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 حرف اول  

 
 
 
 
 

 اهللا الرحمن الرحيم بسم
 
 

 اعتدال
آن روزها، در آخرين زندان رفتن هايم در اوين كه سه سالي طول كشيد و سه مـاه قبـل          
. از پيروزي انقالب آزاد شـدم، مـشغول تهيـه كتـاب تفـسير راهنمـا و فرهنـگ قـرآن بـودم                      

در سـايه   .  جلـد در دسـترس قـرآن پژوهـان اسـت           53ختانه ايـن مجموعـه، اينـك در         خوشب
هـا،    راهنمايي قرآن، به اين نتيجه رسيدم كه بعد از عقايد صحيح، محور رفتار درست انـسان               

. انـد  است؛ همة اديان آسماني نيز جامعه را معتدل و دور از افراط و تفريط خواسـته          » اعتدال« 
 . 1اين ادعاستها آية قرآن، شاهد  ده

                                                 
1- ل يال تَجع وغلولَهم كنُدلي عا سطُها كُلُ البال تَبس و كطُقفَتَقع سطهاكُل البّداً ملُوم29سوره اسرا، آيه (حسوراً  م ( 

 )67سوره فرقان، آيه (ك قَواماً  بينَ ذَلوا و كَانَرُفُوا و لَم يقتُم يسرِِو الذّينَ اذا اَنفقُوا لَ
 )143سوره بقره، آيه ( عليكُم شََهيداً  و يكُونَ الرّسولُ علَي النَّاسِِداء لتَكُونُوا شُهو كَذلك جعلناكُم اُمه وسطَُاً
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هاي جواني كه با قرآن انس پيدا كردم، متوجه اين مهم شده بـودم؛ امـا در                   از همان سال  
. دوران زندان، با دقت بيشتر و همه جانبه در قرآن، اين برداشت در مغزم و وجودم ثبت شـد       

اعتـدال،  «:  جلد چهارم مجموعه فرهنگ قرآن  در بحـث اعتـدال آمـده اسـت        46در صفحه   
ظ كم و كيف اسـت و بـه معنـاي تناسـب، اسـتقامت، قـوام پيـدا                     ين دو طرف از لحا    حالتي ب 

، »حنيـف «،  »بـين ذَلـك   «هـاي     در ايـن مـدخل، از واژه      . كردن و موزون بودن نيز آمده است      
عناوين و آيـات     ».و مشتقات آنها استفاده شده است     » وزن«،  »وسط«،  »قصد«،  »عفو«،  »سوي«

 . ذكر شده استمربوط به اعتدال، در شش صفحه
بينيـد كـه قـرآن خواسـتار اعتـدال در همـه شـئون زنـدگي،                   با مطالعه اين صفحات، مـي     

. آفرينش، انسان، عقايد، احكام، معاشرت، تبليغ، مصرف، انفاق، سياسـت و قـضاوت اسـت              
انبيــاء را معلــم اعتــدال و آنهــا را . خواهــد اســالم همــة ابعــاد و اركــان جامعــه را معتــدل مــي

 . كند تدل معرفي ميهايي مع انسان
 كـه خـاطرات و كارنامـه آن سـال           1369توفيقات نظام اجرايي كشور از جمله در سـال          

اكنون پيش روي شماست، قطعاً ريشه در اعتدال دارد؛ اگر ضعف و يـا شكـستي هـم ديـده                    
پيـروزي  . است» خَيراالُمور اوسطها «شود، معلول خروج از اعتدال و بيرون رفتن از محورِ             مي

 تحميلي و امكان سازندگي كه سرفصل اين خاطرات است و نـصرت الهـي بـراي                 در جنگ 
امت و ملت عزيزمان و شكست و مذلت متجاوزان هشت سال دفاع مقدس را با ايـن محـور                   

ايـن   .كنم و اميدوارم الگوي قابل تـوجهي بـراي جامعـه و مـديران كـشور باشـد                   تعريف مي 
 . آوردم–وزي  اعتدال و پير-مقدمه را براي شرح نام كتاب 

* * *  
 1369سال 
پــس از پيــروزي انقــالب، اولــين .  بــا احــساس جــاي خــالي امــام آغــاز شــد1369ســال 
خودمـان را بـا يـاد و        . سال، بدون پيام نوروزي امام را تجربه كرديم؛ حزن انگيز بـود             تحويل

 كـه  هنگام تحويل سال، از خداوند تقاضا كردم     . كرديم  استماع پيام گذشته امام دلخوش مي     
 .هاي امام را در اين سال به ما عطا فرمايد توفيق اجراي سياست
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خوشبختانه در سال گذشته، براساس محتواي فرمـان امـام بـراي بازسـازي و سـازندگي،       
برنامه پنجساله اول را از تصويب مجلس گذرانـده بـوديم و در چـارچوب برنامـه پنجـساله،                   

 .مجلس، در دست داشتيم را هم با همكاري بين دولت و 1369بودجه سال 
ام بـه امكـانِ       اميـدواري . آرزوهاي زيادي براي عمران و آبادي ايران در سر و دل داشتم           

تحقق اهداف برنامه اول در انقالب اسـالمي، همـراه بـا عـدالت اجتمـاعي و بـه بـار نشـستنِ                  
وعدة نصرت الهـي را بـراي ملـت و          . كرد  فرهنگ اسالمي و انقالبي، نشاطم را مضاعف مي       

هـا و سـپس هـشت سـال           هـا، نـاامني     هاي فراواني در دوران مبارزه، شورش       شوري كه رنج  ك
 .ديدم جنگ، جهاد و شهادت در راه خدا تحمل كرده بود، در افق مي

ها، فاصله ايـران بـا اهـداف          هاي جنگ بسيار زياد است؛ عقب ماندگي        دانستم خرابي   مي
انـد و انتظـارات       رنـج زيـادي ديـده     آسـيب ديـدگان از جنـگ،        . بلندمان را زياد كرده است    

مان گذاشته و نيز فهرسـت بلنـد بـااليي از منـاطق محـروم و                  شان، بار سنگيني بر دوش      حق  به
روستاهايي در دست داشتم كه تاكنون رنگ رفاه و توسعه و امكان تـامين نيازهـاي اوليـه را          

ق داشـتند از نعمـت      مردم ايـن منـاطق، حـ      . اند  هاي زيادي شنيده    اند، ولي وعده    تجربه نكرده 
هـايي ملمـوس      نمونه. ودرمان برخوردار باشند    آب، برق، راه، شغل، مدرسه، گاز و بهداشت       

هاي جنگ، برخوردار  هاي دهه اول انقالب، در مناطقي داشتيم كه عليرغم گرفتاري    در سال 
خوشبختانه در برنامـه اول، بـراي همـه ايـن مـوارد، در دوره پنجـساله احكـام و                    . شده بودند 

 .ارقامي ثبت شده است
. كـرديم   بس مستقر، بايـد از مـوانعي عبـور مـي             از سوي ديگر، هنوز براي صلح و آتش       

 .صداميان متجاوز، تالش داشتند مانع رسيدن ايران به حقوق قانوني خود شوند
 

  به مناطق محروم و جنگيسفر
 ضروري بـود بـراي مـشاهدة اوضـاع منـاطق آسـيب ديـده از جنـگ و منـاطق محـروم،                      
سفرهايي داشته باشيم كه هم با مردم آن مناطق مذاكره شود و هم با ديدن وضع ميـداني، بـا               

در سال گذشته هـم سـفرهايي       . تر پيگيري و عملياتي كنيم      ها را سريع    اطالعاتي بيشتر، برنامه  
 .به مناطق جنگي انجام داده بودم
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گـان، بلوچـستان و   ، سفري طوالني به مناطق محـروم هرمز 1369 روزهاي اول بهار سال     
هاي بعد نيـز      ها و ماه    در هفته . ريزي شد كه خاطرات آن خواندني است        جنوب كرمان برنامه  

هاي جنگـزده بـا هـدف بازديـد از پـروژه هـاي اولويـت دار برنامـه بـراي           سفرهايي به استان  
صدها هزار خانوادة آواره، چشم به راه بازگـشت بـه مـوطن مـألوف خـود                 . بازسازي داشتم 

هـاي آن زمـان انعكـاس داشـت، در ايـن              مشاهدات اين سفرها كه معمـوالً در رسـانه        . بودند
هاي نظـام بـراي حـل مـشكالت را بـه                  كتاب، تصوير كوچكي از اوضاع آن مناطق و تالش        

 .گذارد نمايش مي
خاطرات سفر به استان هاي خوزستان، ايالم و كرمانشاه كـه در خـط مقـدم جبهـه قـرار                    

هاي كاري متحمل شده بودند، مطالـب فراوانـي را    ال صداميان، ضربهداشتند و در مدت اشغ  
 .كند براي آشنايي نسل جديد مطرح مي

  مقامات خارجي به ايران سفر 
با پذيرش قطعنامه، روشن شدن مظلوميت ايران، متجاوز بودن بعـث عـراق در جنـگ و                 

خارجي بـاز شـد و      ها و رفتار نظام، صفحه جديدي در روابط           حاكم شدن اعتدال بر سياست    
 .ها سرعت گرفت ها و پيام رفت و آمد مقامات كشورهاي خارجي و تبادل تلفن

شروع تجاوز جديد صدام، با اشغال كويـت و آواره شـدن مـسئوالن و بخـشي از مـردم                    
كويت و نقش مهم ايران در پذيرش آوارگان و اتخـاذ مواضـع عادالنـه و عقاليـي و سـپس       

عـراق از كويـت و بـه دنبـال آن حملـه بـه عـراق و حـضور                    ها در جهت اخـراج        اقدام غربي 
گر شدن ايران به عنوان سنگر امنيت و          سابقه نيروهاي نظامي خارجي در منطقه و با جلوه          كم

اي، بـراي جلـوگيري از بحـران و التهـاب بيـشتر، نگـاه جهانيـان و                    عامل اساسي ثبات منطقه   
 .ن كردگير جهاني را بيش از بيش، متوجه ايرا مراكز تصميم

آمدها و رويدادها، شاهد ديپلماسي فعال و منطقـي و            در اين كتاب به ترتيب زمانيِ پيش      
يابيد كه چگونه كشورهاي منطقه، شـرق و غـرب            خواهانه ايران خواهيد بود و درمي       عدالت

 . اند هاي گذشته، متوسل به ايران شده براي كمك به حل مشكالت و نيز پوزش از بدرفتاري
  لزلزله و سي 

ها و امكانـات متوجـه بازسـازي و سـازندگي بـود، ناگهـان در شـب                    در حالي كه تالش   



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                               پيــروزي                                                                                                                 

                 
 

11 

اي، سه منطقة مهم گيالن، قزوين و زنجـان           ، زلزله هولناك و كم سابقه     1369خرداد سال   31
ــان داد   ــدت تك ــه ش ــصيب      . را ب ــي ن ــب آن ب ــداي مهي ــرزش و ص ــم از ل ــران ه ــردم ته م

 وسـيع شـهرها و روسـتاها و زيـر بناهـا و فراوانـي                هاي اوليـه، خبـر از انهـدام         گزارش.نبودند
 .  داد ها و مجروهان و مصدومان مي كشته

و لَبنُونّكُم بِشَي منَ الخَـوف والجـوعِ و         «با توجه به آيات قرآن و به خصوص آيه شريفة           
ان ديگـري بـه دنبـال       ، آن را امتحـ    »نَقصِ من االَموالِ و االنفُسِ و الثَّمرات و بـشِّرِ الـصابِرينَ             

ها و جنگ هشت سـاله تـشخيص دادم و وظيفـة صـبر و تـالش را راهكـار نجـات و                       شورش
 .نصرت الهي ديديم

هـاي قابـل تـوجهي        جالب اينكه بسياري از كشورها، در اقـدامي قابـل سـتايش، كمـك             
ده روز پـس از     . ارسال كردند كه نـشان از توجـه جهـان بـه انقـالب اسـالمي ايـران داشـت                   

، گزارشـي از    ]نيـروي هـوايي ارتـش     [= ستاري، فرمانده نهاجـا   ]منصور[لزله، شهيد   حدوث ز 
هاي كـشورهاي      هواپيماي حامل كمك   223:  داد - فقط توسط هواپيما   -هاي رسيده     كمك

 پـرواز، بيـشترين كمـك را        43عربـستان سـعودي بـا       . ديگر رسيده و بار آنها تخليه شده بود       
 .ارسال كرده بود

هـاي پيـشرفت كـار را مرتـب           زده داشـتم و گـزارش       نـاطق زلزلـه   سفرهاي متعددي بـه م    
هاي فوري براي تأمين نيازهاي ضروري مردم، بازسـازي           عالوه بر كمك  . كردم  دريافت مي 

بندي مشخص شده، به مرحلـه اجـرا          در دو فاز كوتاه مدت و  دايمي طراحي شد كه با زمان            
 .رسيد

هـاي زلزلـه بـزرگ        جنگزده و ويرانـي   در حالي كه گرفتار بازسازي و ساماندهي مناطق         
اي منطقه سيستان را در نورديد و زابل را در معـرض           بهمن ماه، سيل كم سابقه     13بوديم، در   

خطر قرار داد و بسياري از روستاها را ويران و خالي از سـكنه كـرد و بـه كـشاورزي ضـربه                       
 . بزرگي زد

ز نزديــك و بررســي هــا ا هــا و خــسارت در ســفري ســريع بــه منــاطق و مــشاهده خرابــي
نظران محلـي و ملـي، مـشاوره و راهكارهـايي بـراي           راهكارهاي جبران، با جمعي از صاحب     

، پيشنهاد و تصميمات مناسبي اتخـاذ شـد؛ البتـه ايـن تـصميمات،                 صيانت منطقه از خطر سيل    



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
 12  1369                     هاشمي رفسنجاني 

ها و ذخيره آب در آنها        ها براي جذب سيالب     نيمه  تدريج اجرايي شد، از جمله توسعة چاه        به
هاي خشكسالي كه آثار ماندگار آن،        اي مصارف كشاورزي و صنايع در طول سال و سال         بر

 .گيري است هنوز مورد بهره
 

 مذاكره ايران و عراق
صـدام كـه از     . عجله صدام در حمله به كويت، فرصتي ديگر براي ايران به وجـود آورد             

اي كـالن مـالي و      هـ   ها و بدهي    حمله به ايران و جنگ هشت ساله چيزي جز تلفات و خرابي           
تعهدهاي سياسي و نفرت جهاني به دست نياورده بود و منابعي براي بازسازي و اداي ديـون                 
فراوان نداشت، چارة خود را در اشغال كويت و تصاحب منـابع عظـيم نفتـي و نقـدي آن و                     

ديـد؛ امـا نگـران اسـتفاده ايـران از آن              عينيت بخشيدن به ادعاي تاريخي مالكيت كويت مي       
به همين خاطر، به فكر افتاد كه       . ها بود   هاي بعثي    اقدام ايران در جهت انتقام از ظلم       فرصت و 

هر چه زودتر اختالفات خود با ايران را حل كند و در حمله به كويت، خيالش از پشت سـر                    
 . بنابراين براي انجام مذاكرات با ايران نيز عجله داشت. خود راحت باشد

 هـم، مـشكالت ديگـري، از جملـه          598راي قطعنامـه    دانست كه اجـ     از طرفي، عراق مي   
مذاكره ايران و عـراق پـس از پـذيرش       . پرداخت خسارات جنگ، بر او تحميل خواهد كرد       

 آغاز شده بود، ولي با سرسختي و يكدندگي صدام مواجه بود و          1367بس، از تابستان      آتش
 .پيشرفتي نداشت

اولين ظهور اين رفتار، در . ن ظهور كردناگهان تغيير غير قابل پيش بيني در رفتار صداميا   
.  صدام خطاب بـه رهبـري و مـن، بـراي حـل مـشكالت فيمـابين بـود                     با نامه  1369بهار سال   

اي هم از عرفات، بـراي تأكيـد بـر            از پيران فلسطين بود كه نامه     » آقاي ابوخالد « رسان او     نامه
، او  را در فرودگـاه       مـأموران وزارت اطالعـات    . همـراه داشـت     ضرورت انجام مذاكرات بـه    

 .داشته بودند تا كسب تكليف كنند؛ دستور داده شد مانع ورود ايشان نشوند نگه
هـا    اين نامه سرمنشأ مبادله دوازده نامة مهم و تاريخي بين من و صدام شد كه برخي نامـه                 

هـا توسـط وزارت امورخارجـه، بـه           مجموعـه نامـه   . ها انتـشار يافـت      در همان زمان در رسانه    
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اخيراً هـم چـاپ جديـدي از آن كتـاب توسـط دفتـر نـشر                 . كتابي مستقل منتشر شد   صورت  
  1.معارف انقالب به چاپ رسيده است

 ط با ايرانابتراتحول در رفتار صداميان در نتايج 
كننـدگان    اثـر در اجـراي قطعنامـه، سـر مـذاكره            حكام عراق كه تاكنون با مذاكرات بـي       

 نيـاز بـه جلـب رضـايت ايـران، بـه شـدت بـر آنهـا          كردند، اكنون احساس    ايراني را گرم مي   
ها خبري نبود؛ آنها با اصرار و التمـاس    تراشي  زني و بهانه    عارض شده بود و ديگر از آن چانه       

هاي مكرر براي اعزام مقامات بـراي         درخواست. و خضوع و از موضع پايين برخورد داشتند       
ان بـراي فرسـتادن هواپيماهـاي       مذاكره و تشريح نحوة آزاد كردن اسرا و جلب موافقت ايـر           

ها و اجازة عبور از راه ايـران بـراي            خود به ايران براي جلوگيري از انهدام در حمالت غربي         
دسترسي به كشورهاي مورد نظر و درخواست دارو و غذا و اقالم ديگر، در اين سـال بـسيار           

 .خوانيد خواندني است و اين مطالب را شما در صفحات مربوط به آن قطعه تاريخ مي
 

 مدهاي آنااشغال كويت و پي
ارتـش  . ، صدام با اشتباهي ديگـر بـه كويـت لـشكر كـشيد             1369 مرداد   11در نيمه شب    

خوشـبختي خانـدان    . عراق پس از چند ساعت درگيري محدود، به كاخ امير كويـت رسـيد             
حاكم بركويت اين بود كه لحظاتي قبل از رسيدن ارتش بعث، آنها به سوي عربستان رفتنـد                 

 .و از خطر اسارت و آثار شوم آن نجات يافتند
توانست جـواب     كرد به منابع عظيم ثروت كويت دست يافته است كه مي            صدام فكر مي  

هاي جنگ بـه   اي در جبران خرابي     هاي سنگين عراق را بدهد و آن را به عنوان سرمايه            بدهي
 تا ذخاير عظـيم نفـت و       او اميد به پيشرفت به سوي شرق عربستان و قطر نيز داشت           .  كار برد 

گاز را تصاحب نمايد و درآينده، بزرگترين منابع انـرژي فـسيلي جهـان را در اختيـار داشـته        
فـارس نيـز، كـه        فكر سلطه بر سواحل جنوب خليج     . باشد و با اين اهرم از ديگران باج بگيرد        

 .  بوداهميت استراتژيك آن در جريان جنگ با ايران آفتابي شد، از خياالت خام ديگر او
                                                 

 هاي متقابل رؤساي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق، در سال امه، شامل مجموعه ن»دوازده نامه«كتاب  -1
 .به چاپ رسيده است توسط دفتر نشر معارف انقالب 1386
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گر غرب داد كه حضور وسيع خود در          اي به كشورهاي سلطه     اين اقدام خام صدام، بهانه    
اين منطقه حياتي را توجيه كنند و براي هميشه، خيال خود را از جريـان نفـت، از آن ذخـاير       

نظير راحت نمايند و خالء حضورشان را بعد از رفتن نيروهاي بريتانيا از منطقه پر كنند و                   كم
 .هاي بعث عفلقي عراق شوند ماجراجوييمانع 

 اخطارها و تهديدها و هشدارهاي غرب، نتوانست صدام را سر عقل بياورد و حاضـر بـه                 
نشيني از كويت كند و بلكه رسماً كويت را به عنـوان اسـتاني از عـراق اعـالن نمـود و                    عقب

 .فردي را به عنوان حاكم آن منصوب كرد
، توسل به زور بـراي رانـدن        1369 آذر   8در تاريخ   ] سازمان ملل [سرانجام شوراي امنيت  

ارتش عراق از كويت را تصويب كرد كه در نقش دو چشم بينا براي كور و سـرودي بـراي    
 .ها، در اختيار غرب و به خصوص آمريكا قرار گرفت مست
 اسـفند   5 صـبح روز     6، سفير ايران در سازمان ملل در سـاعت          ]آقاي سيدكمال خرازي  [

هـاي آمريكـا اعـالن كردنـد، ارتـش       ن به من اطالع داد كـه هـم اكنـون رسـانه        ، با تلف  1369
 .كشورهاي متفق، جنگ عليه ارتش عراق براي راندن ارتش بعثي از كويت را آغاز كردند

سياست ايران در برابر اين حوادث، در شوراي عالي امنيت ملي بررسي و پيشنهاد شـد و                 
بـا  . ، ايران در جنگ، موضع بي طرفي گرفت       براساس اين سياست  . به تصويب رهبري رسيد   

حــضور نيروهــاي خــارجي در منطقــه، اعــالن مخالفــت كــرد و خــروج عــراق از كويــت را 
بعضي از نيروهـاي افراطـي، طرفـدار دخالـت در جنـگ بـا حمايـت از عـراق                    . خواستار شد 

 .بودند، ولي مورد قبول قرار نگرفت
آنهـا  . بي جهان اسالم به ايران آمدنـد  هاي سياسي و انقال     هايي از شخصيت    چند بار گروه  

رهبـر  [خواستند كه از دولت عراق حمايت كند؛ از جملـه آقـاي راشـد الغنوشـي     از ايران مي 
 .هاي انقالبي عرب آمده بود ، همراه جمعي از چهره]نهضت اسالمي تونس

ن،  كيلومتر مرز آبي با ايـرا      80هاي ردو بدل شده، صدام با ادعاي داشتن           در يكي از نامه   
بدون توجه و شايد هم با توجه، پـرده از روي طمـع او بـه مراكـز نفتـي كـشورهاي جنـوب                        

من در نامه بعدي خـود، ايـن ادعـاي او را برجـسته كـرده بـودم تـا                    . فارس برداشته بود    خليج
هاي بي دريغ به صدام در        هاي جنوبي ما متوجه باشندكه چه اشتباه بزرگي در كمك           همسايه

 .اند  مرتكب شدهجريان جنگ هشت ساله
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چكـاني    هاي قطره   هاي صدام و شيوه     در اين نامه، نكات قابل توجهي از ادعاها و خواسته         
اش   عجله او براي اقدام عليه كويت در آخـرين نامـه          . براي توجه به حقوق ايران وجود دارد      

؛ جمهـور  يسي ر ،رفسنجانى اكبرهاشمى  برادر على «: آشكارتر شد و او با تنزلي فاحش نوشت       
خواسـتيد و    آنچه را كه مـى     ةترتيب هم    ما، ديگر همه چيز روشن شده و بدين        با اين تصميمِ  
  ١»...ماند نمى   اسناد باقىةيابد و ديگر اقدامى جز مبادل تحقق مى،كرديدبر آن تكيه مى

آزادگان مـا كـه     . كرد  ها را در وسايل ارتباط جمعي خود منتشر مي          عراق، بخشي از نامه   
شد، به دقت پيگيري      شان شنيده مي    ها را كه در فضاي اردوگاه       زگشتند، گفتند نامه  به ايران با  

شان نزديك اسـت و همـين         اند و با شنيدن آن نامه آخري، مطمئن شدند كه آزادي            كرده  مي
جالب اينكه رسانه هاي عراق، براي خواندن ايـن نامـه، از صـبح زود تبليغـات                 . طور هم شد  

 .كردند و خبر از تصميم مهمي مي دادند  ميبراي اعالن نامه را تكرار
در نهايت، اخراج سريع ارتش عراق از كويت، منجر بـه تهديـد صـدام بـه سـرنگوني و                    

اي كه    گرفتن بسياري از ابزارهاي پيشرفته      شد؛ از جمله پس    ها از عراق    مطالبات فراوان غربي  
 .ان، به او داده بودندهاي نيروهاي اير در زمان جنگ، براي نجات صدام در مقابل پيشرفت

هاي نفت كويت را بـه آتـش    ارتش عراق پيش از عقب نشيني، در اقدامي وحشيانه، چاه      
كشيد كه در جاي خود، حركتي ضد بـشري و خيانـت بـه مـردم منطقـه و محـيط زيـست و               

هاي خليج فارس و اراضي كشورهاي مجاور بود؛ البته اين اقدام شرورانه،     آلوده ساختن آب  
ي ماندگاري نيز ايجاد كرد، از جمله براي ايران كه مجبور شـديم بـراي اصـالح                 ها  آلودگي

 .هاي سنگيني را بپردازيم سطح اراضي حاصلخيز خوزستان، هزينه
در سايه سياست درست و واقع بينانه در جريان تجاوز عراق بـه كويـت و حملـه نظـامي                    

 ايران را به عنوان وزنه تعادل در        آمريكا عليه عراق و استفاده از آن شرايط بحراني، توانستيم         
منطقه معرفي نماييم كه مورد تحسين بـسياري از كـشورها بـود؛ حتـي آقـاي گوربـاچف بـا            
ارتباط تلفني و اعزام پيام با پيك ويژه، مشكالت احتمـالي و خطـر ماندگارشـدن آمريكـا و       

 . خواستناتو در منطقه را با ايران در ميان گذاشت و براي جلوگيري از آن خطر كمك
 

                                                 
  .1386، دفتر نشر معارف انقالب ، »دوازده نامه«  كتاب ←رجوع كنيد -  1
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  آزادگان يآزاد
خبرهـاي  . مـان در عـراق بـود        ام، وضـع اسـراي      هـا و انـدوه درونـي        همواره يكي از غصه   

بعـد از پـذيرش قطعنامـه و خـتم          . رسـيد   آوري از رفتار خشن جالدان بعثي با اسرا مـي           دلهره
مطمئنــاً بــا خــتم جنــگ،  رنــج آزادگــان دربنــد و . جنــگ، ايــن نــاراحتي زيــادتر هــم شــد

هـا و همـسنگران،    هاي ايشان، به دليل حالت انتظار براي آزادي و الحاق بـه خـانواده         خانواده
 شدت اضافه شده بود؛   به

                وعده وصل چون شود نزديك             آتش عشق تيزتر گردد
خـالي كـردن از تعهـدات و احكـام            در اين ميان، يكدندگي رژيم بعث عراق، براي شانه        

كرد، ولي عجله صدام براي مسأله كويت، با هـدف            ها را بيشتر مي     هم نگراني شوراي امنيت   
 . خاطر جمع شدن از انتقام ايران، اميدها را براي آزادي اسراي دو كشور باال برده بود

، اولين گروه از آزادگان 1369 مرداد 26ها فرارسيد و در تاريخ  سرانجام زمان پايان رنج   
هـاي انـساني نظـام،        تقبال وسـيع مـردم از عزيـزان و سـرمايه          شـادي و اسـ    . وارد كشور شدند  

زدني بود؛ بـه خـصوص منظـرة اسـتقبال خيابـاني در تهـران، ازدحـام مـردم تهـران بـين                      مثال
فرودگاه مهرآباد و مرقد امام كه اولين هدف آزادگان هجرت كشيده بود، كار انتقـال آنهـا                 

هـاي عاشـقان و       اين هـم مايـة رنجـش دل       آنها ناچار به تغيير مسير شدند كه        . را مشكل كرد  
 .دانستند چشمان منتظر شد، ولي اين تدبير را عقالني مي

. هاي فراق كشيده كمتـر نبـود        شادي اينجانب به عنوان فرمانده جنگ، از شادي خانواده        
آن حالت در اظهاراتي كه به مناسبت برگشت ظفرمندانه آزادگان و مراسم مكرر مالقات با               

 . خاطراتم ملموس استآنها داشتم، در
 

 سازندگي
هاي كلي بازسازي و سازندگي از سوي امام مشخص شده بـود              در سال گذشته، سياست   

 1369و اليحه برنامه پنجساله كشور هم در مجلس شوراي اسالمي مـصوب و بودجـه سـال                  
هــاي مــوثري در   گــام1368بــا اجــراي بودجــه ســال . نيــز از تــصويب مجلــس گذشــته بــود

زسازي برداشته بوديم و همه چيز بـراي اجـراي بودجـه در چـارچوب برنامـه                 سازندگي و با  
 .آماده بود پنجساله اول
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 - درصـد  60 حـدود    -هاي عمراني رشد چشمگيري داشت        ، هزينه 1369در بودجه سال    
بودجـه جـاري   . داد اي را نشان مي   كه بشارتي براي توسعه سازندگي بود و افق اميدواركننده        

 .داد ا نشان ميدرصد رشد ر6/15فقط 
 :، به اين ترتيب بودهاي مهم سازندگي و منابع ارزي و ريالي تجهيزات بخشي از طرح

 .ها   بازسازي و توسعه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و پااليشگاه-1
 .زدايي از روستاها و مناطق محروم كشور  تالش براي محروميت- 2
 .د، مس، روي و آلومينيومهاي توليد فوال  افزايش و فعال كردن برنامه- 3
 . افزايش توليد و توسعه واحدهاي توليد سيمان- 4
 .داري ها با احداث سدها و آبخيزداري و آبخوان  توجه ويژه به مهار آب-5
 .اي اصفهان  تقويت معدن اورانيوم ساغند و صنايع پشتيباني هسته- 6
آزاد كـردن اسـتفاده از      آهـن و حمـل و نقـل هـوايي، بـا               ها و خطـوط راه       توسعه راه  - 7

 .ها و فرودگاه] نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي[=هواپيماي  حمل و نقل نهاجا
 . توجه به مسكن و توليد انبوه و توسعه صنايع مربوط به ساخت و ساز- 8
 . نوسازي شهرها و روستاها كه در جريان دفاع مقدس فرسوده شده بودند-9

 . ديده در جنگ هاي آسيب  و تعميرونگهداري سالح توسعه و تقويت صنايع نظامي- 10
 . توجه خاص به مخابرات و صنايع مربوطه- 11
 .ها ها و كتابخانه  توسعه مراكز آموزشي مدارس و دانشگاه- 12
 .ها ها و برطرف كردن محدوديت  توسعه اختيارات بانك-13
 . توسعه بنادر و كشتي سازي و صنايع دريايي- 14
 .آموزي به صورت جهشي تقويت سواد- 15
 . توسعه صنايع خودروسازي- 16
 .  توجه به كاالهاي خانگي پرمصرف و همچنين تجهيزات پزشكي و داروسازي- 17
 .  بازسازي و توسعه صنايع نساجي- 18
  تقويت توليد شكر، چغندر قند، نيشكر و كاغذ- 19
 . آغاز نهضت ايجاد و توسعه صنايع بسته بندي- 20
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 ختاري، اداري، فرهنگي، آموزشي و پژوهشياصالحات سا
متناسب با نيازها و شرايط دوران سـازندگي، در اجـراي برنامـه پنجـساله و بودجـه سـال               

 :هاي زير اصالحاتي محقق شد  در زمينه1369
 .ها  تأسيس شوراي عالي اداري با اختيارات و آيين نامه- 1
اي بـا تـصويب شـوراي         رفـه هـاي فنـي و ح        اصالح نظام آموزشي و تقويت آموزش      - 2

 .عالي انقالب فرهنگي
 اقدامات اوليه براي تأسيس دفتـر امـور زنـان در رياسـت جمهـوري، بـراي پيـشبرد                    – 3

 .ها اصالح امور زنان و كم كردن تبعيض
 .  تصويب انتقال مركز سياسي كشور از تهران كه البته تاكنون اجرا نشده است- 4
الزم و انتقال صنايع مزاحم از تهران و ساماندهي          تصويب خارج كردن نهادهاي غير     - 5

 . آنها در مراكز صنعتي
 . تصويب نظام هماهنگ پرداخت در شوراي عالي اداري- 6
 تكميل قانون كار كه پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي و ايرادهاي فـراوان     - 7

 .شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود
 تقويت دفتر مناطق محروم در نهاد رياست جمهوري بـراي ايجـاد تـوازن                تأسيس و  - 8

 .جغرافيايي و تحقق عدالت اجتماعي
هاي اداري با هدف قراردادن ادارات دولتـي در كنـار هـم بـراي            گذاري مجتمع    پايه – 9

تسهيل ارتباطات نهادها و مردم، كاهش سفرهاي شهري و در نتيجه آسان سازي ترافيـك و                
 .جويي در وقت مردم  و صرفهحمل و نقل

 حمايت جدي از ساخت مترو در تهران و بررسـي لـزوم سـاخت قطـار شـهري در               – 10
 .كالن شهرهاي كشور

 اداري كـه هزينـه بـسياري بـر مـردم و دولـت                 اقدام براي كاسـتن از بوروكراسـي       – 11
مه هاي مشخص آن صدور گذرنامه در مدت كوتـاه و صـدورگواهينا             كرد؛ نمونه   تحميل مي 

هـا و ايجـاد و        كـردن تلفـن     رانندگي در يك روز و انجام سريع خدمات بـانكي و ديجيتـالي            
هاي آب و برق و تلفـن و بـسياري مـوارد              توسعه تلفن همراه و سرعت در واگذاري انشعاب       

 .ديگر



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                               پيــروزي                                                                                                                 

                 
 

19 

 تهيه و تصويب منشور فرهنگـي و تـصويب در شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و                    - 11
 .مبارزه با مظاهر انحرافات

 
  رييس جمهوربازرسي ويژه

جمهـور،   ، دفتر بازرسي ويژه رييس1368از ابتداي دوره رياست جمهوري در پاييز سال      
هـاي قابـل توجـه در شـش مـاه دورة             بـا موفقيـت   . به صـورت آزمايـشي ايجـاد و فعـال شـد           

 اين تشكيالت رسماً به منظور كمك به نظارت و پيگيـري و             1369آزمايشي، در اوايل سال     
زيرنظر » جمهور دفتر بازرسي ويژه رييس«نان از حسن جريان امور اجرايي كشور، با نام         اطمي

 .جمهور آغاز به كار كرد مستقيم رييس
هاي وارده در اثر جنگ تحميلي و لزوم          فعاليت هاي عمدة اين دفتر، با توجه به خسارت        

وليـد محـصوالت   سازي فضاي اقتصادي كـشور، در ارتبـاط بـا بـاال بـردن ت             بازسازي و سالم  
دار عمرانـي كـشور و        هـاي اولويـت     هـا و پـروژه      كارخانجات داخلي، اجراي به موقـع طـرح       

 .ساالري بود مبارزه با مفاسد ديوان
جمهـور، تـشكيالتي عـريض و طويـل نـشود؛ لـذا از                توصيه كردم بازرسي ويـژه ريـيس      

ايـن  . شـد   ه مـي  اي اسـتفاد    هاي دولتي، به صورت پـروژه       كارشناسان زبدة موجود در دستگاه    
اي پيگيـري كنـد كـه         جمهـور را بـه گونـه        دفتر مقرر بود دستورات كتبـي و شـفاهي ريـيس          

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي كـشور، اشـراف فـوري،        جمهور بتواند هر لحظه به واقعيت      رييس
 در رونـد روزمـرة كارهـاي اجـراي كـشور،       ضـمن اينكـه  كامل و بدون واسطه داشته باشد،     

 .وكراسي و مانع جديدي ايجاد نشودخللي وارد نكند و بور
 500دفتر بازرسي ويژه مجموعاً در طـول هـشت سـال رياسـت جمهـوري، نزديـك بـه                    

 بازديد دقيـق كارشناسـي از       400جمهور انجام داد و بيش از         بازرسي با دستور مستقيم رييس    
هـاي فرهنگـي      هـا و فعاليـت      هـا و پـروژه      هاي اجرايي، كارخانجـات توليـدي، طـرح         دستگاه

 . ازماندهي كردس
ها، توليـدات   ها و پروژه ها عمدتاً در زمينه مشكالت حمل و نقل و ترابري، طرح     بازرسي

كشاورزي و دامي، حوادث طبيعي، مـسايل    هاي اجرايي، توليدات      صنعتي، اختالفات دستگاه  
 .آموزشي، فساد و سوء استفاده مالي و باالخره كمك و حمايت از اقشار مختلف بود
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در جاي جاي   . حسن، در طول هشت سال، مسئوليت اين دفتر را برعهده داشت          فرزندم م 
 .خوانيد خاطرات، گزارش هاي مستقيم او به رييس جمهور در مورد مسايل مختلف را مي

همچنين در اين سال، با آماده نمـودن خـاطرات مهـم بـراي انتـشار عـام موافقـت شـد و                   
 .را تأسيس كردند» نقالبدفتر نشر معارف ا«فرزندانم براي اين منظور، 

 
 اصالحات سياسي

، دربارة جنگ تحميلـي  ]سازمان ملل[ شوراي امنيت 598 تالش براي اجراي قطعنامه      - 1
و مسئول شناختن عراق به عنوان آغازگر جنگ، با تدبيرهايي كه بخـشي از آنهـا را در ايـن                    

تن آنهـا   خوانيـد و بخـشي هـم، هنـوز زمـان گفـ               مـي  1368كتاب و همچنين خاطرات سـال       
هـاي    ها و اردوگـاه     تر از همه، نجات آزادگان از سياه چاله         در اين ميان مهم   . فرانرسيده است 

 .عراق است
رفع موانـع توسـعه همكـاري بـا كـشورهاي همـسايه و سـاير كـشورها، بـا سياسـت                  – 2
 .زدايي و پرهيز از دشمن تراشي تنش
ميانـه و قفقـاز، پـس از     تالش براي جـذب كـشورهاي تـازه اسـتقالل يافتـه آسـياي         – 3

 .فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
 رفع تخاصم با كشورهاي غربي و باز شدن راه همكاري براي جذب منابع و ابـزار و                  - 4

 .هاي مهم برنامه و بودجه و آثار مثبت ديگر فنĤوري، جهت عمران و اجراي طرح
ار اختالف و    رفع كدورت با كشورهاي همسايه و عربي و اسالمي كه در جنگ دچ             - 5

 .سردي روابط با آنها شده بوديم
 تعميق روابط با كـشورهايي كـه در دوران دفـاع مقـدس، از همكـاري بـا مـا دريـغ                       - 6

 .نمودند نداشتند و يا به نحوي كمك مي
هـاي درمـاني و امـدادهاي          حضور نيرومند در كشورهاي آفريقايي از طريق كمـك         - 7

 . احمر و جهاد سازندگي المللي توسط هالل نهاي بي فني، علمي و اقتصادي و همكاري
 تعادل در سياست خارجي با رويكرد عدم دشمن تراشي و تعامل با ديگران و حضور      -8

المللـي و آغـاز حركـت بـه         موثر در قاره آفريقا و آسياي ميانه و تأثيرگذاري در مجامع بـين            
، براي اولـين بـار،   1369در سال . سوي سازمان تجارت جهاني، با همكاري با ديگر كشورها  
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اي عليه جنايات اسرائيل از شوراي امنيت سازمان ملل بگيريم و مانع وتـوي        توانستيم قطعنامه 
 15 كـشته و     21المقـدس و مسجداالقـصي را كـه           آمريكا شويم و جنايات اسـرائيل در بيـت        

ار بـا   زخمي داشت، متوقف نماييم و در نهايت زمزمه آمريكا و اسرائيل را كه براي اولـين بـ                 
دادنـد، در آن زمـان، از سـر           اي، ايران را تحت فشار قرار مي        ادعاي نظامي بودن برنامه هسته    

 .خود رد كنيم
 

 اقتصاد، توليد و توسعه
. ، وضع اقتصادي كـشور دچـار مـشكالت جـدي بـود              ها جنگ و تحريم     با توجه به سال   

ين بودجـه دولـت   براي حل مـشكالت مهـم، راهكارهـايي در برنامـه پنجـساله توسـعه و اولـ        
ديـد و     دولت، موتـور حركـت اقتـصاد را در رشـد توليـد مـي              . بيني شده بود    سازندگي پيش 

در جريـان معرفـي وزرا بـه مجلـس در        . اقدامات فراواني را در اين بخش مهم متمركز كـرد         
معرفي كرده بودم و شعار محـوري دولـت را          » كابينه كار «، كابينه خود را     1368اواسط سال   

 .انتخاب كردم» وليدتوسعه و ت«
هـاي   هـا، در جهـت حمايـت از طـرح     كمبود ارز در برنامه پنجساله را از طريـق فاينـانس       

بزرگ عمراني و زيربنايي و كمبود ريالي را با استفاده از سياست تعديل اقتصادي، از جملـه        
 .تعديل نرخ ارز هفت توماني دولتي به ارز رقابتي شصت توماني جبران كرديم

 براي تهيه كاالهاي حساس و ضروري را با همان قيمـت هـر دالر هفـت تومـان                   البته ارز 
هـا، ميلياردهـا      با آزاد كردن واردات كاالها، با ارز خودگردانِ واردكننـده         . كرديم    تأمين مي 

دالر از خارج به صورت كاالهاي مصرفي و واسطه و مواد خام جذب شد كه هم بازار سياه                  
 هم باعث وفوركاال در بازار و ارزان شدن نسبي آنهـا شـد، لـذا                كاالها را از ميان برداشت و     

تـر اينكـه بخـش زيـادي از درآمـد تفـاوت بـازار آزاد بـا                    جالب. عمالً تورم يك رقمي شد    
گذاري بخش خصوصي و ايجاد اشتغال و         هاي دولتي، در كشور ماند و صرف سرمايه         قيمت

 .هاي اقتصادي شد تقويت توليد و باال رفتن شاخص
 آبـان   16[عادلي، رييس بانك مركزي، در اواسـط پـاييز،          ]سيدمحمدحسين[ي دكتر   آقا

هاي اقتصادي داد كه مورد تحسين دولت واقع شـد و   ، گزارشي از رشد شاخص ]1369سال  
 .با انتشار آن در رسانه ها، تشكرهاي زيادي از سوي مردم دريافت كرديم
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 1369تا  1367هاي اقتصادي در سال  مقايسه بخشي از شاخص
 

 1369سال  1367سال  موضوع
 +1/12 منفي رشد توليد ناخالص به قيمت ثابت

 172 153 درآمد سرانه 
 +1/8 منفي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي

   +6/13 منفي رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
 +9/29 +7/9 رشد ارزش افزوده صنعت نفت

 8/6 2/50 كسر بودجه
 %4/70 %6/80 هزينه جاري
 %6/29 %4/19 هزينه عمراني

 %9 %9/28 تورم
 

  هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي سياست
، اقدامات قابل تـوجهي انجـام شـد         هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي      سياستدر بخش   

 :كه اهم آن به اين ترتيب است
 . اجراي برنامه هاي توسعه فرهنگي– 1
 . توجه ويژه به موضوع تعليم و تربيت– 2
 . توجه به توسعه تحقيقات بنيادي– 3
 . تاكيد و اهتمام به ترويج احترام به قانون در جامعه– 4
 . توجه خاص به جوانان و طراحي برنامه هايي براي رفع مشكالت آنان- 5
 . تأكيد بر حقوق زنان- 6
 . اهتمام به رشد و تعالي در بخش هنر و توجه به هنرمندان– 7
 .اي و قهرماني  حمايت از توسعه ورزش حرفه ترويج ورزش عمومي و– 8
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 . توجه به ميراث فرهنگي– 9
 

 سياست تعديل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
سياست تعديل ابتكاري دولت، بـه سـرعت مـورد اسـتقبال صـاحب نظـران اقتـصادي و                    

در اعمـال ايـن     . البته منتقـداني هـم در ميـان افراطيـون وجـود داشـت             . اجتماعي قرار گرفت  
 :شد ت، چند هدف دنبال ميسياس
 برابري نرخ آزاد و دولتي، فساد زيـادي در          25 به تعادل رساندن نرخ ارز كه تفاوت         - 1

المال، مردم  خريدهاي خارجي و بازار سياه به وجود آورده بود و اهتمام به حفظ حقوق بيت
 .و تشويق صادرات و حل مشكل ناشي از تعزيرات حكومتي

هاي غيرضـرور،    شديد كه عمالً دولت را در بسياري از زمينه        نجات از تمركزگرايي   - 2
گري كرده بود و فضاي تالش را براي بخش خصوصي به شدت تنگ نموده و                 وارد تصدي 

نظام اقتصادي را تا حدود زيادي به اقتصاد ماركسيستي نزديك كرده بـود كـه آثـار زيانبـار              
  .ماندگي كشورهاي كمونيستي قابل لمس بود آن، با عقب

هاي دولت به مردم، براي رونق دهي قابل توجه بـه             گري   واگذاري بخشي از تصدي    – 3
هـايي كـه عمـالً در انحـصار دولـت             اقتصاد از طريق اجازه دادن به مردم، در ورود به عرصه          

 .قرار داشت
هـاي نفـت و گـاز كـه در وضـعيت اسـراف در مـصرف و                     تعديل در نـرخ فـراورده      - 4

 و حياتي كشور قرار داشتسنگ  هدردادن مواد گران
هاي رايج در زمان جنگ كـه بيـشتر نيـاز كاالهـاي اساسـي، از طريـق                     حذف كوپن  - 5

بندي مناسب، همزمان با آغاز برنامه اشباع بازار از كاالو رقابتي             شد، با زمان    كوپن توزيع مي  
 . ها شدن قيمت

هاي مختلف    ن سليقه  پرهيز از دامن زدن به اختالفات سياسي و اهتمام به شركت داد            - 6
 .هاي مذهبي و قومي در كشور در اداره كشور و همچنين جلوگيري از رنجاندن اقليت

 تعادل در فضاي خشك و افراطي كشور كه بـه اسـم ديـن و وظيفـه انقالبـي، رواج                     - 7
 .دانست يافته بود و نشاط و بالندگي را ضعف مي

* * * 
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 و  1369با دقت در خاطرات فشرده سال       شود،    در خاتمه از خوانندگان گرامي تقاضا مي      
مراجعه به اسناد مفصل و مكتوب، تأثير اعتدال ، همدلي و وحدت، سياست تعديل، اصـالح          

 .وضع بحراني آن زمان را كه بي شباهت به وضع فعلي كشور نبود، ارزيابي و نقد فرمايند
 

 اكبر هاشمي رفسنجاني 
11/1/1392 
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 يادداشت ناشر   
 
 
 

 اهللا الرحمن الرحيم بسم
 

خداوند كريم را شاكريم كه بـه مـا توفيـق عطـا فرمـود تـا كتـاب ديگـري از مجموعـه                        
اهللا هاشمي رفسنجاني را به پژوهشگران، مورخـان و عالقمنـدان بـه               كارنامه و خاطرات آيت   

كـه بـا روال كـار انتـشار ايـن مجموعـه             آنها  . يميتاريخ انقالب شكوهمند اسالمي تقديم نما     
هـاي پرافتخـار بعـد از         هاي روزانه يكي از سال      دانند كه هر سال يادداشت      آشنايي دارند، مي  

 . شود مي پيروزي انقالب اسالمي، تنظيم و چاپ 
 آغـاز شـده و بـه لطـف خداونـد            1360هاي شخصي از اول فروردين سال         اين يادداشت 

حاوي كارنامه و خاطرات    » عبور از بحران  «كتاب  . وز ادامه دارد  متعال، نگارش آن  تا به امر      
. ، شانزده سال پيش منتشر شد و تاكنون بيش از ده بار تجديـد چـاپ شـده اسـت            1360سال  
، »اميـد و دلواپـسي  «، »بـه سـوي سرنوشـت   «، »آرامش و چـالش «، »پس از بحران«هاي    كتاب

، بعـد از آن بـه ترتيـب بـه           »ز سـازندگي  پايان دفـاع و آغـا     «و  » دفاع و سياست  « ،  »اوج دفاع «
ها، ما را به ادامـه راه         استقبال گرم و صميمي فرهيختگان جامعه از اين يادداشت        . چاپ رسيد 

كتـاب بـه زيـور طبـع        تر ساخته و بحمداهللا از آن سال، بي وفقه هر سال حداقل يـك                 مصمم
هـا،    وعـه سـخنراني   هـا، مجم    آراسته شده است؛ ضمن اينكه در كنار هر كدام از ايـن كتـاب             

 .ها نيز به شكل مستقل تدوين و انتشار يافته است هاي نمازجمعه، مصاحبه ها و پيام خطبه
 سـال گذشـته در نمايـشگاه    ،»بازسـازي و سـازندگي    «آخرين كتاب منتشر شده با عنوان       

عـالوه بـر    .  رسـيد  سـوم المللي كتاب تهران رونمايي شد و در اين مدت كوتاه، به چاپ               بين
هـاي جمعـي و تارنماهـاي اينترنتـي،            مقـاالت و مطالـب منـدرج در نـشريات، رسـانه            نقدها،
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اي از تهــران و شــهرهاي مختلــف كــشور و همچنــين از طــرف   هــاي دلگــرم كننــده تمــاس
 . كنيم هموطنان ارجمند مقيم خارج از كشور دريافت مي

عزيـز  هاي خاطرات، به درخواست هم ميهنـان     بخش بزرگي از بازخورد مخاطبان كتاب     
گـاهي نظـرات ارزشـمندي دربـاره        . به ادامه انتشار خاطرات و اظهار لطـف اختـصاص دارد          

ها و يا اسـناد انتـشار يافتـه در كتـاب و همچنـين پيـشنهادهاي سـازنده در                        محتواي يادداشت 
شود كه بسيار قابل اسـتفاده        تر كردن كتاب و رفع كمبودها و نقايص ارائه مي           خصوص غني 

رسد كه از نظـر تـاريخي بـسيار           مان مي    عكس، نامه و يا سندي به دست       گاهي. و مفيد است  
كوتـاه  . شـود  هاي بعدي مورد اسـتفاده واقـع مـي    چنين مواردي در چاپ. مهم و جالب است  

هـاي دفتـر نـشر معـارف          سخن اينكه از اين همه لطف و مرحمت مخاطبـان ارجمنـد كتـاب             
باط دو سويه، همچنـان پابرجـا و مـستدام          انقالب، صميمانه سپاسگزاريم و اميدواريم اين ارت      

 . باشد
بالد كه توفيـق آن را يافتـه اسـت، سـهمي اگـر چـه                  دفتر نشر معارف انقالب به خود مي      

گار داشـته باشـد و صـفحاتي بـر تـاريخ زريـن انقـالب اسـالمي                     ماند حركتاندك در اين    
و دلباختگـان راه  تشويق و ترغيب فرهيختگان و ملت شريف و فهيم ايـران اسـالمي             . بيفزايد
هـاي     ساخته است تا تالش خود را براي انتشار كتاب          تر  ، ما را در ادامه مسير، مصمم      )ره(امام

 . تر كنيم تاريخ انقالب اسالمي افزون
اهللا هاشـمي     باشـد، آيـت      كه سال با اهميتي در تاريخ انقالب اسـالمي مـي           1369در سال   

ـ    سـعه اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و     ت  رياسـت جمهـوري ، برنامـه تو     مرفسنجاني در س
در ايـن سـال،      . برنـد   سياسي را براي بازسازي و سازندگي كشور،  بـا قـوت تمـام پـيش مـي                 

فـارس را شـاهد        و جنـگ خلـيج      توسط عراق   از جمله اشغال كويت    مختلفيمنطقه حوادث   
ي  دولـت سـازندگي، نظـام جمهـور     و مبتني بـر اعتـدالِ   در اين ميان سياست خردمندانه    . بود

اسالمي را از يك خطر بالقوه با سالمت عبور داد و آن تهديد به يك فرصت مناسـب بـراي    
زدايي و ايجاد روابط توام با احترام متقابل با اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهـان                  تشنج

هاي بلندپايه كشورهاي مهم دنيـا، تهـران را بـه يـك       هيأتوآمدهاي متعدد   رفت. تبديل شد 
امـا در سياسـت داخلـي       .  تبديل كـرده بـود     1369ك اثربخش و موثر در سال       مركز ديپلماتي 

هاي دفاع مقدس به جاهاي باريك كشيده شـده بـود،             كشور، اختالفات جناحي كه در سال     
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در فضاي جديد سياسي، به نوع ديگري ادامه يافت و در فرايند انتخابات مجلس خبرگان به                
اح و بركناري يكي از     ض سازندگي، به استي   ساز مخالف مجلس براي دولت    . اوج خود رسيد  

  مداراجويانه دولت از تعميق اين اختالفات جلوگيري        اعضاي كابينه منجر شد، ولي سياست     
 . باشد هاي بعد مي رمزگشاي بسياري از وقايع سال، 1369دقت در رويدادهاي سال . كرد

  نوشت به رشتة   روز اهللا هاشمي رفسنجاني در آن روزها به صورت         مطالبي كه به قلم آيت    
 تفكـر، روحيـه و عمـل        ةتحرير درآمده است، عالوه بر اهميت روايي و سندي، نشان دهنـد           

هـاي تـاريخ      باشد و قطعاً اين خاطرات در تـدوين واقعيـت           ها مي   مسئوالن كشور در آن سال    
 . مفيد و ارزشمندي براي پژوهشگران و مورخان خواهد بودةانقالب اسالمي، دستماي

معارف انقـالب اميـدوار اسـت بـا حمايـت بيـشتر نهادهـاي فرهنگـي از جملـه                    دفتر نشر   
هـاي   سازمان اسناد و كتابخانه ملـي جمهـوري اسـالمي ـ كـه اكنـون همكـاري و مـساعدت        

اي دارند ـ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، توفيق عرضه سريع مجلدات را به شما   شايسته
 .خوانندگان محترم به دست آورد

گيرد تا متوني صحيح، پاكيزه و       عارف انقالب نهايت تالش خود را به كار مي        دفتر نشر م  
در ايـن مـسير    . ها و مستندات تاريخي انتـشار دهـد         ها، نقشه   روان با اسناد دست اول و عكس      

هـاي    نيازمند ياري هموطنان فرهيخته و بزرگوار هـستيم كـه بـا ارسـال عكـس، سـند و نامـه                    
 .ما را ياري كنند ،تاريخي در اين كار بزرگ فرهنگي

نمائيم، توفيقات خود را بر ما ارزاني دارد تا بتـوانيم             از درگاه خداوند سبحان مسئلت مي     
 انجام وظايف تـاريخي بـه خـوبي    در خدمت فرهنگ ايران اسالمي باشيم و سهم خود را در 

 . كنيمادا
جناب آقايـان   هاي همكارانم در دفتر نشر معارف انقالب          دانم از تالش    در پايان الزم مي   

، اشــكان هاشــمي و مجتبــي كبــود ســيد علــي نقــي موســوي، داريــوش باريكــاني، جــالل خيمــه 
همچنـين ويراسـتار مجموعـه جنـاب آقـاي قـادر            و  زاده    كاشـاني و سركار خانم     پور  غفوري
 . قدرداني و تشكر كنم،باستاني

 
 دفترنشر معارف انقالب                                                                        
 1391زمستان  -محسن هاشمي  
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م و  يديدتلويزيون   را از    1 نو مراسم تحويل سال   ةبرنامبود كه   گذشته  ساعت از نيمه شب     نيم  
امـام   دقمر ،درون ضريح و  رفتم   امام   به محل مرقد  كوپتر    با هلي  ،از نماز صبح    بعد .ميخوابيد

بر شـهداى   امقـ .  پرشور ابراز احساسات كردنـد     ؛اجتماع خوبى از مردم بود    . را زيارت كردم  
هـر  بـه  .  هيأت دولت با تأخير رسيدند ي اعضا .م زيارت كرد  ]زهرا در بهشت  [تير را هم  هفتم  

 . ه عيدى دادميك نيم سككوپترها  يخلبانان هليك از 
بـراى مالقـات    .  صبحانه را با هم صرف كـرديم ؛ مشاوران آمدنديران و وز.به دفتر رفتم 

                                                 
 در پيام نوروزي آقاي هاشمي كه بعد از تحويل سال نو از تلويزيون پخش شد، ايشان، اوضاع اقتصادي كشور و - 1

  دم بااهداف و سياست هاي دولت در چارچوب برنامه اول پنجساله توسعه را تشريح كرد و خواستار ادامه همكاري مر
. و آرمان هاي انقالب اسالمي و همچنين قناعت در مصرف شد) ره(دولت، پايداري در ادامه راه حضرت امام

هاشمي به كساني كه سر ناسازگاري با انقالب اسالمي دارند، توصيه كرد كه با ملت همصدا شوند و از كساني كه  آقاي
در اين پيامِ .  به ميان مردم و خانواده هايشان بازگردنددليل در خارج از كشور به سر مي برند، دعوت كرد كه بي

اميدبخش و آشتي جويانه، عزم جدي دولت به تنش زدايي در سطح بين المللي و بازسازيِ همه جانبه اقتصاد كشور در 
هاي  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه«كتاب  ←رجوع كنيد براي مطالعه متن كامل پيام . داخل، به خوبي نمايان است

  . 1392، زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب ، » به انضمام پيام ها و روزشمار1369
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 سـالن كنـار     ، بـه  قبـل از حـضور در حـسينيه       . يه امام خمينـى رفتـيم     به حسين اى    اهللا خامنه   آيت
  .شـدم يه   حـسين  واردرهبرى   همراه. بودندحاضر  ها و علما       جمعى از شخصيت   .يه رفتيم حسين

  سـپس    ،1 تبريك گفـتم   ،من ضمن صحبت كوتاهى   .  بودند ها و نهادها جمع     مسئوالن ارگان 
 . 2اى صحبت كردند خامنهاهللا  يتآ

جمــع شــده بودنــد؛  ، بــراي تبريــك عيــد،محافظــان و اعــضاى دفتــر. بــه دفتــر برگــشتم
غالمرضا  آقاي[.عيدى  دادم. آمد]جمهور مشاور سياسي رييس[ ،  موسوى]ميرحسين[مهندس
 ايـن نشـست،    ايـران در     ؛ اوپـك را داد    شـست وزيـران   نگـزارش   و  وزير نفت آمد     ،]آقازاده

 ة بحـث بـه جلـسه آينـد     كـه  داشـته ]در هـر بـشكه   [دالر20 اصرار بر باال رفتن قيمت نفت به    
 . 3 استشدهموكول اوپك 

 ،سـعيد . خانه آمدمه ناهار ب.  هر يك هزار تومان    : پاسداران و اعضاى دفتر را دادم      عيدىِ
. رفـتم  ديدن بيـت امـام       بهعصر  . شان را گرفتند   عيدي همه. هم بودند   محسن و مهدى   ،فاطى

                                                 
اي، به عنوان يكي   اهللا خامنه  امت اسالم از رهبري داهيانه حضرت آيتآقاي هاشمي، در سخنان خود، برخورداريِ -1 

امكان پذير ساختنِ تحملِ فقدانِ امام ي خاطر و ترين شاگردان حضرت امام را موجب اطمينان قلب، تسلّ از مخلص
اي است كه امام امت مايل بودند و راهنمايي كردند و  امروز مسير حركت به گونه«: الشأن دانست و اظهار داشت عظيم

بحمداهللا مردمِ ما به صورت يكپارچه در سايه واليت فقيه و تعليمات قرآن كريم، وظايف خود را تحت حكومتي كه 
» ،1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي سال « كتاب ←رجوع كنيد » .دهند  آن هستند، انجام ميامام زمان صاحب

 .1392، زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب
اي، رهبر معظم انقالب، در سخنان خود وظايف سنگين ملت انقالبي ايران و مسئولين كشور را  اهللا خامنه  آيت- 2

حتي براي يك لحظه نبايد «: ، گفتند د بر مراقبت و عدمِ غفلت در به انجام رسانيدن مسئوليتيادآور شدند و با تأكي
 اميد است و بايد با همه چيز نشان دهندة. ري تحمل كنيمكس ديگ سردي، ياس و افسردگي را در خودمان و در هيچ

ايشان از آقاي هاشمي، به »  .ر خوب استوضعيت امروزِ ما با امكاناتي كه در اختيار داريم، بسيا. اميد به پيش برويم
مي امام ياد كردند و با اشاره به برخورداري يعنوان شخصيتي عالم، فقيه، مبارز، محبوب و مورد تأييد و محبت دا

 از حمايت ،دولت با برنامة محكم و اميد بخش خود«:  افزودند،دولت ايشان از همكاران مجرب، كارآمد و آگاه
هاي جهاني  ر است و مجلس نيز بيدار، آگاه ، مسئوليت شناس، مستقل و مبرّي از تأثير توطئهعمومي مردم برخوردا

روزنامه : منبع. »مان را انجام دهيم ما با اين وضعيت كه در اختيار داريم، بايد براي خدا عمل كنيم و تكليف. است
  .3  ، صفحه 3135، شماره  1369 فروردين 5جمهوري اسالمي، 

در .  در وين تشكيل شده بود1990ميته نظارت بر بازار نفت، با هدف بررسي بازار در سه ماهه دوم سال  اجالس ك- 3
. هاي تعيين شده مطرح شد  از جمله امارات و كويت از سهميه نظرات ايران در مورد تخلف برخي اعضا،اين اجالس

 15 بالغ بر ، در روز بود و براي بودجه ساليانه هزار بشكه14 ميليون و 3 به ميزان 1369سهميه توليدي ايران در سال 
 . ميليارد دالر فروش نفت پيش بيني شده بود
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همـراه مـا بـه      ] در تعطيالت نوروز  [كه  دعوتشان كردم   . همسر و دختر امام و احمدآقا بودند      
 و فاطى هم پيش از ظهر به ديدنشان رفتـه  و دعوتـشان               1عفت.  پذيرفتند ؛كيش بيايند جزيره  

 .كرده بودند
 حل مشكالت طرح نيـشكر خوزسـتان اسـتمداد          براىو  ى آمد   يهادى طباطبا سيد   آقاى  

 آقاى مهنـدس    . براى اصالح امور گمرك و سفرهاى خارجى داشت        هايي هم  پيشنهاد ؛كرد
 .  از وضع اكتشاف و توليد شركت نفت وگاز انتقاد داشت. عباس ساالرى آمد

  
 1990 سمار 22                       1410 شعبان 24  |  1369 فروردين 2 شنبه پنج

 
حركت مهرآباد  به سوى فرودگاه ،صبحانهصرف  ، ورزش وستماع اخبار ا صبح،بعد از نماز

دبيـر شـوراي عـالي      [، روحـانى  ]حـسن [  دكتـر  ، همراه محافظان  ساعت هشت و ربع،   . كرديم
.  به سـوى كـيش پـرواز كـرديم     بچه ها  و همسر و دختر و عروس امام و عفت و            ]امنيت ملي 
 . پاويون اقامت كرديم در و شديمرهجزي وارد ه و نيم صبحساعت نُ

 معــاون اجرايــيِِِ[ ، ميــرزاده]حميــد[ تــا ظهــر كنــار دريــا قــدم زدم و توضــيحات آقــاى 
 .را شـنيدم  ] سازمان عمران كـيش    مديرعامل[ ،پناه  يزدان]محمدرضا[و مهندس ] جمهور رييس

هـا كـه       يكـى از شـركت      .استقبال بخش خصوصى از ايجاد تأسيسات در كيش زياد اسـت          
اين شـركت   .  ماكت توضيحات داد   ، از روي   در دست تأسيس دارد     بزرگ تجاري   جموعهم

دوهزاروپانصد تومـان   مبلغ  انه  ي سال ،و براى هر متر   است   زمين گرفته    مربع هزار متر  18 حدود
 . پردازد اجاره مى

. عصر هم دو سه ساعت كنار دريا قدم زدم و با پاسداران و دكتر روحانى مذاكره داشتم             
. ه داشـتيم  كـشور بحـث و مـذاكر   يل مـسا ةدربـار  بـا دكتـر روحـانى   ،   شب دهساعت  شب تا   

 . شام خورديممحل اقامت من و دكتر روحانى در .رفتند هتل بهشام صرف همراهان براى 

                                                 
رفسنجاني، فاطمه، محسن، فائزه، مهدي و ياسر، فرزندان ايشان و  اهللا هاشمي  همسر آيت،بانو عفت مرعشي - 1

هايِ  ي و مريم ساالري عروسدكترسعيد الهوتي و دكتر حميد الهوتي دامادها و اعظم هاشمي پور، فرشته هاشم
هاي  ياسين و ليلي هاشمي و سارا، علي ، مونا و حسن الهوتي، نوه عماد، عليرضا، احسان، فواد،. هاشمي هستند آقاي

 .باشند ايشان مي
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و )  VOA(آمريكـا راديـو صـداي     سـى   اخبـار بخـش فار    .  بيـدار شـدم    نيم صبح ساعت پنج و    
 كمـى در سـاحل      1. ليتوانى است  يلمساو  ها    روسدنيا،   مهم   ةلامس. را گرفتم   )BBC(سانگلي

 ؛ زن آمدنـد    و همراهـان   2امـام  همـسرِ  ،]خانم خديجه ثقفـي   [. صبحانه خوردم . دريا قدم زدم  
 و پيمودمر راه  چند كيلومت رفتم و    ساحل اطراف جزيره     بهروى    براى پياده . احوالپرسى كردم 

 ؛ بازديد كردم  هستند، هاى ساختمانى كه مشغول ساخت مراكز تجارى و مسكونى          از شركت 
 . حمل و نقل دارندمشكلِاغلب   اما،پيشروى خوب است
ـ   كـشتي .هاى داخلـى را گـشتيم    اطراف جزيره و قسمت   ، سپس با ماشين   ةل نشـست  بـه گ 

گفـتم يـا     .3در حـال پوسـيدن اسـت      ه و   ال پـيش مانـد     س از بيست و پنج    كه    ديديم يونانى را 
رسـتوران اسـتفاده   عنـوان   بـه   و يـا محل توريـستى يك صورت ه  و يا بكننداوراق  كشتي را   

  ويـژه   بازرسـي دفتر  رييس  هاشمي،  [محسن. ناهار را با دكتر روحانى و محسن خورديم       . شود

                                                 
ترين كشور در ميان سه جمهوري حوزه بالتيك در   جمهوري ليتواني در شمال شرقي اروپا، بزرگترين و جنوبي- 1

يتواني پس از جنگ جهاني اول مستقل شد، اما بعداً نخست توسط شوروي و سپس توسط آلمان نازي ل. اروپاست
نشيني كردند و اتحاد شوروي مجدداً  ها عقب با نزديك شدن جنگ جهاني دوم به پايان خود، آلماني. اشغال گرديد

 جماهير شوروي، ليتواني نخستين ، يك سال پيش از فروپاشي اتحاد1990 مارس سال 11در . ليتواني را اشغال كرد
 .جمهوري شوروي بود كه اعالم استقالل كرد

هللا ا  تهراني از شاگردان آيتمحمد ثقفيِاهللا  ، فرزند آيت)ره( همسر حضرت امام ،)1388 -1292( بانو خديجه ثقفي -2
 اين ةثمر.   ازدواج كردامام خميني با 1308ايشان در سال . ه قم بودسس حوزه علميؤ، مري يزدييعبدالكريم حا

  در روز اولم، حضرت اماهمسرِ. خانم هستند خانم و زهرا فريدهآقا ، صديقه خانم، احمد، سيد مصطفي، آقاسيدازدواج
سالگي 14سن آقاي هاشمي از .  سالگي درگذشت و در حرم مطهر امام خميني آرام گرفت96 در سن 1388 فروردين

بود كه روبروي خانة امام قرار داشت و از همان تقر كه براي تحصيل علوم ديني وارد شهر مقدس قم شد، در منزلي مس
 ةدر محل نيز، دو خانواده، هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي  در سال.ايشان و امام به وجود آمد  ميانارتباطزمان، 

 . بودندهم  ديوار به ديوار ، همسايةجماران تهران
 توسط 1322اين كشتي در سال .  استجزيره كيشهاي گردشگري   كشتي يوناني در حال حاضر، يكي از جاذبه- 3

وزن آن .  در اين جزيره به گل نشست1345 ساخته شد و در چهارم مردادماه سال گالسكوشركت ويليام هميلتون در 
 دو سال پيش .اي از ابهام است علت به گل نشستن كشتي، همچنان در پرده.  متر بوده است136 تن و طول آن 7061

 .اين كشتي از وسط شكسته شد
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 .ت داشت ايراداتى به سبك مديريت كيش و مبهم بودن معيارها و مقررا،]1جمهور رييس
هـاى    از خرابـه  و  م  ي همراه مسئوالن جزيره به ساحل رفتـ       . ميرزاده آمد  ]حميد[عصر آقاى 

هـا آثـارى پيـدا كننـد و           گفـتم از زيـر خرابـه      .  ديدار كرديم  2ها  زمان اشغال پرتغالى  در  شهر  
موضـوع   سياسـت تجـارى و سـاختمانى و          ةدربـار . نماينـد گردشـگران ايجـاد     اى براى     موزه
 حدود هشتاد ميليارد    ؛تأمين مصالح ساختمانى براى عمران جزيره بحث شد       نحوه  ها و     قيمت

االمكـان از    قـرار شـد حتـى   . دارند كه بايد تأمين مصالح شـود  ساخت  تومان طرح در دست     
 ، اول توسـعه   برنامـه اجراي   مصالح براى    ؛ چون دوش كشور نباشد   خارج بياورند كه بارى بر    

 مـصرف داخلـى را تـأمين كنـد و صـادر هـم               بتوانـد ،  به اميد روزى كه توليدات    . كم داريم 
 .حقق يابدت  اولسالهجدر پايان برنامه پناين آرزو شايد . بشود

در بيــست متــرى بــه آب شــيرين كــه انــد   چــاهى زده.از طــرح مرواريــد ديــدن كــردم
 پـروژه بـزرگ     ة توضـيحى دربـار     و  شـركت كـيش مهـر آمـد        ييكى از شركا  . است رسيده

 هزينـه نـيم   و   ظـرف دو سـال       ،بيست ميليارد تومان  مبلغ   بناست   ؛دمسكونى خود دا   -تجارى  
انـدازى     بـا راه   ،كـيش جزيره  خواست مطمئن شود كه سياست تضعيف موقعيت           مى او. كنند

 .شام را با پاسداران خورديم .بنادر ديگر نداشته باشيم
ت جمعيـ «ل تشكّ براى ،]دختر امام و رييس جمعيت زنان جمهوري اسالمي    [،فهيمه خانم 

 گفتم اگر بخواهـد بـه صـورت يـك حـزب عمـل كنـد و                  ؛خواست   مى يكمك دولت » زنان
 .توانيم كمك از دولت بكنيم  نمى،طرفدار يك جناح سياسى باشد

                                                 
جاع شده از  با هدف بررسي كارشناسي و رسيدگي به موضوعات ار1368در سال ، جمهور  دفتر بازرسي رييس- 1

ر كه به طور  عملكرد اين دفتةدر دوره هشت سال.  با مديريت محسن هاشمي آغاز به كار كرد،جمهور طرف رييس
جمهور فعاليت مي كرد، موضوعات بسياري مورد بازرسي قرار گرفت كه اثرات ملموسي در  مستقيم زير نظر رييس

 در خصوص ،ثقؤئه اطالعات دست اول و ماسازي مديريت اجرايي كشور و اطمينان بخشي به رييس جمهور و ار سالم
 .موضوعات ارجاعي داشت

هرمز و جزاير كه اميرِ  در اين زمان.ها درآمد  در زمان حكومت تيموريان به تصرف پرتغالي، جزاير خليج فارس- 2
كيش يورش برد و  فارس بخصوص جزيره  به هرمز و خليجپرتغال ،ين بودنام سيف الده  ساله ب12خليج فارس، كودكي 

ها در  ي پرتغال. پيروز شد و امير سيف الدين را تابع و خراج گذار پرتغال كرد،به سبب داشتن توپ و سالح آتشين
 صفوي، اسماعيل هشاچند سال بعد، . و قلعه هايي نيز ساختندكردند پا دفاتر تجاري بر  قشم وبحرين، هرمز، جزاير كيش

 حاكم فارس را مأمور سركوب ،خان وردي  رفت و اهللاجزاير جنوب به سراغ آنها، شكست وها  ني عثماپس از جنگ با
 .دن را از سلطة بيگانگان رها سازخليج فارس ندتوانستصفويان  .ها كرد پرتغالي
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 و   شـوروي ر روابـط     رشـد تـشنج د     ، آن تـرين  كـه مهم    روز  و گرفتن اخبار   صبحبعد از نماز  
ــ  ــوانى و نتيجت ــت   ًاًليت ــرق اس ــا ش ــرب ب ــط غ ــاه  ،1 در رواب ــه فرودگ ــره  ب ــيمجزي ــا  ورفت  ب

.  حركـت كـرديم    ]در اسـتان سيـستان و بلوچـستان        [چابهاربنـدر شاهين به سـوى     ]هواپيماي[
 ،]نيـروي هـوايي ارتـش     [=  نهاجـا  ييدر پايگـاه هـوا    . ى همـراه هـم آمدنـد      ها  جمعى از خانم  

 به سـوى    كوپتر ليهفروند  ها در پايگاه ماندند و ما با چند           خانم .عمل آمد  هاستقبال رسمى ب  
 . برى پرواز كرديم  در منطقه دشت »ركناو«  يروستا

ى و ي تأسيـسات زيربنـا    بيـشترِِِ  .اسـت  ه آورد ي به بار   سيل اخير خرابى زياد    ،در اين منطقه  
 بـرق و آب و مدرسـه و          و هستندسواد    اغلب بي  مردم.  است افتاده نتى و عقب   س ،رزىوكشا

 . ندارندهم بهداشت و راه درستى 
 . ولـى فقيرنـد    ،با اينكه وضع زمـين و هـوا خيلـى خـوب اسـت و آب كـافى هـم دارنـد                     

 از مزرعـه مـوزدارى      .دهـد    چـين در سـال مـى       20 حدود   ،يونجه در آنجا  محصول  گفتند    مى
 است كـه مـردم       عجيب ؛شود   مركبات و نخل هم خوب مى      . بار خوبى داشت   ؛بازديد كردم 
ـ     تـ  فقـط يـك ا     ؛هـا رفـتم      منزل يكى از روسـتايى      به . هستند اين همه فقير   ه نفـر   اق داشـت و نُ

 . شان بود  سخنگوي،پيشنماز محل. كردند زندگى مىاتاق اعضاى خانواده در آن 
پـيش از انقـالب شـروع        سد،    ساخت 2.رفتيمپيشين   در حال احداث     داز آنجا به محل س    

 . باشد مؤثر منطقه خيلى    تواند در عمرانِِِِِِِِِِِِ    مىاحداث اين سد،    .  است  نشده  هنوز تمام  اما ،شده
هـزار   10 ميليون متـر مكعـب آب دارد كـه آب فـصلى اسـت و حـدود                   200ظرفيت حدود   
 آينده   سال،زودى برسده هاى مورد نياز ب اگر كاميون. شروب خواهد كردمهكتار زمين را 

                                                 
روي در يك نمايش قدرت، دستور داد بيش  با اجالس پارلمان ليتواني براي تعيين دولت جديد، اتحاد شوهمزمان - 1

همچنين شوروي از دو ديپلمات آمريكايي . از يكصد تانك و خودروي نظامي، از برابر پارلمان ليتواني رژه بروند
 .  ساعت، خاك اين جمهوري را ترك كنند12مستقر در ليتواني، خواست كه ظرف 

اين سد با . سي است  رةمرز پاكستان، از نوع خاكي با هست سد پيشين در استان سيستان و بلوچستان، در نزديكي -2
 مترمكعب در ثانيه، ظرفيت 300 هزار و 11 ميليون مترمكعب حجم مخزن و 250 متر طول تاج و 400متر ارتفاع، 63

ن  در دورانِ سازندگي به بهره برداري رسيد و نقش مهمي در توسعه منطقة محروم سيستا1372تخليه سرريز،  در سال 
 . كيلومتر مربع است930 هزار و 6مساحت حوزه آبريز سد پيشين، . و بلوچستان داشت
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 .قول حمايت دادم ؛شود ام مىمت
ا اين تفاوت ؛ ب وضعى شبيه روستاى قبلى داشتند  مردم. رفتيم» دگرم بي « به روستاى    سپس
 . شعارى ندادند،ركنروستاي او در . دادندشعاربهتر كه اينجا 

بعـد از    .به پايگـاه برگـشتيم     خير در برنامه،  ا با يك ساعت ت    ، بعد از ظهر   دو و نيم  ساعت  
ى ي نيروى دريـا   »بندر  ايران« در حال احداث   ة بازديد اسكل  ، به  و استراحت كوتاه   ناهار و نماز  

ايراد سخنرانى در اجتماع مردم شهر در به  و  پرواز كرديم   شهر چابهار   سوي   به   سپس. رفتيم  
ي آقـا [.  بـد هـم نبـود      ، خيلـى پرشـور نبـود      ؛ اجتمـاع مـردم    1 پـرداختم  هنرستان فاروق اعظم  

آقاي [  كه خواست خيرمقدم بگويد     مى ،]چابهار[تسن اهل جمعه   امام،  ]حمان مالزهي رعبدال
ـ ،]سيستان و بلوچستان [استاندار،  ]محمود حجتي  پيـشدستى  ، نى به خاطر رقابت بين شيعه و س

 !كرد
 هـا بـا كـارگران بـاربرِ         كشتىة   تخلي كارىِ بهنواز محل اسكله شهيد كالنترى و از جريان         

ر مـزد   د كـه بـيش از دوبرابـ       ننه پانصدتومان درآمد دار   گفتند روزا    مى ؛بازديد كرديم  افغانى
 .آزاد شود بناست آنجا بندرِ؛كارگران كشاورزى منطقه است

 ] كُنـارك هـواييِِِِِِِ [پايگـاه در جمـع پرسـنل    .  با تأخير به پايگـاه برگـشتيم       ،سپس با ماشين  
.  رفتـيم  ]سيستان و بلوچستان  [ جلسه مسئوالن استان   سپس به شام خورديم و    . 2سخنرانى كردم 

                                                 
مندي برادرانِ اهل سنت اين منطقه به اسالم، اظهار اميدواري كرد اتحاد شيعه و سني                  با اشاره به عالقه    هاشمي  آقاي - 1

ايـشان  . گر شود ستي برادران شيعه و سني جلوهاي براي همزي در منطقه، الگويي براي جهان اسالم باشد و به عنوان نمونه   
من از شما اهل سنت كه عمدتاً در مرزهاي كشور ساكن هـستيد، صـميمانه متـشكرم      « : در بخشي از سخنان خود گفت     

اهللا خامنـه اي ادامـه داده و     و چه در زمان رهبريِ آيت     ) ره( كه نهايت صميميت و وفاداري را چه در زمان حضرت امام          
ز مسئوالن انتظار دارم كه با صميميت به مشكالت مردم برسند و مطمئن باشند، دولت و مجلـس و شـخصِ                     مي دهيد وا  

 ←رجـوع كنيـد   »  .رهبر انقالب كه مدتي در اين منطقه در تبعيد به سر برده اند، از اقدامات آنها حمايت خواهند كرد           
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي 

 آقاي هاشمي، پايگاه دهم شكاري نيروي هوايي ارتش را يكي از مراكز مهم و حساس توصيف كرد و لزوم توجه                     - 2
ايشان همچنين از پرسنل اين پايگاه به خاطر كمك بـه مـردم بـه               . جدي دولت به اينگونه مراكز را مورد تاكيد قرارداد          

 انتظـار  انتظـامى،  و نظامى برادران شما  از«:ين سخنراني آمده استدر بخشي از ا  . هنگام سوانح طبيعي سپاسگزاري كرد    
 مـردم  بـراى  ،اسـت  امنيـت  حفـظ  و مرزهـا  حفـظ  سـرزمين،  حفظ كه خودتان خاص هاى مسئوليت بر عالوه كه داريم
 نتـا  امكانـات  از و كننـد  آبـاد  را منطقـه  ايـن  ،كـشور  مسئوالن رضايت با بتوانند مردم كه باشيد خوبى كمك و پشتيبان

   ،دشـمنان  هـاى  شـرارت  موقـع  در و هستيد آنها حافظ جنگ در شما كنند احساس مردم كه بكنند استفاده اى گونه به
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استاندار گزارشى داد و استعدادها و نيازهـا را گفـت و مـن صـحبت      ،  ]آقاي محمود حجتي  [
 در جنـوب و  تر چهار سـد  روى استحصال آب و زهكشى اراضى زابل و بستن سريع . 1كردم

 ة شبك اخبارِ.  تأكيد كردم و قول حمايت دادم      بآ جبران عقب ماندگى در رفاهيات و تأمين      
 .رفتم و خسته خوابيدم تلويزيون را گدو

 
 1990 سمار  25               1410 شعبان  27  |  1369فروردين  5 يكشنبه

 
 مذاكره  .ا استقبال رسمى فرود آمديم     ب   در فرودگاه نظامى جاسك    ساعت هشت و نيم صبح    

 درخواست مردم براى آب و برق و تعهد بودجـه و دسـتور بـه                .با نمايندگان مردم انجام شد    
  . براى انتقال آب و تأمين برق را پذيرفتماستاندار

 دقيقه  45هاى بلند و خشك به مدت          از كوه  .كوپتر به سوى بشاگرد پرواز كرديم       با هلى 
 ،خـرّم ]احمـد [ آقـاى  . عبـور كـرديم  نميـرده سـپس   از چهـار رودخانـه كـم آب و           .گذشتيم
اسـتفاده از  هـا بـه جاسـك و     در مـورد طـرح مهـار آب و اتـصال جـاده         ،  ]رمزگانه[استاندار

 شـهر مـرزىٍٍِِِ      براى تغيير وضع جمعيتـىِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ     ،شاگرد ب ة شيع نيروهاى متخصص و نيز مردم محرومِِ     

                                                                                                                   
 « ←رجـوع كنيـد   » .هـستيد  آنهـا  كنـار  در و هـستيد  شـان  پـشتيبان  هـم  سازندگى موقع در و هستيد شان امنيت حافظ

 .1392قالب ، ان  ، دفتر نشرِ معارف 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي 

بايد با جذب نيروهاي « : ، ضمن اظهار نارضايتي از وضع زندگي روستاييان منطقه تاكيد كرد ايشان در سخنان خود- 1
. متخصص و آوردن امكانات آموزش وپرورش و جذب امكانات بخش خصوصي، در اين منطقه تحول ايجاد شود

 كه بدون تامين آب آشاميدني و آب كشاورزي، تحول و آنچه در بازديد من از مناطق محروم روشن شد، اين است
استحصال   ميليون متر مكعب آب قابل400ِتحرك و اصالح در منطقه مقدور نيست و با توجه به اينكه اين منطقه داراي 

 .است، بايد اين آب ها را براي حاصلخيزيِ دشت ها به كار گرفت تا گام اساسي در جهت آباداني منطقه برداشته شود
اين شهر را بايد به هر قيمت از وضع موجود درآورد و مردم آنجا بايد . زابل براي انقالب و كشور اهميت زيادي دارد

سعي من اين است كه در اين سفر، به مناطق محروم و مستضعف بروم و به . حفظ شوند و وضع زندگي آنها بهتر شود
گرد و به جاي زاهدان به چابهار و به جاي كرمان به مناطق مراكز استان ها نخواهم رفت؛ به جاي بندرعباس به بشا

 ، دفتر نشرِ معارف 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي  « ←رجوع كنيد» .مستعد و محروم اين استان خواهم رفت
  .1392انقالب ،  
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 اين سياسـت را در بـسيارى از          توضيح مي داد؛ از اينكه     براى اطمينان بيشتر  جاسك،  حساس  
 .  ابراز آرزو و اميد كردم،نقاط مرزى انجام دهيم

امـام  [ جايى كه با كمك كميتـه امـداد        ، بشاگرد شهر خمينىمنطقه   در   تركوپ سپس با هلي  
 پـس از    . فرود آمديم   است،  بشاگرد ايجاد شده   ]زدايي  محروميت[  امور  براى تمركزِ  ]خميني

 . ميرفت »نمبوس« ]محروم[روستاي به ،استقبال پرشور مردم
 ،]هرمزگـان [ستاندارا ]آقاي احمد خرم  [همچنين و    امداد مور كميته اآقاى والى م  در راه،   

 مـردم و منطقـه    زدايي از    و محروميت    1 براى عمران بشاگرد    انجام شده  درخصوص اقدامات 
 استعداد محدود منطقه براى كاشـت نخـل     .هاي بعد از انقالب اسالمي توضيح دادند        در سال 

ن در  ماسـتقبال پرشـور مـردم بوسـ       . و مهار آب و اقدام مطالعاتى دانشگاه اصفهان را شـنيدم          
 . ديدنى بود،رهاپر كَكنا

پـس از مـذاكره و احوالپرسـى و دادن    . پور رفتم به يك كپر در منزل آقاى ابراهيم ملك 
از آنهـا   . سـرود خواندنـد   رى شـيرازى    ياهللا حـا    مدرسـه آيـت    دختـر و پـسر     شاگردان   ،عيدى

 ، بـه جـايِ    كـيش جزيـره   درآمـد   محـل   از  كه  دادم    وعده    . امتحان كردم  االتي پرسيدم و  ؤس
، ]جمهـور  معـاون اجرايـي ريـيس     [ ،  ميـرزاده ] حميـد [به آقـاي    جا   همان.  خانه بسازيم  كپرها،
  به .2كردمبراى مردم سخنرانى .  برگشتيمشاگرد بشهر  خمينى ميدان به. انجام دادمدستورِ

                                                 
لومتري بندرعباس واقع  كي350، در )1369در سال ( هزار نفر جمعيت 60 در استان هرمزگان، با شاگرد ب  منطقه- ١

در دوران سازندگي، . اين منطقه در دوران رژيم پهلوي، كامالً فراموش شده بود.  پارچه آبادي دارد400شده است و
و چند بنياد خيريه ديگر، در زمينه ) ره(دفتر مناطق محروم نهاد رياست جمهوري، با همكاري كميته امداد امام خميني

فقر در منطقه . زدايي از اين منطقه به انجام رساند تلف، اقداماتي را براي محروميتاحداث بيمارستان و مدارس مخ
همچنين . ها به گونه اي بود كه اهالي روستاها، حتي در تامين غذاي روزانه خود دچار مشكل بودند بشاگرد در آن سال

العبور، ارائه خدمات با دشواري  عبهاي ص هاي چند نفره، و وجود راه به علت توزيع نادرست جمعيت در قالب خانواده
 .  همراه بود

 از اول انقالب با نام بشاگرد آشنا بوده ام و همواره روحيات وفاداري شما به انقالب «:  در اين سخنراني آمده است- 2
ي عليرغم فقر طبيعت، اين منطقه از نظر نيرو. ها و كمبودهاي منطقه شما، محسوس و زبانزد بوده است و محروميت

انساني و استعدادهاي بشري نيرومند است و روحية واالي حمايت و وفاداري از انقالب ، امام و رهبري در ميان شما 
اي پيشرفته در دوران شكوفايي  هايي است كه مي تواند از فرزندان شما، جامعه همين استعداد شما، سرمايه. مشهود است
نم، سعي كنيد فرزندانتان در دانشگاه ها به تحصيالت عاليه بپردازند و من به اهالي بشاگرد توصيه مي ك. انقالب بسازد

اين منطقه . پزشكان و مهندسين بشاگردي در كنار دبيران و معلمين و صاحبان حرَف ديگر، منطقة خود را آباد كنند 
  هاميليون متر مكعب  هتوان د تواند منطقه اي آباد باشد و با مهار آب رودخانه هاي منطقه ، مي عليرغم فقر آب، مي
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 ! دادند  شعار مىهمچنان در حالى كه مردم ؛در همان ميدان رفتمواقع  دستشويي
هاى آبـاد رودان تـا         از دشت  .پرواز كرديم ]در استان كرمان  [كهنوج  هرش به سوى    سپس  

 استحـصال مركبـات و      ؛ اسـت    از لحاظ آب و زمين بـسيار غنـى         اين منطقه . شتيمذگكهنوج  
 . ديده مي شدمزارع از باال

سـه و نـيم     سـاعت    ساعت يك و نيم تا        از . استقبال پرشور مردم ستودنى بود     ،در كهنوج 
 بـسيارى از    .پـرداختيم  استراحت و مذاكره     ، ناهار و نماز   ، به احمر   هالل در محل بعد از ظهر،    

 اجتمـاع   . بـه محـل سـخنرانى رفـتم        .تا موقع سخنرانى مانده بودند    حل اقامت،    بيرون م  ،مردم
مد گفت  ا خوش ]كرمان[ استاندار ،]آقاي سيد حسين مرعشي   [،   نشستيم .مردم خيلى وسيع بود   

 1.شتم گرم و اميدبخشى داو من سخنرانىِِ
                                                                                                                   

شاءاهللا  را صرف آبياري بشاگرد كرد و دولت تالش خواهد نمود كه شما در منطقه خود، كار و تالش كنيد و ان
  هاشمي رفسنجاني، ←رجوع كنيد» .ها تبديل خواهيد كرد شيوه زندگي خود را از كپرنشيني به زندگي در ساختمان

  .1392انقالب ،  ، دفتر نشر معارف 1369سخنراني هاي 
گذاري در مناطق  سرمايه« :  آقاي هاشمي ضمن تاكيد بر ضرورت محروميت زدايي از مناطق محروم كشور گفت- 1

جهاد امروز ما در سازندگي است و تكليف . هاي برنامه توسعه اقتصادي كشور است محروم و مستعد، از اولويت
    .ست كه براي بازسازي و سازندگي كشور، كمرِهمت ببندندهايِ جنگ، اين ا نيروهاي متعهد و ايثارگرِ ميدان
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  گـنج آبـاد    ةمنطقـ [ پـس از اسـتقبال عـشاير       .پـرواز كـرديم    از آنجا بـه منطقـه عـشايرى         
 روحاني  شهيديك  پدر  ،كه  سليمانى] عليدادي، ايلِِ  ةطايف[ يس عشايرِ يدر چادر ر  ،  ]قلعه سرخ
 به جاى كـوچ و      ، اسكان برايآنها  درخواست   . عشايرى ايراد شد   ة خيرمقدم توسط طلب   ،بود

 .كنند  در مواردى عشاير از اسكان استقبال نمى؛برايم جالب بود ،ييالق و قشالق
ــرديم   ــرواز ك ــت پ ــوى جيرف ــه س ــي.  ب ــوپتر در هل ــاى ،ك ــيد حــسين [ آق ــشى]س ، 1مرع

 ديگـر، توضـيحات   هـاى      منطقه و توسعه خوب كشاورزى و برنامـه        ةدربار،  ]كرمان[استاندار
ر از انـواع مركبـات بـا         هكتـا  600 مركبـات كـشاورزى بـا        ة در محل مزرعه نمون    .خوبي داد 

  . آمديم، فروداى آبيارى قطره
 اين كـار، حـدود    گفتند  آنها  . اى را شنيديم     مزاياى آبيارى قطره   ةتوضيح مهندسان دربار  

 مورد نيـاز    ه بودج ةدربار. است با محصوالت و راندمان بهتر       ،ى در آب  يجو  فه درصد صر  70
 محـصوالت   ار در سال و مقايسه سـود       هزار هكت  250اى كردن     آن نوع آبيارى و برنامه قطره     

 .گندم استزمينى و  سيب، سپس پستهما و بيشترين سود از خر مذاكره كردم؛متنوع منطقه
هـاى    يان در مـسير و قربـانى      ي روسـتا   پرشورِ استقبالِ. با ماشين به سوى شهر جيرفت رفتيم      

 سـازمان عمـرانِ   « به باغ باصفاىِ  .  باعث تعجب همراهان شده بود     ،فراوان در مسير و در شهر     
 . جواب احساسات مردم بيرون باغ را دادم. رفتيم»جيرفت

 پـس از    .شركت كردم كرمان   استان   ]كميته برنامه ريزي  [ در جلسه مسئوالن   ، بعد از نماز  
هــاى   بعــضى راه  جهــت احــداث بــراى پرداخــت بودجــه،توضــيحات اســتاندار و مــسئوالن

                                                                                                                   
دنيا امروز بداند كه اسالم، هم قدرت مبارزه با طاغوت و سرنگوني آن، هم قدرت دفاع در برابر اهريمنان خطرناك 

با توجه . دگيري از ذخاير و معادن خود را دار استكبار جهاني و هم قدرت سازندگي و بنايِ تمدن اصيلِ اسالمي و بهره
به استعدادهاي بالقوة كشاورزيِ صنعتي و معادن در منطقه كهنوج، اين منطقه مي تواند در آينده، بخش قابل توجهي از 

 هاشمي رفسنجاني، ←رجوع كنيد ».نيازهاي اساسي كشور را با بهره گيري مناسب از امكانات مختلف خود تامين كند
 . 1392الب ،  ، دفتر نشر معارف انق1369سخنراني هاي 

فرزند حجت االسالم والمسلمين حاج سيد محمدتقي مرعشي، يكي از         )  -1337(ن مرعشيآقاي سيد حسي- 1
وي هشت . مديران توانمند جمهوري اسالمي است كه فعاليت موفق خود را از جهاد سازندگي استان كرمان آغاز كرد

آقاي مرعشي در مجلس پنجم و ششم، . جمهور منصوب شد  رييسدفتر سال استاندار كرمان بود، سپس به عنوان رييس
در دوره رياست جمهوري آقاي سيدمحمد . از طرف مردم كرمان به نمايندگي مجلس شوراي اسالمي انتخاب گرديد

وي پسرعموي خانم عفت مرعشي، همسرآقاي . خاتمي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي بود
 . هاشمي مي باشد
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 .1دادم مـدارس وعـده   ، بازسـازي و سـاخت     ها تأمين آب روسـتا    ، تعمير باغ  ،الزممواصالتي  
، يــزداســتان بــه آن جــدا شــدن بخــشى از كوهبنــان و الحــاق از نماينــدگان مــردم كوهبنــان 

 .داشتند شكايت
 .لحن دوستانه مطرح شـد    با جيرفت، در حين قدم زدن در باغ، شكايت مخالفان نماينده          

ت توجـه بيـشتر بـه كرمـان و           درخواسـ  ؛ در مجلس جلسه داشتيم    ]كرمان[با نمايندگان استان  
 كرمـان   نـد ر معـدن ز   هاى عمرانى و آب سـيرجان و رفـاه بيـشتر بـراى كاركنـانِ                دادن طرح 

 .  با خستگى مفرط خوابيدمشب. داشتند
  

 1990 سمار 26               1410شعبان  28  |  1369  فروردين6 دوشنبه 
 

 اوج تـشنج بـين شـوروى و         .گـوش كـردم   راديوهـا    اخبـار    ، بـه  نوشتن خاطرات صبح بعد از    
 اشـغال شـده      توسـط شـوروى    ،مراكز حزب كمونيـست در ليتـوانى      . استليتوانى    جمهوريِ

 . اند  مركزيت آنها خواهان استقالل ليتوانىاست؛
 صرف  ]عمران جيرفت [ يكى از كاركنان سازمان    رگلِ در حياط پ   ،صبحانه را با همراهان   

ركت كردم و آنها را تـشويق بـه وحـدت و            شجيرفت  در جلسه شوراى ادارى شهر      . كرديم
 ،كاشـانى ]ابوالحـسن [مهنـدس   . رفتـيم  2د جيرفـت  كوپتر به محل سـ       با هلى  .كار بيشتر نمودم  

                                                 
 آقاي هاشمي در اين جلسه بر لزوم پيشرفت و توسعه فعاليت هاي كشاورزي و تامين اعتبارات الزم براي - 1

براي ايجاد فضاهاي آموزشي در استان هاي محروم كشور، اعتباري تخصيص «: هاي عمراني تاكيدكرد و گفت فعاليت
كنم كه بايد سريع تر در اين منطقه  فكر مي. يافته است كه به صورت عادالنه بين نقاط محروم تقسيم خواهد شد

مسئولين استان . گيري نزديك است و در كمترين زمان مي توانيم به نتيجة مناسب برسيم حركت كرد، چون زمان بهره
بايد تا زمانِ تعيين شده، طرح هاي برنامه پنجساله را اجرا كنند و مشكالت موجود را به دولت منعكس و با جديت 

 .ند تا بتوانيم به اين وعده و اميدهايي كه به مردم داده ايم، عمل كنيمپيگيري نماي

 سد جيرفت كه روي رودخانه هليل رود ساخته شده است، اولين سد بلند بتني پس از پيروزي انقالب اسالمي است - 2
 متر ارتفاع دارد و 134اين سد . كه به وسيله شركت ايراني پيماب، به عنوان پيمانكار و با پرسنل ايراني احداث شد

  و در حضور آقاي1370آبگيري سد در بهمن ماه سال.  متر در تاج، متغير است5 متر در كف تا 17ضخامت آن بين 
 .يس جمهور وقت انجام شديرهاشمي، 
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 در نطنـز  مـردم  [ نماينده سـابق  1احمد كاشانى آقاي . توضيحات خوبى داد،د س مدير ساخت
بيـشتر كـار را    ؛ريـزى نهـايى اسـت    د در مرحله بتون س. آنجا مدير كارگاه بود   درهم  ]مجلس

 .اند ها انجام داده خود ايراني
  در شـمالِ   ،اى   با سيـستم آبيـارى قطـره       ،استاندار درخصوص برنامه ايجاد نخلستان وسيع     

د واقـع  ى كه در درياچه سي باغات روستاها قيمت اراضى و مورددر . داديجيرفت توضيحات 
 .، مشكل دارنداند شده

 بـه   سپس. 2 صحبت كردم  ]تختي[اديوم ورزشى  در اجتماع مردم در است     .برگشتيمبه شهر   
؛ فرانشيب به سوى فرودگاه كرمان پرواز كـرديم        ]هواپيماي [م و با  ي خاكى شهر رفت   فرودگاه 

 ةدربـار  توضـيحات خـوبى   ،در راه آقـاى مرعـشى     .  آمدند 130 -سي] هواپيماي [همراهان با 
 . كرمان دادةها و استعدادهاى منطق ارتفاعات و دشت

                                                 
 نطنزكاشاني، فرزند آيت اهللا كاشاني، در اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي از حوزة انتخابيه  سيد احمد - 1

، هنگام راي گيري مير حسين موسوي با راي اعتماد به مهندس  توان به مخالفت از مواضع مهم او مي. وارد مجلس شد
در . ، و همچنين به مخالفت با نخست وزيري وي اشاره كرد1360 تير ماه سال 14ارجه در روز براي وزارت خ

 وي در 1365 آبان سال 14انتخابات مجلس دوم نيز، مجدداً از همان حوزه انتخاب شد، اما پيش از پايان دوره، در 
آقاي كاشاني و نيز چند تن از .راند ماه را در حبس گذ28حالي كه نماينده مجلس بود، دستگير و راهي زندان شد و 

 ارتش و سرهنگ آگاه 2 رياست ركن ،سران ارتش كه سابقه فعاليت در انجمن حجتيه داشتند، از جمله سرهنگ كتيبه
  به حكم دادستاني نيروهاي مسلح،به همراه چند تن از افسران ارتش، به اتهام تحريك ارتشيان عليه سپاه پاسداران

. ترين مقطع دفاع مقدس بود ها عليه جنگ، در حساس  او ، تنظيم ، تهيه و تكثير و توزيع شبنامهاتهام. بازداشت شدند
 به عنوان سرپرست كارگاه 1368، در خرداد ماه سال 1367سيد احمد كاشاني پس از آزادي از زندان در اواخر سال 

 . در اين مسئوليت باقي ماند1374 مشغول به كار شد و تا سال سد جيرفت

خداوند نعمت هاي فراوان براي شما در اين منطقه قرار داده و بايد از قطره «: در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
دولت و مجلس،  براي غناي  .شيد و خوب بهره برداري كنيد خاك،  بهترين محصول را داشته باة آب و ذره ذرةقطر

بايد در اين منطقه سيستم آبياري اصالح  .منطقه از اجراي برنامه هاي بزرگ كشاورزي و صنعتي حمايت خواهد كرد
منطقه قابل تحصيل است، براي از بذر مناسب انتخاب گردد و صنايع تبديلي تهيه شود تا ثروتي كه در اين  .شود
خدمات و شكرگذاري شما مردم، شكرگذاري ما از نعمات الهي، ارائه  .، چندين برابر وضع موجود شودركشو
شر معارف ، دفتر ن1369»هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي  « كتاب←رجوع كنيد » .برداري از اين خدمات است بهره

   .1392، انقالب
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سـاعت  .  حركـت كـرديم    1كوپترها شديم و به سوى نوق      رمان سوار هلي   در فرودگاه ك  
نظمى و فـشار        احساسات شديد مردم كه با بى      . نيم بعدازظهر در سه قريه فرود آمديم       يك و 

بـه منـزل حاجيـه والـده        .  شـديم   ماشـين  ه اسـتفاده از   ناچار ب  . مشكل درست كرد   ،همراه بود 
 .رفتيم

 سـخت   2والـده . هم زياد و مانع ديدار بـود      پدري   ة اجتماع مردم در اطراف و درون خان      
كم آرام گرفت و از نيامدن عفت و محـسن           كم. كرد  بود و بلند بلند گريه مى     شده    ذوق زده 
 را در منـزل حـاج قاسـم     غـذا . هـا نيامدنـد     زن ،همسر امام درد  كمر گفتم به خاطر     ؛گله كرد 
 اصرار داشتند . ا ناهار خوردندآنجدر  همراهان .درست كرده بودند -زاده  ىيدا -صفريان 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
آباد در كنارهم  آباد و قاسم نوق، سه روستاي بهرمان، نعمتدر منطقه  .استرفسنجان كنار شهر در اي  جلگه ،قنو - 1

 ؛ است، زادگاه آقاي هاشميهرمان به معناي ياقوت سرخب . مي گويند»  سه قريه« اند كه در اصطالح محلي  قرار گرفته
 .اند روستايي سبز در دل كوير را چنين نام نهاده

از مادرِ » دوران مبارزه«ايشان در كتاب .  از دنيا رفت1374در سال  ماه بي بي صفريان، مادر آيت اهللا هاشمي،  بانو- 2
او عالوه بر خانه داري، در امور زندگاني با پدرم همكاري . مادرم از اهالي روستاي بهرمان بود« : كند خود چنين ياد مي

ت و تجربه هاي او براي اطالعا. سواد بود، اما اطالعات خوبي از خواص گياهان دارويي داشت او هرچند بي. مي كرد
» .اعضاي خانواده و حتي اهالي روستا سودمند بود، چنانكه هنوز هم گاهي از همان تجربه ها استفاده مي كنيم

، زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، جلد اول، »هاشمي رفسنجاني،  دوران مبارزه« كتاب ←كنيد  رجوع
 .58صفحه 
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 بـستگان   ؛خوانـدم  نمـاز را تمـام      . آوردند منزل خودمان    غذا را به  .  قبول نكردم  ،من هم بروم  
 .ام كه ديدند هنوز آنجا را به عنوان وطن حفظ كردهكردند تعجب 

زل سـر مـزار شـهدا و بـه منـ     ه  بـ .شـان دادم   دلـداري . هاى شهدا آمدنـد     جمعى از خانواده  
 مـردم جمـع   . سـپس بـه مـسجد رفـتم    .  رفـتم - 1]شـريفيان [مهدىشهيد  مادر   -همشيره طيبه   

بـا  . 2كـردم اى     كوتاه دوسـتانه   صحبتمحمدعلى انصارى خيرمقدم گفت و من        آقاى. بودند
 باغـات پـسته در      .يه عبور كـرديم   ي از فضاى جلگه كشكو    ، در مراجعت  .برگشتيمكوپتر    هلى

 . استيه با سرعت توسعه يافته ي كشكو و نوق،اطراف رفسنجان
 در هواپيمـا بـراى رفـعِ      . ي داشـتم   مـصاحبه كوتـاه    .در فرودگاه كرمان بدرقه رسمى بود     

 نتـايج سـفر     ةدربـار  طـوالنى    ة مـصاحب  مهرآباد، در فرودگاه    .كمى استراحت كردم   خستگى
 .  شب شام نخوردم و زود خوابيدم.3انجام شد

  
 1990 سمار 27              1410بان شع  29  |  1369  فروردين7شنبه  سه

  ، كه از دفتر آورده بودندييمطالعه و انجام كارها، به استراحتوقت بيشتر . در منزل بودم

                                                 
 نامة آقاي هاشمي به .شربت شهادت نوشيد  در عمليات كربالي چهار1365 دي ماه شهيد مهدي شريفيان در - 1

 به چاپ 523، صفحة »؛ اوج دفاع 1365كارنامه و خاطرات سال «خواهرشان بعد از شهادت مهدي، در كتاب 
 .است رسيده

مي بينم كه خيلي از شماها را ام،  حاال كه بعد از چند سال به زادگاهم آمده« :در بخشي از اين سخنراني آمده است - 2
االن هم عده اي از آنها را كه موي سرشان سفيد شده است و در اينجا . من با پدران شما همبازي بوده ام. نمي شناسم

من به حال آنها غبطه مي خورم كه آنها چه شدند و چه موقعيتي به دست . شان خوشحالم هستند، مي بينم كه از ديدن
هايم را به  من هم بچه. آنها پدر شهيد هستند. ام، از آنها عقب هستم  جمهور شده ينكه رييسآوردند، اما من با ا

دوستان عزيز من در اينجا، به اين خاطر باعث افتخار من هستند كه هرگز . شان نشد فرستادم اما شهادت نصيب جبهه
.  به دست خودشان ساخته شده استبراي خودشان و روستا، چيزي از من نخواسته اند؛ هر چه هست بدون كمك من،

كتاب  ←رجوع كنيد  ».واقعاً اين شرافتمندانه است كه شما از آب شور و زمين شور، زندگي موفقي را مي گذرانيد
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «
 خالي از تشريفات بود و به همين دليل به مراكزِ اين سفر، يك سفر كاري و«:  آقاي هاشمي در اين مصاحبه گفت- 3

هاي آينده توجه بيشتري  علت ديدار اين بود كه قرار است به مناطق محروم و مستعد كشور در برنامه. ها نرفتيم استان
راي من شود و ما در اين سفر توانستيم نقاطي را ببينيم كه با نقل قول ديگران، نمي توان آن را لمس كرد و اين سفر ب

هاشمي «كتاب  ←رجوع كنيد براي مطالعه متن كامل مصاجه  ».سفر خوبي بود و تصميمات خوبي توانستيم بگيريم
  .1392، زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369رفسنجاني، مصاحبه هاي 
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ـ    ةدربـار .  آمـد  1آقاى شيخ محمد هاشـميان    . گذشت سترد شـده در رفـسنجان و        موقوفـات م
ه ي موقوفـات شـيخ    يل براى بررسى مسا   ،درپى  هاى پى   اعزام بازرس  ةو نيز دربار  منطقه  اوضاع  
 .گو شد وگفت، به ايشان واگذار شدهكه اخيراً

  امام و تكميل ساختمان حـرم امـام   ]ارتحال[گرد براى برگزارى مراسم سال   .احمدآقا آمد 
 . صحبت كرديم مقدارى ؛فاطى از كيش آمد .استمداد كرد

  
 1990  سمار  28          1410رمضان  1  |  1369 فروردين 8شنبه  چهار 
 

 بـراى سـحرى بيـدار       ، با زنـگ سـاعت     ، بامداد ساعت سه و نيم   . امروز اول ماه رمضان است    
 .  خوابيدمهشت صبح بعد از نماز تا ساعت .گيريم من و ياسر روزه مى. شدم

 . و دكتر قاضـى بـراى تبريـك عيـد آمدنـد            ]بينا[توكلى]ابوالفضل[آقايان  . به دفترم رفتم  
 ]حـسن [براى امور انـرژى اتمـى و دكتـر       ،]رييس سازمان انرژي اتمي   [ ، امراللهى ]رضا[آقاى
،  الـويرى  ]مرتـضي [ بـراى امـور جـارى كـشور و آقـاى           ،]جمهـور  معاون اول رييس  [،  حبيبى

  اول  اجـراى برنامـه پنجـساله      ةدربـار  بـراى بحـث      ،]رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس     [
 . آمدند

، ]جيمـز بِِيكـر   [ساداتيان از سفر زالنـدنو آمدنـد و پيـام           ]لالج[كالنترى و   ]عيسي[آقايان
 بـراى ايـران بـه منظـور     ،زالنـدنو خارجـه  امـور  ر آمريكا را كه توسط وزيخارجه امور وزير  

مـتن گـزارش    همچنـين   . آوردنـد ارسـال شـده بود،    هـا     گروگـان  ةلامستحسين روابط و حل     
ــط خــارجى كنگــره   ــه رواب ــو  ،آمريكــاكميت ــل بهب ــى برتماي ــه  مبن ــران را ك ــا اي ــط ب د رواب

                                                 
اهللا هاشمي   آيتخواهرِو همسرزند آميرزا عباس، پسر عمو  فر،)1390 – 1307(اهللا شيخ محمد هاشميان  آيت - 1

، اعتراض به تبعيد امام خميني در  در دوران مبارزه اقدام شاخص ايشان؛ از علماي مبارز حوزه علميه قم بود،رفسنجاني
.  شود   با تهيه طوماري كه با خون مردم امضا شده بود و ارسال آن به سيزده كشور جهان محسوب مي1343 آبان 13

 حاكم شرع 1365 تا سال فقيه و امامت جمعه شهر رفسنجان ، ب اسالمي، عالوه بر نمايندگي وليبعد از پيروزي انقال
هاي مختلف اشتغال  و دانشگاه عالوه بر مشاغل سياسي ، به تدريس در حوزه علميه ،اهللا هاشميان آيت. منطقه بود

 سالگي در شهر رفسنجان 84 در سن 1390 آذر 19 ولي فقيه و امامت جمعه، در  سال نمايندگي30ِاز  ايشان پس. داشت
 .درگذشت
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 .  آوردند، به آنها داده بودخارجه زالندنواموروزير
تصميماتى در خصوص دادن تسهيالت و تخصيص ارز      . عصر هيأت دولت جلسه داشت    

.  به خانـه رسـيدم     ساعت شش و نيم   . ى گرفته شد  يهاى اجرا   نامه  ينيها و تصويب آ     به دستگاه 
 . ها بودند  فاطى و بچه،افطار
 
 1990 سمار 29              1410رمضان  2  |  1369  فروردين9به شن پنج

 
 كـشف بانـد قاچـاق فيوزهـاى       ،هاى خارجى   گزارشدر.  بيدار شدم  ساعت هفت و نيم صبح    

 ]حـسين [آقـاى . بـه دفتـر رسـيدم      .1اسـت  در صـدر اخبـار       ، عـراق در لنـدن      به اى  بمب هسته 
 براى مطالب مورد بحـث مـشورت        .ست عازم ايتاليا ا   ؛ آمد ]وزير معادن و فلزات   [،  محلوجى

  . تحمل پذير نيست، قبل از تكميل صلح،گفتم تاكيد كند كه تحويل ناوها به عراق. كرد
ديـوان  [ در مورد چند دعـوى بـا خارجيـان كـه در     . آمد]وزير دفاع[،  تركان]اكبر[آقاى  

و كـوپتر    منجملـه شـركت بـل در مـورد سـاخت هلـى      ،الهه مطرح اسـت  ]داوري بين الملليِ  
 . گزارش داد و مشورت كرد،كوپتر تشكيل شركت با پاكستان براى ساخت هلى

دربـاره  .  آمد  براى ديدار نوروزى   ]رييس مجلس شوراي اسالمي   [،   كروبى ]مهدي[آقاى
، بـوش ]جـرج [ تلفـن    ةلازنـد مـس      گفت حدس مى   . سياسى و اقتصادى مذاكره كرديم     يلمسا

 مجله تـايم    ، عصر تلفنى گفت   .ها بود   يكالچينى برخى راد     با مقدمه  ،]رييس جمهور آمريكا  [
                                                 

 آقاي خاوير پرز دكوئيار دبيركل سازمان ملل پيشنهاد كرده ،1368 اواخر اسفند سال هفته پيش از اين، يعني سه - 1
سي در  بي راديو بي. بود، ايران و عراق در سطح وزيران امور خارجه، به طور مستقيم در نيويورك با هم مذاكره كنند

آقاي هاشمي رفسنجاني علناً اظهار نظرهاي مثبتي «:  فرورين پخش شد، در اين باره گفت7زارشي كه روز سه شنبه گ
در مورد پيشنهادهاي دبيركل سازمان ملل متحد كرده است و آقاي دكوئيار در گزارش خود به شوراي امنيت 

جويانه  هاي صلح در عين حال از كُند بودن فعاليتملل، به اين اظهارات رييس جمهور ايران اشاره نموده، اما  سازمان
به عقيده او وقت آن رسيده است كه دو طرف، پذيرش پيشنهادهاي . بين ايران و عراق، اظهار ناشكيبايي كرده است

به نظر مي رسد هنوز نمايندگان ايران و عراق، در تبادل نظرهاي غيررسمي خود با مقامات . تازه را به وي اطالع دهند
 نظر  گويند ابهاماتي وجود دارد كه بايد روشن شود و به مقامات ايران مي. زمان ملل، به كندي پيش مي روندسا
مقامات سازمان ملل هنوز هم خوشبين هستند كه دو . اي تمركز كرده اند نامه رسد عراقي ها، فقط به مسايل نظام مي

نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع » . دهندكشور، ظرف ده روز آينده به دبيركل سازمان ملل پاسخ مثبت
 5، صفحه 8/1/1369
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 .1 استآمريكا همين را نوشته
 گـزارش پروازهـاى   . آمـد ]فرمانده نيروي هـوايي ارتـش   [،   ستارى ]منصور[عصر تيمسار 

نظامى در خدمت مـسافران عـادى را داد و بـراى خريـد تجهيـزات كارخانـه هواپيماسـازى                    
و  آمد ]طق محروم نهاد رياست جمهوري  رييس دفتر منا  [،  آقاى جليل بشارتى  . استمداد كرد 

فرمانـده حفاظـت    [،  ]پـور [ ترابـى  ]مـصطفي [ تيمـسار  . استمداد كـرد   براى امور مناطق محروم   
 .افطار به خانه آمدم . گزارش سفر به پاكستان را داد وآمد]اطالعات ارتش

 
 1990 س مار30                1410رمضان   3  |  1369فروردين  10جمعه 

 
. مدتى بيرون خانه معطـل شـده بودنـد        . آمدند -ها    زاده  اخوى - على و محمد     .ودمدر منزل ب  

و از كمبودهــاى دانــشجويان از لحــاظ رفــاهى گفــت و ا. محمــد دانــشجوى پزشــكى اســت
 .سئوالى در مورد كيفيت جمع بين اراده خدا و اراده انسان داشت كه توضيح دادم

اى    مـصاحبه  .آمد] تاريخ انقالب اسالمي   رييس بنياد [،  معاديخواه]عبدالمجيد[عصر آقاى   
،  واليتـى  ]اكبـر   علـي [دكتـر . 2 كـردم   براى بنياد تاريخ   تاريخ و حوادث دوران انقالب    درباره  

 شخصى را بـراى مـذاكره در ژنـو معـين     ، سعودي اطالع داد كه عربستان    ]وزير امورخارجه [
مـارات متحـده    ، سـفير ايـران در ا      آبـادي   نجـف [ هادى ]محمدعلي[و ما هم دكتر   است  كرده  

                                                 
 ،هاشميآقاي با به منظور صحبت  1368 آمريكا كه در سال  وقتجمهور سي ري، پدر»جرج بوشِ«تماس اشتباهي  - 1

 اطرات روزدر خ. ها مورد بحث رسانه هاي ارتباط جمعي قرار داشت  گرفته بود، مدترانجمهور اي به عنوان رييس
كاخ سفيد رسماً . كرد راديوآمريكا خبر عجيبي نقل «: آمده است»بازسازي و سازندگي« كتاب 1368  اسفند18جمعه 
 شخص بامعلوم شد . كرده با من تلفني صحبت كند كه موفق نشده  يك ماه پيش تالش،نمود كه جرج بوش اعالن

اهللا  با آيت. اند من اصالً خبر ندارم، در اين مدت هم چيزي نگفتهبا اينكه . اند  او را دست انداختهكرده و صحبتديگري 
 21 در روز دوشنبه ، در بخش ديگري از خاطراتايشان» . اي مشورت كردم؛ قرار شد در نماز جمعه مطرح كنم خامنه

 اهم تلفنيِ افتضاح سياسي آمريكا و سوءتفةدربار. آمد] وزير امورخارجه[عصر دكتر واليتي «: اسفندماه آورده است
به شماره  بوش] جرج[اي از تلفن   نوار كوتاهي ضبط كرده كه گويا گوشه،وزارت اطالعات. بوش مذاكره كرديم

 .  »ياست جمهوري است ر6161
هاشمي رفسنجاني، دوران مبارزه، « هاي آقاي هاشمي با بنياد تاريخ انقالب اسالمي، در كتاب  مجموعه مصاحبه- 2

 .به چاپ رسيده است» فتر نشر معارف انقالبزيرنظر محسن هاشمي، د
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 .1 قرار است فردا در ژنو مذاكره كنند؛ايم  را تعيين كرده]عربي
  

 1990 سمار 31                   1410رمضان  4  |  1369 فروردين 11شنبه 
 

. ها گذشـت   به استراحت و انجام كارهاى جارى و مطالعه گزارش        وقت  بيشتر  . در خانه بودم  
رباره امور آنجا و صنايع مجتمع صنعتى رفـسنجان و          مقدارى د . محسن از سفر رفسنجان آمد    
 . اوضاع جارى مذاكره شد

  
 1990ريل وآ 1                1410 رمضان 5  |  1369 فروردين 12يكشنبه  
 

مناسـبت   به[ امروز . به دفترم رفتم   ساعت هشت و نيم صبح    . ديشب و امروز باران خوبى باريد     
مقام وزير امـور     قائم[،   بشارتى ]محمد  علي[آقاى . تعطيل رسمى است   ]روز جمهوري اسالمي  

 ؛دآور بازسـازى هديـه      هـاي    برنامـه   پنجاه هزار دالر بـراى      و  از وزارت خارجه آمد    ]خارجه
 يك ماشين بنز هديـه داده       ،ايران آمده به  فارس كه به دعوت او        يكى از شيوخ جنوب خليج    

بى در  طل   زياده اطالعات به خاطرِ   از وزارت او  .  است كه فروخته و پولش را به بازسازى داده       
 . خارجى نظرخواهى كرد درباره سياست.گله داشت ها ها و مأموريت سفارتخانه

 از وزارت اطالعات    . وزارت اطالعات است   ة از مأموران ويژ   ؛ مأمورى از اطالعات آمد   
 ]غالمعلـي [آقـاى .  گلـه داشـت    به خاطر منزوى كردن طرفداران آقاى منتظرى در اطالعات        

 و در امـورِ   اظهار رضايت كـرد      از مديريت فعلى وزارت آموزش و پروش         . عادل آمد  حداد
 و بـراى تهيـه مركـزى بـراى      داشـت هاييپيـشنهاد   اقتـصادى و آموزشـى    ، سياسـى  ،فرهنگى
 بـه منظـور     ،درخـشند   اى كه در مـسابقات المپيـاد رياضـى و فيزيـك مـى               آموزان نخبه  دانش

 . كرداستمداد ،آموزان علوم پايه تشويق دانش
  و اوضاع آفريقاى جنـوبى   . 1 كنگره ملى آفريقاى جنوبى آمد     كلردبي ]نزوآلفرد ا آقاي  [

                                                 
، قطع  در مكه مكرمه در پي كشتار حجاج ايراني بيت اهللا الحرام1366 در سال ، روابط ايران و عربستان سعودي- 1

 . كه روابط دوباره برقرار شد، به مراسم حج مشرف نمي شدند1370شده بود و ايرانيان تا سال 
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توضـيحاتى  .  استمداد كـرد   و براى نيازهاى مالى   گفت  برنامه مبارزات و اهداف و شرايط را        
 .  را دعوت كردم2ندالا نلسون مآقاي. خواستم كه جواب داد

كار  بـراى دسـتورِِِِِِِِِِ    ] عـالي انقـالب فرهنگـي      دبير شـوراي  [،  گلپايگانى هاشمى  عصر آقاى 
، مرعــشي[خ ناهــار در دفتــرم بودنــد، عفــت و فــرّ،هــايش و بچــهافطــار  ،فــاطى . آمــدشــورا

 . دند افطار را با پاسداران منزل خور، مهدى و ياسر. به قم رفتند براى زيارت،]همسربرادرش
هـاى    از برنامـه  .  مـذاكره داشـتيم    بنه ش  تا ساعت    .اى بودم   خامنه اهللا   افطار را مهمان آيت   

دربـاره  . پيگيـرى كنـيم   بـراي اصـالح      قـرار شـد      ؛آميز راديو و تلويزيون انتقاد شـد        مخالفت
 بـا آقـاى     ]دادسـتان كـل كـشور     [،  شـهرى   ري ]محمـد محمـدي   [قضائيه و اختالف آقاى    قوه

                                                                                                                   
ما از «:  كنگره ملي آفريقا، با ابالغ سالم هاي گرم و صميمانه نلسون ماندال اظهار داشتلك در اين ديدار ابتدا دبير- 1

مردم ايران براي كسب آزادي ماندال . ه شما به مناسبت آزادي آقاي ماندال از زندان ايراد كرديد، آگاه هستيمنطقي ك
 مردم مظلوم آفريقاي جنوبي  مبارزاتاز زندان، تالش فراواني كردند و ايشان از سهم ملت ايران در حمايت از

 آفريقاي ةلا مس«:آقاي هاشمي نيز با ابراز خوشحالي از ديدار با دبيركل كنگره ملي آفريقا گفت» .ار استسپاسگز
من نگران بودم كه بعد از . جنوبي براي ما اهميت زيادي دارد و اين به خاطر ظلمي است كه در آنجا وجود دارد

يك نوع خوشبيني مفرط در بين شما رهبران مبارزه به وجود آيد كه در نتيجه، حق مردم در آنجا آزادي آقاي ماندال، 
سالم مرا به آقاي . رانة آقاي ماندال و كنگره، نگراني ما كم شده است ولي خوشبختانه با حركت هاي مدب،ضايع شود

مدتي من هم مثل ايشان زنداني بوده ام و آن . ينيمما مايليم آقاي ماندال را در اينجا بب. تامبو و آقاي ماندال برسانيد
 ».ما از ايشان استقبال مي كنيم. است احساسي را كه يك زنداني نسبت به زنداني ديگر دارد، در من هنوز باقي

.  عمومي برگزيده شددموكراتيك انتخابات است كه در آفريقاي جنوبييس جمهور ين ر نلسون ماندال،  نخستي- 2
او . ريقاي جنوبي و رهبر كنگره ملي آفريقا بود در آفآپارتايد از فعاالن برجستة مخالف ،وي پيش از رياست جمهوري
مبارزه مسلحانه، براي ماندال، آخرين . هاي مقاومت مسلحانه مخفي، محاكمه و زنداني شد به خاطر دخالت در فعاليت

 سال زندان، كه بيشتر آن را در يك 27ماندال در طول . راه چاره بود؛ او همواره پايبند به عدم توسل به خشونت بود
پس از آزادي از زندان در سال . كرد، مشهورترين چهرة مبارزه عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي شد ول سپريسل

اي  طلبي را در پيش گرفت، و اين امر منجر به تسهيل انتقال آفريقاي جنوبي به سمت دموكراسي ، سياست صلح1990
جوايزي در طول چهار دهه، هم اكنون يك چهره ماندال پس از دريافت . كه نماينده تمامي اقشار مردم باشد شد

وقت  يس جمهورينلسون ماندال ر. دارد ل مهم عقايد خود را ابراز مييسرشناس است كه همچنان در مورد مسا
.  مثل شما نداريم و در تاريخ فراموش نخواهيد شدما« :به آقاي هاشمي چنين گفت1378 مهر 25 در جنوبي آفريقاي

دانند كه من چه  عاليجناب مي. تان در زندان بوديد و زير شكنجه قرار داشتيد راي پيروزي ملتشما هم، مانند من، ب
 موفق شده است تا جمهوري ، سال است و خيلي خوشحالم كه يك مبارز30گويم و يك روز در زندان برابر با  مي

 ».ز است به جايي برساند كه درهاي آن بر روي جهان با،اسالمي ايران را از لحاظ پيشرفت
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 دربـاره اقـدام   .از سـفر مـشهد گفتنـد   .  صـحبت كـرديم  ]يهيرييس قـوه قـضا    [،  يزدى]محمد[
ــراى ســوادآموزى همــاهنگى شــد  ــراى ســاخت در مــورد . ضــربتى ب  طــرح وزارت دفــاع ب

. باريـد   باران شـديدى مـى    . شب به خانه آمدم   .  صحبت كرديم  كوپتر با شركت پاكستان     هلى
 .استبوده ال از اين لحاظ تاكنون خوب امس

 
 1990 ريلوآ 2               1410رمضان  6   |  1369 فروردين 13 شنبه دو

 
بـه   البد براى آنها كه تـصميم رفـتن          ؛باريد  بيشتر اوقات باران نرم و ريزى مى      . در منزل بودم  

 تلفنـى اجـازه   ،]وزيـر امـور خارجـه    [دكتـر واليتـى    .كند   مشكل درست مى   ،بدر دارند   سيزده
 .كندآلمان شرقى اقدام كشورگرفت كه براى لغو رواديد با 

 تلفنى از مشكل اجـراى تـصميم اجبـارى كـردن سـوادآموزى در               ، قرائتى ]محسن[آقاى
 اين جهـت كـه اكثـر     ؛ به نگرانى كرد اظهارساله،   35 تا   10تابستان آينده براى افراد در سنين       

 يـادگيري  است بتوانند نصف روز خود را صـرف          ند كه مشكل  ا  آنها كارگران فقير و شاغل    
 . بكننديبررسى بيشتر ،هاى ممكن  گفتم براى پيدا كردن راه؛سواد كنند

  
 1990ريل وآ 3                1410رمضان  6  |  1369  فروردين14شنبه  سه

 
قـاي  آ[ اب .ها را خواندم     گزارش ه و نيم،  ساعت نُ تا  .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح    

.  درباره فعاليت صـنايع و عرضـه آنهـا صـحبت كـردم             ،وزير صنايع  ،]محمدرضا نعمت زاده  
 گزارش كار شـهربانى در سـال        . آمد ]كل كشور [يس شهربانى ير،  ]سرهنگ رضا نيك نژاد   [

 .گاليه داشت 1كشور به خاطر توجه بيشتر به كميته  از وزارت. را داد و نيازها را گفت1368

                                                 
ها در مساجد محالت بود و  هاي اوليه كميته پايگاه.  تاسيس شد1357  بهمن23هاي انقالب اسالمي، در   كميته- 1

. ها بود ، اولين سرپرست كميتهاهللا محمدرضا مهدوي كني آيت. اي در هدايت آن برعهده داشتند روحانيون نقش عمده
 اموالِ عناصر طاغوتي، اين نهاد انتظامي در ابتداي پيروزي انقالب، به خلع سالح و تامين امنيت مراكز حساس، مصادره

ها  بعدها وظيفه مبارزه با موادمخدر و همچنين مفاسد اجتماعي به كميته. پرداخت و دستگيري برخي مقامات سابق مي
 و مختاركالنتري موسوي الدين مهدوي كني، آقايان علي فالحيان، احمد سالك، سيدسراج اهللا بعد از آيت  .سپرده شد
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گزارش عملكرد امداد و درمان جنـگ را داد و بـراى كـار      .  وكيلى آمد  ]عباسعلي[آقاى
معـاون  [، زورق]محمدحـسن [قاى آ . اظهار تمايل كرد كه امور اسرا را به عهده بگيرد  ،آينده

هاى تبليغاتى بعضى از عناصر در صداوسيما مـذاكره            درباره شيطنت  .آمد]سياسي صداوسيما 
 . بررسى شود، موضوععمال غرض آنها قرار شد براى جلوگيرى از ا.كرد

نامه دانشگاه آزاد اسالمى اصـالح   يني آ.عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     عصر شوراي 
 بـراى    و محـسن آمـد   .  افطار مهمان من بودند    اعضاي شورا، . به ديگر داشتيم  شد و چند مصو   

كـارى   ده هكتـار زمـين بـراى پـسته         ،قبل از انقـالب   ؛  پول شخصى گرفت   ،كارهاى البرز قم  
 .پول گرفت  براى مخارج منزل و آقاجالل آمد.خريده بوديم 

 ةلامـس  ،هـا    گـزارش  در.  كارها را انجام دادم و به منزل آمدم         هشت و نيم،   شب تا ساعت  
ليتـوانى از مواضـع     جمهـوري   نـشينى رهبـران       تالش عراق براى ساخت بمب اتمـى و عقـب         

 . در صدر است،طلبانه استقالل
 بخــشى از ،در شــمال غــرب. بــارد بــرف و بــاران و تگــرگ در اكثــر نقــاط كــشور مــى

 . استمحصوالت سردرختى را سرما زده
  

 1990ريل وآ 4            1410 رمضان 8  |  1369 فروردين 15شنبه  چهار
 

ل آمـوزش   ك مدير ، مظفر ]حسين[ آقاى ه و نيم،  ساعت نُ . به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم     
 بانـدبازى و    ،ىيـ گرا   از خـودش دفـاع كـرد و اتهامـات گـروه            ؛و پرورش معزول تهران آمد    

ايت هاى زياد آموزش و پرورش شك  و از عزل و نصبخوانداساس  مخالفت با رهبرى را بى
 . كرد

كـشور  بـين المللـي قـرآن كـريم          قارى ايرانى كه در مـسابقات        ،امام جمعه ]عباس[آقاي
 داور ايرانـى    ،]آقـاي علـي اكبـر حنيفـي       [همراه بـا  است،   را به دست آورده   اول  مقام   ،مالزى

 ، پـس از انقـالب     ، از پيشرفت فنون قرائت قـرآن در ايـران         آنها. آمدند و گزارش كار دادند    

                                                                                                                   
 ،ها ، كميته1370پس از تصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي در فروردين سال. دار بودند ها را عهده فرماندهي كميته

 .با شهرباني و ژاندارمري ادغام شد و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به وجود آمد
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به قارى ده سكه بهار آزادى و به داور يك سكه همـراه              .1شان كردم  تشويق ؛ستايش كردند 
 .هديه دادم »يا قهرمان مبارزه با استعمار ،اميركبير«با كتاب 

از خودشـان درخـصوص اتهامـات       . شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت آمدند     اعضاي  
 مـشكل بـروز      دفاع كردنـد و بـراى      ، و تندروى  يافراطمواضع  مخالفت با رهبرى و دولت و       

 و زياد شدن اختيارات     »جامعه اسالمى دانشجويان  « تحت عنوان    ،شان جريان اسالمى مخالف  
 .ندنمودمد محدوديت براى خودشان استمداد او طبعاً پيشدر دانشگاه ها نمايندگان رهبرى 

 و روابـط بـا   2هـا در لبنـان   گروگـان  ةلامـس  دربـاره  . آمـد ]وزيرامور خارجه[دكتر واليتى 
 مـذاكره و    ،هـاى غربـى عليـه ايـران          اتهامات وارده توسط رسانه    پاسخ به  و   سعودي عربستان
 .گيرى شد تصميم

هاى برنامـه     نامه  يني تهيه و تصويب آ    ة نحو  خصوص  در . عصر هيأت دولت جلسه داشت    
 افطار   دولت، هيأتاعضاي  .  و درباره مناطق آزاد مذاكره شد      كرديمگيرى    و بودجه تصميم  
 نوسازِ منازل .در منزل فاطى پذيرايى شد. ها رفتم  به منزل بچه،ر راه خانهد. ميهمان من بودند

منازلـشان را   تـاكنون   ؛شـد سـاخت     بهتر از اين هم مـى     .  بد نيست  ؛محسن و فائزه را هم ديدم     
 . نديده بودم

 
 

                                                 
، حركت در وادي مقدس قرآن را كاري شايسته دانست و قرائت قرآن را  ايشان ضمن تشكر از تالش قاري ايراني- 1

ما قابل توجه است كه در جمع كشورهايي كه عربي، زبان مادري براي «: بسيار مفيد و ارزشمند توصيف كرد و گفت
پيشتازي اُدبا و دانشمندان ايراني در فهم .اين كار به عنوان يك ارزش، قابل تشويق است. ايد  آنهاست، شما برنده شده

مينه ها جايگاه و درك ادبيات عرب در مقايسه با  دانشمندان عرب، پرافتخار بوده و ايران از اول اسالم، در اين ز
 ».اي داشته و افتخار اخير شما هم نشان دهنده آن است كه اين جايگاه همچنان حفظ شده است شايسته

جمهور  آقاي محمود هاشمي، برادر رييس«:  نوشت9/1/69، در شماره روز پنج شنبه  چاپ بيروت،روزنامه الديار - 2
ت كمك به آزادي گروگان هاي غربي، محرمانه از لبنان ايران، چند روز پيش در تالش براي انجام مذاكراتي جه

محمود هاشمي با رهبران حزب اهللا كه گفته مي شود گروگان هاي غربي از جمله هشت . ديدار به عمل آورده است
وي همچنين در دره بقاع با سيد حسين موسوي رهبر . آمريكايي را در اختيار دارند، مذاكراتي را انجام داده است

جمهور ايران براي تامين  سفر محمود هاشمي به لبنان بخشي از تالش رييس. ل اسالمي نيز مذاكره نموده استجنبش ام
 7، صفحه10/1/1369نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .هاي خارجي در لبنان مي باشد آزادي گروگان

. 
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 ]هـادي [آقـاى    . مهمـى نداشـتم     مـسأله  ؛خوانـدم  را   هـا      گـزارش   صبح،  ه و نيم   نُ  ساعت  تا

ها به  تمايل سوئدىاز  گزارش سفر به سوئد را داد و      .آمد]وزير صنايع سنگين  [ ،نژادحسينيان
در .  گفـت ى صـنعتى و تجـارى  هـا  ي تفاهم نامه در موارد همكار  يارى با ايران و امضا    همك

 در حـد يـك شـيفت        ،كه تا نيمه سـال    گزارش داد  ، صنايع سنگين و توليدات    عملكردمورد  
 . شود فعال مى

وزيـر آمـوزش و     [،   نجفـى  ]محمـدعلي [عـصر آقـاى دكتـر      .ظهر محسن و ياسـر آمدنـد      
 آقـاى . ى آمـوزش و پـرورش را گفـت و اسـتمداد كـرد              نيازهـا و كمبودهـا     . آمـد  ]پرورش

تهران   تلفنى از اقدام شهردارى،]جمهور در امور اصناف    مشاور رييس [،  بينا  توكلى]ابوالفضل[
براى افطار بـه    . انتقاد داشت سطح شهر فروشى   هاى يخ فروشى و روزنامه      آورى دكه   در جمع 

 .خانه آمدم
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 ، با عجلـه    مهدى و ياسر   همراه. نزديك صبح بيدار شديم، زنگ ساعت را آماده نكرده بودم         
 . كـردم  مطالعـه هـاى جمعـه    براى خطبـه  ساعت ده و نيم صبح    تا  .  مختصرى خورديم  سحرىِ

. 1وضـيح دادم  نماز جمعه را در دانشگاه تهران اقامه كردم و برنامه ضربتى سواد آمـوزى را ت               
                                                 

 در خطبه اول، در مورد فضيلت ماه مبارك رمضان و اهميت و ابعاد گوناگون عبادت و بندگى خداوند و تفكر به - 1
آموزي را مورد توجه خطيب جمعه تهران، در خطبه دوم، موضوع سواد. هايي مطرح شد ترين عبادت، بحث عنوان عالي

سوادى يكى از بالياى جامعه بشرى، تأكيد اسالم به آموختن علم، لزوم سوادآموزى براى  قرار داد و در خصوص  بى
ها در سوادآموزى، مطالبي را  ها و اولويت سوادان براى حضور در كالس ها و عدم اجبار بى مردم، زمان شروع كالس
اشمي در ادامه به شرح مسافرت نوروزي خود به مناطق محروم جنوب كشور آقاي ه. براي نمازگزاران بيان كرد

پرداخت و در مورد وضعيت مردم نقاط محروم كشور، لزوم وجود سد در منطقه جنوب بلوچستان و فقرزدايى در اثر 
ماهير ها از اتحادج در خطبه عربي نيز در خصوص مهاجرت يهودي.  سخناني ايراد كرد،هاى سازندگي اجراى پروژه

 در برخورد با يانگارى كشورهاى عرب شوروى به فلسطين اشغالى، ايجاد و گسترش انديشه اسرائيل بزرگ و سهل
زيرنظر » ،1369 سال هاي جمعه خطبههاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد . ل فلسطين، تحليلي ارائه داديمسا

 .1392محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، 
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 بـراى انجـام تبليغـات       ،]مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق    رييس  [،  حكيم]محمدباقر[آقاى
 .  صدام استمداد كرددر شرايط جديد غرب با
 ؛ جراحـى قلـب شـده خـوب اسـت          حال همشيره فاطمه كـه اخيـراً      . عصر بستگان آمدند  

 .راضى است
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 .دادمانجــام را كارهــا ه ونــيم، ســاعت نُــ تــا . بــه دفتــرم رســيدمســاعت هــشت و نــيم صــبح 
انـدازى دو راكتـور      راهدر مـورد    .  آمـد  ]رييس سـازمان انـرژي اتمـي      [،  راللهى ام ]رضا[آقاى

داد و بـراى  گـزارش   ،ايـم   از نوع آبـى و گرافيـت كـه از چـين گرفتـه      ، در اصفهان  كوچك
 . استمداد كردسرعت كارها

 براى امور جارى نظرخواهى كـرد      ؛ آمد ]معاون اول رييس جمهور   [،  حبيبى]حسن[دكتر  
 ]محمـدجواد [آقـاى . را داد سـازندگي    جتمع تحقيقات موشـكى جهـاد     و گزارش ديدار از م    

هاى آمريكا براى اروپا، خاورميانه، ژاپـن و          تحليلى از اوضاع جهانى و برنامه     . الريجانى آمد 
 . پيشنهاد تقويت ارتباط با اروپا را داشت؛فارس داد خليج

 و  كـشور نـوب    گزارش سفر بـه شـرق و ج        . آمد ]وزير كشور [،  عصر آقاى عبداهللا نورى   
اى   و خواست بخشنامه  را داد   هاى عملياتى براى كنترل مرزها و مبارزه با قاچاق           طرحاجراي  

 .صادر شود براى جلوگيرى از حضور افراد بدحجاب در مراكز دولتى ،از سوى من
 . آمــد]معــاون آســيا و اقيانوســيه وزارت امــور خارجــه[،  بروجــردى]الــدينءعال[آقــاى

ل ي مـسا ة داد و دربـار  كشمير و بعضى ديگر از كـشورهاى شـرق را  ،گزارش وضع افغانستان  
هـا را و      آزادي ،ها بعد از حـوادث سـال گذشـته          و گفت چينى  ا. مربوط به آنها مشورت كرد    

 . اند هاى اسالمى را محدود كرده منجمله آزادى
ى  بعـد از افطـار بـرا       . مهمان مـن بودنـد     ، محافظان و انتظامات   ، تمام كاركنان دفتر   ،افطار

 . در دفترم كار كـردم و بـه خانـه آمـدم             هشت و نيم،   تا ساعت  1.كردمآنها صحبت كوتاهى    
                                                 

 با بيايند كه باشد باز شان راه داشتند، من با كارى اگر دفتر كاركنان«:  آقاي هاشمي در بخشي از سخنان خود گفت- 1
           قاعدتاً نباشم، موفق خودم دفتر در اگر .گذرد مي اينجا كه وضعى از باشم مطلع من ؛بزنند را شان حرف من
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 1990 لريو آ8           1410 رمضان 12   |  1369 فروردين 19  كشنبهي
 

ور اقتـصادي و    مـ وزيـر ا  [،   نوربخش ]محسن[آقاى. به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم صبح      
 ضرورت اقدامات از   مطالبى داشت و     ،ل اقتصادى يدرباره سياست ارزى و مسا    .  آمد ]اييدار

 در حـال حاضـر نـوعى بـايكوت و     ؛ براى ايجـاد تـسهيالت در فـروش نفـت گفـت           ،سياسى
ها از سوى آمريكا       بيشتر كارشكنى  ؛بفروشيمنفت  توانيم به راحتى     محدوديت داريم كه نمي   

 .و انگليس است
گفت معتقد است كه مواضع ما درسـت بـوده وگرنـه            .  آمد 1]رمانيك[آقاى على حجتى  

 خواستار توجه بيشتر و دادن امكان براى كار بيـشتر بـراى انقـالب       .رفت  انقالب به بيراهه مى   
 ؛را آزاد بگذارنـد    2اهللا قمـى    پيغام آقاى سيد رضا صدر را آورد كه خواسته بود آيت          او  . شد

 .نمايد كه مزاحم نشود تعهد مى
                                                                                                                   

 زياد جامعه در هم تأثيرش باشد، راهى به رو  وفعال ،سالم مجموعه اگر اينجا .باشم موفق توانم نمى هم كشور در
 بعضى است ممكن االح، است نشده من به هم شكايتى و نكردم برخورد روشنى ضعف نقطه مدت، ايندر  البته ؛است
 مطالب .نكنيد مخفى يعنى ؛بگوييد را شكايت كنم مى خواهش. باشند نگفته منه بو  باشند داشته شكايتى آقايان از

جاني، سخنراني هاشمي رفسن« كتاب ←رجوع كنيد  ».باشم مطلع من باشد، هم كوچك ولو ،دارد اهميت من براى
 .1392دفتر نشر معارف انقالب، » ،1369هاي سال 

 روحانيِ نويسنده و پژوهشگر، از دوستان ،)1379 -1316( حجت االسالم والمسلمين شيخ علي حجتي كرماني -  1
سيد محمد ، آيات )ره( امام حضرتد  نزاصول و فقهايشان از طالب برجسته دروس . دوران مبارزة آقاي هاشمي بود

شد و   محسوب مي طباطباييعالمه در محضر فلسفهآموختگان   و از دانشريحاج شيخ مرتضي حاي و محقق داماد
 عضو هيأت علمي دانشكده ،مرحوم حجتي كرماني.  داشتحكومت پهلوي و رژيم سلطنتيسوابق طوالني در مبارزه با 

 . الهيات دانشگاه آزاد اسالمي و استاد مدعو در دانشكده الهيات دانشگاه تهران بود
با آغاز نهضت .  يكي از مراجع مستقر در مشهد مقدس بود،)1386 -1290(اهللا سيد حسن طباطبايي قمي   آيت- 2

بازداشت شد و ) ره(، ايشان نيز در اين حركت شركت جست و سال بعد همراه با حضرت امام1342خميني در سال  امام
در زمان انقالب نيز، آيت اهللا .  شهرهاي مختلف، عمدتاً در كرج، در تبعيد زندگي كردتا پيروزي انقالب اسالمي در

 به عنوان ركن اصلي قانون اساسي مطرح شد، ايشان  واليت فقيهقمي به حمايت از امام پرداخت، اما زماني كه  نظريه 
هاي دين اسالم و مذهب  و برخي ديگر از روحانيون به مخالفت با اين نظريه پرداختند و ادعا كردند كه مخالف آموزه

بدين ترتيب، آيت اهللا قمي، با وجود سوابقي كه در همراهي با نهضت اسالمي داشت، تحت حبس خانگي . ع استتشي
 .  بدرود حيات گفت1386 گرفت و در سال قرار
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خبر پيشرفت كارخانه توليد كـود فـسفات را         .  آمد ]وزير نفت [،   آقازاده ]غالمرضا[آقاى
داد و تأكيد بر تعجيل استحـصال فـسفات از معـادن را داشـت و خواسـت كـه بـراى افتتـاح                        

 قصد چند مـسافرت بـراى     او  .  گفتم برنامه سفر به فارس دارم      ؛كارخانه متانول به شيراز بروم    
 .فروش نفت دارد

ها  مقدارى از راديكال  .  آمد ]تهران[ نماز جمعه  ]برگزاري[ مقصودى از ستاد   ]جواد[ آقاى
 انتقـاد   ]روز جمهـوري اسـالمي    [،   فـروردين  12كروبـى در مراسـم      ]مهدي[آقاى و اظهارات 

 داشت و در خصوص زدن سقف موقت روى زمين چمن دانشگاه تهران بـراى نمـاز جمعـه                 
  خواستار تعيين هيأت مديره براى ساخت مـصال        او. ا خرج سنگين نباشد    گفتم ب  توضيح داد؛ 

 .شد
 گزارش دادند و من تـشويق       . آمدند 1دانشگاه تهران ]و مشاوره [ات مسئوالن مركز تحقيق  

هيـأت  جلـسه   عـصر در     .2ى هماهنـگ شـود    يـ كردم كه تحقيقات دانشگاهى با نيازهاى اجرا      
د تـصويب شـد كـه بـا يـك شـوراى         آزا جزيره قشم به عنـوان منطقـه         .دولت شركت كردم  

 بـراى جلـوگيرى از      ،هـاى الزم    بينـى   قرار شد خبر را بعـد از پـيش        . ذارى عمل نمايد  گسياست
 .  اعالم كنيم،ى در تجاوز به اراضىيها سوءاستفاده

 ، منـافى  ]هـادي [ دكتـر  .ولرز به دفترم آمدم      با تب  ؛تب داشتم و بعد از جلسه لرز هم آمد        
. شـب در دفتـرم مانـدم       . آمپـول تزريـق كـرد و دارو داد         ؛ آمد ]كيرييس سازمان نظام پزش   [

 .جلسه با رهبرى را لغو كردم
 
 

                                                 
 تحقيقات و مشاوره دانشگاه تهران به مديريت مهندس غالمرضا مهر عبداللهي و با مركز تحقيقات و مشاوره - 1

 دانشكده هاي معماري و شهرسازي و فني مهندسي تشكيل شده بود تا با استفاده از نيروي بالقوه رؤسايعضويت 
.  نفر فوق ليسانس، به  تحقيقات علمي بپردازد175 نفر دكتر و 750و هيات علمي شامل  عض1600هزار دانشجو، 27

يكي از پژوهش هاي اين مركز، تهيه طرح جامع تفصيلي براي مناطق جنگي و تهيه طرح نظام تحقيقاتي و تشكيالتي 
  . كشور بوده است

هاي   جلب كرد كه موضوع پايان نامه و رسالهلهامسن  دانشگاه ها را به ايهاشمي توجه استادان در اين ديدار، آقاي - 2
دانشجويان، بر مبناي نياز هاي جامعه به دانشجويان عرضه شود تا در جهت رفع مشكالت كشور و حل معضالت جاري 
 .جامعه كارساز باشد و بر لزوم بسيج دانشجويان و دانشگاهيان، براي تهيه و اجراي طرح هاي عمراني كشور تاكيد نمود

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب  ←جوع كنيد ر



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

61 

 1990ريل وآ 9             1410 رمضان 13  |  1369 فروردين 20 شنبه دو 
 

 ،حانهبصـ .  بايـد دارو بخـورم     ؛روزه نـشدم  .  با ناراحتى خوابيدم   ، تب و كسالت   ه خاطر شب ب 
كارها را انجـام    .  استراحت كردم  يازده صبح تا ساعت   .  لغو كرديم  ها را    مالقات .شير خوردم 

 .دادم
و  درباره خريد كاالهاى اساسى و قيمت وانـت مـزدا            .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 كارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه            .كمى هم تب داشتم   . گيرى شد    تصميم چند موضوع ديگر  
مهـدى  آقـاي    تلفنى گفـتم كـه بـا         ،] فلزات وزير معادن و  [،   محلوجى ]حسين[ به آقاى  .آمدم
 .گذارى در جزيره قشم مذاكره كند  براى سرمايه،تاجر
  

 1990ريل وآ 10           1410 رمضان 14  |  1369 فروردين 21شنبه  سه 
 

كارهـاى عقـب مانـده      .  به دفتـرم رسـيدم     ه ونيم صبح،   ساعت نُ  .به خاطر كسالت روزه نشدم    
 گزارش سفر به شـرق      .آمد] نماينده تهران در مجلس   [ 1،حجازىآقاى فخرالدين   . انجام شد 

                                                 
او همچون مبارزان .  بودانقالب اسالمياز سخنرانان مذهبي فعال ) 1386 - 1308(  آقاي فخرالدين حجازي - 1

  ، مؤسسهايشان رفت و با حمايت مالي تهران به ايشان نزديك بود و به توصيه اهللا ميالني آيتي ديگر، به مشهد
فخرالدين حجازي به دليل قدرت بيان فراوان و تسلطي . براي چاپ كتاب هاي مذهبي تاسيس كردانتشاراتي بعثت را 

 حسينيه ارشادوي از نخستين سخنرانان . كه بر سخنوري داشت، به عنوان يكي از سخنرانان مشهور مذهبي مطرح شد
بود و به سخنراني هاي تند و آتشين در انتقاد از وضعيت سياسي و اجتماعي ايران كه با لحني گيرا و پرهيجان ايراد 

حجازي . شد شلوار، از مبلغان مذهبي با چهره متمايز محسوب ميو وي با صورت تراشيده و كت. داشتشد، شهرت  مي
بيشترين شمار ، با كسب بيش از يك و نيم ميليون رأي، مجلس شوراي اسالميپس از انقالب، در نخستين انتخابات 
پس از .  به خود اختصاص داد و به عنوان نماينده اول تهران وارد مجلس شد،آرا را از ميان همه نامزدهاي نمايندگي

يك .  عمالً در سكوت فرو رفتياسي كمرنگ شد و از دومين دهه، حضورش در صحنه س،هاي نخست انقالب سال
 از جمله تشابه رهبري به ،و با برشمردن صفات متعدد و پي در پيآميز  با لحني مبالغه) ره(ور حضرت امامبار در حض

 همراه اماماين سخنان با واكنش منفي . سليمان نبي كه حكمراني بر جهان گوارايش باد، به تمجيد از ايشان پرداخت
من خوف اين را دارم كه با . من خوف اين را دارم كه مطالبي كه آقاي حجازي فرمودند درباره من، باورم بيايد«: بود

برم   پناه ميمن به خداي تبارك و تعالي. اين فرمايشات ايشان و امثال ايشان، براي من يك غرور و انحطاطي پيش بيايد
من اگر خودم براي خودم نسبت به ساير انسان ها يك مرتبتي قائل باشم، اين انحطاط فكري است و انحطاط . از غرور
 من در عين حال كه از آقاي حجازي تقدير مي كنم كه ناطق برومندي است و متعهد، لكن گله مي كنم كه. روحي
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 خواستار حمايت او. د هستنرا داد و گفت كه مسلمانان منطقه به شدت طرفدار انقالب ايران   
ها با سياسـت رهبـرى و عمـل      از تضعيف راديكال.هاى اسالمى با امكانات مادى شد      نهضت

 بـه نـوعى   ،نهـا كـه قبـل از رهبـرى ايـشان         گفتم آ  . اظهار نگرانى كرد   ،كاركنان بيت رهبرى  
 . اعتماد ايشان را جلب كنند     ، اكنون بايد با جبران عمل گذشته خود       ،دادند  ايشان را آزار مى   

اى سـيد هـادى      آقـ   هـايش در راديـو گلـه كـرد و گفـت همـراه              از عدم استفاده از سخنراني    
 . قصد سفر به شوروى را دارند،اى خامنه

 گـزارش جـامعى از       و انشين سرپرست بنيـاد شـهيد آمـد        ج ، رحيميان ]محمدحسن[آقاى
هزار اسـير را تحـت   20 و االثر هزار مفقود40هزار شهيد،  160خانواده حدود   . وضع بنياد داد  
 تعـداد اعـضاى     . هـستند    اسراى ثبت نام نـشده     ،از مفقودان نفر  هزار  20  حدود ؛پوشش دارند 
كـه بـه نحـوى از     ،ادر و خواهرهـا همسر، پـدر، مـادر، اوالد و بعـضى بـر       شامل  خانواده آنها   

 .استنفر ميليون  حدود يك و نيم ،كنند استفاده مىشهيد امكانات بنياد 
مبلـغ حـدود   انه ي سـال ، برنامه دلخواه را براى آنهـا اجـرا كنـد   ،و گفت اگر بنياد بخواهد     ا

راى  بـ . فعالً دوازده ميليـارد تومـان بودجـه دارد        ؛بيست و سه ميليارد تومان بودجه الزم است       
 از  .بر تهيه شغل مناسـب باشـد      بنياد  گفتم سياست اصلى    . بهتر كردن وضع آنها استمداد كرد     

 ،هزار همـسر شـهيد     60 از حدود    ؛مخصوصاً اظهار نگرانى كرد      وضع روحى همسران شهدا   
 ، گفتم؛   اكثرشان نياز جدى به ازدواج دارند      ،اند و بقيه    ج كرده اهزار نفر ازدو  10فقط حدود   

 آنها در   ج كنند و مستمرىِ   ا حاضر بشوند ازدو   ،يغاتى بشود كه همسران شهدا    خوب است تبل  
 .  قرار شد بررسى كنند؛اين صورت قطع نشود

قـرار اسـت    .  گـزارش كـار دادنـد       و عصر مسئوالن طرح بزرگ نيشكر خوزستان آمدند      
ه  زير كشت نيشكر برود و با ايجاد صنايع مربوطـ          ، به  در مدت پنج سال    ،هزار هكتار زمين  84

 مخـارج   .شـود   ارىذگ  ميليارد تومان سرمايه   60 مجموعاً   ، نئوپان  و  غذاى دام  ، علوفه ،و كاغذ 
 اسـتمداد   ، بـراى رفـع مـشكالت طـرح        .خواهـد شـد    از طريق فاينانس تأمين      اين طرح ارزى  
  ظرف دو سال ،گفته آنهانا به ب.  قول مساعدت جدى دادم،من به خاطر اهميت طرح. كردند

                                                                                                                   
 سالگي 77 در سن 1386آقاي حجازي در سال . »يايد، فرمودندلي كه ممكن است من باورم بي مسا،در حضور من

كه . اال اي هاشمي مرد خردمند:  كه مطلع آن چنين استاو شعري هم در توصيف آقاي هاشمي گفته بود. درگذشت
 .ندبر لب هاي تو چون پسته لبخ
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 .تواند هزينه ارزى طرح را جبران كند  محصول آن مى،اندازى بعد از راه
تـا  كـه    سـپس جلـسه داشـتيم        . مهمـانم بودنـد    ، اعضاى مجمع تشخيص مـصلحت     ،افطار

 ،بعـد از جلـسه   . اصالح و تصويب شد،قانون كار  20 تا ماده    ؛ شب طول كشيد   يازدهساعت  
 اجـازه گرفـت كـه سـازمان تبليغـات           ،]ات اسـالمي  رييس سازمان تبليغ  [،   جنتى ]احمد[آقاى

 براى پيگيرى ادعاى مدعيان يك گـنج        همچنين.  اضافى را بفروشد   بتواند كاالهاى وارداتىِِِ  
 . اســت]ســازمان ميــراث فرهنگــي[،  وزارت ارشــاد، گفــتم مرجــع ايــن امــر؛اســتمداد كــرد

 15هـاى بنيـاد     اه بـراى تهيـه كـاالى فروشـگ        ،] خـرداد  15رييس بنيـاد    [،   صانعى ]حسن[آقاى
 .  تا سحر خوابم نبرد؛ به خانه رسيدمدوازده شب ساعت .خرداد استمداد كرد

 
 1990ريل وآ 11     1410رمضان  15  |  1369 فروردين  22شنبه  چهار  

 
. خـورم  بـراى رفـع كـسالت دارو مـى       هنوز   ؛ به اميد اينكه بتوانم روزه بگيرم      ،سحرى خوردم 

 ،]جمهـور  معاون اجرايي رييس  [،   ميرزاده ]حميد[آقاى. رم رسيدم  به دفت  ه و نيم صبح   ساعت نُ 
قـشم را مـستعد بـراى    او  ؛ كـيش و وضـع جزيـره قـشم را داد     ]سازمان عمـران  [گزارش مالى 

 . استصنايع مهم ديده
 بنـا شـد     ؛ وضع جمعيـت زنـان را گفـت و اسـتمداد مـالى نمـود               .دباغ آمد ]مرضيه[خانم  

اسـتاندار  ،  ]آقـاي محمدحـسن تـواليي     [ . تقاضا را داشت   قبالً دختر امام همين   . بررسى نمايم 
 تـصويب   نـدىِ ل خوزستان استمداد كـرد و از كُ       ي براى انجام بازسازى و مسا     .خوزستان آمد 

 .كشور گله داشت هايش در وزارت خواسته
 ،بـا تـصويب شـوراى انقـالب       . آقاى محمد هاشم از هيأت سه نفره اسـكله سـازى آمـد            

 در اختيـار ايـن   ، سـاخت بنـدر چابهـار    متـصدىِ هاى آمريكـايىِِ  امكانات بازمانده از شركت 
 حـدود چهـار ميليـارد كـار         ،؛ در اين مـدت    كار رود  هسازى ب   هيأت قرار گرفته كه در اسكله     

 . اند انجام داده
حـدود  . راز فيزيكـى مـصالح سـاختمانى در برنامـه بررسـى شـد      ت ،عصر در هيأت دولت   

 ،هـاى مجلـس      نماينـده  ،افطـار . خواهيم  ن سيمان مى   ميليون ت  21ليون تن فلزات و حدود      مي6
بعد از  . دمهمانم بودن ] رييس جمهور [ شوراى نگهبان و معاونان و مشاوران        ، اعضاي  نرايوز
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يس مجلس ي نايب ر، هاشميان]شيخ حسين[آقاى .اقامه شدبه امامت من  نماز جماعت  ،افطار
سياسـت اقتـصادى و خـارجى    ، حج ها، قطعنامه،  تشكر كرد و من براى آنها درباره گروگان    

 بـه خانـه     ده شب  ساعت   . مراجعات زيادى داشتند   . را دادم   جواب سئواالت   و صحبت كردم 
 .رسيدم

در ،  تسبيحى كه در دسـتم بـود      بند  خواب ديدم   .  خوابيدم ،بعد از خوردن سحرى و نماز     
 بـودم كـه بـاز     در فكر تعبير؛بيدار شدم . باال قطع شد و چند دانه در رفت        نقطه اتصال به شيخ   

در .  گذشتيم ،ه بود اى كه شبيه يك در      كوپتر از فضاى منطقه    خواب ديدم با هلي   . خوابم برد 
هاى خـشك و سـنگى        خرهص ، در قسمت باال   . اشجار سرسبز و گل و گياه بود       ،قسمت پايين 

ى هـم در  يهـا  ماشـين .  اسـت هـا وصـل كـرده    خرهصـ  باغـستان را بـه   ،هاى كوهستانى  و جاده 
نحرف شد و   خره خورد و م   صهاى بزرگ به      كه به باال بيايند، يكى از كاميون      حركت بودند   

 . رد م، افتاد واندام بود خوشتيپ و   خوش،ى بلنداش كه داراى قد راننده
 فقط يادم است كـه پـس        ؛ل و مناظر جنبى و مربوطه را به خاطر ندارم         يمتأسفانه همه مسا  

 خداونـد  ؛ و انـدوه و نـوعى رضـايت داشـتم    ن در خواب حالتى مخلوط از حز  ،ادثهاز اين ح  
 . خير پيش بياورد
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ـ  ؛بعد از سـحر خـوابم نبـرد       .  به دفترم رسيدم   ونيم صبح   ساعت هفت  سـاعت   تـا . سل بـودم   ك 
گـزارش سـفر بـه      . جى آمـد   محلـو  ]حسين[آقاى. مانده ديروز انجام شد    باقيكارهاى  ونيم، هنُ

 نخـست وزيـر     ،ىتوئ  رهآند]جوليو[آقاي   جز نقل اصرار     ،اى نداشت    مطلب تازه  ؛ايتاليا را داد  
 .ها و تمايل ايتاليا به سفر من به آنجا  براى آزادى گروگان،ايتاليا

اعـضاى    بـر  كـاري  براى رفع فـشارهاى تبليغـاتى و         .ار آمد عص]سيد محمدحسين [آقاى  
كردستان و آذربايجان غربـى     ،]كرمانشاه[=  استانداران باختران  1.تمداد كرد اس انجمن حجتيه 

                                                 
فراهم كردن زمينه « و تالش براي بهائيت انجمن حجتيه، تشكيالتي است كه  با هدف دفاع از اسالم در مقابل - 1

  انجمن حجتيه به شدت.تأسيس شد مشهددر ) تواليي (شيخ محمود حلبي توسط 1332، در سال »ظهور امام عصر
 كه هر پرچمي«آنها با تمسك به روايت . بود  در سياست  مخالف تشكيل حكومت اسالمي و دخالت عالمان ديني
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 عـالى امنيـت      گزارش اوضاع را دادند و براى تـسهيل امـور و ابـالغ مـصوبه شـوراى                 ؛آمدند
 .استمداد كردند

 در مـورد طـرح اصـالح        . آمد ]وزير مسكن و شهرسازي   [،  كازرونى]سراج الدين [آقاى  
 بـا تـشويق     ،هاى بلند   ع قطعات كوچك و ساخت آپارتمان     ميج از ت  ،ساختار شهرهاى بزرگ  

ل ديگـر شهرسـازى و      ي از طريق دادن تراكم بيشتر به اراضى بزرگتر و مسا          ،بخش خصوصى 
 .كردخواهى نظر ، از تهران كشورپايتختانتقال همچنين موضوع 

ل كشور  ي مسا در مورد . آمد]رييس مجلس شوراي اسالمي   [ ، كروبى ]مهدي[عصر آقاى 
اسـتاندار اصـفهان    . عـذرخواهى كـرد    ديـشب     به خاطر عدم شركت در ضيافت      .ه شد مذاكر
 .كرد استمداد براى امور مسكنگزارش استان را داد و .آمد

نامـه مـصرف اعتبـارات        ينيبراى آ . مناطق محروم آمدند  نمايندگان  يسه مجمع   ي هيأت ر 
ت انجـام   يـ  كيف بهاجع  ر.  آمدند ]جمهور  رييس[ورانمشا. ى داشتند هايپيشنهاد ،مناطق محروم 

                                                                                                                   
، معتقد بودند، قبل »شود قيام قايم برپاداشته شود، صاحبش طاغوت است، غير از خداي عز و جل پرستيده مياز  قبل

اين سازمان در دوران غيبت امام عصر، قايل به . انجامد ميهر قيامي اشتباه است و به شكست ) عج(از قيام امام مهدي 
آنها معتقد بودند، رهبر و ولي و . نابخردانه و ماجراجويانه، هدر دادن نيروهاست» مبارزه« بوده، معتقد بودند كه هتقي

ت ديني كافي است و براي تشكيل حكومت اسالمي به بايد معصوم باشد، و عدالت، تنها براي مرجعيحاكم جامعه 
واكنش آغازين رهبري . پيروزي انقالب اسالمي، انجمن حجتيه را غافلگير كرد. عصمت و علم الهي نيز احتياج است

با . يزش بسياري از نيروهاي انجمن شداين موضوع باعث ر. انجمن نسبت به انقالب با بدگماني و بدبيني همراه بود
جويي با رهبري انقالب برآمد، اما مورد استقبال قرار  حلبي درصدد آشتي  حجتيه به رهبري آقاي،پيروزي انقالب

 خميني كه پيش از اين انجمن را تأييد كرده بودند، اجازة انتقاد علني از ماهيت غير سياسي انجمن در امام. نگرفت
به افشاي ماهيت انجمن حجتيه ) ره(نهايتاً، پنج سال پس از پيروزي انقالب، حضرت امام. تفسير اسالم را دادند

دسته ديگر هم كه تزشان اين است كه بگذاريد كه معصيت زياد شود تا حضرت صاحب يك «: پرداختند و گفتند
كنيم كه او  ما معصيت مي. آيد معصيت را بردارد آيد؟ حضرت صاحب مي حضرت صاحب مگر براي چي مي. بيايد

 خودتان را وارد برد، در اين موج در اين موجي كه االن اين ملت را به پيش مي... بيايد؟ اين اعوجاجات را برداريد
ين در پيامي كه به  راحل، همچنامام» .كنيد و برخالف اين موج حركت نكنيد كه دست و پايتان خواهد شكست

ها مبارزه را حرام كرده بودند، امروز انقالبي تر از انقالبيون  اي ديروز حجتيه... « :معروف شد، نوشتند» منشور روحانيت«
اند، امروز خود را باني و   آبروي اسالم و مسلمين را ريخته،هاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود واليتي! اند شده

سرانجام بيانيه كوتاه آقاي حلبي كه تعطيلي انجمن » !خورند حسرت واليت دوران شاه را ميوارث واليت نموده و 
بعد از رحلت امام، اين انجمن فعاليت خود . ها به چاپ رسيد  در روزنامه1362 فروردين 5كرد، در  حجتيه را اعالم مي

 .را به شكل مخفي ادامه داده است
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آنها  ؛گيرى شد   وظايف تصميم  نامه و شرح    يني آ ، نيازهاى كارى  ، تحصيل اطالعات  ،وظايف
 .  گفتم خريدند؛در راه هندوانه نوبرانه ديدم. شب به خانه آمدم. افطار مهمانم بودند
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بعــد از ظهــر .  گذشــت اســتراحت و مطالعــه، وقــت بــه پــيش از ظهــر.نــه بــودمدر خاامــروز 
ــان ــومنى]مــصطفي[ هــادى و ]محمــدعلي[آقاي ــد]ريحــاي[ف ــا  .  آمدن ــذاكرات ب گــزارش م
  قـرار شـد در صـورت اسـتقبالِ         . دادنـد   است، كه به نتيجه نرسيده   را  در ژنو   سعودي   عربستان
ر از قيمت ماشـينى كـه توسـط يكـى از      چهل هزار دال،آقاى فومنى . ، ادامه يابد   مقابل طرف

 . داد براى صرف در امور عامه،شيوخ جنوب خليج به او هديه شده بود
ى را مطـرح    يـ ى از مـشكالت اجرا    يهـا    آمـد و نمونـه     ]وزير كشور [،   نورى ]عبداهللا[ آقاى

 .طوفان شديدى آمد كه ديوار خانه ما را غلطاند.  بستگان آمدند.كرد
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 براى ،]وزيربازرگاني[،  وهاجى]عبدالحسين[آقاى. به دفترم رسيدمساعت هشت و نيم صبح 
 سـازمان امـور اداري و       دبيركـل [،   رضـوى  ]منـصور سيد[آقـاى .  آمد گزارش امور بازرگانى  

هـاي    وزارتخانـه   بررسى تفكيك وظـايف     براى گزارش نتيجه كميسيونِ    ،]استخدامي كشور 
 .اند ى نرسيدهي به جاآمد؛ هنوز نيرو و كشاورزى سازندگي،جهاد

 گـزارش   . آمـد  ]معاون اروپا و آمريكـاي وزارت امـور خارجـه         [،   واعظى ]محمود[آقاى
 مـذاكرات   ،اند و در سه پرونـده        در يك پرونده به نتيجه رسيده      ؛ها را داد    مذاكره با فرانسوى  

 .گيرى شود جا تصميم يككه است شده موكول  به دور بعدى  وناتمام مانده
ظهـر  . آمد] رياست جمهوري [ل نهاد يحبيبى براى امور جارى كشور و مسا      ]حسن[دكتر  

 آمـد؛  براى امور صداوسـيما    ،]رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي    [،  اخوى محمد 
ى ي انتقاد و بـدگو    ،اى  اهللا خامنه    به نظر من و آيت     .ها بشود   قرار شد كنترل بيشترى روى برنامه     

 از سـوى    شخـصي  گفـت    .كنند  ها زياد است و افراد شيطان سوءاستفاده مى         به نظام در برنامه   
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 دو  ةخارجـ امور نرايـ  خواسـته وز   او. خواهـد    پيشنهاد صدام را مى     جوابِ آمده است و  اردن  
 .دهيم  گفتم بعد از مشورت جواب مى؛كشور در جلسه خصوصى به تفاهم برسد

انقالب عالي   جلسه شوراى    دستوركار براى   ،]گلپايگاني[ هاشمى ]امحمدرض[عصر دكتر 
 در مورد مجهز شدن بـراى جلـوگيرى         .امنيت ملى داشتيم  عالي  جلسه شوراى   .  آمد فرهنگى

 گرچـه تحويـل      بحـث شـد؛     در صورت تحويـل    ،از ورود ناوهاى عراقى كه از ايتاليا خريده       
 .بعيد است

دبيـر شـوراي عـالي امنيـت        [،  روحـانى ]حسن[تر   مقدارى با احمدآقا و دك     ، بعد از افطار  
 . شب به خانه آمدم.  احمد آقا از ضعف وزارت اطالعات گفت. صحبت شد]ملي
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 ،از طريق دفتر رهبرى، ]سراسر كشور[براى دبيرخانه ائمه جمعه و ادب آمد ]اكبر  علي[آقاى  
 ]مدير آسايشگاه كهريزك  [،  عالءالدينى]عزيزاهللا[آقاى. حواله پنجاه دستگاه اتومبيل گرفت    

اش داد و خواسـت كـه از مركـز     هـاى آينـده    شـرحى از خـدمات نيكوكـارى و برنامـه       .آمد
مقدارى . آقاى الهى مسئول فرهنگى بنياد شهيد آمد      . حمايت معلوالن كهريزك بازديد كنم    

 .خواستار سمت در وزارت خارجه شداز كارش تعريف كرد و 
 عملكـرد  دربـاره     و  آمـد  ]رييس سازمان برنامه و بودجـه     [،  زنجانى]مسعود روغني [آقاى  

 بـر سـرعت   . هـا توضـيح داد     برنامه و بودجه و كيفيت صدور موافقت نامه و نظارت بر طـرح            
آقـاي   و   ]وزيـر نفـت   [،  آقـازاده ]غالمرضـا [آقـاي   . كردمتاكيـد كراسـى   وعمل و حذف بور   

 دربـاره   ،هـاى نفتـى      درباره مقدمات مصالحه با شـركت       و  آمدند ]اردبيلي[كاظم پور ]حسين[
 دعوى  ،الهه]ديوان داوري بين المللي   [اند و در      يد شده   ادعاهاى آنها كه پس از انقالب خلع      

 ؛ تـشكيل شـود     اقتـصاد  عـالى   شـوراى  ،براى بررسى قرار شد    .توضيح دادند اند،    مطرح كرده 
 . تر تعيين تكليف شودعجله دارند كه زود

 ]پنجـساله اول  [آالت مـورد نيـاز برنامـه       راز فيزيكى ماشين  ت ،هيأت دولت جلسه  عصر در   
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نمـاز بـه    .  1 برايـشان صـحبت كـردم      ؛ برنامـه اجـرا كردنـد       و قاريان قرآن آمدند  . بررسى شد 
 ؛بعـد از افطـار بـا رهبـرى جلـسه داشـتيم            . افطار مهمان من بودنـد    آنها   .جماعت خوانده شد  

تحكيم وحدت، مجلـس   دفتر،  ]جمهوري اسالمي [ سوريه، مصلى، جمعيت زنان    ،باره نفت در
 چنـد موضـوع ديگـر     خبرگان، سياست خارجى، نمايندگان رهبرى در دانـشگاه، مجلـس و            

 . به خانه رسيدمساعت ده و نيم شب. مكرديگيرى  مذاكره و تصميم
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و سـپس تـا   را انجـام دادم   كارهـا    ه صبح، ساعت نُ تا  . به دفترم رسيدم   ساعت هشت،    نزديك
 از طـرح جهـاد بـراى        او. نماينده سوسنگرد آمد  ،  ]آقاي جاسم جادري  [ . مالقات داشتم  ظهر
 .  نگران است كه نيروهاى غير عرب به منطقه بروند، شمال آبادان و خرمشهرياحيا

 ،]آقاي اكبر پرهيزكار   [ از اقدامات  او.  ملكان آمد  ]بناب و [ نماينده ،يقىصد]رسول[آقاى
 . داد و گزارشى از پيـشرفت تحقيقـات ليـزر        شكايت كرد   شرقى در آنجا     استاندار آذربايجان 

 بـراى عمـران منطقـه       . آمـد  ]اصـفهان [شـهر    نماينـده خمينـى    ،فـر    سعيديان ]محمدجعفر[آقاى
 . صحبت نموداهللا منتظرى شتر به آيتاستمداد كرد و درباره دادن ميدان بي

داشت رباره امور لبنان د سئواالتى . آمد]سفير ايران در بيروت   [،احمد موسوى  آقاى سيد 
ــات   ــراد وزارت اطالعـ ــضى از افـ ــرد بعـ ــورد عملكـ ــوءظنى در مـ ــه داد و سـ ــاى .ارائـ آقـ

 . داشت سئواالتى درباره سياست در لبنان . از سپاه آمد،]فرمانده سپاه قدس[،وحيدى]احمد[
 مـرغ و تـرويج      ، فـوالد  ، در مـورد قيمـت آهـن       . اقتصاد جلسه داشت    عالي عصر شوراى 

بعـد از   . افطار مهمان مـن بودنـد      اعضاي شورا، . گيرى شد    تصميم  ها پرواربندى در دامدارى  
                                                 

نان راديو قرآن و قاريان و حافظان قران كريم و نفرات برتر دوره هاي  در جمع مديران و كارك آقاي هاشمي- 1
بايد به درگاه خداوند بزرگ شاكر بود كه چنين سند عظيمي را براي «: گذشته مسابقات قرائت قرآن، اظهار داشت

است و خوشبختانه قرآن كريم، ميدان بسيار خوبي براي ابراز هنرها و ذوق هاي انسان هاي برجسته . انسان ها نازل كرد
قرآن، آن قدر زينت دارد كه قابل توصيف نيست، ولي با اين . در كشورمان شاهد شروع اين جلوه هاي هنري هستيم

حال توصيف شده است كه اين نعمت سراپا زينت را با صداي خوش، زينت بيشتر دهند، زيرا كساني كه با تجويد 
 ».ن را مي شنوند، خيلي بهتر مي توانند با آن انس بگيرندقرآدرست ، قرائت صحيح، آهنگ خوب و صوت مناسب 

  . 1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب  ←رجوع كنيد 
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مـصالحه پيـشنهادى    ،در اين جلسه برگزار شد؛المللى   شوراى حقوق بين، جلسه افطار و نماز  
هـاي جـاري را انجـام       كار. يمكو را تصويب كرد     هاى آماكو و حسم    وزارت نفت با شركت   

 .  رفته بودند مراسم احياءبهها   بچه.  و به خانه آمدمدادم
  
 1990ريل و آ17          1410 رمضان  21  |  1369فروردين   28شنبه  سه

 
 خانـه   ديـوارِِ  . گذشـت  هـا  مطالعه گزارش هم  به استراحت و كمى     وقت  بيشتر  . در منزل بودم  

 ]محمـد [نامـه . شـود اسـتفاده كـرد        منـزل نمـى    طاز حيـا  بـه همـين خـاطر،      ،استشده  خراب  
جمهور افغانستان را خواندم كه طـرح آشـتى ملـى را فرسـتاده و اسـتمداد                  يسي ر ،]اهللا[نجيب
 . استكرده

 ليتـوانى از سـوى شـوروى         مردم جمهوري   عليه ،ها شروع محاصره اقتصادى     در گزارش 
 .لعمل آمريكا و اروپا هنوز معلوم نيستا  عكس؛اهميت دارد

  
 1990ريل وآ 18      1410رمضان  22  |  1369فروردين   29شنبه  چهار 
 

 گزارشى از پيگيرى قرارهـاى سـفر      .آمد]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى
] جليـل [آقاى   .ها داشتيم   جنوبى را داد و مذاكراتى درباره امور جارى و برنامه          هاى   به استان 
هـاى منـاطق       برنامـه   و در مـورد       آمد ]رييس دفتر مناطق محروم رياست جمهوري     [،  بشارتى

 . محروم حرف زد
از كيفيـت  .  آمـد ]مشاور رييس جمهور در امور اهل سـنت    [،  اسحاق مدنى ]محمد [آقاى

اد انتقـ هاى ضـدانقالب در سيـستان و بلوچـستان            برخورد كميته و نيروهاى انتظامى با جريان      
 جـذب  ،نـد و بـا كمـى فرصـت و محبـت و امـان      ا آنها خيلى ضعيف  كه  و مدعى بود    داشت  

 ]وزير امور اقتـصادي و دارايـي      [،  نوربخش]محسن[آقايان  . ها آمدند  مديران بانك . شوند  مى
 مـن هـم بـراى آنهـا صـحبت           ؛ حـرف زدنـد    ]رييس بانك مركزي  [،  عادلى] محمدحسين[و  
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 .1كردم
بحـث دربـاره انتقـال مركـز سياسـى كـشور از تهـران               . عصر هيأت دولت جلسه داشـت     

، و زمان و كيفيت كار    جهت انتقال   نقطه مورد نظر    باره   بحث در  .تصويب شد آن  كليات  .بود
 . بايد بيشتر بحث كرد. تصميم مهمى است؛به وقت ديگرى موكول شد

 ]معـاون اول ريـيس جمهـور      [،  حبيبـى ]حـسن [ مهمان آقـاى دكتـر       ،افطار با هيأت دولت   
 پس از بررسـى اوضـاع       ، كه ژاپن اطالع داده    گفت ]وزير امور خارجه  [،  دكترواليتى. مبودي
 ه مربوطـ  نرايـ گفتم وز .  آماده شركت در بازسازى است     ،دنبال سفر هيأت اقتصادى    ه ب ،ايران

 . پيگيرى كنند
 مهـدى و عفـت      . ياسر هم هنگام سحر از مراسم احياء به دفتر آمد          . شب در دفترم ماندم   

 . د بيايند كه نيامدندهم قرار بو
   
 1990ريل وآ 19          1410 رمضان 23  |  1369 فروردين 30شنبه  پنج
 
گزارش سفر به پـاريس و انعقـاد قـرارداد بـا يـك      .  داماد امام آمد ، بروجردى ]محمود[آقاى

 . دادگزارشى از اقدامات مركز تحقيقاتىهمچنين مؤسسه فرانسوى براى تهيه اطلس ايران و 
 گزارش كار دادند و نيازهـا را        . آمدند  ايران سانيشوراى مركزى انجمن خوشنو   ي  اعضا

هـزار  21اكنون  اين انجمن،   . اند   بعد از انقالب رشد خوبى كرده      ؛گفتند و نمونه كار آوردند    

                                                 
 آقاي هاشمي در ديدار با مسئوالن عالي بانك ها و سياستگذاران پولي كشور در لزوم به كارگيري سرمايه ها در - 1

شيدن به چرخش دستگاه هاي توليدي تاكيد كرد و نقش بانك ها در سالم سازي روند زندگي جهت سرعت بخ
بانك ها بايد امكانات . راكد گذاشتن سرمايه ها، ظلم به مردم است«: اقتصادي مردم را حائز اهميت دانست و گفت

 در جهت رفع نياز هاي مردم به پولي و سرمايه هاي موجود را به ميدان بازي كه روياروي ماست، وارد كرده و آن را
بانك ها بايد به هر شكل كه مي توانند از توسعه امور توليدي در بخش كشاورزي، صنعتي و كارهاي . كار گيرند

. كوچك دستي حمايت كنند، تا در پايان برنامه اول، بتوانيم شاهد سالمت اقتصادي در روند زندگي مردم باشيم
 خود را در بهبود وضعيت اقتصادي مردم نشان دهد و ماية جلب ثرؤمواند نقش اميدوارم حركت اقتصادي دولت بت

هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد ».اعتماد و حمايت بيش از پيش مردم از مسئوالن و مجريان كشور شود
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاي  سخنراني
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 .  كمك دادمةشان نمودم و وعد  و تشويق1 براى آنها صحبت كردم.عضو دارد
به جاى مركزى كه در دوبـى       او   .  آمد اجتماعي و امور    وزير كار ،  ]آقاي حسين كمالي  [

 و از مــديركل كــار.  خواهــد  ملكــى از بنيــاد مــى،انــد بــه بنيــاد مستــضعفان واگــذار كــرده 
 بـراى   ، دفـاع كـرد و     خراسـان كـه بـا مخالفـت اسـتاندار روبروسـت           استان   در   اجتماعي امور

 . استمداد نمودجلوگيرى از اخراج كارگران
 افطـار  ؛روحانيـت مبـارز در دفتـرم جلـسه داشـت     معـه   جاشوراى مركـزى    اعضاي  عصر  

. هـا نبودنـد      بچـه  ؛به خانه آمـدم   . خبرگان مذاكره شد  مجلس  درباره انتخابات   . مهمانم بودند 
 .زود خوابيدم

 
 1990ريل وآ 20               1410رمضان  24  |  1369فروردين  31جمعه  

 
صـبح   سـاعت هـشت      ز سـحر تـا    بعـد ا  .  ماه رمضان و روز قـدس اسـت        ةامروز آخرين جمع  

براى اقامه نماز جمعه بـه دانـشگاه    . كردم ميها مطالعه      براى خطبه  ساعت ده ونيم  تا  . خوابيدم
 .2شركت مردم در مراسم روز جهانى قدس چشمگير بود. تهران رفتم

دو سـه روز    و   خانه در دست تجديد بنا است        ديوارِ. عصر كمى در حياط منزل قدم زدم      
                                                 

ن خوشنويسان، گزارشي از عملكرد و برنامه هاي آينده انجمن، در زمينه ، ابتدا مدير اجرايي انجم در اين مالقات- 1
سپس آقاي هاشمي، با قدرداني از تالش هاي مثبت انجمن . هاي آموزشي ارائه كرد گسترش هرچه بيشتر فعاليت

و براي خوشنويسي مربوط به قلم مي شود كه در پيام قرآن، بعد از خلقت به آن اشاره شده است «: خوشنويسان، گفت
زيباسازي، موهبتي الهي و در فطرت . تبيين حقايق، انتقال علوم و ثبت ارزش ها، نقش قلم بسيار گويا و روشن است

انسان است و بدون شك متني كه خوشنويسي شده باشد، خوانندگان بيشتري را جذب مي نمايد و همين عامل 
دفتر ، » 1369 هاي سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ← رجوع كنيد ».تواند در نشر معارف اسالمي نيز مؤثر باشد مي

 » .1392نشر معارف انقالب، 
، ماهيت ناكثين، قاسطين و مارقين و مقايسه )ع( در خطبه اول، مطالبي در مورد ماه رمضان و شهادت حضرت على- 2

بحثي  مناسبت روز قدس، در خطبه دوم بهخطيب جمعه تهران . اين مثلث شوم با روحيات منافقينِِ زمان مطرح شد
المقدس، تولد نامشروع اسرائيل، توجه استكبار به تجهيز نظامى  س و موقعيت استراتژيك بيتتاريخي در مورد تقد

اسرائيل در مقابل كشورهاى اسالمى، خطر وجود اسرائيل براى دنياى اسالم و علت مهمتر جلوه دادن خطر ايران از 
 خطبه عربي نيز آقاي هاشمي در پايان، در . تحليل هايي را به نمازگزاران ارائه كرد،اسرائيل به عنوان ترفند استكبار

رجوع .  موضوعِِ طوالنى كردن دوران احتضار عراق با كمك شرق و غرب را مورد توجه قرار دادخطاب به مسلمانان،
 .1392ف انقالب، دفتر نشر معار» ، جلد دهم،1369هاي جمعه سال  هاشمي رفسنجاني، خطبه« كتاب ←كنيد 
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. ام شـد     باعـث اوقـات تلخـى       كـه  اند  هايم را پاره كرده     ها يكى از كتاب     بچه. ديگر كار دارد  
 عربـستان روابـط بـا      و   598  قطعنامـه  يل بـراى مـسا    و آمـد    ]وزير امورخارجـه  [،  دكتر واليتى 

 سـازمان ملـل و همچنـين        مجمع عمـومى  اجالس  براى شركت در    او  . مشورت كرد سعودي  
عـازم نيويـورك     ،تعهدعضو جنبش عدم    كشورهاي   نشست فوق العاده وزيران امورخارجه    

 فرشـته را    بـا دخترعمـويش    تـاريخ ازدواج مهـدى       امـروز . افطار بستگان مهمان بودند   . است
 . تعيين كرديم
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 1990 ريلو آ21                   1410 انرمض 25  |  1369 ارديبهشت 1شنبه 
 

مـديران توضـيحاتى    .  بازديد كردم  1پيش از ظهر از شركت مهندسى مشاور مهاب قدس        
 .2در جمع كاركنان صحبت كردم. ها، امكانات و نيروى انسانى دادند درباره كارها، طرح

 ]خميني امام[مدادمديران كميته ا   ،]اهللا عسكراوالدي و سيدرضا نيِّري     آقايان حبيب [عصر  
 بـراى اعتبـار بيـشتر بـراى          و  آمدنـد  ]ي و تربيتـي   تأمينو اقدامات   [ها زندانسازمان  و مسئوالن   

هـا    رفاهيات زندانيان و ديه قتل غير عمد زندانيانى كه قدرت پرداخت ديه را ندارنـد و سـال                 
 . دادمقول كمك؛ استمداد كردند... اند و براى مخارج فقراى لبنان و  در زندان مانده

،  افطـار  . مـشورت كـرد    ها يبراى سطح روابط و همكار    . سفير جديدمان در رومانى آمد    
 ، خـارجى  ، داخلـى  يل دربـاره مـسا    . مهمـانم بودنـد    ،]تهـران [ مجمع روحانيون مبـارز    اعضاي

 .دير وقت به خانه رسيدم .فرهنگى و ادارى مذاكراتى انجام شد
 

                                                 
 به منظور طراحي و نظارت بر اجراي پروژه هاي ملي و عمراني 1362 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، در سال - 1

هاي   پروژه سدسازي، نيروگاه1500اين شركت تاكنون در بيش از . هاي برقابي تاسيس شد در صنعت آب و نيروگاه
، تاسيسات آب و فاضالب، بندرسازي )نفت، گاز و آب( ال سياالتهاي آبياري و زهكشي، خطوط انتق برقابي، شبكه

 . و سازه هاي دريايي، مطالعات منابع آب، محيط زيست اقتصادي و اجتماعي و ژئوماتيك مشاركت داشته است
اسناد  آقاي هاشمي از ،در اين ديدار كه آقاي زنگنه وزير نيرو و جمعي از معاونين وزارت نيرو حضور داشتند - 2
سازي، ژئوتكنيك، بخش سازه، بخش هاي سد رود بازديد كرد و قسمت  زرينهرح آبرساني شهر تبريز ازط

هيدروالكتريك و هيدروليك، بخش منابع آب، بخش طراحي عمومي، كامپيوتر، كتابخانه، ميكروفيلم و مركز اسناد و 
و كارمندان اين شركت حضور يافت و در ها  ايشان سپس در جمع مهندسين، تكنسين. آرشيو را مورد بازديد قرار داد

ر بخشي از د. مادر در تأمين انرژي كشور برشمردمشاور عنوان يك شركت   هرا بمهاب قدس  اهميت شركت ،سخناني
طوري كه بايد استفاده  در كشور ما آب در حد قابل قبولي وجود دارد، ولي از آن به« :اين سخنراني آمده است

 ما منبع ،ها با هدر دادن اين آب. ول تاريخ ايران، امكانات محدود آب و انرژي هرز رفته استشود و متأسفانه در ط نمي
بهاترين ذخيره كشور يعني نفت را  دهيم و از نظر انرژي، با وجود كمبود منابع، ما گران خير و بركت را از دست مي

وات برق  از رودخانه كارون توليد كنيم كه اگر توليد توانيم نُه هزار مگا ما مي. سوزانيم تا انرژي مردم را تأمين كنيم مي
هاي  ها سال ديگر از رودخانه توانيم براي ده هاي ديگر را اضافه كنيم، مي هاي دز، كرخه و رودخانه انرژي از رودخانه

 دست اي براي كشور است، از بها و سرمايه كشور انرژي تهيه كنيم، بدون آنكه مجبور باشيم نفت را كه منبع گران
هاي آينده ما نقد كنيد، چرا كه ما در زمينه تأمين انرژي عقب  مسئوليت شما اين است كه اين منابع را براي نسل. بدهيم
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369  هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي ←رجوع كنيد ».هستيم

 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
 78  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند   فقط قبول كرده  آنها    سعودي،  در مذاكرات با عربستان    خارجه اطالع داد كه   اموروزارت  
راهپيمـايي  [= گفتم روى عدد و ميتينگ    ؛بپذيرندنفر را   هزار  60 ، هزار حاجى  45كه به جاى    

 . اصرار شود]برائت از مشركين
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ريـيس بنيـاد    [،  دوسـت    رفيـق  ]محـسن [آقـاى .  بـه دفتـرم رسـيدم      م صـبح  ساعت هـشت و نـي     
هزار تن فوالد با 200بنياد داد و براى ورود عملكرد  گزارشى از . آمد]مستضعفان و جانبازان

آزاد  گرفت  ارز  افتخار جهرمى  ]گودرز[آقاى .اجازه     ،]
      

سرپرست دفتر خدمات حقـوقيِ
 جارى در دادگـاه الهـه و انتظـارات مـا در             يلا براى مس  . آمد ]رياست جمهوري  المللي  بـين  
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 . 1توضيحات الزم داده شد؛ مشورت كرد  شوراى نگهبانيلها و مسا تعقيب آزادى گروگان
 منـابع   ؛هـا و نيازهـا را گفـت          برنامـه  .شهردار تهـران آمـد     ،]آقاي غالمحسين كرباسچي  [
هـا و   داران و پـذيره  غـازه از م   م و حـق پيـشه     ي از قبيل جـرا    ي شهرداري، ها   تأمين هزينه  ممكنِِ

تأكيد كـردم كـه     .  ديگر را مطرح كرد    يل طرح خريد تاكسى نو با ارز آزاد و مسا         نظاير آن، 
 خواست كه در جلسات     .هاى دولت هماهنگ باشد     با سياست بايد  شهرداري تهران   اقدامات  

 . جمهور منصوب شود يسيدولت شركت كند و شهردار تهران با حكم ر
 [= ر.  م   .شپدافنـد   گـزارش   . آمـد ]جمهـور  مـشاورفني ريـيس   [،  ورپ عباس]مجيد [آقاى

 عصر به  .اى صحبت شد    را داد و درباره سازمان انرژى هسته       ] راديواكتيو شيميايي، ميكربي و  
افطـار بـا حـاج احمـدآقا مهمـان          .  هيأت دولت نرفتم و كارها را تا مغـرب انجـام دادم            جلسه

خواستار بخـشى از پادگـان      .  امام را آورده بود    ةچند نامه منتشر نشد   احمدآقا  . رهبرى بوديم 
هـا و     مذاكرات با عربستان سعودى و گروگـان       ةدربار. جوار مرقد امام براى توسعه مرقد بود      

 .  مذاكره شد تهران شهردارىيلمسا
 خواستار اطالع بيشتر از امـور جـارى         ؛ احمدآقا هم با ماشين من آمد      .شب به خانه آمدم   

 معتقـد اسـت بـاالخره جامعـه         ، شـد و گفـت     رهبـري ديگر من و    كشور و شركت در جلسه      
 .كنند اى اختالف پيدا مى  خامنهاهللا يت با آ،]حوزه علميه قم[مدرسين
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هـاى   ، طـرح   صـادرات صـنعتى    ة دربـار  . آمدند 2 مجلس  ومعادن اعضاى كميسيون صنايع  

                                                 
ه ل اختالفات مالي خود، به توافقات بيشتري رسيده اند كايران وآمريكا براي ح«:  روزنامه فاينشنال تايمز نوشت- 1

 مورد از اختالفات مالي ايران و آمريكا، 2300توافق اصولي در ارتباط با . تواند به نزديكي دو كشور منجر شود مي
است » گودرز افتخار جهرمي« كارشناس حقوقي آمريكا و همتاي ايراني وي، ،»آبراهام سوفر«عمدتاً به خاطر همكاري 

آقاي .  معامله انجام گرفته را براي تصويب نهايي، به تهران و واشنگتن ببرند،و انتظار مي رود نمايندگان دو كشور
رفسنجاني، واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده، ولي گفته است اگر دارايي هاي ايران در آمريكا آزاد شود، ايران نيز 

نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .ي در لبنان كمك كندتمايل دارد به آزادي گروگان هاي آمريكاي
 .10، صفحه 28/2/1369

، اسداهللا عابدي )رييس(آقايان مصطفي موذن زاده:  كميسيون صنايع و معادن مجلس سوم، عبارت بودند از اعضاي- 2
 حسن جعفري، سيدابوالقاسم، سيدرضا اكرمي، )مخبر( ، سيد ابوالحسن حايري زاده)نواب رييس( و علي محقّر
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.  تقويت ساخت داخل مطـالبى داشـتند        و در ايران  مديريت صنعتى    ، در دست اجرا   نيمه تمامِ 
ها و وفادارى آنهـا    در جهت توجيه راديكال؛ نماينده كرمان آمد،مؤذن زاده]مصطفي[آقاى  

 مطـالبى   ،وفـاداران نظـام   ميـان   بينى آلترناتيو بـراى حكومـت از          به دولت و نظام و لزوم پيش      
 .داشت

رييس [، عادلى]محمدحسين[ و ]وزير امور اقتصادي و دارايي   [،  نوربخش]محسن[آقايان  
ــا صــندوق بــين . آمدنــد]بانــك مركــزي المللــى پــول   دربــاره سياســت ارزى و همكــارى ب

  گـزارش   بـراى  ،]جمهـور  هاشمي، رييس دفتـر بازرسـي ريـيس       [محسن.  داشتند هاييپيشنهاد
 .1 آمدبازرسى توليدات

 ]ريايحـ [فـومنى ]مـصطفي [و   ]مقـام وزيرامورخارجـه     قـائم [،   بـشارتى  ]دمحم  علي[آقايان
 حاضرند در عدد حجاج انعطاف به خرج ،اند ها در ژنو گفته اطالع دادند كه سعودى  . آمدند
 دحــگفــتم مــا هــم از حــق تظــاهرات در ؛ پذيرنــد  ولــى تظــاهرات سياســى را نمــى،بدهنــد

 . كنيم ل نمى تنزّ،]تجمع[=گنتييم
 دربـاره طـرح نيـشكر خوزسـتان و ماليــات     ؛ اقتـصاد جلـسه داشــت  ي عـال عـصر شـوراى  

 مـسأله  بـراى    ]از وزارت امورخارجه  [،  اخوى محمود  .گيرى شد   هاى سوارى تصميم    خودرو
عـوارض  موضـوع    در مـورد  آمـد؛   ] وزيـر كـشور   [،   نـورى  ]عبـداهللا [ آقـاى  . آمد نفت سوريه 

  .ه آمدمشب به خان. مذاكره شدتهران  ديگر شهردارى يلساختمان و مسا
 
 1990ريل وآ 24                      1410رمضان  28  |  1369  ارديبهشت 4شنبه  سه

 
 از  ؛ گـزارش وضـع اسـتان را داد        .استاندار كردسـتان آمـد     ،]آقاي حميد حاجي عبدالوهاب   [

 تعـداد  .مواضع اختالف انگيز بعضى از نمايندگان مجلس و نماينده ولى فقيه شكايت داشت   
                                                                                                                   

 ميرزاپور، حسن مختاري و وارطان  آسا، مسلم زاده،كريم ملك طاهري اكبر طاهايي، مصطفي حسيني، سيدعلي
 .وارطانيان

 شخصاً ،هاي جدي دولت سازندگي بود و آقاي هاشمي  رشد توليد داخلي، بعد از پايان جنگ تحميلي، از اولويت- 1
نجات داخلي، كاالهاي موردنياز جامعه را در كارخا، توليد مطور داي به ،جمهور  ويژة رييسو چه از طريق دفتر بازرسيِ

 اين امر باعث رشد كمي .كرد مي توليد بخش مشكالت وقت زيادي را صرف رفع موانع و و مورد بررسي قرار مي داد 
 .و كيفي توليد در كشور در دهه هفتاد شد
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ــ ــادى نام ــات مختلــف  ةزي ــراى امكان ــودتقاضــا ب ــاى.  آورده ب  . ســازگارا آمــد]محــسن[آق
 منجملـه ايجـاد امنيـت و آزادى بيـشتر و تقويـت      ؛ بـراى اصـالح وضـع داشـت        هاييپيشنهاد

 .مديريت كشور و رفرم پولى
 ريــيس[، اردكــانى شــمس]علــي[ و ]وزيــر معــادن و فلــزات[، محلــوجى]حــسين[آقايــان 

 براى عمران جزيره قشم و      ،مهدى تاجر آقاي   مذاكرات با     گزارش  و  آمدند ]آزاد قشم   منطقه
 براى فروش نفت مـذاكره      ،وزير نفت گفتم  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [ به   ؛ دادند  را خريد نفت 

مـديرعامل شـركت   [، شـفتى ]حـسن [ و ]وزير راه و ترابري   [،  كيا   سعيدى ]محمد[آقايان. شود
 ايربـاس و    ،بوئينـگ هواپيماهاي  . شدبه خريد هواپيما صحبت      آمدند؛ راجع    ]هواپيمايي هما 

هنـوز  ؛ البتـه    استبهتر   ولى بوئينگ و ايرباس      ،تر است   خريد فوكر آسان  . فوكر مطرح است  
 . قرار شد كمى صبر كنند تا معلوم شود؟شود خريد يا نه روشن نيست كه اينها را مى

 ؛ گـزارش وضـع طـالب خـارجى در قـم را داد              و  آمد 1عصر آقاى شيخ حسن ابراهيمى    
اعـضاى هيـأت    .  قبول كـردم   ؛ براى توسعه و كار كمك خواست      . هستند دود سه هزار نفر   ح

 گزارش كار دادند و از عدم همكارى وزارت كشاورزى          ؛هفت نفره واگذارى زمين آمدند    
 .گله كردند
 ]مرتـضي [ آقايـان  .شـب جلـسه داشـتيم     .  اعضاى مجمع تشخيص مصلحت آمدنـد      ،افطار

 ،]دادسـتان كـل كـشور   [، شهرى ري]محمد محمدي [ و   ] كشور رييس ديوان عالي  [     ،  ىيمقتدا
 بـاالخره   ؛ مطـرح كردنـد    ،مخـدر داشـتند    در مصوبه مجازات قاچاقچيـان مواد      كهرا  اى    شبهه

دير وقت به منـزل     . رسيدتصويب  هم به   چند ماده از قانون كار      .  شد ييدأتهمان مصوبه قبلى    
 . رسيدم

 
 

                                                 
 كه ي بودر از دوستان نزديك و همراهان شهيد محمد منتظ،آبادي ي نجفاالسالم شيخ حسن ابراهيم  حجت- 1

پس از پيروزي انقالب اسالمي به ايران . هاي متمادي در خارج از ايران با انقالبيون و مبارزان ارتباط داشت سال
بيشترين . ال شدپس از مدتي كه در تهران بود، به قم رفت و در امور مربوط به طالب و حوزه هاي علميه فع. بازگشت

وقت او در قم، صرف رسيدگي به امور طالب و فضالي خارجي مقيم قم مي شد و در فعاليت هاي آموزشي آنان 
آقاي . ايشان  مديريت طالب خارجي مقيم قم را كه از ده ها مليت بودند، برعهده داشت. نقش اصلي را ايفا مي كرد

 . در اثر بيماري درگذشت1390 دي 12ابراهيمي در 
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گزارش بازسازى را داد و كارهـاى       .آمد]جمهور معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى
جمهـور در شـوراي سياسـتگذاري        نماينـده ريـيس   [،  دعاگو]محسن[آقاى. جارى مطرح شد  

گى بـا   همـاهن نحـوه   عـالى سياسـتگذارى صداوسـيما و          اقـدامات شـوراي    .آمـد ]صدا و سيما  
پخـش  هـاي     برنامـه  درخـصوص كـم كـردن        ؛ را گفـت و مـشورت كـرد         سازمان مديرعامل

 .بحث شدهم گذارى و شهردارى  درباره قيمت.  نظر دادم،ها مستقيم و متنوع كردن برنامه
 .شدمذاكره  كمبود ارز براى برنامه توليد     ةدربار. آمدند] دولت [اعضاى كميسيون توليد  

جلـسه  عـصر در     .كـرديم گيـرى     بحـث و تـصميم    ارز،  رى  هـاى تـأمين كـس       راهدر خصوص   
 كاركنان دولت در حدود بيـست درصـد         دستمزد افزايش اليحه   .دولت شركت كردم   هيأت

 . آن هم بحث كرديم بازسازى و نيازهاي موضوعةدربار. تصويب شد
 اطــالع داد كــه وزارت ]قــائم مقــام وزيــر امــور خارجــه[،  بــشارتى]محمــد علــي[آقــاى
 -رهبر سازمان آزاديبخش فلـسطين [، عرفات]ياسر[ ويژه  هفرستاد،  ]اي ابوخالد آق[ ،اطالعات

، دسـتگير   آنهـا آورده  طرف  اى از      را كه نامه   ]حسين، رييس جمهور عراق   [ و صدام   ]-ساف
كار ؛ سـريعاً آزاد كننـد  ، دسـتور دادم ]وزيـر اطالعـات  [، فالحيـان ]علي[آقاي به   ؛ است كرده

آقـاي  [ .]چنين كاري را كـرده انـد   [، وزارت امور خارجه    به خاطر اختالف با    ؛اند  بدى كرده 
 .خارجه تسليم كنندامورگفتم نامه را به وزارت . خواست مالقات مى وقت ،]ابوخالد

 و ]عــراق جمهــور ريــيس حــسين،[ صــدامة نامــ. از وزارت خارجــه آمــد، اخــوى محمــود
 صـدام   .1 اسـت   را آورد كـه ابوخالـد آورده       ]رهبر سازمان آزاديبخش فلـسطين    [ياسرعرفات

پـذيرش  خواستار  و عرفات    مكه براى مصالحه داده   شهر  پيشنهاد مالقات سران دو كشور در       
قـرار شـد فـردا بـراى        .  تلفنى با رهبـرى صـحبت كـردم        در اين باره،  . شده است اين پيشنهاد   

 .عالى امنيت ملى جلسه بگيرد  شوراي،بررسى موضوع
 

                                                 
هاي متقابل رؤساي   براي مطالعه نامه.كتاب به چاپ رسيده است در بخش ضمايم همين ها نامهاين   متن كامل- 1

، دفتر نشر معارف »دوازده نامه«  كتاب ←، رجوع كنيد1369جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق، در سال 
  .1386انقالب ، 
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خارجـه  امور   موسويان از وزارت     ]سيدحسين[آقاى.  كارها انجام شد   ونيم صبح،   هساعت نُ تا  
ــد ــوئيس . آم ــفير س ــت س ــا  -گف ــافع آمريك ــافظ من ــامى از   -ح ــده و پي ــرج[آم ــوش]ج  ،ب

آزادى به طور خصوصى از كمك ما در        او در اين پيام،      .1است  جمهور آمريكا آورده   يسير
جمهـور    رييس[حافظ اسد كه    است تشكر كرده و گفته      يي گروگان آمريكا  ،يل ه پل]رابرت[

 و نيز گفتـه اطالعـات    است، كردهمؤثر كمك  در اين امر    كه ايران  اطالع داده  به او    ]سوريه
 همـان روزهـاى اول كـشته        ، در هـا    در دسـت مـارونى     هاى ايرانىِِ  گويد گروگان   آمريكا مى 

ادامـه  هـا را       گروگـان  آن ةلامـس آمـادگى دارنـد كـه پيگيـرى         آنهـا    هـم     ولـى بـاز    ،انـد   شده
هـاى لبنـانى از اسـرائيل آزاد          جواب بدهنـد كـه اگـر زنـداني         يشفاهبه صورت   گفتم  .دهند
 .شود تر مى پيچيدهاحتماالً ها  گروگان ةلامس ،نشوند

 و هـاى خبـرى    رسانهيل مطابق معمول مقدارى از مسا   . آمد آقاى سيد هادى خسروشاهى   
گفت و خواسـتار   از كـشور ضعف تبليغات ما در خارج همچنين  هاى اسالمى و      گروه يلمسا

لندن شهر  دادن اختيارات و امكانات بيشتر به خودش و دادن خرج ساخت مركز اسالمى در               
گـزارش كـار داد و خواسـتار        .  بهزيستى آمـد    سازمان يسي ر ،ياريگرروش]محمد[دكتر .شد

،  حبيبـى  ]حـسن [دكتـر . خانـه شـد   تحرومـان در يـك وزار     ادهـاى كمـك بـه م      ادغام همه نه  
  . آمد براى امور جارى كشور،]جمهور اول رييس معاون[

 ؛ با حضور مشاوران سياسـى مـن و رهبـرى جلـسه داشـت               ملي عصر شوراى عالى امنيت   
ين را  ي مذاكره در سطح پـا     ،ابتدادر  قرار شد جواب بدهيم و      . كرديم صدام بحث    ةدرباره نام 
 . افطار به خانه آمدم.هاى خوبى شد ث بح؛بپذيريم

                                                 
 اولين گروگان آزاد شده، در گفت و گو با ،»پل هيل« با جمهور آمريكا، پس از مالقات ، رييس جرج بوش- 1

 اما تا ،ما از سوريه و ايران كه در جهت آزادي گروگان ها كمك كردند، سپاسگزاري مي كنيم«: خبرنگاران گفت
ه به آگاهي ما رساند كه ايران در اين يدولت سور. زماني كه تمامي گروگان ها آزاد نشوند، خوشحال نخواهيم بود

 اما تا زماني كه تمامي گروگان ها آزاد نشوند، در ،نه كمك كرده است و به اين دليل بود كه از ايران تشكر كرديمزمي
ها شده  ال كه چه عاملي باعث آزادي گروگانؤ وي  در پاسخ به اين س.»سياست آمريكا تغييري حاصل نخواهد شد

نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري : منبع» .ستتا آنجا كه مي دانم معامله اي صورت نگرفته ا«: است، گفت
 39، صفحه 12/2/1369، )ايرنا(اسالمي
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   صـبح زود بـه محـل        ،بـراى شـركت در نمـاز عيـد        . ال، عيد سعيد فطر بود    امروز اول ماه شو 
 ، بار رفـتم   براى اولين  ،به خاطر امامت رهبرى   . ها خوشحال شدند     خيلى ؛مصالى تهران رفتم  

.  قابـل بررسـى بيـشتر دانـستند        ،اى اين اقدام را با توجه به مالحظات امنيتـى           ولى آقاى خامنه  
 .1دانند الزم مىرا احتياط بيشتر 

.  شركت كردم  ]به مناسبت عيد سعيد فطر     [ سپس در مراسم ديدار رهبرى     . به دفترم رفتم  
 ؛ قوا سـئوال انگيـز اسـت       رؤساير   احتماالً براى ساي   ؛همراه رهبرى به بالكن اختصاصى رفتم     

كـه   كارهـاى دفتـر را       .بـه خانـه آمـدم     . 2صحبت كوتاهى كردم  . برنامه از خود رهبرى است    
 مهدى و ياسـر هـم      ؛تنها ناهار خوردم  .  مهمان همسر امام بود    ،عفت.  انجام دادم  ،آورده بودم 

 .نبودند
 گزارش سـفر    . آمد ] هالل احمر  جمعيت رييس   ،دستجردي[وحيد]اهللا  سيف[ عصر دكتر   

 كارهـاىِِ بـراي   و از زمينـه مـساعد       ا.  بـراى كمـك رفتـه بـود        ؛به كشورهاى آفريقايى را داد    
 . رفتندفرشته مراسم نامزدى مهدى با دختر عمويشبه ها   عفت و بچه،شب. اسالمى گفت
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خـوابى    كـم حـال در اثـر كـم         ، مثل روزهاى ماه رمضان    ؛به دفترم رسيدم   هفت و نيم     ساعت
اعـضاى شـوراى مركـزى نهـضت سـواد آمـوزى            .  كارها انجام شد   ه صبح ساعت نُ تا  . نبودم
 گزارش تهيه مقدمات اجراى طرح ضربتى را دادند و خواستند كه بـه نحـوى اجبـار                  .آمدند

                                                 
ريزي  تامين امنيت سران كشور، طوري برنامهبراي هاي نخست پيروزي انقالب اسالمي،  بعد از ترورهاي وسيع سال - 1

 . كه مسئوالن اصلي، به خاطر مالحظات امنيتي، همزمان در يك برنامه حضور نيابندشده بود
:  گفت،كه امت اسالم را براي هميشه داغدار كرده است) ره(آقاي هاشمي با اشاره به فقدان حضرت امام خميني   -2
هاي ايشان است و  ها و رهبري ها و فداكاري  شخصيتي بودند كه جهان اسالم مرهون مجاهدت،حضرت امام«

شود،   تا حدودي اين نقيصه جبران مي،هاي امام و ايده صالح، فقيه، مجاهد و آشنا به افكار خوشبختانه با حضور شاگرد
 ، 1369  هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي ←رجوع كنيد .» براي ما قابل جبران نيست،ولي اين مصيبت به اين آساني

  .1392دفتر نشر معارف انقالب ، 
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  از اهـرمِ   ، استقبال خوبى نـشد    ،ه اگر با اعالن اختيارى     پذيرفتم ك  ؛در سواد آموزى را بپذيرم    
عقـد   .1انجام دادمدر اين خصوص اى   مصاحبه.كوپن و دفترچه بسيج اقتصادى استفاده شود    

نماينده ولـي فقيـه در    [،   قرائتى ]محسن[ آقاى ه همراه  يك جانباز و خانواده شهيد را ب       ازدواجِ
 .اى دادم  هديه؛ بستيم]نهضت سوادآموزي

 و نماينــده ولــي فقيــه در امــور جمهــور مــشاور فرهنگــي ريــيس[، اى  اژه]جــواد[ى آقــا
سى اوضاع دانشجويان ر برجهت براى سفر به غرب . آمد]دانشجويان ايراني خارج از كشور   

 ]قربـانعلي [ آقـاى  .بـراى خـانواده مـادر شـهيد بهـشتى كمـك خواسـت             همچنـين   اسالمى و   
 ] و نماينده ايالم در مجلس خبرگان      شور مركزي گزينش ك   هيأت رييس   ،آبادي  نجف[درى
 از اخـتالف  ؛براى ماندن گزينش متمركز تأييد گرفت و گزارش سـفر بـه ايـالم را داد   ؛  آمد

 .كرد مياظهار نگرانى  ، نماينده خبرگان آنجا،معه ايالم و آقاى مرواريدج بين امام
نقـالب   ا  عـالي  شـوراى دسـتور كـار      بـراى    ،]گلپايگـاني [ هاشمى ]محمدرضا[عصر دكتر 

دبير شـوراي   [،   روحانى ]حسن[دكتر . دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى است       آمد؛ فرهنگى
عـالى امنيـت ملـى       شـوراي  . صـدام را آورد    ةنويس جواب نامـ     پيش  و  آمد ]عالي امنيت ملي  

 با توجه به جهات امنيتى و دفاعى بحـث          ، خوزستان 2آمايش سرزمينى موضوع  . جلسه داشت 
                                                 

 خود را در جامعه نشان سوادي مثل يك مشكل بهداشتي، گرچه مشكل بي«: آقاي هاشمي در اين مصاحبه گفت - 1
سوادي مردم، به مراتب بيشتر است و ما مصمم هستيم كه اين ننگ را از كشور خودمان  مق خسارات بيدهد، اما ع نمي

ما حمايت مقام معظم رهبري را همراه داريم و البته من خود تا آخر كار نظارت خواهم كرد و با . برطرف كنيم
شاءاهللا مشكالتش كم خواهد شد، ولي كار عمده را بايد خود نهضت انجام  ، انشود هايي كه از نهضت مي پشتيباني
 ، همه بايد با عالقه در اين نهضت و اين حركت اسالمي،هاي اجرايي، استانداران، فرمانداران و بخشدارها دستگاه. بدهد

 بر دوش خود ،سمت عمده كارق.  بتوانيم به نتايج خوبي دست يابيم،انساني شركت كنند تا با همكاري دولت و مردم
سواد در خانواده دارند، اگر خوب استقبال نكنند، ممكن است ما در اين  سوادند و يا افراد بي مردم است و آنان كه بي

سوادان در حد مطلوب نيست،  اگر ما در اوايل كار احساس كنيم كه استقبال بي.  به خوبي موفق نشويم،اقدام مقدس
هايي كه دولت دارد، باالخره آنها   با اهرم،رسد هاي اجبار استفاده كنيم و البته به نظر مي از اهرمايم كه  بيني كرده پيش

هاشمي « كتاب ←رجوع كنيد ».دهيم كه داوطلبانه باشد ها شركت كنند، ولي ما ترجيح مي شوند در كالس مجبور مي
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369رفسنجاني، مصاحبه هاي 

 به منظور بهره برداري  محيطهاي انسان در  فعاليت وي زندگي فضا،تنظيم رابطه بين انسانبه  ،مايش سرزمينآ -2
 سوابق فرهنگي  وهاي اعتقادي ، بر اساس ارزش امكانات در جهت بهبود وضعيت مادي ومعنوي اجتماع همةمنطقي از

فضا، تعيين محل  غالِ  اشةريزي و سازمان دادن به نحو ن، شامل شهرسازي و توسعه، برنامهآمايش سرزمي. گفته مي شود
آمايش.  اقتصادي است-هاي بين عوامل گوناگون نظام اجتماعي ها، محل فعاليت و تجهيزات و كنش كناي انسانس 
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  .كرديم بعد احاله ةلسبه جرا ادامه بحث . شد
، فروزنــده]محمـد  [ و]كــل قـوا  ريــيس سـتاد فرمانـدهي  [، فيروزآبـادى ]سيدحـسن [آقـاى 

 كـه همـراه      را  چك يك ميليون تومـانى     ، از سوى رهبرى   ،]كل قوا   جانشين  ستاد فرماندهي   [
اى جلـسه     بـا احمـدآقا و آقـاى خامنـه        شـب   .  بـراى مـن آوردنـد      ،استفتح   يك   درجه نشانِِ

 انـد،   هجا كه كفن امـام را مـردم پـاره كـرد            آن ؛ مراسم خاكسپارى امام را ديديم      فيلم .داشتيم
از تلويزيـون    نظرمان اين شد كه اشكالى در پخـش آن            است؛ بخشى از بدن امام عريان شده     

 . صحبت كرديم همصدام و مسايل ديگر سياست خارجى ةنامدرباره جواب به . نيست
 خـواب  ،هـاى نـوروزى از تلويزيـون    يدن پيـام   بعد از شن   ، عيد نوروز  شبِ  رهبرى گفت، 

نوروزي  چرا در پيام     ،اند  اند كه معترضانه و دوستانه به ايشان گفته         رفته و امام را خواب ديده     
 1.كنند  فردا در صحبت عيد جبران مى،اند اند و ايشان جواب داده جمهور را نبرده يسياسم ر
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امــه جمهــوري جمهــور و مــدير روزن مــشاور اجتمــاعي ريــيس[، آقــاى مــسيح مهــاجرى
 با اين كـشور،     پيشنهاد توسعه روابط اقتصادى    .گزارش سفر به سريالنكا را داد     . آمد]اسالمي

 عليــه آقــاى   2اش  دربــاره مقالــه  . فــروش اتوبــوس و خريــد چــاى را داشــت     از طريــق 
 .  صحبت شد]جمهور معاون حقوقي و پارلماني رييس [مهاجرانى]عطاءاهللا[

  گزارش سفر به شوروى را داد و .مترو آمدشركت  مديرعامل ، ابراهيمى]اصغر[آقاى
                                                                                                                   

متمركز كردن منابع، ايجاد  . نيروهاي اقتصادي، طبيعي و انساني را مد نظر داردريزي كالن نامهبر سرزميني،
 ةهاي توسع  متوسط، كمك به شهرهاي كوچك و مناطق روستايي و تدوين سياستشهرهايهاي مناسب براي  فرصت

 .باشد  ميآمايش سرزميناي، از جمله موضوعات مورد بحث در  نطقهم
از آقاي هاشمي، به عنوان شخصيتي عالم، در سخنراني روز اول فروردين،  اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب، آيت -1

 .مي امام ياد كردنديفقيه، مبارز، محبوب و مورد تأييد و محبت دا
، پيشنهاد آقاي »مغالطه«  ارديبهشت روزنامه جمهوري اسالمي، با عنوان10 مسيح مهاجري در سرمقالهآقاي  - 2

مهاجراني در مورد مذاكره مستقيم با اياالت متحده و داليل وي را زير سوال برده بود و نگارش آن را مخالف با 
يك جناب آقاي در سه روز گذشته، سه نفر از همكاران نزد« : هاي آقاي هاشمي تلقي كرده و نوشته بود ديدگاه
پاسخ ايشان به هر سه نفر، ضمن ابراز ناراحتي از . جمهور، از ايشان درباره مقالة مذاكره مستقيم سوال كردند رييس

 .»ن نداردانتشار اين مقاله، اين بود كه محتواي اين مقاله هيچ ارتباطي به م
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 قـديمى را     خطـىِ  قـرآنِ يـك    از   اي  و صـفحه  ا .ارز بيشتر براى متـرو شـد      تخصيص  خواستار  
 بـا   ،كلمات آيات را با حروف ريزتر از تورات و انجيـل          در اين قرآن،     كه   ؛ مدعي بود  آورد
قرار شد بررسى كنيم؛اند برى نوشتهخط ع . 

دربـاره  . اكبـرزاده آمدنـد   كالنتـرى و    ]عيـسي [پور،   عباس]مجيد[ميرزاده،  ]حميد[آقايان  
ــانــواع بــراى مــاده اصــلي   طــرح ســاختتــرِ تــدارك ســريع مــذاكره و ،موم كــشاورزىس 

 گزارش مذاكره با .خارجه آمدامورموسويان از وزرات ]سيدحسين[آقاى . گيرى شد تصميم
ها را داد و گفت سـئوال كـرده            درباره گروگان  ،]حافظ منافع اياالت متحده   [،  سفير سوئيس 

 . ارائه دادمهايي پيشنهاد؛ها انجام شود چه اقدامى در مقابل آزادى گروگان ظار داريمانت كه
 دربـاره سياسـت تقويـت صـادرات         . آمـد  ]وزير بازرگـاني  [،  وهاجى]عبدالحسين[ آقاى  

 . آمـد  ]مـشاور سياسـي ريـيس جمهـور       [،   موسـوى  ]ميرحـسين [مهنـدس . نظراتى ارائـه كـرد    
 . ترونيك آورد در مورد تقويت صنايع الكهاييپيشنهاد

 ]عطاءاهللا[ آقاى ] مستقيم مذاكره[ةدرباره مقال . هيأت دولت شركت كردم   جلسه  عصر در   
 مـن نوشـته   ةاجـاز   بـى  ؛العمل مخالفان مذاكره شد      و عكس  1]در روزنامه اطالعات  [مهاجرانى

در  [مـذاكره مـستقيم بـا آمريكـا       موضوع   پيشنهاد شد بحث آزاد بين مخالف و موافقِِ       . است
 .مذاكره شدهم  صدام ةنامپاسخ به درباره  . انجام شود]ه هارسانسطح 

 جـارى كـشور و بودجـه بنيـاد مستـضعفان           يلدربـاره مـسا   . شب با رهبرى جلسه داشـتيم     
 . عفت و ياسر هم آنجا بودند؛شب در دفترم ماندم. مذاكره كرديم

    
                                                 

در اين . به چاپ رسيد 1369ارديبهشت  6، روز پنج شنبه  روزنامه اطالعات2 نقدحال صفحه  اين مقاله در ستونِ- 1
گوهاي  و  گفت، پيشنهاد كرده بودرا داشت حقوقي و پارلماني رييس جمهور تمعاونسمت  آقاي مهاجراني كه ،مقاله

جيمز بِيكر، وزير خارجه آمريكا « : در بخشي از اين مقاله آمده است.  بالواسطه انجام شود،ميان ايران و اياالت متحده
ممكن است بگوييد . در روز يكشنبه گذشته اعالم كرد كه آمريكا آماده است با مقامات ايراني مستقيماً مذاكره نمايد

در هر . اي برپاست و اال چگونه است كه بيكر پيشنهاد مذاكره مستقيم داده است  و توطئهاي در كار به همين دليل فتنه
اي است كه صرف نظر از سنجش سخن و موضع، صرفاً به همين اعتبار كه گوينده چه كسي است  حال اين شيوه

ان از زاويه اي ديگر به گمانم مي تو. اي را كشف نمود توان بر سخن خط بطالن كشيد و در پس هر حرفي، توطئه مي
نيز مذاكره مستقيم را سنجيد و بين مذاكره مستقيم و مذاكره غير مستقيم، طرف بهتر و يا الاقل آنكه شرش كمتر است 

توانيد در بخش  متن كامل مقاله را مي.  دليل براي درستي ديدگاه خود بيان كرده است5نويسندة مقاله » . را برگزينيم
 .ه كنيدضمايم همين كتاب، مطالع
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برايـشان صـحبت    . كارگر آمدنـد  ]جهاني[ روز ،]ياول ماه م  [  به مناسبت  ،جمعى از كارگران  
 گـزارش سـفر داد و دربـاره اختالفـاتش بـا             . آمـد  ]زير امور خارجه  و[،   دكتر واليتى  1.كردم

 .صحبت شد ها گروگانكمك به آزادي  مربوط به يلوزارت اطالعات و مسا
] مرتـضي [ آقـاى  ، و معـاونش   ]وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي    [،  خاتمى]سيد محمد [آقاى  

وفـق از آب     اميـد دارنـد كـه م       ؛ را آوردنـد   گردشگريى توسعه   ي طرح اجرا   و حاجى آمدند 
،  فاضل]ايرج[ دكتر. استمداد كردندچيزهاي ديگرمصالح ساخت هتل و   تأمين براى   .درآيد

 مـشورت  ، خـود   بـراى تعـويض دو معـاون        و  آمد ]پزشكي  وزير بهداشت، درمان و آموزش    [
 .كرد

 بـراى تقويـت جهـاد و طـرح         و  آمـد  ]وزيـر جهادسـازندگي   [،  فـروزش ]غالمرضا[آقاى  
 ، امراللهـى  ]رضـا [ آقاى . استمداد نمود  ،]شاورزي و وزارت نيرو   ك  با وزارت [تفكيك وظايف 

 بـه   ، پتروشـيمى اراك   يك پيمانكـار خـارجىِِِِ    كه  تلفنى گفت    ،]رييس سازمان انرژي اتمي   [
اى بررسـى    سـازمان انـرژى هـسته    ؛درون منطقه راديواكتيو وجـود دارد     كه  دروغ ادعا كرده    

 .ادعا صحت ندارداست؛ كرده 
كـردن نـرخ ارز      تـشويق صـادرات و يكـى      دربـاره    . جلـسه داشـت     شوراى اقتصاد  ،عصر

 و براى شـور بيـشتر بـه          رسيد  تصويب  طرح به  كليات.  بحث طوالنى شد   ،صادراتى و رقابتى  
 را هـم رقـابتى  يـا   كليـات ارزيـابى كـاالى همـراه مـسافر بـا نـرخ روز               .شدكميسيون ارجاع   

 . كرديمتصويب 
 فارسـى   اخبـار بخـش    بـه    ،تن خاطرات بودم  الى كه مشغول نوش   در ح . شب به خانه آمدم   

 ،دادم، خبـر داد كـه دومـين گروگـان آمريكـايى در لبنـان                 گوش مـى   ]VOA[آمريكاصداي  
                                                 

هاي اسالمي  عالي اسالمي كار و انجمن  در اين ديدار كه نمايندگان كارگران سراسر كشور، اعضاي شوراي- 1
قشر كارگر از وفادارترين اقشار به اسالم و انقالب است و ما براي نيروي كار « :ن گفتكارگران حضور داشتند، ايشا

زودي قانون كار كه شايسته نظام  ليم و در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تالش همه بر اين است كه بهي ارزش قاواقعاً
جمعي دنيا و افكار عمومي، هاي   از اين جهت است كه رسانه،ارزش و اهميت اين روز. اسالمي است، تصويب شود

  هاشمي ←رجوع كنيد ».اند و آن حق نيروي كار و كارگر است ها متوجه شده سرانجام به واقعيتي در زندگي انسان
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369رفسنجاني، سخنراني هاي 
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خواهـد تـا پايـان آزادى          دولت آمريكا مى   ،دهد اظهاراتى شده كه نشان مي    . امشب آزاد شد  
ا آزادى  هـ    لبنـانى  ،اگـر چنـين باشـد     بـه نظـر مـي رسـد،         .  امتيازى ندهد  ،هايش   گروگان ةهم

 .1شود كنند و آمريكا پشيمان مى را متوقف مىها  گروگان
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هـاى     از هتـاكى   . آمـد  ]معاون حقوقي و پارلماني ريـيس جمهـور       [،  مهاجرانى]اهللاءعطا[آقاى  
صـفحه قـرآن خطـى    . 2اجـازه خواسـت   تناش شكايت كرد و براى جواب گف  مخالفان مقاله 

 .  كنند و بررسيجالب را دادم كه تحقيق
بـراى زيـاد كـردن شـهريه        . آمـد  ]رييس دانـشگاه آزاداسـالمي    [ ،  جاسبى]عبداهللا[دكتر  

                                                 
س از آزادي دو گروگان عدم تمايل جرج بوش به انجام معامله پ«:  خبرگزاري رويتر درگزارشي نوشت- 1

 گروگان ديگر غربي در 15آمريكايي، موجب خشم رهبران ميانه رو در ايران شده و اميدها را براي كمك به آزادي 
، دو گروگان آمريكايي كه طي دو هفته گذشته آزاد »فرانك ريد«و » رابرت پل هيل«. س تبديل كرده استيألبنان، به 

يون كمك اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس جمهور ايران مي دانند كه عليرغم خطرات اند، نجات خود را عمدتاً مد شده
ايران و متحدش حزب اهللا لبنان . سياسي در كشورش، جهت پايان دادن به بحران طوالني گروگان ها مصمم بوده است

ادي صدها مي گويند آزادي شش گروگان ديگر آمريكايي، منوط به آن است كه واشنگتن، اسراييل را جهت آز
جرج بوش اعالم كرده است با گروگانگيران وارد معامله نخواهد شد و تا آزادي . عرب زنداني، تحت فشار بگذارد

گيري  اين موضع. شش گروگان ديگر آمريكايي، در جهت عادي ساختن روابط با تهران، گامي برنخواهد داشت
اي مخالف، بر روي دريافت سريع امتيازاتي سريع بوش، هاشمي رفسنجاني را كه براي ساكت كردن راديكال ه جرج

اند،  در انتظارند از هر  هايي كه كنار نشسته از سوي آمريكا، شرط بندي كرده بود، خشمگين كرده است؛ راديكال
هاشمي رفسنجاني، با اين سخنان كه كاخ سفيد همانند يك بچه لجوج و لوس و . گونه اشتباه هاشمي بهره برداري كنند

 كه حسن نيت خود را در قبال آزادي گروگان ها نشان نداده، رفتار كرده است، عصبانيت خود را نسبت به قُلدري
واشنگتن ظاهراً براي تضعيف رفسنجاني، بالفاصله پس از آزادي گروگان هاي آمريكايي، از ايران . واشنگتن نشان داد

كه هواپيماي مسافربري ايراني را سرنگون كرده » سنسوين«به عنوان يك حامي تروريسم ياد كرد و به ناخداي رزمناو 
به نظر مي رسد اين اقدامات آمريكا، بيش از آنكه به آمريكا ضربه بزند، قدرت بيشتري به اردوگاه . بود، مدال داد

 . 28، صفحه 17/2/1369نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع» .راديكال ها خواهد داد
  اينجانب« : اسالمي جواب داده و نوشته بود به سرمقاله روزنامه جمهوري، ارديبهشت11در روز ي انآقاي مهاجر - 2

ايشان ابراز ناراحتي از طرف . را به ايشان نشان دادم» مغالطه«صبح امروز به حضور رييس عزيز خودم رسيدم و مقاله 
 همه اعضاي دولت شاهد بودند كه ،گذشتهعالوه بر آن در جلسه دولت در روز يكشنبه . خودشان را تكذيب فرمودند

 .» اين است كه افراد اهل نظر بتوانند نظر خود را در جامعه مطرح كنند،نظر رياست جمهوري
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 .اجـازه نـدادم   اجـازه خواسـت؛     كادر علمى و ادارى     دستمزد   به خاطر باال رفتن      ،دانشجويان
 حـساب  سويهتـ موضـوع   بـراى  1 كنگرلو]محسن[آقاى. بدهدرا گفتم صورت خرج و دخل    

 . از كشور آمددوران فعاليت در مذاكرات پنهانى خارجهزينه هاي 
 و  ]وزيـر اطالعـات   [،   فالحيـان  ]علـي [،  ]وزيـر امورخارجـه   [،واليتـى ]علـي اكبـر   [آقايان  

مربوط  يلخصوص مسا   براى رفع اختالف در    ،]كل سپاه پاسداران    فرمانده[،  ىيرضا]محسن[
 سـپس دربـاره   .كـه بـه توافـق رسـيديم    آمدند برنامـه هـاي خـارج از كـشور     و هـا  نهـضت به  

 بـه تفـاهم     ؛خارجـه مـذاكره شـد     وزارت امور وزارت اطالعات و     هاى  اختالفات و درگيرى  
 بـه   ، مذاكره كنند و اگر به توافق نرسيدند       ،نامه همكارى   ينيآتدوين   قرار شد براى     .رسيدند

 .من مراجعه نمايند
،  نـورى  ]عبداهللا[به آقاى  ؛مداشتخصوص تعويض فرماندار شهررى     مراجعات زيادى در    

وزيرنفـت   ،]آقاي غالمرضـا آقـازاده    [.  است  ولى حكم صادر شده    ، تذكر دادم  ]وزيركشور[
 ،هـا و قيمـت     مراعـات سـهميه    خصوصدر   گفتم   ؛آمد  اوپك يلمسامورد  براى مشورت در    
 .موضع قاطع بگيرد
 روى مـتن جـواب      .عالى امنيت ملى جلسه داشت     ي شورا ،اى  اهللا خامنه   آيت عصر در دفتر  

وزير نفـت  نامه را  قرار شد  ؛2 كرديم گيرى   تصميم ]جمهور عراق  حسين، رييس [ صدام ةنامبه  
                                                 

 سازمان فجر اسالم بود كه در دوران مبارزه به گذاران ، يكي از پايه، از مبارزان قبل از انقالب آقاي محسن كنگرلو- 1
او بعد از پيروزي انقالب اسالمي به همراه آقايان . مبادرت مي ورزيد )ره( ت امامچاپ و توزيع اعالميه هاي حضر

 مشاور آقاي كنگرلو. خسرو تهراني و بهزاد نبوي، فعاليت خود را در سازمان مجاهدين انقالب اسالمي متمركز كرد
ز جمله تامين سالح موردنياز  اارتباطات بين الملليدر طول سال هاي دفاع مقدس بود و در زمينه نخست وزير امنيتي 
مين سالح در قبال كمك به آزادي گروگان هاي غربي أ او در ابتداي ماجراي مك فارلين و ت. فعاليت مي كردجبهه ها

 آقاي هاشمي، از اقدامات آقاي كنگرلو به ويژه 1368 تا 1360در كتاب هاي خاطرات سال هاي . در لبنان نقش داشت
 .هاي بعد، از سياست كناره گرفت كنگرلو در سال. رانسه ياد شده استدر مورد ارتباط با دولت ف

به راستى اگر « «: در بخشي از اين نامه آمده است. متن كامل نامه در بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده است  -2
گرفت،  مى جاى اعزام سرباز را،شد و ارسال پيام هشت سال پيش مورد توجه واقع مى،مطالبى كه در اين نامه آمده

ايم ما بارها گفته... .امروز دو كشور ايران و عراق و شايد همه امت اسالمى با اين همه خسارات و ضايعات مواجه نبود
شد و امكانات دو ملت ايران وعراق در راه وحدت و حفظ منافع مسلمانان به كار گرفته كه اگر جنگ آغاز نمى

به هر حال بايد از آنچه گذشته است، عبرت . يافتندهمه گستاخى نمىشد، استكبار غرب و صهيونيسم جرأت اين  مى
گرفت و توجه داشت كه ادامه وضع نه صلح و نه جنگ و يا تجديد جنگ براى هر دو كشور و هر دو ملت عراق و 

 هدايران ويرانى بيشتر و براى امت اسالم ناتوانى و براى كفر جهانى، شادمانى و فرصت كسب امتياز به بار خوا
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سـاعت شـش بعـد از ظهـر تـا سـاعت              سپس از    .بدهد به وزير نفت عراق      ،اوپكنشست  در  
 ،كنكور]سراسري آزمونِ[درباره كيفيت . انقالب فرهنگى جلسه داشتعالي شوراى  شب،    نُه

 درصـد دانـشجويان در منطقـه خودشـان تحـصيل            7طرح جديدى تصويب شد كه بـيش از         
 مـتن نامـه جـواب صـدام تمـاس           ة تلفنـى دربـار    ،بـار   دو ،اى  شب آقاى خامنـه    .خواهند كرد 

 .گرفتند
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 بـراى  ؛كـردم  مـي صدام را اصالح  ةبه نام  جواب   متن ه و نيم،  ساعت نُ  تا   .فتمبه دفترم ر  صبح  
 .وزيـر اطالعـات آمـد   ، ]آقـاي علـي فالحيـان    [.فرسـتادم  اى اهللا خامنـه  نـزد آيـت    اظهار نظـر  
ــاى ،معاونش ــا[آق ــان]عليرض ــد  ،اكبري ــه بازداشــت ابوخال ــدام ب ــدام و  [ اق ــة ص ــده نام آورن

 بـه احتيـاط بيـشتر     ، آنها را    دست آمده ه   اطالعات ب   با . قانع نشدم  ؛ را توجيه كرد   ]ياسرعرفات
 . آمد براى امور جارى،ميرزاده]حميد[آقاى . كردمتوصيه 

 به سختى به آمريكا حمله كردند و فكر مذاكره با آمريكـا را              ،رهبرى در سخنرانى خود   
ــوم نمود ــدمحك ــصر در  .1ن ــسه ع ــردم  جل ــركت ك ــت ش ــأت دول ــايف  . هي ــك وظ  تفكي

                                                                                                                   
هاى انقالب باوران هم فهماند كه تهاجم نظامى قادر نخواهد بود كه پايهالبته تجربه جنگ تحميلى به دير .آورد

 همان گونه كه رهبر كبير انقالب ،در اينجا الزم است تأكيد نمايم .اسالمى متكى بر اراده مردم مسلمان را متزلزل سازد
 بعد از پذيرش قطعنامه اعالم ،)الشريف هرّس سدقَ( حضرت امام خمينى ،اسالمى و بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران

كنيم و  به صلحى پايدار فكر مى598كنيم، ما در چارچوب قطعنامه ما با مردم خود با صداقت صحبت مى«كردند كه 
 به خود راه گونه ترديدى  هيچ،به صلح واقعى و جامع رسيدن ، ما در كوشش براى»اين به هيچ وجه تاكتيك نيست

مان را براى  اى، رهبر معظم انقالب، قاطعانه همان راه ترسيم شده توسط امام راحلاهللا خامنهايم و حضرت آيتنداده
 ما از هرگونه ابتكار و پيشنهادى كه دو كشور را به صلح جامع ،براين اساس .دهند دستيابى به صلح جامع ادامه مى

 .1386، دفتر نشر معارف انقالب،»دوازده نامه« كتاب: منبع» .كنيم استقبال مى،برساند
 آن كساني كه فكر مي كنند ،بنده معتقدم«:  رهبر معظم انقالب در بخشي از سخنان خود گفتند،اي  آيت اهللا خامنه- 1

ديپلماسي ما معتقد به .. .ندا  يا دچار ساده لوحي هستند و يا مرعوب،س استكبار يعني آمريكا مذاكره كنيمأما بايد با ر
بروند با همه . فعال هستيم و معتقديم كه وزارت خارجه ما بايد در سطح جهان، منهاي چند مورد مشغول فعاليت باشد

اي  سيستم هاي مختلف و عقايد و روش هاي گوناگون مانعي ندارد و ليكن منطقه ممنوعه. دولت ها ارتباط داشته باشند
ما هيچ احتياجي نداريم به اينكه دشمنان سوگندخورده ما مثل ...  تجاوز كنندوجود دارد كه از آن منطقه ممنوعه، نبايد

 من با مذاكره با آمريكا مخالفم و... آمريكا، براي ما دل بسوزانند و ما هيچ به دنبال مذاكره و رابطه با آمريكا نيستيم
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 وزيركـشاروزى   ]آقـاي عيـسي كالنتـري     [؛  رزى و نيرو تـصويب شـد       كشاو سازندگي،جهاد
 ها به آقاى مهاجرانى اهانت شـده   در صحبت،اى گفتم  اهللا خامنه    تلفنى به آيت   .ناراضى است 

 .1 قرار شد جبران شود؛است
 ،اى  اهللا خامنـه    نامه صدام براساس نظرات آيـت     پاسخ به    شب براى انجام كارها و تكميل       

 .در دفترم ماندم
 
 1990مي  3           1410 شوال 7   |  1369 ارديبهشت 13شنبه  پنج

 
معلمان نمونـه و    . عفت و فاطى هم آمدند    .  كار دفتر انجام شد    ه صبح ساعت نُ  تا   ،بعد از نماز  

برايـشان مفـصل   .  آمدنـد ]به مناسـبت روز معلـم  [ ،جمعى از محصالن مدارس شهيد مطهرى     
حملـه  مـورد   ،هـا  گروگـان  ةلامسورد غيرمسئوالنه با به خاطر برخرا صحبت كردم و آمريكا   

 .2قرار دادم
                                                                                                                   

ايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و پ: منبع» .دولت جمهوري اسالمي بدون اجازه من، امكان ندارد چنين كاري بكند
 .آرشيو بيانات ،نشر آثار آيت اهللا خامنه اي

 از حرف هاي ،برادر گرامي آقاي عطاءاهللا مهاجراني؛ شنيدم بعضي«: اي، چنين نوشتند اي در نامه  آيت اهللا خامنه- 1
اند يا بخواهند آن را  هاند و شايد بعضي خواست  قصد طعن و توهيني نسبت به جنابعالي استنباط كرده،امروز من

من يك فكر را تخطئه كرده ام و نيت . كنم كه اين استنباط غلط است  اعالم مي. مستمسكي براي اهانت به شما بسازند
من شما را ده سال . و توهين به كسي نداشته ام و اگر بدون اراده من به شما توهين شده است، از شما عذر مي خواهم

شما همچنان . ايد ت مي شناسم و مطمئنم جز دلسوزي و خيرخواهي نظري نداشتهاست به صدق و صفا و طهار
  در پي اين» .عمل نخواهيم كرد» يممذاكره مستق «ةخوب من هستيد و حداكثر آن است كه به توصيه شما در مقالبرادرِ

لخطاب همه سخنان و اينجانب كالم و موضع مقام معظم واليت را فصل ا«: نامه، آقاي مهاجراني تشكر كرد و نوشت
اهللا  پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت: منبع» . و تَرضياللّهم وفّقنا لما تُحب. دانم مواضع دانسته و مي

 .ها ها و نامه آرشيو پيام ،اي خامنه
اي  جباز، عقده كودكي لمثلها،  العمل كاخ سفيد و دولت آمريكا را در مورد مسأله گروگان  عكس،آقاي هاشمي -2

اي  گيري پديده شك گروگان بي«: گيري در دنيا گفت ساله گروگانوصيف كرد و با اشاره به مشكل چندو يك دنده ت
با اين وجود در تبليغات . اند  شروع كرده،ها هستند گيري را فاالنژها كه عامل غربي زشت است، ولي گروگان

كنند و  ربا معرفي كرده و عليه آنها تبليغ مي گير و آدم ن را گروگان مردم لبنا،ناجوانمردانه نزد افكار عمومي جهان
عمل . اند ربايي معرفي و بسياري از كشورها را نيز اغفال كرده ايران و هر كشور انقالبي را به عنوان حامي آدم

 نفر 400يش از  از مرزهاي جنوبي ب،ال آمريكا آغاز شد و از سوي ديگر رژيم صهيونيستيمگيري از سوي ع گروگان
 برند، ولي نام سر مي هاي خود ربود و اكنون آنها در زندان به شيعه مبارز و هزار و اندي فلسطيني را از درون خانه
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 گـزارش    و آمـد ] ريـيس سـتاد برگـزاري نمايـشگاه كتـاب تهـران           [،آقاى صـباح زنگنـه    
ـ ] فـتح اهللا [آقـاى  .  بناست افتتـاح كـنم  ؛المللى كتاب را داد   نمايشگاه بين  مـسئول  ،طرزادهضم 

قـات دربـاره معـادن طـال را داد و      گـزارش تحقي  .آمد]ي علمي و صنعتي   [ها سازمان پژوهش 
 . درباره امور جارى صـحبت شـد      .عصر احمدآقا آمد   .گيرى شد   خواستار حمايت براى بهره   

، ]آقايـان سـيد حـسين مرعـشي و علـي جنتـي            [. ستاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر جلـسه داشـت            
 .آمدند گزارش و گرفتن كمكارائه استانداران كرمان و خراسان هم براى 

بـراى  .  رفـسنجان آمدنـد  ]توليدكننـدگان و صـادركنندگان   [كت تعاونى هيأت مديره شر  
براى سامان دادن    قرار شد .  پيشنهادهاى حمايتى داشتند   ،حمايت كشاورزان و صادرات پسته    

 در مـورد آقـاى      ،]هاشـميان [ آشـيخ محمـد    . اتحاديه پسته تشكيل دهند    ،توليد و فروش پسته   
 تذكر  ]رييس قوه قضاييه  [ يزدى ]محمد[قاىآ اطالع دادم كه به      ؛فالح دادستان كرمان گفت   

 .ام كه عوض نكنند داده
هادى]محمدعلي[آقايان  از پذيرش . فومنى آمدند]مصطفي[بشارتى و ]محمد علي[،  

                                                                                                                   
كرد و توقع اين  گيري اقدام مي بايد كسي براي حل مشكل گروگان. جاي گروگان، زنداني گذاشته است آنها را به

اما اينجا مجاهدين . كرد شد و مسأله را حل مي  دولتي بزرگ است، پيشقدم ميبود كه دولتي مانند دولت آمريكا كه
ها را آزاد   گروگان،از آن خود كردند و بدون قيد و شرط لبناني ابتكار عمل را در دست گرفته و افتخار پيشگامي را

. پذيرند، ولي نصيحت ما را پذيرفتندتوانند نصيحت ما را بپذيرند و يا ن البته اين عمل با توصيه ما بود و آنها مي. كردند
ش اين بود كه گفت، با آدم رباها معامله نخواهد ا العمل آمريكا به جاي اينكه پاداش مناسبي به اين اقدام بدهد، عكس

يك . حكمت است ربا نيستند و اين نمونه روشن از عمل انسان باسواد، اما بي  مانند آنكه اسرائيل و يا فاالنژها آدم؛كرد
ه انقالبي، عصباني و خشمگين پس از اينكه يك گروگان را بدون قيد و شرط آزاد كرد و مواجه با عمل گرو

گرفت، اما آنها باز هم جوانمردي كردند و با آزاد ساختن دومين   بايد انتقام مي قاعدتاً،غيرمسئوالنه آمريكا شد
شان اثر كند، باز  ه جاي اينكه حركت انسان در دلاما قلدرهاي آمريكايي ب. سن نيت را نشان دادندگروگان، نهايت ح

 آمريكا از يك طرف، از ايران و سوريه به خاطر ،العمل همزمان با اين عكس. هم حرف قبلي خود را تكرار كردند
 حركت تبليغات شومي را به راه انداختند كه تا ايران همه ،ها تشكر كرد و از سوي ديگر تالش براي رهايي گروگان

آدم فاقد حكمت اين چنين است؛ مگر ايران از شما .ها را آزاد نكند، ما روابط خود را عادي نخواهيم ساخت گروگان
اند و امروز هم   مردم، امام، مسئوالن و مجلس گفته، سال گذشتهدهطي . زنيد خواهد كه شما اين حرف را مي رابطه مي

اين درست است كه ما با كشورهاي اروپايي . ا حرف بزنيمكنند كه ما حاضر نيستيم با شم رهبر معظم انقالب اعالم مي
 با همه كشورهاي جهان به جز دو سه كشور رابطه و همكاري داشته باشيم، چرا كه وضع دنيا همكاري نماييم و اصوالً

هاي همه جانبه مشترك، مبادالت علمي، فني، خبري، بازرگاني، هنري، ارتباطات و  در حال حاضر به صورت همكاري
هاشمي رفسنجاني، «   كتاب ←رجوع كنيد ».زشكي استوار است و كشورها بايد با يكديگر همكاري كنندپ

 » .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاي  سخنراني
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. گفـتم ديگـر تعقيـب نكننـد       ؛  س كردنـد  يـأ  اظهـار    ، سفر به مكه   خصوص در   ايرانخواست  
 ؛تلفـن كـرد   ،  ]محل برگزاري نشست وزيران نفت اوپك     [ از ژنو    ،]وزير نفت [،  آقازاده آقاي

 را بـه وزيـر نفـت عـراق          صـدام نامـه   پاسـخ   و گفت    راضى بود  از پيشرفت مذاكرات اوپك   
اظهـار  دربـاره حـج      ،عربـستان ]نفـت [وزيـر    ،]هـشام نـاظر   ي  آقـا [ از مذاكرات بـا      .است  داده

كنـيم اشـتباه       گمـان مـى    ، با توجه به گزارش آقايان هادى، بشارتى و فـومنى          ؛خوشبينى كرد 
 . استكرده
 

 1990مي  4                         1410شوال  8  |  1369ارديبهشت  14جمعه   
 

 بـراى اسـتراحت جـاى    ؛ لتيان رفتـيم   سد بههمراه عفت و محافظان     به   صبح   ونيم  ساعت شش 
 . آمدنـد  ًهـا هـم بعـدا        محسن و بچه   ، فائزه ،   فاطى . است  از زمان رژيم شاه مانده     .خوبى است 

قايق سوارى و تماشاى بـازى فوتبـال    هم  مقدارى  .  گذشت  و مطالعه  به استراحت وقت  بيشتر  
 . به خانه رسيديمبه و نيم شساعت نُ. شام خورديم و به منزل برگشتيم. محافظان داشتيم

 
 1990مي  5                          1410شوال  9  |  1369 ارديبهشت 15شنبه  

 
  وزير دفاع آمد   ،]آقاي اكبر تركان  [،  بعد از انجام كارها   . به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم   

آقـاي غالمرضـا    [.سـازى را داد   هواپيماسـازى و تـوپ     ، مهمـات  ، گزارش صنايع موشـكى    و
 اوپك و دادن نامه من به وزير نفـت عـراق را داد و               ة گزارش جلس  .وزير نفت آمد  ،  ]دهآقازا

 ةلامـس سعودى نقل كرد كه شاه فهد مـصمم بـوده       ]نفت عربستان [وزير ،]هشام ناظر آقاي  [از  
 . است منصرف شده، نمايندگان مجلسة با شنيدن بياني، اماحل كند]با ايران[حج را 

 پيشنهادى درباره شـيوه اداره   و آمد و دارايياقتصادمور اوزير  ،  ]آقاي محسن نوربخش  [
نـام خواجــه  ه عـصر شخــصى بـ   . گفـتم در شـوراى اقتــصاد مطـرح شـود    ؛منـاطق آزاد آورد 

مـسعود  [آقايـان  . حـرف جـالبى نداشـت      ؛هاى مهمـى دارد    نوشته بود طرح  . آمدنصيرطوسى  
 آمدنـد و گـزارش      ،شـافعى ] غالمرضـا [ و   ]رييس سازمان برنامـه و بودجـه      [، زنجانى ]روغني

، زنجـانى ]مـسعود روغنـي   [ آقاى   .آالت و مصالح ساختمانى را دادند      كميسيون توزيع ماشين  
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 از دفتـر  ؛ كـه موافقـت نكـردم   خواسـت گيـرى    كنارهة اجاز،]رييس سازمان برنامه و بودجه [
 .مند است گله]رياست جمهوري[مناطق محروم

 ز كمـى حقـوق و نداشـتن مـسكن     ا؛ آمدنـد مغالمى و عظيمى از كاركنـان دفتـر  آقايان  
 شـب   .آمـد ]جمهـور   ريـيس [ براى كارهاى مـشاوران    ،ساداتيان]المج[ آقاى   .شكايت كردند 

اى باشم كه به خـاطر انجـام كارهـا نـرفتم و تلفنـى عـذرخواهى                   قرار بود مهمان آقاى خامنه    
 . كردم

د  حواله ماشـين بـراى فرزنـ       ؛ يك  از مشكالتش گفت    و مادر شهيدى آمد  . به خانه آمدم  
 منجملـه   ،هاى زيـادى در مـورد تعـويض فرمانـدار شـهررى داشـتيم                 تلفن .گرفت جانبازش

كـه بـه   ،]نماينده ولي فقيه در شـهرري [، غيورى]سيدعلي[مهدوى كنى و    ]محمدرضا[آقايان  
 .وزارت كشور اعتراض داشتند

 
 1990مي  6                       1410شوال  10  |  1369 ارديبهشت 16يكشنبه 

 
سفير جديـد    ،]خانآقاي شمشاد احمد  [ نُه صبح،  ساعت   . به دفترم رسيدم   عت هشت و نيم   سا

 گفـتم خـوب اسـت       ،در مورد افغانـستان   . گرم گرفتم ؛  1آمد پاكستان براى تقديم استوارنامه   
 ،نىهاى س  گروه؛اى باشد كه همه مردم شركت كنند و زنان هم رأى بدهند گونه هانتخابات ب

 . آمـد  ]معـاون دبيركـل جامعـه زينـب       [،عباسـى ]زهـرا [خـانم   .  نيـستند  زنـان دادن  موافق رأى   
 .گزارشى از تشكيالت جامعه زينب داد و كمك خواست و از فاطى تعريف كرد

 گزارش بودجه بنيـاد را داد       . آمد ]رييس بنياد مستضعفان و جانبازان    [،  دوست  آقاى رفيق 
ضـا  محمدرآقـاي    [.آمـد  حبيبـى بـراى امـور جـارى        ]حسن[ دكتر   .و كمك ارزى خواست   

در مـورد  . ريش اسـت تـ ا عـازم  . گـزارش وضـع توليـد را داد   ؛ وزير صنايع آمد   ]زاده    نعمت  
                                                 

ل افغانستان ارائه كرد، يسفير جديد پاكستان، گزارشي از آخرين وضعيت جامو و كشمير و مسا،  در اين ديدار- 1
بايد همكاري «:  اعالم كرد و گفتهاي فني و تجاري  از همكاريراسپس آقاي هاشمي، مراتب خرسندي خود 

تري داشته  توانند همكاري نزديك  ايران و پاكستان مييز قطعاًبيشتري بين دو كشور انجام پذيرد و از لحاظ فرهنگي ن
هاي افراد شرور، امكان  همچنين در زمينه مبارزه با مواد مخدر، تأمين امنيت در مرزهاي دو كشور و رفع شرارت. باشند

 ».همكاري وجود دارد
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  . موارد زيادى را در دستور مذاكره دارند؛مشورت كرد دادهاى همكارىانعقاد قرار
 گزارش بازرسى توليـد و      . آمد ]جمهور  هاشمي، رييس دفتر بازرسي رييس    [ محسن ،ظهر

 نـورى  ]عبـداهللا  [بـه آقـاى   . هيأت دولـت شـركت كـردم      جلسه  عصر در    .ست را داد  وضع پ  ،
.  شب با رهبرى جلسه داشـتيم      . دادم  شهررى تذكر  ]تعويض فرماندار [ در مورد  ]وزير كشور [

 . جارى كشور مذاكره كرديميلدرباره اموال بنيادها و مسا
 به خاطر حمله تند عليه يك نويسنده معمولى         ،هاى روز چهارشنبه ايشان      درباره صحبت 

 الزم شـود از آن عـدول   ،گيرى صريحى كه ممكن است در آينده     و نيز موضع   1صحبت شد 
سـاعت ده   .  گرچه در حـال حاضـر مناسـب نيـست          ؛اشكالى ندارد  چون نفس مذاكره     ؛كنند
 . به خانه رسيدمشب
  

 1990مي  7                  1410 شوال 11   |  1369 ارديبهشت 17دوشنبه  
 

بـه محـل     ،تهـران المللـى كتـاب       براى افتتاح سومين نمايشگاه بـين      ساعت هفت و نيم صبح،    
 التـين و عربـى بازديـد        ،هاى كتاب فارسى     از غرفه  دو ساعت . المللى رفتم    بين هاي  نمايشگاه

 مايـل نبـودم     ؛كردنـد   كتاب اهدا مـى    ها   بعضى از غرفه   .ركت ناشران خوب است   اشم ؛كردم
در جمـع ناشـران و   .  ولى همراهان اصرار داشتند كـه قبـول كـنم   ،بگيرمبدون پرداخت وجه   

                                                 
 :چنين نوشت» !!مذاكرات مستقيم« عنوان با  در ستون دو كلمه حرف حساب روزنامه اطالعات،»آقا گل« خدابيامرز - 1
» رج«ول كن اين يقة صاحب مرده بي صاحب مانده بنده را، ول نكني، خودم آن را ... ول كن شاغالم : مي گويم«

بعدش، محكم مي زنم توي گوش جنابعالي، طوري مي زنم كه تئوري قبض و بسط . بعد، مي زنم به سيم آخر! دهم مي
. به سر مبارك، ول نمي كنم: مي گويد! حضرتعالي قاطي و پاطي بشود، و صداي آن، زير اين گنبد دوار بماند

: مي گويم! بنماييم» مذاكرات مستقيم« با حضرتعالي ما را فرستاده كه زير همين گنبد دوار با زبان خوش،» رجب مش«
آن يكي . مسئول آن روزنامه، وزير است. مقاالت جرايد را بخوان. چشمت را باز كن! دهنت را ببند! گاز بگير زبانت را

تمام عقل تو و مش رجب و غضنفر و ممصادق را ! برو عوام! برو عمو... آن يكي . آن يكي مشاور است. وكيل است
توي خشت خام هم كه نگاه كنيم، پشت . آقاييم ما گل! يهم بگذاري، توي همين جيب كوچكمان جا مي گيردرو

برو تا روزنامه ها ملتفت نشده اند، يك ديشلمه به ما بده، ... حاال برو ! سرمان تا يك فرسخي آنور پشت بام را مي بينيم
آقا مختصر پاره شده بود، رفو  چرت گل... بگو هيچي هر كي پرسيد چي شده بود، ! بعد در آبدارخانه را پيش كن

 » آقا گل«. »!كرديم، خوب شد
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 . 1 سخنرانى كوتاهى كردم،حضار
نامه  يني آ؛عالى تعاون جهانى اسالم داشتيم  جلسه شوراي  . به دفترم رسيدم   ساعت ده ونيم  

ــد  ــصويب ش ــى . ت ــر واليت ــه [دكت ــر امورخارج ــانم ،]وزي ــفر خ ــاره س ــو [ درب ــر بوت ــي نظي  ]ب
 . به ايران تذكراتى داد]وزير پاكستان نخست[بوتو
 ؛به آشپزخانه گفته نشده بود    . اردبيلى مهمانم بودند     موسوى ]سيد عبدالكريم [ظهر آقاى  
اى با علما رفتار شود كه احـساس امنيـت            گونه هكه ب ايشان تذكر دادند  . ى نداشتيم  خوب غذاى
 نـاطق نـورى در      ]اكبـر   علي[ از اظهارات آقاى   .خواستار اطالعات بيشتر از اوضاع بود     . نمايند

 .روز قدس گله داشت
كـه  و اين  از كمبود آب در سد الر گفت         ؛ آمد ]وزير نيرو [ زنگنه ]بيژن نامدار [عصر آقاى 

 ة دربـار  .شوراى اقتصاد جلـسه داشـت      .كم كنيم  بايد سهم تهران را و يا سهم مازندران را        يا  
. در دفترم كار كردم   شب   ساعت نُه ونيم   تا    .گيرى شد   درات و ارز توليدى تصيم    تشويق صا 

 .به خانه آمدم
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 ]مـريم [هاشـمى و خـانم      بنى]سيد هاشم [،  وسف پور ي]علي[،ناطق نورى  ]اكبر  علي[آقايان
وضـع مجلـس را توضـيح دادنـد و گفتنـد            . آمدنـد ]نمايندگان جناح راست مجلس   [بهروزى

 درباره طرح حمايت از فلـسطين و        .خواهند كه در مورد اعمال بعضى از وزرا انتقاد كنند           مى
                                                 

 اين ،دانند و شيفته دانستن هستند آنهايي كه ارزش علم و ادب را ميبراي «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
من از . مييلت هستند، شاكر باش محلي جذاب و دلپذير است و ما بايد از كساني كه در خدمت نشر علم و فض،نمايشگاه
ن از وزارت فرهنگ و هاي بسيار جذاب و دلپذيري داشت و م هاي نمايشگاه كه توانستم بازديد كنم، صحنه آن قسمت

اش،  كتاب به خاطر فراواني و ارزاني .كنم كه اين نمايشگاه را در كشور برگزار كرده است، تشكر مي ارشاد اسالمي
ها كه تبلورش در  براي بشريت است و فن كتابت و نعمت ثبت دستاوردهاي فكري انسانبهاي آفرينش  هديه گران

كنيم، بدون اينكه به خود زحمت  كتاب است، مانند خورشيد است كه حرارت دارد و ما از حرارت آن استفاده مي
 ثبات و ةكتاب ماي. م، نيستكني دنيا است و ما از آن استفاده مي كتاب قابل مقايسه با خيلي از كاالهايي كه در. دهيم

ها است و ما هر مقدار در اين زمينه تسهيالت فراهم كنيم تا مردم كتاب داشته باشند، پيشرفت خواهيم  بقاي انسان
 » .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».داشت
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سـابق   وزيـر    ، ايروانـى  ]محمـدجواد [آقـاى .  اقتصادى مـذاكره شـد     يلاختالفات خطى و مسا   
 تخفيـف   ةنظراتـى دربـار   .  گفتم براى خريد سيمان مذاكره كنند      . عازم ليبى بود   ؛اقتصاد آمد 

 . ماليات صنايع داشت
گـزارش وضـع    .  آمـد   و بويراحمـد    معاون سياسى استاندار كهكيلويه    ،آقاى احمد جمى  

ضرر شوراها را كـه بنـا اسـت         احتمال  . استان را داد و خواستار احداث صنايعى در آنجا شد         
 . تذكر داد،زودى با انتخابات تأسيس شود هب

 و  رييس سازمان حفاظـت از محـيط زيـست        جمهور و    معاون رييس [ ،منافى]هادي[دكتر  
 اجازه گرفت . گزارش محيط زيست و نظام پزشكى را داد   .آمد]رييس سازمان نظام پزشكي   

 . دعوت كندرد،راحتى دا براى معاينه كمرم كه نا،سميعى]مجيد[دكتر از 
خارجـه  امورنـدى همكـارى وزارت       از كُ   و  آمـد  ]وزير اطالعـات  [،  فالحيان]علي[آقاى  
 بـراى   ،اى بـه سـوريه       دربـاره اعـزام نماينـده      . آمد ]وزير امور خارجه  [دكتر واليتى . گله كرد 

 و  ]در بغـداد  [ كنفـرانس سـران عـرب      يل صدام و توضيح خواستن از مسا      ة نام يلتوضيح مسا 
گروگـان هـاي     بـر كمـك بـه آزادى         ؛هـا صـحبت كـرديم       گروگان يل مسا ةدربارن  همچني
 .شد تاكيد  يسىئسو

 .عازم پاكستان اسـت   . آمد]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،   نوربخش ]محسن[عصر آقاى 
را  ]ايـران  و   پاكـستان گذاري مـشترك      سرمايه شركت [= ايران - پاككارخانه   مسألهگفتم  

اث خـط لولـه گـاز و سـاخت پااليـشگاه و همكـارى در سـركوبى           درباره احد  .فيصله بدهد 
 ة دربـاره نتيجـ    . آمـد  ]وزيـر معـادن و فلـزات      [،   محلـوجى  ]حسين[آقاى. اشرار مذاكره نمايد  

 ،هاى اصـفهان     درخصوص تأسيسات جزيره قشم و فوالدسازى      بخش خصوصي مذاكرات با   
 .اهواز و مباركه صحبت شد

 براى تعويض اسـتاندار چهارمحـال و        . آمد ] كشور وزير[،   نورى ]عبداهللا[ آقاى ، سر شب 
 هـا    بعـضى   دفاع كرد؛  شهردار تهران ،  ]كرباسچي آقاي غالمحسين [ از   .بختيارى اجازه گرفت  
 .كارهاى مثبت او را هم قبول دارند  ولى،كنند از تندروى او انتقاد مى

اي اعض. تعدادى از مواد قانون كار تصويب شد      . ميجلسه مجمع تشخيص مصلحت داشت    
اعـضاى شـوراى نگهبـان      . طـول كـشيد    يـازده شـب       تا ساعت   كه  مهمانم بودند  شاممجمع،  

. ها گفت   هاى راديكال    از كارشكنى  ]كاشاني[ امامى ]محمد[ آقاى .اتومبيل حفاظتى خواستند  
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 ، ]تهـران  [شـهردار ،  ]آقـاي غالمحـسين كرباسـچي     [ خواستار توصـيه بـه       ، جنتى ]احمد[آقاى
 .شداسالمي زمان تبليغات جواز ساختمان ساصدور براى 

مـام را پـس از فـوت مرحـوم           ا ، بـا يـاد اينكـه مـن و ايـشان           ،صـانعى ]شـيخ حـسن   [ آقاى
 ،هـا   به حضور در جامعه و نشستن در مراسم عيد و عزا و پذيرش مالقـات       ،بروجردى اهللا  آيت

رد و از مـن خواسـت كـه نگـذارم      از شـعارهاى ديگـران اظهـار نگرانـى كـ         ،ترغيب نموديم 
 گفـتم بايـد مـصلحت اسـالم و انقـالب را در نظـر                ؛در شـعار جلـو بيفتنـد      ]ها  ديكالرا[=آنها

 . شب در دفترم ماندم.  راسياسى طلبى  نه جاه،گرفت
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 به لق چين يس كنگره خير، ]آقاي وان لي[.  كار كردم شب  نُهبعد از نماز تا ساعت

 
 

 
 
 
 
 
 

 كمى نگران حوادث آينـده      . خيلى پير و ضعيف است     ؛1 مذاكرات دوستانه بود   .آمدمالقات  
                                                 

: كند، گفت لب كه سياست خارجي چين از اصول استقالل متكي به خود پيروي ميبا اظهار اين مط» وان لي«آقاي  - 1
 كنيم روابط خود را با كشورهاي جهان سوم ما به شدت با هرگونه سياست توسعه طلبانه مقابله كرده و سعي مي«

567�%�8���$� �
*���(�)%�&�'���	
�



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
102  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 . بوددنبال تحوالت ماركسيسمبه چين 
 آب سـد الر در مقابـل نيـاز         دربـاره كمـىِِ    . آمـد  ]وزيـر نيـرو   [،  زنگنه]بيژن نامدار [آقاى  

هـا    مازنـدرانى .  پـذيرفتم  ؛ موجـود داد   م آبِ مازندران و تهران گفت و پيشنهادى براى تقـسي        
 به اندازه كافى    ،خواهند و به خاطر فرار بخشى از آب سد           آب بيشترى مى   ،براى كشت برنج  

 .آب نداريم
 قـرار شـد اليروبـى       ، پس از مـذاكرات طـوالنى      ؛بهمنشير را داشتيم   ةلامس جلسه بررسى   

 گـردد؛ ها هم اجـرا    آبيارى نخل و طرح اصالح  كنند  شود و بندرى در منطقه چوئيبده ايجاد        
 . تمام بهمنشير بود كه به توافق رسيديم مخالف اليروبىِ،وزارت نيرو

عازم . آمد]معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه      [،  االسالم  شيخ]حسين[آقايظهر  
 استفـسار   ]جمهور سـوريه   رييس[،  حافظ اسد آقاي   قابل مذاكره با     يل درباره مسا  .سوريه بود 

 جـراح مغـز و      1،سـميعى ]مجيـد [همراه دكتـر    ، به    منافى براى معاينه كمرم    ]هادي[كترد. كرد
از .  احتيـاج بـه مراقبـت دارد       ،اعصاب آمد كه نتيجه خوب بود و گفـت چيـز مهمـى نيـست              

                                                                                                                   
هاي گرم   سالمو هيأت همراه و تشكر از» وان لي«آنگاه آقاي هاشمي ضمن خوشامدگويي به آقاي » .تقويت نماييم

من هنوز تحت تأثير «:  گفت،و دوستانه رهبران چين و با اظهار خرسندي از تشكيل گروه دوستي پارلماني ايران و چين
ايم، چين يكي از معدود كشورهايي است  ما در تحليل خود به اين نتيجه رسيده. نقاط مثبت مسافرت خود به چين هستم

اي خواهان استقالل در جهان سوم باشد و با همين تحليل، دوستي و همكاري تواند همراه خوبي براي كشوره كه مي
اي به اين كشور، به اين  در سفر من به چين و همچنين رهبر ما حضرت آيت اهللا خامنه. با كشور شما را انتخاب كرديم

شد بوده است و نتيجه رسيديم كه انتخاب ما درست بوده و به همين جهت بعد از آن سفر، روند روابط رو به ر
ها  ل اخير شما با آمريكايييمسا. ها گسترش بيشتري يابد اميدواريم با توجه به امكانات دو كشور روابط و همكاري

نشان داد كه آنها حتي طمع دارند به كشور بزرگي مثل چين كه چهار برابر آمريكا جمعيت دارد، سلطه پيدا كنند و در 
ها  و   انحرافي بوجود بيايد و آن موقعي بود كه آمريكايي،ست جهاني چينيك مقطع ما نگران بوديم كه در سيا

 اين ،رسد  اميد بسته بودند كه البته به نظر مي،ها به داخل چين راه باز كرده بودند و سخت به تغييرات در چين غربي
 ».خطر كم شده است

 است كه رياست فدراسيون جهاني ايراني سرشناس جراح مغز و اعصاب      ) -1316( پروفسورمجيد سميعي - 1
 و تورم مغز ةوي در زمين.  را بر عهده داردآلمان در هانوفر و رياست بيمارستان علوم عصبي انجمن جراحان اعصاب

براي تجليل از مقام علمي و . است انجام دادهرا  مطالعات مهمي ،دستگاه عصبي محيطيجراحي و  بازسازي ،ترميم
 جمهور رييساست،  هاي بلندي كه در پيشرفت جراحي مغز و اعصاب برداشته تجربيات ارزنده وي و همچنين گام

 علمي ايالت ة جايز،در همين سال.  دولت آلمان را به او اهدا كرديك نشان خدمت درجه 1367 غربي در سالآلمان
است كه در كشورهاي  اين پزشك ايراني، شاگردان زيادي تربيت كرده.  آلمان نيز به نامبرده اهدا شدنيدرزاكسن

 .ر زمينه جراحي مغز و اعصاب مشغول هستند به فعاليت د،مختلف جهان
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بـه  .  تشكر كـردم    گفت؛ ها و حضور مكرر در ايران براى تعليم        خدماتش در آلمان به ايراني    
 . بين است آينده پزشكى ايران خوش

 .شب به خانه آمدم. به جلسه دولت نرفتم ،براى انجام كارهاعصر 
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مطـالبى دربـاره   .  آمدنـد ،هـا هـستند   جمعى از نمايندگان مجلس كه بـه عنـوان خـط مـستقل     
هـا    هـا و ضـعف       و عدم هماهنگى   مشكالت و كمبودها گفتند و انتقاداتى نسبت به اختالفات        

بالفاصـله در جلـسه مـسئوالن        . هـم داشـتند    يعـات زيـاد   ج مرا . من توضيحاتى دادم   ؛داشتند
 ]ريـيس دانـشگاه آزاد اسـالمي      [ جاسـبى  ]عبـداهللا [ دكتر .دانشگاه آزاد اسالمى شركت كردم    
 .1آميز نمودم توضيحات داد و من صحبت تشويق

 ]سـيد محمـدعلي   [عـصرآقاى . قدامات خود داد  نقاشان آمد و گزارشى از ا     ]حميد[آقاى  
ـ               سن اجـراى تعهـدات     كامروا آمد و گزارشى از عملكرد ستاد معين خرمشهر داد و بـراى ح

ميـرزاده  ]حميـد [ دادم و بـه آقـاى      4444حـساب   بـه    بيست ميليون تومان     .پول بيشتر خواست  
  بنيـاد ش وضـع گـزار . كمـالى و احمـدى آمدنـد      ]حـسين [آقايـان   . گفتم كه بيـشتر بپردازنـد     

 .استمداد كردند  را دادند و براى حل مشكالت جنگ تحميليمهاجرينامور
 بـراى    و  گـزارش كوتـاهى داد     .آمد]رييس دفتر بازرسي رييس جمهور    هاشمي،  [محسن

كار كردم و به خانه نُه شب تا ساعت . يرات حكومتى مشورت كرد   ها در تعز    پيگيرى پرونده 
                                                 

هاي دولتي و پذيرش بيش از ظرفيت دانشجو از سوي آنان، اظهار  آقاي هاشمي با اشاره به تالش زياد دانشگاه - 1
 دچار محدوديت هستيم كه نياز به تربيت نيرو ،براي اجراي برنامه پنجساله، از نظر نيروي انساني متخصص«: داشت

تواند  اي كه دارد، مي هاي دولتي محدود است، دانشگاه آزاد اسالمي با شيوه  توجه به اينكه ظرفيت دانشگاهداريم، اما با
 براي دانشگاه آزاد ،كسب مقام چهارم در رشته پزشكي از بين بيست دانشگاه. با سرعت بسيار بيشتري حركت كند

 ،زينه تحصيل فرزندانشان هستند و بايد از اين نيازها حاضر به تأمين ه امروز خانواده. اسالمي موفقيت بزرگي است 
 بايد منطبق با شرايط آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش ،البته دانشگاه آزاد اسالمي. اشتياق و ياري مردم استفاده كرد

سياست جمهوري اسالمي . عالي باشد و هيچ گونه مشكلي جهت تطبيق با اين شرايط براي اين دانشگاه وجود ندارد
ها  معظم رهبري، دولت و مجلس در جهت تقويت دانشگاه  هاي اعالم شده مقام ي ارتقاء سطح علمي جامعه، سياستبرا

هاشمي رفسنجاني، «  كتاب ←رجوع كنيد ».سوادي و كمي تخصص نيست  زيرا هيچ مشكلي بزرگتر از بي،است
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369سخنراني هاي 
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 بـه   ]نخست وزير پاكـستان   [،   بوتو ]نظير  بي[ سفر خانم  ةاراى درب   اهللا خامنه   تلفنى با آيت  . آمدم
 .  موافق با شام دادن من بودند؛تهران مشورت كردم

   
 1990  مي11                  1410  شوال15   |  1369  ارديبهشت21 جمعه
 

مهـدى  . هـا آمدنـد     ظهر بچه .  گذشت  استراحت و مطالعه فقه و تاريخ      هبوقت  . در منزل بودم  
 منـزل  در خـصوص  ،  فـاطى و محـسن      .يت، به كيش رفته است    رسى و گزارش وضع   براى بر 

حاجيه والده   . آمد بنياد تاريخ امور   معاديخواه براى    ]عبدالمجيد[عصر آقاى . مشورت داشتند 
 .برند  ولى از ضعف پيرى رنج مى؛حالشان بد نيست. آمدند

 ،علـوى ] بـن   وسـف  ي  آقـاي [ گزارش مـذاكره بـا        و آمد واليتى]اكبر  علي[ سرشب دكتر   
هـا     خبر آورده كه سعودى    .استكه عصر امروز به تهران آمده       داد  را خارجه عمان اموروزير

انـد و صـدام پيغـام         ميتينگ در مقابل بعثه موافقت كـرده      برگزاري  هزار حاجى و    60با اعزام   
 .كه مذاكرات در عمان باشداست داده 

 ،دكتـر واليتـى   . موافقـت دارنـد    ايشان با هر دو موضوع       ؛با رهبرى تلفنى مشورت كردم    
كـه توسـط سـفير سـوئيس        آوردهـا را      ضـمناً پيغـام آمريكـايى     . حاجيه والده را معاينـه كـرد      

هـاى ايـران در لبنـان و اسـراى لبنـانى در              اند مشغول اقـدام بـراى گروگـان         گفته؛  اند  فرستاده
 .ند هست ل مالى بين دو طرفياسرائيل و بررسى مسا

  
 1990مي  12                     1410شوال  16   |  1369  ارديبهشت22 شنبه   

 
ـ  ،صبح همراه صـبحانه   . نيمه شب تب و لرز گرفتم      بـه دفتـرم رفـتم     . مـصرف كـردم   ن  سكّ م. 

خبـر از   . را داد كه خـوب اسـت      نفت  گزارش وضع فروش    . وزير نفت آمد  ،  ]آقاي آقازاده [
 بـراى   ،توتـال فرانـسه   ]شركت نفتي [ا   و تفاهم نامه ب    ]جنوبي[ها براى گاز پارس    پيشنهاد ژاپني 

 بـراى   ،هاى نفتى شمال خليج فـارس و مـذاكره بـا چنـد شـركت                هاى حوزه زاگآورى    جمع
ميليـون دالر    500 قـرار شـد      ؛ داد سـيرى ]جزيـره [آورى گازهاى همراه حوزه سلمان و         جمع

 .پيش فروش شود نفت براى مخارج اضطرارى
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 . پيـام سـلطان قـابوس را آورد         و خارجه عمـان آمـد    اموروزير  ،  ]ن علوي آقاي يوسف ب  [
 هزار حاجى 60 و پذيرش     از مشركين  با انجام مراسم برائت   سعودي   موافقت عربستان    ةدربار
 گفـتم از طـرف مـن بـه          .كه عمان محل مذاكره با ما باشد      را اعالم كرد     و پيغام صدام     گفت
امـام جماعـت شـيعيان      [،هـرى م]محمـدباقر سـيد   [ در مورد محاكمه آقاى      ،كويت بگويد امير

 گفـتم مـا اقـدامات ممكـن را          ؛هـا پرسـيد    در مـورد گروگـان     .1گيـرى نـشود      سخت ]كويت
 . نوبت آمريكا است،ايم كرده

. ظهـر سـوپ خـوردم     .  دو مالقات ديگر را لغو كـردم       ، براى استراحت به خاطر كسالت    
علـوى   بـن  درباره مضامين مذاكرات بـا       ي، تلفن اى كه در بوشهر بودند      اهللا خامنه   عصر با آيت  

 حج و مذاكره بـا صـدام        يل درباره مسا  .عالى امنيت ملى جلسه داشت     شوراي .صحبت كردم 
كـردن   ىيينـگ را بپـذيريم و هيـأتى بـراى نهـا           هزار حـاجى بـا ميت     60قرار شد   . بحث كرديم 

 . سعودى بروندعربستان موضوع و تداركات به 
نماينـده ايـران در   [، ناصـرى ]سيروس[آقاى  ستماع گزارش  با ا  ،در مورد مذاكره با عراق    

 قـرار   ، صدام ]ناتني     برادر ،]تكريتي[2برزانبا   درخصوص مذاكره    ،]مقر اروپايي سازمان ملل   
 اجـراى   ، محـور حـرف مـا      در ژنو باشـد و ناصـرى و بـرزان صـحبت كننـد و              مذاكرات  شد  

مـذاكره شـود كـه      ] سازمان ملـل  [ دبيركل]آقاي خاوير پرز دكوئيار   [و با     باشد ]598[قطعنامه
 .روند كار قطعنامه سست نشود

نـك مركـزى    ا گفـت ب   .بودمهدى از كيش برگشته     .  والده هم بودند   . شب به خانه آمدم   
 .حضور پيدا نكرده و وضع برق خوب نيستهنوز 
  

                                                 
كويت و رهبر شيعيان اين  فرزند آيت اهللا سيدعباس مهري، نماينده حضرت امام در ،مدباقر مهري آقاي سيد مح- 1

ايشان پس از وساطت آقاي . به دليل فعاليت هاي سياسي توسط دولت كويت دستگير و زنداني شده بودكشور، 
 .آزاد شد و به ايران بازگشتاز زندان هاشمي، 

او در مذاكرات مستقيم .   بودسرويس اطالعات عراقدر ناتني صدام حسين، رييس برزان ابراهيم حسن تكريتي، برا -2
ايتكار، عاقبت توسط اين جن. با جمهوري اسالمي ايران در ژنو ، به عنوان نماينده شخص صدام شركت مي كرد

 5 در شدنآويز هنگام حلق.  محاكمه و به اعدام محكوم شد،عام مردم بيگناه دجيل  اتهام قتلعراق به جنايي دادگاه
 . ، سر او از بدنش جدا شد2006نوامبر 

  

]
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 . بـه دفتـرم رفـتم      .هفت بـه اخبـار گـوش دادم       ساعت  تا  . بيدار شدم ار و نيم    صبح ساعت چه  
 ؛ايم   و باران داشته    در ساعت   كيلومتر 130 طوفان با سرعت     ، در تهران  ،ديشب و ديروز عصر   

 . استشكسته يدرختان زياد
  اخيـراً در    ؛ خواسـتار تحويـل نفـت بودنـد        .1 هيأت كره شـمالى آمدنـد      ه صبح، نُ ساعت  

كل گمرك   رييس[،  محمدخان] مرتضي[ آقاي   .اند  ز شوروى دچار مشكل شده     ا مين نفت أت
 . كلى اقتصادى داشت  گزارش وضع گمركات را داد و پيشنهادهاى. آمد]ايران

  بهشتى و عباسى آمدندبه همراه آقايان] رييس دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور     [،محسن
پادشـاه  [، نامـه سـلطان قـابوس       و نـد هيـأت عمـانى آمد    . كار بازرسى ويژه را دادند    ِ   گزارش و

بردارى از     درخصوص بهره  ، با عمليات مشترك دو كشور     ، را آوردند كه خواسته بود     ]عمان
 .2هاى تنگه هرمز موافقت كنيم حوزه نفتى مشترك در آب

،درمان آموزش عالى و بهداشت   فرهنگ و  نرايوز،  ]آقايان مصطفي معين و ايرج فاضل     [

                                                 
» كيم ايل سونگ« وزير بازرگاني كره شمالي ، ضمن ابالغ سالم و پيام آقاي ،»زيمانگ هو« در اين ديدار آقاي - 1

شمالي  سپس آقاي هاشمي با اشاره به اينكه كره.  بيشتر روابط دوجانبه تأكيد كردرهبر كره شمالي، بر گسترش هر چه
در دوران جنگ، همكاري بسيار خوبي با جمهوري اسالمي ايران داشته است، بر تمايل ايران براي ادامه و گسترش اين 

ايي كه امكان همكاري با كره ه جمهوري اسالمي ايران در زمينه«: ها در دوران صلح نيز تأكيد كرد و افزود همكاري
هاي توسعه  اميدوارم كميسيون مشترك دو كشور زمينه. شمالي وجود داشته باشد، اولويت را به اين كشور خواهد داد

: ايشان در پايان اين ديدار، لزوم وحدت دو كره را مورد تأكيد قرار داد و گفت» .روابط را مورد بررسي قرار دهند
 ». اين زمينه انجام خواهد دادايران تالش خود را در«
 پادشاه ، وزير نفت عمان، ضمن تقديم پيام كتبي سلطان قابوس،»سعيد بن احمد شن فري« در اين مالقات، آقاي - 2

تشكر كرد و آمادگي كامل كشور » اوپك«هاي ايران به عنوان يكي از اعضاي فعال سازمان  آن كشور، از همكاري
سپس آقاي هاشمي با تشكر از پيام گرم و دوستانه . ها اعالم كرد روابط در همه زمينهمتبوعش را براي بسط و گسترش 

ايشان . گيري از منابع مشترك تأكيد نمود هاي همكاري دو كشور را مثبت ارزيابي كرد و بر بهره سلطان قابوس، زمينه
به اعتقاد ما «: نفت اظهار داشتين بودن قيمت يبا اشاره به خسارت ناشي از عدم هماهنگي كشورهاي نفت خيز و پا

. شود قيمت واقعي نفت بسيار بيشتر از قيمت كنوني است و اين ظلمي است كه به مردم كشورهاي نفت خيز مي
تواند قيمت عادالنه نفت را تثبيت كند و بايد همه كشورهاي عضو در اين جهت  تنها مركزي است كه مي» اوپك«

هاي آينده و وارد آوردن   ذخاير خدادادي، به معناي ناديده گرفتن حقوق نسلزيرا از دست دادن اين. تالش نمايند
 .زيان به بقيه مسلمانان و پركردن كيسه غارتگران نفتي است
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اخـوى  . هـا شـدند     وضـع مـالى دانـشگاه     به  ستار توجه بيشتر     خوا  و آمدندو آموزش پزشكي    
 وزارت اطالعـات    ة دربـار  . آمـد  ]رييس سازمان صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي         [،  محمد

 رياست جمهورى به آبـروى      نام آنها و تأسيس دفاترى با       ه كارهاى خودسران  ؛مطالبى داشت 
 .1زند نظام ضربه مى
شـب بـا   .  مهمـى در دسـتور نداشـتيم   ؛ مطلـب هيأت دولت شركت كردمجلسه عصر در   

 مذاكره بـا  ، حجيل سهميه آب مازندران از سد الر، مسا      ةدربار. اى جلسه داشتيم    آقاى خامنه 
 مـذاكرات   ، مشاجرات بين روزنامه رسالت و بعضى نمايندگان راديكال        ،برادر صدام در ژنو   

 .كرديمل ديگر مذاكره يالهه و مسا
تـر خـدمات حقـوقي بـين المللـي رياسـت             دف تسرپرسـ [،   افتخار جهرمى  ]گودرز[دكتر
الهـه را داد و گفـت آمريكـا پيـشنهاد           ] ديـوان داوري  [ گـزارش مـذاكرات   . آمد] جمهوري

و پول چند قلم كاالى      F.M.S 2 ]قرارداد[ بابت بدهى  ، يك تا دو ميليارد دالر     است،كرده  
 . 3بدهدنظامى 

 
 

                                                 
 دفتري پوششي در فرودگاه مهرآباد ايجاد كرده بود و گهگاه افرادي را جلب و يا ، هاات در آن سالع وزارت اطال- 1

با اين . شد نمود و اين فعاليت ها، تحت عنوان دفتر رياست جمهوري انجام مي قدام مينسبت به ضبط گذرنامه برخي ا
  .قضيه در آن زمان برخوردهايي صورت گرفت

 پنتاگون، وزارت دفاع اياالت متحده، فروش تجهيزات نظامي به كشورهاي ديگر را تحت برنامه اي با عنوان - 2
رژيم پهلوي در سال هاي پاياني . دهد  انجام مي=Foreign Military Sale FMS »فروش به ارتش هاي خارجي«

در قالب اين برنامه از آمريكا خريداري كرده بود كه و تجهيزات پيشرفته نظامي،  مقادير زيادي سالح ،عمر خود
 ،ر قراردادهاي مزبو.لغي شدوزير پهلوي م لحظات سقوط شاه، توسط آخرين نخستبخشي از اين قراردادها در واپسين 

 . يكي از موارد اختالف ايران و آمريكا در ديوان داوري بين المللي الهه بود

رييس جمهور ايران، آقاي رفسنجاني، پس از مساعي طوالني و «: اين باره نوشت در »هندلز بالت « روزنامه آلماني- 3
ستند بعد ار نُه سال مذاكره، نتيجه المللي الهه، توان ايراني ها در دادگاه بين. سخت، موفقيت مهمي به دست آورده است

 ميليون دالر غرامت به آمريكاييان، انتظار 105ايران از پرداخت . مهمي كه از نظر رواني بسيار اهميت دارد، كسب كنند
با وجودي كه هر دو طرف، .  ميليارد دالر پرداختي خود به آمريكا براي خريد سالح را دريافت كند11دارد بتواند 

ن نتيجه مثبت در دادگاه ديوان بين المللي الهه با مسالة آزادي گروگان ها را تكذيب مي كنند، بر همه روشن ارتباط اي
است كه آمريكا مي خواهد با اين توافق در الهه، حسن نيت خود را به رفسنجاني كه براي آزادي گروگان هاي غربي 

    24، صفحه 26/2/1369برگزاري جمهوري اسالمي، نشريه ويژه خ: منبع» .در لبنان تالش كرده بود، نشان دهد
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 1990مي  14                 1410شوال  18  |  1369ارديبهشت  24شنبه  دو
 

 كارهـاى    سـاعت نُـه صـبح      تـا .  به محل رياسـت جمهـورى رسـيدم        ساعت هفت و نيم صبح    
 مطابق معمول   ؛ نماينده سميرم آمد   ،لىئفضا]عطاءاهللا[آقاى  .دادمانجام  را  مانده از ديروز     باقي

 .براى اصالحات عمومى ارائه دادهم نسبت به همه امور سميرم انتقاد داشت و طرحى 
خواستار ى داشت و    ياهبراى خوزستان پيشنهاد  .  نماينده بهبهان آمد   ،عابدى]نوراهللا[آقاى  
اسـتاندار خوزسـتان نـسبت بـه      از . بـود  با نرخ دولتـى ،كشى گاز   مردم براى لوله    به  دادن لوله 

 .انتقاد داشت  تحت تأثير امام جمعه اهواز،اعمال سليقه خطى
ها و لبنان گفت و        گروگان يل از مسا  . آمد ]بيروتسفير ايران در    [،  موسوى]احمد[آقاى  
آمد براى امور جارى    ،  ]معاون اول رييس جمهور   [،   حبيبى ]حسن[ دكتر .ى داشت ياهپيشنهاد

نخـست وزيـر    [،   بوتـو  ]نظيـر   بـي [برنامه سـفر خـانم    و همچنين   كومتى  و در مورد تعزيرات ح    
 .مذاكره شد ، به ايران]پاكستان

وزيـر فرهنـگ و آمـوزش     [، معـين ]مـصطفي [ گزارش مالقات بـا دكتـر  .عصر فائزه آمد  
 ؛شده  ردو اوآزمون تقلب ةكه مدعى است در نتيج بوده  لى  اع از محص  براى دف  ؛را داد  ]عالي

 .هگفت او را برده و خواستار تعقيب موضوع شد. رفت مى راى مذاكرهگفتم نبايستى او ب
 كـه   پـذيرفتيم  ولـى    ؛كرديم  با گران شدن سيمان مخالفت     ؛ شوراى اقتصاد جلسه داشت   

هـر مـورد تقاضـاى      در   قـرار شـد   . بـشود كمك  هاى سيمان     به كارخانه ،  چهار ميليارد تومان  
 دولـت باعـث تـورم و گرانـى     تال شود  همين گونه عم ، به  اگر استحقاق دارند    كردن، گران
 .مـذاكره شـد  ين قيمـت  يـ بـراى تع ، هاى سنگين مهندسى سـاخت هپكـو     درباره ماشين . نشود

گـزارش سـفر    آمـد و     ]وزيـر امـور اقتـصادي و دارايـي        [،  نـوربخش ]محـسن [سرشب دكتـر    
 . را دادپاكستان و ليبى

  
 1990مي  15                  1410شوال  19   |  1369ارديبهشت  25 شنبه سه

 
 گـزارش تعزيـرات     . آمـد  ]رييس سازمان تعزيرات حكـومتي    [،  مشايخى]محمدحسين[آقاى  

اسـتاندار  [،  ىيتـوال ]سيد محمدحـسن  [آقاى  . حكومتى را داد و درباره آينده آن سئوال كرد        
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ـ           . آمد ]خوزستان اسـتمداد   سن اجـراى كارهـا     گزارش بازسازى خوزسـتان را داد و بـراى ح
درباره مبلغ كمك و كيفيت .  را داشتيم1عينهاى م  جلسه ائمه جمعه و استانداران استان     . كرد

 . شدگيرى ميمها مذاكره و تص كمك استان
صـبح وارد    او   .نظير بوتو نخست وزيـر پاكـستان آمـد           خانم بى  چهارو نيم،  عصر ساعت   

حدود يك ساعت و نيم     .ستا   به تهران آمده   )]ع(امام رضا [مشهد شده بود و پس از زيارت      
 سپس به جلسه رسمى رفتيم و مـذاكرات رسـمى انجـام    ،در دفترم مذاكره خصوصى داشتيم 

 .2شد
، بـه    مهمـانى شـام مـن      راي ب هشت و نيم شب    ساعت   وت به سعدآباد رفتند     براى استراح 

 ، خـصوصى  يلاى دربـاره مـسا       مـذاكرات متفرقـه    ، قبـل از شـام     .آمدند كاخ وزارت خارجه  
  ، جلسه خصوصىرد. مان را سئوال و جواب كرديم  اوضاع كشورهايوداشتيم  خانوادگى

 
                                                 

 شهري از شهرهاي هاي بازسازيِ ي برخوردار، هر كدام تامين هزينه، استان ها1367 در سال  بعد از پايان جنگ- 1
، به اين استان ها، استان هاي معين گفته مي شد؛ به عنوان مثال، استان معين خرمشهر. مناطق جنگي را تقبل كرده بودند

 .استانداري تهران بود
هاي سياسي اقتصادي و فرهنگي   از جمله چگونگي گسترش همكاري،ل مورد عالقه دو كشوري، مسادر اين ديدار - 2

 الةويژه در مورد مس ل مهم جهاني بهيميان ايران و پاكستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طرفين درباره مسا
اي كه در آن   در جلسه،نظير بوتو  آقاي هاشمي و خانم بي،در پايان اين ديدار.   پرداختنداسالمي افغانستان به تبادل نظر

 دفاع، راه و ترابري و امور اقتصادي ودارايي دو كشور ،يس جمهور و وزراي امور خارجهي معاون اول ر،آقاي حبيبي
 با جمهوري اسالمي پاكستان روابط  خانم بوتو به اولويت و اهميتي كه براي، شركت كردند و طي آن،حضور داشتند

عنوان يك  هكند كه ايران ب هيچ چيز بيشتر از اين ما را خوشحال نمي«: ايران قائل است، اشاره كرد و اظهار داشت
ها  ما آماده گسترش روابط با جمهوري اسالمي ايران در همه زمينه.  در منطقه مطرح باشد،كشور موفق و قدرتمند
اعالم همبستگي دولت و ملت ايران با ملت . تواند مانع توسعه گسترش اين روابط بشود ميهستيم و هيچ كشوري ن

 در اين ديدار ».ستا، موجب دلگرمي ملت پاكستان و  نشانه شجاعت ايران در بيان مواضع اصولي خود رجامو و كشمي
 سرنوشت ايران و پاكستان از جهات «: آقاي هاشمي با اشاره به روابط نزديك و صميمانه ايران و پاكستان اظهار داشت

ندي عميق دو ملت ب به يكديگر نزديك كرده است كه در اين ارتباط  پايمختلف با يكديگر پيوند خورده و ما را كامالً
 عالقمندي جمهوري اسالمي ايران را به گسترش روابط با پاكستان ،آقاي هاشمي» .به اسالم داراي اهميت خاصي است

آقاي هاشمي .  ضرورت تقويت سازمان اكو را مورد تأكيد قرار داد،ا يادآور شد و در همين راستاه در تمامي زمينه
له افغانستان پرداخت و با تأكيد بر لزوم همكاري نزديك ميان اهاي استعماري به حل مس سپس به بيان عدم تمايل دولت

له جنگ عراق ال افغانستان جامو و كشمير و مسي مساالينحل ماندن«:  افزود،لها در پايان بخشيدن به مس،ايران و پاكستان
 ».هاي استعماري و توسعه طلب است  به نفع دولت،با ايران
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 1.و او ايراد كرديم را من  نطق سر ميز شام.حبت شد اتمى ص درباره سالح
، ]نظير بوتـو    خانم بي [ى راضى بودند و     يمجموعاً از مذاكرات و پذيرا     ،] پاكستاني هيأت[

  نگـران شـروع جنـگ بـا هندوسـتان     ،طور جدى هبآنها . اصرار به سفر من به پاكستان داشت     
ش در  يـران ظـاهراً وز  . الع نداشـتند   اطـ  ،ارقـام كـشورشان   آمار و    در سئوال از     معموالً. هستند
 ولـى خـودش از عـدم انـسجام و           ،شان از او بيـشتر اسـت        با اينكه سن   ، خاضع بودند   او مقابل

 .ديروقت به خانه آمدم. گفت اعتماد مى
  

 1990مي  16                       1410 شوال 20  |  1369ارديبهشت  26شنبه  چهار 
 

هـا بـا خـانم       ئول كشيك نبود و كار مالقات خانم      مس. دفترم رفتم ساعت هفت و نيم صبح به       
                                                 

خانم بوتو در اين نطق، ضمن تشكر از موضع جمهوري اسالمي در مورد تحوالت كشمير، از كشورهاي جهان،  - 1
 به هند فشار آورند و دهلي نو را ،كشميربخصوص امت اسالم خواست كه براي پايان دادن به  سركوب مسلمانان 

تبليغات دخالت «: ايشان در مورد مسأله افغانستان، گفت. متقاعد به دست برداشتن از اقدامات نظامي عليه پاكستان كنند
 براي ،نظامي سربازان خارجي در افغانستان، با وجود عقب نشيني آنان، هنوز به شكل رژيمي نامشروع و غيرقابل قبول

ايران و پاكستان در اين مورد كه اين مسأله بايد از طريق سياسي و مسالمت آميز حل شود .  افغانستان باقي استمردم
دو ملت ايران و پاكستان با برخورداري از مشتركات عميق و سازنده تاريخي، «:  گفت نيزآقاي هاشمي. »توافق دارند

آميز و  روحيه تفاهم در كنار يكديگر بوده و روابط مودتهاي مؤثر، همواره با  ق و همكارييفرهنگي، ديني و عال
عضويت در . ه استاند تا آنجا كه مرزهاي دو كشور به عنوان مرزهاي صلح و دوستي شناخته شد اي داشته دوستانه

اكو در شكل و . باشد ق دوستانه موجود ميينيز موجب تشديد روابط و عال» اكو«هاي اقتصادي  سازمان همكاري
تواند راه را براي نزديكي كشورهاي   جديد خود كه از روابط تحميلي و استعماري پيشين بركنار است، ميمحتواي

 ضرورت همكاري و همياري كشورهاي ،اي با توجه به تحوالت جهاني و منطقه. اسالمي به يكديگر هموار سازد
هاي الزم در تشكيل  ايجاد شرايط و زمينه با ،گردد و اكو قادر خواهد بود  بيش از هر زمان ديگر احساس مي،اسالمي

 عزت و عظمت ة عامل اساسي و مهمي براي اعاد،اي را برعهده گيرد كه در نتيجه  نقش سازنده،بازار مشترك اسالمي
 ،براين باوريم كه مسلمانان جهانو دانيم  ما مشكالت امت اسالمي را مشكل خود مي. اسالم و مسلمين نيز خواهد برد

هاي   به حل اختالفات خود بپردازند و دست به دست هم دهند، نيروي كافي براي مقابله با قدرتدر صورتي كه
، براساس اصول سياست خارجي خود، جمهوري اسالمي ايران. هاي موجود را خواهند داشت جو و رفع نابساماني سلطه

هاي اسالمي  و معتقد است كه دولت ه  مواضع صريح و روشني اتخاذ نمود،در ارتباط با سركوب مسلمانان در كشمير
هاي خود در  ما همچنان به كوشش.  اقدام الزم را به عمل آورند،طور فعال در رفع ظلم از مسلمانان كشمير بايد به

توجهي به  جهت رفع ظلم از مسلمين كشمير ادامه خواهيم داد و اطمينان داريم كه زمان سركوب و اعمال فشار و بي
هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ». سپري شده است، در سرتاسر جهانهاي مسلمانان خواسته

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369
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ــود  ــل شــده ب ــو مخت ــاى   . بوت ــد و از آق ــر دهن ــتم محــل خــدمت او را تغيي ] ســيدمحمد[گف
 درخـصوص عـدم ترتيـب مناسـب برنامـه مالقـات             ]جمهور رييس دفتر رييس  [،  ميرمحمدى

دكتر رهمـس ]خانم شيرين خوشنويسان،  [ ،فاطى.  باالخره انجام شد   ؛ها بازخواست كردم   خانم
.  رفتنـد  ]همسر محـسن  هاشمي پور،   [و اعظم  حبيبى دكتر همسر]، رهيده فيقهش خانم[ ،واليتى

 ، تشريفات و دفتر در اين ديدار      ،روابط عمومى كار  مجموعاً   .فاطى از مالقاتش راضى است    
 .از ديروز را انجام دادممانده  باقيكارهاى . اشكاالتى داشت كه تذكر دادم

 بـراى خـداحافظى و   ، بختيـارى   و ارمحـال ه اسـتاندار جديـد چ     ،اسـالميان ]محمود[آقاى  
و  آمد   ]مدير روزنامه جمهوري اسالمي   [،   مهاجرى ]مسيح[ آقاى .آمدمشورت در امور آنجا     

 ؛امناى دانشگاه شاهد جلسه داشـت      هيأت. ها پرسيد   برخورد با اعالميه تند ليبرال     ةنحودرباره  
 قبـل   ،]رييس مجلس شوراي اسالمي   [،  كروبى]مهدي[قرار بود با آقاى    .اساسنامه اصالح شد  

 غايب  ،يس مجلس يسيد و عذرش اين بود كه دو نايب ر        از جلسه مذاكره داشته باشيم كه نر      
 . بودند

بوتو و  خانم  سفر  موضوع  . به تصويب رسيد  چند اليحه   . عصر هيأت دولت جلسه داشت    
را آنهـا   در صـورت حملـه نظـامى هنـد بـه            ايـران   درخواست پاكستان درخصوص حمايـت      

 بـا توجـه بـه كمبـود و     ،آالت مهندسى و قطعات يدكى  مشكل تقسيم ماشين .بررسي كرديم 
 . نيز بحث شدنياز زياد

هـا را بـه        نامـه سرگـشاده ليبـرال      يل گفـتم مـسا    ]وزير اطالعات [،   فالحيان ]علي[ به آقاى 
 ؛د تـب و لـرز بـه سـراغم آمـ           .به دفتـرم برگـشتم     .صورت قانونى و بدون افراط بررسى كند      

 منافى ]هادي[دكتر  .  نماز مغرب و عشاء را خواندم و استراحت كردم         .ن خوردم سكّداروى م
 مثـل اينكـه بيـشتر    ؛سوپ و دارو خوردم و خوابيـدم  . شب در دفترم ماندم   .  آمد براى عيادت 

 . معلول خستگى است
 
 1990مي  17                 1410 شوال 21  |  1369 ارديبهشت 27 شنبه پنج

 
 ؛دكتـر منـافى آمـد     . تب قطع شده بود و حالم مساعد بـود        .  برخاستم  شش ونيم صبح   ساعت

چون دو سه هفته است كه تب و . گرفتداروى تقويتى آورد و خون و ادرار براى آزمايش   
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 .  نياز به آزمايش و بررسى بيشتر دارد،شود لرز عارض مى
هاى    درباره سياست   مقدارى . آمد ]وتلفن  و تلگراف   وزيرپست[،  غرضى] محمد[مهندس  

برايـشان صـحبت    ؛   گزارش دادنـد   .با مديران مخابرات مالقات كردم    . اقتصادى صحبت شد  
هـاى كـشور در دوران      دربـاره سياسـت    .ها آمدند    معاونان سياسى استاندارى   . 1مفصل نمودم 

بـرادر پاسـدارمان     .2 صحبت جامعى برايشان كردم و خط مشى را مشخص نمـودم           ،بازسازى

                                                 
ايشان همزمان با روز جهاني ارتباطات، از خدمات شركت مخابرات به عنوان سلسله اعصاب پيكر جامعه قدرداني  - 1

طي ده سال بعد از انقالب، اين رقم . تلفن مورد بهره برداري قرار گر فتخط  هزار 800،در رژيم گذشته«: كرد وگفت
امروز .  هزار خط تلفن افزايش يافته و در برنامه پنجساله نيز همين تعداد تلفن واگذار خواهد شد500 ميليون و 2به 

ضور انقالب اسالمي در به همين دليل ح. ها تقسيم شود طور مساوي بين استان سياست  اين است كه امكانات كشور به
 هزار دالر هزينه 2هر خط تلفن، عالوه بر صرف نيروي انساني و هزينه ريالي، .  بيشتر محسوس است،نقاط دوردست

 در جهت در اختيار گرفتن تكنولوژي پيشرفته دنيا ،  نمونه خوبيارزي براي دولت دربر دارد و تالش شركت مخابرات
، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».كشور استو به خدمت درآوردن آن براي مردم 

  .1392دفتر نشر معارف انقالب ، 
بايد «: آقاي هاشمي در اين ديدار، نقش معاونين سياسي استانداران را بسيار مهم توصيف كرد و اظهار داشت - 2

 اقتصادي در جامعه بوجود -ق، يك تعادل سياسيريزي دقي  براساس شرايط زمان و طبق برنامه،مسئوالن سياسي كشور
ها را  تر بود و ساير جنبه هاي سياسي قوي  با توجه به وجود جنگ و شرايط انقالبي، جنبه،در ده سال گذشته. آورند
 بايد توجه داشت كه توجه به ابعاد اقتصادي و رشد مادي، به ابعاد ،در دوران سازندگي. الشعاع خود قرار داده بود تحت

پس از پيروزي . سياسي و فرهنگي انقالب ضربه وارد نياورد و تعادلي در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي بوجود آيد
هاي اجرايي كشور در سطوح مديران و كاركنان   در ارگان،انقالب اسالمي، جمع قابل توجهي از افراد صالح و جوان

اند و اين دستاورد بسيار باارزشي كه در  جود آوردهجذب شده و يك نيروي قابل اعتماد در پيكر مديريت كشور بو
ايشان با اشاره به اجراي طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي، خطراتي را » . در كمتر كشوري وجود دارد واختيار نظام است

بايد «: كه دوستان ناآگاه و يا دشمنان آگاه، ممكن است براي اجراي طرح بوجود آورند، خاطرنشان ساخت و افزود
توجه شود در اين حركت خوبي كه وزارت كشور، به نام مبارزه با مفاسد اجتماعي شروع كرده است، به حق كسي 

البته دشمنان سعي خواهند كرد با صحنه سازي، مانع اين حركت اصالحي شوند و يا امكان دارد دوستان . ي نشودتعد
لذا نيروهاي اجرايي بايد . ع، چهره مبارزه را خراب كنند با افراط كاري و اقدامات خالف شرناآگاه و افراطي احتماالً

گيري از اقدامات فرهنگي، اين طرح را  بهرهبا بسيار هوشيارانه، معتدل، منظم، منطقي، قانوني و با برخوردي اسالمي و 
ين به آقاي هاشمي همچن» .به اموال و حيثيت افراد احترام بگذارند و حقوق كسي ضايع نشود. به انجام برسانند

هاي  اين افراد بايد بدانند، روح حركت«: هاي سياسي مخالفين جمهوري اسالمي پرداخت و اظهار داشت حركت
اي و مردم مسلمان است و  و حضرت آيت اهللا خامنه) ره( همان خط ترسيم شده از سوي امام خميني ،سياسي كشور

توانند  البته آنها مي.  ورشكستگان سياسي وجود نداردهاي منحرف و وابسته به استكبار و جايي براي عرض اندام جريان
  در خدمت مردم باشند و،با اصالح خود و جلب اعتماد مردم، رهبري و مسئوالن نظام، مانند ديگر افراد جامعه
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 نـيم    آمدنـد؛  شـان   ازدواج عقـد  براى اجـراى     ،هاى داماد و عروس     ال و خانواده  ط]رضا[آقاى  
 .سكه هديه دادم

منافى خبر كسالتم را شنيده و  ]هادي[ از دكتر    .اى تلفنى احوالپرسى كردند     اهللا خامنه   آيت
 ]محمـد  علـي [شب آقـاى . عصر به خانه آمدم.  توصيه به استراحت نمودند؛نگران شده بودند 

هـا    از ريـاض تلفنـى تمـاس گرفـت و گفـت سـعودى         ،] مقام وزير امورخارجه   قائم[،بشارتى
 ولـى   ،كنند  اطالعى مى   ها اظهار بى   ند و از خبر عماني    رو نمىاز مشركين   زيربار تجمع برائت    

 دو روز   ي اجازه خواسـت يكـ      است؛ را حل كرده   مسألهسفير عمان گفته كه تماس گرفته و        
 . موافقت كردم؛ديگر بماند

  
 1990مي  18                   1410شوال  22   |  1369ارديبهشت  28جمعه 

 
ها ناهـار      بچه .گذشتحياط منزل   به استراحت و مطالعه و آبيارى باغچه        وقتم  . در منزل بودم  

 ]جمهـور   رييس دفتـر بازرسـي ريـيس      [،محسن. ى غذا خوردم  ي تنها ؛بيرون شهر مهمان بودند   
 ؛اسـت شده   متهم به سوءاستفاده      را داد؛  وم پارس يمينوآلكارخانه   گزارش پرونده مدير     .آمد
 پـس از    ، گفـتم گزارشـى از وضـع كارخانـه         . اين است كه تقصير مهمـى نـدارد         محسن نظر

گرد هـاى مراسـم سـال       شـب از  احمدآقا تلفنى خواسـت كـه در يكـى          . بازداشت او تهيه كند   
 . پذيرفتم؛ سخنرانى كنمارتحال امام

 
 1990مي  19                        1410شوال  23  |  1369ارديبهشت  29شنبه 
 

ــبح     ــيم ص ــت و ن ــاعت هف ــيدم س ــرم رس ــه دفت ــاى. ب ــواد[آق ــي  [،اى  اژه]ج ــشاور فرهنگ م
هزار 50مبلغ  [، از كشور  براى دانشجويان اسالمى خارج   . عازم اروپا است   .آمد]جمهور رييس
 از ضـعف  .مـد آبازسـازى  و  بـراى امـور جـارى        ، ميـرزاده  ]حميد[ آقاى .كمك گرفت ]دالر

                                                                                                                   
  كتاب ←رجوع كنيد ». قصد انجام خدمت دارند، رد نخواهد كردهيچكس كمك و ياري افرادي را كه واقعاً

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369ني، سخنراني هاي هاشمي رفسنجا«
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 . استگرفته  به وضع گذشته خو؛گله داشت يت خودش در مقابل وزراقعمو
 يل گزارش مـسا   . آمد ]م ايران در مقر سازمان ملل     نماينده داي [،   خرازى ]كمالسيد[آقاى

 ديگـر   يل و مـسا   598  قطعنامه ،ها گروگانكمك به آزادي     ةلامس درباره   .سازمان ملل را داد   
 و   از كـشور   صوص جذب نيروهاى متخصص ايرانـى خـارج       ى درخ ياه پيشنهاد .صحبت شد 
 .تبليغات داد
 زيـر بـار     ؛سـعودى را داد   عربـستان    گـزارش سـفر بـه         و  بـشارتى آمـد    ]محمد  علي[آقاى

گفـت  . ها چنين چيزى را گفته باشـند       نياند كه به عما     اند و منكر شده     تظاهرات سياسى نرفته  
خارجه عربستان مذاكره   امور  وزير  ،  ]فيصلآقاي سعودال [ با   ،پنج بار و مجموعاً يازده ساعت     

 . نظر خودش اين بود كه بپذيريم و به مكه برويم است؛كرده و نتيجه نگرفته
 گـزارش اقـدامات را داد و بـراى      .شـهردار تهـران آمـد     ،  ]آقاي غالمحـسين كرباسـچي    [
 اسـتمداد و مـشورت      ، و اتوبان نواب   ]آزادگان[ منجمله اتوبان كمربندى   ،هاى اصالحى  طرح
 دبيرخانـه  يل بـراى مـسا    ،قاضى عسكر ]سيد علي [ و   ]محالتي[رسولى]سيدهاشم[آقايان   .كرد
ــه ــان    ائم ــه سمينارش ــه و برنام ــدجمع ــتدر .آمدن ــد، خواس ــي كردن ــه  م ــوراي [دبيرخان ش

 .ي باشدنهاد انقالبعنوان  جمعه، به ائمه] سياستگذاريِ
قـرار شـد بـدون    . كـرديم  درباره حـج مـذاكره       .شب با رهبرى و احمد آقا جلسه داشتيم       

 ةدربـاره نامـ   .  اطالعيـه بـدهيم     و  نـرويم  ،]از مـشركين   [برائـت ]راهپيمـايي [موافقت با برنامـه     
 يل در مورد پاكستان و انتظار كمك ما در مقابل هند و مـسا             .ها صحبت شد    سرگشاده ليبرال 

 . مذاكره شدهم ديگر 
 

 1990مي  20                              1410شوال  24  |  1369ارديبهشت  30يكشنبه 
 

 . رفت ؛ دعاى سفر خواندم   . با اتومبيل عازم مشهد بود     ،عفت همراه چند نفر از همسران شهدا      
 برايـشان در    ؛ مديران صنايع بنياد مستضعفان آمدنـد      . به دفترم رسيدم   ساعت هفت ونيم صبح   

 .1فضيلت توليد بيشتر صحبت كردممورد 
                                                 

هاي توليدي حوزه معاونت صنايع و معادن بنياد   تن از مديران عامل شركت150در اين ديدار كه بيش از  - 1
 سرمايه عظيم بنياد مستضعفان و جانبازان، امروز در درجه«: مستضعفان و جانبازان حضور داشتند،آقاي هاشمي گفت
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اهللا لبنـان     حـزب  ةاجـع بـه خواسـت      ر ؛ آمـد  سوريه سفيرمان در    ، اخترى ]محمدحسن[آقاى
مركزى  شوراى]آقاي شيخ صبحي طفيلي دبيركل حزب اهللا لبنان و اعضاي         [با  . تذكراتى داد 

ــتم   ــات داش ــان مالق ــزب اهللا لبن ــد  .ح ــان دادن ــاره خودش ــيحاتى درب ــا  . توض ــتار آنه خواس
  بـا  ،التفـاح   بـراى عمليـات جديـد اقلـيم        .شدن با سياست جمهورى اسالمى شدند      تر  هماهنگ

، ضررشـان اسـت    هگويند ب    به منظور ختم وضع موجود كه مى       ،هدف رسيدن به جاده جنوب    
به منظور اينكه نصف سود را       ،شدندفروش نفت به يك تاجر شيعى        خواستار اسلحه بيشتر و   

 .گيرى با رهبرى است  تصميممسايل نظامي،گفتم در مورد . به حزب اهللا بدهد
 درباره مسكن كـارگران اسـتمداد    . آمد ] كارگر دبيركل خانه [،   محجوب ]عليرضا[ آقاى

 راجـع بـه شـرايط       . آمـد  ]معاون بين الملل وزارت امور خارجه     [،  متكى]منوچهر[آقاى   .كرد
 المللـى توضـيحاتى داد و خواسـتار شـركت مـن در مجمـع عمـومى سـال آتـىِ                      سياسى بـين  

ام چـون     گفتـه بيـنم و      اصوالً ضرورتى بـراى سـفر بـه غـرب نمـى           .  نپذيرفتم ؛ملل شد  سازمان
 ،تأسيس مراكـز غيردولتـى  در مورد  .  اول بايد سران آنها به تهران بيايند       ،انقالب جديد است  

 . خواستاجازه ، فعاليت در سطح جهان براى تبليغاتجهت
 گزارش توافق نهايى با آماكو در مـورد پرداخـت           .آمد]اردبيلي[ كاظم پور  ]حسين[آقاي

 ،اپن در بازسازى را خواست كه بانك مركزى       خسارت را داد و موافقت در مورد شركت ژ        
هـاى   اى تعيين نمايد كه سطح درآمد سرانه را پايين بياورد تـا وام              گونه ه دالر را ب   مؤثرقيمت  

 ،كه درآمد سـرانه آنهـا زيـر دو هـزار دالر اسـت              يي گويا ژاپن براى كشورها    ؛ارزان بگيريم 
وزير امـور   [،  نوربخش]محسن[آقاي  به  موضوع را    ؛گيرد  درصد مى 5/2كارمزدى در حدود    

 . گفتم]دارايي اقتصادي و

                                                                                                                   
اينها كساني هستند كه به . تر از آنها سراغ نداريم هاي عزيزتر و شريف گيرد كه انسان نخست به جانبازان تعلق مي

اند و ما هر قدر بتوانيم، بايد در فراهم آوردن زندگي و  خاطر دفاع از اسالم و انقالب، سالمت خود را از دست داده
:  عنوان كليد حل مشكالت اقتصادي كشور توصيف كرد و گفتايشان توليد را به» .شان تالش كنيم رفع مشكالت

هيچ راهي جز توسعه توليد نداريم و اگر توليد نكنيم، مجبور به واردات هستيم كه اين امر در كشوري كه قادر به «
سياست اقتصادي دولت، اشباع .  ايجاد تعادل مفهومي ندارد،شود و در آن صورت توليد است، خباثت محسوب مي

هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».ر از توليدات داخلي و هدف آن تقويت صنايع استبازا
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369
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 دوش ، كارهـا را انجـام دادم و بـراى رفـع خـستگى     .هيأت دولـت نـرفتم  جلسه  عصر به  
 يلالبيت و حزب اهللا لبنان و مـسا         درباره سمينار اهل  . اى بودم    شب مهمان آقاى خامنه    .گرفتم

بـه  سـاعت ده ونـيم شـب        . نموديمگيرى    و تصميم كرديم   داخلى مذاكره    يلافغانستان و مسا  
 .خانه آمدم

   
 1990مي  21                               1410شوال  25  |  1369ارديبهشت  31دوشنبه  

 
. بيـت مطالعـه كـردم    براى سخنرانى كنفرانس جهانى اهـل هشت صبح،   بعد از نماز تا ساعت      
 ة جلــس؛1مســخنرانى افتتاحيــه را انجــام دادو  بــه حــسينيه ارشــاد رفــتم ســاعت هــشت ونــيم

 . حضور داشتندهاى علمى و روحانى داخلى و خارجى شخصيت ؛باشكوهى بود
 حاجيـه والـده     .مان غذا آورد    فائزه از منزل فاطى و خودش براي       ،   ظهر .به منزل برگشتم  
 شـام  . آمدند- فاطمه و صديقه- ها عصر والده و همشيره   .ياسر با من بود   . مهمان فاطى بودند  

 .رون آوردند غذا از بي.هم ماندند
 
 
 
 
 

                                                 
اين امر در هماهنگي و «:  ارتباط و همفكري ميان پيروان اهل بيت ضروري است، گفت،آقاي هاشمي با بيان اينكه -1

هل بيت عليه السالم، كمك بزرگي به وحدت اسالمي و تالش در جهت درمان دردهاي وحدت عمل ميان پيروان ا
. وجود آوريم ه يك حركت جهاني را ب،توانيم به نفع مسلمين اي برسيم، مي اسالم خواهد بود و اگر به چنين نقطه دنياي
كنيم و اگر اين مشكل حل شد، جيت منابع اسالمي است كه به چه چيزي استناد و اتكا  امروز جهان اسالم، ح مساله

تواند پايگاه وحدت جهاني  اين كنفرانس مي.  خود باقي بماند و ما در عمل به اتفاق برسيم تواند به عقيده هركس مي
ق رَتوانند محور اساسي تمامي ف  در جايگاه رفيعي قرار دارند كه مي،)ص( اهل بيت پيامبر.اسالم را تحكيم بخشد

شود، اظهار   پايگاه تمامي مسلمانان جهان محسوب مي، سپس با تأكيد بر اينكه ايران اسالميايشان» .اسالمي باشند
الشأن و فقيد انقالب اسالمي ايران، به همه جهان اسالم تعلق داشت و وجود عزيزش  امام خميني، رهبر عظيم«: داشت

  كتاب ←رجوع كنيد» .پذيرفت ايي نميكه در سلطه عرفان الهي قرار داشت و نيز تفكر الهي ايشان، محدوده جغرافي
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «
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 1990مي  22                            1410  شوال26  |  1369 خرداد 1 شنبه سه
 

بـه ياسـر و مهـدى    .  صـرف كـردم  -فاطمه و صديقه -ها صبحانه را با حاجيه والده و همشيره    
 و 1 وحـدت دو يمـن شـمالى و جنـوبى    ،ها در گزارش .م آنها را برسانند و به دفترم رفتمگفت

 جلب ،سران عرب در بغداد كه با مخالفت سوريه مواجه است]كنفرانس[تشكيلتالش براى 
 .كند توجه مى
آمـد   براى امور بازسازى و جارى       ،]معاون اجرايي رييس جمهور   [،  هميرزاد]حميد[آقاى  

 واگـذارى   2هـاى هفـت نفـره       هيـأت . داشـت   ها و وزرا با ايشان گله       ى بانك و از عدم همكار   
 اسناد زمين به جمعى .شان نمودم   و تشويق  3 صحبت كردم  . گزارش كار دادند    و زمين آمدند 

                                                 
جمهوري  و )يمن شمالي (جمهوري عربي يمن هاي  دو كشور همسايه بوده به نامميالدي، 1990 يمن تا قبل از سال - 1

.  طي پيماني اين دو كشور با هم متحد شدند و جمهوري يمن بوجود آمد1990در سال ). يمن جنوبي (دمكراتيك يمن
 ها چيره شدند و اتحاد پابرجا ماند ها بر جنوبي  خونيني بين دو طرف رخ داد، كه سرانجام شماليجنگ 1994در سال 

سطح  كشور بوجود آمد، بسياري از  في كه در بخش زمين در تكلي بعد از پيروزي انقالب اسالمي و به دنبال بال- 2
هاي سياسي اقدام به تقسيم   گروه،نقاط  كشور نيز دچار اختالف شدند و در بعضي از مالكين با زارعين ساكن روستاها

ي مرجعي براي رسيدگي به اختالفات مالكيت اراض  ضرورت تعيين، بنابرايناراضي مالكين بين كشاورزان  نمودند
 به اين ترتيب ؛ از طرف شوراي انقالب ماموريت يافتند كه طرحي ارائه دهند،چند نفر از مراجع تقليد. شد احساس 
در راستاي همين .   به تصويب شوراي انقالب رسيد26/1/59 احيا و واگذاري اراضي كشاورزي تهيه و در ةقانون نحو

، ج  ، د  قانون، مجاز به  واگذاري اراضي موات و منابع ملي،  دراجراي بندهاي الف ، ب ،هاي هفت نفره قانون، هيات
 پس از مدت كوتاهي، به دنبال مشكالتي كه در اجراي بندهاي ج و د پيش آمد، به فرمان رهبر .باير و داير شدند

وات م راضيا( ، انقالب، اجراي اين دو بند متوقف گرديد، اما از بدو  تصويب  اين قانون، در اجراي  بندهاي الف و ب
هاي  شاع و شركتهاي م ر قالب تعاونيقمندان به شغل كشاورزي دزمين و عال به كشاورزان كم زمين، بي) منابع ملي و

 . سهامي زراعي و تعاوني  توليد  واگذار شد
 هزار هكتار از اراضي موات 500 در تقسيم ،هاي واگذاري زمين  از عملكرد هيأتقدرداني ضمن ،آقاي هاشمي - 3

صرف نظر از آثار توليدي و عمراني، اين امر از جنبه انساني اهميت بسياري «:  هزار خانوار روستايي گفت90كشور به 
صورت موات باقي مانده بود، از عبادات  ها به هايي كه قرن دارد و از ديدگاه اسالمي، آباد كردن زمين، آن هم زمين

نظر اسالم و بزرگان دين ما، كشاورزي و آبادي زمين است و اين  دانيم يكي از زيباترين كارها از  مي. بزرگ است
) ع( مورد رضايت حضرت علي بن ابيطالب ، اراضييامور با مشاغل ديگر قابل مقايسه نيست و ترويج اين راه و احيا

ار معاش براي اند و داراي ملك، سرپناه، مزرعه و وسايل امر اي رسيده است و افرادي كه از هيچ به زندگي شرافتمندانه
هزار 800 تا 700ه كشت موقت يعني حدود مسأل. اند، از آثار زحمات شما بهره خواهند گرفت شان شده خود و خانواده

شد و مجلس شوراي اسالمي،  بايستي تكليف اين امر روشن مي هكتار از اراضي مشكلي را ايجاد كرده بود كه مي
 ضرت امام رضوان اهللا تعالي اين راه را باز كردند و شما با حمايت ح،شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت
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 .اهدا شداز كشاورزان 
و آمـد    يـزد    يلراى مسا ب ]نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد      [،   صدوقى ]محمدعلي[آقاى

هـا و تـصويب انتقـال آب از      و  از فعال كردن كارخانه     ابراز نگراني كرد   از روندكار مجلس  
 بيـشتر وقـت را      .عـصر شـوراى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت           .  تشكر نمود  اصفهان به يزد  

 .گرفـت  تحكيم وحدت و جهاد دانشگاهى    دفتر  ها با     اختالف نمايندگان رهبرى در دانشگاه    
 . گرفته شود وظايفى تداخل جلو،هاى اينها  تنظيم اساسنامهباقرار شد 

 خـوب  ؛ قانون كـار اصـالح شـد       61 تا ماده    .شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت     
 از مـشهد تلفـن      تعفـ . ياسر هـم آمـد    . شب در دفترم ماندم   . خيلى خسته بودم  . رود  پيش مى 

 .راضى است  از وضع سفرش؛كرد
 

 1990مي  23                      1410 شوال 27  |  1369خرداد  2شنبه  چهار  
 

 ]مرتـضي [ نماينـده كلبيـر و آقـاى   ،]آزاد[صادقى]مسعود[آقاى .  كار كردم  ه صبح  نُ تا ساعت 
 يل نماينده جيرفت آمدند و راجع به مـسا        ،جهانگيرى]اسحاق[ نماينده تهران و آقاى    ،الويرى
 .  سياسى و اقتصادى مذاكره شديلهاى انتخابيه خود و مسا حوزه

 ،اى   بـراى امـور انـرژى هـسته         و آمـد  ]س سازمان انرژي اتمـي    ريي[، امراللهى ]رضا[آقاى
 مـدعى اسـت اسـپانيا آمـاده همكـارى در تكميـل نيروگـاه بوشـهر             ؛بودجه اضافى خواسـت   

 از كارهـاى  . آمـد  ]مشاور رييس جمهور در امور اصناف     [،   توكلى بينا  ]ابوالفضل[آقاى.است
جناح راسـت   . لب مهمي نبود  مط ؛شهردار تهران انتقاد داشت   ،  ]آقاي غالمحسين كرباسچي  [

 .با شهردار تهران موافق نيست
 دربـاره امـور     . مهمانم بود  ،]رضوي[قدس  آستان تؤليت ، طبسى ]عباس واعظ [آقاى ناهار

آقـاي   محـسن همـراه      ،عصر. ها انتقاد داشت   هاى راديكال   از تندروي  ؛كشور مذاكره داشتيم  

                                                                                                                   
كتاب ←رجوع كنيد ».كنيد جري اين امر هستيد و ملت ما فراموش نخواهند كرد كه شما براي خداوند كار ميم  

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «
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ز فعـال شـدن    ا و آمـد ]دادخـر 15 ريـيس بنيـاد   ،فرزند آقاي حـسن صـانعي    [،  محسن صانعى 
 . گفت خرداد15هاى بنياد  كارخانه
در .  جواب صدام حـسين را آورد      ة نام ؛ آمد ]وزير امور خارجه  [،   واليتى ]اكبر  علي[دكتر

 ]تكريتـي [ و برادرش برزان   1 جوابيه من نوشته، به مطالب تند نامه من انتقاد نموده          ةجواب نام 
 بـراى   ،با نماينده ما آقاى سيروس ناصـرى در ژنـو         كه   معرفى كرده خود   را به عنوان نماينده   

                                                 
اهللا هاشمي بود،  اي و آيت اهللا خامنه ق، در نامه خود كه عنوان آن براي آيت صدام حسين، رييس جمهور وقت عرا- 1  

بيش از يك بار توسط من و ، ]نامه شما[«:  اول پرداخته و نوشته است ةبه انتقاد از مفاد پاسخ آقاي هاشمي به نام
شما با پيشنهاد ما در زمينه گرچه برداشت ما از نامه مزبور اين بود كه ؛ برادرانم در كادر رهبرى عراق مطالعه شد

برگزارى مالقاتى در سطح سران براى حل و فصل قاطع و نهايى مشكالت موجود بين دو كشور كه علت كشمكش و 
يا نتيجه آن بوده، موافقت داريد و ما از اين امر خوشحال شديم؛ ولى روح پيام شما آن چنان كه ما اميدوار بوديم نبود، 

گاه   آن!آقايان.هاى دو پهلو و پايان آن خشن بوده است  كه فرصتى دست داده، شامل عبارتزيرا مقدمه پيام در هرجا
 وضعيت ويژه موجود در رابطه فيمابين را بررسى كرده و به اين نتيجه رسيديم ،كه ما به مكاتبه مستقيم با شما انديشيديم

ش مفيدتر براى تحقق مالقات و گفتگوى آيد، رواى كه براساس آن به وجود مىكه روش مكاتبه مستقيم و رابطه
مستقيم است و هيچ روشى براى تحقق صلح مطلوب بين ايران و عراق، بلكه بين امت عرب و ايران سودمندتر و 

تواند براين اساس دانيد صلح بين دو كشور، نمىدانيم و فرض بر اين است كه شما نيز مىما مى. كارآتر از آن نيست
ها،  بدون آنكه به موازات آن انديشه،ف ديگر باشد، تحقق يابد و عنايت يك طرف به صلحكه مقرون به باور طر

ما پيش از آنكه نخستين نامه  .ها توسط طرف مقابل نيز مورد عنايت قرار گيرد، مفيد فايده نخواهد بود مفاهيم و روش
ها  ترين عبارت گذشته، شديدترين و خشنرا بنويسيم، اين نكته را به ياد آورديم كه هر يك از طرفين در طول ده سال

 و چگونگى تأثير آن كه يكى از ،لكن صرف نظر از آثار آن روش. را عليه يكديگر به كار گرفته و به سمع رسانده بود
از جمله عباراتى كه در نامه شما آمده . ابعاد كشمكش و جنگ بين ما بود، آن روش نتوانست صلح را محقق سازد

كه قاعدتاً در » والسالم عليكم«به جاى » والسالم على من اتبع الهدى«است و با جمله » كند ـ ذهنى«و » جنگ تحميلى«
از آنجا كه ما صلح را تنها به خاطر جايگاه عظيم آن در وجدان . شود، ختم شده است هايى به كار گرفته مىچنين نامه

مه خود به كار برديم كه با معيارهاى انسانى و اهداف خواهيم، مفاهيم و اصطالحاتى در ناخود و به داليل ايمانى مى
 بدان معنا ،و اين امر در وهله اول.  لذا فقط از عباراتى خداپسند و مردم پسند استفاده كرديم،واالى ما سازگار باشد

شودن هاى ما حاصل شده است، بلكه به معناى اين است كه ما مايل به گ نيست كه تغييرى در تمام مفاهيم و ديدگاه
اثرگذارى بيشترى برآن داشته باشد تا به صلحى كه  تر باشد و قدرت باب جديدى هستيم كه به دل طرف مقابل نزديك

از آنجا كه اين روش، شايسته و . مان و بشريت است، خدمت كنيم دانيم و به سود ملتما آن را هدف شريفى مى
 ةنگارى غير از شيو جديدى را در نامهةكند كه شيوضا مىمناسب براى چنين مقصد و راهى است، بنابراين وظيفه اقت

هم را به وجود  اين تو، زمان جنگكارگيرى الفاظ و عبارات مضافاً اينكه به. زمان جنگ يا پيش از آن بيازماييم
  آن در زمان جنگ، دست يافته است،ة شناخته شد به قدرتى افزون بر قدرت، آن الفاظةآورد كه به كاربرند نمى

متن كامل اين نامه در بخش ضمايم همين كتاب به » .كندكمكى به اثبات حقانيت يك امر نمى، كمااينكه اين شيوه
 .»1386دوازده نامه، دفتر نشر معارف انقالب ، «  كتاب ←رجوع كنيد .چاپ رسيده است
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كـه مالقـات بايـد بـين        اسـت   ده  اصـرار كـر   .  مذاكره كننـد    مالقات سران  ةكردن زمين  آماده
 قـرار شـد در      .ش از سوى ديگر باشـد     ا  جمهور ايران از يكسو و او و جانشين        يسيرهبرى و ر  

 .جلسه شوراى امنيت روز شنبه به بحث گذاشته شود
 .  گرفتمدوشبراى رفع خستگى . ت شركت كردم و شب در دفتر ماندمدر جلسه دول

   
 1990مي  24                           1410 شوال  2  |  1369خرداد  3شنبه  پنج 

 
 براى   و شيرودى رفتم شهيد   سپس به ورزشگاه     . كار كردم   ساعت هشت   تا صبح،بعد از نماز  

 . بـه دفتـرم برگـشتم      .1 سخنرانى كـردم   - رمشهرفتح خ  -ها به مناسبت روز رزمندگان       نظامي
 دربـاره سياسـت سـازندگى    .هاى اسـالمى سراسـر كـشور آمدنـد     دانشجويان اعضاى انجمن  

 .2ها را محكوم كردم ها و افراط حرف زدم و تندروىل شان مفص  براي،كشور
                                                 

 در ورزشگاه شهيد شيرودي هاي نمونه نيروهاي نظامي و انتظامي مراسم سالروز فتح خرمشهر، با اجتماع يگان - 1
هاي رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس   ضمن تجليل از ايثارگري،آقاي هاشمي در سخناني. برگزار شد

 فصل جديدي در ، چشم جهانيان را خيره كرد و اين پيروزي،پيروزي رزمندگان اسالم در عمليات خرمشهر«: گفت
المقدس، ناظران جهاني معتقد بودند كه اسالم در  المبين و بيت مهم فتحقبل از عمليات . تاريخ انقالب اسالمي گشود

تنها اختالف آنها تاريخ سقوط انقالب بود، اما ظرف چند ماه . ايران ماندني نيست و انقالب اسالمي رو به زوال است
 اسالم ،ازي خرمشهرپيروزي نيروهاي مسلح ما در آزادس. هاي آنان عوض شد هاي رزمندگان اسالم، تحليل با پيروزي

 نيروهاي مسلح ما افتخار نجات. و انقالب را بيمه كرد و دشمنان را از رسيدن به اهداف نامشروع خود مأيوس ساخت
انقالب اسالمي از خطر سقوط را در تاريخ پرافتخار خود ثبت كردند و راه روند تكاملي انقالب را هموار ساختند كه 

تا قبل از آزادسازي خرمشهر، نيروهاي مسلح ما به عنوان يك .  براي خود خريدنددر اين راه خشم استكبار را نيز
 ولي پس از ،شد هاي ضعيف است عنوان مي نيروي سنتي و معمولي كه در كشورهاي جهان سوم باري بر دوش ملت

 نسبت به گذشته  مسئوليت مااكنون.  به عنوان نيروهاي مسلح و متكي بر مردم در دنيا عنوان شد،اين پيروزي عظيم
 دشمن هم خاموش ة آتش كين،ها بيشتر است و ساده انديشي است اگر فكر كنيم با خاموش شدن آتش جنگ در جبهه

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».شده است
هاي نادرست رسيدگي به امور مردم، جدا شدن از اراده  شيوهها را  آقاي هاشمي در تحليلي ، علل شكست انقالب - 2

گيري از منابع  آنان، غلطيدن به ديكتاتوري و عدم توجه به نيازهاي مادي مردم و سازندگي و رشد استعدادها و بهره
. سياست دولت، سياستي ضداستكباري و توأم با سازندگي كشور است«: در بخشي از اين سخنراني آمده است .دانست

 خوب .ها بايد با ايجاد محيط سالم و منطقي، رسالت انقالبي و علمي خود را ايفا كنند دانشجويان مسلمان در دانشگاه
در دوران سازندگي، يكي از مهمترين .  تخصص كسب كنند،هاي مختلف مورد نياز كشور درس بخوانند و در رشته
 ن سطح توليد و حركت به سوي خودكفايي وكم كردن تالش در سازندگي و باال برد،اقدامات انقالبي براي ما
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 ؛ گزارش وضـع دادنـد و اسـتمداد كردنـد          .قدس رضوى داشتم   مالقاتى با مديران آستان   
، ]وِت  بـي  آقـاي [ و   2وزير خارجـه مـالزى    ،  ]آقاي ابوحسن عمر  [با  . 1مداد كمك ارزى    ةوعد
 ةجمهورشــان را دربــار يسيــ پيــام ر،هــا كنيــايي. نيــا جداگانــه مالقــات داشــتم كانــرژيوزير

 ]هـا  رهبر حـزب نيروهـاي لبنـاني؛ فاالنژيـست    [،جعجع]سمير[ها آوردند و گفتند از     گروگان
 با اسراى ]غربي ي[ها اند و اجازه خواستند كه گروگان ايرانى زندههاى  اند كه گروگان  شنيده
 . 3 پذيرفتم؛ در كنيا مبادله شوند،در اسرائيل] زندانيان لبناني[=شيعه

                                                                                                                   
 پس از يأس از ،كفر جهاني براي خشكاندن ريشه اسالم و گرفتن طراوت انقالب. نيازها و وابستگي به خارج است

هاي گوناگون، توطئه اخالل در سياست سازندگي را در پيش گرفته كه به ملت ما و ساير دوستان  شكست ما در تهاجم
المي بباوراند كه انقالب اسالمي توان سازندگي ندارد و براي رسيدن به اين هدف شوم، رذيالنه عمل انقالب اس

 از طريق عوامل مرموز خود، با طرح ارتباط،كفر جهاني در همين . كند كند و در راه سازندگي كشور مانع ايجاد مي مي
ها و حقوق  شود و اموال و دارايي ي انقالبي مي دلسردي مجريان دلسوز و نيروهاةشعارهاي مزاحم و ترديدآور، ماي

 قشر دانشجو، انتظار ما اين است كه نيروهاي انقالبي و مخصوصاً. كند مسلم مردم ما را غاصبانه تصاحب يا مسدود مي
ه  امريكا را خنثي نمايند و اجازضع مناسب در اين مقطع، توطئه استكبار و مخصوصاًوبتوانند با تحليل درست و اتخاذ م

هاي   انقالبي كه داراي هدف و آرمانةادار. برداري كنند گر از احساسات مقدس آنها بهره ندهند عوامل مرموز فتنه
ر دشوار و پيچيده است و جامع و همه جانبه است و براي خود رسالتي جهاني براساس اسالم قائل است، كاري بسيا

هايي به انقالب بزند كه جبران ناپذير  ها، ممكن است ضربهنگري و عدم توجه به نيازها و امكانات و خطر بعدي يك
باشد و اين مسئوليت، امروز بردوش نسل حاضر و نيروهاي دانشگاهي، مسئولين و دوستداران انقالب است كه در 

هاي وابستگي مادي است، كارساز  جهت تأمين مهمترين آرمان انقالب كه استقالل اقتصادي و خودكفايي و قطع رشته
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».ندباش

وقتي از بيرون به «: در اين ديدار، آقاي هاشمي با قدرداني از عملكرد مطلوب آستان قدس رضوي، اظهار داشت - 1
شكل منسجم و مناسبي دارد و گردش پول  بحمداهللا ،بينيم كه آستان قدس كنيم، مي واحدهاي بزرگ كشور نگاه مي

 اين مجموعه در خدمت زائرين . مديريتي نيرومند و قوي استة نشان دهند،ستان اين آ ميليارد ريالي در200
م در آنجا  آبرو و اعتبار اسالم و روحانيت است و تكليف ماست كه سعي كنيةو ماي) ع(ثامن الحجج  حضرت

 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369  هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي ←درجوع كني ».مشكالتي نداشته باشيم
هاي توسعه همكاري بين دو كشور ذكر  در اين ديدار، هدف از سفر به ايران را يافتن زمينه» مرابوحسن ع«آقاي  - 2

ناسبات و افزايش كرد و از تشكيل كميسيون مشترك دو كشور به عنوان عامل مهمي براي رفع مشكالت در ايجاد م
 نظير جنگ عراق ،المللي ل بينيدو كشور در زمينه مسا«: تجارت بين جمهوري اسالمي ايران و مالزي نام برد و گفت

به اعتقاد ما ايجاد صلح پايدار در . عليه ايران، فلسطين، جامو و كشمير، افغانستان و كامبوج نظرات مشتركي دارند
 دعوت رسمي پادشاه ، در پايان اين ديدار، وزير امور خارجه مالزي». است598مه  مشروط براجراي كامل قطعنا،منطقه

 .را تقديم كرداين كشور مالزي از آقاي هاشمي براي بازديد از 
هاي جمهوري اسالمي ايران را در برقراري صلح پايدار   وزير انرژي كنيا، با اشاره به اينكه كنيا تالش،در اين ديدار - 3

  چارچوب بسيار خوبي براي تحقق صلح در منطقه است و598قطعنامه «: كند، گفت يت دنبال ميددر منطقه با ج
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 براى رفـع مـشكالت سـپاه و كمـك بـه موافقـت رهبـرى بـا                   .ى آمد يقاى محسن رضا  آ
مـشاور  [،اجرىآقـاى مـسيح مهـ     .  تـشويق كـردم كـه بمانـد        ؛اسـتمداد كـرد    شا  گيـري   كناره

 . عازم سفر به غرب است و تذكراتى داشت؛ آمد]جمهور اجتماعي رييس
ت تـصميمات   زارش وضـع اقتـصادى و صـح        گـ  . عصر مـديران بانـك مركـزى آمدنـد        

 پانصد ميليون دالر به     ، خبر دادم كه با اجازه رهبرى      .هاى ارزى را گفتند     اقتصادى و سياست  
مصرف نهضت سواد آمـوزى و مـوارد ضـرورى           به   ، آن  آزاد بايد فروش برود و ريال      قيمت
 .آوردن قيمت ارز آزاد صرف شود  و در جهت پايينبرسدديگر 

 . عفت تلفنى از مشهد صحبت كرد.  آمدىيفائزه هم براى پذيرا.  خانه آمدم شب به
  

 1990مي  25                                       1410شوال   29  |  1369خرداد  4 جمعه
 
  ومحـسن آمـد  . مطالعـه مـي كـردم    فقهـى  يلمـسا در مورد  در خانه  ونيم صبح،   ساعت ده  تا

صدور مجـوز  و سازمان تبليغات اسالمى بر سر تهران اختالف شهردارى  از  گزارش بازرسى   
بـراى  .  به خروج از محدوده شهري را داد       سازى هاى چرم   كارخانههمچنين الزام   اختمان و   س

 .عصر هم در خانه استراحت و مطالعه داشتم. 1رفتمجمعه به دانشگاه تهران ]نماز[اقامه 
                                                                                                                   

 در جنگي كه بر اين كشور تحميل شد، همواره مورد ستايش مردم كنيا بوده ،مقاومت جمهوري اسالمي ايران
ضمن نيز آقاي هاشمي » .ويمگ  سالروز فتح خرمشهر را به جنابعالي و ملت ايران تبريك مي،من از طرف ملتم. است

 آفريقاي ةمسالهاي آفريقايي در قبال  ها و ملت دوستانه كنيا، به لزوم هوشياري دولت ابراز خشنودي از مواضع صلح
هاي آفريقايي و مردم اين كشورها بايد هوشيار باشند و به نحوي عمل كنند  دولت«: جنوبي تاكيد كرد و اظهار داشت

اميدوارم .  انساني در كنار شما هستيمةمسالما نيز در اين . دم آفريقاي جنوبي اعاده شودكه حقوق از دست رفته مر
  ».هاي مورد عالقه طرفين گسترش يابد روابط دو كشور در همه زمينه

از جنبه هاي مختلف » مصرف« پي گرفته شد و موضوع اقتصادي اسالمدر بحث عدالت اجتماعى  در خطبه اول، - 1
 لزوم توجه به موقعيت  و همچنين برخورد اسالم با رياضت در مصرفآن،م پيرامون مصرف و حدود  ديدگاه اسالآن،

در خطبه دوم، خطيب جمعه تهران مطالبي . قرار گرفت، مورد بررسي روايات و احاديث مربوط به مسأله مصرف
 بازسازى مناطق جنگى، فاجعه ل مربوط بهي، سالگرد فتح خرمشهر و مسا)ره(سالگرد رحلت امام خمينىدرباره اولين 

در بخشي از خطبه .  به نمازگزاران ارائه كرد اجالس شوراى امنيت در ژنو وفلسطين، ترور مولوى فاروق در كشمير
 روشنى همين اش عمده دليل كرديم، خسته را خودمان بگوييم، خورشيد نورانيت درباره ما وقتى«: دوم آمده است

 مراسم ايام در و شناسند مى خوب همه را امام بگوييم؟ توانيم مى چيزى چه اين از بيش. هست مان اطراف كه است
 اما. هست هم خوب و داد خواهند توضيح هم باز را مردم ةدانست ليمسا ،نويسندگان و گويندگان باز ،هم ايشان



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

129 

 1990مي  26                                 1410  ذيقعده1  |  1369خرداد  5 شنبه
 
 اسـتخدامى    اداري و   سـازمان امـور    دبيركـل ]معاون رييس جمهور و   [ ، رضوى ]منصور[آقاى
 اصـالح   بـراي ى  ياهاد و پيـشنهاد   كشورهاى پيشرفته د  ِِ  هاى دولتىِ    مطالبى درباره سازمان   .آمد

 براى كمبودهاى مادى زندگى كاركنان استمداد كرد و از كسالت خود            .امور ادارى داشت  
 .گفت

جمهور   حسين، رييس [ دوم صدام  ة درباره نام  .عالى امنيت ملى جلسه داشت      عصر شوراى 
ت نظـر اكثريـ    . مـشخص شـد    ،بگنجانيمآن  كه بايد در جواب       و مطالبى  كرديم بحث   ]عراق

 . شب در دفترم ماندم .اين بود كه عراق دنبال صلح است
 

 1990 مي 27                             1410  ذيقعده2  |  1369خرداد  6 يكشنبه
 

هـاى شـهدا و اسـراى لبنـان           خـانواده  .نويس جواب نامه دوم صدام را تهيه كردم        پيشصبح،  
 ]جليـل [آقـاى  .آنهـا صـحبت كـردم      بـراى    . متنى خواند  »1راغب حرب « همسر شهيد    ؛آمدند
بـراى نيازهـاى    معمـول،    مطـابق    ؛ آمد ]جمهوري  رياست [ مسئول دفتر مناطق محروم    ،بشارتى

 . مناطق محروم استمداد كرد
 و بودجـه   تجهيـزات  خريـد ، درباره صـنايع نظـامى  . آمد ]وزير دفاع [،  تركان]اكبر[آقاى  

 بـافق و   ، سفر به كرمان   درباره. دآم حبيبى براى امور جارى      ]حسن[دكتر .دفاعى مذاكره شد  
 .گرفته است تحت تأثير قرار  صحبت كرد؛آهن سيرجان سيرجان براى افتتاح راه

                                                                                                                   
 نشاط و طراوت اىمعن به ،ما جامعه در امام حضور طراوت و بودند انقالب سمبل امام كه اينجاست قضيه اهميت
 كه است موضوعي اين. باشد مى انقالب رفت عقب و ضعف نشانه ،ما ميان در امام حضور ضعف و است انقالب
، دفتر نشر » 1369هاي جمعه  هاشمي رفسنجاني، خطبه«  كتاب ←رجوع كنيد ».كرد خواهند ارزيابى ما دشمنان

 . 1392معارف انقالب ، 
اهللا  حزبجنبش  از سران ،جبشيتشهرك اسالمي لبنان، امام جمعه  مقاومت شهدايال شهيد شيخ راغب حرب، شيخ - 1

خانواده شهدا، مجروحين و اسيران كمك   به صورت پنهاني به،اسرائيلجنوب لبنان توسط در مدت اشغال او  .بود
در شب شيخ راغب حرب،  .اهللا شد از مؤسسات زيرمجموعه حزب يكي» بنانبنياد شهيد ل«كرد كه باعث ايجاد  مي

 . روحش شاد.يدها به شهادت رس  صهيونيستتوسط 1362  بهمن28جمعه 
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اورزى اطـالع داد كـه       وزيـر كـش    ،]آقاي عيسي كالنتـري   . [عصر هيأت دولت جلسه داشت    
؛ ايـن  از زيـر دريـا اسـت      از طريـق احـداث لولـه    ،قطر خواهان اسـتفاده از آب ايـران       كشور  

 نماينـدگان رهبـرى در سـپاه        ،مغـرب  . مورد استقبال هيـأت دولـت قـرار گرفـت          درخواست
 گـزارش داد و     ]فقيه در سـپاه پاسـداران      ده ولي نينما[،  محمدى عراقى ]محمود[آقاى  . آمدند
 .نماز مغرب و عشاء را با من خواندند. شان صحبت كردممن براي

. 1 شـد ييـد أت ؛متن جواب به صـدام را خوانـديم  . اى مهمان من بودند     اهللا خامنه    شب آيت 
                                                 

 با اينكه به طور «: در بخشي از اين نامه آمده است.  متن كامل نامه در بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده است - 1
ها شده، در نامه دوم اشاراتى به بعضى زا در نامهالعملانگيز و عكسمكرر تأكيد بر لزوم اجتناب از اتخاذ مواضع بحث
هاى شخصى، ها و خواسته  نه براساس دريافت،وجه داريد كه حقوقادعاها آمده كه با اين تأكيدات ناسازگار است و ت

 يكى از مهمترين اصولى كه متضمن برقرارى ، به اعتقاد ما.شودبلكه برمبناى قوانين و مقررات شناخته شده تعريف مى
ما تأكيد  . استالمللىباشد، اصل وفاى به عهد و احترام به تعهدات بينصلحى بادوام و شرافتمندانه بين دو كشور مى

كنيم، ولى شايان ذكر است كه اين قطعنامه روشن و خالى از ابهام است و  مثبت تلقى مى598شما را بر اعتبار قطعنامه 
تكرار  .وليت اجراى آن را به عهده دارد، اجرا گرددئ كه مس]ملل سازمان[لكهاى پيشنهادى دبير تواند براساس روشمى

ه مذاكرات زير نظر دبيركل عدم كارايى آنها روشن شده، مشكل جلوه دادن تعيين موضع غير مفيد كه در چند دور
 گذارى صلحى جامع و پايدار از وظايف كليدى دبيركل براى پايه598طرف آغازگر جنگ كه به موجب قطعنامه 
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شـب در دفتـرم     . ها و امـور جـارى كـشور مـذاكره كـرديم             مجلس و راديكال   يلدرباره مسا 
 . ماندم
  

 1990 مي28                              1410 ذيقعده 3  |  1369 خرداد 7دوشنبه   
 

ريـيس موسـسه تنظـيم و       [،  ارى آقاى محمد على انص    . كارها را انجام دادم     نُه صبح  تا ساعت 
از گزارش پيشرفت سـاختمان مرقـد امـام خمينـى را داد و              .  آمد )]ره(نشر آثار حضرت امام   

از . مـسعودى خمينـى آمـد     ]اكبر  علي[آقاى  . و استمداد كرد  گفت  تداركات مراسم سالگرد    
يده  زيـاد شـن    هاگونه ادعا   گفتم اين  ؛بردارى از آن شد     كشف گنجى خبر داد و خواستار بهره      

قـرار  . ت مطلب داشت  حص  تاكيد بر   است؛ نادرست بوده تاكنون  شود كه معموالً      مىو گفته   
 .  ميراث فرهنگى اقدام شود، سازمانقانونى آنمرجع شد از طريق 

بـه مجلـس شـوراى    ،  سـالگرد تأسـيس مجلـس    براى شركت در مراسمِ،ده صبحساعت  
هـاى    به نظـرم شـكوه سـال   ؛ كردم من هم صحبت كوتاهى؛راسم برگزار شدم. اسالمى رفتم 

 .دفترم برگشتمبه ناهار را  .گذشته را نداشت
 صــادرات و قيمــتموضــوع  دربــاره .شــوراى اقتــصاد شــركت كــردمجلــسه عــصر در 

هـا هـم     ياسـر و بچـه  ، فـاطى .شـب در دفتـرم مانـدم    .گيرى شد  تصميمآالت مهندسى  ماشين
 .  ماندندشب هم و  خوردند شام.آمدند

  
 1990مي  29                        1410  ذيقعده4  |  1369 خرداد 8شنبه  سه 

 
 در جمع ائمـه جمعـه سراسـر         . به حسينيه امام خمينى رفتم     ، صبح ساعت چهار و هجده دقيقه    

به دفتـرم برگـشتم و كارهـا را         . 1كردم هاى اقتصادى   صحبت مفصلى درباره سياست    ،كشور
                                                                                                                   

 در جهت نيل به صلح جامع و نهايى و طرح ،هاى عملى بين دو كشور است و بستن راه براقدامات تدريجى و گام
طلبانه براى هيچ يك  با اهداف صلح،ادعاهاى فاقد دليل و هر چيزى از اين قبيل را كه منافات با حسن نيت داشته باشد

 ».دانيماسب نمىاز دو طرف من
آقاي هاشمي در اين سخنراني، ضرورت حضور مردم در صحنه سازندگي كشور و كمك به امر بازسازي مناطق  - 1

 ايشان.  به عنوان يك امر اسالمي ياد كردلهامسأكيد قرار داد و از اين تآسيب ديده در جنگ تحميلي را مورد 
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 يل راجع به مـسا    .آمد]از علماي سرشناس لبنان   [،  اهللا  فضل]محمدحسين[آقاى سيد .انجام دادم 
 .بحث شد ها و مشكل نزاع بين حزب اهللا و امل لبنان و گروگان

هـا و      دربـاره اختالفـات بـين راديكـال        .عالى انقالب فرهنگى جلسه داشـت      عصر شوراي 
 بـا   ]هـا   در دانـشگاه  [ مـشكل نماينـدگان رهبـرى      و همچنـين  هايشان    كاران و درگيرى    محافظه
آورده شـام    بـراى مـن      ،از خانه فاطى   ،فائزه. بحث شد  هاى اسالمى    و انجمن  انشگاهيدجهاد
 .بود

 
 1990مي  30                        1410ذيقعده  5  |  1369خرداد  9 چهارشنبه

 
 براى  ]جمهور معاون اجرايي رييس  [،   ميرزاده ]حميد[آقاى. صبح به دفترم رفتم   ساعت هشت   

زدن كتابفروشـي    بـه اتهـام آتـش     [كـوكبى كـه     ]مهـرداد [  آقاي دهخانوا. آمدكارهاى جارى   
بـه  . ، آمدنـد  در انگلـستان زنـدانى اسـت      ،  ] سلمان رشدي  پنگوئن، ناشر كتاب آيات شيطانيِ    

تـر شـود و انگلـستان     ش مشكلا   ممكن است آزادي   ،او را سياسى كنند    مسألهآنها گفتم اگر    
 .بهاى بيشترى بخواهد

گزارش وضـع محـصوالت كـشاورزى و        . كشاورزى آمد وزير  ،  ]آقاي عيسي كالنتري  [
وزيـر   ]،آقاي هادي نژادحسينيان [. از وضع راضى است    ؛منابع طبيعى و مبارزه با آفات را داد       

  .ع سنگين را گفتايهاى جديد صن  سياست وآمد صنايع سنگين
 در اثــر ، از تــضعيف وزارت اطالعــات. آمــد]وزيــر اطالعــات[،  فالحيــان]علــي[آقــاى
 توضـيحاتى بـراى     ؛اظهار نگرانى كرد   ،اى انتقادى من در بعضى از جلسات دولت       برخورده

كـه در  و از ايشان خواسـتم  ها را توضيح دادم   حمايت و سياست.ش كردما  نئاو دادم و مطم   
 مـردم را    ،ها  گيرى  خط سياست دولت عمل كنند و مأموران تندرو را مهار كنند كه با سخت             

                                                                                                                   
امر مهم تأكيد كرد و نقش ائمه جمعه در تقويت روحيه همچنين بر اصل جدي گرفتن مشاركت مردم در اين 

اي خواند و از حضور مردم در صحنه   اهميت ويژهدارايرا كشور ايثارگري و فداكاري مردم در صحنه بازسازي 
سازندگي و كمك به بازسازي مناطق ويران شده و آسيب ديده در طول جنگ تحميلي، به عنوان يك حركت 

 خواست تا ،هاي معين د نام برد و از نمايندگان ولي فقيه و ائمه جمعه و نيز استانداران استانفرهنگي معنوي و ارزشمن
نقش عملي و فعال مناطق خود را براي به انجام رسانيدن بخشي از كار بازسازي شهرها و روستاهاي جنگ زده 

  .1392شر معارف انقالب ، ، دفتر ن» 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد .مشخص نمايند
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 دولـت هـم از همـين بابـت          زده انتقـاد ا   م گفتم ع  ؛وش نكنند ها را مخد    آزار ندهند و آزادى   
از افـراد آنهـا كـه بـا شـكايت      نفـر  دربـاره دو   .شـوم  است و طبعاً من هم با آنها هم نظـر مـى      

آن دو نفـر     عصر خبر رسـيد كـه        ؛ اظهار نگرانى داشت   ،اند   در آلمان بازداشت شده    ،منافقين
 .اند آزاد شده

 گفـت   ]وزيـر كـشور   [ نـورى  ]عبـداهللا [آقـاى .دمهيأت دولت شركت كر   جلسه   عصر در   
ــاره جلـــوگيرى از برخـــورد و درگيـــرى     ــه[دربـ  و ]مبـــارز تهـــران [روحانيـــت] جامعـ

 بايد كـار كـرد و راه        ،]رهبري[خبرگانمجلس   در انتخابات    ،]مبارز تهران [روحانيون]مجمع[
 .از سفرش راضى استو عفت از مشهد برگشته . شب به خانه آمدم. آن ائتالف است

  
 1990مي  31                    1410 ذيقعده 6  |  1369خرداد  10 شنبه پنج 

  
بـراى امـور مهـاجران جنـگ و         آمـد و     ، نماينده قصرشيرين  ،جهانگيرى]محمدحسين[آقاى  

 .آمـد ]وزير سابق كشاورزي و نماينـده كـرج      [ ، زالى ]عباسعلي[دكتر. بازسازى استمداد كرد  
 .تـسليمى آمـد   ]محمدسـعيد [آقـاى   .ت كـرج داشـت    تذكراتى در مورد كشاورزى و مشكال     

 هدفش ايـن اسـت كـه    ؛هاى دولتى و دانشگاه آزاد اسالمى گفت   درباره يكى شدن دانشگاه   
گفتم اگر يكـى    . شهريه بدهند   آن  ولى باز هم دانشجويان    ،دانشگاه آزاد اسالمى دولتى شود    

 .وضع همه مساوى باشداز لحاظ علمي  باز هم بايد ،نشوند
يسه مجلـس  ي درباره انتخابات هيأت ر. آمد]دبيركل جامعه زينب[،  بهروزى ]مريم[ خانم

 اگر بنـا    ،اند   گفتم جمعيت زنان هم خواسته     ؛كمك خواست ) س(گفت و براى جامعه زينب    
و خواستار تأسيس دفتر امور زنان و تهيه لـوايح بـراى            ا.  به همه خواهد شد    ،باشدكمك شود 

  .آمدى اصالح ظهر سلمانى برا . شدرفع مشكالت زنان
هـا را در      گـزارش وضـع فروشـگاه     .هاى شهر و روستا آمد      يس فروشگاه ير ،آقاى يزدانى 

 خواسـتار اعتبـار بيـشتر بـراى توسـعه و             و  ميليارد تومان گـردش پـول داد       9 فروشگاه با    480
 .همكارى بهتر شهردارى تهران شدهمچنين 

  و  آمـد  ]شجويان خارج از كشور   نماينده ولي فقيه در امور دان     [،  اى   اژه ]جواد[عصر آقاى 
شب در مراسـم سـالگرد امـام در    . هاى اسالمى را داد گزارش سفر به اروپا براى امور انجمن  
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 . به خانه رسيدمساعت يازده و نيم شب. 1مكردمرقد سخنرانى 
  

 1990 ژوئن 1                        1410 ذيقعده17   |  1369خرداد  11جمعه  
 
يش از ظهـر    پ .گذشتحياط خانه    آبيارى باغچه     و  به استراحت، مطالعه   قتو. در خانه بودم   

در مـورد   .  به مناسبت سالگرد امام عازم سفر به پاكستان اسـت          .آمد توسلى]محمدرضا[آقاى
مقـدارى ارز    برخوردها و مذاكرات احتمالى مشورت كرد و براى كمك به طالب پاكستان           

 .خواست
ريـيس دفتـر بازرسـي ويـژه        [،  محـسن . ى انجام شـد    ديدار ؛عصر والده و بستگان آمدند    

سـازها را داد و پيـشنهادى        چـرم ]انتقال[ ةلامسدر مورد    گزارش بازرسى    . آمد ]جمهور  رييس
موافقـت  ؛  آيـد   دسـت مـى    ه كه ارزان و ساده بـ       آورد 2ىيادر مورد توليد سيمان مخصوص بنّ     

 .كردم
در كـه   را  سنگبرى  صنايع  ا و   ه  كوره پزخانه ،سازى   چرم ،هاى دباغى   كارخانهيم  هخوا  مى 

 بـه  ، براى مردم و نظافت شهر و توسعه جنوب تهران مزاحمت دارنـد     ،محدوده شهري داخل  
تهيه براي هر كدام    هاى مخصوص در مناطق مناسب         بايد شهرك  ؛خارج از شهر منتقل كنيم    

 .شود
   

                                                 
امام در بيشتر مسايل اظهار . برخورد ما با انديشه هاي امام، بايد جامع باشد «: در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

نظر فرموده اند و هر كس ممكن است به لحاظ جريان فكري خودش، برخي از بيانات را مورد توجه و وسيلة تقويت 
ما بايد به عنوان امت مخلص امام، به مجموعه بيانات امام احترام بگذاريم و از تقطيع . خود و باندش قرار دهد

تعبد، صداقت، صراحت، . فرمايشات ايشان جداً خودداري كرده و با افكار و انديشه هاي امام برخورد صادقانه بكنيم
 ».نوان يك رهبر اسالمي بودبه ع) ره( صميميت و برخورد نزيك با مردم، از ويژگي هاي بارز حضرت اما خميني

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد
رتلند ست از سـيـمان پ ا عبارت،گيـرد چيني مورد استفاده قرار مي جـهت آجرچيني و بلوك كه سيمان بنايي - 2
 نوع سيمان پرتلند توليد 60ر حال حاضر در دنيا بيش از  د. PLASTICIZERS انضمام قدري مواد ژالتينِي به
اختار مصرف سيمان در هر پروژه س .عرضه مي گردد سيمان مخصوص آن طراحي و ،شود و براي هر مصرفي مي

صورت مالت بنايي  درصد به 30 تا 25اي،  صورت بتن سازه  درصد سيمان به 65 تا 55 است كه ترتيباين   به،ساختماني
  .شود صورت قطعات بتني مصرف مي   به،درصد 10 تا 5و 
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 1990 نئژو 2                            1410 ذيقعده 8  |  1369خرداد  12 شنبه 
 

نماينـده  [ خلخالى]صادق[آقاى .كردم در مراسم عزادارى پاسداران براى رحلت امام شركت       
ميـه  يى بـه مدرسـه حك     يليت آقاى موال  ؤتهزار تومان كه در زمان      250 از قطع مبلغ     . آمد ]قم

حـضرت عبـدالعظيم    آسـتان   ليـت   ؤت[،  شده و اكنون آقاى رى شهرى       تحت اداره او داده مى    
آقـاي علـي    [ از اينكـه     همچنين. ناراحت بود و از من استمداد كرد      است،    قطع كرده  ]حسني
شان اهانت به افراد   چند نفر از نمايندگان مجلس را كه در اظهارات   ،دادستان تهران ،  ]يونسي
 هـم نگـران بـود و هـم شـاكى و بـراى حـل                 ، احضار كـرده اسـت     ،اند و شكايت شده     كرده

  .كرد استمداد مى موضوع
 تلفنـى از احتمـال انتقـال آقـاى فـالح از             ،هاشميان و مجيد انـصارى    ]سينشيخ ح [آقايان  

 گـزارش   وآمـد ]جهرمـي [ افتخـار ]گـودرز [دكتـر . كرمان اظهار نگرانـى و اسـتمداد كردنـد        
 . مطلب جديدى نداشت؛الهه را داد]ديوان داوري[مذاكرات 
  گـزارش خـدمات داد و از كـم شـدن           .فرمانـدار قـم آمـد     ،  ]آقاي حسن خليليـان   [عصر  
 در   و  آمـد  ]وزير امور اقتـصادي و دارايـي      [،   نوربخش ]محسن[ آقاى .گاليه كرد  اختياراتش

وزيـر  [،   غرضـى  ]محمـد [آقـاى . هاى اقتصادى دولـت گـزارش داد        مورد آثار مثبت سياست   
 از وزارت اطالعـات در خـصوص اسـتفاده از           . و معاونـانش آمدنـد     ]پست و تلگراف وتلفن   

 از عملكـرد سـازمان برنامـه و         . شـكايت داشـتند    1سورتلفن و پست در انجام وظـايف و سانـ         
 تـذكر دادم كـه بـرخالف    ]وزيـر اطالعـات  [،  به آقـاى فالحيـان  .كردند ميانتقاد هم  بودجه  

 . اقدامى نشود،قانون اساسى
 

 1990 نژوئ 3                        1410  ذيقعده9  |  1369خرداد  13 يكشنبه  
 
 تـصميمات   ة دربـار  . آمـد   بـراى تقـديم اسـتوارنامه      ،ريه سو سفير جديد ،  ]آقاي احمد حسن  [

 .انگيز كنفرانس سران عرب و اهميت نقش سوريه در مبارزه بـا اسـرائيل صـحبت شـد                   تفرقه
                                                 

ها، نشريات و  رسوم بود پاكات نامه م، در آن سال ها. منظور از سانسور، كنترل محتويات مرسوالت خارجي است- 1
 . ماژيك سياه مي كشيدند،مجالتبرخي تصاوير روي حتي كردند و  ميو كنترل هاي ارسالي از خارج را باز  كتاب
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 آمـد و     براى مـشورت و خـداحافظى      ، سفير جديدمان در اندونزى    ،قريشى]سيد اصغر [آقاى  
 . استهاى همكارى وسيع   زمينه؛اطالعات خوبى از اندونزى ارائه داد

 . به نظرم مسلّط و مطلع آمـد       ؛ سفير جديدمان در قطر آمد     ،]نصير[ىيميرزا]نصراهللا[آقاى  
قرار شد درباره پروژه انتقال آب شيرين از ايران به قطر و عبور گـاز قطـر از خـاك ايـران و             

 . پيگيرى كندچند موضوع ديگر،تجديد اداره بازرگانى در قطر و 
 گزارش وضـع توليـد و فـروش و قراردادهـاى            .فت آمد  وزير ن  ،آقازاده] غالمرضا[آقاي

رفته صنايع نفـت كـه در جنـگ     رفته.  راضى است؛هاى جديد را داد  احداث و اجراى پروژه   
 كـه بـراى   يجمعـى از مـردم رفـسنجان و روحـانيون         .شود   احيا مى   است، آسيب زيادى ديده  

 .1كردم كوتاهى  برايشان صحبت؛ به مالقات آمدند،اند سالگرد امام به تهران آمده
درباره وضع توليـد     .اى بودم   اهللا خامنه   شب مهمان آيت  . هيأت دولت داشتيم  جلسه  عصر  

گيـرى     مـذاكرات و تـصميم     ، امنيتـى و سياسـى     يلو توزيع و نيازهـاى ارتـش و سـپاه و مـسا            
 گفتم سـاده    ؛درباره مراسم ازدواج مهدى صحبت شد     .  بستگان بودند  ؛به خانه آمدم  . داشتيم

 . باشد و مدعوين محدود به بستگان نزديكدبرگزار شو
  

 1990 نژوئ 4                      1410 ذيقعده 10  |  1369 خرداد 14 دوشنبه
 

. بـه مرقـد امـام رفـتم    ، ]در شـمال تهـران  [منظريـه ]اردوگـاه [كوپتر از   با هلي  صبح،   نُه ساعت
 رهبـرى   .آمـده بودنـد    امـام ]ارتحـال [سالگرد  ]اولين[مراسم  شركت در   جمعيت زيادى براى    

شد كه بـه خـاطر دخالـت      ادعا مى؛خورد چشم مى هنظمى در انتظامات ب    بى .سخنرانى كردند 
 .محافظان است

                                                 
.  است)عليه تعالي اهللا رضوان(ها متوجه تهران و حرم مطهر امام  امروز همه چشم«: نراني آمده است سخاين در - 1

اند تا  دوستان منتظرند كه ببينند وفاداري مردم بعد از رحلت رهبرشان چگونه است تا دلشاد شوند و دشمنان دلبسته
 را نسبت  ولي وقتي اين همه محبت و احساس پرشور؛ها نيز دور شود  از دل،شاهد باشند وقتي امام از چشم ها دور شد

مردمي كه به تهران آمده اند، نمونه بسيار . د رمز اين ارتباط عاشقانه را درك كنندنتوان بينند، نمي به امام عزيز مي
، دفتر » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد» .كوچكي از خيل عظيم مشتاقان امام هستند

  .1392معارف انقالب ، نشر 
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 جـالبى   رفتيم؛ مكان ك چال در شمال جماران      لَكوپتر به اردوگاه كُ     با هلى  ،در مراجعت 
انقـالب بـه   پيـروزي   آموزش و پرورش است كه بعـد از          متعلق به . تاكنون نديده بودم  . است

 ،پاه پاسداران س.  گفتم براى استفاده مردم فعال شود      شده است؛  تعطيل   ،جمارانخاطر امنيت   
 هفـراز توچـال و خـط تلـ          كـوپتر بـر     سپس با هلى   . مخالفت كردم  ؛بنا دارد كه آنجا را بگيرد     

بـه خانـه     .منـاظر خـوبى اسـت     .  مهـدى توضـيحات داد     ؛اسكى و پيست اسكى پرواز كرديم     
 .عصر بستگان آمدند. شب در خانه بودمآمديم و تا 

 مـتن پـيش نـويس جـواب بـه      .شب دكتر واليتى و مديران وزارت امور خارجـه آمدنـد      
كه پيشرفتى نـشان    دادند گزارش مذاكره در ژنو با برادر صدام را          همچنين. صدام را آوردند  

 .رسيد گوش مى ه تا سحرگاه صداى زوار امام از حسينيه جماران ب.دهد نمى
 

 1990ن ژوئ 5                    1410 ذيقعده 11  |  1369خرداد  15 شنبه هس  
  

التحـصيالن    در دومـين سـمينار فـارغ      و  منظريـه رفـتم     ]اردوگـاه [به  ساعت هشت و نيم صبح      
 و تـشويق    1كـردم   برايـشان صـحبت    . گـزارش دادنـد    .دانشگاه تربيت مدرس شركت كـردم     

 بـا هـدف     ،]1360در سـال     [ تربيـت مـدرس    شگاهدان.  براى توسعه قول حمايت دادم     ؛منمود
 ها تأسيس شـده      براى دانشگاه  ] اعضاي هيأت علمي و محققان مومن و متعهد        و [استاد تربيت
 .است

اظهـار اطاعـت    .  ظهر آقاشيخ محمد هاشميان آمد     . تا شب در خانه بودم     .به خانه برگشتم  
 . كردو حمايت از رهبرى

 
 
 

                                                 
 تن از 550 در جمع ، آقاي هاشمي در مراسم افتتاحيه دومين گردهمايي فارغ التحصيالن دانشگاه تربيت مدرس- 1

ما براي حركت به سوي استقالل و تربيت متخصص، اقدام «: اعضاي هيات علمي و مدرسين دانشگاه هاي كشور گفت
. شور بودهاي علمي ك نقطه اميدي براي طراحان آگاه به كمبودهاي محيط تربيت مدرس كرديم كهبه تاسيس دانشگاه 

، دفتر » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد» .كند ميهاي آينده جلوه  اثر اين اقدام در سال
  .1392نشر معارف انقالب ، 
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 1990 نژوئ 6                 1410 ذيقعده12   |  1369 خرداد 16ارشنبه چه 
 

 بـا خبرنگـاران   . دادمانجـام  را  كارهـا  ه صـبح  نُتا ساعت. به دفترم رسيدمساعت هفت و نيم   
 ةهمـ  دربـاره     تقريبـاً    ؛ حـدود دو سـاعت طـول كـشيد          كـه  داشتممصاحبه  داخلى و خارجى    

 1.خوب انجام شدمصاحبه نظرم   هب. المللى سئوال كردند اى و بين  منطقه، مهم داخلىيلمسا
. طـول كـشيد  دو سـاعت و نـيم       ،مان   جلسه .يسه مجلس خبرگان آمدند   ي اعضاى هيأت ر  

قـرار شـد    . كـرديم گيـرى     بحث و تصميم  ،  درباره زمان و برنامه و دستور كار اجالسيه آينده        
ى دربــاره اصــالح ياهاد پيــشنه؛در جــوار رهبــرى باشــدو در حــسينيه امــام خمينــى اجــالس 

 .ها داشتند نامه ينيآ
 .مانده را انجام دادم باقي شب در دفترم ماندم و كارهاى .عصر هيأت دولت جلسه داشت

 
 1990 نژوئ 7                            1410  ذيقعده13  |  1369خرداد  17شنبه  پنج 

 
معـاون پرورشـي وزارت     [،  زرهانى]سيد احمد [آقاى  .  كارها را انجام دادم    صبح  ه نُ  تا ساعت 

جـه و اتومبيـل و ابـزار         گزارش كار امور تربيتى را داد و بـراى بود          . آمد ]آموزش و پرورش  
نماينده ريـيس جمهـور در كميـسيون خريـد          [،  رياضى]شكراهللا[آقاى  .استمداد كرد  ورزشى

ــاع ــد]ســالح وزارت دف ــسليحاتى . آم ــدهاى ت ــاره سياســت خري تانــك و  مخــصوصاً ، درب
 .صحبت كردواپيما سام و ه]موشك[

  براى امـور جـارى     ،]معاون حقوقي وپارلماني رييس جمهور    [،   مهاجرانى ]عطاءاهللا[ آقاى
 ]محمـد [ آقـاى .ضرورت همـاهنگى اظهـارات مـن و رهبـرى تاكيـد داشـت              بر .آمدكشور  
هـاى اتوبـان سـازى توسـط           گـزارش پيـشرفت طـرح      . آمـد  ]وزير راه و ترابري   [،  كيا سعيدى
 . را گفتع راه آهن و خريد هواپيما ها را داد و وض بانك

 مـسأله كمـك بـه حـل       خارجـه آمـد و در مـورد         امور از وزارت    ، واعظى ]محمود[آقاى
 آمريكـــايى و لبنـــانى و سياســـت برخـــورد آينـــده ســـئواالتى ،ىيهـــاى اروپـــا گروگـــان

 گزارش سفر به اروپا را      .آمد]مشاور اجتماعي رييس جمهور   [،   مهاجرى ]مسيح[آقاى.داشت
                                                 

 .اپ شده است متن كامل اين مصاحبه، به جهت اهميت در بخش ضمايم همين كتاب چ- 1
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 .از مصاحبه ديروز تشكر كرد. ى داشتياهها پيشنهاد  داخلى و راديكاليلاره مساداد و درب
بـراى اجـراى طـرح خيابـان        و  شهردار تهـران آمـد      ،  ]آقاي غالمحسين كرباسچي  [عصر  

 . بر حمايت جـدي از سـاخت متـرو تاكيـد كـردم             .نواب و احداث خط تراموا استمداد كرد      
هـاى جهـان مـشورت        شـهرداران پايتخـت    جهت شركت در كنفـرانس       ،براى سفر به سنگال   

شـكايت  هـا     آمـد و از برخـورد بعـضى از راديكـال           ]وزيـر كـشور   [آقاى عبداهللا نورى  . نمود
 ؛خبرگـان اسـتمداد كـرد     مجلـس    براى همـاهنگى بـا شـوراى نگهبـان در انتخابـات              .داشت

 .روحانيت در انتخابات را داد]جامعه[روحانيون و ]مجمع[پيشنهاد ائتالف 
  

 1990 نژوئ  8                               ذيقعده14  |  1369داد  خر18جمعه  
 

 راجع  .محسن صبح و عصر آمد     . انجام دادم  ؛آورده بودم كه   كارهاى دفتر را     .در منزل بودم  
 قـرار شـد     .كـرديم  براى رفع كمبود سيمان مـصرفى صـحبت          ،ىيابه خريد و توليد سيمان بنّ     

 راجـع بـه     .مـد آابوسـعيدى   ]محمـدعلي [ دكتـر    .بشودوضع ساحل سازى رود ارس بازرسى       
 . مهمان محسن بودند،ها شب عفت و بچه .مهر صحبت شد بيمارستان ايران

 
 1990 نژوئ 9                         1410  ذيقعده15  |  1369 خرداد 19شنبه   

 
سالح از   يدود اعتبارات نيروهاى مسلح و خر      درباره كمب  . آمد ]وزير دفاع [تركان]اكبر[آقاى  

هاى جامع بـا       براى نقشه  ،اى خريده شده از شوروى      هاى ماهواره  شوروى و استفاده از عكس    
 . صحبت شد، خريده شده1اندازى پالنتاريوم  روز و راهيتوضع
 در مـورد وضـع      . وزيـر دادگـسترى و معاونـان آمدنـد         ،]اسماعيل شوشتري  محمد آقاي[
 قـضات صـحبت شـد و    دسـتمزد رو و كمـى    و كمبـود نيـ     خـودرو قضائيه،كمى اعتبـار و      قوه

 . كمك دادمة وعد؛ندر واقعاً كمبود و مشكل دا؛استمداد كردند
                                                 

ها و ديگر  نما، تاالري است كه در آن نمايي از ستارگان، سياره يا همان آسمان Planetarium پالنتاريوم - 1
نشينند و  نما داراي گنبدي است كه بينندگان در زير آن مي معموالً آسمان. شود  داده مينشانهاي آسماني  پديده

 .كنند  ميظاره ن،افتد بر سقف گنبد ميتصويري از آسمان را كه با پروژكتور مخصوصي 
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 از تعـصب    . آمدنـد  ]سـاحفاجا [= حفاظـت اطالعـات ارتـش     سازمان  اعضاى غير ارتشى    
هـا و نظـرات اينهـا         ساحفاجا و عدم توجه به توصيه      يسير،  ]آقاي مصطفي ترابي پور   [ ارتشىِ

 بـراى امـور     ]معـاون اول ريـيس جمهـور      [،   حبيبـى  ]حسن[دكتر. ردندگفتند و اعالم خطر ك    
 قرار شـد وزارت اطالعـات از پوشـش نهـاد رياسـت جمهـورى اسـتفاده           .آمدجارى كشور   

 را  هـاى جديـد ارزى       سياسـت  . آمـد  ]رييس بانك مركزي  [عادلى]محمدحسين[دكتر  . نكند
فر و وام ارزى    گيرى كاالهاى همـراه مـسا        تسهيالت صادرات و سخت    گفت و در خصوص   

 .براى صادرات مشورت كرد
گيرهـاى نـامعقول در مـورد مبـارزه بـا زنـان بـدحجاب گفـت و                     تلفنى از سـخت    ،عفت

ــا منطــق آنهــا را هــدايت كننــد   ــشنهاد داشــت ب ــرى كــنم ؛پي ــرار شــد پيگي ــر  . ق عــصر دكت
عالى انقالب  شوراىكار براى دستور،] دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي،گلپايگاني[هاشمى

 يل براى مسا  هم]رييس سازمان برنامه و بودجه    [ ،زنجانى]مسعود روغني [ آقاى   .آمدفرهنگى  
  .آمدشوراى اقتصاد 

نماينـده  [،   ناصرى ]سيروس[گزارش مذاكره آقاى  . عالى امنيت ملى جلسه داشت      شوراى
رد در مـو .  برادر صدام را شنيديم،]تكريتي[با برزان، ]دايم ايران در مقر اروپايي سازمان ملل  

ام و دربـاره      نـويس آن را تهيـه كـرده          من پيش   است و   دوم صدام  ةاى كه جواب نام     متن نامه 
 .گيرى شد  بحث و تصميم،محتواى مذاكرات ناصرى و برزان

 تـصميمات شـوراى امنيـت مطـرح شـد و بـه              . مهمـان رهبـرى بـوديم      ، شب با احمـدآقا   
 نيروى دريايى براى مقبره  تقاضاى گرفتن بخشى از پادگان،احمدآقا. تصويب رهبرى رسيد

نماز جمعه  كرد،   پيشنهاد همچنين احمدآقا . آينده موكول كردند  به  داشت كه رهبرى    را  امام  
بـه خانـه    شـب   . پذيرفتـه نـشد   جز در مناسبت هاي خـاص،       كه  اقامه شود در مرقد امام    تهران  
 .آمدم
   

 1990 نوئژ 10                    1410  ذيقعده16  |  1369خرداد  20يكشنبه  
 

هـاى تريـاك و مـرفين كـه            از انبوه محموله    و  انقالب رفتم  هاي   به محل كميته   ،در راه دفترم  
 همچنـين .  بازديـد كـردم    ،انـد    و اروميـه گرفتـه     ]كرمانـشاه [= اخيراً از قاچاقچيان در بـاختران     
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ل اسناد اصـي   ،اينكه اين شخص   به اتهام    ،آورده بودند را  قى  تها و اسناد شخصى به نام        تابك
 توضـيحاتى دربـاره     مـسئولين كميتـه،   . ردبـ  هاى خطى نفيس را از كشور بيـرون مـى           و كتاب 

قاچاقچيـان   از اشـرار بلـوچ و        ،شـرق كـشور   مرزهاي  در  واقع   ،هاى پيرسوران  پاكسازى كوه 
 . دادندمواد مخدر
علمـاى  . آمـد براى تقديم استوارنامه    ،  ه زامبيا تيدكروآسفير  ،  ]آقاي كالگا كانگوا  [صبح  

. انـد   تـازگى فعـال شـده      ؛ بـه  ، برايشان صحبت كـردم     آمدند رو و اعتدال    از خط ميانه   اناصفه
 گزارش مس و فوالد مباركه و مذاكره بـا          .آمد]وزير معادن و فلزات   [محلوجى]حسين[آقاى

 .گذارى در جزيره قشم را داد  سرمايهة درباربخش خصوصي
. شـد زم  تـصويب      تـداركات ال   ؛شوراى پشتيبانى نهـضت سـواد آمـوزى جلـسه داشـت           

 نوشـته  .هـا آوردنـد   گروگـان  ةلامس نامه او را در مورد     .جمهور كنيا آمدند   يسيفرستادگان ر 
هـاى اسـير در     لبنـانى ةمبادلـ كمـك بـه    خواهـان  او. هاى ايرانى زنده نيستند بود كه گروگان  

در مورد  ،اش هاى اسير و مفقود شده بود كه به خاطر تناقض با خبر قبلى        با اسرائيلى  ،اسرائيل
 .كنيم  اعتراض كردم و گفتم دخالت نمى،هاى ما حيات گروگان

جلـسه   بـه    ،عصر به خاطر كسالت و صرف وقت براى اصالح پاسخ بـه نامـه دوم صـدام                
 متن اصالح شـده    . اى بودم   شب مهمان آقاى خامنه    .نامه را اصالح كردم   . هيأت دولت نرفتم  

هاى سوئيـسى و ايرلنـدى    به آزادى گروگان قرار شد با كمك .رسيدتصويب به  جوابيه  ةنام
 .  سياسى و اقتصادى و سياست خارجى مذاكره شديلدرباره مسا. موافقت كنيم
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ات آقاى منتظرى و اصـالح     مسأله درباره لزوم توجه به      ،شرعى نماينده قم  ]محمدعلي[آقاى  

 در مورد ضـرورت     . نماينده ايرانشهر آمد   ،مالزهى]حميدالدين[آقاى  . ادارى مطالبى داشت  
هــاى منطقــه و اصــالح تقــسيمات كــشورى آنجــا گفــت و از  تأســيس دانــشگاه و مهــار آب

 .هاى من تشكر كرد كمك
 از مواضع سياسى در قـوه       . آمد ]نماينده تهران در مجلس خبرگان    [،  آقاى مجيد انصارى  

 . سياسى و اقتصادى كشور تذكراتى داديلانتقاد داشت و راجع به مسايه يقضا
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   براى تأسيس كارخانه   .امامى كاشانى آمد  ]محمد[
مدرسـه          

اى به منظور تأمين منبـع مـالى 
و برضرورت تأمين امنيت سيستان و بلوچستان تأكيد كرد كرد  استمداد  مطهرى   . شهيد 

 گـزارش سـفر بـه       .آمد]جمهور مشاور سياسي رييس  [،   موسوى ]ميرحسين[سآقاى مهند 
گفت روگوئه را داد و از تمايل آنها به توسعه روابط با ايران              اُ  و   برزيل  ،آرژانتينكشورهاي  

. مطالبي بيـان كـرد    شان    هاى صنعتى   و از مشكالت جدى اقتصادى آنها و راكد بودن ظرفيت         
 در مـورد سـفر بـه ويـن     . آمد]مور اقتصادي و دارايي   وزير ا [،   نوربخش ]محسن[ آقاى ،عصر

 .ى كشورهاى عضو اوپك مشورت كردي دارانرايبراى شركت در جلسه وز
 ]يارانـه [= در مـورد صـادرات و خريـد گنـدم و سوبـسيد            . شوراى اقتصاد جلـسه داشـت     

 دكتـر   ،شـب . گيـرى شـد     چـاى تـصميم   ] بـرگ [كـردن    آهن و باالبردن دستمزد خـشك       راه
خارجه اكو عازم سفر    امور   نراي براى شركت در جلسه وز     .آمد] ير امور خارجه  وز[،  واليتى

 اطالعـات   ]وزارت[هاى   از دخالت  . تركيه مشورت كرد   و  درباره افغانستان  .به پاكستان است  
 . در امور سياست خارجى گله داشت]اسالمي[ارشاد]وزارت فرهنگ و[و 

  
 1990 نژوئ 12                   1410  ذيقعده18  |  1369خرداد  22شنبه  سه 
 
هـاى     گزارش مذاكرات درباره طـرح     ؛وزير نيرو و معاونان آمدند    ،  ]آقاي بيژن نامدار زنگنه   [

آقاي هادي   [.ساخت سد روى كارون را دادند و براى تسهيالت و اعتبارات استمداد كردند            
 ؛ در مـورد    گفت ها را    گزارش وضع توليد و سياست     .وزير صنايع سنگين آمد   ،  ]نژادحسينيان

 نرايـ جمعـى از وز   .  شود تسهيلشرايط   گفتم   ،هاى اصولى  موافقت] صدور[گيرى در     سخت
 درباره كيفيـت اجـراى مـصوبه مجمـع          .هاى آزاديبخش آمدند    و مسئوالن مربوط به نهضت    

 . در اين خصوص مذاكره شد]مصلحت نظام[تشخيص
مه نمايندگان رهبـرى در     درباره اساسنا  .عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      عصر شوراى 

 .زودتر خوابيدم. كمى كسالت داشتم. شب در دفترم ماندم. ها بحث شد دانشگاه
  
 
 

 آقاى 
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.  آمـد  ]وزيـر بازرگـاني   [،   وهـاجى  ]عبدالحـسين [آقـاى .  كارها انجـام شـد      ساعت نُه صبح   تا

كوپترهـاى     گفت تمايل به معاملـه هلـى       ؛ با وزير بازرگانى اندونزى را داد      گزارش مذاكرات 
 مـذاكرات دربـاره توسـعه       . انـدونزى مالقـات داشـتم      ]بازرگـاني [با وزير . ندرسوپرپوما را دا  

 .  توضيحاتى درباره نفت و گاز و صنايع و كشاورزى كشورش داد؛روابط بود
 . آمد مديرعامل شركت گاز   .آمد كيشميرزاده براى امور جارى و مسايل       ]حميد[آقاى  

ــديريت    ــاز را داد و از ضــعف م ــع گ ــزارش وض ــاز  گ ــت و گ ــا در نف ــه و   ه ــود لول و كمب
 گـزارش   و  آمد ]وزير نفت  [،آقازاده]غالمرضا[آقاى  .گفت] تهران [هاى شهردارى   مزاحمت

 .اظهار خوشبينى كرد  از آينده صنعت نفت؛سفر به سنگاپور را داد
 .آمد ها  براى گزارش بازرسى  ،  ]س دفتر بازرسي رييس جمهور    رييهاشمي،  [ظهر محسن 

 در دسـتور  ،آالت مهمى جز تقسيم ماشـين  مسأله. هيأت دولت شركت كردمجلسه  عصر در   
 . به خانه آمدم و كارها را انجام دادم، نُه ونيمشب تا ساعت. نبود
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جمعى .  رفتيم و بالفاصله پرواز كرديم     ]مهرآباد[ به فرودگاه  ،صبح زود براى سفر به خراسان     
  ، در راه  . ياسـر همـراه بودنـد       و  والـده، همـشيره، محـسن      ، فـاطى  ،عفـت  ،از وزراء و مديران   

 دربـاره شـروع تحويـل       ،]فرمانـده نيـروي هـوايي ارتـش        [،سـتارى ] منـصور  سـرتيپ [تيمسار
 در سـفر مـن بـه شـوروى توافـق شـده بـود و در               كـه   5سـام   موشك   مسأله و   29هاى   ميگ

 . گفتندنمايندگان خراسان هم مطالبى.  مهمى داشت مطالب،ساخت موتور جت خصوص
اســتقبال رســمى بــه بعــد از .  وارد فرودگــاه مــشهد شــديم،ســاعت هــشت و نــيم صــبح

 در جلسه كميسيون    )ع( زيارت مرقد امام رضا    پس از . رفتيم] رضوي[قدس دارالضيافه آستان 
  از زبان مسئوالن هر ، ارقام جالب و گويا وگزارش و آمار.شركت كردمريزى استان  برنامه
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 .1كردم سخنرانى استانو در شوراى ادارى خوانديم  سپس نماز جماعت .ارائه شدبخش 

                                                 
دولت تالش خواهد كرد كه وضعيت مصالح ساختماني و ماشين آالت را تا پايان سال «: ايشان در اين جلسه گفت - 1

آالت  هاي تأمين مصالح ساختماني و ماشين ريز استان با هماهنگي، اولويت مسئوالن برنامه.  به وضع عادي بازگرداند70
 ماه هشتميزان رشد تورم طي .  مشكلي دركشور در اين زمينه وجود نداشته باشد71گيرند تا از ابتداي سال را در نظر ب

 درصد بوده و در زمان 3/5 ، سال گذشته اولِطوري كه ميزان رشد تورم در دو ماه به. گذشته رو به كاهش بوده است
هاي آتي،  هاي ارزي و تنگناهاي مالي در سال  بحرانروبرو شدن كشور با.  درصد كاهش يافته است9/4مشابه امسال به 
دولت . با بهبود ذخاير ارزي، تأمين ارز از خارج غيرضروري است. هاي ايجاد تعادل اقتصادي بعيد است با ادامه سياست

كشور ختيار واحدهاي صنعتي  ميليون دالر ارز رقابتي در ا620از آغاز اجراي طرح فروش ارز رقابتي تاكنون، بالغ بر 
 ». استگذاشته

هاي شهدا اين استان را براي  در اين ديدار ابتدا سرپرست بنياد شهيد استان خراسان، آمادگي همه جانبه خانواده - 2
آقاي هاشمي كه تحت تأثير . شركت در بازسازي كشور و حمايت كامل از دولت جمهوري اسالمي ايران اعالم كرد

توانم احساسات و مراتب احترام  به حق نمي«:  به ايراد سخن پرداخت و گفت،معنويت حاكم بر محفل قرار گرفته بود
ترين و عزيزترين ذخايرشان به آنان تقديم و لطف  هاي معظمي كه خداوند با گرفتن شريف قلبي خود نسبت به خانواده

در همه كشور گسترده هايش   مقدسي است كه شاخهة ثمره شجر،هاي شهدا خانواده. خود را اعطا كرده است، بيان كنم
ترين،   مقدس در حال حاضر يك اجتماع متشكل را به وجود آورده كه اعضاي آن صالحةاين شجر. شده است

  مقدس و آن قشر اجتماعي، صاحب و وارث انقالب اسالمي وةاين شجر. ندا ترين مردمان آاليش عزيزترين و بي
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هـاى    بوه خـانواده  مالقات با ان  برنامه   ،بعد از ظهر   چهار   ساعت،   پس از ناهار و استراحت    
 سپس سخنرانى عمومى در صحن مطهر براى عموم مـردم،   .2براي آنها بود  شهدا و سخنرانى    



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

147 

 بعـد از آن بـه   . 1 داشـتم ]تؤليت آسـتان قـدس رضـوي    [طبسى]واعظ[پس از خيرمقدم آقاى  
 را  و اظهـارات نماينـدگان    رفتـيم     اسـتان   و مـسئوالن   ]مـشهد در مجلـس     [جلسه با نمايندگانِ  

 شام  ، صرف  من 2 خيرمقدم آنها و سخنرانى    ،مالقات با ائمه جمعه و جماعات     . گوش كرديم 
 . وقت را گرفت،و سپس استماع اخبار تا آخر شب

 
  

 
 
 

                                                                                                                   
دهند و  ند كه سراسر كشور و هم اقشار را پوشش ميا بسرمايه گذاران واقعي و در حقيقت مدعيان اصلي انقال

انقالب هر امتيازي كه . هاي انقالب و خط امام و جريان رو به رشد و پويا هستند مهمترين ضامن تداوم و حفظ آرمان
الب  سرباز و پاسداري بهتر از صاحب انق،براي انقالب. هاي معظم بدهد، در حقيقت به خود داده است به اين خانواده

هاي انقالب  كنند و از ياد و آرمان ها هستند كه تا ابد ياد و خاطره شهيدانشان را فراموش نمي نيست و اين خانواده
 ، دفتر نشر معارف 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».دارند اسالمي نيز دست برنمي

 » .1392انقالب ، 

 در صحن امام خميني، از پيروزي جبهه نجات اسالمي در الجزاير به عنوان ،شهدآقاي هاشمي در اجتماع مردم م - 1
موفقيت ايران در صدور افكار اسالمي مورد اعتراف ناظران «: يك نمونه موفق از صدور انقالب اسالمي نام برد و افزود

در افغانستان، لبنان و . المللي است و جهان در مناطق اسالمي شاهد توسعه روزافزون فكر حاكميت اسالم است بين
 زنگ خطر ،پيروزي طرفداران اسالم در الجزاير.  ملموس  استنشين شوروي اين خيزش كامالً هاي مسلمان جمهوري

امروز در هر جاي دنيا انتخابات آزاد براي مسلمين مهيا شود، . را براي استكبار و اسراييل به صدا در آورده است
هاي ضد تورمي دولت، ذخاير و  ايشان با مثبت توصيف كردن سياست» .واهند بوداحزاب اسالمي برنده نهايي آن خ

درآمدهاي ارزي كشور را رو به رشد خواند و اعالم كرد كه نيازي به تأمين ارز از خارج نيست، و قول مساعد داد كه 
رجوع  . شودورزي ظرف دو سال آينده برطرفمشكالت تهيه مصالح ساختماني، فلزات و ماشين آالت بخش كشا

 .»1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←كنيد

انتظار ميلياردها «: عنوان آزمايش بزرگ براي روحانيون، گفت   با توصيف وضعيت كنوني به،ايشان در اين ديدار - 2
ي و سياستگزاران اصلي آن را روحانيون تشكيل انسان، متوجه ايران است تا ببينند حكومتي كه رهبري، رياست جمهور

، ل معنوي باشيديمهم نيست و دنبال مسا... يم نان، آب، مسكن و يتوانيم به مردم بگو دهند، چه خواهد كرد؟ نمي مي
هاي اجرايي دارند، بسيار  اعتمادي كه رهبر انقالب به دستگاه.  نه در دين است و نه به مصلحتزيرا كه اين طرز تفكر،

  ←رجوع كنيد ».هاي رهبري را دنبال كند و به اجرا درآورد كند كه سياست وب است و لذا دولت هم سعي ميخ
 .» 1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب 
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اطالع . سوى درگز پرواز كرديمه كوپتر ب  به فرودگاه رفتيم و با هلىم صبحساعت شش و ني
  در برگـشتن مفقـوداالثر شـده       ،كوپتر كه ديروز محافظان را بـه درگـز بـرده            دادند يك هلى  

در شـهر درگـز در اسـتاديوم ورزشـى بـراى      . م تجسس شود گفت؛مخيلى ناراحت شد  . است
 .1مردم سخنرانى كردم

در كنـار مـرز     . سوى منطقه عشايرى اطـراف شـيروان پـرواز كـرديم          پس از سخنرانى به     
در  . ديـدم  آسمانهاى فراوان و سرسبز منطقه را از           باغ .ند مردم اجتماع جالبى داشت    ،شوروى

هـا را مطـرح        ابتدا خيرمقدم گفتند و نيازها و امكانات و خواسته         .2اجتماع مردم حضور يافتم   
                                                 

ين امر نتيجه ا«: در جمع مردم درگز، به مشكل عمده ارتباط زميني اين شهر اشاره كرد و اظهار داشتايشان  - 1
اي بسيار زشت در عصر ارتباطات به نمايش گذاشته است و ما نيز وارث  سياست مخرب رژيم گذشته است كه منظره

سواد در منطقه محروم درگز را يكي  ايشان وجود كمترين درصد افراد بي» .هاي زيادي از اين قبيل هستيم ماندگي عقب
 با تالش شما و ،اين منطقه كه به پرورش علماي بزرگ مشهور استاميد است «: از افتخارات آن دانست و افزود

آقاي هاشمي » . مورد توجه قرار گيرد و بتوانيم از آن به عنوان يك نقطه تحرك بهره گيري كنيممسئولين مجدداً
ثبات  صميميت و عشق خود به اسالم و انقالب اسالمي را به ا،ضمن تأكيد بر اينكه عشاير در دوران جنگ، وفاداري

رساندند، ابراز اميدواري كرد كه خداوند به مسئولين، توفيق انجام وظيفه در قبال اين مردم زحمتكش و سلحشور، 
ايشان حضور در جمع عشاير را نشانگر احترام عظيمي دانست كه . د را عطا فرماي رتالش ميهن اسالميمتدين و پ

 امكان بهره برداري از ، به فرزندان خود اعم از دختر و پسر،مسئوالن براي عشاير قائل هستند و به آنان توصيه كرد
رجوع  ».ود، زندگي عشايري را متحول سازند تا فرزندانشان با بهره علمي و فني باالي خ،آموزش و تخصص را بدهند

 ».1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←كنيد
توان در  رود، بهترين احساسات را مي در دنياي امروز كه به طرف حاكميت مردم مي«:  گفتدر شيروانايشان  - 2

آقاي هاشمي از اجتماع گسترده و احساسات مردم  ».الجزاير ديدمردم مسلمانان منجمله مسلمانان كشمير پاكستان و 
 احساسات پاك شما، نه تنها مسابقه شهادت شما مردم در دوران جنگ تحميلي و«: شيروان قدرداني كرد و افزود

اند و حاضرند تمام هستي  غيرقابل توصيف است، بلكه نشانه اين است كه مردم آگاهانه راه اسالم واقعي را برگزيده
كنيم با  تالش مي. شود  مسئوليت ما بيشتر ميدر برابر اين آمادگي و وفاي مردم، طبعاً. خود را در اين راه ايثار كنند

مان و سايه  كارگيري رهنمودهاي سودمند و هدايتگر امام راحل  دولت، روحانيت و مجلس، با بههماهنگي بين ملت،
اميدواريم بتوانيم انقالب را به . معظم انقالب كه بر سر همه ما است، در راه خدمت به مردم كوشا باشيم بلند رهبري

تر از حاال از ملت ما الگويي در اختيار جايي هدايت كنيم كه اگر ديگر كشورها خواستند راهي انتخاب كنند، بيش
جمهور  رباني كردن گاو و گوسفند از رييسشيروان، عشاير كُرد با ق» كابل«در منطقه مرزي و عشايرنشين  ».داشته باشند

 آنها را افرادي وفادار و صميمي خواند و عشق اين قشر را به ،آقاي هاشمي در جمع عشاير اين منطقه.استقبال كردند
 ايشان ضمن تأكيد بر ضرورت فراگيري آموزش و تخصص توسط فرزندان عشاير، آنها را. ب و اسالم ستودانقال
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ادند و با كسب اجازه بـه نمـايش چـوب بـازى و              كردند و گزارش وضع عمومى منطقه را د       
هـا را     هـا و خريـد وام        وام المهاسـت  ،ها  در ضمن خواسته  . رقص و سرودهاى محلى پرداختند    

 . پذيرفتم؛مطرح كردند
 يـازده و   سـاعت .ان، به سوى قوچان پرواز كرديم  ش  هاى  با خداحافظى و تشكر از محبت     

هـا    قبـل از خطبـه   .به مصالى نماز جمعه رفتيم    .  با استقبال گرم مردم وارد قوچان شديم         ربع،
را گـوش داديـم كـه بيـشتر در          امـام جمعـه      ،هاى كوتاه آقاى مروج      خطبه .1سخنرانى كردم 

.  بـا امامـت ايـشان نمـاز جمعـه را خوانـديم      . و نظام و انقالب بودفعاليت هاي دولتستايش  
 .براى ناهار و استراحت به منزل فرماندار رفتيم

كوپتر به محل سقوط  يك هلى.  است سقوط كرده،كوپتر مفقود شده  هلىخبر رسيد كه    
شـان    از خدمات  ؛گزارش دادند .  به مركز تحقيقات كشاورزى و دامى جهاد رفتيم        .اعزام شد 

 اجتماعى عظيم و با شكوه تشكيل .  از آنجا به سوى بجنورد پرواز نموديم.2تشكر كردم
                                                                                                                   

هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد .مورد احترام خاص مسئوالن و پشتوانه كشور اعالم كرد
 .»1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369

شهر قوچان و منطقه خراسان به دليل تحوالتي كه در «: معه شهر قوچان گفتنماز جمراسم آقاي هاشمي در  - 1
همسايه شمالي كشورمان به وجود آمده، از حساسيت بسيار زيادي برخوردار است و به عنوان يك محور انقالب به 

 سرشاري كه خداوند ايشان با اشاره به منابع» . مطرح خواهد بود،منظور انتقال افكار اسالمي و كانون توجهات جهانيان
عدم بهره برداري از اين منابع و نعمات توسط رژيم گذشته، «:  اظهار داشت،در سرزمين خراسان به وديعه نهاده است

آقاي هاشمي ابراز اميدواري كرد طي » .شود هاي آن رژيم به كشور محسوب مي نتيجه سياست غلط آنان و از خيانت
مورد توجه جهان اسالم نيز ) ع(ان كه به بركت وجود  امام علي ابن موسي الرضا  بازسازي استان خراس،برنامه ده ساله

ايشان  با بيان اينكه در ده .  مواجه شود كه انقالب نيز زمينه اين تحول را فراهم كرده استيباشد، با توسعه فراوان مي
پتانسيل كارآزموده، با تجربه، متدين و اين «:  انقالب جوانان ما را همچون فوالد آبديده كرده است، افزود،سال گذشته

هاي مناسب سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشورمان، آينده روشني را ترسيم  وفادار به انقالب و مردم، همراه با زمينه
لذا اين آينده درخشان، همان چيزي . باشد مان و رهنمودهاي معظم له مي هاي امام راحل كند كه از ثمرات تالش مي

 مقام معظم رهبري و همكاري مردم و مسئولين تحقق خواهد ،اي اهللا خامنه يه خط امام و به رهبري آيتاست كه در سا
 » .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».يافت

آقاي هاشمي و هيأت همراه، ه يكي از اعضاي شوراي اسالمي روستايي، پس از خير مقدم بدر اين بازديد،  - 2
يان در دهه يسازندگي را به عنوان يادگار هميشه جاويد امام خميني توصيف كرد و براي مشاركت فعال روستا جهاد

آقاي هاشمي نيز با تأكيد بر اينكه كارهاي تحقيقاتي يك بخش بسيار جدي كشور . سازندگي، اعالم آمادگي نمود
بريم، بايد در زمينه  اينك كه در دهه سازندگي كشور به سر مي«: زي توصيه كرداست، به دست اندركاران امر كشاور

  ».ديرسانب خود را به سطح مطلوب ،تحقيقات
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بـا   مد گرم و دلپذيرى ايراد كرد و من در يـك سـخنرانى مفـصل   اام جمعه خوش ام. شده بود 
 1.هايشان را دادم  تحقق خواستهة وعد،تشكر از مردم و تشريح وضع شهرستان

را  اسـتعدادهاى منطقـه      ، و ائمـه جماعـات      شهر  نمايندگان ، امام جمعه  ،در منزل فرماندار  
 سـپس در  . برسـد ه ظهـور منـص دادها بـه   ايـن اسـتع  م كـه  كرد واريابراز اميد . تشريح كردند 

خبر رحلت دو خلبـان   . 2 آنها را گرفتم و سخنرانى كردم      هاي   گزارش ،اجتماع مديران منطقه  
 . شديداً متأثر شدم و با اندوه فراوان خوابيدم؛كوپتر ساقط شده را دادند هلى

   
 1990نئوژ 16                         1410  ذيقعده22  |  1369 خرداد 26شنبه  

 
 ،هـاى نفتـى     خبر تصفيه اختالفـات ايـران بـا برخـى از شـركت             ،در اخبار راديوهاى خارجى   

، ]وزيـر نفـت   [آقـازاده   آقـاي   بـا   .  اسـت  ايران امتيازى داده  انگار  اى نقل شده بود كه        گونه هب
ـ          تلفنى گفتم خبر را به صـورت كامـل بگوينـد كـه آمريكـايى               زل هـا از ادعـاى خودشـان تنّ

 . اند كرده

                                                 
بزرگترين نعمت براي زمامداران و مسئوالن جامعه، وفاداري، فداكاري و «:  اجتماع مردم بجنورد گفت درايشان - 1

پايمردي ملت ايران در . سئوالن، يك سعادت براي كشور استهماهنگي و يكدلي مردم و م. صميميت مردم است
اميدوارم با توجه به لياقت مردم، كشور رو به . هاي دفاع مقدس، نمونه و يك حماسه تاريخي بود طول انقالب و سال

 ماه گذشته، درآمد ارزي ناشي از هشتامروز ذخيره ارزي كشور رو به رشد است و طي . پيشرفت و رفاه حركت كند
دولت براي مقابله با نوسانات بازار نفت آماده است و  اين امر خللي در روند برنامه . فروش نفت افزايش يافته است

رجوع  ».جمهوري اسالمي تا پايان برنامه اول در بخش اقتصاد به تعادل نسبي خواهد رسيد. پنجساله ايجاد نخواهد كرد
 » .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←كنيد

 ميليون دالر 620از آغاز فروش ارز رقابتي تاكنون، «: ايشان سياست فروش ارز به صنايع را موفق خواند و گفت - 2
آقاي ». ميليارد دالر قابل عرضه است2توسط واحدهاي صنعتي خريداري شده و فروش ارز رقابتي بدون محدوديت تا 

دولت برنامه تأمين مصالح «:  با هدف حركت به سمت تعادل افزود،ديران به صرفه جوييهاشمي ضمن دعوت م
هاي در دست اجرا را در دستور كار خود قرار داده است و طي دو سال آينده، در  ساختماني و قطعات مورد نياز پروژه

هاي موجود روستاييان استان،  تكمبود درآمد و محرومي.  بهبود نسبي حاصل خواهد شد،زمينه تأمين مصالح ساختماني
با اجراي طرح . ستعدادهاي معدني و كشاورزي خراسان قابل توجه است ا.ناشي از ضعف مديران اين منطقه است

ايران براي . در جهت رفاه حركت خواهد كرد  اين استان،راه آهنو تكميل اصالح نظام آبياري و بهسازي و احداث 
  ←رجوع كنيد ».ي، نيازمند پنج شش سال برنامه ريزي مستمر و بدون دغدغه استرسيدن به رفاه و استقالل اقتصاد

 ».1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب 
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 ؛ آمدند ]اردوگاه مشترك سپاه و بسيج بخش آشخانه      [ جمعى از سپاهيان   ،بل از حركت  ق
بـه   .ى نمـودم  يها به خاطر فوت رفقايشان تسليت گفتم و دلجو          به خلبان . ى شد ياز آنها دلجو  
 توضـيحات از سـوى معـاون        ، در كنـار اتـرك پـرواز كـرديم در مـسير            آشخانهسوى بخش   

يان اجتمـاع كـرده     ي روسـتا  ،ى در ساحل رود اتـرك     يوستادر كنار ر  . شد  فرماندارى داده مى  
شـان   بلنـدگوي . 1 انجـام شـد    استقبال و خيرمقـدم و صـحبت كوتـاه مـن          . يم پياده شد  ،بودند

از مراكـز جمعيتـى    .پرواز كرديمسوى مرز شمالى   ه دوباره ب  .كم صحبت كردم  د،درست نبو 
اى    رودخانـه  ي،ا و شـورو    مـشترك بـين مـ       هدردر  . جرگالن از باال بازديـد شـد       و بخش راز 

 . ها و طبعاً آبادتر است سهم روس، اراضى اطراف رود  بيشترِ؛مرزى است
 علمـاى آنهـا و مـردم اسـتقبال          ؛انـد   اهالى تركمن و سنى   . در جلگه جرگالن پياده شديم    

امـام جمعـه بخـش      [= آنهـا  يس روحانيون ير ،] مسعودآخوند يزداني   آقاي[ گرمى نمودند و    
.  مـــسئوالن بخـــش هـــم از جاهـــاى ديگـــر آمـــده بودنـــد.2 گفـــت خيرمقـــدم]جـــرگالن

بـا كمـك     صـنعت فـرش       .برقـرار كـرده بـود       هم نمايشگاه فرش خراسان    ]سازندگي[جهاد
 گفتـه شـد     . هـم آورده بودنـد     هايـشان را      خـانم  ،هـا  سني.  است  اصالح و ترويج شده    ،جهاد
خشكـسالى  .  بار است  ها را در اجتماعات شركت دهند و اين اولين          شان نيست كه زن    معمول

  .شان خوب نيست دارند و ديم
ب،هاى انگور ديم منطقه  تاكستان.سوى اسفراين پرواز كرديم هاز آنجا ب جالب  ه   نظرم 

                                                 
من به اين منطقه، به اين خاطر صورت گرفت كه از  سفر«: گفتمردم  احساسات پرشور پس از قدرداني ازايشان  -1

ما پس از بررسي ِ . ها در اينجا به هدر مي رود و كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد  شنيده بودم كه آبها طريق گزارش
ها، از خود شما هم مي خواهيم كه با مسئوالن همكاري كنيد تا كارها  موضوع، ضمن ارائه راه هايي براي مهار اين آب

  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369ني هاي   هاشمي رفسنجاني، سخنرا←رجوع كنيد ».زودتر به سامان برسد
شهرستان بجنورد را مورد بازديد قرار داد و در جمع » باغ لُق«و » پيش قلعه«آقاي هاشمي دو منطقه محروم مرزي  - 2

ايشان » . موجب مباهات و سرافرازي مسئولين و ملت است،وفاداري عميق شما مرزنشينان«: مرزنشينان اين مناطق گفت
: خواند و گفت» مرزداران كشور پيغمبر« از عواطف صميمانه برادران و خواهران تركمن، آنان را قدردانين ضم

ها كه كفر برآن  بينند كه اين كشور پس از سال ند و ميا سرمنشاء همه اين عواطف، احترامي است كه براي اسالم قائل«
مرزداران . دلي و همراهي اهل سنت و تشيع افتخارآميز استهم. اكنون در اختيار اسالم قرار گرفته است حاكم بود، هم

شما همواره . و مقام معظم رهبري بوده و هستند) رضوان اهللا تعالي عليه( همواره مورد توجه حضرت امام خميني ، غيور
افرازي اي بوده و در آينده نيز خواهيد بود كه اين وفاداري عميق شما نيز موجبات مباهات و سر مرزداران شايسته

 ، دفتر نشر 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».مسئولين و ملت را فراهم كرده است
 » .1392معارف انقالب ، 



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

155 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5�� ��-�.�"�����N�,�$�'��(�)'
*

�	
=���P=*�+
6�6*�
*���(�)



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
156  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 مـردم اسـتقبال     . در اسفراين فرود آمديم    ساعت يك و نيم ظهر    .  توسعه بدهند  قرار شد  ؛آمد
امام جمعه و فرماندار توضيحات درباره شهر و نيازها و          . زديمشتى  گدر شهر   . گرمى داشتند 

ــد  ــات دادن ــام ج   .امكان ــردم ام ــاع م ــن صــحبت   در محــل اجتم ــدم گفــت و م ــه خيرمق مع
ناهار در فرماندارى صرف شد و سپس پرواز به سوى دشت جـوين             . 1اى نمودم   كننده دلگرم

بنيـاد اسـفراين و     هـاي     طـرح بيدواز و اجراى      سد ، خواست اهالى اسفراين   ة عمد .ادامه يافت 
 .ي است و مستعد خوبةمنطق.  بودباط به خارج از شهرهاى ارت تسريع در جاده

 ،اجتماع و اظهار احـساسات مـردم اطـراف        . در محل كشت و صنعت جوين پياده شديم       
شت كـ . به گزارش مديران گوش دادم    .  پاسخ احساسات را دادم    . درست كرده بود   نظمي  بي

 پـس   كاره بوده كـه     نيمه ،قبل از انقالب توسط مهدوى تأسيس شده       .و صنعت عظيمى است   
توليد قند و گوشت و مرغ در برنامه بوده كـه           . صنايع ملى است  سازمان   انقالب در اختيار     از

در آنجـا  را نمايـشگاه كـشاورزى اسـتان     . خواسـتار توسـعه بودنـد     .  اسـت  بخشى اجرا نـشده   
مزارع آبيارى با روش تحت فشار      .  است  جالب و خوب   . بازديد كرديم  ؛درست كرده بودند  

 . را از هوا بازديد كرديم و مهندس مايلى توضيح داد
 سعبـدو ]محمـدتقي [ امام جمعه شهر آقاى    ،كوپتر به سوى سبزوار پرواز كرديم در هلي      

 بـا   ، پس از خيرمقدم امـام جمعـه       ،مصلىدر  . العاده خوب بود    استقبال مردم فوق  . توضيح داد 
اجتمــاع و همــراه بــا  ،هــا تــا منــزل امـام جمعــه   در خيابـان ،در مــسير .2مـردم صــحبت كــردم 

                                                 
آقاي هاشمي در اجتماع مردم اسفراين، نتايج سفر دو روزه خود به مناطق شمال خراسان را مثبت توصيف كرد و  - 1

 شايستگي استفاده ، آنت، اين منطقه يكي از محورهاي توسعه كشور است و مردمِ براي من روشن اس"كامال«: گفت
هاي مستعد  شرايط اين منطقه از خراسان كه از لحاظ آب محدوديتي ندارد و داراي زمين. از تمام اين امكانات را دارند
اسفراين به توسعه كشاورزي ايجاد سد در منطقه  . مناسب استگيري در اين زمينه كامالً كشاورزي است، براي بهره

 بركل كشور ،كمك خواهد كرد و احداث كارخانه ريخته گري كه در حال حاضر يكي از نقاط ضعف صنعت ماست
ل مربوط به نيرو، امكانات و حمل و نقل سريع نيز تأمين خواهد ي مسا متعاقباً،تأثير خواهد گذاشت كه با راه اندازي آن

 » .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369رفسنجاني، سخنراني هاي هاشمي «  كتاب ←رجوع كنيد» .شد
كنم، چون  مي نيست، بلكه تصور اين ابراز احساسات براي شخص«: در بخشي از اين سخنراني آمده است -2

بعد از يازده سال مقاومت، . كنند  به ما محبت مي،درخدمت انقالب، راه امام و رهبري هستيم و به خاطر اسالم
 بلكه نتيجه اتفاق مهمي است كه دنيا را به حركت ،توانيم اين احساسات را به عنوان احساسات انقالب تعبير كنيم نمي

 ،هاي انساني را به سوي حاكميت اسالم پايان فطرت اين حركت يعني انقالب اسالمي، انرژي بي. درآورده است
اين قدرت عظيمي كه . اي مقابله با آن را داشته باشند يار،هاي استكباري  نيست كه قدرتاي كاناليزه كرده و انرژي

  يك پديده جديد در صحنه،كند اللهي به اسالم، قرآن و امام را هدايت مي آگاهي، عشق و عالقه نيروهاي حزب
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 . احساسات گرم مردم بود
هـاى شـهر داشـتيم و سـپس بـه        نماز و استراحت و اسـتماع خواسـته       ،در منزل امام جمعه   

ها    به عنوان شوراى ادارى نيازها و برنامه       ،مسجد رفتيم كه مسئوالن استان و شهر جمع بودند        
جا صرف شد و بـه    همان،شام با مدعوين. 1 صحبت نمودم و توضيح دادم     گفته شد و من هم    

 پاسـخ دادم و بـه زيـارت قبـر           ،احساسات مردم كه در بيـرون مـسجد اجتمـاع كـرده بودنـد             
بـراى  .  جاى باحال و خـوبى اسـت       ؛منظومه رفتيم ]كتاب[ صاحب ،شيخ هادى سبزوارى   حاج

 منجملـه تكميـل     ، چنـد مـورد    ،مـردم هـاى     درخواستاز  . استراحت به فرماندارى شهر رفتيم    
 . مرا پذيرفت آبرسانى شهر و كارخانه ساخت شيرآالت

  
 1990ن ئوژ 17                    1410 ذيقعده 23  |  1369 خرداد 27يكشنبه  

 
 روحـانى ]حـسن [دكتـر   . خوابيـدم شش  بعد از نماز صبح دوش آب سرد گرفتم و تا ساعت            

قع صبحانه آمد و خواستار اجازه انتقال كابل مـاهواره بـه             مو ،]دبير شوراي عالي امنيت ملي    [
 . رفتيم به گلزار شهداى سبزوار براى زيارت قبور شهدا. دفترش شد
 از توابـع بخـش سـلطانيه سـبزوار     »آبـاد  شـم « در راه نيشابور بـه روسـتاى       ،كوپترها  با هلى 

 بودند تا محل را كوپترها سرگردان  مدتى هلي. لدچى نتوانست محل را نشان دهدب .رفتيم

                                                                                                                   
 انقالب. اي نيز براي مقابله با آن ندارند هاي دنيا قابل مقايسه نيست و وسيله سياسي است كه با هيچ يك از انقالب

 ، تحت رهنمودهاي مقام رهبري ادامه خواهد يافت و اين مشعل تابناك،گذاري شد اسالمي كه توسط امام پايه
اين انقالب حركتي است كه خون و ايثار صدها هزار شهيد مجروح و . تر خواهد شد مانده و روز به روز افروخته باقي

هاشمي «  كتاب ←رجوع كنيد ».يا را روشن خواهد كردمعلول را پشتوانه دارد، لذا بالنده و رو به رشد بوده و دن
 ».1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369رفسنجاني، سخنراني هاي 

اللهي به اسالم، قرآن و  اين قدرت عظيمي كه آگاهي، عشق و عالقه نيروهاي حزب«: ايشان در اين سخنراني گفت - 1
هاي دنيا قابل مقايسه نيست  اسي است كه با هيچ يك از انقالبكند، يك پديده جديد در صحنه سي امام را هدايت مي

انقالب اسالمي كه توسط حضرت «: آقاي هاشمي آنگاه ابراز اطمينان كرد» .دارندناي نيز براي مقابله با آن  و وسيله
هد ماند و و اين مشعل تابناك باقي خوا. گذاري شد، تحت رهنمودهاي مقام رهبري ادامه خواهد يافت پايه )ره(امام

 حركتي است كه خون و ايثار هزاران شهيد مجروح و معلول را پشتوانه ،تر خواهد شد و اين انقالب روز فروزان روزبه
هاشمي رفسنجاني، «  كتاب ←رجوع كنيد» . دنيا را روشن خواهد كرد،دارد، لذا بالنده و رو به رشد بوده

 1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاي  سخنراني
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 برايـشان   .حـدود پنجـاه شـهيد و مفقـود و اسـير دارد             ، خانوار 220روستا با   اين  . پيدا كرديم 
 كمـك بـه عمـران روسـتا و سـاختن بارگـاه بـراى شـهدا و سـاخت              ة و وعد  1صحبت كردم 

 .دادم دبيرستان
 باعث اعجـاب    ،ول اطراف نيشابور  هاى وسيع و معم      دشت .به سوى نيشابور پرواز كرديم    

در . مقبره عطار و كمال الملك را هـم ديـديم        . كردندها    استقبال گرمى در خيابان   مردم   .شد
. 2 در استاديوم ورزشى براى انبوه مردم صـحبت كـردم          . نيازهاى شهر مطرح شد    ،فرماندارى

 . امام جمعه خيرمقدم خوبى گفت
 ولـى نيازهـا و      ،بور هم خوب و آبـاد اسـت        شمال نيشا  .ظهر به سوى مشهد پرواز كرديم     

 عمليات . در غرب مشهد فرود آمديم،آباد  در منطقه قاسم  . هاى شهر زياد است     ماندگى  عقب
 براى آماده سازى زمـين و زيربناهـاى شـهرى و سـاخت              ،ى شهرسازى وزارت مسكن   ياجرا

 . برايم جالب افتاد؛مسكن را ديديم
ناهار و اسـتراحت و اسـتحمام و        .  رسيديم ]ويرض[قدس  بعد از ظهر به آستان      دو  ساعت

  و سپس بازديـد حجـره تهيـه سـنگ     3سپس سخنرانى براى طالب كه به مالقات آمده بودند     
                                                 

 در گلزار شهداي اين روستا حضور يافت و در ،»شم آباد« آقاي هاشمي در ميان استقبال پرشور مردم روستاي - 1
حرف زدن با شما مردم هم راحت است هم دشوار؛ راحت به اين خاطر كه شما هم مانند خود ما «:  گفتآنهااجتماع 

دشوار است به اين خاطر كه بذل و . تان بخشيده ايد ن و مالهستيد و درد را مي فهميد و تا آنجا كه توانسته ايد، از جا
چون ما هر چه براي شما بكنيم . تان به وجود آورده است كه نمي توان آن را ادا كرد بخشش شما، حقي را براي

ا اي محروم ، مردمي و ستمديده هستيد و عدالت اسالمي رسيدگي به شم منطقه. منتّي بر كسي نداريم. مان است وظيفه
 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد»  . را وظيفه ما دانسته است

1392« . 
 ايشان پس از سپاسگزاري و قدرداني از احساسات مردم، در مورد نيازها و شاخت استعدادهاي نيشابورگفت كه - 2

آقاي هاشمي دربارة . س و مسئوالن اجرايي شهر دريافت كرده استگزارش هاي كامل را از نمايندگان مردم در مجل
خيلي از كارها با مشاركت خودتان بايد انجام شودكه يكي از اين «: تالش براي رفع نيازهاي فرهنگي اظهار داشت

د و اين كار، باعث آموزش جوانان مي شو. تواند مورد نياز قشر عظيم جوانان باشد كارها، سينماسازي است كه مي
هاي علمي بخصوص شيوه هاي نوين  در مورد كشاورزي هم با استفاده از طرح. ساعات فراغت آنها را هم پر مي كند

داري، مي توانيد سطح زير كشت را گسترش دهيد و با  آبياري باراني و قطره اي و اجراي طرح هاي آبخيز و آبخوان
 كتاب ←رجوع كنيد ».اورزي منطقه را جبران كنيدهمين مقدار آب و آب هايي كه استحصال مي شود، نياز كش

 » .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «
 علميه مشهد ديدار   هزار نفر از اساتيد و طالب حوزه5خراسان با بيش از استان آقاي هاشمي در ادامه سفر خود به  - 3

 در حال حاضر روحانيت«: ر نقش روحانيت در پيروزي و رهبري انقالب گفت با تأكيد ب، ايشاندر اين ديدار. كرد
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قدس  قبر يكپارچه براى ضريح امام رضا و بازديد از طرح احداث زيرگذر براى فلكه آستان              
ى را  دشيهـ دخـرج و مهـم آمـد و توضـيحات مهنـدس              پر ،نظرم خيلى عظـيم و وسـيع       هكه ب 

 .  مردم به ابراز احساسات پرداختند؛ از ميان مردم گذشتيم،هاى حرم مطهر  از صحن.شنيدم
 و  1 براى آنها سخنرانى مفصلى كـردم      .مالقات آمدند به   جمعى انبوه از دانشجويان      ،شب

خواستم تالش بيشترى براى كسب استقالل علمى و فنى بنمايـد و از افـراط كـارى سياسـى                   
 .بپرهيزند

                                                                                                                   
طور قابل توجهي مورد  گذراند و به گيري تاكنون مي ترين مقاطع تاريخي خود را از بدو شكل ما يكي از حساس

.  مطرح استر و هم به عنوان يك مجريفسامروز روحانيت، هم به عنوان م. توجه عامه مردم جهان قرار گرفته است
ها بود، ما مدعي آنها بوديم ولي در حال حاضر، گرچه پيكره  در دوران قبل از انقالب، قدرت در دست غيراسالمي

 ،دست مستقيم روحانيون نيست، ليكن مقام رهبري يك روحاني هستند و در مراجع اجرايي ديگر جامعه به
تاهي در انجام وظايف بشود، به پاي روحانيت گذاشته بنابراين اگر كو. هاي مهمي برعهده روحانيون است مسئوليت

 حساس، هم اسالم در معرض آزمايش است و هم روحانيت، البته اسالم به عنوان يك مرجع، ةدر اين بره. شود مي
رود، ولي روحانيت اشخاص هستند و مردم در مقابل اشخاص  گاه زير سئوال نمي چون معتقدين به خود را دارد، هيچ

اين فكر كه روحانيت كاري به زندگي مادي ندارد و . رند و در مقابل عملكرد و فكر روحانيت متعهدندتعهدي ندا
تواند خود را از مشكالت مردم كنار  كند، يك فكر غلط است و روحانيت نمي فقط در بعد فرهنگي و معنوي عمل مي

ت و روحانيت قادر به حل مشكالت مردم بكشد، ولي سياست كنوني دنيا اين است كه بگويند، اسالم منهاي روحاني
ل سياسي و فرهنگي، ما قوي هستيم، يبه لحاظ مسا.  در ميدان باشيم و از انحرافات جلوگيري كنيمما بايد واقعاً. نيست

ولي در مقابل، از لحاظ علمي و تكنيكي و اقتصادي مشكالتي داريم كه با بهره برداري صحيح از منابع بسيار غني 
ترين و  امروز استثنايي. هاي آينده، خواهيم توانست به بسياري از معضالت موجود پايان دهيم ور، در سالموجود در كش

امروز برخالف گذشته، روحانيت نه تنها مفسر اوضاع جامعه، بلكه مجري . ترين لحظات تاريخ روحانيت است حساس
تز پذيرفته شده و عامل سازنده مطرح شود، در خواهد اسالم به عنوان يك  امور است و لذا از خارج،كفر جهاني نمي

كنند، مايل نيستند  حالي كه از داخل، همان هايي كه از اوايل انقالب تاكنون، شعار اسالم منهاي روحانيت را مطرح مي
روحانيت در جامعه ريشه بدواند، تا اگر ما خطايي كرديم، با استفاده از آن، نوبت آنان بشود، در حالي كه اين امر 

 ، 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «  كتاب ←رجوع كنيد ».محال است، زيرا مردم حامي و پشتيبان آنها نيستند
 » .1392دفتر نشر معارف انقالب ، 

با دانشجويان دانشگاه فروسي و علوم پزشكي مشهد، بر نقش مهم دانشجويان تاكيد كرد و ايشان در مالقات  - 1
ل كشور بر عهده دانشجويان است و تضمين استقالل كشور، در صورتي تحقق خواهد بخش مهمي از استقال«: گفت

دانشگاه هاي ما براي رشد كافي، بايد از آخرين .يافت كه ما در ابعاد علمي، فني و اقتصادي نيازمند بيگانگان نباشيم
نيد كه براي مديريت كشور و علوم و فنون روز و تحقيقات بهره جويند و شما دانشجويان، بايد خودتان را آماده ك

سعي . ربط، سبب انحراف جوانان است طرح شعارهاي بي. برداري از امكانات طبيعي آن حداكثر استفاده را ببريد بهره
هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد» .كنيد در محيط دانشگاه ها شعارهاي انحرافي وجود نداشته باشد

 » .1392انقالب ،  ، دفتر نشر معارف 1369هاي  سخنراني
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  ساعت شش و نـيم صـبح       .براى مصاحبه يادداشت برداشتم   . بعد از نماز صبح كمى خوابيدم     
آقايـان  .  اواخـر كـار رسـيدم       رفـتم؛  به حرم مطهـر    وبى ضريح مقدس  ربراى شركت در غبار   

بعد از  . پور و بيژنى بودند      فردوسى ،دكتر روحانى  ، مهدوى كنى  ]محمدرضا[،  طبسى]واعظ[
 و بـه فرودگـاه   1مصاحبه راديو و تلويزيونى و مطبوعـاتى انجـام دادم   . زيارت به مقر برگشتم   

 . ديمكرپرواز   به سوى تهران.رفتم
 عفت و ياسر هم ناهار .بخشى از كارها را انجام دادم.  به دفترم رسيدمساعت يازده و نيم 

 دربـاره صـادرات و واردات       .شوراى اقتـصاد شـركت كـردم      جلسه  عصر در    .آمدند دفتربه  
 . آمـد  ]وزيـر پـست و تلگـراف و تلفـن         [،  غرضى]محمد[سرشب مهندس   . گيرى شد   تصميم

دانـشگاه  ]تاسـيس [ مطالبـه    ، همچنين خواست زمينى براى احداث بيمارستان براى وزارتخانه     
 .مخابرات دارد]شركت[براى 

 دبير شوراي عالي [، دكتر روحانى. ب مانده را انجام دادمبخشى ديگر از كارهاى عق
                                                 

كشور براي تجهيز «:  درباره خريدهاي نظامي كشور در برنامه پنجساله گفتيآقاي هاشمي در پاسخ به پرسش - 1
 از تمام امكانات بهره خواهد گرفت و در برنامه پنجساله كشور نيز ده ميليارد دالر براي خريدهاي ،سيستم دفاعي خود

ترين كشور جهان سوم از نظر صنايع نظامي است و متخصصين ايران در طول   قوي،ايران. نظامي اختصاص يافته است
ايشان در خصوص » .اند كه بيان آن با مصالح كشور منافات دارد جنگ تحميلي به دستاوردهاي عظيمي دست يافته

رد و ب  در بهترين وضعيت خود طي ده سال گذشته به سر مي،ايران در شرايط فعلي«: وضعيت نقدينگي كشور گفت
يس جمهور در ير» .هاي ارزي دولت، باعث تقويت فراوان خزانه كشور شده است ها و سياست اعتماد مردم به بانك

 قراردادي در زمينه ارتباط مسلمانان، يايران و شوروي با امضا«:  ارتباط با مسلمانان شوروي اظهار داشتلهامسمورد 
آقاي هاشمي در مورد » . عالقه و آمادگي الزم وجود دارد،ايراناند و از طرف  با يكديگر به يك توافق كلي رسيده

 598هاي سياسي ايران در مورد جنگ ايران و عراق، قطعنامه  محور فعاليت«: سفر دبيركل سازمان ملل به منطقه گفت
ايم،  ها نوشته قياما در پاسخ به نامه عرا. ايم ما راه مذاكره مستقيم را كه از سوي عراق پيشنهاد شده است، نبسته. است

زماني بايد مذاكره سران انجام شود كه در آن تصميم نهايي اتخاذ شود، چرا كه ديدار ناموفق رؤساي جمهوري دو 
در مقطع فعلي، نمايندگان ايران و عراق . كشور، خطر جنگ را تشديد خواهد كرد، ما چنين ريسكي نخواهيم كرد

انب امر هستند، مشروط بر اينكه اين مالقات باعث تقويت فعاليت  زمينه مالقات و بررسي جومشغول مهيا كردنِ
ما براي تأمين «: ها گفت هاي دولت براي كاهش قيمت ايشان در مورد تالش» .دبيركل در مورد ابتكار صلح شود
ي، ايم، ضمن اينكه افزايش توليد و جذب نقدينگ را با قوت حفظ كرده] يارانه ها[= نيازهاي ضروري خود سوبسيدها

  ←رجوع كنيد ».باعث كاهش نرخ بسياري از اقالم از جمله مالمين، فلزات، روغن نباتي و مواد شوينده شده است
 » .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي «كتاب 
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 بـرزان گفتـه     ؛ناصرى بـا بـرزان تكريتـى را داد        ]سيروس[ ة گزارش مذاكر   و آمد]امنيت ملي 
 ى رد شـده    معاهده جديد بايد بست كه قاطعانه از طرف ناصر         ،است به جاى قرارداد الجزاير    

، ]آغـازگر جنـگ     در خـصوص تعيـين     [598 قطعنامـه    6بر صرف نظر از بنـد       همچنين   .است
  .ايم كه نپذيرفتهاصرار داشته 

وقت به خانـه  دير. نجام شد جوابيه دوم با پيشنهاد وزارت خارجه اةدر متن ناماصالحاتى  
 . مآمد
  

 1990ن ئوژ 19                   1410 ذيقعده 25  |  1369 خرداد 29شنبه  سه 
 

دكتـر  . كارهـاى عقـب مانـده را انجـام دادم         ده  تـا سـاعت     .  صبح به دفترم رفتم    ساعت شش 
 در مالقات موارد  است،چون ايشان معاون اول. ؛آمد براى امور جارى كشور حبيبى] حسن[

 .1 مسئول هماهنگى هستند؛شود زيادى از كارهاى مديران و وزرا مطرح مى
 از اوضاع پاكستان گفت و براى امور شـيعيان          .آبادى آمد    خرم طاهرى]سيد حسن [آقاى  

گفـتم از اول  . آنجا استمداد كـرد و گفـت كـسى مـدعى كـشف گـنج در مازنـدران اسـت               
گونه ادعاها زياد آمده كه هيچ يك به نتيجه نرسيده و آخـرين نمونـه بـا معرفـى                    انقالب اين 

 .لبى داشتدرباره انتخابات خبرگان مطا. آقاى مسعودى خمينى بود
 نمايندگان استان كرمان براى شكايت از تعـويض مـديركل بهداشـت كرمـان آمدنـد و       

تكميـل    نامـه بـه صـدام را بـراى ارسـال           . عصر دكتر روحانى آمـد     .خواستار ابقاى او شدند   
                                                 

 بود كه در هشت سال ، از رجال سياسي فرهيخته نظام جمهوري اسالمي)1315 -1391(ابراهيم حبيبي   دكتر حسن- 1
دكتر حبيبي داراي . وزير بر عهده داشت نخستپست  همتراز را جمهور دوران سازندگي، پست معاون اول رييس

ايشان پيش از پيروزي انقالب اسالمي، عضو نهضت .  فرانسه بوددانشگاه سوربنشناسي و حقوق از  دكتراي جامعه
دكتر حبيبي از جمله . هاي انقالبي داشت  به همراه دكتر بني صدر فعاليت،آزادي ايران بود و در خارج از كشور

 را با استفاده از قوانين اساسي ساير  قانون اساسي جمهوري اسالمينويس پيشحقوقداناني بود كه پس از انقالب، 
 وزير دادگستري ، وزير علوم و پس از آن،بازرگانايشان وزير ارشاد اسالمي دولت مهندس . كشورها تهيه كردند

. عهده داشت را برشناسي بنياد ايرانهمچنين رياست  بود و آقاي خاتمي دولت اولِ معاون اول و مهندس موسويدولت 
ديوان  ايشان عضو . بودمجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقالب فرهنگيدكتر حبيبي تا پايان عمر، عضو 

 . نيز بودفرهنگستان زبان و ادب فارسي و رييس داوري الهه
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راز تـ  بـراى گـشايش ارز بـراى          و  آمـد  ]وزيـر بازرگـاني    [وهاجى]عبدالحسين[آقاى  .كرديم
 .استمداد كرد فيزيكى برنامه

 بـراى سـازمان تبليغـات ارز و          و  آمد ]رييس سازمان تبليغات اسالمي   [جنتى]احمد[آقاى  
 بخشى از قانون كـار تـصويب        ؛شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت      .ماشين خواست 

 .با ياسر آمده بود عفت هم. شب در دفترم ماندم. شد
 

 1990ن ئوژ 20               1410 ذيقعده 26  |  1369 خرداد 30چهارشنبه  
 

 ، براى امور جـارى و پيگيـرى كارهـاى سـفر           ،]معاون اجرايي رييس جمهور   [،  آقاى ميرزاده 
 ]كليـساي [ اسـقف    ة نامـ   و  آمـد  ]از لبنـان  [آقـاى سـيد احمـد موسـوى       .  آمد ها  ها و نامه    عدهو
 در مورد درخواست تجديد رابطه با انگلستان و موافقت با سـفر             اين نامه   . نتربرى را آورد  كا

 . گفتم به مجلس مربوط استبه ايران است؛هيأت پارلمانى انگليس 
 ، مرعشي نجفى ]الدين  سيد شهاب [اهللا    آيت،]پدرش[نامه. آقاى سيد محمود مرعشى آمد    

ــه قــم كمــك كــنم  را آورد كــه خواســته بودنــد]از مراجــع تقليــد[ ــه ســاختمان كتابخان  ؛ ب
 از نظـر اقتـصادى و امنيتـى         ،از وضـع بـد عـراق      . حكـيم آمـد   ]سيد محمدباقر [آقاى  .پذيرفتم

 و احتمـال    ]ريـيس جمهـور عـراق     [،  گزارش داد و خواست كه در جريـان مكاتبـات صـدام           
فعـال   از عدم توجه كامـل بـه سـپاه بـدر و عـدم                . جريان را گفتم   ؛مذاكره مستقيم قرار گيرد   

 .نموداستمداد   كميته پشتيبانى عراق گله كرد و براى اجراى مصوبات رهبرىبودنِ
 يل جزايـر تنـب و ابوموسـى و مـسا          يل مـسا  .هيأت دولت شركت كـردم    جلسه   عصر در   

بـراى فـروش    و  پدر شهيد خمسه آمد      .مورد بحث بود   وضع فروش نفت  همچنين  بهدارى و   
 تـا سـاعت   . اجازه خواست  اش گرفته است؛    زندگى ديگر   يلاى كه براى رسيدن به مسا       خانه

 . به خانه آمدم و بعد در دفترم كار كردمه شب،نُ
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. 1ديشب حدود ساعت دوازده ونيم، زلزله شديدي آمد كـه در و پنجـره خانـه را تكـان داد                   
يك ساعتي نگذشته بود كه تلفني اطالع دادند، مركز آن در منطقه ديلمان در شمال كـشور            

دستورات الزم را دادم و     .  زلزله شهرهاي رودبار و منجيل است      صبح خبر دادند مركز   . است
گويا خـسارات و تلفـات بـسيار زيـاد          . محسن را به منطقه فرستادم تا خبرهاي دقيق تر بياورد         

 .است
 يلتوضـيح مـسا   بـراي    ،]نماينـده ولـي فقيـه در امـور افغانـستان          [،  ابراهيمى]حسين[آقاى  
 گـزارش    و زب وحدت اسالمى افغانستان آمدند    ح] شوراي مركزي [اعضاى  .  آمد افغانستان

ريـيس  [،  افتخـار جهرمـى   ]گـودرز [آقـاي . 2م برايشان صحبت كـرد    ند؛مراحل وحدت را داد   
                                                 

 31 دقيقه بامداد روز پنج شنبه 30 درجه در مقياس ريشتر، در ساعت 4/7 رودبار به بزرگي -لرزه منجيل ينزم - 1
 ة در ناحياستان زنجان و شمال غرب استان گيالن و روستاهاي تابعه در رودبار در نزديكي شهر 1369 خردادماه

لرزه، موجب خسارات جاني و مالي فراوان گرديد، چنانچه   زمينمركز كيلومتري از 100 بروز نمود و تا شعاع عليا طارم
رتراكم از نظر لرزه در يك منطقه پ اين زمين. داد زلزله جهان در صدسال گذشته قرار 10آن را در ليست مرگبارترين 

جمعيت اتفاق افتاد، به طوري كه عالوه بر روستاهاي موجود در منطقه، چندين شهر مهم كشور نيز تحت تأثير آن قرار 
هزار واحد مسكوني 200  هزار نفر كه بر اثر اين رويداد جان خود را از دست دادند، بيش از 35عالوه بر حدود . گرفت

لرزه  اي به تأسيسات و اماكن عمومي در استان هاي گيالن و زنجان كه متأثر از اين زمين خسارات عمدهتخريب شد و 
 ميليارد دالر برآورد 200لرزه  خسارت حاصله از اين زمين. خانمان شدند  هزار تن بي500بودند، وارد آمد و حدود 

، آذربايجان شرقيهاي  ن و در بخش هايي از استانهاي زنجان و گيال اي در استان ارتعاشات حاصل از امواج لرزه. شد
 ثانيه احساس گرديد و موجب وحشت 60 به مدت حدود كردستان و همدان، سمنان، مازندران، مركزي، تهران

 نيز باعث وحشت زياد مردم تهرانلرزه در  وقوع اين زمين.  عمومي شد، ليكن خسارات جاني و مالي به همراه نداشت
برخي از مطبوعات . شد و بسياري را از خواب بيدار نمود، ليكن آثاري از ريزش منازل يا تلفات انساني مشاهده نگرديد

 .اند هاي جزئي ديده گزارش دادند كه تعدادي از منازل مسكوني قديمي تهران واقع در محالت جنوبي شهر آسيب
هاي   هاشمي ضمن ابراز خشنودي از تشكيل حزب وحدت اسالمي افغانستان كه نشانه وحدت بيشتر گروهآقاي - 2

هاي   بين گروه،تشكيل حزب واحد و تحكيم وحدت بيشتر در آستانه پيروزي«: مسلمان و مجاهد است اظهار داشت
تالف سليقه هميشه وجود خواهد داشت  البته اخ، هوشياري مجاهدين مسلمان استة نشان،مجاهد افغاني مستقر در ايران

در مرحله كنوني مبارزه با اشغالگران خاتمه يافته است و در مرحله جديد، . ولي بايد مصالح كلي در نظر گرفته شود
كنند و هركس كه بيشتر  هاي مجاهد احساس نمي  ديگر نيازي براي كمك به گروه،ارتجاع عرب و كشورهاي غربي

 بعضي از افراد در حد انتظار از خود ،متأسفانه در اين مرحله.  از سوي آنها حمايت خواهد شد،دمطامع آنها را تأمين كن
اند و تاكنون از اين عدم وحدت، رژيم حاكم برافغانستان سود برده  خلوص نشان ندادند و دچار انحصارطلبي شده

 نيز در حد توان شما را ياري خواهندجمهوري اسالمي ايران . ايد ين خود را ادا كرده د،شما با اين وحدت. است
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گفـت آمريكـا در الهـه موافقـت         .  آمـد  ]دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري      
مريكـا   بـراى تعميـر در آ      ،]از زمان رژيم گذشـته    [ها كه   بابت بخشى از سالح   است كه   كرده  

 قـرار شـد بعـداً جـواب        ؛بپـردازد  ميليـون دالر   270 حدود   ،اند  توقيف كرده آنها را   داشتيم و   
 . بدهم

ــد  ــات آمدن ــار.از وزارت اطالع ــاد ة درب ــان نه ــضى از كاركن ــوري [ بع  ،]رياســت جمه
اى بـه    پيشنهاد داشت كـه نماينـده  . آمد]وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى . مالحظاتى داشتند 

 .د صحبت كن، گفتم سفيرمان برود؛يمتركيه بفرست
 بـراى گـزارش مأموريـت       ،]جمهـور  بازرسـي ويـژه ريـيس     دفتر  رييس  هاشمي،  [محسن 

معــاون اجرايــي [،  ميــرزاده]حميــد[ي آقــا آمــد؛،]رودبــار[بازرســى از وضــع زلزلــه زدگــان
 ]ايـرج [ دكتـر .داد  گزارش وضع زلزله زدگان و نيازها را مى   ، مرتب از رشت   ،]جمهور رييس
] وزير راه و ترابري[ ،  سعيدى كيا ]محمد[،  ]وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي      [لفاض
هـا بـا    گويند راه  مى . وضع رودبار و منجيل خراب است      ؛ استاندار گيالن هم گزارش دادند     و

 .توانند به گيالن  برسند  نمى،كوپترها به خاطر وضع هوا  هلي است وريزش كوه بسته شده
 تشكيل داديم را  العاده دولت      فوق ة جلس ،امدادهانحوه   زلزله و    يلمسابررسي  عصر براى   

 . در دفترم ماندم  براى امور زلزله،شب؛ 1 تصميماتى گرفتيمو
                                                                                                                   

.  اينكه شاهد پيروزي حق و اجراي احكام اسالم در افغانستان باشدجز ،گونه امتيازي نيست در پي هيچ كرد و
 ،داند و در سايه وحدت بيشتر شما  حمايت از مردم مسلمان افغانستان را براي خود يك وظيفه مي،انقالب اسالمي

هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←رجوع كنيد ».رد استفاده قرار خواهد گرفتامكانات موجود بهتر مو
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369

ملت شريف و مقاوم و «: اي به اين شرح صادر كرد در پي وقوع زلزله در رودبار و منجيل، آقاي هاشمي اطالعيه - 1
اي از  ادثه غم انگيز و دردناك زلزله را كه به بخش قابل مالحظهدولت جمهوري اسالمي ايران ح؛  بزرگوار ايران

كشور ما آسيب رسانده و موجب از دست رفتن جمع كثيري از هموطنان عزيز ما و مصدوم و مجروح شدن تعداد 
ي و االعظم و مقام معظم رهبر اهللا ، به آستان حضرت بقيهبيشتري از آنها شده و خسارات فراواني را سبب گرديده است

گويد و رحمت و غفران الهي را   تسليت مي،هاي داغديده و همه مردم صبورمان كه در اين واقعه سوگوارند خانواده
براي درگذشتگان و صبر جميل و اجر جزيل را براي بازماندگان و شفاي عاجل را براي آسيب ديدگان از درگاه 

غديدگان و اداي احترام به درگذشتگان از اان و دنمايد و به منظور همدردي با آسيب ديدگ حضرت حق مسئلت مي
هاي گذشته كه دوران  خواهم همانند سال از ملت شريف مي. كند سه روز عزاي عمومي اعالم مي) پنج شنبه(امروز 

 ظهور برسانند و از ةامتحان هاي بزرگ بود، در اين حادثه نيز جوانمردي، ايثارگري و پايمردي خود را به منص
 ها، مؤسسات ها، سازمان وزارتخانه. براي رفع مشكالت مردم آسيب ديده مناطق زلزله زده بهره بگيرندامكانات خود
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) پنج شنبه(هاي دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي، با كمك رساني به مردم آسيب ديده، موظفند از امروز  و شركت

هايي  اميد است با دقت و نظم و انجام فعاليت. باشندروزي آماده انجام وظايف اسالمي  صورت شبانه تا اطالع ثانوي به
  ».جمهور اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس. يمي ملتي بزرگ و ايثارگر است، از اين امتحان سربلند بيرون آةكه شايست
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 1990 ژوئن 22                                      1410 ذيقعده 28  |  1369 تير 1جمعه 
  

 ، بـه تقاضـاى او     ،يس جمهـور تركيـه    يـ ر]تورگـوت اوزال   آقـاي [ با   ساعت هشت و نيم صبح    
 را تسليت گفت و اظهار آمـادگى بـراى هـر نـوع              ]رودبار[ زلزله وقوع ؛تلفنى صحبت كردم  

 دربـاره فـيلم   ، گفـتم قبـل از سـفر   ؛آيـد  اش بـه ايـران مـى     و گفت وزير خارجـه    كرد  كمك  
 . اقدامى بشود كه هنگام سفر به ايران تلخ نباشد»1ريانع ةاسلح«

در . سـوى رودبـار و منجيـل پـرواز كــرديم     ه همـراه چنـد وزيــر بـ   ،كـوپتر   بـا چنـد هلـي   
 ، تجمـع كـرده بودنـد      ،كوپترها به انتظار فرمـان حركـت        فرودگاهى در شرق قزوين كه هلى     

 گفـتم بـه منطقـه       ؛م آنها را به خاطر معطلى مالمت كـرد        .گيرى كردند   سوخت .فرود آمديم 
 . پرواز كنند

بعـضى روسـتاها    . 2ها خيلى باال اسـت       حجم خرابى  .برفراز مناطق زلزله زده پرواز كرديم     
  منجيل و رودبار دور زديم و در رودبار ، روى شهرهاى لوشان. استكلى منهدم شده هب

 

                                                 
لز چـار «در اين فـيلم كمـدي،   . ، در هاليوود توليد شده بود1988در سال  » اسلحه عريان « فيلم آمريكايي توهين آميز    - 1

، شخـصيت  »فرانك بـين «ظاهر شده بود و در صحنه اي از فيلم، ) ره(بازيگر آمريكايي در نقش حضرت امام » گرارداي
اكـران فـيلم اسـلحه عريـان بـا اعتـراض شـديد        . زنـد  گاه است، به بازيگر نقش امام سيلي مـي آاصلي فيلم، كه يك كار  

كــران ايــن فــيلم در اســتانبول، آقــاي هاشــمي از بــا توجــه بــه ا. وزارت امــور خارجــه جمهــوري اســالمي مواجــه شــد
 .  دنجمهور تركيه خواسته است كه اكران آن را متوقف كن رييس

 كشته و مجروح و 500 حدود ،الموت از بخش حيرلرزه، تعداد تلفات در روستاي   در نخستين ساعات پس از زمين - 2
 و  آب بـر   دو روسـتاي     استان زنجـان  در  .  كشته گزارش گرديد   160 قاقازان و روستاهاي حومه آن در بخش        كوهيندر  

اكثـر  .  بـه كلـي تخريـب و تعـداد زيـادي كـشته و مجـروح شـدند                  ،ت بيـشتري داشـته    لرزه در آنها شد      كه زمين  دهشير
كوني  دچار خسارات مالي زيادي شده و احشام زيادي به هالكت رسيدند و تعداد زيـادي منـازل مـس    طالقانروستاهاي  

 در  سـرا   صـومعه  و   لوشـان ،  منجيـل ،  الهيجـان ،  آستانه اشرفيه ،  رودبار،  رشت شهرهاي   ،گيالندر استان   . ويران گرديدند 
هـا و   در اين حادثه به بـسياري از منـازل مـسكوني تجـاري، دولتـي و راه        . جريان زمين لرزه، بيشترين خسارات را ديدند      

 7 انزلي و تعدادي ساختمان و آپارتمان مـسكوني  -رب رشت شُمنبع بزرگ تأمين آب     . وارد گرديد ها آسيب شديد      پل
، منبع آب آشاميدني شهر بـه كلـي   آستانه اشرفيهدر .  طبقه با خاك يكسان شد و تعدادي كشته و مجروح گرديدند        8و  

 موجب ،فومنع زمين لرزه در مناطقي از شهرستان وقو.  تخريب گرديدند، خاكانشرها خانه در اثر پديده  ويران و ده
ها تن  ها خانه را ويران و ده لرزه ده ، زميننصيرمحله و ماسولهخسارات و تلفات فراوان جاني و مالي شد و در روستاهاي 

 .شدت تخريب شدند  نيز از شهرهاي ديگري بودند كه بهلوشان و منجيلشهرهاي . را كشت
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 شـهر    هفتـاد درصـد    بـيش از  . اى شـهر گـشتيم    ه  مقدارى پياده و با ماشين در خيابان       .نشستيم
 ديـروز  ، به خـاطر بـسته بـودن راه   .و بسيارى از مردم هنوز زير آوار هستند است  خراب شده   

 ؛ امروز تعدادى رسيده و مشغول كـار بودنـد      ؛اند  هاى سنگين مهندسى به محل نرسيده       ماشين
 . ولى خيلى كم است

ى مـشغول    بـستگان و نيروهـاى امـداد        بعـضى بـا كمـك      .شدت ناراحتند  ه عزادار ب  مردمِ
 جنـازه و مجـروح كـم        .ها و اثاثيه هستند      براى افراد و جنازه    د،هاى خو   كاوش در محل خانه   

تقـسيم كـار و     ؛   ستاد امداد بـا مـسئوالن صـحبت كـردم           در چادرِ  .اند  منتقل كرده اغلب   ؛بود
كوپترهـا فعـال      قـرار شـده هلـي      ؛انـد   به روستاها نرسيده  هنوز  . سازماندهى جديد درست شد   

 . براى جمعى از مردم صحبت كوتاهى نمودم و به شهر منجيل رفتيم. شوند
 چون ديروز جاده بـاز      ؛ ولى كارهاى امدادى جلوتر است     ،1در منجيل خرابى بيشتر است    

 بـا  .وضع مـردم شـبيه رودبـار اسـت    . شهر منجيل را به شهردارى تهران واگذار نموديم  . بوده
 جمعى از اسراى عراقى اينجا هـستند كـه در محـل بـاز               .ت كردم فرمانده پادگان محل صحب   

  .اند  تلفاتى جز تعدادى مجروح نداشته، به خاطر استحكام پادگان؛شوند نگهدارى مى
ها در راه گفتند كـه    ولى خلبانم، قزوين پرواز كردي   ة رفتن به روستاهاى مخروب     هدف با
رسـد بـه طـور كلـى هـوانيروز             به نظر مى   .گويند   احتمال دادم خالف مى    ؛توانند بنشينند   نمى

خيلـى  . 2اى نمودم    مصاحبه . فرود آمديم  ]حرّ[=  در پادگان الهوتى   . است خوب عمل نكرده  
                                                 

لـرزه آسـيب    سد منجيـل در جريـان زمـين   . ها ويران شدند و صدها كشته برجاي ماند         در شهر منجيل اكثر ساختمان     - 1
ـ رودبار  هاي محور منجيل در تونل. خليه شد بازسازي به طور كامل تديد، به طوري كه درياچه پشت سد تا پايان مرحله

هـرزه  شـهرك   . هاي به علت ريزش كوه تخريـب گرديدنـد          هاي بزرگ به وجود آمد و مبادي ورودي تونل          شكستگي
فـات كمتـري برخـوردار بـود، لـيكن       در شمال غرب شهر منجيل به علت پايـداري سـاختمان هـاي مـسكوني از تل               ويل

شهر رودبار در مقايسه با شهر منجيل از شدت تخريب .  كوه به كلي ويران گرديدندرانشروستاهاي هرزه ويل به علت 
 در ،رودبـار - جاده رشت  25كيلومتر  همچنين  . كمتري برخوردار بود، ليكن به اكثر ساختمان ها آسيب شديد وارد آمد           

 . مسدود گرديدهاي عظيم  اثر ريزش سنگ
براي رسيدگي سريع به وضعيت «: گفت  آقاي هاشمي در پي بازديد از مناطق زلزله زده، در مصاحبه تلويزيوني- 2

هاي اول، بخشي از مشكالت مردم مرتفع  مردم در شمال كشور، به كمك وسيع داخلي و جهاني نيازداريم تا در هفته
ها در ابتداي بروز حادثه زلزله، ارتباط در سطح مطلوبي نبوده است،  اهها و مسدود شدن ر با توجه به ريزش كوه. شود

هاي فرعي خود را به مناطق آسيب ديده برسانند، بالفاصله وارد  توانستند از راه اي كه مي كوپترها و وسايل نقليه اما هلي
ايل مورد نياز زندگي مردم از در اين مناطق وس. سه شهر منجيل، رودبار و لوشان تقريباً منهدم شده است. عمل شدند

 اند و در اين حادثه دلخراش، مسئوالن شهرها نيز از دست رفته. قبيل آب، برق و ساير وسايل زندگي موجود نيست
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 بـراى   ،]از مراجـع تقليـد     [،ياراكـ ]محمـدعلي [اهللا    از بيت آيت  . خانه آمدم خسته و كوفته به     
 .اعالن جواز پرداخت سهم امام نظرخواهى كردند

 مخـصوصاً  ،هـاى خـارجى     دربـاره پـذيرش كمـك      ،]ر امـور خارجـه    وزي[،  دكتر واليتى 
گـزارش وسـعت پيـشنهاد      .  گفتم مانعى ندارد   ؛ تلفنى پرسيد  ا، مثل مصر و آمريك    كشورهايي

 ]جانـشين سـتاد فرمانـدهي كـل قـوا        [،  فروزنـده ]محمـد [به آقاى   . هاى خارجى را داد     كمك
سر هم رسيد و گفت رسيدگى به       يا. هاى مهندسى از جبهه بيايند       ماشين ،گفتم موافقت كنند  

مان خوب نيستيلَمنطقه د . 
  

 1990 ژوئن 23                                       1410 ذيقعده 29  |  1369 تير 2شنبه  
 

 ، در سـمينار مـسئوالن قـوه قـضائيه          و  بـه محـل كـاخ دادگـسترى رفـتم           هشت صـبح   ساعت
 . مـدتى معطـل شـديم   ،يـستم صـوتى   به خاطر خراب شدن س؛1 افتتاحيه انجام دادمسخنرانىِ

 براى خداحافظى و عرض تسليت بـه خـاطر مـصائب            ،سفير سابق مالزى  ،  ]آقاي عبدالحميد [
 نظر و سياسـت مـا        و آمد سفير جديدمان در نيكاراگوئه   ،  ]آقاي حسين محمدنبي  [. آمد زلزله

فتن گـر  ند و كيفيـت پـس   هستها كه خواستار ادامه ارتباط      در برخورد با حكومت ساندنيست    
 . كرد استفسار،مان از آنها طلب
جمهـور پاكـستان بـراى تـسليت و اظهـار همـدردى و               يسيـ ر،  ]آقاي غالم اسحاق خان   [

                                                                                                                   
هاي خود را از دست داده  اند و مردم نيز يا مجروح هستند و يا خانواده هاي ديگر عازم شده مسئوالن فعلي، از استان

هاي  باشند كه راه اند و بقيه روستاها در نقاط كوهستاني مي كلي منهدم شده  از روستاهاي اطراف بهتعدادي. و عزادارند
هايشان در اين حادثه ويران شده است، چادرهاي موقت براي  براي كساني كه خانه. مناسبي را براي امداد رساني ندارند

، نياز به كانتينر در سطح وسيعي است تا منازل موقتي زندگي الزم است، اما با توجه به شرايط آب و هوايي اين منطقه
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369هاي  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه« كتاب ←رجوع كنيد ».باشند

مردم بايد از «:  گفت،همزمان با هفته عدالت، آقاي هاشمي در نخستين گردهمايي مسئوالن قضايي سراسر كشور - 1
رسند و چنانچه عكس اين ثابت شود، مردم  شان مي اس آرامش كنند و مطمئن باشند به حقدستگاه قضايي احس
اهميت استقالل . شان برسند بايد تالش شود، مظلومان احساس آرامش و راحتي كرده و به حق. كنند احساس ناامني مي

هي نداشته باشد و به طور  در اينجاست كه به اين مسايل توج،دستگاه قضايي و قاضي و شخصيت نفوذناپذير قاضي
هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد» .ها رسيدگي نمايد و تحت تأثير چنين شرايطي قرار نگيرد مستقل به پرونده

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369هاي  سخنراني
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آقــاي  [. دوســتانه و صــميمانه بــودشصــحبتد؛ تلفنــى صــحبت كــرآمــادگى بــراى كمــك 
 از سوى آقـاى حـافظ اسـد بـه مالقـات آمـد و پيـام                ،خارجه سوريه اموروزير،  ]الشرع  فاروق

 . قرار شد به منطقه آسيب ديده برود؛1وردهمدردى آ
 براى بررسى وضع بهداشت به ،وزير بهداشت ،]دكتر ايرج فاضل[از منطقه خواستند كه  

 بـه خطـر     ، منطقه زير آوار در  هاى مانده      رفته رفته به خاطر انتشار عفونت جنازه       ؛رودبار برود 
هـا و   هـاى محـدود دولـت      هاى همدردى و كمـك     سيل پيام  . رفت ، دستور دادم   است؛ افتاده

 .شود  همكارى و همدردى وسيعى اظهار مى؛رسد هاى خارجى مى سازمان
بـه نقـاط     گزارش سفر     و آمد  براى امور جارى   ]معاون اول رييس جمهور   [،  دكتر حبيبى 

 آينـده  ة بـراى دسـتور كـار جلـس    ،]گلپايگاني[عصر دكتر هاشمى .آسيب ديده زنجان را داد   
آمايش مورد  در  بحث  . داشتيمملي  عالى امنيت     جلسه شوراي  .آمد شوراى انقالب فرهنگى  

 مـذاكرات ژنـو و نيويـورك را         ]وزير امـور خارجـه    [،   دكتر واليتى  .بود  خوزستان يسرزمين
 . مثبت است؛ گفت]598[ قطعنامهةدربار

ــه    ــاى خامن ــان آق ــدآقا مهم ــا احم ــوديم  شــب ب ــه    .اى ب ــى ب ــا دادن ارز دولت ــرى ب رهب
 آقاى ؛ به منظور دادن شهريه در پاكستان موافقت نكردند،لپايگانىگ]سيدمحمدرضا[ اهللا آيت

ل زلزلـه و اصـالح سـاختار تهـران و         ي مسا ةدربار. آبادى خواسته بود    طاهرى خرم ]سيدحسن[
 و  ]معاون اجرايي رييس جمهـور    [،  ميرزاده]حميد[آقاى  . انتقال مركز سياسى مذاكره كرديم    

                                                 
جمهورسـوريه،   ظ اسـد ريـيس  هاي تسليت آقاي حـاف  ترين پيام    آقاي فاروق الشرع، با تقديم صميمانه      ،در اين ديدار   - 1

ترين تأثرات دستگاه رهبري و ملت سوريه، بـه مناسـبت فاجعـه دردنـاك زلزلـه در       اينجانب حامل عميق «: اظهار داشت 
ما مطمئن هـستيم كـه ملـت        . اسالمي، جنابعالي و ملت مسلمان ايران هستم        مناطقي از ايران اسالمي براي رهبر جمهوري      

 مشكالت عادت كرده و در شرايط مختلف، مشكالت بسياري را پشت سر گذاشته اسـت،                مسلمان ايران كه به مقابله با     
آقـاي  . اين بار هم با ايستادگي و مقاومت، از پس اين مشكل عظيم و فاجعه دردنـاك، سـربلند و موفـق برخواهـد آمـد         

. مـاده كننـد   حافظ اسد، نخست وزير و وزراي دولت سوريه را مكلف كرده است كه خود را بـراي هرگونـه كمـك آ                     
آنچه ما از آن مطمئنيم، اين است كه رهبري قدرتمند جمهوري اسالمي و ملت مقاوم و فداكار ايران، بهترين قدرت را                 

هاي اسـالمي و همـه جهـان در           ملت سوريه در كنار شما ايستاده است و همه ملت         . براي مقابله با اين فاجعه طبيعي دارد      
سپس آقاي هاشمي با تشكر از ابراز همدردي ريـيس جمهـور، دولـت و             » .ستند ه راهاين شرايط سخت با ملت ايران هم      
ايـم و     ما در گذشته نيز همواره همدردي و همراهي كشور سوريه را با خـود داشـته               «: ملت مسلمان سوريه، اظهار داشت    

 در تقويـت  همين حضور جنابعالي و محبت آقاي حافظ اسد، براي مردم ما مايه دلگرمي و اميد است و كمـك زيـادي                 
 ».روحيه و استقامت مردم ايران خواهد داشت
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. نـد ا   از پيـشرفت كارهـا راضـي       ؛طقه گزارش دادنـد    از من  ]وزير كشور [،  نورى]عبداهللا[آقاى  
 ]سـازندگي [ از خدمات سپاه و جهاد     هم] فرمانده كل سپاه پاسداران   [،  ىيرضا]محسن[آقاى  
  .گفت
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 . مـشكلى ندارنـد  ؛گـزارش گـرفتم  نجيـل  رودبار و ماز منطقه زلزله زده    . به دفترم رفتم  صبح  
 سـوارى   يور راجـع بـه توليـد خـود        . آمـد  ]وزير صنايع سـنگين   [،  نژادحسينيان]هادي[آقاى  

 . قرار شد در شوراى اقتصاد مطرح شود؛ها را پيشنهاد داد گزارش آورد و سياست
 طرح ساخت سرپناه براى     . آمد ]وزير مسكن و شهرسازي   [،  كازرونى]الدين  سراج[آقاى  

 هايي پيـشنهاد  ،زده  را آورد و درباره بازسازى مناطق زلزله       مثل زلزله    ي حوادث نِديدگا بآسي
 گزارش وضع منابع گاز و توليد و فـروش          .وزير نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده   [.داشت

براى  زلزله   ازاى    مذاكرات با وزير نفت الجزاير را توضيح داد و خواست منطقه          . را آورد آن  
 . زارت نفت واگذار شود به وبازسازى

  شـدگان   براي كـشته  [ به خاطر شركت وزرا در مجلس ترحيم رهبرى        ،عصر جلسه دولت  
و بازسـازى    1 تلفات ،ها   وسعت خرابى  ،درباره زلزله .  با يك ساعت تاخير تشكيل شد      ،]زلزله

زدگان تعيين    به عنوان مسئول و مدير امور زلزله       ، وزيركشور ،نورى]عبداهللا[آقاى  . بحث شد 
 .شد

 حفاظـت اطالعـات ارتـش، سـد منجيـل،           ة دربار .اى جلسه داشتيم    اهللا خامنه   شب با آيت  
خارجه تركيه به ايران، كميـسيون برنامـه و بودجـه،           اموراسراى عراقى در منجيل، سفر وزير       

گيـرى     مـذاكره و تـصميم     ، زلزله ليمساتبليغات خارج از كشور، طالب خارجى در ايران و          
 شـديدى   اًامروز در گيالن مجـدداً زلزلـه نـسبت        .  به منزل رسيدم    شب ساعت ده و نيم   . كرديم

 .روى داد
                                                 

 سـرگرم  ، روز پـنج شـنبه  24خصوص جوانان، در دقايقي پس از سـاعت       بسياري از مردم، به    در زمان رخداد زلزله،      - 1
چنين بود كه به دليل بيدار بودن،        بودند كه زمين به يكباره لرزيد و اين         ايتاليا 1990جام جهاني   تماشاي مسابقات فوتبال    

 . ير آوار نمانندهنگام وقوع فاجعه از منازل بگريزند و ز بسياري از جوانان توانستند 
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، ]آقاي زنگنـه [.  كارها را انجام دادمهشت و نيم  تا  .  به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح    
قرار شد همـراه    .  راجع به سد منجيل صحبت شد      .اجوى آمدند  همراه مهندس خو   ،وزير نيرو 

 به منطقه بروند كه آيا آسـيبى ديـده          ،براى بررسى وضع سد منجيل     فرد  غفورى]حسن[دكتر  
 و همراهـان بـه مالقـات        ]رهبر جبهه خلق بـراي آزادي فلـسطين       [،  رئيلبيا نه؟ آقاى احمد ج    

 .  پاسخ مناسب دادم؛قدير كرد از مواضع ثابت و قاطع ما ت،و ضمن تسليتا . آمدند
 در مورد كمك بانـك اسـالمى        ]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،  نوربخش]محسن[آقاى  

 .هـا آمـد    خـوئيني ]سيدمحمد موسـوي  [آقاى  .  موافقت كردم  ؛و بانك جهانى اجازه خواست    
 داد و نيازهـاى ارزى و       ]رياسـت جمهـوري   [گزارشى از كـار مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك         

 .حل كار و تقويت مركز از سوى من را گفتم]ساختمان[
 گزارش سفر به ايتاليا و پيشرفت       . آمد ]مشاور فني رييس جمهور   [،  عباسپور]مجيد[آقاى  

ــدكــار صــنايع  ــو[=ر. م.  شپدافن ــراى تقويــت ]شــيميايي، ميكروبــي و راديواكتي  را داد و ب
ريـد محـصوالت    تـأمين اعتبـار خ    . عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت     .مشاوران استمداد كرد  

 قرار شد تكيه بر ساخت انبوه مسكن با متراژ زيرِ. كشاورزى و سياست مسكن در دستور بود      
 عوارض جديد   ةلا قسطى و بررسى مس    ة وفور مصالح ساختمانى و رواج فروش خان       ، متر 100
 . باشد

 گـزارش مـذاكره بـا        و م آمدنـد  خـرّ ]علـي [ظريـف و    ]محمـدجواد [ ،شب دكتر واليتـى   
 مـتن  .اسـت  معتقدنـد پيـشرفت داشـته و مثبـت        ؛ را دادند  ] برادر صدام حسين   تكريتي،[برزان

با مهدى شـام    . دير وقت به خانه آمدم    .  را پذيرفتم  ]براي زلزله [جواب تلگراف تسليت صدام   
 . سوپ و تخم مرغ:خورديم
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 كارها خوب پيش    ؛كردم به امور زلزله زدگان رسيدگى    . به دفترم رسيدم  ت و نيم    ساعت هف 

 ،محلـوجى ]حـسين [آقـاى   .هاى داخلى و خارجى خيلـى خـوب اسـت            وضع كمك  .رود  مى
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 گزارش وضع فوالد مباركه و علت باال رفتن هزينـه  .و معاونان آمدند] وزير معادن و فلزات  [
 .  صحبت شدبخش خصوصيقشم و  ]ذاري درگ سرمايه[ ليمسا ةدربار. طرح را دادند

هـاى اصـالحى      آمد و طـرح     ادارى و استخدامى   ليمسا براى   ،رضوى]سيدمنصور[آقاى  
هـاى خـود را       هـا و ايـده       طـرح   و  آمـد  ]وزير كشور [،  آقاى عبداهللا نورى  .خود را مطرح كرد   

گان هاى بعضى از نماينـد       از مزاحمت  .ىي خوب است و اجرا    ؛براى امور زلزله زدگان گفت    
 .گله داشت

 ةفرسـتاده ويـژ   ،  ]آقـاي تومـانو    [.آمـد  رزمنـدگان  آموزشـي  مجتمـع    وضـوع ياسر براى م  
 ليمـسا پيـام كتبـى او را آورد و دربـاره           . جمهور فيليپـين آمـد     يسي ر »وينكآكورازون  «خانم

و خواسـتار حمايـت در       خودمختـارى آنهـا توضـيحاتى داد       ةلامسلمانان جنوب فيليپين و مس    
 بـرايم روشـن نبـود و اطـالع          مـسأله  چـون    ؛ر موضوع خودمختارى شد   جهت طرح دولت د   

 .  نكردم و كلى حرف زدمييدأت ،ندا مانان با اين طرح مخالفلم كه بخشى از مسشتدا
 اساسـنامه نماينـدگان     ة بحـث دربـار    .عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت        عصر شوراي 

شب در  . هم تصويب شد  ) س(هراهاى اهواز و الز     ى دانشگاه رؤسا .ها بود   رهبرى در دانشگاه  
 . دفترم ماندم
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از محل  . شان تنگ است    جاي ؛رفتم  براى بازديد از محل كاركنان دفترم       هشت صبح  ساعت

از . 1 اسـت  يادى جمع شده  اشياء ز م؛  اى و خودم بازديد كرد      اهللا خامنه   نمايشگاه هداياى آيت  
 . آشپزخانه بازديد كردم

آقـاى   .آمـد   زلزلـه و امـور جـارى كـشور         ليمـسا  بـراى گـزارش      ،ميرزاده]حميد[آقاى  
نماينـده  [،  جهـانگيرى ] اسـحاق [آقـاى    .آمـد   براى گـزارش منـاطق محـروم       ،بشارتى]جليل[

 رنجيـده  اخيـر  ليمـسا كروبى كه در جريان  ]مهدي[ درخواست كرد از آقاى       و آمد]جيرفت
ل زلزلـه و امـدادها و   يگزارش مـسا وفرماندار قزوين آمد  .قبول كردم؛ نمايمى ي دلجو است،

                                                 
ــه آيــت اهللا هاشــمي در طــول دوران رياســت جمهــوري، ا   - 1 ــه شــده ب ــناد   اشــياي هدي ــوزه و مركــز اس ــون در م كن

 .جمهوري در شهر رفسنجان نگهداري مي شود رياست
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 . نيازها را داد
 براى نيازهاى آمـوزش و پـرورش و         ]وزير آموزش و پرورش   [،  نجفى]محمدعلي[دكتر  

 كمـك بـه مـدارس و اجـازه          ن، ساخت داوطلبـا   درخواست مصالح ساختمانى براى مدارسِ    
  در جهت تربيت نيروهـاى فنـى       ه، طرح اصالح آموزش متوسط    ر آمد و از تهيه    استخدام بيشت 

 .خبر داد
 زلزلـه و حمـل و نقـل و    ليمـسا  بررسـى    .هيـأت دولـت شـركت كـردم       جلـسه   عصر در   

 در دفتـرم كـار كـردم و بـه خانـه       نُـه شـب  تا ساعت  .المللى در دستور بود     هاى بين   كنفرانس
 . آمدم
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 بـه    و زيـارت مرقـد امـام       ]مكه[تير و جمعه خونين   هفتم  اول وقت براى زيارت قبور شهداى       
 و  ]ريـيس سـتاد فرمانـدهي كـل قـوا         [،  فيروزآبـادى ]سـيد حـسن   [آقايـان    . رفتيم بهشت زهرا 

اضـافه بودجـه بـراى مخـارج ارتـش و            ، يازده ميليارد تومان   . آمدند ]وزير دفاع [تركان]اكبر[
هـاى     گفتم از محل معافى سربازان اضافى در مقابل پول، تشكيل شـركت            ؛خواستند  سپاه مى 

ــوا  ــل ه ــان و    يي،حمــل و نق ــروش ارز خودش ــان، ف ــات خودش ــا امكان ــى ب ــايى و زمين  دري
 .توان تأمين كرد هاى ديگر مى ييجو صرفه

 س براى ابالغ مراتـب تـسليت شـاه عمـان          فرستاده ويژه سلطان قابو    عمان،   وزير بهداري 
گـزارش وضـع    آمـد و    ] فرمانـده حفاظـت اطالعـات ارتـش       [،  ترابـى ]مصطفي[تيمسار  . آمد

حبيبى براى امور جارى كـشور      ]حسن[ دكتر   .استمداد كرد  ساحفاجا را داد و براى كمبودها     
 هـاى   بـه وجـود آمـده در كمـك         گيـرى از جـو      و براى اصالح روابط خارجى با بهـره       آمد  
 .توصيه داشتالمللي  بين

ريـيس قـوه    [،  يـزدى ]محمـد [ بـراى گـرفتن موافقـت آقـاى          .آشيخ حسين هاشميان آمد   
همچنـين  هـاى عمرانـى رفـسنجان و         اى در طـرح     براى صرف درآمد اموال مصادره    ،  ]قضائيه

 دربـاره   .آمـد  واعظـى ]محمود[عصر آقاى   . سى تى اسكن استمداد كرد    ]دستگاه[گرفتن ارز   
 . اقتصادى اروپا و ايران مشورت كردبيانيه جامعه 
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 .تا غروب در دفترم كار كردم. 1 برايشان صحبت كردم. تير آمدندهفتمهاى شهداى  خانواده
. ها به زلزله زدگان صـحبت كـردم    سازمان دادن توزيع كمك  ة دربار ،نورى]عبداهللا[با آقاى   

اند و از نرسيدن به بعضى از روسـتاهاى سـياهكل     آمدهمهدى اطالع داد كه افرادى از منطقه        
 .شب به خانه آمدم. گويند مى
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.  براى اقامه جمعه بـه دانـشگاه تهـران رفـتم    .كردم  در خانه مطالعه مىساعت ده ونيم صبح تا  
خـانم دكتـر    . كـردم  عـصر از اسـتخر خانـه اسـتفاده         .2 زلزله ايـراد كـردم     ةرخطبه اول را دربا   

                                                 
بـا ريختـه شـدن خـون پـاك شـهداي            «:  در اين ديدار، آقاي هاشمي با بيان علل وقوع حادثه هفتم تير اظهار داشت              - 1

كردند، وحدت و انسجام كامل بين مردم، مجلس و دولت به وجود آمـد و     م تير كه همواره در راه خدا حركت مي        هفت
مظلوميت . دادند، به دامان غرب پناه برند       هاي ضدانقالب كه تا آن زمان به ظاهر شعارهاي تند مي            موجب شد گروهك  

اين عزيزان با وجودشـان و در پايـان هـم    . را بيمه كردها اسالم  و خون ناحقي كه به اين وسعت بر زمين ريخت تا مدت 
 ».، قرآن و اسالم است، تداوم يابد)ره(شان، از اسالم و انقالب دفاع كردند و بايد سعي شود راه آنان كه راه امام  با جان

د حوادث آن، ديدگاه اسالم در مورد حوادث طبيعى از جمله زلزله، زلزله در كشورهاى ديگر و ابعا در خطبه اول، - 2
 مطرح هاى خارجى هاى جمهورى اسالمى ايران در هدايت كمك  سياست وها در زلزله گيالن و زنجان ابعاد خرابي

علل تحليلي به نمازگران ارائه كرد و مطالبي در خصوص  فاجعه هفتم تير  در خطبه دوم، آقاي هاشمي درباره.شد
 را زلزله ها بعضي«: در بخشي از خطبه اول آمده است. ن نمودعربستان سعودي در مورد فريضه حج بياهاى  كارشكني

 دانند مى انسانى ليمسا همه از جردم ،طبيعى پديده يك كامالً را زلزله ها بعضي و دانند مى الهى عقوبت يك و بال يك
 ديدگاه يك ،يعىطب حوادث كل ةدربار اسالم ديدگاه اما دهند، مى قرار خرافى مبانى ،ليمسا اين براى نيز ها بعضي و

 با برخورد براى را خودش و بود شده تربيت ها ديدگاه اين با اسالمى جامعه اگر كه است اساسى و منطقى كامالً
 زندگى مقتضيات از طبيعى حوادث همه اسالم نظر در .بود اين از بهتر وضعش بود، كرده آماده قبيل اين از هايى پديده

 عنوان به اينها و دارد همراه به كره اين در را چيزهايى چنين ،زندگى يعتطب كه است خاكى كره روى در دنيا در
 به و است برخورد قابل و آيد مى وجود به طبيعى طور به كه است هايى پديده شود؛ نمى تلقى انسان محتوم سرنوشت

 كرد كم آنها ضررهاى و خطرات از و شوند مهار بهتر و تر صحيح مسيرهاى در تا كرد، برخورد آنها با شود مى اى گونه
 كه نيست طور اين مسأله اسالمى ديدگاه در حال، عين در شود؛ ليمسا اين دچار و كند عمل بد انسان شود، مى هم و

 اراده و غيبى دست و باشد شده واگذار خودش به طبيعت كه طورى به باشد، رفته بيرون خداوند دست از اينها كل
 توانيم، مى نه و كنيم فرض مادى  را ليمسا كل كه باشيم توانيم مى صرف جامد بيعىط نه ما. باشد نداشته تأثيرى الهى
 و دعا با چيز همه ،بگوييم و بگيريم ناديده را است شده گذاشته طبيعت حركت مسير در و طبيعت در كه نيروهايى اين

هاي جمعه  سنجاني، خطبههاشمي رف« كتاب ←رجوع كنيد ».است حل قابل طبيعت در تصرف بدون و خدا از استمداد
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369
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 .  اوضاع ايرانيان در كانادا را توضيح دادند.منصوريان و شوهرش آمدند
  

 1990ن ژوئ 30                                   1410 ذيحجه 7  |  1369 تير 9شنبه  
 

 و احتماالً طـارق     ]سازمان ملل [كره با دبيركل  خارجه كه براى مذا   امور  وزير  ،  ]آقاي واليتي [
 اجتماعي -اجالس اقتصادي[المللى  و سخنرانى در مجمع بين]وزير امورخارجه عراق[،  عزيز

 بـر سياسـت مـصوب       ؛ بـراى مـشورت آمـد      ، عـازم ژنـو بـود      ،]سازمان ملل متحد؛ كوسوك   
سـفير  ، ]مـودي آقاي علـي بـن عبـداهللا بـن زيـدان مح           [. عالى امنيت ملى تأكيد كردم     شوراي

فـارس و   ند رو به رشد روابط با جنـوب خلـيج   از رو . 1آمدجديد قطر براى تقديم استوارنامه      
 . زلزله قدردانى كردمةلاموضع كويت و امارات در مس

 راجع به اسرا و سربازان مامور به        آمد و ] رييس كميسيون اسرا  [ ،نظران]محمدعلي[آقاى  
نماينـده  [،  الرى موسـوى ]عبدالواحـد [آقـاى   . شدى و نيازهايشان صحبت     يهاى اجرا  دستگاه
 نگران بود كه نظـرم بـه   ؛سئوال كرد» صحاب نق  ا« تلفنى در مورد منظور من از تعبير         ،]تهران

 .مجلسيان باشد
كـار  . به خاطر سفر دكتر روحـانى بـه ژنـو لغـو شـد             ملي  عالى امنيت    عصر جلسه شوراي  

 ؛رشـته تهيـه كـرده بـود     ستگانش آش  عفـت بـراى بـ      .زودتـر بـه خانـه آمـدم       . زيادى نداشتم 
 از  ]اسـتاندار كرمـان   [،  آقـاى حـسين مرعـشى     .  منـزل صـرف كـرديم      طجمعى در حيـا    دسته

 بـه   . از كم تحركى وزارت كشاورزى و نرسيدن به كشت زيتـون منطقـه گلـه كـرد                 ،رودبار
  ،نورى]عبداهللا[قاى آ.  تحرك را زياد كنند،كشاورزى گفتموزير، ]آقاي عيسي كالنتري[

                                                 
» بن حمد آل ثانيخليفه شيخ «سفير جديد قطر، در اين ديدار ضمن تقديم شايسته ترين درودها و بهترين آرزوهاي       -1

تقرار روابط جمهوري اسالمي ايران و قطر براساس دين، حسن همجواري و منـافع مـشترك اسـ                «: امير دولت قطر گفت   
ويـژه   آقاي هاشمي نيز ضمن قدرداني از همدردي صميمانه كشورهاي مختلف جهان بـا زلزلـه زدگـان، بـه                . »يافته است 

همبستگي با مردم مصيبت ديده ايران و همدردي با بازماندگان ايـن فاجعـه، تـأثيري بـسزا در                   «: كشورهاي منطقه گفت  
حقوق و مصالح   نزديك كردن عواطف و احساسات و احترام بهروحيه مردم ايران داشت و ما معتقديم هر قدمي كه در  

اميـدوارم در  . نفع اسـالم و مـسلمين باشـد    تواند در ايجاد وحدت و يكپارچگي در منطقه و به          يكديگر برداشته شود، مي   
عنـوان   هاي متقابلِ كشورهاي اسالمي، شاهد آرامش و امنيت در منطقه باشيم و شـما بـه          سايه روابط دوستانه و همكاري    

 ».سفير دولت قطر در جمهوري اسالمي ايران، مسئوليت مهمي در اين زمينه به عهده داريد
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 ؛ مـشورت كـرد  ،هـاى فابيـسى بـراى دوران اسـكان موقـت       تلفنى درخصوص تهيه ساختمان   
 .گفتم طرح كامل را بياورند

 تـأمين بودجـه سـاخت مـصالى تهـران           ة دربـار  .مقدم آمد ]سيد علي [بيش از ظهر آقاى     
 .آباد تأمين شود پيشنهاد داشت كه از محل فروش اراضى عباس
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 گـزارش اقـدامات     . آمدنـد  ]دسـتجردي [وحيـد ]سـيف اهللا  [غيورى و دكتـر     ]سيدعلي[آقايان  
آقـاى  .نـد ا هـا راضـي    از كمـك ؛هالل احمر و درآمدها و نيازها براى زلزله را دادند  جمعيت

ملكرد سـتاد معـين در خرمـشهر را داد و از كمبـود               گزارش ع  .كامروا آمد ]سيد محمدعلي [
 . استاعتبار و مصالح ساختمانى شكايت داشت كه قدرت كار را محدود كرده

 CIF[1[ و سـيف   ]FOB[ گزارش فروش فوب   .وزير نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
رفتـه   هـم   ولى روي  ،نفع نيست  هها ب   گرچه در اين ماه    ،را داد و استدالل كرد كه فروش سيف       

نظـرم   ه بـ  ؛داده بـود    گزارشى مبنى بر ضرر فروش سـيف       ،آقاى محسن هاشميان  . نفع است  هب
 . به بازرسى ويژه دادم؛ براي بررسيگزارش وزير نفت قانع كننده است
 و  بـه مناسـبت روز عرفـه      [شب در جلسه روضه رهبرى    .  عصر هيأت دولت جلسه داشت    

 .در دفترم ماندم.  شركت كردم]ايام مسلميه
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 از مـديركل آمـوزش و پـرورش اسـتان مركـزى             . نماينده اراك آمد   ،الحسينى]حسن[آقاى  
بـه   بـراى رسـيدگى   گفـتم  . است ى در استان بوجود آمده    يها ي اخيراً درگير  ؛شكايت داشت 

 نماينده لنجـان    ،]مرتضوي فر = اصفهاني[جعفرى]لي اصغر ع[آقاى  . ام  وزارت اطالعات داده  
                                                 

 بندر مبدا تا بنـدر مقـصد روي كـاال    ر مبدا، در اين صورت كرايه حمل از فوب يعني بهاي تمام شده روي كشتي د        - 1
 شامل بهاي كاال در مبدا به عالوه هزينه كشور مقصد است كه به معناي بهاي تمام شده كاال در سيف. شده است ناضافه  

 .حمل و هزينه بيمه تا مقصد مي باشد
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 . نموداظهار وفادارى  براى خودش و منطقه استمداد كرد و نسبت به دولت و رهبرى.آمد
گـزارش عملكـرد    . آمد]نيروي هوايي ارتش  [= فرمانده نهاجا   ،  ]سرتيپ منصور ستاري   [

گفت تا ايـن    .ستمداد كرد هاى در دست اجرا ا     براى طرح   و ا داد هاى خارجى ر    تخليه كمك 
كمـك    بيشترين و بهترين      سعودي عربستان. 1اند   كمك از خارج آورده    ، هواپيما 223تاريخ  
  . هواپيما42 : استرا داده

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . رهبر كشورهاي جهان به خاطر كمك به زلزله زدگان تشكر كـرد            98 آقاي هاشمي با ارسال نامه هاي جداگانه از          - 1

لت ايران پذيرفته شـد،      هزار دالر كمك به ايران ارسال نمود و كمك ها از طرف دو             760عليرغم اينكه دولت آمريكا     
اما جرج بوش، رييس جمهور اياالت متحده، در زمره رهبراني كه پيام تـشكر آقـاي هاشـمي رادريافـت كردنـد، قـرار                        

عليرغم سـابقة عـدم حـسن نيـت         «: روزنامه واشنگتن پست، اين موضوع را دستمايه گزارشي قرار داد و نوشت           . نداشت
.  هزار دالر كمك نقـدي و جنـسي بـه ايـران ارسـال كردنـد                760هاي خيريه   ميان ايران و آمريكا، دولت بوش و گروه         

جمهور  اگرچه برخي از جناح هاي داخل ايران، بحث هاي داغي به راه انداخته اند كه اين پول بايد برگردد، ولي رييس
نـشريه ويـژه   «: نبـع م. » كشوري كه از آنها به خاطر كمك ها تشكر شده، جا انداخته است       98ايران، آمريكا را از ليست      

 .24 صفحه 14/4/1369خبرگزاري جمهوري اسالمي، 
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ضـمن اظهـار عالقـه بـه همكـارى بـا            .  مجلـس آمدنـد     و بودجه  اعضاى كميسيون برنامه  
 . حرف مهمـى نداشـتند     . توضيحات داده شد   ؛ از موارد تخلف در برنامه انتقاد داشتند       ،دولت

 . ل منطقه و حوزه انتخابى داشتنديچند نفر از آنها مسا
اى مبنـى بـر        سد منجيـل بيانيـه     ة قرار شد دربار   .وزير نيرو آمد  ،  ]آقاي بيژن نامدار زنگنه   [

.  در كويـت آمـد      ايـران   سفير ،صادقى]حسين[آقاى  . داده شود  ى و امكان ترميم   يآسيب جز 
 و بـراى ادامـه      گفـت بهبـود روابـط     از  هاى دولـت و مـردم كويـت را داد و              گزارش كمك 

 .1 پيام تسليت را آورد وجمهور نيجريه آمد يسي ويژه رهفرستاد .سياست مشورت كرد
. بحث در سياسـت حـذف تـدريجى سوبـسيدها بـود           . عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

اجـازه گرفـت كـه روزانـه     . د آم]وزير صنايع سنگين[، نژادحسينيان]هاديمحمد[شب آقاى   
شـب  . اختصاص يابـد  زدگان    مقدارى ارز به نرخ روز فروخته شود و مازاد قيمت براى زلزله           

 .مبه خانه آمد
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ن مكه و عرفـات     ر مكه در تونل جديداالحداث بي     ي خبر تلف شدن صدها زا     ،در اخبار صبح  
 نفر  1426 عدد تلفات به     ،سعودىعربستان  آمده بود كه تا شب معلوم شد به اعتراف رسمى           

 ، با تنزل و تزلزل حـزب      ،كنگره حزب كمونيست شوروى   اينكه   خبر ديگر هم  . استرسيده  
 . استكار كرده هشروع ب

 وزيـر كـشور و      .مسوى مناطق زلزله زده پرواز كردي      همنظريه ب ]اردوگاه[كوپتر از     با هلي 

                                                 
 فرستاده ويژه، ضمن تسليم پيـام كتبـي        و ، عضو شوراي عالي فرماندهي نظامي نيجريه      »دريادار الگير «در اين ديدار،     -1

 همـدردي دولـت و      جمهور نيجريه به مناسبت وقوع فاجعه زلزله، مراتب تـسليت و اظهـار               رييس ،آقاي ابراهيم بابانگيدا  
من و هيأت همراهم، حامـل پيـام خاصـي در مـورد ايـن فاجعـه بـزرگ                   «: ملت نيجريه را به اطالع ايشان رساند و گفت        

هـاي مـا را    ما اميدواريم كه جنابعالي و ملت بزرگ ايران، تسليت عميق قلبي دولت و ملت نيجريه و نيز كمـك                  . هستيم
 متقابل براي رييس جمهور نيجريه و تشكر از پيام تسليت و اظهار همـدردي               سپس آقاي هاشمي با ابالغ سالم     » .بپذيريد

يس جمهور نيجريه، به خاطر اعزام هيات و اظهار همدردي ياز ر«: دولت و ملت نيجريه در ارتباط با زلزله، اظهار داشت
ها را در  انيم و اين كمكد ما مشكالت كشور شما را مي. اند، خيلي متشكريم هايي كه به زلزله زدگان ما كرده      و كمك 

 ».دانيم اين مقطع، نشانه صميميت و دوستي دو كشور ايران و نيجريه مي
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 يـك موتـور     ،]در نزديكـي قـزوين    [آبيـك منطقـه   در حدود   . بودندهمراه  معاونان و محسن    
كارخانه سيمان آبيك فـرود     كنار  جا در مزرعه يونجه       همان ؛كوپتر در فضا خاموش شد     هلي

هنگـام فـرود چنـد متـرى روى         .  به خيـر گذشـت     ،كوپتر دو موتور داشت    چون هلي . آمديم
جـا    همـان  ،كرد  كوپتر شنوك كه همراهان را حمل مى        هلى . آرام گرفت  زمين كشيده شد و   

 . همراهان دستپاچه شده بودند.فرود آمد و سفر را با آن ادامه داديم
 قرار بود اول در رازبيان و سپس در گشت رود قزوين بنشينيم كه به خـاطر ابـرى بـودن                    

در منطقـه   .  برنامه آغـاز كـرديم      ناچار از سومين بخش    ؛كوپترها نتوانستند برسند     هلى ،منطقه
 ايـن روسـتا   .  بودند مردم اجتماع كرده  . فرود آمديم  ندىك  يگقاقازان تاكستان در روستاى ب    

و همـه مـردم در چـادر زنـدگى          است  ها خراب شده      كه تقريباً همه خانه   داشت   خانوار   215
 برايـشان   . ابـراز احـساسات پرشـورى نمودنـد         مـردم  . نفر 12 : كم بوده  جانيتلفات  . كنند  مى

ها خواهـان انتقـال        آنها ساخت مسكن مناسب است و بعضى       ة خواست عمد  .1صحبت كردم 
 .رسانى راضى بودند  از كمك؛محل روستا به كنار جاده بودند

همـان  .  در طارم سفلى در جنوب درياچه سد منجيل رفتـيم      شپو از آنجا به روستاى سياه    
 آنها بيشتر از كسانى بـوده كـه موقـع    اتتلفخرابى اينجا بيشتر است و      . وضع قبلى تكرار شد   

 تلفات كـم    ،هاى سبك  ى به خاطر سقف   يهاى روستا  ساختمان. اند  زلزله در شهر منجيل بوده    
 .ها نصب كرده بودند هاى زيتون زير درخت چادرها را در باغ.  استداشته

ش  كـشته و شـ     12 . داشـت   خـانوار  100 تعـداد    .د رفتـيم  نـ ا با اتومبيل به روسـتاى ميرخو     
 و خريد محـصوالت كـشاورزى بـا         شان سرعت در ساخت مسكن     خواست. مجروح داشتند 

 بزرگتر و با خرابـى بيـشتر و تلفـات           ؛ روستايي رد رفتيم ركن كُ به روستاى او  .  بود قيمت بهتر 
 . هاى مشابه روستاهاى ديگر كم و خواست

 و  ار و نمـاز   سـازندگى ناهـ    در محـل جهاد    ،در گيلـوان  . از كرديم قه طارم عليا پرو   طنمبه  
                                                 

 ةآقاي هاشمي در بازديد از مناطق زلزله زده، در اجتماع مردم آسيب ديده از زلزله، بر رسيدگي سريع و همه جانبـ                      - 1
ماينـده ويـژه دولـت در منـاطق     قـام معظـم رهبـري، ن   در اين سـفر نماينـدگان م     ايشان را   .  اين مناطق تأكيد كرد    نيازهاي
زده، رؤساي سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت از محيط زيـست، معـاون اجرايـي ريـيس جمهـور، ريـيس            زلزله

 براي حل مشكل مـسكن،      هايي با طرح پيشنهاد   آقاي هاشمي، . كردند  جمعيت هالل احمر و استاندار زنجان همراهي مي       
زي و دامداري اهالي منطقه، بر ضرورت خريـد محـصوالت كـشاورزان و تهيـه امكانـات الزم بـراي                     ارتباطات، كشاور 

 .مرمت و بازسازي تأكيد كرد
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امام جمعه زنجـان و شـال و نماينـدگان          .  انجام شد   كمبودها و نيازها   ،استماع گزارش كارها  
 دستور داده شد كه سيب زمينى و گوجـه فرنگـى را بـا               .اند  خوب كار كرده   نسبتاً؛  هم بودند 

 . قيمت بهترى بخرند
     خرابى  ؛وب است ى همه جا خ   يهاى روستا   جاده. ليا رفتيم با ماشين به روستاى كوهكن ع 

 جاهـاى   همـان برنامـه   . نفر مـردم روسـتا اسـت   500 نفر از  56خيلى زياد است و تلفات اينها       
 از  ، در اينجا چند نفـر     .ها و تسليت    احساسات و طرح خواسته   ابراز اجتماع و    :ديگر تكرار شد  

  و  آب آن قطع شده    ،از مزرعه برنجى كه به خاطر شكاف زمين       . سبك امدادها شاكى بودند   
 . بازديد كرديم،سارت ديده بودخ

در سـتاد امـداد     .  نفـر تلفـات دارنـد      200دو هزار خانوار و حدود      . تيمبر رف   به بخش آب  
 بـراى   .و به نيازها رسـيدگى كـرديم      . ها با مردم صحبت كرديم      در جاده . توضيحات گرفتيم 

 بـيش  ؛م دهـيم چند برنامه را نتوانستيم انجا. سوى تهران پرواز كرديم    هب. مردم صحبت نمودم  
  1. برنامه گذاشته بودند،از حد امكان

مـا بـه     از اتومبيل وانت به زمين افتاده و در حال كُ          ، همراه بردارانِ  خبر دادند يكى از فيلم    
  شب . به تهران رسيديمهفت بعدازظهرساعت .  تأكيد بر رسيدگى كردم؛اند بيمارستان برده

                                                 
وگو با واحد مركزي خبر و خبرگزاري جمهوري اسالمي، به سئواالت آنان در مورد   آقاي هاشمي در گفت- 1

ت براي اسكان موقت و دايم آسيب ديدگان از زلزله، نقش هاي دول اقدامات به عمل آمده در مناطق زلزله زده، برنامه
در اين مصاحبه ايشان . هاي خارجي و وضعيت منجيل پاسخ گفت مردم در بازسازي و نوسازي در اين مناطق، كمك

روز سه شنبه را كه مصادف با عيد سعيد قربان بود، «: زدة استان زنجان اظهار داشت در تشريح سفر خود به مناطق زلزله
از . بنا داشتم از مناطق بيشتري بازديد كنم، اما عمالً وقت كافي براي اين منظور نبود. زده گذراندم دركنار مردم مصيبت

ها يا منهدم شده و يا آسيب  تلفات انساني در اين روستاها زياد نبود، ولي خانه. ديده ديدن كرديم روستاهاي آسيب
تعدادي از اهالي اين روستاها . توانستند در آنها زندگي كنند  روستاها، نمياي بوده كه بازماندگان اين وارده به گونه

مجموعه مشاهدات ما . اند هنگام وقوع زمين لرزه در شهر منجيل سكونت داشتند كه بيش از هفتاد نفر آنها كشته شده
 تخريب ناشي از آن در اين اند، اما تلفات جاني به نسبت شدت زلزله و اين بود كه روستاها خسارات مالي زيادي ديده

در مورد ايراد صدمات به استحكامات سد منجيل براثر زمين لرزه، وزارت نيرو اعالم كرد از آغاز اين . منطقه زياد نبود
متخصصين خودمان شروع به تحقيق كردند و طرّاح اين سد . شد كه به سد آسيب وارد شده است حادثه، احساس مي

هاي جزيي به سد  دهد كه آسيب ج به ايران دعوت شده است و مجموعه تحقيقات نشان مينيز به همراه اكيپي از خار
خوشبختانه سد پايداري خود را از دست نداده و نياز به تقويت دارد تا بتواند استحكام خود را حفظ . وارد شده است

هاي  اشمي رفسنجاني، مصاحبهه« كتاب ←رجوع كنيد» .كند و الحمداهللا ما از اين بالي احتمالي نجات پيدا كرديم
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369
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 .  رفع خستگى شد.ت كردمدر خانه استراح
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يس دانشگاه تهران و  ي همراه با ر   ،متخصصان زلزله .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح    
لزلـه شناسـى و انجـام        تقويـت رشـته ز     جهـت براى گرفتن امكانـات      و   آقاى ميرزاده آمدند    

از فرصـت بـراى     . 1 قـول مـساعدت دادم     ؛توضيحاتى دادند  ها سازى ساختمان  امات ايمن اقد
 .مـسئوالن بنيـاد انتـشاراتى بعثـت آمدنـد     . كننـد   اسـتفاده مـى    هـاى مربـوط     رفع كمبود رشـته   

 .توضيحاتى براى خدمات خود دادند و براى توسعه كار استمداد كردند
 گزارش كنگره جهـانى كـار در        . آمد ]وزير كار و امور اجتماعي    [،  كمالى]حسين[آقاى  

ژنو را داد و از بهتر شدن وضع مـا در مجـامع جهـانى بـه خـاطر مواضـع دولـت گفـت و از                           
همكـارى  عـدم    و از     اظهـار رضـايت كـرد      انتخاب ايران به رياست كميسيون تهيه قطعنامـه       

 .گله داشت بنگالدش
 مالقـات تـشريفاتى     ؛2دآورجمهورشان را    يسي پيام ر   و گوئه آمد وخارجه اور امور وزير  

                                                 
يرساخت هـاي علمـي و تحقيقـاتي          به مثابه فرصتي براي ايجاد و تكميل ز        ، از تهديد زلزله رودبار    ، دولت سازندگي  - 1

م سازي در برابر زلزله      بي ترديد تاثير گذارترين زلزله در زمينه ساخت و ساز اصولي ومقاو            ،  زلزله رودبار . ده كرد استفا
كـه مطالعـه آن       طـوري   و حوادث طبيعي بود و نقطه عطفي در مطالعات زلزله شناسي و مهندسي زلزله در ايران شـد، بـه                   

بندي خطر زلزلـه را بـه خـود اختـصاص             شناسي مهندسي و همچنين پهنه      هاي دروس زلزله     بخشي از سرفصل   ،لرزه  زمين
 شـكل  وزارت كـشور  مـديريت بحـران  ، به دستور آقاي هاشمي، سـتاد   بعد از آن   كه   زلزله چنان تاثيرگذار بود   اين   .داد

و مراكز پژوهشي گرديد هاي ساخت و ساز مقاوم در كشور تدوين  هنام  تأسيس شد، آييننظام مهندسيگرفت، سازمان 
از ديگر دستاوردهاي مهم ايـن واقعـه بـراي جامعـه علمـي و فنـي كـشور، تـشكيل                   . مرتبط با زلزله بسط و توسعه يافتند      

رخداد .  واستاندارها بودمقررات ملي ساختمانها و   نامه  نخستين مراكز تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با زلزله، تدوين آئين         
 مركز تحقيقات ساختمان و مـسكن     در   نگاري  شتاب شبكه   ،بانك جهاني  همچنين سبب شد با كمك       ،لرزه رودبار   زمين

 .تجهيز و توسعه يابد
يس جمهـور  يأثر عميق رت، وزير امورخارجه اروگوئه در اين ديدار، مراتب همدردي و  » اسپيل سور كرا تهك«آقاي   - 2

دولت اروگوئه عالقمند است كه روابط سياسي، اقتصادي «: گفتوخاطر فاجعه زلزله ابراز داشت        و مردم اروگوئه را به    
 با تشكر متقابل از     ، سپس آقاي هاشمي   ».هاي مورد عالقه دو كشور گسترش دهد        و ساير مناسبات خود را در همه زمينه       

عنـوان    در بين كشورهاي دوست كه با آنان رابطه داريم، اروگوئه به          «: يس جمهور اروگوئه اظهار داشت    ي ر ةپيام دوستان 
 كشوري كه هميشه سياست هماهنگي با ما داشته، مطرح است و موضع كشور شـما در مـورد مـسايل جهـاني مثبـت                    
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 در مـورد شيـشه قـزوين         و  آمـد  ]رييس دفتـر بازرسـي ريـيس جمهـور        هاشمي،  [محسن. بود
اسـت   گـزارش شـده      ؛ عـازم آذربايجـان اسـت      ، براى بررسـى وضـع رود ارس       .گزارش داد 

 .رود ندى پيش مىكُ ه بارسسازى  ساحل
بـراى  .  بـود  زده بحث درباره سياست بازسـازى منـاطق زلزلـه   .دولت جلسه داشت   هيأت

 دو ميليارد   ؛ هزار تومان بدهيم   20بايد  ،  اقت ساخت يك ا   جهت ،اسكان موقت به هر خانواده    
 قرار شد ضد زلزله باشـد و  ،مىئبراى ساخت مسكن دا. اختصاص داديمامر تومان براى اين   

 .  خود مردم بسازند،الحسنه وام قرضاعطاي با 
از خانه اخوى مرحـوم حـاج   .  خانه آمدمبهو  در دفترم كار كردم  نه و نيم شبتا ساعت 

 . آوردند براي اوچمدان هديه  ،مهدى به مناسبت ازدواج ،قاسم
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ـ   سـاعت  . بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هفت ونـيم    جمعـى از زنـان طلبـه رفـسنجان و          ه صـبح،     نُ
 .1 برايشان صحبت مفصلى نمودم؛هاى مسئول ورزش بانوان آمدند شهردارى تهران و خانم

                                                                                                                   
اگرچـه  . م با تالش نمايندگان دو كشور، بتوانيم روابط فيمابين را بيش از پيش گسترش دهيم              ما اميدواري . بوده است 

 ».يمبتوانيم با سرعت برمشكالت فائق آيخسارات و تلفات فاجعه زلزله براي ما سنگين است، ولي اميدواريم كه 
ه زنان جامعه ما از دامي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي خوشبختان«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

فرهنگ منحط غرب بر سر راه زنان مسلمان گذاشته بود، نجات يافتند و مسير زندگي آنان اصالح شد، اما از نظر من به 
ما خطر فرهنگ . ها و دستاوردها در حد مطلوبي نيست عنوان يك مسئول در نظام جمهوري اسالمي، اين پيشرفت

زنان . يد در جامعه جايگزيني براي پاسخگويي به نياز جامعه و بانوان وجود داشته باشدايم، ولي با غرب را رفع كرده
دهند و شكي نيست كه امروز از استعداد و نيروي زنان به اندازه مردها در جامعه استفاده  نيمي از جامعه ما را تشكيل مي

يكي از . ا به نيروي كار زنان نياز داريمهاي اقتصادي كشور، م براي فعال شدن جامعه و سرعت يافتن چرخ. شود نمي
 درصد زنان 3 تا 2بندوباري است كه شايد كمتر از  هاست، مستقيماً از طرف معدود زنان بي هايي كه متوجه خانم ضربه

طيب، عالم و توانند فيلسوف، خ ها مي خانم. پذيرند دهند و اكثريت جامعه اين وضع را نمي جامعه را تشكيل مي
توانند به نويسندگي بپردازند و  اين نه تنها منافاتي با عفت ندارد، بلكه خود ترويج عفت  نيز باشند و ميجماعت  امام
ما شاهد «: پندارند، انتقاد كرد و گفت شكه مقدس كه حتي صداي زن را نامحرم ميآقاي هاشمي از افراد خُ» .است

كردند كه  شنيدند و  ترويج مي را از راديو و تلويزيون ميها  بوديم كه حضرت امام رضوان اهللا تعالي عليه، سخنان خانم
بايد امكانات . توانند دبير، معلم، محقق، نويسنده و فقيه باشند و فقط بايد اخالق اسالمي رعايت شود هاي طلبه مي خانم

 ها ال خانمها كافي نيست، ولي با اين ح هاي اختصاصي خانم ها مهيا شود، زيرا تعداد ورزشگاه ورزشي براي خانم
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 راجع به سياست تعامـل بـا        .در الجزاير آمد  ايران   سفير جديد    ،]اوغلي  قربان[آقاى جاويد 
خـواهى   نظر ،اند  ها پيروز شده     در انتخابات شهردارى   دولت الجزاير و جناح مذهبى كه اخيراً      

 . كرد
كوپتر بـه      با هلى   وشهرسازي، وزير مسكن ،  ]آقاي كازروني [اه با    همر ساعت يازده ونيم،  

ى كه از سوى وزارت مـسكن بـراى مركـز سياسـى كـشور      ي جا؛منطقه شمال سد لتيان رفتيم 
 منطقـه را  ، از روى نقـشه و بـا رويـت منظـره    .در شمال لتيان فرود آمديم  .  است پيشنهاد شده 

 به نظرم جاى مناسـبى بـراى انتقـال          ؛ است  هزار هكتار مدنظر   ، در مرحله اول   .بررسى كرديم 
 . استمركز سياسى كشور

خانواده و جمعى از بستگان هم آمده بودند كه تـا فـردا آنجـا               .  سپس به محل سد رفتيم    
با قايق كـه مهـدى آن را         وقدم زديم   در ساحل درياچه سد     ،  ناهار و استراحت  بعد از   . باشيم

والده و خـانواده اخـوى      .  بسيار خوب است   هوا.  گردش كرديم  در درياچه ،  كرد  هدايت مى 
 . كمى هم باران باريد؛ و بستگان هم بودند]قاسم[مرحوم

                                                                                                                   
ايشان ضمن » .هاي جهاني حضور يابند هايي كه منعي از نظر اسالم ندارد، در رقابت بايد در عرصه ورزش در رشته

ويژه  هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به مشاركت زنان صدر اسالم و به تأكيد بر حضور فعال زنان در صحنه
 كتاب ←رجوع كنيد . تا شيوه و الگوي جديدي به دنيا ارائه دهندهمسران پيامبر اشاره كرد و از زنان كشور خواست

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«
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م،  كـه همـراه آورده بـود   يي راهـا   كمى هم گزارش  . به استراحت گذشت   ه وقت عمدامروز  
ه  نُشب ساعت. ها گذشت و مذاكره با بچه    با قدم زدن     وقت. م هم مانديم   ناهار و شا   .خواندم
 . باريد و هوا مساعد بود نم نم باران هم مى.  به خانه رسيديمو نيم
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شـنبه را انجـام      ارهـاى مانـده از پـنج      كساعت نُه صبح     تا   . به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم   
 .مــس آمدنــدشــركت  و مــديران ]وزيــر معــادن و فلــزات[، محلــوجى]حــسين[آقــاى .دادم
فروشيم و به      تومان در هر كيلو مى     25 فعالً   ؛خواست داشتند كه قيمت مس را اضافه كنيم       در

 .رود شود و از كشور بيرون مى  مقدارى از آن قاچاق مى،خاطر ارزانى
  براى فعاليـت و اشـتغال منافقـانِ        . آمد ]و امور اجتماعي  [وزير كار ،  ]ن كمالي آقاي حسي [
رفـاه  [كـار    خواسـتار شـركت در مـديريت بانـك        و همچنين    امكانات بيشتر خواست     ،تائب

رحمـانى  ]محمدعلي[آقاى  . تأمين اجتماعى به وزارت كار شد     سازمان   و برگشت    ]كارگران
  گزارش .آورد و از عدم اعتماد رهبرى گاليه داشتزدگان   مبالغى براى زلزله.از بسيج آمد

سازمان دفاع غيـر  «هاى مردمى براى جبهه را داد و گزارشى از وضع         كار ستاد جذب كمك   
 . معتقد است در بسيج نباشدارائه كرد؛ »نظامى

، دكتـر واليتـى   . آمد و گزارش سفر به ايالم را داد        حبيبى براى امور جارى   ]حسن[دكتر  
 ،]آقـاي خـاوير پـرز دكوئيـار     [گزارش سفر به ژنـو و مـذاكره بـا           و   آمد   ]رجهوزير امور خا  [

 .  از نتيجه راضى است؛را داد]وزير امور خارجه عراق[ ،و طارق عزيز]سازمان ملل[دبيركل 
 پيشرفت در اجراى ةدكتر واليتى توضيحى دربار . جلسه شوراى عالى امنيت ملى داشتيم     

 در مقابـل    ، الجزايـر  1975دگى عراق براى پذيرش قرارداد      ى از آما  يها  و نشانه   598 قطعنامه
گيـرى     قرار شد بعد از سفر دبيركل تـصميم         سازمان ملل داشت؛   بندها و نظر مساعد دبيركل    
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 .1كنيم
 رهبرى و احمـدآقا مهمـان   ،شب. خوزستان را تمام كرديم سرزميني استان   طرح آمايش   

 سـازمان دفـاع     ، وقـت عقـد مهـدى      ،ان كسرى بودجـه نظاميـ     ،598 درباره قطعنامه . من بودند 
اى بـه لتيـان        آقـاى خامنـه    . ديگر مذاكره كرديم ديروقت به خانـه آمـدم         ليمساغيرنظامى و   

قـرار شـد   .  كننـد  چون منزل مجاورشان را به خاطر آسيب ديدن از زلزله تخريب مـى رفتند،  
 .  حامل من پيگيرى شودكوپترِ  عيب هليةلامس
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خانم دكتر  .  پيشنهادهاى مهمى داشت   ؛ مسئول دفتر مناطق محروم آمد     ،بشارتى]جليل[آقاى  
بازى  كارى و خط    به خاطر كم   ،هاى راديكال در شوراى اجتماعى زنان        از خانم  .مكنون آمد 

 .پذيرفتم ن؛شكايت داشت و پيشنهاد داشت فاطى به آنجا برود
 . آمدند ]رييس بانك مركزي  [، و عادلى  ]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،   نوربخش آقايان

 . را دادنـد و بـراى مـصارف مـازاد از برنامـه اجـازه خواسـنتد       68گزارش مصارف ارز سـال      
 آوردنـد   ،آباد ساخته شود   عباس]زمين هاي [ست در   كه بنا را  بانك مركزى   ساختمان  ماكت  

 . زمين شدندو خواستار حل مشكل
هـاى    طـرح ،هـا   مسئوالن بخـش . جلسه داشت2مركز تحقيقات استراتژيك ]عالي[شوراى

                                                 
به نظر مي رسد ايراني هـا و  «: صدام حسين رييس جمهور عراق، در مصاحبه با روزنامه فيگارو چاپ پاريس، گفت   - 1

ي، آمادگي دارند كه به پيشنهاد ما مبني بر مالقات بين سران دو كشور پاسخ مثبـت   هاشمي رفسنجان   مخصوصاً پرزيدنت 
حـل سـريع، كامـل و قطعـي در مـورد       من معتقدم كه ايراني ها از اين پـس حاضـرند بـراي دسـتيابي بـه يـك راه                . دهند

اكراتي نيل به يك بديهي است هدف از چنين مذ. وجود دارد، به طور جدي مذاكره كنند مشكالتي كه بين دو كشورر
 .2، صفحه 21/4/1369نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، «: منبع» .صلح پايدار بين دو كشور خواهد بود

هاي كلي ترسيم شـده از    به منظور تعيين سياست  ،اين شورا با توجه به بند دوم اساسنامه مركز تحقيقات استراتژيك           - 2
 ،هاي تحقيقاتي  و همچنين تعيين اولويتانقالب معظم رهبر و )ره(رت امام سوي بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حض

يس، قـائم مقـام و معـاونين مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك و هفـت نفـر از                    ييس جمهور و با شركت ر     يبه رياست عاليه ر   
كز تحقيقات  مرعالي  اولين جلسه شوراي     . شده بود   جمهور تشكيل  يسير مركز و تأييد     يسيرنظران به پيشنهاد     صاحب

اكبـر واليتـي، ميرحـسين موسـوي،          حبيبي، سـيد محمـدخاتمي، علـي        كروبي، حسن   استراتژيك با شركت آقايان مهدي    
 .ها تشكيل شد  سيدمحمدموسوي خوئيني ومحسن رضايي
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 . كه در اخبار پخـش شـد  1نظراتى دادمهم  من .ادى شدتحقيقاتى خود را توضيح دادند و نقّ      
 را  ]جمهـور عـراق    حـسين ريـيس   [ پيام صـدام   ، دكتر واليتى  .عصر هيأت دولت جلسه داشت    

 ايران و عراق در اوپك همكارى كننـد و          ، باال بردن قيمت نفت    دراست،  گفت كه خواسته    
 .اشاره كرد اوپك به كارشكنى بعضى از كشورهاى عضو

 گـزارش كـار و نيازهـا را     .اندركار بازسـازى منـاطق زلزلـه زده آمدنـد           دست  استاندارانِِ
 . در دفترم كار كردم و به خانه آمدم نُه شبتا ساعت .گيرى شد  تصميم؛دادند
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صـنعتي   جمعى از مسئوالن جهاد دانشگاهى دانـشگاه         .انجام دادم را   كارها    ساعت نُه صبح   تا

ريـيس  [ ، امراللهى ]رضا[آقاى . گزارش كار دادند و تأييد و كمك خواستند        ؛شريف آمدند 
 . آمـد  ]وزير دفـاع  [،  تركان]اكبر[آقاى   . آمد اى  امور انرژى هسته  براى   ،]سازمان انرژي اتمي  

مـشكل  در مـسايل ارزى     هـم    با بانك مركزى     . اختالف دارند  ]كل قوا  فرماندهي[با ستاد كل  
كـاترپيالر  مونتاژ براى رفع مشكل استمداد كرد و اجـازه خواسـت كـه كارخانجـات                دارند؛
 . نمايندتاسيس

 گيـرى وزارت بازرگـانى و وزارت كـشاورزى          سـخت  از   .نـد نمايندگان مرغـداران آمد   
 . آمـد  ]جمهـور در امـور اصـناف       مشاور رييس [،  بينا  توكلى]ابوالفضل[آقاى   .شكايت داشتند 

، كيا سعيدى]محمد[عصر آقاى    .هاى زلزله مطالبى داشت     صادرات و بازسازى خرابي    ةدربار
در مـسير   و شـهر سـازي    در مورد اختالف نظر بـا وزارت مـسكن         . آمد ]وزير راه و ترابري   [

                                                 
را هاي تحقيقاتي مركز در آينـده   هاي انجام شده و اولويت  يس و معاونين مركز رئوس فعاليت     ي ابتدا ر  ،دراين جلسه  - 1

. گاه نظرات اعضاي شورا در مورد موضوعات مطروحـه بيـان شـد               جمهور و اعضاي شورا رساندند، آن      يسيربه اطالع   
اين مركـز در  «: سپس آقاي هاشمي در سخناني ضمن تأكيد بر اهميت و نقش مركز تحقيقات استراتژيك اظهار داشت       

طـوري كـه بـا        ، در جهت اهداف خـود حركـت كنـد، بـه           گونه قيدي   امر تحقيق، بايد كامالً با آزادانديشي و بدون هيچ        
مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك بـه عنـوان          . جامعيت كامل از نيروهاي موجود در كشور در جهت تحقيقات استفاده شود           

. هاي جديدي را طرح كنـد  هاي موجود را تأييد، اصالح و يا حتي رد نمايد و يا ايده           ها و استراتژي    تواند رويه   محقّق مي 
 به منظور رسيدن به نتيجه بهتر، در جريان انجام كارهاي تحقيقاتي، بايد تقسيم كار مناسب بين مركز تحقيقات                   همچنين

موضوعاتي نظير انرژي، الگوي تكنولـوژي، وحـدت جهـان اسـالم و             . استراتژيك و ساير مراكز تحقيقاتي به عمل آيد       
  .تواند در دستور كار تحقيق اين مركز قرار گيرد يالمللي از جمله مباحث مهم و استراتژيك است كه م تحوالت بين
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 . رشت گفت-اتوبان قزوين
 درباره مشكالت حمل و نقل بحـث و بـراى ورود كـاميون        .شوراى اقتصاد جلسه داشت   

 همچنـين در خـصوص واردات     . گيـرى كـرديم     تـصميم  بنـدى در بنـادر      بيشتر و لغـو سـهميه     
رم كـار    در دفتـ   ، نُه و نيم شـب      تا ساعت  .چند قلم كاالي ديگر تصميم گرفتيم     شيرخشك و   

 .  عفت مشغول تدارك مراسم ازدواج مهدى است.كردم و به خانه آمدم
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 براى تعويض دو معاون اجازه گرفت       . آمد ]وزير صنايع سنگين  [،  نژاد حسينيان ]هادي[آقاى  
نمايندگان استان گيالن  .داگزارشى د كار ى اسالمى هاهاى شورا   و از وضع توليد و مزاحمت     

 . مذاكره شد خسارات و حل مشكالت تأميننحوة  زلزله زدگان و يت راجع به وضع.آمدند
 براى امور جارى و كارهاى كـيش        ]جمهور معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى  

از و دم توجه من به كارشان از كمبود امكانات و عو جمع مشاورانم آمدند    .  آمد و بازسازى 
آقــاى  .مندنــد گلــه ،اينكــه مــن مــشاورت خــودم را بيــشتر بــا وزرا و مــسئوالن اجرايــى دارم

 از مزاحمـت نيـروى زمينـى ارتـش در محـل             ،]جمهـور  مشاور فني ريـيس   [،  عباسپور]مجيد[
 ، گفـتم ]جمهـور  مـشاور اجتمـاعي ريـيس   [، مهـاجرى ]مـسيح [ بـه آقـاى   .كارش گله داشـت  

 .دفاع كندبيشتر  ،هاى دولت  بايد از سياست،هورى اسالمىروزنامه جم
 سفر به ژنو و مذاكره با وزير نفـت عـراق            ةدربارو  وزير نفت آمد    ،  ]آقاي آقازاده [عصر  

 قرار شد قبالً به امارات و الجزاير برود كه          .ها براى مذاكره عجله دارند      عراقي ؛مشورت كرد 
 ؛شوراى عالى انقالب فرهنگى جلـسه داشـت   . باشدابتكار اقدام براى ترميم قيمت نفت از ما 

وزيـر  [ فاضـل  ]ايـرج [آقاى دكتر .  تكميل شد  ها  نمايندگان رهبرى در دانشگاه   ]نهاد[اساسنامه  
تـا   . آمد اطالعات]وزارت[ براى شكايت از مزاحمت      ،]بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي     

 . به خانه آمدم.  در دفترم كار كردم نُه شبساعت
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 جمعى از اعضاى خانواده و بـستگان بـراى   . به دفترم رفتمصبح. امروز عيد سعيد غدير است    
قرار بود تعداد كمترى .  در دفترم جمع شدند،شركت در مراسم عقد ازدواج مهدى و فرشته    

 . آمدندمرعشىخانواده ه خودمان و عروس و  از خانواد، ولى عده زيادى،بيايند
بـردارى    ياسـر فـيلم   .  جلـسه گرمـى بـود       رفتـيم؛  اى  اهللا خامنـه     منزل آيـت   به دسته جمعى   

 مقدارى مهـدى و     ،اى  اهللا خامنه   آيت.  شعرى خواند  ،]دايي داماد [،آقا مرعشى  حسين. كرد  مى
وجـين هديـه دادنـد و        قرآنـى بـه ز     . با هم خطبه عقـد را خوانـديم        .فرشته را نصيحت كردند   

 .ار دادندحضّ  ه عيدى هم ب.عبارت خوبى نوشتند
ــه   ــاى خامن ــن و آق ــد و م ــان رفتن ــديم   همراه ــارو اى مان ــشور و  ةدرب ــارى ك ــور ج  ام

چون  ؛رفتيم]عيد غدير [با هم به حسينيه براى مراسم     . هاى مخالفان صحبت كرديم     كارشكنى
 ،من هم امروز صبح   . من دادند  هاشيه ب خ  رهبرى يك عباى خوبِِِ    ،عباى خوبى نپوشيده بودم   

 در مراسـم،     . داده بودم كه عباى خـوبى نداشـت        ]هاشميان[اشيه به آشيخ محمد   خيك عباى   
 .اى صحبت طوالنى داشتند  و آقاى خامنه1از سوى حضار تبريك گفتم

 گزارش سـفر كويـت را        و  آمد ]وزير امور خارجه  [ آقاى دكتر واليتى   .به دفترم برگشتم  
ها استقبال گرمى كرده بودند و بعضى از مشكالت روابط را مـورد            كويتي . است  راضى ؛داد

 6ها بـه خـاطر نگرانـى از بنـد            اند كه عراقي     آنها گفته  . خوشبين است  ؛بحث قرار داده بودند   
ــه از طريــق    مــى ، 598قطعنامــه  ــد و ن خواهنــد صــلح از طريــق مــذاكره مــستقيم تحقــق ياب
 .2ملل سازمان

                                                 
با اينكه رنج زلزله زدگان و مصيبت ديدگان ما را به شدت متأثر كرده است، « : در اين مراسم، آقاي هاشمي گفت- 1

ولي گراميداشت اين روز كه ماية حركت ماست، براي ما عظمت دارد، مخصوصاً كه امروز از بيانات شخصيتي كه 
آنچه كه در غياب حضرت امام امت و در . خواهيم بهره بگيريم  عصارة حركت مردمي انقالب است، ميچكيده و

دارند، ما را محكم  هاي كفر جهاني كه نسبت به انقالب روا مي ها  و رذالت ها و توطئه كنار اين همه مصيبت
» .ترين جاي خود را پيدا كرده است اسبدارد، همين عظمت و اعتبار سرماية واليت فقيه است كه خوشبختانه من مي نگه

 . 1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←رجوع كنيد
 ، شوراي امنيت سازمان ملل، از دبيركل خواست در مشورت با ايران و عراق ، موضوع احالـه  598 قطعنامه   6در بند    -2

هي بي طرف پيگيري كرده و در اولـين فرصـت ممكـن در جهـت اجـراي ايـن                    بررسي مسئوليت آغاز جنگ را با گرو      
 گفتني است با ديپلماسي مناسـب دولـت سـازندگي، در نهايـت دبيركـل              . درخواست به شوراي امنيت گزارش دهد     



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
198  1369مي رفسنجاني                      هاش

 ��������	
��������������������������������	��������� ��!"���#$�%&'
�



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

199 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـه خانـه    .  آمـد   امام جمعه تبريز براى احوالپرسـى و تبريـك عيـد           ،ملكوتى]مسلم[آقاى  
ها و روحـانيون      مقدارى از موضع راديكال    ؛مهمانمان بود ]هاشميان[ظهر آشيخ محمد    . آمدم

 .  گزارش سفر داد ومعاديخواه آمد]عبدالمجيد[عصر آقاى . انتقاد كرد
 . مـن در خانـه تنهـا بـودم     رفتنـد و منـزل عـروس   بـه   ها بـراى مهمـانى عروسـى        شب بچه 

شكايت اطالعات  ]وزارت[ از درج اخبار منفى از خودش در بولتن          .حسن صانعى آمد   آشيخ
همراه پاسداران در جـشن ازدواج مهـدى و فرشـته         . از من توقع دارد جلوگيرى كنم     ؛  داشت

مراسـم  . بافت قديمي خـود را حفـظ كـرده اسـت          محله  اين   ؛در خانه عروس شركت كردم    
 عروس و داماد را در جمع زنان        .مداحى خواند و شام خورديم    . زرق و برق و با روح بود        بى

 .  تبريك گفتم و به خانه برگشتم؛ديديم
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 ، آقـاى حـسين مرعـشى   . گذشـت  مطالعـه فقهـى  وبـه اسـتراحت   وقـت  بيشتر . در منزل بودم  
 اسـكان  ةگزارش كارهاى انجام شده را داد و دربار. استاندار كرمان از مناطق زلزله زده آمد    

ــت و دا ــموق ــشنهادي ــاى  . داشــتهاييم پي ــاهنگى آق ــدم هم  ،بخــش احــسان]صــادق[ از ع
 . گيالن گفت]رشت[جمعه امام

 استان  گزارش سفر به  و آمد]جمهور رييس دفتر بازرسي رييسهاشمي، [ظهر محسن
                                                                                                                   

مسلم اسـت جنـگ بـين ايـران و     «: نوشتچنين سازمان ملل در گزارشي، عراق را مسئول آغاز جنگ معرفي كرد و    
عراق كه ساليان دراز به طول انجاميد ، شروع آن نقض حقوق بين الملل بود و موارد نقض حقوق بـين الملـل، موجـب                        

 بايد مورد توجـه  6ز موارد نقض مقررات بين المللي كه كه در چارچوب بند آن بخش ا  . مسئوليت براي مخاصمه است   
. ويژه جامعه جهاني قرار گيرد ، استفاده غير قانوني از زور و عدم احترام به تماميـت ارضـي يـك كـشور عـضو اسـت                             

. ته اسـت  مسلماً در طول جنگ مواردي عمده و گسترده از نقض اصول مختلف حقوق بين المللـي انـساني وجـود داشـ                     
لذا من ناچارم بر توضيحاتي كه قبال توسط عراق ارائه          .  من ، پاسخي محتوايي نيست       1991 اوت   14پاسخ عراق به نامه     

بنـابراين ، رويـداد     . توضيحات عراق براي جامعـه بـين المللـي قابـل قبـول و كـافي نيـست                   .  تكيه كنم    ،استشده  داده  
 عليه ايران است كه بر اساس منشور        1980 سپتامبر   22ردم ، همانا حمله     اي كه تحت عنوان موارد نقض اشاره ك        برجسته

سازمان ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين المللي يا اصول اخالقي بين المللـي، قابـل توجيـه نيـست و موجـب                         
 ».مسئوليت مخاصمه است
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درحـال احـداث شـهيد كالنتـري        [ةجـاد  از    و بازرسـي    بازديـد  براي. دادرا  شرقى   آذربايجان
كـشت و صــنعت مغــان و  مجتمــع تبريـز و  صــنعتي  و كارخانجــات وميـه رادرياچــه ]روي بـر 

 . تخريب سواحل ارس سفر كرده بودجهت بررسي موضوع ، ارسخانهرودهمچنين 
 وضع امـروز جوانـان بـا گذشـته خيلـى فـرق كـرده       ؛  آمدند  منزل بهشب مهدى و فرشته     

 . پيتزا در خيابان خورده بودند، شامبراي.  دو سكه به آنها هديه دادم.است
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عـصر  . بـر كـرديم   هار از بيـرون خ    ان.  ظهر بستگان مهمانمان بودند    . كار داشتم  ،در خانه بودم  
 .در حقيقـت حـوض بزرگـى اسـت    ؛  كردمتماشـا در اسـتخر خانـه      را  هـا     مقدارى شناى بچـه   

هر يـك بـه     . تر به نظرم آمدند     تر و مسئوليت شناس     هاى ما شجاع     از بچه  ،هاى شهرستانى   بچه
 .هاى خودمان  بر خالف بچه،فكر لباس و ابزار خود بودند

كارهـاى   گـزارش و آمـد    ]ت هالل احمر  دستجردي، رييس جمعي  [وحيد]سيف اهللا [دكتر
و از وزيـر بهداشـت و   گفـت  هـاى خـارجى را      احمر براى زلزله زدگان و آمار كمـك         هالل
تلفنى از ضـعف همكـارى      ،  ]وزير كشور [ ، نورى ]عبداهللا[شب آقاى  .انتقاداتى داشت  درمان

 .  تذكر دادم]وزير دفاع[،  به آقاى تركان؛وزارت دفاع گله كرد
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سفرى كه با جمعى از  و از ادب آمد]اكبر علي[آقاى .  به دفترم رفتمساعت هفت و نيم صبح  
ريـيس سـازمان ثبـت اسـناد و         [،  اى  زواره]سـيد رضـا   [ آقـاى    .، گـزارش داد   اهل علـم داشـته    

اســتمداد كــرد و از  داد و بــراى اعتبــار بيــشتر گــزارش كــار ثبــت اســناد را . آمــد]امــالك
 .دنموانتقاد  ها راديكال

 مـذاكرات در    ؛خارجه كره شـمالى داشـتيم     امور  وزير  ،  ]آقاي كيم يانگ نام   [مالقاتى با   
 ةدربـار .  مالقـات داشـتم    ]وزير امور خارجـه   [،  ظهر با دكتر واليتى   . جهت توسعه روابط بود   

ــاي ســفر  ــدهايمآق ــ ر،كــورت وال ــور يسي ــاخير ســفر   جمه ــران و ت ــه اي ــريش ب ــرال [ ات ژن
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 .ها صحبت كرديم  كمك به نهضتةجمهور بنگالدش و دربار يسي ر،ارشاد]حسين
 ؛ را داد  ]متحده عربي  [ گزارش سفر به امارات     و وزير نفت آمد  ،  ]آقازادهغالمرضاآقاي  [

بنى بـر   م،اى از توافق با ساير كشورهاى نفت خيز خليج فارس  نسخه،ها  اماراتي.راضى است 
ا ارائـه داده بودنـد و بـا قيمـت           اى ر    دالر و مراعـات سـهميه      18باالبردن قيمـت بـه بـاالتر از         

 ، امارات را براى باال بردن قيمت نفت       ق، عرا اند  گفته. اند  دالر در هر بشكه موافقت نموده     20
 .براى سفر به الجزاير مشورت كرد.  استتهديد نظامى كرده

شيـشه  ]از كارخانـة  [ گـزارش بازرسـى      . آمد ]جمهور سرييس دفتر بازرسي ريي   [،  محسن
 ،بازار سـياه آن در كـشور      وجود   در عين كمبود شيشه و       .مسأله مهمى است  ؛  قزوين را آورد  

 . استانبار شده ،ها  گويا به خاطر عدم ابالغ سهميه،مقادير زيادى شيشه در كارخانه
سـرزميني  آمـايش    هاي بخـشى از پيـشنهاد     .عالى امنيت ملى جلـسه داشـت       عصر شوراي 

 . در دفترم كار كردم و به خانه آمدم نُه شب ساعتتا. كردستان تصويب شد
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 ة دربـار  .خبرگـان بـه دفتـرم آمدنـد       مجلـس   يـسه   ي اعضاى هيأت ر   ساعت هفت و نيم صبح،    
 در حـسينيه     سـاعت هـشت و نـيم،       .گيرى شد   رسى و تصميم  دستورهاى اجالسيه خبرگان بر   

 قانونـاً   ،كردنـد   هـا خيـال مـى        بعـضى  ؛كـار كـرد    ه اجالسيه خبرگان شروع ب    ،)ره(امام خمينى 
 .توانيم از مجلس به جاى ديگر برويم كه معلوم شد چنين نيست نمى

 در   عدم قـانونى بـودن تـصميمات       ة دربار ، آقاى حسينى كاشانى در نطق پيش از دستور       
 ؛ مطالبى گفت كه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت ، بعد از فوت امام    ،اجالسيه خبرگان قبلى  

 بـه  .عصر هم جلسه داشتيم .ندگرم گفت  به اظهارات او جوابِبا استدالل ،چند نفر از خبرگان   
 . هستند]جمهوري رياست[ مهمان نهاد،خبرگاناعضاي مجلس . دولت نرفتم هيأتجلسه 

گيـرى قـرار    ل زيادى مورد بحـث و تـصميم     ي مسا .اى جلسه داشتيم     خامنه اهللا  شب با آيت  
، ]جمهـور بـنگالدش    ريـيس [،  ارشـاد ]ژنرال حسين [والدهايم، لغو سفر    ]كورت[ سفر   :گرفت

ــ قــشم، كردســتان، عبــاس]منطقــه آزاد[مــصرف ارز،  ــاد، م صلى، انتقــال مركــز سياســى، آب
  .چند موضوع ديگربا آنها، مجلس و  مالقات  وخبرگانمجلس ها،  ها، روزنامه راديكال
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 .مانده باقي هم به خاطر خستگى و هم به خاطر انجام كارهاى ؛شب در دفترم ماندم
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.  خبرگان رفـتم   ة ساعت تاخير به جلس    با نيم . تا ساعت هشت و نيم صبح در دفترم كار كردم         
مجموعاً خوب  . اجالسيه را ختم كرديم   . پيشرفت كار خوب بود   . تا ظهر چند مصوبه داشتيم    
تـا سـاعت پـنج بعـد از ظهـر، خبرگـان بـا رهبـرى                 . به دفترم رفتم  . برگزار شد؛ راضى بوديم   

؛ 1نـد و رهبـرى صـحبت كرد     ] رييس مجلس خبرگان  [،  مشكينى]علي[آقاى  . مالقات داشت 
 . خوبى بودةجلس

 سوارى بود؛ تصويب شد ي خودروةبحث دربار.  شوراى اقتصاد شركت كردمةدر جلس
در قـشم   كارخانـه خودروسـازى     هاى داراى اتومبيل پيـشرفته،        كه با شركت يكى از كمپاني     

 قـشم  يم و در داخل، از  خودروهاي پيكان، رنو و پژو تا رسيدن به نتـايج اقـدامِ                 تاسيس بنماي 
 .ده كنيماستفا

روحـانيون مبـارز      ]مجمع[روحانيت و   ]جامعه[ى قوا،   رؤساشب اعضاي مجلس خبرگان،     
هـوا گـرم    . بعد از شام، بـه خانـه آمـدم        . 2مهمانم بودند؛ من و آقاى مشكينى صحبت كرديم       

                                                 
رفسنجاني  اهللا هاشمي اي و آيت اهللا خامنه  آيت اهللا مشكيني رييس مجلس خبرگان رهبري، در سخنان خود از آيت- 1

اهللا آيت . تجليل كرد و گفت كه امروز حمايت از رهبر معظم انقالب و سياست هاي دولت، يك فريضه الهي است
كننده ترين و مهمترين ركن از اركان اسالم است و هيچ  مجلس خبرگان، تعيين«: اي نيز در سخنان خود گفت خامنه

تر  يك از اركان جمهوري اسالمي، داراي چنين اهميتي نيستند واين مساله، مسئوليت مجلس خبرگان را سنگين
: ان خود، به ابراز حمايت از دولت پرداخت و گفترهبر معظم انقالب، همچنين در بخش ديگري از سخن» .كند مي

دولت و رييس جمهور محترم و ارجمند و عزيز، در شرايط فعلي بهترين كساني هستند كه مي توانند اين كشور، اين «
 ».ملت و اين نظام را در اهداف عاليه خود راهنمايي كرده و به پيش  ببرند و ماية آبروي اسالم در ميان ملت ها باشند

، علل افزايش قيمت نفت و مسايل داخلي 598 در اين نشست، روند مذاكرات ايران و عراق در چارچوب قطعنامه - 2
هاي در حال اجراي دولت  ابتدا آقاي هاشمي در سخنان مبسوطي به مسايل داخل كشور و سياست. كشور تشريح شد

ن مثبت در جهت افزايش توليد در بخش صنعت و شود، يك جريا آنچه  اكنون مشاهده مي«: اشاره كرد و اظهار داشت
هاي دولت بسيار موفق به مرحله عمل درآمده است، به طوري كه امروز  كشاورزي در كشور است و تاكنون طرح

ايشان سپس به سياست خارجي و مواضع » . درصد، در حال فعاليت هستند90كارخانجات توليدي با ظرفيت بيش از 
تراشي  سياست جمهوري اسالمي ايران بر اين است كه دشمن«: جهان اشاره كرد و گفتجمهوري اسالمي ايران در 

 نشود، اما با كساني كه دشمن آنها هستيم و يا آنها با جمهوري اسالمي دشمني مي ورزند، قاطعانه برخورد خواهد
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ساعت هـشت  . از ظهر امروز، بيشتر وقت به مالقات با اعضاى مجلس خبرگان گذشت پيش  

زده را   گزارش سفر به منطقه زلزله    .  امام جمعه مشهد آمد    ،شيرازى]عبداهللا[و نيم صبح، آقاى   
م خـوب و     پيـشنهادهايي بـراى بازسـازى و اصـالح امـور داشـتند؛ عـال               ،داد و مطابق معمول   

سـيد   [اهللا    يـت  آ ،خويى، براى بعد از خـود     ]سيد ابوالقاسم [اهللا  يتخبر داد كه آ   . اي است   ساده
تــا ظهــر در .  آقــاى منتظــرى ســئوال داشــتةدربــار. انــد سيــستانى را مــشخص كــرده]علــي
 . ماندند و ناهار را با هم خورديم]جمهوري رياست[نهاد

 .آمـد ]نماينده استان آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان      [،  فضل  بنى]مرتضي  شيخ[آقاى  
 در انتخابـات خبرگـان را داد و         ]مبارز[روحانيون]مجمع[روحانيت و   ]جامعه[پيشنهاد ائتالف   

. طبسى آمـد ]واعظ[آقاى  . راجع به اوضاع قم هم مطالبى گفت      . از مسئوالن تبريز انتقاد كرد    
براى تسريع در صدور ويزا استمداد كرد؛ به دكتر         . عازم سفر به لندن، براى جراحى پا است       

را براى مـشورت آورد؛ دوسـه       ) ع(هاى سنگ جديد قبر امام رضا       نوشته. كر دادم واليتى تذ 
 .1تذكر دادم

                                                                                                                   
ود دو كشور ايران و عراق ر در مورد روند مذاكرات صلح، مجموعاً مذاكرات اخير مفيد بوده است و انتظار مي. شد

تر از گذشته  برخورد   ها فعالً نسبت به صلح، مثبت دهد كه عراقي به طرف صلح حركت كنند و قرائن نشان مي
هم اكنون سفيران دو كشور در ژنو در حال مذاكره هستند و نظرها در محدودة قرارداد الجزاير، به يكديگر . كنند مي

اسالمي ايران، تأمين صلح در چارچوب اجراي قطعنامه و با كمك دبيركل نزديك شده است و سياست جمهوري 
حركت به طرف صلح در منطقه، . هاي استكباري است حالت نه جنگ و نه صلح بين دو كشور، به نفع قدرت. است

اين تأثير خوبي گذاشته كه تحول در قيمت نفت و ايجاد همكاري بيشتر بين كشورهاي منطقه خليج فارس، از نتايج 
رجوع  ».البته بايد بنية نظامي كشور همچنان تقويت شود و مذاكرات با هوشياري كامل ادامه يابد. حركت است

 . 1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←كنيد
و المرقد الشريف لالمام التقي هذا ه «: حك شده است) عليه السالم ( متن زير بر سطح سنگ جديد مرقد امام رضا - 1

النقي الصديق الشهيد ، وارث االنبياء والمرسلين ، ثامن االئمه المعصومين من اهل بيت رسـول رب العـالمين ، حجـه اهللا               
علي الخلق اجمعين ، سيدنا و موالنا ابي الحسن الرضا علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن                        

 و استـشهد بطـوس   148ولد بالمدينه في الحادي عشر من ذي القعده عام . ت اهللا و سالمه عليهم اجمعينابي طالب صلوا
اين مرقد «: ترجمه متن كتيبه»  ق. ه 1418 من الهجره النبويه و قد جدد هذا المضجع المطّهر عام 203في آخر صفر سنه 

 ن و فرسـتادگان پروردگـار ، هـشتمين فـرد از امامـان             شريف امام پرهيزگار ، پاك ، راستگو ، شهيد و وارث پيـامبرا            
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] نمايندگان استان فارس در مجلس خبرگان     [،دستغيب] محمد  محمدمهدي و علي  [آقايان
بـراى مراجعـت    . راجع به شيراز مطالبى داشتند؛ از شدت اختالفات كاسته شده است          . آمدند

نگران هستند در دادگـاه نظـامى       . ر رژيم قبل رفته، استمداد كردند     برادرشان از آمريكا كه د    
رازينـى گفـتم   ]علـي [بـه آقـاى   . پرونده داشته باشد؛ برادرشان دكتر ژانـدارمرى بـوده اسـت      

 . كمك كند
 امام جمعه بهبهـان آمـد و بـراى عمـران بهبهـان اسـتمداد                ،مجتهدى]محمدحسين[آقاى  

 آمـد؛ پيـشنهاد حـذف بهـره از          ]امام جمعه شيراز  [،  حائرى شيرازى ]محي الدين [آقاى  . كرد
 . امور كشور و شيراز مطالبى اظهار داشتةها را داشت و دربار بانك

از تقويــت آقــاى . كيهــان آمــد]روزنامــه[ مديرمــسئول ،اصــغرى]محمــد[عــصر آقــاى 
اى گفـت و بيـست ميليـون تومـان كمـك كاركنـان        اهللا خامنـه    نصيرى توسـط آيـت    ]مهدي[
 .زدگان را آورد اى زلزلهكيهان بر]موسسه[

 وزير دفاع آن كـشور      كا، تلفنى صحبت كرد و اجازه خواست كه       جمهور سريالن   رييس
آقــاى . بــراى كمــك گــرفتن در مقابــل نيروهــاى تاميــل، بــه ايــران بيايــد؛ موافقــت كــردم 

 امـوال   ةكروبى گفت و دربـار    ]مهدي[از كار و برخورد آقاى      . عسكراوالدى آمد ]اهللا  حبيب[
از حسن عملكرد دولت در كمك بـه        . در رفسنجان مشورت كرد   ] امام خميني [مدادا]كميته[

 . زدگان گفت؛ اخيراً در منطقه بوده زلزله
 براى امور جارى آمد؛ بـا ايـشان خيلـى           ،]جمهور  معاون اول رييس  [،  حبيبى]حسن[دكتر  
ديروقـت  . كار جلسه داشـت    براى اصالح قانون     ، مجمع تشخيص مصلحت   ،شب. كار داريم 

 . به خانه آمدم
ــر  ــيش از ظه ــاى ،پ ــدرعلي[ آق ــد  ]حي ــى آم ــى خمين ــاع  . جالل ــاداتش در اجتم از انتق

انـوارى،  ]الـدين   محـي [ در مقابل افـراد افراطـى تعريـف كـرد و از آقـاى                ،روحانيون]مجمع[
مبلغـى  .  به خاطر كم توجهى به ايشان انتقـاد داشـت          ،مساجد]رسيدگي به امور  [مسئول دايره   

                                                                                                                   
معصوم اهل بيت پيامبر خداي جهانيان ، حجت خدا بر تمام موجودات عالم ، آقا و موالي ما ابوالحسن رضـا ، علـي            

، كـه سـالم و درود خداونـد بـر           )عليه الـسالم    ( بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب                
 از هجرت پيـامبر ، در  203ق در مدينه متولد و در آخر ماه صفر سال . ه 148 ذي العقده سال 11در روز . آنان بادتمام 

 » .ق بازسازي شد. ه 1418شهر توس شهيد شد و اين مضجع مطهر در سال 
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 .  پيشنهاد ائتالف در انتخابات مجلس خبرگان داشت؛ان آوردكمك براى زلزله زدگ
 بـراى  ،استان زنجـان ]زدگان امور زلزله [در   شبسترى، نماينده رهبرى  ]مجتهد  محسن[آقاى  

براى انجام مصاحبه در . از امدادها اظهار رضايت كرد و پيشنهادهايي داشت. امور زلزله آمد  
 .دنموصداوسيما استمداد 
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 عمـران   ةگزارش وضع كيش و بازسـازى و برنامـ        . ميرزاده آمد ] حميد[ساعت نُه صبح آقاى   

.  همـراه فرمانـدار آمـد      ،]فـارس [قليـد نماينـده ا  ،  ]آقاي احمد نيكفر  . [جزيره هندورابى را داد   
سيلو كه بناست در آباده ساخته شود، اسـتمداد         براى عمران منطقه و اسكان عشاير و ساخت         

گـزارش وضـع   . به عنـوان تبليـغ در كـشور اتـريش سـاكن اسـت           . آقاى غالمى آمد  . كردند
 ةمــسلمانان آنجــا را داد و بــراى ســاخت مــسجدى در شــهر ويــن اســتمداد كــرد  و  از نحــو

 ةلــساردبيلــى در ســفر بــه اتــريش، در ج]ســيدعبدالكريم موســوي[اهللا  كــردن آيــت صــحبت
 .اسالمى گفت انجمن

زدگـان و موضـوع صـادرات را          گـزارش وضـع زلزلـه     . عصر هيأت دولت جلسه داشـت     
شـب در  .  بعـد موكـول شـد   ةطرح موضوع تأسيس سازمان دفاع غير نظامى به جلـس       . داشتيم

آبـادى آمـد و گـزارش مـذاكرات ژنـو را داد؛ پيـشرفتى                 تـرك ]جـواد [آقـاى   . دفترم مانـدم  
ى از صدام آورد كـه پيـشنهاد كـرده اسـت، بـراى تـسهيل امـر صـلح،                نامة جديد . اند  نداشته
 .اى نزد من بفرستد فرستاده

فتـه بودنـد، ولـى      بـراى سـفر بـه رفـسنجان بـه فرودگـاه ر            . عفت و ياسر به دفترم آمدنـد      
 . را به ديگرى داده بودند و سفر به تأخير افتاده بودآنها، جاي خاطرتأخير به
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اهللا و  ل و حزبمهاى اَ   در اخبار، تهديد عراق عليه كويت و تيره شدن روابط آنها و درگيري            

جمعـى از دختـران شـركت كننـده در مـسابقه      . ها مورد توجه است     احتمال دخالت فلسطينى  
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كـانون پـرورش فكـري      ]هاي ادبـي    رينشمسئولين مركز آف  [ همراه پدران و     ،»اي به امام    نامه«
برايـشان صـحبت   . چنـد نامـه خواندنـد و چنـد سـئوال كردنـد           . كودكان و نوجوانان آمدنـد    

 .1كردم
چنـــد نفـــر از پـــدران شـــهيد از آمـــوزش و پـــرورش آمدنـــد و از بـــدحجابى و        

زدگــان هــم  مبــالغى بــراى كمــك بــه زلزلــه. شــهردارى تهــران شــكايت داشــتند]عملكــرد[
 استفاده از كامپيوتر براي ةكار و نحو  گزارش. از قم آمدند  » كليد قرآن «ظيم  گروه تن .آوردند

  كتاب را بنويسم؛ كار بزرگ و ةقرار شد مقدم. ناهار هم ماندند. پيشبرد كار را دادند

                                                 
بقه و خواندن سه  در اين ديدار كه در فضايي از صفا و محبت برگزار شد، پس از معرفي كودكان برنده در اين مسا- 1

اولين سئوال . نامه خطاب به حضرت امام، كودكان و نوجوانان از آقاي هاشمي خواستند تا به سئواالت آنها پاسخ دهد
 9كودك  توانيم سئواالت سخت بكنيم؟ به هنگامي كه ايشان پاسخ مثبت به اين آيا مي: را كودكي آغاز كرد كه پرسيد

خواهيد  ها چه كار مي براي بچه. بله: ها را دوست داريد؟ رييس جمهور پاسخ داد ساله داد، او پرسيد، آيا شما بچه
دختر نوجواني از ايشان پرسيد كه اگر شما » .خواهيم كاري كنيم تا در آينده سعادتمند باشند مي«: بكنيد؟ جواب داد

اگر مسئوليتي براي «: ادكرديد؟ آقاي هاشمي جواب د اي را انتخاب مي جمهوري را نداشتيد، چه حرفه شغل رييس
يعني دوست داشتم هم تحقيق كنم و هم . پرداختم كارهاي مملكت نداشتم، بيشتر به مسايل علمي و فرهنگي مي

تان كردند؟ آقاي هاشمي  آيا وقتي شما اولين اثرتان را نوشتيد، تشويق: دختر نوجوان ديگري سئوال كرد» .بياموزم
وقتي اين كتاب منتشر شد، مرا گرفتند و . فلسطين يا كارنامه سياه استعمار بوداولين كتاب من، سرگذشت «: جواب داد

ايشان در » .به زندان بردند؛ اما همين قدر كه خشم حكومت ايران و آمريكا و اسرائيل را ديدم، خوشحال و تشويق شدم
، در روستا به مكتب ما در كودكي«: پاسخ به سئوال ديگري در مورد اولين جايزه خود در دوران كودكي، گفت

پنج ساله بودم كه با . ريزي نداشت  و برنامه ها بسيار محدود بود و شكل حساب شده رفتيم و در آن زمان تشويق مي
هاي حروف را زود ياد گرفتم و استادم كه پيرمرد بسيار خوبي بود،  رفتيم و من حركت برادر بزرگترم به مكتب مي

ايشان در پاسخ » . راه درست كردن مركب را به من ياد داد و اين اولين تشويق من بودقلمي از ني تراشيد و به من داد و
مندم و شعر را زبان مؤثري در  من به شعر عالقه«: گفت» شعر شاعران معاصر«به سئوال يك دختر نوجوان دربارة 

بعد از . ثار شعرا كار كنمقدر نيست كه به صورت مطالعه و تحقيق بر روي آ دانم، منتها وقتم آن رساندن فكر مي
سپس ضمن قدرداني از برگزيدگان » .اند انقالب، شعر جهت خوبي پيدا كرده و شُعرا به مضامين خوبي دست يافته

عنوان طرز تفكر بخش عظيمي از جوانان و نوجوانان كشور كه داراي قريحه،  شما به«: ، گفت»اي به امام نامه«مسابقه 
رويد و من براي اين نسل و اين گروه سني، ارزش زيادي قائلم و  شمار مي دي هستند، بههاي ارزشمن استعداد و روحيه

سپس آقاي هاشمي، در خصوص امام خميني اظهار » .شما در آينده بنيه فكري نظام را تحت تأثير خود قرار خواهيد داد
ي مردم روشن شود و استكبار كند كه نگذارد شخصيت امام، آن چنان كه هست، برا دنيا خبيثانه تالش مي«: داشت

غرب در تالش است، الگوي شخصيت امام را از ميان بردارد، چرا كه اين الگو براي استكبار جهاني خطرناك است و 
 ».به راستي امام امت، ما را در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي، نظامي و جسماني و روحاني احيا كردند

 . 1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369هاي  فسنجاني، سخنرانيهاشمي ر« كتاب ←رجوع كنيد
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 .1كنند ام، آنها تنظيم مى در زندان نوشته. ماندگارى است
ام جمعه اصفهان و نماينده استان اصفهان در     ام[،طاهرى اصفهانى ]سيدجالل الدين [آقاى  

 ةدربــار.  مــصوبات مجلــس خبرگــان ســئوال داشــت    ةدربــار. آمــد] مجلــس خبرگــان 
 .هاى متخلف هم مذاكره شد ها و افغان كنكوري پشت

گزارش سفر به الجزاير، ليبى و مذاكره با وزير نفت .  وزير نفت آمد   ،عصر آقاى آقازاده  
 ،زنگنه]بيژن نامدار[آقاى . مان در اوپك مذاكره شد ى سياستبرا. عراق را داد؛ راضى است

از عالقة مهندسان آب وزارت جهاد سازندگى بـراى همكـارى بـا وزارت              . آمد] وزير نيرو [
وزيـر  [،فـروزش ] غالمرضـا [آقـاى . نيرو گفت؛ گفتم تا تصويب و ابـالغ اليحـه صـبر كنيـد             

                                                 
رفسنجاني، يادگار  اهللا هاشمي ، با روش ابتكاري آيت»فرهنگ قرآن«و مجموعة » تفسيرراهنما«ة ماندگار  مجموع- 1

ر تشنگانِ اين مجموعه اكنون چاپ شده و در اختيا.  هاي مبارزه با رژيم ستم شاهي است دوران زندان ايشان در سال
انتشارات بوستان كتاب، وابسته به دفتر تبليغات اسالمي قم، به دليل كثرت تقاضا، دورة . معارف قرآني قرار گرفته است

براي مطالعة تاريخچة تدوين و ايدة نخستين كليد قرآن و شيوة جالب . تفسير راهنما را چند بار تجديدچاپ كرده است
 جلدي 20از زندان، به مقدمة مفصل آقاي هاشمي در جلد اول مجموعة هاي تحقيقي  كردن پنهاني فيش خارج

 .تفسيرراهنما مراجعه كنيد

!
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 .  رفتن نيروهايش استنگرانِ] سازندگيجهاد
ها و مهدى شام      با سعيد و فاطى و بچه     . عفت به رفسنجان رفته است    . انه آمدم مغرب به خ  

 .خورديم؛ از بيرون پيتزا گرفته بودند
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ى ايفـاطى پـذير   . ز حيـاط و اسـتخر گذشـت       بيشتر وقت به مطالعه و اسـتفاده ا       . در خانه بودم  
 ةنـويس مجموعـ    مقدارى براى اصـالح پـيش     . عفت و مهدى و ياسر در سفر بودند       . كرد  مى

] همـسر فـائزه   [،  شب دكتر حميد الهـوتى    . و تحرير مقدمه، وقت صرف كردم     » كليد قرآن «
 . حسنات تراكتور سنگين اشنايدر براى ساخت در ايران مي گفتاز م. آمد
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برايشان صـحبت  . مديران سازمان بهزيستى و سازمان تأمين اجتماعى آمدند و گزارش دادند        
 قطعنامـه و تـالش      ةدربـار . آمد] امنيت ملي  عاليدبير شوراي   [،  روحانى]حسن[دكتر  . 1مكرد

 .برگان صحبت شد مجلس شوراي اسالمي و انتخابات مجلس خليمساصلح با عراق و 

                                                 
هاي فقر، اعتياد و سوداگران مرگ را در جامعه اسالمي خشك  بايد ريشه«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است-1

امروز در سراسر جهان . كنيم ت ميكرد و با تعميم عدالت اجتماعي و بهداشت، از افراد مستضعف و ستمديده حماي
ترين اقشار جامعه هستند و الحمداهللا در كشور ما، توجه خوبي به اين  ها در خدمت نيازمندترين و محتاج اينگونه سازمان

هاي بهزيستي و تأمين اجتماعي، در خدمت به محرومين موفق  بخش از كارهاي خدماتي جامعه شده است و سازمان
هاي  اي، جلوي رشد فقر، بيماري اعتياد و فرهنگ نادرست گرفته شود و ما بايد ريشه كار اساسي و ريشهبايد با . اند بوده

اينكه سازمان تأمين اجتماعي، حداقل مستمري . اين عوامل را بسوزانيم، تا به تدريج تعداد افراد نيازمند را كاهش دهيم
كار بزرگي است و اداره اين تعداد افراد سالمند و را از شش هزار ريال به چهل هزار ريال افزايش داده است، 

سرپرست توسط سازمان بهزيستي، اگر چه ارزشمند است، ولي تحقيقاً مردم مورد حمايت شما، به حد نصابي كه  بي
 هيچ چيز زيباتر. ما در اسالم براي توجه به نيازمندان، تكاليف سنگين و بزرگي داريم. اند مورد نظر اسالم است، نرسيده

هاي خود را براي نيازمندان مصرف كند و همه ما موظفيم با اختصاص دادن  از آن نيست كه انسان بخشي از دارايي
هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد ».وقت، سرمايه و امكانات مختلف خود به ياري محرومين بشتابيم

 . 1392، دفتر نشر معارف انقالب، » 1369هاي  سخنراني
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. مطـابق معمـول عطـر كاشـان آورد      .  امـام جمعـه كاشـان آمـد        ،يثربى]سيد مهدي [آقاى  
راجـع بـه   . از مصوبات مجلس خبرگان خيلى راضـى اسـت  . خواست كه به كاشان سفر كنم   

 . كاشان صحبت كردليمسا
شـوراى  . عصر آقاى هاشمى گلپايگانى براى دستور شوراي عالي انقالب فرهنگى آمـد           

اى    ويـژه  ة سوم صدام مطرح شد كه پيشنهاد كرده نماينـد         ةنام.  امنيت ملى جلسه داشت    عالي
ح نماينـده مـشخص شـود و تـذكر          قـرار شـد قـبالً سـط       . به تهران بفرستند؛ موافقـت كـرديم      

. اى جلـسه داشـتيم      شب با احمد آقا و آقاى خامنه      . كه قرارداد الجزاير خط قرمز است      بدهيم
 .براى خواب به دفترم برگشتم. ندأييد كردايشان هم مصوبه شورا را ت
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گفـتم  . آمـد و گـزارش جامعـه زنـان را داد          ] نماينـده تهـران   [،  دستغيب] گوهرالشريعه[خانم
 نماينده رودبار   ،رزاپورمي]مسلم[آقاي  . طرفانه اداره كند    ها خطى بشود و بى      نگذارد درگيرى 

 . براى تسريع در بازسازى استمداد كرد. آمد
 انتخابـات مجلـس خبرگـان       ةآمد و دربـار   ] نماينده تهران [،  ناطق نورى ]اكبر علي[ آقاى  

. و معاونـان آمدنـد    ]وزير پـست و تلگـراف و تلفـن         [،غرضى]محمد[مهندس  . مشورت كرد 
عصر به خـاطر كـار زيـاد،        .  پخش كردند  هايى از سفرهاى فضايى     گزارش كار دادند و فيلم    

 . در جلسه دولت شركت نكردم و كارها را انجام دادم
 جـارى و    ليمـسا  سياسـت خـارجى، زلزلـه و         ةدربار. اى بودم   اهللا خامنه   شب مهمان آيت  

پيـشنهاد داشـتند كـه      . ها صـحبت كـرديم      اختالفات خطى و كنترل بيشتر صداوسيما و رسانه       
قـرار شـد بعـداً جـواب     . ه نام من بشود؛ فعالً به نـام ايـشان اسـت          روزنامه جمهورى اسالمى ب   

 .عفت هنوز در سفر است. براى خواب به دفترم برگشتم. 1بدهم
 

 
                                                 

 اسالمي ي به عنوان مديرمسئول روزنامه جمهور،ي اين مسئوليت را نپذيرفت و آقاي مسيح مهاجري آقاي هاشم- 1
 .معرفي گرديد
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 صحبت مفـصلى    ،هاى دولت    برايشان در مورد سياست    . از علما و وعاظ تهران آمدند      جمعى
وزيـر  ،  ]الـدين كـازروني     آقاي سراج  [. ذكر مصيبت كرد   ،كوثرى]سيد  [آقاى  . 1كردم

 ]عـين بازسـازي خرمـشهر   مسئول سـتاد م [، كامروا]محمدعلي[مهندسو  شهرسازيمسكن و 
سياسـي   كه براى انتقال پايتخت  ] در شمال شرق تهران    واقع[،   لواسانات ة درباره منطق  ؛آمدند

 . ى آن مذاكره شدي و سياست اجرا است،در نظر گرفته شده
شـان    تـشويق  ؛ المپيـاد رياضـى و فيزيـك آمدنـد         ةكننده در مـسابق    آموزان شركت  دانش
 طــرح ة دربــار.شــهردار تهــران آمــد، ]آقــاي غالمحــسين كرباســچي [. و هديــه دادم2كــردم
  .گيرى شد صلى و كارهاى شهردارى مذاكره و تصميمم ،آباد عباس

 و   ]FOB[وبفـ ]قيمـت [ حمـل و نقـل، طـرح         ة دربـار  .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
                                                 

در . بيت و اسالم پاسدارى كنيم وظيفه ماست كه از امانت اهل« : گفت محرم ماه فرارسيدن به اشاره با هاشمى آقاى - 1
 استفاده ،نحوى از اين موفقيت براى تبليغ و نشر و دعوت  هر يك به،طول تاريخ، علما، وعاظ، مداحان و شاعران

 .هاى اسالمى در كشور ما از نتايج و آثار ماه محرم است و اين ماه براى ما سازنده و مؤثر بوده است موفقيت .اند كرده
 روابط تواند فرصتى براى توضيح و تبيين معارف اسالمى و تحكيم  مى،حضور روحانيون در ميان مردم مسلمان كشور

ترين پايگاه ما بود و همين ماه بود كه به پيروزى  با مردم شود و ماه محرم در دوران مبارزه با رژيم ستمشاهى، عظيم
عنوان اتمام حجت در اختيار ما گذاشته و ما به اندازه  خداوند فرصتى استثنايى را به اكنون .انقالب اسالمى انجاميد

 ».صبر و متانت مردم آزمايش شده است و بايد درك خود را از اسالم پياده كنيمكافى نيروى مؤمن و فداكار داريم و 
شناس به معناى جامع آن   اسالمةترين چهر ايشان برجسته« : افزود رهبرى معظم مقام ممتاز شخصيت به اشاره با ايشان

هاى  اى از چهره  به هر چهره ايشان مجتهد هستند و بر درك مبانى اسالم و متون احاطه دارند و مناًهستند و تحقيق
 وجود ،صورت يكجا باشد بينم كسى كه واجد اين همه صفات ممتاز به كنم، مى ارزشمند در ميان روحانيت نگاه مى

مجلس خبرگان با انتخاب چنين شخصيتى در مقطعى حساس، تصميم متين و جالبى گرفت و اكنون اسالم با . ندارد
هاي  اشمي رفسنجاني، سخنرانيه«كتاب   ← رجوع كنيد»رود ا قدرت به پيش مىب، اش ها و اهداف اصولى همه آرمان

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369
 ةطى چند سال گذشته عالق« : گفت المللى بين مسابقات اين در كننده شركت آموزان دانش از قدردانى ضمن  ايشان- 2

زان ايرانى بتوانند كشورهاى پيشرفته اروپايى را پشت سر بگذارند آمو كه دانش جوانان به رياضيات بيشتر شده و همين
 اما در شرايط فعلى ، اگرچه امرى غيرمنتظره نيست، اول را كسب كنندةو يا در ميان كشورهاى اسالمى رتب

ا وقتى آل م مان اين را انتظار داريم كه در مسابقات گوناگون حضور يابند و ايده از همه فرزندان .افتخارآفرين است
مان نباشيم و اين هدفى دور از  است كه ميدان رشد براى همه باز باشد و شاهد تلف شدن استعدادهاى درخشان فرزندان

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  اشمي رفسنجاني، سخنرانيه«كتاب   ← رجوع كنيد».دسترس نيست

محمد
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ــوارد ديگــر تــصميم  ــرى شــد م ــصبان وزارت  ن،راي ســف،شــب. گي  كــارداران و صــاحب من
 نماز جماعـت خوانـديم و تعـدادى از آنهـا صـحبت كردنـد و مـن هـم                     .خارجه آمدند امور
 . عفت هم آمده بود .شام مهمان من بودند و مراجعات زيادى داشتند. 1حبت نمودمص
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وزيـر  [،  فاضـل ]ايـرج [دكتـر    .بـا عفـت صـبحانه خـورديم       . مقدارى از كارهـا را انجـام دادم       
 قيمــت دارو و تجهيــزات ة دربــار. و معاونــان آمدنــد] پزشــكيو آمــوزش بهداشــت،درمان

 بـراى   ،لواسـانى ]سيد محمدحسين [آقاى . اجازه خواستند  ،پزشكى و استفاده از ارز صادراتى     
 . شد تأكيد بر توسعه روابطآمد؛رفتن به مأموريت سفارت در كانادا

ت بررسـى   هاى آسان كردن امور ادارى صـادرا         راه .كميته توسعه صادرات جلسه داشت    
 دينى  دانشگاهو  ها     اعضاى فرهنگستان  .عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     عصر شوراي . شد

 .ت تصويب شداهل سنّ]طبق مذاهب مختلف[
 گزارش  .آمد]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،   نوربخش ]محسن[ دكتر ،بعد از نماز مغرب   

 بهبود در توليد، جمـع      هاى روبه   سياست اقتصادى را داد و شاخص     نسبي  وردهاى مثبت   ادست
 ، و اجازه گرفـت كـه از بانـك جهـانى           گفتنقدينگى، موجودى خزانه و نقدينگى مردم را        

 . كار كردم و به خانه آمدمه شب نُتا ساعت .المدت براى بازسازى زلزله بگيريم وام طويل

                                                 
 گروهى را ،)عليه تعالى هللا رضوان(ش قطعنامه، حضرت امام پس از پذير«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 رياست جمهورى و سران ديگر نظرها تحت  اين سياست. هاى سازندگى كشور را ترسيم كنند مأمور نمودند تا سياست
شوراى اسالمى و جمعى از كارشناسان طراحى شد و  مجلسوزير و با كمك گروهى از وزرا و نمايندگان  قوا، نخست

 به محضر ،اى  خامنههللا ها پس از تنظيم توسط حضرت آيت اين سياست .ناى تنظيم برنامه پنجساله قرار گرفتمب
ها  هنعنوان سياست رسمى نظام جمهورى اسالمى ايران در رسا هحضرت امام برده شد و به تصويب ايشان رسيد و ب

 محور سياست رسمى سازندگى ، اكنون همان موارد برنامه پنجساله تنظيم شد و،ها منتشر شد كه براساس همان سياست
 سياست قطعى اً ولى مسلم،ها مخالف باشند طلبد كه افرادى با اين سياست  مى، البته طبيعت آزاد جامعه؛كشور است

 ،وزارت خارجه بايد در مواضع خود شجاع، صريح و فعال باشد .تراشى نخواهد بود  سياست دشمن،جمهورى اسالمى
ل اقتصادى ي مسا،ل مايعمده مسا. مور سياسى كشور از طريق اين وزارتخانه در جامعه طرح و بحث شودطورى كه ا به

اشمي رفسنجاني، ه«كتاب   ←رجوع كنيد ». توليد است،است و اكنون سياست و شعار اصلى در بخش اقتصاد كشور
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني
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 و همچنـين    ميرزاده براى كارهـاى جـارى     ]حميد[آقاى  .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت صبح  
،  آقـاى مـسيح مهـاجرى      .كـيش آمـد   ل مربـوط بـه منطقـه آزاد       يمسا  و سوادآموزىموضوع  

هـا صـحبت      درباره سياست تبليغى در مقابـل راديكـال        . آمد ]جمهور مشاور اجتماعي رييس  [
 .ر نگرانى كرداظها  و از مقابله تبليغاتى1شد

 از مـديران آنجـا و ضـعف    .سه نفـر از رزمنـدگان مجتمـع آموزشـى رزمنـدگان آمدنـد            
. ى دارنـد  يجـو   بـه نظـرم رسـيد كـه بهانـه          ؛ بود  ياسرآنها را آورده   .دنتداركات شكايت داشت  

 .  براى مصالح ساختمانى و ساير نيازها كمك گرفتند ومناى شهرك مهديه قم آمدنداُ هيأت
خبرگـان مطـالبى    مجلـس   ل اخيـر    ي مـسا  ة دربـار  ،]نماينده قـم  [،  شرعى]محمدعلي[آقاى  

 . كار كردم و به خانه آمدمه شب نُشب تا ساعت .عصر هيأت دولت جلسه داشت. داشت
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مشاور فرهنگـي   [،  اى   اژه ]جواد[آقاى. ان آمدند  درخش هاياستعداداستثناييِ  مديران مدارس   

گـزارش كـار داد و مـن صـحبت          ،]جمهور و سرپرست سازمان استعدادهاي درخشان      رييس
 بـه نحـوى از آقـاى        ؛ خواسـت  عليخـانى آمـد   ]اهللا قـدرت [آقـاى    .منمودشان    تشويق ؛2كردم

 . ى كنميل اخير دلجويكروبى در مورد مسا]مهدي[
 پيـشرفت كـار     . آمـد  ]يس ستاد رسيدگي بـه امـور آزادگـان        ري[،  وكيلى]عباسعلي[آقاى  

                                                 
، مورد حمالت )ره(عدول از سياست هاي انقالبي امام خمينيواهيِ  دولت را به اتهام تندروها  در آن مقطع زماني،- 1

انتقادات  ة مخصوصاً آمريكا را دستماي، قبول كمك از كشورهاي غربي،مثالً در حادثه زلزله. تبليغاتي قرار مي دادند
 تا جايي ، سياست تنش زدايي در سطح بين الملل در،از طرف ديگر. خود قرار داده بودنداي  رسانهحمالت دار و  دامنه

 .كردند توانستند، اخالل ايجاد مي كه مي
 آقاي هاشمي با اشاره به حركت خوب و مثبت اين سازمان و لزوم رسيدگي بيشتر به استعدادها و شكوفايي - 2

اي روحي است كه بدون شك يكي از مواهب الهي، استعداد و آمادگي ه«: استعدادهاي ناشكفته، اظهار داشت
ها به وجود آورده و نمي شود به سادگي از اين نعمت گذشت، لذا مسئولين كشور وظيفه دارند از اين  خداوند در انسان

هاي  اشمي رفسنجاني، سخنرانيه«كتاب   ←رجوع كنيد» .استعدادها بهره گيري كنند و در شكوفايي آنها بكوشند
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369
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فرمانـداران   .تشكيل ستاد رسيدگى به امور آزادگان را داد و براى ادامه كـار اسـتمداد كـرد                
 .1سراسر كشور آمدند برايشان صحبت كردم

 ، دربـارة  مـديركل اطالعـات خراسـان     .  جلـسه داشـت    2عصر ستاد مبارزه با مـواد مخـدر       
 . تـصميماتى اتخـاذ شـد   ؛گـزارش داد  اقچى در خاك افغانستان و در مرز مبارزه با سران قاچ   

 .به خانه آمدم
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ــاَ  آقــاي تلفنــى اطــالع داد كــه امــروز ،]وزيــر امورخارجــه[، دكتــر واليتــى  و 3اشنــيس نقّ
 .هـا مطالعـه كـردم       بـراى خطبـه   . آينـد   شـوند و بـه ايـران مـى           آزاد مى  همدستانش در فرانسه  

                                                 
 دانست قانونى ةوظيف يك و دينى تكليف يك را سالهپنج برنامه اجراى ،كشور سراسر فرمانداران به خطاب  ايشان- 1
 هاي در جهت اجراى آن بكوشيد و پيشنهادنيد،دقت مطالعه ك  اين برنامه را به،شما بايد در حوزه كارى خود«: گفت و

 مهم وظايف از يكى را انتخابات طرفانه بى و دقيق اجراى همچنين ،ىهاشم آقاى ».مسئولين مافوق برسانيد  خود را نيز به
 با خواست سراسركشور فرمانداران از ،اسالمى شوراهاى و خبرگان مجلس انتخابات به اشاره با و دانست فرمانداران

: ساخت انخاطرنش  ايشان.بگذارند احترام مردم يآرا به و باشند مردم حقوق پاسدار ،آزادمنشى و طرفى بى كمال
اى باشد تا انقالب  نهي آ، چهره نظام را در شما متبلور ببينند و بايد وجود شما، مردماًانتظار ما از شما اين است كه واقع«

يك مديريت خشك و  . زيرا شما با مأموران كشورهاى عادى و مرسوم دنيا فرق داريد،مردم ارائه دهد  اسالمى را به
كنند و   نگاه مىيعنوان يك انسان انقالب شما به   به، نظام جمهورى اسالمىدريرا مردم  ز،شناس بودن كافى نيست وظيفه

 به ،مردم مختلف طبقات با برخورد دربايد .  همان توقعى را دارند كه از روحانيون انتظار دارند،عنوان فرماندار از شما به
اشمي رفسنجاني، ه«كتاب   ←وع كنيدرج ».كنيد بيشترى توجه ،رسد نمى جايى هب شان دست كه محروم طبقات

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني
 مصوب ، قانون مبارزه با مواد مخدر33منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و به موجب ماده ه ب - 2
 ، عمليات اجراييوشد  تشكيل جمهور رييسآقاي هاشمي  مجمع تشخيص مصلحت نظام، ستادي به رياست 3/8/67

 هدف. گرديد در اين ستاد متمركز ،موادمخدر سوءمصرف  غ عليهيآموزش عمومي و تبل،  برنامه هاي پيشگيري،قضايي
، جمهور يسي ر:عبارت بودند ازستاد اين  ياعضا.  بودمخدر  عليه مواداقدامات ةتمركز كلياز تاسيس ستاد، 

فرمانده نيروي ، يس سازمان صدا و سيماير، و پرورش وزيرآموزش، اطالعاتوزير، وزيركشور، كل كشور دادستان
فرمانده نيروي ، ها و اقدامات تاميني و تربيتي يس سازمان زندانير، يس دادگاه انقالب اسالمي تهرانير، انتظامي

 .پزشكي وزير بهداشت، درمان وآموزشو  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، مقاومت بسيج
اريس پايتخت فرانسه، جان سالم ، آخرين نخست وزير شاه، از يك ترور در شهر پشاپور بختيار، 1359در سال  -3
اهل لبنان، به اتهام اقدام به اين ترور، در » اَنيس نقّاش«آقاي . ي كشته شدنددر برد، اما يك پليس و يك شهروند عاد به

 . گرديددادگاه فرانسه به زندان ابد محكوم شد، ولي پس از شش سال مورد عفو قرار گرفت و آزاد 
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  1.جمعه را در دانشگاه تهران اقامه نمودمنماز
 فهميدنـد پدرشـان     ؛ زورشـان نرسـيد    ،خواسـتند مـرا در اسـتخر بيندازنـد          ها مى   عصر بچه 

 از مزاحمـت بعـضى از       ؛ معاديخواه آمد  ]عبدالمجيد [آقاى .قدرت جسمى بيش از آنها دارد     
 ؛بيـرون شـام خوردنـد      رفتند و رستوران  به  ها    شب بچه . ى نگران بود  يعناصر در دستگاه قضا   
 . براى من هم آوردند
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 هلجـرد    در ،]سـاخت وسـايل پزشـكي ايـران       [= اول وقت براى بازديد از كارخانجات سـوپا       

اند و هفت     گذارى كرده    جمعى از پزشكان سرمايه    ؛سازند   تجهيزات پزشكى مى   ؛رفتيم كرج
 ؛توليـد مـي كننـد       قلم تجهيزات يكبـار مـصرف و پرمـصرف مثـل دسـتكش و نـخ جراحـى                 

                                                 
  ول داخلى و خارجىيوليت در قبال مسائ مس از ديدگاه اسالم، اسراف و رياضت در خطبه اول، موضوعات- 1

مسأله  ةدر خطبه دوم، خطيب جمعه دربار.  مورد بحث قرار گرفت،ها ولين در تمام زمينهئهمكارى بين مردم و مس
 هايدستاوردسپس به موضوع  و ، تحليلي ارائه كرد خيانت بعضى از كشورهاى منطقه به دنياى اسالم وقيمت نفت

 و اوپك ياعضا از اعم ،اسالمى كشورهاى از ناال تقريباً«:  در بخشي از خطبه دوم آمده است. پرداختمحرم ماه
 بشكه، ميليون 30.  شود مى صادر صنعتى عمدتاً كشورهاى به نفت ،روز در بشكه ميليون 30 حدود ،اوپك زا خارج
 به دالر ميليون 300 روزانه كه است اين معنايش فروشيم، مى ارزان دالر 10 بشكه، هر براى كنيم فرض ما اگر

 امروز ،نفت بشكه يك قيمت واقعاً. فروشيم مى ارزان اين از بيش البته كه دهيم مى مجانى ،يشرفتهپ صنعتى كشورهاى
. كند مى ايفا دنيا در نقشى چه و دارد صنعت در آثارى چه و مشتقاتى چه نفت بدانيم اگر نيست، تومان 30 و تومان 20
 ما به دالر 200  و 100 اى بشكه االن يقيناً د،بو استعمارگر و پيشرفته صنعتى، كشورهاى اختيار در نفت اين اگر
 مواد به تبديل را نفت ليتر يك اينها گاهى يعنى فروشند؛ مى ما به را صنعتى محصوالت كه طور همين فروختند، مى

 رد ؛گيرند مى پول ما از بيشتر يا و دالر 1000 و دالر 500 دالر، 200 دالر، 100 فرستند، مى ما براى و كنند مى صنعتى
 حق ندا هنتوانست ،نفت صاحب كشورهاى و اسالم دنياى متأسفانه .كنند مى كمى خرج اينها ساخت در كه حالى

 36 به نفت كه سته يادتان انقالب اول فروشيم ، مى ارزان دالر 10 ما كه كنيم مى فرض حاال. بگيرند را خودشان
 ارزان كه كنيم حساب دالر 10 روى ما اگر دند،آور پايين را آن علت بدون كه رسيد دالر 40 و دالر 37 دالر،
 داده صنعتى كشورهاى به مجانىنفت  سال، در دالر ميليارد 100 از بيش روز، در دالر ميليون 300 يعنى فروشيم؛ مى
 ما سر بر باليى چه دارند برمى ما جيب از كه دالرى ميليارد 100 همين با يعنى اهرم، همين با اينها وقت آن. شود مى
 ،اهرم اين با آورند، مى ما سر بر چه گيرد، مى قرار آنها اختيار در مجانى طور به كه مالى قدرت اين با يعنى آورند؛ ىم

 اينها ببينيد ،ما ثروت با ولى است، خودشان فن و تكنيك اين. كنند مى حكومت دنيا همه بر و كنند مى قبضه را دنيا كل
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369 رفسنجاني، خطبه هاي جمعههاشمي«كتاب   ←رجوع كنيد» ؟كنند مى چه
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.  دارد ىيجـو    ميليون دالر صرفه   70 ، ميليون دالر  10 با صرف    :ى دارد يى ارزى باال  يجو  صرفه
نيازهـاى  . 2 و مـصاحبه نمـودم     1بـراى كاركنـان صـحبت كـردم       . د تا ظهر طـول كـشي      بازديد

زاده و  نعمـت ]ضـا رمحمد[،  فاضـل ]ايـرج [دكتـر  آقايان .فراوانى داشتند كه قول كمك دادم   
 . بودندهمكالنترى ]عيسي[

مـشاور  [،  مخـرّ ]علـي [آقاى.عالى امنيت ملى جلسه داشت      عصر شوراي  .به دفترم برگشتم  
 صـدام پيـشنهاد   ؛ گزارش مذاكرات ژنو را داد    ]598طعنامه  وزير امورخارجه و مسئول ستاد ق     

 ؛ را بفرسـتند   ]تكريتـي، بـرادرش   [ و برزان  ]خارجه عراق وزير امور [،   طارق عزيز   است، كرده
 . توانند بيايند  مى3 الجزاير1975گفتيم به شرط قبول قرارداد 

                                                 
سن مديريت و نظم اندازي و ح  آقاي هاشمي در اجتماع كاركنان سوپا، ضمن قدرداني از طراحي و سرعت راه- 1

هيچ ما همه به نحوي با اطبا سروكارداريم و .  ما روشن استةاهميت اين نوع توليدات براي هم«: كارخانه گفت
اميدوارم همه بخش هاي صنعت به همين خوبي و . اي نيست كه ارزش محصوالت اين كارخانه را نداند خانواده

، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  اشمي رفسنجاني، سخنرانيه«كتاب   ←رجوع كنيد» .انضباط اداره شوند
1392. 

صنعت ما، ايجاد چنين كارخانه هايي در بخش هاي ديگر راه رشد و كمال «:  ايشان در مصاحبه با خبرنگاران گفت- 2
المللي هم  نظير چنين سرعتي در تاريخ صنعت ما كم پيدا مي شود كه محصوالت آن از كيفيت مطلوب بين. است

ه است و چنين صنايعي، مديريتي دولت ميزان قابل توجهي ارز براي اينگونه صنايع اختصاص داد. برخوردار باشد
 دالري تبديل 200 تجارتي، با سرمايه گذاري خيلي كم، مثالً روده يك دالري را به نخ بخيه ةبا روحيخواهد كه  مي
رجوع . »تواند منبع تامين ارز باشد و محصوالت آن قابل رقابت با انواع مشابه خارجي آن است اين كارخانه مي. كند
  . 1392ارف انقالب ،  ، دفتر نشر مع»1369هاي  هاشمي رفسنجاني، مصاحبه«كتاب   ←كنيد

 را تعيين اروندرودهاي  دو كشور در آب است كه خط مرزي عراق و ايران الجزاير، قراردادي ميان 1975 عهدنامه - 3
 كه الجزيرهدر ) 1975  مارس6 (1353  اسفند15اين قرارداد به دليل انتشار اعالميه مشترك دو كشور در .كرده است

است،   در تمام مراحل، به پيمان الجزاير معروف شدهالجزايرگري مقامات   شد و ميانجيمهنا پيمانزمينه امضاي  پيش
اين قرارداد در اوج اختالفات .است  بودهبغدادهاي مرتبط در  ها و موافقتنامه ها و پيوست هرچند محل امضاي تمام پيمان

الجزاير   وقتجمهور رييس» هواري بومدين« گري ميانجي با اروندرودهاي   بر سر مالكيت آبعراق و ايرانمرزي ميان 
 عضو شوراي دالعزيز بوتفليقهعب، وزيران خارجه ايران و عراق و در حضور سعدون حمادي و عباسعلي خلعتبريبين 

.  تعيين شدگتالوِ بر پايه خط ،رودارونددر اين معاهده مرز دو كشور در . خارجه الجزاير امضا شدانقالب و وزير امور
پيمان الجزاير در . در مرزهاي دو كشور جلوگيري كنند» گران رخنه اخالل«همچنين دو كشور موافقت كردند كه از 

اكنون به عنوان يكي از اسناد   پيمان همنسخه اصلي اين.  بسته شدصدام حسين و محمدرضا شاه پهلويزمان حكومت 
 معاهده 1359 شهريور 26جمهور عراق در  ، رييسصدام حسين. سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداري مي شود

 1359 شهريور 31 جلوي دوربين تلويزيون عراق پاره كرد و در جانبه فسخ و سند معاهده را الجزاير را به طور يك
  ميالدي كه باعث1990ر سال  داشغال كويتصدام حسين پس از .  زدحمله گسترده عليه ايراندست به 
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اكره  در سـطح وزراى خارجـه مـذ        ، براى حل مشكالت   ،اند  پيشنهاد كرده هم  ها    سعودى
 ؛انگلـيس حاضـر شـده قـانون مجلـس را بـراى ايجـاد رابطـه مراعـات كنـد                   .  پذيرفتيم ؛شود

 .  متن پيشنهادى آنها را بپذيريم كهتصويب كرديم
. اى اطـالع دادم     خامنـه اهللا    يتسرشب كارها را انجام دادم و مصوبات شورا را تلفنى به آ           

 پاسداران ،نان آورد كه خواسته بود نخست وزير لب،الحص سليمآقاي  پيامى از ،دكتر واليتى
 . هوا گرم است. به خانه آمدم. را از لبنان فرا خوانيم
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 ه يونان و سريالنكا براى تقديم استوارنام      نرايسف،  ]بادو سيلوا آقاي  آقاي ديميتريو دريس و     [

 در سـازمان ملـل      م ايـران  يدا نماينده   ،خرازى]كمالسيد[آقاى   . مراسم تشريفاتى بود   ؛آمدند
 .زدگان گفت هاى زياد ايرانيان مقيم آمريكا براى زلزله  از كمك؛ گزارش كار داد وآمد

 گزارش وضع توليد و خريـد گنـدم را          .آمد]وزير بازرگاني [،  وهاجى]عبدالحسين[آقاى
تـر كاالهـاى سـاخته شـده از           لـزوم توزيـع سـريع      ة دربـار  .بيـشتر شـد   داد و خواستار تقويت     

پيـام  و  دفـاع آمدنـد     أت نظامى سريالنكا بـه رياسـت وزير       هي .واحدهاى صنعتى تأكيد كردم   
كـه عليـه    را  وضع خود و ببرهاى تاميـل       ،  ]سريالنكا  وزيردفاع[. ندد را آور  شانجمهور يسير

يـات را  ي جز؛ خواستار كمك نظامى شدد و د، كامل توضيح دا   ننك ميدولت مبارزه مسلحانه    
 .عصر هيأت دولت جلسه داشت. وزيردفاع گذاشتم]آقاي اكبر تركان[ ةعهد هب

ل ي نحوه فروش سالح به سـريالنكا، مـسا        ة دربار .اى مهمان من بودند     اهللا خامنه   شب آيت 
ب در  ش. گيرى كرديم    مذاكره و تصميم   ، داخلى ليمسالبنان، مذاكرات با عراق، عربستان و       

 .دفترم ماندم
 
 

                                                                                                                   
سندي اي به آقاي هاشمي، قرارداد الجزاير را به عنوان   شد، با ارسال نامهعراقالمللي عليه   بينگيري اجماع شكل

 متن اين نامه در بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده .رسمي براي تعيين مرز آبي ايران و عراق در اروندرود پذيرفت
  .است



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
220  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 1990 جوالي 30                                   1411 محرم 7  |  1369 مرداد 8شنبه  دو
 

ريـيس سـازمان    [،  نيـا  ميالنـى ]احد[ دكتر   . مديران سازمان انتقال خون آمدند      نُه صبح،  ساعت
آميـز    تـشويق كارخانه و نيازها را داد و من براى آنها صـحبت              گزارش تأسيس  ،]انتقال خون 

. تعـدادى قـرآن امـضا كـردم    ، انـد   براى افـرادى كـه بـيش از بيـست بـار خـون داده               .1نمودم
 بـراى   ،هـا    باال بردن شـهريه    ةجاسبى براى نيازهاى دانشگاه آزاد اسالمى و اجاز       ]عبداهللا[دكتر

آمد علمى هيأتحقوق كادر افزايش بران ج. 
ريـيس بانـك    [،  عـادلى ]محمدحسين[ و   ]وزير معادن و فلزات   [،  محلوجى]حسين[آقايان  
، دكتـر حبيبـى    .آمدنـد   صـرف بيـشتر ارز بـراى فـوالد مباركـه           ة براى گرفتن اجاز   ،]مركزي

مـشورت  همچنـين   ل جـارى و     ي براى گزارش سفر غـرب و مـسا        ]معاون اول رييس جمهور   [
 . آمد برنامه مراسم فردا و شركت در مجمع عمومى سازمان ملل در نيويوركةدربار

 هاى اسكانِ اقت براى گزارش طرح ا،]وزير مسكن و شهرسازي [،  كازرونى عصر مهندس 
 .شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت        . آمـد  ]پايتخت[= زدگان و مخارج انتقال مركز      موقت زلزله 

 مقرر شـد  ،ايم  بانك مركزى از دولت كه در ده سال گذشته گرفته          ات پرداخت مطالب  ةدربار
در نُـه شـب     تا سـاعت     .فروش ارز تأمين شود   از طريق واگذارى واحدهاى صنعتى دولتى و        

 .و به خانه آمدم دفترم كار كردم
 
 1990 جوالي 31                                   1411 محرم 8  |  1369 مرداد 9شنبه  سه

 . در مراسـم شـركت كـردم       ؛مراسـم عـزادارى برگـزار كردنـد       و  جمعى از پاسداران آمدند     
                                                 

 همه فكر ،در حادثه زلزله«: گفتانتقال خون  سازمان كاركنان به خطاب ،زلزله جانگداز فاجعه به اشاره با  ايشان- 1
اى عمل كرديد كه ما  گونه ه هم مردم و هم شما ب، ولى در پى اين حادثه،دكردند كه ما با مشكل روبرو خواهيم ش مى

 قبيل از ،گوناگون حوادث برابر در ايران مقاوم ملت مشاركت از آقاي هاشمي» .نياز كرد را از كمك خارجى بى
گون هاى گونا  عليرغم ده سال شرارت و توطئه،رمز مقاومت ما«: وگفت كرد دانيرقد زلزله و تحميلى جنگ

 از هيچ رذالتى دريغ ،دشمنان ما پس از پيروزى انقالب اسالمى .هاست  همين ايثارها و فداكاري،استعمارگران
 بهترين راه تكامل ،تبالصها را دفع كرد و با موفقيت راه انقالب را پيمود و اين  اند، اما اين ملت همه شرارت نكرده

 البته باز هم مزاحمت و ؛ا به جايگاه واقعى خود خواهيم رساند كشور ر،ما در دوره سازندگى .دوره سازندگى است
اند و مشاهده كردند كه در هر صورت ما راه خود را ادامه   ولى آنها تا حدودى دلسرد شده،درگيرى خواهيم داشت

  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد» .خواهيم داد
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وبودجـه و     برنامـه سـازمان     يسيـ ر،  ]مسعود روغني زنجـاني   آقاي  [. گريستم و صحبتى نكردم   
گزارش وضع گمركات مرزى با تركيـه و لـزوم توسـعه و عمـران آنهـا و                  . آمدند شانمعاون
 . را دادند ورُتر كردن گمرك رازى س فعال
مـذاكره   استان    برنامه سفر به آن    ة دربار .آمدمركزي  استاندار  ،  ]آقاي سيد مسيح مومني   [
گزارش پيـشرفت اصـالحات را داد و مـشكالتى          . ها آمد    مسئول فرودگاه  ،انىآقاى تور  .شد

ي آقـا . نيازهـا را گفـت  همچنـين  كه با گمرك و سـپاه و نيروهـاى ديگـر انتظـامى دارنـد و                 
و عضو شـوراي مركـزي مجمـع        ) ره( امام خميني   مرقد مسئول نذورات [،  سيدمحمد هاشمى 

رد و گـزارش وضـع مـالى مرقـد امـام را              اظهار وفادارى و صحبت كـ      ؛آمد ]روحانيون مبارز 
 حمايت مـن از آنهـا در مقابـل        كمىِِطور  همينگفت و از بى توجهى رهبرى به جناح آنها و           

در مقابــل دولــت و را  گفــتم آنهــا بايــد وضــع و موضــع خودشــان ؛خــط مقابــل گلــه كــرد
ن بتـوانم    تـا مـ    ،ارائـه كننـد   و يا منتقدانه معقول      صريح و هوادارانه     ،هاى رسمى نظام    سياست

 .بيشتر از آنها حمايت كنم
آقـاى  . گـزارش كـار داد      و  مسئول دفتر مناطق محـروم آمـد       ،بشارتى]جليل[عصر آقاى   

ى از يهـا  ها و عكـس   فيلم . آمدند ش و معاونان  ]وزير پست وتلگراف و تلفن    [،  غرضى]محمد[
ضا را  دادنـد و اهميـت تـسخير فـ        ارائـه   هـا      و نقش مـاهواره    نحوه كار ى و   يهاى فضا  پيشرفت

 برنامـه   .شان بـود     و متخصص  ه گويند ،]مدير طرح ماهواره  [،  شيخ عطار ]حسين[ گفتند؛ آقاي 
 را گفتنـد و در نهايـت خواسـتار حمايـت از مركـز امـور       »زهـره «ة ساخت و پرتـاب مـاهوار    

 . ى و جلوگيرى از تجزيه آن شدنديفضا
زادي كمــك بــه آ ة دربــار.آمــد]معــاون وزيــر امــور خارجــه[، واعظــى]محمــود[آقــاى
كه بناست به عنوان پذيرش قانون مجلـس صـادر           انگليس]دولت[ةها و پذيرش بياني    گروگان

 گـزارش از بانـدى فاسـد را    .آمـد ]وزيـر اطالعـات   [،  فالحيان]علي[آقاى  . ، مذاكره شد  ودش
 . خارجه شكايت كردامورآورد و از عدم همكارى وزارت 

.  شـركت كـردم    )ره(خمينـى براى عزادارى در مراسـم روضـه رهبـرى در حـسينيه امـام               
بـا  .  رفتـه بـود    مسجد بـالل  به  عفت براى شركت در مراسم عزادارى       . ديروقت به خانه آمدم   

 . مهدى شام خورديم و خوابيدم
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 ]مهـدي [ پيغـام مهنـدس    .آمـد ]زههمـسر فـائ   [،  صـبح زود حميـد الهـوتى       .امروز تاسوعاست 
و [ ،كه در زنـدان اسـت       را آورد كه براى على اردالن      ]رهبر نهضت آزادي ايران   [،  بازرگان

 شـده اسـت؛   اش    اظهار نگرانى كرده و خواسـتار كمـك بـراى معالجـه           ،  ]ناراحتي قلبي دارد  
 .شود  گفتم كمك مى

 و بـراى آنهـا كمـى    دمنمو در جمع محافظان شركت ،براى عزادارى در حسينيه جماران 
، ]وزيـر امـور خارجـه    [،  دكتـر واليتـى    . خواستار امكانات بيشتر رفاهى شدند     ؛صحبت كردم 

 كـه در ژنـو   ]جمهـور عـراق     حـسين، ريـيس   [اى از صـدام      نامـه  ،م خرّ ]علي[آقاى ،گفت تلفنى
 در ،هـاى مـذاكرات بعـدى صـلح     پايـه  نامه گفتـه كـه   ة و آورند   است آورده،اند  تحويل داده 

 .بياورند منزلبه  گفتم دانسته است؛ خيلى مهم  آن رانوشته شده ونامه  اين
اى از صـدام را       نـويس نامـه     پـيش  .آبـادى آمدنـد    ركتُ] جواد[م و   خرّ]علي[عصر آقايان   

 بـه   تـر  با هواپيماى اختصاصى به ژنو فرستاده بود كه زود         ، با عجله  صدام آن را  . آورده بودند 
 كنـد و رسـماً بـا پيـك ويـژه            امـضا آن را    ، بپذيريم  اگر ما مضمون نامه را      تا من برسد دست  
نكته آمده كه    598پيشنهاد جامعى براى اجراى قطعنامه      و در آن     1 است ي مفصل ةنام. بفرستد

                                                 
پس «: در بخشي از نامه صدام حسين آمده است.  متن كامل اين نامه در بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده است- 1

مان آن را بر  وليت ملى و انسانى كه اصول اعتقادى عظيمئاز تفحص دقيق در آنچه بايد تفحص كرد، ما براساس مس
 ناظر به تمام ،از آنجا كه اين بار ابتكار عمل پيشنهادى. فتيماى يامان نهاده، خود را در موقعيت ارائه پيشنهاد تازه دوش

 شوراى امنيت يكجا و در يك چارچوب و به صورت تفصيلى به آن پرداخته 598مسايل ماهوى كه بندهاى قطعنامه  
است، ما اميدواريم كه برخورد با آن در همين سطح صورت گيرد و جوشش با آن در حدى از جديت انجام شود كه 

مان، فرصت زندگى در شرايط صلحى كه حتى بر جزئيات آن توافق شده باشد، گرفته نشود و اين امر به   دو ملتاز
اند، شرايط را خداى ناكرده به جايى بكشانند كه وضع دو هاست كه در تالش هاى دشمنان ملت منظور دور كردن طرح

هر كه هر چه را از دست بدهد باخته است، بدون اينكه  بود بازگردد و به اين ترتيب 1988كشور به آنچه قبل از اوت 
شان است  ند و ابزارهاى نيرنگ نيز در دستا نيروهاى اهريمنى كه در تاريكى در جستجوي. سودى به دست آمده باشد

ه توانند با استناد به اين واقعيت كه جنگ بين دو كشور از نظر حقوقى پايان نيافته است، دو كشور را به سوى آنچمى
رسد  چه بسا از امورى كه ساده به نظر مى،دانيد شروع جنگو همچنان كه مى. مجدداً جرقه جنگ را بزند سوق دهند

اشرارى كه در كمين ما هستند، ممكن است  .خيزدآيد، به مانند آتش سوزى مهيبى كه از يك جرقه برمىبه وجود مى
ردن دو كشور و يا يكى از آنها در جنگ و شايد هم به دليل  بدون درگير ك،شان به انگيزه ناتوانى در تحقق اهداف

 ها و هاى انباشته شده نزد طرفين نزاع و چه بسا با انگيزه تمايل آنها براى شناخت كارآيى آن سالح نگرانى از سالح
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  خـط   براساس ،]اروندرود[= العرب   پذيرش نوعى مشاركت ايران و عراق در شط        ،آناصلي  
 .استف نظر از پذيرش قطعنامه  در مقابل صر،الطرفين  و يا منتظر خلع بعرض١ گتالوِِِِِ

  ملـي   امنيـت   عالي شوراىدر   قرار شد    ؛در ميان گذاشتم  رهبري  را تلفنى با    نامه   مضمون  
خواهد    در نظر دارد كه مى     اي  ، برنامه  با كشور كويت   تباطرارسد در     به نظر مى  . بررسى شود 

ى شـام  يتنهـا  مـن  . رفتنـد ها براى مراسم عـزادارى  شب بچه. از جانب ما خيالش راحت باشد     
 .خوردم و خوابيدم
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برنامه فارسى  .  اطالعى از حمله عراق به كويت نداد       ؛سى را گرفتم   بى برنامه فارسى راديو بى   

 چنـد دقيقـه    پس از گذشت، شروع شدشش و نيم صبح آمريكا كه در ساعت     صداي  راديو  
مطلع شديم نيروهاى عراق كه  از حمله عراق اطالع پيدا كرد و گفت ،اخبارشروع پخش از 

 .2 مهمى استة حادث؛اند از مرز كويت گذشته
                                                                                                                   

مشكل يا بخشى از آنها با به كارگيرى ابزارهاى پليد خود براى زده شدن جرقه بكوشند و براى اين كار شايد 
اى كه تنها در خشكى هزار و دويست كيلومتر و در دريا تقريباً هشتصدكيلومتر چندانى نداشته باشند، آن هم در جبهه

باشد، بنابراين براى ها مى هاى پراكنده شده از دهانه سالحها مملو از امكان و احتمال بروز جرقهو اين جبهه. امتداد دارد
ها توسط شمار كثيرى از افراد نيست، زيرا كافى است يك نفر به هر علتى و تحت  آغاز، نيازى به گشودن آتش سالح

 جمع بزرگى آتش بگشايند و بدين ترتيب زيان فراوانى متوجه ،تأثير هر عاملى به چنين كارى اقدام كند و باعث شود
امور همچنان كه قبالً گفتيم  هيچ كس سود نخواهد برد و تمام اين ،همگان خواهد شد كه از اين امر به جز دون صفتان

از آنجا كه اين وضع، هدف هيچ كدام از عراق و ايران نيست، آن چنان كه در  .هاى ما تمام خواهد شد به زيان ملت
كند كه نه تنها به صلح برسيم، بلكه در اسرع وقت برسيم اظهارات نمايندگان دو كشور آمده، بنابراين وظيفه حكم مى

 ، دفتر نشر »دوازده نامه «كتاب   ←رجوع كنيد ».ى بدخواهان و ستمگران از صحنه ما دور بماندتا امكان تحقق روياها
  .1386معارف انقالب ، 

، خطي است فرضي كه از به هم پيوستن جغرافيااُلقَعر يا ژرفگاه در دانش   يا خَط )Talweg :آلمانيبه  (،تالوِگ  -1
 دقيق مرز براي تعيين الملل حقوق بيناز اصل تالوگ در . آيد  به دست ميدره يا رودخانهژرف ترين نقاط بستر يك 

 را كه عراق و ايران، مرز قرارداد الجزاير. شود اي مرز دو كشور باشد، استفاده مي  در زماني كه رودخانهركشودو 
 . به خط تالوگ رودخانه تغيير داد،تاپيش از آن در ساحل شرقي اروند رود قرار داشت

 آن را به عراق ضميمه ساخت و با اين كار خود خاك به كويت حمله كرد و 1369 مرداد 11خ  صدام در تاري- 2
 به معناي آن بود كه صدام با احتساب ذخاير نفتي عراق ، داراي كويتاشغال . المللي گشت هاي بين باعث بروز بحران

  ميليارد دالري عراق به كويت و30، مشكل بدهي كويتدليل حملة عراق به . د ذخاير نفت جهان شده بود درص20
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كـم خبرهـا روى      كـم . راديو كويـت را نتوانـستم بگيـرم       .  اخبار را به دقت تعقيب كردم     
نيروهـاي ارتـش   و اسـت  ده  تجـاوز شـروع شـ   ، بامـداد دوها آمد و معلوم شد ساعت      تلكس
 مقاومـت  ؛انـد  ى هم داشـته ي حمله هوا.اند به سرعت خود را به پايتخت كويت رسانده   عراق،  

اميركويـت گريختـه    . مـشهود نيـست    ، جـز برخوردهـاى پراكنـده      ،ها جدى از طرف كويتي   
 .است

 اسـت وقوع پيوسته  هى در كويت بيكنند كه كودتا اى پخش مى گونه هها اخبار را ب    عراقي
   شـده   كويـت  به دعـوت آنهـا وارد     ارتش عراق   اند و     و كودتاچيان از عراق حمايت خواسته     

خارجـه، فرمانـدهى سـپاه در       اموربـا وزارت    .  ولى پيداست كه مطلب درسـت نيـست        است؛
 ]سـازمان [يس يـ ر،  ]آقـاي محمـد هاشـمي   [ و ]نيروي هوايي ارتش[= اهواز، فرماندهى نهاجا 

 . مصداوسيما در تماس بود
ــا ر   و جلــسهنكنــيمعجلــه گيــرى   قــرار شــد در موضــع؛هبــرى تلفنــى مــذاكره كــردمب
مطالعـات و   در دفتـر    ملـي   عـالى امنيـت      عـصر شـوراي   . عالى امنيت را تشكيل دهـيم      شوراي

فرمانـدهان  . جلسه داشت  براى بررسى تجاوز عراق به كويت        ،خارجهامورتحقيقات وزارت   

                                                                                                                   
كشورهاي عرب  به سود ان و عراقجنگ ايرصدام اعتقاد داشت چون . بوداقتصاد تالش آن كشور براي بازسازي 

كويت زير بار نرفت و .  عراق را ببخشند ميليارد دالري30هاي عربي بايد بدهي  است، دولت  بودهحوزه خليج فارس
هنگامي كه گفتگوها و تهديدهاي پس از جنگ،  هنوز در جريان بود، صدام با رويكردي .  بروز كردكويتتشنج با 

نشيني   عقبنوار غزه و هاي جوالن بلندي، نوار غربي رود اردناسرائيل از  اگر  كهدوباره به قضية فلسطين، اعالم كرد
اين پيشنهاد صدام باعث بروز شكاف بين كشورهاي عرب شد و آمريكا و . نشيند  پس ميكند، او نيز از كويت باز

، باعث شد تا موضوع به شوروي و اياالت متحدههمكاري بين . ها قرار داد كشورهاي غربي را در مقابل فلسطيني
اين شورا تصميم گرفت كه اگر صدام نيروهاي خود را طبق برنامه .  فرستاده شودشوراي امنيت سازمان ملل

شوراي االجل  صدام ضرب. اين كشور را خواهد دادشده از كويت خارج نكند، اجازه استفاده از زور عليه  بندي زمان
اي را   حمله هوايي گسترده1369 دي 26آمريكا و متحدانش با پشتيباني شوراي امنيت، در تاريخ .  را نپذيرفتامنيت

خواست  هاي عراقي مورد اصابت قرار گرفت، ولي از آنجا كه نمي اسرائيل نيز توسط موشك. عليه عراق آغاز كردند
يك نيروي زميني كه اغلب افرادش از . جويي برنيامد صدد انتقامكشورهاي عرب از ائتالف ضدعراق خارج شوند، در

 از كويت بيرون 1369نظام بودند، ارتش صدام را در بهمن ماه سال  هاي پياده قواي مسلح آمريكايي و انگليسي و تيپ
 . اشغال كردندفراتراندند و بخش جنوبي عراق را تا رود 

 
 

 



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

225 

قرر شد اعالميه بدهيم و محكوم كنيم و به          م ؛خارجه هم بودند  امورنظامى و مديران وزارت     
 . نيروها آماده باش داده شود

 مقـرر  .شود هد ديد و به نفع ما تمام مىتفسير اين بود كه عراق از اين اقدام خسارت خوا     
خارجه به بعـضى از كـشورهاى عربـى مثـل سـوريه، عمـان و                 امور وزير،  ]آقاي واليتي [شد  

 از نقطـه نـامعلومى      ،خارجه كويت اموروزير  ،  ]الصباحآقاي  [ .سفر كند  متحده عربي    امارات
 . تلفن كرد و استمداد نمود
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  مهمـى پـيش نيامـده      ة تـاز  ؛هاى مربوط به كويت را تا شـب خوانـدم          گزارش. در منزل بودم  
 اطـالع داد كـه هواپيماهـاى       ]فرمانـده نيـروي هـوايي     [،  تارىسـ ]سرتيپ منصور [ آقاى   .است
 در اخبـار آمـده      . علـت بـرايم نـامعلوم اسـت        ؛كنند   مراكز نفتى كويت را بمباران مى      ،عراقى
 .اند كه ترمينال نفتى االحمدى را هم گلوله باران كردهاست 

 دكتـر   بـه . اسـتمداد كردنـد     بـراى امتيـازات بيـشتر       و جمعى از محافظان جماران آمدنـد     
ل ي در مـورد مـسا     ؛عـصر احمـدآقا آمـد     . واليتى گفتم بهتر است سفر را بـه تـأخير بيانـدازد           

 كـه   اسـت  از ژنو گزارش رسـيد كـه صـدام پيغـام داده    .كويت و پيام صدام صحبت كرديم    
 .دوام يابدت كه  استاقداماتش با ايران تاكتيك نيست و خواسته
بـه   [گفتنـد بايـد كمـك    مـى . ت كردنـد   مراجعـ  ، فاطى و سعيد كه به شمال رفتـه بودنـد         

 . تر انجام شود  سريع،]زدگان زلزله
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در اخبـار آمـده بـود كـه عـراق اعـالم كـرده از فـردا                 .  به دفتـرم رسـيدم     ساعت هشت صبح  
 به شرط اينكه حكومت جديد مستقر باشد و خانـدان           ؛كند  نشينى از كويت را آغاز مى      عقب

 . كرده است تقريباً تعليق به محال؛الصباح برنگردند
 ]الــدين ســراج[ و ]ريــيس ســازمان برنامــه و بودجــه[، زنجــانى]مــسعود روغنــي[آقايــان 
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 سـرزمينى   ة برسـر مـسئوليت تهيـه طـرح جامعـ          .آمدنـد ]وزير مسكن وشهرسازي  [ ،كازرونى
 ، از زمـان رژيـم قبـل       ، امـا   داده شده   وشهرسازي  قانوناً به وزارت مسكن    ؛اختالف نظر دارند  

 در شـوراى    مـسأله گفتم به همين صورت بمانـد و        ؛   در دست سازمان برنامه بوده است      عمالً
 كوچـك و ارزان      مسكنِ ة براى عرض  ، گفتم  وشهرسازي به وزير مسكن   .اقتصاد مطرح شود  

 .بياوردو شهرهاي بزرگ بوه در تهران سازى ان طرحى مثل خانه، و شكستن قيمت مسكن
 تجـاوز عـراق و      ةجمهور تركيه تلفن كـرد و دربـار        يسي ر ،تورگوت اوزال ]خليل[آقاي  

ا بــد و گفــت نمــوو از اعالميــه ديــشب عــراق اظهــار نارضــايتى ا .كويــت نظرخــواهى كــرد
 و ]جمهــور ايــاالت متحــده ريــيس[بــوش]جــرج[ و ]پادشــاه عربــستان ســعودي[فهــد]ملــك[
 مطرح شد كه براى مشاوره به ايران بيايـد          .در تماس است  ]جمهور سوريه  رييس[سدا]حافظ[

 . و يا كسى را بفرستند
 راجع به ساخت و خريـد سـالح و اظهـار آمـادگى              .آمد]وزير دفاع [،  تركان]اكبر[آقاى  

 ]فريــدون[آقايــان. ايتاليــا و آلمــان شــرقى بــراى همكــارى صــحبت شــد و نيازهــا را گفــت 
هـا حـرف    گروگـان كمك بـه آزادي      راجع به     و  آمدند ي و مصلح  ] نژاد وردي[= نژاد مهدى
 در اخبـار    .ايرلندى آزاد شـود    گروگان]برايان كينان [كه  كمك كنيم    است   بهتر گفتم   .زدند

 .اند اهللا بازداشتى در كويت آزاد شده  نفر حزب17آمده كه 
ــى  ــر حبيب ــيس [، دكت ــاون اول ري ــور مع ــشور  ] جمه ــارى ك ــور ج ــراى ام ــصر  .آمدب ع

هـاى بـاالى نفـت و          در مورد سياست حفظ قيمـت      .آمد]وزير نفت [،  آقازاده]غالمرضا[آقاي
 . مذاكره شد،جلوگيرى از زيادى عرضه ديگران به بهانه قطع نفت كويت

 راجع به مسايل كويت و عـراق و جـواب پيـشنهاد    .امنيت ملى جلسه داشت    عالي   شوراى
  الجزايـر  1975 الن پـذيرش قـرارداد    يم بـه شـرط اعـ      ي قـرار شـد بگـو      .كرديمصدام مذاكره   

 . به خانه آمدم و در دفترم كار كردمه ونيم شب نُتا ساعت. توانند به ايران بيايند مى
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كويـت و عـراق بحرانـى     وضع   .ها را خواندم     گزارش . كارها را انجام دادم     نُه صبح  تا ساعت 
حبيبـى  ]شـفيقه [ و خـانم دكتـر       ] هـالل احمـر    جمعيـت  رييس   ،دستجردي[دكتر وحيد . است
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سـوپا؛  [ خـانم حبيبـى از نرسـيدن بـه كارخانـه           .احمـر را دادنـد       گزارش كار در هالل    .آمدند
  و آمـد و ترابـري    وزيـر راه    ،  ]محمـد سـعيدي كيـا       آقاي[.  گفت ]توليدكننده وسايل پزشكي  

 . خواست مي عازم تركيه است و حمايت بيشتر ؛دگزارش كار دا
 از  .آمـد ]سـازمان حفاظـت و اطالعـات ارتـش        [= رحمانى از ساحفاجا  ]محمدعلي[آقاى  

 ]سـيد حـسين   [آقـاى .  شـكايت داشـت    ]فرمانده ساحفاجا [،ترابى]مصطفي[توجهى تيمسار   بى
 را  - حافظ منـافع آمريكـا     - گزارش مالقات سفير سوئيس    .موسويان از وزارت خارجه آمد    

جمهور آمريكا را آورده بود كه به نوعى اطـالع از دخالـت    يسير، ]جرج بوش [داد كه پيام    
خواسـتند نظـر مـا را        مـى  ؛ كويت داده و خواسته بود كه ايران درگيـر نـشود           ةلانظامى در مس  

 .د كه گفتم الزم است از طرح آمريكا مطلع باشيم تا نظر بدهيمنبفهم
گـزارش كـار   .  و معاون اطالعات خارجى آمدنـد   ]طالعاتوزير ا [،  فالحيان]علي[آقاى  

شـكايت    پاسـداران  خارجـه و تـداخل كـار بـا سـپاه          امور و از عـدم همكـارى وزارت         ندداد
 ة نامـ  .آمـد ]598مشاور وزير امورخارجه و مسئول سـتاد قطعنامـه          [ ،مخرّ]علي[آقاى  . داشتند

 را دارد و    ]عـراق   رخارجـه وزيـر امو   [،صدام را آورد كه اصرار بر پذيرش سفر طـارق عزيـز           
 ةلا مـس  ؛عصر هيأت دولت جلسه داشـت      .كند  هم خوردن مذاكرات را گوشزد مى      هاحتمال ب 

 .  در دستور بود رودباركويت و صدام و زلزله
 صـدام و احتمـال      ة كويت و عراق و نام     ةلا درباره مس  .اى بودم   خامنهاهللا     آيت شب مهمان 

، دخالـت آمريكـا   براي جلوگيري از     :فق بود من متّ نظر ايشان و    . مداخله آمريكا مذاكره شد   
 . و نبايد اظهار رضايت كنيمعمالً درگير شويمنبايد 

 اطــالع داد كــه شــنود مكالمــات  ،]ســازمان حفاظــت و اطالعــات ارتــش [=  ســاحفاجا
 سـاعت اسـت،   دهدكه صدام دستورآماده باش كامل پدافند داده و گفتـه              نشان مى  ،ها عراقي

 .به عراق حمله خواهد كرد آمريكا ، بامدادسه
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 جـواب   ةنـويس نامـ    بخـشى از پـيش    .  احساس تشديد فشار برعراق مـشهود اسـت        ،در خبرها 

 .آمـد ]نماينـده دايـم ايـران در سـازمان ملـل          [،  خـرازى ]كمالسيد[آقاى .صدام را تهيه كردم   
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 . سياست خارجى مطالبى گفت و براى مدارس و مساجد در آمريكا استمداد كردةدربار
 نماينده داراب و آقـاى نجفـى كـه بـراى سـاخت مـدارس       ،]آقاي احمدعلي نظري پور [

 .كردنـد   براى مصالح ساختمانى و رفـع مـشكالت داراب اسـتمداد           ؛ آمدند ،كنند  كمك مى 
 ةدربار وتذكراتى  بدگفت  ها مقدارى از راديكال. د نماينده شيراز آم ،سعدى شعله]قاسم[آقاى

 .ى داديامور اجرا
 بـراى امـور     .آمـد ]دبيركل سازمان امور اداري و اسـتخدامي      [،  رضوى]سيدمنصور[آقاى  

 موسـويان آمـد و پيـام دوم آمريكـا را            ]سيد حسين [آقاى .ادارى و استخدامى مطالبى داشت    
 ةلانوعى اعالن قصد دخالت نظـامى در مـس         ؛آوردبود،  كه از طريق سفارت سوئيس رسيده       

 .شود خواهند مطمئن شوند كه ايران با آنها درگير نمى  مى؛كويت است
 گزارش توليدات كـشاورزى و دامـدارى        .وزير كشاورزى آمد  ،  ]آقاي عيسي كالنتري  [

بـراى امـور    ] جمهـور  معـاون اول ريـيس    [،  دكتـر حبيبـى   . را داد كه همه رشد مطلوبى دارنـد       
اى كـه      مقالـه  ة دربـار  ،]قائم مقام وزير امور خارجه    [،بشارتى]محمد  علي[ به آقاى    .آمد  جارى

 . تلفنى تذكر دادم است،  نوشته]در خصوص اشغال كويت[جمهورى اسالمىروزنامه در 
 از  .دكتر واليتى از فرودگاه تلفنى اطالع داد كه از سوريه برگشته و از سفر راضى است               

خـدمت  و   صدام را تمام كردم      ةنامپاسخ  . ليج فارس است  عازم جنوب خ  مهرآباد،  فرودگاه  
جمهـور تركيـه    يسيـ  ر،اوزال]تورگـوت [آقايعصر .  كامل كردندييدأتكه  فرستادم  رهبرى  

 ،با مشورت  رهبـرى    . تلفن كرد و از عزم مبارزه با صدام گفت و خواست كه به تركيه بروم              
 را بـراى مـذاكره و اطـالع از          ]جمهـور   الملـل ريـيس     مشاور امور بين  [،   معيرى ]عليرضا[آقاى

 . اعزام كردم برنامه كار
 تقويت پيمانكاران صنعتى داخلى و تقويـت صـنايع          ة دربار .شوراى اقتصاد جلسه داشت   

يك خط لولـه    .  است اطالع رسيد باز هم نفت گران شده      .  تصميمات خوبى گرفتيم   ،داخلى
 ،جمهـور پاكـستان   يسيـ  ر،غالم اسحاق خـان آقاي نفت عراق از طريق تركيه تعطيل شده و       

 . است بوتو را بركنار كرده و مجلس ملى را منحل نموده]بي نظير[خانم
كـل    فرمانـده [،ىيرضـا ]محسن[ و   ]دبير شوراي عالي امنيت ملي    [،روحانى]حسن[ آقايان  

تـصميماتى اتخـاذ    . كـرديم درباره سياست برخورد با عـراق مـذاكره          . آمدند ]سپاه پاسداران 
 آمـد؛   بـراى خـداحافظى   ] آستان قـدس رضـوي     تؤليت [،طبسى]واعظ عباس[شب آقاى   . شد
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 ة مـصاحب  ،در راه .  در دفترم كار كـردم      نُه و نيم شب     تا ساعت  . عازم لندن است   براى معالجه 
 .گوش دادمراها   جمعيت ليبرالةكرد  يكى از اعضاى توبه،]بهبهاني[فرهاد
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آقاى محسن  .1 برايشان صحبت كردم   ؛ آمدند ]تهران[ى مناطق آموزش و پرورش    رؤساصبح  
كننـد     خيـال مـى    ؛ها و تجاوز عراق به كويـت مـذاكره شـد             جبهه ليمسا ة دربار .ى آمد يرضا

 .طرح شوروى است
ول را  مرحلـه ا  عملكـرد   گـزارش   . شوراى پشتيبانى نهضت سواد آمـوزى جلـسه داشـت         

عـصر   . قـول پـشتيبانى گرفتنـد      ،روستاها اسـت  فعاليت در   دادند و براى مرحله دوم كه براى        
 ؛ اساسـنامه جهـاد دانـشگاهى در دسـتور بـود           .شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت        

 . پيشرفت نداشت بنابراين،ندراكثريت نظر مساعدى به اصل جهاد ندا
 ؛ دفتـرم مانـدم  ، درل كويـت ي بـر مـسا  هـا و اشـراف بيـشتر        شب بـراى خوانـدن گـزارش      

 آمـد ]جمهور الملل رييس   مشاور بين [،   معيرى ]عليرضا[يآقا .شود   حادتر مى  مسألهروز   هروزب
 تـا ديروقـت   ،]جمهور تركيه  رييس[،  اوزال]تورگوت[ آقاي   .  گزارش سفر به تركيه را داد      و

هـاى    لولـه  اسـت  گفتـه     و  نگران بوده  ؛اند   بامداد مذاكره داشته   يكمنتظر او بوده و تا ساعت       
 و پيــام شــدهخواســتار همكــارى ايــران در فــشار بــر عــراق  . نفــت عــراق را خواهــد بــست

كـه  مـدعى بـوده   .  استجمهور آمريكا را در همين خصوص داده       يسير،  ]جرج بوش   آقاي[
                                                 

 سازترينسرنوشت از يكى پرورش و آموزش« : گفت پرورش و آموزش معلمين تالش از تقدير ضمن ايشان - 1
 خواهد تحكيم را جامعه بنيان مهمترين شود، انجام اهداف و برنامه طبق و خوبىبه كارها اگر و است كشور هاى بخش
 با هاشمى آقاى ».آورد خواهد فراهم را آينده هاى نسل سعادت و خوشبختى رفاه، عظمت، قالل،است هاىپايه و كرد
 اين و است سالم ما مديريت و آموزاندانش جامعه« : كرد تأكيد آموزشى، فضاى و انسانى نيروى كمبود به اشاره

 انقالب شرايط معلول ،انسانى نيروى كمبود.باشند هم سازنده توانندمى كمبودها و است كار سرمايه بزرگترين سالمت
 افزايش ،معلمين حقوق كمبود  در مورد.آورد فراهم معلمان براى مطلوبى شرايط نتوانسته  هنوزكشور و ستا جنگ و

 ما و شودمى كاال قيمت افزايش موجب پول اين چون نيست، آنان صالح به كشور شرايط در معلمين حقوق ناگهانى
كتاب   ←رجوع كنيد ».كنيم تزريق جامعه به پول ،كاال و توليدات افزايش با متناسب و گهماهن طوربه صدديم در

  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«
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 فعـالً   ؛آورد   مگر اينكه عراق درگيرى پيش     ، درگيرى نظامى در دستور نيست     ،در اين مرحله  
 . را فيصله دهندمسأله ،است كه با فشار اقتصادى و سياسىبرنامه اين 

بـراى توضـيح اصـالحات پيـشنهادى در         ،  ]دبير شوراي عالي امنيت ملي    [،  دكتر روحانى 
سـفرى بـه     ،ها  صدام آمد و پيشنهاد داشت كه براى كشف نظر روس          ةنويس جواب نام   پيش

 .شوروى بشود
 
 1990 آگوست 8                          1411 محرم 16  |  1369 مرداد 17شنبه  چهار

 
 ل اقتـصادى و سياسـى  ي بـراى مـسا  ،]وزير امور اقتصادي و دارايـي [،   نوربخش ]محسن[آقاى
از پيـشنهاد   . در ژنو را داد    ]تكريتي[شرح مذاكرات اخير با برزان    . آمد م خرّ ]علي[آقاى. آمد
انـد و   بـه تهـران ناراحـت شـده        قبل از سفر      الجزاير، 1975 اعالن پذيرش معاهده      بر  مبني   ما

 .را داده اند در تهران يا جاى ديگر ، نفت دو كشورانپيشنهاد مالقات فورى وزير
 و از    آمـد  زدگـان و امـور كـشورى        ل زلزلـه  ي وزير كشور براى مسا    ،نورى]عبداهللا[آقاى  

 .گله داشـت   ،ها   بهداشت و آموزش و پرورش و عدم هماهنگى در انتخاب مديركل           يرانوز
 ةاز پيشرفت كارها گزارش دادند و براى توسع     . ها آمدند  ز مسئوالن گسترش تعاوني   جمعى ا 

ــد   ــار اســتمداد كردن ــدن  .ك ــاون  خواســتار وزارت ش ــات آقــاى  .  بودنــدبخــش تع مالق
 . لغو كردم، بحران منطقهمربوط به  ليمساميرزاده را براى رسيدگى به ]حميد[

 جواب بـه صـدام را تكميـل         ةنام .ندا   شده  سعودي نيروهاى نظامى آمريكا وارد عربستان    
قـرار بـود امـروز       . ولى زودتر به دفتـرم آمـدم       ،نمودمهيأت دولت شركت    جلسه  در   .1كردم

                                                 
 متن كامل پاسخ آقاي هاشمي به نامه صدام حسين رييس جمهور وقت عراق، در بخش ضمايم همين كتاب چاپ - 1

لحن و .  لحن نامه اخيرتان مناسب با حالت الزم در جريان مذاكره نيست«: بخشي از اين نامه آمده استدر . شده است
زبانى به كار گرفته كه در گذشته عدم كارآيى آن در رابطه با ملت مسلمان و انقالبى ما آزموده شده، و از تحليلى 

ى قانع كردن ما استفاده شده كه مناسب نيست، هاى جديد دوستان و حاميان گذشته خودتان براگيرى درباره موضع
ايم كه بيش از هر چيز ايم و ثابت كردهايم و از سر گذراندهدانيد كه ما در عمل همه اين مراحل را آزمودهزيرا مى

دانيم كه كنيم و قهر و لطف ديگران را داراى آن چنان ارزشى نمىروى ايمان و مقاومت و حمايت مردم حساب مى
ما به دنبال استفاده از شرايط فعلى نيستيم و . ها و تصميمات مهم را براساس آن قرار دهيمگيرى زندگى و موضعبرنامه

چيزى كه در همه مراحل مذاكرات روى آن تأكيد . خواهيمجز حقوق مشروع و قانونى خود چيز ديگرى را نمى
 .1386انقالب ، ، دفتر نشر معارف »دوازده نامه«  كتاب ←رجوع كنيد» .ايم داشته



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

231 

 سـخنرانى مهـم داشـته       ]ي جمهور آمريكا و عـراق     رؤساحسين،  [بوش و صدام  ]جرج[ ،عصر
 اعالن رسمى اعزام نيرو براى جلوگيرى از شرارت صـدام را گفـت و تـصريح        ،بوش. باشند

هـم   عـراق  ؛شود و نـه پـس گـرفتن كويـت          كار گرفته مى   هكرد نيرو براى دفاع از عربستان ب      
  . استاعالن داشت كه كويت را ضميمه عراق كرده

 ليـست نامزدهـاى     . جلـسه داشـت    ،]تهران[روحانيت مبارز ]جامعه[ شوراى مركزى    ،شب
 شام و خـواب     ها براى    عفت و بچه   .خبرگان در دستور بود كه تصويب شد      مجلس  انتخابات  

 .وقت خوابيدنددير. دبه دفترم آمدن
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از اهميت اطالعات بـراى نظـام       .  معاون خارجى وزارت اطالعات آمد     ،احمدى]احمد[آقاى

. گلـه داشـت    ر خارجـه  شـان بـا وزارت امـو       گفت و از كم توجهى به اطالعات و مـشكالت         
بـراى امـور    ،  ]جمهور در امور بازرگاني واصـناف      مشاور رييس [،  توكلى بينا ]ابوالفضل[آقاى

 . آمداصناف و حمل و نقل
ها    گزارش جبهه  .آمد]فرمانده نيروي زميني ارتش   [،  سعدى حسنى]حسين  سرتيپ[تيمسار  

 از عـدم توجـه      .آمـد آقاى مجيـد انـصارى      . استمداد كرد  را داد و براى امور آسايش ارتش      
ــه راديكــال  ــرى ب ــا رهب ــسا مجلــس و ،ه ــاد داشــت خبرگــانمجلــس  ليم  از مــن هــم. انتق

 .انتقاد كردم هاى آنها گيرى موضع
 توليــد و ذخيــره نفــت ،راجــع بــه فــروش. وزيــر نفــت آمــد، ]آقــاي غالمرضــا آقــازاده[

ر ثـ را كـه در ا  قيمت نفت   ،عربستان با اعالن توليد دو ميليون بشكه اضافى       . گيرى شد   تصميم
 . بوده است البد به دستور آمريكا؛ن آوردهي پاي بود،بحران عراق و كويت باال رفته

 براى طـرح عمـران جزيـره        ،]رييس منطقه آزاد قشم   [،  شمس اردكانى ]علي[عصر آقاى   
 گـزارش   .آمـد ]وزيـر امـور خارجـه     [،  دكتر واليتى . بناست ايشان را مسئول نمايم    آمد؛  قشم  

 از موضـع ايـران       آنهـا خيلـى    ، و بحـرين را داد و گفـت        ن، امارات، قطـر   سفر به سوريه، عما   
هاى    از كمك   و  خشمگين ، از صدام  وكنند     اظهار عالقه مى   ،سن روابط  به ح  ود   هستن  ممنون

 .اند ، پشيمانگذشته به عراق
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 كليس سـتاد  يـ ر،  ]حـسن فيروزآبـادي   سيدآقـاي    [.هـا بـه خانـه آمـدم         عصر همراه بچـه   
گويـد كـه يـك كـشتى از بـصره بـه طـرف                  مى  سازمان ملل  الع داد كه   اط ]نيروهاي مسلح [
مـد جابجـا     ور  بـا بـاد و جـز      كـشتي    بعداً معلوم شد     ؛ گفتم درگير نشوند   ؛آيد   مى صالرصا  ام
 . استشده مى
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 ليمـسا  ة دربـار  .عـصر احمـدآقا آمـد      . و اسـتراحت گذشـت      به مطالعـه   وقت. در خانه بودم  

 ايـن   قـرار شـد  ؛د كه با عـراق بـسازيم      نپيشنهاد دار گفت بعضي   . كويت و عراق مذاكره شد    
 ،ها و اخبـار      كويت و عراق در گزارش     ليمسا . در جلسه فردا مورد بحث قرار گيرد       موضوع

 .صدر است در
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 ]جمهـور   معاون اجرايي ريـيس   [،   آقاى ميرزاده  ،صبح. بحران خليج فارس رو به توسعه است      
 ، نـورى ]عبـداهللا [ آقاى. آمد كيش مربوط به منطقه آزادليمسا و   براى امور جارى، بازسازى   

د اجتمـاعى، طـرح ادغـام       زدگـان، مبـارزه بـا مفاسـ          زلزلـه  ليمـسا  ة دربـار  .آمد]وزير كشور [
كويت و نيروهاى خارجى در منطقـه مـذاكره         ، صدام ، خليج فارس  ليمسانيروهاى انتظامى،   

 .شد
 عازم كنفرانس مذاهب و اديان در آمريكا        ؛آمد]معاون فرهنگي بنياد شهيد   [،   آقاى الهى 

موسـويان  ]سيدحـسين [آقـاى    . مـشورت كـرد    ؛شـود   است كـه از سـوى كليـسا برگـزار مـى           
 آنها از ايـران  ة هم را داد؛ غربىنرايش مذاكره با سفير سوئيس و نيز مالقات با سف    گزار.آمد

تـسليحات و    دادنِ  نـوعى پيـشنهاد    ؛يش از وضع موجود فعال شود     ب ، عليه صدام  ،انتظار دارند 
اطر اعـالن   خـ   به ،آقاى موسويان  .كنند ميجهت اجراى قطعنامه     در   ،حمايت در سازمان ملل   

 . است اعتراض كرده كه سفير سوئيس عذرخواهى كرده،ران و آمريكا پيام بين ايةمبادل
 ؛م آمدنـد و گـزارش مـذاكرات ژنـو را دادنـد            خرّ]علي[ناصرى و   ]سيروس[ظهر آقايان   
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گفتنـد   . اسـت   هنـوز نرسـيده    ،العمل صدام در مقابـل نامـه ارسـالى          پيشرفتى نداشته و عكس   
 و روى جانـشين   ذف صدام گرفتـه   تصميم برح  ،هندوجا مراجعه كرده كه آمريكا و انگليس      

 د و خواسـته   وزودى برقـرار شـ     ه پيشنهاد داشته كه روابط انگليس و ايران ب        .اند  او توافق كرده  
 . آزاد شود1كوپر]راجر[ كه قبالً است

 مـسأله هـاى برخـورد بـا         سياسـت در مـورد     .امنيت ملى جلسه داشت   عالي   عصر شوراى   
قـرار شـد از درگيـرى       . كـرديم گيرى     تصميم  مذاكره و  ،كويت و عراق و نيروهاى خارجى     

آمـادگى  .  با حضور نيروهـاى خـارجى در منطقـه مخالفـت شـود            .نظامى با عراق پرهيز شود    
همچنـين  .  مـذاكرات ژنـو ادامـه يابـد         و ها حفـظ شـود      براى استفاده از فرصت    ،كامل نظامى 

 ضـمناً  . باشدير الجزا1975  مشروط به اعالن پذيرش معاهده     ، صدام به ايران   ةپذيرش فرستاد 
 . فعال شود،با كشورهاى جنوب و شوروىمذاكره و مراوده نيز   وتبليغات كنترل شود

 .اى بـوديم    خامنـه اهللا    يـت  مهمـان آ   ،]وزير امور خارجـه   [واليتىدكتر   شب با احمدآقا و     
پيـشنهاد  . دير وقـت بـه خانـه رسـيدم      .  ايشان قرار گرفت   ييدأتهمين مصوبات مطرح و مورد      

بازرگـاني  ناصرى به بغداد برود و وزير       ]سيروس [آقاىاست  و رسيد كه خواسته     صدام از ژن  
 . مالقات كنندايران و عراق
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 ]غالمرضـا [ آقـاى    ؛2 برايـشان صـحبت كـردم      .عقيدتى سياسى ارتـش آمدنـد      اداره   مسئولين

                                                 
هاي جاسوسي  فعاليتتحت پوشش بازرگان، كه  بوديكي از جاسوسان  سازمان اطالعات انگلستان » راجر كوپر «- 1

 . قبل و بعد از انقالب داشت
 درآمده باروت انبار شكل به منطقه و كرده ملتهب را فارسخليج منطقه بيگانه، نيروهاى حضور« : گفت ايشان - 2

 : گفت و كرد محكوم را كويتبه عراق تجاوز حال عين در هاشمى آقاى» .دارد وجود آينده براى هايىنگرانى و است
 بلكه نيست، هامترقى و مرتجعين ميان دعواى يا و ضدانقالب با انقالب جنگ ،است افتاده اتفاق منطقه در كه آنچه«

 است زشت تجاوز اصل كه چرا ،بود عراق بد ربسيا كارهاى از يكى ،اقدام اين و است گنج يك تصرف سر بر منازعه
 به اشاره باايشان » .داشت خواهد پى در را بيگانه نيروهاى حضور ،تجاوز اين كه كند بينىپيش توانستمى هركس و

 منطقه اين به دنيا و است جهان انرژى اصلى ةكنند تأمين منطقه اين« : گفت فارسخليج منطقه استراتژيك اهميت
 كرد حساب آن اقتدار روى بر توانمى كه كشورى تنها و كند نظرصرف آن از تواندنمى سادگى به و است وابسته
 خويش دفاعى قدرت و نظامى آمادگى همواره ،خود انقالب و منابع منطقه، امنيت حفظ براى بايد ما و است ايران
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د يـ سردبيران جرا  . براى امكانات كار استمداد نمود     ،]رييس عقيدتي سياسي ارتش   [،  ىيصفا
هـاى نظـام را در مـورد          سياسـت . صداوسيما آمدند سازمان  مسئول  ،  ]آقاي محمد هاشمي  [و  

 ؛ها مراعـات كننـد       كويت توضيح دادم كه در رسانه      مسألهبرخورد با عراق و مخالفانشان در       
  .شان پاسخ دادم به سئواالت

هاى   توضيحاتى در مورد برنامه.آمد]وزير پست و تلگراف و تلفن[غرضى ]محمد[آقاى 
تلفـن  نـرخ مكالمـه     داد و تالش كرد كه موافقت من را براى گـران كـردن               توسعه مخابرات 

 بـراى كارهـاى جـارى       ]جمهور رييس دفتر بازرسي رييس   هاشمي،  [عصر محسن  .جلب كند 
 . كردمدولت شركت هيأتدر جلسه  .آمد كشور

 جـارى   ليمـسا بـراى    و    آمـد    ،]دبير شوراي عـالي امنيـت ملـي       [،  سر شب دكتر روحانى   
 از  ، عـراق  در هـزار تبعـه آنهـا        40اند موافقت كنـيم كـه         ها خواسته  شوروي. نظرخواهى كرد 

 بـراى  ، در برگشت،چون احتمال سوءاستفاده از هواپيماشوند؛ طريق ايران به شوروى منتقل    
 بـه صـورت   تأكيد كرديم كـه  ؛رود  عراق در جهت شكستن تحريم مى     رساندن تداركات به    

 . از عراق خارج شونديزمين
 قـرار شـد     .مذاكره كـرديم   جارى كشور    ليمسا ة دربار .اى بودم   شب مهمان آقاى خامنه   

 دادن تـسهيالت بـراى       و همچنـين   براى تعيين حدود اسالمى در برخورد با مفاسد اجتمـاعى         
ديـر  . ه فـساد نـشوند    بـ ها مجبـور     وهى تشكيل دهيم كه جوان    گر ،و سمحه اجراى دين سهله    

 .وقت به خانه رسيدم
  
 

                                                                                                                   
 پيام دنيا مردم براى ما. است يافته دست ،تنيس زورگويى و تجاوز اهل ايران كه حقيقت اين به دنيا .كنيم حفظ را
 از هاشمى آقاى» .نيست ديگرانبه تعدى و تجاوز معناى به اين كه هستيم خود انسانى - الهى ةوظيف دنبال به و داريم
 باالبردن در ،تحميلى جنگ دوران در ايران اسالمى جمهورى ارتش سياسى - عقيدتى دواير و تبليغات مسئولين نقش
 در و يابد ادامه بايد ها آموزش اين « : گفت و كرد تقدير مسلح نيروهاى سياسى و فرهنگى ،دينى هاىاهىآگ سطح
 شما مسئوليت و است قطعى تكليفى ،مسلح نيروهاى كنار در ايثارگر نيروهاى حضور دنيا، كنونى احوال و اوضاع
، »1369هاي  اشمي رفسنجاني، سخنرانيه«كتاب  ←رجوع كنيد ».هستيد مسلح نيروهاى نگاهبان شما و است عظيم

 .1392دفتر نشر معارف انقالب ، 
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نيروي هوايي  [=  براى عقيدتى سياسى نهاجا    . نماينده محالت آمد   ،شهيدى]محمدعلي[آقاى  
 .محـالت هـم بـروم     شهرسـتان    به   ،ت در سفر به استان مركزى      استمداد كرد و خواس    ]ارتش
 از رواج قاچاق در مرز تركيه كـه مرتبـاً           . نماينده سلماس آمد   ،صدقيانى]قاسم مهرزاد [آقاى  

هـا گلـه    زدن از حملـه مـن بـه نـق    همچنين .  انتقاد داشت،شود مىقاچاق خارج به گوسفندان  
 .كرد

 جهـت  بـراى تخـصيص اعتبـار        .آمـد ] اتمـي  رييس سازمان انرژي  [،   امراللهى ]رضا[آقاى
اســتمداد كــرد و از پيــشرفت كــار    خريــد كارخانــه ســاخت آب ســنگين از آرژانتــين     

  و آمـد ،]رييس سازمان نظام پزشـكي    [،   منافى ]هادي[دكتر.  گزارش داد  ]اورانيوم[سازى غنى
 .درباره نظام پزشكى گزارش داد

 اض بـ  از قـرار عـدم تعـرّ       اوضـاع رفـسنجان را گفـت و          .پورمحمـدى آمـد   ]عباس[آقاي  
 براى عمـل    . از مديركل آموزش و پرورش كرمان شاكى بود        . گفت ]هاشميان [محمد آشيخ

 مـذاكرات   ةدربـار  و   آمـد  دكتر رجبى براى امور جارى     .عازم بيمارستان است   جراحى مثانه 
 . كردخواهىنظر ،با صدام كه قرار است از سوريه بيايد

 ات مهمى درباره حمـل و نقـل و امـور ديگـر             تصميم .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
اسـتاندار كرمـان    ،  ]آقاي سيد حـسين مرعـشي      [. عفت هم آمد   . شب در دفترم ماندم    .گرفتيم
 .  كرمان مذاكره شدليمسا ة شام با ما خورد و دربار.هم آمد
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 نرايـ  همـراه بـا وز     ،انـد   خارج از كشور كه براى ديدار به ايران آمده        مقيم  جويان ايرانى   دانش

زاده گـزارش برنامـه اردوهـا را داد و مـن هـم                 آقاى واعظ  .بهداشت و آموزش عالى آمدند    
  نفرشان هزار نفر تحت پوشش هستندكه حدود پانصد  20حدود. 1برايشان صحبت كردم

                                                 
 برنامه مشكالت از يكى« : گفت دانشجويان به خطاب ،است شده سپرى سخت دوران اينكهبه اشاره با ايشان - 1

 تحصيل و يافته افزايش ها دانشگاه در دانشجو پذيرش البته؛ است هارشته همه در انسانى نيروى كمبود ،پنجساله
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 .اند آمده
 ؛گـزارش وضـع كـار را داد       . عـالى كـشور آمـد       يس ديـوان  يـ  ر ،ىيمقتدا]مرتضي[اى  آق

 تعزيـرات حكـومتى و      ة دربـار  . اسـت  بيـشتر شـده   ]در قوه قضاييه  [مدعى است سرعت عمل     
 .مذاكره شد خش مواد مخدرپمبارزه با عوامل 

 ة اقـدام در نحـو [در مـورد   آمـد و خارجـه ونـزوئال   اموروزيـر  ، ]رينالدو فيگـوردو    آقاي[
عـراق و   ةقطـع شـد   نفت ، براي جايگزيني توليد نفت بعضى از اعضاى اوپك     افزايش]مقابل

ضرورت حفظ وحدت    بر. مشورت كرد  ، نفت  در بازار   جلوگيرى از بحران   با هدف كويت  
                                                                                                                   

 بسيار خارج به وابستگى ،كشور منابع شدن نقد صورت در همچنين است، اميدبخش كشور از خارج در دانشجويان
 با و كنيم برطرف را انسانى نيروى كمبود توانيممى خوبىبه مشكالت تحمل و صبر كمى با تنها .شد خواهد كم

 جهت هر از و خودكفا كشورى سازندگى، دهه پايان در پنجساله برنامه دو طول در كشور اقتصاد زيربناى ساخت
 دانشجويان از ،دركشور فعاليت هاىزمينه بودن مساعد به اشاره با آقاي هاشمي» .بدهيم آينده نسل تحويل مستقل
 دست هب فرصت در و بازگردند خود كشوربه و كنند تمام را تخصصى هاىدوره جديت با كشورخواست از خارج
رفسنجاني،  اشميه« كتاب ←كنيد رجوع .نمايند ادا كشور بازسازى در شاناسالمى ميهن مردم به را ودخ يند ،آمده

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني
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ر نفـت خـود   ياوپك و احترام به مصوبات آن تأكيد كردم وگفتم تـرجيح دارد دنيـا از ذخـا          
  .1 نيايد پيشاستفاده كنند تا تضعيف اوپك

دربـاره   . آمـد  همراه با وزير ديگري    ،خارجه گينه بيسائو  اموروزير  ،  ]آقاي جوليو صيدو  [
دكتـر   .جمهورشـان را آورده بودنـد      يسيـ  پيـام ر   ، هـر دو وزيـر     .توسعه روابط صـحبت شـد     

 .ها تذكراتى داد  قبل از مالقات،]خارجهاموروزير [ ،واليتى
از و  اوضـاع منطقـه را گفـت        . زرنـد آمـد   امام جمعـه    ،  ]آقاي سيد احمد جعفري   [ عصر  

 .آمـد ]دبيـر شـوراي عـالي امنيـت ملـي         [دكتر روحانى . كاران انتقاد داشت    تحركات محافظه 
 در  598مسئول سـتاد قطعنامـه      [،  مخرّ] علي[آقاى  . عراق مذاكره شد  و   كويت   ليمسا ةدربار

تمداد از ايـران در      ژاپن و كانادا بـراى اسـ       نراي تلفنى اطالع داد كه سف     ،]وزارت امور خارجه  
 كـارى   598 گفته شده اگـر غـرب بـراى اجـراى قطعنامـه              ؛آمده بودند محاصره عراق   مورد  
 . ممكن است ايران از ابتكارهاى اخير عراق استفاده كند،نكند

خارجـه  اموروزيـر   ،  ]آقاي يوسف بـن علـوي     [با  خود   تلفنى از مذاكرات     ، دكتر واليتى 
 مجمع تشخيص   ،شب. داشتندكارى ما عليه عراق      در جهت هم   هاييعمان گفت كه پيشنهاد   

از ژنو خبر دادنـد كـه صـدام جـواب      . جلسه داشت   براى اصالح قانون كار    ،]مصلحت نظام [
 .خواستند يكسره به تهران بيايند  مى؛2 است من را داده و شرايط ما را پذيرفتهةنام

                                                 
ما از آثار اقدام عراق كه يكبار ديگر در منطقه رخ مي دهد، به «:  در اين مالقات وزير امورخارجه ونزوئال گفت- 1

هستيم و براي حفظ اهداف استراتژيكي كه در داخل سازمان اوپك داريم، تصميم گرفتيم با چند كشور شدت نگران 
كنند، مشورت كنيم و وحدت موجود در اوپك را حفظ كنيم تا براي توليد نفت و  عضو كه احساس مسئوليت مي

سپس آقاي هاشمي .  بگيريممقابله با وضعيت جديدي كه در خليج فارس به وجود آمده يك تصميم واحد و هماهنگ
ما فكر مي كنيم ذخيره نفت دنيا براي چنين روزهايي است و دنيا نبايد براي جبران كاهش توليد، به اوپك «: گفت

اگر دنيا . ما معتقديم اعضاي اوپك حق ندارند به نفع نفتخواران جهاني، به مردم كشورشان خيانت كنند. فشار بياورد
اوپك .  ولي حال كه داراي ذخيره است، بايد از ذخيره خود مصرف كند،ف ديگري داشتاين ذخيره را نداشت، تكلي

 » .بايد وحدت خود را حفظ كند و تكروي هم خيانت به اوپك است و در نهايت هم به ضرر تكروها خواهد بود
 ا لزوم مبنرناظر ب ،با پيشنهاد شما«: صدام در اين نامه كه سند پيروزي ايران و شكست عراق است، نوشته بود - 2

ايم هيأتى را به تهران اعزام كنيم و يا هيأتى از سوى شما به بغداد ما آماده. شود، موافقت مى1975دادن عهدنامه قرار
گيرد، فراهم هاى مربوطه، موجبات امضاى آن را در سطحى كه مورد توافق قرار مىنامه سفر كند تا ضمن تهيه موافقت

، نيروهاى خود را از مناطق از كرده و به جز يك نيروى سمبليكنشينى خود را آغنيت، ما عقبسن  حةبه نشان. نمايند
 به هر تعدادى كه در عراق و ، فورى و همه جانبه اسراى جنگةمبادل. روياروى شما در طول مرز فرا خواهيم خواند

  آنبههيم بود و از روز جمعه ما آغازگر اين اقدام خوا. صورت خواهد گرفت، برندايران در اسارت به سر مى
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 هـا معمـولى    مالقـات تـشريفاتى و حـرف      . خارجـه گامبيـا آمـد     اموروزيـر   ،  ]آقاي عمر سي  [

 براى عدم   ؛راضى است نفت  از قيمت و توليد     . وزير نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [.بود
كنيم كـه بـراى     خودمان مقدارى اضافه توليد مى    ؛كند  تالش مى  ي اوپك  اعضا توليد اضافىِ 

 . شود ذخيره مى تر يط احتمالى بحرانىشرا
بـا آقـاى    را   مراحـل اخـتالف خـودش        .كيهان آمد ]روزنامه[مدير ،نصيرى]مهدي[آقاى  

 مدير موسسه كيهان  [،  خاتمى]سيدمحمد[و آقاى  ]مديرمسئول سابق كيهان  [،  اصغرى]محمد[
كـرد و    تعريف   ، كه منجر به ابقاى او از سوى رهبرى شده         ]و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي     

 .نموداز سياست مطبوعاتى خودش دفاع 
   و صـدام در ايـن نامـه         صـدام حـسين بـه مـن را خوانـده           ة نام ،خبر رسيد كه راديو بغداد    

هـاى تبريـك راه       سـيل تلفـن   .  حدس ديشب درست درآمد     است؛ هاى ما را پذيرفته     خواسته
قابــل مقاومــت در كويــت در معــراق بــه  تــصميم حــاكي از پيــروزى مهمــى اســت و ؛افتــاد

اى در     خبـر اعـالن اقـدام سـخاوتمندانه        ،از صـبح زود   .  كه به ما امتياز داده است      ستآمريكا
 .منتظر بوديمما  و ند را داده بودايران با ارتباط

 از شـنيدن خبـر قبـول    ؛خارجه عمان به مالقات آمد  امور وزير،  ]آقاي يوسف بن علوي   [
خيلـى دمـغ     ،ر جنوب خليج فارس است    ادامه بحران د  از  هاى ما كه براى آنها نشان         خواست
تجـاوز بـه كويـت      موضـوع    گفـتم در مـورد       ؛از همكارى ما با عـراق نگـران بـود         . شده بود 

 خبـر داد كـه عربـستان       .كنـيم   پافشارى مـى   همكارى نخواهيم كرد و براى خروج از كويت       

                                                                                                                   
ا، ديگر همه چيز روشن  مبا اين تصميمِ؛  يس جمهوري ر،برادر على اكبر هاشمى رفسنجانى .مبادرت خواهيم كرد

 اسناد ةيگر اقدامى جز مبادليابد و د تحقق مى،كرديدخواستيد و بر آن تكيه مى آنچه را كه مىةترتيب هم  شده و بدين
گر واقعى حيات جديدى سرشار از تعاون در سايه اصول اسالم باشيم،  وليت، نظارهئا با هم از موضع مس ت،ماند نمى  باقى

 از سواحل ،كنند از آب گل آلود ماهى بگيرندحقوق يكديگر را محترم شمرده و بدين وسيله كسانى را كه سعى مى
 به درياچه صلح و امنيت و عارى از ]فارس[خود دور كنيم و چه بسا در جهاتى همكارى كنيم كه در نتيجه آن خليج 

هاى تواند شامل جنبه مى،مضافاً اينكه همكارى مزبور. اند، مبدل شودها و نيروهاى بيگانه كه در كمين ما نشسته ناوگان
 »هللا الحمد اهللا اكبر و. ديگر زندگى شود
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د  هـستن  ايق به اصالح روابط خود با ايـران        ش ، و ساير كشورهاى جنوب خليج فارس      سعودي
 در ايـن خـصوص و بررسـى راه حـل مـشكل و               ،جمهور آمريكا هم با سلطان عمان      يسيو ر 

از هاى آمريكـايى      گروگان ار كمك به آزادي    خواست و دقيقه حرف زده     45 ،روابط با ايران  
 .  گفتم نوبت اقدام آمريكا استطرف ماست؛

آن و   همه از پذيرش شرايط ما توسط عراق خوشحالند          .عصر هيأت دولت جلسه داشت    
تـصويب شـد كـه اجـازه        .  جلـسه داشـت     ملي عالى امنيت  شوراي. دانند  پيروزى مهمى مى  را  

ت امور اسرا كـه     مشيشب براى ت  .  بتوانند از يكشنبه آينده به ايران بيايند       ،بدهيم هيأت عراقى  
 .دفترم ماندم، در بناست آزاد شوند
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، ]فـر   آقـاي مهـدي معـين     [ نُه صـبح،  ساعت  .  آورده بود  انه پسته تازه نوبر   ،عفت براى صبحانه  

 خريـد   مـسأله  براى مـشورت و خـداحافظى آمـد و خواسـت كـه               ،سفير جديدمان در ايرلند   
 . تجديد شود است،گوشت از ايرلند كه در اثر شايعه مريضى گاوهاى ايرلند قطع شده

 از خبر حل اختالفـات      .جمهور تركيه تلفنى صحبت كرد     يسير،  ]ي تورگوت اوزال  آقا[
 را در خـصوص محكوميـت       ايـران  سياست ثابـت     ،گفتم صلح ما  . ايران و عراق نگران است    

. نـشينى هـستيم      همكارى براى اجبار عراق به عقب      ة و آماد   است اشغال كويت عوض نكرده   
 .فرستد مىزودى به ايران  هاش را ب گفت وزير خارجه

 گـزارش داد و بـراى سـاخت         .اسـكار آمـد   گ در مادا   ايـران  سـفير ،  ]آقاي احمد كنعاني  [
آقـاى   .اسـتمداد كـرد   ،پيوندنـد  مسجد براى تازه مـسلمانان كـه گـروه گـروه بـه اسـالم مـى          

 آمـد   ]آبادي، نماينده مجلس خبرگان و رييس هيات مركزي گـزينش           نجف[ىدر]قربانعلي[
 گفـتم ايـن   ؛گلـه كـرد  ، شـود  اهللا منتظـرى مـى    در جرايد عليه آيـت ى كه اخيراًيها از حمله و  

مـتن نامـه اخيـر صـدام را كـه           . م آمـد  خـرّ ]علـي [آقـاى    .كارها برخالف سياسـت مـا اسـت       
 آورد و گفت در سازمان ملل به عنوان سـند پخـش شـده و                ست،ا   هاى ما را پذيرفته     خواسته

تـر    ر مبارزه با صدام را مشكل      كا ،عراقها به شدت نگرانند كه همكارى ايران و          ضمناً غربي 
 .كند
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م و قرار شـد     اى رساند   را به اطالع آقاى خامنه    عالى امنيت    تلفنى مصوبات ديروز شوراي   
قرار شد تأكيد كنيم كه     . به عراق اطالع دهيم كه بتواند از يكشنبه هفته آينده هيأت بفرستند           

 .غيير ناپذير است ت،موضع ما در مورد كويت
هـا و شـرايط دانـشجويان و          ين نامـه  يـ آ. هيأت امناى دانشگاه شاهد جلسه داشت       اعضاي

آقاي [عصر   .آمد سلمانى براى اصالح  . شهريه تصويب شد  ميزان  شاهد و   دانشجويان  درصد  
آقـاي  با   . آمد هيأت سورى به مالقات   ] جمهور سوريه و   عبدالحليم خدام، معاون اول رييس    

از .  درباره شرايط جديد منطقه بحـث طـوالنى شـد          ]وزير امورخارجه سوريه  [،  شرعلافاروق  
 اخيـرم بـه    ةدسـتور دادم نامـ    . شود   معتقدند صدام حذف مى     هستند و  نگرانتوافق ما با عراق     

 .در صداوسيما خوانده شود ،ها هاى آن در رفع ابهام  به خاطر روشنگرى،صدام
هاي الزم   براي تنظيم برنامه   و   ست آزاد شوند   كه بنا  ىيسرا آوردن اُ  ةامروز در مورد برنام   

معـاون اجرايـي    [،   قرار شد آقاى ميـرزاده     ؛ صرف كردم  يوقت زياد ،   استقبال از اسرا   ةدربار
 .عصر به خانه آمدم.  ستاد مسئول را پشتيبانى كنند،]جمهور رييس
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 مراجعات تلفنى بيشتر مربوط به اسرا بود كه امـروز آزادى آنهـا شـروع شـده                . در خانه بودم  

 ؛احساسات مردم خيلى خوب است     .1متنى نوشتم كه براى خيرمقدم آنها خوانده شود       . است
  .حالت جشن پيروزى بركشور حاكم است

                                                 
 پيروزمندانه و تمراجع. رامي مي داريم تان را گ ربركتآزادگان پرافتخار، مقدم پ«:  در اين پيام آمده است- 1

 با ورود پيشقراوالن عزيزترين كاروان اسالمي و . استها دل منتظر گرديده  سرور و شادماني ميليونةافتخارانگيزتان ماي
 راه خدا و تبلور آرزوها و ن شجره طيبه جهاد درهاي نصر الهي و به ثمر نشست  امروز شاهد تحقق وعده،انم انقالبي
تاريخ اسالم به شما ...  طراوت الله زارهاي همسنگرانتان هستيمة نشانبنيانگذار جمهوري اسالمي ايران وبيني هاي  پيش

 با تحمل مشكالت دوران اسارت، دشمن را به عجز و اعتراف و ،شيران دربند كه با سالمت ايمان و آگاهي
شك  بالد و بي گرديد، مي افرازي به پايگاه انقالب برميتان وادار كرديد و سرانجام با افتخار و عظمت و سر قدمياراستو

اند و   از شما راضي،تان را ادا كرديد هاي مقدس  از اين جهت كه پاسداري از خون،ارواح مقدس همسنگران شهيدتان
، »1369هاي  اشمي رفسنجاني، سخنرانيه«كتاب   ←رجوع كنيد» .ا مي كنندهماهنگ با امت اسالمي براي شما دع

 .1392 نشر معارف انقالب ، دفتر
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 براى تبديل موضـع     ، از سفر به آمريكا    ]پادشاه اردن [سينح  شكست ملك  ،ها در گزارش 
. ها بـه ايـن اميـد بـسته بودنـد            بعضى؛  دكن   جلب توجه مى   ]در عدم درگيري با صدام    [آمريكا

 . صحبت شد  آينده عراقةدربارو  در مورد متن نامه صدام .عصر احمد آقا آمد
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اند كه اهالى كشورهاى خارجى را در مراكز حساس كه احتماالً             ها رسماً اعالن كرده     عراقى
ايـن موضـوع را      و   اند  پخش كرده  ،جلوگيرى از حمله  براي   ،ها است  ييهدف حمله آمريكا  

ايـن  . اسـت  در دنيا شـده   تند  هاى    العمل  اند كه باعث عكس     مودهناعالن  هم  اتباع خارجى   به  
 . است ها  براى غربىي ضمن اينكه مشكل،تر شدن اوضاع  قدمى است به طرف بحرانىكار

 براى نيازهاى آموزش و      و  آمد ]وزير آموزش و پرورش   [،  نجفى]محمدعلي[آقاى دكتر 
 . گزارش برنامه ورود اسـرا و نيازهـا را داد           و حبيبى آمد ]حسن[ دكتر   .پرورش استمداد كرد  

 .  صحبت شدخبرگانمجلس  در مورد انتخابات. طق نورى آمدنا]علي اكبر[آقاى 
از حضور گسترده آمريكا در منطقه و .  آمد]هاي لبنان رهبر دروزي[، آقاى وليد جنبالط  

بـه  . نمـود استمداد   در لبنان اظهار نگرانى كرد و براى نيازهاى حزبش         اهللا  جنگ امل و حزب   
 . اى آزاد شده را تأمين نمايند گفتم اعتبار مخارج اسر و بودجهسازمان برنامه
قـرار شـد هيـأت      . اى جلـسه داشـت      خامنـه اهللا    يـت  در حضور آ   ،عالى امنيت ملى    شوراي

 كمـك بـه رفـع محاصـره          و  نه اقتصادى  ، سياسى باشد  هيأت ولى تركيب    ،عراقى را بپذيريم  
اگـر  . را فعالً لغو نكنـيم    ] در مورد معرفي آغازگر جنگ    [ 598  قطعنامه 6بند  همچنين  . نكنيم

 .  مقيم كويت را بپذيريميها ايرانيهمچنين .  موافقت كنيم،بيانيه صلح خواستند
تـا سـاعت    . داريم 598چه انتظارى از سازمان ملل براى قطعنامه        است،  فرانسه پيغام داده    

 . در دفترم كار كردم و به خانه آمدمهشت و نيم شب
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عـراق اتبـاع كـشورهاى خـارجى و         . اسـت  اى شـده    بحران عراق و كويت وارد مرحلـه تـازه        
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آمريكا به سـوى دو    . استمخصوصاً غربى را گروگان گرفته و در مراكز حساس جاى داده            
 . است شليك هشداردهنده كرده،كشتى نفتى عراق

 بــراى خــداحافظى و ،نگــابكــشور يــدمان در ســفير جد، ]پــور آقــاي محمــدنبي حــسن[
نى بر سفارش پـذيرش پيـشنهاد       مب ،رهبرياى از      نامه .آمد  قرائتى ]محسن[آقاى.آمد مشورت
 ؛آورد عالي فرهنگ و آموزش از سوى وزارت  ،عالى تربيت دبير معارف دينى در قم        مدرسه
داد   خبر،  ]قرائتي ايآق[ .دستور دادم ،  ]وزير فرهنگ وآموزش عالي   [،  معين]مصطفي[به دكتر 

 نيروهـاى مـسلح بـراى       ةل نقلي ي استفاده از نيروهاى مشمول و وسا      اى براى    خامنه يت اهللا آكه  
 . اند  موافقت كرده،نهضت سوادآموزى

هـاى اسـالمى شـمال        وضع نهضت .  رهبر نهضت اسالمى تونس آمد     ،نوشىغراشدال آقاي
 ،]بوذر  علي  آقاي [.دام ساقط شود  خواست كه نگذاريم ص   .  راضى است  ؛ را گفت  آفريقاقاره  

 ؛ها عليه عراق مذاكره شـد        راجع به اعمال تحريم    .آمد خارجه تركيه براى مالقات   اموروزير  
 به نفت ايران     تركيه نياز. كنيم   گفتم مراعات مى   ؛ را مراعات نكند   ها  نگرانند كه ايران تحريم   

 .ه استزيادتر شد
 گفتم بـراى وفـور مـصالح        .آمد] دارايي وزير امور اقتصادي و   [،   نوربخش ]محسن[ دكتر

عـصر   . اقدام كننـد   كشى گاز  ل لوله ي وسا ساختمانى و كاميون براى حمل و نقل و مخصوصاً        
 .سـراى آزاد شـده تـصويب شـد     پنج ميليارد تومان براى مخارج اُ     . هيأت دولت جلسه داشت   

 مـن هـم     ؛دسـرودى خواندنـ   . رفتـيم ]مهرآبـاد  [ بـه فرودگـاه    ،براى استقبال اسراى آزاد شـده     
 .1خيرمقدم گفتم و تمجيدشان نمودم

                                                 
 انسانى هاىذخيره عنوان  هب شما به ما« : گفت آنانبه خطاب آزادگان، استقامت و صبر از قدردانى با ،هاشمى آقاى - 1
 و است راضى ها دل و شاد مردم قلب شويد،مى وارد كشوربه شما كه امروز و كنيممى نگاه ،هستند انقالب حامى كه
 طوالنى هاى سال كه اىلحظه است، باشكوهى لحظه اسالم، جهانو  ما براى. است نمانده نتيجهبى ادتانجه كه بينيدمى
 آنها خاطربه شما كه هايىخواسته قبول ،پيروزى با را لحظه اين كه يميگومى شكر را خداوند. بوديم آن انتظار در

 عزيزان شما آزادى شروع با .كرد هماهنگ ،ديدنمو مشقت و رنج تحمل و كشيديد زندان شديد، اسير كرديد، جهاد
 براى خودتان، ملت دل و قلب كه دانستيدنمى عراق، هاى زندان در شما و شد شعف و شور يكپارچه ما ملت دربند،
 بودند كسانى. بود اسارت در شما وضع بوديم، نگران ما كه چيزى مهمترين قطعنامه، پذيرش از بعد. تپدمى چگونه شما
 و انقالب اصول با كه آنانى اما ؛برگرديد زود شما كه داد امتياز بايد ،شما آزادى و نجات خاطربه كردندمى فكر كه
 شما كه امروز و رساند نتيجه به را صبر اين خداوند .پسنديدندنمى را اين بودند، موافق شما هاىخواسته و امام راه
 متأسفيم، .داد مابه و كرد قبول را حق ناگزير دنيا، زيرا ست،ا نمانده نتيجهبى جهادتان شويد،مى وارد كشوربه
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 يـا    و ماندن صدام ،  هزي احتمال تج  ، عراق ة آيند ة دربار .اى جلسه داشتيم    خامنهاهللا    يت با آ 
بـا آمـدن    و   بحـث شـد   العمل مـا در هـر يـك از سـه احتمـال مـذكور                  حاكم ديگر و عكس   

 . دير وقت به خانه آمدم. موافقت شد خارجه كويت به ايراناموروزير
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سوى مرقد  همهرآباد بفرودگاه حركت آزادگان از .  به دفترم رسيدم اعت هفت و نيم صبح    س

خـاطر   بـاالخره بـه   .  استقبال عظيمى است   ؛ها منتظر بودند    امام تاخير داشت و مردم در خيابان      
 .راحتى مردم منتظر شدنا باعث  وهاى مسير بروند نستند از خيابانازدحام نتوا

 .خارجه پاكستان آمداموروزير ، ]خان زاده يعقوب آقاي صاحب[
 

 

 
  

 
 

                                                                                                                   
 شما ديدار مشتاق سخت امام كه دانيممى خودتان و ما. نيست ما بين در بزرگوار امام گرديد،برمى شما كه موقعى

 امام خود كه ماما شاگردان از يكى اكنونهم .شماست پيروزمندانه مراجعت شاهد امام، بزرگوار روح اًتحقيق ولى بود
 من كه است كرده تدوين را جامعى قانون مجلس .دهندمى ادامه را شان راه و هستند امام جاى داشتند، عالقه ايشانبه

 توانستيم شما حمايت با و جنگيديم مردم پشتوانه با ما .كند تأمين را شما مشقت از چشمى گوشه بتواند اميدوارم
اشمي رفسنجاني، ه«كتاب   ←رجوع كنيد ».بسازيم بايد را» عج «زمان امام كشور اين مردم حمايت با و كنيم مقاومت
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني
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 را توجيـه كـرد و     سـعودي   اعزام نيرو به عربستان   .  بحران خليج فارس مذاكره شد     ة دربار
وزيـر  [، دكتـر واليتـى   . پاكـستان شـد  ها از عراق بـه    خواستار كمك ما براى انتقال پاكستاني     

تأخير به چند روزى سفر را  قرار شد ؛ براى سفر به شوروى مشورت كرد وآمد]امور خارجه
 نخواسـتيم در     اسـت؛   چون معلوم شد امروز سعدون حمادى از عراق به مسكو رفته           ،بياندازد

 .نديك زمان آنجا باش
] محمـود [ و   ]حـوزه علميـه قـم     عضو جامعه مدرسـين     [،  مصباح يزدى ]محمدتقي[آقايان  

از مواضع دولـت و مـن تقـدير         . آمدند]نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران     [،  محمدى عراقى 
 و  ،داشتند و براى اعزام جمعى از فضال به آمريكا براى شـركت در يـك كنفـرانس فلـسفى                  

داد مشورت و استم  ،  ها   براى تدريس در دانشگاه    ،تربيت طالب به سبك روز    همچنين برنامه   
آقاي ابراهيم  [ ةنامو   نيجريه براى مالقات آمد       قضاييه  قوهيس  ير،  ]آقاي محمد بلو  [. 1ندكرد

ى اسـالمى ايـران   ي را آورد و گفت براى مطالعه در سيستم قـضا   شانجمهور يسير،  ]بابانگيدا
 .تر كردن نيجريه راضى است  از جريان اسالمى؛ استآمده

بـراى فـروش    و  آمـد   ]ستـضعفان و جانبـازان    ريـيس بنيـاد م    [،  دوسـت   رفيق]محسن[آقاى  
 ؛عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت         . استمداد كـرد   جات بنياد و وارد كردن اجناس       عتيقه

در  .شـود كـشور   وارد  رجيحـي   تصويب كرديم پنج هزار كاميون و قطعـات يـدكى بـا ارز ت             
 .جلسه ديدار آزادگان با رهبرى شركت كردم و صحبت كوتاهى نمودم

گـزارش نظـرات گـروه      . آمـد ]دبير شـوراي امنيـت ملـي      [،  ر روحانى  سرشب آقاى دكت  
 دربـاره عفـو را داد و گفـت قـرار شـده هيـأت عراقـى روز                    ملـي  عالى امنيت  بررسى شوراي 

 .يكشنبه آينده بيايد
 

                                                 
فرزندان امام و پاسداران سپاه اسالم، پيروزي «:  در اين ديدار، آقاي محمدي عراقي خطاب به آقاي هاشمي گفت- 1

هاي  عالي مي دانند و از صالبت و برخورد قاطع و تدابير حكيمانه شما در برابر توطئهبزرگ الهي را در سايه تدابير جناب
آقاي محمدتقي مصباح يزدي نيز ابتدا گزارشي از دوره هاي آموزشي تخصصي » .كنند استكبار جهاني سپاسگزاري مي

 توجه به مسئوليت هاي  رساند و ضرورت گسترش اين آموزش ها، به ويژه باايشاندر حوزه علميه قم، به آگاهي 
مچنين گزارشي از سفر خود به كشورهاي اروپايي و ايشان ه. سنگين روحانيت در حوزه هاي علميه را تشريح كرد

 ضرورت اعزام  و نيز نان مقيم اين كشورها به شناخت معارف اسالميا داد و نياز شديد و اشتياق مسلمآمريكايي
 .ا مورد تاكيد قرار دادروحانيون آگاه براي نشر فرهنگ اسالمي ر
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 1990 آگوست 21                            1411 محرم 29  |  1369 مرداد 30شنبه  سه
 

 بـراى شـركت در كنفـرانس        ؛آمـد ]كـشور  كـل  دادسـتان  [،شهرى ري]محمد محمدي [آقاى  
آقـاى   . نظراتـى دادم   ؛مشورت داشـت     اش  براى سخنرانى .  عازم كوبا است   ،ميمبارزه با جرا  

 بــراى تــشكيل  وآمــد]دبيركــل ســازمان امــور اداري و اســتخدامي[، رضــوى]ســيد منــصور[
 .نامه آورد يني طرح و آ،عالى ادارى شوراي

شايش گـ   و حجم   گزارش ارزى  .آمد]رييس بانك مركزي  [ ،عادلى]محمدحسين[دكتر  
سـال جـارى را داد كـه حـدود دوازده ميليـارد دالر              اول   در پنج ماه     ات اسنادي ارزي  اعتبار
ل ي بر سياست وفور مصالح ساختمانى و وسا       ؛ اقدامات اصالحاتى بانك مركزى را داد      .است

لى انقـالب فرهنگـى جلـسه       عـا  عـصر شـوراي    .تأكيد كردم ]عمومي بار و مسافر   [حمل و نقل  
 بـه   ؛ را گـرفتم   ها  كار كردم و اخبار و گزارش      ساعت هشت و نيم      سرشب در دفتر تا    .داشت
 .گيرد  اوج مى،رسد فشار برعراق نظر مى

 
 1990 آگوست 22                        1411 محرم 30  |  1369 مرداد 31شنبه  چهار

 
 بنـا دارنـد در صـورت        ،رد عراقـى  رضين كُ  گزارش كرد كه معا    .محمدى آمد اآق]علي[آقاي

هـاى جـارى را بـراى نماينـدگان        خواسـت كـه سياسـت     . امكان با دولت عراق آشـتى كننـد       
 و بـه خـاطر      1 برايشان صـحبت كـردم     .جمعى از فرزندان شهدا آمدند    . مجلس توضيح بدهم  

 ، كنـد  شـان بـروز     پـدران  يـاد   ه ممكن است ب   ،سرا در اثر آمدن اُ    ،احساس ناراحتى كه در آنها    

                                                 
 در اين ديدار كه صدها تن از فرزندان شاهد استان هاي كردستان، همدان، هرمزگان و كرمان حضور داشتند، - 1

پيروزي « : آقاي هاشمي با اشاره به ورود آزادگان به ميهن اسالمي و جشن و شور و شعف در كشور گفت
هيچكس به اندازه شهدا در تحقق اين روزها و . قاومت ملت استفشاني شهدا و م افتخارآفرين ايران ، ثمره جان

اهللا، بايد محور جشن و سرور را گلزارهاي شهدا بگذارند و  ها سهم ندارد و آزادگان عزيز، جامعه و امت حزب پيروزي
د زيادي از ما تعدا. آزادگان عزيز، بايد ضمن تبريك اين پيروزي ها به ارواح طيبه شهداي عزيز از آنان تشكر كنند

ترين و پاكبازترين نيروهاي خود را با انتخاب و تشخيص آگاهانه آن عزيزان، تقديم اسالم و و قرآن كرديم و  مخلص
هاشمي «كتاب   ←رجوع كنيد» .آنها با ايثار و شهادت به مقامي رسيدند كه ما هرگز به آن دست نخواهيم يافت

  . 1392ف انقالب ،  ، دفتر نشر معار1369هاي  ، سخنراني»رفسنجاني
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 . دلدارى زياد دادم
 براى امـور جـارى و گـزارش كـار           ]جمهور معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى  
 .آمـد ]جمهور در امـور اهـل سـنت       مشاور رييس [ ،اسحاق مدنى ]محمد [آقاى .آمد آزادگان

ــنّ  ــت  ىوضــع روحــانيون س ــتان را گفــت و خواس ــا شــد  اركردس ــه آنه ــشترى ب  از . توجــه بي
ــورى ــنّ جمهـ ــاى سـ ــده  ىهـ ــوت شـ ــوروى دعـ ــشين شـ ــردم ؛نـ ــرودموافقـــت كـ ــه بـ .  كـ

هـاى    گـزارش وضـع گـروه      .آمـد ]نماينده رهبري در امور افغانستان    [،  ابراهيمى]حسين[آقاى
رهبـر حـزب   [، مزارى]عبدالعلي[ و از آقاى نمود را داد و براى امور آنها استمداد    شيعه افغان 

 .كردانتقاد  ]وحدت اسالمي افغانستان
.  دسـتور مهمـى هـم نداشـتند        ؛دولـت نـرفتم    هيـأت جلـسه    كارهـا بـه      عصر بـراى انجـام    

عمـق بـيش از   در  ،لفنى اطـالع داد كـه چـاه گـاز دريـاى خـزر             ، ت ]وزير نفت [ ،آقازاده آقاي
  . خيلى راضى است؛هزار متر با فشار مناسب به گاز رسيدهچهار

 هـم  ييريـق هـوا   سـرا بـا عـراق از ط       امروز مبادله اُ   .ها جمع بودند     بچه .شب به خانه آمدم   
ى بـه خـاطر پيـروزى       يگـو  نى بر احساس خوشحالى و تبريك     بمراجعات فراوانى م  . آغاز شد 

  .سياسى در مقابل عراق داريم
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 1990وست  آگ23                               1411 صفر 1  |  1369 شهريور 1شنبه  پنج
 
هم گفت بـاز . وزير نفت آمد،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [. حران خليج فارس روز افزون است     ب

 مشورتى  ةجلساست كه   يس الجزايرى اوپك خواسته     يقيمت نفت در حال تصاعد است و ر       
 كه ممكن اسـت ايـن       1تندگويان]حمدجوادم[در مورد آقاى    .  پذيرفتم ؛در وين تشكيل شود   

 . گفتم اگر بخواهد سمت معاونت داده شود؛سيد پر،روزها آزاد شود
، ]خادم، نايب ريـيس مجلـس ملـي الجزايـر          بلعبدالعزير  آقاي  [. هيأت الجزايرى آمدند  

 از فشار غرب به عراق اظهار نگرانى كرد و از           ،]به كويت [ضمن محكوم كردن تجاوز عراق    
تماد آنها را جلـب      اع ،ثار محاصره آ در كم كردن     ،ما درخواست نمود كه با كمك به عراق       

 .را وادار به خروج از كويت كنيمعراق  ،كنيم و از اين طريق
ماجراى اشغال كويت را گفـت      . 2وزير خارجه كويت آمد   ،  ]االحمدالصباح  شيخ صباح [

                                                 
ثر ؤ، وزير نفت در كابينه شهيد رجايي، در دوران دانشجويي، عضو م )1368  -1326(تندگويانشهيد محمدجواد  -1

به علت فعاليت هاي ضدرژيم استبدادي، توسط ساواك دستگير و هفت ماه در . انجمن اسالمي دانشكده نفت بود
، به عنوان نماينده آبادانه دليل مشكالت فراوان در جنوب و به ويژه در  بپس از پيروزي انقالب،. انفرادي زنداني شد

.  منصوب شدشركت ملي مناطق نفتخيز جنوبچندي بعد به سمت مدير . رفت به آبادان ،وزير نفت در مناطق جنوب
اقدامات او در ارتباط با ايجاد آرامش در  . ادامه داشت رجاييشهيدوزيري   تا زمان نخست،فعاليت در اين سمت

 مهر 10 در شهيد رجايي ،هاي نفتي باعث شد ژهاندازي پرو هاي صنعتي و راه مراكز صنعتي جنوب، مديريت فعاليت
كه حدود يك  درحاليـ  1359مهندس تندگويان در نهم آبان  . او را به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي كند1359

 به ،آبادانـ ماهشهر ة عازم منطقه بود كه در جاداه نفت آبادانپااليشگ براي بازديد از -ماه از دوره وزارت گذشته بود
، وي آزادگانبه نقل از برخي .  اسيران ايراني منتقل شد ش به اسارت درآمد و به زندان ااون و ديگر همراهانهمراه مع
آگاهي يافته ) 1361خرداد  (آزادسازي خرمشهرو ) 1360مهر  (شكست حصر آبادانها زنده بود و حتي از  تا مدت

 . اطالعات دقيقي در دست نيست،سراهاي اُ  او در اردوگاهو زمان شهادتنگي وضعيت اسارت و نحوه اما از چگو. بود
محمدجواد تندگويان كه در اثر شكنجه در شهيد ، پيكر كشور ميان دو تبادل اسراسرانجام پس از پايان گرفتن جنگ و 

 . به خاك سپرده شد تن بهشت زهرا72 قطعه در 1370  آذر25به كشور بازگردانده و در رسيده بود، به شهادت عراق 
 ةما به ملت و دولت ايران، به جهت دست يافتن به حقوق حق«: كويت گفتشيخ صباح به هنگام تسليم پيام اميرِ  -2

 آزادي اسراي ايراني، صميمانه تبريك  الجزاير و همچنين1975هايش براساس عهدنامه  خود و بازپس گرفتن سرزمين
آنچه را كه شما به دست آورديد پيروزي حتمي بود و اصول پايبندي به اخالق و حقوق مشروع را به اثبات . گوييم مي

 پاياني اجالس وزراي اطالعات كشورهاي شوراي همكاري ةوي همچنين از برخوردهاي گذشته كويت و بياني» .رساند
آقاي هاشمي نيز در .سف كرد و اظهار داشت كه آن بيانيه، متوجه عملكرد سوء عراق بوده استخليج فارس اظهار تأ

 موضع ما در«: اين ديدار، ضمن تأكيد بر پايبندي و پيروي جمهوري اسالمي ايران از اصول خود، اظهار داشت
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اميركويت با اتومبيـل   ]شيخ جابراالحمدالصباح [ ، چند دقيقه قبل از تصرف مقر      ،و مدعى شد  
ى هم  يى و نيمى از نيروى دريا     يگفت اكثريت نيروى هوا   .  است سوى عربستان فرار كرده     هب

 و ارتش عراق ه است مدعى است مقاومت شروع شد.اند سعودى رساندهعربستان  خود را به    
صدام . شود  زودى درگيرى آمريكا با عراق آغاز مى        هقد است ب  عتم .در كويت روحيه ندارد   

 همان موضع اعالم شده     ،تم موضع ما  به او گف  . شود  كند و احتماالً عراق تجزيه مى       سقوط مى 
 . حل كنيم سعوديمان را با عربستان  خواست كه مشكل، خصوصىة در جلس.است

ــاى  ــدوى]محمدرضــا[آق ــد مه ــى آم ــران اراضــى زراعــى   . كن ــهردارى ته از اينكــه ش
هـاى   ض اراضـى واقـع در طـرح   عـو م را به عنوان     ]غرب تهران   واقع در شمال  [،  نكَ]روستاي[

اهللا   آيـت خواسـت كـه بـه آقـاى         همچنين   . شكايت داشت   است، الن كرده تهران اع عمراني  
و بـراى     براى پرداخـت شـهريه بـه طـالب پاكـستان ارز بـدهيم                ،گلپايگانى]سيدمحمدرضا[

 .تأكيدكرد ها حفظ محافظان بعضى از شخصيت
. اى رفتـيم     خامنـه  اهللا  يـت  مالقات آ  ، به  همراه اعضاى دولت   ،عصر به مناسبت هفته دولت    

مدتى .  پذيرفتم ؛ فتح را به من دادند     يكجا نشان درجه     همان. 1 صحبت كرديم  رهبريمن و   
. 2 قابل قبول شده بود    ،هاى جارى    ولى با پيروزى   ،ديدم   مناسب نمى  ،خواستند بدهند   پيش مى 

                                                                                                                   
ران خواهان عقب نشيني نيروهاي ارتباط با منطقه و آنچه كه در كويت اتفاق افتاد، ثابت و تغييرناپذير است و اي

 ».عراقي از خاك كويت و بازگشت ثبات و آرامش به منطقه است
 اكنون و بود اشتباه ،گرفتمى صورت مادى معيارهاى براساس كه ما دشمنان محاسبات« : گفت هاشمى آقاى -1

 نيز آن دليل و بينيممى يافته تحقق را)عليه تعالى هللارضوان( خمينى امام حضرت ،اسالم فقيد بزرگوار رهبر هاىبينى پيش
 بخشرضايت و مطلوب ،اجرايى مسئوالن و كشور مختلف هاىدستگاه ميان موجود هماهنگى .ماست امروز شرايط
 در. يابيم دست خود اهدافبه برنامه چارچوب در ترسريع هرچه كه مايليم اما هستيم، راضى كارمان نتايج از ما .است
 دولت خزانه وضع و ايمشده ،هاست گرفتاري همه اصلى ةماي كه بودجه كسرى كاهش به موفق ،ادىاقتص ليمسا زمينه
 از اكنون و كنيمنمى عمل انفعالى جا هيچ در ما. ريمدا اختيار در  راعمل ابتكار، جهان و منطقه در. است گذشته از بهتر

 پيدا اعتقاد دنيا و شودمى برده نام منطقه در دلتعا حفظ براى سالم محور يك عنوان  هب ،اسالمى جمهورى و انقالب
 ، فرهنگى وضعيت از همچنين ايشان .»گرفت ناديده را ايران اسالمى جمهورى و انقالب تواننمى كه است كرده
 برخوردارى و رساند انقالب معظم رهبر استحضار به را كوتاهى گزارش،مخدر مواد قاچاق با مبارزه و توليدى فعاليت
كتاب   ←رجوع كنيد .دانست كشور مسئوالن و خود كابينه اعضاى دلگرمى ماية را لهمعظم هاىحمايت زا دولت

   . 1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«
، اجتماعي و اقتصادي، نظامي نشان درجه يك فتح، به جهت كسب پيروزي هاي متعدد در عرصه هاي سياسي، - - 2

 نامه اعطاي آيينطبق مقررات ، ها  نشان. فرمانده هشت سال دفاع مقدس اهدا شد رفسنجاني،به آقاي هاشمي



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

253 

 .عصر به خانه آمدم
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 وقـتم صـرف     ،پـيش از ظهـر     . به دانشگاه تهران رفـتم     1 براى اقامه جمعه   .در خانه بودم  امروز  
ظهـر  . جمعـى از بـستگان آمدنـد      . ها شد   صرف مطالعه گزارش   ،ها و عصر     مطالب خطبه  ةتهي
 .ها جمع بودند بچه

 
  

                                                                                                                   
ترين نشان جمهوري اسالمي  به عنوان عالي» اسالمي قالبان«نشان  . شود به افراد شايسته، اعطا مي ،هاي دولتي نشان
به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب هيأت  ،رييس جمهورها را  ساير نشان. جمهور وقت است  مخصوص رييس،ايران

 .نمايد وزيران، اعطا مي

گزارشي از عملكرد يكساله دولت سازندگي به هفته دولت، در خطبه اول به مناسبت  ، تهران خطيب جمعه -1
 مسأله تورم و لزوم مقابله با آن و همچنين آمار فعاليت قتصادى دولت،ي ااه تشريح فعاليتنمازگزاران ارائه داد و به 

هاى قبل و همچنين كاهش نرخ تورم، تنگناهاى   آن با سالةواحدهاى اقتصادى كشور، مسأله كسرى بودجه و مقايس
 و همچنين »نه جنگ نه صلح«تمام شدن حالت ، در مورد  نيز در خطبه دوم. پرداختحمل و نقل و مصالح ساختمانى

 تجاوز عراق به ة مطالبي بيان كرد و تحليلي دربار ورود پرشور آزادگان به ميهن اسالمى ويروزى در جنگعلل پ
 تجاوز«: در بخشي از خطبه دوم آمده است. هاي جهاني به منطقه خليج فارس ارائه نمود كشاندن پاي قدرتكويت و 

 ما دشمن به ،جنگ در آنها و داشتيم اختالف شورك آن رؤساى با ما. نيست قبول قابل ما براى نحوى هيچ به كويت به
 كشور يك و كويت مردم اما ،دارد ديگرى حساب كه چرا ،خود جاى به آن ؛بودند نموده ظلم ما به و كرده كمك
 بايد ،داشتند اختالف هم اگر. بگيرد قرار تجاوز و ىتعد مورد كه دانيم نمى جايز و مصلحت وجه هيچ به ما را مستقل

 ساير كه موقعى شديم، پيشقدم اول لحظه همان از ما لذا و كردند مى مراجعه اى منطقه يا و المللى بين مجامع به
 در هم را حمله اين خبر حتى ،بودند نكرده جرأت فارس خليج همكارى شوراى در كويت شريك كشورهاى
 اين كه كويتى با ما چطور كه بود دهكر زده بهت را اينها ةهم كه كرديم محكوم همه از قبل ما بگويند، شان راديوهاي

 عراق قطعاً. نداريم افراد به كارى و كنيم مى حمايت حق از ما ولى كنيم، مى حمايت او از بود كرده رفتارى بد ما با قدر
 اگر حتى ،فارس خليج در اى منطقه شرايط خوردن هم به.نيست تحمل قابل ،نحو هيچ به و بيايد بيرون كويت از بايد
 سواحل در را عمده تغيير اين و هستيم فارس خليج ةعمد شريك ما. نيستيم راضى ما شوند، راضى هم ها عرب خود
 اى جداگانه مسأله يك اين كردند، كه كردند صلح ما با حاال. بيايند بيرون بايد قطعاً ها عراقي و پذيريم نمى فارس خليج
 دو و كرد خواهيم برقرار همجوارى سنح روابط و رويم مى آخر تا ها عراقي با و جداست مان صلح ةپروند ما .است
  ←رجوع كنيد ».بيايد بيرون بايد عراق و جداست حساب آن با حساب اين اما ؛كرد خواهند همكارى هم با ملت

 1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369  جمعههاي خطبههاشمي رفسنجاني، «كتاب 
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  تـا سـاعت    .آمـد ]ريـيس مجلـس شـوراي اسـالمي       [،  كروبـى ]مهدي [ آقاى نُه صبح، ساعت  
 ؛مـذاكره شـد  داشـتيم،  مـا از او  كـه  ى يهـا  ى كـه از مـا داشـت و گلـه    يها  گله ةدربارونيم،    ده
ناهـار را بـا هـم خـورديم و         . مانـد و مـن تـا ظهـر كارهـايم را انجـام دادم              . خوبى قانع نشد   هب

 .ها كاسته شد  مقدارى از ناراحتى؛ يافتمذاكرات ادامه
سرپرست مركز فوريت هـاي دارويـي و تجهيـزات پزشـكي            [ ،حبيبى]شفيقه[خانم دكتر   

 ]ساخت وسايل پزشكي ايـران    [= اپ گزارش بازديد از كارخانه سو     . آمد ]جمعيت هالل احمر  
بـراى  بـشارتى   ]جليـل [آقـاى    . اسـت  شان كرده   گفت منزل ندارد و صاحبخانه جواب      .را داد 

 از دوسـتان    ي براى خريد منزل يكـ      و عصر فاطى آمد   .امكانات گرفت آمد و   مناطق محروم   
 . دادماي هديهسارا هم ]دخترش[ به . كمك گرفت و نشان فتح من را بردبلغي م،نيازمندش
و كنند  سانى كه از عراق فرار مى  كتصميم گرفتيم   . جلسه داشت ملي  عالى امنيت    شوراي
 آمريكـا بـه عـراق آمـاده         ةنيروهاى نظامى را براى شـرايط حملـ        و   پذيريم ب ،آيند  به ايران مى  

خبـر رسـيد    . خارجه اردن را بپذيريم   امور وزير    و ريع كنيم سسرا ت در آزادى اُ  همچنين  . نيمك
ر براى اجـراى تحـريم      زو استفاده از    بر آمريكا مبنى    ة خواست ،كه شوراى امنيت سازمان ملل    

و احتمـال   اسـت   تـر شـده       بحرانـى منطقه  جموعاً شرايط    م  است؛ را تصويب كرده   عليه عراق 
 .حس مي شودجنگ بيشتر 

 مـصوبات   .اى بـوديم     خامنـه  اهللا  يـت  مهمـان آ   ،طبـسى ]واعـظ [شب بـا احمـدآقا و آقـاى         
 .اند نكردهجراحي آقاى طبسى را در لندن عمل . مطرح و تأييد شدملي امنيت عالي  شوراى
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 . 1 اقتصادى و ادارى صحبت كردم،ل سياسىيبراى آنها درباره مسا. معاونان وزرا آمدند

                                                 
 مردم خدمت در هاوزارتخانه معاونين سطح در خوبى بسيار كارآمد و متعهد هاىرهچه امروز اينكهبه اشاره با ايشان - 1

 بود، تاريخى و حساس هاىبرهه و حوادث با مواجه ،ياسالم انقالب كه گذشته سال ده در«: تداش اظهار هستند،
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آقـاي محمدحـسن    [.  آمد  براى امور جارى و صنايع نظامى      ،  وزير دفاع ،  ]آقاي اكبر تركان  [
هـاى   و مراجعـت ايرانـي  منـاطق جنگـي     گزارش بازسـازى  واستاندار خوزستان آمد ]تواليي

انـد كـه      كـويتى آمـده   نفر  حدود پنجاه هزار    .  از جريان كار راضى است     ؛دادرا  مقيم كويت   
 . مشكلى براى دولت نيستند و داراى اتومبيل هستند و در ايران خانه يا فاميل دارندغلبا

 ر به  گزارش سف. آمد]وزير پست و تلگراف و تلفن[، غرضى]محمد[آقاى مهندس 

                                                                                                                   
 شهيد .است متپراستقا و صبور مردمبه خدمت شانسعى امروز كه است كرده رشد خوبى بسيار انسانى نيروى
 ناپذير خستگى و پركار فردى و عميق متفكرى باهنر شهيد و داشت صالبت اهداف روى بر و بود مقاوم سخت رجايى

 در افراد اين .باشد بخشالهام كشور مسئوالن براى تواندمى ،پشتكارشان و صفا خلوص آن با عزيزان اين ياد. بود
 بندىاستخوان كه افرادى درست و شناختندمى خوب بسيار را آنان مه منافقين و بودند شده ساخته انقالب دوران
 وجود ولى ،شد گرفته ما از انقالب نيروهاى بهترين از جمعى و دادند قرار هدف ،دادندمى تشكيل را مبارزه دوران

 هاى دستگاه رىادا وضع اينكه به اشاره با هاشمىآقاي » .كرد جبران را مشكل اين ،پرانرژى و متعهد مخلص نيروهاى
 عدم علتبه مشكالت اين از بخشى«: گفت ،دارد جدى اصالح به نياز و روبروست متعددى مشكالت با اجرايى
 هم بخشى و وپاگير دست قوانين وجود دليلبه اشكاالت عمده بخش اما ،است ادارات با برخورد در مردم آشنايى
 ادارى شوراى شدن فعالبه توجه با .گذارندنمى احترام مردم خواستبه كه است افرادى وجود يا و عملكرد ضعف
 تغيير كشور ادارى ساختار برسد، مطلوبى حدبه بايد كارمندان زندگى همچنين. شود رسيدگى موارد اينبه بايد ،كشور
 ، دفتر »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد ».برود بين از هاوزارتخانه در امور تداخل و يابد

 .1392، نشر معارف انقالب
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ها دربـاره پرتـاب مـاهواره ايـران صـحبت        با چيني؛چين و كره جنوبى را داد  كشورهاي  
 درباره توسـعه روابـط،      .آمد وزير امورخارجه فيليپين  ،  ]آقاي رائول منگالپوس   [. است كرده

 .1هاى مقيم كويت و عراق از طريق ايران صحبت شد يخريد نفت و انتقال فيليپين
 . تراكم كارها بـه مهمـانى رهبـرى نـرفتم          ه علت شب ب  .شت عصر هيأت دولت جلسه دا    

 به خاطر اينكه    ،ند شده كُبا عراق   تبادل اسرا    برنامه   .شب در دفترم ماندم كارها را انجام دادم       
 .اند نويسى نشده بقيه اسراى ما در عراق نام
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نماينـدگان ايـالم    . خـورد    تمايل عراق به مذاكره و حل سياسى به چـشم مـى            ،ها  در گزارش 
                                                 

هاي جمهوري اسالمي به زلزله زدگان فيليپين و  دراين ديدار ابتدا وزير امورخارجه فيليپين ضمن تشكر از كمك - 1
او همچنين از ايران . اش، ابراز تمايل كرد سطح روابط دو كشور گسترش يابد تقديم پيام رييس جمهوري كشور متبوع

آقاي هاشمي نيز كمك ايران به . يليپيني از عراق و كويت درخواست كمك و همكاري كردبراي خروج اتباع ف
جمهوري اسالمي ايران براي توسعه روابط آمادگي «: فيليپين در مورد وقوع زلزله را يك اقدام انساني دانست و افزود

ع فيليپين كه در كويت و عراق به سر اگر عراق بپذيرد، جمهوري اسالمي ايران آماده است تا نسبت به خروج اتبا. دارد
 ».برند، از مرزهاي ايران اقدام كند مي
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، ]آقاي افالطون ضيافت  . [ هستند اند و خواستار تسريع در بازسازى       از استاندار شاكى  . آمدند
بـه   ،انـد   شتى كه بـه يـزد برگـشته       ت زر يسرا تلفنى گفت اولين اُ    ،شتيان در مجلس  رتنماينده ز 

 از  ؛انـد    به مسجد آقـاى صـدوقى رفتـه        ، به جاى رفتن به مركز زرتشتيان      ،خاطر مسلمان شدن  
 .نيستاى   چاره،اند  گفتم اگر مسلمان شده؛خواست من كمك مى

كن و اعالن بنـدر      براى نصب آب شيرين   و   نماينده چابهار آمد     ،دادگر]عبدالعزيز[آقاى  
 نماينـده اراك    ،]عراقـي [ىيفـدا ]غالمرضـا [قاى  آ .آزاد چابهار و عمران منطقه استمداد كرد      

 گـزارش سـفر بـه       .ها و ترويج زبان فارسى و سفر به اراك تأكيد داشت             براى كتابخانه  .آمد
 از تحـريم رهبـرى در       .شـيبانى آمـد   ]عبـاس [دكتـر   .  را داد  شـوروي هاى مـسلمان      جمهورى

 .خصوص رفتن دانشجويان پسر در برنامه جراحى زنان و زايمان گله داشت
 اليحه  ة نظراتى دربار  . آمد ]وزير سابق كشاورزي و نماينده كرج     [،  زالى]عباسعلي[دكتر  

 برخالف اليحه دولـت ارائـه       ،كشاورزىوزارت   و   سازندگيجهادوزارت  تفكيك وظايف   
 . آمدحبيبى براى امور جارى]حسن[ دكتر .ل كرج استمداد كردياى مساداد و بر

اخت مسكن انبوه تـصويب شـد و سـاخت           سياست س  .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
 . مهمان فائزه بودند، بستگان.شب به خانه آمدم. نيروگاه در دستور بود
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. مدنـد آ]وزيـر اطالعـات   [،  فالحيـان ]علـي [ و   ]وزير امـور خارجـه    [،  واليتى]علي اكبر [دكتر  

سـرانجام  . مطرح كردنداست،  اختالفات دو وزارت را كه در اثر تداخل وظايف پيش آمده            
 ، قرار شد عدد مـأموران اطالعـات در خـارج محـدود نـشود              ؛با داورى من به توافق رسيدند     

 اطالعات و اسـناد   و تابع سفير باشند   ،خارجه هم برسند و در محل     امورولى به تصويب وزير     
 .ى بگيرندموردبه صورت را 

عالى تعاون جهانى داشته باشيم كه به خاطر دعـوت نـشدن اعـضا               قرار بود جلسه شوراي   
. كننـد   هر يك فكر كرده ديگـرى دعـوت مـى          ،خارجهامور دفتر من و وزارت      ؛تشكيل نشد 
هـا و   بـه خوانـدن گـزارش   .  آمـد  براى امور جـارى ،]جمهور معاون اول رييس[،  دكتر حبيبى 

كننـد و     ل عراق و كويت مى    يقت زيادى صرف مسا    و ؛ پرداختم  ان سي ان تماشاى تلويزيون   
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 .د هستن هايشان در عراق نگران گروگان
 از شهردارى تهران كه اعالن كرده اراضـى مزروعـى           .كن آمدند ]روستاي[عصر علماى 

آقـاى  .  قـرار شـد رسـيدگى كنـيم    ؛شكايت داشـتند ، دهد كن را به عنوان عوض به مردم مى    
 گزارش توليدات و سـفر بـه تركيـه را داد و             .آمد]وزير صنايع سنگين  [ ،نژادحسينيان]هادي[

 .هاى تحت پوشش استمداد كرد  شركتهاى فراوانِ براى پرداخت بدهى
 . پيـشرفت خـوبى داشـتيم      ؛ شب مجمع تشخيص مصلحت براى قانون كار جلسه داشـت         

آقـاي  [ گيـرى    از سـخت   ،]ريـيس سـازمان تبليغـات اسـالمي       [جنتى]احمد[ آقاى   ،بعد از شام  
سـازمان   يجـواز سـاختمان مركـز   صـدور  شـهردار تهـران در مـورد      ]غالمحسين كرباسـچي  

 . شب در دفترم ماندم.تبليغات اسالمى گاليه كرد
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ز تقويت راه حل سياسى بـراى  ها خبر ا گزارش. برنامه سفر به استان مركزى را تنظيم كرديم  
 به منظور گرفتن اتبـاع خـارجى گروگـان و           ، احتمال فريب عراق   ؛ البته دهد  بحران منطقه مى  

 ]جمهور معاون اجرايي رييس  [،   ميرزاده ]حميد[آقاى .آمادگى ديگران براى حمله هم هست     
 . آمدبراى امور بازسازى و ارز و آزادگان

از حمايـت   .  آمـد  ور در امور خارجه يمن به مالقـات       وزير مشا  ،]آقاي عبدالعزيز الدالي  [
 ولـى مقـصد عمـده او جلـب     ،كـرد   تـشكر مـى    امـ  از وحدت دو يمن و موضع اصولى         ايران

سئواالتى كـردم كـه جـواب    . حمايت ما نسبت به عراق بود كه براى رفع حصر كمك كنيم  
اصره عـراق   رسد در مقابل مح     به نظر مى  .  از موضع ضعف و التماس برخورد داشت       ؛نداشت

 حتـى خودشـان مجبـور    ؛اى هـم ندارنـد    انـد و راه چـاره       و احتمال حمله نظامى عـاجز مانـده       
از او  . اند كه اعـالن شـركت در محاصـره و اجـراى مـصوبه شـوراى امنيـت را بنماينـد                      شده

 براى گـرفتن    ،خواستم كه برنامه مقاومت و مقابله را توضيح بدهند تا بتوانيم تصميم بگيريم            
 . تمداد نمودنفت هم اس

 گزارش وضع آموزش عالى     . آمد ]وزير فرهنگ و آموزش عالي     [،معين]مصطفي[دكتر  
ولى معتقد است كه من حمايت الزم ،ى و كيفى كارها راضى استرا داد و از پيشرفت كم  
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دولـت نـسبت بـه    تابى كه چند روز پيش در جلـسه  از ع .  قول حمايت دادم   ؛كنم  را از او نمى   
 .ر استيگل د،ايشان داشتم

 كـرد و مـن و ايـشان         اسـتقبال  احمـدآقا    .1رفتـيم ) ره(عصر با هيأت دولت بـه مـزار امـام         
سـپس بـه زيـارت      .  زوار احساسات گرمى ابـراز داشـتند       ، در حرم  .2صحبت كوتاهى داشتيم  

بـه دفتـرم    .  رفتيم ]شهيد محمدعلي رجايي و شهيد محمدجواد باهنر      [ شهريور 8قبور شهداى   
 .دولت شركت نكردم هيأتدر جلسه ، آماده شدن جهت سفر فردا شبه خاطر ب.برگشتم

ريـيس  [،  كروبى] مهدي[ آقاى   . خوبى بود  ةجلس.  مهمان مجلس بوديم   ،با هيأت دولت    
مـن جـواب    .  و چنـد نماينـده سـئواالتى نمودنـد         3 خيرمقـدم گفـت    ]مجلس شوراي اسالمي  

                                                 
 ،و خطوط روشني كه ايشان ترسيم كرده بودند) ره( راه حضرت امام ةاثر ادام امروز در«: آقاي هاشمي گفت - 1

 و قرارداد الجزاير را مان را پس گرفتيم ما اراضي. اند و به حقانيت ما اعتراف كردند دشمنان در مقابل امت ما خاضع
هيات . گردند مان برمي سرايمان دفاع كنيم و اكنون نيز اُ توانيم از حق تحكيم بخشيديم و به دنيا هم ثابت كرديم كه مي

هاي رهبري و دوستان  بيند، با همت مردم و حمايت دولت امروز واقعاً سرافراز است كه بعد از حدود يك سال كار مي
 و  وزراةمن شاهدم كه هم. چيزهايي كه ايشان به آن عالقمند بودند تحقق پيدا كرد) ره(با ادامه راه امام 

دهند و تا حدودي هم  هاي امام انجام مي  تالش خودشان را براي خدمت به ملت و تحقق آرمانةاندركاران، هم دست
دادند، ولي كاش  د و نويد آن را ميامام همواره انتظار چنين روزهايي را داشتن. اند، ولي اين اول راه است موفق بوده

 قطعاً غايب نيست و ، ر ايشانگرچه روح منو؛حضرت امام بودند كه مثل ما شاهد اوج خوشحالي و نشاط مردم باشند
 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد ».برجامعه حضور دارد

1392. 
:  خميني نيز با قدرداني از زحمات آقاي هاشمي و اعضاي هيأت دولت گفتآقا حاج سيد احمد،در اين مراسم - 2
اي امام و   انقالبي كه لحظهةچهر.  شاگرد امام استد وامروز در رأس دولت ما، شخصيتي از دوستان صميمي، مقلّ«

هاي آقاي هاشمي را در  گاه زندان ا هيچاش از ياد نبرد و هميشه در اين راه تالش كرد و م هاي امام را در زندگي آرمان
هاي اسالمي كشيدند را نيز  كنيم، كما اينكه بعد از انقالب، زحماتي كه ايشان براي آرمان زمان شاه فراموش نمي
مردم ما . خواهد بگويد، ما مصمم هستيم برادر بسيار عزيزمان را ياري كنيم هر كس هر چه مي. فراموش نخواهيم كرد

دانند و همه از ايشان تشكر دارند؛ بخصوص در جريانات اخير حاكم بر منطقه، با   خودشان ميايشان را يار
 . »گونه نرمشي نشان نداديم هاي ايشان، ما در مقابل عراق و آمريكا هيچ هاي خوب و نامه گيري موضع

و پشتيبان و ياور مجلس از بدو تشكيل، حامي : رييس مجلس شوراي اسالمي در اين نشست مشترك تصريح كرد  -3
حمايت مجلس از دولت . هاي در خط امام و مكتبي و خدمتگذار به انقالب بوده است مسئولين اجرايي و دولت

دولت . كني، دولت خدمتگزار مهندس موسوي و دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، شاهد اين مدعا است اهللا مهدوي آيت
هاي  با وقوع حوادث طبيعي مثل سيل و زلزله و غيره، گامآقاي هاشمي با همه مشكالت ناشي از جنگ تحميلي و 

. سازد هاي جديدي را آغاز نموده كه چشم انداز آينده را روشن مي هاي گوناگون برداشته و حركت مثبتي در زمينه
 هاي جذب نقدينگي، كاهش كسري بودجه، مهار تورم و افزايش توليدات هاي دولت كنوني در زمينه حركت
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 تـسليم شـدن عـراق       ،ل جـارى منطقـه    ي با مـسا   ارتباطا در   سئواالت را دادم و سياست نظام ر      
مراجعـات  . شام خورديم. هاى ما و درگيرى عراق و كويت و آمريكا توضيح دادم  خواسته هب

 . زيادى از طرف نمايندگان داشتيم
 وقتـى كـه از      . گرفتم دوش ،گى سفر فردا    براى آماد . خيلى خسته بودم  . به دفترم برگشتم  

 خبـر داد كـه      ]جمهـور  رييس دفتر رييس  [،  ميرمحمدى]سيدمحمد[اى   آق ،حمام بيرون آمدم  
 شــب بعــد از نمــاز فــوت ،]از مراجــع تقليــد[، نجفــى مرعــشى]الــدين ســيد شــهاب[اهللا  آيــت
لغو كنيم. 1اند كرده و  بيانيه. به همين جهت تصميم گرفتيم سفر فردا را  تسليت  براى   اى 
 

                                                                                                                   
دواركننده است و حمايت مجلس از دولت فعلي در مورد تصويب برنامه پنج ساله و ساير مصوبات، در امي داخلي،

هاي دولت را   انتقادهاي نمايندگان از برنامه،آقاي كروبي» .راستاي ايفاي رسالت خطير و انقالبي مجلس مي باشد
شود، پس از  قوانيني كه در مجلس تصويب مي «:دليل دلسوزي و انجام هرچه بهتر امور خواند و در خاتمه تأكيد كرد به

بوده ) قدس سره(طور دقيق و خوب اجرا شود و اين امر، همواره خواست حضرت امام  تأييد شوراي نگهبان، بايد به
 ».است

پدرش .  در نجف به دنيا آمد،از مراجع عظام تقليد) 1369  -1276(الدين مرعشي نجفي  العظمي سيدشهاب اهللا آيت - 1
 پس از فراگيري مقدمات علوم ،سيد شهاب الدين. ، از بزرگان فقهاي دوران خود بودشمس الدين محمود مرعشي سيد

 حاضر شد و از محضر آنان شيخ احمد كاشف الغطا  وضياء عراقياسالمي در نجف، در درس خارج فقه و اصول آقا 
، كربال، نكاظمي، نجفآقاي مرعشي نجفي در .  نايل آمداجتهادة  سالگي به درج27ايشان در . هاي فراوان برد بهره
استفاده برد و  شيخ عبدالكريم حايري يزدي از محضر استاداني چون حاج  تحصيل كرد وكرمانشاه و تهران، قم، سامرا

شيخ عبدالكريم حايري ، آسيد ابوالحسن اصفهاني از جمله آيات عظام آقا ضياء عراقي، آمراجع عظام تقليداز برخي 
تأسيس مدارس علميه يكي از . ريافت كرداجازه اجتهاد د)از شاگردان آخوند خراساني(عالمي كرمانشاهي و يزدي
نجفي، هرگز  مرعشي العظمي اهللا آيت. هاي ايشان بوده كه مدرسه مهديه و مدرسه شهابيه از جمله آنهاست فعاليت

ف به خانه خداوند ن مالي كه الزمه وجوب تشرّاستطاعت و تمكّ«: گفت  مشرف شود و ميكعبهنتوانست به زيارت 
 از اهللا مرعشي نجفي كتابخانه آيت. كرد ايشان تمام درآمد خود را صرف خريد كتاب مي» .كريم است، ندارم
اين .  استكتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه مجلس شوراي اسالميهاي كشور و در رديف  بزرگترين كتابخانه

او در طول عمرش بيش از .  هزار جلد كتاب خطي دارد25هزار جلد كتاب چاپي و 250كتابخانه هم اكنون بيش از 
مشجرات آل «كتاب . اند قاله به رشته تحرير درآورد كه بسياري از آنها هنوز به چاپ نرسيده كتاب، رساله و م148

. از مهمترين آثار چاپ شده آقاي مرعشي نجفي است» ملحقات االحقاق«و » مشجرات الهاشميين«يا » رسول اهللا االكرام
ندان و علماي اديان مختلف به  به كشورهاي مختلفي سفر كرد و با دانشم،ايشان براي نوشتن برخي كتب خود

نجفي، از ابتداي نهضت امام خميني همراه بود و بعد از دستگيري امام در  مرعشي العظمي اهللا آيت. گو نشستو گفت
بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيز با .  به همراه ديگر علما به تهران آمد و براي آزادي امام تالش كرد 1342سال 

 . همسر آقاي هاشمي بود، از اقوام خانم عفت مرعشي،آقاي مرعشي نجفي. نشان مي دادجريان انقالب همراهي 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
262  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�@�	���S�$���>-������������D�QO��-6���(J6�
S�N �$



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                                                    پيــروزي                                            

                 
 

263 

  
 . 1متهيه كرد اعالن سه روز عزاى عمومى

 
 1990 آگوست 30                         1411 صفر 8  |  1369 شهريور 8شنبه  پنج  
 

. اى داشـتم    مـشغله   روز كم  ،با لغو سفر  . كارى نگذاشته بودند  ،  چون سفر در برنامه امروز بود     
قبل هم دو سـه دنـدان خـراب         از   ؛ستهايم شك  يكى از دندان  ة   گوش ،هنگام صرف صبحانه  

 از فراغت امـروز اسـتفاده كـردم و بـه            ، فرصت مراجعه به دندانپزشك پيش نيامده بود       ،شده
 . دو دندان پر شد؛نزديك دو ساعت وقت برد. پزشكى مجلس مراجعه نمودم دندان

آقـاى  .  در كتابخانـه مرتـب كـردم       ،هاى هديه رسيده را كه خيلى جمع شـده بـود           كتاب
. ل جارى منطقه كـردم    يى درباره مسا  يها   توصيه ؛ عازم تركيه بود   .بروجردى آمد ]ءالدينعال[

 . تماشا كردمسي ان ان  ]شبكه خبري [مقدارى
آقـاى  . ند هـست   سفر مشهد و مهدى و فائزه در سفر اصفهان         ياسر در .  عصر به خانه آمدم   

پيماى مسافربرى مـا را     اند دو هوا    ها حاضر شده     تلفنى اطالع داد كه عراقى     ،ناصرى]سيروس[
 . پس بدهند،اند كه منافقين ربوده و به عراق برده

 
 1990 آگوست 31                              1411 صفر 9  |  1369 شهريور 9جمعه 

 
 عمـاد و علـي      و ناهـار محـسن و اعظـم      . به مطالعه و استراحت گذشـت     وقت  . در منزل بودم  

 هكتـار پـسته بـا    چنـد  قرار شـد  .ضع البرز قم را گفتمحسن و .  غذا تهيه كرده بودند    .آمدند
                                                 

 فقدان عالم وارسته، عارف واالمقام، مرجع عاليقدر ةم مولّةضايع؛ راجعون االيهانّو اهللانّ«:  در اين بيانيه آمده است- 1
ارواحنا (االعظم  را به پيشگاه بقيه اهللا) ي عليهرضوان اهللا تعال(نجفي اهللا العظمي مرعشي آيت  مرحوم حضرت،جهان اسالم

 و رهبر معظم انقالب اسالمي، مراجع عظام، جامعه روحانيت و خانواده محترم و فرزندان گرامي ايشان و امت )له الفداء
اين مرد بزرگ كه عمر خود را در راه ترويج دين مبين اسالم و فرهنگ غني شيعه در  .كنم اسالمي تسليت عرض مي

 استوار و محكم براي انقالب ة پشتوان،به حق .هان مصروف داشته و خود را وقف خدمت به اسالم و مسلمين كردج
اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي و از ياوران صديق امام راحل و بنيان گذار جمهوري اسالمي حضرت امام 

 سه روز عزاي عمومي ،ت جمهوري اسالميلمه عظيم از سوي دولبه مناسبت اين ثُ. خميني قدس سره الشريف بود
 »، رييس جمهوراكبر هاشمي رفسنجاني .شود اعالم مي
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هـا مـذاكرات     در گـزارش  . محـسن آمـد   مجدداً  شب هم    . شود آمادهاى    سيستم آبيارى قطره  
 در اردن   ]وزير امورخارجه عراق  [،   و طارق عزيز   ]دبيركل سازمان ملل  [،  دكوئيار]خاويرپرز[

 .آور مطرح كنند  سعى دارند آرامش؛مورد توجه است
 

 1990 سپتامبر 1                                   1411 صفر 9  |  1369 شهريور 10شنبه 
 

بـراي  بـراى گـرفتن ارز مـورد نيـاز          آمد و    ،]جمهور مشاور فني رييس  [،  عباسپورمجيد  دكتر  
آقـاى  . اسـتمداد كـرد    ]پدافند شـيميايي، ميكروبـي و راديواكتيـو       [.ر.م.خريد مواد صنعت ش   

ل عراق و   ي كميته بررسى مسا   ة دربار .آمد]ل عراق ييته بررسى مسا  كم مسئول[،  سالك]احمد[
كـه آقـاى      گفـتم  .هـا گفـت     هـا و عـدم حمايـت        از ابهـام مـسئوليت    . هـا مـذاكره شـد       نهضت

  تحركـى كميتـه     از كم  ،]رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق     [،  حكيم]سيدمحمدباقر[
 را  ها   براى برنامه نهضت   ،خارجهر  امووزير  ،  ]آقاي واليتي [  لزوم جلب موافقت   .شاكى است 
 .تذكر دادم
 مديران راديو در جهت حمايت از توجيه از  .واعظى مدير جديد راديو آمد    ]حسن[آقاى  

هـاى تبليغـى    هـداف و سياسـت    ا ةهاى دولـت گفـت و نظـر مـن را دربـار              ها و سياست    برنامه
 .استمداد نمود  براى بودجه و رفاه پرسنل.خواست

 در مـسجد شـهيد مطهـرى        ]مرعـشي [نجفـى ]سيد شهاب الـدين   [اهللا   در جلسه فاتحه آيت   
فلـسفى و سـاير   ]محمـدتقي [آقـاى  . از طـرف رهبـرى اقامـه شـده بـود        جلسه  . شركت كردم 

 .نمودندمي تحسين را هاى دولت   سياست،كسانى كه در اطرافم بودند
هاى  عالى امنيت ملى و سياست    درخصوص دستورات شوراي   .روحانى آمد ]حسن[دكتر  

 بـراى دسـتور     ،]گلپايگـاني [عصر دكتر هاشمى   .بوط به بحران خليج فارس گفتگو كرديم      مر
قـرار شـد هيـأت      . عالى امنيت ملى جلـسه داشـت        شوراي . آمد عالى انقالب فرهنگى   شوراي

 و تجديـد روابـط و خـط تلفـن           ]عـراق [ بـا تأسـيس سـفارت      .عراقى را با وزير نفت بپذيريم     
 هشت تا ساعت .مشخص گرديد عراقي هيأتبا اكره  سياست و مطالب قابل مذ.موافقت شد
 . كار كردم و به خانه آمدمو نيم شب
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.  استمداد ارزى و ريـالى كـرد       ، براى روزنامه جمهورى اسالمى     و   آقاى مسيح مهاجرى آمد   
آمد و درباره كمك     كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل       يسير،  ]آقاي استول تنبرك  [

اعضاى شـوراى مركـزى جهـاد دانـشگاهى     . 1بيشتر به آوارگان موجود در ايران مذاكره شد     
ها   ولى در وظايف مديران دانشگاه   ،بمانددانشگاهي   قرار شد جهاد     .2 گزارش دادند   و آمدند

 . دخالت نكنند
 ولـى   ،شـود    تمايل به تخفيف تشنج ديده مى      ،ان خليج فارس  ها در مورد بحر    در گزارش 

حل سياسى به بن بست       راهبا  هاى    روند و طرح     به سوى جنگ پيش مى      عمالً  است؛ مصنوعى
  در ،] عـراق   وزير امورخارجـه  [،   پس از مالقات با طارق عزيز      ،دبيركل سازمان ملل  . رسد  مى

 .ت اس اظهار نااميدى كرده،آميز مسالمت يحل راه مورد
شـب  . گيـرى شـد    دربـاره حمـل و نقـل تهـران تـصميم          .عصر هيأت دولت جلسه داشت    

 مـن هـم صـحبت       .نيازهايـشان را گفتنـد    . استانداران و مديران وزارت كشور مهمانم بودنـد       

                                                 
 جمهوري اسالمي ايران آمادگي دارد در چارچوب موازين اسالمي و ،آقاي هاشمي در اين مالقات اعالم كرد - 1

همچنين آمادگي ايران را . اند، تالش كند هايي كه به ايران پناه آورده  نسبت به رفع نيازهاي انسان،دوستانه ل انسانيمسا
ايشان با اشاره .  مورد تأكيد قرار داد، براي پذيرايي از پناهندگان ديگر كشورها،المللي هاي بين براي همكاري با سازمان

ي عنوان يك وظيفه اسالمي و انسان ما به«:  گفت،به تأمين نيازهاي پناهندگان به ايران در شرايط سخت اقتصادي گذشته
 ،المللي هاي بين ما معتقديم سازمان. ايم كه در حد توان به آوارگان و پناهندگان كمك كنيم همواره سعي كرده

اند و  اند و نسبت به ايران در مقايسه با ساير كشورها تبعيض قائل شده وظايف خود را در اين زمينه به خوبي انجام نداده
 اعتماد به اين مجامع را ة درج،لهااند كه اين مس اسي را اولويت دادههمواره در انجام وظايف انساني خود روابط سي

 نسبت به جمهوري اسالمي ايران برخورد عادالنه ،ها با تغيير روش خود درآينده اميدوارم اين سازمان. دهد كاهش مي
 ».داشته باشند

هاي تحقيقاتي و  ها و ظرفيت ي، تواناييساله جهاد دانشگاه ها، عملكرد ده در اين ديدار، ابتدا گزارشي از فعاليت - 2
 آقاي هاشمي، ضمن قدرداني از خدمات سپس.فرهنگي اين نهاد براي بازسازي كشور و برنامه پنجساله توسعه ارائه شد

ما «: گذاري و مساعدت به اين نهاد انقالب اسالمي اعالم و تأكيد كرد جهاد دانشگاهي، آمادگي دولت را براي سرمايه
 جهاد دانشگاهي، بايد به ةدر مورد آيند.  حفظ كنيم، جهاد دانشگاهي را كه از نهادهاي معتبر انقالب استقطعاً بايد

  وظايف مشخصي داشته باشد و در انجام وظايف خود تداخلي با ساير نهادها نداشته باشدةنحوي عمل كنيم كه محدود
هاشمي «كتاب   ←رجوع كنيد ». عمل كندو بتواند هماهنگ با سياست نظام و رهنمودهاي مقام معظم رهبري

 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  رفسنجاني، سخنراني
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 مـصالح سـاختمانى و   ،اختيـارات بيـشتر  .  شـام خوردنـد و رفتنـد   .1كردم و قول كمـك دادم     
 .م ماندمشب در دفتر. خواهند اصالحات ادارى مى

  
 1990 سپتامبر 3                            1411 صفر 12  |  1369 شهريور 12شنبه  دو

 
 جـواهرات   ، بـه خـاطر جنـگ      ،مدتى پـيش  .  رفتم براى افتتاح موزه جواهرات ملى    اول وقت   

 ةگوينـد مجموعـ      مـى  . ديدنى اسـت   ؛ها چيده شده    جمع شده بود و اكنون مجدداً در ويترين       
در مصاحبه تشكر كردم و براى كاركنـان بانـك مركـزى سـخنرانى        . دنيا است نظيرى در     بى

 .2نمودم
                                                 

هاي امور مربوط به  در اين ديدار، ايشان ضمن اظهار رضايت از عملكرد وزارت كشور و استانداران، پيشرفت - 1
هاي ذيربط در به انجام رساندن   دستگاهةيشتر هممناطق زلزله زده را افتخارآميز خواند و بر جديت و تالش هر چه ب

آقاي هاشمي با اشاره به وجود مشكل كمبود مصالح .  با توجه به تأمين اعتبارات الزم تأكيد كرد،تعهدات خود
 اين است كه مصالح ساختماني را به حد وفور برساند و ،سياست قطعي دولت«: ساختماني و مسأله حمل ونقل گفت

» .تدريج اين مشكل نيز تا حد زيادي حل خواهد شد ونقل هم تصميمات خوبي گرفته شده كه بهبراي مشكل حمل 
عالي اداري را عامل مؤثري در اين  ايشان با تأكيد بر لزوم اصالح ساختار اداري در جهت عدم تمركز، تشكيل شوراي

 زمينه نظام پرداخت نيز معتقديم كه يكي از كارهاي اساسي ما اصالح ساختار اداري است و در«: امر دانست و افزود
ويژه مسايل جوانان و  ايشان، استانداران را به بررسي جدي مسايل اجتماعي و فرهنگي به» .بايد اصالحاتي صورت گيرد

 .ويژه در مورد مسايل تحصيلي آنان مطالبي بيان كرد نوجوانان فراخواند و در زمينه رفع نيازهاي آزادگان عزيز، به
 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد

 دستش جنگ زمان در كشور نگذاشتند ،دولت نيازهاى دوران در ها بانك«: در بخشي از سخنراني آمده است - 2
 تكيه خاصى ليسام بر دولت حاضر حال در .شد طى سخت دوران اين ،مناسب تدابير با و شود دراز بيگانگان سوىبه

 زيادى كمك كنندگان توليد به امور كندى از جلوگيرى ضمن توانندمى ها بانك و است توليد ما اصلى شعار و دارد
 قرار توجه مورد بايد غيرنفتى صادرات توسعه .است ناپايدار و ناسالم لهامس يك نفت، به كشور اقتصاد اتكاى .بكنند
 به كشور غيرنفتى صادرات تا بدهد اهميت مهم لهامس اينبه كه خواهممى كىبان سيستم از جدى طوربه من و گيرد

 گذارد،مى كشور هاى بخش ساير بر تأثير كه دولت مهم اقدامات از يكى .كند رشد صنعتى صادرات خصوص
 ،شد خارج عراق اشغال از كشور زده جنگ شهر 6 كه گذشته روز چند طى و است زده جنگ شهرهاى بازسازى

 بسيار شكل بازسازى لهامس صلح، مذاكرات روند به توجه با و اندشده روانه خود هاىخانه سوىبه شهرها اين مردم
 اين خدمت در بايد نيز بانكى امكانات ؛است تالش در دولت ،شهرها ترسريع بازسازى براى .است گرفته ترىجدى
 ارزى لحاظ از كشور حاضر حال در .بشود لح بايد ساختمانى مصالح مشكالت حل زمينه اين در و باشد لهامس

 حل مردم مشكالت همه شود، ايجاد اقتصادى رونق اگر و كند عمل تواندمى باز دست با و دارد كمترى مشكالت
 1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد ».شد خواهد
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  و بـرادرش   ]رييس مجلس اعالي انقـالب اسـالمي عـراق        [،  حكيم]سيدمحمدباقر[آقاى  
ايـن   ةل عراق و آيندي درباره مسا.حيدرى آمدند] سيدمحمد[آقاي  و   ]سيدعبدالعزيز حكيم [

 براى اداره عراق در فـرض سـقوط         ،ساير معارضين  توافق شد كه با      و بحث و بررسى     كشور
فقـط   كننـد    خيلى اميد دارند و فكر مـى       ؛ يكصد هزار دالر به آنها دادم      . ائتالف كنند  ،صدام

 .صدام باشد]جايگزين[= لترناتيوآتواند ائتالف معارضين مى
 عـصر   .آمدآزادگان  مسايل   براى امور جارى و      ]جمهور معاون اول رييس  [،  دكتر حبيبى 

شب مهمان  .  تصويب شد  70 بخشنامه دستور تنظيم بودجه سال       .اى اقتصاد جلسه داشت   شور
ن ى در كنار مرقد امام، تصرف اماك      ي پادگان نيروى دريا   ، درباره آينده عراق   . بوديم رهبري  

مـصوبات  . گيرى شد   ل مهم ديگر كشور بررسى و تصميم      يها و مسا    تخليه شده توسط عراقى   
 . تصويب نمودندشوراى عالى امنيت ملى را 

 
 1990 سپتامبر 4                           1411 صفر 13  |  1369 شهريور 13شنبه  سه 
 
 سـاخت  ة دربـار . و معاونـان آمدنـد   وشهر سـازي وزير مسكن، ]الدين كازروني   آقاي سراج [

 .د قرار شد در جلسه آينده برنامه كامل بياورن        وانبوه مسكن ارزان قيمت براى تهران مذاكره        
 توسـط   ،فرهنگى در آفريقا  و   اقدام امدادى    ة دربار .شوراى تعاون جهانى اسالم جلسه داشت     

ازديـاد دانـشجويان دانـشگاه      همچنـين    بهداشـت و درمـان و         و احمـر    هـالل  سازندگي،جهاد
 .گيرى شد المللى تصميم اسالمى بين

 در  يام آموزشـ   كليات طرح تغييـر نظـ      .انقالب فرهنگى جلسه داشت   عالي  عصر شوراى   
ساعت هـشت و    تا   . تصويب شد  مشهد]فردوسي[يس دانشگاه   يتغيير ر همچنين   و   ها  دبيرستان
 . در دفترم كار كردمنيم شب 

 اطالع داد كه امشب هواپيمـاى فـالكن كـه            و ترابري  وزير راه ،  ]كيا  آقاي محمدسعيدي [
شـب  . رددگـ    به كشور باز مى    ،توسط منافقين در زمان جنگ ربوده و به عراق برده شده بود           

 .مدمبه منزل آ
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گزارش وضـع توليـد نيـشكر و شـرايط اقتـصادى            . وزير نيشكر كوبا آمد   ،  ]آقاي خوان اررا  [

ا نفـت  هـ  شـوروي .  بـود  آورده]رهبـر كوبـا  [،  اى از آقاى فيـدل كاسـترو        نامه. 1 گفت  را كوبا
پيشنهاد فـروش شـكر و      .  است  مشكل برايشان بوجود آمده    ،اند  تحويلى به كوبا را كم كرده     

اگر درست باشد نبايـد  . كنند  مدعى است هشت ميليون تن شكر توليد مى       ؛خريد نفت دارند  
 .مشكل داشته باشند

  از مـا ،از موضـع ضـعف  . 2خارجـه امـارات آمـد   اموروزير ،  ]آقاي راشد عبداهللا النعيمي   [
 اظهـار   ، از كمك گذشته خودشان به عراق در جنگ با ما          .براى فشار بر عراق استمداد كرد     

 .براى اخراج عراق از كويت قول مساعدت دادم. ندامت نمود و پيروزى ما را تبريك گفت
بـراى تـدارك نيازهـاى      .  آمـد  ]جمهـور   معـاون اجرايـي ريـيس     [،  ميـرزاده ]حميـد [آقاى  

عـراق جلـسه داشـته      ] بررسي مسايل  كميته[ر بود شوراى    قرا. بازسازى قول مساعدت گرفت   
 .شد ن تشكيلنرايباشد كه به خاطر سفر بعضى از وز

                                                 
 تحرك بخشيدن هر چه بيشتر به توسعه روابط ،هدف من از اين سفر«: ديدار اظهار داشتوزير نيشكر كوبا در اين  - 1

المللي  مواضع دو كشور ايران و كوبا در زمينه مسايل بين. اقتصادي در كنار روابط خوب سياسي ميان دو كشور است
 عالقه دو كشور غيرمتعهد ايران و  آقاي كاسترو را براي گسترش مناسبات موردةايشان اظهار عالق» .تشابه بسياري دارد

هاي  سپس آقاي هاشمي با تشكر از پيام محبت آميز آقاي فيدل كاسترو و تالش.ها اعالم كرد كوبا را در همه زمينه
هاي بعد از  دانيم و در سال ما كوبا را از كشورهاي دوست خوب خود مي«: ها گفت ايشان جهت توسعه همكاري

هاي اقتصادي در حد مطلوب نبوده است كه  ايم، گرچه همكاري ياسي دو كشور بودههاي س انقالب، شاهد همكاري
 ».هاي اقتصادي نيز گسترش يابد اميدواريم با توجه به پيشنهادهاي شما در سطح همكاري

 يس دولت امارات متحده عربيي ر،ها و درودهاي آقاي شيخ زايد ترين سالم  با تقديم صميمانه،آقاي راشد عبداهللا - 2
آقاي شيخ زايد به بنده مأموريت دادند تا بهترين تبريكات و «: هاي جمهوري اسالمي ايران گفت به مناسبت پيروزي

هايي كه با تحمل رنج بسيار و با مقاومت و پايداري قابل  خاطر پيروزي درودهاي ايشان و دولت و ملت امارات را به
در مورد اشغال كشور كويت توسط عراق، .  ايران تقديم نمايمايد، به جنابعالي و ملت بزرگ  دست آورده ستايش به

سپس » .گيري سپاسگزاريم جمهوري اسالمي ايران اولين كشوري بود كه اين تجاوز را محكوم كرد و ما از اين موضع
ز طور اصولي، ا دانيد ما به طور كه مي همان«: يس دولت امارات گفتيآقاي هاشمي، با تشكر از پيام محبت آميز ر

گونه تغييري را  ما هيچ.  مخالفت خود را با اشغال كويت توسط عراق اعالم كرديم و آن را محكوم نموديم،ابتداي امر
پذيريم و معتقديم كه تجاوز عراق به كويت، باعث حضور گسترده نيروهاي بيگانه در منطقه  در جغرافياي منطقه نمي

 مقدس مكه و حرم امن الهي و حرم پيامبر بزرگ اسالم در خليج فارس شده است، مخصوصاً در كشوري كه سرزمين
 ».آن وجود دارد
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بـه آقـاى    را  اختيـارات دولـت  در امـر بازسـازى            .كردمهيأت دولت شركت    جلسه   در  
بـه دفتـرم    ،   بـه منظـور آمـاده شـدن بـراى مـسافرت فـردا              ، براى انجام كارهـا    .ميرزاده داديم 

 .استحمام نمودم و زودتر خوابيدم. كارها را تمام كردم.  در دفترم ماندمشب را .برگشتم
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 در كنـار    ساعت هـشت و ربـع     . كوپتر به سوى اراك پرواز كرديم       با هلي   هفت صبح   ساعت
بـه  ،  رسمى و مصاحبه و زيارت قبور شهدا       استقبال   عد از  ب .گلزار شهداى اراك فرود آمديم    

هـا اجتمـاع كـرده و         مردم اطراف خيابـان    ، در بين راه    حركت كرديم؛  سوى خانه امام جمعه   
 در  .مقدارى صحبت كـرديم   ،  ]اراك[نسارى امام جمعه  ابا آقاى خو  . ابراز احساسات نمودند  

 .1صحبت كردمبرايشان  و جمع روحانيون حاضر شدم 
 از .مديرعامل توضـيحات كـاملى داد  . ى كارخانه آلومينيوم سازى حركت كرديم     به سو 

 توليـد در حـد اعـال قـرار          . جالب است  ؛گرى بازديد كرديم    خط توليد و انبار و سالن ريخته      
 صنايع فعال شدند و     ، با سياست دولت   ،هاى جنگ  بعد از ركود سال   . ندا  دارد و كامال راضي   

 . رى به حد كافى ندارند مشت.اين كارخانه پيشتاز است
وزيـر  [،  نژادحـسينيان ]هـادي [مـديرعامل و آقـاى      . رفتيم]پارس[به كارخانه واگن سازى     

 مـسافربرى و تانكرهـاى نفـتكش        ي، از خط توليـد واگـن بـار        . توضيح دادند  ]صنايع سنگين 
. ناهـار در دفتـر كارخانـه مهمـان بـوديم          . ندا   اينها هم از رشد توليد خوشحال      ؛بازديد كرديم 

 مـردم خمـين     . به سـوي خمـين حركـت كـرديم         كوپتر و با هلي  كرديم  استراحت مختصرى   
 در ورزشگاه   .ى شديم ي زادگاه امام را زيارت كرديم و پذيرا       ة خان .استقبال پرشورى نمودند  

                                                 
.  نقش اساسي خود را ايفا كرده است،روحانيت در هر مرحله از انقالب«:  در اين ديدار آقاي هاشمي اظهار داشت- 1

 است، مسئوليت ما در دوران مبارزه، دوران انقالب و در دوران دفاع مقدس و امروز كه دوران بازسازي و سازندگي
 ما  ما بايد جوابگوي بسياري از نيازهاي روحي و مادي مردم باشيم كه روحانيت صالح. اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست

اين آمادگي را دارد و امتياز كشور ما اين است كه جمعي مثل شما در مملكت وجود دارد، و مردم به آنها اطمينان 
هاشمي «كتاب   ←رجوع كنيد ».شوند و از هيچ چيز دريغ ندارند ماد ما وارد ميدان ميمردم امروز به اميد و اعت. دارند

  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  رفسنجاني، سخنراني
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 . 1براى مردم صحبت كردم
 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
شهر «: هاي آزادگان و خانواده معظم شهدا، خطاب به مردم خمين گفت آقاي هاشمي ضمن قدرداني از ايثارگري - 1

كاري .باشد مانند چون امام خميني، از بلندآوازه ترين شهرهاي گيتي مي  فرزندي گرانقدر و بيخمين، به دليل داشتن
انداز محاسبات سياسي سياستمداران جهان اصالً مطرح نبود و امام  انجام دادند، در چشم)رضوان اهللا تعالي عليه(كه امام 

 زمام امور را به دست مردم سپردند و اين امت با شكستن طلسم هزارساله ظلم و حكومت شاهنشاهي در اين كشور
 ».باشد ترين كشور دنيا مي اي بود كه به دست امام امت انجام شد تا جايي كه امروز ايران، آزادترين و دموكرات معجزه

  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد
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 خمـين  جنوبِ مورع دشت وسيع و م،از فضا. سوى اراك پرواز كرديم     ه ب ، گرم مردم  ة بدرق
ــديم ــيم  .را دي ــامع رفت ــسجد ج ــه م ــخنرانى   . در اراك ب ــردم س ــراى م ــرد ب ــان . [1مك آقاي

 . خيرمقدم گفتند  من  بت قبل از صح   ، خمين و اراك     جمعه همئ ا ،]خميني و خوانساري    جاللي
جاسـبى  ]عبـداهللا [ دكتـر    . ساختمان جالبى است   ؛سرشب به محل دانشگاه آزاد اسالمى رفتيم      

بـراى جمـع    .  حدود هفت هزار دانشجو دارنـد      .توضيحات داد ]رييس دانشگاه آزاد اسالمي   [
 . 2دانشگاهيان سخنرانى كردم

اى   ه طـوالنى و خـسته كننـده        جلـس  ، با مسئوالن استان   .رفتيماستان مركزي   تاندارى  سبه ا 
 شـام خـوردم و بـا     ده ونـيم   سـاعت .  مسئول هر بخش گزارش وضع و نيازهـا را داد         . داشتيم

 .خستگى خوابيدم
 

                                                 
استان مركزي يك استان قابل توجه و عظيم كشور اسالمي ماست كه هم از «: مده استدر بخشي از سخنراني آ - 1

هاي  اين استان از استان. لحاظ مردم و هم از لحاظ شرايط طبيعي و استعدادهايي كه در آن وجود دارد، باارزش است
دين عراقي كه اكثر هاي بزرگ همچون آقا ضياءال بنيانگذار جمهوري اسالمي و شخصيت. پرور كشور است شخصيت
 پرورش اين ة نشان،باشند و همچنين ظهور مرداني چون اميركبير و تاريخ ايران هاي ما از شاگردان ايشان مي شخصيت
خاطر شرايط جغرافيايي كه   امروز استان مركزي يكي از مراكز مهم صنعتي است و به. ها در اين خطه است قبيل چهره

خاطر حضور اين همه   تكاي كشور تا حد زيادي به صنايع حساس اين استان است و بهدر اينجا وجود دارد، در آينده ا
طرح عظيم دانشگاه بزرگ تفرش و آشتيان كه .  طبعاً تقويت مراكز علمي در اين استان از ضروريات است،صنايع مادر

در مركز اداره كشور در آينده يكي از مراكز عميق و عظيم علمي و صنعتي كشور خواهد بود، دليل اين است كه 
 ، دفتر نشر »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد ».مي شودتوجه خاصي به اين استان 

  1392معارف انقالب ، 
 مهم پنجساله اول و دوم جمهوري اسالمي ةآقاي هاشمي با اشاره به مشكل كمبود نيروي انساني و اجراي دو برنام - 2

دانشگاه . رات ناشي از كمبود نيروي انساني در واحدهاي توليدي و آموزشي امكان پذير نيستمحاسبه خسا«: گفت
تواند داشته باشد و اين امر با جذب امكانات مردمي ميسر شده   هزار دانشجو مي500آزاد اسالمي تا دو سه سال ديگر 

  در مورد تأسيس مدارس غيرانتفاعيهاي مردمي در طي هفت تا هشت سال گذشته عدم استفاده از كمكايشان » .است
ميهني استفاده ، هاي ديني و ملي ست و با انگيزهاگر از امكانات مردم در مسير در«:  و اضافه كرد يك اشتباه خواندرا 

ايشان ضمن قدرداني از استادان » .توان از اين موضوع بهره برد هاي صنعت و كشاورزي هم مي شود، در بخش
ها پاسخگوي ما نيست و ما  اين دانشكده«: ها، گفت ي و كيفي سطح دانشگاه ارتقاء و توسعه كمهاي دولتي در دانشكده

 اين عقب ماندگي را ،هنوز با استاندارد دنياي پيشرفته فاصله داريم و لذا بايد با استفاده از امكانات دولتي و غيردولتي
هايي كه ظرفيت جذب   به سوي دانشگاه،ه جوانما در بخش آموزش متوسطه وضع بدي داريم و اين هم. جبران كنيم

 ، دفتر نشر »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد ».شوند آنان را ندارند، سوق داده مي
  1392معارف انقالب ، 
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قدارى از امام جمعه انتقـاد   م. استان آمدند سترياطالعات و دادگ  ين ادارات   اول وقت مسئول  
. رفتـيم به كارخانه ماشين سـازى      . 1 برايشان صحبت كردم   .هاى شهدا آمدند    خانواده. داشتند
شـامل  هاى متعدد كارخانـه       سپس از سالن   .عامل توضيح داد   مدير ،ابراهيمى]سيف اهللا [آقاى  

و هـاى حـساس     قطعـات ديـگ  ،هاى تقطير  برج،هاى بخار  ديگ ر،ساخت مخازن تحت فشا   
هاى  وضع توليد خوب است و نيروها شاداب و راضى از سياست           .بازديد كرديم گرى    ريخته
 .2براى كاركنان صحبت كردمبازديد، در خاتمه .  هستنددولت

 
 1990 سپتامبر 8                                1411 صفر 17  |  1369 شهريور 17شنبه 

 
 شـهريور بـراى آنهـا صـحبت     17 به مناسبت  ؛دداده آمدن شهيد شهداى سه     جمعى از خانواده  

 ل معارضان ي كيفيت كار و مساةدربار. سه داشتل عراق جليمسا]بررسي[شوراى . 3كردم
                                                 

ي شهدا و ها  از خانوادهدانيهاي شهدا در محل نمازخانه استانداري حضور يافت و با قدر در جمع خانوادهايشان  - 1
 به شهرها، زيارت خانواده شهداست، منيكي از دستاوردهاي سفرهاي «: تشريح نقش آنان درجامعه اظهار داشت

بينم كه با آنها مالقاتي  گيرم و براي خودم بسيار مفيد مي كنم و از آنها روحيه مي لحظاتي با خانواده شهدا مالقات مي
هستيد كه به نحوي در دفاع  هايي ما خانواده شهدا و جانبازان و خانواده ش،پشتوانه فرهنگي عظيم جامعه. داشته باشم

 ، دفتر نشر معارف »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد» .اند گذاري كرده مقدس سرمايه
  1392انقالب ، 

 اين عزيزان در جهت رشد  با تشكر از زحماتي كه،آقاي هاشمي در اجتماع كارگران و مهندسان اين كارخانه - 2
صنعت كشور ما با امكانات صنعتي عظيم موجود در كارخانه ماشين سازي «: اند، اظهار داشت كارخانه متحمل شده

افزايش توليد و امكانات سنگين اين .  اعتبار كشور استةشود و اين كارخانه ماي اراك تا حدود زيادي تغذيه مي
ت، لذا در شرايط كنوني توجه به حقوق عموم افرادي كه دراين كارخانه كار كارخانه، پشتوانه قابل اطميناني اس

 ، دفتر نشر معارف »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد ».كنند، وظيفه مديريت است مي
  1392انقالب ، 

 تاريخى روز ،شهريور هفدهم امروز«: گفت شهريور هفده گرانقدر شهداى به نسبت احترام اداى با هاشمى آقاى - 3
 مردم كه ديدمى زيرا بود، شده نگران شدت به اسالمى انقالب گيرى اوج از طاغوت حكومت كه روزى است، مهمى

 هفدهم روز در .اندگرفته قرار مبارزه جريان در ترسى هيچ بدون و اندشده ميدان وارد هاصحنه همه در شجاعانه
 با گرفت تصميم بود، آورده دستبه خرداد پانزده كشتار از كه اىتجربه با ،خود اطلب گمانبه رژيم ،سال آن شهريور

 عجيب بار اين اما ،بترساند را مردم و كند جلوگيرى مبارزات گيرى اوج از مردم كشتار و نظامى حكومت برپاكردن
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 و  ]وزيـر امـور اقتـصادي و دارايـي        [،  نـوربخش ]محسن[عصر دكتر   . گيرى شد   عراق تصميم 
ل يل عـراق و مـسا     ي و مـسا    براى امـور جـارى     ]دبير شوراي عالي امنيت ملي    [،  دكتر روحانى 

 . آمدندصنعت
ل مربوط به سفر هيأت عراقى كه فردا        ي مسا ة دربار . جلسه داشت   ملي عالى امنيت  شوراي

 شـهريور بـه تهـران    24جمهور سوريه كه بنـا بـود      يسير .گيرى شد    تصميم ،  يندآ  ميبه ايران   
تأخير خواهـد   به  ه  يك هفت سفر خود را     ، به خاطر سفر هيأت عراقى      است،  اطالع داده  ،بيايد

 .انداخت

                                                                                                                   
 را خودشان راه ،)عليه هللا انرضو( خمينى امام حضرت آنها رأس در و روحانيت رهبرى با و نترسيدند مردم كه بود
 و بوديم اندوخته فراوانى هاىتجربه ،طوالنى مبارزه اثر در ما. بود سابق از بيش هم كار وسعت البته .دادند ادامه

 حفظ و مردم آگاهى ،بزرگ موفقيت آن رمز .بودند شده ترآگاه هم مردم و بود بهتر هايمانبرنامه. داشتيم تشكيالتى
 رسيده آگاهى از وسيعى سطح به روحى لحاظ از مردم. بود مبارزه هاىصحنه همه در روحانيت حضور و امام با ارتباط
 خوبىبه مردم بودند، داده قرار شان هدف رأس در را قرآن و اسالم و خدا خودشان راه و خود تشخيص در كه بودند
 و شدند فرزند و مال و جان دادن ةآماد ،يترضا اين آوردن دست  هب براى و است خداوند رضايت اصل، بودند دريافته

هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد ».گرفتند آغوش در را پيروزى شاهد ، ايثار همه آن ةنتيج در
  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369
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ها   مدت دو ساعت از سالن     . گزارش و توضيحات داد    ،مديرعامل. به كارخانه آذرآب رفتيم   
 قدرت سـاخت    .هاى مهم و حساس و سالن عظيم آن قابل توجه است             ماشين ؛بازديد كرديم 

سـاخت  . نـد ا   ولى در ارجاع كارهـا بـه آنهـا ناراضـي           ، را دارند  بويلرهاى سطح باال و بزرگ    
سـفارش  كنند و آنها بخشى از كار را به آذرآب            ها واگذار مى    نيروگاه را معموال به خارجى    

 . است براي تقويت ساخت داخل تالشي شروع شده؛دهند مى
كوپتر به محـل     ليبا ه .  از استاندار انتقاد داشت     و امام جمعه آمد   پسرِ ،پس از ناهار و نماز    

توضيحات داده شـد و از محـل سـد بازديـد            . ريزى سد هستند   در حال بتون  . سد ساوه رفتيم  
گوشـم  . 1تلويزيونى انجـام دادم    مصاحبه راديو  .آمده بودند هم   جمعى از مردم ساوه      ؛كرديم

 .  استكوپتر ناراحت شده  هلياز صداي
فرودگـاه مهرآبـاد فـرود      ب در   مغـر .  به سوى تهـران پـرواز كـرديم         شش بعد از ظهر    ساعت
   . را خواندمها و گزارشرفتم  به دفترم .آمديم
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 شـهردار تهـران و       و شهرسـازي،   وزير مسكن ،  ] اي  آقايان كازروني، كرباسچي و زواره    [

 و هـاى سـاختمانى كـه وزارت مـسكن     پـروژه . دنـد آماسـناد و امـالك   ثبـت  سازمان يس  ير
                                                 

يوم سازي، واگن سازي، آقاي هاشمي در اين مصاحبه با اشاره به بازديد خود از چهار واحد بزرگ آلومين - 1
كاري، وضعيت توليدي در اين  پس از طي يك دوره ركود و كم«:  گفت،سازي و كارخانه آذرآب اراك ماشين

يكي از مشكالت . ها رو به رشد است كيفيت كارها اميدوار كننده و خالقيت.شود  اين ميواحدها تا سه برابرِ
دهند كه نيازهاي خود را از خارج بگيرند   بخش دولتي ترجيح ميكنندگان ما حتي در  اين است كه مصرف،ها كارخانه

 كشاورزي منطقه را ،سد ساوه. و اكنون زمان آن فرا رسيده است كه ما محصوالت ساخت كشور را جدي بگيريم
 يكي از آرزوهاي ديرينه ايران است و از زمان قديم در فكر احداث اين سد ،سازد و احداث اين سد دگرگون مي

پوشد و من از فرزندان انقالب   به دست مهندسين ايراني جامه عمل مي،اند و اكنون يكي از آرزوهاي تاريخي ما بوده
در مرحله اول در حد يك شيفت «: ها گفت ايشان در پاسخ به سئوالي پيرامون اختصاص ارز به كارخانه» .كنم تشكر مي

اي براي توليد ارز بخواهد به قيمت رقابتي ترجيحي و يا  نهبراي واحدها ارز قرار داديم، ولي در حال حاضر هر كارخا
 درصد مبلغ را براي ارز 25ايم كه  ها گفته ها، نقدينگي است و ما به بانك تواند ارز بگيرد و مشكل كارخانه دولتي مي

ا شده است با شرايط جديدي كه پيد.  كمك خواهيم كرد،مورد نياز آنها بگيرند و اگر بدانيم باز هم مشكلي دارند
هاشمي «كتاب   ←رجوع كنيد ».اند و راه توليد باز است مراكز توليدي به سوي سقف كامل توليد جهش برداشته

  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  رفسنجاني، سخنراني
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 به منظـور شكـستن بحـران مـسكن تنظـيم كـرده        ، براى شهر تهران   ، با دستور من   شهرسازي،
  همكـارى كننـد     تهران و شهردارى   اسناد و امالك   ثبتسازمان   قرار شد    .بررسى شد است،  

 ارز  و ه و عرضه شود   سازى تهي    با انبوه  ، ارزان قيمت  مسكنِواحد   ساالنه حدود بيست هزار      تا
 .د بپردازدولتمصالح ساختمانى را 

هـا را داد و بـراى اخـذ      گزارش فروش و طرح   .وزير نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
 قرار است روزانه پانصد هزار بشكه نفـت       . ارز بيشتر و همكارى بانك مركزى استمداد كرد       

 .تمالى بفروشيماضافه استخراج و ذخيره كنيم كه هنگام بروز بحران اح
 و  ]جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجـه        معاون رييس [،  زنجانى]مسعود روغني [آقاى  

 رسـيدگى بـه     ة طرحى آوردنـد و نيـز نتيجـ        ،اجراى برنامه   نظارت بر  ة دربار .مشاوران آمدند 
 اصرار براى انجـام     ؛هاى دولتى به بخش خصوصى را توضيح دادند          واگذارى كارخانه  مسأله
 .دارند
 خـوب كـار     ؛مـاهرى اسـت   دكتـر غير  . ه دندانپزشـكى رفـتم    هر براى اصـالح دنـدان بـ       ظ

 نزديك ظهر به تهران ،خارجهامور وزير ،طارق عزيز آقاي  هيأت عراقى به رياست     . دكن  مىن
به باشـگاه وزارت    ،  آنها را براى مراعات امنيت    .  ناهماهنگى بوده  مهرآباد در فرودگاه    .رسيد

 .رود  شهيدداده مىاللهىِِ مزاحمت بعضى از نيروهاى حزب چون احتمال ؛اند نفت برده
آقايـان واليتـى و     . اى بـودم     خامنـه  اهللا  يتشب مهمان آ   . عصر هيأت دولت جلسه داشت    

گفتنـد  . هـا را دادنـد      تلفنى گزارش مذاكره با عراقـي      ،]وزيران امور خارجه و نفت    [،  آقازاده
 دست به ؛ مطرح نكنند،الفت ما روبرو شود  دهند با مخ     مواظبند مطالبى را كه احتمال مى      آنها

رونـد و بيـشتر بـرتحكيم روابـط و صـلح تكيـه دارنـد و فقـط پيـشنهاد فـروش                         عصا راه مـى   
 .فرآوردهاى نفتى اضافى را به ما دارند

هـا بـه     ل منطقه، عراق، آمريكا و اعراب و نيـز دربـاره اعـزام خـانم              ي مسا ةبا رهبرى دربار  
 مذاكره  ، به ايران  ]جمهور سوريه  رييس[،  حافظ اسد آقاي  سفر  مسابقات تيراندازى به چين و      

 . به دفترم برگشتم. شد
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. هـا شـروع شـد       مطـابق معمـول مالقـات      نُـه صـبح،    ساعت   .كار كردم  هشت و نيم     تا ساعت 
هاى راكد كشور كـه        موجود در بايگانى   ة براى تنظيم اسناد گذشت    .شوراى اسناد ملى آمدند   

 . موافقت نمودم؛ اعتبار و امكانات زيادتر خواستند،ها سال است تنظيم نشده ده
هـاى سياسـى و اقتـصادى دولـت           از موفقيـت   . نماينده اصفهان آمد   ،ىمعزّ]محمد[آقاى  

هـاى فرهنگـى      ى حفـظ ميـراث     براى اصـالحات ادارى داد و بـرا        هايي  پيشنهاد  .تمجيد كرد 
 ، تلفنـى گفـت    ]مقام وزيرامورخارجه   قائم[،  بشارتى]محمد  علي[ آقاى   .اصفهان استمداد كرد  

 68در سـال     تنـدگويان ]محمـدجواد [آقـاي انـد كـه       ها توسط صليب سرخ اطالع داده      عراقي
 . استفوت كرده
 گفـت و     مـشكالت منطقـه كردسـتان را       . نماينده پاوه آمـد    ،اصخبابا]علي محمد [آقاى  

 از مـأموران محلـى بـه خـاطر برخـورد تبعـيض آميـز بـا          دولت،هاى    ضمن تجليل از سياست   
، ها  نىردها و اهل سنت انتقاد داشت و ضمن تشكر از اجازه تأسيس دانشگاه دينى براى س               كُ

 .براى ساخت مسجد اهل سنت در تهران اجازه خواست
سـتاندار فـارس و وزيـر آمـوزش و           از ا  .آمـد ] نماينـده شـيراز   [،  نيا  منتجب]رسول[ آقاى  

 از همراهـى خـود و       .پرورش انتقاد داشـت و بـراى انجمـن اسـالمى معلمـان اسـتمداد كـرد                
 گفـتم وقـت     ؛هاى مخالفت آنان با دولـت را منكـر شـد            دوستانش با دولت گفت و گزارش     

 .ديگرى صحبت خواهيم كرد
برادر صدام مالقـات     ،تكريتي وزير نفت و برزان      ، مركب از طارق عزيز    ،با هيأت عراقى  

كردند و سعى در توجيـه اقـدامات خـود در تجـاوز بـه                  از موضع ضعف مذاكره مى     ؛داشتيم
 نپذيرفتم و تأكيـد كـردم كـه اسـرا زودتـر آزاد شـوند و اتبـاع دو كـشور             ؛كويت را داشتند  

ها موافقـت   بتوانند براى زيارت مسافرت كنند و با برقرارى روابط رسمى و افتتاح سفارتخانه      
شـان   كـه در مقابـل آمريكـا و غـرب و رقبـاى عـرب              را  وضع خطرناكى   براي آنها،   . نموديم
 آنهـا بـا برنامـه مـشخص         ، اگر عـراق شـروع نكـرده بـود         ند،مدعى بود .  توضيح دادم  ،دارند

 . كردند حكومت عراق را ساقط مى
ــدانم درد گرفــت  ــر دن ــدان . ظه ــه دن ــه كــردم  عــصر ب ــان . پزشــك مجلــس مراجع آقاي
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عزيز   از ضعف طارق    تكريتي،  برزان د گفتن ؛موسويان آمدند ]سيدحسين[ى و   ناصر]سيروس[
هـا   يي جواب پيام آمريكا   ةدربار.  است در مذاكرات و عدم جواب منطقى به من انتقاد داشته         

ل ايـران و آمريكـا و   يل خليج فارس و مسا  ي مسا  خصوص كه ديروز توسط سفير سوئيس در     
 . م جواب بدهند قرار شد محك؛ صحبت شد،غرب داده بودند

گيـرى     نرخ تلفن و خريد تجهيزات پزشكى تـصميم        ة دربار .شوراى اقتصاد جلسه داشت   
  .ها جمع بودند  بچه؛شب به خانه آمدم. شد
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 را گرفــت و نگذاشــت ممــده وقــت كــار زيــادى از دفتــر آورده بــودم كــه ع.در منــزل بــودم

گزارشـى از   و   آمـد    ]وزيركـشور [،  نـورى عبـداهللا   پيش از ظهر آقـاى       .استراحت داشته باشم  
بـراى تقويـت اسـتاندارها    .  از پيشرفت كـار راضـى اسـت   ؛ زلزله دادةبازسازى مناطق مخروب  

 .اند راضى ناها اى  كميته؛استمداد كرد و گزارش پيشرفت طرح ادغام نيروهاى انتظامى را داد
 از  .احمـدآقا آمـد   عصر  . ندد فائزه و فرشته ناهار درست كرده بو       .ها جمع بودند    ظهر بچه 

 ة دربـار  .ى بـه مرقـد امـام گلـه داشـت          ياى به خاطر ندادن پادگان نيروى دريـا          خامنه اهللا  يتآ
 .شب غذاى نذرى خورديم كه برايمان آورده بودند. ل سفر هيأت عراقى صحبت شديمسا
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از عدم انسجام   . كاظمى از صنايع نظامى آمد     آقاى.  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح    

نيروهـاي  [ و مشكالت عـدم همـاهنگى بـا سـتاد كـل          ]سازمان صنايع دفاع  [= مديريت ساصد 
 .ى نموديجو  گفت و چاره]مسلح
 . مـشورت كـرد    . عـازم آفريقـا اسـت      ؛وزير بازرگانى آمـد   ،  ] عبدالحسين وهاجي  آقاي[

 به منظور كمك به آنهـا و اسـتفاده از منـابع             ها  ييراى فعال شدن در تجارت با آفريقا      گفتم ب 
المللى را داد     گزارش وضع نمايشگاه بين    .مركز تجارى در آفريقا تأسيس كنند      ،خوب آنجا 

 گزارش وضع توزيع داخلى را داد و اعتراف كرد كـه  .نمو خواست كه در افتتاح شركت ك    
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 .آورند زودى به شوراى اقتصاد مى هاند كه ب  گفت طرح اصالحى تهيه كرده.نابسامان است
 اخيـراً   آمـد؛ ل جزيـره كـيش      ي براى امور جارى و بازسازى و مسا       ،ميرزاده]حميد[آقاى  
ــد  را عــوض كــرده]ســازمان عمــران كــيش[مــديرعامل ، هــرىم]يدمحمدباقرســ[آقــاى  .1ان

، مهاجرت كرده انـد    به ايران    ى كه اخيراً  يها ي و جمعى از كويت    ] شيعيان كويت  جماعت  امام[
 گزارش وضع آنجا را دادند و براى رفع مشكالت مهاجران كـويتى بـه              .آمدندبراي مالقات   

در هـرى    آقـاى م   . قـرار شـد مـشكالت را بنويـسند         . قول كمـك دادم    ؛ايران استمداد كردند  
 .از اين بابت تشكر كرد است؛ ه كه مدتى پيش با شفاعت من آزاد شدهزندان بوديت در كو

 گزارش وضـع ارزى و مـالى داد     .آمد]رييس بانك مركزي  [ ،عادلى]محمدحسين[دكتر  
و سـازى      برنامـه خانـه    . مـديرعامل بانـك مـسكن همـراه او بـود           .هاى آينده را گفت     و برنامه 
 .م و قول حمايت دادميد كرديسازى را گفت كه تأ انبوه

در جلـسه  . نپذيرفتم توليد اتومبيل سوارى نظراتى ارائه داد كه       ةعصر مهدى آمد و دربار    
منظـور   بـه ،  انبحث طوالنى بـراى تغييـر سـاعات كـار ادارات در تهـر             . دولت شركت كردم  

 بـاالخره   ؛داشـتيم  ى ادارات يكردن فـشار ترافيـك در سـاعات صـبح و بـاال بـردن كـارا                 كم
 . مشكالتى هم خواهد داشتاجراي اين طرح،  .دتصويب ش

بـراى آوردن   .  تهـران آمـد    ]عمـومي [ دادسـتان  ،يونسى]علي[آقاى  . شب در دفترم ماندم   
وزيـر كـشور از اقـدام ارتـش         ،  ]آقاي عبداهللا نـوري   [.  مذاكره شد   تركيه ازيك متهم فرارى    

 اسـرا   ة براى مبادل   معلوم شد  ؛ شكايت كرد  ، تلفني ها در ترمينال جنوب     براى تصرف اتوبوس  
 اهللا  يـت آ. گفتم ماشين از وزارت دفاع بگيرند     . اند   اقدام كرده  ،شدهنفر  كه عددشان دو هزار     

  .2 تندى عليه آمريكا داشتندةاى امروز حمل خامنه
                                                 

كيش منصوب يزدان پناه، به عنوان مديرعامل سازمان عمران محمدرضا  به جاي آقاي ، آقاي محسن مهرعليزاده- 1
 .شده بود

رهبر معظم انقالب، مبني بر محكوميت شديداللحن حضور نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس و تاكيد بيانات  - 2
شدن قربانيان اين مبارزه، در سطح وسيعي  اهللا بودن مبارزه با توطئه هاي آمريكا و شهيد محسوب سبيل ايشان بر جهاد في

رهبر عالي ايران ، عليه حضور «: ها ادعا كردند بسياري از رسانه. ان انعكاس يافتهاي ارتباط جمعي جه در رسانه
شان از مبارزه و  اين در حالي است كه ايشان در بيانات» .نيروهاي آمريكايي در خليج فارس اعالم جهاد كرده است

ليج فارس، به عنوان جهاد  به خاندازي كاري ها، نقشه ها و سياست هاي آمريكا براي دست مقابله با تجاوز، طمع
سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا، در برابر خبرنگاران، از اظهار نظر » ريچارد بوچر«. سبيل اهللا ياد كرده بودند في

  بيانات رهبر معظم انقالب طفره رفت و تبعيت جمهوري اسالمي ايران از قطعنامه شوراي امنيت سازمان مللةدربار
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 و خـدمات و  داد اى از وضـع اسـتان        مثبـت و خوشـحال كننـده        گـزارش  .استاندار ايالم آمد  
.  در گذشـته از مـأموران منفـى بـاف  بـود             اسـت؛ كارهاى عمرانى زيادى كه در آنجا شـده         

 بـه ادعـاى     ،احتماالً به خاطر فشارى كـه نماينـدگان و امـام جمعـه اسـتان بـراى تعـويض او                   
 نيروهـاى  ،ى از نقـاط مـرز     گفـت در بـسيار    .  اسـت  چنين موضعى گرفته  دارند،  كارآيى   عدم

. انـد  اند و در مواضعى هم هنوز نرفتـه   به نزديك مرز رفته    ،ها  نشينى عراقى   مسلح پس از عقب   
 . استآورى نشده جمعهنوز ها  مين

 هايي پيـشنهاد  .استخدامى آمد اداري و    امور   دبيركل سازمان  ،رضوى]سيد منصور [آقاى  
 تهـران  ي متـرو مـديرعامل شـركت   ،ىابراهيمـ ]اصـغر [آقاى  .در جهت اصالح ادارى داشت    

                                                                                                                   
ل از خبرگزاري رويتر به نق. قرار داد   كويت، به عنوان يك عضو سازمان ملل را مورد تاكيددر مورد تجاوز عراق به

اي رهبر عالي ايران، نشانگر كشمكش  اهللا خامنه فراخوان آيت«: جمهور فرانسه گفت يك مقام ارشد نزديك به رييس
ت و اينها افرادي هستند كه مي اين كشمكش داخلي اس. روهاي دولت ايران است  داخلي بين راديكال ها و ميانه

به نظر ما اين نشانگر . بهره برداري كنند] فارس[رفسنجاني در خليج خواهند از اين وضعيت براي رقابت با خط هاشمي
اي ايراد شده  خامنه] اهللا آيت[تر از اظهاراتي است كه توسط سياست در ايران، پيچيده. سياست رسمي ايران نيست

كه مهم راديو تلويزيوني آمريكا، اين خبر را به عنوان مهمترين تحول جديد در بحران خليج همچنين چهار شب» .است
لزوم جهاد عليه «اين شبكه ها بيشتر بر روي عباراتي چون . شنبه خود قرار دادند فارس، در راس اخبار بامداد پنج

راديو . تاكيد كردند»  آمريكا كشته شوندمنزلت شهادت براي كساني كه در راه مبارزه با نيروهاي«و » نيروهاي آمريكا
مريكا نيز در چندين بخش خبري خود، با آب وتاب به انعكاس سخنان رهبرمعظم انقالب پرداخت و اظهارات آصداي 

 آخرين نخست وزير شاه، رضا پهلوي، منوچهر گنجي و آيت اهللا ،چند عنصر ضدانقالب از جمله شاهپور بختيار
اي  خامنه]آيت اهللا[« : همچنين راديو صداي آمريكا، در يك مغالطه آشكارگفت.  پخش كردروحاني را در اين ارتباط

دولت ايران، اظهار نظر . حسين پيوسته و مبارزه با نيروهاي امريكا در خليج فارس را جهاد خوانده است به صدام
ق كرده است، همچنان تجاوز مشابهي نكرده و با وجود اينكه با درخواست عراق براي برقراري روابط سياسي تواف

راديو مسكو نيز در گزارشي، صرفاً به نقل بيانات رهبر معظم انقالب پرداخت و از » .عراق به كويت را محكوم مي كند
كانال يك تلويزيون . عربستان سعودي و برخي كشورهاي خليج فارس، به عنوان كشورهاي هدف انتقاد ايشان نام برد

: سخنان آيت اهللا خامنه اي براي مقابله با حضور نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس،گفتاسپانيا نيز با اشاره به 
تحليلگر تلويزيون اسپانيا، اين سخنان » .چنانچه تهديد ايران عملي شود، تعادل منطقه به طور كامل به هم خواهد خورد«

: منبع» .مسايل مختلفي را جستجو مي كندايران از اعالم اين امر، «: دانست و گفت» جنگ مقدس«را مصداق دعوت به 
 14، صفحه 23/6/1369نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، 
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مـدعى اسـت بـه خـاطر پـول نـدادن            .  پيشرفت امـسال خـوب نيـست       ؛گزارش كار داد  . آمد
 . استمداد كردمصالح براى ارز و .بودهها و عدم پشتيبانى وزارت كشور  بانك

 بـراى امـور جـارى       . راضى است  ؛دادرا   گزارش سفر به بوشهر      .حبيبى آمد ]حسن[دكتر  
ماه در عراق اسير   هفت سال و يك    آمد؛ ام   عموزاده ،على هاشمى آقاي   عصر. مشورت كرد 

ها   عراقي .ها گرفتم  ها و عملكرد اسرا و رفتار عراقي        توضيحات جامعى از وضع اردوگاه    . بود
 .اند دهكرخيلى سبعانه و شقاوتمندانه با اسراى ما رفتار 

هـاى    رسـانه .  گوش دادم  بى سى  سرشب به راديو بى    .نبوددر خانه    كسى   ؛ به خانه آمدم  
اى كه مبارزه بـا حـضور آمريكـا در منطقـه را جهـاد        خامنهاهللا يتغربى از اظهارات ديروز آ    

نماينده دايم ايران در سـازمان   [ ،خرازى]كمالسيد[ به آقاى    ؛اظهار نگرانى دارند  ،  اند  خوانده
 . فضا را تعديل نمايدگفتم مصاحبه كند و ]ملل
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 مهـدى  ، فاطى، عفت.كرد ى مى يفائزه پذيرا . به استراحت گذشت  وقت  بيشتر  . در منزل بودم  

اى در مـورد جهـاد بـا          خامنـه اهللا    يـت هـا هنـوز اظهـارات آ        در گزارش  .دهستنو ياسر در سفر   
، بـراي   دستور دكترهـا    به.  نمودم و قدرى شنا  استخر را آب كردم     . آمريكا مورد توجه است   

 .كنم رفع كمردرد، شنا مي
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 مانـدن   مـسأله گـرد در مـورد        نوعى عقـب   ،جمهور آمريكا  يسير،  ]جرج بوش [در اظهارات   
العمـل در مقابـل اظهـارات     توانـد عكـس   شود كه مـى  ى در منطقه ديده مى    ينيروهاى آمريكا 

 .اى باشد  خامنهاهللا يتآ
 ]فرهنــگ و[ وزيــر،خــاتمى]ســيد محمــد[آقــاى . كارهــا را انجــام دادم. بــه دفتــرم رفــتم

وزيـر پـست و     [،  غرضـى ]محمد[آقاى  . براى سفر به كوبا مشورت كرد     .  آمد ]اسالمي[ارشاد
ى ياهپيج استمداد و مشورت كـرد و پيـشنهاد         براى توسعه مخابرات و      . آمد ]تلگراف و تلفن  
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ى ياهدر جهت كوچـك كـردن حجـم دولـت پيـشنهاد           همچنين  . ها داشت  در مورد دانشگاه  
 .داد

 بـراى   . راضـى اسـت    ؛ گزارش سفر به كوبا را داد      .شهرى آمد  ري]محمد محمدي [آقاى  
رار تحـت تـأثير قـ     و   اسـت    اين منطقه  اولين سفرش به     ؛ پيشنهادى داشت  ،شناخت بهتر غرب  

 . آمدبراى امور جارى كشورحبيبى ]حسن[دكتر  .گرفته
 دكتـر   . آمـد   بـراى دسـتور شـوراى انقـالب فرهنگـى          ،]گلپايگـاني [عصر دكتر هاشـمى     

 جلـسه    امنيـت ملـي    عـالى   سـپس شـوراي    . آمد عالى امنيت ملى   روحانى براى دستور شوراي   
 كه فردا عازم سفر به       دستور هيأت ايرانى   ة دربار .رسى شد رنتايج سفر هيأت عراقى ب    . داشت

 ؛انـد   اند كه اسراى ما تمام شـده        ها اعالن كرده   عراقي .گيرى شد    بحث و تصميم   ،عراق است 
 چـون مفقـوداالثر     ،نظر اين شد كه نپذيريم و مدعى وجود هزاران اسيرمان در عـراق باشـيم              

 . زياد است
قـرر شـد    گزارش تـصميمات شـورا را داديـم و م         . شب با احمدآقا مهمان رهبرى بوديم     

 هـا همـه در سـفر         بچـه  .شب در دفترم ماندم    .تبديل به جشن پيروزى شود     ،مقدسهفته دفاع   
 .ندهست
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از . خواستار توسعه روابط اقتصادى شـد     . 1سفير جديد چكسلواكى آمد   ،  ]آقاي ايرژي هگو  [

هاى وصول نـشده كـشورش       ات حضور نيروهاى روسى در كشورش گفت و از طلب         خسار
از شوروى و از كم شدن تحويل نفت و گاز شوروى به كشورش ناراحـت بـود و خيلـى از                     

 .خرابى اوضاع اقتصادى شوروى گفت
  از مشكالت فراوان اقتصادى يمن بعد.سفير جديد يمن آمد، ]دكتر احمد محمدعلي[

                                                 
جمهور اين كشور، اظهار  رييس» واسالو هاول«هاي گرم   سفير چكسلواكي ضمن ابالغ سالم،در اين ديدار - 1

 اقتصادي و ، و توسعه روابط سياسياميدواري كرد كه دوره مسئوليت خود در جمهوري اسالمي ايران، توأم با بسط
 براي سفير جديد چكسلواكي در جمهوري اسالمي ايران ،آقاي هاشمي نيز در اين ديدار. فرهنگي دو كشور باشد

 .جهت گسترش و تعميق روابط دوجانبه آرزوي موفقيت كرد
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هـاى كويـت و قطـع نفـت عـراق و كويـت گفـت و         جوم عراق به كويت و قطع كمك از ه 

 از وضـع خـراب لبنـان و    .سـفير جديـد لبنـان آمـد    ،  ]آقاي جودت نورالـدين   [. استمداد كرد 
 .اضافه شدن مشكالت بعد از بحران كويت و سقوط بيشتر ليره لبنان گفت

گفـتم در  . مـشورت كـرد    و  سـفير جديـدمان در شـوروى آمـد         ،ايزدى] اهللا  نعمت [آقاى
 گفتم آنها به    .گله داشت دهند،    به ما نمي  بهاى جدى   ها    اينكه روس  از   .توسعه روابط بكوشد  

 و   هـستند   نگران ،هاى مسلمان نشين كشورشان    ما اعتماد ندارند و از تحرك ما در جمهوري        
 تحـت فـشار      بـراين   عـالوه  ؛ثـل دوسـتان مـورد اعتمادشـان نداننـد         طبيعى اسـت كـه مـا را م        

از اينكـه    در عين حال     .ها نيز هستند و از سياست ما در افغانستان هم راضى نيستند            ييمريكاآ
 .بين  بايد قانع بود و واقع،دهند ما مى ه  پيشرفته بةاسلح

بـراى اجـراى    و  بـردارى آمدنـد        همراه اعضاى شـوراى نقـشه      ،اى  زواره]سيدرضا[ آقاى  
 ؛ هواپيمـا و دوربـين خواسـتند        و ردنـد  اسـتمداد ك   ]طرح نقشه اراضي كشور   [=ستراطرح كاد 

 طـرح تغييـر مركـز سياسـى كـشور در            .عصر هيأت دولت جلـسه داشـت      . قول حمايت دادم  
 .  به كميسيون ارجاع نموديم. ناتمام ماند؛دستور بود

درباره اظهارات تند ايشان عليه آمريكـا و اعـالن جهـاد بحـث          . بودمرهبري  شب مهمان   
 بلكـه   ، ناراحـت نيـستند     آنها ع فعلى نبوده و از حضور فعلى      ايشان گفتند نظرشان به وض    . شد
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انـد در آينـده     مربوط به اظهـارات بعـضى از سـران آمريكـا اسـت كـه گفتـه               ،صحبت ايشان 
   .ه دفترم برگشتمب. خواهند در منطقه بمانند و سيستم امنيتى درست كنند مى
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 بـراى    و  و فرمانـدهان بـسيج آمدنـد       ]فرمانـده نيـروي مقاومـت بـسيج       [،   افشار ]عليرضا[آقاى
نماينـده دايـم ايـران در       [ ، خـرازى  ]كمالسـيد [ آقـاى  .تر كردن بـسيج اسـتمداد كردنـد        فعال

عـالى افغانـستان     شـوراي  . درخصوص سياسـت خـارجى سـؤاالتى داشـت         .آمد]سازمان ملل 
هـاى   هـا و جـذب سـاير گـروه         اى در كمك به افغـان        بلندپروازانه ياه پيشنهاد .تجلسه داش 

  .شان كردم  تعديل؛غيرشيعى داشتند
  ده ريـال    ،تصويب كرديم كه گندم را از كـشاورزان       . عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 بتواننـد قطعـات يـدكى    ، اجازه داديم كه با ارز صادرات غيـر نفتـى    همچنين. تر بخريم  گران
شـب در دفتـرم   .  است تشويق صادرات و حل مشكل كمبود قطعه      هدف   ؛تومبيل وارد كنند  ا

 .ماندم
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گـزارش وضـع   . آمد]وزير امور اقتصادي و دارايي   [،نوربخش]محسن[ دكتر    نُه صبح،  ساعت

 . ز پيشرفت امور اظهار رضايت كرداقتصادى را داد و ا
 صـبر   ، از استقامت   آمد؛   همراه پدر و فرزندش     ،آزاد شده  اسيرِ ،ابوترابى]اكبر  سيدعلي[آقاى  

سـيد عبـاس   [، سـيدن پدرشـان  قبـل از ر . و خدمات ايشان در دوران اسـارت سـتايش كـردم          
 آمـده   جـواب داد كـه  ؛ اظهـار تأسـف كـردم   ،كردم پدرش مرحوم شده     مى خيال   ،]ابوترابي
 . خجالت كشيدم؛است

  .1 گزارش كار دادند و من هم صحبت كردم.امور اسرا آمدندرسيدگي به ستاد اعضاي 
                                                 

ابوترابي و مسئولين ستاد االسالم حاج سيد علي اكبر  ، حجت آقاي هاشمي در ديدار روحاني سرافراز و آزاده- 1
 ترين افراد جامعه و فرهنگ مجسم داده آزمايش دلسوزترين و ،آزادگان عزيز«: رسيدگي به امور آزادگان گفت
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 از كاردانى مسئوالن كه باعـث آزادى افتخـارآميز و           ؛ او  ابوترابى هم صحبت كرد    آقاي
 .1 قدردانى كرد،پيروزمندانه اسرا گرديد

                                                                                                                   
 هايي كه در ايشان ضمن قدرداني از مسئولين ستاد رسيدگي به امور آزادگان و همه دستگاه» .انقالب اسالمي هستند

در ابتداي فعاليت ستاد، اين همه موفقيت و سرعت كار قابل پيش بيني نبود، اما «: ، گفتاند امور آزادگان فعاليت داشته
مسايل . ها انجام پذيرفت عد وسيعي و بسيار با سرعت و با همكاري دستگاهخوشبختانه به لطف خداوند، كار در ب

يي هستند كه به خاطر ها مربوط به آزادگان بايد با دقت و حساسيت خاصي دنبال شود، چون آزادگان انسان
هايي كه در وجودشان بوده به جنگ رفتند، در جهاد شركت كردند و در دوران اسارت نيز  ها و خوبي صالحيت

آزادگان استعدادهاي بسيار باارزشي هستند و هركس به تناسب استعداد، بايد در . ترين زحمات را متحمل شدند سخت
اند و خداوند اجر و پاداش اين همه استقامت را به  ب استقامت كردهجامعه فعال گردد، مخصوصاً آن كساني كه خو

از آقاي ابوترابي . ستفاده شودترين نيروهاي جامعه ا شايستهبايد از آزادگان، اين دلسوزترين و . آنان عطا خواهد كرد
رجوع  ».مه دهدكرد، همچنان به كمك خود ادا طور كه در دوران اسارت به آزادگان عزيز كمك مي خواهم همان مي

  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←كنيد
بحمداهللا امروز ما در شرايطي به وطن عزيز برگشتيم كه ملت «: اكبر ابوترابي، در اين مالقات گفت  آقاي سيد علي- 1

هاي مختلف  ها پيش، به گونه دنيا و دشمنان نيز از مدتعزيز و سربلند ايران، در خود احساس غرور و سربلندي دارد و 
به حمداهللا براي ملتي كه مشعل فروزان واليت فقيه را در دست دارد و از نهايت . اين امر را اعتراف كرده است

 شان شاگردان صالح، كاردان و متعهد امام عزيزشان هستند، كه در محبوبيت برخوردار است، اين امر كه مسئولين
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 ةدربـار . آمدنـد ] جمهور دفتر رييس[ برگزارى مراسمآقايان هاشمى و جوادى از شوراى   
 بـا مانـدن آن   ؛خـواهى كردنـد  نظره آن  در مـورد جايگـا   ، ماندن اصل ماندن شورا و برفرضِ    

 قـرار شـد بـا رهبـرى     ؛جمهـور باشـد   يسيـ  خواستند كه مستقل يا زيـر نظـر ر         .موافقت كردم 
 .مشورت شود و بودجه خواستند

 گـزارش  .آمـد   همراه با دكتر واليتـى ،ارجه عمان خاموروزير  ،  ]آقاي يوسف بن علوي   [
شـان بـا    مذاكرات خود با سران آمريكا و انگليس را داد و گفت آنها خواسـتار حـل مـشكل            

گفتم بدون اقـدامى كـه      . ها آزاد شوند   برخى گروگان  ،ز آن خواهند قبل ا    ند و مى   هست ايران
 خواسـتار   . كـسى را آزاد كننـد      هـا حاضـر نيـستند      لبنـاني احتماالً   ،سن نيت آنها باشد   نشان ح 

 سـوريه و مـصر در حفـظ        ، شوراى همكارى خلـيج فـارس      ، پاكستان ، تركيه ،همكارى ايران 
 بـدون صـدام    عراقِ،ها ها و عرب  تصميم غربي. عراق گفت ةراجع به آيند  . امنيت منطقه شد  

رح ال روسـيه بـا توافـق آمريكـا را مطـ            توسط عم  ،ى در عراق  يكودتاانجام  و احتمال   ا. است
 . كرد

، متكى]منوچهر[شب آقاى   . عالى انقالب فرهنگى شركت نكردم     شورايجلسه  عصر در   
هـا خيلـى     عراقـي .  گزارش سفر بـه عـراق را داد         و  آمد ]معاون بين الملل وزير امور خارجه     [

 نفـر   500 جز حـدود     ،اند كه ديگر اسيرى از ما ندارند        ولى به طور قاطع گفته    ،  اند  گرم گرفته 
يـا  و  اند     يا محكوم به خاطر جرمى شده       و اند   پيوسته ]سازمان مجاهدين خلق  [= ين منافق  بهكه  

بـه زيـارت عتبـات نجـف و كـربال و             ، هيـأت .  دارند كه در دادگاه مطـرح اسـت        اي  پرونده
 .ابراز احساسات كرده بودندآنها كاظمين رفته بودند و مردم براى 

ه شـوراى نگهبـان او را بـراى        تلفنـى گفـت كـ      ،يس مجلس ي نايب ر  ،بيات]اسداهللا[آقاى  
دهـد كـه      شنبه دعوت نكرده و احتمـال مـي         روز سه  ، جهت نامزدي مجلس خبرگان    امتحان  

ــرده باشــند  ــراي . صــالحيت او را رد ك ــشكلب ــرد حــل م ــتمداد ك ــاى . اس ــا آق ] محمــد[ب
  منجمله ايشان و ،شان رد شده  گفت چند نفرى صالحيت، صحبت كردم]كاشاني[مامىا

                                                                                                                   
 رييس جمهور محبوب و عزيز، مردي متعهد، صالح، كاردان و شايسته و با ،س آنها آقاي هاشمي رفسنجانيرأ

و ) اعلي اهللا مقامه(همه اينها در نتيجه رهبري پيامبرگونه امام . سوابق علمي بسيار قرار دارد، بزرگترين نعمت است
 و قاطعيت رياست محترم جمهوري و كارداني  رهبر معظم انقالب اسالمي و مديريت،اي حضرت آيت اهللا خامنه

هاي صحيح  و قاطع و اطاعت و فرمانبري ملت متعهدمان كه مايه افتخار   ها و مديريت اين صداقت. مسئولين نظام است
 ».جمهوري اسالمي عزيزمان گشت، در آينده نيز استمرار داشته باشد
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 .چند نفر ديگرمحتشمى و ]اكبر سيدعلي[

 . با هم خورديم؛ شام از بيرون تهيه كرده بودند،مهدى و فرشته.  به خانه آمدم
  

 1990 سپتامبر 19                       1411 صفر 28  |  1369 شهريور 28چهارشنبه 
 

با مهدى   .د برو محسن از رفسنجان تلفن كرد و گفت مهدى براى كمك به ادامه ضبط پسته             
پس  . رفتيم به مركز ستاد سپاه    براى افتتاح سمينار فرماندهان سپاه،    . و فرشته صبحانه خورديم   

آقـاي محـسن     [خـوانى و خيرمقـدم     نظامى و قرائـت پيـام رهبـرى و نوحـه          رسمى  از استقبال   
 بر هوشيارى در ،تحليل شرايط جارى و نقش سپاهبا و كردم  سخنرانى ،فرمانده سپاه]رضايي

 .1نمودمتاكيد  يط جارى و شركت در سازندگى كشورشرا
                                                 

 ةمنطق حساس اوضاع به توجه با، كشور سراسر هسپا مسئولين و فرماندهان بزرگ مجمع در هاشمى آقاى - 1
 روشن خيلى ما براى منطقه شرايط« : گفت  وفراخواند جدى آمادگى و هوشيارى به را انقالب پاسداران ،فارس خليج
 مجمع ماميدوار .است جدى ضرورت يك اين و باشيم مهيا كامال بايد ما ،وضعيتى هر بروز صورت در و نيست
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پيـشنهاد  .  آمد ]سفير ايران در امارات متحده عربي     [،  هادى]محمدعلي[دكتر. به خانه برگشتم  
همچنـين  .  گلپايگـانى بـشود   ]سـيد محمدرضـا   [اهللا  يـت داشت فكرى براى مرجعيت بعـد از آ       

 . از صدام بخواهيم كه منافقين را تحويل بدهدگفت مي
رييس مجلس شوراي   [،   كروبى ]مهدي[ آقاى ،قا تلفنى گفت كه شوراى نگهبان     احمد آ 

 دعوت كـرده  ،صالحيت علمى براى نامزدى خبرگاناحراز  جهت ، را براى امتحان  ]اسالمي
 علناً به ،ممكن است طرفداران اوو  آقاى كروبى حاضر نيست در امتحان شركت كند است؛

 .  خواست كه براى رفع اين مشكل اقدام كنم از من؛مبارزه با شوراى نگهبان برخيزند
كنند و شـفاعت      دخالتى نمى ايشان هم گفتند    .  را تلفنى با رهبرى در ميان گذاشتم       مسأله
 جمـع زيـادى از      .شـود يكـى را مـستثنى كـرد           چون موارد متعدد است و نمـى       ،كردنخواهند

 ، بيـات  ]اسـداهللا [اىآقـ  .انـد   جمعى رد شـده   و   جمعى قبول    ؛اند  نامزدها دعوت به امتحان شده    
 گفتم شوراى نگهبان برسر موضع خود  ؛نتيجه درخواست ديشب خود را تلفنى پيگيرى كرد       

  .محكم است
ناصرى مـذاكرات بـا     آقاي   .م آمدند خرّ]علي[ناصرى و   ]سيروس[دكتر واليتى و    آقايان  

ن يـز در مـذاكره بـا مـ        هاى طـارق عز     برزان از صحبت   .در ژنو را گزارش داد    تكريتي  برزان  
 مـا آمـادگى     ،هـاى مـن خيـال كـرده        از حـرف  . اسـت به صدام گزارش داده      و   ناراضى بوده 

صدام پيغـام داده بـود كـه هـر پيـشنهادى در ايـن جهـت        . كمك به عراق را با شرايط داريم  
 گفتم بگويد اول بايد . كنند سخاوتمندانه برخورد مىتاكيد كرده كه  ؛ مطرح كنيم،داريم

                                                                                                                   
 و سپاه اعضاى و فرماندهان شما. دنكن بررسى بينانهواقع را خود آينده و حال ،گذشته ه،سپا ولينمسئ و فرماندهان

 سرفراز رهبرى و امام روح و خدا پيش در شما و هستيد پيروزى مقطع اين به ما رسيدن مهم عوامل از يكى ،بسيج
 شيوه يك ما جنگ به آمدندمى گرد فمختل اقشار از كه دفاع هاىصحنه در بسيج مخلص نيروهاى حضور .باشيدمى

 داوطلبين از شما استفاده .بود جنگى هاىشيوه ترينمستقل و ترينمناسب ترين،ارزان كه اىشيوه بخشيد، استثنايى
 اينكه مگر باشد،نمى استفاده قابل راحتى به كشورها ديگر براى كه بود يابتكار اىتجربه ،موظف افراد جاىبه ،جنگ
 و موفقيت رموز از يكى .باشند داشته را خودشان نظام از مردم هاىتوده دريغبى حمايت و وفادارى هاكشور اين

 را نقش اين بايد شما .است مردم براى امنيت و آرامش ايجاد از ناشى، اسالمى انقالب پاسداران سپاه مردمى محبوبيت
 خدمت در ،خود فنى و انسانى امكانات با هم آرامش زمان در و باشيد مردم جهادى حركت پيشاپيش و كنيد حفظ
هاشمي «كتاب   ←رجوع كنيد ».باشدمى شما از خدا رضايت و عزت رمز اين كه  قرار گيريداسالمى انقالب و مردم

  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  رفسنجاني، سخنراني
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 بدون اطـالع كامـل      .سپس مطالب ديگر مطرح بشود     ،طور كامل بدانيم   هسناريو و برنامه را ب    
 .زنيم وجه سرنوشت خودمان را با آن گره نمى به هيچ
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هاى  بعـضى از كانديـدا     انگهبـان نـسبت بـ       از برخـورد شـوراى     .پيش از ظهر احمـدآقا آمـد      

،  كروبـى  ]مهـدي [قـاى آ به خصوص در مـورد       ،روحانيون مبارز اظهار نگرانى نمود    ] مجمع[
 كه دعوت به امتحان شده و او مصمم است نرود و احتمـال              ]رييس مجلس شوراي اسالمي   [

م تـوجهي  اصوالً از كـ  ؛داند سر اين موضوع را جدى مى  بر،درگيرى و مبارزه بين دو جناح   
 .رهبري به اين جناح گله داشت

 در مراسـم     تلفنـى خواسـت كـه موافقـت كـنم          ،]وزير امور خارجه  [،  اليتىعصر دكتر و  
بـه دكتـر    . بـا رژه موافقـت كـردم       ؛باشد و توپ هم شليك شود     رژه هم    ،استقبال حافظ اسد  

اسـم  فقين را تحويـل بدهنـد و مر       د كـه سـران منـا      نـ  از تركيـه و عـراق بخواه       ،واليتى گفـتم  
از فردا شب به پس فردا شب       كه در هفته جشن پيروزي بايد انجام شود،         باران و تكبير را     نور

 .منتقل كنند
 9، امـروز تعـداد      خبـر داد  ]فرمانده نيروي هوايي ارتش   [ ،ستارى]سرتيپ منصور [تيمسار  

قـرار  . اسـت  از روسيه وارد شده و يكى از آنها اطراف اراك سـقوط كـرده       29فروند ميگ   
؛ در ايـن شـرايط       آنها را شركت دهند    ،ر سقوط را ندهيم و اگر بتوانند در مانور شنبه         شد خب 

 .قابل توجه خواهد بودبراي دنيا 
 

 1990 سپتامبر 21                             1411 صفر 30  |  1369 شهريور 30جمعه 
 
هـا    خطبـه .  رفـتم   دانـشگاه تهـران    بـه  . جمعه مطالعه كردم   يها   براى خطبه   ساعت ده و نيم،    تا
از اسـتخر اسـتفاده   ،  بـا اينكـه آب سـرد بـود    ،امـروز  بعد از ظهـرِ   .  و خسته شدم   1النى شد طو

                                                 
.  مطالبي بيان شدعهدى رساندن ايشان باسى از به واليتو هدف مأمون ع) ع(درباره زندگى امام رضا در خطبه اول - 1

  شروع و تداوم جنگ و پايان آن تشريح شد و تحليلي در خصوصمناسبت هفته دفاع مقدس،به  در خطبه دوم 
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روحـانيون  مجمـع   احمدآقا بدون اطالع قبلى آمد و گفت مطلـع شـده تـصميم        ،شب. كردم
 جـدى اسـت و از       ،كروبى]مهدي[ در صورت عدم قبول آقاى       ،مبارز بر مبارزه با خط مقابل     

 . امشب از تلويزيون پخش شد،هاى من و صدام نامهمتن  . كمك كنممن خواست كه
 

 1990 سپتامبر 22                       1411االول   ربيع1  |  1369 شهريور 31شنبه 
 

 نيروهـاى مـسلح بـه       ةبـراى شـركت در مراسـم رژ       . مكارها را انجام داد   . به دفترم رفتم  صبح  
 و  1 سخنرانى كردم  .ميبه ميدان آزادى رفت   روزى  مناسبت هفته دفاع مقدس و مراسم جشن پي       

                                                                                                                   
 همه با امروز ما ملت«: دربخشي از خطبه دوم چنين آمده است.  ارائه گرديددر جنگ تحميلىايران عوامل پيروزى 

 ديوهاى و افروز آتش شرورهاى و ما دشمنان كه شرايطى در .كند مى آرامش و ثبات و پيروزى اساحس وجودش
اين. كنند مى مشكل و ناامنى و ناراحتى احساس همه ،زدند مى خنجر ما به رو و پشت از كه اى صحنه پشت قدرتمند 
 قرار تجاوز مورد كشوري هيچ كه خواهد مى دلمان و نيستيم راضى وضع اين از ما البته اند، افتاده هم جان هب شرورها
 كار مردم و نشود وارد جهانى جامعه به شوك و باشد امن منطقه و هاكشور و نكند ناامنى احساس كس هيچ و نگيرد

 گناهان وء سو اعمال اما. است ما خواست اين ؛دهند دامها آرامش با را خودشان زندگى و دهند انجام را خودشان
  راكس هيچ اعمال از اى ذره و مثقال و هست آخرت و دنيا در خدا حساب و گيرد مى را انسان دامن جايى يك ،انسان

 گرفتار خودشان االن كردند، ظلم ما به كه آنهايى. دارد را خود اثر چيز همه. دهد نمى جواب غلط ،الهى عدل ترازوى
 نشان يكديگر به دندان و نيش گيرند، مى روگانگ را همديگر كنند، مى ناامن و تهديد را همديگر. هستند خودشان ظلم
 نقش باز ،مقطع اين در ما .بينيد مى كه اند كرده التهاب اين دچار هم را منطقه و ريزند مى همديگر به زهر و دهند مى

 اين در ما. باشيم ،اند كرده ما به كه هايى كينه و ها ظلم تأثير تحت هيچ اينكه بدون ،دهيم مى انجام را خودمان اسالمى
 اين به گوييم مى كه هم را مقدار اين. نيستيم هم دشمن كردن سرزنش حتى و كشى دشمن و جويى انتقام دنبال ،مقطع
هاشمي «كتاب   ←رجوع كنيد ».نكنند ظلم هدرآيند ديگرى مظلوم ملت به بشوند متوجه كه گوييم مى اندازه

  1392ب ،  ، دفتر نشر معارف انقال»1369  جمعههاي خطبهرفسنجاني، 
 هفته امروز«: داشت اظهار مقدس دفاع سال هشت در مسلح نيروهاى هاى فداكاري از تجليل ضمن ،هاشمى آقاى - 1

 همه. كنيممى آغاز ،هستند پيروزى اين پيكان نوك كه مسلح نيروهاى رژه اجراى با را پيروزى جشن و مقدس دفاع
 نيروهاى .نيست قياس قابل ديگران با مسلح نيروهاى سهم اما ،تندهس سهيم و شريك پيروزى اين در ما غيور ملت آحاد
 همين هم كار اقتضاى البته كه دادند اختصاص خود به را انسانى گذارىسرمايه از اىعمده سهم راه اين در مسلح
 كه ستا سال ده .است بوده بيشتر ديگر هاىبخش به نسبت ،مسلح نيروهاى مجروحين و آزادگان شهدا، تعداد .است
 دوران امروز .پرداختند خود شخصى زندگى به كمتر جنگ هاىجبهه در حضور واسطه به ،مسلح نيروهاى پرسنل
 كه آموزدمى ما به گذشته تجربه و داريم قرار منطقه در باروت انبار كنار در هنوز ما زيرا نيست، جنگ از بعد آسايش
 داريم، منطقه در اهريمى نيروهاى از ما كه شناختى به توجه با .شد خواهد پشيمانى موجب زمينه اين در غفلت هرگونه
 دفاع خود ملى و اسالمى منافع از بتوانند و باشند آماده منطقه در كامل امنيت برقرارى تا مسلح نيروهاى است الزم
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 . به دفترم برگشتمده صبح ساعت .رژه را تحويل گرفتم
جمهور سـوريه و هيـأت همـراه بـه           يسير،  ]آقاي حافظ اسد  [نزديك ظهر براى استقبال     

 از فـضاى روسـيه      ،به خاطر مراعات امنيـت    . با يك ساعت تأخير وارد شدند     ؛  فرودگاه رفتيم 
 به سوى مقّر مهمانان در كاخ سـعدآباد       ،   ما دو نفر   1سان و رژه و مصاحبه    بعد از   . آمده بودند 

 . د و من به دفترم برگشتمبعد از ظهر به مقّر رسيدندو ساعت . حركت كرديم
ابتدا با حـضور     . به دفترم آمدند   ،ها پس از زيارت مرقد امام       سوري ، بعد ظهر   پنج ساعت

 ،]جمهـور  معـاون اول ريـيس    [خـدام ]عبـدالحليم [ ،واليتـى ]علي اكبـر  [ ،حبيبى]حسن[آقايان  
 مسأله ة و حافظ اسد جلسه خصوصى داشتيم و بيشتر دربار         ]وزير امورخارجه [،  فاروق الشرع 

 كـه ناتمـام مانـد و بـه جلـسه             صـحبت كـرديم     كويـت و احتمـاالت آينـده حـوادث         ،عراق
 . خصوصى ديگرى موكول شد

اعت انجام شد و آنها بـه مقّرشـان          مذاكرات يك س   . سپس جلسه رسمى و علنى داشتيم     
 مراسـم   ده شـب،  تـا سـاعت   كـه براى ضيافت شام به كاخ وزارت خارجه برگـشتند   و  رفتند  

                                                                                                                   
  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب   ←رجوع كنيد» .كنند

هاي  شود، زيرا اين ديدار با برگزاري هفته جشن اين سفر در موقع بسيار مناسبي انجام مي« : آقاي هاشمي گفت - 1
هاي دفاع مقدس، رييس  بسيار بجاست كه در مراسم جشن. دفاع مقدس ايران مقارن است و ما از اين بابت خوشحاليم

دهد و تحقيقاً ايران و سوريه  ترين مقطع تاريخ منطقه روي مي ساين ديدار در حسا. اند جمهور سوريه نيز شركت داشته
اميدواريم كه اين سفر بركات زيادي براي مصالح . ل منطقه داشته باشندنند بيشترين نقش را در هدايت مسايتوا مي

وشياري مردم كنيم كه بحران كنوني با ه ما به آينده خوشبين هستيم و فكر مي. منطقه و صلح جهاني در بر داشته باشد
ت برادرانه آقاي هاشمي، و اسد با تشكر از اظهارا سپس آقاي حافظ» .كشورهاي منطقه، پايان خواهد يافت

همانگونه كه فرموديد، ترديدي در اين نيست كه هم اكنون چشم «: هاي گرم دولت و ملت ايران گفت نوازي ميهمان
ويژه حوادثي كه اخيراً  ث و تبادل نظر پيرامون مسايل منطقه، بهجهانيان متوجه ديدار ماست و ما مطمئن هستيم كه با بح

ما با ارزيابي . هاي منطقه باشد، بدست آورد توان نتايج خوبي كه به نفع دو ملت و ساير ملت مي. رخ داده است
ها در منطقه، بدون  ها و اروپايي جنابعالي از اوضاع منطقه، كامالً موافقيم و معتقديم كه ژاندارم مورد اعتماد آمريكايي

شك رژيم صهيونيستي است و رژيم اشغالگر قدس غير از آنچه تا به حال بدست آورده است، مطامع ديگري نيز در 
ايم امنيت منطقه  گونه كه بارها گفته از نظر ما توسعه طلبي و حضور بيگانگان در منطقه مردود است و همان. منطقه دارد

كنيم، اين خواست همه  ما فكر مي.  و بيگانگان نبايد كمربند امنيتي منطقه باشندبايد توسط كشورهاي آن تأمين شود
دانند كه اين يك  توانند در برابر اين منطقه بايستند و به اعتقاد من، آنها مي نيروهاي مردمي منطقه است و بيگانگان نمي

، دفتر نشر معارف » 1369اي احبه ههاشمي رفسنجاني، مص« ←رجوع كنيد » .ديدگاه مشترك بين ايران و سوريه است
  .1392، انقالب
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 مذاكرات مهمى دربـاره  ، هنگام شام خوردن، و حافظ اسد 1 سخنرانى من  بعد از . طول كشيد 
ان خـودش   بـا اينكـه همراهـ   ، حافظ اسد شام نخورد. باز هم ناتمام ماند  ؛ل عراق داشتيم  يمسا

 .م ماندمفترشب در د. خورد گفت اصالً گوشت نمى؛ شام مخصوص او را تهيه كرده بودند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
آقاي هاشمي در مراسم ميهماني شام كه به افتخار آقاي حافظ اسد ترتيب يافت، ضمن خوشامدگويي به ايشان و  - 1

هيأت همراه گفت كه حضور ايشان و هيأت بلندپايه سوري در جشن دستاورد ده سال مقاومت و هشت سال دفاع 
: ايشان با اشاره به روابط برادرانه دو كشور گفت. ن، اين جشن و حضور را معنادارتر كرده استخونين ملت ايرا

جمهوري اسالمي ايران، با عنايت به معتقدات اسالمي و خصوصيات اخالقي سرچشمه گرفته از دين حنيف، تحكيم «
ت ما بخصوص از تقويت هرچه بيشتر مل. داند پيوندهاي مودت آميز با برادران را يكي از اصول مورد تأكيد خود مي

ترين لحظات تاريخ جمهوري اسالمي ايران از مواضع  مباني دوستي و برادري با كشور مسلمان سوريه كه در حساس
در خصوص تجاوز غيرقابل توجيه دولت عراق به كويت، جمهوري . كند عادالنه ما دفاع كرده است، استقبال مي

حكوميت اشغال كويت توسط عراق و تأكيد بر لزوم خروج نيروهاي عراقي از اسالمي ايران، ضمن پيشقدمي در م
ترين ساحل  كويت، بنا به مالحظات ژئوپوليتيكي و ارتباط مستقيم تحوالت جاري در خليج فارس با ايران كه طوالني

 ←رجوع كنيد » .پذيرد المللي دارد، اعالم داشته كه تغييرات در وضعيت جغرافيايي منطقه را نمي را در اين آبراه بين
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369اشمي رفسنجاني، سخنراني هاي ه«كتاب 
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 1990 سپتامبر 23                                 1411االول   ربيع2  |  1369 مهر 1يكشنبه 
 

 .بـه خراسـان رفتنـد       و همراهـان بـراى زيـارت       ]جمهـور سـوريه    ريـيس [،  1آقاى حافظ اسـد   
 )ع(صادق وزيرآموزش و پرورش به هنرستان امام    ،  ]آقاي محمدعلي نجفي  [ همراه   ،وقت اول

 صـدا     بـه 1369 -1370 را بـراى شـروع سـال تحـصيلى       مدرسـه زنگ  . يم  در خيابان رى رفت   
 هنرسـتان وسـيعى     ؛هـا بازديـد كـردم      از كارگـاه  . 2آوردم و براى محصالن صحبت كردم     در

 . اند  پنجاه سال پيش ساختها،ه  يريشتا. است
 از سـه    .روردى رفتـيم  هدر خيابـان سـ    واقـع    معـراج    هى دخترانـ  ياز آنجا به مدرسه راهنما    

  مردم .وشحال شدندخ.  سرزده بود؛ بازديدها صحبت كردم  بازديد كردم و با معلمكالس
                                                 

الذقيه به دنيا واقع در استان » قرداحه« در 1930جمهور فقيد سوريه، در سال  رييس ،)1379 -1307(سدالحافظ ا - 1
 پس از .جه ژنرالي رسيد به درسوريه در نيروي هوايي  وه افسري شد پس از طي تحصيالت مقدماتي وارد دانشكد.آمد

 ، ميالدي1971 مارس از ماه ،حزب بعثكلي  و دبيروزيري نخست، فرمانده نيروي هوايي و دفاعوزيرطي مقاماتي چون 
كرد و  ي را با اعراب دنبال ميا جويانه اسد، سياست آشتيآقاي .  شد سوريهجمهور  ، رييسپس از انجام كودتايي

 ،اسراييل و اعرابدر جنگ تشرين بين او  .دنياي اسالم و عرب در برابر دشمنان خارجي بوددنبال گسترش اتحاد  به
 و  روابط خوبي با جمهوري اسالمي ايران داشت، حافظ اسد. را آزاد كندبلندي هاي جوالنهايي از  توانست قسمت

 هنگام مكالمه تلفني با ،2000  ژوئن10حافظ اسد در روز . در طول هشت سال دفاع مقدس، در كنار ايران ايستاد
 پسرش آقاي بشّاراالسد، پس از وي،.  سالگي درگذشت69 در سن ،حمله قلبي بر اثر ،لبنان جمهور رييس ،حودلَ اميل

 .جمهوري سوريه را بر عهده گرفت رهبري حزب بعث و رياست
 مهمترين تحميلى، جنگ طول در آموزدانش شهداى هاى ايثارگري و هارشادت ةخاطر گراميداشت ضمن ايشان -2

  ، خواستكشورةآيند و اسالم اميد ،ارزشمند هاىسرمايه عنوان هب حصيل دانست و از آنان، را تآموزاندانش وظيفه
 نقش و خدمات از تشكر ضمن همچنين  آقاي هاشمي.دهند قرار خود تحصيل الشعاعتحت و تأثير تحت را چيز همه
 عهده بر را كسانى پرورش و تربيت و تعليم معلمان،« : گفت انقالب هاىسرمايه و استعدادها پرورش در معلمان نظيربى

 مديران مسئوليتايشان، » .بود خواهند بركت و خير مركز ،ايران بزرگ و مسلمان ملت و بشريت آينده براى كه دارند
 خواست آموزاندانش از و كرد توصيف خاصى حائزاهميت را مدارس و آموزشى مراكز پرورش، و آموزش ادارات

 بخش در جمهور يسير .بگيرند نظر در مهربان پدرى و صميمى دوست عنوانبه مچنانه را خود مديران و معلمان كه
 شده گرفته نظر در اىحرفه و فنى تحصيالت براى آموزشى جديد نظام در كه زيادى بهاى به ،خود سخنان از ديگرى
 و افكار داراى و تالش و كاربه عالقمند نيروهاى است، آمده عمل به كه هايىبررسى در« : گفت و كرد اشاره است،

 در تواندمى عظيم ةسرماي اين و شوندمى ديده اىحرفه و فنى مراكز در وفوربه مردم،به خدمت و اجرايى احساسات
 مدارج به رسيدن براى آنان راه كه شد داده تشخيص لذا كند، برطرف را مردم هاى گرفتاري از مهمى بخش عمل،
رجوع » .برسانند ظهور به را خود ترقى و تكامل ،استعداد و قدرت بتوانند تا ،شود زبا اىحرفه و فنى تحصيالت اعالى
 .  1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←كنيد 
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تـا ظهـر كارهـا را       . به دفترم برگـشتيم    .محل هم جمع شدند و اظهار احساسات گرم نمودند        
 .انجام دادم

خبرگان ]جلسم[ انتخابات   ة دربار ]كاشاني، عضو شوراي نگهبان   [امامى]محمد[ با آقاى   
در  د،معتـرض بودنـ  ] بـه نحـوة احـراز صـالحيت      [كـه بيـست نفـر از نامزدهـا        . صحبت كردم 

  . استاند و مشكل درست شده  شركت نكردهانتخابات
 مـذاكرات بـا     ،خبرگـان مجلـس    انتخابـات    ةدربـار . اى رفـتم     خامنه اهللا  آيتعصر به دفتر    

 مراجعـت كردنـد و بـه ديـدن           حافظ اسد از مـشهد     .ر مذاكره كرديم  گل دي يها و مسا    سوري
رفتند و مـن    اقامت    حلآنها به م  .  يك ساعت مذاكره داشتند    . من استقبال كردم   .آمدندايشان  
 .م برگشتمبه دفتر

 مـذاكرات   ده و نـيم شـب،      بـه سـعدآباد رفـتم و تـا سـاعت             هفـت بعـد از ظهـر،      ساعت  
آمدن وى كارتمال تجزيه عراق، احتمال ر    اح ، احتمال سقوط صدام   ةخصوصى داشتيم دربار  

 ]جـايگزين [= نـاتيو لترآ ،هاى مقابله با هر يك از احتمـاالت         ى در عراق و راه    يدولت آمريكا 
 مـذاكرات   همچنـين در خـصوص      و دولت عراق و كيفيت گرفتن خسارات جنگ براى مـا         

 قرار شد. گيرى كرديم  مذاكره و تصميم،ها  با سوري1خارجه آمريكااموروزير، ]جيمز بيكر[
 .شام خورديم و به خانه آمدم      . يك روز اقامت در ايران را اضافه كنند        ،الزمهاى    براى بحث 

 .مهدى و فرشته در خانه بودند
 

 1990 سپتامبر 24                               1411االول   ربيع3  |  1369 مهر 2دوشنبه  
 

كارهـاى  . اشتيم برنامه مالقات ند،هاى سورى در ايران    به خاطر حضور مهمان   . به دفترم رفتم  
 امروز قيمت نفـت بـاال   ،با تهديد دو پهلوى عراق .ها را ديدم جارى را انجام دادم و گزارش

 .سابقه است سال اخير بى   در ده؛ اين قيمت،بشكه گذشته دالر در هر رفته و از چهل
هـا و كارهـاى     راجع به مذاكرات با سـوري  .آمد]جمهور  معاون اول رييس  [،  دكتر حبيبى 

 ها را  براى ضبط پسته،]رفسنجان[ گزارش سفر به نوق.ظهر محسن آمد. بت شدجارى صح
                                                 

با جمهور سوريه به تهران، در دمشق  ، رييس وزير امورخارجه وقت آمريكا، پيش از سفر حافظ اسد، جيمز بيكر- 1
 .ايشان مالقات وگفت وگو كرده بود
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 قرار شد مهـدى بـراى تكميـل كـار محـسن             .كند  ها را جمع مى      ياسر در كشكوئيه پسته    ؛داد
 .ه باشيم تن پسته داشت15زند مجموعاً در نوق و كشكوئيه   حدس مى؛برود

 بيشتر  ؛ ابتدا خصوصى صحبت كرديم    .آمدند عصر هيأت سورى براى دور دوم مالقات      
ل معارضـين عراقـى كـه       يحكـيم و مـسا    ]سـيدمحمدباقر [ مالقات حافظ اسد بـا آقـاى         ةدربار

.  بود يگونه و تشريفات   ها تعارف   صحبت ،در مذاكرات رسمى   .احتماالً آلترناتيو صدام بشوند   
سـازمان   جمهـور و ريـيس   معـاون ريـيس   [،  زنجانى]مسعود روغني [يان   آقا ،سپس معاونان من  

 حضور  در ها را    تفاهم نامه  ،]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[ و   ]برنامه و بودجه  
 .هاى سورى امضا كردند  با طرف،ما

  كـه شـوراى     كـنم   توصيه داشت كمك   .آمد]وزير كشور [،  نورى]عبداهللا[سرشب آقاى   
ــراى  ،نگهبــان ــا راديكــال ب  ]احمــد[ آقــاى ؛گيــرى نكنــد  ســخت،هــا احتــراز از درگيــرى ب
  . تلفنى برعكس اين را خواست،]قمي[1آذرى

 لبنـان، اردن،    ةدربـار . م و شـام خـورديم     ي مذاكره داشت  ،ها  با سوري  يازده،شب تا ساعت    
  متن بيانيه مشترك و تـشكيل هيـأت عـالى      ،ل متفرقه ي وضع گاز و نفت سوريه، مسا      ،اسرائيل

وسـتانه و تـوأم بـا       مجموعـاً مـذاكرات د    . گيرى شد    مذاكره و تصميم   ،ها  همكارى ماهنگىِِِِِه
                                                 

جامعه مدرسين حوزه ،  از شاگردان امام خميني و يكي از بنيانگذاران )1377 - 1303( آيت اهللا احمد آذري قمي - 1
در دوره استبداد پهلوي، به همراه چند تن ديگر، از جمله آقاي هاشمي،  ايشان جزو طالب مبارزي بود كه. بودعلميه قم

ف اساسنامه اين گروه انقالبي در كتابخانه آقاي آذري، كش.  تشكيل داده بودند»اصالح حوزه«گروهي را تحت عنوان 
ايشان بعد از پيروزي انقالب اسالمي سمت هاي مختلفي از جمله  عضو . باعث دستگيري و حبس آقاي هاشمي شد

، دوره دوم مجلس شوراي اسالمي در قم، نماينده شوراي بازنگري قانون اساسي، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي
آقاي آذري قمي در .  بودروزنامه رسالت داشت و از مؤسسين مجلس خبرگان رهبريهاي اول و دوم  نماينده دوره

ايشان . شد شناخته مي) ره(، به عنوان يكي از سردمداران جناح راست و از منتقدان حضرت امامانقالبدهه اول پس از 
ام براي ، در نطق مخالف خود در انتقاد از اصرار امموسويوزيري مهندس  لسه رأي اعتماد به دوره دوم نخستدر ج

فقيه در برابر  قسيم كرد و با توجه به اينكه ولي تاحكام ارشادي و مولوي را به ولي فقيهمعرفي آقاي موسوي، دستورات 
آقاي هاشمي در مورد .  اختيار ديگري ندارد، اين حكم را ارشادي دانست،جز توصيه و نصيحت  نمايندگان مجلس به

آذري قمي در مورد تائيد امام از دولت، اظهارات  آقاي «: ه استنوشت» به سوي سرنوشت«در كتاب  نطق مخالف او،
انتقادات آقاي آذري از تصميمات . »بدي كرد كه خالي از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت

ه موضوع جنجال برانگيزي تبديل شده  بهايش در روزنامه رسالت نيز بازتاب داشت و دولت و نظرات امام، در مقاله
ارسال روزنامه رسالت به جبهه را براي جلوگيري از تضعيف   دستور عدم1363حضرت امام در سال ، تا جايي كه بود

 . درگذشت1377 بهمن 11وي در . ، او اغلب در انزوا بود)ره(بعد از رحلت امام.  رزمندگان صادر كردندةروحي
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 .وقت به خانه آمدم و خوابيدمدير. تفاهم بود
 
 1990 سپتامبر 25                               1411االول   ربيع4  |  1369  مهر 3شنبه  سه

 
 به دانـشگاه     ساعت هشت و نيم    . امضا كردم  تقدير استادان و دانشجويان ممتاز را     لوح  صبح،  

هاى   برخالف سال،به دستور اكيد من .ها در مراسم آغاز سال تحصيلى دانشگاه. تهران رفتيم
 بـا هـم جـشن گرفتـه         »بهداشـت و درمـان    « و   »فرهنگ و آموزش عالى   « دو وزارت    ،گذشته
 .ددنتصويب رسان به ،يه خودشان را قبل از خواندننهاى اسالمى هم بيا انجمن. 1بودند
 از آنجا براى  . برنامه تمام شد،2 اعطاى جوايز و صحبت من، گزارش، سرود،قرآنبا 

                                                 
اگانه برگزار مي شد كه حضور ها، جد دانشگاهساير هاي علوم پزشكي و  يلي براي دانشگاهتحص  مراسم آغاز سال- 1

 . حرف و حديث و اختالف مي شدمنشاءجمهور در يكي و عدم حضور در مراسم ديگري،  رييس
 و مروزا تواندمى كه است دانشگاه ما جامعه بخش تريناساسى ندارم ترديد«: در بخشي از اين سخنراني آمده است -2

 تحصيل اگرچه و كنيم توجه آنبه نتوانستيم كافى اندازهبه ،جنگ هاى سال طى اگرچه. كند ترسيم را جامعه ةآيند
 اين در گذارىسرمايه ،نظام ولى ،نيستيم مطلوب سطح در و امكانات نظر از و است نشده فراهم استاندارد حد در هنوز
 درآيد صورتىبه بايد ما كشور در تحصيل. بشناسد نفت صدور راه از را ما ايدنب دنيا .كندمى دنبال جدى تالش بارا  راه
 .باشيم الگو همه براى ،جهانبه برگزيده و علمى هاىشخصيت ارائه در ،اسالمى كشور يك عنوان هب بتوانيم كه

 عنوان هب ،اسالمى بانقال معظم رهبر اينكه ويژهبه ،نداريم مشكلى هادانشگاه نيازهاى تأمين جهت در بحمداللّه
 استعدادهاى و امكانات و نيازها به و مياداشته حضور شورا اين در ها سال نيز بنده و فرهنگى انقالب شوراى يسير

 كسب و دانشجو زنان ميان در فراوان استعدادهاى ظهور به اشاره با آقاي هاشمي،» .داريم كامل آگاهى دانشگاه
 اما ،شدمى پرستىتجمل صرف گذشته رژيم در ،كشور زنان استعداد«: داشت راظها قشر اين توسط ممتاز هاى رتبه
 خانواده و رزمندگان سهميه به اشاره با ايشان» .است داشته ارزشمندى نتايج بحمداللّه و شودمى تحصيل صرف امروز
 به را خدمت بيشترين كه است دليل اين به ،عزيزان اينبه سهميه اختصاص« : داشت اظهار ،هادانشگاه در شهدا معظم
 با ،هاشمى آقاي» .است ها انسان گذارىسرمايه از دانشگاهيان قدرشناسى و خواهىعدالت ةنشان امر اين .اندكرده كشور
 ما هاىدانشگاه در دانشجويان و اساتيد ترينصالح« : داشت اظهار هادانشگاه عقيدتى و اخالقى سالمت حفظ بر تأكيد
 تا .بود خواهد گوياتر جامعه بر آن تأثير شود مزين پسنديده اخالقبه قشر اين هرچه و هستند يلتحص و تدريس مشغول
 استاد و دانشجو برخورد در علم ارزش و كندنمى پيشرفت علم ،نباشد شاگرد دل در استاد عظمت و ابهت كه زمانى
 در مديريت ضوابط نبايد و هستند جامعهبه ضوابط و انضباط و نظم ةكنند منتقل ،دانشگاهيان  همچنين.شودمى متبلور

 .است كشور و دانشجويان اساتيد، نفع به ،باشد ترمنظم هادانشگاه محيط كه مقدار هر .شود نقض هادانشگاه
 كار شاءاللّه ان تا شود بيشتر زمينه اين در گذارىسرمايه بايد روز به روز و است تحقيق هادانشگاه كار ترين اساسى
هاشمي « كتاب ←كنيد رجوع » .بود خواهد وابسته هميشه تحقيق بدون كشور زيرا ،بگيرد سامان كشور در تحقيق

 . 1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369رفسنجاني، سخنراني هاي 
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سـوى   ه بـا آقـاى حـافظ اسـد در يـك ماشـين بـ          .1سعدآباد رفتـيم  به  بدرقه هيأت سورى    
مالقـات و مـذاكره خـود بـا صـدام را      اسد   حافظ   ، در راه  .يم حركت كرد  ]مهرآباد[فرودگاه

 ]پايتخـت اردن  [مـان  سـيزده سـاعته در اَ      ة  يـك جلـس     ،1986در سـال      كـرد كـه     نقـل  لمفص
نپذيرفته كه از حمايـت ايـران در جنـگ    درخواست صدام را رد كرده و اند و باالخره    داشته

 . با عراق دست بردارد
 بـا سـان و رژه       ، بدرقـه رسـمى     پـس از   . مشترك داشـتيم   2 مصاحبه ،در پاويون جمهورى  

                                                 
1 -د رع، وزير امورخارجه، محمد العمادي، وزير اقتصاجمهور سوريه، فاروق الشّ ام، معاون رييس آقايان عبدالحليم خد

و بازرگاني، محمد حريزي و چند تن ديگر از مقامات بلندپايه كشوري  چي، وزير برنامه قچهربه، وزير كشور و صباح ب
جمهور،  يسير معاون اول ،و لشكري سوريه از جمله همراهان آقاي حافظ اسد بودند كه توسط آقايان دكتر حبيبي

، داهللا نوري وزير كشور، حميد ميرزاده و مسعود روغني زنجانياكبر تركان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، عب
 .جمهور و گروهي از مقامات كشوري و لشكري كشورمان بدرقه شدند معاونين رييس

وگويي با خبرنگاران نتايج سفرش به  جمهور سوريه پيش از ترك تهران در گفت رييس، آقاي حافظ اسد - 2
اي كه در جمهوري  كنم در ديدارهاي دوستانه من فكر نمي«:  خواند و گفتجمهوري اسالمي ايران را بسيار سودمند

اي از مسايل منطقه بررسي نشده باشد و ديدار من با آقاي هاشمي رفسنجاني، متعدد و   مساله،ايم اسالمي ايران داشته
 و عالقمندي حاكم بودروحيه اي رهبر انقالب اسالمي داشتيم،  مفيد بود و در ديداري كه با حضرت آيت اهللا خامنه
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  .برگشتيم ما هم به دفتر  رفتند و13ساعت 
عـضو شـوراي نگهبـان و    [، جنتى]احمد[سرشب آقاى . عصر كارهاى دفتر را انجام دادم   
خبرگــان گفــت و بــراى  مجلــسات نتخابــ اة دربــار.آمــد]ريــيس ســازمان تبليغــات اســالمي

 .شـب مجمـع تـشخيص مـصلحت جلـسه داشـت            . اسـتمداد كـرد    ]اسالمي[تبليغات]سازمان[
 .وقت به دفترم رفتم و خوابيدمدير. ن كار در دستور بودوكيفرهاى تخلف از قان

 
 

                                                                                                                   
ايشان با اشاره به اينكه در ديدارهايش با آقاي هاشمي، اوضاع خليج فارس، لبنان و »  .ل دوجانبه بررسي شدو مساي

حضور نيروهاي «:  گفت به دست آمد،لتوافق كامل دوطرف دربارة اين مسايحمله عراق به كويت بررسي شد و 
آقاي حافظ اسد، با » .كنيم ها تالش مي  براي خارج كردن لبنان از رنج،ا با تمام توانبيگانه در منطقه بايد پايان يابد و م

من در انتظار ديدار «:  اثر مثبت و مهمي در روابط ايران و سوريه خواهد داشت گفت،اشاره به اينكه سفرش به ايران
چون «: سفرش به ايران گفت درباره علت تمديد ،جمهور سوريه رييس» .ي رفسنجاني از سوريه هستمآقاي هاشم

هاي مورد بحثي كه با آقاي هاشمي رفسنجاني داشتيم، بسيار گسترده بود و براي پرداختن به آنها به وقت  موضوع
 آيا ،يكي از خبرنگاران از آقاي حافظ اسد پرسيد ». از اين رو مدت ديدار من از ايران تمديد شد،بيشتري نياز بود

. روهاي بيگانه در منطقه با ايران يكسان است كه ايشان به اين سئوال پاسخ مثبت دادموضع سوريه در مورد حضور ني
ما بر اين باور هستيم كه حمله به كويت موجب حضور نيروهاي بيگانه در منطقه شد و بنابراين : آقاي حافظ اسد افزود

ما نه خواهان تجاوز و نه . خشيم بب،توانيم كسي را كه علت و باعث حضور نيروهاي خارجي در منطقه بوده است نمي
حافظ اسد با اشاره به اينكه عامل دست يافتن به . خواهان حضور نيروهاي بيگانه در منطقه هستيم و بايد واقع بين باشيم
تر اعراب و ايران تأكيد كرد و با اشاره به جنگ  نتايج مثبت اطمينان دو كشور بوده است، همچنين بر همكاري وسيع

گفتيم كه اين جنگ بايد متوقف و دوستي مستحكمي ميان  هاي گذشته همواره مي ما، در طول سال«: تحميلي گفت
اعراب و ايران برقرار شود و اين به صالح ايران، اعراب و منافعي است كه اعراب به آن ايمان دارند و روابط اعراب و 

:  از توقف جنگ ابراز خوشحالي كرد و گفتايشان همچنين» .تواند سمبلي براي مسلمانان جهان باشد  مي،ايرانيان
هاي خود دفاع  اميدواريم آينده را با  ساختن يك جبهه عربي ايراني و جبهه اسالمي فراهم آوريم و از منافع و خواسته«

اي به جاي نيروهاي بيگانه در منطقه خليج  در مورد طرح مساله جايگزيني يك نيروي منطقهنيز آقاي هاشمي  ».كنيم
يكي از » .ايم ما در اين مورد به تصميم مشخص رسيده«: ر مذاكرات دو كشور ايران و سوريه پاسخ دادفارس د

جمهور سوريه پرسيد كه   از آمريكا براي تهران توسط رييسخبرنگاران از آقاي هاشمي پيرامون همراه داشتن پيامي
پيام خود را به آقاي حافظ اسد بدهند كه براي ما توانند آنقدر پررو باشند كه  ها نمي آمريكايي«: ايشان با خنده گفت

يكي از خبرنگاران از مالقات حافظ اسد و جيمز بيكر و انعكاس اين » .ما حرف براي گفتن بسيار داريم. بياورند
د را با بيكر ايشان شرح مذاكرات خو«: جمهور پرسيد كه آقاي هاشمي گفت يسيرمالقات در مذاكرات تهران از 

هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي «كتاب  ← رجوع كنيد ».ل چيزي نبود كه به بحث ما مربوط شودين مساياند و ا داده
  .1392، ، دفتر نشر معارف انقالب» 1369
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ى عـراق   يتحريم هـوا  بر   قطعنامه ديگرى مبنى     ،]سازمان ملل [در اخبار آمد كه شوراى امنيت     
ــرده   ــصويب ك ــت ت ــصوبه  اس ــن م ــا اي ــه ب ــر محا،ك ــى  ةص ــل م ــراق كام ــود  ع ــاى  .ش آق

 براى سفر به آفريقا و روسيه مـشورت كـرد و            .آمد]وزير معادن و فلزات   [،  محلوجى]حسين[
ــوالد را داد  ــد ف ــين. گــزارش كــار تولي ــارهمچن ــه   وة درب ــدرعباس ب اگــذارى اســكله در بن

 ة اجـاز .در ميان گـذارد موضوع را  گفتم ابتدا با سازندگان داخلى     ؛جنوبى مشورت كرد   كره
 .تعويض مديرعامل ذوب آهن اصفهان را گرفت

اش    معـاون عمرانـى    ،زرگـر ]رسـول [آقـاي  همـراه بـا      ،]وزيركشور[،  نورى]عبداهللا[آقاى  
  در سـطح كـشور،      شـهردارى   520از  . هاى كشور را دادنـد      گزارش وضع شهردارى  . آمدند

ط دارنـد   انـد و بـا نـشا         بقيه فعال شده   ؛خواهند   كمك مى   هستند و  حدود يك چهارم محروم   
 . است كار زيباسازى شهرها شروع شده شهرداري، با درآمد عوارض.كنند كار مى

ة  باال بردن تعرفـ    ة براى استجاز  ، و معاونان  ]وزير راه و ترابري   [،  سعيدى كيا ]محمد[آقاى  
 ،عـصر  .آمدنـد  آهـن جنـوب     مـدرن كـردن راه     رايها و اسـتمداد بـ       آهن و اتوبوس    راه بليت

 .آمد ى در مورد كارهاى تعزيرات حكومتىبراى گزارش بازرس محسن
. آثار تغيير ساعات كار ادارات را بررسى كـرديم        . دولت شركت كردم   هيأتجلسه   در  

مقابـل دفتـر    ،  ]بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس         [.  ولى بنا شد ادامـه دهـيم       ،ندا  جمعى ناراضي 
زارش  گـ  ،محـسن .  بودنـد  آوردهاعظـم و محـسن غـذا        . شب به خانـه آمـدم      .بازى شد  آتش

رفتـه رفتـه آزاد     كه اين اقـالم،      نظرش اين است     ؛ها داد   شفاهى از وضع توليد مرغ و شوينده      
 از واشـنگتن تلفنـى گفـت        ،]وزير امور اقتـصادي و دارايـي      [،  نوربخش]محسن[آقاى  . شوند

 موافقـت   ؛ از او خواسته كه مالقات داشته باشند       ،جمهور تركيه  يسي ر ،آقاى تورگوت اوزال  
 . كردم
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مـسئولين  . اسـتمداد كـرد    الح را داد و بـراى اعتبـارات بيـشتر         س گزارش كار و ساخت      .آمد
. مديران صنايع سنگين آمدنـد    .  و پيروزي هاي اخير را تبريك گفتند       1مدندحزب اهللا لبنان آ   

 .2 من صحبت كردم. گزارش داد]صنايع سنگين[ وزير، ]آقاي هادي نژاد حسينيان[
. آمدنـد   همراه جمعى از اُدبـا و شـعراى تاجيكـستان شـوروى          ،ىيدعا]سيدمحمود[آقاى  
آنها  . هم هست   كه نماينده مجلس    است يك خانم مسلمان و شاعر تاجيكى      با   هيأت رياست
دانـستيم بـه حـضور        د و گفتنـد اگـر مـى        هـستن  مند به ايـران و زبـان فارسـى          العاده عالقه   فوق
 .آورديم  كوه بدخشان را براى هديه مى،رسيم جمهور ايران مى يسير

، تركــان]اكبــر[ و ]ريــيس ســازمان برنامــه و بودجــه[، زنجــانى]مــسعود روغنــي[آقايــان 
بحث بر سر مقدار و مبلغ . آمدند اى نيروهاى مسلح راى بررسى نيازهاى بودجه ب،]وزيردفاع[

 . قرار شد بررسى كارشناسى شود؛مورد اختالفشان است  كهى استي غذاةجير
 و نتايج سفر حافظ اسد       ملي  عالى امنيت   برنامه شوراي  ة دربار .روحانى آمد ]حسن[دكتر  

ــدگان گفــت .صــحبت شــد ــسجمعــي از نماين ــ، در مجل ــاى   ب ــول آق ه شــدت از عــدم قب
نـد و درگيـرى بـا    ا خبرگان ناراحـت  مجلسشان در نامزدى براى     كروبى و همفكران  ]مهدي[

                                                 
 ديدار با آقاي هاشمي به همراه جمعي از اعضاي اين جنبش ، دبيركل جنبش حزب اهللا لبنان،»صبحي طفيلي«شيخ  - 1

جمهور و  ير جمهوري  اسالمي ايران را به رييسهاي اخ  پيروزي،ار شيخ صبحي طفيليدر اين ديد .ندگو كرد وو گفت
 .ها را پيروزي مردم مسلمان لبنان خواند مردم ايران تبريك گفت و اين پيروزي

 دولت هاىبرنامه در مهم اين كه است صنعت بخش تقويت ،مملكت پيشرفت اصلى عامل« : گفت هاشمى آقاى - 2
 و نوسازى با ،صنعتى واحدهاى. هستم خوشبين كشور صنعت آيندهبه من. باشدمى برخوردار خاصى اولويت از
. نمايند ايفا را اصلى نقش ،كشور توسعه در بتوانند تا كنند اصالح را توليد ساختار بايد ،پيشرفته تكنولوژى كارگيرى هب

 شده تضمين بازار بر عالوه ،نمايند تالش بايد و برخوردارند ارزان و كافى انرژى و اوليه مواد از ،ما كشور صنايع
 .بپردازند خارجى كنندگان توليد ساير با رقابت به ،صنعتى صادرات تقويت با و شوند المللىبين بازارهاى وارد داخلى،

 ،نداريم قصد ما .است آورده فراهم كاال صنعتى واحدهاى براى را تالش و كار زمينه ،موانع و مشكالت از برخى رفع
 ،دانشگاهى مراكزبا  تنگاتنگ همكارى با ،صنعتى واحدهاى .كنيم وارد خارج از همواره را صنعتى تكنولوژى

 جنگ دوران در ما ،را صنعتى واحدهاى و هادانشگاه همكارى. بردارند گام صنعتى تحقيقات جهت در بايست مى
 قرار عالى آموزش مراكز اختيار در را انخودش اجرايى امكانات كماكان بايد صنعتى واحدهاى و ايمديده تحميلى
 زمينه بايدهمچنين  كشور صنعت گذارانسياست .نمايند استفاده متقابالً نيز مراكز آن تحقيقاتى امكانات از و دهند

 واگذار آنهابه ،دارند را آن اجراى توان ،مردم كه را كارها از بخش آن ةادار و نمايند مهيا كامالً را مردمى مشاركت
 اندداده ارائه را وفادارى براى آزمايش و تجربه بهترين ،انقالب دوران در كه مردمى همكارى و مشاركت جلب .ايندنم
» .است صنعتى واحدهاى مديران وظيفه مهمترين از ،اندزده رقم را كشور اين تاريخ زرين هاى برگ پرافتخارترين و

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد 
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 . اند  شروع كرده راشوراى نگهبان
بـه  [،  در كـشورهاى عربـى و اسـالمى       فعـال    ،المـسلمين  بيست و پنج نفر از سران اخـوان       

 سعودي، به عربستان . آمدند،]ردنسرپرستي آقاي عبدالرحمن خليفه، رهبر اخوان المسلمين ا       
 بـه   ،خواهند كه براى رفع خطر از عراق در مقابل آمريكـا            از ما مى  . اند  اردن و عراق هم رفته    

 قابـل اعتمـاد نيـستند و ممكـن اسـت وسـط راه بـا                 ها  بعثيگفتم عراق و    .  كمك كنيم  صدام
الزم . عراق روشن نيست كار ة، برنام بر اينعالوه.  عليه ما وارد عمل بشوند وآمريكا بسازند

 ،بـاره نـداده بودنـد       ها هم به آنها جواب درسـتى در ايـن           چون عراقي  ؛دنياست برنامه را بگو   
 . 1 مجاب شدند وحجتى براى ادامه بحث نداشتند

 كـه عـراق بـا    ]هشت ساله با ايران[ از اين جهت كه در طول جنگ،در مالقات با رهبرى  
 مورد مالمت قرار ؟اند  چرا چنين اقدامى نكردهست، اجنگيده حمايت آمريكا عليه اسالم مى

 غـذا   ]همـسر محـسن   [،  اعظـم . به خانـه آمـدم    . شان جنبه دفاعى داشت    صحبت. گرفته بودند 
 .ددرست كرده بو
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به اسـتراحت و مطالعـه   وقت بيشتر . با ياسر صبحانه خورديم.  استفائزه از سفر چين برگشته 

 .  سفر رسيدنداز عفت و فاطى و همراهان ،خر شبآ. گذشت
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 بـراى دسـتور   ،]گلپايگـاني [آقـاى دكتـر هاشـمى   .  دفترم رسـيدم ساعت هشت و نيم صبح به 
 گزارشـى   .وزيـر نيـرو آمـد     ،  ]آقاي بيـژن نامـدار زنگنـه      [ .آمد عالى انقالب فرهنگى   شوراي

                                                 
هاي خود را در منطقه ارائه كردند  المسلمين، گزارشي از فعاليت در اين ديدار، ابتدا چند تن از اعضاي هيات اخوان - 1

كند و  هايي براي مقابله با خطراتي كه منطقه را تهديد مي و براهميت نقش جمهوري اسالمي ايران در ارائه راه حل
ما انتظار  «: از جماعت اسالمي پاكستان در اين ديدار گفت» قاضي حسين امير« از امت اسالمي تأكيد كردند، حمايت
  ».هاي مسلمان را به عهده گيرد هاي اسالمي و توده  در دنيا رهبري حركت، جمهوري اسالمي،داريم
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 وارد مـذاكره    ،بـراى عقـد قـرارداد     كـه   رسانى به قطر داد و اجـازه گرفـت            طرح آب  ةدربار
 و در طـول     حـال حاضـر   گزارشـى از وضـع توليـد و مـصرف بـرق در              .  قبـول كـردم    ؛شوند
را به سطحى برسـانيم كـه خاموشـى نداشـته           برق  توليد  بايد  گفتم  . اى اول و دوم داد    ه  برنامه

 .گيريمبها بهره  ىيجو هاى اختصاصى و صرفه باشيم و در ساعات پيك از برق
 پيـام    و خارجه كويـت آمـد    امورمشاور وزير   . آمد حبيبى براى امور جارى   ]حسن[دكتر  

. رشى از وضع فعلى حكومـت داد      ان كرد و گزا   اميركويت را آورد و از مواضع ما اظهار امتن        
خواسـتار حمايـت بيـشتر از كـشت و          . جمعـه الهيجـان آمـد       امام ،قربانى]زين العابدين [آقاى

 .هاى دولت به زلزله زدگان ابراز رضايت كرد صنعت چاى شد و از كمك
ل جـارى منطقـه   يسـرا و مـسا   وضـع اُ  ة دربـار  .عالى امنيت ملى جلسه داشت     عصر شوراي 

 مصوبات شورا مطـرح شـد       .بوديمرهبري  شب با احمدآقا مهمان      .گيرى شد    تصميم بحث و 
 .  رهبرى رسيدييدأتكه به 

 از امتحان شـوراى نگهبـان    .آشيخ محمد هاشميان در منزل بود      .دير وقت به خانه رسيدم    
 شـاكى اسـت و خواسـتار        ، مـردود شـده    درآنخبرگـان كـه     مجلـس   از ايشان براى نامزدى     

  . فاهى بودتجديد امتحان ش
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 مسئول دفتـر منـاطق محـروم        ،بشارتى]جليل[ آقاى   . به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح    
 . وزير صنايع عمـان آمـد  . اختصاص اعتبار ماشين آالت براى چند طرح گرفت      ةآمد و اجاز  

 بـراى    و آمـد ]رييس سـازمان صـداو سـيما      [،  اخوى محمد  .درباره توسعه روابط صحبت شد    
 .خواستنيازهاى صداوسيما اعتبار اضافى 
جنتى از سـوى آنهـا      ]احمد[آقاى  . ندر سمينار دا  ؛ها آمدند   نمايندگان رهبرى در دانشگاه   

ارش  گـز  .وزيـر صـنايع آمـد     ،  ]نعمـت زاده  آقـاي   [. 1حرف زد و من مفصالً صـحبت كـردم        
                                                 

ها و مسئوالن دفاتر نمايندگي  ايشان در ديدار با اعضاي شوراي مركزي نمايندگان رهبر معظم انقالب در دانشگاه - 1
ل و مشكالت ديني يهاي سراسر كشور، با تأكيد بر نقش حساس و محوري روحانيت در حل مسا ولي فقيه در دانشگاه

 آقاي هاشمي با. عنوان پايگاه مطمئن روحي در دانشگاه توصيف كرد گي دانشجويان، نمايندگان رهبري را بهو فرهن
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 دولـت   هيـأت  جلـسه    عـصر در  . شرفت توليد را داد و نيازهاى ارزى بيشتر را مطـرح كـرد            پي
 .شركت نكردم و كارهاى دفتر را انجام دادم

ر شـوراى نگهبـان كـه منجـر بـه            اقـدامات اخيـ    ة دربـار  .اى بودم   شب مهمان آقاى خامنه   
. يم كـرد   مـذاكره  ه اسـت،  خبرگـان شـد    مجلسها در نامزدى     شدن جمعى از راديكال   مردود

غفـارى  ]هـادي [قرائتى خبر داد كه آقاى    ]محسن[اند و آقاى      امروز در مجلس اعتراض كرده    
نظـر  . اند انتخابات را تحريم كننـد        تصميم گرفته  ،روحانيون مبارز ]مجمع[در مسجدش گفته    

به دو طـرف     قرار شد كه     ؛شود  اى اين است كه اين اقدام به ضررشان تمام مى           خامنهاهللا    يتآ
 .شب به خانه آمدم .دتذكر داده شو
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 شـانزدهمين   ، بـا نـيم سـاعت تـأخير        .رفتـيم تهـران    المللـى    بـه نمايـشگاه بـين      نُه صبح ساعت  

ــشگا ــاني[ه نماي ــردم ]بازرگ ــاح ك ــه.  را افتت ــنگين   از غرف ــنايع س ــاى ص ــهه ــان و  آل، غرف م
 كوتـاهى انجـام     ةمـصاحب .  گذشته بهتر اسـت    يها  از سال  ؛كشاورزى بازديد نمودم   هاي  غرفه
 .1شد

                                                                                                                   
ها با نمايندگان رهبري، نقش نظارتي نمايندگان  همكاري هر چه بيشتر دانشگاهيان و مديريت دانشگاهاشاره به لزوم 

مسئوليت روحانيت امروز «: ها مورد تأكيد قرار داد و خطاب به آنان افزود ولي فقيه را در امور ديني و فرهنگي دانشگاه
 نمايندگي از سوي مقام رهبري در دانشگاه، بيش از هر زمان ديگري است و بهترين دستاورد انتصاب شما به

 مرجعي براي ،شما بايد با برخورد مدبرانه و پدرانه. جوابگويي به نيازهاي فكري و روحي و معنوي دانشجويان است
هاي  ايشان با مفيد توصيف كردن نقش انجمن» .و فرهنگي دانشجويان باشيد  ل سياسي، اجتماعي، دينييحل مسا

اي دانست كه بايد با هماهنگي و  ها، دانشجويان، استادان، مديران و نمايندگان رهبري را مجموعه هاسالمي در دانشگا
هاشمي « كتاب ←رجوع كنيد. زسازي و سازندگي كشور ايفا كنند رسالت خود را در با،همدلي با يكديگر

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369رفسنجاني، سخنراني هاي 
 خوبِِ هاى راه از يكى« : داشت اظهار تهرانصنعتي  المللىبين نمايشگاه شانزدهمين گشايش راسمم در ايشان - 1

 و كرده حل را مشكالت ترتيب اينبه زيرا. ستودنى است كارى كه هاستنمايشگاه ايجاد ،يكديگر با ملل آشناكردن
 از نيز بازرگانى و صنعتى مراكز و نندك تفادهاس اىمجموعه چنين از توانندمى محققان .مي كند نزديك همبه را ها دل
 را خلب بايد ،كنندمى شركت هانمايشگاه اين در كه كسانى.است ضرورت يك خود اين كه نمايند بردارى بهره آن
 نمايشگاه وارد هركس تا ،نمايند استفاده نيز ديگران ،آنها فنى و علمى دستاوردهاى از دهند اجازه و بگذارند كنار
 شرايطى در ما كشور. كند استفاده آن از بتواند ،ابتكاراتش معرفى منظور به نيز و اطالعاتش بردن باال براى ،شود مى
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 قيمـت تـضمينى     ،وراى اقتـصاد  عـصر در شـ    .  بعد از ظهر به دفترم رسيدم      ساعت دو ونيم  
 در دفترم كار كردم و بـه        هشت و نيم شب   تا ساعت   . محصوالت كشاورزى را معين كرديم    

 .خانه آمدم
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ــاعت   ــا س ــبح ت ــه ص ــام دادم  نُ ــرم را انج ــاى دفت ــشى و     . كاره ــود مرع ــيد محم ــان س آقاي

ها   به خاطر مساعدت   .آمدند]اهللا نجفي مرعشي   فرزند و داماد آيت   [،  عميد زنجانى ]عباسعلي[
نجفـى مرعـشى تـشكر كردنـد و بـراى           اهللا    آيـت  مرحـوم    در بزرگداشت مراسم درگذشـت    

 . قول مساعدت دادم؛دندنمو ايشان استمداد ةتكميل و اداره كتابخان
از وظايفى كه در اليحـه تفكيـك        .  آمد  سازندگي وزير جهاد ،  ]آقاي غالمرضا فروزش  [

 بانـشاط و اميـد      ،وظايف به جهاد داده شد اظهار خوشحالى كرد و گفت نيروهـاى جهـادى             
 .براى مصارف ارزى كارهاى جهاد در خارج استمداد كرد. اند دهش

 . اسـت   جنـگ اسـير شـده       اولِ ؛ اسـير آزاد شـده آمـد       ،نژاد پاك]سيد عباس [آقاى دكتر   
بـا دكتـر    ،  ]در دوران اسـارت   [. داد و بـراى شـغلى مـشورت كـرد         را  گزارش دوران اسارت    

  .1اند كه او هنوز نيامده است جريرى بوده]حبيب[

                                                                                                                   
 خاطرى با كه است بار اولين براى امروز منتها كرد، برگزار را نمايشگاه اين توان حد در ،بود جنگ گرفتار كه
 و داخلى ميهمانان شما به كشور جمهور يسير خيرمقدم .مافكنيمى نظر نمايشگاه به ،بيشتر توجهى با و ترآسوده
 كنندگان شركت و باشد گذشته از ترموفق ،امسال نمايشگاه ماميدوار. قائليم كار براى كه است اهميتى نشان ،خارجى

ني هاشمي رفسنجاني، سخنرا« كتاب ←رجوع كنيد » .باشيم ترآماده آينده براى ما تا باشند راضى بازديدكنندگان و
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاي 

تحصيالتش را در رشته داروسازي و تخصص علوم .  در شيراز به دنيا آمد1311حبيب جريري در بهمن ماه  دكتر - 1
 با دكتر 1349سال در .  به چهار زبان خارجي؛ انگليسي، فرانسه، عربي و روسي آشنا بوداو. آزمايشگاهي به پايان برد

او كه از فعاالن سياسي  .به شدت مجذوب شخصيت، افكار و انديشه هاي او شد عتي در حسينيه ارشاد آشنا شد وشري
نوشته دكتر » تهميمپدر، مادر، ما م«دوران مبارزه براي پيروزي انقالب اسالمي بود، به جرم همكاري براي انتشار كتاب 

 از بانيان  بعد از انقالب وي.شده بودال زندان محكوم سپنج علي شريعتي و مبارزه علني با رژيم پهلوي، به 
دكتر حبيب جريري با شروع دفاع  .وچستان خدمت كردلب آموزي بود و مدتي به عنوان استاندار سيستان وسواد نهضت
  توسط نيروهاي عراقي به اسارت گرفته1359 مهر سال 14 و در روز رفت جبههبا گروهي از پزشكان به ، مقدس
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 طـرح   ة دربـار  .آمـد ]جمهـور  معاون حقوقي و پارلماني رييس    [،  مهاجرانى]طاءاهللاع[آقاى  
 مقابله با شوراى نگهبـان      كه به منظور  ]مجلس خبرگان [نمايندگان مجلس در مورد انتخابات      

 در مـورد  برخوردهـاى تنـد          و ناطق نورى آمـد   ]علي اكبر [ آقاى   .ه، صحبت كرد  مطرح شد 
گزارشـي   ، بـر سـر حـذف بعـضى از كانديـداها           ،نها در مجلـس بـا شـوراى نگهبـا          راديكال

 .گفتم مذاكرات بايد مستدل و متين باشد؛داد
 قـرار   .هاى بازرسى مطرح شد      گزارش .عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     عصر شوراي  
همچنين تـصميم   .  تقويت كنيم  ها  دانشگاه علوم پزشكى تبريز را در مقابل افراطى       يس  ريشد  

 دارو خوردم و شب ؛تب داشتم .  هفتگى شود  ه، به جاى دو هفت    ،جلسات شورا بر اين شد كه     
 .در دفترم ماندم
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آقاى . كارهاى دفتر انجام شد   نُه صبح   تا ساعت   .  امروز حالم مساعد بود    ،با استراحت ديشب  

هـاى     داد و برنامـه    ، آزاد شـده    اخيـراً   را كه   گزارش سفر به نقاط جنگى     .ميرزاده آمد ]حميد[
 .بازسازى را گفت

 ] عـضو شـوراي رهبـري      ،سرهنگ سليمان محمد سـليمان    به سرپرستي   [،  هيأت سودانى  
جمهور سودان را آورد و اعتراف به حقانيت مواضع ايران نمود و براى رفـع               يسي ر ة نام .آمد

راى نفـت و تأسـيس پخـش صـوت و تـصوير و اسـلحه بـراى                  ب. شان استمداد كرد    مشكالت
 .1 قول حمايت دادم،جنگ با شورشيان جنوب سودان

                                                                                                                   
 تاكنون پيكر اين . آنجا بارها مورد شكنجه قرار گرفت و حتي نام وي جزو ليست صليب سرخ نيز نبود در.شد

 .جاويداالثر به ايران بازنگشته است
در اين ديدار عضو شوراي رهبري سودان، نقش مهم جمهوري اسالمي ايران را در هدايت امت اسالمي متذكر شد  - 1

اصرات بسياري از جمله محاصره اقتصادي، سياسي و تبليغاتي حمي از آغاز با مما آگاهيم كه انقالب اسال«: و گفت
ما جمهوري اسالمي ايران را اميد امت . روبرو بود و با تكيه براصول اسالمي و ياري خداوند بزرگ به پيروزي رسيد

هايي هستيم  ان محاصرهما در سودان در معرض هم. دانيم اسالم و پيشتاز در به پيروزي رساندن نيروهاي مستضعف مي
» . پيروزي از آن ما خواهد بود، كه انقالب اسالمي با آن روبرو بود، ولي به خواست خداوند بزرگ با پيروي از اسالم

هاي دو كشور  سپس آقاي هاشمي با تشكر از پيام رييس جمهور سودان و اظهار رضايت از روند رو به رشد همكاري
 منديم كه ما از پيش از انقالب با كشور سودان آشنايي داشتيم و همواره عالقه«: شتمسلمان ايران و سودان اظهار دا



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                 پيــروزي                                                                               

                 
 

319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����3��
�F�%�9��00�G��H!9���CD���
�H!���E
�A�%����%�9



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
320  1369                     هاشمي رفسنجاني 

، عـادلى ]محمدحـسين [ و آقـاى     ]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،  نوربخش]محسن[آقاى   
المللى پـول و بانـك     گزارش سفر به آمريكا براى صندوق بين     .آمدند]رييس بانك مركزي  [

 و نيـز  ،هاى غربى در جهت رفع مشكالت و روابـط  ز مالقات با شخصيتجهانى را دادند و ا    
 .از مالقات با ايرانيان مقيم آمريكا اظهار رضايت نمودند

هـا از حـذف در انتخابـات         براى نجات راديكال  .  نماينده ورامين آمد   ،قمى]محمد[آقاى  
از مواضـع   بـه نـوعى     ؛  اد كـرد  ورامـين اسـتمد   بـراي   خبرگان و نيز براى آب و متـرو         مجلس  

 بـراى عقـب افتـادگى       .نماينده ماهشهر آمد  ،  ]آقاي عبدالعظيم خزايي   [.نمودانتقاد  افراطيون  
آقـاى  .  و قـول كمـك بيـشتر دادم       كمـك كـردم    ؛يتى و استمداد نمـود    اماهشهر اظهار نارض  

هاى اقتـصادى     ضمن تمجيد از سياست   .  نماينده شاهرود آمد   ،نى شاهرودى يحس]سيدحسين[
بعضى از مجريان ديگـر گفـت و بـراى توسـعه            ترابري و   عف وزير راه و      در مورد ض   ،دولت

 .شاهرود استمداد كرد
 گـزارش سـفر بـه نيويـورك و مـذاكرات و             .آمد]وزير امور خارجه  [ عصر دكتر واليتى  

 براى تحسين روابـط  اي معتقد است مسابقه  .  خيلى راضى است   ؛ داد  را هاى زياد خود   مالقات
 . 1 دولت شركت كردمهيأت در جلسه.  به وجود آمده استبا ايران
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 درباره روابط جارى بـا غـرب و         . سفير جديدمان در آلمان آمد     ،موسويان]سيدحسين[آقاى  

آنهـا بخواهـد كـه نيروگـاه         بنا شـد از      .آينده روابط و اهميت همكارى با آلمان مذاكره شد        
 .اى بوشهر را تكميل كنند هسته

 اسـتراتژيك  ه قبلـىِ يـ  نظرةدربـار .  در چين آمـد    ايران  سفير ،طارمى]محمدحسين[ آقاى  
 ها تالش   تأييد كردم و خواستم براى توسعه همكاري؛استفسار كردبودن روابط با چين 

                                                                                                                   
جمهوري اسالمي ايران به خاطر رضاي خداوند و تشخيص مصلحت . با آن كشور مسلمان همكاري داشته باشيم
 ».اسالم، آماده كمك به مسلمانان سودان است

برداشتن ديوار برلين، به .  سال تقسيم خود پايان دادند45 پيوستند و به  در اين روز آلمان شرقي و آلمان غربي به هم- 1
 .عنوان يك نقطه عطف تاريخي در قرن بيستم و پايان رسمي جنگ سرد ميان شرق و غرب به ثبت رسيد
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اظهـار خـستگى از كـار       . عالى كشور آمـد    عب ديوان يكى از شُ  يس  ي ر ،آقاى گرگانى . كنند
 .يكنواخت هشت ساله خود كرد و خواستار تنوع بود

ى ي گزارش سفر به چهار كشور آفريقا.آمد]وزير بازرگاني[، وهاجى]عبدالحسين[ آقاى 
ى بـا آفريقـا و ايجـاد مركـز تجـارى و تقويـت خـط كـشتيرانى و                    يايجاد خـط هـوا     داد و بر  
 بالمـانع  دسـتور دادم كـه ورود چـاى بـا ارز آزاد را               .ذارى و تجارت تأكيد داشت    گ  سرمايه
تعزيرات و  از  ى  يها   گله .مقصودى آمد ]جواد[آقاى  .  است چاي قاچاق بازار را گرفته    . نمايند

 .وزارت بازرگانى داشت و از سياست اقتصادى دولت تمجيد كرد
 قرار شد انتخابات .نى صحبت كردمتلف اى  با آقاى خامنه.كار كردمپنج، عصر تا ساعت   

 به خاطر كم بودن تعـداد نامزدهـاى تأييـد شـده در      ،هاى سيستان و بلوچستان و گيالن      استان
 .1 به خانه آمدم.به تأخير افتدحد نياز، 
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به عفت  .گذشت  درباره تاريخ معاصرعمدتاًبه استراحت و مطالعه  وقتيشتر  ب .در منزل بودم  

 مهمـى   مـسأله هـا    در گزارش . ها اينجا بودند     بچه ، ظهر و شب   . فاطى و اعظم آمدند    . رفت قم
 .آمد ل بنياد تاريخيمعاديخواه براى مسا]عبدالمجيد[عصر آقاى . نداشتيم
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از خـودم چيـزى نگفـتم و بيـشتر          . خبرگان كردم مجلس  اى براى تبليغات انتخابات       مصاحبه
                                                 

 در مورد نحوه انتشار نقطه نظرات رييس جمهور، ،جمهوري كل روابط عمومي رياست  در اين روز، اداره- 1
اخيراً مشاهده مي شود، رسانه هاي بيگانه سعي دارند برخي از «: در اين اطالعيه آمده است. اي صادر كرد اطالعيه
هاي داخلي ايران را به عنوان بيان كننده خاص نظرات مقام محترم رياست جمهوري معرفي كنند و يا در نقل  روزنامه

تكذيب اينگونه انتساب ها و ضمن . را بيان مي كنند مطالبي ، به نقل از محافل نزديك به رييس جمهور،اخبار خود
 بيان نظرات مقام محترم رياست جمهوري، وضعيت ة اعالم مي دارد كه كليه رسانه هاي داخلي در زمين،ها قول نقل

 به عنوان منعكس »روزنامه تهران تايمز«هاي خارجي به  ه به نقل قول رسان بود اين اطالعيه ، واكنشي ».يكساني دارند
  .، كه در پوشش خبري اخبار رييس جمهور از آن استفاده مي كردندكننده نظرات آقاي هاشمي
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 همراه بـا    ؛1مصاحبه طوالنى با خبرنگار لوموند داشتم      .روى شركت در انتخابات حرف زدم     
 .  آمده بود2احسان نراقى آقاي
 گزارش پيشرفت بازسـازى را داد و  .استاندار خوزستان آمد،  ]آقاي محمدحسن تواليي  [

 ، گفتم تحمل كننـد ؛ گله داشت]جمهور معاون اجرايي رييس[،  هاى آقاى ميرزاده    از دخالت 
فرمانـده  [،  ستارى]سرتيپ منصور [تيمسار  . كند ميچون در اينجا براى پشتيبانى خيلى تالش        

تى از چـين و شـوروى را داد و بـراى             گزارش خريـدهاى تـسليحا     .آمد]نيروي هوايي ارتش  
 . كمك مالى خواست 5-هواپيماي افساخت 

 بـراى مـذاكرات و      ؛عازم سفر به چـين اسـت      . وزير دفاع آمد  ،  ]آقاي اكبر تركان  [عصر  
هاى اخير با انگلستان بر سر بسيارى از مـوارد             گزارش توافق  همچنين. خريدها مشورت كرد  

 .ل از انقالب را داداختالف در مورد معامالت تسليحاتى قب
گـزارش وضـع نفـت را داد و پيـشرفت كـار             . وزير نفـت آمـد    ،  ]آقاي غالمرضاآقازاده [

تـانكر نفـتكش از تركيـه بـراى         تهيـه   بازسازى پتروشيمى ايران و ژاپن و پااليشگاه آبادان و          
 ،ىيهاى المپيـك آسـيا       در بازى  ،فوتبالملي  خبر دادند كه تيم     . را گفت حمل و نقل داخلى     

                                                 
در اين مصاحبه ، مطالب مهمي درباره سياست خارجي جمهوري اسالمي، بحران خليج فارس، روابط با عراق،  - 1

متن كامل . لمللي، مطرح شده استاي و بين ا انداز آينده اقتصادي ايران، ارتباط با آمريكا و ساير مسايل منطقه چشم
 .اين مصاحبه، در بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده است

 جامعه شناسِ، »السعادات جامع«از نوادگان مالمهدي نراقي صاحب كتاب ، )1391 -1305(احسان نراقيدكتر  - 2
 نراقي در دوران . داشت معاونت سازمان يونسكو را برعهدهمدتياو .  و پژوهشگر ايراني مقيم فرانسه بودگرا عمل

تحصيل در سوئيس، به مرام كمونيستي گرايش يافت، اما بعد از بازگشت به كشور، وارد سيستم دولتي شد و از افكار 
موسسه مطالعات و «عمده ترين كار او تاسيس . در دوره مصدق، فعاليت هاي سياسي داشت. سابق خود فاصله گرفت

وي سال ها مشاور فرح .  سال، رياست آن را بر عهده داشت12 بود كه خود در دانشگاه تهران» تحقيقات اجتماعي
دكتر حسن حبيبي، دكتر ابوالحسن . پهلوي، همسر محمدرضاشاه بود، اما وجه انتقادي خود را همواره حفظ كرد

 ، زنداني شد دستگير و1358او بعد از انقالب در سال . صدر و صادق قطب زاده از معروف ترين شاگردان او بودند بني
از كاخ شاه تا «دكتر نراقي در كتاب معروف خود . آزاد گرديدو احراز بي گناهي مطهري شهيد اما با وساطت استاد 

ساي جمهور فرانسه دريافت كرده ؤاو دو بار نشان لژيون دونور از ر.  به شرح زندگي خود پرداخته است،»زندان اوين
 . در تهران درگذشت1391 آذر 12سرانجام در احسان نراقي، . بود
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 شـب بـه     .دنـ  و پـاداش بده     گفتم از آنها تشكر كنند     ؛1 است قهرمان شده   سال شانزدهاز  پس  
 .خانه آمدم
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 و ]جمهـور و ريـيس سـازمان حفاظـت محـيط زيـست            معـاون ريـيس   [،  منـافى ]هـادي [دكتر  

بر سـر ريخـتن فاضـالب كارخانـه قنـد           . آمدند]اتحاديه تامين كاالي ارتش   [= امسئوالن اتك 
 كه باعث تلف شدن تعدادى ماهى شـده و          ]رود  زرينه[ به رودخانه  ،]متعلق به اتكا  [مياندوآب

 . خواسـتند ىرمـن داو از   اسـت،  جريمه محكوم شـده  توماناتكا در دادگاه به پانصد ميليون  
سازمان [ى به   ي موتورسيكلت و مواد غذا    ، ماشين ، دوربين ،قرار شد با پرداخت مقدارى لباس     

 .مصالحه كنند ،محيط زيست]حفاظت از
 براى كارهاى عمرانى اطراف قزوين اسـتمداد كـرد و از            .آمد عليخانى]اهللا  قدرت[ آقاى  

 اظهار نـاراحتى نمـود و از    ، بود مجمع روحانيون اى به     خبرگان كه ضربه  مجلس  جريان اخير   
 .ى از آنها فكرى كنمي دلجومن خواست براى

  بـه خـاطر خـوددارىِ      ، براى اولين بـار در تـاريخ انقـالب         ي اسالمي، جلسه مجلس شورا  
 طبـق   . بـه رسـميت نرسـيد      ،يـسه يجمعى از نمايندگان به خـاطر اعتـراض بـه برنامـه هيـأت ر              

 آقــاى .اســت هــا عليــه خــط مقابــل شــده  اظهــارات تنــدى از طــرف راديكــالهــا، گــزارش
 .آمد  براى امور جارى و بازسازىميرزاده]حميد[

معـين و   ]مـصطفي [دكتـر    .آمـد  جاسبى براى امـور دانـشگاه آزاد اسـالمى        ]عبداهللا[دكتر  
، ]غالمحــسين كرباســچي[ از جلــوگيرى ،ميــرزاده]حميــد[موســوى و ]ميرحــسين[مهنــدس 

 به شهردار   ؛ندشكايت آورد  شهردار تهران از ادامه كار ساخت شهرك تحقيقاتى در چيتگر         
 هـاي     كـه اتومبيـل    شـد تـصويب   . عصر در هيأت دولت شركت كـردم       . همكارى كند  گفتم

 . فروش بدهيمةهاى مقيم كويت را ترخيص كنيم و اجاز وارده توسط ايراني
                                                 

ضربات پنالتي، برابر تيم كره شمالي، پس از شانزده سال از  با  بر يك4 با پيروزي ، در اين روز تيم ملي فوتبال ايران- 1
قاره آسيا باال رفت و بر سكوي قهرماني نشست فوتبال  تهران، بار ديگر از رفيع ترين قله افتخار 1353هاي آسيايي  بازي

 .  پكن را كسب كرد1990 -اني يازدهمين دوره بازي هاي آسياييو عنوان قهرم
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  انتخابـات ل اخير   ي تبعات مسا  ةبيشتر مذاكرات دربار  . اى بودم    خامنه اهللا  يت شب مهمان آ  
قرار شد همچنين  .بودآن ى يجو چارهه نحوخبرگان و شدت اختالف بين دو جناح و     مجلس

 را براى اولين بحث     »غنا«بحث   ؛ل اجتماعى فقهى داشته باشيم    يى از مسا  حث ب ،مان در جلسات 
 .انتخاب كرديم
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اى مجلس رأى دادم و  خبرگان و ميان دوره مجلس براى   ، در حسينيه جماران   نُه صبح ساعت  

مـيالد حـضرت    [رفتم و براى شركت در مراسـم عيـد          سپس به خانه رهبرى    .1مصاحبه كردم 
اى هـم      خامنـه  اهللا  يـت  و آ  2من صـحبت كوتـاهى كـردم      . با هم به حسينيه رفتيم     )]ص(محمد

 .ناهار تنها خوردم. مبه خانه برگشت.  كوتاهى نمودنداًصحبت نسبت
و اسـتراحت   فقهـي   عـصر و شـب بـه مطالعـه           . مهمـان همـسر امـام بودنـد        ،ت و فائزه  عف
 .گذشت

                                                 
حضرت «:  درباره اهميت آراي مردم اظهار داشت،111 شماره  آقاي هاشمي پس از انداختن آراي خود به صندوق - 1

  ده شدهاي نيست كه از بيرون يا از طرف شخصي به مردم دا  انقالب متكي به مردم است و هديه،معتقد بودند) ره(امام 
توانيد   مي،كردند، تا زماني كه مردم را با خود داريد  همواره به ما و ساير مسئوالن نصيحت مي،حضرت امام. باشد

طور كه زندگي حضرت امام نشان داده، ايشان  همان. خدمت كنيد و سعي كنيد مردم همواره انقالب را از خود بدانند
داشتند، اما حضرت امام تا  اين عقيده را ديگران كم و بيش اظهار مي. انستندد ترين پايه نظام مي افكار عمومي را اساسي

 ، دفتر نشر معارف »1369هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي «كتاب  ←رجوع كنيد » . آخر عمر به آن معتقد بودند
  .1392انقالب ، 

 شهداى و بزرگوار امام ياد و گفت تبريك را )ع(صادق امام حضرت و )ص( پيامبراكرم ميالد ،هاشمى آقاى - 2
 و بلند افكار كه كسى زبان از امروز را مانامام انگيزروح نداى خوشبختانه«  :افزود و داشت گرامى را اسالم عاليقدر
 هاىنمونه از يكى» سالمىاال المذاهببين دارالتقريب «تشكيل طــرح و شنويم مى داراست، را امام مقدس هاى آرمان
 و شديد عالقه و اسالمى انقالب خلوص امروز .است دلسوخته مسلمانان ديرينه آرزوهاى از و مندانهانديش افكار همين
 جريان هدايت تقاضاى ،مسلمين امر ولى از جهان مسلمين و شده ترروشن اسالم دنياى براى اسالمى وحدت به ما ايمان

 اىتازه حركت ،اسالمى مذاهب بين تقريب جمعم تشكيل با رودمى انتظار. دارد را اسالمى امت هماهنگى و همكارى
 طريق از ،جهان مسلمانان ماميدوار .يابد تحقق است اسالم امت ضرورى و حقبه خواسته كه اسالمى وحدت راه در

 ←رجوع كنيد » .كنند آزاد را شريف قدس و طرد اسالمى مناطق از را مستكبران و شياطين بتوانند همكارى و وحدت
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369سنجاني، سخنراني هاي هاشمي رف«كتاب 
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 .1مصـحبت كـرد   مـن   گـزارش دادنـد و      . آمدنـد  مديران پست به مناسبت روز جهانى پست      
 راجــع بــه تمــاس بــا منــابع خــارجى و مبادلــه اطالعــات بــا  .معــاون وزارت اطالعــات آمــد

  . به طور محدود موافقت كردم؛هاى اطالعاتى كشورهاى ديگر پرسيد سرويس
صول حـ  بـه شـرط      ،قـرار شـد نيروگـاه اتمـى بوشـهر         . شوراى انرژى اتمى جلسه داشـت     

وزيـر  [،  دكتـر واليتـى    .بردارى فعـال شـود       مبنى بر تكميل و بهره     ،اطمينان از سوى پيمانكار   
 .ل سياست خارجى مذاكره شدي راجع به مسا.آمد]امورخارجه

خواسـتند كـه قبـول         تخفيـف مـى    ،در قيمت نفـت    .آمدند مالقاتبه   ،عصر هيأت تركيه  
هـاى تخلـف از تكـاليف          در مجـازات   .شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشـت       .نكردم
 . به نتيجه رسيديمكار قانون 
ــاى آ ــد[ق ــامى]محم ــانى ام ــان  [، كاش ــوراي نگهب ــضو ش ــه آرا،]ع ــات ي از اينك  انتخاب

بـين ايـشان و آقـاى       بـه علـت ترديـد        ، نوشـته شـده    »كاشانى«خبرگان كه فقط به نام       مجلس
 اگـر چنـين     ؛ قرار شد بررسى شـود     .شكايت داشت است،     باطل شده  ،تى كاشانى سرا]حسين[

از اينكـه   هم  ها    بعضى.  دو نفر شود   يبه نسبت آرا  تسهيم  ]برابر قانون [بلكه   ،است باطل نشود  
 مقدم بر فاميل واقعى     ، برخالف ديگران  ،ها   حوزه ليست در ،شهرت احمدآقا » خمينى«عنوان  

                                                 
 نقش زيربنايي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و ،در اين ديدار، آقاي هاشمي با اشاره به اينكه امروز شبكه پستي - 1

بزاري اساسي عنوان ا پست به«: دارد، گفت فرهنگي كشور دارد و در بسياري موارد، جلوتر از جريان توسعه گام برمي
در كشور ما . كار پست فقط منحصر به رساندن نامه نيست. در جهت ايجاد تحول در نظام اداري كشور مؤثر است

توان آن را با صرف چند ميليارد ريال انجام  شود كه با استفاده از پست، مي  ميليارد ريال هزينه سفرهايي مي50روزانه 
هايي كه توسط شبكه پستي در وقت آنها و همچنين سوخت و  از صرفه جوييداد و اگر مردم با ارائه آمار و ارقام 

استهالك ماشين آالت و نيز كاهش ميزان تخريب و آلودگي محيط زيست آشنا شوند قطعاً به استفاده از شبكه پستي 
تواند با  يپست بايد از بسياري از مراجعات مردم به ادارات جلوگيري كند، حتي يك روستايي م. د آوردروي خواهن

ها، با  ها و طي مسير طوالني اداره هاي فروشگاه استفاده از پست، مشكالت خود را در شهر حل كند و بسياري از صف
گذاري زيادي ندارد و فقط بايد با حمايت  توسعه پست نياز به سرمايه. گيري مناسب از پست از بين خواهد رفت بهره

تواند منشاء خدمات شايسته بيشتري باشد و بايد از آن به عنوان  ست ميپ. دولت و مشاركت مردم آن را تقويت كرد
، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد » .يك اهرم تحول در ارتباطات مردم استفاده كرد

  .1392دفتر نشر معارف انقالب ، 
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 . شاكى بودند است،آمده و به اين دليل در رديف باالتر قرار گرفته
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 و 1 مراسـم نظـامى، سـخنرانى   .رفـتم  ى ارتـش ياول وقت از منزل به محل سـتاد نيـروى دريـا        
انجام   جوايز به مناسبت پايان تحصيل دورهاى پنجم دافوس نداجا         ياستماع گزارش و اعطا   

 خيلـى بـزرگ و    دادم؛ و قول كمك به تكميل ساختمان سـتاد       كردم   بازديد   2 از دافوس  .شد
 . ناتماماما ، استوسيع

وزيـر كـشاورزى قطـر مالقـات        ،  ]آقاي شيخ حمـد بـن جـابرآل ثـاني         [با  . به دفترم رفتم  
 مـسأله  بيشتر بـه خـاطر اطـالع از موضـع مـا در               مالقات،. نامه امير قطر را آورده بود     . 3داشتم

                                                 
 ،ايران اسالمى جمهورى ارتش دريايى نيروى ستاد و فرماندهى دانشكده دوره پنجمين اختتاميه مراسم در ايشان -1

 اين در. دارد قرار شما حفاظت در كه دنياست جواهر گرانبهاترين ،فارسخليج« : كرد تأكيد نيرو اين پرسنل به خطاب
 استراتژيك موقعيت به  با توجه.شود غفلت نبايد هم فارسخليج جزاير كوچك سنگ يك از حفاظت در خطير وظيفه
 در كه اىارزنده تجارب و رزمى فنون ترينپيشرفته كسب با ،ايران اسالمى جمهورى ارتش دريايى يروىن ،فارسخليج
 مقابل در دريايى نيروى امروز .شود مطرح منطقه امنيت پايگاه و ثبات محور عنوان هب آينده در بايد ،دارد دريايى جنگ
 باالبردن براى بايد ارتش و سپاه لذا كرد، خواهد متمقاو و ايستادگى منطقه در ديگر نيروى هر يا و آمريكا حضور
 تقويت براى را سريع حركت خارجى شرايط و مكانى و زمانى موقعيت .باشند داشته را الزم حركت نيرو اين كيفيت
 هاىقدم گذشته سال دو طول در ،است برخوردار خوبى قدرت از دريايى نيروى و كندمى ايجاب دريايى نيروى

 خطير مسئوليت به اشاره با آقاي هاشمي،» .است شده برداشته زمينى و ىيهوا ،دريايى نيروهاى تقويت براى محكمى
 از را فرصتى هيچ ،آن كيفيت كردن بهتر و ها آموزش تعميق جهت در كرد توصيه نيرو اين پرسنل به ،دريايى نيروى
 بسيار منطقه در تواندمى فعال دريايى نيروى يك زيرا ،برود بين از كه دننگذار را امكانى هيچ و ندهند دست

، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد » .باشد سازسرنوشت
1392.  

هاي تخصصي آموزش علمي و  شود، به ارائه دوره خوانده مي دانشكده فرماندهي و ستاد كه به اختصار دافوس - 2
  . بايد توسط نيروهاي نظامي گذارنده شود،هاي باالتر از سرهنگي و فوق ليسانس ه براي اخذ درجهپردازد ك نظامي مي

 ضمن ارائه گزارشي از آخرين تحوالت منطقه خليج فارس، از مواضع ،در اين مالقات وزيركشاورزي قطر - 3
فارس، اميد  هاي منطقه خليجمردم مسلمان كشور«: جمهوري اسالمي در قبال حوادث اخير تشكر كرد و اظهار داشت

فراواني به جمهوري اسالمي دارند و ما به عنوان برادران كوچك شما، از جمهوري اسالمي انتظار داريم كه با نقش 
حضور نيروهاي بيگانه در منطقه، ناشي از تجاوز عراق به كويت . هدايتگرانه خود ما را در اين حوادث كمك كند

سپس آقاي » . پس از خروج عراق از كويت، از منطقه خارج شوند،اند تعهد شدهتمامي نيروهاي خارجي، م. است
 هاشمي با تشكر از پيام امير قطر، از گسترش روابط بين دو كشور اظهار رضايت كرد و در مورد تجاوز عراق به
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 ابهام را رفع نكردم و ضمن تأكيد بر موضع          ؛ از موضع ما دارند    ينگران.  است عراق و كويت  
 الزم است بهاى بيشترى بـه ايـران        ،]فارس  خليج[كه شوراى همكارى  گفتم   به او    ،شدهاعالم  

شـب را   . كارهاى دفترم را انجام دادم    . دولت نرفتم   هيأتعصر به جلسه     . بدهد مسألهدر اين   
  .ماندم
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شـرح  .  آمدنـد  ،انـد    از اسارت آزاد شـده     يحيوى كه اخيراً  ]محسن[بوشهرى و   ]بهروز[ايان  آق

هنگــام . انــد تنــدگويان همــراه بــوده] محمــدجواد[بــا .  دوران اســارت را دادنــد ودسـتگيرى 
به وزارت نفت   .  حدود ده سال   ؛اند   تمام اين مدت را در زندانى در بغداد به سر برده           ،اسارت

 .شان دعوت كند يه كار گذشتهگفتم آنها را به شب
در آفريقـا و    [ مبـارزه بـا مـواد مخـدر         انجمـن  يسيـ ر،  ]آقـاي الحـاج اينـداي     [مالقاتى با   

 قـول   ؛  جمهـور را آورده بـود      يسيـ نامـه ر  . 1 از كـشور سـنگال داشـتم       ،]كشورهاي اسـالمي  
تى  براى امور ارزى و ماليا.آمد]وزير امور اقتصادي و دارايي[، دكتر نوربخش .حمايت دادم

قيمت ارز در آينده و ماليات بر فروش را در دست           كردن  طرح يكسان   .  داشت هاييپيشنهاد
 .تهيه دارند

                                                                                                                   
گان نيز موضع قطعي ما اين است كه عراق بايد بدون هيچ امتيازي از كويت خارج شود و بيگان«: كويت گفت
آقاي هاشمي در پايان بر  ». خود كشورهاي حوزه خليج فارس تأمين گرددةد و امنيت منطقه به وسيلنمنطقه را ترك كن

 .هماهنگي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي منطقه خليج فارس براي حل مشكل منطقه تأكيد كرد
زشمند ايران در اجالسيه كشورهاي آفريقا كه در از تجارب بسيار ار«: در اين ديدارگفت» الحاج اينداي« آقاي - 1

او با اظهار تأسف از اينكه استعمار، اطالعات ناقص و غلط از مبارزه با » .شود، استفاده خواهد شد سنگال برگزار مي
وابط  ر،ما انتظار داريم جمهوري اسالمي ايران«: المللي قرار داده است، گفت مواد مخدر در ايران در اختيار مجامع بين

سپس آقاي هاشمي با اشاره به اينكه مواد مخدر از بالهاي جدي براي مردم در قرن » .تري با سنگال داشته باشد نزديك
گسترش . هاي زيادي ارائه كرده است  افراد و جامعه توصيهتاسالم براي حفظ سالم«: باشد، اظهار داشت حاضر مي

ها و از بين بردن نيروهاي سالم  ن عاملي در جهت تضعيف ملت استعماري دارد و همواره به عنواةمواد مخدر ريش
عليرغم تبليغات سوء . لذا بايد به مبارزه جدي با آن پرداخت. كشورهاي عقب افتاده مورد استفاده قرار گرفته است

 ».استكبار، مبارزه ما عليه مواد مخدر جدي است و اين حركت انساني را تا آخر ادامه خواهيم داد
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.  جالـب اسـت    ؛تماشـا كـردم   را   1 عصر فيلم خواسـتگارى    .ها آمدند   عفت و فاطى و بچه    
 گفتنـد   .هايم را معاينه كردند     دندان  و شيرازيان آمدند آقاي رسولي و دكتر      ،2]الهوتي[سعيد

قـرار  . پزشكى بودم   شب رفتم و دو ساعت در دندان       ؛بروم پزشكى بنياد شهيد    دندان به مركز 
 . شد چند جلسه ديگر هم بروم

 مطالبى كه   ة تلفنى دربار  ،دكتر واليتى . سوپ خوردم و خوابيدم   . مدير وقت به خانه آمد    
 . مشورت كرد،با هيأت عراقى در مذاكره دارند
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االسـالم از وزارت      شيخ]حسين[آقاي. كردم  ها مطالعه مى    براى خطبه ساعت ده و نيم صبح      تا  

 -خواهـد بـا يـك هيـأت مفـصل نظـامى             جمهور سودان مى   يسيخارجه اطالع داد كه ر    امور
اقامـه  هاى جمعـه را در دانـشگاه تهـران            نماز و خطبه   . موافقت كردم  ؛اقتصادى به ايران بيايد   

 .3ايم كرده امروز عزاى عمومى اعالن ،ها   به خاطر كشتار فلسطينى.كردم
 ؛ چشمانم شروع به سوختن كرد و صورتم داغ شد و خاريدن گرفـت             ،بعد از نماز جمعه   

كم معلوم شد در اثر نور نامناسب پروژكتورهاى نماز جمعه بوده و محافظان همـراه هـم                  كم
اثر سجادى آمد و گفت در      ]حميد سيد[دكتر  .  درد گرفت  يمها شب چشم . بتال شده بودند  م

                                                 
 ساخته 1368، ساخته مهدي فخيم زاده و بازي هادي اسالمي و ثريا قاسمي است كه در سال »خواستگاري « فيلم- 1

ها پيش مرده است، اكنون  اين فيلم داستان پيرمردي است كه چندين فرزند و نوه دارد و همسرش سال. شده است
 . ني داردتصميم گرفته با پيرزني ازدواج كند و اين خواستة او، موافقين و مخالفي

 مسئوليت بخش ايشان.  دكتر سعيد الهوتي، داماد آقاي هاشمي و همسر خانم فاطمه هاشمي، دندانپزشك است- 2
 .ر بوددا عهدهدندانپزشكي بيمارستان اختر را 

 يك سازمان يهودي افراطي اعالم كرده بود كه قصد دارد طبق معمول هرسال وارد صحن مساجد، از جمله - 3
از مسلمانان خواستند هاي نمازجمعه  در پي اين اقدام، رهبران روحاني مسلمان فلسطيني، در خطبه. ودمسجداالقصي ش

اين فراخوان رهبران، با لبيك مردم فلسطين مواجه شد و ماموران . براي دفاع از  وارد صحنه شوند
 21در اين واقعه بيش از . ه خاك و خون كشيداسرائيلي در يك عمليات سبعانه، به تجمع فلسطينيان حمله برد و آن را ب

 را به شدت مورد آمريكا اسرائيل و خطبه هاي نماز جمعه، در   هاشميآقاي.  نفر مجروح شدند150فلسطيني شهيد و 
 صهيونيستييك جنايت عنوان را به بيت المقدس حمله قرار داد و رويدادهاي خونين روز دوشنبه گذشته در شرق 

ضداسرائيلي   672 كرد كه قطعنامه متهم را ايشان دولت آمريكا.  بشريت استة شرمندگي جامعيةماتوصيف كرد كه 
 .زاي عمومي اعالم كرد، عمردم مظلومروز جمعه را براي ابراز همبستگي با دولت،  .امنيت وتو كرده است را در شوراي

مسجداالقصي
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 قطـره و  . استها ايجاد شده چشمو  سوختگى شديد در صورت    ،ها  المپ بنفشِ  ماوراء ةاشع
.  نـاراحتى گذشـت    ا شـب بـ    .آور خوردم  ن و خواب  سكّ م قرص. ها را بست   و چشم داد  پماد  

قـبالً هـم   . ع تحقيق امنيتـى علمـى شـود    و قرار شد روى موض    .بودمن   مثل   ،بهروز پاسدار هم  
 .  همين وضع پيش آمده بود،بار ديگر در مراسم مرقد امام يك
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بـا  . ردم و در خانـه مانـدم      هاى كارى را لغو ك       برنامه ؛ناراحتى چشمان و صورتم ادامه داشت     
 .فقط چند بار براى قطـره ريخـتن و وضـو و نمـاز و ناهـار بـاز كـردم           . چشمان بسته خوابيدم  

بـه اخبـار راديوهـاى      . خواندنـد   آنها را عفت و مهـدى بـرايم        ة خالص ؛ها را آوردند   گزارش
 در لبنـان شكـست      ]رهبـر جريـان مـسيحي آزاد      [،  ميـشل عـون   . بيگانه و خودى گـوش دادم     

 حافظ اسد در سـفر     .ندا  ه نيروهايش تسليم شد   .ه است  و به سفارت فرانسه پناهنده شد      هدخور
 طرف صـدام    از قبالً   ؛شود  زودى كار عون تمام مى     ه خصوصى به من گفته بود كه ب       ،به ايران 

 .شده كه فعالً اين حمايت نيست حمايت مى
وزيركـشور  ، ]وفگانگ شائوبل[ .يس مجلس مصر ترور و كشته شد      ير،  ]رفعت محبوب [

 ؛قصد شد  سوء  هم عونميشل   در همان ساعات به جان       .ه است آلمان هم ترور و مجروح شد     
آقـاى  .ظاهراً ارتباطى هم با هم ندارنـد      .  سه سوءقصد شبيه به هم در يك زمان        ،عجيب است 

وزيـر ايتاليـا      گفت نخـست   ،]معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه      [،  واعظى]محمود[
 قبـول كـردم و گفـتم مراسـم اسـتقبال و             ؛يران بيايد و مايلند مهمان من باشـند       خواهد به ا    مى

 .ين كرديميوقت آن را تع.  باشد]جمهور معاون اول رييس[، بدرقه توسط دكتر حبيبى
 براى اعزام هيأتى جهت شركت      ،]قائم مقام وزيرامورخارجه  [،  بشارتى]محمد  علي[آقاى  

ها    نتايج مذاكره با عراقى    ة دكتر واليتى دربار   .گرفتدر مراسم عزادارى عبداهللا راشد اجازه       
     عزيز صـحبت    ها از زبان طارق    در گزارش  . تلفنى صحبت كرد   ،ارو تعيين كاردار و اعزام زو

قطعنامـه عليـه اسـرائيل بـه        سازمان ملل،   باالخره شوراى امنيت    . از موضع جديد صدام است    
شـرايط  در   حادثـه مهمـى      ؛پـذيرفت المقدس را صادر كرد و آمريكـا هـم            خاطر كشتار بيت  

 .است جارى منطقه
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ل عراق و كويـت و نيروهـاى بيگانـه و    ي مسا، تحليلى از اوضاع جارى منطقه  ،براى فاطى 
 شـب دكتـر   .گفـتم   اسـالمي  بـراى اسـتفاده در سـازمان تبليغـات         ،احتماالت نتـايج حـوادث    

 .كرد را باز يمها  چشم؛سجادى آمد و گفت وضعم رو به خوبى است]سيدحميد[
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از برنامه امروز را كه قرار بـود بـراى بازديـد            . امروز حالم بهتر است   . حت خوابيدم ديشب را 
الجـه  هاى ديگر امروز را هم براى ادامـه مع          برنامه.  لغو كردم   به كرج بروم،   موسسه استاندارد 

 .اى هم گفتم جلسه امشب نباشد خامنهاهللا  يتبه آ. منمودلغو 
منـزل  بـه    ،]ريـيس مجلـس شـوراي اسـالمي       [،   كروبـى  ]مهـدي [عصر براى ديدن آقـاى    

 مهمـى   مـسأله .  خواندم ؛ها را از دفترم آوردند     گزارش. بسترى است ،  آنجادر ؛رفتم احمدآقا
 .نداشتيم
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آقـاى  . كارهـاى عقـب مانـده را انجـام دادم          نُـه صـبح   تا  . به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم     

  پـس از نطـق پـيش از        ،هـاى مجلـس     مـاجراى درگيـري    . نماينده نهاوند آمد   ،زمانيان]احمد[
 .دنمودستورش را تعريف كرد و استمداد 

 از  . وضـع اسـتان را گفـت       .آمـد ]كرمانـشاه [=  نماينده باختران  ،زادهسيد]سيدجليل[آقاى  
خبرگان اظهار رضايت كرد و بـراى امـور ورزش و فرهنگـى اسـتان               مجلس  نتايج انتخابات   
 همراه با خاخـام يهوديـان   ن،اينماينده كليم،  ]آقاي منوچهر كليمي نيكروز   [. كمك خواست 

هـا    شـنبه و مدرسـه كليمـى      روز  طيلـى   هـا و تع      يهـودى  ي براى تسهيالت سـفر خـارج      .آمدند
 . استمداد كردند و كمكى براى زلزله آورده بودند

 ]گلپايگـاني [  دكتر هاشمى   .آمد ل آب ي براى مسا  ،]وزير نيرو [،  زنگنه]بيژن نامدار [آقاى  
يـك  ،   سـفر  و سـوغات   آقـاى عباسـى آمـد        .آمـد  عالى انقالب فرهنگـى    براى برنامه شوراي  

روز  هكارهاى عقب افتاده دو روز گذشته را ب        ظهر و عصر   . كوچك آورد  ديجيتاليراديوى  



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
332  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 .رساندم
 ]كاظممحمــد[ تلفنــى اجــازه گرفــت كــه آقــاى ،]وزيــر امــور خارجــه[، دكتــر واليتــى

، مهاجرانى]عطاءاهللا[آقاى  . د و نه كاردار موقت    در عراق باش  ايران  نسارى به عنوان سفير     اخو
 از  ،براى كم شدن اختالفات   كه  نهاد كرد    پيش .آمد]جمهور معاون حقوقي و پارلماني رييس    [

  .ى شوديدلجو خبرگانانتخابات مجلس ط با ابتراآقاى كروبى در 
 فوق العاده ارزان است كـه       ؛ قيمت مس را باال برديم     . اقتصاد جلسه داشت   ي شورا ،عصر

 قيمت تـضمينى خريـد زيتـون و قيمـت       همچنين.  است باعث رواج قاچاق آن به خارج شده      
 .شب به خانه آمدم. شدتعيين وليدى هاى ت كاميون

 
 1990 اكتبر 16                              1411االول   ربيع25  |  1369 مهر 24شنبه  سه

 
نـد  آمد مالقاتبه   ،]به سرپرستي آقاي كوجو چيكاتا، عضو شوراي رهبري غنا        [ىيهيأت غنا 

  جنبش عدم ه كنفرانس   خواستار كمك در تدارك ادار    . آوردندرا   شانجمهور يسي نامه ر  و
تخفيـف  همچنين خواسـتار     .در غنا برگزار شود   امسال   قرار است    اين كنفرانس .  هستند تعهد

 ه بـود؛  دعـوت كـرد   براي سفر بـه آن كـشور         جمهور غنا از من     رييس. ند شد  نفت در فروش 
 . است مشكالت جدى درست كرده،گونه كشورها گرانى نفت براى اين

 خواستار تقويت شـركت و      .آسمان آمد ]هواپيمايي [شركتعامل  مدير،  ]آقاي عابديني [
 درخواسـت امتيـازاتى     ،ان خود نتر شد و براى خلبا       استفاده از هواپيماهاى سنگين    ةدادن اجاز 

 .دكر]هواپيمايي ملي ايران[= هماشركت شبيه 
هاى جارى در مجلس اظهار نگرانى كـرد و           از درگيري  .زاده از مجلس آمد    يسيآقاى ر 
اصـغرزاده بـه   ]ابـراهيم [ آقـاي  از اظهـارات امـروز  . من بـراى حـل غائلـه شـد     كمكخواستار

 .خارجه شد امور اظهار نگرانى نمود و خواستار كار در وزارت،اى سياسى شيوه
هاى جارى بين دو خط اظهار نگرانى         از درگيرى .  وزير كشور آمد   ، نورى ]عبداهللا[آقاى

 مـدعى اسـت   ؛بس ها و سپس دستور آتش    ى از راديكال  يبراى دلجو داد  ى  ياهكرد و پيشنهاد  
 .ه استرك معة گردانند،باند روزنامه رسالت

 گزارش مذاكرات بـا     .آمد]الملل وزارت امورخارجه    معاون بين [،  متكى] منوچهر[ آقاى  
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حقـوق بـشر      نماينده ويژه كميسيون  [،  اليندوپلگ]رينالدو[هيأت عراقى را داد و از نتايج سفر         
 عــصر دكتــر. كــرد و بــراى ســفر بــه آفريقــا مــشورت نمــود اظهــار رضــايت ]ملــل ســازمان

انــد كــه  م داده گفــت رهبــرى پيغــا.آمــد]وزيــر آمــوزش و پــرورش[، نجفــى]محمــدعلي[
 . كنترل شود است،ها شده اى  مركز فعاليت حجتيه،علوى مدرسه
 همتوسـط  آموزشيطرح تغيير نظام    . عالى انقالب فرهنگى شركت كردم     شورايجلسه  در  

هـاى دانـشگاه      يأت بررسـى رشـته     چند ماده تصويب شد و نماينده شورا در ه         .بود دستور   در
 . كار كردم و به خانه آمدمهشت شب تا ساعت .شدتثبيت اسالمى آزاد
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هاى سيل گـيالن و       گزارش خرابي  .آمد]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى  

هاى   و براى وعده   كمك كنند ها    گفتم استانداري  . است  خرابى زياد داشته   ؛1مازندران را داد  
 .كميـسيون تعزيـرات حكـومتى آمدنـد       .اعتبـار ارزى و ريـالى گرفـت       مركـزي،   سفر اسـتان    

 همكـارى    از عـدم اعتمـاد بـه ادامـه كـار و عـدم              .گزارش كار دادند و مـشكالت را گفتنـد        
 . وعده تقويت دادم و تأكيد بر مراعات قانون نمودم؛ها گله داشتند استانداري
م تايلنـد و مـالزى اسـت        عـاز  ؛آمد]جمهور  الملل رييس   مشاور بين [،  معيرى]عليرضا[آقاى

 رت بر بودجه وزارت اطالعاتاراجع به نظهمچنين ل مربوط به اين دو كشور و ي مساةدربار
 ]معـاون اروپـا و آمريكـاي وزارت امورخارجـه         ]  ،  واعظـى ]حمودم[عصر آقاى    .صحبت شد 

هـاى    گفتم همـان حـرف     .هاى لبنان و شروط ما براى وساطت پرسيد         راجع به گروگان   .آمد
 .گذشته است

 در راه   .در دفترم كار كـردم    هشت شب   تا ساعت   .  دولت شركت كردم   هيأتدر جلسه   
 )ص(االنبياء  به بيمارستان خاتم ،ى اردبيلى موسو]سيد عبدالكريم [ اهللا  يت براى عيادت آ   ،خانه
 .اند كرده عمل جراحى پروستات ؛رفتم

                                                 
. خسارت وارد شد واحد مسكوني 500 و هزار2به  بر اثر بارندگي هاي شديد و جاري شدن سيالب، در شهر رشت - 1

 ميليون ريال خسارت به تاسيسات زيربنايي شهرها و 250 ميليارد و 2آسا در استان گيالن، بيش از  بارندگي سيل
 25/7/1369روزنامه اطالعات، : منبع. روستاهاي اين استان وارد كرد
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ل يو مـسا   بـراى امـور جـارى فرهنگـى          ،]جمهور مشاور فرهنگي رييس  [،  اى  اژه]جواد[آقاى  
پيـشنهاد داشـت كـه بـراى رفـع اختالفـات داخلـى اقـدام                . آمـد  دانشجويان خارج از كشور   

 گينـه و     كشوهاي گزارش سفر به  . آمد]وزير معادن و فلزات   [،  محلوجى]حسين[آقاى  .نمايم
در  ،سيت و در زامبيـا    وكـ باسـتخراج   زمينـه    در   ،در گينـه  كـه   داد و پيـشنهاد داشـت       را  زامبيا  

 .نيمصنعت مس همكارى ك
  دخالت در حـل اختالفـات و        پيشنهاد .آمد حبيبى براى امور عمومى كشور    ]حسن[دكتر  

ل خـارجى و برنامـه كـار        ي مـسا  در مـورد  .  را داد  خريد چند ساختمان از بنياد مستـضعفان      نيز  
 .عالى امنيت ملى شد  خواستار شركت در جلسات شورايهمچنين . نيز مطالبي گفتدولت

جمهــوري  گــزارش ســفر بــه .آمــد] اقتــصادي و دارايــيوزيــر امــور[، دكتــر نــوربخش
توافق بر سر ترانزيت گاز از طريق شوروى مطالبي در خصوص و را داد آذربايجان شوروى  

همكـارى در مهـار آب دريـاى خـزر     همچنين نفتى و روپاى شرقى و مبادله كاالهاى غير    به ا 
 ]س سازمان برنامه و بودجه    ريي[،  زنجانى]مسعود روغني [آقاى  . است، بيان كرد  كه باال آمده    

 . نظر خواهى كرد است، درخصوص متمم بودجه كه در مجلس .آمد
تماشـا    را با خانواده   1»هامون« فيلم   ،سرشب. عصر تا مغرب كارهاى جارى را انجام دادم       

 يكـسره روى     دوازده و نـيم شـب،       تـا  ساعت هـشت   از   .پزشكى رفتم   سپس به دندان   .ميكرد
 ساعت يك.   باز هم كار دارد؛ كار زيادى شد. خسته شدم؛بودم زير دست دكترها ،صندلى

مـصرف كـردم و     بيوتيـك     شـام مختـصرى خـوردم و كپـسول آنتـى          . بامداد به خانه رسـيدم    
 .خوابيدم
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.  نيـاز بـه اسـتراحت داشـتم    ، معالجه دنـدان ديـشب  از به خاطر خستگى مفرط. در منزل بودم  
                                                 

 كه به دغدغه جوانانِ اعي و سورئاليستي است، ساخته داريوش مهرجويي، فيلمي اجتم»هامون« سينمايي   فيلم- 1
اهللا انتظامي، خسرو  در اين فيلم عزت.  در تالطم هستند،روشنفكر بعد از انقالب مي پردازد كه ميان دنيا و آرمان هايشان

 . شكيبايي و بيتا فرّهي بازي كرده اند
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 .نـد آمد  اخوى احمد بـا خـانواده      ر،پيش از ظه  . گذشتها    بولتنمطالعه   هم به وقت  مقدارى  
 شـب بـستگان ديگـر       .بماننـد  سرچـشمه در   گفتم بهتر اسـت      ؛درباره تهيه منزل بحث داشتند    

  .آمدند
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پورمحمـدى از  ]مـصطفي [آقـاى  نُـه صـبح،   سـاعت   .  بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هـشت و نـيم     
 هـاى اطالعـات     گزارش اطالعاتى داد و خواستار استرداد سـاختمان       . اطالعات آمد ]وزارت[

گـزارش  . نـد سپس همراهانش و دادستان انقـالب آمد      .  كه در اختيار سپاه و كميته است       شد
 .گيرى شد  را دادند و تصميم1دوپلنگالي]رينالدو[سفر پرونده 

 گـزارش مـذاكره بـا آقـاى         .آمـد ]دبير شوراي عالي امنيـت ملـي      [،  روحانى]حسن[دكتر  
زنـدانيان در كويـت كـه در اثـر          جمعـي از    . كروبى را داد كه سخت ناراحت اسـت       ]مهدي[

ــدان  ــه ا16 و آزاد شــدهاشــغال كويــت از زن ــران آمــده نفرشــان ب ــد ي ــان ،ان ــا آقاي  همــراه ب
 صحبت مختصرى مبنى بر مقاومت و ادامه مبارزه       .  از سپاه آمدند   يوحيدى  و مصلح   ]احمد[

  .كردند
آقـاى صـانعى     . جريان مذاكراتش را با آشيخ يوسـف صـانعى گفـت            و آقاى اروج آمد  

ى عـال   شـوراي   جلـسه  عـصر . كمـك كـنم    توسط او به من پيغام داده كه بـراى حـل مـشكل            
 براى امنيت منطقه    ، بحث بر سر همكارى با شوراى همكارى خليج فارس         .ملى داشتيم  امنيت
قرار شد دكتر واليتى تا يـك هفتـه ديگـر بـه عـراق               .  تصميم گرفيتم كه همكارى شود     ؛بود
 . برود

ي عـالي    مذاكره درباره مصوبات شورا    .اى بوديم    خامنه اهللا  يت مهمان آ  ،شب با احمد آقا   
 . يد قرار گرفتيتأو كه مورد بررسى  بود امنيت ملي

 

                                                 
وي چند . قوق بشر سازمان ملل فعاليت مي كرد به عنوان نماينده ويژه ح1373 تا 1365 از سال ، رينالدو گاليندوپل- 1

، با زندانيان مالقات كرد وگزارش هايي از وضعيت حقوق بشر در ايران بار به ايران سفر كرد و از زندان ها بازديد نمود
 .برخي گزارش هاي گاليندوپل، با اعتراض ضدانقالب خارج نشين مواجه شده بود. تهيه كرد
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رد در اعالن مراسم روز     پيشنهاد ك  .آمد]رييس سازمان تبليغات اسالمي   ]  ،  جنتى]احمد[آقاى  
 از  .آمـد ]جمهـور    اجتماعي رييس  مشاور[،   آقاى مسيح مهاجرى   .1 شود سيزده آبان پيشدستى  

نگرانى كرد و از من  از اختالفات جارى اظهار .د داشت  وزيركشور انتقا  ، نورى ]عبداهللا[آقاى
 .مياست براى رفع اختالفات اقدام نماخو

 از حـذف  .آمدند جهانگيرى]اسحاق[موسوى الرى، مجيد انصارى و  ]عبدالواحد[آقايان  
 به خـاطر عـدم حمايـت از         ،رهبرىاز   و   نمودندرانى  خبرگان اظهار نگ  مجلس  ها از    راديكال

 . توضيحاتى برايشان دادم و گفتم الزم است اعتماد رهبرى را جلـب كننـد              ؛گله كردند  آنها
 .قرار شد جلسه ديگرى داشته باشيم

 دربــاره ارز گــزارش داد كــه وضــع بهتــرى .آمــد]ريــيس بانــك مركــزي[دكتــر عــادلى
آقـاي  فرسـتاده مخـصوص      .مـشورت قـرار داديـم      سياسـت ارزى را مـورد        .اسـت پيداكرده  

 گزارش سفر به پنج كشور عربى را داد         .2آمد]جمهور تركيه  رييس[،  تورگوت اوزال ]خليل[
تواند عراق    گفتم محاصره اقتصادى مى   . خواهى كرد ل جارى منطقه نظر   ي مسا ةو از من دربار   

ــد  ــسليم كن ــه ت ــستان .را وادار ب ــارات  قطــســعودي،  در مــورد شــتاب ســه كــشور عرب ر و ام
 ،كـم  كـم كـه   گفـت آنهـا نگراننـد       . درخصوص شروع عمليات نظامى عليـه عـراق پرسـيدم         

 بـر   ، آبان نهم ،آقاى اوزال كه   خواست .تصرف كويت به صورت يك واقعيت پذيرفته شود       
 .آمد سلمانى براى اصالح . قبول كردمنمايد؛ در ايران توقف ،سر راه سفر به ژاپن

شب .  تصويب شدي دولتيها نامه نشان   يني آ .كت كردم هيأت دولت شر  جلسه   عصر در   
                                                 

واقع ) النه جاسوسي(  سنتي توسط دفتر تحكيم وحدت در مقابل سفارت آمريكا در تهران  آبان، به طور13 مراسم - 1
تبليغات   هماهنگي توسط شوراي رسمي،از زماني كه اين مراسم به شكل . شد در خيابان آيت اهللا طالقاني برگزار مي

 . ندداد تيب ميمراسم خود را يك روز جلوتر تردفتر تحكيم وحدت، مسئولين ، گرديداسالمي برگزار 
جمهور تركيه، با  ، رييسهاي گرم و صميمانه آقاي تورگوت اوزال با تقديم سالم» آقاي چيچك« در اين ديدار - 2

. اشاره با اجالس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور گزارشي از مذاكرات انجام شده با مقامات ايراني را اعالم كرد
هاي انرژي، نفت، صنعت و  كاري دو كشور ايران و تركيه در همه زمينهظرفيت هم«: سپس آقاي هاشمي اظهار داشت

اي است كه  لحاظ سياسي نيز هم اكنون شرايط به گونه  بازرگاني، بيشتر از آن مقداري است كه فعالً وجود دارد و به
رگوت اوزال، من از شخص آقاي تو. هر دو كشور، بايد هر چه بيشتر و به طور جدي در پيشرفت روابط  تالش كنند

 ».تري هدايت كنيم انتظار دارم كه مسايل را زير نظر داشته باشند، تا بتوانيم دو كشور را به سوي روابط عميق
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 در مـورد  .ى شـود ي قرار شد دلجو.كرديمها مذاكره   راديكالة دربار.جلسه داشتيمرهبري با  
وقـت بـه    دير. مـذاكره شـد    درباره ارزاق عمومى و نيازهاى مردم     همچنين  مرجعيت آينده و    

 .خانه آمدم
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 از وضـع مجلـس      . نمايندگان زابـل و زاهـدان آمدنـد        ،مير] امير[شهركى و   ]غالمعلي[آقايان  
 بـراى   . اسـت  انتقاد كردند كه بى محتوا و همراه با دعوا و نزاع و مـشاجره و بانـدبازى شـده                  

ــيعه در    ــت ش ــل و تقوي ــران زاب ــتان عم ــستان و بلاس ــد سي ــتمداد نمودن ــستان اس ــاى . وچ آق
 راجـع بـه مـتمم بودجـه و          .آمـد ]رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلـس      [،  الويرى]مرتضي[

اختالفـات  از   از موفقيت سياست ارزى دولـت قـدردانى كـرد و             .سياست ارزى صحبت شد   
هاى راديكال است و اسـتمداد       كه در جهت تضعيف نيرو     نمود و گفت  جارى اظهار نگرانى    

 .نمود
 اسـير  ، شهـسوارى ]محمـد  [ همـراه آقـاى  ،نماينده كهنـوج ، ]آقاي غالمرضا معتمدي نيا   [

 عليه صدام شـعار     ،هاى غربى   در مقابل دوربين تلويزيون    ، هنگام اسارت  او. آزاد شده آمدند  
 جريان اقدام خودش را تعريـف       . پخش شد و تأثير زيادى داشت       آن در آن موقع    داد و فيلم  

كردند و او در  ها فيلمبردارى مى اد شهدا خوابانده بودند و خارجيگفت او را بين اجس   . كرد
يك لحظه تصميم گرفت كه شـعارهاى انقـالب را بدهـد و اطمينـان بـه شـهادت داشـت و                      

كـرد تلويزيـون       خيـال مـى    ؛ خارجى است  هاي  تلويزيوندوربين ها مربوط به     دانست كه     نمى
 . 1 تحسينش كردم و هديه به او دادم.اند  او را خاموش كرده، شعار دادهوقتي. عراق است

 ة از اقدامات خودش در مراكز علمى غرب گفـت و بـراى ادامـ   .آقاى احمد جاللى آمد   
 وزارت كشور و خط اصفهان ة تذكراتى دربار.غرضى آمد]محمد[آقاى . كار مشورت كرد

                                                 
ازگشت و از دست  به همراه ساير اسرا به كشور ب1369 آزاده سرافراز، شهيد محمد شهسواري، در سال - 1

ي عمر خود را به سرايداري يك مدرسه گذراند و سرانجام او باقي سال ها. هاشمي، مدال شجاعت دريافت كرد آقاي
 ثاراهللا بود، در مسير زاهدان، به فيض شهادت 41، در حالي كه عازم ماموريت محوله از سوي لشكر 1375 مرداد 20در 

 .نايل آمد؛ روحش شاد
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 از احتمـال  . آمـد ]وزيـر معـادن و فلـزات   [، عـصر آقـاى محلـوجى   . ل سياسى داشـت   يو مسا 
  خـود  درگيرى با معاون  همچنين ماجراي   ل خطى و    ي به خاطر مسا   ،تيضاح خود در مجلس   اس

 .اظهار نگرانى كرد ،در مجلس
.  در دفترم كار كردم و به خانه آمـدم         هشت شب  تا ساعت    . شوراى اقتصاد جلسه داشت   

 .يدم خواب،نوشتن خاطراتپس از و  تماشا كردم  فيلم،شامبعد از 
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 نمونه يـك ليـزر سـاخت سـازمان را          .آمد]رييس سازمان انرژي اتمي   [،  امراللهى]رضا[آقاى  
ــيح دادآورد و  ــري [ .توض ــسي كالنت ــاي عي ــد ، ]آق ــشاورزى آم ــع   ووزيرك ــزارش وض  گ

 و بارانى در زابل اقدام      اي   گفتم كه در مورد ايجاد تأسيسات آبيارى قطره        ؛كشاورزى را داد  
 كـه احتمـاالً در آينـده محـدوديت         اسـت  ى در مـصرف آب    يجـو    براى صرفه  ؛ اين كار  كند

 .خواهيم داشت
 رؤسـاي [،   اقتـصاد و نفـت و آقايـان زنجـانى و عـادلى             نرايـ با مديران وزارت نفت و وز     

برنامه جديـد اكتـشاف و توليـد نفـت و گـاز      . داشتيمجلسه  ،]سازمان برنامه و بانك مركزي  
عـصر  . كـرديم  تـأمين بودجـه      ،]پنجـساله اول  [ براى باالتر بردن از سـطح برنامـه        ؛بررسى شد 

 دسـتمزد  افزايش اليحه   ة  بار در .1استخدامى مجلس آمدند  ]اداري و  [كميسيون امور اعضاي  
 خيلـى بيـشتر از      ،كميـسيون اصـرار دارد    .  مذاكره شـد   ،كارمندان دولت كه در مجلس است     

 . كردماعتدال توصيه به ؛پيشنهاد دولت تصويب كند
بـا تاكيـد بـر      هـاى جـارى را توضـيح دادم و             سياسـت  .هاى يوميه آمدند    مديران روزنامه 

جواب اين سـئوال را بـه       رهبري   ؛ قرار گرفت  تشورمحدود انتقادات مورد    ضرورت انتقاد،   
 ادامـه   بحث در قانون كـار     . شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت      .اند من محول كرده  

 . تا ديروقت كار كردم و شب در دفترم ماندم . يافت
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 در مورد نفت و تحـصيل جوانـان و          .2مور آمد وخارجه ك اموروزير  ،  ] معيشا آقاي ماتارا [

                                                 
حمد ا، )رييس(ادهآقايان سيدعلي عوض ز:  عبارت بودند از، اعضاي كميسيون اموراداري و استخدامي مجلس- 1

محمد غريباني،  علي اهللا رحمتي، ، سيد خليل موشح، صمد رييسي، رحمت)نواب رييس(بلوكيان و غالمرضا فدايي
 .اصفهاني اسماعيل سهمي حصاري، محمدكريم مروجي و جعفري اصغر نوروزي، سيد عبداهللا هجرتي،

هاي كارشناسي جمهوري اسالمي ايران در  مك وزير امورخارجه كومور در اين ديدار، خواستار خريد نفت و ك- 2
جمهور كشورش را  آقاي معيشا ضمن بيان مشتركات اسالمي و تاريخي دو كشور، تمايل رييس. هاي مختلف شد زمينه

سپس آقاي هاشمي، . براي ديدار از ايران ابراز داشت و اظهار اميدواري كرد كه در آينده نزديك اين سفر انجام شود
 هاي جمهور كومور، عالقه جمهوري اسالمي ايران را براي كمك به آن كشور در زمينه ام رييسبا تشكر از پي
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 ،ميـرزاده ]حميـد [آقـاى    . قول مساعدت دادم   ؛استمداد كرد    هاى عمرانى و فرهنگى     حمايت
ريـيس سـتاد    [،  وكيلـى ]عباسـعلي [آقـاى   . براى امور ارزى و بازسازى و كارهاى جارى آمد        

 .1 اقدامات انجام شده براى آزادگـان را داد        ةار گزارشى درب  .آمد]رسيدگي به امور آزادگان   
شـهردار  ، ]كرباسـچي  آقـاي [همچنـين  از وزارت بازرگانى و . جمعى از سران اصناف آمدند  

 .گله داشتند تهران
 در جهت حمايـت  ، اليحه اصالح قانون ماليات مستقيم.دولت جلسه داشت   هيأت عصر  
ايـشان بـه افـرادى كـه در مـشاجرات      ه  امروز در صـحبت ،رهبرى .در دستور بود ،از صنايع

 ،بـا عفـت   . شب به خانه آمـدم     .2اند   به شدت حمله كرده    ،اند  حرف زده تند   در مجلس    ،اخير
 . ياسر و فرشته شام خورديم،مهدى
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 ]وزيـر بهداشـت   [،  فاضل]ايرج[ به دكتر    .ندين كسالت دارد  چ. آذرى قمى آمد  ]احمد[آقاى  

آقـاى سـيد محمـود       . اقتـصادى و ادارى مـذاكره شـد        ،ل سياسى ي مسا ةدربار .سفارش كردم 
                                                                                                                   

هاي مشترك اسالمي و تاريخي دو كشور  مختلف مورد تأكيد قرار داد و اظهار اميدواري كرد كه با توجه به زمينه
 .تري داشته باشد  همكاري گستردههاي اقتصادي، فرهنگي و فني، با كشور كومور يجمهوري اسالمي در رفع نيازمند

ها، مؤسسات دولتي و  ها، سازمان اي به منظور تسهيل در استخدام آزادگان به كليه وزارتخانه  آقاي هاشمي، بخشنامه- 1
ها،  وزارتخانه  كليه«: متن بخشنامه چنين است. دهاي سراسر كشور صادر كر نهادهاي انقالب اسالمي استانداري

ها  هاي بيمه، مؤسسات و شركت ها، شركت هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، بانك ت و شركتها، مؤسسا سازمان
ها، مكلفند آزادگاني را  و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش مؤسسات دولتي و شهرداري

شوند، به استخدام  اشتغال معرفي ميها براي  هاي آن در استان كه از سوي ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا نمايندگي
كارگيري آزاده  درآورده و كليه اقدامات الزم از قبيل تأمين اعتبار ايجاد پست يا شغل سازماني و غيره را بعد از به

الذكر  هاي فوق  مكلف است تا پايان سال جاري، كليه آزادگان متقاضي را به دستگاه،ستاد امور آزادگان. انجام دهند
 »رييس جمهور. اكبر هاشمي رفسنجاني. ا پيگيري، پيشرفت كار را ماهانه به اينجانب گزارش نمايندمعرفي و ب

بعضي از حرف هايي كه در اين چند روز «: ، در بخشي از سخنان خود گفتند رهبر معظم انقالب،اي اهللا خامنه  آيت- 2
نروند بگويند ما در مجلس ... ريبه ها بودها نبود، حرف غ گذشته از بعضي نمايندگان مجلس شنيده شد، حرف خودي

كسي نبايد آزادي را به ما و مسئولين امروز كشور كه عمرشان را به . چرا؛ نماينده در مجلس آزاد است. آزاد نيستيم
پايگاه اطالع رساني : منبع »...آزادي حق نماينده است، حق ملت است. مجاهدت براي آزادي گذرانده اند، ياد بدهد

 .آرشيو بيانات ، و نشر آثار آيت اهللا خامنه ايدفتر حفظ
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پيشنهادى مطرح كرد   . عراق آمد ]انقالب اسالمي [يس مجلس اعالى    ي ر ،]شاهرودي[هاشمى
 تا از اين راه براى    ،مكارى كنند  براى مبارزه با آمريكا ه     ،كه مبارزان مسلمان عراقى با صدام     

 بـا توجـه بـه عـدم         ؛ در كـشور حـضور داشـته باشـند         ، در صورت سقوط صدام    ،آينده عراق 
تـذكراتى دربـاره    . قرار شد بررسـى شـود     . رسد   اين راه خطرناك به نظر مى      ،صداقت صدام 

 . ها داشت توجه بيشتر به عراقي
 ة دربـار ،فـات اخيـر داخلـى    ضـمن اظهـار نـاراحتى از اختال   .دعـاگو آمـد   ]محسن[آقاى  

 گفـت بـا    ؛كـار استفـسار كـرد       تشكيل گروه مستقل روحانى در مقابل دو خط تند و محافظه          
 . قرار شد بيشتر بررسى كنيم. است به نتيجه نرسيده  امارهبرى هم مطرح كرده

 ،يـسه خبرگـان آينـده     ي دربـاره هيـأت ر     .خبرگـان آمدنـد   مجلـس   يـسه   ياعضاى هيأت ر  
بعضى شروع ل جارى و به خصوص اختالفات اخير و      يان در قم و مسا    ساختمان مركز خبرگ  

 . ناهار مهمان من بودند. مذاكره شدرهبري از نمايندگان در انتقاد از رهبرى و اظهارات 
گـوش   بعضي از زندانيان   كارهاى دفتر را انجام دادم و به مصاحبه          هفت،عصر تا ساعت    

نـيم طـول    و سـه سـاعت      ؛كى بنيـاد شـهيد رفـتم      پزش براى اصالح دندان به مركز دندان     . دادم
 .يدم و خواب خوردم شام. به خانه آمدم.كشيد
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ل فقهي و تفسيري يمسا ةبه استراحت و به مطالعوقت . در خانه بودم .  بود ديشب باران باريده  
ى ي نمايندگان راديكال مجلـس راهپيمـا   عليه بعضى از، طالب و مردم، امروز در قم .تگذش
 به تلخـى نماينـدگانى را كـه حـرف واليـت             ،در نماز جمعه  هم  يزدى  ]محمد[ آقاى   .كردند

  . مورد حمله قرار داد،اند فقيه را در مجلس مراعات نكرده
روحـانيون  ]مجمـع [ و گفت  اظهار نگرانى كرد    از موج جديد حمله    .عصر احمد آقا آمد   

افراد تنـد  حساب خودشان را از  آنها  گفتم  . آماده كرده بودند   ها خود را براى ختم درگيري    
 .كمك كنم  از من خواست كه براى آرام كردن جريان و جلب اعتماد آنها؛جدا كنند
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ــا  ــه صــبح،  ت ــا را انجــام دادمســاعت نُ ــاى  .كاره ــاه]محمدرضــا[آق ــزدان پن ــدير،ي عامل  م
معــاون اجرايــي [، ميــرزاده]حميــد[از برخــورد آقــاى . كــيش آمــد]ســازمان عمــران[ســابق
آزاد چابهار بررسى كند و پيشنهاد      بندر ةگفتم دربار . دش ناراحت است   با خو  ]جمهور رييس
 .بياورد
هـاى اصـالح سـاختار      طـرح ة دربـار  و  شهردار تهران آمد   ،]محسين كرباسچي آقاي غال [
 هماهنگ كـردن    در خصوص  .دكتر حبيبى آمد  .  مطالبي گفت  متروشركت   تقويت    و تهران

ها و نرخ  يه بدةاختالفات آنها دربار   و كمك به رفع      صداوسيماسازمان  مخابرات و   شركت  
 .اد گزارش د،ل جارىيدر مورد مساهمچنين خدمات و 
ى فـردا در مقابـل   ي تلفـن كـرد و از اعـالن راهپيمـا          ]وزيركـشور [،  نـورى ] عبـداهللا [آقاى  

گفـتم بـه دفتـر رهبـرى        .  و خواستار اعمال نفوذ براى لغو آن شد        نمودمجلس اظهار نگرانى    
 نظـر دادم    ؛ در اين خصوص تلفنى از من نظر خواسـتند         ، سپس از دفتر رهبرى    .پيشنهاد بدهد 

اى در    خامنـه اهللا    يـت بـا آ  .   مراسم لغو شـود    ،م كنند كه با تشكر از مردم      كه دفتر رهبرى اعال   
 . دندكرموافقت ] برنامه راهپيمايي در مقابل مجلس[ با لغو شد؛اين خصوص تلفنى مذاكره 

 امنيت شرق كشور بـود كـه ناتمـام          در بحث   .عالى امنيت ملى جلسه داشت     عصر شوراي 
نمـاز جماعـت خوانـديم و آقايـان          .آزاده آمدند روحانيون  از  شب حدود دويست نفر     . ماند

و 1 سپس صحبت مفصلى برايشان نمودم      .ابوترابى و جمشيدى صحبت كردند    ]اكبر  سيدعلي[
                                                 

 خداوند لطف زودى اين به ،دانستيمنمى ما« : روحانى گفت آزادگاناز مالقات  خرسندى اظهار با هاشمى آقاى - 1
 در علم اهل آقايان حضور .برسيم ،است عزيزان شما با ديدار كه مانآرزوهاى از بخشى به و شود مان حال شامل
 دوران در آزاده روحانيون بزرگوار جمع حضور. است داشته جامعه سرنوشت در زيادى تأثير ،تحميلى گجن جريان
 آمار درصد كه ماست افتخار موجب اين و بوده آزادگان ديگر تربيت و تعليم رشد و روحيه نشاط ةماي ،اسارت
 و انقالببه را مردم روحانيت زيرا ،است طبيعى امر يك اين البته است، باالتر ديگر اقشار به نسبت ،روحانيت شهداى
 روحانيت، براى بزرگى افتخار اين. كند حركت جهاد اين مقدم صف در خود بايد و كرد دعوت خدا راه در جهاد

 در آنها از جلوتر بلكه و كشورمان عزيز مردم پاىبه پا انقالب سخت مراحل در توانستيم ما كه است شيعه و انقالب
 بوده ها پيروزي به رسيدن و هامقاومت اصلى عوامل از همواره روحانيت و مردم هماهنگى .باشيم شتهدا حضور ها ميدان
 شهدا. هستيد پيروز نهايى محاسبه در كه بدانيد ،ايدكرده تحمل را فراوان هاى رنج و طوالنى هاى سال كه شما .است

 در آخر تا كه نيروهايى و دارند حضور نبياءا كنار در و خدا رحمت جوار در و هستند انقالب اين بزرگ فاتحان
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 . خوبى دارندة روحيخورديم؛شام 
ــستانامور خبــر ورود معــاون وزارت ،]وزيــر امورخارجــه[، دكتــر واليتــى  خارجــه عرب

در . باران خـوبى باريـد  . اند دد به توافق نرسيده هنوز در ع ؛ و توافق بر سر حج را داد       سعودي
 .ماندم و به خانه نرفتدفتر م
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 گزارش سـفر بـه شـوروى و بازديـدها و     . آمد  و ترابري  وزير راه ،  ]آقاي محمد سعيدي كيا   [

 بنـدرعباس را و لـزوم توجـه بيـشتر بـه آن طـرح را                 -آهـن بـافق    د و اهميت راه   ها را دا    توافق
هـا و اقـدامات       تيـ  گـزارش موفق   .گمرك آمـد   كل  يسي ر ،محمدخان] مرتضي[آقاي. گفت

 .كمك مالى خواست اصالحى را داد و براى تأسيسات جديد
، يرىنـص ] [ آقـاى .را دادنـد ل امنيتـي  يمـسا  گـزارش     و از وزارت اطالعات آمدند   

هاى توسـعه و تكامـل    گزارش كار و راه . آمد]ايرنا[،خبرگزارى جمهورى اسالمى   مديرعامل
د و خبرهـا را بـدون توجـه بـه خطـوط             نكردم كه استقالل سازمان را حفظ كن      تأكيد  . را داد 

 قـول كمـك      باشـد؛  هاى نظام   در چارچوب سياست  شان،  گيرى     و جهت  نمايندموجود تهيه   
 .دادم
 گـزارش   .نماينـدگان منـاطق محـروم مجلـس آمدنـد         ]فراكـسيون [ةيـس يعضاى هيـأت ر   ا

 از توجه دولت بـه منـاطق        .ها انتقاد داشتند   هاى امروز مجلس را دادند و از راديكال        درگيري
 گفتم بـا  ؛محروم تشكر كردند و اعتبارات زياد ريالى و ارزى براى سال آينده پيشنهاد دادند      

 .سازمان برنامه و بودجه هماهنگ كنند
  در مورد سرعت بيشتر در بازسازى مناطق جنگى . هيأت دولت جلسه داشتعصر

                                                                                                                   
 سود شان گذاري سرمايه اندازهبه ،كردند كمك ديگر هاى صورت به كه مردمى و شدند جانباز يا و بودند ميدان
 هم اكنون ايم،رسيده هايمانخواسته از اىعمده قسمت به ما و بود جنگ در شدن برنده نوع بهترين اين. برد خواهند

 منشاء و ساز تاريخ تواندمى ملت اين صورت اين در كنيم، حفظ خود براى را الهى رحمت ،شايسته عمل ادامه با بايد
، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد » .باشد جهان در اثر

1392. 
 

ن يحس
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 .اى بـودم    شب مهمان آقـاى خامنـه     . ها در دستور بود      اصالح قانون ماليات   .گيرى شد   تصميم
ــار ــان ،آزادى، حــج نهــضت ةدرب ــرى، اضــافه حقــوق نظامي ــات [هــاى جــارى   درگي انتخاب
در خـصوص ايجـاد   [،  دعـاگو ]محـسن [هاي آقاي  پيشنهاد ي،رضان عراق خبرگان، معا ]مجلس

شـاهرودي  [سيد محمود هاشمى  آقاي   و   ]خط روحانيون مستقل از جناح هاي چپ و راست        
و  مـذاكره  ،]بـا صـدام در مبـارزه بـا آمريكـا         نيروهاي انقالبـي عـراق      در خصوص همكاري    

 . باريد  باران مىم؛به خانه آمد. گيرى شد تصميم
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هـاى دامغـان      امـام جمعـه و شخـصيت       ، نماينـده  ،]سمنان[استاندار،  ]آقاي سيد حميد طهايي   [

اسـتمداد   انتقـال آب بـه سـمنان و دامغـان         همچنـين    براى ساخت دانشگاه دامغان و        و آمدند
سـال از     همراه فرزندش كـه پـس از ده        ، نماينده تبريز  ،هريسى]زاده  شمهاشم ها [آقاى.كردند

 مثـل بـسيارى     ،در اسـارت  او  . اى دادم و تشويقش كـردم        هديه . آمدند ،است  اسارت برگشته 
 . مريض شده است، در اثر سوء تغذيه و سختى معيشت،ديگر از اسرا

ــد  ــراى.جمعــى از نماينــدگان اســتان گــيالن آمدن ــه زلز ب ــه كمــك بيــشتر ب زدگــان و  ل
دند و از من خواسـتند      بوناراحت  هاى مجلس      از درگيرى  .زدگان استان استمداد كردند    سيل

 . همراه امام جمعه و فرماندار آمدنـد       ، به نمايندگان بجنورد  .كه براى رفع تشنج اقدامى بكنم     
 .خواستار اجراى طرح پتروشيمى خراسان در بجنورد بودندآنها 

 بــراى گــزارش وضــع نيروگــاه ،]جمهــور رســي ريــيسريــيس دفتــر باز[،  محــسن،ظهــر
 عـصر   .آمـد ] فرودگـاه امـام خمينـي فعلـي       [= تيـر  هفتم  ن و فرودگاه    يرجايى و سد پيش   شهيد

گيرى    قيمت كاميون، موتور سيكلت و دوچرخه تصميم       ة دربار .شوراى اقتصاد جلسه داشت   
اسـتر در     لـي تكميل زنجيـره توليـد اليـاف مـصنوعي پ         [ گزارش پيشرفت طرح     همچنين.  شد

 . ديروقت به خانه آمدم .ديمنيرا ش) دي متيل ترفتاالت(  D.M.T]كشور،
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 و براى شروع كار     د طرح دا  ةتوضيحاتى دربار .  مسئول طرح بهدارى تهران آمد     ،آقاى مقدم 
سـفير  ،  ]آقاي منصور غـروي   [ . برنامه سفر به مناطق زلزله زده را تنظيم كرديم         .موداستمداد ن 
الـدين    آقـاي سيدشـمس    [.آمـد   بـراى خـداحافظى و نظرخـواهى       ، در دانمارك   ايران جديد

 .آمدبراى خداحافظى و نظرخواهى هم  1كاردار جديدمان در انگلستان]خارقاني
 در جهـت تـسهيل      ، صـادراتى  يهـا  سـت  درباره سيا  .كميته توسعه صادرات جلسه داشت    

 . گيرى شد تصميم ميا نمايشگاه دايالمللى  صادرات و نيز درباره تأسيس مركز تجارت بين
دامپزشكى رشته تحصيلي  انتقال ة دربار.عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     عصر شوراي 

 ، طـرح تغييـر نظـام آموزشـى متوسـطه        خـصوص درهمچنـين   بهداشت و درمان و     وزارت  به  
 . در دفترم كار كردم و به خانه آمدمهشت شبتا ساعت  .حث شدب
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اى    وزارت بهداشت برنامـه    .رفتيم سعدآباد]كاخ[انسراى دولت در    م به مه  هفت صبح ساعت  

 اپ ضـمن اينكـه همـه را چكـ         ؛يم كـرده بـود    تنظـ  دولت هيأتاعضاى    پزشكي  پابراى چك 
 ، ظهر در دفتـرم    . طول كشيد  يازده و نيم   تا ساعت    كه   هيأت دولت هم جلسه داشت       ،كردند

 .يك جانباز را بستم و به آنها هديه دادمهمچنين عقد ازدواج يكى از محافظانم و 
ژاپـن  مشاور ويـژه نخـست وزيـر        ،  ]آقاي ماتسو ناگا  [. عصر چند مالقات خارجى داشتم    

روابط نيز موضوع   و  فارس   بحران خليج    ،در مورد روابط ايران و ژاپن     . 2بود پيام   ؛ حامل آمد
                                                 

1 -ير دولت انگليس، به جاي خانم مارگارت تاچر، انتخاب  ساله به عنوان نخست وز47يجر  در اين روز، آقاي جان م
 .داربود وي در دولت تاچر، پست وزارت امور اقتصادي و دارايي را عهده. شد

با ارائه گزارشي از مشاور ويژه نخست وزير و سفير سابق ژاپن در آمريكا،  ، در اين مالقات، آقاي ماتسو ناگا- 2
دانيم و  ما جمهوري اسالمي ايران را داراي قدرت و نفوذ سياسي در منطقه مي«: مذاكرات خود با مقامات ايراني گفت

 ».اي قائل هستيم از اينكه ايران تجاوز عراق به كويت را محكوم نموده است، مطلعيم و براي اين اقدام، ارج شايسته
اسالمي ايران معتقد است، جمهوري «: وزير ژاپن اظهار داشت آميز نخست   سپس آقاي هاشمي، با تشكر از پيام محبت

  خواهد بود و جمهوري اسالمي ايران نيز ازثرؤمالمللي عليه عراق، چنانچه به طور جدي اجرا شود،  هاي بين تحريم
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 صـحبت از هـر اقـدام    ، گفتم تا آمريكا امـوال مـا را آزاد نكنـد           ؛ايران و آمريكا صحبت شد    
 .ثمر است  بىيديگر
 . آورد جمهورشـان را   يسيـ  ر ة نامـ   و خارجه نيجريه آمد  وزير امور ،  ]آقاي ابراهيم زكريا  [

 . ل بحران خليج فارس صحبت شددرخصوص توسعه روابط و تالش براى ح
 

 
 
 
 
 
 
 

 خواستار توسعه روابط و ، از موضع پايين.خارجه بحرين با نامه امير بحرين آمداموروزير
ما  نظرات ،مواضع ايران از  تشكر ضمن. بود شوراى همكارى خليج فارس باهمكارى ايران   

 .دكر استفسار را
  توسعه خواهان كمك بيشتر و.خارجه ماداگاسكارآمداموروزير ، ]آقاي بماناجا راجين[

                                                                                                                   
آقاي هاشمي در پايان اين ديدار، ضمن استقبال از .كند المللي در بحران جاري در منطقه حمايت مي اقدامات بين

ها و روابط سياسي، اقتصادي و  خست وزير ژاپن براي سفر به ايران، گسترش همكاري ن،اظهار تمايل آقاي كايفو
 . فرهنگي بين دو كشور ايران و ژاپن را مورد تأكيد قرار داد

����!
�����I��������%>��9�:�;��



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
352  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H��29�����I��������%>��9�:�;��

��K��F���������I��������%>��9�:�;��



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                 پيــروزي                                                                               

                 
 

353 

 در دفتـرم كـار   ساعت هشت شـب تا . 1دبوتالش براى حل معضل خليج فارس   نيز   روابط و   
  . كردم و به خانه آمدم
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كوپتر به سوى منـاطق       با هلي  ،]واقع در شمال تهران    [منظريه] اردوگاه[ از   هفت صبح ساعت  
 در بخـش رودبـار شهرسـتان فـرود          ،ى در شـمال قـزوين     ي در روسـتا   .زده پرواز كرديم   زلزله

 حـدود   ، آن ي نزديك ر  بود ود روستا ويران شده    آن  . هم بودند  ]گيالن[آمديم مسئوالن استان  
 ،كمـك دولـت و مـردم   و  توسـط اسـتان يـزد        ، خانه كوچك براى اسكان موقـت مـردم        80

 .بودندساخته 
 اسـتان اصـفهان     ،طـارم سـفلى   شهرستان  عين   م .فلى رفتيم س دن از آنجا به روستاى ميرخو    

 هـزار   140 حـدود    ،بـراى هـر خانـه بـا مـصالح         . بودنـد خيلى خوب ساخته    ها را     خانهاست و   
  هـاي  در هـر دو روسـتا از كـالس        . انـد    مردم راضـى   اند؛  خرج كرده  ، به قيمت دولتى   ،ومانت

 .  محقر است،دبستان هم بازديد شد
د ساخته شده و مردم     نا شبيه ميرخو  ،كاشانشهرستان   به كمك    ؛ن رفتيم نيابه روستاى طو  

سـتان  رفتـيم كـه بـه كمـك ا         انكو به روستاى سـار    . نزديك تحويل است   ها  خانه. اند  راضى
استو لرستان ساخته شده  داشتند. از لحاظ كيفيت متوسط  رسمى  براى مردم ؛مراسم    

 
                                                 

ل منطقه يجمهور مادگاسگار، از توجه وي نسبت به مسا  پيام كتبي رييساين ديدار، ضمن دريافت در  آقاي هاشمي- 1
براز نگراني از برخوردهاي خشن و بروز جنگ در اين منطقه را مورد تأييد قرار داد و خليج فارس تشكر كرد و ا

آميز بحران و عدم بروز جنگ در خليج فارس ادامه خواهيم  ما همچنان به تالش خود براي حل مسالمت«: تصريح كرد
ه بيشتر روابط دو جانبه در همه دانيم و مايليم هر چ ما كشور ماداگاسكار را يكي از دوستان و همراهان خود مي. داد

هاي اخير  در اين ديدار وزير امورخارجه ماداگاسكار نيز ضمن تبريك پيروزي» .هاي مورد عالقه گسترش يابد زمينه
: آفرين توصيف كرد و گفت جمهوري اسالمي ايران، ملت ايران را ملتي با شجاعت تمام و مقاوم و پايدار و پيروزي

ما نيز . ر اكثر موارد به خصوص در مورد بحران خليج فارس، داراي مواضع مشترك هستندايران و ماداگاسكار د«
ماداگاسكار، خواهان خروج نيروها و . طلبي، خواستار خروج عراق از كويت هستيم ضمن محكوميت توسعه

يين كننده  تع،هاي خارجي از منطقه خليج فارس است و نقش جمهوري اسالمي ايران را در حل اين بحران ناوگان
 ».كند داند و آن را تحسين مي مي
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در . و به نمايندگان روستاها قرآن هديه كردم  و به احساسات آنها پاسخ دادم1صحبت كردم
 . آنها صحبت كردمخانها چند خانواده در محل  ب،همه روستاها
چنـد  و  ى توقف كـرديم     يدر روستا  . مركز بخش رودبار پرواز كرديم      رازميان،  به سوى 

هـا راضـى و        بعضى ه بود؛ ساخته شد   با چوب و رو كار آجرى      .خانه اسكان موقت را ديديم    
. اسـت ام شـده    حـدود پنجـاه هـزار تومـان تمـ         هزينه ساخت هر خانه،     . بعضى ناراضى بودند  
يـا  و هـاى مردمـى    كمكمحل از  بقيه  و بيست و پنج هزار تومان داده،دولت براى هر واحد 

  . شده استتأمين خود صاحبخانه
 بـه سـوى     .خرابى زيـادى نـدارد    اين شهر    .ها عبور كرديم    از خيابان  .به شهر لوشان رفتيم   

اهاى لوشـان تـرك      در چنـد روسـتا مثـل روسـت         ، در بـين راه    .معدن سنگرود حركت كرديم   
 .شكايت داشتند شان خانه كمبودها و بعضى از ناتمام ماندن ازمردم . توقف كرديم
پس از نماز مغرب و عشاء و مـذاكره  . به محل معدن رسيديمهفت و نيم  ساعت  غروب،
 در جلـسه عمـومى بـا حـضور         ،امـام جمعـه رشـت     ،  ]بخـش   آقاي صادق احسان  [خصوصى با 

 بخـش خيرمقـدم گفـت      آقاى احسان . مو ائمه جمعه شركت كرد    استانداران   ، وزراء ،مديران
 هـا و اقـدامات    گـزارش جـامعى از وسـعت خرابـي        ، استاندار گـيالن   ،تابش]عليرضا[و آقاى   

 بندى از نتيجه بازديـدها     ع سپس من صحبت كردم و جم      .انجام شده و مشكالت و نيازها داد      
 .2رائه دادما

                                                 
 حاضر شما زندگى محل در نزديك از توانستم كه داد من به توفيق خداوند اينكه«:  در اين سخنراني آمده است- 1

 را خدا ،كنم مشاهده نزديك از ،كنيدمى و ايدكرده تحمل كه مشقاتى و را، نيازها را، تنگناها ،را شما مشكالت و مشو
. مبفهم ،فهمممى حاال كه طور اين شد،نمى ها گزارش از .مفهميد زيادى چيزهاى كوتاه سفر همين در البته. گزارمسپاس

 اموربه واقفما . باشد مفيد و مؤثر ،منطقه اين مردم آينده زندگى براى بتواند ،ها برداشت اين و تماس اين كه ماميدوار
 طبيعى حوادث ، درخداوند تدبير قلم از و گذردمى چه عالم غيب در كه منيستي مطلع و نيستيم الهى تدبيرهاى و غيبى

 و كم توانيممى ،دهدمى ما به تاريخ كه هايى درس با و شده كه هايىراهنمايى با البته. است نهفته چيزهايى چه روزگار
 راهنما و درس خيلى ما راىب كه هست قرآن در جمالتى. كنيم انتخاب را مان راه و بگيريم تصميم و كنيم درك بيش
 بركتى و خيرى واقع در اما ،آيدنمى تان خوش و شويدمى ناراحت چيزهايى يك از شما بسا چه ،فرمايدمى قرآن. است
 بود، وسيعى زلزله اًواقع. است ما روزگار غريب و عجيب حوادث از ،زلزله حادثه اين .دانيدنمى شما كه هست آنها در
هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد  ».كرديم مشاهده كمتر ،بزرگ هاىزلزله تاريخ در را زلزله اين نمونه ما

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369سخنراني هاي 
هاي مربوط به خسارات ناشي از زلزله به مردم، اقدامات   ضمن تأكيد بر ارائه گزارش، ايشانين نشستدر ا -2

 يكي از امور بسيار عمده كه بايد«:  استان گيالن را رضايت بخش ارزيابي كرد و گفتيعين در بازسازهاي م استان
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 . كارها وسيع و سـريع اسـت       ؛زسازى را ديديم   از فضا چندين روستاى در حال با       ،در راه 
 از آنجـا بـه سـوى اسـتان     . يك ساعت و نـيم طـول كـشيد   ،ها  نماز و ناهار و استماع گزارش     

 بـه مـردم   . وسعت خرابى زياد استدر اينجا. آباد فرود آمديم  در رستم . گيالن پرواز كرديم  
هـم در سـاخت    گرچـه خـود مـردم    ؛ اسـت هاق براى اسكان موقـت داده شـد  تحداقل يك ا 
 .اند هاى معين داده  ولى عمده مخارج را دولت و استان،اند كمك كرده

 اسكان موقت تهيه نـشده      ، محل ها  در اين شهر به اندازه خانواده     . سيديم به شهر رودبار ر   
 و   اسـت  تهيه شده  ]ساخته فايبرگالس   هاي پيش   سقف[=هاى فابيس   ساخته با پيش ها    خانه. بود

 و  هـا   هدر چند نقطـه توقـف كـردم و بـه خواسـت            . احت و معترض بودند   مردم از كمبودها نار   
 .اعتراضات آنها گوش دادم

 آب سـد خـالى     . آسيب ديده و در حال تعمير است        سد ؛رود بازديد كرديم  سفيد  از سد 
 بـه   ،شـود كـه اگـر بـشود          مي  آبگيرى مجدد آغاز   ،اند كه تا آخر سال      وعده داده .  است شده

 . رسد كشاورزى آسيب نمى
فابيسكم است و   .  وضع مثل رودبار است     زديم؛  ها گشتي  در خيابان . به شهر منجيل رفتيم   

در محـل   . نـد ا   از كمبودهـا شـاكي     آنهـا .  در چند نقطه با مردم حرف زديم       .اند  مردم معترض 
 . شان بازديد كرديم  از طرح،اجراى پروژه ساخت وزارت صنايع

 .معدن زغال سـنگ البـرز غربـى اسـت         .  داد ي مدير عامل معدن توضيحات    ،سر سفره شام  
 بـه خـاطر   ، امـا كـرد   هزار تـن خـاك نـسوز توليـد مـى     12 و  سنگ هزار تن زغال   60ساالنه  

 اقتـصادى نبـوده و خـسارات زيـادى در زلزلـه ديـده       ،عقب مانـده ولوژي  كارگر زياد و تكن   
                                                                                                                   

 در اين خصوص از نظر تأمين . اسكان دائم زلزله زدگان است، و به مرحله اجرا درآيددريمورد توجه بيشتر قرار گ
 ضمن تأكيد بر ،شمي در ادامهآقاي ها».توان در اين زمينه با سرعت عمل كرد اعتبارهاي ريالي مشكلي نيست و مي

هاي گروهي بايد  رسانه«: هاي همگاني افزود لزوم انعكاس عميق فاجعه زلزله و اقدامات انجام شده از طريق رسانه
 ». كارهاي درخشان تاريخ انقالب اسالمي است، چرا كه اين اقدامات جزواقدامات انجام شده را به اطالع مردم برسانند

 جهت ،گو با مردم آسيب ديده و در جريان مستقيم قرار گرفتن اقدامات انجام شده و را گفتدايشان هدف از سفر خو
هاي  هاي ستادهاي بازسازي استان هاي مردمي و فعاليت رفع مشكالت مردم منطقه، اعالم كرد و ضمن تشكر از كمك

 ،اند  با آنچه كه مردم انتظار داشته،آنچه كه تاكنون در اين مناطق انجام شد«: معين در مناطق زلزله زده يادآور شد
م زلزله زدگان تشديد شود و اما اميدواريم مسئولين منطقه به ها براي اسكان داي فاصله زيادي دارد و بايد فعاليت

 به اسكان دايم خويش  مصالح و هزينه ساختماني تحويل دهند تا آنان خود هر  چه زودتر نسبت،هموطنان زلزله زده
 ».اقدام كنند
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 دارنـد   بنـا . هستنداند و مشغول بازخريد كارگران معدن را تعطيل كردهبه همين خاطر  . است
امـام جمعـه    [قربـانى العابـدين     زيـن آقـاى   .  كار را مجـدداً  شـروع كننـد         ،با نصف عدد فعلى   

 آورد و بـراى     زدگـان   دو ميليون تومان كمك بـراى زلزلـه       مبلغ   بعد از شام آمد و       ،]الهيجان
 . كاران استمداد كرد تقويت چاي
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 زلزلـه نـسبتاً شـديدى رخ        ، بعد از نمـاز صـبح      . صبح بيدار شدم و ديگر نخوابيدم      ساعت پنج 

راديـو  سـى و     بـى  فارسـى راديـو بـى     بخـش    اخبـار    . صداى مهيبى داشت و درهـا لرزيـد        ؛داد
. آمـد ]ناستاندار گيال[،  تابش]عليرضا [ آقاى.ند مطلب مهمى نداشت؛آمريكا را گرفتم  صداي

هـا را    جلوى خطر سقوط كوه روى خانه     ، ماسوله داد كه با تدابيرى     روستاي ةگزارشى دربار 
 . كرده اندها را پيدا   رفتن به خانهات رفته رفته مردم جر،گيرند و به همين دليل مى

بعـد از منطقـه     . مـارلو حركـت كـرديم      به سـوى مركـز بخـش ع        ،صبحانهصرف   از   پس
 ،  در شيب البـرز بـه سـوى خـزر          .شديم  هواى شمالى  بامراتع سرسبز   ها و     وارد جنگل  ،معدن

در اثـر   روستاهاى بـسيار دارد كـه تقريبـاً همـه           .  بخش وسيعى است   ؛رسيديم به منطقه وگار  
 اغلـب  .ريـزد   اطراف رودخانه سياهرود است كه به سفيد رود مى        . اند  خراب شده زمين لرزه   

 .سازند اند و در ارتفاعات مى  تغيير محل داده،روستاها را براى بازسازى
لياول، سرمل، سوسـف، هاشـميان،       [= در هر روستا  . رفتيمكوه     استلنخ  روستاى انتهاي تا  

 و  ندكرد   مردم اجتماع مى   .يمكرد   مقدارى توقف مى   ،]كال، نوده، سيبان و ناش     سر، پشت   بره
 از  اهـالي . پرسـيديم   ىكرديم و نيازها و كمبودها و توقعات را م          از برنامه بازسازى تحقيق مى    

 .  راضي هستندها و هدايا ساخته
 آنهـا . شـديم   و اظهار تشكر و ذكر كمبودها مواجـه مـى         مردم  همه جا با استقبال گرم      در  

اق چـوبى بـا   تـ هـا يـك ا   تقريباً براى همه خانواده. پاشيدند گل و سيب و قند روى ماشين مى     
.  اسـت  عهده خودشان گذاشته شده   رگل ديوار ب  هكاتهيه  سقف شيروانى فلزى تهيه شده كه       
 .  استمصالح و مبلغى پول را دولت داده

روسـتاها  . انـد   در كار چـوبى مهـارت داشـته       آنها  مازندران استان معين اين منطقه بوده و        
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 گفـتم بـراى ايـن    سازندگي به جهاد.ند هستحمام و بهداشت،  آب لوله كشى   ،نوعاً فاقد برق  
 . دادم اعتبارتأمين امور اقدام كند و قول

اى كه چند روستا را جمع كرده بودند و صدها اسكلت براى اسكان موقت برپـا                  در نقطه 
دشـت، چگاسـر،چره و       آبـاد، دره    بعـدرود، حـشمت    [ جمعيت انبـوهى از روسـتاها      ،شده بود 
 . توقعـات مـردم را گفـت       ، خيرمقـدم  ، بعـد از   امام جمعه رودبار  . ه بودند كردع  امتجا ،]سندز

 . 1من صحبت كردمسپس 
 رودخانـه  كنـاره هـاي   روسـتاها در  .آباد حركـت كـرديم   از آنجا به سوى بخش رحمت  

 ةهمـ . اسـت هـا محقـر        مردم فقيرند و خانه    ، با اينكه منطقه غنى است      و سياهرود كشيده شده  
ها تكرار     همان استقبال و سئوال و جواب و وعده        ، در هر روستا   .خراب شده ها در زلزله      خانه
 اسـتاندار تهـران     ،]آقاي حسين طاهري  . [اين منطقه است  ين بازسازى   استان تهران مع  . شد  مى

  .توضيح داد كارهاي انجام شده دربارة
نمـاز  بعـد از  .  خسته و كوفته به محل ستاد معين رسيديم، بعد از ظهردو سرانجام ساعت   

. كـرديم حركت   آباد   به سوى رستم   ي،مصاحبه راديو تلويزيون  پس از انجام    و  خورديم  ناهار  
 . به سـوى تهـران پـرواز كـرديم         ،آباد   با بدرقه مردم رستم    .آماده بودند در آنجا   كوپترها   ليه

بـراي  عفت  . به خانه آمدم  .  فرود آمديم  ]واقع در شمال تهران   [،  منظريه] اردوگاه[غروب در   
 .  مهدى و فرشته در منزل بودند،ياسر.  رفته بودقمزيارت به 
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 و نيم   نُه بخشى از كارهاى عقب مانده را تا ساعت          .مبه دفترم رسيد  ساعت هشت و نيم صبح      

                                                 
 از اين گونه حوادث و مصائب به ،اي كه به مردم وارد  شده ايشان با اظهار تأسف از وقوع زلزله و خسارات عمده - 1

 به منزله يك امتحان الهي براي مسئولين نظام و مردم است ،وقوع چنين حوادثي«: عنوان آزمايش الهي ياد كرد و افزود
هاي ساختماني ناشي از  براي جبران خسارت. دبيشتري را به كار گيري بايد تالش و شما براي سربلندي در اين امتحان،

اي از مشكالت موجود در منطقه را  آقاي هاشمي، پاره» . ميليون متر مربع ساختمان سازي انجام شود7اين زلزله بايد 
 عمليات، تا هاي مردم در جهت رفع نيازها و رفع مشكالت را منطقي خواند و لزوم استمرار يادآور شد و خواسته

، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد  .رسيدن به وضعيت مناسب را مورد تأكيد قرار داد
  .1392دفتر نشر معارف انقالب ، 
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 گزارش سـفر     و  آمد ]جمهور مشاور سياسي رييس  [،   موسوى ]ميرحسين[ مهندس .انجام دادم 
 كه وضع جارى منطقه به نفع ايران و چين نخست وزير چين توصيه كرده بود. به چين را داد

براى طوالنى شدن وضع موجود كه براى آمريكا مشكالت زيادى           و خواسته بود كه   ا. است
منـاطق  وضـعيت   گـزارش   . تشويق به مقاومت كنـيم    را   به نوعى عراق     ،آورد  بار آورده و مى   
 . تحت تأثير برنامه آنها بود؛آزاد چين را داد

 ةگـزارش اقـدامات دربـار     . آمـد ]رييس منطقـه آزاد قـشم     [،  ىشمس اردكان ]علي[ آقاى  
هـاى     و سياست استفاده از سـرمايه      ]منطقه آزاد [ تهيه اساسنامه  ة دربار .جزيره آزاد قشم را داد    

 .خارجى گفتگو شد
 

 
 
 
 
 
 
 
وزير نيجر بـوده      نخست قبالً. كنفرانس اسالمى آمد  سازمان  دبيركل  ،  ]آقاي حامد الغابد  [
 ،  منوچهر متكىل از او، آقايقب. 1 و شرايط سازمان مذاكره كرديما محتوةردربا .است

                                                 
 واقعاً دنياي ،اكنون كه بحران كويت و عراق«: آقاي هاشمي در مالقات با دبيركل سازمان كنفرانس اسالمي گفت - 1

 ورد تهديد قرار داده و موجب تفرقه بين كشورهاي اسالمي شده است، سازمان كنفرانس اسالمي وظيفهاسالم را م

������ 
��?�J����%���NJ��!9���9�:�;��
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عــصر دكتــر  .شــان را گــزارش كـرد  مـذاكرات و آمــد ]الملـل وزيرامورخارجــه  معـاون بــين [
 طرح اقتصادى در رابطه با قيمـت        .عادلى آمدند ]سيد محمدحسين [نوربخش و دكتر  ]محسن[

آزادسازى اقتصادى را توضـيح دادنـد و مـذاكرات          هاى     و برنامه  ]ها  يارانه[=ارز و سوبسيدها  
 . پيشرفت خوبى داشت؛طوالنى داشتيم

سـعودى در   عربـستان    مـذاكرت بـا سـران        در مورد مفـاد    ،فومنى]رييمصطفي حا [آقاى  
در دفتـرم   شـب بـراى انجـام كارهـاى عقـب مانـده       . تلفنى مشورت كـرد   آن كشور،   سفر به   
  .ماندم
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آموزان و دانشجويان دختر و      جمعى از دانش  . كارهاى دفترم را انجام دادم    نُه صبح   تا ساعت   
ــبت    ــه مناس ــسيجى ب ــسر ب ــان 13پ ــش[ آب ــوز روزدان ــد]آم ــد .آمدن ــرود خواندن ــان . س  آقاي

وزير آمـوزش و    [،  نجفى]محمدعلي[و دكتر    ]فرمانده نيروي مقاومت بسيج   [،  افشار]عليرضا[
موسـوى  ]سـيد ابوالفـضل   [آقـاى   . 1 من هم صحبت مفـصلى كـردم       . صحبت كردند  ]پرورش

                                                                                                                   
طور  ل حاد و اساسي كشورهاي اسالمي، آنيسازمان كنفرانس اسالمي در مسا. مهم دخالت نمايدامر دارد در اين 

وجود آيد كه اين سازمان از   در مسلمانان بهبايد اين احساس. كه بايد نقش خود را در گذشته به خوبي ايفا نكرده است
لذا تكليف سازمان كنفرانس . كند، تا در قبال آن احساس مسئوليت نمايند طلبانه آنان دفاع مي هاي اسالمي و حق آرمان

اي عمل نمايد تا كشورهاي  گونه كند، ضمن پرهيز از هرگونه آلودگي به اعمال نفوذهاي ديگران، به اسالمي ايجاب مي
عنوان تريبون اختصاصي خويش استفاده نكنند و سازمان كنفرانس اسالمي، بتواند  سالمي بپذيرند كه از اين سازمان بها
 ةضمن اظهار تأسف از برخورد سازمان كنفرانس اسالمي با مسال. طرفانه قضاوت كند طور مستقل عمل نمايد و بي به

تري   اين سازمان به منظور حل و فصل جنگ، برخورد عادالنهجنگ بين ايران و عراق در گذشته، ما انتظار داشتيم،
خود بگيرد، بايد نقش اسالمي داشته  كنفرانس اسالمي پيش از آنكه نقش ناسيوناليستي يا رنگ ديگري به. نمود مي

پا، آمريكاي اكنون مسلمانان در آسيا، آفريقا، ارو. ها را شامل شود ها و رنگ ها از همه زبان باشد تا همه كشورها و ملت
براي . ها حضور داشته باشد ها و ملت التين و هندوستان نياز به حمايت دارند، لذا يك چنين سازماني بايد در بين دولت

تري در سازمان كنفرانس اسالمي خواهد داشت و حمايت  تحقق اين امر، جمهوري اسالمي ايران نيز حضور جدي
 ».عمل خواهد آورد بيشتري از آن به

 تاريخ براى امروز حوادث و هستيد ايران تاريخ آينده صاحبان و انقالب وارثان شما« : داشت اظهار هاشمى ىآقا - 1
 براى گذشته منحوس رژيم. نبود تصادفى امر يك ،آبان 13 در آموزان دانش كشتار .است حساس و مهم بسيار انقالب

 كه زد آموزاندانش فجيع كشتار به دست ،ردمم اقشار ديگر در وحشت و ترس ايجاد و نو نسل حضور از جلوگيرى
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امام جمعه تبريز انتقاد    ،  ]اهللا مسلم ملكوتي    آيت[ از   .يس ديوان عدالت ادارى آمد    ي ر ،تبريزى
 .نمودعدالت ادارى استمداد ديوان براى تعمير ساختمان نيز كرد و 

 بـراى مـسكن و نيازهـاى زنـدگى سـپاهيان اسـتمداد               و از فرماندهان سپاه آمدنـد    جمعى  
 براى شركت در سازندگى اظهار آمادگى نمودند و گـزارش          آنها.  قول كمك دادم   ؛كردند

 .  قرار شد تسهيالت برايشان قايل شويم؛ در حال انجام را دادندهاي موارد همكارى
زدگـان و     تأمين نيازهـاى زلزلـه     ةر دربار  بيشت .هيأت دولت شركت كردم   جلسه  عصر در   

 اطالعـات از برخـورد ميـان        يـر وز.  گيرى شد    مذاكره و تصميم   ،مي و اسكان دا    خانه ساخت
  .دانشجويان تحكيم وحدت و مديران مراسم امروز در شيراز خبر داد

. مهمان مـن بودنـد    رهبري   ،شب. انى آزاد كرديم  رگباال بردن سود باز   با  ورود پارچه را    
و همچنـين   ل اختالف جارى    ي مسا ةرش وضع بازسازى مناطق زلزله زده را دادم و دربار         گزا

 .كرديمگيرى  مذاكره و تصميم  اوضاع منطقه و بحران خليج فارسدر خصوص
بـراى مجموعـه    را   تـا دخـول بـه سـاختمان          ، به حياط خانـه    مدواز نقطه ور  . به خانه آمدم  

 . دندفيلمبردارى كر ،»جمهور يسييك روز زندگى ر«
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هـم   كوتـاهى  ة مـصاحب  .ام در خانـه فيلمبـردارى شـد         و صبحانه و وضع زندگى    صبح  از نماز   
  .بندپى آمد]بابلسر و[ نماينده ، مجدآرا]محمد[آقاى نُه صبح،  ساعت .به دفترم رفتم. كردم

                                                                                                                   
 .كرد هدايت باالترى مرحله به را اسالمى انقالب عبارتى به و كرد ايجاد مردم در جديدى تحرك رژيم، اقدام اين

 ةدهند و نشانهستند يكديگر با حوادث اين ارتباط ةدهند نشان گرفت، صورت آبان 13 در كه اىحادثه سه هر
 و انقالب ادامه براىبراين بنا .است اسالمى انقالب هاى ارزش از حراست و حفظ در جوان نسل ويژههب مردم هوشيارى

 آزادى، استقالل، هاىشاخه هرگاه تا ،باشيم مواظب هوشيارى و باز چشم با هميشه بايد ،آن اصلى هاىخواسته تحقق
 در ها ارزش اين حفظ .كنيم تأكيد انقالب ىها ارزش بر گرفت، قرار خدشه مورد خارجى سلطه از نجات و خودكفايى
 و اساس جوان نسل شما .است پذيرامكان فقيهواليت يعنى آن تبلور و امامت اسالم، اسالمى، جمهورى چارچوب

 نو نسل و بشويم قائل اىويژه توجه ،نو نسل تعالى براى تا است الزم ،كشور نگرىآينده درما . هستيد مملكت هاى پايه
 و شماست اختيار در كشور آينده .باشد گذشته هاى نسل به نسبت ،عمل و علم به ترمسلح و هوشيارتر تر،دهبالن بايد
رجوع » .كنيد استفاده اىشايسته نحو به، است گذاشته شما اختيار در اسالمى انقالب كه طاليى هاى فرصت از بايد

 .1392شر معارف انقالب ، ، دفتر ن» 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←كنيد 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
364  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
�������	
������������������������������������������������ ��!��"



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                 پيــروزي                                                                               

                 
 

365 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
����	
�#����$!����%������&�"�!'��"���()*+,'�"��-��.'�




 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
366  1369                     هاشمي رفسنجاني 

بعـضى از نماينـدگان     تندروي  برخورد با    ةنحو ةاز وضع مجلس اظهار ناراحتى كرد و دربار       
 .آب مازندران استمداد نمودعمران  براى .گفتم مدارا شود ؛در مقابل رهبرى مشورت كرد

اى به خاطر عدم حمايت        آقاى خامنه  آمد و از من و    ]نماينده قم [ ،  خلخالى]صادق[آقاى  
واقـع در   [،  اش  ه كـرد و بـراى مدرسـه علميـه         يگال خبرگانمجلس  از او در جريان انتخابات      

 كــرد؛اســتمداد   وشــهرى گلــه نمــود ري]محمــدي[ از آقــاى ،]آســتانه حــضرت عبــدالعظيم
 .تذكراتي دادم

ش در ا دماتي از اقــدامات عمرانــى و خــ. نماينــده الر آمــد،راســتى]محمــدجواد[آقــاى 
هاى مردمى را جمـع و خـرج          مدعى است حدود سه ميليارد تومان از كمك        ؛الرستان گفت 

ورده آ دسـت ه  هاى مهاجر به كشورهاى جنوب خليج فارس ب        از ايراني آن را   كرده كه بيشتر    
هـاى   بـراى طـرح  ، هاى اقتصادى و سياست خـارجى دولـت    ضمن تشكر از سياست   او   .است
 . استمداد كرد آنجامهم

 دكتـر   . در مورد اوضاع مجلس و اختالفـات مـشورت كـرد            و روحانى آمد ]حسن[دكتر  
تنـب بـزرگ و   [  راجـع بـه جزايـر سـه گانـه          .آمد]سفير ايران در امارات   [،  هادى]محمدعلي[

آقايــان .  داشــتهايي پيــشنهاد، و وصــول مطالبــات ايــران از شــارجه]كوچــك و ابوموســي
 .  ناهار پيش من ماندند،روحانى و هادى

گيـرى   ها و برق بحث و تـصميم   قيمت كاميون  ة دربار .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
در دفترم  هشت شب   تا ساعت   .  فعالً به نرخ ارز دولتى داده شود       ،ها قرار شد كاميون  . كرديم

 .ها جمع بودند  بچه؛كار كردم و به خانه آمدم
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 و الح اتمىس خلع ة دربار.آمد اتميانرژى المللي    بينآژانس   كلمدير،  ] بليكس  آقاي هانس [

 اجـازه   .سـفيرمان در كويـت آمـد      ،  ]آقـاي حـسين صـادقي     [. 1نيروگاه بوشـهر مـذاكره شـد      
                                                 

 آقاي هاشمي در اين مالقات، بر جلوگيري از آثار مخرب انرژي  اتمي، در بروز حوادث و استفاده از سالح اتمي - 1
تنها . اگر يك كشور هم در جهان، مسلح به سالح اتمي باشد، كنترل آن امكان پذير نخواهد بود«: تأكيد كرد و گفت

  استفادهةهاي قاره پيما و تجرب  از سالح اتمي كافي نيست و با توجه به وجود موشكامضاي قرارداد عدم استفاده
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ي علـي  آقـا [. خواست كه همراه هيأت بـه عربـستان بـرود و بـا اميـر كويـت مالقـات نمايـد               
آقايـان  [ . بـراى خـدحافظى و نظـر خـواهى آمـد           ،سـفير جديـدمان در برزيـل      ،  ]اللهي  نعمت

 بـه همـين   نيـز بيـا  ي جديـدمان در نـروژ و نام  نرايسـف ، ]پورگل و كاظم بيگـدلي     محمدمهدي  
 .منظور آمدند

و جمعى از مديران بنيـاد      ] رييس بنياد مستضعفان و جانبازان    [رفيق دوست   ]محسن[آقاى  
عـصر آقـاى     .اسـتمداد كردنـد     گـزارش كـار دادنـد و بـراى امـور بنيـاد             ؛آمدندمستضعفان  

بـراى آزادگـان كمـك      و  آمد  ]نماينده ولي فقيه در امور آزادگان     [،  ابوترابى]سيدعلي اكبر [
  .خواست

 بـا    گفـتم  ؛گلـه كردنـد    از عـدم حمايـت مـن از آنهـا         . ها آمدند  جمعى از سران راديكال   
داشـته  را   تا توقع حمايت از طرف مـا         ، حامى دولت باشند   و صادقانه  مخالفت نكنند    رهبرى  
  .هـاى قـانون كـار مـشخص شـد       جـازات  م ؛ جلـسه داشـت    ،مجمع تشخيص مـصلحت    .باشند
 .وقت به خانه آمدمدير
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ميـرزاده را صـرف     ]حميـد [وقت مالقـات آقـاى    . نجام دادم  كارها را ا   نُه ونيم صبح  تا ساعت   

  اسـت؛   بـه منطقـه سـفر كـرده        ،براى رسيدگى به وضع زلزله زدگان جنوب      او  . كارها كردم 
                                                                                                                   

كشورها به خطر افتد،  قوانين  هاي شيميايي در جنگ عليه ايران، ثابت شده است هرگاه منافع بعضي عراق از سالح
ول اعتقادي و اخالقي است به جمهوري اسالمي ايران كه يك نظام مبتني بر اص. المللي را رعايت نخواهند كرد بين

اگر امريكا درگير جنگ در خليج . تعهدات خود پايبند خواهد ماند، اما اين امر در مورد همه كشورها صادق نيست
طرفانه  جمهوري اسالمي ايران، ضمن تأييد نظارت بي.  جنگ و پايان آن مشخص نخواهد بودةفارس شود، نحو

در اين ديدار كه آقاي » .ها در همه كشورهاي جهان است ار حذف اين سالحهاي اتمي، خواست المللي بر سالح بين
المللي انرژي   داشت، آقاي هانس بليكس دبيركل سازمان بينحضور سازمان انرژي اتمي ايران نيز يسيرامراللهي 

ن در آژانس اتمي، همكاري جمهوري اسالمي ايران با آژانس انرژي اتمي را ستود و با اشاره به قدمت عضويت ايرا
ژي اتمي و تشريح وضعيت كشورهاي خاورميانه و جهان در استفاده از انرژي اتمي، بر عزم اين آژانس رالمللي ان بين

 كشور جهان، 141با توجه به اينكه «: هاي اتمي و شيميايي توسط كشورها تأكيد كرد و افزود جهت منع گسترش سالح
 تالش بيشتري ،رود ايران در برقراري شرايط صلح آميز اند، انتظار مي ا كردهقرارداد منع استفاده از سالح اتمي را امض

 ».در صحنه جهاني به عمل آورد
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در [ بخـشى از روسـتاهاى داراب را         ،ريشتر]درجه در مقياس   [ 6/6  قدرت اى با   ديشب زلزله 
  .جروح كشته و چند م22 : استخراب كرده و تلفات داشته]استان فارس

 نرايسـف ،  ]كريم  آقايان محمدحامد انصاري، جان فرانسيس كوگان و محمد ازهاري بن         [
 با هر يك از آنها صحبت كوتاهى      .آمدند  ايرلند و مالزى براى تقديم استوارنامه      ،جديد هند 

 . بيشتر تشريفاتى بود؛داشتم
 اختياراتى ،رابه نظرمان رسيد كه قانون شو. عالى صنايع با حضور من تشكيل شد شوراي 

توان در دولـت يـا شـوراى اقتـصاد           را مي به شورا نداده و ارزش صرف وقت ندارد و كارها           
 اسـتفاده   ة دربـار  .جلسه نداشـته باشـد    اين شورا،    تصميم گرفتيم كه ديگر      ؛ بنابراين انجام داد 

 . صنعتى مذاكره شد-گذارى و توليدى صنايع مربوط به نفت و قيمت ارزهاى سرمايه
هاى سـاخته شـده    وزير بازرگانى در مورد توزيع الستيك    ،  ]ي عبدالحسن وهاجي  آقا[به  

او .  تذكر دادم   است، ها مانده   وزير صنايع در كارخانه   ،  ]آقاي   [كه به ادعاى    
 .  بنا شد بررسى كنيم؛را قبول نداشت] كاال[تراكم 

يبى گـزارش سـفر    دكتر واليتى و دكتر حب1. هيأت دولت شركت كرديم     جلسه عصر در 
ـ به سوريه و حل مشكل حـزب اهللا و اَ        معافيـت  . اليحـه ماليـات در دسـتور بـود     .ل را دادنـد م

 بـراى  ؛تومـان بـاال بـرديم    500و  هزار 12 هزار تومان به 6 را ازافراد  ودستمزد حقوقدرآمد  
ه كار كردم و به خانـ     نُه شب    تا   . به دفترم برگشتم    ساعت هشت ونيم،   . است عفاحمايت از ضُ  

 .آمدم
 
 

                                                 
گزارش وضعيت اقتصادي كشور در كل بانك مركزي،  در اين جلسه، آقاي سيد محمدحسين عادلي، رييس - 1

 درصد در ميان 50 تا 20عتي به نسبت در اين گزارش، رشد توليدات صن. ماهه گذشته را تقديم هيأت دولت كرد هفت
 درصد، كاهش قابل توجه 356 تا 36 گروه كاالي صنعتي و نيز رشد توليد در صنايع سنگين بين 88 گروه از 73

 درصد و كاهش حجم مسكوك و 4/8 درصد به 11 درصد، تقليل نرخ رشد نقدينگي از 1/23كسري بودجه به ميزان 
 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و همچنين 1/5 درصد به 24 نرخ تورم از  درصد و افت3/3اسكانس به ميزان 

 درصد و افزايش درآمدهاي مالياتي در خالل اين دوره، به ميزان 8/81افزايش درآمدهاي عمومي دولت، به ميزان 
افته كه  درصد افزايش ي3/86 هاي عمراني طبق اين گزارش ، همچنين پرداخت.  درصد، عنوان شده بود9/34

هاي   درصد افزايش يافته و سپرده3/11ها نيز  حجم سپرده. هاي عمراني است  گذاري دهنده توجه دولت به سرمايه نشان
 .بلند مدت داراي افزايش قابل توجهي است كه نشانگر اعتماد عمومي است

نعمـت زاده
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 بــراى تجهيــزات .شــيبانى آمــد]عبــاس[ دكتــر. بــه دفتــرم رســيدمســاعت هفــت ونــيم صــبح
 گـزارش    و آمـد  حبيبى]حسن[ دكتر   .ها و ساخت شهرك دانشگاهى استمداد كرد       بيمارستان

هـاى   كـشور و اسـتانداران گـيالن و اسـتان         وزير،  ]آقاي عبداهللا نـوري    [.ا داد سفر به سوريه ر   
 گفـتم خـدمات     ؛هايـشان در بازسـازى تـشكر كـردم          از آنهـا بـه خـاطر تـالش         .معين آمدند 

 .1شده را به مردم بگويند انجام
همـراه مولـوى حامـد بـراى احالـه كـار بـه              ،  ]نماينـده زابـل   [ ،شـهركى ]غالمعلـي [آقاى  
 ،تركـان ]اكبـر [فيروزآبـادى و    ]سيدحـسن [،  زنجانى]مسعود روغني [آقايان  . دآمدن ها  مولوى

در . اخـتالف داشـتند   ،   غذا ة برسر مبلغ اعتبارات جير    ؛   آمدندبراى اعتبارات نيروهاى مسلح     
 . اعتبارات سال آينده و امتيازات توافق شدمورد

مين اعتبـار   بـراى تـأ   .  شـنيدم   را  گـزارش  .عصر ستاد مبارزه با مواد مخـدر جلـسه داشـت          
 در دفترم كـار كـردم و بـه خانـه     هشت شب، تا ساعت   .  معتادان تصميم گرفتيم   يها  اردوگاه
 در خانـه از     ؛بودندآمده  »]جمهور  رييس[يك روز زندگى  «فيلم   براى تهيه    ان فيلمبردار .آمدم
  .ها فيلمبردارى كردند  شام و معاشرتصرف

                                                 
ساني در حوادث غير مترقبه ر به منظور كمك» سازمان امداد ملي« آقاي هاشمي، در اين ديدار بر ضرورت تشكيل - 1

ايشان ضمن سپاسگزاري از رهبرمعظم انقالب، به خاطر عنايت خاص ايشان در تعيين نمايندگان ويژه و . تأكيد كرد
زحمات و تدابير وزارت كشور «: هاي الزم در اين امر، به ويژه ساخت مدارس و مراكز آموزشي اظهار داشت پشتيباني

هاي معين، قابل تقدير   كشورمان و مديران و مسئوالن مناطق زلزله زده، به ويژه استانهاي مردم ايثارگر و نيز تالش
ام،  اقدامات انجام شده در مناطق زلزله زده، بيش از حد تصور بوده است و من كه از ابتدا در جريان كارها بوده. است

هاي عمراني در حجمي بسيار  فعاليت. شتمتا زماني كه اقدامات انجام شده را از نزديك نديدم، تصوري غير از اين دا
من موقعي كه گزارش سفر خود را تقديم مقام معظم رهبري كردم، عليرغم اينكه . زياد، جدي و بسيار دلسوزانه بود

ايشان » .مقام رهبري، نمايندگاني در منطقه داشتند، كارهاي انجام شده را با اين وسعت و كيفيت مورد تقدير قرار دادند
: ها، جهت آگاهي عموم مردم، يادآور شد هاي انجام شده از طريق رسانه يد بر ضرورت انعكاس فعاليتضمن تأك

كارهاي انجام شده را به اطالع مردم برسانيد و اين حق نظام است كه بايد بيان شود و حق نيست كه از آن بگذريد؛ «
هاشمي رفسنجاني، سخنراني « كتاب ←نيد رجوع ك» .البته مشكالتي هم وجود دارد كه بايد كمبودها را هم گفت

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاي 
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در  .در حياط منزل فيلمبردارى و مصاحبه داشتيم. كردم   در خانه مطالعه مى    تا ساعت ده ونيم   
 .كردندها فيلمبردارى   غذا با جمع بچهةظهر هم از سفر. 1دانشگاه تهران اقامه جمعه نمودم

سـازمان همكـاري    [ ة دربـار   و آمـد ]از وزارت امورخارجـه   [عليرضا ساالرى آقاي   عصر  
 گـزارش   ]جمهـور تركيـه     ريـيس [،  اوزال]تورگوت[آقاي   به مناسبت آمدن     ، اكو 2]اقتصادي

                                                 
ادامه يافت و در مورد مخافت اسالم با زهدنمايي و عدم استفاده از » اسالم برنامه زندگى« در خطبه اول ادامه بحث - 1

مطالبي بيان مامان در زندگى اجتماعى  شيوه انقل سيره و مواهب خدادادي، با ذكر روايات و احاديثي از معصومين و
 و بازسازى مناطق زلزله زدهموضوع به سوى تعادل اقتصادى، كشور  حركت در خطبه دوم نيز تحليلي در خصوص. شد

در بخشي از خطبه اول . ائه گرديد به نمازگزاران ار بحران خليج فارسدر خاتمه تحليلي از آخرين وضعيت منطقه و 
 جامعه در را خودشان اينكه براى يا و رياكارى براى افرادى«: سطح جامعه داشت، آمده استكه بازتاب زيادي در 

 هاى انسان ،شود  تلقى ارزش با آنجا در فقر به تظاهر و باشد فقر و محروميت دچار كه اى جامعهدر  دهند، جلوه موجه
. شود مى تا دو شان باطن و ظاهر و كنند مى نفاق و دهند مى شعار و كنند مى ظهور جامعه در فقيرانه صورت به متمكنى

 تجمل و اسراف افراط، كه طور همان ،اسالم ديدگاه از .كنند درست خودشان براى اى وجهه كه هستند اين دنبال آنها
 و بشريت نياز ضد و اى غريزه ضد هاى كشي رياضت ،است نامطلوب و حرام مصرف، در روى زياده و حساب بى

 زندگى نظام و برنامه يك عنوان به ،تفكرى طرز و روحيه چنين اگر. است نامطلوب و محرا هم طبيعت برخالف
 اين از و اختراع و ابتكار توليد، توسعه، دنبال به اى جامعه چنين ،بيابد ترويج و اشاعه جامعه كل سطح در ،اجتماعى
 خواهد فقر دامن به جامعه آمد، خواهد در راكد حالت به طبيعى منابع شرايطى چنين در. رفت نخواهد ليمسا دست
 چنين اگر. بود نخواهيم تكاملى و تعالى گونه هيچ شاهد ،هم علوم زمينه در و يافت خواهد كاهش رفاه ميزان غلطيد،
 مسلمانان ماندگى عقب علل از يكى ،كنم مى فكر من و دارد خطر بيفتد، جا عمومى فرهنگ يك صورته ب اى روحيه

 بسيار اثرات منشأ توانستند مى كهاست  كسانى از دسته آن روحيات بر تفكرى طرز چنين حاكميت ،كنونى دنياى در
  1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369جمعه  هاي هاشمي رفسنجاني، خطبه« كتاب ←رجوع كنيد » .باشند مهمى

 يك سازمان ، به طور مخفف اكو، )Organization Cooperation Economic( سازمان همكاري اقتصادي -2
. ريزي كردند ،آن را پايه)ميالدي1962 (1341 در سال تركيه و پاكستان، ايراناي است كه سه كشور  اقتصادي منطقه

.  ، دوباره حيات خود را از سر گرفت1364وقفه مواجه شد و در سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي، كار سازمان با 
 تاجيكستان، و ازبكستان، قرقيزستان، تركمنستان، قزاقستان،  آذربايجان،افغانستان ،كشورهاي شورويپس از فروپاشي 

 8،620،697 ميليون نفر جمعيت و 330اكنون با ده عضو، حدود  ين سازمان هما. به اكو پيوستند1372نيز در سال 
طبق اساسنامه اين سازمان، اكو براي بهبود .  در اختيار داردصنعت و گاز، نفتكيلومتر مربع وسعت كشورها، امكانات 

كند؛ و براي حذف تدريجي موانع تجاري در اين منطقه  شرايط توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي عضو تالش مي
اين سازمان، . يگر اهداف اكو، تهيه برنامه مشترك براي توسعه منابع انساني در اين ده كشور استاز د. فعاليت دارد

 است و مقر اصلي انگليسيزبان رسمي اكو . كند همچنين براي تسريع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعاليت مي
 . استتهرانآن، شهر 
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پخش شايعات تهديـد خودشـان توسـط اشـرار در نـوق      از  حاجيه والده   .  بستگان آمدند  .داد
 حالـشان بـد   . شـام بـا هـم خـورديم      .شيطنت مخالفان اسـت   كه  كند     خيال مى  ؛ناراحت است 

 اشرار، براي ربودن حاجيه والده جهت       ريزي  هاي غيرمستندي از برنامه     اخيراً گزارش . نيست
 .رسد و ايشان هم حاضر نيستند روستاي زادگاه خودشان را ترك كنند گرفتن باج مي
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 كارهـا را  نُـه و ربـع     سـاعت  تـا . به دفتـرم رفـتم  .يه بى بى صبحانه خورديمبا خانواده و حاج  

بحـث و   كـشور،    امنيـت شـرق      ة دربـار  . جلـسه داشـت     ملـي  عالى امنيـت   شوراي. انجام دادم 
گزارش شـد    . به عراق برود   ]وزير امورخارجه [،   قرار شد آقاى واليتى    .كرديمگيرى    تصميم

 خصوص جايگزينى نيروهاى ايران در كويـت و      در ،1المسلمين  طرح سران اخوان   ،كه عراق 
 معلــوم بــود كــه  اســت؛انتخابــات در كويــت را رد كــردهبرگــزاري نــشينى عــراق و  عقــب
 . قبول كرديم كه دنبال كنند،ها خوانيا حجت بر  ما براى اتمام.پذيرد نمى

بـه   جمهـور تركيـه    يسيـ ر ،اوزالتورگـوت   آقـاي    براى اسـتقبال     ، بعد از ظهر   سهساعت  
ــاه فرود ــاد گ ــيممهرآب ــمى  .رفت ــم رس ــد  مراس ــام ش ــن و او .انج ــرديم  م ــصاحبه ك ــه . 2م ب

                                                 
 كه در بسياري از كشورهاي عربي، بزرگترين جريان اپوزيسيون گراست اسالمالمسلمين يك جنبش فراملي   اخوان- 1

 1307( ميالدي 1928ترين و بزرگترين گروه سياسي اسالمي است كه در سال  المسلمين قديمي اخوان. رود به شمار مي
 بنيان نهاده شد و سپس فعاليت خود را به ديگر البنا حسن ، به رهبريمصر شهر اسماعيليهدر )  قمري1347سي، شم

 و در پاسخ به الدين اسدآبادي سيدجمالاين نهضت متأثر از انديشه هاي . كشورهاي عربي و اسالمي گسترش داد
المسلمين  اخوان. رهاي اسالمي، به ويژه بر كشور مصر پديد آمدانحطاط داخلي مسلمانان و سلطه بيگانگان بر كشو

جهت رسيدن به اهداف خود، چون زنده كردن شعائر اسالمي و برافكندن سلطه اجانب و برقراري حكومت اسالمي، 
 .  در جبهه هاي مختلف فرهنگي، نظامي و سياسي به مبارزه  پرداخته است

ما از آغاز بحران «: وگو با خبرنگاران اظهار داشت ه تهران، در گفتجمهور تركيه،  هنگام ورود ب يسري - 2
فارس، با جناب آقاي رفسنجاني، ارتباط نزديكي برقرار كرديم و در جريان اين بحران رؤساي جمهور دو كشور،  خليج

ي يافتند و اين براي هاي يكديگر آگاه هم از طريق تلفن و هم از طريق اعزام نمايندگاني به تهران و آنكارا، از ديدگاه
گونه تفاوتي در ديدگاه هاي ايران و تركيه وجود  هاي ما مشخص شد كه هيچ در تماس. طرفين مفيد فايده بوده است

اين سفر قبالً در تماس تلفني با آقاي رفسنجاني، هماهنگ . نگرند ندارد و دو كشور به طور موازي به اين بحران مي
كه در توقفي چند ساعته در تهران، اطالعات رسيده از منابع مختلف را با يكديگر مبادله شده بود و به ايشان گفته بودم 

 دو كشور در اين«: آقاي هاشمي نيز به اهميت ايران و تركيه در حل بحران خليج فارس اشاره كرد و گفت»  .كنيم
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جز يـك تـنفس كوتـاه        ه  ب ، شب ده ونيم تا ساعت   . رفتيممهمانسراى دولت    ،سعدآباد]كاخ[
 . يكسره مذاكره داشتيم،براى نماز

 بحـران خلـيج     ،ل منطقـه  يمـسا   منجمله ، همه موارد الزم   ةتقريباً دربار  مذاكره   اتموضوع
 صـدام و حـزب بعـث        ي بقـا  ،معتقـد اسـت   آقـاي اوزال     .بودل دو كشور و اكو      يس، مسا فار

نـشينى از     حتـى در صـورت عقـب       ،تـرور كودتا و يا با     با   يا   ،جنگبا   يا    و او  شود  تحمل نمى 
كـردن    براى جانشينان صدام هـم فـشار خواهـد بـود تـا كوچـك               ؛شود  كويت نيز حذف مى   

 اخيـر   ةاى شـدن و مـصوب        و بيولـوژيكى و هـسته      ىيهـاى شـيميا    ارتش عراق و انهدام سـالح     
، نـشينى هـم   شوراى امنيت در مورد تعويض خسارات براى همين بوده كه در صورت عقـب        

 .ادامه حصار باشددستاويز 
 كـه در    كـرد  به ما توصـيه      اما ، كه تركيه چشمداشتى به كركوك ندارد      نمودتصريح  او  

 .زيره مجنون را تـصرف كنـيم       ج ، براى گرفتن خسارات جنگ    ،صورت آشوب شدن عراق   
 .د هستنآمريكا همراه  انجام عمليات نظامىدر ، تمام كشورهاى مؤثر،گفت غير از فرانسه

رد در شـمال    كُ مستقل   عدم اجازه تشكيل حكومت   روي   ، در مورد آينده عراق و منطقه     
 ،فـارس درآينـده      دموكراسـى كـشورهاى جنـوب خلـيج        ،تماميت ارضى عراق  حفظ   ،عراق

لوله گاز از ايران به اروپـا از طريـق تركيـه هـم مـذاكره و       همچنين ايجاد خط    و و   تقويت اك 
 . توافق شد

  به خانه . به سوى ژاپن پرواز كرد1 با بدرقه و مصاحبه، شبده ونيمساعت آقاي اوزال 

                                                                                                                   
كار عمده را در سفري كه . امر منافع حياتي دارند و در قبال حوادث جاري منطقه، تبادل نظر يك ضرورت است

 ».تر، در اين فرصت كوتاه بررسي خواهد شد من به تركيه خواهم داشت، انجام خواهيم داد و مسايل فوري
در طول ديداري كه با جناب آقاي «: اي با خبرنگاران گفت  قبل از ترك تهران در مصاحبه،آقاي تورگوت اوزال - 1

هاي آن و اينكه بعد از آن چه خواهد شد، مذاكره كرديم  حل ليج فارس، راههاشمي رفسنجاني داشتم، درباره بحران خ
در زمينه نقش ايران و تركيه در حل بحران . و به اين نتيجه رسيديم كه دو كشور، هيچ اختالفي در اين زمينه ندارند

رزوي خونريزي در عراق خليج فارس، اينكه ما چقدر مؤثريم، مهم نيست، اين مساله به خود عراق بستگي دارد و ما آ
ما در . كنيم و اميدواريم بحران خليج فارس بدون جنگ و خونريزي و از طريق مصوبات سازمان ملل پايان يابد را نمي

گفت وگوهايي به عمل آورديم و قرار شد به » اكو«ديدار از تهران، درباره گسترش روابط دو كشور و در رأس آن 
ها، مانند  ، كميسيوني متشكل از متخصصين تشكيل شود تا در مورد برخي از پروژههاي اقتصادي منظور توسعه همكاري
 ».گاز، به فعاليت بپردازند
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بـه شـهردارى تهـران و       .  به دفترم رفـتم    . با حاجيه والده صحبت كردم     ،صبح زود بعد از نماز    
آقـاي غالمرضـا    . [هـا اعتـراض كـردم        به خاطر گران كـردن كرايـه تاكـسى         ،وزارت كشور 

 ميليـون بـشكه نفـت كـه در     75 فـروش   ة گزارش كار داد و دربـار      . وزير نفت آمد   ،]آقازاده
هـاى    از پيـشرفت طـرح   . قرار شد در دولت بحـث شـود        . نظر خواست  ،ايم  ردهاروپا ذخيره ك  

 . گاز گفتكشي جهت لولههاى مردم   از كمبود لوله براى خانه.عمرانى راضى است
 بـراى   . نماينده رهبرى در اهل سـنت سيـستان و بلوچـستان آمـد             ،ربانى]سيدحسن[آقاى  

عـالى انقـالب     بـراى دسـتور شـوراي      ،]گلپايگاني[دكتر هاشمى . استمداد كرد  انجام وظايف 
هـاى اوليـه و      گـزارش زلزلـه داراب و كمـك       و  ميـرزاده آمـد     ]حميـد [آقـاي    .آمد فرهنگى

 . نيازهاى بازسازى را داد
 اجـازه   ،وزيـر جديـد پاكـستان      اطالع داد كـه نخـست     ] وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى 

شـب مهمـان    . دولـت رفـتم    هيـأت عصر به جلـسه      . موافقت كردم  ؛خواسته كه به ايران بيايد    
 سفر دكتر واليتى به عـراق و آزادى بعـضى           ، مذاكرات با اوزال   ةدربار .اى بودم   آقاى خامنه 
 .به خانه آمدم. ها با عفو و گذشت و امور جارى مذاكره شد از زنداني

 
                                                                                                                   

در خالل مذاكراتي كه حدود هفت ساعت به طول انجاميد، «: آقاي هاشمي نيز در مورد مذاكرات انجام شده گفت
شان به كشورهاي  ي اوزال مرا در جريان سفرهايبايد صحبت شود، گفت وگو كرديم و آقا هايي كه مي در همه زمينه

ما . باشد مساله عراق براي هر دو كشور قابل توجه است و منافع حياتي ما مورد تعرض مي. جنوب خليج فارس قرار داد
 هم فرض حل بحران به شيوه .هاي مختلفي را بررسي كرديم هاي بحران خليج فارس، فرض حل در زمينه راه

 شد كه در مورد تكليف دو كشور، در هر مورد تصميماتي اتخاذ.  چنانچه برخورد نظامي اتفاق افتدآميز و هم مسالمت
ايران و تركيه مايلند در منطقه خونريزي نباشد و دو كشور برتماميت . نظر زيادي نداشتيم مواضع مشترك بود و اختالف

ما بايد همكاري . بينند  را به مصلحت منطقه نميدو كشور، تغيير در مرزها. ارضي عراق و استقالل كويت تأكيد دارند
در . كنيم تا تغيير در مرزهاي منطقه بوجود نيايد و مصوبات سازمان ملل به منظور جلوگيري از درگيري اجرا شود

ل جاري بين دو كشور نيز ما معتقديم احداث لوله گاز به غرب، تأثير زيادي در بحران، صلح و امنيت منطقه يمورد مسا
 ».ددار
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.  براى امنيت و عمـران داشـتند       هاييوضع آنجا را گفتند و پيشنهاد     . مسئوالن ايرانشهر آمدند  
ميرفخرالـدين  [آقايان  .نماينده شهر صحبت كردند   ،  ]آقاي حميدالدين مالزهي  [امام جمعه و    

ها شـكايت   ديكال از را ؛ نمايندگان مجلس آمدند   ،دهيفرازا ]سيدفرج اهللا  [كران و  ننه]موسوي
 .داشتند و براى امور اردبيل و نوشهر استمداد كردند

 . نماينده همدان آمد و كار خصوصى و حوزه انتخابيـه داشـت            ،ىيآقا]غالمحسين[دكتر  
هـا بـه      از طريـق گـسل     ،كـشور شرق  هاى شمال     براى اثبات اينكه آب    ،ى آورده بود  يها  نقشه

گفـتم تحقيـق را ادامـه    . ف فرضـيه اسـت   صـر . دليل درستى نداشت   ؛روند  درياى جنوب مى  
 .دهد

مـشكالت فـراوان و     .  و فرمانـدار كـرج آمدنـد       ]نماينـده كـرج   [،  زالـى ]عباسعلي[ دكتر  
 . اسـت  رويـه پـيش آمـده       كمبودهاى شهر كرج را گفتند كه بـه خـاطر توسـعه سـريع و بـى                

 از .آمـد ]جمهـور  ريـيس [ مشاور اقتـصادى  ،شالچيان]ابوطالب[آقاى  .  ارائه دادند  هاييپيشنهاد
 . تعزيرات انتقاد داشت و تذكراتى داد
آزاد قشم بحث بود كـه ناتمـام         منطقه اساسنامه   ةدربار. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

اجازه نرخ تاكسى احـضار شـدند     شهردار تهران و وزير كشور به خاطر گران كردن بى  .ماند
 لى به خاطر ضـررهاى احتمـالىِ       و ،اى نداشتند    دفاع قانع كننده   ؛مورد اعتراض قرار گرفتند   و  

 . به خانه آمدم. 1 قرار شد به مردم توضيح بيشتر بدهند،لغو تصميم
  
 

                                                 
 هاي اجرايي، نهادهاي انقالب اسالمي، موسسات و شركت اي به كليه دستگاه  آقاي هاشمي، با صدور بخشنامه- 1

 
هاي

 دولتي، شهرداري
 
ها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، دستور داد راساً از اتخاذ هرگونه تصميمي كه به طور

. گردد، اكيداً خودداري نمايند ت و خدمات ميمستقيم يا غير مستقيم، منجر به افزايش قيمت محصوال
 در 

اين بخشنامه

 
جهت اجراي اهداف برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به منظور ايجاد رشد
اقتصادي براي افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي و با تأكيد بر خودكفايي محصوالت
 .استراتژيك كشاورزي و مهار تورم صادر شده بود 
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 و  خارجـه يوگـسالوى   اموروزيـر   ،  ]آقاي لونچار [ .به مجلس رسيدم  ساعت هفت ونيم صبح     
فارس  هاى حفظ امنيت و رفع بحران خليج         راه ة دربار .آمد  تعهد  دوره اي جنبش عدم    سيير

متعهدها در اين مورد و تجـاوز عـراق بـه            از ضعف عملكرد غير    . تحرّكى دارند  ؛مذاكره شد 
 .1ايران انتقاد كردم

چهـار مـاهى اسـت كـه از      .  سمت سفارت بـود    ة خواستار احال  .آقاى عباس صفريان آمد   
 و  ]و جانبـازان    رييس بنياد مستضعفان  [،  رفيق دوست ]محسن[آقاى   . است  آمده نسفارت گاب 

اسـتمداد    تجارى و خدماتى بنياد مستضعفان     ، عمرانى يها   براى اجراى برنامه   .معاونان آمدند 
  .كردند

 براى رفع آپارتايد در ؛ آنهاآمدند]سازمان ضدآپارتايد[= قافريآپان كنگره  هيأت  ،عصر
 . اسـتمداد پـولى و سـالحى كردنـد         ، مبـارزه  ة بـراى ادامـ    .كننـد   رزه مـى  آفريقاى جنوبى مبـا   

از آقـاي مـك وتـو       [،   آفريقاي جنوبي و شـيوه مبـارزه و آپارتايـد          ةتوضيحات زيادي دربار  
                                                 

 ةبا اشاره به اينكه يوگسالوي، انقالب اسالمي ايران را يك حادثدر اين مالقات،  وزير امورخارجه يوگسالوي، - 1
كند و همواره سعي برگسترش روابط با ايران داشته است، آمادگي كشورش را براي همكاري بيشتر در  بزرگ تلقي مي

 و ضمن قدرداني از مواضع صريح و روشن جمهوري اسالمي ايران در جنبش عدم تعهد، ها ابراز داشت ينههمه زم
كند با همكاري مشترك اعضا،  با توجه به اينكه هم اكنون رياست جنبش به عهده يوگسالوي است و تالش مي«: افزود

، خواستار نظرات سازنده و راهگشاي در زمينه ايجاد يك حركت منتهي به صلح در بحران خليج فارس حركت كند
وزيرامورخارجه يوگسالوي ضمن قبول عدم برخورد جدي و اصولي جنبش » .جمهوري اسالمي در اين راستا است

عدم تعهد در قبال جنگ عراق عليه ايران، تالش جدي جنبش عدم تعهد را در قبال بحران خليج فارس ضروري 
هاي سياسي و اتخاذ تصميماتي كه به   از بروز جنگ ، بررسي راه حلدانست و اهداف كشورش در زمينه جلوگيري

يوگسالوي مصمم است در جهتي تالش «: حضور نيروهاي بيگانه در اين منطقه حساس پايان دهد، برشمرد و گفت
 سپس آقاي هاشمي» .ني ايفا كند بتواند مسئوليت تاريخي خود را در قبال اين بحران جها،كند كه جنبش عدم تعهد

اشاره به اينكه جمهوري اسالمي ايران تمايل دارد در زمان صلح همكاري بيشتري با يوگسالوي داشته باشد، اظهار با
در مورد بحران خليج فارس، . تا هر حدي كه امكانات اجازه دهد، زمينه همكاري بين دو كشوروجود دارد«: داشت

بهتر بود قبل از لشكركشي آمريكا، اين جنبش اختالفات تر عمل كند و  رفت جنبش عدم تعهد، خيلي فعال انتظار مي
كارانه عمل كرد و هر دو طرف را راضي نگه  شود محافظه ها، نمي در اينگونه بحران. كرد دو عضو خود را حل مي

اين موضوع روشن است كه عراق تجاوز كرده است و اگر تمام كشورهاي غيرمتعهد، يكپارچه و قاطع متجاوز . داشت
در دوران جنگ تحميلي هم جنبش عدم تعهد، . شد ها اين طور باز نمي كردند، ميدان براي آمريكايي م ميرا محكو

 ».اقدامي جدي براي جلوگيري از تجاوز انجام نداد
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 . 1 گرفتم]آفريقا رييس سازمان كنگره پان
 از اعتراض من در دولت و شوراى اقتصاد نسبت          .وزير كشور آمد  ،  ]آقاي عبداهللا نوري  [

خواسـت بيـشتر بـه        مـى . گلـه داشـت    هـا   اقدام شهردارى تهران در باال بردن نـرخ تاكـسى         به  
هـا   براى حل اختالفات جارى جناح    .  داده شود  مأموران و مديران اعتماد شود و ميدان ابتكار       

ى فرمانده كميته تهران را مسئول اقدام تحويل اجراى برنامه          يقباع]عبداهللا[آقاى  . مذاكره شد 
 . فتر تحكيم وحدت دانست آبان به د13

 بخـشى از طـرح فرهنـگ عمـومى تـصويب            .شب شوراى انقالب فرهنگى جلسه داشت     
 بـا جـواز اسـتفاده از        ،هـا باشـد      شد كه در خارج دانـشگاه      قرار ، جهاد دانشگاهى  ة دربار .شد

 . ها  با موافقت رؤساى دانشگاه،ها امكانات دانشگاه
فردا .  برنامه سفر به عراق مشورت شد      ةبار در .آمد]وزير امورخارجه [،  شب دكتر واليتى  

 خبر داد سفير سوئيس آمده و خبر داده كه آمريكا تحـريم عليـه ايـران را                  .عازم عراق است  
 .شب در دفترم ماندم .كند تمديد مى
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وزير آمـوزش و    [،  نجفى]محمدعلي[دكتر  . هاى عقب مانده انجام شد     كار نُه صبح تا ساعت   

                                                 
آفريقا، در اين ديدار ضمن اظهار خوشوقتي از سفر به ايران و تقديم  ، رييس سازمان كنگره پان»تومك و«آقاي  -1

ها شده است و با وجود معادن بسيار  كشور ما قرباني مطامع امپرياليست«:  آفريقاي جنوبي گفتةديد  رنجسالم ملت
ما خواستار حمايت جمهوري . برند هاي خدادادي در كشورمان، مردم در فقر و محروميت به سر مي غني و ثروت

سپس آقاي هاشمي با خوشامدگويي به » .تيم مردم آفريقاي جنوبي عليه آپارتايد هسطلبانة سالمي ايران از مبارزات حقا
ما همواره از ديدن «: آفريقا، به تاريخ مبارزات مردم ستمديده آفريقا اشاره كرد و گفت اعضاي سازمان كنگره پان

ما . شويم كنند، خوشحال مي شان تالش مي ها و اهداف نيروهاي فعال و مبارز راه عدالت كه به منظور تحقق آرمان
اي است كه اسالم برعهده ما  اين وظيفه. دانيم رزه با مظاهر ظلم را در هر كجاي دنيا برخود واجب ميمباحمايت از 

هاي تاريخ است؛ چون از ديدگاه قرآن،  از نظر ما واژه آپارتايد و تبعيض نژادي، جزو منفورترين واژه. گذاشته است
آفريقا را به حفظ  عضاي سازمان ضدآپارتايد كنگره پانايشان ا» .ها از لحاظ رنگ و نژاد نيست هيچ تفاوتي ميان انسان

. توانيد در مقابل شيطنت دشمنانتان موفق شويد تنها با وحدت است كه مي«: وحدت و يكپارچگي توصيه كرد و گفت
ايم و پيروزي انقالب اسالمي ايران و پشت سر گذاشتن هشت  را در كشورمان تجربه كرده» وحدت«ما خود اين عامل 

 ».نگ تحميلي، مويد اين مهم استسال ج
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جيل در تصويب طرح تغييـر      ع براى ت  .هاى مجلس گله داشت     از ايذاء راديكال   .آمد]پرورش
وزيـر فرهنـگ و ارشـاد       [،  خاتمى]سيد محمد [ استمداد كرد و خواست آقاى       يآموزشنظام  

 .ردها اختالف دا  كنيم كه با راديكالحمايترا ]اسالمي
ريـزى بـراى      خواستار برنامـه   . اوضاع منطقه داشت   ة نظراتى دربار  .آقاى مهدى تاجر آمد   

ريـيس سـازمان نظـام    [، منـافى ]هـادي [دكتر  .حفظ شيعه و دادن قدرت به آنها در منطقه بود       
سـازمان حفاظـت     گزارش سفر و وضع نظام پزشكى را داد و خواستار تقويت             .آمد]پزشكي

 .محيط زيست شداز 
ها بد گفت و از قـوه قـضائيه تعريـف            مقدارى از راديكال  . آمد،بادامچيان]اسداهللا[  آقاى

ــت  ــرد و از سياس ــرد     ك ــد ك ــت تمجي ــصادى دول ــاى اقت ــان .ه ــدعلي[آقاي ــرعى، ]محم ش
 بـه نماينـدگى از جنـاح        ،غفـورى فـرد   ]حـسن [اى و     زواره]سيدرضا[پرورش،  ]اكبر عليسيد[

 مـشورت و  ، و انتخابـات آينـده مجلـس   ل جارى و اختالفـات يدر مورد مسا  و   راست آمدند 
 . نظرخواهى نمودند

 داد و براى     هايي  گزارش .آمد]جمهور رييس دفتر بازرسي رييس   هاشمي،  [ محسن ،عصر
هشت  كارها را تا ساعت      .به جلسه دولت نرفتم   . مان پول خواست    امور خانوادگى و شخصى   

اداري و اسـتخدامي    دبيركـل سـازمان امـور       [،  رضـوى ]سـيد منـصور   [آقاى  .  انجام دادم  شب
 .دولت گله داشت هيأت از مديريت امروز جلسه .آمد]كشور

  .رفته بودبه قم عفت براى مراسم فوت يكى از بستگان . به خانه آمدم
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. آزاد اسـالمى آمدنـد     دانـشگاه واحدهاي  ساى  رؤ. به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم صبح      

ارى از ي بـس .ز واحدهاى ممتاز را دادمي و جوا1دكتر جاسبى گزارش داد و من صحبت كردم 
                                                 

 مشكل با آينده در ،نشود توجه هادانشگاه در تحقيقات امر به امروز اگر« : در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 سوم جهان كشورهاى در تحقيقاتى و علمى مستقل مراكز ايجاد مانع ،جهانى استكبار روزى اگر .شد خواهيم روبرو
 اين ادامه به قادر ديگر سوم، جهان هاى ملت براى انقالب اين شدن الگو و اسالمى انقالب ظهور با امروز شد،مى

 درآورده اجرا ةمرحل به ،بداند كشور مصلحت به كه را تصميمى هر كه است داده نشان ايران ملت و نيست سياست
 كشورها اين مردم نزد رد دانش و علم سطح بودن ينيپا و سوادىبى  ،سوم جهان كشورهاى در اصلى نقص .است
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 .  براى حمل و نقل دانشگاه داشتندخودروآنها تقاضاى 
اسـت،   اخراج شده    ]سازمان حفاظت و اطالعات ارتش    [= ه از ساحفاجا  كآقاى رحمانى   

ي و  تـأمين ها و اقدامات      رييس سازمان زندان  [،   الجوردى ]اسداهللا[آقاىا  ب ؛آمد براى شكايت 
 . كند  همكارى مى،]تربيتي

تـصميماتى اتخـاذ    .  اولين جلسه خود را به رياست مـن تـشكيل داد           ،1عالى ادارى  شوراي
 كارهاى دفتر را انجـام  پنج،عصر تا ساعت . 2ددار براى اصالح ادارى  وسيعى  اختيارات ؛شد

 . خانه آمدمدادم و به

                                                                                                                   
 يا و سوادىبى خاطربه ،مانده عقب و سوم جهان كشورهاى نزد ،معنويت خالء از ناشى هاى رنج از بسيارى بوده و

 مورد در ،اسالمى آزاد دانشگاه مسئوالن تالش از قدردانى ضمنايشان » .كشورهاست اين مردم سوادى كم
 براى دولت امكانات كمبود به ،وقت پاره دانشجوى هزار ها ده و وقت متما دانشجوى هزار 240 قراردادن پوشش تحت
 امكانات از استفاده با« : افزود و كرد اشاره هادانشگاه در تحصيل عاشق جوان ميليون يك حدود تحصيلى پوشش
 برنامه نپايا تا رودمى انتظار و است داده انجام كوتاه مدت اين در را ارزشمندى حركت دانشگاه، اين مردمى،
 ، دولتى هاى دانشگاه و اسالمى آزاد دانشگاه  البته.يابد افزايش نفر هزار 500 به دانشگاه اين دانشجويان تعداد ،الهپنجس

 در اسالمى آزاد دانشگاه مشكالت امروز .هستند همكارى به موظف ،كشور علمى بازوى دو عنوان به يكديگر با
 ضمن .كند حل را خود مشكالت تواندمى پيگير تالش با ،علمى مركز اين و است ناچيز بسيار اوليه مشكالت با مقايسه
 دلسوز، عالمانى بتوانند كه باشند سطحى در ،معنويت و اخالق نظر از بايد ،كشور هاىدانشگاه التحصيالنفارغاينكه 
هاي  اني، سخنرانيرفسنج هاشمي« كتاب ←رجوع كنيد » .باشند اسالمى جوامع و كشور آينده براى پاك و آگاه

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369
 و به منظور اصالح نظام اداري در ابعاد مديريت  اولبه موجب قانون برنامه پنجساله،  شوراي عالي اداري كشور - 1

  آموزش و پرورش، فرهنگنرايجمهور و شركت وز  به رياست رييس،ها نيروي انساني، تشكيالت سازماندهي و روش
هاي امور اداري و  يس سازمانيهاي توليدي به انتخاب هيأت دولت، ر  يك نفر از وزيران وزارتخانه،و آموزش عالي

. ه بودشد جمهور تشكيل  يسياستخدامي و سازمان برنامه و بودجه و سه نفر از صاحب نظران امور اداري به انتخاب ر
 تشكيالت دولتي، محدود كردن تشكيالت و يا تنظيم روابط و ها و هاي ادغام يا انحالل سازمان در زمينهاين شورا 

 .ندك گيري مي سازماندهي ادارات تصميم
هاي  دارات و سازمانا بر لزوم انجام اصالحات در كليه ،آقاي هاشمي در اولين جلسه شوراي عالي اداري كشور- 2

در اين . م را ضروري دانست مراجعات مردايشان همچنين تالش در جهت تسهيل و تسريع در امور و. دولتي تأكيد كرد
نامه داخلي شورا و كليات طرح اصالح اداري، پيشنهادي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و  جلسه،آيين

ها مورد  ها و روش هاي مديريت، تشكيالت، نيروي انساني، سيستم هاي اصالح اداري در زمينه ها و اولويت سياست
سن اجرا و پيگيري برنامه اصالح اداري در  به عنوان مسئول نظارت بر حها خانهن كليه وزارتهمچني. بررسي قرار گرفت

هاي   به عنوان مجري طرح،هاي تابعه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور قلمرو وزارتخانه خود و سازمان
 .مصوب شورا تعيين شدند
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آقـاي غالمحـسين    [وزيـر كـشور و      ،  ]آقـاي عبـداهللا نـوري     [ همـراه    ،كـوپتر  اول وقت با هلي   
هـا و منـاطق      طـرح .  وضع شهر تهران را از بـاال مـشاهده كـرديم           ،شهردار تهران ،  ]كرباسچي

 . ديديم جنوب و غرب تهران را، شرق، در شمال،د شهرجدي
 ، در اطـراف تهـران  ،ها و مناطقى كه بدون مراعات ضـوابط      شهرك ، از  سپس با اتومبيل  

 ، مشكالت زيادى براى امر تدارك و تـسهيالت بوجـود آورده           وبعد از انقالب ساخته شده      
حى تهـران در  هـاى سـط    آب  كه بـراى انتقـال     يهاى زيرزمين  كانالاز   سرانجام   .ن كرديم ديد

 .1شد بازديد ،ستدست اجرا
هـا   عراقـي .  گـزارش سـفر بـه عـراق را داد           و آمد]وزير امورخارجه [،  عصر دكتر واليتى  

ار برنامـه ريـزى     سرا ادامه يابد و براى سفر زو       قرار شد آزادى اُ    .اند  خيلى به سفر اهميت داده    
 ولـى تقاضـاى صـريح       ،دارنـد ا  رها انتظـار كمـك مـا در بحـران خلـيج فـارس                عراقي. شود

 .  حاجيه بى بى و بستگان آمدند.اند نكرده
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ــبحانه  ــد از ص ــيم    ،بع ــشت و ن ــاعت ه ــيدم  س ــرم رس ــه دفت ــى . ب ــر حبيب ــاون اول [، دكت مع
  .آمد]فرزند شهيد بهشتي[،  محمدرضا بهشتى آقاي. آمد براى امور جارى،]جمهور رييس

                                                 
 مختلف شهر تهران به ويژه مناطق جنوب و غرب را مورد بازديد قرار  آقاي هاشمي در اين بازديد پنج ساعته، نقاط- 1

در اين بازديد، شهردار تهران گزارشي از ساخت و سازهاي خالف و وضعيت نامطلوب بهداشتي و خدماتي اين . داد
در پايان اين . ها، فضاهاي سبز ارائه كرد ها، مسيل  شامل بزرگراه،هاي در دست طرح و اجراي شهرداري مناطق و برنامه

كننده، جهت  هاي جنوب تهران و تأسيسات مزاحم و آلوده بازديد، آقاي هاشمي با اشاره به ضرورت رفع آلودگي
تأمين سالمت مردم، رعايت بهداشت محيط و استفاده بهتر زمين در تهران، با رعايت مسايل شهرسازي را مورد تأكيد 

ايشان همچنين با مشاهده بافت موجود » .ازي و نوسازي احتياج داردشهر تهران به شدت به بازس«: قرار داد و گفت 
ها، بر  هاي ناشي از فاضالب ها، فضاهاي آموزشي، فضاي سبز و آلودگي ها، ورزشگاه نقاط مورد بازديد، اعم از خيابان

با حمايت ويژه در دوران سازندگي، شهرداري تهران . رفع مشكالت موجود و ارائه خدمات بيشتر به مردم تأكيد كرد
آقاي هاشمي، اقدامات مهم و اساسي براي كالنشهر تهران انجام داد، به نحوي كه بحث تمام شدة انتقال پايتخت به 

 .مكان ديگر، با اقدامات قابل تحسين آقاي غالمحسين كرباسچي، شهردار موفق تهران، به كلي منتفي شد
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 گفتم با توجه به توقع ؛ مذاكره و استمداد كرد، تيرهفتمدفن شهداى م  يادمان ساختةدربار
 .ش و تحصيل برادرش صحبت شدا در مورد تحصيل. هاى ساير شهدا اقدام شود خانواده

 اعضاى نهضت   ة آزادى و محاكم   ة دربار . انقالب آمدند  از وزارت اطالعات و دادستانى    
عدم فشار بـر مـردم و مـدارا بـا          تأكيد بر  ؛قرار شد  به تدريج آزاد شوند      . آزادى مذاكره شد  

 .اند  سه نفر را آزاد كردهتاكنون. متخلفان كردم
 گـزارش اقـدامات      و آمـد ]نماينده دايم ايران در سازمان ملل     [،  خرازى]كمالسيد[آقاى  

ملـي  عالى امنيت      برنامه شوراي  ة دربار .روحانى آمد ]حسن[عصر دكتر    .يويورك را داد  در ن 
 . صحبت شد
 ة دربـار  .دكتر واليتى گزارش سفر به عراق را داد       .  جلسه داشت   ملي عالى امنيت  شوراي

       هـزار  20 تصميم گرفتيم كه تا سقف       .ار مذاكره شد  كيفيت آزادى بقيه اسرا و برنامه سفر زو
 ،انـد  ى كـه نيامـده  ي اسـرا يت وضـع  ،در آخر هفته   ،هيأتىقرار شد   . ته پيشنهاد كنيم  ر در هف  يزا

 هـزار اسـم اسـير داريـم كـه داليلـى بـر               5گويـد حـدود       وزارت اطالعات مى  . بررسى كنند 
 . اند نيامدههنوز اسارت آنها داريم و 

هاى مرزى خوزستان كه اوايل جنـگ بـه عـراق رفتـه بودنـد و بـا صـدام                 در مورد عرب  
دانـد كـه      هـزار نفـر مـى      75وزارت اطالعات تعداد آنهـا را       .  مذاكره شد  ،اند  مكارى داشته ه

قـرار  . انـد  كرده  اسم نوشته و به نفع عراق عمل مى»وازحلشكر اال «هزار نفرشان در    10حدود  
 بازداشت و محاكمه شوند و حتـى االمكـان          ،آمدن پذيريم و بر فرض   نشد آنها را به سادگى      

 خواسـت   ،]وزيركشور[،  نورى]عبداهللا[آقاى  .  غير از خوزستان اعزام شوند     ، ديگر اي  به نقطه 
 .ها را با نرخ دولتى تأمين كنيم كه قطعات يدكى تاكسى

اعـضاي  [ل عراق و منطقـه و آزادى        ي مسا ةدربار. بوديمرهبري   مهمان   ، شب با احمدآقا  
 . مذاكره شد،نهضت آزادى] دستگيرشدة
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 مربـوط بـه   ،ل مهـم ي مـسا ،هـا  در اخبـار و گـزارش   .  به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح    
آقايـان  .تحركات آمريكـا بـراى فـشار بيـشتر بـر عـراق بـود              همچنين  تغييرات در شوروى و     
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  و نيلى آمدنـد  ]معاونش، مسعود [  و   ]دجهرييس سازمان برنامه و بو    [،  زنجانى]مسعود روغني [
 . را توضيح دادند70كليات بودجه سال 

 ولــى ، منطقــه آزاد چابهــار دادة توضــيحاتى دربــار.پنــاه آمــد يــزدان]محمدرضــا[آقــاى 
آقـاى  .بيـاورد  نتيجـه را     بررسـى كنـد و      گفـتم بـرود بيـشتر      ؛نتوانست از نظراتش دفـاع كنـد      

 از فـشارهاى وزارت اطالعـات بـر بعـضى           .مـد آ]وزيـر معـادن و فلـزات      [،  محلوجى]حسين[
 .گفتم رسيدگى كند، ]وزير اطالعات[، فالحيان]علي[ به آقاى ؛شكايت كرد مديرانش

جمهـور دولـت    به سرپرستي آقاي صبغت اهللا مجددي، رييس  [،  سران مجاهدان افغانستان  
ا كـه در     خواستار حمايـت بيـشتر شـدند و از بعـضى برخوردهـ             آنها. آمدند]موقت افغانستان 

 گفتم بايد كارى كنيم كه تخلف    ؛ گله داشتند  ،شود   نسبت به بعضى افاغنه متخلف مى      ،ايران
. 1شان تأكيد كـردم      و گذشت در مقابل همرزمان     داحدر مورد افغانستان برضرورت ات    . دننكن

 .صحبت شد  كارهاى خودماندر مورد  ومحسن آمد
ــ[. دولــت شــركت كــردم هيــأتعــصر در جلــسه  ان محمــود شــريفيان و انتــصاب آقاي

قـرار شـد نـرخ      شـهرداري تهـران،      .استانداران زنجان و ايالم تصويب شد     ،  ]محمدزاده  يحيي
 بـا نـرخ   ، و السـتيك  يـدكي در مقابـل دادن قطعـات    ،  تاكسى را كه اخيراً گران كرده     كرايه  
 .دتعديل كن دولتى

 بـر سـر     ،مخابراتشركت   اختالف وزارت اطالعات و      ة دربار .شب مهمان رهبرى بودم   
 .كنترل تلفن و مسايل جارى ديگر كشور مذاكره كرديم
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با او گـرم گـرفتم و       . آمد  براى تقديم استوارنامه   ،سفير جديد كويت  ،  ]آقاي فوزي الجاسم  [

الملـل    مـشاور بـين   [،  معيـرى ]عليرضـا [ آقـاى    .دمى كـر  يهـاى زيـادى نمـودم و دلجـو         سئوال

                                                 
سفر ما به جمهوري اسالمي «: القات با آقاي هاشمي اظهار داشت با اظهار خوشوقتي از م،آقاي صبغت اهللا مجددي - 1

منظور پيشبرد  اي را به ايران، داراي ثمرات پرباري بوده است و بحمداهللا توانستيم با همكاري ديگر برادران، كميته
 و ابتكار عمل شائبه هاي بي ايشان اظهار اميدواري كرد كه با همكاري» .گذاري نماييم مسايل سياسي افغانستان پايه

 .جمهوري اسالمي، مساله افغانستان در بعد سياسي موفق و وارد مرحله ثبات، آرامش و بازسازي در آن كشور شود
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 . گزارش سفر به ژاپن و تايلند را دارد و آمد]جمهور رييس
بـه عنـوان    او   .آمد]الدين موسوي، فرمانده سابق كميته هاي انقالب اسالمي       [آقاى سراج 

 وزيركشور به خاطر ادغـام نيروهـاى        از انه،با لحن مودب  .  عازم پاكستان است   ، فرهنگى رايزن
از احمـدآقا و  .  متـأثر شـدم  كـرد؛  مـي ها هم انتقاد     از تندروهاى راديكال   .نمودتظامى انتقاد   ان

منتظـرى  ] حـسينعلي [ به خاطر برخوردشان بـا آقـاى          چند نفر ديگر،   كروبى و ]مهدي[ آقاي  
 .انتقاد داشت

 بـراى چاپخانـه روزنامـه       .آمـد ]مدير روزنامه جمهـوري اسـالمي     [،  آقاى مسيح مهاجرى  
  بـراى اطـالع جرايـد      ،هـاى جـارى كـشور       درباره سياست با او    .د و ارز خواست   استمداد كر 
 براى نوسازى چاپخانه .آمد]مدير روزنامه اطالعات[، ىيدعا]سيد محمود[آقاى .صحبت شد 

 . ارز خواست و استمداد كرد،اطالعاتموسسه 
 ؛دولت گذاشتيم  هيأتجلسه   ، براى تصويب زودتر بودجه    ،عصر به جاى شوراى اقتصاد    

 .در دفترم ماندم براى انجام كارهاشب  . پيشرفت خوبى داشتيم.ها در دستور است تبصره
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 ؛ وضع كشورش گرفتم   ةتوضيحاتى دربار . ى برزيل آمد  يوزير زيربنا ،  ]آقاي اوزبرس سيلوا  [

مـشاور  [،  موسـوى ]ميرحسين[مهندس .1 امكان همكارى فراوان داريم    .داريمتشابهات زيادى   
 رفتـه   زده   كه با جمعى از همفكرانش براى بررسى وضع مناطق زلزله          ،]جمهور  رييس سياسي
 نيازها و اقدامات الزم آينده را ، ضعف، نقاط قوت ؛ گزارش جامعى آوردند    و  آمدند ،بودند

                                                 
وزير زيربنايي برزيل در اين مالقات درباره نفت، سد سازي، كشاورزي و نيشكر، تبادل تكنولوژي و آموزش به  - 1

هاي فني و مهندسي، انتقال تكنولوژي و مبادله  را براي همكاريآقاي سيلوا، آمادگي كشورش . رايزني پرداخت
 همواره برهمكاري بين يكديگر در زمينه توليدات صنعتي ،كشورهاي توسعه يافته«: كارشناس اعالم كرد و گفت

ه با بنابراين كشورهاي در حال توسعه نيز كه در زمينه كشاورزي فعاليت خوبي دارند، بايد براي مقابل. تأكيد دارند
ينكه سپس آقاي هاشمي با اشاره به ا» .هجوم اقتصادي كشورهاي پيشرفته، همكاري نزديكي با يكديگر داشته باشند

سطح روابط دو كشور بايد بيش از اين گسترش « : گفت،گسترش روابط اقتصادي به نفع دو كشور ايران و برزيل است
آهن، صنايع فرعي پتروشيمي، صنعت  هاي سدسازي، توسعه راه نهتواند در روابط خود با ايران در زمي يابد و برزيل مي

 ».نيشكر و كشاورزي فعاليت داشته باشد
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 تقريباً همان است كه خودم در سفر به آن رسيده           ،نها نتايج بررسى آ   ؛ كرده بودند  بندي  جمع
 .بودم

يـك  دام بـه تأسـيس      مجدداً با مهندس موسـوى و جمعـى ديگـر از همفكـرانش كـه اقـ                
.  مالقـات داشـتيم    ،انـد   كرده ]توسعه دانش و پژوهش   [دولتىمؤسسه تحقيقاتى غيرانتفاعى غير   

 ، به خـاطر اينكـه     ،شان كردم  قتشوي؛  استمداد نمودند  براى امكانات و ارجاع كارهاى دولتى     
 شبيه كار دانشگاه    .اند   به اين اقدام دست زده     ،كردن كارها  جريان معروف به اعتقاد بر دولتى     

گفتنـد  .  قـول كمـك دادم    ؛ منتهى به طور محدود و در بخش تحقيقـات         ،آزاد اسالمى است  
 .ند كه اين مؤسسه را سياسى نكنند هستمتعهد

در فرودگـاه ديـده نـشده و     ،اينكه ياسر كه به يزد رفتـه  عفت با اضطراب آمد و از    ،ظهر
 معلـوم   ؛محسن را هم احضار كـرد     .  سخت ناراحت بود   ، او را پيدا كنند    اند   نتوانسته پاسداران

 بـه   ، قرار بوده براى بازديد از طـرح پـرورش شـتر           .است سوار بر هواپيما شده      ،شد در تهران  
 را قـانع بـه آرامـش و         عفـت  نتوانستم   ؛شت مدتى با اين وضع گذ     .اداره كشاورزى يزد برود   

 از -اش عمـوزاده  - ياسـر و ناصـر   ،باالخره حدود ساعت يـك بعـد از ظهـر         . خونسردى كنم 
 . پشيمان شد جا  بي راحت شديم و عفت از اضطرابِ؛اداره كشاورزى يزد تماس گرفتند

 در  واقـع [،  آبـاد   خيابـان نظـام    بـه عصر براى بازديد از يك مدرسه نهضت سواد آمـوزى           
 .آمـد ]وزيرامـور اقتـصادي و دارايـي      [،  نـوربخش ]محسن[سرشب دكتر   . 1ميرفت]شرق تهران 

 قـانون  بررسـي .  مجمع تشخيص مـصلحت جلـسه داشـت   .براى سياست ارزى مطالبى داشت  
                                                 

، آقاي نيز حضور داشت نماينده ولي فقيه در نهضت سوادآموزي ، قرائتي محسندر اين بازديد دو ساعته كه آقاي - 1
.  فعاالنه طرح بسيح سوادآموزي تأكيد كردگو با آموزشياران و سوادآموزان، بر ادامه جدي و وهاشمي، ضمن گفت

 نسبتاً رضايت بخش بود و براساس آمار ،مرحله اول طرح بسيج سوادآموزي«: ايشان در پايان اين بازديد اظهار داشت
در مرحله دوم با توجه به اينكه در زمستان برگزار خواهد .  هزار نفر شركت كردند850موجود، در اين مرحله حدود 

در اين زمينه من . رود كه استقبال خوبي از آن به عمل آيد روستاها نيز نوعاً وقت بيشتري دارند، اميد ميشد و مردم 
آقاي هاشمي در پاسخ به اين سئوال كه » .اصرار دارم كه مرحله دوم از همه جوانب بهتر از مرحله اول برگزار شود

ها،  هايي كه بازديد كردم، اكثراً خانم در كالس«: سوادآموزي چه نقشي در دوران رشد و سازندگي كشور دارد؟ گفت
هاي سوادآموزي، تأثير زيادي در  خودشان اذعان داشتند كه شركت در كالس. دار و گرفتار كار زندگي بودند خانه

توانيم نظر بدهيم، اين است كه يك خانم و  اما آنچه كه ما به طور تحليلي مي. شان داشته است روحيه و اداره زندگي
شك از  بي. سواد تفاوت دارد قاي باسواد در برخورد با زندگي و نحوه تربيت كودكان خود، قطعاً با يك فرد بيآ

 ».لحاظ رشد فكري و تربيت خانوادگي و تأثير در محيط خانواده ارتقاي كيفي قابل توجهي خواهند داشت
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 . درسيتمام به اكار 
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 برايشان به .جمعى از بسيجيان نمونه ادارات آمدند. به دفترم رسيدمت و نيم صبح ساعت هش

وزيـر  ، ]الـدين كـازروني   آقـاي سـراج    [.شورند هنوز پر  ؛1سخنرانى كردم  مناسبت هفته بسيج  
پنجـساله  [ هزار مسكن در برنامـه       500ى ساخت   ي برنامه اجرا  ة دربار .آمد  و شهرسازي  مسكن
 اقـساط   ا بـا ارز رقـابتى و ترجيحـى بـ          ، هزار تومان  10ترى حدود    م ،توانند   مى  كه گفت،]اول

خواهنـد از     هـاى جديـد سـاختمان را مـى          تكنيـك   كـه  گفـت    همچنين .بيست ساله بفروشند  
 . فرانسه بگيرند

                                                 
 خود پوياى فعاليت به همچنان ،الهى احكام راىاج مهم هاىپايگاه از يكى عنوان هب بايد بسيج«: گفت هاشمى آقاى - 1

 خود خون با كه بسيج مقدس نهاد .هستيد اسالمى مقدس نظام اين در ادارات پاسداران بسيجيان، شما و دهد ادامه
 تداوم با ها ارزش اين و كند حفظ گذشته همچون را اشواقعى هاى ارزش بايد ،است كرده آبيارى را اسالم شجره

 از يكى؛ دارد وجود توجهى قابل و درخشان نقاط ما، انقالب تاريخ در .شد خواهد حفظ بسيجيان مطلوب عملكرد
 نهاد اين مانند » است الهى خفيه الطاف از بسيج « كه امام حضرت تعبير اين و است بسيج مقدس نهاد برجسته، نقاط

 در كه منافعى توانيمنمى ما و نيست ىآسان كار مقدس نهاد اين وجود تأثير ارزيابى .بود خواهد ماندنى مقدس،
 تداوم هميشه بايد كه است اىروحيه بسيجى تفكر .دريابيم درستىبه ،بود مترتب بسيج براى درازمدت و مدت كوتاه
 طراحى » بسيج « نامبه چيزى ،انقالب گيرىشكل مراحل در .شود داشته نگه سعادت و تعادل حال در جامعه تا يابد
 اين اگر و فرمودند نازل انقالب رهبر ذهن در را روحيه و تفكر اين خداوند، كه دهدمى نشان شواهد ةهم. بود نشده
 دوران در ادارات و جبهه در بسيجيان حضور .شدندنمى شناخته ما مخلص نيروهاى يافت،نمى گسترش جامعه در تفكر
 و ادارات گذشت با و فداكار مخلص، كنانكار ةداوطلبان عزيمت . داشته استمثبت تأثير آن از بعد و مقدس دفاع

 عنوان هب را عظيم خيل اين و كردمى آشنا معنويت با را هاخانواده و ادارات كاركنان و جامعه ها،جبههبه كارخانجات
 با را هاجبهه عطر و معنويت و روحيه ،نيز نبرد هاىجبهه از بازگشت در بسيجيان اين .آورد صحنه به هاجبهه پشتيبان
 بسيجيان حضور .بود سازنده جامعه كل براى مقدس دفاع دوران در حركت اين و آوردندمى اداره و خانه به خود

 لذا كرد،مى نزديكتر خدا و خودبه را ادارات كاركنان و مي شد كارمندان روحيه اصالح باعث ،هاجبهه در ادارات
 ةروحي كه است اين دولت سياست .شدمى متبلور جامعه كل در آنان آثار بلكه ،نبود هاجبهه در فقط بسيج سازندگى
 ةسرماي اين كه نيروهايى و كند حفظ هاصحنه همه در را حضورش ،بسيج مقدس نهاد و يابد تداوم ادارات در بسيجى
 تاس اين بسيجيان تكليف بلكه ،يافته پايان جنگ خاتمه با آنها تكليف كه نكنند احساس ،دارند خود همراه را عظيم
 و حالت حفظ ضمن بايد ،ادارات بسيجيان .دهند گسترش را روحيه اين ، امام حضرت بلند افكار استمرار براى كه

» 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد» .كنند تقويت را مديريت ادارات، در اسالمى روحيه
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، 
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 بيشتر در مـورد توسـعه       . او آمد  ة با نام  ، ويژه نخست وزير ايتاليا    ةفرستاد،  ]آقاي برونو بوتاي  [
 كويـت تكـروى     مـسأله  مدعى است آمريكا درباره      .با ايتاليا و بازار مشترك گفت     روابط ما   

انــد كــه تحــت برنامــه شــوراى    بــه تفــاهم رســيده،كــرده و اخيــراً بــا اروپــا و شــوروى  مــى
نخست وزيـر   [،  يتوئ  ندرهآ]جوليو[ كه آقاي     گفت همچنين.  عمل كنند  ]سازمان ملل [امنيت
 .هاى جديد ايران تمجيد كرد از سياستاو  .آيد زودى به تهران مى هب ،]ايتاليا
 شرح مفصلى از خسارات يمن در       .1وزير خارجه يمن آمد   ،  ]آقاي عبدالكريم االيرياني  [

                                                 
ها و مذاكرات مفيدي كه در تهران داشته است،   وزير امورخارجه يمن، با اشاره به مالقات در اين مالقات، ابتدا- 1

ما «:  جمهوري اسالمي در تحوالت منطقه خليج فارس را مورد تأكيد قرار داد و گفتةكنند نقش حساس و تعيين
من نيز همچون شما اشغال داريم كه ي كنيم و اعالم مي موضع اصولي جمهوري اسالمي را در بحران اخير ستايش مي

او سپس گزارشي از » .كويت را محكوم كرده و حضور نيروهاي بيگانه را در منطقه خليج فارس تحمل نخواهد كرد
تحوالت كشورش را پس از اعالم وحدت دو يمن ارائه كرد و خواستار گسترش و تعميق هر چه بيشتر روابط دو 

القه طرفين گرديد و از فشارهايي كه توسط عربستان سعودي نسبت به هاي مورد ع كشور ايران و يمن در همه زمينه
ها و مناسبات دو كشور  سپس آقاي هاشمي از گسترش همكاري. شود انتقاد نمود هاي مقيم عربستان وارد مي يمني

تري  گستردهمنديم كه با يمن همكاري و ارتباطات  ما عميقاً عالقه«: مسلمان ايران و يمن استقبال كرد و اظهار داشت
 ما. دانيم مردم مسلمان دو كشور عالقمندند بيش از گذشته با هم ارتباط داشته باشند داشته باشيم، به ويژه آنكه مي
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 .دادهـاى مهـاجر بـه كويـت       اخراج يمنى ها و    از لحاظ قطع كمك    ،كويت]اشغال[ مسألهاثر  
 از  .شـود   تسليم مـى   با فشار آمريكا     ،ترسد  با اينكه از جنگ مى    سعودي  مدعى است عربستان    

 . نفت نسيه:ما كمك خواست
ار  زومـسأله پـور را بـراى    فردوسـى ]اسـماعيل [ آقـاى  ،رهبـرى كـه   احمدآقا تلفنى گفت    

ريـيس  [، امـام جمـارانى   ]سـيد مهـدي   [ آقاى   اعث رنجش باين امر    و   اند   نماينده كرده  ،كربال
ار سوريه اسـتعفا     زو مسأله از سمت نمايندگى در      شده و ايشان   ]سازمان اوقاف و امور خيريه    

  .  استداده
هـاى بودجـه در دسـتور        تبـصره  ةبحث دربار . هيأت دولت شركت كردم   جلسه  عصر در   

بـه   ياسـر    . در دفترم كار كردم و به خانـه آمـدم          نُه شب تا ساعت    . رسيديم 10 به تبصره    ؛بود
 . استرفته رفسنجان

 

 
 
 
 

                                                                                                                   
اي را خواباند و خود  نبايد اجازه دهيم كه در تاريخ دنيا ثبت شود كه آمريكا با لشكركشي به اين منطقه، فتنه

ما معتقديم ضرر معنوي اين عمل آمريكا بيش از ضرر مادي آن براي . ام كنندكشورهاي منطقه، نتوانستند راساً اقد
 ».مردم منطقه است
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آقاي علـي   [.  كارهاى مانده انجام شد    ،صبح نُهساعت  تا  . به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم     
لس نازع دو جريان در مج از ت. گزارش وضع استان را داد.استاندار فارس آمد، ]دانش منفرد

 هـا را    بازرسى و نظارت بيشتر مركز بر استان       .داشترا  و پيشنهاد سفر من به فارس       كرد  انتقاد
 . خواست

و گـزارش    نيازهـا را گفتنـد    ؛ندنيازى از دادگاه نظامى آمد    ] علي[رازينى و   ]علي[آقايان  
بـه  عباس كه    اسكله بندر  ةار درب ؛ ظهر مهدى آمد   .پرونده باند فاسد شهردارى تهران را دادند      

 .ها مي توانند انجام دهند  داخليداشتگفت؛ ادعا  مطالبى ،اند ها داده اي كره
.  و معاونـان آمدنـد     ]فرهنـگ و آمـوزش عـالي      [= وزير علـوم   همراه   ،ها  رؤساى دانشگاه  
 برايـشان مفـصالً صـحبت    ؛هـا را مطـرح كـرد     معـين گـزارش داد و خواسـته       ]مـصطفي [دكتر
 برايـشان صـحبت    .روى زمينـى ارتـش آمدنـد       عـصرآزادگان نيـ    . كمك دادم  ة وعد و1كردم
  .بودم  در دفترمهفت بعد ازظهر،تا ساعت . 2كردم

                                                 
 به هماهنگي و تالش نيروهاي ،استقالل كشور و اعتالي جامعه انقالبي«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

راه استقالل كشور از ميان مراكز .  محققان و دانشجويان بستگي دارد، اساتيد، اعم از مديران،مخلص دانشگاهي
 ؛ بايد استعدادها و منابع مادي كشور نقد شود،قالل اقتصاديتبراي رسيدن به اس. گذرد  آموزش عالي و تحقيقاتي مي

تري از سوي ش با سعه صدر بي،بايد دانشمندان.  دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي است ،ابزار الزم براي كسب اين امكانات
آگاه و دانشمندان   ميدان عمل براي عالمان و متخصصان، به طوري كه با مديريت صحيح، مواجه شوندمسئوالن كشور
 .1392انقالب،  نشرمعارف ،دفتر» 1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« كتاب ←رجوع كنيد . متعهد باز باشد

 ارتش شدن ترفعال در ؤثرىم نيروهاى توانندمى ارتش آزادگان«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
 در كه هايى مسئوليت در دارند، اسارت دوران از كه بااليى ةروحي با ارتش آزادگان .باشند ايران اسالمى جمهورى

 شما .گذاشت خواهند جابه خود از مسلح نيروهاى شدن كاراتر در مؤثرى و جدى تأثير داشت، خواهند برعهده آينده
 هاىدشوارى و هاسختى تحمل با را انقالب صالبت و بوديد انقالب و اسالم متخد در اسارت و جنگ دوران در

 ،ندارند را كشور از دفاع براى كافى آمادگى ما مسلح نيروهاى آنكه خيالبه افروزانآتش. كرديد حفظ اسارت دوران
 اعتراف دنيا شياطين جنگ، آغاز از سال ده گذشت از پس امروز اما كردند، حمله ايران به انقالب شكست براى
 و تداركاتى هاىمحدوديت با ايران ارتش .كنيم مقاومت دشمن هاىشرارت ةهم مقابل در توانستيم ما كه اند كرده

 باالتر مراتب به جنگ آغاز زمان از ايران نظامى توان امروز و كرد مقاومت سال هشت بود، روبرو كه زيادى تسليحاتى
 با كه كرده توجهى قابل رشد نظامى صنايع و شده ترفعال بسيار اكنون هوانيروز و ىهواي نيروى هوايى ناوگان .است
 هاى ارتش از بسيارى همچون و كرده توجهى شايان رشد ارتش كنار در نيز سپاه .نيست مقايسه قابل جنگ از قبل

 آثار مقاومت، و جنگ هده يك تحمل از پس امروز .درآورد اجرا مرحله به را اىالعادهفوق عمليات دنيا، مدرن
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دوستانه  مذاكرات .براي توسعه روابط حرف زديم     .مالقات آمد به  ى  يسرشب وزير ليبيا  
 گـزارش شـروع     .آمـد ]وزيـر صـنايع سـنگين     [،   نژاد حسينيان  ]هادي[ آقاى .1تشريفاتى بود و  

فـاطى و سـعيد و    .  بـه خانـه آمـدم      .پژو و برنامه فروش آنها را داد      پيكان و   خودروهاي  توليد  
   .ها هم آمدند بچه
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مالقـات بـا بـستگان      همچنـين   و  تـاريخ معاصـر      بـا اسـتراحت و مطالعـه         وقت. در منزل بودم  

جمهور افغانـستان كـه      يسي ر ،يب اهللا  هواپيماى حامل ژنرال نج    ، دادند  از دفترم خبر   .گذشت
خواهد كه در فرودگاه فـرود         دچار نقص فنى شده و اجازه مى       ،كند  از فضاى ايران عبور مى    

 . موافقت كردم؛آيد
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بـه ورزشـگاه     ،بـراى شـركت در مراسـم افتتـاح هفتـه بـسيج             ،ت و نيم صـبح    ساعت هش 
  .به دفترم رفتم .2 برايشان سخنرانى كردم. اجتماع پرشورى بود؛رفتم شيرودىشهيد

                                                                                                                   
 خوبى پايان آنان تحمل و صبر و بوده جنگ خدمت در يكپارچه مردم زيرا شود،مى ديده كشور در جنگ از كمى

، دفتر نشر معارف » 1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب  ←رجوع كنيد » .داشت همراه به جنگ براى
 .1392انقالب، 

 گزارشي از مذاكرات خود با مسئولين جمهوري ، در ديدار با آقاي هاشمي،ايع ليبي وزير صن، دكتر فتحي شتوان- 1
توسعه آقاي هاشمي نيز ضرورت . اسالمي ايران در زمينه گسترش روابط دوجانبه و همكاري هاي فيمابين ارائه كرد

 دو و هم هدفي هاي فراوانِبا توجه به دوستي ها «: شور را مورد تاكيد قرار داد و گفتروابط اقتصادي و صنعتي دو ك
 ».كشور، همكاري ها كمتر از دوستي هاست

 داده دستور ما به كه است قرآنى و اسالمى اصل يك خاطر به ،بسيج تشكيل فلسفه اصل« : گفت هاشمى آقاى - 2
 دشمنان متهاج و طمع از جلوگيرى منظور به را خود امكانات و كنيم حفظ اعالء حد در را خود دفاعى آمادگى ،است
 .است داشته اعالم» هوقُ نم معتُطَاستَم مهلَا ودعاَ و «شريفه آيها ب را اصل اين. كنيم حفظ خطرها از بازدارنده عنوانبه

 يك عنوان  هب و داد بروز معمول حد فوق هاى درخشندگي لذا و يافت تشكيل جنگ زمان در تصادف حسب بر بسيج
 اين نبايـد .كنيم غفلت سرمايه اين از نبايد ما و كرد باز جامعه در را خود جاى ،فداكار و محبوب و شريف بسيار نهاد
 ،برعكس بلكه ،است موردبى ميليونى بيست ارتش و بسيج وجود ديگر ،نيست جنگ كه حاال ،بيفتد جا غلط فكر
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 و بـا توافـق      نـد هاى عراقى محكـوم شـده بود        افرادى كه در دادگاه    -آزادگان جديدالورود   
 .1 صحبت كوتاهى نمودم.رآن و سرود خواندند ق.آمدند - اند اخير آزاد شده

                                                                                                                   
 از بايد ما امروز. است ازكارس مسلح نيروهاى كنار در مردمى نيروهاى حضور و دارد وجود جنگ زمان نياز همان

 دادن با را آنها و كنيم جذب و تشويق ترىتازه هاى افق دادن نشان با را مخلص نيروهاى و كنيم استفاده سرمايه آن
 انسان است ممكن كه را پيشاهنگى و خيرخواهانه كارهاى انواع تواندمى بسيج . داريم نگه آماده الزم هاىآموزش

 هاى زمينه در را خود هاى فعاليت. بگيرد عهده به صلح زمان در ،دهد انجام داوطلبانه رطو به خودش جامعه براى
 را اسالم به خدمت به مند هعالق و مؤمن نيروهاى همه و دهد ادامه مفيد و مؤثر هاى سرگرمي و هنرى كارهاى ورزشى،

 ».كند ايفا را رهبرى معظم مقام اًخصوص و نظام براى مردمى پرتوان بازوى نقش و كرده جمع جامعه جاى همه در
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد 

 ،اسالمى ميهن به ورودشان با آزادگان« : گفت)س(كبرى زينب حضرت سعادت با والدت مناسبت به هاشمى آقاى -1
 .ساختند خرسند را مردم و شاداب را اسالمى انقالب ديگر بار يك و آوردند وجودبه كشور در جديدى كامالً حالت

 معموالً كه دانستيممى و بوديم نگران ،بودند گرفتار عراق در محكوميت اسم به كه آزادگانى سرنوشت از ما
 با رانىنگ اين بحمداهللا كه است بوده هابعثى خواست مقابل در نشدن تسليم و بيشتر مقاومت اثر در آنها محكوميت

 آزادگان كامل بازگشت ةلامس هنوز .شود رفع هم ديگران وضعبه نسبت نگرانى اميدواريم و شد برطرف شما آمدن
 اًطبع نشود حل مسأله اين تا. ماست نگرانى باعث ،عراق در مفقودينمسالة  . استمانده باقي بالتكليفى و نشده تمام

 نحوى به كه افرادى نام از ليستى .بدهند ما به اىكننده قانع جواب دباي نيز ها عراقي و داشت خواهد ادامه مذاكرات
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 اولين وزير خارجه    ؛مذاكرات معمولى بود  . 1خارجه ايرلند آمد  اموروزير  ،  ]آقاي كالينز [
 . است از جامعه اقتصادى اروپا است كه بعد از تحريم مربوط به سلمان رشدى به ايران آمده               

هـاى   ر و مسلح بـودن پايگـاه   عشايح  تسلي ة دربار .عالى امنيت ملى جلسه داشت     عصر شوراي 
 . در دفترم ماندمهشت شبتا ساعت . ميبسيج صحبت شد و تصميماتى گرفت

 بـراى سـفر بـه       .آمـد  ]سفير ايران در مقر اروپايي سـازمان ملـل        [،  ناصرى]سيروس[ آقاى
 همراهى نماينـده ايـشان بـا    ة دربار،اى خامنهاهللا    يتبا آ  . مذاكرات مشورت كرد   ةعراق دربار 
 . مذاكره كرديم، به عراقهيأت عازم
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آقـاي يوسـف   [سـپس بـا    . را انجـام دادم   كارهـا   .  بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هفت و نيم صبح    

 .گفت  مثل سابق از حتمى بودن جنگ مى       ؛2كردمخارجه عمان مالقات    اموروزير  ،]علوي  بن
                                                                                                                   

 شده منتشر عراق جرايد در شان عكس يا اسم كه كسانى و شده تهيه ،داريم ها عراقي دست در شاناسارت بر دليلى
 ديگرى سند يا و اندديده عراق در را آنها ديگرى افراد يا ،شده پخش عراق راديو و تلويزيون از تصويرشان و صدا يا

 و سرخ صليب اًقاعدت و بدهند روشن جواب بايد آنها و شده آورىجمع ،است كرده ثابت عراق در را آنها وجود
» 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد » .بود خواهند پيگيرى مسئول زمينه اين در نيز ديگران

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، 
مهوري اسالمي  براي گسترش روابط با ج، در اين ديدار اظهار داشت كه دولت متبوع وي،خارجه ايرلنداموروزير  - 1

مي در منطقه اهميت جمهوري اسال«: او ضمن اشاره به بحران خليج فارس گفت. قائل استايران اهميت زيادي 
ر است، نقش بسيار مهمي در جلوگيري از كسي پوشيده نيست و ما معتقديم كه كشور شما قادحساس خليج فارس، بر

وزير امورخارجه ايرلند، در پايان موضع جامعه اروپا براي خروج » .برخورد نظامي در منطقه خليج فارس به عهده گيرد
سپس آقاي هاشمي نيز در ارتباط با بحران خليج فارس، ضمن تأكيد . بدون قيد و شرط عراق از كويت را اعالم  كرد

هاي غرب به ويژ آمريكا در ارتباط با منطقه  سياست«:  امينت منطقه به وسيله كشورهاي منطقه گفتبر ضرورت حفظ
گذارند  كنند و از سوي ديگر به اسم امنيت منطقه، نمي آنها از يك سو مرتباً اسرائيل را تقويت مي. دچار تناقض است

اين سياست از نظر جهان . بايستد، وجود داشته باشددر كشورهاي اسالمي و عربي، نيرويي كه بتواند در مقابل اسرائيل 
هاي دوستانه مسئولين  ايشان همچنين با تشكر از سالم» .اسالم نادرست است و حقوق ملت فلسطين بايد تأمين شود

ط ها و رواب اميدواريم، سطح همكاريما «: كشور ايرلند، از گسترش و تعميق روابط ايران با ايرلند استقبال كرد و افزود
 ».هاي مورد عالقه توسعه يابد فيمابين، بهتر از گذشته باشد و هر چه بيشتر در همه زمينه

 ة پادشاه عمان را در خصوص آخرين وضعيت منطق، پيام سلطان قابوسآقاي يوسف بن علوي، ، در اين ديدار- 2
  با تشكر از،سپس آقاي هاشمي. ارائه داد  خليج فارس، تقديم كرد و گزارشي از مذاكرات خود با مسئوالن ايراني
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اقتـصادى و   هـاى      سياسـت  ة مقدارى دربـار   .آمد]نماينده تهران   [،  نورى ناطق]اكبر  علي[آقاى  
 .ها صحبت شد تندرول مجلس و ياقدامات شهردارى و مسا

 از بانك مركزى به خـاطر تـأخير در گـشايش    .آمدوزير نفت  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
 حركـت بـه سـوى نـرخ         ة دربـار  .دند اعضاى كميسيون توليد آم    .گله داشت  اعتبارات ارزى 

 نظر من اين است كه ؛واحد ارز و يكنواخت كردن ارز توليد ترجيحى و رقابتى صحبت شد           
  را انتخـاب كنـيم و سـپس مـوارد ارز    - قيمت شصت تومـان    - بين قيمت رقابتى و ترجيحى    
 . قرار شد باز هم بررسى بشود.يميدولتى را به تدريج اقدام نما

 و براى اعتبار بيـشتر      آمد ل كارى ي براى مسا  ]وزير نيرو [،   زنگنه ]مداربيژن نا  [عصر آقاى 
 اصفهان و   ةلا مس .دولت شركت كردم   هيأتجلسه  در  .  كرد آب شهرها استمداد  تامين  براى  

 . را بررسي كرديمحركت بعضى از معلمان براى اضافه حقوق مطرح شد و راه عالج
 بودجـه ارتـش و   ،ى عالى امنيت ملى مصوبات شوراة دربار .جلسه داشتيم رهبري  شب با   

گيـران شـهردارى تهـران، تعزيـرات           رشـوه  ةمحاكم ،ار به عراق   معلمان، سفر زو   مسألهسپاه،  
شب براى انجام كارهـاى      .ها، مذاكره شد     خانواده بهداشت و درمان  حكومتى، دولتى، وضع    

 . در دفترم ماندم،عقب مانده
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 بـراى   ،]جمهـور   معـاون اجرايـي ريـيس     [،  ميـرزاده آقـاى   . كارها انجام شد  نُه صبح   تا ساعت   

وزيـر پـست و تلگـراف و        [،  غرضى]محمد[ آقايان   .آمد كارهاى بازسازى و مصارف ارزى    
پست لكرد شركت   عم گزارش   . آمدند ]مديرعامل شركت پست  [،  تبار  ملكى]مجيد[ و   ]تلفن

 .اعتبار بيشتر خواستند ،را دادند و براى جلوگيرى از گران كردن خدمات
 قـرار شـد     . گزارش وضع كتابخانـه را داد      .كتابخانه ملى آمد   يسي ر ،رجبى]محمد[آقاى  

موجـب  بـه   . براى شروع در كـار سـاختمان جديـد اسـتمداد كـرد            . هيأت امناء تشكيل دهند   
 . استيس جمهور قرار گرفتهي زير نظر ركتابخانه ملي،اره  مسئوليت اد،مصوبه اخير مجلس

                                                                                                                   
 از همكاري هاي دوجانبه و گسترش هرچه بيشتر روابط با كشورهاي منطقه خليج فارس ابراز ،پيام سلطان قابوس

 . رضايت كرد
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 ؛ در دستور اسـت    70هاى بودجه سال     ه تبصر .دولت شركت كردم   هيأتعصر در جلسه    
 .به خانه آمدم. پيشرفت خوبى داشتيم
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بـه سرپرسـتي آقـاي      [،  كـره شـمالى    هيأت نظـامى  .  به دفترم رسيدم   ح  ساعت هفت و نيم صب    

اظهـار   پيـشرفته هـاى     سـالح ساخت  براى دادن تكنيك    .  آمد ]اجين اُو، وزير نيروهاي مسلح    
 گفت شـوروى تـاكنون سـاالنه حـدود          . در مقابل خواستار نفت نسيه شدند      ؛آمادگى كردند 

 اعالن كـرده كـه از    و اخيراً استداده ه مي به كر، به قيمت ارزان  ،يك و نيم ميليون تن نفت     
  .1كنند قطع مىآن را 1991اول ژانويه 
 از سخت گيـرى     .آمد]جمهور در امور اصناف    مشاور رييس [،  بينا توكلى]ابوالفضل[آقاى
ايروانـى  ]محمـدجواد [آقـاى   .  وزارت بازرگانى و شهردارى تهران انتقاداتى داشـت        ،مالياتى
 نظاير   مثل برق و نفت و     ، در جهت افزايش قيمت خدمات     ،دى از بعضى اقدامات اقتصا    ؛آمد
جلـسه هيـأت امنـاى دانـشگاه      . اظهـار تمايـل كـرد   ، انتقاد داشت و براى سـمت سـفارت    آن

 . گزارش دادند و نيازها را گفتند.مدرس داشتيم تربيت
 ،ى در اروميـه  ي از ابتكارها  ي گزارش . نماينده اروميه آمد   ،عبدالعلى زاده ]علي[عصر آقاى   

هاى صنعتى متناسب با تحـصيل      هاى مختلف معلمان و تشكيل شركت       براى تشكيالت بخش  
                                                 

 وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي ،سپاه پاسداران و اكبر تُركان كل  در اين ديدار كه آقايان محسن رضايي، فرمانده- 1
حضور داشتند، وزير نيروهاي مسلح خلق كره، پيام آقاي كيم ايل سونگ، رهبر خلق كره را تقديم آقاي مسلح نيز 

هاي اخير، رفت   به استحضار جنابعالي برسانم كه در سال،آقاي كيم ايل سونگ از من خواستند«: هاشمي كرد و گفت
هاي مورد عالقه  كاري دوجانبه در همه زمينههاي بلندپايه دو كشور، حاكي از تحكيم بيشتر روابط و هم و آمد هيات
ايم و موفقيت جمهوري اسالمي در منطقه خليج فارس و استحكام ميراث  ما در گذشته در كنار شما بوده. طرفين است

سپس آقاي هاشمي، با تشكر از پيام دوستانه رهبر » .كنيم انقالب اسالمي و دفاع از حاكميت و استقالل را حمايت مي
ي، از ديدار با هيأت عاليرتبه كشور و دولت خلق كره اظهار خرسندي كرد و روابط بين دو كشور را خوب و كره شمال

ايشان آقاي كيم  ايل سونگ را از دوستان خوب انقالب اسالمي دانسته و با يادآوري . صميمي توصيف نمود
خاطر مواضع  به«:  نشدني خواند و افزودها را فراموش هاي صميمانه ايشان در دوران دفاع مقدس، آن همكاري همكاري

آقاي هاشمي » .تري با هم داشته باشيم هاي گسترده و عميق انقالبي كه كشور شما دارد، ما همواره مايل هستيم همكاري
 .زودي موانع اين وحدت برطرف شود با تأكيد بر وحدت دو كره، اظهار اميدواري كرد كه به
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ــراى كارهــاى اقتــصادى و صــنعتى را داد  ــان ب  گزارشــى از اقــدامات شــوراى همچنــين. آن
 . دادخريدهاى خارجى

 در مـورد قيمـت فـروش        .آمـد ]وزير مسكن و شهرسازي   [،  كازرونى]سراج الدين [آقاى  
 با اقساط   ، هزار تومان براى هر متر     12 حدود   ؛گيرى شد    تصميم ،ازنداست بس  بن ى كه يها  خانه

ــار.طــوالنى و شــرايط ســهل ــردن مراكــزة درب  تحقيقــاتى و آموزشــى و فرهنگــى  بيــرون ب
 .  داشتهايي از تهران پيشنهادداخل شهر،الوجود در  الزمغير

ــت     ــسه داش ــى جل ــالب فرهنگ ــالى انق ــوراى ع ــب ش ــ .ش ــسيج دان ــورد ب ى يشجو در م
 .به خانه آمدم.  آن به سپاه داده شدتؤليت ؛گيرى شد تصميم
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وزير ،  ]آقاي محمد سعيدي كيا   [.  كارها انجام شد   . به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح      
 تأكيـد   ؛ بنـدرعباس گفـت    -آهـن بـافق    اه طرح در دست اجـراى ر      ة دربار .آمدو ترابري   راه  

اتوبـان  [= سچـالو  –جاده تهـران    طرح  خواستم كه    .كردم كه به صورت ضربتى انجام شود      
 .استآن آماده شود كه سپاه خواستار پيمانكارى  ،]شمال

 گــزارش ســفر بــه كــشورهاى . آمــدســازندگي وزيــر جهاد،فــروزش]غالمرضــا[آقــاى 
 .، ارائـه داد    سيرالئون و سـودان در دسـت اجـرا دارد          ،ا جهاد در غن   يي كه ها آفريقايى و طرح  

  آن اقدامات عمرانى امكانات خواست و براى تقويت روابط با سودان كه مـردم    ةبراى توسع 
 .توصيه كرد ،هستندهمراه  ايرانبا انقالب اسالمى 

 در دسـتور    ، اليحه پيشنهادى نظام هماهنگ پرداخـت      .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
 بودجـه در دسـتور      .دولت شركت كردم   هيأتعصر در جلسه     .ت آن تصويب شد    كليا ؛بود

  .است
چنـد نفـر از نماينـدگان       .  جلسه خوبى بود   ؛شب نمايندگان مجلس و وزرا مهمانم بودند      

 هـم   ]رييس مجلـس شـوراي اسـالمي      [،  كروبى]مهدي[سئوال و انتقاد مطرح كردند و آقاى        
خبرگان انتقاد كـرد و از حـذف        ]تخابات مجلس مربوط به ان  [ل  ي از مسا  ،ش از من  ضمن ستاي 

 . عدم حمايت من گله كردنيز دوستانش و خودش و 
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ها از    راديكال . وضع منطقه را گفتم و انتقادات را پاسخ دادم         .1 كردم يمن صحبت مفصل  
شـان كـردم كـه        قـانع  ؛انـد    به خودشان گرفته   ؛ آن را  ندا   جمعه اخير من ناراحت    ةمطالب خطب 

بعد از شام به خانه     . منظور مخالفت با تندروي است؛ از هر فرد و گروه          .يرندنبايد به خود بگ   
 .آمدم
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 بررسـى  .هيأت دولـت رفـتم  جلسه به ساعت هشت  .م بودم دفتردر ساعت هفت و نيم صبح  
بـراى مالقـات فرمانـدهان      . يـم ا  هالعـاده گذاشـت      فـوق  ة جلس ؛تور بود هاى بودجه در دس     تبصره

 ،]فرمانـده نيـروي دريـايي     [،  نىشـمخا ]علـي [ آقـاى    .به دفترم برگشتم   ،ى ارتش ينيروى دريا 
ــار ــهةدرب ــسا   برنام ــرو و م ــاى ني ــت يه ــالبى داش ــه مط ــردم  . ل منطق ــحبت ك ــم ص ــن ه  .2م

                                                 
ول انجاميد، ابتدا چند تن از نمايندگان مجلس، مطالبي دربارة اوضاع سياسي، در اين جلسه كه سه ساعت به ط - 1

جمهور، به خاطر  سپس آقاي كروبي، رييس مجلس، ضمن تشكر از رييس. اجتماعي و اقتصادي كشور مطرح كردند
شاهي و  ستمدعوت از نمايندگان مجلس براي تشكيل اين جلسه، به سوابق درخشان آقاي هاشمي در مبارزه عليه رژيم 

هاي مختلف كشور، از ايشان  نزديك بودن ايشان به امام، در تمام مراحل انقالب و خدمات شايسته ايشان در موقعيت
) ره( هاي انقالبي و تداوم راه امام  خواست در مواقع حساس، با تدبيري كه دارند، در جهت حفظ وحدت و ارزش

ايل منطقه خليج فارس و همچنين وضعيت عمومي كشور را براي سپس آقاي هاشمي، در سخناني مس. وارد عمل شوند
اعتقاد من اين است كه . وظيفه همه ما اين است كه براي حفظ وحدت تالش كنيم«: نمايندگان تشريح كرد و گفت

ها حضور داشته باشند و با حذف يك جريان، امكان ندارد انقالب اسالمي  همه نيروهاي انقالبي، بايد در مسئوليت
كاالهاي ]يارانه[=برخالف شايعات موجود، سوبسيد«: ايشان در مورد مسايل اقتصادي كشور گفت» .امه پيدا كنداد

همچنين من با . اساسي حذف نخواهد شد و دولت با تمام وجود، براي حل مشكالت اقتصادي مردم تالش خواهد كرد
ه وضعيت اقتصادي مطلوب، هرگز هيچ  صراحت اعالم مي كنم كه دولت جمهوري اسالمي ايران، براي رسيدن ب

» .كند قولي به هيچ دولت خارجي نداده و نخواهد داد و با كمال عزت و استقالل، مسايل كشور را حفظ كرده و مي
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←رجوع كنيد 

 جهان ةنقط ترينحساس در ،ايران اسالمى جمهورى ارتش دريايى نيروى« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
 آمادگى ما دريايى نيروى است ضرورى لذا. است شده مسلمانان منافع از دفاع و امنيت تأمين خطير مسئوليت دارعهده
 به نيروها ليحتس يعنى دريايى نيروى آمادگى مسئوليت از بخشى .كند كسب را خود حساس مسئوليت ايفاى براى الزم
 كه باشيم اين فكر به بايد ما بخش اين در .كندمى عمل خود مسئوليت به نظام كه است نظام عهده به روز هاىسالح
 كار عمده كه بود اين ما موفقيت عامل كه داد نشان جنگ تجربه چون ،كنيم تأمين خودمان منابع از را نياز مورد سالح
 دريايى نيروى ،مقطع اين در .دربياورد پاى از را ما نتوانست ،دشمن هاىاذيت و اهمحاصره و كرديم خودمان را جنگ
 با جز ،نيست ميسر اين و باشد برخوردار داخلى منابع به متكى ملى دفاعى قدرت يك از كه كند كارى بايد هم
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  و  جداگانـه آمـد    ، هم رياييي د  مسئول عقيدتى سياسى نيرو    ،موحدى قمى ]محمدرضا[ آقاى
 .براى تقويت عقيدتى سياسى استمداد كرد

ها را تمام كرديم و پس از صرف ناهار بـه              تا ظهر تبصره   ؛دولت برگشتم  هيأتجلسه   به  
 ، گورباچف]ميخائيل[آقايفرستاده ويژه ، ]تروفسكيآقاي والديمير پِ[عصر . دفترم رفتم

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 گفت بناست يك ماه و نيم ديگر به عـراق           .1آمد]اهير شوروي  رييسه اتحاد جم   هيأتصدر  [
                                                                                                                   

 كوچك هاىناوچه و وهانا ها، موشك زيردريايى، بايد ما .دفاع وزارت نيروهاى و شما خود فراوان اخالص و تالش
 براى اًميدا و كنيم سلب را غارتگران آرامش بايد داريم، اختيار در كه ابزارى  و باكنيم توليد خودمان را السير سريع
 حساب ما نيروهاى روى ،دارند برنامه عمان درياى و فارسخليج منطقه براى كه كسانى.كنيم ايجاد مزاحمت آنها
 نخواهد موفق منطقه در كارى هيچ نباشد، راضى ايران اگر و است ايران ،اىبرنامه هر طرف يك دانندمى و كنند مى
 كه دهيممى ترجيح و دانيمنمى منطقه و دنيا خودمان، نفع به را فارسخليج و منطقه در ماجراجويى ما .بود

 دست و نبرند پناه بيگانگان به و باشد جمع ما از شان خيال نداريم، قبول را آنها هاى سياست آنكه با مان همسايگان
 از بتواند منطقه تا ،است منطقه كامل آرامش،منطقه در ايران اسالمى جمهورى سياست .نكنند باز منطقه در را بيگانه
هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد » .نمايد جبران را گذشته هاىماندگى عقب و كند بردارىبهره شا منابع

 .1392تر نشر معارف انقالب ، ، دف» 1369سخنراني هاي 
  در مورد هاي دوستانه و پيام شفاهي آقاي گورباچف  فرستاده رهبر شوروي، در اين ديدار ضمن تقديم سالم- 1
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 گفـت در سـفر طـارق        . از زور استفاده شود    ،اگر از كويت بيرون نرفت    كه  مهلت داده شود    
تخليـه  بـراي   آمـادگى  ة كـه نـشان  مطلبـي  هـيچ  ، او  به مـسكو   ]وزير امورخارجه عراق  [،  عزيز

كـردن    بايد در جهت كم    ،ق هم  ارائه نداد و گفت در صورت عقب نشينى عرا         ،كويت باشد 
 ايجـاد سيـستم امنيتـى در        ، و در صورت سقوط صدام      گام برداريم  نيروهاى نظامى در منطقه   

 گفتم اگر عراق مطمئن شود كـه از نيـروى       ؛نظر ما را خواست   .  داشته باشيم  در نظر را  منطقه  
امـه بعـد از      احتمال عقب نشينى زياد اسـت و مـا بايـد در جريـان برن               ،شود  نظامى استفاده مى  

 . سقوط دولت عراق قرار گيريم
به بيمارستان ، ]همسر فاطي[، سعيد الهوتىدكتر  براى اصالح دندانم توسط   ،در راه خانه  

اطالع داد كه چـاه سـوم نفـت دهلـران           وزير نفت   ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [شب   .اختر رفتم 
 .استآخرين چاه ،  از سه چاه دچار حريق. است خاموش شده،سوخت كه مى
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 خبـر تـصويب قطعنامـه       ،هـا   در گـزارش   .ها مطالعه كردم     براى خطبه  ساعت ده و نيم صبح    تا  

 ة ديگـر مهلـت بـه عـراق و سـپس اجـاز             دادن يك ماه ونيمِ   : آمد]سازمان ملل [شوراى امنيت 
 . از كويتآنراى بيرون راندن توسل به زور ب

                                                                                                                   
 امورخارجه عراق به شوروي و تحوالت منطقه، گزارشي از آخرين وضعيت بحران خليج فارس و سفر وزير

او با اظهار نگراني . آتي شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كرد  اجالساش در خصوص تشكيل نظرات كشور متبوع نقطه
ما معتقديم خطر بروز جنگ در منطقه جدي است و حجم زياد نيروهاي خارجي «: از وضعيت موجود در منطقه گفت

آمريكا اميدواريم با خروج عراق از كويت نيروهاي غربي نيز منطقه را ترك كنند و . در منطقه، مويد اين مهم است
در منطقه را ندارد و به نظر ما اهميت اماكن مقدس اسالمي مسلمانان براي آمريكا قابل گفته است قصد حضور دايم 

الملل و  با توجه به  تجارب ارزشمند جنابعالي در امور بين«: پتروفسكي خطاب به آقاي هاشمي گفت» .درك است
 نظرات جنابعالي را در مورد تحوالت ، بسيار مايل استبخصوص حل و فصل مناقشه ايران و عراق، رهبري شوروي
سپس آقاي هاشمي، ضمن تشكر متقابل از رهبر اتحاد » .منطقه و جلوگيري از بروز جنگ در اين منطقه جويا شود

قيدوشرط عراق از كويت و خروج  نشيني بي جماهير شوروي، بر موضع قاطع جمهوري اسالمي ايران مبني بر عقب
 اميدوار است بحران ايجاد شده در ،جمهوري اسالمي ايران«: ي از منطقه تأكيد كرد و اظهار داشتنيروهاي خارج

يك از كشورهاي جهان و منطقه  بروز جنگ در اين منطقه، به نفع هيچ. منطقه از طريق مسالمت آميز حل وفصل شود
 بايد توسط ، ثبات امنيت منطقههاي سازمان ملل متحد، معتقديم كه نخواهد بود و ما ضمن حمايت از قطعنامه

 ».كشورهاي منطقه تأمين شود
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عـصر هـم بـه      . هـا جمـع بودنـد       ناهـار بچـه   . 1 اقامه كردم  ]تهران[نمازجمعه را در دانشگاه   
 . جالب است؛ را ديدم»صعود به قله تفتان«] مستند[ شب فيلم .استراحت و مطالعه گذشت

  اطـالع داد كـه     ،]معاون اروپا و آمريكـاي وزارت امورخارجـه       [،  واعظى]محمود[ آقاى  
 از تصميم خود مبنى بر محكوميت ايران در ،ها بعد از صحبت امروز من در نماز جمعه  غربي

 متنى هستند كه رضـايت مـا        ةمشغول تهي آنها  . 2اند   منصرف شده  ،خصوص نقض حقوق بشر   
  .را جلب كنند

                                                 
آداب نماز خواندن در مسجد و دنبال شد و مباحثي درباره »  زندگىةاسالم برنام« ادامه بحث ،خطبه اولدر  - 1

زير پاگذاشتن حقوق بشر در قبال مردم فلسطين، در خطبه دوم، موضوع .  مطرح گرديدموقت  ازدواج و بحثجمعهنماز
تحليل شد هياهوي غرب در مورد نقض حقوق بشر در ايران و طرح آن در سازمان ملل و همچنين بحران خليج فارس، 

 تصويب معافيت مالياتى توسط  وى دولتها  به عنوان يكى از سياست،بهبود معيشت زندگى كارمندانو در خصوص 
  .به نمازگزاران ارائه گرديد  مطالبي،دولت

 تجاوز جلوى بايست مى اينكه از«:  دوم كه به تحليل وضعيت منطقه پرداخته، چنين آمده است در بخشي از خطبه- 2
 و كرديم محكوم را اعمالش هم ما كه شده مرتكب را بدى عمل واقعاً عراق و نيست شكىهيچ  جاى گرفت، را عراق
 بيرون هم بايد و راند خواهند بيرون كويت از را عراق آخراالمر چون. شود رانده نبيرو كويت خاك از بايد عراق
 قضيه سوى آن به مربوط نظر منظور. است جدايى بحث يك اين نيست، متصور برايش اين جز هم اى چاره كه برود
 مرگبار سكوت فلسطين مسأله قبال در دليلى چه به هستند، جهانى عدالت و بشر حقوق مدعيان از كه آنهايى .است
 نقض صداى و سر دفعه يك مجدداً ،اخير روز چند همين طى حتى كنند؟ نمى عمل شان وظايف به چرا كردند؟ اختيار
 رسوايى سند مثابه به اًحقيقت ،ليمسا از دست اين كه است، افتاده راه به ملل سازمان در ،ايران در بشر حقوق

 امرى مسأله كه مكردي مالحظه ما و نمود رخ دفعتاً سروصدا و جو اين .شود مى تلقى ها اروپايي و ها آمريكايي
 از نفر دو كه شديم متوجه كه پرسيديم ماجرا اصل به راجع و برآمديم وجو پرس صدد در. نمايد مى جلوه غيرعادى
 و كويت و عراق زمينه در شما مواضع به قضيه كه دادند پاسخ ما به غربى و شرقى اروپاى كشورهاى رسمى مقامات

 و كنيد مى حركت مستقل طوره ب شما چون ،گفتند اينكه يعنى. كند مى اپيد ارتباط منطقه به ها آمريكايي لشكركشى
 و تنبيه مستحق نماييد، تأييد را منطقه به آنها لشكركشى زمينه در ها ابرقدرت ةشد ديكته هاى سياست كه نيستيد حاضر

 اذهان كه درصديد تان هاي اريفريبك اين با شما .انداخت راهه ب تان برعليه را بشر حقوق ائلهغ بايد لذا و هستيد مجازات
 طرف ،قضيه اين در كه كنيد مى فكر شما بكشانيد؟ فريب به را كسانى چه افكار يا و سازيد مشوب را كسانى چه

 كه چقدر هر وقت هر و آورديد ايران اسالمى جمهورى سر بر را ها بازي اين هابار شما هستند؟ كسانى چه تان مقابل
 فكر اندازيد، مى راه به ايران اسالمى جمهورى به نسبت دنيا در كه هايى جوسازي اين با .زديد هم ، بهخواست تان دل
 اى طلبانه استقالل مسير ،سروصداها با ما كه كنيد مى تصور آيا نماييم؟ مى نظر تجديد ،مان تصميمات در ما كه كنيد مى
 تجاوز با ،عراق و ايران اسالمى جمهورى ينب صلح شروع اول لحظه همان از كنيم؟ مى عوض ايم، گرفته پيش در كه را

 ،عراق با ما صلح پرونده و آيد مى حساب به جداگانه پرونده دو دو، اين از يك هر كه گشت مقارن كويت به عراق
، دفتر نشر معارف انقالب ، » 1369هاي  رفسنجاني، خطبه هاشمي«كتاب  ←رجوع كنيد » .است جدايى مساله يك

1392 . 
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، بـوش ]جـرج [دعـوت   خبـر    هـا،   در گـزارش  .  بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هفـت و نـيم صـبح         
 جهت براى سفر به آمريكا      ،خارجه عراق اموروزير  ،  ]طارق عزيز [ از   ]جمهور آمريكا   رييس[

 ، از موضـع قـدرت و قبـول عـراق          ،]شوراي امنيت سازمان ملل   [مذاكره براى اجراى قطعنامه   
 . است باعث سقوط قيمت نفت در حدود چهار دالر در بشكه شدهاين خبر. صدر استدر

 وزيـر كـار و      ،]آقـاي حـسين كمـالي     . [انـده را انجـام دادم      كارهاى م  نُه صبح، تا ساعت   
 براى اعتبار بيشتر استمداد كردند      .يس بنياد مهاجرين جنگ آمدند    يراموراجتماعي به همراه    

 توضـيح   ، پـس از مراجعـت مهـاجران       ،هـاى آن را     يهو سياست بنياد در مورد امـوال و سـرما         
 .شود  در مناطق جنگى صرف اشتغال خودشان مى،]اموال بنياد[. دادند

ل ي و مـذاكره در مـورد مـسا         ملـي  الى امنيـت  ع روحانى براى دستور شوراي   ]حسن[دكتر  
  و عـصاران آمـد    آقـاي    .هـا را داد     ل معلـم  ي و گزارش بررسى مسا     آمد ها  راديكال اختالفى با 
 .پول گرفت ،خواهد بدهد ى به مزدوجين محروم كه عفت مىيهاى اهدا براى فرش

  از پيشرفت كـار . مترو توضيح گرفتم   ، مديرعامل شركت  ]آقاي اصغر ابراهيمي  [عصر از   
هاى گذشته به خاطر تاخير در پرداخت         گرچه در ماه   ؛ اظهار رضايت كرد   ،در ماه اخير  مترو  

 . جلسه داشت ملينيتعالى ام شوراي. اعتبار لنگ بودند
هـا     گزارش كار سفر هيأت به عراق را داد كه عراقـى           ،]وزير امورخارجه [،  واليتى دكتر  

 ةدربـار . انـد    به طور اصولى موافقت كرده     ،در هفته ] عتبات عاليات [براى سفر پنج هزار زائر      
يـل   مذاكرات ناتمام مانده و بناست در سفر هيـأت عراقـى در ايـن هفتـه تكم                 ،اسراى مفقود 

هـاى تركـى و       بـه زبـان    نـشريه  چـاپ    ةدربـار همچنـين     و  مهاجران افغانى   خصوص در .شود
 .ردى توسط موسسه اطالعات بحث شد و ناتمام ماندكُ

عـالى   ل مطروحـه در شـوراي     ي مـسا  ة دربار .اى بوديم    آقاى خامنه  شب با احمدآقا مهمان   
.  بـه خانـه آمـدم      بده شـ  ساعت  . و احتماالت حوادث بحران كويت مذاكره شد      امنيت ملي   

 . خوابيدم. ها مهمانى بودند بچه
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آقـاي محمـد   [ . رفتـيم ]واقـع در خيابـان سـي تيـر      [،  از منزل به كتابخانه ملى    نُه صبح،   ساعت  
 سـاختمان   . از مخازن كتب و نشريات بازديـد كـرديم         .دادمديركتابخانه توضيحات   ،  ]رجبي

 هزار جلد در اينجا و      200حدود  . قديمى و نامناسب است و ظرفيت اين همه كتاب را ندارد          
 بناى جديد متناسـب بـا نيازهـا در           قرار است  . دارند در دو مركز ديگر   جلد كتاب   هزار   300

 .آباد ساخته شود عباسمنطقه 
 . آنجـا را بازديـد كـرديم       ، بعد از ظهر   دورفتيم و تا ساعت      ان باستان  از آنجا به موزه اير    

 در دو بخش جداگانه و موزه قرآن و سپس مركز           ،آثار باستانى قبل از اسالم و بعد از اسالم        
 است،  وزارت اطالعات از چند باند قاچاق آثار عتيقه كشف كردهكه اخيراًرا اى  آثار عتيقه 
اند و هنوز هم   انواع آثار تاريخى از آنها گرفته    ، چند موزه  هداز به ان  .آور است   حيرت ديديم؛

 .ادامه دارد
 ، قاچاقچيـان  ايم  هاى بعد از انقالب و دوران جنگ كه ما گرفتار امور ديگر بوده             در سال 

هــاى غيــر مجــاز و   بــه ايــن غــارت و دزدى پرداختــه و بــا حفــارى،بــا نــوعى خــاطر جمعــى
انـد و بـه كمـك مـاموران            اينهـا را جمـع كـرده       ،اكـز آورى آثـار از دسـت افـراد و مر           جمع

 خوشـبختانه گرفتـار و      اكنون. اند   بعضى از آنها را به خارج فرستاده       ،هاى خارجى   سفارتخانه
انـد و تعقيـب كـار ادامـه           اند و گويا تاكنون حدود يكصد نفر بازداشـت شـده            ى شده يشناسا
 . و به دفترم رفتم1اى نمودم همصاحب. ايم گرداندهازاز خارج بهم  را اشيا بعضى ؛دارد

  در دسـتور   - مربوط به فاينـانس    – 29تبصره  . دولت شركت كردم   هيأتجلسه  عصر در   
 حران خليج فارس ول جديد بي مساة دربار.اى جلسه داشتيم خامنهاهللا  يت شب با آ.بود

                                                 
ترين   يكي از عظيم،كتابخانه ملي ايران«:  در جمع خبرنگاران گفت،ي در پايان بازديد پنج ساعته خودآقاي هاشم- 1

خوشبختانه آثار ادبي به خوبي حفظ و تنظيم شده و در اختيار . ذخاير علمي فرهنگي و از افتخارات تاريخ ماست
 و يمت الزم را براي اين كتابخانه فراهم نكرده ا اما تاكنون شرايط و امكانا،محققان و فرهنگ دوستان قرار گرفته است

ا و محيط كاركنان ه  در چند نقطه شهر پراكنده است و مخزن هاي كتاب قرائت خانه، هزار جلد كتاب500حدود 
اميدواريم جاي مناسبي براي اين كتابخانه .  طرحي براي احداث كتابخانه ملي ايران در دست اقدام است.كافي نيست
  .  1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  مصاحبههاشمي رفسنجاني، «كتاب  ←رجوع كنيد  ».پيدا كنيم
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 .  مذاكره كرديم،خلى و اختالفات و جلسه چهارشنبه ايشانل جارى داياحتماالت و مسا
  و در دفتـرم مانـدم     ، كه امروز فرصت انجام آنها را نيـافتم        يي به خاطر انجام كارها    ،شب

 . كارها را انجام دادميازده شب،تا ساعت 
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 اسـتاندار   ،]آقـاي سيدحـسين مرعـشي     . [ بقيه كارهـاى ديـروز انجـام شـد         نُه صبح، ساعت  تا  
 ند براى ديدن صنايع الكترونيك زيمنس رفته بود       ؛ گزارش سفر به آلمان را داد      .كرمان آمد 

يك ميليارد دالر ارز صادراتى استان      مبلغ  گويد    مى. انتقال تكنولوژي براي ساخت كنند    كه  
 طـرح را    .گفتم رقـم بـزرگ و غيـر قابـل تـأمين اسـت             ؛كننـد   رف مى را براى اين منظور مص    

 .كوچك بگيرند كه قابل اجرا باشد
 نماينده زنجان آمـد و بـراى نيازهـاى عمرانـى و سياسـى اسـتان             ،ناصرى]مصطفي[آقاي  

 مسئول دفتـر منـاطق      ،بشارتى]جليل[آقاى  . استمداد كرد و از تعويض استاندار شكايت نمود       
 ،نريمـان ]محسن[آقاى   .آالت گرفت   اعتبار و ماشين   ،دين نقطه محروم  براى چن . محروم آمد 

 .هاى نيمه تمام استان كمك گرفت نماينده بابل آمد و براى ساختمان مدارس و پل
 »شـيخ عثمـان نقـشبندى     « تقاضـاى برگـشتن       و چند نفر از نماينـدگان كردسـتان آمدنـد        

گفـتم  .  و مايل بـه همكـارى اسـت        اند مريدان زيادى در داخل دارد        مدعى ؛متوارى را دادند  
و حمايت بيـشتر از     ل عمرانى و سياسى استان      يمسابراي  . تقاضاى كتبى بياورند   براى بررسى 

يـك روز زنـدگى     « فـيلم اطر تكميـل     بـه خـ    ؛استمداد كردند  سنت كردستان  ائمه جمعه اهل  
 . شان فيلم بردارى شد از مالقات ،»جمهور يسير

 راجع به شيوع مفاسد اجتمـاعى       . انقالب آمد  هاي   كميته فرمانده،  ]آقاي مختار كالنتري  [
 در خـصوص پـس دادن   ، از آمريكاهايي خبر از پيشنهاد.هاى جلوگيرى مطالبى داشت    و راه 
العمـل اظهـاراتم در       از عكـس  . درسـت نيـست    معمـوالً ايـن خبرهـا        ،مان داد كه گفتم    اموال

لـى  مهـاى ع    رده. اسـت كـرده   ها را ناراحـت       اللهى  نمازجمعه اخير گفت كه بعضى از حزب      
 مخصوصاً بخـشنامه لـزوم ثبـت        ؛تر شدن ازدواج موقت را مطرح كرد        اجراى پيشنهاد رسمى  
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 كـه   مدعي بـود   گله كرد و     ]وزيركشور[،  نورى]عبداهللا[ از آقاى    ].ثبت اسناد رسمي  [در دفتر 
ا  قرار شـد طـرح خـودش ر   . انقالب استهاي برنامه ادغام او موجب نارضايتى پرسنل كميته 

 . نه ادغام،بفرستد كه نوعى تقسيم وظايف است
، مخـرّ ]علـي [ و ]سـفير ايـران در مقـر اروپـايي سـازمان ملـل            [،  ناصـرى ]سيروس[ آقايان  

 چيـزى زيـادتر از   ؛ گزارش سفر به عراق را دادنـد . آمدند]598مسئول ستاد اجراي قطعنامه     [
 . نداشتند]وزير امورخارجه[، واليتىگزارش آقاى 

  هـاى    قيمـت ارز رقـابتى و فـرآورده        ة بحـث دربـار    .تـصاد جلـسه داشـت     عصر شوراى اق  
وزيـر  ،  ]آقـاي محمـدعلي نجفـي     [شـب   .  برق و آب بود كه ناتمام ماند       ، گاز ، نفت ،سوختى

 بـه   .هاى مخالفانش در مجلس شكايت كـرد        كارشكنىو  آموزش و پرورش آمد و از اذيت        
 . خانه آمدم
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 .1 بعــد از ظهــر آنجــا بــوديمدوتــا ســاعت  و اول وقــت بــه كارخانــه ايــران خــودرو رفتــيم 
                                                 

 تنهانه ،كارخانه اين از بازديد چند در من«: گفت خودرو ايران كارخانه از خود بازديد پايان در هاشمى آقاى - 1
 چرخ و توليد افتادن راه براى كه هايىسياست ديدممى زيرا شدم،مى ترنشاط با لحظه هر بلكه ،نكردم خستگى احساس
 صنعت. است كارها ترينمشكل از يكى خودرو توليد .دهدمى ثمر و نشسته بار به ،شده ترسيم كشور اقتصادى

 170 ،خارج از قطعات كردن وارد از غير ،كارخانهاين  در و است وابسته ديگر كارخانه صدها به خودروسازى
 ماندن معطل ها مدت از پس اكنون .شود ساخته اتومبيل يك تا كنند كار هماهنگ طوربه دباي  و كارگاه،كارخانه
، مؤمن و مخلص نيروهاى كه است خوبى عالمت اين و بياندازيم راه دوباره را توليد خطوط توانستيم ما ،هاكارخانه
 در اًقطع كارگران شما« : افزود ،وخودر ايران كاركنان از قدردانى ضمنايشان » .دارند را كشور مشكالت حل آمادگى
 از و دهند افزايش را دستمزدها ،تورم تناسب به كه هستند فكر در دولت و مجلس ًاحتم و كنيدمى زندگى مضيقه
 خواهد ادامه امر اين ،اقتصادى تعادل نقطه به رسيدن تا سوبسيدها حفظ و درآمدها بردن باال كاال، توليد افزايش طريق
 ويژهبه ،مردم حق به پاسخگويى عهده از بتوانم ،كشور مسئول عنوان هب كه است اين من رزوهاىآ از يكى .يافت

 ،ملى مختلف هاىصحنه و انقالب و جنگ در و كنندمى مستحكم را كشور استقالل هاىپايه كه زحمتكش كارگران
، دفتر نشر معارف » 1369هاي  يرفسنجاني، سخنران هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع» .ميبرآ ،اندداشته را حق بيشترين

 .1392انقالب،  
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 و اتوبـوس و     405 پـژو    ،هاى پيكان  عامل را شنيدم و از خطوط توليد ماشين       توضيحات مدير 
 405 دسـتگاه پـژو       يـك  ، بـه مناسـبت راه انـدازى خـط توليـد پـژو             .بوس بازديد كردم    مينى

 . ام  نزديك ده سال است كه رانندگى نكرده. خودم سوار شدم و مقدارى راندمآوردند؛
تـصويرى كـه مـاهواره هواشناسـى از         . ميرفتـ  »مركز سـنجش از راه دور     «بعد از ناهار به     

 و   ديدم،كرد منطقه درياى سرخ و كشورهاى اطراف و نيز تصويرى كه از ايران مخابره مى

 
 
 
 
 

 
ــل از انقــالب. توضــيحات را شــنيدم ــا يي آمريكــا،قب ــه ه ــشتيبانى كــشورهاى منطق ــراى پ   ب

 ولى ارتباط بـا     ،ايم   قسمتى را فعال كرده    ؛اند  اندكه بعد از انقالب ناتمام گذاشته و رفته         ساخته
 .1اى انجام دادم مصاحبه. ت ندارندلندسماهواره 

                                                 
وقتي اين همه ماهواره وجود «: اي بايد استفاده كنيم، گفت  آقاي هاشمي با تأكيد بر اينكه از اطالعات ماهواره- 1

د، بايد كنن ها كه اطالعات مخابره مي ترين ماهواره توانيم از اين تكنولوژي عظيم فاصله بگيريم و با مدرن دارد، ما نمي
هاي متفاوت شد،  ايشان در ادامه سخنان خود، به مباحثي كه در هفته گذشته، موجب واكنش» .ارتباط برقرار كنيم
هايي  از مجموع گزارش. در خطبه نمازجمعه اخير، مقداري به مسايل داغ و روز جامعه پرداختم«: اشاره كرد و گفت

اند و در  ها مويد اين است كه مردم تعبيرهاي مثبت كرده رشكه از محافل مختلف دريافت شده است، بعضي از گزا
 مند شدن نيروهاي متدين و اصيل جامعه جمعه در زمينه بهرهدر خطبه نماز. بهاماتي وجود داردها نيز ا بعضي گزارش
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تعزيـرات  بحـث   .  جلـسه داشـت    شب مجمع تـشخيص مـصلحت     . سرشب به دفترم رفتيم   
بـه   .خواهد كه به خودش برگردد      ى مى ي دستگاه قضا  ؛ بخش دولتى در دستور بود     ،حكومتى

 .  شب در دفترم ماندم و تا دير وقت كار كردم،خاطر انجام كارهاى مانده
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كالنتـرى و  ]عيـسي [ ،ميـرزاده ]حميـد [ آقايان .كارهاى دفترم را انجام دادمه صبح نُتا ساعت   
 . بودجه خواستند،سازى  درباره كارهاى تحقيقاتى شيميايى و سم.دكتر اكبرزاده آمدند

 بـا دولـت و قـوه قـضائيه و            قـوا   و سـران    مجلـس   همـه نماينـدگان    . به دفتر رهبرى رفتم   
كوثرى و صحبت من    ][آقايى  يسرا  نوحه ؛ندهاى كشور را دعوت كرده بود       شخصيت

ى بـود كـه     موارداى    خامنهاهللا    يتدر اظهارات آ  . و رهبرى و سپس نماز و ناهار و ختم جلسه         
 از حمايت دولت و انتقاد از برخوردهاى نامناسب در          ؛كرد  بعضى از مجلسيان را ناراضى مى     

 . مجلس
 شـب بـه   . را تمـام كـرديم  70 بررسى بودجـه سـال   .عصر در جلسه دولت شركت كردم    

 . شام خورديم و به خانه آمديم.سالگرد تولد عفت را گرفته بودندجشن  .ها رفتم خانه بچه
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بـردارى از    فيلم ،فيلمبرداران مقدارى از وقتم را بـراى مـصاحبه        . صبح زود به دفترم رفتم    
 ؛مــسئوالن ســتادهاى آزادگــان سراســر كــشور آمدنــد. ام گرفتنــد اق خــواب و كتابخانــهتــا

                                                                                                                   
موضوع ايشان محور دوم سخن خود را » .هاي الهي اشاره كردم كه انقالب اسالمي به آن متكي است، از نعمت

ما در دين خود، دو جور ازدواج دايم و موقت داريم و در هر «: هاي جنسي ذكر كرد و يادآور شد تأمين صحيح غريزه
ازدواج موقت براي . اي در مبحث نكاح در اين دو مورد بحث شده است و هر يك احكام خاص خود را دارد رساله

جامعه ما ازدواج دايم .  اجتماعي گذاشته شده استسالمت ازدواج دايم و براي جلوگيري از فسق و فجور و فسادهاي
هاي بي شوهر  من گفتم زن. را به عنوان حقيقتي مقدس پذيرفته، ولي از ازدواج موقت تصوير زشت و نامطلوبي دارد

ج  يك ساله، دو ساله، پنج ساله و كمتر و يا بيشتر تشكيل دهند و اين امر اگر راي توانند استفاده كنند و زندگي هم مي
 در مورد دختران جوان، اين امر بايد با موافقت پدرشان باشد و ازدواج موقت، .شود نشود، جامعه ما دچار شكست مي

 ».م را دارد و بايد در دفاتر موجود ثبت شده و مشخص و روشن باشديهمه شرايط ازدواج دا

محمـد
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 . مسئول مرقـد امـام آمـد       ،انصارى]محمدعلي[آقاى .1ى براى امور آزادگان نمودم    يها  توصيه
 براى ادامـه    .آثار امام را داد   تنظيم و نشر  گزارش عملكرد كارهاى عمرانى مرقد و امور دفتر         

 .  استمداد نمود)ره( خمينيرانى و كارهاى دفتر و مراسم سالگرد آينده امامكارهاى عم
سـاز  و   سـاخت    ةدربـار . جلسه شوراى نظـارت بـر توسـعه و گـسترش تهـران را داشـتيم               
 ،اى صـنايع غـرب تهـران     روستاهاى حريم تهران و منطقه غرب مسيل كن و نيازهاى توسـعه           

 دربـاره فرمانـده نيـروى       .آمـد ]وزيركـشور [،  نـورى ]عبداهللا[آقاى  . گيرى شد   بحث و تصميم  
 .انتظامى مذاكره شد

 و با امامـت     2 سخنرانى اختتاميه را انجام دادم     ،كنگره فلسطين در   و    عصر به مجلس رفتم   
 اسـالمى و فلـسطينى در       ، مـستقل  ،مبـارز گـروه هـاي      . نماز مغرب و عشاء خوانـده شـد        ،من

 .اند كنفرانس شركت كرده

                                                 
 كردند، فشانى جان مقدس دفاع طول در كه نجانبازا و شهدا هاىخانواده ،رزمندگان اينكهبه اشاره با هاشمى آقاى - 1
 در و داشتند فعال حضور جنگ در كه  نيزسرافراز آزادگان« : گفت برخوردارند، انقالبى جامعه در اىشايسته مقام از

» .آيد عملبه شايسته قدردانى آنان از بايد و هستند كشور اين تاريخ واالى هاى انسان كشيدند، رنج اسارت دوران
 آزادگان« : داشت اظهار آزادگان امور به رسيدگى ستادهاى مسئولين هاىمسئوليت و وظايف اهميت بر تأكيد ابايشان 
 اين هاى ماندگي عقب بايستمى و اندبوده جدا جامعه از مدتى داشتند، كشوربه كه اىعالقه و معنوى ارتباط عليرغم
 مسئولين اصلى وظايف از شده بينىپيش هاىنامهينيآ و هادستورالعمل و قانون دقيق اجراى .شود جبران عزيزان

 و احساسات و عواطف كه باشد اىگونهبه بايد آزادگان به كمك ارائه .است آزادگان امور به رسيدگى ستادهاى
 قانونى حقوق اداى حساسيت و دقت با ،آزادگان امور به رسيدگى ستادهاى مسئولين .نشود دارجريحه آنان شخصيت

 ستادهاى مسئولين مهم هاىبرنامه از ،آزادگان فرهنگى ليمسا به رسيدگى .نمايند نظارت و پيگيرى را گانآزاد
 را آزادگان به مربوط اطالعات اصولى، ريزىبرنامه منظوربه ستادها اين مسئولين .است آزادگان اموربه رسيدگى

 يا اصالح نياز مورد هاىنامهينيآ تا نمايند منعكس ذيربط مسئولين به را آنان نيازهاى و مشكالت و كنند بندى جمع
 و هستند شما فرزندان همچون آزادگان« : گفت مذكور ستادهاى مسئولين به خطابآقاي هاشمي، » .شود تدوين
 امكان حد تا و كنيد گوش را آنان هاى حرف شما برگردند، عادى زندگى به آنها تا كشيد خواهد طول يزمان

 آنان هاىخانواده و نشده مشخص تاكنون ،مفقودين و اسراء از تعدادى وضعيت همچنين .نماييد تفعمر را شانمشكالت
رجوع » .داشت خواهد ادامه عراقى طرف با ايرانى مسئولين مذاكرات ،عده اين وضعيت قطعى تعيين تا و هستند نگران
 .1392نقالب ، ، دفتر نشر معارف ا» 1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي « كتاب ←كنيد 

 ، جزو اهداف عالي انقالب اسالمي استايران،با اشاره به اينكه اهداف فلسطين در كشور ،  آقاي هاشمي- 2
 براي نجات فلسطين به ، در ابعاد خارج از جمهوري اسالمي ايران،اي و اسالمي اگر يك حركت منطقه«: تاكيدكرد

نجات فلسطين، طرد اسرائيل از منطقه و آزادي فلسطين  هرا.  باشد، جزو اركان اصلي آنوجود آيد، ايران آمادگي دارد
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب  ←رجوع كنيد » .است
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 جمعـى از    ،از ظهـر تـا شـب       . كـردم  و اسـتراحت  را خواندم   ها    گزارش .در خانه بودم  امروز  
آورنـد و     ى از افراد ديگر مـى     يها   نامه گاهي .آيند  معموالً عصرهاى جمعه مى   . بستگان آمدند 

ل بنيـاد   ي براى مسا  ،معاديخواه]عبدالمجيد[آقاى  . ندكايت يا پيشنهاد دار    كمك يا ش   يتقاضا
 .آمد تاريخ

 
 1990 دسامبر 8                        1411االول   جمادي19  |  1369 آذر 17شنبه 

 

 از  ، كـه   به مجلس  70 بودجه سال    تقديم براى هنگام    ،قسمتى از نطق  . رفتم دفتربه  صبح زود   
 ،]گلپايگاني[آقاى دكتر هاشمى.  بررسى كردم است، تهيه شده و بودجهسوى سازمان برنامه
 ،عالى انقالب فرهنگـى     براى سالگرد شوراي   .آمد عالى انقالب فرهنگى   براى دستور شوراي  

 .اى انجام دادم مصاحبه
، اهللا فـضل ]محمدحسين[آقاى سيد   

وضـع  . لبنان آمـد  ]از علماي سرشناس  [
ن  را تحـسي   اآنجا را گفت و سياست م     

مان بـراى حـل اخـتالف        از اقدام . كرد
اهللا تشكر كرد و خواسـتار        امل و حزب  

 جـــديت بيـــشتر بـــراى حـــل كامـــل 
 تعيين سـفير قـوى در لبنـان،         اختالف،

ــل  ــسألهح ــانم ــان   گروگ ــاى لبن   وه
.  شــدتقويــت روابــط بــا دولــت لبنــان

كمـك بـه خـودش       در مورد     همچنين
در انجام تعهـداتى كـه دارد و قـبالً از           

هى كــــه از كويــــت طريــــق وجــــو
 . گفت است،پرداخته و اكنون قطع شده  مى،رسيده مى

ــر  ــسه شــوراي ]حــسن[دكت ــراى دســتور جل ــر . آمــد عــالى امنيــت ملــى  روحــانى ب دكت
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 گفت پنج نفـر از اعـضاى        ؛آمد  همكارى مطبوعات  ةحبيبى براى امور جارى و برنام     ]حسن[
 ؛ است و بايد ريـالى باشـد        خالف قانون اساسى   ، نظر دارند كه بودجه ارزى     ،شوراى نگهبان 

  حذف بخـشى   همچنين شوراي نگهبان،    . شود  ى معلوم مى  ي فردا رأى نها   ؛دد هستن دو نفر مرد
 . اند و خالف قانون اساسى دانستهع از اعتبار صداوسيما را خالف شر

 براى اعتبار بيـشتر اسـتمداد        و   آمد]وزير پست و تلگراف و تلفن     [،  غرضى]محمد[آقاى  
 خيلـى   ؛ گـزارش سـفر بـه فرانـسه را داد          .آمـد ]وزيـر امورخارجـه   [،  واليتىعصر دكتر    .كرد

ده كـه بايـد   ا به من پيغـام د ،]جمهور فرانسه رييس[، رانميت]فرانسوا[ گفت آقاى .راضى است 
 . يمي تالش بيشتر نما،ل اختالفات مالى را حل كنيم و براى توسعه روابطيمسا

آقــاي [ و ]وزيــر امورخارجــه[تــى دكتــر والي.عــالى امنيــت ملــى جلــسه داشــت شــوراي
 ضـعف عملكـرد     ةهمچنـين دربـار   . دادندمسئول كميسيون اسرا گزارش     ،  ]محمدعلي نظران 

روگوئه شـركت    امسال در ا   ،محتشمى]اكبر  سيدعلي[المجالس كه به رياست آقاى        هيأت بين 
 ، نـام خلـيج فـارس      وآرا ثبـت     ، مـصوبه بـه اتفـاق      هيـأت  تدبير در اثر سوء   .، بحث شد  داشتند

ايـران در گـروه كـشورهاى آسـيايى بـه      اينكه و است ذكر شده » ى ـ فارسى  ب ر خليج ع«
 . حساب بيايد
در تمـام  ؛ ها خيلى دست و پا زدند كه به نحوى اين ضعف را توجيه كنند كه نشد         بعضي

 در اين كنفرانس كه ايران در .اى بگيرند ها نتوانستند چنين مصوبه  عرب،دوران انزواى ايران
را  انتقاد شديد اكثريت جلسه      اين موضوع .  چنين اتفاقى افتاد   ،المللى بوده   شرايط بين بهترين  

يـسه مطـرح   ي در هيـأت ر ،]مجلـس  ريـيس [، كروبى]مهدي[قرار شد كه آقاى  .در پي داشت  
 ،كنفـرانس  يسيـ  از طريق سـازمان ملـل و ر      ،كند و پس از توضيح خواستن از اعضاى هيأت        

 .راه عالج پيدا شود
 ]مـسعود روغنـي  [  و ]وزير امـور اقتـصادي و دارايـي      [،  نوربخش]محسن[ن  سرشب آقايا 

ريــيس بانــك [، عــادلى]ســيد محمدحــسين[  و ]ريــيس ســازمان برنامــه و بودجــه[، زنجــانى
 بـا اينكـه خودشـان    ؛ اظهار نگرانـى كردنـد  70از باال رفتن مبلغ بودجه سال .  آمدند ]مركزي

 .به خانه آمدم .اند تصويب نموده
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شـده را   نويس سخنرانى تهيـه  پيشنُه ونيم صبح،  تا ساعت . به دفتر رسيدم   ساعت هفت و نيم   
 بـا هـم بـه    .آمـد ]سازمان برنامه و بودجه رييس[، زنجانى]مسعود روغني[ آقاى  .اصالح كردم 

 .نماينـدگان را تحـت تـأثير قـرار داد    . 1ود دو ساعت طول كشيد     سخنرانى حد  .رفتيم مجلس
 . يس مجلس گفتي ر،جمهور يسي اشتباهى به جاى ر، هنگام گفتن خيرمقدم،آقاى كروبى

. قت را گرفت   و ،نماز و ناهار و مقدارى كار دفترى و سپس استراحت         . به دفترم برگشتم  
شب كار كردم و مقدارى هم بـه تنظـيم          تا  . شدن كارها به جلسه دولت نرفتم      به خاطر انباشته  

 . كتابخانه پرداختم
وزيـر امـور اقتـصادي و       [،  نوربخش]محسن[ ،]وزير امورخارجه [،  سرشب آقايان واليتى  

 راجـع بـه اختالفـات مـالى بـا      . آمدند]رييس سازمان انرژي اتمي[، امراللهى]رضا[ و  ]دارايي
 طلب ما ، كه حدود يك ميليارد و نيم به نظر رسيد  ،ىيدر محاسبات ابتدا  . فرانسه مذاكره شد  

تـرى   قرار شـد تـا فـردا رقـم روشـن     . گويند  ها آن را خيلى كمتر مى       خواهد بود كه فرانسوى   
 ،جمهور فرانـسه گفتـه   يسير، ]آقاي فرانسوا ميتران[. مشخص شود كه به پاريس اعالن كنيم      

 .دو وزير خارجه با هم توافق كنند
  توافق با فرانسه و مبادالت پيشنهادىِمسأله درباره .شتيماى جلسه دا    خامنهاهللا    يتشب با آ  
ى ارتـش و سـپاه      ي وضع بودجـه فرمانـدهى دو نيـروى دريـا          ، نفتى با كره شمالى     و تسليحاتى

اى در مـانور نيـروى        نـه شـركت آقـاى خام     ةدربـار   و همچنـين   شـمخانى ]علـي [توسط آقاى   
وزيـر  [،  دكتـر واليتـى    .گيـرى كـرديم      مـذاكره و تـصميم     ،ل جـارى كـشور    ي مـسا   و ىيدريا

موافقـت  ؛ خواهد آخر هفته به ايران بيايد  مى ،جمهور الجزاير  يسي خبر داد كه ر    ]امورخارجه
 .كردم

  
                                                 

اين سخنراني، آقاي در .  متن كامل اين سخنراني به جهت اهميت، در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است- 1
المللي  يكردهاي دولت سازندگي را در بخش هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و بين رو،هاشمي

 .تشريح كرده است
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 بـه خـاطر نـاراحتى از    ،دادنـد كـه مجلـس   اطـالع  . مبه دفترم رسيد ساعت هشت و نيم صبح      
 شوراى نگهبان در مـورد مخالفـت بـا بودجـه ارزى و خـالف شـرع و قـانون اساسـى                       ةنظري

اند   معلوم شد تصميم گرفته. است جلسه خصوصى گذاشته،دانستن كاهش اعتبار صداوسيما
قـانونى   چون شوراى نگهبان در مهلت       ،اند  بودجه بدون بخش ارزى را بررسى نكنند و گفته        

 دولـت هـم   ،گفتم به آنها بگوينـد . اند كردهابالغ  مصوبه متمم بودجه را به دولت     ،نظر نداده 
  . بين مجلس و شوراى نگهبان استمسأله ؛بودجه با ارز و هم بدون ارز داده است

از رونـد رونـق اقتـصادى و بـه بـار نشـستن              . وزيـر نفـت آمـد     ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
  بـراى انتخابـات مجلـس آينـده        ،اظهار شادمانى كرد و پيـشنهاد نمـود       هاى اقتصادى     سياست
اردكـانى و    شـمس ]علـي [ قـرار شـد آقايـان        . اوپـك اسـت     اجـالس   عـازم  .ريزى شود   برنامه

 ليـستى از صـنايع نفتـى         . را براى دبيركلـى اوپـك معرفـى نمايـد          ]اردبيلي[پور كاظم]حسين[
 .واگذارى به بخش خصوصى را آورد قابل

بـه مالقـات     ، سـالگرد شـورا    ه مناسـبت   بـ  ،عـالى انقـالب فرهنگـى       شوراي همراه اعضاى 
نيـروي  [=  براى شركت در مانور نداجا     ،رهبرى   .من و رهبرى صحبت كرديم    . رهبرى رفتيم 
  .نظر موافق دادم ند؛با من مشورت كرد ]دريايي ارتش

 از  .آمـد ]ريـيس كميـسيون برنامـه و بودجـه        [،  الـويرى ]مرتـضي  [ آقاى .به دفترم برگشتم  
اسـتمداد  اظهار نگرانـى كـرد و بـراى حـل آن             اختالف جديد بين مجلس و شوراى نگهبان      

 . اقدام شودآن  تا براى حل،گفتم خيلى حساسيت ابراز نكنند؛ كرد
 .رفتـيم مهرآبـاد     بـه فرودگـاه    ،جمهـور سـودان    يسي براى استقبال از ر    سه و نيم،   ساعت  

مراسـم رسـمى    . ت بزرگى بـه ايـران آمدنـد        همراه چند وزير و هيأ     ،»عمرحسن البشير «آقاى  
 در .  حركت كرديم به سوى اقامتگاه سعدآباد1مصاحبه كوتاهپس از و انجام شد استقبال 

                                                 
اي در گذشته روابط ايران و سودان، مطلوب نبود و ما انتظار داريم با سفر آق« : مصاحبه گفتاين آقاي هاشمي در  - 1

خارجه، ، وزير امورسحلولالبشير را آقايان احمد نر اين سفر، حسد» .ها مطلوب شود ، اين روابط در همه زمينهالبشير
سليمان  و پرورش، حسين وزيرآموزش، وزيرآبياري،محمداحمد،وزيركشاورزي، يعقوب ابوشوري  احمد قنيف علي

هاي   رييس همكاري،ر مصطفيالس  وزير بازرگاني، دكتر تاح،احمد الجار  وزير مسكن و كار، دكتر عوض،ابوصالح
  .كردند هاي اقتصادي، نظامي و فرهنگي سودان همراهي مي گذاري وگروهي ديگر از شخصيت ومي براي سرمايهعم
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.  به نظر رسيد مـشكل بزرگـى دارنـد         ؛ شورش جنوب سودان توضيح داد     ةراه مقدارى دربار  
هـاى مـالى و تـسليحاتى از سـوى            با پشتوانه  ،گفت شورشيان حدود پنجاه هزار نيروى مسلح      

انـد و در       وسـيعى را تـصرف كـرده       ة چنـد شـهر و منطقـ       آنها. ها و ارتجاع عرب دارند      غربى
. كارهـا را انجـام دادم  .  مختصرى در اقامتگـاه مانـدم و بـه دفتـرم آمـدم      .ى پايگاه دارند  پاتيو

 . كرده بودگيرى جلسه را ختم  بدون تصميم،شوراى اقتصاد به خاطر غيبت من
ها   سودانى. رفتيم خارجهاموربه كاخ وزارت     براى ضيافت شام  بعد از ظهر،     هفتساعت  
و ررها پ  شورشي،گفتند با حمايت ليبى و سودان. ل اخير چاد پرسيدمي مساةدربار. هم آمدند

و  قبالً به حسن هـابره پيوسـته         ، انتقال اسراى ليبى هم به اين خاطر است كه اين اسرا           .اند  شده
 .اند رفته ها  و آمريكاييها ياند و البد خودشان  همراه فرانسو  معارضين ليبى بودهوجز

 سـئواالت زيـادى از وضـع اقتـصادى و نظـامى و فرهنگـى                .1مسخنرانى كرد  سرميز شام 
.  وضع بـدى دارنـد و توقعـات زيـادى از مـا دارنـد      ،سودان كردم كه معلوم شد از هر جهت       

 . شب به دفترم رفتمنُهساعت 
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 ابتـدا جلـسه خـصوصى بـا         ؛مهمانان سـودانى آمدنـد    .  كارها را انجام دادم    نُه صبح تا ساعت   
.  عراق و كويت بـود ةبحث دربار .خارجه دو كشور و معاون اول داشتيمامورحضور وزراى   

 بـه شـرط اطمينـان از عـدم مزاحمـت            ،ها آماده عقب نـشينى هـستند        قى كه عرا  ندمدعى بود 
              هـستند  ربـه و بوبيـان    آمريكا و ختم محاصره و خواستار امتياز مـرزى منجملـه در جزيـره و .

اخيراً در مالقات   ،  ]نخست وزير عراق  [ ، گفت سعدون حمادى   .ا دادن جزاير مخالفيم   بگفتم  
 گفتيم هنوز اطمينان به صـداقت       ؛اند  جدى و صميمى   ،رابطه با ايران  در تجديد كه  با او گفته    

 .ايم عراق پيدا نكرده
                                                 

ما عالقمند هستيم امكانات و تجارب خود را در اختيار كشورهاي اسالمي «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 جمهوري اسالمي ايران در سايه مبارزه طوالني با .خصوصاً كشورهاي مظلوم و محروم آفريقايي مثل سودان قرار دهيم

اي كسب كرده و آماده است اين تجارب ارزشمند را  استكبار جهاني و تالش بي وقفه براي سازندگي، تجارب ارزنده
 ، دفتر نشر »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب  ←رجوع كنيد  »در اختيار كشورهاي مسلمان قرار دهد

   .1392ب ، معارف انقال
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ل منطقـه و روابـط دو طـرف صـحبت           ي مـسا  ةدربـار . سمى مذاكره تـشكيل شـد     جلسه ر 
  براى موارد همكارى   ، فرهنگى و نظامى   ، اقتصادى ، قرار شد چهار كميسيون سياسى     .كرديم

 . كارهايم پرداختمبه اقامتگاه رفتند و من هم بهمهمانان  .كار كنند
صـحبت   تأسيس مركـز انتـشارآثار مـن       ةدربارو  را داد   گزارش كارها   . آمد عصر محسن 

اش   ىي و معاونـت سـينما     ]وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمي      [،  خاتمى]سيد محمد [آقاى  . 1كرد
  ساالنه حدود پنجاه فـيلمِ     .ندا   خيلى راضي  ؛سازى را دادند    گزارش وضع سينما و فيلم     .آمدند

 . از مشكالت ساخت سالن سينما و توليد فيلم گفتند و استمداد كردنـد .شود يد مى خوب تول 
ى كـسب كـرده و در مـسابقات جهـانى     ي در دنيا اعتبـار بـاال  ، ايرانسازياز اينكه صنف فيلم   

 .  گفتند،آورد  خوبى به دست مىيها پيروزى
كن از ژاپن     قرار و خريد آب شيرين     مسأله گزارش   .اردبيلى آمد پور كاظم]حسين[آقاى  

مربوط بـه  . گيرى كنيم  قرار شد رسيدگى و تصميم   ؛هاست بالتكليف است   را گفت كه سال   
 تغييـر نظـام تحـصيلى       ة دربـار  .عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     شوراي. انرژى اتمى است  

 . دشآموزش متوسطه بحث 
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 بـراى   ،هاى اسالمى از ليبـى، تركيـه، الجزايـر، سـنگال، اردن و فلـسطين                جمعى از شخصيت  
 آميـز و در حقيقـت بـراى نجـات صـدام              عراق و كويت و پيدا كـردن راه حـل صـلح            مسأله
آقـاى  .  بدون شرط از كويت بيرون بـرود       ، گفتم راه حل منطقى اين است كه صدام        .2آمدند

                                                 
 عنوان كتاب چاپ كرده 60اين ناشر تاكنون نزديك به .  آغاز به كار كرد1370در سال » دفتر نشر معارف انقالب «- 1

 .است
هاي انجام شده در جهت وحدت هرچه بيشتر مسلمانان ارائه   در اين ديدار، ابتدا يكي از آنان، گزارشي از فعاليت- 2

سالمي و مردمي بر اين اعتقاديم كه مشكالت موجود بين مسلمين، بايد به وسيله خود ما در اين حركت ا«: كرد و گفت
 با تأكيد سپس» .ها و كشورهاي اسالمي دخالت كنند ها حل شود و نبايد به بيگانگان اجازه داد تا در امور مسلمان آن

ي و افتخارآميز جمهوري هاي اسالمي، از موضع اصول  جمهوري اسالمي ايران، در تقويت حركتةبرجايگاه ويژ
كنيم كه يك كشور اسالمي نبايد  ما تأكيد مي«: اسالمي در قبال بحران اخير خليج فارس قدرداني كرد و اظهار داشت

» .توسط كشورهاي اسالمي ديگر اشغال شود و همچنين بايد تمامي نيروهاي بيگانه از منطقه خليج فارس خارج شوند
 هاي اسالميِ برادران مسلمان، آنان را به تالش و حركترهبران ي از ديدار با سپس آقاي هاشمي با اظهار خرسند
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، ]آقاي جـواد تـرك آبـادي      [. آمد  براى امور جارى   ]جمهور رييسمعاون اجرايي   [،  ميرزاده
عـالى   جلـسه شـوراى    .مـان اسـت     مترجم عربي  ؛آمد  براى خداحافظى  ، در بحرين   ايران سفير

 .داشتيم ها ادارى براى بررسى اليحه نظام هماهنگ پرداخت
در . د زودتر از موعد مقرر رسـيده بـو        .عصر همراه مهمان سودانى به ديدار رهبرى رفتيم       

 .ها در دستور بود  گزارش كميسيون؛دولت شركت كردم هيأتجلسه 
 گزارش كار ،ها ها خورديم و كميسيون  شام را با سودانى.رفتيم اقامتگاه سعدآبادبه  شب  

 ]آقـاي البـشير   . [ مبادله شـد    اسناد . كردند  تقاضاى كمك  .دادند و مذاكره خصوصى داشتيم    
 ، كه با ما    است  به سودان رفته و از او خواسته       ،ايران سعدون حمادى قبل از سفر او به         ،گفت

گفـتم مـا اعتمـاد بـه        . راجع به همكارى با عراق و مبادلـه تجـارى در مرزهـا صـحبت كننـد                
شان  سرنوشت مفقودان و هزارها اسير كه اسم     كه   اين جهت    از  ها نداريم و مخصوصاً       عراقى

 .كنند  مشخص نمى،را داديم
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يس شوراى انقـالب سـودان      ير،  ]آقاي عمرالبشير [از منزل به اقامتگاه سعدآباد رفتم و همراه         
روز ديگر   خواهد چند     گفت مى . تر انجام شد    راه مذاكرات خصوصى   در   .رفتيم به فرودگاه 

گفـتم بـه خـاطر ناتمـام     .  بگـويم ، صدام داريـم به عراق برود و خواست كه اگر مطلبى براى   
 . از حال صادق المهدى پرسيدم.  است اعتماد الزم براى ما بوجود نيامده،ماندن مسأله اسرا

                                                                                                                   
شما به عنوان انجام يك تكليف ديني «: فعاليت هرچه بيشتر در جهت همفكري و همدلي مسلمانان فراخواند و گفت

 با تأكيد برتالش همه ايشان» .ايد، ولي بايد به كار خودتان سرعت بيشتري بدهيد و ملي، حركت خوبي را آغاز كرده
هاي اخير وزيرامور خارجه ايران  جانبه جمهوري اسالمي از جمله ديدارهاي رسمي سران برخي از كشورها و مسافرت

براي جلوگيري از جنگ و خونريزي در منطقه خليج فارس، پافشاري عراق براي ماندن در كويت را يك اشتباه خواند 
ها تحت فشار آمريكا از كويت بيرون خواهند رفت، اين به ضرر  كه عراقيهر قدر بيشتر معلوم شود «: و افزود
آقاي هاشمي همچنين با اشاره به » .ها و منطقه است و به نفع امپرياليسم و موجب غرور بيشتر استكبار خواهد بود مسلمان

ها   اثر اين بحران، فلسطينيمتأسفانه در«: تأثيرات منفي بحران خليج فارس بر انتفاضه قيام اسالمي مردم فلسطين گفت
ها متحد و يكپارچه عليه رژيم  اند كه بايد در اين مراحل حساس، همه مسلمان نيز خسارات فراواني متحمل شده

 ».اشغالگر قدس بپاخيزند و در جهت جهاد مقدس مردم مظلوم فلسطين حركت كنند
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ش فـرارى و بعـضى سـاكت و         ا  گفت در منزلى تحت نظر است و بعـضى از اعـضاى حـزب             
 .كنند بعضى هم همكارى مى

.  كارهـا را انجـام دادم     .  بـه دفتـرم رفـتم      ده ونيم  ساعت   ، و بدرقه رسمى   1مصاحبهپس از   
جمهور الجزاير   يسير،  ]آقاي شاذلي بن جديد   [براى استقبال   ،   بعد از ظهر   چهار و نيم  ساعت  

مراسـم  پـس از    . با يك سـاعت تـأخير رسـيد       . آيد  رفتيم كه از عراق مى      مهرآباد فرودگاهبه  
 .كرديمحركت   به سوى دفتر من،2 نفراستقبال رسمى و مصاحبه كوتاه دو

                                                 
آميزي براي اين بحران   يافتن راه حل مسالمتآقاي البشير در زمينه موضع سودان در قبال بحران خليج فارس و -1

هر دو كشور اشغال كويت و حضور نيروهاي بيگانه در خليج فارس را قبول ندارند و عراق بايد از كويت «: گفت
در اين ديدار آمادگي «: ايشان همچنين ديدار خود از جمهوري اسالمي ايران را موفق ذكر كرد و گفت» .خارج شود

هايي كه با رهبران عاليرتبه جمهوري اسالمي ايران صورت   دو كشور مشاهده شد و در مالقاتجدي براي همكاري
جمهور سودان با اشاره به امضاي يك قرارداد  رييس» .ت همكاري دو ملت انجام شدگرفت، مذاكراتي در زمينه تقوي

 سايه انقالب اسالمي بوديم و ما شاهد پيشرفت جمهوري اسالمي ايران در«: فرهنگي و اقتصادي بين دو كشور گفت
گاه ما باشد، آشنا شديم و مالقات من با  در اين سفر با تجربيات و امكانات جمهوري اسالمي ايران كه مي تواند تكيه

آقاي هاشمي » .اي، رهبرانقالب فرصت بسيار خوبي براي بررسي مسايل جهان اسالم بود حضرت آيت اهللا خامنه
هر دو دولت عالقمند هستند كه اين روابط «: ئوالي در زمينه آينده روابط دو كشور گفترفسنجاني نيز در پاسخ به س

ترين كشورها هستند و مواضع  ترين و مسلمان توسعه يابد و مردم سودان در ميان كشورهاي اسالمي، يكي از انقالبي
و اين كشور از جمله كشورهايي باشد  اي به جمهوري اسالمي ايران نزديك مي سودان در قبال مسايل جهاني و منطقه

ما تجربياتي در زمينه جهاد سازندگي، بخش صنعت و كشاورزي داريم . است كه همكاري با آنها، براي ما مطرح است
مواضع ما، در مورد مسايل منطقه نيز . تواند براي سودان سودمند باشد كه بدون استفاده از بيگانگان صورت گرفته و مي

طبق بود و هر دو دولت، مخالف اشغال كويت و حضور بيگانگان در منطقه خليج فارس هستند و كامالً با يكديگر من
با وجود ميدان همكاري . معتقدند راه حل مساله را بايد در مذاكره جستجو كرد و نيروهاي اسالمي بايد هماهنگ شوند

 ».ا از خطر بروز جنگ جلوگيري شودل منطقه فعاليت ما و سودان بيشتر خواهد شد تسايبيشتر براي دو كشور، در م
هاي  هدف از سفرش را گفت وگو با مقامات جمهوري اسالمي ايران در زمينه همكاري  آقاي شاذلي بن جديد،- 2

ايشان با اشاره به اينكه ملت الجزاير نسبت به ملت ايران احساس . المللي ذكركرد اي و بين دوجانبه، مسايل منطقه
اي متمدن و  ايران را براي ايجاد جامعهجمهوري اسالمي هاي   گام،ما با عالقمندي بسيار«: دوستي و محبت دارد، گفت

ها بين دو كشور  اميدوارم كه در اين سفر، صفحه جديدي از همكاري. كنيم تمدن اسالمي براي امت اسالمي دنبال مي
ياست جمهوري الجزاير در ايران، با حضور ر«: گفتبه خبرنگاران آقاي هاشمي نيز » .ها گشوده شود در تمام زمينه

. تواند به عنوان حركت جديدي مطرح شود توجه به موقعيتي كه اين كشور در ميان كشورهاي اسالمي دارد، مي
يت شرايط بحراني منطقه، ضرورت آغاز يك تحرك جدي را به  وجود آورده است و آقاي بن جديد، تحقيقاً مسئول

در همين رابطه، از چند روز قبل تحركات ما نيز بيشتر . آميز را احساس كرده است حل بحران منطقه از طُرق مسالمت
ما نتيجه مذاكرات آقاي بن جديد را بررسي خواهيم كرد، و . ايم شده و با كشورهاي مختلف ارتباط برقرار كرده

 ».شاءاهللا اقدامي براي جلوگيري از شروع خطر جنگ اتخاذ خواهد شد ان
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گفت در آخرين جلـسه كـه لحظـات    . ى انجام شدهاى خصوصى و سرّ     صحبت ، در راه 
 به اين نتيجـه رسـيده كـه صـدام           ، با صدام به طور خصوصى داشتند      ،قبل از حركت از بغداد    

  بـه تعبيـر خـودش   ؛ به شرط اينكه طرف مقابل امتيازاتى بدهـد ،آماده خروج از كويت است  
 بـه   ؛رود   سـوريه مـى    بـه   ومـصر،  و گفت پس از اردن، عراق، ايـران، عمـان         » تنازل مشترك «

اند و معتقد بود كه آمريكـا مـانع           موافقت نكرده   با سفر او   ،ها  زيرا سعودى . رود  عربستان نمى 
 .  استها شده قبول سعودى

ى در  ه سـوى دموكراسـ    از حركـت بـ    . اى داشتيم    در دفترم مذاكرات فشرده    ،الورود دىلَ
هـاى    ل كشورهاى مغرب عربـى و مـذاكراتش در بغـداد و امـان و همكـارى                يالجزاير و مسا  

 .اقى براى استراحت رفتترفتم و او هم به ا من براى نماز مغرب. االمنيتى صحبت شد بين
 .رفتيم ايشان براى مالقات با ،مقر رهبرىهفت بعد از ظهر، به ساعت 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .رفتنـد و مـن بعـداً ملحـق شـدم           اقامتگاه سعدآباد به  آنها  . ات بود مذاكرات تشريفاتى و كلي   
 در اراده  ،پيام صدام را داد كـه گفتـه بـود         . جلسه مذاكره خصوصى با حضور مترجم داشتيم      

 توضـيح   ،اى دارم   م است و از من خواسته بود كه اگر شبهه         صممدوستى و همكارى با ايران      
 و هـم ايـن را       ،هـا هـستند    ي با آمريكا و كويت    »كتنازل مشتر «ها آماده     گفت عراقى . بخواهم

 احتمـاالت جنـگ و صـلح        ةدربـار . شـود فهميـد     هاى آنهـا مـى      از حرف  ؛گويند  صريح نمى 
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 . مذاكره شد
نفـت و    دربـاره گـاز و       ؛هاى معمولى زديـم     حرف ، با حضور اعضاى هيأت    ،سر ميز شام  

 . دير وقت به خانه آمدم. عصناي
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بـه دفتـرم     ،بن جديـد  ]شاذلي[ آقاي براى مالقات و دور دوم مذاكره با      ساعت نُه و نيم صبح،      
 تا ظهر مذاكره كـرديم بيـشتر   .آمدده ونيم  ساعت. ايشان به زيارت مرقد امام رفته بود  . رفتم

عه در دانشگاه تهـران رفتنـد و مـن در دفتـرم نمـاز               جم]نماز[براى اقامه   . مطالب تكرارى بود  
 .خواندم
پـرواز   و به سـوى عمـان   1انجام شدمصاحبه و بدرقه     .ند آنها هم رسيد   ، فرودگاه رفتم   به
بـه  .  مقـيم بـه بدرقـه نرسـيدند    نراي سف، از موعد حركت كردندتر به خاطر اينكه زود  .كردند

 . خانه آمدم
  

                                                 
جديد، پيش از ترك تهران در گفت وگويي با خبرنگاران، ضمن مثبت توصيف كردن  آقاي شاذلي بن - 1

مذاكراتش، از ميهمان نوازي ملت ايران تشكر كرد و اظهار اميدواري نمود اين ديدار، فرصتي را براي گسترش روابط 
: ع بحراني خليج فارس گفترييس جمهور الجزاير با اشاره به اوضا. دوجانبه دوملت ايران و الجزاير فراهم كرده باشد

آميز بحران خطرناك خليج فارس بود، اما براي پيدا كردن راه حل  در ديدار از كشورهاي منطقه تأكيد برحل مسالمت«
ايشان بي تفاوتي در مورد بحران كنوني خليج فارس را نكوهش كرد و اظهار اميدواري » .نهايي مشكالتي وجود دارد
جمهور الجزاير  رييس.داشته باشد هاي متخاصم كردن نقطه نظرات طرف ي در جهت نزديكنمود اين ديدارها نتايج خوب

بحران كنوني خليج فارس، تنها مشكل جهان اسالم نيست، بلكه قيام مردم فلسطين نيز از جمله مشكالت «: اظهار داشت
بن «كردن مذاكراتش با  آقاي هاشمي نيز ضمن مثبت توصيف» .مسلمين، است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد

جمهور  در مذاكرات با رييس«: رد و افزودكويت اشاره ك بحراني خليج فارس، ناشي از اشغال، به اوضاع »جديد
نگراني از اوضاع . الجزاير، بحران كنوني خليج فارس و حضور نيروهاي بيگانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 همچنين تهديد ملت فلسطين توسط رژيم اشغالگر قدس و ،ر اين مذاكراتبحراني خليج فارس همچنان باقي است و د
ايشان از تحوالت سياسي، اجتماعي الجزاير در » .هاي مسلمان در حمايت از قيام مردم فلسطين، بررسي شد نقش ملت

شركت «: ها استقبال كرد و اظهار داشت گيري طرف دموكراسي و سهيم نمودن مردم در تصميم جهت گام برداشتن به
 ».دادن مردم در مسايل سياسي و اجتماعي در الجزاير، تأثير مثبتي بر اوضاع مناطق غرب و شرق عربي دارد
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ــيم   ــشت و ن ــاعت ه ــيدم س ــرم رس ــه دفت ــاعت . ب ــبح، س ــه ص ــارى  نُ ــازمان اعتب ــضاى س  اع
ــشگاه ــد؛)مــات(دان ــل از انقــالب آمدن ــن ســازمان قب ــه منظــور كمــك و  ، اي ــه دادن  ب وام ب

  كـه بعـد از انقـالب فعـال نبـوده       اسـت    تشكيل شده  يس دولت ي تحت رياست ر   ،دانشجويان
جمعـى از بازرگانـان و      .  اهـداف و اعـضا را دادنـد        ، برنامـه  ،  سـرمايه   ، شرح امكانـات   .است

قرار شـد كارشـان را بـا منـابع          . اند  اكثراً از دوستان بازارى قبل از انقالب       . هستند دانشگاهيان
 .جديد مالى ادامه دهند

 مختصرى تشكر كردند و توضيحات. هايش آمدند بندى اش و يكى ديگر از همنيس نقّ اَ
 .روحيه خوبى دارند؛ از دوران زندان در فرانسه دادند

 .ش آمدنـد  ا   و معـاون ماليـاتي     ]وزير امـور اقتـصادي و دارايـي       [،  نوربخش]محسن[دكتر  
ها هماهنـگ كننـد كـه          قرار بود با اتحاديه    .كسبه و مشاغل آزاد توضيح دادند      درباره ماليات 

 بـا آنهـا    اقتـصاد ز عـدم همكـارى وزارت   مرتبـاً شـكايت ا  .توسط آنها ماليات وصـول شـود      
قـرار شـد    . خواهند از زير بار ماليات بيـرون برونـد          اى اقامه كردند كه آنها مى       هادلّ. رسيد  مى

اند كه خيلى كمتر از ماليـات      مدعى ؛ابتدا تفاهم كنند و سپس موارد خالف را پيگيرى كنند         
 .پردازند واقعى را مى

آمـد و آمـادگى     از سـفر فرانـسه  ] انـرژي اتمـي    ريـيس سـازمان   [،  امراللهـى ]رضـا [آقاى  
عالى امنيـت ملـى      عصر شوراي  .گفترا   براى همكارى و فصل اختالفات مالى        ،ها  فرانسوى

بـه ايـن نتيجـه      . ها بحث شـد      در جهت گيرى   ها درباره شرايط منطقه و پيشنهاد     .جلسه داشت 
ا طـرف ديگـر      يـ  ،رسيديم كه سياست و برخورد فعلى درست است و نبايد به طـرف عـراق              

 .تمايل بيشتر نشان دهيم
ايشان امروز بندرعباس و ديروز در كيش       . اى بوديم    شب مهمان آقاى خامنه    ،با احمدآقا 

ل مطروحـه در    ي منطقـه و مـسا     ةدربار. سندى داشتند  از وضع جزيره كيش اظهار خر      ؛اند  بوده
 . شدييدأت و تصميم شورا كرديم مذاكره  امنيت مليشوراى عالى
چنـد روزى اسـت كـه       ؛  شـوفاژ خـراب و هـواى خانـه كمـى سـرد بـود              .  آمـدم   به خانه 

 . شود و تحت تعمير است گاه خاموش مى به گاه
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 ة دربـار  . وزيـر كـشور آمـد      ،نـورى ]عبـداهللا [آقـاى   . به دفترم رفـتم   ساعت هشت و نيم صبح      
انتظـامى   چابهار و فرماندهى نيروى منطقه آزاد ،خبرگانمجلس  انتخابات شوراها و انتخابات     

 از . آمـد ]جمهـور در امـور اصـناف    مـشاور ريـيس   [،  بينا  توكلى]ابوالفضل[آقاى  . مذاكره شد 
تحويـل گـرفتن    از عـدم همچنـين  شهردار تهران و ]آقاي غالمحسين كرباسچي[كارهاى تند   

 .انتقاد داشت  براى تفاهم در مورد ماليات مشاغل،از سوى وزير اقتصادهاى اصناف  اتحاديه
 برنامـه    و آمـد ]فقيـه در دانـشگاه شـهيد بهـشتي         نماينـده ولـي   [،  باغانى]علي اصغر [ آقاى  

 .اللهـى آمـد     آيـت ]محمدرضـا [آقـاى   . سخنرانى پس فردا در دانشگاه شهيد بهشتى را گفت        
 ميـان   ، مخيـرش كـردم    ؛ نظـر خـواهى كـرد      غربيآذربايجان   پذيرفتن سمت استاندار     ة  دربار

 بـه همـراه معاونـان    ،تركـان ]اكبـر [آقـاى   .پذيرفتن و ماندن در سمت معاونـت انـرژى اتمـى       
 هيـأت عـصر در جلـسه      .  و توضيح اقدامات خودشـان را دادنـد         آمدند مهندسى و جغرافيايى  
 .دولت شركت كردم

 ،شـوراى نگبهـان   و  مجلـس    اخـتالف    ة دربـار  .اى جلـسه داشـتيم      منـه اهللا خا   يـت شب با آ  
سـريال  . نبـود در خانه   كسى  . به خانه آمدم  . ها در لبنان مذاكره كرديم     آزاد و گروگان   مناطق

 . را تماشا كردم و خوابيدم]اسدآبادي[الدين سيدجمال
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 آقـاى  .مجلـس بـود    ها بيشتر با نماينـدگان  مالقات. دفترم رسيدمبه  ساعت هفت و نيم صبح  
 آموزش و پرورشوزارت  و از تندروها از . نماينده اصفهان آمد،شهرزاد]محمدكريم[دكتر 

 .انتقاد داشت
بـراى  همچنـين    براى آب و صنايع سمنان و        . نماينده سمنان آمد   ،اكرمى]سيدرضا[آقاى  

 .سـتمدادكرد و تقاضـاى سـفر مـن بـه سـمنان را نمـود        بهـشهر ا  - سـمنان    -راه يـزد    احداث  
 .آمـد   نماينـده فيروزآبـاد فـارس      ،جاللى]خداكرم[آقاى  . ى براى اصالح امور داد    ياهپيشنهاد

 . براى راه و سيلو و كشاورزى منطقه استمداد نمود
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 خواسـتار تقويـت ديـوان شـدند و گـزارش           .1كميسيون ديوان محاسبات آمدنـد    اعضاي  
هند و امـارات را دادنـد و در جهـت توسـعه روابـط بـا ايـن كـشورها توصـيه                  ،سفر به تايلند  

 .عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت          .آمـد   براى امور جـارى    ،حبيبى]حسن[دكتر  . كردند
بهـاى جديـد پيمانكـارى       تعيين فهرست همچنين  آهن و      تعرفه حمل و بار و مسافر راه       ةدربار
 .در دفترم ماندم ى عقب ماندهشب براى انجام كارها .گيرى شد تصميم ها طرح
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آقـاى  نُـه   سـاعت   .  كار كردم   نُه صبح   تا   .بيدار شدم و ديگر نخوابيدم    پنج ونيم صبح    ساعت  

. و استمداد كـرد    اوضاع آبادان و نيازها را گفت        .آمد]امام جمعه آبادان  [،  جمى]غالمحسين[
رغــم  علــى ؛زده دادم  بــراى كمــك بــه نيازمنــدان جنــگ    ، يــك ميليــون تومــان  مبلــغ

 .وفادارى كرد اظهار ،خبرگان مجلس در ]توسط شوراي نگهبان[نشدن پذيرفته
، زنجـانى ]مـسعود روغنـي   [ و   ]رييس بانـك مركـزي    [،  عادلى]سيد محمدحسين [ن   آقايا

اى و تـسهيالت بـانكى        ل پـولى و بودجـه     يى مـسا   بـرا  .آمدند]رييس سازمان برنامه و بودجه    [
. آمدنـد   جديدمان در يوگسالوى و ويتنام براى خداحافظى و مـشورت         نرايسف. صحبت شد 

  . نماز جماعـت خوانـديم  .به دانشگاه شهيد بهشتى رفتيم،  آذر 27 ،]دانشجو[براى مراسم روز  
 ؛2ت را دادم مـن صـحبت كـردم و جـواب سـئواال     .باغانى خيرمقدم گفـت  ]اصغر  علي[آقاى  

بـه  .  بعـد از ظهـر طـول كـشيد         دوتا ساعت   .  اجتماع عظيمى بود   .جلسه پرشور و با حالى بود     
 .كردم كاربه  شروع ،  كوتاهي استراحت؛ بعد ازدفتر برگشتم

المذاهب آمـد و گـزارش        مسئول مجمع تقريب بين    ،]خراساني[واعظ زاده ]محمد[آقاى  
ريـيس  [،  صـانعى ]حـسن [آقاى  .ولت تشكر كرد  هاى د    بودجه خواست و از سياست     ؛كار داد 

و براى  دادند   گزارش وضع كارخانجات بنياد را       . با فرزندش محسن آمد    ]بنياد پانزده خرداد  
                                                 

 علي موحدي  آقايان: بارت بودند ازسوم، ع ، بودجه و امورمالي مجلسمحاسبات   اعضاي كميسيون ديوان- 1
 قهرمان دانش، تاتلي، جهانشاه  ، عبداهللا)سريي نواب(محمدحسن نبوي و سيدمحمدحسن علوي ، سيد)رييس(ساوجي 

 .كياسري حسن شجاعيرحماني و سيد
 در بخش ، متن كامل سخنراني آقاي هاشمي در دانشگاه شهيد بهشتي تهران و برنامه پرسش و پاسخ با دانشجويان- 2

 .ضمايم همين كتاب آمده است
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 گزارش مذاكرات كميسيون اسـرا در        و نظران آمد ]محمدعلي[ آقاى .فروشگاه استمداد كرد  
 . عراق را داد

 شـوراى نگهبـان   اخـتالف بـين مجلـس و   . شب مجمع تشخيص مصلحت جلـسه داشـت      
 متمم بودجه را حل كرديم و تعزيرات حكـومتى بخـش دولتـى را لغـو كـرديم و بـه                      ةدربار

 .بعد از شام به خانه آمدم. ى محول نموديميدستگاه قضا
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فـارس   التهاب بحران خلـيج   . ها را خواندم   زارش گ .به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم صبح      
 حاضـر   ،پيش از مـذاكره عـراق بـا آمريكـا         است كه    جامعه اقتصادى اروپا گفته      .برجا است 

 . نيست با عراق مذاكره كند
 .آمـد ]هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران    [= هما] شركت[ديرعامل م ،شفتى]حسن[آقاى  

  براى حقـوق پرسـنل     .واز به آفريقا را داير كند     گفتم خط پر  . گزارش وضع هواپيماها را داد    
   براى كارهاى ارزى و بازسازى      ]جمهور معاون اجرايي رييس  [،  آقاى ميرزاده  .استمداد كرد 

 .آمد
تومان    ميليون25گزارش وضع قم را دادند و حدود   . هاى قم آمدند   فرماندار و شخصيت  

ستمداد كردنـد و اختيـارات بيـشتر         براى امور عمرانى قم ا     .آوردند زدگان  كمك براى زلزله  
 .براى فرماندار خواستند

 .جلـسه داشـت    ،هـا   براى بررسى اليحه نظام هماهنـگ در پرداخـت         ،عالى ادارى  شوراي
 فـردا   ، به پيشنهاد رهبـرى    ،به آنها گفتم  . دولت نرفتم  هيأتجلسه   به   ،عصر براى انجام كارها   

دادند كه رايـزن فرهنگـي مـا را در     خبر .تعطيل كنند ) س(را به مناسبت وفات حضرت زهرا     
 .؛ متاثر شدم1ترور كرده اند و شهيد شده است]پاكستان [الهور
 

                                                 
 در روزهاي 1369 آذر 28اكستان بود كه در شهيد صادق گنجي، رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در پ - 1

مسئوليت كنسولگري و او . الهور پاكستان، توسط شاخه نظامي سپاه صحابه ترور شدشهر پاياني ماموريت خود در 
 .عهده داشت بر1369سال   تا1365فرهنگ جمهوري اسالمي در الهور پاكستان را از سال  خانه
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 كارنامه و خاطرات             
432  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 ، ماليـات  ، شـهردار  ،ل تهـران  ي مـسا  ة دربـار  .يـت مبـارز جلـسه داشـتيم       روحان]جامعـه [شب با   
 .بعد از شام به خانه آمدم. اختالفات و انتخابات صحبت شد

  
 1990 دسامبر 20                    1411الثاني   جمادي2  |  1369 آذر 29 شنبه پنج

 

نـاطق  ]اكبـر   علي[آقاى  .  تعداد زيادى از وعاظ و ائمه جماعات تهران آمدند         نُه صبح، ساعت  
 من مفصالً براى آنها     .خوانده شد   روضه خوبى  .كوتاهى كرد  صحبت]نماينده تهران   [،  نورى
 و  1اى صـحبت كـردم      ل جـارى داخلـى و منطقـه       يبرنامـه و مـسا     ،هـا   سياست ،ع كشور از وض 

 . جلسه خوبى بود؛هاى تعدادى را دادم جواب سئوال
 بـراى    و موسـوى تبريـزى آمدنـد     ]سيدحسين[ صفرى و    ،]خراساني[ىيعبا]محمد[آقايان  

 از وزارت  مـديركل اروپـا  ،آصفى]حميدرضا[آقاى .  قم استمداد كردند  اسالمي  تبليغاتدفتر
 .2ل سياسى نظر خواهى كردي مساةدربار. آمدخارجه امور

                                                 
 كشورهاى براى اىنمونه و الگو عنوان هب اسالمى ايران« : گفت اعات تهران در جمع وعاظ و ائمه جمهاشمى آقاى - 1

 براساس كه شودمى انجام پنجساله برنامه چارچوب در كشور اجرايى امور .شد خواهد بدل ،جهان مستضعف و اسالمى
 به و شده تهيه ايشان منصوب سياستگذارى شوراى توسط )عليه هللارضوان( امت امام زمان در كه  استهايىسياست
 ملى امنيت عالى شوراى در ،است فقيه واليت عهده به آن سياستگذارى كه كشور مهم ليمسا. است  رسيده تصويب
 ،ها قرن از پس .رسدمى اسالمى انقالب رهبر اىخامنه هللاآيت حضرت تصويب به شورا اين مصوبات و شودمى بررسى
 و بپردازيم زيربنايى كارهاىبه كه موظفيم ما و است شده محقق اسالمى حكومتى داشتن براى مسلمانان ديرينه آرزوى

 علم با نتواند اگر و باشد خارجبه وابسته و جاهل و فقير اىجامعه ،ما جامعه اگر. درآوريم الگو صورت به را كشور اين
 كشور كه داريم بنا اًواقع اگر و نيست ممكن نمونه جامعه يك ايجاد سازد، هماهنگ را خود ،جهان تكنيك و تمدن و
 را اسالم معارف ،اسالمى انقالب هاى آرمان و اهداف بايستىمى ،كنيم عرضه دنيابه اسالمى نمونه جامعه عنوان هب را
 كه حال عين در ما و باشد الگو تواندنمى ،خورده شكست و فقير اىجامعه. دهيم قرار مدنظر كارى و جامع صورتبه

 ايجاد را خود كار اساس دولت .آوريم فراهم ملت آحاد تمامى براى را نسبى رفاه بايد ،زيمبپرهي اسراف از بايد
 ،هستند ديربازده كه ها طرح اينبه انقالب آينده خاطربه ،كشور امكانات ةعمد قسمت و داده قرار زيربنايى هاى طرح

 شكل به معضل اين« : افزود اجتماعى فساد با مبارزه ةنحو در جدى اشكاالت به اشاره باايشان » .است يافته اختصاص
 بر نادرست هاىاحتياط تحميل گاه و شد خواهند قانع افراد كليه،اسالمى منطقى احكام ارائه با و شود حل بايد اىريشه
 در نيز را اسالم صدرسعه بايد ،كنيم مبارزه اجتماعى مفاسد با خواهيممى اگر و آيددرمى ضداحتياط صورت به مردم

رجوع » .تحمل غيرقابل خشك مقررات نه ،است سمحه و سهله شريعت ،اسالم كه باشيم داشته توجه و بگيريم ظرن
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب  ←كنيد 

 آمريكاي وزارت با معاون اروپا و 1369 آذر 23كاردار انگليس در تهران در روز ، آقاي ديويد رداوي- 2
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 اقـدام بـه     ة گـزارش كـار را داد و دربـار         .شهردار تهران آمـد   ،  ]آقاي غالمحسين كرباسچي  [
 25 براى يك خط . مخالفت نكردم؛خريد سيستم اتوبوس برقى براى تهران نظرخواهى كرد       

 .نصايحى هم نمودم. برد ميليون دالر هزينه مى
 گـزارش سـفر داد و از اينكـه بـه شـوروى              . آمـد  ]وزير امورخارجه [،  كتر واليتى عصر د 

وزيـر امورخارجـه اتحـاد      [،  نادزه شوارد]ادوارد[آقاي   چرا كه    ؛ اظهار خوشحالى كرد   ،نرفته
 .شود مشكلى جدى دارند  استعفا داده و معلوم مى،]جماهير شوروي

روضـه   مراسـم  در    و رفـتم   خمينـى   حسينيه امـام   به ، سرشب .كارهاى دفترم را انجام دادم    
 فردوسـى   ةمقدارى دربار  ،براى صحبت پس فردا   .  به خانه آمدم   شب.  شركت كردم  رهبري

 .مطالعه كردم

                                                                                                                   
در اين . را تسليم كردامورخارجه ديدار و پيام كتبي آقاي جان ميجر، نخست وزير انگليس خطاب به آقاي هاشمي 

وزير جديد انگليس، ضمن اظهار تمايل به توسعه روابط دو جانبه، نقطه نظرات انگليس را در ارتباط با  پيام، نخست
 .بحران خليج فارس تشريح نموده بود
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434  1369                     هاشمي رفسنجاني 

  1990 دسامبر 21                    1411الثاني   جمادي3  |  1369 آذر 30جمعه  
 

 كارهـاى دفتـر را   .دم براى سخنرانى فردا در كنگره فردوسى مطالعه كر       .در خانه بودم  امروز  
 از برخورد بعضى تندروها در مقابل       .شب احمدآقا آمد   . انجام دادم  ،كه به خانه آورده بودم    

آقـاي  [.  اظهـار نگرانـى كـرد      ، در صـورت ادامـه رونـد قبلـى         ،اى  خامنـه اهللا    يـت تصميمات آ 
 .  گزارش سفر به چين را داد واستاندار كرمان آمد، ]مرعشي سيدحسين

 
 

 
 
 
 
 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                 پيــروزي                                                                               

                 
 

437 

  1990  دسامبر22                 1411الثاني    جمادي 4    |    1369 دي   1شنبه  
 

 بـراى افتتـاح   . تـاكنون دچـار خشكـسالى هـستيم        ؛ديشب و امروز مقدارى برف و باران آمد       
 مراسم خوب و بـا شـكوهى        ؛ران رفتيم  به دانشگاه ته   ، شاهنامه فردوسى  ة هزار كنگره جهانىِ 

[= يونـسكو  رييس سازمان ،  ]آقاي فدريكو مايور  [ و پاى صحبت     1من هم صحبت كردم   . بود
 .  نزديك ظهر به دفترم رفتم. هم نشستم]سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي سازمان ملل

 دور  او را تشويق كردم كه يونـسكو را مـستقل و          . آمد مالقاتبه  يونسكو  رييس سازمان   
 او خواست كه از امكانات خـود بـراى برگردانـدن آمريكـا و     .2دارد از سلطه قدرتمندان نگه  

                                                 
 تشدابزرگ و تاريخى برجسته هاىچهره از تجليل « : گفت فردوسى، شخصيت از تجليل ضمن ، هاشمى آقاى - 1

 و مطلق را خود نظر مورد افراد نبايد كه است درست اين. شود رايج بايد كه است خوبى كارهاى از يكى آنان،
 از وى، امثال و فردوسى زندگى تاريخ در يا و شاهنامه بزرگ اثر در كسانى است ممكن. كنيم معرفى دنيا به عيب بدون
 كسهيچ كه چرا ندارد، اشكال وجههيچ به اين كه كنند مطرح را ها وكاستي كم و كرده انتقاد آنان زندگى شيوه
 به توجه فردوسى، آثار در چرا كه كنند انتقاد قضيه اين از اىعده شايد .است نقص بدون كه كند ادعا تواند نمى

 مسير در را خود انسان كه است وقت يك ،گفت بايد افراد، اين به پاسخ در. است شده بزرگ خيلى ملى هاى ويژگي
 مغتنم را آن و كندمى دفاع خود خاك و آب و وطن و ميهن از چارچوب اين در و دهدمى قرار خود هاى آرمان
 ما از اسالم، روح كه هستم مطمئن من. كرد تلقى منفى را آن تواننمى و است خوب بسيار كار، اين ،شمرد مى
 جذب عاشقانه است ممكن كه است افرادى افراطى اشتباهات از اين. كنيم فراموش را خود فارسى زبان كه خواهد نمى

 ابيات از بيت هزار پنج. ماست روزگار آرمانىِ هاى كتاب از يكى شاهنامه .كنند فراموش را چيز همه و بشوند مكتب
 و توحيد مسأله روى شاهنامه در فردوسى .است شاهكار يك كه است اخالقى و دينى هاى شارز ةدربار ،شاهنامه

 اصول از آنها همه كه كندمى تكيه ازج روز و كتاب و حساب و آخرت مسأله همچنين و واليت و نبوت خداشناسى،
 را وى ما چه اگر. هميدف توانمى شاهنامه از خوبىبه را اين و است بوده هدف و مكتب اهل فردوسى .ماست مكتب
 معارف و فارسى ادب و زبان احياكننده و مفيد ما تاريخ و جامعه براى شاهنامه كه گفت بايد اما ،كنيمنمى مطلق

  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369 هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي ←رجوع كنيد »  .است اسالمى

ن المللي يونسكو، در اين ديدار، برگزاري كنگره فردوسي را نقطه عطفي  مديركل سازمان بي،آقاي فدريكو مايور - 2
 اين ةايشان با تجليل از سخنان مهم آقاي هاشمي در مراسم افتتاحي. در روابط جمهوري اسالمي ايران و يونسكو دانست

 معتقد است كه رد و عالقه فراواني به ميراث فرهنگي ايران دا،سازمان علمي، فرهنگي يونسكو«: كنگره اظهار داشت
سپس آقاي هاشمي با اظهار رضايت از عملكرد مثبت يونسكو، » .گاه صلح، تفاهم و آزادمنشي است امروز ايران، جلوه

در دوران مسئوليت شما، «: خود بدانند، اظهار داشت عنوان يك سازمان فرهنگي كه بايد همه مردم آن را متعلق به به
 اگر يونسكو بخواهد در انجام رسالت خود.  خوشحالي استةده مي شود كه مايخط نسبتاً مستقلي در يونسكو  دي
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  كـل دبير،  ]آقاي مختـار اُمبـو    [استفاده كنيم كه به خاطر مواضع سياسى         انگلستان در يونسكو  
 .1اند قبلى قهر كرده

 شـرايط منطقـه در فـرض شـروع          ةدربـار .  عصر شوراى عالى امنيت ملى جلـسه داشـت        
 عدم شـركت در جنـگ و        : و تصميمات الزم اتخاذ شد     كرديمجنگ عراق و آمريكا بحث      

 . در صورت خواست آنها و انجام مانور،جلوگيرى از عبور از خاك ما براى حمله به عراق
مـديركل  [،   آقاى رضـا هاشـميان     .كار كردم و به خانه آمدم      هشت و نيم شب    تا ساعت   

و براى راه انـدازى دانـشكده محـيط زيـست در             دآم]حفاظت از محيط زيست استان كرمان     
 .كرمان استمداد كرد
 آقاي  تلفنى تماس گرفت و از حادثه شهادت ،وزير پاكستان  نخست،آقاى نواز شريف

 

                                                                                                                   
هايي كه مي خواهند از اين سازمان فرهنگي سوء استفاده  موفق باشد، بايد مستقل عمل كند و تحت تأثير قدرت

تواند مركز مفيدي  ياين سازمان م. اين مركز فرهنگي، همچنان مورد اعتماد مردم جهان باقي بماند. كنند، قرار نگيرد
اشد و حتي كشورهاي براي تبادل فرهنگي و وسيله خوبي براي بهره مندي كشورهاي نيازمند تكنولوژي و علوم ب

توانند با توجه به منابع با ارزش و غناي بسيار باالي جهان سوم از يونسكو استفاده كنند، مشروط بر آنكه  پيشرفته هم مي
ايشان با برشمردن خصوصيات بارز انقالب اسالمي، ضرورت » .علق به همه آنهاستها احساس كنند، يونسكو مت ملت

انقالب ما بيش از هر چيزي، يك انقالب فرهنگي، اخالقي، آرماني و «: تقويت يونسكو را خاطرنشان ساخت و افزود
ل و فعال به حركت ل فرهنگي است و اميدواريم يونسكو بتواند مستقيها است و تكيه اصلي آن بر مسا انقالب ارزش
 ».خود ادامه دهد

 با هدف 1935 سازمان يونسكو كه يكي از سازمان هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد مي باشد ، در سال - 1
هاي آموزشي، علمي و فرهنگي، به منظور افزايش  ، از راه همكاري بين المللي در زمينهكمك به صلح و امنيت جهان

 ميالدي 1987 تا 1973در فاصله . ن مداري و حقوق بشر، برپايه منشور سازمان ملل تشكيل شداحترام به عدالت، قانو
هايي در روند كاري يونسكو  وزير فرهنگ سنگال، رياست يونسكو را بر عهده داشت، گرايش» مختار اُمبو«كه آقاي 

 اين اختالف به جاهاي باريك به وجود آمد كه كشورهاي غربي به ويژه آمريكا و انگليس به مخالفت برخاستند و
كشيد، به نحوي كه اين كشورها، عضويت خود در يونسكو را تعليق كردند و كمك هاي مالي خود را قطع نمودند و 

نظم نوين «، گزارشي دربارة »شان مك برايد«اوج اين اختالفات، زماني بود كه آقاي . يونسكو را دچار بحران ساختند
در اين . ها، آن را تالشي براي مقابله با آزادي مطبوعات دانستند نتشر كرد كه غربيتهيه و م» اطالعات در جهان

وزير فرهنگ اسپانيا، » فدريكو مايور«بعد از آمدن آقاي  . نگاران تاكيد شده بود گزارش، به مسئوليت اجتماعي روزنامه
 .ت به يونسكو بازگش2003وضعيت مقداري تغيير كرد و در نهايت، آمريكا در سال 
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440  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 .آيد مى  به ايران دي 19و تسليت گفت و اعالن كرد كه نمود صادق گنجى اظهار تأسف 
 

 1990  دسامبر23              1411الثاني   جمادي5  |  1369 دي 2يكشنبه 
 

اهللا  آقــاي ســيدامان [. و جــوايز را دادم1 برايــشان صــحبت كــردم.كــشاورزان نمونــه آمدنــد
 از برنامه ادغام ؛ها را داد    گزارش وضع شهربانى و برنامه    . كل آمد  يس شهربانى ير،  ]مرتضوي

 .نيروهاى انتظامى اظهار رضايت كرد
 جلـسه   ،هـا   وزير علوم و معاونـان و بعـضى از رؤسـاى دانـشگاه            ،  ] مصطفي معين  آقاي[با  
  پنج ميليون دالر و يكصد ميليون تومان ؛ها مذاكره شد  درباره نيازهاى دانشگاه.2داشتيم

                                                 
آقاي هاشمي در ديدار كشاورزان، مروجين و كارشناسان نمونه كشور، صنايع و كارهاي آموزشي و فني را مكمل  - 1

اهميت توليدات كشاورزي و نقش آن در حيات جامعه تأكيد كرد و ضمن ستايش معدل  يكديگر خواند و بر
امر كشاورزي قطعاً مي توانيم در تمامي با توسعه علوم و فنون و توجه صحيح به «: توليدكشاورزان نمونه گفت

يكي از اشكاالت اساسي جامعه ما . محصوالت كشاورزي به خودكفايي برسيم و يا صادر كننده آن محصوالت باشيم
لذا مسئولين و دست اندركاران . هاي كشاورزي جهان است و بيشتر كشورهاي در حال رشد، بي توجهي به پيشرفت

كارهاي توليدي از شرافت و اعتبار . اوردهاي علمي دنيا در زمينه كشاورزي استفاده كنند بايد از دست،اموركشاورزي
بااليي برخوردار است و كشاورزي كه با طبيعت و نعمت هاي تجديد شونده الهي سروكار دارد،  اعتبار بيشتري را دارا 

  . 1392معارف انقالب، ، دفتر نشر  »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب  ←رجوع كنيد » .است

در اين جلسه مقرر شد، ستاد رسيدگي به مسايل دانشجويان، مستقر در نهاد رياست جمهوري، با مسئوليت معاون  - 2
طور فعال مسايل معيشتي و رفاهي دانشجويان را پيگيري كند و راه حل و طرح هاي الزم را  اجرايي رييس جمهور، به

در حال حاضر، عليرغم كمبود فضاهاي آموزشي دو ميليون متر مربع، پروژه «: اعالم شددر اين جلسه . تهيه و اجرا كند
قرار » .هاي عمراني مربوط به آموزش عالي به علت كمبود مصالح ساختماني از پيشرفت كار مناسب برخوردار نيست

هاي دانشگاه   نياز، كتابخانهشد ارز مورد نياز براي تأمين تجهيزات كارگاه ها و آزمايشگاه ها، كتاب و مجالت مورد
سقف اعتبار ارزي مذكور در سال . ها، اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در سال جاري، به دانشگاه ها تخصيص يابد

سعادت كشور در گرو رشد آموزش عالي و تحقيقاتي «: آقاي هاشمي در اين جلسه گفت. آينده افزايش خواهد يافت
متأسفانه تأمين . مين نيازهاي آموزش عالي براي ما از اولويت خاصي برخوردار استكشور مي باشد و در اين رابطه تأ

در حال حاضر «: در اين جلسه همچنين اعالم گرديد» .اين نيازها به دليل مضيقه هاي مملكت با تأخير همراه بوده است
ها و مؤسسات آموزش   دانشگاههزار نفر در250از اين تعداد . ل تحصيل هستند هزار دانشجو در كشور مشغو530حدود 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . عالي تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي تحصيل مي كنند
 ». هزار دانشجو است200 هزار تن از آنان را عهده دار است و بخش غيردولتي نيز پذيراي80آموزش 
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  . به امارات رفت،1محسن براى بررسى گياه هالوفيت. كمك كردم
 ،شود  بدل مى  و  كه رد  ييين نامه براى هدايا   يقرار شد آ  . تعصر هيأت دولت جلسه داش    

 . سرفانه برگزار نشودهاى دولتى م تهيه كنيم و نيز بخشنامه شود كه مهمانى
 بودجـه    ملـي،  لى امنيـت   مصوبات شوراى عا   ة دربار .اى جلسه داشتيم    شب با آقاى خامنه   

شب در دفتـرم مانـدم و    .يمهاى ضد نظام مذاكره كرد ل منطقه و نوشته  ي مسا ،نيروهاى مسلح 
 تلفنـى اطـالع داد كـه فرسـتاده      ، دكتـر واليتـى    . كارهـا را انجـام دادم      ، شـب  يازدهتا ساعت   

انـد كـه بـه ايـران           اجـازه خواسـته    ، نفر دوم عراق   ،ابراهيم   عزتآقاي  انگليس به منطقه و نيز      
 .دنبياي
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 گـزارش مـذاكره بـا    .واعظـى آمـد  ]محمـود [آقـاى  .  كارهـا را انجـام دادم  ساعت نُه صبحتا  
 مبلـغ مـورد   ، قرار شـد بـا همـاهنگى ديگـران      ؛ها درخصوص اختالفات مالى را داد       فرانسوى

هـاى غربـى بـا     مبادله گروگـان  كمك به    براى   ،قرر شد همچنين م . مصالحه را مشخص كنند   
 و  ]وزير معـادن و فلـزات     [،  محلوجى]حسين[آقايان  . در اسرائيل مذاكره شود   زندانيان لبنانى   

  مقـررات منـاطق آزاد     ة براى مـذاكره دربـار     ]رييس منطقه آزاد قشم   [،  شمس اردكانى ]علي[
 .ندآمد

  اولين جلسه در دوران مسئوليت من      ؛محيط زيست جلسه داشت   حفاظت از   عالى   شوراي
 ،بـا كميـسيون برنامـه و بودجـه مجلـس           .اتى داشـتيم   درباره رفع آلودگى تهران مصوب     .است

                                                 
مي گويند كه براي كاشت در مناطق كويري شور » وفيتهال« گياهان مقاوم به نمك يا به اصطالح نمك دوست را - 1

 در دوران سازندگي مطالعات و تحقيقات بسياري براي امكان سنجي كشت اين .و كم آب مانند ايران مناسب است
گياه مقاوم به نمك در كشور انجام شد و از تجارب كشورهاي حاشيه خليج فارس كه در اين زمينه كارهايي كرده 

نتيجه نحقيقات آن بود كه گياه هالوفيت براي كاشت در زمين هاي پهناور كم آب و خاك . تفاده شدبودند، نيز اس
شور ايران مناسب است، اما مشكل آن است كه برگ هاي اين گياه بعد از رشد، در اثر نمك موجود در جريان هوا، از 

جريان هوا انجام شود كه چنين كاري از بين مي رود و نياز است كه كشت آن در محيط بسته گلخانه اي، محفوظ از 
 .هاي كشاورزي ادامه دارد مطالعات دربارة اين گياه در پژوهشگاه. نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبود
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 قرار شد اهداف برنامـه اصـل باشـد و ارقـام بودجـه بـا                 ؛ جلسه داشتيم  70 بودجه سال    ةدربار
 علـى در دفتـرم      بـا پـسرش    فـاطى    ،ظهر. توجه به آنها مورد نظر باشد و استثنائاتى را بپذيريم         

 .بودند
 شب به خانـه     .طق آزاد تصويب شد    مقررات كلى منا   ؛عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 . مهدى و فرشته و ياسر هم بودند.بارد برف مى. آمدم
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 كـه سـاعت هفـت و چهـل         و هنـوز هـم      است ديشب برف سنگينى در تهران به زمين نشسته       

در راه  . اسـت به همين جهـت تعطيـل اعـالن شـده     مدارس تهران ؛بارد مى است،   صبحدقيقه  
 مـدتى  ب،رو زر بـرف ولدو به خاطر گيركردن ب ، به خاطر برف و بندآمدن خيابان ياسر       ،دفتر

 . معطل شديم
 گزارشـى از كـار      .آقاى عباس سـحاب و پـسرانش آمدنـد        .  به دفتر رسيدم   ساعت هشت 

ملـى    بـراى تهيـه اطلـس    .اند  خيلى كار كرده   ؛ى سحاب دادند  يبردارى و جغرافيا    موسسه نقشه 
ريـيس  [،  زنجـانى ]مسعود روغني [به آقاى   . و تعدادى از آثارشان را آوردند      استمداد نمودند 

 . گفتم كه از آنها استفاده شود]سازمان برنامه و بودجه
هـاى اسـتان      بـراى طـرح    .آمدنـد  ارمحـال بختيـارى و دو نفـر از نماينـدگان          هاستاندار چ 

 .جلـسه توسـعه صـادرات داشـتيم     .هـا اعتبـار گرفتنـد    گاه و راه  استمداد كردند و بـراى دانـش      
جملـه آزاد كـردن ارز حاصـله از          من ؛تصميمات مهمى در جهـت توسـعه صـادرات گـرفتيم          

 .وپاگير دگان بخش خصوصى و حذف مقررات دستصادرات براى صادركنن
 مـواردى از    . شوراى مركزى نظارت بـر انتخابـات شـوراى نگهبـان آمدنـد             اعضايعصر

عملكرد وزارت كشور را گفتنـد و بـراى امكانـات نظـارتى و سـالمت                 و سوء  همكارى عدم
ريـيس  [،  امراللهـى ]رضـا [آقـاى   .  قـول مـساعد دادم     ؛آينده استمداد كردنـد    انتخابات مجلس 

 .آمد، براي گزارش كار ]سازمان انرژي اتمي
لوم اعضاى فرهنگستان ع  در اين جلسه،    . عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     شب شوراي 

. شب در دفترم ماندم   . پزشكى مشهد انتخاب شدند   علوم  يس دانشگاه   ير،  همچنينپزشكى و   
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 . كارها را انجام دادم و خوابيدميازده شب،تا ساعت . باريد برف مى
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 براى امور جارى و بازسـازى آمـد       ،]هورجم  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى  
، ]آقاي غالمرضا آقـازاده   [. المللى بازسازى شركت نمايم     و قول گرفت كه در كنفرانس بين      

 . را دادنفت گزارش وضع توليد و فروش و وزير نفت آمد 
ــد  گروهــى از اعــضاى انجمــن ــشجويان آمدن در مقابــل تنــدروها و . 1هــاى اســالمى دان

ها و اهداف توضيح دادند و استمداد          برنامه در مورد  ؛اند  ى راه انداخته  دلت جريان مع  ،ها يدولت
 .شان پخش شود شان كنم و گفتم كه خبر مالقات قبول كردم كه كمك. نمودند

هـا     بررسى پيش نويس اليحه نظام هماهنگ پرداخـت        .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
. هيـأت دولـت شـركت نمـودم    سه جلعصر در  .مناهار را با ياسر صرف كرد . كرديمرا تمام   

ت، درمـان و     وزيـر بهداشـ    ،فاضـل ] ايرج[ استيضاح دكتر    ، موضوعِ خبر دادند كه در مجلس    
رييس كميسيون بهداري و    [،  فرزاد]عليرضا[قبالً به دكتر    .  است  مطرح شده  آموزش پزشكي 
يس يـ م تحـت تـأثير تعـويض ر       كـن   فكـر مـى   .  گفته بودم كه اقـدام نكننـد       ،]بهزيستي مجلس 

 .اند  اقدام كرده،مشهد]علوم پزشكي[گاه دانش
 ،برف هاى پر از     در اين سرما و خيابان      كه ،به خاطر انجام كارها و مراعات حال محافظان       

ظهر جمعى  . است سفر   درخانواده هم    ؛ شب در دفتر ماندم    ،در مراجعت دچار مشكل نشوند    
ويـسنده كتـاب   ن[،  سـلمان رشـدى   وضـعيت  گزارشـى از      و از اعضاى اطالعات سپاه آمدنـد     

  . دادند]آيات شيطاني

                                                 
هاي اسالمي دانشجويان و فارغ التحصيالن  شوراي مركزي اتحاديه انجمن« هاشمي، در ديدار با اعضاي  آقاي - 1

: هايشان دعوت كرد و گفت ، دانشجويان را به پرهيز از افراط و تفريط در فعاليت»يها و مراكز آموزش عال دانشگاه
ها را  هاي سياسي و عقيدتي، حد اعتدال را خط مشي خود قرار دهند و محيط دانشگاه الزم است دانشجويان در فعاليت«

ها دوخته شده  عه به دانشجويان دانشگاهچشم اميد جام.  سالم و سازنده نگاه دارند،ها براي ابراز عقيده و برخورد انديشه
 1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب  ←رجوع كنيد » .د كه مسئوليت بزرگي برعهده دارنداست و بايد بدانن

  » .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، 
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 مبلغ ده ميليـون دالر      ،اميركويت،  ]آقاي شيخ جابر الصباح   [بانك مركزى اطالع داد كه      
 .فرستاده است، ]رودبار و منجيل[زده اى كمك به بازسازى مناطق زلزلهبر
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، بـه دكتـر واليتـى   .  كـار كـردم  نُه صـبح تا ساعت   . صبح بيدار شدم و ديگر نخوابيدم     با اذان   

اينكـه ايـران مايـل بـه ايجـاد            مبنى بر   را،  گفتم اظهارات سفير سابق ژاپن     ]وزير امورخارجه [
 . تكذيب نمايد،رابطه عادى با آمريكا است

مـشاور   [،ق مـدنى  ااسـح ]محمـد [ آقـاى    .شـافعى آمدنـد   ]اهل سنت [جمعى از روحانيون    
 مـن هـم بـراى آنهـا مفـصالً         . از سوى آنها صـحبت كـرد       ،]جمهور در امور اهل سنت      رييس

  ايـن دانـشگاه،  تأسيس؛  و قول تأسيس دانشگاه براى علماى اهل سنت دادم   1سخنراني كردم 
 . استتصويب شده، ]در شوراي عالي انقالب فرهنگي[قبالً 

كروبـى  ]مهـدي [ نمـود كـه از آقـاى     توصـيه  .آمـد ]نماينده تهـران  [،  شيبانى]عباس[دكتر  
                                                 

 و انقالب دوران انندهم شيعه و سنت اهل برادران ميان همدلى و هميارى«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
 مشكالت تمامى در ،مقدس دفاع دوران در ،سنت اهل علماى. يابد ادامه بايد نيز سازندگى دوران در مقدس دفاع

 شهداى شمار و رسيدند شهادت به وضع ترينفجيع به خود هاىخانواده همراه به آنان از زيادى تعداد و بودند شريك
 آنان وظيفه احساس و انقالبى روحيه دهنده نشان اين كه است زياد ،شرارا توسط يا و تحميلى جنگ در سنت اهل
 و است شده مطرح دنيا در فكرمان و ايمداده انجام دنيا در را خود رسالت كه باشيم خوشحال توانيممى امروز ما .است
 تواندمى اسالم كه كنيم ثابت بايد و داريم پيش در ،است كشور سازندگى دوران كه را ديگرى اساسى دوره اكنون
 دنبال را اسالمى ايران راه اًتحقيق اسالمى كشورهاى تمامى راه، اين در توفيق صورت در و بسازد را مناسبى جامعه
 تواندنمى ،خود شيعه برادران و سنت اهل علماى ميان وحدت و همكارى بدون ،سازندگى دوران .كرد دنخواه

 نيز را دوران اين ،انقالب و مقدس دفاع دوران همانند ،تعصب از پرهيز و كامل هوشيارى با بايد ما و شود لينا كمالبه
 از دانشگاه آن تأسيس« : گفت سنت اهل علماى ويژه دانشگاه ايجاد اهميت به اشاره با آقاي هاشمي» .كنيم طى

 به توانندمى دانشگاه اين در تحصيل با سنت اهل علماى كه داد خواهيم نشان دنيا به ما و بود خواهد ما افتخارات
 ،دانشگاه اين در حضور با نيز كشورها ديگر روحانيون و علما و شوند واقع مؤثر اسالم دنياى در و لينا عالى مراحل

 در سنت اهل برادران ويژه كرسى ،مرحله اولين در و شوند آشنا ايران انقالبى جامعه واقعيات با نزديك از توانندمى
 ، »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».شد خواهد تأسيس وركش موجود هاىدانشگاه

 .1392دفتر نشر معارف انقالب ، 
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شوراى مركزى نهضت سواد آمـوزى جلـسه   . تحريك نكننداو را  ،هارو تند تادلجويى شود   
سـه برابـر   ؛ انـد   گزارش دادند كه امسال حدود سه ميليون نفر را تحت پوشش گرفتـه     .داشت
 . سن اجراى كار تصميماتى گرفتيم براى ح. استهاى قبل سال

 آقـاى   .گزارش كار بازسازى را داد    .  استاندار خوزستان آمد   ،ىيتوال]محمدحسن[آقاى  
 گزارش سفر به عراق بـراى مـسأله         . آمد ]مسئول كميسيون اُسرا  [،  آقاميرى]سيد محمودرضا [

انـد   ى از ما دارند كه مخفى كردهي اسرا،ها كه عراقىاست به اين نتيجه رسيده   او   .اسرا را داد  
عـصر تـا    . انـد    جـواب سـرباال داده     ،ايـم   سند به آنها داده   كه با   را   اسير   1185 ليست اسامى     و

 .كارها را انجام دادم و به خانه آمدمچهار ونيم، ساعت 
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 نماز  .ها مطالعه كردم     براى خطبه  ساعت ده ونيم،  تا  .  ديشب از سفر آمد    دوازدهعفت ساعت   
 . 1ها را كوتاه ايراد كردم خطبه.  هوا خيلى سرد بود.جمعه را در دانشگاه تهران اقامه نمودم

 .بـه امـارات را داد     سـفر    گـزارش    .آمد]جمهور  رييس دفتر بازرسي رييس   [،  شب محسن 
  در آنجـا   ،گونـه كـه گفتـه شـده بـود           آن ، كه به خـاطر آن سـفر كـرده بـود           »الوفيته«گياه  

                                                 
 مورد بحث و بررسي ، نيت و انگيزه به مثابه عبادت و موضوعمسأله جسم و روان از ديدگاه اسالم ، در خطبه اول- 1

ايران موضع و  منطقه خليج فارس  در وضعيت بحرانز آخرين تحليلي ا،در خطبه دوم، خطيب جمعه تهران. قرارگرفت
 بود باطل و طلبانه توسعه اقدام يك ،كويت به عراق  تجاوز«: در بخشي از خطبه دوم آمده است.  ارائه داددر قبال آن

 و تشويق و پشتيبانى. آمد وجود به گذشته سال  ده در ايران به تجاوز پيرامون ،عراق سران باطل تصور دنبال به كه
 بايد ولى. بود اخير تجاوز مشوق كشور اين با ايران عليه عراق تحميلى جنگ در جهانى استكبار همكارى و كمك
 طرف از .بود خواهد خسارت ايجاد و ويرانى ،تجاوز اين نتيجه تنها و كرده اشتباه خود محاسبات در عراق گفت
 موارد بعضى در اگر و استكبار نفع به نه و است منطقه نفع به ، نهآمريكا خصوصاً و جهانى استكبار نظامى حضور ،ديگر
 از منطقه كشورهاى اگر. شد خواهد پشيمانى باعث و بوده رمضّ ديگرى فراوان موارد در باشد، داشته مفيدى نتايج
 قوق نقض وسيله را انسانى و طبيعى امتيازات ديگر و ثروت زور، و كنند رفتار عدالت و حق براساس ،عراق خود جمله

 بيگانگان دخالت به نياز بدون را اسالم جهان مشكالت توانيم مى صورت اين در ندهند، قرار ديگران اذيت و آزار و
 ←رجوع كنيد  ».باشد مى اشغالى مناطق از ها صهيونيست راندن بيرون و فلسطين آزادى راه تنها اين و كنيم حل

 .1392ر معارف انقالب ،  ، دفتر نش1369 جمعه هاي خطبههاشمي رفسنجاني، 
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در جهـت   چنـد   هـر     اسـت؛  نرسـيده ميداني به نتيجه قابل توجهي      هاي آزمايشگاهي و      كشت
 و آنهـا از اجـراى طـرح منـصرف           ده ولى دانه روغنـى هنـوز نـدا        ،ثمر بوده  م ، تا حدي  علوفه
 .اند شده
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ــان   ــي[آقاي ــسعود روغن ــازمان[، زنجــانى]م ــيس س ــه و بودجــهري ــشان، [ و ] برنام ــاون اي مع
[=  راجع به واگذارى كارخانجـات دولتـى و حـذف تـدريجى سوبـسيد              .نيلى آمدند ]مسعود
 نماينـده رهبـرى در ژانـدارمرى        ،آشـتيانى ]علي اكبر [آقاى  . ى ارائه دادند  ياه پيشنهاد ،]يارانه
 . براى معالجه خود در خارج استمداد كرد. آمد

 در خصوص اطالعات     را  نظر من  .اطالعات آمد ]وزارت[ پورمحمدى از ]مصطفي[آقاى  
بـراى حـل    همچنين  خارجه دارند و    اى رفع مشكالتى كه با وزارت امور      خارجى پرسيد و بر   

 .استمداد كرد ، درخصوص خريدهاى ابزار كار،شان با بانك مركزى مشكالت
 .سه داشـت  عالى امنيت ملى جلـ     عصر شوراي  .ام پرداختم   ظهر مقدارى به تنظيم كتابخانه    

 .انـد    خودشـان خواسـته    ؛ معاون صدام به ايران بيايـد      ،عزت ابراهيم آقاي  موافقت كرديم كه    
هـا جـواب       چـون عراقـى    ، آزادى اسراى عراقـى را ديگـر ادامـه نـدهيم           ،قرار شد كه از فردا    

 شد در صورت بـروز  مقرر .اند روشنى به ما درخصوص ليست اسراى موجود در عراق نداده 
 مخالفـت  ،ها خواستند از خاك ما براى حمله به عـراق اسـتفاده كننـد      ايى اگر آمريك  ،جنگ
 .كنيم

امـه كـار خـودش در آينـده          برن ةدربـار .  سرشب با احمـدآقا در دفتـرم مـذاكره داشـتيم          
اى   خامنـه اهللا    يـت  مهمـان آ   ،شب با احمد آقا   . تهران بماند در   يا   ،قم برود به   كه   مشورت كرد 

احمـدآقا بـا ماشـين      .  مذاكره كـرديم   ي عالي امنيت ملي   را درباره مصوبات امروز شو    .بوديم
 .آمد جمارانبه من 
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.  انجـام دادم   نُه صـبح   كارهاى مانده از ديروز را تا ساعت         .به دفتر رسيدم  ساعت هفت و نيم     
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آقاى مختار كالنتـرى     .ديده مي شود   تشديد رو به    ،رس مسأله بحران خليج فا    ،ها در گزارش 
 بـراى   ، وزيركـشور،  نـورى ]عبـداهللا [ از طرح آقـاى      .آمد]هاي انقالب اسالمي  [فرمانده كميته 

  اسـت،   گفته ،ها  اى از طرف آمريكايى      واسطه ،و گفت ا . انتقاد داشت   نيروهاي انتظامي  ادغام
امـوال مـا را آزاد كننـد و يكـى از     از   حاضرند يـك ميليـارد دالر     ،سن نيت  ح نهبه عنوان نشا  

در [ ،بـه عنـوان جاعـل سـند    ،  ]تابعيـت مـضاعف   [  آمريكا تبعهكه عليه ما به عنوان      را  ايرانيان  
 . وادار به صرف نظر كنند است، اقامه دعوى نموده،]دادگاه الهه

ــا  ــاره حفاظــت صــحبت كــردم ،وزيــر اطالعــات، ]آقــاي علــي فالحيــان[ ب آقــاى . درب
ها را گفت و درباره سياست    وضع كويتي  .آمد] رهبر شيعيان كويت  [،  هرىم ]سيدمحمدباقر[

، شـيرازيان ]سيدغالمرضـا [آقاى . برخورد با حكومت آل صباح پرسيد و كمك مالى گرفت   
 گزارش وضع طرح ساخت فرودگاه امام       . و همكارانش آمدند   ]ساخت فرودگاه امام    مجري[

  او را بركنار كرده     و ترابري،  وزير راه ،  ]دي كيا آقاي محمد سعي  [خمينى را دادند و از اينكه       
 .كرد اختالف نظر سياسى مى  انتقاد داشت و حمل براست،
 بـه   ؛ گـزارش كـار دادنـد       و  همراه با معاونان آمدنـد     ،وزير بهداشت ،  ]آقاي ايرج فاضل  [

بيـژن  [عـصر آقـاى    .شـان كـردم    تقويـت روحـي  ؛رسيدند خاطر استيضاح ناراحت به نظر مى   
 راضـى   ؛گزارش پيشرفت كار تعميـر سـد سـفيد رود را داد           و  آمد  ] وزير نيرو  [گنهزن]نامدار
 .دولت شركت كردم هيأتدر جلسه  .هاى ايران را آورد اطلس آبهمچنين و ا .است

ايـالم، دادسـتانى    اسـتان    دربـاره سـفر ايـشان بـه          .اى جلسه داشـتيم     خامنهاهللا    يتشب با آ  
ى ي سياسى و قضا   ،ل اقتصادى ياحمدآقا و مسا  براي   و مسئوليتي    ضلاستيضاح دكتر فا  ،  تهران

 .به خانه آمدم. تصميم گيرى شدو  مذاكره ، دولت برايسخنگوهمچنين تعيين و 
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خانـه  مطابق معمـول عفـت از اينكـه خيلـى زود از     . به دفترم رسيدم ساعت هفت و نيم صبح    
 و  ثبـت اسـناد   سـازمان   مـديران    .كارهـا انجـام شـد     . كنـد    اظهار نارضايتى مى   ،روم  بيرون مى 
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 . 1 گزارش كار داد و من صحبت كردم،اى زواره]سيدرضا[ آقاى . آمدندامالك
واگـذاري  [ههـاى هفـت نفـر        گـزارش كـار هيـأت      .فاضل هرندى آمد  ]الدين  محي[آقاى  

 گفـت كـه   ،ين نامـه يـ شوراى نگهبان در بعضى مواد آ در مورد اختالف نظر با       . را داد  ]زمين
 خواسـت كـه زودتـر در    ؛انـد  به مجمـع تـشخيص مـصلحت ارجـاع داده    موضوع را    ،رهبرى

به او گفتم كه در مجلس تالش كنند كه آقاى دكتـر فاضـل رأى اعتمـاد                 . دستور قرار دهيم  
 .بياورد

ام جمعـه بنـدرعباس      از تعـويض امـ     . نماينـده بنـدرعباس آمـد      ،رىئزا]غالمعباس[ آقاى  
 از خوشحالى و اميد مردم     ؛شد]هرمزگان[اظهار خوشحالى كرد و خواستار تعويض استاندار        

 . هاى اقتصادى و برنامه جزيره قشم گفت بندرعباس از سياست
ــاى  ــد[آق ــيديان]محم ــد  ،رش ــادان آم ــده آب ــول . نماين ــابق معم ــاد  ، مط ــدارى از بني  مق

عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه        .  ارائـه داد   هايييشنهادمهاجرين و بازسازى انتقاد كرد و پ      امور
تـا سـاعت    . سفراين ساخته شـود   گرى سنگين در ا     تصميم گرفتيم كه كارخانه ريخته    . داشت

 .2 كار كردم و به خانه آمدمهشت شب
 
 

                                                 
 كه خوردمى چشمبه عمومى تحرك يك ،ادارات و ها ارگان كليه در خوشبختانه اينكهبه اشاره با ،هاشمى آقاى - 1

 معلول كه آنها اصالح و اسناد ثبت با ارتباط در مردم مشكالت رفع بر باشد، داشته مثبتى اثرات جامعه كل در تواندمى
 كه است اين ،امالك و اسناد ثبت سازمان الزم و مهم وظايف از يكى« : افزود و كرد تأكيد ،باشدمى گذشته مشكالت
 آورى يرو باعث ،مردم ثبتى اموربه رسيدگى عدم چون. كنند حل را ثبتى ليمسا با رابطه در مردم معوقه مشكالت
 در و باشد داشته جامعه براى نفىم عواقب تواندمى كه شودمى اعتبار غيرقابل نوشتجات و خالف موارد به گروهى
 و دارايى ةآيند به نسبت مردم اينكه و ناامنى از بدتر ،جامعه در چيز هيچ و شود جامعه در ناامنى ايجاد موجب نهايت
 ، دفتر نشر »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».نيست ،باشند داشته نگرانى شان امالك

 .1392معارف انقالب ، 

ويژه هموطنان مسيحي   به،در اين روز، آقاي هاشمي در پيامي آغاز سال نو مسيحي را به همه مسيحيان جهان - 2
 بر محور مشتركات خود براي ،در اين پيام ضرورت گردآمدن تمامي خداپرستان پاك انديش. تبريك و تهنيت گفت

متن كامل اين پيام، در بخش . ورد تأكيد قرار گرفته است م، در سايه اخالق و معنويت،بنا كردن جهاني آباد و باشكوه
 .ضمايم همين كتاب درج شده است
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  هـا    آينده بازرسـى   ةدربار.  آمد حكومتيتعزيرات  سازمان    مسئول ،مشايخى][آقاى  
و

 
 بـه   ،تعزيـرات سـازمان   اخيـراً تـصويب شـد كـه         . خواهى كرد نظر  خود افراد تحت مسئوليت  

ه يـر  خواسـت كـه دا     .هـاى ديگـر خـدمت كننـد          گفتم در بازرسـى    ؛ى برگردد يدستگاه قضا 
 . نظارت بر معامالت خارجى تأسيس كنيم

  نظـام  ة دربـار  .استخدامى آمـد  اداري و   س سازمان امور    يير ،]آقاي سيد منصور رضوي   [
ــت  ــگ پرداخ ــا هماهن ــسا ،ه ــزينش و م ــد   ي گ ــحبت ش ــس ص ــى در مجل ــاى  .ل اخالق آق

گـزارش كـار داد و بـراى        . آزادگـان آمـد   ]رسيدگي به امور  [ مسئول ستاد  ،وكيلى]عباسعلي[
 .ها را خواست  بيشتر و دستور هماهنگى ساير ارگانييدأت ،ادامه كار
تأسيس  در مورد    . گزارش اقدامات فرهنگى در آمريكا را داد       . صادق خرازى آمد   آقاى

 جـذب    خـارج از كـشور،      براى پخش فيلم و مطالـب ديگـر بـراى ايرانيـان            يكانال تلويزيون 
 نيروهاى متخصص ايرانى و پيشنهاد تأسيس دانشگاه براى مسلمانان سياه پوسـت در آمريكـا      

 توضيحاتى درباره   .آمد]رييس بانك مركزي  [،  دلىعا]سيدمحمدحسين[دكتر   .مطالبي گفت 
 ،درآمـدها  امور اقتصادى و نظام ارزشيابى و توزيع ارزى را داد و از فزونـى مـصرف ارز بـر                  

 .اظهار نگرانى نمود
هاى   سياست ةدربار. آمد]جمهور  مشاور اقتصادي رييس  [،  شالچيان]ابوطالب[عصر آقاى   

، تركـان ]اكبـر [آقـاى   .  نظراتـى ارايـه نمـود      ،اقتصادى و واگذارى سهام كارخانجات دولتى     
 تــشكيالت تحقيقــاتى و ي دربــاره توضــيحات.ش آمدنــدا  و معــاون تحقيقــاتي]وزيــر دفــاع[

 .ها در ساخت موشك و سوخت جامد مركب و ساير امور نظامى دادند پيشرفت
 بـه   ؛ براى سفر به پاكـستان مـشورت كـرد          و آمد]وزير امورخارجه [،   آقاى دكتر واليتى  

 مجمـع تـشخيص     ،شـب . رود   مى ] سازمان همكاري اقتصادي  [= ور تشكيل اجالسيه اكو   منظ
 كــه اخيـراً از ســوى  »حــق پيـشه وكــسب و سـرقفلى  « مـسأله  . جلـسه داشــت  نظــاممـصلحت 
 مطـرح   اسـت،    مشكالتى در امر قـضاوت شـده       ان مورد ايراد قرار گرفته و باعث      نگهب شوراى

 .وقت خوابيدم گرفتم و ديردوش. ر دفترم ماندمشب د.  ناتمام ماند؛بود
 

محمدحسين
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ــبح  ــاز ص ــس از نم ــاعت  ،پ ــا س ــه، ت ــبنُ ــام دادم  كارهاى عق ــروز را انج ــده دي ــاى .مان  آق
 گـزارش كـار     . و معاونانش آمدند   ]رييس بنياد مستضعفان و جانبازان    [،  دوست  رفيق]محسن[

سرپرسـت  [،  سـالك ] احمـد [آقـاى   . اسـتمداد نمودنـد    دند و بـراى نيازهـاى ارزى      بنياد را دا  
خارجه امور با وزارت   ؛ كميته امور عراق مذاكره شد     ة دربار .آمد]كميته بررسي مسايل عراق   

 .باشدجمهور  رييسخواهد زير نظر  سازند و مى نمى
هـا     پرونـده  ةبـار  كار دادگاه الهه را داد و در       گزارش.  افتخار جهرمى آمد   ]گودرز[دكتر

بدهند كـه در آسـتانه      را   گفتم سريعاً نظر كارشناسى درباره مطالبات از فرانسه          ؛نظر خواست 
راجـع بـه    .  آمـد  ]رهبر حركت توحيـد اسـالمي لبنـان       [،  شعبانآقاى شيخ سعيد   .توافق هستيم 

 دربـاره   .هاى اسالمى گفت و از موفقيت آمريكا در منطقه اظهار نگرانى كرد            تقويت نهضت 
ـ    . و اسالم صحبت شـد      در شيعه  ]ازدواج موقت [= ضوع متعه مو از  ،نى مثـل ايـشان    علمـاى س 

 پرسـيدم شـما چـه راهـى بـراى حـل       .انـد  هاى جمعه ناراحت  شيعى در خطبه   مسألهطرح اين   
 .  جواب درستى نداشت؟مشكل جنسى جوانان در جهان اسالم داريد

هـا   بـا اينكـه مخـالف راديكـال        وا. آمد]نماينده اردل و فارسان   [،  يوسف پور ]علي[آقاى  
انتقـاداتى بـه دكتـر    اسـت؛   فاضل را امضا كـرده      ] ايرج[استيضاح دكتر   اما درخواست    ،است

 .هاى نمايندگان مجلس است اعتنايى او به خواسته  بى آن،فاضل داشت كه مهمترين
م كارها را تما ساعت هفت و نيم   عصر در دفترم ماندم و به جلسه هيأت دولت نرفتم و تا             

 .كردم و به خانه آمدم
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رسـد بحـران       بـه نظـر مـى      ؛هـا را ديـدم      گـزارش . بـه دفتـرم رسـيدم     ساعت نُه صبح،    نزديك  
، ]آقاي عبدالحسين وهـاجي   [. رسد  گوش مى  ه رو به وسعت است و طبل جنگ ب        فارس  خليج

بـا  . ها را دادند     گزارش تنظيم برنامه چاپ و توزيع كوپن       .ندآمد نى با معاونانش  وزير بازرگا 
 .اند ها را گرفته  بسيارى از تقلبي جلو،نظم جديد
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 كـوپن كمتـر     ، هـزار نفـر    500 حـدود     اسـت،   تاكنون كه فقط كوپن شـهرها داده شـده        
بـا حـذف    . رسـد ب  بـه يـك ميليـون نفـر        ، با اضافه شدن روستاها    ،شود  بينى مى    و پيش  اند  داده

بـه دسـت    ايـن نتيجـه      ،تقلب مأموران توزيع  جلوگيري از   ها و     هاى تكرارى و مرده     شناسنامه
 .ى شودي هفت درصد صرفه جو، حدودزند حدس مى او .ه استآمد

 نفــر از 100حــدود . ى داشــتند كــه دادميهــا  درخواســت؛ چنــد خــانواده شــهيد آمدنــد
فاكر از سوى آنها صحبت كـرد و    ]محمدرضا[آقاى  . نمايندگان طالب سراسر كشور آمدند    

 به واقع بينى در فهم و تبليغ ، آنها را صحبت مفصلىدر من .دنموهاى دولت را تأييد  سياست
  1.م كردرغيبتاسالم 

 مـذاكره   هـا    راجع به نصب معاونان و سياست      .آمد]وزير اطالعات [،  فالحيان]علي[آقاى  
ل مهـم   ي بـراى امـور جـارى و مـسا         ]هـور جم  معـاون اول ريـيس    [،  حبيبـى ]حـسن [دكتـر    .شد

 راجع بـه حمـل و نقـل و           و محسن آمد . بعد از نماز مغرب و عشاء به خانه آمدم         .آمد ستادى
 . نكات مفيدى مطرح كرد،تبليغات
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 ،هـا غيـر از فـاطى         بچـه  ،ظهـر . احت گذشت به استر وقت  .  كار زيادى نداشتم   .در خانه بودم  

                                                 
 كه اسالمى اخير نهضت در«: گفتقم  علميه هاىحوزه فضالى و طالب نمايندگان مجمع ديدار در هاشمى آقاى - 1
 كه رسيد جديدى شرايط به ،شيعه روحانيت بار نخستين براى ،شد منجر حكومت تشكيل و اسالمى انقالب پيروزى به
 مديريت و آمد جامعه متن به جامعه زندگى حاشيه از اسالم و بود سابقهبى علميه هاىحوزه و روحانيت در گذشته در

 و باشد داشته مردم براى كننده قانع هايىپاسخ بايستىمى ،مسئوليت قبول با روحانيت و شد سپرده اسالمبه جامعه
 جامعه اداره ،مسئوليت احراز از پس ،)ع( على حضرت و )ص(اسالم گرامى رسول. كند تأمين را آنها اساسى نيازهاى
 كه دهندنمى اجازه اسالمى احكام و قرآن و كردند قبول مسئوليت خود و نگذاشتند ديگران عهده بر را خود مسئوليت
 بايد روحانيت .باشيم منتقد يا و كنيم منكر از نهى و معروف به امر فقط و بگذاريم ديگران برعهده را اساسى مسئوليت

 مصون ،دهندمى جامعه به انحرافى خط كه لىيمسا و اسالمى غير شعارهاى تأثير از و كند عمل اسالم چارچوب در
 درك را اىتازه ليمسا ،اجتهاد با كه بدهد را فرصت اين متفكرين به و كند رعايت هاحوزه در را آزادانديشى و باشد
 براى و است مردم همهبراي  استفاده قابل و پويا مكتبى ،اسالم كه كنيم ثابت دنيا به ،خود هاىطرح با دباي ما .كنند

هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».باشيم داشته كننده قانع هايىپاسخ ،مردم واقعى نيازهاى
 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369
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بحث بر سر اين بود كه اسـتخوان  .  است هنگام ورزش آسيب ديده، دست فائزه.جمع بودند 
 .اند  به هر حال آسيب ديده و گچ گرفتهاشته؛شكسته و يا فقط مو برد

 مسئول صنايع طرح نيشكر خوزستان آمد و گزارش از برنامه خود          ،ىيعصر آقاى طباطبا  
مـشكل  همچنـين   قاى صفريان از سرچشمه آمد و از وضع مس و فروش و خريـدها و                 آ .داد

  داد؛ گزارشـى   اسـت،   در خاتون آباد پيش آمـده      ،هاى غير مجاز    آب صنعت كه با حفر چاه     
  .هاى احتمالى حل مشكل مطرح شد راه

آمريكـا    صـداي  راديـو ]بخـش فارسـي   [ كه مشغول نوشتن اين صفحه بودم و به          يحالدر  
 بـراى   ،را    مذاكره بـا آمريكـا در ژنـو        ، گفت هم اكنون خبر رسيد كه عراق       ،ادمد  گوش مى 

 . استروز چهارشنبه پذيرفته
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ه  ب 1. كنگره دوم بازسازى را با سخنرانى افتتاح كردم        . صبح به دانشگاه تهران رفتيم     نُهساعت  
 امـام جمعـه     ،جعفـرى ]سيد يحيـي  [آقاى  .  كارها را انجام دادم    يازده، تا ساعت     و دفترم رفتم 

                                                 
 كشور، هيچ سوى از ،كشورمان زدهجنگ مناطق بازسازى امر در تاكنون«: سخنراني آمده استدر بخشي از اين  - 1

 با مقدس دفاع دوران همچون ،ما بركف جان و قهرمان مردم و است نشده ما به كمكى ،المللىبين نهاد و سازمان
 كنفرانس اين .دهندمى ادامه ،شده ازآغ جنگ زمان از كه را ها خرابي ترميم و بازسازى امر داخلى امكانات از استفاده

 بازسازى صحيح و موفق تجربه و ببخشد غنايى نيز تاريخ به تواندمى ،اقتصادى همچنين و تحقيقاتى علمى، ابعاد در
 بشريت جنگ آخرين و اولين ،عراق و ايران جنگ چون. كند ثبت آيندگان استفاده براى تاريخ در را جنگى مناطق
 مطرح اساسى ضرورت يك عنوان به ،دور خيلى هاىآينده تا رسدمى نظر به نيز جنگ هاى ويراني ترميم و است نبوده
 درگير دنيا زدهجنگ كشورهاى از يكهيچ هستيم، جنگ هاى ويراني بازسازى و ترميم حال در ما كه اينگونه .باشد
 انجام جهان سراسر كشورهاى از بسيارى هاى كمك  جهاني دوم،جنگ از پس ژاپن بازسازى در ،نمونه براى اند،نبوده
 هاىكمك با ،سوم جهان در ويتنام چون كشورى و اروپا در انگلستان و ايتاليا آلمان، چون كشورهايى همچنين شد،
 كه حالى در ، اندداده انجام را خود جنگى مناطق بازسازى ،همفكر كشورهاى ديگر كمك و المللىبين وسيع

 هاى خرابي  مجموع.دارد راه سر در نيز بسيارى موانع بلكه ،است محروم ها كمك اين از تنها نه ،اسالمى جمهورى
 ،ها خرابي اين جبران و ترميم كه است دالر ميليارد هزار حدود در رقمى ،تحميلى جنگ دوران غيرمستقيم و مستقيم
سنجاني، سخنراني هاي هاشمي رف«كتاب  ←رجوع كنيد  ».طلبدمى جنگ دوران همچون را ما ملت جانانه همت
 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369
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 اسـتمداد كـرد و از    ،اخيـر  براى تأمين امنيت استان و اصالح مقررات عـوارض   . كرمان آمد 
 .اختالف روحانيون كرمان اظهار ناراحتى نمود

، زنجـانى ]سعود روغنـي  مـ [ و     ]وزير پـست و تلگـراف و تلفـن        [،  غرضى]محمد[ آقايان  
ريـالى   -اختالف خـود را در مـورد اعتبـارات ارزى           . آمدند]رييس سازمان برنامه و بودجه    [

ــد   ــرح كردن ــابرات مط ــست و مخ ــودم ؛پ ــتالف نم ــع اخ ــى  . رف ــر واليت ــصر دكت ــر [ع وزي
 مطابق معمول راضى است و سفر را موفـق  ؛ گزارش سفر به پاكستان را داد .آمد]امورخارجه

 .داند مى
 »عـزت ابـراهيم  « اوضاع منطقه و سفر  ة بحث دربار  .جلسه داشت  مليعالى امنيت    ي شورا

ي در مـورد مطبوعـات       پيـشنهاد  ؛ وزيركشور آمـد   نورى]عبداهللا[ آقاى   ،سرشب .به ايران بود  
 . خوردمى شام يتنها. مهمانى رفته بودندبه ها  بچه. به خانه آمدم. داشت
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آقـاى  . كارهـاى مانـده انجـام شـد        صـبح،  نُـه  تـا سـاعت      .به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم     

] اكبـر   سـيد علـي   [آقـاى   بـه    ديـروز    ، گفت .يس دادگاه ويژه روحانيت آمد    ي ر ،رازينى]علي[
ه تـذكر داد ان هـاى اخيـر مجلـه بيـ      نوشـته  در ارتباط بـا      ]مديرمسئول ماهنامه بيان  [،  محتشمى

 ،انـد   كـه از يكـديگر شـكايت كـرده        مجلـس   تعدادي از نماينـدگان      ةدرباره محاكم  .1است
 . كمك گرفت مشورت كرد و براى تجهيزات دادگاه

 آقـاى   . گزارش وضع لبنـان را داد       و  سفيرمان در سوريه آمد    ،اخترى]محمدحسن[آقاى  
ــك  ــمى ني ــد ، هاش ــفير جدي ــران س ــداحافظى  اي ــراى خ ــين ب ــد  در فيليپ ــر  . آم ــاى دكت آق

 وزير آموزش و پرورش براى امور جارى آمد و براى كمبودها و تسريع              ،نجفى]محمدعلي[

                                                 
در دوره  ،ها ت آقاي موسوي خوئيني به مديري»سالم« روزنامه پور و  مديريت آقاي محتشميه ب»بيان« ماهنامه - 1

 را  اقدامات دولت سازندگي،از جمله مطبوعات مخالف دولت بودند كه با آزادي تمامآقاي هاشمي، جمهوري  رياست
هيچگاه شكايت يا مانعي در مقابل فعاليت اين رسانه ها از سوي دولت در آن . زير تيغ انتقاد و تخطئه قرار مي دادند

وري شاغل بودند جمه در مركز تحقيقات استراتژيك رياست  چپ،دوره انجام نشد و حتي بسياري از همين نويسندگان
 . كردند و حقوق دريافت مي
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هاى شهدا و معلمـان زن بـه          جمعى از خانواده   . كرد استمداد در تصويب تغيير نظام آموزشى    
وزيـر  [،  زنگنـه ]بيـژن نامـدار   [آقـاى   . 1 صحبت كردم  برايشان مفصل  .مناسبت روز زن آمدند   

 .ها را داد  گزارش علت خاموشى وآمد]نيرو
ــصر در  ــسه ع ــأتجل ــردم   هي ــركت ك ــت ش ــتيم  ؛دول ــادى داش ــصوبات زي ــاي [.  م آق
 ة توسعه روابـط صـحبت شـد و نامـ          ة دربار .2خارجه مجارستان آمد  اموروزير  ،  ]گزايسنسكي

                                                 
 در را خود نقش ،)س( چون حضرت زهراراهنمايى و مشعل وجود با ايرانى مسلمان زنان«  :گفت هاشمى آقاى - 1

 تحقيقاتى، فرهنگى، علمى، هاىصحنه كليه در ،خود برادران كنار در اكنونهم و اندبازيافته اسالمى انقالب دوران
 خودساخته و شريف هاى انسان از هبرجست هايىنمونه همواره ،تاريخ طول در خداوند .دارند فعال حضور هنرى و ادبى
 تا كندمى معرفى قدسم ،زينب حضرت و خديجه حضرت آسيه، حضرت فاطمه، حضرت مريم، حضرت مانند را

 آفرينش هديه يك بشريت تاريخ در ،)س( زهرا حضرت وجود .باشند داشته مشعلى و راهنما بتوانند الهى راه رهروان
 قدردانى ضمن، ايشان» .اندداده قرار خود سرمشق و نمونه را حضرت آن زندگى ،ايرانى مسلمان زنان و رودمى شماربه
 ها،راهپيمايى صفوف در و انقالب پيروزى جريان در«: كرد تأكيد ،كشور گوناگون هاىصحنه در زنان حضور از

 مقدس دفاع در ويژههب و انقالب هاى ارزش از پاسدارى در زنان نقش و است نبوده آقايان از كمتر زنان شمار هيچگاه
 شهدا، مقابل در خود پايدارى و استقامت و صبر با ،مصائب با ههمواج در ما، انقالبى زنان .يافت ادامه شكل همينبه

 هنگامبه كه هايىصحنه و داشتند نگاه طراوت با را انقالب كانون ،اسالمى انقالب جانبازهاى و مفقوداالثرها اسرا،
 و گوشواره ياهدا يا خود شهداى سوگ در مسلمان زنان اظهارات يا و تحميلى جنگ هاىجبهه به اعزامى افراد بدرقه
 رودمى شماربه تاريخى جاودان هاىصحنه از ،رزمندگان پشتيبانى خدمات در حضور با و مقدس دفاع به خود دستبند

 عدم اگرچه بينيم،نمى شما حضور اىبر مشكلى ما و است هموار شما براى راه امروز .سازدمى متأثر را انسانى هر و
 دوستانه برخورد با بايد شما و هاست خانم ترقى در مانعى ،زنان از معدودى سوى از اسالمى شئون و حجاب مراعات
 و دارىخانه به تنها زنان وظيفه .نشوند ها خانم ترقى و تكامل مانع ،ناپسند رويه اين با كه كنيد قانع را آنها ،خود

 در موفق و مؤثر حضور بر عالوه بايد ،خود درخشان استعداد با ايرانى زن و شودنمى منحصر شوهردارى و فرزنددارى
 و ادبى امور و ادارى هاى بخش بهداشت، دانشگاه، تربيت، و تعليم هاى بخش ويژهبه اجتماعى كارهاىبه ،خانه محيط
 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  نيهاشمي رفسنجاني، سخنرا«كتاب  ←رجوع كنيد  ».بپردازد نيز هنرى

ملت «:  گفت، با ارائه گزارش مبسوطي از آخرين تحوالت اين كشور،در اين مالقات، وزير امورخارجه مجارستان - 2
هاي جمهوري اسالمي ايران را در همه زمينه هاي سياسي، اجتماعي،  مجارستان با عالقه بسيار، تحوالت و پيشرفت

كشور مجارستان نيز تالش بسياري براي حفظ هويت، فرهنگ و استقالل ملي خود .و فرهنگي ارج مي گذارداقتصادي 
ها و قهرماني هاي بسيار، توانست خود را از نفوذ بيگانگان رها  گونه كه ملت بزرگ ايران، با تالش نموده است و همان

هاي انساني و معنوي، حاكميت  با تكيه بر ارزشسازد، ملت مجارستان هم ده سال پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
 بنا دارند كه با استفاده از روحانيت و لطافت مذهب، حالت خشونت ومردم دست آورده است و ه خود را ب
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 شان بـود؛     هم همراه  يس جامعه اسالمى مجارستان   ير. جمهورشان را آورده بود    يسيدعوت ر 
 . كرد مياظهار خوشحالى  ، نجات از ماركسيسماو به خاطر. ر مسلمان دارندويست خانواد
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آقايان محمدحسين انزابي، هاشم هاشم زاده هريسي، سيدحـسين موسـوي تبريـزي، حميـد               [

 بـراى   .ماينـدگان تبريـز آمدنـد     ، ن ] حسيني اللهي و سيد مهدي     چيان، محمدعلي سبحان    چيت
آقـاي  [ . و تربيت معلـم اسـتمداد كردنـد        ]رود  طرح انتقال آب از زرينه    [= نيازهاى آب تبريز  

 .كمك گرفت اش  براى نيازهاى حوزه انتخابيه ونماينده داراب آمد، ]احمدعلي نظري پور
 مـذاكره  ةجـ ي و نتگزارش كـار داد  .  سفيرمان در آلمان آمد    ،موسويان]سيدحسين[ آقاى  

 هاى سـم سـازى و اعتبـارات     كارخانه،ها   زيردريايى ،ها درخصوص نيروگاه بوشهر     با آلمانى 
عـالى    بـراى دسـتور شـوراي      ،]گلپايگـاني [هاشـمى ]سيدمحمدرضـا [دكتر  .  را گفت  خارجي

 .آمد ها انقالب فرهنگى و كارهاى دانشگاه
ه و سـريعى انجـام شـد و در           بازديـد كوتـا    .زن رفتم ]و منزلت [صعصر به نمايشگاه تشخّ   

 در مـورد    .شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت       . بـه دفتـر برگـشتم     . 1جلسه افتتاحيه صحبت كردم   
 ور و ب نمايندگان نيشا. قرار شد در بجنورد انجام شودكرديم؛پتروشيمى خراسان بحث 

                                                                                                                   
سپس آقاي » .هاي ماركسيستي را پاك كنند و جامعه را به تعادل برسانند گري ناشي از تعليمات و روش مادي
ما واقعاً از تحوالت كشور شما خوشحاليم و از اينكه «: را اميدواركننده خواند و افزود تحوالت آن كشور ،هاشمي

 كشور مجارستان ،ما اميدواريم.  خرسنديم، از ماركسيسم نجات پيدا كرده اند،كشور شما و بسياري از همسايگانتان
 آقاي ،در اين ديدار» . را آغاز كند دوران سازندگي خود،دور از سلطه كشورهاي بزرگ دنيا هبتواند مستقل، آزاد و ب

 ، رييس انجمن مسلمانان مجارستان، يك جلد كتاب نهج البالغه را كه شخصاً ترجمه كرده بود،شيخ عبدالرحمن
 .تشكر كردنيز تقديم آقاي هاشمي نمود كه ايشان 

 شده اند و امروز نيز تداوم به اعتقاد من، زنان در طول تاريخ مظلوم واقع«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
اگرچه وجدان عمومي جامعه به اين مظلوميت راضي نيست، ولي طبيعت . مظلوميت زنان را در زندگي آنان مي بينيم

اميدوارم زن ايراني با حركت سالم و به دور از غوغا . گراي حاكم بر جهان، اين وضعيت را به وجود آورده است مادي
هاشمي «كتاب  ←رجوع كنيد » .ندي و سياسي جامعه، به تدريج نقش خود را باز يابدو دور از ايده و عقايد با
 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369رفسنجاني، سخنراني هاي 
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 .در حوزه آنها باشد پتروشيميسبزوار آمدند و هر يك خواستار بودند كه 
 آنهـا مـي خواهنـد      .انـد    از نوق آمـده    ،بى و طاهره خواهرم    حاجيه بى . شب به خانه آمدم   

 يك چادر مشكى بـه والـده هديـه    ، عفت،»روز مادر« به خاطر   . سوريه بروند   به براى زيارت 
 . اند  ولى خيلى پير شده،شان بد نيست حال.  احوالپرسى كرديميازده شبتا ساعت . كرد
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ــه صــبح،قبــل از ســاعت . رفــتم صــبح زود بــه دفتــرم معــاون اول [، حبيبــى]حــسن[ دكتــر نُ

 ]معـاون صـدام حـسين و      [،   براى مشورت در مورد مذاكره با عـزت ابـراهيم          ،]جمهور  رييس
معمـوًال قبـل از     .  بيايـد   قـرار اسـت امـروز بـه تهـران          ؛يس شوراى انقالب عراق آمد    ينايب ر 
 .پذيرم   مالقاتى نمىنُه صبح،ساعت 

 نجف آبادي، رييس  [ىدر]قربانعلي[آقاى . هاى گزينش ادارات آمدند هستهمديران 
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قـرار بـود      .1شـان نمـودم   ييدأت برايشان صـحبت كـردم و        . گزارش داد  ] عالي گزينش  هيأت
 دكتـر   .محـيط زيـست داشـته باشـيم كـه بـه نـصاب نرسـيد               عالي حفاظـت از     ى  جلسه شورا 

از وقـت اسـتفاده كـرد و مطـالبى را           ،  ]رييس سازمان حفاظت محيط زيـست     [،  منافى]هادي[

                                                 
 اعضاى با ديدار در ،گزينش امر خصوص در )ره(امام حضرت فرمان صدور سالروز نهمين در هاشمى آقاى - 1

 سليقه و دلسوزى اعمال و است گزينش هاىهسته كار اساسى شروط از قاطعيت رعايت« : گفت گزينش عالى هيأت
 قضاوت كار شبيه ،افراد گزينش مسئوليت .نيست درستى كار ،گيردمى بر در را عامه مصالح كه موارد اينگونه در

 كس هيچ نفع به كردن مالحظه و است آفرين مشكل نظام و مردم براى ،حساس امور اين در دلسوزى اعمال. است
 اعمال را واليت ،نظام يك در كه كارگزارانى.كنند ضايع را مهم مسئوليت اين نبايد ،گزينش نمسئولي پس ،نيست
 انتخاب پس .است شده محول آنهابه ،مردم كار در نظر اعمال كه چرا ،باشند داشته هايى ويژگي بايد كنند مى

 بلكه ايم،نكرده ايجاد انقالب شرايط خاطر به ما را تشكيالت ينا و دارد گزينش به نياز ترديد بدون ،صالح كارگزاران
 در آنان فعاليت طول در افراد عملكرد ارزيابى. است آمده وجودبه بهتر افراد انتخاب براى ،دنيا هاىنظام ساير همچون
 صالحيت و تجربه كسب رشد، تكامل، مراحل بايد ما و يابد ادامه متمركز نيمه شكل به بايد نيز دولتى هاىدستگاه

 پذيرانجام گزينش اىهسته تجارب از استفاده با نيز موضوع اين كه دهيم قرار ارزيابى مورد همواره را كارگزاران
 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».است
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 .مطرح نمود
 در مـورد انتقـال      ،هـاى بـه عمـل آمـده بـا ايـران             از توافـق   .وزير انرژى اتمى چـين آمـد      

حالى كرد و خواست كه مالقـات و سـفرش          ابراز خوش  ،موشكتكنولوژى ساخت سوخت    
 .محرمانه بماند

 از .وزيـر هنـد را آورد     نخـست  ة نامـ   و خارجه هند آمـد   امورقائم مقام وزير    ،  ]آقاي دبي [
 كه در اثر گـران شـدن نفـت و بحـران خلـيج فـارس دامنگيرشـان شـده گفـت و                        يمشكالت

 .1داد قول حفظ امنيت مسلمانان را ؛خواست كه نفت نسيه به هند بدهيم
 .آمـد ]معاون آسـيا و اقيانوسـيه وزارت امورخارجـه        [،  بروجردى]عالءالدين[عصر آقاى   

 كمـك بيـشتر     ،ى را داد و بـراى مجاهـدين افغـان         يگزارش وضع روابط با كـشورهاى آسـيا       
خواست كه با دولت افغـان بـراى اصـالح قـرارداد اسـتفاده از آب                   اجازه همچنين. خواست
 . قبول كردم؛ وارد مذاكره شوند، در جهت منافع ايران،هيرمند

،  و بـرادرش   ]رييس مجلس اعالي انقالب اسـالمي عـراق       [،  حكيم]سيدمحمدباقر[آقاى  
 مقـدارى از    . آمدنـد  ] دبير اجرايي مجلس اعـال    [،  موال] شيخ علي [ و   ]سيد عبدالعزيز حكيم  [

در  شركت در كنفرانس معارضين عراقـى        ةدربار. ها را مطابق معمول گفت      مشكالت عراقى 
  .ل عراق و آينده منطقه صحبت شديلندن مشورت كرد و راجع به مسا

 طـرح تغييـر نظـام آموزشـى متوسـطه           .شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشـت       
شـب   .تصويب شد و درباره مسأله تغيير احتمالى حروف در آذربايجان شوروى مذاكره شد            

 . ها بيرون بودند و بچهطاهره خوابيده بودند خواهرم  والده و .به خانه آمدم
                                                 

هاي اين كشور را مغاير با منافع آن در ارتباط با  امورخارجه هند، خشونتآقاي هاشمي در مالقات با قائم مقام وزير - 1
اي  ، خاموش و به شكل عادالنهپا شده فتنه هايي كه اخيراً در هند بر«: كشورهاي اسالمي خواند و ابراز اميدواري كرد

در صورتي . ف شودحل شود تا موانعي كه ممكن است در راه همكاري كشورهاي اسالمي با هند بوجود آيد، برطر
 احساس امنيت بيشتري داشته باشند، همكاري دنياي اسالم با هند، بيش از گذشته خواهد بود و ،ها در هند كه مسلمان

هاي قومي و مذهبي در هند كه  در اين مالقات، آقاي دبي نيز در زمينه درگيري» .اين مساله براي همه مفيد است
 به خوبي نگراني ملت و دولت جمهوري ،دولت هند«: كشور شده بود،گفتموجب كشتار عده اي از مسلمانان اين 

كند  ي كامالً بجاست و ما را مجبور مي اين نگران،ها درك مي كند و اعتقاد داريم اسالمي ايران را در قبال اين درگيري
جوامع مختلف را متوقف اگر هند نتواند اين برخوردهاي . هاي خود براي حل اين معضل ملي هند بيافزاييم تا بر تالش

 ».كند، وحدت ملي خود را در خطر جدي مي بيند
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. بـه دفتـرم رفـتم      .صبحانه را با والده و همشيره طاهره و عفت خورديم و احوالپرسى نموديم            
 خـصوص نتـايج مالقـات       ؛ بـه  شـود    التهابى در محافل ناظران جهانى ديده مى       ،ها در گزارش 

 .كنم  خود من هم با عالقه دنبال مى؛خارجه آمريكا و عراق در ژنون اموررايز وزامرو
استوارت دينگلداين، جان گراهام ولدون، ايوشان واسيليو و          آقايان پال [ چهار مالقات با    

 كانادا، استراليا، رومانى و آرژانتين داشتم كه         كشورهاي  جديد نرايسف،  ]فوربرتو آگستواكه 
 برخـورد گـرم و      .هـا كوتـاه بـود       مطابق معمـول مالقـات    .  آمده بودند   ارنامهبراى تقديم استو  

رسـد خيلـى     بـه نظـر مـى   . مقدارى مذاكره انجام دادم،صميمانه كردم و به تناسب با هر يك     
 . دقيقه طول كشيد80 مجموعاً ؛گذارند بيشتر از گذشته به انقالب ما احترام مى

تورم كاركنـان دولـت و وظـايف دولـت           بحث بر سر     .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
 تـصويب شـد كـه از        .يم گـرفتيم بـار دولـت را سـبك كنـيم            تـصم  ،بود كه براسـاس برنامـه     

هـاى خـود      هاى قابل واگذارى از مسئوليت       بخش ، ظرف سه ماه   ،هاى دولتى بخواهيم   ارگان
ل و   موضـوع را دنبـا     ،اسـتخدامى اداري و   به مردم را معرفى كنند و ستادى در سازمان امـور            

 .هدايت نمايد
خواهد در جريـان       مطالبى كه مى   ةآمد و دربار  ]وزير بهداشت [،فاضل] ايرج[عصر دكتر   

] حـسن [دكتـر    . تـذكراتى دادم   ؛ توضـيح داد و مـشورت كـرد        ،استيضاح در مجلس بگويـد    
.  را گفـت   ]جمهـور عـراق     معـاون ريـيس   [،   ظهر آمد و نتيجه مذاكره با عزت ابراهيم        ،حبيبى

هنـد و آمـاده     د  د رفت و در ژنو امتيـازى نمـى        ن كه از كويت بيرون نخواه     صريحًا گفته است  
 .دنخواه ى مىيتند و از ما هم كمك غذايى و داروآمريكا هس  دفاع در مقابل حمله

 اجـراى  ةنحـو همچنـين   عراقـى و     هيـأت  اظهارات   .دولت شركت كردم   هيأتدر جلسه   
شب براى انجـام كارهـاى       . گرفت مورد مذاكره قرار   آالت راز فيزيكى در مصالح و ماشين     ت

 . در دفترم ماندم،عقب مانده
خارجـه آمريكـا و عـراق در ژنـو را           امور يـران  فيلم مذاكرات وز    ان،  ان  تلويزيون سي  از  
كه قابـل حـدس     دنرسـ    مضطرب و هيجانى به نظـر مـى        ،ختم مذاكرات از  بعد  هر دو    ؛گرفتم
  ،ها در مذاكرات كه عراقى انتظار آنها اين بوده ، اگر اين حدس درست باشد.بود
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 . خوابيدمدوازده شبساعت . اند نشينى كنندكه نكرده عقب
 
 1991 ژانويه 10           1411الثاني   جمادي23  |  1369 دي 20شنبه  پنج

 
آمريكـا   صـداي سـى و     بـى  به اخبـار راديـو بـى      .  و ديگر نخوابيدم   اذان صبح بيدار شدم   وقت  
.  اسـت  را باال بـرده   ]در منطقه خليج فارس   [ خطر جنگ    ، شكست مذاكرات ژنو   ؛ش دادم گو

 نُـه صـبح،   تا سـاعت    .  است ين آمده و قيمت نفت و طال باال رفته        يها پا  سهام در بورس  قيمت  
 .كارهاى عقب مانده انجام شد

 دكتـر   ترابـري، وزيـر راه و ،  ]آقاي محمـد سـعيدي كيـا      [ ،قبل از مالقات با هيأت عراقى     
ــشارتى]محمــد علــي[ و ]جمهــور معــاون اول ريــيس[، حبيبــى]حــسن[ ــر  [، ب ــائم مقــام وزي ق

انــد هواپيماهــاى  هــا خواســته  عراقــى. آمدنــد و گــزارش مــذاكرات را دادنــد ]امورخارجــه
هاى ما بگذارند و از امكانـات          در فرودگاه  ،شان را براى مصونيت از حمله آمريكا       مسافربري

انـد كـه       خواسـته  ،وزيـر بازرگـانى   ،  ]آقاي عبدالحسين وهـاجي   [  از .پشتيبانى ما استفاده كنند   
 .اند به بررسى موكول كرده؛   و يا كاالهايشان را از طريق ايران بياورد بخردبرايشان كاال

 مذاكرات كوتاه و    ، در جلسه رسمى   .ندعزت ابراهيم آمد  آقاي   هيأت عراقى به رياست     
 متـرجم و    ،حبيبـى ]حـسن [با حضور دكتر    را  شان    تقاضاى مذاكره خصوصى  . 1تشريفاتى بود 

تالش داشـت    ،   هيأتكرد و     از موضع ضعف و خضوع برخورد مى      او  . پذيرفتم دفترم يسير
 . خلوص نيت دارند،ثابت كند كه در امر همكارى و صلح با ما

 

                                                 
 و توسعه 598، آمادگي و عالقه كشور خود را به اجراي مفاد قطعنامه مالقات در اين معاون رييس جمهور عراق - 1

هوري اسالمي ايران آميز انجام شد، آقاي هاشمي، نگراني جم در اين ديدار كه در جو تفاهم. روابط با ايران ابراز داشت
براي آنكه دو «:  ابراز داشت و گفت،را از اوضاع و شرايط جديدي كه پس از اشغال كويت در منطقه پديد آمده است

 بتوانند در زمينه هاي مختلف همكاري كنند، بايد در جهت برطرف كردن مرارت هايي كه مردم ،كشور ايران و عراق
 تا به اين ترتيب اثرات نامطلوب وقايع ،عمل آيده  تالش هاي زيادي ب،اند ما در دوران ده ساله گذشته متحمل شده

عبور از اين مرحله دشوار، براي . تدريج زدوده شود و يك حالت طبيعي نيز بين دو كشور پديدار گردد  گذشته، به
  ».همكاري هاي سالم ميان دو كشور، ضرورت دارد
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 ؛گفت بنا ندارند از كويـت بيـرون برونـد     .  جواب سئواالت من را صريح داد      ،1عزت ابراهيم 
در فـرض قبـول      -حتـى پـس از حـل مـسأله فلـسطين             .دنـ دان  خاك خود مى  و  جزرا  كويت  
 حاضر به مـذاكره     ، كويت به مذاكره بنشينند و قبل از آن        ة فقط حاضرند كه دربار    - آمريكا
كننـد شكـست    ند و خيـال مـى   هـست انـد و آمـاده دفـاع    احتمال جنگ را جدى گرفته   . نيستند
و  جـز اعتمـاد   ،تقاضـاى صـريحى نكـرد    او . را حـل كننـد   قول داد مـسأله اسـرا   ؛خورند  نمى

ها را به عهده همراهـانش گذاشـته          خواستهبيان  و  ا .حركت سريع در جهت صلح و همكارى      
 .بود

گـزارش  .  را تـصويب كـرديم     70 بودجه سال    . هيأت امناى دانشگاه شاهد جلسه داشت     

                                                 
بعد از اشغال عراق توسط آمريكا متواري شد و پس از اعدام صدام ،  عزت ابراهيم الدوري، معاون صدام حسين، - 1

تاكنون نيروهاي ائتالف و حكومت . از سوي طرفداران حزب بعث، به رهبري اين حزب و جانشيني صدام انتخاب شد
ت، او در واكنش به اعدام صدام به جرم جنايت عليه بشري. جديد عراق، موفق به دستگيري عزت ابراهيم نشده اند

آمريكا، بريتانيا، اسرائيل و ايران را عامل اعدام صدام معرفي كرد و خواهان انتقام خون صدام حسين، رييس جمهور 
 .معدوم عراق از اين كشورها شد

[��<������� !���H!P$�T�\��>�8���9�:�;��



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   اعتدال و  
                                                                 پيــروزي                                                                               

                 
 

465 

هـاى     امنـا گذاشـتيم و رشـته        از هيـأت   يها را به عهده كميسيون      نامه  يني تصويب آ  .كار دادند 
 .جديد را تصويب كرديم

. فومنى آمد ]مصطفي حايري [آقاى  .  كار كردم و به خانه آمدم      پنج بعد از ظهر   تا ساعت   
 ،هـاى مـا     دادن خواسـت  موافقـت بـا      براى حل مشكالت فيمـابين و        ها  اطالع داد كه سعودى   

 بـراى   ،ه منتشر شود و حاضرند    اند ك   اند و متن بيانيه مشترك تهيه كرده        دهنمواظهار آمادگى   
 قـرار شـد در شـوراى عـالى          .ندا   ايشان موافق  ، به رهبرى اطالع دادم    ؛كار به ايران بيايند    اتمام
 .  مطرح شود مليامنيت
 

 1991 ژانويه 11            1411الثاني   جمادي21  |  1369 دي 21جمعه 
 

 ناهـار فـاطى و      .اسـتراحت گذشـت   ها و     به مطالعه گزارش  وقت،  بيشتر  . ر منزل بودم  امروز د 
 بحـران خلـيج فـارس رو بـه اوج           ،هـا   در گزارش  .اش آمدند    محسن و خانواده   ،ها و شام    بچه

 . شود ديده مى
 

 1991 ژانويه 12                 1411الثاني   جمادي25  |  1369 دي 22شنبه   
 

ساعت نُه  نزديك .دخور  فراوان به چشم مى،م تهيه مقدمات براى جنگ   ي عال ،ها  در گزارش 
 . آمد مليعالى امنيت  براى دستور كار شوراي،روحانى]حسن[دكتر .  به دفترم رسيدمصبح

 ة بحـث دربـار  .داشتيم اقتصاد ي جلسه شورا دوازده ونيم ظهر، تانُه ونيم صبح     ساعت از  
ن قيمت جديد ارز رقابتى بود كه به نتيجه رسيديم و چند تصميم مهم گرفتيم كه بعـداً اعـال                  

تـصميمات   اعـالن  ، شرايط منطقه هم بحث شد و به خاطر احتمال بـروز جنـگ     ةدربار .شود  
 .را به عقب انداختيمشوراي اقتصاد 

. كـرديم هـا بحـث        تقاضاهاى عراقـى   ةدربار .عالى امنيت ملى جلسه داشت     عصر شوراي 
گيـرى درخـصوص رفـتن      قرار شد در حد پذيرش هواپيماهاى مسافربرى آنها و عدم سخت          

 همچنـين . موافقت شود   در مقابل تحويل منافقين    ،ذا و دارو به صورت غير رسمى به عراق        غ
،  بـا پـذيرش شـرايط مـا در حـج           ،سعوديعربستان   وابط سياسي با  قرار شد در مورد ايجاد ر     
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ــامل  ــددش ــي [= ع ــداد حجــاج اعزام ــايي[ ، ]تع ــت]  راهپيم ــشركين[برائ ] پرداخــت[ و ]از م
 ،در مرزهـا نيـز  ها و مراكز درمانى و امداد         اردوگاه .م شود  اقدا ،]1366شهداي حج سال    [ديه

 . با همكارى صليب سرخ جهانى ايجاد گردد،براى پذيرش مجروحان و آوارگان جنگ
هـاى جلـسه شـورا مـورد مـذاكره و             همـان بحـث    .بوديمرهبري  شب با احمدآقا مهمان     
 . هم بودند -رهفاطمه و طاه -ها   همشيره.به خانه آمدم .تصويب رهبرى قرار گرفت

 
 1991 ژانويه 13             1411الثاني   جمادي26  |  1369 دي 23يكشنبه 

 
 ساعت نُه تا  . به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم     

 همه  ،ها  در گزارش . كارها را انجام دادم   صبح،  
، ]آقــاي خــاوير پــرز دكوئيــار [اميــدها بــه ســفر

 براى جلـوگيرى    ،دبيركل سازمان ملل به عراق    
 .است جنگ از

مـــشاور فرهنگـــي [، اى اژه]جـــواد[ آقـــاى 
گزارش سفر به اروپا بـراى      . مدآ]جمهور  رييس
ــسا ــت  يم ــك گرف ــشجويان را داد و كم  .ل دان

  و آمـد ]از وزارت امورخارجـه   [د،  اخوى محمو 
فرمانـده سـپاه لبنـان       .گزارش وضع لبنان را داد    

ــد ــار .آم ــت و  ةدرب ــان گف ــاع لبن ــار اوض  ةدرب
 . نظراتى ارائه داد،ناستراتژى ما در لبنا

هاى توليد    ل و سياست  ي مسا ةدربار . آمد ]وزير صنايع سنگين  [،  نژادحسينيان]هادي[آقاى  
هايشان به مالكيت      كه كارخانه  ،هاى تحت پوشش و سهام سهامداران جزء        خودرو و شركت  
 . مطالبى داشت است،دولت در آمده

 وزيـر  ،فاضـل ]ايـرج [تـر  امروز استيـضاح دك   . دولت شركت كردم   هيأتعصر در جلسه    
  آخروقـت  . در مجلـس جريـان داشـت       ، صـبح و عـصر     ، درمان و آموزش پزشكى    ،بهداشت
 رأى  17مخـالف و    راي   115 ،موافـق راي   114. رأى اعتمـاد نيـاورد    او   خبر آمد كـه      ،جلسه
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از خدمات ايشان تشكر كـردم و از رفـتن ايـشان از دولـت اظهـار تأسـف                   .  است ممتنع بوده 
 . از او ناراحت بودندها ؛ مجلسيكرد بت كوتاه خوبى او هم صح.نمودم

 وزيـر بهداشـت،     ،هـاى اسـالمى دانـشجويان        انجمن ةدربار. شب با رهبرى جلسه داشتيم    
بعد از شـام بـه خانـه        . ى ديگر مذاكره كرديم   يل فراوان جز  ي بحران منطقه و مسا    ،ل سپاه يمسا

حـت بـود و سـخت انتقـاد         دكتـر فاضـل نارا     ]استيـضاح و بركنـاري    [مداعفـت از پيـش     .آمدم
 .كرد مى

 
 1991 ژانويه 14            1411الثاني   جمادي27  |  1369 دي 24دوشنبه 

 
، دكوئيـار آقـاي    شكـست مـذاكرات      ،در اخبـار  .  به دفتـرم رسـيدم     ساعت هشت و نيم صبح    

 و  ندك   جلب توجه مى   ، در بغداد  ]جمهور عراق   حسين، رييس [ با صدام  ]دبيركل سازمان ملل  [
 .دهد  در افق نشان مىجنگ را

ــاى  ــيدمحمد[آق ــران و ،اصــغرى]س ــده ته ــسئول مدير نماين ــه م ــدروزنام ــان آم از . كيه
 بـه آقـاى      آن  در خـصوص گـرفتن روزنامـه كيهـان و واگـذارى            ،بـه او  رهبـري   توجهى   كم

 ضـمناً از كـار مجلـس    . و گفت از مـن انتظـار حمايـت بيـشتر دارد       گله كرد نصيرى  ]مهدي[
 .فاضل انتقاد داشتخصوص استيضاح دكتر در

 ،فاضـل دكتـر  نگران بود كه به خاطر استيـضاح      .  نماينده بافت آمد   ،اسالمى]يداهللا[آقاى  
 .د ديـد  يـ ايـد و خيـر نخواه        ولـى گفـتم كـار بـدى كـرده          ، چنين نكـردم   ؛او را سرزنش كنم   

 براى جلوگيرى از انحـراف و اشـتباه آنهـا           ،ها ى در جهت ارتباط بيشتر با راديكال      يها  توصيه
 منحصر به خودم است و كس ديگـرى         ،ند كه نقش من   ا  شت و مدعى بود كه همه معترف      دا

 .ايفا كندرا نيست كه بتواند اين نقش 
 تذاكراتى بـراى اصـالح امـور داشـت و از            . نماينده سارى آمد   ،دامادى]عزت اهللا [آقاى  

. كمك خواسـت   وزارت كشور و خط راديكال انتقاد داشت و براى ساخت دانشگاه سارى           
  .اش استمداد كرد  براى حوزه انتخابيه و نماينده مرودشت آمد،كبيرى]احمد[قاى آ

و بـه عنـوان     هـستند    معاونـان از مجلـس عـصبانى         .فاضل و معاونانش آمدند   ]ايرج[دكتر  
 گفـتم   .شـان دادم و تقويـت روحيـه نمـودم           دلداري ؛ندا  استعفا داده  ، با عبارات تند   ،اعتراض
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 حبيبـى و    ]حـسن [ دكتر ،فاضل]ايرج[ با دكتر    .كنم  ارت مى يكى از خودشان را سرپرست وز     
 را بـه    وزير معاون آموزشى    ،زاده  ملك]رضا[ مشورت كردم و دكتر      ،واليتى]اكبر  علي[دكتر  

 .  خبر را ظهر پخش كرديم؛برگزيدموزارت بهداشت سرپرستى 
ـ ]عبدالـسالم [ در مورد سفر سرگرد      .آمد]معاون اول رييس جمهور   [،  دكتر حبيبى  ، ودجلّ

هم بودجه ارزى    خصوص    نظر شوراى نگهبان در    ةدربار . مذاكره كرديم  ]وزير ليبي   نخست[
نفـت را   بـازار    گـزارش وضـع       و آمد]وزير نفت [،  آقازاده]غالمرضا[ آقاي عصر. صحبت شد 

 روى آب داريم كه     ، ميليون بشكه نفت   85حدود  در  و ما   است  ها باال رفته      امروز قيمت  ؛داد
 . واهد شدبه قيمت خوبى فروخته خ

 تـصميمات خـوبى     ، سـيگار   و مـرغ   ها، تخـم     شوينده ةدربار .شوراى اقتصاد جلسه داشت   
معـاديخواه اطـالع داد كـه پـدرش را          ]عبدالمجيـد [آقـاي   پـسر   . شب به خانه آمـدم     .گرفتيم

 . ناراحتى شدة ماي است؛حانيت حكم دادهومعلوم شد دادگاه ويژه ر. اند بازداشت كرده
 
 199 ژانويه 15             1411الثاني   جمادي28  |  1369 دي 25شنبه  سه

 
عـراق و   ]بررسـي مـسايل   [ كميته   ةدربار .آمد]وزير امورخارجه [،  دكتر واليتى . به دفترم رفتم  

 مالقـات    بـه  خارجه موريتـانى  اموروزير  ،  ]آقاي حسني اولديديچ  . [ل منطقه صحبت شد   يمسا
ــد ــى نداشــت ؛آم ــود . حــرف مهم ــشريفاتى ب ــته م.  ت ــا   درگذش ــه م ــسبت ب ــوبى ن وضــع خ
 . آمد  براى امور جارى،وزيركشور، ]عبداهللا نوري[.اند نداشته

نظامى عراقى به ايران  قرارشد بپذيريم كه هواپيماهاى غير.تلفنى با رهبرى صحبت كردم
 كـه ديـروز بازداشـت    م از وضع پدرش پرسـيد   ؛ ياسر همراه با حسن معاديخواه آمدند      .دنبياي
ل ي مـسا  ةدربـار  .آمـد ]جمهـور   مـشاور اجتمـاعي ريـيس     [،  مهـاجرى ]مسيح[آقاى   . است شده

ريـيس سـازمان صـدا و       [،   ظهر اخوى محمد   .اجتماعى و سياسى داخلى و منطقه مذاكره شد       
 .  سمينار شخصيت زن توضيحاتى داد و خواست شركت كنمةدربار .آمد]سيما

ــر  ــى]حــسن[عــصر دكت ــد حبيب ــا ســرگرد  .آم ــذاكره ب ــسالم[ گــزارش م ــ]عبدال  ،ودجلّ
هاى دو جانبـه و منطقـه و           همكارى براي پيشنهادهاى آنها    ةدربار را داد و     ]وزير ليبي   نخست[

 .هـا را خوانـدم      كارهاى دفترم را انجام دادم و گزارش       هفت، تا ساعت    . مشورت كرد  ،عراق
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 تـر شـده     سـت و نفـت گـران       التهاب باال  ؛روز آخر مهلت عراق براى خروج از كويت است        
 .است

 و  »حـق كـسب و كـار و پيـشه         « مسأله   . جلسه داشت   نظام مصلحتشب مجمع تشخيص    
 . خوابيدميازده ونيمساعت . شب در دفترم ماندم. اليحه ايثارگران در دستور بود
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 ، مهلت عراق  ندبه خاطر نزديك شدن به زمان سرآم      .  بيدار شدم  شش صبح نزديك ساعت   

. آمريكا گـوش دادم صداي انگليس و ]بي بي سي[فارسى راديو بخش ها و اخبار  به گزارش 
 اعالن جنگ نشد و اظهاراتى هم كه احتمـال          ،رسيدن موعد  ز پس ا  ،با اينكه التهاب باالست   

 . مطرح گرديد،سازش بدهد
زارش كـار داد     گ .يس دفتر مناطق محروم آمد    ي ر ،]آقاي جليل بشارتي  [نُه صبح،   ساعت  

 اوضاع خليج فارس و     ةدربار .حزب اهللا لبنان آمدند   مسئولين  جمعى از   . ى گرفت يها  و حواله 
 براى ،ها  مذاكره با اسرائيلىةدربار .شرايط منطقه انتقاد كردند و گزارش وضع لبنان را دادند

 .شان پرسيدندنرايمبادله چند جنازه اس
 .1 مالقات داشـتم ،]وزير ليبي نخست[، ودجلّ]المعبدالس[ سرپرستى آقاى   ه ب ،با هيأت ليبى  

 خواسـت   . صـحبت شـد    اليسم و همكارى دول و ملل اسالمى      مطابق معمول از مبارزه با امپري     
                                                 

جمهوري اسالمي ايران، به منظور حفاظت از منافع اسالم و مسلمين در برابر «: در اين مالقات، آقاي هاشمي گفت - 1
طور جدي نگران اين   ما به. ليسم، به عنوان يك تكليف اسالمي و انساني، خود را آماده كرده استفشارهاي امپريا

هستيم كه در صورت وقوع جنگ در خليج فارس، دنياي اسالم و جهان سوم، تحت فشار بيشتري از سوي امپرياليسم 
، منطقه خليج فارس است و ما با كمال در حال حاضر كانون توجه امپرياليسم، به خاطر شرايط و امكانات. قرار گيرد
من اميدوارم اسالم ناب و انقالبي، بتواند منطقه را از شر سلطه استكبار جهاني .  اوضاع را تحت نظر داريم،هوشياري

آقاي عبدالسالم جلّود عضو شوراي انقالب مردمي » .شان ناكام سازد محافظت كرده و آنها را در دستيابي به اهداف
ر اين ديدار، انقالب اسالمي ايران را احياگر اسالم انقالبي و بيدارگر مسلمانان جهان توصيف كرد و ازاينكه ليبي  نيز د

انقالب اسالمي ايران، همچنان هدايت يك ميليارد مسلمان جهان را برعهده دارد و زنده و با نشاط، راه خود را ادامه 
: ز مبارزات آقاي هاشمي در جريان چندين سال مبارزه، گفتآقاي جلّود با تجليل ا. مي دهد، اظهار خوشحالي كرد

 ». ما ا لگو هستندةبرادران انقالبي مسلمان ما در جمهوري اسالمي ايران، براي هم«
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وقت خصوصى ،  بعد از مذاكرات رسمى.ميها كمك كن مليتى در مبارزه با چند،كه به عراق
 . مدتى هم خصوصى صحبت شد؛خواست
گيرد و    مىآيد و جنگ در     است صدام كوتاه نمى    معتقد   . مذاكراتش با صدام گفت    او از 

 بـه خـاطر همكـارى بـا        ،هـاى سـوريه و مـصر       شـود و حكومـت      اسرائيل هم وارد كارزار مى    
 بـراى اصـالح روابـط عـراق و          ،گفت صدام از او خواسته    . كنند   با كودتا سقوط مى    ،آمريكا

گفـتم  . ش اسـت ا مهـم زنـدگي   از اشتباهات ،ايران اقدام كند و گفته است كه حمله به ايران     
 . سراى ما را آزاد كند و منافقين را تحويل بدهد بقيه اُ،اگر صادق است
 دانـشگاه  ةدربـار هـايي     گـزارش  . آمـد  ]جمهور  رييس دفتر بازرسي رييس   [،  عصر محسن 
دولـت شـركت     هيأتدر جلسه   .  داشت ها  مشكل سوخت كارخانه  همچنين  تربيت مدرس و    

بـه صـورت     اما بـروز جنـگ را        ،كه التهاب خطر جنگ باال است      با اين  ،در اخبار شب  . كردم
  و ها، قطع پروازها به منطقـه        باال رفتن بيمه    از جمله  آثار و شرايط درگيرى   . گويند  قطعى نمى 

تورگـوت  از مـصاحبه   . شـب بـه خانـه آمـدم        .كنـد   دارد بروز مـى    ،ها از منطقه    رفتن خارجى 
 . آيد  در آينده نزديك برمى،يكا به عراق احتمال حمله آمر،]جمهور تركيه رييس[، اوزال
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نماينده دايم  [،  خرازى]سيدكمال[آقاى  . با زنگ تلفن بيدارم كردند     سه و نيم بامداد،   ساعت  
 در ساعت   ،به عراق نيروهاى متحدين    خبر شروع حمله     ، از نيويورك  ،]ايران در سازمان ملل   

 مرتـب از دفتـر و       .عفت هم بيدار شـد    .  ديگر نخوابيدم  ؛به وقت بغداد را داد    دو و نيم بامداد     
 .1ديرس مى  اطالعات  از اوضاع جنگ ملي،دبيرخانه شوراى عالى امنيت

                                                 
 آن را به عراق ضميمه خاكبه كويت حمله كرد و  1369 مرداد 11جمهور عراق، در تاريخ   رييس،حسين صدام -1

 درصد ذخاير نفت جهان شده 20 به معناي آن بود كه صدام با احتساب ذخاير نفتي عراق، داراي كويتاشغال . نمود
 را نپذيرفت، شده كويت اشغال براي خروج از  سازمان ملل،شوراي امنيتاالجل  حسين، ضرب پس از آنكه صدام. بود

 رااسرائيل عراق هم، . اي را عليه عراق آغاز كردند ه حملة هوايي گسترد1369 دي 26آمريكا و متحدانش، در تاريخ 
خواست كشورهاي عرب از ائتالف ضدعراق خارج شوند،  از آنجا كه نميحمله قرار داد، اما اسرائيل  مورد  موشكبا 

 هاي  از قواي مسلح آمريكايي و انگليسي و تيپ آنيك نيروي زميني كه اغلب افراد. جويي برنيامد درصدد انتقام
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 خبـر از    .آمريكا را هـم گـرفتم     صداي   انگليس و    ]بي بي سي   [فارسى راديو بخش  اخبار  
. بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هفـت و نـيم صـبح،        .دادند  از حد انتظار مى   موفقيت كامل و بيش     

در . هـا را لغـو كـردم    بعـضى از مالقـات   ،ل جنگ و كنترل اوضاع داخلى    يبراى پيگيرى مسا  
 فشار زيادى براى شـركت مـن داشـتند كـه قبـول              ؛اى براى بررسى اوضاع بود      مجلس جلسه 

 .نودى از اقدام اخير مجلسكار زياد و هم براى ابراز ناخشه خاطر هم ب؛نكردم
 آقـاي مبـارك   [ .1 برايشان صحبت كردم   .فدائيان اسالم آمدند  اعضاي سازمان   جمعى از   

                                                                                                                   
 فرات از كويت بيرون راندند و بخش جنوبي عراق را تا رود 1369نظام بودند، ارتش صدام را در بهمن ماه  يادهپ

پيش از شروع جنگ، . جمهور آمريكا در روزهاي نخست با احتياط رفتار كرد ، رييسجرج بوش. اشغال كردند
هاي  گذاري هايي كه سرمايه خانهگذاران خارجي، كارشناسان خاورميانه و منتقدان نظامي واشنگتن و كار سياست

اين حمله باعث ترس از اين شد كه . هاي زيادي در مورد ثبات منطقه داشتند سنگيني در منطقه كرده بودند، نگراني
 را در نفت خام درصد كل ذخاير 10بهاي نفت جهاني و در نتيجه اقتصاد جهاني در خطر قرار گيرد؛ كويت تقريباً 

اين .  فرستاده شودشوراي امنيت به اشغال كويت  باعث شد تا موضوع ،شوروي و آمريكاهمكاري بين . اختيار داشت
شورا تصميم گرفت كه اگر صدام نيروهاي خود را از كويت خارج نكند، اجازة استفاده از زور عليه اين كشور را 

پس از .  را داشته باشدعربستان سعوديجويانه به  مله تالفيترسيدند كه عراق قصد ح ها از اين مي آمريكايي. خواهد داد
فرستادند تا ارتش عراق را كه در آن زمان  نيروهاي خود را به مرز عربستان و كويت و عراق ،آن بود كه  متحدين

وگوها و تهديدهاي پس از جنگ هنوز در جريان بود،  هنگامي كه گفت.  بود، دور بزنندخاورميانهبزرگترين ارتش 
 او نيز از ،نشيني كند  عقبنوار غزه و هاي جوالن بلندي، نوار غربي رود اردنام اعالم كرد كه اگر اسرائيل از صد

 باعث بروز شكاف بين كشورهاي عرب شد و آمريكا و كشورهاي عرب ،اين پيشنهاد صدام. نشيند كويت باز پس مي
ائتالف ضداشغال در پايان، هرگونه ارتباطي بين موضوع فلسطين و كويت را رد . ها قرار داد غربي را در مقابل فلسطيني

االنتقال  تواند در برابر نيروهاي زميني سريع هايت نشان داد كه ديگر نميسالح عراق، در ن ارتش پرتعداد و كم. كرد
و بنابر آمارهاي  هزار عراقي اسير شد175حدود در اين جنگ، . ائتالف و پشتيباني هوايي قدرتمندآنها دوام بياورد

هزار نفر هم 100ها را تا  كشته شمار ،منابع ديگر. رسيد هزار نفر 20ها به  شده از سوي آمريكا، شمار تلفات عراقي اعالم
افزارهاي شيميايي و بيولوژيك   قبول كرد كه همة جنگ،بس  آتشةعراق براساس توافقنامدر پايان، . كردند آوردبر

تحريم سازمان ملل تا زماني . هاي خود را بدهد رد و به بازرسان سازمان ملل اجازة بازرسي از پايگاهبخود را از بين ب
 . ماند وط را اجرا نكرده بود، باقي كه عراق تمامي شر

 را تهاجم اين عراق، به آمريكا سركردگى به مليتى چند نيروهاى حمله از شديد تأسف اظهار ضمن هاشمى  آقاى- 1
 اوليه ساعات از و كنيممى سپرى را لحظات اين تلخى شرايط در متأسفانه« : گفت و كرد قلمداد تاريخى فاجعه يك
 سردمدار سركردگى و استكبار پايگاه از مليتى چند و آمريكايى هواپيماهاى وسيع امواج حركت دشاه ،تاكنون بامداد

 .ندنكمى بمباران را مسلمان مردم و اسالمى منابع و هكرد منهدم را مسلمان كشور يك كه هستيم امپرياليسم
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 بـر توسـعه روابـط و        ؛ نامـه اميـر قطـر را آورد         و خارجـه قطـر آمـد     اموروزيـر   ،  ]الخـاطر   علي
 بـا اسـتفاده از      ، در هـر دو مالقـات      . تأكيد داشـت    فارس همكارى با شوراى همكارى خليج    

 .1 جارى گفتم جنگةدربارمان را   موضع،تفرص
از آمريكـا   تلويزيـون سـي ان ان       تـصاوير   . كارها را انجـام دادم    دو بعد از ظهر،   تا ساعت   

آخـرين اخبـار  را       ،نـيم سـاعت   هم بـه فاصـله       صداوسيما   .را مشاهده كردم  جنگ در عراق    
 ؛شـود    نمـى  مجموعاً فعاليت چشمگيرى از نيروهاى عراقى نقـل       .  خوب است  كند؛  پخش مي 

 .اند  تعادل را از دست داده،رسد مى به نظر
  ، در مورد سياست خبرى    .اوضاع بررسى شد  . عالى امنيت ملى جلسه داشت     عصر شوراي 
 . گيرى شد ل مربوطه بحث و تصميمي قاچاق اجناس به عراق و همه مسا،آوارگان عراقى

                                                                                                                   
 و مظلوم هاىانسان و كنندمى پرواز خدا مقدس خانه اين و مكه كنار و وحى سرزمين در مهاجم هاى جنگنده

 ،المللىبين وضع عراق بعث مديريت و سوءتدبير علتبه متأسفانه و دهندمى قرار خود حمالت مورد را گناه بي
 عراق و كويت توسط ،آمريكايى نيروهاى ديگر بار يك. بينيمنمى اىعادالنه و منطقى العملعكس كه شده ايگونه هب
 بارنكبت حضور شاهد بار اين. شد تمام كشور مسئوالن و راحل امام حضرت تدبير با آنها فتنه ولى ،آمدند منطقه به

 اكنون و هستيم المللىبين جواز و توجه با مسلمانان جمعيت شدن كشته و خوردن ضربه و امكانات انهدام شاهد و آنان
 ←رجوع كنيد  ».كرد جلوگيرى و اصالح را مغرور نيروهاى اين تهاجم آينده مسير وحشتناك عواقب بايستىمى

 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب 

:  را به منظور گسترش هر چه بيشتر روابط ابراز داشت و گفتمتبوع خود عالقه دولت ،خارجه قطراموروزير  - 1
ا گسترش يابد و امنيت اين منطقه حساس با همكاري ن با كشورهاي منطقه ، در همه زمينه هايراآرزومنديم كه روابط «

، اظهار  حمله نيروهاي چند مليتي به عراقاو ضمن توصيف ابعاد خطرناك» .طور كامل برقرار شود  يكديگر به
سپس آقاي هاشمي با تشكر از پيام امير قطر و استقبال از همكاري . اميدواري كرد هر چه زودتر اين بحران خاتمه يابد

ما اين «: بيشتر با كشورهاي منطقه خليج فارس، نگراني عميق خود را از وقوع فاجعه جنگ ابراز داشت و افزودهر چه 
اي كه در  اگر روابط سالم و طبيعي بود، ما امروز شاهد اين فاجعه. حسن روابط را نياز حتمي كل منطقه مي دانيم

هاي تلخ، بايد نشان دهد كه  اين تجربه. ميل نمي شدجريان است، نبوديم و قبل از اين آن جنگ طوالني بر ما تح
امروز از روزهاي بسيار تلخ در . ها و عداوت ها نباشد اي با هم صميمي باشند كه نيازي به اين درگيري كشورها به گونه

ر رأس دست مستكبران و د هاي منطقه و دنيا است و شاهد هستيم مسلمانان و منابع آنان، به تاريخ زندگي همه مسلمان
 ةآمريكاي متجاوز و توسعه طلب منهدم مي شود و از بين مي رود و مي بينيم كه اين از يك سوءتدبير و محاسبآن 

غلط سرچشمه گرفته كه اين فرصت بي سابقه و خطرناك را در اختيار نيروهاي استكباري كه حريصانه، هميشه منتظر 
مفكري و همكاري، آثار شوم حضور نيروهاي بيگانه در منطقه و اين ما بايد با ه. چنين فرصتي بوده اند، قرار داده است

 ».كينه و عداوتي را كه بين كشورهاي منطقه اسالمي بوجود آمده است، هر چه زودتر پاك كنيم
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 .به خانه آمدم. 1اى انجام دادم احبهمص
 آقـاى   .كـردم  مـي  پيگيـرى    ،ها  اخبار را عالوه بر اخبار خودمان و گزارش        ،از صداى آمريكا  

 پيامى براى اقدام صلح دادم      ؛ مالقات دارد  ]سازمان ملل [خرازى گفت با دبيركل   ]سيدكمال[
 .ارسال كردم به راديو  همو اظهار نظر كوتاهى

 
 1991 ژانويه 18                              1411 رجب 1  |  1369 دي 28جمعه 

 
 خبر دادند كه عراق با موشـك بـه اسـرائيل            . با زنگ تلفن بيدارم كردند     ،پيش از طلوع فجر   

خـرازى از نيويـورك زنـگ زد و گفـت از            ]سـيدكمال [ بالفاصـله آقـاى      . است حمله كرده 
دبيركــل [، دكوئيــار پــرز خــاويرآقــاي تركيــه هــم بــه عــراق حملــه شــده و در مالقــات بــا  

 . ندارد، در دست او گفته طرحى كه به جنگ خاتمه بدهد، هم]ملل سازمان
هـا   ييآمريكـا اسـت،    اطالع داد كه سفير ژاپن گفتـه         ،]وزير امورخارجه [،   دكتر واليتى 

 در ايـران    ،گويند خبرى رسيده كه تعـدادى از هواپيماهـاى نظـامى و غيـر نظـامى عـراق                   مى
موضـوع   بـه ايـن      ،اى  ى آمريكا هم در مـصاحبه     يشوند و يك افسر نيروى دريا       نگهدارى مى 

                                                 
در صورتي كه گسترش جنگ در خليج «: آقاي هاشمي در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسالمي اعالم كرد - 1

تا اين لحظه دليلي براي به خطر . وري اسالمي ايران را به خطر بيندازد، ايران دخالت خواهد كردفارس، منافع ملي جمه
ايران تالش . افتادن منافع ملي ايران ظهور نكرده است، هر چند منافع منطقه و مردم مسلمان آن براي ما مهم است

ها، در  اين تالش. عمل خواهد آورد بهوسيعي را براي متوقف كردن جنگ خليج فارس كه مي تواند خطرناك باشد، 
ايشان در پاسخ » .مراكزي كه مي توانند مؤثر باشند و نيز ارسال پيام براي مسئولين عراقي بوده است ها و تماس با دولت

آنهايي كه اين . تواند منتفي باشد اين مساله نمي«: به سئوالي در مورد احتمال وقوع كودتا در عراق اظهار داشت
هايشان چنين موردي را گنجانده اند، ولي اينكه موفق شوند، حرف   درست كرده اند، حتماً در برنامهوضعيت را

هاي كوتاه  اي نداريم كه آنها اين امكان را داشته باشند ولي به هر حال يكي از راه ما تا اين لحظه، نشانه. ديگري است
اي سياسي منطقه بر اثر جنگ خليج فارس، اظهار آقاي هاشمي در زمينه احتمال تغيير جغرافي» .كردن جنگ است

ايشان » .كس نيست  نيفتد، چون به نفع هيچاحتمال اين مساله وجود دارد، ولي ما تالش مي كنيم كه اين اتفاق«: داشت
به نظر من، «: در پاسخ به اين سئوال كه آيا درگيري نيروهاي غربي منجر به خروج عراق از كويت خواهد شد، گفت

هاشمي رفسنجاني، «كتاب  ←رجوع كنيد  ».مي تواند در كويت بماند و دير يا زود كويت را خواهند گرفتعراق ن
 .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369سخنراني هاي 
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 .  گفتم تكذيب كنند است؛اشاره كرده
 هواپيمــاى تعــدادي  اطــالع داد كــه  و ترابــري،وزيــر راه، ]كيــا  ســعيديدآقــاي محمــ[

كـار زيـادى از دفتـرم       .گوينـد    از توسعه جنـگ مـى      خبرها، .اند   امروز آمده  ،مسافربرى عراق 
 .  تا آخر شب انجام شد كه بودمآورده

 
 1991 ژانويه 19                            1411 رجب 2  |  1369 دي 29شنبه  

 
 تالش آمريكا براى جاانـداختن      ،ها در اخبار و گزارش   .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم،   

كـن  شود و جلوگيرى از دخالت اسرائيل در جنـگ كـه مم             نگ به سرعت تمام نمى    جاينكه  
 بـه    اخبـار  ،روز اول . ده اسـت   متمركـز شـ    ،پرانـى عـراق وارد شـود       است در جواب موشك   

 عـراق تعـادلش را از دسـت داده و در حـال رفـتن                ،رسـيد   اى پخش شد كه به نظر مـى         گونه
 .است

 ايجاد  ،ها   در مورد توسعه همكارى     و  در پاكستان آمد    ايران  سفير ،منصورى]جواد[آقاى  
ــط  ــشور  خ ــين دو ك ــاز ب ــه گ ــرمايه،لول ــضور     س ــستان و ح ــشگاه در پاك ــذارى در پاالي گ
 .گفت  براى امور عمرانىسازندگيجهاد

از ضعف ارتباط بـا علمـاى   .  مشاورم در امور اهل سنت آمد    ،اسحاق مدنى ]محمد[آقاى  
از لزوم كمك به مسلمانان بنگالدش در انتخابات آينده گفت          همچنين  سنت پاكستان و     اهل

نـوربخش و   ]محـسن [آقايـان   . اسـتمداد كـرد    ، سنت در مشهد   و براى حل مشكل مسجد اهل     
  .هاى همكارى را دادند  يوگسالوى و زمينه    به گزارش سفر . عادلى آمدند ]محمد حسين سيد[

 بر تسريع احداث خط لوله گـاز بـه سـوى    .هاى ارزى و اقتصادى مذاكره شد    سياست ةدربار
 .كردند جنگ جارى طرفى در غرب تأكيد داشتند و توصيه زيادى برلزوم حفظ بى

بررسـى  . اى تـشكيل داديـم      را در حـضور آقـاى خامنـه       ملـي   عـالى امنيـت      عصر شوراي 
گيـرى در خـصوص فـرض دخالـت           جارى سياست تبليغاتى و خبررسانى، نحوه موضع       وضع

جنـگ در هـر     بـه   طرفى و پرهيز جدى از كشيده شـدن            ادامه سياست بى   ،اسرائيل در جنگ  
، توسـعه جنـگ جلـوگيرى كنـيم       از  چف به من كه خواسـته       حال و جواب نامه امروز گوربا     
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 .1گيرى شد تصميممورد بحث قرار گرفت و 
  به اسرائيل حملـه موشـكى كـرده        ، باز  امروز عراق  . كارها را انجام دادم     و  به دفترم رفتم  

.  بـه خانـه آمـدم      .نمـوده اسـت   العمل خـوددارى      عكسنشان دادن    تاكنون اسرائيل از     است؛
 .بارد شب تاكنون مىيباران خفيفى از د

 
 1991 ژانويه 20                            1411 رجب 3  |  1369 دي 30يكشنبه 

 
 مسأله مهمى غير از تصاعد عمليات ،ها در گزارش.  به دفترم رسيدمساعت هشت و نيم صبح

بهداشـت  پزشـكى و معاونـان و مـديران وزارت    علـوم  هـاى     رؤساى دانشگاه . در جنگ نبود  
 اظهـار   ،فاضـل ]ايرج[از رفتن دكتر    .  آمدند ، سرپرست جديد  ،زاده ملك]رضا[با دكتر   همراه  

 و ييدأت برايشان در جهت . اظهار امتنان كردند،هاى من زاده و حمايت اندوه و از نصب ملك
 پيـشنهاد كـرد كـه       ، در مالقـات خـصوصى     ،زاده  ملك  دكتر . 2صحبت كردم  تقويت روحيه 

 بـه   همچنين.  وعده دادم  ؛نقالب فرهنگى و مشاور من شود      ا  عالي  عضو شوراى  ،دكتر فاضل 
 . رد نكردم؛ به عنوان وزير معرفى بشود،نحوى رساند كه حاضر است

                                                 
سفير شوروي در تهران تسليم وزارت امورخارجه شد، » گودوف« در اين نامه كه توسط ،آقاي گورباچف - 1

 .بود در خليج فارس ابراز تأسف و از امكان گسترش آن در منطقه ابراز نگراني كرده شوروي از وقوع جنگ رهبر

 سرپرستان و رؤسا و پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت معاونان و سرپرست جمع در هاشمى آقاى - 2
 هاىالشت از كشور، سراسر درمان و بهداشت اىمنطقه هاىسازمان عامل مديران و پزشكى علوم هاىدانشگاه
: گفت و كرد تجليل تحقيقاتى و آموزشى بهداشتى، پزشكى، خدمات ارائه در وزارتخانه، اين سابق وزير فاضل دكتر

 ويژهبه را خود وظيفه شرايطى، هر تحت و جا هر در تاكنون، كار آغاز از و هستند ما خوب دوستان از فاضل دكتر«
 عدم از تأسف ابراز ضمن ايشان» .اندبوده مشكالت از بسيارى ىگشاگره و داده انجام خوبىبه وزارت درمسئوليت

 استفاده هايشانانديشه و افكار از ولى ندارند، را وزارت عنوان ايشان چه گرا« :شد يادآور دولت در فاضل دكتر حضور
 جمع اين در اساسى تغييرات به نيازى و دهد ادامه را خود كار گذشته مثل بايد هماهنگ، جمع اين. شد خواهد

 و بماند تمامنيمه كارها كه دارد ضرر ما مردم براى. دهيد ادامه را خود كار تمام دلگرمى با شما و نيست خدمتگزار
 بخش اين در پژوهش و ريزىبرنامه لزوم به اشاره با هاشمى آقاى» .شود تكرار نو از مسايل و شود فراموش هاتجربه
 نيز دنيا تحقيقاتى عمده مراكز با بايد و باشيم نظرصاحب خود كه برسيم جايى به بايد پزشكى تحقيقات در ما«: افزود

 ، دفتر نشر معارف »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد » .بخشيم توسعه را خود ارتباطات
 .1392انقالب ، 
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گـزارش كـار داد و بـراى خريـد          . شـهردار تهـران آمـد     ،  ]آقاي غالمحسين كرباسـچي   [
آقـاي سـودا     [. اسـتمداد كـرد     اتوبوسـراني  اتوبوس و جبران كـسرى بودجـه شـركت واحـد          

 جنگ جارى و لزوم اقدام      ةدربار .سفير جديد اندونزى براى تقديم استوارنامه آمد      ،  ]رسونو
 .1 مطالبى گفتم،براى ختم آن

گـزارش مـذاكره بـا فرمانـده سـپاه         .  آمـد   و ترابـري   وزير راه ،  ]آقاي محمد سعيدي كيا   [
 در مقابل دادن    ، ميبد به كره شمالى    يملو واگذارى طرح احداث راه آهن چادر      درخصوص

 بندرعباس و   -  بافق آهن  ، خط راه   فرودگاه امام خمينى   ،ها  طرح آزادراه ة  دربارو   را داد    تنف
 .گفتمطالبي كارهاى ديگر 

پـروژه   گزارشـى در مـورد        و  آمـد  ]جمهـور   رييس دفتـر بازرسـي ريـيس      [،   ظهر محسن 
بـراى  .  خـزر را پيگيـرى كنـد   دريـاي  داد و اجازه گرفت مسأله باال آمدن آب   ي تهران مترو
هيأت دولت نرفتم و كارهـايم را در        جلسه  عصر به   . مان پول گرفت    هاى جارى شخصى  كار

 خواسته ،]جمهور تركيه رييس[،   تورگوت اوزال  ،خارجه گفت اموروزارت  . دفتر انجام دادم  
 .ترجيح دادم كه پيك برود. دتلفنى صحبت كن

ها رونـد بعـضي از ت   هـاى نـامربوط       حـرف  ةدربـار . اى بـودم    خامنـه اهللا    يـت شب مهمـان آ   
 دادگاه ويژه روحانيت، نماينـده ايـشان در         ،ل جنگ ي مسا ،درخصوص لزوم كمك به صدام    

تركيـه، گـزينش و    تشكيالت كارگرى، كـسالت آقـاى منتظـرى، اعـزام پيـك بـه          ،گزينش
 عنـوان    بـه   و نصب دكتر فاضل در شوراى انقـالب فرهنگـى و نـصب او               علميه ل حوزه يمسا

 .  استباران خفيفى آغاز شده. م به خانه آمد.كرديمگيرى   صحبت و تصميم،مشاور
 
 
 

                                                 
هاي صميمانه و روابط  همكاريمنطقه خليج فارس، ضرورت گسترش در آقاي هاشمي با اشاره به جنگ جاري  - 1

متأسفانه حوادث «:  آن را مورد تأكيد قرار داد و گفت بحران،تر ميان كشورهاي اسالمي براي پايان دادن به اين نزديك
جاري در خليج فارس به حضور بد و زشت نيروهاي استكباري و اين جنگ نابرابر مخرب و ظالمانه منجر شده است و 

 در جهت پايان بخشيدن به بحران ، تكليف است كه به سرعت با همكاري يكديگر،اسالميامروز بر همه كشورهاي 
 ».جاري از منطقه خليج فارس و اصالح امور تالش كنند
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 1991 ژانويه 21                           1411 رجب 4  |  1369 بهمن 1دوشنبه 
 

واقـع در   [،  هـران هـاى عـراق بـه ريـاض و ظَ            تشديد جنگ و پرتـاب موشـك       ،ها در گزارش 
 جهـت  ، گزارش سفر به آلمـان .آمد  1حبيبى]شفيقه[خانم دكتر .  است آمده]عوديعربستان س 

كارخانـه سـاخت سـرنگ اسـتمداد         احمر را داد و براى تأسيس        تجهيزات پزشكى هالل   ةتهي
 .كرد

هاى ارزى     سياست ةدربار ي نظرات .آمد]مركزي  رييس پيشين بانك  [،  قاسمى]مجيد[آقاى  
اعـضاي  .  شـكايت كـرد   ،يه منزلى كـه در اختيـار دارد       داد و از فشار بانك مركزى براى تخل       

 .2برايشان صحبت كردم. ستادهاى برگزارى مراسم دهه فجر آمدند
وزيـر امـور    [،  نـوربخش ]محـسن [،  ]وزيـر صـنايع سـنگين      [نژادحـسينيان، ]هـادي [آقايان  

  بررســي بـراى ]ريـيس بانــك مركـزي  [، عـادلى ]سـيد محمدحــسين [ و ]اقتـصادي و دارايـي  
مـشاور  [،  معيـرى ]عليرضـا [با آقاى   . آمدند  ارز و ريال صنايع سنگين     ةدربار نظرشان اختالف

آقـاي  [ مطالبى كـه بايـد بـه         ةدربار،   كه از سوى من عازم تركيه بود       ]جمهور  الملل رييس   بين
                                                 

 خانم دكتر شفيقه رهيده، همسر دكتر حسن حبيبي، سرپرست مركز فوريت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي - 1
 .جمعيت هالل احمر بود

 اين تر باشكوه هرچه برگزارى در ،مردم راهنمايى و ريزىبرنامه در را كشور سراسر فجر دهه ادهاىست نقش ايشان،  -2
 در مثبتى تأثير ،فجر دهه ستادهاى نقش و عملكرد كه دهدمى نشان تجربه«: گفت و داد قرار تأكيد مورد فرخنده ايام

 آن بيشتر عظمت و شكوه شاهد سال هر يماميدوار كه است داشته انقالب پيروزى هاى جشن بهتر هرچه برگزارى
 جلوى ،هوشيارى و دقت با بايد لذا هستند، شياطين و دشمنان سوى از ،ابهامات بمباران تحت لحظه هر ها انسان .باشيم
 .است مسلمانان و مردم كردن آگاه براى ،ها زمان ترينمناسب و بهترين از فجر دهه ايام و گرفت را هاشيطنت اين

 تر روشن ما براى ،درست راه از اطمينان داليل شود،مى برطرف ابهامات هرچه و رويممى پيش هرچه خوشبختانه
 ما دشمنان بودن باطل و انحراف و اسالمى انقالب بودن برآسمانى خوبى ةنشان فارسخليج در فعلى بحران. شود مى

 دست هب فرصتى ،كويت اشغال مسأله از ،ماسال جهان امكانات و منابع بردن بين از براى ،اقمارش و آمريكا .است
 دست ،است اسرائيل مقابل در اسالم جهان رسيدن قدرت به از جلوگيرى كه خود هاىخواسته از يكى به و آوردند
 كه گونه همان ما و شده اعالم اول لحظه از ،خصوص اين در ما موضع و متأثريم تلخ حوادث اين از شدت به ما .يافتند
 انقالب دستاوردهاى از يكى .مخالفيم آن پى در بيگانگان حضور و عراق توسط كويت اشغال با م،ايگفته بارها

 الهى احكام بر مبتنى و است روشن ما گيرىموضع ،هم فارسخليج بحران قضيه در و است ما اصولى مواضع ،اسالمى
 .1392معارف انقالب ،  ، دفتر نشر »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».است
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 تلفنـى  ، ختم جنگ و آينـده عـراق بگويـد         ، در مورد  جمهور تركيه  يسير،  ]تورگوت اوزال 
 .مصحبت كرد

 ، تومـان  80] هر دالر  [ارز رقابتى را از   قيمت  قرار شد   . ه داشت عصر شوراى اقتصاد جلس   
شـروع اخبـار    قبـل از  .عـديل كنـيم  ت  تومان 60 تومان به   42 تومان و ارز ترجيحى را از        60به

 .، به خانه آمدمساعت ده ونيم سيما
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 توضـيح وضـع     ؛ و معاونان آمدند   ]وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح     [،  تركان]اكبر[آقاى  

بيژن [آقاى  .ق بازنشستگى ارتش استمداد كردند    دادند و براى رفع كمبود پول صندو      را  كار  
 و  هـا  وضـع آبرسـانى كـشور و نيازهـا و كمبود           . و معاونان آمدنـد    ]وزير نيرو [،  زنگنه]نامدار

 . بودجه اضافى خواستند،ها آب تهران و شهرستانتامين براى تنگناها را گفتند و 
. تركيـه را داد   سـفر    گـزارش    .آمد]جمهور  المل رييس   مشاور بين [،  معيرى]عليرضا [آقاى

 ولـى حكومـت     ،خواهند وارد عراق شـوند       گفته كه نمى   ]جمهور تركيه   رييس[،  اوزالآقاي  
 . ناهار را با من بود،ظهر عفت .عراق بايد ساقط شود

ــاي نوازشــريف[ ،عــصر ــد ، ]آق ــر پاكــستان و همراهــان آمدن ــسه . 1نخــست وزي اول جل
 آدم متواضــعى اســت و جــداً خواســتار ؛داشـتيم  خـصوصى و ســپس مــذاكره رســمى علنــى 

خواسـت كـه       مى .اى ندارد    طرحى براى حل جنگ دارد و خبر تازه        .مي باشد همكارى با ما    
  ،گفتم ظاهراً پذيرفته نيست. ببردهم مصر  سوريه و ،ما هم امضا كنيم كه به تركيهطرح را 

                                                 
 تأثير فراواني در ،گونه ديدارها بدون شك اين«: آقاي هاشمي ضمن خوشامدگويي اظهار داشتدر اين ديدار، - 1

ها و روابط بين دو كشور مسلمان و همسايه ايران و پاكستان دارد و مردم مسلمان دو كشور نيز  گسترش همكاري
در شرايط كنوني، مسلمانان انتظار همكاري . هاي دو كشور هستند و همكاريعالقمند به توسعه هر چه بيشتر مناسبات 

هايي كه مي خواستند روابط دو كشور  اقدام سريع شما در برخورد با تروريست. بيشتري بين كشورهاي اسالمي دارند
د دارند كه مايل نيستند، البته حتماً كساني وجو. را به هم بزنند، خيلي مفيد واقع شد و تأثير مطلوبي در مردم ما داشت

ها و ارتباطات ميان دو كشور برادر گسترش پيدا كند، ولي منافع دو ملت ايجاب مي كند كه ما همچنان در  همكاري
هاي سه جانبه ميان سه كشور  ما عالقمند به گسترش و تقويت همكاري. جهت همكاري هر چه بيشتر تالش نماييم

 ».شدن اكو هستيمتر  ايران، پاكستان و تركيه و فعال
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 ،ل خودمـان  ي براى مسا  . نظرها را بفهميد و سپس طرح را بگوييد        ،بهتر است اول در اين سفر     
 . مطرح بودچند موضوع ديگرهمكارى در نفت و گاز و راه و 

 شـام  ،ىبه افتخار مهمانـان پاكـستان   . 1 فرهنگى جلسه داشت   بعالى انقال   شوراي ،سرشب
از اسـرار مهـم   او .  سرشام صحبت تشريفاتى كرديم و مـذاكرات خـصوصى نمـوديم          ؛داديم

 تـا   وشـب بـه خانـه نـرفتم    . تسليحاتى پاكستان گفت و اظهار آمادگى همكارى بـا مـا نمـود           
                                                 

شوراي عالي انقالب فرهنگي در دويست و هفتاد و يكمين جلسه خود، نفي رياكاري، نفاق و تملق را به عنوان  - 1
تصويب كرد و نسبت به خطر گسترش آن به صورت اخالق اجتماعي هشدار » اصول سياست فرهنگي كشور«يكي از 

بررسي و » اصول سياست فرهنگي كشور«شد، موارد ديگري از در اين جلسه كه به رياست آقاي هاشمي تشكيل . داد
مدون نبودن فلسفه سياسي و نظريه مديريت در جامعه با وجود مبادي و مواد اوليه الزم از «: رح تصويب شدشبه اين 

 ؛ نفي تحت الشعاع قرار گرفتن حق درمقابل شخصيت؛ نفي برداشت نادرست از بعضي مفاهيم ديني؛منابع فقه اسالمي
سازي  دري، حرمت شكني، قانون شكني وجو نفي پرده؛ا عقايد دينيينن قومي نفي رواج بعضي خرافات در پوشش س

ميل به تجسس در زندگي شخصي آنان و تفسير   نفي سوءظن به مردم و؛به عنوان يك وظيفه ديني با حركت انقالبي
حرمتي به فرهنگ  هاي ملي در جامعه و نيز بي  ارزش و نفي بي اعتنايي به امور؛نادرست اعمال آنها و متهم كردن آنان

 ».و سنن اقوام و ملل ديگر
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 .وقت در دفترم كار كردمدير
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هـا هـم    ييهـاى آمريكـا   پدافند موشك بزند و ،ويو و رياض آ  توانست به تل  باز  ديشب عراق   
هـا   ييتر از آن چيزى است كه آمريكا رسد جنگ طوالنى    به نظر مى   ؛اند  كارى از پيش نبرده   

 ، چنـد روز گذشـته   در.  است  به همين دليل قيمت نفت رو به فزونى گذشته         .كردند  خيال مى 
.   نبـود   اي   ولـى فروشـنده    ، دالر آوردنـد   20زيـر   به   نفت را سقوط دادند و        قيمت ،با تبليغات 

 .هم هست  انهدام منابع نفتى كويتچنينصحبت از شروع جنگ زمينى و هم
آقـاي  [.  كـار مهمـى نداشـت      ؛آمـد ]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى  

در  . رو بـه بهبـود اسـت       ؛ادنفـت را د   بـازار    گزارش وضع    .وزير نفت آمد  ،  ]غالمرضاآقازاده
مـذاكره بـا   همچنـين  هـاى گـاز كـه منجـر بـه خاموشـى بيـشتر شـده و                تعميـرات لولـه   مورد  

 . هم، مطالبي گفتها راديكال
] كاالي وزارت بازرگاني [ انحالل مراكز تهيه و توزيع       .عالى ادارى جلسه داشت     شوراي

 هيـأت جلـسه  عـصر در   .ول شدبه جلسه بعد موكادامه بحث  مطرح بود كه به نتيجه نرسيد و        
 .شب به خانه آمدم. ى زيادى انجام شدي كارهاى جز؛دولت شركت كردم
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وزيـر  [،  واليتـى ]اكبـر   علـي [ و دكتـر     ]جمهـور   معاون اول رييس  [،  حبيبى]حسن[آقايان دكتر   
 سـپس بـا هيـأت    .تيجه مـذاكرات بـا هيـأت سـورى را توضـيح دادنـد      آمدند و ن  ]امورخارجه

. مي مالقـات كـرد    ]جمهور سوريه   به سرپرستي آقاي عبدالحليم خدام، معاون رييس      [،  سورى
در  حتـى    ،گوينـد    مـى  .داننـد   ند و شكست صدام را قطعى مـى       ا  از انهدام عراق خوشحال   آنها  

شـوند و حركـت عـراق در     جنگ نمـى  به نفع عراق وارد ، درگيرى عراق با اسرائيل    صورت
 .نندخوا  ميدنبال خود  هى براى كشاندن ديگران بيپرتاب موشك به اسرائيل را ماجراجو

پـروژه   پيـشرفت كـار      ةدربـار معارف قرآن از قم آمدنـد و توضـيحاتى          فرهنگ و   گروه  
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 . كارهاى عقب مانـده را در دفتـرم انجـام دادم           ، تا شب  . دادند و كمك گرفتند    »كليد قرآن «
 . يلى خسته شدم و ناتمام ماندخ؛  براى اصالح دندان به دندانپزشكى رفتم،شب

 سـخنرانى صـريحى در      ،امـروز رهبـرى   . شير خوردم و خوابيـدم    . وقت به خانه آمدم   دير
 .اند طرفى و محكوميت آمريكا و عراق داشته  و تأكيد بر بى اندمورد جنگ كرده
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ها طوالنى شـد و قـسمت         خطبه. هاى جمعه مطالعه كردم      براى خطبه  ساعت ده ونيم صبح،   تا  

آبعلـى رفتنـد    به   فاطى و محسن     ، عفت .1 در منطقه بود    شرايط جنگ جارى   ةدربارآن  عمده  

                                                 
 آن مردم حق در كويت تصرف از پس مراحل در ها عراقي كه را مظالمى« :در بخشي از خطبه دوم آمده است - 1

 سر به آوارگى در نيز اى هعد و مهاجرت به اقدام ،مردم از زيادى عده .باشد مى قبول غيرقابل انصافاً داشتند، روا كشور
 شدند، كشته اسالمى جامعه يك در كه ها انسان از تعداد اين و آمد وجود به كه ويرانى و تخريب همه اين برند، مى

 قبل بايد د،ننماي مى را ما كشور سوى از جنگ در عراق از جانبدارى پيشنهاد آقايان بعضاً باشد؟ مى توجيه قابل چگونه
 اتفاقى چه ما براى باشد، فارس خليج جنوبى ساحل در عراق اگر كه بندد نقش شان ذهن در لسئوا اين چيز هر از

 شرايط به اگر. كنيم مى بحث جداگانه را چيزها ساير و امنيت و نفت كشورها، ساير موقعيت كه چند هر افتاد؟ خواهد
 وقتى يعنى ،جنگ زمان در اگر ما. كرد خواهيد دريافت را سئوال اين جواب ،برگرديد وقت آن جنگ زمان به مربوط

 از آنها كرديم، مقاومت به اقدام كه شكلى همين به بودند، فارس خليج جنوب در ها عراقي و بوديم جنگ مشغول كه
 ها عراقي آتش از نبود قادر ما كشتى يك حتى ساختند، مى ناامن ما استفاده براى را فارس خليج كل جنوب سواحل
 كه بار يك جنگ، زمان در ما كند، عبور طرف اين به توانست نمى بندرعباس از ما دريايى نيروى. كند عبور سالم
 در ،جنگ فرمانده عنوان به من است، بوده عراق به كويت سوى از بوبيان جزيره گذاردن اختيار در به راجع بحث
 امام خدمت .كردم اعالم شد، دهدا ايشان نظر و كردم مطرح) ره (امام خدمت اينكه از بعد و نمودم اعالم موقع همان

 اگر بگوييد و كنيد اعالم شما فرمودند؛ من به خطاب امام و دادم توضيح را جغرافيايى موقعيت و كردم صحبت
 نخواهيم پس كويت به ديگر نماييم، تصرف را جزيره اين ما چنانچه و بگذارد عراق اختيار در را بوبيان جزيره ،كويت

 در هم آن كه كرد نخواهيم تحمل را فارس خليج جنوب به عراق آمدن ،وجه هيچ به ما كه دفرمودنتاكيد  ايشان. داد
 اسالمى جمهورى. باشد مى روشن بسيار مسأله اين اهميت ما براى .است واقع عراق مرز كنار در كويت از اى گوشه
 آن در يعنى ،ما سواحل در دىج تهديد چنين كه كند قبول تواند نمى ،جهانى اسالمى انقالب مركز عنوان به ايران
 در را جنوب سواحل آن و بيايند ها عراقي باشد، مى ما حياتى شاهرگ و است مناطق آن به وابسته ما حيات كه جايى
 .1392معارف انقالب ،  ، دفتر نشر»1369  جمعههاي خطبههاشمي رفسنجاني، «كتاب  ←رجوع كنيد  ».بگيرند اختيار
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 در  .هـم بـوديم    ناهـار و شـام در خانـه بـا            ، مـن و مهـدى و فرشـته        .و ياسر دنبال كارش بـود     
 .  مورد توجه است ادامه جنگ و سانسور اخبار،ها گزارش
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.  گزارش پيشرفت كار را داد و نيازهـا را گفـت           . مديرعامل مترو آمد   ،ابراهيمى]اصغر[آقاى  

گفت و از عدم اعزام دانشجو به آمريكا شكايت داشت كـه            ها     از دانشگاه  .آقاى سيفيان آمد  
نامه امام ناشى شده و معتقد است وصـيت امـام مربـوط               از تحريف غلط وصيت    ،به عقيده او  

 از سـخنان    . دانشجو به آمريكا گفت    عزام عدم ا  به نيروهاى مسلح است و از ضررهاى علمىِ       
،  كسانى كه تمـاس داشـتند      ة هم ،لىامروز به طور ك   . ديروز نماز جمعه من اظهار تشكر كرد      

 .1 اظهار رضايت و تشكر داشتنداز خطبه ها
بـا  . خارجه هند را گفت امور مذاكره با وزير     ة نتيج .آمد]وزير امورخارجه [،  دكتر واليتى 

 فعال شدن عناصر مهم ةدربار .خارجه هند مالقات داشتم   اموروزير  ،  ]سي شوكوال   آقاي وي [
 ةدربـار  . كنـد خواست همكـارى   از ايران هم مى؛بى داشتتعهد براى صلح مطال   جنبش عدم 

رفتـارى بـا مـسلمانان هنـد مربـوط           خـوش به  آن را    كه   توسعه روابط دو كشور تأكيد داشت     
 .كردم

انـد و     ايران شـده  فضاي   بدون اجازه وارد     ،هواپيماى جنگى عراق   تعداديخبر دادند كه    
بـر  ر پايگاه نوژه و فرودگـاه همـدان       د ،غم بدى هوا  يراند و عل    اضاى فرود اضطرارى كرده   تق

                                                 
، به جهت اهميت، در بخش ضمايم همين كتاب به  )5/11/1369مورخ (زجمعه موصوف، كامل خطبه دوم نما متن - 1

  گزارش ، در اين باره   خبرگزاري فرانسه . اين خطبه، بازتاب بسياري در رسانه هاي بين المللي داشت         . چاپ رسيده است  
جمعـه   خطبـه هـاي نماز  ي از سـخنان خـود در    در بخـش   ،جمهور ايران، امروز جمعه    آقاي هاشمي رفسنجاني رييس   «: داد

تهران، قوياً درخواست جناح تندرو را كه خواستار شركت در جنگ در كنار عراق عليه نيروهاي مهاجم غربي بود، رد       
طرفـي كـه     وي سپس به تفصيل از سياست محكم بـي        . كرد و تاكيد نمود چنين كاري براي ايران در حكم انتحار است           

ما خون خود را در راه عراق به زمين نمي ريزيم تـا             «: ه دفاع كرد و افزود    توسط دولت او در اين جنگ پيش گرفته شد        
در نظر آقاي رفسنجاني، ايران » .آمريكاييان در جنگ پيروز شوند، ]در آخر هم[اين كشور به خليج فارس دست يابد و 

 امر موجـب خرابـي وضـع         دست يابد، زيرا اين    سبه داليل موقعيت جغرافيايي، نمي تواند بپذيرد كه عراق به خليج فار           
 » 1، صفحه6/11/1369جمهوري اسالمي، اري زنشريه ويژه خبرگ«: منبع» .امنيتي ايران در منطقه خواهد شد
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 يكـى از    . را بدهيم  ها قرار شد خبر آمدن هواپيما     ،با مشورت تلفنى با رهبرى     .اند  نشستهزمين  
، روحانى]حسن[ دكتر   ،عصر . است  از باند بيرون رفته و آتش گرفته       ، هنگام فرود  هواپيماها،

 .  براى مشورت در همين مورد آمد،]دبير شوراي عالي امنيت ملي[
ورود  بيــشتر وقــت صــرف بررســى مــسأله  .عــالى امنيــت ملــى جلــسه داشــت   شــوراي

اند و بـا توجـه بـه          ها پيام فرستاده   يي آمريكا . برخورد تبليغاتى شد   ة و نحو  ي عراقي هواپيماها
هــاى شــوراى  انــد براســاس مفــاد قطعنامــه  خواســته، چنــد هواپيمــاى غيــر نظــامىفــرودخبــر 
 . تا آخر جنگ به عراق برنگردنداها،، اين هواپيم]سازمان ملل[امنيت

 .ى كنـيم  يـ ى و دارو  ي كمك غـذا   ،هالل احمر جمعيت   تصميم گرفتيم به عراق از طريق       
 گفتيم ؛1 از اعالن طرح صلح منع شد،]رييس مجلس شوراي اسالمي[، كروبى]مهدي[آقاى  
طـرح  ل شـورا م   يهمـان مـسا   . اى بوديم   شب با احمد آقا مهمان آقاى خامنه      . ى كنند يگو كلى
 .بود
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 ]اكبـر   علـي [آقـاى .  كارها انجـام شـد     ساعت نُه صبح  تا  .  از خانه بيرون رفتم    ساعت هفت 

 انتخابات مجلس آينده مطالبى داشت و بـراى سـفر           ةدربار. آمد]نماينده تهران [،  ناطق نورى 
] زبــان انگليــسي[روزنامــه قــرار بــود بــا . ا دانــشجويان مــشورت كــردخــارج و مــذاكره بــبــه 

 . به تأخير انداختم؛المللى مصاحبه داشته باشم بين كيهان
 عـراق و صـنايع      ةدربار .آمد]جمهور  مشاور سياسي رييس  [،  موسوى]ميرحسين[ مهندس  

 در ،] فـاطي فرزنـد [،  ظهر عفت، فاطى، ياسر و علـى       .ها نظراتى ارائه داد    تندروالكترونيك و   
 كـه گيـرى شـد       تـصميم  ، جزيـره قـشم    ةدربار .دولت جلسه داشت   هيأتعصر   .دفترم بودند 

يس ير،  ]آقاي علي شمس اردكاني   [ به   ،نراي اختيارات وز  ؛دوآزاد اعالن ش   ، منطقه جزيره كل
 .جزيره واگذار شدمنطقه آزاد 

  آن  و خلبـان   از آنها سقوط كرد    يكي   ؛ندهواپيماى جنگى عراق آمد   تعدادي   امروز هم   
                                                 

پنج ماده اي خود، خواسـتار خـروج        صلح   آقاي مهدي كروبي، رييس وقت مجلس شوراي اسالمي، در طرح            - 1
 .زان كشورهاي اسالمي به جاي آنان بودهمزمان نيروهاي متحدين و عراق از كويت، و استقرار سربا
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نامه امام در خصوص اعـزام        وصيت ةدربار .اى جلسه داشتيم    خامنهاهللا    يتشب با آ   .كشته شد 
 در ل جنـگ جـارى   يو مـسا  وزيـران    استيـضاح    ةدرباردانشجو به خارج و مفاد قانون اساسى        

 خاطراتم را نوشتم و .به خانه آمدم شب . امور جارى كشور مذاكره كرديم  همچنين  و منطقه
 .را گرفتم و خوابيدم]تلويزيون[ ساعت ده ونيماخبار 
 

 1991 ژانويه 28                                            1411 رجب 11  |  1369 بهمن 8دوشنبه  
 

 نفـت بـه دريـا و        يزيـاد مقـدار   خاطر ورود    ه ب ،مسأله آلوده شدن محيط زيست خليج فارس      
نگرانى غرب از عـدم      نيزو   موج هواپيماهاى عراقى كه به سوى ايران سرازير است        همچنين  

 .دتأكيد كن طرفى خارجه بر بىامورگفتم وزارت . ستها  رسانه مورد توجه،طرفى ايران بى
پادشـاه  [ پيام ملك حسين،     .آمدمالقات  به  اردن   وزيرامورخارجه،  ]طاهرالمصري آقاي  [
نماينده ،  ]محمدرضا بهمئي  [. را در خصوص تشكر از مواضع اصولي ايران آورده بود          ]اردن

 از محروميت و نياز منطقه گفت و براى تأسيس دانـشگاه پيـام نـور اسـتمداد                   و امهرمز آمد ر
 از  ، ضمن توضيح مشكالت خوزسـتان      و  نماينده اهواز آمد   ،موسوى]سيدرسول[آقاى  . كرد
 . ابراز ناراحتى كرد، پس از رفتن من از مجلس،اطالعى نمايندگان نسبت به واقعيات بى

 عصر قرار بود . اليحه بودجه آمدةدربارور جارى و مشورت    حبيبى براى ام  ]حسن[دكتر  
  پيـشنهاد  .آمـد ]وزيـر نيـرو   [،   آقـاى زنگنـه    .شوراى اقتصاد جلسه داشته باشدكه تشكيل نـشد       

و بعضى از افراد متخصص در صنايع نظامى آنها را جلـب  شود داشت از وضع عراق استفاده     
 .ه بود همين پيشنهاد را داد، قبالً مهدى خودمان هم؛كنيم

 شـير   . خسته به خانه آمدم    ؛پزشكى رفتم  به دندان  ،دندانروكش   براى گذاشتن دو     ،شب
 . را گرفتم و خوابيدمدوازده شباخبار ساعت . خوردم
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 عـراق بـه ايـران مـورد توجـه و          مسأله آمدن هواپيماهاى نظـامى و غيرنظـامى        ،ها در گزارش 

 گرچه ابهـام زيـادى بـراى    ،ها خيلى دور از واقعيت نيست  حدس؛تفسيرهاى گوناگون است 
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 .حال نگرانى هم دارند د ايران را ناراحت كنند و در عينخواهن  نمىآنها. ناظران دارد
از .  از سياسـت رهبـرى و دولـت قـدردانى كـرد            .آمـد ]كرماني[جواد حجتى آقاى محمد 

 و  آقـا  علـى ،  ]برادرش[كردن   براى مشغول .  روزى با او همسفر بوده     ؛تعريف كرد هم   محسن
 د پلـيس پيـدا كـرده و بـه نهـا     ، براى استرداد ماشين خودش كه پس از سـرقت از او     همچنين

.  هم به ايشان هديـه كـردم       ييعبا. گفتم بدهند ؛  استمداد نمود   است، داده ]جمهوري  رياست[
 .آورده بودهم كتابى 

هـا كـه دنبـال آن          براى خداحافظى آمد و بر دادن نفت به يمنى         ،جديدمان در يمن  سفير  
ــستند ــا فرصــت شــش ،ه ــاه در پرداخــت   ب ــاي آنم ــرد  ، به ــد ك ــان .تأكي ــاى ام ــور از  آق پ
. كـردن پيكـان را آورد       ملـى و بهينـه     ينتيجه مطالعـات بـراى خـودرو      . آمد]سازندگي[جهاد

ــيدجالل[ ــاداتيان] س ــضت  ،س ــوراى نه ــسأله ش ــراى م ــپاه و     ب ــاهم س ــدم تف ــد و از ع ــا آم ه
 .خارجه گفتامور وزارتاطالعات و  وزارت

 .آمد]پزشكي  و آموزش   سرپرست وزارت بهداشت،درمان  [،  ملك زاده ]رضا[عصر دكتر   
 بـراى ارز و ريـال بيـشتر         ، پيـشبرد كارهـا    جهـت گزارش سـفر بـه منـاطق بازسـازى را داد و             

  سـعودي   مـذاكره بـا عربـستان      ةدربـار  .مـد آ]وزير امورخارجه [،  دكتر واليتى  .استمداد كرد 
انجام   بر؛ تلفنى صحبت كردم،با رهبرى . صحبت شد با آن كشور    درخصوص حج و روابط     

 .تأكيد داشتند حج
وزارت [تحكـيم وحـدت و مـديران    دفتـر   از   .هـا آمدنـد      نمايندگان رهبرى در دانـشگاه    

براى تقويت خودشـان     شكايت داشتند و     ،آموزش عالى در عدم همكارى با آنان      ]فرهنگ و 
 خبر داد كه امـروز هـم   ]ملي امنيت  عالي    دبير شوراي [،  روحانى]حسن[دكتر  . استمداد كردند 

اى فرود     يكى از آنها در جاده     .اند  ها هم آسيب ديده      هواپيماى عراقى آمده و بعضى     تعدادي
نـد، دچـار   ا اند و شايد دسـتپاچه    است؛ چون حالت فرار دارد و قبالً كسب اجازه نكرده          آمده

  .شوند حادثه مي
ــصلحت   ــشخيص م ــع ت ــب مجم ــام  ش ــت  نظ ــسه داش ــار . جل ــوعم ةدرب ــه  وض محاكم

 تأســيس دفتــر . قــرار شــد مثــل اســتاندارها باشــند؛ تــصميم گيــرى شــد]مجلــس[نماينــدگان
نماينده دايم ايـران    [،  خرازى]سيدكمال[دكتر   .ها به مجلس برگشت    نمايندگان در شهرستان  

 هـا    رسـانه  هاى زياد خبرنگاران    سئوال ة دربار .نگران بود  ؛آمدويورك   از ني  ،]در سازمان ملل  
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 .  كردماش ييراهنما ؛پرسيداز مسأله آمدن هواپيماهاى عراقى 
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بـه محـل    ي،وز تعطيل براى استراحت در سه ر،همراه عفت و محافظاننُه و نيم صبح،    ساعت
 اگـر   اسـت؛  خيلى پايين رفتـه ، در اثر خشكسالى  آب سد .  هواى خوبى دارد   ؛رفتيم تيان لَ سد

 . تهران در تابستان مشكل آب خواهد داشت،جبران نشود
 حاجيـه والـده و      ،اش   حميد مرعشى و خانواده    ،هايشان   فائزه و بچه   ، محسن ،نزديك ظهر 

ســوارى و تيرانــدازى  و مطالعــه و قــايقاســتراحت وقــت را بــه . همــشيره فاطمــه هــم آمدنــد
 از ايران دوبـاره     ،كه بعضى از هواپيماهاى نظامى عراق     است  ها آمده     در گزارش  .گذرانديم

ــ بــه عــراق برگــشته وزيــر [، بــه دكتــر واليتــى.  اســتهــا شــده  نگرانــى غربــىةانــد كــه ماي
را مطلـب   مـين    تلفنـى ه   ،دكتـر خـرازى هـم از نيويـورك        . گفتم تكذيب كنند  ]امورخارجه

وزيـر    معـاون نخـست   [،   سفر سـعدون حمـادى      خصوص  در نظر اظهار ةدربار همچنين. گفت
 . مشورت كرد كه توضيح دادم]عراق به تهران

در بيـست    »خفجـي «اش وارد شهر نفتـى و بنـدرى           عراق اعالن كرده كه نيروهاى زمينى     
شديد محافل خبرى    اين مسأله مورد توجه      ؛اند   شده سعودي  كيلومترى داخل خاك عربستان   

اش خواهـد بـود و         نشان قدرت نيـروى زمينـى      ، عراق پيروز شود   ،اگر در اين عمليات    .است
 . شود ها گران تمام مى براى غربى
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. هـا را خوانـدم    گـزارش .يـدم بيدار شدم و ديگر نخوابدر هواي دلپذير سد لتيان،     ،صبح زود 

. اسـت  مسأله مهمى شده     ، توسط عراق  اين منطقه و تصرف    ]عربستان سعودي [خفجيجنگ  
مـدعى  عـراق   . خواهـد بـود    عالمت بدى براى نيروهاى متحـدين        ،دارد  نگهآن را   اگر بتواند   

 فقط يك زن    اسارت ،ها  كه آمريكايى  را   جمله چند زن   من ،ها اسير گرفته     از آمريكايى  ،است
 .كرده اند ييدأتو يك مرد را 
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 ،خبـر داد كـه يـك قـايق جنگـى عـراق            ،  ]دبير شوراي عالي امنيت ملي    [،  دكتر روحانى 
 گفـتم    اسـت؛  مورد تعقيب و حمله هواپيماهاى متحدين قرار گرفته و بـه خورموسـى آمـده              

 . پياده روى كردم در ساحل سديمقدار. بدهندها  به رسانهخبرش را 
ــى ــر واليت ــر [،  دكت ــر داد كــه ســعدون  ،]امورخارجــهوزي ــى خب ــاون ،مــادىح تلفن  مع

از راه زمـين وارد     قبلـي،    بـدون اطـالع      ،وزير عراق كه قرار بود تا اطالع ثانوى نيايـد          نخست
خبـر اعتـراض مـا بـه آمـدن          همچنـين خواسـتم،      .ش بگيرنـد  ا  گفتم تحويل است؛  ايران شده   

 . تشر كنندمن ما را موافقت بدون جلب ،هواپيماهاى عراقى به ايران
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 هـا    گزارش ، و استماع اخبار    بعد از نماز صبح     . ديگر نخوابيدم   و صبح بيدار شدم  پنج  ساعت  
 اگر اين   ؛اند  فجى بيرون رانده شده   خها از     آيد كه عراقى    ها برمى   از گزارش .  كردم مطالعه را

 . عراق مشكل دارد، زمينى همي تفسيرش اين است كه در نيرو،درست باشد خبر
 حركـت   ،]واقـع در شـمال شـرق تهـران        [آبعلـى پيـست    به سـوى     ،صبحانهصرف  بعد از   

كـابين و پيـست اسـكى و اسـتخر و            در محل مخصوص وزارت نفت كـه داراى تلـه         . كرديم
آقايان دكتر نوربخش و [ .ودمهمان وزارت نفت ب   ي م . وارد شديم  ،رستوران و چند ويال است    

 .كل بانك مركزى هم بودند يسيوزير اقتصاد و ر، ]دكتر عادلي
 .ناهار را در رسـتوران خـورديم     . باريد و مه بود      برف مى  .باالى كوه رفتيم  به  كابين     با تله 

بـه خانـه    غـروب، سـاعت شـش ونـيم         . عصر فيلمى ديدم و به سوى تهران حركـت كـرديم          
مهدى و فرشـته هـم از كـيش برگـشته           . يره فاطمه در ماشين من بودند      والده و همش   .ميرسيد
 . بودند
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 گـزارش    و  دكتـر واليتـى آمـد      ساعت نُه صبح،  نزديك  . به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم     
خارجـه  اموروزيـر   ،  ]آقاي احمد غزالي  [. ها را داد    زايرىها و الج     يمنى ،ها  مذاكرات با عراقى  
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 در  ،بس گفـت و از عـدم انعطـاف عـراق             ضرورت تحرك براى آتش    ةدربار. 1الجزاير آمد 
 . دانست خروج عراق از كويت مىدر حل را  و راها .مورد خروج از كويت شاكى بود

از . بـود  مالقـات خـصوصى      ؛2آمـد ]معاون نخـست وزيـر عـراق      [،  سعدون حمادى آقاي  
را خـود  يى ا نيروى هوايى عراق كـار .ها خيلى زياد است    گفت خرابى  .اوضاع عراق پرسيدم  

 گفـت   .اند  شته شده ك هزار نفر    10 تا   5بين  و  نيروى زمينى آسيبى نديده     .  است هاز دست داد  
 .دهند  معتقد بود كه باالخره آمريكا را شكست مى.تصميم دارند تا آخر مقاومت كنند

 ايـران،   از هـاى ديگـران      عبور كمك  ة   امكانات تسليحاتى و فنى و اجاز      ،غذا ،براى دارو 
 ادامـه   ، گفـتم براسـاس اعـالن قبلـى        ،هاى غـذايى و دارويـى        كمك ةدربار. كمك خواست 

ها را موكول به بررسى نمودم و به صدام پيغام دادم كه نظر مـا                  جواب ساير كمك   .دهيم  مى
سـت كـه اصـل       ا  د رسـيد و صـالح ايـن       نـ ت خواه بـس    باالخره به بن   ،ست كه در جنگ   ا    اين

   و اينكهبس باشد خروج از كويت را تحت شرايطى بپذيرد كه امكان تحرك براى آتش

                                                 
هاي انجام شده در زمينه   و تالشاين كشورهاي دولت  در اين ديدار، وزير امورخارجه الجزاير، به تشريح ديدگاه - 1

ترين خطرات روبرو  م را با جديما امروز جهان اسال«: حل بحران اخير منطقه خليج فارس پرداخت و اظهار داشت
ديم كه بايد با كمك شما و ساير كشورهاي اسالمي از اين جنگ ويرانگر جلوگيري كنيم، تا بيش از بينيم و معتق مي

سپس آقاي هاشمي، حوادث اخير منطقه » .اين ملت مسلمان عراق و امكانات اين كشور در معرض نابودي قرار نگيرد
ما مي بينيم با توطئه «: ز خواند و افزودخليج فارس و كشتار مظلومانه مسلمانان را غم انگيزترين فاجعه بشريت امرو

بينيم  در حال انهدام است و متأسفانه مياستكبار و توجيه بين المللي، اين چنين مسلمانان كشته مي شوند و منابع اسالمي 
گرفت و وجود آمد و فرصت در اختيار دشمنان اسالم قرار  كه اين وضع با يك اقدام اشتباه و محاسبه نادرست به

مي شروع شده و اين نشان عدم ها هم دركار است و فتنه از داخل كشورهاي اسال نيم كه دست خود مسلمانبي مي
عنوان يك تكليف انساني و اسالمي، موظفيم براي كم كردن رنج مسلمانان و   ما به. كافي و عدم واقع بيني استرشد

سايه و مسلمانان عراق تالش نماييم و همچنان بس و پايان بخشيدن به رنج و مصيبت هاي ملت هم براي رسيدن به آتش
 ».همه امكانات خود را دراين زمينه به كار خواهيم گرفت

هاي   مبني بر ارسال كمك،هاي انسان دوستانه جمهوري اسالمي آقاي سعدون حمادي، ضمن قدرداني از كمك - 2
عراق، هرگز قصد ايجاد اشكال براي دولت «: دارويي و همچنين در زمينه فرود هواپيماهاي جنگي به ايران گفت

سپس » .جمهوري اسالمي ايران را ندارد و فرود هواپيماها در حالت اضطراري و بدون برنامه ريزي قبلي بوده است
شدت  ما به«: آقاي هاشمي نگراني عميق خود را از تداوم جنگ و بمباران مناطق مسكوني عراق ابراز داشت و افزود

ساني منابع اقتصادي كشورهاي اسالمي در چنين جنگ ويرانگري تلف مي شود و الزم است، هر متأثريم كه امكانات ان
 ». فروگذار نخواهيم كردي از هيچ تالش،تر به اين جنگ خاتمه داده شود و ما در اين راه چه سريع
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موافـق  .  مـردم و منـابع عـراق وارد شـود          ه   با يكدندگى اين همـه خـسارت بـ         ،درست نيست 
كـرد كـه رأى كنفـرانس بـه نفـع             ر مـى   فك ؛كنفرانس اسالمى هم نبود   جلسه سازمان   تشكيل  

 .عراق نيست
برايـشان  . آمدنـد ،   روز آزادگـان و جانبـازان      ، بهمـن  13 به مناسـبت     ،جمعى از آزادگان  

به سرپرسـتي آقـاي عبـدالعزيز الـدالي، وزيـر مـشاور در امـور                 [هيأت يمنى . 1صحبت كردم 
جـه بـه ايـران و       تو از احتمال عدم  جويى جهت راه ختم جنگ آمدند و           براى چاره  ،]خارجي

 . ٢ كردنداظهار نگرانى ،اى  در برنامه امنيت منطقه،يمن
                                                 

 را تاريخ حركت سير كلى به ،سازتاريخ و سازسرنوشت ةده ايندهه فجر، «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
 جهت تغيير ،بودند كرده ترسيم )ص(اكرم پيامبر كه مسيرى در رفت،مى بيراههبه  كه را اسالمى امت راه و كرد عوض
 مبارك و سازنده چنين اين ،فجر دهه همانند مقطعى هيچ اما. نيست كم اسالم تاريخ در خوب و شيرين قطعات .داد

 و است نظيربى اسالم تاريخ در ،معصومين ائمه از پس كه) ره (خمينى امام رهبرى از را تاريخى مقطع اين ما و نيست
 قامتى با كه آزادگانى .داريم رزمندگان ،آنها همه رأس در و مسلمان امت هوشيارى و پايمردى و استوارى همچنين
 و كردند آبيارى را انقالب درخت ،خود خون با كه عزيزى شهداى و اندبازگشته اسالمى ميهن به سرافراز و برافراشته
 خواهيد انقالب مقدم خط سربازان شما و روندمى شماربه ايران ملت افتخارات از ،اسالمى انقالب جانبازان و مفقودان

 در و يكديگر همكارى با ما و است انقالب قدردان كه دهدمى نشان بهمن 22 در خود راهپيمايى با اسالمى امت .بود
 اين كه كنيم محكم چنانآن را انقالب هاىپايه كه هستيم مصمم ،اىخامنه هللاآيت حضرت انبزرگوارم رهبر خدمت
 پهنه در» ص «محمدى ناب اسالم و بماند ناپذيرآسيب ضىتعرّ هرگونه از ،امام افكار و قرآن و» عج «زمان امام كشور
 جهاد دوران در كه هايى بخش ساير و اسالمى بانقال جانبازان و شهدا مفقوداالثرها، آزادگان، .كند نورافشانى تاريخ

 امت اين. برسانند اينجابه و كنند حفظ شيطنت و شيطان همه اين شر از را انقالب شدند موفق خود تالش با ،درخشيدند
 و زحمات اين هرگز تواندنمى ،كند خدمت عزيز جانبازان و آزادگان و شهدا هاىخانواده و رزمندگان به هرقدر
 امداد از اىنمونه ،ميهن به آزادگان سرافرازانه بازگشت .است خداوند با شما اعمال جزاى و نمايد جبران را ها تالش
 هزاران كه شرايطى در و آمديد مى ايران به كه آمدنمى وجودبه شرايطى و بوديدمى عراق در شما امروز اگر .بود غيبى
؟ گذشتمى شما خانواده يا و شما و ما بر چه ،آمدمى فرود ،برديدمى رس هب آنجا در شما كه عراق نظامى مراكز به بمب

 اسالمى ايرانبه زودتر هرچه ،برندمى سر به عراق در هنوز كه آزادگان از گروهىمسئولين، هاى تالش با كه ماميدوار
  .1392الب ،  ، دفتر نشر معارف انق»1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».بازگردند

هاي  آقاي الدالي در اين ديدار، ضمن تقديم پيام كتبي آقاي علي عبداهللا صالح رييس جمهور يمن، به تشريح تالش- 2
ويژه  ما احساس مي كنيم هدف غرب و به«: دولت يمن براي متوقف ساختن جنگ خليج فارس پرداخت و افزود

تعمار به منطقه است و معتقديم با توجه به جايگاه ويژه  بازگشت مجدد اس،آمريكا از شروع اين جنگ ويرانگر
 هاي بين المللي و نفوذ گسترده در ميان بسياري از كشورهاي جمهوري اسالمي ايران در جهان و در بين سازمان
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 حسينيه  بهن كريم،   آ قر ]حفظ و قرائت  [ مسابقات   ]هشتمين دوره [براي سخنراني افتتاحيه    
 ةدربـار  نظراتـى    .آمـد ]فرمانده كل سـپاه پاسـداران     [،  محسن رضايى آقاي  عصر   .رفتمارشاد  

 وضـع بحـران منطقـه بررسـى        . جلسه داشـت    ملي  امنيت شوراى عالى . آينده عراق ابراز كرد   
 احتمـال  . بحـث ناتمـام مانـد   ، امـا  مذاكرات مفصلى صـورت گرفـت  ، براى آينده عراق .شد

 جنـوب كشورهاي   عراق و    ،طوالنى شدن جنگ زياد است كه در اين صورت براى آمريكا          
  .آفرين است  مشكلخليج فارس

  و كـوپتر    بـراى هلـى    . اسـت  ه سـيل آمـد    ،هيرمنـد رودخانـه   سيـستان بـا طغيـان       منطقه  در  
 ة نحو  و معاديخواه آمد ]عبدالمجيد[آقاي   همسر   .به خانه آمدم  . امدادهاى ديگر استمداد شد   
 .  در بازرسى منزل را گفت]روحانيت[برخورد مأموران دادگاه ويژه
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هـا رو      پس از شكست كمونيست    ؛ گزارش وضع آنجا را داد     . در نيكاراگوئه آمد    ايران رسفي

 بـود كـه از آنهـا راجـع بـه بـدهى               خوشـحال  . ولى مشكالت جـدى دارنـد      ،رود  به بهبود مى  
كشورهاي هاى ديگر      دولت  درخواستدر مورد   .  است ميليون دالرى به ايران سند گرفته     50

 .، مطالبي گفتطه با ايران براى ايجاد راب،آمريكاى مركزى
 گـزارش سـفر بـه    .محمـدى عراقـى آمدنـد   ]محمود[مصباح يزدى و ]محمدتقي[آقايان   

رضـايت و توفيـق نمودنـد و          اظهار ؛آمريكا و كانادا براى شركت در سمينار فلسفه را دادند         
دولـت شـركت    هيـأت  عـصر در جلـسه   .سلمانى براى اصالح آمد  . كمك بيشترى خواستند  

 اند و باعث  كوپترهاى ارتش با تأخير رفته  هلى. سيل زابل تأسف بار استاخبار. كردم

                                                                                                                   
او حمايت دولت يمن را از هرگونه اقدام جمهوري اسالمي » .عربي، نقش ايران در حل اين بحران تعيين كننده است

ويژه ايران و يمن ه  اين زمينه مورد تأكيد قرار داد و برحفظ امنيت منطقه توسط كشورهاي منطقه خليج فارس بدر
ما مي دانيم كه شما هم جدي هستيد و حسن نيت داريد كه اين جنگ «: سپس آقاي هاشمي، اظهار داشت. تأكيد كرد

متأسفانه در .  تالش كنند تا شايد به آتش بس برسيمما معتقديم همه كشورهاي اسالمي بايد. هرچه زودتر متوقف شود
در جنگي كه خرج آن هم از جيب . اين روزهاي تلخ، ما شاهد ذوب شدن امكانات عراق و كويت و منطقه هستيم

 ».مردم مسلمان پرداخت مي شود و در مقابل دشمنان اسالم و استكبار جهاني از آن سود مي برند
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 .نگرانى است
 قـرار شـد     ؛ صحبت شد  ي ارتش كوپترها   تأخير هلى  ةدربار. شب با رهبرى جلسه داشتيم    

ى  همكـار  ، وضع جنگ  ،هاى عراقى، يمنى و الجزايرى      نتايج مذاكره با هيأت   . اخذه شوند ؤم
شـب  .  مورد بررسى قرار گرفـت     ،معاديخواه]عبدالمجيد[آقاي  پرونده  همچنين  با پاكستان و    

 . باران و برف داشتيم امروز خوشبختانه. در دفترم ماندم
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ــيما      ــه صداوس ــوق زن ب ــمينار حق ــركت در س ــراى ش ــت ب ــتماول وق ــل  .رف ــمناً از مح  ض
.  جالب است  ؛ها و محل جديد ادارى صداوسيما بازديد كردم          كنفرانس  سالن ساخت درحال

 .1سخنرانى كوتاهى در افتتاح سمينار ايراد كردم
 در جلـسه مـصاحبه مطبوعـاتى و         . صبحانه خـوردم   .به دفترم رسيدم  نُه ونيم صبح     ساعت

 .  منظم برگزار شد؛شيدتا ظهر طول ك كه 2كردمراديو تلويزيونى شركت 
 

                                                 
 ،اجتماعى مسايل در مختلف هاىديدگاه و هاسليقه وجود و نظرى موضوعات در اختالف وجود به اشاره با ايشان - 1
 محور را اسالم فقه بايد ،ما جامعه در زنان وضعيت بررسى و تحليل و تجزيه در« : گفت ،زنان مسألهدر مورد  جمله از

 به متكى اگر .است جامعه حيات رد زنان نقش تبيين و بررسى براى پايگاه ترينمطمئن و ترينمحكم چون داد، قرار
 .ايمكرده فراهم خودمان حركت براى را علمى و تئوريك زمينه ترينمحكم و امكانات نيرومندترين كنيم، حركت فقه

 .باشد ايشان علمى مقام ارجعيت منكر تواندنمى كسى كه داريم را امام چون شخصيتى فقه، زمينه در اينكه اًخصوص
 كه است حدىبه ،ما جامعه در امام مقبوليتو  داشتند اجتماعى مسايل عرصه در را نظرها نافذترين و ترينبينواقع ،امام
 شهيد هاى ديدگاه و آثار ،امام نظريات كنار در .نيست آن با مخالفت ياراى را كسى ،ايشان هاىنظريه تبيين در

 و مبناها از يكى اند،داشته ايشان از امام كه ييدىتأ با تواندمى كه است همگان دسترس مورد منابع ترينغنى از ،مطهرى
 خود نوع در ،زنان مسأله مورد در مطهرى استاد هاىنوشته .باشد سمينار اين بحث مورد مسايل بررسى محورهاى

 را خود همت و نيستيد مواجه مشكلى و كمبود با ،اصول و تئورى نظر از بنابراين شما است، آثار ترينغنى و ترينكامل
 قرار مطهرى شهيد استاد و) ره (امام مانند هايى انسان هاىانديشه و افكار اجرايى هاى راه پيگيرى و تدوين مسير در بايد
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ← رجوع كنيد ».دهيد

كه بازتاب بسياري در رسانه هاي بين المللي داشت، در بخش و راديو تلويزيوني  متن كامل اين مصاحبه مطبوعاتي - 2
 .ضمايم همين كتاب چاپ شده است



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
498  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 
 
 
 
 
 

 مواظـــب بودنـــد ســـئواالت ،هـــاى گذشـــته خالف مـــصاحبهبـــر ،خبرنگـــاران غربـــى
 اسـت   زابل را فراگرفته  منطقه  سيل عظيمى    .خيلى خسته بودم  . اى مطرح نكنند    كننده ناراحت

 . شود و هر ساعت ابعاد بيشتر خسارات روشن مى
شـوراى اقتـصاد    جلـسه   عـصر در     .را انجـام دادم   كارهاى دفتـر    بعد از ظهر،   دوتا ساعت   
 نُه شـب  تا ساعت     . هاى نفتى را تصويب كرديم       قيمت جديد برق و فرآورده     .شركت كردم 

 .در دفترم كار كردم و به خانه آمدم
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اجـازه خواسـتند از     . اش آمدنـد    رزى و معـاون تحقيقـاتى     وزيركشاو،  ]كالنتري  آقاي عيسي [

 گزارش سفر به كوبا     .گندم استفاده كنند  ]بذر [المللى براى اصالح    محققان بين و  متخصصان  
 .  گزارش دادندهمزراعى اراضى آبى و آبيارى تحت فشار  پيشرفت بهدر مورد  .را دادند

ارويـي و تجهيـزات پزشـكي      سرپرست مركز فوريت هـاي د     [،  حبيبى]شفيقه[خانم دكتر   
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 كاركنـان   . براى تأسيس سرنگ سازى هالل احمر استمداد نمود         و آمد ]جمعيت هالل احمر  
.  آمـد  »هـا   نـشان «مـسئول دفتـر      .1 به مناسبت دهـه فجـر برايـشان صـحبت كـردم            .دفتر آمدند 

 اعطاى نشان كه در قانون اساسـى آمـده و قـانون و              نامههنوز بر . گزارش پيشرفت كار را داد    
 .ها را ارائه دادند  طرح نشان است؛كامل نشدهو  آماده ،هايش تهيه شده نامه ينيآ

 از طرح ما براى صلح      . تلفنى صحبت كرد   ،جمهور تركيه  يسير،  ]آقاي تورگوت اوزال  [
خارجـه كويـت     در امور  عـصر وزيـر مـشاور      .نگران بود  ،كه با آن صدام جان سالم بدر ببرد       

بس در  ز مواضع ما تشكر كرد و خواستار عدم پيگيرى آتش          ا . نامه امير كويت را آورد     .آمد
 .تعهد شد جنبش عدم در اجالس ، قبل از خروج عراق از كويت،جنگ عراق

هواپيمـاى جنگـى و يـك ايربـاس         هم تعـدادي    روحانى خبر داد كه امروز      ]حسن[دكتر  
. آمـد  ه براى امور جارى و مشورت براى سفر بـه تركيـ           ،حبيبى]حسن[دكتر  . اند  عراقى آمده 

در ايـن جلـسه اعـضاي شـوراي فرهنـگ           . فرهنگى جلسه داشت  انقالب   شوراى عالى    ،شب
 .  تصويب شد،ها هيأت مؤسس دانشگاه پزشكى قم براى خانم و همچنين اعضاي 2عمومي

 مسأله  . خيلى وسيع است   ،هاى جهانى    بازتاب مصاحبه ديروز من در رسانه      ،ها در گزارش 
 .كنند بزرگ مى ،رخالف اظهارات مناحتمال مذاكره با آمريكا را ب

                                                 
 همه از بيشتر جشن اين« : گفت اسالمى انقالب پيروزى سال چهاردهمين رسيدن فرا به اشاره با هاشمى، آقاى - 1

 شايسته و كردند گذارىسرمايه همه از بيش كه است ايثارگران و مفقودين و جانبازان شهدا، خانواده به متعلق
. كندمى آسان را راه اين هاىرنج و هامرارت تحمل اسالمى، انقالب معنوى عظيم دستاوردهاى. هستند شنيدن تبريك

 هاىخون و هافداكاري مرهون دهه، اين در جهانى حركت يك عنوان به اسالم شدن مطرح و مسلمانان سرافرازى
 هستند، شاهد عيان به قدس عالم در اكنون شهدا، ارواح. كردند آبيارى را اسالم وربار درخت كه است شهدايى پاك
 هستند شهدا جامعه، كل در افراد ترينراضى كه نداريم ترديد من و است داده ثمر چگونه كردند، انتخاب كه را راهى
 هاثواب در عميقاً اند،كشيده ارتمر و رنج خود عزيزان فراق در كه هايىخانواده. اندكرده كسب را واقعى سعادت كه
 و دولت هاىحمايت .هستند شريك است، رسيده جامعهبه هارشادت اين رهگذر از كه فراوانى معنوى دستاوردهاى و

 موجب بايد آنچه و نيست مقايسه قابل اصالً آنها، بزرگ كار با باشد، وسيع هم قدر هر عزيزان، اين از جامعه
 با مردم، و مسئوالن توسط صالبت و قدرت با شهيدان، آن اهداف كه است اين باشد، شهيدان خانواده خوشحالى

 ، دفتر »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ← رجوع كنيد ».شودمى دنبال انقالب معظم رهبر هاىهدايت
  .1392نشر معارف انقالب ، 

ميد زنجاني، اسداهللا بيات، هادي نديمي، مسيح مهاجري، عالي انقالب فرهنگي، آقايان عباسعلي ع  در جلسه شوراي- 2
 .محمد اصغري و خانم زهرا رهنورد، به عنوان اعضاي جديد شوراي فرهنگ عمومي كشور انتخاب شدند
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هـا   ها و دولت     توجه زيادى از رسانه    ،ها   در گزارش  .به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح    
. اسـت  مثبـت    گرى براى صلح وجود دارد و نوعـاً       يسبت به اظهارات من در خصوص ميانج      ن
. كارها انجام شـد   نُه صبح،   تا  .  هم برخورد بدى نكرده    ]جمهور آمريكا   رييس[،   بوش ]جرج[

 . است آمدهي عراقي هواپيما تعداديديروزباز خبر رسيد كه 
 ؛ گزارش سفر به زابل را داد       و آمد،]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى  

عليخـانى  ]قـدرت اهللا  [آقـاى   . نطقه مسافرت كنم  قرار شد به م   . زياد است ]حادثه سيل [خرابى  
كشى به روستاهاى قزوين و هديه بـه آزادگـان     گزارش وضع قزوين را داد و براى برق       .آمد

 .استمداد كرد ،قزوين و تبديل قزوين به استان
مراكز تهيه و توزيـع       سه ساعت طول كشيد و باالخره      .عالى ادارى جلسه داشت     شوراي

نماينـده  [،  خـرازى ]سيدكمال[عصر آقاى    . تصميم مهمى است   ؛شدل   منح وزارت بازرگانى 
 براى مسايل جارى مشورت كرد و بـراى اطـالع از مواضـع              .آمد]دايم ايران در سازمان ملل    

 علـت بـه   نيـز   خـاطر انجـام كارهـا و         بـه دولـت    هيأتدر جلسه   .  توضيحاتى خواست  ،واقعى
  .شركت نكردم ،كسالت و سرماخوردگى

 و از مواضـع     1 تلفنى صحبت كـرد    ،جمهور فرانسه  يسير،  ]نسوا ميتران آقاي فرا [ ،سرشب
  دو كشور و همكارى براى اصالح منطقه و ختم و براى همكارى بيشترِتشكر نمود ايران 

                                                 
از «:  در اين مكالمه تلفني، ضمن ابراز خرسندي از تبادل نظر با آقاي هاشمي، اظهار داشت،آقاي فرانسوا ميتران - 1

 فرانسه در زمينه مسايل بين المللي، جمهوري اسالمي ايران داراي يك موقعيت بسيار مهم و تعيين ننده ديدگاه دولت
ل بين المللي يمنديم اين صحبت تلفني، شروع جديدي بر همكاري هر چه بيشتر دوكشور در حل مسا است و ما عالقه

» . و ما به اين مساله خيلي اهميت مي دهيمدر فاجعه اخير، نقش ايران مي تواند قاطع و سرنوشت ساز باشد. باشد
سپس . ها و تبادل نظرات مسئوالن دو كشور افزايش يابد جمهور فرانسه، اظهار اميدواري كرد در آينده همكاري رييس

آقاي هاشمي، با تشكر از تماس تلفني آقاي ميتران، با تأكيد بر مواضع اعالم شده ايران در بحران اخير خليج فارس، 
ف اشغال كويت و حضور نيروهاي ما مخال. موضع ما در مورد بحران خليج فارس، كامالً صريح و روشن است «:افزود
مليتي در منطقه هستيم و معتقديم نبايد تماميت ارضي عراق و كويت مخدوش شود و در مورد ماندن نيروهاي چند

ي شدن جنگ را هم بيش از اين به مصلحت بيگانه در منطقه نيز به طورجدي حساس هستيم و تحمل نمي كنيم و طوالن
 ». پيامي فرستاده ايم و منتظر جواب هستيم تا ابتكار خود را آغاز كنيم،ما براي رييس جمهور عراق. نمي دانيم
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 توضـيحاتى   ،]معـاون اروپـا و آمريكـا      [،  واعظـى ]محمـود [آقـاى   . اظهار اشتياق كرد   ،جنگ
 از سـلطه آمريكـا بـر     فرانـسه  ؛ل منطقـه و جنـگ داد       مساي  خصوص  نظرات فرانسه در   ةدربار

 از . مانع از انحصار قدرت آمريكا شـود ، تمايل دارد با همكارى با ايران  است و  منطقه نگران 
 .نظير فرانسه استهم ها  نماينده شوروى نقل كرد كه وضع روس
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. در جـشنواره خـوارزمى شـركت كـرديم        و  م  يهتل استقالل رفت  ساعت هشت و نيم صبح به       

بـه  سـپس   و 1 جوايز مخترعان و مبتكران را دادم و صحبت كوتاهى نمـودم    ،گزارش شنيديم 
                                                 

 جهان مبتكر و خالق مغزهاى كارگيرىبه و جذب جهت در ،منفى سيكل يك اكنونهم« : گفت هاشمى آقاى - 1
 از ،سوم جهان كشورهاى در بسيارى علمى نيروهاى .دارد جريان غربى اًعموم و فتهپيشر كشورهاى سوى از ،سوم
 از .باشندمى خودشان كشوربه عالقمند و صادق هاى انسان نيروها، اين اكثر و هستند كار مشغول ما كشور جمله

 نبايد راستا اين در و كنيم فراهم را خود جامعه استعدادهاى پرورش و رشد هاىزمينه كه است اين ما عمده وظايف
 پيشرفت مسير در ،مبتكران و محققان علمى هاىفعاليت و پژوهش و تحقيق چون. بشويم نظرىتنگ و بخل دچار
 هيچ اًمسلم .است تحقيق و علم گسترش امر به كشور مسئوالن توجه نشانگر ،جشنواره اين در نم شركت .است جامعه

 ما .ماند خواهيم عقب امروز جهان عرصه در ،قوى علمى بنيه بدون نيز ما و شود مستقل تواندنمى تحقيق بدون كشورى
 هاىبرنامه تحقق ،خالء اين پركردن وسيله تنها كه داريم جهان در پيشرفت و علم سطح با بسيارى فاصله امروز

    ��������	�
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 اوضاع منطقـه    ةدربار .1خارجه تركيه آمد  اموروزير   ،] احمدآلپ تموچين  آقاي[. دفترم رفتم 
 مـدعى اسـت كـه همـه متحـدين           ؛مـذاكره شـد   الشطين    بينل  ياو جنگ و آينده عراق و مس      
 .برحذف صدام توافق دارند
    ةدربـار سـئواالت زيـادى     . 2 رهبر نهضت اسالمى الجزاير آمـد      ،عصر آقاى عباس مدنى   

سـعودى و   عربـستان    منجملـه    ، نهضت و روابط آنها با كشورهاى عربـى        يها  مواضع و برنامه  
دسـتش نيامـد     ه به موضع دفاعى افتاد و موقعيتى بـ        ؛م از او كرد   چند موضوع ديگر  مراكش و   

 . كه توقع همكارى بيشتر ما با صدام را بنمايد
نظـاير  خارجه عـراق و     امورمواردى مثل مسلمانان زندانى در عراق و مسيحى بودن وزير           

مىآن، ادعاكهبندد   زبان اينها را  را  بعث  بودن رژيم  برود و . نمايند  اسالمى  شد   قرار 
                                                                                                                   

 جمهورى وبخ كارهاى از يكى. باشد داشته الزم زيادى وقت مسأله اين كه چند هر. باشدمى علمى و پژوهشى
 ما تحصيلى محيط. بود مانعى محروم طبقه براى كه بود هادانشگاه و علم محيط انحصار طلسم شكستن ،اسالمى

 امر اينبه بيشتر بايد و است نكرده پيدا رشد ميدان كامل طوربه ،ما جامعه محرومان استعدادهاى كه است اى گونهبه
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369ني، سخنراني هاي هاشمي رفسنجا«كتاب  ←رجوع كنيد  ».شود توجه

:  وزير امورخارجه  تركيه، با بيان اهميت فراواني كه تركيه براي همكاري با ايران قائل است، افزود،در اين مالقات - 1
يه، چه در عنوان يك كشور دوست و همساه منديم ب جمهوري اسالمي ايران، مهمترين كشور منطقه است و ما عالقه«

او آمادگي دولت متبوعش را براي يافتن راه حل » .اي با ايران داشته باشيم حال و چه در آينده، همكاري گسترده
سپس آقاي هاشمي با  استقبال از . مسالمت آميز و خاتمه هرچه زودتر جنگ، با حفظ تماميت ارضي عراق، اعالم كرد

تر به توقف جنگ و جلوگيري از وارد آمدن خسارت به  هر چه سريعادامه رايزني ها جهت دستيابي به راه حلي كه 
هاي خود براي رسيدن به آتش بس ادامه مي دهيم و معتقديم  ما همچنان به تالش«: امت اسالمي بيانجامد، اظهار داشت

 از هايشان بيافزايند و در اين زمينه اين تكليف همه كشورهاي اسالمي است كه در اين شرايط حساس بر تالش
 ».همكاري با كشور مسلمان و همسايه خودمان تركيه  استقبال مي كنيم

ايشان در ديدار با رهبر جبهه نجات اسالمي الجزاير، تأكيد كرد كه موضع جمهوري اسالمي ايران در قبال جنگ  - 2
ن در جنگ، ما عليرغم بي طرف بود«: آقاي هاشمي گفت.  نه بي تفاوتي،جاري در منطقه خليج فارس، بي طرفي است

. تفاوت نيستيم ، بيدر قبال كشتار مردم مسلمان و بي گناه عراق و انهدام وسيع امكانات و تأسيسات متعلق به آنها
ب سرخ جهاني در رساني هالل احمر جمهوري اسالمي ايران به مردم مسلمان و مظلوم عراق با هماهنگي صلي كمك

ها و مصيبت مردم  وارم با تالش جمهوري اسالمي ايران، رنجاميد. گيري صورت مي پذيرد چارچوب همين موضع
آقاي عباس مدني نيز با تقدير از مواضع ايران در قبال بحران جاري در » .مسلمان كويت نيز هر چه سريع تر خاتمه يابد

خاتمه جنگ به امت اسالم به ايران اميد بسته و اميدواريم كه تالش هاي حكيمانه و صادقانه ايران براي «: منطقه گفت
 ».نتيجه برسد
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 كارنامه و خاطرات             
504  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 .هاى مردم الجزاير را براى مردم عراق بفرستد كمك
، دكتـر واليتـى   . خانـه آمـدم    ه   در دفتـرم كـار كـردم و بـ          هـشت و نـيم شـب،      تا سـاعت    

 ،]وزير  معاون نخست [،   سعدون حمادى  ،اند   كه از عراق اطالع داده     گفت ،]وزيرامورخارجه[
 . موافقت كردم؛آيد روز شنبه با پيام كتبى صدام به ايران مى
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 معاونـان و محافظـان   ، به فرودگاه مهرآباد رسيدم و بالفاصله بـا جمعـى از وزرا            ساعت هفت 

 .باريـد    باران شديدى مى   . به زاهدان رسيديم   ساعت نُه صبح  . سوى زاهدان حركت كرديم    هب
 . خورد اى از فرودگاه زاهدان به چشم مى  در گوشه،لوشين عراقىير هواپيماى اچها

 از بـاال بـا توضـيح        ،در راه . سوى زابل پـرواز كـرديم      ه ب 130 -هواپيماي سي بالفاصله با     
 .زده آشـنا شـديم    با وضع مناطق سـيل   ،]سيستان و بلوچستان  [استاندار،  ]آقاي محمود حجتي  [

 .دادند توضيحات ،سيستان و وضع موجود   منطقه  هاى عمران    رح ط در مورد   ، هم شناسانكار
 از  .ميزده رفتـ    كوپترها به منـاطق سـيل       بالفاصله با هلي   . استقبال رسمى بود   ،در فرودگاه زابل  

 مــردم در چادرهــا در نقــاط مرتفــع زنــدگى .شــده را ديــديم فــضا چنــدين روســتاى خــراب
 ، هيرمنـد در مـرز افغانـستان       خانهدر كنار رود   ،ها  آبگير چاه نيمه    انحرافى كنار سد . كردند  مي

 ميليـون  700 حـدود  ايـن سـد،   . انـد   هـا اجـرا كـرده      طرح جالبى است كه ژاپني    . فرود آمديم 
 .كنـد    آب اضافى را به نقاط گودتر منتقل و براى مصرف در طول سال ذخيره مى               مكعبمتر

 .قرار است ظرفيت آنها را به دوبرابر برسانيم
 از لحاظ   ؛ كنار سد صحبت كردم    با مردم روستاهاى مرزىِ   . ا را ديديم  ه   از فضا چاه نيمه   

كـوپتر در كنـار هيرمنـد و پريـان            با هلى . ندهست   خيلى محروم و مستضعف    ،آب و برق و راه    
 .  پرواز كرديم و در منطقه نادر پياده شديم،مشترك كه مرز است

بـه همـه   . نـد ا راضـي هاى دولت   از كمك؛م با مردم صحبت كرد.زياد است سيل  خرابى  
مردم صبور و قانعى    . سرزدم چند چادر    به. استچادر و پتو و غذا و سوخت داده شده          آنها،  
 از جهت علوفـه  مردم،.  مثل نقطه قبل عمل شددر اينجا هم،. رفتيم به منطقه جرينك  . هستند
 . اند ها هم آسيب ديده دام. ها نگرانند دام
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 كارنامه و خاطرات             
506  1369                     هاشمي رفسنجاني 

 .باريـد  باران ضعيفى مـى  . 1 براى مردم صحبت كردم     در مسجد جامع  . رفتيمزابل  به شهر   
در جلـسه   در   سـپس    . كـردم   اسـتراحت  ،هـار ا ن  خوانديم و بعـد از        نماز ،در محل ژاندارمرى  

هـا و   سيلمـ هـا و اصـالح    هـا و درياچـه    بازسازى سريع، ذخيره بيشتر آب در چـاه نيمـه    مورد
اى انجـام     مصاحبه. گيرى شد   نى به جاهاى مرتفع تصميم    زهكشى منطقه و انتقال نقاط مسكو     

 شـب بـه تهـران       سـاعت هـشت و نـيم      .  و به زاهدان و از آنجا به تهـران پـرواز كـرديم             2دادم
 .رسيديم
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وزيـر صـنايع    [ آقـاى نژادحـسينيان    ح،سـاعت نُـه صـب     .  به دفتـرم رسـيدم     ساعت هشت و نيم،   

طور اصولى با تكميـل نيروگـاه بوشـهر          هها ب   آلمان . گزارش سفر به آلمان داد      و آمد]سنگين
ت كه  اجازه گرف.اند  توافقاتى داشته،هاى ديگر خودروبنز و   خودروي   توليد   ةدربار. موافقند

                                                 
شما مردم صبور و قدرتمند سيستاني كه عليرغم متحمل شدن خساراتي، همچون كوه استوار « :آقاي هاشمي گفت - 1

ابراز احساسات، ما را بسيار تحت تأثير قرار داديد،  هستيد و به جاي شكوه و شكايت از مشكالت بوجود آمده، با
پس از دوران جنگ تحميلي، هيچ گونه عذري در كوتاهي از عمران . تر كرديد گينوظيفه دولت را نسبت به خود سن

 آب فراواني است و اگر منطقه زابل داراي. اين منطقه نياز به كارهاي زيربنايي زيادي دارد. اين منطقه قابل قبول نيست
هاشمي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».دريزي، اينها ذخيره شود، نياز منطقه را در طول سال مي تواند تأمين كن با برنامه

  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369رفسنجاني، سخنراني هاي 
 ضمن تأكيد بر تسريع ،ناآقاي هاشمي در پايان بازديد خود از مناطق سيل زده سيستان، در گفت وگو با خبرنگار - 2

تر مردم آسيب ديده كه خانه و  ايد هرچه سريعب«: در بهبود فاضالب شهر زابل از سوي دستگاه هاي اجرايي اعالم كرد
كاشانه خود را در اثر فاجعه سيل ازدست داده اند، با احداث واحدهاي مسكوني كه از امروز آغاز خواهد شد، به مكان 

 به با توجه.  مصالح ساختماني مورد نياز به منطقه حمل شود،تر معيني انتقال يابند و در اين رابطه الزم است هر چه سريع
تصويب سازمان توسعه و عمران سيستان كه اساسنامه آن تا پايان اسفند ماه سال جاري، از سوي دولت ابالغ خواهد 

هشتاد روستا را در منطقه  سيل اخير، يكصد و. شد، اميدواريم دشت سيستان به جلگه اي آباد و حاصلخيز تبديل شود
آسيب فراواني رسانده و تعداد زيادي از احشام نيز تلف شده اند سيستان، تخريب كرده، به اراضي كشاورزي منطقه نيز 

 ةايشان ضمن تجليل از صبر و استقامت مردم مصيبت ديد» .و اكثر واحدهاي مسكوني غيرقابل سكونت گرديده است
ي سيستان، از تالش مسئولين و دست اندركاران ستاد سيل شهرستان زابل، در امداد رساني به آسيب ديدگان قدردان

  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  مصاحبههاشمي رفسنجاني، «كتاب  ←رجوع كنيد  .كرد
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 .  واگذار كننديرانيپژوهاى توليدى را براى تاكس
 گزارش سفر بـه     .ندآمد]وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي     [،   و عادلى  آقايان نوربخش 

 عواقـب بحـران خلـيج فـارس مطـرح بـوده             ةدربـار  ،ى كه در آنجـا    يها ژنو را دادند و تحليل    
 . قرار شد ارز آزاد را بيشتر عرضه كنند.كرديمهاى ارزى مذاكره   سياستةدربار .گفتند

 و   ژنـو و ايتاليـا     ، بـه سـفر بـه يوگـسالوى         راجـع  .آمـد ]وزير امورخارجـه  [،  دكتر واليتى 
.  مـذاكره شـد     سـعودي  خارجه عربستان اموروزير  ،  ]آقاي سعود الفيصل  [ مذاكره با    همچنين

 ؛ تلفنى با من تمـاس بگيـرد       ،نخست وزير ايتاليا  ،  ]آقاي جوليو آندرئوتي  [اجازه خواستند كه    
 . پذيرفتم

 بـه تـاالر وحـدت       عـد از ظهـر،    سـه ب  ساعت   .را بستم عقد ازدواج يكى از كاركنان دفتر       
آقاى سـعدون    .1 را دادم و برايشان صحبت كردم      » سال  كتاب«گان مسابقه      جوايز برند  . رفتم

 در جـواب پيـشنهاد مـن         كـه   نامه صدام را آورد     و   آمد]معاون نخست وزير عراق   [،  حمادى
ا هـاى گذشـته ر     رود و همـان حـرف     بـ كه از كويت بيـرون      است   نپذيرفته   ؛جواب نوشته بود  

 از مـا    .دنـ ده  ادامـه مـى   بـا آمريكـا     به جنگ   كه   قاطعانه گفت    ، سعدون حمادى  .تكرار كرده 
 . كمك خواستچند مورد ديگربراى آرد و غذا و 

                                                 
 ايشان در سخنان خود در مراسم اهداي جوايز برگزيدگان هشتمين دوره انتخاب كتاب سال جمهوري - 1

سانها، منشاء سعادت و تكامل براي هيچ چيز به اندازه پايه هاي علم، ادب و هنر و آثار فكري سودمند ان«: اسالمي،گفت
اگر اندوخته هاي دانشمندان را از تاريخ بشريت حذف كنيم، مطلب دلگرم كننده اي براي انسان . جوامع بشري نيست

هاي اوليه رشد و  بنابراين وظيفه ماست كه مراتب قدرداني خود را از كساني كه گام. هاي عصر حاضر نخواهد ماند
آقاي هاشمي با اشاره به اين نكته كه اگر قدرشناسي نباشد، فضيلت ها بسط » .ي دارند، ابراز كنيمتعالي را در كشور برم

تشويق و تنبيه براي كليه افراد در جهان مفيد است، لذا در امور معنوي و كارهاي اساسي «: پيدا نمي كند، متذكر شد
قان و كساني كه افكار خود را به روي كاغذ منتقل نويسندگان، محق. جامعه كه بسيار با ارزش است، نبايد مسامحه شود

هاي آينده هستند و در جهت رشد  مي كنند و مردم را در جريان انديشه هاي خود مي گذارند، مايه خير و بركت نسل
. هاي علم هستيم هاي سريع بشريت به سوي اوج قله امروزه شاهد برداشته شدن گام. و تعالي ديگران گام مي نهند

پس ازانقالب اسالمي موفق شويم دانشمندان آزاد و آزادانديش داشته باشيم، راه ترقي را براي اسالم هموار چنانچه 
متحدين غربي . امروز جنگ جاري در منطقه خليج فارس، مثال خوبي براي برتري علم و تكنولوژي است. كرده ايم

ن علم كافي، دراين راه نتوانستند از هواپيماها و در جنگ اسلحه، برتري خود را نشان داده و عراقي ها به دليل فقدا
 ، دفتر »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد » .ساير تجهيزات خود استفاده الزم را بكنند

  .1392نشر معارف انقالب ، 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
508  1369                     هاشمي رفسنجاني 

حكومـت   آينده عراق و آلترنانيو احتمـالى        ةدربار .عالى امنيت ملى داشتيم    جلسه شوراي 
.  مذاكره كرديم  ، صدام بعث در صورت سقوط صدام و سياست ما در اين باره و جواب نامه             

 كه قطـع شـد و بـه         رد ك وزير ايتاليا تلفنى صحبت     نخست ،]آقاي جوليو آندرئوتي  [،  سرشب
ل ي مـسا  ةدربـار  مذاكرات   .اى بوديم   شب با احمدآقا مهمان آقاى خامنه     . گرديدفردا موكول   
 . است برف باريده، امروز در جماران.به خانه آمدم.  بود مليعالى امنيت دستور شوراي
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 و نرايسـف  . انجـام دادم نُـه صـبح  كارهـاى مانـده را تـا    . بـه دفتـر رسـيدم   ساعت هفت و نـيم     

 از سـوى    ،1فراالـس   قدم م ه عنوان  سفير اسپانيا ب   . به مناسبت دهه فجر آمدند     ،كارداران خارجى 
بحـران خلـيج    مـان و      سياسـت خـارجي    ةدربار ،من هم صحبت مفصلّى   آنها تبريك گفت و     

اق انتظـار نشـستم و   تـ  سـپس در جمـع آنهـا در ا   .افحه كردندص همه آمدند و م  .2كردم فارس
                                                 

 . مقدم السفرا، يعني سفيري كه سابقه بيشتري از ساير سفيران مقيم آن كشور دارد- 1

 سياست در. ندارد وجود آن در مبهمى نقطه و است باز و روشن ما زندگى و سياست« : گفت سخنانى طى يشانا - 2
 خارجى سياست در. ايمداده اقتصادى ماندگىعقب جبران و ها خرابي ترميم و كشور بازسازى به را اولويت ما ،داخلى

 كنيمنمى فكر كه استثناء مورد چند جزبه ،كنند كارىهم ما با مايلند كه است كشورهايى تمام با همكارى بر اصل نيز
 منافع اصل ،كشورها ديگر با ما روابط در .باشيم داشته كشورها ديگر با روابط راه در اىعمده مشكل اصولى طور به

 جدى بسيار را همكارى و آرامش و صلح نيز خودمان منطقه در و است حاكم دوستانه و مساوى برخورد مشترك،
 ما سياست اكنون ،داشتيم مشكل قبال كه نيز عراق مورد در. است اساس همين بر نيز همسايگان با ما سياست .نيمبي مى
 تلخ آنها براى كه نداريم ادعايى همسايگان از يك هيچ به نسبت ما .است 598 قطعنامه براساس ليمسا فصل و حل
 در كه پذيريمنمى ما. داريم روشنى بسيار منطق هم جهانى سياست در. گذاشتيم باز همه با همكارى براى را راه و باشد
 را خود نظر كه باشد اين ،ديگران اب ما تفاوت شايد. باشد داشته ديگران براى تكليف تعيين و برترى حق كشورى دنيا،

 دخو همسايگى در تلخى بسيار حوادثشاهد  روزها اين ما. خوردبرمى بزرگ كشورهاى برخى به و گوييممى صريح
 نظربه .باشند راضى كنونى وضع از ،بشريت سعادت به عالقمند و دلسوز هاى انسان كه كنمنمى فكر من و هستيم
 اين كه كنمنمى فكر من و ببرد نفعى ها درگيري اين از طرفى هيچ ،هاريزىخون و جنگ اين پايان در كه رسد نمى

 خود اقدام از ،كرد روشن را آتش اين اول جرقه كه عراق نه .باشد طرفين براى بركتى و خير يا و فاتح داراى جنگ
 كويت، عايد را سودى ،اندشده منطقه در وسيعى كشتار و تخريب سردمدار كه ها ييآمريكا نه و ،ديد خواهد خيرى

 خواهندمى آنان نام  هب گاهى كه مظلومى هاىفلسطينى همچنين .كرد دنخواه ديگر همسايگان يا و سعودى عربستان
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 .عكس يادگارى دسته جمعى در حياط نهاد گرفتيم

ا  ب،ها و نيازهاى مالى آنها  بودجه شهردارىةدربار.  وزير كشور آمد  ،نورى]عبداهللا[آقاى  
 ،نـدرئوتى آ]جوليـو [آقـاى   .  بندرآزاد چابهار صحبت شـد     ل سيل و  يگران شدن بنزين و مسا    

. گرى مـا در جنـگ پرسـيد       ي از پيشرفت كار ميانج     و  تلفنى تماس گرفت   ،وزير ايتاليا  نخست
 .دهد آقاى واليتى در سفر به ايتاليا توضيح مى  گفتم

 ارى خارجى در توليد ذگ ه قرار شد با سرماي.دولت شركت كردم هيأتجلسه  عصر در 
 

 

 
 

 

 
 

اى بـه خـارج       آقـاى خامنـه   . در دفترم كار كـردم    شب   هشتتا ساعت    .مسكن موافقت كنيم  

                                                                                                                   
 تعصبات يا و قومى اى،منطقه تعصبات بدون ما .يافت نخواهند دست چيزى به نيز كنند توجيه را ها ييماجراجو اين
 غيرقابل تهاجم ،موجه دليل بدون اينكه خاطر هب ها عراقي. دانيممى مقصر ها ييماجراجو اين در را طرف دو هر ،ديگر
 حقى ادعاى آنان اگر حتى و مقصرند ،آورده بوجود منطقه براى را مشكالت همه اين و داشته مستقلى كشوربه قبولى
 ها ييآمريكا.بينيمنمى آنها براى حقى ادعاى ما البته كه كنند حل ديگرى گونه هب را لهامس اين توانستندمى ،داشتند هم
رجوع كنيد  ».شود گيرىجلو فاجعه اين تحقق از شدمى ًاتحقيق ،نداشتند كويت مسأله حل از غير ديگرى نظر اگر هم
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←
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آشـيخ محمـد   . زودتـر بـه خانـه آمـدم     . انـد و جلـسه معمـول هفتگـى را نداشـتيم             تهران رفته 
خـتالف بـا    اهمچنـين    مقـدارى از اوضـاع رفـسنجان و          ، مطابق معمول  .هاشميان در خانه بود   

از . هاى اقتـصادى دولـت ابـراز رضـايت كـرد            و از سياست    گفت ]پورمحمدي[آشيخ عباس 
  .نموددفاع هم  دادستان كرمان ،فالحآقاي 
  جنـبش  امـروز بـراى مـذاكره بـا سـران            ،خارجـه مـا   اموروزير  ،  ]آقاي علي اكبر واليتي   [
انـد كـه بـراى        واسـته هـا از مـا خ      عراقي. ه است به يوگسالوى رفت   ، در جهت صلح   ،تعهد عدم
اند كه بدون خـروج عـراق از          خواستههم  ها    كويتي .شرط تالش كنيم   و بس بدون قيد    آتش
 .بس نكنيم  درخواست آتش،كويت
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 يهمـراه اعـضا   . كـردم    مطالعـه مـى    ده صـبح  تـا سـاعت     . ها مطلب مهمى نيـست     در گزارش 

.  نـشد   كـه  ى شـركت كنـيم    يخواستيم در بين راه در راهپيمـا      . خانواده به ميدان آزادى رفتيم    
بـه  . 1سخنرانى كوتاهى نمـودم   . ى خوب است  ي شركت مردم در راهپيما    .اجتماع عظيمى بود  

ملحـق  بـه آنهـا   كـيش رفتنـد و مـا فـردا      به   امروز   ،شانيها  فاطى و فائزه و بچه     .خانه برگشتيم 
 .يمشو مى

 ، با سـران الجزايـر      - بهمن   24 -  فوريه 13 ،جمهور زامبيا اطالع داده كه پس فردا       سيير
هـاى خـتم بحـران خلـيج           در اردن بـراى بررسـى راه       ، نشـستي   فلسطين  و  سودان ، اردن ،يمن

االمكـان    ه اخبار پيشرفت كارم را به آنها اطالع بدهم و حتـى            ك  خواست از من . فارس دارند 
تلفنى  . آنها را به ايران دعوت كنم      ، كنم و اگر حاضر به شركت نيستم       در جمع آنها شركت   

                                                 
آقاي هاشمي، سالروز پيروزي انقالب اسالمي را نقطه ختم حضور بيگانگان در كشور خواند و بر كارايي و تعهد  - 1

ايشان پشت سر گذاردن پيروزمندانه هشت سال . كردجوانان مخلص و انقالبي در اداره و پيشبرد امور جامعه تاكيد 
گيري  جمهور، موضع رييس. دفاع مقدس را نبردي پيروز و بي نظير در تاريخ مبارزه ملت ها با دشمنان شرور خواند 

هاي ايثارگراني دانست  ها و جانبازي كويت را مديون دالوري صريح و باصالبت جمهوري اسالمي ايران در قبال بحران
 هاشمي رفسنجاني، ←رجوع كنيد . ر طول هشت سال جنگ، نقطه عطفي از تاريخ اسالم را به وجود آوردندكه د

 1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، 1369سخنراني هاي 
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  . قرار شد با آمدن آنها موافقت كنيم.مكرداى در اين خصوص مشورت  با آقاى خامنه
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 ، همـراه عفـت    صـبح،  اعت هـشت و نـيم     سـ . هوا سردتر شـده   . باريد  ديشب و امروز برف مى    
  بـه  خواسـت همـراه دوسـتانش       ياسـر مـى   .  محسن بـه فرودگـاه رفتـيم        و  ياسر ، فرشته ،مهدى

 .  گفتم با ما بيايد؛اصفهان برود
 وارد كـيش    يـازده ونـيم    سـاعت . كيش پرواز كـرديم   زيره  ج حدود ساعت ده به سوى      

 يـان آقا. حل دريـا قـدم زدم     كمـى در سـا    . هـوا مطبـوع اسـت     .  به محل پاويون رفتـيم     .شديم
 از  ؛ و مسئوالن كـيش توضـيحات دادنـد        ]رييس سازمان عمران كيش   [،  زادهيمهرعل] محسن[

 . كردم مطالعهراها   گزارش،نماز و ناهار و استراحتبعد از . ندا پيشرفت كارها راضي
 مگاوات و نيروگاه كوچـك در       70 به ظرفيت    ، در دست ساخت   عصر از نيروگاه گازىِ   

 نيازهاى جمعيـت    ،نيروگاه در حال احداث   .  مگاوات بازديد كرديم   10 به ظرفيت      حال كار 
ها يك مـاه در       فرانسوى. كند   تأمين مى  ،بينى است   هاى آينده قابل پيش    ل  زيادى را كه در سا    

 .اند تحويل آن تأخير داشته
 پـنج   ، اسـرائيل  ،قبـل از انقـالب    . كن در دست ساخت نيز بازديـد نمـوديم          از آب شيرين  

 بـه  .سـت ا  هر يك به ظرفيت اسمى دو هزار متر مكعب احداث كرده        ،كن  احد آب شيرين  و
كارشـناس تعميـر و   . انـد  رفتـه از كـار افتـاده     رفته، نيازخاطر قطع روابط ما با اسرائيل و كمىِ 

اخيراً خود جزيره آنها را براى تعمير باز كرده و مـدعى هـستند              .  است قطعه يدكى هم نبوده   
 در كـشور    ،كه تعمير آن مشكلى نـدارد و حتـى سـاخت آنهـا هـم              است  اى   كه سيستم ساده  

  .مقدور است
 شـان  يت ادعـا اند كه دليـل خـوبى بـر صـح       خوشبختانه يك واحد را هم عملياتى كرده      

 350 مكعـب هـر متر   ،ارىذگـ    بـا محاسـبه سـرمايه      ، گفته بودند كه آب محصول آنهـا       ؛است
تـر     بنا شد محاسـبه دقيـق      ؛ كمتر از اينها است     معلوم شد خيلى   ،محاسبه كردم . شود  تومان مى 

 .كنند
از . شـود   زودى تـأمين مـى     ه بـ  ، آب و برق جزيره كه مـشكل عمـده بـود           ،رسد  به نظر مى  
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 ،رسـد   نظـر مـى   ه  بـ .  بازديد كرديم  ،نجايش دارد گ مكعب هزار متر  20استخر ذخيره آب كه     
اى باز جزيـره كـه ظرفيـت        از سينم  .تر تمام شود    شد ارزان    مى ؛اند  سقف گرانى براى آن زده    

اخبـار  .  گـشتى در بخـشى از جزيـره زديـم          ،اتومبيـل با  .  بازديد كرديم  ، نفر دارد  350نشسته  
 . مهمى نيستخبر  ؛داخلى و خارجى را گرفتم

 مـسئول سـابق   ،پناه يزدان]محمدرضا[آقاى  . هوا سرد است  . شب در ساحل دريا قدم زدم     
قـبالً صـحبت شـده كـه        . زاد چابهار صحبت شد    منطقه آ  ةدربار. جزيره آمد ]سازمان عمران [

 اما بودجه نداريم و او دويست ميليون تومان         ،مند است    خيلى عالقه  ؛مسئوليت آنجا را بپذيرد   
 از  ،]نماينـده دايـم ايـران در سـازمان ملـل          [،  خـرازى ]سـيدكمال [آقـاى   . اعتبار پيشنهاد دارد  

 ،]سـازمان ملـل   [دبيركـل ،  ]آقـاي خـاوير پـرز دكوئيـار       [بـا   كه   گفت    و نيويورك تلفن كرد  
 .ى خواستي راهنما؛مالقات دارد
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كـوپتر   بـا هلـي    .ها را خواندم   گزارش. جمعى كمى در ساحل قدم زديم       دسته ،بعداز صبحانه 

 طرح انتقـال    .اند   آن جزيره رفته    گروهى براى شروع عمران    ، از كيش  .به جزيره فارور رفتيم   
،  كه قرار بود در جزيره هندورابى باشند       ]مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر     [اناسكان معتاد و  

، آورى آب بـاران     به منظـور جمـع     ،بند   چند سيل  مي خواهند  .به اين جزيره منتقل شده است     
 .  ايجاد كنند استفاده در جزيره و انتقال به كيشجهت

جزيـره  بـيش از    در آن،   بـاران   بـارش   ارتفاعات قابل توجهى دارد و گويا        جزيره فارور، 
كه هشت  ستا، در آن  يك پاسگاه ژاندارمرى بدون امكانات و تجهيزات الزم.استكيش 

را  تجهيز كارگـاه  سازى و  اسكله،سازى راه. گفتم كيش به آنها كمك كند.  دارد نفر پرسنل 
  .اند شروع كرده

 هر دو   ،تصميم گرفتيم . رور را هم ديديم   اف   بنى آن،ك مجاور   سپس از فضا جزيره كوچ    
نخلـستان  . كـيش برگـشتيم   جزيـره   بـه    .آبـاد كنـيم    را با كمك سازمان عمران كيش     جزيره  

 . انجام شدنماز و ناهار و استراحت.  رشد بدى ندارد؛جديداالحداث را ديديم
 پيـشرفت   ؛را ديديم  »پرديس« و   »مرجان كيش «  ساخت  حال هاى در   پروژهو  عصر رفتيم   
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با فرمانده پاسگاه ژنـدارمرى     . ديدن كرديم هم  پاى  از محل ساخت اسكله دريا    . ندخوبى دار 
در اجتمـاع مـديران     .  اسـت   اصـالحاتى در آن شـده      ؛كواريوم رفتيم آبه   .كيش حرف زديم  

  داد  مسئول جزيره گـزارش    ،زادهيمهرعل]محسن[ آقاى   .كيش شركت كردم  ]سازمان عمران [
 . و من در پاويوند شام خوردنبيرونهمراهان در  .كردم صحبت كوتاهى ،ارفهمعبعد از و 

 اصابت دو موشك به يك پناهگاه غير نظامى در بغداد و كـشته شـدن تعـداد                  ، در اخبار 
دكتـر  .  كردم روي  پيادهمقدارى در ساحل دريا     .  است زيادى از مردم مورد توجه قرار گرفته      

 خارجـه عربـستان  اموروزيـر  ، ]آقاي سعودالفيصل [ت با    تلفنى گف  ،]وزير امورخارجه [واليتى
 توافـق   ،]از مشركين [برائت]راهپيمايي[هزار حاجى و    100روى   . است  مذاكره كرده  سعودي

 بـه اسـم دادن خـسارت        ند حاضر ؛كنند  دهند و كمك به بازسازى مى       ديه نمى است اما   شده  
 . ى برودوبه شوركه  اجازه گرفت . گفتم بپذيرد؛جنگ باشد
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 انهدام يك پناهگاه در بغداد و آسيب ديـدن جمـع زيـادى از مـردم                  ها، در اخبار و گزارش   

مقدارى در سـاحل دريـا قـدم        . قرار داده است  الشعاع     ساير مطالب را تحت    ، هنوز غير نظامى 
 .ى خوردمي تنها،جا ام را همان  صبحانه.زدم

 .يمكـرد از تأسيسات در حال احـداث بازديـد         و  كوپتر به جزيره هندورابى رفتيم        با هلي 
 امـا مـديران     ، آمـاده كننـد    ان به مواد مخدر   اسكان معتاد اعزام و   جزيره را براى    اين  قرار بود   

فارور سياحتى اختصاص دهند و معتادان را به جزيره         بخش  اند آنجا را به       كيش به فكر افتاده   
هـاى آنهـا      از يكـى از خانـه     .  كـردم  صـحبت  ،با بوميان جزيره كه هـشت خانوارنـد       . بفرستند

 .ى كردندي در مسجدشان پذيرا.بازديد كرديم
هـاى زيـادى در انتظـار      نفتكش.بازديد كرديمرا  جزيره الوان ،كوپتر در هليآسمان  از  

اين بـاغ   .  خورديم ، بوميان است  ناهار را در باغى در كيش كه متعلق به يكى از          . نوبت بودند 
حـسين،  [ صـدام  ة جـواب نامـ     و عصر در پاويون ماندم   .  سرسبز است  ،با آب باران و آب چاه     

 . ها را خواندم گزارش.  را تهيه كردم]جمهور عراق رييس
. دى داشتنيها  خواسته و چند نفر از معلمان و چند نفر از سران مردم بومى آمدند،سرشب
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 براى مالقـات هيـأت       و آقاى سالمتى از اردن تلفن كرد     . مروى كرد   همقدارى در ساحل پياد   
قرار بود شب بـا كـشتى       .  موافقت كردم  ؛دنمو مشورت   ]پادشاه اردن [نيحس  پارلمانى با ملك  

 . ها رفتند  بچه.به خاطر خستگى نرفتماما  ،به سياحت دريا برويم
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جـا    همـان   را   صـبحانه . روى نمـودم    مقدارى در ساحل دريا پياده    .  مهمى نبود  ةلادر اخبار مس  
 به مار كـوچكى  .فاطى از من و فرزندش على فيلم گرفت. روى كردم مجدداً پيادهو  خوردم  

 . در ساحل برخورديم
جزيـره  هاى آينده     سياست با آنها راجع به برنامه و        .كيش آمدند ]سازمان عمران [مديران  

 بنـدر و  ،سـازى   كـشتى ،هاى عمرانى   از پروژه  .كيش و جزاير هندورابى و فارور صحبت شد       
 .كشتى مسافربرى بازديد كردم

 نتيجـه مـذاكره بـا       ، از ژنـو   ، فـومنى  ]مصطفي حايري [ي آقا سه و نيم بعد از ظهر،      ساعت  
 يـك   سـاعت . خواهى نمـود  رادامه آن نظ  ل حج را تلفنى گفت و براى        يها براى مسا    سعودى

 . سوى تهران پرواز كرديم ه بربع به چهار، 
 گـام   ،امروز عصر اعالن شد كه عراق با پذيرش اصل مذاكره بر سـر خـروج از كويـت                 

ولى شرايطى آورده كه حتمًا مورد قبول متحدين        است،  مثبتى در جهت ختم جنگ برداشته       
آقـاى  . مي بـه منـزل رسـيد      هفـت ت  سـاع غـروب،   . رحال گام مثبتـى اسـت      ه  به؛  نخواهد بود 

 . تلفنى مشورت كرد، اعالن عراقةدربارگيرى ايران   براى موضع،خرازى]سيدكمال[
 

 1991 فوريه 16                              1411 شعبان 1  |  1369 بهمن 27شنبه   
 

عاع الـش   ل ديگـر را تحـت     ي همـه مـسا    ،ط با خروج از كويت    ابترار   تغيير موضع عراق د    مسأله
 ايـن   ، نمايش فيلم  ة تلويزيون با قطع برنام    ، بعداز ظهر  چهار  ساعت ،ديروز عصر .  است گرفته

 اعالميـه شـوراى فرمانـدهى عـراق     سه و نيم، ساعت  .  پخش كرد  »خبر مهم «خبر را به عنوان     
 شوراى امنيت عمل كند و شرايطى       660عراق حاضر است به قطعنامه      كه  منتشر شده و گفته     
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و  حركت عراق را مثبـت     ،جمعى از كشورها  .  است  طرف متحدين رد شده    قائل شده كه از   
 . اند غير مثبت گفتهديگر، آن را جمعى 

فرمانـده  [، سـتارى ] سـرتيپ منـصور  [تيمـسار   .دفترم رسـيدم  ساعت هشت و نيم صبح به   
 گـزارش   ،انـد   كه به ايران آمـده     وضع هواپيماهاى عراقى  در مورد    .آمد]نيروي هوايي ارتش  

 بـراى دسـتور     ،]گلپايگـاني [دكتـر هاشـمى   . كـرد  از چين استمداد     راى تداوم خريدها  داد و ب  
 .آمد انقالب فرهنگىعالي شوراى 

گــزارش وضــع .  بــا معاونــان آمدنــد]وزيــر معــادن و فلــزات[، محلــوجى]حــسين[آقــاى 
ملو را  هـر و چـادر    گ  گلن سنگ آهن    دمعا مباركه و    ، اصفهان ،آهن اهواز   هاى ذوب   كارخانه
 . پيشرفت ذوب آهن اصفهان خوب است؛نيازها را مطرح كردنددادند و 

 گزارش سفر بـه يوگـسالوى، ژنـو، ايتاليـا و       .آمد]وزير امورخارجه [،  عصر دكتر واليتى  
 در ژنو بـه توافـق       ،سعودىعربستان  خارجه  اموروزير  ،  ]آقاي سعود الفيصل  [ با   .روسيه را داد  
ها از انحصار قدرت آمريكا بعـد        يي و ايتاليا  ها روس. اند و مذاكرات ادامه دارد      كامل نرسيده 

با ايران   ، براى جلوگيرى از انحصار     هستند،  ند و مايل  ا   نگران  خليج فارس  از جنگ در منطقه   
 .همكارى كنند

 پيـام خـصوصى   ،] رييسه اتحاد جماهير شورويهيأتصدر  [،   گورباچف ]ميخائيل[آقاي
و خواسـتار   ا . اظهار نگرانى كـرده بـود      ، خليج فارس  مسأله از حل نظامى     وبراى من فرستاده    

در صـورت اصـرار آمريكـا بـه آن          كـه   و گفتـه     شـده  مسأله بيشتر براى حل سياسى      تحرك
 رهبـر شـوروي  .  ممكن اسـت در سياسـت خلـع سـالح شـوروى تجديـد نظـر شـود            ،حل راه

 . ايران استبا خواهان روابط عالى و همكارى بيشتر 
 ،جديد بررسى و قرار شد موضـع جديـد عـراق           وضع    ملي، عالى امنيت  شورايجلسه  در  

 آقـاى   . با توجه بـه شـرايط جديـد صـحبت شـد            ، صدام ة جواب نام  ةدربار .مثبت اعالم شود  
 و  ]شـمالي [كـره كـشورهاي    براى سفر بـه      ،  ]شوراي اسالمي   رييس مجلس [،  كروبى]مهدي[

بت  صـح  پـذيرش مـسئوليتي   راجع بـه    و  شب احمدآقا آمد     .پاكستان از من نظر خواهى كرد     
 . يمكرد
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 تـصريح نماينـده عـراق بـه اينكـه           ،هـا  در گـزارش  . به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح    
نـشينى از    مورد توجه قرار گرفته و عقـب ، خروج بدون شرط از كويت است،منظور از بيانيه 

  . تلقي شده استبلى با ضعفمواضع ق
ــه صــبح، ســاعت  ــا هنرمنــدان تنُ ــدئ  برايــشان صــحبت .گــزارش كــار دادنــد و تر آمدن

 ، در مورد مذاكره با طارق عزيـز كـه در راه شـوروى             .دكتر واليتى آمد   .1آميز نمودم  تشويق
و  2خارجه مالى آمد  اموروزير  ،  ]تراوره اينگلو آقاي[. ى نمودم ي راهنما ، توقف دارد  تهراندر  

                                                 
 ةآقاي هاشمي در ديدار هنرمندان برگزيده نهمين جشنواره سراسري تئاتر فجر، حمايت مسئوالن كشور از جامع - 1

هنر و هنرمندان در آگاهي مردم و پيگيري اهداف انقالب اسالمي، مي توانند «: يد قرار داد و افزودهنري را مورد تأك
نقش بسيار مهمي ايفا كنند و ديدگاه  مسئوالن كشور اين است كه از هنر به عنوان يكي از بهترين وسيله هاي رشد و 

كر اين نعمت اين است كه از ذوق هنري و شُ. اي الهي است ذوق هنري وديعه. تربيت مردم مي بايستي استفاده شود
به غير از . نعمتي كه خداوند به هنرمندان اعطا كرده، در جهت اصالح جامعه و خدمت به همنوعان استفاده شود

معدودي از مراكز قدرت جهاني كه از هنر براي اغراض زيان بار استفاده مي كنند، هنر و هنرمندان در دنيا مورد توجه 
را كسي نمي تواند ارزش هنرمند را منكر شود و ما بايد از اين هنر در جهت تقويت و تحكيم انقالب و هستند، زي

تعهد براي هنرمندان يك ضرورت است و هنرمندان نبايد ارزش وجودي خود . خدمت به توده هاي مردم استفاده كنيم
نري آنها منافات خواهد داشت و ارواح را وسيله اي براي امرار معاش تلقي كنند، زيرا در اين صورت با ذوق ه

اين ارزش ها مطابق فطرت در سطحي باالتر از .  با اين دريافت ها نزول مي كند،اي كه در وجود آنان است ريفهظ
 ، دفتر نشر معارف »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».سطح زندگي مادي قرار دارد

  .1392انقالب ، 

الي، پيام آقاي موسي تراوره، هاي دولت و ملت مسلمان م ترين سالم  ضمن ابالغ صميمانه، اينگلوتراورهآقاي - 2
عنوان يك كشور باستاني و مهم  جمهور كشورش را تقديم آقاي هاشمي نمود و با بيان اهميت و نقش ايران، به رييس

اي را براي جمهوري  كننده لت مالي نقش تعييندولت و م«: كه همواره در عرصه جهاني مطرح بوده است، اظهار داشت
ما از ابتكارات جنابعالي در جهت استقرار صلح و امنيت در منطقه حمايت مي كنيم و اميدواريم . اسالمي قائل هستند

عنوان كشوري كه سابقه  سپس آقاي هاشمي، از كشور مسلمان مالي، به» .ها هر چه زودتر به نتيجه برسد اين تالش
همكاري و كمك به كشور شما در راستاي فكر و «:  توسعه و نشر اسالم در قاره آفريقا دارد نام برد و افزودممتدي در

هاي قطعي جمهوري اسالمي با كشورهاي محروم،  منديم براساس سياست ما همواره عالقه. هاي انقالبي ماست آرمان
در تحوالت جاري منطقه خليج . يشتري داشته باشيمبخصوص قاره مظلوم آفريقا و مسلمانان مظلوم اين قاره همكاري ب

 هايي براي حل مشكل منطقه فارس با اعالم آمادگي عراق براي خروج از كويت، عاليمي به چشم مي خورد كه راه
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  .استمداد كرد  و براى رفع مشكالت مالىآوردجمهورشان را  يسينامه ر
 ىِيــهـاى اجرا   در مـورد شـيوه  . بـراى عمـران زابــل جلـسه داشـتيم    ه،بـا مـسئوالن مربوطـ   

عـصر هيـأت دولـت جلـسه         .گيـرى شـد      بحث و تصميم   ، اتخاذى در سفر به زابل     تصميمات
  وزيـر راه   ،]كيا  آقاي محمد سعيدي  [ . بود  مطرح بحث اليحه نظام هماهنگ پرداخت    . داشت

 از طـرف    ،انـد    عراقـى كـه در هنـد بـوده         747 اطالع داد كه دو هواپيماى بوئينگ        و ترابري، 
 .اند  و به ايران آمده ها جواب شده هندى

وزيـر  [،   خالصـه مـذاكرات بـا طـارق عزيـز          ، تلفنـى  ،]وزير امورخارجـه  [،  دكتر واليتى  
اند   گفته است در تصميم خروج از كويت جدى       او  . فت در فرودگاه را گ    ]امورخارجه عراق 
 بـراى رفـتن از شـوروى بـه       ،يك هواپيماى خودشـان   از  خواسته است كه    . و تاكتيك نيست  

 بـه خانـه    ودر دفترم كار كردمهشت شب تا ساعت    . گفتم صالح نيست   ؛چين استفاده كنند  
 .آمدم
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ى بـراى   يتقاضاو  نماينده ابهرآمد   ،  ]آقاي مصطفي مرسلي  [.  به دفترم رسيدم   نُه صبح نزديك  
و عضو كميته بررسي     [ نماينده همدان  ،آقامحمدى]علي[آقاي  . اش داد   عمران حوزه انتخابيه  

ر  تـصميماتى د   . سياست برخـورد بـا معارضـين عراقـى بحـث شـد             ةدربار .آمد]مسايل عراق 
 .گفت آنها و راه چاره  تندرو از اقدامات كارشكنانه .يمجهت حفظ و تقويت آنها گرفت

اش امكانـاتى      بـراى حـوزه انتخابيـه       و آمل آمـد   نماينده،  ]دينان  آقاي سيدمحمود كاظم  [
بـراى  . 1افاسـو مالقـات داشـتم   ينخارجـه بورك اموروزير ، ]آقاي پروس پروكوما [با   .خواست

                                                                                                                   
ما هميشه فكر مي كرديم كه نقطه آغاز حل بحران، اعالم آمادگي عراق براي خروج از كويت است . باز شده است
جمهور عراق هم همين بوده و اين نياز به همكاري همه كشورهاي اسالمي دارد كه  پيام من به رييسو روح و جوهر 

هم در بوته آزمايش روشني قرار با آنچه كه اتفاق افتاده، نيروهاي مقابل عراق . اي كه باز شده، بسته نشود دريچه
 ».، خاتمه اشغال كويت استاگر حسن نيت داشته باشند، بايد به اثبات برسانند كه هدف. گيرند مي

 در اين ديدار، با اشاره به سابقه شروع روابط دو كشور در شرايط حساس جنگ ،خارجه بوركينافاسواموروزير  - 1
 هاي جمهوري اسالمي را در شوراي امنيت سازمان ملل، كنفرانس هاي اين كشور از سياست تحميلي، حمايت
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هـاى مـا      را آورده بـود و از سياسـت        شانجمهور يسي نامه ر  .د كرد شان استمدا  رفع مشكالت 
 .حمايت نمود

بـراى وارد كـردن     و  آمد  ]رييس بنياد مستضعفان و جانبازان    [،  دوست  رفيق]محسن[آقاى  
ــاميون و  ــيمانهمچنــينك ــين اجــالس دور دوم    .  ارز خواســت، ورود س ــه كــار اول برنام

. عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت          .يمخبرگان را براى روز چهارشنبه تنظيم كرد       مجلس
شـب بـه   . گرفتـه شـد  بـار   تعرفه حمل مـسافر و       و همچنين   قيمت گاز مايع   ةدربارتصميماتى  
 .خانه آمدم
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، ]آقـاي اكبـر تركـان     [. تـيم رف  براى بازديد از صنايع نظـامى      ،صبح زود همراه محسن و ياسر     
از جـاده اتوبـان   .  در ماشين من سوار شد كه در راه توضيح بدهـد        ،از منزل و  وزير دفاع آمد    

 ، بين صنايع نظامى پاسـداران و پـارچين در حـال احـداث دارد              ،اختصاصى كه وزارت دفاع   
 . خوبى استة جاد؛عبور كرديم

وژى ســاخت  تكنولــ،الى از كــره شــم.از صــنايع موشــكى شــهيد همــت بازديــد كــرديم
 هـستند و    1دى. كـى . صـورت اس   ه مشغول مونتـاژ بـ     .ايم   بى و سى را خريده     -اسكاد موشك

سازى بـوديم    قبالً خودمان مشغول كپى   . شود  مى  ساخت مستقل  بعد،دى  و    . كى. سپس سى 
                                                                                                                   

دولت و ملت بوركينافاسو، همواره قاطعيت و مقاومت «: افزود عالم كرد والمللي ا غيرمتعهدها و ساير مجامع بين
سپس آقاي هاشمي از مواضع » .جمهوري اسالمي ايران را كه شجاعانه در جنگ تحميلي ايستاد، تحسين مي كنند

ايشان . قرار دادالمللي قدرداني كرد و توسعه روابط با كشور بوركينافاسو را مورد تأكيد  مثبت اين كشور در مجامع بين
خوشبختانه «: حل مشكل منطقه خليج فارس مشاهده مي شود، گفت انداز روشني كه در راه با اظهار خرسندي از چشم

اقدامات جمهوري اسالمي، نتايج مثبتي در برداشته و عراق اعالم آمادگي كرده است كه از كويت خارج شود و بايد 
نيت نشان  سنچنان ادامه يابد و متمركز شود تا نيروهاي مقابل عراق نيز حها با كمك ساير كشورهاي اسالمي، هم تالش
 ».دهند

، قطعات نيمه سوار شده وارداتي ، يا قطعاتي است كه مونتاژ Semi knock Downفف خ مSKDدي .كي. اس- 1
فف  مخCKDدي .كي.سي. گيرد اند و پس از ورود به كشور، مونتاژ نهايي روي آنها صورت مي اوليه شده

Complete Knock Downژ شوداي كامل، شامل تمام قطعاتي است كه براي توليد يك وسيله، بايد مونتا ، بسته.      
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 . ايم  به خوبى استفاده كرده،كه از آن سابقه هم
نچـرى كـه خودمـان بـراى پرتـاب آنهـا            از ال  . بى آماده شده بـود     -اولين موشك اسكاد  

؛  كنـار جـاده دماونـد رفتـيم        ،ع نظـامى صـياد    تمـ به مج .  جالب بود  ؛ بازديد كرديم  ،ايم  ساخته
 بازديـد . شود   تازه افتتاح مى   . چندين محصول نظامى و غير نظامى دارد       .مى است يمجتمع عظ 

 .حذف كرديم ،اقىبقيه برنامه بازديد را به خاطر مالقات با هيأت عر. تا ظهر طول كشيد
خارجه عراق و هيأت همـراه      امور وزير   ،طارق عزيز آقاي  . كوپتر به دفتر برگشتيم    با هلي 

 مـذاكرات بـا     ، سفر به شوروى   ،علل بيانيه اخير عراق   . اند   از مسكو برگشته   ؛مالقات آمدند به  
 از اينكـه جـواب      .ل جنگ و وضع عراق را توضيح داد       ي مسا ، برنامه آينده عراق   ،رباچفگو

 ولى به نظر ما كار درستى       ، به نوعى عذرخواهى كرد    ،اند و نه به ما      ها داده  مساعد را به روس   
  و اهرمى يست براى تأمين خواسته عراق ن،ما امكان مذاكره با آمريكابراي  چون ،اند كرده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . هم براى فشار نداريم
. خـورد   عـراق شكـست مـى     با صراحت گفتيم كه به نظر ما        . جلسه خصوصى هم داشتيم   
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 بهتر است زودتر اقدام كنيد كه اين همه فساد و خرابى بـه              ،اگر بنا داريد روزى تسليم شويد     
 ، ولى فعالً حاضر نيستند    ؟پذيرند يا نه    باالخره جواب صريحى نداد كه آيا نهايتاً مى       . بار نيايد 

 .بدون قيد و شرط از كويت خارج شوند
بـدون شـرط از كويـت خـارج           كـه اعـالن كننـد      تيـن اسـ    به صـدام ا    ، پيام گورباچف 

مشكل سوخت در عـراق  . ما بدهند  ه بنا شد جواب را ب. ما هم همين پيغام را داديم ؛شوند  مى
 .خواهند خيلى جدى است و از ما كمك مى

زاده  آقاي صاحب [.1عصر نمايندگان ولى فقيه در سپاه آمدند و براى آنها صحبت كردم
 ، براى شركت در جلـسه چنـد كـشور اسـالمى           .2جه پاكستان آمد  خاراموروزير  ]خان  يعقوب

  خروج گفتم سعى كنند اقدامى براى تشويق. مشورت كرد و نظر خواست؛عازم قاهره است
                                                 

 در هم ،موفق تجربه يك عنوان ه ب ،پاسداران سپاه نيروهاى كنار در ،روحانى نيروهاى وجوداز   آقاي هاشمي،- 1
 اعضاى و پاسداران سپاه در فقيهولى نمايندگى دفاتر مسئوالن و كرد ياد انقالب از دفاع و حفظ در هم و سپاه داخل
 هاىصحنه در نهاد اين فعال حضور به اشاره با و نمود خداوند از شكرگزارى به دعوت ،نعمت اين خاطربه را سپاه

 جنگ در«  :داشت اظهار و كرد توصيف مهم بسيار مقدس دفاع ايام در ويژهبه را پاسداران سپاه نقش اسالمى، نقالبا
 طول در نهاد اين نيروهاى و نداشتند آن از اطالعى و بود ناشناخته دشمن براى كه شد عمل وارد نيرويى ،تحميلى
 كنونى شرايط در هم آن ،ثبات و آرامش ،منطقه جارى اوضاعبه توجه با .كردند كسب مهمى هاىموفقيت جنگ
 رهبرمعظم وجود ،)ره (امام حضرت رهنمودهاى م،مرد آگاهى باالى سطح. است مختلفى عوامل مرهون ،منطقه

 وجود و كشورمان تاريخى سابقه است، داده نشان خود از اسالمى جمهورى تاكنون كه هايىصالحيت نقالب،ا
 حرف ،انقالبى موضع در ،اسالمى جمهورى اينگونه كه كنونى شرايط در .است عوامل اين جمله از انقالبى نهادهاى
 كشورمان هاى گيريموضع و هاقضاوت ،راه صحت ،اداره حسن ،صالبت به امر اين ،زندمى ودشخ اراده با را خودش
  .1392 ، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».كندمى اعتراف

فصل بحران منطقه و استقرار صلح هاي ايران، براي حل و  زاده يعقوب خان، در اين ديدار از تالش آقاي صاحب - 2
وزير امورخارجه . در منطقه كه به صورت مركز شايسته اي براي تبادل نظرهاي ديپلماتيك درآمده است، تقدير كرد

پاكستان با اشاره به سفر خود به قاهره، براي شركت در اجالسي كه با حضور برخي از اعضاي سازمان كنفرانس 
هاي جنابعالي براي تشكيل چنين كنفرانسي، جهت دستيابي به راه حل  بي شك تالش«: اسالمي تشكيل مي شود، گفت

 آقاي هاشمي ».مناسبي براي توقف جنگ، به ثمر نشسته است كه اميدوارم اين كنفرانس نتايج خوبي در برداشته باشد
جمهوري اسالمي «: منيت گفت شوراي ا660نيز با ابراز خوشبيني نسبت به اقدام اوليه و مثبت عراق در پذيرش قطعنامه 

سوز ادامه  هاي خود براي يافتن راه حل مناسبي براي خاتمه اين جنگ خانمان  مصمم است همچنان به تالش،ايران
اميدوارم اجالس . اين جنگ موجب انهدام منابع انساني و اقتصادي فراواني در كشورهاي اسالمي شده است. دهد

 ».رگير در منطقه خليج فارس كمك نمايدقاهره به نزديك شدن مواضع دو طرف د
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 .عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت شوراي .عراق انجام شود
كـردم و از او      اكره تلفنـى مـذ    ،جمهـور تركيـه    يسيـ ر،  ]آقـاي تورگـوت اوزال     [ با امروز

 خيلى اصرار كـرد كـه   ؛ جواب مثبتى به اين كار عراق بدهند    ،ها بگويد   مليتىاستم به چند  خو
جمهور سـوريه هـم     يسير،  ]آقاي حافظ اسد  [ ؟بفهمد موضع واقعى عراق و شوروى چيست      

 . اطالعات خـوبى بـه ايـشان دادم        ؛تلفن كرد و دنبال كسب اطالع از موضع واقعى عراق بود          
 .در دفترم ماندم ،ماندهشب براى انجام كارهاى عقب 
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جمهـور   يسيـ ر،  ]كُهـل آقـاي هلمـوت     [پيـامى از طـرف      .  صبح بيدار شدم   ساعت پنج و نيم   
 ،ها اطالع دهيم اگر خروج از كويت را صريحاً و بى شرط نپذيرند            آلمان رسيد كه به عراقى    

ــ ــاز مــى  هب ــى آغ ــه زمين ــ. شــود زودى حمل ــال آن از طــرف  هب ــرِِِِان [دنب ــسوا ميت ــاي فران ، ]آق
 .به عراق منتقل كرديم؛ جمهور فرانسه هم همين پيام آمد يسير

 اولـين اجالسـيه دوره دوم    دربراى شـركت  .ارها را انجام دادمك ساعت هشت و نيم، تا  
 هيـأت   ، اسـتقرار  گزارش انتخابـات  ، پيام رهبر  . به حسينيه امام خمينى رفتم     ،خبرگان]مجلس[
 انتخـاب   ، كه همان اعضاى سابق    انجام شد مى  ييسه دا يسپس انتخابات هيأت ر    و    سنى هيسير

 .ها هم  انتخاب شدند  كميسيوني اعضا.1شدند
 بـه  ،نماز و صحبت كوتاه منبعد از م و   ي به زيارت مرقد امام رفت     ، مالقات   پس از  ،عصر 
 ة برايشان دربار.خبرگان مهمان من بودنداعضاي مجلس شب  . كرديم مراجعت رهبرى دفتر

ريـيس  [ آقـاى مـشكينى    .2ل اقتـصادى و حـج صـحبت كـردم         ياوضاع منطقه و جنگ و مـسا      
 شام و خداحافظى به بعد از صرف . مؤعظه كردندمقدارى نصيحت و هم،  ]مجلس خبرگان

 .مآمد خانه

                                                 
اهللا  ، آيت)رييس(مشكينياهللا علي  يتآ: اعضاي هيات رييسه دوره دوم مجلس خبرگان رهبري عبارت بودند از - 1

آبادي  خرمطاهري  اهللا سيدحسن ، آيت)يس دومينايب ر( امينياهللا ابراهيم آيت ) اوليسنايب ري(اكبر هاشمي رفسنجاني
 .) منشي(د مؤمنمحمآيت اهللا و 

امروز كه نزديك به دو «: گفت آقاي هاشمي با اشاره به جايگاه واالي مجلس خبرگان در نظام جمهوري اسالمي - 2
مان نگذاشتيم،  گويم، پس از رحلت ايشان، با حمايت امت و ملت گذرد، با سرافرازي مي سال از غيبت حضرت امام مي
خبرگان، .  امام براي آن مي سوخت و تالش مي كرد، از دست برودنگذاشتيم آنكه. اهداف ايشان فراموش شود

امتحان خيلي خوبي داد و در ميان همه نهادها يعني مجلس، دولت و دستگاه قضايي و نهادهاي انقالب كه همه 
دانست، پس از  مجلس خبرگان در لحظه اي كه كسي نمي. شان را به خوبي انجام مي دهند، خبرگان درخشيد وظايف

 چه سرنوشتي براي انقالب بوجود خواهد آمد، پس از چند ساعت، علماي امت تصميم گرفتند و ، امامانفقد
اي  ترين فرد را در ميان روحانيت براي اين مقام انتخاب كردند و يكپارچه در كنار حضرت آيت اهللا خامنه شايسته

هترين انتخاب بود و از كارهايي كه كرده ايم، سال ب ايستادند و حمايت كردند و امروز مي بينيم با گذشت بيش از يك
 . 1392،  ، دفتر نشرمعارف انقالب»1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«كتاب  ←رجوع كنيد ».كامالً راضي هستيم
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در  [ ايتاليـا و آلمـان     ،هـاى تركيـه     سـوى سـفارتخانه    ه چند نارنجك صوتى ب    ،امروز عصر 
 اطالع داد كه يك نفر را به اتهام پرتاب ،فالحيان]علي[شب آقاى    . است  پرتاب شده  ]تهران

 امـشب بـا     ،]وزير امورخارجـه عـراق    [،  د كه طارق عزيز    خبر دا  .اند  نارنجك بازداشت كرده  
 .شود  براى سفر به شوروى وارد تهران مى،جواب مثبت عراق به پيشنهاد شوروى
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.  بـه دفتـرم رسـيدم       صبح ساعت هفت و نيم    .باريد   باران خفيفى مى   ،از ديشب تا امروز عصر    

نماينـده  [،  شـيبانى ]عبـاس [دكتـر   . دهـد    خبر از نزديك شـدن جنـگ زمينـى مـى           ،ها گزارش
  . حرف مهمى نداشت؛آمد]تهران

 از پيشرفت روابط راضـى اسـت و از اينكـه            . در مالزى آمد    ايران  سفير ،آقاى مرشد زاده  
عبـاس  [آقـاى    .تـشكر كـرد    ،ند هـست   مورد احتـرام و توجـه      ،هاى ما در خارج     اخيراً ديپلمات 

هاى دولت   از هماهنگى در خراسان و برنامه.آمد]تؤليت آستان قدس رضوي[، طبسى]واعظ
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ى بـراى   يجـو    پيـشنهاد چـاره    .دنمـو  اظهـار نگرانـى      ،اظهار شادمانى كرد و از وضـع مجلـس        
 قـدس   خواسـت كـه مطالبـات آسـتان        همچنـين . انتخابات آينده و انتخابات شـوراها داشـت       

 .لت پرداخت شود از دورضوي
 از  .آمـد ]فقيه و امام جمعه اصفهان      نماينده ولي [،  طاهرى اصفهانى ]الدين  سيدجالل[آقاى  

 پـيش ايـشان     ،ى كـه از زمـان جنـگ       ي راجع به طالهـا    .استاندار اصفهان انتقاد خفيفى داشت    
هاى دولت و اينكه ايران در دنيا  از سياست.  گفتم از رهبرى بپرسد؛استفسار كرداست،مانده 

 .تشكر داشتاست، جاى مناسب خود را يافته 
 از  ، در مبـارزه بـا قاچاقچيـان       ، قـرار شـد    .عصر ستاد مبارزه با مواد مخـدر جلـسه داشـت          

 قبـول  .داشـته باشـيم   يالمللى استفاده كنـيم و بـا افغانـستان و پاكـستان همـاهنگ              امكانات بين 
كـيش پيـشنهاد كـرده      ]رانسازمان عم [ جزيره فارور را كه      ،جاى جزيره هندورابى    كرديم به 

مـواد مخـدر هـم      ين نامـه عفـو زنـدانيان        يـ آ. بپذيريم] براي اعزام معتادان مواد مخدر    [است،  
 .تصويب شد
 پيـام سـلطان     .مالقات آمـد  به  خارجه عمان   اموروزير  ،  ]آقاي يوسف بن علوي   [ سرشب  

مطـرح  در مـورد عـراق       ي همكارى امنيتى منطقه داد و فرضـيات گونـاگون         ةدرباررا  قابوس  
 خبـر داد كـه جنـگ    . قرار شد با دكتر واليتى صحبت كننـد  . من هم نظرات كلى دادم     .كرد
اگـر  حتـي   معتقـد اسـت   .شـود   اوايل هفته آينده با حمله متحدين به عراق شروع مـى       ،زمينى

 مگـر اينكـه حاضـر       ،پذيرنـد    نمى ، باز  قيد و شرط از كويت خارج شود       يصدام بپذيرد كه ب   
 . به خانه آمدم. را در كويت بگذارد و نيروهايش را ببردهاى سنگين  شود اسلحه

 در  . تلفنى نتيجـه مـذاكرات بـا طـارق عزيـز را گفـت              ،]وزير امورخارجه [،  دكتر واليتى 
گفته با  ]طارق عزيز [. و او از بغداد    يدهرس واليتى از اروپا     ؛اند   كرده مهرآباد مذاكره فرودگاه  

براساس فـرض خـروج از       .رود  وى مى ه شور  ب ،ها يياصد آمريكا قبراى كشف م  چند سئوال   
 .كنند  ولى اعالن صريح نمى،اند را از دست دادهخود رسد روحيه  نظر مى  به،كويت
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 رح شوروى از  خبر پذيرش ط،در اخبار صبح.  بارش برف داشتيم،از ديشب تا امروز عصر
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شـرط از كويـت     قيـد و    عـراق بـدون     . است و خبر مهمـى اسـت      اخبار  سوى عراق در صدر     
جمهـور    ريـيس [،  بـوش ] جـرج [ بـا    ]رهبـر شـوروي   [،  گوربـاچف ]ميخائيـل [ .رود  بيرون مـى  

ه و   ولـى آمريكـا طـرح را نپذيرفتـ          است، وپنج دقيقه در اين باره صحبت كرده         سى ،]آمريكا
 . كند  مشورت مى خودبا شركاياست كه گفته 

هر دو كشور خواسـتار همكـارى       . گزارش سفر به آلمان و فرانسه داد      . دكتر واليتى آمد  
 تـا خواهـد بـه ايـران بيايـد            مـى  ،]جمهور فرانسه   رييس[،  ميتران]فرانسوا[ .ند هست بيشتر با ايران  

بـوش  .  اسـت  وشهر را اعالن كرده    آمادگى تكميل نيروگاه ب    ، آلمان .اختالف مالى حل شود   
 ، فقط تا ظهـر شـنبه بـه وقـت واشـنگتن            ، ديشب اعالن كرد كه عراق     ،جمهور آمريكا  يسير

 .فرصت دارد از كويت بيرون برود
هـا و    هـا و پاكـستاني      گزارش كمـك بـه عراقـي       .آمد]دستجردي [وحيد]اهللا  سيف[دكتر  

آمريكـا اعـالن    . آورد پيـشنهاد   را  اسـم چنـد نفـر      ،براى وزير جديد بهداشت   . ها را داد   افغان
اگر .  است شروع به تخريب وسيع مراكز و منابع نفتى كويت كرده ،كرده كه عراق از امروز    

 چـاه نفـت   140ادعا اين است كه تا اين لحظه      .  دليل يأس عراق است    ،اين خبر درست باشد   
بر محيط زيـست  ار تخريبى ث آ،اگر درست باشد. سوزد  و مى   اند به آتش كشيده  ها    را عراقي 

 .خواهد داشت
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مــديران  .بــه خـاطر بــرف در راه معطــل شــدم .  بـه دفتــرم رســيدم نُــه صــبحنزديـك ســاعت  
گـزارش داد و مـن برايـشان        ،]رييس سازمان صـدا وسـيما     [،   اخوى محمد  .صداوسيما آمدند 

پيـام  . خارجـه چـين آمـد     امورمعاون وزارت   ،  ]آقاي يِتنگ فوچگ  [ .1صل صحبت نمودم  مف

                                                 
: كرد تأكيد كشور در هارسانه سايربه نسبت ،صداوسيما اهميت و حساسيت به اشاره با هاشمى آقاى ،ديدار اين در - 1
 ترويج ،گيردمى سرچشمه رهبرى فرامين از كه را نظام هاى سياست دباي و است رهبرى تابع  وسيما،صدا«

 صداوسيما و ستا صداوسيما وظايف مهمترين از ،جامعه نيازهاى تشخيص كنار در ،مردم بيشتر هرچه كردن آگاه.كند
 و تشريح مردم براى ،گذردمى كشور در كه را مسايلى بايد ،مختلف هاى روش كارگيرى هب و دقيق ريزىبرنامه يك با

 تواندمى ،منطقى و درست سياسى حركت يك كه داد نشان ،اخير هاىهفته جريانات .كند روشن را واقعيات
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جويانـه مـا تـشكر كـرد و          هاى صلح    از تالش  .جمهور چين را آورد    يسير،  ]آقاي شان كان  [
 .1 نموداظهار آمادگى براى همكارى

 گفتم فـردا شـوراى نگهبـان در مقابـل طـرح             .حبيبى براى امور جارى آمد    ]حسن[دكتر  
بـه   . نظـر بدهـد    ، قانون اساسى است   75كاهش قيمت بنزين كه برخالف اصل        براي   ،مجلس
 . هم تلفنى در اين خصوص تذكر دادم]عضو شوراي نگهبان[، جنتى]احمد[آقاى 

 احتمـال درگيـرى زمينـى عـراق و          ةدربـار  .جلـسه داشـت   ملي  عالى امنيت    عصر شوراي 
اى و كمـك بـه        هاى همكارى منطقـه    متحدين و سفر دكتر واليتى به عمان براى بررسى راه         

 .اى بـوديم   مهمـان آقـاى خامنـه   ،شب بـا احمـدآقا و دكتـر واليتـى       . مذاكره شد  مردم عراق 
 . مطرح بودي عالي امنيت مليمطالب مطروحه در جلسه شورا

 2. مفصالً مذاكره كرديم   . از مسكو تلفن كرد    ]رهبر شوروي [،  گورباچف]ميخائيل[آقاي  

                                                                                                                   
 فعاالنه بايستى و دارد منطقى حرف و پيام ،اسالمى جمهورى .دهد جلوه بيشتر دنيا در را ما درست راه و حقانيت

 مسايل فعال حضور و حركت با ،است معترض دنيا جريانات به اگر و كند دنبال المللىبين عمجام در را حضور سياست
 ، دفتر نشر معارف »1369هاشمي رفسنجاني، سخنراني هاي «كتاب  ←رجوع كنيد  ».بگويد را خود حرف و مطرح را

  .1392انقالب ، 

جمهوري خلق «: اشاره كرد و اظهار داشت به بحران جاري در خليج فارس ،جمهور چين فرستاده ويژه رييس - 1
چين، با توجه به مشتركات بسيار زيادي كه در مواضع دو كشور ايران و چين، در قبال اين بحران مبني بر عقب نشيني 
عراق از كويت و خروج نيروهاي خارجي از منطقه وجود دارد، از تالش هاي كشور شما، به منظور حل و فصل 

 قاطعانه حمايت مي كند و ما آماده ايم، به منظور جلوگيري از گسترش هر چه بيشتر اين آميز جنگ جاري، مسالمت
سوز، با كشور شما كه موقعيت بسيار مهمي در منطقه دارد همكاري داشته باشيم و معتقديم بعد از جنگ  جنگ خانمان

جمهور  آميز رييس ز پيام محبتضمن تشكر ا آقاي هاشمي» .بايد امنيت منطقه با شركت كشورهاي منطقه تأمين گردد
 كشوري كه در شوراي امنيت عنوان اظهار تمايل چين براي خاتمه بحران جاري در منطقه به«: خلق چين گفت

پاسخ مثبت عراق به درخواست خروج از كويت و رد . ملل هم حضوري فعال دارد، قابل تقدير و تشكر است سازمان
العمل خوبي از خود نشان  هاي ايران و شوروي، عكس ها در مقابل تالشآن از سوي آمريكا نشان مي دهد، عراقي 

در غير اين صورت كشورهاي . نظر مي رسد آمريكا هدفي بيش از خروج از كويت را دنبال مي كند داده اند، ولي به
فرصت كمي اميدواريم با. سن نيت نشان دهند و از گسترش و تشديد جنگ در منطقه پرهيز كنندمتحد بايد از خود ح 

 ».كه باقي است، دولت چين و ساير كشورهاي عالقه مند تالش بيشتري براي متوقف كردن جنگ انجام دهند
گوي تلفني، آقاي گورباچف با اشاره به اقدامات انجام شده و با بيان اهميت و نقش جمهوري  ودر اين گفت - 2

 در زمينه بحران«: ه جنگ خليج فارس اظهار داشتها، براي پايان بخشيدن ب اسالمي ايران در كمك به اين تالش
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 ناراحـت بـود و   ،ى نرسـيده اسـت  ياينكه در مذاكره با آمريكا به جا از . دقيقه طول كشيد 27
 منجمله آلمان، انگليس، ايتاليا و فرانسه صحبت        ، كشورهاى مؤثر و مهم دنيا     رؤسايگفت با   
از .  همكارى كننـد ]سازمان ملل[ كه براى تشكيل جلسه اضطرارى شوراى امنيت است كرده

 ممكـن   ،ر عراق عقب نشينى را شروع كند      گفتم اگ . من خواست كه در اين راه كمك كنم       
 . بنا شد در اين جهت هم تالش كنيم.است مشكل حل شود

در اخبار شبكه دو تلويزيـون آمـد كـه آمريكـا دسـتور حملـه زمينـى بـه                    .  به خانه آمدم  
 .  استنيروهاى عراق را صادر كرده
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از  ،]ملل نماينده دايم ايران در سازمان    [،  خرازى]سيدكمال[صبح با زنگ آقاى     شش  ساعت  

سـاعت هفـت و     خبر داد كه حمله زمينى متحدين به عراق آغاز شـده            . نيويورك بيدار شدم  
 شكستن خطوط دفاعى عراق     خبرها نيروهاى متحدين     در گزارش .  به دفترم رسيدم   نيم صبح 
 .را دادند

                                                                                                                   
هاي نزديك و مفيدي داشته ايم و نقش مثبت و مفيد شما را براي  اخير، ما هميشه با جمهوري اسالمي ايران، تماس

ري كشورهاي غيرمتعهد، بتواند آميز بحران ستايش مي كنيم و اميدواريم جمهوري اسالمي ايران با همكا حل مسالمت
جمهور  ييسبا توجه به عدم پيشرفت در مذاكرات خود با ر. آميزي براي خاتمه بحران پيدا كنند  مسالمتحل راه

د نقش مؤثري در خاتمه هايي نيز با رؤساي كشورهاي فرانسه، انگليس، ايتاليا، آلمان كه مي توانن  تماس،آمريكا
رهبر شوروي با ارائه » .م داديها ادامه خواه شآميز اين جنگ داشته باشند، برقرار كرديم و همچنان بر اين تال صلح

پيشنهاد تشكيل اجالس اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل، براي بررسي وضع جديد و اتخاذ يك راه حل اصولي و 
آميز به منظور پايان بخشيدن به جنگ خليج فارس، بار ديگر خواستار تالش هر چه بيشتر جمهوري اسالمي  مسالمت

هاي  سپس آقاي هاشمي، با تشكر از تماس تلفني آقاي گورباچف و ضمن تقدير از تالش. زمينه گرديدايران در اين 
جمهوري اسالمي . هاي جنابعالي هستيم ما  در روزهاي اخير، در جريان تالش«:  اظهار داشت،ايشان در جهت صلح

امه خواهد داد و فردا از كميته ويژه هاي خود اد ايران براي پايان بخشيدن به اين جنگ ويرانگر، همچنان به تالش
هاي خود را در اين زمينه متمركز  جنبش عدم تعهد كه در تهران تشكيل جلسه مي دهد، خواهيم خواست تا تمام تالش

سن نيت خود، با يك اقدام عملي، نسبت به ريزي و نشان دادن ح ما معتقديم، عراق بايد براي جلوگيري از خون. كنند
د و به اين وسيله بهانه را از دست آمريكا و نيروهاي متحدين بگيرد و همچنين نيروهاي نويت اقدام كعقب نشيني از ك

 » . زمينه هاي عقب نشيني را فراهم نمايند، الزم است با برخورد مثبت خود،متحد
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  و  برايـشان صـحبت كـردم      .وزير كشور و معاونان و استانداران آمدند      ،  ]آقاي عبداهللا نوري  [
 ،سـيهافوم آقايـان   [.1اى را گفـتم     المللى و منطقـه     هاى داخلى و خارجى و شرايط بين       سياست

                                                 
 حركت تعادل طرف به بايد ،اقتصادى ليمسا در« : گفت كشور اقتصادى وضعيت تشريح ضمن ،هاشمى آقاى  - 1

 جمله از مشكالت از بسيارى ايمتوانسته تاكنون ،سياست اين اتخاذ با. است شده انتخاب كه است راهى اين و كنيم
 مراكز شده، جلوگيرى نقدينگى آورسرسام رشد از و ندارد ريالى مشكل اكنون دولت و كنيم حل را ريالى مشكل
 اقتصادى لحاظ از ديگر محتكرين كه طورىبه است، وزافزونر بازار به داخلى توليدات ورود و گرديده فعال توليدى
 گذشته سال از بهتر خيلى ساختمانى مصالح وضع شده، فعال ماندهعقب هاىطرح حاضر حال در.برندنمى اى صرفه
 گذارىسرمايه به اعتماد .است نظام جدى مشكالت از هنوز گرچه. خوردمى چشم به بهبود نقل و حمل در و است
. است بهبود به رو كارخانجات مالى ساختار وضع شده، كم بازار التهاب. ست ا خوب ها بانك وضع و است بهبود روبه

 به حركت و بربسته رخت آن از ناشى فسادهاى و نرخى دو ،موارد بسيارى در و شده آغاز صنعتى توليدات صدور
 ياو  شده صاف هاگردنه و شده باز توليد و جارتت راه در ،ادارى كور هاىگره از بسيارى. دارد ادامه نرخى يك سوى
 سهولت به ،صدور قابل كاالهاى اكنون ،صادرات راه سر از موانع از بسيارى برداشتن با. است شدن صاف حال در
 انتخابات براهميت انتخابات، برگزارى در كشور وزارت نقش به اشاره باايشان » .شود صادر كشور از خارج به تواند مى
 برخورد متخلفين با و است نظر مورد مردم رأى ،انتخابات در« : افزود و كرد تأكيد مسئولين كامل طرفى بي و سالم
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؛آمدنـد  بـه مالقـات   كروديته الئوس، آلبانى و مغولستان      آ نرايسف،  ]جعفر و خاشبات   صيبم 
 .آمـد ريش تـ خارجـه ا اموروزيـر  ، ]آقاي مـك [.  با آنها گرم گرفتم.مختصر و تشريفاتى بود   

 .ل جنگ صحبت شديراجع به روابط دو طرفه و مسا
ــ وز،سرشــب. عــصر در جلــسه هيــأت دولــت شــركت كــردم  خارجــه هنــد و امور نراي

  ،هدتع جنبش عدمكميسيون ويژه اعضاي به عنوان قرار است  .1يوگسالوى و كوبا آمدند

                                                                                                                   
 المللىبين هاىزمينه در ،اسالمى جمهورى اصولى سياست بر ،خارجى ليمسا زمينه در ،هاشمى آقاى» .شد خواهد

 بسيارى« : افزود و ساخت خاطرنشان اسالمى جمهورى اب ارتباط برقرارى براى را جهان كشورهاى تمايل و كرد تأكيد
رجوع  ».بود نخواهد عملى منطقه امنيت ،ايران اسالمى جمهورى بدون كه اندرسيده نتيجه اينبه ،منطقه كشورهاى از

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←كنيد 

 مركب از وزيران امورخارجه يوگسالوي، كوبا، قائم مقام وزير خارجه هند و وزير ،تعهد عدم كميته ويژه جنبش - 1
آميز جهت توقف جنگ جاري در خليج فارس، در تهران  امورخارجه ايران كه به منظور دستيابي به راه حل مسالمت

 وزيرامورخارجه »لونچار«در اين ديدار، ابتدا آقاي . قاي هاشمي مالقات كردند آتشكيل جلسه داده بودند، با
عنوان كشوري كه رياست جنش عدم تعهد را برعهده دارد،گزارشي از برگزاري اجالس ويژه  يوگسالوي به

 كشور عضو جنبش در اجالس بلگراد به ما محول كردند، در 15با توجه به مأموريتي كه «: چهارجانبه ارائه كرد وگفت
كنيم  عالي در جهت توقف جنگ قدرداني ميهاي ويژه جناب  از تالشما. عمل آورديم تهران مذاكراتي مفيد و سازنده به
 وضعيت جديدي در جنگ پيش آمده و حمله زميني از سوي متحدين آغاز شده ،ها و متأسفيم كه عليرغم همه تالش

 ايم هاي جنبش عدم تعهد در اين مرحله به نتيجه برسد و موفق به توقف جنگ شويم و آماده ما اميدواريم، تالش. است
فردي در تأمين صلح  هدر اين زمينه به بغداد سفر كنيم و معتقديم جمهوري اسالمي و شخص جنابعالي، نقش منحصر ب

مقام وزير  قائم» سينگ«وزير امورخارجه كوبا و » مالميركا«سپس آقايان » .و ثبات در اين منطقه خواهيد داشت
نطقه وگسترش جنگ اعالم كردند و خواستار عقب نشيني امورخارجه هند، نگراني عميق خود را از وضعيت جديد م

 ،سپس آقاي هاشمي. هاي جمهوري اسالمي تشكركردند عراق از كويت و نيروهاي خارجي از منطقه شدند و از تالش
اظهار آمادگي سفر به بغداد از «: با تشكر از تحرك جديد جنبش عدم تعهد و اجالس چهارجانبه در تهران، گفت

هاي فراواني، قبل و بعد از  تالش.  جدي بودن اين حركت است و صميمانه از اين اقدام متشكرمةان، نشانسوي شما آقاي
هاي فراواني شد كه كار به  تالش. عمل آمده است شروع جنگ، توسط ايران براي جلوگيري و عدم گسترش جنگ به

ها و  مال جنگ را ضعيف مي دانستند، نصيحتها كه احت اينجا كشيده نشود، ولي متأسفانه در اثر محاسبات غلط عراقي
هايي كه از طرف ما و برخي از كشورهاي ديگر مي شد، مؤثر واقع نگرديد و زماني به اشتباه و محاسبه  گري ميانجي

در روزهاي اخير، براي چندين بار از طريق آقاي طارق عزيز براي . خود پي بردند و انعطاف نشان دادند كه دير بود
هاي گذشته تأكيد كردم و معتقدم كه بايد بهانه را از دست آمريكا و   عراق پيام فرستادم و بر مضمون پيامجمهور رييس

  قدم براي مقاصد ديگري، غير از خروج نيروهاي متحدين گرفت، زيرا آنها با طراحي هاي حساب شده و قدم به
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 يـا   ،دتواند با آنها مالقات كنـ       صدام مى  منتظرند ببينند    ؛واليتى به بغداد بروند   همراه دكتر 
 .مشورت كردند و از مواضع ما تشكر داشتند. روند  فردا مى، اگر امكان مالقات باشد؟نه

 ، انتخـاب شـوراها    ، جنگ جـارى   ، عراق ةراجع به آيند  . اى بودم   شب مهمان آقاى خامنه   
اخبار . به خانه آمدم  . ل اقتصادى و مجلس مذاكره كرديم     ي مسا ،اديو و تلويزيون  هاى ر   برنامه

 . كانال دو را گرفتم و خوابيدم
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 عـراق مـدعى دفـع حمـالت و          .رسد  اخبار ضدو نقيض از جنگ زمينى عراق و متحدين مى         
 .اسـتاندار ايـالم آمـد     ،  ]آقـاي يحيـي محمـدزاده     [ نُـه صـبح،   ساعت  . اند  ا مدعى پيشروى  آنه

بـاهنر  ] محمدرضـا [ و    نـوري  نـاطق ]اكبر  علي[ آقايان   .نيازهاى استان را گفت و استمداد كرد      
 آقـاى نـاطق گـزارش سـفر بـه           . راجع به انتخابات شوراها و مجلس تذكراتى دادند         و آمدند

 .خارج را داد
. 1براى آنها صحبت كـردم . عه و جماعات شيعه و سنى خراسان مالقات داشتم با ائمه جم  

يس كتابخانه تعيين   ي به عنوان ر   ،رجبى]محمد[ آقاى   .ملى جلسه داشت    هيأت امناى كتابخانه  
 چـارت .  توصيه شـد   ]تهران[آباد  عباس]منطقه[ براى ساخت ساختمان جديد در       همچنين. شد

 . تصويب شد]كتابخانه ملي[ يسازمان
  مهمان ، و ياسر]فرزندفائزه[،  و حسن]فرزند فاطي[،  عفت و فاطى و فائزه و على،ظهر

                                                                                                                   
كه جنگ متوقف شود و در تقسيم كاري كه هدف اصلي كار شما، بايد اين باشد . عراق از كويت تالش مي كنند

 ».ها تأكيد شد در تماس تلفني آقاي گورباچف با اينجانب عمل آمد، نيز بر اين تالش

 رهبرى ،روحانيت و دارند حضور هاصحنه در روحانيت ياتكا به مردم«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
 هاى بحران مقابل در ،خود حيات طول در انقالب .دارد برعهده مىاسال حكومت جانبه همه تحقق براى را مردم فكرى
 عليرغم ،هاانقالب ساير با مقايسه در ،ايران اسالمى انقالب كه كندمى قضاوت دنيا امروز و است كرده مقاومت سختى
 و اتورىديكت به ابتال بدون و داده ادامه خوبىبه را خود مسير ،داخلى مشكالت و خارجى تهاجمات و فشارها
 اخير هاىماه در ،منطقه و جهان شرايط تغيير خاطربه انقالب دشمنان .كندمى دنبال را خود اوليه مسير ،روى كج

 سئوال زير را صدام از شرق و غرب گذشته حمايت و پشتيبانى و اندكرده اسالمى انقالب حقانيت مورد در اعترافاتى
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « ←رجوع كنيد  ».اندبرده
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 بـه خـاطر     ،دكتر واليتى اطالع داد كه هيأت غيرمتعهـدها       .  غذاى درستى نداشتيم   ؛من بودند 
 ةدربـار  . شوراى اقتـصاد جلـسه داشـت   ،عصر .روند  به عراق نمى   ،ندادن وقت مالقات صدام   

 .گيرى شد ها تصميم تى و نرخ بلييارز هواپيما
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شـد بـه ايـن        تصور نمى .  است زده كرده   همه را بهت   ،نشينى عراق از كويت     خبر اعالن عقب  
ها در جنگ زمينـى باشـد         ند مليتى شد نقطه ضعف چ     فكر مى . آسانى و زودى از پاى درآيد     

 اول گفتنـد كـه شـخص        . اعالن عراق را نپذيرفتند    ،بدتر اينكه متحدين  . كه برعكس درآمد  
 گفتنـد بايـد تمـام       ، از راديـو عـراق پخـش شـد         ،صدام بگويد و پس از آنكه صداى صـدام        

 . را بپذيرد سازمان مللدوازده قطعنامه شوراى امنيت
 و براى عمران تهـران و سـرعت         1 برايشان صحبت كردم   .مديران شهردارى تهران آمدند   

 مـذاكرات طـوالنى     ؛وزير اسبق هند آمـد      نخست ،راجيوگاندى آقاي   .شان كردم  كار تشويق 
در خـصوص   . راجع به جنگ و آينده عراق و منطقه و روابط دو جانبه و وضع هنـد داشـتيم                 

                                                 
 زيربنايى، و عمرانى كارهاى انجام در تهران شهردارى كاركنان هاى تالش و زحمات از تشكر ضمن ،هاشمى آقاى -1
 شهر اداره مشكالت به اشاره با ايشان .كرد تأكيد هاقانونىبى و تخلفات با قاطع برخورد و مردم مشكالت حل تسريع بر

 از يكى«: داشت اظهار ،ندارد امروز مدرن شهرسازى با سازگارى و كرده رشد حساببى كه تهران مثل بزرگى
 بايد كار اين و شود برخورد قاطعيت با آن با بايد كه است قانون خالف كارهاى انجام ،تهران شهر اساسى مشكالت

 وجود معبرها، سد عمومى، معابر به تجاوز .برود پيش به جديت با ،صبر و فداكارى ها، مالمت شنيدن با همراه
 بودنِ غيراستاندارد ،الزم سبز فضاى وجود عدم زيست، محيط كننده آلوده و مزاحم منابع و كارخانجات ها، كارگاه

 يك در كه خوبى كارهاى از يكى. ستا تهران شهر مشكالت اهم از وگاز آب هاىكشىلوله به شهر نياز و خودروها
 با همچنان بايد كه است شهر زيبايى و نظافت به توجه و عمرانى كارهاى ،خوردمى چشمبه تهران در گذشته سال

 شما قاطعيت در آنها كه شود عمل اىگونه هب مردم با برخورد در كه داد خرجبه تدبيرى بايد .يابد ادامه مردم همكارى
 معطل را مردم هاىپرونده ،قديم عادت هب كه كاركنانى با قاطع برخورد لزوم ايشان .نكنند شك شما دلسوزى در نيز و

 قرار تشويق مورد را شايسته مأموران و كنيد برخورد متخلف كارمندان با« : افزود و داد قرار تأكيد مورد ،كنندمى
 ىوقت كه كنيد عمل اىگونه هب همواره بايد و نكند موكول فردا به را امروز كار كه است كسى خوب كارمند. دهيد
هاشمي « ←رجوع كنيد  ».شودمى رسيدگى سرعت با او كاربه كند احساس ،كندمى مراجعه شهردارىبه كسى

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  رفسنجاني، سخنراني
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سـت حـزب كنگـره       سيا ،ل مسلمين در هند و كـشمير توضـيحاتى داد كـه اثبـات كنـد               يمسا
 شوروى، چين و سريالنكا مفـصالً       ، عراق ،ل پاكستان ي مسا ةدربار. همكارى با مسلمين است   

 .صحبت كرد
هـا و اصـالح      سـوز كـردن ماشـين      گاز ةدربـار  .عالى محيط زيست جلسه داشـت      شوراي

التحصيلى افسران ارتش در دانـشكده        عصر در مراسم فارغ    . داشتيم يسيستم سوخت مصوبات  
 .ها و جوايز را دادم ها را ديدم و نشان رژه و نمايش. 1ت كردم و صحبت كردمنظامى شرك

ل اراضـى كـشت موقـت را كـه بـا            اشـك ا .شب مجمع تشخيص مصلحت جلـسه داشـت       
  . شب در دفترم ماندم. رفع كرديم،وجود آمده بود هنظر شوراى نگهبان باظهار
 

 1991 فوريه 27                     1411 شعبان 12  |  1369 اسفند 8چهارشنبه   
 

هـا بـراى ادامـه جنـگ و          ييى آمريكـا  يجـو   ى عـراق و بهانـه     يرسواو  ها شكست    در گزارش 
جلـب نظـر     اسـت، اينكه ارتش عراق از كويـت بيـرون رفتـه     وجود   با   ،تصرف جنوب عراق  

                                                 
 در مسلح نيروهاى «: كرد تأكيد و خواند افتخارآميز را جنگ دوران در مسلح نيروهاى هاى تالش ،هاشمى آقاى - 1

 هاىآموخته با .نددآور دستبه باارزشى بسيار هاىتوانايى خودكفا، و مستقل جهاد يك تجربه كسب با ،جنگ طول
 تجارب .كرد تربيت مسلح قواى تقويت براى توانمندى بسيار نيروهاى توانمى ،جنگ طول در آمده دستبه باارزش
 موقعبه و ريمدا نگه كاربه آماده را آنها و يمدانب را خود هاىتوانايى و امكانات ارزش كه است آموخته ما به گذشته

 هاىصحنه و خطوط تمام در ملت بوده و نيروها اين مثبت تجارب از ،مسلح نيروهاى از ملت پشتيبانى .گيريم كار به
 رتباطى، اصلح زمان در نظامى قواى كه بود خواهد درسى ،مسأله اين و كردند يارى را مسلح نيروهاى ،تحميلى جنگ

 ،اسالمى جمهورى ارتش ديگر ارزش با سرمايه .كنند رشد ملت بستر در و داشته خود ملت با نزديك و صميمى
 ارزشى چنين از دنيا در ارتشى هيچ ،گذشته تاريخ و جهان سراسر در و است فقيهواليت فرماندهى تحت قرارگرفتن
 دهدمى اطمينان آنانبه مسلح نيروهاى قلوب آرامش دايجا و راه كردن روشن ضمن ارزش اين .است نبوده برخوردار

 مشاهده قابل وضوحبه تحميلى جنگ و كارزار زمان در اىتجربه چنين نتايج و باشدمى خدا راه در شان حركت كه
 شرايط ترينسخت در ايشان«: گفت اىخامنه هللاآيت حضرت توسط قوا كل فرماندهى تصدى به اشاره با ايشان» .بود

 در و رزمندگان صفوف در دوشبه اسلحه ،بود كرده رسوخ مرزى هاى استان اعماق تا دشمن كه تحميلى جنگ
 نيروهاى بر كه تسلطى و اطالعات به توجه با امروز و دادند بروز را خودشان فداكارى و ايثار مراتب ،جنگ ميادين
هاشمي رفسنجاني، « ←رجوع كنيد  ».دارند برعهده را قوا كل فرماندهى مسئوليت ،وافر عالقه با ،دارند مسلح

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني
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 .كند مى
، ميـرزاده آقـاى   . آمـد  جـارى  بـراى امـور      ]جمهـور   معاون اول ريـيس   [آقاى دكتر حبيبى  

ل يمـسا همچنـين  ل عمـران جزايـر و بازسـازى و    يبـراى مـسا   ،]جمهور  اجرايي رييس  معاون[
 گزارش وضع    و آمد]وزير جهاد سازندگي  [،  فروزش]غالمرضا[آقاى   . آمد زدگان زابل   سيل

از وضع بد سازمان در زمان سابق همچنين ها و   از وضع مراتع و جنگل    . را داد و وام خواست    
 .گفت  سازندگيهاى جهاد و برنامه

 وضـع سـتادكل را      .آمـد ]رييس ستادكل نيروهاي مـسلح    [،  فيروزآبادى]سيدحسن[دكتر  
ـ   تسليحاتل  ي مسا ةدربار. توصيه كردم خواهى در مصرف بودجه       زيادهبه عدم   . گفت ره  با كُ

گزارش پيشرفت كار را دادند و نيازها را . مديران طرح نيشكر خوزستان آمدند .صحبت شد
 .ندا  راضي؛گفتند

 حاضـر    و  عـراق نيـست    وق ضعف ديگرى نشان داد و پذيرفت كه كويت جز         امروز عرا 
ها باز هم قانع نشدند و بـه جنـگ ادامـه             ييولى آمريكا  هاى كويت را بپردازد     خسارتاست  
 . صحبت از رفتن به سوى بغداد يا تصرف بصره است.دهند مى

 و نـيم    سـاعت هـشت    تـا    . به جلسه دولـت نـرفتم      ،عصر براى انجام كارهاى عقب مانده      
 .كار كردم و به خانه آمدم شب،
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 بـه سـوى آينـده منطقـه         ،ل جهـانى از جنـگ     يمـسا .  به دفتر رسـيدم    ساعت هفت و نيم صبح    
 بـراى   .آمد]ننماينده تهرا [،  شيبانى]عباس[ آقاى   .رود و ذلت و خفت عراق مشهود است         مى

 عقـد  .زاده در مجلـس بـد نيـست    ملـك ]رضا[ها استمداد كرد و گفت وضع دكتر        بيمارستان
 .اى دادم  بستم و هديه،مرصاد اسير شده بودعمليات ازدواج يكى از آزادگان را كه در 

 گـزارش قراردادهـاى جديـد را در خـصوص           .وزير نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
حـدود پـنج    از   مجموعـاً    .تحصال گاز مخازن مـشترك بـا قطـر را داد          صنايع پتروشيمى و اس   

توانـد   ديگر مىدالر يك ميليارد   .  است  كرده استفاده] اعتبار خارجي [= ميليارد دالر فاينانس  
هاى نفـت مـشتعل    قرار شد اعالن كند كه آماده همكارى در خاموش كردن چاه    . انجام دهد 
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هـا   ها و تعدادى را چنـد مليتـى   نصد چاه را عراقى   گويند بيش از پا     مى. كويت و عراق هستيم   
 .اند آتش زده
 .آمـد ]سرپرست دفتر خدمات حقوقي رياست جمهوري     [ جهرمي،   افتخار]گودرز[دكتر  

پـيش از   زمان  ها كه از      هايمان از اسرائيلى    براى مطالبه طلب  . گزارش كار دادگاه الهه را داد     
هـا داشـت     يي ميليون دالر از آمريكـا     280ن   پيشنهاد گرفت  . وكيلى گرفته است   ،انقالب مانده 

 . بپردازند،ها كه در آنجا داريم  بعضى از سالحعوض در ،كه دادگاه حكم كرده
و   از اجـراى قـانون شـوراها       .آمدنـد ]حـوزه علميـه قـم     [جمعى از علماى جامعه مدرسين    

حم  اظهار نگرانـى كردنـد و مجلـس را بـه عنـوان مـزا               ،حتمال تأثير آن بر انتخابات مجلس     ا
  مـورد انتقـاد قـرار دادنـد و اظهـار عـدم اطمينـان از بدنـه وزارت كـشور                     ،هاى نظام  سياست
 توسعه ةدربار . زامبيا به مالقات آمد و تجارت وزير صنايع ،  ]آقاي رابينسون چونگو  [. نمودند

  .روابط صحبت شد
و از بهتر شدن وضع امنيت منطقـه        . استاندار كرمان آمد  ،  ]اقاي سيدحسين مرعشي  [عصر  
شوراى عالى امنيت ملـى جلـسه   . گفت از صنايع مورد توجه براى احداث در استان    همچنين  
 امنيت منطقه و خروج نيروهاى بيگانـه  ، آينده عراقةدربار ،با توجه به شكست عراق   . داشت

قرار شد جواب پيام آمريكـا را كـه از طريـق سـفارت سـوئيس            . گيرى شد   مذاكره و تصميم  
يم خـروج نيروهـاى     ي بـدهيم و بگـو     ، آينده منطقـه خواسـته     ةدرباررا  و نظر ما    است  فرستاده  

و از دبيركــل  باشــد  598قطعنامــه   8  براســاس بنــد،بيگانــه و همكــارى كــشورهاى منطقــه
 . ملل بخواهيم كه براى اجراى بقيه بندهاى قطعنامه عمل كنند سازمان

 عفـت و مهـدى و       .به خانه آمدم  . گزارش اطالعاتى داد   و   فالحيان آمد ]علي[شب آقاى   
در اش   بينـي   عفـت از اينكـه پـيش      . شام از بيرون آوردند   . مهدى مهمان داشت  . محسن بودند 

  . گفت ، نزديك به واقعيت بوده،مورد زمان جنگ
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اول شـب  . روى در حيـاط منـزل گذشـت        هبه مطالعه و استراحت و پيـاد      وقت  . در منزل بودم  
 نظـر مـا را      ، آينده عراق و شخص صـدام      ةدربارو  تورگوت اوزال از تركيه تلفن كرد       آقاي  
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 را  صدامها   يي آمريكا ،گفت. خودش برگرداندم   ه را ب   نظر صريحى ندادم و سئوال     ؛خواست
وجود آورده   ه چون اين همه مشكل براى مردم منطقه ب        ،كنند و مناسب هم نيست      تحمل نمى 

 ولـى فـشار سياسـى و اقتـصادى وارد           ،سـرنگون كننـد   او را   زور اسلحه     هو بنا ندارند ب   است  
 . كنند مى

گفتم كسى  . به تركيه بروم   ،در جواب سفر او   و  مذاكرات  انجام  خواست كه براى    از من   
  پناهنـدگى صـدام    ةلا مس ،هاى غربى   در رسانه .  جانشين صدام است   ، مهم مسأله .فرستم  را مى 

  . بنا نيست صدام را تحمل كنند،رسد به نظر مى.  استبه الجزاير مطرح شده
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 به مطالعـه و اسـتراحت و قـدم زدن در    وقت. در خانه بودم. امروز، نيمه شعبان، تعطيل است   
 بـه شـدت بـه آمريكـا و          ، در سخنان امروز خودشـان     ،اى   خامنه اهللا  يتآ. حياط خانه گذشت  

 خبرهـاى گونـاگون از شـورش در بـصره خبـر             ،هـا   در تبليغات غربـى    .اند  صدام حمله كرده  
 .دهند مى

 خبـر داد كـه چنـد نفـر از           ،]كـل سـپاه پاسـداران       فرمانـده [،  ىيآقاى محـسن رضـا    ،  شب
 از بصره اخـراج شـده و مـردم          مركزي،دهند كه مأموران دولت       مأموران ما از بصره خبر مى     

غـذا و   . خواهنـد   در كنار مرز آمده و از مـا كمـك مـى           مردم  . اند  عهده گرفته  هاداره شهر را ب   
 . استدارو به آنها داده شده
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تـصويب شـده كـه كـار عـراق را           سـازمان ملـل      قطعنامه جديدى در شوراى امنيـت        ،ديشب
 در اثر تراكم خودروهـا در مـسير         .به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم     .  است تر كرده   مشكل

 .شود و امروز سه ربع ساعت كشيد  معموالً نيم ساعت بين خانه و دفتر طى مى؛معطل شديم
 شـهرهاى  ى اطـالع داد كـه قيـام مـردم در بـصره اوج گرفتـه و بـه         يرضـا ]محـسن [آقاى  

مارهالع،   گفـتم در حـد غـذا و دارو    ؛خواهنـد   ماوه هم كشيده و از ما كمك مـى         ناصريه و س 
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 .بدهند
عربـستان  عـسكرى بـا مـسئوالن       آقـاي    گزارش مذاكرات    .نوربخش آمد ] محسن[دكتر  

انـد و     عقـب زده   ،هـاى كمـك مـالى كـه قـبالً داده بودنـد              سعودى را داد و گفـت از وعـده        
و معتقدنـد بـا شكـست       جـدا شـود     ل مالى   يحج و رابطه سياسى از مسا     ل  يگويند بايد مسا    مى

گفتم از اول هم براى من معلوم بود كه ادعاى عسكرى           . شود   شرايط عوض مى   ،سريع عراق 
 .اى ندارد و براى آزمايش موافقت كردم كه مذاكره كنند پايه

سـفر بـه     گـزارش    .آمـد ]رييس سـازمان برنامـه و بودجـه       [،  زنجانى]مسعود روغني [آقاى
ــراى همكــارى توافــق كــرده   ــانى و موضــوعاتى را كــه ب ــد روم ــاى.  داد،ان ــدين[آق  ]عالءال

خيلـى  او . تورگـوت اوزال را داد آقـاي   گزارش سفر به تركيه و مذاكره بـا   و آمد بروجردى
 جانـشينى آنهـا     ةدربار. صدام و بعث عراق بايد بروند     است كه   صريح صحبت كرده و گفته      

ـ ،خواستار حكومت فدرال عرب و  ه  طرح روشنى ارائه نكرد    رك بـوده و خواسـتار    كرد و تُ
 . شده استتر با ايران مشاوره نزديك

 اسـت كـه در       سـعودي   عـازم عربـستان    . سفيرمان در كويت آمـد     ،صادقي]حسين[آقاى  
پيام شفاهى دادم و برآمادگى در      . د و از آنجا به كويت برو      دطايف با اميركويت مالقات كن    

 . كردمگرفته تأكيد آتش هاى نفتىِ  چاهي مخصوصاً اطفا،ها م خرابي ترميبرايهمكارى 
  و دعـوت بـه وحـدت       1 برايـشان صـحبت كـردم      .سران شيعه مجاهدان افغانستان آمدنـد     

ايـشان تأكيـد    . وزيـر ايتاليـا صـحبت كـردم         نخست ،تىآندرئو]جوليو[ تلفنى با آقاى     .نمودم

                                                 
 به دنيا« : گفت هاشمى آقاى، حضور داشتند، افغانستان شيعيان مجمع سمينار در كنندگان شركتكه  ديداراين  در - 1

 يك خالى دست با اندتوانسته انستانافغ مسلمان مجاهدين و است كرده اعتراف افغانستان مسلمان مردم صالبت
 و رهبران ولى ،داد قرار الشعاعتحت را افغانستان لهامس ،فارسخليج اخير ليمسا متأسفانه .درآورند زانوبه را ابرقدرت

 حولِ وحدتبا  بايد ،مسلمان مجاهدين .دهند ادامه را خود راه هماهنگى و وحدت با بايد ،افغانستان مسلمان مردم
 كشور ،افغانستان مردم فداكار و سختكوش روحيه با و بگذارند كنار را جزئى اختالفات ،آنبه ياتكا و الماس محور
 نيروهاى به و بيافزايند خود مجاهدت و تالش بر ،اندكرده آغاز كه راهى رساندن پايان به براى و بسازند را خود

 ←رجوع كنيد  ».كنندمى دنبال را خود شوم اهداف و مطامع همواره آنها زيرا باشند نداشته اميدى نيز بيگانه و خارجى
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني«
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اسـت كـه    1 598 قطعنامـه    8د   مـشغول تـالش جهـت اجـراى بنـ          ،داشت كه در سازمان ملـل     
 .شودنطرح امنيتى برمنطقه تحميل تا ست و من تأكيد كردم كمك كنند  اخواسته ما

در  .اى جلـسه داشـتم      خامنـه اهللا    يـت شب با آ  . دولت شركت كردم   هيأتعصر در جلسه    
هـاى    آينـده عـراق و حركـت   ةدربـار  . مـذاكره شـد     سخنان ايشان در مراسم ديروز     ارتباط با 
ى در  يهاى عراقى و آمريكـا     امروز نظامي .  به خانه آمدم   .مذاكره كرديم هم  صره   ب درمردمى  

 . استها تحقير آميز بوده  وضع عراقي؛اند جنوب عراق مذاكره داشته
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 ةدربـار  .آمـد ]ان و آموزش پزشكي   سرپرست وزارت بهداشت، درم   [،  زاده  ملك]رضا[دكتر  
آقـاى  . مشورت كـرد و برنامـه خـود را گفـت     ،خواهد در مجلس بگويد   مطالبى كه فردا مى   

 از كم توجهى به مشاوران      .آمد]جمهور در امور اصناف     مشاور رييس [،  بينا  توكلى]ابوالفضل[
 . گله داشت و خواستار ارجاع كار و اطالعات بيشتر و شركت در جلسات مربوطه شد

 گزارشـى از وضـع شـيعيان        . امام جماعت شـيعيان كويـت آمـد        ،هرىم]محمدباقر[آقاى  
 كيفيت برخورد با دولت كويت مشورت كـرد و          ةدرباركويت و ايرانيان مقيم كويت داد و        

 قرار شد از محل كمك دولت كويت  .براى مشكالت ايرانيان آواره از كويت استمداد كرد       
 .بپردازيم
 حـدود   ؛خريد كاالهاى اساسـى در دسـتور بـود        . اد شركت كردم  شوراى اقتص جلسه  در  

، ]آقـاي يـوري موسـويني     [بـراى اسـتقبال از       .تـصويب شـد    ميليارد و سيصد ميليـون دالر     دو
 بـا   .رفتـيم مهرآبـاد    بـه فرودگـاه      ،ند هـست  جمهور اوگاندا و هيأت همراه كه چند وزير        يسير

 . وارد شوندچهارود ساعت  قرار ب؛ بعد از ظهر رسيدندشش  نزديك ساعت،تأخير
 
 

                                                 
كند از  همچنين از دبيركل درخواست مي«:  شوراي امنيت سازمان ملل، چنين آمده است598 قطعنامه 8در بند  - 1

 ».هاي افزايش امنيت و ثبات منطقه را بررسي كند ورهاي منطقه، راهطريق مشورت با ايران و عراق و ساير كش
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مـذاكرات   . و در يـك ماشـين بـه دفتـرم آمـديم            1وتاهى در پاويون انجـام داديـم      كمصاحبه  
 . يك ساعت وقت استراحت به آنها داديم و من بـراى نمـاز رفـتم               .اى در راه داشتيم     دوستانه

 گرم و دوستانه و ؛مكرد تلفنى صحبت ،جمهور فرانسه يسير، ]آقاي فرانسوا ميتران  [سپس با   
 2.با تفاهم بود

                                                 
 مقامات ايراني را در ،در تهران كه جمهور اوگاندا، در گفتگو با خبرنگاران گفت ويني، رييسوسميوري آقاي  - 1

اي همكاري هاي سازمان وحدت آفريقا قرار خواهد داد و در ضمن مذاكراتي پيرامون برخي زمينه ه جريان فعاليت
 به گسترش روابط با آقاي هاشمي نيز با بيان عالقه مندي جمهوري اسالمي ايران. عمل خواهد آورد مشترك به

جمهور  ايران در اين ارتباط، از سفر رييسهاي  ويژه كشورهاي آفريقايي و برشمردن سياست سوم، به كشورهاي جهان
  .مود كه اين سفر به بسط مناسبات دو كشور بيانجامداوگاندا به تهران استقبال كرد و اظهار اميدواري ن

 سازمان ملل، مبناي خوبي براي حل مسايل مشكالت منطقه 598بند هشت قطعنامه «: جمهور فرانسه گفت رييس - 2
براساس اين بند، دبيركل » .خليج فارس و تنظيم ساختار امنيتي آن است و منطبق با سياست خارجي فرانسه مي باشد

ملل به مشورت با جمهوري اسالمي ايران و عراق و ديگر كشورهاي منطقه تدابير الزم را براي افزايش امنيت و سازمان 
 همچنين ،آقاي ميتران در گفتگوي تلفني رؤساي جمهور ايران و فرانسه. ثبات در منطقه مورد بررسي قرار مي دهد

 آقاي.  كشورهاي منطقه را مورد تأييد قرار دادديدگاه آقاي هاشمي، مبني بر حل مسايل منطقه خليج فارس توسط
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 سپس با هم سر ميـز شـام         .جمهور اوگاندا انجام شد    يسياولين دور مذاكرات رسمى با ر     
 مذاكرات گونـاگون راجـع      ،سخنرانى رسمى دو طرف انجام شد و همراه خبرنگاران        . رفتيم

.  با هـم رفتـيم     ،تا كاخ سعدآباد    در يك ماشين با اسكورت رسمى      .به اوضاع اوگاندا داشتيم   
 ،ل آفريقـا و كـشورهاى مجـاور اوگانـدا     ياوگانـدا و نيازهـا و مـشكالت و مـسا           منابع   ةدربار

 .مذاكرات سودمندى داشتيم
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آقـاى   بـراى معرفـى    ساعت هشت و نيم صـبح،     
ــر  ــر بهداشــتوز ،زاده ملــك]رضــا[دكت ــه ،ي  ب

 و بيـرون    1 صحبت كوتاهى كردم   .مجلس رفتم 
 مراجعه نمايندگان براى كارها زياد بـود        .آمدم

 كسى در مخالفت صـحبت   ،و جز يك مخالف   
 از هـا،   مجلسي.خوبى آورداعتماد  نكرد و رأى    

 .دديدن خيرى نشان استيضاح
 گزارش . مديران كميته امداد امام آمدند

 
                                                                                                                   

ما معتقديم مسايل منطقه بايد در داخل منطقه «: گفت ،هاشمي در اين تماس تلفني، با اشاره به مسايل حساس منطقه
ما .  محكوم به شكست است،و توسط كشورهاي عضو حل شود و هر طرحي كه از خارج بر منطقه تحميل شود

تر صلح و امنيت به منطقه   ديگر كشورهاي اروپايي، در اين زمينه تالش نمايند تا هر چه سريع فرانسه واميدواريم
 ». بازگردد

: هاي بعد از انقالب، در پست هاي حساسي بوده است، گفت زاده، در سال ايشان با اشاره به اينكه دكتر ملك - 1
آشنايي به . انايي انجام مسئوليت مذكور را داراستزبردستي و هوشياري انقالبي وي مورد قبول همه است و ايشان تو«

وي . زاده است مندي براي رسيدگي به نقاط محروم، از مشخصه هاي بارز دكتر ملك امور آموزشي، درماني و عالقه
 اميدوارم در شرايط حساسِ. هاي مسايل درماني كشور را حل كند تواند با همكاري و كمك مجلس، بعضي از گره مي

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون وزير نماند و نمايندگان در بحث هاي خود، مراعات مسايل كنوني، وز
 » .اخالقي و سياسي را كرده و به دنبال وحدت نيروهاي اسالمي باشند
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دولـت بـه گرمـى      هاى   دادند و از سياست   

ــد ــشان صــحبت كــردم .حمايــت كردن . 1 براي
 بـراى آنهـا    .فرماندهان سـپاه حفاظـت آمدنـد      

ــشويق  ــحبت تـ ــردم  صـ ــز كـ ــ وز2.آميـ  نرايـ
كـل     فرمانـده  ، كـشور  ، اطالعات ،خارجهامور

 سياسـت   .روحانى آمدنـد  ]حسن[سپاه و دكتر  
 ،عـراق ]جنـوب [كيفيت برخورد با قيام مـردم       

 .فتگيرى قرار گر مورد بررسى و تصميم
 عــصر كارهــاى دفتــر را انجــام دادم و     

 ةدربـار  تلفنـى    ، صـدراعظم آلمـان    ،هـل ُك]هلمـوت [سرشب بـا آقـاى      . ها را خواندم   گزارش

                                                 
 گاه هيچ ،خود حضور و نفوذ خدمات، همه اين با ،خمينى امام امداد كميته« :در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
 از ،امداد كميته اصلى مسئولين .است نكرده سياسى سوءاستفاده خود موقعيت از ،پرجاذبه هاى حرف و شعارها با

 زندان در را خود عمر و بوده امام راه و مبارزه و جهاد دنبالبه اسالمى نهضت اول روز از كه هستند مجاهدينى
 با انقالب براثر مردم از بسيارى كه ها كاريكم و عتصابا طوالنى دوران و انقالب روزهاى نخستين از .اندگذرانده
 تالش با مخلصى افراد جنگ، تحميل بعد و گذشته رژيم اقتصادى نظام شدن متالشى و بودند شده روبرو مشكل
 هاى انسان خودكفايى سياست در امام امداد كميته اگر .شتافتند مستضعفين و محرومين يارى به ،خود كننده دلگرم
 و حرفه يافتن و شان استعدادهاي رشد طريق از را خود پوشش تحت آموزدانش هزار 300 بتواند و شود موفق محروم

 ،كميته اين پوشش تحت مددجوى ميليون يك ،اكنونهم .يافت خواهد دست عظيمى تحركبه ،كند يارى مناسب فن
 كه مسكن احداث زمينه در و است يافته پايان كشور، امكانات از استفاده با آنها رنج و اندبازيافته را خود سالمت
هاشمي رفسنجاني، « ←رجوع كنيد ».است داشته بسيارى هاىفعاليت كميته اين ،ماست مردم جدى مشكل

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني

اند و قدردان  كار شما واقفاند، به ارزش  تمام كساني كه به نحوي نياز به حفاظت داشته«: آقاي هاشمي گفت - 2
اين نهاد مقدس، بر اساس احساس وظيفه شكل گرفت و شما همواره با قناعت كار خود را . هاي شما هستند  تالش

خواست كه با همان وضعيت ساده و عاديِ دوران طلبگي  مان مي ما از اول به فكر حفاظت نبوديم و دل. انجام داده ايد
شمنان انقالب، با برنامة حساب شده به ترور شهيد بزرگوار مرحوم مطهري دست زدند و رفت و آمد كنيم، تا اينكه د

و توطئه دشمنان را در قصد از بين بردن عناصر مؤثر انقالب را داشتند كه شما به خوبي از عهدة حفاظت برآمديد 
، دفتر نشر معارف »1369 هاي هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←رجوع كنيد ».زدن به انقالب، نقش بر آب كرديد ضربه

  .1392انقالب ، 
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 .1 گرم و دوسـتانه بـود و قـرار شـد ادامـه داشـته باشـد           ؛ل عراق و منطقه مذاكره كرديم     يمسا
 و  ]راقوزيـر عـ     معـاون نخـست   [ سعدون حمـادى   . جلسه داشت  يعالى انقالب فرهنگ   شوراي

آقــاى  . از بغـداد بــه ايـران آمدنـد   ]وزيـر مــشاور در امـور خـارجي   [، افصـح ]محمدسـعيد [
 اجـازه گرفـت نفـت    .ى را تلفنى دادي گزارش مذاكره با هيأت اوگاندا  ،وهاجى]عبدالحسين[

 . سال به آنها فروخته شود نسيه با مهلت يك
عـراق صـحبت تلفنـى      ل منطقـه و     ي مـسا  ةدربارجمهور سوريه    يسي ر ،با آقاى حافظ اسد   

شـب در دفتـرم    .ل داخلى عراق از ما بـشنود يدر مورد مسا  كه   عالقه زيادى نشان داد      ؛داشتم
 . دير وقت خوابيدم.ماندم
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تفـاوت برخـورد     بـى هـاى غربـى       دولت.  قيام مردم عراق در رأس است      مسأله ،ها در گزارش 
 اظهار نگرانى از ايجاد حكومت اسالمى به سبك ايران در عـراق             ،ها   ولى در رسانه   ،كنند  مى

 .كنند  پشت جريان معرفى مى،شود و ايران را با حدس و گمان دامن زده مى
 . به سوى مرقد امام رفتـيم      ، براى شركت در مراسم درختكارى     ساعت هفت و نيم صبح،    

 ،باران شديد كه از ديشب تاكنون ادامه دارد       بارش   به خاطر    ، اما پتر برويم كو قرار بود با هلي   

                                                 
در اين گفت وگوي تلفني، تالش مشترك ايران و آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي براي بازگرداندن امنيت و  - 1

آقاي هاشمي با اشاره به اخبار و تحوالت جديد از داخل . ثبات منطقه حساس خليج فارس مورد تأكيد قرار گرفت
. عمل آيد ن نقاط مرزي عراق به ايران، ابراز نگراني كرد كه بايد براي آن اقدامي عاجل بهعراق و هجوم شهروندا

مسايل منطقه بايد در داخل منطقه و توسط كشورهاي عضو در منطقه حل و فصل گردد و « : رييس جمهور ايران گفت
ود را از منطقه ببرند و حل مسايل ها مي توانند بكنند، اين است كه به سرعت نيروهاي خ بهترين كاري كه چند مليتي

هل، صدراعظم آلمان نيز ضمن تأكيد بر ضرورت حفظ امنيت وت كُمآقاي هل» .منطقه را به خود منطقه واگذار كنند
: توسط كشورهاي منطقه، به ضرورت ايجاد شرايط مناسب براي رشد اقتصادي در منطقه تأكيد كرد و اعالم داشت

. آلمان در چارچوب جامعه اقتصادي اروپا، آمادگي دارد. ؤثر در اين حركت داشته باشدايران مي تواند نقش بسيار م«
صدراعظم آلمان، همچنين بر ضرورت تماميت ارضي » .براي يك حركت اقتصادي در منطقه فعاليت جدي داشته باشد

ها در  گونه تماس مه اينهاي دو كشور را سازنده توصيف كرد و اعالم داشت كه خواستار ادا عراق تأكيد كرد و تماس
  .آينده نزديك است
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 . بارندگى مايه خوشحالى است؛با اتومبيل رفتيم
كـارى    طرح جنگـل   ةدربارانصارى  ]محمدعلي[ توضيحات آقاى    ،زيارت قبر امام  بعد از   

ــد  ــراف مرق ــم، اط ــنيديم و در مراس ــام را ش ــركت ام ــرديم ش ــس از .  ك ــاى  پ ــحبت آق ص
  يك درخت ، و احمدآقا]وزير جهادسازندگي[، فروزش]غالمرضا[، انصارى]دعليمحم[

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . كردمحركت  به سوى دفتر.1 كردمسغر

آقـاي  [. هـا را دادنـد      ى آمدنـد و گـزارش توافـق       ي با هيأت اوگاندا   هكنند  مذاكره نراي وز

                                                 
من فرزند كوير هستم و . اين مراسم براي من الهام بخش است«: آقاي هاشمي در مراسم درختكاري اظهار داشت - 1

نتايج برخي برنامه ها را نسل هاي آينده .  مردم كوير معني و ارزش درخت را مي فهمند،در آنجا كه من بزرگ شده ام
من حسرت مي خورم . سال ديگر مي بينند  ده،طوري كه آنچه صرف جنگل مي شود، سود آن را مردم به. خواهند ديد

 ميليارد دالر، صادرات چوب دارد، آن وقت ما ساالنه مقدار زيادي 10وقتي مي بينم، كشور كوچك سوئد، ساالنه 
ه دنبال چيزي هستم كه بتوانم كوير را من هموار.  خيانت رژيم گذشته استةواردات چوب داريم كه اينها نشان دهند

 ».به همين منظور از طرف رياست جمهوري، بازرسي ويژه، مأمور احياي كوير شده است. احيا كنم
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هـا   از توافـق  . شـد  دور دوم مـذاكرات انجـام        .جمهور اوگانـدا آمـد     يسير،  ]يوري موسويني 
  به سوى فرودگاه،هاى دوستانه داشتيم و سپس در يك ماشين         اظهار رضايت كرد و صحبت    

 بـه  ، بدرقـه رسـمى  در. 1 هر دو نفر در مصاحبه شـركت كـرديم    ،در پاويون جمهورى  . رفتيم
 .سرود خوددارى و به سان اكتفا شداجراي  از ،بارانبارش خاطر 

معـاون  [،  سـعدون حمـادى     جريـان مـذاكره بـا      ،اليتـى در راه دكتـر و    . به دفترم برگـشتم   
 كـه   اسـت   او از حمايت ايران از قيام مردم عراق شكايت نموده         .  را گفت  ]وزير عراق   نخست

ها و بيانات مسئوالن مجلـس اعـالى عـراق را              منكر حمايت شده و كار رسانه      ،دكتر واليتى 
 . استقين در عراقهاى اخير مناف شبيه به بيانيه كه خارج از سياست دولت گفته

از جواب طفره   ،  ]دكتر واليتي [شان را بدهيم كه      خواسته كه هواپيماهاى حمل و نقل     او   
خواسـتار  .  است انتقاد كرده كه جواب درستى نداشته    ،هاى سريع عراق    نشينى  رفته و از عقب   

ى و عصر امروز به سـو  است  ولى او عجله داشته،مالقات با من بوده كه وقت فردا داده شده      
خانقين توسط مردم عراق را شنيده و به تهـران          شهر   ولى در باختران خبر تسخير       ،عراق رفته 

 .  قبول كردم؛ به اردن برودتا كه هواپيما در اختيارش بگذاريم  استبرگشته و خواسته
 يحبيبـى در دفتـرم جلـسه مـشورت        ]حسن[واليتى و   ]علي اكبر [ ،روحانى]حسن[با آقايان   

 قرار شد طلبكارانه برخـورد      .ت برخورد با مسايل عراق مشورت كرديم       سياس ةدربار .ميداشت
 و سعى شود سندى     ،كه باعث مشكالت در مرزهاى ما و هجوم آوارگان به ايران شده            كنيم
 .ندهيمآنها دست  ه ب،بر حمايت ما از قيام مردممبني 

هرهاى  خبر داد كـه خـانقين و تعـدادى از شـ            ]فرمانده كل سپاه  [،  رضايى]محسن[ آقاى  
                                                 

1- آقاي مهاي  ويني با برشمردن مشكالت اقتصادي كشورش و قاره آفريقا با وجود منابع غني، خواهان همكاريوس
كار «:  هاشمي نيز تأكيد كردآقاي. با اوگاندا و سازمان وحدت آفريقا شدبيشتر فرهنگي، سياسي و صنعتي ايران 

توانند  ي جهان سوم اگر تصميم بگيرند، مي اين بود كه ثابت كرد كشورها،اي كه انقالب اسالمي ايران انجام داد عمده
روي پاي خود بايستند و در واقع انقالب اسالمي، فرهنگ حايشان در زمينه » . رساندگيري را به ثبوت ت در تصميمري

هاي دو جانبه، به عالقمندي جمهوري اسالمي، براي گسترش مناسبات با كشورهاي آفريقايي اشاره كرد و  همكاري
ما تحت تأثير . روابط ما با آفريقا براساس اسالم است. اميدوارم سفر شما منشاء پيشرفت و بسط روابط باشد«: افزود

شدت با ظلم و استثمار  اسالم به. مان، آماده خدمت به مردم محروم آفريقا هستيم ميجاذبه ايدئولوژي انقالبي اسال
تري  اميدواريم در آينده شاهد روابط ثمربخش. مخالف است و پيروان خود را به حمايت از محرومين تشويق مي كند

 ».با قاره افريقا و كشور شما باشيم
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 سياست  .انجام دهد  كار مهمى    ، در مقابل مردم    است  آزاد شده و ارتش نتوانسته      عراق شمال
 در ايـن    .دولـت شـركت كـردم      هيـأت جلـسه   عصر در   . را تلفنى به تصويب رهبرى رساندم     

و  را تكميـل كـرديم       پرداخـت نظـام هماهنـگ      و اليحـه      شـد  بررسـى   اوضاع منطقـه   جلسه،
 . بحث صورت گرفت ، فيزيكىرازتو توليد همچنين در مورد 

، رضـايى ]محـسن [آقـاى   .  به خانه آمدم   .در دفترم كار كردم    ساعت هشت و نيم شب،    تا  
بـصره را از مـردم      شـهر    قـسمت اعظـم      ، تلفنى اطالع داد كه ارتش عراق      ،]كل سپاه   فرمانده[

 . استپس گرفته
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 تمـام   نُـه  تا ساعت     كه  كارهاى عقب مانده زياد بود     . به دفتر رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح    
 ]جمهـور   مـشاور فنـي ريـيس     [،  عباسـپور ]مجيـد [دكتر  . جمعه را نوشتم  نمازخطبه عربى   . شد

 گـزارش    و آمدنـد ]شيميايي، ميكروبـي و راديـو اكتيـو       [= ر  . م  . ش  پدافند  مديران  با  همراه  
 . ند استكُهنوز ؛ خيلى مطلوب نيست؛ت كار اين صنعت را دادندپيشرف

شان  ى در خصوص شغل   يتقاضاها. ها آمدند  جمعى از اساتيد معارف اسالمى در دانشگاه      
 وزيـر سـابق آمـوزش و       ، اكرمـى  ]سيدكاظم[آقاى 1. مفصالً براى آنها صحبت كردم     .داشتند
 كارهاى دفتـر را انجـام   ،ر تا شب  عص.  مقدارى تعريف و مقدارى انتقاد داشت      ؛آمد پرورش

 . ها را خواندم دادم و گزارش
                                                 

ما بايد «: ها را متذكر شد و گفت اهميت استادان معارف دانشگاهآقاي هاشمي، در اين ديدار نقش حساس و پر - 1
بدون شك، افراد دلسوز و مسلمانان دلسوخته، از نقش . جامعه اسالمي را به عنوان يك جامعه نمونه به جهان ارائه دهيم

بايست با حضور  ها، با دانشجوياني مسلمان و مخلص، مي اند و زمينة مساعد اسالمي در دانشگاه ارزنده شما خوشحال
توانيد بسيار موثر واقع  ها، مي شما با فكر و سواد و اطالعات و همچنين رفتار مناسب در محيط دانشگاه. شما اشباع شود

 و ماوايي براي دانشجويان باشيد و رشد واقعي دانشجويان را فراهم اجلشويد و عالوه بر تدريس احكام و معارف، م
روند و هر چه در امر  هاي آينده انقالب به شمار مي نيروهاي محركه جامعه براي نسلها مركز ساخت  دانشگاه. آوريد

ها اسالم خالص و بي پيرايه را معرفي كنيد و  شما اساتيد معارف دانشگاه. گذاري شود، ارزشمند است مهم سرمايه
رجوع  ».محور زندگي مردم استها، بهترين مكان براي بحث درباره اسالم، به عنوان  بدانيد كه محيط منطقي دانشگاه

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←كنيد 
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 مـردم عقـب رانـده    ، در بعـضى جاهـا  . در عـراق ادامـه دارد      ،درگيرى مردم با حكومـت    
 تـذكر دادم  ،]كـل سـپاه    فرمانـده [،  ىيرضا]محسن[به آقاى   . شوند و بعضى جاها برعكس      مى

 .نيروهاى بدر عراقى كمك كنندبه  ، حداكثر؛كه دخالت علنى در امور داخلى عراق نشود
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1991 سمار 8                           1411 شعبان 17  |  1369 اسفند 17جمعه 
 

ل ي مـسا  ةدربـار  ،خطبـه دوم  . به دانشگاه تهران رفـتم     ،مه جمعه  براى اقا  ساعت ده ونيم صبح،   
 مـورد   ،ه يـك جملـه آن     منطقه و عراق و كويت و اهميت منطقه و قيام مردم عـراق بـود كـ                

اينكه از بعث عـراق خواسـتم كـه مـردم را بـا              . 1 است توجه محافل سياسى جهان قرار گرفته     
                                                 

  اگركند، مى سركوب اينگونه  را مردمش كه است اين صدام اشتباه آخرين« :آمده است مبخشي از خطبه دو در - 1
 نصيحت ما و شود مى شا عمل نامه  صفحه ترين سياه كه است اى صفحه آخرين اين. دهد ادامه مردم كردن سركوب به
 مردم و گرديده منهدم ، بعث حزب هاى سياست با كشور.شوند مردم اراده تسليم ندهد، انجام را كار اين كه كنيم مى
 با  وكند تفاهم شا مردم با حاال اند، شده بدبخت ، داشتندگذشته جنگ دو دوران طول در كه مصيبتى همه اين با
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معناى  را بهسخن  اين ،هاى غربى رسانه. سركوب جواب ندهد و به خواست مردم گردن نهد       
 .ندا هكردتفسير گيرى صدام حسين  پيشنهاد كناره

  اطـالع داد كـه بـار       ،ىيرضـا ]محـسن [عصر آقـاى     .ها جمع بودند    ها و نوه     ظهر همه بچه  
 .  است بصره را به كنترل خود در آورده،ديگر ارتش عراق
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 بـاران خفيفـى در شـهر و بـرف خفيفـى در شـميران                . به دفترم رفتم   ساعت هفت و نيم صبح    

گـزارش  . به اتفاق معاونان آمدند   و اموراجتماعي،   وزيركار  ،  ]آقاي حسين كمالي   [.باريد  مى
ــاونى ــدى وضــع تع ــاى تولي ــدماتى،ه ــي و آموزش ، خ ــهفن ــين اى و  حرف ــاد همچن ــور بني ام

هـا،   در همه زمينـه      ، در مجموع  ؛ را دادند و نيازها را مطرح كردند       ]جنگ تحميلي [مهاجرين
 . استه بهتر از گذشته كار شد،در سال جارى

 گزارشى  . آمد ]رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق     [،  آقاى سيد محمدباقر حكيم   
 براى مديريت آينـده     ،هاى عراقى   هماهنگى با ساير جريان    ةدربار و   داداز وضع داخل عراق     

 ، به شيعيان سهم بدهنـد     17 به   8 شد اگر    مطرح   ؛ مشورت كرد  ،كشور عراق و سهم هر يك     
مقـدارى  .  تسليحاتى و تبليغاتى خواست    ، تداركاتى ،هاى مالى  كمك. ددر اين مرحله بپذيرن   

 كيفيـت   ةدربـار  .پول دادم و موافقت كردم كه فـردا بـا پـرواز اختـصاصى بـه سـوريه بـرود                   
 .كردن ساير جهات مذاكره شد مطمئن

آقـاي   گزارش سفر به سوريه و مذاكره با          و آمد]جمهور  معاون اول رييس  [،  دكتر حبيبى 
                                                                                                                   

 آسانى كار عراق در كردن حكومت االن كند، حل را مشكالت اين و بيايد كسى يك آنها، انتخاب و رأى
 ارتش اين ارتش؟ اين با بسازد؟ خواهد مى چيز چه با دارند، قبول را او ش امردم نه و منطقه نه و دنيا نه كه كسى.نيست
 انتطار لذا امكانى؟ چه و پولى چه با كجا؟ از ارى؟نگهد پرچم زير را اينها خواهى مى هست، تو گردن به وبالى يك كه
 رأى بيايند، مردم بگذارد و نشود درگير ش امردم با و نشود مرتكب بعث حزب را اشتباه آخرين اين كه است اين ما

 دست به دست اگر شماها همه. شندبا هوشيار خيلى بايد مقطع اين در عراقى معارضين مخصوصاً و بدهند را خودشان
 ها سال كنيد، برقرار خوب رابطه هم تان هاي همسايه با كنيد، كار شما مجموع باشد، شما با هم بعث حزب دهيد،ب هم

 ←رجوع كنيد  ».بشود انجام بايد كه است كارى اين و برگرديد خود پيش ماه چند وضع به كه داريد الزم وقت
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  خطبههاشمي رفسنجاني، «
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 نگـران حاكميـت شـيعه در عـراق    آنهـا  . دادرا هـا   خدام و فلسطينى  ]عبدالحليم[حافظ اسد و    
سيون را حمايـت    يـ  كـه اُپوز    اسـت  عمل آمده  ه قول همكارى داده شده و هماهنگى ب       ؛ندهست
 .ه است مذاكره با تركيه مشورت شددر مورد. كنيم

به  كمك  نحوهةدربار. در حضور رهبرى داشتيمرا   مليعالى امنيت  شوراي ، جلسه عصر
هـاى    انـد و شـيوه تبليغـات و سياسـت           مسلمانان مجاهد عراق كه در مقابل صدام قيـام كـرده          

تأييـد  هـم   هـا     تصميمات هيأت ما در سوريه با سوري       . مذاكره و تصميم گيرى شد     ،تبليغاتى
 .  دفترم كار كردم و به خانه آمدم در نُه شب تا ساعت . شد

ل عـراق و    يخواهنـد در مـورد مـسا         تهران مـى   ماى تلفنى گفت عل   ،]كاشاني[آقاى امامى 
 . موافقت كردم؛ اعالميه بدهند،حمايت از شيعيان و تأييد مواضع نظام ايران
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 صـبح نُـه   سـاعت    .بـه دفتـر رسـيدم     ساعت هفت و نـيم      . استديشب هم باران خوبى باريده      

نتخابات و استانداران    ا ، ادغام نيروهاى انتظامى   ةدربار .وزيركشور آمد ،  ]آقاي عبداهللا نوري  [
از داخـل   هـاى سـپاه       و در مورد صحت گزارش    ا .ل عراق صحبت شد   يمساهمچنين  جديد و   

 گـزارش    و آمـد و ترابـري    وزيـر راه    ،  ]آقاي محمـد سـعيدي كيـا      . [اظهار ترديد كرد   ،عراق
 خبرگـزارى   مـديرعامل  ي،نـصير ] [آقاى   .ها را داد    آهن و ساخت راه    هها، بنادر، را    راه

 .هاى خبرى مشورت كرد  سياستةدربار  و آمد]ايرنا[،جمهورى اسالمى
 1مالقـات آمـد   به  خارجه چكسواكى   اموروزير  ، معاون نخست وزير و      ]آقاي دنيس بير   [

                                                 
كشور «: هاي اقتصادي فيمابين گفت ها و همكاري ، ضمن ارائه گزارشي از نحوه فعاليت»دنيس بير«آقاي  - 1

چكسلواكي، عالقمند است از طريق  ايجاد يك خط لوله گاز كشورهاي اروپايي، از جمهوري اسالمي ايران گاز 
آقاي هاشمي نيز اعالم » . باشد دست مطالعه مياين پروژه با همكاري كشورهاي ديگر اروپايي، در . خريداري كند

جمهوري اسالمي عالقمند است گاز خود را به كشورهاي اروپايي صادر كند و طرحي كه كشور چكسلواكي و «: كرد
در خصوص عراق، ما نگران اوضاع هستيم كه . اي براي اين همكاري باشد تواند پايه ركايش در نظر دارند، ميشُ

 تذكر ،قبل از جنگ مكرراً به كشورهاي درگير. به شورش و جنگ وسيع در داخل عراق شودوضعيت داخلي منجر 
طوري كه  داديم كه قبل از هركاري كه تعادل عراق را برهم بزند، الزم است فكر درستي براي آينده عراق بشود، به

 هاي ت دولت و همه گروهكنيم الزم اس اكنون نيز فكر مي. تماميت ارضي عراق و مردم اين كشور آسيب نبينند

حسين
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 ؛ى اسـتمداد كـرد    يج كـشور اروپـا     بـا سـرمايه پـن      ، براى كشيدن لوله گاز از ايران به اروپـا         و
آقـاي واسـيلي     [.داشـتند  اظهـار نگرانـى      ،از وابسته بودن به لوله گاز شوروى      . موافقت كردم 

 راجع به توسعه روابـط   و 1بلغارستان آمد ] و معاون نخست وزير   [خارجه  اموروزير  ،  ]پاولوف
 بلغارسـتان و     براى سفر بـه    ،جمهور خودشان را از من     يسي دعوت ر  ة نام ، هر دو وزير   ؛گفت

 .چكسلواكى آوردند
رييس [،  كروبى]مهدي[نامه آقاى   در ارتباط با     ،اى   آقاى خامنه  .بودمرهبري  شب مهمان   

راجع بـه  . ندى فرستاده بودپيغام ،]حوزه علميه قم  [ به جامعه مدرسين   ]مجلس شوراي اسالمي  
 حـوزه   ،]رفاز مراجـع تقليـد مقـيمِ نجـف اشـ          [،  ىيخـو ]سيد ابوالقاسم [اهللا  يت آ ،وضع عراق 

 موافقـت شـد كـه       .كـرديم خبرگـان صـحبت     مجلـس    اعالميه علماى تهران و      ،نجفعلميه  
 نظامى كه آمريكا ضبط كـرده و دادگـاه الهـه          ةدر مقابل چند محمول    رامان از آمريكا     طلب

 . را بگيريم آنكه پول است، قبول كنيم حكم داده 
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. انـد    چند نفر از سران بعث عراق كشته شـده         ،اند   گرفته ، خبر ها خبر دادند كه از شنود       نظامى
 گزارش سفر به اردن در جمع هيأت        . نماينده اصفهان آمد   د،شهرزا]محمدكريم[آقاى دكتر   

اسات اسـالمى و     بـاال بـودن احـس      ةدربـار . وضع هيأت انتقاد داشـت     از   ا داد و  ر المجالس  بين
 . انقالبى در اردن توضيح داد

كروبـى بـه    ]مهـدي [ از بخـشى از برنامـه سـفر آقـاى            .ى خراسانى آمد  يرجا]سعيد[آقاى  
                                                                                                                   

ادامه سركوب مردم، . داخلي عراق با هم همكاري كنند تا وضعيت داخلي عراق باعث از هم پاشيدگي عراق نشود
نيروهاي . مشكل را پيچيده تر خواهد كرد و اگر مسأله عراق حل شود، ديگر مشكل مهمي در منطقه نخواهيم داشت

 ».ين به صلح در منطقه كمك خواهد كردو انك بايد منطقه را ترك نمايند خارجي اي

كشور بلغارستان يكي از كشورهاي دوست ما «: جمهور بلغارستان گفت آقاي هاشمي، ضمن قبول دعوت رييس - 1
ايشان تحوالت در » .ما مايليم با دوستان خود در اين دوره روابط خود را تقويت كنيم. در دوران جنگ بوده است

ما اميدواريم هر چه زودتر «: فع مردم بلغارستان دانسته و از آن استقبال نمود و اضافه كردكشور بلغارستان را به ن
 آماده هرگونه همكاري در اين زمينه ،وضعيت اقتصادي كشور شما به حالت عادي برگشته و جمهوري اسالمي ايران

 ».باشد مي
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استان هاي ائمه جمعه  .كردند  مدعى بود خطى عمل مى ؛پاكستان و كره شمالى انتقاد داشت     
لي فقيه در آذربايجان و نماينده و[، ملكوتى]مسلم[اهللا  يتآ. آذربايجان شرقى و غربى آمدند

هـاى    از طرف آنها صحبت كـرد و گفـت بـراى اظهـار تـشكر از سياسـت       ،]امام جمعه تبريز  
برايـشان  . انـد  دولت و تدبير من در اداره امور در بحران خليج فارس و اعالن حمايـت آمـده          

  .1مفصالً صحبت كردم
شهر و استفاده از طرح  آمد و گزارش آب بو  ]وزير نيرو [،  زنگنه]بيژن نامدار [عصر آقاى   

 گـران شـدن     .شوراى اقتصاد جلـسه داشـت      . براى آبيارى سواحل خليج فارس را داد       ،محرم
خريد كاالهاى اساسـى و    موضوع   . بحث ناتمام ماند    و  پروازهاى خارجى تصويب نشد    تبلي
كارگرى و چاى هم در دستور بود نب . 
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 با جمعى از مسئوالن آموزش جهاد آمدند         سازندگي، وزير جهاد ،  ]آقاي غالمرضا فروزش  [

 لوح تقدير به آنها دادم و برايشان صحبت . تحقيقاتى و آموزشى را دادنديو گزارش كارها
هاى آقاى   رف از ح  . آمد ]فرمانده كميته هاي انقالب اسالمي    [،   آقاى مختاركالنترى  2.كردم

                                                 
روحانيت با تقديم شهداي «: د و گفتآقاي هاشمي از نقش علماي آذربايجان و هوشياري آنان قدرداني كر -1

ايشان » .اي در انقالب دارد و در جهاد و مبارزه و  تقديم شهيد پيشتاز بوده است گرانقدري در كنار مردم جايگاه ويژه
تواند مصيبت بار باشد و من اميدوارم  تحوالت داخلي عراق مي«: از كشتار مردم عراق ابراز نگراني كرد و يادآور شد

چشمان حريص استكبار جهاني، هم اكنون متوجه . ام به سيادت مردم عراق و نفع اسالم و مسلمين تمام شودكه سرانج
در رابطه با كشورهاي عربي و عراق است و اهميت نفت عراق، جغرافياي انساني و سياسي، موقعيت اين كشور 

اوند براين باشد كه دين خود را حاكم اگر تقدير خد. فارس و اسرائيل، استكبار جهاني را متوجه ساخته است خليج
رجوع كنيد » .كنيم تواند جلوي او بايستد و ما هم اكنون در يك مقطع استثنايي از تاريخ زندگي مي كند، هيچكس نمي

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←

ي، به اتفاق معاون آموزش و تحقيقات و مسئولين آموزش در اين ديدار كه آقاي فروزش، وزير جهاد سازندگ -2
جهاد سازندگي و دانشجويان حائز رتبه هاي اول و ممتاز در مسابقه علمي كنگره ملي صنايع غذايي حضور داشتند، 

در دوران «: آقاي هاشمي بر لزوم افزايش هر چه بيشترِ توان علمي و تخصصيِ نيرو هاي انقالب تاكيد كرد و گفت
 فاصله ما با جهان خارج، كه در امر نيروي.  ما به نيروهاي علمي، متخصص و متعهد، نياز فراواني داريم،دگيسازن
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 گفــتم نيروهــاى ؛ وزيركــشور گلــه داشــت و بــراى آينــده مــشورت كــرد ،نــورى]عبــداهللا[
 مايـل   ،مدعى بود جمعـى از نيروهـاى كيفـى كميتـه          . را تشويق كند كه بمانند    ] كميته[كيفى

 .بمانند و درجه بگيرند، ]نيروهاي انتظامي[نيستند كه در شرايط ادغام
 ]قـائم مقـام ريـيس بنيـاد شـهيد         [،  رحيميان]محمدحسن[آقاى  . مديران بنياد شهيد آمدند   

وزيـر  ، ]آقـاي آنتونيـوس سـارامانس   [ .1گزارش كار داد و من هـم برايـشان صـحبت كـردم            
. ل منطقه مـذاكره شـد  ييران و يونان و مسا   روابط ا  ةدربار. 2مالقات آمد به  خارجه يونان   امور

 . اسـت كشور منطقـه هـم رفتـه    به چند    او. خارجه كانادا آمد  اموروزير  ،  ]آقاي جو كالرك  [
 توصيه بـه اصـالح روابـط بـا آمريكـا            ؛ل عراق صحبت شد   ي امنيت منطقه و مسا    ةدرباربيشتر  
 .3داشت

                                                                                                                   
هايي كه  اند، زياد است و الزم است، همراه با زحمت و كوشش گذاري فراواني كرده انسانيِ انديشمند، سرمايه

 .ر تربيت نيروي انساني مورد نياز خود فعال باشندمسئولين آموزشي كشور به عمل مي آورند، دستگاه هاي اجرايي د
سازندگي كه يك نهاد انقالبي است و جمعي از بهترين فرزندان اين انقالب را در خود جمع طبيعي است كه جهاد

، دفتر نشر »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←رجوع كنيد » . ».است، در اين راه بيشتر تالش كند كرده
  .1392، معارف انقالب 

هاي شهدا را سرمايه تاريخ انقالب و عزيزترين بخش جامعه توصيف كرد و به مسئوالن بنياد  آقاي هاشمي، خانواده - 1
فرزندان شاهد . اند و عزيزترين واژه قاموس لغت ما به شمار مي روند هاي جامعه بوده شهدا بهترين انسان«: شهيد گفت

روند و   اهداف انقالب اسالمي به شمار ميها نسبت به جامعه، انقالب و  انسانكه وارث خون شهدا هستند، وفادارترين
خواهم با فداكاري، پشتكار و تالش هرچه بيشتر،  از شما مي. وظيفه دولت و مردم است كه به آنان توجه خاصي كنند

 را در اداره جامعه و در هاي كليدي فرزندان شاهد، بايد در آينده بتوانند پست. هاي شاهد باشيد در خدمت خانواده
خدمت شما مسئولين بنياد شهيد به . ها بر عهده گيرند هاي سياسي، فرهنگي، دانشگاهي و ساير بخش مسئوليت
اند، بايد به اين خدمت  كساني كه توفيق خدمت در اين نهاد انقالبي را يافته. اي از جهاد است هاي شهدا، نمونه خانواده

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←نيدرجوع ك ».مقدس افتخار كنند

شما و ساير كشورهاي اروپايي، بايد تالش «:  گفتوزير امورخارجه يوناندر اين ديدار آقاي هاشمي، خطاب به  - 2
هاي  هاي سياست يژگياي كه از و طلبانه هاي توسعه ، بيش از اين دستاويز سياست عراقكنيد تا اين ملت رنجديده

قدر زياد است كه بايد همه تالش  اند، آن آسيب هايي كه مردم عراق ديده.هاي استكباري جهان است، نشوند قدرت
كشور ما به عنوان عضوي از جامعه «: وزير امورخارجه يونان، در اين ديدار گفت» .كنند از مشكالت آنان كاسته شود
 ».ل اخير منطقه، اهميت فراواني قائل استاروپا، براي نقش مهم ايران در مساي

 به تهران آمده بود، در زمينه ،اي به كشورهاي منطقه خليج فارس كه در پي سفر يك هفته» جوكالرك«آقاي  - 3
 وزير. تماميت ارضي اين كشور و تعيين حكومت آينده آن توسط مردم عراق تأكيد كرد اوضاع داخلي عراق، بر
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آقـاي  [.  و گزارش كار دادند    1 برايشان صحبت كردم   .عصر مديران بنياد جانبازان آمدند    
ر كـار    راجع به تبديل اراضى كشاورزى كه در دستو        .وزيركشاورزى آمد ،  ]عيسي كالنتري 

 گـزارش    و حبيبـى آمـد   ]حـسن [دكتر   .گو شد  و  گفت ، است  نظام مجمع تشخيص مصلحت  
ـ . سفر به تركيـه را داد       اصـرار بـر حـذف صـدام دارنـد و مخـالفتى بـا جـايگزينى                  ،هـا  ركتُ
 . گانه موافقت ندارند با طرح امنيتى هشت؛ معارضان عراق ندارند

، زنجـانى ]مـسعود روغنـي   [ ،]يوزيـر امـور اقتـصادي و دارايـ        [نوربخش،  ]محسن[آقايان  
 ؛آمدنـد ]مديرعامل شركت هواپيمايي همـا [، شفتى]حسن[ و  ]سازمان برنامه و بودجه     رييس[

 .  سفرهاى خارجى توافق شدتروى قيمت بلي
 منـع تبـديل     ةدربـار  مـصوبات مجلـس      .م جلـسه داشـت     نظام مجمع تشخيص مصلحت  در  

طرح ايثارگران در دستور بود كه با مخالفـت شـوراى نگهبـان        همچنين  اراضى كشاورزى و    
 .دير وقت به خانه آمدم. موكول به بررسى كارشناسى و اصالح كلى شد. مواجه است

                                                                                                                   
آقاي هاشمي در اين .  را براي تأمين امنيت منطقه ضروري دانست598چنين اجراي قطعنامه امورخارجه كانادا، هم

 و بند هشتم آن كه از وظايف دبيركل سازمان ملل 598ما هم معتقديم، تالش براي اجراي قطعنامه «: مالقات گفت
ر منطقه خليج فارس، ما از همه كشورهاي منطقه، براي حفظ صلح و آرامش د.  بسيار راهگشا خواهد بود،است
» .كنيم بهترين شكل امنيت منطقه، دوستي و همكاري صميمانه ميان كشورهاي منطقه است تر هستيم و فكر مي جدي

ايشان در پاسخ به اظهار عالقه وزير امورخارجه كانادا، براي گسترش روابط دوجانبه، از روند رو به رشد روابط دو 
اي خود به كشورهاي  خارجه كانادا، در اين ديدار، گزارشي از سفر يك هفتهوزير امور. كشور اظهار خوشنودي كرد

هاي دولت كانادا را در زمينه روابط دوجانبه، مسايل منطقه خليج فارس، اوضاع داخلي عراق  منطقه ارائه داد و ديدگاه
 .   و تحوالت جهاني تشريح كرد

مردم هنوز «: بخش ياد كرد و اظهار داشت ارآفرين و الهامهاي افتخ جانبازان به عنوان انسان از آقاي هاشمي، - 1
هاي حماسي جهاد و روزگار پرشكوه دفاع مقدس را به ياد دارند و نيروهاي مخلص و فداكاري كه سالمت  صحنه

اگر . اند، هرگز فراموش نخواهند كرد هاي اسالم تقديم كرده خود را براي عظمت انقالب و اسالم و دفاع از آرمان
كنند و  ران جانباز در گذشته، با دست و پا كار مي كردند، امروز با اراده و افتخار ويژة يك جانباز، خدمت ميبراد

خوانديم، به طور  ها مي طلبي جانبازان را كه مي بايست در كتاب امروز اسناد شجاعت، فداكاري، ايثارگري و شهادت
را هميشه زنده نگه دارد و با قدرشناسي از جانبازان، روحية جامعه نياز دارد كه افتخارات خود . مجسم همراه داريم

هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ← رجوع كنيد».طلبي را پرطراوت نگه دارد ايثار، فداكاري، جهاد و شهادت
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369
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 بـه فرودگـاه مهرآبـاد     صـبح سـاعت هفـت   . ادامـه دارد  بارش  ديشب باران آمده و امروز نيز       
  مجلـس،   خبرنگـاران و نماينـدگان     ، محافظـان  ، معاونـان  ،بالفاصله با جمعـى از وزرا     . رسيدم

 پـرواز   ،]كرمانـشاه [= براى بازديد از جريان بازسـازى شـهرهاى مخروبـه بـه سـوى بـاختران               
 .كرديم

هـاب  ذ   بالفاصله با ماشين به سوى شـهر سـرپل         . استقبال رسمى بود   ،در فرودگاه باختران  
. هم خـورد   هها ب    طبعاً برنامه  ؛كوپتر استفاده نكرديم    به خاطر بارندگى از هلي     .حركت كرديم 

زرندي آقاي[استاندار و ]آقاي نكويي[ ، در بين راه.ند گذشتيمرِاز شهرهاى اسالم آباد و ك[ ،
 .دادند  و توضيحات مى  گزارش،امام جمعه باختران كه در ماشين با من بودند

 ،انـد و بازسـازى ادامـه دارد    گـشته از هزار نفر از مـردم ب      25 حدود   ،ل ذهاب سرپشهر  در  
شـود كـه      بينـى مـى      هـزار نفـر جمعيـت داشـته و پـيش           22 قبالً     .ولى شهر نيمه مخروبه است    

در . گـشتى در شـهر زديـم      . مـردم اسـتقبال گرمـى كردنـد       .  هـزار نفـر برسـد      50به  جمعيت  
 صـحبت   ،شهردارىساختمان  ى مردم در مقابل      برا .شهردارى با مسئوالن شهر مذاكره كردم     

درخـصوص اعتبـار و مـصالح    . مردم خواسـتار تـسريع در بازسـازى هـستند       . 1كوتاهى كردم 
 . خواهند  گرچه مردم بيشتر مى؛ كمبودى به نظر نرسيد،ساختمانى

                                                 
 خداوند شما، تحمل و صبر پاس به ،ذشتگ شما بر كه سختى دوره اين اميدواريم«:  در اين سخنراني آمده است- 1

 دليل. بكنيم ادا داريد، كشور كل برگردن شما كه حقى بتوانيم ،كشور مسئوالن ما و بكند جبران را تحمل و صبر اين
 و استعدادها و ببينيم را اينجا شرايط نزديك از كه است اين منطقه، اين در معاونين و وزرا شما، نمايندگان بنده، حضور
 انجام ماست، وظيفه كه آنچه و بشنويم را مقاوم و صبور عزيز، مردم شما هاى حرف و كنيم بررسى را منطقه اىنيازه
 اين در اند، كرده تحمل را مظلوميت دوران اين كه مردمى گذارد نمى و است حاكم جهان كل در خداوند عدل. بدهيم
 مسئوالن است، بردارى بهره قابل و خوب شما طبيعى ناتامكا است، مستعدى ةمنطق شما منطقه الحمدللّه،. بمانند حال

 منطقه اين به كه اى عالقه و آوارگى دوران خاطر به شما خود. بدهند انجام را خودشان وظايف كه عالقمندند كشور
 .كنيد آباد را اينجا شاءاللّه ان وتحمل صبر با و كنيد بيشتر را تان تالش بايد داريد، منطقه به كه عشقى و ايد كرده پيدا
 من. گرفت خواهند تماس شما با و كنند مى عبور اينجا از روزى باالخره ما مردم ةهم. است نجف و كربال دروازه اينجا

 شكوفايى و رشد حال در را منطقه و خود جاى به را چيز همه رسم، مى شما خدمت به كه بعدى سفر در اميدوارم
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  نرانيهاشمي رفسنجاني، سخ« ←رجوع كنيد » .ببينم
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ــرديم   ــصرشيرين حركــت ك ــه ســوى ق ــتاها و ارد. از آنجــا ب ــاهودر راه از روس ــاى  گ ه
 نظـرم   ،رود   رودخانه الوند كه آب زيادى دارد و به عراق مـى           .گذشتيم  نمخروبه مهاجرا  نيمه

در شـهر   . ند هـست  رهاى ارتـش از زمـان جنـگ مـستقر         ك لـش  ،در كنـار جـاده    . را جلب كـرد   
با خاك يكسان    ،جز يك مسجد   ه ب ، شهر  ساختمانى از گذشته نمانده و كلِ      هيچ ،قصرشيرين

 در حـال  ،ساخت زيربناها توسط دولت وهنوز كار بازسازى مردمى شروع نشده   .  است شده
 بـه .  جمعى از مـردم آمـده بودنـد        . است  انبار براى مصالح ساختمانى آماده شده      .انجام است 
رات كـه بـه مـردم پرداخـت          از كم بودن بهاى خسا     ؛ داشتند   ساده تي انتقادا .1رفتمجمع آنها   

 .گيرى ارتش  به خاطر سخت، مشكل ترددتاشود  مى
كــشاورزى  توســط وزارت ،ت كــه بــراى تــرويج كــشاورزى منطقــه از نهالــستان مركبــا

از آنجا به   . سوى رودخانه باشد   بناست توسعه شهر در آن    . بازديد كرديم   است، تأسيس شده 
اواخـر جنـگ    در  ايـن پادگـان     .  مهمان ارتش بوديم     ناهار  ،نمازبعد از    .پادگان ابوذر رفتيم  

بخـشى از پادگـان در       .مات زيـادى ديـد    ها و منافقين قـرار گرفـت و صـد           مورد نفوذ عراقى  
بـه كـشور   بـدر  سـپاه  نيروهـاى  در گزارشي، از مراجعـت  تيمسار جواديان . اختيار سپاه است  

  .خبر داد براى كمك به مردم عراق خودشان،
مردم در روسـتاهاى    . باريد   باران مى  .گيالن غرب حركت كرديم   منطقه  از آنجا به سوى     

.  به گيالن غرب رسـيديم     ساعت پنج و نيم   نزديك  . كردند  گرمى ابراز احساسات مى    همسير ب 
بـا  . هـا را مطـرح كردنـد         بازسازى توضيحات دادند و خواسـته      ةدربار ،امام جمعه و فرماندار   

                                                 
. است انگيزى تأسف منظره داشتند، اينجا مردم كه هايى آوارگي و ها ويراني ها، خرابي اين«: آقاي هاشمي گفت - 1

 مسلح نيروهاى با ما .است كار شروع افتاده، اتقاق االن كه آنچه. بشود شروع خواهد مى تازه قصرشيرين بازسازى
 بدهند تحويل منطقه به منطقه بايد دانند، مى آلوده را اطراف و دانند نمى كافى اينجا در را امنيت هنوز كه داريم كلمش
 از پاكسازى از منظورم. بشود انجام اطراف اين بازسازى بايد سپاه، و ارتش كمك با. بكنيم پيدا حضور بتوانيم كه

 هم و ببينم را اينجا بيايم هم كه بود اين من سفر هدف. است منفجره مواد و مين بردن بين از و آمد و رفت خطر لحاظ
 دارند هنوز رفتم، كه انبار به من. است شده شروع تازه كار ولى داريم، كم چيزهايى چه بازسازى تسريع براى ما ببينم
 را قصرشيرين بازسازى ل،امسا ما. شود مى وارد دارد و شده شروع تازه مصالح كارآوردن كشند، مى را انبار دور ديوار

  .1392انقالب،  ، دفترنشرمعارف»1369هاي رفسنجاني،سخنراني هاشمي« ← رجوع كنيد».كرد خواهيم شروع سرعت با
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 ،از صـبح  آنهـا   . استقبال گرمى داشتند  . 1 صحبت كردم   برايشان مردم در ورزشگاه مالقات و    
 .  زير باران منتظر بودند
بازسـازى در   . در شـهر گـشتى زديـم      .  برنامه تغيير كرده بـود     ،كوپتر يبه خاطر حذف هل   

بـه سـوى ايـالم      . انـد   تر كرده   ها را وسيع    سازند و خيابان    هاى خوبى مى     خانه .حال انجام است  
 ،هاى ساخته شده در زمان آوارگى مـردم          آلونك ،هاى اطراف شهر    در دره  .حركت كرديم 

 .كنند آنجا زندگى مىدر  ،تعدادى از مردم هنوز ؛ عراق موجود است براى فرار از بمباران
قرار بود شب را در .  نبود به ايالم برويمبنا ؛شب به شهر ايالم رسيديمساعت هفت و نيم 

.  دو اسـتان بـاختران و ايـالم داشـتيم          اى بـا مـديرانِ       جلـسه  .مردم مطلع نـشدند   . دهلران باشيم 
 . راضى به پيشرفت بازسازى نيستبه نظر رسيد اعت. 2 نيازها و اقدامات مطرح شد،ها گزارش

                                                 
 شهامت، از كه منطقه اين شرافتمند و غيور مردم شما ميان در كه بودم آرزومند هميشه«: آقاي هاشمي گفت - 1

 همه و شما به خداوند. كنم زيارت را شما نزديك از و كنم پيدا حضور ،بودم شنيده زياد شما مردانگى و شجاعت
 و اسالم راه در و امت امام راه در آخر تا كرديد، ثابت سال چند اين كه طور همان .كند عطا توفيق اسالمى نيروهاى

 از ،هستيم شما خدمت كه كوتاهى لحظه اين در امروز كه آنچه .باشيد پايدار و ثابت انقالب، و ميهن از دفاع براى
ما در اوايل جنگ شنيده بوديم  .است داده قرار تأثير تحت را بنده سخت شود، مى مشاهده شما احساسات و عواطف

گشتند و در طول دوران جنگ، با مقاومتي  كه شيرزنان اين خطه، با چوب به مصاف دشمن مي رفتند و با تفنگ برمي
 بوديد،  مستقيم هجوم و توپخانه بمباران، دشمن، تهاجم خطر در معموال اينكه با كه از شما ديده شد، در منطقه مانديد،

 خودتان. نكرديد تحميل كشور بر مهاجر. بودند كار و توليد مشغول شما روستاهاى مردم اكثر ،دوران اين تمام در
 دوره اين صبر و تحمل عت،قنا با و كرديد حفظ خود ميان در بودند، داده دست از را شان كاشانه و خانه كه، كسانى
كه در تاريخ انقالب كشور ما به نام شما و اين خطه و منطقه ثبت شد و حق  است افتخارى اين .گذرانديد را سخت

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←رجوع كنيد . »شما بود كه چنين باشد

هاي وارده به شهرها و روستاهاي استان در  گزارشي از ميزان آسيب، استاندار ايالم ،هدر اين جلسه آقاي محمد زاد - 2
طول جنگ تحميلي را ارائه كرد و نياز استان به نيروي متخصص انساني، ايجاد اشتغال در مناطق در دست بازسازي، 

هاي سطحي و بازسازي   و آبهاي حاصلخيز هاي كشاورزي، نياز به استفاده از دشت  زمينيتسريع در توسعه و احيا
مديران و مردم اين استان آگاهند كه نظام به استان «: سپس آقاي هاشمي گفت. مناطق مهران و موسيان را يادآور شد

» .اند هايي است كه آنان تحمل كرده ايالم توجه خاصي دارد و اين به خاطر مردم دوست داشتني استان و محروميت
هاي سطحي در استان تأكيد كرد و جذب  ه، دانشگاه، تأمين آب آشاميدني و مهار آبايشان بر لزوم احداث فرودگا

 با استفاده از اعتبارات استاني و نقاط محروم و ،استان ايالم«: نيروي انساني را جزو كارهاي اساسي دانست و گفت
 ».تواند شاهد عمران بيشتري باشد بازسازي، در سال آينده مي
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، مـشكالت . شـد  يان و كمك به مجروحـان خواسـته مـى   يبار بيشتر و توجه بيشتر به روستا   اعت
 .راه است ه خيلى كم شده و كارها روب،نسبت به سفر قبل
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آبـاد   از شـهرك صـالح   .  مهران حركت كرديم    به سوى  ، بعد از نماز صبح    شش ونيم، ساعت  
 بـا چنـد     . فاتحـه خوانـديم    ،در قبرسـتان شـهدا    .  مردم هنوز به خيابان نيامـده بودنـد        .گذشتيم

 16 نيروهـاى لـشكر      ،هـا   اطـراف دره  . پرسـى كـردم     احـوال  ،رفتنـد   ه مى كودك كه به مدرس   
 . كم برگردند خواست كه كم استاندار مى. قزوين مستقر است

 گـشتى   ،مهـران شـهر   در  .  بازديد كرديم  »كنجان چم « از سد انحرافى     ، مهران وروديدر  
و مـردم  است ه هنوز نقشه شهر براى بازسازى آماده نشد . هاى در حال ترميم زديم      در خيابان 

صبحانه را در يك ساختمان نيمه مخروبه كه تنهـا سـاختمان            . ند هست منتظر اجازه شروع كار   
 .  تخم مرغ: خورديم،باقيمانده شهر است

ل ي مـسا  ةدربـار   مجلـس،   مـسئوالن و نماينـدگان     با شـهردار و مـسئول بازسـازى و سـاير          
ديگرى برود و شهر در حد       به جاى    ،نظر اين بود كه توسعه شهر     . بازسازى شهر صحبت شد   

هـاى    زمـين  ، به خاطر اينكه خيلـى نزديـك مـرز اسـت و اطـراف شـهر                ؛سابق بازسازى شود  
 . كشاورزى مرغوب است

 ولـى  ،هـاى وسـيع و مراتـع سرسـبز     تشـ  از د ،همـه جـا   .  دهلران حركت كرديم   به سوى 
ـ  ،گولـه و ميمـك    چنهـاى گـاوى و         رودخانه .گذشتيم  مينخورده و غيرمعمور     دست برآ پ، 

در راه  .  اسـت   هنوز مطالعه محل سدها تمام نشده      .ست مهار شوند  ا بن ؛ريزند  همه به عراق مى   
 توقـف   ،در يـك پاسـگاه ژانـدارمرى      . داد   توضيحات مى  ]ايالم[استاندار،  ]آقاي محمدزاده [

 . ها را مطرح كردند  گزارشى دادند و نيازهاى بازسازى پاسگاه.ديمنموكوتاهى 
در . در اجتماع پرشور مردم برايشان صحبت كردم. ها زديم  ابان گشتى در خي   ،در دهلران 

 انجام   ناهار و نماز و مذاكره با شهردار و مسئول بازسازى          ،محل بهدارى كه تازه ساخته شده     
تـر    هـا وسـيع      بهتـر از قبـل و خيابـان        ،هـا    خانـه  . است سوم بازسازى انجام شده     حدود دو  .شد

ها وجود دارد كه بايد با مقررات خـاص   ى و مالكيت  شكل ثبت م ،ساخته شده و مثل بقيه نقاط     
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 .ه اعتبار و مصالحن ، حمل و نقل است،مشكل بازسازى. حل شود
.  وضع مرزهـا صـحبت كـرديم       ةدربار ، حمزه 21ر  كفرمانده لش با  . كوپترها رسيدند   هلي

  اسـلحه  ،انـد و در مـواردى       گفت نيروهاى عراقى سنگرها را رها كرده و به داخل عراق رفته           
 فرمانـده   ،قربـانى ] مرتـضي [ و آقـاى     16 با فرمانـده لـشكر       ،در مهران . اند  خود را جا گذاشته   
 . وضع مرزها و پاكسازى منطقه مين و مواد منفجره مذاكره كردم    ةدربار ،قرارگاه غرب سپاه  
. ل داخلى عـراق خـوددارى كننـد       ياز دخالت نيروهاى ايران در مسا     كه  م  به سپاه تأكيد كرد   

 .اند  يا خيلى ضعيف شده،اند  از خطوط مرزى رفته،وهاى عراقىمعلوم شد نير
 در  ايـن مركـز،   . خـوش رفتـيم     كوپترها به مركز نفتى عـين       با هلي  ، بعد از ظهر   ساعت سه 

بازسـازى   ،خـوش و دهلـران      خـام منطقـه عـين      براى تفكيـك نفـت    جنگ نابود شده و اخيراً      
 جالب اسـت    ؛توضيحاتى دادند  ؛ ديديم عل دهلران را  شتهاى م   فيلم مهار كردن چاه   . اند  كرده
 .1شان كردم تشويق

  اشتباهاً در ورزشگاه سوسنگرد فرود آمدند  ،  كوپترها  هلي .ستان پرواز كرديم   به سوى ب . 
 ، تـازه  دادنـد » آمدى به سوسـنگرد    خوش«شعار   مردم،   كه زماني. مردم به سرعت جمع شدند    

روى خودمــان  ه و بــ2 كــردم بــا بلنــدگوى دســتى، صــحبت كوتــاهى؛توجــه اشــتباه شــديمم
 .ها تشكر كنيم  سوسنگردى  خواستيم از مقاومت،ستان گفتم در مسير ب؛نياورديم

 دور  ، مردم بـا احـساسات پرشـور       .اى براى شهر نبود     برنامه. بستان پرواز كرديم  سوي   به  
سـوار  شخـصي  در يك وانت .  خارج شدهاكوپترها را گرفتند و كنترل از دست پاسدار   هلى

سـپس ماشـين شـهربانى      .  به خيابـان رسـيديم     ،و با زحمت و به زور هل دادن جمعيت        شديم  
                                                 

سرعت عمل برادران . ما در بازسازي اين صنعت، مايه دلگرمي مردم و مسئولين استكار ش«: ايشان گفت - 1
هرچند ما در طول . هاي مشتعل نفت منطقه دهلران  نمونه است متخصص و ايثارگر صنعت نفت در مهار و اطفاي چاه

شور در اداره اللهي ك جنگ از سوي دشمن خسارات زيادي را متحمل شديم، ولي توانايي برادران متخصص و حزب
هاي نفت مشتعل منطقه دهلران، از سوختن و هدر رفتن روزانه  با مهار چاه. صنعت پيچيده نفت مايه افتخار كشور است

 ».جلوگيري به عمل آمد هم  هزار فوت مكعب گاز220

بالً آزادگان ق بازديد از اين منطقه و ديدار با اهالي و عشاير غيور منطقه سوسنگرد و دشت«:  آقاي هاشمي گفت - 2
اميدوارم . ريزي نشده بود، اميدوارم در يك فرصت مناسب بتوانم بار ديگر با شما مردم قهرمان ديدار كنم برنامه
 تمامي نيروي انساني، مصالح ،دولت در سال آينده. هاي ايران و عراق، بتوانند مانند گذشته با هم زندگي كنند ملت

 ».ه بازسازي خوزستان كمك خواهد شد جنگ زده فراهم خواهد كرد و حتماً بساختماني و حمل و نقل را براي مناطق
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 .دادموانت يك سكه به راننده .  سوار آن شديم،رسيد
ى ايـستادم و بـراى      يجـا در  .  كـرديم   بازديد  را ها   بازسازى  و گشتيم ي بستان ها   در خيابان 

 .ى پرشور اسـتقبال كردنـد     خيلها،    بستاني. 1 صحبت كوتاهى كردم   ، با بلندگوى دستى   ،مردم
 . كردند ها هلهله عجيبى مى  زن. شعارها به زبان عربى بود.ند هست عرب زبانمردم،

 بـه اهـواز رفتـيم و        ، به جاى آبادان   ،چون سوخت كم داشتند   . كوپترها پرواز كردند   هلي
 بـه خـاطر     . شنوك شديم و بـه سـوى آبـادان پـرواز كـرديم            ]كوپتر  هلي[ سوار   ،در فرودگاه 

 . هايم سنگين شده بود  گوش، زياد شنوكصداى
 صـبح   يـازده گفتنـد از سـاعت      . استقبال رسـمى بـود    . ب در فرودگاه آبادان نشستيم    وغر

. اند  ديوم ورزشى جمع شده بودندكه عصر منصرف شده       ا مردم در است   .اند  تاكنون منتظر بوده  
 .بود و رونقى داشت   ها روشن     خيابان. از فرودگاه مستقيم به خرمشهر رفتيم و شهر را گشتيم         

 .  بهتر از خرمشهر است؛هاى آبادان گشتيم ساعتى هم در خيابان
كردنـد و بـراى مخـارج       از مواضع دولـت تـشكر       . بعد از شام با ائمه جمعه جلسه داشتيم       

 اطالعـات   ،امام جمعـه شـادگان كـه عراقـى اسـت          . شان كردم   كمك ؛ندنمودخود استمداد   
آقـاي محمدحـسن    . [بـا مـسئوالن شـهر جلـسه داشـتيم          سـپس    .خوبى از قيام مردم عراق داد     

 ميليـارد  20، مقـدار   70 گزارش بازسازى را داد و بـراى سـال        ،]خوزستان[ استاندار ،]تواليي
  مجلـس، نماينـدگان .  ميليـارد تومـان اسـت   10فعـالً حـدود   اعتبـار   ؛تومـان اعتبـار خواسـت   

 خسته بـودم  . تاهى كردم  من هم صحبت كو    . بلند پروازنه است   ؛هاى مردم را گفتند    خواست
 . گرفتم و خوابيدم، دوشاقم رفتمتبه ايازده شب ساعت .  گوشم ناراحت بودو

 
                                                 

دوني دارد كه اين هاي م دولت براي بازسازي مناطق جنگزده برنامه«: آقاي هاشمي در اين اجتماع تأكيد كرد - 1
اطق شهري و روستايي عمق فجايع در مورد انهدام من. ها در سال آينده، با سرعت هرچه تمامتر دنبال خواهد شد برنامه

ما عمران و . مناطق جنگزده كشور، زياد بوده و استان ايالم پس از بازسازي كامل به شكوفايي اقتصادي خواهد رسيد
دولت . هاي بزرگ و پرآب اين استان را شاهد خواهيم بود آباداني و رشد كشاورزي و منابع اقتصادي و مهار رودخانه

هاي  هاي بزرگ اين استان برنامه ي حاصلخيز مهران، اميرآباد، صالح آباد و دشتها ها و احياي دشت جهت مهار آب
ها، صنايع جنبي دامي و  دولت كارهاي مطالعاتي بر روي جنگل. طور جدي دنبال خواهد كرد مدون دارد و آنها را به

خاصي برخوردار كشاورزي در سطح كشور را شروع كرده و استان محروم ايالم، در آينده نزديك از شكوفايي 
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←رجوع كنيد » .خواهد شد
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اخبـار و نوشـتن خـاطرات دو        اسـتماع   نمـاز و    بعـد از    .  صبح بيدار شدم   اعت شش سنزديك  
 بـراى بازديـد از      . بـد نيـست    ؛يم هـست  در هتل آبادان مستقر   . خوردم اقمتدر ا را   صبحانه   ،روز

 ،در شرق. رفتيم روندكناراشير و  در شرق و غرب بهمن ،روستاهاى در حال بازسازى آبادان    
در . شـوند   هاى شهرى سـاخته مـى       ها شبيه خانه    ى دارد و خانه   بازسازى روستاها پيشرفت خوب   

 . ابراز رضايت نمودند؛1مكرد در اجتماع مردم صحبت كوتاهى ،روستاى ابوشانك
 سد شـهيد سـليمى     .  به اروندكنار رفتيم   ،شير ايجاد كرده   لى كه سپاه در جنوب بهمن      از پ

 اخـتالل در آبيـارى طبيعـى         باعـث  ، در زمان جنگ سـاخته شـده       ،كه به خاطر عبور نظاميان    
ها كه از زمان جنـگ در ايـن منطقـه             شبكه راه . اند  ها آسيب زيادى ديده     و نخل  استها   نخل
 .تواند براى عمران و رفاه مردم مؤثر باشد  مى است،مانده

 هنوز بازسـازى ايـن   ؛ با مسئول بازسازى و بخشدار صحبت كرديم  ،كنار در بخش اروند  
بوده و اخيراً آزاد شـده      در منطقه    مانع حضور مردم     ،حال سپاه  ه  ب تا. استبخش شروع نشده    

 ،د شـهيد سـليمى  جلوگيرى سپاه از برداشتن س به خصوص ؛و اين باعث ناراحتى مردم است 
 در اين منطقه    ، هزار واحد مسكونى   9حدود  .  است باعث ناراحتى مردم و مسئوالن بازسازى     
 .بايد بازسازى شود كه رقم عظيمى است

 بـراى ايجـاد اسـتحكامات       ،ى را كـه كنـار ارونـد       ي دژ شـهيد رجـا     .رود رفتيم روندكنار ا 
اين دژ  براى عمـران منطقـه    .  مورد بازديد قرار داديم    ،شود  دفاعى در سراسر اروند ايجاد مى     

 ولـى در    ؛مفيـد باشـد   توانـد     مـى  ،هم براى عبور و مرور و حمل و نقل دسترسى بـه ارونـد             و  
 مـشكل ايجـاد     ،هـا   ارونـد بـه نخلـستان      هاى ورود آب   ن كانال  به خاطر بسته شد    ،بعضى جاها 

                                                 
اين لحظات خوب زندگي «:  از توابع آبادان، طي سخناني گفت،»شانكابو«در روستاي عرب زبان آقاي هاشمي  - 1

يان ساكن در آن، آواره بوديد و شما كشاورزان و روستايها بود  مدتاي را ديدم كه  من است كه زنده ماندم و منطقه
از اينكه . هاي گلي سابق شما، اينك تبديل به مناطق مسكوني قابل قبولي شده است اكنون دور هم جمع شديد و خانه

ود ش هايتان احيا شده خوشحالم و در زندگي انسان، چيزي بهتر از اين يافت نمي ايد و نخل شما داراي آب و برق شده
هاشمي رفسنجاني، « ←رجوع كنيد  ».كه جمعي از مردم كه استحقاق زندگي بهتري را دارند، به حق خود برسند

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني
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 . دوها باز ش  اين كانال، قرار است با ايجاد پل؛كرده
 ، يـا  ها خيلى بلند باشد كه قايق بتواند عبور كنـد            پل ةخواهند پاي    مى ،يانيبعضى از روستا  

و راه ورود  شـده   ها براى صـيادى و تجـارت اسـتفاده مـى      از اين كانال ،در گذشته . پل نباشد 
 از جـاده  .شـود   امكان كنترل سلب مـى ، تعداد آنهاكثرت به خاطر   .اجناس قاچاق بوده است   

 .دانستم اين همه روستا در اينجا وجود دارد نمى. آباد به آبادان برگشتيم خسرو
مـدير  . رفتـيم ]آبـادان [بـه پااليـشگاه    ،براى ديدن بازسازى فاز دوم    . گشتى در شهر زديم   

 .هاى مختلف بازديـد نمـوديم        از بخش  .1 من هم تشكر و تشويق نمودم      .داد گزارش   همربوط
 كنـيم  به خودشان واگـذار   رامديران درخواست داشتند كه كارهاى طرح نفت و پتروشيمى        

 .و از واگذارى به خارجيان خوددارى شود
 ، مخالفتى بـا ايـن پيـشنهاد نـدارد         ؛وزير نفت صحبت كردم   ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [ با  

هـا واگـذار      ى كـه بـه داخلـى      يها روكراسى موجود در اجراى طرح    وگويد به خاطر ب     لى مى و
 از  .رفتـيم جمعه و سـخنرانى بـراى مـردم         نمازاقامه    به محل  .خواهد شد  كار مشكل    ،شود  مى

 ]امـام جمعـه آبـادان     [،  جمـى ]غالمحسين[به خطبه دوم آقاى     .  اعالم شده بود    به مردم  ديروز
 صحبت كوتـاهى    ،بين دو نماز  . جليل كرد و نيازهاى شهر را گفت       من ت   و از دولت . رسيديم
ساكن  هزار نفر در شهر      130 حدود   ؛ جمعيت كمى آمده بودند    ،با اينكه اعالن شده   . 2نمودم

                                                 
هاي شما را در بازسازي  ام كه از نزديك فعاليت من آمده«: آقاي هاشمي خطاب به كاركنان اين پااليشگاه گفت - 1

كارهاي با ارزش شما نيروهاي متخصص و انقالبي  در همه . يشگاه آبادان ببينم و از زحمات شما قدرداني كنمپاال
كردند و اكنون كه فاز دوم بازسازي پااليشگاه در  اي است كه ناظران خارجي، هرگز تصور آن را نمي ها، به گونه رده

 و كاردان در تالش براي بازسازي اين پااليشگاه آستانه بهره برداري كامل است، من از همه نيروهاي متخصص
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  هاشمي رفسنجاني، سخنراني« ←رجوع كنيد  ».كنم قدرداني مي

براي بازسازي استان خوزستان، هزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته «: ايشان در مراسم نماز جمعه آبادان گفت - 2
 هم اكنون به ،يانهاي محقر گلي پيشين روستاي خانه. هرهاي خوزستان بهتر از گذشته ساخته خواهد شداست و ش

مق ويراني شهرها و روستاهاي خوزستان، توسط ع. هاي مستحكم و داراي آب و برق و امكانات تبديل شده است خانه
يران شده است و اين منطقه به سرعت بازسازي شده  هزار روستا و9شير   تنها در منطقه اروندكنار و بهمن،نيروهاي بعثي

خدا را شكر زنده ماندم و شهرهاي مقاوم خرمشهر و آبادان را ديدم و . تر و مؤثرتر از گذشته خواهد بود و پرنشاط
ها مشاركت  ايد، در بازسازي اميدوارم شما مردم مقاوم كه دوران سخت، ولي پرشور و الهام بخشي را پشت سر گذاشته

 ةشوم كه در نتيج كنم و بسيار متأثر مي من اكنون با ديد عمراني و سازندگي به اين منطقه نگاه مي. ته باشيدداش
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چـون مـا نرسـيديم، مـردم        ؛  استاديوم جمعيت زيادى جمع شده بود     در  گفتند ديروز   . هستند
  . ناراحت شدند

بـه   ،هـا   براى بازديد بازسازى  سه بعد از ظهر      ساعت   .رفتيمبراى ناهار و استراحت به هتل       
عــدم همــاهنگى . ين ديــدن نمــوديمعــســتاد ماحــداث از طــرح در دســت . خرمــشهر رفتــيم

 . شان كردم  توبيخ؛عين و مسئول بازسازى شهر به چشم خوردمديريت ستاد م بين
را دور جزيره آبـادان     . كوپترها به سوى شادگان پرواز كرديم      به فرودگاه رفتيم و با هلي     

 ،در پـرواز برفـراز ارونـدرود      .  وضع جزيره را مشاهده كـرديم      ،يم و از باال   شتكوپتر گ  با هلي 
هـا در طـول    هـاى عراقـى   نخـل . انـد   نيروهاى عراقى از آنجـا رفتـه    ؛منطقه فاو عراق را ديديم    

 دژ  ه منظـر  .شـود    اثرى از عمران و بازسازى ديده نمى        است و   خيلى زياد خراب شده    ،جنگ
 .  كار بزرگى است؛ توجهم را جلب كرد،ايم ى كه كنار اروند ساختهيشهيد رجا

 سـرود و خيرمقـدم      ؛ بعد از  زبانند عربآنها  .  مردم استقبال پرشورى نمودند    ،در شادگان 
 به سوى ماهشهر حركت ، و وعده عمران و آبادى1توسط نماينده شهر و سخنرانى كوتاه من

 بـه مقـر     ،اسـتقبال رسـمى   پس از   . چك ماهشهر فرود آمديم   غروب در فرودگاه كو   . كرديم
  .  رفتيم پتروشيمىيهاى سازمان در منطقه مسكونى خانهواقع 

  گزارش . كردمشركت  در جلسه مديران نفت و پتروشيمى،نماز مغرب و عشاءبعد از 

                                                                                                                   
 و نخيالتآبادان بدون روستاهاي اطراف و . يان آسيب بسيار ديدها و مزارع روستاي حميلي، نخلستانجنگ ت

 در ابتداي مراسم نماز جمعه، ».رسد بلي خود نميهاي گذشته، به عظمت ق شير و اروند، و بدون رونق و تجارت بهمن
شما داراي محبوبيتي هستيد «:  امام جمعه آبادان، ضمن قدرداني از آقاي هاشمي، گفت،والمسلمين جمي االسالم حجت

 ».اي بسيار دارند كه مستحق آنيد، زيرا شما عالقمند به ملت ايران هستيد و مردم خوزستان به شما عالقه

هر كس كه اهل تاريخ ايران «: مي، ضمن تجليل از نقش مردم شادگان در دفاع از ميهن اسالمي گفت آقاي هاش- 1
هاي تاريخي شما آشناست و شما در دوران جنگ تحميلي، يكي از صفحات درخشان تاريخ ايران را  باشد، با شخصيت

اجرايي كشور است و مسئولين كشور صفا و صميميت مردم انقالبي اين منطقه مورد بحث و مذاكره مسئولين . نوشتيد
طوري كه شايسته است مورد توجه قرار خواهند داد و اكنون كه در جبهه آرامش برقرار شده، مسئولين  اين منطقه را به

احداث سد مارون و همچنين واحد .  شادگان را از هر نظر به وجه مطلوب خود برسانند،كشور سعي دارند كه در آينده
اميدواريم كه مساله صيادي اين منطقه احيا شود و به روستاهايي .  زودي به بهره برداري خواهد رسيد به،نيشكر شادگان

هاشمي رفسنجاني، « ←رجوع كنيد » . اين نوع خدمات ارائه داده شود،كه فاقد آب و برق و خدمات هستند
  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  سخنراني
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مـشكالت بـه    كردنـد؛    طـرح     را الت صـنعت نفـت و پتروشـيمى        و نيازها و مـشك      دادند كار
شـام  . ى ارائـه دادنـد    يهـا    خواسـته   نيـز  امام جمعه ماهشهر و بندر امـام      . گردد  كمبود ارز برمى  

 .  براى بازديد و افتتاح كارخانه جديد توليد كود فسفات رفتيم، شبدهخورديم و ساعت 
تن كـود    600روزانه  اين كارخانه،    . توضيحات خود را داد    ،اق كنترل تى در ا  يمدير اجرا 

 نياز خود را    بخش اعظم .  است  ميليون دالر ساخته شده    27با صرف     و  كند    فسفات توليد مى  
 در حـال حاضـر،    . كنـد   گيرد كه هزينـه جديـدى تحميـل نمـى           ى رازى مى  ياز موسسه شيميا  

تـن توليـد     هـزار    500كـه فعـالً      دارد  هزار تن كود شيميايى نياز     200كشور به يك ميليون و      
 .كنيم مى

 دستور دادم    كشور، ىيى غذا ي و نقش اين محصول در خودكفا      ه با توجه به ارزش افزود    
 قـدرت   كـه فعـالً    مخصوصاً ؛كه شروع به طراحى و اجراى سه واحد ديگر از اين قبيل كنند            

 شـب بـه اقامتگـاه رسـيديم و     دوازدهسـاعت  . ها را داريـم   گونه طرح  ى اين يى خودكفا ياجرا
 . خوابيدم
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قيـام مـردم در عـراق رو        .  اخبار را گرفتم   ،بعد از نماز  .  بيدار شدم  ساعت شش صبح  نزديك  

 ظاهراً براى ترساندن ؛اند  داشتهتحرك   امروز در عراق     ،ىيبه توسعه است و نيروهاى آمريكا     
حـدود   .كنـد   رحمانه با مردم برخورد مـى      صدام خيلى بي  .  است بيشتر بر مردم  صدام از فشار    
 . صرف نوشتن خاطرات شد،يك ساعت

حـدود سـه سـاعت مـديران        . رفتيم به مجتمع پتروشيمى ايران و ژاپن     ساعت هفت و نيم     
 توضيحات دادند و بـه      ، درآمدها و محصوالت   ،ها   هزينه ، برنامه بازسازى  ،مورد كل طرح   در

 گـر هـاى دي  واگذارى طرح دادم و برقدير ت و لوح 1شان كردم  تشويق پاسخ گفتند؛  متسئواال

                                                 
. بود اين مجتمع را امضا كردر ياد، دفت)ره( بازديد خود از مجتمع پتروشيمي امام خميني آقاي هاشمي در پايان -1

برداري اولين فاز مجتمع عظيم پتروشيمي بندر امام خميني،  ايشان در يادداشت خود، ضمن اظهار خوشوقتي از بهره
آن را خارج از قدرت ما ،جياين امر، كاري افتخارآميز و غرورانگيز است و كاري است كه ناظران خار«: نوشت

  توانستند قدرت طراحي و ساخت خود را براي چندمين بار در،دانند، ولي نيروهاي انقالبي، برخالف گمان آنها مي
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 كــه نــدا فــاز اول را نيروهــاى داخلــى بازســازى كــرده. بــه نيروهــاى داخلــى تأكيــد نمــودم
 مختلف بازديـد كـردم و بـه احـساسات كاركنـان         يها  با ماشين از بخش   . انگيز است  اعجاب

 .1 نتايج سفر نمودمةاردرباى طوالنى  مصاحبه. جواب دادم
 و با چند نفر از كارگران و راننـدگان          كردمها بازديد      سپس از سيلوى بندرامام و اسكله     

گاه يفرمانده پا . كوپترها به پايگاه اميديه رفتيم      با هلي  يكساعت   .گپ زدم راجع به كارشان    
 عمليـاتى   ،ه در پايگـا   ،ايـم     چينـى كـه اخيـراً گرفتـه         7-افخبر داد كه هواپيماهاى جنگـى         

 .اند و براى عمران پايگاه استمداد كرد شده
بـه  .  وارد تهران شـديم سه بعد از ظهرساعت .  با همراهان به سوى تهران حركت كرديم    

  ملـي  امنيـت عـالي   در جلـسه شـوراى      .  كـردم  اسـتراحت كوتـاهى   بعد از نمـاز،     . دفترم رفتم 
 سياسـت اتخـاذى در    . بحـران عـراق در دسـتور بـود         يتوضعبررسي آخرين   . شركت كردم 

اى جواب ادعاى صـدام درخـصوص         گونه ه ب ،جلسهمطبوعاتي  در خبر   . شد تأييد   ،جلسه قبل 
 . م را دادپشتيبانى ايران از قيام مردم عراق

ى اطـالع   يرضا]محسن[آقاى  . ر كردم و به خانه آمدم      در دفترم كا   هشت شب، تا ساعت   
 . اند ق رفتهى  براى زدن پايگاه منافقين در عرايداد كه نيروها

 
 

                                                                                                                   
شك اين حركت، نقطه عطفي در خودكفايي و استقالل صنعت ما خواهد بود و  بي. عرصه بازسازي به ثبوت برسانند
 ».گويم  اين موفقيت را تبريك ميمن به ملت عزيز و اين تالشگران

هاي باختران ايالم و  زده استان  آقاي هاشمي در پايان بازديد چهار روزه خود از شهرها و روستاهاي جنگ- 1
 ميليارد 270 پيش بيني شده، مبلغ  كه در بودجه70اعتبارات بازسازي سال «:  در جمع خبرنگاران اعالم كرد،خوزستان

 مشخص شد كه قدرت جذب اين مراكز بيشتر است و ،زده داشتيم يدهايي كه از مناطق جنگريال است، ولي در بازد
سياست دولت اين است كه به مناطق جنگ زده و آسيب ديده در جريان . اعتبار كم براي آنها در نظر گرفته شده است

تبار براي بازسازي كنم اع  هرچقدر كه قدرت جذب داشته باشند، اعتبار اختصاص دهد و فكر مي،جنگ تحميلي
ايشان اهداف سفر خود را بازديد از چگونگي پيشرفت » .ميليارد تومان بيشتر خواهد بود27زده از  مناطق جنگ

اين سفر با وجود اينكه «:  ذكر كرد و گفت،زده كه مستقيماً توسط دشمن آسيب ديده است بازسازي در مناطق جنگ
هاشمي « ←رجوع كنيد » . حال موجب نشاط روحيه من شد در عين،طوالني بود و كار زيادي صورت گرفت

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  مصاحبهرفسنجاني، 
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ى در  ي اطـالع داد كـه نيروهـاى آمريكـا         ،]كل سپاه پاسداران    فرمانده[،  ىيرضا]محسن[آقاى  
 صـبح  .كننـد  ى را خلع سالح مىاند و نيروهاى عراق اند و به بصره رسيده  زبير را گرفته  ،عراق

جمعـى از   نُـه ونـيم،      سـاعت  . مقدارى از كارهاى عقـب مانـده را انجـام دادم           .به دفترم رفتم  
وضع منطقـه و عـراق را تـشريح         و   1 براى آنها مفصالً صحبت كردم     .روحانيون تهران آمدند  

 .دمنمو
 مـا بـه      از خـدمات انـسانى     .بهداشـت جهـانى آمـد     سـازمان   كل  رمـدي ،  ]آقاي ناكاجيمو [

خبرگان مجلس  يسه  يهيأت ر اعضاي  . 2المللى داد    مساعدت بين  ةآوارگان تشكر كرد و وعد    
                                                 

در اين ديدار كه جمعي از روحانيون، ائمه جماعات و مبلغين تهران حضور داشتند، آقاي هاشمي بر لزوم حفظ  - 1
روحانيون، بايد با پرهيز از «: مي تاكيد كرد و گفتوحدت روحانيت و مردم، و سالمت و صالبت انقالب اسال

. ها و اختالفات، يكپارچگي خود را حفظ كنند و همواره آن را به عنوان يك اصل در نظر بگيرند بندي جناح
اي نتوانسته است، اين اعتقاد عمومي را  روحانيت، مورد اعتماد، احترام و محور وحدت مردم است و تاكنون هيچ حادثه

اعتماد و احترام مردم به روحانيت، از خلوص ايمان و سالمت نفس اكثر قاطع روحانيت ناشي مي شود كه . دسست كن
، دفتر نشر معارف انقالب ، »1369هاي  مصاحبههاشمي رفسنجاني، « ←رجوع كنيد » .بايد به اين امر مهم توجه شود

1392.  

اسالمي ايران در قبال مسايل اخير خليج فارس،  مهوريمديركل سازمان بهداشت جهاني، ضمن تجليل از مواضع ج - 2
 همكاري ،سازمان بهداشت جهاني«: از اقدامات انساني و بشردوستانه ايران، نسبت به پناهندگان تشكر كرد و افزود

هاي ايران را در زمينه  ما تشريك مساعي و پيگيري. خوبي با وزارت بهداشت و درمان جمهوري اسالمي ايران دارد
المللي در جهت كمك به مشكل پناهندگان و بازسازي  هاي بين كنيم و معتقديم سازمان ه پناهندگان ستايش ميرفا

همچنين از اوضاع . هاي ناشي از جنگ هشت ساله در ايران، مسئوليت مهمي برعهده دارد كه بايد ايفا كند خرابي
شان سوخته و مجروح شده بودند، از   صورت،اپالمهاي ن من كودكاني را كه به وسيله بمب. داخلي عراق نگران هستيم

. اي كه نسبت به اين مجروحان شده است، سپاسگزارم هاي ويژه خاطر مراقبت نزديك مشاهده كردم و از دولت شما به
ام كه به دبيركل سازمان ملل ارائه خواهم داد و اميدوارم با يك تحرك  من گزارش كاملي در اين سفر فراهم كرده

هاي كل منطقه  هاي ناشي از نشت نفت در منطقه و ترميم خرابي هاي مؤثري در جهت رفع آلودگي لي گامالمل بين
دوستانه و سفر رييس اين   بهداشت جهاني در اين امر انسان  سازمان سپس آقاي هاشمي با تشكر از تالش» .برداشته شود

 به آثار منفي وضع موجود در منطقه خليج فارس و توجه جامع سازمان بهداشت جهاني«: سازمان به ايران اظهار داشت
هاي  در طول سال. كنيم اند، موجب دلگرمي ماست و از آن حمايت مي رسيدگي به مشكالت مردمي كه مصيبت ديده

  برايمان،مان گذشته، جمهوري اسالمي ايران همواره با اين گونه مسايل روبرو بوده است كه از طريق همسايگان
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ناهار را با من خوردند     . كردندخبرگان در قم مشورت     مجلس   براى نقشه ساختمان      و آمدند
 .و رفتند

 .بودنـد مـن    مهمـان    ،اى  خامنـه اهللا    يـت  شب آ  .دولت شركت كردم   هيأتجلسه  عصر در   
نضباط سپاه در كمك به عراق  مسأله كوير، لزوم ا، كمك به مردم عراق  ،اق وضع عر  ةدربار
 .گردند روند و پس از زيارت برمى ايشان امشب به مشهد مى. ل ديگر مذاكره كرديميو مسا
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 براى سحرى خوردن بـا زنـگ        ،بامداد سه و نيم  ساعت  . امروز اول ماه مبارك رمضان است     
 همـه بيـدار     ، مهدى و ياسر و فرشـته      . سحرى آماده كرده بود    ،خانم سكينه. استيمساعت برخ 

 .؛ كسالت دارد بيدار شد،خورد  عفت هم با اينكه سحرى نمى.سحرى خورديم. شدند
 . دادممانجــارا  كارهــا . بــه دفتــرم رفــتم. خوابيــدمهفــتبعــد از نمــاز صــبح تــا ســاعت 

 اظهـار تـشكر     ،هـاى مـا     از وضع لبنان و سياست ما و كمك       . ندحزب اهللا لبنان آمد   ]مسئولين[
 همكـارى   ،گفتم با مـسلمانان عـراق     .  آينده لبنان و منطقه و عراق مذاكره شد        ةدربار .كردند
 .كنند

تحليلـى از   .  از جبهه اسالمى نجات فلسطين آمدنـد        و يك نفر ديگر     دكتر فتحى شقاقى  
 قـول كمـك دادم و كمـك         ؛ فلسطين و اسرائيل ارائه دادند و كمك بيـشتر خواسـتند           مسأله

 رهبر جبهه خلق [احمد جبرئيل آقاي .1شروط به اسالمى بودن مبارزه كردممهمه جانبه را 
                                                                                                                   

ايم، بدون آنكه كمك مناسبي گرفته باشيم، به بهترين وجه وظايف انساني   و هميشه هم سعي كردهآمده است پيش
 ».اسالمي خود را انجام دهيم

از مسئولين سازمان ز روحانيون مبارز و تبعيدي،  ا»سعيد بركه« و» فتحي شقاقي«آقاي هاشمي در ديدار با دكتر  - 1
ي اسالمي ايران در همه شرايط و با تمام امكانات، در كنار مردم فلسطين جمهور«: جهاد اسالمي فلسطين، تأكيد كرد

مجاهد فلسطيني،  جوانان. هدف اصلي و اوليه ما اعتال و عزت اسالمي و آزادي سرزمين فلسطين است. خواهد بود
سطين را آنچه كه مردم فل.هاي غاصب هستند سازان عصر حاضر، در برابر ماشين جنگي صهيونيست بزرگترين حماسه

دكتر فتحي شقاقي نيز در » .باشد در حال حاضر سربلند كرده است، حركت اسالمي و قيام مردم در فلسطين اشغالي مي
اي  اهللا خامنه  به رهبري آيت اكنون هزاران مسلمان واقعي كه خود را فرزندان حقيقي انقالب اسالمي«: اين ديدار گفت

 ».باشند وح اسالم و تعاليم عاليه آن تا آزادي قدس شريف ميدانند، آماده جهاد و شهادت براساس ر مي
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از سياسـت حكيمانـه جمهـورى اسـالمى در          او  . 1 و همراهـان آمدنـد     ]براي آزادي فلـسطين   
 كمـك بـه فلـسطينيان و        همچنـين  خليج فارس تقدير كرد و خواستار حذف صدام و           بحران

 .حفظ سازمان آزاديبخش فلسطين بود
آقــاي [ بــا . گــزارش ســفر بــه عمــان را داد وآمــد]وزيــر امورخارجــه[،  دكتــر واليتــى

 بــه توافــق ، راجــع بــه حــج و برقــرارى روابــط،خارجــه عربــستاناموروزيــر « ]سعودالفيــصل
آميـز    مـذاكرات تفـاهم  ،راجع به همكارى با شوراى همكـارى خلـيج فـارس هـم       .اند  رسيده
 قيمـت ادوات كـشاورزى و كتـب          در مـورد   . عصر شوراى اقتصاد جلـسه داشـت       . اند داشته

 .  مهمان من بودندافطاراعضاي شورا، . درسى تصميم گيرى شد
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 نُه ونيم صبح،    ساعت .مطالب پيام نوروزى را تهيه كردم     . به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم     
آقــاى .  ضــبط شــد،]بــراي پخــش از صــدا و ســيما هنگــام حلــول ســال نــو  [پيــام نــوروزى

 70 گزارش عملكرد داد و براى امـور سـال           . مسئول دفتر مناطق محروم آمد     ،بشارتى]جليل[
 .مشورت كرد

 ؛ به همـه جـواب دادم      ؛خيلى سئوال داشتند  . آمدند مجله اشپيگل آلمان براى مصاحبه    از  
 حمايت از مسلمانان    ة نحو .جلسه داشت ملي  عالى امنيت     شوراي ،عصر. البته فشرده و كوتاه   

 در دستور   » خليج فارس  كاريشوراى هم « حج و نحوه همكارى با       ، روابط با عربستان   ،عراق
 حج انجام شـود     .ها بدون دخالت نيروى انسانى ايرانى باشد       كمك،  ]در عراق [قرار شد   . بود

 براى طرح در شورا بررسى      ]شوراي عالي امنيت ملي   [ در دبيرخانه  ،و نحوه همكارى با شورا    

                                                 
هاي خصمانه نسبت به فلسطينيان ساكن  گيري آقاي هاشمي در ديدار با احمد جبرئيل، كشورهاي عربي را از موضع - 1

خاطر  كشورهاي عربي و مخصوصاً كشورهاي جنوب خليج فارس، نبايد به«: در اين كشورها برحذر داشت و گفت
توجه شوند و مشكلي در زندگي  هاي اخير بعضي از سران فلسطيني، نسبت به فلسطينيان مهاجر و مظلوم بي گيري عموض

هاي فلسطيني در اين برهه حساس از زمان و مساعدت  ايشان بر لزوم هماهنگي ارگان» .و كار آنان بوجود آورند
 .كشورهاي اسالمي تأكيد كرد
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 .ندافطار مهمان من بوداعضاي شوراي عالي امنيت ملي،  .شود
 از  ،راد ايرانى ى كه اف  يها   كمك  و بشارتى از وزارت امور خارجه آمد     ]علي محمد [آقاى  

انـد در     هـا خواسـته     آورد و خبـر داد كـه كـويتي         نـد،  بود فرسـتاده زدگـان      براى زلزلـه   ،لندن
 وزارت ،وزيـر نفـت گفـت    .ى بـه آنهـا بفروشـيم     يشـان كنـيم و مـواد غـذا         بازسازى كمـك  

 گفتم  ؛ اجازه خواسته كه به ايران بيايد      ، نفتى از عراق   هيأتكه  است  خارجه اطالع داده    امور
 .داردمانعى ن

 تصرف كركوك توسط ،ها در عراق     تشديد درگيرى  ،ها در گزارش . شب به خانه آمدم   
 .كند  جلب توجه مى،ردها و اعمال خشونت بيشتر صدام در جنوبُك
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روى   به استراحت و پياده   وقت  . وابيدم خ ده تا ساعت    ،بعد از نماز صبح   . در منزل بودم   امروز

 تلفنـى گـزارش وضـع    ،ىيرضـا ]محسن[آقاى . ها گذشت در حياط منزل و خواندن گزارش  
 رسـماً   ،يس پارلمان عراق  ير. ها ادامه دارد     درگيرى  و  تحول مهمى ندارد   ؛داخل عراق را داد   

 . استايران را متهم به تربيت و اعزام خرابكار به عراق كرده
 را   سـعودي   اجازه گرفت كه شروع روابط با عربستان       ،]وزير امورخارجه [،  ىدكتر واليت 
 .ها جمع بودند افطار بچه. اعالن نمايد

 
 پايان 
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 فهرست مطالب ضمايم
 
 
 

   صفحه                                                                         عنوان           
 

  586 ................ )1369 نماز جمعه پنجم بهمن  خطبه(تحليلي از جنگ خليج فارس 
  602 ..................................................... 1991 نو مسيحي پيام به مناسبت آغاز سال

 604......................................... و روز زن ) س(پيام به مناسبت ميالد حضرت زهرا
 607) ........ 1369هاي مبادله شده ايران و عراق در سال  متن كامل نامه(دوازده نامه 

 يشنهاد مالقاتپ: نامه اول 
 ميانجيگر: نامه دوم 
 استقبال از پيشنهاد: نامه سوم 

 صلح پايدار: نامه چهارم 
 گشايش باب گفت و گو: نامه پنجم
 پاسخ به ادعاها: نامه ششم 
 نماينده مذاكرات: نامه هفتم 
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 هاد جديدنپيش: نامه هشتم 
 در انتظار موافقت: نامه نهم 

 اكره، پايه مذ1975معاهده : نامه دهم 
 ها تحقق خواسته: نامه يازدهم 

 مكتوب آخر: نامه دوازدهم 
 

  653................................  چاپ پاريس ،ندومتن كامل مصاحبه با روزنامه لوم
 658 .. -سخنراني در دانشگاه شهيد بهشتي و پرسش و پاسخ با دانشجويانمتن 

   درباره مسايل اجتماعي و اقتصادي جامعه -
 669 ................................................-حبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني مصا

 )1369اي، خرداد  درباره مسايل مهم داخلي و منطقه  (-
 695 ...................- از آينده يانداز تحليلي از دهه اول انقالب اسالمي و چشم

 ) تهرانمتن  در جمع وعاظ و ائمه جماعات  (-
 695  ........................................................ -اسالم برنامه زندگي انسان است 

 )  درباره ازدواج موقت1369 آذر 9متن كامل خطبه  (-
  707......................................... سيد عطااهللا مهاجراني / مقاله مذاكره مستقيم 

 709................................................  بازسازي و سازندگي تصويري از برنامه
 )سخنراني رئيس جمهور در جلسه تقديم بودجه به مجلس(

 739......................................................................................................اسناد
 
 

سخنراني
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  ارستحليلي از جنگ خليج ف
  

  1369خطبه نمازجمعه پنجم بهمن 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 ليمسـا  پيرامون بحث به را دوم خطبه به مربوط وقت تمام بودم، داده وعده كه همچنان
 اوضـاع  از كامـل  اطـالع . دارد ضـرورت  مهـ م ايـن  به پرداختن كه دهم مى اختصاص منطقه
 يـك  مـا،  منطقـه  بـر  حـاكم  مسأله و رود مى شمار به ما جامعه مهم نيازهاى از ،منطقه كنونى
 اى منطقه و جهانى ليمسا ترين حياتى و ترين مهم از شايد كه است اهميتى حائز بسيار مسأله
 بـه  باشـد،  مـى  منطقـه  در جـارى  وضـع  اين بر مترتب كه آثارى و آيد حساب به قرن اين در

 در آينده در كهاست  ىا بينى پيش غيرقابل اجتماعى و اقتصادى سياسى، مهم تأثيرات جهت
  .داشت خواهد منطقه و دنيا

 و احساسـات  و عواطـف  موضـع  از و سـادگى  به بخواهيم ما كه نيست چيزى مسأله اين
 ديــروز هــاى صــحبت در خوشــبختانه و نمــاييم برخــورد آن بــا جانبــه همــه بررســى بــدون

 و مهـم  و ساسـى ا صورت به تقريباً اى خامنه اللّه آيت حضرت رهبرى معظم مقام) شنبه پنج(
 قـرار  ايشان هاى صحبت تأثير تحت شديداً من و است آمده اشاره و ايما با و فشرده طور به

 انتظـارش  كه طورى به است؛ شايسته و رسا بيانى با و آگاهانه طور به كه ديدم چون گرفتم،
  .رفت مى ايشان از هم

 فـارس  يجخلـ  بـه  مربـوط  مسـأله  بررسـى  بـه  مختلـف  جهـات  از ايشـان  ،صـحبت  اين در
 و خطبـا  سـيما،  و صدا ها، روزنامه جمعه، نماز هاى تريبون كه است اين هم حق و پرداختند

 مـا  مـردم  بـراى  ترى روشن و بيشتر توضيحات با ،نمودند مطرح ايشان كه را مطالبى قلم اهل
  .نمايند بازگو
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 ديـروزاز  مـن  كـه  هسـت  ايشـان  واليت دوران ارزش با بسيار و تاريخى هاى صحبت از
 و شـود  مـى  محسوب مهمتر من نظر به كه هايى قسمت آن هتالب. شدم متوجه هايشان حبتص

 مهـم  هـاى  قسـمت  همـان  پيرامـون  توضـيح  بـه  مـن  و شود باز بيشتر كه رسد مى نظر به الزم
  .آيد مى شمار به هم ها صحبت محور كه پردازم مى

 افكـار  نياز به توجه با ايشان چون طلبد، مى را ضرورت اين ،ما جامعه عمومى افكار اوالً
 هـر  كه نيست كوچكى مسأله مسأله،.  نمودند مطالب و مباحث اين بيان به مبادرت ،عمومى
 و باشـد  مـى  تياهم حائز بسيار مسأله چون باشد، آن كنار از گذشتن به قادر آسانى به كسى

 و اه حرف و شد شنيده كشور هاى تريبون از بعضى در اخيراً كه هايى صحبت با مخصوصاً
 تكليـف  كيـ  عنـوان  بـه  هـم  ديگـرى  هـاى  حـرف  عده يك. گرديد ارائه كه پيشنهادهايى

 واقـع  تحريكـات  ايـن  تـأثير  تحـت  بـود،  ممكن كه كردند مطرح ما جامعه سطح در ادعايى
 گونـه  اين به نسبت روشنگرى زمينه در شايد لذا بخورند، فريب لوحانه ساده طور به و شوند
  .مايندن نياز احساس بيشتر ، ليمسا
 بـر  ساكن، به ابتدا جريانات گونه اين وقوع و بروز علل و ليمسا قبيل اين تاريخچه هبتال

 كشوركويت به عراق حمله با ابتدائاً ،مسأله شروع ظاهرى علل يعنى باشد، مى روشن همگان
  .شدند كويت كشور وارد ناگهانى حمله يك در عراق رژيم نيروهاى و شد آغاز

 هـا  عراقـي  بعـدى  تهاجمـات  از پيشگيرى بهانه به متقابالً ها مريكاييآ ،غائله اين از پس
 نيروهــاى بحــران، اول روزهــاى همــان در و شــدند ميــدان وارد عربســتان خــاك بــه نســبت

 متوقـف  عربسـتان  مرزهـاى  در را هـا  عراقـي  وقتـى  ها آمريكايي. آمدند منطقه به آمريكايى
 شـد،  مطـرح  آنـان  سـوى  از كويت كشور از عراق خروج مسأله ،قضيه اين متعاقب ساختند،

  . بود شده منتفى ظاهراً عربستان به عراق حمله مسأله، اين از بعد چون
 بودنـد،  مايـل  هـا  آمريكـايي  كـه  چنـان  تـا  شد، ميدان وارد يتنام شوراى و ملل سازمان

  .شود داده ها ملت خورد به فريبانه عوام تبليغات و جنجال و جار قالب در نه و وار پوستين
 ،مسـتمر  و مـداوم  طور به امنيت شوراى استكبار، مزورانه هاى سياست همين راستاى در
 المللـى  بـين  مقـررات  حيـث  از را آمريكايى نيروهاى حضور و نمود قطعنامه صدور به اقدام
 سـپرى  آل ايـده  طـور  بـه  آنهـا  ديـدگاه  از نيـز  مرحلـه  ايـن  اينكـه  تـا  داد، جلـوه  موجه كامالً
 در قدرتمنـد  كشـورهاى  و غربى نيروهاى حضور جهت نياز مورد هاى چيني مقدمه.گرديد
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  .گرفت صورت امنيت شوراى همان در كويت از عراق خروج جهت زور به توسل و منطقه
 جهـت  هـا  آمـادگي  اعـالم  و تهديدات همان كه گشت مى مترتب تفكر طرز اين گاهى

 خـود  مقابل در را نيروها همه اين حضور وقتى چون ؛است كافى كويت از ها عراقي اخراج
 كـه  شد مى احساس ديدند، امنيت شوراى سوى از زور كارگيرىه ب تأييد نيز و خروج براى
  .كنند تصور جدى ها عراقي

 همـه  ايـن  بـا  كـه  كنـد  فكر تواند نمى ،عراق مثل متوسطى كشور هم محاسبه در بنابراين
 بـه  اقـدام  طبعـاً  سـت، ني آنهـا  بـا  رويـارويى  بـه  قادر دارند، حضور منطقه در كه هايى قدرت
 در هـا  عراقـي  و نيافـت  تحققدرجنگ  هم ها نشيني عقب اين البته. كرد خواهد نشينى عقب
 بـراى  رابطـه  همـين  در و نـداريم  خـروج  قصـد  ما كه نمودند اعالم و شدند ماندگار كويت

  .ساختند مطرح شرط پيش صورت به را شرايطى سرى يك خروجشان
 اعـالم  هـم  مـا  بـه  و نـدارد  را كويـت  از خـروج  قصـد  كه كرد اعالم اًمكرر عراق چون 

 مـا  شـد،  محقـق  مـا  شـرايط  كـه  صـورتى  در و دانـيم  مى خود به قلمتع را اينجا ما كه كردند
 بـا  را بحـث  و شـود  بحـث  ،نه يا باشد مى عراق از بخشى اساساً كويت اينكه سر بر حاضريم
  .كنيممي  آغاز تاريخى اسناد به مراجعه

 داور هـر  ،تـاريخى  معتبـر  اسـناد  ايـن  ارائه صورت در كه كردند مى ادعا ها عراقي خود 
 بداند، عراق خاك از بخشى را كويت اينكه از تاريخى اسناد با ادعاهايشان تطبيق با منصفى
 بـر  را خـود  عزم آنها اينكه يعنى. داد نخواهد راه خود به وترديد شك هم درصد يك حتى
 خـروج  بـر  مصـمم  ظـاهرى  طـور  بـه  هم ها كاييآمري و بودند نموده جزم كويت در ماندن
  .بودند كويت خاك از عراق

 ايـن  خـود  خيـر؟  يـا  است شده گفته كه است مواردي همين طرف دو اهداف آيا اينكه
 دارنـد  شـرايطى  ها عراقي واقعاً. بپردازيم آنها توضيح به ما كه است الزم و است مسأله يك
 بـه  منـوط  را كويـت  از خـود  خروج و دهستن مصمم شرايط آن تحقق به ظاهر صورت به و

 ،خودشـان  بـه  وابسـته  محافـل  در تـر  جـدى  شـرايط  در اينكـه  يا و دانستند شرايط آن اجراى
 كويـت  تصـاحب  و تصـرف  از كمتـر  به و دانند مى عراق خاك از الينفكى بخش را كويت

  .كنند نمى بسنده هم
 بـراى  واقعـاً   انـد؟  ادقصـ  ادعاهايشـان  در هـم  هـا  آمريكايي آيا قضيه، طرف آن متقابالً
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 همـين  در آنهـا  وليتئمسـ  و انـد  نمـوده  لشكركشـى  منطقـه  بـه  كويت خاك از عراق خروج
 دو هـر  ماهيـت  ،مـا  نظـر  از هتـ الب نماينـد؟  مى منطقه ترك به اقدام بعد و باشد مى چهارچوب

 طـرف از نـه  نيسـت،  شـكل  ايـن  به ماجرا اصل يعنى است، گويا و روشن تقريباً قضيه طرف
  .ها عراقي نه و ها ييآمريكا

 از يكـى  ايـن  هتـ الب يابـد،  نمـى  پايـان  كويـت  از عـراق  خروج با قطعاً ها آمريكايي هدف
 در منطقـه  در آنهـا  وليكن. هستند جدى مسأله اين به نسبت و دهد مى تشكيل را آنها اهداف

  .باشند مى ديگرى مساله پى
 پيـدا  جـرأت  كسـى  كـه  نشود حادث منطقه در شرايطى ،پس اين از كه صددند در آنها

 بعـد  يـك  از جنـگ  ايـن  نمايـد،  قدرت اعمال منطقه در نفت سرنوشت با رابطه در كه كند
 اسـالمى  انقالبـى  نيروهـاى  مقابـل  در جنـگ  و باشـد  مى نفت مسأله سر بر چيزى هر از بيش
 اگـر  .باشـد  اسـالمى  انقالب مانند كه نيست نيرويى عراق، بعث حزب چون ؛عراق نه است،
 وضـع  بدترين به را اسالمى كشور ترين انقالبى سال هشت مدت به بود، اسالمى نيروى يك

 كـدام  هـيچ  ،عـراق  رژيـم  ايـدئولوژى  نه و عمل نه. داد نمى قرار خود حمالت آماج ممكن
  .نيست عراق رژيم اسالمى ماهيت كننده تبيين

 كـه  قـه منط مخلـص  هـاى  مسـلمان  و واقعى هاى انقالبي باشد، مى ما مدنظر كه اي مساله
 دسـت  بـه  منطقـه  حاكميـت  و بگذارند قدم ايران راه در رفته رفته ،ايران از بعد است ممكن
 در اسـتكبار  عوامـل  و طوركلى به صهيونيسم و ارتجاع اسرائيل، رهگذر اين از و بيفتد اينها

 بعـد  از و است نفت اقتصادى بعد از كنونى بحران در آمريكا اهداف.باشند مى تهديد آستانه
 از بخشـى  هـم  اسـرائيل  موجوديـت  حفـظ  البتـه  ،انقالبى و مخلص نيروهاى با مقابله سىسيا

  .باشد مى آمريكا اهداف
 نيـز  شـوند،  مـى  تلقـى  منطقـه  در آمريكـا  هـاى  مهره عنوان به كه كسانى از حمايت ،هتالب
 از يكـى  كـه  كويـت  اميـر  يعنـى . اسـت  آمريكا جويانه مداخله هاى سياست همين از جزئى
 كمتـرين  ديگـر  شـود،  عـزل  حكومتش از سادگى به وقتى رود، مى شمار به ريكاآم دوستان
  .ماند نمى باقى منطقه در آمريكا سرسپرده هاى مهره ساير حكومت قوام و دوام براى اميدى

 بـه  وابسـته  هـاى  حكومـت  وتخـت  تـاج  كـافى  انـدازه  به گذشته در شاه رژيم سرنوشت
 كشـور  نيـز  فـردا  و كويـت  رژيـم  دوبـاره  هـم  روزامـ  اگر و بود لرزانده را منطقه در آمريكا
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 بايسـت  مـى  آمريكـا  الجـرم  بخشـيد،  مـى  تـداوم  حكومتش به آمريكا به اتكاء با كه ديگرى
 كه هايى حكومت از دسته آن حفظ لذا. كند فكرى هايش مهره تخت و تاج هاى پايه جهت

 تيـ اهم ائزحـ  آمريكـا  بـراى  كننـد،  مـى  حركـت  آمريكـا  هـاى  سياست با انحاء از نحوى به
 آينـده  در احتمـاالً  كه نيروهايى مقابل در خشن اى چهره با و تر جدى حضور با لذا باشد، مى
 ابـراز  آمريكـا  مقابـل  در رود، مـى  پـيش  بـه  قطبـى  يك سوى به كه دنيايى در تا صددند، در

  .، چهره نشان دهدنمايند اندام عرض و وجود
 بيشـتر  منطقـه  بـه  نيروهـايش  گسـيل  با آمريكا اهداف برشمرديم، كه ىليمسا به توجه با 

 از خروج به مبادرت ،عراق اگر كه است نيامده در تجربه به حال به تا چه چنان .شد آشكار
 جنگيـدن  شـيوه  چـون . نمـود  مـى  منطقـه  تـرك  بـه  اقدام هم آمريكا متقابالً نمود، مى كويت
 كويت خاك از عراق خروج چنانچه اگر نيست، اين آنها اصلى هدف كه است اين گوياى

 عـراق  نفتـى  و اقتصـادى  منـابع  تخريـب  به نيازى شد، مى قلمداد اساسى مسأله يك عنوان به
  .است نبوده

 خاتمـه  غائلـه ، كويت از عراق خروج محض به كنيم فكر ما كه نيست طور اين بنابراين
 يـن ا كـم  كـم  البتـه . يابـد  مـى  پايان قضيه كل كار اين با كه هستند مدعى آنها البته يافت، مى

 اى قطعنامـه  يـك  هـم  اخيراً و شود مهار هم عراق نظامى نيروى بايد كه نمودند مطرح اواخر
 داراى هـا  حرف اين از بيش آن محتواى كه اند گذرانده تصويب از امنيت شوراى در هم را

 از كـه  خسـاراتى  بايـد  كـه  نمودنـد  عنوان ،قطعنامه اين خالل در كه اين هم آن. است معنى
 عـراق  شـده،  ديگرى كس هر يا و منطقه كشورهاى متوجه عراق توسط يتكو اشغال ناحيه
  .نمايد تقبل را ها خسارت اين پرداخت بايد

 فـوراً  كـرده،  نشـينى  عقـب  كويـت  از عـراق  كـه  وقتـى  تـازه  كـه  است اين هم اين معنى
 هـم  امنيـت  شـوراى  قطعنامـه  كـه  جـايى  آن از و نماينـد  مى را خسارت پرداخت درخواست

 بـه  فـردا  نيسـت،  خسـارات  پرداخت به قادر اينكه به توجه با هم عراق و باشد مى االجرا الزم
 بنابراين. آورد خواهند سرش بر بياورند، عراق سر بر بايد كه را آنچه هر پرداخت عدم بهانه
 داشـتند،  اختيار در را منطقه در حضورشان دادن جلوه موجه جهت بهانه كافى اندازه به آنها
 شـدند،  منطقـه  وارد مـذكور  اهـداف  خاطر به ها آمريكايي اينكه صرف به توانيم نمى ما لذا

  .خاطرباشيم آسوده
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 در مخصوصـاً  ،شـرايطى  هـر  تحـت  قادريم، كه باشد مى محكم برايمان ما افكار قدر آن
 بسـيار  عمـل  يـك  ايـن  ما نظر از. بگذاريم ميان در منطقه ملل با را افكارمان ،تر آرام شرايط
 بـه  مبـادرت  ،نظـامى  نيـروى  با ارضى اختالف صرف به كه شود داده اجازه كه است غلطى
  . كنيم آن انسانى منابع انهدام به اقدام طوركلى به و نماييم كشورى اشغال

 حـق  در كويت تصرف از پس مراحل در ها عراقي كه را مظالمى ،ل يمسا اين بر عالوه
 از كـه  جايى آن از راستا همين در .باشد مى قبول غيرقابل انصافاً داشتند، روا كشور آن مردم
 سـر  بـه  آوارگـى  در نيـز  اى عـده  و مهـاجرت  بـه  اقـدام  مـردم  از زيادى عده ،ماجرا اين قبل
 يـك  در كـه  هـا  انسـان  از تعـداد  اين و آمد وجود به كه ويرانى و تخريب همه اين برند، مى

  باشد؟ مى توجيه قابل چگونه شدند، كشته اسالمى جامعه
 ما كشور سوى از جنگ در عراق از جانبدارى پيشنهاد آقايان بعضاً هك ما خود لحاظ از 
 سـاحل  در عراق اگر كه بندد نقش شان ذهن در سئوال اين چيز هر از قبل بايد د،ننماي مى را

 سـاير  موقعيـت  كـه  چنـد  هـر  افتـاد؟  خواهـد  اتفـاقى  چـه  مـا  براى باشد، فارس خليج جنوبى
  . كنيم مى بحث جداگانه را چيزها ساير و امنيت و نفت كشورها،
 دريافـت  را سـئوال  ايـن  جـواب  ،برگرديد وقت آن جنگ زمان به مربوط شرايط به اگر
 در هـا  عراقـي  و بـوديم  جنـگ  مشـغول  كه وقتى يعنى ،جنگ زمان در اگر ما. كرد خواهيد
 سـواحل  از آنهـا  كـرديم،  مقاومـت  بـه  اقـدام  كـه  شكلى همين به بودند، فارس خليج جنوب
 از نبود قادر ما كشتى يك حتى ساختند، مى ناامن ما استفاده براى را فارس خليج كل جنوب
 طـرف  ايـن  بـه  توانسـت  نمى بندرعباس از ما دريايى نيروى. كند عبور سالم ها عراقي آتش
 از  بوبيان جزيره گذاردن اختيار در به راجع بحث كه بار يك جنگ، زمان در ما كند، عبور
 و نمـودم  اعـالم  موقع همان در جنگ فرمانده عنوان به من است، بوده عراق به كويت سوى
  .كردم اعالم شد، داده ايشان نظر و كردم مطرح) ره( امام خدمت اينكه از بعد

 مـن  بـه  خطـاب  امـام  و دادم توضيح را جغرافيايى موقعيت و كردم صحبت امام خدمت
 و بگـذارد  عـراق  ختيـار ا در را بوبيان جزيره كويت اگر بگوييد و كنيد اعالم شما فرمودند؛

 تأكيـد  ايشـان . داد نخـواهيم  پـس  كويـت  به ديگر نماييم، تصرف را جزيره اين ما چه چنان
 آن كه كرد نخواهيم تحمل را فارس خليج جنوب به عراق آمدن وجه هيچ به ما كه فرمودند

  .است واقع عراق مرز كنار در كويت از اى گوشه در هم
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 مركـز  عنوان به ايران اسالمى جمهورى. باشد مى روشن بسيار مسأله اين اهميت ما براى 
 يعنى ،ما سواحل در جدى تهديد چنين يك كه كند قبول تواند نمى ،جهانى اسالمى انقالب

 باشـد،  مـى  مـا  حياتى شاهرگ واقع در و است مناطق آن به وابسته ما حيات كه جايى آن در
  . ندبگير اختيار در را جنوب سواحل آن و بيايند ها عراقي
 شد پخش كه هم ها نامه اين نوشتند، من به عراق جمهور يسير كه هايى نامه از يكى در

 مـرز  كيلومتر 800 ما كه بود آمده است، رسيده عموم اطالع به نيز عربى و فارسى زبان به و
 آمـده  كشورمان به كه عراقى سران از يكى. داريم شما با خاكى مرز هم اندى و هزار و آبى
 چـه  بوديـد  نوشـته  نامـه  آن در شـما  كـه  كيلـومترى  800  رقم اين كه پرسيدم او زا من بود،

 يـا  كـرده،  تصـويب  فرمانـدهى  شـوراى  را آن يا است، خودتان به قلمتع اين آيا بود؟ چيزى
  بود؟ نوشته را آن صدام شخص

 پس گفتم،. نبود شخصى همه و شد مى تصويب فرماندهى شوراى در  ها نامه نه، گفت؛
 گفت؛-.بخوانيد را نامه ديگر بار يك توانيد مى آقايان شما حاال -چيست؟ كيلومتر 800 اين
 .نيسـت  يـادم  حـاال  من گفت؛.شود نمى كيلومتر 800 كه اين گفتم؛ است كويت همين البد
  .شود مى آنجا تا فاو از كيلومتر 800 اين

 همـين  گفتـيم،  هاآن به هم مذاكراتمان در ما گويم، مى ها عراقي خود به رامساله  اين من
 وارد و كنـد  حمايـت  را آنهـا  اسـالمى  جمهـورى  دارند توقع كه آنهايى ،گويم مى هم حاال

 او چـون  بمانـد،  كويـت  در عـراق  كـه  شـويم  جنگ وارد ما است اين معنايش ،شود جنگ
 هـم  فـارس  خلـيج  فـردا  كنـد،  پيدا امتداد هم هرمز تنگه نزديك تا عراق با ما مرز خواهد مى

  .شنيديد كه چيزهايى همين و دشو عربى خليج
 و بـود  باطـل  و حـق  جنگ كرديم، مى هم فرض اگر حاال ؟نيست انتحار شما نظر از اين

 تـوانيم  مـى  چگونـه  اسـالمى  جمهورى عنوان به ما بود، ديگرى اختالف اختالف، اصل، در
 بـه  دشـون  شهيد و بروند بگوييم، را ها اللهي حزب اين هايمان، بچه ؟شويم نبردى چنين وارد

 و كننــد درسـت  سـاحل  آنجــا در و بياينـد  فـارس  خلــيج جنـوب  بـه  هــا عراقـي  اينكـه  خـاطر 
  . بگيرند ما از را فارس خليج

 سـرى  يـك  واقعـاً   نيسـت،  ايـن  كـه  حـاال  ؟باشـيم  ايـن  دنبال ما كه است حرفى چه اين
 خودمـان  ما البته .است طرف آن تر باطل اغراض سرى يك و است طرف اين باطل اغراض
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 چيزى حرف. آمريكاست مخصوصاً و غرب استكبار ،الباطل ام كه ماست حرف اين ،گفتيم
 اين به مسأله اين كه اينجا ولى. ماست خود حرف اين. بزنند را حرف اين ديگران كه نيست
  .كند انتحار بيايد اسالمى جمهورى كه نيست اين معنايش رسيده، شكل
 مـذاكره  فرسـتاديم،  آدم كـرده ايـم؛   مكنهم هاى زبان همه با را انيمها نصيحت واقعاً ما

 از كنيـد  اعالم شما. بمانيد كويت در شما نداريم، قبول ما  كه گفتيم و زديم حرف كرديم،
 معظـم  مقـام  سـخنان  در حـرف  ايـن .شـود  پيـدا  روشنى راه يك تا بياييد، بيرون بايد كويت
  .است آمده قاطع و جدى خيلى طور به رهبرى
 مـورد  كسـى  چه را اسالمى جمهورى هاى سياست االن. مكن عرض من را اى نكته يك
 مـن  چـون  بداننـد،  مـا  مـردم  اسـت  خوب را اين است؟ چگونه و دهد مى قرار گيرى تصميم
 سـوءنيت  قطعـاً  كـه  هـايى  آدم مطـالبي را مـي شـنوم ،    دوسـتان  بعضـى  از گاهى كه متأسفم
 ايـن  داننـد  نمـى  و برند مى سئوال زير را ها سياست كه كنند مى مطرح حرفهايىولي  ندارند،

  .شود مى تمام دنيا در كسى چه نفع به ها، سياست بردن سئوال زير
 ها تحليل اين كه است زياد ما كشور در نوجوان و جوان سواد، كم لوح، ساده هاى آدم 
 برد؟ مى نفع كسى چه شدند، بدبين كشور هاى سياست به اينها اگر. كنند هضم توانند نمى را
 ضـرر  همـه  بـرد،  نمـى  نفع كشور در گروهى و باند هيچ ايم؟ كرده را اين كرف وقت هيچ آيا
  .كنيم مى

 استكبار ،)ره( امام حضرت رحلت از بعد كه آميزى شيطنت بسيار هاى سياست از يكى
 هـاى  سياست و امام افكار ،ما كشور در كه است اين كند، مى دنبال شدته ب غرب تبليغاتى
 اگر افتد، مى اتفاقى چه كه فهمد مى او. است مهم خيلى آنها ىبرا ببرد، سئوال زير را كشور
 نشان چند تير يك با چون ببرد، سئوال زير را) ره( امام افكار و نظام هاى سياست شود موفق
  .زند مى

 موفـق  سياستشـان  ايـن  بـا  آنها كند، حل را كشور مشكالت كه شود موفق نظام اين اگر 
 نبـوده  امام هاى سياست اين گويند مى چون كنند، جدا ىسازندگ دوران از را امام كه شدند
 تعقيـب  را چيـز  چـه  شـد،  رنـگ  كم) ره( امام خط گويند، مى پيوسته اينجا كه كسانى. است
  .كنند مى بزرگ رامسايل  اين هم آنها شد؟ رنگ كم چيز چه كنند؟ مى

 ايـن  با يم،كرد آباد جنگ هاى خرابي همه اين از بعد را كشورمانو شديم موفق ما اگر 
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 روزى اگـر  مـا  و اسـت  نبـوده ) ره( امـام  هـاى  سياسـت  ايـن  گوينـد؛  مـى  شـده،  كه تبليغاتى
 چنـان  آن باشـيم،  مرفه و شده ساخته هم قدر هر شود، جدا اماممان هاى انديشه از كشورمان

  .كنيم جبرانش توانيم نمى چيز هيچ با كه كنيم مى ضرر
 واقعـاً  هايشـان  خيلـي  ،كننـد  مى مطرح را) ره( امام خط شدن رنگ كم مسألهكساني كه 

 بيننـد،  مـى  چيزهـايى  يـك  گوينـد،  مـى  دلسـوزى  بـا  واقعاً دارند، تين حسن كه است ممكن
) ره( امـام  كـه  حرفـى  و دادند) ره( امام كه پيامى آن با اين كنند، مى فكر شوند، مى ناراحت
  .آيد نمى در جور زدند

 اساسـى  دشـمنان  ، ولـى . دارد تيـ ن وءسـ  كـه  كـنم  مـتهم  را كسـى  خواهم نمى واقعاً من
 نيروهـاى  و ها جوان هم آن - كنند مى فكر مردم از اى عده يك. برند مى را سودش انقالب
 كـه  اسـت  آميخته چنان آن امام افكار با جانشان كه نابى هاى هيلال حزب آن و كشور بالنده
 در ديگـر  امـ  چـرا  شـده،  رنـگ  كـم  امـام  هـاى  سياست كه حاال -شوند نمى جدا وقت هيچ

  .باشيم صحنه
 مـا  كـه  گفتنـد  و زدنـد  حرف نفر دو يكى بود، ها روزنامه در كه هايى بحث روزها،اين 
 آن هـاى  حرف همان غربى هاى روزنامه ولى نرويم، كه گفتند اكثريت.برويم صدام همراه
 هـاى  نماينـده  حـرف . گوينـد  نمـى  اصـالً  را بقيـه  حرف ولى. گويند مى هم هنوز را نفر چند
 هـدف  آنهـا . كنند مى گنده را نفر چند آن ولى. گويند نمى نرويم، گويند، مى كه را سمجل

 امـام  هـاى  نديشـه ا ]كه[ باشيم مواظب و باشيم هوشيار و عاقل بايد ما و هستند شيطان. دارند
  خدشه دار نكنيم .  آسانى اين به را) ره(

 كـه  باشد گونه آن بايد ههميش ما جامعه. نيست طرح قابل ما جامعه در اين موضوع اصالً
 امام افكار از را جامعه اين، روزى يك كه كند حاضر خودش مخيله در نكند، جرأت كسى

   .سازد مى عادى را مسأله گفتن، پى در پى. كند جدا) ره(
 بداننـد،  مـا  تلـ م را ايـن . اسـت  گونـه  اين االن ما كشور گذارى سياست داستان بنابراين

 بـه  متعلـق  همـه  اينهـا  بسـيج،  و صـلح  و جنگ اعالن ،مقطع ينا در ما اساسى قانون براساس
 مجمـع   بـه  قلـ متع نـه  و نگهبـان  شـوراى  نه مجلس، نه دولت، به متعلق نه. است فقيه واليت

  .است قضايى دستگاه به متعلق نه و است مصلحت تشخيص
 فقيـه  واليـت . است شده داده فقيه واليت و رهبرى به اساسى قانون در ] اختيارات اين[
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 عـالى  شـوراى  آن كـه  دارد اساسـى  قـانون  همـان  در مشـورت  براى توانايى بازوى يك هم
  .است ملى امنيت
 جمهـور،  يسيـ ر. دارنـد  حضـور  كشور نيروهاى مؤثرترين ،ملى امنيت عالى شوراى در

 و برنامـه  سـازمان  يسيـ ر اطالعـات،  وزيـر  كشـور،  وزيـر  قضائيه، قوه يسير مجلس، يسير
 ارتـش،  و سپاه نظامى مقامات ترين عالى دارد، اقتصادى امور بر كه اشرافى خاطر به بودجه،
 آقـاى  و آقـا  احمد سيد حاج آقاى فعالً كه رهبرى شخص طرف از نماينده دو و دفاع وزير
 هـم  خارجـه  امـور  وزيـر  و رهبرى و جمهور يسير سياسى مشاوران و هستند روحانى دكتر
 ليمسـا  نشـينند،  مـى  جمعى چنين يك ،شوند مى دعوت مؤثر اشخاص هم دائماً هست، آنجا
 رهبـرى  اگـر  دهنـد،  مى رهبرى به را نظرشان ،پيشنهاد صورت به هم بعد كنند، مى بررسى را

  .دهند مى اجراء دستور و شود مى تصويب كرد، امضاء
 ولـى  اسـت،  همـين  هم شرعى حق است، اين هم قانونيش حق كه تشكيالتى چنين يك

 و ببـريم  سـئوال  زير را اين نبايد ديگر ما گرفت، تصميم كه وقتى است، رهبر اينجا هم فقيه
 بـرادران  كـه  هستم مطمئن من. است گناه واقعاً. هستيم طور اين يا طرف، بى ما چرا بگوييم

 بـا  كـه  نيسـت  ايـن  قطعـاً  هـم  قصدشـان  و شـوند  مرتكب را گناهى چنين كه نيستند مايل ما
 هـاى  جـوان  از عـده  يـك  كـه  هستم اننگر من كنند، مخالفت ملى امنيت شوراى يا رهبرى
 و نظـام  كـه  طرفـى  بـى  سياسـت  ايـن  آيـا  بگوينـد،  و كنند شك ما مخلص مردم وما خوب
  .است درست واقعاً ؟نه يا است درست اين كرده، اعالم رهبرى
 طرفـى  بـى  كلمـه  روى گاهى اصالً. دهم مى توضيح هم باز دادم، را توضيحات آن حاال

. هسـتيم  تفاوت بى ما كه است اين طرفى بى معناى گويند، مى و كنند مى مغالطه و چسبند مى
 لحـاظ  از ،هـا  عراقـي  نفـع  بـه  نه و ها غربي نفع به نه ،جنگ اين در ما كه است اين طرفى بى

 شود پيروز طرف آن از آمريكا كه دهيم، خون برويم، اينكه براى. شد نخواهيم وارد جنگى
 در عـراق  اينكـه  بـراى  بدهيم، خون برويم، رفط اين از. است محال كه برسد اهدافش به و

  بدهيم؟ خون چه براى.  است محال هم اين !بماند كويت
 و اميـه  بنى كه وقتى) ع( صادق امام زمان در. داريم زياد موارد اين از ما اسالم تاريخ در
ت شخصـي  و  خراسانى ابومسلم بودند، عباس بنى طرفدار كه آنهايى ،جنگيدند مى اسبع بنى
 جنگيدنـد،  مى اميه بنى جانيان مقابل در و بودند گرفته دست به اسلحه كه انقالبى ديگر هاى
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 چـراغ  جلـوى  را آنهـا  نامـه  امـام  خواسـتند،  تأييـد  و نوشتند نامه) ع( صادق امام به كه وقتى
 شما جواب اين فرمود، و زد آتش بود، آورده را نامه اين كه پيكى همان مقابل در و گرفت
 آل از حمايـت  عنـوان  بـه  گفتند، مى ظاهراً اينكه با. كنيم نمى دخالت جنگ ناي در ما. است
  .جنگند مى پيغمبر
 را سـجاد  امـام  افتـاد،  اتفـاق  هـا  زبيـري  و ها مرواني و ها سفياني بين كه هايى جنگ در

 آن نـه  و ايـن  نـه  چـون . رفتند نمى بار زير نحوى هيچ به ايشان. بكشند ميدان به خواستند، مى
 امكانـات  وسيع تخريب آماده و دادن مال و دادن جان و دادن خون. نديدجنگ مى خدا براى
 آب مثـل  بتوانـد  آدم كه نيست تصميمى يك اين انداختن، زحمت به را مردم و شدن مردم

  .كنيم مى اصالحش فردا شد، گونه اين حاال است، قانون يك بگويد و بگيرد خوردن
 دسـت  از را شـريفه  هزارنفـوس  صدها كه كشدب جايى به را انسان است، ممكن كار اين
 كـار  قـدر  آن ،داشـتيم  هـا  عراقـي  مقابـل  در كه دفاعى در اما .آورد باره ب ها خرابي و بدهد
. پـذيرفتيم  مـى  راحـت  خيـال  بـا  واقعـاً  د،اافت مى اتفاق كه اى حادثه هر كه بود روشن ما براى
 موقـع  آن مثـل  النا و كرديم مى فاعد انقالبمان و كشورمان و اسالم از داشتيم ما اينكه براى
  .كرد برخورد گونه اين شود، نمى واقعاً. برويد اللّه يا بگوييم مردم هاى بچه به ما كه نيست
 باشـيم  طرف بى اينكه كنيم،اما نمى شركت جنگ در اينكه يعنى گوييم، مى كه طرفى بى

 ايـن  ؟هسـتيم  طـرف  بـى  موقع چه ،شوند مرتكب جنايت همه اين عراق در ها آمريكايي كه
 فكرشـان  هـا  بعضـي  اسـت  ممكن. كنيم مى ناله داريم همه اين كنيم، مى محكوم داريم همه
 قبلـى  حـرف  همـان  اين. نيفتد اتفاق اين كه بجنگيم خودمان آنجا برويم ما نه، كه باشد اين

 ايـن  كـه  آوريـم  مـى  داريـم  و بياوريم فشار كه است اين است، ساخته ما از كه كارى. است
 انجـام  اى مرحلـه  هـر  در مـا  را كـار  ايـن  كـه  نشـود  عـراق  مـردم  عليـه  عراق در جنايت همه
  .دهيم مى

 در ملـل،  سـازمان  در داريـم  االن. شـد  و نشود شروع جنگ كه كرديم تالش خيلى اول
 جنـگ، . كنيم كوتاه را قضيه اين دامنه كه كنيم مى تالش ها پيام و آمدها و رفت در منطقه،
 هسـتند  هـا  غربـي  و هـا  آمريكايي االن جنگ طرف. نيست)  يلىتحم جنگ(  ما جنگ مثل
  .دادند انجام ما با ها عراقي خود كه كارهايى مثل كنند، مى عمل چگونه بينيد مى كه

 جـواب  مـدتى  مـا  زدنـد،  مـى  را مـا  شهرهاى كه وقتى جنگ زمان در داريد، ياد به شما 
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 فريــاد زدنــد، مــى فــولدز بــه موشــك يــك كــه وقتــى جمعــه، نمــاز همــين در. داديــم نمــى
 شـما  گفتـيم،  مـى  مـا . موشـك  جواب موشك موشك، جواب موشك فالنى، ؛كشيديد مى
 نبود؟آنهـا  گونـه  ايـن  مگـر . دهيم قرار هدف مورد خواهيم نمى را عراق مردم ما كنيد، صبر

 ما كردند، مى بمباران را ما شهرهاى آنها. زديم نمى ما 12 ،زدند مى را ما مسافربرى هواپيماى
 در ] كـه [ دادند اجازه امام اند، شده تر گستاخ آنها ديديمچون  ،اواخر اين فقط. كرديم ىنم
 ايـن  جنـگ  طـرفين  هسـت؟  گونـه  ايـن  جنگ حاال. كنيم مثل به مقابله ما ،بازدارندگى حد
 تواننـد  نمـى  مخلـص  هـاى  مسلمان و اسالمى جمهورى، جنگى چنين يك در هستند؟ گونه
 حـق   طـرف  ايـن  نـه  كـه  گفتنـد  رهبرى معظم مقام. است قناح قضيه طرف دو. شوند وارد
  .طرف آن نه و است

 هسـتند،  تـر  ظـالم  آنهـا  اينكـه  در. نيسـت  شـكى  اين در است، تر باطل آمريكا اينكه حاال
 عـالج  بايـد  چگونـه  را ايـن  اما نيست، شكى ،دارند شومى اهداف آنها اينكه و نيست شكى
 نيروهـاى  سـاير  و مجلـس  و اسـالمى  رىجمهـو  و رهبـرى  كـه  اسـت  هـايى  راه همين كرد،

  .شويم ماجرا وارد طور اين بايد ما. روند مى اسالمى مخلص
 و بـوده  اسـالمى  جمهـورى  اهداف اولين جزء اسرائيل با جنگ فلسطين، مسأله در مورد

  .است تر جدى اسالمى جمهورى از مسأله اين در كه بگويد تواند نمى كس هيچ
 كـه  فرسـتاديم  نيـرو  لبنـان  به) ره( امام اجازه با اشتيم،د جنگ خودمان كه دورانى در ما
 و داشـتيم  نيـرو  بـه  نياز كشور در ما همه اين كه وقتى يعنى. بجنگند اسرائيل با و بروند آنجا
  .كنند مى تربيت جهاد براى را لبنانى جوانان و اند مانده آنجا آنها هم هنوز
 اتفـاق  كـه  اسـت  ايـن  راهـش  اًواقعـ  اسـرائيل  بـا  جنـگ  حـاال  بـوديم،  جدى موقع آن ما
 مـا  همه كنيم، متحد را اسالمى كشورهاى بايد بجنگيم، اسرائيل با بخواهيم، ما اگر افتد؟ مى

ــار  و كنــيم جمــع را خلقــى نيروهــاى و ارتــش و انســان و اســلحه و پــول بايســتيم، هــم كن
 ،بجنگـيم  اسـرائيل  بـا  بخـواهيم  اگـر . بـرويم  جنـگ  بـه  و كنـيم  متمركـز  را هايمـان  سياست
 مـا  مقابـل  در و آينـد  مـى  هايشـان  خيلي بجنگند، عراق عليه كه اند آمده االن كه هايى همين
 در غلطـى  سياسـت  يـك  بـا  را شياطين همه شما كه وقتى .نيست حاال وقتش ،گيرند مى قرار

 بـوده،  جا هر كس هر و ايتاليا آلمان، كانادا، فرانسه، انگليس، آمريكا،،ايد كرده جمع منطقه
  .است شده شريك و ريخته آتش اين رد نمكى يك
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 شـان  دسـت  همـه  كـه  اسـت  اسرائيل با جنگ وقت االن .هستند اسرائيل حامى اينها همه
 صـف  شـما  كه شرايطى در وقت آن ؟اند ايستاده ما كنار موشك، و بمب تفنگ، ماشه روى

  .ايد كرده متفرق را مسلمين
 مقابـل  در خودتـان  داختيد،ان طرف آن را اسالمى كشورهاى از بخشى ،كويت اشغال با
 عـوام  نبايـد  كـه  مـا  ؟بجنگد اسرائيل با و برود آنجا تواند مى نيرويى چه حاال. جنگيد مى هم

 جنـگ  ،بلى. كنيم روشن بايد را آنها بلكه بزنيم، گول نبايد را خودمان مردم ما. كنيم فريبى
 دولـت  طـرد  تـا  - 67 سـال  اشـغالى  اراضـى  نـه  - فلسـطين  ىلـ ك نجات تا اسرائيل با جهاد و

   .پيداكند ادامه بايد فلسطين مردم حاكميت و صهيونيستى
 جنـگ  ايـن  پشـتوانه  خيـز  نفـت  كشـورهاى  هـاى  پول بايد بود، آماده بايد شرايط اين با
 در متحـد  اسـالمى  نيروهـاى  باشـد،  جنگ اين سياسى پشتوانه ملل سازمان در ما آراء باشد،
 تـر  عقـب  كشـورهاى  شوند، ميدان وارد همه ئيلاسرا با مرز هم كشورهاى ،شوند وارد جبهه
  .دارد را خودش خاص هاى برنامه و شوند جبهه استراتژيك عمق بايد

 امـ ا شـد،  خواهند وارد اسالمى مخلص نيروهاى رسيد، خواهد واقعه اين هم روزى يك
 ها عراقي حضور با معارضه حد در تيامن شوراى مصوبات. نيست مهم كه كار كردن خراب

 و عـراق  اقتصاد كردن منهدم و رفتن جلوتر اين از اما ،درست اينها كند، مى كار ،كويت در
 خاطر به ها سال اين در را مشكالت همه اين كه مردمى به رساندن رنج و عراق مردم كشتن
  .نيست هم امنيت شوراى خواسته ديگر اينها ،اند كرده لمتح مديرانشان محاسبه سوء

 شـوراى . كننـد  مـى  تجـاوز  ،داده آنهـا  بـه  تيـ امن شوراى حتى كه حدى از ها آمريكايي
 و گرفـت  را آن جلـوى  و كـرد  معارضـه  بايد اينها با بوده، هم خودشان اختيار در كه امنيت
 همـين  هـم  هنـوز  مـا  رأى. كـرد  تجهيز شده، تجهيز كه طور همين را دنيا عمومى افكار بايد
 اى نقطـه  يـك  بـه  كـرديم  ثبحـ  كـه  وقتـى  ،ملـى  امنيـت  شوراى در اول لحظه آن از. است

 نشـده  عـوض  فكرمان هم ذره يك كنيم، مى فكر هم باز كردند، تصويب رهبرى و رسيديم
 از بيگانـه  نيروهـاى  كـل  بايـد  و برونـد  بيرون كويت از امتيازى هيچ بدون ها عراقي بايد كه

 ايـن  البتـه  بگذارنـد،  خودش حال به را منطقه و بروند بيرون آوردى دست هيچ بدون منطقه
  ؛است توجه قابل كه كرد روشن هم را ديگرى ،مسايل جنگ
 ببركاغـذى  واقعـاً  است، واقعيت گفتيم، مى هميشه كه كاغذى ببر اين كه شد معلوم اوالً
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 عراق ديگر گرفت، تصميم اينكه محض به آمريكا كردند مى فكر كه بودند ها خيلي. هستند
 كردنـد،  صحنه وارد كه وقتى اند، ردهك جمع اينجا كه نيروهايى ،اينكه محض به. است رفته
 هـا  آمريكـايي  بـراى  كـه  شـد  معلـوم  نيسـت،  گونـه  اين ديديم. اند افتاده ها عراقي كل ديگر
 بـا  را هجـ تو قابـل  مسـتقل  كشـورهاى  كـه  نيفتنـد  فكر به بعد به اين از كه شد خواهد درسى
  .كنند بيرون ميدان از بخواهند اسلحه
 امكانـات  و لشـكر  مقـدار  ايـن  ،وقت هيچ. است ابقهس بى شده، اينجا كه لشكركشى اين
 ضـعيف  گونـه  ايـن  هـا  عراقـي  مقابـل  در كه حركتى اين و است نشده جمع جا يك پيشرفته
 خـودش  از هيمنـه  و ابهـت  كه طور آن واقعاً ،غرب استكبار كه دهد مى نشان شود، مى انجام
 تلفـات  منطقـه  در بايـد  ايـن  از تر طوالنى و نيست چيزى چنان ،ترسانده را مردم و داده نشان
 اهـداف  بـه  نتواننـد  وقـت  هـيچ  اميـدواريم،  مـا  كـه  برسـند  شـان  اهـداف  بـه  بتوانند تا دهند،

 كـه  فهميدنـد  وجودشـان  همه با و دادند نشان خودشان حاال. برسند منطقه در شان استكباري
  .اند داشته روا اسالمى جمهورى به نسبت ،گذشته سال هشت در اينها جنايتى چه

 و بسـتند  را چشمهايشـان  ،داشتند ما) ره( امام و انقالب با شديدى بغض اينكه براى نهااي
 تريبـون  همـين  از ما. گذاشتند ها عراقي اختيار در نگرى آينده بدون بوده، ممكن كه چه هر
 فكـر  طـور  ايـن  گفتـيم  و كرديم اخطار آمد، ميدان به شيميايى اسلحه كه وقتى ،جمعه نماز

 هــا فرانســوي كــه وقتــى. شماســت جنــگ طــرف اســالمى مهــورىج هميشــه كــه نكنيــد
ــد، داده را ســوپراتاندارها ــا بودن ــان ب ــا خودشــان هــاى خلب ــا ب ــد، مــى م  كــه وقتــى جنگيدن

 دهاىااسـك  هـا  روس كه وقتى دادند، ها عراقي به بودند، نداده كجا هيچ به كه هايى اگزوسه
 برسـند،  هـم  تهـران  بـه  كـه  كردند ىبهساز برايشان هم باز و دادند ها عراقي به را دورپرواز

 وقتـى  ،دادند مى را اطالعات آنها، كردن بزرگ و اسالمى جمهورى تخفيف براى كه وقتى
 بسـتند،  مـى  عـراق  و ما مردم كردن شيميايى و ما شهرهاى زدن مقابل در را هايشان چشم كه

 كه فهمند مى شانخود حاال. كنيد مى اشتباه شما كه گفتيم اينها به و كرديم اخطار ما هميشه
  .اند كرده چه

 حـاال  اينكـه . ماسـت  مـردم  عظيم نيروهاى شد، مقاومت روشن كه ديگرى مساله امروز،
 نيروهـاى  همـين  مـا،  هـاى  بچـه  كـه  بـود  چيـزى  اين كردند، برخورد مشكل اين با آنها همه

 هـا  فرسـنگ  را اينهـا  رفتند، مى ميدان به كالشينكف تفنگ با كه پيشانى به نوار اللهى حزب
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 و رفتنـد  مـى  مـا  روسـتايى  هـاى  بچـه  و كردنـد  مى اسير هزار ده هزار، ده و نشاندند مى عقب
  .آوردند مى داشتند، برمى اينها مقابل از و گرفتند مى را ها تانك
 و ريختنـد  محـدود  منطقـه  آن در ما هاى بچه سر بر شيميايى بمب هزار سه ،فاو در اينها 
 واقعـاً  هـم  اسـتكبارى  نيروهـاى  اين همه. كردند حفظ موقع نآ تا را فاو و ماندند ها بچه اين

 شكسـت  ايـران  كردنـد،  اعـالن  كـه  كردند تمام گونه اين هم بار آخر. بودند اينها سر پشت
  .نبود اين كه خورد

 مـا  جنـگ  وارد خودشـان   ،برنـد  نمـى  پيش كارى طرف اين ديدند، ها آمريكاييوقتي 
) ره( امـام  اين موقع بـود كـه  آمدند، هم روز آن ،هستند امروز كه هايى شيطان همه و شدند

 را آينـده بـراي ايـن كـه     كردنـد،  متوقـف . شـويم  متوقـف  اينجـا  ما بايد كه دادند تشخيص
 متوقـف  را جنـگ  و كردنـد  طراحـى  ،داشـتند  كـه  تيزبينى و ضميرى روشن آن با ديدند، مى

 مقابـل  در كـه  بـود  صالبتى و عظمت، ايران كه قدرت فهميدند[آمريكايي ها] حاال. نمودند
 خوردند، شكست ها ايراني كردند، مى خيال ديگر كه آخر روزهاى .ماند سياسى امواج اين
 جبهـه  بـه  نيرو هزار ششصد پانصد، و ريختند جبهه به كشور سراسر از ما هاى بچه دفعه يك
  .پذيرفتند را بس آتش و شدند مجبور ها عراقي كه آمد

 مـا  خواستند، مى آنها كه هم هايى لحظه همان در و شد معلوم اسالمى جمهورى صالبت
. نجنگـيم  ديگـر  كـه  بوديم گرفته تصميم منتها. بود باقى اين صالبتكنند، معرفى فيضع را
  .شد روشن هم اين

 است مهمى مسأله واقعاً و بود رهبرى اشارات در كهاست  مهمى مسايلاز يكى ،تبليغات
 خلبان ها عراقي كه اندازند مى راه بيداد و داد ها غربي االن .گذشت آن از آسان شود نمى و

 و بزننـد  حـرف  خودشـان  نفع به كه كنند مى وادار را اينها و آورده تلويزيون به را اسير هاى
  .است روزگار  مسخره كارهاياز اين. است قوانين و بشر حقوق برخالف اين

 او شـده، اسير الاحـ و كرده ويران را مردم هاى خانه و انداخته بمب كه خلبانى آن خب، 
 بـراى  شما كه است چيزى چه اين ،كند پشيمانى اظهار بگوييم و بياوريم تلويزيون داخل را
 را عراقـى  يـك  اگـر  شـما  كنيد؟ نمى را كارها اين شما خود آيا ؟كنيد مى خوانى روضه آن
 يتيكو شما بزند؟ كه حرف بريد نمى آنجا بزند، حرف شما نفع به و بيايد كه كنيد پيدا االن
 كويـت  هـاى  روضه ،آمريكا كنگره در و نبرديد ملل سازمان در بودند، شده آواره كه را ها
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  !خواندند شما براى را
 هايى وحشي چه با ما ببينيد شما. كند مى تبليغات هم مقابل طرف كنيد، مى تبليغات شما
  .كنند مى بشر حقوق ضد به متهم را ما اينها كه هستيم طرف
 برخـورد  گونـه  ايـن  كـه  بـوديم  پرمـدعاها  ايـن  گرفتـار  ،سال دوازده ده، اين طول در ما
 منهـدم  را كشـورى  يـك  پـرواز  سـورتى  هـزار  دوازده بـا  خودشان قول به آيند مى. كنند مى
 در -كـرده  بـدى  كارهـاى فهميـده   -شـده،  پشيمان يا ترسيده يا حاال كه خلبانشان كنند، مى

  .اند كرده علم ها عراقي عليه را اين نموده، اعتراف تلويزيون
 يتَشَـبثُ  اَلْغريـقُ «  اينهـا  كـه  است اين گواه. است منطق بى طرف كه است اين گواه اينها

  .دهد مى نشان را شان ضعف و » حشْيش بِكُلٌّ
 هـم  ؛اسـت  محكـوم  نظرمـا  از افتـد،  مى اتفاق منطقه در كه حوادثى مجموعه حال هر به 

 عليـه  عـراق  در االن كـه  اسـت  جنايـاتى  يـن ا تر، محكوم و آنها حركت هم و عراق حركت
 ليمسـا  هـا  جبهـه  در كـه  اسـت  ديگـرى  بساط يك ،جنگ ميدان براى .شود مى عراق مردم

 و بياينـد  اينجـا  ها آمريكايي كه نداشتيم قبول هم را آن ما البته كه شود مى مشخص خودش
  .جنگندب

 آنهـا  و گذاشـتند  مـى  همنطقـ  مـردم  عهده به اگر و كردند مى را كار اين بايد منطقه مردم
 فشـار  همـه  ايـن  ،اسـالمى  جمهـورى  بـه  اگـر  .افتـاد  نمـى  اتفاقـات  ايـن  كردنـد،  نمى دخالت
 بـا  شـود،  ظلـم  مظلـوم  مـردم  ايـن  بـه  اطـراف  از كه داديد نمى اجازه همه اين و آورديد نمى

 كــار چنــين ايــن ،او مــرز كنــار در كــرد، نمــى جــرأت كســى اســالمي جمهــورى حضــور
  .شود رتكبم را اى گستاخانه

 در بياييد. است نفع به بگيريم، را ضرر جلوى جا هر از كه است همين هم حل راه حاال 
. بياييـد  خود به شويد جمع خواهيد مى كه جا هر و منطقه در ملل، سازمان در امنيت، شوراى
 را اسـتكبارى  اهـداف  آن كـه  بفهميـد  هـم  شـما . بماند تواند نمى كويت در كه بفهمد عراق
 مخاصـمات  ايـن  از دسـت  نكنيـد،  اذيت قدر اين را منطقه مردم. كنيد اجرا اينجا يدتوان نمى

  .كنند حل را خودشان ليمسا ،منطقه مردم بگذاريد و برداريد
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  پيام به مناسبت آغاز
   

  1991سال نو مسيحي 
  

 در پيامي، آغاز سال نو مسيحي را به همه مسيحيان جهان 1369ديماه  10آقاي هاشمي در روز 
ويژه هموطنان مسيحي تبريك و تهنيت گفت. در اين پيام ضرورت گردآمدن تمامي خداپرستان  به

پاك انديش بر محور مشتركات خود براي بنا كردن جهاني آباد و باشكوه در سايه اخالق و معنويت 
  مورد تأكيد قرار گرفته است. متن كامل اين پيام، به اين شرح است.

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

ميالدي را به همـه   1991تولد پيامبر بزرگ خدا حضرت عيسي عليه السالم و آغاز سال 
دعوت حضـرت   مسيحيان جهان به ويژه هموطنان عزيز مسيحي تبريك و تهنيت مي گويم.

مسيح براي سعادت بشر و بر پايه عدالت، حريت، برادري، محبت و صفا استوار گرديده كه 
  لهي است.اين روش ستوده همه انبياي ا

خود گرد آيند و جهـاني آبـاد و    خداپرستان پاك انديش جهان بايد برمحور مشتركات
براساس ايـن مشـتركات ايمـان بـه پروردگـار       شكوه را در سايه اخالق و معنويت بنا كنند.با

هـاي   يگانه و گردن نهادن به فرامين سعادت بخش اوست كه بالطبع آزادي از يوغ طـاغوت 
  و نيز سلطه گر بيروني را به همراه خواهد داشت.انگيز دروني  فتنه

امروز بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد كه اين پيوند مقـدس برقـرار شـود، زيـرا از     
سو در بسياري از جوامع بشري فقر، جهل و فساد، كودكان و نوباوگان مظلوم بـي گنـاه    يك

هـاي   مگي هاي قـدرت را بيش از پيش به تباهي وسقوط مي كشاند و از سوي ديگر خودكا
سلطه جو، مستكبر و بي ايمان، امنيت و صلح و صفا را در جهان برهم مي زند كه نمونه بارز 
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  آن وضع موجود خليج فارس است.
اگر همه موحدان جهان به نداي فطرت الهـي خـويش پاسـخ مثبـت گوينـد و دسـت در       

ننـد دنيـايي پـاكيزه،    دست يكديگر، با همه مظاهر شرك و ظلم و فساد مبارزه كنند مـي توا 
آزاد و مرفه را پيش رو داشته باشند. دنيايي كه جهـل، تبعـيض، فقـر و پليـدي از آن رخـت      
بربسته و ايمان و معنويت، دانش وخرد، عدالت و آزادگي، رفاه و سعادت و باالخره عـزت  

  و كرامت انساني برآن حكومت كند.
مي هموطنان عزيز مسيحي به ويژه آنان بار ديگر اين سال نو را به تما ،با اغتنام از فرصت

هـاي واالي انقـالب پايـداري و فـداكاري      كه در راه حراست از ميهن خـود و حفـظ ارزش  
كرده و مي كنند، تبريك مي گويم و سالي خوب و پربركت را بـراي يكايـك آنـان آرزو    

  دارم.
  
  

  اكبر هاشمي رفسنجاني                                                                                              
  جمهوري اسالمي ايران يسير                                                                                        
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  و  پيام به مناسبت ميالد حضرت زهرا(س)

  روز زن  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

حضرت فاطمه زهرا سـالم اهللا عليهـا و روز مبـارك زن را بـه همـه بـانوان شـريف         تولد
كشور و شما خواهران زحمتكش كارگر تبريك و تهنيـت مـي گويم.انتخـاب روز والدت    

عنوان روز زن به معني انتخاب ايمان و تقوي، پاكدامني و عفاف، علم   زهراي اطهر (س) به
هاي متعـالي اسـالم در جامعـه اسـت.      ي برقراري ارزشو عرفان و باالخره جهاد و تالش برا

ويژه كشورهاي اسالمي را به احترام و  هايران اسالمي بااين انتخاب همه مردان و زنان جهان ب
هاي فطري و معنوي اسالم ناب فرا مي خواند و آنان را از ذلت، فساد  فروتني در برابر ارزش

  و جهل و زبوني برحذر مي دارد.
مونه كارگر نيـز در چنـين روزي بـه معنـي توجـه و عنايـت مسـئولين نظـام         انتخاب زن ن

جمهوري اسالمي به منزلت واالي زناني اسـت كـه ضـمن حفـظ شـئون معنـوي و اسـالمي        
خويش با پذيرش مسئوليت در خانه و كارخانه، در مزرعـه و درمانگـاه، در مراكـز تعلـيم و     

ي است كـه مسـئوالن و برنامـه ريـزان     م به سازندگي و رشد جامعه كمك مي كنند.طبيعتعلّ
هاي جديـد شـغلي و برطـرف كـردن مشـكالت       كشور نيز سعي مي كنند تا با ايجاد فرصت
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رج نهنـد و موجبـات   و كوشـش بـانوان محتـرم كـارگر را ا     نوعي تالش هفرهنگي و رفاهي ب
را بـه   تربيتي و شغلي فراهم نمايند.بارديگر اين روز فرخنده ليمساآرامش خاطر آنان را در 

همه زنان كارگر به ويژه خواهران، همسـران و مـادران بزرگـوار شـهداي گرانقـدر تبريـك       
   كنم. رگزار كنندگان اين مراسم تشكر ميگويم و از ب مي
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  دوازده نامه
  

  هاى مبادله شده ايران و عراقمتن نامه
  

ى را پشت سر گذاشته و ليمسا، كشور ما از هنگام پيروزى انقالب اسالمى تاكنون اشاره:
كنـيم. پـس از پيـروزى انقـالب،     هايى مواجه شده كه به سرعت آنها را مـرور مـى   با واقعيت

دشمنان ما در جهان، كه با اسالم و انقالب مخالف بوده و هستند و آنها را به زيان خود مـى 
ضـعيف آن كردنـد. در يـك    دانند، شروع به برنامه ريزى براى در هم شكستن انقالب و يا ت

هاى آنهـا بـراى تغييـر محتـواى انقـالب، كودتـا، برپـايى شـورش،          مقطع زمانى، همه تالش
مـدت، آنهـا بـراى يـك تهـاجم       هاى گوناگون شكست خـورد. در همـين  تحريكات و فتنه

هاى گوناگون پـيش گفتـه   دادند كه توطئهشدند. آنها احتمال مىنظامى رسمى نيز آماده مى
فتد و به همين سبب به تدارك تهاجم نظامى پرداختند. اسنادى در دست است كه كارگر ني

اند كه به زعم ايشان، ايران قادر به مقاومـت در برابـر   دشمنان ما در آن از كارى سخن گفته
آن بـه عنـوان    آن نيست؛ و اين همان حمله نظـامى عـراق بـه ايـران بـود. و گويـا سـناريوى       

  انقالب تنظيم شده بود.مدهاى احتمالى قبل از اپيش
هايى، به تمهيد ها با طرح بهانهدانيم كه حمله عراق به ايران چگونه آغاز شد. بعثىما مى

هاى مرزى مختلفى را برپا كردند تا با مـبهم  مقدمات حمله پرداختند. دو سه ماه نيز درگيرى
ن مرحلـه نيـز   ساختن قضيه، ايران را مقصر در شروع جنگ معرفى كنند. خوشـبختانه در ايـ  

توفيقى به دست آنها نيامد و سرانجام، در زمانى خاص، تهاجم نظـامى را آغـاز كردنـد كـه     
  تقريباً مورد حمايت همه شياطين دنيا واقع شد.

در اين تهاجم، دست استكبار غرب و شرق، ارتجاع منطقـه و صهيونيسـم در كـار بـود،     
المللى نيز با سكوت جامع بينولى در نوك حمله، حكومت حزب بعث عراق قرار داشت. م

خود با اين تهاجم برخورد ناشايستى كردند؛ اقدامات اين مجامع در مقابل تجـاوز عـراق بـه    
اى در كويت، آن زمان نيز قابل اجرا بود؛ مانند تشكيل جلسه شوراى امنيت، صدور قطعنامه
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يم اقتصادى قيد و شرط او و محاصره و تحرنشينى بىمحكوميت متجاوز و درخواست عقب
و... ولى هيچ يك از اين اقدامات صورت نگرفت و حتى در مباحثات مختلف، پيوسته عليه 

  جمهورى اسالمى ايران به بدگويى نيز پرداختند.
ها در اولين ضربه نظامى قدمهاى مهمى برداشتند، ولـى بـه اهـداف خـود نرسـيدند.      بعثى

توانستند راه اهواز ـ دزفول را سد كنند و يـا   آنها نه موفق به اشغال آبادان و اهواز شدند و نه 
رابطه استان خوزستان را با مركز قطع كنند. آنها حتى نتوانستند در ابتـداى حملـه، خرمشـهر    

  شان بود. در منطقه غرب نيز وضع چنين بود. رااشغال كنند؛ چيزى كه از اهداف اوليه
به ياد دارند كه مردم در  عامل اين وضعيت نيز روشن است: اول، مقاومت مردم. همگان

هاى شهر نگه داشـتند و ايـن كـارى    روز ارتش عظيم عراق را در پشت دروازه 24خرمشهر 
بزرگ بود؛ در حالى كه در تهاجم عراق به كويت، تانكهاى عراقى طـى حـدود دو سـاعت    

  از رميله تا كاخ امير كويت رفتند.
گير شدند و نتوانستند اين گره را ها زمينپس از تصرف خرمشهر در دروازه آبادان، بعثى

بگشايند.آن روزها ارتش جمهورى اسالمى ايران آمادگى رزمى نداشت. ارتش تصفيه شده 
بود و امرا و كارشناسان خـارجى آن رفتـه بودنـد. در آن زمـان انسـجامى در ارتـش وجـود        

بـه همـين   رفت كه بتواند كار مهمى انجام دهد، و بعث عراق بـا توجـه   نداشت و انتظار نمى
نكته زمان تجاوز را انتخاب كرده بود. همان مقدار مقاومت در مرزها براى ايجـاد تـأخير در   
حركت دشمن مؤثر افتاد. سپس نيروى هوايى ارتش در آن مقطع زمانى بسيار خـوب عمـل   
كرد و به راستى ضربه نخست را اين نيرو وارد ساخت و گاهى براى جلوگيرى از پيشـروى  

پـرواز   150گرفت. نيروى هوايى با روزانه بيش از ى زمينى را به عهده مىدشمن، نقش نيرو
هاى كارى اقتصادى، فنى، تداركاتى و روانى در پشـت جبهـه دشـمن    به داخل عراق، ضربه

هـا از  وارد ساخت و انهدامى وسيع را ايجاد كرد. صنعت نفت عراق از كار افتاد و در جبهـه 
  .پيشروى نيروهاى عراقى جلوگيرى شد

نيروهاى داوطلب مردمى كمك موثرى نمودند و سپس سپاه پاسداران انقالب اسـالمى  
به ميدان آمد. آن زمان سپاه پاسداران بيشتر به صـورت نيـروى انتظـامى و امنيتـى در داخـل      

كرد. با حضور نيروهاى بسـيج و مـردم، در ايـن مقطـع زمـانى و بـا متوقـف        كشور عمل مى
ها و خطوط دفاعى، نيروهاى ايران در پشت جبهه خود ههساختن حركت دشمن و تثبيت جب
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  ساختند.را براى تهاجم بعدى آماده مى
پس از پشت سر گذاشتن اين مرحله از جنگ، تهاجم نيروهاى اسالم آغاز شد. حضرت 
امام (ره) با صدور فرمان شكستن حصر آبادان، كار را وسعت دادنـد و عمليـات دارخـوين،    

المقدس به دنبال هم و بدون اينكه مهلتـى بـراى تجديـد    بين، بستان و بيتالماالئمه، فتحثامن
هاى مهمى از نقاط اشغال شـده ايـران   قوا به دشمن داده شود، عراق را وادار به فرار از بخش

  هاى جمهورى اسالمى ايران بود.كرد و فتح خرمشهر، اوج پيروزى
هـاى وسـيع و   يجـاد درياچـه  عراق به پشت خطوط و اسـتحكامات خـود پنـاه بـرد و بـا ا     

اى، در موضع تـدافعى قـرار گرفـت و نيروهـاى     ميدانهاى مين و سيمهاى خاردار چند درجه
هـا هنـوز در بخـش وسـيعى از     ايران حالت تهاجمى خود را حفظ كردنـد، چـرا كـه عراقـى    

هـا و نصـرها   خاك ايران حضور داشتند. سـپس سلسـله عمليـات والفجرهـا، كربالهـا، فـتح      
  و معموالً در طول اين چند سال رزمندگان اسالم پيروز بودند. صورت گرفت

ها، انگليسىدر اين دوره نفاق و خباثت دشمنان بيشتر ظاهر شد. صهيونيستها، آمريكايى
زدند و در همان حال به عراق كمـك  ها، روسها و ارتجاع عرب دم از صلح مىها، فرانسوى

ها را در پشت استحكاماتشـان تحـت فشـار    راقىكردند. در مراحلى كه نيروهاى ايران، عمى
قرار داده بودند، آنها همه نوع مساعدت به عراق كردند و هر رذالتى كه ميسر بود عليه ايران 

  بردند، كه نيازى به تكرار و يادآورى آن نيست. به كار مى
المللـى نقـض شـد و جنايـات     المللـى، بسـيارى از مقـررات بـين    پوشى مراكز بينبا چشم

نگى هولناكى توسط دشمنان اسالم به وقـوع پيوسـت كـه زدن هواپيماهـاى مسـافربرى و      ج
  هايى از آنهاست.نقاط مسكونى و استفاده وسيع از اسلحه شيميايى نمونه

پس از فتح عظيم نيروهاى اسالم در حلبچـه و حضـور مـا در اعمـاق خـاك دشـمن در       
  شود :شمال عراق، سه عامل جديد وارد صحنه مى

  قتل عام مردم عراق؛ اجازه -1
 ؛»سرزمين سوخته«سياست  -2

    حضور نيروهاى بيگانه در خليج فارس و درياى عمان. -3

ها بنا دارند ولو با انهدام ملت خود و قتل عام مردم عراق، ايران را بـه  معلوم شد كه بعثى
هـا در حلبچـه نمونـه روشـن آن     رحم آورند تا كمتر وارد خاك عراق شـود. جنايـت بعثـى   
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خواهـد، بـا   دانستند ايران اسالمى ادامه نبرد را به خاطر نجات مردم عراق مىچون مىاست. 
 ها با حلبچه چه كردند. آنها دربستند. ديديد كه عراقىاين ترفند راه ما را به سوى هدف مى
ها كردنـد. نيروهـاى اسـالم در آن هنگـام در منطقـه       عام كردستان با سالحهاى شيميايى قتل

و در عمليات نفوذى خود تا موصل پيش رفتـه بودنـد و شـاهد ايـن قسـاوتها      حضور داشتند 
به صورت مانعى در برابر نيروهاى ايران قرار گرفت. ادامه » سرزمين سوخته«بودند. سياست 

جنگ عالوه بر احقاق حقوق ايران و تنبيه متجاوز به خاطر نجات مردم عـراق بـود و ايـران    
آنها نبود. اين وضع آشكار ساخت كـه چنانچـه نيروهـاى    خواستار بروز چنين فجايعى براى 

ماننـد كـه بتـوان    ايران تا بغداد نيز پيش بروند، همين وضع برپـا خواهـد شـد و مردمـى نمـى     
  نجاتشان داد.

به موازات سياست مذكور، لشكر كشى نيروهاى اسـتكبارى بـه خلـيج فـارس و دريـاى      
ران وارد جنگ شدند و سكوهاى نفتى عمان صورت گرفت و اين نيروها به طور رسمى با اي

ما را منفجر كردند. هدف اصلى ما  همواره صلح پايدار بوده است و در ايـن مرحلـه، بـراى    
  انتخاب شد.  598تحقق صلح، راه قطعنامه 

خوشبختانه در همان روزها روشن شد كـه ايـن انتخـاب، از سـر ضـعف نبـود؛ زيـرا بـه         
پيشـروى در داخـل خـاك ايـران، بـا صـدور        بس ومحض سرپيچى عراق از برقرارى آتش

هـا شـدند. هجـوم نيروهـاى مردمـى بـراى       فرمان بسيج، گروههاى عظيم مـردم روانـه جبهـه   
ها چنان بود كه ما در يك ماه آخر جنگ، شـاهد بيشـترين حضـور نيـرو و     شركت در جبهه

برنامـه  امكانات در طول سالهاى دفاع خود بوديم. ليكن به دليل تصميم صـحيح امـام(ره) و  
ريزى به عمل آمده براى ادامه نيافتن جنگ، به نيروها بعد از رفع تجاوز جديد دشمن اجازه 

  حمله به داخل خاك عراق داده نشد.
داننـد مـا در   آغـاز شـد. همگـان مـى     598سپس مرحله مذاكرات براى اجـراى قطعنامـه   

كرديم؛ زيرا در واقع هنگامى كه در اوج پيشروى در خاك عراق بوديم، اين قطعنامه را رد ن
هـاى نظـام در آن بـه موقـع خـود      آن را قبول داشتيم و پس از گنجانـدن بخشـى از خواسـته   

ها تنظيم نويس قطعنامه در هنگام پيشروى ما و انهدام بعثىپذيرش آن را اعالم كرديم. پيش
  شده بود.

ها خيلىوقت زيادى از دو كشور در اين مرحله تلف شد و حقايقى روشن گرديد. براى 
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نيسـت و   598خواهد و آماده اجراى قطعنامه واضح گرديد كه بعث عراق، صلح واقعى نمى
ها و از سر ضعف و ناچـارى بـوده   خواهى سالهاى جنگ، معلول وضع جبههشعارهاى صلح

همچنين روشن شد كه مستكبران حامى عراق و ارتجاع عرب نيز وضعى مشابه عـراق   است.
نه معلوم شد كه سازمان ملل و شوراى امنيت نيـز تمـايلى بـه اجـراى     داشته و دارند و متأسفا

  بس ندارند.قطعنامه در شرايط خاص آتش
در اين مرحله، ايران مظلوم، مانند دوران جنگ، تنها و غريب در صحنه مذاكرات بـراى  
احقاق حق به تالش پرداخت و با هوشيارى و مقاومت، اميد گرفتن امتياز را از دشمن سلب 

  و به استعمارگران اجازه سوء استفاده از وضع نه جنگ و نه صلح را نداد. كرد
در كنار اين وضع نامطلوب و افشاگر، تضادهاى داخلى جبهه دشمنان انقالب اسالمى و 
مشكالت اقتصادى عراق و توقعات غير قابـل تحمـل عـراق از پشـتيبانان ثروتمنـد خـود در       

  آورد كه امروز شاهد آثار آن هستيم.دوران جنگ، وضع و شرايط جديدى را پيش 
الهى براى انسانهاى صبور و مقاوم و جهادگر كه بـراى انجـام   هاى نصرتشك وعدهبى

انـد،  العين قـرار داده وظيفه الهى ـ انسانى خود از همه چيز گذشته و رضايت خداى را نصب 
اى ديگـر از  هگيرى از آن نيز صـحن از عوامل اصلى اين وضع و شرايط جديد است كه بهره

  امتحان الهى است.
***  

شد و اطالعات و قراين و محاسبات، راه عالئمى از تغيير سياست طرف ما دريافت مى 
مطلع شديم كه نامه  1369ارديبهشت سال  5داد. در تاريخ درست حركت را به ما نشان مى

و  جمهور عراق و آقاى ياسر عرفات براى مقام معظم رهبرى يسيراى از سربسته
جمهور كشورمان رسيده است. حامل نامه فردى از سازمان آزاديبخش فلسطين بود و  يسير

ابتدائاً با ناباورى با اين ادعا برخورد شد، چون وضع ما و عراق در شرايطى نبود كه با عرف 
  ديپلماتيك، ارسال پيك و نامه قابل توجيه باشد.

و مهر و آرم و با توجه به شناخته  هاى ابتدايى از لحاظ مضامين و امضاى نامهبررسى
شده بودن حامل نامه و همراهى با نامه عرفات، اطمينان نسبى ما را در خصوص صحت ادعا 

  جلب كرد.
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 8براى بررسى مضامين نامه و تهيه جواب و برخورد مناسب با موضوع، در تاريخ 
شوراى عالى اى در محضر مقام معظم رهبرى با حضور اعضاى جلسه 1369ارديبهشت سال 

  امنيت ملى و مشاوران سياسى رهبرى و من تشكيل شد.
هاى گرچه در گذشته آقاى صدام حسين چند بار اقدام به ارسال پيام از طريق نمايندگى

عراق در آلمان و سوئيس و جاهاى ديگر كرده بود و پيشنهاد مذاكره حضورى و رو در 
ره مقدماتى در سطح رؤساى نمايندگىروى رؤساى دو كشور را داده بود و تا مرحله مذاك
هاى مضامين نامه سابقه نبود، ولى ويژگىها بدين منظور پيش رفته بوديم و ابتكار آن بى

كافى بود كه مطلب را جدى بگيريم كه گرفتيم. با مشورت و دقت همه جانبه، جواب تهيه 
گرديد و سپس تبادل شد و از طريق نمايندگيمان در ژنو به نمايندگى عراق در آنجا تحويل 

بينيد، ادامه يافت و چيزى كه توجه ما را به ها به همين صورتى كه در متن كتاب مىنامه
خورد كه براى ما توجيه اى بود كه در طرف عراقى به چشم مىخود معطوف داشت، عجله

  معقولى داشت.
ابتكار و  هاى مربوط به انگيزه طرف مقابل در ارائه اينها و بررسى گرچه در تحليل

عجله غير معمول در ادامه كار، ضمن احتماالت فراوان ديگر، احتمال مشكل داشتن با 
هاى عرب خود و به خصوص كشورهاى نفت خيز خليج فارس مطرح بود، ولى همسايه

بعضى احتماالت ديگر از قبيل مشكل داشتن با كشورهاى صنعتى طلبكار عراق و به 
الت اقتصادى و اجتماعى داخلى ناشى از دوران خصوص آمريكا و فرانسه و يا مشك

ها هزار  ثمرى كه خود راه انداخته بود و طوالنى شدن دوره اسارت دهطوالنى جنگ بى
هاى اول جنگ اسير شده بودند و مخارج گزاف نگهدارى  اسير عراقى كه عمدتاً در سال

ل اين حركت توجه ما را اين همه نيرو به خاطر دوران نه جنگ و نه صلح و... به عنوان عوام
كرد و كمترين اهميت را به احتمال پيش آمدن جنگ با حاميان ديروز و آن روز جلب مى
  داديم.عراق مى

***  
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  مناسب است كه در اين مقدمه كوتاه نكات زير مورد توجه قرار گيرد :
نگ با دهد اين جاكنون اسناد غير قابل انكارى در اختيار تاريخ است كه نشان مى -1

خواست استكبار و ارتجاع و صهيونيسم، براى شكست و يا حداقل تضعيف انقالب اسالمى 
ايران آغاز شد و به بعث عراق حداقل اميد اشغال خوزستان و تجزيه ايران و رسيدن به 

  موقعيت سيادت و ژاندارمى در خليج فارس داده شده بود.
هاى مالى،  فاده شد: كمكبراى اين هدف پليد از همه ابزارهاى ممكن است -2

پوشى از هرگونه دريغ و سخاوتمندانه و چشمتسليحاتى، اطالعاتى، تبليغاتى و سياسى بى
المللى و سرانجام دخالت علنى و رسمى ابرقدرت جنايت جنگى و تخلف از موازين بين

  آمريكا در كنار عراق و عليه ايران در جنگ.
هه كفر جهانى و شياطين كوچك و بزرگ ايران اسالمى به تنهايى در مقابل جب -3

كرد و جالب كرد و به جز از خداوند منان از جايى كمك دريافت نمىزمان، دفاع مى
توجه اينكه به جز چند هفته اوايل و اواخر جنگ در تمام دوران هشت ساله دفاع، نيروهاى 

م بود. وضع ايران و اسالم در وضع تهاجمى و ارتش بعث عراق تحت فشار و رو به انهزا
هاى استثنايى هم عوامل خاص خود را دارد كه مورد اشاره قرار گرفت و اين پيروزى هفته

هاى اسالمى در  تواند سرمشقى براى ساير ملتها و به خصوص ملتعظيم و كم سابقه مى
ترسيم راه زندگى خود باشد؛ به شرط آنكه به تاريخ در ثبت حقيقت خيانت نشود و 

  ار جويندگان حق قرار گيرد.واقعيتها در اختي
حقايقى كه با تهاجم سنگين تبليغاتى استكبار جهانى پوشيده مانده بود و بخشى از  -4

افكار عمومى را به انحراف كشانده و خطر تحريف تاريخ هم وجود داشت، باالخره كشف 
ود، رفته رفته شده و امروز مردم دنيا با بسيارى از واقعيتها كه از آنها مخفى نگاه داشته شده ب

  گردد.شوند و حقانيت و مظلوميت اسالم و قران و انقالب اسالمى ايران آشكار مىآشنا مى
جمهور را به محاكمه كشيدند كه چرا آن همه از صدام حسين  يسيردر كنگره آمريكا 

هاى فراوان  در طول جنگ با ايران حمايت كرده است و همسايگان جنوبى ما از كمك
اند و مرتباً پرونده شركتها و مراكز ديگر امپرياليستى برمال د به عراق پشيمانمالى و.... خو

المللى، با هدف تضعيف انقالب اسالمى ايران به بعث شود كه برخالف مقررات بينمى
اند: از قبيل امكانات اسلحه شيميايى و... اين حقايقى كه هاى نامشروع كرده مككعراق 
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ر تاريخ ثبت خواهد شد و دوستان حق، روزى آنها را امروز در جهان مطرح است، د
ها و مراكز تحقيقاتى دنيا به عنوان مراجع اصيل گردآورى خواهند كرد و در كتابخانه

مطالعه خواهد شد تا جهانيان بدانند كه اين ملت مظلوم از دست ستمگران تاريخ چه كشيد 
  و چه شهامتى از خود نشان داد.

تر شدند و اين هم به لحاظ ملى بسيار مهم بودن راهشان مطمئنمردم ايران به صحيح  -5
اند، رسيدند كه اشتباه كردهاست. چنانچه مردم ما پس از ده سال مجاهده به اين نتيجه مى

آمد. حال ضربه مهلكى بر شخصيت تاريخى و پشتوانه فرهنگى ملت و انقالب وارد مى
ها هدفدار و با برنامه  ها و سياست مامى حركتيابد كه تملت ما با نگريستن به گذشته در مى

، مقاومت در مذاكرات، مكاتبات و 598بوده است. دفاع، مقابله به مثل، پذيرش قطعنامه 
  ايم از روى حساب و تدبير بوده است. همه حركاتى كه انجام داده

ر اثاين ملت به خود اعتماد دارد و تالش دشمنان براى مشوب كردن اذهان ملت ما بى
يابد كه حركت صحيح بوده است. ملت ما با نگريستن به مجموعه مسير طى شده، در مى
هاى مناسب را پيش پاى ملت  است و امام امت در مواقع مناسب تصميمات بجا و راه

  بينند.گذاشت و حال مردم، نقطه ضعيفى در حركت گذشته خود نمى
. به هنگام ختم جنگ، كيفيت جنگيدن ما نيز خود پيروزى بزرگ ديگرى است -6

جنگيديم براى ما باقى مانده، چرا كه متعلق به امكانات نظامى ما و آن نيرويى كه با آن مى
ديگران و يا وابسته به ديگران نبوده است. ارتش جمهورى اسالمى ايران امكانات خود را به 

ن نيروى عظيم خوبى حفظ كرد، سپاه پاسداران انقالب اسالمى با ابتكار جنگيد و بسيج ـ آ
رفت و آن هنگام كه نيازى انتها و آن درياى بيكران انسانها كه در موقع لزوم به جبهه مىبى

كرد ـ همچنان آماده باقى ماند. تجربه نبود، در كارخانه و دانشگاه و مدرسه و... كار مى
ير نظاى موفق كه در سراسر جهان بىاى عظيم است. تجربهدفاع مقدس، براى ما تجربه

است. با اين تجربه عظيم و نيروهاى مقاوم و مجاهد، ديگر تا مدتها كسى فكر تجاوز به اين 
  پروراند.سرزمين را در سر نمى

گونه  : نخست، مديريت كم سابقه و معجزهبريمها را نام مى بخشى از عوامل موفقيت -7
م. و امروز مديريت حضرت امام است كه ما بسيارى چيزها را در اين انقالب از ايشان داري
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بسيار خردمندانه و كم نظير رهبر معظم ماست كه به بهترين نحو هدايت امور كشور را در 
  دست دارند. 
هاى نيروهاى رزمنده ايران كه دوره بسيار طلبىها و شهادتها و ايثارگرى فداكاري

  سخت دفاع را تحمل كردند.
ور و رزمندگان احساس تنهايى دريغ ملت كه در هيچ زمان رهبرى كشهاى بى حمايت

  ديدند.نكردند و مسئوالن نظام همواره خود را در كنف حمايت رهبر و ملت مى
هاى شهدا، اسرا و مفقودان و استقامت جانبازان كه بخشى عظيم صبر و تحمل خانواده

  از فرهنگ جهاد ماست.
ا با تحمل آزادگان ما كه در اردوگاههاى دشمن و در شرايط سخت و طاقت فرس

استقامت و صبر خود دشمن را عاجز كردند و افتخار بزرگى را در صفحات تاريخ ايران 
  ثبت نمودند.

با تكيه بر تجارب هشت سال دفاع مقدس، امروز ايران اسالمى از توان دفاعى قابل  -8
تواند محورى قابل اعتماد براى صلح و ثبات توجه و خودكفايى برخوردار است كه مى

و شياطين كوچك و بزرگ ديگر فكر تجاوز به ايران را در مخيله خود خطور منطقه باشد 
  نخواهد داد.

كند، در امروز ملت ما با تمام وجود خود احساس پيروزى و ثبات و آرامش مى -9
حالى كه دشمنان ما و شريران آتش افروز و ديوهاى قدرتمند پشت صحنه، همگى احساس 

خواهيم هيچ كشورى ما از اين وضع راضى نيستيم و نمى كنند. البتهناراحتى و ناامنى مى
مورد تجاوز قرار گيرد و كسى احساس ناامنى كند. خواست ما، امنيت و آرامش براى 
جامعه جهانى است. ولى اعمال سوء و گناهان، سرانجام دامان مجرمان را خواهد گرفت. 

اى از اعمال هيچ كس ذرهحساب خداوند هم در دنيا و هم در آخرت دقيق است و مثقال و 
در پيشگاه عدل الهى ناديده گرفته نخواهد شد. كسانى كه به ما ظلم كردند، گرفتار نتايج 

  ظلم خويش شدند. سرنوشت صدام حسين آينه عبرت ظالمان و متجاوزان خواهد بود. 
كنيم، بدون اينكه تحت ما در اين مقطع زمانى باز هم نقش اسالمى خود را ايفا مى -10

هايى كه به ما ورزيدند قرار گرفته باشيم. ما به دنبال هايى كه به ما كردند و كينه تأثير ظلم
جويى و دشمن كشى و حتى سرزنش دشمن نيز نيستيم. ما پيش از همه تجاوز عراق به  انتقام
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كويت را محكوم كرديم؛ كويتى كه در طول جنگ ميلياردها دالر كمك مالى به دشمن ما 
  داد.

هورى اسالمى هم اكنون چيزى جز بيرون رفتن نيروهاى بيگانه از منطقه را نمىجم -11
توان به آنها اعتماد كرد، هاى شرورى كه نمى پذيرد. از حضور وسيع نيروهاى نظامى قدرت

اند و در كنار خانه نگران است؛ اين نيروهايى كه با اهداف توسعه طلبانه وارد منطقه شده
توان چنين دريافت كه اهدافى دراز مدت دارند. ز سخنان آنها مىاند و اخدا النه كرده

ها و همراهانشان بايد به كشورهاى خود بازگردند و منطقه را به اهالى آن آمريكايى
واگذارند. جمهورى اسالمى نيز آماده است به كشورهاى همسايه يارى رساند تا همه با هم 

      در صلح و صفا زندگى كنيم.  
  

       مى رفسنجانى كبر هاشا
  
  
  
  

  پيشنهاد مالقات : نامه اول
   
   1369جمهور عراق مورخ اول ارديبهشت  يسيرنامه صدام حسين  
   

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
  اى جناب آقاى على خامنه 

  جناب آقاى هاشمى رفسنجانى 
  سالم عليكم 

هـاى  يق رسانههاى مختلف در طول جنگ، به طور مستقيم از طر پيش از اين در مناسبت
خواستيم به شما بگوييم، شـما را  جمعى عراق كه تنها وسيله ممكن بود براى اعالم آنچه مى

هـاى جمعـى   مورد خطاب قرار دادم. همچنـان كـه متقـابالً سـخنان شـما را از طريـق رسـانه       
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اى براى تحقق صلح كامـل و فراگيـر   شائبهآخرين ابتكارى كه با نيت بى شنيدم.خودتان مى
عنوان كرديم. ولـى تـاكنون    1990وى شما قرار داديم، ابتكارى بود كه در پنجم ژانويه فرار
ايم تا با هم از بالياى جنگ و امكـان شـعله  به صلح مورد عالقه دو كشورمان راه نيافته متفقاً

  ور شدن مجدد آن فاصله بگيريم.
آرزوهـا باشـد،   توانـد پايـه و اساسـى بـراى آمـال و      بديهى است كه امر خير و آنچه مى

اى از حدس و گمانهـا و تفسـيرهاى شـك برانگيـز قـرار گيـرد، اينـك        ممكن است در هاله
شـما شـده و     تواند موجب طـرح متقابـل ديـدگاه   هاى قبلى خود كه مى بدون تكرار ديدگاه

بحث را از محدوده و اهداف سازنده خويش دور نموده و به سوى جدلى سوق دهد كه در 
گردد و براى اينكه چنين وضعى بر توافق مـورد عالقـه مـا در    مايان مىآن عوامل اختالف ن

زمينه تحقق صلح قابل اجرا، فراگير و فورى، به خواست خدا نه تنها بين عراق و ايران، بلكه 
ميان امت عرب و ايران فائق نيايد، اين بار مستقيماً شما را مخاطب قـرار داده تـا در ايـن مـاه     

ه دارند و به سوى نيل به رضاى خـداى سـبحان و متعـال روى مـى    مبارك كه مسلمانان روز
آورند، پيشنهاد كنم مالقات مستقيمى بين ما صورت گيرد كه در آن از سوى ما، بنده خدا، 

اى از دستياران خودمان و از سـوى  فرستنده اين نامه و آقاى عزت ابراهيم به همراه مجموعه
انى به همراه گروهـى از دسـتياران شـما شـركت     اى و هاشمى رفسنجشما آقايان على خامنه

  كنند. 
كنم كه اين مالقات در مكه مكرمه، قبله گاه مسلمانان و بيت عتيـق  همچنين پيشنهاد مى
السالم آن را بنا نهاد، يا در هر مكان ديگرى كه بـر آن توافـق مـى   كه مواليمان ابراهيم عليه

هايمـان و تمـامى امـت اسـالم در      كه ملتكنيم برپا شود تا به يارى خدا براى تحقق صلحى 
هايى را كه چـه بسـا بـار ديگـر بـه هـر        برد، بكوشيم و بدين ترتيب خونانتظار آن به سر مى

  علت بر زمين ريخته شود، محفوظ بداريم. 
زيرا از جمله احتماالت مترتب بر وضع موجود، اينكه عوامل دست اندر كار وقوع فتنـه  

ه، بار ديگر براى شروع مجدد جنگ به نحـوى كـه صـلح را از    ميان ايران و عراق در گذشت
  دو كشورمان دور سازد، تالش كنند. 

ها و كشـورهاى   شما قطعاً اخبار تهديدهايى را كه از طرف صهيونيسم و برخى ابرقدرت
دانيد كه هدف شك مىكنيد، و بىآيد دنبال مىبزرگ عليه عراق و امت عرب به عمل مى
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بازگذاردن دست رژيم صهيونيستى براى به فساد كشاندن جهان است تا اصلى اين تهديدها 
شود و رژيم صهيونيستى را از نيات و اطماع شـرارت  بتواند هر طرفى را كه سد راه باطل مى

دارد و هـر تالشـگر در راه آزادى سـرزمين عربـى فلسـطين و قـدس       بارش در منطقه باز مى
هـر مـؤمن بـه خـدا و كتابهـا و پيـامبران او و روز       شريف را كه براى هر مسلمان، بلكه براى 

  رستاخيز گرامى است، سركوب كند. 
شـان نقـش بـرآب شـود و      اين نيروهاى شرور كـه اميـدواريم بـه يـارى خـدا آرزوهـاي      

شان به خطا رود، حتمًا براى از سرگيرى ستيز مسلحانه و خـونين بـين ايـران از يـك      تيرهاي
ند كوشيد و اينان امكانات متعددى را بـراى تحقـق   طرف و امت عربى از طرف ديگر خواه

ان نـه تنهـا فرصـت بكـارگيرى امكانـات و      ناين امر در اختيار دارند؛ در آن صـورت مسـلما  
دهنـد، بلكـه   شان در فلسطين از دست مى هاى خود را در جهت آزادسازى مقدساتتوانايى

  زيانهاى بى شمارى را نيز متحمل خواهند شد.
مالقات مستقيمى كه با هم خواهيم داشت، دستيابى به آنچـه عـراق حـق    به اعتقاد ما در 

كند، قابل تحقق است؛ مالقاتى كه راه را بر فرصتكند و آنچه ايران حق تلقى مىتلقى مى
كوشند محيط صلح و آرامش را آلوده سازند، خواهـد بسـت، مشـروط    طلبان و آنان كه مى

  هايمان باشد. سندانه و مورد رضايت ملتها، صادقانه متوجه صلح خداپ براينكه نيت
شود، اين نيت توأم با ايمانى عميق و پايدار فراهم اسـت و در  تا آنجا كه به ما مربوط مى

آن به جز ميل به دستيابى به حق ثابت خودمان كه هـم طـراز بـا حـق ثابـت شماسـت، چيـز        
  ديگرى نيست.

اصل شتاب در كـار نيـك پسـنديده    كنم مالقات مزبور با توجه به من به شما پيشنهاد مى
است، در دومين روز عيد مبارك فطر و يا در هر زمان ديگـرى كـه مـورد توافـق قـرار مـى      

  گيرد، انجام شود.
در مورد سفر شما به مكه و تشريفات مربوطه از سوى كشور ميزبان، مـا براسـاس رابطـه    

سعودى داريـم، از برادرمـان    برادرى و احترام متقابلى كه با برادرانمان در پادشاهى عربستان
ضـرورى و    لاملك فهد ابن عبدالعزيز خواهش خواهيم كرد آنچـه را كـه بـراى چنـين مسـ     

مناســب اســت، فــراهم كنــد. توضــيح اينكــه مــا تــاكنون وى را از مضــمون ايــن نامــه مطلــع 
  ايم. نكرده
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بـه   براى تسهيل و تدارك مالقات، شايد شما هم مانند ما بر ايـن نظـر باشـيد كـه فـردى     
طرف ما در تهران و فردى به نمايندگى از شما در بغداد حضور داشته باشند و  نمايندگى از 

  هاى الزم بين دو پايتخت، خطوط تلفنى مستقيم داير گردد. به منظور برقرارى تماس
  خدايا تو خود گواه باش كه من ابالغ كردم.

  والسالم عليكم    
  صدام حسين 

  ه  1410رمضان  26بغداد ـ 
  م  1990آوريل  21برابر با 

  ]1369اول ارديبهشت  [
  

 

  ميانجيگر : نامه دوم 
   

  دولت فلسطين و يسيرنامه ياسر عرفات 
  كميته اجرايى سازمان آزاديبخش فلسطين  يسير

   1369ارديبهشت  2مورخ 
   

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
   

  اىفقيه عالى مقام حضرت آقاى على خامنه
  ى رفسنجانىبرادر جناب آقاى هاشم

  جمهورى اسالمى ايران  يسير
   

  با درود جهاد و انقالب
با اغتنام فرصت، حضور برادر ابوخالد فرستاده اين جانب نـزد شـما و حامـل نامـه ويـژه      

رسـاند نامـه   پرزيدنت صدام حسين كه به وسيله من بـه نـامبرده تسـليم شـده، بـه اطـالع مـى       
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ابتكار عمل حسن نيت عراق نسبت به ايـران و  جمهور عراق در واقع  يسيرغيرمترقبه و مهم 
شان، كادر رهبـرى ايـران اسـت كـه شـرايط خطيـر        به عبارت ديگر رهبرى عراق به برادران

  فعلى امت اسالم به طور اعم و امت عرب به طور اخص ارسال آن را موجب شده است. 
سران [ار المللى است كه پس از ديدشرايط مورد اشاره خود معلول تصميم مشترك بين

در مالت در مورد مهاجرت يهوديان شوروى و ديگر كشورهاى اروپايى  ]شوروى و آمريكا
ميليون نفـر و   3شرقى اتخاذ شده است. تعداد مهاجرين يهودى طى ده سال آينده به بيش از 

با توجه به افزايش مواليد، اين تعداد به چهار ميليون نفر خواهد رسيد و بدين ترتيب اسرائيل 
دى در سراسر منطقه خاورميانه قد علم خواهد كرد كه اين امـر بـه معنـى تثبيـت سـلطه      جدي

استعمارگران بر مقدسات اسالمى در فلسـطين و قـدس، نخسـتين قبلـه گـاه و سـومين حـرم        
باشد. مضافاً اينكه مهاجرت مورد بحث به قصد خفـه كـردن قيـام مبـارك ملـت      شريف مى

  گيرد.مجاهد فلسطين صورت مى
اى كـه در تهديـدات اسـرائيل، آمريكـا و برخـى از كشـورهاى       بل، تحوالت تازهدر مقا

اروپايى عليه كشورهاى عربى و امت اسالم و تمامى منطقه شكل گرفته و هدف آن تحميل 
سلطه آنها به وسيله اسرائيل، اين سرپل و سرنيزه نيروهاى استكبار جهانى بر منطقه خاورميانه 

ژيك، مهمترين ذخاير نفتى جهان را در خود جـاى داده اسـت،   كه عالوه بر موقعيت استرات
دنياى عرب و اسالم و حتى ملتها و كشورهاى جهان سوم بـه ويـژه ملـت فلسـطين در برابـر      

اى را از سـوى شـما انتظـار    ابتكار عمل پرزيدنت صدام حسين ابتكار عمل مثبـت و سـازنده  
  دارند.

هـاى   موعـه عوامـل يـاد شـده و تـالش     جمهور عراق، برخاسته از مج يسيرابتكار عمل 
اى است كه نقطه آغازين تحرك ما در جهت پايان بخشيدن به وضعيت موجود فى پسنديده

باشد، پايانى كه ضامن منافع دولت ايران و مابين دو كشور برادر و مسلمان ايران و عراق مى
رصــه عــراق و امــت اســالمى ســرزمين فلســطين و ملــت مجاهــد آن باشــد، ملتــى كــه از ع  

مسجداالقصاى مبارك به پيروزى ابتكار عمل مورد بحث چشم دوخته و در آرزوى تحقـق  
وحدت كلمه، قدرت و اراده مسلمانان در جهت فلسطين، اين سرزمين اسراء و معراج به سر 

  برد.مى
با توجه به مراتب، خالصانه و برادرانه و به نام تمام مقدسات استدعا دارد كه در برداشتن 
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هاى مسلمانان به شما بسته شـده و در اشـتياق موفقيـت     فرخنده تسريع كنيم زيرا دل اين گام
  اين اقدام است.

مندى و تأييد و پشتيبانى جهانى كه تان، مردم مجاهد فلسطين، با تمام عالقه من و برادران
از آن برخوردارند، براى تحقق و كاميابى اين ابتكار عمل كـه صـالح امـت اسـالمى در آن     

  صادقانه وفادار خواهيم بود. است،
  
  

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
  »ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين«

  صدق اهللا العظيم  
  خداوند از مقاصدمان آگاه است.

حلول عيد فطر بر شما و ملت برادر ايران مبارك باد كه به يارى خداوند در كنار هم در 
  يم.قدس آزاد شده نماز گزار

  
  برادرتان  

  ياسر عرفات الحسينى
  دولت فلسطين و يسير

  كميته اجرايى سازمان آزاديبخش فلسطين يسير 
  1410رمضان   27
  1990آوريل   22

 ]1369ارديبهشت   2[   
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  يشنهاد پاستقبال از : نامه سوم 

   
  جمهورى اسالمى ايران به نامه يسيرپاسخ 
  عراق  يس جمهورير 1369ارديبهشت  1 مورخ

   
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

الحمدهللا رب العالمين والصلوة والسالم على محمد عبده و رسـوله و علـى الـه االطيـاب     
  االطهار 

   
  

  جناب آقاى صدام حسين 
  

ه  شما را ديدم؛ به راستى اگر مطالبى كـه در ايـن    1410رمضان المبارك  26نامه مورخ 
شـد و ارسـال پيـام جـاى اعـزام سـرباز را       ع مـى نامه آمده هشت سال پيش مـورد توجـه واقـ   

گرفت، امروز دو كشور ايران و عراق و شايد همه امت اسالمى با ايـن همـه خسـارات و     يم
  ضايعات مواجه نبود. 

دانند كه انقالب اسالمى از آغاز و هميشه نزديكى كشورهاى اسالمى و مجـد و  همه مى
اسرائيل و آزادى فلسطين را وجهه همـت  عظمت اسالم و مسلمين و مبارزه با دولت غاصب 

  ساخته است.
هاى منطقه عربى همان طور كه بعضى از آنـان عمـل كردنـد، قـدر ايـن       اگر همه دولت

كردند، اكنون معادله انقالب ضدصهيونيستى و ضداستكبارى را شناخته، با آن همكارى مى
استكبار اين گونـه فرصـت   بود و اسرائيل و قدرت در خاورميانه به سود اسالم و مسلمين مى

  يافتند.بسط وجود و توسعه شرارت را نمى
هـاى عربـى    البته ما با امت عرب مشكلى نداريم و از همكارى صادقانه بعضـى از دولـت  

ايم. افسوس كه فرصتى تاريخى در ده سال گذشته از كـف رفتـه اسـت. در همـان     بهره برده
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ر مـا تحميـل شـد و بخـش بزرگـى از      آغاز انقالب اسـالمى جنگـى ناخواسـته و ويرانگـر بـ     
هـاى انسـانى و   سرزمين ما در مرزهاى غربى كشور اشغال گرديد و بخش عظيمى از سرمايه

اقتصادى و نظامى دو ملت بزرگ ايران و عراق كه بايد در راه مبارزه با كفر و الحاد به كـار  
  شد، از ميان رفت.گرفته مى

مريكـاى جهـانخوار، از ايـن جنـگ بهـره      هاى بزرگ، به ويژه آ دشمنان اسالم و قدرت
گرفتند و به بهانه حمايت از برخـى از كشـورهاى منطقـه بـه مداخلـه در امـور داخلـى آنهـا         
پرداختند و يا بر مداخالت خود افزودند، اسرائيل نيز توانست از اين موقعيت سـود جويـد و   

جرا درآورد. عادى سازى طلبانه و تجاوزگرانه خود را به مرحله اهاى توسعهقسمتى از برنامه
ننگ كمپ ديويد و سازش برخى از دولتهاى منطقه با اسرائيل غاصب نتيجـه ايـن وضـعيت    

  است.
شد و امكانـات دو ملـت ايـران وعـراق در راه     ايم كه اگر جنگ آغاز نمىما بارها گفته

 شد، استكبار غرب و صهيونيسم جرأت اينوحدت و حفظ منافع مسلمانان به كار گرفته مى
يافتند. به هر حال بايد از آنچه گذشته است، عبرت گرفت و توجه داشت همه گستاخى نمى

كه ادامه وضع نه صلح و نه جنگ و يا تجديد جنگ براى هر دو كشور و هر دو ملت عراق 
و ايران ويرانى بيشتر و براى امت اسـالم نـاتوانى و بـراى كفـر جهـانى، شـادمانى و فرصـت        

  اهد آورد.كسب امتياز به بار خو
البته تجربه جنگ تحميلى به دير باوران هم فهماند كه تهاجم نظامى قـادر نخواهـد بـود    

  هاى انقالب اسالمى متكى بر اراده مردم مسلمان را متزلزل سازد.كه پايه
در اينجا الزم است تأكيد نمايم همان گونه كه رهبر كبيـر انقـالب اسـالمى و بنيانگـذار     

ضرت امام خمينى (قدس سره الشريف) بعـد از پـذيرش قطعنامـه    جمهورى اسالمى ايران ح
 598كنيم، ما در چارچوب قطعنامـه  ما با مردم خود با صداقت صحبت مى«اعالم كردند كه 

، مـا در كوشـش بـراى    »كنيم و اين بـه هـيچ وجـه تاكتيـك نيسـت     به صلحى پايدار فكر مى
اهللا ايـم و حضـرت آيـت   اه ندادهرسيدن به صلح واقعى و جامع هيچ گونه ترديدى به خود ر

اى، رهبر معظم انقالب، قاطعانه همان راه ترسيم شـده توسـط امـام راحلمـان را بـراى      خامنه
  دهند.دستيابى به صلح جامع ادامه مى

براين اساس ما از هرگونه ابتكار و پيشـنهادى كـه دو كشـور را بـه صـلح جـامع برسـاند        
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ونى كـه حاميـان اسـرائيل غاصـب در صـدد بهـره      كنيم. خصوصاً در موقعيت كناستقبال مى
گيرى از پراكندگى جهان اسالم در جهت كسب امتياز بيشتر و تضعيف مسـلمين و تقويـت   

دانيم و قاطعانـه راه صـلح   صهيونيسم فتنه گرند، وضعيت نه جنگ و نه صلح را مطلوب نمى
  كنيم.واقعى و جامع را كه در بردارنده مصالح امت اسالمى است، انتخاب مى

كنم كه ادامه اشغال بخشى از سرزمينى اسالمى مـا  توجه شما را به اين حقيقت جلب مى
دانيد كه ما ثمر كند و خود مىتواند حركت ما را در راه تحصيل صلح جامع كُند و يا بىمى

پس از تصميم به قطع جنگ، بالدرنگ تمامى نيروهاى خودمان را از داخل خاك عراق بـه  
ديم. مطمئن باشيد كه اين وضع براى مردم مسلمان ايـران كـه خـود را وقـف     مرزها فراخوان

آورد و مـا  اند، ترديد جدى در حسن نيت طرف ديگـر بـه وجـود مـى    اسالم و انقالب كرده
  مصمميم كه در راه صلح همانند دوران دفاع، اعتماد مردم را همراه داشته باشيم.

اى ى جمهور دو كشور، الزم است نماينـده نكته ديگر اينكه قبل از اقدام به تماس رؤسا
اى بـا طـرفين داشـته    اى از سوى شما در كشورى كـه روابـط دوسـتانه   از سوى من و نماينده

باشد بنشينند و درباره آنچه بايد انجام گيرد گفتگو كنند تا زمينه و مقدمات تصميم نهايى را 
اى باشد كه خللى به اعتبار گونهبدون فوت وقت فراهم سازند و از طرفى شيوه اقدام بايد به 

  كه چارچوب مناسبى براى حل و فصل اختالفات است، وارد نشود. 598قطعنامه 
  
  
  ان اريد االاالصالح ما استطعت عليه توكلت و اليه انيب
  والسالم على من اتبع الهدى
  اكبر هاشمى رفسنجانى

  هجرى قمرى 1410شوال  6
  هجرى شمسى 12/2/69مطابق با 
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  صلح پايدار: مه چهارم نا

   
  يس جمهورى اسالمى ايران به نامه ياسر عرفاتيپاسخ ر

   
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

    
  جناب آقاى ياسر عرفات

  سازمان آزاديبخش فلسطين  يسير
   

 نامه جناب عالى كه توسط فرستاده ويژه ارسال شده بود، دريافت گرديد.آروزى مـا آن 
ها و نيروهاى مسلمان، مبارز  حرانى همه كشورها و جنبشاست كه در اين شرايط سخت و ب

و ضدصهيونيست جهان اسالم، حول محـور واحـدى كـه همـان جهـاد تـا آزادى و رهـايى        
فلسـطين را   لهامسـ رهبرى و ملت انقالبى و مسلمان ايران بارها به صراحت  است، گرد آيند.

احقـاق حقـوق ايـن ملـت      خود دانسته و آمادگى خويش را براى بذل امكانات جهت لهامس
اى كـه  اند و جواب نامه مورد نظر شـما بـه گونـه   مسلمان شجاع و مقاوم و مبارز اعالم داشته

راه رسيدن به صلح پايدار و هماهنگى كشـورهاى اسـالمى را در مقابـل تهـاجم صهيونيسـم      
  رسيم.هموار سازد، داده شده و اگر طرف با حسن نيت اقدام نمايد به نتيجه مى

انجام وظيفه براى جناب عـالى و سـربلندى و سـعادت ملـت بـرادر فلسـطين را از        توفيق
  خداوند متعال مسئلت دارم. 

  
  اكبر هاشمى رفسنجانى    
  جمهورى اسالمى ايران  يسير

   3/3 /1369  
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  وگو گشايش باب گفت: نامه پنجم

   
  جمهور عراق يسيرنامه صدام حسين 

   1369ارديبهشت  29مورخ 
   

  هللا الرحمن الرحيمبسم ا
    

  اى آقاى على خامنه
  آقاى على اكبر هاشمى رفسنجانى 

 26شما را كه در پاسخ به نامـه مـورخ    ]1369ارديبهشت   12[ 1410شوال  6نامه مورخ 
ده بـود، دريافـت كـردم و بـيش از     مـا ارسـال شـ    1990آوريـل   21ه  برابر با  1410رمضان 

رهبرى عراق مطالعه شد. گرچـه برداشـت مـا از نامـه     بار توسط من و برادرانم در كادر  يك
مزبور اين بود كه شما با پيشنهاد ما در زمينه برگزارى مالقاتى در سطح سـران بـراى حـل و    
فصل قاطع و نهايى مشكالت موجود بين دو كشور كه علت كشمكش و يا نتيجه آن بـوده،  

شما آن چنان كـه مـا اميـدوار     موافقت داريد و ما از اين امر خوشحال شديم؛ ولى روح پيام
بوديم نبود، زيرا مقدمه پيام در هرجا كـه فرصـتى دسـت داده، شـامل عبارتهـاى دو پهلـو و       

  پايان آن خشن بوده است.
آقايان، آن گاه كه ما به مكاتبه مستقيم با شما انديشيديم وضعيت ويژه موجود در رابطه 

اى كـه  روش مكاتبـه مسـتقيم و رابطـه    فيمابين را بررسى كرده و به اين نتيجـه رسـيديم كـه   
آيد، روش مفيدتر براى تحقق مالقات و گفتگوى مسـتقيم اسـت و   براساس آن به وجود مى

هيچ روشى براى تحقق صلح مطلـوب بـين ايـران و عـراق، بلكـه بـين امـت عـرب و ايـران          
  سودمندتر و كارآتر از آن نيست. 

توانـد  انيد كه صلح بين دو كشور، نمـى ددانيم و فرض بر اين است كه شما نيز مىما مى
براين اساس كه مقرون به باور طرف ديگر باشد، تحقق يابد و عنايت يك طـرف بـه صـلح    

ها، مفاهيم و روشها توسط طرف مقابـل نيـز مـورد عنايـت     بدون آنكه به موازات آن انديشه
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  قرار گيرد، مفيد فايده نخواهد بود.
يسيم، اين نكته را به ياد آورديم كه هر يك از طرفين ما پيش از آنكه نخستين نامه را بنو

ترين عبارتها را عليه يكديگر بـه كـار گرفتـه و    در طول ده سال گذشته، شديدترين و خشن
به سمع رسانده بود. لكن صرف نظر از آثار آن روش و چگونگى تأثير آن كه يكى از ابعاد 

حقق سازد. از جمله عباراتى كه كشمكش و جنگ بين ما بود، آن روش نتوانست صلح را م
والسـالم علـى مـن اتبـع     «است و با جمله » كند ـ ذهنى «و » جنگ تحميلى«در نامه شما آمده 

شـود، خـتم   هايى به كار گرفته مـى كه قاعدتاً در چنين نامه» والسالم عليكم«به جاى » الهدى
  شده است. 

جدان خود و به داليل ايمـانى  از آنجا كه ما صلح را تنها به خاطر جايگاه عظيم آن در و
خواهيم، مفاهيم و اصطالحاتى در نامه خـود بـه كـار بـرديم كـه بـا معيارهـاى انسـانى و         مى

اهداف واالى ما سازگار باشد. لذا فقط از عباراتى خداپسند و مردم پسند استفاده كرديم. و 
هـاى مـا حاصـل     اهاين امر در وهله اول بدان معنا نيست كه تغييرى در تمام مفـاهيم و ديـدگ  

شده است، بلكه به معناى اين است كه ما مايل به گشودن بـاب جديـدى هسـتيم كـه بـه دل      
طرف مقابل نزديكتر باشد و قدرت اثرگذارى بيشترى برآن داشته باشد تا به صلحى كـه مـا   

  دانيم و به سود ملتمان و بشريت است، خدمت كنيم. آن را هدف شريفى مى
شايسته و مناسب براى چنين مقصد و راهى است، بنابراين وظيفـه  از آنجا كه اين روش، 

نگارى غيـر از شـيوه زمـان جنـگ يـا پـيش از آن       كند كه شيوه جديدى را در نامهاقتضا مى
بيازماييم. مضافاً اينكه به كارگيرى الفاظ و عبارات زمان جنگ اين توهم را به وجـود نمـى  

افزون بر قدرت شناخته شده آن در زمـان جنـگ،   آورد كه به كاربرنده آن الفاظ به قدرتى 
  كند. دست يافته است، كمااينكه اين شيوه كمكى به اثبات حقانيت يك امر نمى

هاى مناسب در چنين مكاتباتى اگر توان توانا را افزايش ندهد و بعد از  استفاده از عبارت
اى را ق ثابت شـده توكل برخدا به يارى وى نشتابد، چيزى از قدرت او نخواهد كاست و ح

هـايى كـه از جنـگ،     اى خواهد بود براى ورود نور به دلاز او كم نخواهد كرد، بلكه روزنه
هاى فراوانى متحمل شـده و آن دلهـا را در صـورتى كـه در جـاده صـواب قـرار         درد و رنج

  سازد، رهنمون خواهد شد.گيرند و به سوى خيرى كه صلح را محقق مى
اى مكاتبه بين خودمان مناسب يـافتيم ايـن بـود كـه آنچـه را      بدين جهت چيزى را كه بر
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دانيد كشـيده نشـويد.   دانيم درج نكنيم تا شما نيز به درج آنچه حق خود مىحق خودمان مى
چه در غير اين صورت ممكن است آمادگى روانى شايسته براى استقبال طرفين از گفتگوى 

مورد موضوعات مفيدى كه هـر يـك از    مستقيم فراهم نشود. منظور ما بستن باب گفتگو در
بيند، نيست، تا بدين وسيله هر طرفى رابطه بين اولين و آخرين طرفين طرح آن را مناسب مى

هـاى   گام در راه صلح را بشناسد و روند صلح را به صورت يك مجموعـه از نخسـتين گـام   
داند، به طور ىمربوطه ببيند و رابطه بين آنچه را حق خود و آنچه طرف مقابل حق خويش م

  مشخص درك كند.
كنيم، شايسته است هـيچ يـك از طـرفين بـه     اكنون كه با هم براى تحقق صلح تالش مى

گذشته نپردازد تا بدين وسيله به آينده لطمه نزند. زيـرا سياسـت نشـخوار حـوادث گذشـته،      
ت هايمان كه در شـناخ  شود از سوى ملتشود طرفى كه اين صفت بر او منطبق مىباعث مى

خصوصيات هر يك از ما تواناترند، به كندذهنى متهم گردد.بـا توجـه بـه مراتـب فـوق، مـا       
دانيد و يا اين ارزيابى را داريد كـه مـا قـادر بـه     خواهان گريز از گذشته نيستيم، زيرا شما مى

هاى خود در صـحنه منـاظره (و اينكـه چـه      ارائه اسناد كافى در جهت اثبات تفصيلى ديدگاه
  تيز را آغاز كرد... و چگونه شروع شد؟) هستيم. كسى جنگ و س

تـرى از  دانيـد كـه اسـناد و مـدارك در متقاعـد كـردن بخـش وسـيع        شما همچنـين مـى  
هـاى دو كشـور   هاى هـر يـك از رهبـرى   ها و پيشداورىهايمان و جامعه بشرى از گفته ملت

نكـاش در آن بـه   دانيد به زير سؤال بردن ايـن موضـوع و ك  مؤثرتر خواهد بود. كمااينكه مى
در زمينـه تسلسـل زمـانى     1988عنوان پيش درآمد بحث، به نحوى كـه شـما قبـل از ژوئيـه     

كرديد، ادعايى است كه اثبات آن به وقت و تالشـى برابـر   (تعيين آغازگر جنگ) عنوان مى
  با مدت زمان جنگ به عالوه مدتى معادل دوران قبل از جنگ نياز خواهد داشت. 

د هر يك از طرفين نزاع براى آغـاز جنـگ، تـاريخ خـاص خـود را      همچنين اطالع داري
دارد و در اين امر به داليل و وقايع عملى و قانونى غير از داليل و وقايعى كـه طـرف ديگـر    

كند و آنجاست كه روشـن خواهـد شـد، چـه كسـى در توصـيف       در دست دارد، استناد مى
نامه به جاى گسيل سـربازان و...  و چه كسى در اشاره به فرستادن » جنگ تحميلى«جنگ به 

  تر است.محق
شوراى امنيت، از نظر ما آن قطعنامه از زمانى كه آن را پـس از   598اما در مورد قطعنامه 
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پذيرفتيم، يـك طـرح صـلح همـه جانبـه و دائمـى بـين دو كشـور          1987صدور يعنى ژوئيه 
ه در آن يـارى مـى  كننـد و از اصـول و احكـام وارد   براساس آنچه هر دو بـر آن توافـق مـى   

جويند، بوده است. بدين جهت به قطعنامه مزبور پايبند بوده و همچنان به اجراى آن براساس 
  اين درك پايبند هستيم. 

كنيم فرض را بر اين نهاديم كه تمايل دو كشور بـه  ما در حالى كه براى صلح تالش مى
اسـت. عليهـذا بـراى     صلح و استفاده از آن از شور و قوت يكسان و هم سـطحى برخـوردار  

هيچ يك از دو طرف كشمكش، شايسته نيست كه پيش بهايى براى ديـدار مسـتقيم غيـر از    
  تمايل جدى به تحقق صلح كه با تعبيرهاى عملى و مستدل از آن صحبت شود، بپردازد. 

بديهى است كه تحقق صلح، حضور ارتش هر كشورى را محدود به آن كشور خواهـد  
اى يا در يك وجـب خـاك و يـا در آبهـاى كشـور ديگـر كـه        تپه نمود و حضور آن در هر
بس و حالت نه جنگ و نه صلح آن را تحميل نموده است، خاتمه شرايط و مالحظات آتش

  خواهد يافت. 
ايد تا آخر نشينى نمودههاى عراق عقب ايد شما از سرزميندر نامه خود خاطر نشان كرده
از حلبچه در شرايط خاص و شناخته شده بود. تحليـل   نشينىجمله... و البته منظور شما عقب
نشينى نيروهاى نظامى ما از سـرزمينهاى شـما كـه در شـرايط     ما براين امر اين است كه عقب

ژوئـن   20وارد آن شده بودند، در تـاريخ   1980شناخته شده در آغاز نزاع مسلحانه در سال 
هـاى  نشـينى در رسـانه  د عقبصورت گرفت، به اين شكل كه تصميم خود را در مور 1982

اعالن كرده و در آن گفتـه بـوديم كـه حـداكثر      1982ژوئن   10جمعى سمعى و بصرى در 
اى غيـر از  نشينى نيروهـاى شـما از حلبچـه در شـرايط جنگـى ويـژه      روز عقب 10طى مدت 

  نشينى كردند، صورت گرفت.شرايطى كه نيروهاى ما در آن عقب
ودتان را از حلبچه كه در شرايط خاص صورت گرفـت،  نشينى خبنابراين اگر شما عقب
هـاى   دانيد و اينكه شما چشمداشت و يا تمايلى بـه اشـغال سـرزمين   دليل حسن نيت خود مى

توكلنـا  «هاى شما بعـد از عمليـات    نشينى ما از سرزمينديگران نداريد، پس اولى اينكه عقب
دليل اضافى ديگرى در كنار ديگـر   1988در منطقه جنوبى و ميانه در ژوئيه  »على اهللا چهارم

داليل نشان دهنده حسن نيت ما و عدم تمايل ما به اشغال يك وجب از خاك ايران به شمار 
  آيد. 
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به هر حال، ازطرف ما يكى از معانى صلح اين است كه هـيچ طرفـى حـق ثابـت طـرف      
ديگر را غصب نكند و همچنين هيچ طرفى يك وجب از خـاك و يـا آب طـرف ديگـر را     

ترين اى است كه همواره بر آن تأكيد كرده و در پيچيدهغصب و يا اشغال نكند. و اين رويه
ايم. بنـابراين بـديهى اسـت در حـالى كـه شـما را بـه        ترين شرايط بدان پايبند بودهو خصمانه

شاءاهللا به عنوان راهى براى دستيابى به آن دعوت پايبندى به آن در جو مذاكرات صلح و ان
  خود به آن پايبند باشيم. كنيم،مى

ما از پاسخهاى شما به پرسشهاى سفيرمان در ژنو از سفيرتان در خصوص مفاد نامه شـما  
راجع به مالقات مقدماتى بين نمايندگان دو طرف اطالع حاصل كرديم كه شـما ايـن روش   

ن دهيد. ما با اين روش موافق هسـتيم و بـه سـفيرما   را براى تدارك مالقات سران ترجيح مى
بود. چه بسا نمايندگان بتوانند بر سر برخى از جوانب  »آقاى برزان ابراهيم التكريتى«در ژنو، 

توافق كنند و اين امر تصوير روشنى را در هنگام مالقات در سـطح سـران فـراروى خواهـد     
نهادو كار ما را آسان خواهـد سـاخت، و آنچـه احتمـاالً بـر سـر آن بـه توافـق نرسـند بـراى           

  ى به مالقات سران واگذار خواهد شد. رسيدگى نهاي
در مورد محل مالقات سران، ما همچنان در انتظار پيشـنهاد شـما هسـتيم. زيـرا در پاسـخ      

توانـد  شما نظر قاطعى در مورد محل پيشنهادى ما كه مكه مكرمه است نيافتيم. ايـن امـر مـى   
ى در جلسـه سـران   مورد بحث نمايندگان باشد. اما در مورد اينكه چـه كسـان   ليمسايكى از 

حضور يابند، ما همچنان معتقديم. كه اگر شما عمالً ايده مالقات در سطح سران را پذيرفتـه  
ايـد، جلسـه در سـطح سـران بايـد در      و براى تحقق آن با ما با توكـل بـر خـدا مصـمم شـده     

گيرى در دو كشور باشد. زيرا حضور ما با همديگر در سطح برگيرنده مراجع اصلى تصميم
اى كـه بـراى   آزمايشى براى جدى بودن ما در جهت حل و فصل نهايى قضايا به گونهسران 

رود. و چنانچه به يارى خدا اين امر تحقـق يابـد متعاقـب    طرفين قابل قبول باشد، به شمار مى
آن صلح پايدار و همه جانبه محقق خواهد شد، زيرا عـدم حضـور بعضـى از مراجـع اصـلى      

تواند بر اجراى آنچه مـورد  يا نه) بگويند در اين اجالس، مىگيرى كه قادرند (آرى تصميم
گيرد و نيز بر ميزان پايبندى به آن تأثير بگذارد. چرا كه بيرون مانـدن آنهـا از   توافق قرار مى

كند و نه امضا كنندگان توافـق را بـه نحـو مطلـوب     محدوده مالقات نه نظر آنها را تأمين مى
ت اجالس سران را بالاجـرا و يـا در معـرض تعـديل قـرار      سازد. و چه بسا مصوبامطمئن مى
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  دهد. 
شود كه رويش آن در روان بافندگان تـاروپود  اى شروع مىبه عالوه صلح عمالً از نقطه

ها جاى گيرد. بنابراين هر كس كه از آغاز كـار  صلح آغاز گشته و به صورت ثابتى در سينه
هـاى اخالقـى و روانـى مسـئول     جنبـه  در به وجود آوردن صلح شركت كند، خويشتن را از

گيرى راه را بر هر اجرا و پايبندى به آن خواهد ديد. مضافاً اينكه حضور تمام مراكز تصميم
جويى احتمالى كه ممكن است روند صلح را پس از توافق بر آن پيچيده و يا كند گونه بهانه

  سازد، مسدود خواهد كرد. 
هادمان مبنى براينكه در مالقات سران از طرف مـا  به همين جهت پايبندى خود را به پيشن

يس شوراى فرماندهى انقـالب و  يس جمهور و نايب رييشوراى فرماندهى انقالب، ر يسير
اى و على اكبر هاشمى رفسنجانى حضور داشته باشند، يك از طرف ايران آقايان على خامنه

  كنيم. واهللا من وراءالقصدبار ديگر تكرار مى
     

   
  م عليكموالسال   

  صدام حسين 
  ه  1410شوال  24بغداد 

  م  1990مه  19برابر با 
 ]1369ارديبهشت   29[
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  پاسخ به ادعاها : نامه ششم 
   
   

  يس جمهورى اسالمى ايران به نامه يپاسخ ر
  يس جمهور عراق ير 1369ارديبهشت  29مورخ 

    
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

  آله و صحبه الكرامالحمدهللا والسالم على رسول اهللا و 
   

  جناب آقاى صدام حسين 
   

شوال هجرى قمرى) شما را  24هجرى شمسى ( 1369ارديبهشت ماه  29نامه دوم مورخ 
دريافت كرديم. چون احتمال جدى بودن دولت شما در راه صلح در حـد قابـل تـوجهى از    

اين وقت را با مبادله  دهيم، ولى انتظار داريم بعد ازآيد، جواب نامه دوم را هم مىنامه برمى
ها تلف نكنيم، مگر در موارد ضرورى، و دو ملت و مردم منطقه تحـت تـأثير حالـت نـه     نامه

كنيم كه اين آخرين نامـه باشـد   جنگ و نه صلح بيش از اين رنج و خسارت نبينند و دعا مى
  و شاهد گامهاى جدى عملى در راه صلح باشيم.

ارات و مضامين پاسخ ما مطرح شده بود. مـا هـم از   هايى از بخشى از عبدر نامه شما گله
آور مطرح شود راضى نيستيم، ولى متأسفانه سـنگ  اينكه در مكاتبات صلح، مطالب رنجش

اين بنا در اولين نامه شما كه به اظهار خودتان با قصـد زدودن رسـوبات نـزاع خيـز و همـوار      
  كردن راه دوستى تنظيم شده، گذاشته شده بود، از جمله :

است، چيزى كه در » امت عرب«اى ادعا شده بود كه گويا طرف ما ر نامه اول به گونهد
  اى به كار رفت.نتيجهطول جنگ براى جا انداختن آن تالشهاى فراوان بى

خود شما و حزب شـما آن روزهـا كـه از موضـع جريـان پيشـرو و جبهـه مقابلـه حـرف          
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مرايـى كـه در طـول جنـگ     شـيوخ و اُ ايد كه افرادى مثل بعضـى از ملـوك و   زديد گفته مى
نيستند و به اندازه كـافى در افشـاى ماهيـت آنهـا گفتـه و      » امت عرب«پشت سر شما بودند، 

  ايد.نوشته و اسناد گويا به جا گذاشته
هاى پيشرو و همسـنگرانتان در موضـع    بعيد است كه از يادتان رفته باشد كه بيشتر دولت

طرف، و وضع مردم و مخصوصاً نيروهـاى  دند و يا الاقل بىجبهه مقابله، در اين نزاع با ما بو
  شناسيد.مخلص اسالمى را هم به خوبى مى

و نيز در نامه اول از موضع متولى امور فلسطين و فلسطينيان و نيروهـاى مقـاوم در مقابـل    
تهاجم امپرياليسم مورد دعوت قرار گرفته بوديم، با اينكه تهيه كنندگان نامه بعيد اسـت كـه   

آگاه نبوده باشند و ندانند  لهامسدلسوزى و پيشتازى جمهورى اسالمى ايران نسبت به اين  از
كه هدف اول تهاجم استكبار، انقالب اسالمى ايران اسـت، و خـوب بـود كـه ايـن واقعيـت       

  شد.گرفت، اگر براى جلب اعتماد نوشته مىمورد غفلت قرار نمى
كاتبـات رسـمى و رايـج رعايـت نشـده،      عالوه براينكه در نامه شـما آداب معمـول در م  

آور ديگـرى نيـز از قبيـل آنچـه در نامـه مـا       عبارات و تعبيرات حاوى نكات منفى و رنجـش 
گيـرى شـده در مكتـوب اول و دوم شـما موجـود اسـت، كـه بهتـر اسـت بگـذاريم و           خرده

بـه  نوشـتيم، زيـرا اكنـون    ها را هـم نمـى  بگذريم و اگر شما باب گله را نگشود بوديد، همين
  ها.انديشيم و نه مشاجره و جنگ نامهصلح مى

و در خصوص مقامات مذاكره كننده نهايى، خوب است از هم اكنون روشن باشـد كـه   
اى، مقام واليت امر انقالب اسالمى، در مـذاكرات شـركت نخواهنـد    اهللا خامنهآيتحضرت

 ليمساكنند و در ىجمهور و ساير مسئوالن برخالف نظر رهبرى اقدامى نم يسيركرد، البته 
جمهـور در   يسيـ رنماينـد. و در ايـن موضـوع هـم اگـر      مهم با كسب نظر رهبرى اقدام مـى 

مذاكرات شركت كند، قطعاً با اختيـارات كامـل خواهـد بـود كـه تصـميمات مطمئنـاً اجـرا         
  خواهد شد و جاى نگرانى از آن گونه كه در نامه شما آمده، نيست.

اى شده بود بـين عقـب  راه صلح در نامه دوم مقايسهبراى اثبات حسن نيت و جديت در 
و » المقـدس بيـت «نشينى نيروهاى ما پـس از پـذيرش قطعنامـه و وضـعيت پـس از عمليـات       

  هاى تاكتيكى آخر جنگ.نشينىگيرى خرمشهر و عقببازپس
دانيـد  شديد كه احتياجى به توضيح بيشتر نباشـد. خودتـان مـى   كاش وارد اين بحث نمى
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هاى ميانى در بسيارى مواضع از ز فتح خرمشهر، نيروهاى نظامى شما در جبههكه حتى پس ا
هـا روسـتا و    خاك ايران باقى ماندند، من جمله شهرهاى نفت شهر و خسروى و مهـران و ده 

ارتفاعات كه شرايطى متفاوت با جبهه جنوب داشت كـه اكثـر آن منـاطق از اول جنـگ تـا      
د است كه فرماندهان شما حقيقت را از شـما مكتـوم   امروز در اشغال نيروهاى شماست و بعي

  داشته باشند.
زا العملانگيز و عكسبا اينكه به طور مكرر تأكيد بر لزوم اجتناب از اتخاذ مواضع بحث

ها شده، در نامه دوم اشاراتى به بعضى ادعاها آمـده كـه بـا ايـن تأكيـدات ناسـازگار       در نامه
هـاى شخصـى، بلكـه برمبنـاى     س دريافتها و خواسـته است و توجه داريد كه حقوق نه براسا

شود، به اعتقـاد مـا يكـى از مهمتـرين اصـولى كـه       قوانين و مقررات شناخته شده تعريف مى
باشد، اصل وفـاى بـه عهـد و    متضمن برقرارى صلحى بادوام و شرافتمندانه بين دو كشور مى

  المللى است.احترام به تعهدات بين
كنيم، ولى شايان ذكر است كه اين مثبت تلقى مى 598ار قطعنامه ما تأكيد شما را بر اعتب

هـاى پيشـنهادى دبيـر كـل      توانـد براسـاس روش  قطعنامه روشن و خالى از ابهام اسـت و مـى  
  كه مسؤوليت اجراى آن را به عهده دارد، اجرا گردد. ]سازمان ملل[

م كـارايى آنهـا   تكرار موضع غير مفيد كه در چند دوره مذاكرات زير نظر دبيركـل عـد  
از  598روشن شده، مشكل جلوه دادن تعيين طرف آغازگر جنگ كـه بـه موجـب قطعنامـه     

گذارى صلحى جامع و پايدار بين دو كشور است و بسـتن  وظايف كليدى دبيركل براى پايه
راه براقدامات تدريجى و گامهـاى عملـى در جهـت نيـل بـه صـلح جـامع و نهـايى و طـرح          

ر چيزى از اين قبيل را كه منافات با حسن نيت داشته باشد با اهـداف  ادعاهاى فاقد دليل و ه
  دانيم.طلبانه براى هيچ يك از دو طرف مناسب نمىصلح

متأسفانه اظهارات نامناسبى كه در قطعنامـه اجتمـاع سـران عـرب در بغـداد در رابطـه بـا        
در راه حصـول  تواند مشـكلى  و حقوق عراق و ايران انعكاس يافت، مى 598مسايل قطعنامه 

  اعتماد و اطمينان به حسن نيت و صلح دوستى گردد كه نياز به جبران دارد.
آقاى سيروس ناصرى به عنوان نماينده اين جانب در مذاكرات با نماينـده شـما شـركت    

كنند؛ مأموريت ايشان مذاكره در مسايل محتـوايى بـراى اجـراى قطعنامـه و مهيـا كـردن       مى
آميز بين دو كشور مسـلمان ايـران و عـراق اسـت. و از ايشـان      حزمينه از سرگيرى روابط صل
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اى كــه باعـث اتــالف وقــت و  هــاى شــكلى و حاشـيه  ايــم كـه از شــركت در بحـث  خواسـته 
تر شدن وضع موجود است، خوددارى كند. و الزم است كه تأكيـد نمـايم مالقـات     يطوالن

مثبت آن دو طـرف   رؤساى جمهورى فقط در صورتى مناسب و به صالح است كه از نتايج
مطمئن باشند. چه، در غير اين صورت ممكن است آثار منفى آن از وضع موجود خسـارت  

  بارتر باشد.
به خاطر مواضع منفى زمامداران سعودى نسبت به انقـالب اسـالمى ايـران در گذشـته و     
حال، قلمرو دولت عربستان در حال حاضر محل مناسبى براى مـذاكرات صـلح نيسـت و بـا     

ه وجـود مكانهـاى متعـدد، در راه انتخـاب مكـان مناسـب بـراى دو طـرف مشـكلى          توجه بـ 
نخواهيم داشت و بهتر است كه نقطه مورد نظر در آستانه شروع مذاكرات مشخص شـود، و  

  با پيشنهاد شما كه نمايندگانمان در مذاكرات مقدماتى محل را مشخص كنند موافقيم.
ل ســازمان ملــل متحــد در جريــان طبيعــى اســت در طــول مــذاكرات مقــدماتى، دبيركــ 

مذاكرات قرار خواهد گرفت و در مواقع و موارد الزم از نظرات و ابتكارهاى ايشـان در راه  
شود و از انحصار راه صلح به مذاكره مستقيم (آن گونه كه در نامـه  تحكيم صلح استفاده مى

ى را كه قسـمتى از  دوم اشاره رفته بود) پرهيز خواهد شد و راههاى ديگر، من جمله راه اصل
  بنديم.آن پيموده شده، به روى خود نمى

در خاتمه از پيشگاه خداونـد متعـال خواسـتارم كـه بـه مـا توفيـق كامـل در جهـت رفـع           
هـاى   هاى نزاع و هموار كـردن راه دو ملـت و سـاير مـردم و دولـت     خصومت و كندن ريشه

دشـمنان اسـالم و    منطقه براى صـلح و همكـارى در جهـت رفـاه امـت اسـالمى و جهـاد بـا        
  مسلمانان و مخصوصاً آزادى كامل سرزمين اسالمى فلسطين عنايت فرمايد. 

  
   

  وما توفيق اال باهللا عليه توكلت واليه انيب
  تهران ـ اكبر هاشمى رفسنجانى  

  هجرى شمسى 1369خرداد ماه  28 
  هجرى قمرى  1410ذيقعده الحرام  24مطابق با 
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  ت نماينده مذاكرا: نامه هفتم

   
  1369تير  25يس جمهور عراق مورخ ينامه ر

    
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

  وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم و رسوله والمؤمنون صدق اهللا العظيم
    

  آقاى على اكبر هاشمى رفسنجانى
  يس جمهورىير
  سالم عليكم، 

بـه سـوى   اى از طرف مـا  جهت تسريع در راه صلح، تمايل خودم را در فرستادن نماينده
شما جهت رويارويى و بحث در مورد استقرار صلح بـين دو كشـور و استفسـار از نظريـات     

  نمايم.شما نسبت به هر آنچه اجراى صلح را در عراق و ايران تسهيل نمايد، اعالم مى
  تواند علنى يا محرمانه باشد.  طبق نظر شما اين ديدار مى

  واهللا الموفق 
  صدام حسين 

  1410لحجه  اذى 24بغداد در 
 ]1369تير   25[ميالدى  1990تموز  16مطابق با 
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  پيشنهاد جديد: نامه هشتم
   

  1369مرداد  8يس جمهور عراق مورخ يمتن نامه ر
   

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
   

  جناب آقاى على اكبر هاشمى رفسنجانى 
  رياست محترم جمهورى اسالمى ايران 

  سالم عليكم 
بايد تفحص كرد و پس از بررسى دقيـق تحـول روابـط و    پس از تفحص دقيق در آنچه 

وضعيت فعلى ميان عراق و ايران و خطراتى كه منطقـه را در برگرفتـه و محـيط بـرآن شـده      
ترى جهـت  هاى وسيع هايى كه فرصتاست و به منظور ادامه نقش خود در ارائه ابتكار عمل

كه اصول اعتقادى عظيممان  سازد، ما براساس مسؤوليت ملى و انسانىتحقق صلح فراهم مى
  اى يافتيم. آن را بر دوشمان نهاده، خود را در موقعيت ارائه پيشنهاد تازه

از آنجا كه اين بار ابتكار عمل پيشنهادى ناظر به تمام مسايل ماهوى كه بندهاى قطعنامـه   
شوراى امنيت يك جا و در يك چارچوب و به صورت تفصيلى به آن پرداخته اسـت،   598
ميدواريم كه برخورد با آن در همين سطح صورت گيرد و جوشـش بـا آن در حـدى از    ما ا

جديت انجام شود كه از دو ملتمان، فرصت زندگى در شرايط صلحى كه حتى بر جزئيـات  
هاى دشمنان ملتهاست  آن توافق شده باشد، گرفته نشود و اين امر به منظور دور كردن طرح

اكرده به جايى بكشانند كه وضع دو كشور به آنچـه قبـل   اند، شرايط را خداى نكه در تالش
بود بازگردد و به اين ترتيب هر كه هـر چـه را از دسـت بدهـد باختـه اسـت،        1988از اوت 

  بدون اينكه سودى به دست آمده باشد. 
شـان   نيروهاى اهريمنى كه در تاريكى در جستجويند و ابزارهـاى نيرنـگ نيـز در دسـت    

د به اين واقعيت كه جنگ بين دو كشور از نظـر حقـوقى پايـان نيافتـه     توانند با استنااست مى
را بزنـد سـوق دهنـد. و همچنـان كـه      است، دو كشور را به سوى آنچه مجدداً جرقه جنـگ  

آيـد، بـه ماننـد    رسد به وجود مىدانيد شروع جنگ چه بسا از امورى كه ساده به نظر مى يم
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  خيزد.آتش سوزى مهيبى كه از يك جرقه برمى
اشرارى كه در كمين ما هستند، ممكن است به انگيزه ناتوانى در تحقق اهدافشان بـدون  

هـاى   درگير كردن دو كشور و يا يكى از آنها در جنگ و شايد هم به دليل نگرانى از سالح
ها  انباشته شده نزد طرفين نزاع و چه بسا با انگيزه تمايل آنها براى شناخت كارآيى آن سالح

آنها با به بكارگيرى ابزارهاى پليد خود براى زده شدن جرقه بكوشند و بـراى  و يا بخشى از 
اى كه تنهـا در خشـكى هـزار و    اين كار شايد مشكل چندانى نداشته باشند، آن هم در جبهه

  دويست كيلومتر و در دريا تقريباً هشتصد كيلومتر امتداد دارد. 
هـا   هاى پراكنده شـده از دهانـه سـالح   ها مملو از امكان و احتمال بروز جرقهو اين جبهه

باشد، بنابراين براى آغاز، نيازى به گشودن آتش سالحها توسـط شـمار كثيـرى از افـراد      يم
نيست، زيرا كافى است يك نفر به هر علتى و تحت تأثير هر عاملى بـه چنـين كـارى اقـدام     

وجـه همگـان   كند و باعث شود جمع بزرگى آتش بگشايند و بدين ترتيب زيـان فراوانـى مت  
خواهد شد كه از اين امر به جز دون صفتان هيچ كس سود نخواهـد بـرد و تمـام ايـن امـور      

  هاى ما تمام خواهد شد. همچنان كه قبالً گفتيم به زيان ملت
از آنجا كـه ايـن وضـع، هـدف هـيچ كـدام از عـراق و ايـران نيسـت، آن چنـان كـه در            

كند كه نه تنها به صلح برسيم، فه حكم مىاظهارات نمايندگان دو كشور آمده، بنابراين وظي
بلكه در اسرع وقت برسيم تا امكان تحقق روياهاى بدخواهان و ستمگران از صـحنه مـا دور   

  بماند.
  ورزم :و بر پايه تمام اين مطالب به نكات ذيل مبادرت مى

مجدداً ايده انجام مالقات فورى بين سران دو كشـور را در محلـى كـه مـورد توافـق       -1
كنم تا موضوعاتى كه با توافق بر سر آنها، صلح همه جانبه و دائمـى  گيرد مطرح مىار مىقر

  شود را به بحث بگذارند.محقق مى
بحث و توافق، تمام موضوعات معلق را در برگيرد و طرح هر موضوع جديد پس از  -2

ود و بـه  دستيابى به توافق همه جانبه، از سوى هر طرف بدون موافقت طرف ديگر امرى مرد
شود و عنوانهاى فرعى مطالـب مـورد توافـق بايـد از بنـدهاى      عنوان گريز از توافق تلقى مى

استخراج شود، و اين توافق براساس اين درك و با تأكيد براينكه هدف اصـلى   598قطعنامه 
تحقق صلح همه جانبه و دائمى از طريق گفتگوست و نه هـر چيـز ديگـر و بـر      598قطعنامه 
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هاى كلى، تجزيه ناپذيرند و به صورت يك معامله كامل و بـه   پارامترهاى توافق مبناى اينكه
هم پيوست كه اخالل در هر بند از بندهاى آن به معنى اخالل در تمامى بنـدهاى آن اسـت،   

  گيرد.صورت مى
شود، ولـى توافـق   مهم نيست كه گفتگو و توافق بر سر موضوعات از كجا شروع مى -3

امترها و يا تعدادى از پارامترهاى موضوعات مورد بحث طبق مفـاد بنـد   بر سر هر يك از پار
باشد. عليهذا هر يك از دو طرف گفتگو، ) اين نامه ما منوط به توافق بر بندهاى ديگر مى2(

دانـد،  حق پاسخگويى به هر گونه اظهارات يك جانبه طرف مقابل به نحوى كه مناسب مـى 
  هر يك از مطالب مورد گفتگو را دارد. از جمله حق تكذيب توافق جزئى بر سر

نشينى طى مدت زمانى كه از دو ماه از تاريخ تصويب نهايى توافق همـه جانبـه   عقب -4
گيرد و هر چه زمان كوتاهتر شود بهتر است. همچنين بـر سـر   طرفين فراتر نرود، صورت مى

قراردادى خود  رابطه ناگسستنى بين هر گامى كه هر يك از طرفين نزاع در اجراى تعهدات
دارد توافق شود، به نحوى كه با گام متناسب و يـا هـم طـرازى از سـوى طـرف مقابـل       برمى

  پاسخ داده شود.
هاى ژنو دانسته و بر همين اسـاس، فـرض   اسرا را مشمول موافقتنامه لهامسما همچنان  -5
گرفـت و  بايست براسـاس بنـدهاى موافقتنامـه مزبـور انجـام مـى      كنيم كه آزادى آنها مىمى

اكنون دو سال از زمان آزادى اسرا بر مبناى موافقتنامه ياد شده گذشته اسـت، بـه ايـن تعبيـر     
  بس و زمان حال دو سال سپرى شده است.كه بين برقرارى آتش

الـذكر  با اين وصف و به منظور تسهيل در روند صلح ما با توجه به اصول و مفاهيم فـوق 
) (دو مـاه) از  4ا در چارچوب مدت تعيين شده در بنـد ( بينيم كه براى آزادى اسرمانعى نمى

ريزى شود و هـر چـه ايـن    تاريخ تصويب نهايى توافق و به عنوان حداكثر مدت الزم، برنامه
  كار سريعتر انجام گيرد بهتر است.

  العرب بر مبناى سه عنوان زير انجام گيرد :بحث در مورد شط -6
ه عراق باشد، زيرا كه حق تـاريخى و مشـروع   الف ـ حاكميت كامل بر رودخانه متعلق ب 

  آن است.
العرب از سوى عراق، توأم با اجراى شيوه خط تـالوگ در  ب ـ اعمال حاكميت در شط 

زمينه كشتيرانى به نحوى كه عراق و ايران از حق كشتيرانى، ماهيگيرى و شركت در تنظـيم  
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  ن را تقسيم نمايند.العرب برخوردار بوده و سود حاصله از آامور كشتيرانى در شط
العرب به حكميـت در چـارچوب فرمـولى كـه مـورد توافـق قـرار        شط لهامسج ـ ارجاع  

گيرد، همراه با تعهد قبلى مبتنى بر پذيرش نتايج حكميت و تا زمانى كه مرجع حكميـت   مى
العرب براساس فرمول مورد توافق طرفين به قصـد مهيـا كـردن    اعالن رأى كند اليروبى شط

  شود. بردارى آغاز مىشتيرانى و بهرهآن براى ك
توافق بر اين فرض مبتنى اسـت كـه طـرفين متفقـاً يكـى از عنوانهـاى سـه گانـه فـوق را          
انتخاب خواهند كرد، با اين مالحظه كه عنوان نخست، بيانگر حق عراق است و فرض ما بر 

  اين است كه دو عنوان ديگر نشانگر تمايل ايران است.
از گفتگوها و ناديده گرفتن قطعى آن. چرا كـه   598) قطعنامه 6د (توافق بر حذف بن -7

گذارد و چـه بسـا   اى براى صلح در بر ندارد، بلكه موانعى بر سر راه آن مىنه تنها هيچ فايده
توزى، دشمنى و انتقامجويى در آينده را موجب خواهـد شـد، در شـرايطى    عواقب آن كينه

دهد. در ايـن خصـوص الزم   ايران و عراق قرار مىكه صلح راه ديگرى را فراروى دو ملت 
هايى كه به آن دست خواهيم يافت رسماً و كتباً به دبير كل سـازمان ملـل متحـد     است توافق
  ابالغ شود.

اجراى هيچ يك از گامهاى مورد اشاره كه در موافقتنامـه آتـى صـلح ميـان عـراق و       -8
قـانونى الزم بـراى تصـويب آن بـه      ايران مندرج خواهد شـد، قبـل از اتخـاذ كليـه اقـدامات     

موجب قانون اساسى هر يك از دو كشور، به نحوى كه از لحاظ حقـوقى و قـانونى قطعيـت    
آن در سطوح جزئى و كلى محرز و غير قابل نقض گردد، شروع نخواهد شد. مضافاً اينكـه  

ار الزم است اسناد تأييد شده موافقتنامـه در يـك زمـان واحـد كـه مـورد توافـق طـرفين قـر         
  گيرد به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود. مى

موافقتنامه آتى صلح بين عراق و ايران در برگيرنده همه موارد توافق خواهد بود و به  -9
توانـد  منظور تسهيل در سرعت بخشيدن به اتمام موافقتنامه صلح، موافقتنامه مورد بحـث مـى  

يگر حقوقى كه مـورد توافـق قـرار    مرزهاى خشكى و د ليمسادر كنار موضوعات جديد و 
هاى سـابق را كـه در طـول تـاريخ روابـط دو كشـور بـه        گيرد، بعضى از موارد موافقتنامهمى

تصويب رسيده و هر آنچه در گذشته مـورد توافـق قـرار گرفتـه، بـدون اخـالل در بنـدهاى        
  مندرج در اين نامه نيز در بر گيرد.
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در زمينه برقرارى روابط حسـن همجـوارى    ها بايد دربرگيرنده اصولى روشن توافق -10
و عدم دخالت در امور داخلى و احترام هر كشور نسبت به حق كشور ديگر در انتخاب نظام 

ترديـد حـق   سياسى، اقتصادى و اجتماعى مورد نظر خود و همچنـين شناسـايى قطعـى و بـى    
  المللى خليج و تنگه هرمز باشد. انواع كشتيرانى در آبراههاى بين

المللى كه مـورد توافـق قـرار خواهـد گرفـت      ايد مناسب باشد كه يك مرجع بينش -11
  (شوراى امنيت). ]مثالً[حسن اجراى موافقتنامه را تضمين كند. 

هـاى مربـوط بـه بازسـازى      بستن به كمكالمللى براى دلبا علم به اينكه اوضاع بين -12
بالمناصـفه   ]598قطعنامـه   [) 7(المللى موضع بند مساعد نيست، ما معتقديم كه كمكهاى بين

  بين عراق و ايران تقسيم شود.
مـابين و در پرتـو تحـول مثبـت در روابـط دو كشـور، مـا        براى تسهيل تماسهاى فى -13

هاى ما در تهران و بغداد بازگشايى شود، خاصه اينكه در شرايط جنـگ  معتقديم سفارتخانه
  تعطيل شده است. 1987ها داير بوده و تنها از ماه سپتامبر سفارتخانه
جمهور آنچه به نظر ما صلح دائمى و همه جانبه را بين عراق و ايران محقـق   يسيرآقاى 

سازد همين است كه در اين نامه آمده است. پيشنهاد فوق فراگير بوده و اجزاى آن به هم مى
پيوسته و غيرقابل تفكيـك اسـت و رسـيدن بـه آن بـا اسـتمداد از تجربـه و نيـز گفتگوهـاى          

  نمايندگان ما در ژنو، آقايان ناصرى و برزان، ممكن گشته است.
بدين سان، همه چيز روشن شده به نحوى كه جايى براى تفسير ديگـرى بـاقى نمانـده و    

  صلح حقيقى، همه جانبه و سريع را كه خواستار آن هستيم همين است.
  واهللا اكبر

  ر رهبرى ايران.همراه با آرزوهاى خوب براى شما و از خالل شما براى كاد
  
  صدام حسين 

  جمهورى عراق يسير
  ه  1411محرم  8بغداد در 
  م 1990ژوئيه  30برابر با 

   ]1369مرداد   8[
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  در انتظار موافقت : نامه نهم 

   
  1369مرداد  12يس جمهور عراق مورخ يمتن نامه ر

   
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

   
  جناب آقاى على اكبر هاشمى رفسنجانى  

  محترم جمهورى اسالمى ايران رياست 
   

  سالم عليكم
اى از از خالصه فعاليـت سياسـى شـما و شـمه     ]1369مرداد   12[ 3/8/1990صبح جمعه 

آنچه از سوى دولت ايران صادر شد (بيانيه وزارت خارجه ايران و جلسه شما بـا فرمانـدهان   
راحسـاس مسـؤوليت   نظامى و خبرهاى منتشره آن) آگاهى يافتم. عليهـذا بـه منظـور تأكيـد ب    

مان، مصـلحت ديـدم ديگـر     وليت ملى در قبال ملتئانسانى در برابر ملت ايران، مضافاً به مس
  بار براى شما نامه بنويسم. 

اى را از جانـب مـا   به شما پيشنهاد كرديم فرستاده ]1369تير   25[ 16/7/1990در تاريخ 
حضور بپذيريد. هنگامى كه پاسخ تر روند صلح به براى امرى مربوط به پيشبرد هر چه سريع

شما در مورد تعيين زمان براى به حضور پذيرفتن فرستاده ما به تعويق افتاد، مبادرت به ايفـاد  
نامه نموده و فرستاده را مأمور تسليم آن به شما كرديم، تا شما ضمن آمادگى بـراى مطالعـه   

ر مـورد مفـاهيم، نظريـات و    تان در كادر رهبرى د نامه، بحث و بررسى مقتضى را با برادران
پيشنهادهاى مندرج آن به عمل آوريد. و بدين ترتيـب از مواضـع شـما در قبـال آن پـس از      
اينكه شرايط شما اجازه دهد، فرستادگان ما را كه تاكنون تاريخى به جاى تاريخ پيشـنهادى  

م، و پـيش  ايد، مطلع شوي) براى به حضور پذيرفتن آنها تعيين نكرده30/7/1990ما (دوشنبه 
توضيحى به ابتكار خود از طريق نماينده شما در ژنو، آقاى  2/8/1990از اين نامه، در تاريخ 

  ناصرى برايتان فرستاده بوديم. 
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ما تمامى اين اقدامات را نه تنها به نشانه تأكيد بر تمايل خود بـه صـلح، بلكـه تأكيـد بـر      
ا دو كشـور و دو ملـت خـود را از    تر صلح به عمل آورديم تـ  عالقه ما به تحقق هر چه سريع

  داريم.گردباد تغيير و تحوالت منطقه و جهان و از رويدادهاى خطرناك احتمالى دور نگه
گيـرد كـه يقـين دارم    جمهور اين اقدامات من كالً به اين جهت صورت مى يسيرآقاى 

جنگجويان قادرند همـديگر و مقاصـد يكـديگر را سـريعتر دريابنـد، اگـر چـه ايـن صـفت          
  مابين آنها به دست آمده باشد. گجو بودن در جريان يك ستيز مسلحانه فىجن

م بحران در افق پديدار گشته و ممكن اسـت كسـانى را   ياينك پس از قضيه كويت، عال
كه به اندازه كافى تأمـل و بردبـارى از خـود نشـان ندهنـد بـه مسـير كشـمكش بكشـاند. از          

اى از ا اين است كه انديشـه و رفتـار در برهـه   دشوارترين كارها و شايد هم خطرناكترين آنه
كوشد به هدف و يـا  زمان از هدف و يا اهدافى كه به طريق مشروع براى دستيابى به آنها مى

اهدافى پا فراتر نهد كه نه در تجزيه و تحليل مـردمش مشـروعيت دارد و نـه در طـرز تفكـر      
  كسانى كه طرف ديگر قضيه هستند.

ايم كه شما خواهان صلحيد و ما نيز از جانب خـود  ين دريافتهتان چناز هدف اعالم شده
دانيم كه شما بـراى  دهد ارائه كرديم و نيز مىآنچه تمايل ما را به صلح مورد تأكيد قرار مى

ما، مورد تأكيـد قـرار    30/7/1990كنيد و اين امر در نامه مورخ نشينى تالش مىعقب تحقق
  نشينى در آن ارائه شده است.يد نيز براى عقبگرفته و يك سقف زمانى غير قابل تمد

هاى مشخص و پيشنهادهاى قابـل اجـرا و   جويىما، متضمن چاره 30/7/1990نامه مورخ 
كه عراق و ايران برپايبنـدى بـه    598نه يك كلى گويى در مورد هر يك از بندهاى قطعنامه 

  اند، بوده است. آن تأكيد كرده
با تعيين تاريخى براى به حضور پـذيرفتن دو فرسـتاده مـا    ما هنوز در انتظار موافقت شما 

ايم (وزير خارجه و نماينده دائمى مـا در ژنـو) هسـتيم. تـا بـه      كه آنها را به شما معرفى كرده
رود، پـس از انجـام گفتگـو بـا شـما و بـا كسـانى كـه         طورى كه اميد مىخواست خدا همان

  ح قرار بگيريم. نماييد در آستانه مرحله سرنوشت ساز صلمعرفى مى
دانـيم و پاسـخ مـا بـه     بنابراين اگر خواست شما همين است كه اعالم شده و ما آن را مى

آن كل مطالبى است كه يادآور شدم، پـس، لغزيـدن در مسـير رويـدادهاى مقطعـى كـه بـه        
شود و در چارچوب امور مربوط به گذشته و حال آنها دور مىروابط بين اعراب مربوط مى
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سـازد و چنانچـه تصـوير    ن را از هدف دور ساخته و تصـوير آن را مخـدوش مـى   زند تالشتا
هدف مخدوش گردد، تهيه مقدمات كارى كه اميد است با تسريع در انجام آن صلح تحقق 

شود، و چه بسا افراد كم تجربه را بـه سـمتى سـوق دهـد كـه قضـايا از       يابد، بر ما دشوار مى
  محاسبات درست آن دور شود.

كنم و آرزو ندارم افرادى همچون شما و برادران شـما  بينى نمىحال من پيشولى به هر 
اند متزلزل شده، به امرى كـه نـه   در كادر رهبرى ايران كه يك جنگ هشت ساله را آزموده

  به مصلحت ايران و نه جزو هدفهاى مردم ايران است روى آورند.
زه اظهـاراتى كـه از صـبح    ترديد و يا حداقل گمان من بـراين اسـت كـه شـما از انگيـ     بى

گردد، آگاهيـد و قـبالً   چه از درون و چه از برون منطقه ابراز مى 2/8/1990ديروز، پنجشنبه 
  دانيم.ايم و همه ما انگيزه آنها را مىحرفهاى آن را ارزيابى كرده

دانيد آنها همگى آن گاه كه پـى ببرنـد اظهاراتشـان در برابـر خواسـت ملـت       شما اما مى
كه مصمم براحقاق حق خـود و برخـورد بـا اجحـاف و نـاجوانمردى و توطئـه       بزرگ عراق 

شـان قادرنـد   برد با در اختيار داشتن وسايل و امكانات شناخته شدهاست، كارى از پيش نمى
  مواضع خود را اصالح كنند.

دارد كه صدور آن متوقف شده هنگامى كند و اظهار مىكسى كه به ما سالح صادر مى
گيـرد كـار را اصـالح خواهـد كـرد و كسـى كـه روابـط         ر آن را از سر مىكه مجدداً صدو

جويى برخواهـد  كند، هنگام برقرارى دوباره آن درصدد چارهاقتصادى خود را با ما قطع مى
آمد، ولى اگر عراق و ايران، هر يك از آنها از موضـع صـحيح خـود منحـرف شـود، ملـت       

و نيـز تثبيـت حقـوق مشـروع خـود،      خويش را از يك فرصت تاريخى بـراى نيـل بـه صـلح     
  محروم خواهد ساخت. 

و هر گاه مسير آنچه تاكنون در گفتگوهايمان در اين راه انجام گرفته و سرآغاز اطمينان 
هاى يكديگر به وجود آورده به لرزه در آيد، زيـان وارده بـس بـزرگ     بخشى در مورد گام

  راى خود، خواهان نيستم.خواهد بود و من چنين آرزويى را براى شما، همچنان كه ب
هاى اعالم شده شـما در مـذاكرات اسـت، كـل      دانيم و هدفبه هر حال اگر آنچه ما مى

كنيم آنچه از جانب ما اعالم شـده تحقيقـاً   هاى شما باشد، همان گونه كه ما تأكيد مى هدف
خى باشد، پس بايد در انعقاد اجالس تسريع كنيم و شما در تعيـين تـاري  هاى ما مى كل هدف
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براى به حضور پذيرفتن نمايندگان ما تسريع كنيد. از اين طريق، و تنها از ايـن طريـق اسـت    
هـاى دو كشـور اسـت،     هاى مشروع تحقق يافته و صلحى كـه هـدف واالى ملـت    كه هدف
  يابد.تحقق مى

  واهللا االكبر والسالم عليكم  
   

  صدام حسين  
  ه  1411محرم  12بغداد ـ تاريخ 

  م 1990اوت  3برابر با 
 ]1369مرداد   12[  

 

  
 

  ، پايه مذاكره 1975معاهده : نامه دهم
    

  يس جمهورى اسالمى ايران به نامه يپاسخ ر
  يس جمهور عراق ير 1369مرداد  12

    
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

  الحمدهللا رب العالمين والصلوة والسالم على محمد نبيه و آله االطهار 
    

  س جمهور محترم ييجناب آقاى صدام حسين، ر
   

الظـاهر بـه منظـور پيشـبرد     شما دريافت شد؛ با اينكه اصل نامه علـى  12/5/69نامه مورخ 
  آور است.مذاكرات صلح تنظيم شده، ليكن بخشى از مضامين آن تأسف

دانم بار ديگر بر اراده و خواست جمهورى اسالمى ايـران نسـبت   قبل از هر چيز الزم مى
ايدار تأكيد نمايم. اميدوارم شما نيز به اين نتيجه رسيده باشيد. پس به تحقق صلح عادالنه و پ
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با آگـاهى كامـل از مسـؤوليتهاى خودمـان در قبـال صـلح و تبعـات         598از پذيرش قطعنامه 
اى را آغاز كرديم و بنا را براين گذاشتيم كه به جز آنچـه كـه   ناشى از آن، حركت صادقانه

ملت ايران است، هيچ چيز پيشروى ما در مسير صـلح   مربوط به حقوق مشروع و تغييرناپذير
را محدود نكند و چنين نيز كرديم. نحوه برخوردمان هم در طول مذاكراتى كه تحـت نظـر   
دبيركل سازمان ملل انجام گرفت و هم پاسخگويى بـه نـام شـما و گفتگوهـايى كـه توسـط       

را براى شما روشن كرده  لهامسبايست اين نمايندگان من و شما در ژنو در جريان است، مى
  باشد.

به جـاى   598تسريع در امر رسيدن به صلح و برداشتن گامهاى عملى در اجراى قطعنامه 
ها و مذاكرات طوالنى، از تأكيدات ما در ابتداى مذاكرات نمايندگان دو كشـور  نگارىنامه

در شكل آن و در ژنو بوده و اكنون نيز براين باوريم كه پيشرفت در محتواى مذاكرات و نه 
تالش در روشن ساختن وضعيت خود در قبال آن مسايلى كه كليد دروازه صلح است مـا را  

  به هدف خود نزديك خواهد ساخت. 
هـاى تصـنعى سـاخته و    هاى بالقوه براى تخريب وضعيت فعلى و يا زمينههدفى كه زمينه

د به وجود آيد را از توانپرداخته دشمنان اسالم كه در شرايط خاص فعلى جهان و منطقه مى
بين خواهد برد. اين چنين است كه صلح در دسترس دو كشور همسايه قرار خواهد گرفـت  

تواننــد در خــدمت نيازهــاى حيــاتى دو ملــت و و نيروهــاى مشــغول شــده بــه يكــديگر مــى
  هاى اساسى آنها در جهت سازندگى، صلح و امنيت منطقه قرار گيرند. وليتئمس

اوت  3( 12/5/1369تذكر نكات زير را در مـورد مضـامين نامـه     با توجه به موارد فوق،
 25/4/1369) و نامه مورخـه  1990ژوئيه  30( 8/5/1369) و نامه بدون امضاى مورخه 1990

  دانم :) شما ضرورى مى1990ژوئيه  16(
مالقات و مذاكرات در سطحى باالتر از آنچه فعالً در ژنو وجود دارد، مـوقعى قابـل    -1

اى براى كه از مذاكرات جارى ژنو نتايج مشخصى به دست آورده باشيم كه پايهقبول است 
دانيد كه در ژنو به جز آشنايى بيشتر با نظـرات يكـديگر پيشـرفت    مراحل بعد باشد، ولى مى

اى نداشتيم؛ در حالى كه مأموريت نمايندگان مـا و شـما مـذاكرات در مسـايل     قابل مالحظه
ايـم، مالقـات دو   دليـل نيـز همانگونـه كـه قـبالً تـذكر داده      محتوايى بـوده اسـت. بـه همـين     

تواند مفيد باشد كه مسايل مهم و كليـدى روشـن و حـل    جمهور فقط در شرايطى مى يسير



  
  

   
               

                                                                                                                   
  ضمايم                                                                                                                   

                                                                                                                                              
                 

 

647 

تواند آثـار زيـان  جمهور مى يسيرشده باشد، در غير اين صورت شكست در مذاكرات دو 
  ر سازد.بارترى بر صلح داشته باشد و آن را از دسترس دو كشور دورت

شما در مورد اروندرود پيشنهاداتى مطرح شده كه گرچـه   8/5/1369در نامه مورخه  -2
توانـد از  اى قبلى شماست، الكن براى شما مشخص است كه نمـى تنزلى از ادعاهاى اعالميه

  جانب ما مورد پذيرش قرار گيرد. 
باشـد، زيـرا   براى مذاكرات صـلح مـى   1975پيشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده 

الخصوص آن قراردادى كه امضاى خـود شـما را   بدون پايبندى به قراردادهاى گذشته، على
  شود به وجود آيد.توان انتظار داشت كه اعتماد نسبت به آنچه كه امروز گفته مىدارد، نمى

نشينى از اراضى اشغالى ايران، سقف زمانى دو ماه در نظر گرفته شده كـه  براى عقب -3
ابل توجيه است. زيرا اين كارى است كه اگر بـا حسـن نيـت بخواهـد انجـام گيـرد در       غير ق

ظرف يكى دو روز قابل انجام است، در حالى كه دبير كل سـازمان ملـل در طـرح خـودش     
  زمان الزم را دو هفته در نظر گرفته بود، در مقابل سه ماه زمان براى آزادى اسرا.

ت از موضـع حـق مـا در خصـوص اشـغال      آور است كه با تمسـك بـه عروبـ   شگفت -4
ترين مسـايل از جملـه زمينـه   خاك كويت توسط ارتش عراق انتقاد شده، حال آنكه بديهى

تر نيروهاى خارجى در منطقه، سلب آسايش و آرامش و ايجـاد  سازى براى حضور گسترده
مشكالت براى مردم مسلمان، تضامن اسالمى، همجـوارى، بـه هـم خـوردن ثبـات و امنيـت       

  المللى مورد غفلت قرار گرفته است. ها و تعهدات بينطقه، تغيير شرايط جبههمن
اى كه با اسم خداوند تبارك و تعالى شروع و بـا  توان توجيه كرد كه در نامهچگونه مى

شود، بـرخالف تعليمـات صـريح و قيـوم اسـالم و قـرآن،       شعار الهام بخش اهللا اكبر ختم مى
  مى و عقيدتى مقدم شمرده شود.آيات محكمات :اصل نژادى و قومى بر اصل اسال

وانا خلقناكم من ذكـر و انثـى و   «، »و... هواحد هان هذه امتكم ام«و » هانما المؤمنون اخو«
براى هر مسلمانى كافى است كـه  » جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفو انّ اكرمكم عندا... اتقيكم

الشـعاع اصـول اسـالمى    زبانى را تحـت  هاى خود عالئق نژادى، جغرافيايى ودر موضعگيرى
قرار دهد. شما بهتر از ديگران از سياستهاى دولت كويت در طول جنگ و مراتب ظلم آنها 

گيرى ما نه در ارتباط با افـراد، بلكـه    نسبت به انقالب اسالمى ايران آگاهى داريد، اما موضع
  برخاسته از اصول ماست.
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ت صلح بين دو كشور، تهاجم غير قابل تصور ترديد در موقعيت و شرايط مذاكرابى -5
به يك كشور همسايه بدون كوچكترين اطالع و هماهنگى آن هـم بـا آثـار و تبعـات فـوق     

هـاى  تواند اعتماد مـا را سسـت سـازد و ترديـد جـدى در انگيـزه      العاده آن در رابطه با ما مى
ما شـاهد اقـداماتى    مذاكرات چند ماهه اخير ايجاد نمايد، به خصوص كه در طول اين مدت

مـان و حتـى    ايم و كماكان اصرار بـر تـداوم اشـغال سـرزمين    كه نشانه حسن نيت باشد نبوده
مخالفت با مسأله كوچكى چون خاموش كردن حريق چاههاى نفتى كه جز اتـالف سـرمايه   

  اى براى شما ندارد را شاهديم.ميهن اسالمى نتيجه
در جريان مـذاكره نيسـت. لحـن و زبـانى بـه      لحن نامه اخيرتان مناسب با حالت الزم  -6

كار گرفته كه در گذشته عدم كارآيى آن در رابطه با ملـت مسـلمان و انقالبـى مـا آزمـوده      
هاى جديد دوستان و حاميـان گذشـته خودتـان بـراى     شده، و از تحليلى درباره موضعگيرى

مل همه اين مراحل را دانيد كه ما در عقانع كردن ما استفاده شده كه مناسب نيست، زيرا مى
ايم كه بيش از هر چيز روى ايمان و مقاومت و ايم و ثابت كردهايم و از سر گذراندهآزموده

دانـيم  كنيم و قهر و لطف ديگران را داراى آن چنـان ارزشـى نمـى   حمايت مردم حساب مى
دنبـال  ها و تصميمات مهم را براساس آن قرار دهيم. مـا بـه   گيرىكه برنامه زندگى و موضع

ــز ديگــرى را     ــانونى خــود چي اســتفاده از شــرايط فعلــى نيســتيم و جــز حقــوق مشــروع و ق
  ايم.خواهيم. چيزى كه در همه مراحل مذاكرات روى آن تأكيد داشته نمى

نكته مورد تأكيد نامه شما در مورد سرعت حركت در جهـت صـلح را كـامالً قبـول      -7
قدمى در ارائه پيشنهادهاى شـكلى و بـاال   بخشد، پيشداريم ولى آنچه كه به صلح سرعت مى

بــردن ســطح مــذاكرات بــدون آنكــه در محتــوا پيشــرفتى حاصــل شــده باشــد نيســت، بلكــه 
المللى به رسميت شـناخته شـده پايبنـد    بايست به قراردادهاى بين دو كشور كه از نظر بين مى

بـا جنـگ   باشيم و بيش از حق مشروع خود طلب نكنيم، زيرا قابل تصـور نيسـت آنچـه كـه     
  هشت ساله حاصل نشد در مذاكرات قابل تحقق باشد. 

اگر اين مطلب را قبول داشته باشيم الزم نيست براى مشخص كـردن مرزهـا در زمـين و    
باشيم و اگر قبول نداشـته باشـيم بهتـر اسـت كـار       1975رودخانه به دنبال چيزى جز معاهده 

اريم، ضمن اينكه نقطه ارتباط ژنو را اجراى قطعنامه را به سازمان ملل و شوراى امنيت واگذ
  مشترك حفظ كنيم. ليمسابراى تبادل نظرات در 
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  والسالم عليكم
  اكبر هاشمى رفسنجانى 

  هجرى قمرى 1411محرم  16
  هجرى شمسى  17/5/69مطابق با 

   
  
  

  هاتحقق خواسته: نامه يازدهم 
    

   1369مرداد  23يس جمهور عراق مورخ ينامه ر
   

  رحمن الرحيمبسم اهللا ال
   
  جناب آقاى على اكبر هاشمى رفسنجانى 

  رياست محترم جمهورى اسالمى ايران 
   

با توكل بر خداى قادر متعال و به منظور از ميان برداشتن موانع از سر راه گشودن روابط 
برادرانــه بــا همــه مســلمانان و آن دســته از مســلمانان كشــور همســايه ايــران كــه بــرادرى را  

و در جهت ايجاد فضا براى جوشش جدى با تمام مؤمنان در جهـت مقابلـه بـا     گزينند، برمى
داشتن عـراق و  نيروهاى شرور كه بدخواه مسلمانان و امت عرب هستند و به انگيزه دور نگه

المللـى و ايـادى آنهـا در منطقـه و     طلـب بـين  ايران از شانتاژ و ترفنـدهاى نيروهـاى شـرارت   
ه با هدف تحقق صلح همه جانبه و هميشگى در منطقه در هماهنگ با روح ابتكار عمل ما ك

هاى مانع جوشش از كف بهانه جويان اعالم شده و به منظور گرفتن بهانه 12/8/1990تاريخ 
هاى عراق در خارج از ميدان نبرد بزرگ متردد و ظنين و به خاطر اينكه هيچ يك از توانايى

هـا در جهـت اهـدافى كـه مسـلمانان و      انـايى بال استفاده باقى نماند و به جهت بسـيج ايـن تو  
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اعراب شرافتمند بر حقانيت آنها اتفاق نظر دارند و براى جلوگيرى از تداخل سنگرها و دور 
ساختن گمانها و ترديدها تا اينكه خيرانديشان راه خود را براى برقرارى روابط طبيعـى ميـان   

ين كه به طور مستقيم از نخستين نامـه  مابعراق و ايران بيابند و به عنوان بازده گفتگوهاى فى
بـه طـول انجاميـد و همچنـين راه      8/8/1990تا آخرين نامه شما مورخ  21/4/1990ما مورخ 

گـذارد، تصـميمات زيـر را    اى براى بهانه جويان باقى نمـى حل نهايى و روشن كه هيچ بهانه
  اتخاذ نموديم :

كه توسط آقاى برزان ابراهيم  1990با پيشنهاد شما مندرج در نامه جوابيه هشتم اوت  -1
تكريتى نماينده ما در ژنو از نماينده شما آقاى سيروس ناصرى دريافت شد و ناظر بـه لـزوم   

باشد، ضمن مرتبط دانسـتن آن بـا اصـول منـدرج در نامـه      مى 1975مبنى قرار دادن عهدنامه 
شـوراى   598عنامـه  قط 7و  6ما، بـه ويـژه در مـورد مبادلـه اسـرا و بنـدهاى        1990سى ژوئيه 

  شود. امنيت، موافقت مى
ايم هيأتى را بـه  ، ما آماده1990براساس بند يك اين نامه و مندرجات نامه سى ژوئيه  -2

هـاى  تهران اعزام كنيم و يا هيأتى از سوى شما به بغداد سفر كند تـا ضـمن تهيـه موافقتنامـه    
  گيرد، فراهم نمايند.مى مربوطه، موجبات امضاى آن را در سطحى كه مورد توافق قرار

آغـاز   1990نشـينى خـود را از روز جمعـه هفـدهم اوت     به نشانه حسن نيت، ما عقب -3
كرده و به جز يك نيـروى سـمبليك در كنـار مـأموران مرزبـانى و پلـيس كـه بـراى انجـام          

ماند، نيروهاى خود را از منـاطق رويـاروى   هاى روزمره در شرايط عادى، باقى مى مأموريت
  ر طول مرز فرا خواهيم خواند.شما د
مبادله فورى و همه جانبـه اسـراى جنـگ بـه هـر تعـدادى كـه در عـراق و ايـران در           -4

هاى  برند. و اين از طريق مرزهاى زمينى و از راه خانقين ـ قصرشيرين و راه اسارت به سر مى
واهيم گيرد صورت خواهد گرفت. ما آغازگر اين اقـدام خـ  ديگرى كه مورد توافق قرار مى

  به آن مبادرت خواهيم كرد. 17/8/1990بود و از روز جمعه 
  يس جمهورى...يبرادر على اكبر هاشمى رفسنجانى ر

خواستيد با اين تصميم ما، ديگر همه چيز روشن شده و بدين ترتيب همه آنچه را كه مى
ماند تا با هـم  يابد و ديگر اقدامى جز مبادله اسناد باقى نمىكرديد تحقق مىو بر آن تكيه مى

از موضع مسؤوليت، نظاره گر واقعى حيات جديدى سرشار از تعاون در سايه اصـول اسـالم   
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كننـد از آب  باشيم، حقوق يكديگر را محترم شمرده و بدين وسيله كسانى را كه سـعى مـى  
گل آلود ماهى بگيرند از سواحل خود دور كنيم و چه بسا در جهاتى همكارى كنيم كه در 

ها و نيروهاى بيگانه كـه   به درياچه صلح و امنيت و عارى از ناوگان ]فارس[ليج نتيجه آن خ
هـاى  توانـد شـامل جنبـه   اند، مبدل شود. مضافاً اينكه همكارى مزبـور مـى  در كمين ما نشسته

  ديگر زندگى شود. اهللا اكبر وهللا الحمد 
  
   

  صدام حسين
  جمهور عراق يسير

  ه  1411/محرم/23
  م 1990/اوت/14

 ]1369رداد  م 23[

 

  
  
  مكتوب آخر : نامه دوازدهم 

   
  يس جمهورى اسالمى ايران به نامه مورخيپاسخ ر

  يس جمهور عراقير 1369مرداد  23
   

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
  الحمدهللا على ماانعم وله الشكر على ماالهم

    
  رياست محترم جمهورى عراق، جناب آقاى صدام حسين 

   
) جناب عالى دريافت شد. اعـالم پـذيرش مجـدد    1990اوت  14( 23/5/69نامه مورخه 



 
 

 
 

  كارنامه و خاطرات              
652   1369هاشمي رفسنجاني                      

و  598از سوى شما راه اجراى قطعنامه و حل اختالفات در چارچوب قطعنامه  1975معاهده 
  تبديل آتش بس موجود به صلح دائم و پايدار را هموار ساخت.

نشينى نيروهاى شما از اراضى اشغالى ايران را دليل صداقت و جـدى بـودن   شروع عقب
آوريـم و خوشـبختانه در موعـد    شما در راه صلح با جمهورى اسالمى ايران بـه حسـاب مـى   

نشـينى نظاميـان شـما طبـق زمانبنـدى      مقرر آزادى اسرا هم آغاز گرديد كه اميدواريم عقـب 
اعالم شده و آزادى اسراى دو طرف با آهنگ و سرعت هر چه بيشتر ادامـه يافتـه و تكميـل    

  گردد.
ايم، اكنـون مـا بـراى پـذيرش     ق نماينده ما در ژنو به اطالع رساندههمان گونه كه از طري

نمايندگان شما در تهران آمادگى داريم و اميدواريم با تداوم جو مثبت و حسن نيت موجود 
بتوانيم به صلح جامع و پايدار با حفظ همـه حقـوق و حـدود مشـروع دو ملـت و دو كشـور       

  اسالمى دست يابيم. 
  
   

  والسالم عليكم
  ر هاشمى رفسنجانىاكب

  جمهورى اسالمى ايران  يسير
27/5 /69  
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  با مصاحبهمتن كامل 
  

  ، چاپ پاريسلوموند روزنامه 
   

  
  چيست؟ فارسخليج در بحران حلراه بهترين

 آنگــاه ؛كننــد تــرك را منطقــه نيــز خــارجى نيروهــاى و بيايــد ســرعقل بايــد عــراق-ج
همه طور هب المللىبين مصوبات اگر و كرد خواهند حل را خودشان ليمسا منطقه كشورهاى

 ،نيسـت  نظـامى  نيـروى  حضوربه نيازى ،شود گذاشته اجرابه جهان كشورهاى سوى از جانبه
 و هـا  مسـئوليت  احساس طريق از همواره ليمسا كه كندمى ايجاب جهان كنونى شرايط زيرا
  .غيرانسانى و نهزورمدارا هاىشيوه از استفاده با نه ،شود حل وظايف انجام
  

 و كنـد نمى مشاركت ديگر كشورهاى با نيرو اعزام خصوص در ايران چرا
  ورزد؟مى اصرار عراقى نيروهاى از كويت تخليه بر

 حق تسليم متخلفى كه هنگامي و است الزم زوربه توسل گاهى كه داريم قبول هم ما-ج
 در. شـد مـى  برخـورد  سـالم  صورت هب ليمسا با بود بهتر اما شود، اعمال زور بايد ،گرددنمى
 در. پـذيرفتيم نمـى  مـا  ،شـد مـى  هـم  اگـر  و نشد ما به پيشنهادى هم منطقه به نيرو اعزام مورد
 در هنـوز  نيروهايمـان  و داريـم  مرز كيلومتر هزار از بيش ،متجاوز كشور با خودمان ما ضمن
 عربسـتان  بـه  نيسـت  نيـازى  ،كنـيم  اسـتفاده  نيروهايمـان  از باشـد  بنا روزى اگر .هستند مرزها
 كشـورى  بـه  و باشـيم  سنگر يك در آمريكا با نيستيم حاضر هم روز يك ما عالوه هب. برويم
 كمـك  و نيـرو  ،بـوده  مـا  مقابـل  در همـواره  ،اقتصـادى  ليمسا و جنگ در كه عربستان مثل

  .بفرستيم
 لـي م منافع و معتدل موضع يك از ما .كنيمنمى برخورد عربستان مثل ،منطقه ليمسا با ما

بـه  عـراق  تجـاوز  بـا  مخالفـت  مـورد  در مثال ،چيزها از بخشى در اًتصادف و كنيممى برخورد
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  .داريم توافق عربستان با كويت
 عمـل  خصـمانه  ايـران  اسـالمى  جمهـورى  عليه تحميلى جنگ دوران در كويت گرچه 
 عـراق  گناه .شود مجازات متجاوز كشور يك وسيله هب كه نيست صحيح اين اما است، كرده
  .است كويت از بيش هم منطقه براى عراق ضرر و بود كويت از بيش جنگ در

  
 كويـت  لهامس و بكشد كنار كويت از عراق كنيم فرض اگر اينكه مورد در
 بـراى  خطـرى  ايـن  آيا ،بماند باقى نخوردهدست عراق قواى كه شود باعث
  داشت؟ نخواهد ايران خود و منطقه
 صـدد  در مـا  لكـن  ؛شـود  موفـق  عراق گذاريمنمى ما ولى ،بود نخواهد خطربى البته-ج
 اسـتفاده  تجـاوز  براى خود نيروهاى از بخواهد عراق اگر اما ،نيستيم عراق قواىبه زدن ضربه
 اجـازه  مـا  ،بدهنـد  اوبـه  را بوبيـان  جزيـره  بخواهنـد  اگـر  حتى. داد نخواهيم اجازه اًقطع ،كند
  .شد خواهيم تجاوز مانع و كرد خواهيم دخالت و دهيم نمى

 و فرانسه كه است اين از غير است؟ آورده بدست كجا از را نظامى قدرت اين عراق آيا
 فرانسـه  كـه  جنگـى  هواپيماهـاى  دادن قرض. اندگذاشته او اختيار در سخاوتمندانه ،ديگران
 بـه  فرانسـه  سـوى  از اگزوسـه  هـاى  موشك گذاشتن اختيار در و نداشته را آنها فروش اجازه
 ايـن  بـر  گـواه  ،جنـگ  دوران در هـا كشتى و حساس هاى پل نفت، هاىهچا زدن براى عراق

  .مدعاست
 عنـوان  هـيچ  بـه  مـا  اعالم مي كنيم كه ،منطقه در مرزها ناپذيربودن تغيير بر تأكيد ضمن

 ديگـر  جاهـاى  خيلـى  ،بخـورد  هم هب اگر زيرا ،بخورد همه ب منطقه در مرزها دهيمنمى اجازه
  .شود عوض بايد هم

  
 ،كويـت  اشـغال  مـورد  در فرانسـه  گيـرى  موضع و فارسليجخ بحران آيا
  داشت؟ خواهد فرانسه و ايران روابط شدن نزديك در تأثيرى
 ولـى  ،دانـيم نمـى  مظلوم از طرفدارى و خواهى عدالت از ناشى را هاغربى مواضع ما-ج

 معليـرغ  و دارد وجـود  كشـور  دو بـين  اىجداگانـه  پرونـده  ،فرانسه با ارتباط ايجاد مورد در
 المللـى بـين  هـاى  همكـاري  تعادل براى را ها راه ،دارد وجود فرانسه رفتار از كه تلخى سوابق
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  .ايمگذاشته باز ،است طرفين نفع به كه
 تعـالى  اللّـه رضـوان ( خمينـى  امـام  حضـور  خاطره ب فرانسويان ،اسالمى انقالب اوايل در
سـفارتخانه  كه هنگامي آن و ندداشت ايران مردم نزد را خوبى موقعيت ،لوشاتو نوفل در )عليه
 تـرين خصـمانه  فرانسـه  امـا  ؛شدمى گلباران فرانسه سفارت ،گرفت قرار مردم حمله مورد ها

 حـزب  انفجـار  بـا  ايـران  در كـه  تروريسـتى  منـافقين  از و گرفـت  پـيش  ما مقابل در را شيوه
 يسيـ ر نـد همان ،فرانسـه  نظامى فرودگاه در ،كردند شهيد يكجا را نفر 72 اسالمى جمهورى

 عـراق  بـه  سـخاوتمندانه  و نمـود  مسدود را ايران اموال كرد، استقبال گرمىبه حكومت يك
 يسيـ ر كه رفت پيش جايى تا ،اسالمى انقالب عليه تعصب در همچنين فرانسه. كرد كمك
 فـارس خلـيج  از ،المللـى بـين  اسـناد  بـرخالف  و تاريخى مدارك عليرغم كشور اين جمهور

 تحت كه قديمى و پيشرفته كشور يك براى اين و برد نام ى ب ر ع يجخل عنوان هبمتاسفانه 
  .آيدمى بشمار فرهنگى رسوايى يك كندمى بازى تاريخ، با سياسى ليمسا تأثير

  
 تـأثير  و شـريفين  حرمين در(منظور سربازان آمريكايي)  كفر قواى حضور

  را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ ايرانيان عمومى افكار بر آن
 اگـر  منتهـا  ند،هسـت  ناراحـت  اًشـديد  اسالم سرزمين در كفر قواى حضور از ما مردم -ج
 بيـرون  بـراى  كـه  كنـيم مـى  پيـدا  تكليـف  ،هستند ماندگار اينها كه كنيم احساس وقت يك
  .يمينما اقدام آنها راندن
  

 آينـده  انـداز چشـم  و ايـران  فعلـى  وضعيت لطفاً  نظرتان را در خصوص
  بفرماييد. كشور اقتصادى

 جمهـورى  وضـعيت  بـا  را دوم جهـانى  جنـگ  از بعـد  فرانسـه  كشـور  وضـع  شما راگ-ج
 ؛است تحسين قابل ايران اسالمى جمهورى كه يافت خواهيد در ،كنيد مقايسه ايران اسالمى

 چنـان  از مـردم  ،فعلـى  شـرايط  در و جنگيـد  دنيـا  ياطينشـ  همـه  با تنهايى به سالهشت  زيرا
 و زدهجنـگ  منـاطق  بازسازى در تا خواهندمى نمسئولي از كه برخوردارند رشدى و آگاهى
  .شود كشور وابستگى موجب كه نكنيم عجله اىگونه هب زلزله از ديده آسيب

 و حقـوق  ليمسـا  حـل  و اقتصـادى  مشكالت حل جهت دولت هاىبرنامه
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  ؟چيست كشور در دستمزد
 تـر مناسـب  جاها اكثر از ايران در مردم زندگى ،همسايه كشورهاى با مقايسه در اوالً-ج
 كـه  نسـاختند  مجبور را ما و كردند تحمل كامل آگاهى با را سال ده كه مردمى اًثاني و است

 جهـت  دولـت  سوى از كهساله پنج برنامه دو بهتر اجراى براى ،كنيم فراموش را مان اهداف
 را آينـده  سـال  ده شـد،  گرفته نظر در متعادل و خوب شرايط و كشور اقتصادى وضع بهبود
  .شود گذاشته سر پشت مشكالت تا كرد خواهند تحمل نيز

  
در خصـوص   ايران دستگير شده اند. در مخالفين سياسي از چندتن اخيراً
چـه   ،ايـران  اسـالمى  جمهـورى  در انتشـار  و قلم آزادى وجود عدم ادعاي

  نظري داريد؟
 آزادنـد،  آنهـا  كـه  طـور  همان .باشد داشته وجود آزادى اين است شده سعى همواره-ج
 افكـار  از كننـد نمـى  بيـان  صـريح  را خـود  نظـرات  كـه  كسـاني  شايد آزادند، هم ديگر مردم

 اين ،ايران اسالمى جمهورى سياست ،گويممى قاطعانه من. دولت از تا دارند واهمه عمومى
 ليمسـا  بيـان . دهد قرار تعقيب تحت سياسى مخالفت و اظهارنظر خاطر هب را كسى كه نيست

 در لكـن . مدعاسـت  ايـن  بـر  گـواه  ،آزاد طور هب اسالمى اىشور مجلس تريبون از گوناگون
 پيـدا  جاسوسـى  ماهيـت  كـه  انـد بـوده  كسـانى  ،انـد شـده  دستگير اًاخير كه هايى ليبرال مورد
 بازداشـت  اينهـا  كـه  خواسـت نمـى  مـان  دل ما واال. اندگرفتهمى دستور آمريكا از و اند كرده
  .شوند
  
  خير؟ يا است شده گرفته نظر در طرحى ،آمريكا با رابطه براى آيا
 و شده مرتكب فراوانى جنايات گذشته رژيم زمان در آمريكا. نداريم طرحى هيچ ما-ج
 نكـرده  دريـغ  ايـران  عليـه  خصومت براى فرصتى هيچ از هم اسالمى انقالب پيروزى از بعد

 ،يـم دار نيـاز  آنبـه  كـه  شـرايطى  در را ايران هاى پول از دالر ميلياردها نيز اكنونهم و است
 تحويـل  و داشـته  نگـه  خـود  انبارهـاى  در را مـا  كاالهـاى  از زيـادى  مقـدار  و نموده مسدود
 حاضـريم  ،مـان  نيازهـاي  تـأثير  تحـت  مـا  كه ستا اين ها غربي كالً و آمريكا تفسير. دهد نمى

 خيـال  تـا  كنـد مـى  وادار را آنهـا  كـه  است اشتباه همين لذا. بگيريم ناديده را مانملى مصالح
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  .شود شروع ايران طرف از روابط بايد كنند
  
 و متروساخت  و گاز استخراج مورد در فرانسه با روابط داريد نظر در آيا 
  بخشيد؟ تعميق ديگر ليمسا

 بـاز  را هاراه ما ،داريم فرانسه رفتار از كه تلخى سوابق و ما با فرانسه برخورد عليرغم-ج
. باشـد  متعـادل  المللـى بين همكارى هك هست كشورمان نفع به كه دانيممى زيرا. ايمگذاشته

  .بدهند توسعه را ها همكاري توانندمى كنند برخورد منطقى بخواهند اگر
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  دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني در 
  

   دانشجويان با پرسش و پاسخ و 
  

  جامعه اقتصادى و اجتماعى ليمسا درباره
   

  
  

 ديگـر  كـه  ، اكنـون انقالب و جنگ دوران ىها سختي كه كنند فكر بعضى است ممكن
 توانـد،  ديگر نمـى  هم انگيز تفرقه برخوردهاى به پايان رسيده است و ،است شده تمام جنگ
 هنـوز  مـا كه  ببينيد شما تا كنم مى اتىاراش يك فقط من .بياورد در پا از را تنومند شجره اين
 مـا  ولـى  ،گذرانديم  كه بود مشكل بسيار جنگ مرحله .هستي حركت در مشكلى مرحله در
 همـه  بـه  هسـتيد،  انديشـه  اهـل  كـه  شما كاش.داريم جنگ زمان از بيشتر االن را جنگ آثار
سـختي را سـپري    دوره چـه  ،جنـگ  از بعـد  بودند، جنگ حال در كه كشورهايى گفتيد مى

  كردند.
 هـا آن بـا  مـا  وضع تازه. بودند طور اين حتىنظاير آن هم  و ايتاليا آلمان، ژاپن،كشورهاي 

 از خـارج  از ىهـا  كمـك  به جنگ، حال درو  جنگ از بعد ،آنهااغلب . دارد فرق خيلى هم
 تفـاوت  يك مان جنگ در ها عراقى با ماهم چنين بودند.  ها عراقى خود .بودند متكى كشور
.  خورديم مى خودمان، درون از ما رسيد، مى كمك دنيا اطراف از عراق براى ؛ داشتيم اصلى
 ديگـري  انسان و كند مى ارتزاق خود بدن انرژى ذخاير از و است روزه كه انسانى يك مثل
  .دهند مى تقويتى داروي و آمپول او به مرتب كه

 سـال  هشـت   ظـرف  و گرفتنـد  بيـرون  از كمـك  دالر ميليـارد  80 ،70 از بـيش  ها عراقى
 كالتمشـ  االن و بدهكار حاال كه اين و آمد، مي عراق به دالر ميليارد 15 ،10 انهيسال جنگ
چيـزي   ما به كسى اوالً بوديم؛ن ورط اين ما .اينجاست در هم شان ضعف همان دارند، اساسى
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 دوسـتى بـا كشـوري    هـم  اگـر  و بودنـد،  مخـالف  مـا  بـا  پولداركهكشورهاي  چون ،داد نمى
 مـا  از چيـزى  خواسـتند  مـى ا هـم،  آنه كه داشتيم را خودمان از تر مستضعف دوستان داشتيم،
 از پـس  كرديـد  مـى  فكـر  شـما  همه البد. كرديم مى اداره را جنگ ودمانخ بنابراين. بگيرند
 را مهمى كسرى يك كشور، بودجه در سال هر .بود روشن خيلى راه يك. آورديم مى كجا
 پــول مركــزى بانــك از ديگــر، .گــرفتيم مــى بانــك از را كســرى يعنــى ايــن گذاشــتيم، مــى
 بانـك  در مردم كه هايى پول از ،آمد پول نمى برايش بيرون از كه مركزى بانك .گرفتيم مى
 كسرى مقدار اين اينكه براى كرديم، مى چاپ اسكناس يا داشت، برمى آنها از ،گذاشتند مى

 ىا هباريكـ  آب يـك  و روزمرهو دستمزد  حقوق جنگ، اداره براى يعنى را، زندگى حداقل
  .داديم مى انجام آن با داشتيم، مان عمرانى هاى طرح در كه

 از سـال  12 ،10 ايـن  در مـا  كـه  آنچه كلبه اندازه  يعنى است؛ شده جمع هاهمه آن االن
 اقـالم  پـل،  جـاده،  طـرح،  جـنس،  بـه  و گرفتـه  خـارج  از را اينهـا  عـراق  ،برداشتيم ها حساب
 مـردم  بـه  حـاال  و گـرفتيم  مـان  مـردم  از مـا  .اسـت  شده تبديل مخارج و يا اسلحه يا زيربنايى
 و آورديـم  نمـى  جامعـه  در بيـرون  از جنس يعنى ،است هبود همين ، تورم عامل و بدهكاريم

 پخـش  مـردم  در ،داشـتيم  مـى  بـر  مـردم  از ينگينقـد  . مـا كـرديم  نمـى  تزريـق  بيـرون  از پول
  .كرديم مى زياد دوباره را ها نقدينگي ؛كرديم مى

 كـس  هـيچ  بـه  كـه  بود اين خاصيت، آن و داشت اساسى خاصيت جنگيدن، سبك اين 
 از غيـر  نبـود،  طلبكـار  مـا  از كسـى  هـم  جنـگ  دوران همـان  در قعـاً وا يعنـى  ؛نشديم وابسته

 تجارت در اين و خريديم مى ساله دو ساله، يكرا  اى نسيه جنس حاال كه معمولى معامالت
 خيلـى  آن رقـم  كـه  -بودجـه  كسـر  زيـادى  مقـدار  شـد  باعثاين كار  اما است، معمول دنيا

 بشود جبران اينبايد  و بماند جامعه و دولت نظام، براى ،سال هفت، هشت اين در -باالست
  . كشد مى طول كه

 در. كـرديم  تعطيـل  را كشور زيربنايى كارهاى ،ديگر، [در طول دوران جنگ] طرف از
 ايـن  از كـه  هايى آب همه بوديم، ساخته را سدهايمان بود، عادى مان وضع اگر ،سال ده اين

 مـزارع  در هـا  آب ايـن  رود، مـى  دارد ،جنوب درياى در طرف آن از ،خزر درياى در طرف
 اختيـار  در و شـد  مـى  برق انرژى بوديم، بسته سد را اگر اينها و آمد مى شهرها در و رفت مى
  . بود شما
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 ،عبـاس  بنـدر  از كـاال  آوردن بـراى  االنتوسعه پيـدا نكـرد و مـا      آهن راهها،  در اين سال
 كـم  شـد،  فرسـوده  چـه  رهـ  ها كاميون نشد، اضافه مان آالت ماشين .هستيم مضيقه در حسابى
 سـوخت  االن نسـاختيم،  را هـا  پااليشـگاه  .هستيم كاميون به محتاج بردن بار براى اكنون شد،
بيـرون   از ،شـده  تصـفيه   نفـت  بشـكه  هـزار  200 روزانـه  . مـا امـروز  كنيم وارد خارج از بايد
هـا،   . مـا در ايـن سـال   شـود  مـى  تمـام  گران خيلى كه آوريم مى ها ماشين همين با و خريم مى

 قطـار  .داردبـه توسـعه    نيـاز  مـا  هـوايى  نقـل  و حمـل  و بكنـيم  تجديـد  نتوانستيم را هواپيماها
  .بسازيم بايد  كه نساختيم را ها هجاد .نداريم كافى اندازه به لوكوموتيو، .نخريديم

 و فرسوده ها تاكسى .ندارد اتوبوس كافى اندازه به شهري نقل و حمل ، بخششهرها در 
 سـدها  زيـر  كـه  هـايى  كانـال  ها، رودخانه ها، چاه. است طور همين هم شهر نبيرو. اند قديمى
 تـورم  همـراه  ،سـال  ده ايـن  در مـا  .انداختيم عقب را ها حقوق. ايم نداده انجام زديم، مى بايد

و  دارند هم حق ؛ديبكن اضافه را ما  حقوق گويند مى كارمندها حاال .كرديمن اضافهحقوق را 
  . نيمبك اضافه آنها به بايد

 ها عراقىديده مي شود.  جنگى هر از بعد اينها بينيد، مى داريد شما كه كارهايىاز  خيلى
 ده مـثالً  مـا . كردنـد  مـى  را كارهـا  ايـن  ةهم ،ديگران هاى پول با ها عراقى. نبودند طورى اين

 پـيش  لنگـان  لنگان، و نساختيم، ادله همين خاطر به داريم، ساختمان دست در االن  كارخانه
 كم كشور در هم سيمان. شود ساخته بايدكه  است، دولت دست در هايى طرح امروز. فتيمر

 همـه  ايـن  .اسـت  طـورى  ايـن  دريـا  از بردارى بهره است، طورى اين بندرهاوضعيت . است
 ايـن  آن، دليـل  .بكنـيم  صـيادى  حـاال  كـه  نخريديم كشتى كه ما دارد، وجود دريا در ماهى
بـه جنـگ    شـود،  اينهـا مـى   صـرف  كـه بودجه هـايي   يمبود مجبور جنگ زمان در كه است

  .نكنيم دراز دشمنان پيش را مان دست كنيم، دفاع مان انقالب از اختصاص دهيم،
 مـا  كـه  بكنـيم  نكـرديم،  ساله ده ايندر  كهرا  كارهايى همه بايد كه است اى دوره االن 
ديگـر   كشورهايى. نيمك جبران را ها ماندگي عقب اين تا گذاشتيم بازسازى براى را، سال ده

 بـراى  نـه  راه، نـه  بنـدر،  بـراى  خرجـى  نـه  االن ،آلمـان  يا فرانسه در مثالً شرايط ما را ندارند.
 داشـته  درآمـدى  اگـر  آنها. كند مى نيروگاه براى خرجى نه ،هواپيما براى خرجى نه كشتى،
 مـوزان آ دانـش  و دانشجوهامثالً صرف  .كنند مى شان مردم زندگى كردن بهتر صرف باشند،

  مي كنند.
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 اسـت.  زيـاد  خيلـى  . تعدادشـان ندارند مدرسه كشورمان، روستاهاى از بسيارىاكنون  ما
 اصـالً  ا ديدم كهر وسيعى منطقه يك بلوچستان، و سيستان جنوب در ابتداي سال جاري من

 راه مـا  روسـتاهاى  ما، محروم نقاط .دارند مشكل مردم خيلى. نبود برق نبود، آنجادر مدرسه
  .برسيم محرومينبه بايد . بكنيم برطرف را اينها بايد ما شده، ظلم جامعه به ،ندارند

 رقم ؛داريم جنگى ترخسا دالر، ميليارد 300 ما دقيق حساب به كه جنگ هاى مخروبه 
 جنـگ،  هـاى  سـال  ايـن  در انهيسـال  مـا  .دالر ميليـارد  300 مرور كنيد: تان ذهن در بار يك را

 ميليـارد  12 مـثالً  گـاهى  ،بـوده  ميليـارد  7 گاهى داشتيم؛  نفتى درآمددالر  ميليارد 10 حدود
 روسـتاهاى  اين ،شهرها اين بايد ،دالر ميليارد  300 با .بيشتر مقدار يك حاال آن معدل بوده،
 و مـردم  هـاى  خانـه  هـا،  كارخانـه  نفتـى،  سكّوهاى بندرها، درياها، ها، پل ها، راه ،شده خراب

. بشـود  انجـام  بايـد  و ماسـت  ملـت  روي پـيش  در كه تاس كارى ينا. نظايرآن ساخته شود
  .بكنيم درست بايد هم را مردم طبيعى زندگى حال درعين

 شهرستانى دانشجوى بينيم مى اينكه از بريم، مى رنج ما بينيد. مي خودتان دانشجوها، شما 
 دمآ گـاهى  .دهد مى رنج را انسان قطعاًاين . ندارد خوابگاه آمده، تهران در بخصوص دختر،

 ،آموزشـى  فضـاى . باشـيم  جـور  ايـن  مـا  نبايـد . شـود  مـى  متـأثر  بسـيار  كه شنود مى خبرهايى
 از كشـور  خـارج  در كـه  آنهايى .نيست مناسب  درسى هاى كتاب ها، كتابخانه ها، آزمايشگاه

 فرزنـدان  متـأثريم . بدهيم شهريه توانيم نمى اينها به ،شما برادران شما، مثل خوانند، مى درس
بـراي   شـوند  مجبـور  و بكننـد  اداره نتواننـد  را شـان  زنـدگى  ،خواننـد  مـى  درس كـه آنجـا   ما

  . بروند طرف آن و طرف اين ،كار انجام
 اگـر ، نباشـد  متحـد  اگـر  مـا  جامعـه  . اسـت  مرحلـه  ايـن  در كشور كمبودهاى اينها، همه
. بكند عبور سخت مرحله اين از خواهد مى چطور نباشد، صبور اگر نباشد، همراه و همرنگ

 قـدر  آن منـابع،  لحـاظ  از بحمداهللا ما. ماست مثبت نقطه اين هستيم، نيرومندى كشور ما بتهال
 امكاناتى هم ما مردم .هستيم آينده لحاظ از دنيا كشورهاى ترين مطمئن وجز كه هستيم غنى
 بازسـازى  خواهنـد  مـى  حاال كه ها شوروي . نيستم كمونيستى كشورهاى مثل ما چون ؛دارند
 مـردم  دست در زيادى ثروت نه، اينجا اما .دارند دهن به دست فقير مردم مشت يك بكنند،
 بشود گرفته كار به تواند مى كه است بزرگى نعمت بشود، گرفته كار به خوب اگر كه است

 احتكـار،  وسـيله  جامعـه،  بـالى  بـه  ثروت اين بشود، استفاده بد اگر و باشد بد هم تواند مى و
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  . شود مى ديلتب اينها و بدبختى و گرانفروشى
 برخوردهـاى  در تنوع به راحت خيال با كه ستني اى دوره االن ،كنم مى فكر من بنابراين

 هـر  آزاد و بـاز  محـيط  گرچـه  .نيسـت  واقعـاً ؛ بپردازيم اينها و بازى حزب باندبازى، سياسى،
 ايـن  بـوديم،  نبسـته  را محـيط  هـم  جنـگ  زماندر ما  وجود دارد. گذشته دوران مثل كسى،
 متحـد،  بايد واقعاً اما ،بكنيم حفظ را اين است؛ محيط بودن باز و آزادى با ،ما البانق ارزش
 دوره، ايـن  در ما كه كنيم قبول هم اي دوره يك و باشيم همديگر به نسبت دلسوز و همكار
 جـويى  صـرفه  مقـدارى  يـك  و، كار قدرى يك برويم، تا بكنيم قبول را كمبودها بايد هنوز

 و بـرويم  زندگى و كار دنبال بدهيم، نشان زندگى به مندى عالقه رمقدا يك بكنيم، بيشترى
و  بكنـد  حركـت  جامعـه  نيرومنـد  موتور اين تا بكنيم كارى و بياوريم بيشتر توليد براي فشار
  .بياورد بيرون كردند، تحميل ما بر ما دشمنان كه اى مرحله اين از را جامعه

 و ما خوب مكتب ما، انقالبى روحيه ما، معهجا پتانسيل آينده، در كه ميدوارما كامالً من 
 اينكـه  .بكنـد  تبـديل  اسـالمى  كشورهاى براى الگويى يك به را ما تواند مى ما، مشخص راه

 و فهمـم  مـى  را دنيا تحوالت هم قاعدتاً كه كسى عنوان به من شديم، حاال همين خوشبختانه
 واقعـاً . اسـت  افتـاده  جـا  دنيـا  در اسـالمي امـروز   انقـالب  دهم، مى تشخيص ،دارم روابط هم

 كـه  اسـت  اى جامعـه  ،اسالمي ايران جامعه كه دارند قبول كنند، مى برخورد االن كه كسانى
 بطـه غ ؛خورند مى غبطه شما استقالل به دارند كشورها است. رفته دنيا در درستى مستقيم راه
 ابـرو  بـه  خـم  قـدرتى  هـيچ  مقابـل  در كـس،  هيچ به اينكه بدون توانستيد اينكه به خورند مى

 كـه  خورنـد  مـى  غبطـه  .بكنيد حفظ را خودتان توانستيد ،بدهيد باج قدرتى هيچ به و بياوريد
 در اينجـا  واقعـى  اسـالم  كـه  كشورى تنها عنوان به و يدا هايستاد خودتان پاى روى هم امروز
 امـا  داريم فاصله خيلى واقعى اسالم با ما شود، مى اجرا االن گويم نمى ، است شدن اجرا حال
 آسـيايى  و فريقـايى آ كشـورهاى  دسـت . داريد بااليى مقام شما ،اسالمى كشورهاى ميان در
 مـا  شاءاهللا ان. خواهند مى فكرى كمك و نيرو شما از اينكه براى است دراز شما پيش يزياد
 بود ما آرزوهاى وجز كه حركتى آن و بپردازيم آنها به توانيم مى بشود، بهتر مان وضع كمى
  .است شده هموار بحمداهللا آن راه بكنيم، جهانى را مان انقالب كه

 يك شده، جمع سؤال اينجا خيلى جواب دهم. شما سؤاالتدر اينجا مي خواهم به  من 
  .گويم مى را شمقدار
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 آيـا  آزاد، و سراسـرى  هاى دانشگاه در دانشجو پذيرش ميزان به توجه با 
 بـه  نسـبت  كه نشجويانىدا بسيارند ايد؟ كرده فكرى نيز آنان اشتغال مورد در

 شـغل  يـافتن  پـى  در كـه  التحصـيالنى  فـارغ  بسيارند و نگرانند خويش آينده
 هـاى  دانشـگاه  آيا كه نيست بهتر آيا انسانى، علوم در خصوص به سرگردانند،

   بگذارند؟ همت نياز مورد فنى هاى زمينه در افراد پذيرش به فقط آزاد،
 پنجسـاله  برنامه اين كه كنيم فرض اگر .است ينا معكوس مانيها نگراني از يكى ما البته

 افـراد  .داريـم  نيـرو  كمبـود  هـا  رشته همه در ما بشود، اجرا بخواهد شده، تدوين كه طور اين
 نفـر  هزار 500 ،400 نزديك ما. دهند مى انجام دارند را فنى كارهاى غيرفنى و غيرمتخصص

 البتـه  بدهـد،  توانـد  نمـى  را ايـن  مـا  ىهـا  دانشگاه كه داريم كم پنجساله برنامه اين براى نيرو
 سـؤال  ايـن  كـه  فنى هاى رشته مخصوصاً باشند، داشته زيادى ها، رشته از بعضى است ممكن

 كـه  كـرديم  درسـت  جهتـى  متوسـطه،  آمـوزش  برنامـه  تغييـر  در مـا  كه بود آمده آن در هم
 مرحلـه  خرينآ تا را شان ترقى راه و بروند اى رفهح فنّى كارهاى طرف به هم كيفى نيروهاى
 البته و بكنيم پيدا تربيت نيرو جهت در تحركى يك قطعاً بايد كه بازگذاشتيم، علمى تكامل
 اقتصادى امور گردش االن هستيم، اقتصادى رونق آستانه در ما كه باشد اقتصادى رونق اگر

 اعـالم  مجلس در بودجه در من كه ارقامى آن. است بيشتر خيلى ،گذشته سال يك به نسبت
 اجـرا  برنامـه  اگـر . آمـد  مى وجود به شغل سرش پشت اينها كه ببينيد ديد، اين از شما ،كردم
 از بعضـى  اسـت  ممكـن . نيسـتيم  شـكل  آن بـه  بيكارى نگران ما ،شود مى شاءاهللا ان كه بشود
  . كنيم پيدا كار رايشانايد بب كه باشند، داشته بيشترى نياز ها، رشته

  
 آيا. است ما جوانان كالً و نشجوياندا عمده مشكالت از ازدواج و بيكارى

 بايـد  هنـوز  يا و باشد مى نزديك آينده در بزرگ مشكل دو اين حل به اميد
   كنيم؟ تحمل را بيكارى مشكل و تنهايى رنج

 در شـاءاهللا  ان. دادم جـواب  را سؤال بخش يك دادم، آن در من كه را اول سؤال جواب
 مربـوط  مشكالت از مقدار يك البته هم، دوم مورد در بود، خواهد اين از بهتر وضع آينده،

 اش تحصـيل  دوران در دانشـجو  براى خانواده، تشكيل كه است زندگى كمبودهاى همين به
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 براى بشود پايين سنين اين در كه بگوييم بتوانيم، كه زمانى تا ما و است مشكلى كار تحقيقاً
 هـم  ديگـرى  هـاى  راه .اريـم د فاصـله  بكنـيم  فراهم را خانواده با زندگى يك ،امكانات همه
 هـاى  بحـث  بـه  را شما خواهيد مى دوباره حاال، منتها ،كرديم ىا اشاره گذشته در ما كه است
  . برسانيد طورى آن

  
 بـراى  راهـى  آيـا  و چيسـت؟  موجـود  سياسى جناح دو به  راجع شما نظر
  خير؟ يا دارد وجود جناح يك آوردن وجود به و وحدت مسأله

 دو. اسـت  آن در سؤال اين جواب قطعاً گفتم، خود سخنرانى در من كه توضيحاتى اين 
 كنـيم  قبـول  همـه  اگر. است مختلف ها سليقه چون ،نداريم اشكالى هيچ ما جناح، ده جناح،

 رسـيديم،  مشكل به كه جايى يعنى ندارد، اشكال هيچ باشيم، داشته را فقيه واليت محور كه
   اين محور را داشته باشيم.

 فرقـى  هسـتند، ديگر  يكى طرفدار عده يك هستند، يكى طرفدار عده يك انتخابات در
 هـاى  آدم مـردم  باالخره همه چون ،برود آن يا برود مجلس در آقا اين حاال كه كند نمى هم
 در يـا  ب،وخـ  يكـى  تـر،  خـوب  يكـى . دهنـد  نمـى  رأى بـد  هـاى  آدم به .آورند نمى كه بدى

 آن يس،يـ ر ايـن  داريـد،  دانشـگاه  در خودتان كه كارهاى در يا جمهورى رياست انتخابات
 مـن  ولـى  نباشـيد،  نگـران  چيزهـا  ايـن  از باشـد،  درست كار اصل آن اگر حال هر به ،يسير

 بتوانـد  ،فقيـه  واليـت  محور از غير چيزى دانشگاه، محيط در ندهيد جازها كه كنم مى تأكيد
  .بشود شمرده مقدس
  
ـ  را آن مجلـس  كـه  69 سال بودجه متمم مورد در  ـ  دونب  شـوراى  دتأيي

  بفرماييد؟ توضيح مختصرى ،داد قرار شما اختيار در نگهبان
 نگهبـان  شـوراى  روزه ده مهلـت  كه است معتقد مجلس شنيديد، اخبار در كه طور همان

 تفسـير  آنهـا  نه، كه گويد مى نگهبان شوراى. است روز ده اساسي قانون در چون شده، تمام
 كـه  اول روز مفسـريم،  مـا  ،اسـت  اساسـى  انونقـ  در اين نه گويند مى. كنند مى اساسى قانون
 در بنـابراين  شـود،  نمـى  حساب روز ده وجز اين دهيم، مى ليتحو ما كه آخر روز و رسد مى

 مقـام  بـود،  مـن  بحـث  در كه است مواردى همين از اختالف اين. شد انتخاب روز ده مدت
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 جلسـه  ضوعمو اين براى امشب ،مصلحت تشخيص مجمع كردند، ارجاع ما به رهبرى معظم
 از كسـى  هـر . زد خواهيم مجمع در را آخر حرف ما و شود مى مطرح  موضوع اين كه دارد
 حركـت  مـوازين  و اصول روى ما اگر ببينيد .شود مى شما مالك آن ،آورد رأى بيشتر آنكه
 قـانون  در كـه  اسـت  ايـن  هـم  آن حـل  راه ،شـده  اختالف !خب خيلى. كنيم نمى گير كنيم،
 جـواب  بايـد  مصلحت تشخيص مجمع را اختالف موارد طور اين دهش بينى پيش هم اساسى
  .دهيم مى امشب را آن جواب ما و بدهد
  
 از. دارد درپـى  نامشـروعى  تبعـات  تلويزيون، راديو، هاى برنامه از بعضى 

 مخصوص لباس در عروس خود دادن نشان عروسى، مراسم دادن نشان جمله
 ساز با مراسم اين كردن پخش )هـا  زن رهبيچا شما؟ گوييد نمى چرا را داماد( عروسى

  .روستاها در خصوصاً قبيل، اين از ها زن رقص جمله از تبليغاتى كه نقارها و
 بگويــد بكنــد، دفــاع تلويزيــونو  راديــو هــاى برنامــه كــل از بخواهــد آدم اينكــه حــاال
 شـما  ولـى  ،بگويـد  طـورى  ايـن  توانـد  نمى يكس معموالً است، درست آنها همه صددرصد

 فكـر  مـن . شـود  مـى  خوب مان زندگى ،نباشيم آش از تر داغ كاسه . اگرببينيد را هايش هنمون
 صـدا  و سر هم آن موقع خيلى كه شد پيدا يكبار تلويزيون در كه خاصى برنامه آن كنم، مى

 مشخص بودند، آنجا كه بازيگرانى تيپ همان ست؟ه يادتانبود.  »صحرا پاييز« سريال كرد،
 امــام از پــور فردوســى[اسماعيل] آقــاى يعنــى ،پرســيدند امــام از خصــوص بــه را آن .اســت

 اشكالى فيلم اين گفت امام. برد شان اظهارات در امام يا ،بردند هم را فيلم آن اسم پرسيدند،
 يـك  است، يادتان كه را »شبان و سلطان«سريال  آن يا ،ديدند مى را فيلم اين هم امام. ندارد
 كـه  وقتى .داشتم مسئوليت ،سيما و صدا سرپرستى شوراى در من وقت آن داد، مى نشان بار
 امشـب  مـا  آقـا  گفـتم  ،رفـتم  امـام  خدمت خودم من ،بكنند پخش خواستند مىرا  سريال اين
 را آن شـما  گفـتم  بـود،  دوم حلقـه  اسـت.  آن دوم شب اين ،كنيم مى شروع را سريالى يك

 معيـار  يـك  تواند مى آن بينيد، مى كه هايى صحنه آن بينيد، مى آنجا كه زنى نمونه آن ببينيد،
 از را چيزهـا  طور اين بگويم كه بگوييد ما به داديد، تشخيص شرع خالف را اين اگر .باشد
 مـا  شـما  اگر .خواهيم نمى شما از جواب ديگر ما داريد قبول اگر .بكنند حذف سيما و صدا
 را آن ،نـدارد  اشـكالى  دادنـد  پيغـام  و ديدنـد  ايشـان . اسـت  خـوب  راه همـين  نكنيد، نهى را



 
 

 
 

  كارنامه و خاطرات              
666   1369هاشمي رفسنجاني                      

  . بماند بگذاريد
 مـا  مخلص نيروهاى از خيلى و ما مقدسين حتماً، شما كه است هايى فيلم از نمونه دو اين

 مرجـع  شـما،  رهبـر  شـما،  امـام  ببينيد !خب .باشد سيما و صدا در چيزها طور آن ندارند ميل
 مجموعـه  بـه  توجـه  اب ،بوده دلسوزتر هم قطعاً كه نبوده كمتر دينش شما از آنكه ،شما تقليد

. كردنـد  حـالل  را موسيقى خصوص، به ايشان را آواز و ساز. دارد قبول هست، كه شرايطى
 حـالل  خـدا  آنچـه  چـرا ؛ بينـدازيم  زحمـت  بـه  نخواسته يخدا طورى آن را خودمان چرا ما

 صـد  در صـد  كـردم،  عـرض  مـن  البته را، خودش بيايد آدم چرا كنيد؟ مى حرام شما ،كرده
 شما رهبرى مجموع، در ولى، است مشروع گذرد، مى آنجا كه آنچه همه ،يمبگو توانم نمى
 را آن يسيـ ر اسـت،  ايشـان  خـود  نظـر  تحت سيما و صدا است و زمان به آگاه مجتهد يك
 شـما  يعنـى  ؛بـود  طور همين هم امام كند، مى تكليف احساس ايشان .بكنند تعيين بايد ايشان
 منكـر  را اينهـا  اگـر  ،كردنـد  نمـى  منكـر  از نهـى  د،داشـتن  كـه  قدرتى آن با امام كنيد مى فكر

  .نكنيم گيرى سخت بيشتر حاال ديگر. نكنيد را كار اين گفتند مى ؛دادند مى تشخيص
  
 بـا  ارتبـاط  در امـام  حضـرت  پيـام  از سال دو از بيش گذشت به توجه با

 محبـت اسـت،   دانشـجويى  بسـيج  كه دانشگاه و حوزه تشكّل تشكيل ضرورت
   ؟ايد كرده اتخاذ را تصميماتى چه اين خصوصدر  كه بفرماييد

 كـه  اسـت  اين بر قرار .داديم بسيج فرمانده دست به و كرديم، تصويب را بسيج لهامس ما
 در را شــان دانشــگاه از خــارج برنامــه. شــوند بســيج عضــو تواننــدب  دانشــجوها و اعضــا تمــام

 بخواهنـد  كـه  اهىاردوگـ  و ورزشـى  نظـامى،  هـاى  آمـوزش  براى .بروند بسيج هاى اردوگاه
 تحصـيلى  برنامـه  بـر  اضـافه  اى برنامـه  اگـر  هم ها دانشگاه داخل در .بدهند انجام آنجا بكنند،
 رؤسـاى  همـاهنگى  بـا  برايتـان  هـا  دانشـگاه  بسـيج  خـود  بودجـه  بـا  داشـتيد،  نياز ها، دانشگاه
  .كنند مى تنظيم ها دانشگاه

  
 هـاى  برنامه شبخ با رابطه در موجود شايعات سقم و صحت مورد در لطفاً

  بدهيد؟ شرح ايران در ماهواره طريق از مريكاآ تلويزيونى
 ايـن  يـا  ايـران  مخصـوص  مـاهواره  دارنـد  هـا  ييآمريكا كه بود شده وسيعى شايعه چون
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  مـثالً  كردنـد  مى خيال گويا حتى و بگيرند را اينجا بشود آسانى به كه كنند مى درست منطقه
 تلويزيـون  از اى برنامـه  يـك  هم حاال همين البته دارم، اطالع من كه آنجا تا روز چند ظرف

 منتهـا  ؛بگيرنـد  تواننـد  مـى  ىيهـا  آنـتن  يـك  بـا  كـه  شـود  مـى  پخـش  دنيـا  كل براى آمريكا،
اسـتفاده   بـراى  سيما و صدا مثالً .خورد نمى ها خانواده درد به و است گران خيلى هايش آنتن
 آنجـا  ليمسا از كه ما مهم سياسى راكزم از بعضى يا ،بگيرد تواند مى ،تصويرهايش از بعضى

 يعنى ؛بود نخواهد زودى اين به ،بود شايعه كه آنچه ولى ،بگيرند توانند مى باشند، مطلعبايد 
  . دارد زيادى فاصله ولى هستند فكر به آنها

  
 هـاى  تشكلّ ،و سياسى ليمسا جهت از ها دانشگاه وضعيت به راجع نظرتان

 دانشـجويان  اسـالمى  جامعـه  و اسـالمى،  منانج مانند آن در موجود اسالمى
 سياست صحنه در دانشگاه در تواند مى دانشجويان اسالمى جامعه آيا چيست؟
  باشد؟ داشته نقشى
 و معيارهـا  بـا  ،اسـت  آزاد .نيسـت  كـه  نفـر  يـك  مخصـوص  ؛نيسـت  كه محدود اينها بله

 مناسـب  هـيچ  مـا  ؛هـا  انديشـه  سـالم  برخـورد  بـا  و شـود  مـى  گذاشته دانشگاه در كه مقرراتى
 وقـت  يـك  همديگر به بيفتند، هم جان به روزى يك نكرده يخدا دانشجوها كه دانيم نمى

 هـا  دانشـگاه  در سياسـى  انديشـه  سـالم  حركـت  ميدان اما. بكنند خود به تخطئه بكنند، اهانت
 يـك  بـه  منحصـر  و دانـم  مى مان مملكت خير به را اين و كنم مى استقبال هم من. است مفيد
  .نيست هم جريانى يك به و كس

  
 دهند نمى خوابگاه ما به دانشگاه. دهيد نجات خوابگاه سردرگمى از را ما
 خـدمت  جبهه در ماه 6 حدود و باشى رزمنده بايد گويند مى بدهند هم اگر

  بكنيم؟ چه شهرستانى هاى بچه ما پس باشى، كرده
 ،نداريد خوابگاه كلمش آينده، در شاءاللّه ان خصوص به شما دانشگاه اوالً كه بكنم عرض
 دانشجويى خوابگاه تخت 4800  حدود ،گفتند دانشگاه محترم رياست كه طورى آن چون

 هم آينده سال در و دهند مى را آن 1300  حدود امسال، اواخر كه است اتمام به نزديك
 دانشجويى خوابگاه مشكل اما. شود مى برطرف شما مشكل  كه داد خواهند را آن بقيه
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 شما خدمت من كه توضيحاتى آن با. است جدى مشكل يك كشور سطح در كماكان
 هاى بخش همه در اقتصاد به آشناترين و متفكرترين از ديگر دانشجو كه بپذيريد دادم،
 مرز در را روستا 1200 كه روستايى هاى خانه ساختن براى االن ما كه وقتى. است كشور
 سيمان، بايد ،هستند آواره كشور اسرسر در االن آنها مردم و بودند كرده منهدم عراق

 دهلران، ستان،ب خرمشهر، آبادان، مثل شهرهايى. بكنيم خرج آنجا را پول و مصالح ميلگرد،
   .است ابرخ كلى به اينها همه ،آباد صالح و قصرشيرين ،مهران
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  و تلويزيوني  يدطبوعاتي و رام مصاحبه

  
  اي منطقه و داخلى مهم ليمسا درباره

  
  1369خرداد 

   
  
  

 سران اجالس برگزارى مورد در فرانسه چاپ ،» لوموند « نشريه خبرنگار
 عراق و ايران كشور دو جمهور رؤساى مالقات احتمال و بغداد در عرب

  پرسيد.
 ايمگفته ولى ايم،نداده آنبه منفى پاسخ نيز ما و شده مطرح عراق دولت طرف از مالقات اين

 بايد بحث مورد مطالب ملل، سازمان دبيركل نظر تحت كشور دو كارشناسان مذاكره قطري از قبال
 كنفرانس قطعنامه در كه موردى البته. باشد موفق مالقات اين داد، رخ مالقاتى اگر كه شود روشن
 ما چون كرد، تضعيف عراق دولت نامه از را ما برداشت حدودى تا شد، اعالم بغداد در عرب سران

  .هستند جدى صلح به دستيابى در آنها كه كرديممى برداشت طور اين بيشتر عراق دولت نامه از
  

 ساير آزادى احتمال مورد در ،آسوشيتدپرس خبرگزارى خبرنگار
  .كرد سئوال لبنان در ها گروگان
 هاايرانى و هالبنانى ها،غربى از اعم گروگانها تمامى آزادى به كه است اين االن ما سياست

 برخورد. دهيممى ادامه فرمودند رهبرى مقام كه همانطور را سياست اين و يمكن كمك
  .است كرده دشوار را كار مسأله، اين در هاآمريكايى غيرمسئوالنه

  
 حج مراسم در ايرانى حجاج شركت مورد در آفريك ژون مجله خبرنگار

 تاس شده انجام سعودى عربستان و ايران بين مورد اين در كه مذاكراتى و
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  .نمود سئوال
 مشرف مكهبه امسال ايرانى حجاج تا ايمداده انجام را زيادى غيرمستقيم و مستقيم هاىتالش ما
 مايل و دارند مشكل آمريكا احتماال و ديگران طرف از هاسعودى كه رسدمى نظربه اما شوند،
 براى حجاج اعزام مسأله تا دهيممى ادامه را تالشمان ما اما شوند، اعزام مكهبه ايرانى حجاج نيستند
  .شود حل بعد سالهاى
  

 سياست قبال در ايران موضع مورد در آفريك ژون مجله خبرنگار
  .نمود سئوال كشور اين مسلمان مردمبه آزادى اعطاى در گورباچف

 روسيه، ماركسيستى انقالب از بعد مسلمانان و است ستايش قابل شده داده كه هايىآزادى- ج
 روند اين اميدواريم و كنيممى استقبال سياست اين از ما و كنندمى آزادى احساس ارب اولين براى
  .باشد داشته ادامه

  
 انگليس تمايل مورد در (ايرنا)، اسالمى جمهورى خبرگزارى خبرنگار

  .كرد سئوال ايران با مجدد روابط برقرارى براى
 خواهان انگليس و ايران كشور دو هر. كنيم عادى لندن با را خود رابطه كه نداريم مشكلى ما

 كتاب مسأله قبال در هاانگليسى بد برخورد است، واقعيت كه آنچه اما هستند، روابط برقرارى
 تصويب به را قانون برخوردها، اين براساس نيز اسالمى شوراى مجلس كه بود شيطانى آيات
 قانون آن شوند حاضر هايسىانگل هروقت است، قانون آن محور بر اكنونهم نيز ما سياست. رساند
  .ماند خواهد باقى صورت همينبه وضع وگرنه بود، نخواهد روابط برقرارى در مانعى شود، اجرا

  
 مجدد روابط برقرارى احتمال مورد در » سى بى بى « تلويزيون خبرنگار

 اين مورد در اسالمى شوراى مجلس مصوبه همچنين و انگليس و ايران بين
  .كرد سئوال مسأله

 است آماده و است آنهابه نيازمند شدت هب ايران كنندمى حس كه است اين هاغربى اشتباه
  .بردارد دست) س( امام حضرت توسط شده اعالم هاىسياست و اصول از نيازها، اين خاطر هب

 روابط. نيست اجتناب غيرقابل نياز خارجى، كشور هيچبه اقتصادى بازسازى براى ايران نياز
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 ما نيازهاى البته. است متقابل نياز يك اين و آيدمى بوجود ملتها نيازهاى براساس ىالملل بين
 اين بارها جنگ، سالههشت  دوران در كه همانطور است، رفع قابل هميشه كه است اى گونه هب

  .شد رفع نيازها
 كه آن هاىآرمان و انقالب از عزيزتر ما براى دنيا در چيز هيچ. است اصل ما براى انقالب
  .كشيد نخواهيم دست ها آرمان اين از ما و نيست اند،كرده ترسيم امام حضرت

  
 برقرارى احتمال مورد در اًمجدد ».سى. بى. بى » تلويزيون خبرنگار

 اسالمى شوراى مجلس مصوبه همچنين و انگليس و ايران بين مجدد روابط
  كرد؟ سئوال مسأله اين مورد در

 شيطانى آيات كتاب مسأله مورد در كه هايىاهانت بايد يسانگل دولت مجلس، مصوبه براساس
 انگليس اگر حال همين در. بگذارد احترام مسلمانان حقوق به و كند محكوم را شده اسالمبه

 منطقى نيز هاغربى براى. شود برقرار تواندمى بزودى كشور دو بين روابط بگذارد، كنار را لجاجت
 اين. بگيرد قرار اهانت مورد است، اروپا دوم دين كه اسالم. باشندن راضى كه است اين ترعاقالنه و
  .بخشدنمى را هااهانت اين اسالم دنياى و نيست كس هيچ نفعبه

 شيطانى، آيات كتاب اصل از بيشتر رشدى سلمان مسأله مورد در غربى هاى دولت برخورد
 تهديد را مسلمانان خواهندمى ستسيا يك عنوان هب دادند نشان آنها. كرد دارجريحه را مسلمانان

  .كنند
  

 در ها صهيونيست توطئه مورد در لبنان مستضعفين صداى راديو خبرنگار
  .پرسيد. اشغالى مناطق در يهوديان اسكان
 باقى خود قوت به هم هنوز و بوده ما انقالب اصلى هاى آرمان جزو فلسطين مردم حقوق اعاده

 تحميل ما بر را جنگ منطقه در عمالشان و اسرائيل يانحام مدت، اين در دليل همينبه و است
 مناسب وقت در و داريم طرح اشغالى، مناطق در يهوديان اسكان توطئه با مقابله براى ما. كردند
  .كرد خواهيم اقدام

. هست نيز شدن آماده حال در كه شود آماده روزى چنين براى بايد اسالم جهان عمومى افكار
 براى بزرگ اسرائيل فكر و نيست دوام قابل منطقه در زايد عضو عنوانبه ئيلاسرا داريم عقيده ما
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  .است مرده تفكر يك بودند، آن اجراى فكر در كه ييآنها
 ندارد، وجود جايى افكار اين براى ديگر ،ايران در اسالمى حكومت درخشيدن با

 شودمى بينىپيش ضوحوبه و كنند حفظ را موجود وضع كه است اين شانسعى تمام ها صهيونيست
  .برگردد شا اصلي صاحبان به فلسطين دور، چنداننه اىآينده در

  
 از پس ،كشور اين قبال در ايران موضع بر مبنى سوريه تلويزيون خبرنگار

  .كرد سئوال ايرانبه عراق دولت نامه ارسال
مى حمايت كشور ناي از و دانيممى اسرائيل هاىطلبىتوسعه برابر در محكم دژى را سوريه ما
 هدف ترين نزديك و اسرائيل با مقابله براى دولت ترينجدى عرب دنياى در ديگر سوى از. كنيم
 در سوريه نقش از و داريم خوبى روابط كشور اين با كل در ما. است سوريه اسرائيل، خطر براى
  .كنيممى حمايت نيز لبنان

  
 هواپيماى سقوط يرامونپ آمريكا»سى. بى. ان « تلويزيونى شبكه خبرنگار

 اين در فلسطين آزاديبخش نيروهاى و ايران دخالت مسأله و آمريكنپان
  .كرد سئوال ماجرا
 وجدان كنممى فكر من پذيرد،نمى را اىشايعه چنين نيز دنيا و نيست بيش اىشايعه قضيه اين

 اين و است ناراحت كشور اين توسط ايران مسافربرى هواپيماى كردن ساقط خاطربه هاآمريكايى
 هاىشيطنت همان چهارچوب در و كنندمى مطرح خود ملت وجدان آرامش خاطربه را شايعات

 در هاآمريكايى كار زشتى داريد، مسئوليت خبرنگاران شما من بنظر. بس و گنجدمى آمريكايى
 كه وحشتناكى نايتج از را دنيا مردم تا دهيد، نشان دنيابه را ايران مسافربرى هواپيماى سقوط مورد

  .سازيد آگاه اند،شده مرتكب هاآمريكايى
  

 خصمانه موضع بر مبنى آمريكا» ان. ان. سى « تلويزيونى شبكه خبرنگار
  .كرد سئوال مسلمانان قبال در آمريكا

 يكى. است شده جهان مسلمانان عصبانيت باعث كه اندزده كارهايىبه دست آمريكا سران اًاخير
 رژيم پايتخت عنوانبه المقدسبيت شناختن رسميت به براى سنا مجلس توسط اىمصوبه تصويب
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 قطعنامه وتوى سوم مسأله و اشغالى فلسطين به يهوديان مهاجرت از حمايت ديگرى صهيونيستى،
  .فلسطينيان كشتار در صهيونيستى رژيم محكوميت مورد در بار ششمين براى امنيت سازمان
  

 از گيرىبهره پيرامون ،ايران سالمىا جمهورى صداوسيماى خبرنگار
  .كرد سئوال پول المللىبين صندوق در ايران عضويت حق امتياز
 حضورى صندوق اين در نيز فعال و داشتيم سهم پول المللىبين صندوق در انقالب از قبل ما
 ضرحا حال در چند هر. بگيريم بهره صندوق اين در خود امتيازات از توانيممى لذا. داريم قوى
 بهره صندوق اين در خود امتياز از كرديم نياز احساس هروقت ولى. نداريم مسأله اينبه نيازى

  .است ما طبيعى حق اين و گرفت خواهيم
 شهرسازى عالى شوراى در كار اين مقدمات هم  كشور سياسى مركز انتقال خصوص در
 هر. هستيم كشور سياسى كزيتمر انتقال براى مناسب اىمنطقه بررسى حال در فعالً و شده تصويب

 كار اين باالخره و هستيم ريزىبرنامه حال در ولى ايم،نگرفته نظر در را مشخص جايى تاكنون چند
  .افتاد خواهد اتفاق روزى
  

  پرسيد. شوروى و ايران روابط پيرامون شوروى تاجيكستان خبرنگار
 به امام حضرت نامه را نآ پايه و شد كشور دو روابط در تحولى مبداء شوروى به من سفر

 ما گاز لوله خط. رودمى پيش خوبى به اجرا در ما هاىنامه توافق حاضر حال در. ريخت گورباچف
 در نيز پروژه چند. كنيممى صادر كشور اينبه گاز مكعب متر ميليون 6 روزانه ما و شده افتتاح
 كه برد نام را ارس خانهرود روى بر سد چندين احداثبه توانمى جمله از كه اجراست دست

 به حصول منظوربه اصفهان آهن ذوب روى بر كار بعد پروژه. است شده انجام نيز كار اين مقدمات
 در كشور دو مرزى و فرهنگى اقتصادى، سياسى، روابط كل در. است كارخانه اين مطلوب ظرفيت
  .است توسعه حال

 شوروى هاى جمهوري با ما وابطر هم ايران با شوروى هاى جمهوري هاى همكاري مورد در
 ارتحال سالگرد مراسم در شوروى مردم حضور توانمى را امر اين نمونه. است خوب بسيار

  .كرد ذكر امام حضرت
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 در آن تأثير و نفت بهاى سقوط خصوص در ،تايمز تهران روزنامه خبرنگار
  .كرد سئوال كشور توسعه پنجساله برنامه
 شده بينىپيش نفت قيمت نوسان پنجساله برنامه در و داريمن خاصى مشكل زمينه اين در ما
  .رودمى پيش خوبى هب كار ابعاد و داريم قرار صحيحى روال در كامال برنامه اين اجراى در ما. است

 با روابط برقرارى ما سياست هم عربستان و ايران روابط برقرارى بر مبنى دوم سئوال به پاسخ در
 حجاج مسأله همان زمينه اين در ما مشكل عمده. است عربستان ملهج از منطقه كشورهاى كليه
  .باشد مى

  
 كشمير مسأله قبال در ايران موضع مورد در هند تلويزيون خبرنگار

  .كرد سئوال
 كه خواستيم هند از يعنى. كرديم عمل مانشده اعالم سياست براساس ما كشمير مسأله مورد در

 ما. كند اجرا كشمير مسأله مورد در را ملل سازمان وباتمص و نكند بدرفتارى كشمير مردم با
 انقالب پيروزى اوايل از كه بود كشورهايى از هند. دانيمنمى هند نفعبه را كشمير در خشونت
 يك كشمير مسأله. شود تيره كشور آن با ما رابطه نداريم عالقه و ايمداشته آن با خوبى روابط
 مسلمان آنها. نيست درست خواهند،مى آزادى كه دمىمر با خشن برخورد. است جدى مسأله
  .كنندمى دفاع خود دين از و هستند
  

 سوى از كه حج مراسم در شركت شرايط مورد در ديگرى خبرنگار
  .كرد سئوال ،است شده گذاشته سعودى عربستان

 غيرقابل شرايط كنيمنمى فكر است، گذاشته حج مراسم در شركت براى ايران كه شرايطى
 كه طورى همان كند،نمى ايجاد عربستان امنيت در اخاللى هيچگونه تظاهرات انجام. باشد ولىقب

 فكر و بود شده ريزىبرنامه قبل از افتاد، حج مراسم در كه اتفاقى آن. بود نكرده وارد ها سال
 راىب را خود فارسخليج در هاىيآمريكا زمان همان در چون. بود هاآمريكايى دستوربه كنيم مى

  .كردندمى آماده ما با جنگ
 قبول و پذيرفت خواهد را اسالم مصالح و آمد خواهد عقل سر هب روزى عربستان كنممى فكر
 دنياى اهداف مسير در و اسالم دنياى نفع به اسرائيل و آمريكا عليه دادن شعار كه كرد خواهد
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  .كند محروم حج از را ما طوالنى مدت عربستان كه نيست طور اين و است اسالم
  
 آزادى احتمال مورد در آمريكا » سى. بى. اى « تلويزيون خبرنگار 

  .كرد سئوال لبنان در ها گروگان
 راه كامال شوند، آزاد ها گروگان است مايل آمريكا اگر. هستيم جدى مان هاي حرف در ما -ج

 كه لبنانى هاى گروگان اگر اًقعوا كنم،مى سئوال آزاد انسان يك عنوانبه شما از من. است شده باز
  دارد؟ وجود اشكالى چه شوند آزد هستند، اسرائيل هاى زندان در

  
 گزارشگر يك عنوانبه من نقش بگويم توانممى تنها من: داد جواب آمريكايى خبرنگار

 من كه زمانى تا. كنم جمع آمريكا دولت هاى گيريتصميم براى را اطالعاتى امنيامده اينجا و است
  .نيستم آزاد انسان يك گاه هيچ كنم،مى كار مانمساز براى

 از بحث ما مردم عمومى افكار دارد، مشكل ايران در اًقعوا آمريكا: داد ادامه آقاي هاشمي
 و دهد نشان عمل در بايد است ايران با روابط برقرارى به مايل آمريكا اگر. هستند متنفر آمريكا
  .دهد قرار تأثير تحت را ما عمومى افكار و بكند را خود زشت اقدامات جبران
  

 رشدى سلمان مسأله مورد در انگليس »آي تي ان« تلويزيون خبرنگار
  .كرد سئوال
 است اشتباه اين. بگيرد پس تواندنمى كسهيچ را رشدى سلمان مورد در امام حضرت حكم

  .بگيريم پس را فتوا و حكم اين تا كنندمى اصرار ها غربي كه
  

 »غربى نه شرقى نه« سياست مورد در »يونايتدپرس « خبرگزارى خبرنگار
  .كرد سئوال
 شرق سلطه تحت نبايد ما كشور كه است اين مطلب اساس ،غربى نه شرقى نه سياست مورد در

 شرقى يا غربى كشورهاى با رابطه و بوده مستقل المللىبين روابط در ما سياست و باشد غرب يا
 كه است آنها نفوذ و سلطه است مطرح كه آنچه. دارد فاتمنا اصل اين با كه نيست اين معنايش

  .شود ما نفى
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 لبنان در ايرانى هاىگروگان آزادى مسأله مورد در انگليسى كيهان خبرنگار سئوال با ارتباط در
 هستند زنده ايرانى هاىگروگان است شده گفته كه ايمكرده دريافت پيامى دولت، يك از ما هم 
  .است يانيآمريكا ادعاهاى از تررستد مطلب، اين سنديت و

. دارد ما مجلس موضعبه بستگى سفر، اين هم ايران به انگليس پارلمانى هيأت سفر خصوص در
  .بود خواهيم هيأت اين ميزبان ما بپذيرد، مجلس اگر

  
 ساير مورد در ايران اسالمى جمهورى موضع مورد در هندى خبرنگار
  .كرد سئوال منطقه كشورهاى

 ايجاد ما سياست و هستيم ديگرى كشور داخلى امور در كشور يك دخالت مخالف اصوالً ما
است متقابل مسئوليت احساس و كشورها بين همجوارى سنح.  

 امرى كشور، بازسازى امر در مردم مشاركت و حضور هم كشور بازسازى در خصوص
 مشاركت و مردمى پشتوانه هب نياز ها خرابي و جنگى مناطق بازسازى براى ما و است ناپذير اجتناب

  .است كارساز بسيار زمينه اين در نيز رهبرى حمايت. هستيم امر اين در آنها
  

 در گرانى و تورم اقتصادى، مشكالت پيرامون اطالعاتروزنامه  خبرنگار
  .كرد سئوال جامعه

 مهمى هاىطرح و هابرنامه زمينه، اين در ما و است مردم نقدينگى آورىجمع ما برنامه عمده
 كه ارزى توزيع با را مردم نقدينگى تومان ميليارد 200 ايمتوانسته تاكنون و داريم اقدام دست در

 هايىموفقيت نيز تورم مهار زمينه در. كنيم جمع ايمگرفته نظر در ما كه واردات و توليد براى
 با كل، در. ايمبوده موفق زمينه اين در ما كه دهدمى نشان نيز گذشته سال آمار و آمد، بدست
  .هستيم تورم كاهش صدد در داريم، دست در كه مناسبى هاى برنامه
  

 سئوال ايرانبه ياسرعرفات نامه و لبنان ليمسا خصوص در لبنانى خبرنگار
  .كرد

 كشور اين در خواهندمى و هستند اقليت در كه است نيروهايى حضور لبنان، در اصلى مشكل
 معضل اين جهانى، همكارى با بايد كه است اسرائيل خطر ديگر، لمشك فاالنژها، مثل باشند حاكم
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به صدام آقاى نامه با همراه نامه اين بگويم بايد نيز، ياسرعرفات نامه مورد در. برداشت ميان از را
 شده تأكيد است، آمده صدام آقاى نامه در كه يليمسا همان بر اىگونه هب آن در و رسيد ما دست
 اسرائيل با مبارزه در و بود هافلسطينى و فلسطين متوجه بيشتر بايد كه بود اين نيز ما جواب و است
  .بود جدى بايد نيز

 لبنان در داخلى اختالفات به غربى هاى قدرت، لبنان در اللّهحزب و امل هاى درگيري در مورد
 شود، ريخته مينز به مسلمانان بين نزاع در كه خونى قطره هر كه است اين ايران نظر. زنندمى دامن

 روسفيد خدا مقابل در باشد، داشته دست خونريزى اين در كس هر و است اسالم به خيانت
  .شود قطع ها درگيري اين تا ايمشده مذاكره وارد رابطه اين در سوريه با ما البته بود، نخواهد

  
  بود. بغداد در عرب سران اجالس مورد در خبرنگاران سئوال آخرين

 تشكيل عربى هاىجناح بعضى چهره بازسازى و تبليغى اهداف منظور به شتربي كنفرانس اين
 را سهم بيشترين كه لبنان و سوريه غيبت پس است، مهم اسرائيل با مبارزه مسأله آنها، براى اگر. شد
 جمله از داشتند، حضور جاآن در كه كسانى. كنندمى توجيه چگونه دارند، اسرائيل با مواجهه در

 جدى و بدهند شعار آمريكا عليه توانندمى چطور كويت و عربستان مانند فارسخليج شيوخ بعضى
 هم آنها ؛بكنند جدى اقدام اسرائيل و آمريكا عليه توانندنمى بودند بغداد در كه جمعى اين. باشند
  .نداشتند شركت اجالس اين در توانستندمى كه

 ماميدواركنم  و  ميو قدرداني  تشكر رجىخا و داخلى جمعى هاىرسانه نمايندگان از پايان در
  .ديبردار مثبتى قدم مردم، كردن آگاهبه كمك و واقعيات پخش و حقيقت و حق جهت در
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      يندهآچشم اندازي از     و    تحليلي از دهه اول انقالب اسالمي      

  وعاظ و ائمه جماعات تهران عاهللا هاشمي رفسنجاني در جم متن سخنراني آيت
  
  
  

   ،الرحيم الرحمن اهللا بسم
  آله و اهللا رسول على السالم و الحمداهللا

  
 پيش هم فرصتى ،كرديد شما كه محبتىبا  .آمدند خوش خيلى مان دوستان و برادران

 در علم اهل و علما با ،است ضرورىمورد اموركشور  در كنم مى فكر كه هايى حرف ،آمد
 در ما. كنم تأكيد آن روى خواهم مى من كه است اى نقطه اولين محرم ماه. بگذارم ميان

 محرم. داريم شما با را اجتماع اين سال هر ،هست ما براى مهمى دوره كه محرم ماه آستانه
 بسيار اجراى با و آسمانى و الهى هدايت با كه است خىيتار استثنايى فرصت يك واقعاً
 ـ او بيت اهل و ياران ،(ع)حسين امامـ خداوند پيش ،زمين روى موجودات عزيزترين خوب

 اسالم و بيت اهل امانت اين از كه ماست وظيفه واقعاً و است شده تعبيه بشريت تاريخ در
 اين تاريخ در بيش و كم. كنيم ادا را (ع)حسين امام و كربال شهداى حق و كنيم پاسدارى
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 و مردم را،شع ها، خوان روضه ها، مداح وعاظ، ،علما و شده استفاده اًواقع يعنى ،بوده ورىط
 امروز ما و كردند استفاده اسالم دعوت نشر و تبليغ براى ،الهى موهبت اين از نحوى به همه

 را اش همه حاال ؛داريم جا همين از دنيا در و كشورمان در را اسالمى هاى موفقيت
  . داريم محرم از ما ،مهمى عامل يك عنوان به ولى  ،گويم نمى

  است به ممكناست.  بوده مؤثر و سازنده ما براى هميشه ،محرم[ماه] ،دانيد مى شما همه
 اسالمى جمهورى اختيار در همه تبليغات و ها روزنامه ،سيما و صدا كه حاال ،بيايد ذهن
 ؛هست هم تأتر و فيلم ،رسد مى مردم گوش به ها رسانه طريق از بزنيم حرفى هر ما ،است
 كه متفرقى كوچك جلسات ينهم در و مردم ميان در حضور اما ،هست طورى آن،بله

 امام جلسات در مردم كه روحانى حالت آن و شوند مى جمع حسين امام عنوان هب مردم
 فرق ،بكنند استفاده تلويزيون از و باشند نشسته شانيها خانه در اينكه با ،دارند حسين
 با ورررود  ها حرف و كند مي فرق خيلى راديو با ياو قلم با ،گفتن با ،مردم با تماس .كند مي

  . است ما مثبت نقطه اين و دارد ديگرى تأثير قطعاً مردم در ،وعاظ و علما حضور
 اهل يا روحانيت براى فرصتى عنوان به و نه خودمان عنوان به نه بايد واقعاً ما بنابراين

 ،مردم با رابطه تحكيم و اسالمى معارف تبيين و توضيح براى فرصتى عنوان به واقعاً علم،
 همين ما پايگاه ترين عظيم ،مبارزه دوران در .كرديم استفاده خيلى ما و بكنيم ستفادها بايد
 و ها حسينيه كه كرد نمي صرفش رژيم. بود ها همين ،بگيرند ما از نتوانستند كه چيزي و بود

 موفق و داشتند شاه رضا زمان در شانيها ارباب قبالً را تجربه اين چون ،ببندد را مساجد
 بمب مثل ،كردند باز [در مساجد را]كه وقتىولي  ،كردند محدود را مردم سال دچن. ندنبود
 .آمد پيش اوضاع اين ،بود شده انباشتهمردم  احساسات ها سالچون  ؛شد منفجر يدروژنىه

 و كرد نمى صرف آنها براى بستنش ،نبود كه رضاخان زمان مثل بود، كرده فرق زمان حاال
 ها، توطئه كردن خنثى براى ،انقالب طول در هم االن .ديددي كه شد همين هم بازگذاشتنش

 سراسر به علم اهل مخلص نيروهاى يكپارچه پخش با ،شود مى كه هايى رذالت و ها شايعه
 ليمسا از قدرى يك ،مناسبت همين به من. شود مى خنثى همه اًتقريب در ماه محرم،كشور
 يك درما  ولى ،نباشد اى تازه هاى شايد حرف ،كنم مى عرض تان خدمت را كشور عمومى
  .بزنيم حرف توانيم مى شما با بازتر ،خصوصى محفل
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 خداوند ،حجت اتمام عنوان به استثنايى فرصت يك ،بكنيم توجه ما بايد كه اى لهامس 
 و ماست جامعه شدن مذهبى و ايران در اسالم پيروزى اين و است گذاشته ما اختيار در

. اسالم است براى آزمايشى ،هم دنيا نظر از و است ما براى آزمايشى يك اين اًتحقيق
 خواهد مى دنيا ،بكند را آزمايش اسالم خواهد نمى و داند مى را اسالم حقانيت خداوند
 حرف كه همه اين واقعاً .بگيرد قرار آزمايش مورد بايد ما صالحيت ولى ،بكند آزمايش

 اسالم اجراى براى كه بدهد رصتىفو  مهلتى ما به كه خواستيم مى خداوند از و زديم مى
 گيرى تصميم يعنى، حاكميت كه بگوييم بايد و ماست اختيار در چيز همه حاال ،بكنيم كار
 دستگاه جمهور، رياست ،رهبرى اما ،هستند همه يياجرا . در اموراست روحانيت مال االن

 دست اًعمدت ،هستند گيرى تصميم مراكز اينها كه نگهبان وراىش و مجلس رياست قضاييه،
 نيروى كافى اندازه بهما  ، يعنيندهست فرمان هب گوش الحق هم مردم. است روحانيت خود
 .بكنند عمل و بپذيرند ما از آنها ،بكنيم اجرا بخواهيم را اسالم اگر كه داريم فرمان به گوش
   است. قبول قابلو شده بارها آزمايش هم مردم تحمل و متانت صبر،
 كنيم مى درك و فهميم مى اسالم از كه چيزي كه بكنيم تالش االن بايد واقعاً ما

 نقطه ،خوشبختانه .باشيم آن كردن پياده دنبال و بكنيم اجرا را نآ ،دهيم مى تشخيصو
 را اسالم تشخيص صالحيت باالترين ،امروز و گذشته در ـ رهبرى مقام ـگيرى تصميم اصلى
 ما كه هايى روشنى همه و بودند ليدتق مرجع ،نيست شكى و بحث ،امام زمان در .دارند
 با كه نزديكى خاطر هب شايد من ، ـدانيد مي همه شما ،دانيم مي ما. است ايشان انوار از ،داريم
 اسالم چهره ترين برجسته اينكه در ـ بدانم بيشتر دارم، تحصيلى دوران از رهبرى مقام

 .بكنيم نبايد ترديدى هيچ ما ،دارد را رهبرى مسئوليت امروز كلمه، جامع معناى به شناسى
 اندازه به تحقيقاً است، شان دست اجتهاد مبانى ايشان اًتحقيق ،ندهست مجتهد ايشان تحقيقاً
 و تجربه و فكر لحاظ از و دارند احاطه متون و مبانى بر ،اسالم اجتماعى ليمسا درك نياز

 را اسالم ماعىاجت معارف اًمخصوص را اسالم مجموعه كه شرايطى همه ،امروز و گذشته
 هاى شخصيت اًواقع و داريم خيلى دانشمند و عالم خوب، هاى آدم ما. دارند ايشان ،بشناسند

 من ، وليهستند هم فراوان و است خاضع مقابلشان در آدم كه است روحانيت در ارزشى با
 داشته خودش در را شرايط و صفات همه اين ،ايشان مثل كه كسى،كنم مى فكر االن چه هر
 مثالً. ماست اختيار در باز كه است امتيازى اين. داريم مك خيلى خيلى يا نداريم يا ،دباش
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 خوب را اجتماعى ليمسا اما ،بود متبحرى فقيه ،بود بعدى يككه  داشتيم رهبرى اگر
 ليمسا ، يعنيبود عكس بر اگر يا بود؟كشور اداره براى عىالابط چه ،شد نمى متوجه

 ما چون ،بكند تطبيق توانست نمى را اجتهاد مبانى اما ،ميدفه مى خوب خيلى را اجتماعى
 پياده را اسالم خواهيم مى ،نداريم حكومت هوس كه ما ،بكنيم كار اسالم براى خواهيم مى

 يمكرد نمى پيدا اجرا در را اطمينان و آرامش آن و داشتيم مشكلدرآن صورت هم   ،بكنيم
   .باشد داشته حجت كه

 امام البته. بود [انتخاب رهبر]همين ،خبرگان مجلس ارزش با و خوب خيلى كارهاى از
 مجلس هرحال به اما ،كردند امام را اصلى شايدكار و كردند كمك كار اين در ما به

. گرفت را جالبى و متين بسيار تصميم ،اى عجله پر حساس مقطع يك در اًانصاف هم خبرگان
 ،شده شناخته حدودى تاو  شده اجرا حدودى تا اسالم البته ،بشود اجرا است بنا اسالم حاال
 كه اى مدينه كنيم مى فكر ما. نداريم اسالمى جامعه و اسالمى حكومت هنوز ما واقعاً اما

 مدينه آن از ،ابعاد همه از ،بوديم كرده ترسيم ىيتابلو ،مان ذهن ودر خودمان پيش آن طبق
  .داريم فاصله خيلى ،فاضله

 من روح ـ كه است اين جهانى كفر و ما بين ،دنيا در ىاصل مبارزهو  اصلى لهامس االن
 ،موفقى مكتب يك صورت به اسالم خواهند نمى آنها ـ كنم مى عرض شما به را حرف
 صورت به را اسالمكه  باشيم اين نبالد بايد هم ما .است مطلب روح اين .بشود پياده جايى
 كه برند مى كار هب را ابزار همه آنها .كند مى فرق مبارزه اشكال .بكنيم پياده موفق نمونه يك

 شايد و ندارند ايمان كه ما اندازه به آنها .نيايد پيش حالت اين بگيرندكه را لهامس اين جلوى
 آنها تفكر طرز اين. بكند اداره امروز را بشرى جامعه تواند مى اسالم كه ندارند عقيده اصالً
 كار اين تواند مى اسالم كه كنيم مى فكر و داريم را عقيده اين ما ،نيست ما [طرز تفكر]مثل
 بود ممكن شانيها بعضى ؛داشت حالت دو ،دانستند مى ما اندازه به اگرآنها. بدهد انجام را

 كار به را ابزار همه ،ندهستشرور كه هم آنهايى و ندهست خيرخواه كه آنهايى،كنند قبول
 گير اينها باالخره كه كنند مى فكر نهاآ .بكنيم را كار اين نتوانيم وجه هيچ به ما كه بردند مى
 شعارها اين گويند مى وكنند مى دقت ما شعارهاى و اظهارات و افكار و ها ايده در .كنند مى
 تجربه ها حكومت در را متعددى هاى راه اآنه ن، چورسد نمى جايى به ها ايده گونه اين و

 اين بيشتر ااينه ،اول دورهدر لذا .نرسند جايى به اينها است ممكن گويند مى ،ديدند و كردند
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 و شدند مردم ناراحتى موج بر سوار اينها ،بود شاه رژيم در كه فسادى با ،گفتند مى طورى
 اى دوره يك ،بكنند اداره را مملكت توانند نمى كه خودشان حاال ،بردند بين از را حكومت

 و گردد مى بر وبارهد ديگرى چيز يك وقت آن،نشد هم اين فهمند مى مردم ،گذرد مى
 يك .رود مى ذهنشان از بنيان آن رفته رفته. كند مى تحميل مردم بر را خودش ها واقعيت
 شخص گفتندبه مى. است مربوط امام شخص به گفتند مى و كردند مى قضاوت موقعى
 ،كنند مى حرفش به گوش مردم ،است متنفذى چهره ،است محبوب آدم يك ،است مربوط
 تمام قضايا ،رفت كه او و ،گويد مى او چون ،كنند مى تحمل را اه سختى و ندهست متعبد
 پيش سال دو با را امروز، اگر دارند مى بر كه هايى قدم اين .نشد هم ديدند اين .شود مى

 حكومت با مردم رابطه هم ذره يك ،امام حضرت رفتن با واقعاً كه بينند مى ،كنند مقايسه
 تكليفشان كه كردند احساس چون ،شدند تر متعصبهم  قدرى يك بلكه ،نشد تر ضعيف
 و دارند را اين انتظار هم هنوز آنها. بكنند را حفظ نظام اين خودشان بايدو است تر سنگين
 ما. بكند عجز جامعه اظهار اداره از سالماست كه  اين به بيشترشان اميد و هستند اين دنبال
 ليايمس توانيم مي كه معتقديم، ريمدا خودمان معارف به و قرآن به كه ايمانى خاطر به هم
 را مان جامعه توانيم مي و ببريم بين از ،آورد مى در پا از را مردم كنند مي فكر آنها كهرا

  .بسازيم يجامع و ثابت ،محكم جامعه
. نشود يا بشود پياده الگو يك عنوان به اسالم كه است اين سر دنيا با ما اصلى جنگ 

 مقدار به دارد بستگى منتها ،بشود موفق اين خواهند نمى سالما دشمنان از يك هيچ تحقيقاً
 يك گويند مي ،شويم مي موفق ما كهندارند قبول ازآنها خيلى .كنند مي كه خطرى احساس
 عقيده اوالً ست؟چي ما تكليف .كنيم نمي فكر طور اين ما ، وليبگذرد طورى اين مدت
 اسالم از كه چيزي ؛بكنيم اجرا را خالص اسالم مكلفيم ما ثانياً و شود مي كه داريم
 پياده را آن ،است فهم قابل اسالم از ما براى ،اسالمى زنده اجتهاد با كه چيزي ،فهميم مى

 خداوند پيش هم ،برويم را راه اين بشويم موفق اگر .برويم را راه اين بايد ما .بكنيم
 به اين كه داريم اميد مه و نيستيم شرمسار ،بيايد پيش برايمان اشكالى هم اگر ،معذوريم

   .رسد نمى نتيجه به ديگرى چيز ورسد مي نتيجه
 كار اينها ،هست ما اطرافكه  نظراتى يا ها هوس و هوا ،بگيريم پيش در را اسالم راه ما

 .داريم را لهامس اين خارج در هم و داريم را لهامس اين داخل در هم ما .كنند مى را خودشان
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 چند ايندر عرض  ،نبودند كه هم آنهايى و دارند خبرخوب  ،دبودن مبارزه در كه آنهايى
 كشور در ،كرديم شروع را مبارزه كه اول از ما .است طورى چه لهامس كه فهميدند سال
 به ما از و نبودند سازگار ما با نحوى هيچ به ها چپ .بوديم راست و چپ جريان دو دچار
، نبودند سازگار نحوى هيچ به ما با هم اه راست ،بكنند استفاده خواستند مي پل يك عنوان

 و عمومى افكار ما ديدند مى چون .بكنند استفاده خواستند مى پل يك عنوان به ما از آنها هم
 همين هم االن ،نداشتند چيزى چنين خودشان .آمدند مى كنار ما با ،داريم را ملت هاى توده
 راه ما را طور همين، قالبان از بعد هم هنوز ،راست و چپ جريان دو اين .است طور
 مقدار يك ،ها چپ هاى حرف در .نكرديم گم را خودمان راه تاكنون حمداهللا به ما .آيند مى

 ما با و سته درست حرف مقدار يك هم، ها راست هاى حرف در ،هست درست حرف
   .نداريم قبول را مقدارش يك ، وليكند مي تطبيق

 مماشات شود نمى زيادى مقدار ،كرد مماشات شود كمى مى آنها از يك هر با  بنابراين
 نصارى لن و يهود كل اَن تَقْضى ولَن .«آيد مى وجود به هميشه هم درگيرى اين و كرد
 مسئوليت كانون در هم امروز و بودم مبارزه كانون در كه من براى واقعاً »الملتهم تتّبع حتى
 وقت هيچ نه و بودند اضىر ما از چپ هاى چپ وقت هيچ نه ،است روشن كامالً ،مهست

 به را كشور ما كه شوند مي راضى موقعى ها راست .بودند راضى ما از راست هاى راست
 ،بود كه اشكالى همان و فاميلى هزار هاى حكومت و خانى خان و فئودالى دوران صورت

 ترين افراطى مثل را مملكت ما كه شوند مى راضى ما از موقعى هم ها چپ. برگردانيم
 هم نيت حسن ز رويا هااز آن  بعضىنظر است ممكن .بكنيم اداره كمونيستى اىكشوره
 به صورت كه هست هم ممكن ،كنندب را كار اين و باشد اين شان تشخيص يعنى ،باشد
  .باشند داشته كار سرو خارجى عوامل با باندى
 نتوانستند آنها يعنى .خورد هم هب منافقين و ما بين ،لهامس همين سر ،مبارزه دوران در 

 فكر كه وقتى ،كردند استفاده ما امكانات از ها سال .بكنند تحمل را اسالمى لعتدم جريان
 بايكوت را ماها ،زندان در كه نجاآ تا ،گرفتند موضع ما مقابل در حسابى ،افتادند جا كردند

 .بودم كوچكى طلبه يك كه من ،علما سفره سر د،آمدن نمى ما سفره سر اصالً ،كردند مي
 در خيلى و نداشتند جدى مبارزات ،ها موقع آن آنها .بود روشن تكليفشان كه هم ها استر

 ها پرست شاه و آزادى نهضت و گراها ملى مثل اتيجريان ،هم انقالب از بعد .نبودند ماجراها
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قضايا  اين سر ما با شان همه و بودند منافقين و ها فدايى ودر طرف ديگر بودند طرف اين
  . شدند درگير

 از جمعى هميشه كه هست اين ،افتد مى اتفاق بد كه چيزى ،بين اين در متأسفانه
 دنبال ،عدالت دنبال نيت حسن با اًواقع كه آنهايى ،مخلص هاى بچه مسلمان، خوب هاى بچه

 يها پل ،شوند مي منحرف و افتند مى گير اينها دام در ،هستند جامعه تكامل دنبال و حقيقت
 كه داريم جوان هزاران االن ما .برگردند توانند نمى ديگر و شود ىم خراب هم سرشان پشت
 اعدام كه ديديم ما .هستند هم ها طلبه بين در .كردند منحرفشان ها همين .هستند طورى اين

  .بود ليمسا همين خاطر هب ،انقالب از بعد ها طلبه از بعضى
 با و امام حضرت با ماما زمان در كامل هماهنگى با و است دستمان كه موازينى با ما 

 .رويم مى ،است اسالم راه دهيم مى تشخيص كه راهى ،رهبرى مقام با امروز كامل هماهنگى
ـ  كامل مجموعه مجموعه، يك عنوان به را اسالم اًواقع ما .كنم مى باز را مساله ينا كمى من
 شود نمى ،اسالم در پذيريم. ـ مي رفتيد زيادى منبرهاى ،بابت اين در حتماً خودتان شما كه

. بپذيريم را مجموعه بايد ما .است كفر اين ،نپذيريم را ها بعضى و بپذيريم را ها بعضى
»قُينولو نُنوم و بكَّنُ عضهبِ رُف بماوليكُ عض رونالكاف پذيريم مى را مجموعه ما يعنى»  قّىح. 

 اجرا اخالقي بعد و رهنگيف بعد مثالً در را اسالم بكنيم خيال نبايد ما .است اسالم اين
 ليمسا روى ،اول از ها طلبه ما حساسيت چون .نكنيم توجه ياقتصاد بعد در ولى ،بكنيم

 را اقتصاد رفتيم و فرهنگى ليمسا دنبال ،شديم پيروز انقالب در كه وقتى ما ،بوده فرهنگى
 سالما را درنظرنگيريم، همجموع اگر. داديم مى نبايد كه بوديم داده كسانى دست به

 باشد، خوب عفتشان باشد، خوب اخالقشان هم قدرهرچ مردم .بشود موفق ندارد تضمينى
 مردم اگر .شويم نمى موفق ،نبريم پيش را مردم ما ،علمى لحاظ از و نباشند سواد با اگر

 در اسالم از را چهره بدترين و خوريم مى زمين به است، علم عصر كه امروز ،باشند جاهل
 و ها يهودى پيش دستمان ،كوچكمان روزمره كارهاى براى و كرد يمخواه ثبت ،تاريخ

 عصر با را جامعه نيازهاى و ليمسا شود نمى امروز .باشد دراز بايد مشركين و ها نصرانى
   .بكنيم را كار اين توانيم نمى .كرد حل قاجاريه
 با اسالم كه نيست علمى هيچ ،است علم طرفدار همه از بيش اسالم كه دانيم مى ما
 هاى تجربه بكنيم، غنى را مان علمى مراكز بكنيم تالش بايد اًقطع ما ،بكند مبارزه او يلصتح
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 فردا كه نكشيم حصار خودمان دور ،بكنيم استفاده دنيا دانشمندان از ،بگيريم را دنيا
 كه كفار ،هستند هم اسالمى كه اينها ،ما اطراف و پاكستان ،تركيه ،عراق هاى دانشگاه
 ،ناب اسالم عنوان به اينجا ما و باشند داشته باال سطح هاى متخصص آنها ،ندتهس دورتر
 از بعضى است ممكن .دارد نياز صدر سعه مقدار يك كار اين .باشد دراز آنها پيش دستمان

 دارد را ليبراليست كار اين اينكه بر كند حمل را اين ،خورده گول و چپ افراطى هاى بچه
  .رود مى پا زير ها آرمانو

 ، مگربرويم تفكرها طرز گونه اين بار زير نبايد ،شناس اسالم و روحانى عنوان به ما 
 اين توانيم نمى ،بدهيم دست از را مان اصول گرا ما. خورد مي ضربه اصول ببينيم كه وقتى
   مردم زندگى ،نخواسته وقت هيچ اسالم. بكنيم محكم بايد را ها پايه .بكنيم هم را كارها
 همه و مرض و جهل و فقر با مردم گويند مي كه كسانى گويند نمى راست و نباشد خوب
 تان زندگي در همه .سازند نمى دانيد ميهم  شما. سازند نمى ،نيست طورى اين .سازند مى چيز
 مادى زندگى به بايد اًقطع ما. سازند مى حدى يك تا ،سازند نمى كه داريد ها نمونه خيلى
 ،كند نمي تحمل هم ها طلبه از كسى حاال البته. كنيم تحمل توانيم مي ها طلبه ما .برسيم مردم
. داشته باشيم ىتظارانچنين  توانيم نمي ديگراناز اما. بكنيم تحمل توانيم مي ،باشد بنا اگر اما
  .نزنند خود بى هاى حرف ،قضيه اين دركه  شيداب مواظب خيلى بايد شما
 كه است اين ،روحانيت جامعه اشكاالت از ييك .دانيد مي را خودتان كشور وضع شما 
 ،نيستيد آشنا اًعمدت .نيست آشنا خوب كشور اقتصادى هاى واقعيت با و ارقام و آمار با

 ،جنگ خاطر به سال، دوازده ،ده دوره اين در ما مملكت در است. آشنا ما از كمىتعداد
است. توليد  شده كم ،شود زياد اينكه جاى به ملى ناخالص توليد ل ديگر،ايمس و انقالب
 برابر دو به نزديك هم جمعيت .شود مي توليد كه چيزى آن مجموعه يعنى ملى ناخالص

 ما .واقعى فقر فقر، معناى يعنى ينا. است همين جنگت طبيع ،نبوده مقصر هم كسى،شده
 توليد ميليون سه ،دو حاال ،شد ىم توليد نفت بشكه ميليون شش پنج، ،آمديم كه يروز
 اين منتها ،شود مي بيشتر كشاورزى قدرى است. طور همين هم صنعتى ليمسا هبقي. شود مي
 آدم هزار پانصد چهارصد، و ميليون يك ،گذرد مي كه سال .بكند جبران را آنها تواند نمى
 رقم خيلى اين. شود مي اضافه آدم ميليون يك تقريباً ،ماهى هفت هر ،شود مي اضافه ما به

 ماشين ،خواهند مي راه خواهند، مي نان ،خواهند مي آب ،خواهند مي غذا اينها .است بااليى
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 ،دنخواه مي را همه اينها ،داريد شما كه چيزهايى خواهند، همه پوشاك مي خواهند، مي
 ،كردند مي مصرف زيادى مردم يزمان كه نبوده هم وقت هيچ .دهيم نمى يميبگو شود نمى
 ،كردند مي مصرف اى هعد موقع آن .شوند معتدلو كنند مصرف كمتر حاال

 هم مثل همه مساله اين . دركنند ميمصرف  هم اكثريت حاال ،كردند نمى [مصرف]اكثريت
 نان شود نمي .بگيريم جدى را لهامس و بكنيم كار اين يرو بايد. هستند هم به شبيه و هستند
 ،هست چيز همه گويند مى ،روند مىكه  ها مغازه در  مثالً ها بعضى .گرفت نديده را مردم
 ،بود ارزان اگر .كنند نمى رفصمو خرند نمى مردم است، گران چون و است گرانولي 
 قدرت .دانيم مىاست،  دستمان ارقام كه ما. بردند مى را همه اينهاو شد مي تمام روزه يك

 يك قدرت ،فروختيم مى دالر سيزده اگر موقع آنرا نفت مثالًاست،  شده كم هم خريدمان
 است. شده گران چيز همه دنيادر. است شده كمتر هم نصفاز  امروز ،خريد براى دالر

 آب بايد جا همه به ،بيشتر مصرف توسعه بيشتر، مخارج تر، گران واردات درآمدكم،
 بار زير اينها. كند مى ايجاب را اين عدالت ،دارند هم مردم حق بدهيم، برق ،بدهيم

اين حرف را بزرگان هم  .ندساز مى فقر با ما ملت گويند مى ،جاهالنه گرايانه چپ شعارهاى
 ،سازد مى باشد انقالب اگر ،سازد مىملت  ،باشد جنگ اگر ،نداريم حرفى ما گويند، مي
 نفت چاه اين يا ،نكند كار مزرعه اينكه  بكنم تقصير بنده اما ،سازد مى باشد بايد واقعاًً اگر

 نبايد .سازند مى كه كنند ىم بدكارى ،سازند مى اگر ؟بسازند مردم چرا ،نشود استخراج
  .بده انجام را ات وظيفه بگويند و بگيرند را من جلوى بايد .بسازند
بنا را بر اين بگذارد كه با همه دنيا دعوا  آدماگر ،خارجى هاى سياست در مورد دنيا در

 خودش دورتواند زندگي كند. دنيا االن مثل عهد زنديه وقاجاريه نيست كه آدم  كند، نمي
 مجامع ،است المللى بين االن چيز همه .بكند زندگى ،هست اينجا كه هايى همين با و ددببن را
 بهدارى ،است طورى اين پست ،است طورى اين تلفن ،است طورى اين راه ،است المللى بين
 دنيا با ما .است المللى بين ليمسا اين همه ،است طورى اين سرخ صليب ،است طورى اين

 باالخره .بكنيم زندگى توانيم نمى اصالً ،بكنيم قطع را مان ارتباطات اين اگر ،داريم سروكار
 با ما مثالً حاال. نيست، باشد مان قبول مورد و باشد مان مطلوب هرجهت از كه كشورى

 چون ؟ستا ما مطلوب جهت هر از [كشور]اين ،بوديم صميمى همه اين كه شمالى كره
 خدا. شديم صميمى ما ،كرد مي همكارى ما با جنگ در و بود انقالبى و بود ضدآمريكايى
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 جايى هر .ندارد عدب افكارمان يك كه ما ؟هست بيشتر كويت در مثالً يا هست بيشتر آنجا
 بيخودى كه كنيم ترسيم اى گونه به را مان زندگي بايد ما .دارند محاسنى يكو  عيوبى يك

 او با هم ما ،جنگيد ما با كه عراق مثل ،كنند مى دشمنى آنها وقت يك .نكنيم تراشى دشمن
 ضربه بتوانيم هرجا و داريم دعوا او با هم ما ،كند مي شرارت ما عليه آمريكا .جنگيديم

  .بكنيم قبول را او توانيم نمى اصالً كه است يمشروع نا عنصر يك اسرائيل. زنيم مي
 .نباشد يتراش دشمن خارجى سياست بايد ،مجموعه اين در ما خارجى سياست بنابراين

 باشد شرقى چه ؛است اصل اين. كنيم نفى كشورمان از را خارجى نفوذ بايد ما اًقطع ،البته
 ،كند مي وابسته را ما كه چيزى هر و كنيم كم را ها وابستگى بايد ما اًقطع. باشد ربىغ چهو

دون ب  يعنى ،دارد وابستگى ارتباطى نوع هر ،دارد مسايلي وابستگى اما .ببريم بين از بايد
 باج آدماين است كه  وابستگىنوع  يك ؛است نوع دو وابستگى. شود ستگى نمىواب
 اين كند. مي وابسته هم به را مردم نيازها كهطوراست  ي اينوابستگ و نوع ديگر دهد مي

   .دارد تفاوت خيلى
 ما نفت مدتى كه طور همان ،بفروشيم توانيم نمى را مان نفت ،باشيم نداشته ارتباط اگر ما

 عرض شما به من يعنى .داريم مشكل هم هنوز ،نفت فروش ىابر ما واقعاً. خريدند نمى را
به  اينجا از را مان نفت ما ،فروشند مي نفت ايشان از التماس به هايشان خانه در ديگران ،بكنم
 ما از نجاآ گاهى ،دارند نياز كه كسانى. پركرديم را انبارها روتردام در آنجا ،بريم مي اروپا
 نفت ما از نيستند حاضر خيلى ،نفت كننده مصرف اصلى كشورهاى چون، رندخ مي نفت
 ژاپن يا و دارد نفت خودش انگليس ،است فرانسه يا است آلمان يا آمريكاست يا ؛بخرند
 تنظيم اول از .خرد مي نفت ما برابر چند امارات از ژاپن مثالً .خرند مي ما از حداقل كه است
 هفتصد، قبالً كه صورتى در ،خرد مي نفت ما از بشكه رهزا دويست حدود روز در كرده

 هب آنها ،امارات مثل كوچكى كشوربا .خرند نمى حاال خريده، مي نفت بشكه هزار هشتصد
 يعنى ،فروشيم مي اثبات را نفتمان ما كه ، درحاليبندند مي مدت دراز قراردادهاى آسانى

 كه يبئكارا حوزه در است. شده بهتر كمى اًاخير البته. فروشيم مى محموله محموله،
 آنجا ما نفت اً تقريب ،شديم تحريم آمريكا طرف از ما چون ،دنياست نفت مصرف بيشترين

  اين و خواهد مي بازار فروشى نفت. سوم و دوم دست و قاچاقى صورت به مگر ،رود مى
 هم اين ،ديخواه مي بازار ،بفروشيد خواهيدب را تان فرش شما. است وابستگىيك نوع 



 
 

 
 

  كارنامه و خاطرات              
688   1369هاشمي رفسنجاني                      

 ما نفت اگر ،خرد مي نفت ما از كه كشوري .ندهست  وابسته ما به بيشتر آنها. است وابستگى
 در بايد ،نخريم ما اگر ،كرده توليد آهن كه كشوري. شود مي تعطيل اش كارخانه،نرود

 روح كه آن. است مربوط هم به كه دنياست واقعيت اين. ماست مثل هم آن ،بماند انبارش
 .نشويم خارجى ارتباطات اين اسير كه بكنيم عمل اى گونه به ما كه ستا اين است قضيه
  .بدهيم انجام درست و باشيم داشته مانور قدرت كه كنيم ريزى برنامه
 ها حرف اين ،بدهند ارعش ، بزنند حرف شما به ،نادان هاى آدم اين ازاست  ممكن حاال 
 پنج چهار، االن ،افتاد اتفاق يركهاخ لهامس چند و اپك همين ببينيد شما .نيست قبول قابل
. كرديم همكارى مقدار يك ،ها عراقى با ما كه ودب اين اش عمده عامل .رفت باال نفت دالر

 پيغام من به ،كرديم مى مذاكره ژنو در كه روزهايى همين در صدام كهبود اين اساسش
 هم با رجىخا و عرب دشمنان و كنيد مي ضرر  هم شما ،كنيم مي ضرر ما كه داد كتبى
 كه دالر يك اينكه براى ؛گويد مي هم راست .آورند مى در پا از را شما و ما ودادند دست

 ،تومان شانزده اگر مثالً يعنى. كنيم مي ضرر دالر ميليارد ما يك ،شود مي كم بشكه هر از
 ،دالر ميليارد يك. كند مي ضرر دالر ميليون صد و ميليارد يك ايران بشود، تومان پانزده
 همه ،بسازيم دانشگاه ،دالر ميليارد يكبا  اگر ماكند.  را حل مي كشور اين مشكالت چقدر
 .كنند مى پيدا كار بيكارهايمان همه ،بسازيم كارخانه اگر. شود مي دانشگاه ازپر مملكت اين
 سال در ميليارد جپن يعنى ،شد دالر سيزده دوازده، دالرمان هيجده ،ماه چند ظرف در ما

 .نيست امارات و عربستان كويت،  براي مشكل اين ولي ،هستند ما مثل هم ها ىعراق. ضرر
 سيصد دويست،براي  .ماست از كمتر خيلى جمعيتشان و ما از بيشتر خيلى رشانيذخا آنها
 كنيم، نفت به عادت را دنيا ،بفروشيم ارزان را نفت بگذاريد گويند مى آنها .دارند نفت سال

 اين سياستشان آنها ،كنيم مى جبران بعد هاى سال ،كنيم معتاد مانخود نفت به را دنيا صنعت
 مااست.  ايندر آنها با ما فرق ،بفروشيم ارزان [نفتمان را]توانيم نمى امروز همين ما .است
 در خودمان بايد ،بكنيم صادر نفت توانيم نمى ديگر سال پانزده ،ده و يا سال هشت هفت،
 وزير ،عراق با ما .بفروشيم ارزان را مان االن نبايد نفت بنابراين .كنيم مصرف كشور داخل
 قيمت اينكه براى ،كنيم مبارزه كه گذاشتيم قرار محرمانه ،كردند مالقات ژنو در نفتمان
 پنج و بيست مدعى ها عراقى ،است لىمع دالر گفتيم بيست ما .برگردانيم باال به را نفت
 كشورهاى اين با نخواهد آدماگر .نباشد ىعملممكن است  ظاهراً و هستند دالر سى دالر،



  
  

   
               

                                                                                                                   
  ضمايم                                                                                                                   

                                                                                                                                              
                 

 

689 

 است كشورى اداره چه اين ؟دارد نفعى چه اين .شود مى طورى اين ،همكارى بكند همسايه
 خيلى ها كالهى از مردم .شود مي نوشته ما پاى به اينهااست؟  مردم اداره براى هنرى وچه
 گويند مي ،بينند مى خيابان در كه را سرها به عمامه همه و روحانيون شماولي  ،ندارند توقع
 هم كارى هيچ ندارد و تقصيرى هيچ كه اى طلبه يك يعنى .كردند بدبخت را ما اينها

 مديركلى يك اگر ولى. ، استكردند بدبخت را ما ها همين صف در اما ،نيست دستش
 اسالم براى دلمان واقعاً بايد ما .گويند نمى چيزى او به ،باشد وزيرى يك ،باشد آنجا
 ها حرف اين با كه نادانى هاى بچه اين هاى حرف به گوش و بسوزد خودمان براى ،وزدبس
 اگر ماد بگويم، يدرمورد مسايل اقتصادي با. ندهيم ،بزنند هم به را مان زندگى خواهند مى

 ،نشود وارد پتروشيمى مواد اگر .خوابد مى هايمان كارخانه همه كنيم،ن وارد والدف مثالً امروز
 عظيم كارخانه يك ،نشود وارد كوچك كوچك، چيزهاى. خوابد مى ايمانه كارخانه

 كرج راه در عظيمى كارخانه يك آبيك، سيمان كارخانه ،آمدم ار كهكسر من .خوابد مى
 ،بكند توليد سيمان تن هزار پانزده ،چهارده روزى تواند مى ،دارد بااليى توليد خيلى است،

است.  معمولى چيز يك نسوز آجر .بود خوابيد  كارخانه يها كوره ،نسوز آجر خاطر به
 اينو بياوريم تكنولوژى در كشوربايد ما باالخره .ايم وابسته االن دنيا در چنين ما اين يعنى
 فالن ما دشمن ،دهند نمى ما به كه طورى همين را تكنولوژى .پربكنيم را مفقوده هاى حلقه
 ،بينيد مى داريد شما .بسازيم هواپيما بتوانيم فلز اين از ما كه دهد به ما نمي را فلز

 ها كارخانه در معمولى چيز يك كوره ،ندهيد ها عراقى به را كوره فالن گفتند ها آمريكايى
 كه است خاص آلياژ با فلز فلز، آن كه درآورد را فلزى يك شود مى كوره اين اب اما ،است
 ستهم ه اينها از باالترى حسط هاى تكنولوژى حاال .برود كار به حساس صنايع در تواند مى
 ماهواره از اگر ما .هاستآن مال ماهواره .نداريم ماهواره كه ما ماهواره، .داريم نياز ما كه
 و ها فيلم اين ، سينماها اين ،ها تلفن اين .شود مى فلج ما ارتباطات از بسيارى ،نكنيم ستفادها

آنجا  ماهواره يك. دنگوي وابستگى نمي را اين .رود مى ما دست از چيزها خيلى
 كه آنهايى ،گيرد مى آن از رشته يك خواهد مى كسى هر ،دنده مى كرايه،گذاشتند

كرايه  آنجا از ،توانند نميآنهايي هم كه  ،كنند مى درست ماهواره خودشان توانند مى
 به وابسته هم چون او ،نكنيم استفاده ما اگر .است جهانى وابستگى يك اين كنند. مى

  .دربياورد را خودش مخارج بايد .كند مى رضر او ،ماست



 
 

 
 

  كارنامه و خاطرات              
690   1369هاشمي رفسنجاني                      

 كه باشيم لهامس اين دنبال بايد ما كه است اى مجموعه يك صورت به دنيا هرحال به 
 .شود اسرائيل كه نمى مثل است جاهايى ولى .نكنيم خودمان براى بيخود تراشى دشمن
 ،دانيم مى اًقعوا ما يعنى ،است اين االن ما تجربه .است طورى اين حاضر حال در آمريكا

 .است روشن ما براى االنمساله  اين .كند مي سركوب را ما يايد،ب دستش از آمريكااگر
 بردارد خواهد مى را بعدى قدم او ،بياييم كوتاه او مقابل در مقدار هر كه است اين ما تحليل

 ،نه بگوييم و بايستيم محكم جا همين مابايد ،دارد را حالت اين وقتى لذا. بياييم كوتاه ما كه
 اين ما با كه باشد آلمان مثل يا ،باشد فرانسه مثل آمريكا اگر. زنيم نمى حرف تو با اصالً ما

 االن ما. نيست طورى اين شرايط اين در االن ولى .كند مى فرق شرايط ،نكند خصومت همه
  .است اين فعالً ما برداشت يعنى .كنيم مى احساس طورى اين

 ادامه جنگ اين كه نديدند مصلحت امام ديگر كه رسيديم جايى بهما  ،جنگ مورد در 
 ،رسيدند نتيجه همين به هم ها عراقى. بود همين نظرمان هم ما. بود امام با هم حق .كند پيدا
 ،رويم مى صلح طرف به هم االن .كرديم متوقف را جنگ و رسيديم نتيجه همين به هم ما
 قرارداد پذيرش عراق براى هرحال به .رسيم مى صلح به كه نيستيم خيلى مطمئن ما اما

 چرا كه بدهد جواب ها عرب به و مردم به بايد او يعنى. است دشوار سيار[الجزاير] ب1975
 زمان در يم. اين قراردادكرد شروع قرارداد اين لغو براى گفت.كرد شروع را جنگ اين

 عراق براى .واهيمخ نمي هم ديگرى قرارداد و نيستيم ضعيف االن ،شد تحميل برما ضعفمان
 تنزل قرارداد ايناز توانيم نمي ما يعنى ،است اين قرمزمان خط هم ما .است دشوار بسيار
را  جنگ اين ،بشود هم جنگ تجديد ولو ،قيمتى هر به ،ايستيم مى قرارداد سر اًقطع .بكنيم
 طرخا به ،بكند شروع را جنگ باشد مصلحتش عراق دانيم مي بعيد البته كه كنيم مى تحمل
 همان به را ما توانست مى اگر عراق يعنى .ايم گرفته االن ما كه ترى عاقالنه سياست
 شروع هم جنگ شايد ،گرداند ميبر ،كرديم مى دشمنى همه با كه قبلى هاى سياست

  . كرد مى
 طريق از ما را ضربه ترين مهم ،جنگ دوران در .كرديم حل روسيه با را  مان لهامس ما
 اين كه بكنيم طورى اين را وضع ،اينها با ما نداشت دليلى هيچ .ورديمخ روسيه هاى اسلحه
 29 ميگ هواپيماهاى .دادند عراق به را هواپيماها ترين عالي .بفرستند سالح عراق براى همه

 اصالً ،كرد مى كار امي ها توپخانه قدرهرچ ،آمد مى كه تهران سر يباال ،هست يادتان
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 بودند داده عراق به موشك قدر اين .رفت مى انداخت مى را بمبش .رسيد نمي او به گلوله
 همه اينها .كند شليك ما شهرهاى به بغداد از موشك تا پانزده ، ده روزى توانست مى كه

 اين ،داشتيم روسيه دربرابر اى عاقالنه سياست داشت. اگرما كم غربى اسلحه .بود روسى
 حل را اين بايد ما ،شد وقتش كه حاال اام ،نبود وقتش موقع آن هم شايد .افتاد نمى اتفاق
  .كرديم كه كرديم مى

 برده پناه عراق به ما ترس از اينها كه بوديم ترسانده چنان را  فارس خليج كشورهاى 
 هنوز .كرد شروع را كويت عليه مبارزه ،شد راحت خيالش ازماكمي  كه عراق .بودند
 با بالفاصله ،بجنگيم خواهيم نمي ما كه شد مطمئن ما مذاكرات در ولى ،نشده تمام جنگ
 اينها انقالب اوايل ما است. كرده شروع را دعوايش نفتى لهامس و مرزى لهامسدر ها كويتى

 ،داشتند يدشمن هميشه ،بودند بد هميشه عراقاينكه با  با ها بيچاره اين كه ترسانديم چنان را
 شايد ها موقع آن و انقالب لاو شرايط حاال .شدند طورى اين اينها ،داشتند مرزى دعواهاى

 كم كم .بكنيم طورى اين هارامي و ها شاه اين با توانستيم نمى كه ما ،كرد مى اقتضاء را همان
 داشته دشمن خودمان كنار در كه نكنيم كارى شود مى االن و گرفت ديگرى شكل ليمسا

 مشكالتمان زيادى مقدار ،كرديم ميمماشات  جنگ در تركيه با كه مقدارى همان .باشيم
 بنابراين ؟افتاد مى بدى اتفاق چه ،بست مى جنگ در ما روىرا به  هرا يهكتر اگر .شد مى حل

 بدى مانيها همسايه از ،نكنيم تراشى دشمن كه بشود اداره بايد اى گونه به خارجى سياست
 اعالم صراحت با شما هب من .خواهد نمي باج كسى هم ما از ،ندهيم كسى به هم باج ،نبينيم
 باج ما از كه نشد پيدا دنيا در كشورى هيچ ،بودم سركار من كه مدتى اين در كنم مى

 نباشد آنها مزاحم ايران كه دارند تمايل آنها .دنخواه نمي ما از زيادى چيز يعنى .بخواهد
 سراسر از كه تهاجمى ،زلزله داستان همين در .كنند برخورد ما با عادى زندگى با هم آنهاو

 معلوم اما ،نبود ها چيزى كمك مجموعه  حاال ،شد اى مسابقه ما به كمك راىب و شد دنيا
 عناد خواهند نمى ازآنها  خيلى .باشند داشته دوستانه رابطه ما با خواهند ها مى دولت كه شد

 شدت به خارجى نفوذ مقابل در ؛ستاين ا ما خارجى سياست روح  هرحال به .باشند داشته
 هاى حرف اين از و كنيم نمي تراشى دشمن ،حساسيم وابستگى ملعوا مقابل در ،ايستيم مى
  .باشد حرفو حثب بايد البته زد. نبايد خيلى گانه بچه
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 دادن شعار .شماست وظايف از واين نشوند گمراه هايمان بچه باشيم مواظب بايد ما 
 ما راضى از چپ چپ نيروهاى دانم مى االن من .است آسان ها بچه كردن گمراه براى

 را آنها توانيم نمي ما .نباشند راضى  و نيستند راضى ما از هم راست راست نيروهاى يستند،ن
 آنها رضايت فداى هم را مان مصالح و بكنيم راضى توانيم نمي اًقطع .بكنيم راضى
 حرف چونحرف بزنند،  بدهيم اجازه بايد و بكنيم تحملشان بايد ولى .بكنيم خواهيم نمى
 و كند مى ايجاد تعادل كند، مى برخورد ها انديشه ،دارد هم افعىمن ها بحث اين و زدن

 مورد كه نكنند مضرى كار ،نكنند خالفى كار باشند مواظب كه كند مى هوشيار را مسئوالن
 بايد .خورد را گولشان نبايد اما ،است خوب ليمسا گونه اين حضور .بگيرند قرار تعرض
 اين ،شد انگخبر به اًاخير كه اى حمله همين .مبكني حفظ را مانيها ذخيرهو  باشيم مواظب

 كار انگخبر اينكه براى .بيافتد اتفاقى چنين بدهيم اجازه ما نبايد .بود بد بسيار كارهاى از
 سال هاى سال ،نيست ها حرف اين از و مقام و پست هاى مزاحمت درو ندارد كه اجرايى
 حل ،بيايد پيش اى لهامس رهبر ىبرا نكرده خداي اگر مثالً باشد الزم كارى يك ،بگذرد
 اتكاء نقطه ترين عالي پشتوانه احترامش كه چيزى بايد چرا ؟يمبوكب را اين بايد ما چرا .بكند
 ؟است هنرى چه اين ؟بكنيم تضعيف را اين بياييم ما ،است ما رهبرى و ما مذهب ، يعنيما

 علم اهل اما ،ندارد را كار اين جرأت ، كسيعلم اهل ازغير البته يم،بكن را كارها اين نبايد
 هاى حرف ،ببريم سؤال زير را نظام لىيمسابا . ستا گستاخى اين ،بكند جرأت نبايد هم
 شده فراموش شده، رنگ كم امام هاى آرمان ،شويم مى وابسته ما بگوييم ، مثالًبگوييم كلى

 اتفاقى چه ؟هاست جوان اين به خدمتى چه شود؟ مي مردم به خدمتى چه اينها است. با گفتن
 ها راست مواظب بايد كامالًما  .باشيم مواظب ما بايد ؟بزند حرف طورى اين آدم كه افتاده
 دوباره كه بكنند خيالو ببندند اميد ما گونه اين شرايط به است ممكن آنها ،باشيم

 هم محرم حاال كه كنم مى روحانيت عرض اًمخصوص شما به من. ببينند را آنجا هاى بواخ
 ازو  مستضعفان از ،مردم توده از وقت هر اًواقع ما .باشيم مواظب مان هاي بحث در ،است

 هاى آدم ،متمكنو  مرفه طبقه .ايم زده اسالم به را ضربه بدترين ،بگيريم فاصله محرومان
 لشگر آنها،سوزد نمي اسالم براى شان دل آنها اما ،هست هم زياد ،است شان درون خوب
 زندگيشان و بكنند تالش بكنند، كاركه  بود مواظبشان بايد شانخود حد در ،نيستند اسالم

 و متوسط طبقه از را خودمان بايد اسالم مناديان ما ،معمم تيپ ،روحانيون ما اما .بكنند را
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 شما كه حالتى همين يعنى ،بكنيم طور همين بايد را مان زندگي .بدانيم متوسط از تر ينيپا
 و ما علماى از بسيارى ،داريم خوبى تجربه سال ده ناي در ما .است خوب بسيار ،داريد

 و اند نرفته در ازجا حالت اين از اًعمدت اما ،بود باز چيزها خيلى به دستشان ما هاى شخصيت
 خودمان به حاكميت روحيه مبادا ،بكنيم حفظ را اين ما بايد .اند كرده حفظ را خودشان
 با ،باشيم آنها همرنگ ،بجوشيم بايد مردم توده با .بكنيم فراموش را مردم تودهو  بگيريم
 از را آنهاهم  ما و بدانند خودشان از را ما آنها ،باشند صميمى ما با آنها ،باشيم صميمى آنها

 ،دارد قبول اسالم كه قدرى آن ،اسالم موازين طبق هم متمكن طبقات .بدانيم خودمان
 ،گرم هواى اين با. بگيريم  را انتجاوزش و ها تعدى ايدجلوى، بدنكن مى را كارشان ند،هست
 شما كه اى جلسه اين و محرم آستانه در مقدار اين كنم مى فكر اما ،زدم حرف خيلى هم من

  . بود الزم ،كشيديد زحمت
  

   بركاته و اهللا هرحم و عليكم والسالم 
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      است انسان زندگى برنامه     اسالم      

  1369آذر  9متن كامل خطبه 
  ره ازدواج موقتدربا 

  
  
 »است انسان زندگى برنامه اسالم« كه بود اين سر بر بحث ،جمعه نماز هر اول خطبه در

 دارند ها خيلي كه تصورى و است روشن و مشخص برنامه زندگى، برنامه اين شد گفته و
 برنامه. نيست درست اين ،است اى سربسته و پيچيده و مبهم ليمسا اسالم، معارف كه

 سعادت. است انسان سعادت تأمين هم هدف. است اجرا و عمل قابل و روشن مشخص
 زندگى و مادى ابعاد براى آمديم، جلو قدم به قدم و است آخرت و دنيا معنوى و مادى
  . شد عرض كه دنيايى

 قابل زمان تناسب به زمان هر در كه دارد كلى و مشخص هاى برنامه معيشت اداره براى
 زندگى كه شد گفته كه بود مواردي زمين منابع نقد و توليد و كار بر تأكيد.است اجرا
  .كند مى تأمين را انسان دنيوى و مادى

 در گفتيم و شده گفته آن درباره خطبه دو كه بود مصرف بحث ما، بحث آخرين
 روى زياده و اسراف طرفدار نه. است پيموده را اعتدال طريقه اسالم ،موارد بقيه مثل مصرف

 بود همچنين هم، تملك در كه طور همان. است حالى بى و خمودى و ضتريا طرفدار نه و
 طرفدارى ندارى و فقر از نه و كرد مى ترويج را تصرف منطقه وسعت و دارى سرمايه نه كه
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 و قانع طبع با كه است قناعت مصرف بحث در كه بود آنجا عفاف و كفاف بلكه. كرد مى
 كار با امكانات و زمين منابع از تواند مى ىكس هر اسالمى حكم يك عنوان به نياز حد در
  .كند گيرى بهره

 هنوز كه هستند افرادى ،كنم مى فكر كه كنم مى تكيه جهت آن از مسأله اين روى
 .ندارند مردم مادى زندگى به كارى آسمانى اديان و اسالم كنند مى خيال دنيا در كمابيش

 و زمينى نه و زنند مى حرف آسمانى و دكنن اصالح را خدا و انسان بين رابطه كه اند آمده
 مطرح زندگى برنامه عنوان به دينى چون. دنيا براى نه دارند، برنامه انسان آخرت براى
  .دارد اختيار در را جامعه مديريت كه مكتب عنوان به و هست
 كه جوان طبقات مخصوصاً. كنيم پاك مردم عامه ذهن ازرا  ها شبهه اين بايد قطعاً 
 اگر كه باشد اين برداشتشان است ممكن ، شنوند اخالقى مى هاى بحث در را تىكلما گاهى

 اين اگر قطعاً. است ها رنج و درد و مشكالت تحمل با مساوى اين ،باشند مسلمان بخواهند
 هاى برنامه چنين اسالم دانند، مى هم مردم اكثريت. شود اصالح بايد ،است روحيه
 فكر طور اين هنوز كههستند هم كسانى كه است ينا واقعيت اما. ندارد كشانه رياضت

  .كنند مى
 را مردم جامعه فكرى رهبران آنجا است، زيان دچار جامعه كه هست نيز جاهايى

 در جامعه كه وقتى. كنند برابر فقير قشر با را خودشان سختى، اين در كه كنند مى دعوت
 باشد نبايد اين از صحبت جااين كند، اداره را خودش زندگى تواند مى و است تعادل حال
  .كند تحمل را سختى كه بخواهيم كسى از كه

 كار و تالش مردم اند؛ گفته فكرى رهبران آنجا. دارد بيشتر تحرك به نياز جامعه گاهى
  .يمگفت كه بود كلياتى اين.كنند

 امروز كه كنم تكميل ديگرى بخش تا را بحث اين كه دادم وعده من ،قبل خطبه در
 الهى هاى نعمت از استفاده و مصرف بخش در را مهم نكته اين قرآن آيه. كنم مى عرض
 .كنيد منطبق فطرت و دين با را خودتان ،حركت جهت: گويد مى آيه .كند مى تكميل
 از دين با. كنيد تنظيم درست زندگى در است، حركت جهت منظور كه را خودتان صورت
  .است دينى هاى برنامه محورى قطهن همان درست كه شويد متمايل حق راه به انحراف
 را مردم خداوند كه فطرتى همان. كند مى تدوين ديگرى شكل به را دستور اين بعد
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. است سازگار فطرتتان با. است همان ترسيمى راه اين يا است، همان اين ،است كرده خلق
  .است جالبى بسيار نكته

 سازگار فطرت با كه است همين اساسى و محكم و پابرجا دين: فرمايد مى آخرش بعد
  .باشد
 است ما معتقدات جزء اين مان اسالمي جامعه ميان در .نداريم احتياج خيلى بحث به ما
 هاى كاري ريزه همه با را انسان كه كسى. است دين شارع هم و انسان خالق هم خداوند كه

 داند، مى انسان جامعه را انسان چيز همه حضورى علم با و آفريده و كرده خلق وجودش
  .است خدا ،فرستاده ما براى را دين كه هم كسى و است خدا اين

 كامالً اين. ]است[ نفرستاده فطرت با متناقض را دين و است يكى دو هر فاطر و شارع
  .است روشن قابل استداللش و است عقلى

 ما كه است اين هم فرض و آورده قانون ،خودش آفريده اين براى و آفريده كه كسى
 كه ستا  اين قبول قابل. ندارد راه او در جهلى و ضعف و است قادر و عالم او ريم،دا قبول
 دستوراتى بود، قرار اگر. باشد داده ما به فطرت آن برخالف دستوراتى بپذيريم عقالً

 و ساخته چيزى. ساخت مى ديگرى گونه به را فطرت بايد پس ،دهد ما به فطرت برخالف
  .ستا كرده تنظيم برنامه آن براى

. بماند جواب بى نيازها اين كه نخواسته كرده، خلق انسان وجود در خداوند كه نيازهايى
  .شود اداره بايد حساب با و است شده تعبيه حساب با داريم، ما كه نيازهايى اين

 ارائه انسان به را راهشان بايد و شوند هدايت آنها بايد و است پايان بى انسانى تمايالت
 و دارد نياز قانون و دين به و دارد مربى و معلم به نياز انسان كه است اطرخ همين به .دهيم
 شده اداره دين و قانون بدون كه نشده پيدا تاكنون تاريخ از دورانى هيچ در اى جامعه هيچ
  .باشد

 هر محال بدون كه بگذارند آزاد را انسان قدر آن كه افتند مى فكر به كه آنهايى حاال
 هم اينها  ،باشد نداشته قيدى و حد و كند استفاده دارد كه تمايالتى ينا از ،خواهد مى چه
 آن و نيست ممكن آزادى چنين يك. نيست عملى دنيا در چيزى چنين. هستند اشتباه در

  .نيست تحمل قابل هم حيوانى جامعه هيچ در كه است آن دنبال تباهى و ظلم چنان
 و پايان بى انسان وجود خود مثل و اردند حدى شا دروني هاى خواسته و تمايالت انسان
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 يك در. نيست متصور آن براى پايانى نقطه و است پايان بى انسان تكاملى حركت خود مثل
 به و ديگرى شكل به را خودش حركت باز اين ولى شود؛ اشباع است ممكن اى مرحله
  .دهد مى ادامه ديگرى گونه

 كه است اين خاطر به ،كنيم مى الاعتد از كه بحث همه اين و معتدل دين و وسط دين
 و است همين هم قانون و دين نقش و است ضرورت يك تعادل اين حفظ كنم، مى احساس
 به واقعى امكانات و نيازها حركت در را تعادل اين كه است اين جامعه مديريت نقش
  .نباشد جامعه در جور و ظلم حركت كه بياورد وجود

 بايد قطعاً زنيم، مى حرف مردم براى شناس اسالم و يند رمفس عنوان به كه ما مخصوصاً 
 بار را آنها ولع با قدر آن يا. نكنيم منحرف را مردم تعليماتمان، در باشيم مراقب هميشه
 را آنها قدر آن يا و دهند انجام اسالم نام به را تعدى هر و باشند نداشته مهار كه بياوريم
 اين  .بزند جلو ما از كفر و فتندبي عقب جهانى مسابقات در كه بياوريم بار راكد و خمود
 جامعه در ]كه[ خواسته ما از اسالم كه است آن حفظ اين و ستا ضروري بسيار تعادل
  .دهيم انجام
 سه دو. كنند مى اشتباه كنند، مى رياضت به دعوت كه آنهايى گفتم، قبلى خطبه در
 خود زندگى در را تفريط و اطافر كه هست ليمسا از بسيارى در. كنم مى عرض نيز مورد
 كه وضعى اين .است جامعه مصرفى ليمسا نهاآ از يكى .اسالمى جوامع در حتى ،داريم
 و هستند اسراف دچار دائماً كهكنند مى استفاده سوء قدر آن زيادى عده دارد، وجود
 اين. شود نمى تأمينشان  جسمى نيازهاى از بسيارى كه هستند محتاج قدر آن هم اى عده
 برايمان كنيم، مى نگاه ما كه را جامعه امكانات كل واال ،است جامعه تعادلى بى نشان خود

 است اينجا كار اشكال .نداشتيم مانده عقب ما مي شد، مصرف عادالنه اگر كه است روشن
  .است تجاوزها همين در ها بدبختي هريش و

 يعنى ؛بود سالم يشههم ما جامعه ،كرديم مى عمل دستور اين به فردى خودمان ما اگر
 اين به دستشان ،ندارند كه هم آنهايى و كرد نمى مصرف الزم حد از بيش كسى
  .ديرس مى ،دارند ديگران كه هايى زيادي
 مصارف از همه كه داده اجازه خداوند. خوانم مى تان براي) ع(صادق امام از روايتى من
 متعادل طور به نقل و حمل مصارف و مسكن و پوشيدن مصارف و آشاميدن و خوردن
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. برگردانند ندارند كه آنهايى به را اضافه اين و دارند اضافه ها بعضي خب،. كنند استفاده
 با كه است مواردي روى من تكيه. است نصيحت يك طور همان ،هم برگرداندن اين براى

 اب ما كه است معمولىموارد  اين از تر ظريف خيلى كه غرائز حتى ،شود مصرف بايد اعتدال
 هر وجود در خداوند دوستى، زيبايى و طلبى زينت حس مثالً ؛هستيم شريك نيز حيوانات
 و باشد مند عالقه و بورزد عشق منظره خوش و زيبا چيزهاى به كه است كرده تعبيه انسانى

  .باشد متنفر بدقيافه و شكل بد و منظره بد چيزهاى از
 تشخيص در است ممكن حاال باشند، كرده تلقين ها انسان به كه نيست چيزى اين
  .باشند داشته تفاوت ها فطرت ،ها زيبايي

 اين. زيباست ها بعضي براى چيزها سرى يك و زيباست همه براى چيزها سرى يك
 حس يك طلبى زينت و خواهى زيبايى حس اينكه اصل ولى. كند پيدا تفاوت تواند مى

 واقعيت يك اين شدند، نمى كشيده تكامل به ها انسان نبود، اگر و است انسان در جدى
   !كنيم مخالفت ها زينت و زيبا مناظر با بياييم ما حاال. است

 دراست. نخواسته هم خدا كه است چيزى و است فطرت و طبيعت با مبارزهكار،  اين
 خودشان براى يك هر كه آسمانى كرات اين حتى است، آورده چقدر را زينت ببينيد قرآن
 منظره يك حركت ،ما منظره در چون دارند، را خودشان خاص ليمسا و دارند عالمى
 اهداف خاطر به كه منظره همين از خداوند ،كنند مى مشخص ما براى شب در را زيبايى
  .برد مى اسم هايش نعمت عنوان به شده، ترسيم ما ديد در ديگرى فراوان

 كه ايىج آن شويم، مى وارد مساجد در كه مكلفيم ما: فرمايد مى ما به صريح قرآن
 ؟است گونه اين چرا .است قطعى دستور يك اين و بياييم بهتر لباس با شوند، مى جمع مردم
 البته ؛ندارد دستورى چنين هست، تنها كه وقتى آدم نيست، قدر آن خانه در دستور اين
 اجتماعى حالت يك اين نيست، اين خودش براى اما چرا، اطرافيانش و همسرش براى
. باشيم تنفرآميز هاى منظره دنبال فقط كه بياندازد يسير به را ما هنخواست كه است قضيه
 بايد قطعاً باشيم، مسلمان و كنيم فكر قرآنى بخواهيم واقعاً ما اگر ،مسلمان يك قيافه اصالً
 گران باشد، بها گران نيست الزم لباس، لحاظ از. باشد انسان قيافه زيباترين بشرى جوامع در
  .دارد تفاوت خيلى نبود زيبا با بودن بها

 هم هنوز و بود انحراف ما جامعه در كه چيزهايى از يكى كنيم، استفاده زيبا مناظر از
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 خوبى منظره و هوا و آب خوش جاى هر مملكت اين در نشده، اصالح متأسفانه و هست
 به متعلق نداشتند، اسالم به كارى كه آنهايى و ها طلب رفاه و ها طاغوت ،داشت وجودكه 
 آن از دريا لب مناطق و شهر شمال. بود ها مسلمان به متعلق هميشه مناسب غير و بود آنها
  .كردند مى تصرف آنها را ها كوهستان و ها جنگل و مراتع خوب، مناظر بود، آنها

 را فرهنگ اين كه كرديم تالش ما و دارد فرهنگى چنين يك است، مسلمان كه آدمى
 و مقدس و متدين هاى آدم كه دارد وجود فرهنگى كي. است نشده هنوز ولى بزنيم، هم به

 بحث وقت يك .است  برابر نامناسب و زينت بى و بدمنظره جاهاى با زندگيشان اللهى حزب
 با همراه زينت وقت يك. است درست اين كنند، رافسا خواهند نمى اينها كه است اين
 نبايد كه است بزرگى گناه واقعاً آن در افسرا دارد، فقير كه اى جامعه است، رافسا

 براى را خطر اين من كه شود جامعه در فرهنگ يك اين كه است وقت يك. شد مرتكب
 متدين و بودن اللهى حزب و بودن مقدس اصالً كه شود فرهنگ اگر. بينم مى اسالمى جامعه

 اب اسالم است، گناه اين ،نباشد رويت قابل اش قيافه آدم كه اين با است برابر بودن متعهد و
  .است كرده مبارزه اين

 حرام ها زينت كهشده  گفته و آمده شماه ب موقع چه  ؛فرمايد مى عصبانيت نوع يك با 
 چون كند، مى مردم متوجه را آن قرآن كه است مالمت و اعتراض نوع يك اين است،
 تر جامعه در بايد ها دين بى كه كردند مى خيال. است بوده هم موقع آن ،تفكرى طرز چنين

  .باشند جلنبر بايد متدين مردم ولى باشند، منظره خوش و تميز و
 حركت. كند مى بدنام را اسالم و منحرف  را جامعه و دارد ضرر بسيار تفكر طرز اين
 امام كه وقتى مي باشد.)ع(حسن امام حضرت به متعلق كه است روايتى .كوبد مى را جامعه
 تيپ همان از بعضى. پوشيدند مى را انهايش لباس بهترين شدند، مى نماز مشغول) ع( حسن
 خدا با خواهيد مى كه نماز حال در شما چرا گفتند؛ و كردند اعتراض و آمدند نادان هاى
  ؟پوشيد مى را بهتر هاى لباس باشيد، داشته رابطه

 كه خودم خداى براى هم من و  دارد دوست را زيبايى و زيباست خداوند: فرمود
 اين. كنم مى زيبا را خودم ،داده من به هم را ها زيبايي اين و دارد مى دوست را زيبايى
 است نبوده صدد در اسالم اصالً جا هيچ كه داريم سند ما هم كافى اندازه به و است منطقى

 گونه اين ما اسالمى جامعه االن واقعاً و بكوبد ها انسان در را خواهى زيبايى حس كه
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  .نيست
 بهترين آيند، مى كه مردم بايد باشد، داشته المىاس منظره بخواهد اگر جمعه نمازهاى

 ،هست شان زندگي در كه سطحى همان در آرايشى حالت ترين عالى و را هايشان لباس
 .هست كه هايى زيبايي آن حساب فوق تجمل نه ،باشد تجمل مانور بايد اصالً. باشند داشته
 اجتماع كه وقتى رود، ىم آدم كه مساجد بعضى در كه كنيد قبول و نيست گونه اين االن

 به عطر بايد شما داريم، شرعى دستور ما. دهد مى آزار را انسان پاها عرق بوى ،هست
 خود. باشد تميز تان هاي لباس كنيد، شانه را ريشتان كنيد، شانه را سرتان بايد بزنيد، خودتان
 و كرد مى نگاه آب به برود، جايى به خواست مى كه وقت هر بود، مقيد شخصاً) ص(پيغمبر
 و نيستيم طور اين ما .نباشند ميهمانان جلوى نامناسبى منظره يك كه كردند مى مراقبت
  .نيست اسالم عنوان به هست، هم اگر ما جامعه

 نه ولى ،پوشند مى خوب لباس و كنند مى تميز را خودشان و كنند مى مراعات ها خيلي
 كنند مى نگاه هم ها بعضي و است مىاسال ضد اين كه كنند مى خيال بلكه اسالم ، عنوان به
 عنوان به توانيم مى اسالم خاطر به فقط ما .نيست گونه اين. است قرتى اين گويند، مى و

 حالت تميز نگه داريم.را خودمان لباس را، خودمان صورت و سر قربت، قصد با عبادت
 و است مىاسال حكم كه است چيزهايى خوب منظره از جمال از استفاده و خواهى زيبايى

  .است اسالم خواست
 هر كه كنيم مى خيال ما است، داده ها انسان به خداوند كه جنسى غريزه همين مثالً يا
 بكشد، محروميت جنسى لحاظ از و بياورد فشار خودش به و كند تحمل و صبر آدم قدر

 جزء هم خودم من .است ضداسالمى و است غلط و نيست درست اين. است خوب خيلى
 و است طورى اين مان جامعه اگر كه است وارد هم ما خود به اشكال اين و مهست ولينئمس

 يارضا مسأله از دليل هر به كه كسانى كنند، مى خيال كه شده طورى اين جامعه فرهنگ
  .هستند صبور و اسالمى سالم و متعهد هاى آدم اينها مانند، مى عقب جنسى غرايز
 كند حفظ حرام از را خودش كسى اگر است. تكليف كردن صبر ،حرام مقابل در ،بله 
 اسالم و خدا را اين اما باشد، بايد و است تكليف اين ،باشد محروم ولو كند، صبر قدر هر و

 اگر ما جوانان و ما هاى بچه كه است اين ما جامعه فرهنگ االن. اند نخواسته ما از گونه اين
 سال 25 تا بايد كنند، مالحظه جامعه در را ظاهرى حيثيات و كنند مالحظه را تقوا بخواهند
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 اشباع از محروم ،كنند درست كارى و زندگى و خانه بتوانند كه موقعى آن تا و سال 30
 ،شد فمكلّ كه وقتى و رسيد سال 15 به كه بچه دانيم، مى ما خب باشند، شان جنسى غرايز
 ارضاع نياز اين كه است نگفته ما به هم خداوند و شود مى پيدا او وجود در جنسى نياز يك
 را اين هم علم و گذارد مى انسان روى رياضت اين هم بدى روانى و جسمى آثار نشود،
  .كند مى تأييد

 واقعاً. كند مى ظهور جا همه  ،شود مى ها انسان نصيب ،محروميت اين از كه هايى عقده
 مانز در كارها ترين آسان وجز است و كرده بيان راحت را مسأله اين ما دين هم

 طالق بيوه، سرپرست، بى زن نفر ها ميليون شايد و هزار صدها هزاران، االن .بود) ص(پيغمبر
 بار يك چون .هستند محروم كه دارند وجود جامعه در نكرده ازدواج مرده، شوهر گرفته،
 حاال !بمانند طور همين عمرشان آخر تا گرفتند، طالق يا مرده شوهرشان و كردند ازدواج

 اين. باشد داشته ديگرى با موقت ارتباط كنديا شوهر تا دو خانم كه است يبع جامعه در
  .است حكمى چه

 گونه آن داريم نياز نه و باشيم بار و بند بى ها غربي مثل توانيم مى مان زندگي در نه ما 
 نهايت تا مان دانشجويان ما اينكه . ]است[ داده نشان ما به را درستى راه ، اسالم چون باشيم،

 در و كنند زندگى جنسى غريزه فشار تحت ،زندگى شرايط خاطر به باشند مجبور حصيلىت
 و گتن هاى خانه در يا و بخوانند درس كالس در هم با پسر و دختر دانشگاه محيط

 و آپارتمانى مراكز در كنند، زندگى سقف يك زير جوان پسر و جوان دختر كوچك،
 حس اين و باشند داشته معاشرت هم با ها، كپار و ها تاكسي ها، اتوبوس و ها مسافرت

 گويد، مى كسى چه ،باشند نداشته فشار اين از نجات براى راهى و شود تحريك ماًيدا
 دنيا نگفته، كه اسالمى اخالق نگفته، كه قرآن نگفته، كه) ص(پيغمبر و خدا ؟است درست

  .گويد نمى كه هم
 اين و كنيم مى درست عرف يك عنوان به مان ذهن در غلطى فرهنگ يك خودمان ما 
 از و كنند طلبى تنوع خواهند مى كه عياش نفر چند اينكه خاطر به. شود مى عيب همه براى

 جاست، بي رياضت. است فطرت با مبارزه. نيست درست كنند، سوءاستفاده موقت ازدواج
 و صبر خاطر به و شود مى مرتكب نفسى خالف يك گاهى آدم حاال. است مضر رياضت

 روابط در بعداً كه گذارد مى نامطلوبى آثار. نيست هم اين اينجا ،گيرد مى اى نتيجه لشتحم
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  .كند مى ظهور انسان اجتماعى
 هستند، فشار همين تحت بااليى سن يك تا معموالً جوان، همه اين ما، هاى طلبه

 اين هك هستند جامعه در اى بيوه فراوان هاى زن سربازها، هستند، گونه اين ما دانشجويان
 عمل طور همين هم ما و گفته خداوند گفتيم مى ، نداشتيم حرف نداشتيم، راه اگر. اند گونه
 كسى اگر االن دادگاهى هيچ .نيست هم حكومتى دستور و نيست قانون اين گفتم،. كنيم مى
 تعقيب را آنها ندارد حق كند، شكايت كس هر كند، موقت ازدواج و كند صيغه و برود
 ما بر جامعه در غلط فرهنگ كه است اى ننوشته قانون يك اين نيست، نقانو اين .كند

  .است شده تحميل ما بر كه هايى رياضت بقيه مثل كرده، تحميل
 شعار آقايان. كنيم مبارزه اجتماعى مفاسد با توانيم نمى نشكنيم، راقانون  اين اگر ما
 اين اصالً مبارزه. شود نمى زهمبار فحشاء و فساد با چرا خواهيم، نمى حجاب بى ما دهند، مى

 طور به تاكنيد باز را راه كه بوده اين مبارزه نبوده، اين بشود، بوده قرار كه اى مبارزه نيست،
 جاى به پا ديديد اگر بعد شود، اشباع هايتان جوان فطرى نيازهاى ،منظم و قانونى و صحيح
 جنسى غرايز فشار تحت ناال كه كسى ولى .بگيريد را جلويش موقع آن ،گذارد مى خطايى
 قضاوت ،كرد برخورد ديگرى گونه به ويا كرد نگاه زن يك به اگر شده، ديوانه خودش
 را ليمسا اين تواند مى خودش زندگى در هم كسى هر و است دشوار بسيار او درباره كردن
 جايى بى هاى رياضت اينو يتحميل هاى فرهنگ غلط، ىت هاسن اين واقعاً بايد ما.بفهمد
  .ببريم بيناز بايد ،شده تحميل االن ما مظلوم جوان قشر بر كه

 ازدواج براى مثالً كنند مى خيال .افراددانيم مى را آنها هم ما همه كه اند گذاشته هايى راه
 خجالت مرد و زن يك بروند. ممكن است معممى آقاى يك پيش كه است الزم موقت

هم  فارسى]به زبان[.نيست الزم ها حرف اين بخوانند، عربى صيغه و آنجا بروند كه كشندب
 ما بگذارند، قرار هم با .اند گفته شرعاً كه استمساله اي  اين و بگذارند قرارداد توانند مى
 تكليف كنند، روشن را فرزندش تكليف داشت فرزندى اگر هستيم، هم با ماه دو ماه، يك

 داشته نظم اينكه راىب ولى.شود مشخصبايد ليمساباالخره . كنند مشخص را عده دوران
  .است رسمى اين و است بهتر باشد منظم و شود ثبت دفتر در اگر باشد،
 ابعاد در ،افراد زندگى در ها نمونه اين از و كنم مى عرض نمونه عنوان به من حال هر به

  روحيه نوع يك كردم، عرض  قبلى بحث آن اينها در همه خيلي زياد است. مختلف
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 به و كند مى رشد كم كم و شود مى شروع جايى يك ازاست كه  فروشى زهد و زهدنمايى
 مثالً. شود مى فرهنگ يك به ديلبت و كند مى رشد ارزش با هاى حركت و تقدس عنوان
 گفته كسى چه. شود مى عيب يك طلبى جاه شود، مى عيب يك طلبى شهرت ،جامعه در
  ؟است عيب  طلبى جاه

 موجه جامعه در كه كنيم حركت اى ونهگه ب كه است گذاشته ما وجود در خداوند
 عيب بودن المله وجيه. باشيم گونه اين كه هستيم ظفوم همه كند، قبول را ما جامعه. باشيم
 بدانند، خوب را ما دروغ به مردم اينكه براى كردن ريا و دروغ و خالف كارهاى نيست،

 رفت مى معهج شب كه بود خوبى آقاى قدر آن يكى كه شود مى تعريف. است عيب اين
 و خورد مى شراب آقا اينمي كردند خيال مردم كه اى گونهه ب ،خريد مى شراب و بازار در
 را ها شراب ،نه كه فهميدند بعد. است بدى آدم عجب كه كردند مى نفرينش و لعن همه
 گونه اين چرا. نخورند مردم تا خرم مى من كه بگو اول از خب،. نخورند مردم تا خريده مى
  .است گناه اين. نيست هنر كه اين كنى، مى درستجو

 يا و است اللهى حزب مثالً كه شود مشهور آقا اين اينكه براى بپوشد، آدم كه لباسى
. است گناه كه است شهرت لباس اين. است گناه اين ،است زاهد يا و است پيشه قناعت
 افكار و كند جلب خودش به را همگان توجه كه كند زندگى اى شيوه به نبايد آدمى

 به شكلى به اينكه يا و كند خودش متعالى و مثبت صفات و خصوصيات متوجه را عمومى
  .بدهند را بودن مذهبى و اللهى حزب نسبت او به ديگران كه بپردازند خودنمايى

 رياكارى نوعى اين. آيد مى شماره ب گناه حركات و اعمال اين خود نفس ليكن 
 بسيار گردد، معمول و متداول جامعه در و بيفتد جا چه چنان اگر كه شود مى محسوب
 حال. داد خواهد سوق منحرفى مسير سوى به را جامعه مجموع در و باشد مى خطرناك

 هيچ ما علماى و بزرگان و) ع(اطهار ائمه ،)س(زهرا ،)ع(على نه و) ص(پيغمبر نه آنكه
  .نبودند خصوصياتى و صفات چنين اهل كدام

 ما غلط فرهنگ در كه خاصى توجهات خاطره ب كه شوند مى داپي هم منحرف افراد البته
 جهت در ابزارى عنوان به انحرافى سكنات و حركات گونه اين از شود، مى داده آنها به

 گونه اين ارتكاب با افراد از دسته اين. جويند مى بهره آن از خودشان وجاهت كسب
 اين. كشانند مى انحراف سوىه ب را جامعه هم و شوند مى گناه مرتكب خودشان هم ،اعمال
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 هم فطرت و رود مى شماره ب فطرت اسالم دانيم، مى آن به منتصب را خود ما كه اسالمى
 و متعادل طوره ب بايد و است نهاده وديعه به ما وجود در خداوند كه است عناصرى شامل

  .گردد اشباع شده هدايت
 زندگى كشور در كه اى بيوه ىها خانم تمامى داشتيم، سالمى جامعه ما چه چنان اگر

 و مثبت نقطه يك عنوان به توانستند مى كردند، مى تنگنا و نياز احساس  زمانى اگر ،كنند مى
 آورند، عمل به موقت ازدواج امر انجام جهت ،خود نزديكان و آشنايان از يكى از قوت
  .دنشو واقع كسى توبيخ و تقبيح مورد اينكه بدون

 براى اى وسيله و مستمسك نبايد مسأله اين كه شد متذكر هم را نكته اين بايد البته
 گرم هاى كانون فروپاشيدن هم از باعث ،عياشى دنبال به رفتن با كه شود دارى زن مردان

 و وضعيت تحمل با كه كسانى از عده آن براى را راه و برنامه اين بلكه. گردند خانوادگى
 گونه اين از كه هايى سوءاستفاده با تأسفانهم ولى نمودند، تجويز شوند، مى متضرر شرايط
  .شود مى لوث عمالً مسأله اصل شود، مى ها برنامه و احكام
 ،خانواده تشكيل و ازدواج امكان شرايط به دستيابى از قبل تا جوانان ،راستا همين در
 وانندبت زنها هم و مردها هم ،رابطه همين در و كنند استفاده موقت ازدواج مزاياى از بتوانند

 حال در و كرده ازدواج بار چند يا يك كه زنى يك فرضاً. نمايند استفاده روش اين از
 چه چنان هم بيشتر يا دوم بار براى حتى است، گرفته طالق يا و كرده فوت شوهرشحاضر
  .ورزد مبادرت موقت ازدواج امر به تواند مى كند، اقتضا نيازش

 سكينه حضرت خود ؟يازيدند نمى دست ايىه شيوه چنين به ما تاريخ بزرگ زنان مگر
 اقدام بار چندين براى بود، بزرگ شخصيت و شاعره عالمه، يك كه) ع(حسين امام دختر

  .نمودند ازدواج به
 به شان وصاياي اولين عنوان به شان فوت هنگام به) س(زهرا حضرت خود اينكه يا

 اقدام بايد ،من از بعد شما و دارد زن به احتياج مرد دانم مى من فرمودندكه) ع(على حضرت
 آن اينكه صرفه ب ،كنيد ازدواج زن فالن با كه كنم مى خواهش فقط و نماييد ازدواج به
 حضرت آن فوت از كه روزى چند از بعد. بود خواهد مهربان من هاى بچه با زن
 برخالف كه حالى در. نمودند ازدواج به مبادرت ،)ع(على حضرت همسرش گذشت، مى

 به تن از را عزا و سياه لباس و فوت چهلم سرنهادن پشت از پس كه نبود طور ناي ،تصور
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  .نمودند ازدواج حضرت، آن فوت از بعد روز چند بلكه بزند، اقدام اين به دست ،درآوردن
 و تصرف كردن، كار اسالمى، اعتدال مادى، از اعم زندگى ابعاد تمام در ما جامعه كل
 عرفى بندهاى و قيد و تفريط و افراط گرفتار طبيعى، اهبمو از استفاده و مصرف مالكيت،

 ارزش عنوان به جامعه در تدريجى طوره ب كه است شده تحميلى و ساختگى نوع از
 چنين درگير را خود كه هم كسانى آن و است گرفته خود به را تقوا شكل و است جاافتاده

 چنين خداه ب آنكه حال. اند تقوايى با هاى آدم كه هستند تصور اين در كنند، مى ىليمسا
 اما باشند، ـ دارند آن از كه تعبيرى به ـ تقوا و ايمان به مقيد شان دل در شايد. نيست چيزى
 به يعنى. است الهى احكام به كردن عمل حقيقت در تقوا. نيست واقعى ايمان آنها ايمان

 از و دهيم نشان مندى عالقه مستحبات به بپرهيزيم، حرام از حتماً و كنيم عمل واجبات
 به متقى شخصى چنين نمايد، عمل منوال بدين واقعاً انسان اگر. باشيم متنفر مكروهات

  .باشد مى كلمه اخص مفهوم
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  1مقاله مذاكره مستقيم
  

  سيد عطاءاهللا مهاجراني

  
  
ه جيمز بيكر وزير خارجه آمريكا در روز يكشنبه گذشته اعالم كرد كه آمريكا آماد

اي در  است با مقامات ايراني مستقيما مذاكره نمايد. ممكن است بگوييد به همين دليل فتنه
اي برپاست و اال چگونه است كه بيكر پيشنهاد مذاكره مستقيم داده است. در  كار و توطئه
به همين  اي است كه صرف نظر از سنجش سخن و موضع، صرفاً شيوهخود هر حال اين 

ه كسي است مي توان بر سخن خط بطالن كشيد و در پس هر حرفي اعتبار كه گوينده چ
  توطئه اي را كشف نمود.

به گمانم مي توان از زاويه اي ديگر نيز مذاكره مستقيم را سنجيد و بين مذاكره مستقيم  
هاي  فرض و مذاكره غير مستقيم، طرف بهتر و يا الاقل آنكه شرش كمتر است را برگزينيم.

  ما از اين قرارند:
را پذيرفته ايم. گردش كار و تداوم اين قطعنامه با هدايت دبيركل  598ما قطعنامه  – 1

سازمان ملل و عمالً زير نظر شوراي امنيت انجام مي شود. آمريكا عضو دائم شورا و نيز 
  مؤثرترين عضو مي باشد.

وعي از و متناز زمان پيروزي انقالب تا به حال مابين آمريكا و ايران مسايل متعدد  -2
كه  ي هاي ايران و جلوگيري از ارسال قطعات يدكي خريداري شدهقبيل بلوكه شدن داراي

                                                 
 در روزنامه اطالعات به چاپ رسيده بود. 1369ارديبهشت  6مقاله در روز  نيا - 1
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  مصرف نظامي داشته اند و ... وجود دارد.
چهار نفر از اتباع ما و نيز تعداد قابل توجهي از مسلمانان مظلوم لبنان از جمله شيخ  – 3

  وگان گرفته شده اند.عبيد در دست گروه هاي طرفدار آمريكا و اسرائيل به گر
عراق به عنوان دشمن بالفعل و بالقوه ما با بهره گيري از امكانات جهاني و  – 4

سازماندهي محاسبه شده روابط بين المللي و ديپلماسي خود هر روز در جهت تقويت 
  نظامي و سياسي خود بيشتر كوشيده است.

خريب هاي عظيم دوران و باالخره بازسازي صنعتي و اقتصادي كشور و گذر از ت – 5
  جنگ، وظيفه محتوم ماست كه كمترين درنگي در آن پذيرفته نيست.

اينها فرض هاي قضيه بود، مذاكره در تاريخ عالم و آدم همواره به عنوان امري بسيار 
  بديهي كه نياز به برهان و توجيه ندارد به كار گرفته شده است.

و ساير  سنت و سيره پيامبر اكرم و اميرمؤمنانمذاكره مستقيم انبياء الهي با دشمنان خدا، 
ائمه معصومين، عرف انقالبيون و سياستمداران مستقل دنيا و باالخره اين برهان و بينه كه 
مذاكره به معني پذيرش سلطه و انقياد نيست امري در خور توجه است كه به ويژه آنكه در 

ر و مردم بكشيم و در دنياي نفي رابطه دنياي امروز ما نخواسته ايم ديواري بلند به دور كشو
زندگي كنيم. داستان گروگان ها، داستان عبرت آموزي است به همين اعتبار كه دولت 
دوست و برادر سوريه، از مذاكره مستقيم با آمريكا پرهيز نكرده، تبديل به ستاره تبليغاتي 

ه و كم و كيف به سناريوي آزادي گروگان ها شده و مصالح و منافع ملي اش را پيش برد
  تعبير رييس جمهور آمريكا بر آمريكا پوشيده مانده است!

به گمانم اگر در شرايط ويژه اي كه هستيم، مصلحت هاي كشور و انقالب را  بر ساير 
امور ترجيح ندهيم ، بهره اش از دست رفتن فرصت ها براي انقالب و كشور و ملتي خواهد 

او را بگيرند و سال ها پس از سال ها بگذرد و ما  بود كه دشمنانش مي خواهند فرصت هاي
  در وادي بازي با شعار مثل بازي با يخ متوقف بمانيم.
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  تصويري از برنامه بازسازي و سازندگي

  
  1370در سال 
  
  
   ،رييس جمهور ،سخنان آقاي هاشمي
  

  در جلسه تقديم بودجه به مجلس شوراي اسالمي
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

خداوند را شكر مي گذاريم كه اين توفيق را به مجموعه ما داد كه بتوانيم دومين بودجه 
ساالنه كشور را در دوران خدمت دولت، به گونه اي كه تا حدود زيادي مي تواند  وظايف 
و اهداف و خواسته هايمان را در جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله تأمين كند، به خدمت 

  ردم در مجلس شوراي اسالمي بياوريم.نمايندگان محترم م
قبالً از محبتي كه رياست محترم مجلس، برادر بزرگوارمان جناب آقاي كروبي 
فرمودند و همچنين محبتي كه در بدو ورود، از طرف برادران بزرگوار ديديم، تشكر كنم و 

 اي كه در دوران كار دولت از طرف مجلس ما داشته ايم كه ركن از همكاري صميمانه
  بزرگي در تحقق اهداف بوده، صميمانه سپاسگزاري كنم.

آنچه كه ما از ابتداي انقالب فكر مي كرديم، بودجه اي در سطح اين بودجه اي كه 
امروز خدمت شما آورده ايم، نبود، اما شرايطي كه استكبار جهاني بر ما تحميل كرد و 
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قب انداخت؛ گرچه از بعد شرارت هايي كه نسبت به انقالب كردند، خيلي از كارها را ع
ها باعث تحكيم موقعيت انقالب و پايداري مردم ما و صيقل  معنوي همه اين شرارت

هاي انقالب گرديد، ولي از بعد مادي تأخيرهاي جدي در رسيدن به اهداف  خوردن آرمان
  وجود آورد. انقالب به

كشور فكر در عين حال نسبت به آنچه كه ما از بدو تأسيس دولت براي كارهاي 
بخش و اميدوار كننده است و مي تواند دليل و سندي باشد  نظر من رضايت كرديم، به مي

سوي استقالل  كه كشور ما استعدادها و امكانات و مايه هاي كافي را براي حركت به
  اقتصادي دارد.

خواهشي كه از شما برادران بزرگوار دارم، اين است كه روي اين ارقام و اعداد و 
ا و مقايسه هايي كه در اين بودجه آورده ايم، دقت كافي بفرماييد و با ديد نقّادي ه شاخص

تر  هاي مجلس قطعاً مي توانند بودجه را از لحاظ كيفيت غني با آن برخورد كنيد. كميسيون
طور كه در مورد برنامه اتفاق افتاد، آنچه كه از مجلس  تر كنند و من يقين دارم همان و سالم

  د، از آنچه كه ما آورده ايم، سالم تر و عملي تر خواهد بود.بيرون مي آي
قطعاً فرصتي كه مجلس با جمعيت فراوان و افراد وارد دارد، از فرصت دولت بيشتر  

است و دست شما هم باز است. وزرا و سازمان برنامه و بودجه هم قطعاً با شما همكاري 
كه خواسته شود، بايد سريعاً تحويل  خواهند كرد و هر عدد و رقم و هر آماري و هر چيزي

  شما شود و در جهت اصالح ساختار بودجه، يك حركت تكاملي داشته باشيم.
هستند كساني كه بعضي از سياست هاي دولت و يا برنامه را قبول ندارند، اين يك حق  

ر طبيعي براي همه ما و مخصوصاً نمايندگان است كه نظرات خودشان را داشته باشند. اما فك
مي كنم نه تنها دولت، بلكه مجموعه نظام،  در اين يكي دو سال توانسته است مراحل 
سختي را پشت سر بگذارد و راه درستي را انتخاب كند كه آمار و ارقام اين بودجة 

كه با بعضي از  پيشنهادي ما دليل خوبي خواهد بود. مخصوصاً خواهش من اين است كساني
قت و انصاف برخورد كنند و ببينند اين نكاتي كه قابل توجه سياست ها مخالف هستند، با د

  است و قطعاً ما هم به نظرات آنها توجه كنيم.
آن روزي كه من مي خواستم به عنوان مسئول دولت، پا در ميدان بگذارم، در همين  

مجلس، برادراني كه االن خودشان قطعاً يادشان است، در جلسات متعدد به ادله خيرخواهانه 
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  را نهي مي كردند و گاهي هم جلسات طوالني مي شد. من
حرف همه هم دلسوزانه بود كه مي گفتند، كشور، بعد از جنگ مشكالتي دارد و با اين 

ساله جنگ شده، دوران بسيار مشكلي  خونريزي فراواني كه از پيكر اقتصاد كشور در هشت
مان، ايتاليا براي اثبات را بعد از جنگ خواهيم داشت و تاريخ كشورهايي مثل ژاپن، آل

نظرشان را به رخ مي كشيدند و مي گفتند با اين مشكالت جهاني، فشارهايي كه روي ما 
هست و مساله جنگي كه ناتمام مانده و دشمن در خاك ماست و بايكوتي كه ما هستيم، 

ها كه حمايت هاي جهاني را بعد از جنگ داشتند، نمي شود كار مهمي  برخالف آن دولت
خاطر  خاطر نزديكي به امام (ره) و به و بهتر اين است كه افرادي مثل تو كه بهكرد 

خاطر جنبه هاي فرهنگي داشتن مسئوليت مستقيم جوابگويي مشكالت،  بودن و به روحاني
طور كه در  عهده نگيريد و تو بهتر است كه در مجلس بماني و همان اين مسئوليت را به

پشتوانه دولت، مي تواند باشد و تو حمايت كن كه از عنوان  دوران قبل بود، مجلس به
مراحل سخت بگذريم.  اين نصيحت قطعاً خيرخواهانه بود و من هم مي فهميدم كه درست 

  مي گويند كه مشكل هست.
من عرض كردم كه اين هم درست نيست كه ما به عنوان اينكه روحاني هستيم و 

ر را به دوش افرادي كه به هرحال آنها هم خواهيم كمتر مورد انتقاد قرار بگيريم، با مي
هاي ما را اجرا كرده اند، بگذاريم و يك كار خودسرانه اي كه نبوده، سياست هاي  سياست

حضرت امام (ره) بوده، سياست هاي ما بوده و همه ما شريك هستيم و  اگر مشكلي هست 
يم وارد ميدان شويم ما بايد به مردم جوابگو باشيم و چنين تقسيمي عادالنه نيست بگذار

بخصوص كه شرايط هم بگونه اي بود كه من مي توانستم بعضي از گره هاي مسايل را باز 
  كنم.

من پذيرفتم و مي دانستم كه كار بسيار بسيار دشوار است، در عين حال با روحيه 
اميدواري كه دارم، فكر مي كردم كه كارها را مي شود سامان داد. خوشبختانه اين چيزي 

اميدوار بودم تا اين لحظه و بهتر از آن چيزي كه فكر مي كردم، رسيده ايم؛ يعني يك كه 
ها  ذره هم از حد اميدم كاسته نشده، بلكه نشاط بيشتري گرفتم و فكر مي كنم كه راه

  هموارتر است. اطالعاتي كه در مجموع دارم، اين روحيه را به من مي دهد.
ما مشكل جنگ و قطعنامه را به خوبي خوب، بحمداهللا خداوند هم كمك كرد و 
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توانستيم از سربگذرانيم و دشمن از خاك ما بيرون رفت و شرايط ما پذيرفته شد و شرايط 
  منطقه اي به نحو بهتري بوجود آمد.

در دنيا اين شرورهايي كه همه زهرهايشان را به طرف ما نشانه گرفته بودند، فهميدند 
ه فكر نجات سياست هاي خودشان افتادند. اين كه اين زهرها خيلي كارگر نيست و ب

فشارهاي جهاني به اندازه زيادي كم شده، البته هنوز آن عمق خصومت ها باقي است و 
هيچ كس از آن شرورها، خوشحال نيست كه جمهوري اسالمي ايران مشكالتش را حل 

  كند، ولي در مقابل واقعيت ما، يك مقدار ممكن است تسليم شوند.
طور كه مي دانيد، جمهوري اسالمي به عنوان يك كشور داراي حق و  امروز همان

رسالت و داراي مشي مشخص و مستقل، تقريباً در همه جبهه هاي دنيا شناخته شده است و 
هايي  ترين منتقدين ما، االن قبول دارند كه سياست هاي جمهوري اسالمي، سياست بدجنس

راه انقالب است. حاال سم پاشي هايي مي شود  است كه نشانه استقالل و اراده ملي و ادامه
  كه ديگر اينها طبيعت امپرياليسم خبري است كه شماها نياز به توضيح نداريد.

هايي كه به ما زده مي شد كه ما را متوجه مشكالت بكنند، مي گفتند كه شما  از حرف
  مقروض هستيم. ها و نپرداختن به تعهدمان بين اين كشور چه مقدار به منابع داخلي، بانك

ها، وضع برق، كمبود بنادر، كمبود تجهيزات، كمبود قطعات، وضع  بين وضع راه
ها، وضع كشاورزي، كمبود ابزار، كمبود سوخت، وابستگي به  ونقل، وضع نيروگاه حمل

سوبسيد كه تقريباً بخش عظيمي از مردم، االن عيال دولت محسوب مي شوند و توقعات 
و حق عظيم اين رزمندگان مستضعفي كه از طبقه محروم بودند و  فراوان مردم بعد از جنگ

در دوران جنگ با اين صالبت دفاع كردند و حاال حق دارند، نيازهاي آموزش و پرورش، 
ها، كمبودهاي شديد در بخش بهداشت، كمبود استاد و معلم، همه اينها  نيازهاي دانشگاه

شان را  همه اينها مطالبه جبران گذشته چيزهايي است كه بعد از جنگ به آن جواب دهيم و
  مي كنند و خوب، اينها براي همه شما روشن است.

آنچه براي ما ماية نشاط و اميد بود، استواري مردم، هوش مردم، اطالعات قشر عظيمي 
از مردم و روحية انقالبي بسياري از مسئولين كشور و عالقه اي كه مردم به انقالب و راه و 

، اينها همه به اضافه منابع بسيار غني كشور، پشتوانه هاي عظيمي است. شان داشتند دين
خوب، هر انسان مسئولي را وادار مي كرد كه با توجه و با اتكاء به اين امكانات، وارد ميدان 
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شود و بگويد كه كسي كه اينها را دارد، فقير نيست.كسي كه اين همه ماية حركت و نشاط 
  به اين عظمت را دارد، فقير نيست. در خودش دارد و پشتوانه اي

هاي بعد از انقالب  هاي مبارزه و سال اين روحي كه حضرت امام امت (ره) در اين سال 
هايي فوالدين و زبرالحديدي كه در  در اين مردم ديدند و مردمي را كه امام ساختند، آدم

وجود  سيه امام بهروايات ما به عنوان ابزار اصلي نهضت اسالمي مشخص شده و از انفاس قد
يك سرمايه اي است كه هركس از اين مسئوليت شانه خالي كند، پيش › آمده، اين سرمايه

خداوند هيچ جوابي ندارد و نمي شود انسان بگويد كه اينها را دارد و اينگونه رديف كردن 
مشكالت، مي تواند مايه اين باشد كه آدم حجت داشته باشد در مقابل خداوند كه بگويد 

ديگر نمي شود كاري كرد و بايد تسليم بود. البته هيچ كس مدعي نبود كه بايد تسليم  كه
شود و حرف همه اين بود كه ما يك دوره رياست جدي را در پيش داريم تا اينكه از اين 

  مرحله عبور كنيم و من هم قبول دارم كه كار دشواري است و داريم عبور مي كنيم.
هاي  البته برنامه را عمدتاً دولت قبل تهيه كرده بود. سياستاي كه به مجلس آمد،  برنامه

برنامه در زمان دولت قبل تهيه شده بود و به تصويب حضرت امام (ره) رسيده بود و مواد 
برنامه را هم دولت قبل تهيه كرده بود و ما با يك دوران كوتاه چند هفته اي، تعداد كمي 

مجلس اصالح شد. بنابراين ما روي برنامه زياد اصالحات در برنامه كرديم و بقيه هم در 
زحمت نكشيديم و افتخار برنامه، خيلي از ما نيست و مال دولت قبل است و اين اميد روحيه 

  در دولت قبل هم بود كه اين اهداف قابل تحقق است و به همين دليل اين برنامه را نوشتيم.
مان برنامه اين كار را بكند، آن حاال اگر مي شد، يك بار شما جدا مي كرديد و يا ساز

نظرم هست، يكبار يك  نقاطي كه اضافه شده با آن نقاطي كه قبالً بوده، تا آنجايي كه من به
درصد برنامه همان  90مروري كرديم؛ مثالً كمتر از ده درصد چيزي اضافه شده است و 

يزي كه در چيزهايي است كه قبالً تصويب شده و نشان اين است كه حتي اهداف كمي چ
  دولت قبل همين روحيه بوده است.

هاي برنامه كه اينجا انجام مي شد، بعضي از آقايان كه مخالف بودند، مي گفتند  بحث
كه اينها عددسازي است و غيرقابل تحقق است و محترمانه كه برخورد مي شد، مي گفتند 

  يك پروازي است، حاال ببينيم واقعاً اين طوري بوده است يا نه؟
تان مي دهيم، نشان مي دهد كه واقعاً واقع بينانه بوده، يكي دو  ارقامي كه ما خدمت اين
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اند  مورد هست كه آن هم دليل خودش را دارد كه قابل فهم است. بقيه همه جا همراه برنامه
هاي مهمي مثل فوالد مباركه، مثل نيروگاه شهيد  و يا از برنامه جدا هستند و همين حاال طرح

ل گل گهر و مخابرات و خيلي از جاها، حسابي جلو افتاده اند و از ما رجايي و مث
صورت تعهدي بدهيم تا زود به بهره برداري برسند.  شان را حتي به خواهند كه امكانات مي

فوالد مباركه يك سال و اندي زودتر مي خواهد استارت بزند كه همه فكر مي كرديم آن 
نيست و حاال بعضي هايش ذكر مي شود و  تاريخي كه هم مي گوييم، تاريخ واقعي

  ها هم قبالً گفته شده است. بعضي
اعداد و ارقامي كه ما داريم، همه جهت مثبت را نشان مي دهد و بسياري از آنها باالي 

ها هم ريالي و هم ارزي است و هم مساله كسر بودجه و هم  برنامه است در بعضي از قسمت
يگر، نشان مي دهد كه واقعاً اگر همت كنيم، ما جمع شدن نقدينگي و خيلي چيزهاي د

حسابي مي توانيم از اين برنامه اي هم كه نوشته ايم و بعضي ها خيال مي كردند بلند 
شاءاهللا همدلي بيشتر  پروازانه است، جلو بيافتيم و اگر هم واقعاً تشخيص شما هم اين شد، ان

من از گذشته كامالً راضي هستم و از گذشته بين مجلس و دولت وجود داشته باشد، البته 
نسبت به آينده مي توانيم پيش از اين همدلي داشته باشيم كه گام هاي بلندتري را برداريم. 

  :1370هاي بودجه سال  اما تشريح ويژگي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
گردد  كل كشور در شرايطي تقديم مجلس شوراي اسالمي مي 1370اليحه بودجه سال 

كشور پس از چند سال ركود، دوران شكوفايي خود را آغاز نموده است. كه اقتصاد 
شده  بيني جنگي به وضعيت اقتصادي پيش لحاظ اقتصادي، ما در حال انتقال از يك اقتصاد به

  در برنامه هستيم و اين شايد دشوارترين كار ما، در مقطع حاضر باشد.
اسي با شرايط عادي دارد. در هاي بسيار اس مديريت اقتصادي در شرايط جنگي، تفاوت

دليل اينكه از يك طرف هزينه هاي دولت افزايش پيدا مي كند و از سوي  شرايط جنگي، به
كند  ديگر امكانات كسب درآمد محدود مي گردد، كسري بودجه با شدت افزايش پيدا مي

ت هاي انقباضي، امكانات سرمايه گذاري را محدود كرده و ظرفي ضمن آنكه اعمال سياست
افتد. از طرف ديگر تورم ناشي از  سازي براي پاسخگويي به نيازهاي آينده به تعويق مي
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هاي اقتصادي تحت شرايط جنگي، دولت را ناچار مي سازد كه براي  بروز عدم تعادل
ها توأم با  ها را تثبيت نمايد كه بديهي است تثبيت قيمت حمايت از قشر آسيب پذير، قيمت

تصاد، دولت را ناچار مي سازد تا حضور مستقيم خود را در سطح افزايش تورم در كل اق
ها توأم  يك يك واحدهاي اقتصادي گسترش دهد و به اعمال كنترل بپردازد. تثبيت قيمت

دهي مي سازد، ضمن آنكه  با شرايط تورمي، رفته رفته واحدهاي توليدي را دچار زيان
يل ريسك ناشي از شرايط جنگ، رغبتي دل  دليل همين شرايط و نيز به  بخش خصوصي نيز به

به سرمايه گذاري از خود نشان نمي دهد و در نتيجه اقتصاد كشور با وضعيت تورم توأم با 
ركود مواجه مي گردد كه اين نقطه آغاز حركت ما، در سال گذشته بود و طبيعي است كه 

ت تأثير خود ها پس از جنگ جامعه را تح بسياري از آثار و مشكالت دوران جنگ تا سال
گونه كه تاريخ تمام كشورهاي درگير جنگ نشان مي دهد. البته الزم  داشته باشد، همان

است در اينجا به اين نكته اشاره كنم كه وضعيت ذكر شده، عمدتاً ناشي از شرايط جنگ 
شده به كشور بود و نبايد از نقش قابل تقدير دولت گذشته در طول دوران جنگ  تحميل

  نمود.تحميلي غفلت 
جمع بندي عملكرد گذشته و وضع موجود بر اساس تحليل هاي مقدماتي، برنامه 

هاي اقتصادي كشور، نياز به تغييرات اساسي دارند  ساله، بر ما حكم مي كرد كه شاخص پنج
ها اعمال مي گرديد؛ كه تغيرات  كه اين تغييرات عمدتاً مي بايست توأم با تغيير سياست

هاي  دي است كه در برنامه پنج ساله در قالب عناوين اصالح سياستها در واقع موار سياست
هاي تجارت خارجي و  هاي تعادلي، اصالح سياست قيمت گذاري و حصول به قيمت

  تر شدن بخش غيردولتي، بيان شده است. فعال
گذاري  هاي ارزي با هدف تعديل تدريجي نرخ ارز، عمده ترين اهرم سياست سياست

هاي تعادلي بود، كه با عرضه ارز رقابتي آغاز گرديد. اين  ه قيمتدولت درجهت حصول ب
كردن  دليل منطقي سياست ضمن آنكه موجب راه اندازي واحدهاي توليدي گرديد، به

هاي مشابه وارداتي، باعث شد كه توليد بسياري از  هاي داخلي در مقايسه با قيمت قيمت
هاي اقتصادي تحقق هدف  تيجه، مكانيزماقالم در داخل، توجيه اقتصادي پيدا كند و در ن

خودكفايي فعال گردند. از سوي ديگر، منطقي تر شدن قيمت ارز، موجب شد كه مراحل 
طوالني اداري كه براي اعمال كنترل در امر تخصيص ارز وجود داشت، تقليل پيدا كند و 
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  يند.واحدهاي توليدي مستقيماً ارز مورد نياز خود را در حداقل زمان دريافت نما
در زمينه تشويق صادرات غيرنفتي، ظرف چند ماه گذشته، تحوالتي اساسي در 

هاي  ها بوجود آمده است كه اميدواريم ظرف سال هاي آينده، شاهد افزايش سياستگذاري
  قابل توجه در ارقام ارزي صادرات غيرنفتي باشيم.

توليد كنندگان هاي اتخاذ شده؛ كليه صادركنندگان، وارد كنندگان و  براساس سياست
مجازند ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را صرف واردات مواد اوليه و تجهيزات كليه اقالم 
توليدي نمايند كه در واقع اين بدان معني است كه ارز صادراتي اين امكان را پيدا كرده 
است كه در بخشي از توليد، كه عرضه محصوالت آن معاف از قيمت گذاري است؛ بدون 

كار گرفته شود. در كنار اين تسهيالت، دادن مجوز ورود مصالح  قيمت بهمحدوديت 
ساختماني فوالدي اقدامي اساسي با هدف دوگانه تشويق صادرات و نيز تأمين مصالح مورد 

  نياز سرمايه گذاري هاي كشور بوده است.
عملكرد شاخص هاي عمده اقتصادي كشور در دوره جديد كه همزمان با شروع برنامه 

توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است، همگي حاكي از  اول
  بروز تحوالتي اساسي در روندهاي گذشته مي باشند.

طور متوسط  ساالنه به 1364 – 67هاي ثابت كه طي دوره  توليد ناخالص داخلي به قيمت
براساس آخرين با رشدي مثبت روبرو بوده و  1368درصد كاهش يافته بود، در سال  6/5

درصد نسبت به سال ماقبل افزايش يافته است. برآوردهاي مقدماتي در  4برآوردها، حدود 
  نيز حاكي از افزايش رشد توليد در سال جاري مي باشد.1369سال 

روندي نزولي داشت و طي اين مدت  1363 – 67ارزش توليدات صنعتي كه طي دوره 
طوري  تغيير جهت داده، به 1368ته بود، از سال درصد كاهش ياف 10طور متوسط ساالنه  به

تغيير  1368كه براساس اطالعات موجود، شاخص ارزش توليدات صنايع سنگين در سال 
طوريكه براساس اطالعات موجود، شاخص ارزش توليدات صنايع سنگين در  جهت داده، به

ب آن، افزايش درصد داشته، كه در قال 7/9نسبت به سال قبل افزايشي معادل  1368سال 
درصد  14مربوط به صنايع تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بالغ بر 

كاالي صنعتي مورد بررسي وزارت صنايع در سال  88گزارش شده است. همچنين وضعيت 
بوده و بررسي مشابهي  1367محصول نسبت به سال  55نشان دهنده افزايش توليد در  1368
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مورد نسبت به مدت مشابه سال  66حاكي از افزايش توليد در  1369 ماهه اول سال در شش
 25قبل است. به موجب نتايج اين بررسيها، طي ششماهه اول سال جاري، توليد روغن نباتي 

 42درصد، شيشه جام  29درصد، فرش ماشيني  54درصد، الستيك و تيوپ اتومبيل 
 105درصد، كولر آبي  372يومي درصد، رادياتور آلومين 71درصد، لوله و ورق آزبست 

درصد، 122درصد، انواع وانت  93درصد، يخچال  87درصد، تلويزيون سياه و سفيد 
درصد، پمپ  25درصد، كمباين  81درصد، واگن باري  69كاميون سبك و نيمه سنگين 

درصد، ديگ بخار  143درصد، انواع ماشين تراش  137درصد، پمپ شناور  262فشارقوي 
درصد و موتورهاي  305درصد، ورق آلومينيومي  243نواع لوله و پروفيل درصد، ا 354

درصد نسبت به ارقام مشابه سال قبل افزايش داشته است. يكي از عوامل مؤثر  66كشاورزي 
در افزايش توليدات صنعتي اين دوره امكانات ارزي است كه در اختيار صنايع قرار گرفته 

تبارات ارزي اختصاص داده شده به بخش صنعت ، اع1369ماهه اول سال  است. در شش
ميليارد و صد و هفتاد و پنج ميليون دالر بوده است كه نسبت به كل ارز مصرف  4بالغ بر 

درصد افزايش  94درصد و  225، به ترتيب 1368و  1367هاي  شده در اين بخش در سال
  نشان مي دهد.

اي حاصل شده، كه در اين مورد هاي قابل مالحظه  درمورد توليدات فلزات نيز پيشرفت
سال  ، يعني يك1369مي توان به طرح توسعه آلومينيوم اشاره نمود كه در فروردين سال 

زودتر از برنامه پيش بيني شده به بهره برداري رسيد و در نتيجه توليدات اين محصول در 
ه پيش بيني هزار تن بالغ گرديده است كه نسبت به برنام 8/30ماهه اول سال جاري به  شش

معادل  1368درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين توليد فوالد كشور در سال  5/85شده، 
 6/8ميليون تن گزارش شده كه نسبت به هدف مندرج در برنامه از افزايش معادل  6/1

  از اين بهتر است. 69درصد برخوردار بوده است و وضع براي سال 
درصد افزايش داشته و با توجه به  6/51 بيش از 1368درآمدهاي دولت كه در سال 
ميليارد ريال  7/2111درصد) كسري بودجه دولت از  5افزايش متعادل هزينه ها( در حدود 

تقليل يافته و نسبت كسري به كل  1368ميليارد ريال در سال  1/1251به  1367در سال 
  ست.رسيده ا 1368درصد در سال  2/28به  1367درصد در سال  1/50بودجه از 

، درآمدهاي دولت نسبت به مدت 1369در ادامه همين روند در هشت ماهه اول سال 
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درصد افزايش داشته و ميزان كسري بودجه دولت طي اين مدت،  90مشابه سال قبل بالغ بر 
ميليارد ريال) كمتر بوده است. نسبت  7/460درصد ( 44نسبت به بودجه مصوب، بيش از 

  درصد رسيده كه طي سنوات اخير، كامالً بي سابقه است. 5/15كسري به كل بودجه نيز به 
افزايش درآمدهاي مالياتي، يكي از عوامل عمده افزايش درآمدها طي اين مدت بوده 

ميليارد ريال ثابت مانده  1000در حدود  1364 – 67است. درآمدهاي مالياتي كه طي دوره 
درصد  20سبت به سال ماقبل، بيش از ميليارد ريال رسيد كه ن 9/1187به  1368بود، در سال 

نيز درآمدهاي مالياتي نسبت به دوره مشابه  1369ماهه اول سال  8افزايش نشان مي داد.در 
 40درصد افزايش داشته است. افزايش ماليات بردرآمد به ميزان  6/37حدود  1368سال 

ده است. اين درصد طي اين دوره، يكي از عوامل مؤثر در افزايش درآمدهاي مالياتي بو
افزايش در راستاي سياست دولت به منظور بيشتر عادالنه نمودن نظام مالياتي كشور است، 
كه نقش عمده اي در بهبود توزيع درآمدها در جامعه خواهد داشت. تصميمات اخير دولت 

  سزايي خواهد نمود. در جهت كاهش ماليات برحقوق، به اين امر كمك به
از رشد فزاينده نقدينگي بخش خصوصي جلوگيري با كاهش كسري بودجه دولت 

درصد در سال  5/19به  1367درصد در سال  2/24نحوي كه رشد نقدينگي از  شده، به
درصد  4/8رشد نقدينگي معادل  1369تقليل يافت. همچنين در شش ماهه اول سال  1368

را نشان مي  درصد، كاهش قابل توجهي 6/10، يعني 1368بوده كه نسبت به رقم مشابه سال 
  دهد.

به موازات اين روند، تركيب نقدينگي بخش خصوصي بهبود يافته و با استقبال شديد 
ها، سهم اسكناس و مسكوك در نقدينگي كاهش يافته و بر  گذاري در بانك مردم از سپرده

ويژه سپرده هاي بلند مدت در نقدينگي به شدت افزوده شده  سهم سپرده هاي اشخاص، به
كه طي نيمه اول  طوري يب از قدرت تورم  و رشد نقدينگي كاسته شده است. بهو بدين ترت

درصد از حجم اسكناس و مسكوك دردست اشخاص كاسته و  3/3معادل  1369سال 
  ها افزوده شده است. درصد برحجم سپرده هاي مردم نزد بانك 2/11معادل 

موجب كاهش روند رشد  افزايش قابل توجه توليد واقعي و مهار رشد فزاينده نقدينگي،
 1/5، به 1369ماهه اول سال  نحوي كه رشد شاخص هزينه زندگي در شش ها شده، به قيمت

درصد، حاكي  3/24، يعني 1368درصد رسيده است كه نسبت به رقم شش ماهه اول سال 
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  از كاهش چشمگيري مي باشد.
الب مورد پس از ذكر اين مقدمه در مورد كليات وضع اقتصادي كشور، مجموعه مط

در دو قسمت ارائه خواهم كرد. در قسمت  1370نظر خود را در مورد اليحه بودجه سال 
اشاره مي نمايم و در قسمت دوم به  1370اول به ويژگي هاي كلي اليحه بودجه سال 

  نكاتي از برنامه اجرايي دولت در سال آينده مي پردازم.
  

  هاي اليجه بودجه ويژگي
ها و  تنظيم آن در چارچوب هدف 1370دجه سال مهمترين ويژگي اليحه بو

فرهنگي جمهوري  –اجتماعي  –هاي مندرج در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي  سياست
، سعي 1369و  1368هاي  عمل آمده در سال هاي به اسالمي ايران مي باشد. در ادامه كوشش

سمت تبصره ها، قسمت هماهنگي الزم را در ق 1370كافي شده كه ارقام اليحه بودجه سال 
ها و ارقام مندرج در برنامه اول داشته باشد.  ها، سياست درآمدها و قسمت هزينه ها با هدف

بخصوص با توجه به هدف دولت در جهت كاهش كسري بودجه و استقراض از سيستم 
بانكي كه در چارچوب برنامه اول توسعه منعكس بوده و از طرف مجلس محترم نيز مورد 

دقيقاً  1370وان قرار گرفته، هماهنگي فوق در مورد كسري بودجه دولت در سال تأكيد فرا
 1/1103معادل  1370كه كسري بودجه در اليحه بودجه سال  طوري مورد نظر بوده به

ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به كسري مندرج در قانون برنامه اول توسعه، بالغ 
مي دهد. تحقق اين امر مي تواند موفقيت بزرگي براي ميليارد ريال كاهش نشان  242بر 

  هاي تورمي در كشور داشته باشد. دولت محسوب شده و نقش عمده اي در تعديل گرايش
، توجه به نقاط محروم و 1370هاي مهم اليحه بودجه سال  از ديگر ويژگي

ي هايي ها و خط مش يافته كشور است كه يكي از وجوه عمده و اساسي سياست كمترتوسعه
است كه در تهيه و تنظيم برنامه اول مورد نظر بوده است. در توزيع اعتبارات عمراني استاني 

هايي بوده  استان كشور، در اليحه بودجه سال آينده، گرايش عمده به استان 24در سطح 
شمار مي روند. لذا، عالوه بر اعتبارت سرمايه گذاري  است كه از مناطق محروم كشور به

شود،  هاي محروم كشور كه از منابع اعتباري مختلف تأمين مي با نيازهاي بخشمتناسب 
ميليارد ريال اعتبار ويژه نيز به منظور رفع محروميت و  60، مبلغ 1370دراليحه بودجه 
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گونه مناطق و نقاط برخوردار كشور در جهت تحقق  جبران فاصله هاي موجود بين اين
  اول توسعه پيش بيني گرديده است. قانون برنامه 5اهداف موضوع تبصره 

توجه خاص به بازسازي مناطق آسيب ديده و تأمين اعتبار براي تسريع عمليات بازسازي 
 270است. در اين مورد، مبلغ  1370هاي اساسي اليحه بودجه سال  يكي ديگر از ويژگي

درصد  300ميليارد ريال اعتبار برآورد شده است كه نسبت به اعتبار سال جاري بيش از 
افزايش نشان مي دهد. اميدواريم با اختصاص اين مبلغ و با توجه به شرايط سياسي منطقه، 

هزار نفر از هموطنان مهاجر باشيم و ا ين عزيزان  500شاهد بازگشت حدود  1370در سال 
بتوانند در موطن خود به كسب و كار مشغول گردند. همچنين براي جبران خسارت و 

له زده گيالن و زنجان و ديگر مناطق كشور كه دچار حوادث غيرمترقبه بازسازي مناطق زلز
گونه اي  ميليارد ريال اعتبار درنظر گرفته شده است و برنامه كار به 120مي شوند، مبلغ 

  به اتمام برسد. 1370تنظيم شده است كه قسمت عمده كارهاي مربوط به بازسازي در سال 
كل  1370ه ساير ويژگيهاي عمده اليحه بودجه سال در اينجا الزم مي دانم به اختصار ب

  كشور اشاره بنمايم.
  

  تبصره ها –الف 
  

با عنايت به شرايط بعد از جنگ تحميلي و لزوم بازسازي كشور، حتي المقدور سعي 
نحوي تهيه و تنظيم شود كه دستگاه هاي اجرايي با تسهيالت  شده است كه مفاد تبصره ها به

  ف خود بپردازند.بيشتري به انجام وظاي
ها،  ، با تبصره1370عمل آمده تا تبصره هاي اليحه بودجه سال  كوشش الزم به

اجتماعي و فرهنگي جمهوري  –ها و اهداف قانون برنامه اول توسعه اقتصادي  سياست
  اسالمي ايران هماهنگي داشته باشد.

اشد، لذا از منظور از آنجا كه تبصره هاي بودجه فقط براي يكسال قابل اجرا و نافذ مي ب
نمودن تبصره هاي با ماهيت دايمي كه نياز به تكرار در بودجه هاي سنواتي دارند خودداري 
شده و در اين گونه موارد با لوايح جداگانه اي تقديم مجلس شوراي اسالمي خواهد 

  گرديد.
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صورت جداول گويا و روشن تنظيم  هاي گذشته به تبصره هاي مفصل و طوالني سال
  تقديم مجلس مي شود. 1370ه ضمن اليحه بودجه سال شده ك

ها ضمن  با توجه به تصويب قانون برنامه اول كه در آن كليه اعتبارات مورد نياز بخش
فصول و برنامه ها پيش بيني شده است، حتي االمكان سعي شده است از منظور نمودن 

رنامه تخصيص دهند طور متمركز و خارج از فصول و ب تبصره هايي كه اعتبارات را به
  احتراز شود.

  
  درآمدهاي بودجه عمومي –ب 

ميليارد ريال برآورد شده است كه  7088معادل  1370درآمدهاي اليحه بودجه سال 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين درآمد  6/54، 1369نسبت به پيش بيني عملكرد سال 

مي  1365 – 62لت طي دوره برابر متوسط درآمدهاي دو 5/3برآورده شده در سال آينده 
درصد را درآمد نفت و گاز، و  6/55درصد را درآمدهاي مالياتي،  7/31باشد. از رقم فوق، 

درصد را ساير درآمدها تشكيل مي دهد. نكته اي كه در مورد تركيب درآمدها  7/12
ه، همه ساله رقمي تحت عنوان توضيح آن الزم است اين است كه طي چند سال گذشت

تفاوت نرخ فروش ارز براي مصارف ضروري كاالها و خدمات در قسمت ساير ال مابه
درآمدها منظور مي گرديده است. با توجه به ماهيت اين درآمد كه كدر واقع ناشي از ارز 

، درآمد مزبور در قالب 1370حاصل از صادرات نفت مي باشد، در اليحه بودجه سال 
  درآمد نفت و گاز منظور شده است.

، با توجه به تمهيدات پيش بيني شده در چارچوب 1370مالياتي در سال  درآمدهاي
ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به پيش بيني عملكرد  5/2248برنامه اول توسعه، معادل 

درصد افزايش نشان مي دهد. بدين ترتيب نسبت درآمدهاي  2/39سال جاري بالغ بر 
درصد  4/4روندي نزولي داشته است، از  1367ل مالياتي به توليد ناخالص داخلي كه تا سا

افزايش مي يابد.  1370درصد در سال  3/6، به 1369درصد در سال  2/5و  1368در سال 
( سال پاياني  1372نسبت مزبور براساس پيش بيني هاي بعمل آمده در برنامه اول تا سال 

ت درآمدهاي مالياتي به درصد افزايش خواهد يافت. همچنين نسب 4/8تدريج به  برنامه) به
درصد  35هاي مهم ارزيابي وضعيت مالي دولت است، از  هزينه هاي جاري كه از شاخص
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  خواهد رسيد. 1370درصد در سال  5/40به  1369درصد در سال  38و  1368در سال 
نظر  از حجم، از نظر تركيب نيز بهبود يافته و در استمرار  درآمدهاي مالياتي، صرف

لت در جهت هر چه بيشتر عادالنه نمودن نظام مالياتي، ماليات مشاغل در هاي دو سياست
درصد افزايش يافته و نسبت  70، حدود 1369سال آينده نسبت به پيش بيني عملكرد سال 

  برابر خواهد رسيد. 2/2ماليات مداخل به ماليات حقوق، به 
رد ريال برآورد ميليا 6/3938، معادل 1370درآمد نفت و گاز در اليحه بودجه سال 

درصد) مربوط به مابه التفاوت قيمت  3/66ميليارد ريال ( 2610شده است. از اين رقم 
فروش ارز حاصل از صادرات نفت مي باشد كه در سالهاي گذشته در قسمت ساير 
درآمدها منظور مي گرديد، بدون درنظر گرفتن اين رديف جديد، برآورد درآمد نفت و 

درصد افزايش  8/23، حدود 1369ت به پيش بيني عملكرد سال گاز در سال آينده، نسب
ميليارد  8/36ميليارد ريال مربوط به درآمد گاز و  7/18نشان مي دهد. همچنين از رقم فوق 

  ريال مربوط به درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي مي باشد.
برآورد شده است  ميليارد ريال 8/900معادل  1370ساير درآمدهاي دولت نيز در سال 

درصد افزايش نشان مي دهد.  70بالغ بر  1369كه نسبت به پيش بيني عملكرد سال 
هايي كه در قالب برنامه اول و تبصره هاي بودجه سال آينده پيش بيني  اميدواريم با مكانيزم

  شده است، رقم مزبور تحقق يابد.
  

  هزينه هاي بودجه عمومي –ج 
  هزينه هاي جاري  – 1

هاي پيش بيني  در جهت تحقق هدف 1370هاي جاري در اليحه بودجه سال هزينه 
ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به پيش بيني  1/5546شده در برنامه اول، معادل 

درصد افزايش نشان مي دهد. بخشهاي اجتماعي شامل  1/31، معادل 1369عملكرد سال 
. بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي آموزش (عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي)

  سهم عمده را در افزايش هزينه هاي جاري در سال آينده خواهد داشت.
ميليارد ريال  2525، در مجموع معادل 1370هاي مزبور در سال  هزينه هاي جاري بخش

درصد كل هزينه هاي جاري را تشكيل داده و نسبت به به سال  46پيش بيني شده است كه 
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درصد افزايش نشان مي دهد. هزينه هاي جاري حفظ نظم و امنيت  6/35غ بر ، بال1369
درصد از هزينه هاي جاري را تشكيل مي دهد،كه از افزايشي بالغ بر  5/6داخلي كشور نيز  

ميليارد ريال در  300قانون برنامه اول مبلغ 22درصد برخوردار است. همچنين در تبصره  40
ر افزايش حقوق كارمندان دولت منظور گرديده است. قالب هزينه هاي جاري به منظو

بدون در نظر گرفتن موارد عمده فوق، هزينه هاي جاري در سال آينده نسبت به پيش بيني 
  درصد افزايش خواهد داشت.  20حدود  1369عملكرد سال 

دليل ركود  هاي گذشته به نسبت هزينه هاي جاري به كل هزينه هاي دولت كه در سال
حدود  1370اي عمراني و توليدي در كشور مرتباً در حال افزايش بوده، در سال ه فعاليت

درصد و سال  6/76( 1368درصد خواهد بود كه نسبت به ارقام مشابه سال  9/67
  درصد) نشان دهنده بهبودي نسبي در اين زمينه مي باشد. 9/70(1369
  

  هزينه هاي عمراني – 2
ميليارد ريال برآورد شده است كه  9/2644 معادل 1370اعتبارات عمراني در سال 

درصد برخوردار است.  5/52، از افزايشي معادل 1369نسبت به پيش بيني عملكرد سال 
دليل جنگ  هاي گذشته به ، كه در سال1353هاي ثابت سال  اعتبارات عمراني به قيمت
ميليارد  357ز هاي توليدي در كشور مرتباً در حال كاهش بوده و ا تحميلي و ركود فعاليت

 1368كاهش يافته بود از سال  1367ميليارد ريال در سال  138به  1362ريال در سال 
درصد را  9/46روندي صعودي يافته كه نسبت به رقم مشابه سال ماقبل، افزايشي معادل 

  نشان مي دهد.
، گرايش اساسي در تأمين منابع 1370در توزيع اعتبارات عمراني دولت در سال 

هاي فيزيكي، آموزشي و بهداشتي، توسعه  گذاري مورد نياز جهت ايجاد ظرفيت سرمايه
ويژه نيازهاي ارتباطي بوده است. با توجه به  منابع آب و خاك و همچنين تجهيز زيربناها به

تنگناهاي موجود در امر حمل ونقل كشور، تجهيز بنادر و افزايش ظرفيت حمل بار 
يت هاي بودجه عمراني در سال آينده است. با در نظر آهن، يكي از اساسي ترين اولو راه

 3/29گرفتن همين اولويت ها، اعتبارات عمراني فصل آموزش و پرورش عمومي 
درصد، كشاورزي  1/45درصد، بهداشت و درمان  5/26درصد،آموزش فني و حرفه اي 
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 1369ال درصد نسبت به ارقام مشابه س 23درصد و راه و ترابري  33درصد منابع آب  6/23
  افزايش يافته اند.

ميليارد ريال جهت  220همچنين در قالب اعتبارات عمراني، اعتبار متمركزي معادل 
  ها منظور شده است. تعديل اين اعتبارات نسبت به افزايش قيمت

تري برخوردار شده، ساختار  از كم و كيف مطلوب 1370بودجه عمراني استاني در سال 
ضمن دربرگيري بخش اعظم نيازهاي منطقه اي، در قالب  نسبتاً مناسب تري يافته و

هاي مختلف، گرايش اصلي آن به سمت برقراري تعادل بيشتر در مناطق مختلف و  تبصره
بهره مندي باالتر مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور است. بودجه عمراني استاني در 

، از 1369نسبت به رقم مشابه سال ميليارد ريال برآورد شده است كه  450سال آينده معادل 
درصد برخوردار است. عالوه بر اين، در قالب رديفهاي تبصره هاي  47افزايشي بالغ بر 

ها در نظر  هاي عمراني در استان مختلف اليحه بودجه، اعتبارات ويژه اي براي اجراي طرح
برخوردار  گرفته شده كه در مجموع حجم اعتبارات استاني را از رقم قابل مالحظه اي

هاي  در سطح استان 1370طرح در سال  2706سازد با استفاده از اين اعتبارات، حدود  مي
 546، 1369طرح سال  2230مختلف كشور به مرحله اجرا درخواهد آمد كه در مقايسه با 

ها عمدتاً در زمينه تأمين خدمات و زيربناهاي اساسي اجرا  طرح افزايش دارد كه اين طرح
ميليارد ريال از اعتبارات عمراني ملي،  43، بيش از 1370يد و همچنين در سال خواهند گرد

صورت استاني اجرا خواهد شد كه اين امر اقدام مؤثري در جهت تمركز زدايي در امور  به
طرح مربوط به  150هاي عمراني محسوب مي شود. در اين راستا جمعاً حدود  اجرايي طرح

ابع آب، عمراني و نوسازي روستاها و كشاورزي از فصول آموزش و پرورش عمومي، من
  هاي آينده تداوم يابد. ملي به استاني تبديل گرديده كه كوشش خواهد شد اين امر طي سال

  
  ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت هاي دولتي، بانك شركت -د

هاي مزبور ابزار مناسبي  هاي دولتي، با عنايت به اينكه شركت در خصوص شركت
اي  ويژه آنكه نقش غيرقابل انكارو اساسي جهت اعمال حاكميت و تصدي دولت هستند، به

را نيز در فرايند توسعه اقتصادي كشور به عهده خواهندداشت، در سند برنامه اول توسعه 
نحو قابل توجهي مورد تأكيد قرار گرفته اند.  اجتماعي و فرهنگي كشور به –اقتصادي 
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تبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت پيش بيني شده در طول طوري كه از مجموع اع به
ها  گونه شركت ميليارد ريال از محل منابع داخلي اين 5667اجراي اين برنامه، مبلغ 

  گذاري خواهد شد. سرمايه
اجتماعي كشور، دولت  –تهاي برنامه اول توسه اقتصادي  با توجه به مجموعه سياس

هاي دولتي  ه، بهبود مديريت و ارتقاء كارآيي شركتجمهوري اسالمي ايران در سال آيند
هاي  را با جديت پيگيري خواهد نمود. در همين زمينه، سياست واگذاري سهام شركت

مزبور از اولويت ويژه اي برخوردار است. مطالعات مربوط به اجراي اين سياست مراحل 
الزم بخش عمده اي از نهايي خود را طي مي كند و در آينده اي نزديك با اتخاذ تدابير 

  ها به مردم واگذار خواهد شد. سهام اين شركت
هاي دولتي از  با ملحوظ داشتن اينكه استفاده از شيوه هاي مناسب در واگذاري شركت

عوامل مؤثر موفقيت آميز بودن اجراي آن و حصول اهداف پيش بيني شده است، 
عنوان يكي از كارآترين  ي بهكارگيري و اجراي قانون گسترش مالكيت واحدهاي صنعت به

هاي قابل واگذاري به كارگران و كاركنان  % از سهام كل شركت33شيوه ها، جهت انتقال 
  هاي مزبور، از جمله تأكيدات تأييد شده در اجراي سياست مزبور است. شاغل در شركت

هاي  اجتماعي كشور و قوانين و مقررات موجود، روش –با توجه به ساختار اقتصادي 
يگري از واگذاري شركتهاي دولتي مورد توجه قرار گرفته اند و استفاده از مكانيزم بورس د

هاي دولتي مورد تأييد مي باشد، كه پس از تصويب فهرست  جهت انتقال بقيه سهام شركت
هاي آماده براي واگذاري از سوي هيأت وزيران و طراحي تدابير حمايتي الزم و  شركت

  دامات مشخصاً اجرايي، اتخاذ شده و به اجرا درخواهد آمد.تدوين مقررات مربوط، اق
از نكات با اهميتي كه در اجراي سياست واگذاري همواره مورد توجه بوده است، 
استفاده بهينه از درآمدهاي حاصله از واگذاري است. در اين زمينه، در نظر گرفته شده 

  است كه درآمدهاي مزبور با موارد زير اختصاص يابد.
  هاي موجود و ايجاد حلقه هاي مفقوده در زنجيره توليد. ه ضروري شركتتوسع

  هاي دولتي به سيستم بانكي. بازپرداخت بدهي شركت
  هاي عمراني. هاي گذشته احتمالي شركت در چارچوب طرح بازپرداخت بدهي

  عنوان بخشي از منابع الزم براي اداره بهتر امور اقتصادي كشور. واريز به خزانه كشور به
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هاي دولتي، كه به داليلي از جمله احكام قانون اساسي، با  براي آن بخش از شركت
صالحديد هيأت وزيران، امكان واگذاري تنها به بخش غيردولتي وجود ندارد. دولت 

عملياتي  –جمهوري اسالمي ايران، بهبود كارآيي مديريت و اصالح ساختار مالي 
قانون برنامه اول توسعه كشور دنبال خواهد  32 هاي ذيربط را در اجراي مفاد تبصره شركت

  كرد.
ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت براي  هاي دولتي، بانك منابع و مصارف شركت

ميليارد ريال برآورد گرديده است كه اين رقم در مقايسه  11166، معادل بيش از 1370سال 
  مي دهد.درصد را نشان  4/42با رقم مشابه سال جاري رشدي معادل 

هاي دولتي، و استفاده از تمامي امكانات و  با توجه به نگرش خاص برنامه اول به شركت
توانايي هاي آنان در جهت پيشبرد اهداف اين برنامه و با تجهيز كليه منابع و امكانات 

در چارچوب اهداف بخشي  1370هاي دولتي در سال  اينگونه بنگاه هاي اقتصادي، شركت
ميليارد ريال را از محل منابع داخلي خود با استفاده از سيستم بانكي و  2182غ برنامه اول مبل

، از 1369ساير منابع، سرمايه گذاري خواهند نمود كه اين رقم نسبت به رقم مشابه سال 
  درصد برخوردار است. 7/35رشدي معادل 

سهام  ميليارد ريال و سود 3/350شركتهاي دولتي معادل  1370ماليات پرداختي سال 
ميليارد ريال برآورد شده است كه اين ارقام در مقايسه با ارقام مشابه سال  3/43آنها معادل 

  درصد را نشان مي دهد. 119و  290به ترتيب رشدي معادل  1369
هاي كشور در پي  هاي دولتي و بانك پيش بيني مي شود كه عملكرد شركت

هبود خود را ادامه دهد. زياندهي سال هاي اتخاذ شده دولت، در سال آينده روند ب سياست
ها در سال آينده به سودآوري  ها كنترل شده و اين شركت گذشته پاره اي از شركت

ميليارد ريال  20، 1368خواهند رسيد. از جمله شركت ملي فوالد ايران كه با فرضيات سال 
ارد ريال سود ميلي 20معادل  1370براي آن پيش بيني شده است در سال  1369زيان در سال 

  خواهد داشت.
  

  برنامه اجرايي دولت
 1370در قسمت دوم بي مناسبت نيست كه به نكاتي از برنامه اجرايي دولت در سال 
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  ها و پيامدهاي اجرايي اليحه بودجه در بخشهاي مختلف اشاره كنم. پرداخته و به ويژگي
  فرهنگ، اطالعات و ارتباطات جمعي – 1

ساعت برنامه  2488ساخت برنامه راديويي و  22515 ،1369در شش ماهه اول سال 
ساعت برنامه تلويزيوني  6667ساخت برنامه راديويي و  21997تلويزيوني توليد گرديده و 

ميليون نفر به كتابخانه هاي عمومي بزرگساالن  7پخش شده است. همچنين مراجعه حدود 
عنوان مجله و  269نتشار عنوان كتاب و ا 4800و كودكان و نوجوانان و انتشار حدود 

ماهه اول سال جاري و حضور فعال و موفقيت آميز موسيقي، تئاتر و سينماي  6روزنامه در 
هاي  هاي مهم فعاليت ايران در جشنواره هاي بين المللي و در كشورهاي خارجي، از شاخص

  اين بخش است.
ستنده موج فر 2عمليات اجرايي نصب يك فرستنده پرقدرت راديويي،  1370در سال 

ايستگاه 250مركز توليد و پخش  2كوتاه راديويي يك فرستنده پر قدرت تلويزيوني، 
رله كم قدرت تلويزيوني، خاتمه خواهد يافت. با بهره برداري از  50زميني ماهواره اي، 

فرستنده ها و مراكز فوق الذكر، وضعيت پوشش جمعيتي شبكه هاي راديو تلويزيون در 
  اين شرح خواهد بود. به 1370پايان سال 

  درصد جمعيت كشور 8/97پوشش شبكه سراسري اول صدا 
  درصد جمعيت كشور 80پوشش شبكه سراسري دوم صدا 

  درصد جمعيت كشور 73ام  –پوشش موج اف 
  درصد جمعيت كشور 85پوشش شبكه دوم سيما 

 ميليون نسخه كتاب براي كودكان و نوجوانان و 5/7، نسبت به توليد 1370در سال 
  هزار سرگرمي سازنده اقدام خواهد شد. 50هزار نوار كاست و  200توليد 

كتابخانه كودك خاتمه مي يابد و عمليات اجرايي احداث  5عمليات اجرايي احداث 
مركز و مجتمع فرهنگي و هنري و سينمايي ادامه خواهد يافت و  40كتابخانه عمومي و  21

مي و مركز فرهنگي و كتابخانه ملي ايران و باب كتابخانه عمو 96همچنين عمليات احداث 
  آرشيو اسناد ملي ايران آغاز خواهد شد.

 80هزار عنوان با تيراژ  10هايي كه در كل كشور منتشر خواهد شد از  عناوين كتاب
  ميليون نسخه خواهد گذشت.
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  تربيت بدني: – 2

خير قرار داده شده هاي ا با امكانات و تسهيالتي كه در اختيار بخش تربيت بدني در سال
هاي اساسي بعدي باشد. ورزش  هايي برداشته شده است كه اميدواريم مقدمه گام است، گام

المللي و  قهرماني تا حدودي توسعه يافته و ما شاهد موفقيت هاي نسبي در صحنه هاي بين
مورد توجه بوده و حدود  1369خصوص بازيهاي آسيايي بوديم. ورزش بانوان در سال  به

 1370هزار نفر را تا پايان سال زير پوشش قرار خواهد داد، كه اين روند در سال  300
  هزار نفر خواهد رسيد. 325افزايش خواهد يافت و به حدود 

 2/1ها و هيات هاي ورزشي، مبلغ  جهت تسهيل اداره امور فدراسيون 1370در سال 
رار خواهد گرفت. همچنين از هاي ورزشي ق طور مستقل در اختيار فدراسيون ميليارد ريال به

پروژه  تا پايان سال خاتمه يافته  474طرح با  107محل اعتبارات عمراني بخش تربيت بدني 
و به بهره برداري برسد. با توجه به اهميتي كه دولت جمهوري اسالمي براي گذراندن 

رد اوقات فراغت جوانان قائل است، و نقشي كه تربيت بدني و ورزشي در اين مورد دا
ميليارد ريال برآورد شده  6/35معادل  1370اعتبارات پيش بيني شده اين فصل در سال 

  درصد افزايش نشان مي دهد. 40بالغ بر  1369است كه نسبت به سال 
  
  آموزش و پرورش: – 3

مساله اصلي در آموزش و پرورش تقويت روحيه معلمان و ايجاد رفاه نسبي و جانبي 
كارگيري نيروهاي مستعدتر جامعه كه در  اين بخش را براي بهاست كه بتواند قدرت جذب 

همين  شدت كاهش يافته، اعتال بخشد. به هاي انقباضي دولت به هاي اخير براثر سياست سال
جهت، عالوه بر اقداماتي كه جهت افزايش دريافتي هاي عموم كارمندان دولت در سال 

ساله براي جلب مشاركت مردم  رنامه پنجعمل خواهد آمد، كليه اقداماتي كه در ب آينده به
درنظر گرفته شده با جديت دنبال خواهد شد. از جمله، اجراي تجربي طرح كارانه در چند 
منطقه، اصالح قانون شوراهاي منطقه اي آموزش و پرورش و اجراي سريع آن، برطرف 

دم در امر كردن موانع و زمينه هاي نامساعدي كه در راه جلب مشاركت معنوي و مادي مر
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آموزش و پرورش  وجود دارد، فراهم آوردن تسهيالت الزم براي توسعه مدارس 
غيرانتفاعي توسط فرهنگيان عالقمند و متعهد و برقراري ضوابط قانوني براي جلوگيري اخذ 

  خودياري و نحوه خرج آن.
دولت طرح بسيج را اجرا نموده كه عملكرد  1369در ارتباط با سوادآموزي در سال 

بيني  هزار نفر باسواد بالغ بوده و در نيمه دوم سال پيش 850هضت سوادآموزي در نيمه اول ن
ميليون نفر باسواد برسيم كه خيلي باالتر از هدف برنامه است. پيش بيني مي  5/1مي شود به 

درصد بيش از  1/2ميليون نفر يعني  16تعداد دانش آموزان به 1370شود كه در سال  
در برنامه اول توسعه برسد. از محل اعتبارات عمراني اين بخش در سال هاي مندرج  هدف

كالس آن تا  9000كالس در دست اجرا خواهد بود كه  26000آينده عمليات احداث 
  پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد.

  
  آموزش عالي – 4

دولتي در ها و مؤسسات آموزش عالي  تعداد دانشجويان دوره ليسانس و باالتر دانشگاه
درصد را نسبت به 8/7هزار نفر برآورده مي شود كه رشدي معادل  247حدود  1370سال 

هزار نفر) نشان مي دهد. بايد توجه داشت كه دانشجويان برآورده شده  229سال جاري ( 
نفر بيش از تعداد برآورد شده در برنامه اول است و خوشبختانه  6700حدود  1370در سال 

ي كه باري بردوش بودجه دولت نيست حدود همين تعداد دانشجو در در بخش غيردولت
  حال تحصيل هستند.

نفر ظرفيت  555/8، برآورده مي شود حدود 1370با اجراي طرحهاي موجود در سال 
برداري  هاي به بهره آموزشي به بهره برداري برسد كه در صورت تحقق اين امر، كل ظرفيت

  نفر خواهد رسيد. 15595رسيده طي سه سال برنامه اول به 
عالوه بر افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي رسمي و غيررسمي و  1370در سال 

ها و مؤسسات  افزايش حق  التدريس و همچنين طرح تمام وقت كادر غيرعلمي دانشگاه
تأمين اعتبار گرديده است، افزايش فوق العاده شغل اعضاي 1369آموزش عالي كه در سال 

  ش بيني و منظور شده است.هيأت علمي نيز پي
هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا كه مجوز  در مورد شروع فعاليت1370در سال 
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آن از طرف شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشكي صادر گرديده بود، اعتبار الزم پيش بيني و منظور گرديده است.

هاي سه دانشكده علوم پزشكي (ايالم،  روع به كار فعاليتجهت ش 1370در سال 
  لرستان، ياسوج) اعتبار الزم پيش بيني شده است.

  
  بهداشت و درمان  – 5

انتظار مي رود در پايان سال  1370با استفاده از منابع و اعتبارات پيش بيني شده در سال 
عداد مراكز بهداشتي، درماني درصد، ت 7/2آينده، تعداد خانه هاي بهداشت راه اندازي شده 

درصد و تعداد تختهاي بيمارستاني راه  2/15شهري و روستايي به بهره برداري رسيده، 
درصد نسبت به ارقام پيش بيني شده در برنامه اول افزايش داشته  8/2اندازي شده معادل 

  :1370باشد. همچنين در سال 
  ا اقدام مي شود.روست 1850نسبت به تأمين و لوله كشي آب آشاميدني 

مركز بهداشتي و درماني  415خانه بهداشت،  1000نسبت به ايجاد تجهيز و راه اندازي 
تخت  2200مركز تسهيالت زايمان و  200مركز بهداشت شهرستان،  16روستايي و شهري، 

  بيمارستاني كه هماهنگ با هدفهاي مندرج در برنامه اول است اقدام خواهد شد.
مركز بهداشتي و درماني روستايي و  140خانه بهداشت،  250اث عمليات اجرايي احد

هاي  تخت بيمارستاني در قالب طرح 13000پايگاه و مركز انتقال خون و حدود  11شهري، 
  مربوط ادامه خواهد يافت.

  
  تأمين اجتماعي و بهزيستي  – 6

ن سال پيش بيني مي شود كه تعداد افراد تحت پوشش بيمه درماني كارمندان در پايا
ميليون نفر افزايش يابد كه  5/13ميليون نفر و بيمه درماني كارگران به  1/5به حدود  1370

درصد افزايش نشان مي  6/5و  5نسبت به هدفهاي مندرج در برنامه اول، به ترتيب حدود 
  دهد.

تعداد افراد تحت پوشش برنامه آسيب ديدگان، يعني مهاجرين جنگ تحميلي و آسيب 
ميليون نفر برآورد مي گردد  9/1حدود  1369وادث و سوانح طبيعي در سال ديدگان از ح
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كاهش يابد. لكن با توجه به  1370ميليون نفر در سال  3/1كه براساس برنامه قرار بود به 
عدم امكان كاهش مورد انتظار تعداد افراد تحت پوشش بنياد مهاجرين جنگ تحميلي در 

درصد  10افراد تحت پوشش در اين برنامه حداقل  سال آينده، پيش بيني مي شود تعداد
  بيش از هدف برنامه باشد.

از محل اعتبارات جاري و تسهيالت بانكي، اقداماتي در جهت كمك به تهيه مسكن و 
كاالهاي اساسي، كمك هزينه بالعوض ازدواج و ايجاد فرصت هاي اشتغال براي آزادگان 

  عمل خواهد آمد. وسايل كار، بههاي فني و حرفه اي و تهيه  از طريق آموزش
نسبت به تكميل، تجهيز و بهره  1370از محل اعتبارات عمراني اين بخش در سال 

مركز خدمات حمايتي و يك مركز ر فاه خانواده و كودك و همچنين  19برداري از 
مركز  30مركز توانبخشي و تجهيز و بهبود استاندارد و  10تكميل، تجهيز و بهره برداري از 

  ها اقدام خواهد شد. انبخشي در سطح استانتو
  
  كشاورزي – 7

ميليارد ريال است  225حدود  1370اعتبارات عمراني پيش بيني شده اين بخش در سال 
  درصد را نشان مي دهد. 6/13كه نسبت به رقم مشابه سال جاري رشدي معادل 

ين شرح خواهد هاي عمده اي كه در قالب اعتبارات مزبور صورت مي گيرد به ا فعاليت
  بود:

هاي آب و خاك افزايش بازده آبياري و تجهيز نوسازي اراضي سنتي  در مورد فعاليت
هزار  510و زير شبكه ها و يكپارچه سازي و نيز آبياري سيستمهاي تحت فشار در سطح 

ميليارد متر مكعب  5/1هكتار در نظر گرفته شده كه موجب صرفه جويي مصرف بيش از 
  آب خواهد شد.

ي هاي مربوط به جنگل و مرتع، جنگل كاري، جنگل داري، احيا ر زمينه فعاليتد
ميليون هكتار و مطالعه و  4/12هاي روان در سطح  مراتع، آبخيزداري و تثبيت شن

  ميليون متر مكعب چوب انجام خواهد شد. 1/3برداري و استحصال حدود  بهره
كنار،  سات مرغ الين اجداد بابلدر خصوص دام و طيور، با شروع بهره برداري از تأسي

هزار قطعه جوجه اجداد يك روزه گوشتي جلوگيري خواهد شد و همچنين با  80از ورود 
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فراهم نمودن امكانات و شرايط مساعد براي فعاليت بخش غيردولتي، امكان توليد گوشت 
هزار  20 تن و گوشت قرمز به ميزان 31500هزار تن، توليد شير به ميزان  600مرغ به ميزان 

  تن عالوه بر ظرفيتهاي موجود فراهم خواهد گرديد.
ميليون  20مجموعاً معادل  1370در رابطه با فعاليتهاي زراعي، ميزان محصول در سال 

تن برآورده مي شود كه در مورد غالب محصوالت افزايش توليد وجود خواهد داشت. در 
پاره اي از محصوالت نظير پنبه،  نيز در مورد 1369اين زير بخش، اهداف برنامه در سال 

  دانه هاي روغني، علوفه محقق شده است.
  
  منابع آب  – 8
خرداد و تعداد ديگري  15عمليات اجرايي سدهاي خداآفرين و  69در سال  – 1
هاي كوچك از محل اعتبارات ملي آغاز شده است. در برنامه ايجاد شبكه هاي  طرح

ني مي شود كه عمليات اجرايي در سطح حدود آبياري و زهكشي، در سال جاري پيش بي
  هكتار براي شبكه هاي فرعي خاتمه يابد. 12000هكتار  براي شبكه هاي اصلي و  3000

 290ساختمان سد جيرفت با  1370در برنامه تأمين آب پيش بيني مي شود در سال 
  ميليون متر مكعب آب به اتمام برسد. 15ميليون متر مكعب آب و بند تونل با 

در برنامه شبكه هاي آبياري و زهكشي، شبكه آبياري، ساختمان شبكه كرون و شبكه 
آبياري سيل گير فتح المبين خاتمه خواهد يافت. در برنامه آبرساني به شهرها، عمليات 

  اجرايي آبرساني به شهرهاي ايالم، طبس و فردوس و شيروان بپايان خواهد رسيد.
  
  صنايع و معادن  – 9

، بيش 1370عتبارات ريالي و ارزي پيش بيني شده براي اين بخش در سال با توجه به ا
از يكصد واحد صنعتي در زمينه هاي مختلف صنعتي به بهره برداري خواهد رسيد. اين 
واحدها، عمدتاً در رشته هاي صنايع شيميايي، صنايع محصوالت كاني غيرفلزي، صنايع 

يا به بهره برداري رسيدن اين واحدها، ماشين آالت و تجهيزات فعاليت خواهند نمود. 
ميليون شعله  30هزار تن سيمان، بيش از  730هزار تن محصوالت شيميايي،  100حدود 

هاي توليدي  المپ روشنايي و مقادير قابل توجهي ابزارآالت و لوازم مصرفي بر ظرفيت
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  فعلي افزوده خواهد گرديد.
هاي ذوب فلز،  بعضي از خطوط طرح با توجه به افزايش بازده و همچنين راه اندازي

به اين شرح  69افزايش چشمگيري نسبت به سال  1370ظرفيت توليد فلزات اساسي در سال 
  خواهد داشت. 

با راه اندازي و شروع بهره برداري از طرحهاي مجتمع فوالد اهواز و نورد سنگين، 
ظرفيت نورد فوالد  هزار تن به 800هزار تن به ظرفيت توليد شمش فوالد و  1550معادل 

  كشور افزوده خواهد گرديد.
درصد  12هزار تن بوده كه نسبت به برنامه پنج ساله  76به ميزان  68توليد مس در سال 

هزار تن، با  78افزايش داشته است. در سال جاري نيز تحقق اهداف برنامه، يعني توليد 
، قطعي بوده، و توليد در 2 ماهه اول و راه اندازي كوره شماره هزار تن در شش 35توليد 
به متجاوز از يكصد هزار تن خواهد رسيد و اميد به راه اندازي كارخانجات عظيم  70سال 

  فوالد مباركه و سرب زنجان را داريم.
  

  بازرگاني  – 10
ميليون  3/9به منظور تأمين كمبود كاالهاي اساسي مورد نياز كشور، معادل  69در سال 

 6/2چاي، گوشت، كود شيميايي و خوراك دام و طيور به ارزش تن گندم، برنج، روغن، 
ميليارد دالر خريداري و وارد كشور خواهد شد كه با توزيع كاالهاي مزبور نيازهاي مردم 

معادل 70طور نسبي تأمين گرديده و خواهد شد. برآورد واردات كاالهاي مزبور در سال  به
  باشد. ميليارد دالر مي 7/2ميليون تن با ارزش  8/8

ميليارد ريال مي باشد  7/553، معادل 70ميزان سوبسيد[=يارانه] پيش بيني شده در سال 
كه در اجراي برنامه هاي حمايت از مصرف كنندگان، خصوصاً اقشار كم درآمد، و در 

ميليارد  55جهت كاهش هزينه هاي خانوار، به مصرف خواهد رسيد. از منابع فوق، حدود 
هاي دريافتي سازمان حمايت  مومي دولت و بقيه از محل مابه التفاوتريال از محل بودجه ع

مصرف كنندگان و توليد كنندگان تأمين خوهد شد. همچنين سهم پرداختي بابت سوبسيد 
با توجه به افزايش  70ميليارد ريال است در سال  2/127گندم كه در سال جاري بالغ بر 

ميليارد ريال افزايش  9/410ز كشاورزان به توليد گندم داخلي و باال رفتن قيمت خريد ا
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  خواهد يافت.
به منظور گسترش و توسعه صادرات غيرنفتي و دستيابي به اهداف پيش بيني شده در 
برنامه اول، و كسب درآمد ارزي پيش بيني شده قوانين و مقررات تشويقي و ارشادي 

جه سال آينده منظور تدوين شده است و پرداخت تنخواه ارزي به صادركنندگان، در بود
  گرديده است.

همچنين ترغيب توليد كنندگان به توليد كاالهاي قابل رقابت و برقراري تسهيالت ورود 
هايي به منظور جلب همكاري صادركنندگان از  و صدور كاال در اين زمينه و اتخاذ سياست

  جمله برنامه هاي سال اينده اين بخش مي باشد.
ميليارد ريال  1/7، بالغ بر 70بخش بازرگاني در سال اعتبارات سرمايه گذاري در 

خواهد بود كه مربوط به ايجاد تأسيسات سيلو و انبار براي ذخيره كاالهاي اساسي است. از 
هزار تن به بهره  108محل قسمتي از اين اعتبارات سيلوهاي شيراز و زاهدان به ظرفيت 

انات ذخيره سازي كاالهاي اساسي برداري رسيده و نيز پيش بيني الزم براي توسعه امك
  بعمل آمده است.

  
  نفت و گاز  – 11

نسبت به برنامه  1370هزار بشكه در روز در سال  410افزايش توليد نفت خام به ميزان 
ميليون  5/4مندرج در برنامه پنج ساله و زمينه سازي براي دستيابي به توليد 1370قبلي سال 

 500ميليون بشكه در روز از مناطق نفت خيز و  4امه (بشكه نفت خام در روز تا پايان برن
  هزار بشكه در روز از فالت قاره).

به  69هزار بشكه در روز در سال  1976افزايش نفت خام در دسترس براي صادرات از 
، افزايش حجم گاز تزريقي به مخازن نفت به 1370هزار بشكه در روز در سال  2429

ميليون  5/90به  69ميليون متر مكعب در روز در سال  2/80 منظور صيانت از مخازن نفتي از
  درصد رشد نشان مي دهد. 8/12كه معادل  70متر مكعب در سال 

  ها. كنگان براي ازدياد ظرفيت توليدي چاه –حلقه چاه جديد در طرح نار  6حفر 
 هاي آن داالن براي ازدياد ظرفيت توليدي چاه –حلقه چاه جديد در طرح آغاز  3حفر 
  1370ميليون فوت مكعب در روز نسبت به برنامه قبلي در سال  210به ميزان 
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يران. گنبدلي، براي ازدياد ظرفيت توليدي  حلقه چاه جديد در طرح خان 13حفر 
  ها. چاه

نسبت  70دستگاه دكل حفاري به منظور ازدياد فعاليت هاي اكتشافي در سال  3افزايش 
  به برنامه قبلي.

  
  ران شهريمسكن و عم  – 12

ساله در شوراي  هاي مسكن در برنامه پنج ، به منظور اجراي سياست1369در سال 
هاي مفصلي انجام شد و به منظور توليد بيشتر واحدهاي مسكوني و استفاده  اقتصاد، بررسي

بهينه در مصالح ساختماني، سطح زيربنايي كه مشمول مصالح توزيع شده توسط دولت مي 
متر مربع بتوانند  150مشخص گرديد. همچنين مقرر شد تا مرز  باشد، يكصد متر مربع

يكصد متر مربع مصالح  دريافت نمايد. اين سياست مي تواند در توليد تعداد بيشتر 
واحدهاي مسكوني مؤثر واقع شود. كساني نيز كه مبادرت به انبوه سازي نمايند، 

  ازتسهيالت اعتباري و ديگر امكانات برخوردار خواهند شد.
هزار واحد  450به بهره برداري خواهند رسيد  70تعداد واحدهاي مسكوني كه در سال 

زمين مورد نياز  1370ميليون متر مربع است. سازمان زمين شهري طي سال  40با زيربناي 
  ميليون متر مربع را واگذار خواهد نمود. 9/39واحد مسكوني معادل  95000جهت احداث 

پروژه جديد ايجاد و توسعه تأسيسات  41ه تمام و شروع پروژه نيم254ادامه عمليات 
  آب آشاميدني شهرها از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده است.

پروژه جديد ايجاد تأسيسات حفاظتي  11پروژه نيمه تمام و آغاز  153ادامه عمليات 
 پروژه جديد بهبود عبور و مرور 47پروژه موجود و شروع  296شهرها، و ادامه عمليات 

  شهرها نيز پيش بيني گرديده است.
  

  راه و ترابري  – 13
 5000براساس تصميمات متخذه، ناوگان حمل و نقل كشور گسترش يافته و تعداد 

كاميون از خارج وارد خواهد شد. همچنين مقرر گرديده  5000كاميون در داخل توليد و 
گان حمل و نقل قرار داده است قطعه و الستيك به مقدار مورد نياز تأمين و در اختيار ناو
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شود. ضمناً امكاناتي جهت تجهيزاتي و تداركاتي بنادر در اختيار بنادر كشور گذاشته شده 
حدود  1370است كه در تخليه كاال از مبادي و كم كردن دموراژ مؤثر خواهد بود. در سال 

متر آن كيلو 319كيلومتر راه اصلي دردست ساختمان خواهد بود كه تا پايان سال  5222
  تحويل و به طول شبكه افزوده خواهد شد.

كيلومتر راه روستايي در دست ساختمان خواهد بود كه مطابق  780، حدود 70در سال 
كيلومتر آن پايان خواهد يافت. ضمناً  220پيش بيني، تا پايان سال، عمليات اجرايي حدود 

زاد راه و بزرگراه آغاز كيلومتر از انواع راههاي اصلي، فرعي، آ 1773عمليات اجرايي 
  خواهد گرديد.

ميليون تن بار و  14حجم بار و مسافر جابجا شده توسط راه آهن، به حدود  70طي سال 
درصد و در مورد حمل  7/7ميليون نفر مسافر بالغ خواهد گرديد. كه در زمينه حمل بار،  8

شده است كه افزايش نشان مي دهد. پيش بيني  1369درصد نسبت به سال  3/14مسافر 
ميليون كاال با  11نسبت به حمل 70شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در سال 

  سفر از نقاط متخلف جهان به وروديهاي آبي كشور اقدام نمايند. 505حدود 
ميليون نفر در سطح داخلي و بين المللي و همچنين  8، مجموعاً حدود 1370در سال 

هاي هواپيمايي  زار تن محموله پستي توسط شركته 10هزار تن بار و حدود  91حدود 
  جمهوري اسالمي ايران و شركت آسمان حمل خواهد شد.

  
  برق:  – 14

هاي موجود،  هاي جديد با ظرفيت مگاوات ظرفيت نيروگاه 790حدود  1370در سال 
مگاوات، دو واحد  145اضافه خواهد شد. كه شامل واحد دوم نيروگاه (زرگان) به ظرفيت 

مگاوات، چهار واحد گازي نيروگاه  234اه سيكل تركيبي گيالن به ظرفيت نيروگ
مگاوات  7مگاوات و نيروگاههاي آبي كوچك جمعاً به ظرفيت  402منتظرقائم به ظرفيت 

 15000هاي كشور در سال آينده به حدود  است. بدين ترتيب مجموع ظرفيت نيروگاه
  مگاوات خواهد رسيد.

ي واحد دوم نيروگاه بخاري شهيد سليمي (نكا) به ظرفيت ، عمليات بازساز70در سال 
مگاوات به اتمام رسيد و  315مگاوات و واحد دوم نيروگاه رامين اهواز به ظرفيت  440
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  آماده بهره برداري خواهد شد.
 720كيلو ولت و  230كيلومتر مدار خطوط 760در سال آينده، عمليات اجرايي حدود 

  به اتمام رسيده و آماده بهره برداري خواهد گرديد.كيلو ولت  142كيلومتر خطوط 
هزار مشترك جديد، انشعاب برق واگذار  450به بيش از  70پيش بيني مي شود در سال 

ميليون خواهد رسيد. همچنين پيش بيني  10گردد كه بدين ترتيب، تعداد كل مشتركين به 
و مجموع كل  روستاي ديگر كشور، برق رساني شود 2000شده است كه به حدود 

  روستا برسد. 27000روستاهاي برق دار كشور به بيش از 
  

  پست و مخابرات  – 15
قانون برنامه اول، شركت پست جمهوري اسالمي ايران با عقد حدود  40براساس تبصره 

 2000قرارداد آبونمان پستي با ادارات و سازمانهاي دولتي، عمالً موجب حذف  1000
هاي  ميليون ريال صرفه جويي در هزينه هاي جاري دستگاه 400رسان، غيرضروري و  نامه

دولتي شده است. عالوه بر اين، در حال حاضر، تالش شبكه پستي، منجر به ابالغ نزديك به 
سرويس و طرح پستي از قبيل تعويض شناسنامه، صدور دفترچه بسيج، قبول وجه ثبت  50

  نام كنكور سراسري شده است.
  به شرح زير است:1370بخش در سال  برنامه هاي اساسي اين

ايستگاه  110صندوق پستي و ايجاد  2000مركز و نمايندگي پستي،  375بهره برداري از 
  نامه رساني و پست سيار، در سراسر كشور.

  راه اندازي مركز كنترل فركانس علي آباد قزوين
  هزار شماره تلفن شهري 550هزار شماره تلفن شهري و واگذاري  650نصب 

  دستگاه تلفن همگاني بين شهري 873دستگاه تلفن همگاني شهري و  4554صب ن
  روستا در سطح كشور 7842برقراري ارتباط مخابراتي در 

  كانال بين الملل. 700كانال خودكار بين شهري و  22000افزايش 
هايي كه برادران و خواهران  ها و بررسي در خاتمه توضيحاتم، اطمينان دارم كه بحث

عمل مي آورند، در جهت ارتقاء كيفي اليحه بودجه، كه در واقع برنامه سال آتي  ه بهنمايند
  دولت جمهوري اسالمي ايران است، بيش از پيش مفيد و مؤثر خواهد افتاد.
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هاي محترم مجلس شوراي اسالمي، نه تنها در فصل بودجه،  اميد است كليه كميسيون
هاي مختلف  به مسائل و برنامه هاي بخشبلكه طي سال، با برخورد دليل و با رسيدگي 

تر  هاي ذيربط، زمينه الزم را براي هرچه غني اقتصادي و اجتماعي، با همكاري دستگاه
  كردن فرهنگ برنامه رزي در جامعه فراهم آورند.
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   المالك الن رسيدگى به اموال مجهولئوانتصاب مس
  
  
 

   مالرّحي الرّحمن اللَّه بسم
 

االسالم والمسلمين آقايان مهدى كروبى و شيخ حسن صانعى(دامت  حضرات حجتى
  )افاضاتهم

 

ى اموال  المالك و كليه ازپيش به اموال مجهول براى سامان بخشيدن و رسيدگى بيش
عليه) الزم است  تعالى اللَّه حضرت امام خمينى(رضوان 6/02/68موضوع حكم مورخ 

با وظايف  -به شرحى كه خواهد آمد  -ن متشكل از هفت نفر تشكيالتى زير نظر شما آقايا
مشخص به عنوان هيأت امنا تشكيل گردد و آنان با معرفى ستاد اجرايى و مسؤول آن و پس 

ريزى و حسن اجراى استفاده از اموال مذكور اشراف بيابند. هيأت  از تأييد شما، بر برنامه
 يسيررفى شما آقايان و يك نفر به معرفى مذكور متشكل است از دو نفر با مع  نفره هفت
قضاييه و دادستان انقالب اسالمى تهران و حاكم شرع مخصوص اين امر (حجةاالسالم   قوه

به ») سرّه قدس«حضرت امام  6/2/68نيرى به عنوان حاكم شرع موضوع حكم مورخ 
جريان  جانب تعيين خواهند شد. هيأت امنا جهت حسن ى دونفر كه از طرف اين اضافه

دارند، تا  جانب ارسال مى يى تهيه و پس از تأييد شما آقايان، براى اين نامه امور، آيين
 .تصويب شود

  .توفيقات و تأييدات شما را از خداوند متعال خواستارم
 

 27/01/1369 -اى  سيد على خامنه
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  اي به نمايندگي رهبري  االسالم اژه انتصاب حجت

  دانشجويان اروپادر ارتباط با انجمن اسالمي 

  

  

 

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 

   توفيقاته دامت   اي اژه االسالم  تحج  جناب
  

  عظيم  از خيل  و بخشي  آينده  از كشور در شمار اميدهاي  عزيز ما در خارج  دانشجويان
و   انقالبي  و سازندگي  بزرگ  مسؤوليت دار شدن  عهده  خود را براي  هستند كه  جواناني

   .كنند مي  كشور آماده  المياس
  كند كه مي  ،ايجاب و فكري  خال معنوي  تأمين  به  ملت  فرزندان  نياز اين  كه  است  بديهي

  اسالمي  انجمنهاي  درخواست  برقرار باشد.لذا در پي  و منظم  طور مستحكم به   با آنان  رابطه
انجمنها   با آن  رابطه  خود براي  ي نماينده ان عنو  را به  عالي  در اروپا جناب  ايراني  دانشجويان

با   كه  است  .انتظار آن كنم مي  منصوب  اروپايي  كشورهاي ايراني   دانشجويان  ي و كليه
  معنوي  اوضاع  به  جانب اين  به  گزارش  ي و ارايه  مختلف  هاي گونه  به  مستمر با آنان  ي رابطه

  .دهيد  سرو سامان  و خواهران  برادران  آن  وفكري
 

  . خواستارم  شما را از خداوند متعال  توفيقات
 

  اي خامنه  سيدعلي
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  »مستقيم   مذاكره»  مقاله  اءاهللا مهاجرانى دربارهنامه به آقاى عط
  
 

   بسمه تعالى
 

   برادر گرامى، آقاى عطاءاهللا مهاجرانى
 

عالى  نسبت به جنابهاى امروز من، قصد طعن و توهينى  ها از حرف شنيدم بعضي
اند يا بخواهند آن را مستمسكى براى اهانت به شما  اند و شايد بعضى خواسته استنباط كرده

 .بسازند

ام و نيت توهين به  كنم كه اين استنباط غلط است. من يك فكر را تخطئه كرده اعالم مى
خواهم. من  مىمن به شما توهين شده است، از شما عذر   ام و اگر بدون اراده كسى نداشته

شناسم و مطمئنم جز دلسوزى و   شما را ده سال است به صدق و صفا و طهارت مي
 .ايد خيرخواهى، نظرى نداشته

  شما در مقاله  شما همچنان برادر خوب من هستيد و حداكثر آن است كه به توصيه
  .عمل نخواهيم كرد  ١»مستقيم  مذاكره«
 

 12/02/1369 -اى  سيدعلى خامنه -والسالم عليكم 

  
  
  

                                                 
ى اطالعات درج گرديده است. آقاى مهاجرانى در اين  ) روزنامه6/02/1369( 19027ى  اين مقاله، در شماره - 1

 .ى مستقيم بين ايران و امريكا شده بود يادداشت، خواستار مذاكره
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  با  ارتباطدر  شاهرودي هاشمي آقايحكم به 

  تشكيل موسسه دائرة المعارف فقه اسالمي
  

   الرّحيم الرّحمن اللَّه بسم
 

  )تأييداته االسالم والمسلمين، عالم محقق بزرگوار، آقاى حاج سيد محمود هاشمى(دامت تجناب مستطاب حج

 

 بيت ند فقه اسالم بنا بر مكتب اهلى ارزشم بر اهل تحقيق روشن است كه ذخيره
ترين مواريث فرهنگ و تمدن اسالمى است و  مايه يكى از پربارترين و گران السالم)، (عليهم

يى قرار دارند، به جهان اسالم و  صدها اثر علمى و فنى كه هريك در جايگاه برجسته
است. سلف صالح ى معارف اسالمى را غنا و ارج بخشيده  بشريت تقديم كرده و كتبخانه

نظير و با عسرت و كمبود امكانات، هريك بر اين ميراث ارجمند  ما، با مجاهدتهاى كم
اند. با اين حال، امروز كه دنياى اسالم، بلكه  چيزى افزوده و كتابى يا كتابهايى فراهم آورده

ى ى مسايل و معارف و زوايا هاى علمى جهان، مشتاق آشنايى با همه ى مراكز و حوزه همه
ى ابواب و انظار و  يى كه حاكى از همه السالم) اند، مجموعه بيت (عليهم فقه مكتب اهل

جانب كه مدتهاست در آرزوى  ى وسيع باشد، در دست نيست. لذا اين مؤلفات اين عرصه
عالى را  باشم، جناب السالم) مى بيت(عليهم ى دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل تهيه

انى در علم و عمل بوده و بحمداللَّه از مقام وااليى در فقه و علوم مرتبط ى درخش كه چهره
ى  به آن برخورداريد، براى انجام اين اقدام بزرگ، شايسته دانسته، مسؤوليت ايجاد و اداره

كنم، تا با همكارى  عالى محول مى ى اين دائرةالمعارف را به جناب يى براى تهيه مؤسسه
هاى علميه، اين خدمت ماندگار را در زمانى مناسب  ممتاز حوزهعلماى بزرگوار و فضالى 

  .كنم ت مىئلعالى را از خداوند متعال مس توفيق جناب.براى جهان اسالم به انجام رسانيد
  

  02/11/1369 -اى  على حسينى خامنه
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  انتصاب دكتر ايرج فاضل به عضويت در شوراى عالى انقالب فرهنگى
  

 

  بسمه تعالي
 

   فاضل  دكتر ايرج  يآقا  جناب

  
پيشـنهاد    بنا بـه  و  جنابعالي  ي برجسته  و فرهنگي  علمي  و مقام  شايسته  خدمات  به  توجه با

ا شـور   آن عضـويت   را بـه  شـما   فرهنگي  عالي انقالب شوراي   يسيرو   جمهور محترم يسير
  . كنم مي  منصوب

  اعتالي دانـش و معرفـت   در راه  تالشو   اسالمي  انقالب  به  در خدمت  همواره  اميد است
  .باشيد  الهي  توفيقات  ، مشمول و تحقيق

 

  اي خامنه  سيدعلي
10/11/1369  
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  تأكيد بر اجراى حكم تاريخى امام خمينى(ره)
  »آيات شيطانى«كتاب موهن   نويسنده  درباره

 

  بسمه تعالي
  

هايي كه بـه پيـامبر    مرتد از اهانت با توجه به اخبار مربوط به تبري جستن سلمان رشدي 
الشأن اسالم صلي اهللا عليه و آله و ديگـر مقدسـات اسـالمي، در كتـاب مـوهن آيـات        عظيم

دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ به سـؤاالتي كـه ازسـوي مسـلمانان در       شيطاني شده است،
العـالي رهبـر    اعالم داشت كه: حضرت آيةاهللا خامنه اي مدظلـه   اين زمينه بعمل آمده است،

معظم انقالب اسالمي فرمودند: حكم تاريخي و تغييرناپذير حضرت امام رضـوان اهللا تعـالي   
عليه درمورد نويسنده كتاب كفرآميز آيات شيطاني و تعهد مسـلمانان در سراسـر جهـان بـه     

نخستين ثمرات خود را در صحنه رويارويي اسالم با كفر جهـاني    اجراي اين حكم اسالمي،
ي دهد و استكبار غرب كه حمله به مقدسات يك ميليارد مسلمان جهان را مقدمه اي نشان م

  براي تحقير مسلمين و ازبـين بـردن انگيـزه هـاي خيـزش اسـالمي در جهـان قـرارداده بـود،         
بصورت مفتضحانه و گام به گام مجبور به عقب نشيني شده و انشاءاهللا بـا ادامـه ي مقاومـت    

سي جرأت اهانت به پيامبر معظم (ص) و مقدسـات اسـالمي را   مسلمانان جهان از اين پس ك
  .نخواهديافت

حكم اسالم درمورد نويسنده كتابĤيات شيطاني همانگونه كه حضـرت امـام رضـوان اهللا    
ثابت اسـت و چنـين تشـبثاتي كـه بـا      » اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد«تعالي فرمودند: 

تغييــري در ايــن حكــم الهــي   ي گيــرد،هميــاري بعضــي افــراد بــه ظاهرمســلمان صــورت مــ
 .نخواهدداد
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  نامه تشكر از آقاي دكتر واليتي

  
اي رهبر معظم انقالب اسالمي در آستانه  سفر وزير امورخارجه  حضرت آيت اهللا خامنه 

 ايشان و ديگر هاي كشورمان به عراق، طي نامه اي خطاب به آقاي دكتر واليتي، از تالش
همچنين نقش عالي  رجه در پيشرفت روند صلح با كشور عراق ومسئوالن وزارت امور خا

 .جمهور صميمانه تقدير و تشكر كردند سيرفسنجاني ري وتعيين كننده آقاي هاشمي

  :رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است متن نامه
   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  تهجناب آقاي دكتر واليتي وزير محترم امور خارجه دامت تأييدا
  

 هـاي فشـرده و مجاهـدت آميـز در مـورد      اكنون كه جنابعالي پـس از توفيـق در تـالش   

 پيشرفت روند صلح با كشور عـراق و حفـظ حقـوق حقـه ي ملـت ايـران عـازم آن كشـور        

ارجمنـدي   باشيد، الزم ميدانم حق شناسي و قدرداني خود را نسبت به يكايـك بـرادران   مي
يكـي از مقـاطع    و اخـالص هوشـمندانه خـود، در   كه در وزارت خارجه با تـالش و ابتكـار   

بـزرگ كردنـد و    حساس و خطير تاريخ ايران، به ملت و كشور خـود، خـدمتي مانـدگان و   
از جنابعـالي كـه بـا     همه آنـان و  ين خود را به اسالم و انقالب ادا نمودند، ابراز نمايم؛ و ازد

نم. اميد است اين اداي وظيفـه  تشكر ك ،نموده ايد ها را هدايت فرسا آن تالش مديريتي توان
  .موجب پاداش الهي باشد مقبول درگاه حضرت احديت و

كشورمان كـه   يس جمهور محترم و مديريدر پايان از نقش عالي و تعيين كننده جناب ر
نمـايم و اميـدوارم    مـي  صـميمانه تشـكر و تقـدير    ،اند شك به تأييدات الهي مستظهر بوده بي

عجل اهللا فرجه الشريف  ف حق و دعاي حضرت ولي عصروجود بابركت ايشان مشمول لط
  .بوده باشد

  والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته  

 سيد علي خامنه اي
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، 570، 569، 566، 449 ، 429 ، 69،322آبادان، 
571 ،573 ،574 ، 

 ، 376، 52آپارتايد، 
 154آخوند يزداني، مسعود، 

 554، 204، 200، 166، 69آذربايجان شرقي، 
 ،554، 428، 65 آذربايجان غربي،

 460، 335، 191آذربايجان، 
 308،344آذري قمي، احمد، 

 461، 144آرژانتين، 
 ،494 ،500 ،538  

، 288، 283، 268، 257، 16،15آزادگان، 
290,291،،300 ،315 ،344 ،346 ،348  ،349 ،

367 ،380 ،391 ،393 ،411 ،412 
 92آزمون سراسري كنكور، 

 367، 366آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
 68آسايشگاه كهريزك، 

 ،148، 147، 145، 124آســتان قــدس رضــوي ، 
159 ،160،161،163،228،526 ، 527   ، 

 135، )س(آستان حضرت عبدالعظيم
 171آستانه اشرفيه، 

 447آشتياني، علي اكبر، 
 155، 154آشخانه، 

 432آصفي، حميدرضا، 
 284، 268، 128 ،  102، 52آفريقا ، 

 321 ، 328 ، 333  ،397  ،430، 516 ،544 
 376، 52 ، 51آفريقاي جنوبي، 

 54آقاجالل، 
ــا،   ــازاده، غالمرض ، 96، 95، 91، 81 ، 68، 60آق

104   ، 136   ، 145 ، 153،176، 184،196  ،226 ،
231 ،251 ،282،282، 

201  ،208  ،322  ،373  ،395  ،400  ،418  ،444 ،
468 ،484 ،538 ،571 

 517، 468آقامحمدي، علي،
 446آقاميري، سيد محمودرضا، 

 375آقايي، غالمحسين، 
 44آگاه، 

 461آگستواكه، خوربرتو، 
 533آلباني، 

 502 احمد، آلپ تموچين،
 319، 53آلمان شرقي،
 319، 103، 102آلمان غربي، 

 330، 319، 316، 133،  108آلمان، 
 ،408 ،453 ،456 ،481 ،506 ،525 ،526 ،529 ،

531 ،545 ،581 
 116آلومينيوم پارس، 

 70آماكو، 
  194،201 ،86، 85آمايش سرزميني، 

 ، 50، 49 ،15،14،48 ،)ايــاالت متحــده(آمريكــا 
57   ، 58، 64   ، 67   ، 70   ، 79   ، 83   ، 89  ،90  ،92 ،
93  ،104  ،108  ،139  ،153   ، 167   ، 174  ،185 ،

205   ،207،224   ،227،228   ،231،232،233 ،
282    ،284    ،284    ،285    ،287    ،289,290 ،

، 329،    322،  311،  305 ،      ا292،231,229،88
334  ،337  ،345  ،349  ،350  ،351  ،377  ،382 ،
388  ،437  ،438  ،445  ،447  ،448  ،450  ،451 ،
453  ،461  ،464    ،401  ،403  ،410  ،420  ،425 ،
430  ،470  ،472  ،475  ،476  ،  ،484  ،485  ،486 ،
488   ، 490  ،492  ،496  ،499  ،500  ،507  ،515 ،
519  ،527  ،529  ،531  ،537  ،539  ،540  ،542 ،
553 ،555 ،578،470 ، 

 496آمريكاي مركزي، 
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 517آمل، 
، 229،230،  207،  178،184 آموزش و پـرورش،   

303  ،304  ،362  ،377  ،428  ،454  ،54  ،137 ،
549 ،333 

، 508،  507،  501،  387،  65آندره ئوتي، جوليو،    
509 ،541 

 371آنكارا، 
 444، 132آيات شيطاني،  

 428آيت اللهي، محمدرضا، 
، 463، 461، 457، 454 ، 447ابراهيم، عزت، 

464 
 486، 403، 286،.86، ابراهيمي، اصغر
 277. ف اله ابراهيمي، سي

 80ابراهيمي، حسن، 
 166ابراهيمي، حسين، 
 442ابراهيمي، عزت، 

 290. سيد عباس. ابوترابي
 367، 346، 290. سيدعلي اكبر.ابوترابي

 127ابوحسن عمر،  
 92 ، 82ابوخالد، 

 140ابوسعيدي، محمد علي، 
 418ابوشوري، يعقوب، 

 366ابوموسي، 
 517ابهر، 

 187آبيك ،
 87ن، اتحاديه بارفروشا

 533، 303، 206، 200اتريش، 
 323اتكا، 

 357، 199احسان بخش، صادق، 
 418احمد قنيف، علي، 

 418احمد، محمد، 

 418احمدالجار، عوض، 
 251 ، شيخ صباح،االحمدالصباح

 97احمدخان، شمشاد، 
 231احمدي،احمد، 

 103 احمدي، 
 454، 118اختري، محمد حسن، 

 423، 371، 314اخوان المسلمين، 
 200، 68دب، علي اكبر، ا

 278,281. آذراب
،  273 ،   271,272 270 ، 257،  184 ، 89 اراك،  

275،276 ،279،553 ، 
 174اراكي، محمد علي، 

 375اردبيل، 
 451اردل، 

 222. اردالن، علي
، 421،  314،  308،  265،  254 ،   224،  68اردن،  

488 ،510 ،514 ، 
 137اردوگاه كلك چال، 

 360، 353، 136،137،186اردوگاه منظريه ، 
 269. اررا، خوان

 153، 89، 465ارز رقابتي، 
 214ارز صادراتي، 

 144. نتينآرژا
 201ارشاد، حسين، 

ــا،  ، 453 ا، 57، 139، 116،133، 70 ، 67اروپــــ
552 

 335اروپاي شرقي، 
 336اروج، 

 415، 144،190اروگوئه ، 
 396، 200 ، 141اروميه، 
 570، 223، 219، 218اروندرود
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 370كستان، ازب
 695، 451، 411، 408ازدواج موقت، 

 368ازهاري بن كريم، محمد، 
 215، 466، 335، 133 ،116 ، 85اژه اي ، جواد، 

 508، 124اسپانيا،  
 43استاديوم تختي، 

 171استانبول، 
 461استراليا، 

 210دستغيب، گوهرالشريعه، 
 228. غالم. اسحاق خان

 70اسحاق مدني، محمد، 
 303اسد، بشار، 

 175،282، 102،  83اسد، حافظ ، 
 ،296 ،298 ،299 ،303 ،3033 ،305 ،306 ،

307 ،310 ،310 ،313 ،330 ،521 ،546 ،552 
 371اسدآبادي، سيد جمال، 

، 329، 308، 142 ، 127،  83 ، 72اســــــرائيل ، 
330  ،394  ،442  ،464  ،475  ،475  ،476  ،476 ،
477 ،484 ،511 ،539 ،579 

،469 
 428سيد جالل، اسعدآبادي، 

 449، 156 ،154اسفراين
 64اسكله سازي، 

 329اسالمي، هادي، 
 467اسالمي،يداله،

 114اسالميان، محمود، 
 182اصحاب نق ،

 332اصغرزاده، 
 205اصغري، سيد محمد ، 

 ،467 ،499 

، 208، 142   ،124، 100، 69 ، 66 ، 57، اصفهان
264 ،283 ،312 ،353  

 ،395 ،428 ،515 ،527 ،553 
 261. اصفهاني، آسيد ابوالحسن

 142. اصالحات اداري
 444اطالعات سپاه، 

ــودرز،   ــي، گ ــار جهرم ، 135، 108، 79، 78افتخ
166 ،451 ،539 

 375افرازيده، سيد فرج اهللا، 
 362، 290افشار، عليرضا،

، 289،    166،  144 ،111،  97 ،   70،  57افغانستان،  
370 ، 383 ،392 ،403 ،460 ،527 ،541 

 206فارس، اقليد 
 118فاح،  تاقليم ال

 411، 87اكبرزاده، 
 428، 79اكرمي، سيد رضا، 

 549اكرمي، سيد كاظم، 
 92اكبريان، عليرضا، 

 178و ،كورازون، نآكي
 450، 370اكو، 

، 208، 201، 150، 251، 218، 191الجزايـــــــر ،
210 ،491 ،492 ،497 ،502 ،504 

 232. ام الرصاص
، 225،  201،  50،182،196امارات متحده عربي،    

231،269، 294 ،337 ،366 ،429 ،442 ،446 
 388امام جماراني، سيد مهدي، 

 54امام جمعه، عباس، 
، 292، 144، 143، 100امــامي كاشــاني، محمــد، 

305 ،552 ،326 ، 
 489امان پور، 

 310امان، 
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  438امبو، مختار، 
، 343، 124،195،  89، 57، 48امراللهي، رضا، 

427 ،443 
 414، 368، 206، 132)  بشجن(امل،

 499، 445، 367، 315، 106،251امير كويت، 
 525اميني، ابراهيم، 

 325انتخابات مجلس خبرگان، 
 72انتخابات، 

 61،190 ،انتشارات بعثت
 207انتشارات بوستان كتاب، 

 132انتشارات پنگوئن،  
 335انتظامي، عزت اهللا، 

 220، 175، 71 ، 66انتقال پايتخت، 
 134نايع مزاحم، انتقال ص

 332، 66، 65، 44انجمن حجتيه، 
 72، 71انجمن خوشنوسيان، 

 87انجيل، 
 478، 136، 145اندونزي، 

 456انزابي، محمد حسين، 
 171انزلي، 

 51انزو، آلفرد، 
 337انصاري، حميد، 
  142،231، 135انصاري، مجيد، 

 368انصاري، محمد حامد، 
 46انصاري، محمد علي، 

، 131 ،412 ،547 
ــستان،   ، 350، 322، 224،  165،219، 132انگلــ

350 ،432 ،433 ،438 ،453 ،469 ،470،531 
  205انواري، محي الدين، 

 396او، اجين، 

، 251 ، 217 ،  208،    144،195،  96،  91اوپك ،   
418   

 548، 547، 546، 544، 543، 542اوگاندا، 
 468اولديديچ، حسني،

 566، 488، 110، 100اهواز، 
، 387، 330، 226، 176،177 ،68 ، 65يــــــا، ايتال

453 ،507 ،508 ،509 ،526 ،531 ،541  
 410، 409ايران خودرو، 

 ، 113، 111، 106، 96 ، 83 ، 79 ، 69، 49ايران، 
144، 153، 161  ،165 ، 191   ،204  ،205  ،207 ،
266   ، 216  ،216  ،218  ،219  ،223  ،231.  ،284 ،
285  ،290  ،292  ،  ،310  ،319  ،322  ،323  ،330 ،
332  ،336  ،350  ،361  ،366  ،370  ،371  ،377 ،
392  ،416  ،418  ،426  ،437  ،440  ،447  ،448 ،
450  ،453  ،460  ،464  ،488  ،490  ،491  ،495 ،
500  ،501  ،502  ،51  ،514  ،526  ،530  ،541 ،
552 ،582 ،582 

 375، 142. ايرانشهر
 394، 368، 226، 142. ايرلند

 100ايرواني، محمد جواد، 
 387رياني، عبدالكريم، االي

 289. نعمت اله. ايزدي
 42ايل سليماني، 

ــالم،  ، 560، 558، 534، 448، 383، 193 ،85ايــ
564 ،576 

 328اينداي، الحاج، 
 48. مرتضي. ايوري

 186بابانگيدا ،ابراهيم ،
 408بابل، 

 363بابلسر، 
 576، 560، 557،  548، 331، 141، 65باختران، 
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 378بادامچيان، اسداهللا، 
 216پاريس، 

 28باريكاني،داريوش،
 98بازرسي ويژه، 
 222، 164، بازرگان، مهدي

 50) كتاب(بازسازي و سازندگي،
 154 ،باغ لق

 429، 428باغاني، علي اصغر، 
 397، 347، 129بافق،  

 292، 252، 228پاكستان، 
، 128،  118، 106، 80 ، 70بانك مركزي، 

141،194، 195 ،220 ،267 ،220 ،285 ،319 ، ،
343 ،362 ،368 ،395،415 ،429 ،445 ،447 ،
450  ،476 ،481 ،491 ،507 ،535 ،556 

 285. بانك مسكن
 177بانك اسالمي ،
 214، 177بانك جهاني ،

 259،260. محمدجواد. باهنر
 534باهنر، محمد رضا، 

 219. ببرهاي تاميل
 456  ،349، 153، 151بجنورد، 
 422، 352، 351، 231بحرين، 
 216، شاپور، بختيار

 188بخش آب بر ،
 313بدخشان، 

 358البرز غربي، 
 264، 54البرز قم، 

، 218،  177 ، 141،  108،    ابراهيمي تكريتي  برزان
230 ،283,284 ،294 

، 193 ،130،  106، 182 ،49پرزدكوئيار، خاوير، 
197 ،467 ،475 ،512 ،466 

 384، 367، 144. برزيل
 579بركه، سعيد، 

، 214، 48، 276، 48،161 ،اولله پنجـــسابرنامـــه 
343 ،386 ،68 ،103 ،115 

 101بروجردي، سيد حسين، 
  541، 460، 264، 57بروجردي، عالءالدين، 

  71بروجردي، محمود، 
 464بريتانيا، 

 85بسيج اقتصادي، 
 404، 397بسيج دانشجويي، 

، 387،  386،  362،  294،  193بسيج مستـضعفين ،   
392 ،393 ،394 

ــ   ــي محم ــشارتي، عل ، 96، 94 ، 82 ، 80، 51، دب
116 ،117  ،228 ،283 ، 330 ، 463 ،582 

ــل   ــشارتي، جلي ، 254، 221، 178،194، 70، 50ب
315 ،402 ،408 ،581 ،581 ،129 ،469 

 41بشاگرد، 
 424، 423، 422، 420، 419، 418البشير، عمر، 

 550، 542، 540، 232 ،بصره
 553بلغارستان، 

 546،470، 527، 513، 123بغداد، 
 310بقچه چي، صباح، 

 .251. عبدالعزيز. بل خادم
 56بلوچستان، 

 343بلوكيان، احمد، 
 366بليكس، هانس، 

 327بن جابر آل ثاني، شيخ حمد، 
 426، 425، 424، شاذلي، دبن جدي

 527 ، 394، 292،  106، 104بن علوي، يوسف، 
 69بناب، 

 577، 576، 575بندر امام، 
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 491، 490بندر خفجي، 
، 449، 427 ، 397، 391، 347، 312باس، بندرع
485 

 363بندپي، 
 506بنز، 

 476، 201بنگالدش، 
 204بني فضل، مرتضي، 

 99بني هاشمي، سيد هاشم، 
 429، 156، 103 ،  64 خرداد، 15بنياد 

، 449 133،403بنياد امور مهاجرين و بازسازي،
551 

 164بنياد ايرانشناسي، 
 50بنياد تاريخ انقالب اسالمي، 

 129،  68 ، 146، 62،64.  بنياد شهيد
 ،329 ،555 ، 

، 335 ، 117، 97، 88 ، 78 ، 72بنياد مستضعفان، 
365 ،367 ،376 ،451 ،518 ،556 
 156. اسفراين بنياد

 232، 146 ،بنيادشهيد
 322، 164صدر، ابوالحسن،  بني

 420بوبيان، 
 387بوتاي، برونو، 

، 113،  112،  111،  110،  104،  99بوتو، بي نظير،    
114 ،228 

 517بوركينا فاسو، 
 ،231،  185،   90 ،   83،      50،  49جـرج ،       بوش ، 

287،  229 ،403 ، 500 ،529 
 456، 319،  124،286،  106بوشهر، 

 328بوشهري، بهروز، 
 335بوكسيت، 

 65بهائيت، 

 205، 110بهبهان، 
 229. فرهاد. بهبهاني
 45. بهرمان

 133،  99بهروزي، مريم، 
 259، 179ا ،بهشت زهر

 380، 180 ،107، 85بهشتي، سيد محمد، 
 380بهشتي، سيد محمد رضا، 

 428بهشهر، 
 286، 277، 218پهلوي، 

 570 ، 102بهمنشير، 
 488بهمئي، محمد رضا، 

 499، 292 ، اسداله،بيات
 330، 72بيت المقدس، 

 552بير، دنيس، 
 127،  110، 69، 55بيروت، 

 161 ،نيژبي
 154 ،يش قلعهپ

 305، 88، جيمز، بيكر
 367بيگدلي، كاظم، 
 400، 329بيمارستان اختر، 

 140بيمارستان ايران مهر، 
 333، ) ص(االنبياء  بيمارستان خاتم

 173پادگان حر، 
 109پادگان قلعه مرغي، 

 518پارچين، 
 71،194پاريس، 

 104 پارس جنوبي، 
ــستان،  ، 110، 100، 99، 97، 53، 50، 49پاكـــــ

111  ،112  ،113  ،117، 174  ،175  ،370   ، 373 ،
384  ،150  ،430  ،476  ،482  ،483  ،497  ،515 ،
520 ،527 ،529 ،537 ،554 ،438 ،450،134 
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 100 ايران، –پاك 
 317نژاد، سيد عباس،  پاك

 322پااليشگاه آبادان، 
 553پاولوف، واسيلي، 

 399پتروسكي، والديمير، 
 89پتروشيمي اراك، 

 549، 265، 177، 79ر، . م. پدافند ش
 512پرديس كيش، 

 378پرورش، سيد علي اكبر، 
 517پروكوما، پروس، 

 367پورگل، محمد مهدي، 
 69پرهيزكار، اكبر، 

 323پكن، 
 90 ، 83پل هيل، رابرت، 

 140پالنتاريوم، 
 108پنتاگون، 

 510پور محمدي، عباس، 
 447، 336پورمحمدي، مصطفي، 

 317، 213، 167،  150، 108، 96، ، 58پهلوي، 
 322ي، فرح، پهلو

 141پيرسوران، 
 154پيش قلعه، 

 516تئاتر، 
 359، 357تابش، عليرضا، 

 171تاتازان، 
 429تاتلي، عبداهللا، 

 370، 313تاجيكستان، 
 350تاچر، مارگارت، 

 418تاح السر، مصطفي، 
 507تاالر وحدت، 

 205تاميل، 

 429، 384،  333تايلند، 
 554، 456، 363، 349، 318، 199، 77تبريز، 

 69تحقيقات ليزر، 
 227، 141،179، 50پور، مصطفي،  ترابي

 165، 68، 64تراز فيزيكي مصالح، 
 209تراكتور اشنايدر، 

 516تراوره، اينگلو، 
 516تراوره، موسي، 

 456تربيت معلم، 
 422 ، 222 ،206ترك آبادي، جواد، 

  ،154  ، 140 ، 129،  96، 49تركـــان، اكبـــر ،  
179،200   ،219  ،254  ،226  ،322  ،310  ،313 ،

369 ،396،428،450،482 ،518 
 370، 154تركمن، 
، 264،  228,229 ،   227،  226،  171،  144 ،تركيه

285  ،292  ،296  ،312  ،337،370  ،371  ،372 ،
373  ،374،420،470  ،478  ،482  ،481  ،499 ،
502 ،521 ،526 ،539 ،540 ،541 ،556، 

 225. ترمينال نفتي االحمدي
 133،  تسليمي، محمد سعيد

 65تعبير خواب، 
 411تعزيرات حكومتي، 

 401تفتان، 
 208تفسير راهنما، 

 458تقوي، سيد رضا، 
 106تكريتي، برزان، 

 484تل آويو، 
 472، 461، 257،264تلويزيون سي ان ان،

 337تلويزيون عراق، 
 366تنب بزرگ، 

 366تنب كوچك، 
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 266تنبرك، استول،  
 328،  283، 251تندگويان،مجيد، 

 107گه هرمز، تن
 104 توتال، 
 137توچال، 
 87تورات، 
 221. توراني

، 312، 229 ، 226، 171تورگوت اوزال، خليل،، 
337  ،370  ،371  ،382  ،373  ،374  ،478  ،482 ،
499 ،470 ،539 ،541 

 134توسلي،محمدرضا،
 56 ، 87، 48 ،ابولفضل،انبي توكلي

،195 ،124 ،231 ،428 ،542 ،396 
، 446،  322،  64،110حسن،  تواليي، سيد محمد    

566 
 205تونس، 
ــران  ، 99 ، 79 ، 72، 61، 60، 59 ، 58،56، 27ته

102  ،107  ،109  ،112   ، 118  ،124  ،136،141 ،
142    ، 182،188، 142، 161     ،166     ،210 ،

213،226  ،229  ،230   ، 252  ،266   ، 282  ،283 ،
285،360  ،322،337  ،350  ،353  ،370  ،371 ،

377  ،395  ،397  ،412  ،432  ،443  ،445  ،448 ،
457  ،467،506  ،514  ،516  ،526  ،538  ،54 ،
548 ،552 ،553 ،576 

 91تهراني، خسرو، 
 448سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 

 324ثقفي، خديجه، 
 69جادري، جاسم، 
 535، 378، 220،323، 102، 90جاسبي، عبداهللا، 

 383جاسم، فوزي، 
 176جام جهاني فوتبال ،

 55نشجويان، جامعه اسالمي دا
 430، 394، 179جامعه اقتصادي اروپا ،

 ، 140، 133،  72جامعه  روحانيت مبـارز تهـران،        
204 ،432 

 210جامعه زنان، 
 133،  97جامعه زينب، 

، 539،  308،  79جامعه مدرسيه حوزه علميه قـم،       
553 

 113، 111، 97جامو و كشمير، 
 581، 579، 177جبرئيل ،احمد ،

 579سطين، جبهه اسالمي نجات فل
 158، 154جرگالن، 

 330جريان مسيحي آزاد، 
 317جريري، حبيب، 
 165جزيره ابوموسي، 

 485جزيره بوبيان، 
 165جزيره تنب، 

 104جزيره سيري، 
  100،142،178، 81 ،  64 ،61 ،60جزيــره قــشم، 

  ،231  ،142  ،201  ،203  ،361  ،375  ،442  ،449 ،
487 

 527، 512جزيره فارور، 
 512، 511، 64 ،48 ،جزيره كيش

 513جزيره الوان، 
 372جزيره مجنون، 

 527، 514، 513، 512، 206جزيره هندورابي، 
 503، 501جشنواره خوارزمي، 

 127جعجع، سمير،  
 533جعفر، مصيب، 

 343، 184جعفري اصفهاني ،علي اصغر ،
 79جعفري، حسن، 
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 453جعفري، سيد يحيي، 
 205،276جاللي خميني، حيدر علي، 

 428 خدا كرم، جاللي،
 468،469جلود، عبدالسالم، 

 508، 447، 324، 222، 137جماران، 
 346جمشيدي، 

 69 ، 64جمعيت زنان، 
 100جمي، احمد، 

 429جمي، غالمحسين، 
 378، 124،  99جناح راست، 

 55جنبش امل اسالمي، 
، 486، 499، 376، 332، 74جنبش عدم تعهد، 

510 ، 532 ،536 ،518 
، 337،  315 ،   311،  258،  101،  64 احمـد    ،جنتي
458 ،530 

 94جنتي، علي، 
 516جشنواره تئاتر فجر، 

 292جوادي، 
 558جواديان، 

 471، 224جوالن، 
 377 ، 266، 195 ،132، 124جهاد دانشگاهي، 

ــازندگي،   ــاد ســــ ، 63، 93، 69 ، 67، 42جهــــ
151،187،176  ،208    ،268  ،317  ،360    ،  397 ،

476 ،489 ،538 ،547 ،554 ،229 
 337، 124،178جهانگيري، اسحاق، 

 133جهانگيري، محمد حسين،  
 124،178،  43، 42جيرفت، 

 48جيمز بيكر، 
 512، 428، 383، 346، 257، 64چابهار، 

 420چاد، 
 515، 478چادرملو، 

 397چالوس، 
 128چرم سازي،  
 553، 552، 288,289چكسلوكي، 

 102چوئيبده، 
 539چونگو، رابينسون، 

 114،443، 100بختياري، ، چهارمحال و 
 456چيت چيان، حميد، 

 323چيتگر، 
 337چيچك، 

 332چيكاتا، كوجو، 
، 319، 314، 282، 256، 102، 101، 57چــــين، 

322 ،322 ، 361،460 ،517 ،529 ،530 ،537 
 205الدين،  ري شيرازي، محييحا

 80حاج عبدالوهاب، حميد، 
 89حاجي، مرتضي، 

 بي بي صفريان، ماه  حاجيه والده
 227حافظ منافع امريكا، 
  292، 221، 142 ،65مساله گروگان ها، 

 514، 465، 362حايري فومني، 
 261. شيخ عبدالكريم. حايري يزدي

 58حايري، حاج شيخ مرتضي، 
 79حايري زاده، ابوالحسن، 

 110 ، 97 ، 83، 71 ،67، 57، 48 حبيبي، حسن،
 ،111  ، 129 ، 175، 141،179 ، 205 ،226 ،

257، 193،194 ،228 ،268 ،286 ،288 ،368 ،
220 ،548 ،298 ،305 ،310 ،315 ،330 ،335 ،
364 ،369 ،380 ،415 ،425 ،429 ،452 ،457 ،
461 ،463 ،484،468 ،488 ،499 ،528 ،530 ،
538 ،551  

،)رهيده(حبيبي،شفيقه،
227،226،226،227،25،481 ،498،556، 
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 343حجازي، اسماعيل، 
 62، 61 حجازي، فخرالدين،

 407حجت، مهدي، 
 489حجتي كرماني، محمد جواد، 

 58حجتي كرماني، علي، 
 504حجتي، محمود، 

 51حداد عادل، غالمعلي، 
 310حربه، محمد، 

 451حركت توحيد اسالمي، 
ــان،   ــزب اهللا لبنـ ، 206، 132،  129، 118، 55حـ

226 ،313 ،368 ، 414،469 ،579 
 16حزب بعث،

 537حزب كنگره هند، 
 43،186مونيست، حزب ك

 166حزب وحدت اسالمي، 
 70حسم كو، 
 371حسن البنا، 

 184الحسيني ،حسن ،
 468حسيني ، حسن، 

 319حسيني شاهرودي، سيد حسين، 
 201حسيني كاشاني، 

 80حسيني، سيدابوالقاسم، 
 495، 317، 119، 61. حسينيه ارشاد

، 201،221،  139،  131،  )ره(حسينيه امام خمينـي   
433 ،525 
 222، 137ه جماران، حسيني

 366حضرت عبدالعظيم، 
 50،179حفاظت اطالعات ارتش، 

 401حقوق بشر، 
 268حكيم،  عبدالعزيز،  

  ،   265،  268،    165،  57حكيم، سيد محمد باقر،     
308 ،460 ،551 

 65حلبي، محمود، 
 218حمادي، سعدون، 

420 ،490 ،492 ،493 ،504 ،507 ،546 ،548 
 223. حمله عراق به كويت

 104حوزه نفتي سلمان، 
 553، 539، 452حوزه علميه قم، 
 159. حوزه علميه مشهد

 553حوزه علميه نجف، 
 268. سيد محمد . حيدري

 ،  378،  287،  194،  89،  42خاتمي، سيد محمـد،     
421 

 453خاتون آباد، 
 350خارقاني، شمس الدين، 

 533خاشبات، 
 62 ، سيدهادي،خامنه اي

، 50 ، 14،60لـــي،خامنــه اي، آيـــت اهللا ســيد ع  
52،54  ،55  ،67   ، 69   ، 79   ، 82  ،83  ،84  ،86  ، 

88   ، 91  ،92  ،93  ،98  ،102  ،104   ، 106   ، 108 ،
109  ،116  ،117 ، 118     ،119    ، 125    ، 126  ،
128    ،130   ، 136،137   ، 175  ،142  ،150  ،154 ،

157،165،،178،187،189،194،176،184 ،201 ،
202  ،203  ،204  ،205  ،214  ،233،224  ،227 ،
252  ،254  ،265  ،282  ،285  ،287,288  ،289 ،
292 197  ،198  ،210  ،219  ،221  ،256  ،257 ،
266  ،268  ،284، 294  ،292  ،293 305  ،306 ،
315  ،316  ،337  ،416،467  ،314  ،321  ،336 ،
331  ،343  ،343  ،345  ،346  ،349  ،363  ،366 ،
373  ،382  ،383  ،394  ،395  ،403  ،405  ،411 ،
418   ،422   ،425   ،428   ،430   ،433   ،442 ،
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447،448  ،449  ،465  ،468  ،474  ،476  ،485 ،
487  ،488  ،489  ،497  ،499  ،508  ،509  ،511 ،
525  ،529  ،530  ،534  ،537  ،540  ،542  ،550 ،
552 ،553 ،579 ، 

 548خانقين، 
 118خانه كارگر، 

 57خاور ميانه، 
 552خبرگزاري ايرنا، 

،، 55، 49،185خبرگــزاري جمهــوري اســالمي، 
79 ، 83 ، 90 ،108،194 ،473 .286 

 286، 90خبرگزاري رويتر، 
 552، 484، 310، 298خدام، عبدالحليم، 

 455، )س(خديجه
، 287، 227، 219، 117خــرازي، ســيد كمــال،   

290  ،382  ،475،470  ،489  ،490  ،500  ،512 ،
514 ،531 

 450خرازي، صادق، 
 ،153،  154،  151،  146،  145،  94 ،   72خراسان،  

156 .159 
 ،216 ، 303 ،349 ،402 ،456 ،526 

، 232، 230، 227، 218، 222، 177خــرم ،علــي ،
409 

، 69، 572، 566، 213، 251، 184خرمـــــــشهر ،
103  ،126  ،128 

 319خزايي، عبدالعظيم، 
 571خسروآباد، 

 83خسروشاهي، سيد هادي، 
 231. حسني سعدي، حسين

 223، 218. خط تالوگ
 140خط تراموا، 

 366، 135، خلخالي، صادق

 218. عباسعلي. خلعتبري
،251 ،253 ،269 ،284 

  ،286  ،201  ،204  ،311  ،322  ،327  ،328  ،350 ،
351  ،353  ،363  ،366  ،371  ،372  ،380  ،394 ،
396  ،400  ،405  ،415  ،426  ،430  ،448  ،451 ،
460  ،463،469  ،478  ،485  ،486  ،488  ،494 ،

507،508  ،515  ،554  ،555  ،57  ،581  ،581 ،
581، 586، 

، 224،  266،182،  265،  51،  67،14خليج فارس، 
232 ،233 

 314خليفه، عبدالرحمن، 
 135خليليان، حسن، 

 165خمسه، 
 ،270،274،276خمين، 

ــد،   ــيد احمـــــ ــي، ســـــ ، 79، 68، 48خمينـــــ
94،141،116،165،180 ،194 ،295 ،297، 225 ،

232  ،233  ،254  ،260  ،294  ،264،288  ،315 ،
326،331،345،382،384  ،388  ،447،403،427 ،

448 ،466 ،487 ،508 ،515 ،547 
 66،  64،  61،  48،58خميني، امام سـيد روح اهللا،       

 ،71 ، 79 ، 84 ، 86 ، 91 ،92 ،106 ، 115 ، 119 
  ،123     ، 128 ، 135،134،133،147  ،،174   ، 136 
  ،141  ،147  ،151  ،154  ،157  ،171،،181،179  ،

207،214،221،270,271,274،260 ،
278،298،308،324،330،427 

 69خميني شهر، 
 456حسيني، سيد مهدي، 

 177خواجوي،
 96خواجه نصير طوسي، 

 270،276. خوانساري
 332خوانساري، محمد كاظم، 
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 491خورموسي، 
، 85 ، 80 ، 64، 62، 15خوزســـــــــــــــــــتان،

110،111،194  ،255  ،322  ،382  ،446  ،453 ،
538 ،566 ،569 ،571 

 114خوشنويسان، شيرين، 
 553، 204ابوالقاسم، خويي، سيد 

 28خيمه كبود،جالل،
 81، 52دادستان كل كشور، 

 382دادستاني انقالب، 
 448دادستاني تهران، 

 78ديوان الهه، 
 495، 478، 468، 454دادگاه ويژه روحانيت، 

 257دادگر، عبدالعزيز، 
 456، 373، 368، 228. داراب

 324دارالتقريب بين مذاهب اسالمي، 
 327دافوس، 
 494، 258. عبدالعزيز. الدالي

 467دامادي،عزت اله،
 349دامغان، 

 429دانش، جهانشاه، 
 391دانش منفرد، علي، 

، 116،133، 85دانــشجويان خــارج ا ز كــشور،   
335 

 251دانشكده نفت، 
 303دانشكده افسري، 
 58دانشكده الهيات، 

 268مجلس اعالي انقالب اسالمي،  
، 133،    103،  58،  54 ،   9دانشگاه آزاد اسـالمي،     

220 ،275,276. ،323 ،332 ،378 ،385 
 178دانشگاه اهواز ،

 488دانشگاه پيام نور، 

،  72، 60، 59، 58، 56دانـــــــشگاه تهـــــــران،  
128،181،190  ،217  ،253  ،296  ،309  ،329 ،

370 ،401 ،426 ،437 ،446 ،453 ،550 
 396،  137،138دانشگاه تربيت مدرس، 

 464، 114دانشگاه شاهد، 
، 435، 431، 429، 428 شهيد بهشتي، دانشگاه

658 
 195دانشگاه صنعتي شريف،

 444،  160 ،زشكي مشهدپدانشگاه علوم 
 318دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 

 160،268  مشهد،دانشگاه فردوسي
 178،)س(دانشگاه الزهرا

 350دانمارك، 
 205دايره رسيدگي به امور مساجد، 

 450دايره نظارت بر معامالت خارجي، 
 64دباغ، مرضيه،  

 460دبي، 
 68دبيرخانه ائمه جمعه، 

 106دجيل، 
 150درگز، 

 55دره بقاع، 
 457، 85دري نجف آبادي، قربانعلي، 

 186دريادار الگير ،
 478درياي خزر، 
 410درياي سرخ، 

 219دريس،ديميتريو، 
 333دزفول، 

 570دژ شهيد رجايي، 
 205دستغيب، علي محمد، 

 205دستغيب، محمد مهدي، 
 565دشت آزادگان، 
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 156 ،دشت جوين
 349، 345، 82دعاگو، محسن، 

 384، 313دعايي، سيد محمود، 
 133دفتر امور زنان،  

 ، 103، 80دفتر بازرسي ويـژه ريـيس جمهـور، ،          
107، 116  ،128  ،134  ،145  ،184  ،191  ،201 ،
312 ،349 ،378 

 432، 207دفتر تبليغات اسالمي قم، 
، 337، 489، 124، 69 ،54دفتر تحكيم وحـدت،    

363 ،377 
،  108، 78دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 

167 ،539 
 97، 57دفتر رييس جمهور، 

 68دفتر رهبري، 
 50دفتر مناطق محروم رياست جمهوري، 

 421دفتر نشر معارف انقالب، 
 224دفترمطالعات وتحقيقات وزارت خارجه،  

 519دماوند، 
 305دمشق، 

 160. دهشيدي 
 567، 564، 400ن، دهلرا

 174، 166ديلمان، 
 461دينگلداين، پال استوارت، 

 319ديوار برلين، 
 321، 81ديوان عالي كشور، 

 363ديوان عدالت اداري، 
ــه،   ــوان الهـ ، 167، 164، 135، 108، 68، 49ديـ

448 ،451 ،553 
 429ديوان محاسبات، 

 350ناگا، ماتسو، 
 364ذوالقدر، محمد باقر، 

 515، 312 ذوب آهن اصفهان،
 332رييس زاده، 

 343رييسي، صمد، 
 351راجين، بماناجا، 

، 124 ،  101، 100، 80 ، 62هــــــا،  راديكــــــال
131،132   ،140  ، 194،199   ،215،231،228   ، 

316  ،319  ،323  ،332،337  ،337،345  ،367 ،
375    ،378    ،397،403    ،434    ،444    ،446 ،

451،467 ،428 ،478، 
ــي،  راديـــو ، 463، 359، 287، 223بـــي بـــي سـ

469،471 
  359، 286، 50راديو صداي آمريكا، 

  536راديو عراق، 
 224. راديوكويت

 158، 154راز و جرگالن، 
 187رازبيان ،
 357رازميان، 

 454، 391، 205رازيني، علي، 
 326راستي كاشاني، حسين، 

 366راستي، محمد جواد، 
 14راشدالغنوشي،
 129راغب حرب،  

 488رامهرمز، 
 373حسن، رباني، سيد 

 553رجايي خراساني، سعيد، 
 260,259. محمدعلي. رجايي

 534، 406، 405، 395رجبي، محمد، 
 429رحماني، قهرمان، 

 378،  193رحماني ،محمدعلي ،
 360رحمت آباد، 

 343رحمتي، رحمت اهللا، 
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 555، 62. محمدحسن. رحيميان
 432رداوي، ديويد، 

 360رستم آباد، 
 478رسوئو، سودا، 

 117حالتي، سيد هاشم، رسولي م
 329رسولي، 
 357، 333، 199، 173،196، 171، 167رشت، 

 444  ، 132،394رشدي، سلمان، 
 449رشيديان، محمد، 

 161,162,163 . 160 ،145 ،   146 )ع(امام،    رضا
 ،204 ،296 

ــسن،  ــايي، محــ ، 228، 128،194،176، 91رضــ
229  ،293  ،396   ، 495  ،540  ،548  ،549  ،550 ،
551 ،576، 578 ،582 

، 228، 129،178،  67رضـــوي، ســـيد منـــصور، 
286 ،378 ،450 

ــسنجان  ، 51،178،179،191 ، 48. 47. 46. رفــــ
293،136 ،205 ،206 ،209 ،305 ، ،510 

، 365، 293، 97 ، 78رفيـــق دوســـت، محـــسن، 
367 ،376 ،451 ،518 

 44 ارتش، 2ركن 
ــسن،  ــاني، حـ  ، 209، 164، 157  ،85 ، 68روحـ

161،182 ، ،228 ،230 ،286 
 265 ، 288 ،313 ،336 ،366 ،403 ،414 ، 465 ،

487 ،489 ،491 ،499 ،545 ،548 
 154رود اترك، 
 191 ،200، 140رود ارس، 

 359رود سياهرود، 
 187رود قزوين ،
 495، 460رود هيرمند، 

 ،  176،182،190 ، 175،  173،  171،  167رودبار،  
210 ،355 ،357 ،358 ،360 ،445 

 89ارگر، روز جهاني ك
 72روز قدس، 
 93روز معلم، 

 384، 333، 172، 98روزنامه اطالعات، 
 55روزنامه الديار، 

 321روزنامه تهران تايمز، 
، 114،196،  90 ،   86روزنامه جمهوري اسـالمي،     

210 ،266 ، 228 ،384 
 332، 308روزنامه رسالت، 

 454روزنامه سالم، 
 79روزنامه فاينشنال تايمز، 

 487 بين المللي، روزنامه كيهان
  467، 205روزنامه كيهان، 
 653، 322روزنامه لوموند، 
 194روزنامه فيگارو،

 185روزنامه واشنگتن پست ،
 108روزنامه هندلزبالت، 
 570روستاي ابوشانك، 
 187روستاي اوركن ،

 359سر،  روستاي بره
 360روستاي بعدرود، 

 187روستاي بيگ كَندي ،
 359روستاي پشت كال، 

 360اي حشمت آباد، روست
 360روستاي دره دشت، 

 359روستاي سرسل، 
 360روستاي سندز، 

 359روستاي سوسف، 
 187روستاي سياه پوش ،



 
 
  

              
                 

                              ضمايم                                                                                                                          
                 

 

781 

 359روستاي سيبان، 
 159,157. بادي آ روستاي شم

 258، 252روستاي كن، 
 187روستاي كوهكن عليا ،

 359روستاي لياول، 
 359روستاي ناش، 

 359روستاي هاشميان، 
 359ي استنلخ كوه، روستا

 360روستاي چره، 
  360روستاي چگاسر، 
 353روستاي طونيان، 

 296 ، 292، 154روسيه، 
 ، 282، 97، 96، 68روغنــي زنجــاني، مــسعود،   

221  ،225  ،307  ،308  ،310  ،313  ،335  ،343 ،
369  ،383  ،415  ،416  ،429  ،443  ،447  ،454 ،
541 

 461، 77روماني، 
 499رهنورد، زهرا، 

 حبيبي، شفيقه ، شفيقهرهيده
 303ري، 

 484، 481، 117، 116رياض، 
 139رياضي، شكراهللا، 

 90ريد، فرانك، 
 449زائري، غالمعباس، 

، 504، 504، 498، 495، 369، 343، 337زابل، 
506 ،517 ،538 

  375، 257، 133زالي، عباسعلي،  
 539، 510، 142زامبيا، 

 506 ، 504، 337زاهدان، 
 257زرتشتيان، 

 312زرگر، رسول، 

 زرند كرمان، 
 557زرندي، 

 139زرهاني،سيد احمد، 
 456، 323، 77زرينه رود، 

 351زكريا، ابراهيم، 
 49، 48زالندنو، 

، 197، 267،195، 166،182،196زلزلــه رودبــار، 
199  ،204  ،205  ،206  ،206  ،210  ،214  ،220 ،
219  ،225  ،227  ،230،349  ،350  ،353  ،354 ،
355  ،356  ،357  ،359  ،360  ،363  ،367  ،368 ،
384 ،430 ،445 

 331زمانيان، 
 175،187،188، 171، 166زنجان، 

 ،206 ،383 
 94زنگنه، صباح، 

 378، 449، 281، 200،289اي، سيد رضا،  زواره
 54زورق، محمد حسن، 

 455، 393، )س(زينب
ــن،  ، 350، 350، 337، 322، 118، 104، 71ژاپــ

351 ،384 ،420 ،445 ،453 ،475، 575 
ــدارمري،  ، 463، 461، 453، 294 447، 54ژانـــ

50 ،51 ،507 
 ، 137 ، 128 ،  125،  106، 67ژنــــــــــــــــو، 

175،182،190،193،196،206     ،222     ،225 ،
230،232،233 

 379سازمان حفاظت اطالغات ارتش ، 
، 165، 128 ،  101، 64سازمان تبليغات اسالمي، 

258 ،311 ،331 ،337 ،458 
 489 ، 48 ،جاللسيد  ،ساداتيان

 97ساداتيان، سيد جمال، 
 555سارامانس، آنتونيوس، 
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 467ساري، 
 80سازگارا ، محسن، 

 581، 82سازمان آزاديبخش فلسطين، 
 215سازمان استعدادهاي درخشان، 

 28سازمان كتابخانه ملي ، 
 427، )مات(سازمان اعتباري دانشگاه 

 369سازمان امداد ملي، 
ــور اداري و اســتخدام  ،  67ي كــشور، ســازمان ام

129 ،228 ،286 ، 378  
 220. سازمان انتقال خون

،  89 ، 79، 57، 48ســــازمان انــــرژي اتمــــي،   
124،195 ،343 ،427 ،428 ،443 

 388سازمان اوقاف و امور خيريه، 
ــه،    ــه و بودج ــازمان برنام ، 221، 97، 96 ، 68 س

225  ،282  ،313  ،335  ،343  ،429   ، 415  ،416 ،
443 ،447 ،454 ،541 
 580، 578ازمان بهداشت جهاني، س

 209، 83سازمان بهزيستي، 
 94هاي علمي و صنعتي،  سازمان پژوهش

 193سازمان تامين اجتماعي ،
 209سازمان تأمين اجتماعي، 

 450سازمان تعزيرات حكومتي، 
، 281 ، 200سازمان ثبت اسناد وامالك كشور، 

282 
 579سازمان جهاد اسالمي فلسطين، 

، 187، 100ز محــيط زيــست، سـازمان حفاظــت ا 
438 

، 227، 141ســازمان حفاظــت اطالعــات ارتــش، 
379 ، 323 

 206، 193سازمان دفاع غيرنظامي ،
 379، 216، 77سازمان زندان ها، 

، 108،  82 ،   67،  62،  54،  52سازمان صداوسيما،   
206  ،210  ،216  ،224  ،234  ،315  ،346  ،415 ،
418،468 ،  497 ،529 ،531 ،581 

 284نايع دفاع، سازمان ص
ــت،    ــران جيرف ــازمان عم ، 346، 285، 43، 42س

511 ،513 ،514 ،527 
 91سازمان فجر اسالم، 

 494، 362، 361سازمان كنفرانس اسالمي، 
، 133،268،  )منــافقين(ســازمان مجاهــدين خلــق 

292 ، 465  ،  
 ، 117 ، 106، 49ســــــازمان ملــــــل متحــــــد، 

118،130،141،197،161،182،193،199،220 ،
266   ،219   ،224   ،227   ،232   ،265   ،286 ،

290،287   ،329  ،333  ،336  ،382  ،387  ،394 ،
400  ،401  ،409  ،438  ،467  ،470  ،470  ،471 ،
475  ،489  ،490  ،500  ،512  ،514  ،531  ،536 ،
539 ،540 ،542 ،556 

 131، 64 ،42سازمان ميراث فرهنگي، 
 378، 100، 60سازمان نظام پزشكي، 
 450، 370دي، سازمان همكاري اقتصا

 370ساالري، عليرضا، 
 33ساالري، مريم، 
 451، 265، 53سالك، احمد، 

 261سامرا، 
 157 ،سبزوار

 157 ،شيخ هادي ، سبزواري
 312سپاه ، 

 558،  165سپاه بدر، 
ــداران،   ــپاه پاسـ ، 176 ، 137 ، 128،  91 ، 69سـ

179  ،227  ،293،336،295  ،312  ، 363  ،364 ،
396  ،397 ،404  ،466  ،478  ،489  ،495  ،520 ،
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540  ،545  ،548  ،549  ،550  ،558  ،565  ،570 ،
578 ،579 

 430سپاه صحابه، 
 69سپاه قدس، 

 60ستاد برگزاري نماز جمعه تهران، 
، 216، 215ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، 

344 ،411 ،450 
 174،179،195، 86ستاد فرماندهي كل قوا، 

ــواد مخــدر،   ــا م ــارزه ب  ، 328، 216، 94ســتاد مب
290 ،369 ،512 ،527 

 190ستاد مديريت بحران ،
 184، 103ستاد معين بازسازي خرمشهر، 

،213  
 232،284 ستادكل نيروهاي مسلح،

ــتاري، منـــصور،  ، 296، 225، 184 ، 145، 50سـ
322 ،515 

 331، 329سجادي، سيد حميد،
 443سحاب، عباس، 

 418سحلول، 
 156سد بيدواز، 

 44، 43سد جيرفت، 
 448، 358د رود، سد سفي

 570سد شهيد سليمي، 
 564سد كنچان چم، 

 144سد كارون، 
 108، 102 ، 99سد الر، 

 490، 96،191،194سد لتيان، 
 176،186،187سد منجيل ،
 280,281. سد ساوه

  453سرچشمه، 
 221، )مرز(سرو

 219  ، 205، 86سريالنكا، 
 471سازمان فداييان اسالم، 

 69سعيديان فرد، محمد جعفر، 
، 372 ، 350 ، 310 ، 305 ، 298، 111ســعدآباد، 

418 ،422 ،425 
 107سعيد بن احمد شن فري، 

، 268،  167،195، 139 ، 81سعيدي كيا، محمد، 
227 ،312 ،347 ،397 ، 448 ،463 ،476 ،478 ،
517 ،552 

 227. سفيرسوئيس
 153، 151كوپتر،  سقوط هلي

 579سكينه خانم، 
 366، 113سالح اتمي، 

 514تي، سالم
 527، 395، 394، 107،179، 105سلطان قابوس، 

 157 ) سبزوار(سلطانيه 
 219. سليم الحص

 418سليمان ابوصالح، حسين، 
 61. سليمان نبي

 540سماوه، 
 428، 349، 166سمنان، 
 110سميرم، 

 102 ، 100سميعي، مجيد، 
 145سنگاپور، 

 421، 328، 140سنگال، 
 377، 284 ،232، 142،228، 104، 83سوئيس، 

 145سوپرپوما، 
، 422، 420، 419، 418، 397، 318سودان، 

424 ،510 ،225 
ــوريه،  ، 118، 102 ، 100، 83 ، 69ســـــــــــــــ

123،175،135  ،231  ،278  ،282  ،292  ،296 ،
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298  ،303  ،305  ،307  ،308  ،311  ،368  ،369 ،
388 ،454 ،484، 470 ،521 ،546 ،551 

 568، 565، 69سوسنگرد، 
 79سوفر، آبراهام، 

 303سهروردي، 
ــت ارزي،  ، 153 ،146 ،161 ،99 ، 80، 58سياسـ

220  ،141  ،146  ،153  ،337  ،362  ،385  ،395 ،
409 ،443 ،465 ،476 ،481 ،507 

 331سيدزاده، سيد جليل، 
 397سيرالئون، 
 129،  43سيرجان، 

  537سريالنكا، 
 53سيزده بدر، 

، 321،  317،  144،  70،  63سيستان و بلوچـستان،     
337 ،373 ،495 ،504 ،505 ،506 

 204سيستاني، سيد علي، 
 219سيلوا، بادو، 

 384سيلوا، اوزبرس، 
 140سيمان بنايي، 

 532سيهافوم،، 
 330شائوبل، ولفگانگ، 

 574، 572، 566شادگان، 
 366شارجه، 
 445شافعي، 
 188شال ،

 450 ،375شالچيان، ابوطالب، 
 319شاهرود، 

 392شتوان، فتحي، 
 429شجاعي كياسري، سيد حسن، 

 310، 298الشرع، فاروق، 
 378، 215، 142شرعي، محمد علي، 

 486، 403، 286، 346 ، 86شركت مترو، 
 145  ،شركت ملي گاز

 556، 430، 81شركت هواپيمايي هما، 
 49شركت بل، 

 395شركت پست، 
 43شركت پيماب، 

 94ته كاران، شركت تعاوني پس
 193شركت مس ،

 383، 346شركت مخابرات، 
 145شركت ملي گاز، 

 78، 77شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، 
 317شريعتي، علي، 
 483، 482، 438شريف، نواز، 

 46.  مهدي،شريفيان
 383شريفيان، محمود، 

 223. شط العرب
 451شعبان، شيخ سعيد، 
 228. شعله سعدي، قاسم

 556، 430، 81شفتي، حسن، 
 335شكيبايي، خسرو، 

 416، 398شمخاني، علي، 
ــي،    ــاني، عل ــمس اردك ، 418، 361، 231، 81ش

487 
 551شميران، 

 433شوارد نادزه، ادوارد، 
،  49، 16،14شـــوراي امنيـــت ســـازمان ملــــل    

128،224  ،312  ،329  ،330  ،387  ،400،،470  ، 
472 ،473 ،552  ،514 ،536،531 ،540 

  194شوراي اجتماعي  زنان، 
 43شوراي اداري جيرفت، 
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ــصاد، عــالي شــوراي  ، 96 ، 89 ، 69 ، 68، 61اقت
99 ،110 ، 131  .144، 161،176،177،186،196 
  ،226  ،228  ،257،268   ، 284  ،285  ،290  ،203 ،

213  ،317  ،332  ،337  ،366  ،368  ،375  ،384 ،
409  ،429  ،443  ،449  ،456  ،468،465  ،482 ،
488 ،498 ،518 ،536 ،542 ،581 

 ، 257، 99شــوراي عــالي تعــاون جهــاني اســالم، 
268 

 397شوراي خريدهاي خارجي، 
 117شوراي سياستگزاري ائمه جمعه، 
 82شوراي سياستگزاري صداوسيما، 

، 444، 430، 422، 379شوراي عالي اداري، 
461 ،484 ،500 

 85 ،   83 ،   82 ،   68،  14شوراي عالي امنيت ملي،     
   ،91   ،106،129، 157   ،141،193   ،201  ،209 
،210،  218  ،265  ،223  ،224  ،226  ،228  ،230 

  ،233  ،268  ،254  ،278،،288 313  ،335  ،336 ،
346  ،371  ،382  ،394  ،395  ،403  ،414  ،415 ،
427  ،438  ،447  ،454  ،465  ،474  ،476  ،487  ،
491  ،495  ،499  ،508  ،515  ،530  ،576  ،581 ،
582 

 ، 85، 54، 52شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي،  
92       ،132   ،144   ،164،178   ،124   ،196 ،

288،292  ،229  ،265  ،268  ،214  ،314  ،318 ،
331  ،332  ،350  ،373  ،377  ،397  ،404  ،414 ،
418  ،420  ،443  ،445  ،456  ،460  ،477  ،515 ،
478 ،499 ،521 ،546 

، 442شوراي عالي حفاظت از محيط زيست، 
537 

 368شوراي عالي صنايع، 
 499شوراي فرهنگ عمومي، 

 443شوراي نظارت بر انتخابات، 
شوراي نظارت بر توسعه و گسترش شهر تهران، 

412 
 105شوراي نظارت بر صداوسيما، 

ــان،  ــوراي نگهبــ ، 140، 123، 100، 79 ، 64شــ
292,293  ،295  ،305  ،308  ،311  ،315  ،316 ،

318  ،326  ،415  ،418  ،429  ،449  ،450  ،468 ،
530 ،537 

 337المي، شوراي هماهنگي تبليغات اس
 253شوراي همكاري خليج فارس، 

 ،328 ،336 ،351 ،472 ،581 ،581 
، 98،  97،  91 ،   86،  62) اتحاد جمـاهير  (شوروي،

107  ،140  ،145  ،147  ،150  ،154  ،229  ،233 ،
257  ،288  ،322  ،313  ،335  ،382  ،396  ،399 ،
400  ،433  ،460  ،477  ،515  ،517  ،521  ،526 ،
527 ،529 ،530 ،537 ،552 
 140وشتري، محمد اسماعيل، ش

ــران،   ــهرداري تهـ ، 109، 101 ، 100، 80، 56شـ
117  ،124  ،140   ، 145،191  ،207  ،213  ،252 ،
258  ،281,282،323  ،344  ،346  ،373  ،375 ،
380  ،381  ،383  ،391  ،395  ،396  ،428  ،432 ،
433 ،478 ،536، 

 440، 54، 53شهرباني كل كشور، 
 553، 428شهرزاد، محمدكريم، 

 129ك جبشيت،  شهر
 369، 337شهركي، غالمعلي، 
 337شهسواري، محمد، 

 445، 369، 257. عباس. شيباني 
،526 ،538 

 329، 102شيخ االسالم، حسين، 
 221شيخ عطار، 
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 182شيخ خليفه بن حمد آل ثاني ،
 363، 283، 205، 60شيراز، 

 228شيرازي، 
 204شيرازي، عبداهللا، 

 329شيرازيان، 
 448المرضا، شيرازيان، سيد غ

 152 ،150شيروان، 
 201، 191شيشه قزوين ،

 324، 303، امام، )ع(صادق
 541، 366، 186صادقي ،حسين ،

 124صادقي آزاد، مسعود، 
 564صالح آباد، 

 429، 199، 125،  101، 64.  حسن،ينعصا
 336صانعي، يوسف، 

 445 ، 225 الصباح، شيخ جابر،
 546صحاف، محمد سعيد، 

، 93، 92، 91 ،  88 ،   85 ،   83  ، 82صدام حـسين،    
94  ،100    ، 104  ،106     ،125      ، 129     ،130 ،

137،195،218،222,223  ،224,225  ،226,227 ،
230,231.   ،283   ،292،231,233   ،141   ،142 ،

164  ،206  ،210  ،297  ،305  ،310  ،314  ،330 ،
330  ،345  ،349  ،372  ،421  ،422  ،425  ،447 ،
457  ،464  ،467  ،478  ،484  ،485  ،499  ،502 ،
504  ،507  ،508  ،513  ،515  ،520  ،527  ،534 ،
534 ،558 ،576 ،576 ،581 ،581 ،582 

ــا،   ــداي آمريكـ   ، 471 ،463،469، 453، 89صـ
475   

 265، 69، 62 ،صداي جمهوري اسالمي
 58صدر، سيد رضا، 

 257صدوقي، 
 124صدوقي، محمد علي، 

 69صديقي، رسول، 
 234. صفايي، غالمرضا

 45. اسم حاج ق،صفريان
 376صفريان، عباس، 

، 119،191،  106،  104،  45صفريان، ماه بي بـي،      
123،134  ،371  ،373  ،380،453  ،457  ،460 ،

461 ،490 ،491 
 466، 283. صليب سرخ

 408صنايع الكترونيك زيمنس، 
 518، 96صنايع موشكي، 

 80صندوق بين المللي پول، 
 257. ضيافت، افالطون

  عزيز، طارقطارق عزيز
 187رم سفلي،طا

 166طارم عليا، 
 353طارم، 

 337طالقاني، سيد محمود، 
 319طارمي، محمد حسين، 

 80طاهايي، سيد علي اكبر، 
 525طاهري خرم آبادي، سيد حسن، 

 80طاهري زاده، مصطفي، 
 527، 208طاهري، سيد جالل الدين، 

 42طايفه عليدادي، 
 58طباطبايي قمي، سيد حسن، 

 453طباطبايي، 
 58يي، سيد محمد حسين، طباطبا

 70طرح آشتي ملي، 
 289. طرح كاداستر
 221. طرح ماهواره
 140، 117طرح نواب، 

 80، 62طرح نيشكر خوزستان، 
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 313طفيلي، صبحي، 
 116طال، رضا، 

 81طالب خارجي، 
 349طهايي، سيد محمد، 
 177ظريف ،محمد جواد ،

 481ظهران، 
 79عابدي، اسداهللا، 
 110عابدي، نوراهللا، 

 332عابديني، 
، 220، 194، ،80،141، 70عادلي، محمد حسين، 

285    ،337،319  ،343  ،362  ،368  ،415  ،429 ،
450 ،476 ،481 ،491 ،507 ،535 ،556 

 534، 213، 201، 184،194عباس آباد ،
 549، 265، 79،87،177،196عباس پور، مجيد، 

 197عباي خاشيه، 
 331، 107عباسي، 

 97عباسي، زهرا، 
 432خراساني، محمد، عبايي 

 396عبدالعلي زاده، علي، 
 494عبداهللا صالح، علي، 

 174عبدالمجيد، 
  156 ، محمد،عبدوس

ــراق، ، 111، 96 ، 91 ، 82 ، 68، 15،14،16عـــــ
129  ،173،182،194،196  ،286     ،219  ،218 ،

222,223,224   ،224,225.   ،226,227   ،228 ،
229,231.  ،231,233.  ،234  ،256,257,258 . ،

261,264,260   ،268   ،269,277,278   ،282 ،
284   ،288   ،289,251,252,253,254   ،165 ،
197  ،204  ،206  ،208  ،209  ،296  ،298  ،305 ،
311  ،312  ،314  ،322  ،328  ،329  ،331  ،332 ،
336  ،337  ،345  ،350  ،361  ،367  ،371  ،372 ،

377  ،382  ،393  ،394  ،399  ،400  ،401  ،403 ،
420  ،421  ،422  ،425  ،430  ،438  ،446  ،447 ،
453  ،453  ،460  ،461  ،461  ،465  ،467  ،468 ،
469  ،469  ،475  ،476  ،476  ،477  ،481  ،482 ،
484  ،485  ،486  ،487  ،488  ،488  ،49  ،49 ،
490  ،491  ،492  ،494  ،495  ،497  ،499  ،502 ،
504  ،507  ،508  ،510  ،513  ،514  ،515  ،515 ،
516  ،517  ،518  ،521  ،525  ،527  ،529  ،529 ،
530  ،531  ،536  ،537  ،538  ،539  ،54  ،540 ،
542  ،545  ،546  ،546  ،548  ،549  ،550  ،550 ،
552  ،553  ،555  ،556  ،558  ،575  ،576  ،578 ،
579 ،581 ،582 ،582 

 261عراقي، آقا ضياء 
ــعودي،   ــستان س  ، 78، 74 ، 67، 55، 51، 50عرب

79    ،80        ، 96    ،104        ، 106    ،116 ،
117،،186،،185 219   ،230   ،231،252   ،314 ،

337  ،347  ،362  ،367  ،388  ،465  ،481  ،490 ،
502 ،507 ،513 ،515 ،541 ،581 ،582 

 92 ، 82عرفات، ياسر، 
 343غريباني، علي محمد، 

، 283,284،  265،  282،  218،  182،  عزيز، طارق 
330 ،400 ،403 ،516 ،517 ،519 ،526 ،527 

 541عسكري، 
 205، 77عسكراوالدي، حبيب اهللا، 

 394، 206 ، 150، 42عشاير، 
 65عصار، سيد محمد حسين، 

 403عصاران، 
 159 .158. نيشابوري  عطار

 97عظيمي، 
 377عقبايي، عبداهللا، 

 399، 233،234عقيدتي سياسي ارتش، 
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 68عالء الديني، عزيراهللا، 
 429علوي، سيد محمد حسن، 

 472 علي الخاطر، مبارك، 
 182علي بن عبداله بن زيدان محمود ،

 72مام، ، ا)ع(علي
 500، 323، 215عليخاني، قدرت اهللا، 

 310العمادي، محمد، 
 359عمارلو، 
 540العماره، 
، 231، 225، 116،179، 107 ، 106، 104عمــان، 

292 ،315 ،394 ،527 ،581 ،581 
 499، 317عميد زنجاني، عباسعلي، 

 343عوض زاده، سيد علي، 
 330عون، ميشل، 
 565، 563عين خوش، 
 361 الغابد، حامد،

 ، 234 ،221، 135 ، 161 ،115غرضــي، محمــد، 
255 ،287 ،210 ،337 ،395 ،415 ،454 

 350غروي، منصور، 
 493، 491غزالي، احمد، 

 316غفاري، هادي، 
 378، 177غفوري فرد ،حسن ،
 174غالم اسحاق خان، 

 206، 97غالمي، 
 397، 332غنا، 

 97،184غيوري، سيد علي، 
 358، 184فابيس ،
 428، 391، 368، 206، 205، 283 ،60فارس، 

 451فارسان، 
 175فاروق الشرع، 

 449فاضل هرندي، محي الدين، 

، 167،196،  218،  175 ،   107،  89فاضل، ايـرج،    
200  ،214  ،333  ،344  ،448  ،449  ،451  ،41 ،
466 ،477 ،478 

 602، 455، 430، )س(فاطمه زهرا
 452فاكر، محمد رضا، 

 127فاالنژهاي لبنان،  
 579شقاقي، فتحي 

 329فخيم زاده، مهدي، 
 257. غالمرضا. فدايي عراقي

ــسه،   ، 322، 286، 216، 104، 91، 71 ، 67فرانــ
330  ،415  ،416  ،420  ،427  ،442  ،451   ،500 ،
501 ،525 ،529 ،531 ،543 ،544 

 388، 161فردوسي پور، اسماعيل،
 439، 437فردوسي، 

 444فرزاد، عليرضا، 
، 397،  538،  317،  208،  89فروزش، غالمرضـا،    

547 ،554 
 174، 86فروزنده، محمد، 

  184فروش فوب ،
 219. فروش سالح
 184فروش سيف ،

 133فروشگاه هاي شهروروستا،
 208، 207فرهنگ قرآن، 

 164فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
 443فرهنگستان علوم پزشكي، 

 335فرهي، بيتا، 
 110فضائلي، عطاءاهللا، 

 414، 132حسين، فضل اله، سيد محمد 
 56فقر زدايي، 

 135، 94فالح، 
ــي،   ــان، علـ ،  114، 100، 92، 91، 82، 53فالحيـ



 
 
  

              
                 

                              ضمايم                                                                                                                          
                 

 

789 

132،221  ،227  ،257  ،135  ،383  ،452،448 ،
526 ،539 ، 

، 401، 329، 206، 224، 128،  99، 56فلـسطين،  
412  ،413  ،421  ،422  ،446  ،464  ،508  ،510 ،
552 ،579 ،579 ،581 ،581 

 265. محمدتقي. فلسفي
 454، 256،  178فيليپين،

 529فوچگ، يتنگ، 
 220، 178فوالد مباركه،

 171فومن ،
 96، 94، 80، 67فومني حايري، مصطفي، 

، .231,233،  86،179فيروز آبادي، سـيد حـسن،       
369 ،538 

 428فيروزآباد فارس، 
 581، 515، 513، 507الفيصل، سعود، 

 401فيلم صعود به قله تفتان ،
 171 فيلم اسلحه عريان،
 329فيلم خواستگاري، 

 335فيلم هامون، 
 408فيلم يك روز زندگي رييس جمهور، 

 57قاچاق مواد مخدر، 
 69، 54قاري قرآن، 

 159 ،45قاسم آباد، 
 329قاسمي، ثريا، 

 481قاسمي، مجيد، 
 117قاضي عسكر، سيد علي، 

 187قاقازال تاكستان،
 187تاكستان ،

 499، 164، 105قانون اساسي، 
ــانون  ــار، قـ ، 258، 205، 165، 100 ، 81 ، 64كـ

311 

 520قاهره، 
 579قدس، 
 495،  220 ، 72، 69، 54قرآن، 

 385، 316، 85، 53قرائتي، محسن، 
، 218، 210، 230، 108قــــــرارداد الجزايــــــر ، 

233،193 ،204 ،251 ،219 ،223 ،226 ،260 
 364قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء، 

 565قرارگاه غرب سپاه، 
 191ن اوغلي ،جاويد ،قربا

 359، 315قرباني، زين العابدين، 
 565قرباني، مرتضي، 

 303قرداحه، 
 370قرقيزستان، 

 136قريشي، سيد اصغر، 
 370قزاقستان، 
ــزوين ، ، 353، 323، 173، 187،191،196،178قـ

500 ،564 
 442، 231 قشم، 

 561، 558، 133قصر شيرين،  
 322زاده، صادق،  قطب

، 327، 315، 136، 130،  231، 182،183قطــــر ،
337 ،472 

 ، 65 شـوراي امنيـت سـازمان ملـل،     598قطعنامه  
74    ،  92  ،106  ،117    ،127  ،130   ، 175  ،194 ،

209  ،218  ،227  ،197  ،203  ،214  ،400  ،403 ،
409 ،463 ،539 ،514 ،542 ،543 ،556 

ــم،  ، 165، 142، 135، 135، 142 ،81، 54، 52قـ
215 ، 264  ،321  ،345  ،366، 378  ،430  ،447 ،
484 ،539 ،553 ،579 

 319قمي، محمد، 
 152، 151قوچان، 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات             
790  1367                     هاشمي رفسنجاني 

، 174،179،  105 ،   96،  94،  53،  52قوه قـضاييه،    
217 ،378 ،430 ،450 

 213قيمت فوب، 
 555كالرك، جو، 

ــايل بزشــــــكي   ــاخت وســــ ــه ســــ كارخانــــ
 227، 217)سوپا(ايران

ــدين،    ــراج ال ــازروني، س ، 386، 66،191،176ك
397 ،213  ،220 ،281،226 ،268 

 269. فيدل. كاسترو
 261.احمد. كاشف الغطا

 420، 418، 118، 68كاظم پور اردبيلي، حسين، 
 517كاظم دينان، سيد محمود، 

 284كاظمي، 
 292، 261كاظمين، 

 213، 103،184 كامروا، سيد محمد علي، 
 530كان، شان، 

 556، 555، 496كانادا، 
 607 ، 45 ،كتاب دوران مبارزه

 507ل، كتاب سا
 261. كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

 534، 406، 405تابخانه ملي، ك
 ، 101، 100، 87 ، 79كرباســچي، غالمحــسين،  

109  ،117     ، 124   ، 140  ،213  ،323،258  ،281 ،
344  ،346  ،375  ،370  ،380  ،381  ،433   ، ،428 ،
478 

 388 ، 292، 261كربال، 
 375، 331 ، 257، 217، 133،  58كرج، 
 201، 166، 80 ، 65ان ، كردست

 ،283 ،408 
 582، 372، كركوك

ــان،  ، 64،182، 47، 46، 44، 43، 42، 41كرمــــ
135   ،164   ،199   ،434   ،438   ،454 .63   ،94  ،
129 ،408 ،539 

 557، 331، 141 ، 65كرمانشاه،  
، 114،178،194 ، 66، 60، 49كروبــي، مهــدي ، 

205  ،215  ،295  ،297  ،313  ،331  ،336  ،384 ،
445 

  ،254  ،260,263  ،294  ،397،332  ،398  ،415 ،
416 ،417 ،487 ،515 ،528 ،553 

، 416، 107، 538 ،  391،  312 ،256 ،كره جنوبي 
515 ،518 ،554 

 46. كشكوئيه
 537، 150، 128،  57، كشمير

 554، 408، 448، 53كالنتري، مختار، 
 200كالنتري، موسي، 

 132،182،  130،  93 ، 87، 48، عيسي، كالنتري
 ،218، ،343، 228 ،411 ،498 ،556 

 124كليبر، 
 485،  208، 207، كليد قرآن

 159. كمال الملك 
 551، 403، 103 كمالي، حسين، 

 544كميته امداد، 
، 277، 269، 265كميتــه بررســي مــسايل عــراق، 

468 
، 141،  54،70،  53هـاي انقـالب اسـالمي،         كميته

142 ،143 ،336، 408 ،409 ،554 
 266. عالي پناهندگان  يايكميسار

 430، 415كميسيون اسراء ، 
 418، 48. كميسيون برنامه و بودجه
 139كميسيون خريد سالح، 

 412كن، 
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 413، 412كنفرانس اسالمي فلسطين، 
 123كنفرانس سران عرب، 

 142 ،127، كنيا
 533، 498، 287، 269كوبا، 

 233. كوپر، راجر
 411، 347، 213، كوثري، سيد محمد

 132، مهرداد،  كوكبي
، 328، 315، 298، 197، 15،182،186كويـــت ،

331  ،336  ،361  ،366  ،367  ،371  ،383  ،387 ،
388  ،446  ،448  ،461  ،464  ،218  ،223  ،223 ،

224،224,225,226،225،226  ،231,232,233. ،
232،234،251,252,253,254.  ،255  ،256,257 

,258. 261،269،283،286،285، 289،231  
,229  ،401  ،403  ،420  ،421  ،425  ،469  ،471 ،
481  ،485  ،486  ،488  ،492  ،499  ،507  ،508 ،
510  ،514  ،516  ،517  ،520  ،525  ،527  ،530 ،
536 ،538 ،539 ،541 ،542 ،550 ،551 ،582 

 545، 525كهل، هلموت، 
، 206، 145، 196، ،145  ،106، 104كـــــــيش، 

215 ،346،232 ،285 ،427 ،510 ،514 
 107كيم ايل سونگ، 

 226. برايان. كينان
 150كابل، 

 353، 210كاشان، 
 28كاشاني زاده ،

 44كاشاني، سيد ابوالقاسم، 
 43كاشاني، سيد احمد، 

 43كاشاني، سيدابوالحسن، 
 394كالينز، 
 461، 214، 182كانادا ،

 142كانگوا، كانگا، 

 207كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
 351كايفو، 

 54ا قهرمان مبارزه با استعمار ، كتاب امير كبير ي
 308كتاب به سوي سرنوشت، 

 82، 45كتاب دوران مبارزه، 
 207كتاب فلسطين يا كارنامه سياه استعمار، 

 44 ،)سرهنگ (كتيبه،
 190كراس اسپيل،هكتور ،

 396، 323، 200كره شمالي، 
 182كشت زيتون،

 165كليساي كانتربري، 
 331كليمي نيكروز، منوچهر، 

 72،190،193 حسين، كمالي،
 205، 77كميته امداد، 

 446، 54،182كميته امور اسرا، 
 451كميته بررسي مسايل عراق، 

 42كميته برنامه ريزي استان كرمان، 
 214كميته توسعه صادرات، 

 142، 448، 384، 377كميته ها، 
 444كنفرانس بين المللي بازسازي، 

 135كنفرانس سران عرب، 
 140كنفرانس شهرداران، 

 460كنفرانس معارضين عراق، 
 91كنگرلو، محسن، 

 377، 376كنگره پان آفريقا، 
 437، 433كنگره فردوسي، 

 52، 51كنگره ملي آفريقاي جنوبي، 
 142كنيا، 

 60كود فسفات، 
 368كوگان، جان فرانسيس، 

 344، 343كومور، 
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 43كوهبنان، 
 68كهريزك، 

 100كهكيلويه و بوير احمد، 
 337كهنوج، 

 200يانگ نام، كيم 
 376گابن، 
 462گات، 

 336، 333گاليندوپل، رينالدو، 
 536گاندي، راجيو، 

 461گراهام ولدون، جان ، 
 321گركاني، 

 226گروگان ايرلندي، 
 484گروه فرهنگ و معارف قرآن، 

 455گزايسنكي، 
 98گل آقا، 

 515گل گهر، 
 294، 252. سيدمحمدرضا. گلپايگاني
 175گلپايگان، 
 347، 221، 107ان، گمرك اير

 42گنج آباد سرخ قلعه، 
 286. منوچهر. گنجي

 440، 430گنجي، صادق، 
، 477، 476، 399، 15گورباچف، ميخائيل، 

515 ،520 ،529 ،530 
 477گودوف، 

 562، 558گيالن غرب، 
، 321، 199، 171، 167، 166،  176،196گيالن ،

332 ،333 ،349 ،353 ،359 ،369 
 335گينه، 

 533الئوس، 
 379الجوردي، اسداهللا، 

 366، 99الر، 
 57الريجاني، محمد جواد، 

 303الذقيه، 
 222 ، 209الهوتي، حميد، 

  33الهوتي، مونا، 
 254 ، 33الهوتي، سارا، 

  400، 392، 329، 209،225الهوتي، سعيد، 
 534، 173الهوتي، حسن، 
 534، 487، 443الهوتي، علي، 

 108، 68الهه، 
 359، 171الهيجان، 

، 108 ،   104،    91 ،   89 ،   83 ،   79 ،   77،  55لبنان،  
110     ،118     ،119     ،129  ،132    ، 139،142 ،

216،219  ،226  ،289  ،292  ،142  ،165  ،206 ،
308  ،311  ،312  ،313  ،330  ،333  ،368  ،414 ،
428 ،442 ،451 ،454 ،466،469 

 353لرستان، 
 565 حمزه، 21لشكر 
 460، 204، 254، 229، 83، 49لندن، 

 101كنگره خلق چين، 
 213لواسانات، 

 214لواساني، سيد محمد حسين، 
 357، 171لوشان، 
 533، 376لونچار، 

 102، 101 لي، وان، 
 117، 114ليبرال ها، 

ــي،  ، 468، 420، 420، 392، 208، 110، 100ليبـ
468،469 
 70، 54، 43ليتواني، 

 131مؤسسه تنظم و نشرآثار حضرت امام،  
 343ماتارا معيشا، 
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 353، 352، 351ماداگاسكار، 
 ،102،456ماركسيسم، 

ــدران،  ، 359، 332، 166، 108، 102، 99مازنــــ
366 

 359،171ماسوله، 
 277,281. ماشين سازي اراك

 526، 368، 333، 174، 127،  54مالزي، 
 514مالك حسين، 

 533مالميركا، 
 516مالي، 

 296مامون عباسي، 
 52ماندال، نلسون، 

 575، 572، 319ماهشهر، 
 454ماهنامه بيان، 
 221. ماهواره زهره

 156. مايلي
 438، 437مايور، فدريكو، 

 141، 57مبارزه با بد حجابي، 
 142، 141مبارزه با مواد مخدر، 

 100مباركه، 
 60متانول، 

 478، 319، 286، 140متروي تهران، 
 361، 332، 292،118متكي، منوچهر، 
 286ميتران، فرانسوا، 

 456، 455مجارستان، 
 215، 178موزشي رزمندگان ،آمجتمع 

 57مجتمع تحقيقات موشكي جهاد سازندگي، 
 51مجتمع صنعتي رفسنجان، 

 155مجتمع كشت وصنعت جوين 
 200مجتمع كشت و صنعت مغان، 

 206مجتهد شبستري، محسن، 

 205مجتهدي، محمد حسين، 
 363مجدآرا، محمد، 
 383اهللا،  مجددي، صبغت

 174محمدنبي، حسين، 
 57مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، 

 ،268 ،265 ،345 ،460 ، 551 
ــان،   ، 139، 133،  85 ، 72 ، 69مجلـــس خبرگـ

142  ،231  ،292  ،140  ،142  ،164  ،201  ،202 ،
203  ،204  ،205  ،206  ،208  ،209  ،210  ،213 ،
215  ،305  ،308  ،318  ،319  ،321  ،323  ،324 ،
324  ،331  ،332  ،337  ،345  ،349  ،366  ،397 ،
428 ،429 ،443 ،518 ،525 ،553 ،578 ،579 

 ،  65،  61،  60،  48،  44مجلس شوراي اسـالمي،     
66    ، 69    ، 79  ،123  ،131  ،185  ، 209  ،221 ،

253  ،260,263  ،292  ،296،323  ،324  ،331 ،
332  ،343، 344  ،346  ، 366  ،378  ،397  ،398 ،
415  ،416  ،417  ،418  ،428  ،451  ،487  ،487 ،
488 ،49 ،515، 527 ،539 ،542 ،544 ،553 

 581مجله اشپيگل، 
 49مجله تايم، 

، 100 ،   81،  64مجمع تشخيص مـصلحت نظـام،       
123  ،124  ،216  ،258،144   ،144  ،164  ،165 ،
205  ،311  ،343،326  ،367  ،411  ،430  ،449 ،
450 ،469 ،489 ،537 ،556 

 429مجمع تقريب بين مذاهب اسالمي، 
ــران،   ــارز تهـ ــانيون مبـ ــع روحـ ، 133،  77مجمـ

221،140  ،205،231  ، 295  ،297  ،316  ،316 ،
345 

 70محاصره اقتصادي، 
 330محبوب، رفعت، 

 454، 415، 293. سيدعلي اكبر. محتشمي
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 118 محجوب، عليرضا،  
 79محقر، علي، 

 58محقق داماد، سيد محمد، 
ــسين،  ــوجي، حـــ  100، 81 ، 65، 49، 61محلـــ

،193،142 ،312 ،335 ،337 ،383 ،402 ،515 
 564محمد زاده، 

 534محمد زاده، يحيي، 
  64محمد هاشم، 

 324، حضرت )ص(محمد
 347،  107محمدخان، مرتضي، 

 383محمدزاده، يحيي، 
 288. محمدعلي، احمد 

، 135، 81، 52محمــدي ري شــهري، محمــد،    
366 

 495، 295محمدي عراقي، محمود، 
 80مختاري، حسن، 
 135مدرسه حكيميه، 

 303راج، مدرسه راهنمايي مع
 265، 144مدرسه عالي شهيد مطهري، 

 332مدرسه علوي، 
 502مدني، عباس، 

 476، 445مدني، محمد اسحاق، 
 205مدينه، 

 502مراكش، 
 440مرتضوي، امان اهللا، 

 513، 512مرجان كيش، 
 517مرسلي، مصطفي، 

 526مرشد زاده، 
 ،   124 ،   117،  93 ،   88،  71،  58مرعشي، عفـت،    

128     ،133  ،145،141  ،161،145،182  ،196 ،،
197  ،221  ،261  ،287،165  ،206  ،209  ،210 ،

214  ،314  ،321  ،324  ،329  ،330  ،344  ،360 ،
378  ،385  ،403  ،411  ،42  ،446  ،448  ،457 ،

467،470  ،487  ،490  ،511  ،52  ،534  ،539 ،
579 

، 199، 94،182، 42، 41مرعــشي، ســيد حــسين، 
408 ،434 ،539 

، 165لــــدين، سيدشــــهاب ا. مرعــــشي نجفــــي
261،252،264 ،265 ،317 

 261. سيدشمس الدين محمود. مرعشي
 197آقا،  مرعشي، حسين

 490مرعشي، حميد، 
 42مرعشي، سيد محمد تقي، 

 317، 165مرعشي، سيد محمود، 
 52مرعشي، فرخ، 

، 177،194،195مركــز تحقيقــات اســتراتژيك،  
454 

 190مركز تحقيقات ساختمان ومسكن ،
 151ورزي، مركز تحقيقات كشا

، 59مركز تحقيقات و مـشاوره دانـشگاه تهـران،          
60 

 151مروج، 
 343مروجي، محمد كريم، 

 467مرودشت، 
ــان  ــسأله گروگ ــا،  م ، 90،87، 89 ، 83، 79، 55ه

100 ، 104 ،110 ،117  ،127 ،132 ، 139 ،142 ،
442 ،414 ،428 

 329مسجداالقصي، 
 221.  مسجدبالل

 117الفيصل، سعود ، 
 164، 131ني، علي اكبر،  مسعودي خمي

 519، 400مسكو، 
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 450 ، 110مشايخي، محمد حسين، 
 526، 525، 203مشكيني، علي، 

 ،  128،  124، 65، 61، 58مشهد، 
145،133  ،147  ،148  ،149  ،264،204    ،305  ، 

268  ،476 ،579 
 496، 495مصباح يزدي، محمد تقي، 

 322مصدق، محمد، 
 371،470، 330، 292مصر، 
 488ي، طاهر، المصر

 64مصطفوي، فهيمه، 
 336، 69،184، 60، )ره(مصالي امام خميني

 322، 265، 144، 93مطهري، مرتضي، 
 43نطنز، 

 54مظفر، حسين، 
 94مضطرزاده، فتح اهللا، 
 468معاديخواه، حسن،

، 321، 217، 199، 50معــاديخواه، عبدالمجيــد،  
414 ،495 ،497 

 337معتمدي نيا، غالمرضا، 
 515هر، معدن گل گ

 283. محمد. معزّي
 481، 333، 383، 229، 228عليرضا، . معيري

، 391، 323، 258، 110، 107معـــين، مـــصطفي، 
440 

 200مغان، 
 533مغولستان، 

 81مقتدايي، مرتضي، 
 184مقدم ،سيد علي ،

 350مقدم، 
 321، 60مقصودي، جواد، 

 533مك، 

 438مك برايد، شان، 
 194مكنون ،

 186، 96 ، 82، 51مكه مكرمه، 
 375، 142. حميدالدين.مالزهي 

 488ملك حسين، 
، 538، 528، 489، 477، 468ملك زاده ، رضا، 

542 ،544 
 554، 363، 198ملكوتي، مسلم، 

 80ملك آسا، كريم، 
 91مك فارلين، رابرت، 

 69ملكان، 
 395ملكي تبار، مجيد، 
ــاطق آزاد،  ، 215، 231،257، 201، 81، 55منــــ

346 ،361 ،375 ،428 ،442 ،449 ،487 
 129،  97 ، 70 ، 66،  63،  56،  50مناطق محروم،   

،178   ،221   ،254، 63   ،315   ،40   ،41   ،402 ،
408 ،469 ،581 

، 323،  116،  114 ،   102،  100،  60منافي، هادي،   
378 ،459 

 283. منتجب نيا، رسول
، 384، 204، 142، 69، 51منتظــري ، حــسينعلي، 

478 
 81منتظري، محمد، 

، 358،  355،  173،176،  171،  167،  166منجيل،  
445 

 476منصوري، جواد، 
 182منصوريان ،

 256. منگالبوس، رائول 
 429موحدي ساوجي، علي، 

 399موحدي قمي، محمد رضا، 
 80، 79موذن زاده ، مصطفي، 
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 468موريتاني،
 407، 405موزه ايران باستان، 

 267. موزه جواهرات ملي 
 331موسسه استاندارد، 

 403، 384اطالعات، موسسه 
 385موسسه توسعه دانش و پژوهش، 

 205موسسه كيهان، 
 322موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، 

 443موسسه نقشه برداري و جغرافيايي سحاب، 
ــسين،   ــوي، ميرحـــ ، 194، ،144، 87، 44موســـ

260164  ،308  ،323  ،361  ،384  ،385  ،462 ،
487 

ــدالكريم،   ــي، ســيد عب ، 206، 99موســوي اردبيل
333 

 363موسوي تبريزي، سيد ابوالفضل، 
 456، 432موسوي تبريزي، سيد حسين، 

 194،454، 177موسوي خوئيني ها ،سيد محمد ،
 337، 182موسوي الري ،عبدالواحد ،

 375موسوي ننه كران، ميرفخرالدين، 
 384، 53الدين،  موسوي، سراج

 165، 110، 69موسوي، سيد احمد، 
 55موسوي، سيد حسين، 

 488وي، سيد رسول، موس
 28موسوي،سيدعلي نقي،

، 232،  227،228،  87،  83موسويان، سيد حسين،    
284 ،319 ،456 

 548، 543، 542موسويني، يوري، 
 343موشح، سيد خليل، 

 48موقوفات شيخيه، 
 460موال، شيخ علي، 

 255. محمدحسن. مواليي

 135مواليي، 
 369مولوي حامد، 

 128مولوي فاروق،  
 525، مومن، محمد

 221 ، سيد مسيح،مومني
ــاءاهللا،  ــاجراني، عطـ ، 139، 93 ، 90، 88 ، 86مهـ

105 ،318 ،332 ،528 ،707 
ــسيح،  ــاجري، مـ ، 139،196، 128،  114، 86مهـ

210 ،215 ،266 ،337 ،384 ،468 ،499 
 ،  252،  161 ،97،  53مهدوي كني، محمد رضا،     

260 
 156. اسفراين ،مهدوي

 378 ، 61مهدي تاجر، 
 130 عراقي، محمود،   محمدي

 226. فريدون. مهدي نژاد
 ،448،542، 285، 106مهري،سيد محمد باقر، 

 66، 65، امام، )عج(مهدي
 106مهري، سيد عباس، 

 422المهدي، صادق، 
 60، 59مهر عبداللهي، غالمرضا، 

 564مهران، 
 335مهرجويي، داريوش، 

 511، 285. محسن. مهرعليزاده
 323مياندوآب، 

 478ميبد، 
، 416، 415، 543، 529، 525ميتران، فرانسوا 

500 ،501 
 433، 350ميجر، جان، 

 510ميدان آزادي، 
 337مير، امير، 

 353ميرخوند سفلي، 
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 210، 80ميرزاپور، مسلم، 
، 92 ، 87 ، 82، 70، 64، 63ميــــرزاده، حميــــد، 

103    ،116       ، 123،175،145    ،165    ،167 ،
،189،196 .230 .232 .269،270،295،  206 ،

215  ،307  ،308  ،310  ،318  ،322  ،323  ،332 ،
333  ،344  ،346  ،367  ،373  ،395  ،411  ،430 ،
444 ،484 ،538 

 261، 114ميرمحمدي، سيد محمد، 
 61. سيدهادي.ميالدي

 220. احد. ميالني نيا
 136ميرزايي نصير، نصراله، 

 15ناتو،
،  106،  284،  264،  232 ،294ناصري ، سـيروس،   

125 ،141 ،394 ،409 
 408ناصري، مصطفي، 

 540ناصريه، 
، 487، 318، 210، 99نــاطق نــوري، علــي اكبــر، 

395 ،534 ،432 
 96ناظر، هشام، 

 580، 578ناكاجيمو، 
ــژن  ــه، بي ــدار زنگن ، 144،177، 102، ، 99، 77نام

185 ،208 ، 331 ،395 ،448 ،455 ،482 ، 488 
 367ناميبيا، 

 91نبوي، بهزاد، 
 429نبوي، سيد محمد حسن، 

 553، 292، 261. نجف
، 304،  303،  228،  56،178نجفي، محمـد علـي،      

333 ،362 ،377 ،409 ،454 
 392، 70نجيب اهللا، محمد، 

 499نديمي، هادي، 
 322نراقي، احسان، 

 322نراقي، مال مهدي، 
 367نروژ، 

 408نريمان، محسن، 
 56نژاد حسينيان، هادي، 

 132نژاد حسينيان، هادي،  
  ،144،176،186،196    ،258  ،270  ،313  ،392 ،

466 ،481 ،506  
 252. نشان فتح

 171نصير محله ،
 347، 552نصيري، حسين، 
 467، 205نصيري، مهدي، 

، 422، 450، 397نظام هماهنگ پرداخت، 
430،517 

 430، 415، 182نظران ،محمد علي ،
 456، 228. احمدعلي. نظري پور

 45نعمت آباد، 
 367نعمت اللهي، علي، 

، 365،  521،  218،  53ه، محمـد رضـا،      نعمت زاد 
368 
 427، 216. انيس. نقاش

 103نقاشان، حميد، 
 408نقشبندي ، عثمان، 

 557نكويي، 
 471نوار غزه، 
 289. جودت.نورالدين

ــوربخش، محـــسن،   ، 100، 110، 80 ، 70، 58نـ
118، 144،177  ، 278  ،290  ،230  ،135  ،144 ،
214  ،312  ،319  ،328  ،335  ،362  ،385  ،415 ،
427 ،481 ،491 ،507 ،541 ،556 

  343نوروزي، اصغر، 
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 ،  91 ، 100، 98 ، 80 ، 67، 57نوري، عبداهللا، 
133،285،178،176،180،182 ،230 ،284 ،

509 ،140 ،200 ،308 ،312 ،332 ،337 ،346 ،
369 ،375 ،377 ،380 ،382 ،384 ،409 ،412 ،
428 ،448 ،454،468 ،532 ،552 ،555 

 375نوشهر، 
 371، 305، 44ق، نو

 331نهاوند، 
 382، 349، 229، 222 ،164نهضت آزادي، 

 502نهضت اسالمي الجزاير، 
 14نهضت اسالمي تونس،

، 128،  85، 84، 56، 53نهــضت ســواد آمــوزي، 
142 ،215 ،317 ،385 ،446 

 144هاي آزاديبخش،  نهضت
 391نيازي، علي، 

 361 ، 351، 186نيجريه ،
 102نيدرزاكسن، 

ــاه ــهر،   نيروگ ــي بوش ، 456، 326، 124،319 اتم
366 ،529 

 349نيروگاه شهيد رجايي، 
 77نيري، سيد رضا، 

 456،  159. 158. نيشابور
 495، 174نيكاراگوئه، 

 206نيكفر، احمد، 
 53نژاد، سيد رضا،  نيك

 447، 383نيلي، مسعود، 
ــورك،  ، 495، 489،470، 220، 175، 74نيويــــ

496 ،319 ،512 ،531 
 473 خبر، واحد مركزي

 80وارطانيان، وارطان، 
 461واسيليو، ايوشان، 

 529، 79واشنگتن، 
 429واعظ زاده خراساني، محمد، 

ــاس،   ــسي، عب ، 124،  163، 162، 147واعــظ طب
204 ،228 ،254 ،526 

 265 ، حسن،واعظي
، 330، 221 ، 139،179 ، 67واعظــي، محمــود،  

333 ،401 ،442 ،501 
 270,273,281. ارسپواگن سازي 

 201، 200والدهايم، كورت، 
 377وتو، مك، 

، 226،  200،  184وحيد دسـتجردي ،سـيف الـه ،       
529 

 336، 69وحيدي، احمد، 
 319ورامين، 

 420وربه، 
 343فدايي، غالمرضا، 
 450، 344، 215، 53وكيلي، عباسعلي، 

 359وگار، 
 ،  91 ،   89 ،   74 ،   71،  53،50واليتي، علي اكبر،      

99،100،104    ،125   ، 137،194،195،177،193، 
144  ،219 ،222 ،225 ،233 ،257 . ،265 ،282 ،
292  ،144  ،197  ،200  ،216  ،296  ،298  ،319 ،
329  ،330  ،332  ،336  ،347  ،368  ،371  ،373 ،
377  ،380  ،403  ،409  ،415  ،416  ،433  ،442 ،
445  ،450  ،454  ،475  ،484  ،486  ،489  ،491 ،

50$  ،507  ،510  ،513  ،515  ،516  ،517، 527 ،
534 ،548 ،581 

 270,279,281. آلومينيوم سازي
، 284، 145 ،219،  87، 67وهاجي، عبدالحسين، 

145 ،165 ،321 ،368 ،451 ،463 ،546 
 453، 429ويتنام، 
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 418، 337، 124، 48الويري، مرتضي، 
 251 ، 206، 144. وين

 420هابره، حسن، 
، 94،  67،  50هادي نجف آبـادي، محمـد علـي،         

96،294 ،366 
 456هاشم زاده هريسي، هاشم، 

 221. هاشمي ، سيد محمد
 191هاشمي ، حاج قاسم ،

 349، 345هاشمي شاهرودي، محمود، 
 ،  68،  52هاشمي گلپايگاني، سـيد محمـد رضـا،         

85 ،175 ،141 
 ،265 ،210 ،314 ،331 ،373 ،414 ،456 ،515 

 454هاشمي نيك، 
 33هاشمي بهرماني، احسان، 

 336حمد، هاشمي بهرماني، ا
 123، 119هاشمي بهرماني، صديقه، 
 466، 461، 460، 457هاشمي بهرماني ، طاهره، 

 50،286هاشمي، علي، 
، 123،  119،  )همـشيره (هاشمي بهرمـاني، فاطمـه    

490 ،491 
، 198،  197 ،   84 ،   74  هاشمي بهرماني، فرشـته،     

199  ،200،284     ، 293  ،305  ،344  ،360  ،443 ،
486  ،511 ،579 

 265، 33بهرماني، عماد، هاشمي 
 265، 33هاشمي بهرماني، عليرضا، 

ــائزه،    ــاني، ف ــمي بهرم ،  119 ، 110، 96، 55هاش
128  ، 132 ،209، 257، 264 ،314 ،324 ،534 

، 55، 52، 48، )فــاطي(هاشـمي بهرمــاني، فاطمـه   
57،93،96،97،104،114،119   ، 131،132،145 

،222 ،  194   ، 225  ،254  ،284 209  ،314  ،321 ،

329  ،329  ،331  ،392  ،400  ،443  ،452  ،465 ،
466 ،48 ،487 ،49 ،510 

 ، 80، 56، 55، 54، 51هاشمي بهرماني ، محسن،   
98  ،103   ، 104   ، 107   ، 116    ،124 ، 134،128 ،

140  ،145  ،166  ،167،187،191  ،199  ،201 ،
305،264،265      ، 293  ،308  ،312  ،314  ،349 ،

378  ،383  ،385  ،420  ،429  ،442، 446  ،465 ،
478،470 ، 489 ،490 ،511 ،518 ،539 

ــد،   ــاني، محم ، 108، 82 ، 67 ، 50هاشــمي بهرم
224 ،234 ،315 ،529 

 466 ،82، 55هاشمي بهرماني، محمود، 
ــدي،    ــاني ، مه ــمي بهرم  ، 74 ، 71، 56، 52هاش

84،104،136،137،197، 198 ،199،177،181  
،191 ،  200  ،209  ،305  ،330  ،344  ،391  ،443 ،

486 ،488 ،511 ،539 ،579 
 385هاشمي بهرماني، ناصر، 
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