


 

 

 2/5/1358شنبه جلسه سه

( 10/9ر، ای، مسعودی، سحابی )دکتر صدبانی، بهشتی، مهدوی ]کنی[، خامنه]حاضران:[ هاشمی ]رفسنجانی[، شی

 )مهندس موسوی(.

 1]موضوع: الیحه مطبوعات:[

                                                           

، 58دادماه . پس از انقالب، رسیدگی به وضع مطبوعات، یکی از مسائل در دستور کار دولت موقت و شورای انقالب بود. خر 1

(. الیحه 4، ص22/3/1358منتشر کند )کیهان،  تواند روزنامهای میناصر میناچی، وزیر ارشاد ملی قول داد هرکس با هر عقیده

ت منتشر شد. ، متن الیحه مطبوعا58تیر  21قانونی مطبوعات در دولت موقت تهیه و برای تصویب به شورای انقالب ارسال شد. 

قام دولتی سانسورگر ر مهترین موارد الیحه این بود که کلیه مقامات و وابستگان رژیم سابق، حق انتشار نشریه ندارند. همچنین از مهم

هایی را به (. این الیحه واکنش4و  8، ص 21/4/1358شود )کیهان، به انفصال ابد از خدمات دولتی و تحمل زندان محکوم می

که فعالیت آنها در شمار  همراه داشت. جبهه دموکراتیک ملی ایران در این رابطه اعالم کرد اصالً مطبوعات به قانون نیاز ندارند، چرا

اده  به وزیر ای سرگش(. از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسالمی در نامه8، ص12/4/1358های عادی جامعه است )کیهان، لیتفعا

گرفته شده  های ضدانقالبی در مطبوعات در نظردهد چرا مجازاتی را که برای حرکتارشاد ملی نوشت: خلق به شما هشدار می

در عین حال  اهلل شریعتمداری هم اظهار داشت: مطبوعات باید آزاد و(. آیت2، ص21/4/1358تخفیف دادید؟ )جمهوری اسالمی، 

ان نیروی هوایی در (. در همین ایام، ارتش به دلیل انتشار خبر تحصن همافر3، ص21/5/1358چینی برکنار باشند )کیهان، از توطئه

 (. 8، ص24/4/1358سراسر کشور، علیه روزنامه آیندگان اعالم جرم کرد )جمهوری اسالمی، 

گردد نشریات وعات به تصویب رسیده و اعالم میچنان که در مشروح مذاکرات آمده، پس از چند جلسه بحث و بررسی، قانون مطب

(. همین روز، توقیف روزنامه آیندگان به اتهام توطئه 1، ص16/5/1358فقط با سرمایه ایرانی اجازه نشر خواهند داشت )اطالعات، 

این وجود، معاون مطبوعاتی  علیه انقالب ایران ابالغ شد. دادستان انقالب اسناد ارتباط آیندگان با اسرائیل و سیا را منتشر کرد. با

ارشاد گفت: تعطیلی آیندگان ارتباطی با تصویب الیحه مطبوعات ندارد. جبهه ملی به توقیف مطبوعات اعتراض نموده و هشدار داد 

اما در مقابل، نهضت (. 4و2، ص17/5/1358های قلم و بیان، زنگ خطر است )کیهان، روش غیردموکراتیک دولت در محو آزادی

پردازد، محدودیت اندیشه و بیان نیست )کیهان، میای که به نشر اکاذیب و اتشار اسرار نظامی عتقد بود: توقیف روزنامهآزادی م

المال مصادره شده است )کیهان، نفع بیتسخنگوی دولت اعالم کرد روزنامه آیندگان به (. به هرحال،10، ص28/5/1358

انی به دعوت جبهه ملی دموکراتیک، و با عنوان دفاع از آزادی مطبوعات و ، تظاهر58(. بیست و یکم مرداد2، ص18/5/1358

مخالفت با تعطیلی آیندگان در دانشگاه تهران برگزار کرد که به خشونت کشیده و با زدوخورد مخالفان و موافقان تعطیلی آیندگان، 

نون جدید مطبوعات مدافع آزادی قلم است )کیهان، صدها مجروح برجای گذاشت. با این وجود، وزیر ارشاد به همگان اطمینان داد قا

(. همچنین در مقابل، به دعوت سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، یک راهپیمایی در تأیید رأی دادستان 8و3، ص 22/5/1358

زنامه و رو 22(. پس از چند روز اعالم شد که 2، ص23/5/1358انقالب درباره روزنامه آیندگان برگزار شد )جمهوری اسالمی، 

(. در خصوص تخلفات مطبوعات نیز مقرر شد 2، ص29/5/1358مجله، طبق دستور دادستان انقالب توقیف گردیده است )کیهان، 



 

 

 بهشتی: الیحه مطبوعات قرائت شد.

 ها؟( بولتن سفارتخانه 1

 ؟  22( سن 2

 شود( عدم مجرد ... طوری ادغام 4

 ( نداشتن محکومیت کیفری...3

 (.40/9( داشتن پایه تحصیلی در مورد اهل علم )جاللی آمد، 6

 ماده دو، رسیدگی بیشتری شود. -1تبصره 

 های ضددولت هستند و سبب ناراضی تراشی است.متوسط اداری، خریدار این روزنامهموسوی: طبقه 

*** 

 های جدید:[]موضوع: آرم اسکناس

 اند. آرم جمهوری اسالمی الزم است.خمینی جلوی نشر اسکناس را گرفته آرم آقایهاشمی: کلمه 

 اند.بهشتی: آرمی درست کرده

 فوریت آرم برای اسکناس مطرح شد. یک آرم آقای بهشتی داشتند.

 روی اسکناس باشد. 1مهندس موسوی: عکس سید جمال

 جمال است.: بسیار جالب است، شخصیت سیدایخامنه

روع شتأخیر (. عموم جلسات ما با یک ساعت، یک ساعت و ربع 10رفت،  ایخامنهات منظم باشد )بهشتی: جلس

 شنبه ]هم جلسه باشد[.جلسه ]است[، اگر کم بود سه شنبهپنجمی شود. یکشنبه و 

                                                           

های انقالب به این مسئله رسیدگی نموده و کمیسیونی متشکل از مستشار دیوانعالی کشور، نماینده شورای تا دادگستری و دادگاه

 ، ص آخر(. 13/6/1358دهند )کیهان، های حق امتیاز نشریات را مورد بررسی قرار میدرخواستانقالب و وزیر ارشاد، کلیه 

 پردازان وحدت اسالمی و ضدیت با استبداد و استعمار.  ش( از نظریه1217-75الدین اسدآبادی ). سیدجمال 1



 

 

*** 

 ]موضوع: مشروبات الکلی:[ 

 ها که بتوانند به خارج ببرند.ماده واحده: در مورد مشروبات اقلیت

رکی و صدر: مشروبات موجود در گمرک را به صاحب اولیه برگردانیم. به دولت اجازه بدهید حقوق گمدکتر 

 سود بازرگانی را بازپرداخت نکند.

 (. 10/10ها اعالم شود که سعی کنند افرادی بیایند که مشروب نخورند )مسعودی رفت شیبانی: به سفارتخانه

*** 

 1]موضوع: پخش موسیقی:[

ق شده، باید بب فساد اخالموسیقی بررسی شود. از قول آقا نوشتند ممنوع شود. با قطع موسیقی س مسئلهجاللی: 

چ تر رسیدگی کرد و دولت وارد عمل شود. از اول انقالب ترانه، صدای زن حذف شده، دولت هیکمی جدی

خرند ]که[ یتومان م داقدامی نکرده، جلوی کمپانی تکثیر کاست را بگیرد. طبقه مستضعف نوار کاست را به هشتا

ها و آذربایجان کنند. لرها، کردها و بلوچاست. اوالً رادیوی ما را گوش نمیها در آن ترین حرفترین و کثیفرکیک

شود. بدتر می تر. با دستور آقاعادت به موسیقی دارند. در آذربایجان، باکو را گوش می دهند، خوزستان هم بیش

لو جت، اگر بنا بر قطع است، دیگر کاست هست. اگر اولویت وحدت کشور اسدر داخل خود تهران و جاهای 

هایی به آقا داده ها هم گرفته شود. اگر سیاست کلی آقا از نظر موسیقی روشن شود ]خوب است[. گزارشکاست

 می شود ]که[ کلی است.

 بهشتی: در این مورد باید تصمیم جدی گرفت.

                                                           

بوده و تنها اجازه پخش سرودهای انقالبی و اعالم شد که از این پس پخش موسیقی از رادیو تلویزیون ممنوع  58. دوم مرداد  1

ها ادامه یافت. چنان که در (. این نگرش بدبینانه نسبت به موسیقی، مدت12، ص2/5/1358مارش داده شده است )اطالعات، 

ی که هرگونه آهنگ موسیق"قرار بود دستوری از امام خمینی در اخبار پخش شود  60خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده، اردیبهشت 

کند اهلل بهشتی به مالقات امام رفته و با وی در این زمینه مذاکره می. بنا به روایت هاشمی، آیت"کندرا گرچه همراه سرود، ممنوع می

 (. 107-8: عبور از بحران، ص1360رفسنجانی در سال گیرد )خاطرات هاشمیو جلوی اعالم پخش این دستور را می



 

 

دفعه حذف باشد. هم تحریک انقالبی باشد، یکد حدودی آورد که مخدر نسحابی: موسیقی زیادی مخدر است. بای

 شود.

 مهندس موسوی: موسیقی این پنج ماه سیر نزولی گرفته.

 تواند بکند.های کاست، رادیو کاری نمیجاللی: مقابل کمپانی

 دهند.ج میلیون، چند نفر موسیقی گوش میمهندس سحابی: ببینید از این سی و پن

*** 

 : اکتشاف معادن:[]موضوع

 اید.پروانه اکتشاف معادن را خواباندهبهشتی: 

 دکتر صدر: سهامی که از صنایع گرفته شده، اگر به مردم برگردانده شود درست نیست.

وزیر و مردم درست کردیم، از طرف نخست شود. یک برنامه دولتساالری دولتی درست میجاللی: یک دیوان

کنید ]؟[ فکر کردید مردم ساالری صنعتی چه میصنایع و معادن گفتم شما با این دیوانگواهی و غیره سراغ وزیر 

 داخل کار شوند ]؟[

اند و رها کرده، عمل ای این کار نداریم. عده ای گرفتهسسه خصوصی برندس سحابی: ]برای[ کار اکتشاف، مؤمه

 کند.می

 بهشتی: مهلت قائل شوید وزیر کشاورزی از این طرف.

. تصویب 26/4/58 -8788یحه منظور نمودن به حساب قطعی اسناد خرید و حمل کاالهای مورد نیاز ... ( ال 1

 شد.

 ها در اراضی خوزستان تصویب شد.ها و باغ( الیحه اجازه فروش عرصه خانه2

 ( الیحه جلوگیری از تجاوز و تصرف عدوانی امالک مزروعی تصویب شد.3

*** 

 



 

 

 4/5/1358 شنبهپنججلسه 

 ]حاضران:[ مهندس سحابی، شیبانی، دکتر ایزدی.

در مورد الیحه صید مهندس سحابی توضیحی خواست )هاشمی آمد، مهندس کتیرائی آمد، جاللی، دکتر صدر، 

 مهدوی، مسعودی، دکتر بهشتی، باهنر آمدند(.

*** 

 ]موضوع: بحران کردستان:[

اند در خارج ارتش قصد حمله دارد، رفتهها، که ست]نفر از[ مردم به تحریک کمونی هاشمی: حدود سه چهار هزار

گیرنده است. با شورا توافق تر کمونیست هستند، تصمیمشهر. شورای شهر که اسم خود را اسالمی گذاشته و بیش

 ]آمدند[(، می خواهند که پاسداران بروند و ارتش هم دخالت نکند. زادهقطبنشده )میناچی، 

ها و نقطه اتکاء بوده. برخوردی که پیش آمده، حاال عکس شده. هاشمی نظری دارد. مسلمانبهشتی: مریوان پایگاه 

کردها اکثریت تابع قدرت است و حزب دموکرات کردستان ایجاد وحشت کرده. در پاوه صد و پنجاه پاسدار 

د چقدر معطل گفتنطور قاطع میکنند، گزارشی است، آقای خمینی بهح است که مردم، دولت را تأیید میمسل

 کنید، با قدرت اقدام کنید، سران آنها را بگیرید، بیاورید.می

ای از طریق استاندار سنندج با آنها بشود. اگر حل نشد، چند نفر ]از[ سران را بگیرند. رئیس حزب هاشمی: مذاکره

 از آنها ساواکی است. اند. ظاهراً یکی اند، چهل اسلحه داشتهاد، شانزده نفر از آنها را گرفتهدموکرات مهاب

 مهم تبلیغات ]است[، چه به زبان کُردی.  مسئلهبهشتی: 

 فهمند.هاشمی: فارسی می

 (.30/9آمد،  فرمعینمهدوی: مصاحبه الهوتی خیلی محتوا نداشت )

 (.40/9، دکتر ایزدی رفت 30/9رفت  زادهقطببهشتی: الیحه مطبوعات، ماده دو، با سرمایه ایرانی آزاد است )

 ها، هفت میلیارد تصویب شد.اسداران و کمیته: در مورد بودجه پفرنمعی

 (.45/9آمد،  ایخامنهبهشتی: در جریان کردستان، پاسداران هیچ پول نداشتند )



 

 

*** 

 ]موضوع: الیحه مطبوعات:[

 میناچی: پیشنهادی است که به منظور کمک به انقالب اسالمی باشد.

 اید جلوگیری کرد، ماده دو.شود. سایر مطبوعات را ببهشتی: نمی

 های خبری مستثنی است.فر: تبصره اضافه شود ]که[ بولتنمعین

 کتیرائی: چرا اسم سرمایه برده شود ]؟[

هایی است با قیمت گران (. روزنامه55/9)دکتر سحابی آمد، گفتند روزنامه زبان خارجی چرا نیست میناچی: می

 دهند.شود، ولی رایگان میتمام می

 مهدوی: لزومی ندارد ذکر شود این استثنا.

 بهشتی: الزم است الیحه کامل باشد.

 ها بولتن داخلی است.میناچی: سفارتخانه

 کند.ای برای عموم منتشر میشتی: کسی در خارج نشریه صد شمارهبه

 میناچی: عموم یعنی برای همه منتشر کنند.

 دهند.یایرانی نمتابعیت ایران به غیرط زیر باشد، بهشتی: متقاضی انتشار واجد شرای

 میناچی: نه.

 بهشتی: در آلمان ما نشریه داشتیم.

 میناچی: آنها وضع ما را نداشتند.

 شود گرفت.د ارتجاعی است. جلوی خارجی را میبهشتی: این قیو

 باهنر: چه اشکال دارد نشریه خارجی منتشر شود، صاحب امتیاز خارجی باشد.

 تابعیت این است که فرار نکند ]و[ بشود ]او را[ گرفت. مهم مسئلهدکتر صدر: 



 

 

 شود اقدام کرد.المللی میبهشتی: قانون مجرمین بین

 کتیرائی: متقاضی خارجی باشد، سرمایه ایرانی.

 بهشتی: الیحه محکم باشد و مترقی.

شخصیت حقوقی اکثریت گفتند منتشر می کرد. اکثریت آنها را میدادند، بعد ای در خارج ثبت میهاشمی: مؤسسه

 مربوط به خود کشور باشد.

قدر خارجی بعد از گفتند هیچ جا سابقه ندارد اینهای اردن آمده بودند، مییناچی: ما مورد تهاجم هستیم. عربم

 انقالب باشد.

 : تابعیت ایران عیب ندارد.ایخامنه

 سال برای چه ]؟[ 22بهشتی: 

 که بتواند کسب تجربه کند. برای اینمیناچی: بیست و دو سال حد لیسانس است، 

 : این یک شرط است، مقطع سنی است. ایخامنه

 مهدوی: گفتم بیست و دو سال و نیم باشد.

 سال باشد. برای دیپلم خواستیم تجربه پیدا کند. 25میناچی: بدون دیپلم گفتیم 

هرکدام از سنین، یک محملی خود است. صالحیت علمی و اخالقی تأیید شود. برای : شرط دیپلم بیفرمعین

 هست. سن کم باشد.

شود. درست است، ولی چند شرط دیگر گفتند هرج و مرج میتنها شرط دادن امتیاز، سن بود میدکتر صدر: اگر 

شود. در آن آمده بود تمام ایح ما با قانون اساسی سنجیده میدارد. از نظر شرعی در یک حد حقوقی دارد. تمام لو

 حق دارند.

 سال را بنویسید. 25کتیرائی: 

 آموزی منتشر کند، چه دلیل دارد ]که[ موظف باشد ]؟[ی ننویسید. کسی خواست نشریه دانشجاللی: شرط سن

 خواهد. شما از طریق مواد دیگر قید بزنید.لیل محدودیت سنی یک دلیل باال میبهشتی: د



 

 

 سال رد شد. 22( 05/10)مهندس بازرگان آمد، 

 یب شد.سن نباشد، تصو

 محروم نبودن از حقوق کیفری.

 میناچی: محرومیت مجازات تبعی است و در قانون تجارت و قانون مجازات جداست. 

 تقصیر، روزنامه نداشته باشد.بهشتی: ورشکسته به

 میناچی: کالهبرداری است. کیفری خاص است.

 بهشتی: چون مجزا کردید، در قانون دو ماده دارد.

 کند، باشد.حوه مجازات فرق میی: فرق دارد. نمیناچ

 تصویب شد.

 کافی است. امانت و درستی حذف شود. 5بهشتی: تقوای سیاسی و صالحیت اخالقی در ماده 

 : اینجا را هم منفی بگذاریم، اشتهار به نادرستی و ... نداشته باشد.فرمعین

 اسی.، نداشتن سوء شهرت اخالقی و تقوای سیفرمعینبهشتی: پیشنهاد کتیرائی و 

 هاشمی: نداشتن سوء سابقه تصویب شد. خود ماده، تقوای سیاسی و صالحیت اخالقی، ماده شش.

 مهدوی: داشتن برای تقوای سیاسی باشد.

 های حوزه علمیه سابق هم گرفتاری بود.کردهشتن گواهینامه در مورد تحصیلبهشتی: شرط دا

 : مدرک الزم نیست.فرمعین

 باشد.سال سابقه داشته  5میناچی: 

 توانستند بنویسند. صاحب امتیاز شدند که یک نامه نمیباهنر: زمان دکتر مصدق در کرمان ما، دو نفر 

 ها بنویسید حدود خارج باشد، یا سطح را تمام کرده.شیبانی: در مورد طلبه



 

 

 داریم، اگر برداریم. 5میناچی: ماده 

است در چیزی که سواد الزم است حدی باشد.  : شرط خواندن و نوشتن، طبیعی و قهری است و الزمایخامنه

دوره کامل دبیرستان در حکم سواد است، برای متقاضی، آن طرف قضیه درست است، کسانی هستند ]که[ دیپلم 

 ندارند، ولی سواد دارند.

دو خالصه ام. راجع به ماده . تمام نشریات روی مواد را آوردهاندد نسبت به این مواد مردم چه گفتهمیناچی: ببینی

 زننده است.ل گولنظریات را بخوانم. ذکر بیست سا

 کس روزنامه نگیرد.شیبانی: شرط باشد تا همه

 کتیرائی: داشتن لیسانس یا درجه اجتهاد ]؟[

رود. باشد، تحصیل برای مدرک از بین میدکتر سحابی: چه لزوم دارد لیسانس باشد ]؟[ احراز صالحیت کافی 

 ا ]...[همین مدرک است وضع ما ر

 جاللی: تشخیص صالحیت متقاضی با کمیسیون باشد.

 بهشتی: ماده با آن شکل تصویب شد.

 4تصویب شد داشتن گواهینامه لیسانس یا دارا بودن صالحیت علمی کافی به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 

 این قانون.

 آید مشروع به الفای مدرک بود.بهشتی: یا که می

 لیسانس داشت، ولی صالحیت او مورد قبول کمیسیون نشد.جاللی: کسی گواهینامه 

 بهشتی: مدرک تحصیل را از اعتبار بیاندازیم بد است، ولی یک شرط است.

 تبصره مطرح شد.

 بهشتی: نماینده انجمن شهر و...

 میناچی: انجمن شهر تهران فقط مطرح بوده.

 بهشتی: خیلی جاها داشته است.



 

 

 ... انتخاب مجلس خبرگان. : بنویسیم مشمولین مادهفرمعین

 هاشمی: وزرا، معاونین، وکال، سناتورها.

 شود. چهار مجله تعطیل شد، فردوسی و غیره.ذاریم، وابسته رژیم شامل آنها میمیناچی: خود مطبوعاتچی را بگ

 وزیران، وزیران، استانداران.بهشتی: نخست

 کاره است ]؟[ر چهچیز جزئی است. معاونش را دیگکتیرائی: استاندار ایالم یک 

 اند، خطرناک است.خرند. دست اندرکار مطبوعات بودهر ندارند، روزنامه اش را نمیها ضربازرگان: شافعی

 وزیران، وزیران، استانداران.اند و محروم. نخستای مشمول شدهبهشتی: طبق الیحه قبل، عده

 دند )سابق بار برای شاه بود، حاال برای خداست(. آورکردند، برای بارکشی آنها را میبازرگان: معاونین کار می

 های مستقل دولتی.ی ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمانامرا

 شود.که ذکر نام آنها شود، شامل نمی : شرکت نفت ... قانونی دارد که جز آنفرمعین

عامل، نمایندگان مجلسین، شهرداران  سسات دولتی که ذکر نام آنها الزم است، مدیرانها و مؤبهشتی: کلیه شرکت

 تهران و نمایندگان انجمن شهر و شهرستان تهران.

 مهدوی: افرادی که از طریق مطبوعات به رژیم گذشته خدمت کردند.

اند )بدون ذکر خنرانی، خدمتگزار رژیم سابق بودهبهشتی: کسانی که از طریق مطبوعات و رادیو تلویزیون یا س

 محدودیت زمان(.

 های شهرستان ها هم افراد ناباب بوده.جاللی: ]در[ انجمن

 بهشتی: وکالی مستعفی تا پنج سال بود.

 اند، مدت ندارد ]؟[رد[ کسانی که خدمتگزار رژیم بوده: قبل از اعالم رأی، حرفی دارم. ]در موایخامنه

 در این مدت ]...[ خرداد برای آن جرایم مقطع بوده. بسیار خوب کسانی که 15بهشتی: مقطع زمانی 

 نگاران ]و[ عمال ساواک هم اضافه شود.ذکر نشده، سندیکای کذایی روزنامهها اکیمیناچی: دو نظریه است. ساو



 

 

: عمال ساواک ممکن است شامل یک دانشجو باشد که در اثر کتک، ابراز همکاری کرده. ]از[ اعضای ایخامنه

 ساواک ممکن است ]کسی[ خوب باشد.

 ساواک )قبل از وابستگان( تصویب شد. نماینده مستعفی چه شد ]؟[ بهشتی: اعضای

 سال باشد. 5: نمایندگان مستعفی همان فرمعین

 بهشتی: نمایندگان مجلسین به استثنای آنها که به دستور امام استعفا کردند.

 خرداد گذاشتن درست نیست. 15جاللی: برای مطبوعات، قید 

 شود.ییع میاند حق شان تضایندگانی که در دوره آخر نبودهنممیناچی: به استثناء خوب است. 

 کتیرائی: افراد شاغل در مصادر دولتی، روزنامه نداشته باشند.

 های زمان بختیار.مقامشود. معاونین و قائمدکتر صدر: مقداری ظلم می

 بهشتی: اینها از بدترین هستند.

 دکتر صدر: ابالغ صادر شد، ولی نیامدند.

 ده سه، مرکز استان بفرستد یا شهرستان نزدیک.بهشتی: ما

 رود.میناچی: مرکز خودش می

 نامه و ...کتیرائی: تصدیق

 نامه.ه امتیاز اعتراض شد، گفتیم تصدیقمیناچی: ب

 نامه.اند امتیاز نباشد گواهیگ برای عموم است. سوال شده، گفتهبهشتی: فرهن

 مهندس بازرگان: پروانه باشد.

 کردند، گفتند پروانه جو و غیره. میناچی: اعتراض

 بهشتی: پروانه انتشار غیر از شش تصویب شد.

 : نوع فکرش را مشخص کند.ایخامنه



 

 

 که به مردم نشان بدهیم، تغییر رویه داده. میناچی: برای این

غیره محروم بازرگان: قانون آزادمنش و باز بوده. هرکس آزاد بود نباید باشد. روح مواد مختلف که حتی استاندار و 

شده، برای جلوگیری از قلم به دست دشمن افتادن است. یک پا انگیزیسیون مشخص است. فقط معلوم شود چه 

 عقایدی دارد.

ترین لطمه از منافقین کتیرائی: شاهکار الیحه مطبوعات این باشد که افراد موضع خود را مشخص کنند. بزرگ

 خریدند.آیندگان را مردم می شناختند، نمیاست. ]اگر[ مارکسیست هم باشد، بگوید. اگر 

درصد  95نما، پنج درصد غیرمارکسیستی یا اسالمیتفاوت. کنند. یکی از آنها می نویسد بیتأمین نمیبهشتی: 

 نهضت. از طریق دیگر جلو بگیرید. سمپاشی را جلوگیری کنید.ضد

 بندی است ...ندارد. موقعی طبقهکند، اثر عملی دار که الیحه را لکه : گذاشتن این جز آنفرمعین

 بهشتی: بحث کافی است.

 گیرند، اگر اعتقادش قابل بیان نیست.گیریم، مردم جلو میکتیرائی: ما جلو نمی

میناچی: احتماالً روزنامه انحراف پیدا کند و آن جلوگیری، بدترین نوع است. اگر واقعاً حرفش را بزند خوب 

 ]است[.

 تفاوت هستند.گوید نشریه بیبهشتی: می

 فهمند.میناچی: مردم می

 تصویب شد.

 فکری. -جای آن موضع سیاسیاللی: روش سیاسی و اصول فکری بهج

 بهشتی: موضع سیاسی، فکری و اعتقادی آن.

 پروانه انتشار. -تبصره یک

 نامه تقاضانامه، اقامتگاه متقاضی.گیرم( درخواستها را رأی نمی)روش -تبصره دو

 هرگونه ابالغ در محل مذکور.دکتر صدر: 



 

 

 بهشتی: محل اداره ... در حکم اقامتگاه قانونی ... تصویب شد.

 پروانه انتشار. -3تبصره 

 پروانه. -4ماده 

 های حقوقی که تصویب شد، یا مدیر مسئول که معرفی کنند.مهندس بازرگان: شخصیت

شود. جمعیت سیاسی حق نشریه عوض میکند، بعداً مدیر آن شرکت اول خوب است، مدیر معین می میناچی:

 دارد. فرد بیاید، درخواست کند.

مورد بعدی رسیدگی ]به[ خواهید که رسیدگی شود، اگر فرد را عوض کرد، در مهندس بازرگان: اگر فردی می

 شود.صالحیت می

 : عمالً جلوگیری نشده.فرمعین

 مهندس بازرگان: حزب صاحب امتیاز شود، الزم است.

 شرطی که فرد صالح معرفی کند ]کنند[.می توانند نشریه داشته باشند، بهها احزاب و جمعیت: فرمعین

 نام حزب باشد.میناچی: پروانه به

 مهندس ]بازرگان[: بلی، باشد، ولی فرد را معرفی کنند.

 ها.کتیرائی: مثل شرکت

که فرد مسئول معرفی  مشروط بر اینتوانند نشریه داشته باشند، های سیاسی ... میمیناچی: احزاب و جمعیت

 نمایند.

 ها باشد، الزم نیست سیاسی باشد.احزاب و جمعیت مهندس بازرگان:

 رسیده.هاشمی: مؤسسات ]به[ ثبت

 شده.بهشتی: احزاب و جمعیت و مؤسسات ثبت

 مهندس بازرگان: شرکت ها هم.



 

 

 خواهند بکنند.یناچی: احزاب توده و غیره ثبت میم

 یر با قانون نباشد، ثبت را برداریم.: مغاایخامنه

که مسئول  شار نشریه کنند، مشروط بر اینتوانند درخواست پروانه انتباشند، اضافه شود. می رسیدهبهشتی: به ثبت

 واجد شرایطی را معرفی کنند.

 اصالحی خوانده شد. -3تبصره 

 مهندس بازرگان: مدیر مسئول.

 : مدیر واجد شرایط.ایخامنه

 تصویب شد.

 فقط در تهران باشد. -4بهشتی: ماده 

 میناچی: بفرستند آنجا.

 بهشتی: چرا دانشگاه تهران ]؟[

 های دیگر هم هست.میناچی: دانشگاه

 عالی.ید دانشگاه به انتخاب وزیر آموزشبهشتی: یکی از اسات

 دلیل شیخوخیت بدهید به ]دانشگاه[ تهران.مهندس بازرگان: حق را به

 انیت الزم است.بهشتی: نماینده روح

 میناچی: به انتخاب چه کسی ]؟[

 مهندس بازرگان: نخواستند جدای از ملت باشد.

 : یکی از اساتید حوزه علمیه قم به معرفی هیئت مدرسین حوزه.ایخامنه

 بهشتی: تمام اینها قید شود معتقد به انقالب اسالمی باشند.

 شیبانی: مسلمان باشد.



 

 

 جور شرایط مثل دیوارعشری معتقد به انقالب اسالمی باشد. اینند شیعه اثنیرگان: ممکن است بگویمهندس باز

 گیرد.زاده را میگیرد، ولی جلوی حاللکوتاه باغ است، جلوی دزد را نمی

 شده اسالمی ]هستند[ باشند.های شناختهکمیسیون صرفاً کسانی که از چهره بهشتی: در این

 شده مبهم است.مهندس بازرگان: شناخته

 من باشد.به اسالم نشان دهد، به انقالب مؤ بهشتی: کسانی باشند ]که[ رفتار آنها اعتقاد و الزام ]التزام[ آنها را

 : اعتقاد به انقالب اسالمی ایران کافی است.ایخامنه

دی بهشتی: در جامعه ایدئولوژیک، تساهل ممکن نیست. در شوروی استاد مسلمان را به جرم اسالم، اجازه تص

 داند.دهند. اسالم شرط آن را عدالت مییک از مقامات حزبی را نمی هیچ

 شرح زیر است.به صالحیت از اشخاص ذی صالح و مؤمن به انقالب اسالمی به کتیرائی: رسیدگی

 دار است. این برای ایجاد اختناق است. ما هر دو سر آن گیر هستیم.ششود کِمیناچی: آنچه حمله می

 بودن عدالت اسالمی است.بهشتی: شرط آن واجد 

 هاشمی: در شرایط موجود، عدالت را ضعیف کردیم.

 : تعداد را طوری کنید که عادلین ]در[ اقلیت نباشند.فرمعین

 تصویب شد پیشنهاد کتیرائی.

 هاشمی: تعریف عدالت.

 بهشتی: کسانی که در او خداترسی بازدارنده از کارهای خالف و ...

 من به انقالب اسالمی ایران ...صالح و مؤاسالمی ایران، اشخاص ذی: انقالب مهندس بازرگان

 تصویب شد.

*** 



 

 

دارات ]که[ امهندس بازرگان: در روزنامه وقت دیدید به دستور دادستان بخشنامه شده به محاضر و دفترخانه و 

 از معامله اتومبیل پیکان جلوگیری شود.

 .1شوده، آقای قدوسی دادستان انقالب میم شدبهشتی: جواب آن این است. صحبت شد با آقا و تما

 : معاونین دارد.ایخامنه

 آیند. برای دادگستری هم باید اقدامی کرد.بهشتی: آقای قدوسی می

ها ایت از آوارهایی به مریوان به حمصبح راهپیم ۵هاشمی: خبری داد صباغیان ]که[ سنندج اعالم کرده فردا ساعت 

 گیرد[. ]صورت می

 ای باشد.سبب شد تودهجوادی سیدکردستان را بسیج کند. مسامحه حاجبهشتی: دولت نیروهای مسلمان 

ست. شانزده ا: شورای مهاباد رقبای عزالدین است، در حد سقوط است. عزالدین در بانه و اطراف موجّه ایخامنه

حابی رفتند دس سم )دکتر سحابی و مهنکنیگراف کردند در رفراندوم دخالت مییا بیست ]تن از[ علمای مهاباد تل

ش در گفت یک ریسک بکند. چندین مدرسه و درمانگاه و چند راه روستایی مهاباد، صدای(. مهدوی می10/12

 نمی آید، پادگان را ببرند بیرون.

 مهندس بازرگان: چمران چیزهایی گفته.

 هاشمی: دست ما باز باشد.

 قا از اوقاف.نفر از کردستان رفتند پیش آ 280میناچی: 

*** 

 

 

 

                                                           

االسالم علی قدوسی دادستان کل انقالب شد )کیهان، شود که با استعفای هادوی، حجتاعالم میصورت رسمی . چند روز بعد به 1

 (. 2، ص18/5/1358



 

 

 7/5/1358جلسه یکشنبه 

بانی، ]حاضران:[ جاللی، میناچی، موسوی ]اردبیلی[، بهشتی، مسعودی )مهندس بازرگان، مهندس سحابی، شی

 ، هاشمی ]رفسنجانی[ (.زادهقطبباهنر، 

 ]موضوع: بررسی مسائل مختلف:[

 .1مهندس بازرگان: مسائل کردستان و آذربایجان غربی مطرح شد

 بهشتی: کمیسیون خاص برای رسیدگی به این کارها تشکیل شود.

 صدربنیت )اند و هادوی گفته یک میلیون تومان کفیل باید بدهد سفاریک آمریکایی را گرفتهمهندس بازرگان: 

 (.35/9، دکتر صدر آمد 35/9آمد، مهندس بازرگان رفت 

امه نوشته که نده سالمی به شیبانی ارجاع شد. حزب توبهشتی: سوالی از دکتر سامی در مورد جامعه زنان انقالب ا

 سوزانند.دفاتر ما را می

 اند.ه مربوط به مریوان بوده، برداشته: ]از[ روزنامه انقالب اسالمی، صفحه وسط آن را کصدربنی

ا در شور عنوان نمایندهز طرف شورا ابالغ صادر شود که بهها، شرکت دوستان در کارها ابانک مسئلهبهشتی: 

 ها حضور پیدا کنند.وزارتخانه

 ساسی دست داشته.مهندس سحابی: امکان تبلیغ به دیگران باید داد. مثالً حبیبی از خارج آمده، در نوشتن قانون ا

 خواستند تبلیغ کنند.: تنها این فرد است، بقیه را میزادهقطب

 قرائت شد. بهشتی، نامه راجع به کردستان و پیشنهاداتی راجع به کشور داشت، 

                                                           

های مسلح درصدد شکستن اقتدار نیروهای نظامی هایی در مناطق کردستان و آذربایجان غربی رخ داده و گروه. در این ایام، تنش 1

آذربایجان اخطار شدید کرد و استاندار آذربایجان غربی اعالم نمود مانور ارتش در منطقه تا  و امنیتی بودند. ارتش به افراد مسلح در

ها در آذربایجان زمانی اوج گرفت که افراد مسلح با تصرف (. ناآرامی3، ص1/5/1358هنگام برقراری امنیت ادامه دارد )کیهان، 

(. با این وجود، ارتش در مناطق حساس 2، ص3/5/1358هان، ها را خلع سالح کردند )کییک گروهان و شش پاسگاه، ژاندارم

های مسلح جلوگیری شود. این تر توسط گروههای بیش( تا از تنش2، ص4/5/1358کردستان و آذربایجان تقویت شد )اطالعات، 

 وقوع پیوست.     کننده در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بهتحوالت نگران



 

 

*** 

 ]موضوع: الیحه مطبوعات:[

کند ط اعالم میر خود را به وزیر مربو، یکی از اساتید حوزه علمیه قم نظ4بقیه الیحه مطبوعات مطرح شد. ماده 

 (، کمیسیون نظر خود را.10/10)مهدوی آمد، 

 اش ذکر کرده.میناچی: ماده هفت تبصره

 آن نیامده است.بهشتی: قبول نظر کمیسیون و شکایت از عدم 

 صالح است، وزیر دالیل دارد که تصمیم اشتباه است.جاللی: اگر کمیسیون ذی

 میناچی: برای نظر وزیر و کمیسیون، هر دو حق شکایت باشد.

 : دادگاه آیا صالحیتش بیش از کمیسیون است ]؟[صدربنی

 هاشمی: اگر کمیسیون نفی کرد، اصالً پیشنهاد نشود.

مواردی پیش آید، ترکیب کمیسیون طوری باشد که گروه اسالمی را رد کند. وزیر برای دکتر صدر: ممکن است 

وجود آید، اقدام می کند. وزیر سرپرست مطبوعات است. اگر کمیسیون رد کرد، اظهارنظر نکند که تعادلی به آن

 درست نیست.

 جاللی: ترکیب کمیسیون را عوض کنید.

 تواند به دادگاه ]...[.میم نهایی اعتراض داشته باشد، مینسبت به تصبهشتی: تبصره یک، در صورتی که متقاضی 

 مهندس سحابی: در نهایت، اختیاری به قوه قضائیه داده شود.

 کنند.ند رد شده، به دادگستری شکایت میاباهنر: همه کسانی که تقاضا کرده

 مهدوی: توهین به کمیسیون است.

نیت نباشد. باید یک ت دارد، در حالی که ممکن است سوءنیسوء: فرض وزارت ارشاد و کمیسیون دکتر صدر

 طور است.جای دنیا اینکند. اینجا هم استثناء نیست، همهمرجع قضایی باشد که رسیدگی 



 

 

 روم دادگاه.اشمی: هرجا مراجعه کردم نداد، میه

 تر است.: حق آزادی نسبت به همه حقوق مهمبهشتی

 ادگاه است.تر از د: کمیسیون قویزادهقطب

 هاشمی: یک قاضی لغو کند، درست نیست.

 کند. تازه آخرش دیوان کشور است که پنج قاضی دارد.تصمیم کنگره را رد می دکتر صدر: در امریکا یک قاضی

 بهشتی: در امریکا، انگلیس و آلمان قاضی مشهود است.

 کرد. زاده را می خواستند بکشند، دادگاه لوثصدر: در انگلیس دکتر تقیبنی

 بهشتی: نظر نهایی از وزیر گرفته شود.

 تواند تصویب کند. وزیر حق وتو دارد، اگر زیادی است بگیرید.، وزیر نمیهاشمی: اگر کمیسیون پیشنهاد نداد

یسیون مقداری رأی او را دهد. اصل کار مربوط به وزیر است. کمکمیسیون صالح ندید، پیشنهاد نمی موسوی:

 روند.یون اختالف نظر شد، به دادگاه میکمیسیون و وزیر، اگر مابین وزیر و کمیسکند. تبدیل می

خواهد نسبت به مطبوعات داشته باشد. کمیسیون یک فرد فاسد را پذیرفت، چی: حاکمیتی است که دولت میمینا

 آید روی کار.فت که روزنامه باشد، فرد فاسد میاختالف رفت به دادگاه، دادگاه پذیر

ایی دهد ]؟[ این استبداد است. قوه قضدهد، دولت تشخیص می: یعنی دستگاه قضایی تشخیص نمیصدربنی

 گیرد.مصلحت مملکت را هم در نظر می

 میناچی: مسئولیت انتظامات مملکت را ندارد.

 : طبق متون قانونی مسئولیت دارد.صدربنی

 دادگاه با علم خارج کار ندارد، شهرت جامعهآورم عضو ساواک بوده. ی: فردی آمده، قاضی است، دلیل میمیناچ

 خواهد.را کار ندارد، مدارک و دالیل می

 نیت، هر ساواکی را گفتی خوب است.ادق است. وزیری بودی، بنا بر حسن: عکس آن هم صصدربنی



 

 

 میناچی: آن دیگر عدم عدالت است.

 تواند کار کند.: قاضی به علم خارج نمیصدربنی

 میناچی: مگر قاضی.

 : دادگستری صالح نیست.زادهقطب

موال هرکس تفکیک شود. یکی اموال، یکی فعلی. قانون در شرایط فعلی است یا اموال. شرایط ا مسئلهدکتر صدر: 

رود مستقل رسیدگی کند. االن قانون تصویب شود، اختیارات دست دولت باشد، برای شکایت داشت، دادگاه می

 شرایط کنونی است.

 ری درست.میناچی: دادگست

 القلم.ای مشخص کند یک سری افراد ممنوع: قانون مطبوعات الزم نیست مادهصدربنی

 اندیشی وزیر را چرا کمیسیون نکند ]؟[ جاللی: مصلحت

 میناچی: دادگاه سه نفر باشد، دو نفر اعضای کمیسیون. اگر بین کمیسیون دولت مخالفت نبود، دادگاه نرود.

 نهادهای مملکت است.: کمیسیون زادهقطب

 جاللی: دو کمیسیون است، یکی دولتی، ولی یک نهاد خارج از وزارتخانه خودش دادگاه است.

هاشمی: پیشنهاد، در موردی که کمیسیون ]با[ وزیر اتفاق نظر ]داشته باشد[ رأی قطعی ]صادر شود[، اگر اختالف 

 متقاضی به دادگاه مراجعه کند.نظر داشته، حق وتو به وزیر نباشد، به کمیسیون نباشد، 

 دکتر صدر: عمالً همان است.

 کند کار کمیسیون را.مسعودی: محدود می

ها اکثراً مال ما نیست، اگر وزیر اعتقاد داشته : مشکل دادگاه است. دادگاه استان با یک معتمد محل. دادگاهزادهقطب

 باشد که فرد صالح نیست.

 برود.موسوی: در صورت اختالف به دادگاه 



 

 

 تصویب شد.

 مآبی هست.مهدوی: الیحه مطبوعات در این مقطع وارد نیست. دو ماه بگذارید تا این دموکراسی

 )یک تبدیل به دو شد(. 2تبصره 

 بهشتی: کمیسیونی از وزیر ارشاد ملی و معاونان او.

 : تا آنهایی که می شود نقض شود، بشود.صدربنی

 دهیم.اونین میعالً قدرتی به وزیر و مع: فزادهقطب

 میناچی: معاونین، دکتر حداد، دکتر ممکن و...

 عالی کشور.عاون او و یکی از مستشاران دیوانبهشتی: کمیسیونی متشکل از وزیر ارشاد ملی و سه م

 هاشمی: همه هستند.

 دهد.رد و یک کمونیست درست و حسابی میدکتر صدر: دانشگاه دا

 نشده، با سایر اعضاء تشکیل شود.میناچی: تا زمانی که اتحادیه تشکیل 

 بهشتی: تا زمانی که کمیسیون تشکیل نشده.

 : وزیر را جدا بگذارید که اگر اختالف شد برود دادگاه.زادهقطب

بهشتی: خوب است، کمیسیون از معاونان وزارت ارشاد، یکی از مستشاران دیوان کشور و یکی از اساتید حوزه 

 علمیه.

 تند سر ما شیره بمالند.خواسهاشمی: می گویند می

 بهشتی: کمیسیون متشکل ]از[ مستشار دیوان کشور، یکی از اساتید حوزه علمیه قم، یکی از اساتید دانشگاه.

 : تعداد موجود کمیسیون را بگذارید، باقی را نماینده دولت.زادهقطب

 : کمیسیون با افراد موجود.صدربنی

 رید.: دو تا از آنها را از دولت بگذازادهقطب



 

 

 کند.شده، اعضای بقیه را دولت معین میمیناچی: تا کمیسیون تشکیل ن

 هاشمی: کانون وکال موجود درست نیست.

 جاللی: تا تعیین کمیسیون، وزیر تصمیم بگیرد.

 مهدوی: دو ماه بگذارید که وزیر تصمیم بگیرد. الیحه کنار، هزار کار دیگر داریم.

 عهده وزارت ارشاد ملی است.تشکیل نشده، وظایف آن بهون مقرر بهشتی: تا زمانی که کمیسی

 تواند مسئولیت را انجام دهد.هاشمی: آقای میناچی می

 وزیر برای آن بود که همه سر ما نریزند.میناچی: مشورت نخست

 جاللی: با سرپرست رادیو تلویزیون.

ده، کمیسیونی ]مرکب[ از وزیر ارشاد بهشتی: در قضیه طالقانی سند سانسور بود. تا زمانی که کمیسیون تشکیل ش

 ملی، مستشار دیوان کشور و نماینده.

 هاشمی: این کمیسیون تصویب پروانه است. کار ایشان به این کمیسیون مربوط نیست.

 شود.ید بیایند درخواست کنند که رد میمیناچی: تا سه ماه با

 کنند.: افراد معرفی میزادهقطب

 ست و آیندگان.هاشمی: ]روزنامه[ اطالعات ا

 عالی کشور به انتخاب رئیس و نماینده شورای انقالب. ن، وزیر ارشاد ملی، مستشار دیوانبهشتی: ]در[ کمیسیو

 تصویب شد.

 9و  7، تشخیص سلب صالحیت با کمیسیون مقرر در ماده چهار و تبصره های آن. ماده 10، ماده 7، ماده 6ماده 

 حذف شد. 10می تواند، 

 ف هستم به ارث برسد.: مخالصدربنی

 میناچی: امتیاز درست بوده، روزنامه به هم نخورد.



 

 

 بهشتی: از نظر موازین اسالمی، اگر در زمان کسی حق باشد، انتقال با ارث هم درست است.

 شود.اجد شرایط بود، منتقل به بچه نمیموسوی: فرد و

 هاشمی: یک نفر با صالحیت معرفی کنند.

 عات ممنوع.خواری مطبوبهشتی: میراث

 مهدوی: در صورتی که وراث شرایط را داشته باشند، حق تقدم با آنهاست.

 بهشتی: این حق هست یا نه ]؟[

 کند، هرکس حاضر است بخرد.: کسی با نشریه شهرت خوب پیدا میمیناچی

 : خطرناک است.زادهقطب

 خمینی حق تألیف قائل نیست.بهشتی: اگر قرار است ]در[ مسائل فقهی روی تصمیم رهبر عمل شود، آقای 

 امتیاز یک چیز حق است.  مسئلههاشمی: نظر دیگران پرسیده شود. االن در دنیا 

 : کسی پروانه ندارد، همه دولتی است.صدربنی

 رود. نام هم مثل آن است.بهشتی: ثبت عالیم از بین می

 الحیات که وجود دارد.موسوی: مادام

 توجیه کنند.استفاده آن طرف را سحابی: سوء

 کند، پروانه مطرح نیست.دوی: اگر دولت همه چیز را ملی میمه

 بهشتی: حق استفاده از نام، متعلق به وراث است.

میناچی: در زمان حیات ممکن است نشریه شهرت پیدا کند، کسی بخرد. اگر واجد بود، بخرد. اگر با فوت منتقل 

 شود، اشکالی ندارد.

 با وراث است. باید پروانه کسب کند.بهشتی: حق استفاده از نام 

 مهدوی: عبارت من بهتر است. در صورتی که صالحیت داشته باشد، حق تقدم با وراث است.



 

 

 خواهید برای عنوان روزنامه، مالیات قائل شوید ]؟[ : میصدربنی

 شویم.بهشتی: حق قائل می

 ای هست، کنترل منابع درآمد و مخارج روزنامه.: نکتهزادهقطب

 هشتی: امتیازهایی که موجود است، باقی است.ب

 اند.، تعطیل کردهاندهایی پول گرفتهی: تطبیق با قانون بکند. روزنامهمیناچ

 : چرا باج بدهیم ]؟[ باید پول را بگیریم.صدربنی

 اند نه.کمیسیون نظر بدهد چون پول گرفته شیبانی:

 اند.ها درباره امتیاز هم گرفتهمیناچی: بعضی

 خوری جلویش گرفته شود.: لوطیصدربنی

 شوند.میناچی: خود آنها هو می

 اند.که پول گرفتهدکتر صدر: بگویند به استثنای آنهایی 

 گویند امتیاز ما را دولت خرید، بعداً امتیاز به ما داد.مهدوی: می

 گرفتن.جاللی: خود این پول

ز (. دارندگان امتیاز که در ازای واگذاری امتیا35/11ت، ، گرفتن پول از آنها تصویب شد )دکتر صدر رف2تبصره 

 کنند. استفاده می شرطی از این تبصرهخود به دولت پول گرفته اند، به

 تصویب شد.

 ، نام و نشان ... در دفتر مخصوص ...2تبصره 

 وزارت ارشاد ملی به منابع درآمد رسیدگی کند. 2، تبصره 12ماده 

 ند.کمیناچی: سروصدا ایجاد می

 : سرمایه ایرانی باشد، اگر روزنامه صد هزار خرج آن شود.زادهقطب



 

 

 گیرید.بهشتی: جلویش را می

 : نه، ممکن است خارجی باشد، از طریق داخلی.زادهقطب

 شود.ارتباط داشته، امتیاز او لغو می هاشمی: اگر روزنامه یا نشریه با یک کشور خارجی

 روزنامه را رسیدگی کند. : کمیسیون حق دارد وضع مالیصدربنی

سازی دهد، حسابه میگیرد، به حساب شخصی می گذارد، بعد پول را به روزناممیناچی: االن پولی را که می

 کنیم.ه سرمایه ایرانی باشد، رسیدگی میکند. ولی با این طریق موجود کمی

 کند، منتشر نشود.بهشتی: اگر نشریه دخل و خرج نمی

اخلی که بدنام دتر از بیرون یا از خارج است با عناصر که پایگاه اجتماعی دارد و ندارد، کمای : نشریهزادهقطب

 است، پیغام امروز و غیره اگر روشن شود، منابع تغذیه عناصر ارتجاع.

نام را بهال آیندگان بوده، بعداً آن قبالً م ،خواهماست. نامه نوشته ]که[ می 1میناچی: امتیاز روزنامه به نام دکتر اهری

گرفت،  شودلی هست که چاپخانه روزنامه را میدالی .2داریوش همایون کندنام خودش ثبت مییادگاران بهشرکت 

 دهند.چرا به آنها آگهی می

 شود و صدهزار تومان خرج ندارد.نشده مال ماست. صدهزار تا چاپ می: ما قبول کردیم ثبتصدربنی

 شود.الب عمل میوزنامه ]ای[ که ضد انق: رزادهقطب

 داده.هاشمی: نزیه حقوق نیک پی را می

 خواهیم ایجاد شود.میناچی: سروصدا نمی

 کند.نقالب دریافت میا: ضدصدربنی

                                                           

های حاکم بر آیندگان حسین اهری، صاحب امتیاز و رئیس هیأت مدیره روزنامه آیندگان بود. اما عمالً دخالتی در سیاست.  1

 نداشت. 

( وزیر اطالعات و جهانگردی و سخنگوی دولت در دوره پهلوی دوم. وی قائم مقام دبیرکل حزب 1307-89. داریوش همایون ) 2

 بود. رستاخیز و مؤسس روزنامه آیندگان 



 

 

 کنند.ترسیم، تمام را آنها می: ما از سروصدا میزادهقطب

 میناچی: یکی مصادره چاپخانه، یکی نداشتن امتیاز.

 دولت را موظف کنند آگهی دولتی ندهند. ست که[ا ترین کار ]اینموسوی: سهل

 : نزیه را بردارند.زادهقطب

 بهشتی: با شماست.

 شود. ندادن آگهی کاری ندارد.دیگری ایجاد می مسئلهبندی کرده، جا دستهموسوی: آقای نزیه در آن

 .13بهشتی: ماده 

 شود کرد.نمیای هست. کارش بندی روشن شود، فاجعهناچی: آن را چاپ نکنید. اگر دستهمی

 بندی ندارد.: دستهصدربنی

 ، هرگاه در مطبوعات ]...[14بهشتی: ماده 

 کنید ]؟[از کجا افترا بودن را روشن میجاللی: متضمن افترا نباشد، 

 ام(.تحریص و تشویق )صریح را حذف کرده، 17ماده 

 انقالب.سازی و تیترسازی ضدبهشتی: شایعه

 با مطبوعات روی این ماده است. میناچی: تمام سروصدا و گرفتاری

 : دو تا را مشخص کنید.صدربنی

ای آورده، تطبیق نمی کند. وزیر دفاع الیحه گویند ما را تابع مجازات عمومی کنید، ولی مواد آن قانونمیناچی: می

خرابکاری داده، از افشاگری امور محرمانه ارتش. مهندس بازرگان گفتند در الیحه مطبوعات باشد. آیندگان تعلیم 

 حق نداشته باشند مطالب ارتش را بدون اجازه ستاد اعالم کنند.

 : اسرار نظامی همه اینها نیست.صدربنی

 مهندس سحابی: اسرار نظامی در قانون مطبوعات هست.



 

 

 میناچی: الیحه در مورد ارتش.

 ود یا نه ]؟[کند، افشا بشانی است. کسی دارد کودتا تهیه می: این مثل الیحه رضاخصدربنی

کننده را ای باشد ]که[ این مطالب تحریکروند. مادهی پیدا شده ]که[ دنبال فرمان نمیاموسوی: در ارتش روحیه

 در بربگیرد.

 شد، خیلی مواد تندتر از این دارد.میناچی: الیحه مصدق استناد می

 شوند.تصور شود شل کنید اینها راضی می جاللی: اشتباه است اگر

 ها داریم.هایی روی شرکت: کنترلهزادقطب

 ای گذاشتم.میناچی: ماده

الیحه مطبوعات زمان  18و  16بهشتی: این دو ماده را که از قانون مصدق بود، گذاشتیم سه ماه تا شش ماه. ماده 

 .18جای ماده الف و ب، ماده دکتر مصدق به

 دهیم.خواهد بنویسد. ما جواب می: هر کس میصدربنی

 کند.کند، یکی تعبیر توهین مییکی منطقی بحث میمهدوی: 

 : اصل عقیده برای همه محترم است. راجع به مسیحیت هم نوشته شود.صدربنی

 هاشمی: توهین به شخص را ]به عنوان[ جرم قائل هستیم.

 بهشتی: توهین به مارکسیسم هم جرم داشته باشد ]؟[ 

 -مهدوی: 

 بهشتی: مضر بگذاریم.

 با اعتراض علمی فرق بگذاریم. مهدوی: توهین را

 برد.می: این چیزها تاکتیکی است. حاال قرن بیستم است. تاکتیک آن روز کاری از پیش نصدربنی

 .شنبهپنجمطالعه شود ]برای جلسه[ روز  هاین چند ماده ]درخصوص[ نوع مجازاتمیناچی: ]درباره[ ا



 

 

 شنبه بیایید. الیحه بودجه هست.هاشمی: سه

*** 

 : جهاد سازندگی:[]موضوع

 : ]به[ الیحه امور مالی توجه شود.زادهقطب

 : مسعودی پیشنهاد کرده، برای تمرکز. قرار شد نامه ای نوشته شود، به مسعودی ارجاع دهند.صدربنی

ند به بازگشتن. ایمان و اکند. بچه ها شروع کردهکار نمی ]سازندگی[ دانستم دولت در مسائل جهادبهشتی: می

 گیریم. یکی کردستان.شده را به بازی میبسیجشور 

 گذارند.مهدوی: نمی

 دهند.: پول نمیصدربنی

 روم رضائیه.موسوی: با این مهندس می

 بهشتی: واحدهای انقالبی که باید عمل کند. گزارش رادیو تلویزیون از همدان.

 سحابی: گزارش از اراک و همدان و ...

 .مهدوی: این بحث در دولت مطرح شد

 اسدی بیاید بیرون.تی: جهاد سازندگی از زیر نظر بنیبهش

 مهدوی: پدر ایشان.

 مهندس سحابی: گفت آنها واردترند.

 کند جهاد سازندگی بیاید زیر نظر وزارت کشور، زیر نظر شما.شورا توصیه می بهشتی:

 اسدی آدم بدی نیست. قضیه باید از طریق دیگر حل شود.هاشمی: مهندس بنی

 تواند بکند.نمیبهشتی: 

 اسدی آدم بدی نیست.مهندس سحابی: بنی



 

 

 هاشمی: پول دست استاندار است.

 گوید تمام اختیارات را به ما برگردانید.: دستگاه اداری میصدربنی

 هاشمی: دکتر سحابی گفت پول از طریق مسکوک حل شده.

 شود انتقاد کرد.جاللی: در رادیو می

 ار گفتم از طریق دستگاه کثیف اداری.بهشتی: ]انتقاد[ بکنید. چند ب

 : منع هرگونه استخدام بدون تصویب دولت.زادهقطب

 شود اطمینان کرد. کسانی از خودمان مأموریت داشته باشند بروند.میناچی: اعضای دولت را نمی

است، ولی  مهندس سحابی: در اختیار استاندار یا دو نفر دیگر، هیأت عامل از طرف شورای جهاد سازندگی استان

 انتخاب با استاندار است.

 گیرد ]؟[دهد یا جلو میها را میگفتم شاه آیا آمد این پول فرمعینمیناچی: به 

 موسوی: اگر صالح است فعالً قرض کنیم، پول در اختیار ]را[ چه کنیم ]؟[

 بهشتی: پول تمام شده. خوزستان پانصد هزار برای کردستان، برای قروه.

، 30/12دهیم )میناچی رفت ار دستور بدهیم، آن طرح که ما میتر ]آن است که[ به استاندنهاشمی: راه آسا

رفت(. بقیه صد میلیون که برای صندوق تعاون صنفی تصویب شده، دولت به بانک بنویسد بدون وثیقه  زادهقطب

 بدهد )مهندس سحابی رفت، یک بعدازظهر(. در مورد بهائیت طبق ]...[.

 

 

 

 

 



 

 

 11/5/1358 شنبهپنججلسه 

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

 ، میناچی، دکتر صدر.فرمعینبازرگان، 

 ها:[]موضوع: بهائی

ل شده ]...[ )جاللی آمد، عنوان اقلیت شناخته شوند و اماکن آنها که اشغاها ادعا دارند که بهمهندس بازرگان: بهائی

25/9.) 

*** 

 ]موضوع: نقش امام خمینی در قانون اساسی آینده:[ 

 تصویب شورای انقالب برسد.برگان من یادم هست، بهنامه داخلی مجلس خبهشتی: آئین

مهندس بازرگان: وزارت کشور چیزی تهیه کرده. غفلتی از ما شده، شاید شورا. موضوع خود آقای خمینی ]که[ 

دولت آینده اسمی از ایشان نیامده. عمالً هم روی احتیاج و مراجعه مردم ]که[ اصرار ]دارند[ و عمالً رهبر  در

 بودن، مقام خاصی برای شخص ایشان در قانون اساسی ذکر شود.

 شود. این مقام فعلی ایشان، آن وقت هم خواهد بود یا رئیس جمهور ]؟[حل نمی مسئلهمهندس: با یک ماده 

 با فراغت آن را تنظیم کنیم. بهشتی:

 مهندس سحابی: رئیس جمهور بشود. 

 بهشتی: صحیح نیست. این سنت بدی است.

 کاره است، ولی ایشان امکانات زیاد دارد.یس جمهور هیچمهندس بازرگان: رئ

 اش به شخص ضعیف شود.ه[ انقالب در این مرحله، وابستگیبهشتی: تز ایشان این است ]ک

 متأسفانه پیشرفت جریان به آنجا نرسیده.مهندس بازرگان: 

 (.30/9بهشتی: طرح طوری تهیه شود )مهدوی آمد، 



 

 

 اند نظرم را راجع به قانون اساسی خواهم داد.کتیرائی: در بیانیه آخر گفته

*** 

 ]موضوع: بنیاد مستضعفان:[

بهشتی: بنیاد مستضعفان از فروش اموال منقول، بودجه امداد را داده است. از کارهای آن بودجه، خانواده شهدا و 

اند. پیشنهاد ض افتادهمبلغ قابل فروش تمام شده، االن به قر ای شده منظم.به خارج، اکنون شبکهارسال بیماران 

ستضعفان به ثبت رسیده، مدیر عامل دارد مهندس این است ]که[ امداد نگهداری شود، سیستماتیک بنیاد م

حالت ما کسی عالی و رئیس دارد. پیشنهاد این است، اوالً باید به خانواده مصدومان رسید و در ، شورای1خاموشی

 ای در اختیار بنیاد باشد که این واحد اداره شود.گرسنه نخوابد. بودجه

دولت بگذارد  خورد. ]آن را[ در اختیاررد که به درد دولت میری اموال داهاشمی: پیشنهاد اصالحی، بنیاد یک س

 ]و[ در مقابل آن پول بدهد.

 که در اختیار دولت باشد )دکتر سحابی آمد(. شرط آنمهندس بازرگان: به

 آمد(. زادهقطبمیلیون تومان ) 24اند، حدود ماهی بهشتی: گفته ایم قرض کرده

*** 

 رژیم سابق:[ ]موضوع: عفو نمایندگان مجلسین در

ومار برای ما ای ]به[ دستم رسید. قانون خاصی دارد، مبارزه کرد، در جریان مجلس بیرون آمده، ط: نامهفرمعین

 آمده، صحت مندرجات آن معلوم شود. 

 : قرار شد کمیسیونی زیر نظر مسعودی به کار آنها رسیدگی کند.اردبیلیموسوی

 گنجند.می ال و وزرای مستعفی در این شرطبهشتی: وک

 : این فرد استعفا کرده. از همان زمانی که جریان بحرین مطرح شد، از آنجا بیرون آمد.فرمعین

                                                           

 ( رئیس بنیاد مستضعفان.1318.علینقی خاموشی )متولد 1



 

 

را که کاری بهشتی: از دید انقالبیون، سخت اعتراض است نسبت به همین کار که به وکال شده. پاسبان و سرباز 

تر ثر بد گذاشته. معیارها باید دقیقها هم اارتشیاید. در فراوان و وکال را بیرون فرستاده کُشید و جرمکرده می

 بررسی شود.

 گیری نداشته.وکال بودند. ساواک روی آنها سخت تر اثر داشتند،ای که کممهندس بازرگان: دسته

 شیبانی: برای استاد دانشگاه که وضعش فقط از حقوق دانشگاه بود چه کند ]؟[

 کنیم.مهندس بازرگان: فکری می

 ی: بعضی وکال هم شامل این ]...[مهندس سحاب

*** 

 نامه داخلی مجلس خبرگان قانون اساسی:[]موضوع: آئین

نامه احتیاج به تصویب قانونی ز طرف وزارت کشور تهیه شده. آئیننامه داخلی مجلس خبرگان ادکتر سحابی: آئین

تر کند. موافقت کنید در هیأت ها موظف است مطالعه بیشدد هم شاید الزم باشد. شورای طرحندارد. بررسی مج

 دولت مطرح شود و در یک مجلس زودتر بگذرد.

که در  بهشتی: قبل از آمدن شما صحبت شد، شنبه دولت آن را تمام کند، یکشنبه بیاورند ]به شورا[، به اعتبار این

 رسد.میخبرگان به تصویب شورای انقالب نامه داخلی مجلس ای بود که آئینماده الیحه مجلس خبرگان

 ها احتیاج به تصویب ندارد، ولی این مورد اگر مطالعه بشود بهتر است.نامهدکتر سحابی: آئین

 تواند سریع رسیدگی کند.بهشتی: کمیسیون لوایح داریم، می

 مهندس بازرگان: کمیسیون ببیند )مهندس احمدزاده آمد(.

 رسیدگی کند.: در رسیدگی به قانون اساسی، هر اصل را یک کمیسیون فرمعین

 بینی شده.دکتر سحابی: پیش

 بهشتی: ]اعضای[ کمیسیون، هاشمی، صباغیان

 مهندس بازرگان: خود جنابعالی.



 

 

آمد  ایخامنه، 05/10، دکتر سحابی، میناچی و مهندس سحابی )دکتر سحابی رفت اردبیلیموسویبهشتی: 

10/10.) 

*** 

 الیحه مطبوعات میناچی.]موضوع:[ 

 -مهدوی: 

 : دنبال الفاظ نرویم. آنها با اصل آن مخالف هستند.فرمعین

 .18(. اسامی امتیاز است، ماده 15/10آمد،  صدربنیعنوان اسم خاص روزنامه است )مهدوی: کلمه امتیاز به

ای آورده بود ]که[ در زمان جنگ، هر زمان که مجلس یا شورای گان: مطرح کنند. چون ریاحی الیحهمهندس بازر

 دهد، نشر نشود. انقالب تشخیص

 .18میناچی: ماده 

 می گفت توهین به هر ایدئولوژی. صدربنیبهشتی: توهین به اسالم مطرح بود که 

 ها ...ایمهدوی: بی خود نیست که توده

گویند لحد را نباید، در قانون اساسی میهاشمی: در شرایط موجود نباید گفت هر ایدئولوژی مثاًل مارکسیسم م

 غیرمسلمان انتخاب شود. 

 دکتر صدر: اگر اهانت به اسالم و هر ایدئولوژی باشد، اهانت به انقالب ایران یا هر انقالب باشد.

: اهانت کردن کار خوبی است ]؟[ باید در شرع ما اهانت کردن درست است ]؟[ فقط اسالم عیب دارد صدربنی

هی سر انتخابات روی سر ما ا به نفع مخالفین است. چه کالهکه اصل اهانت عیب دارد ]؟[ این روش یا آن

زنند. در عمل این مواد قابل نیستند، پنج برابر دیگران حرف میکاندیدا نیم درصد جمعیت  120اند ]؟[ از گذاشته

 دهد ]؟[ثانیاً اهانت را چه کسی تشخیص میاجرا نیست. 

 ذاشته شود همه را بگذاریم.: اگر بحث است این ماده زده شود، ولی اگر گفرمعین



 

 

نطق خارج شود و فحش باشد، درست است. اصل اهانت درست نیست. اگر از م صدربنیمهندس سحابی: حرف 

 ها برنده نیستند. اهانت به هر ایدئولوژی باشد و مخالفت به اسالم ]قید شود[.مسلمان

ر کسی طرفدار باشد، ثبت دئولوژی هم اگمیناچی: خود اهانت درست است یا نه ]؟[ اهانت بد مجازات دارد. ای

 تواند ایراد بگیرد. اگر کسی به اسالم توهین کند، طبق چه قانون مجازات شود ]؟[بدهد، می

 مهدوی: اگر بنا باشد این ماده باشد، تقیّد به دین اسالم نباشد، سایر مذاهب هم باشد.

دهد. اهانت، غلط ت، جواب این ماده را نمیدرست اس که است، ضمن این صدربنی: آنچه مورد نظر ایخامنه

. وقتی ایدئولوژی یک انقالب، اسالم است، قداست باید داشته باشد. ]اگر بخواهید[ جواب 18است، روح ماده 

ت کند. جای دموکراسی وسیع اینجا نیست. قداسمثل خوره درباره اعتقادی نفوذ میمنطقی بدهید فرصت نیست، 

یاورید که اسالم را خواهید بطرفدار اهانت نیستم. هر تغییر میکم بشوید. من را کم ایدئولوژی حاکم بر جامعه

 منطقی قرار ندهد.مورد طعن غیر

این است ]که[ زندگی بشر همه از روی عقل است یا احساس و عاطفه هم هست ]؟[ عالقه  مسئلهبهشتی: 

ضربه زده. اگر منطقی کند کسی که توهین میدار بودن موقعیت عنوان عامل مهم ارزشژی بهطرفداران ایدئولو

شود داد. یک ایدئولوژی به خود جامعه است. توهین اشکال دارد، توهین مطلقاً بد است، جلوگیری است جواب می

 شود، ولی جنایت نیست.

اب بدهید ]؟[ چون وظایف زیادی : در روزنامه یک سرمقاله است و یک بحث، چرا فرصت ندارید جوصدربنی

یق به فحش دادن به اسالم است. شود جواب داد ]؟[ ثانیاً این ماده تشوشود، کِی میهده دارید. اگر االن نمیعبه

ی به اسالم اهانت کند. در حال حاضر ]اگر[ کسزور به دست آورد، قداست پیدا می که حکومت محض اینبه

کنند به اسم اسالم. موضع قاطع نگرفتیم ان اسالم، یک عده فاشیست حمله میعنولی بهشود. وکرد، مجازات می

 زنند.ولی از آن طرف دیگران را کتک می گذاریم.نفع خودمان است، ماده میها. آنجا که بهمقابل این حرف

 مسئلهشرعی تکلیف را روشن کرده یا نه ]؟[  مسئلهشود، باید دید اردبیلی: در قوانینی که اینجا مطرح میموسوی

قهی هست، توهین به اسالم، قرآن و ائمه و غیره هست. نگفتند توهین به قرآن مثل توهین به های فدر تمام کتاب

 فرد سخیف است.

 : قرآن گفته فحش ندهید.صدربنی



 

 

های دیگر ی: ممکن است شش ماه، دو سال، کم و زیاد باشد. باید باشد. حاال توهین به ایدئولوژاردبیلیموسوی

 از نظر اخالقی بد است.

 ها مجاز نیست.بدیهی است که توهین به ایدئولوژیاند مهندس بازرگان نوشتهبهشتی: 

 گذارم. نه، چون حق است با واقعیت کار کنیم.مغلطه بود که چون زور دارم، نمی :اردبیلیموسوی

 جای روشنگری و منطق روشن، توهین دارند، توقیف شوند.ین ماده نوشته شود مطبوعات که بهجای ابهشتی: به

عالوه گرانه روش توهین آمیز باشد. بهت. ده مقاله، یکی ]از آنها[ هوچی: یک، این ضابطه مشخص نیسایخامنه

عنوان ایدئولوژی ، چون منطق نداشتند. اسالم نه بهمرا قانع نکرد صدربنیاسالم است، حفظ اسالم. بیان  مسئله

 اند، قداست دارد، پس چه چیز قداست دارد ]؟[ مردم خواسته حاکم، بلکه آنچه

 مهدوی: اسالم را قبول ندارد.

 : مارکسیسم یک هزارم طرفدار ندارد.ایخامنه

ای غفلت داریم. مذهب در ردیف ایدئولوژی نیست. مذاهب اقلیت هم همین احترام را مهندس کتیرائی: از نکته

 انت به حزب نیست.دارند. انتظار مردم از اهانت به مذهب در ردیف اه

ضد انقالب اول از مقدسات توطئه است.  مسئله]![ شاهنشاهی با ]یا[ اسالم درست نیست.  صدربنیمیناچی: آقای 

کند. اگر این حالت تقدس حفظ نشود ]...[ قانون مطبوعات فقط ]در رابطه با[ جرایم مطبوعاتی است. شروع می

 ها فرق دیگر دارد.   سایر خالف

را طوری دیگر مطرح کنم. مسلمانان شوروی، اروپا یا آمریکا، اگر قانون باشد، به مسیحیت  صدربنیل بهشتی: سوا

 تبعیض بدانند ]؟[سلمانان باید بپذیرند و آن را بییا مارکسیسم توهین شود، کیفر دارد. م

 : نسبت به مسیحیت نه مبنای جامعه بر آن است.ایخامنه

 بهشتی: مارکسیسم.

 دید نیست خدشه آورد ]آوردن[ بر مارکسیسم که نظام حکومت در شوروی است، ایراد دارد.: ترایخامنه



 

 

مهدوی: جنبه مثبت، ]این[ ماده دارد، یکی ]هم جنبه[ منفی. مثبت ]آن این است که[ اهانت به اسالم که دلیل مجاز 

تبلیغات علیه اسالم بشود، بودن اهانت نیست. خدشه وارد کردن صحیح است. طبق مقررات فقهی باید اجازه داد 

 معلوم نیست جایز باشد. کیفر دو ماه و سه ماه حبس نیست، اعدام است.

: این که زور را پاسدار قداست می کند، ضدیت با اسالم است. این فرمایشات تصدیق اصل زور است. صدربنی

را نباشد ]؟[ شما که علیه زور ل اجبه اسالم هیچ کس نمی تواند انتقاد منطقی بنویسد. چرا ماده چیزی باشد که قاب

 گذارید.ر چه الزم شد یک زور باالی آن میجنگید، همی

یافته با تغییراتی باشد. توطئه سازمان یافته است، حمالت به انقالب است. این مادهمهندس موسوی: توطئه سازمان

 است، توهین نیست. بحث عقیده مخالف مسئلهمثل کار دشتی یا نامه علیه امام. در روزنامه اگر 

که حالت قداست است، اگر تعمیم به تمام قوانین داده شود، ]مثالً[ حریم ناموس محترم است،  مسئله: زادهقطب

پس آنجا هم نباید جلوی آن با زور گرفته شود. متأسفانه طرف مقابل در تمام جهات، حتی در دنیا، اسالم را با 

است بر رأی آزاد مردم  که حاکم توهین، نه با منطق ]...[ نکته در مورد شوروی، اگر انقالب مارکسیستی، آنچه

داد و با زور قالب نکرده بود، درست بود، ولی مارکسیسم حاکم با قدرت شد و اکثریت قاطع رأی میگذاشته می

 زور حاکم است.

هستند. پولی  مسئلهکنند، ولی غیرواقع است. خودشان در زندگی مبتال به این روی زور تکیه می صدربنیهاشمی: 

یل شده با زور به اسالم یرد، نشریه می دهد، وگرنه مقدورش نبود. در هیچ جای دنیا، مارکسیسم تحمگاز مردم می

 داد در آزادترین.ها را به اسالم و مسیحیت خود میشود، بدترین نسبتتحمیل می

دارید میناچی: اصل اهانت که نباید باشد، قبول شده. چطور ضابطه روشن شود که حدود اهانت معین شود. قبول 

 ای بدهید، اصل اهانت مرقوم.نت نباید کرد. گفتیم خود آن مادهکه اها

 : صدربنی

 گوید.ا اگر یک نفر دو دقیقه خواست، میبهشتی: بعد از شم

 شود.نیست، نه اینکه به کار برده نمی : نفی نسبت است. در اسالم اصل بر زورصدربنی

ر به اعتقادات دینی و یا اساس اسالم و یا انقالب اسالمی منتشر ای مضجای ماده باشد هرکس مقالهکتیرائی: به

 کند.



 

 

 شود.اش وسیع میبهشتی: این دامنه

 ها مثل علی انصاری هم ]...[: خیلی کتابایخامنه

 هاشمی: اگر کیفر نباشد، درست نیست.

 ن هم بشود.مهندس بازرگان: این در مقابل آن ماده است که کیفر معین کرده. نفی توهین به دیگرا

صورتی و مضر بر اساس انقالب اسالمی به ای توهین به دین مبین اسالم یا ادیان رسمی دیگربهشتی: هرکس مقاله

 که در قانون اساسی آمده است، منتشر کند.

 : ما حق نداریم به دین یهود و نصاری توهین کنیم.اردبیلیموسوی

 مصون از تعرض است ]؟[: مگر در قانون اساسی ننوشتیم عقیده صدربنی

 ای توهین به ]...[بهشتی: هرکس مقاله

 مهدوی: یکی توهین نفی شود، یکی اختصاص به اسالم.

 بهشتی: هرکس به عنوان نقد و انتقاد ]...[

 هاشمی: قرآن برای اعتقاد مشرک چه ارزش قائل است ]؟[

 بهشتی: مارکسیسم ارزش ندارد. انسان ارزش دارد.

 له موهن یا مضر به اساس انقالب اسالمی ایران ]...[ به شش ماه تا دو سال ]...[هرکس مقا -18ماده 

 مهندس بازرگان: کاریکاتور.

 بهشتی: هرکس با هرگونه توهین.

 (.15/11رأی گیری نیست. ادیان دیگر را مقابل اسالم نگذارید )مهندس بازرگان رفت، : بحث قابلایخامنه

وهین به دین مبین اسالم شود )یا ادیان دیگر حذف شود(، یا از راه بهشتی: هرکس در مطبوعات مرتکب ت

 ای وارد کند، به شش ماه تا دو سال حبس جنحه. عات به انقالب اسالمی ایران خدشهمطبو

 رد شد.



 

 

 : خدشه نیست. یا توهین است یا تحریک.زادهقطب

 ماه تا دو سال ]...[ وسیله مطبوعات به دین مبین اسالم توهین کند، به ششبهشتی: هرکس به

 تصویب شد.

 هرگاه در مطبوعات، مطالب موهن ]...[ -19ماده 

 بهشتی: ماده مثل به دین مبین اسالم و مقدسات آن توهین کند.

هرکس به وسیله مطبوعات به رهبر انقالب اسالمی ایران اهانت کند، از سه ماه تا یک سال حبس جنحه  -19ماده 

 محکوم خواهد شد.

 رهبر انقالب تنها، نباشد. :ایخامنه

 پذیر است.روی خود نیاوریم که اهانت امکان : باید مقام رهبری قداست داشته باشد. بهفرمعین

طه دهد. ضد انقالب از این نقنند. خمینی که عرض حال اهانت نمیکحذف نکنید، مردم ما را تهدید می میناچی:

 ند.کنعنوان مردم حمله میکند، بهء استفاده میسو

 بهشتی: بنویسیم هرکس از طریق مطبوعات علیه انقالب اقدام کند.

 جاللی: گذاشتن حبس برای توهین به آقای بهشتی غیرعملی است.

 : راجع به رهبر انقالب ]با[ مجازات زندان موافق نیستم. ایخامنه

 حذف شد. 19ماده 

 هاشمی: ]با[ توهین به رهبر انقالب، نشریه توقیف شود.

 گردد.که از یک ماه تا شش ماه تعطیل میبهشتی: هرگاه توهین 

 هاشمی: عالوه بر مجازات عمومی.

 آوریم فقط ]در مورد[ مراجع تقلید.بهشتی: یک ماده می



 

 

قانون مطبوعات( یا نشریه دیگر، توهین به مراجع تقلید ]صورت گیرد[،  17هرگاه در روزنامه یا مجله )ماده  -ماده

 یا نویسنده یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.مدیر روزنامه 

 تصویب شد.

 -20ماده 

 هاست، شالق بزنید، لق نکنید حکم اسالم را. پول که مال بهایی مسئلهمهدوی: 

 پرداخت دویست هزار تا یک میلیون ریال رد شد.

اگر چهار نفر محتکر را بزنید جاللی: اگر بدترین قوانین را بگذاریم ]و[ انقالب موفق شود، بهترین قانون می شود. 

 گوید.[ مردم راضی شوند، دنیا چیزی نمی]و

 های دیگر اسالم.مهدوی: علت عدم رعایت جنبه

ها، نشریه ]برای[ مدت یک ماه تا سه ماه توقیف و مرتکب به دویست هزار دس کتیرائی: ]با[ انتشار این عکسمهن

 شود.ریال محکوم می تا یک میلیون

 تصویب شد.

 تی: یا مکاتب اضافه شود، مترقی است.بهش

 اشخاص مکاتب از بین رفت و عین ماده تصویب شد.

 سه ماه تا یک سال. -22ماده 

 مهندس موسوی: سر خصوصی و خانوادگی از اجتماعی جدا شود.

 بهشتی: افشای اسرار شخصی ذکر شود، جمله معترضه.

*** 

 ]موضوع: الیحه معادن:[

 الیحه معادن مطرح شد.



 

 

 های تابعه است.. خودش وسایل اکتشاف ندارد، شرکتبینی شدهای در قانن معادن پیشاحمدزاده: ماده

 کنند، جلوی آنها را نگیرید.ای اکتشاف میتواند کار کند، اگر عدهبهشتی: در شرایطی که دولت نمی

ین مدت یک مقدار درخواست های قبل ]در[ بخشی از نواحی کشور، اکتشاف ممنوع شده و در ااحمدزاده: از سال

 ها.شود در مورد درخواستده. اگر ناحیه آزاد شود، دعوا میرسیده که صادر نش

 الیحه برای اصالح مسترد گشت.

*** 

 ]موضوع: ادامه بررسی الیحه مطبوعات:[ 

(. تصویب شد از انتشار آن جلوگیری شود )مهندس 40/12رفت،  ایخامنهمطبوعات ) 23بهشتی: ]ماده[ 

 (.50/12مدزاده رفت، اح

 : این برود ماده قبلی، خرج اسالم را از سایر مذاهب جدا نکند.فرمعین

 ماده اصلی رد شد.

 بهشتی: هرکس به دین مقدس اسالم یا سایر ادیان رسمی کشور اهانت کند ]...[ 

 تصویب شد.

 .55/12رفت،  اردبیلیموسوی

 )دکتر صدر رفت، ساعت یک(. ]...[ : از آنجا که استقالل مالی نشریاتزادهقطب

 

 

 

 

 



 

 

 14/5/1358جلسه یکشنبه 

، دکتر اردبیلیموسوی، ایخامنه]حاضران:[ شیبانی، میناچی، کتیرائی، مهندس موسوی، مهندس سحابی، بهشتی، 

 سحابی.

 ]موضوع: الیحه مطبوعات:[ 

 (.20/9آمدند،  فرمعینمیناچی: مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای روزنامه خود ]...[ )مهدوی و 

 . هرکس برخالف واقع، حبس سه ماه تا شش ماه.25بهشتی: ماده 

ای خود را صاحب پروانه انتشار یا (. هرکس در نشریه30/9اللی آمدند ، هاشمی و ج25/9)دکتر صدر آمد 

 مدیرمسئول یا سردبیر معرفی کند ]...[ 

 تصویب شد.

 لید نماید، ولو با تغییرات جزئی.نام یا عالمت نشریه دیگر را تق -26ماده 

 ها قانون دارید. طبق قانون عمل شود.دکتر صدر: ]درباره[ عالیم تجارتی و مارک

 میناچی: دارد، ولی ما هم حافظ منافع آنها هستیم.

 ها و پول برای پولدارها.پولمهدوی: زندان برای بی

 .(35/9مهندس سحابی: نام و عالمت باشد یا را )مسعودی آمد، 

 دهد.مهدوی: تقلید همان معنی را می

 طوری که در نظر اول موجب اشتباه گردد.بهشتی: به

 -کتیرائی: 

طوری که امکان اشتباه باشد، هرکس در انتشار نشریه، نام یا عالمت نشریه دیگر را ولو با تغییرات : بهفرمعین

 جزئی تقلید کند.

 : ]عبارت[ هرکس، درست نیست.ایخامنه



 

 

 (.45/9هرگاه )دکتر باهنر آمد، بهشتی: 

 تصویب شد هرگاه در انتشار نشریه ... تقلید شود.

 -27ماده 

 مهدوی: در عبارات، ما زیاد وارد نشویم.

 کسی درست کند ]؟[ بهشتی: چه

اشتباه باشد، نشریه ه هر شکلی که با نشریه قبلی قابلای توقیف شود، نشریه دیگری بمثالً هرگاه نشریه -27ماده 

 بعدی هم توقیف است.

اشتباه باشد، نشریه منتشر شود که با نشریه قبلی قابلصورتی وقیف یک نشریه، اولی بهتر است بههرگاه پس از ت-

 جدید نیز بالفاصله توقیف ]شود[.

 -هاشمی: 

و عالمت : پس از توقیف یک نشریه، انتشار نوع نشریه دیگر به نحوی که با نشریه توقیف شده از نظر نام فرمعین

حه از سه ماه گردد و مرتکب به مجازات جنو نشریه جدید بالفاصله توقیف می و شکل مشتبه شود، ممنوع است

 گردد.تا شش ماه محکوم می

فکر باشیم ان کردن درست نیست. در کیفرها بههاشمی: تذکر کلی. یکی از انتقادات این بود ]که[ برای هر چیز زند

 چیزی جای آن بیاوریم.

 دس سحابی: اردوی کار بگذاریم. شالق زدن درست نیست.مهن

 شیبانی: فکری برای زندان بکنید.

 تصویب شد ماده قبل قبول نشد که جزای نقدی رد شود.

 ( تصویب شد.28) 27ماده 

 ( تصویب شد.29) 28ماده 

 -(30) 29ماده 



 

 

 ها نباشد.بهشتی: فرماندار در شهرستان

منصفه انتخاب شود از طرف کنیم. پیشنهاد ]این است که[ هیأته نیرو را حبس هاشمی: ]برای[ این جرایم، این هم

 مردم.

 باهنر: شورای محلی انتخاب کند.

 منصفه را انتخاب کند.باشد، پس از انتخاب شوراها هیأت میناچی: تبصره

 جای یازده نفر، هفت نفر ]باشد[.منصفه حرف خوب است. بهأتبهشتی: انتخاب هی

 وفیت به امانت و صداقت.معر -30ماده 

 ، جاللی رفت( تعداد چهارده نفر، هفت نفر اصلی، هفت نفر ]...[30/10)دکتر سحابی رفت  -31ماده 

 از چهارده نفر. -32ماده 

  -33ماده 

 مهدوی: در قانون شرع، هیأت منصفه نیست.

که در نظر گرفته خصوص عده به کنند. اینبرای هرجا از افراد عادی معین میمنصفه در امریکا صدر: هیأت دکتر

 دهند.شده، نظر خاص می

 دهد. می گوید محکوم هست یا نه.منصفه رأی محکومیت نمییکا، هیأتمهندس سحابی: در دادگاه امر

 منصفه ]...[بهشتی: هر یک از اعضای هیأت

 میناچی: در مورد ارجاع به نظام صنفی، در مورد مسائل مربوط به کارهای اداری است.

، آن را ]است[ زده برای رشوه دادن به مطبوعاتمنصفه با روحیه غربایم. هیأتدهزده ش: ما خیلی غربفرعینم

 در نظر گرفتیم.

 مهدوی: اگر دادگاه از افراد صالح باشد، اشکالی ندارد اگر نباشد.



 

 

ی حقوق اشخاص. این بهشتی: دو جور دادگاه است. یکی منطبق بر قضای شرعی که دو کار دارد، حدود اهلل و یک

 گرفته به دادگاه می دهد، مثل دادگاه رانندگی.کارهایی که والی شخصاً تصمیم می دادگاه معین امام است.

 مهدوی: دو مطلب است، یکی شخص موضوع.

 منصفه تشخیص دهد مجرم است، درست نیست.هاشمی: هیأت

صحیح  ه بحث دیگر است. اگر دادگاه طبق موازینکند یا نپسندم. اسالم قبول میرا می فرمعین: نظر ایخامنه

 منصفه است ]؟[است، دیگر چه لزوم به هیأت

مهندس سحابی: فلسفه منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعات بر این است ]که[ قضات روی موازین شرعی یا 

مثالً دوره[ کنند. مصالح سیاسی موازین دیگری دارد. قتل در شرایط عادی حکمی دارد. ]حقوقی رسیدگی می

 منصفه کارشناس سیاسی در برابر قاضی است.ندارد، تشخیص با قاضی نیست. هیأتانقالب است، قتل حکم قتل 

 مهدوی: قاضی خبره باشد.

 کند.یمنصفه بین مردم، قاضی مشخصات را معین مدکتر صدر: تجربه هیأت

 موسوی: مراجعه به اهل عرف است.

 دارد. حرف مهدوی این است قضا بخش عمده آن تعیین مصداق است.منصفه نقش کارشناس بهشتی: هیأت

 مهندس سحابی: پیچیدگی مطالب را باید توجه کرد.

 بهشتی: این افراد از قاضی واردترند.

ر کند. دادگاه دولتی خواهد مطابق میل او رفتادانند. می]؟[ مطبوعات خود را طرف دولت می کتیرائی: درد کجاست

 قیافه ملی بگیرد.اند است، خواسته

 مهدوی: قوه قضائیه را از مجریه جدا کردید. اگر مملکتی باشد، دولت ملی باشد، دیگر چه احتیاج ]؟[

 جای آن دادگاه انقالبی بگذارید.دس موسوی: بعداً مجلس می آید، بهمهن

 میناچی: تمام لوایح مطبوعاتی، هیأت منصفه داشته. پذیرفته شده در تمام دنیا هست.

 دهد.هد. دادگاه بر طبق موازین رأی میدمنصفه نظرش را مینی: هیأتشیبا



 

 

منصفه دلخواه نخواهیم داشت و دادگاه سروصدا از هو کردن است. اما عمالً هیأت : این برای جلوگیریفرمعین

. عمالً منصفه باشد، کارهایی که برای مطبوعات هست به کمیته ارجاع کنیماسم هیأت دارد. پیشنهاد من این است

 سه ماه احتیاج به دادگاه نیست.

 میناچی: این ماده کاری برای آنها ندارد. دادگاه استان رسیدگی می کند. مطبوعات تا دم توقیف هستند.

 منصفه.بهشتی: نقش هیأت

 منصفه با هشت رأی تصویب شد.وجود هیأت

 منصفه موکول به تشکیل شوراها باشد.مهندس سحابی: تشکیل هیأت

 : قبل از.ایخامنه

 دکتر باهنر: تشخیص و رأی را معین کنید.

 منصفه قبول نشد با این وضع.بهشتی: روی این مجموعه هیأت

 منصفه تشکیل شود. جرایم موجب قانون خاص خواهد بود.: جرایم مطبوعاتی در حضور هیأتفرمعین

 مهندس: عین این حرف در قانون اساسی آمده.

 رسیم.ه نمیمنصفمیناچی: به هیأت

منصفه به جرایم منصفه تشکیل شود و تا تشکیل هیأترایم مطبوعاتی باید در حضور هیأتبهشتی: پیشنهاد. ج

 رسیدگی می کند. دولت مکلف است.

 تصویب شد با هشت رأی.

 منصفه باشد.اید هیأتمیناچی: همه ما را هو خواهند کرد. ب

 بهشتی: الیحه را با همان صورت تصویب کنیم.

 تصویب شد الیحه به صورت قبلی باشد.



 

 

شده بر طبق قوانین تجارت تهیه کند که ثبت روزنامه یا مجله باید دفتر پلمپ میناچی: ماده امور مالی. مدیر هر

 (.12گردد بیالن ساالنه درآمد و مخارج خود را به گواهی دادستان و نماینده او رسانده )جاللی برگشت، 

 شده بر حسب قانون تجارت تهیه ]...[ه باید برای مؤسسه خود دفاتر محاسباتی پلمپهر روزنامه یا مجل بهشتی:

 (.40/12رفت  اردبیلیموسوی، 20/12و جاللی رفتند  ایخامنهتصویب شد )

*** 

 جدید:[ ]موضوع: اسکناس

تصویب شورای  ای به وزیر اقتصاد و دارایی نوشته شد که از چاپ و ادامه چاپ اسکناس بدونبهشتی: دیروز نامه

 انقالب خودداری کنند.

 چاپ های زیادی شده، مقداری از آن مرموز است. این حرف را خودم به وزیر دارایی گفتم. بعداًهاشمی: تخلف

 اند.شده و تغییراتی در آن داده

روغ ن را سیاه کنند. اردالن د: بحث اسکناس جدید نبود. اسکناس زیر چاپ و در متن عکس شاه است، آفرمعین

 اطالع باشد.گوید، شاید بینمی

 پرسم، اسکناس جدید چاپ نشود، مطمئن باشید اسکناس با فرم جدید زیر چاپ نیست.بهشتی: از آقای اردالن می

 ها روی آن خورده.اند. بعضی کلیشههاشمی: کاغدهای بریده سفارش داده

 شده.فروش اعتراض های واصله داروساز به دارومهدوی: برابر تلگراف

*** 

 ]موضوع: بررسی لوایح:[

 لوایحی که تصویب شد:

 ( الیحه ترک مناقصه ناحیه استانداران. 1

 ( الیحه لغو قانون معافیت ورود اشیاء عتیقه.2



 

 

 ( الیحه اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی.3

 ( الیحه اجازه پرداخت معادل ریالی یکصد میلیون دالر به شهرداری.4

 عالی آمار و انفورماتیک.انتزاع موسسه آموزش( الیحه 5

 ( الیحه بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه قبوض اقساطی با حذف قسمت ذیل آن که شامل جریمه است.6

 قانون شکار و صید. 31( الیحه اصالح ماده 7

 ( الیحه واگذاری کشتارگاه تبریز به شهرداری.8

 هربانی برای اظهار نظر مجدد و حضور وزیر برگردانده شد.( الیحه قانونی اجاره پرداخت مزایای ویژه. ش9

 ( الیحه تقسیم و فروش امالک اجاره به زارعان برای حضور وزیر برگردانده شد.10

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 18/5/1358 شنبهپنججلسه 

فسنجانی[ ]ر، بهشتی، کتیرائی، مهندس سحابی، دکتر صدر، هاشمی فرمعین]حاضران:[ شیبانی، مهندس بازرگان، 

 (.25/9، باهنر 20/9)دکتر صدر رفت(، مسعودی، )جاللی 

 (.35/9)مهدوی ]آمد[  2برای رسیدگی به دادستان انقالب تهران ارسال شد 1زادهنامه پدر دکتر شیخ االسالم

*** 

 :[58]موضوع: الیحه بودجه سال 

کشور  1357 اعانات را طبق جداول بودجه سالشود از محل تأمین ... کمک ها و دولت اجازه داده میبهشتی: به 

ه اعتبار که مبالغ پرداختی از یک سوم اعتبار سه ماه اول. تبصره هزینه ضروری سال جاری ک مشروط بر این

 ( 40/9تخصیص داده شده با )مهندس موسوی 

 تصویب شد.

 3200د حدو 57ود. بودجه : الیحه بودجه مطرح شد. کتاب جدیدی دارد که کمی اصالحات در آن شده بفرمعین

ری قرض. ردند و مقادیکمد بود که مقادیری اسکناس چاپ میمیلیارد کسری درآ 1100میلیارد ریال است. حدود 

شد. امسال های قبل شلوغ بود که ترتیب جبران آن را هم ننوشته بودند. عمالً آن بودجه عملی نآن قدر حساب

های ها، دستگاهجوییعادل باشد. با همه فشارها و صرفهد، بلکه متفکر نبود که صددرصد بودجه بدون کسری باش

د، مثل سازمان کنند باید آن را حفظ کراند، خیال میفراد موجهی در رأس آن قرار گرفتهایم که ابگیری داشتهکمک

 زنان.

 وزیری داده شد.هشتی: پیشنهاد انحالل آن به نخستب

                                                           

وم. وی پس از ( وزیر رفاه اجتماعی و وزیر بهداری و بهزیستی دوره پهلوی د1310-93زاده )االسالمالدین شیخ. سیدشجاع 1

 انقالب برای چند سال زندانی بود و نهایتاً آزاد شد. 

دها بیمار معرفی صزاده، وزیر سابق بهداری، وی باعث مرگ االسالمه پرونده دکتر شیخ. در کیفرخواست دادستان انقالب دربار 2

 (. 3، ص24/4/1358شده بود )اطالعات، 



 

 

امامی درصد بودجه کل رقمی بوده که شریفلکت را نشده کوچک کنیم. ده : با همه کارها بودجه جاری ممفرمعین

ک سوم آن را میلیارد که ی 880میلیارد بودجه امسال،  2440به کارمندان وعده داده بود و داده بود.  1و ازهاری

 صدربنی، 10علت ناامنی امکان خرج این مبالغ خیلی ضعیف است )آقای میناچی اند ]که[ بهبودجه عمرانی گذاشته

هزار بشکه صادرات کنیم، چهار میلیون در روز، پولی که گرفته  3300]آمدند[(. ]در خصوص[ رقم نفت،  10

]بوده[  56خیلی فرق نمی کند. گاز بر خالف سال گذشته جدا شده، شش میلیارد ]سال[  57می شود با سال 

 ]بوده[. گاز درآمد ندارد.  57هفت میلیارد ]سال[ 

 فروشید ]؟[ ذوب آهن که داده چیست ]؟[می بهشتی: چرا

کنند. خود پروژه آن مورد موافقت انگلیس دالر حساب می 2/1اد. روبل برابر میلیون روبل د 150: اعتبار فرمعین

های زیادی است که جدای رکتاند. شرکدام سهمی در لوله و غیره داشتهو فرانسه و امریکا هم بوده، چون که ه

ها نتوانستیم برسیم. مبلغ زیادی برای ضرر آن ی است و مخارجش زیاد است. به این شرکتاز مقررات دولت

آید، یک کمی خود را جمع و جور کنند. به هر حال این بودجه اسمش منظور شده. فشارهایی به آنها می هاشرکت

سال گذشته است. تمام ریز درآمدها آمده است. مطلبی داخل بودجه  16بودجه عمومی دولت است. تا صفحه 

گذراند، فالن ، دولت قانونی از مجلس می15صفحه درآمد اختصاصی عبارت است از هر دستگاه، قسمت سوم 

گرفتند. وزارت ه بار می شد و از دو جا بودجه میسراصی بکند و نظارتی نبود، اغلب دومحل حق دارد اقدامات خ

د بردارد، ]به[ منظور تسهیل امور مالیاتی، اول سال اقدام دارایی اجازه دارد از محل مالیات های مستقیم دو درص

کردیم، درآمد اختصاصی عمومی نباشد، همه وارد خزانه شود، هرچه طرح است وارد شود )مبلغ مورد بحث زیاد 

رآمد اختصاصی ها بود. مثالً وزارت دادگستری پالژ را از محل دلیارد ریال(، ولی بیش از این حرفبود، چهل می

کاره است. این را که زدیم، خیلی سروصدا ایجاد کرد و مجبور شدیم تخفیف بدهیم. ده درصد که فعالً نیمه داشت

اختصاصی درصد با تصویب هیأت وزیران خرج شود. درآمد  25آن با تصویب وزارت اقتصاد و امور دارایی و تا 

...  56درآمد واقعی. کسری  17/2ه میلیارد ک 25/2های مصوب دارد. جمع درآمد مال آنجاهایی است که خرج

اوراق قرضه کار خوبی است، سبب میلیون ریال بوده.  1100میلیون ریال که با زواید  888مبلغ  57کسری 

بانک  طور نبوده، این صوری بوده.مهار کند، ولی در داخل مملکت اینشود پولی که دولت ریخته در بازار، می

، دویست و پنجاه و هفت 57شود. در سال پول دست مردم جمع نمیو می خرد.  کندمرکزی چیزی چاپ می

                                                           

 وزیر دولت نظامی ایران در اواخر رژیم شاه. ( نخست1290-1380. ارتشبد غالمرضا ازهاری ) 1



 

 

آوری نوشتیم. البته دولت ارقام سرسام قرضه مورد قبول نیست، بلکه قرض از بانک 58میلیارد بوده و در سال 

، 25/10، دکتر احمدزاده آمد 25/10میلیارد اگر کسر بیاید )دکتر صدر برگشت  330بدهکار است به بانک 

 ازرگان و میناچی رفتند بیرون از اتاق(.مهندس ب

 بهشتی: فرانسه روی پشتوانه طال نرفت.

 المللی رفت، ولی داخلی نه.: در پول بینصدربنی

ان کند، حتی کارمند و غیره، ولی مملکت وابسته است. ایران هم زمکویت از پول نفت همه چیز وارد می: فرمعین

 طور[ بود.شاه ]همین

 ه نیست، کسر اقتصاد هست )مهندس بازرگان و میناچی برگشتند(.بهشتی: کسر بودج

 جاللی: نشان آن است که مملکت روی پای خود نیست، ولی تراکتور وارد کنید، گرانی ارزاق و غیره.

 : الزم نیست نفت بدهیم، ارزاق و غیره را وارد بکنیم و جناب صدر دنبال آن است.فرمعین

 جاللی: موتور آب تراکتور.

المله مطلب که نفت را باال ببریم، وجیهای که داریم، گرفتار زیادی تراکتور هستیم. توجه به این : با کارخانهفرمعین

 بشویم، ولی خیانت به مملکت بود.

 بهشتی: ذخیره ارزی ما چقدر است ]؟[

 (.30/10: ده میلیارد دالر )صباغیان آمد، فرمعین

 میلیون دالر تعهد ]داریم[. 75ون دالر در روز درآمد، میلی 65گفت مسعودی: بانک مرکزی می

 میناچی: سپرده این طور نیست. ده میلیارد حساب دیگر.

 : فرمعین

*** 

 ]موضوع: جهاد سازندگی:[



 

 

میلیارد ریال را امید خرج کردن ندارید. این فاصله است،  880بهشتی: مطلبی است در الیحه بودجه. شما گفتید 

خود آقایان و تجربه  کاری از بین برود، بر حسب مطالعاتمی شود، رواج اقتصادی که بی باید فکری کرد، خرج

آن این است  کنند کار انقالبی در کیفیت خرج کردن است. آقایان بفرمایید شور و تصویب شود وبعضی فکر می

از این مقررات، تا  میلیون تومان خارج 50میلیون تومان تا  15های سرمایه گذاری از واحدهای کوچک با رقم

برای دولت تسهیالتی ]تا[ میلیون تومان صرف این مخارج کند و تمام نتایج را بگیرد. چه فکری باید کرد  50

 ها خرج کند، هم سیاهکل و هم قروه ]؟[دفتر شناسایی باشد، خارج از طرح باشد،

 : جهاد سازندگی آمد در شورا یا نه ]؟[فرمعین

میلیون کار عمرانی انجام  50تر از این، گروه مهندس چهار نفره در قروه حدود سه ماه بهشتی: برای مبالغ باال

 دهد.

 میلیون؟ 50: فرمعین

میلیون تومان برای راه است. همه مزایای بودجه  50بهشتی: حمام زده، آب آشامیدنی، برق و تعدادی کاردستی. 

 اند.هعمرانی را تأمین کرد

 رست کرد.شود د: قید کرده، میفرمعین

 باهنر: صد تا.

 میلیون تومان. 1500شود میلیون. می 15: هر یک فرمعین

 بهشتی: بیش از صد.

 مهندس بازرگان: جهاد سازندگی هست.

 صباغیان: اگر این مبلغ را جهاد مصرف کرد.

 شود    استاندار.سحابی: خرج نمی

 بهشتی: آن که عملی شده.



 

 

ت. ولی وقتی اساس شد، تجهیزات باشند. یک وقت کار روستایی اس مهندس بازرگان: افرادی باشند ]؟[ بله

خواهند، رساندن پول پای کارمند دولت می آید. اگر چنین افرادی هستند، دفتر جهاد سازندگی افراد و دفتر می

 دارد، افراد داوطلب را معین کنند.

ته با رابطه با جهاد همان کار شما انجام گویید ذهنی است. راه عینی ]الزم است[. در دو ماه گذشبهشتی: آنچه می

 شده، هیچ ناراحتی ایجاد نکرده.گردند. ولی این طرح ما که عملی، نیروها عموماً زده شدند، بر میشد

 : پیشنهاد شما ]چیست؟[فرمعین

بهشتی: یک دفتر در دولت ]و[ یک معاون باشد، مسئولیت قبول کند، صد میلیارد تومان را با ضمانت خودش 

تدریج دفترهای کوچک کوچک ایجاد کند. بدون تشریفات. کارش این باشد، بهخرج کند و الیحه تصویب شود 

با اعتماد پول در اختیارش ]قرار گیرد[، بعد سند برگرداند. آنچه در جهاد است، باز تشریفات است، با طرز تفکر 

 درت در قدرت نباشد.اداری است. دفتر مرکزی مال دولت و شورا هرگونه امکان بدهد که ق

 مهدوی: استاندار نباشد.

 بهشتی: استاندار و فرماندار نباشد.

که مقداری حرام شود هم بود. جهاد  صباغیان: مملکت ]در[ موقعیتی است که باید پول خرج شود. دنبال این

باز گذاشته. پیشنهاد من  نامه دفتر خوشبختانه راه راطور بوده. تصویبین راه را رفته. تا این جلسه اینمقداری از ا

وزیری با ن است ]که[ در اختیار معاون نخستنامه ایاین بود در اختیار رئیس جهاد و استاندار باشد. ولی تصویب

شود گفت استاندار نباشد. اگر این کار را بکند، چیز خواست استاندار باشد. میه او مینامه که خودش باشد کآئین

 شود، باید جهاد برداشته شود. دیگری به عنوان دفتر درست

 بهشتی: جهاد باشد، ولی مدیریت عوض شود.

 صباغیان: با نظر رئیس جهاد باشد.

مهندس بازرگان: شوراهای عملی درست کردند افراد دولت، به عنوان همکاری است، احتیاج به وسایل دارد. 

تواند بکند. راهسازی وارد کرده معمولی، هیأتی برود خوزستان یا غیره. تا حدودی کارهای معمولی است، می 

 ولی اگر خواست راهسازی هم بکند، اطالعات، معلومات و غیره، یک وقت پول دور ریخته شود حرفی نیست.



 

 

ها از شهرستان ها آمده بودند که یک جلسه کند. هفته گذشته بچهرف آقایان این حرف را هم تخته میهاشمی: ح

اسدی، یک هیأت اجرایی است که حق وتو دارد به شورای جهاد که با بنی نی با آنها صحبت شد، یکیطوال

لی رسمیت ندارد، استاندار گیرد که خودش هم خیایی است. هر تصمیمی که شوراها میاستاندار جزو هیأت اجر

ود. او اسدی صحبت شد، قرار شد قهر نکند. بچه ها قرار شد در ظرف ده روز اساسنامه تهیه شکند. با بنیوتو می

ها در تهران است. مهندس صباغیان قرار شد اعالم بکند، یک نفر از جمع هنوز شروع نکرده. جلسه عمومی بچه

اسدی در آن مجموعه دستش گیر شود جدی بگیرد. بنیطور که روحش تصویب میهمان مسئلهمسئول شود، 

 است، ولی اساسنامه را که تهیه نکرده.

تجربه است، یکی بلوچستان، یکی اراک. در بلوچستان موفق ]بود[، چون وضعی مهندس سحابی: متکی به دو 

علت امکانات موجود موفق بودند. در اراک ی استاندار، دو تا غیر دولتی. بهخاص بود، سه نفر معین کردند، یک

کی نماینده امام، نفره تقریباً استاندار، پنج نفر اداری، پنج نفر معتمد محل، ی 15اختیار دست استاندار. شورای 

نفر در اراک  9نفر اعضای شورای استاندار معین کرده و آن  9چهار تای دیگر. استاندار پنج نفر نماینده جهاد، 

 ضد جهاد است، یک لندرور نداده.

 صباغیان: اراک یک چیز دیگری است.

دستور کتبی به مسئولین در  ی فرمانده نیروی دریایی است. ده تا دوازدهبی: به استاندار بگویید نکند. مدنسحا

دهند، مقررات دولتی زند، مسئولین آنجا نمیاشین بولدوزر و غیره هست. زنگ میبلوچستان داده. فرمانداری، م

 45اند در عرض د. در بلوچستان یک سد خاکی ساختهشود کرند. اگر فقط حمام ساختن باشد، میکنرا عنوان می

 شود کرد.ر وسایل باشد، کار بزرگ میروز. اگ

طور مثال قروه ای دولتی و خارج مقررات دست و پاگیر کسانی باشند. بههاین است جنب دستگاه مسئله: فرمعین

ول دارم کسی که جهاد را کشد. قبشود، ولی کار بزرگ طول میل را گفتید. کار کوچک به سرعت میو سیاهک

 یار تمام و کمال داد، قانون نیامده.دهد، در خارج کانال اولی باشد. به نظر من اختانجام می

تر است. یک تیم با است. یک وقت هزار خانه است، آسانخانه است، مشکل بهشتی: یک وقت آپارتمان هزار

روز دیگر  20اسدی گذرد. طرح بنیم، جاهای دیگر ]...[ االن وقت میتیم با وقت ک 50مقدار وقت کم. قروه 

 رسد. وقت گذشته است.می ثمربه



 

 

تر شود، ولی اگر در اشل بزرگشود. کار اگر تجهیزات بخواهد می یرائی: پول بدون قید در اختیار افراد گذاشتهکت

شود. بنیاد مسکن انقالب کند و ضددولت میندهد، شکایت میخواهد. اگر باشد اول همه یک سری وسایل می

 اسالمی، معاون من عضو آن است.

 کنیم.شود تجربه میچه نمیراه را باز کنید. برای آن شودکه اتفاق نظر دارید، می بهشتی: راه دور نرویم. برای این

 توانند بسازند.خواهند به آنهایی بدهند که میشیبانی: راجع به زمین می

 ، صباغیان و میناچی رفتند(.20/11صباغیان در مورد الیحه شهربانی توضیح داد )مهندس بازرگان رفت 

 راه و ترابری، استخدام افراد خرید خدمت.وزارت   -ماده واحده

 قانون معادن تصویب شد. 2اصالح بند ب ماده 

*** 

 :[58]موضوع: ادامه بررسی بودجه 

رگی دارد که های بزی پروژه کوچک گازرسانی دارد. طرح: بودجه مجدداً مطرح شد. شرکت گاز مقدارفرمعین

 ایم.مقداری از آن را زده

 اصفهان و شیراز لوله کشیده.بهشتی: گاز برای 

 سرخس. –مهندس سحابی: خط بزرگ نکا 

 دهیم.: آنها را پول میفرمعین

 کنند.: آنها صرف مخارج جاری خودشان میبهشتی

 کند، برای بودجه چیزی نیست.ج جاری مقداری که پول گارانتی میهای کوچک و مخار: بعضی پروژهفرمعین

 گذاری است.ان سرمایهکشی شهر تهری: لولهمهندس سحاب

 کود شیمیایی، پتروشیمی و غیره. مسئلههاشمی: 

 (.30/11: ادعاست، ولی باید معلوم شود )جاللی رفت، فرمعین



 

 

 گیرند.ها همه ]شان[ گاز میهاشمی: کارخانه

 دهیم.های بزرگ را پول می: پروژهفرمعین

 ندارد. بهشتی: بودجه اگر تصویب شود یا نه، در گردش کار گاز اثری

 هاشمی: درآمد ناشی از گاز کجا آمده ]؟[

 : در داخل شرکت که خارج از بودجه عمومی است.فرمعین

 اند که دستش باز باشد.ها را زده، صورت ندادهچون سازمان برنامه حقوق و اضافه مهندس سحابی:

 شود.ن سال گذشته را بگیرید، روشن میکتیرائی: بیال

 بگذارید.بهشتی: هفت میلیارد را 

 : می گوید مخارج رفته باال، درآمد ندارد.فرمعین

 کنند.دولتی زیاد است و اکثراً ضرر می هایکتیرائی: چون شرکت

 خریدند.م کوچک، بانک ها نیستند، مردم میهاشمی: اوراق قرضه، ولو رق

 : اختالف من با مولوی این است، اوراق قرضه دروغ است.فرمعین

 خرید.یهاشمی: بخش خصوصی م

 خرید.برای کارها که با دولت داشت، می :صدربنی

 : باید دید اگر ضرر دارد.فرمعین

 نوشتید، در فاصله نوشتن و حاال نفت گران شد.هاشمی: آن روز که بودجه می

 : روزهای آخر اوپک بود. برآورد کرده بودیم، روز آخر عوض کردیم.فرمعین

 رود.دالر فروش می 20دالر نفت  11از  بین نفت نیست. هاشمی: کسری که قرار دادید، تناسبی

 شود تقریباً. کمبود استخراج با قیمت برابر می :فرمعین



 

 

 تر شود.هاشمی: لزومی دارد کسری باشد استخراج بیش

 بهشتی: خیلی فرق ندارد که اسکناس چاپ کنیم یا نفت صادر کنیم.

 که استخراج کنیم. درصد، بهتر است از این 5ه : اگر پنج میلیون دالر قرض کنیم با بهرصدربنی

 ایم، اقساطش کجاست ]؟[مسعودی: قرضی که به ممالک داده

های دولتی است که بر حسب برنامه چهارم اعتبارات دستگاهی و سازمان: در سایر درآمدهاست. قسمت فرمعین

های استانی داده شده. بودجه استانی نوشته شده. قسمت پنجم اختیارات است که در دستگاه 58تا  56سه سال از 

ای و روستایی ]است[ که جداگانه مجوز رد. قسمت ششم، طرح های خاص ناحیهشده، خود استان تصمیم می گی

 آن گرفته شد از شورای انقالب.

 اند. باید برگردانند.ها را کم کردهشیبانی: بودجه دانشگاه

 کم کردیم، چهار میلیارد. های ... غیره را: پنج میلیارد بودجهفرمعین

 اش اضافه شود.گاه توسعه باید پیدا کند و بودجهشیبانی: دانش

 : مخارج زاید زده شده، بودجه کم شده.فرمعین

 خود دارد.: اصالً دانشگاه و مؤسسات بیصدربنی

 دهند.رهای عمرانی که الزم است، پول میباهنر: برای کا

 دهیم.دهند، می: اگر صورت بفرمعین

 هزار تومان. 20های باالتر از باهنر: راجع به حقوق

: سوال رسمی بکنید از دولت ]که[ آیا اجرا شده یا نه. خارج مرکز مأمورین نفت و خارجه و غیره یک فرمعین

 خارجه رسیدگی کند.راستی دکتر یزدی گرفت، در وزارت ماده واحده در هیأت دولت مطرح شد، آمده یا نه.

 گیرند یا نه ]؟[امنیت حقوق میباهنر: سازمان 

های دولت که کد آن را حذف کردیم، ولی کارمند داشتند، مثل دربار و سازمان امنیت و : بعضی از دستگاهفرمعین

 غیره.



 

 

 دهند.لی اگر عضو سازمان بوده، پول نمیشد. وکارمند دولت بودند، پول داده می کتیرائی: ]به[ آنها که

 چه کردید ]؟[بهشتی: کمیته امداد را 

 : بودجه اصالحیه الزم دارند.فرمعین

 بهشتی: االن الزم دارد. 

 : کمیته و پاسداران بودجه دارند.فرمعین

 1300شود میلیون تومان که می 870پاسداران میلیون و  450بهشتی: کمیته و پاسداران را مخلوط کردید. کمیته 

 میلیون تومان.

 ها خرج دارد.مهدوی: دادگاه

 میلیارد است. 1700هاشمی: سپاه بودجه فرستاده. ]برای[ طرح جدید، سی هزار نفر، خالصه بودجه 

های عمرانی تر طرح: بودجه نهادهای انقالب را برای اصالحیه می گذاریم. توضیح راجع به جزوه کوچکفرمعین

 مختلف.

 گیرند.ها چطور از شما پول میهاشمی: دولتی

ران تورمی بود، تولید نبود، مصرف. ایشان بودجه ضد تورمی درست کرده. در این راه از های ای: بودجهصدربنی

 میلیارد کم کرده. 10میلیارد کسر داشته، حاال  15برد. قبلی ها را از بین میجهت منفی مقداری فعالیت

 شده، روی کاغذ بوده.بهشتی: آن بودجه مصرف نمی

 شود.ر ]میان[ مردم توزیع میز آن دمیلیارد، مقداری ا 880: فرمعین

ی باطل بینی آینده است. در بودجه ایشان این یکج واقعی است، یک وقت خرج روی پیش: یک وقت خرصدربنی

کند که باید از برد. بحرانی ایجاد میرده، در عرض پنج سال از بودجه میگذاری کشده. فرض کنید کسی سرمایه

 طریق دیگر جبران شود.

 میلیارد خرج شود درست. 880گفتند اگر حتی بیش از بهشتی: ایشان 



 

 

میلیارد. اگر  15میلیارد دالر، کسر فعلی  5های نظامی منحل شده، بحران است. بودجه قبلی : بودجهصدربنی

میلیارد. تمام پول نفت بود در بیان ایشان پنج  190شود میلیارد و بهره آن می 150ده سال چیزی اضافه شود در 

میلیارد قرض گذشته و قرض  7میلیارد. ده سال بعد سالی  70میلیارد. با قرض و کارمزد  50ده سال بعد میلیارد. 

 قبلی می آید.

 بهشتی: قرار شد کمبود، کمبود اسمی باشد. مملکت پول دارد. الزم نیست قرض کند. ذخیره ارزی دارد.

میلیارد ریال  850ب اقتصادی ایران عوض شود. شود. مگر ترکیارزی باید همیشه بماند. زیاد می : ذخیرهصدربنی

 10شده. اگر بودجه با این مصرف پیش رود، سالی  850پول در دست مردم دارید، چهل میلیارد کم شده، حدود 

 میلیارد قرض باید بدهیم.

 بهشتی: قرض نیست. این واقعاً است.

 شود.مهندس: قرض از منابع داخلی می

 تجهیزات، ولی از خارج باید وارد شود.گذاری یعنی : سرمایهصدربنی

گوید. موضوع انقباض و انبساط مطرح آقای موسوی اصالً بحث کسری را می: افراط و تفریط شدید است. فرمعین

شود کرد، چه باید کرد ]؟[ یک میزان منطقی برای اصالحات باقی ین دستگاه موجود که هیچ کارش نمینیست. ا

 آن کسری است.

 550لی، خیلی فعالیت شود فع 880تا پایان امسال از بودجه  فرمعینبینی بحث آقایان زاید است. پیش بهشتی:

 شود.مصرف می

ماند. باید رد بدهی داریم، چیزی برای ما نمیمیلیا 10: این وحشتناک است. راه حل، از پنج سال بعد صدربنی

]در[ جهاد سازندگی باید کار بزرگ شود. دستگاه روحانیت رود به تولید. ت روی خط انقالب. دستگاه قشون میرف

 مصرف را کنترل کند.

 کند.مردم بگوییم مصرف کار را خراب میبه  : میزگرد تشکیل دادیمفرمعین

 جای یک ماه، یک سال باشد.بهشتی: چند شب قبل گفتم روزه به

 ته شود برو کار بکن بخور.شود، به ارتش و اداری گف: تمام بودجه عمرانی که مصرف میصدربنی



 

 

 شما وظیفه دارید. صدربنیبهشتی: امسال تمام نیروها بسیج شود. آقای 

 الدوام کار شما پرداخت شده.: علیصدربنی

 گذریم.: از این بحث میفرمعین

 بهشتی: این کارهایی که باید بکنند، عرضه کنید.

 بار را گفتم.تره مسئله: صدربنی

*** 

 وایح:[]موضوع: بررسی ل

 . تصویب شد.58الیحه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و ... در مرداد 

 قانون معادن. 2الیحه اصالح بند ب ماده 

 . تصویب شد.18/5/58 -52200کار ق محکومین سیاسی از زمان دعوت بهالیحه پرداخت حقو

 قانون تبصره یک ماده دو حفاظت و توسعه صنایع. تصویب شد.

 نفر در وزارت راه و ترابری( تصویب شد. 35سازمانی به افراد خرید خدمت ) الیحه ارجاع پست

51502- 10/5/58. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 21/5/1358جلسه یکشنبه 

 (.25/9، شیبانی، باهنر، دکتر ایزدی )دکتر بهشتی اردبیلیموسوی]حاضران:[ مهندس سحابی، مسعودی، 

 ]موضوع: زمین:[

نین[ در مورد دکتر ایزدی در مورد تمدید مهلت فروش و تقسیم امالک مورد اجاره به زارعان توضیح دادند. ]همچ

زدی رفت، انتقال قسمتی از وظایف وزارت راه و ترابری و بهداری به وزارت کشاورزی توضیح دادند )دکتر ای

 (.10د آم صدربنی، 40/9، مهندس جاللی 30/9 فرمعین، مهندس 30/9مهدوی 

*** 

 1]موضوع: الیحه جهاد سازندگی:[

 بهشتی: الیحه جهاد سازندگی مطرح شد. 

ب و معاون تبصره چهار ماده یک، شورای مرکب از نماینده امام در تهران، معاون وزارت کشور در امور انقال

 نخست وزیر در امور جهاد سازندگی یا نمایندگان آنها.

 (.30/10اضافه شد. تصویب شد )دکتر صدر آمد ماده چهار اصالح شد. ماده هشت 

*** 

 [های دولتبودجه و هزینه]موضوع: 

نوان معاونت عهندس گفتند غیر : مذاکره با مهندس بازرگان به این نتیجه رسید که اختالف دید داریم. مصدربنی

ای که در ی همه مشیارتش، سیاست پولی و مالکنی. گفتم سیاست شما در شود. گفتند در شورا مخالفت مینمی

ام. گفتم اگر وزیری گفتهاین مطالب را موقع پذیرفتن نخست گذشته بوده است، ادامه دارد. ایشان گفتند من

ها انکبیسم سیاست را. در مورد تصدی کنم. قرار شد خود من بنورا شورا تصویب کرد، من دنبال می سیاستی

 شود.گفتند بدون عنوان معاونت نمی

                                                           

، 25/5/1358اجرای طرح جهاد سازندگی اختصاص یافت )کیهان، . به موجب این الیحه قانونی، مبلغ پنج میلیارد ریال برای  1

 هایی بود که از عملکرد دولت موقت در اعتباربخشی به این طرح مهم وجود داشت. دلیل نارضایتی(. اهمیت این مصوبه به2ص



 

 

شود ]مبتنی بر[ تذکر شورا به ای نوشته می. نامهش هواپیمای جنگی بدون اجازه شورا میسر نیستبهشتی: فرو

 ها طبق قوانین مربوط به معامالت دولت باید با اجازه شورا باشد.دولت ]که[ هرگونه معامله با سالح

([ هواپیماهای 1وید: : صحبت کردم با دو دسته طرفدار فروش و مخالف ]فروش[. طرفدار فروش ]می گصدربنی

( اداره هواپیمایی محتاج تکنسین 3پاره است. ما، وگرنه آهنیپ( پشتیبانی بشود این هوا2کند. یدیگر این کار را م

دهند، ایم، پس نمیالً این پول را داده( او1گویند:[ ه نگهداری مشکل است. مخالفین ]می( هزین4آمریکایی ]است[. 

( خلبان کافی برای پرواز داریم، حتی 3در فروش پایگاه اصفهان شیراز معطل. ( 2درصد قیمت.  20حداکثر 

( قطعات را ولو امریکا ندهد، فرض ده عدد را خرج بقیه کنیم، چهار سال می توانیم امنیت خود را حفظ 4زیادتر. 

قرارداد ببندیم  ( می توانیم با کشورهای دیگر6( گروگان مهمی است دست ما، مهمترین سرّ نظامی است. 5کنیم. 

 و قطعات یدکی را از آنها بخریم.

 بهشتی: جنبه سیاسی است.

 جاللی: چه عجله داریم ]؟[ کمبود ارز نداریم.

 ها.ظن است امریکایی: سوءصدربنی

العمل نشان داده، ها راجع به گندم عکسد. امریکاییدکتر صدر: سیاست خارجی ما مستقل نیست، توضیح دهی

 برنج.حتی راجع به 

 کنیم.بهشتی: روغن نباتی را حل نمی

 تر است.ها گراننشیندهیم. در شیخکنیم. برای هر کیلو سه تومان می دکتر صدر: سوبسید را قطع

 بهشتی: تولید کافی است.

 ها بنویسند.ند. تا آخر ماه رمضان در روزنامهبرکتر صدر: کافی است، فقط بیرون مید

 ت.بهشتی: خارج کردن خیلی نیس

د هزار تومان برای روغن نصف مصرف ایران احتیاج دارد. دولت سالی یک میلیارد و سیص دکتر صدر: کویت

 دهد.نباتی می

 بهشتی: واردات چقدر است ]؟[ 



 

 

 هزار تن. 400دکتر صدر: 

یشان ند، ولی اکبه مقدار مصرف، تولید ایجاد نمی کند.ای است مصرف می: کلی را توضیح دادیم، بودجهصدربنی

 العمل را داد، میل به مصرف را کم کرد.اید ترتیب جذب عکسکند. بالعمل ایجاد میخیلی کم کرده، عکس

 .مسئلهاست، تولید ملی یک  مسئلهبهشتی: بودجه یک 

 سحابی: سه برابر.

 کند.مصرف مرتب بودجه را نامتعادل می : این سعی و مساوره درفرمعین

 می گیریم، دالر است، برای ریال احتیاج خرید جنس است. فروشیم، پولبهشتی: نفت را می

 شود.: فعالً این طور است، جور دیگر میصدربنی 

 شود.پول مشمول آن گفته نمیاش مصرف نیست. ابزار تولید بخش خصوصی هم هست. همه این بهشتی: پول همه

 6/2گیرند که کار میج شد، ضریب به. وقتی خر2440دولت طور نشده. بودجه ها هم این: در این سالصدربنی

ت است، یعنی دو برابر شش دهم قدرت تولید ایجاد می کند. اگر نشد، ابزار که از خارج می آورند، تابع واردا

بودجه قسمت رود و این مونتاژهاست، اثری که گفتید ندارد. در رژیم سابق، است. بازار خصوصی دنبال سود می

خواهند ها می داد. اینها در داخل میخرید، قیمت خدمات به خارجیوسایل میشد، عمده در خارج مصرف می

گذاری بزرگی ]را[ دولت ]اتخاذ[ بکند، وگرنه قیمت باال ات تورمی زیاد است. سیاست سرمایهمصرف کنند. تأثیر

شود. ال برود، میری شود و پایین به بامی رود. توزیع درآمد طوری شود کاالی داخلی بخرند. اگر توزیع درآمد طو

 شود.مصرف زیاد، وگرنه سبب نابودی می یک برنامه روحانیت بگذارد برای مبارزه با

 شود وارد شد.بهشتی: از یک طرف دیگر می

 تواند تولید کند، بسیج کنیم.داری و ارتش خود را تا حدی که میشود. سازمان ا: ارتش دارد میصدربنی

 بهشتی: ربطی به بودجه ندارد.

 : چرا، دارد.صدربنی

 گیرند، کار کنند.ها با پولی که میبهشتی: این ارتشی



 

 

ادن به سیاست وزیر عکس آن عمل : به عمق عرض من توجه نکردید. یک سیاست دولت دارد، باج دصدربنی

لید شود. سیاست دیگر که برای خوردن کار بکند و تووه خرید که بدتر از این بودجه میکند، یعنی ایجاد قمی

 ایجاد کند.

ولید بهشتی: سیاست اقتصادی و مصرف قدرت خرید در جهت افزایش قدرت تولید باشد، در جهت افزایش ت

وجود آید ]که[ تولید داخل و عالقه به تولید آن به هر شکل باال برود، عمالً آن داخل. در کنار آن سیستمی به

 گذاری در راه تولید ]است[.ق سرمایهطری گونه تبدیل دالر به ریال ازهمشکل نخواهد بود. مهم چ

ماشین اداری  1800که با فشار آوردیم،  2400ها، از اساسی است. جلوتر از این حرف صدربنی: مطلب فرمعین

صرف  880اید. آن هم حرف است، مقدار قلیلی گذاشته که برگشت ندارد. برای کارهای عمرانی که توی آن

کنید. که چرا اضافه کار را قطع می شود. خود شما اعتراض به اینتورم نمی اشد،شود. اگر خودجوش بخود میبی

. یک میلیون کارمند دولت شود، ولی االن موقعیت اضطراری استچه مقدار دالر به ریال تبدیل می بحث نیست

 ا ایجاد کرده.هو سه روز آماده نشده، چه ناراحتیکند. بودجه سیاسی است، نه اقتصادی. این ارقام دکار نمی

اری صفر است. گذانداز کارمندان برای سرمایهگذاری شود، پسر حقوق کارمندان بخشی صرف سرمایهسحابی: اگ

به آینده اطمینان ندارد )هرکس گذاری منفی است. کسی خواهند تحویل بدهند. سرمایهکارخانجات نساجی می

 زیاد شده. (. خروج ارزصدربنیخواهد پول ها را بردارد برود، می

( دولت اگر بخواهد هزینه پرسنل را از راه صحیح تأمین کند، مالیات 1شود. بهشتی: سه بخش قاطی بحث می

( در یک بودجه، قدرت خرید باید با افزایش عرضه باشد تا تورم ایجاد نشود. یا واردات، یا تولید. اشکال 2باشد. 

 تدریج اصالح کند.بهادی واردات وابستگی است. تورم را دولت طی سیاست اقتص

 شود.ر می شود کرد. مبارزه با مصرف می: در اینجا کار دیگصدربنی

 سحابی: یکی ارشادی، یکی مقررات دولتی، حقوق پایین بیاید.

 : خود توزیع درآمد مهم است.صدربنی

و کارمند، تأثیر وجود بیاوریم که پول دستمزد ولت روشن شود. دولت و ما وضعی به( تکلیف ما و د3بهشتی: 

 روی افزایش داخلی بگذارد. تولید ولو کوچک، نبودن وضع ثابت تابع توزیع بزرگ است.

 : ماده واحده ای تصویب کنید در هر هفته، سه شب مسائل اقتصادی با مردم بحث شود. صدربنی



 

 

 بهشتی: سیاست ارشادی در انقالب نیست.

اقتصادی بنشینند، بحث کنند. رفت در تلویزیون، پر شد، ولی  : درک مشترک پیدا شود. عده ای کارشناسفرمعین

گویید مثال. شهرداری تهران را من مستأصل کردم، ( در روزنامه متناقض میصدربنیپخش نشد. خطاب به شما )

نباید از بودجه عمومی مصرف کند. پانزده میلیارد دولت بدهد، پنج میلیاردش ]را[ من بدهم. چرا مالیات اتومبیل 

هرداری که چرا مردم ای شروع کردند حمله به شیک کالم گفت راجع به تصدیق، عده کنید. توسلیصول نمیرا و

 کنی.را ناراحت می

 مهدوی: ریاکاری و عوام فریبی نکنید )شوخی(.

 موسوی: این صحبت شد، نتیجه نگرفته نرویم.

که هماهنگ فکر شود. تناقض ینه طوری نیست و دیگری بحث بود وضع کاب فرمعیندکتر صدر: از روز اول کار با 

 شود.بیرون. در میزگرد دو نوع صحبت میخواهیم بیاوریم را نمی

 های شما فرق دارد.زند ]که[ با حرفهایی میسحابی: موسوی حرف

 : یا شما را مهندس بازرگان بیرون کند یا افراد متناسب شما بیاورد.صدربنی

 قضیه نه حزب بوده که کابینه بیاید، فرد فرد است. دکتر صدر: در عمل نشده. اشکال

 : زمان مصدق سیاست اقتصادی او مشخص بود.صدربنی

شود که از مهندس تقاضا شود دولت موظف شود، الاقل این کار میدکتر صدر: اگر شورا چنین تصمیم بگیرد و 

 اختالفات رفع شود.

متخصصین روی این کار اقتصادی در رادیو تلویزیون : ماده واحده، دولت به کمک شورای انقالب و صدربنی

شود، بحث می 15یا  10می گوید، هر ماه بحث شود. رئیس جمهور فرانسه ماهی یک بار وضع اقتصادی کشور را 

 اقتصاد آنها رو به راه است.

 موسوی: اجرای آن را بنویسید.

 ها.: عمالً باید داد به کارشناسفرمعین



 

 

 شده.، یک تیم هدایتنباشد کنندهبهشتی: این گیج

 : هدف این باشد ]که[ به مردم آگاهی بدهد.فرمعین

 هزار رأی. 16آورد. دیدید بابک زهرایی که باسوادتر بود هیچ نیاورد، : بحث آزاد طرف را در میصدربنی

 موسوی: ارشاد اقتصادی را افراد چه کسانی ]باشند؟[

 ریزی شود.رنامهای برای بررسی تعیین شود، بسحابی: کمیته

*** 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

   

 

 



 

 

 25/5/1358 شنبهپنججلسه 

یر میری برای توضیح از طرف وزحابی، شیبانی، کتیرائی، آقای شاه، مهندس سفرمعین]حاضران:[ مهندس 

آمد، آقای هاشمی  ایخامنهها آمد )دکتر میناچی آمد، دکتر باهنر آمد، گستری در مورد الیحه سررسید سفتهداد

 (.30/9، مهندس بازرگان آمد 20/9آمد 

  1]موضوع: فروش تجهیزات نظامی:[

                                                           

کیهان، )ریکا بود . پس از استعفای کریم سنجابی از وزارت خارجه گفته شد که وی خواهان لغو قراردادهای ایران و ام 1

گوی دولت گیری زودهنگام وی به شمار آید. چند روز بعد، سخن( و شاید این مسئله خود یکی از علل کناره2، ص28/1/1358

باطبایی، معاون ط(.  صادق 4، ص10/2/1358اعالم کرد قراردادهای نظامی ایران متوقف شده، اما هنوز لغو نگردیده است )کیهان، 

، 22/2/1358ات، ای با آلمان خبر داد )اطالعهای هستهکلیه قراردادهای خرید اسلحه، زیردریایی و نیروگاه وزیر کشور از لغو

ها، حث(. با وجود تمامی این ب3، ص2/4/1358)کیهان،  به امریکا را تکذیب کرد F-14(. اما سخنگوی دولت خبر فروش 2ص

مطلبی، فروش سالح  ها، داغ بود. روزنامه جمهوری اسالمی درریکا و غربیهای به جا مانده از رژیم سابق به امشایعه فروش سالح

ی تهاجمی دنیاست، ترین هواپیماهاها، که مدرنبه امریکا را خیانت به انقالب دانست. این روزنامه نوشت: با فروش این جنگنده

ها را دارد، جنگنده کرد: حتی اگر دولت قصد فروشایم. این مطلب پیشنهاد پذیر کردهقدرت هوایی ارتش ایران را تا حد فلج، ضربه

 (. 8، ص 15/5/1358المللی به فروش برساند )جمهوری اسالمی، بهتر است برای دریافت بهترین قیمت، آن را در یک مزایده بین

ین قرارداد شامل خرید اد. میلیارد دالر قرارداد تسلیحاتی ایران با امریکا لغو ش 9نهایتاً سخنگوی دولت به صورت رسمی اعالم کرد: 

F-16 شد. سخنگوی دولت دلیل فروشو آواکس هم میF-14   ،20/5/1358را هزینه باالی نگهداری از آن عنوان کرد )کیهان ،

جنگنده "ی با عنوان صدر، در مطلب(. این تصمیم با انتقادهای جدی مواجه شد. روزنامه انقالب اسالمی، وابسته به ابوالحسن بنی3ص

روش فتواند برای که مشی سیاسی دولت دائمی روشن نشده، دولت موقت نمی، نوشت: تا زمانی"، شیشه عمر امریکا14-اف

داریم که فروش این  ها را به دولت دائمی واگذار کند، چرا که ما بیم آنها تصمیم بگیرد. دولت باید کار فروش این سالحجنگنده

ای، معاون نهاهلل خام(. آیت6، ص23/5/1358انقالب و رهبری بزند )انقالب اسالمی، ها لطمه بزرگی به آبروی ملت و جنگنده

کنیم؛ زیرا ما به  وزیر دفاع و عضو شورای انقالب، گفت: باید در مورد لغو قراردادهای نظامی محتاط باشیم و با دوراندیشی عمل

را  14-فاا روزنامه اطالعات، سرنوشت هواپیماهای (. ام2، ص27/5/1358نیروی دفاعی کاملی نیازمندیم )جمهوری اسالمی، 

 (. 2، ص25/5/1358عات، افزارها را دارد )اطالگیری درباره جنگنامعلوم دانست، به دلیل این که تنها شورای انقالب، اختیار تصمیم

، ص 15/7/1358اقط شد )کیهان، ، اعالم کرد کلیه قراردادهای ایران و امریکا از اعتبار س58یزدی وزیر امور خارجه، در مهرماه 

رود؛ میلیارد دالری با امریکا، که قبالً پولش پرداخت شده، نمی 9آخر(. وی البته چند روز بعد گفت ایران زیر بار لغو قرارداد نظامی 

ال امریکا صدر با انتقاد از سیاست منفعالنه دولت در قب، ص آخر(. در مقابل، بنی19/7/1358چون به سود امریکاست )کیهان، 

توان خرید. وی در عین حال تأکید کرد قرارداد نظامی ایران و امریکا اظهار داشت: قطعات یدکی اسلحه را از کشورهای دیگر هم می



 

 

امام صحبت  چرا نفی کردید ]؟[ )دکتر صدر آمد( از اول آمدن 14-مهندس بازرگان: در مورد فروش هواپیمای اف

دکی با اجازه یسفارش لوازم بود قراردادها لغو شود و سالح های غیرالزم رد داده شود و این خواسته همه بود. 

پول آن قبالً  از آقا و اینکه تبلیغی روی آن شود که لغو آن مضر است. در مورد لوازم یدکی توضیح داده شد که

دارد. هر ناصالً به درد ایران نمی خورد، مصرف  14-داده شده و چهل میلیارد دالر دور ریخته شده است. اف

یی صورت ریکاار تومان خرج دارد. پول هایی پیش آنها هست، فروشنده آمساعت پرواز، یک میلیون و دویست هز

یر را بدهد. گرفت. مدتی است دکتر یزدی و کاردار فشار می آورند ]که[ حساب چند سال اخمی داد و از بانک می

 و غیره این بوده و شورای انقالب خیلی چکش نزند. 14-اف مسئله

کند و می ه نیست، جلوهما عضو شورا هستید. از زمان سرهنگ رحیمی دیواناند. خود شای نوشته: نامهایخامنه

ه درد ما برا در قضیه اسرائیل  16-قراردادش لغو شده. امریکا حاضر نبود به ما بدهد. اف 16-مهم است. اف

 جمعی شاه به ما دادند. ظاهراً در زمان سنجابی لغو شده.خورد. آن روز به خاطرمی

 ان[ بختیار لغو شده.دکتر صدر: ]در زم

 سفر شاه. مسئلهمهندس بازرگان: زمان سنجابی کاری نشده، جز 

نیم. قرارداد با را به صورت برگ برنده نگه داریم تا در قرارداد مضر به حال ما استفاده ک 16-: اگر افایخامنه

ات استفاده کنیم. این ردن این خسارامریکا داریم، اگر لغو کنیم بر طبق قرارداد مبالغی باید داد. از آنجا برای کم ک

طرح است. حساس است برای مردم. چرا نیرو، حتی تهاجمی نداشته باشیم ]؟[ اسرائیل مطرح است، مصر م مسئله

 مقدمه گفته است.مطرح شود. طباطبایی بی مسئلهباید از موضع قدرت حرف بزنیم. باید همه جوانب 

 مهندس بازرگان: مطرح بوده از خیلی قبل.

                                                           

(. اما حرف آخر را امام خمینی زد. وی در سخنانی با حمله شدید به قراردادهای ایران 1، ص5/8/1358باید لغو شود )اطالعات، 

هایی به ما دادند که به درد ما نخورده و به ضرر ما بوده اکثر یا همه این قراردادها به ضرر ما بوده؛ چرا که سالح و امریکا، گفت:

(. پس از این سخنان امام، پیشنهاد لغو قرارداد دوجانبه نظامی ایران با امریکا در شورای انقالب 3، ص7/8/1358است )کیهان، 

گرفت. امریکا و قرارداد دوجانبه نظامی دو کشور پس از انقالب عراق در این زمره قرار می ایران و 1959مطرح گردید. قرارداد 

( تا 2، ص9/8/1358عالوه بر این دو فصل از قرارداد مودت ایران و شوروی هم در دستور کار شورای انقالب واقع شد )کیهان، 

رت امریکا در تهران رخ داد و به دنبال آن، رسماً قراردادهای گر سیاست نه شرقی، نه غربی باشد. همزمان، حادثه اشغال سفاتجلی

ایران و امریکا نیز از جانب شورای  1959( و قرارداد 7، ص15/8/1358همکاری میان ایران و امریکا لغو شد )جمهوری اسالمی، 

 ریکایی بسته شد.  ( و پرونده تجهیزات نظامی ام2، ص20/8/1358انقالب کان لم یکن تلقی گردید )انقالب اسالمی، 



 

 

نماینده  هم بود. او گفت چه بود؛ محمدتقی حسینی فالحیان روز که مطرح شد، آقای حاج سید: همایامنهخ

 اهمیت داده شود. مسئلهگفت فدائیان خلق یا سرهنگ رحیمی گفته جا دارد ]به[  شود.دولت گفت این را نمی

پس گرفتن  هواپیماها پولش داده شده،شود ریشی از آنها گرو گرفت. این هندس سحابی: زمین خالی است که میم

 دهیم.می کنند و تهدید این که به شورویتر است. افرادی هستند که بتوانند از آن استفاده آن با قیمت کم

 های خودمان.: خودمان با کارشناسایخامنه

پیش ما دارید  مهندس بازرگان: دو کار، یکی پول گیر ما بیاید، اصراری نکردند، اول کسی که به ما گفت پول

از آنها بود. روی اطالعاتی که به  14-آییم ]که[ افغیره گفت با شما کنار میسفیر امریکا بود. راجع به اسلحه و 

( جزو ایخامنهکه جنابعالی ) ما داده اند مقامات رسمی، رئیس تسلیحات فرمانده نیروی هوایی پیش از این

، طباطبایی توضیح داد که خیال نکنند این کار مورد احتیاج های معمولی ما بود. چون هیاهو پیش آمدقسمت

این نیست که چه کار بکنیم این را. این همه  مسئلهماست. کلی با من صحبت کرد. خودم گفتم مصاحبه بکند. 

زحمت کشیدیم، لطف کردید که ترکیب ایجاد شود، در غیاب ما چیزی گفته شود. خودتان در وزارت دفاع هستید. 

 بودند هر عمل از صد میلیون به باال با ما مطرح کنید، صبح تا غروب هزار کار است. اگر گفته

 -هاشمی: 

*** 

 کارگران و وزارت کار:[]موضوع: 

ارها روزی ده تا هست. ساعت نه گذاریم. نظیر این کن: مشخص کنند، ما دست روی دست میمهندس بازرگا

حفاری  هایرا حل کرده، شرکت مسئلهخوزستان، نزیه رفته چند خواستم بیایم یاسوج، پاوه سقوط کرده. ]به[ می

اند گل فروهر مبلغی که بریدهبا دستهاند تعطیل شوند، کارکنان ادعای خسارت می کنند. صبح صباغیان فشار آورده

 برای کارگران دویست میلیون دالر.

بعد حل اختالف. حاال از حیث مردم دهد، شود، کمیسیون رأی میکارگرانی میمهندس سحابی: شرکت بازخرید 

 هزار تومان رأی صادر کرده. 840اند، بنز خاور را کارگران اخراج کرده با دولت بذل و بخشش عجیب شده. مدیر



 

 

اند. وزارت کار عجیب برایش معادل هشت ماه حقوق بریده روز کار کرده، بعداً 15مهندس بازرگان: کارگری که 

اد. وزارت کار تیول خواهند نباشند، ]برای[ تعطیل آن باید غرامت دران میاست. شرکت خارجی است، کارگ

 هاست.ایتوده

 : یک مسلمان بگذارید.ایخامنه

 مهندس بازرگان: نیرویی که بتواند کار کند.

 مهندس سحابی: خود فروهر هم هست. تعیین حداقل دستمزد را خود فروهر ]تصمیم بگیرد[.

 ماه کار کنند، تعطیل نشود.ها تا شهریورتا حدی حل کرده. شرکتنزیه گفته  مهندس بازرگان:

 : تجدیدنظری بشود در کادر وزارت کار.ایخامنه

مهندس بازرگان: ]در خصوص[ صنایع و معادن هم صحبت هست، جعفری را که فرستاده اند. یزدی از قول یک 

 نفر گفته.

رانی های جبهه ملی یکی دو تا از مدینهاست. اگر نباشد بچها شود، از آها پیدندس سحابی: تا آنجا که از مسلمانمه

 اند، ممکن است چپی باشند.است که در کارخانجات بوده

*** 

 ]موضوع: مدیریت ارتش[

هاشمی: تذکر خارج از بحث. ارتش کوتاهی کرده، هلی کوپتر نداده، پاوه دیشب سقوط کرده. مسئول آن ارتش 

 ت. آقا تلفن کردند ضمناً ]که[ پاوه را بگیرید.است. رسیدگی شود چه کسی مسئول اس

 اش مشکوک است.: هوانیروز فرماندهایخامنه

 شود حساب کرد. لشکر رضائیه متزلزل شد.رتش در وضع ضعیف است. روی آن نمیمهندس بازرگان: ا

 گردد.: امید برمیایخامنه

 هاشمی: کمیسیون تصمیم گرفت فرمانده پادگان عوض شود. نکردید.

 : در انتصابات باال که مقداری سخت گیری است، متأسفانه کسی را منصوب کردید.ایخامنه



 

 

 اند ]این است که[ باجناق او مشروب خورده.بنده منصوب کردم؟ ایراد که گرفتهمهندس بازرگان: 

است. او  خوارزنش قمارباز است، معروف به مشروب: معروف است ]عامل[ ارتقاء او خانمش بوده. مادرایخامنه

 های شما ندارد.اعتقاد به حرف

 مهندس بازرگان: شما شاکر را پیدا کردید. درباره او چه چیزها که می گویند از جمله.

 -: صدربنی

 : در مورد شاکر، یک دهم فربد است.ایخامنه

 -هاشمی: 

 مهندس بازرگان: وزیر جنگ و غیره گفتند بیش از این نباید صبر کرد.

 ، مصطفوی سرپرست بود.1ابالغ ایمانیان: ]با[ ایخامنه

ا تمهندس بازرگان: مرتب ریاحی می گفت وضع انفجار است. من خدمت جنابعالی، چمران و دیگران گفتم 

ار پرسیدم، تکلیف او را معین کنید. جمعه گذشت، تکلیف روشن نشد. شیرازی حاضر نشد، از دکتر ابتک شنبهپنج

زیاد است. سپهبد  ت و نه مادرزنش و نه ]...[ در دستگاه دولتی نظیر این مسائلنتوانست. نه قمار او را به من گف

اگر او ت و آذربرزین در شورای دفاع آمده بود، خیلی در متن ارتشی ها نفوذ دارد، گفت باقری بسیار خوب اس

 شود.بیاید شیرازی معاون او می

 : ما درصدد بودیم در سرهنگ ها یکی را پیدا کنیم.ایخامنه

 مهندس بازرگان: شما می گویید کار ضربتی است.

 افتد.کند، مسائلی پشت گوش می: این مطلب هم حرفی ایجاد میایخامنه

 کنند.ح میص این حرف ها را علیه او مطرمهندس بازرگان: سپهبد آذربرزین را از او پرسیدم، گفت یک عده خا

 شود او را ببخشید.: وزیر دفاع گفت نمیایخامنه

                                                           

 های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی.( فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی در ماه1308-94. سرتیپ اصغر ایمانیان ) 1



 

 

 کتیرائی: گذشته اش بوده یا حاال هست ]؟[

 ها هست.خوری در ارتشیمهندس سحابی: عرق

 از شرایط علیه او بود در آن رژیم. 1بازی ولیان: قمارایخامنه

*** 

 ]موضوع: ادامه بحث درباره فروش تجهیزات نظامی:[

ت فشار ین مسائل دنیاست. تحترکه لغو قرارداد است، از نظر سیاسی مهم هاشمی: قضیه هواپیماها ضمن این

های با ما. مسائل در افکار مردم ساده نیست در صحبتگیرند. و مصر امتیاز میهمین امتیاز، در عربستان، لیبی 

اند به ترتیب کرده دانم کارشناسینفع دولت، شورا و غیره است. نمی به مسئلهجزئی را قبول دارم. نباید آورد. این 

بدهند مشهد.  رانند. گزارشها میکنند. تمام اینها را ایرانیصل کارشناسی به ترتیب میرید یک ایا نه. موقع خ

گذارند، را می فروشند، اگر بناست ما نظر ندهیم، ما را در جریان ب 14-هرشب جزو سواالت این بود که اف

 گزارش بدهند نظر مشورتی بدهیم.

 مهندس بازرگان: جلوی اعتراض.

 آیند.ر شورا میشود، نه دوستان در دولت هستند، نه وزرا دکه ترکیب حفظ نمی: مشکل آنجاست فرمعین

و شاه،  مهندس بازرگان: وزارت دفاع کارش با جایی نبود. نه بودجه، نه روابطش با خارج. برای خودش بود

سیون قرار شد کمی متأسفانه یکی دو تا هست. بسیار قرارداد هست. دو ماه قبل ریاحی آمد، گفت آمده ام امداد کنم.

 کند. یممرتب این قراردادها را رسیدگی  یک نماینده ]از[ وزارت خارجه، یکی وزارت دارایی، یکی حقوقی،

 (.20/10شود ]؟[ )جاللی آمد : کمیسیون چیست ]؟[ کجا تشکیل میایخامنه

*** 

 :[ 58]موضوع: بودجه 

                                                           

( که از حوزه نظامی به حوزه خدمات کشوری انتقال یافته و وزیر تعاون و امور روستاها، 1304-73. سرهنگ عبدالعظیم ولیان )2

 التولیه آستان قدس رضوی در رژیم شاه بود. ات ارضی، استاندار خراسان و نایبوزیر اصالح



 

 

 میلیون تومان برای امداد الزم است، بدهید. 50هاشمی: 

 : از بودجه دولت بدهیم ]؟[فرمعین

 ها، پاسداران، دادگاه و غیره قرار شد.ی انقالبی، کمیتهمهندس سحابی: مجموعه نهادها

 : سه ماه قبل مطرح شد.فرمعین

 مهندس سحابی: پریروز مطرح شد بودجه کل اینها را.

 : چهار میلیارد باید ریز بدهند.فرمعین

 مهندس سحابی: این را بررسی کردند و مجموع صورت آن را دادند.

 : االن که پنج ماه از سال می گذرد.فرمعین

 سحابی: پول کمیته امداد که لنگ شده. مهندس

 میلیون تومان. پاسداران یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان در سال، جهاد سازندگی. 50هاشمی: کمیته گفت ماهی 

 باهنر: اهمیت این نهادها را رد نکنید.

 هاشمی: شما سقف را بگذارید.

 : شما بگذارید. سقف گذاشتن دلیل پرداخت نیست.فرمعین

 (.45/10آمد  صدربنیدس سحابی: سقف بگذارید )مهن

رد تومان میلیارد ریال شد. برای توجه به نهادهای انقالبی که بودجه آن سه میلیا 2463: رقم اضافه شده فرمعین

گری هست که کدها اصالح شده. (. اصالحات دی55/10هفت میلیارد )دکتر میناچی رفت است و نهاد انقالبی 

و ردیف مزبور  اضافه خواهد شد 501004ریال است که این رقم به ردیف  22859629000التفاوت از مابه

های انقالب و امداد( تغییر عنوان یافته ها، دادگاههادهای انقالبی )پاسداران، کمیتههای مربوط به نعنوان هزینهکه به

 صویب شد. باشد[. ت]می 29859629000است، اضافه شد و با این ترتیب این ردیف معادل 

 با اصالحات تصویب شد. 58( الیحه بودجه سال  1



 

 

 ( الیحه تکلیف کارکنان دربار سابق.2

 ( الیحه نحوه بازنشستگی و بازخرید کارکنان سازمان شاهنشاهی.3

 ها.صالح قانون مربوط به سررسید سفته( الیحه ا4

 ( الیحه مطبوعات.5
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