرح شد، ]کاردار امریکا مسئلهتوانیم. وقتی است و ما نمی

پناه داده است. ، ر شهر جوّی است که یزدی اینها رابود و گفت بروم یا نروم، مسئول جان من شما هستید. دمتأثر 

                                                           

گونه که ی شد. همانگیری، درگیری با عراق نیز وارد مرحله جدید. مقارن با تغییرات در مدیریت اجرایی کشور و بحران گروگان 1

این مقطع، عراق قبالً اشاره شد، ردپای رژیم بعث عراق در تحریک مخالفان مسلح در کردستان و خوزستان رهگیری شده بود. در 

العرب صرفنظر کرده و سه جزیره خلیج فارس )ابوموسی، تنب بزرگ و تنب اعالم کرد ایران باید از ادعاهای ارضی خود بر شط

اهلل منتظری، امام جمعه تهران، با حمله شدید به صدام و رژیم بعث (. آیت2، ص12/8/1358کوچک( را تخلیه نماید )اطالعات، 

شود )کیهان، کند و ژاندارم خاورمیانه میکرد، حاال آن آقا در عراق دارد میرضا پهلوی در اینجا اجرا میگفت: نقشی که محمد

 انجامید.  59تری یافت تا به آغاز رسمی تهاجم عراق به ایران در اواخر شهریور (. این بحران هم دامنه بیش5، ص12/8/1358

 . 1977-81های متحده امریکا در فاصله سال ( رئیس جمهور ایاالت1924. جیمی کارتر )متولد 2



 

 

ریزند. اگر مصلحت است، تحویل داده المی دفاع کنید، روی آتش روغن میکه از اصل اس آقایان به جای این

 شود.

ل بگیرد. مسئولیت و ... بُنیست، گروه بیامه این کار مصلحت ای: مصلحت نیست، چون خبر حاد است. ادخامنه

ند. اگر النه ها را تأمین کدست بگیرد، اول جان امریکاییانقالب یا امام ابتکار عمل را بهبه نظر من شورای 

 نگیرد[. جاسوسی کشف شده بیاید به امریکایی دیگر]ی[ حمله نشود، حمله به سفارتخانه دیگر یا آقا ]صورت

 : شل نیایید.صدربنی

بهشتی: شورای انقالب جمهوری اسالمی از ما مسلمانان ولو ... نهایت جدیت از هرگونه تعرض به آنها جلوگیری 

 شود.

 کنند، به کارمندان شرکت نفت.خواهند به کسانی که حمله میی میا: عدهفرمعین

 اید )موسوی( کاردار سفارت امریکا ]...[: گفتند شما گفتهصدربنی

 انقالبی است نکنید.ریزند به کار ما چون ضدها اگر ببه سفارتخانه موسوی: چون حمله

 کتیرائی: رفتارشان بد شده، از دیروز که آقا گفته است.

برد. سفیر ترکیه گفته ه ]؟[ گفتم نه، معلوم نیست کی میموسوی: ... تلفن کرد اگر کسی حمله کرد، بدهم یا ن

 دادند از این باب اگر مذاکره کردند. ها چراغ سبز نشان که امریکایی است مثل این

برای امام بیاورند. اگر ای ... حاضرند بیایند ایران و نامه بهشتی: آخرین خبر از امریکا بود پیشنهاد رمزی کالرک و

ت کنند. گفتم ها ایران را ترک کنند درباره موضوعات دیگر این دو نماینده صحبخواهد همه امریکاییایران می

افتادید شاه را بیرون کنند ]گفتند[ درباره اخراج زیاد فکر کردیم، او مریض است، باید عمل این می چطور به فکر

 جراحی انجام دهد.

ا شیر د. یکی از سفرای کشورهای اسالمی یکننفت شاه را زیر عمل سر به نیست میمهندس بازرگان: ظریفی گ 

 وب است.و خورشید سرخ از آنها مالقات کند و بگوید حال آنها خ

 : یکی سفارت امریکا است، ]یکی[ اداره وزرا.صدربنی



 

 

تا را گرفته، لخت کرده.  23گفت در ایالم جلو ماشین ( امنیت کشور. حیدری می1است:  مسئلهبهشتی: چند 

آرامش کشور یک نوع هیجان مهار شده و امنیت را حفظ کرد قوای رئیسی باید مسئولیت ها مشخص شود چه 

 بعد سفارت امریکا ]است[. مسئلهدهد. شهربانی و ژاندارمری دستور میکسی به 

 : دولت اسم کوری است.صدربنی

 هاشمی: اعالمیه به مردم و تذکرات در آن باشد.

 موسوی: مطالب را مطرح کنید.

 بهشتی: بیانیه مردم حاضر باشد.

 دکتر باهنر: تیترها آماده باشد.

تر کار نشود. بر اعصاب مسلط باشیم. منظمهاشمی: ]از[ حالت انقالبی اقدامات ستایش شود، ولی انحراف تولید 

انجام شود. در مورد اقدامات انقالبی بشارتی باشد. ]درباره[ وظایف اسم نبریم. تقاضای همکاری از مردم بشود، 

 کند.البی که در مدت کوتاه مسئولیت میدر اقدامات انق

 کنم اقدامات را با مردم و از مردم بخواهیم.نر: تأکید میباه

گذرد، برای جهان ایران لحظات حساس بر کشور ما می هاشمی: از اول با مردم کار کردیم. بسم اهلل. ملت رشید

 ما و جهان سوم، با هوشیاری مراقب باشید اقدامات انقالبی شما ]...[ دعوت همکاری با اقدامات شورای انقالب.

هشتی: شورای انقالب اسالمی مصمم است از اولین گام از همه نیروهای مومن به انقالب مخصوصاً نسل جوان ب

 برای اداره کارها در راه انجام کارهایی که تاکنون انجام ...

 هاشمی: تعرض به دولت نباشد.

 زمین، بعد مسکن و موظف هستید دولت مستقر. مسئله: تورم، ارزاق، کار، ایخامنه

 زمین در همین دو ماه حل شود. مسئلهشتی: به

 موسوی: وعده داده و نتوانستن.



 

 

های روزمره انقالب ما را نابود می خواهد بکند، دیدم النه جاسوسی گرفته شد، ای: گفته شود با خواهشخامنه

 روحیه انقالبی را حفظ کنید تا وقتی مستقر شدیم.

 های مردم.گرفتن نیروی مؤمن به انقالب در راه و خواسته ید از راه استخدامموسوی: در متن پنج قشر بیا

خصوص نیروی جوان دعوت می کنیم شورای انقالب را در راه انجام ا از همه نیروهای مومن انقالب بهبهشتی: م

 وظایف که در این مدت کوتاه می تواند انجام دهد یاری کند.

 بیانیه را تهیه کند. صدربنیای: خامنه

 ر تهیه کند. ]با[ جمالت کوتاه، جمالت کوتاه و قاطع.هاشمی: باهن

گفت که در مدت کوتاه شرایط حاضر، این نکته اضافه شود کسانی مایلند با طرح شعارهای تند، ... میای: خامنه

 شورا را از انجام کارهای ضروری جلوگیری کنند.

و فرمان امام، مسئولیت  مسئلهرت بهشتی: یک نکته، شورای انقالب در این لحظات حساس با توجه به ضرو

ری و یگانگی تری را در اداره کشور و تداوم انقالب بر عهده گرفته و در این راه بر تأیید خداوند و همکابیش

ها و نهاد انقالبی خواسته شود با ب به همه مردم، کارمندان و کمیتهمان تکیه کرده. خطاصمیمانه ملت انقالبی

ز گشته نشان بدهند. ها را انجام دهد و یاری خود ]را[ با این انقالب در انقالب که آغاتر مسئولیتصمیمیت بیش

 ای که در انقالب آغاز گشته. موسوی ]:[ تعرض نکنند خصوصا ]به[ اتباع خارجی.روند تازه

 ها.لیتای که امشب باید تصمیم گرفته شود اعضای شورای انقالب، جا معین، از اعضا، تقسیم مسئومسئلهموسوی: 

 ای: اول اعضا، بعد جا.خامنه

 موسوی: افراد منتظرند بدانند.

 تر از قضیه امریکا نیست تکمیل اعضای شورا.: مهمصدربنی

 بهشتی: منتظری را صحبت کردم، قرار شد تا صبح جواب بدهد.

 کنیم.ظرند راجع به سفارت امریکا چه میعاجل منت مسئله: صدربنی

 پذیریم.می هاشمی: اصل مذاکره ]را[



 

 

فارسی . گفتم دیشب محمدرضا جواب مرا بهبهشتی: مسئول وزارت خارجه درباره ایران تلفن کرده از امریکا ..

نوشت. قرار شد امشب یک مترجم باشد. گفتم ما جلوتر به شما اخطار کردیم، توجه کنید اینجا انقالب شده، زبان 

عتراض کردم به پذیرش شاه. گفتم باید سعی کنید انقالب کنم. ااست، به زبان دیپلماسی صحبت نمی آن صریح

تجارتی که گفتم حل سیاسی شود. این مال یک نصفه.  مسئله( 3( لوازم یدکی 2( شاه 1ایران را بهتر درک کنید. 

و عالجی  کند همه چیز را، از شما هم خواسته بودیم فکریرد، گفتم وضع پذیرش شاه تهدید میدیشب که تلفن ک

پیوند عمیق و محکم رهبری و ملت،  مسئلهدست شماست. گفتم شما بدانید ]برای[ ما گفتم حل مشکل بهبکنید. 

هست. گفتم چرا شاه را  الشعاع این است. ملت ما خواستار روابط دوستانهتحت مسئلهاول است ]و[ هر  مسئله

کردید حقوق بشر مریکا بیرون میها را از اطور آن روز که بچههکنید ]؟[ گفت حقوق بشر. گفتم چبیرون نمی

عنوان نماینده مخصوص م دهید. رامزی کالرک حاضر شده بهتوانید انجاود ]؟[ گفتم سعی کنید ]هر[ چه مینب

بفرستند با نامه برای خمینی. یک نفر از اینها دیدن کند و به ما اطالع دهد که وضع آنها خوب است، شیر و 

 خورشید یا سفرای کشورهای اسالمی.

گرفتن در بستن و عکسچشم .هاشمی: آخرین تصویب است، به آقای موسوی بگوییم و از سفیر ترکیه بخواهیم

 است. ]ما[ روزنامه بر علیه

: باید به سرعت عمل کرد. ]برای[ مذاکره بیایند. وضع تقریباً عادی باشد. تظاهرات کم شود. حداکثر صدربنی

کنند و ]از او[ حمایت نکنند. شاه را خارج کردن، بعد از ویتنام، خیلی خواست ما ]این باشد که[ شاه را اخراج 

(. تا اینجا نتایج 10/9آمد  زادهقطبسرشکستگی برای امریکا است، در افکار عمومی دنیا و نفی آن این است )

. غربی شده است و تقویت جناح راست امریکا. بخواهیم طول بدهیم مثل جنگ اسرائیل و عرب استیک نوع ضد

ها بروند، آنها بمانند، بیایید که شاه برود، توقع شود. دو نفر اگر آمدند، امریکاییبرد با ما نیست. با سرعت باید ب

 شود خواست.تر نمیزیاد که داشته باشیم. اخراج شاه از امریکا تحقیر معنوی اخالقی است، ولی کم

 هاشمی: مدت قائل شویم.

 نید بیایید بیرون چه مدت ]؟[: به دانشجویان بگوییم نماصدربنی

 هاشمی: پیشنهاد بدهد بیاید برای مذاکره. نامه برای خمینی بیاورند نه.

 موسوی: بیایید اشکالی نیست، ولی به خواست ملت ایران توجه کنید.



 

 

دهند،  ها نمی توانند شاه را تحویلد ایجاد جوّ خیلی شدید. امریکاییتوانند بکنند، بع: محاصره نظامی میزادهقطب

تواند نفرستد، طر مرگ دارد امریکا نمیجزو قوانین و سنت آنهاست. اگر کسی احتمال باشد در مملکت خود خ

ها دنبال او هستند. اگر نکند، کارتر باید استعفا بدهد. خصوصاً عادی، چه رسد به کسی که صهیونیستحتی آدم 

ان می شود، محاصره اقتصادی رباز وارد کارزار ایرجمهوری چتیکی انتخابات، این مرد یکی ریاستدر زمینه نزد

 خاطر وجود کارتر.خاطر شاه، بهنه به

 ها در زمینه افغانستان معامله کند.: ممکن است با روسصدربنی

کرد. مادام که حس کند نیروی انقالبی در ایران هست، کوبیدن آن مشکل توانست بکند، میبهشتی: اگر در ایران می

 است.

 کند.: کار ضربتی میهزادقطب

 بهشتی: لشکر عراق در بصره آمادگی درجه یک درآمد.

ده، حالت ها تکرار شان گرفتن اصوالً در دنیا چون سالگروگ مسئله: به هر حال اول از لحاظ تبلیغات، زادهقطب

بد است. جز یک  ها بسیاراند. این عکسآن را در افکار مردم عادی کوبیدهها به شدت ابتذال دارد و صهیونیست

العمل منفی شدید در افکار توده مردم دنیا چیز دیگری نیست. ولی چیزهایی هست که موقعیات خاص عکس

های دنیا که مقدار زیادی مسلمان مسئلهدارد. مثل هواپیما بردن هرجا و در هرگوشه محکوم است. خصوصاً این 

ش موافق هستند، ظر من راه که هست، باید انجام شود کم و بینکنند. بهریقا از روزنامه غربی استفاده میخصوصاً آف

که دو دکتر  ها آزاد شوند و بعد فشار روی امریکا و مدت دادن. قبول اینگروگان اولین اقدام شورا ]این باشد که[

خوب  یاروز یا سه هفته، یا بمیرد  15عنوان وظیفه اسالمی را معاینه کند و اگر مریض است بهایرانی برود شاه 

 ها شده.می که از بچهشود از امریکا گرفت، با استقبال عظیشود، منتقل کند. شاه را نمی

ماهه بوده که فرستادم خانمی او را معاینه کند ]که[ اگر ها خوب است. یکی خانم چهارای: وضع گروگانخامنه

اند. گفتم از اند، بعد باز کردهتهاند و چشم آنها را بسبردهزاد کنند. از بخش به جای دیگر میحامله است آ

خوئینی گفت افراد نها کسی از آنها دیدن کند. موسویخواهند، برای اطالع از سالمتی آها ]اگر[ میامریکایی

 خوئینی راجع به جلوگیری از ]...[راد شیر و خورشید ما برود. موسویمرموزی هستند، آدم مطمئن بیاید، از اف

 ویید با وزارت خارجه تماس بگیرد.ها بگبهشتی: به خوئینی



 

 

 : سفارت امریکا به چه صورت حفظ شود ]؟[صدربنی

 ها آزاد شوند.هاشمی: گروگان

 بهشتی: بروند از ایران.

 ها نگهداری شوند.کارمندان عادی آزاد شوند، جاسوس :صدربنی

 هاشمی: ما رابطه با آنها نداریم.

 را حل کنید.  مسئلهها اول با بچهمسئول آنها هستید ]؟[ ای: مگر شما خامنه

 بهشتی: یک نفر از ما برود آنجا یا آنها بیایند.

 ای: خوئینی بیاید.خامنه

 کند.: احمدآقا کجاست ]؟[ او هدایت میبهشتی

 خواهیم.وبرو بودیم، االن شوراست، ما نمیها آمده بودند اینجا، گفتند ما تا حاال با بازرگان رای: امروز بچهخامنه

تواند ها خوب است. کسی میگانهشتی: از امریکا مسئول وزارتی امریکا در ایران سوال کرد، گفتم وضع گروب

 برای دیدن آنها بیاید.

 ها بدهیم ]؟[موسوی: چه جواب به امریکایی

 : اگر ]شاه[ ناخوش باشد مصلحت نیست او را تحویل بگیریم.صدربنی

 بهشتی: اخراج از آنجا.

 برود او را معاینه کند.هاشمی: دو پزشک 

 ها صحبت کرد.: باید با بچهزادهقطب

 : پذیرفتن نمایندگان عیبی ندارد. صدربنی

 تصویب شد نمایندگان امریکا بیایند.  



 

 

اند، زن اگر هست رها کنند، بقیه را در آن ساختمان نگه دارند، رفتار شنهاد می کنم ]از[ آنها که گرفته: پیصدربنی

 تعداد دانشجویان و نمایشات روزمره کم شود. دو نفر مذاکره فقط برای وزارت خارجه و شورا.عادی باشد. 

 ای هستند رها کنند.د، با معرفی او کسانی را که کارهکنها هست که افراد را معرفی میای: کسی از امریکاییخامنه

 تصویب شد.

 یاز به مذاکره نیست. افراد معتقدند مذاکره بشود.ای را آزاد کنیم، عمل انسانی است، نکه عده : اینزادهقطب

 کنند.است. دانشجوها آزاد می : عمالً غیرقانونیصدربنی

 کند نسبت به دیگران.را جدی می مسئله: آزاد کردن این افراد، زادهقطب

 آیند، رها شوند.نی: گفته شود چون برای مذاکره میشیبا

 راد کم شود.: تظاهرات بیرون سفارت باشد، افصدربنی

 بهشتی: سفارت بزرگ است.

 هاشمی: ضرر ندارد.

 : خودش حالت نظم است.صدربنی

 موسوی: با خوئینی صحبت شود.

 : آن قدر افراد را در سفارت نگه دارید که نظم را رعایت شود.زادهقطب

 : کاردار را رها کنید.صدربنی

 : حفظ جان او بشود.زادهقطب

 ود ]؟[بهشتی: کاردار تلفن او چه ش

 : تلفن او آزاد باشد، چه کسی با آنها صحبت کند و بر چه مبنا صحبت کند.زادهقطب

موسوی: راجع به وزیر امور خارجه وزارتخانه ما را بدون وزیر نبیند. اگر یزدی تثبیت شود بشود و اگر کسی سر 

 جایش هست عوض شود تا ثبات وضع روشن شود.



 

 

 در این امر معین کنیم. : او را در حد مأمور شورا زادهقطب

 ها همه تعطیل.: اعالم کنیم وزارتخانهصدربنی

 ها درنیامده و خیلی زیاد نیست.: هنوز لیست ساواکیزادهقطب

ایران از همه  باهنر بیانیه شورا را خواند )بسمه تعالی. بیانیه شورای انقالب. شورای انقالب جمهوری اسالمی

عی، به انجام کند که تا تعیین تکلیف قطآقای مهندس مهدی بازرگان دعوت میآقایان وزرا و معاونان دولت جناب 

 (.58آبان  15ها همچنان ادامه دهند. ظایف خود در وزارتخانهو

 (.20/10منتظری آمدند اهلل[ ]آیت)

حسن نیت برای  شد. در ]همه[ انقالب ]های[ دنیا، یک هیأتایران انقالبی شده. کاری باید میمنتظری: تازه در 

ساله باید  1400کنند راهشان را. چون جشن ستند که هدف ما چه بوده. مشخص میفرکشورهای همجوار می

از کشورهای اسالمی، علما و یا دولت ها. چند نفر پیدا شود به کشورهای اسالمی ، باید دعوت شود 1گرفته شود

 بفرستید ]تا[ بهانه از دولت عراق و غیره گرفته شود.

 شود فرستاد. طع رابطه ]کرده ایم[. عراق که نم: ]با[ مصر که قصدربنی

ف ها هم خوب حردها و طلبهبروید، درست پست آخون هاخانهتمنتظری: نفس عمل خوب است. اگر توی وزار

 کنند.زنند و صحبت میمی

 ای: قبل از محرم امکان ندارد جشن گرفته شود.خامنه

 منتظری: در این جشن، شوروی تقدم کرد.

 تولد پیامبر. ]االول[ ربیع 17ای: برای خامنه

 نیت خوب است.منتظری: سفیر حسن

 ای: منشی شورا یادداشت کند.خامنه

                                                           

. امام خمینی پیش از استعفای دولت موقت و آغاز مسئولیت اجرایی شورای انقالب، در پیامی به این شورا بر ضرورت اجرای  1

 (. 1، ص7/8/1358هجری تأکید کرد )جمهوری اسالمی،  15های انقالبی به مناسبت آغاز قرن برنامه



 

 

 آخوند باشد.منتظری: از 

 ای، آدم خوب داریم.ای: غیرآخوند و غیروزارتخانهخامنه

شناسان بودند از آقا که یک کنگره اسالم : در آن حد امکان ندارد دعوت کنیم. آقای طالقانی اجازه گرفتهزادهقطب

 کند.ها را قلع و قمع میت علمای کشورها، سنیدعوت شود. این کار باید بشود. نفس دعو

 : در موقع جشن باشد که تظاهرات دیده شود.منتظری

 : یک هفته جشن باشد.زادهقطب

 گذارد، در خالل باشد.ترین تکیه را روی سفارت میای: شروع اعالمیه بیشخامنه

 ها گفته اند سالمت هستند.وانها را به سالمت داشته باشند، جخواهیم گروگان: از جوانان میزادهقطب

 یه شورا این طور نباشد.منتظری: اولین اعالم

جلسه با آنها، جلساتی برای بهشتی: شورا هسته مرکزی طرح و برنامه سریع و انقالبی مسئوالن وزارتخانه، یک 

 گیری.تصمیم

 هاشمی: دو طرح مطرح است، یکی دولت جدید.

 کنند.ه میکند و مؤسسات کشور را افرادی ادارعمل انقالبی می بهشتی: منتفی است. شورا دولتی است که

 ای: شورای انقالب با دارا بودن نیروی اجرا بهترین کار است و متناسب با رأی مجلس.خامنه

 بهشتی: خود ایشان به نتیجه ارزش نرسید.

 ها گرفته شود، بعد کسی برود.موسوی: اول تصمیم

 بهشتی: امشب بیانیه دادید، فردا جمع هستند.

ا صحبت کرد. درد همه بروند. محیط انس دوستانه باشد. با خود آنه : یکی دو نفر رفتن صحیح نیست.زادهقطب

 صرفه است.دل کند مقرون به

 های اولیه نباید خطا باشد.ه ماه در اجرائیات نبودیم. تصمیمکند. در این نُ: احساس مسئولیت میصدربنی



 

 

 بهشتی: فردا باید برویم. 

 : باید صحبت کرد.زادهقطب

 پرسند.ما که برویم شورای انقالب را می ای:خامنه

 بهشتی: شش بعدازظهر.

 : دیر است. باید کار کرد.زادهقطب

 بهشتی: از سه بعدازظهر آنجا هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 16/8/1358جلسه چهارشنبه 

 ، باهنر.زادهقطب، هاشمی ]رفسنجانی[، شیبانی، مهدوی ]کنی[، اردبیلیموسوی]حاضران:[ بهشتی، 

مات دارد باشد و علیه او اقدا ورزی است. در مورد مدنی تأکید کرد: راجع به مدنی گفت آقا این غرضیموسو

 شود.می

 28تا  25اشته باشد، حدود ( کیفیت کار دو نوع کار است، هر وزارتخانه مربوط به شورا یک عضو د1بهشتی: 

دو نفر  ئول باشد، چند وزارتخانه و یکیسسه یک مسنفر و هر مؤ 15یا  10شورای  شود،شود. اگر نمینفر می

 قسمت مرکزی.

 موسوی: مسئول هر وزارتخانه عضو شورا و در ضمن مسئولیت یکی در مورد دیگر.

*** 

  1]موضوع: بحران کردستان:[

                                                           

زیر دفاع ووآخر(. در همین زمان چمران، 3، ص17/7/1358پاسدار به قتل رسیدند )کیهان،  52، در سردشت 58. اواسط مهر  1

، 18/7/1358اطالعات، )های سیاسی و عمرانی را فراموش نمود حلکه برای بررسی میدانی به کردستان رفته بود، اعالم کرد نباید راه

بهه ملی در (. ج3و2، ص19/7/1358ماند )کیهان، ها ساکت نمیحمله دموکرات(. تیمسار فالحی هشدار داد ارتش در برابر 2ص

یا وجدان شما، عقاید وزیر، با نگرانی از جنگ و برادرکشی در کردستان، از وی پرسید: آای سرگشاده به مهندس بازرگان، نخستنامه

اً از راه زور و حل مسائل اجتماعی را منحصرراه دهد تمام اختیار خود را در دست کسانی قرار دهید کهو گذشته شما اجازه می

له به (. حزب توده نیز درباره بحران کردستان پیشنهاد کرد مسئ12، ص21/7/1358کنند؟ )اطالعات، شدت عمل جستجو می

(. 12، ص22/7/1358آمیز با رفع ستم ملی از خلق کُرد و اجرای اصل خودمختاری کردستان حل شود )اطالعات، صورت مسالمت

میت ارضی رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در چهارچوب تماای به امام خمینی بر ضرورت بهمجاهدین خلق در نامه سرگشاده

 "نه شما را تبلیغ کنندعواطف پدرا"کشور تأکید نموده و پیشنهاد کرد با موافقت امام، نمایندگان این سازمان به منطقه اعزام شده و 

 خر(. ، ص آ25/7/1358)کیهان، 

شدگان ما بیش از شورشیان کرد بود )اطالعات، اما مهندس بازرگان در مصاحبه با اوریانا فاالچی ابراز داشته بود: تعداد کشته

عنوان فرستاده خود در امور کردستان به منطقه اعزام کرده بود که (. همچنین بازرگان، صادق زیباکالم را به9و4، ص22/7/1358

(. زیباکالم پس از ظاهر شدن در 2، ص22/7/1358موکرات به مکانی نامعلوم انتقال یاقت )اطالعات، وی توسط افراد حزب د

حل سیاسی بحران کردستان اطمینان دارم. از سوی دیگر فروهر نیز مذاکراتی را با رهبران کُرد سازمان داد انظار عمومی گفت: به راه

هایی برای آغاز مذاکرات برای (. در واقع، در این برهه تالش3، ص25/7/1358که در آن، جالل طالبانی هم حضور داشت )کیهان، 

کردند داد و رهبران کُرد نیز از مذاکرات سیاسی استقبال میگرفت. وزیر کشور از آرامش در کردستان خبر میحل بحران صورت می



 

 

 زاده با گروه اعزامی تماس نگرفته. اعضای شورا محدود باشد.باهنر: مفتی

ند وزارتخانه چکه اشراف بر  اعضای شورا ]به[ وزارتخانه برود یا اینموسوی: آیا شورا چگونه باشد ]؟[ یک وقت 

 باشد.

رده، ارتش دفاع ای از فدائیان و کومله حمله کافق نسبی رسیده، رفته سردشت، عدهبهشتی: فروهر در مهاباد به تو

 ]آمدند[ (. صدربنی، 50/7 ایخامنهکرده، هوانیروز هم جلوگیری کرده )

زنامه شدید کند، ولی تبلیغات روور امریکا گفته مداخله نظامی نمیجمهاز درست نیست. رئیس: خبر چتربصدربنی

 ]است[.

                                                           

های کُردها، ر صورت توجه به خواسته(. صادق زیباکالم، نماینده نخست وزیر خبر داد: د10و2، ص26/7/1358)کیهان، 

ها حاضرند اسلحه را زمین بگذارند. سرگرد عباسی، از اعضای برجسته حزب دموکرات هم گفت: ما به انقالب اسالمی و دموکرات

 (.  3، ص28/7/1358امام خمینی معتقد هستیم )کیهان، 

یی مخالفان حفاظت جوردستان خبر داد برای جلوگیری از بهانهاما در همین زمان ارتش توانست مهاباد را محاصره کند. استاندار ک

م کردستان اهلل بهشتی هم گفت: مرد(. آیت9و2، ص29/7/1358شود )کیهان، پاسداران، امنیت سنندج به شهربانی واگذار می

س از جلسه پ(. 2، ص29/7/1358های مسلح در کردستان جلوگیری شود )اطالعات، طلب نیستند و باید از تجاوزات فئودالتجزیه

صورت توأمان تی بهدولت موقت با امام، وزیر کشور اعالم کرد نظر امام این است که راهکارهای نظامی، سیاسی، عمرانی، و تبلیغا

له کردستان را شرط تقاضای رسمی دولت و کُردها، مسئاهلل شریعتمداری نیز گفت: به(. آیت2، ص30/7/1358انجام شود )کیهان، 

 (. 10، ص1/8/1358کنم )اطالعات، حل می

دولت هیأتی سه نفره مرکب از داریوش فروهر، عزت سحابی و هاشم صباغیان برای مذاکره با کُردها، مشهور به هیأت حسن نیت 

تدافعی  دهیم و کار ارتش در کردستانبس میانتخاب کرد و به آن اختیار تام داد. سحابی در این رابطه اعالم داشت: در کردستان آتش

(. سفر این هیأت 2، ص3/8/1358حل نظامی موقتی است )اطالعات، خواهد بود و حل بحران صرفاً از طریق سیاسی بوده و راه

به کردستان، با استقبال گرم کُردها مواجه شد. فروهر اظهار داشت: رهبران مذهبی و ملی مورد اعتماد کُردها، مورد اعتماد ما نیز 

ب دموکرات نیز از مردم خواست تا برای ایجاد فضای مساعد مذاکره، تظاهرات و راهپیمایی نکنند )کیهان، هستند. در مقابل، حز

کشته و مجروح بر جای گذاشت و  61های خونینی شد که (. در حین مذاکرات صلح، بانه عرصه درگیری2، ص12/8/1358

، 13/8/1358یابد )جمهوری اسالمی، عملیات نظامی معنا می تعدادی نیز مفقود شدند. این حمله با توجه به منع ارتش از انجام

ای در مذاکرات پدید نیاورد. یکی از رهبران حزب دموکرات در سخنانی گفت: ما امام را رهبر واقعی (. اما این حمله، وقفه2و1ص

 (. 11، ص15/8/1358)کیهان،  دانیم و اگر عراق بخواهد به ایران حمله کند، با آن کشور مبارزه مسلحانه خواهیم کردملت می

های پس از استعفای دولت موقت و مسئولیت اجرایی شورای انقالب، این شورا در پیامی به هیأت حسن نیت اطمینان داد که کوشش

بخش توصیف کرد (. فروهر مذاکره با رهبران کردستان را رضایت1، ص16/8/1358آن در کردستان مورد تأیید است )کیهان، 

 ها برای حفظ صلح و آرامش در منطقه ادامه یافت. ( و این تالش2، ص16/8/1358 )اطالعات،



 

 

تر از آنچه امام اجازه داد. ]در[ سردشت قرار بود با شیخ مالقات کند، آنجا برخورد بهشتی: مهاباد خوب بود، با کم

کند و مقداری پایان می یابد. هوانیروز حمله می پیش آمد، فدائیان و کومله حمله می کنند، با دفاع قطعی پادگان

 ها برسد.مواضع خود را تقویت کند، به زخمیبه شهر آسیب می آید. به هر حال آنها را تارومار کرده اند. ارتش 

تم، عزالدین : مخبر لوموند آخر شب آمد. افکار عمومی علیه ما است. قاسملو گفته است آماده توافق هسصدربنی

 ه.دست کومل

 موسوی: عزالدین اهل مهاباد است، ولی نفوذ محلی ندارد، ولی در سردشت هم نفوذند.

 دهد.رود سردشت، نتیجه را میبهشتی: فروهر می

 .موسوی: شورا اعالمیه بدهد در مورد مالقات کردستان، تأیید شود و اعتراض نشود ]از جانب[ مردم

 دستان بشود.بهشتی: قرار شد تلگرافی برای تأیید به هیأت کر

*** 

 ها:[]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

 : اول طرز کار معلوم شود، مناسب با آن.زادهقطب

 تر باشد بهتر است.شیبانی: تعداد کم

کنم اگر قرار باشد ما اعضای شورا محدود باشد، اما تمرکز کار تقسیم شود، اعضای شورا خالی موسوی: فکر می

 نفر، ولی وزارتخانه نرود. 15تر است. اعضای شورا مثالً ده نفر و یا باشد. این برای ما عملیولی رابط نباشد، 

حمله کرده و آن را منفجر کرده اند از دور. در نوسود  کوپترای بوده، به هلی مسئلهای: دیشب سردشت خامنه

گفته اند سالح های آنجا را  واحدی داشتند، چون ضعیف بوده، می خواسته اند عقب نشینی کنند. دموکرات ها

 نبرید. قرار شده ارتش این واحد را تقویت کند.

 تر.دکتر بهشتی: تعداد کم یا بیش

 تر.شیبانی: تعداد کم

 تر.مهدوی: تعداد کم



 

 

رود در یزیر که مسادگی از حضرات استفاده کرد. بدون کار اجرایی نکنند درست نیست. وشود به: نمیزادهقطب

است. تعداد  شراف به همه کار دارد. نهایت یک نصفه روز صرف کنند. در وزارتخانه پاکسازی مشکلوزارتخانه، ا

 . پذیرد حضور داشته باشدکه هرکس مسئولیت می مسئلهتر است. ولی با ذکر این کم، حسنش انسجام بیش

را خواهید آن نقش . حاکمان واقعی حکومت، شما میباید حل شود. مهندس پنج نفر داشت مسئله: یک صدربنی

اال روشن رسید. شما رهبری منهای فکلی، او رهبری منهای آخوند داشت. از حداشته باشید، به سرنوشت او می

ید همه باخبر شود، حساب خاصه نباشد. من به رفتن شما به قم اعتراض دارم. اگر قرار است امام احضار کند، با

ظریه گروهی، غیرگروهی نباشد. اگر نتیجه حاصل شد، دو نباشند. شرط اول موفقیت است حزبی، غیرحزبی، 

 است.

 ای نیست، نباید هم پیش بیاید.مسئلهموسوی: این ایراد وارد. ولی هیچ 

قدر در امور دخالت می دهیم ]؟[ دولت بازرگان هم با آن روبرو بود. جناح چپ ه: نیروهای موجود را چصدربنی

احمد، و شمس آل 2، اسالم کاظمیه1اش، چیزهای سابق خلیل ملکیدستهسالم، حاجسیدجوادی و دارو با رنگ ا

مجاهد خلق، سامی و پیمان. اصالً و ابداً کنار، در سطح دولت کنار. ترکیب شورا و تعداد آن بستگی به آن دارد، 

که نه  نهضت آزادی. بگوییم شورای مشورتی، ولی در اداره کشور شرکت ندارند. ولی غیرمستقیم مشاور، با این

و  مستقیم دخالت دارند. ما باید دقیقه و ثانیه با مردم در تماس باشیم، از آنها در شورا قبول کنیم. محیط کارگری

شود آنها از دور در تماس باشند. در نظریه است، شعار امام عمل شود. کارهای دهقانی تشکل قبلی ندارند. نمی

ها خواهند بروند وزارتخانههایی میشود انجام داد. آدمقدر میهشدنی را معلوم کنیم و ببینیم در ظرف دو ماه چ

 شود هیأت دولت. در هر دو شکل شدنی است.رسیدگی کنند، می

 کنم.مهدوی: نظر موسوی را تأیید می

ایم یک ساعت وقت . کسانی باشند، با هم تفاهم کردهکشی نباشدی: ترکیب منسجم و مورد قبول. وقتدکتر بهشت

داروی ولی سرعت معقول بهتر است، تا نوش. هزاران ساعت در مملکت، تصمیمات برخی اشتباه باشد، تلف نشود

هایی باشند، . ترکیب منسجم و مورد قبول. چهرهبعد از مرگ سهراب. آشنایی به روند این هشت ماه الزم است

                                                           

نفر که از بعدها از حزب توده منشعب شد و نیروی سوم را تأسیس کرد  53های جریان ( از چهره1280-1348. خلیل ملکی ) 1

 و از حامیان جبهه ملی و مصدق بود. 

 احمد.نزدیکان خلیل ملکی و جالل آل( نویسنده و از 1309-76. اسالم کاظمیه )2



 

 

اند، کار گرفتهدو سه نفری هم به شورا، شوراهای حسن و حسین مدعی نباشند چرا ما نیستیم. بالفاصله بعد از این

مرکزی، پنج یا هفت  هم رابط شورای مرکزی و محل کار. مثال، شرکت ]های[ خیلی بزرگ ]در[ دنیا، کالً یک نفر

ها. عیب کار ما این است که رابطه کنند، از جمله وزارتخانهبا شبکه جاهای دیگر را اداره می کنند ونفر اداره می

 داخلی حضور ذهنی دارد. مرکزی است. مسئول 

: دو مطلب، دانشجویان، کارگران، نمایندگان اصناف و غیره باید ]در قالب[ شوراهای فرعی باشد. در ایخامنه

کارگران افراد ارزنده هستند ]که به[ مسائل سیاسی واردند. موضوع دوم، برای تشکیل دولت با کسانی در داخل 

فاده شود که در دولت بازرگان بوده. خوب است از حبیبی استفاده شود، بندی از کسانی استبلوکصورت هشورا ب

 ]همچنین از[ کتیرائی، اسپهبدی. اصرار نباشد به ]سراغ[ غیره برویم.

های اجتماعی و سیاسی ممکن ارتباط با جناح مسئلههایی باشد شناسایی افراد بکند، تماس بگیرد. باهنر: ارگان

گیری. هر شد، شورای محدود باشد برای تصمیمسسه شناسایی باها یک مؤارتخانهر کنار آن باشد. مثل وزاست د

ط سسات و واحدهای مربوی انقالب جلسه داشته باشد، ثلث مؤیک در یکی دو واحد باشد، ثلث وقت را شورا

 سسات وزارت دفاع، پاسداران، یک سرپرست از شورا و هرکدام از آنها.و ثلث دیگر برای هماهنگ کردن مؤ

 بهشتی: قرار شد کسی برود و آقایان را ببیند و بگوید.

میدان جذب نیروهاست. مرکز  ه نفر که کافی نیست. ترکیب افراد جدید روشن شود. میدان کار بهترینهاشمی: نُ

توانند ای از نهضت افراد صالح هستند می بندیم. عده. افراد جدید بیاید. آخرش را نمیگیری منسجم باشدتصمیم

 بیایند و هم کار کنند.هم 

صحبت شد، شورای عمومی از  ایخامنهرسیم. مگر طرحی که با ها باشد نمی: شورا شورا به تعداد دستهصدربنی

 همه نیروها که شورای مشورتی باشد و پیشنهاد بیاید اینجا.

 شود صحبت کرد.موسوی: بعد می

 : اگر آن قبول باشد نظر نسبت به شورا.صدربنی

 تواند مملکت را اداره کند.یست نفر نمیموسوی: ب



 

 

: اگرچه خارج را توجه کنیم، با تغییر و تبدیل که شده، واقعیت منهای حساب و کتاب ما بوده. دیروز زادهقطب

که بتوانیم نه تنها این علت بلکه به مردم چیز جدید عرضه  شایع شده کودتای علمایی علیه غیرعلما. برای این

 مت قبل، چند کار کوچک و بزرگ با هم بکنیم. یکی شورای مشورتی بزرگ.کنیم، بازتر از حکو

 : حتی چهل نفر.صدربنی

ب با همان باشد که آنها ای یک جلسه بحث کردن و نظریات را گرفتن. مقداری مسائل مورد تصوی: هفتهزادهقطب

قاطع، هیأت فرستادن به کشورهای  گیریود:[ چند موضعالمللی ]کار شگیرند. دوم مقداری در زمینه بینتصمیم می

مختلف، ]با[ مصاحبه امریکا را کوبیدن، بعد چیزی به آنها دادن. کار کوچک ولی پر ]انجام شود:[ آزادی آیندگان 

 و چند نفری که زندانی هستند.

 موسوی: بحث در این است: افراد شورا.

 : شورای مشورتی موافق.صدربنی

 : شکل چه باشد ]؟[ایخامنه

 ر: دو نفر باشد، یکی روحانی، یکی غیرروحانی.باهن

 شورای مشورتی تصویب شد.

 موسوی: افراد محدود نشود که منجر به خود ما باشد.

توانیم کسانی ]را[ بپذیریم که معرف نیرو هستند. مهندس سحابی جناح از نهضت المقدور تا می: حتیصدربنی

 شود در مهندس سحابی.تجانس باشد، خالصه مین شود، ولی هستند، احزاب دیگر تکلیف آنها روش

 مهدوی: خود مهندس بازرگان.

 : خود مهندس بازرگان بیاید.ایخامنه

 هاشمی: در نهضت افراد مطبوعی هستند.

مد : در مصداق درست نیست، به پیمان که رسیدیم بماند. نیروها باشند، باالخره پیمان را پیدا کردیم، نیازادهقطب

 د. افرادی که به شورا و مملکت خدمت کند.طلبی کرو فرصت



 

 

ای را بهشتی گفت. اگر ]مالک[ قبول فکر جمع و جور باشد، چهره جدید که با ما کار نکرده، مسئلهموسوی: 

 شود.ردسری است. اگر این است محدود مید

 مهدوی: افرادی هستند که یکی دو جلسه بیایند، می شود کار کرد.

 معلوم شود. موسوی: تکلیف وزارت خارجه

 کنند.اند در این جریان کمک نمیر کرده: آنها که با مهندس بازرگان کازادهقطب

 کنند.شد که حتی پشیمان هستند و کمک میهاشمی: دیشب احساس 

 نتوانسته است تحمل کند. فرمعین: صدربنی

 مهندس بازرگان تصویب شد به اتفاق.

 سحابی هم به اتفاق آراء.

 نهایت صادق است.کنم. او کامالً مستقل است و بیرا معرفی می فرنمعی: من زادهقطب

 گرا است، گرچه تمایالت با آنها دارد.هاشمی: آدم واقع

 : حبیبی خوب است.صدربنی

 تصویب شد.

 اند، هنوز نپذیرفته است.هاشمی: منتظری را آقا گفته

 : مهندس موسوی.ایخامنه

 ]؟[گویید چرا نمی : همسرش راصدربنی

 جاللی مجموع دانشگاه پشت او است. هندس موسوی حرفی ندارد برای گفتن.: مزادهقطب

 ، ]مهندس[ موسوی، جاللی.فرمعینموسوی: سه نفر بحث است، 

 طور است ]؟[ه: جالل فارسی چایخامنه



 

 

 کنید کسی است.: خیال میزادهقطب

 ندیدم. شد. من ]این[ مطلب را در جاللبا شود ]باید[ سیستم فکری داشته: کسی که دعوت میصدربنی

 گیری او جالب نیست.موسوی: موضع

 کند.تر کار میاش بیشطلبانههمین طور موسوی، کارش دنده فرصت :صدربنی

 گیری بدی دارد.هاشمی: موضع

 : دفعه پیش موافق بودم، ولی در مجلس نشان داد، شرکت فعال نداشت در تنظیم قانون. صدربنی

 مطرح شد. فرمعینتی: صالحیت دکتر بهش

 تصویب شد.

 بهشتی: موسوی اگر تمام وقت بیاید خوب است.

 تواند بیاید.: نمیزادهقطب

 .1تأثیر کسی نیست و نقطه مثبت استگفت عصرها دو ساعت بودم. تحتهاشمی: در مورد روزنامه می

 بهشتی: با موسوی سابقه زیاد دارم.

 مهدوی: فکر تازه و نو دارد.

 بهشتی: آقای موسوی بروند نزد مهندس بازرگان، تجلیل از آنها و ادامه دادن کار.

 طور است ]؟[هباهنر: پیمان چ

 : فایده ندارد بیاید و دوباره برود. شورای جبهه اسالمی کافی است.صدربنی

 شیبانی: وزارت خارجه را فکری کنید.

                                                           

 : این نقل قول فعلی من است. این مطلب در مورد مهندس موسوی است.12/2/64. شیبانی  1



 

 

بازی و یی که پروپای دولت را بست، فامیلکی از چیزهاکند. یی: اگر یزدی عقل داشته باشد شرکت نمزادهقطب

 باندبازی است.

 طور است ]؟[هبهشتی: رجایی چ -هاشمی

 ماده.پذیری داشت، سر جریان تک: باید انعطافزادهقطب

 بهشتی: در حالت خارج جمع، سمج است. ولی تابع جمع است.

 کرد.در هیأت دولت همیشه مستقل فکر میهاشمی: 

 جمعی بود.کار دسته تی: دربهش

 خواهید بیاید ]؟[: یک بازاری نمیایخامنه

 کنم.شیبانی: یزدی را پیشنهاد می

هایش اعتماد کند. تبلیغات خارجی ما زیر صفر است. وضعیت که درست کرده، روی : ایشان به تجربهصدربنی

 ار این است کنار گذاشته شود.ترین کایم ]؟[ کمها بگوییم ارتقای مرتبه دادهدست ما گذاشته. به جوان

 : تمایالت امریکایی دارد.ایخامنه

 هاشمی: با مشکالت نزدیک بوده.

دوست و معتقد به اسالم است. ضعف ورت امریکایی دارد. این یزدی وطن: یزدی تبعه امریکا است. پاسپزادهقطب

نامه اش رو شود فلج است. قسمپروندهشخصی دارد. ولی از لحاظ سیاسی، در مقام سیاسی حساس گذاشتن، ]اگر[ 

رایط سخت بود و مجبور بود. نامه این است هرگز علیه منافع امریکا اقدام نکند. یزدی در شپاسپورت، قسم

 هایش در حالت مرگ بود.اش داغان شد و بچهزندگی

 : بهروز آنجا است. تازه زن دوم گرفته.صدربنی

 علت تابعیت.: یزدی رد شد بهایخامنه

 : این حرف مسکوت باشد.زادهقطب



 

 

 توسلی شهردار خوب کار کرده.]محمد[ باهنر: مهندس 

 : آسفالت درب و داغان.صدربنی

 ها از او متنفر هستند.: گودنشینزادهقطب

 : جاللی از موسوی مقدم است. چون موسوی عضو حزب شما است.صدربنی

 : ما به صفت حزبی نیستیم.ایخامنه

 دیگری داشته باشد. گزارش دانشجویان خط مطهری. : موقعیتصدربنی

 هاشمی: با مرگ مطهری موضع خود را عوض کرد. االن شناخته شده خط طالقانی.

 : خط طالقانی خوب است.صدربنی

 باهنر: قشر عظیم انتقاد از رادیو بودن جاللی است.

 ی نگه دارد.کرد همه را راضلتقاطی است، تنها خط معرف سعی میهاشمی: طالقانی خط ا

 : جنبه روشن و مترقی در فکر طالقانی بود. محمد شبستری فکر التقاطی ندارد.صدربنی

 : شبستری اعتقاد به امام ندارد و در خط شریعتمداری ]است[.زادهقطب

 بابایی، دکتر شیبانی و من را راضی کند.خواهد علیهاشمی: او می

 : ته دلش طرفدار انقالب است.ایخامنه

 کند.طالقانی منهای مجاهدین را جذب می: جاللی تمام نیروهای خط زادهقطب

 ثر بوده.حتی حرف صفا را معتقدند جاللی مؤ هاشمی:

 ها چو انداخته ]که جاللی از[ مجاهدین است.: انجمن ضدبهاییزادهقطب

 : محمد منتظری.ایخامنه

 کنم.: چمران را معرفی میزادهقطب



 

 

 خیلی خوب است.هاشمی: منهای موسوی 

 فلسطینی ]است[.: چمران یک عیب دارد، ضدعرب و ضدایخامنه

مینه زکند. در عمل است خیلی عاطفی و بیان عاطفی می : تنها مشکل چمران ]این است که[ موجودیزادهقطب

بازرگان گفته شنید  عاطفی ندارد. چمران با وجود عالقه به بازرگان و یزدی وقتی شنید اعالمیه آقا در مورد پاوه و

 شدیم.ت اگر اعالمیه آقا نبود موفق نمی... رسماً این خط را کوبید و گف

 ای دیدم، در موارد حساس با آنها همراهی نکرد.: در هیأت دولت نمونهایخامنه

 چطور است ]؟[ 1هاشمی: سروش

 : یک روز کار مبارزه کرده ]؟[صدربنی

 د ]؟[: سروش )حاج دباغ( خوب، ولی چه کنزادهقطب

نه من به  و]می خورد[  مهدوی: چمران خوب است سپاه پاسداران ]را[ به دست او بدهند. نه هاشمی به درد سپاه

 خورم.ها میدرد کمیته

رد اگر خویشهری قسم مونیخ را من انجام دادم. محمود همدرصد غائله م 50: راجع به فلسطین و غیره زادهقطب

عمار و غیره، دانم. یکی از مواد اختالف ابوجهاد، ابولیبی را ضدفلسطین می منشد. اقدامات من نبود درست نمی

 شکایت از لیبی دارند.

 ها از او و یزدی ناراضی هستند. ابوجهاد گفت اینها خط امریکا هستند.: فلسطینیصدربنی

 دانند.: چمران را در خط مخالف میایخامنه

. اصالً های فلسطین چمران استکرد و می گفت یکی از جنگندهمی : ابوجهاد شب و روز با چمران کارزادهقطب

 حرف او مأخذ نیست.

 دانند.فقط آنهایی که آنجا هستند که نمی: قضایای فلسطین را ایخامنه

                                                           

( فیلسوف و پژوهشگر، منتقد مارکسیسم و عضو ستاد 1324اهلل دباغ، مشهور به عبدالکریم سروش )متولد فرج. حسین حاج 1

 انقالب فرهنگی.



 

 

 اند و حساس هستند، صحبت نکنید.هایی که سفارت را گرفتهدکتر بهشتی: جوان

 شد که غائله کردستان را از نظر نظامی خواباند.: چمران از موقعی حمالت به او شروع زادهقطب

ر از شورای گویم حتماً باشد در آنجا. ولی غیع چمران مخالف بودم، ولی حاال می: اول با وزارت دفاایخامنه

 انقالب است.

 جوادی.سیداصغر حاج: علیصدربنی

 اصغر با شمس موافق هستم.تر از علی: بیشزادهقطب

خشندگی داشته. حتی غیر از آدم انقالبی است. شمس درخشش نداشته، منوچهر هزارخانی در: روشنفکر ایخامنه

 ، شمس درخشش نداشت.1احمدبعد از فوت آل

 من نیست، دروغ می نویسد.مؤ جوادی[سید]حاج اصغرهاشمی: علی

 بهشتی: کتیرائی را مطرح نکردید.

 نیست.شناسم. کار بکن : پیمان را از زمان مصدق میصدربنی

 باهنر: به همین دلیل که در شورا آمد و رفت.

 طلبی است.: مشکل این دسته روحیه فرصتزادهقطب

 هاشمی: بهزادنیا صالحیت ندارد.

 : نوکر یزدی است. آدمی است متأسفانه دروغگو.زادهقطب

 مهدوی: بهرامی خوب نیست ]؟[

 هاشمی: نه.

 : احمدزاده.صدربنی

                                                           

 ( نویسنده و مترجم مشهور در دهه چهل شمسی. 1302-48احمد ). جالل آل 1



 

 

 شود. ایشان شعاری است.ه نفر گفت نه تسلیم حرف آنها نمیانقالبی. اگر ن: ایشان فردی است ایخامنه

 گویید ]؟[: فروهر را چرا نمیصدربنی

 دکتر بهشتی: برویم سر کار یک سوم وقت، حداقل دو ساعت هر روز جلسه باشد ]؟[ سه ساعت جلسه باشد ]؟[

 رود. : یک صبح به کلی میزادهقطب

 رود.بهشتی: شب از بین می

 جلسه.  10تا  8: رفتن و برگشتن یک تا یک و نیم ساعت، زادهقطب

 : جایی که روزنامه ما بود باالی شهر است و رسیدن آسان است.صدربنی

 بهشتی: سه ساعت وقت برای شور. سه نفر برای کار مرکزی.

 : دو نفر بهتر است.ایخامنه

 بهشتی: بقیه تقسیم شود برای واحدها.

 ها، سخنگوی شورا.مصاحبه مسئلهانه، باهنر: اداره دبیرخ

ای الزم دارد با توجه به کار زیاد. دو نفر برای کار مرکزی: ورا و غیره جدا باشد. شورا ادارهبهشتی: سخنگوی ش

ای نویسنده لی بشود، یک رئیس، بیانیه را عدهشیبانی، منتظری، برای کار روحانیت یازده نفر می ماند. انتخاب داخ

 بگیریم.

 ها بیایند. معلوم شود چه کسانی سرجای خود هستند.پیشنهاد شده :زادهقطب

 ها.: امروز باید بروند در وزارتخانهبهشتی

 ها نیست. خارج شورا باید کار کرد.: االن وزارتخانهزادهقطب

 مهدوی: سیاست کلی.

 بهشتی: چند کار گروهی هست: 



 

 

ها(، بازرگانی، نفت، سازمان برنامه، کشاورزی، دارایی )بانک مالی مشتمل بر اقتصاد و -( [ گروه اقتصادی1] 

 صنایع، بنیاد مستضعفین، وزارت کار، خدمات، وزارت نیرو.

 ( وزارت بهداری، خدمات، وزارت نیرو، کار، پست و تلگراف، راه، وزارت مسکن، کمیته صنفی امام.2

 ( وزارت امور خارجه.3

 گی.ها، جهاد سازند( وزارت کشور، کمیته4

 ( وزارت دفاع، پاسداران.5

 های انقالب.( دادگستری، دادگاه4

 ( وزارت علوم، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر.7

 ( تبلیغات و رادیو تلویزیون، تبلیغات ارشاد.8

 : دکتر روحانی پزشک نیست، متخصص بهداشت است.ایخامنه

 شنود. براتعلی شده رئیس تحقیقات دانشگاه.نمیوض شود. کادر عملی از او حرف : رئیس دانشگاه باید عزادهقطب

 بهشتی: معافیت گمرکی بیست دستگاه جیپ استیشن. 

 تصویب شد.

 ، مهندس سحابی.فرمعین، صدربنیگروه اقتصادی: 

 وزارت کشور، هاشمی و مهدوی هستند.

 .ایخامنهدفاع، 

 روم.وی برود وزارت کشور، من خارجه میهاشمی: مهد

 خارجه، هاشمی.

 .زادهقطبتبلیغات ارشاد، 



 

 

 آموزش و پرورش، باهنر.

 علوم، حبیبی.

 مهندس بازرگان، خدمات، بهداری، مسکن، نیرو، پست و تلگراف، بنیاد مسکن، کمیته امداد.

 دادگستری ]و[ دادگاه انقالب، موسوی.

 بهشتی: در کار اقتصاد.

( تشکیل شورایی از جناح های فکری و اجتماعی 1در شورای مشورتی. کارهای جنبی:  ایخامنه: من و صدربنی

 ، حبیبی.ایخامنه، صدربنیو سیاسی. مسئول 

 ( روحانیت، منتظری و بهشتی.2

 ( تشکیل گروه بازرسی و پیگیری صد تا سیصد نفر از همه عناصر و رسیدگی به شکایات.3

نخست وزیری ]را[ یک فردی  مسئلهبرسند و عناصر خاطی معلوم شود. بهشتی: دو حسن دارد. اشکال را بروند 

 اداره کند.

 : هماهنگ کننده الزم است مرجع.ایخامنه

 باهنر: دبیرخانه شورا کافی است، بهشتی و شیبانی.

: نخست وزیری آنکه سازمان اطالعات را اداره می کند، افراد خوب هستند، چمران مسئول آن بود. ایخامنه

 با مهندس چمران یکی است. کار ضعیفی می کند، باید تقویت شود. چمران

 : تعدادی افراد هستند، عضو شورا هستند.زادهقطب

 شود. شورای عالی دفاع هست. شورای وزرای امنیتی.شورا دارد، کارها مربوط به او می: دبیرکل ایخامنه

 ت کند. دادسرای انقالب باشد.بهشتی: شورای امنیتی با مسئول دفاع و مسئول وزارت کشور شرک

 : مسائل موردی است. وزیر خارجه، کشور، فروهر هم بود.ایخامنه

 ، موسوی و مهدوی باشند.ایخامنهبهشتی: از شورای انقالب، هاشمی و 



 

 

 ( دبیرخانه، رئیس دفتر و یکی دبیرکل.4

 بهشتی: دبیر شورا کل ندارد.

 وزیری وقت، یک وقت اسم آن عوض شود.نخستشود کرد. سیستم : با مردم تعارف نمیصدربنی

 رود.یم روی خطی که میبهشتی: برو

 : مسئولیت باید انجام داد.صدربنی

 گردم.دهم وگرنه برمیراه را ادامه می : بهترین راه انجام شدن این دو سه ماهه است. اگر هست، اینزادهقطب

 مهدوی: موقع بحرانی است.

م کلیه مسائل وزارت کشور کندهیم. اعالم میتک افراد. مسئولیت به هریک میتک بهشتی: تقسیم مسئولیت ]برای[

 ها به مهدوی ارجاع شود.و کمیته

 کند.دبیرخانه فقط کارها را ارجاع می :زادهقطب

 باهنر: مالقات ها، پیام.

 : خارجه با وزیر خارجه. داخله با داخله.صدربنی

 مضاء ثابت می باشد، در گروه خود امضاء کند.خواهد، ابهشتی: یک مسئول در داخل می

: منکر نباید شد یک سری مسائل است ]که[ به شخص خاص مربوط نیست، مال شوراست. دبیرکل الزم ایخامنه

 است. دبیرخانه مسئول کارهای او ]است[. بهشتی نباشد، یک نفر دیگر، یک نوع سلطه.

 ان است.وزیر هم: این دبیر کار تازه دارد، نخستصدربنی

 کننده است.هاشمی: رئیس شورا امضا

 خواهد. را تقسیم کرده. اداره کننده نمی نفره است، یک سری کار 15: شخص را در نظر بگیرید. یک هیأت ایخامنه

 وزیری است.حده است. هر دو باشد، نخستکننده امور اداری حرف علی: ادارهصدربنی



 

 

دهای نوشته ]بر عهده[ مسئول اجرا. تصمیم کلی ]را[ او و یارانش بگیرد. واحگیری مال شورا، اجرا بهشتی: تصمیم

ای دو یا بیست وراست. امضاهای به نام شورا هفتهگیری به عهده شعهده آنها باشد. تصمیمشده، تمام مسئولیت به

 وزیر امضاء کند.که هر الیحه را نخست عدد باشد، نه این

 یم تماس بگیرد.شود هر وزیر مستق: نمیایخامنه

شود، با صالحیت وزارتخانه است. یک گیری تمام در شورا میمسیستم دیگری است. تصمی ،: سیستمزادهقطب

آورد شورا ]تا[ کند و یا میگیرد یا پخش میکارش کار شوراست. مراجعات را می نفر مسئول دبیرخانه که حواس

 تصمیم بگیرد.

 بماند. نام هر مسئولیت مشترک اگربهشتی: به

 وزیر هم که بود، تقسیم شده بود.مهدوی: نخست

 : در کار اجرایی مسئول الزم است.زادهقطب

یرخانه گیری کار شوراست. مسئول جلسات شورا دبتقل مستقل، هماهنگی فکری و تصمیمبهشتی: واحدها مس

رم. من میل دارم طرحی دا ماند، یک نفر مسئول آنجا شود، اگر نشد. برای پیگیریدارد. اگر در عمل چیزی می

 سسه اقتصاد.یک جا باشم در مؤ

 موسوی از جلسه وزرا آمد. 

رویم سرکار. یک شرط دارد. رادیو تلویزیون فحش را نها ]این است که[ تا آخر هفته می]موسوی:[ درخواست آ 

مشی روشن ( خط2د. حش به دولت قبل داده نشوبگوید به رادیو ]تا[ ف زادهقطببه ما قطع کند. صبح هم گفته. 

 شود.

 است. دو بیانیه در تمام مدت. مسئله: دو زادهقطب

 و نیم تلفن کرد.  10یا  10ساعت  زادهقطبموسوی: گفتم 

 بهشتی: راجع به چند نفر که تصمیم گرفته تماس.



 

 

دوم، یک نفر در جای معین باشد که مسائل حاد را با او در تماس باشیم. گفتم با اتاق شورا در  مسئلهموسوی: 

( برای سه وزارتخانه، سه سرپرست االن بفرستید، ]برای[ امور خارجه، کشور، دفاع. ]درباره[ دفاع 3تماس باشید. 

آقایان هستند. ]برای[ وزارت  گفتم حل است. یزدی گفت یکی دو مورد مشکل است، بروم وزارت کشور، گفتم

جا خارجه به دلیل مسائل حاد باید زودتر تصمیم گرفته شود. دکتر یزدی تقاضا داشت و کار موذیانه که همان

هیچ اطالع نداریم و  جواب دادم. گفت دیشب با او تماس گرفته ]شده که[ هیأتی از امریکا بیاید، گفته است ما

وذیانه کردی. یزدی گفت شورا اعالمیه بدهد، کاردار در وزارت خارجه است و پذیریم. گفتم کار ممسئولیت نمی

 کسی مزاحم او نشود. وزیر امور خارجه را در دفعه اول تعیین کنیم.

 بهشتی: هاشمی مسئول رابط در وزارت خارجه شد.

 : چون حاد است، باید االن کسی برود وزارت خارجه.صدربنی

ازرگان کمی اردالن، حبیبی، چمران، یزدی، صادق طباطبایی، احمدزاده. موسوی: مهندس تاج صحبت کرد، ب

یزیون تند چمران چیز تندی نگفت. همه گفتند رادیو تلویزیون علیه ما چیزی نگوید. حبیبی راجع به رادیو تلو

عنوان یون نه شما راضی بودید نه ما. بههای جدید باید بروند. گفتم از رادیو تلویزصحبت کرد. می گفت چهره

 کنیم.ب اول اصالح را از آنجا شروع میشانس اول شورای انقال

قالبی است. امام اعتقاد دارد ]رادیو تلویزیون[ تقویت شود، کسانی که آنجا هستند تمام جناح ان مسئله: دو زادهقطب

شورا گفته اعالمیه گوید یک کلمه را نخوانید. به حزب جمهوری گفتم آقا و دهد و میاز رأس تا ذیل، اعالمیه می

 علیه کردستان نباشد )احمد خمینی آمد(.

 ای هستند.از قم تلفن کردند، به فکر توطئه احمدآقا:

یه کنند. این دو بهشتی: گروگان کنسولگری عراق، خائنین عراق را تحویل بدهد و ... قرار شد پس بدهند و تخل

 شد ]؟[آیند با چند نفر همراه، جایشان کجا بانفر امریکایی می

 : رئیس تشریفات وزارت خارجه برود استقبال.صدربنی

 موسوی: نشان بدهیم اوضاع دست ما است.



 

 

از شورا  پذیرند یا نه ]؟[یموط به امام است. آقا اینها را بهشتی: آنها پیامی برای امام دارند. گفتم ما نظر نداریم، مرب

 کند ]؟[چه کسی با آنها صحبت می

 هم بیاید. صدربنیجه بیایند، من تنها نباشم، هاشمی: در وزارت خار

 آید ]؟[احمدآقا: چه کسی می

 . دیشب مشورت شده، با اصل آمدن موافقت شده.1بهشتی: رمزی کالرک و میلر

 محل را مطرح کنیم. مسئلهموسوی: 

 بهشتی: دبیرخانه.

 وزیری آنها کار دارند.احمدآقا: افراد نخست

 بهشتی: جا غیر از آنجا.

کنان تر می گویند و قابل دفاع نیست. کاروزیری یک حسن دارد، یک قبح کاخ ... به ما بیشموسوی: نخست

 ست.ا ایمسئله

 بریم جای دیگر. جای جدید برای شورا ساده ]باشد[.بهشتی: وسایل را می

 : ساختمان قبلی روزنامه ما.صدربنی

 دهید ]؟[ بهشتی: مجلس شورای ملی را می

 بریم. برای کمیته فکری بکنید.بدهید ما میمهدوی: جا 

 شود.بهشتی: جا پیدا می

 هاشمی: مجلس محلش زننده نیست ]؟[

 گیریم.عهده میبهشتی: جا را به
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 : جای وسیع، سی چهل تلفن باشد.صدربنی

 بهشتی: جایی بیست یا سی اتاق تجهیزات ساده.

 زیاد است، طاغوتی نیست. احمدآقا: جایش مطرح است، ]در[ مجلس آمد و شد مراجعین

 موسوی: تا روز جمعه اینجا.

 بهشتی: تا روز یکشنبه.

 : زمینه ارتباطی ما باید خیلی وسیع باشد.زادهقطب

 : با ساده بودن در و دیوار نباید کار را مشکل کرد.صدربنی

 هاشمی: امریکا تصمیم گرفته مغرب را تقویت کند.

 بهشتی: تبریک عید غدیر به امام.

 نویس.ر: انتخاب سخنگو و بیانیهباهن

: برای دبیرخانه چند نفر نویسنده و باهنر الزم است که خالصه نامه بنویسند. موضوع دوم، عمارت را ایخامنه

 تخلیه کند افرادی هست الزم است بخش چمران. یک مصاحبه شورا بکند.

 بهشتی: پس از تعیین کیفیت شورا.

ماه پیش با ذکر تاریخ و زمان ]را[ بگوید. چمران گفت برای استعفا از یک : کیفیت استعفای بازرگان ایخامنه

اند ]برای[ کودتای آخوندی. درسی در یک دانشکده است، امروز سازی کردهای زمینهکیفیت آماده شده. یک عده

 اولین جلسه درس است.

 

 

 

 



 

 

 16/8/1358جلسه چهارشنبه 

 ها:[]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

 الرضا شهابی.ستاندار بابل مازندران، دکتر سیفبهشتی: یک نفر ا

 هاشمی: خوب نیست.

وزیری ]را[ چندین نفر می گرداندند. جا کار هرکس معلوم گردد. دفتر نخست : وضع روشن شود،ایخامنه

 مشخص شود.

 باهنر: حسنی آمد، یک جای اعانه ملی را دیدند، یک واحد آن خالی است.

 اگر قرار باشد سه بار سر محل صحبت شود.موسوی: 

قدر نیاز پنج تا ده اتاق سالن، چمران ما نباشیم عمالً کاری ندارد. به وزیری عمالً تعطیل است. اگر: نخستایخامنه

 نویس.خواهد، ماشینتاق دو طرف است. هر اتاق منشی میده ا

 بهشتی: گارد آنجا هست، مأمور حفاظتی هست.

 مأمورین با حقوق باال هست. باید بیرون کرد، مأمورین ]با حقوق[ پایین باشند.: ایخامنه

 هاشمی: خبر مهم. خرازی گفت از امروز تبلیغات شدید در امریکا شده که با رفتن بازرگان، دولت از هم پاشیده.

ه کند. این خطرناک ساعت می آید. آقا مصاحب 48ای دارد، در عرض دقیقه 60کانال سی بی اس برنامه  :زادهقطب

 است، آماده کردن برای یورش است.

شوید، باید خالی باشد. یک حرف ما با تبلیغاتی بدون یورش هرجا وارد میکه با برخورد  بهشتی: بدون این

 مهندس بازرگان این بود، ورود در کانال اداری بد بود. قرار است بروند.

 جا.موسوی: محل همین

 نویس پیغام آمده و بردن پای تلکس دفتر. نفر آماده کنید. منشی ماشین 15ا ت 10 : دوستان فعال راایخامنه

 افرادش را بیاورد. صدربنیبهشتی: فرداشب لیست با مشخصات بیاورید. 



 

 

 های خوب هست.هاشمی: اینجا بچه

 اسدی ]و[ طباطبایی ]خوبند[.: از معاونین مهندس بازرگان، بنیایخامنه

 داغی.باند گنجی بود با قراچهدر اسدی : بنیزادهقطب

 : تکلیف را با آقا روشن کرد.صدربنی

 کوپتر آماده باشد برای این کار.هاشمی: غیر از تلفن، یک هلی

هایی ]را[ رأساً بگویند. ]در[ هفته دو بار مالقات با آقا باشد. موضوع دوم تعیین : آقا قرار است حرفایخامنه

جای وزرا و وزرای ها، بهرد. موضوع کاندید برای وزارتخانهممکن است بپذی اعضای شورا ]است[. عزت سحابی

 مشاور. روابط با امام.

شود. همه ما تجربیات داریم. بدون اسائه ادب واقعیات هست، آن وقت که امام موسوی: با مذاکره با امام حل نمی

توانیم او را الزام کنیم میه را بدهند ما نمیاعالنبودند، آن شب بختیار بود، فراموش نکردم. امام صالح ببینند فالن 

 مان ]را[ طوری تطبیق بدهیم ]که[ با اقدام او بخواند.کند. ]این[ ما هستیم که باید وضع]که[ ن

باهنر: ما باید واسطه ]داشته باشیم که[ مرتب پی در پی روزانه با امام ]در تماس[ باشد. کسی مسئول باشد روزی 

 کوپتر و دو سه روز یک دفعه، دو نفر، سه نفر یا همه برویم.ایشان تماس بگیرد. رفتن آنجا هلیسه چهار دفعه با 

اعتماد بود. ولی اگر این وضع حاضر که نیستند، باید بدانند و ملتزم حل قابلشان اینجا بودند این راهبهشتی: اگر ای

 .به رعایت باشند. چنین نیست که این حد الزام نوسان نداشته باشد

جور نیست اگر بداند، جمع هم جهت و حاضر یراق است که از ایشان : حرف آقایان را قبول ندارم. اینایخامنه

گوید. شخص به ایشان گفته شود باید ارتباط مستمر رت است. راه این است که باهنر میحرف بشنود، اهل مشو

 ساعت معین ]ارتباط با ایشان صورت گیرد[. با ایشان داشت. در ساعت معین، همه یا جمعی، هر روز دو نوبت در

دهند. از آقا بپرسیم آیا باید از شما اجازه یدند که به کار انقالب اهمیت نمیددر مورد دولت آقا از روز اول می

 ای دو بار مالقات.ستمراً روزی دو بار تلفنی و هفتهبگیریم ]؟[، بعد که گفت م

 گیریم، شما رد نکنید.آنچه فوری است و تصمیم می بندیم ]که[هاشمی: با آقا قراردادی می

 : احمدآقا عضو شورا ]باشد[ خوب نیست ]؟[ایخامنه



 

 

 شود.قبالً با آقا مطرح کردم، گفت نمیهاشمی: 

طور اداره وری الزم دارد. این: با آقایان موافق نیستم. مملکت ]را[ بخواهیم اداره کنیم، تصمیمات فصدربنی

 ط را گفتگو کرد.شود. باید خطونمی

 بهشتی: آدم باید بتواند با دشمن خود حرف بزند.

 شود، خطوط روشن شود.: با مذاکره حل میصدربنی

ای نیست که با این شرط هستیم یا نیستیم. بینم که[ رابطهگونه میبهشتی: من روابط خود را با انقالب و مردم ]این

 بگوییم ما هستیم و شما باید رعایت کنید.

 های ما را گوش کنند.طرف مشاورت ایشان باشیم و حرفی: موسو

 بهشتی: شرایطی نیست که بار را زمین بگذاریم، صریح.

سال برای ضدانقالب درست شده ]کار کن[، ما  55گویی برو در دستگاهی که : باید گفت به ما میصدربنی

امام، بگوییم شورا از حیثیت کامل برخوردار طور عمل کنیم ]؟[ یک در میان توی دهان ما نزن. برویم پیش هچ

جور است، شما اعالمیه روی حرف ما نده، اگر مایل هستید دفتری بین ما و شما باشد، جوان باشد. تماس ما این

 رفت آنجا.

 اعتماد ]در[ قم باشد، تلفن سیاسی رابط بین شورا و امام.بخور قابلدردبهشتی: یک فرد باهوش به

است جایی که احمدآقا هست، صانعی هست، اشراقی هست. مشکل با امام از حاال نیست. آقای : سخت زادهقطب

 کنند، وقتی پنجاه نفر از نقاط مختلف شهر بگویند.گرگ است که به اقصی نقاط تلفن میخلخالی و ایکس و ای

بعدی و هم تکمیلی درست است. یک مالقات با خود امام برای تعیین خطوط اصلی  صدربنی: پیشنهاد ایخامنه

 شوراست.

بندی بشود، فرمول ]جلسه[ صبح شینیم، خطوط کار روشن شود، تقسیمبهشتی: ]تا[ تکمیل شورا فعالً خودمان بن

 روشن شود.

 موسوی: رابطه برای خودش روشن نیست.



 

 

 هاشمی: بحث برای فردا.

 بهشتی: صحبت شد با ایشان.

 هاشمی: در مورد کادر.

 د هضم کنند، احساس خالء است، شورا شبانه روز باشد.تواننمهدوی: مردم نمی

شود. مملکت ستم که دیشب تا حال کوبیدیم، نمیخواهند سرتاسر مملکت اداره شود، این سی: اگر میزادهقطب

تواند با حضور امام تبلیغات دو روزه را تحمل کند. پشت آن روز هزاران نامه تلگراف جزء جزء دارید. این می

 ها باشند، برویم سرکشی.. وزارتی تعیین شود در وزارتخانهوجود آمدههزار و یک اشکال به نبودم، ساعت که 24

 رسید.مهدوی: آخرش به همین می

: اشکال کار ما تا امروز شورایی بوده، مدون است، بدون یک حق یک قرآن چک کشیدن. این اشکال حل ایخامنه

ها می گماشتید، چند ماه قبل مطرح شد، سر اشکال کوچک ماند. خانهآدم انقالبی دارید، در وزارت 22شود. اگر 

، یک فرد ادغام شورا و دولت رئیس شورا که باشد ]؟[ معاون چه کسی ]؟[ و اشکال دیگر طرح همان است

کند، مشاور حق اعمال بی وردست او. وزیر کار اجرایی میبشرط سرکار است، یک فرد انقالکاردان و غیرانقالبی ال

 آید.ای بدون ناز نمیکابینه ظر دارد. اگر خواستیم ایزدی را عوض کنیم مهندس نگوید کل کابینه عوض. هیچن

کنند،  وزارتخانه را معاونین اداره میکند یا معاونین، معموالًکه[ وزارتخانه را وزیر اداره می بهشتی: ]در مورد این

 کند.وزیر کار سیاسی می

 شود.موسوی: هر دو فرض بحث 

 آیند.وزیر تعداد زیادی می: در صورت وجود نخستزادهقطب

 وزیر چه کسی بیاید ]؟[بهشتی: نخست

 ، یا حبیبی، یا بهشتی ]باشد[.صدربنیوزیر یا : نخستزادهقطب

 : اول وزرا را معین کنید.صدربنی

 هم خوب است. ایخامنه: زادهقطب



 

 

 دانم قبول آن را.: سفاهت میایخامنه

 سوزد.گذاریم، هر کس کار کند میهمه چیز می: اگر زادهقطب

 رود.ون آبروی نهاد باارزشی از بین میها درست نیست. چ: روحانیایخامنه

 وزیری نیست.روحانی هست، ولی شأن روحانی نخست: شورا شأن صدربنی

 وزیری ]خوب است[.: حبیبی برای نخستزادهقطب

 ارد.: تمکین الزم را ندایخامنه

 نه. -موسوی   رضا صدر

 موافق هستم. -اسپهبدی

 مهندس طاهری؟

 موافق. -رجایی

 موافق. -احمدزاده

 ها ملی شده، روی او ریخته شده   باشد.زیادی داشته، هشتاد درصد کارخانه: احمدزاده مشکالت زادهقطب

 : باشد.فرمعین

 : با وزیر نفت بودن او موافق نیستم.صدربنی

 موافق. -حبیبی

 منفی. -اسالمی

 هفت رأی مثبت، دو منفی. -میناچی

 نه. -اردالن

 نه. -دکتر سحابی



 

 

 نه. -ایزدی

 نه. -دکتر یزدی کاظم

 آری ]برای[ وزیر مشاور. -کتیرائی

 : برای وزارت مسکن مناسب نیست.صدربنی

 نه. -دکتر یزدی

 خواست کنار بگذارد.موسوی: آقا ایشان را می

 موافق. -صادق طباطبایی

 نه. -مهندس تاج

 موافق. -چمران

 موافق. -عزت سحابی

 فروهر

 -جوادیسیدصدر حاج

 صباغیان پنج چهارم.

 : با وزارت دفاع چمران مخالف هستم.صدربنی

 نژاد تحصیالت دکتری در بازاریابی.: ارائیصدربنی

 دکتر ذوالقدر برای وزارت نیرو.

 هوشنگ کشاورز برای وزارت کشاورزی.

 راجع به مغرب را خواند. هاشمی اعالمیه

 



 

 

 

 17/8/1358جلسه پنجشنبه 

 ، شیبانی، باهنر، هاشمی ]رفسنجانی[.ایخامنه، زادهقطب]حاضران:[ بهشتی، موسوی ]اردبیلی[ )شب بودند(، 

 ها:[]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

 بهشتی: دبیرخانه باید نمونه باشد.

 ]آمدند[ (. صدربنی، 15/8د تغییر مکان داد )مهدوی شوموسوی: با این درهم ریختگی نمی

خواهند تماس بگیرند. نظر امریکا را قطع کرده، ایرانیان میشیبانی: دکتر اسالمی گفت مخابرات خارجی تماس با 

 من این است با آقا تماس بگیرید.

 باهنر: در انقالب مدتی قطع بود.

 بهتر است(.بهشتی: نظر دوستان اعالم شود )ارتباط باشد 

 شیبانی: با آقا تماس گرفته شود که دیگر علیه آن چیزی ندهد.

 بهشتی: این کار یعنی دیگر شورا نباشد.

مهدوی: بدون نظر ایشان اقدام درست نیست. در مورد تغییر مدنی صحبت شد، قرار شد باشد و با نمایندگان 

 مجلس صحبت شود. 

. سسه عالی بازرگانی(، دارایی، نفت، بانک ملی االن )مؤالدین طهافرادی را معرفی کرد: دکتر نظام : اسالمیصدربنی

 نژاد، دکتر یوسف جهانی، هوشنگ کشاورز، صدر.بهمن ذوالفقارپور، دکتر بهادری

 دکتر بهشتی: نامه سپاه پاسداران انقالب در مورد پیشنهادات به شورای انقالب خوانده شد.

 هلند، مدیر بانک توسعه صنفی است.وبانک ایران -جاهدپرویز ( 6

 در سازمان برنامه. -( صراف7

 نژاد  وزارت بازرگانی.( ارائی8



 

 

 وزارت صنایع. 1( دکتر تقی فراحی9

 ( دکتر پرویز پروین //  /  /// .10

 ( دکتر رئوفی  وزارت صنایع.11

 ( مهندس محمود ...   پست و تلگراف.12

 ازندرانیان //  /// ( مهندس محمود م13

 ( خانم طاهره صفارزاده   معاون وزارت علوم   معاون وزارت ارشاد.14

 جامعه شناسی.دندانپزشک      2( احمد غضنفرپور15

16) 

 نژاد.بازرگانی، رضا صدر بود ]و[ ارائیموسوی: 

طلب، رصتساواکی و هم ف ای افراداند. عدهوعاً بعد از این جریان تشکیل شدههای اسالمی ن: انجمنزادهقطب

 های بسیار پایین هستند.اند. اکثر در ردهداخل آن شده

 ام، ولی تنها نظر آنها نیست.ها ]را[ هم شنیده: من نظر انجمن اسالمیصدربنی

یافتد زرا تا جا بوموسوی: ما باید برنامه ضربتی درست کنیم برای دو سه ماه. حاال بعد ادامه دهیم. تغییرات کلی 

خواهیم ا نمیممعین شود. آنها]یی را[ که اند به جایشان کسی ر صالح است، آنها که استعفا دادهکشد. اگل میطو

 منتفی است. جای آنها وزرا معین شود. دو نفر یا یک نفر از طرف شورا برود وزارتخانه.

 : اجتماع درست کرده از کارمندان بپرسید.صدربنی

 خواهند.از همه تحقیق شود چه کسی ]را[ میای منتشر شود، موسوی: پرسشنامه

                                                           

 صدر.. تقی فراحی، مدیرعامل سازمان صداوسیما در زمان ریاست جمهوری بنی 1

 صدر(.از اعضای جبهه ملی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی )حامی بنی( 1321. احمد غضنفرپور )متولد 2



 

 

ن که شود این کار را کرد. برای وزیراون کنید. برای معاون و مدیران میخواند یا نه را بیر: قید نماز میصدربنی

 شود.سیاست کلی را عمل کنند، نمی

آنجا باشد درست نیست. از خارج  خواهید پاکسازی کنید، حتی فرّاش از: خصوصاً در جایی که میزادهقطب

 تحقیق کنید خوب است، ولی اگر کسی منتخب اعضاء شد متعهد است.

 شود کرد. بهشتی: در این شرایط انتخاب نمی

هایی در مقابل او مقاومت کرده و کارش را فلج کرده موسوی: دلیل این است تجربه کردیم، هرکس را بردند، گروه

 اند.

 دهم.تکنوکرات هستم، کار را انجام می گفت من: رضا صدر میزادهقطب

 موسوی: وزیر خارجه فوری تشکیل شود.

 بهشتی: قرار شد تصمیم بگیریم شورایی باشد یا هیأت وزرا.

 موسوی: در عرض مدت کم این کار نشدنی است.

 : قبالً طبق همین ضابطه عمل کردید. چهار بار ترمیم کابینه و شکست بود.صدربنی

کند. باید وزرایی دولت، تیم خود را هرکس معرفی می مشکل اینجا این است قاعدتاً برای پیشبرد کار: زادهقطب

 بیایند که مورد تأیید و حداقل مورد عدم تأیید نباشند. ممکن است کاری بکنیم جواب دو ماه ما را بدهد.

اینجا، چهار ساعت بروند آنجا اعت بهشتی: امروز و فردا کار را تمام کنیم. آقای هاشمی صبح شنبه بعد از سه س

 ای دارید جای ایشان بگذارید. آموزش و پرورش روشن است، کارهای اقتصادی.نشینند. اگر وزیر خارجهمی

 : من با کسی که صالحیت او را قبول ندارم، کار کنم ]؟[صدربنی

 ها تقسیم شود. از نزدیک کار دیده شود.بهشتی: وزارتخانه

شود. ان در شورا نیاید درب و داغان میازرگان به من حساسیت شدید دارد. اگر مهندس بازرگ: مهندس بزادهقطب

خواهم از مهندس و من روم. معذرت میمصلحت مملکت. اگر صالح است من مینه مصلحت انقالب است، نه 



 

 

داند انقالب الزم میدار امام نیستند. ای طرفهای طرفدار مهندس عدهکنار. مهندس بازرگان بیایند. آدمروم می

 اکثریت باشند. اگر قانع شد که بیاید خوب، اگر نیامد.

 کنم صالح نیست.موسوی: من فکر می

 توانند.م از اینها بخواهند پنچر کنند می: هرکداصدربنی

 بهشتی: وجه مقابل آن منهای شخص شما. مهندس تاج گفته این جامعه میل ندارد آن افراد بیایند.

 گویید.کردید. حاال رسیدید میگفتند عمل نمیکه میوقت : آن صدربنی

 آنها ناراضی است. ها و کار مجموعهاست، ولی حدی را رد از بعضی چهره: حرف درست زادهقطب

 شود ]؟[مهندس بیاید در شورا دو قطبی نمیبهشتی: 

کنند. بازرگان محبوبیت توجه نمیگان : این افرادی که به اتفاق تصویب شد در شورا بیایند، به دهان ما بزرزادهقطب

، احساس زده. اگر در این شورا باشدک مقدار روشنفکران مملکت را وحشتای دارد. اینجا مظلوم شده، یتوده

شناسم. اگر بازرگان بیرون ه. افراد دور و بر بازرگان را میمی کنند بازرگان از زیر بار فشار رفته، نه مخالفت کرد

 تر نیست.کنند. بازرگان بیاید یک رأی بیشاد میایج باشد، نقطه مخالف

بعد استعفا دهند، هفته  کردند ]؟[ اگر اینها بیایند و یکدر برخورد با اعالمیه امام چه میبهشتی: بازرگان اینجا بود 

یجاد اطب در شورا بود، اشکال شود. ما االن جنگ اعصاب نداریم. چند تا آمدند که دو قوضع خیلی بد می

 شود ]؟[مین

، افرادش را ید. کابینه موجودشود االن در شرایطی هستید که واقعیت را باید در نظر بگیربینی میهاشمی: پیش

 دربیاید.  شناختیم و مشکل داشتیم از حضور هریک از آنها، این کابینه، راجع به آنها ممکن است مطالبینمی

 آورند. د، یک پرونده کهنه مردم بیرون میکه رسیدن نمحض ایرسند به: کسانی که به قدرت نمیزادهقطب

 موسوی: وزارت خارجه، دفاع و کشور را معین کنید.

 است، در امریکا بوده و با ما بوده. 1: سعید سنجابی برای وزارت خارجه خوب است، علیه خط پدرشصدربنی

                                                           

 . کریم سنجابی، اولین وزیر خارجه جمهوری اسالمی.  1



 

 

]که[ یک دولت دینامیک : دکتر صادقی االن که آنجا هست بهتر است. تمام اینها برای وزارت خارجه زادهقطب

 .بهتر است  صدربنیکدام صالحیت در حد معاونت ندارند. خود ]است[، هیچ

 موسوی ]و[ بهشتی: خوب است.

 تواند این طرف و آن طرف برود. از نظر داخلی هم مقدار زیادی افکار تسکین یافته. می صدربنی: زادهقطب

 خواهد. را حل کند. با وجود شما وزیر نمیتواند این کودتای آخوندی از نظر روانی خیلی اثر دارد و میموسوی: 

اطعیت چیست ]؟[ : متمم بحث و نه بحث، اشتباه است. دو چیز حل شود، مدیر چه کسی است ]؟[ قصدربنی

 دنبال سیاست بیایند.وفق است که عموم را برانگیزد، بهکسی م

 خواهد. آرام آرام رفراندوم را آماده کند.نفر عنصر فعال می 15تا  10آنجا  موسوی: وزارت کشور

 هاشمی: فوری فوری.

 موسوی: مهندس میرسلیم با رفقایش.

جام دهد، پاشاندن وزارت کشور بد است. صباغیان مسلط خواهد انتخابات را انهاشمی: اگر وزارت کشور می

 است، گروه نوربخش.

 : اگر صباغیان خواست به خط بازرگان وفادار باشد و خط معیوب انجام دهد ]چه؟[ صدربنی

درست است. اگر مانع شد، بیاید در شورا، با آن چند نفر افراد موثر و فعال، صباغیان،  زادهقطبهاشمی: پیشنهاد 

 ی و غیره را نگه داریم، برسیم به خواسته روز اول.سحاب

موسوی: از دگم بودن مهندس بازرگان دیشب رفتم خداحافظی. وزیری در غیاب صباغیان معین کردن درست 

 نیست.

 باشد برای وزارت کشور. اگر صباغیان پذیرفت شرایط ما را، باشد. زادهقطببهشتی: آقای 

 ود با مهندس بازرگان صحبت کند.هاشمی: من این را نگفتم. گفتم بر

 العمل ندارد. رجه، هاشمی برود وزارت کشور، عکسبرود وزارت خا صدربنی: اگر دو سه روز زادهقطب



 

 

 باهنر: از کجا فکر می کنید این ده نفر نیایند ]؟[

 میناچی: چمران و ...

 کرد.ود که در هیأت دولت خوب رفتار میهاشمی: وزیری ب

 خوب نیست، بیاید حاکمش.: االن زادهقطب

 آیند.باهنر: این ده نفر می

 ها را که داریم. هیأت تحقیق برود تحقیق کند.: لیستصدربنی

: من متمم دارم. االن وزارت امور خارجه یک نفر باشد ]و به او اعالم شود[ هیچ نگرانی نداشته باش، با زادهقطب

کنم، صادقانه کشور با بقیه. با مهندس صحبت می وزارت معاونین کار کن. وزارت دفاع صاحبت ]صاحب[ دارد،

 گویم نه. شخص ایشان را بگویم یا نه ]؟[به او می

 بهشتی: یکی از شرایط ایشان این است ]که[ قانون اساسی عوض شود. 

 : وزرا بدانند که ما رفتیم از ایشان معذرت خواستیم ]و[ آمد. نشان مفید است.زادهقطب

 خوب است، ولی اثر سیاسی خوب نیست. بهشتی: اثر روانی

 کردم.ناچار همکاری نمی: اگر من جای کابینه مهندس بودم صدربنی

کنند. ما با فراغت فکر کنیم. حرف ایندگان شورا با قاطعیت اداره میبهشتی: این سه وزارتخانه حساس ]را[ نم

 کنند.با کدام نیرو]ی[ اجتماعی کار می مهندس تاج صحیح. جامعه از ما همین انتظار ]را[ دارد ]که[ ببیند

 موسوی: بروید به میرسلیم بگویید کار را انجام دهد.

 : هیأت رسیدگی به وضع داوطلبان.صدربنی

 توانم کسانی را که به محسنات آنها اعتقاد دارم معین کنم.بهشتی: من می

 کنم.را از نظر مرتب بودن پیشنهاد می نژاد: من فضلیصدربنی

 اعتماد دارید. صدربنی( زادهقطبشما ) بهشتی:



 

 

 هاشمی: سپاه کار تحقیق دقیق دارد.

 بهشتی: گروه تحقیق متمم است، تحت تأثیر یزدی است.

 هاست.شمی: بولتن سپاه از بهترین بولتنها

 عهده بگیرد، صباغیان آمد.هاشمی مسئولیت وزارت کشور را به بهشتی:

 به اتفاق آراء تصویب شد.

 گیری است.هایی جبهایشان را با دکتر یزدی حل کنید. گفتم وضع شما مبهم است و االن بیرون بی مسئلههاشمی: 

 ( اسپهبدی.3( حبیبی، 2( رجایی، 1موسوی: با این وزرا تماس گرفته: 

 ( طباطبایی.5صحبت کند،  ایخامنه( ]با[ چمران، 4بهشتی: سیستم چه باشد، شورایی. 

 ر نظر گرفته نشده.بهشتی: هنوز کار برایش د

 .فرمعین( 6مهدوی سخنگو باشد، 

 ( کتیرائی چه بکنیم.7کنم. ت میبهشتی: گفته است با عزت صحب

 باهنر: از وزارت مسکن خیلی راضی نیستند.

 احمدزاده

 شیبانی: احمدزاده باشد وضع خوبی است.

 خواهد.مهدوی: اینجا وزیر فوری می

 رأی دادند.موسوی: میناچی را منهای دو نفر همه 

 بوده. 1: او کشش ندارد. از دار و دسته سید حسین نصرزادهقطب

                                                           

ه و رئیس گرای ایرانی، رئیس دانشگاه تهران و رئیس انجمن شاهنشاهی فلسف( فیلسوف سنت1312. سید حسین نصر )متولد  1

 دفتر مخصوص فرح دیبا. 



 

 

 دکتر باهنر: با نصر، مطهری و طباطبایی هم رفیق بودند.

 .1بهشتی: اگر کسی نشد، سجادیان

 شیبانی: دکتر تابنده.

ر وزینخستخواهند حمله کنند. اگر یح است، نارضایتی هست، یکی را میهاشمی: روحانی حزبی نبود، صح

 افتد.میکنند و در ظرف یکی دو سه ماه از حیثیت نباشد به شورای انقالب حمله می

 ( کمیسیون عرایض.2( دبیرخانه.    1

د است هاشمی: هیأت وزرا با شورا]ی[ انقالب. پیشنهاد صریح من ]این است که[ وزرای قبل که مورد تأیی

 مشخص ]شده[ و مسئول تماس معلوم شود.

رده. اگر نخو ها. جامعه از این دیگ چوبی با طال حلواجا نشد از قدیمیییر ]است[ مگر آناصل بر تغبهشتی: 

تر باشد، که ممکن است خوب ایم و انتظار اینمی زیاد باشند، چیزی از دست دادههای قدیمقداری همین چهره

 اگر دو فرد همتراز، یکی جدید، یکی قدیم طرفدار جدید ]هستم[.

جواب زها را است. دوران ماه عسل دو هفته، سه هفته است. بعد از آن نیا مسئله: اقبال عام روی این زادهقطب

تر بدهیم بیش از که چیزهایی بیش های صالح، امکان ایندهند[. امکان با قدیمیدادیم، درست. وگرنه فحش ]می

 جدیدی است.

د. پیرانشهر کنم روی کردستان ]که[ وضع خوب ندارمی کنم[ به اضافه تکیه]را[ تأیید ]می زادهقطبموسوی: حرف 

عالم شود بهتر دست کردهاست. زمان را از دست ندهیم. به اضافه هر چه اضافه پیدا کند، پیش از ظهر اسم وزرا ا

 .وزیر اگر اعالم شود از بعدازظهر است. دو ماه یا سه ماه برنامه دارد. با شما موافقم که زمان را از ما نگیرد، ده

 اعالم آمادگی کرد. 2ها، ]برای[ وزارت نیرو عباسپور سه وزیر معلوم شد، بقیه وزارتخانبهشتی: 

                                                           

 ید مهدی سجادیان، رئیس دادگاه انتظامی قضات و اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقالب اسالمی.. س 1

( عضو حزب جمهوری اسالمی، وزیر نیرو در دوره مسئولیت اجرایی شورای انقالب و کابینه 1323-60. حسن عباسپور ) 2

 د. به شهادت رسی 60رجایی. وی در حادثه انفجار دفتر حزب در تیرماه 



 

 

گوید صباغیان بهتر است. وضع جامعه روی تعداد هاشمی در وزارت کشور موقع عمل می: به خود زادهقطب

 محدودی است.

 [ توانایی و استعداد است.مسئلهنیست، ] مسئله: چهره صدربنی

 ی: از وزرای گذشته، آنها که توافق هست، بمانند.هاشم

 ( میناچی )هاشمی: برای وزارت دادگستری(.3( حبیبی، 2( رجایی،  1

 ( اسپهبدی.4عالی کشور، تر تابنده یا سجادیان رئیس دیوانبهشتی: یا دک

 ( احمدزاده.5: در وزارت کار جا افتاده است. زادهقطب

 زود عصبانی بودن، اگرچه از این نظر اگر اصولی است.بهشتی: ارزشیابی شود. اشکال کار 

 : جابجا کردن درست نیست.زادهقطب

 ( سحابی.10( صباغیان 9( چمران 8( فروهر؟ 7 فرمعین( 6

 بهشتی: رجایی برای شورا بیاید.

 موسوی: چهره جدید برای شورا بیاوریم.

 ، موسوی صحبت کند.فرمعین]با[ 

 ( کتیرائی.11

 

    

 

 

 



 

 

 17/8/1358نجشنبه جلسه پ

 (.45/3)بهشتی  ایخامنه، شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، صدربنی]حاضران:[ باهنر، هاشمی ]رفسنجانی[، 

 ای بدهد و اظهار وجود کند. : شورا باید اعالمیهایخامنه

 موسوی: بیانیه در مورد انجام مقدمات رفراندوم.

 : مسائل امنیتی.ایخامنه

 (.15/4برگشت  صدربنیکشور در مورد رفراندوم بشود و آن را بخوانند )هاشمی: خطابی به وزارت 

*** 

 ]موضوع: وضعیت نظامی:[ 

ها یاست توسط وزارت خارجه، امریکایی: صبح تا حاال گزارشاتی از نقاط مختلف دنیاست، تحلیل سصدربنی

( بیایم 1کالرک سه تقاضا دارد: حال دخالت سیاسی ندارند. خیال دارند از طریق اقتصادی دخالت داشته باشند. 

 ( ]از[ سالمت آنها مطمئن باشم.3( کسی بیاید در خارج، مذاکره غیرمستقیم، 2تا محیط، آماده گفتگو باشد، 

اکر کند. امروز گزارش آماده باش بوده. شدهد عراق حمله میاً وزارت خارجه به ارتش اطالع می: ظاهرایخامنه

آمیز که چه خبر است. فرمانده سه نیرو گزارش دادند عراق هفتاد خلبان ویتنامی اشاره به وضع سیاسی داشت گله

ها را می دولت عراق ]...[. امضای نوشتهرا استخدام کرده. سفیر عراق در کویت لغو قرارداد الجزیره، آماده رز

 900قطعات است. از کسی بکند در وزارت دفاع ]؟[ یا به من اختیار بدهید یا به چمران. االن احتیاج به چه

 تواند تعمیر کند.و کبرا را فقط امریکا می 214 کند. شمارهتر کار میکم 100، حدود کوپترهلی

 دانم.مران را برای وزارت دفاع خوب نمی: چصدربنی

: کسی از ما برای وزارت دفاع مناسب نیست، در داخل ما. باید ارتش تحرکی داشته باشد. چمران آشنا ایخامنه

دانست، ولی ظامی را بهتر از من نمیمسائل جنگی است. روزی که چمران وارد وزارت دفاع شد، اصطالحات ن به

 داند. چمران وزارت را به عملیات کشانده.عملیات را خوب می



 

 

خورد. کند، نه به درد میکنار. نه ارتش تحرک کافی پیدا می: ما بخواهیم ارتش مال ما باشد، سرباز به صدربنی

 دار تکیه کرد. بدنه ارتش باید طرف انقالب باشد و موکول به ترکیب ساختمان ارتش است.ید روی درجهبا

*** 

 ها:[ ]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

 بهشتی: جلسات رسمی شورا، چهار تا هفت بعدازظهر از شنبه.

 : یک نفر که منشی خوب باشد.ایخامنه

 رود. تان میها کامل باشد. اگر در تهران آزادی ندادید، فدایی در کردسآزادی : سیاست ما در زمینهصدربنی

 صد نفر معرفی کرد، سالمتیان، حدادعادل، غضنفرپور. صدربنیموسوی: 

 کند حدادعادل ]است[.که آقا روی آن تکیه میبهشتی: آن

 موسوی: شورای سه نفره در رادیو تلویزیون باشد.

 تواند سیاست شما را پیاده کند.حده نداشت، خوب میکه سیاست علی : اگر کسی داشتیصدربنی

 ها ابالغ خاص داشته باشند.تی: نمایندگان شورا در وزارتخانهبهش

 (.10/7آمد  فرمعین)

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 18/8/1358جلسه جمعه 

 ، شیبانی.اردبیلیموسوی]حاضران:[ باهنر، هاشمی ]رفسنجانی[، 

 رد.باید کمک ک ایخامنهشود، امنیت کشور و مرزها، به است، رفراندوم که انجام می مسئلهموسوی: چند 

مهندس  ت در اینجا کهوزیری، شهربانی. مرکزی اسی چهار تا است: سپاه، ارتش، نخستهاشمی: واحد اطالعات

 کننده آن است.چمران اداره

 رود.وزیری از بین نای توصیه می کرد اسناد در نخستباهنر: زواره

 ، دکتر بهشتی ]آمدند[ (. 20/8 ایخامنهای را مسئول امنیت کشور کنیم )هاشمی: زواره

 عهده بگیرد.جو مسئولیت اداره دبیرخانه را بهای دانشبا عده 1بهشتی: قرار شد حسنی

تردید نباشد، خواستیم سر کار باشند. تیم مشخصی مطرح نیست. یک مقدار ای برخورد داشتیم که میباهنر: با عده

بسیج کنیم بفرستیم )آقای مهدوی ]آمد[(. هوشنگ کشاورز مسلمان نیست، با جبهه ملی بوده، با متین دفتری 

ین ]دارد[، از دوستان او بوده. طاهره صفارزاده قبالً مذهبی نبوده، تمایل به مجاهد 2تماس دارد. مصطفی شعائیان

، قبالً روحیه انقالبی داشته، خیلی مذهبی بودن هم برایش کند. محمود مازندرانیانحجاب به زحمت درست می

 (.15/11آمد  زادهقطبمطرح نبوده. بعداً که در خط امام قرار گرفته )

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( در حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید. ۱۳۶۰-۱۳۲۸دار مشهور به حسنی ). حسن اجاره ۱

 ( نویسنده مارکسیست دهه چهل و پنجاه شمسی.1314-54. مصطفی شعاعیان )۲



 

 

 18/8/1358جلسه جمعه 

 ]حاضران:[ باهنر، شیبانی، بهشتی، موسوی ]اردبیلی[، مهدوی ]کنی[.

 ها:[ ]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

 بندی کار بشود.بهشتی: تقسیم

 وزارت خارجه.        صدربنی

 هاشمی          وزارت کشور.

 پاسداران. -وزارت دفاع        ایخامنه

 باهنر             آموزش ]و[ پرورش.

 مهدوی          مسئول کمیته، دادگستری.

 کتیرائی. –موسوی          بنیاد مستضعفان 

 دبیرخانه.دکتر شیبانی     

 بهشتی           جهاد سازندگی.

 عالی، فرهنگ و هنر.حبیبی           آموزش

 نفت         فرمعین

 اقتصاد و دارایی                  

 کشاورزی                   

 صدر            بازرگانی

 احمدزاده       صنایع

 مسکن و شهرسازی                  



 

 

 اهطاهری          ر

 اسپهبدی          کار

 مهندس سحابی  سازمان برنامه ]و[ بودجه.

 میناچی            ارشاد ملی

 وزیری  اسدی         نخستبنی

 عباسپور           نیرو

 بنیاد مسکن                    

 کمیته انقالب                    

 قدوسی           دادگاه انقالب

 پست و تلگراف                   

 رادیو تلویزیون                   

 قی خاموشی   کمیته صنفین

 کروبی           کمیته امداد

 عهده آقای مهدوی با همکاری دکتر بهشتی.دادگستری به

 کشاورزی        آقای موسوی

 اقتصاد و دارایی دکتر بهشتی

 بازرگانی           //    // 

 شهرسازی مسکن و

 بنیاد مستضعفان   آقای موسوی صحبت کنند.



 

 

 پست و تلگراف   موسوی

 نیرو             مذاکره با عباسپور توسط دکتر بهشتی

 وزیری، دکتر بهشتی ]با وی[ صحبت کند.اسدی      برای نخستبنی

 ]آمد[ (. 50/5، آقای منتظری 20/5آمد  زادهقطب)

 تر شود. در مورد شرکت نفت مهندس ایزدی هست که بازنشسته است.منتظری: در مورد ارز نظارت بیش

 توانند ]برای[ هر وزیر یک عده از این افراد مشاور او باشند. افراد هستند که سابقه دارند، می : یک عدهزادهقطب

 بعدازظهر ]جلسه است[. 9تا  6صبح و  10تا  7فردا شنبه استثنائاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 19/8/1358جلسه شنبه 

 .ایخامنه، ، موسوی ]اردبیلی[، هاشمی ]رفسنجانی[، بهشتی، باهنر، مهدوی ]کنی[زادهقطب]حاضران:[ شیبانی، 

 ها:[ ]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

کاتوزیان  بعد از ایشان مهدوی: مرتضی محسنی، مدیرکل حقوقی وزارت دادگستری بوده، فعالً در فرانسه است.

عرفی مدکتر یحیی مدنی را تأثیر است، الً عضو هیأت تصفیه، سجادیان تحتهاشم طباطبایی که فعاست. سید

 ها است، دکتر تقوی رئیس شعبه.)جالل مدنی موقعیت ندارد(. مدیرکل ثبت شرکت کندمی

اینها اعالم کردند که او خودش اعالم کرد یا  موسوی: کاتوزیان سمپاتی به مجاهدین دارد و دفاع سعادتی را یا او

کرد. من مُصِر بودم کاتوزیان و جعفری هایی از آنها میای نوشته بود و طرفداریکند. یک وقت مقالهدفاع می

 در انتخابات باشند. 1لنگرودی

 باهنر: همین ممکن است امتیاز باشد.

 جویان بود، مجاهدین هم در آنها بودند.مهدوی: آقای کاتوزیان آزادمنش است. مدافع حقوقی دانش

شر شد، ای دارد که در حزب منتایی دارد، جزوهههای اسالمی یک سری برداشت: کاتوزیان در برداشتایخامنه

 هایش عالمانه است.ن کردیم. آدم فاضلی است، استداللما مقدمه اصالحی در آ

 طلبی در او هست.فقط او یک زمینه فرصت نها ندارد.: الهیجی هم که قبول کرد ربطی به آزادهقطب

 کار بگیرد.ها را به: اگر آمد سر کار، باید گفت جوانایخامنه

 طور است ]؟[هموسوی: جعفری لنگرودی چ

                                                           

نون اساسی نویس قاافرادی بود که پیش( حقوقدان، فقیه، و فیلسوف. وی از جمله 1302لنگرودی )متولد . محمدجعفر جعفری 1

 را در دولت موقت تدوین نمود.



 

 

مهدوی: اخوی گفت الاقل متهم به دزدی است، بدنام است. در درجه پایین که مدیریت خوب دارد دکتر تقوی 

از همه بهتر را گفت  1خل است، سابقه درویش بودن ]دارد[. دکتر جالل عبدهاست. تابنده یک مرد تریاکی و 

 خورد.است، به درد کار نمی

شاورزی موسوی: مهندس طباطبایی هست در بنیاد، آدم خوبی است. آقای شفیعی، آقای حسین مشایخی مدیرکل ک

 اصفهان را معرفی کرده.

ناچی اگر زارت ارشاد نزدیک به رادیو تلویزیون است. میطالب بوده. و زادهقطبهاشمی: برای وزارت خارجه، 

 دارایی را بپذیرد خوب است.

 بهشتی: جهاد سازندگی را مسئول هستم و بازرگانی یا دارایی را نماینده.

 : وزارت صنایع و معادن یک چیز اضافه است، صنایع با وزارت بازرگانی، معادن با نفت.زادهقطب

 پرورش و دادگستری.باهنر: مسئول در آموزش و 

ر مورد نماینده هاشمی: در مورد شاه گفتند از تحویل او کوتاه بیایید، ولی در آخر به اخراج او راضی باشید. د

 مراکش قبول نکرد نماینده پاک بیاید. در مورد لیبی اختیار دارید.

رم را د. تا ظهر من نظصحبت کنن، عزت و صباغیان با هم فرمعین: با حبیبی صحبت شد. قرار است زادهقطب

 گویم.می

 ]![ خواسته خودتان را بگویید. زادهقطبهاشمی: آقای 

 کند.  : رادیو تلویزیون جا نیافتاده، احتمال داغون شدن هست. اگر رها کنیم، معلوم نیست کارزادهقطب

اند. شورای گذاشتهاشکال بزرگ داشته، سه بار موسوی: در این جریانات استعفانامه مهندس بازرگان که دو سه 

ذشته ثابت تر نگفتند. گانقالب اعالمیه داشت، یک بار گذاشتند. در خالصه خبر هم نگفتند و یک بار هم بیش

ن هم اول گرفتاری آکرده خودمختاری است. پدر بازرگان را رادیو تلویزیون درآورد. اگر با شورا این کار را بکند، 

 است.

                                                           

در سازمان ملل  ( حقوقدان، قاضی، وزیر خارجه ایران در دولت منوچهر اقبال و نماینده دائم ایران1288-1375. جالل عبده ) 1

 متحد در دوره پهلوی. 



 

 

کند. اگر چیزی ید یا نه. در این صورت اجتهاد میدهه چیزهای دیگر، یا خط مییزیون، چ: چه رادیو تلوزادهقطب

کنند [ دردها را ببینیم تا وزرا چه میای باشد ]تاده. پریروز به بازرگان گفتم جلسهدادید و اجتهاد کرد، خالف کر

ن را زدیم، به بازرگاهای ار گذاشته باشند. هشتاد درصد فحشو چه اشتباهات. محال است خبر شورا را یک ب

 شود. مربوط به حوزه علمیه و حزب جمهوری و غیره است. اگر شورا بایستد و بگویدولی بیست درصد را نمی

که االن یک عده را برداریم، کسانی که وارد  رویم، این راه حل است؛ نه اینخط مرا پیاده کند، این خط را می

 نیستند.

هستند. در دوره مرگ طالقانی، چله او چه کرد ]؟[ راجع به مجاهدین چه  موسوی: افراد هستند، خودشان مجتهد

 طور ادامه دهد ]...[کرد ]؟[ اگر قرار باشد خط خود را همان

کنند. کمیته نها هستند، از طرفی مردم حمله میها، از یک طرف ای: وزارت آبادانی و مسکن و کمیتهزادهقطب

 تواند ابزار دست دولت باشد.نمی

 اعتماد زادهقطبمی: ما به هاش

 موسوی: خودش عضو شورا 

 عنوان یکی از اعضای شورا هاشمی: به

 : مدیر خبر را عوض کنیم.زادهقطب

 [ اعتماد دارند.زادهقطبهاشمی: رفقا ]به 

 عنوان ابزار شورا باید باشم.: بهزادهقطب

 این جهت تأمین است.ها کم داریم. اگر آقایان ظهر بیایند هاشمی: نیرو در وزارتخانه

 دهد.نگرانی هست، مرتب اخبار دروغ می : آقا اصرار داشتند خبرگزاری پارس خیلیزادهقطب

دهند رادیو تلویزیون یا رفقا تشخیص میدهید در ایان. افرادی را که شما تشخیص میهاشمی: ظهر آمدند آق

 عوض بشوند، جایشان کسی را بفرستیم.

 



 

 

 19/8/1358جلسه شنبه 

 .زادهقطب، حبیبی، شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، فرمعین]حاضران:[ هاشمی ]رفسنجانی[، باهنر، 

ثریت مذهبی هستند و این گروه اند از کردستان و می گویند در مریوان اکی در حدود صد نفر آمدههاشمی: گروه

 نیت خیلی خوب رفتار نکرده.حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شش()ساعت  19/8/1358جلسه شنبه 

، مهندس بازرگان، زادهقطب، باهنر، شیبانی، اردبیلیموسوی]حاضران:[ هاشمی ]رفسنجانی[، مهدوی ]کنی[، 

 .فرمعینبهشتی، 

 ها:[ ]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

وزیری، دو سه واحد کار می کرده، بر طبق نیاز، کار با دکتر ابتکار، با کار : راجع به تأسیسات نخستایخامنه

 ]آمدند[ (. صدربنیچمران )مهندس( خود آن ادارات باید بماند )حبیبی، 

بهشتی: شورای انقالب با همان دید که در روند کارها بدون بیم و هراس باید کارهای ضربتی انجام داد، مردم را 

کار گرفت، ]و[ مجبور شد این مسئولیت را که جناب تر بهر جوان انقالبی و انقالبیون را بیشامیدوارتر کرد، قش

عهده بگیرند، به عهده بگیرد. امید ما این است با کاربرد همه نیروها توانند بهندس بازرگان و دولتشان گفتند نمیمه

 15تب است. طرز کار شورا حداکثر تا به نتایج خوب برسیم. بود و نبود یک ملت با پیروزی یا شکست یک مک

و نمایندگی شورا در یک واحد سسات م یک واحد اعم از وزارتخانه یا مؤنفر، هر یک از اعضا مسئولیت مستقی

بعدازظهر همه اعضا  7تا  4عهده می گیرد. کلیه تصمیمات مهم در جلسات سه ساعته روزانه را به سسهیا مؤ

ت، یکی دو ساعت، هرکس در اتاق خودش. یک عضو شورا حدود دوازده ساعت باشند. انتصابات مهم در بقیه وق

 کار فعال ]دارد[.

تواند یکی بگیرد یا نه ]؟[ تالش برای امنیت کشور، وضع حاد اقتصادی و : نکته کوچک، عکس میزادهقطب

 اجتماعی.

و جدایی است. ]با[ خروج  عنوان همکاری که گفته نشود کارشکنیایم بهمهندس بازرگان: همیشه تکرار کرده

 فالنی حاضرم باشم. سه ماده اضافه کرده، رفراندوم، انتخابات مجلس، رئیس جمهور، پاکسازی و رفاه مردم.

*** 

 گیری:[]موضوع: بحران گروگان

: صبح ]در[ وزارت خارجه ]با[ سفرای ده کشور گفتگو کردیم. مفاد پیام را خطاب به ملت امریکا به آنها صدربنی

گفتیم و گفتیم که شما سفارت امریکا بر دولت حکومت می کرده، دانشجو به دستور امام، دولت یا شورا عمل 



 

 

ست )کشورهای اروپایی بودند(. آن متن نکرده. به داخل سفارتخانه رفتیم، دیدیم مرکز مهمی است، سفارتخانه نی

آنها گفتند مطالب منتشر نشود، گفتم متن تهیه کنند، مخبرین بنویسند.  -اعتراضیه را تسلیم کردند. شکستی مصونیت

کنم می نماینده پاپ آمد. تلفن کردیم به قم، قرار شد چهار بعدازظهر پیش امام برویم. ]نماینده پاپ گفت:[ تقاضا

که در دو مذهب ما هست، دستور بدهید آنها را ]...[ مواجه با ملتی شدم که خودش را آزاد کرده.  با همه عالیق

یی وساطت کرده. من حاضر نیستم ای امریکاساکت بوده و حاال برای گرفتن عدهچه بگویم که پاپ تاکنون 

جا داده. قسمت دوم، شرح  جهت بدنام شود. حق شما است که آقای کارتر را استیضاح کنید ]که[ چرا شاه رابی

شود، تحویل چ کار. رفتار انسانی با آنها نمیکار از من ساخته است، هیکه[ چه جنایات و دزدی آنها، سوم ]این

بدهند، من اختیاری ندارم. اسالم منع کرده استبداد و تحکم ]را[. خیلی بتوانیم عاجزانه تقاضا کنیم. مطلب سوم، 

نماینده  ساله چه واقع شده ]؟[ حتی دشمن ما آقای کارتر 55تی از بشریت حق بشریت نیست بفهمد در قسم

شود فرستاد شهادت بدهند. این همه نوشته و مدارک کنیم. بیست میلیون ایرانی را نمیبفرستد او را محاکمه می

اپ و رهبر ( شما پ5]را[ کجا بفرستیم ]؟[ او در ایران محاکمه شود، شما هرکسی را خواستید ناظر بگذارید. 

خواهیم مذهب در دنیا محترم باشد، نسبت به ستم به این مسلمان. مشترکات مذهبی داریم، میمسیحیت، ما هم 

مایت کنید. سفیر گفت همه بشر القید نباشند. به اتازونی بفرستید، به ایران بفرستید. اگر دعوی ما حق است ح

 برم. یا، پیام را میروم ایتالو گفت می روم سفارت را ببینمفردا صبح می

 موسوی: راضی برگشت یا نه ]؟[

گر شاه را اخراج کنند ما راضی ها آورده. نماینده ایران، شمیرانی در شورای امنیت گفته ا: فلسطینیصدربنی

که متن نامه نمایندگان  ای ]؟[ امام ناراضی بود از اینکردم روی چه دستوری این طور گفتهشویم. از او سوال می

کنگره قبل از رسیدن به دست ایشان پخش شده. در حاشیه آن، دستور دکتر یزدی بود که پخش کند. مخابرات 

 اند باشد.مام قطع شده بود. دفتر امام گفتها

 .16/8اند از روز ها مستقیم در افغانستان وارد شدهامریکا بد نیست مطرح شود. شوروی : ... سالهایخامنه

*** 

 ها:[رسی وضع آینده شورای انقالب و وزارتخانه]موضوع: ادامه بر

 مهندس بازرگان: از طرف امام، شورای انقالب اعالم خواهد شد ]؟[



 

 

 شود.بهشتی: اعالم می

 مهندس بازرگان: امام اعالم کند با حضور خوب است امام اعالم کند.

 شان بودیم گفتیم.: دیشب که خدمتصدربنی

و سحابی. شما که  فرمعیناست که از اول در شورا قرار بود باشند. جنابعالی،  بهشتی: حتی آقای حبیبی از کسانی

 که عضو شورا بود ]از[ سمت وزارت استعفا داده. فرمعینزودتر، مهندس سحابی خیلی زودتر، 

 موسوی: تنها عضو که دعوت کردیم منتظری است.

که شورای  ، یا اینفرمعیناند آقای گفته ایخامنهاند. از قول ر انعکاس خارجی باشد که آقا گفتهبازرگان: این طو

طور که آن دفعه به من ت، مأموریتی است امام داده. همانتر هم این اسکه آقا، صحیح انقالب اینها بودند یا این

 حکم داد و برای وزرا به اسم حکم داد، شورای انقالب مأموریت خاص پیدا کرده، دیگر کلی است.

عهده دارند، عبارتند گیری و اجرا را بهشورا]ی[ انقالب که مسئولیت تصمیماگر خواستم اعالم کنم اعضای  بهشتی:

 از این آقایان از ...

ه نفر : شورای انقالب قبل آن ترکیب نیست. موسوی، جاللی، مسعودی، اگر آن شوراست باید این سایخامنه

 کنم.. االن شورای انقالب را معرفی میباشند

 هشتی: مطمئناً نسبت به جنابعالی که اصالً حل است، جزو اولین افراد بودید.ب

 : از طرف امام منصوب شوند هیچ عضوی عضو شورا نیست که.زادهقطب

می ایران که بهشتی: حداقل در اولین اعالمیه از طرف شورا، اسامی اعضا اعالم شود، اعضای شورا جمهوری اسال

 مملکت را بر عهده آنها گذاشته شده عبارتند از ...از طرف امام مسئولیت اداره 

و را با زور او بهشتی : رجایی مدیر رفاه بوده و هیچ توانایی تغییرات اساسی را ندارد. باهنر، هاشمی صدربنی

 اند تا وزارت آموزش و پرورش را در دست داشته باشند. تحمیل کرده



 

 

. دادگستری معین شده، کاتوزیان بوده که نپذیرفت. صدرنیبعالی، حبیبی. خارجه، های[ آموزش]وزارت خانه

. اقتصاد و دارایی، معین فرمعینپیشنهاد شود. نفت،  1]وزارت[ کشور، آقای صباغیان که رد کرده، دکتر جاسبی

نشد. کشاورزی، معین نشده. صنایع ]را[ فعالً احمدزاده که قبول کرد. بازرگانی، دکتر صدر هست. مسکن، مورد 

است. راه، مهندس طاهری. کار، اسپهبدی قبول کرده. سازمان برنامه، مهندس سحابی. دفاع، چمران. ارشاد بحث 

 ملی، میناچی بحث شده. پست و تلگراف، فردی معین نشده. 

شود[. گرفته میوده. تصمیم نهایی امشب ]: کسی که زیردست او بوده، بحرینیان نیرو، دکتر عباسپور بحث بصدربنی

 خواهد.وزیری یک سرپرست مینخست

دهد، اطالعات و غیره، نباشد. تمام مراجعات را جواب می اسدی: وزیر مشاور در امور اجرایی بنیمهندس بازرگان

 مراجعات مردم. 

 . ایخامنهبنیاد مستضعفین ]با[ موسوی. پاسداران ]با[ 

 مهندس بازرگان: بنیاد مسکن جداگانه باشد.

 مسکن شد، نماینده شورا در آن باشد. بهشتی: هرکس وزیر

 مهندس بازرگان: یک فرد در اینجا رابط باشد.

 رود.سائل دولتی و غیردولتی از بین میمهدوی: م

 . صدربنیعالی حبیبی ]به[ اتفاق آراء. خارجه فرهنگ و آموزش

و[ دارایی. سرپرست زیر اقتصاد ]: موقت باشد بهتر است. امور اقتصادی و دارایی را بهتر است قبول کند یا وفرمعین

 وزارت خارجه منطقی تر ]است[. صالحیت و امکان ایشان در امور اقتصادی و دارایی است.

 : قرار بود با چهار نفر.صدربنی

 بهشتی: وزیر اقتصاد و دارایی، سرپرست وزارت خارجه.

 زندگی بگذارد. : وزارت خارجه کار هیوالیی است. اگر به کار اقتصادی برسد تمامزادهقطب

                                                           

 ( عضو حزب جمهوری اسالمی. 1323. عبداهلل جاسبی)متولد  1



 

 

 : تا قضیه امریکا حل شود.صدربنی

بهشتی: هر یک از ما یک جا مسئولیت اصلی، یک جا نماینده شورای انقالب ]باشیم[. آنجا که نماینده شورای 

 انقالب است یک مسئول مستقیم.

، وزیر تمام ها ندارد. یک کسی که در حقیقتایر وزارتخانه: وزارت خارجه وضع خاصی دارد ]که[ سزادهقطب

شود. مسئولیت برای ایشان تراشیده نمی ترین وزرا است،رتبهرهای آن را انجام دهد، عالیعیار باشد و تمام کا

 نماینده دولت ایران در مجامع.

خورد اقتصاد که به او میعنوان اصل قبول کند، آنیکی را به صدربنی: بحث این است، دو وزارتخانه است. فرمعین

 است. تا موقعی که قبراق پیدا شود با این وضع حاد. و دارایی

وزیر، سرپرستی آنجا را  بهشتی: وزیر اقتصاد و دارایی و نماینده شورای انقالب در وزارت خارجه و تا تعیین

 دهد.انجام می

 رصدبنیکت فعال است. با وقت : ابعاد این نماینده تا کجا است ]؟[ این نمایندگان تا حل یک شرزادهقطب

 سازد. نمی

 کنم.تعیین وزیر خارجه کار آنجا را می: تا صدربنی

: در این مرحله وزارت خارجه، خصوصاً جنبه جهانی با تبلیغات وسیع علیه ایران، ]با[ دوازده اردبیلیموسوی

شکالت ر[ هر دو مشود. ]دنهایت یقین داریم کارها مختل می رسد.ته شد آنجا کار کند، به جایی نمیساعت که گف

 آورد.زیاد به وجود می

 وزیر اقتصاد و دارایی، سرپرست موقت وزارت خارجه. صدربنی]با[ یازده رأی 

ر کرده، اگر بگوییم خوب اداره کرده تقصییزدی که وزارت خارجه را اداره میکه دکتر  مهندس بازرگان: برای این

 ای برای یزدی است.ندارد. برداشتن او ضربه کوبنده

جازه بدهید بحث جلو برود و تمام کنیم. دوستانی که نیستند، ضایعات جنبی نداشته باشند. وزارت کشور، بهشتی: ا

 هاشمی، نماینده شورای انقالب.

 : مدنی وزیر کشور شود.صدربنی



 

 

 هاشمی: مدنی اشکالی که دارد.

 گفت مدیر است.: آقا میصدربنی

 گفت حتماً در خوزستان باشد.هاشمی: آقا می

 : شما بروید وزیر آنجا باشید.فرمعین

 حبیبی: سه انتخابات در پیش است که وزارت کشور کار دارد با شورا.

 اش را دارد.مهندس بازرگان: عرضه

 حبیبی: وزیر کشور اگر عضو شورای انقالب نباشد، چرخ پنجم درشکه است.

وزارت کشور از صبح تا شب بماند، نیست. ور عنوان وزیر کشور موافق نیستم. ]او[ در : من با هاشمی بهصدربنی

 خواهد، از بخشدار گرفته تا به باال.می رفتن

ید بار از دوش علت اشتغاالت دیگر است. اگر بروگوید درست نیست. ایشان بهمی صدربنیکه  : اینایخامنه

 شود.دیگران برداشته می

 سیستم درست کند. رسدکار نمیاداره کوچک اگر خودش کار کند، بهبهشتی: یک 

 رأی هاشمی، وزیر کشور. 9]با[ 

 حبیبی: وزیر کشور باید اشکاالت استاندارها را با علمای محل حل کند.

 باهنر: چهار معاون معین کند، کارها را انجام دهد.

 ]برای وزارت[ نفت به اتفاق آراء.  فرمعین

 ]برای وزارت[ صنایع، احمدزاده.

شت ای بود که خیلی شکایت داست[. در دوره گذشته از وزارتخانهرست ]امهندس بازرگان: شخص خوب و د

 گذاشتم.کردم میناسازگاری اگر کسی را پیدا می

 شیبانی: چون اشکال زیاد داشته، پول نبوده، کارخانه خوابیده بوده.



 

 

 پور.بهشتی: ستاری

یم، رأی بگیریم، معرفی کن مسئلهایم، دو نظریه است، کسانی باشند با ما کار کنند یا : افرادی معرفی کردهصدربنی

 مشکل گیر آمد گردن افراد بیاندازیم.

نی، مسکن : کار هرکس را به نسبت مشکالت که دارد بسنجید، نه به نسبت شکایات. وزارت راه، آبادازادهقطب

یخته با ردرصد صنایع ملی و سر او  80ن با تصویب نامه در روال بوده، چرخش تند یا کند شده. صنایع معاد

هایی که کرد. آدماشته بودیم، استغفراهلل، کار نمیچهار ماه اعتصاب کلی. احمدزاده که سهل است، خدا را اگر گذ

یم را درست تواند چرخ عظد. جانشین او، معاون دانشگاه نمیدر تماس با صنایع معادن هستند، گردن کلفت هستن

 د. احمدزاده خوب است.کن

ها که لفتاز صاحبان صنایع و گردن ک : احمدزاده، خیلی شکایات از او بود. قسمت اعظم شکایات ناشیفرمعین

هر حال  ها تضاد منافع بود. کسی است بهبد است. به هر حال انگیزه شکایت منافعشان در خطر بود. برخورد

اده اگر خودش آم ای بود بالنسبه انقالبی. معرفی شده،اندازد. چهرهافتاده. صنایع را به شکلی راه میمقداری جا 

ودم، ]او را[ بپور کسی است که بنده قبالً ]که[ سرپرست صنایع گفتند می چربد. ستاریمی باشد بر کاندیدایی که

  د.برای فوالد اهواز که فرستادم، مسائل عدیده ایجاد کرد، مقداری کار صرف خرده حساب صاف کردن ش

شان مثبت کس دیگری را معرفی کرد، مهندس محمود مازندرانیان را معرفی کردند. نظر روی ای صدربنیبهشتی: 

 بود.

تماالً ی است که اح: شکایت وزیر از طرف چه کسی بوده ]؟[ از طرف مستضعفین نبوده. از طرف کسانایخامنه

 خطر افتاده.منافع آنها به

ام که کوچک است. در دانشکده فنی، اینها بوده. در مورد ایشان شنیدهقبل از مهندس بازرگان: شکایت از ایشان 

 بوده. 1دستیار طاهر ضیایی

 : شخص کوبیده خیلی علیه اسالم ]علیه السالم[ نیست.فرمعین

 : اگر ضعف است کمک کند، مازندرانیان معاون او بشود.ایخامنه

                                                           

 ( وزیر صنایع و معادن دوره پهلوی. 1296. طاهر ضیایی )متولد  1



 

 

 (.50/7ار می کرد )مهندس بازرگان رفت مهندس سحابی: صدر در بازرگانی که ... است، خوب ک

 (.55/7... به اتفاق آراء تصویب شد که قرارداد ایران ]با[ امریکا، و ایران و شوروی لغو شد )منتظری آمد 

نفر، اسمش باشد شورای انقالب، توقعات زیاد است، ولو دو ماه  15یا  9منتظری: عقیده دارم شورای انقالب 

 دولت موقت بیاید.

 نفر 9احمدزاده ]به عنوان[ وزیر صنایع معادن      

 نفر 9مهندس سحابی ]برای[ سازمان برنامه         

 رأی. 8چمران ]برای وزارت[ دفاع             

 هاشمی ]وزارت[ کشور.

 نیرو

 : راجع به ذوالفقارپور تحقیق شد.صدربنی

 طلب است و در مبارزه نبوده. دکتر عباسپور.بهشتی: فرصت

 مهدوی: غالمعلی لیاقتی چطور است ]؟[

 : آدم خوبی است برای تلویزیون آموزشی. زادهقطب

 نفر )رأی(. 9عباسپور 

 : فکری برای معاونین شود. به وزرا گفته شود.ایخامنه

 رجایی ]برای وزارت[ آموزش و پرورش.

 : در آموزش ]و[ پرورش، ]به صورت[ مستقیم باهنر باشد.زادهقطب

ها ان]از میان[ وزرا تا االن، ]رجایی[ تنها کسی ]است[ که در طول سالیان دراز انقالبی بوده، او در زند: ایخامنه

قدری پرکار و گرداند. بهرگان، آموزش و پرورش را رجایی میروشن بوده. از اول تشکیل کابینه مهندس باز

 نقیصه نیست.کنند. مدیر دبستان بوده، های جنوب شهر او را تأیید میمخلص، بچه



 

 

و است، ا: نسبت به رجایی بحث نیست. شخصیت او قابل احترام ]است[. گرداننده او خواهد بود. اگر فرمعین

 عضو شورا بشود. سدی که روحانی تعدادش کم باشد در وزرا شکسته شود.

 -باهنر: 

 بهشتی: آقای رجایی آمدنش در شورای انقالب خوب است.

 شود.گرفته می : احتیاجی نیست. وقت اوباهنر

وریم کنیم. طرح این بود ]که[ چهره جدید به شورا نیاگیریم، بعد عوض میشود، تصمیم میموسوی: بحث می

 )موسوی عیبی ندارد(.

سیس رفاه در ها پیش در دایره کارهای دوستان ما بوده. در مدرسه کمال و رفاه، موقع تأبهشتی: رجایی از سال

 آنجا هم بوده. 

 فاق آراء )آقای منتظری هم رأی داد(.رجایی به ات

 ]وزارت[ پست و تلگراف، بحرینیان.

 ، الکترونیک، دارای قدرت مدیریت. 1بهشتی: مهندس بهزاد نبوی

 مهدوی: خیلی مخلص و خوب، ولی در سطح مدیریت.

 نژاد.و ارائی صدربنیبهشتی: ]وزارت[ بازرگانی، 

 : وزارت بازرگانی را بهشتی بپذیرند.زادهقطب

ین پنج شش منتظری: پنج شش نفر داریم، اشخاصی هستند ]در[ شورای انقالب وجیه المله هستند. کاری نکنید ا

ده باشد، وزرا نفر در ظرف دو ماه به طور کلی، حیثیت و پرستیژ آنها از بین برود. شورای انقالب پشت پرده بو

 معین شوند، یک چوب بتراشید بگویید این نخست وزیر.

                                                           

( از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، عضو کمیته مرکزی انقالب اسالمی، عضو 1321. بهزاد نبوی )متولد  1

رجایی. وی مسئولیت مذاکرات  شورای سرپرستی صداوسیما و وزیر مشاور در امور اجرایی و رئیس سازمان بسیج اقتصادی در کابینه

 های امریکایی را نیز بر عهده داشت که به بیانیه الجزایر منتهی شد. درباره گروگان



 

 

 کنم برای بازرگانی.صراف را معرفی می: صدربنی

 دانم.زه صدر نیست. مذهبی بودنش را نمی: صراف به اندافرمعین

 ارزش ندارد. صدربنیهاشمی: صدر در مقابل 

جمع، آدم سالمی است. احمدی که االن عضو اتاق بازرگانی است. در تی: مشورت کردم برای صدر، با کردبهش

 ن دو سه ماهه کسی را ممکن نیست پیدا کنید، ولی روی نظارت شورا. جا دارد. در ایقبول رأی بی

 رود.قیمت باال رفت، تولید هم باال می: ایشان دیدی دارد که اگر صدربنی

 رأی. 9رضا صدر ]برای وزارت[ بازرگانی رأی آورد، 

 رأی تصویب ]شد[. 7اسپهبدی ]برای وزارت[ کار، ]با[ 

 طور کلی اگر قرار باشد از صحنه بیرون برود.هکنم. بوزارت بهداری معرفی می ی را برای: ابراهیم یزدفرمعین

 شود کل حیثیت شورای انقالب.یزدی بکنید که آبرویش نرود. نمی بهشتی: آقا گفت فکری برای

 : در این اوضاع و احوال من موافق نیستم.صدربنی

 دانم.یت او را نمیدکتر جوب صدیق، مدیربهشتی: ]برای[ بهداری، دکتر کارگشا، 

 نقو.: نقصدربنی

 زند.: ضد نق میزادهقطب

ترین و مصدومین انقالب فکری بکند. فعال بهشتی: زرگر دکتر جراح است. قبل از پیروزی مسئولیت دادیم برای

 ترین بود. بعد از انقالب بود. سوم شعبان بعد از یک جلسه کار را انجام داد، کار سوم.مسئول

 زرگر هفت رأی. 

 کارگشا چهار رأی.

 ]برای وزارت[ ارشاد ملی، میناچی.

 منتظری: میناچی خوب است.



 

 

 عادل.، حداد]وزارت[ ارشاد ملی

 : حدادعادل عضو انجمن فلسفه بود.زادهقطب

 مهندس موسوی ]برای وزارت[ ارشاد ملی، ده رأی.

 کتیرائی ]برای وزارت[ مسکن و شهرسازی، هشت رأی.

 بیر و سخنگو ]در شورای انقالب[.بهشتی، د

 : سخنگو خارجی بداند، حبیبی خوب است.صدربنی

 ]برای[ جهاد سازندگی، بهشتی، تصویب شد.

 بنیاد مستضعفان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 20/8/1358جلسه یکشنبه 

 ، بهشتی.فرمعین، مهندس بازرگان، صدربنی]حاضران:[ باهنر، هاشمی ]رفسنجانی[، شیبانی، حبیبی، 

 1گیری:[]موضوع: بحران گروگان

 (فرمعینهاشمی: بودجه رفراندوم چقدر بود ]؟[ )سوال از 

 (، کجاست ]؟[صدربنیهای این مملکت، آقای وزیر اقتصادی ): پولفرمعین

 : امریکا.صدربنی

 ]آمد[ (. 25/4 اردبیلیموسوی: مواظب باش بلوکه نکنند. یک دادگاه قالبی هست )فرمعین

را آمده بود السفعنوان مقدممصر. صبح امروز سفیر چکسلواکی بهانور سادات از شاه دعوت کرده بیاید : صدربنی

ام شکایت کنم. گفتم این کار دانشجویان نه به دستور دولت بوده، نه به دستور شورا. ما که من تحت فشار آمده

                                                           

هایی بر اتباع و دانشجویان ایرانی، . با توجه به تیرگی روزافزون روابط ایران با امریکا و تهدید ایاالت متحده به وضع محدودیت 1

فر، وزیر نفت، در این رابطه گفت: ما نه تنها به امریکا نفت تصویب رساند. معینامریکا را به شورای انقالب قطع صدور نفت به

های اروپایی هم که سوخت امریکا را تأمین کنند، نفت نخواهیم فروخت )جمهوری اسالمی، نخواهیم داد، بلکه به شرکت

و دریایی ایران به روی امریکا بسته شود )اطالعات،  (. عالوه بر این، شورا تصویب کرد تا مرزهای هوایی2و1، ص22/8/1358

رفته (. رفته16، ص24/8/1358(. در مقابل، امریکا نیز ذخایر ارزی ایران را توقیف کرد )انقالب اسالمی، 2و1، ص23/8/1358

(.  23/8/1358ان، المللی تبدیل شده و در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح گردید )کیهگیری به چالشی بینبحران گروگان

(. تیمسار 28/8/1358دهد )کیهان، گرومیکو، وزیر خارجه شوروی هشدار داد مسکو اجازه مداخله نظامی امریکا علیه ایران را نمی

(. 3، ص1/9/1358باش کامل این نیرو برای مقابله با تهاجمات احتمالی خبر داد )کیهان، مدنی، فرمانده نیروی دریایی از آماده

صدر، وزیر خارجه، هشدار داد اگر امریکا دست به اقدام احتمالی نظامی بر ضد ایران بزند، جریان نفت به روی دنیا ن بنیابوالحس

پوست و زن های سیاه(. با این وجود گفته شد که با فرمان امام خمینی، گروگان12، ص27/8/1358قطع خواهد شد )اطالعات، 

 (.12، ص27/8/1358آزاد خواهند شد )جمهوری اسالمی، 

های سیاسی از اشغال سفارت امریکا ادامه داشت. سازمان مجاهدین خلق اعالم کرد شورای در عرصه داخلی نیز حمایت گروه

(. سازمان 2، ص24/8/1358ها خاتمه دهد )اطالعات، تواند از طریق عدم تعلل در قطع رابطه با امریکا، به مسئله گروگانانقالب می

االجل قطعی از جانب ایران صورت گیرد که چنانچه سالمی با تأیید دوباره اشغال سفارت، تأکید کرد باید ضربمجاهدین انقالب ا

ها از بین های ایران )یعنی استرداد شاه و وابستگان رژیم پهلوی و اموال آنها( سر باز بزند، گروگاندولت امریکا از تحقق خواسته

، 27/8/1358ها شد )کیهان، روابط سیاسی ایران با امریکا تا زمان محقق گردیدن خواسته خواهند رفت. این سازمان خواستار تعلیق

 ص آخر(. 



 

 

نماینده سوئیس گفت این جنایتکار ملی المللی است. رف توصیه کنیم. شاه جنایتکار بینمجبوریم به هر دو ط

تند تصدیق داریم که جنایتکار است، گفتم نه، در همه جاهایی که خارج از مرز دخالت کرده روشن است. گف

شده دنیا که برای شرکت در دادگاه ها که دعوت کنند از افراد شناختهمللی است. ما گفتیم به سفارتخانهالبین

(. ]آمد[ 37/4 ایخامنهگزارش ارتش )ها به افغانستان طبق ]آمد[ (. ورود روس 35/4 زادهقطب]حاضر شوند[ )

 حرفی بزنیم یا نه ]؟[

 : چگونه اعتراض کنیم ]؟[فرمعین

 زدند که شما دخالت می کنید در افغانستان.طور که روس ها اتهام میمهندس بازرگان: همان

 کشور دیگر کند، حق داریم اعتراض کنیم. که[ یک کشور نیرویش را وارد : ]به اینفرمعین

 : اعتراض به دخالت یک کشور در کشور دیگر است.زادهقطب

 : شورای انقالب اعتراض کند.صدربنی

 کند.نجاند که کشور دیگری هم دخالت میمهندس بازرگان: شاید بشود گ

 شوند.: مردم ناراحت میفرمعین

 ]آمد[(. 50/4مللی از بین برود )بهشتی رفت جلسه خبرگان، مهدوی الشود موازین بینموسوی: این کار سبب می

( دعواهای 3زنند. آورند، می([ ایرانیان را هرجا گیر می2ا. ]( اخراج دانشجویان از آنج1: گزارش آگاه: صدربنی

ز امریکا ها، مراجعات پستی. اگر امریکا شاه را ا( تعطیل کنسولگری4میلیون دالر.  حقوقی به ارزش چندین صد

گویند قبول شک برود شاه را ببیند. آقایان میبیرون کند، هر کاندیدا حرف نزند، رأی نخواهد آورد. حاضرند دو پز

مام این تحقیر تحویل شاه غیرممکن است. پرچم سوزاندن در افکار امریکا تأثیر منفی گذاشته. آنها هم مجسمه ا

ت کنند دویسلمان دو گروه شدند، یکی شماتت می. خود ایرانیان مسها له اخراج شاهرا آتش زدند. تظاهرات ایرانی

اند، یک عده کارگر ایرانی، دوازده میلیارد پول نفت ما آنجاست. ]به لحاظ[ نفر دانشجوی مسلمان دستگیر شده

خاموش تأثیر جهانی، همه کشورهای جهان ایران را محکوم کرده ]اند[. امریکا بسیج کرده. حتی روشنفکران ایران 

 اند.دهش

 : پیشنهاد وزارت خارجه در این مورد چیست ]؟[فرمعین



 

 

ایم. اگر رها کنیم، نابود کرد که در دام صهیونیزم افتادهظن میحتوا نیستم. حتی اظهار سوء: موافق این مصدربنی

پا و امریکا، یکی هم خواهد. دو هیأت اقالً باید باشد برای اروک فضاحت بزرگ بایستیم، راه حل میایم. با یشده

 برای ژاپن که اگر محاصره اقتصادی کردند، چه کنیم ]؟[

د. گیرند. خارج کردن پول خطر جدی داررفتن باشد، هروقت بخواهیم جلو می: اگر تصمیم به جلوگزادهقطب

 دهد بلوکه کنند.سیستم بانکی امریکا اجازه نمی

 شود سنجید.نمیگون را : با توجه به مواضع امام، پیشنهادات گوناصدربنی

ان گفت این قضیه برای اعتبار ایردی باشد. هانی الحسن را دیدید میجاند، ولی ممکن است هاشمی: تهدید کرده

 ها.ها، نه در امپریالیستدر دنیا اثر کرده، در انقالبی

ها نخواهند هیچ یامریکای: قضیه وجه سیاسی پیدا کرده. سفیر ترکیه گفته حداقل تکه دارید، یدکی را اگر صدربنی

 دهد.  کشوری نمی

 فروشد.طور است، امریکا با قرارداد میها این: بعضی یدکیایخامنه

 دهم، چند روز پیش نماینده مخصوص ژیسکاردستن آمد. انسه پیغام داده هرچه خواستید میهاشمی: از فر

 ها را شروع کنید.باهنر: اعزام هیأت

 : شورای دفاع.صدربنی

 : وزرای امنیت.ایخامنه

: موضوع صدور نفت به امریکا، تحریکاتی بود، جلو آن را بگیرند. من یک اعالمیه هفته گذشته دادم چون فرمعین

باز کردن شیر به دستور امام بوده، بستن به دستور امام باید باشد. نمایندگانی که ترخیص کشتی را باید انجام 

دور نفت. گفتم پول توانیم برای خارجی کار کنیم. تعطیل آن ]و[ منع صنمیند، آنها آمدند اعتصاب که ما ده

، دیشب انقالبی و طاغوتی هستید. به امام هم عرض کردما را رها کنیم. مرتب تلفن شده ضدهنگیریم و کشتی

وی های به سداران نیروی دریایی که جلو کشتیشب تلفن کردند از خارک، درجهساعت یک و نیم بعد از نصف

 امریکا را بگیریم.

 هاشمی: اگر تحریک باشد؟



 

 

 کردند چنین جریانی است، چه بکنیم.یمی از دفتر آقای منتظری تلفن می: امروز ابراهفرمعین

ای از مردم در جنوب اعالمیه بدهد ]که[ شنیده شده عدههاشمی: پیشنهاد این است، وزارت خارجه اگر الزم است 

 گوییم.، اگر موقع مناسب باشد خود ما میایمبه حال چنین تصمیم نگرفته هند، ما تاکنند ]تا[ نفت ندکارهایی می

 ام.بابت تهدید این اعالمیه را داده : بگذارید وزارتخانه مربوطه بکند. ازفرمعین

د. این ها نکننه دیگران دخالت در کار سفارتخانهدادند ککنند. خود آنها اعالمیه میموسوی: این کار را بچه ها می

 کار را شورای انقالب بکند.

 کنند ]؟[گان: دانشجویان خط امام تمکین میمهندس بازر

 کنند.موسوی: آقا بگویند، می

 ها را رها کنید، یکی ]از آنها[ آبستن است.: سفارت سوئیس می گفت زنصدربنی

 ها شوهرهایشان آنجا باشند.مهدوی: ممکن است بعضی زن

 کنند.موسوی: شل که نمی

 : برای امریکا یک فرد یا شصت نفر یکی است.فرمعین

 موسوی: با آقا باید تماس گرفت.

 های اتمی. باید سفیر را بخواهیم بگوید، دادگاه نه.: شکایت به داوری الهه برای نیروگاهصدربنی

*** 

 ها:[وزارتخانهآینده شورای انقالب و ]موضوع: 

 دادگستری ]و[ مسکن ]و[ شهرسازی.: صدر با بازرگانی جواب داد. زادهقطب

 حبیبی: دکتر صدر سواالتی دارد، جبهه فنی است.

 احمدزاده: مثالً تکلیف من با بانک ملی چیست ]؟[



 

 

شود برای برنامه فعالً ء اهلل حل میشا هایی دارم. گفتم مسائل فنی ان: با من صحبت کرد، گفت گرفتاریزادهقطب

 فرصت آن کار نیست.  

 شنگ کشاورز، صدر معاون ایزدی بوده.: هوصدربنی

 هاشمی: او معاون باشد.

 : سپهر خوب است، مدرسه کشاورزی، ]از[ این دو نفر، یکی وزیر، یکی معاون.صدربنی

 : فعالً فقط کار مطرح نیست. ایمان و اعتقاد به انقالب مطرح است.ایخامنه

 موسوی: کشاورز تحقیق روی او منفی بود.

 کند. آن افراد به مصدق و مصدقی حساسیت دارند.او رد می دهید مجاهد اسالمی: شما میصدربنی

التی نشود در این عدآنچه برای ما مهم است، یک نوع بی: در جریانات اخیر با این اتفاقات که افتاد، زادهقطب

. وضع پیش آمده، دانیم نوساناتی در گناهکار شمردن بنده هست. آدم مثل یزدی امریکایی نیستجریانات. ما می

ظ حیثیت انقالب مضر است، عنوان امریکایی کنار گذاشته شده. از لحاعمل ایجاد شده، این است ایشان بهالکسع

خورد. هایش را میوزیر و وزیر خارجه. انقالب، بچهه، در دولت عمل کرده، معاون نخستهای کنار آقا بوداز چهره

فاسد ید به او داد. شورا بدهد تا تالیاست دکتر یزدی ]را[ یک کار با افکار عمومی ایجاد شده. اعتقاد من این

نباشد. خود من میل داشتم تا مدتی در پست وزارت خارجه ابقاء شود، ولی با جوّ موجود مقرون به صالح نیست. 

 پیشنهاد من این است دکتر یزدی ]در[ وزارت ارشاد ملی پست بگیرد.

 رأی داده شد.موسوی: وزارت ارشاد تعیین شده، 

 : یزدی حل شود.فرمعین

 موسوی: وزارت بهداری ]را به او[ بدهند.

وزارت بهداری بهتر از ارشاد ملی است، چون مقداری جلو  مسئلهحبیبی: اگر اصل قبول است باید پیاده کرد. 

به او رسیده های زیادی ها. از آقا گزارشها و کف اتاقع آن خیلی بد است، وضع بیمارستاناست. بهداری وض

 بازی ندارد.ست. ایشان در آنجا وقتی برای حزببود. دکتر یزدی فعال ا



 

 

 کنند بازی است. کابینه معرفی شود، مردم خیال می عنوان وزیر دراصل قضیه هیچ شبیه نیست. اگر به باهنر: در

 (.30/6کند )دکتر احمدزاده آمد، : تشدید میصدربنی

تر است. در عین حال در وزارت بهداری این بحث است یست، جنبه سیاسی قوباهنر: در وزارت ارشاد بدتر ا

های آبرومند دانشگاهی مثل ریاست دکتر یزدی تجلیل شود، یکی از پستکه باید از  که تغییر نکرده. در عین این

 اوقاف.یک دانشگاه ]خوب است[. سفارتخانه ]وزارتخانه؟؟؟[ مهم شبیه فرهنگ ]و[ هنر، وزارت علوم، وزارت 

قیمت سلب نیم. تغییر چهره ضروریست، اگر به: نباید فرم را فدای اصل کنیم. برعکس اصل را فدای فرم کفرمعین

 برای این ، عضو شورا باشد؛پرسیدذارید بگویند. بنده اگر از من میحیثیت یک فرد باشد. هرچه مردم بگویند، بگ

ست. رئیس دانشگاه درست کردن، پیشنهادهای شما قابل پیاده کردن نیایم. نشان بدهیم او را دور نیانداخته که

روم، [ عضویت شورا ]مناسب است[، من میها را به جان او انداختن است. اگر بخواهید اعاده حیثیت ]کنیدبچه

جه اول خواهید، الاقل یک وزارتخانه. در درتر نشود. اگر نمی]تا[ بیش 15ایشان بیایند. اگر اصرار است تعداد 

شاد هم صحیح نیست. با تخصص کند. اگر حساسیت است وزارت ارستی که شورا تعیین میوزارت خارجه با سیا

 خورد. او می

 طور است ]؟[ههاشمی: معاونت چ

 : این تنبیه است.فرمعین

خر جار و مهدوی: استعفا از طرف دولت آمده. افکار عمومی افکاری بوده که این سیاست را اشکالی داشته. در آ

کردند فشار از طرف افکار عمومی بوده، هات رد نکردند. گرچه مردم فکر میخاطر این جبه جنجال شده. دولت را

بیت شده. اشتباهاتی در سیاست قبلی بوده، باید جبران کرد. اگر دکتر یزدی برای حفظ حیثیت سرکار خود برود، تث

ییر روش باید باشد. در مورد دکتر یزدی شورا اعالم کند دکتر پذیریم اشتباه شده و تغتمام آنچه بوده، اگر می

یزدی خیانت نکرده، در سیاستش اشتباه داشته و به کار دیگری که مربوط به آن سیاست نیست. اگر تصریح به آن 

تر است. شورا برای حفظ هره. احترام شورا و انقالب ضروریجا شدن مهنکند، همان شورا و سیاست است و جاب

 ه باید اعتراف به اشتباه سیاست ]قبلی بکند[.چهر

االت به : حفظ حیثیت انقالب در درجه اول این است که خود انقالب تسلیم یک سلسله فعل ]و[ انفعزادهقطب

خاطر حفظ حیثیت انقالب سلیم آن نشود. به نظر من درست بهداند که عادالنه نبوده، توجود آمده در جامعه و می



 

 

خدمت کرده به انقالب و یا بگوییم انقالب به آنها حیثیت داده، نباید ملعبه کرد. اشتباه در  هایاست که چهره

تواند بگوید سهم نداشته. چون جلو نخواهیم. شورا در آن اشتباهات میدولت گذشته بوده، چه بخواهیم، چه 

رندی نیست همه را متوجه  حمالت نبوده، این چیزها به او اصابت کرده. شورا در این نابسامانی شریک بوده.

که در  دولت گذشته کنیم یا خصوصاً متوجه یک فرد بشود. وزارت ارشاد و بهداری حرفی نیست. با توجه به این

شان این بود ]که[ باید در این ه شروع این کار آقای بهشتی توصیهاین ماجرا اگر به کنه مطلب برویم، روز یکشنب

ینها عمل کردند، حاال همه را خراب کردن سر یک نفر از زمینه اخالقی درست جریان مردم و شورا محکم بیاید. ا

من خصوصاً برای  آل نیست.است. باید گفت سیاست خارجی ایده نیست. پست درجه دوم و سوم خرد کردن

 گویم باید از چهره هایش دفاع کند.حیثیت انقالب می

ر به ایشان پست وزارت بدهیم، گفت اگ فرمعین[ اینکه مهندس بازرگان: مقداری از فرمایش دکتر باهنر با ]یا

گویند نباید توجه ای روی اغراض میصوصی است، درست نیست. یک وقت عدهگویند مثل گذشته زدو بند خمی

، حاال حزب کارگر است. خود امام صریح گفتند. دولت گذشته در استعفا نگفت 1کرد. یک وقت دولت کنسرواتور

طور نبود. چه قبل، چه بعد، قصد نام خداحافظی لحن اینیا خواهیم بود. در آن صحبت بهدم دشمن کسانی بو

و حبیبی و چه سحابی باید محدود  فرمعینهمکاری گفته شد. اگر فرمایش دکتر باهنر صحیح باشد، حضور بنده، 

کس بوده فتند فالناند. خود امام گشده. خالف نظر امام کسی را آوردهباشد. دولتی عوض شده، سیاست عوض 

و هست، تابع نیست. به دالیل دیگری فردی را از پستی بردارند. این راه جور دیگری شده. صحیح نیست او باشد. 

با آلمان دشمنی کند، او  شود، بایدت مسکن عوض میوزیری نظری داده، مثالً وزیر خارجه او بود )آلمانی( سیاس

داریم بگوییم کار ما خوب بود یا بد. جناب مهدوی ]![ سیاست دولت دارند، وزارت کار. ما استنکاف را برمی

ای پیش آمد. نه آقایان چنین چیزی در نظر گرفتند، نه د. در زمینه امریکا و غیره حادثهقبلی سیاست غلطی نبو

باشد که  استگوکرد، نه دولت، نه خود امام. قضیه پیش آمد. اگر دکتر بهشتی رراهپیمایی را رهبری میمنتظری که 

دم. این قضیه که پیش آمد، کسی اطالع بوگفت بیفت بی اطالع بودم. احمدآقا هم میگهست، خود بهشتی می

فکر ما کرد، نه من. گفتم بگوید به]را[ نه دکتر یزدی مطرح  2وجود نیاورد درست است. مذاکره با برژینسکیبه

کرد یا ما بگوییم یا آقا گفتند نفت را قطع نمی خاطرش خطورکرد مالقات ما مطرح باشد. کسی بهخطور نمی

انصافی را نکنیم. تنها ن شاه، آقا تردید داشتند. این بیکنیم، دکتر یزدی گفت اثری ندارد. ]در[ موضوع خواست
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زدی باشد. پراکت هم بود، کسی که در این خط جلو رفت، او بود. وقتی کاردار از من خواست، گفتم دکتر ی

کننده است ما. یزدی و من گفتیم خیلی ناراحتگفت هم برای شما ناراحت است و هم برای  لرزید.خودش می

شود معین کرد. ]به آنها گفتیم[ راه جلوگیری این بود اجازه بدهید دو پزشک ایرانی او العمل آن را نمیو عکس

کنند. خود آنها  رانسه. بنا شد منتقلرا ببیند. چه لزوم دارد ]او به[ امریکا و نیویورک بیاید ]؟[ برود کانادا یا ف

حل بدهند. وزارت خارجه اعتراض کرد و گفت باید تحویل دهید. این حادثه پیش آمد. خوشحالم درصدد بودند راه

آییم، ]ماجرای سفر[ الجزایر و غیره تر بهشتی گفت بعدازظهر میگفت. آن روز آمده بودیم صبح دک زادهقطب

آمد. ]به[ دکتر بهشتی وقتی  زادهقطبسوی و بهشتی کسی نبود. کتیرائی آمد، بعد مطرح شود. غیر از مهندس مو

ن ای برود. گفتم مجاهدین است و ایشاهستند، گفت دکتر باهنر یا زواره پیش از ظهر گفتم ظاهراً مجاهدین خلق

تشان به گفتگو گذاشته اند در مملککه شاه را آورده توانیم دخالت کنیم. با آقا هم در خیال اینگفت پس ما نمی

بهانه دولت ایران در برابر  که بود. با آقا جریانی پیش آمد که مصلحت نبود دکتر یزدی آنجا باشد. برای این

ام. چهره خصوصی نیست. چهره من این کار را نکرده السفرا یا سفیر ترکیه داشته باشد، مصلحت بود بگویدمقدم

ولت، شورای انقالب بوده. حاال او را ساقط کردن مثل این است ]که[ انقالب است. کارهایش با تصویب هیأت د

 شورا خودش و امام را ساقط کند.

ها را برسیم، ید از خیلی قبل شروع کنیم صالحیت: ما بخواهیم روی حمایت شخص حرف بزنیم، باصدربنی

گفته چون در جلسه چهار جهات عمومی. از جهت عمومی دو نقطه مهم است. یکی لیبی. در شورا گفتند امام 

ام، چنین جلسه نیست. ]دوم[ مالقات با بی نباشد، نکنید. امام گفت نگفتهمرجع تصمیم گرفته شد رابطه با لی

به این کوچکی  مسئلهبرژینسکی، امام گفت مهندس بازرگان گفته نه من هویدا هستم، نه ایشان محمدرضاشاه. ولی 

ها گفته بود مد منتظری خبر داشت و به روزنامهکه مح ه ]؟[ خصوص اینبود. هشتاد دقیقه مالقات برای چه بود

را یاسر عرفات در هواپیما با حافظ اسد بوده و گفته است این مالقات  مسئلهها گفتند این پخش کنید. فلسطینی

. ... 

ه هم صالحیت ندارم. بران نکنیم. اگر این طور است، بندین بود اشتباهی صورت گرفته، زبان: اگر حداکثر افرمعین

آید. از طرف وزارت خارجه قبلی شود، پدر آدم در میزدی نه تعصب دارم... آدم طوری مینسبت به ابراهیم ی

 اعالم شود این کار خیانت است. حضور من کمک به سربریدن او است.

 باهنر: اصل کلی قبول. اعاده حیثیت شود از طریق وزارت.



 

 

کند، هم که آن طور بحث می صدربنییست ]که[ روی یزدی ضربه نخورد. اختالف ن مسئلههاشمی: در این 

یست شما یدا نکند. بحث این نگوید یزدی مغرض بوده. یزدی در سیاست خود معتقد بود با لیبی رابطه پنمی

طور است باید این است که شناسنامه او است. اگر این مسئلهصدر( طرفدار هستید حیثیت او حفظ شود. )بنی

کسانی  علت قسمی که روی شناسنامه خورده، مشکل در کارش است.د. اگر کسی تبعه امریکا باشد، بهشن شورو

ورد که منافع مدعی هستند که مورد اطمینان هستند که ایشان تابع امریکا است، باید به پرچم امریکا سوگند بخ

 امریکا را حفظ کند.

 یک وزیر در عالم دیپلماسی مخالفت داشته. دانم،ازرگان: دکتر یزدی تا آنجا که میمهندس ب

دانستیم. آینده ای. ما این را نمیدر این را گرفتههدر بوده چیزی گفته. شما دربه: یک موقعی کسی که دربفرمعین

 شود. اگر بنا است چنین باشد، باید حل شود، یک امریکایی آمده.این حرف مطرح می

 ب است از او توضیح خواسته باشد.مهندس بازرگان: من از او پرسیدم، خو

، او گفت به یزدی گفتم 1( باید از حمله شروع کند، کاغذ فریدون سحابیصدربنیاهلل )ء : ایشان ماشاصدربنی

 اهمال کرد.

بحث شود،  جای مسائل کشوری، این مطالب را مطرح کند، در اینجا تا صبحوسوی: اگر جلسات اینطور باشد، بهم

ن موافق م مسئلهشناسیم. در اصل د، نه زیاد. ما همه همدیگر را میشویزدی نه یک ذره کم میدت به دکتر ارا

او را وزیر  اش طوری نبود کهآورد. هم کلمههستم. دکتر یزدی آن روز که خدمت آقا بودم، خود آقا نام او را 

یثیت او، صادق زدی طوری نباشد حکنیم یا وکیل. آقا گفت او را طوری حفظ کنید، فروهر را داشته باشید، دکتر ی

، مصلحت مسئلهشود. ایشان گفتند دکتر یزدی امریکایی نیست. واقع ایی هم با این جوّ فعلی گفتم نمیطباطب

 انقالب و شورا و جامعه را در نظر بگیریم.

[ شورا ]باید[ مهندس بازرگان: در اول آبان که می آمدم، ]با[ اعالم عجز گفتم اشکاالتی بوده و دالیلی هست ]که

مملکت است. در این پیام خداحافظی تکرار کردم وقت مملکت و ... مسائل طوری  مسئلهوضع دیگر داشته باشد. 

ها بشود. جناب مهدوی طبیعی است شخصی اسالمی، انسانی، سیاسی، ]که توسط[ یک است صرف این حرف

                                                           

شورای مرکزی نهضت آزادی )که البته از آن جدا شد( و اولین ( فرزند یداهلل سحابی، عضو 1316. فریدون سحابی )متولد  1

 سرپرست سازمان انرژی اتمی پس از انقالب اسالمی.  



 

 

دهد. به گذشته کار نداشته باشند. اع مشروع میو هم قوانین اجازه دفجمع یا فرد مورد اتهام واقع شد، هم خدا 

 گیرند باید جواب بدهم. اولین جلسه یکشنبه بود.ابی، پس فردا بنده. اگر ایراد میامروز یزدی، فردا دکتر سح

که این حرف را قبول داریم، باید فکری کرد. فرمول آن را معین کنید. یا وزارت یا مشابه آن.  هاشمی: ضمن این

 معاون صدر آدم قوی است و مدیرکل ثبت است.شهسوارانی 

 -حبیبی: 

 : دکتر کاتوزیان چه شد ]؟[ایخامنه

 موسوی: ]کاتوزیان[ گفت این درست نیست وزیری در کارها دخالت نکند ]و صرفاً[ یک مأمور در آنجا باشد.

ری است. اگر این گیلت، دولت استعفا دهد، تعدد تصمیمهای دوده: آنچه موجب شد بعد از گرفتاریاحمدزا

 شود.ها میشود، دو ماه دیگر این بحثمطلب رفع نمی

شود. اما موفق خواهیم با آن اشکاالت به کلی برداشته میموسوی: در گذشته تجربیاتی بود. در این سبک جدید 

 بود یا نه ]؟[

 : دو تشکیالت نیست، کار بهتر است.ایخامنه

 شود، درست نیست.کلی برداشته می: فکر کنیم بهزادهقطب

ه این شکل نیست. در مورد احمدزاده: مطلب دوم این شکل کار بود. توضیحی دارند از قول کاتوزیان، گفتند ب

زیر و نماینده شورا هرکاری را کند، مهندس سحابی است. این وار میطور نیست. کسی که با شما کشما این

 ]؟[تواند انجام دهد. کارهای عرضه به دولت چه بکند می

وزیرهایی که عضو شورا نیست، از وظایف عهده رابط آن وزارتخانه  مسئلهنوشتیم. هاشمی: تصمیم که گرفتم می

 با شوراست.

دهد. در کاری ارش را انجام میموسوی: امروز جایی که باید بروم، شروع کردم. فردی که مدیر آنجا است، ک

 سیاست شورا کرد. گفتم بنویس یکی دو تا را که فعالًخودش است. با من مشورت ماند، احتیاج به غیرمی

 دانستم گفتم نظر شورا این است.می



 

 

 هاشمی: جلسه مشترک هم هست، یک جلسه در هفته.

 شود.، یک دفعه میباهنر: دو جا بررسی شود

 (.30/6هاشمی: شاید تصویب نامه را دو نفری حل کنند )بهشتی آمد 

گویند بنده شته باشند. اگر دیگران مطالبی می، باید طوری باشد اطمینان کامل دااحمدزاده: اگر قرار است کار کنیم

 گویند.م، در مورد کسانی است که خالف میچه اقدامی بکن

 ها شورا نظری داد بدانند روی نظری نیست.می کنیم، اگر روی معاونان مدیرکلبهشتی: تذکر یا در مبنایی که کار 

ای است. مهندس رضا ر معاون گذاشتم. آخری مهندس هستهی آنجا نیست. چهااحمدزاده: از افراد فعلی کس

 زنجانی.ست. یکی از وزارتخانه آقای موسویآصفی، آقای داور از کادر وزارتخانه ا

 مقایسه کردید. 58را با  56بهشتی: آهنگ کار همان است که قبالً بود. توجیه کردم، 

 اعتصاب بود. 57احمدزاده: چون 

درصد کار نکرده و  50ای اند. کارخانهگیری درصدها گرفتهتر درصدها را از معدلن لیست کامل بیشبهشتی: ای

 درصد ده کارخانه دیگر بوده. 100معادل 

 مهدوی: صدر را برای وزارت ابقاء کنید.

 هاشمی: دادگستری وضعش بد است.

 ]برای[ وزارت دارایی، ]در مقام[ سرپرست. صدربنی

 هاشمی، نماینده شورای انقالب در وزارت کشور ]و[ سرپرست آن وزارتخانه. 

 ، مسئول سپاه پاسداران.ایخامنه

 : الهوتی حکمی به خط و امضای آقا دارد ]به عنوان[ سرپرست سپاه پاسداران.زادهقطب

 ، نماینده شورای انقالب در وزارت دفاع.ایخامنه

 ارت آموزش و پرورش.باهنر، نماینده شورای انقالب در وز



 

 

 های انقالب و نماینده شورای انقالب در دادسرای انقالب.مهدوی، مسئول کمیته

مهندس بازرگان: آقایان مسلم دنبال القاب نیستند. اگر اصلی را قبول دارید که همه چیز بیاید در قالب واحد امام 

که اسم کسی روی  سوال کردند، قبل از آن ایخامنههم باید باشد، ولی این که عملی نیست. ایشان سوال کردند، 

کاره آن اینجا باشد. نماینده را بگوییم به این معنی ش اینجاست. سپاه انقالب یعنی همهآن بیاید. وزارت نفت وزیر

 ملغی شود. اعالم شود باید تابع او باشد.

 کند.. دادستان انقالب کار خودش را می: در جهت تأیید استایخامنه

 سئول بنیاد مستضعفان.موسوی، م

 بهشتی، مسئول جهاد سازندگی، نماینده در ]وزارت[ مسکن و شهرسازی.

 ، وزیر نفت.فرمعین

 ها مشکل است.موسوی: بعضی وزارتخانه

 عالی.حبیبی، وزیر فرهنگ و آموزش

 زادهقطب

 شیبانی، مسئول بنیاد مسکن.

 پذیرم.: من وزارت خارجه را میزادهقطب

 شود، عضو اینجا باشد.وزیر خارجه میهاشمی: هرکس 

 طور مقدر یا االن بکنید وزیر خارجه.را به زادهقطب: صدربنی

 موسوی: تغییر وزیر خارجه در این حال ]؟[

 ، سرپرست رادیو تلویزیون.زادهقطب

وزارت خارجه س فردا نماینده : مگر موسوی عضو اینجا است ]؟[ قبالً بود، حاال رأی ندادیم. فردا یا پصدربنی

 گردد به امریکا.برمی



 

 

 دستور جلسه.

 بحث راجع به وزارت خارجه.

 ای نداشتم. در ]وزارت[ صنایع معادن نماینده باشم. مهندس بازرگان: با مخابرات رابطه

 مهندس سحابی، نماینده در ]وزارت[ بازرگانی.

 ]وزارت[ دفاع، چمران.

 ]وزارت[ نیرو، دکتر عباسپور.

 نی، صدر.]وزارت[ بازرگا

 ]وزارت[ کار، اسپهبدی.

 ]وزارت[ بهداری، دکتر زرگر.

 موسوی: برای بهداری صحبت شد، اگر بشود دکتر یزدی برود آنجا.

 وزیری، مسکن، کشاورزی.پست و تلگراف، سرپرست نخست

ملی،  وزیری سرپرست بخواهد، هرکدام یک رئیس داشته باشد. ]برای وزارت[ ارشاد: تردید دارم نخستایخامنه

 مهندس موسوی.

هایی هست و چند اداره کارمند دارد. قسمت 1800وضع حاضر وزیری خودش در مهندس بازرگان: نخست

شود. است و عدم تعارض آنها رسیدگی می است. یکی اداره حقوقی است که تمام لوایح آینده ]و[ گذشته آنجا

ای داشته، وسیع است. مراجعات خدمات ی ادارهزیست، جهاد سازندگات ساواک هرچه باشد، سازمان محیطجریان

های مختلف. ت اداری و امور مالی دارد، بودجهتومان مستمری تا کار دیگر، قسم 150یا  100اجتماعی از ماهی 

های انقالب هستند کسانی، آقای دکتر بهشتی گفتند شورای طرحکند. وزیر میتپرداخت حقوق وزرا را نخس

سرپرست ول . بیها زیرنظر آن استهایی، کاخد. یک سلسله مراجعات است، تحصنبوولی جزو آن  صدربنی

 شود. کرد و هر کارش نمی

 وزیری.، سرپرست ادارات وابسته به نخستفرمعین



 

 

 : ادارات امنیتی را باید جدا کرد. اگر سرپرست امور اداره باشد، آن قسمت زیرنظر او نخواهد بود. زادهقطب

چسبد. سازمان ، ورزش تربیت بدنی که به جایی میتعداد زیادی ادارات عمالً جزو آن بودمهندس بازرگان: 

لوم شود، که تکلیف آن مع خدمات شاهنشاهی، من مدافع نیستم که خوب چیزی است. مثالً قصر فیروزه برای این

ارد، طباطبایی است. دام بشوم. کسی که وارد است و اطالع وزیر خواستهشود. نخستخودم اگر بشوم تعمیر می

 اند او باشد. آقا هم گفته

 اند.بهشتی: ایشان نگفته

 نظر من شایسته است.ن روابط عمومی، دکتر طباطبایی بهمهندس بازرگان: ]برای[ معاو

 : طباطبایی خوب است برای این کارها. رابطه او با شورا حفظ شود.ایخامنه

 باشد. مهندس بازرگان: رابطه ارگانیک از طریق بنده

 خواهد. شتی: شورا یک دبیر و یک سخنگو میبه

 هاشمی: روی کتیرائی، مهندس بازرگان صحبت کند.

 طور شد ]؟[هموسوی: وزیر راه چ

ها را تعیین کنیم دو کار شده، اعضای شورا معین شده، نماینده شورا ]هم[ معین شده. حبیبی: اگر االن نماینده

 ولیت دارند اگر بعضی آقایان مسئولیت ندارند. مسئ

 شیبانی نماینده شورا در وزارت بهداری. 

 شود این را گفت.مورد اعضای شورا می ایم. درکرد هنوز چند وزیر را پیدا نکردهشود استدالل حبیبی: در وزرا می

تضعفان اش بربیایم[. بنیاد مسر تعهدی بروم که بتوانم ]از عهدهخواهد در دوره انقالب زیر باموسوی: من دلم می

 (.45/7سازمان درب و داغون است )منتظری آمد 

عنوان نماینده شما بروند. بهها از شورای انقالب برود. آخوندهایی الزم نیست نماینده در وزارتخانه منتظری:

 رود.وزارتخانه کار بکند، آبروی آن میها را بچه حساب نکنید. شورا قداستش باشد. آخوند برود در طلبهبچه

 دَوَد.طلبه میتواند، بچهطور آخوند نمیهبازرگان: چ مهندس



 

 

 ، باهنر، مهندس سحابی.اردبیلیموسویاعضای کمیسیون لوایح: مهندس بازرگان، حبیبی، 

 : کمیسیونی برای تنقیح لوایح باشد، سازمان برنامه، دارایی، وزارت کشور، سازمان امور استخدامی وزارت.فرمعین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21/8/1358دوشنبه  جلسه

 ، بهشتی، مهندس سحابی.اردبیلیموسوی]حاضران:[ باهنر، شیبانی، 

  1]موضوع: بحران کردستان:[

 ای از جریان کردستان ذکر کرد ]و گفت[ کردستان در دست ایران نیست.مهندس سحابی خالصه

 فروهر. -مهندس صباغیان -مهندس بازرگان -ایخامنه -هاشمی -مهدوی -فرمعین -حبیبی

 : اگر مصلحت است باید کوبید آنها ]را[ یا تبلیغات وسیع ]کرد[.زادهقطب

 موسوی: باید اول آنها را کوبید که اگر فعالیت نظامی شد ]...[

 تنها در مورد وزارت کار در نظر نگرفت. مسئله: زادهقطب

 بهشتی: درگیری با امریکا و غیره هم مورد نظر باشد.

                                                           

نیت برای مذاکره با رهبران ُکرد، امام خمینی با ادامه مذاکرات کردستان موافقت کرد )کیهان، های هیأت حسن. در ادامه تالش 1

دم کردستان اظهار داشت: حق اداره امور داخلی و محلی و وضع هرگونه تبعیض، متعلق (. امام در پیامی به مر9، ص26/8/1358

های قانونی الزم را برای حفظ حقوق به تمام اقشار ملت است. داریوش فروهر، عضو هیأت حسن نیت گفت: این پیام امام، تضمین

ک این پیام امام خمینی در مورد حق تعیین سرنوشت (. مجاهدین خلق با تبری9و3، ص27/8/1358کُردها پدید آورده است )کیهان، 

(. نهضت آزادی 1، ص27/8/1358داخلی کُردها، از شورای انقالب خواست تا بدون فوت وقت آن را اجرایی نماید )اطالعات، 

یط استقرار هرچه هم مبارزه هموطنان کُرد را جدا از مبارزات ملت ایران ندانسته و اعالم کرد تحقق مطالبات کُردها تنها در شرا

 ، ص آخر(.  30/8/1358تر جمهوری اسالمی میسر خواهد شد )کیهان، بیش

این پیام بازتاب مناسبی در منطقه کردستان به همراه داشت و با تظاهرات و اعالم حمایت کُردها مواجه شد )جمهوری اسالمی، 

کنیم. وی افزود: حزب دموکرات ام خمینی پشتیبانی می(. عبدالرحمن قاسملو اعالم کرد با تمام وجود از ام7و2، ص28/8/1358

(. وی همچنین خواستار قید گردیدن 2، ص30/8/1358کردستان خواستار حق خودمختاری و استقرار دموکراسی است )کیهان، 

نیت در هایی از حسن(. با آرامش اوضاع و نمایان شدن نشانه3، ص1/9/1358خودمختاری در متن قانون اساسی شد )اطالعات، 

رسمیت شناختن مجدد رسمیت شناخته شدن دوباره حزب دموکرات خبر داد. وی البته گفت: شرط بهکنی از بهبین طرفین، مهدوی

های قاسلمو، مدعی شد کُردها روی کلمه خودمختاری اصراری این حزب آن است که مخالفتی نداشته باشد. وی، برخالف گفته

 در پیش رو بودن رفراندوم قانون اساسی،  رسید که با توجه به(. در واقع تا اینجا به نظر می10، ص1/9/1358ندارند )اطالعات، 

 هایی از جانب حکومت مرکزی برای ایجاد آرامش در منطقه کردستان در جریان است. تالش



 

 

 انقالب است. ه کسی ضد: باید گفت چزادهقطب

ول با مالیمت ها هم هستند. اها هم هستند، مسلمانها، پیکاریطور کلی و نقش فداییهسحابی: در مورد کارگران ب

 ]آمد[ (. 30/4 صدربنیبا کارگران صحبت شود، بعد حالی کنیم که موضع مخالفین ما ضد )

دین و رضا اصفهانی، مجاه کند و ما را مواجه باشکل کلی مطلب را لوث میسحابی به: مطلب مهندس فرمعین

شود. د آنها بهای خلق بسیار فوری و حساس است. ممکن است اعمال شدید در مورکند. موضوع فداییغیره می

عنوان افراد به مانع سر راه را بگویند.نیت بروند تلویزیون، از آنها سوال شود چه کردید. همین امشب هیأت حسن

و تلویزیون برنامه اینها هستند که مانع آرامش هستند و ]باید اینها را[ شدید بکوبند. بالفاصله رادیفدایی خلق، 

وستگی به الاقل یک پی شوند.د. سایر دستجات خودشان کوبیده میای برای کوبیدن آنها بیان کنشدهشدید مدون

 اند.آنها نداده

فقط دست به ترور  . در تهران، امکانات وسیع، نه بازداشت و ..هاشمی: فدایی ها با استفاده از تیتر آزادی خودشان

شوند. تر میم، آمادهقدر مهلت بدهیاین کنند، جز چند ترور. اگرشود. همه کارها را میاند. تبلیغ علیه آنها نمینزده

 نفر آنها را زندانی کنیم. 300یا  200روز،  20یا  10در ظرف 

 زاده کنید.[ آنها را اماممهندس سحابی: سروصدا نکنید ]که

 : اصل آنها را مشخص کنید شروع بکنیم یا نه. بعد نحوه کار.زادهقطب

و مهندس سحابی در سطح کلی افشاگری صحیح مطلب که  فرمعینهای مهندس بازرگان: ضمن تأیید حرف

تشخیص ایشان مدارکی  شروع شد، بچه های اشغال کننده وزارت کار گرفتن و کوبیدن تبلیغاتی داشت. اگر غیر از

کنیم. مصلحت نیست این موضوع با کردستان مخلوط ایی بودند، از همین نقطه شروع میبود که مسلّم بود فد

ای از شورا خطاب به آنها ]که[ تند نباشد ]و اعالم کند[ این عمل شما کار صحیح ت مستند نشده، نامهشود. تا اثبا

ت و به نفع امریکا. چون اجرا انقالب اسنجا صحبت کند. عمل شما ضددیرکل آنیست. نماینده معین کنید، با م

 کنند، مدرک و بهانه صحیح برای کوبیدن شود.نمی

 صباغیان: در مورد کردستان، ارتباط دادن با یک محمل دیگر باشد.



 

 

نهایی، یک اخطار بهشتی: اخطار از طرف وزیر کار یا شورای انقالب. بعد از اخطار با بلندگو به آنها بگویند. نظر 

بیاییم شورای انقالب آنجا خوانده شود، از رادیو پخش شود. در این موقع رادیو تفسیر علیه آنها بکند، بدون اثبات 

 که از کدام گروه است. این

 بهشتی: کمیته اخطار بدهد.

 کاره است ]؟[: شورا اعالمیه بدهد. کمیته چهصدربنی

 مرجع برای هزار نفر.ترین : شورای انقالب عالیایخامنه

 گزارش کردستان.

ها راری نظم و پایان دادن به درگیریفروهر: غرض از رفتن هیأت به کردستان، ارزیابی وضع موجود برای برق

های آنها، از قبل زمینه سازی برای رسیدگی به خواست]است[. در صورتی که این مرحله بگذرد ]... برای[ 

که در  م خواسته شده بود. در مذاکره با حزب منحله دموکرات، شیخ عزالدین و ایناختیارهایی که الزم بود از اما

اند برگردند. متأسفانه از آغاز با حالتی برخورد شد که جابجا شوند و کسانی که بیکار شدهصورت لزوم پاسداران 

ه یا فرمانده محلی سپادر مذاکره و تماس، موضع ما ضعیف شد. ضمن مصاحبه ]مذاکره[، بعضی فرماندهان 

کرد. به ارتش هم سرایت کرد. فرمانده لشکر رضائیه )ارومیه( توقف عملیات نظامی و رئیس ستاد عملیاتی می

مشترک که در کردستان راه حل نظامی وجود ندارد، موضع مذاکره ضعیف شد. اطالعیه نخست هیأت صادر شد 

مذهبی خواسته شد که در واکنش نشان دادن، کار  ها]ی[نگاران و شخصیتهیچ مصاحبه نشود و ]از[ روزنامه که

انقالبی برای برهم زدن محیط سالم مذاکره، حتی پیش چنین محیطی که پیدا بود حرکت ضد را ساده نگیرند. در

، پنجشنبه 11سردشت نمونه آن بود. جمعه  مسئلهاز ما شروع شده بود، رویداد بانه، کشته شدن سربازان و افسران، 

]را[ شیخ عزالدین، ]در[ سرتاسر کردستان به عنوان عید خون اعالم کرد و از همه روستاها خواسته  عید قربان 10

جمهوری و انقالبی دبود به شهرها بیایند و تظاهر کنند و در تمام شهرهای کردستان انجام شد و شعارهای ض

معه به مهاباد رفتیم، در آنجا استقبال تر بود. روز جتر از همه جا در مهاباد بود. آنجا قدرت حزب دموکرات بیشکم

ل عکس امام شد. چند تن از محترمین شهر آمدند، ما را به سالنی بردند که عکس امام ]و[ شیخ عزالدین بود. او

ای آمدند عکس عزالدین ]را[ بگذارند. کمی درگیری شده. از امام که من یاد کردم، دست را گذاشته بودند. عده

( مذاکره در محیط آرام. بعد از تعیین هیأت، اعالمیه داده 2( پایان دادن خونریزی، 1شد:  زدند. دو مرحله گفته

جایی ه( عدم جاب3رسمیت شناختن حزب دموکرات، ( به2( خروج پاسداران، 1بودند:  بودند و سه شرط خواسته



 

 

یه وفاداری به جمهوری ارتش. در متن اعالمیه، اساس مذاکره بر مبنای خودمختاری ]ذکر شده بود[، در اعالم

نیت نشان داده شده است اعالم شده بود که[ اکنون که حسن اسالمی ]و[ وفاداری به رهبری خمینی ]آمده بود و

و ]تشکیل[ هیأتی برای رسیدگی به پایان دادن ]و[ رفع ستم فرهنگی، سیاسی و ... ذکر شده، مذاکرات در محیط 

دار بودن مخالفت کردیم. در آخر شود. ما با مدته اعالم آتش بس میه روز تا یک ماآرام باشد، ]برای[ پانزد

دارند. ه از هر وسیله برای خود محفوظ میاعالمیه بنویسید دست به اقدامات زدیم، اگر دیدند تعللی شد حق استفاد

شیخ  مسئله. دادند همان روزکه در خانه بود، شاید اعالمیه میشد با خارج شدن سپاه بالفاصله موافقت میاگر 

آموزان و فرهنگیان روز بود دانش 15سقز تحصن ]بود[، عزالدین هم مطرح بود. قرار شد به سردشت برویم. در 

همه ادارات در تحصن بودند. نماینده آنها را خواستیم. امام جمعه سقز آدم نسبتاً خوبی بود، مال عبداهلل. روز بعد 

های ارتش مورد تهاجم واقع د آمده بود. عصر روز جمعه کامیونجووشت رفتیم. قبالً درگیری بزرگی بهبه سرد

های بوکان رهبر حزب یون آتش زده. سعد مهدی از فئودالشود، ]با[ پنج کشته یک زخمی و شش گروگان، کاممی

الم مریوان است که ... االساالسالمی که پسر شیخبا[ تمایالت مارکسیستی، فالح شیخکشان کُرد کومله ]زحمت

 ها.   هتدین فئودال بوکان و از کمونیستالدین مشده، صالح

تدریج مواضع ([ دولت به1: ]مسئلهصباغیان: کردستان در دست ما نیست. ارتشی قدرت دفاع ندارد. دالیل این 

( نقش اساسی دارد خانواده کسانی که آقای خلخالی ]آنها را[ اعدام کرده. در شعارهای 2خود را از دست داده، 

نفر را  23بعد از نصف شب،  5/3رفته تا  5/11د بانه ]بود[ یکی خلخالی روانی اعدام باید گردد. خلخالی تن

ردهای بد داشتند، چون شجاعانه که برخو اعدام کرده. تبلیغ زیاد علیه او شده. برخورد بد سپاهیان و دیگر این

تصویب مل در آن طرف مرز، ولی منوط بهع جنگیدند. قرار شد به طالبانی مقداری اسلحه داده شود برایمی

اشکالی نداشته گر را جدا کنیم، مردم را جدا کنیم. اگر اسمش های اخاللشوراست. تاکتیک ما ]این است که[ گروه

ها را محاکمه و تبعید کنیم، گروگان اییورش قوی به آنها بشود، عده بس را نپذیرند. یکباشد، خوب است آتش

 170هاست که حدود شان گروگانها تمام ناراحتیی[ ما اکثر مردم عادی است. سپاهیها]روگانرا مبادله کنیم. گ

هزار سرباز استخدام  50است. پول خیلی باید خرج شود. یک میلیارد تیمسار گفت بدهید فالحی ]تا[  180یا 

درازمدت استقالل است. با  ها تمام شده. برنامهدهم. فقر زیاد است. جنس در مغازهبکنم و کردستان را نجات ب

 آید. دیداً کوبیده و نفس کردها در نمیاند. ترکیه شطالبانی و عراق هم مذاکراتی کرده

 : طالبانی زیرنظر سوریه است. سوریه گفت هرکار بخواهید از طریق ما عملی است.زادهقطب



 

 

 داند.یان: طالبانی خود را خیلی قوی میصباغ

ماندیم. ن امنیتی جایش آنجاست. کاش ما میتواند بررسی کند. در سوکمیسیونمی : در این جلسه شوراایخامنه

 االن وقت عمل است. به ما سه نفر اختیار بدهید.

زنم. تصویری که فروهر و صباغیان دادند، خیلی ناامیدکننده است. برداشت کلی ما این سحابی: حرف زیاد نمی

کننده نیست. یکی خود مردم با مردم. با روحانیون تماس گرفتم، همه قدر نومیداست کردستان دست ما نیست. آن

گویند. محیط ]بگویند[، بیش از آن از آرامش میساله است  60یا  50که ]از[ خودمختاری که آرمان  پیش از آن

ر جوهای سیاسی همه یکطور نیستند. اگر تحبیب شود، در میان گروهآور شده. خود مردم و روحانیون آنرعب

بس گویند[ اگر شما بگذارید آتشاصرار دارد صلح برقرار شود، ]می نیستند. حزب دموکرات خودش جلو آمده،

ها نگذاشتند. در تدهیم. فدائیان در حال حمله هستند، دموکرافدایی در مهاباد را تحویل می 400برقرار شود، 

مختاری هستند. افراد ایت خط شوروی و خودها در نهست که به آن نزدیک شدیم. دموکراتها دستگاهی اگروه

دانند. حادثه دروغی که به آقا گفتند. زاده میدثه سنندج را مسئول مستقیم، مفتیزاده بدنام هستند. حامسلمان مفتی

لت، حبیبی، دکتر پیمان و در کنار آن ارتش پاکسازی کند. دستجات سیاسی مذهبی، مذهبی بلی حزب م

گذاری زیاد و عمران ادامه یابد، ولی سرمایه د. اینها بروند کار کنند، جهاد سازندگیجوادی اثری ندارسیدحاج

 نشود، ولی کارش خوب است.

های کردنشین سرزمین توجهی شده. تمرکز اداری قوی درکردستان در گذشته نسبت به آن کم فروهر: به نظر من

ن ندارند ]...[. یک ه رابطه خوب با کردنشی]...[ کارهای یک قسمت از شهرهای آن منوط به ارومیه باشد ک

های اداری و کشوری و وتاه مدت با قدرت کامل بر سازمانالعاده دولت برای انجام یک برنامه کنمایندگی فوق

لشکری الزم است. قدرت ارتش و تبلیغ روی قدرت آن ضرورت دارد. در سردشت اگر من نرسیده بودم شاید 

ها دارد، اسالمی ظرفیت دادنش را به استان کرد. آنچه را جمهوریان سقوط میه خرج می دادند و پادگضعف ب

طرفه داده شود. حزب مسلح هیچ جا نباشد، حتی در کردستان. دست تحریک الزم نیست در مذاکره داده شود، یک

 (. 40/6اند )منتظری آمد، ی که در گذشته حالت شرارت داشتهعراق روی عوامل

که این تغییر مقارن با تغییر وضع اضطراری  ا همین تفصیل برای شورا الزم بود. توجه به اینبهشتی: این گزارش ب

خاطر اهمیت مأموریت دوستان بود. دوستان همان روز که اینجا آمدیم، مد، یا جریان این برای دوستان بهپیش آ



 

 

ن گروه امنیت است. وزارت ترین همااست، یک گروه از شورا ]که[ مناسبتلفنی تماس گرفتیم. پیشنهاد این 

 کشور، دفاع و خارجه مستقیم شریک باشند، سحابی ]هم باشد[.

عنوان هیأت ویژه با هر فرد که آقایان ارم... مهندس صباغیان و فروهر بهسحابی: من نباشم بهتر است. چندین کار د

سپاه موظف باشند از این هیأت  مناسب بدانید و تقویت کنید کارش را ادامه دهد. استاندار و فرماندهان ارتش و

 تبعیت کنند.

: نتایج ]که[ آقایان گرفتند صددرصد درست است. کار سیاسی، عمرانی، جلب قلوب، آن که اشکال کار ایخامنه

کند. سیل سپاه از آن طرف مرز  بود به نزدیک تصمیم برسید، یکی دو تصمیم جدی گرفته شد، شورا تصویب

نه در کل طرح، طرح تکمیلی داشت.  قُلت داشت چمران بود؛کسی که اِن شود. تنهاآید، باید جلو آن گرفته می

یک طرح امروز صبح تصمیم گرفتیم که حاال به آقای صباغیان گفته، قرار شد ]از[ سربازهایی که خدمتشان تمام 

 شده، بیست هزار ]نفر[ بگیریم. 

سی مسائل[ سیاست خارجی ]برای[ اعضای شورا و که شورا با مسائل لحظه به لحظه است، ]برر بهشتی: برای آن

دولت تا این لحظه وظیفه است. گزارش تفصیلی دوستان شنیده شده است. گروه با اختیارات تام از شورا معین 

 می شود. هیأت اعزامی ویژه که در منطقه باشد، با اختیارات کافی.

 هیأت است. ببینیم چه کسانی هستند.: هیأتی از مدتی پیش تشکیل شد، مهندس چمران در آن ایخامنه

 ( هیأت در محل باشند و استانداران به استان.2( کمیسیون از شورای انقالب. 1بهشتی: 

آید. وجود میا هم اشکالی بهجباید بروم بانک مرکزی، امور ارزی رفته است، فردا آن 5/7مهندس بازرگان: من 

 وزارت خارجه تکلیفش روشن شود.

دانم اعضای شورای انقالب معرفی آقا تماسی گرفتم، گفتم مصلحت نمیارم. چون نظرم بود، با منتظری: پیام د

 شوند ]و[ اعالم را مخالفم. آقا گفت اعالم نکنید.

 گویم.صباغیان میمهندس بازرگان: فوری و فوتی برای کردستان است، به 

ساسیت در منطقه هست. مخالفم که جزو صباغیان: هیأت قبلی چهار نفر بود، چمران هم بود. موضوع چمران ح

هیأت نباشد. با این ترکیب موافق نیستم. این هیأت سه نفری، آقای فروهر یا دکتر چمران باشد، جزو آن دو سه 



 

 

نفر نظامی ]باشد[ و کالً اختیار داشته باشد. ]اینکه[ اختیار آنها زیردست گروهی باشد که شورای انقالب معین 

 طور که هیأت دولت اختیارات را داد به چهار نفر، دو نفر، یکی فروهر، یکی دکتر چمران. کرده، مشکل است. همان

 بهشتی: صباغیان ]![ چرا شما نه ]؟[

 صباغیان: این هیأت شورای انقالب اختیاراتش را بدهد به آنها.

 جام دهد. بهشتی: مسائل به بعد کاربرد جنبی دارد. وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت خارجه باید ان

 صباغیان: با همه جا ارتباط دارد.

 : این سه نفر که در کمیسیون امنیت که اثر دارند، اختیارات شورا با آنها.ایخامنه

ت آنها ]باشد[. دو : پیشنهاد من این است پنج نفر ]باشند و[ اختیارات شورا، هیأت دولت مملکت به دسفرمعین

 العاده باشد.نفر مأمور فوق

 تواند از نماینده شورا خالی باشد.این هیأت نمی :زادهقطب

که شورا  نظر به اینتلف به کمیسیون نگاه می کنند. مهندس بازرگان: اختالف این است، آقایان از دیدهای مخ

نفری به جانشینی شورای انقالب است: فروهر، صباغیان، سحابی، هاشمی، نفری یا سهوقت ندارد، هیأت پنج

 . ایخامنه

 فرستد.تر بدهد برای کسی که به منطقه میهرچه تامخواهد اختیارات تی: تکمله و شورا از این هیأت میبهش

کمیسیون کردستان  زادهقطب، هاشمی، ایخامنه –کند. لسه است به تمام مسائل رسیدگی می: االن یک جایخامنه

 ]با[ اختیارات تام.

 حاشیه، در خدمت کشور باشیم.عنوان، باحاشیه، بیایم باعنوان، بی]از[ همه دوستان صادقانه خواسته بهشتی: اثر

 صباغیان: عنوان کردن مذاکرات جالل طالبانی با ما.

*** 

 گیری:[ ]موضوع: بحران گروگان



 

 

دادم ه بود، : سفرای مقیم پایتخت در ساعت یازده ]به[ وزارت خارجه آمدند. متن قبالً تهیه شدصدربنیگزارش 

اده ]بودند[. دشد به سفارت حمله شود، ولی نشد. هشت ماه آقایان به دخالت ادامه اول انقالب میبه آنها. روز 

ول کند اموال متعلق ([ قب2که بپذیرد هیأتی مجرمیت او را معین کند، ] ([  اعالم کند مجرمیت شاه یا این1امریکا ]

این حرفهاست  الجزیره پرسید پیشنهادها غیر از( نسبت به رفتار گذشته پوزش بطلبد. نماینده 3به ایران است. 

های هاست. نماینده سوئیس بلند شد، اصطالحات یونانی مطرح کرد، حرف]؟[ گفتم نه، چگونگی این حرف

ند. پذیرش حقوقی گفت، نمایندگان اروپایی برای او دست زدند، نمایندگان افریقا و اروپای شرقی خوشحال شد

ی آمدن نماینده بر ما بوده، تحقیر ما بوده. نماینده سازمان ملل خواست دستور برا شاه از طرف امریکا که حاکم

 او به ایران.

 بهشتی: تصویب کنند بیاید و این پیشنهاد را به او بدهید.

اسوسی ندارند. ها که حق اعمال جشود. بخشنامه به سفارتخانهکشد و افکار عمومی علیه ما می: طول میصدربنی

دار سفارت فرانسه راجع به های امریکایی پرواز کردند و چترباز پیاده کردند. ]به[ کاریت، جتدر آسمان کو

شود[. هانی حسن مقداری راجع به نقشه بختیار م، گفت اگر اخالل کند، اخراج ]میهای بختیار اخطار کردفعالیت

ها گفته شد ]...[. به امریکایی صفحه یک دوره 16در بختیاری گفت. جواب امام به پاپ، وزارت ارشاد ملی در 

کرد هیأتی ه سفارت ما در امریکا پیشنهاد می، نمایند1کند. فرهنگشاه بکنند کار را حل میکه اگر اقرار به مجرمیت 

 برای رسیدگی ]به[ مجرمیت شاه بپذیرند، پنج نماینده باشد.

 بهشتی: چه کسی معین کند ]؟[ 

 : خود نمایندگانشان باشد.صدربنی

 های عالی امریکا با ]یا[ هیأت یک کشور دیگر بازپرسی کنند. تی: راه سوم، از دادگاهبهش

 : خالف استقالل ما است.فرمعین

 کنند.رسند دالیل و مدارک جمع می: به استقالل ما ربطی ندارد. میصدربنی

 : اگر بپذیرد این مطلب را، لطمه به امریکاست و تردید دارم.زادهقطب

                                                           
 .بود سازمان ملل متحد در ایراننماینده  ۱۹۸۰آوریل  ۲۶تا  ۱۹۷۹است. او از دسامبر  ایرانی استاد و دیپلمات سابق( ۱۳۱۵)زاده . منصور فرهنگ ۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF


 

 

 این پیشنهاد را به قم دادم. گفتند شورا معین کند.: صدربنی

: بهترین راه این است. برک رئیس میز ایران در امریکا ]گفت[ مردم ما تحسین از انقالب شما کردند و زادهقطب

 زی شده. امریکاام. حتی در کانادا تیرانداجوّ هیجان علیه شما را من ندیده حاال جوّ تبلیغاتی دنیا علیه شما شده.

در اینجا  تواند مرد مریضی را به ایران بفرستد. می دانیم افکار عمومی شما علیه ما تحریک شده.به هیچ عنوان نمی

های امریکا توانید بفرستید دادگاهم بگیرند. من قبول ندارم، شما میای باید تصمییک انسان است و یک عده

ی، حق زندگی ندارید. در عین حال دو مجرم را شخص مرا محکوم کرد، چون بر خالف مصالح ما فعالیت کرد

این است که اگر شاه در دنبالش گرفتند: قاتل لوترکینگ و کسی که اسناد سیا را پخش کرده بود. احساس من 

 ها آزاد خواهند شد.برود، گروگان

 : اگر اضافه شود ]که[ امریکا اذعان به مجرمیت او کند، حل است.ایخامنه

هید بحران رفع شود، تقاضای پذیرفتن مجرم بودن درست نیست. چه بالفاصله شاه را باید : اگر بخوازادهقطب

توانند بگویند جان او در خطر بروند بازپرسی کنند، آن وقت نمی پس بدهند. اگر در حد بررسی، قضات ایرانی

 است.

های امام بود که اگر او را فتوان به آنها گفت. چون در یکی از حرکرده، می زادهقطبهاشمی: پیشنهادی که به 

 را حل کند. مسئلهاخراج کنید و پولهایش را بدهید، ممکن است 

 کند امام گفته نه ]؟[ه با تلفن مذاکره با امریکایی می: چگونفرمعین

 داند.مذاکره نیست و تا این حد امام میهاشمی: این 

اسی نکرده. اگر بکند، امریکا مبارزه تبلیغاتی است. او هنوز نقاضای پناهندگی سی صدربنیحبیبی: این حرف 

 کند.دادگاه امریکا از او شکایت میپذیرد. بعد به نمی

 کنند که از امریکا بخواهیم.های دانشگاهی مراجعه می: وقتی یک عده شخصیتصدربنی

ها را آزاد کنند. اگر امکان بیافتند و قهرمان شوند که گروگاناند خودشان جلو : آنها که این حرف را زدهزادهقطب

 آوانس نباشد، چنین تقاضا]یی[ مرگ سیاسی خودشان است.



 

 

: تقاضای استرداد از طریق وزارت خارجه. دولت امریکا رسیدگی به مجرمیت شاه در امریکا و نتایج صدربنی

 را ]...[قهری آن را بپذیرد. دولت امریکا بپذیرد که اموال شاه 

: با این فعل و انفعاالت در مرز با رأی که شوروی داده، تقاضای تشکیل فوری جلسه سازمان امنیت زادهقطب

 ]کنیم[ در این ماجرا از پشت تلویزیون جریان شورای امنیت تمام مدارک مجرمیت شاه را بخوانیم. 

 به اتفاق تصویب شد.

خورد. برای یر است. لطمه بازرگانی به ما نمیپذصدور آن امکانفت به امریکا، قطع : ]درباره[ صدور نفرمعین

 شود تولید را پایین آورد. تلگرافی به وزرای اوپک راجع به امکان جلوگیری نفت.مدت قلیلی می

*** 

 ]موضوع: وضعیت سپاه پاسداران:[

گیری قاطع نسبت اباد، تصمیمنسبت به مه ها تقاضا دارند.ساس است. مریوانیح مسئله: ]در مورد[ سپاه، ایخامنه

 به سپاه ]ضروری است[. حدود مسئولیت مرا مشخص کنید. اگر نیست، خاطرم آسوده باشد. 

 شود تصمیم گرفت. : با بودن الهوتی نمیاردبیلیموسوی

شود، هد. هرکس از طرف شورا نماینده میدست و جریانات را به آقا گزارش میهاشمی: آقای الهوتی ناظر ا

 دهد.شما نظارت داری، حکم را شورا می نامه دارد. با الهوتی صحبت کردم ]و گفتم که[آئین

 گویند.، اگر این مطلب که آقای موسوی میداندان خود را فرمانده سپاه می: االن ایشایخامنه

 بهشتی: صحبت را یکی از دوستان بکند، جواب صریح بدهد.

*** 

 ها:[انه]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخ

 حبیبی، سخنگو]ی شورای انقالب[. تصویب شد ]به[ اتفاق آراء.

 دبیر، دبیر دوم، منشی، منشی دوم.  زادهقطب



 

 

 بهشتی ]به عنوان[ دبیر شورا تصویب شد.

 ]به عنوان[ دبیر دوم، اتفاق آراء. فرمعینمهندس 

 شیبانی، منشی اول. 

 حبیبی، منشی دوم.

 دارد، تکمیل کنیم و این مطلب در دستور باشد. : جلسه شورا دو نفر کمایخامنه

ستقبال نشد. موسوی که ]به قم[ هاشمی: دیروز از قم گفتند، تلفن کردند فروهر را بگذارید در شورا. من گفتم ا

 رود، بگوید اگر ممکن است فروهر نباشد.می

 شورا باشیم که خط ما را بخواند.اش این بود یا ما جزو کردند، خالصهیبی: این حضرات که با هم صحبت میحب

 : اگر اعالم نشود و عضو شورا باشند، اشکال دارد.فرمعین

 عضویت فروهر در شورا تصویب نشد، ولی وزارت به او بدهند.   

 در مورد وزارت کشاورزی صدراالشرافی صورت دبیرخانه مطرح شد. 

عالی کشور، دادستان کل، نماینده رئیس دیوان شورا )نماینده امام(،]برای[ وزارت دادگستری، یک سرپرست از 

 شورا موسوی و باهنر.

 خورد. یک روحانی مورد قبول شورا باشد. ویید سرپرست برمیهاشمی: نماینده شورا بگ

 گیرند. اگر کسی از خارج برود، تحویل نمیدانم که می حبیبی: اعتقاد ندارم نماینده غیر از شورا باشد، به علت این

 ماینده در دادگستری.بهشتی، ن

 : اگر طاهری وزارت راه را قبول نکرد، کتیرائی برود جای او. اگر بپذیرند عضو شورا باشد خوب است.فرمعین

 

 

 



 

 

 

 22/8/1358شنبه جلسه سه

زاده، [، قطب]رفسنجانی، مهندس بازرگان، باهنر، هاشمی ایخامنه]حاضران:[ شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، بهشتی، 

 .صدربنی، مهدوی ]کنی[، حبیبی، مهندس سحابی، فرمعین

 ]موضوع: بحران گروگانگیری:[

بندند، روی شود، دست آنها را میبدرفتاری می 1: سفرای اروپایی آمدند و گفتند در واقع نسبت به آنهاصدربنی

]؟[ اگر در داخل  زندد نماینده پاپ چرا چنین حرفی نمیکشانند. به دانشجویان تلفن کردم، گفتنزمین خشک می

را گفتم.  هم بتوانیم رعایت اصول اسالم را بکنیم، در خارج آب در هاون کوبیدن است. به امام تلفن کردم و این

 شود اخراج کرد.جاسوس هم اگر باشد، می

تر در حبیبی: اگر بگوییم جاسوس دارای گذرنامه سیاسی است، باید اخراج شود. مجرم عادی در مجموع بیش

ببیند، دست و  دگستری است که برسد. باید تحت حمایت نهاد قانون باشد. اگر نماینده ایشان بدرفتاری راشأن دا

 ( سیاست خارجی.3( تکمیل شورا، 2( کمیسیون لوایح، 1بال او بسته است. 

 هاشمی: گزارش کمیسیون خاص کردستان.

*** 

 ها:[ ]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

ن برای سه کمیسیو ها. تشکیل کمیسیون لوایح، پیشنهاد این استکلی راجع به اداره وزارتخانهحبیبی: بحث 

( 1ی. کند. اگر اهمیت خاص دارد در جلسه عمومف، اگر الیحه عادی است، تصویب میمختل رسیدگی به لوایح

( ]لوایح[ 5آموزشی،  -فرهنگی( لوایح 4( لوایح سیاسی، 3( لوایح قضایی و اداری، 2لوایح اقتصادی و مالی، 

 ( ]لوایح[ پزشکی. لوایح اقتصادی و مالی برود ]به[ کمیسیون اقتصادی.6دفاعی و امنیتی، 

( کمیسیون داخله و خارجه ]با حضور[ 1مهندس بازرگان: تجربه آنجا، چهار کمیسیون داشتیم، بعد پنج عدد باشد. 

شوند کمیسیون امنیتی. اگر وزارت دفاع ای ستاد میام اعضوزرای امنیتی، وزرای کشور، خارجه، دفاع. به انضم
                                                           

 های سفارت امریکا. گروگان 1



 

 

( که 2رفت با حضور نماینده ارتش. طور باشد، به کمیسیون مربوطه میهها چپیشنهاد داده بود حقوق گروهبان

 کارش زیاد بود، فنی، اداری و مالی، وزرای اقتصاد و بازرگانی، نیرو و امور استخدامی که دو تا شد.

دمات، فرهنگ، آموزش ( کمیسیون فرهنگی و خ5( کمیسیون قضایی. 4فنی، اقتصادی.  2/3و اداری. مالی  -2/2 

عالی بهداری، اداری و مالی و اقتصادی. یکی فنی، یکی قضایی و فرهنگی و خدمات، یکی پرورش، آموزش

 ( سیاسی و دفاعی: وزارت دفاع، خارجه، کشور.1کمیسیون امنیتی )سیاسی و دفاعی(. 

 بازرگان: کسی که ]به[ اطالعات قضایی وارد باشد. مهندس

( اقتصادی 3( فرهنگی، خدمات، آموزش پرورش، آموزش عالی، بهداری، دادگستری، دادسرای انقالب، ارشاد. 2

( فنی: صنایع، نیرو، کشاورزی، 4و اداری: دارایی، سازمان برنامه، بازرگانی، سازمان استخدام امور کشوری، نفت. 

 اف، راه، مسکن و شهرسازی. پست و تلگر

 این چهار کمیسیون تصویب شد.

 ، دفاع.زادهقطب، مهدوی، هاشمی، ایخامنه(  1

 ( خدمات فرهنگی: باهنر، حبیبی، بهشتی، شیبانی.2

 .فرمعین، سحابی، صدربنی( اقتصاد و دارایی: بهشتی، 3

 ، باهنر.اردبیلیموسوی( فنی: مهندس بازرگان، 4

 شود الیحه.الیحه، امضاء دبیر شورا و مهر میحب امضاء، دبیر کمیسیون، پس از امضاء هر کمیسیون یک صا

 شد.آمد و تصویب میرود. لوایح متناقض میشود، بعد به کمیسیون می: الیحه عنوانش گفته میفرمعین

ایشان بود(  رئیس دفتردادم به ابوالفضل )ابوالفضل بازرگان که ها را من مینامهلوایح و تصویب مهندس بازرگان:

 داد به ...می

( اداره 3، فرمعین( به آقای 2( به کمیسیون، 1شود. شود، سند کتبی از آن تهیه میبهشتی: لوایح به منشی داده می

 حقوقی، پس از زیرنویس که به کدام کمیسیون داده شده.



 

 

میان، یا دو روز برای لوایح تکمیل بهشتی: جلسات چهار تا هفت هست. اول سازماندهی در آینده، یک روز در 

 شورا و اعضا.

 مهندس بازرگان: منجزاً و مصمماً کار بین چهار تا هفت تمام شود.

ملل که بروید کسی حرف شما را ها را از سر گرفتند، با لحن تند گفتند به سازمان : آقایان سفرا حرفصدربنی

د شرایط توقیف آنان را کم کنید، گفتم تقاضاهای صحیح شنود. امروز بعدازظهر هم جلسه فتنه دارند. گفتننمی

 است.

*** 

 ]موضوع: بحران کردستان:[

اند ارتش در ضمون توافق شده، آخرش اضافه کردههاشمی: گزارش کردستان. متن اعالمیه را فرستادند. تقریباً م

نویسیم، نتقال دارد و نمیرتش نقل و ااین مدت نقل و انتقال نداشته باشد ]و[ سپاه بعد از پانزده روز برود بیرون. ا

 بریم.ولی سپاه را بیرون می

 کند، عامل حفظ نظم است.که آنها را تحریک می بهشتی: سپاه در عین این

ت را شورا معین زاده ]و[ کردهای مرکز، حدود اختیاراره با نمایندگان مذهبی، مثل مفتیهاشمی: ]در مورد[ مذاک

هیأت شورا مشخص شود، اختیارات همه وزرا به آنها داده شود. به این شورا حق کننده و کند، هیأت مذاکره

 تصویب پیشنهادات قانونی آنها را داده شود.

سحابی به : ]در[ سازمان برنامه مهندس سحابی باید باشد، هم در قوانین هست. فروهر می گفت مهندس فرمعین

 دهد، باشد.نیت که نشان میعلت حسن

 باید در کردستان یک عده ساکن باشد.مهندس سحابی: 

 : صباغیان گفت بین من و فروهر یکی باشد، غرضی باشد، سپاه باشد و یک فرد پنجم.ایخامنه

طور کلی بود. فروهر سخنرانی و میتینگ است. هجا بمان یکوافق نیستم، فروهر، ما سه نفر خطمهندس سحابی: م

 شوند.باید آوانس داد. آنها داغ تر می در آنجا



 

 

کردستان اگر  مسئلهتر ]است[. گزارش که دادند، تر و عمیقها از این وسیعها و تصمیمس بازرگان: حرفمهند

ترین قسمت خوب ارتش است، هوانیروز که حساس تر از سفارت امریکا نباشد، خیلی عمیق است. فقط جایمهم

نده تانک رفتند، احتمال دارد تمام اسلحه و پادگان نفر ران 150های ما را تصرف کردند، لنگد. اگر پادگاناست می

دست آنها بیفتد. باید در نظر گرفت آیا مصلحت است ]که[ تمام مهمات و لشکر آنجا باشد ]؟[ موضوع خلخالی 

و پاسداران به وضع خیلی وحشتناک مطرح است. شاید ایجاب کند امام در جریان باشد، بگوید خودمختاری دادم. 

 مات گرفتند اینجا گفته شود.اگر چنین تصمی

هاشمی: در مورد تصرف ارتش، احتمالش نیست. در مورد آنچه گفته شد در مذاکرات همین است. ارتش، بودجه 

 مربوط به دولت است. قوانین شوراها داده بشود.

 هاشمی: صباغیان می گفت فروهر، صباغیان، تیمسار آذری، غرضی.

 ه ]و[ باهوش است.خواندبهشتی: آذری، آدم فهمیده، درس

 هاشمی: یک نفر از سپاه باشد. اختیارات وزرا به آن هیأت داده بشود.

 مهندس سحابی: اگر دائم ]به[ آنجا رفتن نخواهد، بنده حاضرم.

*** 

 گیری:[]موضوع: ادامه بحث درباره بحران گروگان

. احمد اقبال از امریکا تلفن کرد : مطالب قرار شد در روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست چاپ شودصدربنی

اقعی در )پاکستانی تبعه امریکا، استاد دانشگاه(. در فرانسه تبلیغات به نفع ما است. اریک رولو گفته دموکراسی و

اند که معلوم فرادی را ایتالیا و غیره پس دادهدهد. چه اکنند، امام هم خط به آنها میایران است، مردم حرکت می

دهید ، اگر تشخیص میگوید او مجرم است. نماینده کورت والدهایمند. شاه که خود انقالب میجرم باشنبود م

مفید است بیایم، ثانیاً مفید باشم. با کورت والدهایم بگویید مطلب شما را در شورا مطرح کردم. شورا چون احترام 

ا د رسیدگی به مجرمیت شاه و نتایج ر( امریکا بپذیر1قائل است، نخواست قبل از انجام مقدمات، ایشان بیایند. 

اش مال ایران است. وضع از نظر امریکا بهتر نشده. احمد اقبال و اریک رولو گفت ( اموال او و خانواده2بپذیرد. 

 شوید. مه دهید، حرف تازه بزنید موفق میاگر ادا



 

 

د. سیستم ننیم، آنها تکذیب کای خدشه ایجاد کنند. یک حرف ما بزن: مبادا یورش تبلیغات ما را ذرهزادهقطب

 کنند.آیند، بعد شروع به لرزیدن میبندند، محکم میتبلیغاتی این است، می

هواپیمای  : ]در مورد[ پیشنهادات مال بانک، هر دو دسته موافق هستند که پول از بانک خواسته شود،صدربنی

 امریکا ببرد.امریکا را راه ندهیم، ایرفرانس قرار شد محموالت پستی ما را به 

 بهشتی: تصویب شد دو سه روز دیگر هواپیمای امریکا از آسمان ایران نرود.

 کنند.  ها دستور داده ایران را تخلیهیکی ظاهراً سفارت آلمان به شخصی است. مسئلهمهندس بازرگان: دو 

 : اقدام شد، متوقف کرد.صدربنی

کرده. گفتم  وسود که در تصرف مهاجمان است، نیرو پیادهکوپتر عراقی در نهندس بازرگان: پیام کاتم، شش هلیم

 از تیمسار شاکر بپرسند. دست چمران بود، صبح آمد اتاق من، گفت تیمسار شاکر بوده.

 رسد تجزیه و تحلیل کنند.ران درست کردیم که هرچه اطالع می: یک کمیته بحصدربنی

 د.المللی زیاد دارامریکا، که تبعات بین ی بین ما وگفته اعالم حالت جنگ صدربنیمهندس بازرگان: 

 گیری.: در رابطه با جریان گروگانفرمعین

: رفتم وزارت دارایی که امور جاری را معاونین اداره کنند. بانک کارش مانده. به دو نفر اجازه امضاء صدربنی

، دکتر عبدالعلی اسپهبدی، 1ضا نوبریعنوان رئیس بانک، علیراند بهور اقتصادی، خود آنها لیستی دادهدادم، معاون ام

دکتر ناصر کاتوزیان، داریوش فروهر، دکتر عبدالکریم الهیجی. من فکر کردم صراف را بفرستیم، راجع به پول 

شود هفتاد یا )هشتاد( میلیون دالر میامریکا، نمایندگان بانک و گروه مسلمان ها معتقدند که طال نیست بخریم. 

 خرید. انتقال خوب است.

 موسوی: خصوصاً به فرانسه.

 : اصل انتقال تصویب شود.زادهقطب

                                                           

. وی سردبیری روزنامه انقالب اسالمی را نیز بر عهده 1358-60های . علیرضا نوبری، رئیس کل بانک مرکزی در فاصله سال 1

 صدر بود. ابوالحسن بنیداشت و از حامیان 



 

 

 ها را نکنید.ه این بازی: به کاردار گفتم بگو به فرانسصدربنی

 مهندس بازرگان: خصوصاً که وزیر خارجه وعده داده بود که حل سیاسی بکند.

اصفهان که از نظر مملکت مهم هایی هست که در پاالیشگاه امریکایی مسئلهها : ]در خصوص[ گروگانفرمعین

 است، برای تأمین مصرف داخلی ]...[

 مهندس: خصوصاً که ممکن است گازوئیل معامله شده را ندهند.

ها ها را هم راضی کردیم نروند، ولی با صحبت کارتر آماده رفتن هستند. آلمانی: آماده بودند بمانند. آلمانفرمعین

ا تهدیدهایی شده که ممکن است ]آنها را[ به گروگان بگیرند و جنجال ایجاد همصمم به رفتن هستند. به امریکایی

 می کند. شورای انقالب کمک کند به هر وسیله هست، آنها را خارج کنیم. چون متخصص هستند.

 راجع به سیاست خارجی لیبی. صدربنیهاشمی: سوال از 

از طرف دانشجویان خراب  کنیم و تبلیغات، یک دفعهظهار نگرانی کردند عملی که ما میبازرگان: یکی از آقایان ا

طور کلی ساز مملکت است شورای انقالب. به گیرنده و سرنوشتنظر من وضع خاص است. تصمیمنشود. به

هایی م، یا دیگری. تضمینوضع پیدا کند که آنها را مهار کند. ممکن است دستوراتی به شورا بدهند با وساطت اما

 آنها فراهم کند.]را[ شورا در قبال 

 های فهمیده هستند.وجود آید. رؤسای آنها بچهها بهه این مطلب، ارتباط بین ما و بچهطور خالصه شبی: بهایخامنه

 باشد. صدربنی( و ایخامنهوسیله شما )بهشتی: ارتباط به

 ها آزاد شوند. وند، سیاهپوستها آزاد ش: به احمدآقا گفتم زنصدربنی

 سیاهپوستان امریکا خوب است. : جوّزادهقطب

ار عنوان رأی شورا به آقا گفته شود. خارجیانی که در اینجا کر نسبت به آنها عادی شود. این به: رفتاصدربنی

 کد بگوید کاری به آنها نداشته باشند.کنند، مؤمی



 

 

امریکا الف را ها صادر شود. فشار تبلیغاتی انجام شود. تبلیغات، اولین عمل خ: آزادی بخشی از گروگانزادهقطب

ما صائب  نظر که بدانند چقدر العمل ملت طبیعی بوده. برای باز کردن راه، برای آنکرده با پذیرفتن شاه. عکس

 کنیم.است، این عده را رها می

 هاشمی: مذاکره با لیبی انجام شد با تأخیر.

گوید وزیر خارجه لیبی او را قبول ندارد. گفتم شورا قبول کرده روابط برقرار شود ما می ت خارجه: وزارصدربنی

 .1در سطح کاردار

ابط با لیبی مهندس بازرگان: موقعی ]که[ طالقانی زنده بود، در منزل او تصمیم گرفته شد در سطح کاردار ]رو

 برقرار شود[ و قبول کنند هیأتی برود.

 ت آیا مصلحت هست یا نه ]؟[: قطع نففرمعین

 : کار غلطی بود.صدربنی

ود نفت ایران : ساعت ده ]از[ تلویزیون تلفن کردند ]که[ کارتر قرار است سخنرانی کند و تحریم کند ورفرمعین

کنم خرید نفت یمها من اعالم هت اعتراض به رفتار، به امریکاییرا به امریکا. بعد ]از[ یک ربع اعالم کرد به ج

یم و خبر گفت تصمیم امشب شورا را وصل به این بکن زادهقطبکنم. بعد از چند دقیقه را تحریم میایران  از

صحبت دوپهلو  طوری داده شود که پیشقدمی نسبت به کار شورا باشد. آقایان رادیو تلویزیون چنین تصمیم گرفتند

 باشد، شورای انقالب تصویب کرد صدور نفت به امریکا ممنوع شود.

ت. دعوت : وقتی خبر داد اعالم کرده که نفت را قطع کنید، معلوم شد که ده سال حرف آنها دروغ اسصدرنیب

 کرده از سایر خریداران که آنها هم نخرند.

د با رفتن مهندس ها اصرار دارنما این کار را خواهیم کرد. ژاپنیدانست : کاری که کارتر کرد، مسلّم میفرمعین

زاده د هست یا نه ]؟ از[ نحوه عمل قطبشوآن امید که سی درصد نفت اضافه میوزیری، آیا بازرگان از نخست

                                                           

ای مشترک، برقرار گردید. همچنین مقرر شد تا کمیته 58های بسیار، روابط سیاسی ایران و لیبی در آبان . سرانجام پس از بحث 1

 (. 11، ص26/8/1358به تحقیق در مورد سرنوشت امام موسی صدر بپردازد )اطالعات، 



 

 

که سایر کشورهای اوپک  که متشکرم، بدون دروغ دو خبر را به شکلی پهلوی هم گذاشت. برای اطالع برای آن

 نباید تولید را باال ببرند، تلگراف به وزرای اوپک، ]برای[ این بود.

 ، افکار عمومی داخلی است.مسئلهترین گیری لحظه ای بود. مهمم: تصمیزادهقطب

*** 

 ]موضوع: امنیت بیت امام خمینی:[

امریکا و ایران، ایمنی منزل امام و امام، ایمنی اعضای شورا و  مسئلهاست. دو تذکر در رابطه  مسئلهبهشتی: دو 

ای از د، هر کمیته یک شب با عدهشان منتشر شاکنده باشند. آقای مهدوی اعالمیهها پرمحل شورا. این گروگان

 دهند.اهل محل پاس می

روند از پشت است. امام دیده یک عده دارند می آمیزنی منزل امام، وضع در آنجا فاجعه: ]در مورد[ ایمزادهقطب

 جا باشند.بام باال. یک عده از گردان مخصوص بهترین افرادی هستند از لحاظ نظامی، این عده با لباس شخصی آن

هوایی ایران برای منزل امام. تیمی دیروز رفته بود، به من تلفن کرد ]که[ اینها چه کسانی هستند : دفاع ضدایخامنه

]؟[ مشورت کردم، گفتند این کار عملی است، فقط یک نمایش است. من گفتم این نمایش خوب نیست. منزل 

 موافق نیستند.امام خوب است برای رفت و آمد، ولی آنها که بودند 

 هاشمی: در مورد شورا، دو سه جلسه جاهای مختلف باشد. 

پذیرفت شورایی باشد، رئیس  بهشتی: نماینده در دادگستری ]را[ من پذیرفتم. با آقای صدر که صحبت بود و

ی با عالی کشور، رئیس دادگاه استان، دادستان کل مسئول باشند. سجادیان رئیس این شورا. مسائل دادگستردیوان

 های انقالب است. با آقای مهدوی صحبت کردم، من کارم زاید است.ان و کمیتهپاسدار

 مهدوی: قانون وضع شده، باید عمل شود.

 شود.ه انقالب مستقیم به شما ارجاع میدادگستری با کمیته و دادگا مسئلهبهشتی: هر 

 مهندس سحابی: دیشب تصویب شد بهشتی بروند.



 

 

نظر از امنیت نظامی، امنیت پزشکی و مزاجی است. برای امام و غیره ناقص ماند. صرفبازرگان: ]بحث[ امنیت 

 این سنین یک پزشک در ارتباط نزدیک باشد، عین قضیه طالقانی، حتماً یک پزشک در خانه باشد.

 کند.دیگران. با یک اراده قاطع عمل میبهشتی: نباید مغرور باشد. فرقی است بین خمینی و 

 ر[ شورای دادگستری چرا قدوسی نباشد آنجا ]؟[بازرگان: ]د

 موسوی: دو ساعت در هفته بروند مسائل خود را حل کنند.

*** 

 ساله:[ 1400]موضوع: جشن 

هاست تدارک کنند. مدته باشد. در شهرها آمادگی پیدا میحجرد[ جشن، نظر آقا این است آخر ذیبهشتی: ]در مو

ش شد آماده کنند، مقارن جشن باشد. شورا کسی را مأمور کند بیانیه الزم پنج هزار واحد کتابخانه بودند. خواه

شود. هر عضو شورا مسئول قسمت خودش گیری میهای به شورا خالصهه کند و مردم را ارشاد کند. نامهتهی

 است.

 المقدور ماشینی بشود. دوم، حتماً جا نگیرد، پشت و رو باشد.: تذکر کوچک، حتیفرمعین

پرسید چه جاللی آمده بود، در مورد جشن می مورد ارشاد ملی، دکتر حداد کارهایی کرده. امروز هم موسوی: در

 کند برای جشن.. آقای باهنر بیانیه را تعیین میکند

ها، جشن هزار و چهارصدمین سال هجرت باید صیت دارد که تعصب ندارد روی گفتهمهندس بازرگان: آقا خصو

 ای دعوت شوند، حرکتی باشد.خاص، عده ابی باشد. جشن برای روزحس

 (.40/6که هجرت در ربیع بوده )منتظری آمدند،  : نظر به اینفرمعین

 بهشتی: مکمل شورا.

 : با آقا صحبت بکنید برگردند. زادهقطب

 : شورا با بودن فروهر تشکیل شود.ایخامنه

 که ایشان نشود، کار بکنیم. بهشتی: روی فرض این



 

 

 شود.الم روشن میاعالم و عدم اع : فرداشبزادهقطب

وشن است. اعالم ربازرگان: راجع به شورا، عالوه بر اینکه باید اعالم شود آن شورا نمی دانند، ولی اینجا دیگر 

، مثالً مدنی، کننده مملکت این شوراست. دکتر مفتحفراد کسی نیست و تنها گروه ادارهتوام باشد. غیر از این ا

 حسنی.

 وقتی که داریم.بهشتی: در 

 آخرین جلسه است. 12تا  9منتظری: کسانی که اعضای خبرگان ]هستند[، پنج شنبه از ساعت 

*** 

 ها:[]موضوع: ادامه بحث درباره آینده شورای انقالب و وزارتخانه

طور زرا همان: برای ]وزارت[ پست و تلگراف حرفی دارم. یکباره در ذوق فرد نزنید. تذکر دیشب دادم. وفرمعین

پست و  عنوان سرپرستی، وزارتخانه بدون سرپرستی را سرپرستی کنند. دران خواهش کنیم بهبماند. از دیگر

د صنایع تلگراف، مهندس سحابی قبول کند سرپرستی آن را داشته باشد. معاون دارد. مهندس بازرگان در مور

 انجام دادند.

 انه نامزد دارد، بگوید.شد. اگر کسی برای وزارتخبهشتی: این مطلب دنبال می

 : روش شما در جلسه مدیر و شاگرد نباشد.فرمعین

 برای وزارت مسکن ]خوب است[. 1کند، مهندس یحیویشمی: اگر مهندس کتیرائی قبول نمیها

م صحبت : اگر مهندس کتیرائی بخواهد استفاده شود، شاید در وزارت مسکن به صالح نباشد. نمی دانفرمعین

رد، باشد ککند. کتیرائی اگر قبول وجه وزارت راه را طاهری قبول نمیهری کجا رسید. به هیچ با طا زادهقطب

وضیح بخواهیم. رائی تام، با سیفیان و خسروشاهی بود. از کتیتر ندیده]برای[ وزارت راه. یحیوی را یک جلسه بیش

 دانید، مهندس موسوی که برای ]وزارت[ ارشاد بود آرشیتکت.اگر صالح می

                                                           

( کفیل و وزیر مسکن و شهرسازی در زمان مدیریت اجرایی شورای انقالب و نماینده چند 1321. سیدمحسن یحیوی )متولد  1

 دوره مجلس شورای اسالمی. 



 

 

 رود.خوب است. حسین موسوی به مسکن نمیهندس سحابی: میناچی برای ارشاد م

 هاشمی: میناچی پذیرفت و گفت حج و اوقاف را بگیرید.

 بهشتی: در مورد یحیوی اگر قبول است که هیچ، وگرنه ]...[

هنر بروند صحبت ، حبیبی و باصدربنی، ایخامنهمنتظری: میزگردی است برای ]...[ سمینار در دانشگاه هست. از 

 کنند.

 ای یک روز این جلسه در خدمت ایشان باشد.طور قطع و ثابت هفتهرگان: در مورد مذاکرات با آقا بهباز

 بهشتی: این غلط است آن وقت که مسئولیت شورا بود.

 فرمایند. االن دروع اساسی لنگ است ]که[ آقا چه میمهندس بازرگان: این چند شب که در خدمت هستم، موض

د، اطالع باشدفعه اعالمیه بدهند، شورا بیدهند. صحیح نیست یکستند که ... را انجام میمملکت عمالً ایشان ه

لحاظ ایشان و ما قطعی باشد و مسائل اصلی آن روز باشد. شورا ملزم باشد بدون بعد ایشان ناراحت شوند. هم به

ند به شورا بگویند. اگر موافق هستید گفته شود موافقت ایشان تصمیم مهم نگیرد و ایشان هم هر حرفی داشت

 آید. روزهای چهارشنبه شورای انقالب می

هاشمی: این پیشنهاد مشکالتی دارد و محسناتی. قبالً گفته شد ایشان کار مهمی بدون نظر شورا نکنند، ما را هم 

ند. زنم حاد است، ضربه میمنی یک تروریسملزم کرد. ایشان حاضر نیست جلسه دو سه ساعته باشد. از لحاظ ای

طور ثابت برود، نصف روز منقطع و خطر ترور هست برای جمع این حرف، هر هفته چند نفر بروند شورا به

 ها را ایشان بزنند. حرف مهندس جالب است که با آقا ]...[ها را بزنند و ایشان حرفحرف

 کند.و عام پیدا مید و جنبه نواب خاص افت: چند نفر بروند، از رسمیت میفرمعین

ای االن که من مطرح کردم، هم خامنه اند.طور قاطع گفتهساله چیزی را به 1400مورد[ جشن  مهندس بازرگان: ]در

 و دیگران گفتند آری. ایشان اگر مقید باشند در جلسه مطرح کنند، از کجا که دیگری حرفی نداشته باشد ]؟[

کوپتر یک از اعضا خواست برود بداند هلیشود و هر ز تغییر کند نمیق در نحوه اگر رو: در لزوم متفزادهقطب

 خواند.های ما میتر با تصمیمفالن ساعت آماده است. اگر عده زیاد باشد خدمت آقا مطمئن نظر خیلی بیش



 

 

مهندس بازرگان: در دفاع از نظر امنیت که کار خطرناک است، شخص ایشان و شورا یکجا باشند. ما که یکجا 

 کند.. آقا هر روز آنجا هست، فرقی نمیتیم الاقل در مورد ما این خطر هستهس

بهشتی: دو پیشنهاد است. یکی رفتن طوری باشد شورای انقالب یکی نه، رفتن یک هیأت باشد. با ده رأی موافق 

 شدند روز متغیر باشد بهتر است.

 کنید، قاعدتاً حق ندارد روی دستور شورا ... ای مراجعه میطور به افجهرگان: چهمهندس باز

 تصویب شد آقای مهندس بازرگان منزلشان را عوض نکنند.

 مهندس بازرگان: در صورتی که دیگران اگر اعتراض کردند، شورا جواب بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 23/8/1358جلسه چهارشنبه 

، مهندس سحابی، هاشمی ]رفسنجانی[، مهندس ایخامنه، اردبیلیموسوی]حاضران:[ بهشتی، باهنر، شیبانی، 

 (.22/4) زادهقطب، حبیبی، فرمعینبازرگان، 

 ]موضوع: نظرات امام خمینی درباره مسائل روز کشور:[ 

دانست. راجع به سه نفر یزدی، لی دادم، ]امام[ اکثر آنها را می( راجع به شورا گزارش اجما1: اردبیلیموسوی

ها سفارشی کردند که کاری به آنها داده شود و کنار گذاشته نشوند. ]در مورد[ آزادی زنداریوش فروهر، طباطبایی 

، هادهم و راجع به سیاهطابی به شورای انقالب میها صحبت شد، موافقت کردند. خودشان فکر کردند خو سیاه

تند، راجع به ایذاء حتماً نباشد. ها که تحت فشار در امریکا هسگذارد. راجع به سیاه]و[ اسالم احترامی که به زن می

گوید اینها صدر میکنید، آقا گفت بنیقطع رابطه نمیهر روز یک نفر برود ببیند از سفرا. راجع به قطع رابطه، چرا 

 گفت نترسید.اید پس داد، ولی لزومی ندارد. میرا ب

 هاشمی: ]در مورد[ قطع رابطه بحث شود.

 ]آمد[(. راجع به آمدن کورت والدهایم. 30/4 صدربنینرسد، گفت نترسید ) بست: گفتم کار به بناردبیلیموسوی

 ها را بزند، توی حرف ایشان ندویم.مهندس بازرگان: آقای موسوی حرف

: ]امام راجع به آمدن کورت والدهایم[ گفت موافق نیستم. گفتم آمدن نماینده پاپ سبب شد که اردبیلیموسوی

آمدنش عیب ندارد. گفتم های شما گفته شود. آقا گفت اگر اعتراف کند موقف ما حق است و اعالن کند، حرف

کند، بعد اگر الزم شد مالقات کند. راجع به تلویزیون، ]؟[ گفت در وزارت خارجه صحبت می دهیدمالقات می

ه سپاه پاسداران، گفتم سپاه نارسایی تلویزیون امریکا حاضر است مستقیم پخش کند، هر دو را موافقت کرد. راجع ب

برد، بعضی افراد تصفیه ام ندارد، از فرماندهی فرمان نمیدارد، ضعف فرماندهی، تضاد در خودش و با ارتش انسج

مسئول باشد. وجود الهوتی را گفتم، یک ربع صحبت  ایخامنهبشوند. قرار شد در رابطه با وزارت دفاع، آقای 

شود توافق کنند ]؟[ خواستم بگویم تقسیم هوتی مخلص است، چه کنیم. گفت نمیالکردم. حرفی نداشت، گفت 

 کار را شما بکنید، بعد گفتم فکری برای سپاه بکنید. گفت فکر کنم.

 : من گفتم آقای الهوتی کجا باشد من معین کنم.ایخامنه



 

 

ندارد. ]در ای یک بار همه یا گروه، گفت عیبی ورد خبرگان گفت عیبی ندارد. هفته: ]امام[ در ماردبیلیموسوی

 حجه. ]در مورد[ کردستان گفتند فردا بیاید اعالن اسامی شورا.مورد[ جشن گفت آخر ذی

*** 

 ]موضوع: مسائل مالی:[ 

میلیارد تومان به  5/3سحابی: بخشنامه وزارت کار که اضافه حقوق برای کارگران در نظر گرفته، برآورد مقدماتی 

هزار کارگر دارد. عده ای هم دارد که مشمول نیستند، رفتگر، کارگر  25ن دولتی. یکی شهرداری است که کارگرا

یا  500امانی و غیره. آخرین تهدید این است که روز شنبه اعتصاب ]می کنند[. ادعای آنها زیاد است. جمع مبلغ 

 میلیون تومان. 600

 هم تصویب بشود. قبول است، چهار ماه بقیه مسئلهحبیبی: اگر اصل 

 سسات روشن.کند برای تمام مؤاده واحده سازمان برنامه تهیه میسحابی: م

کس به جنابعالی و دوستان دیگر، هیچ : حدود یک چهارم نفت که امریکا نخواست، فروش رفت. تذکرفرمعین

بردند، های نفت نمیمریکا گیج شده. شرکت دالر اضافه روی اوپک، ا 14دالر و  42دالر و  44حرف نزند. رقم 

 فروخته شده.  170که  250گویم فشار آوردند. رقمی که می

 الیحه سحابی تصویب شد.

 کند ]؟[دانشجویان خط امام را تأیید نمی هاشمی: احمدآقا گفت چرا شورا کار

*** 

 ]موضوع: بحران کردستان:[ 

که اعضای  که تکرار است. مثل این گو این مهندس بازرگان: سپاه پاسداران، آنچه مربوط به کردستان بود، مختصر

 بروند و هاشمی هم حتماً  ایخامنهرا. اصرار و استدعا دارم فردا که آقایان باید بروند،  مسئلهشورا تحویل نگرفتند 

البی از جهاد آمدند، تر تصمیم بگیرند، حتماً پای ایشان در میان باشد. اوالً هیأت جراجع به کردستان ]و[ جدی

انقالب کوبیده در کردستان ضد آیند. به مطالب آنها گوش کنید. خالصه برداشت این است،شت میساعت ه

شود. به کارهای شما همان دید است که نسبت به کارهای شاه. آنها ]یی را[ شود. انقالب کردستان کوبیده میمی



 

 

اند، باید با آقایان صحبت کرده ن مریوان کهدیگر، برادرا مسئلهکه خلخالی اعدام کرده، شهید کُرد شده است. 

دانم توجه بکند یا علت نگرانی شورا نمیست توجه نکرد. بهصحبت آنها را شنید. یک حرف روز اول زدیم، در

اسالم توسعه پیدا کند. ارند مبارزه اسالمی کُرد علیه ضدنه. از حرف آقایان که اینجا زدند، احساس کردم توجه د

ها ایم. مارکسیستهای آنجا را کمک نکردهسط مسلمانان مبارزه بوده. مسلمانلینیسم توعلیه نفوذ مارکسیسم و استا

 اند. از ایجاد پاسداران کُرد خودداری کردیم. افراد مسلمان آنجا در رابطه بااز داخل و خارج و خارج تقویت شده

شوند، چرا کُشند و کشته میت مسلمان حمایت شوند. حاال که میعنوان نهضما چنین وضعی داشته باشند که به

های غیرکُرد یان مریوان و گروههای دیگر، چریکاسالم از بین برود ]؟[ آنجا را به دست استالینیسم ندهید. آقا

 جنگند. ها میروند با لباس کُردی با مارکسیستمی

 هاشمی: شروع حادثه از آنجا بود. در پاوه سپاه محلی بود. 

ها را هم، آنها را بلدیم. توانیم مارکسیستقدرت نشان بدهیم. در داخل هم می نیمتوا: در خارجه میصدربنی

زاده را قرص روی آنها ]صورت بگیرد[. مفتیبلد است. تا جلو آنها را رها کنیم، می روند. تبلیغات  زادهقطب

 کمک نکردیم، عبرت باشد. تصمیمات را قرص بگیریم.

 ان مرا خرد کرد.زاده می گوید مجلس خبرگسحابی: مفتی

 اعتنایی به خواسته او، دوم خبرگان.بهشتی: دو عامل، بی

جای اصل پذیرفته ورا تصمیم بگیرد دو تا اصل را بهرا عوض کنیم. امشب هم فرصت هست ش 13: ماده صدربنی

ن امکانات کاری آنها را بگذارد در بوق. به مسلماناکشی، کثافتشده. لحظه ]ای[ به مارکسیسم مهلت ندهد. آدم

 ]آمد[ (. 07/5بدهیم و )مهدوی 

 سحابی: اصل دوازده فقط کردستان نیست.

 بهشتی: حواله کنید با سپاه صحبت کند. فایده ندارد، قطعاً تأیید کند.

 : کردیم. صد نفر مسلح کنید برای مریوان.ایخامنه

 بهشتی: از افسر آنجا گله داشتند. اصفهان افسر متعهد دارد.



 

 

کرده، حرف  بینید علیپور فرماندار که خلخالی امام جمعه سردشتفه بگیرید. آنجاها بروید مییک طرسحابی: 

 زند.خوب می

: به اصل دوازده رأی بدهید، عوض شود. ]به[ کشتار آنجا رسیدگی شود. نقش مارکسیسم در کردستان صدربنی

 ( دست و دلباز باشیم، نسبت به مسلمان ها بدهیم.4تم اصلی ما باشد. 

 تمام علما ماه به ماه پول بگیرند.  : مریوانی ها توقعاتی دارندایخامنه

 -: زادهقطب

 بهشتی: اعتبار مالی بخواهید.

 مهندس بازرگان: پیشنهاد یا استدالل های آقایان، حتماً فردا بروند کردستان.

 هاشمی: یکی از ما دوتا.

ت سوء استفاده علیه من شود. یکی از وجوه شهامت مهندس بازرگان: در کردستان پیشنهاد دارم، گرچه ممکن اس

این است که حالت بد را در نظر بگیرد. به عنوان احتمال، عقب نشینی را هم در نظر بگیرد. آنها پیروز شوند و 

خود شهامت داشته باشیم. آقا خودمختاری بدهند و بگویند دیدم خودمختاری شما چیز محلی است، به زودی 

شود[، کارمندان داخلی مال خودتان. فهمیدم امنیت برای شما مهم است، به شما ظلم شده، من امنیت برقرار ]می 

ناراحت شدم. احساس درد می کنم. دیگر چنین چیزها نخواهد شد. البه الی آن معلوم شود که این بیان خلخالی 

را بگویند.  صدربنیآیند. قضیه  بوده، پاسداران جوانی کردند، خودتان پاسدار انقالب باشید. افراد با حسن نیت می

سعی بکنیم به این صورت به رفراندوم بگذاریم. خیلی اثر مثبت دارد. اینها اول کُرد ]هستند[، بعد ایرانی، بعد 

 مسلمان.

 : قسمت اول را در مورد خودمختاری موافقم. رسیدگی در دادگاه بشود، هماهنگ باشد.صدربنی

 دستان کار را انجام دهد. این پیشنهاد را هم کرده. کردستان رسیدگی کند.: قرار شد هیأت متصدی کرزادهقطب

 هاشمی: محتوای خودمختاری تا حدی مطرح است.

 ها.: اعتصابات مسائل کارگری و دخالتبهشتی



 

 

نیم ساعت در روز بیاید. سفرای کشورهایی که در شورای امنیت نماینده  زادهقطب: کمیته درست کردم. صدربنی

نفع شما ها بهها گفتند چهار تا سیاه را ول کنند تا سیاهاند. فلسطینیکشور قطعنامه داده 59یایند. سفرای دارند ب

 تظاهرات کنند.

*** 

 ها:[ ]موضوع: آینده شورای انقالب و وزارتخانه

 ها.ین تکلیف اعضای شورا و وزارتخانهباهنر: تعی

خواهد استاد دانشگاه بشود. دید ت. آدم ضعیف است. میاسسحابی: وزارت کشاورزی، صدراالشرافی االن خارج 

تواند احاطه کند. های متعدد دارد. یک نفر نمیهزار کارمند دارد، سازمان 66رزی معلمی دارد. وزارت کشاو

شورایی باشد ]که[ آن را اداره کند، هر کدام در یک بخش. یک نفر که الزم نیست اهل کشاورزی باشد کاربر. 

( دکتر خطیب. 3( دکتر فروغ پیرمردی است وارد، 2( کشاورز صدر، 1کنم: [ آن شورا پیشنهاد میای]برای اعض

( 4ها وارد است، از لحاظ مقام در سطح وزارت هست، ولی پیر شده. ر فروغ دامپزشک است و به همه طرحدکت

کشاورزی است، مقام ( مصطفی مهاجرانی، مشاور بانک توسعه 5دکتر عرفانی مدیر بخش کشاورزی ما است. 

نظر است و در محیط اجرایی کار کرده، مسلمان است. ]به[ این مجموعه خوب، پنج باال، اطالعات زیاد، صاحب

 تا مأموریت بدهید. یک نفر را پیشنهاد کنند یا یک نفر به آنها معرفی کنیم، آن مدیر باشد.

 کنند.ست شورا تصویب کرد، آنها اجرا می: هر سیاصدربنی

عنوان سازد و بهبه آنها بدهیم، با آن ضوابط نمی ترین افراد هستند. مأموریت شورایی: این افراد مناسبفرنمعی

ات بدهند. یکی از آقایان وزرا معاونین هرکدام یک قسمت را بگیرند. تیمی هستید. کشاورزی را ممکن است نج

 است. عنوان سرپرست وزارت کشاورزی معین شود، بداند که درون شوربه

 حبیبی: دکتر فروغ آذربایجانی بود، قبالً وزارت کشور بود.

 بهشتی: شورای معاونین با سرپرستی فروغ باشد. نماینده داشته باشیم، مدیر ندارند. 

: مخالف نیستم. یک گرفتاری دارد. بحث در این است اعالم اعضای کابینه، یا باید نام فروغ برده شود. فرمعین

 مهر وزارت خورده.



 

 

گوید فروغ سرپرست طور واقعی میدهد و بهقالب، شورای معاونین را تشکیل میبهشتی: نماینده شورا]ی[ ان

 ]است[.

 سحابی: دکتر نظیری آنجاست. خوب است.

 : دیوانه است.زادهقطب

 بهشتی: طرح وزارت کشاورزی، شورای معاونین، یکی از اعضا سرپرست و نماینده شورا]ی[ انقالب.      

 : اگر این گروه نتوانست کار کند، آن را عوض کنید.صدربنی

رأی. مسکن، مهندس یحیوی، محسن یحیوی فرزند صادق. مهندس  9شیبانی سرپرست وزارت کشاورزی 

 رأی کفیل. ]وزارت[ ارشاد. 9رأی. مهندس یحیوی  10کریمیان، معرف مهندس سحابی و طاهری 

 است.هاشمی: میناچی ]برای وزارت ارشاد[ خوب 

ماه یک ذره در آن تصفیه نشده ]؟[ یک خبرگزاری پارس که آقا گفت  9ای در مدت : چرا وزارتخانهزادهقطب

 اصالح کنید.

 طور نیست. ]میناچی[ کار کرده، مطبوعات عالقمند بود. حج خوب بود.هاشمی: این

در رادیو تلویزیون  زادهقطبدر ارشاد باشد،  زادهقطبتر باشیم. اگر قرار است کس دیگری غیر از : صریحفرمعین

حاکمیت بر  نباشد، خود این عملی غلط بوده. اعتقاد من این است آن دو تا یکی باشد. وزیر ارشاد ملی،

کار تبلیغات را بچرخاند. ]به[ شخص میناچی اعتقاد  زادهقطبها، رادیو تلویزیون. اول خود ها، روزنامهخبرگزاری

داند. مانع ندارد عبدالحسین بازی را بد نمیدانم. معرفی کردن ]و[ پارتیاص میاو را اداری خ ندارم. یک مقدار

 بابایی را تحمیل به نزیه بکند. علی

 که قبل از انقالب خط دیگری بود. حبیبی: اینها به اضافه این

 بهشتی: این حق است.

 هاشمی: مهندس بازرگان هم در این خط است.

 یشنهاد دیگر دارم، وزارت خارجه برای بعد.پ زادهقطبسحابی: 



 

 

 جا تصمیم گرفته شود.بهشتی: یک

 هاشمی: قبل از اینها پیشنهاد میناچی بود، رأی آورد. وقتی همه آمدند، رأی گرفته شد کنار گذاشتند.

 (.20/6موسوی: رادیو تلویزیون مستقل باشد و مستقیم در دست شورا )منتظری آمد 

 جلسه اختتام. آقایان وزرا. 12تا  9منتظری: فردا 

 میناچی ]برای[ وزارت ارشاد سه رأی آورد.

 موسوی: مهندس بهزاد نبوی برای ارشاد ملی.

 حداد عادل هفت رأی کفیل.

 تر بود.: از آن وزارتخانه سروصدا کمصدربنی

 وزیری.بهشتی: سرپرستی نخست

 موسوی: دکتر یزدی، طباطبایی و فروهر را جا بدهید.

. خواهم بدومتوزیان را پیشنهاد کردم، گفت نمیخواهیم یکی کنیم و یکی مثل کایسسه عالی را ممؤ 53حبیبی: 

 وزیری. دکتر شایورد برای سرپرستی نخست

 وزیری که هشت رأی.طباطبایی، سرپرست اداره نخست

 رأی. 9هاشمی: بهزاد نبوی کفیل پست و تلگراف 

 وزیر بهداری.سحابی: فروهر وزیر مشاور. دکتر یزدی 

 

 

 

 



 

 

 24/8/1358جلسه پنج شنبه 

، شیبانی، حبیبی، مهندس زادهقطب]حاضران:[ هاشمی ]رفسنجانی[، موسوی ]اردبیلی[، باهنر، مهدوی ]کنی[، 

 .فرمعینبازرگان، مهندس سحابی، 

کنند. پرواز میکوپترها کشتی و هلی 15گرام دیشب از ابوموسی آمد که محاصره شده. صبح گفته شد هاشمی: تلفن

شود. ها دیده میهای مبهمی از کشتیکتها را فرستادند. در دوازده میلی جزیره حرارتش تحقیق کرد، فوری فانتوم

کنند، درگیری های دیگران تجاوز میاند در چند نقطه به زمینها شروع کردهگرام ]آمد[ که ترکمناز گنبد تلفن

اند شورای دهد. خواستهوظیفه خود را خوب انجام نمی نفریگرگان. نوشته گروه پنجاند وجود آمده، مالکین آمدهبه

 انقالب زودتر تکلیف را روشن کند. آقای رئیسی هم که از طرف امام آمده.

 کنند.آمده بود که پنج نفر خوب کار نمیشیبانی: تلگرافی 

ز خطر تحریک امریکا نسبت به ایران. مجلس هاشمی: تلگرافی از فلسطین برای امام یا شورای انقالب ]آمده[ ا

 فلسطین چند تصمیم گرفته، گروهی در اختیار.

 مهندس بازرگان: آمدن آنها خود اسباب دردسر نشود.

آورند ه. مانع عبور آنها بوده. سالح میمهدوی: سیم خاردارهای بین مرز ایران و شوروی قسمت زیادی برداشته شد

 ود[ به کمیسیون.در پارس آباد مغان. ]ارجاع ش

رتش حرکت کرد. از تمام چیز آماده شده. حرکت کردند صبح دو هواپیما از امشهد ساعت همههاشمی: از 

 آید. در دفاع گروه.اعت آن معین شود، از هر جا که میها اعالم آمادگی کردند. دو خط معین شده که ساستانداری

 شب اعالمیه دادید.مهدوی: شما دیر اقدام کردید. صبح دیروز بوده، دی

وزیری( تلفن د. آنجا )نخستکشجا بشوید سه چهار ماه طول میاین حبیبی: اگر بخواهید منتظر سازمان اداری

 کشد.کردن این اداره چهار ماه طول می سیم هست. آمادهسیاسی هست، بی

 : چند تا موتور برق، وزارت نیرو بفرستد.فرمعین

 کوپتر فرستاده، ستاد در آنجا تشکیل داده. ستضعفان اقدام کرده و یک هلیاد مموسوی: جهاد سازندگی و بنی



 

 

 که به او بگویند. اند تحقیق، بدون ایناده، دیشب استعفا داده. چون رفتهمهندس بازرگان: در مورد احمدز

*** 

 ها:[ ]موضوع: شورای انقالب و وزارتخانه

 گیرد یا نه ]؟[در وزارتخانه با وزیر تصمیم میا حبیبی صورت وزرا را گفت ]و گفت:[ نماینده شور

 ها هم بخواهند شورایی و انتخابی باشد.د که سایر وزارتخانهشوها سبب میبودن بعضی وزارتخانه: شوراییفرمعین

کنند. نماینده دهد، مسائل را با هم حل میجا کارش را انجام می، مسئول هماندهدموسوی: نماینده شورا تذکر می

در  کند و رابط شوراست با وزارتخانه.وزارتخانه از این خط استفاده می برد.را خط شورا را به وزارتخانه میشو

 کند.حل مشکالت با وزیر همکاری می

و سه نفر عالی، دادستان کل ی قضایی، دادستان کل، رئیس دیوانعالر متن قانون اساسی ذکر شده شورایباهنر: د

شود. سرپرستی را آقای بهشتی نپذیرفتند، فقط با سه نفر نماینده امام تشکیل میشود. شورا ینماینده امام انتخاب م

 نماینده هستند.

کند. اگر دارد و اجرای نظریات شورا را می سحابی: نماینده که گفته شد، یکی در عرض آنهاست. سرپرست تفوق

 خط را باید پیاده کند باید سرپرست باشد.

آقای باهنر توجه نکردند، تجربه شورا از دادگستری بشود خوب است، باید تعریف شود نماینده ای که حبیبی: نکته

  .[.]. شورا اصطالح، هرکس که دادگستری برود اگر سِمت نماینده داشته باشد صحه گذاشتن روی

گفتند  دگی و مسئول خلط کردند،های مرا حبیبی گفت. خود آقای موسوی بین نماینمهدوی: قسمتی ]از[ حرف

 ای ندارد.که وارد باشد فایده درد بخورد جز اینای که بهگویم بکن و نکن. نمایندهمی

 گویم. شته باشم. اگر مطلبی بود، خود میپذیرم که رابط نداشرطی می: آقای دکتر صدر گفته است بهحبیبی

 -شیبانی: 

نمایندگی ]را[ به این  مسئلهقای قدوسی مهدوی: نماینده حاضر است، مسئولیت ندارد، مسئولیت با ما است. آ

 عنوان معین کرده، گفته از امشب کار را جدا کنیم. مسئول از نمایندگی فهمیده.



 

 

 زنم. و شورا تا این تعریف شود حرف نمیحبیبی: روشن نمایید. یکی تعریف بود. تعریف نماینده 

 کنم.حاضر نشد. گفت طاهری را آماده می: کریمیان زادهقطب

  -حبیبی: 

 مسئول او شود. صدربنی: دکتر رضا صدر حساسیت دارد که فرمعین

 خواهد.ابط با شورا نمیسحابی: وزیر بودن قبول دارد. ر

 پذیرد.حبیبی: لبّ مطلب ایشان رابط نمی

 موسوی: رابط و نماینده. چرا در ذهن ما آمده که یک نفر از شورا رابط شود ]؟[

 وزیر.ود نخستمهدوی: مسئول اجرایی می ش

انه در خط ها از نزدیک وارد باشد و مشکالت را لمس کند. اگر وزارتخوی: شورا در جریان کار وزارتخانهموس

اشد. اگر کسی گانه است که کدام آقا باالسر به وسیله باشد اصالح کند. این بچهانقالب نیست، بودن او یک نحو

 ]آمد[ (. 6 ایخامنهد ]؟[ )هم خط شورا را بلد است، چه لزوم دارد کسی برو

گذارید داری و غیره میده را برای هتلبندارید ]؟[ گذارید، میناچی را برمی: حدادعادل گفت چرا من را میایخامنه

 برای این یک ماه، دو ماه.

 شود اینجا آزاد هستیم، ولی در عمل کار را باید انجام داد.: راجع به افراد که بحث میزادهقطب

 ها ]...[اگر بعضی وزارتخانه موسوی:

وزارت[ کار. اسپهبدی ]برای[ غافلید ]؟[ او را بگذارید ]برای  1زادهنسب می گوید چرا از نعمت: عالیایخامنه

 بود. صدربنیدر لیست  بانک

شد،  ر گرفتهزاده در نظن مهندس، وزرا را معین کند، نعمتزاده در آن دفعه که قرار بود زمامهندس سحابی: نعمت

 ناسیونال است.زاده کار مهمی دارد، ایرانزاده یا دهقان با هم خوب هستند. نعمتولی قبول نکرد. نعمت

                                                           

 ( وزیر کار و رفاه اجتماعی در دوران مسئولیت اجرایی شورای انقالب. 1324زاده )متولد . محمدرضا نعمت 1



 

 

 باهنر: اصرار روی نمایندگان نداشته باشید. روی وزرا بحث باشد.

 ها عضو شورا باشند ]؟[دارد نمایندگان ما در وزارتخانه مهدوی: چه لزومی

شود، چه احتیاج به نماینده تی دو روز جلسه با وزرا تشکیل میو بدیهی است. وق حل سادهمهندس بازرگان: راه

انقالب دبیر  است ]؟[ مطلب اینجا تا وقت پیدا کند، نماینده به وزیر برود بگوید. وزرا غیر وارد هستند. شورای

 خودت بیا آنجا. دهید به دبیر و شورا که بگوییدکند. اجازه مینویسد یا تلفن میدارد، وزیر نامه می

ور نبود. فکر رفته در ]وزارت[ دفاع. وقتی نبود، وضع ما این ط ایخامنهموسوی: تعریف جامع و مانع. آقای 

 ای یک روز بیاید. نباشد، هفته ایخامنهکند. اسمش معاون یا وزیر ناراحت است، کمک می

 که آیا مصرف شده یا نه ]؟[ مهندس بازرگان: دفتر عمران یا جهاد سازندگی، صورت خرج او بیاید

 مدیره بحث است.گفت روی هیأتزاده میسحابی: مهندس نعمت

 نسب گفت اسپهبدی را بگذارید برای بانک مرکزی.: عالیایخامنه

 : امشب اعالم شود یا نه، تأثیری روی روزنامه ندارد. زادهقطب

 زاده قبول کرد.مهندس سحابی: اگر نعمت

 ها را بگویید.ها، دادگاهمسئول کمیتهمهدوی: نسبت به من 

: باید یک نفر قاطع جریان بدهد. در سپاه اگر من مسئول باشم، باید بگویم الهوتی این سمت را داشته ایخامنه

 خورد. ها به آنها برمیرفتم در فرماندهان سپاه شهرستان باشد. عصر

 ری و استخدامی.وزیری، سازمان امور اداحبیبی: دو مؤسسه است، اداره نخست

 وزیری، اوقاف و حج. یست، طباطبایی مسئول ادارات نخستزمهندس بازرگان: سازمان محیط

 حبیبی: فروهر، دکتر یزدی، طباطبایی.

مند بود. به موافقت هم کرد. یزدی مقداری گله موسوی: با دکتر یزدی صحبت کردم، پیشنهادی به ایشان دادم،

عه همه استعفا دادید چه بود ]؟[ گفت ناجوری جوّ. گفتم تو ذهن شما این ایشان گفتم آنچه سبب شد یک دف

نباشد. اگر قرار باشد همگی که در شورا و دولت بودیم باشیم، همان جوّ باشد و همگی استعفا بدهیم، کسی 



 

 

ست. در انیست. بیایید. آقا دستور داده، اصرار کرده ]که[ باشی. خأل هست. هرکدام این خأل را پر کنیم، کاری 

اند. یک تیم راه بیافتد در دنیا که انقالب را معرفی کند، احیاناً از طرف اند و بدنام کردهجهان، انقالب را علم کرده

 آقا یا شورای انقالب. این را پسندید. سطح باال است.

 وافقت کند.شود. اگر جزو کادر باشد، سرپرست باید مج از کادر وزارت خارجه باشد، نمی: اگر خارزادهقطب

 مهندس بازرگان: پست دکتر یزدی.

 : کار بدی نیست. دو زبان ندانستن هم مهم نیست.فرمعین

 زنند.کشورهای آفریقایی، فرانسه حرف می: قسمتی از زادهقطب

 حل کند. صدربنیسحابی: مشکالتی دارد. باید با 

 : مجدداً طرح شد میناچی باشد یا نه ]؟[فرمعین

وجب شد رأی نیاورد، گفته شد کسی باشد که کارایی داشته باشد. استدالل عادل این بود ]که[ : آنچه مایخامنه

خوبی انجام اچی آدم زرنگ و کارآمدی است و بهکنم. کار اداری و وزارتی را، مینیغات را میبنده کار عمده تبل

زی است که بعضی از شبیه آن چیدهد. چه کسی برای این دو ماه ]این مسئولیت را می پذیرد؟[ این استدالل می

 گفتند.وزرای دیگر می

گرفتید. ماه ایراد می 9مدیریت دارد. شما دهیم که سی میحبیبی: استدالل این قسمت آن گیر دارد که وزارت را به ک

 نمی گویم میناچی درکی از انقالب دارد یا نه.

 که معیارهای ما را داشته باشد.   : با فرض اینایخامنه

ای را توضیح بدهم االن. بارها باهنر شود. نکتهزنم، وگرنه حمل به غیبت می: راجع به میناچی حرفی نمیفرمعین

اید، مهندس طاهری، اسپهبدی، احمدزاده. ]از[ کابینه سابق فقط چهار یا پنج نفر ها را آوردهید کرده تمام چهرهتأک

در حقیقت مهر باطله به یزدی، کتیرائی و غیره زدید.  را بیرون کردید. آن وقت یک چهره درخشان مثل کتیرائی،

 با استداللی که شدید طرفدار آن بودند، منافات دارد.

ه رفته چون مدیریت میناچی درست است، یکی دو ماهمف شما درست یک عامل ضعف است. رویهاشمی: حر

 کریمیان. مسئلهکند، عین حدادعادل به خوبی او اداره نمی



 

 

 ی به من هم اصرار داشت که نباشم. بازرگان: میناچ

 موسوی: گفت اگر داوطلبی باشد، اصرار نکنید که باشم.

 میناچی شش رأی موافق.

 : اکثریت حاضر مطرح است.زادهقطب

 بند نباشد.: مسائل مهم نیمفرمعین

 : خود حدادعادل هفت رأی آورد. یک وقت اکثریت حاکم است.زادهقطب

 اند به او.ان رودربایستی دارند که چون گفتهی دوستکنم بعض: احساس میفرمعین

دارد.  دهم. ]در مورد[ میناچی، اشکاالت گفته شده وجوددعادل و میناچی رأی به میناچی می: بین حدازادهقطب

 اند. ولی مدرکی علیه او نداشته

 میناچی تصویب شد.

*** 

 تقسیم لوایح.]موضوع:[ 

کارهای اداری، حجم عظیم لوایح و مواد مانده. افرادی هستند که کارشان در این سحابی: در مورد تقسیم لوایح و 

 است. دکتر شیبانی، ابوالفضل بازرگان را صدا کند، این کار را انجام دهد.

ها را داشته باشد. اگر آقای مهندس نه ]های[ مختلف، امضای وزارتخانه: اوالً لوایح مربوط به وزارتخافرمعین

 قت کند، مسئولیت مربوط به کمیسیون لوایح را ایشان بکنند، با اطالعی که داشتند.بازرگان مواف

 شود پیدا کرد. نیست. البته فرمول کلی نمیمهندس بازرگان: مشکل به آن شدت 

 ها ]باشد[.]مسئول[ ثبت ساعات کمیسیون فرمعینتصویب شد مهندس بازرگان مسئول لوایح ]و[ 

*** 

 ها:[ای انقالب و وزارتخانه]موضوع: ادامه بحث شور



 

 

 مهندس بازرگان: سازمان امور اداری را یکی پیدا کنید.

 باهنر: آقای دکتر حبیبی طرحی دادند برای سازمان امور اداری و استخدامی.

 حبیبی: باید تغییراتی در قانون استخدام بشود.

 اسدی.گر قبول کند کتیرائی یا حسین بنیمهندس بازرگان: ا

 ر اختیار حبیبی ]است[ تا معین کند.: دزادهقطب

 ام.حبیبی: یک فکرهایی کرده

ارد، د. کسی که دو شغل : آنچه مرتب به ما ارجاع شده دو شغل است. این خیلی مورد اعتراض استایخامنه

 شود.اعتراض می

 ام حفظ شود.که من الاقل سالمتی : برای اینفرمعین

 سحابی است.: موضوعی که طرف خطاب، مهندس ایخامنه

*** 

  1]موضوع: وضعیت وزارت کار:[

 هاشمی: در مورد فروهر بحث کنیم. 

اند خانه کارگر را نج نفر محرک اصلی است. آنها رفتهای که در وزارت کار متحصن شده بودند، پسحابی: عده

است. سروصدا  ین امروزاند، همای را راه انداخته. به کارخانه و در شهر البرز عدهاند. شده است یک ستادگرفته

ی اثاثیه شورای گفت کمیته برود خانه کارگر را احاطه کند. مقدار. این پنج نفر را خود اسپهبدی میراه انداخته

 اند.می کارگران نفت را آنها حفظ کردهاسال

                                                           

ای آنجا را ترک هکارگر بیکار در وزارت کار تحصن کرده بودند که با مذاکره و وعده مهلت یک هفت 2500. در این ایام، حدود  1

 (. 2، ص22/8/1358کردند )کیهان، 



 

 

ها افراد زمینهفت بیرون کردم. اگر در این گهم اشغال شده بود. آقای فروهر می: خانه کارگر زمان فروهر ایخامنه

نظام هستند، اگر قاطع وارد شویم خطرناک است. شناسایی الزم نیست. کاری نکنید مثل حسن بیکاری که ضد

 بشود. 1کروبی

 : شورا مأموریت داد به سحابی، افراد را معین کند و آقای مهدوی بگیرند.فرمعین

 ه از طریق آنها. مهندس بازرگان: محل اول محاصره شود، از دست آنها درآید. اگر آن پنج تا بودند چه بهتر، وگرن

اطع، قکنند. اقدام ران خودسری میدار رفته، کارگع کارگری خیلی خراب است. کارخانهمهندس سحابی: اوضا

ارفرما شود، با کیمها به عناوین مختلف تعطیل کارگاهای شورا بدهد. اوالً این رفتن این پنج نفر ]است[. اعالمیهگ

 . کند. در هرحال تعطیل یا اخالل منجر به تعطیل آن را جرم محسوب کنیمیا شورای کارگری تعطیل می

 نفری که ترتیب اجرای این کار را معین کند. : کمیسیون سهفرمعین

لیه توسط شوراست ع در عین حال یک حالت قدرتای، که موافق هستم با چنین اعالمیه : ضمن اینزادهقطب

 نگار را آزاد کنیم.دنبال آن، چند روزنامهوجود آورند. بهشنگه بهخواهند المیک دسته که می

درباره آنها  تحصن و غیره. منمهدوی: بعد از این جریان عواقبی دارد. ممکن است یک عده راه بیافتند ]برای[ 

 توانم تصمیم بگیرم.نمی

غال کارگری، زاده. برای نتایج یا عواقب اش، نعمتزادهقطبدر مورد مسائل کارگری. سحابی، احمدزاده،  فرنمعی

 زاده.  ، نعمتزادهقطبمهندس با احمدزاده، 

*** 

 گیری:[]موضوع: بحران گروگان

فر( مترجم تو )معین گون با خبرنگارانالمللی شروع شده، با محاسبه گونا: بررسی تبلیغاتی در سطح بینزادهقطب

مده. در جنوب امریکا صورت یک حالت هیستری درآاز امریکا دو تلفن داشتم. وضع بهبسیار بد بودند.  صدربنیو 

کنند. [. با هر عمل ما، آنها هم عمل میاند ]تا[ ایرانی را شکار کنند. وضع دانشجویان متزلزل ]استتفنگ گذاشته

داخلی ما تثبیت شود. از لحاظ نحوه عمل از طرف دولت، سفارت امریکا  آنها روزه نفت اعالم کردند. وضع

                                                           

 . "سازی برای مستضعفینخانه". حسن کروبی، سرپرست دفتر غیرقانونی و خودخوانده  1



 

 

ا اید. به پاسدارهکه از مواضع حساس ما فیلم گرفته اند در هتل انترکنتیننتال دو خبرنگار را دستگیر کردندفرستاده

وضوع ارز را زود باید گفت چنین مسائل را اعالم نکن. م صدربنیخوئینی گفته. به گفتم نماینده امام، موسوی

ها را یک روز. نحوه گفتن فرق دارد. ها را یک روز، سیاهها را خیلی زود گفت. زنها و سیاهگفت. آزادی زن

صحبت کردن بعد از کارتر، دنیا باید بداند عوامل اروپایی مستقل هستند یا تابع امریکا. کشورهای دنیای سوم 

اند به اتفاق آراء شورای امنیت در جلسه دوشنبه گفتهرت گیرد[. بدانند. الزم است یک مسافرت به امریکا ]صو

المللی را در داخل خود نقض کرده. امریکا محکم قابل طرح نیست؛ ایران قوانین بینجا ]که[ شکایت ایران در این

ها ت باید به سفارتیکنیم. با توجه به این نکاها را آزاد میکنیم، سیاهها را آزاد میایستاده. یکی یکی این کارها زن

 گفت شما کار خودتان را بکنید و ]...[

: شما در زمینه مسائل اقتصادی، شورای اقتصاد دارید یا نه ]؟[ یکی بود، وزرای اقتصاد. در این ده یا ایخامنه

پانزده روز اخیر، با خود مهندس مشورت شد، خود شورا قبول کرد. مسائلی احتیاج به کارشناس دارد. جزو 

 27/7 صدربنیآبان بیایند. دستور کار بود ) 20مان برنامه است. اساس را در نظر گرفتیم. دعوت کردیم روز ساز

 ]آمد[ (.

 تواند.وزیر اقتصاد است، نمی صدربنیبروند. چون  صدربنی: نماینده شورا در شورای پول، هاشمی و فرمعین

 مهندس بازرگان: الزم نیست عضو شورا باشد.

 باید نماینده باشد.: فرمعین

 مهندس بازرگان: معرفی کنید دو نفر، فروهر، گزارش وزارت خارجه. 

: سفرای شورای امنیت را خواستم. یک ساعت بحث و گفتگو کردیم. چرا شورای امنیت راجع به ما صدربنی

یارد و دویست لها، حدود یک میشاه در امریکا است. راجع به بانکصحبت نکرده ]؟[ گفتند داخلی بوده. گفتم 

نام بانک مرکزی نباشد. از نظر پولی خیلی در مضیقه هستیم. سه ای در سوئیس باز کنیم، بهرا باید حساب شماره

را دانشجویان سفارت خبرنگار ]از[ امریکا آمدند که بروند با آقا مصاحبه کنند، یکی سی بی اس. سه خبرنگار 

شود ت، نه امریکایی. گفتم شاه را نمیاند. نیوزیلندی اسکل را راه ندادههم نماینده دبیر اند. هم او وامریکا گرفته

دهند. دهند، ولی به ما رأی نمیاز شورا گفتند به امریکا رأی نمیبرگرداند، مگر افکار عمومی برگردد. هشت نفر 

های عربی در تونس سه مخبر که باید بروند با آقا مصاحبه کنند، قرار شد روبرو بحث کند با وزیر خارجه. کشور



 

 

جمع شدند، ما را محکوم کردند غیر از لیبی و عراق. کمیته بحران ما جمع شد، از رفتار امروز رادیو اظهار رضایت 

طور. یک چیز را باید از یندر وزارت خارجه هم کردند.ند. در بانک مرکزی با شوق کار میکرد. پیشنهاداتی داشت

شما مطرح شود، شاید افکار  مسئلهروز دیگر برود مکزیک. مجبر گفت اگر پیش دانست. احتمال دارد که شاه ده 

 عمومی بفهمد حرف شما ]را[. یک روزنامه ایتالیایی آمد، با نماینده لیبی نشستم بیانیه ...

 نامه مشترک بین لیبی و ایران را خواند.   صدربنی

 : خوب بود همکاری کلی در آن باشد.فرمعین

طلبی هستند اعراب هرگونه توطئه تجزیه شورا راجع به لیبی دو نکته اساسی بود. آنها متهم: در جلسه زادهقطب

 کنم.در ایران را تقبیح می

 : با عالقه ی که نسبت به مجبر دارد، فروهر وزیر مشاور به اتفاق آراء ]تصویب شد[.ایخامنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 26/8/1358جلسه شنبه 

، زادهقطب، فرمعین، شیبانی، بهشتی، موسوی ]اردبیلی[، مهندس بازرگان، حبیبی، ایخامنه]حاضران:[ باهنر، 

 منتظری.

 ها توسط آنها انجام شود.ها و خانمخواست ارسال سیاهمنتظری: هانی حسن می

 : مخبرین را رها کردند.فرمعین

 ]آمد[ (. 35/4باهنر: خبر دروغ بوده )مهندس سحابی 

*** 

 ها:[ و وزارتخانه ]موضوع: شورای انقالب

ها که ظهر و شب یکی از اعضای شورا زرا باید بیایند. تنظیم وقت کشیکها، چون وبهشتی: تعیین وقت کمیسیون

 باشد.

 : پیشنهاد دارم که راجع به کشیک بحث شود.فرمعین

 بهشتی: تعیین وقت مشترک شورا با وزرا.

 (.50/4د دوشنبه برای این کار معین شد و تصویب شد )مهدوی آم

شنبه برای مجلس آینده. روز شنبه و سه دهند، باشدآید، فوراً الیحه میکه هر اشکالی پیش می : به علت اینفرمعین

 ها.جلسه کمیسیون 5تا  3]ساعت[ 

عنوان کار خودشان است. سایرین بهاست، وزرا الزم است یکی مربوط بهها امور تخصصی بازرگان: چون کمیسیون

 یکی دو عضو از شورا هم هستند، مگر بعضی مطالب باشد.کمک فکری. 

 بهشتی: آراء سیاسی مربوط به شوراست. آراء فنی مربوط به شورا نباشد.

 : لوایح کشاورزی خیلی از آن مربوط به، الیحه وزارت دفاع خیلی از آن مربوط به امور سیاسی است. ایخامنه



 

 

ها نامحرم نیستند و نظرشان باارزش است. اگر بنا باشد کمیسیون بازرگان: فرض بر این است وزرا مطمئن هستند و

شود. تشخیص مسئول کمیسیون مطالب بدیهی رد میانشین باشند، نگرانی هست، ولی بهمقام و جصددرصد قائم

 آورد. مثالً کمیسیون دفاع، آن کمیسیون هم وزیر هستند، همیاسی و جنبه دقیق بود به شورا میولی اگر مسائل س

 عضو کمیسیون.

بهشتی: تصمیم برای این قسمت وزیر برای توضیح بیاید، رأی داشته باشند. برای تصویب الیحه اصل باشد، رأی 

 نداشته باشند.

 ها تفویض کند.اشد اختیارات را در بعضی کمیسیونتواند اگر الزم ب: شورا میایخامنه

 صدربنیفنی رفت و از گروه خدمات حذف شد( ) باهنر: آموزش پرورش. وزیر بهداری )شیبانی به کمیسیون

 ]آمد[ (.  03/5

 ها، سه تا پنج. تصویب شد وقت کمیسیون

ها در مورد کشیک وقتی منعکس شود یک نفر شب –( رأی از نظر لوایح اعضای شورا هشت رأی تصویب شد. 2

 کشیک هست، اثر روانی دارد. 

خور که بتواند سایرین را جمع کند. اثر روحی بد ک نفر غصه[ ی: کشیک این مفهوم ]را[ داشته باشد ]کهفرمعین

 نیست، ولی خیلی مهم نیست. کشیک باشد. هر شب نوبت یکی باشد. به نام تیم خوابیدن اینجا ضرورت ندارد.

طور بود. یک عده وزرا همیشه وزیری اینکند. دوره نخستگان: برای شخص خودم خیلی فرق نمیمهندس بازر

دادند با و خود بنده. کشیک را معاونین می د، مثل صباغیان، چمران و برادرش یا در ستاد فرماندهیکشیک بودن

 جا یک اتاق کشیک باشد که انسان راحت باشد.رئیس دفتر. اینجا معاون که ندارید. یکی غیر از این

باید اینجا باشد، چرا خانه باشد  گویند اینجا نباشد. حاال کهقبول کرد کشیک الزم است، فقط می فرمعین: ایخامنه

 که اثر روانی ندارد ]؟[

 وزیری است که هر شب یک معاون ]...[حبیبی: شورا نظیر نخست

 ها هستند، ما هم باشیم. تر است. اینجا جوانبهشتی: این اسالمی



 

 

خیلی کار من  12: تنها شبی که اول شب خوابیدم و شش پا شدم، اینجا بود ... از هفت بعدازظهر تا زادهقطب

 شوم. اگر به کشیک گفته شود تا فالن ساعت فالن جا هستم.دارم، عمالً فلج می

( بهشتی. 4 صدربنی( 3( باهنر 2( بازرگان 1رأی. ترتیب با حروف الفبا:  11تصویب شد کشیک باشد ]با[ 

 روزهای جمعه یک نفر دیگر کشیک.

وع کنند. شورای سمتی، رئیس امروز با آقایان دادگستری جلسه تشکیل دادیم. قرار شد کارشان را شر بهشتی:

 ، دادستان کل، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات.صدربنیهلل اعالی کشور، سجادیان، فتحدیوان

جمعه کار نکنیم و  گوید روزهای نامقبول دارد. میفوری برایش پیش آمده. خواسته مسئلههاشمی: توسلی یک 

خواهند. پیشنهاد او این است که آنها را بازداشت کنند. قرار شد سه نفر نماینده آنها ساعت هفت کار میاضافه

 بیایند اینجا.

آمده یا در کمیسیون مربوطه. جریان پیشنفت تصمیمات یا در شورا مطرح شود  مسئله: ]در خصوص[ فرمعین

کند. گفتم چنین دستوری ول نمیروپا شایع است دیگر ایران دالر را برای نفت قبخیلی زننده ]بوده است[.. در ا

ه. رادیو صدای امریکا گفته چنین حرفی زد صدربنیعمل آمد که لی هر مطلبی امکان دارد. کاشف بهام، ونداده

بانک مرکزی و با المللی آشفتگی ایجاد کرد. سواالتی کردم از ضد و نقیض از ایران در محافل بینهای گزارش

 رسد.ر زیاد داریم، ضرری به ما میکه ذخایر ارزی دال توجه به این

گفتم از بانک مرکزی تصمیم  دهد.شود، گوش نمیهایی که به ایشان زده می: مثل این است که حرفصدربنی

رانسه. فایده درصد فرانک ف 20درصد مارک سوئیس و  20درصد مارک آلمان،  60اند اند و ابالغ کردهگرفته

چه  تأثیر قرار داد. آنچه ضبط شده، شده و آنجوّ مطبوعاتی اروپا را تحتسیاسی داشت و تأثیر فوری گذاشت. 

شود. هفت میلیارد پول ما غیر دالر، پنج میلیارد صورت[ اتوماتیک تبدیل میتر است، ]بهنشده به ارزی که قوی

مخبر مراجعه کرد. نتیجه  16یا  15وند به من گفت و از صبح دالر است. کاهش ارزش آن زیاد نیست. مخبر لوم

 این بود که اروپا دنباله رو امریکا نشود. در کنفرانس تونس نماینده لیبی قوی ایستاده ]که[ پولها را پس بفرستید.

ت. ضمن طور نیست. جعفری عظیمی خبر نداشگوید اینگیریم، می: ]به[ بانک مرکزی وقتی تماس میفرمعین

گویند قرار شده صدای آن تا روز دوشنبه درنیاید. به همین دلیل تا امروز اعالم نشده. مصاحبه گفته شده، آنها می

عنوان لی شود. یک نفر از بانک مرکزی بهمطلبی اگر ذکر شده، به تصمیم منتهی نشود. اینطور مطالب خوب حا



 

 

. ما باید 1تواند آنجا باشدامه انقالب اسالمی نمیمدیر روزن که تصویب شده باشد. رئیس گذاشته شده، بدون این

تصویب کنیم. وزیر دارایی، بازرگانی و ... هیأت عمومی هستند. از لحاظ اهمیت موضوع، بعد از هیأت وزرا 

 تصویب بیاید اینجا.

 سای شوراها و استاندارها را اینجا معلوم کنیم.بهشتی: باالتر گفتم که معاونین رؤ

ام. آقایان بانک اید. من منصوب نکردهعهده من گذاشتهمی زنید، بروید جلو. مسئولیت به هایی: حرفصدربنی

 لد است.اند یک هفته رفتند وضع را ببینند. مدیر روزنامه انقالب اسالمی بیست برابر شما اقتصاد بگفته

ه ضرر شد. ضد و نقیض ببندی این است که همه قبول داریم مراقبت کنیم تا حواس جمع بابهشتی: تذکر جمع

 انقالب است.

 دالر. چه بگویم ]؟[ مسئلهحبیبی: احتمال دارد سوال کنند در مورد 

اند. سه روز طول ن دهلران و سیاه چشمک منفجر کرده: در مورد نفت تحریکات زیاد است. یک لوله بیصدربنی

صاب راه دهد خیال اعتامل نشان میت. فشار شدید است. عودارد درست کردن ]آن[. تحریکات کارگران زیاد اس

 انداختن است.

شود. در دتر میبب حرکت نکند، روز به روز ها و کمیته انقالها هستند. دادگاهها را معین کنید. چپی: ریشهباهنر

یند. راجع به نفر را حکم داده، منفصل هستند، بازنشسته و حق ندارند بیا 70اهواز شورای اسالمی آمده اسامی 

ن است. صادرات میلیو 2/2و صادرات، تولید ]را[ پایین آوردیم، مادام که کشتی کافی نیست. تولید دیروز  تولید

آید، نمی ممکن است بخرند. تولید پایینها که جلوگیری شود از فروش. انگلیسی. زمزمه است 2/3بد نبوده و 

اضای جلسه داری شدید کرده، تقآن طرف ولی با این اعمال احتمال دارد درآمد پایین نیاید. لیبی، وزیر نفت

ز لیبی[ پذیرند. زکی یمانی مزاحم است. خود ژست خوب است، یک تشکر ]اکرده. ]اما[ نمیالعاده اوپک فوق

 بکنیم.

*** 

                                                           

 . منظور، علیرضا نوبری است.  1



 

 

  1]موضوع: اعتراضات کارگران:[

یسیونی ما بگیرند. کماند، قرار شد ]آنها را[ وزارت کار تشخیص داده، محرک بودهمهندس سحابی: پنج نفر که 

نسب، احمدزاده. دهقان، عالیزاده، وزیر کار قبلی، مهندس اسپهبدی وزیر کار تا حاال، نعمت داشته باشیم،

ه[ گرفته دهد، اعالم خطر و ابالغ تصمیمات و نتایجی ]کای میر حفاظت صنایع است. شورا اعالمیهنسب دعالی

یک سری  کند.ادن از طرف شورا، چیزی را حل نمیاعالمیه د چه در آن جلسه خیلی تأکید شد و یک شد. آن

جای خود، کنند بههای سیاسی نیز تحریک میترین آن با رادیو تلویزیون است. گروهعملیات باید باشد و عمده

ست. از دو ارادیو تلویزیون جای خود. داد در سراسر کشور است ]که[ برنامه کارگری رادیو تلویزیون تخریبی 

 اه پیش دیدم.سه م

 هاشمی: مجاهدین هستند.

یون اعالم کرده مهندس سحابی: آقا رضا اصفهانی، دکتر پیمان، دکتر توانایان، عکس از جریان تحصن، رادیو تلویز

 اینها پیروان خط امام هستند. 

 هاشمی: برنامه کارگری.

 طور است.مهدوی: در مورد مسکن هم این

 -: زادهقطب

ها از مسئولین سا باید برای کارخانجات در برابر این حرفه شده، مسئولین، وزرا یا رؤار گفتمهدوی: چندین ب

 ن است. اند. ابزار اساسی رادیو تلویزیوه با او مصاحبه شده، ولی نگذاشتهدقیق 90سوال شود. احمدزاده 

 بهشتی: من هم که یادداشت کردم.

                                                           

م، هرگونه تحصن، ای با هشدار به مردکارگران و تحصن آنان در وزارت کار، شورای انقالب در بیانیه. در ارتباط با اعتراض  1

شمار آورد. شورا به به جویانه را ممنوع اعالم کرده و این اقدامات را در ردیف اقدامات ضد انقالبیگیری، و اعتصابات بهانهگروگان

(. الزم به 2، ص27/8/1358ا خواست تا آب به آسیاب استعمار نریزند )اطالعات، همگان تجربه شیلی را یادآوری نموده و از آنه

گیری ه گروگانهای خود، مبادرت بها، معترضین برای الزام مسئوالن به تحقق خواستهذکر است در این گونه اعتراضات و تحصن

 کردند. نیز می



 

 

گیری از میه نیاید، موجب اعتصابات و تحصنر اعالمهدوی: دنبال مطلب اقدامات قاطع دولت و شورا بکند، د

به اقتصاد، کشور های اساسی از خارج است که اخالل کند. ضربه زمانی که سفارت گرفته شده، اوج گرفته. دستی

گیریم فراهم شود. در اعالمیه نتیجه می که بقیه مقدمات کند. تولید داخلی نباید پخش شود، مگر آنما را وابسته می

شود که معموالً محرکین یک درصد کارگران الب است. دعوت از خود کارگران میکارها در جهت سقوط انقاین 

کند ]با[ گرانی اجناس. نکته سوم، پنج روزنامه رسمی هست، اطالعات، هستند. بعد به توده مردم اثر می ترکم

ر جهت تحریک هستند. ]روزنامه[ انقالب کیهان، جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی، یکی بامداد. اینها تا حدودی د

. در کنار آن گذاردآنها را منتشر و چیزی روی آن می هایاسالمی یکی در جهت تحریک کارگران، عیناً حرف

جمله خود من. دهقان دو ساعت مصاحبه دارد. هرشب یک برنامه باشد، قبل از اخبار توجیه وزرا و مسئولین مِن

اوم[ و مستمر باشد. در کنار آن تصمیمات امنیتی گرفته شود. افراد را اخراج کنند، کند جریانات را. تداوم ]مد

کننده ننویسند. حزب جمهوری مسئولیت دارد. امه ها اطالع بدهیم مقاالت تحریکبگیرند و تحویل بدهند. به روزن

نفرشان عوامل رضایی، یکی دو نفر را بعد از چهار پنج ماه. چند  17اند، شده اند نماینده. ک عده را بیرون کردهی

 نفر ساواکی.

: در مورد مطلب اخیر، مشکل اداره هر کار به چه مقدار اطالعات و آگاهی مدیر قابل استناد است ]؟[ در ایخامنه

شود روی آنها حساب کرد. حیدری دهنده افرادی هستند که میاطالع هر دو مورد اطالعات متضاد است. این طرف

گفت گرگانی ضدچپ است. میمزاحم او شدند. طاهری چپ بودن،جرم ضدز و قوی است، بهقزوینی طلبه مبار

 طور شد. دو یک گزارش دادند. آبیک هم همیناند، هر های زبده خط امام رفتهاز این فرد استفاده شود. بچه

 مهندس سحابی: کاغذ رهبر آنها را به شما دادم.

که عقب نیافتند، رقابت  ها برای اینهاست. مسلمانغازش چپیرچپ نیست. مبارزه شده، آسحابی: چپ و غی

 سیاسی است.

های رادیو تیم هوادار این راه، برود برنامهبهشتی: رادیو تلویزیون روشنگر برنامه ما باشد. عالج این است یک 

افتیم، با روسیه هم میتواند بماند و گرنه برود. با امریکا در ختیار بگیرد. از کارکنان هرکس میتلویزیون را در ا

 تر است.مستند باشیم، رادیو تلویزیون کارش از ارتش هم بیش حاضر نیستیم،

ای را بیرون کرده، ، شورای اسالمی که عدهفرمعینهای سحابی، ]در مورد[ نکته بازرگان: ضمن تأیید همه حرف

 در رادیو اعالم شود کلیه دستورات آنها غلط است. فرمعینبا امضای خود مهندس 



 

 

 : من عمداً توجه نکردم.فرمعین

*** 

 ]موضوع: رادیو تلویزیون:[ 

: بارها صحبت از رادیو تلویزیون شده. اعتقاد من این است هرکس از هرکجا کم دارد، سر آنجا خراب زادهقطب

کننده گوش دادم. نه تنها یک کلمه تحریککننده بود. دیروز در برنامه کشاورز و کارگر تحریک می کند. باهنر گفتند

النعل بالنعل بود. بلکه فقط گفتار اولش درباره جهت آسایش و راحتی و عملکرد طابقنبود، بلکه درست در 

دانند چه دریایی است. توی  میگوید دست مجاهدین است. این حرف است، نامپریالیسم امریکا بود. هاشمی می

ویل وزارت کار بکنند. آنچه من نفر بیایند برنامه کارگر را تح 8یا  7ریکا بودند. گفتم لطف کنند سفارت ام

کنند. تاریخ آن ست، مجاهدین خلق این را درست نمیشنوم، اگر خط و ربط باشد انقالب گفته. آنچه مسلّم امی

ساعت برنامه.  53ترل کنند. روزی ها را کندهم، در عرض یک هفته برنامهیتومان م 20روشن است. من ساعتی 

ساعت برنامه است. من حیثیت سیاسی خود را فقط روی  150ساعت برنامه ...  52کنند بابت آنها که کنترل می

 دستور آقا گذاشتم.

 شده هست.کند. او خودش تحریکها با آنها مصاحبه میمهدوی: جریان گودها خانه

ها رداری تهران دو ماه است گفته سقفدنشینان پدر ما را درآورده. شه: یک ماه و نیم، دو ماه است گوزادهقطب

کند، با ژنراتور ریختیم، کانال آن الیروبی نشده بود. موتور گذاشتیم آب گودها را بکشند. در حال ریزش می

 دهند مسجد آن بغل.ار، مجاهدین آنجا هستند، فیلم میانفج

. اگر نظام فعلی گرفتیم، آن وقت الزم بودحال رشد بود، جلویش را میاری در دشتی: یک وقت بود نظام سرمایهبه

مکن است. هایی که تا دیروز خوب بود، مها باشد. حتی برنامهداری برود، جا دارد این برنامهبه تقویت سرمایه

 دهنی بود، عبارت از این است.ساز دیشب برنامه کودک، فیلم

 نیا فرد فاسدی است.مهدوی: شریعتی



 

 

دمی آمده، ترین فرد است. شش ماه قبل با روسری آترین و مرتجع: آقای جالیر مسئول کودک، ضد چپزادهبقط

دهد. هشت سال تمام در تمام روستاهای ایران تحقیق راجع به کودک کرده. در این مملکت خندیده، او را راه نمی

 از کجا آدم بیاورم ]؟[

تواند ت دارد. افراد مرموزی هستند. نمینیشک خودش حسنکنیم. بی کمک زادهقطبهاشمی: دنبال این رفتیم به 

 او کمک کند. افراد بدهیم، جای آنها را پر کند.

 کند خودسر هستند.کند، خیال می: معرفی میصدربنی

ن فقط ( رادیو تلویزیو2([ یک عده کارشان خواندن روزنامه و شنیدن و دیدن رادیو تلویزیون باشد. 1: ]فرمعین

 ای بدهند.  باید بوق باشد، فکر را عده

اند ستیم با ایشان. بعضی دوستان آمدهکنند. هیم، گروه دیگر کار ما را خراب میگویند نبودها میبهشتی: گروه

 شود کار کرد. نمی زادهقطبگوید با پنج معاون خواهند رها کنند. سنایی آمده، میاینجا، گفتند می

 م خداپناهی و اطمینان معاون من هستند.ین، کر: جاللی، شاکریزادهقطب

 بهشتی: اگر افرادی را جذب کنیم، اینها هستند.

گوید شاکرین که در تولید است می : این حرف درست نیست بگوید جاللی خوب نیست در خبر. آنزادهقطب

 فنی عوض شود. معلوم است دسته است. 

البی باشد. این طوری نیست. خواهید رادیو تلویزیون انقمی، برادر عزیز ]![ شما زادهقطب: آقای ایخامنه

تلویزیون،  قدر رادیوت تا این ساعت، از هیچ ارگانی بههایی از گروه ]های[ مختلف است. از همه طبقاگزارش

 خمینی است، به قم بگویید.آن ضداند شکایت کنند. سرود خمینی ای امام، تکرار افراد گوناگون نیامده

*** 

 : بحران کردستان:[ ]موضوع

اند چه بدهم. صباغیان امروز قبول کرد در هیأت کردستان هیأت کردستان دوباره برود. گفته هاشمی: آقا قبول کردند

 باشد. مهندس سحابی، فروهر، صباغیان. آقا چیزی به آنها بنویسند.



 

 

 بهشتی: بنویسند با نظر شورای انقالب.

یا نه، عیب آن پای د. شورا کار خود را بکند. بروند کردستان موفق شوند : لزومی ندارد. شاید ضرر دارایخامنه

 شود. آقا گذاشته می

اند پیش آقا، مخصوصاً فروهر، برای کسب اعتبار، آقا مستقیم بنویسد تأیید است شاید : پیشنهاد دارم. رفتهفرمعین

 صحیح نباشد آقا بنویسد به شورای انقالب.

 بگویند اینها بروند تعقیب کنند.کنم. : تکمیل میایخامنه

]مورد[ تأیید ]است[. این جریان در کردستان پیش آمد، ما عمالً صفر شدیم، ولی آقا چیزی  فرمعینسحابی: حرف 

 داد. نکته دوم، اعالمیه که دادیم، خیلی واجب است و حداقل چیز است از طرف ایشان.

نیت نداشت، برای امور کردستان کره با کردها و جنبه حسنبرای مذاسحابی: این هیأت سه نفری که چهار نفر شد 

حسن نیت گذاشته شد و فقط مذاکره کردند. این دفعه این بود. متأسفانه روی آنها اسم هیأتبه جانشینی دولت 

اشتباه نشود. به این هیأت گفته شود جانشین هیأت وزیران، هیأت مأمور امور کردنشین. چند مطلب است بگوید 

 طور قبول کرد ]؟[هتواند بماند. صباغیان چو غرضی بود. فروهر کار ندارد، مینه که تیمسار آذری  جنگ یا

 : برای رفتن نیست.ایخامنه

 سحابی: وزیر دفاع هم باشد.

کُشند. مهاجران بروند شورای انقالب، مانع کار آنها آیند شما را میآیند اینجا. مفتی زاده گفته میبهشتی: کردها می

 شوند. 

ای امنیتی بود، ناظر و حاکم و کردستان یک کمیسیون ویژه مسئلهشود. ]در[ حبیبی: مقداری مسائل فراموش می

 ایم. را معین کن، آبروی امام را برده والی برابر کمیسیون دیگر. اگر امام بگوید شورا همان کمیسیون

 مهندس صباغیان ]اگر[ نام آقا نباشد، نخواهد رفت. هاشمی:

 خواست از آقا وقت بگیرد حرف بزند. که با عزالدین آشنا است، آمد. میبهشتی: آقایی هست در این مدت، کسی 

 کند.کند، صباغیان نمیهاشمی: فروهر می



 

 

 مهندس بازرگان: صباغیان وزیر کشور بود آن دفعه.

 جریان کردستان بوده.: چند ماه است در ایخامنه

وریت داده شود بهشتی: پیشنهاد حبیبی عبارت است ]که[ امام به شورا بنویسد هیأت ویژه برای امور کردستان مأم

 با اختیارات تام.

 به اتفاق آراء تصویب شد.  

*** 

 گیری:[]موضوع: بحران گروگان

کن نیستیم. هانی گفته است شاه را اخراج حبت کرده.با آنها ص 1: گزارش در مورد پس دادن شاه. وانسصدربنی

 آید اینجا.آمریکا آمده لبنان. برای تشکر میحسن آمده بود، رئیس سازمان سیاهان 

 دهیم.: استقالل خود را از دست میزادهقطب

 ها گفتم از صفویه تاها قبول کردند، اعالمیه دادند. به عرببه سفرای عرب و مخبرها گفتم بچه : صبحصدربنی

ها انکار ید ]؟[ آناینجا، این سه ماه چقدر به شما عاطفه نشان داده شده ]؟[ چرا در تونس جمع شدید، علیه ما گفت

، خراج کردیدادهد. گفتم امام را شما گفت روزنامه و رادیوی شما فحش میگوید ]؟[ او کردند. گفتم عراق چه می

ا است. اگر دست ون ما نگرانی از شما نداریم. ملت شما با مکنید. رادیو تلویزیدر کردستان و خوزستان اخالل می

 کنیم.ن برداشتید، ما کارمان را رها میاز کارهایتا

برند و ما فتند بگوییم نه، اگر آنها سود میها پیشنهاد دادند اگر قرار است هرچه آنها گ: عراق، فلسطینیایخامنه

حلی را مطرح کرده. امام مذاکره را رد کرد. فرمول دیگری مطرح دیدار با عراق راهکنیم. یاسر عرفات در ضرر می

است. مذاکره کردستان، مرز و غیره ما خودمان با عراق مطرح کنیم، از ایران تقاضای مذاکره کند. ما با کورت 

قطع دانیم، با اسرائیل گفتم ما خودمان را با شما یکی می(. 07/7والدهایم قرار گذاشتیم )مهندس بازرگان رفت 

ر سفر ]مصر[ توهین به رابطه کردیم. چقدر منافع خود را در خطر انداختیم. مصر بازار اسرائیل شده. رئیس جمهو

عنوان کنفرانس سران پیام امام بدهد. انی حسن گفت از ما دعوت کنید، بهکند، سایر کشورها ]...[. هرهبر ما می
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نژاد کرد. قرار شد یک نفر دیگر ارائی ب صحبتآمدند. مترجم مدرسی بود، خو 1یک هیأت هادی و مدرسی

باشد، انگلیسی، فرانسه و عربی بلد است. بروند کشورهای عربی، اول تونس، مصاحبه سران. چهارم خود وزارت 

نفر اسم دارند، پرونده آنها را باید درآورد. محتاج است ترتیبی بدهند، مراجعه  1650نفر عضو دارد.  450خارجه 

 بشود. به مرکز اسناد

 اشتن.دگری در مورد خاص می تواند مذاکره کند و میانجی باشد، روابط مستقیم با فلسطین حبیبی: میانجی

 : چه عیب دارد مذاکره شود ]؟[ایخامنه

وسط الجزایر هم ها، عراق نظر مخالف دارد. ابونزال را از عراق نتوانستند بگیرند. ت: نسبت به فلسطینیزادهقطب

 شود.چنین اقدامی ب

 شوید. ب: فلسطینی برود به عراق بگوید شما یک طرف اخالل را قطع کنید و وارد مذاکره با ایران صدربنی

 گیری.بهشتی: شورا اعالمیه بدهد و تحریک کند این کار تحصن و گروگان

 خواهید در کنفرانس سران مطرح شود.: سفیر سوریه گفت چه میصدربنی

 شورای انقالب ابالغ صادر کند.اند خود سحابی: آقا گفته

*** 

 کروبی، دفتر آقا دنبال قضیه. مسئله: زادهقطب

 : امریکا به کشورهای پولدار گفته یک هفته قبل.صدربنی

ار. علی اند با نارنجک و تیربمسلح هستند، برای مدافعه ایستادهمهدوی: با کروبی صحبت شده. اصحابش که 

ها اخراج میتهخواهی بجنگی، پیروز نخواهی شد. افرادی که از کتند اگر میخودش صحبت کردند و گف حال باایّ

. امروز ها به امضای خود من استاند دور او هستند. قبول کرده با خسروشاهی و سیفیان صحبت کند. پولشده

 صبح رفتند دنبال او بیاورندش.
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داند، می تواند مدیریت آن را ت صالح میهایی ]را[ که دولکانون مدیریت کارخانجات، کارخانهمهندس سحابی: 

 ]به[ عهده بگیرد. 

 مهدوی: مطالب داخلی مهم است.

حبیبی: یک هیأت داوری آماده کنند. این کار ما درست است یا نه ]؟[ مطالب تکرار می شود. چهار روز دیگر 

 خبر مرگ دانشگاه را بیاورم.

 ها است.یونمسائل، ]به خاطر[ نبودن کمیس بهشتی: یک مقدار ]از[

 موسوی: عزالدین را تصمیم بگیریم.

ها که خطوط سیاست روشن شود. کمیسیون حبیبی: این انتقال از هیأت سابق به شورا را عمل کنیم، قبل از آن

که بوروکراسی بد است، ولی مقداری الزم ]است[. یک میلیون  مهم بیافتد، در عین این مسئلهدادستان سابق است. 

 را ]...[ مسئلهخواهیم با این حرکت وروکراسی عضو دارد. اگر میزار، بو ششصد ه

 بهشتی: فردا نوبت جنابعالی. اگر مسائل تمام شده، نکات مهم که باید جواب داد. رئیس بانک مرکزی معین نشده. 

 زاده وزیر کار شد.نعمت

 ارت صنایع و معادن آدم بگذارد. تواند اداره کند، وزد ]برای[ هر کارگاه که مدیرش نمیبهشتی: قبالً قرار بو

 تصویب شد که دولت اداره کند ]با[ ده رأی.

 

 

 

 

 

 



 

 

 27/8/1358جلسه یکشنبه 

، هاشمی فرمعین، بهشتی، مهدوی ]کنی[، مهندس بازرگان، صدربنی]حاضران:[ باهنر، شیبانی، موسوی ]اردبیلی[، 

 (.40/4(، مهندس سحابی )حبیبی 35/4]رفسنجانی[ )

 ها:[ شورای انقالب و وزارتخانه]موضوع: 

وزیری کسانی بودند که مورد اعتماد ]هستند[ ها معین کند. اگر در نخسترای طرحبهشتی: هر وزارتخانه گروهی ب

 ها ]باشند[، وگرنه کسان دیگر بیاید.همان

امریکا منعکس ان داخل سفارت شود. دانشجویهایی مطرح میاند، طرحنر: در آموزش و پرورش کسانی بودهباه

اند. کسی آمده بود، اند و جلو سفارت خواندهای برای ما نوشتهانقالب کاری برای ما نکرده. نامهاند شورای کرده

را سروصدا نیست. امروز تلفن کردند علیه شو مسئلهفصل مبسوطی راجع به آن صحبت کردم. االن یک بیانیه 

  اینجا نسبت به شورا سوال دارد. آورند. جوّحساب خود میشده و کارهای ما را به

بهشتی: مطلب بامداد چه بوده که گفتند ]؟[ به بامداد باید گفت دیگر حق نوشتن چیزی را از قول شورا ندارد 

از صبح تا سه بعدازظهر اینجا  مسئول تماس با دانشجویان سفارت امریکا، ایخامنه(. آقای 50/4)منتظری آمد 

 سرپرست است. بی

 کوتاه داریم. رفراندوم احتیاج به دستور شورا دارد. مسئله هاشمی: دو

 منتظری: هشت محرم مردم شور دارند.

 میلیون نسخه چاپ کنیم ]و[ به دهات بفرستیم، کار مهمی است. 22رسیم هاشمی: اگر می

 محرم جمعه است. 12: فرمعین

 کنیم.بهشتی: نه. تعطیل می

که آقا مجدداً حرفی راجع به کردستان گفت، برای ما هم  ندوم. بعد از اینهاشمی: نامه مبنی بر ابالغ انجام رفرا

 حکمی صادر کند.

 منتظری: معنی شورای انقالب این است که آقا کار نکند.



 

 

 هاشمی: آقای صباغیان الاقل اصرار دارد که حکمی راجع به او بنویسد.

 سحابی: فروهر وزیر مشاور است، ولی صباغیان سمتی ندارد. 

 ی: من به سهم خودم موافقم.هاشم

 شود.ارزش می: من مخالفم. شورا بیصدربنی

 بهشتی: راجع به وزیر پست و تلگراف چه کردید ]؟[

 مهدوی: کسی را به من معرفی کردند. مهندس ثابت، رئیس قبل تلفن خودکار تهران مسلم و مدیر است.

 رابط                      فردا کمیسیون                                وزرا در   

 صنایع و معادن                               احمدزاده                       مهندس سحابی

 فرمعینوزارت نیرو                                  عباسپور                         

 شیبانی                    بهداری                                        زرگر        

 ارشاد                                          میناچی                          باهنر    

 راه                                             طاهری                          مهندس بازرگان

 اردبیلیموسویمسکن و شهرسازی                         محسن یحیوی                 

 بازرگانی

 زاده             مهدویمهندس نعمت                     کار                       

 پست و تلگراف

خورید. و به دو پست می ضو شورا زیاد استخورید. تعداد وزرای غیرعندس بازرگان: االن به اشکال برمیمه

ها خوابد. راه تحملی و صحیح و منطقی این است که وزرای مربوط در آن کمیسیونپست کم کاری نیست و می

گویم شود. گفتند فقط الیحه مربوط به وزیر راه خودش شرکت کند. من میرکت کنند، بسیاری از مسائل حل میش



 

 

أی بدهند. بدین ترتیب اً آقایان اعتماد دارند. بیایند در کمیسیون و رشود. قاعدتعضو باشد، کار رابط هم انجام می

 شود.تر میها خیلی راحتوظایف رابط

کت در کمیسیون ( حق رأی. ضرورت شر2( ضرورت شرکت 1بهشتی: پیشنهاد آقای مهندس را دو بخش کنید: 

 .5تا  3شنبه مربوطه، شنبه و سه

اش نیست. وزیر بهداری وقتی بیاید که الیحه خودش در حالی که الیحهکمیسیون باشد،  باهنر: هرچند وزیر در

 مطرح است و حق رأی داشته باشد.

وم نیست های مختلف. معلحه مطرح است ]در مورد[ وزارتخانهسحابی: یک روز که کمیسیون است، چندین الی

های دو سه نفری جربه کمیسیونآن کمیسیون باشند. تشود یا آخر. وزرای مربوط به ساعت اول بهداری مطرح می

ش هفت نفر باشند، ]نشان می دهد که برای[ یک الیحه خیلی احتمال اشتباه است. در این شورا شده ]که[ وقتی ش

 شود. حتی معاونین و اگر کارشناس الزم بود، بیاید بحث شود.بهتر رسیدگی می

ت تر رسیدگی شود. شورا فرصر شورا کمبهشتی: رأی شورا رأی سیاسی است، فنی نیست. حق است که لوایح د

ها]ی[ تخصصی داشته باشند. تخصص نزدیک به هم در طور. مگر کمیسیونینرسیدگی فنی ندارد. در دولت هم

 شود یا نه. در مجلس شورا افراد زیادی هستند. صاحبانالً رسیدگی قابل مالحظه انجام میتصویب شورا. اصو

 داد. مدت زمان شور روی لوایح.نظر رأی میکردید ]؟[ صاحبتخصص مختلف. در هیأت دولت چه می

انم. وزرا نه فرصت دارند و دو لوایح را درست نمیها این ترتیب رسیدگی به تصویب نامه : خودم شخصاًفرمعین

یر کشاورزی ]است[. مهندس ساختمان ها در کابینه. دکتر طب است که وزهایی در وزارتخانهتوانند. هیأتنه می

 وزیر نفت شده. کمیسیون از چند متخصص بنشیند، در ظرف چند روز نظر بدهد.

 باهنر: در هر وزارتخانه باشد.

 شد.ون لوایح که از متخصصین تشکیل می: سابق بود کمیسیفرمعین

رسیدیم. یک ساعت و ا جدی میو خدمات بودیم، لوایح ر ای که در کمیسیون فرهنگیحبیبی: یک ماه و خورده

 شد.نیم بحث می

 بهشتی: کمیسیون شما.



 

 

 اسدی، دکتر سحابی، دکتر سامی.حبیبی: من، اسالمی، رجایی، بنی

رت دارد برای هر یک شاخه از بهشتی: نقش دکتر سامی لوایح آموزشی، و شما در پست و تلگراف اگر ضرو

 نظران وابسته به شورا باشد.صاحب

ن: نه، صحیح است بگوییم مطالب صددرصد فنی، نه سیاسی، نه اداری در کمیسیون شماره وزیر مهندس بازرگا

آهن که صددرصد فنی باشد. بهداری راه نامه استد ترفیقات است. کم لوایح و تصویبکشور و دفاع و غیره پیشنها

زنشسته را به کار برگرداند. عده گفت آری. فالن فرد باگفت نه، وزارت بهداری میآهن، میبرگردد به بهداری راه

زیاد چند خاصیت دارد. نه نامحرم هستند، از لحاظ جوّ سیاسی و غیره، از جنبه اداری مفید هستند. دوره بنده سه 

کدام عقل ما و کتیرائی. واقعاً مطالبی که هیچ، اردالن فرمعینوزیر بود که با وجود آنها سکینه خاطر داشتم: 

 دهد. طاهری در مورد وزارت مسکن نظر میدادند. در امر وزارت راه، ر تذکر میرسید، این سه نفنمی

 : الزم نیست وزرای هر گروه بیاید.فرمعین

 شود.ل نمیهاشمی: از بودن آنها ضرری حاص

 سسات هر گروه در کمیسیون با هشت رأی تصویب شد.بهشتی: وزرا و مسئولین مؤ

 هاشمی: رأی داشته باشند.

 ای از نظر سیاسی مهم است، بیاید شورا.مسئلهبهشتی: اگر 

 سحابی: در هر کمیسیون سه یا چهار شورا هست.

 باهنر: در کمیسیون فنی شش وزیر است.

ها که جنبه سیاسی دارد به کمیسیون نرود. در دولت نامهکردید بعضی لوایح و تصویبمهندس بازرگان: اشاره 

ا باشد و به اختیار او که باید در شورا برود یا در کمیسیون رأی اختیار با من بود، رئیس کمیسیون عضو شور

 بدهند، رأی داشته باشند.

 تصویب شد.

 ها در اولین جلسه، رئیس معین کنند.بهشتی: کمیسیون



 

 

(. دو نفر عضو شورا را 38/5آمد  ایخامنهرابط حذف )منتظری رفت،  مسئلهحبیبی: موضوع رابط منتفی شد، 

 تکمیل کنید.

 آید.نفر هستیم. آقای منتظری گاهی می : سیزدهفرمعین

 خوری است.دردکنم موسوی بیاید. آدم بهباهنر: پیشنهاد می

 ثر است.مهدوی: در شورا مؤ

 شود.ین عضویت یک نفر در شورا معین میشنبه برای تعیبهشتی: روز سه

*** 

 ]موضوع: مواجهه با اعتراضات:[ 

 اعضای کارگران را چه کنیم ]؟[ مسئلهشیبانی: 

 (.45/5آمد،  زادهقطب: مسائل جزئی مطرح نشود. من هم داشتم، چاره جز این نبود )فرمعین

طح کشور حل شود. از خوزستان مهدوی: سپاه رفته آنجا و سپاهی گفته اینها باشند، کارگر هستند. سپاه در س

 نید.اند، اختالف کمیته و سپاه است. این را حل کآمده

 هاشمی: این را شما و سپاه حل کنید. الهوتی با صورت قهر از آنجا رفته.

بازرگان: در مورد الهوتی ایشان دو سِمت داشته، یکی نماینده دولت در کمیسیون هماهنگی، یکی نماینده اصل 

 کار از طرف آقا. آقا باید بگویند.

 : یا خودش استعفا کند.ایخامنه

 تعیین کردید، آن روز که من رفتم سپاه. را ایخامنههاشمی: آقای 

 انگاری شما است.علت سهلاند وجود اشکاالت به: آنها گفتهایخامنه

 موسوی: ایشان از اول گفته جریان الهوتی حل شود.



 

 

ی ایجاد شد، شورا ند. اگر مانعآنجا هست ایخامنهموافق هستند، شورا کتباً بنویسد آقای  ایخامنهبهشتی: اگر آقای 

 گیرد. عهده میهب

 نظمی بود.را حل کنند. بنیاد سپاه بر بی مسئله: دیشب اینها جمع بودند. گفتم بروند پیش آقا، ایخامنه

 شود الهوتی مسئول باشد سپاه را اداره کند.: نمیفرمعین

باتوم. کار  آور وشود گرفت با گاز اشکنفر را نمی 500شود. این اعتصابات جمعیت زیاد جمع می مهدوی: برای

کار را[  تر ]این است که[ هر وزارتخانه، یک عده مأمور بررسی و تحقیق بگذارد. وزارت کار ]ایندیگر سهل

 کرده، شش نفر را معرفی کرده یک مأمور که شناسایی کند.

 شیبانی: ترکمن شلوغ شده. طرح.

 اجرای طرح همکاری کنند.گرگانی در گرگان آماده هستند برای در گرگان، طاهری 1بهشتی: مفیدی

 : مفیدی صالح نیست.ایخامنه

 80م بدون زور شود از آنها گرفت و به زارع داد. گفتدرصد اراضی را می 50طور است. بهشتی: پیشنهاد اینها این

 االختیار بفرستند.یرید. گروهی تامدرصد را بگ

دانند سیاست ه نمیکردند. بسیاری از افراد سپاسحابی: مهدوی گفتند پاسدارها رفتند کارگران را بگیرند، جلوگیری 

 ه کرد.شود کاری کرد در مورد این اعمال، توجیرا چیست. فرماندهی درست نشده. میدولت، سپاه، امام، شو

 ثر است طرحی تهیه شود.بهشتی: مؤ

 اند.ترین کارها ماندهپاه در کوچک: خود فرماندهان سایخامنه

فتم. رادیو دانستند که گاند تهران، مطالبی را نمی، دفتر عمران رفاع در سنندج آمدهسحابی: امروز عجیب بود

 دفعه ساعت یازده خواندند.دیشب که اعالمیه خالی نباشد، یک هایتلویزیون با وجود بحث

 دست بگیرد. شود، از همین امروز کهولیدی از دو روز قبل آماده میی تها: کارگران توجه کنند برنامهزادهقطب

                                                           

( روحانی انقالبی، مسئول کمیته انقالب گرگان و حاکم شرع دادگاه انقالب گرگان، نماینده 1319. سیدکاظم نورمفیدی )متولد  1

 امام خمینی و امام جمعه گرگان.



 

 

 -: صدربنی

 سحابی: اعالمیه امام را زود خواندند شب صبح خواندند و پشت آن سرود خمینی ای امام.

*** 

 گیری:[]موضوع: بحران گروگان

گوید شما دو نفر را معین کنید، با او تی به احمدآقا و به امر آقا می: دانشجویان امروز تحویل ندادند. حصدربنی

تماس داشته باشند، دو نفر صبح ساعت شش صبح بیایند سفارت. اینها بلیط را تهیه کردند، خودشان بلیط گرفتند 

 ، چند گزارش.مسئلهکردن تبلیغ منفی است. چند خودشان بفرستند. این سه نفر آزاد و

ست. چند جوان شورا را قبول ندارند. جوّ خطرناک ا مسئله های سفارت این اولش است. در هیچ: بچهایخامنه

کشد. از اول ارتباط برقرار نکردیم. آقا مستقیم دستور گویند شورا نمیتأثیر جوّ عمومی میبچه خوب دارند. تحت

 شود.یست. مقداری مربوط به احمدآقا میداد، درست ن

 خندیدید و رفتید.بهشتی: قبالً صحبت شد یک نفر از شورا رابط باشد. شما 

 ام.: من نرفتهایخامنه

 ها نیست.خوئینیسحابی: مسئول موسوی

 بهشتی: باید دید.

 المسموع( پیش آنها متحصن شوند.اند )علیکرمانی و غفوری رفته: حجتیایخامنه

بغداد، : کشورهای عربی، وضع اروپا، افکار عمومی، هیأت کشورهای اسالمی. ]به[ گزارش سفیر ما در صدربنی

اند. این تحویل در اخبار جاری مربوط به ایران محسوس است. متن دیگر داده، جا حمالت را قطع کردهجراید آن

 با کفیل وزارت خارجه صحبت کرده در مورد مسائل مورد اختالف.

 ها.رات در سطح وزیر خارجه: سفیر مقدمات را آماده کند، بر اساس توافق و حتماً مذاکزادهقطب

: با الجزیره لیبی تماس گرفتم، از طریق بانک مرکزی که اگر از جهات بلوکه کردن پول احتیاج شد، ارز صدربنی

 دالری آزاد کنند. موافقت کردند خریدها را برای ما آنها انجام دهند.



 

 

وزیر خارجه  نیاز نیست.توانیم درست کنیم، تا سیصد میلیون دالر از بی. پی، بانک گفته : از نظر پولی میفرمعین

فهمیم ید نگرفت. ما ارزش عمل شما را میهایی کرده. سوریه گفت انقالب ایران سبب شد کمپ دیولیبی تلفن

 های مختلف.در زمینه

: در مذاکرات اول سوریه با دولت ایران گفتند احتمال مشکل ارزاق باشد؛ نصف آنچه داریم، به شما زادهقطب

 ا بخرید.دهیم؛ اگر خواستید از طریق میم

بهشتی: در مورد سوریه و این کشورها دچار مشکل تضادآفرین هستیم. سوریه از نظر محلی یک عده مخالف 

دارد. وزارت خارجه ارزیابی کند تا چه حد است. دولت غیرمردمی، ضدمردمی است. گزارش تکثیر شود، وزارت 

تند متضاد است، اشکال ایجاد کرده. شما که گف صدربنیخارجه و ما وضع خود را روشن کنیم. اظهارات شما و 

 چه زبانی گفتید ]؟[

 حبیبی: فرانسه.

اند دیشب شورا نظر ی یک سکه است. از قول حبیبی گفته، هر دو دو روفرمعینو  صدربنیبهشتی: گفتم سخن 

اشکاالتی پیش . در تبدیل مطلب شد، ]به[ مترجم گفتم باشدکرد. در اینجا که فارسی صحبت می را تأیید صدربنی

 کنم در نقل مطلب به یک زبان دیگر اشکال است.آید. فکر میمی

 : قرار شد به ارزهای غیر دالر بگیریم.فرمعین

شنبه هفته قبل این سه صدربنیمطرح شد، پرسیدم در مورد دالر چه بگویم؛ گفتند آقای  مسئلهحبیبی: دیشب که 

 گیریم.اند دالر نمیمطلب را گفته

 حل بود.  مسئله: گفتم هنوز دستوری نداریم. جواب این بود. قبل از این تاریخ فرمعین

[ اعتراض کردند. رمزی کالرک ها پنج هزار ]نفروپا به یهود، ]و[ در امریکا سیاه: وضع افکار عمومی، در ارصدربنی

ت علیه امریکا و ایران آنجلس تظاهرادر ... شرقی لساش نرسیده است. به ما گفته است چگونه عمل کند. نامه

اند. ز و چهار فرستنده تلویزیونی گفتههزار دالر چاپ کردند در نیویورک تایم 18شده. جواب امام به پاپ ]را[ 

ها تظاهرات مفصل کردند. ]در انعکاس خوب بوده. در آلمان، ترک در کشورهای عربی، مطالب دیروز منعکس و

( تأسیس 2ها تماماً. آمده، یکی مربوط به آزادی گروگانتن از سازمان ملل مورد[ داستان راجع به سازمان ملل، دو م

( تصریح دولتین ایران و امریکا که 4( امریکا اعتراض به ادعای ایران در دادگاه امریکایی کند، 3محل رسیدگی، 



 

 

نظر المللی تحت( تشکیل کمیسیون رسیدگی بین1المللی و مفاد کنوانسیون وین پایبند است. به اصول روابط بین

 دبیرکل سازمان و پذیرفتن امریکا که جرایم شاه و آثار آن مورد پذیرش امریکاست. 

 گوید رسیدگی را بپذیرد ]؟[بهشتی: این می

( دولت ایران حق استرداد 2: کمیسیون رسیدگی کند. ]اگر[ قرار مجرمیت صادر کرد، امریکا تحویل دهد. صدربنی

ا دارد و ]در مورد[ اموالی که بعد منتقل شود، دولت امریکا حق اعتراض ندارد، نتیجه اموال شاه و خانواده او ر

 قهری که اخراج شاه است بپذیرد.

 : تحویل شاه.فرمعین

 بهشتی: این همزمان تصویب شد دیشب.

ندارد  : ماده دو کشک ]است[. دولت امریکا هیچ اختیار از نظر حقوقی و قضایی ندارد. دولت امریکا حقزادهقطب

 بگوید تو حق مراجعه نداری.

 گوید بدون حکم محکمه خالف است.: پس دادن اموال را میصدربنی

کند دو اگر با نظر ایران نباشد، کاری میدهند ]دهنده[ کمیسیون چه کسی و با نظر کی ]؟[ : افراد تشکیلزادهقطب

 استرداد و دادن اموال او عملی است.سه سال طول بکشد. نظر کمیسیون هرچه باشد، اگر مجرم بود، 

 کند.سازمان ملل را به داوری قبول می برای من حل نیست. در اینجا مسئلهحبیبی: 

 : با نظر دولت ایران، زیر نظر سازمان ملل. صدربنی

سیون حکمیت به او داده تواند. بنابراین این کمیت. باید محکمه باشد. کمیسیون نمیحبیبی: دیوان داوری اس

 که این کمیسیون از قبل حکم به مجرمیت کند، مثل دیوان الهه. شود، مگر اینمی

 موسوی: آقا این راه را رد کرد.

 : محاکمه در تهران است.صدربنی

 کنند.کنند و گوش به حرف ما نمی: آنها خودشان افرادی را معین میموسوی

 های امریکا بخواهد.از دادگاهحبیبی: دبیر کل، امریکا را تحت فشار بگذارد که دادگاه ما 



 

 

 : خطر دارد.صدربنی

حبیبی: با جریان آلدومورو، فرانسه، کسی را که متهم به قتل او است، با وجودی که گفته شد جرم سیاسی است، 

 توانیم مالحظات سیاسی را در نظر بگیریم.و گفته حد جرم به حدی است که نمیبرگردانده 

 عالی قضایی، تقاضای دادستان انقالب را رسمیت بدهد.رایادگستری تحت عنوان شوبهشتی: د

 طرف.نفر از ایران، یکی اسالمی، یک بیشود گفت یک : اینجا میصدربنی

توانند این کار را بکنند. بازپرسی اینجا واقع شود. محل د استرداد مجرمین نداریم، ولی میبهشتی: ما با اینها قراردا

 وقوع جرم اینجا است.

اگر برنگردد  دهیم. ]خبرنگاران[ گفتندند تا شاه برنگردد، اینها را نمیا: آقا سه مصاحبه کرده؛ صریح گفتههزادقطب

فرستید ]؟[ ایشان گفتند اگر روابط تند اگر روابط را قطع کنند پس میکنیم. ]خبرنگاران[ گف]؟[ گفتند تحقیق می

کنم، وابطی هست؛ اگر قطع شد، تحقیق میشد، رصورت عادی باشد، جاسوسی نباشد و مصلحت دولت ما باهب

کنم با کارتر، او شوند. گفتند مذاکره نمیها محاکمه و مجازات میا که جاسوس نبودند بروند و جاسوسآنه

 ای ندارد.خواهد شاه را برگرداند مذاکرهپذیرم. اگر او میخواهد عدول کنم، نمیمی

 بدهند.: اینها را تحویل دادگاه انقالب فرمعین

 بهشتی: جوّ جهانی بد است.

نفوذ  های نابابها خالص کنیم. اگر یک عده بچهها را[ از دست بچه: به هر تقدیر و تدبیر، ]گروگانایخامنه

 گذارند.کردند، شما را در مضیقه می

 : امام روز اول گفته یا استرداد، یا اخراج. اولی را رها کرده، استرداد خواسته.صدربنی

کنیم. اصل بر این است اینها مجرم دهیم که رها میر شاه ]را[ اخراج کنند، تخفیف می: امام گفته اگزادهقطب

 دهیم. سوال بود؛ با یک عدهبرگردانید به جرم آنها تخفیف می اند شاه راهستند و[ باید محاکمه شوند. گفته]

ه اسالم هستند شوند. آقا گفت تا زمانی که در پناها کشته نمیاند هرگز آندانشجویان صحبت شد که آنها گفته

کنیم آنها را. اصرار کرد کشتن است با عدم استرداد که محاکمه میرسد. اضافه کردم در رابطه گزندی به آنها نمی

 است ]؟[ آقا گفتند در هرحال مجازات است.



 

 

نژاد سرپرست ]باشد[. آقایان روحانی باشد ارائی : هیأت برای کشورهای اروپا، یک کسی که اهمیت داشتهصدربنی

 توانید حل کنید.سرپرست ما باشیم. معوق ماند. می گفتند

 : سابقه چیست ]؟[فرمعین

: منتظری پیشنهاد کرد یک عده بفرستیم، هادی خوب است، انگلیسی و عربی بلد است. مدرسی نماینده صدربنی

 یم.امام در بحرین، ریاست وفد، مصلحت نیست به اینها بده

 هاشمی: هادی نخبه است در کشورهای اسالمی.

 : کنفرانس سران.صدربنی

 هاشمی: کنفرانس سران باالتر باشد.

 های راجع به شاه مفت است. یک سند علیه او تهیه نشده.: حرفصدربنی

 سحابی: یک هیأت بنشیند، علیه هویدا خیلی مطلب تهیه شد. -فرمعین

 کَنَد.کلک او را می ریم، خلخالی: شاه را بگیفرمعین

 : یک موضوع است.ایخامنه

 تر ندارد. بهشتی: پرونده شاه یک ورق بیش

 : الهیجی خوب است پرونده بسازد.زادهقطب

: در حقوق بشر خیلی فرمایشات فرموده، پیشنهاد کمیته بحران در وزارت خارجه. برای مرکز تهیه اسناد صدربنی

 را بکند ]؟[رژیم پهلوی کرده، الهیجی این کار 

 شود اسناد را در اختیارش گذاشت.هاشمی: الهیجی را نمی

 ها و احتیاجات از امریکا فهرست تهیه کند تا وزارت خارجه معین کند.: بعضی وزارتخانهصدربنی

*** 

 ]موضوع: بحران کردستان:[ 



 

 

د کمک جود آورد. قرار شوشکالت به: اعالمیه آقا وضع کردستان را عوض کرد. چون ناهماهنگ بود، مایخامنه

شود. در این شعار شوند و کار مشکل میندهیم، ده روز بگذرد، ناامید می ها را به آنهابه آنها بشود. اگر این کمک

گویی متهم کرده، بسیار بد است، از نظر امام را به دروغ "دروغگو دشمن خداست، درود بر رهبر راستگوی ما"

کنار آن، مأمون از خطر هجوم ننشینیم. تحرک نظامی در گوشه و کنار و ما را دوم در  مسئلهسیاسی این هیأت. 

ت. دچار محذور کنند. کارهای نظامی با شدت انجام شود. مرزها و غیرذلک. تفصیل آن باشد، کمیسیون امنیت اس

 کنید ]؟[ریزی چه میاعالم مهم است. ]برای[ برنامه

ل هر فرد جلوگیری شود. از ناحیه دولت مرکزی به مردم کردستان بهشتی: خود کمیسیون. از تعرض به جان و ما

 گفته شود، خطاب به مردم کُرد این است مخالفین را نصیحت کنند، وگرنه طرد کنند. شورا با هیأت ویژه.

ها اخراج، یک عده کشته، یک عده ن وضع خراب بوده تقریباً. مسلمانسحابی: به شاکر و آذری گفتم در مریوا

اکرات. قبل از ارتش ای سه نفر را اعدام کردند قبل از مذاند. کوملهخبر دادند سه نفر را اعدام کرده امروزاخراج. 

گیرند. خدمات مخصوصاً در کردستان خیلی کار شد. هر سه نفر رسیدیم و همه بچه ها. هرگونه مواضعی را می

کنند. بودجه حاضر، طرح حاضر، مجری تلقی مین باج نوااز حل سیاسی هدر است، کُردها به عمل عمرانی قبل 

 سیاسی حل نشود و حاکم روشن نشود، هدر است. مسئلهحاضر است. تا 

بهشتی: نماینده جهاد تلفن کرده ]برای[ کسب تکلیف، دفتر عمران تعطیل کرده، با کمک یکدیگر بودیم. وضع ما 

 چهار یا پنج میلیون ماشین آالت. این طور است که ما را بگیرند ... و یا بگویند بیگاری کنند،

ها اینها نباید تابلو جهاد باال برود. مردم کوچه ]و[ بازار غافل هستند. اگر تعرض به اینها شد، : مدتایخامنه

 آیند هیأت ویژه.فرد دیگر، ششصد نفر از اینها می جلوگیری شود. یک

 ها.نی: تقویت مرز و ندیدگرفتن کشتهشیبا

 که اثر حرف از بین برود، از فردا شروع شود. ریزی قبل از آنمهموسوی: برنا

 گویند، همه منتظر ما هستند.ات متحصن هستند. این اخبار را می: چند روز حضرزادهقطب

 کنم چهارشنبه برویم پیش آقا.: پیشنهاد میفرمعین

 -مهدوی: 



 

 

 ست.ای است خطاب که بودجه کمیته خارج از محاسبات عمومی ابهشتی: نامه

 تصویب شد ]با[ هشت رأی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 28/8/1358جلسه دوشنبه 

، ایخامنهزاده، مهندس طاهری، ی، دکتر حسن عباسپور، مهندس نعمت]حاضران:[ زرگر، شیبانی، محسن یحیو

، دکتر صدر، دکتر زادهقطبمیناچی، رجایی، موسوی ]اردبیلی[، بهشتی، چمران، دکتر اسالمی، مهندس بازرگان، 

 ، حبیبی.فرمعینباهنر، مهدوی ]کنی[، 

 ها:[ ]موضوع: شورای انقالب و وزارتخانه

 آیند.هاشمی به علت گرفتاری حاد دیر میدقیقه تأخیر جلسه را آغاز ]می[ کنیم. آقای  25بهشتی: با 

 مهندس بازرگان: مهندس سحابی هم پدرش کاری داشت، نیامده.

روزه جلسه گونه است. شورای انقالب همههطور متفرقه صحبت شده ]که[ کیفیت کار چبهبهشتی: با دوستان 

های شوراست. چهار کمیسیون ، ]جلسه[ کمیسیون5تا  3شنبه، شنبه. شنبه و سهشنبه و سه 7تا  3...  7تا  4رد، دا

( گروه 4گروه آموزش، ( 3( گروه خدمات و امور اداری، 2([ گروه دفاع و سیاست خارجی، 1یا گروه است. ]

عنوان رئیس ای مربوطه. یکی از اعضای شورا به]...[. در هر کمیسیون، دو یا چهار عضو شورا شرکت دارند و وزر

ای ظر شورا مطرح شود به ]...[. هفتهشود. اگر رئیس کمیسیون تشخیص داد، مطلب باید در نکمیسیون انتخاب می

زرا و شوراست، برای هماهنگ کردن کل دستگاه مدیریت. امروز اولین ، جلسه عمومی و7تا  4یک روز، دوشنبه 

زاده، محسن ست )منتظری آمد(... محمدرضا نعمتجلسه مدیریت مملکت است، گفتند کشور بگوییم بهتر ا

، حسن ]مستضعفان[ یحیوی، موسی زرگر، محمدعلی رجایی، مصطفی چمران دفاع، عبدالکریم موسوی بنیاد

ضا مهدوی ، محمدجواد باهنر، ناصر میناچی، ناصر اسالمی، حسینعلی منتظری، محمدرفرمعینر عباسپور، علی اکب

 عالی.کمیته، حسن حبیبی آموزش

کار مطرح شد و یک کمیسیون قرار های بیبودیم، دیپلمه ]بازرگان[ رجایی: در دوره قبل که خدمت آقای مهندس

هزار نفر  500ام نزدیک ، در رادیو شنیدهدر روزنامه خواندهطور خبری به مسئلهشد به وضع آنها رسیدگی کند. 

کار هستند. مشکل ما در این است تنها وزارتخانه هزار بی 400هزار کار داشته باشند،  100از کنکور ماندند. اگر 

اند. داده ها، درِ اداره را جوشادارهها، در بعضی اند. در شهرستانزه استخدام داشت و مردم رو آوردهبود که اجا

انتخاب فرد توسط ما جلوگیری اند به آن رسمیت بدهیم و از اند و خواستهکاران تشکیل دادهبعضی جاها کانون بی

کار های بیجهاد سازندگی نسبت به این دیپلمهای مزاحم وجود دارد. کار و عدهای دیپلمه و بیاند. عدهکرده



 

 

ل هم خواستیم بدهیم، آنها بگیرند. اگر ما بدهیم، بعد باید استخدام کنیم. تر باشد. زودتر اقدام کنند که اگر پوفعال

 استخدام ندارد. فاصله افتاده و من از وضع کمیسیون خیلی اطالعی ندارم. مسئلهولی جهاد 

 اند. اند و کارمندان را بیرون کردهها را بستهنفر در مخابرات سنندج درِ اتاق 300دکتر اسالمی: از سنندج گفتند 

سطح سنندج به ادارات کار در مهندس طاهری: از اداره کل راه از کردستان تلفن کردند ]که[ دو هزار دیپلمه بی

 اند.اند و ادارات را تعطیل کردهدولتی ریخته

کی نیست، سرعت بهشتی: جهاد تصمیمی اصوالً از جهت فعال شدن کار گرفته و در جهت ساماندهی است. ش

کنم بعضی تواند کمک کند. فکر میرفت. جهاد مقداری می شود با سرعت معقول جلومیکار طوری نیست، 

ای را جذب کند. تر کردن کارهای راهسازی، عدهداشته باشند. وزارت راه با فعال واحدهای دیگر این امکان را

 های وزارت راه تعطیل است.بعضی کارگاه

کار گیرد، یک دهم آنها را یوه را بهریزی. اگر جهاد همان شامهی هم محل مناسبی است برای برنرجایی: استاندار

تواند جواب دهد. فقط آلودگی جهاد و استفاده از پول علیه صاحب پول، جهاد کارش خوب است. استانداری نمی

 تواند خوب جذب کند.نقاط مختلف استان آگاه است و می به

و نگرانی بود  شوندکار میسابقه معلوم بود که عده زیادی بیالتحصیل، از اعالم ممهندس بازرگان: دیپلمه فارغ

هایی شد و شریعتمداری تدبیرهایی کرد. داریوش فروهر عضو بود، ولی هم بزنند که مراقبتمجلس مسابقه را به

ت که چون متداول شده آمد و تسلیم، آیا مصلحت اسدر جریان سنندج نبود. در مورد چه باید کرد، کیفیت پیش

اند و شش نفر را که کار نداشته و تعطیل شده، رفتهگیری یک شرکت ای در یک اداره و گروگانرفتن عدهبا 

اند، آموزش و پرورش، مخابرات و باالخره تمام ادارات را بگیرند. در دولت ]با[ شبیه این اغلب گروگان گرفته

فشار آوردند. فرمول عمومی ]این است مواجه بودیم. کارمندان شرکت تعاونی وزارت پست و تلگراف همه جور 

که[ تسلیم نشویم، حتی به مرگ. نظیر آن در وزارت کشاورزی، شب قبل در شهرداری، از راه مقابله شدید، 

شدن بد ها بوده. تسلیمندر بسته شود، در تمام وزارتخانهآهن و بلحانه و تسلیم به هرچه بشود، راهمقاومت غیرمس

 ورا پیامد دارد. است. یعنی برای دولت و ش

کاران، سه بی مسئلهکارها. بعد از بحث، مسئوالن آن معین شوند. در باهنر: کمیسیونی قبالً تعیین شده بود برای بی

طور کلی سیاسی باشد. سه نوع پیشنهاد ههای بکاری نیست، در برابر اخاللبی مسئلهبُعد است: یکی امنیتی که 



 

 

به  آمادگی مسئلهبینی کنیم. دیگر الً پیشحق را قبآید، خواستههای بهیش میبینی شود، مسائلی که پدارم. پیش

دردبخور را جذب کنیم. ولی مجوز های بهحق باید کاری کرد. جوانهای بهمقاومت پس از برآوردن خواسته

کاری فرار از بی کار بگیرد. نه تنها برایهزار نفر را به 20تواند مثالً آموزش و پرورش بداند که میخواهد. می

 تحت فشار هستیم، بلکه درصدد جذب افراد هستیم. 

 رود جهت کار. دنبال شود، هدف از بین می مسئلهبهشتی: اگر یک 

 ها جذب شوند.منتظری: پیشنهاد ایشان خوب است. جوان

 : تذکر من را در دستور شورای انقالب بگذارید. مهندس سحابی

و صحبت همان باشد که گفتند، حداقل کار این است که کمیسیون اینجا موسوی: اگر قرار است روال جلسه 

هیچ خواهند، ولی درست است دیپلمه هستند و کار می تعیین شود. یکی از کارهای وزارت آموزش و پرورش

ساعت به آنها یاد  150یا  100ماهه، کار در عرض ماهه یا چهارهای فشرده سهکار بلد نیست ]نیستند[. کالس

توانند آموزش پرورش، راه، کار، جهاد می در آموزش و پرورش رسیدگی شود. مسئوالن مسکن، کشاورزی، دهد،

 مفید باشند، بهداری، بنیاد مسکن.

 به اتفاق آراء تصویب شد.

 مهندس بازرگان: از سازمان برنامه باشد که پول بگیریم.

 انی کجاست.داند کارهای عمرماینده سازمان برنامه باشد که می: نفرمعین

 بهشتی: سازمان برنامه هم باشد.

( تزکیه و تصفیه. بالفاصله 05/5عالی است )مهندس سحابی آمد، سائلی که مربوط به فرهنگ و آموزشحبیبی: م

عنوان د. عده زیادی را اخراج کردند، بهها شروع به تصفیه هم دانشجو و هم استاد کردنپس از انقالب، دانشگاه

ای نوشت به مدیریت ت کاری کند. شریعتمداری نامهکردند. در مقابل اینها دولت نتوانسضد دانشجو اخراج 

عنوان استادان دانشگاه تشکیل ای بهررات است. استادان اخراجی، جامعهدانشگاه و گفت این اعمال خالف مق

 قبل. اند از اصفهان، خدمت بعضی آقایان رسیده دادند، اول مسکن، بعد دواعی، و بعد دانشگاه



 

 

کسانی  نامه آن اجرا شود وکه الیحه تصفیه و تزکیه و آئین بهشتی: کاری نمی شود کرد، مگر این -باهنر -مهدوی

دانشجو نیست و گی شود. در این آئین نامه جرم ضدعنوان این کمیته تجدیدنظر رسیدکه اخراج شدند، مجدداً به

 بحرانی هستند. باید فکر اساسی در این یکی دیده شود. ها در حالت نیمهدانشگاه

 مهندس بازرگان: آقایان که در شورا هستند، امروز مطالب و دردهاشان را مطرح نکنند که ]کِی[ فرصت هست ]؟[

ام زیاد نیست، دانشگاه صنعتی شریف، کمیته پاکسازی آنجا بود، مرکب ها چون فاصلهعباسپور: در مورد دانشگاه

خصوص دقت سعی شده عدالت رعایت شود. بهنشجویان، استادان، کادر اداری. ]در[ پاکسازی آنجا در نهایت از دا

اند مشخص شده، راحت اخراج شود. کسانی که شماره ساواک داشتهوجود دانشجویان سبب بود غرضی وارد ن

انگیز ده شده. آنها است که بحثالعین دیند، ولی همکاری با دستگاه به رأیشدند. چند نفر شماره ساواک نداشت

اند سراغ و مدال رستاخیز ]...[. آخر آمده است. آخرش تفرشی است که در کمیسیون جشن شاهنشاهی بوده

اند، به دانشگاه شود این افراد را که اکثراً رفتهبا هیچ طریق و کمیته و نیرو نمی اندیشمندان. تا این مرحله عمل شده.

جور شود. باید گفت اینشمندان. مسائل به زودی زیاد میاین است: رسیدن به جنبه اندیبرگرداند. پیشنهاد من 

که چه کسانی پاکسازی  های وابسته، راجع به این. در مورد پاکسازی و نیرو و شرکتمسائل را دیگر عفو کنند

ز معاونین سازمان آب شوند و چه مطالبی جرم است، از مقام باالتر از وزارت نیرو حد و مرز روشن شود. یکی ا

نفری وزارت نامه امضاء کرده. کمیته سهای بوده و توبهاند و خواست مدارک بوده که تودهرگیری داشتهکارگران د

 وزیری چه شود ]؟[یر نیامده. کارهای مربوط به نخستوزتشکیل شد، ولی ]با[ دو نفر. نخستنیرو 

کند ]این است را تهدید می خطر بزرگ که همه کشور و انقالبچمران: درباره گفته حبیبی و ایشان صحبت کنیم. 

ت تند که که در محل مسئول باشد، به کوچه و بازار کشیده شده. روی موج احساسا جای اینگیری بهکه[ تصمیم

شوند. به مقدار زیادتر در ارتش است، با شعارهای کنند و کارها فلج میگران تحریک میبه احتمال صددرصد توطئه

تر است، نمونه زیاد است و خطرناک. دستگاه تبلیغاتی ما طوری هد مقبولتندتر و چون هرکس شعار تندتر بد

گیری و مرجع قانونگذاری باشد را انقالب ما حل کند. محل تصمیم است که تندتر شعار بده، مقبول است. این

ش با ها را داشته ام ]...[، در ارتپهد. خودم چون سابقه درگیری با چکه حرف زد، خیابان علیه آن شعار ند

چون احساس کردند من از های مرموز سبب فلج کردن برنامه ما هستند. سه کار بود. شورا، طرح توحیدی دست

آیند. در طرح شود، وسط معرکه میها کوتاه میوشی که مکتب اسالمی است، دست چپیتر بودم و رآنها عمیق

خواهد طرح توحیدی را د که دکتر چمران مین َجاهدین و درجه افسران را می فی مبند زیربنا گفته شده خط فلس



 

 

انقالبی است. وقتی خودم و ]که[ هرکس از این کارها بکند، ضدهم بزنند. بخشنامه نوشتم پیاده کند، پادگان را به

آقا ]باید[ حرف اینها ایشان گفتند بیایید، گفت با شما کاری ندارم. آنچه باید تصمیم گرفت، به قدرت انقالب یا 

شعار انحالل ارتش، وقتی گفته  خواهیم یا نه ]؟[تش یک بار بحث کنیم ]که[ ارتش مینهایی باشد. در مورد ار

گیری ( محل تصمیم1. سه کار باید کرد: گویند. نباید کسانی آن را بگویندود ارتش الزم است، آقا و شورا میشمی

 شد. همه مردم و احزاب تسلیم آن باشند.مرجع قانونگذاری برای همه روشن با

 مهندس ]بازرگان[: پاسداران و روحانیون.

( این 3هماهنگی نباشد. علت جهل یا علت دیگر، عدملین هماهنگی باشد تا عده دیگر به( ]بین[ مسئو2چمران: 

رد و مردم دنبال آنها رهبری با مرجعیت خودش باید متقی باشد، مدیر باشد، قاطع باشد و از مردم جلوتر قدم بردا

 دنبال مردم برود.که رهبری به بروند، نه این

کیفیت پاکسازی که احیاناً  ها در یک فرصت معقول نظراتشان را درباره معیارهای پاکسازی وبهشتی: وزارتخانه

ها بنویسند. شورای انقالب یار پاکسازی مرحله بعد وزارتخانهکنم باشد، در این مرحله با این معای فکر میمرحله

ای از شورا، آن را به اطالع عموم گیری کند. ]طی[ بیانیهجلسه امور اجتماعی و داخلی تصمیمدر جلسه عمومی یا 

 چه در دادگستری عمل شد.برساند. نظیر آن

ایی که باید کنند آنهکنند و فلج میای منتظر پاکسازی باشند، کار نمیان: چون تجربه زیاد است، اگر عدهچمر

 پاکسازی شوند.

 بهشتی: اگر مصلحت باشد، مربوط به این بود.

 نامه دارد با ضوابط تصفیه.: آئینایخامنه

بر آن دستورالعمل پاکسازی و حبیبی: توضیح: شورای انقالب الیحه پاکسازی و تصفیه را تصویب کرد. عالوه 

صورتی که پخش نشود، به وزرا دادند. اگر راجع به دولتی منظم شده و جناب مهندس به هایسازی دستگاهسالم

 نهایی بگیرد. صمیمبار در شورا مطرح شود، در اولین جلسه مطرح کند و تآن نظری هست، یک

کار، شده، هم قانون اساس حاد یراد به الحق و نیز یراد به الباطل هم هست. از نظر انجام  مسئلهمهندس بازرگان: 

بودند، هاشمی بود. برای اجرا لنگی ندارد.  ایخامنهشفاهی، تا اعالم کمیسیون تنظیم آن  نامه. تذکرآن و هم آئین

اند. وزرای ها مشغول شدهنامه، هم قانون. بعضی وزارتخانه، هم افراد، هم آئینوزرای باقی در جیب خود دارند



 

 

ام حق تصمیم دارد ]؟[ شورای شود تجدید نظر کنند. کدام مقها. میاز سلف خود بگیرند یا از بایگانیجدید 

یون پشت انقالب جمهوری اسالمی و اگر الزم باشد آقا. غیر از این چیزی نیست واقعاً. شورا بگوید، رادیو تلویز

ای خود شما یا شورا بدهد، شود. کارها نامهگرفته شود. هر روز هست و جنگ می هاآن بایستد، جلو این بازی

 ]آمد[ ( وزارت ارشاد منتشر کند. 30/5 صدربنیشد )می رونوشت به دادگاه انقالب. اگر

بهشتی: پیشنهاد مهندس، همین که تصویب شده اجرا شود. کسانی که ندارند در اختیارشان باشد، اگر نواقصی 

 نبود.

برای هر دو. چمران، موسوی، وزیری بود، برای انتصابات و پاکسازی، : کمیته پاکسازی در نخستایخامنه

 ، صباغیان و بنده، هاشمی نبود، ابتکار.ایخامنه

 مهندس بازرگان: عباسپور از مهندس تاج بگیرند.

 عباسپور: وزارتخانه ما ندارد بعضی اعضای کمیسیون پاکسازی. 

 (.35/5شود )منتظری رفت ود، عمالً تکلیف کمیسیون مشخص میتصویب شد الیحه پاکسازی اجرا ش

گویند چون مساوی. در این شورا دانشجویان میحبیبی: شورا از دانشجو، استاد، کارمند تشکیل شده، با تعداد 

اگر استادی بگوید  کنند.شیم. حتی محتوای درسی را معین میتری باید داشته باتعداد ما زیادتر است، ما تعداد بیش

ر سال گذشته و ها از اواخاسالمی، استاد در برخی دانشکده دگویند پایین بیا. مثالً راجع به اقتصابلد نیستم، می

نفر یکی  24نفر، سه دسته نماینده، رأی گرفته، با اکثریت  39ها را مجبور به استعفا کردند. اوایل سال، مدیریت

عضی جاها ها افراد را معین کردند. بعالی را و حتی برای سرپرستتخاب کردند، وزارت فرهنگ و آموزشرا ان

نحوی انقالب اسالمی را تأیید  ای خواهد بود که بهای تودهای، بعضی جاها جبههمسلمان، بعضی جاها جبهه

 کند، جاهای دیگر پیکاری است. این وضع شوراست.می

ثری بوده. علت انقالبی بودن، کمک مؤورد منفی است. وجود دانشجویان بهعباسپور: از نوع ارائه به جلسه، برخ

مسائل آموزشی در صالحیت ما نیست. شورا خیلی کار ندارند مطالب درس چه باشد. اداره یکی  این شورا گفت

کند. انتخابات خوب است. این فرم کمک کرده. با وجودی ئل مدیریت، شورای هماهنگی کار میها و مسادانشگاه

طور ها شورایی بهزارتخانهتر شود. در وخواستیم دانشجو بیشتر است، میکه تعداد استادان در شورای ما بیش

جا ندارند، نسبی خوب و یا اول خوب، در وزارت نیرو تعیین شده. در ستاد که وزارتخانه است، توقعات بی



 

 

آن شوراست(. حاضر به هرگونه همکاری هستند. نظر مشورتی حاضرند بدهند. نتیجه شورا )انتخابات که نتیجه 

 تر باشد و بپذیریم.برخورد با شورا مثبت

مولی باشد. کننده است. باید فرراحترجایی: در ادارات اگر برخورد منطقی باشد، خوب است. ولی بعضی جاها نا

 گیری است. حتی درافع کارمندها است. قدم اول تصمیمشود. حتی اکثر شوراها در تأمین مندر ادارات مطلقاً نمی

 ش و ادارات.شوند. شورا در مراکز آموزتصفیه که خودشان مشمول تصفیه می

چمران: تذکر من ]این است که[ در ارتش روی شورا چنین کار شده. نتیجه کار عمومیت داده شود. یکی ضوابطی  

برای شورا و این فیلتر است که اشخاص از آن بگذرند. چه کسی تعیین کند ]؟[ مرجع یا نماینده مرجع ]؟[ همافر 

است. با این ضوابط، انتخاب و اختیارات محدود باشد.  نفر فدایی خلق و مجاهدین 20نماینده داشت که  27

 اصولی که سابق تعیین شده، از حدود خود تجاوز نکند.

ها و دانشجویان، که دو نفر گفتند و رجایی تأیید کرد، دانشگاه جدا باشد، مهندس بازرگان: ]در مورد[ دانشگاه

شد، در اداره محیط پژوهشی است. نباید البته اختیار  سابق جدا بود. استقالل دانشگاه از دکتر شریعتمداری خواسته

دارد. در تمام شئون خواهد بکند. شورا قبل از انقالب هم مطرح بوده و هنوز ادامه ه[ هرچه میبه دانشجو داد ]ک

طور جدی و رسمی چهار ماه کار شده. النه شیطان است شوراها. چپی یا ساواکی یا اخاللگران کشور هست. به

گفتند هرج ودند[. دیگران نه. میداشتند. دکتر صدر جزو مخالفین بود، ایزدی، دکتر سحابی جزو مخالفین ]بزمینه ن

دانستند. کار شورایی باشد. به عالوه ]در[ کار]ی که[ مشورت ورا را جزو اصول اسالم و قرآن میش مسئلهو مرج. 

شود فرمول واحد به ]آمد[ (. دانشگاه ]به[ کنار. می 50/5آید )دکتر احمدزاده تری میباشد، عشق و عالقه بیش

باشد.  جانبی نباید رأی بدهد، بدون تحمیلدست آورد. شوراها نماینده همه کارکنان باشند. اقلیت و دسته 

اگر  نمایندگان انتخاب شوند و چه نوع کارها بکنند. این شوراها مالکیت نداشته باشد. مثالً ذوب آهن اصفهان

گیری دارند، شورا تا حدی که مربوط به حفظ منافع قانونی و حقه است، کامالً کارکنان حق تصمیمکارگران و 

مدیریت اینها خودشان مسئول ]هستند[ که دستگاه به بهترین وجه اداره شود. تا حدودی حق  مسئلهدرست. ]در[ 

 فش هست. دخالت در مدیریت داده شده. چیز آماده است و ابالغ شده، آنجا که ریگی در ک

گونه نام شورا از طرف دولت منتشر شد، نارسا بود. از عوامل نارضایی بود. گروه مشورتی که هیچبهشتی: آنچه به

 شد.خواند. اگر حق بود، پذیرفته نمیگیری ندارد، با خواست اکنون نمیحق تصمیم

 صدر: تذکر. در وزارت بازرگانی شورا تشکیل شده، موفق در آن چهار مورد ...



 

 

 .مسئلهحبیبی: 

 کنم کمیته معین شود.موسوی: پیشنهاد می

 بنیادی است. مسئلهبهشتی: نظر من این است، این 

 کنم رأی بگیرند.موسوی: من پیشنهاد می

کرده. لزوم تشریفات آن در  مهندس طاهری: ]درباره[ اعتصابات، مهندس قوام مدیرعامل سازمان بنادر استعفا

وزیر ]است[. ود. مصوبه آن به تصویب جناب نخستشچهار نفر وزرا هستند، مطرح میکه عالی سازمان شورای

عالی آماده است. نامه جناب شود. صورتجلسه شورایشود، معاونین معلوم میتأیید ایشان حکم صادر می با

 وزیر و مهندس علی محمودی مشخصات همه است. نخست

 : برای چه کار ]؟[زادهقطب

 بنادر و کشتیرانی. طاهری: مدیرعامل

تر شود، کند از نظر وضع فکری و اجتماعی توجه بیشم رویش خیلی جنجال بود. ایجاب میباهنر: مهندس قوا

 عالوه بر مدیریت و متخصص.

بهشتی: قبل از همه نظر شما )مهندس طاهری(، بنده تحقیق کردم. از طرفی مهندس صباغیان مدیر است، تا حال 

 د. خیلی سابقه دینی ندارد. از خانواده دینی است. آدم درستی است.سابقه مدیریت خوب دار

 نام شورا نوشتم که تحقیق شود.هطاهری: این را ب

اند. دیروز کارکنان و انجمن آنجاست و چیزهای مفصل تهیه کرده موسوی: گروهی که آنجا هستند، انصاری

 اسالمی نامه نوشتند که نارسایی در هیأت مدیره است.

مورد نظر، چندی پیش کنسرسیوم آمریکایی است که اتوبان قم، بندر شاهپور را در سابق تغییرات  مسئله طاهری:

داشت. ولی خریدهایی جنب آن بود. یک عده کارگر داشتند، طبق قانون کار حقوق داده، مرخص کردند. حدود 

و میلیون جریمه بیکاری طلبکار کرده نفر از آنها آمدند تهران. رأی از اداره کار اهواز گرفتند. در حدود د 115

بودند. با وجودی که در حکم معین شده بود که طلب آنها داده شده، فروهر قبول کرد احکام غیرعادالنه است و 

قرار شد الیحه بیاورند ]تا[ احکام قطعی وزارت کار را وزیر لغو کند ]و[ وزارت ما مجبور شد بپردازد. به وزارت 



 

 

درصد مال ما. توی  30کند. دو نفر قبلی قرارداد بسته بودند، هرچه گرفتیم دنباله پیدا می مسئلهکار گفتم این 

یابد. است که اگر تسلیم شویم ادامه می احکام صادره آدم یک روز کار کرده ]با[ شش هزار تومان. یک جریانی

ها دند و معقول بودند، گفتند پایینوها که آمده بایدازند. امروز که آمدند، به کمیتهاننفر راه می 160یا  150

 اند گروگان گرفتیم، پول گرفتیم.گفته

یشان علناً تحریک فتم، گفتند اعنوان تهدید رت، فروهر فرستاده. حتی یک بار بهزاده: ایشان استاد دانشگاه اسنعمت

ل داده تبلیغ اش چیست و قودانم سابقهدانم چکار کنم. گفت من میتم اگر تا پنج روز برنگردانی، میکند و گفمی

ناسیونال، . در ایرانم کار گفتم ضوابط باشدنکند. خوشبختانه برگرداندند بعد از ما، دو ماه فرستادند راجع به احکا

برند. ما گفتیم کی ناسیونال او را از بین بد جا برقرار شد که کارگران ایراننمایشنامه عباس آقا درست کردند. چن

 ]؟[ او را اخراج کردیم

 مهندس طاهری بیاید گروه کار. مسئلهبهشتی: 

نشینی ان عقباگر در برابر اعتصاب گروگ یحیوی: در این زمینه مطالبی که گفته شد از نظر امنیت رسیدگی شود.

شود. اگر ادعا بشود، یک پوئن ا جلو باشیم، دفعه بعد تکرار نمیدر برابر شوراها باشد... به افراد بدهیم. اگر یک ج

فت، رشوند. نگفتند یک دفعه دولت ضعیف است، گفتم چرا ساواکی م، برای گرفتن پوئن دوم ترغیب میهیبد

ن موقع ن دادند. اگر آاعتصاب کرد، حقوق، عیدی و همه چیز گرفت. کارگران بست نشستند، نفری هزار توما

  الت دفاعی خواهد بود.شود کرد و مرتب حکاری نمیشد. یک روزی رفع بیشد، این طور نمیجلوگیری می

 : کامالً صحیح است.فرمعین

 بهشتی: عملی نیست. 

آهن د. گفتند این مدت که سرپرستی راهرئیس کل راه آهن آمدن 1آهن، امروز مهندس موحدره[ راهطاهری: ]دربا

م داد. رؤسای شود انجاستم اداره کنم. اعمال مدیریت نمیبودم، رفتم مطالعه کردم. با شرایط فعلی، گفت قادر نی

آهن است وی ندارند. چون در راهشنتواند چیزی بگوید، کارگران حرفاند. از ترس نمیقسمت ها مصروع شده

آهن مسئولیت ام راهخصوص که نوشتهههای وجیه و موجه جرأت حرف زدن ندارند. بها است، آدمکه دست چپی

                                                           

آهن ایران و کشتیرانی ایران در دوره دولت اعضای جبهه ملی، مسئول شرکت ملی راه( از 1296-1385الدین موحد ). نظام 1

 موقت. 



 

 

آهن برسد. بعد از قنبری، کار راهکند که بهانقالب تعیینکنم کمیسیونی شورای دارد. در حمل مواد سوختی فکر می

استند خود. بر علیه او اقدامات کردند. میمدیریت در راه آهن تحمیل شده. مهندس قنبری، متدین و درست بو

آهن از آقای هاشمی خواستم که در راه کند، هادی است، نه االن.اعمال قدرت کنند. غفاری ضدانقالب رفتار می

زند. حرف می دبزند. خیلی مؤهم میکنم، ولی بهای را ساکت میروم ادارهار دارد. مهندس موحد گفت میکهچ

جنبه حیاتی دارد ]را حیاتی است. فردا زمستان است. ما مسئولیت حمل گندم و شکر و سوخت، که خیلی  مسئله

از بیرون اگر تحریک شویم. دار میا عهدهموحد و بنده مسئولیت آن ر آهن به این سیستم اداره شود،داریم[. راه

رفسنجانی خواستم که نرود، باز شود کرد. غفاری گفته بود یکی بزنید توی گوش ایکس. بارها از شود، کار نمی

رود. پاسدارانی در راه آهن داشت که منحل کرده. خودش درست کرده، زیر نظر غفاری. علت جریان، قنبری می

کرد. تاریخ آن را پاک کردند، ر زمان شهریور در راه آهن کار میآن دامن زد. قنبری د است. روزنامه جمهوری به

شود ادارات هتک احترام شد. با این سیستم نمیقنبری را گرفتند. دادستان پرونده را دیده بود و معذرت خواست و 

 یی دارد(.سسه است )شرکت نفت یک آقاترین مؤآهن بزرگآهن بعد از ذوبرا اداره کرد. راه

 بهشتی: دو سه نفر چهره انقالبی از یکسو بروند آقای غفاری را بخواهند و این کار از طریق هاشمی انجام شود.

اشکال صحیح های انقالبی باشند، ولی از نظر مدیریت ضعیف هستند. برای رفع کنم چهرهزاده: پیشنهاد مینعمت

نفری باشد، یک فنی، یک مدیر و دو چهره انقالبی که با پنجعنوان یک هیأت عامل گروه نیست یک نفر برود. به

 ناسیونال کاری کردیم.شود. در ایراناین شرایط برود، موفق نمی کارگران صحبت کند. پسر امام در

رجایی: در این دو ماه که در مسیر بودم، این از مشکالت است. اگر خانه باشم، پاسدار بگویند دادگاه انقالب مرا 

گیری یمطور اصولی فکر شود. تعدد مراکز تصمپرسد، معرفی نشده. قطعاً باید بهرده. مرکزی که آدم باحضار ک

 یکی این است.

 بهشتی: در این یک ماه اخیر.

 اند. هیچ خبر نیست.اند رئیس مدرسه را بردهرجایی: از گرگان آمده

 ارها جلویش گرفته شده.وجود آمده. این کنق هایی بهشتی: از موقعی که قدوسی آمده، نقبه

 مهندس بازرگان: فرودگاه تهران بوده.

 نویسد.یثیت شده، جمهوری اسالمی می: از قنبری که هتک حزادهقطب



 

 

 ها را می خواهم بگیرم در هتل اینترکنتیننتال.نجفی رفته و گفته تمام امریکایی میناچی: آقای

ندارم. کمیته  داشت به دو مرجع باید مراجعه کنند. کاریآیند برای باز: اصوالً کسانی که از شهرستان میمهدوی

 رکزی بکنند.مگرگان باید به کمیته مرکز برود، حکم بگیرد. اگر هرجا آمدند، استقامت کنند و تلفن به کمیته 

 آهن درست شود.راه مسئلهموسوی: 

 شود.بهشتی: با هاشمی تماس گرفته شود. غفاری بیاید اینجا، با حضور هاشمی صحبت 

اید، دیگر هفرستاد شود که اگرط به ما است. به هاشمی هم عرض میمهدوی: این کار ربطی به هاشمی ندارد. مربو

 نکنید.

. معموالً ما داریم دهات خراسان را نوسازی 1ها را خراب کردهدارند زلزله خراسان تعدادی خانه یحیوی: همه اطالع

بران نشده. فردوس، طبس، های گذشته جطور که باید، خرابی. ولی آنمی کنیم، بعد از یک زلزله و تعدادی کشته

که منطقه زلزله  کنم با توجه به اینشود. کارهایی عجله. من فکر میها زیاد میزله، مجرمبینم بعد از هر زلقائن، می

ه با یک نیروی ک ها با مقداری تفاوت در حوزه کوچکی است، عالوه بر ایندر خراسان شناخته شده است، منحنی

که منتظر زلزله بعدی باشیم، شروع کنیم دهات را اصالح  زیاد رفع نواقص و خرابی ناشی از آن بشود، بدون این

عدد شروع شد. او کوشش کرد  120کرد که دستگاه ساختمان شروع می 500مسکن کردن، هرچند تا را. بنیاد 

ه را بسازیم. برای د تا زاهدان دهات مرکز شدت زلزلدهات را هر سه تا، یکی جمع کنند. خط کمربندی از مشه

های فنی در دانشکده ر فنی آنجا، فکر کردیم برای قسمتکار بگیریم و از نظر کادها را بهشود دیپلمهاین کار هم می

همان  توانیم باما شاهد کمک هستیم به دیپلمه، مییک زمستر کار بیابان بگذاریم، به حساب دانشکده بیاید و عمالً 

 وجود بیاوریم. ستیم بیابان و یک سری امکانات بهحقوق بفر

 بهشتی: گفتند در این مناطق زلزله خیز بازسازی شود قبل از زلزله.

ون هوا در آنجا هست. چای است زلزله خیز ]به نام[ سرباز. چند ماه است تکانی : در بلوچستان منطقهایخامنه

 ، آنجا در اولویت باشد.تر است و فقیرخیزتر استآنجا مناسب

                                                           

های اولیه، شمار قربانیان بیش از سیصد نفر بود. امام خمینی، ای در منطقه خراسان اتفاق افتاد که طبق گزارش، زلزله58.  آبان ماه  1

 (. 3، ص24/8/1358زدگان بسیج نماید )کیهان، ای کمک به زلزلهها را برشورای انقالب را مأمور کرد تا همه سازمان



 

 

ست. باالتر ا مسئلهکه، دهات وقتی شهرها در مقابل زلزله مقاوم نیست، مهم است، عظمت  این مسئله: فرمعین

ها را ندیدم، بالفاصله سازد، بعدیشود، شریعتمداری میآید، آنچه در طبس ساخته میبدبختانه جاهایی که زلزله می

ریزد. زلزله علمی است که بازسازی تیر و خاک بود، دفعه بعد آهن می است. اول اگربعد از زلزله بدتر از بعدی 

المللی زلزله ..[. من عضو هیأت مدیره مجمع بینصحیح بشود. اگر آنجاها که زلزله آمد بازسازی صحیح شود ].

شود یگر تکرار میآن چقدر باشد، سال دهستم. خط کمربندی تازگی نیست. تمام ایران زلزله خیز است. فرکانس 

که در خراسان زلزله آمد، یک حدی را اصالح  ام. به صرف ایندار است و مقداری چیز نوشتهیا نه. مطالعات دامنه

کنیم که قابل اصالح نیست و میلیاردها تومان ریخته شود، قابل اصالح نیست. پیشرفته شعاری دارد، نه انقالبی. 

 جای اینازی شود. پیشنهاد من این است، بهازسسال باید تمام مملکت ب هفت یا هشتآنها سرپناه دارند. برای 

 عمل نیست.شامل آن شود. پیشنهاد ایشان قابلشود نقاط زلزله زده انجام می دارها، کاری که درکه برویم سرپوش

یدگی شود. نکته طور کلی خوب است. ]به[ ابعاد قضیه رسزلزله کار ندارم. این پیشنهاد بهسحابی: ]به[ جنبه فنی 

مهم ]این است که[ اول اعالم نشود، مثل کار خسروشاهی نشود. طبق برنامه شروع کنند. در خراسان چند جا 

ر هستند، هرکس نظری دارد خیال طوگویم آقای مهندس یحیوی اینشروع شده. در ما معمول است، نمی است که

خیز کار کرده، ایشان در خراسان روی دهات زلزله نهادکند اول بار این ]را[ تکرار کرده. در مورد این پیشمی

اسان سازی در خراسان است. قرار شد راه بیافتد و از قائنات که حاال زلزله آمد، با استانداری خرکارخانه خانه

 سازی را ببیند و تجربیات گذشته را توجه کنند، پیشنهاد شما بیاید به گروه. تماس بگیرند و کارخانه خانه

 کند. شما هم بیاورید.بنیاد کارهایی کرده. باز ]هم[ می مسئلهی: روی این موسو

جا. اگر ها]ی[ مختلف در یکخواستم صحبت کنم، حمله گروهکار کرده. من میمهندس یحیوی: بنیاد مستضعفین 

خواهد می شود. هرکسگروه میدیگر. گروهسازد ]با[ یک فرم د، آقای شریعتمداری چهار خانه میهماهنگی نباش

صالح. بنیاد مستضعفین با داشتن مشاورینی مدیریت واحد نیست و افراد غیرذیبگوید چند تا ساختم، چون تحت 

زیاد ممکن است بتواند افرادی را یا از مسکن و شهرسازی مشهد برای تحقیق برای خسارت فرستادم، بنیاد مسکن 

اید به یحیوی. وابسته به یک مهندس اکرمی را دیده رفته. گفتم هست، شیر و خورشید رفته، مسکن و شهرسازی

 مرکز باشد. همه کارها ]را[ مسکن و شهرسازی نکن ]نکند[، ولی تحت یک مدیریت باشد.



 

 

شود. باید جربه دارند و این دعا مستجاب نمیبهشتی: اشکال کار این است. هماهنگ کنند. تعیین نکنید، مردم ما ت

عنوان تجربه کردم، اگر طرحی دارید ند. در مورد جهاد همین کار را بهماهنگ کننشان داد هماهنگ کنند، یعنی ه

 بدهید یک گروه.

 تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد. که نقشه به ای ساخته نشود، مگر آنیچ خانه: هفرمعین

لحاظ نیروی انسانی ر، از یحیوی: یک از کارهای دیگر ساختمانی هم تمام راکد است. با وجود پیمانکاران بیکا

خواهد کار را که میشود به کار انداخت. نباید مصوبه یا ماده واحده؛ اختیار داشته باشیم پیمانکاری راحت می

تواند بکند. اصله بدهیم پیمانکاری که شروع میکند، با راحتی بنشینیم، گروهی برود سرکار، ارزیابی کند و بالف

 گیرد و می دهد دست پیمانکار کوچک.ا میر موارد پیمانکار بزرگ کار ردر اکث

 : یک فرصت بدهیم.زادهنعمت

 اند.: مهندس سحابی دستورالعمل دادهفرمعین

کاری تخفیف علت بیترین قیمت، پیمانکار بهیحیوی: ما از قرارداد ساختمان و مناقصه دادن یک اصل بوده، کم

خالف نیستم که قیمت که گرفته گوید مو میرشت رفته دیده کار خراب است شهرسازی و می دهد. مسکن 

شود کار کرد. نرخ عادله برای کار دربیاوریم. پیمانکاری که صالحیت دارد دعوت کنیم و سهمیه بدهیم و با نمی

گیرند و ماشین او را ضبط مأمور ما را ماشین او را جلو می نرخ ثابت بدهیم و ]...[. سه روز قبل در راه سنندج،

 کنند.می

کار ]را انجام دهیم[. اگر با تی: ساعت هفت است. من پیشنهاد دارم چون دوستان کار دارند، یکی از دو بهش

هاست سه تا مادی هست، فردا که جلسه کمیسیون مسئلهحل است ]ادامه دهیم[. چون  مسئلهساعت تمدید نیم

 پنج باشد.

 یحیوی: آقایان وزرا و شورا آنجا هستند ]؟[

 ساعت بعد جلسه عمومی باشد، موافق. بهشتی: فردا هم در

کنید، وزرا یک نماینده مورد اعتماد رادیو تلویزیون را یک پا دخیل میها، : برای تنظیم کار وزارتخانهزادهقطب

ها بر اساس نیاز، یک که[ بیاید. برای تمام وزارتخانه ها ]معرفی کنندندرکار و وارد به امور وزارتخانهدست ا



 

 

( برنامه مربوط به آن وزارتخانه زیر نظر آن شخص باشد. 2منظم بشود، تمام کارها منعکس شود. ریزی برنامه

گردند. خلّاق باشند ندگان روابط عمومی، ]آنها[ ول میگوش بدهد برنامه خارج نرود، چون تجربه داریم با نمای

 ساعت.  72]و[ مورد اعتماد دقیق. هرچه زودتر معرفی شوند، در عرض 

 پیشنهاد مکمل. در هر وزارتخانه دو نفر به این یک نفر در وزارتخانه اضافه شوند تا او را تغذیه کنند. بهشتی: 

: مکمل آن تقاضای دوستانه و خواهش جدی برای کادر نویسندگان قدیمی طاغوتی اسافل اعضاء خارج زادهقطب

شناسند، ها کافی نیست. کسانی را میعکنند. بعضی موقدر قدرت و اختیار دارند، عرضه میداریم. اینها آنچه 

استفاده شود،  نویسندگان خوب خوش ذوق ]که[ وابستگی گروهی نداشته باشند، در خط انقالب باشند، از آنها

 دهیم حتماً دوازده هزار تومان.هر حقوق بخواهد می

که رسمی باشد. هر وزارتخانه ها بفرستید فردا بخشنامه رسماً به وزارتخانهمیناچی: ]برای[ این مطلب بهتر است 

داند چند روز ]... رضه کند. آموزش پرورش در هفته میاش را عیا نیم ساعت وقت بدهند که برنامهربع ساعت 

 وزارت[ ارشاد ملی شاید بتواند هر روز برنامه تبلیغی درست داشته باشد.

. یک وزارتخانه نیاز االهمّ فی االهم را معین کنیمآدم و محل را با بخشنامه معین میدر این است،  مسئله: زادهقطب

کند، گوش م تهیه میگوییرا انجام دهند، می عناصری که باید این کار مسئلهمی کنید. امروز ]به[ وزارت دفاع، این 

درد ما نخورد، فایده تر است. کادرهای قوی که بهها کدام واجبدانیم در بین وزارتخانهدهد. در مجموع میمی

 د و کادر قوی بیاید اینجا. ندار

 

 

 

 

 

 



 

 

 29/8/1358شنبه جلسه روز سه

، یحیوی، دکتر صدر، مهندس طاهری، دکتر احمدزاده، دکتر چمران، دکتر صدربنی، زادهنعمت]حاضران:[ شیبانی، 

، مهندس سحابی، ایخامنه، مهدوی ]کنی[، رجایی، فرمعینزرگر، دکتر عباسپور، میناچی، مهندس بازرگان، 

 ، هاشمی ]رفسنجانی[، بهشتی، باهنر، سجادیان.زادهقطبموسوی ]اردبیلی[، حبیبی، منتظری، 

 ها:[ ]موضوع: شورای انقالب و وزارتخانه

 بهشتی: جلسات شورا اینجاست و هیأت دولت.

 گنبد مطرح است و فوری. مسئلههاشمی: 

 ( نماز در اول وقت.4خوزستان ( کارگری 3( گنبد 2( تعطیل فردا 1بهشتی: 

 ها را هم بپرسید.مهندس بازرگان: رؤسای کمیسیون

 : گزارش ادغام شورای اقتصاد در کمیسیون.فرمعین

کنند ما اینجا موقع نماز مشغول کار هستیم، بهتر است نماز مغرب را بخوانیم یا قای مهدوی پیشنهاد میبهشتی: آ

 مغرب و عشاء.

( تعطیل فردا، راهپیمایی اعالم 2شود اول مغرب است. بگذاریم، االن پنج که شروع می ربرجایی: وقتی اول مغ

 است. 1400شده اول محرم 

 منتظری: مدارس اعالم تعطیل کردند.

 رجایی: وضع ما فرق دارد. 

 اند.ها، شوراها اعالم کردهدکتر صدر: وزارتخانه

 [.ها بعضی سر خود تعطیل کرده ]اندزاده: کارخانهنعمت

 موسوی: اعالم تعطیل رسمی اشکال ندارد.

 است. 9ها اکثر راهپیمایی از ساعت میناچی: وزارتخانه



 

 

 یحیوی: بگذارید راهپیمایی طبیعی باشد.

 : اعالم نکنید که راهپیمایی طبیعی باشد.فرمعین

شوراها که کارشان نبوده، ها و آبروریزی است. روند برای وزارتخانهدر: اگر اعالم نشود فردا وزرا میدکتر ص

 تعطیل کرده اند.    اگر شورا                    بهتر است اعالم شود.

 [ تعطیل باشد.ه.ق 1400الحرام ممناسبت اول محربه رأی تصویب شد ]فردا 15با 

شود، آن جلسه، جلسه شورای اقتصاد کردیم از رئیس بانک ملی دعوت می بهشتی: در جلسه کمیسیون مشخص

 هم باشد. دو نفر در گروه فنی شرکت کردند، در حالی که باید در گروه اقتصاد باشند. 

 مهندس بازرگان: شورای اقتصاد سوا باشد. 

: جز وزیر کشاورزی سایرین در کمیسیون بوده اند. اگر سه جلسه باشد بهتر است و از نظر سرعت کار، فرمعین

 ب است.  ادغام خو

، این مطلب صحبت شد، بعضی کارها به شورا ارجاع می شد، تقویتی فرمعینمهندس سحابی: در تأیید حرف 

 کارهای اجرایی یک کمیسیون در سازمان برنامه باشد، شرایط حاد است.

 یک بار دیگر در جلسه شنبه مطرح شود.  مسئلهبهشتی: اجازه بدهید این 

 بی.( دبیر کمیسیون اقتصاد، سحا2

 .زادهقطب 1( دبیر کمیسیون  1

 مهندس بازرگان. 3( دبیر کمیسیون 3

 باهنر. 4( دبیر کمیسیون 4

کنم به دهد به بنده، توزیع میآید، دبیرخانه شورا می]این است که[ کلیه پیشنهادات می مهندس بازرگان: طرز کار

دهد به بنده که از دفتر را مطرح شود، میگوید در شوگیرند، جز آنکه رئیس میها. امضاء میرؤسای کمیسیون

 حقوقی ابالغ صادر شود، با امضای جنابعالی ابالغ شود. 

 : تصمیم گرفتم هرکس در صالحیت خود لوایح را امضاء کند.صدربنی



 

 

 بهشتی: گفتند یک امضاء الزم است.

ه باشد. در جایی ثبت شود چه کاری و مخالفت نشداز دفتر حقوقی الزم است، دوباره مهندس بازرگان: عبور آنها

 دانند، یک الیحه.تصویب شده، طرز ابالغ را آنها میقوانین 

 شود، نه به دبیر کمیسیون.ایح مستقیم به دبیر شورا داده میبهشتی: لو

*** 

 گنبد. مسئله]موضوع:[ 

ع به خواهند تصرف کنند و مدتی است شروقدند یک سری اراضی غصبی است و میها معتهاشمی: ترکمن

اند، تار تا هزار هکتار از دولت گرفتههک 20تصرف کردند. اراضی موات بوده، پهلوی یا پسرش ثبت داده. اشخاص 

د. سیصد هزار زارعین آنجا ها شدنفدائیگویند غصبی ]است[ و تحریک از طرف ها میاحیاء کرده اند. ترکمن

 خواهند خارج کنند. با این تجاوزات،ها اینها را میترکمنگیرند. ند و چیزی ندارند. نصف دو ثلث میکنکار می

کشد. گویا در این گروه افراد ناباب هستند، نفری وارد ماهیت شده. طول میکشت مقداری متوقف شده. گروه پنج

 تان انقالب.تغییرات تحصن کردند. کروبی از طرف امام آنجا هستند ]به همراه[ مسعودی، امینی، طباطبایی و دادس

ایم شورای انقالب اعالمیه بدهد ]که[ این اراضی مجموعه مطالعات ]به[ اینجا رسیدهاند. با افراد از منطقه آمده

مشکوک ]بوده[ و باید کمیسیون تکلیف آن را روشن کند. زیرنظر واحد مجتمع اسالمی که آنجا هست، با کمک 

گیرند، کود، تراکتور، و اسباب. یک نفر با ت شود که کشت تعطیل نشود. بذر میوزارت کشاورزی و کشور کش

دهد. از نظر مالکیت، وقتی کارش ود. کمیسیون کار خود را ادامه میحفظ حقوق مالکین کار کند تا کشت انجام ش

روشن شد، عمل می شود. محصول، مال مالک می شود، با کسر خرج. تنها راه حل ممکن این است. در گنبد 

کنند. در کنار آن، ارتش، ژاندارمری و کنند. ترکمن ها شلوغ میلوچ ها فرار میاست، تعطیل است. بتظاهرات 

سپاه تقویت شود. از منطقه هم همین را خواستند. گروهی هست به اسم مجمع اسالمی که دولت معین کرده، 

. مکانات ندارداراضی که نزاع نیست بکارند. اراضی مورد نزاع کالً در اختیار این مجمع گذاشته شود. این مجمع ا

دهد. در این نفری کار خود را انجام میکنند، بذر می دهد، کمیسیون پنجوزارت کشور و کشاورزی امداد می

شود، ولی حقوق آن محفوظ. محصول منهای شود. ابزار کشت استفاده میده میفاصله از کشاورزان بلوچ استفا

 ضی مال کسانی است که کاری ندارند.خرج، مال صاحب آن ]باشد[. اراضی مال بنیاد است. ارا



 

 

ند یا کم دارند، اختالف خورد. زارع ها و آنها که زمین نداراول در عمل به اشکال برمی مسئلهموسوی: معتقدم این 

خواهیم واقعاً زمینی را تقسیم کنیم بین زارعین، و این برنامه از یک جا شروع شود و از کنند. اگر میایجاد می

کنم این زمین موات بوده یا دست پهلوی و امثال کنیم. فکر مینوبت اینها را امروز و فردا نمی نندهمین گنبد، بدا

که مقدار مال بنیاد، اگر هیأتی برود زمین  او کارهایی که صالح نیست شده، زیر بنای شرعی ندارد و گذشته از این

د، پنج یا ده یا بیست هکتار کارشناس وار را تقسیم کند با اولویت، یکی دو نفر کارشناس مذهبی، یکی دو نفر

 یا هکتاری، یک مالک است، اگر هیچ.  600های زمین

 هاشمی: االن که موقع کشت است.

 کنم.ها را تقسیم میروم زمینکنم. میروم یک هفته حل میموسوی: االن می

 شیبانی: ...

ل، تقسیم زمین مقدم بر هر چیز باشد، ]اما[ که صحبت آقای موسوی قبو آنجا ضمن این مسئله: ]درباره[ فرمعین

هزار زابلی ]در[ آنجا ]را[،  300زدایی است. اگر قبول کنیم آمار قسیم زمین نیست. اشکال غیرترکمناشکال ت

طلبی موقع کشت است. زمین معطل نشود. باید آنها داد. تحریکات است و استقاللشود یک وجب زمین به می

جا تقسیم های بزرگ را بکوبد و این وعده که اینیه ]ای[ شورا بدهد، در آن مالکیتالمزمین را راه انداخت. اع

عنوان احیاء مقداری را بردند و شود؛ پهلوی و اعوان او بهبه همه افراد مستحق زمین داده میخواهد شد ]و[ 

ا مجمع اسالمی به نیابت از شما خوردند. چون نیاز به وقت دارد، به نیابت از شما مردم، االن بنیاد یا مستضعفان ی

شروع به کار کند. بالفاصله کار را شروع کنند، هیأتی برود زمین را شروع به کاشت کند، بالفاصله یک قسمت را 

 تقسیم کند.

 -بهشتی: 

 هاشمی: توضیح بدهم.

کنم، اگر اعالمیه بدهیم وزارت کشور به هر شخص حقیقی یا حقوقی که صالح بداند، نمایندگی بهشتی: اصالح می

محصول با دستورات اسالمی معین ( راجع به تکلیف محصول آن باشد که بعد به مالک بدهیم. تکلیف 2بدهد. 

اد اراضی وسیع دارد. ( بنیاد خوب است تحت این دو عنوان، هم مسئول بنیاد، هم نماینده شورا. بنی3شود. می

وزارت کشاورزی اراضی قابل کشت را بدهد. تأکید کنیم دولت شورای جمهوری انقالب اسالمی ایران به همه 



 

 

طوری که معلوم باشد زمین خواهد داد و وسایل کار. به آنها که سابقه کشاورزی دارند، بر طبق اصل قانون اساسی،

 های بزرگ.ه به مالکیتبپذیریم، با حمل در همان خط اقتصاد آینده

اند، امضاء کرده ]اند[، صورتجلسه توافق گنبد را خواند. من اند، همه رؤسای قوم بودههاشمی: چیزی که آورده

 ای که دارند ]...[.موسوی بروند، با قدرت و پشتوانه معتقدم که اگر

رد اختالف را بگیرد. فرمول موهای ی، کشت زمینبهشتی: برای حل فوری، همه حاضران قبول کردند مجمع اسالم

 اند. اگر قبول است، روی اصالح و تکمیل اقدام شود.نداده

 سجادیان: اراضی در تصرف کیست ]؟[

رند. اشکال این گیها آنها را میهست، گرفتند، احیاء کردند. ترکمنتر و بیش 50یا  20یا  10هاشمی: مالکین 

 عنوان تصرف.کنند بهت کم میکنند و کشاست کشت صحیح نمی

 شود که.دهند، اول دعوا میادیان: اینها که مالک را راه نمیسج

 دهند.ین زمین را سه ماه دیگر تحویل میاند، اهاشمی: این را همه قبول کرده

 : با فرض درستی مطلب سجادیان، راه دیگری نیست. فرمعین

ها به عنوان مبنی، دوستان قبلی روی طرح گروه اند. این پایه مورد توافق نیروها وبهشتی: شش نفر نوبت گرفته

 نظر تکمیلی بدهند.

 پایه تصویب شد.

تر بریزیم بساط کشاورزی را یا درست همضی بکنیم شبیه کار رضای پهلوی بهخواهیم تقسیم ارامهدوی: ما می

نشود، کشاورزی تکرار  زدنهمها و بهرسد. همان عمل آندهید، نه طراح هستم و نه عقلم میکنیم ]؟[ هر طرح می

 توانند کشت کنند ]؟[شود. اینها میولو عمل احساساتی انجام می

توجه به عرض بنده بود. پیشنهاد ما تکلیف مالکیت و محصول را دو سه ماه یا بدون مدت بهشتی: این مطلب بی

 کند مشکل کشت و امنیت حل شود. ده نزدیک، شورای انقالب معلوم میدر آین



 

 

لی مسائل در شد، خیتکمیل شد، پیشنهاد موسوی قبول می: با توضیحات داده شده اگر پیشنهاد من زادهنعمت

 شد. این سیستانی، این بلوچ، این کار زابلی.سراسر ایران شروع می

شود. این طرح امضای زیاد دارد. تصویب شد، ابالغ شود. جناب موسوی با مهندس بازرگان: جمع هر دو می

 آیند اجرای طرح را شروع کنند.یاختیارات تام م

 یحیوی: یکی اشاره دو سه مرتبه، آقای منتظری اشاره کردند آباد شده یا نه.

گوید؛ و الّا این طرح مفید نیست. وقتی مفید است جور که هاشمی میموسوی: موافق مشروط این کار بشود، نه آن

هرکس بروند آنجا، زمین را روی ضوابطی بگیرند، به  که دو تا با هم بشود شروع شود با ضوابطی. بنده یا شما یا

 خواهد.مام جاها شروع شده، نقطه شروع میگفتند در ت زادهنعمتکه  اشخاص بدهند، مقارناً شروع کنند. این

جا است، مغانات و خراسان هست. اینجا یک موافقت شده، آن برنامه هم چیزی گیالن، مازندران، این مصیبت همه

 انجام شود.

به این صورت که صورت این، طرح اجرا شود، فرق است، یا افراد باشند. خواستم بگویم اگر به: میصدربنی

 توانند حرف بزنند. درآمد، دیگران می

( کلیت 1هاشمی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. با شرایطی که در گنبد پیش آمد، تصرف قسمتی از اراضی غصبی، 

و ناامنی ]شده[، مراتب زیر به تصویب شورای انقالب رسیده. اراضی که مالکیت قضیه دچار ابهام و سبب درگیری 

آن بدون نزاع است، دست متصرف اراضی که مورد نزاع است و حقانیت طرف، مستلزم تحقیق است، در اختیار 

( نیروی 5ود. شاستفاده میمجتمع اسالمی برای کشت این اراضی با استفاده از ابزار مالکین با توجه به حقوق آنها 

 انتظامی، ارتش، ژاندارمری، سپاه پاسداران موظف به رعایت هستند.

کشت خود ادامه دهند، سبب دعوا های مورد دعوی نیست به که زمین که هست، اعالم این مسئله: این زادهقطب

 ها. تاریخ مورد دعوا بوده، همان زمینشود. این اراضی که تا این می

 دهیم.بگوییم زمین می مسئلهایم. در ضمن اجرای ارائه کنیم، طرح انقالبی ندادهی باهنر: اگر این طور

صول کلی انقالب اسالمی که در بهشتی: من این طور ننوشتم. شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران در اجرای ا

 کشاورزی را ]...[. مسئلهنویس قانون آمده، مصمم است پیش



 

 

 منتظری: قانون اساسی تصویب شده.

 بهشتی: اگر آقای موسوی بپذیرند بروند.

 آید.ن: به زودی هیأتی برای رسیدگی میمهندس بازرگا

 موسوی: اگر حاضرید برنامه کشاورزی را در ایران شروع کنید، در سطح ایران در تهران گفتن اشکال ندارد. 

 تهران.آیند کند. چند نفر میز رادیو گرگان دردی ]را[ دوا نمیحبیبی: اعالم ا

بندی اهیم در برنامه شروع کنند، تقسیمیحیوی: چرا بترسیم ]؟[ اگر کار ما اصولی است، از وزارت کشاورزی بخو

ها را بگیرد و به نیاد مسکن یک قاضی شرع برود خانهشود. در اهواز به جا، مطمئن باشند افراد پیدا میدر هم

 اجاره منطقی بدهد به مردم. 

*** 

 خطرات کارگری در خوزستان. مسئله]موضوع:[ 

 مهدوی: در کمیسیون مخصوص بحث شود.

: تحریکات و توطئه در خوزستان زیاد است. هدف اصلی، تعطیلی صنعت نفت است. بعد از این اعالم فرمعین

ارگران پیمانکاران حفاری که نفر ک 4400شداد و غالظ شورا که کسی حق تحصن ندارد، چون قدرت نداریم، 

 آور است. نفر در یک جا وحشت 4400نخورده.  به آنها داده شده، تولید و صادرات لطمههایی وعده

 بهشتی: قبل از اعالمیه بوده.

شده هستند. کند. محرکین شناختههایی داده، کسی همکاری نمیخود را عاجز اعالم کرده. یادداشت: مدنی فرمعین

زاری دارد. کیاوش رفته، قرار کند. مدنی حالت گریهری نمیب کاخرج دهیم. دادگاه انقالتوانیم شدت عمل بهمی

بود اخالل در کار مدنی نکند، گویا سخنرانی کرده و تعارض موجود است. خطر این است، مواجه با اعتصاب 

عمومی بشویم که فلج شدن مملکت است و ضربه بزرگ به انقالب. با قدرت عمل شود. کسانی ]را[ که محرک 

 دهد توطئه است. شوخی بردار نیست. سوابق نشان می محاکمه کنند. اگر الزم است بکُشند. اند،شناخته شده

 : آقای ستارخانی را برداشتند.زادهقطب



 

 

ایم. یم. درسی از آن در کردستان گرفتهرا از ریشه حل بکن مسئلهشدت عمل جمعی، : دوبار شده برسیم بهصدربنی

 مسئلهشدت با او مخالف هستند. با او کار کند نیست. پاسداران بهه که روشن است مدنی کارآمد است، ولی دستگا

کند برگردد. آقای آبادان با او مخالف است، کیاوش آید. سعی میکردند مدنی نمیتنها نفت نیست. چون خیال می

ناخوش مخالف است، کریمی هم مخالف است. نمایندگان خوزستان مخالف مدنی بودند. آن دفعه که آمدند، شما 

. عقیده این است یکی اید، نه هستیداید شما نه انقالبی بودهد شما در آبادان به کارگران گفتهبودید. شکایت کردن

هم ریختن آنجا شخص شما هستید. دوباره تصمیم نگیریم اعدام کنیم، بگویید مثل خلخالی شد. هیأتی از عوامل به

 ت عمل کند. برود محل و قشنگ برسد. اگر الزم است با قاطعی

 را مأمور این کار کنند.  صدربنی: خود فرمعین

دارد. با توجه به مشکالت موجود راه درت حل مشکل نیست. موانع را برمیبهشتی: اصل فکر پسندیده است. ق

 مشروع پیدا کنیم.

هشتی یا ، بفرمعینمهندس سحابی: مدنی ]و[ کیاوش ]به[ دادگاه انقالب احضار شوند، بیایند. خود مهندس 

کند، او را کیاوش باشد. اگر کیاوش اخالل می جنابعالی )موسوی( گردنشان بگذارند. اگر مدنی بد است، بردارید،

 شود هیأت باشد، دور از منطقه.بردارید. یک نفر نمی

 منتظری: حاشیه دارم راجع به کیاوش.

رار شد اعالمیه از طرف شورا تهیه سحابی: چهار شب پیش در شورا مطرح شد در رابطه با اعتصابات، شورا ق

که این کارها با  های تبلیغاتی، نظامی و انقالبی برای اینه تعیین شود. هماهنگی بین سازمانشود، همزمان برنام

هم هماهنگ شود. کار روشنفکری و توجهی از طرف مسئولین و وزرا برای کارگران و کارمندان بشود. خطرات 

ها در جهت شناسایی محرکین بشود. به کارگران اعالم شود که خود تی در خود کارگاهاین کارها گفته شود. اقداما

کارگران مواظب محرکین باشند. بعد، پاسداران دادگاه انقالب آماده باشند که خود محرکین را یکی اعالمیه نخوانیم. 

دون کار توضیحی مردم روشن اصرار بود اعالمیه تنها خوانده نشود. هماهنگی نشد، برویم یک عده را بگیریم. ب

گیرد. دقیقاً خط تر می کند. دامنه انتصابات اوج میشده باشند، باز کار غلطی است. دنبال آن آتش را روشن

 و ]مشابه[ جریان شیلی هست. برنامه سراسری باشد هر روز از این حوادث هست. انقالب تحریک ]می شود[ضد

 یون آن خبر را همراه اخبار دیگر خواند و گم شد.  شود. رادیو تلویزوقت و حوصله صرف آن می



 

 

 زنید ]؟[: چرا این حرف را میزادهقطب

 بند نبود.: خواند، ولی پشتفرمعین

 -: زادهقطب

 دقیقه داشته، چرا پخش نشد ]؟[ وزرا، مسئولین امور حاضرند. 90سحابی: یک مصاحبه 

 کنم.بیا مستقیم پخش می: بلند شو زادهقطب

اند. آقایان نیست. کارگران اشغال کردهر رابطه با حرف مهندس بازرگان، مشکل شرکت نفت با اشکال هاشمی: د

 اند.آنها را راضی کرده، دوباره رفته یک بار اشراقی

 کارند.: بیزادهنعمت

دستگاه شناسم پاک ...، سابق چهل ا میگوید من آنجا شخصی رکنند، مدنی می: نوع کارها که شوراها میفرمعین

جی بودند. بعد از انقالب، یک کارها خارالب آنها شده دوازده عدد. مقاطعهکارگر بعد از انق 4400حفاری بوده. 

های کار شدند. وقتی خواستند کارشان را تصفیه کنند با شرکتای مشغول بودند. بقیه که دو هزار هستند، بیعده

تومان، سیصد هزار تومان و یک میلیون تومان حکم صادر کرد فعلی جریان کذایی، اداره کار اهواز دویست هزار 

های های خارجی مقداری نگرفته. گفتم به اعتبار دستگاهشود. به یک شکلی گرفتند، از شرکتکه باید پرداخت 

گویند یک شرکت ملی حفاری تأسیس و ما را مشغول کار کنند و ول بدهیم که یکسان باشد. حاال میموجود پ

اید. معهذا کارهایی اید، بازپرداخت شدهد آنجا گذاشت. گفتم کارمند نبودهشونفر را نمی 2500ش ]از[ ن گفتم بیم

شود تا مشغول کار شوند و بعد از حدی تجاوز نکند، پول داده می مانند، اگرار میشود. آنها که بیکبرای شما می

مشغول نکنند ما دست از کار ول کنند، تا اینها را ]نفر[ مشغ 2500جبران شود. اخیراً زیر این توافق زدند ]که[ 

ولی خطری است، اند، های حفاری را خواباندهکه حدود شش هزار تومان بدهید. دستگاه داریم، مگر اینبرنمی

کنند که یک جا مشغول کار شوند. خواباندن چاه و تعطیل کار روشن دارد. با بیان قوی رفته است. تحصن می

زحمت واند مردم را راضی کند و قشنگ مطالب را تحلیل کند و حق و ناحق را کشف کند، این تکه می صدربنی

 روم آنجا.را بکشد و در خدمت ایشان می



 

 

کنند، چند عرب هستند. اینها که خرابکاری در خوزستان میمنتظری: در حاشیه. روزی کیاوش مرا صدا زد، گفت 

امام و تعهد اند پیش ما، نه پیش مدنی، نه شورا. برویم پیش تادهیخ عرب است، نماینده فرسدر رأس آنها چند ش

 که بر گذشته صلوات. شرط آنکنیم کاری نکنیم، به

 بهشتی: با قم تماس گرفتم. گفتند بروند.

 منتظری: گفتم ضامن اجرا چیست ]؟[ گفتند زن و بچه ما.

کند. مطلب آن شب که خواهد استاندار شود، تخریب میکرمی می : عرض من این بود، آقا گفت برادرصدربنی

شود ]؟[ افکار عمومی بسیج نیست، چرا ]؟[ به دو دلیل. ه، زمینه تحریک است، چرا مؤثر میکند یا نتحریک می

د. شواز قضیه مدنی منفک بکنیم، حل نمیکنند. الف باشند، از اغتشاش استفاده مییکی آنها که با آقای مدنی مخ

اش با خداست. رادیو ( بعد از دولت مهندس این وضعیت آخرین شانس ما است. اگر این شکست بخورد، اداره 2

 تواند همه کارها را انجام دهد، ولی باید رادیو تلویزیون این را به مردم منتقل کند.تلویزیون نمی

 طور.سحابی: روزنامه همین

انقالب اسالمی، به مردم پیشنهاد کند. این جمع پیشنهاد و تصویب کند و طور، از جمله : روزنامه همینصدربنی

ارها شد، طرف مخالف ضعفی پیدا به اجرا بگذارد. چند مرتبه سر خودش آمد، برنامه شد و اجرا نشد. وقتی ک

 کند.   می

*** 

 ]موضوع: رادیو تلویزیون:[

 عتصاب تصمیم گرفته شد، خودش رأی داد.در عرض پنج دقیقه توضیح بدهد. راجع به ا زادهقطبموسوی: 

کنند. اعالمیه پنج بار در رادیو و گوش بدهند. هرچه بگویند گوش می: هیچ کدام نه وقت دارند به رادیزادهقطب

و یک بار در تلویزیون آمد. نوار موجود است. عرض کردم کادری که بتواند تبلیغات عظیم گوبلزوار ایجاد کند، 

 که اهل فن هستند، بیایند تفسیر بنویسند.وجود ندارد. کسانی 

 : خودتان هم بنویسید.صدربنی



 

 

بفرستم حرف بزند. گفتند خودت  بنشیند در مجلس خبرگان، پیشش آدم ایخامنه: بیایند حرف بزنند. زادهقطب

 خواهد.کردستان، خوزستان، فارس تفسیر میشود تفسیر بدهی ]؟[ می

در  جوشند،خود برای این کارها نمیدر آنجا افرادی هستند که خودبه .تا حدی قبول زادهقطبهاشمی: حرف 

کند. اشکال کار شما یاست یا علیه سیاست حاکمه بوق میجوشند. نطق علیه سصورتی که سیاست ضد این را می

 گیرد. نویسند، کادر بزرگ آنجا حقوق مینویسند، بغتتاً مین است که[ افرادی که ما داریم می]ای

ورد. آدم مسلمان آ 130یا  120نفر را بیرون کردیم.  180یا  170: در رادیو تلویزیون، اول که آمدیم، زادهقطب

توان آن را اصالح به این عده که وارد آن شده، نمی خانه مملکت، با عرض معذرت،یک کادر نه هزار نفره فاحشه

کنم. برای مثال با حقوق مکفی استخدام می نفر 300نفر آدم دیگر،  200. تا "همدان دور کردش نزدیک"کرد. 

گروه ایدئولوژیک معادیخواه بود. از اخالق بگذریم، بد و بیراه از موقعی که رفته، التماس کردیم به گروه 

 ایدئولوژیک، برای تمام محرم نیم ساعت ...

می گوید اکثر کارگرها که تحریک  کار است.ماه بی 9کار : اینها در کتاب خوانده شده. رفتیم، کارگر بیزادهنعمت

 می شوند، زیربنای مذهبی ندارند. 

 کشف کرده برنامه کارگر زیر نظر یک فدائی بوده. زادهقطبهاشمی: خود 

 70هایی بخواهیم. روزنامه جمهوری ایم. اینها را ندادیم، جایش آدم: تعدادی نویسنده طاغوتی داشتهزادهقطب

از روز اول گفتم زودتر از همه، صدا و سیما هرچه استعداد است بیاید، همه رئیس  هزار رسیده. 25هزار سریع به 

 کل قوا نشوند.

 را حل کنید. مدیریت آنجا، معاونین فنی شما، آنها که سردمدار هستند، دافعه دارند.  مسئلهبهشتی: این 

 طور نیست.: اینزادهقطب

م بروم در شورا ه. ]با[ بهزاد صحبت کردم، گفت حاضربهشتی: امروز صحبت کردم. دیشب صحبت کردم، نپذیرفت

 روم. گیری دخالت دارم. با گروه خود میباشم که در تصمیم

 خواهی کار کنی بیا یک گوشه کار کن. طرز تلقی درست نیست.: بگو بهزاد، اگر میزادهقطب



 

 

ص الکترونیک است و شناسم ]شناسد؟[. متخصبهزاد را می زادهقطبرجایی: بخش آخر درست نیست. خود 

 نیست. زادهقطب

مملکت را گردن رادیو تلویزیون های دهم. تمام ناراحتیدیو تلویزیون را تحویل تیم او می: من رازادهقطب

 گذارد. همه کسانی که آمدند، پست معاونت ندارم.می

که در شورا هستی، شورا را  تر هستی. فلسفه اینفهمی و خیلی زرنگوی: شما خودتان هم زبان ما را میموس

بردی آنجا، نه اگر آنجا را ما اداره کنیم، هروقت خواستند یک برنامه دلخواه خود را ارائه کنند. وقتی طالقانی بود، 

دهم، تلویزیون دهد، بنده گوش میبه انتصاب شد، شما گفتید گوش نمیخواستند او را علم کنند. وقتی راجع 

. آنچه ناراحت ضو شورا هستید. خودت طرح کردی. اگر درست نیست، بگو اشتباه استکنم. شما عدارم، تماشا می

را  زادهقطبخواهد بگویم مدیر قاطع است. من دلم می زادهقطبریزیم می دهیم دست تو. شوم، طرح را میمی

 خوانند. بنابراین شما و من ندارد. سیاست مملکت است.شان را نمیحرف

کنم. تصویب آنجا، اگر مخالف باشم، اعالم می همه ما این است: شورا. کار شورا را بردم: علت وجودی زادهقطب

دهم، در حدی که انتظار این شورا هست، در اجرای این عمل با تمام شورا را در نهایت قدرت انجام می شد

نه. اگر سیاست است درصد باشد کردیم، وقتی باالتر  50های مملکت. اگر مکانات. نگاه کنید به ساخت ارگانا

تفسیر روی آن بگذارند، شده سه تفسیر روی آن گذاشته شده. تنها کافی نیست. فردا بروید گفتند اعالمیه را شورا 

المیه برای بسیج است شود. اعشود. فاتحه بی الحمد خوانده میهزار اعالمیه خوانده می 50بکند  بدهد، اگر عمل

 فر بفرستد، برنامه کارگر را اداره کند. سه ن زادهنعمتکننده. و یکی هدایت

 فرستم.: میزادهنعمت

 شود. ، ولی دنبال نکند، کارش درست نمیبفرستد ]هم[ ، سیصد نفر]است[ سهل ]که[ : اگر سه نفرزادهقطب

مهدوی: در اینجا سرنوشت مملکت دست ما است. نباید مجامله شود، شوخی شود. اگر آقایان شورا تشخیص 

تواند بکند، تواند، برود کنار. اگر میواند اداره کند، صریح بگویند نمیت]که او[ نمیتردید دارند  می دهند یا

کنید ]؟[ اگر صراحت ندارید چرا مجامله می کند،اولی است که نمی مسئلهتقاضاهایی دارد، آن را انجام دهید. اگر 

 تواند.گویم نمیمن می



 

 

یست ها بآید. چپیاست و از عهده جناح اسالمی برنمیتواند. بهتر از او نداریم. دستگاه دریا دانم میسحابی: می

 ها هفت یا هشت سال است.اند. ما مسلماننویسی شعار کار کردهسال است روی تبلیغات روزنامه

 منتظری: افراد خوب داریم.

کنم، افرادی هستند آنجا که وفادار نیستند. صحبت مید اداره کند. با ادله که توانبهتر است، می زادهقطبهاشمی: 

شود. شورای خبری، روحیه مجاهدین که مدیریت ایشان را تعهد درست میاگر تفاهم کند، افرادی را بگذارند 

خلق در آن حاکم است. مسئول خبر وفادار به انقالب نیست. در برنامه دیگر و تولید است که انقالب را صحیح 

 خواهند ما بپذیریم افرادی را معین کنیم، پست حساس بدهیم.نهاد من این است، یک عده می. پیشنمی داند

 : در مورد مدیر خبری حرف درست، مجاهد خلق نیست. زادهقطب

 فهمید.هاشمی: یک وقت گفته خمینی نمی

هرستان، مذهب است. دکتر جهان مسئول شگردم ... وکیلی پخش تلویزیون ضد: من دنبال کسی میزادهقطب

 30/7مسائل اجتماعی مهدی صابر سمپات حزب دموکرات، اسماعیل ... دفتر ویژه از خواص قطبی )فروهر 

خانی آمد. دید حمید جاللی همایون حاج ]آمد[(، مسعودی معدنچی برادر معدنچی معروف به علی صفا صادق

 از اعضای جنبش ]...[

 سحابی: همایون عضو جنبش نیست.

جوادی که صدای پای سیداصغر حاجهمین بس که نامه علیخانی جاللی هست. ]در[ وضع حاج: برادر زادهقطب

حساس هستند. اگر این حالت را  فاشیسم را نوشته بود، در خود زمینه افراد دیگری هست. مجموعاً این افراد

 پذیرند این طرف رعایت شود. از حزب جمهوری برود سیاست کشور ... می

 ی تأیید افراد ناباب هست.  منتظری: حرف هاشم

بدهند. نظر  زادهقطب: پیشنهاد عرض کردم، به تفصیل باید رسید. سیاست تبلیغاتی معین شود، به دست صدربنی

سابق همچنان  من این است. اداره تبلیغات اداره قوی نیست. حتماً باید تغییر کنند، و الّا یکی از سه ارگان رژیم

تفاوتی باشد، مخالف با روحیه امید و عمل می تواند بیدهد. ز صبح تا عصر برنامه میکند، اعلیه انقالب عمل می

دهد. موزیک امید بدهد، غنا نباشد. موفق ]موافق؟[ است که امید نمی زادهقطبباشد. از افکار عمومی باید پرسید. 



 

 

، زادهقطباگر دیدید نقص در  خبر نیست و نجاح این است.، امید بدهد. جامعه احساس کند بیتئاتر، خبر تفسیر

مدیر باشد و وزارت خارجه برود. حاال چون شما در حال شورا اعالم کردند  زادهقطبقبالً گفتم موافق نبودم 

 خواهد. سیاست فعلی در خدمت انقالب نیست.ک روز در میان عوض کردن توضیح میتضعیف کردید، ی

 شیبانی: افراد خوب و برنامه بدهد.

شود وییم اینها طرد بشوند، عمالً نمیر یک طیف باشد مسلمان متعهد، یک سر مجاهد خلق. بگحبیبی: یک س

حل است و  مسئلهشود. اگر شورا تصمیم بگیرد اینها با هم آشتی کنند، تنها برود، بار تبلیغات بار نمی کرد. گروه

 تواند کار کند.می زادهقطب

کند مملکت گی به قطبی که اداره میکنند، هیچ نوع عالقه وابستمیشود، کسانی که هدایت باهنر: آنچه احساس می

کنند، خط اصلی نیست، بیگانگی دائم است. مگر است و معتقدند کسانی که اداره میرا، ندارد. حالت بیگانگی 

کنم، انقالب است، حضور مدیریت کشور در رادیو تلویزیون د یا در خط آن باشد. آنچه فکر میمسائل تحمل شو

توانند اداره کنند. همبستگی در آن خط نیست. ]به[ ما که در حال انقالب نیست. افراد ماهر هست، خوب می

 هستیم، اجازه بدهید در مدیریت رادیو تلویزیون تغییری بدهیم. 

 مهندس بازرگان: سکوت.

، زادهقطباعتماد به عدم ح شد، رسید به رأی اعتماد یاخوزستان مطر مسئله: ]به[ طرح سوال اعتراض دارم. فرمعین

ها ، به این ترتیب عمل کردن، واقعیتدهیم. اساساً این طرز اداره جلسه که افراد را روبروی هم قرار دهیدب میجوا

جا رسیم که تا اینجا جز کدورت اثر دیگری ندارد، سوال بیآورد. وقتی میبرد، رودربایستی پیش میرا از بین می

کننده. بنابراین االن مشکل زیادی شود، هم انتقادباز می ا زیاد ماند، افراد رویش به اونیست ]؟[ هرکس در یک ج

داریم. وزارت خارجه و اقتصاد، این دو را ادغام کردیم، به خبر دادم، االن وضع وزارتخانه طوری است از قول 

رخاند، اعالم وزیر خارجه چمی زادهقطبوزیر اقتصاد حرفی بزنند، در همین حالت وزارت خارجه کار آن را 

کنند، دوستان حتی ایجاد کرده، زیردستی گوش نمیدر رادیو تلویزیون به حق یا ناحق نارا زادهقطبشده. وجود 

وزیر خارجه ]باشد[. برای کار رادیو تلویزیون چهره جدید  زادهقطبکنند. چون وزیر خارجه اعالم شده، گله می

 برای دوستان آنجا تازه باشد. که بتواند باز کاری داشته باشد و

 اعتماد بگیرم.ی: من نخواستم رأی اعتماد یا عدمبهشت



 

 

 دهم. فکر مدیر عامل بکنید.روم استعفای خود را خدمت آقا می فردا می: با این جوّ فردا یا پسزادهقطب

نظر من این کارگر ]را[ گفت. به 4600بحث  فرمعینسحابی: بحث از جای دیگر شروع شد، ]به[ اینجا کشید. 

لویزیون ]است[، اگر حیاتی است، تصمیم کلی گرفته شود. تبلیغات یک بخش است. ]یک[ بخش مهم، ت مسئله

ها. صریح بگویم روزنامه جمهوری اسالمی خودش یکی از محرکین است. روزنامه انقالب یکی ]هم[ روزنامه

اهلل چنین نیستند. از محرکین هستند، ء شا . رضا اصفهانی، دکتر توانایان اناسالمی، اطالعات، کیهان، رفقای..

های دفتر عمران حت کرده است. پریشب عرض کردم بچهکنم، خیال رایون، علما. حبیبی گفتند دفاع نمیروحان

دولت  ب جمهوری، حزبطور است، اینها شاخ درآوردند. این حزهامام در سنندج آمدند، گفتم وضع اقتصادی چ

 کنند ]؟[است، چرا نمی

 : جز آقای صالحی که مطالب درباره او صحت دارد. زادهقطب

 هاشمی: برادر جاللی چپی نیست.

 منتظری: اطمینان چیست ]؟[

ام بردند، آنهایی است که گروه ضدبهایی نام برده. اگر ای که ن: عضو حزب ملت ایران است. عدهزادهقطب

 شما جنبشی هستید. تفسیرهای راجع به امام، اگر یک کالم ]...[. خانی جنبشی باشد، همهحاجی

 ها روز شنبه، ساعت سه تا پنج بعدازظهر.بهشتی: جلسه بعدی کمیسیون

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 29/8/1358شنبه ظهر جلسه سه

، هاشمی ]رفسنجانی[، شیبانی، سحابی، فرمعین]حاضران:[ بهشتی، مهدوی ]کنی[، موسوی ]اردبیلی[، حبیبی، 

 باهنر، فروهر، صباغیان.

 ]موضوع: بحران کردستان:[ 

شود به سپاه، ای هست. سعی میما را تأیید کند. روی سپاه زمینهبهشتی: شورا تأیید کرد اعالمیه بدهد و رفتن ش

 مطالب آقایان گفته شود.

 موسوی: از دادگاه انقالب ناراحت شدید.

اند تر امریکایی آمدهکوپاً دارید. در جنوب ایران، دو هلیحتم دقیقه صحبت کرد. خبر ارتش را 25صباغیان: فروهر 

 در خاک ایران.

 اند.روی ناو، چون فانتوم رفته نشسته کوپتر آمدند ازفروهر: دو هلی

 کنند.کوپتر از روی ناو جنگی پرواز میصباغیان: دو هلی

 سحابی: ]در[ چه منطقه ]ای ؟[

 فروهر: به سمت بوشهر و برازجان.

روند. ند آنها را بگیرند. نزدیک صبح میخواههر مینشیند. از شیراز و بوشرود، نمیان: فانتوم با تیراندازی میصباغی

برداشت ما به کردستان، با فروهر فرق دارد. فروهر مقداری با زبان دیپلماسی گفت تا حاال گول خوردیم، یافتیم 

که حزب دموکرات بازی کرده. گفت با عزالدین صحبت کنم. عزالدین گفت چریک فدائی بیاید، گفتم نه. گفت 

اسالمی ]که[ با  گیرم. مصاحبه خبرنگار انقالبمیحزب دموکرات گفته جلو آنها را آنها هم مسلح هستند، گفتم 

گوید چریک فدائی خلق، کومله مسلح دارد، ودی که خواستیم نرود. عزالدین میکند، با وجعزالدین صحبت می

اعالمیه امام را  هاوا، چپیپیشمرگ دارد، خودمختاری برای ما مطرح است. خیلی مصاحبه جالب است. با تمام ق

عنوان پیروزی، جشن پیروزی ملت کرد، در خود آنجا مردم مقداری خوشحال کنند. در تهران بهاستفاده عکس می

جای ما، اینجا در کانال انقالب. با این حساب تنها نیرو، ارتش است. دورنمای ارتش صاف و پوست مثل مردم این

کنند. غیر حزب دموکرات، میاند، کنترل هر دست آنهاست، راهها را گرفتهکنده ]این است که[ چهار یا پنج ش



 

 

شود، نفت ها کنترل شود. به صراحت گفتند نمی کومله، چریک فدائی، اولین کار ما ]این است که باید[ این راه

زنند. تقویت امکان ندارد. قشقایی شیراز مطرح است. در سنندج تانک اگر بفرستم، با آر پی جی میرسد. قطعه نمی

دهند. افسرهای خوب در سقز، کریم زاده. همه دارند استعفا می کنیم. در سقز، فرمانده آدم ضعیفی است، عوض

آید. نشانی، نمیجای سپهبد توی اداره میداد. االن سرهنگ را بهسابق برای تیمسار شدن ناموس می .نود درصد

گوید. ین را میسیون پاکسازی و شوراها اماند و حتی بماند، کمیشود، ]افسر[ بد میافسر خوب بازنشسته می

ساعت پرواز داریم، وسایل  1900گوید هر وقت انتصابات کردی و پاکسازی، آن وقت سایر مسائل. می ایخامنه

. با این وضع 1300هلی کوپتر است از  83یدکی ندارد. هیأت محرمانه فرستادیم برای کار تجارتی، طایر بخرند. 

کند، کوبیدن ایذایی و فرسایشی ما را داغون میت نداریم، کار دانم چه کنیم. روحیه نداریم، امکانانمی رابطه

شود. خیلی که قول دادند، سه تا راه سنندج را ببندند، یکی را سپاه ببندد، گفتم نه، یکی را ژاندارمری ببندد، می

 کنند.گر را مسخره میداند. همدیکر. چقدر با هم بد هستند، خدا میدو تا را لش

تر ت شورای شهر، کمی باالتر و پایینو نفر مخالف نبود. اصول خودمختاری در مایه اختیارا: دید شما دفرمعین

گردانیم. د، در اختیار ما باشد، خود ما میمطرح نیست. رسماً عزالدین گفته همه مناطق کردستان، هر اسمی بگذاری

ست ]؟[ جواب داد در چی سیاست خارجی دست عمومی، و بودجه کل در دست دولت. تخلیه پادگان نظرتان

م. پریروز هشت نفر سپاهی توانی بگو تا آتش بس بگیرتقاالت ارتش با من. گفتم اگر نمیگوید نقل و انمذاکره می

ن کوپتر و سفارت عراق. دهکده آدهیم به عراق، به هلیسردشت هلهله و شادی است. ربط می اند. دررا کشته

رود. تغییر از حالت قبول کنم، روحیه بقیه از بین می گوید اگرمی زند، به نظر من ارتش. ارتشطرف ]را[ می

گوید ارتش ایران، ایرانی مسلمان است، مسلمان ایرانی نیست. ورا ملیت را قبول ندارد. شاکر میدولت به شورا؛ ش

آمدم، گوید که من به علت دوست داشتن ایران می مهندس بازرگان، از نظر ارتش، یک فرد ملی است. آذری هم

دفعه در صحبتش ]به ها نگفته ارتش. مهندس بازرگان هر عتقاد ندارد. دکتر بهشتی در صحبتشورا به ملیت ا

دهند، فت بس است. باز هم رأی دادگاه میرود. فالحی گکند[. هیچ کس به استقبال خطر نمیارتش اشاره می

ای شاگرد او دوره دارد، تازه عدهسیصد همصد هم دوره سرگردی دارد، برند. یک سرگرد سیبقیه روحیه را می

یلش که من استاد او بودم تا االن نتیجه خوب گرفته نشده. دل علت این. شاکر گفت پنجاه درصد احترام بههستند

ترین موضوع، کردستان است. کردستان رفته است. ارتش را فکر کنید. با تمام شاید حادثه سفارت باشد. مشکل

ها را باشیم تا مردم را جدا کنیم، چریکای مذاکره با اینها حتماً باید یک برخورد قوی داشته قوا، تمام نیرو. بر

بکشیم، وارد تشریفات نشدیم. عزالدین مثل کسی است که عروسک باشد. فکر از خودش ندارد. ]برای[ ارتش با 



 

 

ترین ترین و خطرناکحساس تمام قوا پول خرج شود. زندانی آزاد کنیم، بشود یک فرمانده خوب، وارد سنندج،

لی خوب نیست. اند خیخواهد بیاید. کسی که گذاشتهکرد هستند. فرمانده خوب بوده، میدرصد افسران آنجا  30

ترین هم دشمن ماند. اگر سنندج سقوط کند فاجعه بزرگ است، خطرناکماند. سپهر نمیگفتم درجه بدهید می

د، اختیارات باشد. سپاه جواب تمام صحبت را با این اعالمیه بدهد است. در آنجا ارتش با تمام قوا تقویت شو

رویم. ارتش باید مقداری حرف ما را اش این است که نمیرویم. این معنیکه[ به استقبال عمران و آبادی می]

شیم برای نام بدهد، برای این بود ]که[ ارتش حرف ما را بخواند. آماده باد. اصرار داشتم آقا حکم بدهد، بهبخوان

 جنگ برای بقیه.

گیرند. با حدودی که از خواهند با من تماس بآورده که اینها بعضی سرانشان می بهشتی: دو سوال، کسی آمده پیام

 پذیرم.دانید، اصل تماس را میوضع من می

دانند. هشتی میرا پیشنهاد ب 12نند. اصل دار شما میصباغیان: شما در جوّ مردم زیاد خبر ندارید. شورا را سمبل د

 طوری نه. باید دید چه کسی.سران همین

کردیم ]در[ آن اتاق صحبت کنیم. با وجودی که احساس میصباغیان: اگر قاسملو نباشد، چون ما حاضر نشدیم 

 است.

 گویند به ما دو سه تا خانه بدهید.ها میبهشتی: مریوانی

 صباغیان: باید برگردند.

 اند. جایی است که به مردم تجاوز کرده نمایی بکنیمدرتشود خوب قفروهر: جایی که می

ت مرا گرفته. کردستان عالج ای وقمالحظهر این چند روز مقدار قابلآیند. داند، میبهشتی: همه کسانی که آمده

اش جنگ چریکی است، از دو طرف یا سه طرف. نه ارتش، به کمک افراد محلی، مثل اینها اسلحه بدهد، واقعی

کند، کسانی که مخالف آنها هستند، با همراهی افراد، چه یک جانباز این منطقه اورامانات را حاضریم ما کمک 

گوید امکاناتی ب اورامانات بکنیم. از آن طرف میمسئولیت بپذیریم، ایجاد سد در برابر نفوذ کردستان قسمت جنو

 کوپترهلیلیبر باال، آر پی جی و دو سه کاهست. نیروی هوایی و زرهی صرف این کار شود، خطرناک است. اسلحه 

 شود. با جنگ چریکی که شدیداً حمایت میدر اختیار اینها، 



 

 

تر باشند، موفق هستید. مسلمان آماده با پیشمرگ کُرد قابل ترند. اگر از نظر تعداد بیشصباغیان: افراد آنها ورزیده

 ت.  هزار باید باشد. دو یا هزار پیشمرگ اس 20مقایسه نیست. 

های نو، با ارتش مقدور نیست. از شوند، از فارس، لرستان و چریکعالوه افرادی که از محل ملحق میبهشتی: به

قدرت نشان ندهند، شما اند اگر تانک است، ی نباشد. به اتفاق، مشاورین گفتهچند جای معین و پشت سر ما خال

های توده مردم را تصویب بندی، هیأت خواسته. جمعدستان کلید مسائل ایران استکر مسئلهدهند. را فریب می

 شده، ابالغ کند؛ در برابر محکم بایستند؛ ضمانت اجرایی که سپاه حرف را گوش کند.

 کنی ]؟[موسوی ]خطاب[ به هاشمی: تعهد می

 هاشمی: نه.

اینها حرف  کنند. اشکالی که در مناطق است ]این است که[ ازاگر شریف و منصوری باشد، قبول میموسوی: 

 شنوی ندارند. به شریف یا منصوری بگوییم.

ها، ها از زاویه کردستان. ارتش در یک دست و صلح یک دست، من شک ندارم تمام طرحفروهر: تفاوت برداشت

های نظامی. گویم اگر تصمیم گرفته شود با گذشت زمان فقط پایگاهپاه جنگ چریکی است. فرصت نیست میس

ارتش یا هر فرد زیر پوشش حال که باید قاطعیت داشته باشد تداوم دارد و هرجا الزم باشد مذاکرات ما در عین 

تواند کاری انجام دهد. این نیروها دقیقاً از خود کردستان باشد، بسیار بعید است با هم درگیری داشته ارتش می

عوارض زمین ]است[.  باشند. خارج کردستان باشد، ادعا است و ثمربخش نیست. چریک خاصیتش آشنایی به

 رود. شناسد و شب کورمال کورمال میمی کند هوا رابویراحمدی در بویراحمدی بو که مییک قشقایی در قشقایی، 

 سحابی: بارزانی مگر نکرد ]؟[

حل دیگر، ام روی راهبخش نیست. تماس و نتایج تماس، ما را در جریان بگذارد. اقدفروهر: تماس بهشتی زیان

بحث دارد. من به اندازه صباغیان بدبین به نتیجه تماس و مذاکره نیستم. فقط همان که عرض کردم: احتیاج به 

ی پاسداران که هر هنگام برای جابجای ( مختار بودن هیأت برای این2([ کوشش در افزایش قدرت ارتش، 1]

های دور از منطق با حرکت. راه حل اگر برخورد شد، کنم اینقدرها دست ما ضعیف باشدتصمیم بگیرد. فکر نمی

وا. مهاباد در مقابل این کننده فقط و فقط رفتاری است که در سردشت شد. قاطعیت نظامی از زمین و هو ناامید

کند. پای ها را فراری میت. در عرض چند ساعت ارتش، پیشمرگروحیه، حکم گنجشگ در قفس اسارتش بی



 

 

]این است که[ ان نیاورید؛ آن دفعه هم اشتباه بود. پیروزی بزرگ ما امام را برای زدن و کوبیدن دیگر هرگز به مید

عنوان رهبر شده است. همه ما نشان بدهیم، بنده که پیک صلح رفته، تلگراف مجدد شده، امام به عکس امام باال

فرمان تند هستم، نسخه دوم چمران که بدبین نیستم، بشنوند. مبادا این اشتباه را مرتکب شوم که از امام بخواهم 

 ایم.ت است که کردستان را از دست دادهبدهد. آن وق

نامشخص.  دولت ]با[ وضع صباغیان: یکم، چریک فدائی خلق نشریاتی دادند، تحلیلی دادند ]که[ ارتش داغون،

در موقعیت  کند. قدرت این هیأتهای ما مقاومت میمام که پیام بده. باالخره پیشمرگنیت رفته پیش اهیأت حسن

گان من تبعیت موفقیت[ سهم به سزایی دارد. امام فرمان بدهد، با آب و تاب، ارتش، سپاه از این گروه نمایند]

ارتش  دولت پشتیبان ما باشند. که ارتش و مردم و شرط آناساس حرف همین، ما موفق هستیم بهکنند. دوم 

خرج ندهیم، این سقوط کند، شدت عمل بههای ارتش اصله یکی از پادگانگوید ما موفق هستیم. اگر در این فمی

 خطر هست. اگر پیش آمد کرد، حادثه سردشت در سنندج باشد.  

موسوی: وضع کردستان امروز بدتر از وضع آذربایجان بعد از آمدن متجاسرین نیست. آنجا بودیم، ادعای استقالل 

را گرفت، تا قزوین آمد. مردم مسلمان  جنگید، زنجانیالن و میانج میکرد. یک سرباز ژاندارم نبود. از طریق گ

از نظر  مسئلهبودند. رفتار در دست حزب دموکرات بود. دموکرات آن روز غیر از امروز بود. با گذشت زمان، 

باره طور حزب دموکرات آذربایجان یکهبه مسکو، کارش که شما دخالت نکن، دیدیم چ 1سیاسی، با رفتن قوام

أیوس شد. ]درباره[ تسلط ما در کردستان، ما ]در آنجا[ حضور نظامی داریم. ]در فرو ریخت. نباید این مقدار م

توانست برای ما یک تومانی پدرم نمی 10بود[. پول آذربایجان[ شناسنامه ایرانی قبول نبود، زبان فارسی قدغن ]

ارامانات را به گفت اوات کسی آمده، او میبفرستد. چریک، منظور سپاه نیست، چریک محلی است. از اورامان

حساب کردستان نگذارید؛ در آنجا نه تنها ما در آن جبهه نیستیم، ما کمک شما هستیم؛ سالح به ما بدهید، پشت 

وسیله کردهای محلی، اشکال ندارد. چریک آذربایجانی که سابقه باشد. اگر یک روزی ناچار شدیم بهسر ما خالی ن

 تواند ده یا بیست هزار نفر تجهیز شود. دارد. شاهسون مغان میجنگ در کردستان 

 ترسند.صباغیان: کُردها از آنها می

 جنگند. دو سه نفر که خلخالی کُشت، از آنها بودند.وی: فدائیان، آنها در کردستان میموس

                                                           

 وزیر مشهور چند دوره در زمان سلطنت قاجاریه و پهلوی.( نخست1252-1334السلطنه )قوام. احمد  1



 

 

 شود. من که در وزارت کشورم، روز و شب به ستاد ...یسیون فوق العاده امنیت تشکیل میهاشمی: کم

 دهند.ادی هستند که به حرف شما گوش نمیبا شریف و منصوری تماس گرفته شود، اگر افر موسوی: قبالً

 رود پیش امام.است. اگر شورا بگوید، می زادهقطبصباغیان: کار سپاه مثل 

 آورند.ها بهانه میکنند. در مورد ارتش، ارتشیتصمیم بگیریم و گفته شود، گوش میهاشمی: اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 30/8/1358چهارشنبه  جلسه

، فرمعین]حاضران:[ باهنر، موسوی ]اردبیلی[، شیبانی، حبیبی، بهشتی، مهندس بازرگان، هاشمی ]رفسنجانی[، 

 (.30/4) صدربنیمهدوی ]کنی[، 

 ]موضوع: نفت:[ 

نفت به  از کسانی کهخواهند. طبق قرار قبلی، این اواخر هزار بشکه در روز می 66ها  : درخواست رومانفرمعین

ریم و در بمحموله میدرصد روی تک 25دهم. حدود محموله میعنوان تکبرند، مقداری بهقیمت اوپک می

نیم بیش از قیمت مقرر بخریم، تواکه نمی های دولتی به عذر اینآوریم. معموالً شرکتضمن، تولید را پایین می

رید داشت و ها آمده، برای جبران آن درخواست خهزار تنی آنها آتش گرفته. سفیر آن 75کنند. یک کشتی نمی

و به حساب  1980تن را به قیمت سال  2000000توانم ولی محموله بدهم. گفت نمیگفتم باید به قیمت تک

 2000000تر بشود و شما باید فکر برای خودتان بکنید. اصرار کرد آن بدهید و گفتم ممکن است نفت ما کم

کنم. تفاوت ر شورای انقالب مطرح میالحساب. گفتم این مطلب را دصورت علیهب تن را بگیرد در ماه دسامبر

مین کنیم. هزار تن را تأ 70یا  60شود. اگر موافق هستید و زیاد دنبال کردند، آن روزی دو یا سه میلیون دالر می

 فروشند.گیرند و به صورت فرآورده میمعموالً نفت خام را می

 اضای خرید نفت کرده ]اند[.ها هم تق: روسصدربنی

 فروشیم. سیاست ما ]این است[.: نمیفرمعین

 (.45/4آمد  ایخامنهکشد )اور چاه ما دارد که نفت ما را میهای مجبهشتی: عراق چاه

زنیم. ]درباره[ خبری که دیروز دولت ژاپن جلو تحویل فوالد به زند، ما هم می: عراق نزدیک ما چاه میفرمعین

اقتصادی  مسئلهکنم گذارد. سفیر ژاپن گفت فکر میژاپن گفتم این اثر روی نفت ما میگرفته، به سفیر  ایران را

که پول به دستش برسد این کار را کرده و سفیر پس از  خالص است. از طریق بانک نیویورک، فروشنده برای این

 تلفن گفت چنین تصمیمی نیست. 



 

 

شود از آنها دارد، جهات سیاسی ضد و نقیض. می دارند. جهات متفاوتها تقاضای خرید نفت : روسصدربنی

گاز مدعی ها با رفتن امریکاست. در مورد قول و قرار گرفت. یک خط آمدن روسدر رفتارشان در مورد کردستان 

 سنت.  24شود. گاز ایران فروش هستند به آنها داده نمی

 (.50/4آمد  زادهقطبسنت ) 78: فرمعین

 گیرند. راجع به نفت، شرایط آن بحث شود. سنت آنها ترانزیت می 80کم کرد.  : گاز را نبایدصدربنی

 سالح است. مسئلهبهشتی: در کنار آن 

 : اگر بخواهد با تحریکات نظامی کارتر وارد شود، چون قدرت مقاومت نیست، افتضاح است.صدربنی

تواند تصمیم بگیرد، ولو با نیروی نظامی آزاد کند. امنیت می المللی شورای: با احتیاط گفته در روابط بینزادهقطب

 کنند.شورای امنیت، روسیه و چین وتو میقاعدتاً در 

 تواند اعمال قدرت کند. حق نمیه باشد و حقی ثابت کرده، دولت ذی: اگر شورای امنیت رأی دادصدربنی

 کند.: تا کارتر هست، نمیزادهقطب

 هت اسلحه، آمادگی فروش دارند. باید دید مصلحت هست یا نه.: ]روس ها[ از جصدربنی

 دهند یا نه.بازرگان: باید دید لوازم یدکی میمهندس 

 آورند.ها در مذاکرات فشار میهاشمی: ارتشی

 (.زادهقطباند ایشان ): یک مطلبی را گفتهایخامنه

شود. روی آن چانه قیمت شود، آن هم کم میمیلید که کم : راجع به گاز، چون از استخراج نفت است، توفرمعین

شود زد. از کنگان و از منابع گاز تهیه شود. معامله نفت و یا سیاست چه شود. کمیسیون در وزارت خارجه و می

 وزارت نفت باشند.

 شود. باید در زمینه طرح و برنامه، بار را از دوش خود برداریم. : در زمینه مباحث خیلی بحث میایخامنه

 ماند یا تفویض اختیار شود. شود. در کمیسیون هم می: عمالً در شورا چیزی تصویب نمیصدربنی



 

 

*** 

 گیری:[]موضوع: بحران گروگان

حبیبی: مطلبی است که تا ساعت پنج باید جواب بدهم. دو سه بار دانشجویان پیرو خط امام سخنرانی در جلو 

 احتمال دارد برای ساعت پنج سوال کنند. سفارت دارند. دیشب تلفن کردند. برای امروز

ب مورد گله واقع شده که کاری رود، شورای انقالایم، امام که جلوجلو میهنر: من موافقم. همه که وارد شدهبا

 عنوان یک عضو از شورا و دولت بروند و تند صحبت کنند.کند. ایشان بهنمی

جدا از ترم سیاسی است. رادیو  مسئلهب است، آزاد باشد. : موافق نیستم. امام با وجودی که رهبر انقالفرمعین

تلویزیون به اندازه خودش وارد شده و کوبیده. جوابش روشن است. دستگاه جدای از دولت است. دولت و 

شورای انقالب. خصوصاً شخص سخنگو صحبت کند. چون باید تند صحبت کند، نباید به گله آنها توجه کرد. 

های ایران را نگه داشته، ل راه باز باشد. دولت امریکا پولهاست. الاقها و نقیم، این گلهدهدست می خیری که از

اند. فقط موردی که منافع شدید باشد، خصوصاً های حساس بودهگوییم جواناید. میگویند گروگان گرفتهمی

 سخنگوی شورا. 

 باهنر: اشکال ندارد.

ی سازمانی. سخنگوی شورا دعوت ؟[ یک صفت شخصی است، یک: تعجب کردم چرا چنین مطرح کرد ]زادهقطب

جا سخنگوی کند. اصالً وصل به شورا نکنید. اگر کسانی از شورا بروند حرف بزنند، حرف حبیبی که یکنمی

 شوراست، جلو سفارت ربطی به شورا ندارد. 

 : حبیبی چون سخنگو هستند، احتیاطاً نروند.ایخامنه

که امریکا بگوید سخنگوی شورا جلو سفارت حرف زده،  خاطر اینقبالً زده شده. بهها : همه حرفصدربنی

زدن به صفت شخصی، مثل شود، عیب ندارد. حرفد ]؟[ تبلیغات علیه شورا زیاد میدانشجو ما را مخالف بدان

 مصاحبه دکتر بهشتی نیست که تعهد آن را همه بکنند. 

 اند.دهعنوان فرد از من دعوت کرحبیبی: به

 تصویب شد حبیبی برود.



 

 

: اگر مصاحبه رنگارنگ نبود، وضع ما بهتر بود. یک کارها جنبه سیاسی دارد. تأثیر اقتصادی دوردست. صدربنی

و بعد مهندس سحابی، تفسیر شده به  فرمعینفروشیم، مصاحبه شما و قبل از شما که به دالر نمی اعالن این

بوط به سیاست خارجی، اگر نظمی باید رسید، فقط متصدیان عمل کنند. اختالف شدید در شورا. ]در[ مسائل مر

نفر  13ایراد شد، انتقاد کنید. اگر خالف حق گفت، در شورا توبیخ شود. فرمایش امام در مورد محاکمه، اثر آن 

رسد و اعتراض می خواهند محاکمه کنند، تقریباً از همه دنیا اطالعیهکه[ دیپلمات ها را می باطل شد. ] با اعالم این

دقیقه مطابق گزارش کاردار به  50می کنند. در دنیای عرب، وضع در جهت نفع ما، در اروپا، انگلیس یک فیلم 

 نفع ما در بی بی سی داده، امریکا هم تخفیف یافته. 

 طور است ]؟[ه: روسیه چایخامنه

است نتیجه داشته، باید ادامه دهیم. جریان کنیم. سیاول را جا زدند و گفتند حمایت میها سیاست : روسصدربنی

ها را اند در صورتی که ایران گروگانزمان ملل، کشورهای غیرمتعهد گفتهمساعدی با تقاضای در گزارش از سا

ها ]با[ احساسات کنند، با دبیرکل. امریکاییظر ایران دایر به پس دادن شاه میآزاد کند، همه گونه حمایت از ن

ها و پس از آن استرداد ]شاه است[. دبیرکل تالش، مستلزم آزادی تمام دیپلماتواجه هستند. هر شدید مردم خود م

گفته حاضر است به ایران بیاید. گفتم اگر اعالمیه صادر کند. مطلبی که تصویب شد، کمیسیون تحقیق را حبیبی 

 ایراد گرفت. این اصل را بپذیرد، سوال کردند چگونه اجرا شود ]؟[

 ل چه ]؟[موسوی: اص

اند. احتماالً ها جداً وارد عمل شدهایارز و دالر، الجزیره مسئله: که ... محرم است، تحویل شود. ]در[ صدربنی

د از فئودالیته خواهولت الجزایر نوشته دولت ایران میتواند دنبال ما را بگیرد. روزنامه الشعب، ارگان دیعنی هم می

گیری ها در کپنهاک حرف زده، گفته است اگر گروگانکند. یکی از گروگانالمللی جلوگیری دالر در صحنه بین

بندند و وضع پیرها خوب های ما را میاست. سی بی اس گفته است هنوز دستحق است، این بهترین نوع 

 اهلل آخرین بار است.  شاء نیست. کویت محکوم کرده. زکی یمانی گفته ان

 ایجاد کرده درست است ]؟[بهشتی: این خبر که تزلزل بانکی 

 : مصاحبه شما مقداری وضع او را تثبیت کرده.صدربنی



 

 

بهشتی: خبر مهمی بود. آقای پراکت تلفن کرد، از دانشجویان ایران به سفارت ایران در اسالم آباد حمله کردند. 

انند. انتظار این دبه خانه کعبه را تحریک امریکا مییک نفر کشته شده و گفته این بدین جهت است که حمله 

 ]آمد[ (. 40/5)منتظری  1است که دولت ایران اعالمیه بدهد

ریقایی را آزاد اکستانی و آفاند. پهستند. عده ]ای را[ گروگان گرفتهالمسلمین ها : خبر عربستان، اخوانصدربنی

فوری ها یرانیاصرار دارد اهاست و نه در گروگان ]ها[. عربستان سعودی ند. ]از[ ایران نه در حمله کنندهاکرده

 دهد و تعارض جشن پانزدهمین قرن و ...تخلیه کنند. پنج هواپیما می

در مدینه مدرس است. هر روشنفکر از  2ها نفوذ دارند. محمد قطب: در مکه و جده و مدینه، اخوانیایخامنه

 اخوانی است.

 ها بعید است.بهشتی: از اخوانی

 هستند. : اینها اخوانی مترقیایخامنه

مصاحبه مفصل.  منتظری: هادی تلفن کرد از تونس. در کویت، سفیر از ما استقبال کرد. در لیبی استقبال کردند و

سفیر ایران  ی استقبال کردند.از دولت لیبی خواستیم حمایت کنند از ایران. وارد تونس ]شدیم[، مقامات تونس

 د. با یاسر عرفات قرار مالقات دارم. نیام

                                                           

کردند ، گروهی مسلح به رهبری جهیمان العتیبی با حمله و اشغال مسجدالحرام و گروگان گرفتن حجاج، اعالم 58آبان  29.  1

هاست که قیام نموده و همگان باید از وی پیروی کنند. پس از چندین روز، محمد عبداهلل القحطانی، همان مهدی موعود در روایت

نیروهای امنیتی سعودی توانستند گروه مسلح العتیبی را سرکوب نموده و آرامش را به مکه بازگردانند. اما در واکنش، وزارت امور 

(. با این وجود، برخی در داخل کشور و در 9، ص1/9/1358ای، حمله به مسجدالحرام را تقبیح کرد )کیهان، انیهخارجه ایران در بی

قیام "دادند. اگرچه روزنامه کیهان، این حرکت را کوران تحوالت اشغال سفارت امریکا، این حمله را به ایاالت متحده نسبت می

(، اما روزنامه جمهوری اسالمی، ارگان حزب 3، ص30/8/1358وانده بود )کیهان، خ "آمریکایی مسلمانان در عربستانمسلحانه ضد

شده که افشای آن، کاخ سفید را  "الحراماهللنقش امریکا در فاجعه تجاوز مسلحانه به حریم مقدس بیت"جمهوری اسالمی، مدعی 

بخش های آزادیعد در پیامی به جنبش(. امام خمینی چند روز ب2، ص1/9/1358به وحشت انداخته است )جمهوری اسالمی، 

، ص آخر(. 4/9/1358جهان هشدار داد که امریکا و اسرائیل درصددند مسجدالحرام و مسجدالنبی را قبضه کنند )جمهوری اسالمی، 

، 5/9/1358ای امریکایی دانستند )اطالعات، حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران نیز حمله به مسجدالحرام را توطئه

 (.    2و1ص

 المسلمین در مصر. جریان اخوان انپردازنظریهیکی از ( 1906-66. محمد قطب )2



 

 

گوید شنیدم فالنی ، حرف بزند. خبرنگار رند است، میتقاضای ما ]این است که[ کسی که مسئول شد :صدربنی

نفر در  400نفر در وزارت خارجه مرخص شدند.  300ماند. االن این ده روزه غالب مطالب می چنین گفت.

 خواهد. مجوز میبرای استخدام  450سیاسی  نفر دیروز وزارت خارجه تعطیل کادر 30یا  20قضیه جدید، 

ن تضاد را ضاد گفتند، ایبهشتی: درباره مطالب گفته شده، سوال از من ]شد که[ دو نفر عضو شورا دو چیز مت

ارد چیزی بگوییم، اند. اگر تصمیم شورا این است ]که[ در این مودانم چه گفتهگویید ]؟[ گفتم دقیقاً نمیچگونه می

 بگویید.

فت شخصی توانید بگویید به صنفر بودیم. کامالً می 150د. گفت گوینطور می : گفتم آقای بهشتی اینصدربنی

 نظر من این است.

 اید.ها مطلبی را بدون مطرح کردن گفتهاین است که تن مسئلهبهشتی: حق 

شود. سوال این است: شرکت نفت دستور داده االثنین حق طرف گرفته میشود و بین: یک مطلب گفته میفرمعین

ام. وقتی همه چیز ممکن است، قبل از اعالم من جواب دادم چنین دستوری نداده ر افراد دالر ندهند ]؟[که دیگ

بات طور نیست، حالت گزارش شلوغ و پلوغ پیدا کند. مثل انتصاپذیرم، مطلب به این اساس اینکه نمی این

داشتیم رئیس کل گمرک  زاده که اصرارزنم، ابراهیمجای آن من فریاد میشود. بهروزنامه نباشد. مملکت فلج می

 شود.     می

ترین ارگان مملکت سه دفعه گفته به بزرگ]برای[  ایده ایشان متخصص زلزله ]را[ گذاشتهک: در اموری صدربنی

چه ربطی دارد، ایم، به شورا ایم در بانک مرکزی تصمیم گرفته. دولت امریکا تصمیم گرفته، رفتهما مربوط نیست

شان. روند خانهاند، چند روز دیگر میگر قرار نبود، همه آنها بازنشستهایم. راجع به انتصابات ممتکبر بوده مگر ما

 کامالً میسر بوده بپرسند. 

 دانندم گرفته شود. اگر دوستان صحیح میای مطرح شود، روی آن تصمیبهشتی: اینجا باید اسلوب و شیوه

 هاشمی: تا ساعت ده بررسی شود.

 بهشتی: هریک از اعضای شورا اگر الزم است، حاال مطرح شود و اگر الزم شد برای بعد.

 شود، به هم توهین نشود.خواهد اگر بحث میمهدوی: یک تقاضا. دلم می



 

 

کنم. صددرصد تشکر. اگر حیثیت مملکت مطرح باشد، سالمتیان و کنم و سعی خودم را می: تشکر میفرمعین

 مریکا رفته.پسر سنجابی بده، به ا

 مهدوی: توهین به هم نشود.

 توانند آرام تر مطرح کنند. در طرح مطالب می صدربنیو  فرمعینبهشتی: برادرمان 

 اندازند. : ایشان دست میصدربنی

 بهشتی: قبل از بحث آقای هاشمی. 

 دهید.کاره ادامه میمنتظری: مطالب را نیمه

 هاشمی: شروع آن را خودتان کردید.

 : اگر در شرایط مساوی باشیم. موسوی

بهشتی: پیام غیر خوانده، سفارت ما )امریکا( در اسالم آباد مورد حمله دانشجویان قرار گرفته و یک امریکایی 

کردند حمله به کعبه کار امریکا بوده. دولت ایران اعالمیه دهد تا ساکت ه شده. ظاهراً دانشجویان خیال میکشت

 د زیادی کشته شوند. اگر دولت ایران ... پراکت اعالم کرده.شود. این خطر است که تعدا

*** 

 ]موضوع: مسائل مالی:[

ام و دهند از سهم امخارج منزل آقای خمینی که آقا نمیکوچک که باید تصویب شود. م مسئلههاشمی: سه چهار 

 خواهند بیرونی را طوری توسعه بدهند، خانه اجاره کنند.نیاز است و بودجه ندارد. می

 : از محل نهادهای انقالب بدهید.فرمعین

 هاشمی: نه نهاد انقالب.

 شیبانی: از اوقاف بدهید.



 

 

وزیری است، مقداری به حساب جهاد باشد، دست استانداری ی که به حساب یک روز نفت در نخستهاشمی: پول

 می رود و جهاد دردسر دارد. 

 : بودجه جهاد چیست ]؟[ایخامنه

ها خوب مصرف نشده و خراسان تمام شده، در بعضی استان میلیارد تومان تصویب شده، دربهشتی: قبالً یک 

تیار داشته که کار کند شده، پیچ و خم اداری ]است[. نظر بر این است جهاد مرکز بتواند اعتباری در اخ علت این

 فرستد تهران بخرد جهاد بودجه در مرکز داشته باشد. باشد. شهرستان پول می

: اگر این مطالب نیاز به الیحه دارد، در کمیسیون خودمان ]بررسی شود[. اگر مافوق کمیسیون ]است در[ دهزاقطب

 اینجا ]بررسی شود[.

مان مصوبات گذشته مهندس بازرگان: راجع به جهاد سازندگی که خود شما عده دارید، اطالع داشته باشیم آیا به ه

عهده کیست ]؟[ تا آنجا که قبالً مربوط به دولت بود، معاونت در ای که تنظیم شد مسئولیت بهاست و اساسنامه

امور همکاری بود یا ترتیب دیگری است ]؟[ پیشنهاد بیاید در کمیسیون مربوطه تصویب شود. اگر همان است، 

وزیر است و وزیر نیست. حسابش در اختیار نخستاجع به پول، تمام در اختیار نخستمطابق آن عمل شود. ر

ها خیلی رت کشور مجری آن است، بعضی استانای باشد و جهاد سازندگی و آنچه وزاهای ناحیهطرح مجموع

شد چند برابر بدهیم، اینها ماه به ماه ها که میزنجان خیلی قدرت جذب نداشت. بعضیاحتیاج داشتند، ولی 

 کنند یا نه.آیا خرج میزدنی که و دارایی، گفتم مال ما است و سیخ گزارش دهند. مازاد به شرکت نفت 

ی است ]؟[ کل شورا اختیارات وزیر بود. اینجا مربوط به چه کسیک سلسله اختیارات مربوط به نخستبهشتی: 

حضرتعالی یک اعضاء باشد، یک مقدار زیر نظر دبیر شورا. اگر شود به یکوزیر را هم دارد. مقداری مینخست

 کنم. صورت را بدهید، مطرح می

 خواهند.د و کمک مینویسنجا میاد سازندگی همهمنتظری: جه

 هاشمی: پولی که هست، به جای مکاتبه مبلغی به حساب جهاد منتقل شود، مبلغی به وزارت کشور.

 : حق امضا داده شود به وزارت کشور، برنامه ]و[ بودجه، و دبیر شورا. ایخامنه



 

 

وزیری که در اختیار استاندارها ر حواله بدهد نخستبود. وزیر کشو : این مسائل در خود قانون حل شدهفرمعین

 بگذارند. پول به حساب وزارت کشور باشد. طبق قانون موظف است از طریق جهاد باشد. 

 بهشتی: از نظر این قسمت پیشنهاد بدهید در گروه اقتصادی و مالی مطرح کنم.

 منتظری: با وزیر کشور غلط است.

 برنامه و بودجه، دبیر شورا.: سه نفر: وزارت کشور، ایخامنه

*** 

 ]موضوع: نهادهای انقالبی:[

ها و خاطر وعدهطر هجوم مردم از اطراف به شهر بهخاز قبل نامه نوشته، مطرح نشده. بههاشمی: شهردار ده رو

سازد و ند. هرکس در هرگوشه به هر شکل میکنپلیس، نه کمیته و نه سپاه کمک میضعف انتظامات شهر، نه 

شود. این گرفتاری را نیروی انتظامی قدرت دار، فرامین شهردار را لوث میگوید مسئولیت آینده ما ر میشهردا

 اجرا کند، یا کمیته و یا سپاه بکند.

 کند.نی: سپاه را اگر بگویید، خالف میشیبا

 خواهد. کادر ندارد. : سپاه بازسازی میایخامنه

 هاشمی: سپاه ده هزار عضو دارد. 

 : تغییر بنیادی فرهنگی برای سپاه الزم است.ایخامنه

*** 

 مهاجرت به تهران:[ روند ]موضوع: 

عنه است. زمین، بانک، الیحه اراضی موات. رد شدیم. سازمان مسکن بنیادی است که مغفول مسئلهباهنر: دو سه 

کند. کمیته باید دخالت کند و روی زمین را خود بنیاد مسکن تقسیم میو شهرسازی، بنیاد مسکن چه کرده ]؟[ 

شود. نگوییم کمیته جلو بگیرد ]باشد[. از آن طرف کار انجام نمیها در اختیار مردم گوید زمینالیحه میضوابطی، 

 و خود ما اقدام نکنیم. 



 

 

ای هت در روستاها و گفتن آن در رسانهگذاری ثابت و خدما( تمرکز سرمایه1ه پیشنهاد کرده: هاشمی: ایشان س

 گروهی.

 شیبانی: ...

 طور نگویند. پروژه خاص در نظر بگیرند، همان را بگویند. : این حرف را اینایخامنه

رسد. نه اهد. آن طرح به امروز و فردا نمیخویست. کسی که خانه ندارد، خانه میمهدوی: در این مرحله عملی ن

روند. اگر پنج سال تهران باشد، به او دهیم، نمیمیجنگیم. اگر بگوییم دورقوزآباد ما قدرت داریم که با مردم ب

 خانه بدهیم یک حرفی است، وگرنه عملی نیست.

اند، جا بدهید و جایشان را خراب نباید کسانی که جای ناجور نشسته بهشتی: تذکری یکی از دوستان می داد ]که[

 کنند. 

تعدد ]می دانیم[، اصرار مهندس توسلی این های مطور که روی سابقه از کمیسیونمهندس بازرگان: بند یک آن

سازی در تهران و شهرها صحیح نیست. انقالب و امام قبول کند که خانه است که این اصل مصلحت را شورای

دهد، یک جا سازم، یک طرف دادگاه حکم جلب میروشاهی یا شیخ کروبی گفت خانه میاگر کسی مثل خس

این است در شهرها  ها در روستاها بشود. دولت، شورا و امام نظرشانرجمی شود. امام گفت یک بار این ختجلیل 

 سازی نشود.و پایتخت خانه

 منتظری: عمالً نشان داد.

 : دنبالش تصمیم بگیریم و بدهیم طرح و برنامه.ایخامنه

انقالب، گویند دولت انقالب، شورای اند تهران، میایشان این است یک عده دهاتی آمدهمهندس بازرگان: درد 

امام انقالب میل ندارند مردم روستا در شهر بیایند و سیاست طاغوت اجرا شود. بعد بگویند جهاد سازندگی، 

 های عمرانی.طرح

تر بشود. گوشت طوری که قدرت جذب تهران کمتر و یا مساوی در شهر تهران، بههاشمی: ایجاد شرایط سخت

 ارزان است. 

 از تصرف اراضی موات شهری و هماهنگ کردن. مشی جلوگیری: تعیین خطفرمعین



 

 

سوم نهاد عمومی است. یک ربع بحث شود. اصوالً از این مرحله انقالب، قدرت کنترل این چیزها  مسئلهبهشتی: 

مطابق این واقعیت باشد.  قدر وجود دارد ]؟[ همه توقع و موضع گیریهشود چکه به نام اعمال خودسرانه یاد می

 زیاد داریم، نفوذ امام و یا ]...[.کنم قدرت خیال می

 ها فکر کنند.رسد. یک عده در این زمینهجایی نمی ربع ساعت بحث به : یکایخامنه

 باهنر: اصل کار اثباتی.

 تواند.موسوی: غیر از ما کسی نمی

که نماینده مهندس بازرگان: این کار را به کمیسیونی بدهید، شهردار باشد، وزیر کشور، مهدوی یا آقایان دیگر 

 باشند.  زادهقطبکمیته هستند باشند، وزیر مسکن و 

 باشد.  ایخامنهمهدوی: 

مهندس بازرگان: این مطالب محتاج تصویب نیست. اجرائیات است. باید از تصرف موات جلوگیری کرد. ]باید[ 

 از کمیسیون، قانون جدید خواست، بدهد ]به[ شورا. 

طور چیزها که با یم همین مطلب را که واقعاً ارزیابی شود، اماکن کنترل اینبهشتی: به پیشنهاد مهندس رأی بگیر

 شود.پی مید. ما مردم مأمور کمیته، کار نیکنیاز افراد روبرو می شو

 ها. کارخانه مسئلهد. همه جمع باشند. ها بود، آنها هم باشند روز قبل صحبت از معاوضه گروگانمهدوی: چون چن

 مهم است. مسئلهبهشتی: جنبه شورایی 

 مهدوی: در این بحث بشود. ما برخورد به آن مسائل هم داریم. 

 شوید.: شما همه از دید امنیتی وارد میباهنر

 : جنبه مثبت هم مطرح شود.ایخامنه

 )رادیو تلویزیون( با مسئولیت هاشمی. زادهقطببهشتی: وزیر مسکن، کشور، مهدوی )کمیته(، شهردار، 

 مهندس بازرگان: هیأت دولت برای دفع شر. عامل اصلی خسروشاهی بود.



 

 

د آن علل مهاجرت بهشتی: یحیوی آنجا هم هست. بند دو گوشت و نان در تهران و بعضی جاها. گوشت و نان خو

وجود می آورد. یک ود. واکنش زیاد بهور جاها گران شطشود این را ندهیم در تهران و ایناست. پیشنهاد می

 پیشنهاد همه جا]یی[ بدهید.

 : در جاهای دیگر بدهید. تهران ندهید.صدربنی

 موسوی: بدترین راه حل است که گوشت و نان را در تهران گران کنیم. اثر منفی دارد. 

 ها پول برود.وی موافق هستم. اول ]به[ شهرستان: با نظر موسزادهقطب

رگان: این فکر ]که[ کاری کنیم که ارزاق گران نشود، فکری است نه عملی و ]نه به[ مصلحت. نرخی مهندس باز

شد، مردم راضی بودند پیدا شود ]و[ گران بخرند. در کمیسیون اقتصادی مطرح شد، یک عامل ا میداشت، ولی پید

زند انقالب ما روز به روز جوانه می .شودضرر تمام میان بودن بعضی چیزهاست. بالمآل بهفرار و قاچاق همین ارز

های تبلیغاتی ما، یکی امامت جمعه است ]که[ دائم مردم را وارد کنند و این قافله سر دراز دارد. این وظیفه دستگاه

دار نیست. با براهد شد، توقع نداشته باشید. شوخیها خوبندی می شود، گرانیو بگویند[ شما آماده باشید، جیره]

 کنیم. غول خودمان را بیرون کردیم. بارزه میغول دنیا م

م به که جنبه اقتصادی داشته باشد، سیاسی است. خیلی بحث شد. به بیانی منطقی رسیدی : قبل از اینفرمعین

کرد. ]به[ دولت گفتم سه مان قیمت داشت و سه تومان کمک مینباتی شش توفرمایش مهندس بازرگان. روغن

برند آنجا. عرضه و عراق دیدند روغن ارزان است، میآید. از جنوب تومان گیر نمی 12ندهد، چون حتی  تومان را

کند برای قاچاق، قیمت خرد و چون صرف نمییم مصرف کنند. حدود ده تومان میکم بود، گفتم سه تومان نده

ت نگه دارید، شلوغ نشود. آید. رفتم، باال بود، دو میلیارد تومان. خدمت آقا بودند برای ارشاد. گفتند دسپایین می

این مشکل. پول آن در دهیم. مواجه شدیم با را دارند. به اصفهان و تهران می روی گوشت، بدبخت ده این مشکل

دهیم و او بیست تومان وشت ]را[ سیزده تومان به قصاب میرود. مشکل اصلی ]این است که[ گجیب قصاب می

فروشد. قبل از طرح در کمیسیون دهد، نانوا هم میریال به نانوا می 5/7خرد، ریال که دولت می 18فروشد. نان می

 اقتصادی، فقط جنبه سیاسی آن را بررسی کنید. 

 کنیم. از جنبه اقتصادی و سیاسی مطرح میبهشتی: این را در کمیسیون اقتصادی 

*** 



 

 

 ]موضوع: اعزام نیرو به لبنان و فلسطین:[ 

دهنده قدرت دولت ر جنوب لبنان. از نظر سیاسی نشاناند، بروند فلسطین، ده شدهها آمادای ]از[ بچههاشمی: عده

 است.

 بهشتی: مثل ناصر در یمن نشود.  

شود. دولت هم دو هزار تومان گر محمد منتظری برود ... خارج میهاشمی: اگر با سیاست شورا مخالفت نیست، ا

 بگیرد. نظام ...

 که فلسطینی جرج حبش و لیبی نیایند اینجا. مهندس بازرگان: به شرط عدم مبادله

 با پنج رأی رد شد. 

 شورا مطرح نشود. قاچاقی بروند.  تصمیمعنوان : بهفرمعین

 توانند.منتظری: قاچاق نمی

 که مستند شورا باشد. ای موافق هستند، بدون اینبهشتی: عده

 واویال است.مهندس بازرگان: اگر بنا است پای محمد منتظری بیاید، این هم 

 شود.منتظری: این عملی است که می

 که محمد منتظری یک سال آنجا بماند. : قید اینصدربنی

شود چه میوریزی و خطرناک ]نباشد[، آن: اگر یک عده منضبط شوند، خودشان فرقه سوم نشوند و آبرزادهقطب

 گفت ما مخالفت نداریم.

 دو هزار تومان بدهید. : از همان بودجه پولی خارج کنید، یکیصدربنی

 : معافی هم طوری درست کنید.ایخامنه

 هاشمی: نفع مهم این است، نگفت بهشتی، مثل ابوحنیف و غیره.

 فرستد.ت. اسرائیل داوطلب برای کردها میتوانیم ]؟[ معنی آن جنگ با امریکا و اسرائیل اسموسوی: چرا نمی



 

 

 منتظری: شورا نفرستد، ولی مخفیانه کمک کند.

 رسم.ند به شورا نشود. تسهیالت من غیرشتی: مستبه

د. فلسطین تنها مأمن جنوب لبنان است و جدی باید فکر کرد. اسرائیل اهداف استراتژیک دار مسئله: ایخامنه

ضرر بشود و ای می کند که منطقه بیاندازد. امریکا توطئهیی بین فلسطینی و شیعه اختالف میهاآنجاست. دست

پولی ردها نباشند. در قسمت شمالی سعد حداد مردم نان ندارند. اگر چهار سرباز برود و سیاست آن است م

 اند.ود. یک عده از ما استنصار کردهربگذاریم، پرستیژ ما باال می

خواست مقداری مواد برای لبنان ببرد، غذا مک شود، یک شیخ از شیعه لبنان میمهدوی: دنبال آن اگر قرار است ک

 ر من اشکال ندارد. و دارو به نظ

 برد و به احتمال زیاد برای فروش است.: باید دید چه کسی و برای کجا میزادهقطب

 گذاری که این خطر را نداشته باشد.دارم کمک مادی بفرستیم و سرمایه : طرحیایخامنه

 مهندس بازرگان: کمک مادی اشکال ندارد علنی باشد.

ها یک میلیون خواهد. مطابق گزارش سفارت ما در پاکستان، آنبودجه میطور است، : افغانستان هم اینصدربنی

 دهند.ها میروپیه برای پناهنده

بهشتی: یک فرد در جنوب لبنان برود که وارد به منطقه باشد. آنجا برود امکانات تصویب شود کمک به آسیب 

 دیدگان جنوب لبنان.

 : مطالب یادداشت شود، بحث فردا. صدربنی

 کنید روی آن مطالعه کنم.: اگر تصویب مییاخامنه

 بهشتی: اختیار آن به گروه یک مسئول سیاسی، نظامی. 

 تصویب شد.

 : ]در مورد[ افغانستان هم الزم است.صدربنی

 بخش دعوت شود.های آزادیشمی: االن سیاست تهاجمی از جمعیتها



 

 

 : در همان کمیسیون مطرح شود.زادهقطب

هاست. شود. فردا با توجه به تمام جوانب بعضی، بعضی حرفکمونیستی دارند. دستچین نمیجنبش : اینها صدربنی

اسالمی هم هست، بعضی قالبی هم هست. بعضی کشورها چند دسته است. قرار شد تحقیق بکنند، یک کشور 

 دو تا است. 

 : کمیسیونی مخصوص این کار، خارج از شورا. ایخامنه

 ست ]؟[مهندس بازرگان: فایده آن چی

 : جریان افکار عمومی که امریکا مجبور شد دست به عصا با ما راه برود. صدربنی

ها بخش کدامهای آزادید عمل کرد. دعوت این عناصر، نهضتشوچکی نمی: برود در یک کمیسیون. زادهقطب

 وجود دارند و نماینده هستند و آنجا تصمیم بگیریم. اگر کمونیست هم هست، باشد.

 تر این برنامه را تعیین کند. طالعه، مسئوالن اداره هر چه جالبگروه مسئول مبهشتی: 

 : صبر شود اول از خارج اطالعات الزم بشود. دعوت از طریق دولت. صدربنی

بهمن، پیروزی  22عهده گرفت درباره این گروه بررسی کند. اگر بنا است روز بهشتی: وزارت خارجه مسئولیت به

 انقالب.

*** 

 نمایندگان مجلسین پهلوی:[عفو وع: ]موض

ها که استعفا قبول شده، قی که مسترد کنند. یک قسم مستعفیای که مربوط به وکالست ]و[ حقومسئلهمهدوی: 

لی وضع خوبی یک قسم که در روزنامه اعالم شد و قبول نشد. قسمت دیگر که آقای مسعودی نوشته از نظر ما

ام را بدانم. قسمت به ا بفرمایید که بنده مسئول، وظیفهجددرباره اینها یک نظر کلی یا جدا اند.ندارند، مقداری داده

تند سرکار بروند. در مورد ها را نوشو غیره اعاده حیثیت بشوند. بعضی ها نظر داده، پول نگیرند. پزشکپورمستعفی

گوید بدهند. حتی خانه آنها گرو میگیرتر است. متحدین و دکتر اسالمی نیست. سخت ها نظر محجوب ومستعفی

 ها را تقسیط کرده. ند ثبت بگذاریم، آزاد کنیم، بعضیمحجوب گرفته شود. اگر توانست



 

 

لیون آوری شده ]که[ شاید سی یا چهل میلیون از این بابت در یک حساب جمعبهشتی: یادآوری. حدود هفتاد می

 رفته.ها و دادسرای انقالب گاسناد است. مقداری هم کمیته

 مهدوی: آقای جاللی تهرانی هست که عفو کرده.

 اند.ا است. آقای مهدوی در جلسه نبودهجشان به: همهایخامنه

مقصر هستند. خودش گفت مهدوی: به تشخیص کی مسعودی نظر داده ]؟[ جایی نوشته طبق اظهارات شهود، 

 گویم.صددرصد نمی

اند. در آن م بشود، ولو با رژیم همکاری کردهدند، اعاده حیثیت ه: در مورد کسانی که دقیقاً استعفا کرزادهقطب

ر هم هست. گشت، سر آنها باالی دار بود. در تاریخ ما حُنها تبعیت کردند. اگر رژیم برنمیشرایط، امام فرمان داد، آ

یزی که کند. تنها چ[ قسمت بعدی، مسعودی درست کار میراجع به آنها اعاده حیثیت سیاسی شود. ]در مورد

کند، در صورتی که در آینده معلوم شد این تحقیقات برخالف که آقای مهدوی امضاء می شود نوشت، ضمن اینمی

 بوده، این حق هست که دوباره رسیدگی کند. 

 انقالب شود. بت به گذشته عفو باشد، مقابله ضدها باید نسهفتاد میلیون چیزی نیست. زندانی هاشمی: این

 کند.دو قرن فساد و خیانت اطمینان نمی: ملت بعد از صدربنی

 -: فرمعین

ها همکاری کردند. بنویسیم طور ظریف گنجانده شود. گروهی بودند مدتوی: مطلق عفو نشود. قید ایشان بهموس

 ها.بعضی

ت، باید اند خالف شرع اساست، یک مبحث است، پولی که گرفته: واقعاً نوبت بگیرند. بحث حقوقی جدفرمعین

ار را بکند. پس بدهند. وقتی معسر بود ندهد، بحث این است اعسار دارند یا نه. هیأتی معین شد ]که[ این ک

دانم سوابقی تهیه کرده یا نه ]؟[ سوال کرده یا نه ]؟[ آن فرد امضاء کرده یا نه ]؟[ اگر باشد تشخیص مسعودی نمی

 ی دارد، باید بدهد.درست ]است[. اگر در آینده معلوم شد چیزهای دیگر

نویسد قید کند کند. نامه برائت که دادستان میبرود دادستانی. دادستانی قبول میمهدوی: چرا مکمل آن، این باید 

 یا مسعودی زیر اظهارنامه بگیرد.



 

 

 تصویب شد.

 : نسبت به مستعفی.فرمعین

ستعفا داده اند[، بعد آمدند مجلس. یک مهدوی: مستعفی استعفا قبول شده. یک عده در روزنامه اعالم کردند ]که ا

 عده که قبول شده، متهم هستند ساواکی هستند.

 : چون تشخیص آن زیاد است.فرمعین

دیگر است. مستعفی از لحاظ ما کسانی  مسئلهاند. ساواکی بودن اند، بعد برگشتهتعفا کرده: یک عده اسزادهقطب

 معسر باشند یا نه.اند؛ ه استعفا دادند و پشت آن ایستادههستند ک

 مهدوی: باید امضای مشخص به دادستانی داده شود. باید رسماً ابالغ شود.

 بهشتی: بروند سراغ وکالی قبل از این دوره، وزرای این ...

 پذیریم یا نه.گفتم این تشخیص نماینده ما را می: این تصمیم قبل بوده. زادهقطب

اند. گزارش چهار راق و ترکیه در دِهی دیدار داشتهایران و ع [ کردستان، کردهایمسئله: ]در خصوص صدربنی

ایم، ملو در مهاباد که ما اسلحه گرفتهماه قبل ]است[. زن او صهیونیست است. با توجه به آن گزارش و صحبت قاس

رای گوید به زور متوسل شوید، کارتر مانع است. بکردند. وزارت دفاع ]امریکا[ میدالر و پول ایرانی جعل می

انک، کارمندان وزیری برود. در مورد باقتصاد و دارایی، دو نفر از نخستترکیه وزارت خارجه، بانک و ]وزارت[ 

 اند.   خودشان مستقل کرده

*** 

 ]موضوع: اشغال مسجدالحرام:[ 

 بهشتی: بیانیه شورا در قضیه مسجدالحرام ]را[ باهنر بنویسد.

 داده.مهندس بازرگان: وزارت خارجه ]بیانیه[ 

 بهشتی: باید شورا بدهد.

 گوید شما بکنید.: شدنی نیست. آقا میصدربنی



 

 

 منتظری: وزارت خارجه بکند، کافی است.

 که صریح و روشن نیست، حرف نزند. متمرکز کنیم بیان و اعالمیه را با بررسی.  مسئله: در این ایخامنه

 واجب است ما ذکر کنیم. موسوی: چون امام نظر داده، وزارت خارجه ]بیانیه[ داده، 

زو دولت است. صبر کنید قضیه مهندس بازرگان: امام رهبر داده، دولت هم و شورا یکی است. وزیر خارجه ج

 تر باشد. تکراری نباشد.روشن

 خواهد شورا در جریان باشد. اگر بیانیه به امضای شورا نباشد.طور نیست. میبهشتی: جوّ اجتماعی این

 آید. اند، بدشان میشاید خامی بکند. آنها که گرفته یهاشمی: آقای خمین

 هتک حرمت حرم است. شورای انقالب وارد شود.  مسئلهبهشتی: 

 گویند شورا با آقا یکی نیست. ه کردند به امریکا و ]دیگران[ میمهندس بازرگان: آقای خمینی حمل

 کند. ت و امپریالیسم از آن استفاده میبهشتی: هتک حرمت اس

 رد شد. 

*** 

 ]موضوع: رفراندوم قانون اساسی:[ 

ها قطع شده. برای تبلیغ رفراندوم مواجه با تر به رفراندوم نیست. همه برنامه: هفت یا هشت روز بیشزادهقطب

ها از مجلس خبرگان است. به شهرستان برنامه 15یا  10مقاومت سخت از داخل سازمان شدیم. مقدار زیادی 

( فقط و فقط موافقین 1گیری شود: بلیغ کند. آنچه باید اینجا تصمیمخودشان، رادیو تلویزیون ت اعالم شده در محل

قانون اساسی، ]برای[ تبلیغ آن اجازه داشته باشند مطالبشان از رادیو پخش شود ]؟[ ضمناً بعضی از مخالفین که 

شان موثر است، مثل آقای منتظری موجه هستند، نوع پیمان و غیره که مخالفین جمهوری اسالمی نیستند و حرف

 ها را بزنند ]؟[ طور عموم بیایند حرفهیکی آزاد باشد. مخالفین هم ب

 منتظری: میزگرد موافق و مخالف باشد.

 کنند.نهادی مطرح است. چند نفر صحبت میبهشتی: پیش



 

 

 میزگرد.: در مورد آری یا نه، به تعداد محدود، جلسه باشد. دوازده شب است، دوازده فرمعین

 شود کنار گذاشت.منتظری: مخالفین را نمی

نویس حرف بزند. اکنون هرنوع لق کردن، شد در مورد پیشه ما حساس است. مخالف و موافق میباهنر: مرحل

 مضر است. بسیج برای توجیه باشد. 

 : بدترین شکل است.صدربنی

کننده. صحبتی شویق و بسیج کردن، ولو تضعیفای تکرد. طوری تنظیم شود برباهنر: گزارشگر شما با ما بحث می

 با غفوری باشد. باید جلو گرفته شود. 

آوریم ]؟[ منظور، تبلیغ است. آوردن مخالف برای این است که جنبه دموکراسی حفظ موسوی: مخالف چرا می

مثل وزارت کشور شود. اگر افرادی بیایند، حرفی نزنند، شعار ندهند، وجهه دموکراسی درست ندارد. اگر بخواهد 

شود ادن واجب است. وجهه دموکراسی نمیموافق و مخالف برود، عملی نیست. آقا ممکن است فردا بگوید رأی د

 که خواسته اکثریت مردم است، به مخالف میدان ندهیم.  عنوان اینداد. به

قانون اساسی، اجرای آن، رود. شود تصویب بشود، ولی در گور می: پیشنهاد باهنر و موسوی سبب میصدربنی

توسط آنهایی است که مخالف هستند. چرا مثل کردستان، محور شویم ]؟[ ضدالدین را بیاوریم. کار آخر را اول 

 بکنیم. مخالف با موافق شما، تنها نباشد.

نفری و گاهی یک نفر. اکثریت روی موافقت صحبت کردند. تصمیم برنامه اینجا ضبط شده؛ چند 15: زادهقطب

 زند. ها را به هم میکلی برنامهافق و مخالف باشد، بهمو که

 : تبلیغ برای شرکت در رفراندوم و میزگرد باشد.صدربنی

 ها]ست[.ذف کردن تمام برنامه: نتایج این تصمیم عمالً حزادهقطب

 ها برنامه میزگرد باشد.بهشتی: هر چقدر بشود، شب

 رسد.باشیم، به کسی وقت نمی فرمعینرسد. بنده و به افراد میتر : عده که زیادتر باشند، وقت کمصدربنی

 تواند بیان مخالف هم باشد یا نه ]؟[لیغ قانون است، نه تخطئه. آیا می: رسالت رادیو تلویزیون تبزادهقطب



 

 

مهدوی: چون قانون اساسی مربوط به جمهوری اسالمی است، کسانی که رژیم را قبول دارند، حق دارند حرف 

 د. بزنن

ها خواهیم این آدمه صداقت آنها اعتقاد نداریم. نمیآیند و غیره. این حضرات را ب: تنها فدائی خلق نمیزادهقطب

 را گنده کنیم. 

خواهید افراد حساب شده حرف بزنند ]و[ نقد بر بعضی مواد ]داشته باشند[ موافقم. اگر قرار موسوی: اگر می

 شود. م و قانون را قبول ندارم نمیاندوباشد کسی بیاید، بگوید اصل رفر

 تصویب شد میزگرد موافق و مخالف باشد.

گوید ترکیب ه نکنند. صریح می: همه باشند. اگر قرار است اینها خارج قانون هستند، در کردستان مذاکرصدربنی

 فدائی خلق، کومله و دموکرات این غلط است با اسلحه مذاکره، ولی آرام نه.

زنند ینها راجع به چیزهای دیگر حرف میبا اینها یک حرف ]است[، چهره کردن حرف دیگر. ا : مذاکرهزادهقطب

 گویند سانسور کردید.و اگر بِبُرّیم، می

 بار بر سر اصل جمهوری اسالمی بحث شد.بهشتی: منطق مهدوی صحیح است. یک

 موسوی: دموکراسی اگر هست، در شورا هم باشد.

که در  د بیرون؛ راجع به قانون مخالف نگوید، موافق جواب بدهد. نکته دوم این: شایعاتی مطرح نشوزادهقطب

این شرایط االن بهتر است هیأتی تعیین شود، آنجا را اداره کند. اگر چند روز برویم آنجا نباشد، شورا بهتر است 

 هیأت را معین کند.

 ردها را خواندند.بهشتی: نامه کُ
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