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حرف اول

بسماهلل الرحمن الرحيم
آرامش بعد از طوفان
برای اولین بار پس از هشت سال دفاع ،مراسم سال نو را بدون جنگ آغاز کردیم و

تعطیالت نوروز را با آرامش گذراندیم؛ برخالف سال گذشته که در شب عید ،صداهای

گوشخراش انفجار موشکهای عراقی در تهران ،خواب را از چشم مردم ربوده بود و
حتی روز عید که به دیدار امام رفتیم ،ایشان در جمع سران قوا فرموند« :صدای انفجار
موشکی که در فرمانیه ،دیشب منفجر شد ،خیلی مهیب بود».

روز عید پارسال هم تهران از اصابت موشک بی نصیب نبود .شب دوم هم با دیدن

فیلم وحشتناک بمباران شیمیایی شهر حلبچه عراق توسط صدامیان که صداوسیما تهیه
کرده بود و مشاهده منظرههای وحشیانه آثار قساوت صدام و اربابانش ،عمیقاً به فکر

خطرهای احتمالی جنون او و حامیانش که با دادن سالحهای کشتار جمعی و چراغ سبز
به خون آشامان بعثی ،برای نجات از مهلکهای که خودشان برای عراق و ایران و منطقه

به وجود آوردهاند ،فرو رفتم.
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پس از نامه  25تیر امام راحل و با شروع آتشبس و اعالن پذیرش قطعنامه در

تاریخ  27تیر  1367و خاموش شدن تانکها ،توپها ،بمبها و موشکها و شروع

بازسازی مخروبههای جنگ و مطرح شدن برنامههای سازندگی ،عید و بهار و زندگی

را در آرامش و تالش برای عمران و رفاه ایران آغاز کردیم .دیگر از برنامههای تشییع
جنازه شهدا  ،دلهره درگیریهای جبهه و غرق کشتیها و حمالت وحشیانه دشمن به
اهداف و مراکز غیر نظامی خبری نبود.

البته بودند کسانی که با عشق شهادت به جبهه ها میرفتند؛ اين آرامش را نمیپسندیدند

و با تعبیراتی همچون راه شهادت و بهشت بسته شد ،حسرت خود را نشان میدادند.

گرفتاریهای جنگ در حال کم شدن بود ،اما مسائل فراوانی ،عالوه بر ترمیم آثار جنگ
در پیش بود ،از جمله:

 – 1مذاکرات نفس گیر با صدامیان برای اجرای قطعنامه  ، 598در حالی که بعثیها

تالش داشتند امتیازات و پیروزیهای ایران در قطعنامه را به حداقل برسانند.

 – 2تالش برای نجات آزادگان از چنگ صدامیان و کمک به برگرداندن اسرای

عراقی به کشورشان.

 – 3سرعت عمل در بازگرداندن آوارگان جنگ به اوطان و سروسامان دادن به

زندگی آنها.

 – 4پاکسازی مناطق آلوده به مین در پنج استان که برای برگرداندن حیات جمعی به

استانهای درگیر در جنگ مستقیم و تحت اشغال و ایجاد اشتغال و امنیت در آنها الزم

بود.

 – 5ترمیم خرابیهای زیربنایی و روبنایی ویرانیهای جنگ .

 – 6ایجاد اشتغال برای نیروهای مخلص و ایثارگری که در ارتباط با جنگ کار

میکردند.

 – 7تالش برای تعمیر و نوسازی تجهیزات و مراکز نظامی و عقبه نیروها.

 – 8رسیدن به نیازهای جانبازان ،خانوادههای شهدا و مفقودان و آمادگی برای جذب
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دهها هزار آزاده که پس از سالها اسارت به وطن مراجعت می کنند و تأمین سالمت،
تحصیل ،کار ،مسکن ،ازدواج و  ....آنها.

 – 9برنامهریزی برای اصالح ساختار نیروهای مسلح با استفاده از تجربه جنگ که در

حکم جانشینی فرماندهی کل قوای اینجانب آمده بود.
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 – 10پیگیری برنامه سازندگی که با هدایت امام در دستور کار نظام برای شرایط بعد

از جنگ ،باید اجرا میشد.

 – 11تأمین نیازهای مصرفی کشور که بعد از جنگ ،مردم در انتظار آن هستند.

 – 12تأمین بودجه ارزی و ریالی برای هزینههای بازسازی و سازندگی و تهیه نیازهای

معیشتی جامعه و مواد اولیه برای تولید ،با توجه به کسری  50/2درصدی بودجه و خزانه

خالی کشور و بدهیهای سنگین دولت به بانکها و تعهد حدود  12ميليارد دالر و

موجودي فقط يك ميليارد دالر.

 – 13رسیدن به وضع شهرها و روستاها که در زمان جنگ ،تحتالشعاع نیازهای

دفاعی بود.

 – 14اقدام برای کاهش تورم که نرخ آن بیش از  30درصد بود.

 – 15تهیه نیازهای تولید در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات.

 – 16تحسین روابط با کشورهایی که در فضای جنگ دچار رکود شده بود.

 – 17اصالح قوانین و مقرراتی که در دوران جنگ ،به مقتضای آن شرایط ،به وجود

آمده بود.

 – 18تعدیل سیاستهای ارزی ،کوپنی ،بانکی ،خارجی ،قضایی و امنیتی.

در این کتاب و در البالی خاطرات و کارنامه ،خوانندگان محترم به این موارد و

 - 1در حکـم امـام خمینـی(ره) آقـای هاشـمی ضمـن انتصـاب بـه جانشـینی فرماندهی کل قـوا با تمام اختیـارات ،موظف به اجرای هفت دسـتور شـد .از
جملـه ایـن دسـتورات سـعی در اسـتفاده هـر چـه بهتـر از امکانـات و نیروها شـامل حذف یـا ادغام سـازمانها و تشـکیالت تکـراری و غیر ضـروری بود.
همچنیـن تمرکـز صنایـع نظامـی و تهیـه مایحتـاج دفـاع مقـدس و انجـام امکانـات تعمیراتی ،پشـتیبانی ،فنـی ،مهندسـی ،رزمـی ،آمـوزش و تحقیقاتی نیز
مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه بـود .متـن کامـل حکـم در کتـاب رجوع کنیـد  کتـاب «هاشـمی رفسـنجانی ،کارنامـه و خاطرات سـال  ،1367پایـان دفاع
آغـاز بازسـازی ،صفحـه  ،»652دفتر نشـر معارف انقلاب.1390 ،
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موارد بسیار دیگری برخورد میکنند که هر یک به سهم خود ،تغییر و اصالح مهمی با

خود دارد.

حال و وضع امام

مدتی بود که به طور مبهم ،صحبت از رنج امام از کسالتی مطرح بود .قب ً
ال آمریکاییها
در خبری گفته بودند که امام مبتال به سرطاناند ،ولی معموالً در بین خواص و افکار
عمومی ،حمل بر جنگ روانی دشمن میشد و پزشکان آن ادعا را رد میکردند.

برای اولین بار در تاریخ  28اردیبهشت پزشکان هم به صورت مبهم ،وجود اصل

سرطان معده را تأیید کردند که این خبر مثل کوهی بر سر ما فرود آمد .از آن به بعد

بایستی مراعات خیلی چیزها را داشته باشیم؛ از افشای این خبر باید جلوگیری شود،
اقداماتی که ضرورت دارد ،در زمان حیات امام انجام گیرد و تأخیر آنها خطرناک

خواهد بود ،در اولویت قرار گیرد و انجام آن کارها به گونهای باشد که حاکی از عجله
و احساس خطر نباشد و احتماالت اقدام دشمنان انقالب که از سالهای اول پیروزی

انقالب به دنبال چنین فرصتی بودند ،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و پیش بینی راهکار
حفاظتی شود .طبعاً همه این امور مي بايست در محدوده افراد محدودی باشد و ساز و
کار محکمی برای جلوگیری از نشت اطالعات محرمانه داشته باشیم؛ هنوز خطر تجديد
جنگ بود.

مهمتر از همه به فکر رهبری آینده و کیفیت گزینش باشیم که مشروعیت نظام درهیچ
زمانی زیر سئوال نرود .طبعاً چنین احتیاطهایی ایجاب میکرد که بعضی از بحثها،

تصمیمات و اخبار ،با طبقهبندی «به کلی سری» باشد و از این جهت است که خوانندگان
محترم ،در این فاصله زمانی ،این گونه مطالب را در خاطرات کوتاه و مبهم میبینند.

بازنگری قانون اساسی

یکی از مواردی که امام پذیرفته بودند درحیات خودشان باید انجام شود ،اصالح
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قانون اساسی بود که بر اساس تجربههای عملی و میدانی ده سال گذشته الزم دیده شده
بود.

ایشان تصمیم نهایی را گرفتند و مقرر شد که بررسیها انجام شود و پیشنهادها خدمت

ایشان تقدیم شود .چند بار با رئیس جمهور و دیگران در این باره مذاکره داشتم و با

حضرت امام هم صحبتهایی شده بود.

در تاریخ  21فروردین  1368امام خواستند اعضای شورای بررسی پیشنهاد شود .در

جلسه مورخ دوم اردیبهشت سران قوا ،درباره کم و کیف اصالح قانون اساسی و ترکیب

شورای بازنگری برای پیشنهاد به امام مشورت شد و در تاریخ سوم اردیبهشت ،پیشنهادها
تقدیم امام گردید.

بارها با حاج احمدآقا درباره متن حکم امام برای اصالح قانون اساسی مذاکره کردیم

و سرانجام در تاریخ چهارم اردیبهشت  ،احمد آقا تلفنی متن پیش نویس نامه امام خطاب
به رئیس جمهور برای اصالح قانون اساسی با ترکیب اعضای شورا و موارد نیازمند به
اصالح را برای مشورت نهایی قرائت کرد .در جلسه  5اردیبهشت  1368در نطق قبل از

دستور مجلس از نمایندگان خواستم که پنج عضو از مجلس را برای شورای بازنگری

انتخاب کنند که در همان جلسه انجام شد؛ تعداد چهار نفر از جناح رادیکال و یک نفر
مقبولالطرفین بودند.

عصر روز نهم اردیبهشت ،اولین جلسه هیأت رئیسه شورای بازنگری در مجلس

تشکیل شد .سپس در اولین جلسه شورا ،بخشی از آئین نامه مذاکرات تصویب شد و در
روز بعد ،بخشی دیگر و کمیسیونها هم تشکیل گردید.

همان روز نامهای از امام خطاب به آیتاهلل مشکینی رئیس مجلس خبرگان و رئیس

شورای بازنگری رسید که الزم نیست رهبری از مراجع باشد .وجود مجتهد عادل کافی
است؛ البته نظر بعضی از اعضاء غیر از این بود.

کار بازنگری قانون اساسی دو ماه و نیم [ 6اردیبهشت تا  20تیر  ]1368طول کشید

و نتایج کار بعد از رحلت امام ،با تأیید رهبری به رفراندم گذاشته شد که هم زمان با
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انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم مرداد  1368با بیش از  95درصد آرای
مأخوذه به تصویب رسید.

استعفای آیتاهلل منتظری

از سال های گذشته ،مشکالتی در ارتباط با بیت آیتاهلل منتظری به وجود آمده بود

و امام تذکراتی دادند ،ولی از سال گذشته این موضوع داغ شده بود که در خاطرات
سالهای قبل ،مواردی از بروزات آن را آوردهام .در مالقات روز دوم فروردین امسال،

احساس کردم امام از اظهارات ،نامه ها و رفتار آیتاهلل منتظری عصبانیاند که در پیام
آن روزشان هم اشاراتی داشتند و تصمیم به اقدام دارند .درخواست کردم فع ً
ال دست
نگهدارند که درباره موضوع بررسی بیشتری شود ،ولی معلوم بود که صبر نخواهند کرد.
همان شب با آیتاهلل خامنه ای که در مشهد بودند ،تلفنی تماس گرفتم و خواستم

که به خاطر اهمیت مسأله ،سفر را کوتاه کنند و به تهران برگردند ولی امام اقدامات را
تشدید کردند .آیتاهلل امینی ،چهارم فروردین تلفنی خواست که الزم است هیأت رئیسه
مجلس خبرگان ،فورا ً جلسهای داشته باشد؛ معلوم شد که امام درباره تعیین وضع رهبری
آینده ،به آنها پیغامی دادهاند .پنجم فروردین آیت اهلل موسوی اردبیلی به دفترم آمدند

و ساعتی درباره مسأل ه آقای منتظری و نظر امام و مجلس خبرگان و راههای حل مشکل
مذاکره کردیم.

شب حاج احمدآقا خبر داد که امروز نامهای از آیتاهلل منتظری به امام رسیده که

نوعی پوزش است و اعالم داشته که از این به بعد تابع نظر ایشان خواهند بود؛ از خشم
امام کاسته شده ولی بر نظرشان باقیاند.

آیتاهلل خامنهای از مشهد مراجعت کردند و از فرودگاه به دفتر من آمدند .درباره

موضوع مذاکره کردیم .به نظرمان رسید که مصلحت نیست آیتاهلل منتظری این گونه

عزل شوند .در همان اثناء حاج احمد آقا تلفنی اطالع دادند که امام نامه تندی به آقای

منتظری نوشتهاند و اصرار دارند از صداوسیما منتشر شود .متن نامه را برای من ارسال داشتند.
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جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان

سرشب ،آیات مشکینی ،امینی ،مؤمن و طاهری خرم آبادی به دفتر من رسیدند .پس
از مدتی مذاکره به این نتیجه رسیدیم که الزم است فع ً
ال برای انصراف امام تالش شود.

متن نامه امام قرائت شد؛ متفق بودیم که خیلی تند است.
فورا ً با آیات مشکینی ،خامنهای و امینی برای مذاکره با امام به جماران رفتیم .ساعت
نه و نیم شب رسیدیم .با اینکه امام معموالً شبها مالقات نمیدادند ،ما را پذیرفتند.

آیتاهلل خامنهای و من درباره ترجیح حفظ آیتاهلل منتظری صحبت کردیم؛ امام با
جدیت رد کردند.

پیشنهاد شد که لحن نامه تعدیل شود .این را هم نپذیرفتند .درخواست شد از

صداوسیما پخش نشود ،قبول نکردند .من پافشاری کردم .امام با مشاهده اشکهای

من ،گفتند که امشب صبر میکنند و پخش آن را به فردا میاندازند .قانع نشدم و با اندوه
از خدمت امام مرخص شدیم .آقایان به منزل ما آمدند و تا ساعت دوازده شب درباره
راهکارها مذاکره کردیم.

فردای آن شب تلخ ،هنگام طلوع فجر ،فرستاده امام به منزل من آمد و گفت امام

فرمودهاند فالنی دیشب با ناراحتی رفت .به او بگو که از انتشار نامه منصرف شدهام،
نگران نباش.

پیش از ظهر ،آقایان [ابراهیم] امینی و درینجفآبادی از قم تلفنی گفتند که آیتاهلل

منتظری در جواب نامه تند امام ،ضمن نامهای ،استعفای خود از قائم مقامی امام را هم
تقدیم داشتهاند .احمدآقا هم تلفنی نامه خوب آقای منتظری و جواب محبتآمیز امام را

خواند و از حل نسبی معضل ابراز خوشحالی کرد .آقای حسین مرعشی [استاندار کرمان]
هم خبر داد که در جلسه استانداران هم ،پس از اطالع از جواب محبتآمیز امام ،احساس

راحتی به وجود آمد.
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کسالت امام

در تاریخ  20خرداد  1367رادیو آمریکا ادعا کرده بود که امام به مرض سرطان مبتال

شدهاند و عمرشان رو به پایان است ،ولی ما آن را از نمونههای جنگ روانی به حساب
آوردیم .پزشکان امام هم خبر را تکذیب کردند.

در تاریخ  28اردیبهشت  1368تیم پزشکان امام ،رسماً به سران قوا به صورت محرمانه

خبر وحشتناک ابتالی امام به سرطان معده را اطالع دادند که باعث نگرانی شدیدمان
گردید .از آن به بعد تالش بیشتری برای حل بعضی از مشکالتی که پیش بینی میشد در

غیاب امام ،حل آنها مشکل باشد ،آغاز شد.

باالخره در تاریخ دوم خرداد  1368کسالت امام به صورت محدود علنی گردید و

معالجات شدت گرفت .پزشکان حاذقی هم از خارج دعوت شدند .در روز  30اردیبهشت
که سران قوا مهمان حاج احمدآقا بودند ،امام هم در جلسه حضور یافتند .معلوم شد که
امام از نوع کسالتشان اطالع دارند .فرمودند ضعف دارند ،ولی روحیهای عادی داشتند.

همان شب با تیم پزشکی امام مذاکره کردیم .نظرشان قطعی بود که باید امام عمل

جراحی بشوند ،ولی به خاطر کسالت قلب امام ،از تحمل قلب ایشان مطمئن نبودند .قرار
شد در این خصوص آزمایش کنند.

جراحی

صبح اول خرداد به منزل امام رفتم .دکتر [حسن] عارفی گفت با بررسی بیشتر عکس

امام ،هنوز تردید رفع نشده است .شب در دفتر رئیس جمهور با سران قوا درباره جراحی

امام که قرار بود فردای آن روز انجام شود ،مذاکره کردیم و پیش بینیهای الزم برای
احتماالت به عمل آمد.

صبح روز دوم خرداد به مجلس رفتم .جلسه را شروع کردم و نظرم را درباره ادغام

دو وزارت دفاع و سپاه که در دستور بود ،گفتم و جلسه را به آقای کروبی سپردم و به

جماران رفتم .ساعت هشت و سی و پنج دقیقه رسیدم .رئیس جمهور هم رسیده بودند.
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آیتاهلل موسوی اردبیلی هم بعدا ً رسیدند.

امام بیهوش روی تخت جراحی بودند .در اتاق مجاور از تلویزیون مدار بسته ،جریان

عمل جراحی را میدیدیم .صدای ضربان قلبم را میشنیدم .خانواده امام هم حضور

داشتند .عمل دو ساعت طول کشید .با پزشکان جلسه گرفتیم .از انجام خوب عمل ابراز
رضایت کردند .قرار شد عمل جراحی را رسماً اعالم کنیم.
به جلسه بازنگری قانون اساسی رفتم  .مشغله زیاد است؛ یک پا مجلس ،یک پا

شورای بازنگری و یک پا در جماران و دل و سر در خیلی جاها؛ نگران و پر دلهره.

صبح روزهای سوم ،چهارم و پنجم خرداد ،اول وقت در بیمارستان جوار منزل به

عیادت امام میرفتم؛ حالشان رو به بهبودی بود ،با کمی درد و ضعف .روز جمعه ،پنجم

خرداد ،قبل از رفتن به نماز جمعه به زیارتشان رفتم .فرمودند سالم مرا به مردم برسان؛
رساندم.

روز ششم خرداد حاضران را نگران دیدم .گفتند ادرار بند آمده و از مثانه خون

تراوش میکند و درد دارند .باالخره با تالش پزشکان معلوم شد که لخته شدن خون در
مثانه ،عامل این وضع است .با شست و شوی مثانه مشکل برطرف شد .هشتم خرداد حال
امام را بهتر دیدم .چند جملهای هم با ایشان صحبت کردم.

روز دهم خرداد دکترها راضی بودند ،ولی احمدآقا نگران بود.کنار تخت امام

ایستادم .دستم را روی دستشان گذاشتم .انگشت شصت مرا گرفتند و فرمودند سریعتر

بازنگری قانون اساسی را تکمیل کنید و چشمشان را باز کردند و با صدای ضعیف بر
اتحاد تأکید کردند؛ مخصوصاً اتحاد من و آقای خامنهای.
روز دوازدهم خرداد ،قبل از نماز جمعه به عیادت امام رفتم .خیلی ضعیف شده بودند؛

گفتند درد دارم .قرار شد اطالعیه پزشکی داده شود ،اما با کمی نگرانی و بیشتر امید.

عرض کردم به نماز جمعه میروم .فرمودند « :به مردم بگویید دعا کنند که خدا

مرا بپذیرد» .بغض گلویم را فشرد و اشکم ریخت .در نماز جمعه ،پیام کوتاه امام را به

گونهای گفتم که مردم متوجه شوند و انفجار هم رخ ندهد.
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رحلت امام

بعد از نماز صبح ،سری به بیمارستان زدم ،سپس به دنبال کارها رفتم .بعد از نماز ظهر،

احمدآقا تلفنی خبر دادند حال امام وخیم است ،زودتر بیا .با عجله خود را به جماران
رساندم .لحظات آخر تنفس طبیعی امام بود .فقط یک بار چشمشان را باز کردند و سپس
برای همیشه بستند .پزشکان با تنفس مصنوعی و شوک برقی و دستی ،ایشان را تا ساعت
ده و بیست دقیقه شب نگه داشتند؛ فقط یک بار نفس طبیعی شد که آخرین نفس بود.

شیون از داخل بیمارستان و حریم امام بلند شد .مقرر بود اعالن فوت را تا فردا عقب

بیندازیم .از حضار خواستیم که آرامش را حفظ کنند؛ مهمتر آرام نگهداشتن اهل بیت
امام بود که خودم با آنها صحبت کردم و توضیح دادم؛ صبورانه پذیرفتند.

آن شب در همان بیمارستان ،با حضور آیات خامنهای ،مشکینی ،موسوی اردبیلی و

حاج احمدآقا ،پس از مشورتها به این نتیجه رسیدیم که در صورت پذیرفتن مجلس
خبرگان ،سه نفر آیات خامنهای ،مشکینی و موسوی اردبیلی به عنوان شورای موقت

رهبری انتخاب شوند و پس از نهایی شدن کار بازنگری قانون اساسی ،انتخابات صورت
گیرد .قرار شد پس از تعیین تکلیف رهبری در جلسه فردای خبرگان ،برنامه عزاداری ها
و مراسم تشییع و دفن امام را داشته باشیم.

اجالس خبرگان و انتخاب رهبر

پس از تصمیم به تشکیل خبرگان ،قبل از هر اقدام دیگر ،بالفاصله از اعضای مجلس
خبرگان دعوت شد که تا صبح فردا خودشان را به تهران برسانند؛ انصافاً اعضای خبرگان،
مسئوليت شناسنانه در وقت معین شده در ساختمان مجلس شورای اسالمی حاضر شدند.

پس از عرض تسلیت و توضیح مختصر در ساعت هشت و نیم صبح رسمیت جلسه

توسط آیتاهلل مشکینی [رئیس مجلس خبرگان] اعالن شد .منظره اندوه و گریه و اشک،

فضای غیر قابل توصیفی به وجود آورده بود.

مطابق وصیت امام ،وصیت نامه از صندوق امانات مجلس بیرون آمد و مهر و موم
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شکسته شد؛ مثل دلهای شکسته حضار .چون یادگار امام ،حاج سید احمد آقا که بر
اساس وصیت ،مقدم بر دیگران ،بایستی وصیت نامه را قرائت کنند ،حال و آمادگی انجام

وظیفه را نداشتند ،نوبت به رئیس جمهور رسید .آیتاهلل خامنهای با لحن و صدای پر
جاذبه و مناسب حال مردم و اجالس ،وصیت نامه را قرائت کردند.

با سخنرانی آیتاهلل مشکینی [رئیس مجلس خبرگان رهبری] ،کار بررسی و بحث

شروع شد .با استعفای آیتاهلل منتظری و پذیرش آن از سوی خبرگان ،نیازی به بحث در
این مورد نبود .در مرحله اول ،بحث درباره شورایی یا فردی بودن رهبری انجام شد که
با اکثریت آرا ،رهبری فردی تصویب گردید.

سپس با پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین [حوزه علمیه قم] که عضو خبرگان بودند،

زعامت آیتاهلل [سیدمحمدرضا] گلپایگانی به رأی گذاشته شد .این پیشنهاد  14رأی
آورد .سپس برای رهبری آیتاهلل خامنه ای رأی گیری شد که بیش از دو سوم آرای
خبرگان بدست آمد.

به این صورت ،در مدت چند ساعت ،درباره موضوعی به این اهمیت که دوستان را

نگران و دشمنان را به طمع انداخته بود ،به خوبی به نتیجه رسیدیم.

البته در این مرحله ،سمت رهبری موقت بود و تصمیم نهایی به نتایج بازنگری قانون

اساسی محول شده بود که تکلیف شورایی یا فردی بودن رهبری و حکم مرجع بودن یا
اکتفا به اجتهاد مشخص شود.

پس از تصویب نهایی اصالحات قانون اساسی و انجام رفراندم ،بار دیگر اجالس

خبرگان ،آیتاهلل خامنهای را با رأی قاطع به رهبری انتخاب کرد.

عدالت و رفع تبعیض

از زمان کودکی در روستاهای نوق رفسنجان ،شاهد مظاهر تبعیض بین شهر و روستاها

بودم و به شدت رنج میبردم .پس از آمدن به قم و سفر به تهران و مقایسه بین زندگی در
تهران و مطالعه اوضاع مناطق محروم ،این رنج عمیقتر شد.
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با توسعه آگاهی از تفاوتهای بین زنان و مردان و محرومیتهای زنان و تحمیلهای

خانوادگی و اجتماعی و مطالعه وضع زنان در کشورهای پیشرفته ،شعله دیگری از مظالم

اجتماعی در وجودم زبانه کشید.

پس از شروع کار مطبوعاتی در مجله «مکتب تشیع» و وسعت تحقیقات و اشراف

در ابعاد تبعیض ها و تجاوزها به حقوق قشرهایی از جامعه و آمار بی سوادان و تفاوت

های عمیق در جزیرههای رفاه در کشور و پهنه دشتهای وسیع محروم کشور و مطالعه
در منابع اسالمی و اطالع از رسالت ادیان آسمانی در جهت قسط و عدل و مبارزه با ستم
و تجاوز و حق کشی و استبداد سیاسی و دینی ،رنج های عميق ،سراسر وجودم را قبضه

کرد.

در جریان تهیه مقاله برای مجله مکتب تشیع ،با جنایات صهیونیسم و استعمار در بقعه

مبارکه فلسطین و رنج های مردم مظلوم فلسطین آشنا شدم .در تهیه مطالب مقالهای که
درباره فلسطین تهیه میکردم ،از طریق جناب ناصر کمرهای که در مدرسه حاج سید

صادق قمی با هم بودیم ،کتاب «القضیه الفلسطینه» که آقای اکرم زعیتر نویسنده عرب،
آن را به والد بزرگوارشان آیتاهلل میرزا خلیل کمرهای اهدا کرده بود ،به دستم رسید
که هنوز هم از مهمترین منابع برای شناخت تاریخ خونبار فلسطین است.

مقاله را تهیه و چاپ کردم .این مقاله در محافل سیاسی اجتماعی کشور مورد استقبال

و تشویق قرار گرفت و خودم پیش از دیگران مجذوب کتاب و مسائل فلسطین قرار
گرفتم .تصمیم گرفتم آن کتاب را به فارسی ترجمه کنم و از قضا در آن زمان سرباز

فراری هم شده بودم .با داشتن کفالت و معافیت تحصیلی ،به ناحق به سربازی اعزام

شده بودم.

برای در امان بودن از بازداشت مجدد ،آن هم در فضای التهاب بعد از پانزده خرداد

سال  ،1342جایی مناسبتر از روستای زادگاهم بهرمان نوق نداشتم؛ چون به خاطر
احترامی که خانواده ما در آن محیط داشت ،جای نگرانی از برخورد عوامل رژیم در

آنجا نبود .تابستان سال  1343به ترجمه کتاب «القضیه الفلسطینه» گذشت.
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بارها در جریان کار قلم را بر زمین گذاشتم و زار زار گریستم .در طول کار در

خیلی از بخش ها اشک میریختم ،به خاطر آنچه از گرگ صفتی صهیونیستها و
استعمارگران و بیحالی و بی عرضگی دولت های اسالمی در طول سالهای درگیری و

جهاد و آوارگی و  ...برای اولین بار میخواندم و میدانستم خوانندگان کتاب هم مثل
من آتش میگیرند.

دریغم آمد مقدمه فراتر از مسأله فلسطین برای چنین کتابی ننویسم که به خوبی چهره

استعمارگران و مستکبران وصهیونیسم و دولت های وابسته و عامل آنها را و سمتکشی

و باج دهی امت اسالمی آن زمان و نیز در خاورمیانه و سایر مناطق تحت استعمار و

عقب نگهداشته شده و غارت ثروتهای جهان توسط معدودی از کشورهای خودخواه
و انحصارگر غرب و شرق را معرفی نکنم .از حسن تصادف ،آن سال در کتاب سال
کیهان ،مقاله مفصلی درباره کشورهای تحت استعمار و مستعمران و موارد ظلم و تجاوز

و غارت درج شده بود.

پس از خواندن آن مقاله ،برای مستند کردن مقدمه کتاب به مراجع دیگر در دسترس،

به کتابخانه مجلس شورای ملی آن زمان مراجعه کردم .در این رهگذر ذهنم به فضای

دیگری پر کشید و این فقدان و ضعف توسعه در کشورهای عقب نگهداشته شده بود تا
منابع آنها در خدمت توسعه ارزان کشورهای انحصارگر قرار گیرد که در همان مقدمه
به آنپرداختم.

در همین زمینه کتاب «میراث خوار استعمار» نوشته دکتر مهدی بهار را خواندم .این

کتاب دریچه جدیدی در مقابلم گشود و آن نقش و توجه امیرکبیر به سازندگی و توسعه

و جذب دانش و پرورش انسان های عالم و کاردان بود که درست در خالف جهت

سیاست جاری استعمارگران در ایران و پهنه گیتی بود و جانش را در این راه به دست
ناصرالدین شاه که به کمک خود او از طفولیت به سلطنت رسید ،از دست داد ،ولی نام
نیکی در تاریخ معاصر از او به جایماند؛ درسی و عبرتی و آزمایشگاهی و دارالفنونی.

به هر حال بعد از همه اینها ،اسم با مسمایی برای کتاب و مقدمه انتخاب کردم:
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«سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار» .پشت جلد کتاب به رنگ سیاه کلیشه
شده بود و این کلمات با رنگ سفید از میان آن سیاهی مطلق ،خود نمایی میکرد؛
مشعلی در تاریکی که وصف جامعه آن روز ما بود ،باشد و شد.

بعدها این کتاب با زحمت زیاد چاپ و منتشر شده که متن درسی محافل مخفی

مبارزان انقالب اسالمی باشد و رژیم سفاک پهلوی هم که این کتاب را تیری بر قلب
سیاستهای شوم خود میدید ،با حبس و شکنجه های کم سابقه تا آن زمان انتقام سختی
از من کشید که همه آنها از افتخارات دوران حیاتم است و با این همه از لطف خداوند

شاکرم که او این توفیق را به یک روستایی روستازاده ناقابل داد .در قدم بعد هم کتاب
«امیر کبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» را نوشتم.
***

با همه این مقدمه طوالنی ،میخواهم بگویم این اندوختههای فکری و احساسی که از

طفولیت تا جوانی در وجودم شکل گرفته بود ،سرمایه و انرژی عظیمی در وجودم ذخیره
کرده بود که پس از جنگ و شروع سیاست بازسازی و سازندگی ،از مسئولیت اجرایی

که در آن زمان ،خیلی سختتر از کرسی ریاست مجلس بود ،استقبال کنم و آرزوهای
دیرینه خود را در جهت توسعه کشور و عدالت اجتماعی به کار گیرم که هر دو را پایه
اساسی استقالل و قطع وابستگی و الگوسازی برای سایر جوامع عقب افتاده میدانستم و
هنوز هم میدانم.

***

در ابعاد سازندگی در این مقدمه مطالبی آمده و در طول کتاب موارد زیادی خواهید

دید که البته موارد اجرایی آن در خاطرات سال های بعد میآید .در مورد عدالت در
اینجا به دو سه نمونه اشاره میکنم و بقیه را در کتاب بخوانید:

 – 1از لحاط فکری از سال ها قبل در خطبههای نماز جمعه تهران که مهمترین تریبون

آموزشی آن روز من بود ،درباره عدالت اجتماعی و شعبههای مختلف آن بحث کردم و
این خطبهها عالوه بر پخش مستقیم در رسانههای سمعی و بصری و رسانههای مکتوب،
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هر سال همراه با خاطرات همان سال به صورت کتاب مستقل تاکنون منتشر شده است.

در عمل به محض شروع مسئولیت اجرایی ،دو سازمان جدید در محدوده ریاست

جمهوری تأسیس کردم – 1 :دفتر مناطق محروم  – 2دفتر امور زنان؛ اولی متکفل

محرومیت زدایی از مناطق محروم است و خوشبختانه هنوز هم با همان مسئول اول جناب

آقای جلیل بشارتی به کار ادامه می دهد و آن قدر خوب کار کرده که دولتهای
مختلفالسلیقه ،هم او و هم آن نهاد را حفظ کردهاند و هر سال آمار کارهای خوبشان
منتشر شده است .البته رفع محرومیت دو بخش اساسی داشت .یکی روستاها بود که در

قلمرو دفتر مناطق محروم قرار داشت و دوم شهرها و مناطق جغرافیایی محروم بود که در
سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت به آن میپرداختیم.

دفتر امور زنان هم به مسئولیت خانم [شهال] حبیبی ،کار را شروع کرد و مطالب

خطبههای جمعه من در مورد حقوق و شخصیت زن ،چراغ راهش بود .در دورانهای
بعد ترفیع سازمانی هم گرفت و باید از خدمات این نهاد هم تشکر کرد؛ گرچه مرتجعانی

هم بودند و هستند که به اسم اسالم مظلوم ،کار شکنی کرده و میکنند ،ولی به هر

حال امروز که میبینیم بیش از نیمی از کرسیهای دانشگاهها هر سال توسط خانمها
پرمیشود و به تدریج آثار علمی ،آموزشی ،مدیریتی و خدمات خانمهای تحصیل کرده

باال میرود ،باید از این لطف خدا شاکر باشیم.

بخش دیگر محرومیت زدایی ،خدمات کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و  ...بود

که این نهادها پس از پیروزی انقالب تأسیس شدند و خدمات شایستهای داشته و دارند.
دولت من پس از جنگ ،بودجه کمیته امداد را چهار برابر کرد.

بخش مهمتر عدالت مربوط به تحصیل و رشد شخصیت ملت است که محروميت در

اين بخش از مظالم ضد دینی و ضد انسانی استعمار است .آنها با سیاست در جهل و فقر
نگهداشتن انسانها ،آنان را آماده پذیرش بردگی غیر رسمی میکنند.

با همین روحیه در سال های اوایل پیروزی ،با حمایت امام راحل ،دانشگاه آزاد

اسالمی را تأسیس کردیم و در دوران مسئولیت اجرایی آن را تقویت نمودیم .امروز
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شاهد حدود چهار میلیون فارغ التحصیل و یک میلیون و  800هزار دانشجو و  35هزار

استاد و معلم در حدود  400واحد و مرکز در سراسر کشور و 600مدرسه راهنمایی و

متوسطه در ایران و چند کشور خارجی هستیم .این دانشگاه ساالنه  20درصد رشد کمی
و کیفی دارد و باید گفت باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است.

میدانید و میدانیم پایه توسعه هر کشور و ملت ،توسعه انسانی و علمی است و

به همین جهت در سند چشم انداز بیست ساله توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام،

«توسعه دانش محور» مورد توجه است و صد حیف که امروز کسانی مسئولیت اجرایی
را با شعار عدالت گرفتهاند که در جهت معکوس و قهقرایی و شاید با حسن نیت ،اما
بدون اطالع حرکت میکنند.

نیازهای ضروری

با شروع برنامه سازندگی و توسعه کشاورزی ،مشکل کمبود آب به خصوص در

مناطق خشک کشور محسوس گردید.

راهکارهای اساسی مهار روان آبهای فصلی ،با هدف ذخیره آب برای فصول دیگر

و ذخیره کردن آب در آب خانها و توسعه آبخیزداری که از سالهای قبل هم در دستور

کار بود و استفاده از روشهای نوین برای شیرین کردن آبهای شور و انتقال آب از
مناطق پر آب به مناطق خشک و بهره برداری مجدد از فاضالبهای شهری که عالوه بر
هدر رفتن ،باعث آلوده شدن محیط زیست هم بودند و استفاده از روشهای بارور کردن

ابرها و مهمتر از همه استفاده از آبیاری تحت فشار ،با هدف صرفه جویی در مصرف
آب و جلوگیری از باتالقی شدن اراضی و بهرهوری مناسب از هدیه الهی ،مورد نظر بود.

روحیه کویر نشینی خود من ،عامل مهمی بود در تجهیز امکانات .معلوم است که

فرزندان کویر ،خیلی بهتر و بیشتر از مردم مناطقی مثل شمال و غرب و جنوب غرب
ِ
لوات  ،تو قدر آب
هیم فی ال َف
«سل َ
کشور ،قدر آب را میدانندَ .
المصابِ َع َرکب ًا َت ُ
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چه دانی که در کنار فراتی» 1برای تمامی راهکارهای مذکور ،مطالعه و تحقیق و
برنامهریزی آغاز شد و در برنامهها آمد.

کمبود انواع کاالهای اساسی و مصرفی در زمان جنگ قابل تحمل بود ،اما پس از
جنگ توجیه نداشت .قب ً
ال هم اشاره شد با آزاد کردن ورود کاال از خارج ،با ارز صاحب
کاال ،بخشی از نیازها تأمین شد .ولی راه درست اقدام به تولید آنها در داخل است.

پیشنهاد ورود کاالهای واسطهای با برنامههای وسیع تقویت کشاورزی و صنعتی و

دامداری و شیالت و استفاده از ضایعات برای تولید کاغذ و تقویت بنادر آزاد با هدف
تأمین نیاز سفرهای مورد نیاز مردم و نیز آسان کردن صدور و ورود ،تولید کاال و باال
بردن مقدار کاالهای همراه مسافر ،تقویت بازارچههای مرزی و تصویب قانون کار در
مجمع که در ایستگاه شورای نگهبان مانده بود و تدبیرهای دیگر ،تا حدود ممکن تنگناها
باز شد و بازارهای سیاه و چند نرخی کاالها برچیده شد.

برنامه پنجساله اول

قب ً
ال در سال  ،1366دولت برنامه پنجسالهای را تقدیم مجلس کرده بود .در بررسیهای

ابتدایی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،معلوم شد با توجه به شرایط عمومی کشور

و سیال شدن بودجه در طول سال ،تحت تأثیر جنگ و مطمئن نبودن درآمدها و تأثیر
حوادث ناخواسته جنگ ،نمیشود برنامه پنجساله داشت.

پس از مذاکره با امام و رئیس جمهور و دولت و جمعی از متخصصان ،در مجلس از
تصویب برنامه منصرف شدیم .تا آخر سال  ، 1367بدون برنامه درازمدت ،صرفاً برنامه
و بودجه ساالنه داشتیم.

پس از تحکیم آتش بس و تصویب سیاست بازسازی و سازندگی توسط امام ،تصمیم

به تدوین برنامه پنجساله گرفتیم و سازمان برنامه و بودجه  ،مأمور بررسی برنامه پیشنهادی

سابق و اصالح و تکمیل آن ،متناسب با شرایط زمان شد .زمانبندی احتمالی هم در نظر
 -1غزل  521سعدی شیرازی :گوارایی چشمهها را از سواران سرگردان در دشتها بپرس.
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گرفته شد .بدیهی است روشن نبودن منابع و مصارف و وضع سیاسی آینده  ،پیشرفت
کار را کند کرده بود.

باالخره در تاریخ  28فروردین  ، 1368جلسهای با حضور دولت و جمعی از نمایندگان

و صاحب نظران ،روند کار بررسی و معلوم شد که دو ماه از زمانبندی عقب بودند و با

تمدید مهلت ،مقرر شد در یک هفته کلیات برنامه را تحویل بدهند و تا آخر تیرماه برنامه
پنجساله آماده تحویل به مجلس شود .دولت با پیگیری مستمر برنامه را به تصویب مجلس
شورای اسالمی رساند و کار خود را براساس آن برنامه شروع کرد.
تأمین منابع ریالی و ارزی
در اثر مشکالت دوران تثبیت و دفاع و تحریمها ،منابع ارزی و ریالی کشور ،به

شدت تحت فشار بود ،به طوری که در سال  1367حدود  50/2درصد بودجه کسری
بود .طبعاً برای بازسازی و سازندگی در حد برنامه اول ،نیاز به تأمین منابع جدی بود ،به
خصوص با توقعات بجای مردم که پس از ختم جنگ ،انتظار این بود به وضع معیشتی

مناسبتری برسند.

گرچه هزینههای جبهه در سال  1368کم بود ،اما اشتغال نیروهایی که در مناطق

جنگی ،یا پشت جبهه مشغول به کار بودند و رسیدگی به معیشت نیروهای مسلح و

پرداخت مطالبات معوقشان و هزینههای تأمین نیازهای تسلیحاتی در سطح متعارف و
تهیه ذخایر تسلیحاتی ،به خصوص با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت صلح و جنگ و

پرداخت مطالبات طلبکاران خدمات یا کاالهای دفاع که نسیه تهیه شده بود و رسیدگی
به خانوادههای شهدا و جانبازان و آزادگان و مفقودان ،و هزینههای هنگفت پاکسازی
مناطق آلوده جنگی برای مراجعت آوارگان کمتر از هزینههای جاری خود جنگ نبود.
نیاز به کاالهای مصرفی ضروری جامعه در زمان جنگ ،عمدتاً از طریق کوپن در

حداقل تأمین میشد و تأمین نقدینگی و مواد اولیه و قطعات و کاالهای واسطهای برای

رونق دادن به تولید صنعتی و کشاورزی و حتی کار دستی ،توجه به روستاها و شهرها که
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در زمان جنگ دچار کمبودها و مشکالت و خرابی و فرسودگی شده بودند و تأدیه طلب
بانکها که در زمان جنگ ،بی دریغ سرمایههای خود را برای نیازهای ضروری مصرف
کرده بودند؛ و البته خیلی چیزهای دیگر ،توان مضاعفی را میطلبید.

در برنامه پنجساله اول با مراعات صرفه جویی ،حداقل نیازهای فوق الذکر دیده شده

بود و محل تأمین آن هم مشخص گردیده بود .حدود  135میلیارد دالر ارز ،با مشخص
بودن منابع تأمین آن ،گرچه تصویب آن در مجلس با مخالفت بعضی از نمایندگان

رادیکال قرار گرفت ،ولی با رأی خوب تصویب شد .در یکی از خطبههای نماز جمعه
همین سال ،نیازها و کمبودها و مشکالت را برای مردم توضیح دادم که حدود  25مورد

کلیات کمبودها بود.

***

برای تأمین نیازکاالهای وارداتی ،تصمیم مهم و عاقالنهای گرفته شد؛ به این صورت

که واردات کاالهای مورد نیاز با ارز صاحب کاال مجاز شد و از این راه میلیاردها دالر

کاال بدون اتکاء به ارز خزانه وارد شد و بازار سیاه و چند نرخی ،رفته رفته برطرف شد.
قیمت آزاد کاال ،بسیار باالتر از قیمت دولتی بود و سود سرشاری نصیب صاحبان کاال

میشد .در آمدها در چرخه اقتصاد کشور از جمله در تولید در جریان بود ،رفته رفته تولید
رونق گرفت و قیمتها متعادل شد .تورم در سال  1369یک رقمی شد ،با اینکه در پایان

جنگ حدود  30درصد بود .منابع مالیات دولت هم رشد سریع کرد.

با سیاست تعدیل ،رفته رفته قیمت دالر دولتی باال رفت و با کم شدن کوپنها ،بار

سنگینی از دوش دولت برداشته شد .با باال بردن قیمت انرژی و مواد سوخت و لغو

کوپنها ،هم مردم راضی بودند و هم درآمد دولت باال رفت و هم فشار اقتصادی شدید
معلول چند نرخی رخت بر بست.

با اصالح سیاست خارجی ،موفق شدیم نیازهای ارزی و تکنولوژیکی بازسازی و

سازندگی را تأمین کنیم و در عمل توانسیتم با کمتر ازمبالغ دیده شده در برنامه ،طرحهای
مصوب را اجرا کنیم که خود باعث اشتغال و تنزل نرخ بیکاری از  16درصد به  9درصد
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گردید.

بانکها هم با رفع محدودیتها توانستند پولهای سرگردان را جذب کنند و از

ضرردهی مطلق به سوددهی برسند.1

ادغام در نیروهای مسلح

در دوران دفاع ،نیروهای مسلح از موازی کاریها و مشکل چندگانگی و تفاوت

سلیقهها رنج میبردند و آثار منفی آن هم در عمل مشهود بود که به ناچار ،امام برای حل
اختالف ،فرماندهی جنگ را به من محول کردند.

دوم فروردین سال  1368که به زیارت امام رفتم ،فرصتی شد که مشکالت ناشی از

چندگانگی نیروهای مسلح را با ایشان بیشتر در میان بگذارم .در این جلسه پیشنهاد ادغام

ارتش و سپاه را دادم .امام گفتند معلوم است که باالخره باید ادغام شوند و چندگانگی
رفع شود ،اما فع ً
ال شرایط ادغام کامل مهیا نیست ،اما با ادغام دو وزارت دفاع و سپاه
موافقت نمودند .قب ً
ال در حکم جانشینی فرماندهی کل قوای من ،امام یکی از مسئولیتها
را اصالح ساختار نیروهای مسلح قید کرده بودند.2

از آن به بعد ،مطالعه ،مشاوره و مذاکره زیادی در این موضوع انجام شد که در

خاطرات سال گذشته آمده است .مجلس شورای اسالمی در تاریخ  25مرداد  1368ادغام
دو وزارتخانه دفاع و سپاه را تصویب نمود .در تاریخ  12فروردین  1370نیز نهادهای

 -1بــرای اطــاع بیشــتر از موفقیتهــای دوران ســازندگی رجــوع کنیــد  کتــاب «آمــار ســخن میگویــد» نویســندگان  :دکتــر حمیــد میــرزاده،
سیدشــمسالدین حســینی ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1378 ،
 -2در حکــم حضــرت امــام(ره) بــه آقــای هاشــمی و تفویــض فرماندهــی کل قــوا بــه ایشــان ،از جملــه وظایــف زیــر ذکــر شــده بــود :ایجــاد ســتاد
فرماندهــی کل قــوا تــا تهیــه زمینــه وحــدت کل ،هماهنگــی کامــل ارتــش ،ســپاه ،بســیج و نیروهــای انتظامــی در تمامــی زمینههــای دفــاع مقــدس
اســام .بدیهــی اســت انســجام و ادغــام مــورد قبــول و صحیــح ادارات و ســازمان هــای مربــوط بــه پشــتیبانی کننــده و هماهنگــی نیروهــای مســلح نقــش
اساســی را دارا خواهنــد بــود .تمرکــز صنایــع نظامــی و تهیــه مایحتــاج دفــاع مقــدس و انســجام امکانــات تعمیراتــی ،پشــتیبانی ،فنــی ،مهندســی ،رزمــی،
آموزشــی و تحقیقاتــی ،حــذف یــا ادغــام ســازمانها و تشــکیالت تکــراری و غیــر ضــروری ».رجــوع کنیــد ← کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،کارنامــه و
خاطــرات ســال  ،1367پایــان دفــاع ،آغــاز بازســازی » ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
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انتظامی شامل شهربانی ،ژاندارمری و کمیتههای انقالب اسالمی ،ادغام شدند و تحت
عنوان کلی «نیروی انتظامی» به کار ادامه دادند.

سفر به اتحاد جماهیر شوروی

بعد از اعالم آتش بس در جنگ عراق با ایران ،آقای [میخائیل] گورباچف [رهبر

شوروی] که با ایجاد تحول در رژیم اتحاد جماهیر شوروی ،موقعیت ممتازی در جهان
کسب کرده بود ،در تاریخ  21آبان 1367به ما پیغام داد که در صورت آمادگی پذیرش،
مایل است از من برای سفر به شوروی دعوت کنند.

پس از مشورتها و دریافت نظر امام ،با اصل سفر موافقت کردیم .با توجه به

وضع جدید شوروی و نامه امام به گورباچف و سوابق منفی در روابط ،به خاطر مسائل
افغانستان و حمایت شوروی از عراق در جنگ تحمیلی ،انعکاس این دعوت در رسانهها

و محافل داخلی و خارجی بسیار وسیع بود .در خاطرات سال گذشته و امسال ،مطالب

زیادی درباره مقدمات سفر ،مشورتها و اهداف ،پیش شرطها و مسائل قابل طرح و

بحث میبینید.

در تاریخ  26خرداد  1368زمان سفر قطعی شد و به موازات آن ،بلغارستان هم که به

تبع شوروی تحول یافته بود ،خواهان سفر من بود .بحثهای زیادی در خصوص همزمان

بودن سفر داشتیم ،ولی روس ها موافق نبودند و اصرار داشتند سفر به بلغارستان به وقت
دیگری موکول شود.

ترکیب هیأت و تشریفات سطح باال و میزبانی شخص گورباچف و مذاکرات و
بحثها و توافقها و نهایتاً قراردادهای مهم و وسیع دراز مدت و جامع دو کشور در

زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،دفاعی ،تسلیحاتی ،فنی ،هستهای و  ...قابل توجه است.
متأسفانه بخشی از آن هنوز هم به طور کامل اجرا نشده است.

سفر به شهر لنینگراد [= سن پترز بورگ] و نیز باکو در [جمهوری] آذربایجان در

آن زمان ،بسیار قابل توجه و بحث انگیز بود ،که اولی برای شوروی اهمیت داشت و
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دومی برای ایران .فکر میکنم مجموعه این سفر برای خوانندگان قابل توجه باشد .شرح
مختصری را در تاریخهای مربوطه در متن کتاب میخوانید.

سفرهای داخلی

در طول سال ،سفرهای مهم کاری بسیاری به استانهای کشور داشتم .سفرهای

امسال با سفرهای سالهای قبل تفاوت زیادی داشت.

سال های گذشته ،سفرها بیشتر در متن یا حواشی دفاع مقدس بود ،بخصوص سفرها

به غرب و جنوب که خطوط مقدم دفاع مقدس بود .ولی سفرهای سال  ،1368اگر هم
به مناطق سابق جنگی بود ،اما برای بازسازی و سازندگی و ترمیم ویرانیهای جنگ

و سرکشی به نیروهای درگیر در جنگ بود و البته تا قبل از برگشت آزادگان ،چاشنی
دفاعی هم داشت ،چون واقعاً مطمئن نبودیم که مذاکرات با عراق به نتیجه مطلوب
خواهد رسید.

اولین سفر را به خوزستان اختصاص دادم که در تاریخ دهم فروردین شروع شد.

همراهان به گونه ای انتخاب شده بودند که هم برای حالت نه صلح و نه جنگ کارساز

باشند و هم برای آینده استان که در سال های جنگ آسیب زیادی دیده بود و حق
زیادی بر انقالب و کشور داشت و نیز با توجه به منافع عظیم استان که برای آینده کشور
و سازندگی نقش ممتازی داشت و هنوز هم دارد.

در این سفر از پایگاه ها و پادگانها و مراکز پشتیبانی نظامی ،بازدیدهای موشکافانهای

انجام یافت .من عالوه بر ریاست مجلس شورای اسالمی ،جانشین فرمانده کل قوا و
فرمانده جنگ هم بودم و بازدید و بررسی دقیق در خطوط مقدم و مرزی و شهرهای
آسیب دیده به خصوص خرمشهر و آبادان هم جای ویژهای داشت.

در بازدید از کارخانههای بزرگ و مراکز تولید نفت و گاز و همچنین رودخانهها

و سدها و طرحها و بنادر و  ...وقت کافی اختصاص دادیم و به تناسب هر منطقه ،در
اجتماعات مردمی و نظامی و انتظامی هم سنگ تمام گذاشتیم؛ بخصوص که در این
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زمان ،احتیاطهای ضروری دوران جنگ در کار نبود و نوع صحبتها رنگ دیگری
داشت .جمع بندی کارها و تصمیمات آن ارزش خواندن دارد.

بقیه سفرهای مناطق جنگی و مناطق پشت جبههها و مناطق معین ،بخصوص مناطق

ساحلی و جزایر خلیج فارس و تأسیسات دریایی که سفرها چند منظوره است ،نیز در این
بخش ،جاذبه و ویژگیهای خود را دارند.

***

عصر روز دهم فرورين ،با جمعی از فرماندهان ارتش ،سپاه ،جهاد ،نمایندگان استان

خوزستان درمجلس ،وزراء ،مسئوالن ذیربط و خانواده های شهدا و اعضای خانواده

خودم ،به سوی دزفول پرواز کردیم.

در پایگاه هوایی دزفول مستقر شدیم .همان شب سه جلسه برگزار کردیم و با استاندار،

امام جمعه و مدیران ،وضع عمومی استان و کمبودها ،نیازها و امکانات را بررسی نمودیم.

با فرماندهان سپاه ،وضع نیروها درخطوط جبهه و عقبههای واحدها ،نیازها و برنامهها را
مشخص ساختیم .سپس با فرماندهان ارتش هم جداگانه همین موارد بررسی شد؛ توقعات

ارتشیها کمتر بود.

صبح فردا با بالگرد به جبههها رفتم .از فضا وضع عمومی منطقه را توضیح دادند.

با ختم جنگ اين امكان بود بتوانم با بالگرد ،مناطق جنگی را مورد بازدید قرار دهم.

عقبه نیروها و خطوط راهها ،کانالهای آب دفاعی ،خطوط مقدم در طالئیه ،کوشک،

شلمچه و هور و اروند بازدید شد .سپس با اتومبیل به خطوط مرزي رفتیم و در سنگرها
با فرماندهان و سربازها و پرسنل هم ارتشی و هم سپاهی صحبت کردم.

به پاالیشگاه در حال بازسازی آبادان رفتم .کارکنان غیور تولید را از صفر به  130هزار

بشکه در روز رسانده بودند و شبانه روز با نشاط کار میکردند .با گشتی در خیابانهای

آبادان و خرمشهر فعالیتهای بازسازی را بررسی کردیم .در منزل امام جمعه توضیحات
زیادی در خصوص وضع شهر و روستاها و  ...گرفتیم و کمک هایی داده شد.

به سواحل اروند و نخلستانیهای تخریب شده و کشاورزی نیم بند اروند کنار و
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جزیره مینو هم رفتيم و به مشاهده خطوط عراقیها با دوربین پرداختیم .با مهندسی جنگ،
برنامههای مهندسی دفاعی و برنامه خطوط دفاعی آبی با پمپاژ آب و متصل کردن رودها
در سراسر جبهه خوزستان را بررسی کردیم.

در خرمشهر که عشق بازسازی و نبض پاکسازی و جذب مهاجران تندتر میزد ،کار

به خاطر عمق خرابیها در دوران اشغال دشمن ،از همه جا مشکلتر بود .شب به دزفول

برگشتیم و با خانواده های شهدا در آمفیتأتر مالقات گرم و دلپذیری داشتیم .مثل زمان
جنگ ،پرتوان بازسازی را پیگیری میکردند.

روز دوم پس از شرکت در مراسم صبحگاه مشترک نیروها در میدان پایگاه و تشکر

و دلجویی از آنها و تحلیل و تجلیل پیروزیها ،با بالگردها از فضا مناظر پشت سدها و
کشاورزی زیر سدهای دز و کارون و شوشتر را دیدیم و از پایگاه هلیکوپتر مسجد
سلیمان ،ساختمانهای فراوان نیمه تمام و کارخانه عظیم تعمیر تانک را بازدید کرديم.
مشکالت پایگاه و اختالف ارتش و سپاه برسر ساختمانها و ایجاد توافق و سپس گشتی

در شهر طوالنی و بی قواره با بوی تند گازهای نشتی و سخنرانی در جمع پرشور مردم
داشتم .همچنین کمبودها و نیازهای شهر که پس از فروکش کردن تولید نفت ،دچار
مشکالت عظیم است ،بررسی شد.

عصر به بازدید سد دز و آثار خرابی بمباران های مکرر و استماع استعدادهای آبی

منطقه از مدیران وزارت نیرو و برنامههای مهار آب های استان و تولید برق و راه کارهای
تأمین اعتبار و ابزارگذشت .در جمع عشایر منطقه ،وعده احداث جاده بین مسجد سلیمان

و چهارمحال بختیاری با هدف دسترسی به منطقه وسیع متروک و از بن بست در آوردن
شهرهای دو استان را دادم.1

روز سوم همراه وزرای نفت ،نیرو و جهاد سازندگی از مراکز نفت و گاز استان و

برنامههای بازسازی و نگهداری و توسعه آنها و سد انحرافی و سد اصلی مارون در منطقه
بهبهان که توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد در دست ساخت است و کارخانه سیمان

 - 1چند سال بعد در سفری که از استان چهارمحال بختیاری به خوزستان داشتم ،مشاهده شد که بخشی از این جاده ساخته شده است.
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بهبهان و طرح توسعه آن تا شش هزار تن برای نیازهای بازسازی و سپس از مزارع و

کارخانه های تولید شکر هفت تپه بازدید و بررسی نیازهای بازسازی و توسعه داشتیم و
نهایتاً در پایگاه دزفول با خانواده های شهدای اندیمشک و شوش دیدار بود و با تیمسار
بقایی درباره تقویت پایگاه و ارتش مذاکره شد.

روز چهارم فرصتی شد که در فضای سه هزار هکتاری پایگاه بگردیم و اطالعات

زیادی بگیریم و از مرکز تعمیر و بازسازی تجهیزات نهاجا به خصوص تعمیرات موشکها
بازدید کنیم و از آنها تشکر نماییم .سپس به کشت و صنعت عظیم کارون برویم و
اطالعات مبسوطی از وضع کشت و صنایع و فرآوردههای نیشکر دریافت کنیم و در جمع

آوارگان جنگ و شهرکهای فراوان آوارگان که حدود شش هزار واحد مسکونی دارد
و چگونگی استفاده از آنها بعد از بازسازی و خواسته های کارگران پرجوش و خروش
کشت و صنعت ،صحبت و تحسین و امید دادن داشته باشیم.

سپس در شهرک مهاجران اهواز با مسئوالن استان نیازهای کلی و استعداهای توسعه

استان را بررسی نمودیم و اوائل شب به سوی تهران حرکت کردیم.

اعضای خانواده به شهرک بازسازی شده هویزه توسط آستان قدس رضوی و بعضی

مراکز آوارگان رفتند و پس از بررسی وضع اسکان و معیشت و خواستههای آنان ،با

تأخیر به ما پیوستند .پس از مصاحبه و توضیح يافتهها و تصمیمات به سوی تهران پرواز

کردیم.

این نمونه ای از برنامه فشرده سفرهای متعددی بود که در دوران ریاست جمهوری

دهها بار تکرار شد و ارتباط بی واسطه با مردم و مشاهده مستقیم مسائل و مشکالت،
تأثیرات مطلوبی در تسلط بر خواستها ،توقعات ،نیازها و امکانات موجود و استعدادهای

مناطق مختلف کشور داشت.

مذاکرات برای اجرای قطعنامه

بعد از پذیرش قطعنامه در تاریخ  27تیر  1367و اجرای آتشبس از تاریخ  29مرداد
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 ،1367مذاکرات برای اجرای آن آغاز شد .این مذاکرات بخشی از سال قبل و عمده آن
در سال 1368جریان داشت و با نشیب و فراز و حقیقتاً از نوع سخت این گونه مذاکرات
در تاریخ جنگ های جهان بود.

صدامیان تالش داشتند که تا میتوانند شانه از زیر بار تعهداتشان خالی کنند و طرف

ایرانی اصرار داشت که تمامی حقوقمان را به دست بیاوریم .اولین جلسه مذاکرات در

تاریخ سوم شهریور  25[ 1367آگوست  ]1988در ژنو آغاز شد .از سوی ایران آقایان

[علی اکبر] والیتی[ ،حسن] روحانی[ ،محمد جواد] الریجانی و [محمد جعفر] محالتی

و از سوی عراق طارق عزیز وزیر خارجه ،عصمت کتانی سفیر عراق در سازمان ملل و
ریاض محمود الغیثی ،انجام مذاکرات را به عهده داشتند.
***

در تاریخ  5اردیبهشت  1369خبر رسید که آقای ابوخالد از سازمان آزادیبخش

فلسطین [ساف] که حامل نامهای سربسته از صدام حسین و یاسر عرفات برای آیتاهلل
خامنهای و من است ،به ایران آمد .پس از بررسی ،صحت خبر تأیید و وقت مالقات
تعیین شد.

ابتدا با ناباوری با این ادعا برخورد شد ،چون وضع ما و عراق در شرایطی نبود که

در عرف دیپلماتیک ،ارسال پیک و نامه قابل توجیه باشد .بررسیهای ابتدایی از لحاظ
مضامین و امضای نامه و مهر و آرم و با توجه به شناخته شده بودن حامل نامه و همراهی

با نامه عرفات ،اطمینان نسبی ما را در خصوص صحت ادعا جلب کرد .مشروح مطالب
مربوط به این فصل تاریخی را در خاطرات سال آینده خواهید دید.

ترافیک

ترافیک تهران ،حتی آن زمان که اتومبیل زیاد در کشور نبود ،رنج آور شده بود؛
مخصوصاً در زمان کار مدارس و دانشگاهها .راهکارهای متعددی مطرح بود .یکی
از آنها بردن پایتخت از تهران بود و دیگری تسریع در ساخت مترو و دیگری اصالح
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ساختار تهران ،همه اینها در رژیم سابق هم مطرح بود و مشاوران داخلی و خارجی روی

آنها کار کرده بودند.

بعد از جنگ ،همه این طرحها مورد بحث قرار گرفت .مسأله احداث مترو پس از

تعطیلی بعد از انقالب ،با پیگیری خود من از سال  1365بار دیگر فعال شده بود ،البته
بدون بودجه و بدون کمک دولت .بعد از جنگ و پس از انتخاب به ریاست جمهوری،
خودم و فرزندم محسن کار مترو را پیگیری میکردیم.

بحث انتقال پایتخت هم در دولت پیگیری و تصویب شد .برای انتخاب محل پایتخت

جدید ،چند منطقه در استان سمنان و استان مرکزی و خود استان تهران ،مطالعه شد و

سرانجام نقطهای در شمال سد لتیان ،که قبل از انقالب به عنوان شهرک تفریحی در نظر
گرفته شده بود ،انتخاب شد.

اراضی مورد نظر قطعه بندی گردید و مقرر شد که وزارتخانهها و مجلس و رهبری

و نیروهای مسلح و به طور کلی نهادهای فوقانی و ملی در حدود پانصد هزار نفر به آنجا

منتقل شوند و با فروش امالک خود در تهران ،هزینههای ساخت را تأمین کنند .قرار شد
آزاد راه از منطقه عباس آباد در مرکز تهران به آنجا ساخته شود و برای دسترسی ،راههای

مناسب به فرودگاهها و راه آهن وصل شود.

در شورای انقالب فرهنگی هم تأسیس دانشگاه جدید در تهران ممنوع شد ،اما در

این میان [آقای عبداهلل نوری] وزیر کشور و [آقای غالمحسین کرباسچی] شهردار جدید
تهران ،نظر اصالح ساختار تهران را ترجیح میدادند .آنها با آوردن طرحهایی تعهد

کردند در صورت حمایت من ،تهران را با ایجاد اتوبانها و ساخت پلها و خطوط ویژه
رانندگی و توسعه فضای سبز و کشاورزی حومه شهر و  ...برای زندگی آماده کنند.

آنها برای تأمین هزینهها طرح فروش تراکم به صورت محدود با قیمت مصوب و

محدود را ارائه کردند .این طرح تصویب شد .آنها انتقال پادگانها را هم در طرح داشتند
که باالخره به نتیجه نرسید؛ گرچه قانونی از قبل از انقالب وجود داشت.
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رفراندم بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری

پس از تکمیل بازنگری قانون اساسی و استقرار آیتاهلل خامنهای به عنوان رهبری

و نامزد شدن من برای ریاست جمهوری ،مقرر شد رفراندم بازنگری قانون اساسی و

انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شود؛ هدف ،کم کردن هزینهها و نیز جذب
بیشتر آراء بود.

احساس نیاز به تبلیغات نداشتم و اصوالً موافق هم نبودم .در هیچ یک از انتخابات هم

تا آن زمان ،هزینهای برای تبلیغات نکرده بودم .مسأله مهم ،حضور حداکثری مردم بود

که الحمداهلل به خوبی به دست آمد .در روز جمعه  6مرداد  1368انتخابات و رفراندوم

انجام شد .تعداد  16میلیون و  452هزار و  677رأی در صندوقها ریخته شد .مصوبات
بازنگری با  95درصد آراء تصویب گردید .اینجانب هم با  15میلیون و  550هزار و 528

رأی و کسب  95درصد آراء انتخاب شدم .این رأی در تاریخ  12مرداد  1368مورد
تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفت.1

در تاریخ  22مرداد ،رهبری از مقر ریاست جمهوری به مقر رهبری که با تالش آقای

محسن رفیقدوست تهیه شده بود ،منتقل شدند و من هم در روز  24مرداد از مجلسیان
خداحافظی کردم و به مقر ریاست جمهوری رفتم .خوانندگان محترم در این خاطرات،
موارد مذاکره و پیشنهادها را مالحظه خواهند فرمود.

تشکیل کابینه و شروع کار دولت جدید

قبل از انتخابات و پس از آن ،مذاکرات فشردهای درباره اعضای کابینه داشتم.

پیشنهادهای زیادی میرسید و براساس پیشنهادها ،مذاکرات خصوصی با نامزدهای
احتمالی ،برای آشنایی با نظرات و طرح ها و روحیه آنها انجام میدادم .کمیتهای هم

مرکب از آقایان دکتر [حسن] حبیبی ،اخوی محمد ،دکتر [محمد علی] نجفی و دکتر
[محسن] نوربخش برای مشورت و پیگیری مذاکرات تشکیل شده بود.

 -1متن کامل حکم تنفیذ ریاست جمهوری در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است.
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نتیجه مذاکرات را با رهبر انقالب در جلسات هفتگی که داشتیم ،در میان میگذاشتم.

باالخره در روز  8مرداد مذاکره با رهبری به نتیجه رسید و اسامی و مسئولیت تمامی
اعضای کابینه با توافق کامل با خط ایشان نوشته شد.

در تاریخ  7شهریور اعضای کابینه در مجلس شورای اسالمی به بحث و رأی

گذاشته شد و علیرغم تصمیم اکثریت جناح رادیکال ،در رأی ندادن به بعضی از وزرای

پیشنهادی ،تمام وزرای پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفتند که تا آن زمان ،چنین
اتفاق مبارکی بی سابقه بود.

خواننده محترم جریان مشورتها و مذاکرات و بحث های مجلس و تعداد آراء

نمایندگان را در صفحات مربوط خاطرات مالحظه میفرمایند.

روحانیت و روحانیون

از همان اوائل تشکیل مجلس و دولت و سایر نهادهای انقالب ،از جمله حزب

جمهوری اسالمی ،اختالف نظری در اعضای روحانیت مبارز و روحانیهای خارج از
این نهاد ،به طور طبیعی به چشم میخورد.

این اختالف در مجلس ،دولت و حزب مشهودتر شد و منجر به انشعاب جمعی از

اعضای روحانیت گردید که به اسم «روحانیون مبارز» شناخته شدند .در این انشعاب ،آنها

اجازه امام و حمایت حاج احمدآقا را هم داشتند .وقتی که میخواستم با اقدام انشعاب
مخالفت کنم ،با نظر امام مواجه شدم که موافقت كرده بودند .بعدا ً آیتاهلل خامنهای طی
جلساتی تالش کردند وحدت را برگردانند که ضمن مذاکرات ،معلوم شد آنها تصمیم
خود را گرفتهاند و عقب گرد نخواهند کرد.

این اختالف در مناسبتهای زیادی خود را نشان میداد؛ مخصوصاً در مجلس و

در دولت و انتخابات ها و حتی در بازنگری قانون اساسی و انتخاب رهبری .در مورد

ریاست جمهوری من[ ،جامعه] روحانیت [مبارز] حمایت میکرد[ ،مجمع] روحانیون
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هم با اطالع از نظر امام راحل ،نمیتوانستند مخالفت کنند ،1ولی در بحث های کابینه در
مجلس ،با اینکه اکثر وزرای پیشنهادی یا از جناح رادیکالها بودند که سابقه وزارت و

دولت سابق داشتند یا نزدیک به افکار آنها بودند ،این اختالف به خاطر توقع زیادی آنها،
به عادت دولت گذشته ،تقابل و اختالف کام ً
ال خود را نشان داد .در بحث برنامه اول
هم سر بسیاری از مسائل ،این اختالف و تقابل جلوه داشت و عم ً
ال به تشکیل دو جناح

رادیکال و محافظهکار یا چپ و راست منجر گردید که امروزه با اسم «اصالح طلب» و
«اصولگرا» خوانده میشوند.

در ادامه مجلس سوم که اکثریت آن را رادیکالها تشکیل میدادند ،تندروهای آنها

به اختالف دامن میزدند و تندروهای جناح راست هم که دیگر تحت فشار دولت و

دفتر امام نبودند ،از آن طرف دامن میزدند .در نتیجه جناح چپ ،تاحدودی خود را
اپوزیسیون میدید و علیرغم داشتن حداقل نیمی از کابینه ،به این مقدار قانع نبود.

دولت هم به خاطر خدمات چشمگیر بعد از جنگ و حمایتهای بی دریغ رهبری،

اعتبار بیشتری به دست آورده بود و صداوسیما هم همراهی میکرد.

جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم شکست سختی خورد و ذائقه ها تلخ تر شد و

در این میان من مثل همیشه سعی میکردم ،مانع تفرقه بیشتر شوم و حتی در کابینه دوم که

با حضور مجلسی با اکثریت راست به تصویب رسید ،سهم مساوی به دو جناح داده بودم.
اما رسانههای تندرو ،مثل روزنامه سالم و مجله بیان و  ...به تلخی و به ناحق ،انتقادات
زنندهای داشتند و من هم تحمل میکردم .با اینکه خودشان تأیید کردند که کابینه

 50–50است ،به عالوه مرکز تحقیقات استراتژیک را که به تازگی تأسیس کرده بودم،
هم برای اینکه از وجودشان استفاده شود و هم برای اینکه نیروها برای آینده محفوظ

بمانند ،دربست به آنها سپردم.

 -1مجمع روحانیون مبارز در روز  28اسفند  ،1367شش ماه پیش از انتخابات ،آقای هاشمی را که عضو جامعه روحانیت مبارز است ،به عنوان نامزد
مجمع معرفی کرد.
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فرصتهای زودگذر

پس از شکست شوروی در افغانستان که حقیقتاً برای آن ابرقدرت که تیرش به عرش

میرسید ،تعجبآور بود و بروز ضعفهای فراوان در مکتب مارکسیسم که تاکنون در
پشت دیوارهای آهنین مخفی مانده بودند و رخ نمودن نارضایتیهای اقوام و ملل تحت
سیطره حاکمیت پرخفقان روسها با روشهای استالینی و با رنگ باختن شعارهای جامعه

ت بی رقیب دولت و مرگ
بی طبقه و حاکمیت پرولتاریا و شکست اقتصادی مکتب مالکی 

بخش خصوصی ،همزمان با پایان جنگ عراق و ایران و صدای شکستن استخوان های

پیکر نحیف ماتریالیسم دیالکتیک به عنوان تئوری حاکم بر جهان در جهت ایجاد عدالت

و نامه تاریخی و تاریخ ساز امام راحل به آقای گورباچف که با شجاعت دست اندرکار
حذف یک مکتب ناسازگار با طبیعت و فطرت انسان بود و میدان داری امپریالیسم و
کاپیتالیسم در به رخ کشیدن مزیتهای مکتب حاکم بر جهان غرب ،فرصتی به دست
آمد که انقالب اسالمی ایران هم از این شرایط بهره گیری کند.

با سفر تاریخی من و هیأت همراه قبل از به عهده گرفتن مسئولیت اجرایی کشور

به شوروی و اظهارات حساب شده هیأت ما در دوران سفر که به وسعت در محافل
ملتهای تحت ستم روسها انعکاس داشت و سفر رئیس جمهور وقت آیتاهلل خامنه

ای به چین و سازمان ملل در سال قبل و امسال و مطرح کردن ایدهها و اهداف انقالب
اسالمی ،زمینه برای همکاری با کشورهایی که به تدریج از یوغ روس ها نجات پیدا

میکردند و به دنبال پیدا کردن همکاران جدید در دنیا بودند ،فراهم بود.

در خاطرات امسال و سالهای بعد ،نمونه هاي بسیار مهمی از سفر به کشورهای

آسیای مرکزی ،قفقاز ،آفریقا و حتی کشورهایی که هنوز به مسلک کمونیسم وفادار
بودند و قراردادهای فراوان و همکاری های زیاد میبینید.

بی شک اگر آن همکاریها که در دوران مسئولیت اینجانب و در طول دو برنامه

اول و دوم در جریان بود ،ادامه می یافت ،امروز شاید یک بلوک مقتدر و مرفه از ایران

و مجموعه کشورهای از بند رسته بودیم .خوشبختانه اکثر آنها هم با ملتهای مسلمان،
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و دارای سوابق تاریخی زندگی در ایران بزرگ در برهههای تاریخی پر وسعت ایران
داشتند و افتخارات زیادی درتاریخ خود از آن دورهها دارند؛ دریغ که قدر این فرصت
در مراحل بعد دانسته نشد.

مناظری که حضور مردم جمهوری آذربایجان در شمال رود ارس و مرزهای ایران

در دوران مبارزه برای استقالل داشتند و مناظری که اجتماع انبوه مردم باکو در سفر

هیأت ایرانی در اطراف ما آفریدند و اشکهایی که میریختند ،سپس مناظری که بعدا ً
در کمک به مردم ایران در زلزله بزرگ قزوین وگیالن و زنجان ،در اعزام کاروانهای

کمک مردمی ،در تاریخ ثبت شد و منظرههای استقبال مردم آذربایجان ،گرجستان،

ترکمنستان ،ازبکستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان و قزاقستان كه در سفر هیأتهای ایرانی

و به خصوص سفرهای خود من خلق میکردند ،حکایت از یک فرصت استثنایی برای
ایران و انقالب دارد ،ولی بهرهگیری خوب شروع شد و متأسفانه ابتر ماند.

اکبر هاشمی رفسنجانی

1390/6/30
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يادداشت ناشر
بسماهلل الرحمن الرحيم
خداوند کریم را شاکریم که به ما توفیق عطا فرمود تا کتاب دیگری از مجموعه

کارنامه و خاطرات آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را به پژوهشگران ،مورخان و عالقمندان به
تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی تقدیم نمائیم .آنها که با روال کار انتشار این مجموعه

آشنایی دارند ،میدانند که هر سال یادداشتهای روزانه یکی از سالهای پرافتخار بعد از
پیروزی انقالب اسالمی ،تنظیم و چاپمیشود.

این یادداشتهای شخصی از اول فروردین سال  1360آغاز شده و به لطف خداوند

متعال ،نگارش آن تا به امروز ادامه دارد .کتاب «عبور از بحران» حاوی کارنامه و

خاطرات سال  ،1360پانزده سال پیش منتشر شد و تاکنون بیش از ده بار تجدید چاپ
شده است .استقبال گرم و صمیمی فرهیختگان جامعه از این یادداشتها ،ما را به ادامه راه

مصممتر ساخته و بحمداهلل از آن سال ،بی وفقه هر سال حداقل یک کتاب به زیور طبع
آراسته شده است.

آخرین کتاب منتشر شده با عنوان «پايان دفاع ،آغاز بازسازي» سال گذشته در

نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رونمایی شد و در این مدت کوتاه ،پنج بار به چاپ
مجدد رسید .عالوه بر نقدها ،مقاالت و مطالب مندرج در نشریات ،رسانههای جمعی

و تارنماهای اینترنتی ،تماسهای دلگرم کنندهای از تهران و شهرهای مختلف کشور و

همچنین از طرف هموطنان ارجمند مقیم خارج از کشور دریافت میکنیم .در غرفه دفتر

نشر معارف انقالب در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز نظرات بازدیدکنندگان در
دفتری ثبت شده و به نظر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی میرسد.
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بخش بزرگی از بازخورد مخاطبان کتابهای خاطرات ،به درخواست هم میهنان

عزیز به ادامه انتشار خاطرات و اظهار لطف اختصاص دارد .گاهی نظرات ارزشمندی

درباره محتوای یادداشتها و یا اسناد انتشار یافته در کتاب و همچنین پیشنهادهای سازنده
در خصوص غنیتر کردن کتاب و رفع کمبودها و نقایص ارائه میشود که بسیار قابل
استفاده و مفید است .گاهی عکس ،نامه و یا سندی به دستمان میرسد که از نظر تاریخی

بسیار مهم و جالب است .چنین مواردی در چاپهای بعدی مورد استفاده واقع میشود.
کوتاه سخن اینکه از این همه لطف و مرحمت مخاطبان ارجمند کتابهای دفتر نشر
معارف انقالب ،صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم این ارتباط دو سویه ،همچنان پابرجا
و مستدام باشد.

دفتر نشر معارف انقالب به خود میبالد که توفیق آن را یافته است سهمی اگر چه

اندک در این کار ماندگار داشته باشد و صفحاتی بر تاریخ زرین انقالب اسالمی بیفزاید.

تشویق و ترغیب فرهیختگان و ملت شریف و فهیم ایران اسالمی و دلباختگان راه امام(ره)

ما را در ادامه مسیر ،مصممتر ساخته است تا تالش خود را برای انتشار کتابهای تاریخ
انقالب اسالمی افزونتر کنیم.

در سال  1368که سال بسیار با اهمیتی در تاريخ نظام مقدس جمهوري اسالمي و آغاز

مرحله سازندگي کشور میباشد ،آيتاهلل هاشمي رفسنجاني عهدهدار رياست جمهوري

و سكاندار برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي كشور شدند .در اين
سال استعفاي قائم مقام رهبري ،رحلت بنيانگذار كبير جمهوري اسالمي ،انتخاب آيتاهلل

خامنهاي به عنوان رهبر جمهوري اسالمي توسط مجلس خبرگان و برگزاري انتخابات
رياست جمهوري به وقوع پيوست و به دنبال آن تالش جمعي براي بازسازي كشور و
شيوع فرهنگ سازندگي و تمدن سازي به مرحله عمل رسيد.

مطالبي كه به قلم ايشان در آن روزها به صورت روز نوشت به رشته تحرير در آمده

است ،عالوه بر اهميت روايي و سندي ،نشان دهنده تفكر ،روحيه و عمل مسئوالن كشور
در آن سالها ميباشد و قطعاً اين خاطرات در تدوين واقعيتهاي تاريخ انقالب اسالمي،
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دستمايه مفيد و ارزشمندي براي پژوهشگران و مورخان خواهد بود.

دفتر نشر معارف انقالب اميدوار است با حمايت بيشتر نهادهاي فرهنگي از جمله

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ـ كه اكنون همكاري و مساعدتهاي
شايستهاي دارند ـ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،توفيق عرضه سريع مجلدات را به
شما خوانندگان محترم به دست آورد.

دفتر نشر معارف انقالب نهايت تالش خود را به كار ميگيرد تا متوني صحيح،

پاكيزه و روان با اسناد دست اول و عكسها ،نقشهها و مستندات تاريخي انتشار دهد .در
اين مسير نيازمند ياري هموطنان فرهيخته و بزرگوار هستيم كه با ارسال عكس ،سند و
نامههاي تاريخي در اين كار بزرگ فرهنگي سهيم باشند.

هچنين تشكر ويژه دارم از همكاري و مساعدت ارزشمند برادر و دوست عزيزم

حضرت حجتاالسالم والمسلمين حاج سيد حسن خميني و جناب آقاي حميد انصاري
و همكاران تالشگرشان در دفتر تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) كه قبول زحمت كردند

و مانند سالهای گذشته ،كتابهاي دفتر از جمله اين كتاب را مطالعه كردند و نظرات
صائب و مفيدي را ارائه دادند .اميدوارم اين همكاري استمرار داشته باشد.

از درگاه خداوند سبحان مسئلت مينمائيم ،توفيقات خود را بر ما ارزاني دارد تا

بتوانيم در خدمت فرهنگ ايران اسالمي باشيم و سهم خود را در انجام وظايف تاريخي
به خوبي اداء كنيم.

در پايان الزم ميدانم از تالشهاي همكارانم در دفتر نشر معارف انقالب جناب

آقايان سيد علي نقي موسوي ،داريوش باريكاني ،جالل خيمهكبود ،مجيد اسدي ،مسعود
هاشمي ،اشکان هاشمی ،عباس باقی و سركار خانم كاشانيزاده و همچنين ويراستار

مجموعه جناب آقاي قادر باستاني قدرداني و تشكر كنم.

دفترنشر معارف انقالب

محسن هاشمي  -زمستان 1390

فروردین 1368
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بعد از نماز تا ساعت هشت صبح استراحت كردم .در گزارشها توافق جامعه اقتصادي

اروپا 1با برگشت سفیرانشان به ايران از اهميت برخوردار است .چند روز قبل به عنوان

عكسالعمل در مقابل حكم امام به اعدام سلمان رشدي ،سفیران خود را احضار كردند
و با عكسالعمل قطع رابطه با انگليس از سوي ايران مواجه شدند و اين عقبنشيني،

پيروزي ايران و شكست آنها بود و پس از قطعنامه سازمان كنفرانس اسالمي ،از اهميت
بااليي برخوردار است.

محافظان براي ديدار عيد آمدند .سپس آقايان [مهدی] كروبي [نایب رئیس مجلس

شورای اسالمی][ ،سید محمود] دعائي [نماینده تهران][ ،صادق] خلخالي [نماینده قم]،
[سید حسین] موسوي تبريزي [نماینده تبریز] و [محمد حسن] رحيميان و [حمید] زيارتي
[از اعضای دفتر امام] آمدند.

عفت ظهر مهمان همسر امام بود و عيدي هم از امام گرفته بود .عصر و شب بستگان

آمدند؛ هم از عفت و هم از من عيدي گرفتند و وقت زيادي صرف گفت وگو با آنها
شد.

آقاي [علی] حسينی تاش مسئول صنايع نظامي سپاه ،همراه با [حسین] شيخ عطار
مسئول صنايع پدافندي ش .م .ر .سپاه آمدند .گزارش وضع صنايع و مخصوصاً پدافند

ش .م .ر [= شیمیایی  ،میکروبی و رادیو اکتیو] را دادند و براي تقويت و تمركز استمداد
نمودند و در كيفيت كار مشورت کردند .گفتم به اندازه نياز بسازند و ذخيره كنند ،سپس
به ادامه تحقيقات تا رسيدن به حد ساخت صنعتي بپردازند.

 - 1جامعــه اقتصــادی اروپــا در ســال  1975ميــادي بــا توافقنامــه رم بیــن شــش کشــور اروپایــی شــکل گرفــت .ســپس بــا اضافــه شــدن اعضــای جدیــد،
منجــر بــه تشــکیل اتحادیــه اروپــا متشــکل از 27کشــور گردیــد .اتحادیــه اروپــا در ســال  1999واحــد پولــی مشــترکی بــه نــام «یــورو» را معرفــی کــرد
کــه جایگزیــن پولهــای ملــی کشــورهای عضــو شــد .کشــورهای عضــو جامعــه اقتصــادی اروپــا در پــی صــدور حکــم اعــدام ســلمان رشــدی نویســنده
کتــاب آیــات شــیطانی توســط حضــرت امــام خمینــی(ره) ،ســفیران خــود را از ایــران فــرا خوانــده بودنــد.
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در منزل بودم .مقداري در حياط منزل پياده روي كردم .چند نفر از پاسداران با همسر
و فرزندانشان براي ديدار عيد آمدند  .فاطي ،سعيد ،سارا ،اعظم 1و بچهها به رفسنجان و

حميد و فائزه و بچهها به شمال رفتند .عفت ميخواهد همراه محسن ،براي شركت در
مراسم ازدواج پسر شهيد [محمد] مفتح با دختر آقاي [صادق] احسانبخش [نماینده امام

و] امام جمعه رشت به گيالن برود؛ محسن قبول نكرد .ياسر به منزل عمويش رفت؛ با

ناصر-عموزادهاش  -براي آمادگي كنكور درس ميخوانند .عفت براي آنها غذا تهيه

كرد و برد.

عصر به زيارت امام رفتم .وضع ارتش و سپاه را گفتم و مشكل دوگانگي نيروهاي

مسلح و مخارج گزاف سازمانها و نيروهاي تكراري و ضرورت انسجام [را توضیح

دادم] ،ولي امام نگرانند كه ادغام ارتش و سپاه ،باعث خشم آنها و درگيري شود؛ گرچه
قبول دارند كه سرانجام بايد يكي شوند ،ولي زمان را مناسب نميدانند .اما با ادغام دو
وزارتخانه دفاع و سپاه مخالفتي ندارند.

در مورد اظهارات و نامههاي آيتاهلل منتظري عصبانياند و تصميم بر اقدام تند دارند.

خواهش كردم دست نگهدارند تا بررسي بيشتر شود .در پيام امروزشان هم اشاراتي دارند.

در مورد گراني و مشكالت مردم هم گفتم و خواستم كه امام مجريان را تشويق به اقدام
براي حل مشكالت مردم كنند .امام فرمودند خوب است به مجمع تشخيص مصلحت

واگذار شود .محسن آمد .طلبهايي كه از من دارد و در قم و منزل خرج كرده ،مطالبه
نمود.

شب با آيتاهلل خامنهاي در مشهد تلفني صحبت كردم و خواستم براي حل مشكل در

 -1بانــو عفــت مرعشــي همســر آقــاي هاشــمي اســت و فاطمــه ،محســن ،فائــزه ،مهــدي و ياســر فرزنــدان ایشــان و دكتــر حميــد الهوتــي و دكتــر ســعيد
الهوتــي دامادهــا و اعظــم هاشــمي پــور ،فرشــته هاشــمي و مريــم ســاالري عروسهــاي آقــاي هاشــمي هســتند .همچنیــن ســارا ،مونــا ،حســن و علــي
الهوتــي و عمــاد ،عليرضــا ،احســان ،فــواد ،ياســين و ليلــي هاشــمي ،نوههــا و لیــا و مریــم الهوتــی نتیجههــای ایشــان هســتند.
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ارتباط با آقاي منتظري ،سفر را كوتاه كنند و زودتر برگردند.
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در منزل بودم .بيشتر وقتم به استراحت گذشت .كارهاي كمي از دفتر فرماندهي [کل
قوا] آوردند ،انجام دادم .1مقدمهاي براي كتاب معرفي مجلس دوره دوم كه روابط

عمومي تنظيم كرده است ،نوشتم .صبح و ظهر و شب ،محسن آمد ،با هم غذا خورديم.
از رفسنجان اطالع دادند كه اين هفته باران خوبي آمده است؛ تاكنون بارندگي خوبي در
آن منطقه نداشتهايم .گزارشها را آوردند ،خواندم .مسأله مهمي نداشتيم.

انتقادات امام عليه ممنوعيت حجاب در دانشگاههاي تركيه به دنبال نامه يكصدوپنجاه

نماينده مجلس و اخطار وزارت خارجه ،زمينه را براي تيرگي روابط ايران و تركيه دارد
فراهم ميكند.

قدسي [خواهر همسرم] از بلژيك تلفني گفت مشكل ايرانياني كه تابعيت مضاعف

گرفتهاند ،براي سفر به ايران حل نشده است .او از فقدان برنامه برون مرزي در راديو براي

مراسم تحويل سال انتقاد داشت .عصر آقاي ناصر كمرهاي [فرزند آیتاهلل کمرهای] براي
ديدار عيد آمد .آقاي [جواد] اقبالي پور [سرتیم حفاظت] براي برنامه سفر خوزستان آمد.

جمعه  4فروردين  16 شعبان 1409

 24مارس 1989

تا ساعت ده ونيم در منزل براي خطبههاي جمعه مطالعه كردم .به دانشگاه تهران رفتم.
 -1آقای هاشمی در سال 1367با حکم حضرت امام(ره) به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد ،بنابراین ایشان دو دفتر داشت که مسئولیت
دفتر ریاست مجلس شورای اسالمی با آقای جمال ساداتیان و مسئولیت دفتر فرماندهی کل قوا با آقای علی جنتی بود.

48

محسن هم همراهم آمد .آقاي [هادی] مروي قبل از نماز صحبت كرده بود .به من گفت
كه تقسيم اختيارات شوراي عالي قضائي به ضرر است .در خطبهها بحث جديدي شروع
كردم« :اسالم ،برنامه زندگي».1

عصر خانواده يحيي كالنتري آمدند .مقداري درباره مسائل رفسنجان و نوق مذاكره

كرديم .خبر رسيد كه آقاي [حاج شیخ عباس] حسنی سعدی نماینده کرمان در تصادف
فوت کرده است؛ خيلي متأثر شدم .گزارشها را آوردند ،مطلب مهمي نداشت.

روزنامههاي تركيه عكسالعملهاي تندي در مقابل مخالفت ايران با ممنوعيت

حجاب دختران دانشجو در تركيه نشان دادهاند .شب با برنامههای تلويزيون مشغول بودم؛
جالب نبود .آقاي [ابراهیم] اميني از قم تلفني خواست هيأت رئيسه خبرگان ،فورا ً جلسه
داشته باشد .معلوم شد امام درباره رهبري آينده به آنها هم پيغام دادهاند .گفتم جلسه پس
فردا باشد؛ منتظر آمدن آيتاهلل خامنهاي [رئیس جمهوری از مشهد] هستيم.
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ساعت نه وربع به مجلس رسيدم .خيابانها تحت تأثير تعطيالت عيد ،هنوز خلوت است.
گزارشها را خواندم .به آيتاهلل [موسوی] اردبيلي [رئیس قوه قضائیه] تلفن كردم .به دفتر

آمدند.يك ساعتي درباره تصميم اخير امام و مسأله خبرگان و موضوع آيتاهلل منتظري
 -1در خطبــه اول بخــش دیگــری از بحــث عدالــت اجتماعــی بــا عنــوان «اســام برنامــه زندگــی» مطــرح شــد .در ایــن خطبــه تصــور غلــط عــدهای کــه
معتقدنــد اســام برنامــه مطلــق بــرای آخــرت اســت وتوجهــی بــه زندگــی عــادی و روزمــره مــردم نــدارد ،مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت .خطیــب
جمعــه همچنیــن عــدم تعییــن بســیاری از احــکام اســام ،نبــود تحقیــق جــدی و الزم در مباحــث اخالقــی و اجتماعــی اســام و فــرق نگذاشــتن میــان
خطابــه و نوشــتار را از اشــتباهاتی دانســت کــه علمــا در مــورد معــارف اســامی مرتکــب آن شــدهاند .امــام جمعــه موقــت تهــران خاطــر نشــان ســاخت:
«اســام بــرای زندگــی انســان برنامــه و هــدف خاصــی دارد و هرگونــه مشــکلی در راه رســیدن بــه آن اهــداف را قابــل تحمــل میدانــد» در خطبــه دوم
نیــز دربــاره مناســبتهای هفتــه ،عیــد نــوروز ،پیــام امــام خمینــی(ره) بــه مهاجریــن جنــگ تحمیلــی و بحــث انتظــار و حکومــت جهانــی امــام عصــر
(عــج) مطالبــی بیــان شــد .رجــوع کنیــد ← کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،خطبــه هــای جمعــه ســال  »1368جلــد یازدهــم ،زیــر نظــر محســن هاشــمی،
دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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مذاكره كرديم و راههاي ممكن حل مشكل را بررسي نمودیم.

آقاي عبداهلل نوري [نماینده امام در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی] آمد .گزارشي

از وضع سپاه و تبليغات سپاه و برنامههاي فرهنگي و سياسي داخل سپاه داد و ضرورت

كنترل خودسريهاي داخل سپاه را گفت و براي به نظم كشيدن سپاه استمداد كرد؛ تاييد

كردم .او هم از مسأله آقاي منتظري تا حدي مطلع بود و اظهار نگراني ميكرد؛ همه چيز
را نميداند .همسر آقاي بهرامي [از هم درسان دوران طلبگی] آمد؛ پيغام آورده بود .براي

نجات خود ،كمك خواسته است .عصر تا ساعت چهارو نيم در دفترم كار كردم .به خانه
آمدم.

در مسير براي اولين بار به نظرم آمد ،بدحجابي نسبتاً وسيع است .خانمها بخشي از

موي سر را بيرون ميگذارند .آرايشها غليظتر و جورابهاي نازك زياد شده است.
احتماالً حال و هواي نوروز و مسافران شهرستاني هم در اين منظره بيتأثير نيستند .به خانه
آمدم  ،كسي نبود.

به دفتر امام رفتم و با احمدآقا مذاكره كرديم .خبر داد كه امروز نامهاي از آقاي

منتظري به امام رسيده كه نوعي عذرخواهي است و اعالم كرده كه از اين به بعد ،نظر
امام را بر نظر خودشان مقدم خواهند داشت .این نامه کمی از خشم امام كاسته است،

ولي هنوز امام برروي نظر خود هستند و فقط با دادن مهلت بيشتر ،ممكن است موافقت
كنند .پس از مذاكره زياد ،باز هم به اين نتيجه رسيديم؛ حتي االمكان بايد از وقوع آن
جلوگيري شود .ولي احتمال قبول امام ضعيف است.

يكشنبه  6فروردين  18 شعبان 1409

 26مارس 1989

ساعت هشت ونيم آقاي [عبدالمجید] معاديخواه [رئیس بنیاد تاریخ انقالب اسالمی] آمد.

گزارش كار بنياد تاريخ را داد و از كمي بودجه شكايت داشت .ساعت ده ونيم به مجلس
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رسيدم.

تيمسار [منصور] ستاري [فرمانده نیروی هوایی ارتش] آمد و گزارش سفر به پاكستان

را داد؛ راضي است .معتقد است پاكستانيها خيلي دوستانه برخورد كردهاند .اسرارشان
را هم ميگفتهاند و امكانات نظامي خود را به هيأت ما ارائه دادهاند .مقداري از قطعات
يدكي كمياب را دادهاند و آمادگي هرگونه همكاري را دارند.

آقاي سعادتفر از كرمان آمد .از طالب كرماني است .در دانشكده پزشكي كرمان

هم تدريس معارف دارد و هم به طور غير رسمي درس پزشكي ميخواند .درخواست

داشت بدون كنكور در [رشته] پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شود .گفتم محال
است بدون كنكور بپذيرند .خودش را آماده براي شركت در كنكور میكند .معلوم شد
سال گذشته شركت كرده و قبول نشده است.
عصر آقاي خامنهاي مستقيماً از سفر مشهد به دفتر من آمدند .درباره تصميم امام در

خصوص آقاي منتظري مذاكره كرديم .نظر هر دو اين بود كه مصلحت نيست ايشان
اينگونه عزل بشود .در همين اثناء احمدآقا تلفن كرد و گفت امام نامه تندي خطاب
به آقاي منتظري در جواب نامه قبلي ايشان نوشته و خواستهاند كه از راديو پخش شود،

ولي با اصرار ،از پخش صرف نظر كردهاند و قرار شده اگر آقاي منتظري تسليم شد و

عكسالعملي ابراز نداشت ،پخش نشود و پيشنهاد كرد كه من و آقاي خامنهاي ،نامه را
به قم ببريم؛ گفتيم در اين باره فكر ميكنيم.

آقايان [علی] مشكيني[ ،ابراهیم] اميني[ ،سیدحسن] طاهري و [محمد] مؤمن ،اعضای

هيأت رئيسه مجلس خبرگان ،براي مشورت درباره جواب امام در خصوص آقاي منتظري

از قم آمدند .مدتي بحث كرديم .نظر همه اين بود كه در درجه اول براي انصراف امام
تالش شود .آقاي مشكيني درباره مفيد بودن اين تالش ترديد داشتند .آقاي موسوی

اردبيلي تلفني گفتند از آقاي [سید محمد موسوی] خوئينيها [دادستان کل کشور]

شنيدهاند كه قرار شده نامه امام از راديو پخش شود.

من و آقايان خامنهاي ،مشكيني و اميني براي مذاكره با امام ،بدون قرار قبلي به جماران
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آمديم .ساعت نه ونيم شب رسيديم .با اينكه معموالً اين مواقع مالقات نميدهند ،پذيرفتند.
آيتاهلل خامنهاي و من در خصوص ترجيح حفظ آقاي منتظري و پيدا كردن راهي براي
تعديل و كنترل ايشان صحبت كرديم .امام با جديت رد كردند .من پيشنهاد دادم لحن نامه
تعديل شود ،ديگران هم تاييد كردند .امام نپذيرفتند و باالخره قرار شد ما نامه را نبريم،
خودشان بفرستند .ایشان اداره مدارس [علمیه] را به عهده آقاي اميني گذاشتند.

به منزل من آمديم .شام از بيرون خبر كرديم .درباره عواقب عزل آيتاهلل منتظري

مذاكره كرديم .نزديك ساعت دوازده شب آنها رفتند ،من هم با افسردگي خوابيدم .نظر
بر اين شد كه تشكيل جلسه خبرگان فع ً
ال الزم نيست .امام هم همين را تاييد كردند؛ مگر
براي تعیين تكليف مسأله رهبري آينده.
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نزديك طلوع آفتاب ،صداي انفجار مهيبي شنيديم .بعد از سئوال معلوم شد در صنايع

دفاع ،در سالن پركن فشنگ ،باروتها منفجر شده ،يك نفر كشته و جمعي زخمي داشته
است.

آقاي [سرتیپ محمد حسین] جاللي وزير دفاع خبر داد كه [از طرف نخست وزیر]

بخشنامه شده عكس آقاي منتظري را [از اتاقها] بردارند .كسب تكليف كرد و گفت

مسأله نامه امام ،اكنون در هيأت دولت مطرح است .بنا گذاشتم امروز در منزل باشم؛
ناراحتم .عفت هم خيلي ناراحت است.

دكتر واليتي تلفن كرد و گفت شورويها پيشنهاد كردهاند كه ايشان سفري محرمانه

به این کشور به زودي داشته باشد .نظر خواست؛ نظر موافق دادم .گفت عمان خبر داده

است كه سعودالفيصل [وزیر خارجه عربستان سعودی] گفته قبل از تصميم راجع به حج،
بايد روابط ايران و عربستان عادي شود .نظر دادم كه اگر قب ً
ال مسأله حج حل شود ،اعالن
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قبلي روابط مانعي ندارد .اطالع داد مسأله عزل آقاي منتظري از سوي امام در هيأت دولت
مطرح شده و نخست وزير به دستور امام بخشنامه كرده كه عكسهاي آقاي منتظري را
در ادارات بردارند.

سعيد ،فاطي و سارا از رفسنجان برگشتند .حالشان خوب است .ظهر خبر مهمي

درباره رهبري آينده از راديو منتشر شد .1عصر آقاي جواد الريجاني [معاون سابق اروپا و

آمریکای وزارت خارجه] آمد و از اقدامات آقاي دكتر واليتي در شيوه بركناري ايشان
گاليه داشت و براي ماندن در سمت مشاورت مشورت كرد.2

از سپاه و ارتش در خصوص جمع آوري عكس آقاي منتظري كه امام دستور دادهاند،

تلفني سوال كردند .دستور از طريق دفتر و از مسير دولت ابالغ شده است.
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ساعت هشت ونيم به مجلس رسيدم .در گزارشها مسأله آيتاهلل منتظري مورد توجه

جهاني قرار گرفته ،ولي برايشان مبهم است .آقاي[محمدعلی] نظران [رئیس کمیسیون
 -1در ايــن خبــر آمــده بــود « :هيــأت رئيســه مجلــس خبــرگان شــب گذشــته بــا امــام خمينــي رهبــر انقــاب و بنيانگــذار جمهــوري اســامي ايــران
ديــدار و گفتگــو كردنــد .در ايــن ديــدار كــه بــه مــدت يــك ســاعت بــهطــول انجاميــد در مــورد رهبــري آينــده نظــام جمهــوري اســامي گفتوگــو
و تبــادل نظــر شــد».
 -2آقــاي محمــد جــواد الريجانــي معــاون اروپــا و آمريــكاي وزارت امــور خارجــه ،در مذاكــرات منجــر بــه پذيــرش قطعنامــه  598و رايزنيهــاي
بينالمللــي در ســازمان ملــل نقــش داشــت .دكتــر واليتــي وزيــر امــور خارجــه بهجــاي وي آقــاي محمــود واعظــي را بهايــن ســمت منصــوب كــرد.
در پــي بركنــاري آقــاي الريجانــي رســانههاي بينالمللــي علــت آن را ناشــي از جريــان «ســلمان رشــدي» و نتيجــه آن را تقويــت جنــاح راديــكال و
تضعيــف جنــاح ميانـهرو عنــوان كردنــد .پــس از بركنــاري آقــاي الريجانــي از معاونــت وزارت امــور خارجــه ،آقــاي محمــد جعفــر محالتــي ســفير ايران
درســازمان ملــل نيــز بهعلــت بيمــاري اســتعفا داد .تلويزيــون كانــال چهــار انگليــس در خبــري كــذب اعــام كــرد كــه الريجانــي بــهاتهــام جاسوســي
بــراي انگليــس و مخالفــت بــا فتــواي امــام خمينــي عليــه ســلمان رشــدي دســتگير شــده اســت .ايــن خبــر از ســوي روزنامــه تايمــز لنــدن نيــز انتشــار
يافــت .در پــي انتشــار ايــن خبــر بــرادر آقــاي الريجانــي در لنــدن ،بازداشــت وي را تكذيــب كــرد و گفــت كــه او پــس از اســتعفا بــهســمت مشــاور
مخصــوص وزيــر خارجــه منصــوب شــده اســت.
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اسرا] براي امور اسرا و كارهاي كميسيون مشورتي شوراي عالي دفاع آمد .آقاي

[محمد حسین] ملك زادگان [فرمانده نیروی دریايی ارتش] آمد و گزارش سفر دريايي

دانشجويان نیروی دريايي را داد كه تا جنوب آفريقا رفته و برگشتهاند .از موفقيت سفر
خوشحال است و اجازه انجام مانور گرفت .قرار شد من هم شركت كنم.

آقاي [عباسعلی] عميد زنجاني [نایب رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس]

آمد .گزارش سفر به تايلند ،اندونزي و مالزي در ارتباط با مسأله كتاب آيات شيطاني را

داد .معتقد است خيلي موفق بوده .انتظار داشتم درباره مسأله آقاي منتظري سئوال كند؛
نكرد.

آقاي ابراهيم اميني از قم تلفن كرد و گزارش مالقاتش با آقاي منتظري بعد از رسيدن

نامه امام را داد و خبر نامه عذر خواهي و استعفای ايشان را داد و خواست كه كمك كنيم

تا جريان خوب ختم شود .آقاي [قربانعلی] د ّري [نجف آبادی] هم تلفن كرد و همين را
گفت.

آقاي سعيد الذاكرين آمد .گزارش كارهاي اداري مجلس را داد و براي انتقال

استمداد كرد .معتقد است بعد از رفتن من از مجلس نميتواند اينجا كار كند .گفتم هنوز

معلوم نيست که بروم.

آقاي [حسین] ابراهيمي مسئول امور افغانها آمد .ليست نياز تسليحاتي مجاهدان

را آورد و بودجه خواست .گفت سران [ائتالف] هشتگانه [شیعیان] آمادگي دارند که

گروههاي سني اگر نخواهند حقوق اينها را بدهند ،با جريان حاكم همكاري كنند .معتقد

بود عوامل [دکتر محمد] نجيباهلل [رئیس جمهور افغانستان] مقاومت زيادي خواهند

كرد.

آقايان [غالمعباس] زائري[ ،عباس] عباسي و [غالمرضا] فدائي نمايندگان بندرعباس و

اراك آمدند و درباره مسأله آقاي منتظري پرسيدند .آقايان نظران و ابراهيمي هم پرسيده
بودند و عجیب است كه به جز آقاي نظران ،كسي اظهار ناراحتي نميكرد.

عصر [آقای محمد علی نجفی] وزير آموزش و پرورش همراه با دانش آموزان
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ممتاز رياضي كه در مسابقه المپياد شركت كردهاند ،آمدند .برايشان صحبت كردم.1

سفير جديدمان در لهستان آمد .براي كار جديدش مشورت كرد .آقاي شاهمرادي و
همكارانش در صنايع سپاه براي انتقال به سازمان انرژي اتمي آمدند و صحبت كردند.

احمدآقا تلفن كرد و متن نامه آقاي منتظري و جواب امام را خواند2؛ خوشحال بود

 -1در اين ديدار كه دانش آموزان شركت كننده در مسابقات المپياد رياضي و معلمين رياضي شركت كننده در كنفرانس رياضي كشور بههمراه
كارشناسان رياضي دفتر تحقيقات و مجلس حضور داشتند ،ابتدا آقاي محمد علی نجفي وزير آموزش و پرورش گزارشي از مسابقات و همچنين
كنفرانس رياضي كشور را ارائه كرد .آنگاه آقاي هاشمي با تأكيد بر اهمیت وجود هرچه بيشتر مسابقات علمي جهت شناخت استعدادهاي بالقوه جامعه
در تمام زمينهها اظهار داشت « :هر مقدار كه از اين نوع مسابقات استفاده بيشتري شود ،راه براي رشد و تكامل افراد مستعد كشور بيشتر باز ميشود .اين
عمل زشتي است كه جامعه داراي چهرههاي درخشاني باشد و آنها را معرفي نكند .بايد افراد را تشويق كرد .بايد افرادي را كه در يك زمينه بهتر از
ديگران هستند ،رشد و پرورش داد .زيرا وجود قهرمانها در بين ملتها ميتواند به عنوان الگو و راهنما مورد استفاده قرار گيرد و اين گونه افراد باعث
رشد ديگران نيز ميگردند .شركت در مسابقات جهاني كه دنيا بهآن توجه دارد ،داراي ارزش بسيار بااليي است ،زيرا شركت در آن نه تنها براي خود
فرد ،بلكه هم براي مملكت و هم براي بخش مربوطه اعتبار زيادي به وجود ميآورد .نبايد روحيههاي زاهدانه غلط باعث شود كه بگویيم هر كس درس
ميخواند براي نورانيت خودش است .بلكه اين كسب علم براي خدمت كردن بهكشور بسيار مهم است .مسئله اصلي ديگر اين است كه دنيا و مردم هم
بايد از چنين كسي قدرداني بكنند .ما بايد در مسابقات جهاني كه در دنيا هست شركت كنيم .اگر هم در رشتهاي مسابقه جهاني نيست ،بايد اين نوع
مسابقات را در بين استانها و بخشهاي مختلف بوجود بياوريم ،زيرا وجود مسابقات علمي ميتواند جزء بهترين تفريحات سالم مردم گردد ».رجوع
کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  ،»1368زیر نظر محسن هاشمی ،دفتر نشر معارف انقالب.
 -2نامه آیتاهلل منتظری و پاسخ حضرت امام(ره) به شرح زیر است[« :بسماهلل الرحمن الرحیم .محضر مبارک آیتاهلل العظمی امام خمینی  -مدظله العالی
پس از سالم و تحیت ،مرقومه شریفه مورخ  86/1/6واصل شد .ضمن تشکر از ارشادات و راهنماییهای حضرتعالی به عرض میرساند ،مطمئن باشید
همان طور که از آغاز مبارزه تاکنون در همه مراحل همچون سربازی فداکار و از خود گذشته و مطیع در کنار حضرتعالی و در مسیر اسالم و انقالب
بودهام ،اینک نیز خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورات حضرتعالی میدانم؛ زیرا بقا و ثبات نظام اسالمی مرهون اطاعت از مقام معظم رهبری است.
برای هیچ کس قابل شک نیست که این انقالب عظیم تاکنون در سایه رهبری و ارشادات حضرتعالی از خطرات مهمی گذشته؛ و دشمنان زیادی همچون
منافقین کوردل ،که دستشان به خون هزاران نفر از مردم و شخصیتهای عزیز ما و از جمله فرزند عزیز خود من آغشته است و سایر جناحهای مخالف
و ضدانقالب و سازشکار و لیبرال مآبهای کج فکر را رسوا و از صحنه خارج نموده است .آیا جنایات هولناک و ضربات ناجوانمردانه این روسیاهان
کور دل به انقالب و کشور و ملت عزیز و فداکار ما فراموش شدنی است؟ و اگر بلندگوهای آنان را و رادیوهای بیگانه خیال میکنند با جوسازیها و
نشر اکاذیب و شایعه پراکنیها به نام اینجانب میتوانند به اهداف شوم خود برسند و در همبستگی ملت ما رخنه کنند ،سخت در اشتباهند .و راجع به
تعیین اینجانب به عنوان قائم مقام رهبری ،خود من از اول جدا ً مخالف بودم؛ و با توجه به مشکالت زیاد و سنگینی بار مسئولیت ،همان وقت به مجلس
خبرگان نوشتم که تعیین اینجانب به مصلحت نبوده است .اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحاً اعالم میکنم .و از حضرتعالی تقاضا میکنم به مجلس
خبرگان دستور دهید مصلحت آینده اسالم و انقالب و کشور را قاطعانه در نظر بگیرند .و به من اجازه فرمایید همچون گذشته یک طلبه کوچک و حقیر
در حوزه علمیه به تدریس و فعالیتهای علمی و خدمت به اسالم و انقالب ،زیر سایه رهبری حکیمانه حضرتعالی ،اشتغال داشته باشم .و اگر اشتباهات
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از حل نسبي مسأله كه قرار است اعالن شود .با جواب امام از تلخي مسأله كاسته شده

است .با آيتاهلل خامنهاي در اين خصوص تلفني صحبت كردم .به خانه آمدم .شب آقاي
موسوی اردبيلي هم تلفن كرد و از حل نسبي مسأله اظهار رضايت كرد.

آخر شب آقاي [حسین] مرعشي استاندار كرمان آمد .گزارش جلسه استانداران را

داد كه در جهت توضيح علل عزل آقاي منتظري براساس نامه امام توجيه شدهاند و

آخر جلسه فهميدهاند كه امام جواب محبت آميزي با قبول استعفاي ايشان دادهاند .قرار
گذاشتهاند كه مطالب جلسه ناديده انگاشته شود.
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ساعت نه ونيم به مجلس رسيدم .در گزارشها مسأله آقاي منتظري در صدر و انتخابات
و ضعفهایی که الزمه طبیعت انسان است رخ داده باشد ،انشاءاهلل با رهبریهای حضرتعالی مرتفع گردد .و از همه براداران و خواهران عزیز و عالقهمند
تقاضا میکنم مبادا در مورد تصمیم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم ،به بهانه حمایت از من ،کاری انجام دهند و یا کلمهای بر زبان جاری نمایند؛
زیرا مقام معظم رهبری و خبرگان جز خیر و مصلحت اسالم و انقالب را نمیخواهند .امید است این شاگرد مخلص را همیشه از راهنماییهای ارزنده
خود بهرهمند ،و از دعای خیر فراموش نفرمایید .والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته - 86/1/7 .حسینعلی منتظری] پاسخ امام خمینی به این شرح است:
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای منتظری  -دامت افاضاته با سالم و آرزوی موفقیت برای شما ،همان طور که نوشتهاید رهبری نظام جمهوری
اسالمی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما میخواهد .و به همین جهت ،هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب
شما مخالف بودیم ،و در این زمینه هر دو مثل هم فکر میکردیم .ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند؛ و من هم نمیخواستم در محدوده قانونی آنها
دخالت کنم .از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعالم کردهاید پس از قبول ،صمیمانه از شما تشکر مینمایم .همه میدانند که
شما حاصل عمر من بودهاید؛ و من به شما شدیدا ً عالقهمندم .برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد ،به شما نصیحت میکنم که بیت خود را از افراد
ناصالح پاک نمایید و از رفت و آمد مخالفین نظام ،که به اسم عالقه به اسالم و جمهوری اسالمی خود را جا میزنند ،جدا ً جلوگیری کنید .من این تذکر
را در قضیه «مهدی هاشمی» هم به شما دادم .من صالح شما و انقالب را در این میبینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند.
از پخش دروغهای رادیو بیگانه متأثر نباشید .مردم ما شما را خوب میشناسند و حیلههای دشمن را هم خوب درک کردهاند که با نسبت هر چیزی به
مقامات ایران کینه خود را به اسالم نشان میدهند .طالب عزیز ،ائمه محترم جمعه و جماعات ،روزنامهها و رادیو  -تلویزیون ،باید برای مردم این قضیه
ساده را روشن کنند که در اسالم مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم .جنابعالی انشاءاهلل با درس و بحث
خود حوزه و نظام را گرمی میبخشید .والسالم علیکم 86/1/8 .روحاهلل الموسوی الخمینی
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شوروي و تركيه از اهميت زيادي برخوردار است .در شوروي طرفداران محدوديتهاي

ماركسیستی شكست خوردهاند و مردم راه گورباچف را برگزيدهاند .1آقاي [حمید]
ميرزاده [معاون اجرایی نخست وزیر] آمد .درباره تبصرههاي بودجه كه مربوط به

بازسازي و سيل و زلزله است و در ابالغيه به سازمان برنامه و بودجه ،حق بيشتري در
تدوين آئيننامه داده شده ،اعتراض داشت .مدعي است بر مصوبه مجلس افزوده شده
است .درباره آينده رهبري و مسائل جاري مطالبي داشت.

آقاي سيدزاده از روابط عمومي مجلس آمد .تذكراتي درباره مسائل رهبري آينده و

دستگاه اجرایي و مجلس داشت و از خالء مديريت مجلس پس از رفتن من اظهار نگراني
نمود .عفت تلفن كرد و نقل كرد افراد كميته انقالب در خيابانها عكس آقاي منتظري را

جمع ميكنند و این کار زننده است .از كميته پرسيدم ،گفتند چنين دستوري داده نشده و
خواستار معرفي مورد براي پيگيري شدند.

آقاي سينا واحد [هنرمند و نویسنده] از آرژانتين آمد .مطالبي درباره اهميت نفوذ

ژنرال زينالدين در این کشور داشت .او يك شيعه است .اوضاع اقتصادي و اجتماعي
آن کشور را گفت و مدعي بود دانشمنداني از آرژانتین مايل به كار در ايران هستند.

ظهر آقايان [مسعود روغنی] زنجاني [وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه]

و [مرتضی] الويري [رئیس کمیسیون امور برنامه و بودجه مجلس] آمدند .آنها از شيوه
برخورد با آيتاهلل منتظري اظهار نگراني كردند ،مخصوصاً بعد از كيفيت برخورد با
مسأله سلمان رشدي و قضيه برخورد با كاركنان صدا و سيما 2و مسأله اوشين و حضرت

 -1در انتخابــات پارلمــان عمومــي شــوروي ،بوريــس يلتســين رهبــر ســابق حــزب كمونيســت مســكو  89دصــد آرا را بهدســت آورد .وي عضــو دفتــر
سياســي كميتــه مركــزي حــزب كمونيســت شــوروي بــود كــه بـ ه خاطــر مخالفــت بــا رونــد كنــد اصالحــات گورباچــف از كار بركنــار شــد .وي پــس
از پيــروزي گفــت « :مــن در انتخابــات در برابــر كانديــداي رســمي حــزب كمونيســت ،حــدود نــود درصــد آرا را نصيــب خــود كــردم .پيــروزي مــن
ضــرورت تســريع در رونــد اصالحــات را ايجــاب خواهــد كــرد ».در تركيــه نيــز حــزب حاكــم مــام ميهــن در انتخابــات شــهرداريها شكســت خــورد
و در پــي آن وزيــران كابينــه تورگــوت اوزال نخســت وزيــر تركيــه اســتعفا دادنــد.
 -2روز شــنبه  8بهمــن  1367در يــك برنامــه راديويــي مطالبــي دربــاره الگــوي زن مســلمان پخــش شــد .يكــي از مصاحبــه شــوندگان  ،دربــاره الگــو
قــراردادن «اوشــين» شــخصيت زن ســريال ژاپنــي پرطرفــدار «ســالهاي دور از خانــه» و يــا حضــرت فاطمــه زهــرا (س) مطلبــي گفــت كــه شــائبه توهيــن
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زهرا (س) و از آقاي نخست وزير در خصوص برخورد بد با وزرا و مخصوصا وزیر برنامه
و بودجه شاكي بودند .آقاي [روغنی] زنجاني قصد كنارهگيري داشت؛ تشويقش كردم

كه بماند.

عصر آقايان [محمد] عبائي [خراسانی] و [محمد] جعفري گيالني آمدند و براي كار

تحقيقات دفتر تبليغات [اسالمی حوزه علمیه قم] استمداد و درباره كيفيت صحبت درباره
مسأله آقاي منتظري استفسار كردند.

آقاي [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد و براي انرژي هستهاي ارز

بيشتر ميخواست .آقاي مسيح مهاجري [مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی] آمد.

درباره مسأله آقاي منتظري و رهبري آينده و مسائل روزنامه مذاكره شد .تا ساعت هشت
ونيم شب در دفترم كار كردم و سپس به منزل آمدم .مهدي از سفر شرق برگشته بود .او
مقداري درباره ژاپن ،كره [جنوبی] و سنگاپور گفت.
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تا ساعت سه بعد از ظهر در منزل بودم .وقتم به مطالعه و استراحت گذشت .دكتر واليتي

[وزیر امور خارجه] تلفني گفت که امروز عازم شوروي است .درباره مسائل مورد نظر
مشورت كرد .مجددا ً خبر داد كه سوئيس اعالن كرده كنسول ما را اخراج كرده است؛ با
اينكه قرار بوده به عنوان تمام شدن مأموريت بيايد .قرار شد مقابله به مثل كنند.

را بهذهــن متبــادر ميســاخت .امــام خمينــي (ره) در پــي پخــش ايــن برنامــه ،در نامـهاي بــه آقــاي محمــد هاشــمي رئيــس وقــت ســازمان صــدا و ســيما
فرمودنــد« :فــردي كــه ايــن مطلــب را پخــش كــرده اســت تعزيــر و اخــراج ميگــردد و دســت انــدركاران آن تعزيــر خواهنــد شــد و در صورتــي كــه
ثابــت شــود قصــد توهيــن در كار بــوده اســت ،بالشــك فــرد توهيــن كننــده محكــوم بــهاعــدام اســت ».در پــي نامــه حضــرت امــام (ره) ،رئيــس قــوه
قضائيــه در نام ـهاي درخواســت عفــو چهارتــن از دس ـتاندركاران پخــش برنامــه مذكــور را بهعلــت عــدم ســوءنيت و تســامح و ســهل انــگاري در
انجــام وظيفــه نمــود كــه ايشــان عفــو نمودنــد .بــراي مطالعــه بيشــتر رجــوع کنیــد ← کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،کارنامــه و خاطــرات ســال  ،1367پایــان
دفــاع آغــاز بازســازی» صفحــه  ،497دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
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در گزارشها آمده ،امام جماعت مسجد بلژيك كه اهل عربستان است ،به همراه

معاونش كشته شدهاند .خبر را به ناحق به گونهاي نقل كردهاند كه ايجاد شبهه كنند كه

از سوي طرفداران ما به خاطر عدم هماهنگي با فتواي امام [درباره سلمان رشدی] كشته

شده است.

ساعت سه ونيم بعد از ظهر از [فرودگاه] مهرآباد به همراه جمعي سپاهي و ارتشي و

نماينده و محافظان و همچنین عفت ،فاطي ،مهدي ،سارا و خانمها مطهري ،عراقي ،نقاش
و علمالهدي به سوي دزفول پرواز كرديم .استقبال رسمي در پايگاه چهارم هوایی بود.
با [آقای محسن میردامادی] استاندار [خوزستان] و [آقای اراکی] امام جمعه و مسئوالن
دزفول درباره بازسازي مذاكره شد .دوسه ساعت با فرماندهان سپاه جلسه داشتیم كه وضع
خطوط ،نيازها و كمبودها را گفتند .از مشكل غذا ،مهندسي و سوخت شكايت دارند.

شام خورديم ،سپس با فرماندهان ارتش دو سه ساعت مذاكره كرديم .ارتشيها از

مشكل سوخت و غذا ميگفتند .از مهندسي و عدم جايگزيني بعضي از ابزار جنگ كه

سال گذشته از دست دادند ،گله داشتند .پنجاه ميليون تومان در اختيار فرماندهان يگانها

ورود به شهر دزفول
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گذاشتم.

عفت و همراهان رفتند و شهر دزفول را ديدند .هوا سرد بود .شوفاژها را روشن

كردند .امسال بارندگي خوبي بوده .سال گذشته بارندگي كم بوده ،اما با بارندگي خوب
اواخر زمستان ،وضع بهتر است .دير وقت خوابيدم
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اخبار را گرفتم .مسأله آقاي منتظري در صدر گزارشها است .رسانههاي غربي چهره

ايشان را معتدل ،آزاديخواه و ترقيخواه و چهره امام را خشن ترسيم ميكنند و عزل ايشان
را غلبه خشونت و راديكاليسم بر اعتدال تفسیر مینمایند.1

آقاي [مرتضی] مبلغ آمد و برنامه مهندسي جنگ را كه توام با كنترل آبهاي مرزي

جنوب غربي است ،توضيح داد .رودخانههاي ميمه و دويرج و كرخه و  ...را باید بتواند
در خدمت دفاع مرزي و عمران حاشيه مرزي درآورد .این آبها فع ً
ال به عراق ميريزد.
با چند هليكوپتر به سوي آبادان و خطوط جبهه پرواز كرديم .در مسير ،از هوا مزارع

سرسبز و جالب و شبكههاي آبياري دز را ديديم .در جنوب اهواز از هوا طرح كانال
هفتم تير را ديديم كه بناست آب كارون را به مرز ايران و عراق براي خطوط دفاع منتقل

كند.

در محل ُجفير در يكي از عقبههاي لشكر  29زرهي فرود آمديم .براي پرسنل سخنراني

 -1روزنامــه فاينشــنال تايمــز چــاپ لنــدن نوشــت « :اســتعفاي آيــت اهلل منتظــري كــه بــه ترحــم و ميان ـهروي شــهرت دارد ،بــه ايــن دليــل صــورت
ميگيــرد كــه وي يــاران انقالبـياش را آزرده ســاخته اســت ».بـه نوشــته ايــن روزنامــه انگليســي ،اســتعفاي آيـتاهلل منتظــري در اثــر اعمــال روشهــاي
ميانهروانــه از طــرف وي بــوده اســت .خصوصيــات فكــري و نقطــه نظرهــاي ايشــان بــا اصــول قابــل قبــول بــراي افراطيــون فعلــي در حكومــت ايــران
قابــل قبــول نيســت و لــذا وي ناچــار بهكنارهگيــري شــده اســت .منبــع :نشــريه ويــژه خبرگــزاري جمهــوري اســامي ،68/1/10 ،صفحــه .9
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كوتاهي كردم .1از آنجا با اتومبيل به منطقه طالئيه رفتم .از خطوط پدافندي لشكر 92

بازديد كرديم .نظم قابل قبولي داشتند .از چند سنگر جلو و خندق جلوی خاكريز و
كالس درس در فضاي باز ديدن كردم .از سربازها ،وضع غذا و برنامه امور آموزشي و
كاري و  ...پرسيدم؛ خوب است.

به منطقه كوشك رفتم .آنجا كه كانال سلمان ،حدود پنجاه متر آب را وارد كانالهاي

دفاعي ميكنند .اين آب با پمپاژ از كارون برداشت ميشود و منطقهاي به عرض دوسه
كيلومتر و طول حدود يكصدوپنجاه كيلومتر از طالئيه تا شلمچه را بين خط نيروهاي
خودي و دشمن تغذيه ميكند .این کانال بهترين مانع و سد دفاعي شده و اطمينان و

آرامشي به نيروها داده است .با چند سنگر از خطوط لشكر  7ولي عصر سپاه مذاكره

كردم .روحيه سربازها خوب است ،ولي نظم و انضباط و تدارك مثل ارتشيها نيست و
نگهداري مهمات خوب نيست.

از آنجا به آبادان رفتيم .در مقر آقاي [غالمحسین] جمي امام جمعه ،نماز و ناهار بود

 -1آقــاي هاشــمي در ايــن ســخنراني بــر ضــرورت آمادگــي دفاعــي ،هوشــياري و انجــام كليــه امــوري كــه در راســتاي دفــاع از ميهــن اســامي توســط
نيروهــاي مســلح موجبــات دلســردي و يــاس دشــمنان را فراهــم ميســازد تأكيــد كــرد و گفــت« :مــا مصمــم هســتيم از كليــه امكاناتــي كــه صلــح بيــن
دو ملــت ايــران و عــراق را تضميــن ميكنــد اســتفاده كــرده و در ايــن راه گام برداريــم .امــا نبايــد فرامــوش كــرد كــه جانــب ديگــر قضيــه ،دشــمني
اســت كــه داراي خصلــت و روحيـهاي تجاوزكارانــه اســت و هــرگاه كوچكتريــن ضعفــي را در مــا ســراغ داشــته باشــد ،از تجــاوز مجــدد ابايــي نخواهــد
داشــت .همــان گونــه كــه شــاهد هســتيم دشــمن هنــوز در مقابــل حــق ،مقاومــت كــرده ،قســمتي از خــاك مــا را در اشــغال دارد و در راه تأميــن صلــح
و اجــراي قطعنامــه  598كارشــكني ميكنــد .بنابرايــن شــما بــرادران الزم اســت بــا توجــه بهايــن واقعيــت بيــش از پيــش بــر آمادگــي رزمــي و دفاعــي
خويــش بيفزائيــد .خوشــبختانه گــزارش فرماندهــان شــما حاكــي از تحكيــم خطــوط ،آمادگــي دفاعــي شــما و تــاش بــراي ترميــم خرابيهاســت.
دشــمنان مــا بــراي جلوگيــري از پيــروزي نهايــي اســام جنــگ را بــهمــا تحميــل كردنــد ،جنگــي كــه بــه پنــدار غلــط آنــان از عــدم آمادگــي مــا نشــأت
ميگرفــت .خوشــبختانه ايــن پنــدار غلــط بــا همــت كليــه نيروهــاي رزمــي اعــم از ارتــش ســپاه و بســيج بــههــم ريخــت و همــه دشــمنان كــه پشــت
ســر رژيــم عــراق صــف كشــيده بودنــد ،دريافتنــد كــه كشــور مــا محلــي بــراي تأميــن اهــداف شــوم و تجاوزكارانــه آنهــا نيســت ».ايشــان در بخــش
ديگــري از ســخنان خــود گفــت « :هنگامــي كــه شــمال سرســبز و آبــاد خوزســتان را پشــت ســر ميگذاريــم و بــهمناطــق جنگــزده ميرســيم ،جــاي
جــاي ايــن منطقــه را گواهــي بــه ديــو ســيرتي و كينــه تــوزي دشــمن ميدهيــم .اميــدوارم روزي كليــه هزينههايــي كــه در منطقــه خوزســتان تاكنــون
صــرف دفــاع از كشــور شــده اســت ،بــراي عمــران و آبــادي ايــن منطقــه بــه كار گرفتــه شــود .و بــا همــت نيروهــاي مســلح و مهاجريــن عزيــز و كليــه
مــردم بــه زودي شــاهد آبــادي و سرســبزي يكپارچــه خوزســتان باشــيم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال ،»1368
زیــر نظــر محســن هاشــمی ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.

61

بازدید از منطقه عملیاتی جنوب

و سپس مذاكره با مسئوالن شهر و مديران پااليشگاه و مسئوالن پاكسازي منطقه از مينها

و گلولههاي عمل نكرده صحبت شد .از كمي وسائل ميناليدند .به پااليشگاه رفتيم .با
اتومبيل از بيشتر نقاط بازديد نمودم و در چند نقطه كه كار بازسازي جالب است ،پياده

شدم.1

يك واحد را بازسازي و آماده به كار كردهاند كه يكصدوسي هزار بشكه در روز

تصفيه ميكند .اقدامات تحسين برانگيزي انجام دادهاند .فردا قرار است رئيس جمهور
براي افتتاح بروند .كاركنان احساسات پرشوري اظهار كردند .در جنوب پااليشگاه از

خط دفاعي در ساحل اروند بازديد كرديم و با دوربين وضع عراقيها را ديدم.

از آنجا با ماشين به جزيره مينو رفتيم و تا لب اروند مقابل جزيره سهيل عراقي رفتم.

چون شب نزديك بود ،توقف نداشتم كه با رزمندگان صحبت كنم .يكسره به محل
 -1پااليشــگاه آبــادان قبــل از جنــگ تحميلــي بــا ظرفيــت پااليشــي بالــغ بــه  600هــزار بشــكه در روز ،يكــي از معتبرتريــن پااليشــگاههاي جهــان بــود
امــا در جريــان جنــگ بهشــدت آســيب ديــد و بعــد از برقــراري آتشبــس بــا همــت تالشــگران ايرانــي بــهســرعت كار بازســازي فــاز اول آن آغــاز
شــد .پااليشــگاه آبــادان در زمــان احــداث ،بزرگتريــن پااليشــگاه جهــان بــود.
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بيمارستان صحرايي علي ابنابيطالب(ع) كه هليكوپترها مستقر بودند آمديم .نزديك

غروب بود .اجازه پرواز در اين ساعت ندارند .به قول خودشان «سان ست» است .با
دستور پرواز كردند .عفت و همراهانش هم به هليكوپتر من آمدند يكسره به دزفول

پرواز كرديم .حدود يك ساعت پرواز داشتيم .خانوادههاي شهداي دزفول در پايگاه
منتظرم بودند .در آمفي تئاتر پايگاه مراسم بود .برايشان صحبت كردم .1شام خورديم و
خوابيديم.

ورود به پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان
 -1در بخشــي از ايــن ســخنراني آمــده اســت 10« :ســال بعــد از انقــاب ،تنهــا مقطــع تاريخــي در كشــور ماســت كــه دفــاع بــراي خــدا و ب ـه منظــور
اعتــاي اســام صــورت گرفتــه اســت و كســاني كــه بــه هميــن خاطــر در ايــن راه جــان خــود را از دســت داده و شــهيد شــدهاند و يــا عزيــزي را
تقديــم اســام كردهانــد ،ســمبل افتخــار و مقاومــت ملــت مــا در تاريــخ هســتند و نس ـلهاي آينــده تحــت تأثيــر پايمــردي و مقاومــت آنــان خواهنــد
بــود .شــهر شــما فرزنــدان شــما و ايثــار و مقاومــت شــما ،طــي هشــت ســال جنــگ همــواره مايــه خشــم و كينــه دشــمن بــود و ب ـه هميــن لحــاظ بــا
هيــچ امــكان مــادي نميتــوان در مقــام پاســخ و قدردانــي از ايــن ايثــار و افتخــار برآمــد ،ولــي مســلماً مســئولين وكليــه دسـتاندركاران نظــام خواهنــد
كوشــيد حتياالمــكان در ارائــه خدمــات هــر چــه بيشــتر بــراي شــما ،خانوادههــاي شــهدا و كليــه كســاني كــه ســامت خــود را از دســت داده و يــا
اســير شــدهاند گام بردارنــد ».پیــش از ســخنراني آقــاي هاشــمی ،حجــت االســام اراكــي امــام جمعــه دزفــول و حجــت االســام فــارغ نماينــده مــردم
ايــن شــهر در مجلــس شــوراي اســامي ،ضمــن خوشآمــد گويــي ب ـ ه جانشــين فرمانــده كل قــوا ،پيــام پايمــردي ،مقاومــت و بيعــت مجــدد خانــواده
شــهدا بــا امــام امــت را بــهايشــان رســاندند.
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بعد از نماز ،راديوهای فارسي بي بيسي و صدای آمريكا را گرفتم .مسأله آقاي منتظري

را زنده نگهداشتهاند و تبليغ خشونت و واپسگرائي براي حادثه مينمايند .سفر من به

شوروي در آينده را مهم ميدانند .انجام این سفر در مالقات [آقای علی اکبر والیتی]
وزيرخارجه با [میخائیل] گورباچف [صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی] مطرح
شده است .در ميدان پايگاه ،مراسم صبحگاه مشترك نيروها انجام شد .براي آنها صحبت

كردم.

با هليكوپترها به سوي مسجد سليمان پرواز كرديم .در مسير مزارع و كانالهاي زير

دز و كارون را مشاهده كرديم و آقايان محسن رضايي و دهقاني توضيحات دادند .در
هوانيروز مسجدسليمان فرود آمديم.

استقبال رسمي بود .پدر آقاي محسن رضايي كه كارگر بازنشستهاي است ،در مراسم

حزب اللهيگونه شعار ميداد .فرمانده پايگاه ،توضيحات الزم را درباره وضع پايگاه و

بازدید از کارخانجات تعمیر تانک
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نيازها و مشكالت داد :منازل فراوان نيم ساخته و بخش تكميل نشده و منطقه تصرف شده

توسط سپاه ...

با اتومبيل از پايگاه بازديد كرديم؛ وسيع و جالب است .سپس از پادگان شهيد محالتي

سپاه كه بخشي از پايگاه است ،با اتومبيل ديدن به عمل آمد و از آنجا به كارخانجات
تعمير تانك رفتيم؛ وسيع و عظيم است .نيم ساعتي از سالنها وانبارها بازديد شد 35 .هزار

متر مساحت كارگاه سرپوشيده است و قدرت تعمير و بازسازي بااليي دارند .1از مدرسه
تربيت نيروي فني ارتش هم ديدار كرديم.

با اتومبيل بخشي از شهر را گشتيم .مردم مهربان و با احساسات برخورد ميكردند .به

ورزشگاه شهر رفتیم و در اجتماع مردم حاضر شديم .امام جمعه و [آقای دانش] نماينده

مردم و آقاي محسن رضايي صحبت كوتاهي كردند و خير مقدم گفتند .سپس من
سخنراني نمودم.2

 -1آقــاي هاشــمي در جريــان بازديــد از ايــن مجتمــع صنعتــي نظامــي ،ضمــن اســتماع گــزارش فعاليتهــاي ايــن كارخانــه توســط مســئولين نظامــي
و متخصصيــن مربوطــه از قســمتهاي تعميــر ،مونتــاژ ،برجــك و ســاخت بدنــه بــراي انــواع تانــك و نيــز مديريــت توليــد قســمتهاي جوشــكاري،
تراشــكاري و ســاخت خودروهــاي زرهــي ســنگين و انــواع نفربــر ديــدن كــرد و در جريــان فعاليــت تالشــگران و متخصصيــن ايــن مجتمــع كــه بــه
منظــور تعميــر و ترميــم و اســتفاده كامــل از ابــزار و تجهيــزات و وســائل ســنگين انجــام ميشــود ،قــرار گرفــت.
 -2ايشــان در ايــن ســخنراني ضمــن تشــريح موقعيــت جغرافيايــي و فرهنگــي و اشــاره ب ـ ه منابــع عظيــم گاز وجــود تأسيســات و كارخانجــات نظامــي
اقتصــادي ،اســتعداد رشــد و توســعه دامپــروري در ايــن منطقــه و يــادآوري نيازهــاي خــاص آن اظهــار اميــدواري كــرد در اوليــن فرصــت مناســب بــه
محروميــت ايــن منطقــه از نظــر آب آشــاميدني ،امكانــات شــغلي و ســاير تنگناهــاي موجــود در ايــن شهرســتان پايــان داده شــود و خالئــي كــه در نتيجــه
كاهــش فعاليتهــاي نفتــي در ايــن منطقــه بوجــود آمــده ،در جهــت تأميــن رفــاه مــردم ايــن شــهر برطــرف گــردد .آقــاي هاشــمي تأكيــد كــرد سياســت
نظــام ،مجلــس ،دولــت و باالتــر از همــه مقــام معظــم رهبــري معطــوف بهرفــع محروميــت از مــردم ايــن كشــور اســت .ايشــان در بخــش ديگــری از
ســخنان خــود بــهاهميــت ايجــاد و تســريع در تكميــل راه ارتباطــي بيــن مســجد ســليمان و اســتان چهارمحــال و بختيــاري ب ـه منظــور تأميــن امكانــات
مــورد نيــاز و بيــرون آمــدن ايــن شــهر از بنبســت تأكيــد كــرد و افــزود« :متأســفانه بــهخاطــر وضعيــت نــه جنــگ نــه صلــح ،قــادر نيســتيم امكانــات
گوناگونــي را كــه در حــال حاضــر صــرف دفــاع از كشــور ميشــود ،در خدمــت عمــران و آبادانــي كشــور بــه كار گيريــم .بــههــر ميــزان كــه بــه
تأميــن صلــح و امنيــت منطقــه نزديــك شــويم ،خواهيــم توانســت از امكانــات فــراوان مهندســي خــود در جهــت ايجــاد و تســريع در طرحهــاي عمرانــي
نظيــر راهســازي و غيــره بهــره بگيريم».آقــاي هاشــمي در ادامــه ســخنان خــود ،ضمــن تقديــر از شــهدا و ايثــار مــردم مســجد ســليمان در طــول هشــت
ســال جنــگ تحميلــي اظهــار داشــت« :ضدانقــاب در آغــاز پيــروزي مــا گمــان ميكــرد ميتوانــد شــهر شــما را تبديــل بــه پايگاهــي اساســي بــراي
خــود ســازد ،امــا خوشــبختانه شــما اينــك از مردمــان مؤمــن و متعهــد بهرهبــري ايــن نظــام محســوب ميشــويد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی
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بازدید از سد دز (سد شهید عباسپور)

نماز و ناهار و استراحت و سپس جلسهاي با شوراي اداري مسجدسليمان داشتیم كه

از مشكالت و نيازهاي شهر و مشكل بيكاري مردم ،كم آبي شهر و نيازهاي ديگر گفتند.
در گذشته شركت نفت به شهر سرويس ميداده و فع ً
ال شهر بزرگ شده و مخازن نفت

منطقه روبه پايان است و مسئوليتهاي شركت نفت بايد به عهده سازمانهاي دولتي قرار
گيرد .اين مرحله انتقال ،كمبودهاي فراواني را همراه دارد و شهر واقعاً محروم است .قول
مساعد براي كمك به ساخت راه مسجد سليمان تا چهارمحال بختياري دادم .1به وزير
نيرو گفتم براي مشکل برق و آب كمك كند.

به محل سد دز [= شهید عباسپور] رفتيم .از بخشهاي مختلف سد بازديد كرديم

و توضيحات مديران را شنيديم؛ جالب و مهم است .يك هزار مگاوات برق ميدهد.

ظرفيت حدود سه ميليارد متر آب دارد و نواقص هم دارد ،زيرا كار سد در آستانه انقالب
رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال  ،»1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -1در دوران ســازندگي ،تالشهــاي فراوانــي بــراي محروميــت زدايــي از مناطــق محــروم از جملــه منطقــه مســجد ســليمان بـه عمــل آمــد .اتمــام ذخايــر
نفــت ،بيــكاري و مهاجــرت مــردم از مهمتريــن مشــكالت ســاكنين مســجد ســليمان محســوب میشــود.
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رو به اتمام بود و پيمانكاران از شرايط انقالب سوء استفاده كردهاند.1

محلهاي بمباران شده و بازسازي شده را ديدم و پرسنل را تحسين كردم .از چشمه

مهم زير سد كه حدود ده متر آب از آن ميجوشد ،بازديد كردم و توضيحات درباره

طرحهاي تأسيس چند سد ديگر روي كارون را شنيدم .عشاير اطراف سد جمع شدند و
احساسات گرمي ابراز كردند .خانههاي كارگاه سد را اشغال كردهاند ،بايد بروند .آنها
براي تهيه مسكن جديد استمداد نمودند.

به سوي دزفول پرواز كرديم .در راه آقاي [بیژن نامدار] زنگنه [وزیر نیرو] توضيحات

الزم در مورد عقيلي و استعداد منطقه داد .غروب به پايگاه رسيديم .خاطرات دو روز
را نوشتم.

افتتاح پروژه گاز مارون
 -1ســد شــهيد عباســپور واقــع در  55كيلومتــري شهرســتان مســجد ســليمان ،داراي  200متــر ارتفــاع و دو ميليــارد و  900ميليــون متــر مكعــب ظرفيــت
ذخيرهســازي آب ميباشــد .ايــن ســد چهــار واحــد  250مگاواتــي توليــد بــرق دارد و ارتفــاع ريــزش مؤثــر آب بــر روي چهــار توربيــن نيــروگاه آن
 165متــر اســت .ايــن ســد در ميــان درهاي مصفــا بــر روي رودخانــه كارون احــداث شــده و در ســال  68بزرگتريــن نيــروگاه آبــي كشــور بــود كــه
نزديــك بــه يــك هفتــم كل بــرق كشــور را توليــد ميكــرد .در دوران ســازندگي ســدهاي بســيار ديگــري ســاخته شــد.
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ساعت هشت صبح همراه [آقایان غالمرضا آقازاده ،غالمرضا فروزش و بیژن نامدار زنگنه]
وزراي نفت ،جهاد سازندگی و نيرو ،براي بازديد از طرحهاي عمراني و بازسازيهاي
نفتي و آبي و خاكي با هليكوپتر ها پرواز كرديم .بر فراز منطقه آقاي زنگنه توضيحات

خوبي درباره حوزههاي دز ،كارون و كرخه داد.

در منطقه مارون از طرح تزريق گاز به مخازن نفت بازديد كرديم .از پازنان گاز

برداشت ميشود و به مارون تزريق ميشود .دو مركز براي اين كار تأسيس شده است

که گرانقيمت و پيچيده است .كارشناسان خودمان قدرت و مهارت خوبي در نگهداري،

بازسازي و تكميل طرحها دارند که قابل تحسين است .خارجيها فكر نميكردند كه ما
خودمان بتوانيم اين كارها را انجام دهيم .از مقطع انقالب و جنگ ،پيمانكاران خارجي
سوء استفاده كرده و تعهدات خود را انجام ندادهاند .به آقای آقازاده [وزیر نفت] گفتم
مشجر كند؛ فعال خشك و كويري است.
منطقه را ّ

افتتاح پروژه گاز مارون
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از آنجا به بهبهان پرواز كرديم .از سد انحرافي شهدا كه آب رودخانه مارون را

به كانالهاي احداثي هدايت ميكند ،بازديد كرديم .آن را جهاد سازندگی انجام داده
است .با تكميل سد مخزني و سدهاي تنظيمي طرح مارون ،حدود پنجاه هزار هكتار از
اراضي منطقه احياء ميشود .گفتند آنجا درست مجاور نقطه سد شهدا ،شهر باستاني هم

كشف كردهاند.

به محل سد مخزني در تنگه تكاپ رفتيم .تونلها و جادههاي دسترسي انجام شده

است .مطالعات تكميل شده و بناست جهاد سازندگی مجري آن باشد .حدود يك ميليارد

ونيم متر آب ذخيره و يكصدوپنجاه مگاوات برق به دست ميآيد؛ كارشان جالب
است .كتيبههايي از حوادث تاريخي در تنگه نصب شده که نشان دهنده دفع تجاوزهاي
دشمنان در اين تنگه ،در زمانهاي گذشته میباشد.

براي ناهار و نماز به مهمانسراي كارخانه سيمان بهبهان رفتيم .ساعت سه بعداز ظهر از

كارخانه بازديد کردیم .آنها براي توسعه تا شش هزار تن سيمان در روز استمداد كردند.
فع ً
ال سه هزار تن ظرفيت دارند ،اما براي ده هزار تن طراحي شده است.
به هفت تپه پرواز كرديم .در دفتر كارخانه مديرعامل توضيحات داد .حدود ده هزار

هكتار نيشكر و صدهزار تن شكر و سيصدهزار تن باگاس در سال دارند .كاغذ سازي
پارس حدود هفتاد هزار تن كاغذ توليد ميكند .خرابيهاي جنگ خيلي زياد بوده ولي
به سرعت بازسازي كردهاند .هنوز دو خط از سه خط توليد كاغذ كام ً
ال بازسازي نشده
است .آنها منتظر قطعات هستند .کارشان صرفهجوئي ارزي بااليي دارد.

ساعت هشت شب به پايگاه رسيديم .خانوادههاي شهداي انديمشك و شوش آمده

بودند .در آمفي تئاتر براي آنها صحبت كردم .به مقر برگشتيم .جمعي از خانمهاي پايگاه
به ديدن عفت و خانمهاي همراه آمده بودند .خسته بودم .تيمسار [حبیب] بقائي آمد و
نيازهاي مالي ارتشيان را گفت.
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اول وقت با اتومبيل پايگاه را گشتيم .خيلي وسيع و عظيم است .حدود سه هزار نفر پرسنل
دارد و براي زندگي خودكفا است .فضاي سبز زياد ،مزارع كشاورزي ،آب فراوان و تميز
و مرتب دارد .از محل تعمير موشکها بازديد كرديم.1

عفت و همراهان براي ديدن هويزه و خرمشهر رفتند و من و همراهان [= آقایان محمد

رشیدیان نماینده آبادان ،بیت النجات موسویان سرپرست بنیاد امور مهاجرین جنگ

تحمیلی ،محسن میردامادی استاندار خوزستان و دهدشتی سرپرست حوزه علمیه آبادان]
با هليكوپتر به كشت و صنعت نيشكر كارون رفتيم .كاركنان پرشور استقبال كردند .در

سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه کشت و صنعت نیشکر کارون
 -1آقــاي هاشــمي در پنجميــن روز ســفر خــود بهاســتان خوزســتان ،يكــي از مراكــز بازســازي سيســتمهاي پيشــرفته موشــكي در گــروه پدافنــد هوايــي
مســتقر در منطقــه جنــوب را مــورد بازديــد قــرار داد .ايشــان هنــگام بازديــد ،ضمــن آگاهــي از رونــد پيشــرفت كار و قدردانــي از تــاش كارشناســان و
متخصصــان نيــروي هوايــي ارتــش جمهــوري اســامي ايــران در راه ترميــم آثــار ناشــي از جنــگ ،بــر تجهيــز هــر چــه بيشــتر و فوريتــر سيســتمهاي
موشــكي بــراي تقويــت بنيــه پدافنــد هوايــي كشــور تأكيــد كــرد.
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سالن آمفي تئاتر توضيحات كلي دادند .از كارخانه توليد شكر بازديد كرديم .يك خط
توليد را از نقطه ورود نيشكر تا گوني شدن شكر سفيد ديديم؛ جالب است .سپس براي
كاركنان صحبت كردم .كارگران خواستها و اعتراضات زيادي به مديريت دارند و

خيلي شلوغ ميكردند.1

سپس از نيروگاه و كارخانههاي خوراك دام و نئوپان كه از باگاس نيشكر بدست

ميآيد ،بازديد كرديم .درباره بازسازي توضيحات دادند .با  25هزار هكتار زمين و حدود
نود ليتر آب از كارون و دز ميگيرند .آنها  35هكتار استخر پرورش ماهي دارند .براي
استراحت و ناهار و نماز به مهمانسراي منطقه رفتيم .در آن حوالي ،مهاجران جنگ اسكان

داده شدهاند .زن و مرد اجتماع كردند و ابراز احساسات نمودند و مشكالتشان را گفتند.
عمدتاً از منطقه بستان بودند.

استانداري و مسئوالن بازسازي آبادان و خرمشهر آمدند .آمار و ارقام و برنامه

زمانبندي شده بازسازي و نيازها و مشكالت را گفتند .سه سال براي بازسازي كامل اين

دو شهر با امكانات قبلي زمان ميخواهند.

به اهواز پرواز كرديم .در محل شهرك مجاهدان مهاجر فرود آمديم .در شصت

هكتار اراضي خالصه ،حدود نهصد واحد مسكوني خوب با تأسيسات شهري مربوطه
 -1آقــاي هاشــمي از قســمتهاي مختلــف مجتمــع بازديــد كــرد و ضمــن گفتگــو بــا مســئوالن ،در جريــان چگونگــي و ميــزان توليــد نيشــكر و رونــد
بازســازي و طرحهــاي توســعه ايــن مجتمــع قــرار گرفــت .ايشــان در جريــان بازديــد از قســمتهاي مختلــف ايــن مجتمــع ،در اجتمــاع كارگــران
ايــن واحــد توليــدي حضــور يافــت و طــي ســخناني بــا اشــاره بــه تحمــل مشــقات و ايثــار فــراوان كارگــران كارخانجــات و تأسيســات صنعتــي در
طــول جنــگ تأكيــد كــرد كــه هــدف اصلــي نظــام جمهــوري اســامي ايجــاد عدالــت اجتماعــي و تحقــق خواســتههاي همــه كســاني اســت كــه
بــا دس ـتهاي پرتــاش خــود آينــدهاي روشــن و بــه دور از وابســتگي بــه بيگانــگان را نويــد ميدهنــد آقــاي هاشــمي در قســمتي از ســخنان خــود
گفــت« :بايــد دوران كوتاهــي را بــراي پشــت ســر نهــادن وضعيــت جنگــي و رســيدن بــهشــرايط عــادي طــي كنيــم تــا بتوانيــم بــا تجربياتــي كــه در
طــول جنــگ و در ســختترين شــرايط بــهدســت آوردهايــم ،در راه تحقــق قســط و عدالــت اجتماعــي گام برداريــم ».ايشــان بــهمنابــع طبيعــي سرشــار
اســتان خوزســتان اشــاره كــرد و اظهــار داشــت« :بهرهگيــري از ايــن ثروتهــاي خــدادادي بــراي عمــل بهآنچــه كــه خــدا و رســول(ص) از مــا در راه
خدمــت بــهافــراد آشــنايي جامعــه خــود خواســته ،منــوط بــهآن اســت كــه همــه مــا بــا ايجــاد دوســتي و تــاش بيــش از پيــش در ايــن راه بكوشــيم».
آقــاي هاشــمي ضمــن تشــكر و قدردانــي از كارگــران و كاركنــان كشــت و صنعــت كارون اظهــار داشــت« :خواسـتهاي شــما را بررســي ميكنيــم و
بــهآنهــا پاســخ ميدهيــم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال  ،»1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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ساختهاند .قرار است به رزمندگاني بدهند كه مهاجر جنگ و متأهل باشند .نظر خودشان
اين است كه مجاني بدهند و نظر استاندار اين است كه چيزي گرفته شود .قرار شد در

اين باره بحث و مذاكره بيشتر شود .چند شهرك ديگر براي همين منظور براي مهاجرين
ساخته شده كه مجموعاً حدود شش هزار واحد مسكوني دارد .در مسجد اجتماع كردند.1
بحث كوتاهي كرديم و براي پرواز به تهران به فرودگاه اهواز رفتيم.

مصاحبه راديو و تلويزيوني درباره نتايج سفر نمودم .2عفت و همراهان نرسيده بودند،

مقداري معطل شديم .غروب رسيدند .بالفاصله پرواز كرديم .در هواپيما آقاي [سیدجالل]
ساداتيان توضيحاتي از سفر به شرق داد .ساعت هشت ونيم به خانه رسيدم .عفت و مهدي
در ارتباط با مسأله آيتاهلل منتظري اوقات تلخي كردند .با عصبانيت خوابيدم.

 -1مســاحت كل ايــن مجتمــع  50هكتــار و داراي  888واحــد دو طبقــه و 500واحــد يــك طبقــه دو و ســه اتــاق خوابــه ميباشــد كــه  965واحــد از ايــن
مجتمــع آمــاده واگــذاري بــود .مجتمــع مذكــور داراي بازارچــه ،مســجد ،مدرســه ،هشــت كارگاه توليــدي و  34بــاب كارگاه خدمــات فنــي بــوده و
براســاس اولويتهــا و امتيازبنــدي در اختيــار رزمنــدگان مهاجــر خوزســتاني كــه شــش مــاه متوالــي يــا يــك ســال متنــاوب بــه طــور داوطلبانــه در جبهــه
خدمــت كردهانــد ،قــرار ميگيــرد .آقــاي هاشــمي در جريــان بازديــد از ايــن مجتمــع مســكوني ،ضمــن حضــور در جمــع رزمنــدگان مهاجــر ،طــي
ســخنان كوتاهــي از خدمــت بنيــاد امــور مهاجريــن جنــگ تحميلــي تقديــر و اظهــار اميــدواري كــرد ايــن گونــه مجتمعهــا گســترش يابــد.
 -2آقــاي هاشــمي در پايــان ســفر پنــج روزه خــود بــهاســتان خوزســتان ،در گفتوگويــي بــا خبرنــگار واحــد مركــزي خبــر ،ضمــن تشــريح بازديدهــاي
خــود از خطــوط مــرزي جنــوب ،اظهــار داشــت« :آمادگــي و هوشــياري نيروهــاي مــا در تمامــي بخشهــاي نظامــي ،از جملــه مراكــز مهندســي ،تعميــر
موشــكها و ســايتهاي موشــكي ،رضايتبخــش اســت ».ايشــان در ادامــه مصاحبــه ،بهرونــد بازســازي مراكــز آســیبديده نفتــي در ايــن اســتان
اشــاره كــرد و افــزود« :نيروهــاي متخصــص ،كارگــران و مديــران ،بــا تــاش و ســرعتي كــه از خــود نشــان دادهانــد ،توانســتند بخشهايــي از پااليشــگاه
آبــادان ،طــرح تزريــق گاز مــارون و پازنــان را بازســازي كننــد كــه تــاش آنهــا فــوق انتظــار مــا اســت .طرحهــاي پيچيــده گاز در ايــن اســتان كــه در
زمــان رژيــم ســابق هــم بــا حضــور كارشناســان خارجــي راهانــدازي نشــده بــود ،اكنــون توســط تالشــگران مــا بــا اســتفاده از فرصــت بــهاجــرا درآمــده و
نتيجــه پــر ارزش آن ،بازيافــت ميلياردهــا بشــكه نفــت اســت ».ايشــان طرحهــاي وزارت نيــرو در ســد شهيدعباســپور را بــا ارزش توصيــف كــرد و افــزود:
«بــا بهرهبــرداري درســت از اســتعدادهاي آبــي و الكتريكــي موجــود در ايــن مجتمــع صنعتــي ،ميتــوان بــرق مــورد نيــاز كشــور و رشــد كشــاورزي
منطقــه را تأميــن كــرد ».رئيــس مجلــس همچنيــن بــا توجــه بهامكانــات بالقــوه كارخانــه ســيمان بهبهــان تأكيــد كــرد بــا ســرمايهگذاري كــه در آينــده
انجــام خواهــد گرفــت ،ظرفيــت توليــد ايــن كارخانــه از  3هــزار تــن بــه شــش هــزار تــن ســيمان در روز افزايــش خواهــد يافــت .ايشــان همچنيــن بــه
فعاليــت كارخانــه نيشــكر هفــت تپــه ،كاغذســازي پــارس و كارخانــه نيشــكر كارون اشــاره كــرد و گفــت« :كارگــران عزيــز بــا تــاش مســتمر خــود،
كار بازســازي در ايــن مجتمعهــاي صنعتــي كارگــري را آغــاز كردهانــد و مــا بايــد نيازهايشــان را تأميــن كنيــم تــا بتوانيــم از ايــن طرحهــاي عظيــم
اقتصــادي كــه بــراي كشــور حياتــي اســت ،بهنحــو مؤثــري اســتفاده كنيــم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،مصاحبههــای ســال »،1368
زیــر نظــر محســن هاشــمی ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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امروز براي رفع خستگي سفر در خانه ماندم .ولي كارهاي انباشته شده را از دفتر آوردند
و تا آخر شب كار كردم .آقاي [علیاکبر] پرورش تلفني از تظاهرات جمعي از مردم در

نجفآباد در حمايت از آيتاهلل منتظري خبر داد؛ ديروز و امروز .همچنین به فرمانداري
و سپاه و منزل آقاي ايزدي امام جمعه شهر كه حكم امام را تأييد نموده ،حمله كردهاند.

از آقاي ريشهري [وزیر اطالعات] وضع را پرسيدم .گفت چون اجازه تير داده نشده،

جسور شدهاند .چند نفري را بازداشت كردهاند.1

آقايان [علی اکبر] ناطق نوري و [محمدرضا] مهدوي كني تلفني خواستند كه جلسهاي

براي بررسي اوضاع و اطالع بيشتر اعضای جامعه روحانيت مبارز تشكيل شود.

شب دكتر واليتي آمد .گزارش سفر به شوروي و سوريه را داد[ .میخائیل] گورباچف

[رهبر شوروی] و [ادوارد] شوارنادزه [وزیر امور خارجه] خيلي گرم گرفتهاند و اعالن

آمادگي براي همكاري در امور تسليحاتي و اقتصادي و سياسي كردهاند .تصميم نهايي را

موكول به زمان سفر من به شوروي كردهاند .زمان سفر را اواخر خرداد و يا اوايل تير ماه
سال جاري مناسب ميدانند .گفت سوريها تحت فشار كشورهاي عربياند و تقريباً تنها
هستند و احتماالً فشار براي خروج آنها از لبنان ادامه يابد .از پيشرفت كار آشتي حزب اهلل
 -1روزنامــه «دی ولــت» چــاپ آلمــان فــدرال در گزارشــی مدعــی شــد« :در جریــان درگیریهــای خونینــی کــه در اصفهــان و نجــف آبــاد میــان
طرفــداران آیـتاهلل منتظــری و مأمــوران دولتــی بــه وقــوع پیوســت ،تعــداد زیــادی از اهالــی ایــن دو شــهر و پاســداران مقلــد آیـتاهلل منتظــری مضــروب
و دســتگیر شــدند .مســئوالن جمهــوری اســامی در زنــدان از پاســداران مقلــد آی ـتاهلل منتظــری تعهــد کتبــی گرفتنــد کــه در فعالیتهــای سیاســی
شــرکت نکننــد .آنهایــی کــه حاضــر شــدند تعهــد بســپارند از زنــدان آزاد شــدند ولــی بقیــه کــه تعــداد آنهــا زیــاد گــزارش شــده ،هنــوز در زنــدان بــه
ســر میبرنــد ».روزنامــه دی ولــت ،در پایــان گــزارش خــود دربــاره ناآرامیهــای اخیــر در جمهــوری اســامی نوشــت« :دولــت پنــج هــزار تــن از
پاســداران مــورد اعتمــاد خــود را بــه اصفهــان و نجــف آبــاد اعــزام کــرده تــا ناآرامیهــا را کنتــرل نماینــد ،امــا پاســداران تاکنــون موفقیتــی بــه دســت
نیاوردهانــد ،بــه مــوازات ایــن ســرکوبی ،دولــت دســتور داده اســت تــا طرفــداران آیـتاهلل منتظــری در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی برکنــار
شــوند .گزارشهــای رســیده حاکــی اســت کــه مــوج مخالفــت بــا جمهــوری اســامی طــی هفتههــای گذشــته گســترش داشــته اســت .در روزهــای
اخیــر تظاهــرات متعــددی در اصفهــان ،تبریــز ،قــم و نجــف آبــاد علیــه جمهــوری اســامی صــورت گرفــت .در ایــن تظاهــرات مــردم علیــه شــخص
آی ـتاهلل [امــام] خمینــی شــعار میدادنــد».
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و جنبش امل راضي است .درباره سياستمان در مسأله افغانستان مذاكره شد.

آقاي محسن رضايي تلفني از بازداشت آقاي محمدكوثري توسط سازمان قضايي

نيروهاي مسلح به خاطر اشغال تأسيسات كشاورزي شكايت كرد .به آقاي [علی]
فالحيان[معاون وزیر اطالعات] گفتم كه براي آزادياش اقدام كند.

دفتر آيتاهلل خامنهاي اصرار داشت كه جلسه مجمع تشخيص مصلحت را اداره كنم.

گفتم كار زيادي دارم .قرار شد تعطيل باشد .آقاي خامنهاي به باختران [= کرمانشاه] و
ايالم سفر كردهاند .محسن آمد و درباره سفر هيأت نظامي به چين به سرپرستي آقاي

[حسن] روحاني مشورت كرد كه خواسته شده او هم به عنوان عضوي از صنايع موشكي
سپاه پاسداران ،جزو هيأت باشد.
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در راه مجلس ،به منزل اخوي محمد براي ديدن حاجيه والده رفتم .1از نوق آمدهاند.
حالشان خوب بود ،گرچه سن زياد ايشان را فرسوده كرده است .محمد هم از اداره آمد.
پس از ديدار به مجلس رفتم.

آقاي [صادق] خلخالي [نماینده قم] آمد .از مسأله آقاي منتظري اظهار ناراحتي كرد

و بر فكر حل مسأله تأكيد داشت .دكتر [عبداهلل] جاسبي [رئیس دانشگاه آزاد اسالمی]
 -1بانــو مــاه بــي بــي هاشــمي (صفريــان) مــادر گرامــي آيــت اهلل هاشــمي رفســنجاني ،زنــي پــاك و مؤمنــه بــود و تمــام عمــر خــود را بــا يــك زندگــي
ســاده و بيتكلــف در روســتاي بهرمــان گذرانــد .وي در ســال  1374دعــوت حــق را لبيــك گفــت و بهديــار باقــي شــتافت .روحــش شــاد .آقــاي
هاشــمي در كتــاب «دوران مبــارزه» از والــده خــود چنيــن يــاد ميكنــد « :مــادرم از اهالــي روســتاي بهرمــان بــود و در يــك ســالگي پــدرش حــاج
محمدرضــا -كــه شــخصيتي نيكــوكار بــود -بهدســت يكــي از اشــرار شــهيد شــده بــود .او عــاوه بــر خانـهداري در امــور زندگانــي بــا پــدرم همــكاري
داشــتند .او هــر چنــد بيســواد بــود ،امــا اطالعــات خوبــي از خــواص گياهــان دارويــي داشــت .اطالعــات و تجربههــاي او بــراي اعضــاي خانــواده و
حتــي اهالــي روســتا ســودمند بــود ،چنــان كــه هنــوز هــم گاهــي از همــان تجربههــا اســتفاده ميكنيــم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی،
دوران مبــارزه »،زیــر نظــر محســن هاشــمی ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب ،جلــد اول ،صفحــه .58
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آمد .درباره نيازهاي ارزي دانشگاه آزاد اسالمي و تصويب آئين نامه استمداد كرد و در

مورد مسأله آقاي منتظري و مسأله رهبري آينده رياست جمهوري و دولت استفسار نمود.
ظهر مصطفي داودزاده همراه [علیاکبر] احمديان از نيروي دريايي سپاه آمدند.

پيشنهاد خريد قايقهاي جنگي از چين داشتند .گفتم دنبال پيدا كردن نوعي بهتر باشند.

عصر هيت رئيسه [مجلس] جلسه داشت .دستور هفتگي و امور اداري بررسي و در مورد
مسائل جاري مذاكره شد .از مديريت مجلس در صورت رفتن من از مجلس اظهار

نگراني داشتند .دكتر [حسن] روحاني [رئیس ستاد قرارگاه خاتم] آمد .درباره سفر چين
و موضوعات مورد نظر و نيز درباره مسائل جاري مذاكره شد

آقاي [خسرو] عروج آمد .در مورد مسائل اخير حفاظت بيت آيتاهلل منتظري استفسار

كرد و در مورد تعويض محافظان نجف آبادي ايشان گزارش داد  .خود ايشان اصرار
دارند كه [آنمحافظان] بمانند و نگراني كه هست از تندي بعضي از آنهاست .گفتم
سخت گيري نكنند و ايشان را بيش از اين نرنجانند.

به آقاي [علی] رازيني [رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح] در خصوص بازداشت

آقاي [محمد] كوثري [فرمانده لشکر  27حضرت رسول (ص)] تلفني اعتراض كردم
و دستور دادم آزادش كنند .شب تا ساعت هشت ونيم در دفترم كار كردم .آقاي

[سیدهادی] خسروشاهي آمد .خيال كرده بود امشب جلسه در دفتر من است .به خانه
آمدم .با محسن و عفت شام خورديم .عفت از خانم شهيد بهشتي نقل كرد كه خانم
[منیره] گرجي در جلسهاي عليه آقاي منتظري صحبت كرده است؛ خانم بهشتي و عفت
ناراحت شده بودند.

به زيارت امام رفتم .درباره اوضاع جاري صحبت كرديم .حالشان خوب است.

نزديك غروب تيمسار [علی] شهبازي [رئیس ستاد مشترک ارتش] آمد .از ادغام ارتش

و سپاه طرفداري كرد ،ولي معتقد است بايد با ظرافت عمل كرد كه بدبينيها رفع شود.
از نيروي زميني [ارتش] ناراضي است و قصد تعويض دارد .گفتم فع ً
ال عجله نشود ،شايد
تفاهم پيش آيد .درجه براي جمعي از امراي ارتش خواست.
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شب از دفتر امام براي من و مهدي شام آوردند .با دكتر روحاني تلفني در مورد

احتمال حمله تالفي جويانه عراق به مجلس يا جاي حساس ديگر تذكر دادم كه دفاع را

جدي بگيرد.
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ساعت هشت صبح به دفتر فرماندهي [کل قوا] رسيدم .تيمسار [علی] شهبازي [رئیس
ستاد کل ارتش] درباره دژبان و سپهر مطالبي گفت .تيمسار [مصطفی] ترابي [رئیس
سازمان حفاظت اطالعات ارتش] آمد .گزارشي از بازداشت جاسوسان آمريكايي و

سلطنتطلبها داد و براي خودروي بيشتر استمداد كرد .آقاي [علی] رازيني [رئیس
سازمان قضایی نیروهای مسلح] آمد و علت بازداشت و آزادي آقاي [محمد] كوثري

[فرمانده لشکر  27حضرت رسول (ص)] را گفت .قرار شد در آينده مراقبت بيشتري در

اين جهت شود .پرونده بهرامي را توضيح داد و گفت چون تازه محكوم شده ،بهتر است

عفو او با تأخير انجام شود؛ آقاي [سید حسن] طاهري خرمآبادي از امام تقاضاي عفوش
را كرده و امام به نظر دادگاه موكول كردهاند.

آقاي [علی] حسينی تاش با جمعي از محققان صنعتي آمدند .توضيحاتي درباره

كارهاي سپاه دادند و خواستار اجازه فعاليت سپاه در بخشهاي ديگر شدند .گفتم كارها
بايد متمركز انجام شود .قرار شد بررسي بيشتري شود.

آقاي دكتر [حسن] فيروزآبادي آمد .مسائل متعددي درباره كارهاي ستاد و نيروها

داشت كه تصميمگيري شد .ظهر آقاي [علیرضا] افشار آمد .كمبودهاي اختياراتي و

امكاناتي معاونت نيروي انساني ستاد كل را مطرح كرد و پيشنهادهایی براي رفع آنها
داشت.

ساعت سه به سوي مركز تحقيقات [مهندسی] جهاد سازندگي در جاده كرج حركت
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كرديم و تا ساعت هفت وچهل وپنج دقيقه آنجا بودم .از بخشهاي مختلف تحقيقات
صنايع نظامي و به خصوص موشك بازديد كردم؛ كارهاي اساسي انجام دادهاند .آنها
پايه محكمي براي صنعت موشك ريختهاند .فع ً
ال موشک تا برد  140كيلومتري ساختهاند.
همه اجزاي آن ساخت خودشان است .نفربر زرهي خوبي هم نمونه سازي كردهاند.

مصاحبهاي انجام شد و صحبت كوتاهي هم براي كاركنان كردم.1

ساعت هشت و ربع به مجلس رسيدم .شوراي مركزي [جامعه] روحانيت مبارز [تهران]

در دفترم جلسه داشت .مسأله آيتاهلل منتظري در دستور بود .من و آقاي خامنهاي موضوع
را آن گونه كه اتفاق افتاده بود ،براي آنها توضيح داديم .ابهاماتي داشتند که رفع شد و

براي كيفيت برخورد با موضوع تصميمگيري شد .در مورد رهبري آينده مذاكره شد و به

اين نتيجه رسيديم كه شخص امام بايد موضوع را هدايت كنند .درباره رياست جمهوري
من مذاكره شد .دير وقت به خانه آمدم .اخوي احمد و خانوادهاش اينجا بودند.
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در خانه ماندم .كارهاي ديروز مجلس را انجام دادم .با محسن در مورد ارزيابي بازديد

از مركز تحقيقات مهندسی جهاد سازندگی مذاكره كرديم .قابل قبول و اساسي ارزيابي
ميشود؛ گرچه نهايتاً كار جهاد نيست و بايد به نيروهاي مسلح منتقل شود .ظهر حاجيه
 -1در جريــان ايــن بازديــد كــه بــا حضــور آقــاي غالمرضــا فــروزش وزيــر جهــاد ســازندگي صــورت گرفــت ،آقــاي هاشــمي در جريــان چگونگــي
طراحــي و ســاخت انــواع توليــدات ايــن مركــز از جملــه موشــكهاي ميانبــرد و نيــز نمونــه پروژههــاي مراكــز مشــابه در اســتانهاي خراســان،
آذربايجــان شــرقي ،اصفهــان و فــارس قــرار گرفــت .ايــن مركــز در رشــتههاي مختلــف علمــي و فنــي فعاليــت داشــته و بــا بهرهجويــي از كارشناســان
و متخصصيــن رشــتههاي گوناگــون كار محاســبه ،طراحــي و ســاخت همــه جانبــه موشــكهاي زميــن بــهزميــن را در جهــت نيــل بــهخودكفايــي
و اســتقالل كشــور دنبــال ميكــرد .آقــاي هاشــمي همچنيــن ضمــن بازديــد از طرحهــاي مختلــف خودروهــاي زرهــي ،تجهيــزات ،آزمايشــگاهها و
گروههــاي تخصصــي مكانيــك ،الكترونيــك صنايــع شــيميايي و متالــوژي و پليمــر بــا مســئولين ايــن مركــز گفتگــو كــرد .ايشــان در پايــان ايــن بازديــد
طــي گفتگــوي كوتاهــي ،ضمــن قــوي و نيرومنــد خوانــدن ايــن مركــز ،بــر تجهيــز و تقويــت مراكــز پژوهشــي و صنعتــي موجــود در كشــور تأكيدكــرد.
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والده و همشيره فاطمه و فرزندانش مهمانمان بودند .ديداري انجام شد .ماههاست كه
والده را نديدهايم؛ در نوق ساكناند.

عصر با برنامههای تلويزيون مشغول بودم .شب عفت و بچهها براي مراسم سالروز

تولد مونا به منزل فائزه رفته بودند .تنهايي شام خوردم .بنا به خواست احمدآقا از سوي
امام ،نامهاي را كه چند سال پيش امام به امانت نزد ما گذاشته بودند ،پس دادم .پاكت

سربستهاي چند سال پيش به من و آقايان خامنهاي و موسوی اردبيلي داده بودند كه روي
آن نوشته شده بود كه پس از فوت ايشان مفتوح شود .براي ما معلوم نبود كه محتواي نامه

چيست .بعد از استعفاي آقاي منتظري مسترد شد .حدس زديم مربوط به آقاي منتظري
بوده است[ .ولي بعدها احمدآقا گفتند مربوط به وجوه موجود در اختيار امام بوده است].
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[امروز اولین روز ماه مبارک رمضان بود] .ساعت سه وربع بامداد با عفت ،محسن ،مهدي

و ياسر براي سحري خوردن بيدار شديم .ساعت دهونيم به مجلس رسيدم .آقاي [محمد
جواد] ايرواني [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد .گزارش وضع اقتصادي را داد و درباره

طرحهاي مهم اقتصادي و همكاري با روسها صحبت شد و به نحوي موضع خود را در
مسأله تبصره  29بند  14بودجه توجيه كرد.

آقاي [محیالدین] فاضل هرندي [رئیس کمیسیون امور کشاورزی و عمران روستاها]

آمد .گزارش سفر به ژاپن را داد .از طرف من براي شركت در مراسم دفن [آقایهیرو
هیتو] امپراتور این کشور رفته بود .درباره ادامه كار در هيأتهاي هفت نفره واگذاري

زمين از امام ضمن نامهاي استفسار كرده و متن مصوبه مجلس خبرگان را درباره آقاي
منتظري آورد .این متن براي تكميل امضاها نزد او بود.

آقايان محسن رضايي [فرمانده کل سپاه] و [علی] شمخاني [فرمانده نيروي زميني و
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قائم مقام فرماندهي كل سپاه] آمدند .درباره آينده سپاه ،خريدهاي تسليحاتي و تأمين
بدهيهاي سپاه مذاكره كردند .آقاي رضايي خواست كه همراه من به روسيه بيايد .براي
استخدام آقاي [هوشنگ] صديق فرمانده سابق نهاجا [= نیروی هوایی ارتش] استفسار

كردند .گفتم با هماهنگي آقايان [منصور] ستاري و [مصطفی] ترابي باشد .محسن آمد و
راجع به سفر چين هماهنگي كرد.

آقايان حسين مرعشي ،اسالمي[ ،اسحاق] جهانگيري و [مجید] انصاري آمدند .راجع

به نماينده مردم كرمان به جاي مرحوم [حاج شیخ عباس] حسني سعدی مشورت كردند.
درباره قانون اساسي و رهبري آينده صحبت شد؛ نظريه جديدي مطرح كردند.

عصر آقاي [مجید] قاسمي رئيس بانك مركزي آمد .درباره مسائل اقتصادي پولي و

سياسي حرف زيادي زد و پيشنهادها و سئواالتي داشت و وضع مالي و ارزي را گفت .تا

نزديك افطار كارهاي دفتر را انجام دادم.

افطار به دفتر آقاي رئيس جمهور رفتيم .جلسه سران قوا بود .دكتر واليتي گزارش

سفر به شوروي و سوريه را داد و اجازه گرفت كه يك محموله ديگر نفت به سوريه داده

شود .درباره سفر من به شوروي صحبت شد .همه تأكيد بر انجام سفر داشتند .مسايل
افغانستان و لبنان هم مورد بحث قرار گرفت .قرار شد در نمايشگاه اسلحه تركيه شركت

كنيم .دير وقت به خانه آمدم.
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بعد از سحر خوابيدم .ساعت هفت صبح به مجلس رفتم .ساعت هشت و ربع جلسه

علني  -اولين جلسه سال  - 68شروع شد .قبل از دستور درباره آيتاهلل منتظري صحبت

كردم .1تا نزديك ظهر يكسره كار كرديم .پس از نماز و قرآن خوابيدم .تا ساعت چهار
 -1در ايــن نطــق آمــده اســت« :در دورانــي كــه نماينــدگان محتــرم اينجــا حضــور نداشــتند و مجلــس تعطيــل بــود ،يكــي از حــوادث نــادر و مهــم و
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تاريخــي ،كــم ســابقه و شــايد از جهتــي بيســابقه در كشــور و در انقــاب مــا اتفــاق افتــاد كــه بجاســت مــا در شــروع كار مجلــس در ســال جديــد
نگاهــي گــذرا بــهايــن حادثــه بكنيــم .مســأله آينــده رهبــري نظــام جمهــوري اســامي ايــران اســت .البتــه هــم دشــمنان آگاه و هــم افــراد بياطــاع كــه
بــا چنيــن حادثــه مهمــي مواجــه ميشــوند ،تفســيرهايي از نوعــي كــه خودشــان ميفهمنــد يــا خودشــان ميخواهنــد ميكننــد ،كــه آنچــه تاكنــون
خــارج از جامعــه خــود مــا گفتــه شــده معمــوالً ناصــواب و نادرســت اســت و شــايد عامــل اصلــي ايــن اســت كــه آنهايــي كــه مغــرض نيســتند ،جامعــه
مــا و انقــاب مــا را و اســام را و رهبــري را نميشناســند و آنهايــي كــه مغــرض هســتند كــه دنبــال هــر چيــزي ميگردنــد بــراي ايجــاد مشــكل و
تفرقهانگيز.واقعيــت و حقيقــت مطلــب همــان اســت كــه امــام بــا همــان شــيوه هميشگيشــان بــه طــور روشــن بــا مــردم در ميــان ميگذاشــتند .ايــن يكــي
از ويژگيهــاي حضــرت امــام اســت كــه مطالــب را پوســت كنــده و صريــح و قابــل درك بــا مــردم مطــرح ميكننــد كــه اعتقــاد مــردم از ايــن ناحيــه
ميتوانــد حــال بســياري از مشــكالت باشــد كــه هميشــه ايــن جــوري بــوده اســت .حضــرت امــام محــور ايــن اقــدام را مصلحــت نظــام مطــرح كردنــد
و علــت و عامــل را همــان دو موضــوع مهمــي كــه در جوابــي كــه فرمــوده بودنــد آوردنــد كــه مربــوط ميشــود بــهمديريــت و مســئوليت رهبــري
نظــام انقالبــي و اســامي كــه در كــوران حــوادث جهــان نيــاز بــه رهبــري پوالديــن و نفــوذ ناپذيــر دارد كــه آقايــان ايــن را در متــن پاســخ حضــرت امــام
ديديــد و مــردم مــا هــم شــنيدند .آن وسوس ـههايي كــه خناسهــا از خــارج از كشــور و يــا عوامــل آنهــا در داخــل كردهانــد يــا ممكــن اســت بكننــد،
اينهــا يــك چيزهايــي اســت كــه تــوده ملــت مــا تحــت تأثيــر آن قــرار نخواهــد گرفــت ،ولــي مــا بــه هرحــال بايــد بيــدار باشــيم ،اينكــه چيــزي بنــام
تنــازع قــدرت در كشــور مــا ،در انقــاب مــا وجــود داشــته باشــد ،ايــن ادعــا مــال كســاني اســت كــه ايــن انقــاب را نميشناســند .اينجــا مســئوليتها
براســاس تشــخيص وظيفــه و بــهعنــوان يــك خدمــت بــراي انســانها مطــرح اســت ،نــه بــه عنــوان يــك پســت و رياســت و قــدرت .بنابرايــن تنــازع بــر
ســر انجــام بهتــر مســئوليت در نظــام مــا قابــل قبــول نيســت و كســاني كــه چنيــن روحيـهاي داشــته باشــند ،خودشــان ميداننــد از طــرف ملــت و رهبــري
و مســئوالن كشــور مــا مطرودنــد .از چيزهايــي كــه جــا نميافتــد در ميــان مــردم مــا هميــن اســت ،چــون ميداننــد كــه مســئوليتها در ايــن كشــور،
در دوران انقــاب چــه مشــكالتي دارد و چيــزي كــه نــدارد ،مواهــب مــادي و دنيــوي اســت .اگــر انســاني منحــرف باشــد كــه آن هــم جايــش در ايــن
نظــام نيســت .مســأله اينكــه بيــن حضــرت امــام و آيــت اهلل منتظــري اختــاف نظــري هــم وجــود داشــته باشــد ،بــاز چيــزي نيســت كــه جــا بيفتــد ،چــون
آيــت اهلل منتظــري بــا صراحــت و قاطعيــت اعــام اطاعــت كردنــد ،حتــي قبــل از ايــن پاســخ ،ايشــان وقتــي كــه فهميدنــد نظــر امــام ايــن اســت كــه در
مقــام قائــم مقــام رهبــري نباشــند ،خودشــان اســتعفا دادنــد ،امــام هــم بــا صراحــت و بــدون هيــچ گونــه ابهــام مســأله را بهمــردم گفتنــد كــه ديديــم اتفــاق
افتــاد .نكتــه ديگــري كــه دشــمنان مــا توجــه نميكننــد ايــن اســت كــه ملــت مــا آن چنــان اطمينــان و آرامــش نســبت بــه نظــرات حضــرت امــام دارنــد
كــه جــاي خالــي در قلبشــان نيســت كــه آنهــا بخواهنــد نفــوذ بكننــد .عــاوه بــر اينكــه رهبــري اينجــا بــهصــورت واليتــي اســت كــه جــزو معتقــدات
اصلــي و اصولــي و پايــگاه انقــاب مــا اســت .مــردم در طــول دوران مبــارزه و بعــد از پيــروزي انقــاب ،هميشــه تصميمــات حضــرت امــام را در جهــت
منافــع ديدنــد و هميشــه از آثــار خيــر و بركــت ايــن تصميمــات مــوارد فراوانــي را در ذهنشــان و در عمــل ديدهانــد ،حتــي اگــر مســأله حــق واليــت
نبــوده بــه خاطــر همــان اطمينانــي كــه بــه حســن رهبــري و درايــت و تيزبينــي حضــرت امــام اســت ،خيــال مــردم از ايــن جهــت راحــت اســت و خدشــه
ناپذيــر اســت و مســئوالن كشــور هــم در مقابــل تصميمــات حضــرت امــام همــه خاضعانــد؛ بــراي اينكــه هــم حــق ميداننــد و هــم وســيله جــذب
منافــع جامعــه ،بنابرايــن ملتهــا ،بحمــداهلل روحانيــت شــريف مــا ،مســئوالن كشــور مــا ،خبــرگان ملــت همــه يكپارچـه در پشــت ســر تصميمــات امــام
ايســتادهاند و حمايــت ميكننــد و مــا نماينــدگان مجلــس شــوراي اســامي هــم جــزو هميــن مــردم و جــزو هميــن مســئوالن هســتيم كــه در هميــن
راه قــدم برميداريــم .در نامــه حضــرت امــام ،پرونــده رهبــري بــا پرونــده علمــي و حــوزهاي آيــت اهلل منتظــري از هــم جــدا شــده ،آن مقــام جــاي
خــودش را دارد كــه حــوزه و علمــاء و مــردم اســتفاده خواهنــد كــرد .ايــن مســأله هــم جــاي خــودش را دارد كــه قطعـاً حضــرت امــام بــراي آن فكــري
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كارهاي دفتر را انجام دادم.

آقاي [حسین] حسني سعدي [فرمانده نیروی زمینی ارتش] آمد .گزارش خطوط

جبههها را داد و براي تعويض رنگ لباس [ارتش] استفسار و براي نيازهاي گوناگون

استمداد كرد .آقاي [علیرضا] افشار آمد .درباره مشكالت كار معاونت نيروي انساني ستاد
کل [نیروهای مسلح] گفت.

ساعت هفت وربع به خانه رسيدم .بچهها سرافطار جمع بودند .يك دوربين فيلمبرداري

ويدئو كه آقاي [سیدجالل] ساداتيان به عنوان سوغات آورده بود ،براي بچهها آوردم.

خوشحال شدند .بعد از افطار مطابق معمول حال كار نداشتم و به تماشاي برنامههای
تلويزيون نشستم.
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در منزل بودم .تا ساعت ده ونيم صبح كارهاي دفتر را انجام دادم .ساعتي در حياط

پيادهروي كردم .عصر خدمت امام رفتم .درباره پذيرفتن نامزدي رياست جمهوري،
نظرشان را خواستم .كام ً
ال موافق بودند و گفتند بعضي از شياطين به دروغ شايع كردهاند
كه امام مخالف رياست جمهوري شخص روحاني است ،ولي درست نيست و بايد به
گونهاي تكذيب شود.

دارنــد كــه در موقــع مقتضــي آن فكرشــان را ارائــه خواهنــد داد .بنابرايــن مــا صميمانــه از مقــام معظــم رهبــري تشــكر ميكنيــم كــه ايــن گونــه صالبــت
خودشــان را بــراي حفــظ نظــام و مصلحــت نظــام اجــرا ميكننــد و هيــچ چيــز و هيــچ گونــه عاليــق شــخصي و هيــچ گونــه رابطــه نميتوانــد مانــع
تصميــم ايشــان و اجــراي تصميماتشــان باشــد و مــا ميدانيــم كــه ايشــان ايــن تصميــم را از لحــاظ احساســي و عاطفــي بــا چــه تلخــي اتخــاذ كردنــد.
قطعـاً عالقــه ایشــان بــه آيــت اهلل منتظــري از لحــاظ عاطفــي در كل ايــن كــره زميــن شــماره يــك و نمــره يــك اســت ،امــا وقتــي كــه نظــام چيــزي را
ميطلبــد ،همــه چيــز را بايــد فــدا كــرد كــه ايشــان كردنــد و ايــن هــم درســي اســت بــراي مــا كــه ايــن راه را ادامــه بدهيــم و از مــا خواســتند كــه ايــن
مصلحــت نظــام را توضيــح بدهيــم كــه توضيحــات را عــرض كــردم و اشــارهاي اســت بــه هميــن دســتور حقــي كــه از طــرف ايشــان مــا داشــتيم ».رجــوع
کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،نطــق هــای پیــش از دســتور ســال  »،1368جلــد ششــم ،زیــر نظــر محســن هاشــمی ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.

81

درباره سفر به شوروي پرسيدم؛ موافقت دارند و گفتند در جهت توسعه و تحسين

روابط حركت شود .درباره قانون اساسي صحبت شد .قرار شد چند نفري را پيشنهاد دهم

كه امام با حكمي ،مامور بررسي اصالح قانون اساسي كنند .در مورد حكم بالد كبيره
هم نظر معتدلتري ابراز كردند كه قرار است اعالن شود .1شب بستگان براي ديدار عيد
به منزل آمدند.
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ساعت ده صبح به مجلس رسيدم[ .آقای حسن رضایی] نماينده انديمشك آمد و براي
نيازهاي منطقه استمداد كرد .آقاي [مهدی] كروبي [نایب رئیس مجلس و رئیس بنیاد

شهید] آمد .درباره حق ايثار ارتشيهاي شهيد گفت و در مورد رهبري آينده و مسايل
كشور هم گفتگو شد .آقايان [علیرضا] تابش و [حمیدرضا] جالئيپور استاندار و فرماندار
معزول كردستان آمدند .آنها از شيوه برخورد وزارت كشور گله داشتند .آقاي اسفنديار

پور آمد و در خصوص تاخير انتخابات كوهدشت از شوراي نگهبان شاكي بود؛ قرار شد

صحبت كنم .شوراي نگهبان معتقد است شرايط برگزاري انتخابات سالم در آنجا نيست.
آقاي صياد [شیرازی] آمد ،درباره طرحي كه براي ادغام ارتش و سپاه تهيه كرده

گفت و براي مخارج جاري دفترش كمك خواست .عصر به دفتر آيتاهلل خامنهاي رفتم.

درباره مسايل جاري من جمله اصالح قانون اساسي ،رياست جمهوري و رهبري آينده
مذاكره كرديم.

شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت .تصميم گرفتيم پانصد ميليون دالر اضافه

 -1فتــوای حضــرت امــام(ره) برخــاف ســایر مراجــع تقلیــد آن بــود کــه تهــران از بــاد کبیــره اســت و اشــخاصی کــه محــل کار و منــزل آنــان فاصلــه

شــرعی دارد ،نمیتواننــد روزه بگیرنــد و نمــاز خــود را کامــل بخواننــد .ایــن فتــوا بعض ـاً مشــکالتی را بــرای برخــی مقلدیــن پدیــد آورده بــود ،بــه
نحــوی کــه عــدهای قصــد اقامــت میکردنــد و بــرای روزه گرفتــن در محــل کار یــا تحصیــل خــود میماندنــد .ســایر مراجــع چنیــن نظــری دربــاره
شــهر تهــران نداشــتند.
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براي تهيه كاالهاي اساسي و ضروري پرداخت شود و براي كنترل قيمتها و اجراي

قانون تعريزات حكومتي تبليغات مناسب بشود .1درباره اقدامات خارج از كشور در مورد

حمايت از نهضتهاي آزاديبخش ،قرار شد كميسيوني مركب از وزارت امورخارجه،
[وزارت] اطالعات و سپاه [پاسداران] ،مرجع تصميم و هماهنگي باشد .دير وقت به خانه

رسيدم.

چهارشنبه  23فروردين  5 رمضان 1409

 12آوريل 1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها مطلب مهمي نبود .تا ساعت ده
ونيم در جلسه علني مجلس بودم .چند مصاحبه جاسوسان آمريكايي در نهاجا [= نیروی
هوایی ارتش] و نداجا [= نیروی دریایی ارتش] را گوش دادم .در جريان جنگ ،با دادن
اطالعات مهم خيانت بزرگي كردهاند .عصر هيأترئيسه [مجلس] جلسه داشت .قرار شد

اسناد اتومبيلهاي نمايندگان را بدهيم .نزديك افطار به منزل آمدم .خانوادههاي فالح و
عطائي از رفسنجان مهمانمان بودند.

 -1رادیــو صــدای آمریــکا در ایــن بــاره گفــت« :مســئولیت مبــارزه بــا گرانــی و احتــکار در ایــران ســرانجام بــا رأی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
بــه وزارت اقتصــاد محــول شــد ،امــا هنــوز جزئیــات برنامههــای ایــن وزارتخانــه کــه موظــف شــده اســت گرانفروشــان و محتکــران را بــه دادگاههــای
انقــاب معرفــی کنــد ،بســیار روشــن نیســت .گزارشهــای خبــری از تهــران حاکــی اســت کــه در مــورد مبــارزه بــا گرانــی و احتــکار میــان مســئوالن
امــور اتفــاق نظــر وجــود نــدارد و حتــی اکبــر هاشــمی رفســنجانی خواســتار مداخلــه مســتقیم آیـتاهلل خمینــی و تعییــن خــط مشــی از ســوی ایشــان شــده
اســت .همیــن گزارشهــا حاکــی اســت از دیــدگاه تشــخیص مصلحــت نظــام کــه باالتریــن مرجــع تصمیمگیــری در جمهــوری اســامی اســت ،گرانــی
و احتــکار در حکــم تروریســم اقتصــادی تلقــی میشــود و از دادگاههــای انقــاب خواســته شــده اســت ،گرانفرشــان و محتکــران را بــه اشــد مجــازات
محکــوم کنــد .امــا اصنــاف و بازاریــان کــه دولــت و سیاســتهای اقتصــادی و بازرگانــی دولــت را مهمتریــن عامــل در تشــدید گرانــی و کمبــود
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم میداننــد و در توجیــه نظــرات خویــش ،شــواهد و مــدارک هــم ارائــه دادهانــد ،اجــرای قانــون مبــارزه بــا گرانفروشــی و
احتــکار را عم ـ ً
ا بــه تعویــق انداختهانــد .اصنــاف و بازاریــان میگوینــد در شــرایطی کــه دولــت و ادارات ،بســیاری از اقــام را بــه اســتفاده از ارز
آزاد موکــول ســاخته و قیمــت ارز آزاد نیــز دســت کــم ده برابــر قیمــت رســمی آن اســت ،انتظــار عرضــه چنیــن کاالهایــی بــه قیمــت واقعــی ،انتظــار
بیهــودهای اســت .بــه عــاوه اصنــاف و بازاریــان معتقدنــد بــا پاییــن بــودن ظرفیــت تولیــد در واحدهــای صنعتــی کشــور کــه بیشــتر از کمبــود مــواد اولیــه
و فقــدان لــوازم یدکــی مایــه میگیــرد ،تأمیــن نیازهــای مــردم از تولیــدات داخلــی دســتکم تــا تجهیــز و توســعه ایــن واحدهــا امــکان پذیــر نیســت» .
منبــع :نشــریه ویــژه خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،68/1/17 ،صفحــه .17
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آقاي [محمود] واعظي معاون وزارت امورخارجه ،در مورد سفرم به شوروي پيشنهاد

كرد كه فقط سفر به شوروي باشد و سپس بعد از مدتي به مجارستان و بلغارستان برويم.
گفتم اگر درهمين سفر به آن دو كشور نرويم ،به اين زودي به سفر دوم نميرويم .قرار

شد با روسها تفاهم كنند كه يك باره به هر سه كشور برويم و وقت سفر را آخر خرداد
ماه قرار دهند.

پنجشنبه  24فروردين  6 رمضان 1409

 13آوريل 1989

ساعت نه ونيم صبح به دفتر فرماندهي [کل قوا] رفتم .آقاي علي جنتي [رئیس دفتر
جانشین فرمانده کل قوا] كارهاي دفتر را گفت .آقاي [علی] يونسي [دادستان سازمان

قضایی نیروهای مسلح] آمد .وضع حفاظت اطالعات ارتش را گفت و از عيب پوشي
مسئول ساحفاجا [= سازمان حفاظت اطالعات ارتش] براي نگراني از بدنامي بيشتر ارتش
گفت .آقاي عبداهلل نوري [نماینده امام در سپاه پاسداران] آمد و گزارش وضع داخلي

سپاه را داد و براي انسجام و نظم بهتر چارهجوئي كرد .درباره مسأله محافظت آقاي
منتظري توضيح خواستم.

آقاي [سید حسن] فيروزآبادي براي كارهاي ستاد كل آمد .آقاي [محمود] محمدي

عراقي [جانشین نماینده امام در سپاه] آمد .براي رفتن از سپاه مشورت كرد .گفتم تا به
خوبي با او كار ميكنند ،بماند .آقاي [علی] حسينی تاش آمد .گزارش صنايع نظامي سپاه
را داد .خواستههایي در جهت بودجه بيشتر براي تكميل طرحها داشت .آقاي [محمد]

فروزنده [فرمانده مهندسی رزمی سپاه] آمد .گزارش كار مهندسي رزمي را داد و براي
تامين مصالح منزل بعضي رزمندگان كه زمين تهيه كردهاند ،اجازه گرفت.

آقاي [ابراهیم] سنجقي آمد .مشكالت سپاه را گفت و چارهجوئي كرد .از مسئوليت

دانشگاه امام حسين(ع) كنارهگيري كرده است .آقاي [محمد] عطريانفر [رئیس سازمان
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حفاظت اطالعات] آمد .وضع حفاظت اطالعات نيروهاي انتظامي را گفت و از تندرويها
انتقاد داشت .او گفت كه در جهت تعديل آن كار ميكند .براي نيازهاي سازمان

[حفاظت و اطالعات] استمداد كرد .همچنین اطالع داد كه رئيس اطالعات شهرباني به
اتهام فساد بازداشت شده است .آقاي [محمد علی] رحماني [مسئول] بسيج آمد وخواستار

ايجاد معاونت بسيج در ستاد كل شد .گفت همسرش را به خاطر سرطان جراحي كردهاند.
هواي دفترم سرد بود .سرماخوردم و كمرم درد گرفت .به خانه آمدم .تلفني با آقاي

رئيس جمهور درباره گروه بررسي اصالح قانون اساسي كه امام خواستهاند پيشنهاد كنيم،
مذاكره كرديم.1

جمعه  25فروردين  7 رمضان 1409

 14آوريل 1989

در منزل بودم .تا ساعت نه صبح خوابيدم .همشيره فاطمه و بستگان آمدند .مدتي با آنها
صحبت كردم .صديقه عموزاده كه مثل همشيره طيبه مادر شهيد است ،با آنها بود .آقا

رضا مرعشي آمد و درباره استعداد كشاورزي جيرفت و  ...مطالبي گفت .كارهاي دو

دفتر را آورده بودند ،انجام دادم.

 -1رادیــو بــی بــی ســی در ایــن بــاره گفــت« :در ایــران دو هفتــه پــس از کنارهگیــری آی ـتاهلل منتظــری از مقــام جانشــینی رهبــر ،حــدود نیمــی از
نماینــدگان مجلــس شــورا و تمــام اعضــای شــورای عالــی قضایــی ایــران بــه طــور جداگانــه بــه آی ـتاهلل خمینــی نامــه نوشــته و خواســتار ترمیــم یــا
اصــاح بعضــی از مــواد قانــون اساســی شــدهاند .مســأله اصــاح قانــون اساســی جمهــوری اســامی از چنــد مــاه پیــش ،از طــرف مقامــات مختلــف
ایــران مطــرح بــوده اســت ،ولــی تــا دیــروز اقدامــی جــدی در ایــن جهــت صــورت نگرفتــه بــود .در مباحثــات قبلــی تأکیــد بیشــتر بــر روی تفکیــک و
تعییــن اختیــارات رئیــس جمهــور و نخســت وزیــر بــود کــه در عــرض چنــد ســال گذشــته ریشــه اختالفهــای زیــادی بــوده اســت .بــه نظــر میرســد
بــا نزدیــک بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه تاکنــون فقــط آقــای هاشــمی رفســنجانی بــه عنــوان کاندیــدا پیشــنهاد شــده اســت و نیــز برکنــاری
آی ـتاهلل منتظــری از مقــام جانشــینی رهبــری ،ایــن ضــرورت احســاس شــده کــه ایــن مســائل بایــد هــر چــه زودتــر حــل شــود».
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شنبه  26فروردين  8 رمضان 1409

 15آوريل 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها چيز مهمي نيست .مديران شرکت
مس سرچشمه با [آقای محمدرضا آیتاللهی] وزير معادن و فلزات آمدند .گزارش وضع
را دادند و توضيحاتي خواستم .در انتقال خاك از معدن و در نيروي انساني مشكالتی
دارند .وضع ارزي و ريالي خوبي دارند ،چون درآمد را در اختيار خودشان گذاشتهاند.

[آقای سید مرتضی طباطبایی] شهردار تهران آمد .گزارش وضع مالي و پرسنلي

شهرداري را داد .حدود هفت ميليارد تومان درآمد و همين مبلغ مخارج دارند .مشكل

ماشين آالت دارند .در طول جنگ مقداري به جبهه دادهاند و مقداري هم فرسوده شده
که بايد جايگزين شود .سهميه ارزي ندارند .او درباره طرح جامع ،آينده تهران و مسأله
آلودگي هوا مطالبي داشت .سلماني براي اصالح آمد.

عصر جمعي از نمايندگان آمدند .آنها درباره اصالح قانون اساسي تذكراتي داشتند.

دكتر[محمدعلی] هادي [نجف آبادی] آمد و راجع به مذاكره با عربستان سعودی مشورت
كرد .قرار است دو هيأت سعودي براي مذاكره به عمان بروند .درباره پذيرفتن سفارت
امارات [متحده عربی] مشورت كرد و از پيشنهاد تأسيس لوله گاز رساني از ايران به دبي
خبر داد .به [آقای غالمرضا آقازاده] وزير نفت تذكر دادم كه مسأله را جدي بگيرند.

تا مغرب كارهاي دفتر را انجام دادم .افطار مهمان آقاي موسویاردبيلي [رئیس قوه

قضائیه] بوديم .آقاي خامنهاي [رئیسجمهور] هم بودند .احمدآقا و نخست وزير به علت
كسالت نيامده بودند .درباره اصالح قانون اساسي بحث شد .آقاي رئيس جمهور امروز
پيشنهاد ما را به امام منتقل كردهاند .درباره رهبري آينده بيشتر صحبت كرديم؛ به نقطه

روشني نرسيديم .به خانه آمدم.
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يكشنبه  27فروردين  9 رمضان 1409

 16آوريل 1989

ساعت هفت صبح از خانه حركت كرديم .در راه از پروژه مترو در خيابان شهيد مفتح

بازديد كردم؛ پيشرفت خوب است .ساعت هفت ونيم به مجلس رسيدم .در گزارشها
شدت درگيريهاي بيروت و اظهار خوشبيني [خاویر پرز دکوئیار] دبيرکل سازمان ملل
در مورد مذاكرات آينده ايران و عراق جلب نظر ميكند.

آقاي [محمدعلی] انصاري از بيت امام تلفني اطالع داد كه امام پيامي براي نمايندگان

دادهاند .گفتم بياورد كه در جلسه بخوانيم .1تا ساعت ده ونيم در جلسه ماندم.

در دفترم آقاي [مجید] قاسمي [رئیس بانک مرکزی] آمد .از نامه تهديد آميز نخست

وزير به بانك مركزي در خصوص تقصير در خريد كاالهاي اساسي نگران بود .گفتم
خريد كاالهاي اساسي اهميت دارد ،آن را جدي بگيرد.

آقاي [عیسی] والئي رئيس كميسيون بازرگاني آمد .درباره كنترل قيمتها ،تعزيرات

و سئواالت مردم درباره مسايل اخير گفت .آقاي [حسین] كمالي رئيس كميسيون كار و

امور اجتماعی آمد .در مورد نياز مردم به توضيح و رفع آثار شايعات و ضرورت اقدامي

در جهت اصالح وضع اقتصادي و كنترل قيمتها گفت .اظهار توقع كرد كه همراه خود

در سفر به شوروي ،نمايندهاي از كارگران را ببرم .گفتم خودش را ميبرم .آقاي [محمد
ابراهیم] اصغرزاده [نماینده تهران] آمد .اظهار تمايل كرد كه درباره مسائل سفر به روسيه

همكاري كند.

 -1بس ـماهلل الرحمــن الرحیــم .خدمــت فرزنــدان عزیــز ،نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی و وزرای محتــرم  -دامــت افاضاتهــم بــا ســام،
شــنیدم در جریــان امــر حضــرت آقــای منتظــری نیســتید و نمــی دانیــد قضیــه از چــه قــرار اســت .همیــن قــدر بدانیــد کــه پــدر پیرتــان بیــش از دو ســال
اســت در اعالمیههــا و پیغامهــا تمــام تــاش خــود را نمــوده اســت تــا قضیــه بدیــن جــا ختــم نگــردد ،ولــی متأســفانه موفــق نشــد .از طــرف دیگــر
وظیفــه شــرعی اقتضــا میکــرد تــا تصمیــم الزم را بــرای حفــظ نظــام و اســام بگیــرد .لــذا بــا دلــی پــر خــون حاصــل عمــرم را بــرای مصلحــت نظــام
و اســام کنــار گذاشــتم .انشــاءاهلل خواهــران و بــرادران در آینــده تــا انــدازهای روشــن خواهنــد شــد .ســفارش ایــن موضــوع الزم نیســت کــه دفــاع از
اســام و نظــام شــوخیبردار نیســت و در صــورت تخطــی ،هــر کســی در هــر موقعیــت بالفاصلــه بــه مــردم معرفــی خواهــد شــد .توفیــق همــگان را از
خداونــد متعــال خواســتارم .والســام علیکــم و رحم ـتاهلل و برکاتــه 68/1/26 .روح اهلل الموســوی الخمینــی
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بازدید از پروژه مترو

تيمسار [مصطفی] ترابي [رئیس سازمان حفاظت اطالعات ارتش] آمد .درباره تالش

وزارت اطالعات براي دخالت در امور حفاظتها تذكر داد و از لزوم تقويت رواني
ارتش حرف زد .آقاي [احمد] سالك [رئیس مرکز هدایت نهضتهای اسالمی] آمد.

گزارش كارهاي مربوط به نهضتهاي آزاديبخش را داد و براي امور عراقيهاي معاود
و پناهنده و رزمنده استفسار كرد .آقايان امامي و رباني قائم مقامي از شوراي مركزی

اصناف آمدند .آنها از وزارت بازرگاني شكايت داشتند .گفتم آقاي [محمد] يزدي را
تعيين كردهام كه در اختالفات حكم باشد .تأكيد كردم كه با آقاي يزدي همكاري كنند؛

پذيرفتند.

تا ساعت شش و چهل و پنج دقيقه بعد از ظهر كارهاي دفتر را انجام دادم .به خانه

آمدم .مهدي ،فاطي و ياسر افطار به مهماني رفتند و عفت كه دعوت داشت ،نرفت كه

من در خانه تنها نباشم.

شب دكتر واليتي [وزیر امور خارجه] نشانههاي اميدوار كنندهاي از مذاكرات آينده

ژنو [= صلح ایران و عراق] را تلفني گفت و وقت خواست که با جلسه سران قوا مشورت
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کند و مسائل مورد نظر را مطرح سازد .تعداد  165نفر از نمايندگان مجلس ،طي نامهاي
از امام خواستند كه براي اصالح قانون اساسي اقدام نمايند.
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بعد از سحر خوابم نبرد .ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم .تا ساعت هشت ونيم
گزارشها را خواندم .آقاي رئيس زاده آمد و تذكر داد در مجلس هم افرادي براي برنامه
ريزي سفر شوروي معين شوند.

جلسهاي با حضور هيأت دولت و جمعي از نمايندگان ،براي پيگيري كار برنامه

پنجساله داشتيم[ .آقای روغنی زنجانی] وزير برنامه و بودجه و [آقای میرحسین موسوی]

نخست وزير گزارش كار دادند .از زمانبندي مقرر دو ماه عقب هستند .نمايندهها اعتراض

داشتند .باالخره قبول كرديم و با جمعبندي مذاكرات جلسه توسط من ،قرار شد تا هفته
ديگر كالن كمي برنامه را بدهند و مصوبات شوراهاي بخشي را تدريجاً به كميسيونهاي
مربوطه برسانند و حداكثر آخر تيرماه ،برنامه كامل را تحويل مجلس بدهند.

به دفترم برگشتم .تا ساعت شش بعداز ظهر ماندم .دكتر واليتي با گروه مدير برنامه

كنفرانس خليج فارس آمدند .گزارش كار دادند و مشورت و نظر خواهي نمودند.1
 -1در ایــن دیــدار آقــای علــی اکبــر والیتــی وزیــر امــور خارجــه گزارشــی از چگونگــی برگــزاری کنفرانــس بینالمللــی خلیجفــارس ارائــه کــرد .در
ایــن گــزارش عنــوان شــد کــه از حــدود  300تــن از صاحــب نظــران داخلــی و  250تــن از محققــان و اســاتید خارجــی و از  400مؤسســه مطالعاتــی و
دانشــگاهی خــارج از کشــور ،بــرای شــرکت در ایــن کنفرانــس بینالمللــی دعــوت شــده اســت .همچنیــن در ایــن گــزارش شــروع بــه کار کمیتههــای
سـهگانه اقتصــادی سیاســی ،اســتراتژیکی و فرهنگــی حقوقــی جهــت برپایــی ایــن کنفرانــس اعــام شــده اســت .آقــای هاشــمی در ســخنانی برگــزاری
ایــن کنفرانــس را مفیــد دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد بــا توجــه بــه اینکــه خلیجفــارس بــه عنــوان عامــل همبســتگی کشــورهای منطقــه ،محــور
اصلــی ایــن کنفرانــس اســت ،افــرادی از کشــورهای عربــی و مؤسســات اســامی و مراکــز پژوهشــی بینالمللــی در آن شــرکت کننــد .ایشــان همچنیــن
بــا توجــه بــه مباحــث ســودمند و فضــای مناســب حاکــم بــر کنفرانــس بینالمللــی خلیجفــارس ،شــرکت مقامــات سیاســی کشــورهای دیگــر در ایــن
کنفرانــس را الزم دانســت .کنفرانــس بینالمللــی خلیجفــارس بــه همــت وزارت امــور خارجــه در روزهــای  30مــرداد تــا یکــم شــهریور مــاه بــا حضــور
پژوهشــگران داخلــی و خارجــی در تهــران برگــزار شــد.
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كتابهاي اميركبير [یا قهرمان مبارزه با استعمار] تأليف خودم را كه براي هديه عيد
نمايندگان در نظر گرفتهام ،امضا نمودم.

ساعت شش ونيم به خانه رسيدم .بچهها افطار مهمان بودند .عفت ماند و بعد از افطار

من ،به مهماني منزل اخوي محمد رفت .شب آقاي عبداهلل نوري آمد .مقداري درباره
وضع سپاه صحبت كرد و درباره اصالح قانون اساسي مذاكره شد.
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محسن از سفر چين برگشته بود .هنگام سحري خوردن رسيد و مختصري از اخبار سفر
را گفت .ساعت هشت صبح براي شركت در مراسم روز ارتش به ميدان آزادي رفتم.

يگانهايي از همه نيروهاي نظامي و انتظامي رژه رفتند و من صحبت كوتاهي كردم 1و
آخر كار مصاحبهاي با مجله صف [ارگان داخلی ارتش جمهوری اسالمی] داشتم .2به
مجلس آمدم.

ظهر آقايان دكتر [حسن] روحاني و [محمد علی] نظران آمدند و گزارش سفر

محرمانه به چين را دادند .از نتيجه مذاكرات به طور نسبي راضياند .عصر [آقای برهانو

 -1آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه روز ارتــش اظهــار داشــت« :ایــن روز مبــارک اســت بــر ارتــش جمهــوری اســامی ،بــرای نظــام و نیروهــای مســلح ،بــه
خصــوص ارتــش .ایــن روز سرنوشــت ســاز و نقطــه عطــف بــود .پیــام دلگــرم کننــده حضــرت امــام در ســال  58بــه ارتــش حالــت آرامــش و اطمینــان
در دل نیروهــای مؤمــن ارتــش و دوســتان انقــاب بــه وجــود آورد و دل پــر کینــه دشــمنان انقــاب و اســام را دچــار یــأس و آشــفتگی کــرد .آن روز
همــه فهمیدنــد کــه ارتــش ماندنــی اســت و خیــال واهــی انحــال آن و جایگزینــی نیروهــای دیگــر ،چیــزی جــز مخلــوق ذهــن دشــمنان و ترویــج کینــه
تــوزان نســبت بــه اســام نیســت .نکتـهای کــه امــروز بعــد از گذشــت ده ســال شــما ارتشــیان میتوانیــد روی آن حســاب کنیــد ،ایــن اســت کــه انقــاب
اســامی و جمهــوری اســامی بــرای پرســنل ارتــش بیــش از همــه اقشــار و جریانهــای موجــود در کشــور خیــر و برکــت داشــته اســت ».رجــوع کنیــد
 کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -2رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،مصاحبههای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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مالقات با وزیر امور خارجه اتیوپی

بایه] وزير امور خارجه اتيوپي به مالقات آمد .مذاكرات در محور توسعه روابط بود.1

آقايان محسن رضايي و [علی] شمخاني آمدند .آنها براي تقويت بودجه سپاه و رفع
نيازها استمداد كردند.

به دفتر رئيس جمهوري رفتم .دكتر واليتي در جلسه سران قوا درباره مذاكرات ژنو

مشورت كرد .موافقت كرديم که با طارق عزيز ،با حضور دبيركل [سازمان ملل] جلسه
خصوصي داشته باشند .همچنین اجازه داده شد ،براي مسلمانان لبنان كمك و خواربار

 -1در ایــن دیــدار آقــای «برهانــو بایــه» وزیــر خارجــه اتیوپــی بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه تاریخــی دو کشــور اظهــار داشــت« :روابــط اســتراتژیک بیــن
دو کشــور از زمانهــای قدیــم شــروع شــده و ایــن روابــط تــا زمــان حاضــر ادامــه داشــته اســت ».وی همچنیــن بــا اشــاره بــه همکاریهــای دو کشــور در
مجامــع بینالمللــی از جملــه جنبــش عــدم تعهــد و وجــود اراده سیاســی جهــت گســترش روابــط ،خواســتار فعــال کــردن ارتباطــات پارلمانــی و مبادلــه
هیــأت بیــن دو کشــور شــد .آقــای هاشــمی نیــز بــا اشــاره بــه نقــاط مشــترک دو کشــور در روابــط اظهــار داشــت« :یکــی از مســائلی کــه آفریقاییهــا
از آن رنــج میبرنــد ،تحــرکات ارتجاعــی در ایــن قــاره اســت .امپریالیســتها از مشــکالت اقتصــادی کشــورهای آفریقایــی در جهــت انحــراف
انقالبهــای آن اســتفاده مــی کننــد ».رئیــس مجلــس شــورای اســامی همچنیــن گفــت« :در صورتــی کــه دو کشــور همــکاری فعالــی بــا یکدیگــر
داشــته باشــند و بــا دیگــر کشــورهای آفریقــا هــم هماهنــگ کنیــم ،میتوانیــم در دفــاع از حقــوق مــردم آفریقــا مؤثــر باشــیم .مــا در آفریقــا بــه دنبــال
منافــع مــادی نیســتیم .اگــر عالقمنــد بــه حضــور در آنجــا هســتیم ،بــرای مبــارزه بــا اســتعمار و اســتکبار و خدمــت بــه مــردم مظلــوم آفریقــا میباشــد».
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ارسال شود .در آنجا جنگ مسلمين و مسيحيان شدت يافته است .آنها از ما كمك
خواستهاند .عراق و غرب به مسيحيان كمك ميكنند.

بعد از نماز و افطار ،جلسه مجمع تشخيص مصلحت داشتم .آقاي [عبدالحسین]

وهاجي [سرپرست وزارت بازرگانی] گزارش كار اقدامات اجراي قانون نظام صنفي را
داد و مصوبهاي درجهت منع گران شدن كاالها و خدمات دولتي داشتيم .ساعت ده ونيم
به خانه رسيدم .آقاي [محمد] يزدي نامهاي از آقاي منتظري برايم آورد .ايشان خواسته
كه در بولتن مجلس ،اطالعيه ايشان مبني بر جواب به نامه آقايان [مهدی] كروبي[ ،سید

مهدی] امام جماراني و حميد روحاني درج شود.
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ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رفتم .تا ساعت ده ونيم در جلسه ماندم .اليحه ماليات

بر ارزش افزوده را به خاطر بار تو ّرمي آن مسكوت گذاشتيم .پيش از دستور ،فوت دكتر

[حسن] اسدي [الری] را تسليت گفتم .1ظهر [رئیس] هيأت بين المجالس آمد .گزارش
سفر به مجارستان را داد و درباره شركت در اجالسيه بعدي كه در لندن است ،مشورت

كرد.

آقاي سعيديان فرد نامه آيتاهلل منتظري را آورد كه مضمون بخشي از نامه آقايان

كروبي ،روحاني و جماراني را تكذيب كرده است .عصر هيأت رئيسه مجلس جلسه

داشت .افطار در مجلس ماندم .از [آقای اصغر ابراهیمی] مدير عامل شرکت متروی تهران
درباره پيشرفت كار توضيح خواستم؛ گفت پيشرفت خوب است.

 -1دکتــر حســن اســدی الری ،فرهنگــی سرشــناس ،اســتاد دانشــگاه و مبــارز بــا ســابقه بــود کــه در پــی بیمــاری قلبــی دارفانــی را وداع گفــت .وی در
ســالهای ستمشــاهی بــه عنــوان مبــارز سیاســی فعالیــت میکــرد .پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در وزارت آمــوزش و پــرورش فعالیــت نمــود.
در ســالهای بعــد بــه عنــوان ســفیر ایــران در کشــورهای هنــد ،ویتنــام و برمــه بــه خدمــات پرداخــت .آخریــن ســمت او معــاون حقوقــی و پارلمانــی
وزارت آمــوزش و پــرورش بــود.
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شب به خانه آمدم .با احمدآقا تلفني درباره نظر امام در كيفيت تهيه اصالحيه قانون

اساسي پرسيدم؛ هنوز از تصميم ايشان مطلع نيست.

پنجشنبه  31فروردين  13 رمضان 1409

 20آوريل 1989

به دفتر فرماندهيکل قوا رفتم .آقاي كياني آمد .اقدامات خود در خصوص تنظيم صنايع

[پدافند] ش  .م .ر [شیمیایی ،میکروبی ،رادیواکتیو] را گفت و براي ادامه كار مشورت
كرد .و گزارش تهيه مواد اوليه صنايع را داد .آقاي مبلّغ آمد از روي نقشه ،طرح وصل دو

رودخانه ميمه و دويرج در ايالم و در شمال خوزستان را داد .بناست به صورت يك مانع
مهم آبي در مرز ،از دهلران تا هور مهار شود و براي عمران اراضي مجاور مورد استفاده
قرار گيرد؛ طرح مهم عمراني ـ نظامي است.

معاونان ستاد كل و وزراي سپاه و دفاع و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه

آمدند .درباره خريدهاي نظامي احتمالي از شوروي مذاكره شد و موارد مورد نظر انتخاب
گرديد .تا ساعت چهار بعد از ظهر استراحت کردم و سپس كارهاي نظامي را انجام دادم.
تيمسار [مصطفی] ترابي [فرمانده حفاظت اطالعات ارتش] آمد .گزارش اقدامات

ساحفاجا [= سازمان حفاظت و اطالعات ارتش] در شناسائي عوامل منحرف و جاسوس
ارتش را داد و درباره توسعه طلبي وزارت اطالعات در اختيارات شكايت كرد.

آقايان نيلي و توكلي آمدند .گزارش كار صنايع الكترونيك نظامي شيراز را دادند و

استمداد نمودند .آقاي [علی] فالحيان [معاون وزیر اطالعات] آمد .درباره صنايع تانك

و هواپيما و تعميرات گزارش داد .نزديك غروب به خانه آمدم .عفت به جلسه فاتحه

مرحوم دكتر اسديالری رفته بود .شب آمد .او از اظهارات آقاي [محمد] يزدي راجع به

آيتاهلل منتظري گله داشت.

اردیبهشت 1368
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جمعه  1ارديبهشت  14 رمضان 1409

 21آوريل 1989

تا ساعت ده ونيم در منزل براي خطبههاي جمعه مطالعه داشتم .دو خطبه طوالني ايراد

كردم .1كشف و متالشي شدن شبكه جاسوسي آمريكا را اعالن نمودم .2درباره كنترل
نرخها و فساد اخالق [و فساد اداری] حرف زدم.

عصر والده و همشيرهها آمدند .آنها افطار مهمان ما بودند .عفت تنهايي براي جمع

زيادي غذا درست كرده بود .عازم سوريه هستند .به دو مادر شهيد ،هر يك صد دالر
پول سر راهي دادم.

 -1آقــای هاشــمی در خطبــه اول در ارتبــاط بــا عدالــت اجتماعــی بــه بحــث دربــاره اســتکبار و اســتضعاف پرداخــت و گفــت« :برداشـتهای نادرســتی
از ایــن بحــث شــده کــه مادیــات و امکانــات مــادی کــه مایههــای عظمــت و ترقیانــد و متأســفانه در طــول تاریــخ ابــزار اســتکبار بودنــد ،مــورد نظــر
اســام نیســت و بــا ایــن برداشــتها یــک نــوع روحیــه بیحالــی و بیــکاری را تزریــق میکننــد کــه اگــر چنیــن برداشــت غلطــی در جامعــه ایجــاد
شــود ،گرایــش بــه زهــد غلــط ایجــاد خواهــد شــد کــه دنیــای اســام همیشــه از آن در رنــج و عــذاب بــوده و مــا بایــد ســعی کنیــم ایــن گرایــش را از
جامعــه دور کنیــم و جامعــه اســامی بــا امکانــات تولیــد و ثــروت ،ســلطه اســام را تحکیــم ببخشــد و آنهــا را در مســیر اهــداف اســامی قــرار دهــد».
در ادامــه ایــن خطبــه دربــاره امکانــات مــادی کشــور ،مطالعــات بعــد از جنــگ و آغــاز دوره ســازندگی و اقدامــات اساســی در حــال انجــام از جملــه
بازنگــری قانــون اساســی مطالبــی مطــرح شــد .خطبــه دوم نمــاز نیــز بــه افشــای فعالیتهــای اطالعاتــی  -نظامــی بزرگتریــن شــبکه جاسوســی ســیا در
ایــران اختصــاص داشــت .رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،خطبههــای جمعــه ســال  ،1368جلــد یازدهــم »،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -2در ایــن خطبــه آمــده اســت« :طــی چنــد مــاه اخیــر یــک شــبکه جاسوســی مملــو از النههــای بســیار متعــدد و بــزرگ جاسوســی آمریــکا در ایــران،
بــا تــاش و پشــتکار نیروهــای قدرتمنــد وزارت اطالعــات کشــف شــد کــه عناصــر آن بازداشــت و در حــال بازجویــی هســتند .بــه جاسوســان دســتورات
پیچیــده و آموزشهــای بســیار ســطح بــاال داده و ســرمایهگذاری زیــادی کــرده بودنــد .یکــی از جاسوســان در اعترافاتــش میگویــد وقتــی قبــول
همــکاری بــا آمریــکا کــرد وی را از ترکیــه بــه آلمــان بردنــد و در آلمــان بــا چشــم بســته بــه یــک پایــگاه بردنــد و در داخــل یــک هواپیمــا چنديــن
ســاعت پــرواز کــرد تــا در منطق ـهای در یــک جزیــره آنهــا را پیــاده کردنــد .مدتهــا در آنجــا آنهــا را آموزشهــای مختلــف دادنــد و بــه ایــران
برگرداندنــد و بعــد بــه او گفتنــد بــرو هفــت هشــت ســال دیگــر کار بکــن ،آن وقــت مــا دســتورات الزم را بــه تــو میدهیــم .نــوع آموزشهــا نشــان
میدهــد کــه آمریکاییهــا حســابهای خطرناکــی بــرای مــا دارنــد .چــون بــه بعضــی از جاسوســان گفتهانــد کــه شــما در اطــراف مشــهد بایــد زمینــی
بــه مســاحت یــک کیلومتــر در یــک کیلومتــر بخریــد و بــه آنهــا آمــوزش هدایــت چتربــاز را دادهانــد تــا اگــر چتربــاز خواســت پیــاده شــود ،در نقطــه
خاصــی کــه میخواهــد ،بتوانــد پیــاده شــود .بــه جاسوســان یــک رادیــوی مخصــوص دادهانــد کــه از آن طــرف پیــام رمــز میدهنــد ،در ایــن رادیــو
ضبــط میشــود و هــر وقــت کــه جاســوس در خانـهاش نیســت ،رادیــو پیــام را ضبــط میکنــد و وقتــی جاســوس بیایــد میتوانــد از پیــام اســتفاده کنــد
و متقابـ ً
ا پاســخ پیــام را بــا رمــز تحویــل رادیــو بدهــد و بــرای ســازمان ســیا بفرســتد».
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شنبه  2ارديبهشت  15 رمضان 1409

 22آوريل 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها مذاكرات ژنو و افشاگري جاسوسي

آمريكا در ايران و قيام مردم اردن مورد توجه است .ستاد برگزاري مراسم بزرگداشت
دهمين سالگرد شهادت آيتاهلل مطهري آمدند .گزارش برنامهها را دادند .خيلي وسيع
گرفتهاند .كمك مالي و تبلیغي خواستند .برايشان صحبت كردم.1

مديران شرکت كشت و صنعت كارون آمدند .نيازها را گفتند و تقاضاي جبران

خسارات جنگ را داشتند .حدود سه و نيم ميليارد تومان از خرابيها و عدم النفعها

خسارت داشتهاند.

عصر فرماندهان ارتش آمدند و خواستار جلوگيري از ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه

بودند .مقداري با آنها درباره ضرورت ادغام ارتش و سپاه صحبت كردم ،ولي قانع نشدند.
با پيام اخير امام توقعشان زيادتر شده است.2

آقای [غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] آمد .او پيشنهاد استفاده از ارز مازاد براي فعال

كردن صنايع و توليد را داد .شب جلسه سران قوا در نخست وزيري بود .درباره اصالح
 -1آقــای هاشــمی در دیــدار بــا اعضــای ســتاد بزرگداشــت دهمیــن ســالگرد شــهادت اســتاد مطهــری بــا اشــاره بــه نقــش ایــن فقیــه و فیلســوف عالــی
مقــام در انقــاب اســامی تأکیــد کــرد « :تحقيق ـاً افــکار نوشــتههای اســتاد مطهــری یکــی از ســرمایههای ســازنده بــرای تاریــخ کشــور ماســت .مــا
معتقدیــم شــهید مطهــری یکــی از افــراد موفــق در تاریــخ نــگاری مســائل اســامی اســت و بایــد آثــار بــه جــای مانــده از وی را یــک گنجینــه و میــراث
اســامی تلقــی کنیــم .از دســت دادن شــهید آیـتاهلل مطهــری بــرای مــا بســیار گــران تمــام شــد ،ولــی خوشــبختانه ایشــان بــا شــهادت از دنیــا رفــت و
ایــن افتخــار بــرای مــا و خــود او بــه حســاب میآیــد .شــهادت اســتاد مطهــری مــردم را بیــش از بیــش متوجــه ارزشهــای ایــن اســتاد گرانقــدر کــرد
و برماســت کــه از ایــن زمینــه خــوب و مســاعد اجتماعــی ،بهــره گرفتــه و در جهــت نشــر افــکار و آثــار وی بکوشــیم .امیــدوارم کاری را کــه شــروع
کردهایــد و بــا برنامههایــی کــه داریــد بتوانیــد از عهــده اهــداف مــورد نظــر خــود برآییــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانی
هــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1388 ،
 -2اشــاره بــه پیــام امــام بــه مناســبت  29فروردیــن روز ارتــش .در ایــن پیــام آمــده اســت« :مــن تــا آخــر پشــتیبان ارتــش و ســپاه و بســیج خواهــم بــود
و تضعیــف آنــان را حــرام میدانــم .مــن بــه عنــوان فرمانــده کل قــوا بــه مســئولین و تصمیــم گیرنــدگان نیــز دســتور میدهــم کــه در هیــچ شــرایطی از
تقویــت نیروهــای مســلح و بــاال بــردن آموزشهــای عقیدتــی و نظامــی و توســعه تخصصهــای الزم و خصوصـاً حرکــت بــه طــرف خودکفایــی نظامــی
غفلــت نکننــد  ».کتــاب «صحیفــه امــام» ،جلــد بیســت و یکــم ،صفحــه  ،357مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی(ره).
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قانون اساسي و تركيب جمع مسئول آن بحث شد .احمدآقا مضمون نامه مفصل خود به

آيتاهلل منتظري را توضيح داد .او در این نامه ،علل پيشامد وضع جديد را توضيح داده
تا در تاريخ بماند .1درباره استفاده از ارز مازاد احتمالي با قميت موجود نفت ،در جهت

ورود و يا توليد كاالهاي مصرفي با اجازه امام بحث شد؛ به جايي نرسيد .دير وقت به
خانه آمدم.

يكشنبه  3ارديبهشت  16 رمضان 1409

 23آوريل 1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها هنوز افشاگري من در مورد
تالش شبكه جاسوسي آمريكا در ايران مورد توجه و تفسير و تحليل است .تا ساعت ده

در جلسه علنی مجلس بودم .به دفترم برگشتم .آقاي [حسین] محلوجي [نماینده کاشان]
آمد .درمورد صنايع نظامي و سفرم به كاشان صحبت كرد.

آقاي [حسن] مختاري نماينده نجفآباد آمد .گزارش حوادث شهر در جريان مسأله

آقاي منتظري را گفت .مدعي است حضور نيروهاي سپاه در شهر ،باعث تحريك مردم

شده و اال خيلي كمتر از اين بود .عصر يكي از كارمندان مجلس براي استحقاق بخشي
از حقوقش آمد .آقاي قليزاده نماينده مينودشت آمد .او از تبعيض و دوگانگي مسئوالن
منطقه گفت كه از تركمنها و بوميها كمتر استفاده ميشود.

آقاي [ماشاءاهلل] حيدري مقدم نماينده سلسله ودلفان آمد .براي سفر به كردستان

حكمي گرفت .نمايندگان منطقه مدعياند دادگستري براي بعضي از مسئوالن پرونده
سازي ميكند .با دادستان كل كشور صحبت كردم .قرار شد نمايندهاي از سوي من و
ايشان براي بررسي موضوع بروند.

 -1مجموعــه مطالــب مرحــوم حجــت االســام والمســلمین حــاج ســید احمــد خمینــی ،تحــت عنــوان «رنجنامــه» بــه صــورت کتــاب بــه چــاپ رســیده
اســت.
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آقاي [محمد] فروزنده و [مرتضی] مبلغ آمدند .درباره تصدي سپاه براي اصالح

مسيل زابل تصميمگيري شد و درباره احداث اسكله در ساحل بهمنشير براي آلترناتيو [=
جایگزین] اروند و وظایف فرماندهي مهندسي رزمي مذاكره شد.

با احمدآقا چند بار درباره متن حكم امام در خصوص اقدام به اصالح قانون اساسي،

تلفني مذاكره كردم .افطار به خانه آمدم.

دوشنبه  4ارديبهشت  17 رمضان 1409

 24آوريل 1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس رفتم .بيشتر وقت به انجام كارها گذشت .آقاي [علی]

آقامحمدي آمد .درباره گروههاي مبارز عراقي مطالبی گفت و اجازه انجام مانور آنها را
گرفت .خواستار پرداخت كمك بيشتر شد.

يكي از فرماندهان قرارگاه مبارزه با مواد مخدر آمد .گزارش كار داد و سالح و

هليكوپتر و هواپيما و بي سيم خواست.

احمدآقا متن نامه امام به آقاي رئيس جمهور مبني برتشكيل مجمعي براي اصالح

قانون اساسي را تلفني خواند و مشورت كرد .مجمع تشخيص مصلحت و هيأت رئيسه

خبرگان و پنج نفر نماينده و آقايان [محمدرضا] مهدوي کنی و [احمد] آذري [قمی] و

[حسن] حبيبي.1

 -1متــن حکــم امــام(ره) بــه ایــن شــرح اســت« :بسـماهلل الرحمــن الرحیــم .جنــاب حجتاالســام آقــای خامنـهای ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی
ایــران  -دامــت افاضاتــه .از آنجــا کــه پــس از کســب ده ســال تجربــه عینــی و عملــی از اداره کشــور ،اکثــر مســئولین و دسـتاندرکاران و کارشناســان
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــر ایــن عقیدهانــد کــه قانــون اساســی بــا اینکــه دارای نقــاط قــوت بســیار خــوب و جاودانــه اســت ،دارای
نقایــص و اشــکاالتی اســت کــه در تدویــن و تصویــب آن بــه علــت جــو ملتهــب ابتــدای پیــروزی انقــاب و عــدم شــناخت دقیــق معضــات اجرایــی
جامعــه ،کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت ،ولــی خوشــبختانه مســأله تتمیــم قانــون اساســی پــس از یکــی  -دو ســال نیــز مــورد بحــث محافــل گوناگــون
بــوده اســت و رفــع نقایــص آن یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر جامعــه اســامی و انقالبــی ماســت و چــه بســا تأخیــر در آن موجــب بــروز آفــات و
عواقــب تلخــی بــرای کشــور و انقــاب گــردد ،مــن نیــز بنــا بــر احســاس تکلیــف شــرعی و ملــی خــود از مدتهــا قبــل در فکــر حــل آن بــودهام
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عصر آقايان فوادكريمي و طباطبائي آمدند .براي راه انداختن آموزش تعاوني

رزمندگان براي كشت و صنعت نيشكر درخوزستان كمك خواستند .آقايان محسن

رضايي و عبداهلل نوري براي مشورت در سازمان سپاه و استمداد در جبران كسر بودجه
آمدند[ .جواد] اقباليپور و ورزدار براي برنامه سفر به بندرعباس جهت شرکت در مراسم

مانور نيروي دريايي آمدند.

به خانه آمدم .افطار مهمان داشتيم؛ عده زيادي از بستگان بودند .فتانه و مريم را عفت

پاگشا و دعوت كرده بود .شب آيتاهلل خامنهاي تلفني خواست كه فردا پنج نفر نماينده
مجلس را براي شركت در اصالح قانون اساسي انتخاب كنيم.

آقاي [علی محمد] بشارتي [قائم مقام وزیر امور خارجه] اطالع داد كه مذاكرات

با عربستان سعودی در عمان نتيجه بخش بوده است .آنها با تظاهرات سياسي در حج

به شكل كنترل شده موافقت كردهاند و در خصوص تعداد حجاج ،با يكصدهزار نفر
موافقند؛ قرار شد مذاكرات را تا نتيجه كامل ادامه دهند.

کــه جنــگ و مســائل دیگــر مانــع از انجــام آن میگردیــد .اکنــون کــه بــه یــاری خداونــد بــزرگ و دعــای خیــر حضــرت بقیــهاهلل  -روحــی لــه
الفــداء  -نظــام اســامی ایــران راه ســازندگی و رشــد و تعالــی همــه جانبــه خــود را در پیــش گرفتــه اســت ،هیأتــی را بــرای رســیدگی بــه ایــن امــر
مهــم تعییــن نمــودم کــه پــس از بررســی و تدویــن و تصویــب مــوارد و اصولــی کــه ذکــر میشــود ،تأییــد آن را بــه آرای عمومــی مــردم شــریف و
عزیــز ایــران بگذارنــد .الــف  -حضــرات حجــج اســام والمســلمین و آقایانــی کــه بــرای ایــن مهــم در نظــر گرفت ـهام - 1 :آقــای مشــکینی  - 2آقــای
طاهــری خرمآبــادی  - 3آقــای مؤمــن  - 4آقــای هاشــمی رفســنجانی  - 5آقــای امینــی  - 6آقــای خامنــهای  - 7آقــای موســوی (نخســت وزیــر)
 - 8آقــای حســن حبیبــی  - 9آقــای موســوی اردبیلــی  -10آقــای موســوی خوئینــی  - 11آقــای محمــدی گیالنــی  - 12آقــای خزعلــی  - 13آقــای
یــزدی  - 14آقــای امامــی کاشــانی  - 15آقــای جنتــی  - 16آقــای مهــدوی کنــی  - 17آقــای آذری قمــی  - 18آقــای توســلی  - 19آقــای کروبــی
 - 20آقــای عبــداهلل نــوری کــه آقایــان محتــرم از مجلــس خبــرگان و قــوای مقننــه و اجراییــه و قضاییــه و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و افــراد
دیگــر و نیــز پنــج نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه انتخــاب مجلــس انتخــاب شــدهاند .ب  -محــدوده مســائل مــورد بحــث - 1 :رهبــری
 - 2تمرکــز در مدیریــت قــوه مجریــه  - 3تمرکــز در مدیریــت قــوه قضاییــه  - 4تمرکــز در مدیریــت صداوســیما بــه صورتــی کــه قــوای ســه گانــه در
آن نظــارت داشــته باشــند  - 5تعــداد نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  - 6مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــرای حــل معضــات نظــام و مشــورت
رهبــری بــه صورتــی کــه قدرتــی در عــرض قــوای دیگــر نباشــد  - 7راه بازنگــری بــه قانــون اساســی  - 8تغییــر نــام مجلــس شــورای ملــی بــه مجلــس

شــورای اســامی .ج  -مــدت بــرای ایــن کار حداکثــر دو مــاه اســت .توفیــق حضــرات آقایــان را از خداونــد متعــال خواســتارم ».رجــوع کنیــد 
کتــاب «صحیفــه امــام» ،جلــد بیســت و یکــم ،صفحــه  ،364مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی(ره).
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سهشنبه  5ارديبهشت  18 رمضان 1409

 25آوريل 1989

ساعت هشت وربع صبح به مجلس رسيدم .قبل از دستور با نمايندگان صحبت کردم.1

قرار شد تنفس داده شود كه براي نامزدهاي پنج عضو مجلس شورای اسالمی ،در جمع
گروه بازنگري قانون اساسي مشورت كنند .ساعت ده تا يازده تنفس دادم.

در تنفس آقاي [قاسم مهرزاد] صدقياني [نماینده سلماس] آمد .براي سپاه سلماس

كمك خواست و براي رفتن من از مجلس گريه كرد و از اينكه نتوانم در مقام رياست

قوه مجريه كاري در حد انتظار مردم انجام دهم ،اظهار نگراني كرد؛ گفتم اگر بپذيرم،
به خاطر انجام تكليف است .آقاي [جاسم] جادري [نماینده دشت آزادگان] آمد .براي
سوسنگرد كمك خواست و خواستار تاكيد به وزارت نفت براي گازكشي شهر شد.

در جلسه علني بعد از تنفس ،چهار نفر از اعضای جريان راديكال و يك نفر مقبول

الطرفين رأي آوردند.2

 -1در ایــن نطــق آمــده اســت« :از حضــرت امــام امــت ،ایــن بــزرگ مــرد تاریــخ ،خیلــی متشــکریم کــه بــه خواســت نمانیــدگان مجلــس و اعضــای
شــورای عالــی قضایــی ،توجــه مبــذول فرمودنــد و راه اصــاح قانــون اساســی را ،بــا راهنماییهایــی کــه در ترکیــب گــروه مســئول فرمودنــد .بــاز
کردنــد در گذشــته در ســر راه دســتگاههای اجرایــی و قضایــی کشــور مشــکالتی وجــود داشــته و در آینــده نیــز ایــن مشــکالت اضافــه میشــد .ایــن
اقــدام کــه از ســوی نماینــدگان مجلــس آغــاز شــد و خوشــبختانه معلــوم شــد کــه نظــر حضــرت امــام هــم در باطــن ،چنیــن چیــزی بــوده اســت و اينهــا
را در نامهشــان بــه ریاســت جمهــوری اظهــار کردنــد ،راهگشــا و ســازنده اســت .از ویژگیهــای نظــام مــا و مواهــب رهبــری قاطــع ،آگاه و مدبــر
انقــاب در ایــن مقطــع ،ایــن اســت کــه حضــرت امــام ،کارهــای بســیار بــزرگ را بــدون اینکــه مشــکلی بــرای جامعــه ایجــاد کنــد ،انجــام میدهنــد.
کارهایــی کــه معمــوالً در نظامهــای تثبیــت شــده دنیــا ،بــا بحــران و مشــکالت متعــدد همــراه اســت ،در کشــور مــا ،بــه صــورت ســازنده و مطلــوب
ملــت ،انجــام میشــود و در ایــن مــورد ،نمونــه هــای زیــادی در ایــن  10ســال دیدهایــم .خداونــد ســایه حضــرت امــام امــت را بــر ســر ایــن امــت
فــداکار ،ایثارگــر و هوشــیار ،مســتدام بــدارد و امیدواریــم مســئوالن و کســانی کــه مخاطــب حضــرت امــام هســتند و امــام آنهــا را انتخــاب کردهانــد
و کســانی هــم کــه مجلــس انتخــاب میکنــد ،بتواننــد ایــن وظیفــه را بــه صورتــی کــه منافــع نظــام را بــه خوبــی تأمیــن کنــد ،انجــام دهنــد .مــن از
طــرف مجلــس ،از حضــرت امــام متشــکرم کــه ایــن اعتمــاد را بــه مجلــس فرمودنــد و در کنــار کســانی کــه خودشــان انتخــاب فرمودنــد ،بــه مجلــس
هــم اجــازه دادنــد تــا افــرادی را انتخــاب کنــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،نطــق هــای پیــش از دســتور ســال  ،1368جلــد ششــم»،
دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -2نماینــدگان منتخــب بــرای شــورای بازنگــری قانــون اساســی عبــارت بودنــد از  :آقایــان حســین هاشــمیان  129رأی ،عباســعلی عمیــد زنجانــی 128
رأی ،اســداهلل بیــات  126رأی ،نجفقلــی حبیبــی  111رأی و ســید هــادی خامن ـهای  105رأی.
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عصر اعضای پليس قضایي آمدند گزارش كار دارند .من هم صحبت كردم و

تشويقشان نمودم[ .1آقای محسن میردامادی] استاندار خوزستان و [آقایان غالمرضا

فروزش و عیسی کالنتری] وزراي جهاد سازندگی و كشاورزي آمدند .درباره اهميت

كشاورزي خوزستان و لزوم تمركز در مديريت آن مذاكره کردیم .قرار شد طرح تمركز

را تا دو ماه ديگر بياورند؛ همچنین برنامه توسعه عمران را كه در برنامه پنجساله بگنجانيم.

آقاي [اکبر] تركان [رئیس سازمان صنایع دفاع] آمد؛ عازم چين است .گزارش سفر

به يوگسالوي و مطالعه درباره تانك  4را داد .قرار شد پس از بررسي تانكهاي چين،

شوروي و چكسلواكي تصميمگيري نماييم .با ادغام دو وزارت [دفاع و سپاه] موافق
است .او تذكراتي درباره ارتش داد.

به خانه آمدم .شب دكتر واليتي آمد و گزارش سفر به ژنو را داد .در ابتداي كار،

[آقای خاویر پرز دکوئیار] دبيركل [سازمان ملل] به نفع عراق حرف زده و پس از برخورد
محكم هيأت ایران ،تغيير لحن داده است .عراقيها روي مذاكره خصوصي تكيه داشتهاند

 -1بــه مناســبت ســالروز تشــکیل ســازمان پلیــس قضایــی جمعــی از مســئولین و پرســنل ایــن ســازمان بــا آقــای هاشــمی دیــدار کردنــد .در ایــن دیــدار
ابتــدا آقــای عبــاس هاشــمی رئیــس ســازمان پلیــس قضایــی گزارشــی از عملکــرد  9ســاله ایــن نهــاد و برنامههــای آینــده ایــن ســازمان را بــه اطــاع
جانشــین فرمانــده کل قــوا رســاند .ســپس آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه چگونگــی و اهــداف تشــکیل ایــن ســازمان اظهــار داشــت« :چهرههــای نورانــی
شــما و اطالعاتــی کــه مــا از پیــش داشــتهایم ایــن امیــد را در مــن همچنــان زنــده کــرده کــه از ایــن رهگــذر مــا بتوانیــم کارهــای خوبــی بــرای
جامعهمــان انجــام بدهیــم .پلیــس قضایــی بایــد اشــکاالتی را کــه در ســایر نظامهــای قضایــی وجــود دارد برطــرف کنــد .از مســائلی کــه از اول تاکنــون
در مــورد پلیــس قضایــی مــد نظــر بــوده اســت مســأله تحصیــات ،تخصــص و عدالــت بــود کــه همچنــان مــاک میباشــد .اگــر چنیــن مجموعـهای بــا
ایمــان و اطالعــات الزم در اختیــار قضــات و دســتگاه قضایــی باشــد تحقیقـاً بــرای ســرعت و صحــت کار و بــرای آســایش خاطــر مــردم مؤثــر اســت.
در حــال حاضــر کــه شــورای عالــی قضایــی و مجلــس بــه فکــر اصــاح امــور هســتند و بــه خدمــت امــام پیشــنهاد دادنــد تــا قانــون اساســی در جهــت
تســریع کارهــا اصــاح بشــود و یــک بخــش آن هــم مربــوط بــه مســائل دســتگاه قضایــی اســت کــه خــود آقایــان هــم پیشــقدم شــدند ،امــام هــم کــه
معمــوالً همچــون پزشــکی حــاذق نبــض جامعــه در دستشــان میباشــد و نیازهــای جامعــه را میداننــد ،ســریعاً ایــن درخواســت را پذیرفتنــد و دســتور
دادنــد .مــا امیدواریــم کــه بــا اصــاح قانــون اساســی کار قــوه قضایــی در رونــد بهتــری قــرار بگیــرد .ســرعت عمــل یــک اصــل جــدی قضایــی در
اســام میباشــد .اســام مایــل نیســت کــه پروندههــا مدتهــا طــول بکشــد و نــزاع و درگیریهــا معمــوالً کینــه مـیآورد و دو طــرف را نســبت بــه هــم
بدبیــن میکنــد و ایــن بدبینــی باعــث شکســته شــدن صفــای جامعــه میگــردد .در کنــار حــل مشــکالت قانونــی ،مشــکالت شــما هــم بایــد مــورد توجــه
قــرار بگیــرد تــا دســتگاه قضایــی بتوانــد بــا نیازهــای مهــم مــردم ســریعتر و قاطعتــر برخــورد بکنــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی،
ســخنرانیهای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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كه انجام نشده .قرار است از كانال [برزان تكريتي ] برادر [ناتني ] صدام ،در ژنو با نماينده
ما انجام شود؛ با وساطت يك نفر از سازمان اخوان المسلمين.

چهارشنبه  6ارديبهشت  19 رمضان 1409

 26آوريل 1989

به مجلس رفتم .كارهاي عقب مانده را انجام دادم .آقاي رياضي آمد .درباره همكاري با

هيأت بررسي خريدهاي نظامي در ستادكل [فرماندهی کل قوا] مشورت كرد.

آقاي سيدعباس موسوي از رهبران حزب اهلل لبنان آمد .درباره وضع جديد لبنان كه

با جنگ مسيحيان و مسلمانان پيش آمده ،گزارش داد .او از توطئههاي پشت پرده نگرانی

داشت و خواستار كمك بيشتر ايران به لبنان و مردم فلسطين بود .تحليلشان اين است كه
مسائل لبنان براي انحراف توجهات از مسأله فلسطين است.1

عصر كارهاي دفترم را انجام دادم و به دفتر آقاي رئيس جمهور رفتم .اولين جلسه

هيأت بازنگري قانون اساسي تشكيل و هيأت رئيسه انتخاب شد :آقايان مشكيني ،خامنهاي،

[محمد] يزدي[ ،حسن] حبيبي و من .قرار شد چهار كميسيون درست كنيم و جلسات در
سالن مجلس باشد.

بعد از افطار ،جلسه مجمع تشخيص مصلحت برقرار شد .درباره مرجع همكاري با

نهضتهاي اسالمي خارج از كشور مذاكره شد .قرار شد كميسيوني مركب از سپاه و
وزرات خانههاي اطالعات و امور خارجه باشد و وزير خارجه حق وتو داشته باشد .دير

وقت به منزل رسيدم.

 -1آقــای هاشــمی در دیــدار اعضــای شــورای حــزباهلل لبنــان بــر ضــرورت وحــدت تمامــی نیروهــای اســامی و ملــی لبنــان بــه منظــور خنثــی کــردن
توطئههــای اســتکار جهانــی ،صهیونیســم بینالمللــی و عوامــل سازشــکار تأکیــد کــرد .ایشــان در ایــن دیــدار بــار دیگــر آمادگــی کامــل جمهــوری
اســامی ایــران را در حمایــت از قیــام اســامی مــردم فلســطین و مســلمانان منطقــه اعــام کــرد .شــورای رهبــری حــزباهلل لبنــان نیــز گزارشــی از
درگیریهــای لبنــان و فلســطین و توطئههــای اســتعماری صهیونیســتی کــه بــر علیــه مســلمانان ایــن دو ســرزمین صــورت میگیــرد ،ارائــه کــرد.
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اولین جلسه هیئت بازنگری قانون اساسی

پنجشنبه  7ارديبهشت  20 رمضان 1409

 27آوريل 1989

ساعت نه ونيم صبح به دفتر فرماندهي [کل قوا] رفتم .تيمسار شهبازي [رئیس ستاد
مشترک ارتش] درباره همراهان نظامي در سفر شوروي پرسيد .آقاي علي جنتي درباره

كارهاي دفتر [فرماندهی کل قوا] مراجعات داشت.

آقايان [موسی] رفان [فرماندهی نیروی هوایی سپاه] و [حسین] دهقان آمدند وگزارش

وضع نيروي هواي سپاه را دادند؛ ناراضياند .خوب تدارك نميشوند ،چون تكليف

آينده معلوم نيست .آقاي اكبري آمد .گزارش وضع نيروهاي [ناظر صلح سازمان ملل]
يونيماك را داد و از سختگيري ساحفاجا [= سازمان حفاظت اطالعات ارتش] و از كمي
تدارك گله كرد .آقاي [ابراهیم] سنجقي آمد و مشورت كرد كه مسئوليت بازرسي سپاه

را بپذيرد.

عصر هيأت مديره كانون بازنشستگان نظامي و انتظامي آمدند .گزارش وضع را دادند
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و نيازها را گفتند .از توجه من به كانون ابراز رضايت كردند .حدود دويست هزار بازنشسته
نيروهاي مسلح دارند .سرهنگ غالم رضايي رئيس كارخانه تعمير تانك مسجدسليمان
آمد و از كار شكني انجمن اسالمي گله كرد.

آقاي [سیدحسن] فيروزآبادي آمد .درباره ستاد نيروي زميني سپاه و تقسيم بودجه

دفاعي مذاكره شد .بچهها به مراسم شب احياء رفتهاند و من در خانه تنها هستم .قسمت
عمده شب را به دعا و مطالعه گذراندم.

جمعه  8ارديبهشت  21 رمضان 1409

 28آوريل 1989

[امروز به مناسبت سالروز شهادت امیرالمومنین علی(ع) تعطیل بود ].در منزل بودم .بيشتر

وقتم به مطالعه گذشت .چون ديشب كم خوابيده بودم تا ساعت نه صبح خواب بودم.
همسر شهيد مطهري آمد .درباره انتشار كتابي درباره اقتصاد اسالمي از شهيد مطهري
مشورت كرد.

شب تلفني با آيتاهلل خامنهاي درباره [شورای بازنگری] اصالح قانون اساسي حرف

زديم .گفتم به خاطر سفر ايشان به چين ،براي اداره بحث از سفر به بندرعباس براي مانور
دريايي خودداري كنم؛ ايشان موافق نبود.

شنبه  9ارديبهشت  22 رمضان 1409

 29آوريل 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رفتم .از اداره قوانين براي برنامه جلسات هيأت بازنگري
قانون اساسي آمدند .آقايان [مجید] انصاري و [اسحاق] جهانگيري براي مشورت در مورد
كانديداي نمايندگي كرمان و تذكراتي درباره اصالح قانون اساسي آمدند.
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عصر جلسه هيأت رئيسه هيأت بازنگري براي بررسي شيوه اداره جلسات را داشتيم.

ساعت پنج بعد از ظهر ،جلسه اول هيأت در پارلمان تشكيل و چند ماده از آئين نامه
تصويب شد .آنها افطار مهمان مجلس بودند.

شب جلسه سران قوا در دفتر من بود .درباره سفر آقاي رئيس جمهور به چین و اهميت

تحكيم روابط با این کشور و طرحهاي مهم اقتصادي صحبت شد.

تلفني با آقايان [بیژن نامدار زنگنه ،محمد جواد ایروانی و بهزاد نبوی] وزير نيرو،

وزير اقتصاد و وزير صنايع سنگين درباره موضوعات همكاري با شوروي صحبت كردم
كه زمينه را براي تصميم نهايي در سفرم به این کشور آماده كنند .ساعت ده شب به خانه
رسيدم.

نامهاي از امام خطاب به آقاي مشكيني [رئیس مجلس خبرگان رهبری] رسيد كه نظر

داده بودند الزم نيست رهبر مرجع باشد و كافي است كه مجتهد عادل باشد .تعدادي از

اعضای شورا نظرشان اين است كه نبايد قيد مرجعيت حذف شود ،با اين نامه البد تغيير
راي ميدهند.1

 -1در ایــن نامــه آمــده اســت« :بس ـماهلل الرحمــن الرحیــم ،حضــرت حجــت االســام والمســلمین جنــاب آقــای حــاج شــیخ علــی مشــکینی  -دامــت
افاضاتــه .پــس از عــرض ســام ،خواســته بودیــد نظــرم را در مــورد متمــم قانــون اساســی بیــان کنــم .هــر گونــه آقایــان صــاح دانســتند عمــل کننــد.
مــن دخالتــی نمــی کنــم .فقــط در مــورد رهبــری ،مــا کــه نمیتوانیــم نظــام اســامیمان را بــدون سرپرســت رهــا کنیــم .بایــد فــردی را انتخــاب کنیــم
کــه از حیثیــت اســامیمان در جهــان سیاســت و نیرنــگ دفــاع کنــد .مــن از ابتــدا معتقــد بــودم و اصــرار داشــتم کــه شــرط «مرجعیــت» الزم نیســت.
مجتهــد عــادل مــورد تأییــد خبــرگان محتــرم سراســر کشــور کفایــت میکنــد .اگــر مــردم بــه خبــرگان رأی دادنــد تــا مجتهــد عادلــی را بــرای رهبــری
حکومتشــان تعییــن کننــد ،وقتــی آنهــا هــم فــردی را تعییــن کردنــد تــا رهبــری را بــه عهــده بگیــرد ،قهــری او مــورد قبــول مــردم اســت .در ایــن صــورت
او ولــی منتخــب مــردم میشــود و حکمــش نافــذ اســت .در اصــل قانــون اساســی مــن ایــن را میگفتــم ،ولــی دوســتان در شــرط «مرجعیــت» پافشــاری
کردنــد ،مــن هــم قبــول کــردم .مــن در آن هنــگام میدانســتم کــه ایــن در آینــده نــه چنــدان دور قابــل پیــاده شــدن نیســت .توفیــق آقایــان را از درگاه
خداونــد متعــال خواســتارم .والســام علیکــم و رحمــت اهلل و برکاتــه 68/2/9 .روح اهلل الموســوی الخمینــی»  کتــاب «صحیفــه امــام» ،جلــد بیســت و
یکــم ،صفحــه  ،350مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی(ره).
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يكشنبه  10ارديبهشت  23 رمضان 1409

 30آوريل 1989

ديشب كم خوابيدم .ساعت هفت و نيم صبح به مجلس رسيدم و كارهاي عقب مانده

را انجام دادم .در جلسه علني تا ساعت ده ماندم .در دفترم آقاي [سیدحسین] موسوي
تبريزي [نماینده تبریز و عضو کمیسیون اصل  ]90آمد .به شكايت بنياد امور مهاجرین

در خصوص سختگيري كميسيون اصل  90جواب داد .مدعي است وضع بنياد خيلي
بي نظم است؛ گفتم پيگيري كنند .در مورد سفرم به آذربايجان و مسائل رهبري صحبت

كرد.

[سرتیپ محمد حسین جاللی] وزير دفاع آمد .از بانك مركزي به خاطر عدم پرداخت

اعتبار ارزي سال گذشته وزارت دفاع شكايت آورد؛ قرار شد رسيدگي كنم .عصر جلسه

شوراي بازنگري قانون اساسي داشتيم .بخش ديگری از آئين نامه تصويب شد .افطار

جمعي از اعضای شورای مذکور مهمان مجلس بودند .تا ساعت هشت ونيم شب كارهاي
دفتر را انجام دادم.

تلفني با آيتاهلل خامنهاي قرار گذاشتيم که سياستهاي بازسازي منتشر شود .به خانه

آمدم .بچهها نبودند.

دوشنبه  11ارديبهشت  24 رمضان 1409

 1مي 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم .كارهاي دفترم را انجام دادم .آقاي [رضا] امراللهي
[رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد و براي سرعت كار انرژي هستهاي استمداد كرد .اعضای
كميسيون كشاورزي مجلس آمدند .درباره طرح ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت

كشاورزي مشورت كردند .اكثریت آنها مخالف هستند .تابع نظرات كارشناسي هستيم.

ظهر [آقای مجید قاسمی] رئيس بانك مركزي آمد .درمورد تزريق ارز به بازار
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آزاد براي جلوگيري ازكاهش ارزش ريال گفت و از اتهامات دستگاهها درخصوص

كندكاري بانك مركزي دفاع كرد.

ساعت چهار بعد از ظهر جلسه شوراي بازنگري [قانون اساسی] آغاز شد .آئيننامه را

تمام كرديم و كميسيونها تشكيل گرديد .1افطار مهمان مجلس بودند .بعد از افطار جلسه
هيأت رئيسه شورا داشتيم .تصميم گرفتيم دبيرخانه تاسيس كنيم .برنامه جلسه فردا را
تنظيم كرديم .عفت ،ياسر و سارا به مجلس آمدند .با هم به خانه برگشتيم.

جلسه هیئت بازنگری قانون اساسی

 -1شــورای بازنگــری قانــون اساســی چهــار کمیســیون تشــکیل داده بــود :کمیســیون اول ،بررســی مســایل رهبــری و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
بــه ریاســت آیـتاهلل موســوی اردبیلــی ،کمیســیون دوم ،بررســی مســایل مربــوط بــه تمرکــز در مدیریــت قــوه قضائیــه بــه ریاســت آیـتاهلل مشــکینی،
کمیســیون ســوم ،تمرکــز در قــوه مجریــه بــه ریاســت آی ـتاهلل خامن ـهای و کمیســیون چهــارم ،مربــوط بــه تمرکــز در مدیریــت صداوســیما و تعییــن
تعــداد نماینــدگان مجلــس بــه ریاســت آیـتاهلل هاشــمی رفســنجانی.
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سهشنبه  12ارديبهشت  25 رمضان 1409

 2مي 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم .تا ظهر كارهاي دفتري و قرائت گزارشها انجام

شد .آقاي [عبدالواحد] موسوي الري [نمایندهتهران] آمد .درباره سفر به شوروي و

برنامههاي سفر و همراهان از مجلس و غير مجلس سئواالتي كرد؛ سياست كار را توضيح

دادم.

به آقای سعيدالذاكرين [رئیس روابط عمومی] گفتم دبيرخانه شوراي بازنگري [قانون

اساسی] را تشكيل دهد .دو ساعتي خوابيدم .در جلسه عمومي شوراي بازنگري چند

نفر از اعضا درباره رهبري صحبت كردند .من هم صحبت مختصري كردم .حرفها
خوب و هم جهت بود .معموالً در جهت عدم ضرورت قيد مرجعيت و ضرورت اجتهاد
و عدالت و قدرت مديريت بود .آخر وقت كميسيونها تشكيل جلسه دادند .كميسيون
ما هم تشكيل شد و هيأت رئيسه و برنامه كار مشخص شد .من رئيس كميسیون هستم.
اولين جلسه عصر پنجشنبه است .افطار در دفترم بودم و تا ساعت نه كارها را انجام دادم.

در جلسه مجمع تشخيص مصلحت شركت كردم .مسئول آمار ،پيشنهاد تعزيرات

تخلفات در اسناد و تسهيالت را آورد و توضيحاتي داد .ادامه بحث به جلسه بعد موكول
شد[ .آقای عبدالحسین وهاجی] سرپرست وزارت بازرگاني گزارش پيشرفت كار كنترل

قيمتها را داد .از كارشكني مطبوعات و به خصوص روزنامههای كيهان و رسالت
شكايت كرد .قرار شد پيگيري كنيم .بخشي از مقررات مربوط به تمركز اطالعات هم
تصويب شد .ساعت ده ونيم شب به خانه رسيدم.

چهارشنبه  13ارديبهشت  26 رمضان 1409

 3مي 1989

تا ساعت ده صبح در جلسه علني بودم .به دفترم آمدم[ .آقای احمد طاها] نماينده بوكان
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آمد .نيازهاي حوزه انتخابيهاش را گفت؛ كمبود و نياز زياد است .كردستان عموماً چنين

وضعي دارد ،ولي بوكان به خاطر شهرستان نبودن ،با استحقاق شهرستان شدن ،از اين

جهت عقبتر است[ .آقای احمد فارستانی] نماينده سروستان آمد و مطالبي درباره
كيفيت رسيدن به سربازها و مخصوصاً افراد آسيب ديده گفت.
ظهر جمعي از نمايندگان مجلس كه از اول اين دوره برمحور جنگ همكاري

داشتهاند ،آمدند .درباره جنگ و صلح و نيروهاي مسلح مذاكره شد.

عصر شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه داشت .بحثها كلي و مقدماتي بود.

درباره مجمع تشخيص مصلحت ،تمركز در قوای مجريه و قضائیه صحبت شد .افطار را
با جمعي از اعضاي شورا صرف كرديم .سپس جلسه هيأت رئيسه شورای بازنگری را

داشتيم .آقاي [علی محمد] بشارتي اطالع داد كه مشكل پاسپورت ايرانيهاي خارج از
كشور رفع شده است.

عربستان سعودي رسماً اطالع داد كه با انجام مراسم برائت [از مشرکین] در حج به

طور محدود موافق است و تعداد زائران را تا هفتادوپنج هزار نفر در سال جاري قبول
كرده است .ما خواهان يكصدوپنجاه هزار نفر هستيم.

پنجشنبه  14ارديبهشت  27 رمضان 1409

 4مي 1989

ساعت نه ونيم صبح به دفتر فرماندهي [کل قوا] رسيدم .ماشين چاپ اسكناس تقلبي ضد
انقالب را كه از داخل پاكستان از دست اشرار گرفته بودند ،با نمونههاي اسكناسهاي

چاپ تقلبي آوردند .نيروهاي سپاه شصت كيلومتر در عمق بلوچستان پاكستان رفتهاند و
با كشتن محافظان ماشين ،آن را به داخل انتقال دادهاند .گزارشي از شيوهها و مراكز چاپ
اسكناس تقلبي ايران را دادند .معلوم است كه قضيه شكل اخالل اقتصادي دارد .درباره
راههاي رفع اين مزاحمت مذاكره کردیم .قرار شد اقدام شود.
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[مسئوالن] صنايع نظامي سپاه آمدند .گزارش آزمايش موفقيت آميز زيردريايي

ساخت سپاه را دادند و براي ادامه كار مذاكره کردند .قرار شد با همكاري پاكستان كه
اخيرا ً پيشنهاد شده ،به كار سرعت بدهيم .درباره صنايع نظامي سپاه مذاكره شد.
دكتر [حسن] فيروزآبادي آمد و مسائل جاري ستاد كل را مطرح كرد .سپس وزراي

كشور ،اطالعات ،امور خارجه  ،برنامه و بودجه ،صنايع سنگين ،دفاع و سپاه براي

مذاكره و تهيه بخش دفاعي برنامه پنجساله آمدند .دوساعت مذاكره كرديم .تصميمات
الزم اتخاذ و مقدار ارز پنجساله و شيوه كار و استراتژي مشخص شد.

به مجلس رفتم .پس از استراحت ،ساعت چهار بعد از ظهر جلسه كميسيون بازنگري

قانون اساسي تشكيل شد .موارد تعويض نام مجلس شوراي ملي به شوراي اسالمي

مشخص شد؛ حدود چهل مورد است .ارائه گزارش ماده واحده به شورا تصويب شد.

درباره تعداد نمايندگان و مديريت صدا وسيما ،مذاكرات مفيدي شد ولي تصميم به
جلسات بعد موكول گرديد .افطار با مهمانان در مجلس صرف شد .تا ساعت نه شب
كارها را انجام دادم .به خانه آمدم .بچهها به مهماني رفتهاند.

آقايان [منصور] ستاري [فرمانده نیروی هوایی ارتش] و [سید حسن] فيروزآبادي

گزارش دادند كه يك هواپيماي مسافربري از مرز عراق وارد ايران شده و به طرف تهران

پيش ميآيد؛ محتمل است كه ربوده شده باشد .دستور مواظبت دادم .فرودگاه تهران
بسته شد .بعد از مدتي خبر دادند كه هواپيما پاكستاني است ،راه را گم كرده و در تركيه
به عراق منحرف شده و سپس اصالح مسير كرده و اكنون به سوي پاكستان ميرود .گفتم
باز هم پيگيري كنندكه مطمئن شوند گزارش و ادعا درست باشد.

جمعه  15ارديبهشت  28 رمضان 1409

 5مي 1989

تا ساعت ده ونيم صبح براي خطبهها مطالعه كردم .در مراسم نماز جمعه حضور انبوه
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نماز جمعه روز قدس

مردم به خاطر روز قدس چشمگير بود .در خطبهها به شدت به سياست غرب و مخصوصاً
آمريكا در مورد فلسطين حمله كردم .عصر به استراحت و مطالعه گذشت .راديو صدای
آمريكا عكسالعمل خشمگينانهاي به اظهارات امروز من نشان داد .به خاطر دير بيدار

شدن سحر  -پنج دقيقه به اذان صبح  -و كم غذا خوردن ،امروز ضعف بيشتري احساس
ميكردم.
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شنبه  16ارديبهشت  29 رمضان 1409

 6مي 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها خشم و عكسالعمل آمريكا،
اسرائيل ،انگليس و فرانسه درخصوص اظهارات ديروز من در نماز جمعه به وسعت نشر

يافته است.

آقاي [عبدالحسین] مقتدايي نماينده آبادان آمد .او از عدم توجه مديرعامل پااليشگاه

آبادان نسبت به كاركنان موجود زمان جنگ در آنجا شاكي بود .در مورد اتهامات رقبايش
از خود دفاع كرد .آقاي [محسن] رفيقدوست [مشاور لجستیک جانشین فرماندهکل قوا]
آمد .گزارش كار تعاوني براي تهيه مسكن سپاه را داد و خبر داد كه آقاي [ابولفضل]

توكلي [بینا] را برکنار كرده است .در مورد صدور باريم و وارد كردن نيازها گفت.
مديران ساصد [= سازمان صنایع دفاع] آمدند .براي تسهيالت در گرفتن ارز و بودجه

استمداد كردند .نصيحت كردم كه براي صرفهجوئي در بودجه از كارهاي تكراري با
سپاه بپرهيزند.

عصر تا ساعت شش در دفترم كار كردم .آقاي [محمد محمدی] ريشهري [وزیر

اطالعات] ،تلفني ماجراي سوء استفاده در شركت [تولید لوازم خانگی] فيلكو و اينكه
پرونده به دادستاني رفته را گفت.

يكشنبه  17ارديبهشت  1 شوال 1409

 7مي 1989

در خانه بودم .عمده وقتم پيش از ظهر به مالقاتهاي بي برنامه گذشت .بستگان و دوستان
بعد از زيارت امام و قبل از رفتن به زيارت امام آمدند .در گزارشهاي خبري تبليغات

وسيعي عليه اظهارات من در روز جمعه در رسانههاي غربي مشاهده ميشود .هم ناراحتند
و هم سوژه خوبي به دست آوردهاند .دوستان هم از عواقب كار نگرانند؛ بعضيها پيشنهاد
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نوعي تعديل دارند .عصر آقاي عبداهلل نوري [نماینده امام در سپاه و جهاد سازندگی]
آمد .درباره سپاه گزارش داد و درخصوص مسائل بازنگري قانون اساسي مشورت كرد.

دوشنبه  18ارديبهشت  2 شوال 1409

 8مي 1989

ساعت نه و نیم صبح به مجلس رسيدم .گزارشها همچنان حكايت از شانتاژ تبليغاتي
غرب درباره اظهارات من در نماز جمعه دارد .آقاي قيصر [یکی از کارکنان مجلس
شورای اسالمی]  ،اسنادي براي كار بازنگري قانون اساسي آورد[ .آقای محمد جواد
ایروانی] وزير اقتصاد آمد .درباره زمينههاي همكاري با روسها كه بنا است در سفر من

نهايي شود ،گزارش داد :توسعه كارخانه ذوب آهن ،احداث دو سد روي رودخانه ارس،
احداث دو سد روي رودكارون ،ريختهگري اسفراين ،راه آهن سرخس – مشهد  -بافق،
توسعه بازرگاني در مقابل خريد كاال ،عالوه بر معامالت تسليحاتي.

سفيرمان در يمن شمالي آمد .گزارش آنجا را داد؛ از فقر مردم و عالقه مردم به

انقالب ايران گفت و پيشنهاد بازكردن باب معامالت تجاري را داد و اجازه گرفت

رئيس مجلس آن کشور را دعوت كنند .پيغامي از آقاي [طاهر] احمدزاده آورده بود

كه مالقات خواسته است .با آقاي خامنهاي درباره قوه اجرايي و تعديل گفتههاي جمعه

صحبت كردم.

عصر به دانشگاه تهران رفتم و در سمينار شهيد مطهري درباره «شهید مطهري و عدالت

اجتماعي» صحبت كردم .1در دفترم كميسيون چهارم بازنگري قانون اساسی جلسه داشت.
 -1در ایــن ســخنرانی آمــده اســت« :مســأله عدالــت اجتماعــی چیــزی نبــود کــه دوره مبــارزه اســامی از فکــر آی ـتاهلل مطهــری کــه یــک عالــم و
انســان متعهــد اســامی اســت دور بمانــد .واژه عدالــت اصــوالً یکــی از واژههــای مطلــوب مکتبهــای اجتماعــی اســت و در اســام و ابعــاد فلســفی،
اجتماعــی ،سیاســی ،فقهــی ،قضایــی و اخالقــی آن جایــگاه عظیمــی دارد .مشــکلی کــه در زمــان ایشــان وجــود داشــت ایــن اســت کــه افــراط و تفریطــی
در برداشــت از عدالــت اجتماعــی وجــود داشــت .شــهید مطهــری در ایــن شــرایط میخواســت عدالــت اجتماعــی را بــرای انســانهای مبــارز توضیــح
دهــد و طبیعــی بــود کــه ایــن نظریــات تــا حــدی مطلــوب منافقیــن نبــود .آنهــا آن موقــع ایشــان را متهــم میکردنــد کــه عدالــت اجتماعــی را منحــرف
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استقبال رسمی در فرودگاه کیش

[آقای سید علی اکبر محتشمیپور] وزير كشور و كارشناسانش آمدند .درباره تعداد
نمايندگان مجلس مذاكره شد .قرار شد متن پيشنهادي اصالحي خودشان را بياورند.

آقاي رئيس جمهور امروز به سوي چين و كره شمالي حركت كردند .تا ساعت نه شب

در دفترم كار كردم و به خانه آمدم.

سهشنبه  19ارديبهشت  3 شوال 1409

 9مي 1989

ساعت شش صبح همراه عفت و ياسر به فرودگاه [مهرآباد] رفتيم .فاطي و فائزه هم

آمدند .با هواپيما به سوي كيش پرواز كرديم .فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند .عفت
و همراهان در كيش ماندند و ما پس از انجام مراسم تشريفاتي ،با هليكوپترها به سوي
میکنــد و در اواخــر ایشــان را بــه خاطــر همیــن مســأله طــرد کردنــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال »،1368
دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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منطقه مانور دريايي پرواز كرديم .روي عرشه ناو خارك فرود آمديم.

تا ساعت پنج بعد از ظهر آنجا بوديم .هوا شرجي بود .مانور را ديديم .1مانور آبي

 خاكي و پياده كردن نيرو در ساحل دشمن را خوب انجام ندادند .ناهار را در باشگاهافسران ناو و چاي عصرانه را در باشگاه درجه داران صرف كرديم.

با هليكوپتر از خط ساحلي به بندرعباس آمديم .به نظرم سواحل بين بندرلنگه و

بندرعباس جالب و قابل استفاده و عمران آمد .رودخانههاي پرآبي دارد و نبايستي تاكنون
غير معمور بماند.

بازدید از مانور ذوالفقار ۴
 -1مانــور بــزرگ ذوالفقــار  4کــه از چهــار روز پیــش در آبهــای خلیجفــارس و تنگــه هرمــز شــروع شــده بــود ،در مرحلــه نهایـیاش بــا اســتقرار آقــای
هاشــمی رفســنجانی جانشــین فرمانــده کل قــوا بــر روی عرشــه نــاو ســر فرماندهــی خــارک بــه انجــام رســید .در ایــن مرحلــه از مانــور ،تاکتیکهــای
تهاجمــی ســربازان نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی علیــه نیروهــای دشــمن فرضــی اجــرا شــد و طــی چنــد مرحلــه یگانهــای پــروازی و
شــرکت کننــده در مانــور ،عملیــات تمریــن تیرانــدازی بــه جزیــره دشــمن فرضــی ،حملــه همزمــان ناوچههــای تنــدرو و هلیکوپترهــای موشــک
انــداز بــه یگانهــای شــناور و درخواســت پشــتیبانی از ســتاد نیــروی هوایــی مســتقر در منطقــه عملیاتــی بــا بهرهگیــری از تجهیــزات پیشــرفته نظامــی بــا
موفقیــت اجــرا شــد .در جریــان دیــدار جانشــین فرمانــده کل قــوا از مانــور ذوالفقــار  ،4بــه احتــرام ایشــان  21تیــر تــوپ شــلیک شــد.
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در بندرعباس از به آب افتادن زيردريايي سابحات  2سپاه بازديد كرديم .كار مهمي

شده ولي هنوز راه زيادي تا داشتن زير دريايي عملياتي مانده است.

از بازسازي ناو سبالن كه در حمله آمريكاييها منهدم شده بود ،بازديد كرديم .انصافاً

در بازسازي ابتكارات و خالقيتهاي قابل تحسيني ديده ميشود .به فرودگاه رفتيم .عفت
و بچهها به شهر رفته بودند .ناچار شديم صبر كنيم .از فرصت استفاده كرديم و مصاحبهاي
با تلويزيون انجام دادم .مقداري از حرفهاي خطبه جمعه را در خصوص عكسالعمل

فلسطينيها نسبت به غربيها را تعديل كردم .1ساعت يازده شب به تهران رسيديم و به
 -1جانشــین فرمانــده کل قــوا در پایــان بازدیــد خــود از چگونگــی اجــرای مرحلــه پایانــی مانــور «ذوالفقــار  »4 -بــه ارزیابــی ایــن مانــور نشســت و
گفــت« :آنچــه کــه بــرای مــن در ایــن مانــور مهــم بــود ،آمادگــی و امکانــات نیــروی دریایــی بــود کــه شــناورها و ابــزار ایــن نیــرو را خــوب و عملیاتــی

نــگاه داشــتهاند .بــه خصــوص بعــد از فرصــت خوبــی کــه بــه دستشــان آمــده بــود .نمونههایــی از ناوهــا و ناوچههــا و ناوهــای تدارکاتــی و جنگــی و

هلیکوپترهــا را بــا هماهنگــی نیروهــای زمینــی و هوایــی بســیار خــوب بــه کار بردنــد و امیدواریــم ســیر تکاملــی آمادگــی نیروهــا ادامــه داشــته باشــد».
آقــای هاشــمی در زمینــه اظهــارات خــود در نمــاز جمعــه روز جهانــی قــدس و عکسالعمــل کشــورهای غربــی بــه ویــژه آمریــکا بــا توجــه بــه اینکــه

ایــن اظهــارات میتوانــد موضــع جمهــوری اســامی ایــران تلقــی شــود ،اظهــار داشــت« :چیــزی کــه بــرای مــن جالــب بــود در ایــن اظهــار نظرهــا و

عکسالعملهایــی کــه از غربیهــا بــه خصــوص آمریــکا و انگلیــس و فرانســه دیــدم ،شــتابزدگی و وحشــتی بــود کــه آنــان از اظهــارات مــن کردنــد.

آنهــا بــه ســوژههایی نیــاز داشــتند کــه بتواننــد بــا مطــرح نمــودن آن ،اشــتباهاتی را کــه در مســأله ســلمان رشــدی کــرده بودنــد و شکســتی کــه در
جریــان کتــاب «آیــات شــیطانی» خــورده بودنــد ،جبــران کننــد .اینهــا احتیــاج بــه ســوژه تبلیغاتــی داشــتند ،ولــی بــاز یــک اشــتباه تــازهای را مرتکــب
شــدند و نقطــه ضعفــی از خودشــان نشــان دادنــد .حرفهایــی کــه مــن زدم البتــه تحلیــل خــودم بــود ،نظریـهای را ابــراز کــردم کــه یــک نظریــه تحلیلــی

اســت و تازگــی نــدارد و سالهاســت کــه حتــی در مصاحبــه بــا خبرنگارهــای غربــی هــم گفتـهام کــه ایــن فشــارها کــه نســبت بــه نهضتهــای مردمــی
و اســامی اعمــال میشــود ،یــک طرفــه نمیتوانــد باشــد و حتمــا عکسالعملهــای مشــابهی دارد .مــن روی ایــن اظهــار نظــرم پــا برجــا هســتم ،نظریــه
مــرا ممکــن اســت برخــی از مســئوالن دیگــر هــم قبــول داشــته ،یــا نداشــته باشــند .موضــع جمهــوری اســامی ،همــان موضــع اعــام شــده اســت .مــا

تروریســم را مزاحــم زندگــی مــردم میدانیــم ،امــا حاضــر نیســتیم تروریســم را آن طــور کــه آمریکاییهــا و انگلیســیها میخواهنــد ،یــک طرفــه
محکــوم کنیــم .آنــان میخواهنــد تروریســم دولتــی کــه مث ـ ً
ا اســرائیل انجــام میدهــد یــا فاالنژهــا انجــام میدهنــد ،یــا خــود آمریکاییهــا انجــام
میدهنــد ،مبــاح باشــد ،یــا عکسالعمــل مــردم مبــاح نباشــد».

آقــای هاشــمی افــزود« :چنــد روز پیــش مشــاور عرفــات را در صیــدا تــرور کردنــد ،مگــر ایــن عمــل تروریســم نیســت؟ عوامــل تــرور همــان ایــادی
اســرائیل بودنــد .رژیــم غاصــب فلســطین هــر روز در خیابانهــای فلســطین اشــغالی مــردم را میکشــد ،مگــر تــرور آن اســت کــه انســان مخفیانــه یــک
کاری را بکنــد؟ اینکــه مــردم را از هــوا و زمیــن بــه رگبــار گلولــه ببندنــد یــا افــراد را در لبنــان بگیرنــد ببرنــد اســرائیل زندانــی بکننــد ،یــا آمریکاییــان،

آن طــور کــه میگوینــد هفتصــد میلیــون دالر بــه میشــل عــون اســلحه بدهنــد کــه هــر روز شــهرهای لبنــان را بکوبــد و مــردم را آواره بکنــد و خانــه

فلســطینیها را بــر سرشــان منفجــر کنــد ،مــا ایــن اعمــال را تــرور میدانیــم .اینهــا کــه جنــگ نیســت ،اینهــا کــه دفــاع نیســت ،اینهــا بدتریــن نــوع
تــرور اســت و در مقابــل ایــن ،کســانی کــه مظلــوم واقــع میشــوند از خودشــان دفــاع میکنــد و مــن همیشــه گفت ـهام .اگــر آمریکاییهــا میخواهنــد
تروریســت نباشــند ،بایــد ریشــه تروریســم را بخشــکانند و ریشــه تروریســم هــم ،خودشــان هســتند .اینهــا نبایــد بــه اســرائیل اجــازه بدهنــد کــه ایــن کارهــا

را انجــام بدهــد ،اگــر ایــن کارهــا انجــام بشــود ،دنبالــش هــم آن عکسالعملهــا خــود بــه خــود انجــام میشــود .البتــه شــاید لحــن مــن بــه گون ـهای

بــود کــه از آن توصیــه تلقــی کردنــد ،شــاید هــم لحــن ،توصیــه گونــه بــوده ،ولــی مــن نظــر تحلیلــی دادم و بایــد ایــن تحلیــل جــدی گرفتــه شــود.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،بــا اشــاره بــه تحلیلهــای غلــط غربیهــا از ســخنان خــود گفــت« :غربیهــا بــه نقــل از مــن گفتهانــد کــه وابســتگان

قربانیــان تــرور شــهروندهای عــادی و بــه تعبیــر خودشــان بیگنــاه را بکشــند ،نمیدانــم شــاید از تعبیــرات مــن چنیــن چیــزی اســتفاده میشــود ،اگــر
معنایــش ایــن باشــد کــه منجــر شــود بــه اینکــه شــهروندان عــادی را بکشــند ،بلــه مــن نظــرم ایــن اســت کــه چنیــن چیــزی اتفــاق خواهــد افتــاد ،امــا اگــر
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محض رسيدن به خانه ،از فرط خستگي خوابيدم.

چهارشنبه  20ارديبهشت  4 شوال 1409

 10مي 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم .كارهاي مانده را انجام دادم .آقاي محمودي آمد
وگفت شخصي كه درگذشته  -اوائل جنگ  -در يك معامله تسليحاتي تقلب كرده

ومورد شكايت ايران است ،حاضر است براي استفاده از معامالت آينده ،حق ايران را

بپردازد .گفتم كسي را بفرستد تا با وزارت دفاع مذاكره كند .آقاي [علی اصغر] مرتضائي
فر [نماینده لنجان] آمد و خواهان همراهي ما در سفر روسيه شد .آقاي [صادق] خلخالي
[رئیس کمیسیون خارجی مجلس] آمد و همين تقاضا را داشت.

ساعت سه ونيم بعداز ظهر جلسه هیأت رئيسه شوراي بازنگري [قانون اساسی]

داشتيم .روي برنامه اطالع رساني تصميمگيري شد .از ساعت چهارونيم تا هفت بعد
از ظهر جلسه عمومي شورا بود .من و نخست وزير و دكتر حبيبي صحبت كرديم .بعد
معنایــش ایــن باشــد کــه مــن چنیــن کاری را توصیــه میکنــم ،نــه مــن واقعـاً توصیــه نمــی کنــم و ایــن را نقطــه ضعــف میدانــم .اگــر شــهروندان عــادی

را بکشــند و همیــن تبلیغاتــی را کــه االن راه انداختهانــد ،بــه راه میاندازنــد و موضــع حــق یــک نهضــت مظلــوم را از دســت آن ملــت میگیرنــد ،امــا

واقعیــت ایــن اســت کــه اینهــا بــه عنــوان یــک واقعیــت بایــد بپذیرنــد کــه ایــن گونــه جنایــات ،بــه آدم کشــی و هواپیماربایــی و کشــتن افــراد بیگنــاه
منجــر میشــود .وقتــی یــک بمبــی گذاشــتند ،هــدف ممکــن اســت یــک هــدف نظامــی باشــد ،امــا کســانی کــه اطرافــش هســتند ،همیشــه نظامــی
نیســتند ،هواپیمایــی را کــه بردنــد ،ممکــن اســت هدفشــان یــک شــخص مشــخص داخــل هواپیمــا باشــد ،امــا مســافران دیگــر هــم صدمــه میبیننــد.

اینهــا اتفــاق خواهــد افتــاد ».جانشــین فرمانــده کل قــوا ،همچنیــن در مــورد اظهــار نظــر وزارت خارجــه آمریــکا مبنــی بــر اینکــه ایــران بــا ایــن اظهــارات

منــزوی خواهــد شــد ،گفــت« :تعبیــری کــه آنهــا از انــزوا دارنــد ،ممکــن اســت حقشــان باشــد کــه چنیــن تفســیری بکننــد خــوب مــا در انقالبمــان
هدفهایــی را تعقیــب میکنیــم کــه از دیــدگاه اســتکبار غــرب ،ایــن مواضــع نامطلــوب اســت .طبعـاً آنهــا بــا مــا ســازگار نیســتند .بــه همیــن دلیــل مــا
بایکــوت هســتیم .ولــی خــوب آنهــا چیزهــای خاصــی را دارنــد تعبیــر میکننــد ،تعبیــر آنهــا ایــن بــود کــه ایــران از بخــش جهــان متمــدن بیشــتر عقــب

میمانــد .غربیهــا تمــدن را در کارهایــی میداننــد کــه اســرائیل یــا میشــل عــون و امثــال او دارنــد میکننــد .اگــر کســی ایــن کارهــا را محکــوم کــرد،
متمــدن نیســت و آنهایــی کــه موافقنــد ،االن  4میلیــون فلســطینی در اردوگاههــا آواره باشــند و اســرائیل اردوگاه مهاجریــن فلســطینی کــه ســی چهــل

ســال اســت از خانههاشــان دورنــد و بــا آن فالکــت در لبنــان زندگــی میکننــد بمبــاران بکنــد ،اینهــا تمــدن اســت ،بهتــر اســت کــه مــا عقــب باشــیم
و جــزو ایــن قافلــه تمــدن نباشــیم .اگــر احقــاق حــق مظلــوم ضــد تمــدن اســت ،اینجــا واقعـاً عقــب هســتیم ،ولــی بنــا بــه تفســیر آنهــا اگــر کســی مــردم

را بــه تــرور و کارهــای غیراخالقــی دعــوت کنــد ،طبعـاً ایــن بــا افــکار عمومــی جهــان ســازگار نیســت .ولــی مــن عامــل ایــن کار را غربیهــا میدانــم.
ریشــه تــرور را در منطقــه ،سیاس ـتهای متجاوزانــه اســرائیل کــه بــه حمایــت غربیهــا دارد انجــام میشــود میدانــم ،ولــی حــاال همــه چیــز دســت

آنهاســت و هــر چــه بخواهنــد میگوینــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،مصاحبههــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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از نماز ،كميسيون چهارم كه من رئيس آن هستم ،در دفترم جلسه داشت .درباره تعداد
نمايندگان مجلس و تمركز مديريت صدا وسيما مذاكره شد .مديرعامل صدا وسيما و

معاون وزير كشور هم بودند .با اخوي محمد درباره نحوه پخش مصاحبه ديشب مذاكره

كرديم .ساعت ده وربع شب به منزل رسيدم.

پنجشنبه  21ارديبهشت  5 شوال 1409

 11مي 1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها انعكاس مصاحبهام كه در آن
سخنان جمعه گذشته تعديل شده ،خيلي وسيع است و غربيها خوشحال شدهاند .1آقاي

[علی] حسينی تاش براي مسائل صنايع نظامي آمد .آقاي [محمدعلی] نظران [رئیس
کمیسیون اسرا] هم براي امور اسرا و شورايعالي دفاع و اماكن تصرفي سپاه آمد.

هيأت رئيسه مجلس جلسه داشت .آقاي [بهزاد] نبوي [وزیر صنایع سنگین] آمد.

درباره سياستهاي توزيع بودجههاي بازسازي و خريدهاي خارجي و تحقيقات نظامي
نظرم را خواست و درباره سفر شوروي و صنايع و بازنگري قانون اساسي صحبت كرد.

عصر شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه داشت .شب تا ساعت نه در دفترم كارها را

انجام دادم.

 -1محافــل سیاســی و خبــری غربــی ضمــن ابــراز خرســندی از مطالــب عنــوان شــده در مصاحبــه آقــای هاشــمی در خصــوص تحریــف توصیههــای
مشــروط ایشــان بــه فلســطینیان ،ایــن اقــدام را یــک عقبنشــینی دیپلماتیــک و تالشــی بــرای بــه وجــود آوردن جــو مناســب سیاســی در آســتانه ســفر بــه
مســکو قلمــداد کردنــد .ســخنگوی وزارت خارجــه انگلیــس در تمــاس تلفنــی بــا دفتــر خبرگــزاری جمهــوری اســامی در لنــدن اظهــار داشــت کــه از
شــنیدن گفتههــای اخیــر آقــای رفســنجانی مبنــی بــر تحریــف ســخنان ایشــان در نمــاز جمعــه توســط خبرگــزاری و رســانهها خرســند اســت .رادیــو بــی
بــی ســی هــم در برنامــه شــامگاهی خــود گفــت« :آقــای هاشــمی رفســنجانی دیــروز گفــت کــه ســخنان هفتــه گذشــته او کــه در ســطح بینالمللــی بــه
عنــوان دعــوت ایــران از فلســطینیها بــرای قتــل غربیهــا تلقــی شــده بــود ،اوالً اشــتباه تعبیــر شــده و ثانیـاً اظهــارات او صرفـاً نظــر و تحلیــل شــخصی او
بــوده و نــه موضــع رســمی ایــران ».رجــوع کنیــد  منبــع  :نشــریه ویــژه خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،68/2/22 ،صفحــه .53
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در خانه بودم .بيشتر وقتم به مطالعه و استراحت گذشت .محسن آمد .درباره سرگرداني و
بالتكليفي در نيروهاي فني سپاه به خاطر معلوم نبودن سازمان و مسئوليتها گفت .گفتم
پس از مشخص شدن تكليف وزارت سپاه و دفاع ،مسأله را حل ميكنيم .ظهر خانواده
اخوان مرعشي آمدند .براي فرزندشان استمداد كردند ؛ وعده دادم كمك كنم.

عصر آقاي [ابولفضل] توكلي بينا آمد .جريان اختالف با آقاي [محسن] رفيقدوست

در مورد مسائل ساخت خانه براي سپاهيها را گفت كه منجر به بركناري او شده است.
احمدآقا تلفني از مسأله مطرح شده در دولت در خصوص جايگزيني آقاي [بهزاد] نبوي

[وزیر صنایع سنگین] به جاي آقاي [محمد جواد] ايرواني [وزیر امور اقتصادی و دارایی]
در مديريت مذاكره با روسها پرسيد.

شنبه  23ارديبهشت  7 شوال 1409

 13مي 1989

ساعت هشت صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها غربيها بعد از مصاحبه من و اظهارات

آيتاهلل خامنهاي 1در مورد مطالب جمعه گذشتهام به انفعال افتادهاند .از طرفي مايلند كه
قبول كنند توصيه به قتل غربيها نميكنيم و از سوئي ميبينند که باید تبليغات يك هفته
خود را ناديده بگيرند؛ در مجموع نتايج مثبت است.

آقاي [سیدرضا] زوارهاي آمد .نسبت به اظهارات جمعه و مصاحبه بعدي اظهار

رضايت كرد و در مورد اصالح قانون اساسي نظراتي ايراد کرد .او براي مديريت دستگاه
 -1آیـتاهلل خامنـهای در مصاحبــه مطبوعاتــی در شــهر پکــن در پاســخ بــه ســوال شــبکه تلویزیونــی ســی بــی اس آمریــکا گفت« :متأســفانه ســخنان آقای
هاشــمی رفســنجانی را تحریــف کردنــد .ایشــان هیــچ کــس را بــه کشــتن هیــچ کــس توصیــه نکــرده اســت و تحلیــل کردنــد کــه روش سیاســتمداران
آمریــکا و همدســتان و همفکــران آمریــکا در قبــال مــردم مظلــوم فلســطین بــه چنیــن نتیج ـهای منتهــی خواهــد شــد .سیاســتمداران مذکــور و دوســتان
مطبوعاتــی آنــان در مــورد ســخنان آقــای هاشــمی جنجــال برپــا کردنــد ».منبــع  :روزنامــه کیهــان 23 ،اردیبهشــت  ، 1368شــماره  ،13611صفحــه .2
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قضائي اظهار آمادگي كرد كه گفتم شرط اجتهاد قطعي است ،نوبت به او نميرسد.
خواستار مصاحبه با روزنامه رسالت بود كه رد نكردم.

آقاي [سیدابوالفضل] ميرمحمدي رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمي [دانشگاه

تهران] آمد .خواستار دادن زمين از پادگان عباس آباد براي توسعه دانشكده بود؛ موافقت

كردم.

كميسيون چهارم [شورای بازنگری قانون اساسی] جلسه داشت .مدير عامل و شوراي

سرپرستي صدا وسيما هم آمدند .نظرات خودشان راگفتند و مذاكره طوالني شد.
رأيگيري به جلسه بعد موكول گرديد.

شب كارهاي دفترم را انجام دادم .عفت ،مهدي و ياسر به مجلس آمدند .آب منزل

قطع شده بود .آنها براي فرار از بي آبي آمدند .در راه شام گرفته بودند ،با خودشان
آوردند .شب را همگي در مجلس خوابيديم.

يكشنبه  24ارديبهشت  8 شوال 1409
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بعد از نماز و استماع اخبار و خواندن گزارشها با بچهها صبحانه خورديم .به جلسه علني
مجلس رفتم .قبل از دستور چند كلمهاي درباره برنامه پنجساله توسعه صحبت كردم .1تا
ظهر يكسره در جلسه ماندم.

ظهر نماينده مهاباد آمد .او براي مشكالت كردستان استمداد كرد و از مركز بزرگ

اسالمي [غرب کشور] گله داشت و ابراز وفاداري به نظام و آمادگي فداكاري نمود .عصر

آقاي [جواد] تركآبادي كاردارمان در كويت آمد .او به تازگي منصوب شده و عازم
 -1در ایــن نطــق آمــده اســت« :برنامــه پنــج ســاله را دولــت بــه مجلــس داده اســت و االن در اختیــار مجلــس اســت .مــا از نماینــدگان انتظــار داریــم
کــه هــر کمیســیونی در بخــش خودشــان فعــال شــوند و مســأله را خیلــی جــدی بگیرنــد کــه برنامــه پنــج ســاله یکــی از کارهــای مهــم مجلــس دوره
ســوم اســت کــه بایــد انجــام شــود .اگــر از حــاال مــا بــا همــت کار کنیــم میتوانیــم بــه یــک برنامــه خوبــی برســیم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی
رفســنجانی ،نطقهــای پیــش از دســتور ســال  »،1368جلــد ششــم ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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رفتن است درباره برنامههاي خود در جهت تحسين و توسعه روابط مشورت كرد.

آقاي [بهرام] تاجگردون نماينده [گچساران] كهكيلويه و بویر احمد آمد .براي

انتصاب امام جمعه و استاندار كه هر دو رفتهاند ،استمداد كرد .از قائم مقام سپاه استان گله

داشت و از لزوم گماردن مديري قوي در رأس نفت منطقه جنوب گفت .آقاي [ارسالن]
صفائي نماينده باختران [= کرمانشاه] آمد .خواستار اهميت دادن بيشتر به نيروهاي بومي

آنجا گفت و از حاكميت اصفهانيها در استان گله كرد .او خواستار برگرداندن نام
كرمانشاه به جاي باختران شد و توصيه به محبت به كردها نمود.

آقاي [محمدحسین] جهانگيري نماينده قصرشيرين آمد .لزوم تسريع در بازسازي،

توجه به منطقه غرب و تشويق مردم آنجا را گفت .آقاي [عبدالعزیز] دادگر نماينده چابهار

آمد .براي كمك به محله كپر نشين آنجا استمداد كرد و از توسعه مزارع موز و خربزه
درختي و لنج سازي و صيادي منطقه گفت و خواستار سفر من به آنجا شد .آقاي [آنه
محمدکوسه] غراوی نماينده گنبد [در دوره دوم مجلس] آمد و از ضعف مديريت در
مس سرچشمه گفت .تا ساعت نه شب در دفترم كار كردم و به خانه آمدم.

دوشنبه  25ارديبهشت  9 شوال 1409

 15مي 1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم .كارهاي دفتر را انجام دادم و درباره پيشنهادهاي
مربوط به اصالح قانون اساسي مطالعه کردم .از روابط عمومي براي برنامه اطالع رساني

اصالح قانون اساسي آمدند .عصركميسيون چهارم شورای بازنگری قانون اساسی جلسه

داشت .در مورد تعداد نمايندگان مجلس و مديريت صدا وسيما بحث و تصميمگيري
شد .تا ساعت نه شب كارهاي دفتر را انجام دادم و به خانه آمدم.
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سهشنبه  26ارديبهشت  10 شوال 1409

 16مي 1989

ساعت هفت وربع صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها مطلب مهمي نيست .غربيها

دست از عكسالعمل درباره اظهارات خطبه جمعه من برداشتهاند؛ مثل اينكه ديگر مايل
نيستند به آن دامن بزنند .در جلسه علني مجلس تا ساعت ده صبح ماندم.

آقاي [حسین] محلوجي [نماینده کاشان] آمد و گزارش سفر به چين را داد .تاكيد بر

تمركز همكاري با چين در مورد تكنيك هدايت و كنترل موشكها را داشت.

دكتر [حسن] روحاني آمد .درباره سفر به شوروي ،خريدهاي تسليحاتي ،تقسيم

وظايف بين سپاه و ارتش در صورت عدم ادغام و جمع كردن مراكز غير مهم پدافند
مذاكره شد.

آقاي عبداهلل نوري [نماینده امام در سپاه] آمد .درباره تمركز در قوه مجريه مذاكره

شد .سخت طرفدار حذف نخست وزيري و كم شدن قدرت پارلمان و تقويت قدرت
مجريه است.

عصر كميسيون چهار شورای بازنگری جلسه داشت .بيشتر بحث در كيفيت اصالح

قانون اساسي در آينده بود .روي اصول و كليات توافق شد .تهيه متن نهایي به جلسه بعد
موكول گردید.

مغرب به دفتر آيتاهلل موسوی اردبيلي [رئیس قوه قضائیه] رفتم .دستور داد كه يك

بسيجي محكوم به اعدام به خاطر كشتن فرد ديگري را كه بناست فردا اعدام شود ،تا ششم

خرداد اعدامش را به تاخير اندازند ،ولي معتقد است كه قتل عمد كرده و بدون موافقت
اوليای دم قابل عفو نيست و سه بار تاكنون به تأخير افتاده و خانواده مقتول ناراضي هستند.
درباره اصالح قانون اساسي هم مذاكره كرديم .با هم به جلسه مجمع تشخيص

مصلحت رفتيم .وزارت بازرگاني گزارش تهيه مقدمات كنترل قيمتها را داد كه به
زودي كار را شروع ميکنند .مسئول اداره آمار تعزيرات ،پيشنهاد جلوگيري سوء استفاده
از اسناد سجلي را آورد كه براي تصويب به كميسيون داديم .وزارت كشاورزي براي
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اصالح قانون جنگلها آمده بود كه بحث ناتمام ماند .ساعت يازده ونيم شب به دفترم

رفتم و خوابيدم.

چهارشنبه  27ارديبهشت  11 شوال 1409

 17مي 1989

براي نماز صبح بيدار شدم و ديگر نخوابيدم .تا ساعت هفت ونيم كارهاي عقب مانده
را انجام دادم .تا ساعت نه ونيم در جلسه علني ماندم .جمعي از دانشجويان تربيت معلم
مازندران آمدند .براي آنها صحبت كردم.1

آقاي [محمد جواد] ايرواني [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد .نتايج مذاكراتش را با

هيأت شوروي گفت و برنامههاي همكاري را كه از طرف ما و شوروي ارائه شده است،

آورد .چند نفر از كاركنان شركت داروپخش البرز آمدند ومبلغي براي جبهه آوردند .از
مديريت شركت شكايت داشتند كه توجهي به نيروهاي اسالمي و حزب اللهي نميكنند.
ظهر آقاي[ناصر حیرانی] نوبري سفيرمان در شوروي آمد .راجع به سفر من به

شوروي مذاكره شد .معتقد است كه در مذاكرات بايد تالش كنيم روسها لغو قرار داد

 1921را كه اول انقالب يك طرفه لغو شده و مشترك بودن بحرخزر به جاي خط مرزي
در دريا را بپذيرند و كلياتي درباره مذاكرات و مراكز مورد بازديدمان در شوروي گفت
وگو شد.

ساعت سه وربع بعد از ظهر هيأت رئيسه مجلس جلسه داشت .درباره مسافرت به

 -1در ایــن مالقــات کــه گروهــی از اســاتید و خواهــران دانشــجوی تربیــت معلــم شهرســتان قائــم شــهر بــه اتفــاق نماینــدگان ایــن شــهر در مجلــس
حضــور داشــتند ،آقــای هاشــمی بــر اهمیــت تحصیــل خواهــران و نقــش عظیــم معلــم در شــکلگیری شــخصیت نوجوانــان و آثــار مهــم خدمــات ایــن
قشــر در اجتمــاع تأکیــد کــرد .ایشــان گفــت« :خوشــبختانه قشــر معلــم از افــراد ســالم جامعــه میباشــند و آنهایــی کــه بعــد از انقــاب بــه شــغل معلمــی
روی آوردنــد ،گــروه معتقــد و خالصــی هســتند .تجربــه نشــان میدهــد کــه زنــان معلمــان خوبــی هســتند و بــا رفتــار و برخــورد خــود بــا بچههــا در
محیــط مدرســه ،اثــرات مثبتــی میتوانــد بــر آنهــا بگذارنــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال  »،1368دفتــر نشــر
معــارف انقــاب.
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جلسه هیئت بازنگری قانون اساسی

شوروي هيأت همراه و موضوعات مورد همكاري مذاكره شد..

از ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه

داشت .تمركز قوه قضائيه در دستور بود .من هم در موافقت صحبت كردم؛ تمام نشد.
مقرر كرديم كه مذاكرات جلسات از اين به بعد از صدا و سيما پخش شود .شب تا ساعت

نه در دفترم كار كردم و به خانه آمدم.

پنجشنبه  28ارديبهشت  12 شوال 1409

 18مي 1989

ساعت هشت وربع صبح به دفتر فرماندهي رسيدم .كارها را انجام دادم .مديران صنايع
آمدند .گزارش پيشرفت كار را دادند .آقاي [موسی] رفان [فرمانده نیروی هوایی سپاه]

آمد .برنامه نيروي هوايي سپاه را در سه زمينه پروازي ،پدافند هوايي و موشك زمين به
زمين آورد .آقاي [سیدحسن] فيروزآبادي براي امور ستاد كل آمد .فرماندهان ارتش
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آمدند .آنها از ستاد كل شكايت داشتند .مخالفت با ستاد دارند و درست همكاري

نميكنند .قرار شد جلسه مشتركي داشته باشيم.

امام جمعه و استاندار هرمزگان آمدند .براي عمران جزاير هرمز ،قشم  ،ابوموسي و

جاده جاسك به بشاگرد و ميناب و همچنین براي رفع اختالف با نمايندگان بندرعباس
استمداد كردند .به مجلس رفتم .بعد از نماز و ناهار هيأت شوروي آمد .درباره برنامههاي

همكاري و سفر من صحبت شد .عصر شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه داشت .در
این جلسات کلیات تمركز در قوه قضائيه تصويب شد.

اول شب آيتاهلل خامنهاي به دفترم آمدند .درباره نتايج سفرشان به چين و مسائل

جاري صحبت كرديم .تا ساعت نه شب در دفترم كار كردم و به منزل آمدم .پخش
مذاكرات اصالح قانون اساسي از تلويزيون ،از امشب شروع شد .مهدي به بيرجند رفته

است.

جمعه  29ارديبهشت  13 شوال 1409

 19مي 1989

در منزل بودم .حاجيه والده و همشيره آمدند .فرصتي براي ديدار داشتيم .آقاي رحماني از

ساحفاجا [= سازمان حفاظت اطالعات ارتش] آمد .از مشكالت كاري در آنجا به خاطر
تعصبات ارتشي سران گفت .قرار شد حمايت كنيم كه بتوانند در آنجا كار كنند .حضور
افراد غير نظامي باعث تحرك خوبي شده است .ظهر بستگان مهمان مان بودند .عصر و

شب عده زيادي از بستگان آمدند .عصر آقاي [عبدالمجید] معاديخواه براي امور بنياد

تاريخ آمد .احمدآقا تلفني درباره امور جاري صحبت كرد و از حال امام گفت .شب
عفت مهمان بود و حاجيه والده مهمان ما بود.
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شنبه  30ارديبهشت  14 شوال 1409

 20مي 1989

سري به دفتر امام زدم .به مجلس رفتم .در گزارشها مسأله تظاهرات طرفداران دموكراسي
در چين و اعالم حكومت نظامي و احضار ارتش به شهر و استعفاي ژائوزيانگ 1از مسائل
مهم است.

آقاي مهدينژاد از سپاه آمد .گزارش اقدامات خارج را داد آقاي [محمد] جعفري

از قرارگاه رمضان آمد .گزارش اوضاع داخلي عراق و معارضان عراقي را داد .آقاي
[اسداله] بادامچيان آمد .درباره مسائل اصالح قانون اساسي ،انتخابات رياست جمهوري

و مسائل جاري گفت .آقاي [غالمعباس] زائري نماينده بندرعباس آمد .با ايشان درباره
مذاكره براي رفع اختالف بين نمايندگان و امام جمعه و استاندار گفتم؛ استقبال كرد.

آقاي [منوچهر] متكي [سفیر ایران در آنکارا] آمد .حوادث تركيه را كه منجر به

تيرگي روابط با این کشور شده گفت و براي سياست برخورد با غربيها مشورت كرد.2
 -1ژائــو زیانــگ ( ) 2005 - 1919در ســال  1980بــه مقــام نخســت وزیــری کشــور چیــن رســید و ســپس دبیرکلــی حــزب کمونیســت را عهــدهدار شــد.
ژائــو زیانــگ ،دبیــرکل پیشــین حــزب کمونیســت چیــن و یکــی از اصالحطلبــان پیشــروی ایــن کشــور ،در ســال  1989هنگامــی از قــدرت ســرنگون
شــد کــه در تــاش بــود تــا راهــی بــرای تفاهــم بــا دانشــجویان ناراضــی بیابــد؛ دانشــجویانی کــه در تظاهــرات میــدان « تیــان آن مــن » شــرکت داشــتند.
ژائوزیانــگ زمانــی کــه از دانشــجویان معتــرض در میــدان تیــن آن مــن بازدیــد کــرد و بــا خواســتههای آنــان همدلــی نشــان داد ،حکــم افــول سیاســی
خــود را امضــا کــرد .ســه هفتــه پــس از ســرکوب تظاهــرات ،او از همــه ســمتهای دولتــی خــود برکنــار شــد .ژائوزیانــگ هــر چنــد کــه مطــرود شــد،
امــا اجــازه یافــت تــا عضــو حــزب باقــی بمانــد و هرگــز اتهامــی علیــه او اقامــه نشــد.
 -2تنــش در روابــط ایــران و ترکیــه از آنجــا آغــاز شــد کــه امــام خمینــی در آغــاز ســال پیامــی بــرای مهاجریــن جنــگ فرســتادند و در آن از برخــورد
دولــت ترکیــه بــا حجــاب دانشــجویان انتقــاد کردنــد کــه ســرآغاز دگرگونیهــای عمــده در مناســبات ایــران بــا کشــور همســایه ترکیــه شــد .دولــت
ترکیــه ،ایــران را بــه دخالــت در امــور داخلــی ایــن کشــور متهــم کــرد و از ســفیر خــود در تهــران خواســت بــرای مشــورت بــه آنــکارا بازگــردد .مقامــات
دولــت ترکیــه از آقــای منوچهــر متکــی ســفیر ایــران در آنــکارا خواســتند بــه وزارت امــور خارجــه بــرود و موضــع ایــران را در مــورد تحــوالت اخیــر
شــرح بدهــد .ســابقه اختالفــات اخیــر ایــران و ترکیــه بــه یــک هفتــه پیــش از ایــن بــاز میگــردد کــه در ایــران علیــه تصمیــم ترکیــه در مــورد منــع
حجــاب در دانشــگاهها تظاهراتــی برپــا شــد و ایــران از قصــد خــود بــرای پاییــن آوردن ســطح مناســبات بــا ترکیــه ســخن گفــت .آقــای متکــی ســفیر
ایــران در ترکیــه در مصاحبــه مطبوعاتــی گفــت کــه روابــط را بــا ترکیــه ضعیفتــر میکنیــم و قــرارداد یــک میلیــارد دالری را بــه چهارصــد میلیــون
دالر کاهــش میدهیــم .دولــت ترکیــه پیشتــر تأکیــد کــرده بــود کــه مســئولیت هــر گونــه کدورتــی در مناســبات ایــران و ترکیــه بــا مقامــات تهــران
خواهــد بــود .تحلیلگــران خارجــی میگوینــد« :واکنــش تهــران در مقابــل اعتــراض ترکیــه تــا حــدود زیــادی روشــن خواهــد کــرد کــه کادر رهبــری
ایــران بــرای پیشــبرد عقایــد خویــش در امــور مذهبــی در کشــورهای دیگــر تــا چــه حــد انعطــاف پذیــر خواهــد بــود؟» رجــوع کنیــد  نشــریه ویــژه
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او عازم تركيه است[ .آقای محمد علی نجفی] وزير آموزش وپرورش آمد .از بعضي
نمايندگان گله داشت كه این وزارت را تضعيف ميكنند .آقايان توالیي و اجاره دار

آمدند .خواستار ابقای دفتر خريدهاي نظامي در مركز خريدهاي نفت بودند و از حكم

محكوميت [اکبر] تركان و [محمدرضا] نعمتزاده شكايت داشتند.

عصر كميسيون چهارم شورای بازنگری جلسه داشت .كيفيت اصالح قانون اساسي و

متن مصوبه مديريت صدا وسيما را تصويب كرديم .به خانه آمدم .آقاي [سید علی اکبر]
محتشمي [وزیر کشور] آمد .گزارش كشف يك گروه ضد انقالب ارمني را داد .او براي

ماشينهاي شهرداريها كه در جنگ از دست رفتهاند ،استمداد كرد.

به دفتر امام رفتم .جلسه سران مهمان احمدآقا بود .امام در جلسه ما شركت كردند.

حالشان خوب است ،ولي كمي ضعف دارند .خودشان از نوع كسالت مطلع هستند .سپس

با جمعي از دكترها مذاكره كرديم .نظرشان قطعي است كه بايد عمل جراحي انجام شود.
آنها درخصوص تحمل قلب ايشان نگرانند .قرار شد فردا در مورد تحمل قلب برای عمل
جراحی آزمايش کنند.

يكشنبه  31ارديبهشت  15 شوال 1409

 21مي 1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها مسأله چين در صدر است .1قبل
خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،1368/1/15 ،صفحــه .15
 -1اعتراضــات میــدان تیــان آن مــن شــهر پکــن  ،در ســال  1368رشــتهای از تظاهــرات بــود کــه بــه رهبــری دانشــجویان ،روشــنفکران و فعــاالن
کارگــری در جمهــوری خلــق چیــن در فاصلــه  15آوریــل تــا  5ژوئــن  1989میــادی ( )1368اتفــاق افتــاد .اگــر چــه ایــن اعتراضــات فاقــد علــت یــا
رهبــری واحــد بــود ،شــرکت کننــدگان در آن بــه طــور کلــی نســبت بــه حکومــت حــزب کمونیســت چیــن معتــرض بودنــد و اعتراضــات آنــان از
انتقادهــای جزیــی تــا اســتقرار دموکراســی کامــل و آزادیهــای گســتردهتر را در بــر میگرفــت .گرانیــگاه تظاهــرات میــدان تیــان آن مــن در پکــن
بــود ،امــا تظاهــرات وســیعی در همــه شــهرهای چیــن از جملــه شــانگهای صــورت گرفــت کــه در سرتاســر مــدت اعتراضــات شــکل آرام خــود را
حفــظ کــرد .در پکــن ،یــورش نظامــی دولــت بــر معترضــان منجــر بــه کشــته و زخمــی شــدن شــمار زیــادی از شــهروندان شــد .آمــار تلفــات از  200تــا
 800تــن متفــاوت بــود .بــه دنبــال ایــن اعتراضــات ،دولــت چیــن اقــدام بــه دســتگیری گســترده بــه منظــور ســرکوب معترضــان و حامیــان آنهــا و تهاجــم
نظامــی بــه ســایر اعتراضــات در سراســر چیــن و ممنوعیــت فعالیــت رســانههای خارجــی در کشــور و کنتــرل شــدید پوشــش خبــری در رســانههای
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از شروع جلسه علنی ،به نمايندگان گفتم نظرشان را درباره انجمنهاي دوستي پارلماني با
پارلمانهاي متقاضي بدهند .تا ساعت نه ونيم صبح در جلسه ماندم .به دفترم رفتم.
آقاي [غالمعباس] زائري [نماینده بندرعباس] آمد .از برخورد [آقای احمد خرم]
استاندار هرمزگان با آقاي [عباس] عباسي [نماینده بندرعباس] شكايت كرد .بحث مجلس
درباره طرح ادغام وزارتخانههاي دفاع و سپاه بود.
ظهر آقايان [مظفر] جراحي [مدیر عامل شرکت ملی گاز] و [محمد جواد] ايرواني
[وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمدند .درباره امكانات صدور گاز به شوروي توضيحاتي
دادند و درباره كيفيت قيمت گذاري و شرايط ديگر مشورت كردند .عصر آقاي [ابولفضل]
حسن بيگي نماينده دامغان آمد .حوادث مربوط به دانشگاه رسول اكرم(ص) را گفت كه
منجر به بازداشت آقاي منصوري شده .گفتم مصلحت نيست او را در بازداشت نگهدارند.
براي راه اندازي دانشگاه استمداد كرد و مقداري از جناح بنديهاي داخل مجلس گفت.
آقاي رهنما سفير سابقمان در لهستان آمد و خواستار سمت مناسب در وزارت خارجه
بود .گفتم هر پستي پيشنهاد كردند ،بپذيرد و كار كند.
به جلسه يكشنبه نمايندگان رفتم .درباره ترجيح ادغام وزارتخانههاي سپاه و دفاع با
آنها صحبت كردم و خبردادم كه اخيرا ً فرماندهان ارتش به امام نامه نوشتهاند كه امام مانع
ادغام شوند .امام جواب دادهاند كه اين مسائل به آقاي هاشمي مربوط است .به دفترم
برگشتم.
آقاي [محمدعلی] ايازي از قم آمد .پيشرفت كار كليد قرآن را گزارش داد و استمداد
كرد .آقاي [منوچهرکلیمی] نيكروز نماينده كليميان آمد .براي تعطيلي روز شنبه مدارس
كليميها [= یهودیها] و تسهيل در دادن پاسپورت سفر استمداد كرد .مدعي است مقامات
امنيتي براي سفر خارج از کشور يهوديها سخت گيري ميكنند.
تا ساعت هشت ونيم صبح در دفترم كار كردم .آيتاهلل خامنهاي آمدند .مدتي با هم
درباره اصالح قانون اساسي و مسائل اجرایي و رهبري مذاكره كرديم .شب دير وقت به
خانه آمدم.
خلــق چیــن کــرد .اعضــای حــزب کــه نســبت بــه معترضــان اظهــار همــدردی کــرده بودنــد پاکســازی شــدند و چندیــن عضــو برجســته تحــت بازداشــت
خانگــی قــرار گرفتنــد.

خـــرداد 1368
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دوشنبه  1خرداد  16 شوال 1409

 22مي 1989

به دفتر امام رفتم .با دكتر [حسن] عارفي [متخصص قلب و عروق و پزشک معالج امام]

درباره وضع امام صحبت كردم .گفت با بررسي عكس ،ترديدي در انجام عمل پيش
آمده كه بناست مجددا ً شور شود.
به مجلس رفتم .جلسه مشترك رؤساي كميسيونها و اعضاي هیأت دولت براي

بررسي پيشرفت كار برنامه پنجساله [اول] بود؛ رضايتبخش است .قرار شد آخر تيرماه
برنامه كامل تسليم مجلس شود.

جلسهاي با وزیران و مسئوالن مربوط در كارهاي سفر به شوروي داشتيم .گزارش و

بحث كاملي از پروژههاي مورد نظر يا توافق براي همكاري در زمينه نيروگاهها و سدها،
كارخانهها ،راهآهن ،معادن ،بازرگاني ،مبادله تجربهها ،كشتیرانی ،ترانزيت و فروش
گاز به عمل آمد .حجم پروژهها در حدود هفت ميليارد دالر است .درباره مجارستان و
بلغارستان هم بحث شد؛ جلسه مفيدي بود.

بعد از نماز و ناهار و استراحت ،چند مالقات انجام دادم[ .سرتیپ حسنی سعدی]

فرماندهي نزاجا [= نیروی زمینی ارتش] براي امور ارتش و اجازه انتقال بخشي از نيروها
از خط به پادگانها آمد؛ قرار شد بررسي كنيم .سفيرمان در مجارستان آمد؛ از آنجا
اطالعات داد و از همكاريهايشان گفت.

شب در دفتر آيتاهلل خامنهاي ،سران سه قوه جلسه داشتيم .درباره اصالح قانون

اساسي نظراتمان را هماهنگ كرديم و درباره عمل جراحي حضرت امام [به علت

خونریزی دستگاه گوارش] كه قرار است فردا انجام شود ،مذاكره كرديم .درباره پيش
بينيهاي الزم در هر صورت ،مذاكره و تصميمگيري شد .دير وقت به دفترم رفتم و با
ناراحتي و نگراني خوابيدم؛ مدتي بيدار بودم.
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سهشنبه  2خرداد  17 شوال 1409

 23مي 1989

اول وقت خواستم با دفتر امام تماس بگيرم كه وقت عمل جراحي را بدانم ،ميّسر نشد .به

جلسه علني رفتم .قبل از جلسه نظرم را در خصوص موافقت با ادغام وزارتخانههاي دفاع
و سپاه به نمايندگان گفتم .جلسه را افتتاح كردم و به آقاي [مهدی] كروبي [نایب رئیس

مجلس] سپردم.

به سوي بيت امام حركت كردم .ساعت هشت وسي و پنج دقيقه به بيمارستان مجاور

بيت رسيدم .آقاي خامنهاي قبل از من رسيده بودند .امام را بيهوش كرده بودند .روي

تخت عمل بودند .از تلويزيون مداربسته ،جريان عمل را مشاهده ميكرديم .بيش از دو
ساعت طول كشيد .ضمن عمل جراحي خبر از رضايت پزشكان ميرسيد.

خانواده امام هم بودند .صبر آنها از من بيشتر بود .آرامش بر آنها حاكم بود .آقاي

موسوي اردبيلي هم آمدند .امام را به اتاق ديگري منتقل كردند .از پزشكان ،مخصوصاً

دكتر [ایرج] فاضل تشكر كرديم .سران سه قوه ،احمدآقا ،دكتر عارفي ،دكتر فاضل،
دكتر معتمد كالنتري و طباطبائي جلسهاي داشتيم .نظر اين شد كه عمل جراحي را اعالم

كنيم ،1دكترها هم توضيح بدهند .2به منزل آمدم .آنها هم از اجتماع دكترها و ماها در
 -1حجــت االســام والمســلمین حــاج ســید احمــد خمینــی در مصاحبــه تلویزیونــی چنیــن گفــت« :یکــی دو روز پیــش در دســتگاه گــوارش حضــرت
امــام خــون دیــده شــده بــود .اطبــای معالــج پــس از مشــورتهای الزم بــه ایــن نتیجــه رســیدند ،بــرای بهبــود ســریع و بهتــر ایشــان ،بایــد عمــل جراحــی
انجــام شــود .مســأله را بــا ایشــان در میــان گذاشــته ،ایشــان هــم قبــول کردنــد و فرمودنــد کــه هــر چــه صــاح میدانیــد انجــام دهیــد .در پــی ایــن
قضیــه بــا فراهــم شــدن مقدمــات کار ،صبــح سهشــنبه عمــل جراحــی انجــام شــد کــه بحمــداهلل آقایــان پزشــکان از موفقیــت عمــل راضــی هســتند.
وضــع ایشــان خــوب اســت و هیــچ جــای نگرانــی نیســت .مــردم مطمئــن باشــند کــه عمــل بحمــداهلل بســیار خــوب انجــام شــده و در آینــده وضعیــت
امــام بهتــر هــم خواهــد شــد و مــا از آنجــا کــه بایــد همــه چیزمــان را بــا مــردم در میــان بگذاریــم و چیــزی را از آنهــا پنهــان نکنیــم ،تصمیــم گرفتیــم
مطلــب را بــا آنهــا در میــان بگذاریــم».
 -2دکتــر حســن عارفــی متخصــص قلــب گفــت« :حضــرت امــام در ده ســال گذشــته از نظــر ســامتی و قلــب و عــروق و بیماریهــای داخلــی خیلــی
خــوب بودنــد و ایشــان مســألهای نداشــتند و حتــی تــا دیــروز ایشــان راهپیمایــی روزانــه خودشــان را انجــام دادنــد .ایشــان ســه بــار در روز و هــر بــار
حــدود  25دقیقــه تــا نیــم ســاعت راهپیمایــی ممتــد دارنــد .ایــن برنامــه ســالیان درازی اســت کــه انجــام میگیــرد و ایــن برنامــه تــا دیــروز بــه طــور
طبیعــی انجــام گرفــت .امــام امــت بــا توجــه بــه ســن شناســنامه ای خــود وضــع بســیار خوبــی دارنــد ».دکتــر ایــرج فاضــل متخصــص جراحــی هــم

گفــت« :صبــح سهشــنبه بــا برنامهریــزی قبلــی عمــل جراحــی امــام امــت انجــام گرفــت .در طــول مــدت عمــل ،وضــع ایشــان کامـ ً
ا خــوب بــود .عمــل
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بيت امام چيزي فهميده بودند.

به مجلس رفتم .كارهاي دفترم را انجام دادم .عصر شوراي بازنگري [قانون اساسی]

جلسه داشت .اسم مجلس شوراي اسالمي به جاي مجلس شوراي ملي تصويب شد و

بحث تعداد نمايندگان ناتمام ماند .آيتاهلل خامنهاي خبر دادند كه جلسه ظهر با جمعي از
اعضای شورا موفقیتآميز بوده و اتفاق نظر بر كيفيت تمركز در قوه اجرایيه بوده است.

قرار شد فردا جلسهاي به عنوان شكرگزاري رفع خطر از امام اعالم كنند .1تا ساعت

نه شب در دفترم كار كردم و به خانه آمدم.

چهارشنبه  3خرداد  18 شوال 1409

 24مي 1989

ساعت نه براي مالقات امام به بيمارستان رفتم .ایشان را زيارت كردم .رو به بهبودي

ميروند .چند كلمهاي صحبت كرديم .گفتند كمي درد دارند .دكترها ابراز رضايت
میكردند .به احمدآقا گفتم گوشههایي از صحنههاي عمل جراحي پخش شود.

به ورزشگاه شهید شيرودي رفتم .در مراسم روز آزادی خرمشهر ،براي نيروهاي

مسلح كه اجتماع كرده بودند صحبت كردم 2و مصاحبه كوتاهي با برنامه مستقيم راديو
جراحــی بــه نحــو احســن و در شــرایط بســیار خــوب انجــام گرفــت و هــم اکنــون وضــع ایشــان کامـ ً
ا رضایــت بخــش اســت و انشــاءاهلل بــا دعــای خیــر
دوســتداران امــام ،چنــد روز نقاهــت بعــد از عمــل هــم ســپری خواهــد شــد و ســایه امــام همچنــان بــر ســر مــا مســتدام خواهــد بــود».
 -1بــه شــکرانه عمــل جراحــی موفقیتآمیــز امــام خمینــی و نیــز بــرای بهبــود کامــل و طــول عمــر بــا عــزت ایشــان مراســم نیایــش در روز چهارشــنبه از
ســوی آیـتاهلل خامنـهای در مســجد امــام خمینــی تهــران بــا حضــور رئیــس جمهــور برگــزار شــد .در ایــن مراســم آقــای محمــد تقــی فلســفی در بیاناتــی
ضمــن آرزوی شــفای عاجــل بــرای امــام خمینــی ،پیرامــون شــکر و شــکرگزاری بــه تفصیــل ســخن گفــت.
 -2آقــای هاشــمی در ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه عمــل جراحــی موفقیتآمیــز حضــرت امــام خطــاب بــه شــرکت کننــدگان در ایــن مراســم
گفــت« :مــن هــم اکنــون از عیــادت حضــرت امــام خدمــت شــما میرســم و حــال ایشــان بحمــداهلل بســیار خــوب اســت و مــا شــکرگزار ایــن موهبــت
الهــی هســتیم ».ایشــان ضمــن تقدیــر از تــاش موفــق پزشــکان معالــج امــام امــت گفــت« :انشــاءاهلل بــرای ســالهای طوالنــی ،امــام امــت را شــادابتر

و پرصالبــت در رأس انقــاب اســامی خواهیــم داشــت ».در ایــن مراســم بــا شــکوه کــه بــا حضــور فرماندهــان ارتــش ،ســپاه پاســداران و نیروهــای

انتظامــی ،پرســنل نیروهــای نظامــی پایگاههــای مختلــف بســیج مســتضعفین ،خانــواده شــهدا و جمــع کثیــری از امــت حــزباهلل برگــزار شــد ،آقــای
هاشــمی جانشــین فرمانــده کل قــوا بــا اشــاره بــه تاریخچــه جنــگ تحمیلــی گفــت« :فتــح خرمشــهر ،اســتکبار جهانــی ،ارتجــاع منطقــه و دشــمن بعثــی را
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نمودم .به مجلس رفتم و تا عصر مطالعه كردم و كارها را انجام دادم .عصر شوراي
بازنگري [قانون اساسی] جلسه داشت .کلیات تعداد نمايندگان تصويب شد و بحث
تمركز قوه مجريه مطرح شد .بحثهاي جدي درگرفت و ناتمام ماند.

سرشب آقاي عبداهلل نوري [نماینده امام در سپاه پاسداران] آمد .درباره خريدهاي

نظامي و حسابرسي از آنها مذاكره شده .ساعت نه و نيم شب به خانه آمدم .تنها شام
خوردم و خاطرات را نوشتم و فيلم فتح خرمشهر [= بلمی به سوی ساحل] را ديدم.1

پنجشنبه  4خرداد  19 شوال 1409

 25مي 1989

ساعت هشت ونيم صبح به دفتر فرماندهي [کل قوا] رفتم .آقاي [علی] رازيني [رئیس
سازمان قضایی نیروهای مسلح] و آقايان منتظري و شفيعي آمدند .از تخلفها گله داشتند
و از من اجازه سختگيري میخواستند .در مورد اصالح اصل مربوط به محاكم نظامي

پيشنهادهایي داشتند.

بــه الک دفاعــی فــرو بــرد و عــزم راســخ و اراده پوالدیــن ملــت مســلمان مــا را در دفــاع از میهــن اســامی و آرمانهــای انقــاب اســامی بــه جهانیــان
نشــان داد .بــرای افــکار عمومــی جهــان فتــح خرمشــهر در ابتــدا بــاور نکردنــی بــود ،تأثیــرات آن بــرای مــا از لحــاظ محاســبات عــادی مشــکل بــود .در

بــدو آزادســازی خرمشــهر ،رســانههای گروهــی جهــان بــا نابــاوری بــا ایــن مســأله برخــورد کردنــد و متعاقــب اعتــراف دشــمن بــه شکســت ،تــاش

کردنــد تــا روحیــه از دســت رفتــه ارتــش بعــث را تقویــت نماینــد .دشــمن پــس از آزادســازی خرمشــهر و تحمیــل شکسـتهای گســترده تــاش کــرد

تــا بــا جمـعآوری نیروهــای خــود از دشـتها و تمرکــز آنهــا در ارتفاعــات مــرزی و مناطــق اســتراتژیک از بقایــای نیروهــای خــود دفــاع کنــد ».آقــای
هاشــمی ســپس بــه ادعاهــای دروغ عــراق در عقبنشــینی از خــاک ایــران پــس از عملیــات بیتالمقــدس اشــاره کــرد و گفــت« :رژیــم عــراق پــس از
تحمــل ضربــات مهلــک رزمنــدگان اســام در حالــی ادعــای عقبنشــینی خــود را مطــرح نمــود کــه نیروهایــش در ارتفاعــات مــرزی و شــهرهای قصــر
شــیرین و نفــت شــهر حضــور داشــتند ».رجــوع کنیــد کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانی هــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1388 ،

 -1فیلــم «بلمــی بــه ســوی ســاحل» ســاخته مرحــوم رســول مالقلیپــور از نخســتین فیلمهــای قابــل اعتنــا در عرصــه فیلــم دفــاع مقــدس بــود .داســتان
ایــن فیلــم چنیــن اســت :اواخــر مهــر مــاه  ،1359هنگامــي كــه خرمشــهر در خطــر ســقوط قــرار دارد ،يــك گــردان از پاســداران بــه فرماندهــي مرتضــي
بــراي كمــك بــه رزمنــدگان ايــن شــهر از تهــران حركــت ميكنــد و چــون جــاده هــاي آن حوالــي در دســت عراقيهاســت ،آنــان بايســتي از بنــدر

ماهشــهر بــه وســيله هليكوپتــر خــود را بــه خرمشــهر برســانند ،امــا كوشــش او بــراي در اختيــار گرفتــن هليكوپتــر نــاكام ميمانــد و مرتضــي،
گردانــش را بــا يــك لنــج از طريــق خليــج فــارس بــه خرمشــهر ميرســاند.
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گروهي از مهندسان مخترع زير دريايي سابحات 1براي تعیين سياست نظام نسبت به

ساخت زير دريايي آمدند .برای حفظ نيروهاي دست اندركار ،دادن امكانات بيشتر و ...
استمداد كردند .آقاي [سید حسن] فيروزآبادي براي امور ستادكل [نیروهای مسلح] آمد.
تيمسار ستاري براي امور نهاجا [= نیروی هوایی ارتش] و گزارش علت تأخير هواپيماي

حامل ورنتوف كه بازخواست كردهايم ،آمد.

آقاي [سید محمد] خاتمي [وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی] و معاونان آمدند .درباره

سياست تبليغات درباره جنگ ،صلح و آينده قطعنامه مذاكره شد .خطوط كلي مشخص
گرديد .به مجلس رفتم .عصر شوراي بازنگري [قانون اساسی] جلسه داشت .تمركز در

قوه مجريه تصويب شد و بحث در اينكه اين تمركز به صورت رئيس جمهور باشد يا

نخستوزير آغاز شد.

ساعت نه كارهاي دفتر را انجام دادم .آقاي [عبدالواحد] موسوي الري [کارپرداز و

عضو هیأت رئیسه مجلس] براي مسائل سفر به شوروي و تعيين مبلغ تأمين مخارج سفر
آمد .شب به خانه آمدم.

جمعه  5خرداد  20 شوال 1409

 26مي 1989

تا ساعت ده ونيم صبح در خانه مطالعه ميكردم .سري به بيمارستان [قلب جماران] زدم

و امام را زيارت كردم .حالشان رو به بهبودي است .گفتند به مردم سالم برسانم و تشكر

كنم .از مردم ميخواهند كه دعا كنند خداوند ايشان را بپذيرد؛ خيلي متأثر شدم ،چون
 -1زیردریاییهــای کالس ســابحات در واقــع نخســتین زیردریاییهــای ســاخته شــده در ایــران هســتند .کاربــرد اصلــی ایــن زیردریایــی مینگــذاری
اســت ،امــا بــا ایــن وجــود گفتــه میشــود ایــن زیردریایــی قــادر بــه جابجایــی  3تــا  7غــواص اســت .همچنیــن ایــن زیردریایــی قــادر اســت در
عملیاتهــای شناســایی نیــز شــرکت نمایــد .ایــن زیردریایــی را میتــوان توســط بالگردهایــی چــون شــینوک و یــا ســیکینگ جابجــا نمــود و همچنیــن
از آن بــه عنــوان واحــد شناســایی در ناوهــا اســتفاده کــرد .در ســالهای دفــاع مقــدس و دوران ســازندگی ،توجــه بســیاری بــه زیــر ســاختهای صنایــع
نظامــی بــه عمــل آمــد کــه میوههــای شــیرین ایــن زیرســاختها ،در ســالهای اخیــر بــه نتیجــه میرســد.
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معناي خداحافظي داشت و متحيّر بودم كه چگونه اين پيام امام را برسانم.

خداوند كمك كرد .به گونهاي اين پيام را مطرح كردم كه هم مردم تصميم به دعا

بگيرند و هم آثار منفي سياسي نداشته باشد .1زيرا هر عالمتي كه نشان از تمام شدن عمر

امام باشد ،دشمنان را كه در كميناند تشويق به توطئه ميكند .براي اقامه جمعه به دانشگاه
تهران رفتم .2عصر رضا عموزاده براي امور محيط زيست آمد و استمداد كرد.

اقامه نماز جمعه

 -1آقــای هاشــمی خطــاب بــه نمازگــزاران جمعــه تهــران گفــت« :قبــل از حضــور در دانشــگاه تهــران بــه محضــر امــام امــت رســیدم و امــام فرمودنــد
ســام مــرا بــه مــردم خوبمــان برســان و از کســانی کــه ابــراز احساســات کردنــد ،تشــکر کــن و بگــو کــه مــن انشــاءاهلل بــه زودی جــواب ایــن محبتهــا

را خواهــم داد و از مــردم بخــواه دعــا کننــد».

 -2خطیــب جمعــه در خطبــه اول ادامــه بحــث اعتــدال اســامی در زندگــی انســانها دنبــال کــرد و دربــاره دیــدگاه اســام بــرای زندگــی دنیــا و آخــرت
انســان و مبنــای اســام براســاس فطــرت بــه تفصیــل ســخن گفــت .در خطبــه دوم ابتــدا توضیحــی دربــاره وضعیــت عمومــی حضــرت امــام خمینــی(ره)
بــه نمازگــزاران عرضــه شــد ،ســپس در خصــوص اهمیــت فتــح خرمشــهر از چنــگال دشــمن بعثــی ،نقــش و جایــگاه مجلــس شــورای اســامی در

ســاختار نظــام جمهــوری اســامی ،چگونگــی فعالیتهــای معدنــی در ایــران ،ماهیــت کنفرانــس اتحادیــه عــرب و تبعــات پذیــرش مصــر ،حمایــت

پارلمــان اروپــا از ضدانقالبهــای تروریســت ایرانــی و صــدور بیانیــه علیــه جمهــوری اســامی و اثــرات آن مباحثــی مطــرح گردیــد .رجــوع کنیــد 

کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،خطبــه هــای جمعــه ســال  ،1368جلــد یازدهــم »،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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آقاي نجمالدين اعتمادزاده [از وعاظ تهران] و همسر و دخترش آمدند و براي نجات

دامادشان كه بازداشت شده استمداد كردند .همشيره طاهره و عروس و داماد و دخترش

آمدند .مدتي است ايشان را نديدهام .مقداري درباره احوال بستگان و مردم بهرمان

صحبت كرديم.

شنبه  6خرداد  21 شوال 1409

 27مي 1989

ساعت هشت ونيم صبح به بيت امام رفتم .حال امام مساعد نبود .ضعف شديدي داشتند

و از مثانه خون بيرون ميآمد و ادرار بند آمده بود .اطرافيها نگران بودند .با دكترها
صحبت كردم .نگراني آنها كمتر بود .احتمال ميدادند لخته شدن خون در مثانه ،اين آثار
را آورده باشد و براي معاينه مثانه آماده ميشدند.

به مجلس رفتم .جمعي از مديران و كاركنان [وزارت] معادن و فلزات آمده بودند.

[آقای محمدرضا آیتاللهی] وزير گزارشي داد و من هم در خصوص توجه بيشتر به
بخش معدن صحبت كردم[ .1آقای عبدالصاحب طاهری موسوی] نماينده شادگان آمد و
از كمبودهاي شادگان و ضرورت توجه به ادباي عرب خوزستان گفت.

 -1بــه مناســبت آغــاز هفتــه معــدن ،وزیــر معــادن و فلــزات بــه همــراه معاونیــن ،مشــاورین ،مدیــران عامــل شــرکتها و واحدهــای تولیــدی و تنــی چنــد
از کارگــران نمونــه ،بــا آقــای هاشــمی دیــدار کردنــد .در ایــن مالقــات ،ابتــدا مهنــدس آیتاللهــی گزارشــی از عملکــرد ایــن وزارتخانــه در گســترش

فعالیتهــای معدنــی و تأثیــرات آن در شــکوفایی اقتصــاد کشــور بــه اطــاع رئیــس مجلــس رســاند .آنــگاه آقــای هاشــمی اظهــار داشــت« :بخــش معــدن
جــزو مهمتریــن بخشهــای کشــور اســت .وقتــی کــه مــا مجموعــه را در همــه ابعــاد نــگاه میکنیــم ،میبینیــم کــه بایــد یــک کار متمرکــز و جهــادی
انجــام شــود تــا انســجام کامــل مجموعــه حرکــت اقتصــادی کشــور را فــرا گیــرد .از مشــکالت مــا در زمــان جنــگ ایــن بــود کــه نمیتوانســتیم یــک

برنامــه اساســی داشــته باشــیم .جنــگ بــا برنامــه اقتصــادی مطلــوب ســازگار نیســت .مــا اکنــون بــه خاطــر جنــگ و شــرایط بــد قبــل از انقــاب ،یــک
عقبماندگــی در اکثــر بخــش هــا روبــرو هســتیم و تحقیق ـاً در زمینــه بــرق و ســوخت رســانی و گاز بــه سراســر کشــور کــه یــک ضــرورت اســت،
کمبــود جــدی داریــم .چــون قبــل از پیــروزی انقــاب ،در زمینــه توســعه شــبکه گازرســانی ،کار زیــادی صــورت نگرفتــه بــود ».ایشــان ســپس بــه
تشــریح تدویــن برنامــه پنــج ســاله در مجلــس پرداخــت و افــزود« :پیشبینــی برنامــه پنــج ســاله در شــرایط جنــگ ،کار بســیار دشــواری بــود ،چــون

هــر لحظــه ممکــن بــود منبــع نفــت قطــع بشــود یــا منابــع خریــد و یــا فــروش تغییــر کننــد .امــا در شــرایط نــه جنــگ و نــه صلــح ،مــا میتوانیــم خــود را

بــرای شــرایط زمــان صلــح آمــاده کنیــم کــه یکــی از ایــن کارهــا بــا فــرض اســتقرار صلــح ،تدویــن برنامــه پنــج ســاله کشــور اســت .مقدمــات ایــن برنامــه
کامـ ً
ا فراهــم شــده و در شــور اول نیــز بــه تصویــب رســیده اســت و بــرای طــرح آن در شــور دوم ،منتظــر آمــار و ارقــام همــه بخشهــای جــاری کشــور
هســتیم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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[آقای مجید قاسمی] رئيس بانك مركزي آمد .گزارش وضع پولي و ارزي را داد

و درباره بازتر كردن دست بخش خصوصي در استفاده از ارز آزاد مذاكره شد .آقاي

[محمد] فروزنده [فرمانده مهندسی رزمی سپاه] آمد .گزارش مهندسي جنگ را داد و

درباره طرحهاي جديد مهندسي مذاكره شد و براي پذيرفتن رياست ستاد سپاه مشورت
كرد.

ظهر آقاي جواد الريجاني آمد .برنامه كار جديدش را گفت و پيشنهاد تأسيس بنياد

مشاور براي امور مملكت را داد؛ شبيه بنياد هريتيج در آمريكا.1

از بيت امام اطالع دادند كه با معاينه مثانه امام ،روشن شده كه عوارض سوء ناشي از

لخته شدن خون در مثانه بوده و با شستن خونها حال امام مساعد شده و نگرانيها كامال
برطرف شده است .عصر سلماني براي اصالح آمد .تا شب كارهاي دفترم را انجام دادم.

شب جلسه سران قوا در دفتر من بود .درباره وضع و حال امام و با توجه به خطر در

خصوص رهبري آينده و اصالح قانون اساسي و تهيه برنج براي رفع كمبود و مبارزه با
 -1بنيــاد هريتيــج يكــی از مهمتریــن دســتگاههای دیپلماســی عمومــی کاخ ســفید اســت .بنیــاد هریتیــج پــس از تأســيس خــود در ســال  ۱۹۷۳بــه دنبــال
فضــاي رقابتــي جنــگ ســرد ،تمركــز مطالعاتــي خــود را بــر روي سيســتم دفــاع موشــكي آمريــكا قــرار داد ،بــه طــوري كــه برنامــه ابتــكار عمــل راهبــرد
دفاعــي( )SDIآمريــكا را بــه كنگــره آمريــكا ارائــه كــرد كــه در آن معاهــده سيســتم دفاعــي موشــكي بالســتيك ( )ABMتصويــب و در دســتور كار كاخ
ســفيد قــرار گرفــت .در زمــان رياســت جمهــوري ريــگان ،هريتيــج عمـ ً
ا وارد حــوزه تصميــم ســازي كاخ ســفيد گرديــد ،بــه طــوري كــه معمــار اصلــي
دكتريــن« رونالــد ريــگان» بنيــاد هريتيــج بــود كــه تــا اواخــر دهــه  ۹۰از ســوي كاخ ســفيد پيگيــري شــد .در دوران رياســت جمهــوري بــاراك اوبامــا نیــز
ایــن بنیــاد كمــاكان در عرصــه سياسـتهاي خارجــي و دفاعــي آمريــكا نقــش فعالــي دارد  ،بــه عنــوان مثــال در تابســتان  ،۲۰۱۰در تصويــب توافقنامــه
«راهبــرد جديــد كاهــش تســليحات نظامــي» ميــان بــاراك اوبامــا و مــدودوف ،رئيــس جمهــوري روســيه نقــش بــه ســزايي داشــت .بنيــاد هريتيــج در
راســتاي مأموريــت اصلــي خــود ،وظيفــه ديگــري را پيگيــري ميكنــد كــه آن حفــظ و تجديــد اصــول و ارزشهــاي آمريكايــي در جامعــه عموم ـي
آمريــكا ميباشــد تــا از ايــن منظــر ،بدنــه اجتماعــي ايــن كشــور بــا سياسـتهاي ســردمداران كاخ ســفيد همــراه شــود و حتــي مشــاركت سياســي داشــته
باشــند .بنيــاد هريتيــج بــا بودجـهاي بالــغ بــر  ۷۵/۳ميليــون دالر در ســال ،تحقيقــات گســتردهاي را در حــوزه سياســت عمومــي آمريــكا انجــام ميدهــد.
محــور فعاليتهــاي فكــري و مطالعاتــي هريتيــج در دو بعــد داخلــي ،اقتصــادي ،سياســت دفاعــي و خارجــي خالصــه ميشــود .در بعــد داخلــي «بنيــاد
هريتيــج» بــر روي مســائلي چــون رشــد و توســعه نظــام اقتصــادي ليبــرال (آزاد) ،تعييــن و تصويــب بودجههــا و هزينههــاي مصرفــي آمريــكا خصوصـاً
درحــوزه نظامــي ،آموزشــي ،مهاجــرت و اقليتهــا ،تنظيــم سياس ـتهاي فكــري و مذهبــي در جامعــه عمومــي آمريــكا ،مذهــب و مســائل اجتماعــي،
حمــل و نقــل ،تنظيــم مقــررات داخلــي ،تدويــن مبانــي حقوقــي ،امنيــت ملــي و تقويــت ســرمايه اجتماعــي و  ...تمركــز مطالعاتــي دارد .بنيــاد هريتيــج
همچنيــن ،تمركــز مطالعاتــي شــديد بــر روي مســائل ايــران دارد بــه طــوري كــه بــا اختصــاص ميزهــاي متعــدد تخصصــي در حــوزه مطالعــات ايــران ،در
تدويــن سياسـتهاي ضــد ايرانــي جهانــي كاخ ســفيد نقــش محــوري دارد.
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قاچاق مذاكره كرديم .دير وقت به خانه رسيدم.

يكشنبه  7خرداد  22 شوال 1409

 28مي 1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم .بالفاصله به جلسه علني رفتم .تا ساعت ده وربع

در جلسه ماندم .آقاي [عباس] عباسي نماينده بندرعباس آمد .درباره درگيري با استاندار
و امام جمعه گفت .قرار شد آنها را دعوت به مذاكره و راهحل نمايم .آقاي [محمدجواد]
ايرواني [وزیر امور اقتصادی و دارائی] آمد .توضيحاتي درباره وام به هند و خريد سنگ

آهن داد و اجازه اقدام خواست .آقاي [مصطفی] طاهريزاده [نماینده فالورجان و عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس] آمد .او راجع به صنايع فوالد و تأكيد برضرورت توسعه
آن و همكاري با شوروي گفت.

از بيت امام درباره حال امام پرسيدم؛ گفتند رضايت بخش است .عصر آقاي طباطبائي

سرپرست سفارتمان در بلغارستان آمد .راجع به سفر به بلغارستان و مسائل فيمابين و

مراسم و تشريفات سفر گفت .آقاي [عبدالحسین] وهاجي [سرپرست وزارت بازرگانی]

آمد .از اقدام نخستوزير در عزل خود گله داشت و توضيحات داد .1درباره سياست
بازرگاني و مبارزه با تورم صحبت شد.

آقايان [محسن] رضايي [فرماندهکل سپاه پاسداران] و [علی] شمخاني آمدند .درباره

اقدامات بعد از ادغام وزارت سپاه و دفاع و همچنین از بودجه سپاه و شكل نهايي آن و
اقدامهاي احتياطي در جبههها صحبت شد .تا ساعت نه شب در دفترم كار كردم و به

خانه آمدم.

 -1مهنــدس موســوی نخســت وزیــر بعــد از برکنــاری آقــای عبدالحســین وهاجــی ،در حکمــی آقــای مجتبــی خســروتاج را بــه ســمت سرپرســت وزارت
بازرگانــی منصــوب کرد.
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دوشنبه  8خرداد  23 شوال 1409

 29مي 1989

اول وقت به بيت امام رفتم .امام را در بيمارستان زيارت كردم .حالشان مساعد است.
دكترها براي آزمايش خون گرفتند .احمدآقا هنوز خيالش جمع نيست .چند كلمهاي با
امام حرف زدم .تيم پزشكي امام ،سياستشان اين است كه در موارد مهم ،به خاطر اهميت

موضوع و نگراني از اتهام مسامحه يا خطا در آينده ،سران قوا و احمدآقا را در جريان
بگذارند.

ساعت نه ونيم به مجلس رسيدم .در گزارشها تظاهرات چند ده هزاري مسلمانان

در لندن براي مخالفت با کتاب آيات شيطاني و مطالبه حفظ حرمت اسالم و مسأله چين
و پارلمان شوروي در رأس است[ .سیدجالل] ساداتيان [رئیس دفتر ریاست مجلس] و
[عبدالواحد] موسوي الري [کارپرداز هیأت رئیسه مجلس] براي مذاكره آمدند .درباره
تركيب همراهان در سفر و مسايل ديگر مذاكره شد .بناست گروه پيشرو بروند.

هيأت رئيسه مجلسجلسه داشت .مسأله مهمي در دستور نبود .يك نفر براي همراهي

در سفر انتخاب شد .عصر شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه داشت .تصويب شد كه
مديريت و مسئوليتهاي قوه مجريه به رئيس جمهور سپرده شود .به نظر ميرسد مخالفان

اين نوع تمركز ،اميد خود در اين ميدان را از دست داده باشند؛ البد براي تضعيف اين

تصويب فكر ديگري خواهند كرد .شب تا ساعت نه در دفترم كار كردم .به خانه آمدم.

بچهها به مهمانی رفتهاند .تنها شام خوردم.

سهشنبه  9خرداد  24 شوال 1409

 30مي 1989

ساعت هفت وربع به مجلس رسيدم .قبل از دستور درباره راهپيمائي مسلمانان در انگليس
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صحبت كردم .1ساعت ده وربع به دفترم برگشتم .با [آقای خریستو خریستف] وزير

تجارت [خارجی] بلغارستان مالقات كردم .حرفها كلي و دوستانه بود .ظهر آقاي
[میرکمالالدین] شهرياري نماينده بوشهر [دشتی و تنگستان] براي مسايل محلي و
اختالفش با مسئول بهداري منطقه آمد.

 -1در ایــن نطــق آمــده اســت« :ایــن روزهــا شــاهد یــک پدیــده بســیار مهــم و اساســی در غــرب هســتیم و آن حضــور جــدی سیاســی و مذهبــی
مســلمانها در بعضــی از نقــاط حســاس غــرب اســت .تظاهــرات اخیــر مســلمانان انگلســتان منشــاء مســایل مهمــی خواهــد بــود .راهپییمایــی ایــن
جمعیــت انبــوه در پایتخــت انگلســتان ،بــا شــرایط خاصــی کــه بــا آن آشــنا هســتیم ،علیرغــم آن همــه تبلیغــات ســهمگین ،مســموم و فریبکاران ـهای
کــه در آنجــا شــده بــود تــا افــکار عمومــی را علیــه چنیــن حرکتــی بشــوراند و دل مســلمان هــا را نیــز خالــی کنــد و علیرغــم تهدیدهــای مقامــات رســمی،
پارلمانــی و پلیــس در مدتــی کــه اعــام شــده بــود ،راهپیمایــی برگــزار میشــود ،واقعیتــی اســت کــه نظیــر آن را در دههــا ســال اخیــر نداریــم و ایــن
جمعیــت ،علیرغــم ایــن تهدیدهــا و تبلیغــات ،در مقابــل چیــزی کــه افــکار عمومــی ماههــا علیــه آن تهییــج شــده بــود ،بــه حمایــت از نظــر حضــرت
امــام ،یعنــی قــرآن و اســام ،خطــر را خریدنــد و آن گونــه در صحنــه حاضــر شــدند و ایــن مســأله بســیار قابــل توجــه اســت کــه منشــاء مســائلی خواهــد
بــود .راهپیمایــی مســلمانان انگلســتان صحنــه آزمایــش ادعاهــای غربیهــا بــود :غربیهــا ،مدتهــا بــه حــق ،دنیــای مارکسیســم را تحــت فشــار قــرار
داده بودنــد و از اینکــه مذهــب در دنیــای کمونیســم ســرکوب میشــد و در آن جوامــع بــه مــردم امــکان ابــراز احساســات مذهبــي داده نمیشــد ،انتقــاد
میکردنــد و ایــن یــک حــرف حســابی بــود و االن خودشــان بایــد بــه گونـهای از عهــده ایــن آزمایــش برآینــد کــه چــه میخواهنــد بکننــد؟ بــا توجــه
بــه نشــانههایی کــه مــا ایــن روزهــا میبینیــم ،ایــن طــور میفهمیــم کــه غربیهــا بنــا دارنــد در مقابــل خواســتههای بــه حــق مســلمانان در دنیــای غــرب
بایســتند و هنــوز هــم دارنــد تهدیــد میکننــد و ایــن مســأله را بــه عنــوان زنــگ خطــر مطــرح مینماینــد و حتــی در مراســم راهپیمایــی هــم شــیطنت
کردنــد و پلیــس خشــونت کــرد ،مــردم را کتــک زد ،عــدهای را بازداشــت کــرد و خواســت از اهرمهایــی اســتفاده کنــد کــه مث ـ ً
ا وانمــود کنــد در
آنجــا عراقیهــا بــا ایرانیهــا درگیــر شــدند تــا کار زشــت خــودش را بپوشــاند و بســیاری از حقایــق را هــم مکتــوم کردنــد ،ولــی بــا توجــه بــه همــان
مقــداری کــه سانســور کردنــد و روی ماهوارههــا دادنــد ،دنیــای اســام متوجــه شــد کــه بــا حضــور مســلمین در غــرب ،چــه قــدرت بزرگــی در اختیــار
میلیونهــا مســلمان قــرار دارد .غربیهــا بایــد توجــه کننــد کــه بــا ایــن حرکاتشــان ،ممکــن اســت باعــث بــه وجــود آمــدن یــک فتنــه جهانــی بشــوند.
در سراســر دنیــا ،در کشــورهای اســامی ،اقلیتهــای مذهبــی ،مســیحی ،کلیمــی و ســایر اقلیتهــا حضــور دارنــد و راحــت زندگــی میکننــد و در
همیــن مجلــس شــورای اســامی مــا نیــز نماینــدگان محتــرم اقلیتهــا ،مثــل خــود مــا مســلمانها حضــور دارنــد و ابــراز نظــر میکننــد و از منافعشــان و
هــر چــه کــه مصلحــت میداننــد حمایــت میکننــد و غربیهــا اگــر بخواهنــد در آنجــا تبعیــض قائــل شــوند و ایــن فشــار را روی مســلمانها بیاورنــد،
بایــد پیشبینــی کننــد کــه در سراســر دنیــا ممکــن اســت مــوج فتنــه درســت شــود ،زیــرا امــروز دیگــر مثــل دوران گذشــته نیســت کــه آنهــا هــر چــه
خواســتند انجــام دهنــد و هــر اتفاقــی بیفتــد .مــا هــم بــه مســلمانها تذکــر میدهیــم کــه از ایــن موفقیتهــا بــرای حمایــت از اســام اســتفاده کننــد،
البتــه بــا معیارهــای قانونــی ،همــان جــور کــه تــا بــه حــال کردهانــد و بهانــه هایــی دســت غربیهــا ندهنــد کــه آنهــا را متهــم بــه تروریســم و چیزهایــی از
ایــن قبیــل بکننــد و حقــوق خودشــان و دفــاع از اســام را رســماً بخواهنــد و همچنیــن بــه دولتهــای غربــی هشــدار میدهیــم کــه بــه ایــن بــه اصطــاح
زنــگ خطرهایــی کــه از طــرف عوامــل صهیونیســم نواختــه میشــود توجــه نکننــد و در باتالقــی نیفتنــد کــه اســباب زحمــت مــردم در سراســر دنیــا
بشــوند ،تــا مــا بتوانیــم همزیســتی مســالمتآمیزی بیــن پیــروان ادیــان الهــی در سراســر دنیــا داشــته باشــیم و هــر حقــی هــم محفــوظ باشــد .ایــن حجــت
هــم ،انصاف ـاً بــرای مســلمانها حجــت باالیــی اســت کــه از اســام و قــرآن میشــود دفــاع کــرد ،همــان طــور کــه در ایــن مــوج عظیــم فتنــه تبلیغــات
کــه داشــتند ،حضــرت امــام پیشــقدم شــدند و مــردم هــم حمایــت کردنــد و توانســتیم راه خودمــان را بپیماییــم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی
رفســنجانی ،نطــق هــای پیــش از دســتور ســال  ،1368جلــد ششــم »،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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دیدار با وزیر تجارت خارجی بلغارستان

عصر شوراي بازنگري [قانون اساسی] جلسه داشت .گزارش كميسيون در مديريت

صداوسيما رد شد و به جاي آن نصب و عزل مديرعامل به رهبري واگذار شد.1

شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت .درباره اراضي تصرفي مردم قبل از

انقالب از منابع طبيعي و استرداد از آنها و سپس فشار مردم براي پس گرفتن آنها ،پس

از اعالن نظر شوراي نگهبان مبني بر ابطال دو ماده  55و  56قانون حفاظت منابع طبيعي و
مشكالتي كه از اين ناحيه براي دولت پيش آمده بحث كرديم .به نتيجه قطعي نرسيد و

درباره لزوم فشار بر دولت براي تسريع در اجراي تعزيرات براي مهار تورم صحبت شد.

دير وقت به خانه رسيدم .عفت هم در جلسه مهماني خانم وزير خارجه تانزانيا رفته بود؛
همزمان به خانه رسيديم.

 -1در کمیســیون چهــارم شــورای بازنگــری قانــون اساســی تصویــب شــده بــود کــه رئیــس ســازمان صداوســیما بــا توافــق ســران ســه قــوه و حکــم
رئیــس قــوه مجریــه منصــوب شــود .ایــن مصوبــه کمیســیون در جلســه عمومــی بــه ریاســت آی ـتاهلل مشــکینی رأی نیــاورد .ســپس بــر اســاس آییــن
نامــه شــورا و بــا توجــه بــه مذکــرات انجــام شــده ،مجــددا ً رأیگیــری بــه عمــل آمــد کــه از بیــن پیشــنهادهای مطــرح شــده ،پیشــنهاد تعییــن رئیــس
صداوســیما توســط مقــام رهبــری بــه تصویــب رســید و مقــرر شــد کــه کمیســیون ،جزئیــات طــرح را براســاس ایــن مصوبــه تنظیــم و بــرای شــور دوم
بــه جلســه عمومــی گــزارش کنــد.
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با اينكه دير وقت بود ،به بيمارستان [قلب جماران] رفتم .امام با زحمت حرف ميزدند.

با صداي ضعيف به من فرمودند داروی زهری كه قطعنامه را پذيرفتم ،برايم تلخ بود و
تعبير به جام زهر كردم ،اما امروز كه ميبينم بعد از مرگ من ،كشور مشكل جنگ ندارد،

آن تلخي برايم شيرين است .از شنيدن كلمه مرگ تكان خوردم و اشكم ريخت .سكوت

كردم؛ نميخواستم امام آن منظره را ببينند.

چهارشنبه  10خرداد  25 شوال 1409

 31مي 1989

سري به بيت امام زدم .دكترها و اطرافيان راضي بودند و احمدآقا نگران بود و برای
تعجيل در اتمام كار بازنگري قانون اساسي تأكيد داشت .كنار تخت امام ايستادم و دستم
را روي دستشان گذاشتم .انگشت شصت من را گرفتند و با كلمات مقطع فرمودند« :در

بازنگري قانون اساسي تسريع شود» و سپس چشمشان را باز كردند و شمرده با صداي
ضعيف اضافه كردند« :اگر متحد باشيد ،انقالب پيشرفت ميكند» مكثي كردند و ادامه

دادند« :به خصوص شما و آقاي خامنهاي ،نگذاريد خناسان بین شما و ايشان فتنه كنند».

محسن آمد .براي بازديد از كارهاي انرژي اتمي در الموت عازم است .نظراتم را

سوال كرد .به مجلس رفتم و كارها را انجام دادم .آقاي [محمد محمدی] ريشهري
[وزیر اطالعات] آمد .گزارشهاي اطالعاتي داد و پيشنهاد داشت كه در [بازنگری] قانون
اساسي[ ،وزارت] اطالعات زير نظر رهبر باشد و يا سازمان شود كه به مجلس براي تأييد

نيايد.

[آقای غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] آمد .گزارش سفر را داد و درباره طرح جديد

عربستان در مورد قيمت اوپك مشورت كرد؛ نگران بود كه باز توطئهاي عليه ما باشد.

گزارشهایي درباره صنايع نفتي و كارهاي جاري داد و بر لزوم كم كردن تيرگي روابط
با غرب تأكيد داشت.
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تلفني حال امام را پرسيدم؛ گفتند خوب است .عصر شوراي بازنگري [قانون اساسی]

جلسه داشت .شيوه بازنگري قانون اساسي در دستور بود؛ تمام نشد .شب در دفترم
كميسيون چهارم جلسه داشت .تا ساعت ده وربع طول كشيد .شام را مهمان من بودند.
سپس با آقايان [احمد] جنتي و [سید حسن] طاهري خرمآبادي درباره اتمام سريعتر كار
بازنگري و مسأله رهبري مذاكره كرديم .شب در مجلس ماندم.

پنجشنبه  11خرداد  26 شوال 1409

 1ژوئن 1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کارهاي عقب مانده را انجام دادم .آقاي رحيم صفوي

[جانشين فرمانده نیروی زمینی سپاه] آمد .برنامه نيروي زميني سپاه را گفت .در مسائلي
براي آينده سپاه مشورت كرد و قرار شد سازمان نهايي نيرو را براي تصويب بياورند.

جمع فرماندهان ارتش و سپاه و معاونان ستاد كل براي بررسي جزئيتر استراتژي

دفاعي آمدند .تا ساعت يك ونيم بعد از ظهر مذاكره كرديم و همه ابعاد را مشخص
كرديم .عصر شوراي بازنگري [قانون اساسی] جلسه داشت .كليات نحوه بازنگري قانون
اساسي تصويب شد و بحث در گزارش كميسيون اول درباره رهبري شروع شد.

پس از جلسه با حضور آقايان خامنهاي و موسوی اردبيلي درباره وضع حال امام مسأله

رهبري و برگزاری رفراندم و انجام سريعتر كار بازنگري مذاكره كرديم .شب تا ساعت

نه كار كردم .به خانه آمدم .عفت به مهماني رفته بود و ياسر و سعيد [الهوتی] در خانه
بودند .تا ساعت يازده تلويزيون تماشا کردم .مصاحبه بهمن آقایي [دیبا] متهم به جاسوسی

دستگير شده آمريكا 1و همچنین مذاكرات شوراي بازنگري [قانون اساسی] را ديدم.

 -1بهمــن آقایــی دارای دکتــرای حقــوق بینالملــل و شــاغل در وزارت امــور خارجــه بــود .وی در ســال  1361بــه عنــوان دبیــر دوم ســفارت جمهــوری
اســامی در هنــد مشــغول کار شــد کــه در همیــن دوره توســط ســازمان ســیا بــرای همــکاری جــذب گردیــد .بهمــن آقایــی در برنامــه تلویزیونــی
«عملیــات پنهــان» بــه شــرح آشــنایی خــود بــا ســازمان جاسوســی آمریــکا و نحــوه ارائــه اطالعــات بــه مأمــوران آن ســازمان پرداخــت.
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حضرت امام (ره) در روزهای پایانی عمر

جمعه  12خرداد  27 شوال 1409

 2ژوئن 1989

صبح به بيت امام رفتم .احمدآقا اظهار نگراني داشت .با دكترها صحبت كردم .درمان

جديدي شروع كردهاند .قرار شد اطالعيهاي پزشكي ،به گونهاي داده شود كه كمي

نگراني در آن ديده شود .امام را زيارت كرديم .خيلي ضعيف شدهاند .گفتند درد دارند
و اشتها ندارند و ناراحتند .صدايشان خيلي ضعيف است.

در حالي كه پيشاني ايشان را ميبوسيدم و دستم سردستشان بود ،فشار ماليم دستشان

را احساس كردم .به زحمت بر خودم مسلط شدم ،ولي جلو اشكها را نتوانستم بگيرم.

از چشمان نيمه باز امام حالت وداع ديدم .به ايشان عرض كردم ميخواهم به نماز جمعه

بروم ،پيامي براي مردم نداريد؟ فرمودند به مردم بگوييد دعا كنند كه خداوند من را
بپذيرد .بغض گلويم را فشرد .در نماز جمعه پيام ايشان را به صورت لطيفي گفتم كه هم
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مردم متوجه شوند و دعا كنند و هم باعث انفجار نشود .با احمدآقا درباره رهبري و مسائل
بازنگري [قانون اساسی] صحبت شد .قرار شد در اتمام كار تسريع نمائيم.

عصر دكتر واليتي [وزیر امور خارجه] آمد .راجع به سفر شوروي و حد روابط با آنها

مذاكره شد .حاجيه والده امروز مهمانمان بودند .دكتر واليتي ايشان را معاينه نمود؛ فشار

خون باال است ولي حالشان خوب است .اخوي احمد و اخوي محمد و استاندار كرمان
هم امروز اينجا آمدند و مذاكراتی داشتيم.

شنبه  13خرداد  28 شوال 1409

 3ژوئن 1989

بعد از نماز صبح ،سري به بيمارستان [قلب جماران] زدم و از آنجا به مجلس رفتم .در
گزارشها خبري از اطالع اجانب از بد بودن حال امام به چشم نميخورد .كارهاي دفتر

را انجام دادم.

آقاي بهزاد نبوي [وزیر صنایع سنگین] آمد .از احتمال استيضاح خود در مجلس در

رابطه با پرونده سايپا نگران بود .1گزارش آن را كميسيون مربوطه به تحقیق و تفحص
اصل  762مجلس داده و پيشنهاد استيضاح داده است .براي جواب به گزارش تقاضاي

وقت كرد.

ظهر با ساير اعضاي شوراي بازنگري [قانون اساسی] مهمان رئيس جمهور بوديم .در

 -1تعــداد  136نماینــده در نامـهای بــه آقــای هاشــمی چنیــن نوشــتند« :همــان گونــه کــه اســتحضار داریــد کمیســیون محتــرم قضایــی و گــروه تحقیــق
و تفحــص ســایپا بعــد از ماههــا تــاش و بررســی و وقــت و پیگیــری ،گــزارش مهمــی را بــه هیــأت رئیــس محتــرم مجلــس شــورای اســامی تقدیــم
داشــته ،مقتضــی اســت بــا توجــه بــه ســوء اســتفاده عظیــم مالــی و بــا عنایــت بــه احیــای ارزشهــای جمهــوری اســامی ،گــزارش مذکــور در جلســه
علنــی قرائــت شــود تــا بــا اعــام آن مــردم در جریــان امــر قــرار گرفتــه و زمینــه پیــاده شــدن قســط اســامی هــر چــه بیشــتر فراهــم گــردد» .
 -2طبــق اصــل  76قانــون اساســی ،مجلــس شــورای اســامی حــق تحقیــق و تفحــص در تمــام امــور کشــور را دارد .در ســال  1367براســاس استفســار
از شــورای نگهبــان ،اصــل  76قانــون اساســی شــامل مــواردی از قبیــل مقــام معظــم رهبــری ،مجلــس خبــرگان و شــورای نگهبــان کــه مــا فــوق مجلــس
شــورای اســامی میباشــند ،نمیشــود.
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خصوص تعجيل در اتمام بازنگري قانون اساسي بحث شد ،زيرا به نظر ميرسد كه با
وضع حال امام ،فرصت كمي داريم و بهتر است كه اصالحات به تاييد امام برسد .قرار
شد از اين به بعد يكسره كار كنيم و عصر هم جلسه داشته باشيم.

به دفترم رفتم .ساعت سه بعد از ظهر احمدآقا تلفني اطالع داد كه حال امام وخيم
شده و خواست با ساير رؤساي قوا سريعاً به جماران برويم .در نتيجه جلسه عم ً
ال تشكيل
نشد و خودمان را با عجله به جماران رسانديم.

لحظات آخر تنفس طبيعي بود .امام به زحمت نفس ميكشيدند .فقط يك بار چشم

باز كردند و بستند و اين آخرين نگاهشان بود .دكترها با عجله قلب را با ماساژ و شوك
برقي و باتري و ريه را با تنفس مصنوعي به كار انداختند .تا ساعت ده وبيست دقيقه شب،

ايشان را به اين صورت نگاه داشتند ،ولي ديگر مغز كار نميكرد .فقط يك بار اطالع
دادند كه تنفس طبيعي شده ولي زود اين وضع تمام شد.

در اين فاصله درباره كيفيت اعالن خبر و برنامههاي اداره كشور و انتخاب رهبري

و ...مشاوره شد .در جبهه با آقاي [محسن] رضايي تماس گرفتيم و دستور آمادگي كامل

دادم .هليكوپتر و هواپيما خواست .دستور ارسال داديم.

با تلفن اعضای [مجلس] خبرگان را احضار كرديم كه تا فردا صبح خودشان را به

تهران برسانند .قرار شد اعالن فوت را به پس فردا موكول كنيم؛ يعني پس از انتخاب

رهبر و برگشت نمایندگان خبرگان به شهرها .با اعالن مراسم امام ،شيون از داخل خانه

و بيمارستان و سپس بيرون خانه بلند شد .حضار را دعوت به صبر كردم و برنامه را براي
آنها توضيح دادم .پذيرفتند و آرام گرفتند و قرار شد به عنوان دعاي توسل گريه كنند.

صبر خانمهاي بيت براي ما جالب بود.

تا ساعت دوازده شب براي تنظيم برنامهها مانديم .به خانه آمدم و با استفاده از قرص

آرامش بخش خوابيدم .عفت و محسن فهميده بودند ،چون در بيمارستان بودند ،اما بقيه

اعضای خانه نميدانستند.
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يكشنبه  14خرداد  29 شوال 1409

 4ژوئن 1989

بعد از نماز به مجلس رفتم .اعضای هيأت رئيسه مجلس خبرگان ،شب در مجلس خوابيده
بودند .صبحانه را با هم صرف كرديم و درباره برنامه جلسه خبرگان مذاكره كرديم.
ديشب تا امروز صبح ،خبرگان از اطراف كشور به تهران رسيده بودند.

اطالع دادند جلسه مجلس شوراي اسالمي آماده است .به آنجا رفتم .جلسه غير علني

بود .نمايندگان از رحلت امام مطلع بودند .با رسيدنم  ،من و نمايندگان گريه زيادي

كرديم .كمي با آنها درباره رحلت امام صحبت كردم .جلسه غير رسمي بود .يك هفته

دیدار با وزیر تجارت خارجی بلغارستان
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مدت مسئوليت هيأت رئيسه را تمديد كرديم ،چون دو سه روز ديگر تمام ميشود و هفته

آينده بعد از تعطيالت كه مجلس شروع به كار ميكند ،وقت اعتبار هيأت رئيسه تمام
شده .با اين تمديد ،مشكل برطرف شد.

بيانيهاي براي مجلس خبرگان تهيه كرديم و براي انتشار داديم .حدود ساعت هشت

ونيم صبح جلسه مجلس خبرگان آماده شد و رسميت جلسه را به رياست آيتاهلل
مشكيني اعالن كرديم .ايشان صحبت كوتاهي كردند.

وصيت نامه امام در صندوق امانات در دفتر من بود .بيرون آورديم و در جلسه رسمي

پلمپ شكسته شد .وصيت نامه را از پاكت بيرون آورديم .در سال  1361نوشته شده
و سال گذشته تجديد نظر شده است .آخر وصيت نامه نوشته شده بود كه آن را به
ترتيب احمدآقا ،رئيسجمهور ،رئيس مجلس ،رئيس ديوان عالي كشور و يا يكي از

اعضاي شوراي نگهبان براي مردم بخوانند .احمدآقا اطالع داد كه آمادگي ندارد .نوبت
به [آیتاهلل خامنهای] رئيسجمهور رسيد .ايشان وصیتنامه را براي حضار خواندند .حضار

جلسه خبرگان ،نمايندگان مجلس ،اعضاي دولت ،شوراي نگهبان و شوراي عالي قضائي
و ديگران بودند .قرائت وصيت نامه حدود دو ساعت ونيم طول كشيد .نزديك ظهر جلسه

ختم شد.

به دفترم رفتم .ناهار و نماز و استراحت انجام شد و سپس براي ادامه جلسه خبرگان به

تاالر مجلس رفتم .با صحبت كوتاه آقاي مشكيني ،جلسه شروع و من هم موضوع بحث
را توضيح دادم .این جلسه تا ساعت هفت ونيم بعد از ظهر با يك تنفس ادامه يافت.

بحثهاي زيادي شد .بعضيها طرفدار رهبري شورایي و بعضي خواهان رهبري

فردي بودند .بعضي آيتاهلل خامنهاي و بعضيها آيتاهلل [سید محمد رضا] گلپايگاني

1

 -1آی ـتاهلل العظمــی ســید محمــد رضــا گلپایگانــی در نهــم ذيقعــده  1316هجــری قمــری در روســتای گوگــد گلپایــگان متولــد شــد .ایشــان زمانــی
کــه دو ســال و نیــم بیشــتر نداشــت ،مادرشــان را از دســت داد و در ســن نــه ســالگی بــه ســوگ از دســت دادن پــدر نشســت .وی کــه تحصیــات خــود
را در گوگــد شــروع کــرده بــود بــرای ادامــه آن  ،عــازم گلپایــگان و خوانســار شــد .پــس از خوانــدن دروس ســطح در شــهر گلپایــگان بــه اراک

مهاجــرت کــرد .زمانــی کــه آیــت اهلل العظمــی حائــری و فرزنــدش آی ـتاهلل شــیخ مرتضــی حائــری بــه همــراه آیــت اهلل محمــد تقــی خوانســاری بــه
قصــد زیــارت حضــرت معصومــه علیهــا الســام از اراک بــه ســمت قــم حرکــت کردنــد .بــا درخواسـتهای مــردم و علمــای قــم مواجــه شــدند کــه

بــه همیــن جهــت رحــل اقامــت در قــم مــی افکننــد .بــه دنبــال اقامــت اســتاد در قــم ،آیـتاهلل گلپایگانــی و جمعــی دیگــر بــه دعــوت رســمی استادشــان
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را مطرح كردند و براي شورا هم اسمهايي برده شد .قب ً
ال در مشورتهاي سران قوا و

جمعي ديگر از بزرگان به اين نتيجه رسيده بوديم كه شورايي مركب از آيات خامنهاي،
موسوي اردبيلي و مشكيني رهبري را به عهده بگيرند ولي در مذاكرات ،رهبري فردي

رأي بيشتري آورد .آيتاهلل خامنهاي با رهبري فردي مخالفت كردند .من هم مخالف

بودم .نوبت نرسيد .ابتدا به پيشنهاد اعضاي جامعه مدرسين [حوزه علمیه قم] كه عضو
مجلس خبرگان بودند ،آيتاهلل گلپايگاني مطرح شد .حدود  14نفر به ايشان رأي دادند.
سپس پيشنهاد رهبري آيتاهلل خامنهاي مطرح شد .خود ايشان پشت تريبون رفتند و گفتند

من با رهبري شورایي مطابق قانون اساسي موافقم و با رهبري فردي مخالفم .پس چگونه

نامزد بشوم1؟

آیــت اهلل حائــری بــه ســوی قــم حرکــت مــی کننــد و پــس از آمــدن بــه قــم در مدرســه فیضیــه ســاکن شــده و بــه تحصیــل خــود در محضــر آیــت اهلل
حائــری ادامــه مــی دهنــد .البتــه ایشــان مــدت چنــد ماهــی را در شــهر نجــف و در محضــر اســاتیدی همچــون محقــق غــروی اصفهانــی حضــور داشــتند،

امــا قــم بــه عنــوان محــل اصلــی تحصیــل ایشــان بــود .ایشــان بــر اثــر تالشهــای فــراوان بــا اینکــه هنــوز  24ســال از بهــار عمــرش ســپری نشــده بــود،

بــه درجــه اجتهــاد نائــل شــد .آی ـتاهلل در کنــار کارهــای علمــی همــواره فعالیتهــای سیاســی ،فرهنگــی را در دســتور کار خــود داشــت و در دوران
نهضــت امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان یکــی از یــاران همــراه در صحنــه ایفــای نقــش مــی کــرد .ســرانجام آیـتاهلل پــس از عمــری مجاهــدت در راه علــم

و تقــوی ،در آذر  1372در شــهر مقــدس قــم دیــده از جهــان فــرو بســت و بــه دیــار باقــی شــتافت.

 -1آی ـتاهلل خامن ـهای از ابتــدا بــا پذيــرش ايــن مســئوليت مخالــف بودنــد و حتــي در مجلــس خبــرگان رهبــري ،مرتــب بــراي اعضــاي مجلــس كــه
معتقــد بــه شايســتگي ايشــان بــراي رهبــري بودنــد ،اســتدالل مــي آوردنــد و ايــن مســئوليت را بــه ديگــران محــول ميكردنــد  .ایشــان چنــد مــاه مانــده

بــه پايــان دوره دوم رياســت جمهــوري  ،خــود را بــراي تــرك ايــن مســئوليت آمــاده كــرده بودنــد  .ايشــان در ايــن بــاره مــي گوينــد« :قبــل از رحلــت

حضــرت امــام كــه دوران رياســت جمهــوري در حــال اتمــام بــود ،دســت و پايــم را جمــع مــي كــردم  .مكــرر مراجعــه مــي كردنــد و بعضــي از مشــاغل
را پيشــنهاد مــي نمودنــد  .آدمهــاي بــي مســئوليت  ،ايــن مشــاغل را پيــش خودشــان  ،بــه قــد و قــواره مــن بريــده و دوختــه بودنــد ! ولــي مــن گفتــم كــه
اگــر يــك وقــت امــام بــه مــن واجــب كننــد و بگوينــد شــما فــان كار را انجــام دهيــد ،چــون دســتور امــام تكليــف اســت و بــرو برگــرد نــدارد  ،آن

را انجــام مــي دهــم  .امــا اگــر تكليــف نباشــد  -و مــن از امــام خواهــش خواهــم كــرد كــه تكليفــي بــه مــن نكننــد تــا بــه كارهــاي فرهنگــي بپــردازم -

دنبــال كارهــاي فرهنگــي مـيروم ».مقــام معظــم رهبــري كــه تــا آن زمــان همــه مســئوليت هــاي محولــه بــه خــود را بــه حكــم تكليــف پذيرفتــه بودنــد
 ،نتوانســتند در برابــر اســتداللهاي اعضــاي مجلــس خبــرگان دليلــي اقامــه نماينــد  ،در نتيجــه ايــن كار بــه ثمــر نشســت .آي ـتاهللخامنــه اي دربــاره

شــرايط آن زمــان و چگونگــي انتخــاب شدنشــان بــه رهبــري ميگوينــد« :آنچــه كــه در خصــوص تعييــن رهبــر واقــع شــد و بــار ايــن مســئوليت  ،بــر
دوش بنــده كوچــك ضعيــف حقيــر گذاشــته شــد ،بــراي خــود مــن حتــي يــك لحظــه و يــك آن از آنــات گذشــته زندگــي  ،متوقــع و منتظــر نبــود .

اگــر كســي تصــور كنــد كــه در طــول دوران مبــارزه و بعــدا ًدر طــول دوران انقــاب و مســئوليت رياســت قــوه اجرايــي  ،حتــي يــك لحظــه در ذهــن
خــودم خطــور مــي دادم كــه ايــن مســئوليت بــه مــن متوجــه خواهــد شــد  ،قطعـاً اشــتباه كــرده اســت  .مــن  ،هميشــه خــودم را نــه فقــط از ايــن منصــب
بســيار خطيــر و مهــم  ،بلكــه حتــي از مناصبــي كــه بــه مراتــب پايينتــر از ايــن منصــب بــوده اســت  -مثــل رياســت جمهــوري و ديگــر مســئوليتهايي
كــه در طــول انقــاب داشــتم  -كوچكتــر ميدانســتم  .يــك وقتــي خدمــت امــام (قــدس ســره) ايــن نكتــه را عــرض كــردم كــه گاهــي نــام مــن در

رديــف بعضــي از آقايــان آورده ميشــود ،در حالــي كــه در رديــف آنهــا نيســتم و مــن يــك آدم كوچــك و بســيار معمولــي هســتم  .نــه اينكــه بخواهــم
تعــارف كنــم .االن هــم همــان اعتقــاد را دارم .بنابرايــن ،چنيــن معنايــي اصــا متصــور نبــود  .البتــه در آن ســاعات بســيار حساســي كــه ســختترين

ســاعات عمرمــان را گذرانديــم و خــدا مــي دانــد كــه در آن شــب شــنبه و صبــح شــنبه چــه بــر مــا گذشــت؛ برادرهــا از روي مســئوليت و احســاس وظيفــه
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من كه جلسه را اداره ميكردم ،گفتم اكنون با رأي خبرگان ،رهبري فردي قانون شده

و چارهای نيست .سرانجام آقاي خامنهاي با  60رأي از  74عضو حاضر رأي آوردند و
مسأله به اين مهمي به اين خوبي حل شد .من هم در چند مورد صحبت كوتاهي كردم و

نظرات امام را درباره صالحيت رهبري آقاي خامنهاي نقل كردم .1از قول حاج احمدآقا
و آيتاهلل موسوي اردبيلي هم كه در جلسه خدمت امام بودند ،همين مضامين تأييد شد.2

خبر آماده باش نيروهاي عراقي در مقابل منطقه عين خوش كه در اثنای جلسه توسط

دكتر [حسن] روحاني رسيد و من به جلسه اطالع دادم ،تاثير زيادي در آمادگي اعضای
خبرگان براي ختم كار داشت؛ موفقيت بزرگي است.

به دفترم آمدم .نمايندگان مجلس جمع بودند .خواستند كه جريان جلسه خبرگان را

برايشان تعريف كنم؛ پذيرفتم .متني براي تأييد و امضاء اين انتخاب تهيه شد .بعضي از
 ،بــا فشــردگي تمــام  ،فكــر و تــاش مــي كردنــد كــه چگونــه قضايــا را جمــع و جــور كننــد  ،مكــرر از مــن بــه عنــوان عضــو شــوراي رهبــري اســم
ميآوردنــد ،كــه البتــه در ذهــن خــودم آن را رد ميكــردم ؛ اگــر چــه بــه نحــو يــك احتمــال برايــم مطــرح ميشــد كــه شــايد واقع ـاً ايــن مســئوليت
را بــه مــن متوجــه كننــد  .در همــان موقــع  ،بــه خــدا پنــاه بــردم و روز شــنبه ،قبــل از تشــكيل مجلــس خبــرگان  ،بــا تضــرع و توجــه و التمــاس  ،بــه

خــداي متعــال عــرض كــردم  :پــرودگارا ! تــو كــه مدبــر و مقــدر امــور هســتي ؛ چــون ممكــن اســت بــه عنــوان عضــوي از مجموعـه شــوراي رهبــري

 ،ايــن مســئوليت متوجــه مــن شــود ؛ خواهــش مــي كنــم اگــر ايــن كار ممكــن اســت اندكــي بــراي ديــن و آخــرت مــن زيــان داشــته باشــد  ،طــوري
ترتيــب كار را بــده كــه چنيــن وضعيتــي پيــش نيايــد .واقعـاً از تــه دل ميخواســتم كــه ايــن مســئوليت متوجــه مــن نشــود  .باالخــره در مجلــس خبــرگان
 ،بحثهايــي پيــش آمــد و حرفهايــي زده شــد كــه نهايت ـاً بــه ايــن انتخــاب منتهــي شــد .در همــان مجلــس  ،كوشــش و تــاش و اســتدالل و بحــث
كــردم تــا ايــن كار انجــام نگيــرد ،ولــي انجــام گرفــت و ايــن مرحلــه گذشــت .مــن  ،هميــن االن خــودم را يــك طلبـه معمولــي و بــدون برجســتگي و
امتيــازي خــاص ميدانــم ؛ نــه فقــط بــراي ايــن شــغل بــا عظمــت و مســئوليت بــزرگ ،بلكــه  -همــان طــور كــه صادقانــه گفتــم  -بــراي مســئوليتهاي
بــه مراتــب كوچكتــر از آن  ،مثــل رياســت جمهــوري و كارهــاي ديگــري كــه در طــول ايــن ده ســال داشــتم  .امــا حــاال كــه ايــن بــار را روي دوش
مــن گذاشــتند  ،بــا قــوت خواهــم گرفــت ؛ آن چنــان كــه خــداي متعــال بــه پيامبرانــش توصيــه فرمــود « :خُ ذهــا ب ِ ُقـ ّوه »  .بــراي ايــن مســئوليت ،از خــدا

اســتمداد كــردم و بــاز هــم اســتمداد ميكنــم و هــر لحظــه و هــر آن  ،در حــال اســتمداد از پــروردگار هســتم تــا بتوانــم ايــن مســئوليت را در حــد وســع

خــودم  -كــه تكليــف هــم بيــش از وســع نيســت  -بــا قــدرت و قــوت و حفــظ شــأن واالي ايــن مقــام  ،حفــظ كنــم و انجــام بدهــم  .ايــن  ،تكليــف مــن
اســت كــه اميــدوارم انشــاءاهلل مشــمول لطــف و ترحــم الهــي و دعــاي ولــي عصــر (عــج) و مؤمنيــن صالــح باشــم ».

 -1آقــای هاشــمی نقــل کردنــد« :در جلسـهاي بــا حضــور ســران ســه قــوه  ،آقــاي نخســت وزيــر (موســوي) و حــاج احمــد آقــا در محضــر امــام بحــث
شــد  .حــرف مــا بــا حضــرت امــام ايــن بــود كــه اگــر ايــن قضيــه اتفــاق بيافتــد [برکنــاری قائــم مقــام رهبــری] مــا بعــدا ً بــا قانــون اساســي مشــكل داريــم

؛ زيــرا ممكــن اســت خــاء رهبــري پيــش بيايــد  .ايشــان گفتنــد  « :خــأ رهبــري پيــش نميآيــد و شــما آدم داريــد ».گفتــم  « :چــه كســي؟ » ايشــان در
حضــور آقــاي خامنـهاي گفتنــد  « :ايــن آقــاي خامنـهاي».

 -2حجتاالســام والمســلمین ،مرحــوم حــاج ســيداحمد آقــا خمينــي (ره) نقــلكردنــد« :وقتــي كــه آيـتاهلل خامنـهاي در ســفر كــره شــمالي بودنــد
 ،امــام گزارشهــاي آن ســفر را از تلويزيــون ميديدنــد .از آن منظــره ديــدار از « كــره» اســتقبال مــردم و یــا ســخنرانيها و مذاكــرات خــود در آن
ســفر خيلــي جالــب بــود و امــام گفتــه بودنــد ،الحــق ايشــان شايســتگي رهبــري را دارنــد».
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وداع مردم با امام (ره)

راديكالها مخالفت دارند.

آيتاهلل خامنهاي آمدند ،براي شيوه انجام وظايف رهبري با هم صحبت كرديم .قرار

شد احكام انتخابات يا انتصابات امام را ايشان تاييد كنند و قرار شد به صداوسيما بگويم
بهاي الزم را به موضوع بدهد .تصميمات مهمي با هم گرفتيم.1

شب عفت اطالع داد به خاطر آمد و رفت وسيع مردم به بيت امام و كوچه مجاور،

امنيت كافي در خانه نيست و بهتر است در مجلس بمانم .پذيرفتم.

 -1حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي در تشــريح اوضــاع آن زمــان و توطئــه هــاي دشــمنان بــراي پــس از رحلــت امــام خمينــي (ره)  ،بــه شــعور و تقــواي
مــردم و معجــزه الهــي در خنثــي نمــودن ايــن توطئههــا اشــاره کــرده و گفتنــد« :بــا رحلــت امــام خمينــي (ره) طيــف وســيع دشــمنان اســام  -كــه در
صفــوف مقــدم معارضــه بــا جمهــوري اســامي بودنــد  -ايــن اميــد را پنهــان نكردنــد كــه جمهــوري اســامي در غيــاب پديدآورنــده و پروراننــده خــود
نيــروي دفــاع و رشــد را از دســت بدهــد و چــون كودكــي بــي صاحــب ،احســاس ضعــف و درماندگــي كنــد ،يــا بــه كلــي از پــاي درآيــد و يــا بــه
ناچــار بــه دامــان ايــن و آن پنــاه بــرد  .در محاســبات تنــگ نظرانــه دشــمنان  ،كــه همــه بــي اســتثنا اســير محاســبات صــد در صــد مــادي بــود و از فهــم
روابــط معنــوي و بــركات ايمــان و تقــوا بــي نصيبنــد ،نميگنجــد كــه معجــزه الهــي در طليعــه قــرن پانزدهــم ،يعنــي حكومــت صــاح و ديــن و حيــات
دوبــاره ارزشهــاي اســامي ،آن قلــه مرتفعــي باشــد كــه دســت آلــوده بنــدگان هــوا و هــوس بــه آن نرســد و ديپلماســي زر و زور از بــه دام افكنــدن آن
عاجــز بمانــد ».منبــع :روزنامــه اطالعــات ،مــورخ 1368/4/15
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بعد از نماز صبح كارهاي عقب افتاده ديروز را انجام دادم .متن بيانيه مجلس خبرگان
در خصوص تصويب رهبري آيتاهلل خامنهاي را نوشتم و براي انتشار دادم .با بعضي از
اعضای هيأت رئيسه درباره به كار بردن عنوان آيتاهلل به جاي حجتاالسالم والمسلمين
مشورت كردم؛ موافقت داشتند.

گزارشها و تلكسهاي مربوط به رحلت امام و انتخاب آيتاهلل خامنهاي و ديگر

مسائل را خواندم .مراسم وداع مردم با جنازه امام در مصالي تهران را از راديو و
تلويزيون زير نظر داشتم؛ خيلي با شكوه است .ساعت ده ونيم صبح با هليكوپتر برفضاي
تهران و مصلي و خيابانهاي اطراف آن پرواز كردم.

[آقای زعبی] نخست وزير سوريه هم كه نتوانسته بود از زمين به مصال برسد ،با

هليكوپتر محل و مراسم را مالحظه كرده بود .آقاي [محمد] اصغري مدیر مسئول
روزنامه كيهان آمد .شماره فوقالعاده را آورد و براي سرمقالهاي درباره رهبري آيتاهلل

مردم در حسینیه جماران
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خامنهاي مشورت كرد .1در مورد صدور بيانيههاي تائيد رهبري به مراكز مربوط تذكر
دادم.

از گزارشها برميآيد غربيها از انتخاب آيتاهلل خامنهاي خوشحالند و اميدوارند كه

اعتدال حاكم باشد و راديكالها منزوي شوند .آنها از سرعت عمل ايران در حل مسأله

رهبري تعجب كردهاند .خيال ميكردهاند كه اين مسأله باعث درگيري و جدال و احياناً

جنگ داخلي خواهد شد.2

عصر به مصالي تهران رفتم .نزديك جنازه حضرت امام قدري گريستم .مردم

ابراز احساسات زيادي داشتند .ياسر و عفت هم همراه من به محل مراسم آمده بودند.

مصاحبهاي كردم .قدري هم براي مردم صحبت نمودم.3

 -1ایــن ســرمقاله در صفحــه اول شــماره  13629روزنامــه کیهــان مــورخ  16خــرداد  1368بــه عنــوان «انتخــاب شایســته» بــه چــاپ رســید .در ایــن
ســرمقاله پنــج ویژگــی آی ـتاهلل خامن ـهای بــرای احــراز رهبــری انقــاب اســامی تشــریح شــده بــود.

 -2بــه دنبــال شــدت گرفتــن بيمــاري حضــرت امــام خمينــي و بســتري شــدن ايشــان در بيمارســتان ،دشــمن بــه دنبــال اجــرا كــردن پــروژه اي از پيــش
تعييــن شــده بــود تــا بتوانــد انقــاب را پــس از رحلــت امــام بــه بيراهــه بكشــاند  .ايــن پــروژه از مدتهــا قبــل بــه وســيله مــوج تبليغاتــي و حــركات

مشــكوك آنهــا در نقــاط مختلــف جهــان آغــاز شــده بــود .روزنامــه « فاينانشــنال تايمــز» چــاپ لنــدن در تاريــخ  3خــرداد مــاه  1368يعنــي يــازده روز
پيــش از رحلــت امــام (ره) نوشــت « :بــا رحلــت آي ـتاهلل خمينــي شــكاف بزرگــي در رأس سيســتم سياســي ايــران ايجــاد خواهــد شــد  ،بيانيههــاي

رســمي و نيــز گزارشهــاي رســانه هــاي خبــري ايــران حاكــي از آن اســت كــه پــر كــردن ايــن شــكاف امــكان پذيــر نخواهــد بــود ».بديــن ترتيــب
پيداســت آنــان درصــدد بودنــد تــا بــا ايجــاد جنــگ روانــي و تأثيــر بــر افــكار عمومــي  ،مــردم انقالبــي ايــران را آمــاده شــرايطي كننــد كــه دلخــواه آنــان

اســت كــه ايــن شــرايط همانــا چيــزي جــز خــارج شــدن انقــاب از مســير اصلــي و صحيــح خــود نبــود .راديــو بــي بــي ســي در ايــن بــاره اعــام كــرد

« :خاليــي را كــه درگذشــت آيــت اهلل خمينــي در ســطح رهبــري ايــران بــه وجــود آورده  ،مشــكل مــي تــوان جبــران كــرد ».در هميــن حــال راديــو

آمريــكا نيــز ضمــن نشــان دادن شــادي و شــعف خــود در ايــن بــاره گفــت « :مــرگ آيــت اهلل خمينــي قطعــا بــه بــي ثباتــي عظيمــي در ايــران منجــر
خواهــد شــد و برخــي پيــش بينــي مــي كننــد كــه ايــن وضــع احتمــاال شــعله يــك جنــگ داخلــي را در ايــران خواهــد افروخــت  ».خوابــي كــه دشــمنان

بــراي ايــران ديــده بودنــد ،ايــن بــود كــه گــروه هــاي داخلــي را بــه اغتشــاش و جنــگ داخلــي و منازعــه بــر ســر قــدرت و ســهم خواهــي در حكومــت
بكشــانند تــا در ايــن معركــه ،منافقيــن از فرصــت اســتفاده كــرده و بتواننــد بــا انجــام عمليــات نظامــي در ايــران ،قــدرت را در دســت بگيرنــد  .رهبــر

منافقيــن در گردهمايــي نيروهــاي نظامــي خــود در  7خــرداد مــاه  1368گفتــه بــود « :نيروهــاي نظامــي ســازمان  ،بايــد بــراي شــرايط مــرگ [امــام] خميني
آمــاده باشــند  .مــرگ [امــام] خمينــي بــه عنــوان باالتريــن نقطــه آمادگــي در مــردم ايــران بــراي اســتقبال از عمليــات نظامــي مــا خواهــد بــود  » .روزنامــه

الشــرق االوســط نيــز در  14خــرداد  68نوشــت « :چريكهــاي مســعود رجــوي كــه از حمايــت عــراق برخوردارنــد ،طرحهايــي را بــراي انجــام يــك
تهاجــم عمــده در طــول مرزهــا بــه فاصلــه چنــد ســاعت پــس از رحلــت آيــت اهلل خمينــي تــدارك ديدهانــد  » .بنــي صــدر نيــز بــه عنــوان يكــي از داعيــه

داران حكومــت آينــده ايــران پــس از رحلــت امــام خمينــي ،از احتمــال بازگشــت خــود بــه ايــران خبــر داده و گفتــه بــود کــه درگذشــت [امــام] خمينــي
ايــن مســأله را محتمــل مــي كنــد كــه وي [بنــي صــدر] بــه زودي بــه كشــور بازگشــته و احتمــاالً وارد دولــت شــود .
 -3آقــای هاشــمی کــه بــه شــدت متأثــر بــود ،ســخنان کوتاهــی ،بــه شــرح زیــر بیــان کــرد« :بــه همــه مســلمانان و مســتضعفان و محرومــان جهــان ،ایــن
فاجعــه عظمــی را تســلیت عــرض میکنــم .شــما و مــا آرزو داشــتیم کــه در ایــن مصلــی بــا امامــت حضــرت امــام امــت نمــاز بخوانیــم .و آرزوی اقامــه
جماعــت در ایــن مصلــی را پشــت ســر امــام امــت نتوانســتیم بــه دســت بیاوریــم و تحقــق ببخشــیم .ولــی مــا بــه رضــای خداونــد راضــی هســتیم ،هــر چــه

155

حضور در مصالی تهران

خداونــد بــرای آن امــت بخواهــد همــان خواســته ماســت .اگــر ایــن آرزوی مــا عملــی نشــد ،ولــی مــا مصممیــم کــه پشــت ســر اهــداف و آرمانهــای

امامــان بمانیــم .ایــن مصلــی پایگاهــی بــرای نشــر و ترویــج عمــل بــه دســتورات رهبــر عظیمالشــأنمان باشــد .مــن بــه همــه شــما عزیزانمــان تســلیت

عــرض میکنــم و از ایــن احساســات و محبتهــا و حضــور در صحنــه شــما تشــکر میکنــم و تنهــا خواســت مــا از شــما و خواســت شــما از مــا ایــن
اســت کــه راه اماممــان و اهــداف انقالبمــان همیشــه در نظرمــان باشــد و از زبــان شــما بــه خانــدان بــزرگ و عزیــز و محبــوب امــام امتمــان و عزیــز
از دســت رفتهمــان تســلیت عــرض میکنیــم؛ بــه امــام عزیزمــان ایــن اســوه جهــاد و فضلیــت کــه تحقیق ـاً روح مبارکشــان در فضــای عطرآگیــن ایــن
مرزوبــوم و ایــن مصلــی بــزرگ شــاهد احساســات و عواطــف شماســت ســام عــرض میکنیــم و در ایــن لحظــه از ایــن مــردم بــزرگ میخواهیــم
کــه در پیشــگاه خداونــد و در محضــر ائمــه و انبیــاء و شــهدا ،همیشــه خواســتار موفقیــت و پیــروزی و ادامــه راهــش در میــان ملــت و امتــش باشــد.

امــام عزیــز! ایــن امــت نشــان داد شــما را فرامــوش نمیکنــد و از شــما میخواهیــم کــه مــا را فرامــوش نکــن ،مــا همیشــه بــه یــاد تــو ،تــو هــم بــه یــاد

مــا بــاش».

156

سخنرانی برای مردم در مصالی تهران

به جماران آمدم .به بيت امام براي تسليت رفتم .شب به خانه آمدم .بخشي از مراسم

را از تلويزيون ديدم .احساسات مردم شديد است .تاييدهاي زيادي براي رهبري آيتاهلل

خامنهاي در تلويزيون آمد؛ خوب است.
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به مجلس رفتم .وقت زيادي را به قرائت گزارشها گذراندم .مجموعاً انتخاب آيتاهلل
خامنهاي تاثير مثبتي داشته و آرامشي به دنيا و منطقه داده و دشمنان را مأيوس و دوستان
را شاد كرده و تبريكها و تاييدها شروع شده و خيلي وسيع است .نمايندگان هم طومار
تاييد دارند درست ميكنند.

جلسه كوتاهي براي هيأت رئيسه [مجلس] داشتيم .آقاي [عباس] دوزدوزاني [نماینده
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تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس] آمد .درباره رهبري آيتاهلل خامنهاي سئواالتي

داشت؛ توجيهش كردم .آقاي [حسین] كمالي [نماینده تهران و رئیس کمیسیون کار
و امور اجتماعی] هم آمد .در همين خصوص مذاكره شد .عصر رؤساي پارلمانهای
الجزاير و ليبي آمدند .مالقات تشريفاتي بود.1

بعد از نماز به دفتر رهبري رفتم .دو سه ساعتي با هم درباره امور كشور و سياستهاي

آينده مذاكره كرديم .در زمينههاي زيادي توافق به عمل آمد .قرار شد هفتهاي يك بار
جلسه دو نفري داشته باشيم كه سياستهاي رهبري و اجرایي را هماهنگ كنيم .درباره

وداع مردم با امام (ره)

 -1در ایــن دیــدار روســای مجلــس لیبــی و الجزایــر ضمــن ابــاغ پیــام تســلیت رهبــران و مــردم کشورشــان نســبت بــه رهبــر ،دولــت و مــردم ایــران
اظهــار همــدردی کردنــد .رئیــس مجلــس کشــور الجزایــر ضمــن ابــراز تأســف از ارتحــال امــام خمینــی اظهــار داشــت« :امــام خمینــی نــه تنهــا پیشــوای
مــردم ایــران بــوده اســت بلکــه ابــر مــردی بــود کــه توانســت معــادالت بینالمللــی را بــر هــم زنــد ».آقــای هاشــمی در پاســخ ،ضمــن تشــکر از حضــور
رؤســای مجلســین کشــورهای الجزایــر و لیبــی جهــت شــرکت در مراســم تشــییع پیکــر رهبــر انقــاب اســامی ،اظهــار داشــت« :مــا امــام را تنهــا متعلــق

بــه خودمــان نمیدانیــم .ایشــان علیرغــم مســئولیت سیاســی کــه در ایــران داشــتند ،متعلــق بــه دیگــر مســلمانان جهــان نیــز هســتند ».رجــوع کنیــد 
کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،مصاحبــه هــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1388 ،
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تشییع جنازه امام (ره)

اقدامي براي تهيه اجناس ضروري ،قرار شد در جلسه سران قوا بحث شود .قرار شد فردا
ايشان در دانشگاه [تهران] جلسه فاتحهاي داشته باشند.

آقاي [عبدالمجید] معاديخواه آمد و از وجود عناصري گفت كه با رهبري آقاي

خامنهاي مخالفت ميكنند و بنا دارند كه آن را موقت معرفي كنند ،تا در اين فرصت با
تماس با اعضای مجلس خبرگان ،شايد بتوانند بعد كاري بكنند.

صحنه نماز آيتاهلل گلپايگاني بر جنازه امام و مراسم وداع مردم با امام در مصالي

تهران ،بسيار با شكوه و پيام دار بود و تشیيع جنازه امام تا محل دفن ،در تاريخ ايران و
شايد جهان كم نظير و شايد بي نظیر است.

ازدحام جمعيت در مسير و محل دفن و تالش مردم براي رساندن دست خود به تابوت

امام ،مشكل آفرين شد ،در حدي كه كفن امام پاره شد و در رسانهها منظره بدن امام در
اين حالت ،واقعاً جلوه ماندگاري ثبت كرد.
خبر دادند كه ازدحام مردم مانع دفن امام است .از من كمك خواستند .با هليكوپتر

برفراز منطقه دفن رفتم .دستور دادم هليكوپتر در كنار قبر فرود آيد .صدا و باد و گرد

159

و غبار ناشي از فرود هليكوپتر ،باعث عقبنشيني مردم گرديد و جائي براي هليكوپتر
باز شد.

مردم با ديدن من فرياد تسليت سر دادند .فرصتي شد كه آخرين وداع را با امام انجام

دهم .با مشاهده و منظره دفن ،صورتم پر از اشك شد .از مردم تشكر كردم و به ملت

تسليت گفتم و با اندوه زياد صحنه را ترك كردم .همراهان گفتند اين اقدام شبيه يك

عمليات بود.
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بعد از نماز تا ساعت هشت ونيم صبح گزارشها را خواندم .دنيا در مقابل محبوبيت امام
خاضع شده است .در خارج از كشور هم مسلمانان سنگ تمام گذاشتهاند ،مخصوصاً در
لبنان و پاكستان و كشمير .از سرعت عمل در انتخاب رهبري بدون مشكل ،مات شدهاند.

وداع مردم با امام (ره)
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تحليلهاي جنگ قدرت بين راديكالها و معتدلها نادرست از آب در آمده است.
بعضي از رسانههاي خارجي به امام جسارت ميكنند؛ مخصوصاً رسانههاي تركيه به
بهانه اهانت از طرف ما به آتاتورك .براي بدرقه [آقای رابحبیطاط] رئيس مجلس الجزاير

كه براي مراسم به ايران آمده بود ،به فرودگاه رفتم .درباره اوپك و توسعه روابط حرف

زديم .از آنجا براي شركت در مراسم فاتحه رهبري براي امام به دانشگاه تهران رفتم.
جمعيت عظيمي شركت كرده بودند .بعد از من آيتاهلل خامنهاي رسيدند .مردم خيلي
گرم استقبال كردند و شعار «اطاعت از خامنهاي ،اطاعت از امام است» جا افتاده .براي اسم
ايشان صلوات ميفرستند .اما ايشان به آقاي [محمد تقی] فلسفي كه سخنران جلسه بودند،
گفتند كه ديگر صلوات نفرستند.

بعد از جلسه به مجلس رفتم .كارهاي دفتر را انجام دادم .آقاي [محمدجواد ایروانی]

وزير اقتصاد آمد .درباره طرحهاي در دستور سفر به شوروي گفت .عصر شوراي
بازنگري قانون اساسی جلسه داشت .بحث در كليات رهبري بود که تمام نشد.

اول شب آقاي ناطق نوری و دكتر روحاني آمدند .پيشنهادهایي براي دفتر رهبري

داشتند .گفتم ايشان آمادگي دارد كه دفتري تنظيم كند كه متكي به جريان خاصي نباشد

و حالت جامعيت داشته باشند.

آقاي [علی] آقامحمدي آمد .درباره انتخابات هيأت رئيسه مجلس صحبت كرد.

معتقد بود كه جناح معتدل شرط نكنند كه از آنها نايب رئيس هم باشد و در مورد آقاي
[مهدی] كروبي يكپارچگي باشد .گفتم تالش كند كه متحد در انتخابات شركت كنند.

يك ليست باشد .گفت هنوز تعدادي از تندروها با رهبري آيتاهلل خامنهاي مخالفند .شب
در مجلس ماندم.1

 -1آقــای غــام اســحاق خــان رئیــس جمهــور پاکســتان کــه در رأس هیأتــی بــه منظــور شــرکت در مراســم تشــییع و تدفیــن پیکــر مطهــر حضــرت
امــام(ره) بــه تهــران آمــده بــود ،در محــل مجلــس شــورای اســامی بــا آقــای هاشــمی مالقــات کــرد .در ایــن مالقــات آقــای اســحاق خــان گفــت:
«مــن و همکارانــم تأثــر عمیــق قلبــی خــود را بــه اطــاع شــما میرســانیم .حضــرت امــام نــه تنهــا رهبــر ایــران بلکــه رهبــر همــه مســلمانان اســت .ایشــان
مســئول تحقــق ایــن انقــاب بودنــد و آن را بــه خوبــی هدایــت کردنــد و بــرای حقــوق مســتضعفین و مظلومیــن فعالیــت نمودنــد .جهــان اســام مدیــون
ایشــان اســت چــون ایشــان اســام را زنــده کردنــد ».رئیــس جمهــور پاکســتان در ادامــه بــه انتخــاب آی ـتاهلل خامن ـهای بــه عنــوان رهبــر جمهــوری
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بعد از نماز به راديوهاي آمريكا و انگليس گوش دادم و گزارشها و تلكسها را خواندم.
همه دنيا به عظمت مراسم عزاداري و وفاداري مردم نسبت به امام و انقالب اعتراف

كردهاند .آنها دچار تعجب شدهاند و از اينكه ميبينند همه تحليلهايشان غلط از آب

درآمده ،دچار بهتاند.

عراق فعاليت منافقين را محدود نموده و صدام درباره فوايد صلح صحبت كرده

است .انتخاب آقاي خامنهاي و پيشبيني انتخاب من به رياست جمهوري را دليل بر
حاكميت منطق اعتدال تفسير ميكنند.

دكتر [علی اکبر] واليتي [وزیر امور خارجه] و [محمود] واعظي [معاون وزیر امور

خارجه] آمدند .درباره سفر به شوروي و مسائل مربوط به آن مذاكره شد .قرار شد سفر در
موقع خودش انجام شود و سفر بلغارستان و مجارستان انجام نشود .همچنین درباره مطالب

مصاحبهاي كه در پيش داشتم ،مشورت شد .كاردارمان در كره جنوبي آمد .گفت آنها
آماده همكاري در امور صنايع نظامي هم هستند .پيشنهاد مشخصي براي آزمايش دادم.

مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در مجلس داشتم .تعداد خبرنگارهاي خارجي

خيلي زياد بود و سخت تحت تاثير عظمت حضور مردم در صحنه بودند .این مصاحبه
بیش از دوساعت ونيم طول كشيد .آنها همه مسائل مهم را مطرح كردند .اعالن نامزدي

رياست جمهوري نمودم.1

اســامی ایــران اشــاره کــرد و افــزود« :مــا رضایــت عمیــق خــود را از ایــن انتخــاب ابــراز میداریــم و خــدا را شــاکریم کــه شــما ظــرف چنــد ســاعت
مســأله جانشــینی امــام خمینــی را حــل کردیــد ».آقــای هاشــمی نیــز ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه آقــای غــام اســحاق خــان و هیــأت همــراه از ابــراز
احساســات و همــدردی دولــت و ملــت بــزرگ پاکســتان قدردانــی و تشــکر کــرد.
 -1نــکات مهــم اعــام شــده در ایــن مصاحبــه عبــارت بودنــد از« :حکــم صــادره در مــورد ســلمان رشــدی بــه قــوت خــود باقــی اســت و هیــچ کــس
هــم نیســت کــه بــا ایــن نظــر مخالفــت کنــد .چــون کســی خــود را بــرای ریاســت جمهــوری آینــده کاندیــدا نکــرده اســت ،مــن بــرای نامــزدی ریاســت
جمهــوری آمــاده هســتم و ایــن آمادگــی را اعــام میکنــم .در مــورد خــط امــام و آرمــان هــای انقــاب بــا هیــچ کــس و هیــچ جــا معاملــه نمیکنیــم
و اهــداف انقــاب همــان طــور کــه امــام ترســیم کردهانــد ،ادامــه خواهــد یافــت .نظــارت دولــت بــر تجــارت مــداوم خواهــد بــود .در مــورد روابــط
بــا غــرب ،حــرف مــا همــان حــرف همیشــگی اســت .مــا آمــاده روابــط هســتیم ولــی بــه طــور مســاوی بــه صورتــی کــه قصــد ســلطهطلبی در کار نباشــد.
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ظهر بيانيه آيتاهلل خامنهاي را مطالعه كردم؛ براي مشورت فرستاده بودند .خوب

است .چند تذكر دادم .اولين بيانيه پس از انتخاب به رهبري است.1

آقاي [محمدعلی] انصاري تلفني خواست كه پادگان كهريزك را براي پشتيباني و

توسعه مزار امام در اختيار ستاد مراسم امام بگذاريم .دستور دادم بدهند .اسراي عراقي

آنجا هستند؛ قرار شد به جاي ديگر منتقل شوند .عصر شوراي بازنگري قانون اساسی
جلسه داشت .كليات رهبري تصويب شد .آقاي [احمد] آذري قمی آمد .درباره لزوم
تمركز سهم امام در دست رهبر فقيه گفت.

آقاي [ابراهیم] اميني آمد .گفت آقاي منتظري با رهبري آقاي خامنهاي مخالف است
و تاييد نميكنند .گفتم تالش كنند كه تاييد كنند و متقاب ً
ال ما روي مرجعيت ايشان كار

كنيم .آقاي [محمد] عبائي [خراسانی] و آقاي [مرتضی] بني فضل آمدند .همين را گفتند،

عالوه بر اينكه اگر نشد ميتوانيم آقاي [محمد علی] اراكي را مرجع معرفي كنيم كه بقاء
برتقليد ميّت را حتي در مسائل عمل نشده جايز ميدانند.

آقاي مهدويكني آمد و گفت رهبري تلگرافي به آقاي گلپايگاني بزنند ،مبني بر

تشكر از حضور در نماز براي امام و عرض تسليت و آقاي گلپايگاني در جواب ،رهبري

را تأئيد كنند .گفتم اول متن جواب آيتاهلل گلپايگاني مشخص شود ،سپس تلگراف

آقاي خامنهاي ارسال شود.

بیــن مــن و آقــای خامن ـهای هیــچ گونــه اختــاف نظــری وجــود نــدارد و قضاوتهایــی کــه از طریــق رســانههای خارجــی میشــود ،بســیار ناشــیانه
اســت .نظــر مــن در مــورد توســعه روابــط بــا شــوروی مثبــت اســت و پیشــرفت مقدمــات کار در ایــن زمینــه را کام ـ ً
ا خــوب میبینــم .مــا تصمیــم
داریــم کــه جنــگ را خاتمــه دهیــم .عراقــی هــا هــم فهیمدهانــد جنــگ بــه صالحشــان نیســت .البتــه ممکــن اســت دوران بحــران جنــگ ،مقــداری بــه
طــول بیانجامــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،مصاحبههــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -1در ایــن بیانیــه کــه ســاعت دو بعــد از ظهــر روز پنــج شــنبه  18خــرداد منتشــر شــد ،آیـتاهلل خامنـهای ضمــن تجلیــل از شــخصیت واال و بــی همتــای
امــام خمینــی ،بــر وحــدت و حفــظ آمادگــی مــردم در صحنــه و هوشــیاری و حســاس بــودن در برابــر تحــرکات مشــکوک تأکیــد کردنــد و ضمــن
ابقــای نماینــدگان حضــرت امــام ،از بیــت معظــم و خانــدان جلیــل رهبــر کبیــر انقــاب تجلیــل نمودنــد .در ایــن پیــام آمــده اســت« :امــام خمینــی بــه
اســام عــزت بخشــید و پرچــم قــرآن را در جهــان بــه اهتــراز در آورد .امــام الگــوی کامــل یــک مســلمان و نمونــه بــارز یــک رهبــر اســامی اســت.
امــام آن نخســتین بــود کــه دومیــن نداشــت و فاصلــه او و امثــال اینجانــب ،فاصل ـهای ژرف و ناپیمودنــی اســت ».بــرای مطالعــه متــن کامــل ایــن بیانیــه
رجــوع کنیــد  روزنامــه کیهــان ،شــماره  20 ،13632خــرداد  ،1368صفحــه .18
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به خانه آمدم .تا دير وقت دستههاي عزادار به بيت امام ميآمدند و طبعاً امنيت منزل

ما كه در جوار بيت است ،درست نيست .مصاحبه خودم را گوش دادم .اشكال مهمي
در جوابها به نظرم نرسيد؛ مجموعاً آرامش بخش است .تب داشتم و با قرص مسكن
خوابيدم.
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تا ساعت نه ونيم صبح در منزل ماندم .به دانشگاه تهران رفتم .سران سه قوه براي امام
مجلس فاتحه گذاشته بودند .قرآن و شعر و صحبت بود .دكتر فتحي [شقاقی] از مبارزان
داخل فلسطين [سازمان جهاد اسالمی] صحبت كرد .آقاي [سیدحسن] طاهري خرم

آبادي به مردم گفت هنگام شنيدن اسم آقاي خامنهاي يك صلوات بفرستند .ديروز خود
مردم صلوات ميفرستادند .در جلسه ديروز آقاي [محمد تقی] فلسفي به دستور آيتاهلل

خامنهاي مردم را نهي كرد و ديگر صلوات نميفرستادند .تلفني از آقاي خامنهاي در اين
خصوص سئوال شد ،گفته بودند كه فع ً
ال منع شود تا مشورت كنيم .در قم هم چنين شده
است .خطبه اول نماز جمعه را درباره امام و دوم را درباره رهبري جديد ايراد كردم.1

شنبه  20خرداد  6 ذيقعده 1409

 10ژوئن 1989

ساعت هشت صبح به مجلس رفتم .تا ظهر وقتم بيشتر به مطالعه گزارشها گذشت.

حسابي دنيا از استحكام نظام و سرعت عمل ما در انتخاب رهبري در تعجب است و
تفسيرها در جهت مثبت است .عصر كميسيون چهارم [شورای بازنگری قانون اساسی]

 -1رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،خطبه های جمعه سال  ،1368جلد یازدهم »،دفتر نشر معارف انقالب.
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جلسه داشت و در دستور تعداد نمايندگان و نام مجلس را در شور دوم انجام داديم.

از قم براي مسأله مرجعيت و رهبري و آمادگي آيتاهلل [محمد علی] اراكي براي

تأييد رهبري آيتاهلل خامنهاي و بقاء برتقليد امام و تأييد نمايندگان امام آمدند.1

شب جلسه سران قوا در دفتر رهبري بود .درباره شهريه امام به طالب مذاكره شد.

معلوم شد امام حدود هفتصدميليون تومان پول سهم امام در حساب دارند .قرار شد

رهبري به بانك دستور دهند که پول را براي شهريه چند ماه طالب در اختيار شوراي
مديريت حوزه بگذارند .در مورد تعيین مسئول فعال براي وزارت بازرگاني براي تحرك

در تأمين كاالها بحث شد؛ قرار شد با مهندس [محمد] غرضي صحبت شود .دير وقت به
مجلس رفتم و خوابيدم.

يكشنبه  21خرداد  7 ذيقعده 1409

 11ژوئن 1989

بعد از نماز و استراحت ،گزارشها را خواندم و كارهاي دفتر را انجام دادم .هنوز مسائل

ايران در صدر اخبار است .از صداوسيما اخبار مربوط به مراسم هفت امام بر سر مزارشان

را تعقيب ميكردم .عصر كميسيون چهارم [شورای بازنگری قانون اساسی] جلسه داشت.
دستوركارهايمان را که شيوه اصالح قانون اساسي و مديريت صداوسيما بود ،تمام

كرديم.

ساعت پنج بعد از ظهر با اعضای كميسيون با هليكوپتر به مزار امام رفتيم .مراسم

نزديك به اتمام بود .صحبت كوتاهي با مردم كردم و مراسم ختم شد .2جمعيت فوقالعاده
 -1آیــات عبــداهلل جــوادی آملــی ،حــاج شــیخ یوســف صانعــی ،حســین نــوری همدانــی و مرتضــی بنــی فضــل از اســاتید حــوزه علمیــه قــم ،مرجعیــت
آیـتاهلل حــاج شــیخ محمــد علــی اراکــی را تأییــد کردنــد .آیـتاهلل اراکــی نیــز کلیــه اجــازات نماینــدگان امــام در مــورد اخــذ وجــوه شــرعیه را تنفیــذ
نمودنــد.
 -2مراســم شــب هفــت امــام در ســاعت  16بــا تــاوت آیاتــی از کالم اهلل مجیــد آغــاز شــد .در ایــن مراســم آقــای هاشــمی در ســخنانی ضمــن تجدیــد
بیعــت بــا امــام گفــت« :حــرف زدن در ایــن محیــط مقــدس و پرهیجــان ،ســنگدلی زیــادی الزم دارد .بــه مخیلــه مــا خطــور نمیکــرد کــه روزی پیکــر
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بود .براي مراجعت مردم از مزار امام نظم درستي نداشتند .بعدا ً معلوم شد كه مردم به

مشكل برخورد كردهاند.

به آقاي [حمید] ميرزاده [معاون اجرایی نخست وزیر] تلفني گفتم طرحي درباره

منطقه آزاد كردن جزيره كيش به صورت كامل بياورد .به نظرم رسيده كه از اين راه بشود

بخشي از كمبود كاال را جبران كنيم .حالم مساعد نبود .زودتر شام خوردم و خوابيدم.
عفت و همشيره صديقه آمدند ،بيدارم كردند .دوباره زود خوابيدم.

دوشنبه  22خرداد  8 ذيقعده 1409

 12ژوئن 1989

بعد از نماز كمي استراحت كرديم ،با عفت و خواهرم صديقه صبحانه خورديم .به جلسه
علني رفتم .قبل از دستور درباره رحلت امام و انتخاب آيتاهلل خامنهاي صحبت كردم.1

امــام عزیزمــان را زیــر زمیــن داشــته باشــیم و مــا روی زمیــن بــا مــردم حــرف بزنیــم .زمیــن و ایــن صحــرا خیلــی بــه مــا بدهــکار اســت و ایــن بقعــه
مبارکــه در مقابــل ایــن بدهــکاری و ســرمایه عظیمــی کــه از امــت اســامی گرفتــه و در اینجــا ذخیــره کــرده اســت ،بایــد بهــای گزافــی بپــردازد .مــن بــه
نمایندگــی از ســوی آی ـتاهلل پســندیده و حجتاالســام والمســلمین ســید احمــد خمینــی و بیــت معظــم رهبــر انقــاب ،از مــردم همیشــه در صحنــه،
مراجــع عظــام و تمامــی مســئوالن لشــگری و کشــوری کــه در مراســم شــب هفــت شــرکت کــرده بودنــد ،تشــکر میکنــم .ای امــام عزیــز! همــه مــا در
کنــار مرقــد مطهــرت پیمــان میبندیــم کــه در راه بــه تحقــق رســاندن اهــداف واالی شــما حرکــت کنیــم و شــما همیشــه در دلهــای مــا جــای داریــد
و مشــعلی کــه برافروختهایــد ،در همــه دنیــا فــروزان اســت .امــام امــت و آرمانهــای واالیــش در دل میلیونهــا انســان نفــوذ کــرده اســت .خوشــا بــه
حــال آنهایــی کــه در بهشــت زهــرا آرمیدهانــد و خودشــان را همســایه اماممــان مــی داننــد .اگــر بنــا بــود کســی روی زمیــن بمانــد ،هیچکــس بــه انــدازه
امــام امــت در تاریــخ مــا ایــن اســتحقاق را نداشــت« .آقــای هاشــمی در حالــی کــه قــادر بــه کنتــرل احساســات خــود نبــود و بــه شــدت گریــه مــی کــرد،
بــه نمایندگــی از ســوی صدهــا میلیــون مشــتاق و پیــرو امــام گفــت« :مــردم دنیــا تــازه دارنــد مــی فهمنــد کــه چــه مــرد بزرگــی را از دســت دادهانــد و

اســتکبار از افــکار شــما هراســان اســت و ایــن هراســانی در رســانههای گروهــی آنهــا کامـ ً
ا مشــهود اســت .ای کاش شــما یــک لحظــه زنــده میشــدید
و ایــن لحظــات و عــزاداری و ســوگواری مــردم داغدیــده و بســیجیان عزیــز را میدیدیــد ».ایشــان بــا اشــاره بــه فراهــم آمــدن امکانــات وســیع بــرای
پذیرایــی از زوار مرقــد مطهــر حضــرت امــام در مــدت زمــان بســیار کــم ،گفــت« :ایــن مــکان در آینــده یکــی از بزرگتریــن زیارتگاههــای دنیــا
خواهــد شــد و عزیــزان شــما تــاش مــی کننــد تــا ایــن مــکان ،مرکــز جــذب مســلمانان و نشــر نــور شــود .آقــای هاشــمی بــا اعــام ایــن مطالــب کــه
تمامــی پیــروان امــام ،میثــاق بســتهاند کــه راه رهبــر مســلمانان جهــان را ادامــه دهــد ،اظهــار داشــت« :مــن بــه عنــوان شــاگرد کوچــک حضــرت امــام،
مراتــب قدرشناســی و میثــاق امــت امــام را بــه روح پرفتوحشــان اعــام مـیدارم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال
 »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -1در ایــن نطــق آمــده اســت« :حضــور در صحنــه مــردم در روزهــای گذشــته ،بســیاری از مســائل را حــل کــرد و ایــن حضــور ضمــن آنکــه مایــه یــأس
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مراسم هفتم رهبر کبیر انقالب

انتخابات هيأت رئيسه داشتيم .من با  231راي از  241راي حضار به رياست انتخاب

شدم .1تحت تاثير مسائل جاري ،مسائل اختالفي در مجلس كمرنگ است .تا ساعت ده
ونيم صبح در جلسه ماندم.

دشــمنان و امیــد دوســتان شــد ،شایســتگی مــردم عزیــز کشــورمان را نشــان داد .همــه آثــار مهــم و ارزنــدهای کــه در کشــور وجــود دارد ،از راه و خــط
صحیــح امــام میباشــد و تحقیقـاً هیــچ چیــز خــدا و امــام را خوشــحال نمیکنــد ،مگــر ادامــه راه امــام ،و مجلــس از دســتگاههایی اســت کــه بایــد ادامــه
دهنــده راه امــام باشــد .مــا بــا روح امــام پیمــان بســتهایم کــه در صحنــه باشــیم و مــردم را در صحنــه نــگاه داریــم و ایــن کار بــا یکپارچگــی نماینــدگان
عملــی خواهــد بــود .مجلــس همچــون گذشــته در آینــده نیــز وظیفــه خــود را بایــد در اطاعــت از رهبــری بدانــد و ضمــن خدمــت بــه مــردم ،اســام را
آن چنــان کــه شایســته اســت پیــاده کنــد .از مجلــس خبــرگان تشــکر میکنیــم کــه در ســختترین شــرایط بــا ســرعت ،دقــت و صحــت وظیفــه خــود
را در انتخــاب رهبــری بــه خوبــی انجــام داد .مجلــس خبــرگان در ظــرف چنــد ســاعت ضمــن حــل مهمتریــن مســأله کشــور صالحتریــن فــرد را بــرای
رهبــری نظــام انتخــاب کــرد .ایــن انتخــاب شایســته مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفــت و دشــمنان شکســت خــورده ،امیدهــای واهــی خــود را از دســت
رفتــه دیدنــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،نطــق هــای پیــش از دســتور ســال  »،1368جلــد ششــم ،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -1آقــای مهــدی کروبــی بــا  211رأی و آقــای حســین هاشــمیان (پســر عمــوی آقــای هاشــمی) بــا  128رأی بــه عنــوان نــواب رئیــس اول و دوم
انتخــاب شــدند.

167

دو گروه نمايندگان دو نامه جداگانه تأييد براي رهبري نوشته بودند و مورد اختالف

بود .با احضار سران آنان ،توافق حاصل شد كه من متن مورد قبول دو طرف را تهيه كنم

كه همگي امضاء نمايند .تهيه كردم و براي امضاء دادم.

آقاي [محمدجعفر] سعيديانفر [نماینده خمینی شهر اصفهان] آمد و براي آينده

آيتاهلل منتظري اظهار نگراني كرد و گفت نوعي آمادگي همكاري و هماهنگي در
ايشان به وجود آمده و نظر من و سياست نظام را درباره ايشان پرسيد .گفتم نظر من اين
است كه ايشان رهبري آيتاهلل خامنهاي را تاييد كنند و ما هم متقاب ً
ال كمك كنيم كه
رفته رفته وضع ايشان عادي شود و مرجعيت آينده ايشان آسيب نبيند .آقاي [سیدحسین]

موسوي تبريزي هم آمد و براي جبران مشكل آيتاهلل منتظري چارهجوئي كرد؛ همان
راه حل را به ايشان گفتم.

به [آقای مجید قاسمی] رئيس بانك مركزي گفتم كه براي پائينتر آمدن نرخ

ارزهاي خارجي بيشتر در بازار دخالت كنند .گفت دالر تنزل كرده و به يكصد وبيست
وپنج تومان رسيده است.

عصر آقاي [محسن] رفيقدوست براي تحويل گرفتن محل مجلس سابق در بهارستان
براي مقر رهبري آمد .گفتم بررسي كنند ،اگر كام ً
ال مناسب يافتند تحويل شود .با رهبري
درباره اصالح قانون اساسي و متن تلگراف ايشان به آيتاهلل گلپايگاني و تلگراف آيتاهلل

گلپايگاني تلفني مشاوره كرديم.1

 -1پیــام آیـتاهلل خامنـهای و پاســخ آیـتاهلل گلپایگانــی بــه ایــن شــرح اســت« :حضــرت آیـتاهلل العظمــی آقــای گلپایگانــی ،مرجــع عالیقــدر ،دامــت
برکاتــه ،بــا ســام و تحیــت ،حضــور آن جنــاب در مصــای تهــران و اقامــه نمــاز بــر پیکــر مطهــر رهبــر کبیــر انقــاب حضــرت امــام خمینــی (قــدس اهلل
نفســه الزکیــه) موجــب تشــکر عمیــق اینجانــب گردیــد و بــرای ارادتمنــدان آن فقیــه عظیمالشــأن ،تســلی و بــرای دشــمنان مایــه یــأس و ناکامــی گشــت.
اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت ایــن مصيبــت بــزرگ بــه پیشــگاه حضــرت ولــی عصــر (ارواحنافــداه و عجــل اهلل فرجــه) و بــه آن جنــاب و بــه همــه
حوزههــای علمیــه و علمــای اعــام ،توفيقــات الهــی را بــرای همــگان مســئلت میکنــم و ملتمــس دعــا هســتم .ســید علــی خامن ـهای».
پاســخ آی ـتاهلل گلپایگانــی« :جنــاب مســتطاب حجتاالســام والمســلمین آقــای حــاج ســید علــی خامن ـهای رهبــر جمهــوری اســامی ایــران ،دامــت
توفیقاتــه .بــا ســام و تســلیت متقابــل بــه آن جنــاب ،دوام تأئیــدات جنابعالــی را در مقــام خطیــر رهبــری جمهــوری اســامی ایــران از خداونــد متعــال
خواهانــم .قطعـاً جلــب رضایــت حضــرت بقیــه اهلل ارواح العالمیــن لــه الفــدا و رعایــت کامــل موازیــن شــرعیه ،مــاک اقدامــات و تصمیمــات آن جنــاب
میباشــد .توفیقــات همــگان را در خدمــت بــه اســام و مســلمین از حضــرت بــاری جــل و عــا مســئلت دارم ،محمدرضــا الموســوی گلپایگانــی».
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تا ساعت هفت در دفترم كار كردم .1به خانه آمديم .با عفت ،صديقه ،فاطي و سارا

شام خورديم .آنها از منزل امام آمدند.

دكتر واليتي اطالع داد كه شورويها حاضر نيستند كه به منطقههاي مسلمان نشين

شوروي برويم و از انجام مراسم در سطح باال خودداري ميكنند .گفتم ما هم سفر را

كوتاه كنيم و به اوكراين و لنينگراد نرويم و فقط سفر كاري باشد .قرار شد به مذاكرات
ادامه دهند.
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بعد از نماز تا ساعت نه صبح گزارشها را خواندم .آقاي [غالمحسین] نادي نجفآبادي
آمد .نامه آيتاهلل منتظري به آيتاهلل خامنهاي را آورد كه رهبري ايشان را تاييد كرده ،به
اميد اينكه آقاي خامنهاي جواب بدهند و در رسانهها پخش شود .2از نظر نظام نسبت به

 -1در ایــن روز گروهــی از عشــایر اســتان خوزســتان ضمــن دیــدار بــا آقــای هاشــمی ،رحلــت جانســوز رهبــر را تســلیت گفتــه و بیعــت خویــش را بــا
آیـتاهلل خامنـهای اعــام کردنــد .آقــای هاشــمی در ایــن دیــدار خاطــر نشــان کــرد« :مجلــس شــورای اســامی و مســئوالن کشــور همــه میداننــد کــه
عشــایر از بهتریــن ذخایــر انســانی و از محرومتریــن قشــرهای جامعــه هســتند ،زیــرا بــا توجــه بــه ســهمی کــه شــما در تأمیــن نیازمندیهــای جامعــه
داریــد ،بــه تعبیــر ائمــه معصومیــن ،کــم خرجتریــن و پرســودترین مــردم مؤمــن محســوب میشــوید .علیرغــم اینکــه منطقــه شــما از لحــاظ منابــع
طبیعــی غنــی و قابــل اســتفاده اســت .نبــودن امکانــات مواصالتــی ،مشــکالتی در برداشــته و نیــز حــق شــما در دوران گذشــته نســبت بــه بهرهبــرداری از
منابــع اصلــی کشــور ندیــده گرفتــه شــده اســت .مطمئنـاً یکــی از برنامههــای مــا در آینــده ایــن اســت کــه بــه بخشهــای محــروم کشــور بیشــتر توجــه
کــرده و در ایــن بخــش ،بــه نقاطــی کــه عشــایر زندگــی میکننــد و غالب ـاً عظیمتریــن منافــع را نصیــب کشــور میســازند ،رســیدگی خواهیــم کــرد.
ایــن وظیفــه مــا اســت کــه بــه حقــوق از دســت رفتــه شــما برســیم ،اگــر چــه شــما بــا همــه محرومیتهــا ،جــزو وفادارتریــن مــردم ،جــزو پیشــگامان و
صــف شــکنان بودهایــد و امیدواریــم همچنــان ســربازان فــداکاری بــرای اســام باشــید ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای
ســال  ،»1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
 -2در بخشــی از پیــام آیـتاهلل منتظــری آمــده اســت« :از خداونــد قــادر متعــال مســئلت مــی نمایــم جنابعالــی را کــه فــردی الیــق و متعهــد و دلســوز و
در دوران مبــارزات و انقــاب تجربههــا آموختــه و همــواره مــورد حمایــت رهبــر بــزرگ انقــاب بودهایــد ،در انجــام مســئولیت خطیــر رهبــری کــه
مجلــس خبــرگان بــه جنابعالــی محــول نمــوده اســت ،یــاری نمایــد ...انشــاءاهلل در مســائل مهــم و سرنوشــت ســاز ،مشــورت بــا حضــرات آیــات عظــام
و علمــای اعــام و شــخصیتهای متعهــد و آگاه مــورد توجــه خواهــد بــود ».پاســخ آیـتاهلل خامنـهای نیــز بــه ایــن شــرح اســت« :آیـتاهلل آقــای حــاج
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ايشان سئوال كرد .نظر خود و رهبري را در خصوص تمايل به اصالح گفتم و شرحي
از جريانهاي گذشته را دادم كه در هر مرحله تالش كردهام كه آقاي منتظري در مقابل

امام قرار نگيرد.

دكتر [غالمحسین] آقایي نماينده همدان آمد .طرح بيمه همگاني را آورد و خواست

كه حمايت كنم .مالياتها را اضافه كردهاند که منجر به گراني بيشتر خواهد شد .آقاي

[حمید] ميرزاده [معاون اجرایی نخست وزیر] آمد .درباره برنامه توسعه منطقه آزاد كيش
مذاكره شد .از ايشان خواستهام اقدامي بشود كه مردم بتوانند در كيش جنس وارد كنند

و بتوانند از آنجا وارد كشور كنند كه مردم نروند از دبي بياورند .به نخستوزير هم گفتم
كه در هيأت دولت براي تصويب آن مساعدت نمايد.

شوراي اجتماعي شهر تهران آمدند .طرح مبارزه با منكرات را توضيح دادند و

استمداد كردند .عصر در دفتر رهبري شوراي بازنگري [قانون اساسی] جلسه داشت .تغيير
نام مجلس و مديريت صداوسيما و تعداد نمايندگان مجلس تصويب شد .پيشنهاد انجام
انتخابات و رفراندوم براي اصالحات قانون اساسي در ايام چهلم امام را بررسي كرديم؛
به نتيجه قطعي نرسيديم.

شب با رهبري تا ساعت ده ونيم مذاكره داشتيم .درباره شوراي افتاء و شوراي مشاوران
ايشان و تركيب دو شورا و نامه آقاي منتظري و جواب آن و مسائل شهريه طالب و م ّقر
رهبري و سياستهاي اقتصادي و فرهنگي و اقتصادي مذاكره كرديم؛ نوعاً اتفاق نظر
داشتيم .براي خواب به مجلس رفتم.

شــیخ حســینعلی منتظــری دامــت برکاتــه .پــس از ســام و تحیــت از پیــام تســلیت بــه مناســبت ضایعــه عظیــم جهــان اســام ،ارتحــال پیشــوای آزادگان
و امیــد مســتضعفان حضــرت امــام خمینــی قــدس ســره العزیــز و همچنیــن از دعــای خیــر و اظهــارات محبتآمیــز نســبت بــه اینجانــب و تأییــد اقــدام
مجلــس محتــرم خبــرگان متشــکرم .اکنــون کــه امــت بــزرگ اســامی و بــه خصــوص ملــت فــداکار ایــران بــا مصیبتــی بدیــن عظمــت مواجــه شــده
اســت ،نخســتین وظیفــه مــا و همــه اقشــار و آحــاد مــردم آن اســت کــه بــا تــوکل بــه خــدا و تقویــت روح اخــاص و همبســتگی و همدلــی و همزمانــی،
حرکــت عظیمــی را کــه امــام بزرگــوار و فقیــد مــا آغــاز کــرده و مجاهــدت و تــاش بینظیــری را بــرای تــداوم آن مبــذول داشــته بودنــد ،ادامــه
دهیــم و مطمئــن باشــیم کــه نصــرت الهــی شــامل حــال مؤمنــان و نیکــوکاران خواهــد شــد .از خداونــد متعــال توفیقــات جنابعالــی را مســئلت مینمایــم.
 - 1368/3/25ســید علــی خامنـهای».
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ساعت هفت ونيم صبح گزارشها را خواندم .قبل از شروع جلسه از نمايندگان خواستم
كه متن نامه به رهبري را امضاء كنند و ساعت یازده به دفتر ايشان ميرويم .مراسم
سوگند هيأت رئيسه انجام شد .تا ساعت ده ونيم جلسه را ادامه دادم .به دفتر رهبري رفتيم.
نمايندگان شعارهائي مبني بر حمايت و اطاعت و تسليت دادند .من صحبت كوتاهي مبني

برحسن انتخاب رهبري و  ...ايراد كردم .1ايشان هم صحبت مفصلي نمودند و از نامزدي

من براي رياست جمهوري حمايت كردند .2به مجلس برگشتم.

ظهر هيأت رئيسه جديد جلسه داشت .قرار شد مجلس قديم را در اختيار رهبر

بگذاريم .عصر شوراي بازنگري قانون اساسی در دفتر آيتاهلل خامنهاي جلسه داشت .راه
اصالح قانون اساسي در آينده تصويب شد .شب با رهبري تلفني درباره جواب به آقاي
منتظري صحبت كردم .قرار شد متني تهيه و مشورت كنند.

شب در مجلس ماندم .آقاي [محمد جواد] ايرواني [وزیر امور اقتصادی و دارایی]
آمد .قرار است كه قبل از سفر من ،به مسكو برود .به ايشان گفته شده فع ً
ال نرود تا وضع
 -1آقــای هاشــمی بــا اعــام پشــتیبانی نماینــدگان از رهبــری جمهــوری اســامی ایــران ،اظهــار داشــت« :مجلــس شــورای اســامی ،همــان گونــه کــه
در خدمــت امــام بــود و وظیفــه اطاعــت از رهبــری را بــرای خــود پذیرفتــه بــود ،همــان حالــت را نســبت بــه جنــاب عالــی دارد و مــا همــه ،مســلمان و
متعهدیــم و فکــر میکنیــم ،وظیفــه شــرعیمان همیــن اســت و بــا درک خــود احســاس میکنیــم ،وظیفــه انقالبــی و مصلحــت کشــورمان نیــز همیــن
اســت و امیدواریــم ،رابطــه مجلــس و رهبــر در آینــده ،مثــل رابطـهای باشــد کــه در زمــان حضــرت امــام ،بــا ایشــان داشــتیم ».آقــای هاشــمی آنــگاه بــا
اشــاره بــه حمایــت همگانــی از انتخــاب رهبــر جمهــوری اســامی ایــران ،اظهــار داشــت« :بهتریــن انتخــاب انجــام شــد و هیــچ کــس را طــی چنــد روز
اخیــر ندیدیــم کــه مدعــی باشــد ،مــا راهــی غیــر از ایــن انتخــاب داشــتیم .مــردم ،انصاف ـاً ،یکپارچهانــد و حضــور دانشــگاهیان نیــز در بیعــت رهبــری،
بســیار آموزنــده و امیــدوار کننــده بــود .طبقــه روشــن و آگاه بــا خلــوص نیــت ،بیعــت کردنــد و روزهــای گذشــته نیــز شــاهد بیعتهــای دیگــری بودیــم
و امــروز نیــز نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی خدمــت حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای بــرای اظهــار اطاعــت و همراهــی و پشــتیبانی از رهبــری کــه
قب ـ ً
ا ایــن نظــر را طــی نام ـهای فرســتادهاند آمدهانــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانیهای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف
انقــاب.
 -2آی ـتاهلل خامن ـهای اظهــار داشــتند« :بحمــدهلل احســاس میشــود کــه تصمیــم قاطــع بــرادر عزیــز و عالیقدرمــان آقــای هاشــمی بــر آن اســت کــه
انشــاءاهلل مســئولیت مدیریــت قــوه مجریــه را بــه عهــده بگیرنــد کــه ایــن مــژدهای بــرای مــردم اســت .چــون حقیقتـاً شــخصیتی منورتــر ،ســابقه دارتــر،
شــناخته شــدهتر ،درد آشــناتر و رمــز آشــناتر بــا مســائل انقــاب مثــل ایشــان نداشــته و نداریــم و ایــن آینــده خوبــی را بــه مــا نویــد میدهــد».
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مذاكرات و اختالفات حل شود .او براي اطالع از علل اين تصميم آمده بود.

پنجشنبه  25خرداد  11 ذيقعده 1409

 15ژوئن 1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح كارهاي عقب مانده را انجام دادم .آقاي [رضا] امراللهي
[رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد .توصيههايي براي امور اقتصادي داشت و در خصوص
اورانيوم سئوال نمود و براي تكميل طرح بوشهر استمداد كرد .آقاي [محمد علی] رحماني

[مسئول بسیج مستضعفین] آمد .براي حل مشكالت بسيج استمداد كرد .آقاي [عبداهلل]

ذيفن براي مشورت و خداحافظي براي شروع كار سفارت در اسپانيا آمد .آقاي [محمد
باقر] صدوق نماينده ما در يونسكو آمد .اوضاع آنجا را گفت و مشورت كرد.

آقاي [ابراهیم] سنجقي آمد .درباره رسيدگي بيشتر به امور سپاه توصيه داشت .آقاي

محسن رضايي آمد .برنامههاي انجام شده زمان آمادهباش و اقدامات احتياطي دفاعي
و وضع منافقين را گفت و خواستار كسب اطمينان براي آينده سپاه و ادامه طرحها و
برنامهها بود.

با آيتاهلل خامنهاي درباره جواب به تاييد آيتاهلل منتظري مذاكره و تصميمگيري

شد .عصر خانوادههاي شهداي اردبيل آمدند .برايشان صحبت كردم .1دكتر واليتي تلفني
گفت كه روسها به دنبال برگشتن هيأت ما اقدام براي حل مشكل را شروع كردهاند.

تا ساعت هشت ونيم در دفتر كار كردم و به خانه آمدم .شب تلويزيون نامه و جواب

مربوط به آقاي منتظري را نخواند .از آقاي خامنهاي علت را پرسيدم .گفت كه تلفنهاي

زيادي مبني برگله و شكايت به دفتر شده ،استخاره كرده و تصميم به عدم نشر در
تلويزيون گرفتهاند.

 -1رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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جمعه  26خرداد  12 ذيقعده 1409

 16ژوئن 1989

پيش از ظهر با عفت براي تسليت به همسر امام به بيت امام رفتيم .با احمدآقا هم مذاكراتي

داشتيم .درباره تبادل نامه بين آقاي منتظري و آقاي خامنهاي و پخش آن از راديو

مالحظاتي داشت .درباره مزار امام و مسكن خودمان هم صحبت كرديم .او ميخواهد در
جماران بماند و مايل است من هم بمانم .گفتم طرح حفاظت را ادامه دهند.

عصر آقاي [محمدحسین] لواساني از وزارت خارجه اطالع داد كه شورويها

شرايط ما را پذيرفتهاند .قرار شد سفر در موقع خود انجام شود .آقايان [مهدی] كروبي
و [سیدمهدی] امام جماراني آمدند در خصوص مطرح شدن مجدد آيتاهلل منتظري
مالحظاتي مطرح كردند.

شنبه  27خرداد  13 ذيقعده 1409

 17ژوئن 1989

به مجلس رفتم .كارهاي زيادي براي انجام دادن داشتم .كارهاي سفر به شوروي مقداري
از وقتم را اشغال ميكند .دكتر واليتي با جمعي از وزرا و نظاميان براي هماهنگي جهت
سفر آمدند.

عصر آقاي [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] براي امور انرژي هستهاي و

آمدن همراه ما و براي همين منظور آمد .آقاي [غالمحسین] نادي [نجف آبادی] آمد.

درباره مسأله آقاي منتظري صحبت كرد .خواستار همكاري بيشتر براي عادي شدن وضع
ايشان بود .از عدم قرائت نامه ايشان در تلويزيون اظهار نارضايتي نكرد؛ همين كه در
راديو خوانده شده مهم است.

آقاي [محمد باقر] حكيم [رئیس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق] آمد و درباره

امور عراقيها و نيروهاي نظاميشان صحبت كرد .مطابق معمول انتقادهاي زيادي از عدم
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توجه كافي به آنها داشت.

شب جلسه سران قوا در دفتر رهبري بود .درباره جلوانداختن انتخابات بحث و

تصميمگيري شد .درباره سفر من به شوروي و مشكل مربوط به پرچم ما كه بايد نيمه
افراشته باشد و هم چنين احتمال اصرار آنها براي رفتن سر قبر لنين و نيز درباره پيام آقاي

خامنهاي در مراسم حج ،طبق معمول در رويه امام مذاكره شد .آيتاهلل موسوي اردبيلي
[رئیس قوه قضائیه] اعالم داشت كه بعد از انتخابات و رفراندوم ،ديگر در سمت خود
نميماند و عازم رفتن به قم است .دير وقت به مجلس رفتم و نزديك ساعت دوازده شب
خوابيدم.

يكشنبه  28خرداد  14 ذيقعده 1409

 18ژوئن 1989

بعد از نماز تا ساعت هفت ونيم صبح مطالعه كردم .در جلسه علني مجلس تا ساعت نه
ونيم ماندم .تا ساعت دو بعد از ظهر در دفترم كارها را انجام دادم.

عصر استاندار و امام جمعه بندرعباس و آقايان [عباس] عباسي و [غالمعباس] زائري

نمايندگان بندرعباس براي حل اختالفاتشان آمدند .دو طرف مواردي از زمينههاي
اختالف و درگيري را گفتند .مطلب مهمي نداشتند و عجیب است كه بر سر همين مطالب

سالها است در منطقه درگيري دارند .بيشتر به خاطر اختالفات خطي و باندي است كه
اين گونه مطالب بهانه ميشود .نصيحتشان كردم و تذكر دادم كه دود اين درگيريها به

چشم مردم ميرود .قرار شد به منزل آقاي زائري بروند و مذاكره را ادامه دهند .اگر به
توافق نرسيدند پيگيري كنم.

[آقای غالمرضا شافعی] وزير صنايع آمد .گزارش وضع صنايع و نيازهاي ارزي و

راهكارهاي فعال كردن كارخانجات را بررسي كرديم .قرار شد براي اجراي مصوبه
شوراي بازسازي در خصوص جواز وارد كردن مواد اوليه بدون انتقال ارز براي جلب
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موافقت دولت كه فع ً
ال مخالف است ،تالش كنيم .پيگيري كنيم و از رهبري هم بخواهيم
كه از موضع رهبري و رياست جمهوري كمك كنند.

آقای [غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] آمد .گزارش سفر به بلغارستان و تفاهم نامهها را

داد .با او در مورد نفت و گاز و پتروشيمي مذاكره شد.

آقاي [سیدحسن] طاهري خرمآبادي آمد .از آقاي منتظري پيغام آورد كه بناست

براي تسليت فوت امام به منزل امام بروند و خواستهاند كه من هم حضور داشته باشم.

شب آيتاهلل خامنهاي به دفتر من آمدند .شام را با هم خورديم و تا ساعت يازده شب

درباره مسائل كشور و سياستهاي اقتصادي و خارجي و سفر به شوروي و  ...مذاكره

و تصميمگيري كرديم .خوشبختانه در همه موارد اتفاق نظر داريم .دير وقت خوابيدم.

دوشنبه  29خرداد  15 ذيقعده 1409

 19ژوئن 1989

تا ساعت ده ونيم صبح كارهاي دفترم را انجام دادم و گزارشها را خواندم .آقاي

[اکبر] تركان [رئیس سازمان صنایع دفاع] آمد .گزارش بررسي سه نوع تانك چيني و

يوگسالوي و چكسلواكي را داد كه براي انتقال تكنولوژي تحت مطالعه داريم .قرار شد
بعد از سفر به شوروي ،يكي از آنها انتخاب شود.

به روابط عمومي گفتم در مورد كلمه «كلداني» كه در قانون اساسي در مورد اقليتها

آمده بررسي كند .نماينده آشوريها ميگويد که كلدانيها بخشي از آشوريها هستند و
نبايد مستق ً
ال در كنار و در رديف آشوريها در آيند.
فرماندهان ارتش و سپاه و ستاد و وزارتها براي بررسي و جمعبندي مذاكرات نظامي

و تسليحاتي با روسها آمدند .آقاي [محمود] واعظي [معاون وزیر امور خارجه] آمد و
پيشنويس نطق من را كه بايستي سرميز شام در ضيافت گورباچف ايراد كنم ،آورد.

بررسي و اصالح كردم .ظهر سلماني براي اصالح آمد .عصر به شوراي بازنگري [قانون
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دســتخط پاســخ پیــام
تسلیت معمر قذافی برای
ارتحال رهبر کبیر انقالب
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اساسی] رفتم .شور اول مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد .به دفترم مراجعت كردم
و تا ساعت هشت ونيم شب كارها را انجام دادم.

عفت تلفني گفت که منزل امنيت ندارد ،بهتر است به خانه نروم؛ ولي آمدم و گفتم

خوب است به ستاد كل گفتم در غياب من آقايان شمخاني و حسنی سعدي و رحيم
صفوي به جبهه بروند.

سهشنبه  30خرداد  16 ذيقعده 1409

 20ژوئن 1989

ساعت شش ونيم صبح به مجلس رسيدم .تا ساعت هفت ونيم گزارشها را خواندم.

غربيها روي سفر من به شوروي حساس شدهاند .قبل از شروع جلسه در خصوص سفر
به شوروي و موضوعات در دستور مذاكرات و نحوه انتخاب همراهان توضيحاتي به
نمايندگان دادم .پس از شروع جلسه به دفترم برگشتم.

آقاي [مرتضی] الويري آمد .درباره مسائل آقاي منتظري و اصالح قانون اساسي

گفت .نمايندگان از فكر دادن حق انحالل مجلس به رهبري كه در شوراي بازنگري
مطرح است نگرانند و دارند طومار تهيه ميكنند .1تا ساعت نه ونيم صبح كارهاي دفتر

 -1در پایــان جلســه علنــی ،نامــه  177تــن از نماینــدگان مجلــس بــه آی ـتاهلل مشــکینی رئیــس شــورای بازنگــری قانــون اساســی در مــورد انحــال
مجلــس شــورای اســامی بــه شــرح زیــر قرائــت شــد« :محضــر مبــارک حضــرت آیـتاهلل مشــکینی ریاســت محتــرم شــورای بازنگــری قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران ،بــا عــرض تســلیت ارتحــال جانگــذار پــدر مهربــان امــت و رهبــر و بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران حضــرت آیـتاهلل
العظمــی امــام خمینــی (رضــوان اهلل تعالــی علیــه) بــه حضــور حضرتعالــی و اعضــای محتــرم شــورای بازنگــری قانــون اساســی ،مراتــب زیــر بــه اســتحضار
میرســد -1 :حضــرت امــام قــدس ســره در مرقومــه شریفشــان در ارتبــاط بــا چهــار چوبهــای کار شــورای بازنگــری قانــون اساســی در ارتبــاط بــا
قــوه مقننــه فقــط تغییــر نــام مجلــس و تعــداد نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی را مشــخص فرمودنــد و محــوری تحــت عنــوان «نحــوه انحــال
مجلــس شــورای اســامی» را در مرقومــه شریفشــان جهــت بازنگــری تعییــن نفرمودنــد -2 .اصــل  63قانــون اساســی بــه طــور روشــن بیــان میکنــد کــه
نبایــد در هیــچ زمانــی کشــور بــدون مجلــس باشــد و حتــی در تأییــد و تأکیــد موضــوع ،اصــل  68قانــون اساســی بــه طــور روشــن مقــرر مـیدارد کــه اگر
بــه علــت شــرایط جنــگ نتــوان مجلــس را تشــکیل داد ،مجلــس قبلــی تــا تشــکیل مجلــس جدیــد بــه کار خــود ادامــه خواهنــد داد ،بــا توجــه بــه مــوارد

فــوق لزومـاً متذکــر میگــردد کمیســیون محتــرم مســائل رهبــری شــورای بازنگــری قانــون اساســی ،بــدون توجــه بــه محورهــای تعييــن شــده از طــرف
حضــرت امــام قــدس ســره و بــدون در نظــر گرفتــن ســایر اصــول غیــر قابــل تغییــر قانــون اساســی ،موضــوع نحــوه انحــال مجلــس شــورای اســامی را
مــورد بررســی قــرار داده و در شــور اول بــه تصویــب رســاند کــه ایــن موضــوع باعــث نگرانــی نماینــدگان منتخــب مــردم در مجلــس شــورای اســامی
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را انجام دادم .براي خداحافظي به دفتر رهبري رفتم .درباره سفر و مسائل انتخاب رئيس
جمهور مذاكره كرديم.

به فرودگاه [مهرآباد] رفتم .مراسم بدرقه رسمي بود .نخست وزير و جمعي از نمايندگان

و وزرا و فرماندهان هم بودند .مصاحبهاي انجام دادم .1نخست وزير هم صحبت كردند.
گردیــده اســت .برایــن اســاس الزم دیدیــم کــه مراتــب نگرانــی خــود را از تصمیــم کمیســیون ،موکــدا ً بــه اســتحضار حضرتعالــی و اعضــای محتــرم

شــورای بازنگــری قانــون اساســی برســانیم و اعــام کنیــم کــه اص ـ ً
ا طــرح موضــوع انحــال مجلــس شــورای اســامی بــه مصلحــت نظــام جمهــوری
اســامی ایــران کــه یــک نظــام مردمــی و متکــی بــه قــدرت مــردم اســت ،نبــوده و نخواهــد بــود و حاصلــی جــز یــأس و دلســردی مــردم در برنخواهــد
داشــت .بــا عنایــت بــه اینکــه حضــرت امــام رهبــر انقــاب اســامی و بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران همــواره حامــی و تقویــت کننــده مجلــس
شــورای اســامی بودنــد ،بــا توجــه بــه مــوارد فــوق مــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی از حضــرت عالــی بــه عنــوان شــاگرد و یــار باوفــای حضــرت
امــام انتظــار داشــته و تقاضــا داریــم کــه بــه کمیســیون ذیربــط در شــورای بازنگــری توصیــه فرمائیــد تــا نســبت بــه حــذف موضــوع انحــال مجلــس
شــورای اســامی در شــور دوم اقــدام فرمایــد ».امضــای  177نماینــده مجلــس
 -1آقــای هاشــمی قبــل از تــرک تهــران در گفــت وگویــی حضــور چنــد میلیــون مســلمان در شــوروی را بــه عنــوان عامــل مهمــی بــرای روابــط
نزدیکتــر بیــن دو کشــور ایــران و شــوروی توصیــف کــرد و افــزود« :ایــن امــر میتوانــد همــکاری فیمابیــن براســاس عواطــف مذهبــی را تحکیــم
بخشــد .عالقمندیــم کــه روابــط دو کشــور بتوانــد در زندگــی مســلمانان هــم تأثیــر مثبتــی داشــته باشــد .مــا چیزهــای بســیاری داریــم کــه میتوانــد
در زندگــی آنــان مؤثــر باشــد و یــا آنهــا دارنــد کــه بــرای مــا مفیــد خواهــد بــود ».ایشــان بــا اشــاره بــه مقدمــات طوالنــی ســفر خــود بــه مســکو گفــت:
«دو ســال پیــش از طــرف رؤســای دو مجلــس شــوروي جهــت ســفر بــه ایــن کشــور از مــن دعــوت بــه عمــل آمــد .در آن هنــگام مــا ســفر بــه شــوروی
را تشــریفاتی ارزیابــی میکردیــم .زیــرا مســأله افغانســتان را داشــتیم و جنــگ نیــز بــه گون ـهای بــود کــه نمیشــد شــوروی را بــی طــرف دانســت و
از ســویی داخــل شــوروی هــم مطلــوب مــا نبــود .بــه همیــن دالیــل ســفر بــه تأخیــر افتــاد تــا اینکــه پــس از پذیــرش قطعنامــه و بیــرون رفتــن شــوروی

از افغانســتان و دعــوت آقــای «گورباچــف» وضــع کام ـ ً
ا جدیــدی پدیــد آمــد و مــا مســأله را جــدی ارزیابــی کردیــم و باورمــان ایــن اســت کــه بــا
کشــور بــزرگ همســایه خــود میتوانیــم روابــط خوبــی داشــتیم باشــیم .بــا دخالــت حضــرت امــام و نامــه تاریخــی معظملــه بــه آقــای گورباچــف
کــه ایــن خــود از اقدامــات کــم نظیــر تاریخــی اســت ،وضعیــت جدیــدی در روابــط ایــران بــا شــوروی بــه وجــود آمــد و نیــز بــه دنبــال برخــورد مثبــت
رهبــر شــوروی بــا آن نامــه و فرســتادن وزیــر خارجــه خــود بــه ایــران ،مــا در مــورد ســفر بــه شــوروی تصمیــم گرفتیــم و فعالیتهــای خوبــی از دو
طــرف صــورت گرفتــه و هیأتهایــی مبادلــه شــد ».آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه آمــاده شــدن چنــد قــرارداد مهــم کــه میتوانــد در آینــده دو کشــور
تأثیــر مهمــی داشــته باشــد ،گفــت« :انتظــار مــا ایــن اســت کــه بــا ایــن ســفر فصــل جدیــدی در روابــط دو کشــور گشــوده شــود .روابــط مــا بــا روسهــا
از اعمــاق تاریــخ تاکنــون هیــچ گاه مطلــوب نبــوده اســت .در زمــان امپراطــوری روســیه آنهــا همــواره حالــت طمــع کاری و اســتعماری نســبت بــه مــا
داشــتهاند .در دوران کمونیســتی هــم بــاز روابــط درســتی میــان دو کشــور وجــود نداشــته اســت ،امــا اکنــون مــا احســاس میکنیــم آنچــه کــه در داخــل
روســیه میگــذرد و شــرایط منطقــه بــه دســت میدهــد و نیــز ایــن مطلــب کــه ایــران نشــان داده اســت پــس از انقــاب اســامی کشــور مســتقلی بــوده
و خــودش سرنوشــت خــود را در دســت دارد ،مجموعـاً زمینــه را بــرای ایجــاد فصــل جدیــدی در روابــط فیمابیــن و نهایتـاً تاریــخ منطقــه فراهــم آورده
اســت .بــه نظــر مــا پیشنویسهایــی کــه از ســوی وزرای مربــوط تهیــه شــدهاند ،بیانگــر کارهــای وســیع زیربنایــی نظیــر ســدها ،نیروگاههــا ،راهآهــن،
مســأله دریــای خــزر کــه بــرای هــر دو کشــور اهمیــت زیــادی دارد ،مبــادالت مــرزی و انتقــال تکنولــوژی در بخشهایــی اســت کــه روس هــا در آن
ممتــاز هســتند و یــا جایــگاه خوبــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ».آقــای هاشــمی دور نمــای ایــن ســفر را بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و افــزود« :مــن
فکــر میکنــم کــه دو کشــور میتواننــد بســیاری از امکانــات خــود نظيــر راههــا ،مــرز آبــی و لولههــای نفــت و گاز را در جهــت توســعه همــکاری
فیمابیــن بــه کار گیرنــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،مصاحبههــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.
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با بدرقه رسمي ساعت يازده به سوي مسكو پرواز كرديم .قبل از ما هواپيماي ديگري
همراهان را برد .هيأت همراه خيلي بزرگ است؛ به خاطر كارهاي فراوان در دستور

مذاكرات ،تركيبي از دولت و مجلس و نظامي و  ...در هواپيما مذاكرات و مشاوره انجام

شد .برفراز خاك شوروي منظرههاي كوهها و مزارع و آبها و ...را مشاهده ميكرديم.

ساعت دو ونيم بعد از ظهر در فرودگاه اختصاصي مهمانان در جنوب مسكو به زمين

نشستيم .مطابق برنامه کولياكف معاون اول گورباچف و [ادوارد شوارد نادزه] وزير

خارجه و جمعي از شخصيتهاي شوروي در فرودگاه استقبال كردند ،مراسم سان و رژه

انجام شد؛ ميگويند در حد پذيرائي از سران كشورها است.
از فرودگاه مستقيماً به كاخ كرملين حركت كرديم .در راه کولياكف كه در ماشين
من بود ،توضيحات درباره مسكو و سئواالت من ميداد .از جمله گفت مسكو در دشت
است .كوهي در اطراف نيست .منطقه سرسبز است و پر از جنگل مصنوعي .هوا مرطوب
است .درجه حرارت  22است .تابستانشان كوتاه است .دو ماه ونيم باران زياد ميبارد.

ورود به فرودگاه مسکو
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مذاکرات رسمی هیئت ایرانی و روسی

مسكو  9ميليون نفر جمعيت دارد .شهر عمدتاً به صورت آپارتماني است .معدل ساخت

آپارتمانها حدود  40متر مربع است .دو ميليون نفر در انتظار رسيدن نوبت مسكن در
مسكو هستند .معموالً در خانه پدر يا ...به صورت مشترك زندگي ميكنند.
در كاخ كرملين مورد استقبال گورباچف قرار گرفتيم .برخورد اول گرم و صميمانه

بود .عكاسها و فيلمبرداران عكس و فيلم تهيه كردند .بالفاصله در يكي از سالنهاي

كاخ با حضور جمعي از همراهان من و شخصيتهاي شوروي مذاكرات رسمي شروع
شد .در اين مذاكرات صحبتها كلي و دوستانه و مثبت بود .1سپس جلسه را با حضور

 -1در اولیــن دور گفــت وگوهــای آقــای هاشــمی بــا میخائیــل گورباچــف ،رهبــر شــوروی ضمــن ابــراز همــدردی و تســلیت ملــت و دولــت شــوروی
بــه مناســبت ارتحــال حضــرت امــام خمینــی(ره) و خــوش آمــد گویــی بــه هیــأت عالیرتبــه ایرانــی گفــت« :مــا در جســتجوی راههایــی بــرای تقویــت
دوســتی و مناســبات بــا جمهــوری اســامی ایــران هســتیم و دیــدار جنابعالــی بیانگــر تحــول خوبــی در رونــد روابــط مــا اســت .مــا فکــر میکنیــم کــه
میتوانیــم بــر اســاس احتــرام بــه منافــع یکدیگــر و بــا توجــه بــه موقعیــت همســایگی بــرای گســترش همکاریهــای دو جانبــه اســتفاده کامــل نماییــم».
آقــای هاشــمی نیــز ضمــن تشــکر از اســتقبال رهبــر شــوروی و ابــاغ ســامهای رهبــری جمهــوری اســامی ایــران بــه گورباچــف اظهــار داشــت« :از
زمانــی کــه بــا افــکار شــما آشــنا شــدیم ،فکــر کردیــم میتوانیــم روابــط خوبــی را بــا شــما داشــته باشــیم .مــا تحــوالت اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه
رهبــری شــما را مثبــت ارزیابــی میکنیــم ».آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه تحــوالت انقــاب اســامی ایــران اظهــار داشــت« :نقطــه تحــول مهــم در کشــور
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بازدید از سفارت ایران در مسکو

وزراي خارجه و سفيرمان و مترجمي براي دو طرف خصوصي كرديم.

در جلسه خصوصي مذاكرات در مورد مسائل سياسي ،فني ،اقتصادي و نظامي،
صريح و صميمي بود .دو جلسه مجموعاً دو ساعت طول كشيد و دو طرف راضي بودند.
سپس بخشي از كاخ را تماشا كرديم .از آثار كليساها و تزارها بود .به اقامتگاه در محله

«تپههاي لنين» رفتيم؛ باغ با صفائي است .ساختمان قديمي و مخصوص مهمانان سطح باال
است .بيشتر همراهان را به هتل بردند.
عفت و بچهها را قب ً
ال به محل آورده بودند .بعد از استراحت و نماز ،همراه سفيرمان

مــا پــس از انقــاب ایــن اســت کــه مــردم و مســئولین بــدون دخالــت هیــچ گونــه عامــل خارجــی در مســائل مربــوط بــه خــود تصمیمگیــری میکننــد.
در گذشــته اگــر مــردم ایــران میخواســتند در رابطــه بــا کشــور شــما تصمیــم بگیرنــد ،بیگانــگان نمیگذاشــتند .همچنیــن در گذشــته تــا قبــل از
مســئولیت جنابعالــی وضعیــت بــه گونـهای بــود کــه نگرانیهایــی بــرای همســایگان شــما وجــود داشــت .ولــی اندیشــه شــما َآرامشــی را در همســایگان

ایجــاد کــرده کــه بــا خیــال راحتتــر بــا شــما برخــورد کننــد ».ایشــان ســپس بــه مســأله آتشبــس در جنــگ تحمیلــی و خــروج نیروهــای شــوروی از
افغانســتان اشــاره کــرد و گفــت« :ایــن موانــع اکنــون بــرای گســترش روابــط مــا از بیــن رفتــه و تحــوالت جدیــد در اتحــاد شــوروی کــه منجــر بــه مبادلــه
پیــام بیــن رهبــر انقــاب و شــما گردیــد و روابــط دو کشــور را وارد مرحلــه جدیــدی کــرده اســت .مــا شــرایط کنونــی را جــدی و واقعــی ارزیابــی
میکنیــم و دعــوت شــما را نیــز دلیلــی بــر ایــن میدانیــم کــه شــما هــم مــی خواهیــم جــدی برخــورد کنیــد ».در ایــن مالقــات همچنیــن مســائل مربــوط
بــه افغانســتان ،مذاکــرات قطعنامــه  598و راههــای توســعه هــر چــه بیشــتر روابــط در زمینههــای مختلــف ،مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
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آقاي [ناصر حیرانی] نوبري با اتومبيل تشريفات در خيابانهاي مسكو گشتيم .خيابانها
وسيع و تميز و سرسبز است .كنار دانشگاه مسكو و پانوراما پياده شديم .در موزه پانوراما
فضاهاي جالبي از منظره آخرين جنگهاي ناپلئون و روسها و شكست نهايي ناپلئون

است.

به سفارت خودمان رفتيم .همراهان و اعضای سفارت جمع بودند .درباره مذاكرات
بحث كرديم .عمدتاً راضي هستند .اطالع دادند با سفرمان به منطقه مسلمان نشين

آذربايجان (باكو) موافقت كردهاند؛ قب ً
ال مخالفت شده بود .نتيجه مذاكرات خوب است.
شام مهمان سفارت بوديم .سپس با حضور وزراي خارجه و دارائي درباره مواد

موافقتنامه مشورت كرديم .احوالپرسي كوتاهي از خانمهاي كاركنان سفارت كردم.
ساختمان سفارت ،كهنه و قديمي است .قب ً
ال خانه يكي از شاهزادههاي قديمي بوده و

تابلوهاي ارزشمندي دارد .براي خواب به مقر برگشتيم .نزديك ساعت دو نيمه شب به
مقر رسيديم.

یادمان سرباز گمنام
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ساعت چهار صبح بيدار شدم .من بيدار ماندم .متن موافقت نامهاي كه اساس همكاري

با شوروي تاسال دوهزار است و بايد امضاء كنم ،خواندم .خاطرات ديروز را نوشتم.
به اخبار راديوهاي فارسي انگليس و آمريكا گوش دادم .نگراني از توافقهاي ايران و

شوروي را مخفي نميكنند ،اما منفي هم حرف نميزنند.

صبحانه را با اعضای خانواده در اقامتگاه صرف كرديم .به محل [یادمان] سربازگمنام
دركنار ديوار كاخ كرملين رفتيم .مراسم نظامي داشتند .تاج گلي نثار شد .قب ً
ال احتمال

داشت كه اين مراسم را برسر [آرامگاه] جنازه لنين انجام دهيم كه به مالحظاتي با آن
توافق نداشتيم.

بازدید از کارخانه سفینه فضایی
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بازدید از موزه یوری گاگارین

از همان جا به شهرك ستارهها در بيست كيلومتري شمال مسكو رفتيم .ژنرال ديكوف

معاون ستاد كل [نیروهای مسلح] در سفر در ماشين من بود .اطالعات زيادي دارد و

پرحرف است .درآنجا با استقبال گرم جمعي از فضانوردان متشخص روبرو شديم .در

سالن بزرگي نمونهای از سفينههايي كه به فضا پرتاب شده است ،قرار داشت .توضيحات

كافي درباره ايستگاه مير و سفينههايي كه به آن ملحق شده و يا بنا است بشود و سفينههايي

كه رفته و برگشتهاند ،دادند .در داخل سفينهها توضيحات خوبي درباره شرايط و لباس و
غذا و  ...فضانوردان ارائه شد.

در سالن ديگري دريك استخر عظيم آب كه شرايط خأل را به وجود آوردهاند،

تمرين فضانوردان براي حركت در خأل را ديديم .سپس فيلمي در همين مورد و موزه
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مالقات با رهبر شوروی

يوري گاگارين 1و مجسمهاش را ديديم و نثار تاج گل انجام شد .به اقامتگاه برگشتيم.

توضيحات آقاي ديكوف درباره انهدام موشكها با قرارداد ميان آمريكا و شوروي

 -1یــوری الکســی یویــچ گاگاریــن ،کیهــان نــورد روســی و متولــد  ۹مــارس  ۱۹۳۴میــادی ( ۱۸اســفند  ،)۱۳۱۲نخســتین فضانــورد جهــان اســت.
یــوری گاگاریــن در روز  ۱۲آوریــل  ۱۹۶۱میــادی ( ۲۳فروردیــن  )۱۳۴۰توســط فضاپیمــای ُوســتوک 1-بــه فضــا رفــت و بــه مــدت  ۱۰۸دقیقــه مــدار
زمیــن را یــک دور بــه طــور کامــل پیمــود .عصــر ســفرهای فضایــی انســان بــا ایــن پــرواز آغــاز گشــت .یــوری گاگاریــن پــس از پــرواز تاریخــی خــود
بــه ریاســت مرکــز آمــوزش فضانــوردان در شــهرک ســتارهها انتخــاب شــد .در همیــن حــال و در کنــار شــغل حرفـهای خــود ،بــا بازدیــد و ســخنرانی
در شــهرها و کشــورهای گوناگــون ،نقــش عمــدهای در افزایــش آگاهــی عمومــی در مــورد ســفرهای فضایــی ایفــا نمــود .هشــت ســال پــس از ســفر
فضایـیاش ،یــوری گاگاریــن در یــک ســانحه هوایــی کشــته شــد .گاگاریــن بــه خاطــر ســفر فضایــی تاریخــی خــود تبدیــل بــه ســتارهای جهانــی شــد
و نشــانها و عنوانهــای افتخــار بــی شــماری از سراســر جهــان دریافــت کــرد.
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براي من جالب و عجيب بود .بعد از ناهار و استراحت مجددا ً به كاخ كرملين رفتيم .دو
جلسه متوالي با گورباچف داشتیم که اولي علني و جمعبندي مذاكرات كميتهها كه

مثبت بود و دومي خصوصي و نتیجه بررسي آنها درباره همكاري تسليحاتي و دفاعي
بود .با خوشحالي اطالع دادند كه دفتر سياسيشان تصويب كرده كه تمام خواستههاي ما

را بدهند :دادن ميگ  ، 29موشک سام  ،5تانك تی –  ، 80موشك دريا به دريا و  ...با
تكنولوژي ساخت .درباره افغانستان كه براي آنها خيلي مهم بود و همچنین درباره عراق

هم توافق كرديم.

از بخشي از سالنها و كليساهاي كرملين بازديد كرديم؛ جالب است .از آنجا به

ساحل رودخانه مسكو رفتم كه به پنج درياي اطراف روسيه با كانالهايي كه ساخته شده،
مرتبط است .باكشتي ميتوانند از مسكو به همه اين پنج دريا بروند .به اقامتگاه برگشتيم.
استراحت مختصري شد و باز براي شركت در ضيافت شام آقاي گورباچف به كرملين

رفتيم.

بازدید از کاخ کرملین
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سر ميز شام مذاكرات دوستانه خصوصي با گورباچف داشتيم .هر دو نطفي ايراد

كرديم .او از رو خواند ،ولي من بدون نوشته نطق ايراد كردم؛ گرچه متني تهيه شده بود،
ولي متن فارسي را نياورده بودند و متن روسي توزيع شده بود؛ از نمونههاي ناشيگري

ديپلماتهايمان .صحبتهاي بدون نوشتهام مورد توجه قرار گرفت.

شب به اقامتگاه برگشتيم .در راه از متروی مسکو ديدار و دو ايستگاه را در مترو

حركت كرديم؛ جالب است .سپس پياده از ميدان سرخ بازديد انجام شد .ساعت ده ونيم
نماز مغرب و عشاء را خواندم و خوابيدم .آقاي محسن رضايي آمد و درباره مذاكره فردا

با نظاميان شوروي مشورت كرد .عفت امروز با خانم گورباچف مالقات داشت؛ راضي
است.

گردش در خیابانهای مسکو

تـــیر 1368
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ديشب نسبتاً خوب خوابيدم.كم خوابي پريشب جبران شد .صبح اخبار فارسي راديو

[صدای] آمريكا [ ]VOAو [بیبیسی] انگليس را گرفتم .بعد از استحمام و صبحانه ،به
سالن مخصوص مصاحبهها رفتيم و با خبرنگاران خارجي و داخلي ،مصاحبه انجام شد.1
روسها از من خواسته بودند در مورد توافق در تسليحات چيزي نگويم؛ گويا از سوي

غربيها در اين جهت تحت فشارند.2

از آنجا براي امضای توافقها به كرملين رفتيم .با مراسم خاصي من و آقاي گورباچف

[صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی] دو سند را 3و آقايان [محمد جواد] ايرواني
[وزیر امور اقتصادی و دارایی] و آقای لئوف کاتاشف [وزیر روابط اقتصاد خارجی
 -1ایشــان در ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه غیــر قابــل تغییــر بــودن حکــم اعــدام ســلمان رشــدی نویســنده مرتــد کتــاب آیــات شــیطانی ،گفــت« :حکــم
شــرعی علیــه رشــدی نمیتوانــد فســخ شــود .غــرب ایــن مســأله را نمیتوانــد درک کنــد ،آنچــه اعــام شــده اســت ،یــک حکــم شــرعی اســت ،نــه
یــک دیــدگاه خصوصــی .تمامــی جهــان اســام ایــن حکــم شــرعی را تأییــد میکنــد ».در ایــن مصاحبــه بــه ســئواالت خبرنــگاران در خصــوص
مذاکــرات ایــران و شــوروی ،حــل مســأله افغانســتان ،روابــط ایــران و آمریــکا و اجــرای قطعنامــه  598پاســخ داده شــد .آقــای هاشــمی دربــاره روابــط
ایــران و آمریــکا بــه خبرنــگار روزنامــه واشــنگتن پســت گفــت« :آمریــکا پیــش از انقــاب ،سیاســت ســلطه جویانــه نســبت بــه ایــران داشــت و افــکار
عمومــی مــا را مــورد تحقیــر قــرار م ـیداد .بعــد از انقــاب هــم سیاســت خصمانــه را نســبت بــه ایــران تعقیــب میکنــد و از دشــمنان ایــران حمایــت
میکنــد و در جنــگ نامشــروع ،خــود عامــل بــروز جنــگ بــود و در واقــع میشــود گفــت کــه بــه طــور غیــر مســتقیم بــا مــا وارد جنــگ شــد .مســدود
کــردن داراییهــا و امــوال مــا یکــی از سیاس ـتهای ســلطه جویانــه آمریکاســت و امــوال ایــران در آنجــا جمــع شــده و حتــی از مــا حــق انبــارداری
مطالبــه میکنــد .بنابرایــن آمریــکا سیاســت خــودش را در داخــل ایــران خــراب کــرد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،مصاحبــه هــای
ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
 -2ایشــان در خصــوص مذاکــرات تســلیحاتی بــا اتحــاد جماهیــر شــوروی گفــت« :در مــورد تســلیحات ،مــا مکــررا ً اعــام کردیــم کــه سیاســت دفاعــی
مــا براســاس سیاســت خودکفایــی اســت و تجربــه بــرای مــا یــک چیــز بــا ارزش اســت .در جنــگ تحمیلــی کــه بــا عــراق داشــتیم ،روشــن شــد بــا
امکانــات تســلیحاتی کــه در جنــگ بــه کار بردیــم ،موفــق هســتیم و ســعی داریــم در مــورد مســائل تســلیحاتی روی پــای خودمــان بایســتیم .در ایــران
رشــت ههای مفیــد در صنایــع هواپیماســازی ،موشکســازی و وســایل الکترونیکــی کــه در جنــگ مؤثــر اســت ،بــه وجــود آوردیــم و همــه اینهــا را مــا
خودمــان داریــم و میســازیم ،فقــط در بعضــی مــوارد نیــاز فنــی داریــم کــه آن را هــم حــل میکنیــم و در آینــده میخواهیــم ایرانــی مســتقل ،بــدون
اتــکا بــه قــدرت خارجــی بــه وجــود آوریــم و زندگــی کنیــم».
 -3قــرارداد همکاریهــای علمــی ،فنــی و اقتصــادی ایــران و شــوروی ،شــامل برنامــه همکاریهــای بلنــد مــدت اقتصــادی بیــن دو کشــور تــا ســال
 2000میــادی ،موافقــت نامــه مبادلــه کاال بیــن دو کشــور و موافقــت نامـ ه همکاریهــای شــیالت ،حمــل و نقــل از طریــق راهآهــن ،صــدور گاز طبیعــی
و خریــد تســلیحات نظامــی بــوده اســت.

190

مصاحبه با خبرنگاران خارجی و داخلی

شوروی] [و آقای ان اس کناریف وزیر راه اتحاد شوروی] دوسند ديگر را امضاء كرديم
و امضاي سند تسليحات ،به عهده آقاي [بهزاد] نبوي و آقاي كاتاشف بود كه به خاطر
اختالف نظرشان ،آماده نبود؛ با تأكيد من و گورباچف رفتند ،آماده كردند و در فرودگاه
امضاء نمودند.

مراسم خداحافظي با گورباچف را در [سالن سنت جرج] كاخ كرملين انجام داديم.

به سوي اقامتگاه حركت كرديم .در بين راه ،در خيابان آربات كه مركز روشنفكران و
هنرمندان مسكو است ،پياده شديم و سراسر خيابان را پياده رفتيم .مردم مسكو خونسردند

و احساسات نشان نميدهند .از يك نويسنده كه كتابش را خود چاپ كرده بود و كنار
خيابان ميفروخت ،يك كتاب خريدم .ده روبل به او دادم .قيمت كتابش سه روبل بود.
این تنها كتاب فروشي خصوصي مسکو بود.

از يك فروشگاه كوچك مواد غذائي هم بازديد كرديم .ميوهها و كمپوتها را
ميفروختند؛ چيز كمي بود ،با كيفيت غير مرغوب و نسبتاً گران.
همراه آقاي لياكوف ،از اقامتگاه به سوي فرودگاه حركت كرديم .با سان و رژه،
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مراسم خداحافظي و بدرقه انجام شد و با هواپيماي تشريفات روسي به سوي لنينگراد

[= سنپترز بورگ] پرواز كرديم .رئيس جمهور مولداوي كه معاون گورباچف است،
مهماندار بود .ساعت دوازده ظهر به فرودگاه لنينگراد رسيديم .مسئوالن شهر به رياست

[آقای خودریف] شهردار از ما استقبال كردند .با تشريفات به سوي شهر حركت كرديم.
در اتومبيل ،شهردار برايمان توضيح ميداد.

در مدخل شهر ،كنار موزه [آرمیتاژ] و ساختمان يادبود مدافعان [قهرمان] شهر كه در

جنگ جهاني دوم کشته شدهاند ،پياده شديم و تاج گل نثار كرديم و توضيحات شنيديم.
مدعياند يك ميليون نفر ،در مدت  900روز محاصره ارتش هيتلر كشته دادهاند و يك

تصویر کتاب خریداری شده در خیابان آربات
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مراسم بدرقه رسمی در مسکو

سوم شهر خراب شده است و در همان نقطه ،محاصره را شكستهاند .همان جا از يك

فروشگاه بازديد كرديم.

به ساختمان شهرداري رفتيم [و در جلسه کمیته اجرایی شهر لنينگراد شرکت کردیم].

توضيحات دادند .خوب بر آمار و ارقام مسلط نبودند .گاهي سئواالت را غلط جواب
ميدادند و بعدا ً عذر خواهي ميكردند .1به اقامتگاه رفتيم؛ ساختماني قديمي در كنار
مشجر به اشجار زينتي.
رودخانه ،در باغي ّ

هوا آفتابي و مطبوع است .چنين روزهايي در اينجا كم است .به همين جهت بعضي

مردم در خيابانها نيمه برهنهاند .بعد از ناهار و استراحت ،باز به شهر رفتيم و از موزه
 -1در ایــن جلســه فرمانــدار لنینگــراد ،رحلــت امــام خمینــی را از طــرف خــود و اهالــی شــهر بــه آقــای هاشــمی تســلیت گفــت و افــزود« :مــا همــه
احتیــاج بــه صلــح داریــم و تشــریف فرمایــی شــما را بــه عنــوان حســن همجــواری و دوســتی تلقــی میکنیــم .همــان طــور کــه مشــاهده فرمودیــد ،همــه
اهالــی شــهر از شــما اســتقبال کردنــد ».آقــای هاشــمی هــم گفــت« :مــا در تاریــخ ،مقاومــت و دلیرمــردی اهالــی لنینگــراد را خواندهایــم و ایــن مقاومــت،
اســطورهای در تاریــخ اســت .ملــت ایــران بــه واســطه در جنــگ بــودن ،بــه خوبــی درک میکنــد ســه ســال در محاصــره بــودن چــه مفهومــی دارد .مــن
ســام خــود را از طریــق شــما بــه مــردم میرســانم».
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آرميتاژ بازديد كرديم و آثار ارزشمندي از ايران ديديم؛ موزه مهمي است .1قب ً
ال كاخ
تزار روس بوده است.2

در خيابانهاي شهر گشتيم .مردم زيادي در اطراف خيابان صف كشيده بودند .باز

گردش در خیابانهای لنینگراد
 -1مــوزه آرمیتــاژ بــا ســه میلیــون اثــر هنــری ،یکــی از بزرگتریــن موزههــای جهــان و از قدیمیتریــن گالریهــای هنــری و موزههــای تاریــخ
و فرهنــگ بشــری در جهــان اســت .مجموعــه عظیــم آرمیتــاژ در شــش بنــا بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .بنــای اصلــی ،قصــر زمســتانی نــام دارد و
در گذشــته محــل ســکونت رســمی تزارهــای روســیه بــوده اســت .مــوزه آرمیتــاژ شــعبههای بینالمللــی در آمســتردام ،لنــدن و الس وگاس دارد .از
جملــه هنرمندانــی کــه آثارشــان نقــاط قــوت مجموعــه هنــر غــرب در مــوزه آرمیتــاژ هســتند ،میتــوان بــه میکلآنــژ ،لئونــاردو داوینچــی ،روبنــس،
ون دایــک ،رامبرانــد ،رودن ،مونــه ،ســزان ،ون گــوگ ،گوگــن و پیکاســو اشــاره کــرد .البتــه ایــن مــوزه ،مجموعــه آثــار متعــددی دارد کــه از جملــه
آنهــا میتــوان بــه نشــانها ،البســه و جواهــرات ســلطنتی ،مجموعــه متنوعــی از جواهــرات ســاخته فابــرژه و بزرگتریــن کلکســیون موجــود در جهــان
از طــای باســتانی متعلــق بــه اروپــای شــرقی و آســیای غربــی اشــاره کــرد .در ســال  ،1764کاتریــن کبیــر بــا خریــد بیــش از دویســت نقاشــی در اروپــا،
جمــع آوری ایــن مجموعــه مشــهور را آغــاز کــرد .ســفرای روس در پایتختهــای بیگانــه ،مأمــور یافتــن بهتریــن مجموعههــای هنــری ارایــه شــده
بــرای فــروش بودنــد .کاتریــن کبیــر ،نگارخانــه خــود را گوشــه عزلــت یــا خلوتــگاه مینامیــد ،زیــرا تنهــا افــرادی انگشــت شــمار اجــازه ورود و
تماشــای آثــار موجــود در آن را بــه دســت میآوردنــد.
 -2آقــای هاشــمی در دفتــر یادبــود مــوزه آرمیتــاژ چنیــن نوشــت« :در ســفری کــه بــه دعــوت آقــای گورباچــف بــه شــوروی کردیــم ،ســفر کوتاهــی
بــه شــهر لنینگــراد داشــتیم .در ایــن ســفر از مــوزه هرمیتــاژ بازدیــد بــه عمــل آوردیــم و توضیحــات خوبــی کــه در بخشهــای طــا ،تابلــو و مجســمه و
بخــش شــرقی داده شــد ،جالــب توجــه اســت؛ همچنیــن آثــار تاریخــی امپراتــوران روســیه تــزاری و حفــظ ایــن مــوزه بــا توجــه بــه جنگهــا ،جالــب
اســت».
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ضیافت شهردار لنینگراد

براي استراحت به اقامتگاه آمديم .كمي خوابيدم .شام را در مهمانخانه شهرداري صرف

كرديم .از مسجد مسلمانان بازديد كرديم .گفتند پنجاه هزار مسلمان در آن شهر است.
امام مسجد به ايران آمده است.

سر ميز شام من و [آقای خودریف] شهردار [لنینگراد] صحبت كوتاهي كرديم .1بعد

از شام باز شهر را گشتيم .از ناو جنگي ابرار (اورورا) بازديد كرديم .لنين از راديوی ناو،

پيروزي انقالب [اکتبر روسیه] را اعالن كرده است .از توپ اين ناو به كاخ تزار شليك
شده است .آن توپ و آن راديو اکنون حفظ شده است .2از ساحل خليج فنالند بازديد

 -1در ایــن ضیافــت آقــای «خودریــف» شــهردار لنینگــراد از ســوی کمیتــه اجرایــی شــورای شــهر ضمــن خوشــامدگویی بــه آقــای رفســنجانی و هیــأت
همــراه ،اظهــار داشــت« :اهالــی ایــن شــهر حســن همجــواری بــا جمهــوری اســامی ایــران را یــک وظیفــه تلقــی میکنــد و مــن از ســوی مــردم ایــن
شــهر بــه شــما خیرمقــدم عــرض مینمایــم و امیــدوارم دیدارهــای متعــددی کــه بــا آقــای گورباچــف داشــتید ،پرثمــر بــوده باشــد ».آقــای هاشــمی
در پاســخ اظهــار داشــت« :مــردم شــهر شــما بــه خاطــر نقشــی کــه در پیــروزی انقــاب اکتبــر داشــتند ،بــرای مــا بســیار قابــل احتــرام هســتند .تاریــخ
همیشــه بــه انســانهای مقــاوم و نســتوه احتــرام میگــذارد و مــردم لنینگــراد در تاریــخ بشــریت بــا مقاومــت خــود نشــان دادنــد کــه مردمــي مقــاوم و
آســیبناپذير میباشــند .بــا ابتکاراتــی کــه آقــای گورباچــف انجــام داده اســت ،صفحــه جدیــدی در تاریــخ کشــورتان بــاز شــده اســت».
 -2ناوشــکن اورورا کــه بــه شــکل یــک مــوزه در کنــاره رودخانــه نــوا حفــظ شــده اســت ،ســتاد فرماندهــی لنیــن رهبــر انقــاب اکتبــر روســیه بــود .او
از آنجــا عالئــم شــروع انقــاب را صــادر کــرده بــود .شــهر لنینگــراد  -ســن پترزبــورگ فعلــی  -مرکــز شــروع انقــاب بلشــویکی محســوب میشــود.
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كرديم .شهر پر از پل و رودخانه و شبه جزيره است؛ اينجا را ونيز شمال ميگويند.

ساعت يازده به اقامتگاه برگشتیم .هنوز آفتاب غروب نكرده بود .صبر كرديم تا

غروب شد و نماز مغرب و عشاء را خوانديم .باالخره هوا تاريك شد .در اين فصل فقط

دو سه ساعت غروب آفتاب دارند .1ساعت يك بامداد خوابيديم.
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ساعت پنج ونيم صبح بيدار شدم .نتوانستم اخبار راديوهاي فارسي را بگيرم .صداي بي
بي سي و صدای آمريكا كه در مسكو خوب شنيده ميشد ،در لنينگراد همراه با پارازيت

و ضعيف بود.

با بدرقه رسمي به فرودگاه رفتيم و ساعت هشت صبح با هواپيماي روسي به سوي

باكو پرواز كرديم .نزديك ساعت دوازده رسيديم .از طرف [آقای وزیر اف] رئيس
جمهوري آذربايجان مورد استقبال قرار گرفيتم و به سوي اقامتگاه حركت كرديم .مردم

شهر باکو در دو طرف خيابانها صف كشيده بودند و ابراز احساسات ميكردند .نخست

وزير در راه توضيحات خوبي درباره وضع مردم ،صنايع ،نفت و امور اجتماعي و اقتصادي
آذربايجان داد .اقامتگاه مجلّلي دارند؛ بهتر از مسكو است.
براي نماز به مسجد شيعيان رفتيم .مردم اجتماع خوبي داشتند و احساسات پرشوري

ابراز كردند ،به حدي كه ماموران شوروي را وحشت زده كرده بودند .براي تبرك خود

را به من ميرساندند؛ حتي زنان بي حجاب سعي ميكردند به نحوي عباي من را ببوسند؛
علیرغم امتناع شديد من ،چند نفری موفق شدند .باالي منبر نشستم و براي آنها صحبت

 -1در لنینگــراد (ســن پترزبــورگ) کــه در حاشــیه دریــای آدریاتیــک و خلیــج فنالنــد قــرار دارد ،خورشــید در ســاعت دوازده و نیــم شــب غــروب
کــرده و در ســاعت ســه بامــداد طلــوع میکنــد و در طــول ســال ،خورشــید یــک هفتــه هرگــز غــروب نمــی کنــد کــه ایــن ایــام بــه «شـبهای نقــرهای
ســن پترزبــورگ» معــروف اســت.
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كردم .1خيلي گريه كردند .نماز ظهر و عصر به امامت من برگزار شد[ .آقای شیخ االسالم
اهلل شکور پاشازاده] امام مسجد هم خيرمقدم گفت .به اقامتگاه برگشتيم.

پس از ناهار كه خيلي خوب و مفصل بود و براي اولين بار در شوروي ،غذاي كامل و

اسالمي خورديم  -البته به جز مهماني سفارت خودمان  -به كاخي براي مذاكره با رئيس
جمهور رفتيم .آقاي [عبدالرحمن] وزيراف [دبیرکل حزب کمونیست و] رئيس جمهور

آذربايجان ،صحبتهاي خوبي درباره همكاريها كرد و من هم به خصوص درباره بحر

خزر و كنترل آب و محيط زيست و  ....صحبت كردم.2

 -1مــردم شــهر باکــو روز قبــل ،از طریــق رادیــو اردبیــل ،از ســفر ایشــان اطــاع پیــدا کــرده بودنــد .انبــوه مشــتاقان دیــدار هیــأت ایرانــی ،از بســیاری از
شــهرهای اطــراف بــا طــی مســافت زیــاد ،خــود را بــه باکــو رســانده بودنــد ،تــا در مســیر  22کیلومتــری عبــور هیــأت همــراه آقــای هاشــمی ،احساســات
پــاک و بــی شــائبه خــود را بیــان دارنــد .جمعیــت مشــتاق بــه حــدی بــود کــه خیابانهــای مســیر حرکــت هیــأت ایرانــی بــا ترافیــک شــدیدی مواجــه
شــده بــود .ایــن ترافیــک شــدید ،ســاعتها عبــور و مــرور را در ایــن منطقــه مختــل کــرد و پــس از ســاعت هــا ،بــه زحمــت راه بنــدان برطــرف گردیــد.
در شــهر باکــو اغلــب مــردم مســلمان ،بــه خاطــر ارتحــال حضــرت امــام خمینــی (ره) ،لبــاس ســیاه بــه تــن کــرده بودنــد و بــا دادن شــعارهایی بــه زبــان
فارســی و آذربایجانــی ،بــه هیــأت ایرانــی تســلیت میگفتنــد .همچنیــن اســتقبال جوانــان ایــن شــهر از هیــأت ایرانــی بســیار چشــمگیر بــود .جوانــان در
محــل برگــزاری نمــاز جمعــه ،از شــدت احساســات گریــه میکردنــد و بــا بوســیدن روحانیــون همــراه هیــأت ،محبــت پــاک خــود را ابــراز مینمودنــد.
ابــراز احساســات مــردم شــهر باکــو در ایــن لحظــه بــه اوج خــود رســیده بــود ،بــه طــوری کــه ســخنرانی آقــای هاشــمی در ایــن جمــع باشــکوه ،مدتــی
بــه تعویــق افتــاد و پــس از آرامشــی کــه بــا تــاش مقامــات ایرانــی بــر محیــط حاکــم شــد ،رئیــس مجلــس شــورای اســامی از آنــان دعــوت کــرد کــه
بــرای زیــات اماکــن متبرکــه و مرقــد مطهــر حضــرت امــام ،بــه ایــران مســافرت نماینــد .ایشــان گفــت« :در صــورت مســافرت بــه ایــران ،از شــما اســتقبال
خواهیــم کــرد و شــما در ایــن ســفرها لــذت خواهیــد بــرد .حــال کــه بــا ابتــکارات آقــای گورباچــف ،فضــای بــازی ایجــاد شــده اســت ،مــا امیدواریــم
ایــن فضــا بــاز شــود و از ایــن پــس بتوانیــم بــه مســاجد و مــدارس علمیــه کمــک کنیــم .امیدواریــم بتوانیــم بــا افزایــش همــکاری فرهنگــی ،طالبــی را
از ایــران بــه باکــو و از باکــو بــه ایــران اعــزام نماییــم .شــما میتوانیــد بــا ســفر بــه ایــران ،از نزدیــک دســتاوردهای انقــاب اســامی را مشــاهده نمــوده
و از آن لــذت ببریــد».
 -2ایشــان در جلســه شــورای اجرایــی شــهر باکــو ،مرکــز جمهــوری آذربایجــان شــوروی ،اظهــار داشــت« :همــه چیــز ،نشــانگر آن اســت کــه ایــران
و شــوروی بــرای توســعه همــکاری هــای فیمابیــن ،دارای زمینههــای مناســبی هســتند ».آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه برخــورد گــرم مــردم و مســئولین
شــهرهای مســکو ،لنینگــراد و باکــو ،گفــت« :هیــچ مشــکلی در مذاکــرات وجــود نداشــت و مــا در ســرزمین شــما احســاس میکنیــم کــه در خانــواده
خــود بــه ســر میبریــم .مــا از تجــارب شــما در زمینــه اکتشــافات نفتــی اســتفاده خواهیــم کــرد و میتوانیــم تجربیــات خوبــی را کــه در جنــوب ایــران
داریــم ،در اختیــار شــما قــرار دهیــم ».ایشــان ســپس لــزوم همــکاری هــای جــدی میــان دو کشــور در زمینــه حفــظ محیــط زیســت دریــای خــزر و تــاش
بــرای رشــد و تکثیــر آبزیــان ایــن دریــا را مــورد تأکیــد قــرار داد .ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای پروژههــای امضــاء شــده میــان دو کشــور ،حمــل
و نقــل بســیار ســنگینی را میطلبــد ،ضــرورت توســعه کشــتیرانی مشــترک و همچنیــن حمــل و نقــل از طریــق قطــار ،هواپیمــا و کامیــون را خاطــر
نشــان ســاخت .آقــای هاشــمی همچنیــن آمادگــی کامــل جمهــوری اســامی ایــران بــرای همــکاری بــا جمهــوری آذربایجــان شــوروی را اعــام کــرد
و افــزود« :مبادلــه دانشــجو و تبــادالت فرهنگــی ،میتوانــد بــرای مــا و شــما بســیار ســودمند باشــد ».ایشــان اظهــار امیــدواری کــرد کــه در آینــده،
دیدارهــای زیــادی بیــن مســئولین جمهــوری آذربایجــان و مقامــات جمهــوری اســامی ایــران انجــام شــود .در ایــن جلســه ،آقــای وزیــر اوف نیــز پــس
از تســلیت رحلــت امــام خمینــی ،بــه آقــای هاشــمی و هیــأت همــراه خیرمقــدم گفــت و افــزود« :ایــن مذاکــرات دوســتانه بــه توســعه روابــط مشــترک
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بازدید از انستیتوی کتب خطی

به انستیتوی كتب خطي رفتيم .از تعدادي از كتب خطي اسالمي بازديد كرديم؛

جالب است .بر همكاري تأكيد شد و يادداشتي در دفتر يادبود نوشتم .مردم بيرون
ساختمان اجتماع كرده بودند .ميان آنها رفتيم و به ابراز احساساتشان پاسخ دادم.

از يك نقطه مرتفع ،منظره شهر و بندر باكو را تماشا كرديم .از يك منطقه آثار

باستاني [قیز قلعهسی] ديدار كرديم .به كنسولگري خودمان هم رفتيم و تأكيد كردم براي
سفر مردم شوروي به ايران تسهيالت قائل شوند .به اقامتگاه برگشتيم.

کمــک خواهــد کــرد ».ایشــان بــا اظهــار اینکــه اتحــاد شــوروی در امــور کشــاورزی اشــتباهاتی داشــته اســت ،گفــت« :اشــکال اصلــی ایــن اســت کــه
کشــاورز ،صاحــب واقعــی زمیــن نیســت .مــا بــه دنبــال فرمهــای جدیــدی در سیســتم کشــاورزی هســتیم ».شــهردار باکــو بــا اظهــار تأســف از اینکــه
مــدت اقامــت آقــای هاشــمی در باکــو کوتــاه بــوده اســت ،از ایشــان خواســت کــه ســامهای گــرم و دوســتانه او را بــه آی ـتاهلل خامن ـهای و ملــت
ایــران ابــراز نمایــد.
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از گرما و خستگي و رطوبت كالفه بودم .نيم ساعتي خوابيدم و سپس عازم فرودگاه

شديم .در مسير شاهد ابراز احساسات گرم مردم بوديم .اين استقبال مردمي و ابراز عالقه
شهروندان مسلمان شوروي براي من و همراهان بسيار مهم و معنادار است.

پس از مصاحبهاي كوتاه و خداحافظي به سوي تهران پرواز كرديم .در مسير ،نتايج

سفر را با همراهان جمعبندي كرديم؛ براي همه رضايتبخش است .وزرتخانههاي
خارجه و اطالعات توافق كردند كه سفر مردم شوروي به ايران و نيز سفر ايرانيان مقيم
شوروي به وطن را تسهيل و تشويق كنند.

ساعت هشت شب در فرودگاه مهرآباد بوديم .پس از مراسم استقبال ،مصاحبهاي با

صداوسيما انجام شد .1در مسير خانه ،از راديوی ماشين ،متن بيانيه مشترك و تفاهم نامه

خود و آقاي گورباچف را گوش دادم؛ جالب است .2دير به خانه رسيديم .از بيت امام
 -1آقــای هاشــمی در فــرودگاه مهرآبــاد مــورد اســتقبال مهنــدس میرحســین موســوی نخســت وزیــر ،آقــای میرســلیم مشــاور عالــی رئیــس جمهــور،
غالمرضــا آقــازاده وزیــر نفــت و فرماندهــان نیروهــای ســه گانــه و جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی قــرار گرفــت .ایشــان در گفتگــو بــا

خبرنــگاران ،دســتاوردهای ایــن ســفر را موفقیتآمیــز توصیــف کــرد و افــزود« :مســئولین شــوروی اســتقبال گــرم و برخــوردی بســیار صمیمــی داشــتند.

بــه طــوری کــه کلیــه امکانــات کاخ کرملیــن بــرای هیــأت جمهــوری اســامی بســیج شــده بــود .از ســوی دیگــر احساســات مــردم بــه خصــوص
مســلمانان شــوروی نســبت بــه مــا دور از انتظــار بــود .ایــن برخوردهــا در مســکو ،لنینگــراد و باکــو بســیار دوســتانه و صمیمانــه بــود .مذاکــرات مــا شــامل

زمینههــای وســیعی از جملــه مســائل اقتصــادی ،بازرگانــی ،فرهنگــی و همکاریهــای بینالمللــی بــود .مقامــات شــوروی در مــورد اجــرای قطعنامــه

 598و برقــراری صلــح عادالنــه و پایــدار ،خیلــی جــدی بودنــد و از مواضــع مــا حمایــت کردنــد .در مــورد افغانســتان نیــز مخالــف هرگونــه دخالــت
در امــور افغانســتان بودنــد .در ایــن ســفر بــا مقامــات شــوروی در مــورد مســائل منطقــه نیــز بحــث شــد .آقــای هاشــمی در ادامــه ایــن مصاحبــه ،بــه

توصیــف بازدیــد خــود از مرکــز مسلماننشــین آذربایجــان شــوروی پرداخــت و گفــت« :در باکــو مــردم درســت شــبیه شــهرهای ایــران ،مثــل عزیزتریــن

دوســتان خــود از هیــأت جمهــوری اســامی اســتقبال کردنــد .بــا اینکــه برنامــه ســفر مــا بــه باکــو اعــام نشــده بــود ،ولــی مــردم تجمــع کــرده بودنــد
و شعارهایشــان مثــل شــعارهای مــا بــود .مث ـ ً
ا میگفتنــد« :اطاعــت از خامن ـهای اطاعــت از امــام اســت» و موقعــی کــه اســم امــام خمینــی در مســجد
بــرده شــد ،مــردم ماننــد ایرانیهــا ابــراز احساســات شــدید کردنــد و ایــن هــم بــرای مــا و آنهــا غیــر منتظــره بــود ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی

رفســنجانی ،مصاحبههــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1388 ،

 -2همچنیــن بیانیــه دیگــری تحــت عنــوان بیانیــه اصــول روابــط و همکاریهــای دوســتانه بیــن ایــران و شــوروی بــه امضــاء رســید کــه متــن کامــل آن بــه
ایــن شــرح میباشــد« :جمهــوری اســامی ایــران و اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی ،مناســبات در حــال بســط و گســترش دو کشــور را براســاس
تحــوالت تاریخــی ،مــورد توجــه قــرار داده و بــا اظهــار رضایــت ،خاطــر نشــان میســازند کــه مناســبات فیمابیــن وارد مرحلــه جدیــدی گردیــده اســت.

پیــروزی انقــاب اســامی ایــران از یــک ســو و ظهــور تفکــر نویــن سیاســی در اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی از ســوی دیگــر ،زمینــه را بــرای

تعمیــق روابــط و همکاریهــای حســن همجــواری بــا احتــرام بــه حــق حاکمیــت و تمامیــت ارضــی ،حقــوق برابــر و همکاریهــای متقابــل و ســازنده
بــه نفــع دو ملــت و در جهــت برقــراری مناســبات عادالنــه بیــن تمامــی ملــل ،فراهــم نمــود .در ایــن رابطــه مبادلــه پیــام هــا بیــن حضــرت امــام خمینــی
و رهبــری شــوروی بــه نحــو بــارزی بیانگــر تمایــل متقابــل طرفیــن بــرای توســعه و تحکیــم روابــط میــان دو کشــور میباشــد .هــر دو طــرف اعتقــاد

دارنــد کــه همــکاری میــان دو کشــور همجــوار ،براســاس اصــول و اهــداف منشــور ملــل متحــد و در جهــت تحکیــم صلــح و امنیــت در منطقــه و جهــان

گســترش مییابــد .جمهــوری اســامی ایــران و اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی ،بــا در نظــر گرفتــن تمایــل مشــترک در تحکیــم هــر چــه بیشــتر
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شام گرفتیم .گزارش مختصري از سفر را تلفني به رهبري دادم .رادیو [صدای] آمریکا
گفت« :آمریکا تالش شوروی برای همکاری با ایران را محکوم کرده است».

شنبه  3تير  20 ذيقعده 1409

 24ژوئن 1989

تا ساعت ده ونيم در منزل گزارشها را خواندم و كارهاي دفترم را كه آورده بودند،

انجام دادم .انعكاس سفر به شوروي وسيع است و آمريكاييها بيش از ديگران حساسيت
نشان ميدهند .به نظر ميرسد به انفعال و ناراحتي افتادهاند.1

روابــط حســن همجــواری و همکاریهــای متقابــل ،اعــام میدارنــد کــه در روابــط خــود از اصــول و اهــداف ذیــل پیــروی خواهنــد کــرد - 1 :روابــط

فیمابیــن جمهــوری اســامی ایــران و اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی ،بــه طــور خلــل ناپذیــری براســاس اصــول و اهــداف منشــور ملــل متحــد
و بــر مبنــای رعایــت مســتمر برابــری حقــوق و احتــرام متقابــل بــه حــق حاکمیــت و تمامیــت ارضــی ،عــدم تجــاوز ،عــدم مداخلــه در امــور داخلــی
یکدیگــر و عــدم توســل بــه تهدیــد و زور تحــت هــر شــرایطی و حــل مســالمتآمیز کلیــه مســائل ،اســتوار خواهــد بــود - 2 .طرفیــن بــا توجــه بــه

موقعیــت همجــواری ،همکاریهــای همــه جانبــه خــود را در زمینههــای مختلــف از جملــه مناســبات اقتصــادی ،اشــکال و زمینههــای جدیــدی را بــرای

ایــن گونــه همکاریهــا منجملــه اســتفاده صلحآمیــز از انــرژی هســتهای جســتجو خواهنــد نمــود .طــرف شــوروی موافقــت نمــود ،در جهــت افزایــش
ســطح اســتعدادهای دفاعــی ،بــا طــرف ایرانــی همــکاری نمایــد .طرفیــن همچنیــن توافــق کردنــد کــه همکاریهــای خــود در زمینههــای ،علمــی ،
آموزشــی و دانشــگاهی را بــه صــورت برنامهریــزی شــده بســط و گســترش دهنــد - 3 .طرفیــن ضمــن بــه کارگیــری مســاعی خــود در جهــت شــناخت

عمیقتــر ارزشهــای معنــوی دو کشــور ،درصــدد آشــنا کــردن بهتــر مــردم ایــران و شــوروی بــا زندگــی ،فرهنــگ ،اعتقــادات ،ســنن و آداب دوســتی
یکدیگــر خواهنــد بــود .دو کشــور همچنیــن بــه مبادلــه هیأتهــای مذهبــی و برقــراری تماسهــای علمــا و روحانیــون ،بــه یکدیگــر کمــک خواهنــد

کــرد - 4 .دو طــرف از هــر جهــت نهایــت تــاش خــود را بــرای تغییــر نظــام موجــود در روابــط بینالمللــی اقتصــادی ،براســاس هــر چــه عادالنهتــر
شــدن ایــن مناســبات ،بــه کار خواهنــد بــرد و در جهــت ریشــه کــن ســاختن هــر نــوع اعمــال تبعیضآمیــز در مناســبات اقتصــادی بینالمللــی و کاهــش

شــکاف موجــود بیــن شــمال و جنــوب و جلوگیــری از کاربــرد اهرمهــای فشــار تجــاری و اقتصــادی ،مغایــر بــا موازیــن بینالمللــی در خدمــت اغــراض
سیاســی ،همــکاری خواهنــد کــرد - 5 .طرفیــن همــکاری خــود را بــه منظــور تقویــت ســازمان ملــل متحــد و نقــش آن و همچنیــن اســتفاده از امکانــات
آن ،بــه عنــوان ابــزار مؤثــر توســعه صلــح و امنیــت بینالمللــی و نوســازی مناســبات بینالمللــی ،بــا تأکیــد بــر اصــول احتــرام بــه تمامیــت ارضــی و

خدشــه ناپذیــر بــودن مرزهــای شــناخته شــده بینالمللــی و رهایــی جهــان از تجــاوز و هرگونــه تهدیــد نظامــی ،عمیقتــر خواهنــد بــود - 6 .طرفیــن در
چارچــوب اصــول منشــور ملــل متحــد و بــا اســتفاده از امکانــات بالقــوه خویــش در مجامــع و ســازمانهای بینالمللــی ،جهــت رهایــی جهــان از جنــگ
و تهدیدهــای نظامــی ،از طریــق ممانعــت از بــه کارگیــری و انهــدام مهلکتریــن جنــگ افزارهــا ،یعنــی ســاحهای هســتهای و شــیمیایی و دیگــر انــواع

ســاحهای کشــتار جمعــی ،همــکاری خواهنــد کــرد .طرفیــن اعتقــاد راســخ دارنــد کــه ایــن گونــه همکاریهــا براســاس مفــاد ایــن بیانیــه در جهــت

برقــراری صلــح و ایجــاد امنیــت در جامعــه بینالمللــی ،نقــش مؤثــر و ســازنده خواهنــد داشــت .مســکو  -دوم تیرمــاه  1368برابــر بــا  22ژوئــن ».1989

 -1پیــش از ســفر آقــای هاشــمی بــه مســکو ،روزنامــه واشــنگتن پســت در ســرمقالهای بــه نقــل از مقامــات آمریکایــی ،بــه وضــوح نگرانــی دولــت

آمریــکا و دیگــر دولتهــای غربــی را از نزدیکــی تهــران و مســکو ابــراز کــرد و در عیــن حــال برایــن نظــر تأکیــد نمــود کــه بــه عقیــده اکثــر محافــل
کارشناســی در غــرب ،نزدیکــی ایــران بــه شــوروی جنبــه تاکتیکــی داشــته و پیریــزی یــک همــکاری دراز مــدت ،واقعــی و اســتراتژیک میــان تهــران

و مســکو امکانپذیــر نیســت و رهبــران ایــران تمایلــی بــدان ندارنــد .همزمــان بــا دیــدار آقــای هاشــمی از شــوروی ،کابینــه جــرج بــوش ،در مــورد
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به مجلس رفتم .درد پا و كمر آزارم ميدهد .به دكتر جزايري گفتم براي معاينه اقدام

كند .عصر آقاي [بهزاد] نبوي آمد .گزارش كامل مذاكره با كاتاشف درباره خريد سالح

و ليستي از سالحها را داد كه شوروي پيشنهاد فروش داده است .تا شب كارهاي عقب
مانده را انجام دادم .شب با سران قوا جلسه داشتيم .بيشتر به شرح سفر به روسيه و بررسي

آثار آن و تصميمگيري در اجراي توافقها گذشت.

از احمدآقا خواستيم كه كانديدای نمايندگي مجلس شود كه پس از من رياست

فــروش عمــده اســلحه بــه ایــران هشــدار داد و ناخشــنودی و نگرانــی خــود را از ایــن اقــدام شــوروی اعــام کــرد .مقامــات رســمی واشــنگتن از نزدیــک

ســفر آقــای هاشــمی بــه شــوروی را پیگیــری میکردنــد تــا مطمئــن شــوند آیــا مســکو ســعی خواهنــد کــرد تــا از بــدی روابــط ایــران بــا غــرب بــه
خصــوص ایــاالت متحــده بهــره بــرده و از طریــق فــروش عمــده اســلحه ،روابــط خــود بــا ایــن کشــور را تحکیــم بخشــد .واشــنگتن پســت یکــی از

پــر تیراژتریــن روزنامههــای آمریــکا کــه در بیــن خبــرگان سیاســی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ،از قــول یکــی از مقامــات رســمی آمریــکا
نوشــت« :ایــن در آینــده نمایانگــر آن خواهــد بــود کــه آیــا فکــر جدیــد روسهــا در مــورد درگیریهــای منطقـهای شــامل ایــران نیــز میشــود؟ نگرانــی
معاملــه عمــده اســلحه از آنجایــی بــاال گرفــت کــه گزارشــی در وســایل ارتبــاط جمعــی خبــری اروپــا و غــرب منتشــر شــد کــه مســکو قصــد دارد تــا

یــک قــرارداد فــروش اســلحه چندیــن میلیــارد دالری کــه تانــک و هواپیمــا را شــامل میشــود بــا ایــران امضــاء کنــد ».ایــن روزنامــه در ادامــه نوشــت:
«عــاوه بــر ایــن ،مقامــات ایرانــی بــه منابــع سیاســی در تهــران گفتهانــد کــه آنهــا امیدوارنــد تــا مســکو را بــه فــروش هواپیمــای «میــگ  »29 -از بهتریــن

انــواع هواپیماهــای شــوروی ،ترغیــب کننــد .اهمیتــی کــه تهــران بــرای ایجــاد رابطــه بــا مســکو بــه آن مینگــرد ،بــا تصمیــم هاشــمی رفســنجانی قبــل از

اتمــام چهــل روز عــزاداری ملــی پــس از رحلــت آیـتاهلل [امــام] خمینــی ،بــرای انجــام ایــن دیــدار ،آن را ناچیــز کــرده اســت ».روزنامــه مذکــور ســپس
مینویســد« :ایــران مشــخصاً معــروف اســت بــه اینکــه عالقمنــد بــه بازســازی نیــروی هوایــی و یافتــن جتهــای جنگنــده مــدرن بــرای جانشــین کــردن
چنــد فرونــد هواپیمــای «اف  »14 -و «اف  »4 -ســاخت آمریــکا میباشــد کــه در زمــان قبــل از ســرنگونی محمــد رضــا شــاه پهلــوی در ســال 1979
خریــداری شــده بــود« ».واشــنگتن پســت» بــه نقــل از یــک منبــع سیاســی نوشــت« :ایــران عاجزانــه مشــغول خریــد هواپیماســت ،زیــرا درهــای غــرب

بــه رویــش بســته اســت و ایرانیــان ســعی میکننــد تــا هواپیماهــا را از طریــق شــرق تهیــه کننــد ».بــه نوشــته ایــن روزنامــه ،آخریــن امتحــان آمریــکا از

نیــت روسهــا در طــول گفتگوهــای هفتــه قبــل بیــن هیــأت نمایندگــی شــوروی بــه سرپرســتی «والدیمیرپولیباکــوف» رئیــس بخــش خاورمیانــه و شــمال
آفریقــای وزارت امــور خارجــه ایــن کشــور از یــک طــرف و هیــأت نمایندگــی آمریــکا بــه سرپرســتی «دنیــس راس» رئیــس برنامهریــزی وزارت
کشــور و «جــان کلــی» معــاون وزیــر کشــور در امــور خــاور نزدیــک و مســائل آســیای جنوبــی صــورت گرفــت« .واشــنگتن پســت» بــه نقــل از منابعــی

کــه از جریانــات گذشــته مالقــات اطــاع داشــتند نوشــت« :مقامــات آمریکایــی بــه «پولییباکــوف» گفتنــد کــه هــر گونــه فــروش عمــده اســلحه روســی به
ایــران ،منجــر بــه مشــکلتر شــدن روابــط آمریــکا و روســیه خواهــد شــد و موقعیــت خطیــر خلیــج فــارس را کــم اهمیــت خواهــد شــمرد .روسهــا بــا رد
اعــام دقیــق نــوع ســاحهایی کــه بــه ایــران خواهنــد فروخــت ،عمـ ً
ا بــه فضــای تردیــد در رابطــه بــا نیاتشــان افزودهانــد ،امــا در عیــن حــال گفتهانــد
گــزارش رســانه هــای خبــری مبنــی بــر معامــات ســه میلیــارد دالری صحیــح نیســت ».در ایــن حــال روزنامــه «واشــنگتن پســت» بــه نقــل از یــک مشــاور

آمریکایــی در مــورد روسهــا نوشــت« :آنهــا (روسهــا) اگــر بخواهنــد نقــش فروشــنده اســلحه بــه ایــران را در پیــش گیرنــد ،بایــد تــاوان آن را نیــز
بپردازنــد ».در همیــن ارتبــاط رادیــو شــبکه خبــری «ســی ،بــی ،اس» صبــح روز پنجشــنبه در ســومین روز از ســفر آقــای هاشــمی بــه مســکو ،گــزارش
داد کــه مســکو یــک قــرارداد فــروش عمــده اســلحه بــا ایــران را امضــاء کــرده اســت .ایــن شــبکه خبــری رادیــو و تلویزیونــی تنهــا شــبکه از ســه کانــال

اصلــی اســت کــه گــزارش ســفر آقــای هاشــمی را دنبــال میکــرد .شــاید بــی ارتبــاط نباشــد کــه در خبــر دیگــری کــه در یکــی از روزنامههــای روز
پنجشــنبه آمریــکا بــه چــاپ رســید ،آمــده بــود ،آمریــکا بــه اســرار میگهــای  29از طریــق یکــی از هواپیماهایــی کــه توســط یــک نظامــی پناهنــده در

ترکیــه بــه دســت آمــده  ،پــی بــرده اســت ».منبــع  :نشــریه ویــژه خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،69/4/3 ،صفحــه .96
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مجلس را به عهده بگيرد .نمايندهها هم نامه نوشتهاند و همين را خواستهاند ،1ولي ايشان
به خاطر كسالت و افسردگي ،آمادگي كار ندارد و مصلحت نميداند که به اين زودي

سمتي بپذيرد .ترجيح ميدهد چند ماه ديگر اقدام كند .به خاطر ناامني جماران به خانه
نيامدم .به دفترم رفتم و خوابيدم.

يكشنبه  4تير  21 ذيقعده 1409
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تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم كار كردم .گزارشها نشان ميدهد ،حساسيت شديدي

در محافل غربي روي سفر من به شوروي وجود دارد .همه رسانهها در اين موضوع خبر و

تحليل دارند .به ظاهر به نفع ايران تمام شده است .قبل از شروع جلسه گزارش مختصري
از آثار مثبت سفر را به نمايندگان دادم.

تا ساعت ده ونيم در جلسه ماندم .طرح بيمه همگاني درماني رد شد .اگر تصويب

ميشد به خاطر ماليات سنگيني كه همراه داشت ،آثار سوء اقتصادي داشتيم .باز كمردرد
شديد دارم .دكتر [حسین] جزايري ،دكتر [سیدعلی] موسوي و دكتر [محمد صالح]
گنجويان آمدند .معاينه كردند .آنها احتمال ديسك را ضعيف ميدانند ،ولي براي
اطمينان قرار شد فردا عكسبرداري كنند.

آقاي [عبدالحسین] مقتدائي نماينده آبادان آمد و درباره ضعف تربيت نيروي انساني

در وزارت نفت مطالبی گفت .قرار شد گزارش كتبي بدهد .عصر به جلسه شوراي
 -1تعــداد  210تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در نامــه ای بــه حجتاالســام والمســلمین ســید احمــد خمینــی خواســتار حضــور ایشــان
در مجلــس بــه عنــوان نماینــده مــردم شــدند .در ایــن نامــه آمــده اســت« :از آن جنــاب اســتدعا داریــم کــه در مجلــس شــورای اســامی کــه همــواره
مــورد توجــه خــاص امــام بزرگــوار بــوده و در رأس همــه امــور اســت ،روشــنی بخــش جمــع مــا و موجــب قــوت و قــدرت و ارشــاد ایــن رکــن مهــم
قانونگــذاری در عرصــه تصمیمــات کشــوری باشــید .در ایــن برهــه حســاس کــه بــا فقــدان اس ـفبار قطــب عالــم اســام و ثقــل کبیــر امــت اســامی
روبــرو هســتیم ،حضــور فعــال حضــرت مســتطاب عالــی بــه عنــوان یــادگار تــام و تمــام اندیش ـهها و آرمــان هــای آن فقیــه عزیــز و عظیــم در صحنــه
مدیریــت عالــی حکومتــی ،از ضروریتهــای مهــم و تضمینهــای اساســی جهــت تــداوم خــط امــام و خــط اســام نــاب محمــدی اســت».
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بازنگري [قانون اساسی] رفتم .چند اصل از تمركز قوه مجريه تصويب شد .در تنفس
شرحي از سفر دادم.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم که تا ساعت ده ونيم طول كشيد .درباره

نيروهاي مسلح مذاكره و قرار شد دو وزارت سپاه و دفاع ادغام شوند؛ تصميمات ديگري
نيز اتخاذ نموديم .درباره انتخابات رياست جمهوري و مسائل اقتصادي و سياست آينده و

بهرهگيري بيشتر از سفر به شوروي مذاكره شد.

تيمسار [مصطفی] ترابي [رئیس سازمان حفاظت و اطالعات ارتش] اطالع داد كه

آمريكا توسط يك نظامي بازنشسته ،به مهندس [اکبر] تركان [رئیس سازمان صنایع
دفاع] اطالع داده كه حاضر است نيازهاي تسليحاتي ما را بدهد .اگر درست باشد ،براي

منصرف كردن ما از خريد سالح از شوروي است .گفتيم اگر راست ميگويد ،اموال و
اجناس مسدود شده ما را بدون قيد و شرط آزاد كنند .به مجلس رفتم و با خوردن قرص
مسكن خوابيدم.

دوشنبه  5تير  22 ذيقعده 1409
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ساعت شش ونيم صبح براي عكسبرداري از كمر به بيمارستان شفا یحیائیان رفتيم .دكترها

[بهروز] مولوي[ ،محمد صالح] گنجويان[ ،حسین] جزايري و [داود] جعفري رئيس
بيمارستان نیز نظارت كردند .عکسهاي متعددي گرفتند و بررسي كردند .معلوم شد

ديسك ندارم و در مهره پائين انحنا وجود دارد كه با كمي چاق شدن و بزرگ شدن

شكم ،روي عصب فشار ميآورد و درد توليد ميكند.

به مجلس برگشتم .كارها را انجام دادم .در گزارشها هنوز بحث زيادي روي سفر به

شوروي ميشود و غربيها به انفعال افتادهاند .1آقاي سيد احمد موسوي [سفیر ایران در
 -1رادیــو بــی بــی ســی در برنامــه طنــز جمعــه تــا جمعــه ،ســفر آقــای هاشــمی بــه شــوروی را مــورد توجــه قــرار داد کــه بــه شــرح ذیــل اســت« :مأمــور
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بیروت] آمد .درباره مسائل لبنان مذاكره شد .آقاي [محمد علی] نظران [دبیر شورای عالی

دفاع] آمد و خواستار تصويب سازمان دبيرخانه شوراي عالي دفاع شد.

آقايان [محسن] رضايي و [علی] شمخاني آمدند .درباره كيفيت تقسيم سالحهاي

شوروي پيشنهادهایی داشتند .آقاي [امیر] مير نماينده زاهدان آمد و پيشنهادي آورده بود
از كسي كه مدعي است ميتواند مسأله حج و گرفتن اموالمان از آمريكا را درست كند.
ســری مــا از گفتگوهــای بیــن آقــای رفســنجانی و پرزیدنــت گورباچــف نــواری برایمــان فرســتاده کــه برایشــان پخــش میکنیــم:
 خــوب رفیــق گورباچــف ،حــال کــه محفــل خودمانــی شــد و از اغیــار خالــی ،ممکــن اســت بفرمائیــد حضرتعالــی چــه طــور توانســتید عاقبــت لولــویســرخرمنی را کــه رفیــق لنیــن علــم کــرد و رفیــق اســتالینُ ،کنــده مــردم را بــا آن کشــید ،بعــد از ایــن همــه ســال بخوابانیــد .دانســتن ایــن موضــوع بــرای
بنــده خیلــی ضــروری اســت .چــون خــود مــن هــم بــه همیــن طــور وضعــی دچــار هســتم و بایــد راهــی بــرای مقابلــه بــا آن پيــدا کنــم.
گورباچف :چه طور؟ مگر شما هم در مملکت خودتان به یبوست مزاج کمونیستی مبتال هستید؟
بــرادر رفســنجانی :نــه یبوســت مــزاج از آن رقــم کــه فرمودیــد امــا رفیــق یبوســت ،یبوســت اســت حــاال صفتــش هــر چــه مــی خواهــد باشــد .انســان
ممکــن اســت بتوانــد بــرای مدتــی در دنیــا را بــه روی خــودش ببنــدد ،امــا باالخــره بایــد در یــک نقطــه و مــکان بــا خانــواده بشــری تمــاس حاصــل کنــد
و بشــود جــزو خانــواده .شــما بــه نحــو احســن توانســتهاید ایــن کار را بکنیــد .مملکتتــان را بعــد از  80ســال از گوشــه نشــینی در آوردهایــد و بــا بقیــه
جامعــه بشــری آشــتی میکنیــد .مــا هــم بایــد باالخــره بــه همیــن صــراط مســتقیم شــویم.
گورباچــف :بــرای شــما بایــد خیلــی آســانتر باشــد ،چــون ده ســالی بیشــتر نیســت کــه دنیــا کنارتــان گذاشــته یــا شــما دنیــا را ،اگــر اشــتباه نباشــد کنــار
گذاشــتهاید.
 بلــه مدتــش زیــاد نیســت ،امــا مــردم مــا بیشــتر از ملــت شــما جوشــی و احساســاتی هســتند .ایــن چنــد ســال هــم خیلــی در گوششــان خوانــده شــدهاســت کــه بایــد بــا همــه دنیــا بــد باشــند .گورباچــف :ملتهــا زیــاد بــا هــم تفــاوت ندارنــد .وقتــی مطلبــی را طــوری برایشــان توضیــح دادی کــه
فهمیدنــد و بــا سلیقهشــان جــور درآمــد ،میپذیرنــد و بعــد دیگــر راجــع بــه آن فکــر هــم نمیکننــد .در مملکــت مــا هــم بــه گــوش ملــت خوانــده
بودنــد کــه حــزب فقــط کمونیســت ،ملــت هــم قبــول کــرده بودنــد ،امــا حــاال مــا داریــم یادشــان میدهیــم کــه اگــر جــای دیگــری ،ملــت دیگــری،
طــرز فکــر دیگــری ،حــزب دیگــری دارد دلیــل آن نیســت کــه دشــمن مــا گمــراه اســت.
 مــن هــم مدتــی اســت ســعی میکنــم همیــن کار را در مملکــت خــودم بکنــم ،امــا الحــق کــه کار اساســی نیســت .امــا مــا هــم مثــل لنیــن شــما کــهفرمــوده بــود «نــه غربــی ،نــه شــرقی» در نتیجــه ملــت مــا بــه هیــچ کــس و هیــچ طــرز فکــر دیگــری راه نمـیداد .مــن خیلــی زحمــت کشــیدم و پیــش
امــام قبــل از فــوت ایشــان وســاطت کــردم تــا عاقبــت نظــر مبارکشــان تلطیــف شــد .حــاال دنبــال آن هســتیم کــه مــا هــم انقالبمــان را بــه راهــی بیندازیــم
کــه منافــع ملــت و مملکــت در آن باشــد .جنابعالــی بــا ذکاوت کامــل همیــن کار را در مملکــت خودتــان کردهایــد .حــاال بــه بنــده هــم بفرمائیــد چــه
ترفنــدی بــه کار بردیــد؟
گورباچــف :حقیقتــش آن کــه مــا بــا آن نجــار اصــل کاری نمیتوانیــم رقابــت کنیــم ،ولــی بــد نیســت شــما هــم در و تختــه بیشــتری تــوی دســت
مــردم بریزیــد ،تــا ببینیــد خودشــان میتواننــد بــا هــم جــور کننــد .بنــده هــم در واقــع کاری غیــر از ایــن نکــردهام .اگــر هــم بــه ســر و ســرانجام نرســید،
بــاز هــم شــما تشــریف بیاوریــد یــا بنــده خدمــت میرســم ،در ایــن بــاره مشــورت میکنیــم ».منبــع  :نشــریه ویــژه خبرگــزاری جمهــوری اســامی،
 ،68/4/3صفحــه 44
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گفتم اگر مسأله حج را حل كرد ،وارد صحبت ميشويم.

ظهر با خوردن داروهاي مسكن ،ساعتي خوابيدم .عصر به [بیست و ششمین جلسه

عمومی] شوراي بازنگري [قانون اساسی] رفتم .چند اصل از تمركز در قوه مجريه تصويب
شد .به مجلس برگشتم .تا ساعت نه شب كار كردم و به خانه آمدم .پايم ناراحت است.

سهشنبه  6تير  23 ذيقعده 1409

 27ژوئن 1989

تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم كار كردم .در جلسه علنی مجلس ،قبل از دستور درباره

شهداي هفت تير صحبت كردم .1ساعت نه ونيم به دفترم آمدم .آقاي [علی] آقامحمدي

آمد .پيشنهادهایي براي دوران رياست جمهوري آورد .عصر به شوراي بازنگري [قانون
اساسی] رفتم و به دفترم برگشتم و شب در مجلس ماندم .به مالحظات امنيتي ،كمتر به

خانه ميروم ،تا ترتيب امنيت منطقه جماران كامل شود.

چهارشنبه  7تير  24 ذيقعده 1409

 28ژوئن 1989

تا ساعت هشت ونيم كارهاي دفترم را انجام دادم .تلفني با آيتاهلل خامنهاي درباره مطرح

كردن لقب « رهبر انقالب» براي ايشان در نماز جمعه صحبت كرديم .مسلمانان خارج از
ايران اين را ميخواهند .قبال فكر ميكرديم كه اين لقب مخصوص امام بماند كه باعث

 -1در ایــن نطــق آمــده اســت« :فاجعــه هولنــاک انفجــار دفترحــزب جمهــوری اســامی و شــهادت بیــش از  70نفــر از عزیزتریــن ســرمایههای انقــاب،
یــادی از ایــن بــزرگان و تســلیتی بــه بازمانــدگان و ملــت عزیــز کــه اکنــون مــا در شــرایطی هســتیم کــه انــدوه ناشــی از رحلــت امــام بزرگوارمــان همــه
چیــز را بــرای مــا عــادی و ســهل و آســان کــرده اســت .ایــن حادثــه واقعـاً یکــی ازگویاتریــن ســندهای مظلومیــت نظــام جمهــوری اســامی و رســوایی
بــرای دشــمنان مــا ،کفــر جهانــی و اســتکبار اســت ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،نطقهــای پیــش از دســتور ســال  ،1368جلــد
ششــم »،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
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اعتراض مسلمانان خارج شده است .آنها ميخواهند در برد انقالب ما باشند؛ ايشان مايلند

كه مطرح نشود.

اعضای كميسيون دفاع آمدند 1و درباره ادغام وزارت سپاه و دفاع و صنايع نظامي

مشورت كردند[ .آقای عبدالجبار تامانو] سناتور فيليپيني ب ه مالقات آمد .او مسلمان است

و شرحي از وضع مسلمانان و اقتصاد و  ...فيليپين داد .عفت ،خانم مطهري و مهدي ناهار
همراه خانوادههاي شهداي هفتم تير مهمان مجلس بودند .براي آنها صحبت كردم .2عصر

در شوراي بازنگري قانون اساسی شركت كردم .شب در مجلس ماندم .براي درد كمر و
پا ،دارو مصرف ميكنم و خوابم زياد شده است.

پنجشنبه  8تير  25 ذيقعده 1409

 29ژوئن 1989

تا ساعت نه صبحكارهاي دفتر را انجام دادم .آقاي [خسرو] عروج آمد .راجع به حفاظت
منزل و منطقه جماران مذاكره شد[ .آقای غالمرضا آقازاده] وزير نفت آمد .درباره قرار

فروش گاز حوزه سلمان به دوبي و كشيدن لوله از زير آب مشورت كرد؛ از لحاظ

سياسي مهم است و از لحاظ اقتصادي هم .درباره سفر كره جنوبي و تأسيس دانشكده
 -1اعضــای کمیســیون امــور دفاعــی مجلــس ســوم عبــارت بودنــد از  :آقایــان رســول منتجــب نیــا (رئیــس) ســید عبدالرســول موســوی و محمــود آســتانه
(نــواب رئیــس) ،ابوالفضــل حســن بیگــی و ذبیــح اهلل صفایــی (منشــی) ســید مهــدی حســینی (مخبــر) ،محمــد حســین پودینــه ،فخرالدیــن حجازی ،حســن
روحانــی ،علــی محمــد موســوی ،محمدعلــی شــرعی و رســول صدیقــی بنــاب (اعضــا)
 -2در هشــتمین ســالگرد فاجعــه هفتــم تیــر ،خانوادههــای معظــم شــهدای ایــن فاجعــه بــا آقــای هاشــمی دیــدار کردنــد .در ایــن دیــدار ایشــان بــا تجلیــل
از مقــام واالی شــهیدان اظهــار داشــت« :مــا امــروز انقالبمــان را از برکــت خــون پــاک شــهیدان و فــداکاری ایثارگرانمــان داریــم و عزیزانــی را کــه
در ایــن حادثــه از دســت دادیــم ،تنهــا خونشــان را نثــار انقــاب نکردنــد ،بلکــه همــه زندگــی آنهــا در راه انقــاب اســامی گذشــت .آنهــا از بهتریــن
نیروهــای انقــاب بودنــد کــه بــا خونشــان درخــت انقــاب را آبیــاری کردنــد ».رئیــس مجلــس همچنیــن از خانوادههــای معظــم شــهدا فاجعــه هفتــم تیــر
بــه عنــوان صاحبــان انقــاب و پیشــتازان خانوادههــای شــهدا نــام بــرد و تأکیــد کــرد« :مایــه دلگرمــی و خوشــحالی مــا ایــن اســت کــه راه عزیــزان شــما
همچنــان ادامــه دارد و همــان چیــزی را کــه آنهــا میخواســتند ،یعنــی تثبیــت و تــداوم راه انقــاب انجــام شــد و انقــاب اســامی بــا تحکیــم پایههــای
خــود ،راه خــود را ادامــه میدهــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانی هــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
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براي تربيت نيروهاي الزم وزارت نفت مذاكره شد.

[آقای محمد رضا آیتاللهی] وزير معادن آمد .عازم سفر به آفريقا است .درباره

امضاي موافقتنامه همكاري در امر معدن با تانزانيا و موزامبيك مشورت كرد و گزارشي
از وضع معادن و فلزات داد[ .آقای محمد رضا بختیاری] سفير جديدمان در بلژيك براي

خداحافظي و مشورت در سياست رفتار با آنها آمد.

آقاي [مصطفی] ترابي آم د و براي امور حفاظت اطالعات مشورت كرد .دكتر

[سیدحسن] فيروزآبادي [رئیس ستاد کل نیروهای مسلح] براي امور ستاد كل و نيروهاي
مسلح آمد .عصر در شوراي بازنگري قانون اساسی شركت كردم .شب تا ساعت نه در

دفترم كار كردم و به خانه آمدم.

جمعه  9تير  26 ذيقعده 1409

 30ژوئن 1989

تا ساعت ده صبح در منزل براي خطبههاي جمعه مطالعه كردم .در راه دانشگاه تهران،

براي ثبت نام براي انتخابات رياست جمهوري ،به وزارت كشور [در خیابان فاطمی]

رفتم؛ عمارت عظيمي است .سالن بزرگ ناتمامي دارد كه ظرفيت چهار هزار نفر دارد.
بايد براي اجتماعات مهم نظام تكميل شود.

در خطبه دوم گزارش سفر به شوروي را دادم و تحليل نمودم .1از حذف شعار مرگ

 -1در خطبــه اول نمــاز ادامــه بحــث عدالــت اجتماعــی در اســام بــا موضــوع اســام برنامــه زندگــی و نقــش اعتــدال در خانــواده ،مطالبــی بیــان شــد.
در خطبــه دوم دربــاره ابعــاد فاجعــه هفتــم تیــر ،نقــش خانوادههــای شــهدا در جامعــه ،وحــدت کلمــه مــردم در اطاعــت از رهبــری آی ـتاهلل خامن ـهای
و نتایــج ســفر بــه شــوروی شــامل اهــداف ســفر ،امضــای قــرارداد بــا اتحــاد شــوروی ،اهمیــت قــرارداد در زمینــه احــداث خــط آهــن و دور نمــای
روابــط ایــران و شــوروی تشــریح شــد .در بخشــی از خطبــه دوم آمــده اســت« :بــا درایتــی کــه امــام داشــتند ،بــا زحمتــی کــه وزارت خارجــه کشــید و
مخصوص ـاً ســفارتمان در مســکو تــاش زیــادی کــرد و بــا زمینهســازی درســتی کــه رهبــری شــوروی بــرای ایــن کار کــرد و موضــع درســتی بــرای
منطقــه گرفــت و اهمیتــی کــه بــه خاطــر خلیــج فــارس و حفــظ منافــع منطقــه دارد و همــکاری کــه قــرار اســت بکنیــم بــرای اینکــه دســت بیگانههــا
را از خلیــج فــارس کوتــاه و اینجــا را منطقــه غیــر نظامــی بکنیــم ،ایــن مجموعــه و زحمتــی کــه دولــت و وزیــران مربوطــه در ایــن مــدت کشــیدند و
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بر شوروي توسط مردم حمايت نمودم و پيشنهاد لقب «رهبر انقالب» را براي آقاي

خامنهاي مطرح كردم.1

عصر براي اولين بار در سال جاري از استخر كوچك خانه استفاده كردم .احمدآقا

آمد .درباره مسكن و سياستهاي مناسب رفتار رهبري با روحانيون و روحانيت و ...

صحبت شد و ایشان نظراتي ارائه داد .نعيمه خانم [اشراقی] نوه امام آمد .درباره اجازه
تأسيس دانشکده پتروشيمي براي وزارت نفت استمداد كرد .آقاي [محمد محمدی]

ريشهري [وزیر اطالعات] آمد و راجع به آيتاهلل منتظري و بعضي از وزرا مطالبي
گفت .خبر كودتا در سودان و بازداشت صادق المهدي منتشر شد.2

طرحهــای خوبــی آمــاده نمودنــد ،مــا در آســتانه شــرایطی قــرار گرفتیــم کــه دهــه ســازندگی را شــروع میکنیــم و برنامــه پنــج ســاله را مــا همیــن
روزهــا تصویــب میکنیــم .بــا ایــن قــراری کــه اینجــا گذاشــتیم ،مــی توانــد بــرای آینــده کشــورها مفیــد باشــد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی
رفســنجانی ،خطبههــای جمعــه ســال  ،1368جلــد دهــم »،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
 -1آقــای هاشــمی گفــت« :بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران از القــاب خــاص امــام اســت .ایشــان ایــن انقــاب را بنیــان گذاشــتند و مخصــوص امــام
اســت .بحثــی کــه هســت در کلمــه رهبــر اســت کــه آیــا رهبــر انقــاب هــم مختــص حضــرت امــام باشــد و یــا میتوانیــم بــه رهبــر امــروز و آیندهمــان
هــم بگوییــم .اینجاســت کــه مــا بــا مســلمانان خــارج از کشــور اختــاف پیــدا کردهایــم .مــا از اول نخواســتیم ایــن کلمــه را بگوییــم ،ولــی آنهــا از
مــا گلــه دارنــد و بــه مــا مــی گوینــد ایــن اســم را بگوییــد .مــا نمیتوانیــم مســلمانان خــارج از کشــور را کــه ایــن طــور دارنــد بــا انقــاب مــا همراهــی
میکننــد و ایــن انقــاب اســامی مــال همــه اســت ،یــک عنوانــی نداریــم کــه آنهــا هــم احســاس کننــد بــا ایــن انقــاب و رهبــری انقــاب مربوطنــد.
لــذا فکــر میکنــم حــاال ادبــا و اهــل ذوق انتخــاب کننــد یــا بایــد اینجــا بــه حضــرت امــام میگوییــم رهبــر کبیــر انقــاب ،یــا بگوییــم پــدر انقــاب
کــه مــا بتوانیــم کلمــه «رهبــر انقــاب» را بــرای رهبــری جدیدمــان حضــرت آی ـتاهلل خامنــه ای هــم بــه کار ببریــم و اگــر راه دیگــری هــم بــه فکــر
میرســد ،بــرای اینکــه مســلمانهای خــارج از کشــور را بتوانیــم راضــی کنیــم ،آن راه را ارائــه دهنــد کــه بــه نظــر مــا راه همیــن خواهــد بــود ،مگــر
اینکــه راه بهتــری را بتوانیــم پیــدا کنیــم ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،خطبــه هــای جمعــه ســال  ،1368جلــد دهــم »،دفتــر نشــر
معــارف انقــاب.1390 ،
 -2ارتــش ســودان صبــح پنجشــنبه  8تیــر بــا انجــام کودتــای نظامــی بــه رهبــری ژنــرال عمــر البشــیر ،دولــت صــادق المهــدی را ســاقط کــرد و قــدرت
را در دســت گرفــت .عمرالبشــیر در اولیــن بیانیـهای کــه پــس از کودتــا در رادیــو پخــش شــد ،بــه صــادق المهــدی بــه شــدت حملــه کــرد و او را بــی
کفایــت توصیــف نمــود .ایــن کودتــا ،چهــار ســال پــس از کودتــای ارتــش بــه رهبــری «ســوار الذهــب» علیــه جعفــر ن ُمیــری دیکتاتــور ســودان صــورت
گرفــت.
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شنبه  10تير  27 ذيقعده 1409

 1جوالي 1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس رفتم .گزارشها را خواندم .كودتاي سودان و آثار سفر
من به شوروي موضوع بحثها و توجهات رسانهها است .ساعت نه به شوراي بازنگري

قانون اساسی رفتم .تا ظهر كار كرديم .به دفترم برگشتم .كارهاي دفتر را انجام دادم.
آقاي [علی] جنتي توضیحاتی درباره مسأله خريد مواد شيميايي از كارخانه آلماني داد
كه اين روزها سروصداي زيادي از سوي آمريكا و آلمان درباره آن به راه افتاده است.

عصر هم جلسه بازنگري قانون اساسی داشتيم .شب جلسه سران قوا در دفتر آيتاهلل

خامنهاي بود .درباره تهيه كاالهاي اساسي و فروش گاز به دوبي با لوله كشي از حوزه
سلمان در دريا و مسائل حج و آثار سفر به روسيه و موافقتها مذاكره شد .دير وقت

به دفترم رفتم .تا ساعت دوازده شب كار كردم و خوابيدم .به خاطر ضعف امنيت در
جماران ،بعد از رحلت امام كمتر به خانه ميروم.

يكشنبه  11تير  28 ذيقعده 1409

 2جوالي 1989

تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم كار كردم .كودتاي سودان مورد توجه رسانهها است

و كم كم روشن ميشود که ريشه غربي دارد .سرنوشت صادق المهدي معلوم نيست .به
جلسه علني مجلس رفتم .آقاي [عبدالمجید] شرع پسند نماينده كرج ،قبل از دستور متن
استعفا نامه خودش را خواند که مضامين ضد انقالبي دارد و رهبري و آينده انقالب را

زير سئوال برده است .باعث ناراحتي شديد اكثريت نمايندگان شد .من هم عصباني شدم،
ولي عكسالعمل نشان ندادم.1

 -1آقــای عبدالمجیــد شــرع پســند یکــی از دو نماینــده شهرســتان کــرج در مجلــس شــورای اســامی ،دالیــل اســتعفای خــود را نبــود زمینــه و عــدم
امنیــت ،نگرانــی شــدید از آینــده سیاســی کشــور ،تــداوم قــدرت در دســت عــدهای معــدود ،حضــور ســطحی و تشــریفاتی مــردم در صحنــه ،وجــود
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به دفترم آمدم .آقاي [علی] آقامحمدي آمد .درباره پيشنهادهايش در خصوص

طرحهاي اجرايي آينده مذاكره شد .دكتر [علی اکبر] واليتي [وزیر امور خارجه] آمد.
گزارش مذاكراتش با [آقای صاحبزاده یعقوب خان] وزير خارجه پاكستان را داد

و درباره سفر به ژنو ،سوريه و يوگسالوي مشورت كرد و خواست که براي سفر به
يوگسالوي براي شركت در كنفرانس سران غير متعهدها آماده شوم.

با [آقای صاحبزاده] يعقوب خان وزير خارجه پاكستان مالقات داشتم .از نتايج

سفرم به شوروي اظهار خوشحالي كرد و از امضاي اسالمي و مستقل بودن آينده افغانستان

توسط شوروي در بيانيه مشترك اظهار تعجب كرد و درباره توسعه همكاريها صحبت
شد.1

آقايان [محسن] رضايي و [علی] شمخاني آمدند و خواستند كه با ادغام دو وزارت

سپاه و دفاع مخالفت كنيم؛ نپذيرفتم[ .سرتیپ محمد حسین جاللی] وزير دفاع آمد و
براي تصويب اليحه پرداخت حقوق ترفيعات ارتش استمداد كرد.

عصر به جلسه شوراي بازنگري [قانون اساسی] رفتم .شب مطابق برنامه هفتگي با

رهبري جلسه خصوصي داشتم .درباره خرده گيران و آنها كه نميخواهند به بهانه خطر
ابهامــات و ســواالت اساســی نســبت بــه حاکمیــت آینــده و بالتکلیفــی مــردم در حــق تعییــن سرنوشــت ،عــدم مشــاهده کمتریــن مشــابهت اصولــی بیــن
وضعیــت فعلــی و حکومــت عــدل علــوی و باالخــره عــدم انگیــزه و رغبــت بــرای ادامــه فعالیــت توصیــف کــرد .پــس از قرائــت متــن اســتعفا نامــه آقــای
شــرع پســند ،جلســه متشــنج شــد و عــدهای از نماینــدگان بــه طرفــداری او و عــدهای دیگــر علیــه او بــه شــعار دادن پرداختنــد.
 -1ایشــان در ایــن مالقــات گفــت« :مهمتریــن عاملــی کــه مــا را تشــویق کــرد کــه در روابطمــان بــا شــوروی ایــن تحــول را ایجــاد کنیــم .تمایلمــان بــه
ایجــاد صلــح و آرامــش در منطقــه بــود .بــرای مــا روشــن اســت کــه بــدون همــکاری شــورویها یــک صلــح جــدی و مطمئــن نمیشــود برقــرار کــرد.
آنهــا اگــر ببیننــد رقبایشــان میخواهنــد در منطقــه میدانــدار باشــند ،طبیعت ـاً همیشــه ناســازگاری نشــان میدهنــد .اگــر همــکاری بیــن همــه کشــورهای
منطقــه براســاس منافــع ملتهــا و نفــی توســعه طلبــی بــه وجــود آیــد ،مــا میتوانیــم منطقــه را بــه دور از دخالــت دیگــران نگــه داریــم .محــور حرکــت
جدیــد مــا ایــن اســت کــه در منطقــه بــه گون ـهای روابــط تنظیــم شــود کــه هــر ملتــی در داخــل کشــور خــود ،بتوانــد سرنوشــت خــود را تنظیــم کنــد
و همکاریهــا بــرای ایــن باشــد کــه نگذاریــم از بیــرون دس ـتهایی بــرای سرنوشــت مــردم دخالــت کننــد .مــا مــی دانیــم کــه همــکاری پاکســتان و
ایــران میتوانــد از خیلــی از تشــنجات جلوگیــری بــه عمــل آورد ».وزیــر خارجــه پاکســتان نیــز دیــدار آقــای هاشــمی از مســکو را دارای اثــرات بســیار
مهــم و یــک نطقــه اوج در منطقــه دانســت و از ایــن بابــت مراتــب تبریــک خــود را ابــراز داشــت و گفــت« :تعــادل جدیــدی در منطقــه مــا بــه وجــود
آمــده اســت و مــا بایــد در جهــت برقــراری ایــن تعــادل جدیــد باشــیم .مــا نظــرات و مفهــوم تــازهای را کــه در روابــط بیــن کشــورهای مختلــف منطقــه
پیــدا شــده ،بــه دقــت و بــا روحیــه مثبــت ،مــورد بررســی قــرار میدهیــم».
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كمرنگ شدن شخصيت امام ،درباره رهبري جديد تبليغات شود ،مذاكره شد .درباره
اعضای دولت آينده اتفاق نظر بود .ساعت يازده شب به مجلس رفتم .تا ساعت دوازده

كار كردم و خوابيدم.

دوشنبه  12تير  29 ذيقعده 1409

 3جوالي 1989

تا ساعت نه صبح كارهاي دفتر را انجام دادم .آقاي [عبدالحسین] وهاجي آمد .گزارشي
از وضع خريدهاي خارجي و كاالهاي اساسي و توضيحي درباره تالش رقبايش داد .از
ايشان خواستم طرحي براي تهيه كاالهاي مواد اوليه كارخانجات براي توليد با ظرفيت

كامل تهيه كند .آقايان بهزاد نبوي[ ،محسن] نوربخش و [محمد] سالمتي وزير كار
آمدند .تذكراتي درباره مسائل سياسي و اقتصادي و برنامه آينده مسئوليت اجرایي هم

دادند و اظهار آمادگي براي همكاري نمودند .خواستم كه پيشنهادهاي اجرایي خودشان
براي رونق اقتصادي را بياورند.

آقاي [علی اکبر] ناطق نوري آمد .توضيحاتي درباره اقداماتش براي تهيه مقر رهبري

داد و همچنین دولت آينده و برنامههاي اقتصادي و درخصوص آقاي [عبدالمجید]

شرعپسند [نماینده] مستعفي [کرج] مطالبي گفت .درباره تبليغات انتخابات رياست
جمهوري پرسید كه گفتم خود تبليغاتی ندارم.

آقاي [مسیح] مهاجري از روزنامه جمهوري اسالمي آمد .تذكراتي درباره لزوم تصفيه

اعضای نهاد رياست جمهوري از حجتيهايها و استفاده از نيروهاي حزباللهي گفت و
براي همكاري درباره تبليغات انتخابات اظهار آمادگي كرد .قرار شد دفاتر روزنامه در
سراسر كشور ،مرجعي براي كنترل تبليغات باشند .تذكر دادم از چاپ و پخش عكس

و مصرف كاغذ و اسراف در تبليغات خودداري شود؛ گفتم هيچ گونه بودجهاي براي
تبليغات ندارم.

211

نماينده طالقان آمد .نامه علماي كرج را آورد كه از اقدام آقاي شرعپسند اظهار

انزجار كردهاند و اجازه خواست كه مردم كرج ،فردا براي اظهار انزجار مقابل مجلس

بيايند .حاجی [ذبیحاهلل] بخشي حزباهلل نيز در همين خصوص فعال شده است.

عصر به جلسه شوراي بازنگري [قانون اساسی] رفتم .تا ساعت نه و نيم شب كار

كردم .در گزارشها هنوز مسأله سفر من به شوروي ،مورد بحث و تحليل رسانههاي
جهاني است .شب به خانه آمدم .هوا گرم است.

سهشنبه  13تير  30 ذيقعده 1409

 4جوالي 1989

ساعت هفت صبح به مجلس رفتم .آقاي [مهدی] كروبي [نایب رئیس مجلس] عليه

[آقای عبدالمجید] شرع پسند صحبت كرد .شرع پسند در جلسه شركت كرده بود.
نمايندگان عصباني بودند و تهديد كردند كه اگر بماند يا او را كتك ميزنند و يا جلسه

را ترك ميكنند .به او پيام دادم كه بهتر است نماند؛ گفته بود ميماند .بعد از صحبت تند

آقاي كروبي و نمايندگان ديگر در نطقهاي قبل از دستور و شعارهاي تند نمايندگان،
جلسه را ترك كرد.

جلسه را به آقاي كروبي سپردم و براي شركت در سمينار ائمه جمعه به محل مجلس

قديم رفتم .حدود يك ساعت صحبت كردم .1به مجلس برگشتم .جمعي از مردم كرج
براي اظهار مخالفت با شرع پسند در مقابل مجلس اجتماع كرده بودند .آقاي كروبي براي

آنها صحبت كرد.

 -1در بخشــی از ایــن ســخنرانی آمــده اســت« :مــردم بایــد وارد کار تولیــد شــوند و در ایــن راســتا ائمــه جمعــه نیــز ایــن امــر را مدنظــر داشــته باشــند
تــا اعتمــاد مــردم جلــب شــود ،چــرا کــه رونــق اقتصــادی بــدون تولیــد امــکان پذیــر نیســت و بایــد از تمامــی امکانــات موجــود صنعتــی و کشــاورزی
کشــور بــه خوبــی بهرهبــرداری شــود .برنامــه پنجســاله توســعه اقتصــادی هــم در مجلــس شــورای اســامی تحــت بررســی اســت و بــه گونـهای تنظیــم
خواهــد شــد کــه برنامــه توســعه اقتصــادی در محــور کارهــا قــرار گیــرد ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانی هــای ســال »،1368
دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
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[دکتر علیرضا مرندی] وزير بهداشت [درمان و آموزش پزشکی] آمد و از مشكالت

و كمبود ارز گفت .به ايشان تأكيد كردم كه با دانشگاه آزاد اسالمي همكاري كند.
از راديكالها ميترسد؛ قول حمايت دادم .عصر جلسه شوراي بازنگري قانون اساسی

داشتيم .شب در مجلس ماندم.

چهارشنبه  14تير  1 ذيحجه 1409

 5جوالي 1989

تا ساعت هفت ونيم صبح گزارشها را خواندم .تا ساعت نه ونيم در جلسه علني مجلس
ماندم .به دفترم آمدم .اخوي محمد [رئیس سازمان صداوسیما] آمد و درباره تشكيالت
جديد نهاد رياست جمهوري صحبت كرد .آقاي رئيس زاده آمد .نسبت به برنامهها و

كارها و همكاران آيندهام تحليل گونه پيشنهاد ارائه داد .فاطي و سارا ،ناهار در مجلس
بودند .عصر شوراي بازنگري قانون اساسی جلسه داشت.

پنجشنبه  15تير  2 ذيحجه 1409

 6جوالي 1989

تا ساعت نه صبح كارهاي دفترم را انجام دادم .گزارشها را خواندم .آقاي [مسعود

روغنی] زنجاني [وزیر برنامه و بودجه] و معاونان آمدند .توضيحي درباره انفورماتيك
ارتش دادند .قبل از انقالب بنا بوده همه مسائل ارتش ،كامپيوتري شود و حدود سه

ميليارد دالر خرج شده و پس از انقالب ،خارجيها رفته و كار ناقص مانده و فقط در

نيروي هوايي تا حدودي عمل شده؛ قرار شد ادامه يابد .از آقاي زنجاني خواستم كه
طرحي براي فعالتر كردن كارخانهها تهيه كنند.

[آقای عیسی کالنتری] وزير كشاورزي آمد .گزارش سفر به مجارستان را داد و
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گفت تحت تأثير سفر من به شوروي ،خيلي مثبت برخورد كردند و مسائل معوق فيمابين

حل شد[ .آقای غالمرضا فروزش] وزير جهاد [سازندگی] و معاونان آمدند .براي مركز
تحقيقات موشكي استمداد كردند و گزارش وضع شيالت را دادند .دكتر [سیدحسن]

فيروزآبادي براي امور ستاد كل آمد .ظهر [آقای غالمرضا شافعی] وزير صنايع آمد و

نظراتي درباره فعال كردن كارخانهها آورد.

عصر جلسه شوراي بازنگري قانون اساسی داشتيم[ .تشکیل] شوراي عالي امنيت

ملي تصويب شد .1شب با آقايان خامنهاي و موسوی اردبيلي جلسه داشتم .آقاي اردبيلي

درباره ادامه كار خودش صحبت كرد .ایشان ميگويد نميتواند بيش از يك سال سركار
بماند و آقاي خامنهاي مخالفت جدي نداشت.

جمعه  16تير  3 ذيحجه 1409

 7جوالي 1989

بعد از نماز كارها را انجام دادم .تيمسار حسني سعدي [فرمانده نیروی زمینی ارتش] آمد.
گزارش خطوط پدافندي را داد و نيازها را گفت .آقاي [اسداهلل] بادامچيان آمد .از شرايط

جاري اظهار خوشحالي كرد و برنامههاي سياسي خودشان را در جامعه اسالمي فرهنگيان،

جامعه اسالمي دانشجويان و جامعه زينب گفت و درباره تبليغات رياست جمهوري من
 -1مصوبــه شــورای بازنگــری قانــون اساســی چنیــن بــود« :بــه منظــور پاســداری از تمامیــت ارضــی و حاکمیــت ملــی و تعییــن سیاس ـتهای دفاعــی،
امنیتــی کشــور ،جهــت تأمیــن منافــع ملــی و در چارچــوب (محــدوده) سیاس ـتهای کلــی تعییــن شــده از طــرف مقــام رهبــری و هماهنــگ نمــودن
فعالیتهــای سیاســی ،اطالعاتــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در ارتبــاط بــا تدابیــر کلــی دفاعــی  -امنیتــی و نیــز بهرهگیــری از امکانــات مــادی
و معنــوی کشــور ،بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای داخلــی و خارجــی ،شــورای عالــی امنیــت ملــی بــه ریاســت رئیــس جمهــور بــا ترکیــب زیــر تشــکیل
میگــردد :رؤســای قــوای ســه گانــه ،رئیــس ســتاد فرماندهــی کل نیروهــای مســلح ،وزرای امــور خارجــه ،کشــور و اطالعــات ،مســئول امــور برنامــه و
بودجــه ،دو نماینــده بــه انتخــاب مقــام رهبــری ،وزیــر مربــوط حســب مــورد .شــورای عالــی امنیــت ملــی بــه تناســب وظایــف خــود ،شــوراهای فرعــی از
قبیــل شــورای دفــاع و شــورای امنیــت کشــور تشــکیل میدهــد .ریاســت هــر یــک از شــوراهای فرعــی بــا رئیــس جمهــور یــا یکــی از اعضــای شــورای
عالــی اســت کــه از طــرف رئیــس جمهــور تعییــن میشــوند .حــدود اختیــارات و وظایــف شــوراهای فرعــی را قانــون تعییــن میکنــد و تشــکیالت آنهــا
بــه تصویــب شــورای عالــی میرســد .مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی ،پــس از تأییــد مقــام رهبــری قابــل اجــرا اســت».
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پرسيد؛ گفتم تبليغات ندارم.

عصر آقاي [عبدالمجید] معاديخواه آمد .درباره بنياد تاريخ گفت .آقاي [عبداهلل]

نوري [نماینده رهبری در سپاه و جهاد] آمد .درباره كابينه و برنامهها و نيروهاي مسلح
مشاوره داشتيم .آقاي [سیدرضا] زوارهاي آمد .از شرايط جاري خوشحال بود و خواهان
سمتي براي كار است.

آقاي [ابوالفضل] توكلي بينا آمد .اظهار خوشحالي كرد و تذكراتي در امور اقتصادي

و تجاري داد .او براي شهرك المهدي قم استمداد كرد .مهدي همشيره زاده آمد .طرحي

براي امور اقتصادي آورد؛ بد نيست .گزارش پذيرش توريستها را داد و راضي است.
مغرب به خانه آمدم.

شنبه  17تير  4 ذيحجه 1409

 8جوالي 1989

به اخبار رادیوهای صداي آمريكا و بي بي سي گوش دادم؛ مطلب مهمي نداشتند .به
استخر كلر زدم .كمي شنا كردم .دكترها براي معالجه درد كمر توصيه كردهاند که شنا
كنم .به مجلس رفتم .آقاي [ابراهیم] سنجقي آمد .براي عالج كمبودهاي سپاه و كم

كردن وظايف آن استمداد كرد.

آقاي [رضا ا]مراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد .براي انرژي هستهاي استمداد

كرد و گزارش توافق با روسيه را داد كه دو نيروگاه چهار صد مگاواتي بدهند .پيشنهادهایي
درباره برنامههاي رياست جمهوري داشت .آقاي [سیدمنصور] رضوي مسئول [سازمان]
امور اداري و استخدامي آمد و درباره سازمان رياست جمهوري مذاكره شد .قرار شد

طرح پيشنهادي را بياورند .تأكيد كردم معاونتهاي موازي با وزارتخانهها درست نكنند.
آقاي [غالمعباس] زائري [نماینده بندرعباس] آمد .مطابق معمول از اختالفات

بندرعباس گفت و پيشنهادهایي در مورد كابينه داد .آقاي [مجتبی] خسروتاج [سرپرست
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وزارت بازرگانی] آمد .گزارش عملكرد طرح ورود كاال بدون انتقال ارز را داد؛ مثبت
است .اينها مخالف اين طرح بودهاند و ناچار دارند تسليم ميشوند .درباره آزاد كردن

ورود يك ميليارد دالر مواد اوليه براي كارخانهها مذاكره شد؛ قرار شد در چهار قسط
ابالغ كنند.

عصر در جلسه شوراي بازنگري قانون اساسی شركت كردم .ديشب جلسه سران قوا

در دفتر رهبري بود .مسأله مهمي در دستور نداشتيم .درباره مسائل اقتصادي و روابط

خارجي و مسائل قطعنامه مذاكره شد .دير وقت به دفترم برگشتم .جمعي از فرماندهان
سپاه آمدند و تقاضا داشتند كه سپاه را هم در شوراي عالي امنيت ملي شريك كنيم.

يكشنبه  18تير  5 ذيحجه 1409

 9جوالي 1989

بعد از نماز تا ساعت هفت ونيم صبح كارهاي عقب مانده را انجام دادم .به جلسه رفتم.
قبل از دستور صحبت كوتاهي درباره پيام آيتاهلل خامنهاي و فاجعه مكه ايراد كردم .1در

مورد استعفاي آقاي شرع پسند رأيگيري كرديم .از  195نفر حاضر در جلسه 187 ،نفر با
استعفاي او موافقت كردند دو نفر راي ممتنع دادند .و بقيه در رأيگيري شركت نكردند.
تا ساعت نه ونيم در جلسه ماندم .به دفترم برگشتم.

آقاي [ابراهیم] اصغرزاده [نماینده تهران] آمد .از سفر همراه دكتر واليتي اظهار

رضايت كرد[ .سرتیپ محمد حسین جاللی] وزير دفاع آمد .او به سرپرستي آقاي بهزاد
نبوي ،در سفري كه بنا است براي مذاكره در مسائل تسليحاتي به شوروي برود ،اعتراض

داشت .گفتم اختالف سپاه و ارتش ،باعث اين تصميم است .اگر خودتان توافق كنيد،
كار را به عهده وزير نظامي ميگذاريم .در مورد ادغام دو وزارت هم صحبت شد؛ اظهار

اطاعت كرد.

 -1رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،نطقهای پیش از دستور سال  ،1368جلد ششم »،دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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آقاي [حسین] قاضي زاده هاشمي [نماینده سرخس و فریمان] پدرش را براي مالقات

آورد .پيرمرد است و مدعي كه با طب قديم معالجه ميكند.

دكتر واليتي آمد .گزارش سفر به ژنو ،يوگسالوي و سوريه را داد .او آثار مثبت

سفر به شوروي را در برخوردهاي مثبت ديگران تعريف كرد .دبيركل سازمان ملل مثبت

برخورد كرده و قول داده براي اجراي قطعنامه و خروج نيروهاي عراقي بدون مرتبط
كردن با اروند رود تالش كنند و خواسته متقاب ً
ال در حل مسائل افغانستان به او نقش

بدهيم .يوگسالوها اصرار به شركت در كنفرانس غير متعهدها داشتهاند و براي مخارج
كنفراس كمك خواستهاند و حافظ اسد تحت تأثير موفقيتهاي سفر به شوروي بوده
است .سران گروههاي اسالمي و انقالبي لبنان همراهش آمده بودند و خواستار مالقات

با آنها شد.

نمايندگان ميناب و بندرلنگه آمدند و خواستار تقويت استاندار و حل اختالف او با

نمايندگان بندرعباس شدند .جمعي از نمايندگان كه گروه مستقل را در مجلس تشكيل

داده و حدود شصت نفر هستند ،آمدند و خواستار كمك به آنها در انجام وظايف شدند.
برايشان مفص ً
ال صبحت كردم .عصر شوراي بازنگري قانون اساسی براي شورسوم جلسه

داشت.

بعد از جلسه ،با آيتاهلل خامنهاي جلسه كوتاهي داشتيم .به خاطر كسالت ايشان،

جلسه امشب را لغو كرديم .قرار شد به شوراي نگهبان توصيه كنيم كه تعداد بيشتري از
نامزدهاي رياست جمهوري را ذيصالحيت معرفي كنند كه انتخابات جلوه بيشتري داشته

باشد .امروز فقط من و آقاي دكتر [عباس] شيباني را صالح معرفي كردهاند .آقاي [مهدی]
كروبي هم آمد .در همين خصوص اصرار داشت و از شوراي نگهبان به خاطر عدم توجه
به مسائل سياسي انتقاد میکرد.

ب كار كردم .آقاي [حسین] كمالي نماينده تهران
به دفترم برگشتم .تا ساعت هشت ش 

و مسئول خانه كارگر آمد .اجازه خواست كه خانه كارگر به نفع من تبليغ كنند .با تبليغ
بدون اسراف موافقت كردم .مرتباً از سراسر كشور تقاضاي تشكيل ستاد تبليغات ميرسد
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و جواب اين است كه تبليغات ندارم .ميخواهم كه تكيه روي اصل شركت در انتخابات

باشد .شب به خانه آمدم .عفت بر سر مزار امام رفته بود .دير آمد و از شيوه تدارك انتقاد

داشت.

دوشنبه  19تير  6 ذيحجه 1409

 10جوالي 1989

به اخبار خارجي گوش دادم .مقداري به توصيه دكتر در استخر كوچك خانه شنا كردم.
به مجلس رفتم .كارهاي دفتر را انجام دادم .از كميسيون خارجه [مجلس] آمدند و درباره

سياست خارجي براي تنظيم برنامه خودشان مشورت كردند .دانشجويان انجمنهاي
اسالمي مخالف دفتر تحكيم وحدت آمدند .درباره سياست حركت دانشجويي مشورت
كردند و اوضاع دانشگاه را توضيح دادند.

[آقایان علی محمد سوری ملکی و ماشاءاهلل حیدری مقدم] نمايندگان خرمآباد و الشتر

آمدند و از نماينده پلدختر شكايت كردند .عصر جلسه شوراي بازنگري [قانوناساسی]

داشتيم .كارمان تمام نشد .قرار بود آخرين جلسه باشد .شب به مجلس رفتم .تا ساعت ده

كار كردم.

سهشنبه  20تير  7 ذيحجه 1409

 11جوالي 1989

در گزارشها خبر وقوع دو انفجار در مكه موردتوجه قرار گرفته 1كه احتماالً توطئه

تبليغاتي عليه ما است .تلفني با رهبري درباره محكوم كردن آن مشورت كردم؛ قرار
شد محكوم كنيم .در صحبت كوتاهي قبل از دستور انفجارها را به عنوان توطئه محكوم

 -1روز دوشنبه  19تیر ،وقوع دو انفجار ،منطقه اطراف مسجد اعظم مکه را به لرزه در آورد .بر اثر این انفجارها چندین نفر مجروح شدند.
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كردم .1تا ساعت نه ونيم در جلسه ماندم .به دفترم آمدم .كسل بودم ،كمي خوابيدم .درد
پايم شديدتر شده است.

دكتر جزایري براي گرفتن مهلت براي اعزام بهداشتكاران دهان و دندان به سربازي

آمد .آقاي [عیسی] والئي [رئیس کمیسیون بازرگانی و توزیع] آمد .او براي رفتن به

خارج براي معالجه فرزندش استمداد كرد و درباره صنوف توليدي در وزارت بازرگاني

صحبت كرد.

[مرتضی] قرباني فرمانده سپاه چهارم بعثت آمد .با فرماندهان ديگر اوضاع نظامي

منطقه را گزارش كرد و براي مخارج نيروها و كمك به رزمندگان بي بضاعت ،كمك
مالي گرفت .آقاي [موسوی] جزایري امام جمعه اهواز آمد .براي امور فرهنگي خوزستان

كمك گرفت .عصر در جلسه شوراي بازنگري قانون اساسي شركت كردم؛ شور سوم را

تمام كرديم و كار بازنگري تمام شد.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه خصوصي داشتيم .درباره ترخيص سربازان متأهل و

وزراي كابينه مذاكره و تصميمگيري كرديم .موقع شام آقاي [عباس واعظ] طبسي هم به
ما ملحق شد .درباره استاندار خراسان صحبت شد .ديروقت به خانه رسيدم.

چهارشنبه  21تير  8 ذيحجه 1409

 12جوالي 1989

به مجلس رفتم[ .آقای غالمرضا آقازاده] وزير نفت آمد .گزارش سفر به كره جنوبي
را داد؛ خيلي راضي است .قرار شده نفت بيشتری بخرند و سكوهاي نفتيمان در خليج

فارس را بازسازي كنند و پتروشيمي ايران  -ژاپن را تكميل نمایند .گفتم روابط را توسعه
بدهند.

نبيهبري رئيس امل لبنان آمد .مالقات گرمي بود .در بيشتر مسائل از جمله نوع حركت

 -1رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،نطقهای پیش از دستور سال  ،1368جلد ششم »،دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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در لبنان و كيفيت برخورد با سوريه و سنيها و  ...تفاهم داشتيم و پيشنهاد كرد شورايي از
سران جناحهاي شيعي ،تحت اشراف ايران براي هماهنگي تشكيل شود[ .آقایان صبحی

طفیلی و سید حسن نصراهلل] سران حزباهلل لبنان آمدند .از امل شكايت داشتند .پيشنهاد
آقاي بري را مطرح كردم ،استقبال كردند .به وزارت خارجه گفتم روي آن كار كند.

آقاي [عالمه] سید [محمد حسین] فضلاهلل آمد .درباره سياستمان بعد از امام پرسيد

و از نظرمان درباره كيفيت كار در لبنان و نيز پيشنهاد كرد كه با نماينده اعزامي آمريكا
مذاكره كنند .گفتم براساس همان راه اعالن شده ما خوب است.

عصر مالقاتي با [آقای محمداالمین] رئيس مجلس [ملی جمهوری عربی دموکراتیک]

صحرا داشتم .سپس با ابوموسي [رهبر گروه فلسطینی فتح انتفاضه] و احمد جبرئيل [رهبر
گروه جبهه خلق فلسطین] از سران دو جمعيت انقالبي فلسطين مالقاتی داشتم كه نسبت

به امام و انقالب به شدت ابراز وفاداري ميكردند؛ قول مساعدت به آنها دادم .شب در

مجلس ماندم وكارها را انجام دادم .پايم درد ميكند .زودتر از معمول استراحت كردم.

مالقات با رئیس مجلس صحرا
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استقبال از رئیس مجلس کره شمالی

پنجشنبه  22تير  9 ذيحجه 1409

 13جوالي 1989

تا ساعت نه صبح گزارشها را خواندم .مسأله انفجار بمب در مكه انعكاس وسيعي يافته
است .محسن كه براي پيگيري همكاري با چينيها در صنايع موشكي به چين رفته بود،
از آن کشور برگشته ،گزارش سفر داد .معتقد است چينيها در تكنولوژي موشك با

سوخت جامد ،پيشرفتهاي جالبي دارند .و خيلي خوب به هيأت ايراني ارائه كردهاند
و آمادگي انتقال تكنولوژي دارند .با ديدن كار چينيها ،اطمينان بيشتري به صحت راه
انتخابي خودمان در ساخت موشك پيدا كردهاند.

از روزنامه جمهوري اسالمي براي مصاحبه در مورد انتخابات آمدند .يك ساعت

وربع طول كشيد[ .1آقای ورجامی ودون] نماينده ويژه رئيس جمهوركره جنوبي براي
 -1این مصاحبه در روزهای  25و  26تیر  1368در دو قسمت ،در روزنامه جمهوری اسالمی به چاپ رسیده است .در این مصاحبه  30سوال در زمینههای

مختلف از جمله وضعیت کشور بعد از ارتحال امام خمینی(ره) ،راههای تقویت وحدت و یکدلی ،مذاکرات ایران و عراق ،تمرکز زدایی و اولویت به

مناطق محروم ،تبلیغات انتخاباتی ،وضعیت سرمایههای سرگردان در اقتصاد کشور ،روابط ایران با بلوک شرق ،ماجرای سلمان رشدی ،شرایط جمهوری
اسالمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ،برخوردهای خطی و گروهی در فضای سیاسی ،وضعیت روابط با عربستان سعودی و مراسم حج ،بهرهگیری
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کاروان بیعت عشایر و ایالت

مالقات آمد .به مناسبت اربعين امام آمده است.

ظهر فاطي و جمعي از بستگان به مجلس آمدند .ناهار آبگوشت داشتيم .عصر با هم به

مزار امام رفتند .عفت همراه بيت امام رفته بود .برای استقبال رئيس مجلس كره شمالي كه

به دعوت من به ايران آمده است ،به فرودگاه [مهرآباد] رفتم .به مجلس برگشتم وكمي
استراحت كردم.1

از منابع دریایی و حفاری چاه نفت در دریای خزر توسط روسها و اولویتهای سیاست خارجی مطرح شد .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،

مصاحبه های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،

 -1در این روز گروه کثیری از خانوادههای اسرا و عشایر استان خوزستان که برای مراسم اربعین امام خمینی(ره) و همچنین بیعت با مقام معظم رهبری
به تهران آمده بودند ،با آقای هاشمی دیدار کردند .در این مالقات ،ابتدا آقای جمی امام جمعه آبادان گزارشی از عزیمت جمع کثیری از مردم خوزستان
به منظور بیعت با مقام رهبری را به اطالع رئیس مجلس رساند ،آنگاه ایشان در سخنانی اظهار داشت« :این کاروان از بقعه مقدس مسجد جامع خرمشهر
حرکت و به مرقد مطهر حضرت امام وارد شده است ،بنابراین هم مبدا ،هم مقصد و هم حرکت کاروان الهام انگیز است .شما مردم خوزستان مردمی
هستید که حماسه قهرمانی و مقاومت شما بعد از هشت سال جنگ در تاریخ کشور ما و اسالم میدرخشد .اکنون ما باز هم در این مقطع تاریخ کشور،
شاهد زیباترین و با شکوهترین صحنهها هستیم و شما نیز با طی این مسافت طوالنی ،شکل خاصی به آن بخشیدید ».ایشان در ادامه ،با اشاره به اینکه ما
به اندازه کافی ره توشه و برنامه و درس از رهبر عظیم الشان انقالب اندوختهایم ،خاطر نشان ساخت« :بحمداهلل شاگرد مخلص ایشان آیتاهلل خامنهای
پیشاپیش صفوف ما خط حرکت انقالب را آن طور که امام امت ترسیم کردهاند ،ادامه میدهند ».آقای هاشمی با اشاره به امیدهای دشمنان انقالب
به بعد از ایام رحلت حضرت امام ،افزود« :خداوند نخواست که دشمنان ما بعد از رحلت حضرت امام شاد شوند ،زیرا دشمنان به روزهای بعد از امام،
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سپس با هليكوپتر به مزار امام خمینی براي مراسم چهلم رفتم .مردم احساسات

پرشوري ابراز نمودند و شعار به عنوان رياست جمهوري دادند .ساعت شش بعد از ظهر
به مجلس برگشتم و به خانه آمدم.

كمي در استخر شنا كردم و استخر را كلر زدم .عفت هم رسيد .از بيت امام گله

داشت كه دختر شهيد بهشتي را همراه نبرده بودند .صديقه همشيره آمد و خبر داد حاجيه
والده هم آمدهاند .تلفن زديم والده به منزل آمدند .حالشان مساعد نيست .عفت شام
مهمان بيت امام بود.

جمعه  23تير  10 ذيحجه 1409

 14جوالي 1989

در منزل ماندم .براي معالجه دردكمر ،صبح و عصر شنا كردم .راه رفتم و نرمش کردم،

ولي درد باقي است .آقاي [محمدحسن] رحيميان [از اعضای دفتر امام خمینی] آمد .او
مقداري ارز اهدايي به جبهه را كه در حساب امام مانده بود ،تحويل داد .ظهر بستگان
مهمان بودند .حاجيه بي بي هم بودند.

راديو بي بي سي ،خبر كشته شدن چند كرد ضدانقالب ايراني را داد .1عصر امير

عراقي آمد و براي كار اظهار آمادگي كرد .او براي درمانگاهش استمداد نمود و خوابي
در مورد من ديده بود كه نگران حفاظت بود و تأكيد بر حفاظت داشت .آقاي رحيميان

آمد و درباره مشكالت اصفهان گفت .دكتر [سیفاهلل] وحيد [رئیس سازمان هالل احمر]
خیلی امید بسته بودند ،ولی تمام امید آنان نقش برآب شد و مردم ما متحد ،پابرجا و در سنگر ،راه امام را که خوب ترسیم شده است ،ادامه میدهند.
راه و روش امام آن قدر گویا و روشن است که کسی به خود اجازه انحراف از آن را نمیدهد .شما با هوشیاری و بیداری ،خیلی کارها انجام دادید و
بزرگترین قسمت تاریخ را ساختید .امیدواریم روزی برسد که آرمان اساسی ما که آزادی قدس شریف و طرد اسرائیل از منطقه است ،تحقق پیدا بکند
و انشاءاهلل روزی برسد که ما بتوانیم در منطقه شاهد امنیت و صلح و سازندگی باشیم ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال
 »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
 -1آقای عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران به همراه دو نفر دیگر ،در روز پنجشنبه  22تیر  1368در آپارتمانی در شهر وین
پایتخت اتریش کشته و یک نفر به شدت مجروح شد.
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مالقات با رئیس مجلس کره شمالی

آمد .دارو آورد و درباره وزارت بهداشت نظراتي ارائه داد و از كمبودهاي هالل احمر
گفت .شب محمد اخوي زاده براي ديدار آمد.

شنبه  24تير  11 ذيحجه 1409

 15جوالي 1989

بعد از ورزش و شنا ،ساعت نه صبح به مجلس رسيدم .آقاي [محمد حسین] عادلي
سفيرمان در ژاپن آمد .از تأثير فراوان سفر شوروي و انتخاب رهبري و حضور مردم در

صحنه در ديد و سياست خارجيها نسبت به ايران و اطمينان به ثبات ايران و آمادگي
ژاپنيها براي همكاري وسيع گفت.

با [آقای یانگ هیونگ سوپ] رئيس مجلس كره شمالي در مجلس مالقات داشتم.

مذاكرات تشريفاتي و دوستانه بود .نمايندگان آمدند و پيشنهادهایي درباره كابينه داشتند.

دكتر [حسن] حبيبي براي مشورت در تهيه نهايي طرح رفراندم اصالح قانون اساسي آمد
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و نظراتي درباره كابينه آيندهام داد.

عصر آقاي [محمد جواد] ايرواني [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد .گزارش

پيشرفت طرحهاي همكاري با شوروي را داد و براي ادامه كار راهنمايي گرفت .آقاي

[عالمه محمد مهدی] شمسالدين [نایب رئیس مجلس اعالی شیعیان لبنان] آمد .درباره
مسائل لبنان صحبت شد و از جلسه ديشب گروههاي لبناني در منزل اخوي محمود ،اظهار

رضايت كردند .او از همكاري با آقاي سيد محمد حسين فضلاهلل استقبال نكرد و در
مقابل نظرات ايران اظهار تسليم نمود.

شب جلسه سران قوا در دفتر آقاي موسوي اردبيلي بود .درباره مسأله [ترور

عبدالرحمن] قاسملو ،چين و مسائل داخلي  ...مذاكره كرديم .اين روزها به خاطر شرايط
خاص زماني ،مسائل جدي در جلسه سران مطرح نميشود.

يكشنبه  25تير  12 ذيحجه 1409

 16جوالي 1989

تا ساعت هشت ونيم صبح گزارشها را خواندم .مسأله قتل [عبدالرحمن] قاسملو [رهبر
حزب دمکرات کردستان] انعكاس وسيعي دارد؛ معموال عامل قتل را از قول عراق يا
مخالفان ايران حدس ميزنند .1تا ساعت ده در جلسه علني بودم .حقوقدانان شوراي
نگهبان را تأييد كرديم.

آقاي [علی] آقامحمدي آمد .گزارش مذاكره با [جالل] طالباني [رهبر حزب اتحادیه

میهنی کردستان عراق] را داد .عفت و خانم مطهري ناهار به مجلس آمدند .جمعي از
نمايندگان آمدند .راجع به كابينه و وزرا پيشنهادهایي درجهت خط فكري خودشان دادند.

 -1رادیــو بــی بــی ســی در ایــن بــاره گفــت« :کردهــا میگوینــد تنهــا کســانی کــه انگیــزهای بــرای کشــتن قاســملو داشــتند  ،عراقیهــا و طرفــداران
ایرانیشــان بودهانــد ،بــه ایــن دلیــل کــه در ســال گذشــته اینهــا خیلــی ســعی کردنــد در داخــل حــزب دموکــرات شــکافی ایجــاد کننــد ،ولــی موفــق
نشــدند .او در حالــی کــه رهبــر کــردی بــود و در داخــل عــراق پایــگاه داشــت ،امــا ایــن قــدر اســتقالل عمــل داشــت کــه بتوانــد حملــه شــیمیایی حلبچــه

را محکــوم کنــد و ایــن کار دولــت عــراق را ســخت عصبانــی کــرد».
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عصر آقای ماسایاکیفوجییو [عضو ارشد پارلمان و] فرستاده ويژه نخست وزير ژاپن

[و رئیس انجمن دوستی ایران و ژاپن] آمد .نامه نخست وزير را آورد و درباره آمادگي
براي توسعه روابط و همكاري ژاپن در بازسازي ايران گفت و تأكيد آمادگي حل مسأله
پتروشيمي را نمود .معلوم است كه تحت تأثير سفر من به شوروي ،دستپاچه هستند.1

در جلسه حزب اهلل مجلس ،درباره سفر به شوروي و سياست آينده و تشكيل كابينه

توضيحاتي دادم و خواستم پيشنهادهایشان را بدهند[ .اعضای] جامعه مدرسين [حوزه

علمیه] قم آمدند؛ درباره كابينه تذكراتي دادند و پيشنهادهایي براي همكاري داشتند .از
پيشامد اوضاع خيلي راضياند .آقاي مشكيني در دفتر من ماندند كه نامه شوراي بازنگري

[قانون اساسی] را براي آقاي خامنهاي بفرستيم.

به كاخ نياوران رفتم تا در ضيافتي كه به افتخار رئيس مجلس كره شمالي دادم،

شركت کنم .قبل از شام و ضمن شام مذاكراتي داشتيم و بيشتر درباره اوضاع كره
سئواالتي نمودم .ساعت ده و ده دقيقه به خانه آمدم .آقاي دكتر واليتي گفت سفير

شوروي آمده و پيامي از سوي گورباچف آورده كه جمعي از افغانيها براي اخالل در

سياست همكاري ايران و شوروي ،برنامه سوء قصد به جان من دارند و سرنخهايي داده
است.

 -1در ایــن مالقــات آقــای فوجیتــو مراتــب آمادگــی دولــت ژاپــن را بــرای شــرکت مؤثــر در بازســازی کشــور اعــام نمــود و یــادآور شــد« :از
آنجــا کــه ژاپــن نیــز تجربــه جنــگ و بازســازی را پشــت ســر گذاشــته اســت ،مــا میــان دو کشــور قرابــت و نزدیکــی فــراوان حــس میکنیــم ».آقــای

هاشــمی ضمــن تشــکر از پیــام محبتآمیــز نخســت وزیــر ژاپــن و پیشــنهاد توســعه همــکاری گفــت« :هیــچ مانعــی بــر ســر راه گســترش روابــط دو
کشــور تــا حــد ممکــن وجــود نــدارد و مــن در ســفری کــه بــه ژاپــن داشــتم ،بــه مســئولین شــما گفتــم کــه مــا دوســتی بــا شــما را انتخــاب کردهایــم و

ایــن سیاســت هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت».

226

دوشنبه  26تير  13 ذيحجه 1409

 17جوالي 1989

تا ساعت نه صبح درمنزل ماندم .بنا بود با احمدآقا مالقات داشته باشيم که تا آن موقع
هنوز خواب مانده بود .مالقات انجام نشد .آشيخ محمد هاشميان [نماینده ولی فقیه و امام
جمعه رفسنجان] آمد .از عدم امكان مالقات با رفسنجانيها كه به تهران آمده بودند و نيز

از نحوه رفتار با آنها در مالقات با رهبري شاكي بود .عفت درباره موضع مخالفتش با

آيتاهلل منتظري ،بحثهايي با ايشان داشت.

به مجلس رفتم .آقاي [غالمرضا] آقازاده آمد .درباره توسعه روابط همكاري با كره

جنوبي و ژاپن در معامالت نفتي صحبت شد .او تأكيد بر توليد بيشتر كود شيميايي و
پيشنهاد پيش فروش نفت براي تهيه مواد اوليه كارخانجات داشت.

سهشنبه  27تير  14 ذيحجه 1409

 18جوالي 1989

تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم كار كردم .به جلسه علنی مجلس رفتم .قبل از شروع
جلسه به نمايندگان گفتم كه مطرح شدن گزارش گروه تحقيق سايپا به اين صورت

خام ،مطابق آئين نامه نيست .بايد كميسيون نتيجه را گزارش كنند و عالوه بر آن باعث
درگيري قوه قضائيه با مجلس خواهد شد؛ این گزارش از دستور خارج شد .درباره
تعطيالت تابستاني هم صحبت شد .حدود صد نفر از نمايندگان خواستار عدم تعطيل

بودند.

ساعت نه ونيم به دفترم رفتم .پا و كمرم ناراحت است .بعضي از نمايندگان كرمان

آمدند .آنها از عزل مسئول خبر صداو سيما در كرمان گله داشتند .به محمد [رئیس
سازمان صداوسیما] گفتم؛ گفت آدم تندی است ،اعتماد نداشتم.

ظهر دكتر [حسن] روحاني آمد .نظراتي درباره كابينه آينده ارائه نمود .جمعي از
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اعضایكميسيون دفاع آمدند و براي مسأله ادغام و تكليف صنايع نظامي مشورت كردند.

عصر مالقاتهاي زيادي با نمايندگان داشتم كه بيشتر درباره مسائل حوزه انتخابيه و
وزراي كابينه آينده حرف داشتند :نمايندگان خراسان ،رامهرمز ،خرمشهر و آبادان و ....

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم .درباره آزمايش صنعت جديدي كه بدست

آمده مشورت کردیم .همچنین درباره سفر من به يوگسالوي براي كنفرانس سران غير
متعهدها بحث شد .ترجيح داديم به خاطر احتمال خطر ،در اين مرحله سفر انجام نشود.
درباره رياست قوه قضائيه و بعضي از وزراي كابينه مذاكره شد.

دير وقت به خانه آمدم .آقاي [عباس واعظ] طبسي [تولیت آستان قدس رضوی

و نماینده ولی فقیه در خراسان] تلفني خواست كه آقاي [حسن] غفوري فرد به جاي
استاندار فعلي ،استاندار خراسان شود.

چهارشنبه  28تير  15 ذيحجه 1409

 19جوالي 1989

در وان حمام ،براي معالجه كمرم ،مدتي در آب گرم خوابيدم؛ بي اثر نبود .به مجلس

رفتم .در گزارشها مطلب مهمي نيست .پليس اتريش دستور توقيف دو نفر از مأموران
ايران را به اتهام نقش ايران در كشتن قاسملو داده است.

در جلسه علني ،بيست روز تعطيل تابستاني مجلس تصويب شد .بعضي از نمايندگان

مايلند در آستانه شكل گيري كابينه ،در مجلس حضور داشته باشند .مسأله گزارش تحقيق
درباره سايپا و جواب [آقای بهزاد نبوی وزیر] صنايع سنگين به خوبي برگزار شد .گزارش

 61صفحهاي را خالصه كردند و خوانده شد .در گزارش اصلي ،ناشيانه به خيلي از
ارگانها تهمت زده شده بود كه باعث درگيريها و برخوردها ميشد.1

 -1در گــزارش خالصــه کمیســیون قضایــی مجلــس ،تخلفــات آقــای تــورج منصــور مدیــر عامــل شــرکت ســایپا (تولیــد کننــده خــودروی رنــو  )5و
 9نفــر از همکارانــش ،ســوء اســتفاده از حوالههــا و گــران کــردن قیمــت خــودرو بــدون ضابطــه ،معاملــه غیــر قانونــی ارزی ،فــروش تحمیلــی کاال بــه
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به دفترم رفتم .امام جماعت مسجد لس آنجلس آمريكا كه يك سياه پوست است،

آمد .از برخوردهاي سفير سابق در گذشته با سياهها و  ...انتقاد داشت .ظهر براي بدرقه

رئيس مجلس كره شمالي به فرودگاه رفتم .ساعت سه ونیم بعد از ظهر فيزيوتراپي انجام
داديم .هيأت رئيسه براي امور جاري مجلس جلسه داشت.

شب تا ساعت نه در دفترم كارها را انجام دادم .جمعي از نمايندگان براي معرفي و

نامزدكردن افرادي براي وزارتخانهها مراجعه كردند.

پنجشنبه  29تير  16 ذيحجه 1409

 20جوالي 1989

چمدان را بستم و به مجلس رفتم .در گزارشها مطلب مهمي نيافتم .فيزيوتراپی انجام شد.

مصاحبهاي نيم ساعته با صداو سيما در مورد برنامههايم براي رياست جمهوري جهت
تبليغات انتخابات انجام دادم .1به آيتاهلل خامنهاي تلفني اطالع دادم كه دو روز به سفر
خواهم رفت .به فرودگاه رفتيم و با هواپيماي فرندشيپ به سوي «بيشهكال» استراحتگاه
لب درياي خزر نيروي هوايي حرکت کردیم .بين راه با [سرتیپ منصور ستاری] فرمانده
نهاجا [= نیروی هوایی ارتش] درباره مسائل ارتش مذاكره داشتيم.

نزديك ظهر روي باند كوتاه مجتمع نشستيم .مدتي كنار ساحل قدم زدم و ناهار و

استراحتي و سپس مطالعه و  ...نزديك غروب در دريا شنا كردم و در محوطه پياده روي

نمودم .اقامتگاه ،ويالئي روي تپه است كه مناظر خوبي در اطراف دارد .يك طرف دريا

و اطراف ديگر شاليكاري .خانوادههاي پاسداران و خانواده خودم و جمعي از بستگان
هم هستند .جاي تميز و با صفایي است .شب برنامه فارسي رادیوهای صداي آمريكا و
مشــتریان همــراه بــا فــروش خــودرو ،اخــذ رشــوه از دالالن و واســطهها ،انجــام معامــات ربــوی بــا امــوال شــرکت ســایپا ،ایجــاد شــبکه دالالن فــروش
خــودرو و ســوء اســتفاده از امکانــات ســایپا بــرای منافــع شــخصی اعــام شــد.
 -1رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،مصاحبه های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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بيبيسي را گرفتم؛ مطلب مهمي نداشتند.

جمعه  30تير  17 ذيحجه 1409

 21جوالي 1989

همراهان عموماً بعد از نماز خوابيده بودند .كمي در باغچههاي اطراف ويال پياده روي

كردم .ساعت هشت صبح صبحانه خورديم .براي شنا به دريا رفتيم .قالب ماهيگيري به
آب انداختيم ،اما صيدي نكرديم.

هنگام پرش از روي اسكله ،ناخن انگشت پايم شكست و زخم شد .بعد از شنا آقاي

ابراهيمي  -بهيار  -كه همراه تيم آمده است ،پانسمان كرد .ميخواست آمپول ضد كزاز
بزند ،موافقت نكردم .ميخواست بقيه ناخن را بردارد ،با اين هم موافقت نكردم .چندان
به نظرم مهم نميآيد.

براي بازديد از سواحل بحر خزر با هليكوپتر ،ساعت ده ونيم به سوي شرق حركت

كرديم .تمام ساحل را تا آخرين نقطه شمال شرقي در مرز شوروي رفتيم ،به منظور ديدن

وضع طبيعي سواحل و وضع حضور مردم در دريا ،نزديك زمين پرواز ميكردند .ساحل
بسيار زيبا و قابل بهرهبرداري خيلي بيش از اين است .از ساحل ساري به طرف شرق،
مورد توجه مسافران و بوميها نيست و مثل بخش غربي ،آباد و مورد استفاده قرار نگرفته

است.

سطح آب دريا باال آمده و بعضي از تأسيسات نزديك آب را يا خراب كرده و يا

تهديد ميكند .ولي در اين بخش ،تأسيسات مهمي كه آسيب زياد ببيند ،نيست .منظره

بخشهاي توريستي مخصوص مسافران از باال خيلي زيباست .جزيره آشوراده 1در اثر باال
آمدن آب وضعش فرق كرده است.

 -1آشــوراده ،جزیــرهای در مرکــز شــبه جزیــره میانکالــه در شهرســتان بنــدر ترکمــن واقــع در اســتان گلســتان اســت .آشــوراده تنهــا جزیــره ایرانــی
دریــای خــزر میباشــد.
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كنار پاسگاه مرزي «مختومقلي» فرود آمديم .از پاسگاه بازديد كردم .چهار درجهدار

و هشت سرباز داشتند .سازمانشان چهار افسر و چهار درجه دار و شانزده سرباز است.

تا آنجا كه چشم كار ميكرد ،هيچ اثري از آبادي يا پاسگاه در خاك شوروي به
چشم نميخورد .فرمانده پاسگاه گفت ،هيچ تماس با روسها ندارد و هيچ حادثهاي

و برخوردي و رفت و آمدي نداشتهاند .طرف ما هم تا حدود يك كيلومتر مرتع است

و سپس اراضي كشاورزي ديم كه امسال درو شده بود و هنوز بستههاي كاه در صحرا

بود و قسمتي از مانده كاهها را براي تقويت زمين آتش زده بودند .گفتند ماشين پاسگاه
خراب است ،با تراكتور رفت و آمد میکنند و در زمستان ،آب دريا تا نزديك پاسگاه

باال ميآيد ،به همين دليل درخت و عمراني نداشتند.

در مراجعت براي ديدن اراضي و روستاها و جادهها ،از فضاي دو سه كيلومتر باالتر

از ساحل پرواز كرديم .اراضي و منطقه بسيار آباد است .تقريبا نقطه غير معمور نديديم.
ساختمان روستاها هم نسبتاً خوب است و جاده ماشين رو هم دارند .به نظر ميرسيد باال

آمدن آب دريا ،باعث زحمت اراضي نزديك به ساحل در بعضي از نقاط گود شده باشد.

حدود ساعت يك بعد از ظهر به اقامتگاه رسيديم .زخم پايم به خاطر فشار كفش

ناراحتم كرد .باند را عوض كرديم .خستگي هليکوپتر ،درد كمر و پا را تشديد كرده

بود .امروز صبح احساس بهبود مينمودم .هليكوپترها براي سوختگيري به قائمشهر
رفتند و ما پس از ناهار تا ساعت پنج استراحت كرديم و سپس به سوي سواحل غرب
پرواز كرديم .بنا داشتيم تا آستارا برويم ،ولي چون هليكوپترها تأخير داشتند ،فقط تا

تنكابن رسيديم .ساعت پنج و نیم حركت كرديم و هفت و نیم برگشتيم.
سواحل اين طرف ،خيلي آبادتر و پرجمعيتتر است .تقريباً همه جا را گرفته و پالژ
و ويال ساختهاند؛ بيشتر آنها شخصي است .از ارتش و ارگانها هم هست .معموالً با

ديوارهايي از حصير ،محل شناي زنان و مردان جدا شده است ،ولي در مواردي زنان و

مردان با هم در دريا هستند ولي آنان با لباس و روسري يا چادر در آب ميروند؛ به آن
صورتي كه شنيده بودم ،سختگيري نيست.
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در مراجعت ،از بين ساحل و جنگلها آمديم؛ اين قسمت هم به نظر معمورتر[=

آبادتر] از قسمت شرق ميرسند .غروب به دريا رفتيم و كمي شنا كرديم و برگشتيم؛
نماز و شام و سپس خواب .راديوهاي خودي و بيگانه را صبح و شب گرفتم ،مسأله

تازهاي نداشت.

آقاي [محمود] واعظي [معاون وزیر خارجه] ،تلفني از تهران خبرداد كه وزير خارجه

اتريش گفته است ،ايران در قتل قاسملو به احتمال زياد ديده ميشود .گفتم براي جواب

مشورت كنيد .گفت اتريشيها خوب برخورد كردهاند .مأمور ايراني را تبرئه كرده و به
ايران اعزام داشتهاند.

شنبه  31تير  18 ذيحجه 1409

 22جوالي 1989

ساعت دو ونيم بامداد بيدار شدم .تشنه بودم و پايم هم درد گرفته بود .كمي راه رفتم و
آب خوردم .بعد از نماز صبح ديگر نخوابيدم .بعد از صبحانه به دريا رفتيم .سپس در كنار

باغچه ويال ،خاطرات ديروز را نوشتم .در وان آب گرم براي معالجه درد كمر استحمام
كردم .باند انگشت زخميام را عوض نمودم .يكي از دوستان ياسر به نام صحراپور ،كه
وقت عقد داشت ،از تهران تلفني كسب تكليف كرد .گفتم شب به خانه بيايد.

بعضي از همراهان براي تبريك عيد غدير آمدند .گفتم به همه افراد موجود در

اين اقامتگاه ،به هر يك مبلغ پنجاه تومان عيدي بدهند .ظهر در نمازخانه ،پس از اقامه

جماعت با جمعي از پرسنل و همراهان صحبت كردم و از پذيرائي و نگهداري مجتمع
تشكر كردم .تا ساعت شش و نيم به استراحت گذشت و سپس به سوي تهران حركت
كرديم .مغرب به منزل رسيديم؛ هواي تهران مساعد و معتدل است.
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دستخط بخشی از خطبه های نماز جمعه

مرداد 1368
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يكشنبه  1مرداد  19 ذيحجه 1409

 23جوالي 1989

ساعت نه صبح به مجلس رفتم .در گزارشها مطلب مهمي نبود .آقاي [محمد حسن]
زورق آمد .توصيه داشت كه فع ً
ال تا عادي شدن اوضاع بعد از جنگ ،انتخابات شوراها
انجام نشود؛ ممكن است با دخالت در امور اجرایي ،انسجام و وحدت را مخدوش كنند.

دكتر واليتي [وزیر امور خارجه] و همكاران آمدند .درباره تحويل امكانات و نفت به
شيعيان لبنان مذاكره شد .قرار شد براي تعيين كم و كيف و شرايط مذاكره كنند.

دو نفر به نمايندگي از نمايندگان مناطق محروم در مجلس آمدند .طوماري آوردند

و خواستار تشكيل معاونت رسيدگي به مناطق محروم در تشكيالت رياست جمهوري

شدند .1نماينده اسفراين آمد .از طرح مجدد بنياد اسفراين تشكر كرد و خواستار كمك
در مهار آب رودخانه اسفراين شد .آقاي [عبدالحسین] وهاجي آمد .نظراتي درباره رونق
اقتصادي از طريق تشويق به توليد ،تسهيالت واردات و صادرات و تهيه مواد خام آورد.
گفتم برنامه اجرایي تهيه مواد كارخانهها را بياورد.

با رهبري تلفني صحبت كردم .معلوم شد ايشان هم دو روز تعطيلي [عید غدیر خم]

را در كرج به سربردهاند .با احمدآقا صحبت كردم .ايشان هم به منطقه آشتيان و فراهان
رفته بوده است.

ظهر آقاي بهزاد نبوي [وزیر صنایع سنگین] آمد .عازم سفر به شوروي براي مذاكره

جهت خريد سالح است .نوع سالح و تعداد آن را بررسي كرديم .عصر فيزيوتراپيست
آمد .فيزيوتراپي انجام دادم؛ درد پايم شديدتر شده است.

[آقای غالم سرور چیما] وزير دفاع پاكستان براي مالقات آمد .از سفرش ابراز

رضايت كرد و صحبتهايش در توسعه روابط بود .به سران پاكستان پيغام دادم كه سعي
كنند در امنيت منطقه بلوچستان همكاري شود و يكي از منافقين را كه اخيرا ً يك منافق
 -1در دوران ســازندگی ،دفتــری در تشــکیالت نهــاد ریاســت جمهــوری ایجــاد شــد کــه وظیفــه رســیدگی بــه امــور مناطــق محــروم را برعهــده داشــت.
مســئولیت ایــن دفتــر بــا آقــای جلیــل بشــارتی بــود.
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ديگر تائب را كه قصد برگشت به ايران را داشته ،كشته است ،تحويل ايران دهد.

آقاي [بیژن نامدار] زنگنه [وزیر نیرو] آمد .گزارش برنامه توليد انرژي را داد و خبر

داد كه واحد سوم [نیروگاه برق] نكا به مدار آمده و واحد چهارم تا آخر سال و آخرين

واحد [نیروگاه] رامين تا پائيز پس از بازسازي به مدار ميآيد و خاموشي كم ميشود .او
با طرح جدا شدن بخش آب از وزارت نيرو مخالفت كرد.

سرشب [آقای میرحسین موسوی] نخست وزير آمد .درباره برنامههاي آينده و اعضای

دولت مشورت كرديم؛ خود ايشان مايل نيست در كابينه باشد.

دوشنبه  2مرداد  20 ذيحجه 1409

 24جوالي 1989

به خاطر بد خوابيدن ديشب ،صبح خسته بودم .در استخر آبتني كردم ،كمي حالم به جا

آمد .ساعت هشت ونيم به منزل احمدآقا رفتم .اقامتگاه امام را با اضافات موجود در آنجا

ديدم .احمدآقا پيشنهاد دارد كه ما در آنجا سكني كنيم .سه ساختمان مجزا دارد .مالك

آن [آقای] خسروشاهي است كه در خارج است و در اختيار بيت امام گذارده است .قرار

شده با وكيلش در اين باره صحبت كنند .پس از آنكه خانواده هم ببينند و بپسندند تصميم
بگيريم؛ زيادتر از نياز مسكن است.

به مجلس رفتم .آقايان [رسول] منتجب نيا و [مرتضی] كتيرائي آمدند.آنها نظر جناح

خودشان را درباره وزراي كابينه آوردند؛ خيلي خطي برخورد كردهاند .آقاي [علی]
آقامحمدي آمد و در همين باره توضيحاتي داد.

ظهر محسن آمد ،با من ناهار خورد و درباره مسائل ساخت موشك و تعارض طرحهاي

سپاه و ارتش و از دوباره كاريهاي پر خرج گفت ،كه گفتم با ادغام دو وزارتخانه

[دفاع و سپاه] اين مسأله پايان مييابد .سلماني براي اصالح آمد .عصر فيزيوتراپي انجام
دادم .آقاي [سید منصور] رضوي [رئیس سازمان امور اداری و استخدامی] آمد و طرح
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تشكيالت رياست جمهوري را آورد؛ بد نيست.

آقايان دكتر واليتي ،لواساني و طباطبائي آمدند و درباره سفر به يوگسالوي براي

شركت در كنفرانس غير متعهدها مذاكره كردند .عقيده دارند كه بايد شركت نمائيم .از
روزنامه رسالت براي مصاحبه آمدند که تا ساعت هشت شب طول کشید .1شب به خانه

آمدم.

سهشنبه  3مرداد  21 ذيحجه 1409

 25جوالي 1989

ساعت هفت صبح به مجلس رفتم .از بهداري مجلس آمدند و خون و ادرار براي آزمايش
گرفتند .آقايان دكتر [محمدعلی] هادي [نجف آبادی] و صادقي از وزارت خارجه آمدند.

آنها درباره سياست رفتار با كشورهاي جنوب خليجفارس مشورت كردند .گفتم به طرف
سياست اصالح بروند .دكتر هادي درباره كابينه نظراتي ابراز كرد.

آقاي مهدينژاد آمد .درباره قتل [عبدالرحمن] قاسملو [رهبر حزب دموکرات

کردستان] گفت ،بعد از آنكه اتهامها برطرف شد ،اتريشيها خوب برخورد كردهاند.

آنها [محمد] جعفري [صحرارودی] را تبرئه كرده و با تشريفات به ايران اعزام داشتهاند.
 -1در ایــن مصاحبــه کــه هــدف از آن آشــنایی بــا برنامــه و طرحهــای رئیــس جمهــوری احتمالــی آینــده بــرای معضــات کشــور بــود ،بــه طــور
مشــخص دربــاره محورهــای مشــکالت اقتصــادی ،بازســازی  ،اجــرای قطعنامــه  ،598انتخــاب مدیــران اجرایــی در دولــت جدیــد ،مشــارکت مــردم
در امــور اقتصــادی ،الگــوی صنعتــی شــدن کشــور و افزایــش تولیــدات داخلــی ،بحــث و گفتگــو شــد .آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه
مدیریــت بایــد بــه همــت افــراد مخلــص و کاردان ســپرده شــود گفــت« :تــاش خواهیــم کــرد همــه نیروهــا بــا ســلیقههای مختلــف را بــه کار گیریــم.
کســانی کــه صالحیــت کار را دارنــد ،نبایــد بــه دلیــل مالحظــات سیاســی از صحنــه خــارج باشــند .ســرنخ حــل تمامــی مشــکالت اقتصــادی در افزایــش
تولیــد اســت .تولیــد مســاوی اســت بــا اســتقالل و رونــق اقتصــادی و کلیــد حــل همــه مشــکالت اســت .اگــر تولیــد بــاال رود و امکانــات مــردم در تولیــد
بــه کار گرفتــه شــود ،مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد .بایــد بخــش خصوصــی بــا اطمینــان وارد میــدان تولیــد شــود .در ایــن نشســت و گفتگــو ،خبرنــگاران
رســالت بــه ذکــر محورهایــی دربــاره ســوء مدیریتهــای گذشــته کــه ضــرر اصلــی را متوجــه مســتضعفین نمــوده و همچنیــن سیاس ـتهای غلــط کــه
باعــث پدیــد آمــدن بنیادهــای کالن اقتصــادی شــده و نیــز مشــکالتی کــه از ایــن جهــات بــر ســر راه بازســازی کشــور وجــود دارد ،نکاتــی را مــورد
ســوال قــرار دادنــد کــه آقــای هاشــمی بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود دربــاره ایــن مســائل پرداخــت .رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی،
مصاحبــه هــای ســال  »1368دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1390 ،
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آقاي [علی] آقامحمدي آمد .به مالقات جعفري[دیپلمات ایران] رفته بود .پيشنهاد داشت
كه مصاحبه كند و از برخورد اتريشيها تشكر نماید؛ به خاطر جلوگيري از توطئهها عليه
ايران.

عصر گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي ،دکتر [علی اکبر] واليتي ،دكتر [موسی]

زرگر ،دكتر كالنتر ،دكتر سحابي و چند پزشك ديگر آمدند و درباره تأمين بيمارستان

براي دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي استمداد كردند .گفتم از بيمارستان نيروي

هوايي استفاده شود و وزير آينده [بهداشت و درمان] بايد با دانشگاه [آزاد] همكاري

داشته باشد .شب آيتاهلل موسوي اردبيلي [رئیس قوه قضائیه] به دفترم آمد .درباره
برنامهها و اعضاي كابينه مشاوره شد .شام و خواب در مجلس ماندم .مهدي در منزل
مهمان داشت.

چهارشنبه  4مرداد  22 ذيحجه 1409

 26جوالي 1989

ساعت هفت صبح اخبار را گرفتم و گزارشها را خواندم .خبر مهمي نيست .تا ساعت ده

كارهاي عقب مانده را انجام دادم .جمعي از نمايندگان صنوف توليدي آمدند .گزارش
خدمات به جنگ و بازسازي را دادند و براي نيازهاي صنوف استمداد كردند .گفتند
پانصد و پنجاه هزار واحد را تحت پوشش قرار دادند.

آقاي [محسن] سازگارا [رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران] آمد .گزارش

وضع صنايع تحت پوشش وزارت صنايع سنگين را داد و براي فعال كردن آنها طرحي

ارائه داد .گفتم هماهنگ با بنياد جانبازان و ساير صاحبان صنايع ،طرح كاملي بياورند و
تأكيد كردم سياست من فعال كردن صنايع است .عقد يكي از كاركنان مجلس و يك نفر
از جانبازان جنگ را كه نابينا شده است ،بستم .عصر فيريوتراپي انجام دادم .آقاي شاخص
آمد و برنامهاي براي فعال كردن كارخانهها ارائه داد.
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با فرماندهان ارتش و سپاه درباره احتمال آمدن ناوهاي عراق كه از ايتاليا خريده جلسه

داشتيم .قرار شد مانع ورود آنها به خليج فارس شويم و وزارت خارجه براي جلوگيري
از تحويل آنها فعال شود .شب آقاي [سیدکمال] خرازي [مدیر عامل سازمان خبرگزاری

جمهوری اسالمی  -ایرنا] آمد .خواستار شركت من در مراسم افتتاح مركز كامپيوتري
خبرگزاري جمهوري اسالمي شد؛ گفتم فرصت ندارم .شب به خانه آمدم .درد پايم كمي
بهتر است.

پنجشنبه  5مرداد  23 ذيحجه 1409

 27جوالي 1989

ساعت نه صبح به مجلس رسيدم .تا ساعت ده گزارشها را ديدم .با آقاي [بهزاد] نبوي
در مسكو تلفني مذاكره شد و پيامهاي رمزي دريافت گردید .مجموعاً روسها به قرارها

در مورد تسليحات عمل ميكنند ،ولي قيمتها گران است .گفتم قيمتها را منطقي و
عادالنه كنند .آقاي [عباس] دوزدوزاني [عضو هیأت رئیسه مجلس] آمد و پيشنهادهایي
براي كابينه داد؛ خطي است.

آقاي [رضا] ماجدي آمد .گزارش سفر به شوروي براي قرارداد فروش گاز را داد.

در همه موارد جز مسأله اعتبار دو ميلياردي ،با روسها توافق شده است؛ آنها ميخواهند

اعتبار دوطرفه باشد .درباره طرح فعال كردن كارخانهها مذاكره شد؛ توافق داشتيم.

[اعضای] شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت آمدند .برخالف گذشته كه معموالً

لحن تهاجمي و طلبكارانه دارند ،لحن دفاعي داشتند .اظهار اطاعت نسبت به سياستها و
رهبري و اهتمام به حفظ وحدت در غياب امام و مشكل انگ خوردن در صورت اظهار
نظر منفي کردند؛ تأكيد برآزادي انتقاد دوستانه كردم.

آقاي [حمید] ميرزاده [معاون اجرایی نخست وزیر] آمد .توضيحاتي درباره تشكيالت

نخست وزيري داد و درباره كابينه اظهار نظر كرد؛ منصفانهتر از خطيهاي ديگر است.
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آقايان [عبدالواحد] موسوي الري و [اسداهلل] كيان ارثي آمدند .ليست وزراي مورد نظر

مجمع روحانيون مبارز را آوردند؛ خطي و يك طرفه است .عصر فيزيوتراپي شدم .درد
كمتر شده است .آقاي [عبدالحسین] وهاجي آمد .برنامه اجرایي فعال كردن كارخانهها

را آورد؛ بد نيست.

آقاي [مسعود روغنی] زنجاني [وزیر برنامه و بودجه] آمد .درباره سهم دفاعي و

نيروهاي مسلح در برنامه پنجساله مذاكره شد .درباره برنامه فعال كردن كارخانهها توافق
داشتيم .آقاي [محمدجواد] ايرواني [وزیر امور اقتصادی و دارایی] هم آمد و طرحي در
همين خصوص آورد .تا ساعت نه ونيم شب كارهاي دفتر را انجام دادم .به خانه آمدم.

تشك تخت را عوض كرديم و به جای آن طبی گذاشتيم .شب ناراحت خوابيدم.

جمعه  6مرداد  24 ذيحجه 1409

 28جوالي 1989

[امروز انتخابات ریاست جمهوری بود] .در منزل بودم .وقتم به مطالعه و استراحت
گذشت .ظهر همشيره فاطمه و بستگان مهمانمان بودند .عصر و شب هم بستگان آمدند.
محسن و فاطي و فائزه هم با متعلقين آمدند.

عصر احمدآقا آمد .درباره اعضای كابينه مذاكره شد .براي رأي دادن به حسينیه

جماران رفتم .خبرنگاران خارجي هم آمده بودند .قسمتي از وقت را به تماشاي تلويزيون

و استماع راديو درباره اخبار جريان رأيگيري رفراندم قانون اساسي 1و انتخاب رئيس

جمهور گذراندم .به نظر ميرسد شركت مردم در سطح مطلوبي است .به دكتر واليتي
گفتم كه لبنانيها ،در مورد ربوده شدن [آقای عبدالکریم عبید] امام جمعه [روستای شیعه

 -1در همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد ،پرسیده شده بود« :با اصالحات
به عمل آمده در قانون اساسی مصوب شورای بازنگری موافقید؟» رنگ سبز «آری» و رنگ کبود «خیر» بود .رأی دهنده مخّ یر بود یکی از این دو را به
صندوق رأی بیاندازد.
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نشین جبشیت] لبنان توسط اسرائيل ،تهديد به انتقام كنند.1

شنبه  7مرداد  25 ذيحجه 1409

 29جوالي 1989

كمي ورزش و شنا و استماع اخبار انجام شد ،سپس به مجلس رفتم .در گزارشها مسأله
انتخابات و همه پرسي در ايران در صدر است .شركت مردم در حد قابل قبولي است .در

حدود انتخابات خوب گذشته و رأي من باالتر از  95در صد است .موافق اصالح قانون
اساسي هم در حدود آرای من است .آمار قطعي فردا روشن ميشود.2

آقاي [غالمرضا] مصباحي از شوراي مديريت حوزه [علمیه] قم آمد و براي شهرك

طالب استمداد كرد .آقايان [محمد] قمي [نماینده ورامین] و [حسین] مظفرينژاد [نماینده

تهران] آمدند .پس از ابراز وفاداري خواستار تعويض [وزیر] آموزش وپرورش شدند؛ از
اول هم با او مخالف بودند.

به آقاي [محمد جواد] اقباليپور [رئیس تیم حفاظت] گفتم انضباط حفاظت جماران

را جديتر بگيرند .آقاي [شیخ حسن] صانعي مسئول [بنیاد]  15خرداد آمد .اوضاع بنياد

را گفت و تذكراتي درباره كابينه و مشاوران و روحانيت و امور كشور داد؛ از دوستان
خيرخواه و صميمي است.

ظهر آقاي [عطااهلل] مهاجراني معاون [حقوقی و پارلمانی] نخست وزير در امور مجلس

آمد .درباره وزراء و برنامهها نظراتي داد .به ايشان گفتم به كارشان ادامه دهند .عصر

فيزيوتراپي انجام دادم .ده جلسهای که توصيه شده بود تمام شد ،ولي نتيجه مطلوب
 25 -1کماندوی ارتش اسرائیل ،سحرگاه روز جمعه  6مرداد به روستای جبشیت در  16کیلومتری شمال شرق مرز اسرائیل با لبنان حمله کردند و «شیخ
عبدالکریم عبید» روحانی مبارز این روستا و دو تن از نزدیکان او را ربودند و با هلیکوپتر با خود بردند .محافظ عبدالکریم در این حمله کشته شد.

 -2وزیر کشور نتیجه قطعی انتخابات را به این شرح اعالم کرد« :انتخابات ریاست جمهوری ،کل آرای مأخوذه  16میلیون و  439هزار و  247رأی .آرای

دکتر عباس شیبانی  632هزار و  247رأی .آرای حجتاالسالم والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی  15میلیون و  537هزار و  394رأی که در نتیجه آقای
هاشمی  94/51درصد آرا را به خود اختصاص داده است .درصد آرای دکتر عباس شیبانی  3/85درصد آرا میباشد و بقیه آرا باطل است».
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نگرفتيم .دكتر جزايري هم آمد و قرار شد دو جلسه ديگر ادامه دهم.

آقاي حسني سعدي [فرمانده نیروی زمینی ارتش] آمد و نيازهاي نيروي زميني ارتش

را گفت .به تيمسار [منصور] ستاري [فرمانده نیروی هوایی ارتش] گفتم كه در استفاده
از بيمارستان نيروي هوايي ،با دانشگاه آزاد اسالمي همكاري كند .آقاي [علیرضا] افشار

آمد .درباره معافيت سربازان متأهل تصميمگيري شد و توضيحاتي درباره برنامه حفاظت

داد .نظرش اين است كه در حال حاضر بايد حفاظت جماران را تقويت كنند و من باال
بمانم و در پايين هم مسكني تهيه شود كه همه روزه رفت و آمد نشود و يا اينكه به طور

كلي پايين باشيم.

آقاي [محمد] جعفري صحرارودي [دیپلمات مجروح] آمد .حالش نسبتاً خوب است.

در اتريش در جلسه مذاكره با [عبدالرحمن] قاسملو ،چند تير كاري خورده ،ولي به خير
گذشته است .1مهاجمان او را در جلسه و به قصد كشت هدف قرار دادهاند ،اما از زدن

تير خالص خودداري كردهاند .ماهيت مهاجمان هنوز مشخص نشده است .در بازجویي،
اتريشيها خوب برخورد كردهاند.2

 -1رقابــت مقامــات امنیتــی وزارت کشــور و پلیــس اتریــش بــا یکدیگــر بــرای دسترســی بــه عاملیــن حملــه بــه جلســه مذاکــرات محرمانــه بیــن هیــأت
اعزامــی از ایــران و قاســملو در ویــن و همچنیــن اقدامــات همــه جانبــه گروهــک منافقیــن بــه عنــوان مهمتریــن منبــع اطالعاتــی پلیــس رســانههای ارتبــاط
جمعــی و بعضــی از مقامــات امنیتــی و سیاســی ایــن کشــور ،جــوی بســیار آلــوده علیــه جمهــوری اســامي ایــران در اتریــش ایجــاد کــرد .روزنامــه «دی
پرســه» در شــماره روز پنجــم مــرداد مــاه خــود کلیــه اتهامــات ســخنگوی منافقیــن در ویــن علیــه جمهــوری اســامی ایــران را بــه چــاپ رســاند».
 -2خبرگــزاری فرانســه گــزارش داد« :وزیــر کشــور اتریــش از درخواســت اســترداد جعفــری صحــرارودی کــه پــس از متهــم شــدن بــه دســت داشــتن
در قتــل ســه رهبــر کــرد در  13ژوئیــه ( 22تیــر) در ویــن ،روز دوشــنبه بــه تهــران بازگشــت ،حمایــت کــرد .وی اظهــار داشــت« :قانــون مقــدم بــر
مصلحــت دولــت اســت ».وزیــر کشــور اتریــش در حالــی ایــن مطلــب را عنــوان کــرد کــه در ویــن مشــاجره قلمــی پیرامــون ســهل انــگاری مقامــات
اتریــش در مــورد ایــن واقعــه آغــاز شــده اســت .حاجــی مصطفــوی ،مظنــون اصلــی در مســئولیت مســأله اکــراد و مظنــون بــه مغــز متفکــر بــودن کشــتار
ویــن ،ناپدیــد شــده اســت .حکــم بازداشــت وی نیــز بــا حکــم بازداشــت ســومین مأمــور ایرانــی بــه نــام امیــر منصــور بزرگیــان کــه در مذاکــرات بــا
اکــراد شــرکت داشــت ،صــادر شــده اســت .بزرگیــان نخســت توســط پلیــس بازداشــت شــد ،لیکــن چــون دارای گذرنامــه دیپلماتیــک بــود ،آزاد شــد
و بــه ســفارت ایــران پناهنــده گردیــد .صحــرارودی کــه مختصــر جراحتــی برداشــته بــود ،اجــازه خــروج از بیمارســتان بــرای پنــاه بــردن بــه ســفارت
ایــران دریافــت کــرد .بنــا بــه نوشــته مطبوعــات اتریــش ،خــروج وی از ویــن نتیجــه رایزنــی میــان پلیــس ،وزارت خارجــه و ســفارت ایــران بــوده اســت.
دادگاه عمومــی ویــن حاضــر نشــده بــود کــه بــه علــت فقــدان دلیــل و مــدرک کافــی ،حکــم جلــب وی را صــادر کنــد .وزارت خارجــه اتریــش نیــز
بــا انتشــار اعالمی ـهای خاطــر نشــان کــرد ،در ایــن قضیــه دقیق ـاً برحســب قانــون عمــل کــرده و هیــچ نــوع فشــاری بــر پلیــس یــا مقامــات قضایــی وارد
نکــرده اســت».
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شب جلسه سران قوا در دفتر آيتاهلل خامنهاي بود .قرار شد به مالحظه امنيتي در

كنفرانس سران غير متعهدها شركت نكنم و مراسم تنفيذ رياست جمهوري روز پنجشنبه
در جماران انجام شود؛ اگر مقدمات انجام گرديد.

يكشنبه  8مرداد  26 ذيحجه 1409

 30جوالي 1989

وان آب گرم گرفتم .كمي در تخفيف درد [دیسک کمر] مفيد واقع شد .در گزارشها
توجه زيادي به انتخابات ايران شده است .دكتر [سیدحسن] فيروزآبادي [رئیس ستاد

کل نیروهای مسلح] براي امور نيروهاي مسلح آمد و درباره كابينه نظراتي داد .آقاي

[مهدی] كروبي [رئیس مجلس شورای اسالمی] آمد .درباره كابينه صحبت شد .مايل بود
از تصميمات من مطلع شود .بنا دارم كه تا آخرين لحظه ،چيزي در مورد افراد نگويم.
اظهار داشت بنا دارد در آينده نزديك از مسئوليت اداره بنياد شهيد استعفا بدهد.

آقايان گوهري ،حكيمي و آيتاللهي آمدند .راجع به صنعت نفت تذكراتي دادند و

توصيه جذب نيروهاي متخصص و توقع واگذاري وزارت نفت به افرادي مثل خودشان را

داشتند .فيزيوتراپي انجام دادم .آقاي عطاءاهلل مهاجراني [معاون حقوقی و پارلمانی نخست

وزیر] آمد .قرار شد در مسئوليت قبلي بماند .اخوي محمد [رئیس سازمان صداوسیما]
آمد .طرح تشكيالت رياست جمهوري را آورد و توضيحات داد .ليست جامعي براي

تصدي معاونتها و وزارتها آورده بود.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم که تا ساعت يازده طول كشيد .روي وزرای

كابينه به وحدت نظر رسيديم و مجموعه خوبي درست شد .دير وقت به دفترم رفتم.
عفت ،مهدي و ياسر هم به مجلس آمده بودند.
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دوشنبه  9مرداد  27 ذيحجه 1409

 31جوالي 1989

تا ساعت ده صبح كارهاي دفتر را انجام دادم .در گزارشها نتيجه انتخابات ايران مورد
بحث است و معموالً مثبت برخورد ميشود .سيل تبريكات شخصيتهاي جهاني و
داخلي روان است .مسأله ربودن شيخ عبيد و سرهنگ هیگينز مورد توجه است .سازمان
مستضعفان فياالرض اعالن كرده اگر تا ظهر [شیخ عبدالکریم] عبيد [امام جمعه جبشیت]

را اسرائيل آزاد نكند[ ،ویلیام] هیگينز [سرهنگ تفنگدار آمریکایی که برای سازمان ملل

کار میکرد و توسط سازمان مستضعفان لبنان گروگان گرفته شده است] كشته ميشود.

دکتر واليتي اطالع داد كه آمريكا از طريق سازمان ملل و ماموران [= سازمان ملل

متحد] به ما اطالع داده كه اگر به هیگينز آسيب برسد ،حاميان حزباهلل را خرد ميكند.

از من ميخواست كه به لبنانيها اخطار كنيم که مسأله را مسكوت بگذارند .با آيتاهلل

خامنهاي مشورت كردم .نظر ايشان اين است كه در كارشان دخالت نكنيم ،به ما مربوط

نيست؛ به دكتر واليتي منتقل كردم.

تيمسار [منصور] ستاري [فرمانده نیروی هوایی ارتش] آمد .نظر نهاجا را در مورد

اقالم تسليحات مورد بحث براي خريد از شوروي را گفت .كارشناسان برگشتهاند؛ روي
هواپیماهای ميگ  29و سوخو  24و سام  5تكيه داشت و مخصوصا گرفتن تكنولوژي

ميگ  .29آقاي [قربانعلی] صالح آبادي نماينده مشهد آمد و از تندروها انتقاد داشت و

اظهار وفاداري كرد و خواست كه در مشهد ،گروه آنها را در شرايط جديد بيحمايت
نگذاريم .قب ً
ال با آقاي [عباس واعظ] طبسي [نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان
قدس رضوی] درگير بودهاند .گفتم از آقاي طبسي درخواست میكنم كه حالت پدري
نسبت به دو جريان داشته باشند .درباره وزراي ديگر هم در جهت تقويت خط راديكال

نظر داد.

آقاي دكتر [علیرضا] فرزاد نماينده تفت آمد .تأكيد داشت كه يا دكتر مرندي [وزیر

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی] بماند يا به جاي او دكتر [مصطفی] معين باشد .آقاي
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دستخط نامه تشکر از ملت شریف ایران برای حضور در انتخابات
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[محمد] شريعتي از وزارت كشور آمد و توصيه داشت كه آقاي [سیدعلی اکبر] محتشمي
بماند و توصيههائي در جهت حمايت از خط راديكال داشت.

آقاي برقعي يكي از تجار قمي آمد .از نقش خود در  15خرداد و مبارزات گفت و

در جهت رفع محدوديتها از كسبه استمداد کرد .ظهر بهزاد نبوي آمد .گزارش سفر به

شوروي و توافقها را داد .در مورد كيفيت پرداختها توافق نشده و قيمت سالحها را
گران ميداند .عصر آخرين جلسه فيزيوتراپي را انجام داديم ،ولي معالجه نشدهام.

آقاي [مجید] قاسمي [رئیس بانک مرکزی] آمد .وضع ارز را گفت و طرحي براي

تأمين ارز و فعال كردن كارخانهها آورد .آقاي [محمد] غرضي آمد .درباره تصدي يكي
از وزارتخانههاي ديگر با او صحبت كردم .نظرش اين است كه يا در همين وزارت پست

و تلگراف و تلفن بماند و يا به نفت منتقل بشود .درباره ساير وزرا و برنامهها اظهار نظر

كرد .شب تا ساعت نه در دفترم كار كردم.

لبنانيها اعالن كردهاند كه سرهنگ هیگینز را اعدام كردهاند؛ گويا اين شخص سكته

كرده و مرده است .بوش رئيس جمهور آمريكا سفرش را نيمه تمام گذاشته و به واشنگتن
برگشته و شوراي امنيت ملي را براي تصميمگيري دعوت كرده است.1

 -1بنــا بــه نوشــته مطبوعــات ،ســازمان مســتضعفان جهــان روز یکشــنبه  8مــرداد بــه اســرائیل  24ســاعت وقــت داده بــود تــا شــیخ عبدالکریــم عبیــد ،امــام
جمعــه روســتای جبشــیت را آزاد کنــد .در پــی آزاد نشــدن آن روحانــی ،ســازمان مذکــور ســرهنگ ویلیــام هیگینــز آمریکایــی را اعــدام و در ســاعت
چهــار بعــد از ظهــر روز دوشــنبه  9مــرداد فیلمــی از اعــدام و جنــازه او بــرای یــک خبرگــزاری غربــی در بیــروت ارســال کــرد .ایــن ســرهنگ  44ســاله
آمریکایــی از فوریــه ( 1988بهمــن  )1366گــروگان گرفتــه شــده بــود .ســاعاتی بعــد از اعــدام ســرهنگ هیگینــز ،ســازمان عدالــت انقالبــی اعــام کــرد
در صورتــی کــه شــیخ عبیــد تــا بعــد از ظهــر سهشــنبه  10مــرداد آزاد نشــود ،جهانیــان شــاهد مــرگ «جــوزف جیمــز» گــروگان  58ســاله آمریکایــی
خواهــد بــود .همچنیــن خبرگــزاری آسوشــیتدپرس مدعــی شــد نماینــده ســازمان مســتضعفان فـیاالرض در تمــاس تلفنــی بــا ایــن خبرگــزاری ،تهدیــد
کــرده اســت کــه «تــری ویــت» گــروگان انگلیســی نیــز اعــدام خواهــد شــد .جــرج بــوش رئیــس جمهــور آمریــکا در شــیکاگو اعــام کــرد کــه ســفر
دو روزه خــود را متوقــف کــرده و بــه واشــنگتن بــاز ميگــردد تــا بــه بررســی نتایــج اخبــار تأییــد نشــده اعــدام ســرهنگ هیگنیــز بپــردازد .بــوش اعــام
کــرد کــه خواســتار تشــکیل جلســه شــورای امنیــت ملــی آمریــکا بــرای بررســی آنچــه میتــوان در قبــال ایــن واقعــه انجــام داد ،شــده اســت .وی بــه
خبرنــگاران گفــت « :ایــن خبــر تــکان دهنــده بــود و در حــال حاضــر ،آن چنــان ناراحتــم کــه بــا کلمــات نمیتوانــم احساســات واقعــی خــودم را بیــان
کنــم ».کاخ ســفید هــم بــا انتشــار بیانی ـهای اعــام کــرد ،آمریــکا از کســانی کــه قادرنــد بــر روی عاملیــن گروگانگیــری تأثیــر بگذارنــد ،انتظــاردارد
تمامــی کوشــش خــود را بــه منظــور حفــظ جــان گروگانهــای آمریکایــی در لبنــان بــه عمــل آوردنــد .ســنای آمریــکا هــم بــه اتفــاق آرا از جــورج
بــوش خواســت تــا از عاملیــن اعــدام هیگنیــز انتقــام بگیــرد و کســانی را کــه ایــن آمریکایــی را بــه دار آویختهانــد ،بــه مجــازات برســاند .بنیامیــن نتانياهــو
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شب به خانه آمدم .عفت خانهاي كه در منطقه نخست وزيري برايمان در نظر گرفتهاند

ديده ،ولي نظراتی دارد .هنوز مشكل امنيت جماران بعد از رحلت امام حل نشده و طبيعي
است كه حفاظت نميتواند به همان وضع حضور امام بماند و پر هزينه است و رفت و
آمدهاي مردم براي زيارت دفتر و حسينيه جماران هم طبعاً بي نظمتر است.1
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ساعت نه ونيم صبح به مجلس رفتم[ .آقای مجید قاسمی] رئيس بانك مركزي آمد.
درباره نحوه پرداخت بين ما و شوروي نظري ارائه داد؛ اشكاالتي دارد .در گزارشها

مسأله اعدام [ویلیام] هیگینز و ربودن شيخ [عبدالکریم] عبيد در صدر است .2به نظر
معاون وزیر خارجه اسرائیل هم اعالم کرد به اولتيماتوم گروههای لبنانی برای آزادی شیخ عبید گوش نخواهد کرد.
 -1در ایــن روز آقــای هاشــمی در پیامــی خطــاب بــه ملــت ایــران ،ضمــن آنکــه حضــور گســترده مــردم در انتخابــات و رفرانــدوم قانــون اساســی را
ســند گویــای رشــد سیاســی و عشــق مــردم بــه اســام و انقــاب خوانــد ،از ابــراز اعتمــاد مــردم صبــور و صمیمــي کشــورمان تقدیــر بــه عمــل آورد.
متــن پیــام بــه ایــن شــرح اســت:
«بســم اهلل الرحمــن الرحیــم ،بــا حضــور گســترده مــردم هوشــیار و فــداکار و مومــن و انقالبیمــان در صحنــه ،بــرای اصــاح قانــون اساســی و انتخــاب
رئیــس جمهــور ،صفح ـهای جدیــد از کتــاب قطــور تاریــخ پرشــکوه انقــاب اســامی مــان جــان گرفــت .نمایشــی روح انگیــز از مقاومــت و ســندی
گویــا از رشــد سیاســی و عشــق بــه اســام و انقــاب و اعتمــاد بــه مســئوالن و مهمتــر از همــه وفــاداری بــه راه و خــط حضــرت امــام اســت کــه در مقابــل
چشــمان خیــره و کنجــکاو جهانیــان ترســیم گردیــد .اینجانــب خاضعانــه از ابــراز اعتمــاد شــما مــردم بزرگــوار و صبــور و صمیمــی و بــا وفــا تشــکر
میکنــم و از خداونــد منــان میخواهــم کــه بــه مــن و همکارانــم ،در ایــن مرحلــه حســاس خطیــر ،توفیــق انجــام وظایــف اســامی و ملــی را در مســیر
تعییــن شــده از ســوی بنیانگــذار عظیــم الشــان و فقیــد جمهــوری اســامی و راهنماییهــای رهبــر بزرگــوار فقیــه مجاهــد آی ـتاهلل خامن ـهای عنایــت
فرمایــد تــا بتوانــم از عهــده ارج گــذاری بــه ایــن اعتمــاد کــم نظیــر امــت اســامی برآیــم .از عمــوم دســت انــدرکاران انجــام انتخابــات کــه وظایــف
خــود را بــه خوبــی انجــام دادنــد و از جنــاب دکتــر شــیبانی رقیــب نجیــب و متدیــن کــه در تبلیغــات انتخابــات ،متانــت الزم را بــه کار گرفتنــد ،صمیمانــه
متشــکرم .اکبــر هاشــمی رفســنجانی»
 -2خبرگزاری رویتر در تفسیری گفت « :هاشمی رفسنجانی که روز جمعه با پیروزی قاطع به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد ،برای تأمین هزینه و
تکنولوژی احیای اقتصاد ایران ،یعنی محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود ،به روابط بهتر با غرب نیازمند است ،اما تحلیل گران گفتند هرگونه بهبود
اساسی روابط با آمریکا ،به آزادی گروگانها در لبنان بستگی دارد .تعداد  9آمریکایی دیگر و  4انگلیسی در میان  17گروگان باقیمانده غرب در لبنان
وجود دارند .حزب اهلل طرفدار ایران ،مظنون به در اختیار داشتن اکثر این گروگانهاست ،ولی ایران هرگونه ارتباط با گروگان گیرندگان را تکذیب
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ميرسد آمريكاييها راه عالجي پيدا نكردهاند .آنها در بن بستند و مثل اينكه نميخواهند
عليه ايران در شرايط فعلي تبليغات كنند.

آقاي [غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] آمد .گزارش توافقهاي مقدماتي با كره جنوبي

را داد كه قرار شده اعتبارات مناسبي با شرايط خوب براي بازسازي در اختيار ما بگذارند

و شيوه خوبي براي انجام طرحها در نظر گرفته شده است .در مورد صدور گاز به شوروي
تعهد كرد كه در سال اول سه ميليارد و در سالهاي بعد پنج ميليارد متر مكعب گاز
تحويل دهد و خط دوم لوله را تا دو سال ديگر تكميل نمايد.

دكتر واليتي آمد .گزارش مذاكره با شوارد نادزه را داد .وزير خارجه شوروي آمد.

در این مالقات درباره توسعه روابط ،مسائل افغانستان ،لبنان ،جنگ و غرب مذاكره

كرديم .1پيام تبريك گورباچف را آورد و سرانجام تقاضاي جلسه خصوصي كرد كه
میکند .هاشمی رفسنجانی در سال  1985و  1986نقشی محوری در معامالت سری با آمریکا ایفا کرد که منجر به آزادی سه گروگان آمریکایی در
لبنان در عوض فروش سالحهای آمریکایی به ایران شد .وی هرگز ادعای داشتن کنترل بر ربایندگان را نکرده ولی گفته که دارای مقداری نفوذ است
که اگر غرب خواستهای ایران را برآورده سازد ،ممکن است از آن استفاده کند .اما کشتن هیگینز آن هم ساعاتی پس از اینکه علی اکبر والیتی وزیر
خارجه و متحد رفسنجانی ،تهدید به قتل وی را محکوم کرد ،حدود نفوذ وی را نشان داد .به گفته تحلیل گران در عوض به نظر میرسد که این مبارزه
جویان لبنان ،از تندروهایی در تهران ،همچون علی اکبر محتشمی وزیر کشور حرف شنوی دارند .قبل از اعالم قتل هیگینز در بیروت ،محتشمی از شبه
نظامیان حزب اهلل طرفدار ایران ،خواسته بود که در پاسخ به دستگیری شیخ عبید ،حمالت خود علیه آمریکا و اسرائیل را شدت بخشند .باید دولتهای
مقتدر جهان گرد هم آیند و نیرویی برای سرکوب گروههای متخاصم لبنان تشکیل دهند ،اگر چه ممکن است این کار به بروز جنگ با ایران یا سوریه
و یا هردو منجر شود و باعث تلف شدن جان سربازان غربی گردد ،لیکن برای متوقف کردن گروگانگیری و قتل ،راه دیگری وجود ندارد .غرب باید یا
عزم خود را راسختر کند و یا وقایعی چون حوادث اخیر را متحمل شود .روزنامه گاردین نیز با درج سرمقالهای تحت عنوان «چه باید کرد؟» به آمریکا
توصیه کرده است از تکیه بر ناوگان عظیم و نیروی نظامی خود ،برای مقابله با گروههای کوچک لبنانی دست بردارد .به نوشته این روزنامه ،آمریکا باید
تالش کند صلح در خاورمیانه برقرار شود و فلسطینیان صاحب خانه خود شوند .تنها صلح در منطقه میتواند ریشه مسایل کنونی را بخشکاند .روزنامه
دیلی تلگراف نیز در سرمقاله خود ،اسرائیل را برای دست زدن به آدم ربایی محکوم کرد و نوشت« :آنان که به حمله نظامی علیه ایران فکر میکنند،
باید بدانند این گونه اعمال ،تنها دست افراطیون را قوی میکند و تالش آقای رفسنجانی برای آرام کردن اوضاع را خنثی میسازد ».سرمقاله روزنامه
ایندیپندنت نیز ضمن تأیید ضمنی اقدام اسرائیل ،به آمریکا توصیه کرد صبر پیشه کند و از دست زدن به اقدامات خشونت آمیز پرهیز نماید.
 -1در این مالقات آقای شوارد نادزه ،بازدید آقای هاشمی از مسکو را بسیار مؤثر خواند و گفت« :پس از امضای توافقنامهها بین دو کشور ،صفحه
جدیدی در روابط فیمابین باز شده است ».وزیر خارجه شوروی در مورد مسأله افغانستان گفت« :سناریوی مشترک آمریکا ،عربستان سعودی و بعضی
کشورهای دیگر در افغانستان کارآیی الزم را ندارد ».او در مورد مذاکرات صلح ایران و عراق تأکید کرد که ما طرفدار اجرای قطعنامه  598شورای
امنیت هستیم و موضع ما در این زمینه کام ً
ال مشخص است .آقای هاشمی نیز در این مالقات گفت« :آثار مثبت روابط دو کشور ایران و شوروی برای
کل منطقه مفید خواهد بود .در خصوص مذاکرات صلح ایران و عراق و نقش مؤثر شوروی در آن هم ما عمیقاً از اینکه میبینیم تعدادی از مردم ایران
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مالقات با وزیر امور خارجه شوروی

درباره لبنان و روابط با غرب مذاكره شد .سپس با دكتر واليتي درباره كابينه و برنامهها

مذاكره كرديم.

دكتر [عبداهلل] جاسبي [رئیس دانشگاه آزاد اسالمی] آمد .گزارش تصويب بخشي از

آئين نامه دانشگاه آزاد اسالمي را داد و از [دکتر محمد فرهادی] وزير علوم انتقاد كرد.
ظهر دكتر گنجويان ،دكتر طباطبائي و دكتر جزایري آمدند .درباره درد كمر و پايم
معاينات انجام دادند و دستورات جديد و داروهایي دادند.

آقاي مظاهري از وزارت اطالعات آمد .مقداري از مديران و معاونان و وزير انتقاد

كرد .آقاي عبداهلل نوري آمد .نظراتي درباره تشكيالت رياست جمهوري و كابينه داد.

قرار شد مذاكرات ادامه يابد .شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت .مصوباتي
درباره مبارزه با مواد مخدر داشتيم .با رهبري درباره شفاعت در مسأله جاري لبنان [=
بحران گروگانها] مشورت كردم؛ قرار شد صبر كنيم.

و عراق اسیر هستند ،متأثریم و آزادی آنان هم بدون خروج عراق از خاک ما عملی نیست و ما مصرا ً طرفدار اجرای قطعنامه  598هستیم .همچنین ما
خواستار همکاری بیشتر شوروی و ایران در زمینه کنترل افزایش سطح آب در سواحل طرفین در دریای خزر هستیم».
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با خوردن داروهاي تجويز شده ،امروز درد كمر و پايم بهتر است .در گزارشها مسائل
لبنان و گروگانها ،التهاب فراواني برانگيخته است .1در مورد برنامه مراسم تنفيد فردا و
برگزاري اجالسيه فوقالعاده مجلس خبرگان براي تأييد مجدد رهبري براساس قانون
اساسي اصالح شده ،با آقاي خامنهاي و شوراي نگهبان مذاكره شد.

آقاي [حسین] كمالي و اعضاي شوراي مركزي خانه كارگر آمدند .از عملكرد [آقای
محمد سالمتی] وزير كار و مخصوصاً معاونان ايشان انتقاد كردند و پيشنهاد [وزیر شدن]

آقاي كمالي را دادند .آقاي [ناصرحیرانی] نوبري سفيرمان در شوروي آمد .از حدود
 -1تقبیـح تروریسـم توسـط هاشـمی رفسـنجانی رئیـس جمهـوری جدیـد ایـران و ادوارد شـوارد نـادزه وزیـر امـور خارجه شـوروی ،موضوع گزارشـی
اسـت کـه روزنامـه واشـنگتن تایمـز بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـر از مسـکو در شـماره امـروز خـود منتشـر سـاخت در ایـن گـزارش آمده اسـت ً :تاس
خبرگـزاری رسـمی شـوروی گـزارش داد کـه رئیـس جمهـور جدیـد ایـران و ادوارد شـوارد نـادزه وزیـر امـور خارجه شـوروی ،تأسـف خویـش را از
گزارشهـای حاکـی از قتـل سـرهنگ ویلیـام هیگینـز ابراز کردنـد .تاس میگوید ،رفسـنجانی در نخسـتین مالقات خود بـا یک مقام عالـی رتبه خارجی
پـس از پیـروزی در انتخابـات ،همچنیـن بیانیـه مشـترکی را امضـا کـرد کـه به موجـب آن هرگونه اقـدام دارای ماهیت تروریسـتی محکوم شـناخته شـده
اسـت .تـاس می گویـد هـر دو مقـام ،نزدیـک شـدن موضـع شـوروی و ایـران را در یافتن راه حلـی برای جنـگ داخلی افغانسـتان و تشـکیل یک دولت
ائتلاف ملـی در آن کشـور یـادآور شـدند .آقـای شـوارد نـادزه دربـاره ربـوده شـدن شـیخ عبیـد توسـط اسـرائیل و گزارشهای حاکـی از بـدار آویخته
شـدن هیگینـز ،نگرانـی جـدی خـود را بـه آقای رفسـنجانی ابراز کـرد .رفسـنجانی ضمن ابراز تأسـف عمیق دربـاره آنچه کـه اتفاق افتاده اسـت ،تأکید
کـرد کـه ایـران بـا نمایـش حـزن انگیـزی کـه در لبنـان بـه روی صحنـه آمد ،هیـچ رابطـهای نـدارد .طرفیـن هرگونـه اقـدام دارای ماهیـت تروریسـتی را
محکـوم کردنـد و خواسـتار وضـع و تصویـب فـوری تدابیـری شـدند کـه از تشـدید وخامـت اوضـاع جلوگیـری کند .یک گـروه هواخـواه ایـران بهنام
سـازمان مسـتضعفان جهـان گفـت هیگینـز را کـه در فوريـه  1988ربـوده شـد ،بـدان جهت که اسـرائیل شـیخ عبیـد را آزاد نکـرده ،به دار آویخته اسـت.
رادیـو تهـران اظهـارات آقـای شـوارد نـادزه را نقـل کـرد کـه گفته اسـت برنامههـای ایـاالت متحده آمریکا ،عربسـتان سـعودی و چند کشـور مشـخص
دیگـر بـرای آن کشـور جنـگ زده ،برنامههـای غیـر واقـع بینانـه اسـت .تـاس میگویـد آقـای شـوارد نـادزه همچنیـن از آقای رفسـنجانی خواسـت تا از
نفـوذ شـخصی بـرای کمـک بـه آزادی روسهایی که توسـط مقاومت افغانسـتان به اسـارت گرفته شـدهاند ،اسـتفاده کند .ایـران و اتحاد شـوروی که در
جریـان ده سـال مداخلـه نظامـی شـوروی در افغانسـتان ،هـر یک از گروههـای مخالف با هـم جانبـداری میکردند .هر دو خواسـتار اسـتقرار یک دولت
غیـر متعهـد و ائتلاف ملـی در کابـل شـدهاند .ایـران از آن بیـم دارد کـه اگـر اتحـاد قدرتمندتر اعضـای مقاومت افغانسـتان مسـتقر در پاکسـتان در کابل
از قـدرت بیشـتر برخـوردار شـود ،ممکـن اسـت ایـاالت متحده آمریکا و عربسـتان سـعودی در افغانسـتان نفوذ پیدا کننـد .اما ائتالفی کوچکتر از هشـت
گـروه مجاهدیـن نیـز کـه بـا ایـران متحدنـد ،هر گونه راه حلـی برای افغانسـتان و هرگونه نقشـی را برای دولت مورد حمایت مسـکو در کابـل که نجیب
اهلل رئیـس جمهـوری آن اسـت ،رد کـرده اسـت ».منبـع  :نشـریه ویژه خبرگـزاری جمهوری اسلامی  ، 1368/5/13 ،شـماره 137
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پيشرفت كارها گفت و درباره ادامه سياست همكاري پرسيد.

آقاي [حمید] ميرزاده [معاون اجرایی نخست وزیر] آمد و طرح فعال كردن كارخانهها

با ارزهاي دولتي و صادراتي و ترجيحي و آزاد را داد؛ كاملترين طرح است كه تاكنون

داده شده است .آقاي [سید منصور] رضوي [رئیس سازمان] امور اداری و استخدامي آمد.
درباره طرح تشكيالت جديد رياست جمهوري مذاكره شد و در طرح قبلي اصالحات به
عمل آمد؛ قرار شد بررسي را ادامه دهد.

عصر دكتر جزايري آمد .آمپولي براي معالجه درد كمر و پا تزريق كرد .آقاي عبداهلل

نوري آمد .درباره كابينه و به خصوص وزارت كشور مذاكره شد .آقاي [سیدمحمد]

خاتمي وزير ارشاد آمد .كلياتي درباره دولت و كابينه و سياستها گفت و درباره وزارت
ارشاد هم صحبت شد؛ بقيه صحبت به جلسه ديگري موكول گرديد .تا ساعت نه شب
كارهاي دفتر را انجام دادم و بقيه كارها را به خانه آوردم.

پنجشنبه  12مرداد  30 ذيحجه 1409

 3آگوست 1989

تا ساعت هشت ونيم درخانه بودم .در گزارشها بوي درگيري نظامي به خاطر تهديد جان
گروگانهاي آمريكايي در منطقه به مشام ميرسد .ناوگان جنگي آمريكا مأمور مديترانه

و خليج فارس شدهاند.1

به بيت امام و سپس به حسينيه جماران براي مراسم تنفيد حكم رياست جمهوري رفتم.

 -1با نزدیک شدن زمان اعدام احتمالی دومین گروگان آمریکایی در لبنان ،رئیس جمهور آمریکا تالشهای سیاسی خود را برای حل بزرگترین بحران
بینالمللی خود افزایش داد و در عین حال اعالم کرد که خود را برای انجام یک اقدام نظامی آماده میکند .از سوی دیگر حزب اهلل لبنان نیز تهدید
کرد در صورتی که کشتی های جنگی آمریکا در لبنان به اقدام نظامی دست بزند ،جنگی همه جانبه را علیه واشنگتن آغاز میکند .مقامات وزارت دفاع
آمریکا گفتند  25کشتی جنگی ناوگان ششم از جمله ناو هواپیمابر «کورال سی» در مدیترانه مستقر شدهاند .سید عباس موسوی از مسئولین حزباهلل
لبنان در پاسخ به تهدیدات آمریکا گفت« :اقدامات تالفی جویانه ما محدودیتی نخواهد داشت .آمریکا قبل از انجام هر اقدام ابلهانهای ،باید یک میلیون
بار فکر کند».
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مراسم تنفیذ ریاست جمهوری

جلسه با شكوهي بود .گزارش وزير كشور و شوراي نگهبان و حكم آيتاهلل خامنهاي
توسط احمدآقا خوانده شد .1سپس من صحبت كردم 2و سپس آيتاهلل خامنهاي.3

 -1در بخشی از حکم آیتاهلل خامنهای آمده است« :خدا را شکر که اراده و رأی ملت عزیز ،بار سنگین امانت و مسئولیت الهی را بر دوش توانای مردی
بزرگ از فرزندان اسالم و حواریین امام عظیم الشان ،عالمی مجاهد ،فقیهی اسالم شناس ،سیاستمداری هوشمند و مدیری درد آشنا و دلسوز قرار داد.
شخصیتی که پرونده تالش در راه خدا و مجاهدتش برای حاکمیت دین و اعتالی کلمه اسالم ،حتی پیش از نخستین روزهای شروع نهضت آغاز شده و
سرگذشت رنجها و سختیها و فعالیتهای کم نظیر را در خود گنجانیده است .چهره موجهی که به برکت حرکت مستقیم انقالب ،همواره امین امام و
محبوب امت بوده و انشاءاهلل از این پس نیز خواهد بود .اینجانب ضمن سپاس مجدد از لحاظ نهان و آشکار حضرت حق تعالی ،جلّت عظمته ،به پیروی
از ملت عظیم الشان و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صمیمی امام و شخصیت برجسته نظام جمهوری اسالمی و بازوی توانا و زبان گویای آن ،جناب
آقای هاشمی رفسنجانی ،دامت تأییداته ،رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب میکنم».
 -2آقــای هاشــمی در ســخنان خــود ،ضمــن اشــاره بــه ســابقه مبــارزات مشــترک خــود بــا آیــتاهلل خامنــهای در دوران قبــل از انقــاب گفــت:
«همــکاری مشــترک مــن و مقــام معظــم رهبــری در طــول ســی ســال گذشــته همــراه بــا صمیمــت ،صفــا ،همرنگــی و همدلــی بــوده اســت و تــا بــه امــروز
کــه حکــم ریاســت جمهــوری را از ایشــان دریافــت میکنــم ،در مشــکلترین شــرایط بــا هــم بودیــم و حتــی یــک لحظــه هــم در انجــام وظایــف
الهــی خودمــان تردیــد بــه دل راه ندادیــم و مــن در ایــن مقطــع حســاس ،بــا ملــت عزیــز و رهبــر بزرگوارمــان پیمــان میبنــدم کــه بــه دنبــال هیــچ
چیــزی جــز خدمــت بــه اســام و قــرآن نخواهــم بــود ».رجــوع کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،ســخنرانی هــای ســال  »،1368دفتــر نشــر معــارف
انقــاب.1388 ،
 -3آیـتاهلل خامنـهای در ســخنان خــود بــا ابــراز اطمینــان و امیــد نســبت بــه مدیریــت جدیــد کشــور اظهــار داشــتند« :امیــدوارم کــه ایــن مدیریــت بــا
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از صبح دچار التهاب معده و تب بودم .تا عصر استراحت كردم ،حالم بهتر شد .شب

به خاطر مهمانهاي فراوان از بستگان نتوانستم استراحت كنم .حاجيه والده هم از مشهد
برگشتهاند و فردا عازم نوقاند .به خاطر شلوغي خانه نماندند و به منزل اخوي محمد

رفتند.

جمعه  13مرداد  1 محرم 1410

 4آگوست 1989

صبح زود از وزارت خارجه اطالع دادند كه ديشب از طرف آلمان و عمان تماس
گرفتهاند و خواستهاند كه در مسأله لبنان دخالت كنيم و نگذاريم كه اعدام آمريكاييان

انجام شود و از طريق سلطان قابوس گفته بودند كه آنها هم به اسرائيل فشار ميآوردند
كه شيخ [عبدالکریم] عبيد [امام جمعه جبشیت] را آزاد كنند .گفتم جواب بدهند حال
كه از لحن تهديد دست برداشتهاند ،اقدام ميكنيم.

در گزارشهاي صبح ،لحن تبليغات آمريكا و انگلستان عوض شد 1و خبر از حل

کمــک مــردم ،بتوانــد گــره مشــکالت را بــاز و راههــا را همــوار ســازد .امــا در عیــن حــال نبایــد ایــن فکــر در جامعــه القــاء شــود کــه بــه مجــرد تشــکیل
دولــت جدیــد ،همــه مشــکالت بالفاصلــه برطــرف خواهــد شــد ،زیــرا کــه ایــن امــر بــه برنامهریــزی ،تــاش و کمــک مــردم و ابتــکارات گوناگــون
نیازمنــد اســت .عــاج مشــکالت مــا در ایــن اســت کــه مــا ســازندگی کشــور را در کنــار تأمیــن روحیــه انقالبــی در مــردم و حفــظ همــان صالبــت و
عظمــت انقــاب اســامی بــه مرحلــه عمــل درآوریــم».
 -1اکثر روزنامههای مهم امروز (جمعه) انگلیس ،مقاالت متعددی درباره بحران گروگانهای غربی در لبنان منتشر کرده و به نقش آقای هاشمي در به
تعویق انداختن اعدام یکی از گروگانهای آمریکایی پرداختهاند .مطبوعات یاد شده عموماً دیپلماسی آمریکا برای استفاده از فشار سیاسی و نظامی بر

ایران را میستایند و شایع میکنند پیام شدیداللحن دولت آمریکا به جمهوری اسالمی ،باعث مداخله جدی ایران در جلوگیری از قتل گروگانها شده
است .اکثر این مطبوعات همچنین بحران اخیر را نقطه آزمایشی برای عملکرد سیاسی رئیس جمهوری تازه ایران میدانند و شواهد موجود را دلیل بر
قاطعیت ایشان براي رسیدن به اعتدال سیاسی و آزادی گروگانهای غربی تفسیر میکنند .تصور عمده این مطبوعات بر آن است که علت اعتدال سیاسی
هاشمی ،اولویتی است که ايشان برای بازسازی ایران و بهبود زندگی مردمش قائل است .روزنامه «گاردین» جمعه با چاپ عکس بزرگی از آقای هاشمي
در صفحه اول ،طی مقالهای آقای رفسنجانی را عامل کلیدی در کاهش شدت بحران گروگانها توصیف کرده است .دیوید هرست خبرنگار با سابقه
این روزنامه در مقاله مذکور ،تعویق قتل گروگان آمریکایی در بیروت را بی تردید نتیجه اقدام آقای رفسنجانی دانسته و آن را عالمت دلگرم کنندهای
از فائق آمدن او بر مخالفان سیاسیاش قلمداد کرده است .نویسنده مذکور با اشاره به کلمات «دالیل مخصوص» در اعالمیه مبارزان حزب اهلل لبنان ،آن
را عالمتی از مؤثر واقع شدن فشار به تهران خوانده است .به ادعای وی واشنگتن برای متوقف کردن قتل گروگانهای آمريکایی به اقدامات تهران بسیار
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مشكل با كمك ايران دادند و دبيركل سازمان ملل براي اولين بار از لزوم آزادي
گروگانهاي ايراني صحبت کرد .نخست وزير تلفني گفت از آمريكا خبر ميدهند كه
دارند افكار عمومي را براي درگيري نظامي درست ميكنند.

براي خطبه جمعه به دانشگاه رفتم .احساسات مردم خيلي خيلي خوب بود .اولين

خطبه بعد از انتخابات بود .1عصر وشب گرفتار مهمانهاي زيادي از بستگان بوديم.
معموالً استراحت روز جمعه را اين جور انجام ميدهم و عالوه كار زيادي عقب مانده

داشتم كه انجام دادم.2

تکیه داشت و رئیس جمهوری این کشور طی پیامی که به تهران فرستاده بود ،ایران را مسئول حفاظت از جان گروگانها دانسته بود« .هرست» آنگاه
افزود اگر چه ایران از اعتراف به تمکین در مقابل فشارهای سیاسی خودداری کرده است ،لکن قرائنی در دست است که نشان میدهد ،آقای رفسنجانی
از زمان رسیدن به قدرت ،قصد دارد نقش معتدلتری در لبنان به عهده گیرد و گروگانهای غربی در لبنان را آزاد کند .علت این رویه آقای رفسنجانی
از نظر مفسر «گاردین» تالش رئیس جمهوری ایران برای بازسازی کشور با استفاده از کمک فنی و مالی غرب است .وی در پایان سکوت گروههای به
اصطالح افراطی در ایران را ظرف چند روز اخیر ،نشانه توفیق آقای رفسنجانی در پیشی جستن از مخالفانش قلمداد کرده و افزوده است البته مشخص
نیست این موفقیت تداوم خواهد داشت و یا افراطیون ،دوباره پس از سکوتی تاکتیکی به میدان خواهند آمد.
 -1خطبه اول به تشریح فلسفه عاشورا و بازخوانی حادثه کربال و شهادت حضرت امام حسین (ع) اختصاص داشت .در خطبه دوم ابتدا درباره انتخابات
ریاست جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوقهای رأی و اهمیت بین المللی این حضور عظیم ،مطالبی بیان شد .سپس درباره حضور عملی رهبر
انقالب در اداره امور کشور ،مأیوس شدن دشمنان ،دورنمای وضعیت اقتصادی کشور و روابط مجلس و دولت در آینده مباحثی مطرح شد .در پایان
خطبه دوم نیز به مسأله لبنان و بحران گروگانهای غربی پرداخته شد و پیشنهادهایی مطرح گردید .در بخشی از خطبه دوم آمده است« :اینجا اگر بخواهند
مسأله لبنان را حل کنند ،راه دارد .راه مشخص است .آزادی گروگانها راه حل دارد .راه حل عاقالنه و مدبرانه دارد .با این قلدریها و این برخوردهای
مغرورانه و با ستمگری نمیتوانید مسأله آنجا را حل کنید .بیایید عاقالنه وارد شوید .ما هم کمک میکنیم ،مسائل آنجا را حل کنیم که مردم منطقه بتوانند
در صلح و صفا زندگی بکنند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،خطبه های جمعه سال  ،1368جلد دهم »،دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -2رادیو صداي آمریکا درباره پیشنهاد آقای هاشمی برای حل مسأله گروگانها گزارش داد « :اکبر هاشمی رفسنجانی امروز جمعه به ایاالت متحده
در مورد حل بحران گروگانها در لبنان پیشنهاد کمک کرد و گفت برای آزاد ساختن گروگانهای غربی در لبنان راه حلی عاقالنه وجود دارد .وی
خواستار این شد که آمریکا از اسرائیل بخواهد که یک روحانی شیعه را که هفته گذشته در جنوب لبنان ربوده آزاد کند .در همین حال سنای آمریکا
قطعنامهای را در پشتیبانی از هر نوع اقدام تالفی جویانه پرزیدنت بوش مورد تصویب قرار داد.
هاشمي رفسنجاني گفت برای حل بحران گرگانها و مسأله لبنان راه حلی منطقی وجود دارد .وی از ایاالت متحده خواست تا رفتاری معقول در پیش
گیرد .رفسنجانی اظهار داشت آمریکا از راه قلدری و ستمگری نمیتواند گروگانها را آزاد کند .وی گفت اگر آمریکا مایل است گروگانهای لبنان
آزاد شوند ،باید از اسرائیل بخواهند که شیخ عبدالکریم عبید را آزاد کند .مقامات ایاالت متحده آمریکا ،انجام حمالت تالفی جویانه را در صورتی
که گروگانهای بیشتری به قتل برسند ،مردود ندانستند .به دنبال اعدام سرهنگ ویلیام هیگینز گروگان آمریکایی ،آمریکا همچنین ایران را تحت فشار
گذاشته است که از نفوذ خود بر گروههای مسلمان در لبنان استفاده کند .تا جان گروگانهای غربی را حفظ کند .گفته میشود کشتیهای جنگی
آمريکا در دریای مدیترانه در سواحل لبنان و همچنین در اقیانوس هند به حال آماده باشد به سر میبرند ».منبع :نشریه ویژه خبرگزاری جمهوری
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با خوردن دارو حالم بهتر است .ساعت نه ونيم به مجلس رفتم .در گزارشها سروصداي

زيادي درباره اظهارات روز جمعه من ،در خصوص آمادگي ما براي همكاري در حل
مشكل لبنان و گروگانها به راه افتاده است .1با اينكه حمله شديدي به قلدري و تهديدهاي

آمريكا و عدم فشار آنها بر اسرائيل كرده بودم ،به آنها اشارهاي نكردهاند و فقط روي
آمادگي ايران براي همكاري تكيه ميكنند2؛ معلوم است كه نياز دارند.3

 -1رئیس جمهوری آمریکا از سخنان روز جمعه آقای هاشمی اظهار خشنودي كرد .جرج بوش اظهار داشت که دورنمای آزادی گروگانهای
آمریکایی در لبنان برای وی امیدوار کننده است .وی متعهد شد که از هیچ تالشی برای تأمین آزادی گروگانها فرو گذار نکند .بوش گفت « :من
امیدوار شدهام ،اما نمیخواهیم که بستگان گروگانها امیدواری زیادی پیدا کنند ،مبادا که این امیدواری نقش بر آب گردد ».رئیس جمهور آمریکا
در یک مصاحبه مطبوعاتي کوتاه ،در مورد پیشنهاد آقاي هاشمي برای خاتمه بخشیدن به ماجرای گروگانها اظهار داشت« :هنگامی که یک بیانیهای
را مشاهده میکنی که امیدواری در مورد بازگشت گروگانهای ما ایجاد میکند ،من مایلم که آن را به دقت مورد مطالعه و مکاشفه قرار دهم ».رئیس
جمهور آمریکا در اولین بیانیه خود پس از تعلیق کشتن «جوزف سیسی بیو» اظهار داشت که معتقد است تالشهای دیپلماتیک آمریکا مثمر ثمر واقع
شده است .بوش در کاخ سفید به خبرنگاران گفت « :از اینکه تهدید به انجام یک جنایت خشن کنار گذارده شده است ،بسیار خشنود است».
 -2سخنان آقای هاشمی در مراسم نماز جمعه تهران ،تیتر اول اغلب جراید پر تیراژ روز شنبه ایتاليا را به خود اختصاص داد .اکثر جراید این کشور با
انتشار عناوینی نظیر «آقای رفسنجانی دست یاری به آمریکا میدهد»« ،من رفسنجانی آمریکا را کمک خواهم کرد» « ،ایران به بوش کمک میکند» و
 ...سخنان رئیس جمهوری جدید ایران را نشانه اولین قدم برای ایجاد روابط مجدد با آمریکا برشمردند .الرپوبلیکا پرتیراژترین روزنامه ایتالیایی نوشت:
« در حال حاضر امکان برقراری دوباره روابط بین ایران و آمریکا وجود دارد ،ولی برای تحقق این امر ،آمریکا میبایست سرمایههای ایران را که بعد
از انقالب اسالمی در آن کشور توقیف شدهاند ،به ایران باز گرداند ».روزنامه ایل مساجرو چاپ رم نوشت « :پایان یافتن مسأله گروگانها برای رئیس
جمهور جدید ایران ،یک امتیاز محسوب خواهد شد .رفسنجانی با اعالم همکاری با آمریکا برای خاتمه دادن بهبحران گروگانها ،راه روابط مجدد با
آمریکا را هموار خواهد ساخت » .روزنامه الاستامپا با اشاره به سخنان روز جمعه آقای هاشمی در مراسم نماز جمعه تهران و همکاری ایران و آمریکا
برای خاتمه دادن به بحران گروگانها نوشت« :رئیس جمهوری جدید ایران اولین گام را برای نزدیک شدن به آمریکا برداشت .بعد از گذشت ده سال
از انقالب اسالمی ،به نظر میرسد که بوش رئیس جمهور آمریکا و هاشمی رفسنجانی خواستار متارکه خط مشی قبلی ریگان و امام خمینی بوده و تمایل
به بهبود دوباره روابط بین دو کشور را دارند» .
 -3اظهارات آقای هاشمی در مورد گروگانها در خبرگزاریهای غربي بازتاب زيادي داشت .خبرگزاری فرانسه گزارش داد « :اکبرهاشمی رفسنجانی
رئیس جمهور ایران روز جمعه به کاخ سفید در مورد یافتن راه حلی برای بحران گروگانها پیشنهاد کمک داد و از واشنگتن خواست تا از اعمال زور
در لبنان چشم پوشی کند .آقای رفسنجانی طی اظهاراتی در نماز جمعه تهران که برای اولین بار به عنوان رئیس جمهوری کشور در آن شرکت کرده
بود ،گفت آزادی گروگانها و مسأله لبنان راه حلهایی دارد که باید از طریق گفت وگو آن را یافت و نه از طریق اعمال زور .وی بارها یاد آور شد
که باید از هرگونه راه حل نظامی چشم پوشید و افزود که باید با هوشیاری اقدام کرد و من خطاب به کاخ سفید میگویم که ما به شما برای یافتن راه
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آقاي دكتر [سیدحسن] فيروزآبادي [رئیس ستاد کل نیروهای مسلح] آمد .درباره

كابينه ،ستاد و وزراي بهداشت و آموزش عالي نظراتي داد .آقاي [محمد محمدی]

ريشهري آمد و گفت آمادگي ادامه كار در وزارت اطالعات را ندارد و خواست كه
كسي را به جاي او معرفي نمايم و نظراتي درباره كابينه داد.

آقاي سعيد الذاكرين آمد .خواست كه او را از مجلس براي كارهاي اجرایي ببرم.

آقاي [جلیل] سيدزاده نماينده باختران [= کرمانشاه] آمد .درباره كابينه گفت و از وضع
بد نان در باختران؛ گفتم كه خودش برود و راه حلي ارائه نمايد .خواست كه اجازه دهم

محل غذاخوري كارمندان و محافظان را به جاي ديگري منتقل كنند .گفتم بعد از رفتن
من اقدام كنند.

فرستاده ويژه [راجیو] گاندي نخست وزير هند آمد .نامه او را آورد .خواستار تحكيم

روابط و همكاري بيشتر شده است .خبر دادند كه مسأله كودرمخ كه مورد نزاع ما و هند

بوده حل شده و مأموران ما از نحوه حل راضياند .قيمت سنگ آهن را پايين آوردهاند

و مقدار تعهد ما را كم كرده و پرداخت طلب ما را خوب تنظيم نموده و كمكي هم به

طور غيرمستقيم به حزب كنگره كردهايم و تحت تأثير همين كمك و عالقه به همكاري

حل کمک خواهیم کرد .آقای رفسنجانی سپس آشکارا از گروهی که تحت عنوان« مستضعفان روی زمین» مسئولیت اعدام سرهنگ ویلیام هیگینز را
با لحنی کام ً
ال نزدیک به گروه بنیادگرایی حزب اهلل هوادار ایران به عهده گرفته ،فاصله گرفت .رئیس جمهور ایران بدین مناسبت گفت در یک سو
گروهی ناشناس و متشکل از مشتی افراد قرار گرفته که برای آرمان خود میجنگند و اعالم کردهاند که سرهنگ هیگینز را کشتهاند و در طرف دیگری
کشوری قرار دارد که با بی اعتنایی به کلیه قوانین بینالمللی و مدافعان آن ،قدرت نمایی میکند .آقای هاشمی رفسنجانی گفت بین این دو ،آمریکا
و نیروهای نظامیاش برای به اصطالح حل مسأله لبنان قرار دارند ،ولی آنها نمیخواهند مسأله لبنان را حل کند ،بلکه میخواهند در آنجا یک رژیم
فرقهای مانند اسرائیل برقرار کنند .وی سپس گفت ولی این امر ممکن نیست زیرا در زمان اعالم دولت اسرائیل ،جمهوری اسالمی هنوز وجود نداشت.
آقای رفسنجانی یک بار دیگر یاد آور شد که تنها چیزی که ایران از این گروه که کسی آن را و اعضایش را نمیشناسد ،میداند این است که گروه
یاد شده از مردم محروم لبنان است .وی افزود :راه حل ساده است .آمریکا باید با تهدید اسرائیل به قطع کمکهایش ،این کشور را تحت فشار قرار
دهد .راه حل نظامی بی تأثیر خواهد بود .همانند تهدید مردم لبنان که هرگز این راه حل را نخواهند پذیرفت .آقای رفسنجانی در پایان گفت از راه حل
نظامی چشم پوشی کنید زیرا در هیچ جای دنیا کار آیی ندارد ،تنها اسرائیل رو به موت را تهدید می کند .در این موقع مردم حاضر در دانشگاه فریاد
زدند ،اسالم پیروز است ،اسرائیل نابود است» .
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بيشتر ،امتيازها را دادهاند.1

شب جلسه سران قوا داشتيم .مسأله مهمي در دستور نبود و بيشتر درباره امام و مسائل

جاري به طور متفرق حرف زديم .2براي خواب به مجلس رفتم.

 -1راديو بی بی سی در مورد حل اختالف مالی ایران و هندوستان گزارش داد « :ایران و هندوستان عاقبت برای اختالف دراز مدت خود در مورد وامی
که پیش از انقالب ایران به هندوستان داده شده بود ،راه حلی پیدا کردند و در مورد همکاری در پروژه مشترک سنگ آهن به توافق رسیدند .پیکی از
مقامات بلند پایه هندوستان ،ضمن سفر رسمی هفته گذشته اش به تهران ،عالوه بر مذاکره پیرامون اختالف دو کشور بر سر این وام ،مسائل افغانستان
را هم در خالل گفتگو با آقای رفسنجانی رئیس جمهور جدید ایران مطرح ساخت .اختالفات ایران و هندوستان بر سر همکاری در پروژه سنگ آهن
که مدت زمانی میان دو کشور مورد بحث بوده ،روز جمعه در تهران حل و فصل شد .مقامات هندوستان این توافق را سرآغاز همکاریهای گستردهتر
ایران و هندوستان در دیگر زمینههای اقتصادی خواندند .آقای گوفی آرورا معاون وزیر دارایی هندوستان پس از انجام مذکرات خود با مقامات ایران،
نامهای را که از طرف آقای گاندی نخست وزیر هندوستان برای رئیس جمهور ایران آورده بود ،به آقای رفسنجانی داد .اختالف دو کشور بر سر پروژه
کودرموک اين پروژه بخشی از یک مجموعه اعتباری به ارزش دو میلیارد دالر بود که در زمان شاه به منظور حفظ و گسترش روابط و همکاریهای
اقتصادی هندوستان و ایران ،به هندوستان داده شده بود .براساس توفقتنامهای که در سال  1975میان ایران و هندوستان به امضا رسید ،ایران وامی به ارزش
بیش از پانصد میلیون دالر به هندوستان داد و ضمناً متعهد شد که برای تأسیسات فوالد خود در اهواز ،حدود  150میلیون تن سنگ آهن از هندوستان
خریداری کند .کار ساختمان پروژه کودرموک واقع در ایاالت جنوبی کارناتاکا در هندوستان به نیمه رسیده بود که انقالب ایران رخ داد و طولی نکشید
که در مورد پرداخت مابقی وام به هندوستان ،اختالفاتی میان دو کشور پدید آمد .مقدار وامی که تا آن هنگام ایران به هندوستان پرداخته بود  250میلیون
دالر ارزش داشت و پس از انقالب ،پرداخت نیمه دیگر وام متوقف شد و پیش از آغاز جنگ ایران و عراق ،ایران علی رغم تعهد پیشین از خریداری
سنگ آهن هندوستان خودداری کرد و این مسأله منجر به اختالف میان دو کشور و بحث بر سر این مسأله شد که حق با کدام کشور است .بهدنبال یک
رشته پیشگاميهای سیاسی ،دو کشور آمادگی خود را برای مذاکره و حل اختالف خود نشان دادند و به همین علت معاون وزیر دارایی هندوستان به
تهران سفر کرد و توافقی برای حل این مسأله میان دو کشور حاصل شد .بنابر توافق به دست آمده میان دو کشور ،هندوستان قرار است در مدت زمانی
که جزئیات آن اعالم نشد ،وامی را که از ایران دریافت کرده بود ،باز پرداخت کند و ایران نیز در مقابل حاضر شده است تا در  15سال آینده حداقل
مقدار مشخصی سنگ آهن از هندوستان خریداری کند».
 -2راديوهــاي بيگانــه در ايــن روز گــزارش دادنــد « :هشــت روز پــس از انتخاباتــی کــه در آن حجتاالســام رفســنجانی بــه ســمت ریاســت جمهــوری
جدیــد ایــران برگزیــده شــد ،آی ـتاهلل حســینعلی منتظــری جانشــین برکنــار شــده آی ـتاهلل خمینــی پیــام تبریکــی بــه وی فرســتاد و انتخــاب او را بــه
ســمت جدیــد شــادباش گفــت .آیـتاهلل منتظــری در پیــام خویــش آرزو کــرد کــه رئیــس جمهــور منتخــب بــا یــاری خــدا بــه خدمــت اســام ،انقــاب
و مــردم مســتضعف کــه مالــک اصلــی انقــاب اســامی هســتند ،بپــردازد .آيـتاهلل منتظــری از چهــار ســال پیــش بــه ســمت جانشــین آیـتاهلل خمینــی
برگزیــده شــده بــود و مــاه پیــش از مــرگ بنیانگــذار جمهــوری اســامی ،از ایــن ســمت برکنــار شــد .آیـتاهلل منتظــری کــه دوبــاره بــه تدریــس علــوم
دینــی در حــوزه علمیــه قــم روی آورده ،در پیــام تبریــک خویــش بــه تمجیــد از حجتاالســام رفســنجانی پرداخــت».
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تا ساعت نه صبح كارهاي دفتر را انجام دادم و به مأموران براي آماده كردن جلسه مجلس
خبرگان دستوراتي دادم .آقاي [ابراهیم] اميني آمد .درباره كيفيت برگزاری اجالسيه

خبرگان مشاوره شد .قبل از تشكيل جلسه با ساير اعضای هيأت رئيسه در تاالر پارلمان
جلسهاي تشكيل داديم و برنامه را آماده كرديم .نگراني بود كه به خاطر كمي وقت بعد

از اعالن ،به نصاب الزم براي رسمي شدن جلسه نرسد كه خوشبختانه رسيد .تعداد 64

نفر حضور پيدا كردند .انتخاب هيأت رئيسه انجام شد .همان اعضای سابق ابقاء شديم.
من با  62رأي نايب رئيس اول شدم و آقاي مشكيني با  60رأي رئيس و آقاي اميني با 54
رأي نايب رئيس دوم و آقايان [سیدحسن] طاهري[خرم آبادی] و [محمد] مؤمن منشي

[شدند].

دستور كار ،بررسي مسأله رهبري با توجه به اصالح قانون اساسي بود كه تغييرات

قانون اساسي توضيح داده شد .بعضيها معتقد بودند كه نيازي به رأيگيري مجدد نيست

و رهبري آيتاهلل خامنهاي ادامه دارد؛ اما چون در رأيگيري گذشته تصريح كرده
بوديم كه رهبري موقت است و پس از اصالح قانون ،خبرگان مجددا ً رأي ميدهد،
رأيگيري كرديم .شصت رأي موافق بود و چهار نفر رأي ندادند .تعداد آرای موافق،

شبیه رأيگيري گذشته است ولي گفتند رأي ندادن آنها به خاطر اين است كه نيازي به
رأي گيري نمي بينند .خبرگان ناهار مهمان مجلس بودند .عموماً از وضع پيش آمده با
رهبري آقاي خامنهاي و رياست جمهوري من خوشحالند و اميدوار .خبر را تنظيم كردم

و به رسانهها داديم.

عصر [آقای یداهلل اسالمی] نماينده بافت و آقاي [حسین] كمالي آمدند .آنها درباره

مسائل كابينه كار داشتند .آقاي عبداهلل نوري آمد .درباره وزارت اطالعات و امور ديگر
كابينه صبحت شد .آقاي [اسداهلل] بيات آمد و براي برنامه دستور كار مجلس و كابينه

صحبت كرد .با ساير اعضای خبرگان به مالقات رهبري رفتيم .آقاي مشكيني صحبت
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كردند 1و آقاي خامنهاي در جواب مطالبي گفتند.

همان جا با دكتر روحاني درباره وزارت اطالعات و ستاد كل و مسائل ارتش و ...

مذاكره كرديم.آقايان [احمد] جنتي[ ،محمد] مؤمن[ ،سیدحسن] طاهري و [واعظ] طبسي

آمدند .درباره اشكاالت [آقای علی اکبر محتشمیپور] وزير كشور گفتند و خواستار
كنار گذاشتن ايشان شدند.

شب با رهبري جلسه داشتيم که تا ساعت ده و نيم طول كشيد .درباره كابينه ،ارتش و

سپاه ،سياست خارجي و اقتصادي مذاكره و تصميمگيري نموديم .جلسات مفيدي است
و تفاهم كامل برقرار است .درباره قوه قضائيه و شوراي نگهبان هم بحث و اتخاذ تصميم

شد.
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در گزارشها مسائل لبنان در صدر است و نقش من در آرام كردن بحران و اميد به
ايران در حل مشكل سهم باالئي دارد .ساعت نه ونيم به مجلس رسيدم .آقاي [عیسی]

كالنتري وزير كشاورزي آمد .برنامههاي خودكفائي و مشكالت و نيازها را تشريح كرد.
 -1آیتاهلل مشکینی رئیس مجلس خبرگان با اشاره به جلسه فوقالعاده اين مجلس گفت« :نظر اکثریت قاطع اعضای این مجلس مبنی بر مطابقت کامل
حضرت آیتاهلل خامنهای با شرایط رهبری است که در اصالحات قانون اساسی پیش بینی شده و تصور نمی کنم که در هیچ کشور جهان ،سرانی
از حکومتهای مختلف یافت شوند که به اندازه رهبر و رئیس جمهوری ایران اسالمی در میان ملت خود دارای نفوذ حقیقی و اثباتی و برخودار از
محبتهای قلبی مردم باشند و این خود از الطاف الهی است ».آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی نیز با تشکر از حسن ظن اعضای مجلس خبرگان
گفتند« :مسئولیتي که بر عهده اینجانب قرار داده شده است ،وظیفه بسیار سنگین و خطیری است .این اراده الهی و خواست خدای متعال است و اینجانب
در مقابل آن تسلیم هستم و به عنوان قضا و تقدیر الهی آن را قبول می کنم و این مسئولیت الهی را بر عهده میگیرم ».ایشان بر اهمیت برخورداری رهبر
از همکاری ،کمک و همفکری علما  ،روحانیون و مسئوالن برجسته کشور تأکید کردند و افزودند« :با این همکاریها مشکلی نیست که قابل حل نباشد
و راه غیر قابل پیمودن نیز وجود نخواهد داشت و ما از آغاز انقالب تاکنون ،به برکت همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم و مسئوالن ،کارها را
به پیش برده و توانستهایم در مقابل سختیها بایستیم و مشکالت را در برابر اراده عمومی این ملت خاضع کنیم ».منبع  :روزنامه کیهان شماره 13679
مورخ  16مرداد  ،1368صفحه .2
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به خودكفائي در پنج سال آينده اميدوار است ،ولي به نظرم زيادي خوشبين است.

آقاي [بیژن نامدار] زنگنه وزير نيرو آمد .برنامهها را در سد سازي ،نيروگاه سازي،

مهار و انتقال آبها ،كانال سازي ،كيفيت استفاده از آبهاي زير زميني و جلوگيري از

شور شدن آبهاي شيرين كه از اراضي شور ميگذرند ،توضيح داد.

خبر دادند كه [بانو خدیجه میردامادی] والده آيتاهلل خامنهاي فوت شده است؛ براي

رسانهها تسليت فرستادم .1آقاي [اسحاق] جهانگيري نماينده جيرفت آمد و درباره كابينه
و برنامه اقتصادي حرف زد .آقاي [غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] ،تلفني از پيشرفت
مذاكرات با ژاپنيها و كرهايها و تصويب آيتاهلل خامنهاي براي پيش فروش نفت براي

كارهاي فوري گفت .عصر آقاي [محمد] سعيدي كيا وزير راه [و ترابری] آمد .برنامه
راهها ،راهآهن و خريد هواپيما از شوروي و لزوم انتقال كشتيراني به وزارت راه را گفت
و نيازها را اعالم کرد.

آقاي [سراجالدین] كازروني وزير مسكن [و شهرسازی] آمد .برنامه مسكن را توضيح

داد :ايجاد پانصد هزار مسكن در هر سال و ايجاد شهركها و شهرهاي جديد با آماده
كردن زمين و تأسيسات عمومي و كارهاي زيربنائي با استفاده از قيمت زمين كه ساالنه
حدود يكصدميليارد تومان كار است و كيفيت تهيه آب و برق و مصالح ساختماني و
نيازها و تنگناها را گفت.

آقاي [اکبر] تركان [رئیس سازمان صنایع دفاع] آمد .درباره صنايع نظامي و ساخت

هواپيما و تانك و ادغام صنايع نظامي و وزارت خانههاي سپاه و دفاع و اتكا گفت و اظهار

عالقه كرد ،به خاطر تسلطي كه پيدا كرده در سمت فعلي بماند .تا ساعت نه در دفترم كار

كردم و گزارشها را ديدم .زمزمه پرداخت اموال موجود مسدود شده ما در آمريكا در
رسانههاي غربي اوج ميگيرد .به خانه آمدم .شام خوردم و خوابيدم.

 -1در این پیام آمده است« :محضر شریف حضرت آیتاهلل آقای خامنهای ،رهبر بزرگوار انقالب ،رحلت حضرت علّیه والده مع ّظمه را که با پرورش
فرزندی چون وجود مبارک ،حق بزرگی بر جامعه و تاریخ اسالمی دارند ،به جنابعالی و بیت معظم تسلیت عرض می کنم .اکبر هاشمی رفسنجانی».
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ورزش و استخر و صبحانه و عزيمت به مجلس و خواندن گزارشها .آقاي [محمد] مع ّزي

[= معزالدین] نماينده اصفهان آمد .از وزير كشاورزي انتقاد كرد و خواستار تعويض او
شد .دكتر [حسن] روحاني آمد .مشكالت وزارت اطالعات را گفت و اظهار عدم تمايل
براي اين سمت كرد؛ اصرار نكردم.

[آقایان حسین قاضیزاده هاشمی و یغمور قلیزاده] نمايندگان فريمان و مينودشت

آمدند و براي حوزه انتخابيه خود اظهار نياز كردند[ .آقای غالمرضا فروزش] وزير جهاد
[سازندگی] آمد .برنامه آينده و كاركرد گذشته را گفت[ .آقای محمد علی نجفی] وزير

آموزش وپرورش آمد .برنامهها و كارها و مشكالت و نيازها را گفت .دكتر [ایرج] فاضل
آمد .درباره وزارت بهداشت و درمان و بيمارستانها و دارو و ...مذاكره شد و برنامههاي
آينده و راه كارهاي اصالح وضع و سياست پزشكي كشور را گفت.

اخوي محمد [رئیس سازمان صداوسیما] آمد .نمودار سازمانی براي تشكيالت رياست

جمهوري را آورد .به او گفتم كه در برنامه سالم صبح بخير [تلویزیون] و برنامههاي
مشابه ،تقدير و انتقاد از عملكردها را هماهنگ كنند و قرار شد من هم در تشكيالت،

كساني را مأمور كنم كه موارد نقص را جبران كنند و نتيجه را به مردم اعالم كنيم .مهدي
و ياسر براي پیگیری مراجعات مردم و رزمندگان آمدند.

آقاي [محمود] واعظي [معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه] اطالع داد

كه سفراي دولتهاي غربي دسته جمعي مراجعه كرده و خواستهاند كه مسائل لبنان
و گروگانها و روابط ايران با آمريكا و انگليس و قطعنامه ،يكجا بررسي و حل شود و

خودش جواب داده بود كه اول بدون قيد و شرط ،شيخ [عبدالکریم] عبيد [امام جمعه
روستای جبشیت لبنان] آزاد شود .گفتم درست نبوده كه خودش اظهار نظر كند .بايستي
جواب نميداده تا از مسئوالن باال نظر بخواهد .با رهبري هم در اين مورد صحبت كردم؛
ايشان هم مثل من نظر داشتند.

263

آقاي موسوي خوئينيها [دادستان کل کشور]  ،تلفني گفت معطل ماندن تكليف كار

آقاي موسوي اردبيلي درست نيست .بهتر است زودتر وضع روشن شود .شب تا ساعت نه
ونيم در دفترم كار كردم و خسته به خانه آمدم .شام خوردم و خوابيدم.
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در اخبار صبح ،خبر مخالفت آمريكا با آزاد كردن اموال مسدود شده ما در مقابل آزادي
گروگانها و اعالن آقای گلدينگ فرستاده سازمان ملل درخصوص ضرورت آزادي

بدون قيد و شرط شيخ عبيد آمده بود .به مجلس رفتم .گزارشها را خواندم و كارهاي

دفتر را انجام دادم.

آقاي [مرتضی] الويري [رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس] آمد و درباره برنامه

پنجساله و بعضي از وزراي كابينه صحبت كرد .آقاي [علی] فالحيان آمد .درباره وزارت

اطالعات صحبت شد و پيام معاونان وزارت را آورد كه يا اصرار كنيم آقاي ريشهري
بماند و يا خود فالحيان را منصوب كنيم.

دكتر [علیرضا] صفاريان مسئول دامداري كشور آمد .از اعضاي تحكيم وحدت

است .وزير كشاورزي را تأييد كرد و خواستار يكپارچه شدن مسئوليت دام و طيور شد؛
این دو اكنون بين جهاد سازندگی و كشاورزي تقسيم شده است .او خواستار كمك

كردن بيشتر به بخش دامداري شد .مدعي است مرغداريها با گرفتن دانه ،كل نياز را
تأمين ميكنند .آقاي [سیداسماعیل] داودی شمسي [رئیس سازمان تربیت بدنی] آمد.
نظراتي درباره تشكيالت و برنامهها و ورزش و كابينه داد.

عصر آقاي دكتر [محسن] نوربخش آمد .درباره برنامه پنجساله و فعال كردن

كارخانهها و بانك مركزي و وزارت اقتصاد مذاكره شد؛ تفاهم داشتيم .آقاي [مصطفی]

ميرسليم آمد .با هم به جلسه ترحيم والده آقاي خامنهاي در مسجد شهيد مطهري رفتيم.
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در رفت و برگشت درباره امور كشور نظراتي را داد .تكيه بر واگذاري كارها به مردم
در صنعت ،كشاورزي ،تجارت و آموزش داشت .گفت استخاره كرده در نهاد [ریاست
جمهوری] بماند ،بد آمده است .گفتم به اسم مشاورت [رئیس جمهور] باشد ،ولي مشاور
عالي نداريم.

آقاي محسن رضايي[فرمانده کل سپاه] برای بودجه بيشتر براي سپاه استمداد كرد.
گفتم از امكانات مهندسي سپاه براي سازندگي استفاده كنند .مخصوصاً اتوبان تهران –

تبریز و تونل ايالم را گفتم .با ارتش تفاهم كنند كه وزارت و ستاد را تقسيم نمایند كه

غير نظامي نياوريم .ساعت ده شب به خانه آمدم.
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ساعت نه صبح به مجلس رسيدم .در گزارشها مسأله لبنان و گروگانها و احتمال
همكاري ايران و آمريكا جاي بلندي دارد .آقاي [مهدی] كروبي تالش داشت كه از
اعضای كابينهام مطلع شود .از سپاه به خاطر انتقاد از عملكرد بنياد شهيد گله داشت و از

من ميخواست كه از او دفاع كنم؛ كمي نگران انتخابات هيأت رئيسه مجلس بعد از من
است.

[آقای شیخ یداهلل ابراهیم نیاز] رهبر تيجانيهاي آفريقا همراه هيأت همراهش آمدند.
توضيحاتي درباره فرقه تيجاني داد؛ ويژگي آنها ت ّقيد به ذكر و ورد ،شبيه صوفيه است.
از مذهب مالكي هستند .آقاي رئيسزاده آمد .مطابق معمول تذكراتي درباره خط مشي
و همكاران داد.

آقاي [ابراهیم] اصغرزاده [نماینده تهران] آمد .ضمن ابراز وفاداري ،توصيههايي در
جهت جامعيت كابينه و توجه به خط راديكال و مخصوصاً آقاي [سید محمد موسوی]
خوئينيها داشت .در مورد رئيس قوه قضائيه اظهار نگراني داشت و تأكيد کرد كه آقاي
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موسوي اردبيلي بمانند .درباره تصويب احزاب مشورت نمود؛ مشخصاً نظر داشت به

ميثميها [= لطف اهلل میثمی] و بابك زهرائي [رهبر حزب کارگران سوسیالیست] اجازه
فعاليت بدهيم و از [سید علی اکبر محتشمیپور] وزير كشور به خاطر تالش براي حذف

نهضت آزادي انتقاد داشت .اوگفت وزارت كشور ميخواهد تقاضاي نهضت آزادي
براي تشكيل حزب را مردود اعالن كند؛ گفتم عجله نشود.

عصر معاونان وزارت اطالعات آمدند و اصرار بر ماندن آقاي ريشهري و يا

جايگزيني آقاي فالحيان داشتند و خبر كشف انبار عظيم فرشهاي قاچاق از گروه

جاللي و علوي را دادند .آقاي ارديبهشت مدير عامل سازمان غله آمد .از كيفيت خريد
گندم و نبودن مسئول مشخص براي نان و تخلفهاي كارخانههاي آرد به عنوان مشكل

كار انتقاد داشت و راهحل را توسعه خبازيهاي ماشيني ميداند .گفتم برنامهاش را تا يك
هفته ديگر بياورد.

آقاي [عبدالحسین] وهاجي آمد .برنامهاش را جهت فعال كردن كارخانهها تكميل

كرده است .آقاي [محمد] فروزنده آمد .درباره استفاده از امكانات مهندسي نيروهاي
مسلح در كارهاي عمراني كشوري صحبت شد؛ گفتم پروژه اتوبان تهران  -تبریز را
بردارند.

جمعه  20مرداد  8 محرم 1410

 11آگوست 1989

در منزل ماندم .عفت از رفسنجان تلفني سالمتي خودش و كسالت حاجيه والده را خبر
داد .بيشتر وقت به استراحت و مطالعه گذشت .آقاي [عبدالمجید] معاديخواه آمد .ترجمه

نهج البالغه را كه تكميل و آماده چاپ كرده ،آورد .دكتر واليتي تلفني خواست كه
براي اعزام هواپيماي  747براي بردن امكانات به لبنان تأكيد كنم .گفتم به پاكستان براي

استرداد منافق قاتل فشار بياورند.
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شب بچهها براي مراسم عزاداري رفتند و من تنها شام خوردم و خوابيدم .با رهبري

تلفني مذاكره كرديم .جريان مذاكره خودشان با آقاي موسوي اردبيلي [رئیس قوه
قضائیه] را تعريف كردند.

شنبه  21مرداد  9 محرم 1410

 12آگوست 1989

در گزارشها مسأله لبنان و گروگانها و همكاري ايران و آمريكا در اين خصوص

جاي زيادي دارد .آمريكاييها در تبليغات براي مذاكره با ايران زمينه سازي ميكنند و
مخصوصاً براي وساطت پاكستان تكيه دارند .احمدآقا آمد .درباره كابينه مذاكره كرديم.
اصرار دارد كه آقاي [موسوی] خوئينيها يا در كابينه باشد و يا در رأس قوه قضائي.
نگرانند كه قوه قضائيه به دست آن خط بيفتد.

عصر و شب هم به مطالعه و استراحت و ورزش گذشت .با كم كردن دارو معلوم شد

هنوز درد كمر و پايم تمام نشده است .دكتر واليتي اطالع داد كه آقاي گورباچف در
مسكو نيست .به مرخصي رفته و روسها گفتهاند پيام خصوصي من را [ادوارد] شوارد

نادزه [وزیر امور خارجه] تحويل ميگيرد كه بر اين اساس ترجيح داديم سفيرمان برود،
نه وزير خارجه.

آقاي فروزنده اطالع داد كه قرار گذاشتهاند ،فردا جلسهاي از سران ارتش و سپاه براي
مذاكره پيرامون پيشنهاد تفاهم بر سر تقسيم وزارت [سپاه] و ستاد تشكيل دهند .قب ً
ال آقاي

[محسن] رضايي گله كرده بود كه ارتشيها طفره ميروند.
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يكشنبه  22مرداد  10 محرم 1410

 13آگوست 1989

امروز احساس بقاي درد پا و كمر بيشتر است؛ به خاطر نخوردن دارو در شب گذشته.

در گزارشها مطلب مهمي نيست .برخالف سالهاي گذشته[ ،امروز عاشورا] آقاي

[سیدعباس] كوثري براي ذكر مصيبت نيامد .چون امسال به جاي روضه در حسينيه
جماران ،در كنار مرقد امام مراسم داشتند.

عصر آقاي [محمدحسن] رحيميان [از اعضای دفتر امام خمینی] آمد .مقداري ارز و

طالي اهدائي خارجيان براي جمهوري اسالمي را آورد و در خصوص احتمال منزوي
شدن خط « [مجمع] روحانيون مبارز» اظهار نگراني كرد و از من استمداد نمود.

آقاي [محمد] فروزنده اطالع داد كه جلسه مشترك سران ارتش و سپاه براي تقسيم

دو سمت وزارت و رياست ستاد به نتيجه روشني نرسيده و پيشنهادهای ناقصي ارائه

كردهاند .از مشهد تلفني اطالع دادند كه اخوي محمود كه آنجا است ،تلفني تهديد به
مرگ شده .ترسيده و تقاضا داشت كه او را با حفاظت به فرودگاه ببرند .ناهار برايمان از
غذاهاي نذري عاشورا آوردند .كمي هم براي شب مانده است.

آقاي [سیدکمال] خرازي ،تلفني گفت تبليغات غربيها براي گروگانها زياد است و

ما ساكتيم .گفتم مشورت كنند و تبليغاتي در جهت مظلوميتمان درخصوص مسدود بودن

اموالمان در آمريكا به راه بياندازند و توضيح بدهند كه مسائل لبنان ربطي به ما ندارد و
انتظار شفاعت با جار و جنجال نميسازد و مشخصاً اين سئوال را جا بيندازند كه علت
مسدود شدن اموال ما چيست؟

دوشنبه  23مرداد  11 محرم 1410

 14آگوست 1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس رسيدم .تا ساعت نه گزارشها را خواندم .به مقر
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رياست جمهوري رفتم .وضع اتاقها و تأسيسات و امكانات را ديدم و دستور ترتيب كار
را دادم .از محل استقرار رهبري هم بازديد كردم .ساعت يازده به دفترم برگشتم.

دكتر [مصطفی] معين آمد .درباره وزارت علوم مذاكره شد .آقاي مهندس [محمدرضا]

نعمتزاده آمد .درباره وزارت صنايع مذاكره كرديم .جمعي از نمايندگان براي امور

كابينه و دستگاه قضائي مراجعه كردند .آقاي عبداهلل نوري آمد .درباره كابينه مذاكره
شد .طرح تشكيالت رياست جمهوري را آورد.

پيامي براي گورباچف تهيه شد كه توسط آقاي [ناصر حیرانی] نوبري [سفیر جمهوری

اسالمی در مسکو] فرستادم .شب رفتم ،حرم امام را زيارت كردم و در روضه شركت

نمودم .ساعت ده به مجلس برگشتم .شام خوردم و خوابيدم .عصر هيأت رئيسه مجلس
جلسه داشت .درباره كيفيت اداره مجلس فردا و روزهاي بعد تا تشكيل كابينه ،برنامه را

مشخص كرديم.

سهشنبه  24مرداد  12 محرم 1410

 15آگوست 1989

بعد از نماز صبح تا ساعت هفت ونيم كارهاي عقب مانده ديروز را انجام داد .در

گزارشها اظهارات ديروز آيتاهلل خامنهاي در مورد آمريكا 1آنها را دلسرد كرده و

تفسير به اختالف نظر و تقويت موضع راديكالها كردهاند .اولين جلسه مجلس بعد از

تعطيالت تشكيل شد .قبل از دستور توضيح كوتاهي دادم .2درباره اينكه آخرين جلسه در
 -1آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب در اجتماع گروهی از خانوادههای شهدا و اسراء و مفقودین دفاع مقدس گفتند« :دولت آمریکا پس از رژیم
اشغالگر قدس ،منفورترین دستگاه حکومتی نزد ملت ایران است و تا هنگامی که آمریکا سیاست خود را بر دروغ و فریب و خیانت استوار کرده و
حمایت از رژیم پلید صهیونیستی و ظلم به ملل مستضعف جهان را ادامه میدهد ،امکان مذاکره و برقراری روابط میان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا
وجود ندارد و ما آن را شدیدا ً رد میکنیم».
 -2آقای هاشمی از همه نمایندگان مجلس که در این مدت با ایشان همکاری صمیمانه کردهاند ،تشکر و سپاسگزاری نمود و گفت« :از شما نمایندگان
مجلس میخواهم که مانند گذشته یکپارچه و با هم متحد باشید و ما هم در کنار شما خواهیم بود که به مسایل کشور رسیدگی کنیم .البته من درباره
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رياست من است و آخر جلسه استعفا خواهم داد .طرح ادغام وزارت دفاع و سپاه مطرح
بود.

ساعت نه و نيم به دفتر رهبري رفتم .درباره رئيس قوه قضائيه صحبت شد .تصميمشان

را در مورد نصب آقاي [محمد] يزدي اعالن كردند و درباره تمام اعضاي كابينه توافق

كامل شد .به مجلس برگشتم .آخر جلسه صحبت كوتاهي كردم 1و از رياست مجلس
استعفاء دادم .بعد از نماز ظهر با كاركنان مجلس صحبت و خداحافظي نمودم.

عصر آقاي [محسن] نوربخش آمد .درباره برنامه اقتصادي و بعضي از وزرا صحبت

شد .آقاي [هادی] نژادحسينيان آمد .درباره وزارت صنايع سنگين صحبت شد .آقاي
[عطاءاله] مهاجراني آمد .گفتم كه برنامه و شرح حال وزرا را تهيه و آماده طرح در

مجلس نمايد.

جمعي از نمايندگان راديكال آمدند .از نصب آقاي [محمد] يزدي و از استفعاي آقاي

موسوي اردبيلي اظهار نگراني كردند .آقاي [علیاکبر] ناطق نوري آمد .درباره رياست

مجلس كه فردا انتخابات است ،صحبت كرد .آقاي [محمد] امامي كاشاني آمد .براي
کارها ،برنامهها و اهداف مسائلی دارم و کارهایی را که دنبال خواهم کرد ،اینها را در بحث های بعدی بیان خواهم کرد .چون صحبتهایی در مراسم
تحلیف داریم و همچنین سخنانی در معرفی کابینه خواهیم داشت که هر یک از آنها فصل جداگانهای است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
نطق های پیش از دستور سال  ،1368جلد ششم »،دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است« :این جلسه ،آخرین جلسهای است که ما خدمت نمایندگان بزرگوار هستیم و آخرین لحظاتی است که با هم
کار میکنیم و من عمیقاً متأسفم از اینکه محیط خوب مجلس را ترک میکنم و همین طور که جای دیگری هم تعبیر کردهام ،احساس یک نفر تبعیدی
را دارم و فکر میکنم از جایی که با آن مأنوسم و به آن عالقهمندم ،بدون احساس مثبت از آنجا میروم .وضع این گونه پیش آمد که ما در مشاورتها با
شخصیتهای کشور ،قب ً
ال خدمت حضرت امام امت رضوان اهلل تعالی علیه و هم رهبری معظم مان به این نتیجه رسیدیم که بنا به تکلیفمان و وظیفهمان،
باید از اینجا برویم و مردم هم رأی دادند .من صمیمانه از شما تشکر میکنم که در انتخابات از من حمایت کردید .من بسیاری چیزها را که در دوران
بعد از انقالب در وجودم اندوختم ،منشأ آن را از مجلس میدانم و اگر این امتیاز را برادر شهیدمان آقای رجایی قب ً
ال نگرفته بودند که خودشان را فرزند
مجلس خطاب کردند ،من هم چنین استحقاقی دارم که فرزند مجلس باشم ،ولی این افتخار را ایشان کسب کردند و جلوتر آن را فرمودند ،ولی به هر
حال من شاگردی از مجلس میتوانم باشم و خودم میدانم که چه مقدار از محیط مجلس و نمایندگان مجلس در این دورهها استفاده کردم و بهره بردم
و امیدوارم که خداوند توفیق حق شناسی را به من عطا فرماید که تا آخر عمرم این حق شناسی را داشته باشم برای مجلس از لحاظ شخصی ،ولی از
لحاظ عمومی که وظیفه همه ماست و وظیفه همه مسلمانان است که نسبت به مجلس ،صمیمی و وفادار باشند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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حذف افراطيها از كابينه و مدارا در سياست خارجي توصيه كرد .مالحظاتي نسبت به

اظهارات ديروز آقاي خامنهاي عليه آمريكا داشت.

تا ساعت هشت شب در دفترم كار كردم .به باشگاه وزارت مخابرات به عنوان معالجه

رفتم .آقاي [محمد] غرضي هم آمده بود .از استخر و سوناي مرطوب و خشك و آب

گرم و سرد و دوش استفاده كردم .باشگاه را براي استفاده كاركنان مخابرات درست

كردهاند .شصت و پنج ميليون تومان تمام شده ،ضمن استفاده حدود يك ساعت طول
كشيد که آقاي غرضي برنامههاي توسعه پست و تلفن و ماهواره را توضيح داد.

چهارشنبه  25مرداد  13 محرم 1410

 16آگوست 1989

در اثر سوناي ديشب كمي بهتر بودم .كمي پياده روي و ورزش و استماع اخبار داشتم.

[جورج] بوش [رئیس جمهور آمریکا] گفته كه سياست آمريكا در آينده خصومت با
ايران نيست .ساعت هشت و نيم به مجلس رسيدم .به دفترم رفتم .به مذاكرات مجلس

راديوگوش دادم .انتخابات براي رئيس انجام شد .آقاي [مهدی] كروبي با  145رأي در

مقابل  92رأي آقاي [علیاکبر] ناطق نوري انتخاب شد .آقاي [محمد] اشرفي اصفهاني

آمد .درباره وزارت كشور به حمايت از آقاي محتشمي صحبت كرد .آقاي [محمد]
ميرمحمدي براي امور دفترم در رياست جمهوري آمد.

آقاي نخست وزير آمد و براي كسري بودجه بنياد جانبازان استمداد كرد و براي

مشاورت و گرفتن حكمي از من اظهار آمادگي كرد .دكتر [هادی] منافي [رئیس سازمان

حفاظت محیط زیست] آمد و براي تقويت محيط زيست استمداد كرد .عصر با محافظان
مجلس براي خداحافظي جلسه داشتم .1مسئول حراست آمد .از سوء استفاده بعضي از

 -1آقای هاشمی در دیدار تودیع با گروهی از اعضای حفاظت مجلس شورای اسالمی با تأکید بر دقت نظر و هوشیاری برادران پاسدار ،اظهار داشت:

«مجلس شورای اسالمي یکی از محورهای اساسی کشور محسوب میشود .یکی از جاهایی که دشمنان ما نسبت به آن حساس هستند مجلس است.
حفاظت از مجلس ،انصافاً کار بسیار با ارزشی است و این کار را شما و دوستان گراميتان انجام دادهاید .در آینده هم مجلس مرکز رفت و آمد
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كاركنان مجلس گفت كه گفتم پيگيري شود.

كميسيون آموزش عالي براي سفارش آقاي دكتر [محمد] فرهادي آمدند .عدهاي

از نمايندگان به طور متفرق براي مسائل كابينه و وزرا آمدند .آقاي [جواد] اژهاي داماد

آقاي بهشتي براي ابراز آمادگي براي همكاري آمد .شب به سوناي مخابرات رفتم و به
خانه آمدم.

ياسر در كنكور نفر  96در سهميه رزمندگان شده است .اهل خانه خوشحالاند .آقاي

[حسین] مرعشي استاندار كرمان براي امور امنيتي آمد .از ضعف كميته و عدم هماهنگي
سپاه مطالبي گفت و براي رفتن به سيستان و بلوچستان [به عنوان استاندار] اظهار آمادگي

كرد.

پنجشنبه  26مرداد  14 محرم 1410

 17آگوست 1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم .گزارشها را خواندم .استعفاي رهبري از سمت
رياست جمهوري رسيد كه در مراسم تحليف مطرح شود .همراه احمدآقا و آقاي [محمد]
يزدي به جلسه رسمي براي تحليف رفتيم .آقايان موسوی اردبيلي و موسوي خوئينيها
هم بودند .به نظر ميرسد از جايگزيني آقاي يزدي ناراحتند .آقاي كروبي [رئیس مجلس
شورای اسالمی] مقدمتاً درباره من صحبت كرد .1سپس آقاي يزدي 2و پس از آن خودم

شخصیتهای اصلی کشور خواهد بود ،لذا شما باید کمال دقت و هوشیاریتان را برای حفاظت از اینجا به کار ببرید ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی
رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،

 -1آقای مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسالمی گفت« :شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی همواره مورد توجه امام خمینی(ره) بوده و طی ده
سال گذشته ،امور بسیار مهم و کلیدی را به عهده داشتند .از این شخصیت با این چهره بارز در این مردم ،امید فراوانی به وجود آمده و مردم انتظار حل

معضالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی كشور و نیز مقابله با توطئهها و شیطنتها را از ایشان دارند ،اما باید توجه داشت که همه مشکالت یک شبه حل
نخواهد شد و القای این مسأله ،خود یک شیطنت است».

 -2آیتاهلل یزدی در سخنان خود گفت« :آقای هاشمی وقتی در پست ریاست مجلس انجام وظیفه میفرمودند و حقاً این نهاد عظیم و بزرگ نظام را
اداره میفرمودند و من خود افتخار همکاری و معاونت ایشان را در دو دوره مجلس داشتم ،شاهد بسیاری از ریزهکاریها و ظرافتها و رعایت مسایل
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بعد از اداي سوگند مفص ً
ال صحبت كردم.1

با دكتر [حسن] روحاني درباره وزارت دادگستري و سمت ديگري [= دبیر شورای

عالی امنیت ملی] صحبت شد .دومي را ترجيح ميدهد .به دفترم رفتم و وسائل شخصيام
را جمع كردم .با اعضاي دفترم خداحافظي نمودم .در دفتر رياست جمهوري مستقر شدم.

اعضاي دفتر ،گوسفندي هنگام ورود ذبح كردند و با آيتاهلل خامنهاي كه منتظرم بودند،

مقداري صحبت كرديم.

در مجلس ،اصالح آئين نامه بررسي كابينه به عمل آمد و كار تصويب وزرا را مشكل

كرد .هم رأي را مخفي و هم زمان صحبت را زياد كرد و هم فاصله معرفي تا شروع بحث
را كه هر سه مشكلزا است؛ عم ً
ال ده روز كشور را راكد ميگذارد.
محل جديد براي من نامأنوس بود و احساس خأل داشتم .مدتي صرف تفكيك

اسنادي كه از مجلس برده بودم و تنظيم ميز و اتاق شد .بعد از ظهر هم خوابم نبرد .عصر

خسته بودم .دكتر [حسن] حبیبی و [عطاءاله] مهاجراني آمدند .درباره تنظيم برنامه و شرح
حال وزراي پيشنهادي مذاكره شد.

دكتر واليتي و آقای [ناصرحیرانی] نوبري سفيرمان در شوروي آمدند .آقاي نوبري

دقیق حقوقی ،انسانی و اسالمی بودم .آشنایی به مسایل سیاسی ،اجتماعی ،مدیریت و اجرایی و از همه باالتر مسایل اسالمی و مبانی احکام اسالم و تجربه
و عمل در این آشنایی از خصایص و امتیازات باالیی است که آقای هاشمی دارند» .
 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است« :من قسم خوردم که وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور باشم و ترویج دین و اخالق و پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت کنم و از هرگونه خود کامگی بپرهیزم که این مسئولیت بسیار بزرگی است .برای کسی که رئیس جمهور است ،با این امکانات و
قدرتی که در اصالحات قانون اساسی آمده واقعاً تکلیف بزرگی است .البته من شخصاً همیشه از خود کامگی و دیکتاتوری متنفر بودم .فکر میکنم که
در محیط آزاد و آزاد منشی و احساس امنیت مردم میشود ،کار کرد .ما هر مقدار آزادی مردم را به ناحق محدود کنیم ،ضرر میکنیم .ممکن است
آدم لحظهای فکر کند ،موفق و پیروز شده و شکست داده است ،اما در دراز مدت تحقیقاً ضرر میکند .آزادی ثمره خونهای پاکی است که در دنیا
ریخته شده و تالشهای عظیمی که انسانهای صالح در سراسر تاریخ به عمل آوردهاند و خودکامگی ،بدترین درد انسانهاست .شاید اگر آدم یک
وسیلهای داشت که میتوانست جنایات تاریخ را تقسیمبندی کند ،اکثریت عظیم جنایات به خود کامهها و دیکتاتورهای تاریخ مربوط میشود که از
امکانات دیگران استفاده می کنند .من عمیقاً متنفرم اما باید دعا کرد و از خداوند استمداد کرد که آدم به لجنزار خود کامگی کشیده نشود و از آزادی
و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است ،حمایت کند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال
 »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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مراسم تحلیف ریاست جمهوری

شرح سفر به شوروي و رفتن به ساحل درياي سياه محل استراحت سران شوروي و مالقات
با [ادوارد شوارد] نادزه و تحويل پيام من و مذاكرات و انتقال پيام من به گورباچف و
استقبال گرم روسها و دادن جواب مثبت به درخواست ما را داد .موافقت كردهاند كه
سريعاً چند سايت [موشک] سام  5و تعدادي [هواپیمای] ميگ  29تحويل بدهند و مشكل

را در كيفيت آموزش و راه اندازي دانستهاند .قرار شد پس از مشورت با رهبري تصميم
بگيريم.

دكتر واليتي شرح سفر به سوريه و گرفتن قيمت سالحهاي روسي كه خريدهاند ،داد

وزير خارجه پاكستان به مالقات آمد .پيام آمريكاييها درباره تمايل به حسن روابط با
ايران را داد و من مفص ً
ال صحبت كردم و اشكاالت كار كه عمدتا متوجه آمريكاييها
است ،توضيح دادم .1با مشورت با وزير خارجه و آيتاهلل خامنهاي خبر را پخش كرديم.

 -1در این مالقات ،آقاي صاحبزاده یعقوب خان با تقدیم پیام تبریک رئیس جمهور و نخست وزیر کشورش به مناسبت انتخاب آقای هاشمی به
ریاست جمهوری اظهار داشت« :بسیار مفتخرم که افتخار حضور در مجلس شورای اسالمی و مراسم تحلیف ریاست جمهوری حضرتعالی را پیدا کردم
که این خود نشانه عمق همبستگی دو کشور مسلمان و همسایه ایران و پاکستان است ».او با اشاره به اقدام صلح جویانه جمهوری اسالمی درباره مسأله
لبنان و سفر دکتر والیتی و توفیق جمهوری اسالمی ایران در تالش برای حل مسأله لبنان افزود« :پاکستان هیچ گاه نمیخواهد به عنوان یک واسطه در
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قضیه گروگانها عمل کند و غربیها هم این موضع را میدانند ،ولی از ما خواسته شده که برای نجات جان گروگانها از شما تقاضای کمک کنیم».
سپس آقای هاشمی با تشکر از پیام محبت آمیز رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان و تأکید بر همبستگی عمیق دو کشور ،با اشاره به قضایای اخير لبنان
گفت « :در مورد درگیریهای اخیر لبنان ،ما واقعاً متأثریم .ما معتقدیم خونهایی که در افغانستان و لبنان بر زمین ریخته میشود ،به تحریک عواملی است
که عوامل اصلیاند و در خارج این دو کشور هستند .سیاست اصلی ما این است تالش کنیم که در دو کشور خونریزی متوقف شود و مردم مسلمان هر
دو کشور حق تعیین سرنوشت خود را به دست آورند .حاال هر کشوری با ما در این راه آماده همکاری باشد ،ما نیز آماده همکاری هستیم .خوشبختانه در
مورد افغانستان قدمهای مفیدی برداشته شده و با گروهها و جناحهای مختلف افغانستان مذاکراتی صورت گرفته و وضع خوبی پیش میرود ،ولی لبنان
مسأله پیچیدهتری از افغانستان دارد ».آقاي هاشمی با تأکید بر اینکه ما همواره حرفهایمان را در مورد آمریکاییها از طریق رسانهها و مصاحبهها اعالم
کردهایم ،افزود« :هم آمریکاییها و هم مردم میدانند که ما چه میگوییم .حرکت آمریکاییها برای ما خیلی بد منظره است و فکر میکنیم ،حتی وقتی
آنها صحبت از دوستی آینده هم میکنند ،با زبانی صحبت میکنند که قابل شنیدن نیست .آنها هنوز فکر میکنند با زبان قلدری و از موضع کشور مسلط
میتوانند صحبت کنند .در قضایای لبنان ،آمریکاییها مسایل را با هم مخلوط میکنند .یک مسأله این است که ما گروگانگیری را محکوم ميکنیم
و بارها اعالم کردهایم ،ولی میدانیم که بعضی از مردمی که از فرط مظلومیت و بی پناهی متوسل به این کارها میشوند ،راهی جز این برای دفاع از
خودشان ندارند .در این مسأله ما مایلیم اگر بتوانیم کمک بکنیم ،اما آمریکاییها تا این مسأله مطرح میشود ،فوری این را مربوط میکنند به مذاکرات
و روابط دو کشور ،گروگانهای غربی که در لبنان به گروگان گرفته شدهاند ،باید آنجا بپوسند تا آمریکا از این پل برای اهداف خود استفاده کند .من
بارها اعالم کردهام ،اگر آمریکا توقع دارد ما در قضیه لبنان کمک کنیم ،باید از این حالت خصمانهای که در عمل عليه ما دارد دست بردارد ،تا اینکه
ما برای کمک به حل مسأله رغبت پیدا کنیم .اص ً
ال پرونده اموال ایران که در دست آمریکاییهاست ،مسأله جدایی است .آمریکا باید جواب بدهد چرا
اموال ما را مسدود کرده است؟ آقای بوش که عاقلتر از آقای ریگان به نظر میرسد ،در همین آخرین بار گفته است ما نمیخواهیم سیاست خصمانهای
با ایران داشته باشیم .ما این را چه طور باید باور کنیم؟ آمریکا که از ما طلبی ندارد .ما این همه اموال مسدود شده در آمریکا داریم .اجناسی که ده پانزده
سال است پولش را دادهایم و پولهایی که در بانکهای آمریکا داریم و اموال خانواده شاه که آمریکا در گذشته تعهد کرده بود ،به ما برگرداند .آمریکا
در مورد ساقط کردن هواپیمای مسافربری و قتل عام انسانهای بیگانه غیر از بدهي مادی ،بدهی اخالقی دارد و بدهیهای فراوانی که در اثر انهدام
سکوها و تأسیسات نفتی ،بهما بدهکار است و باجگیری توأم با اعمال نفوذ در دادگاه های اقتصادی در دنیا و شرکت مستقیم در جنگ علیه ما و تحریک
اقمارش در منطقه علیه ما ،همه چیزهایی است که مردم ما و دنیا به خوبی آن را میدانند ،ولی تا مسأله لبنان مطرح میشود ،آمریکا صحبت از روابط با
ایران میکند .شما تصور بکنید یک ملت مسلمان انقالبی که نشان داده است ذرهای از آرمانش دست بردار نیست ،چگونه میتواند با کسی که قبل و بعد
از انقالب ،اینگونه با او برخورد کرده است ،حرف بزند ».آقای هاشمی تأکید کرد « :اگر فقط مسایل انسانی در لبنان مطرح است ،از ما هم گروگان
گرفتهاند و آمریکا نفوذش در گروگانگیرهای شناخته شده بیشتر است تا ما ،نسبت به گروگانگیرهای ناشناخته که هیچ کس آنها را نمیشناسد .من
گمان میکنم که مشکل عمده آمریکا این است که افکار عمومی مردم خود را گمراه کرده و اینک برای بازگشت از اشتباهاتی که مرتکب شده است،
با مردم خود مشکل دارد .اگر واقعاً آنها حسن نیت دارند ،باید مدتها طول بکشد تا حسن نیت خود را ثابت کنند .ما باور نمیکنیم که اسرائیل بدون
اجازه آمریکا شیخ عبید را ربوده باشد .اگر هم بدون اجازه دست به این کار ناشیانه زده است ،میدانیم که چنانچه آمریکا موافق نباشد ،نمیتواند او
را نگهدارد .عمل ناشیانه آمریکاییها این است که خیال میکنند با گرفتن یک حزب اللهی ،میتوانند بر مردم مسلمان لبنان فشار بیاورند .در حالی که
اینها مردمی هستند که در ماشین پر از بمب و مواد منفجره مینشینند و ماشین را منفجر میکنند ،اینها دیگر از زندان و بازداشت ترسی ندارند .این گونه
انسانها خود را برای شهادت آماده کردهاند و برای اینکه فکرشان و مظلومیتشان مطرح بشود ،از این گونه شهادت طلبیها استقبال میکنند .زشتترین
شکل حرکتهای تجاوز به همسایه ،کاری بود که توسط رژیم صهیونیستی انجام شد و آمريکا و غربیها با سکوت خود آن را تأیید کردند .ما معتقدیم
اگر میخواهند این مسأئل حل شود ،باید اصل مسأله لبنان یعنی به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت مردم لبنان حل شود ،یعنی حکومتی بر اساس
خواست اکثریت مردم لبنان تشکیل شود تا ديگر چنین مسائلی در آنجا وجود نداشته باشد .امروز هیچ کس در لبنان جوابگو نيست .گناهش هم بهگردن
کسانی است که میخواهند امتیاز طائفهای زمان استعمار را تحکیم کنند و باید دموکراسی مورد تبلیغ غربیها که اکثریت را قبول دارند ،تحقق یابد».
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مالقات با وزیر امور خارجه پاکستان

امير خليلي آمد .شرح سفر به افغانستان و ديدار با احمد شاهمسعود فرمانده مهم

مجاهدين را داد .راه طوالني با حيوان و پياده و ماشين تا دره پنجشير رفتهاند .از نتیجه
مذاكرات راضي است .آقاي [مهدی] كروبي [رئیس مجلس شورای اسالمی] آمد .درباره

كابينه و وضع مجلس صحبت شد .از انتصاب آقاي [محمد] يزدي [رئیس قوه قضائیه]
ناراضياند ،همچنین از وضع دفتر آيتاهلل خامنهاي كه به عقيده آنها بيشتر از نيروهاي

محافظه كار استفاده ميشود.

آقاي خامنهاي آمدند .درباره مسأله گرفتن سالح از شوروي صحبت شد؛ موافقند و

قرار شد نيروهاي ارتش و سپاه براي آموزش اعزام شوند .درباره مجمع تشخيص مصلحت
و مشاوران و سياستها هم صحبت شد .به خانه آمدم .خسته بودم و پا هم درد دارد.
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جمعه  27مرداد  15 محرم 1410

 18آگوست 1989

در منزل بودم .وقتم به مطالعه واستراحت گذشت .عصر آقاي عبداهلل نوري آمد.

پيشنهادهایي براي تشكيالت رياست جمهوري آورد و درباره وزارت كشور صحبت
شد .كمي نگران است كه دوستانش به خاطر جايگزيني ايشان به جاي آقاي محتشمي،
از ايشان برنجند.

شنبه  28مرداد  16 محرم 1410

 19آگوست 1989

اول وقت به دفتر رياست جمهور آمدم .ساختمان نامرتب است و بخشي از وسائل به مقر
رهبري منتقل شده و اصوالً هم كم بوده .با محيط انس ندارم .كاركنان هم كماند .بخشي
از آنها به دفتر رهبري رفتهاند .از حركت مجلس در تغيير آئين نامه هم ناراحتم؛ .زيرا
تصويب كابينه را مشكل ميكند.

آقاي [حسین] محلوجي آمد .متن نامه نمايندگان درخصوص تقاضاي ابقای آقاي

محتشمي [در سمت وزیر کشور] را خواست .1مدعي است تعدادي از امضاها جعلي
 138 -1نفر از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور خواستار ابقای وزیر کشور شدند .متن نامه به این شرح است« :جناب حجتاالسالم والمسلمین
آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران ،با سالم و تحیات وافره به استحضار میرساند ،حال که بحمداهلل حضرتعالی از طرف
ملت رشید و سلحشور ایران ،متصدی مسئولیت خطیر ریاست جمهوری شدهاید و تکلیف سنگین اداره نظام اداری کشور که به حق زیبنده و در خور
شخصیت برجسته و چهره محبوب و شجاعی همچون شما بوده و هست ،به عهده با کفایت شما گذاشته شده است ،ضرورت حضور نیروهای توانمند
و کارآ در کابینه حضرتعالی و همکاری بی شائبه آنان با شما اجتنابناپذیر است .حضور جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای محتشمی به عنوان وزیر
کشور در دولت آینده ،تأکیدی براین ضرورت و احترام به چهره مبارز ،درد آشنا و رنج دیده است که امام عزیز (قدس سره الشریف) او را از دوستان
خود میخواند و فرمود که وی از هوش سیال و تدین وافری برخوردار است و از طرف دیگر حساسیت فراوان استکبار جهانی و دشمنان انقالب نسبت
به ایشان و امید آنها به اینکه شاهد حذف چنین افرادی از صحنه سیاسی و اجرایی کشور باشند ،امضا کنندگان ذیل الزم میدانند ،پیشنهاد خویش را
مبنی بر ابقای ایشان و نگرانی خود نسبت به عدم معرفی وی ابراز نمایند .ریاست محترم جمهوری شاید تا این لحظه به انتخاب نهایی خود رسیده باشند،
لیکن ما حسب وظیفه و تکلیف آنچه را به مصلحت دولت و نظام میدانیم به عرض رساندیم»).
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است ،منجمله امضاي آقاي [عیسی] والئي [رئیس کمیسیون بازرگانی] كه اكنون خودش

در كاناداست؛ قصد افشاگري دارند.

آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري آمد و انتقال حسابهاي  222كه قب ً
ال يك

امضاي آن با نخست وزير بوده است .به راديوي مجلس گوش ميدادم كه به محض

تصويب ماده مربوط در طرح ادغام وزارتخانههاي سپاه و دفاع ،نامه معرفي كابينه را امضا

نمايم .حدود ظهر نامه را امضاء كردم و ليست  22وزير پيشنهادي را به مجلس فرستادم.
سرعت عمل در معرفي كابينه به محض آمادگي مجلس ،جالب است.1

مسئوالن بخشهاي مختلف نهاد رياست جمهوري آمدند و هر يك كار و مسئوليت

خود را توضيح دادند؛ كار مهمي ندارند .به خاطر وظایف سازمانی ،رياست جمهوري
در گذشته تشريفاتي و اجرایی بود.

 -1نامه رئیس جمهور به این شرح قرائت شد :بسمه تعالی  -ریاست محترم مجلس شورای اسالمی ،سالم علیکم ،براساس اصول  87و  133و 160
قانون اساسی جمهوری اسالمي ایران ،بدینوسیله اسامی تعداد  22نفر که به عنوان هیأت وزیران تعیین گردیدهاند ،جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس
شورای اسالمي به شرح ذیل معرفی میشوند - 1 :وزارت آموزش و پرورش ،دکتر محمد علی نجفی - 2 .وزارت اطالعات ،حجتاالسالم علی فالحیان.
 - 3وزارت امور اقتصادی و دارایی ،دکتر محسن نوربخش - 4 .وزارت امور خارجه ،دکتر علی اکبر والیتی - 5 .وزارت بازرگانی ،عبدالحسین وهاجی.
 - 6وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،دکتر ایرج فاضل - 7 .وزارت پست و تلگراف و تلفن .مهندس سید محمد غرضی - 8 .وزارت جهاد
سازندگی ،غالمرضا فروزش - 9 .وزارت دادگستری ،حجتاالسالم اسماعیل شوشتری - 10 .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،مهندس اکبر
ترکان - 11 .وزارت راه و ترابری ،مهندس محمد سعیدی کیا - 12 .وزارت صنایع ،مهندس محمد رضا نعمتزاده - 13 .وزارت صنایع سنگین ،دکتر
محمد هادی نژاد حسینیان  - 14 .وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،دکتر مصطفی معین - 15 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حجتاالسالم سید محمد
خاتمی - 16 .وزارت کار و امور اجتماعی ،حسین کمالی - 17 .وزارت کشاورزی ،دکتر عیسی کالنتری - 18 .وزارت کشور ،حجتاالسالم عبداهلل
نوری - 19 .وزارت مسکن و شهر سازی ،مهندس سراج الدین کازرونی - 20 .وزارت معادن و فلزات ،مهندس حسین محلوج چی - 21 .وزارت نفت،
مهندس غالمرضا آقازاده - 22 .وزارت نيرو ،مهندس بیژن نامدار زنگنه .ضمناً شرح حال وزرا و برنامه دولت پیوست میباشد .امید است دولت بتواند با
اعتماد قوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ،در سایه عنایت خداوند متعال و پایبندی به آرمانهای واالی حضرت امام (قدس سره الشریف) و
راهنمایی رهبر معظم انقالب در راه انقالب اسالمی و مردم رشید کشورمان و اعتالی ایران توفیق یابد .اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور 1368/5/28
با توجه به لیست کابینه ،مشاهده میشود که ده تن از وزرای کابینه قبلی در پستهای سابق خود ابقا شدهاند .این وزرا عبارتند از آقايان :نجفی (آموزش
و پرورش) والیتی (وزارت امور خارجه) ،غرضی (پست و تلگراف و تلفن) ،فروزش (جهاد سازندگی) ،سعیدی کیا (وزارت راه ) ،خاتمی (فرهنگ
و ارشاد اسالمی) ،کالنتری (کشاورزی) ،کازرونی (مسکن و شهرسازی) ،آقازاده (نفت) ،زنگنه(نیرو) ،ضمناً وهاجی سرپرست وزارت بازرگانی نیز به
عنوان وزیر بازرگانی معرفی شده است .ضمناً نژادحسینیان ،دکتر فاضل و نعمتزاده ،سابقاً به عنوان وزیر فعالیت داشتهاند .چهار تن از وزرای معرفی
شده جزو نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسالمي بودند.
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عصر از ساختمان مجاور مقر كه در دست تعمير است ،بازديد كردم .سپاه ميخواهد

آن را بگيرد ولي نهاد خود نيازمند است .شب جلسه سران سه قوه در خدمت رهبري و با
حضور احمدآقا داشتيم .دكتر واليتي توضيحاتي درباره ميانجيگري سوريه و پاكستان در
امر گروگانهاي لبنان داد و قرار شد در صورت آزادي اموال ايران در آزادي گروگانها،
كمك كنيم .آخر شب به مقر آمدم و خوابيدم .خانواده هم بودند.

يكشنبه  29مرداد  17 محرم 1410

 20آگوست 1989

اول وقت گزارشها را خواندم و كارها را انجام دادم .ساعت هشت صبح آقاي موسوي
اردبيلي آمدند .از برخورد رهبري در خصوص عزل ايشان از رياست قوه قضائيه و نصب

آقاي [محمد] يزدي ناراحتاند .گفتم تقصير خودتان است كه پيشنهاد كنارهگيري داديد
و گرنه شايد آقاي خامنهاي پيشقدم نمي شدند .ايشان گفتند كه در مراحل آخر مذاكره،
اعالن آمادگي براي خدمت يك دوره پنجساله نمودم .گفتم شرطهايي داشتيد .الزم نبود

شرط ميكرديد .عازم سفر به اروپا براي معالجه و چك آپ است .براي تسهيالت ارزي
و تذكره [= گذرنامه] همراهان و حفاظت كمك خواستند .به دكتر واليتي و ميرزاده
دستور مقتضي را دادم .پيشنهاد كردم مسئوليت اداره مركز مطالعات استراتژيك را كه
درصدد ايجاد آن هستيم ،بپذيرند؛ پذيرفتند .قرار شد بعدا ً صحبت كنيم .پيشنهاد عضويت

در شوراي نگهبان را به شرط اينكه در آنجا بتوانند تحول ايجاد كنند ،با افراد جديد قبول
ميكنند،كه معلوم نيست آقاي خامنهاي قبول كنند .پيشنهاد شده كه رهبري ،ايشان را به
عضويت شوراي مديريت حوزه [علمیه] قم منصوب كنند و در نماز جمعه تهران ،نقش
اصلي به ايشان داده شود.

در جلسه وزراي پيشنهادي اقتصادي وصنعتي كابينه ام شركت كردم .آنها براي برنامه

فعال كردن كارخانهها جلسه داشتند .نتيجه بررسي اين بود كه ساالنه حدود  7ميليارد
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دالر ارز الزم است كه براي حدود  2/5ميليارد آن ،بايد منبعي جديد پيدا كنيم .اعضاي

دفتر آمدند .با آنها آشنا شدم .پنج نفر هستند .كادر بايد بياوريم .آقاي [مجید] قاسمي
رئيس بانك مركزي آمد .درباره آينده شغل خودش صحبت شد و نظراتي درباره وضع

اقتصادي و ارزي ابراز داشت.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم .خواستههاي آقاي [موسوی] اردبيلي مطرح

شد .در مورد نماز جمعه تا حدودي موافقند .در مورد شوراي مديريت [حوزه علمیه قم]
نياز به بررسي دارد و در مورد شوراي نگهبان با اصل عضويت موافقند .در مورد نيروهاي
مسلح هم مذاكراتمان مفيد بود .قرار شد ايشان درباره رأي اعتماد نمايندگان مجلس به
كابينه كمك كنند .براي خواب به دفترم آمدم .اعضاي خانواده هم اينجا هستند.

دوشنبه  30مرداد  18 محرم 1410

 21آگوست 1989

انعكاس معرفي كابينه در دنيا خوب است .غربيها با شيطنت ،تكيه زيادي روي كنار
گذاشتن آقاي [علیاکبر] محتشمي و [آقای میرحسین موسوی] نخست وزير و بعضي
از وزراي ديگر به عنوان مديران ضد غرب ميكنند .به نظر ميرسد هدفشان بزرگ

كردن افرادي به عنوان اپوزیسيون در مقابل دولت من است .كابينه را معتدل و ميانه رو

ميخوانند.

دكتر [حسن] حبيبي براي مذاكره درباره كارهاي نخست وزيري سابق و برنامه و

شيوههاي كارهاي آينده و سازمان و تشكيالت رياست جمهوري آمد .حكم معاونت
[اول] دكتر حبيبي و مهاجراني [معاون پارلمانی] را منتشر كرديم و حكم آقاي ميرزاده
را به بعد موكول نموديم .دكتر معتمدي آمد .مطابق معمول مقداري از ضعف بودجه
بهداشت گفت .قب ً
ال وقت خواسته بود ،نوبتش بعد از معرفي كابينه رسيد .گويا هدفش
بحث درباره وزير بهداشت بود كه ديگر زمينهاي نداشت.
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آقاي مشايخي مسئول تعزيرات تخلفات نهادهاي دولتي آمد .گزارش جامعي از

تخلفات و سوء استفادهها در شركتهاي دولتي و كارخانههاي دولتي آورد؛ متأسفانه
زياد است .قرار شد كارش را ادامه دهد .آقاي [سیدجمال] ساداتيان رئيس دفترم در
مجلس آمد .ناراحت است از اينكه آقاي [مهدی] كروبي ،سريعاً ايشان را جواب كرده
است .گفتم ميتواند به نهاد رياست جمهوري منتقل شود ،ولي نه در سمت رياست دفتر.
آقاي موسوي خوئينيها آمد .خودم ايشان را خواستم .درباره شغل آيندهاش صحبت

شد .از رهبري رنجيده ،به خاطر اينكه ايشان را رئيس قوه قضائيه نكرده است .گفتم

آيتاهلل خامنهاي مايلاند در دفتر خودشان كاري به ايشان واگذار نمايند؛ نپذيرفت و
گفت بنا دارد با انتخابات ميان دورهاي به مجلس برود .پيشنهاد همكاري با نهاد رياست

جمهوري را هم دادم .گفت اگر بنا شد كاري بپذيرد ،اين را ميپذيرد .آقاي محسن
رضايي آمد .درباره مسائل دفتر و امور ديگر و در مورد كار سپاه كه بدون اجازه ،اموال
وزارت به نيروها و ستاد منتقل شده ،مذاكره كرديم.

سهشنبه  31مرداد  19 محرم 1410

 22آگوست 1989

در گزارشهاي خارجي همچنان شاهد انعكاس و تحليل راجع به كابينه هستم .1آقاي
 -1رادیو صداي آمریکا درباره آغاز ریاست جمهوری آقای هاشمی چنين گزارش داد« :آقای رفسنجانی زمانی وظایف ریاست جمهوری را بهعهده
گرفته است که ایران با مشکالت اقتصادی و بحران گروگانهای غربی در لبنان روبروست .حتی قبل از قبول وظایف ریاست جمهوری ،آقای رفسنجانی
با اعالم آنکه ایران با گروگانگیری غربیها در لبنان هیچ ارتباطی ندارد ،برای دوری جستن از این بحران کوشش کرد ،ولی فشارهای بینالمللی به خاطر
جلب کمک ایران در حل این مشکل رو به افزایش نهاد .بیانات او در مورد محکوم کردن قتل گروگان آمریکایی سرهنگ هیگینز ،مورد استقبال آمریکا
قرار گرفت و دولت ایاالت متحده او را به استفاده از نفوذش برای رهایی بقیه گروگانها ترغیب کرد .گروگانگیران لبناني طرفدار ایران گفتند که
اعدام سرهنگ هیگینز به خاطر انتقام ربوده شدن شیخ عبید توسط اسرائیل بوده است .امروز صبح اکبر هاشمی رفسنجانی زمانی مقام ریاست جمهوری
ایران را به عهده میگیرد که مسئولیتها و اختیارات ریاست جمهوری افزایش یافته است .در انتخابات هفته گذشته  95درصد از آرا ،ریاست جمهوری
رفسنجانی و تغییر در قانون اساسی ایران را مورد تأیید قرار داد که براساس آن قدرت ریاست جمهوری افزایش یافته است .این تغییر در قانون اساسی،
کنترل و نظارت بیشتر ریاست جمهوری درتعیین بودجه و امور مالی کشور و همچنین تشکیالت امنیتی و نیروهای مسلح کشور را تضمین کرده است.
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[حمید] ميرزاده براي امور كشور آمد .درباره ساختن مدارس و فضاي آموزشي و رفع
مشكل نان و دارو صحبت شد .از تأخير صدور حكمش ناراضي است .قرار شد صادر

كنم و باالخره تا ظهر صادر كردم .1آقايان [حسن] حبيبي و [عبداهلل] نوري و [عطاءاله]
مهاجراني نظرشان اين است كه تا بعد از معلوم شدن شرح وظايف تأخير بيفتد.

آقاي بهزاد نبوي آمد .از محبتهايم تشكر كرد و گفت ميخواهد از كار اجرايي

كنار برود و به سياست بپردازد و شايد به مجلس برود .گفتم اگر كنار باشد و بخواهد
كار سياسي كند ،قاعدتاً مزاحمش ميشوند و نميتواند تحمل كند و ميشود شبيه آقاي

[حبیباله] پيمان [رهبر جنبش مسلمانان مبارز] ،مگر اينكه كام ً
ال در جهت موافق حركت
كند كه البد چنين نظري ندارد.

پيش از ظهر به نخست وزيري رفتم و با مسئوالن بخشهاي مختلف نهاد ،معارفه به

عمل آمد .آقاي مهندس موسوي و من صحبت كوتاهي داشتيم و گفتم تا تعيين تكليف
تشكيالت و سمتها ،همه در سمت خود بمانند.2

آقای رفسنجانی با حذر داشتن ایرانیان از انتظارات فوری و توقعات زیاد ،هدف اصلی خود را ترمیم اقتصاد ورشکسته و جنگزده ایران تعیین کرده است.
در بعد سیاست بینالمللی نیز انتظار میرود آقای رفسنجانی برای خارج کردن ایران از انزوای سیاسی کوشش کند .او هماکنون در جهت بهبود روابط
با شوروی ،موافقت نامههای چندین میلیارد دالری برای بهبود وضع اقتصادی و نظامی ایران با شوروی امضا کرده است .همچنین انتظار میرود که برای
دریافت کمکهای اقتصادی به غرب نیز روی آورد .رفسنجانی از یاران نزدیک آیتاهلل خمینی به حساب میآيد و به علت همین حمایت رهبر فقید
ایران ،آقای رفسنجانی موفق به پشت سرگذاشتن ماجرای موسوم به ایران گیت شد .رئیس جمهور تازه ایران ،سیاستمدارای ماهر و واقع بین توصیف
میشود و معهذا به گفته تحلیل گران او هنوز باید محتاطانه گام بردارد و در حفظ حمایت بنیادگرایان که خواستار حفظ سیاستهای انقالبی هستند،
کوشش کند ».منبع  :نشریه ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی  ، 1368/5/13 ،شماره
 -1متن حکم آقای حبیبی بدین شرح است« :بسمه تعالی ،جناب آقای دکتر حسن حبیبی ،با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی بر اساس اصل  124قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جنابعالی را به سمت معاون اول رئیس جمهور منصوب مینمایم .امید است که با تأییدات الهی و هماهنگی و همدلی
با معاونان اینجانب و هیأت محترم وزیران ،در انجام وظایف و خدمت به اسالم و انقالب و مردم موفق باشید .اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری
اسالمی ایران  »1368/5/30 -همچنین متن حکم آقای مهاجرانی بدين شرح است« :بسمه تعالی ،جناب آقای سید عطاءاهلل مهاجرانی ،با توجه به سوابق و
تجربیات جنابعالی براساس اصل  124قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جنابعالی را به سمت معاون رئیس جمهور در امور حقوقی و مجلس منصوب
مینمایم .توفیقاتتان را در انجام این وظیفه خطیر از خداوند متعال مسئلت دارم .اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسالمی ایران »1368/5/30 -
 -2جلسه معارفه آقای هاشمی با مسئوالن ،معاونان ،مشاوران و مدیران کل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد .در این جلسه ابتدا آقای میرسلیم سرپرست
نهاد ریاست جمهوری از طرف کارکنان این نهاد ،انتخاب آقای هاشمی را به سمت ریاست جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت .سپس مسئوالن نهاد
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ظهر آقاي [علیاکبر] ناطق نوري و چند نفر از نمايندگان همفكرش آمدند .گفتند

در جلسه جناح آنها و نيز در جلسه جناح مستقلها ،به اتفاق آراء تصميم اين شده كه

به همه وزراي پيشنهادي من رأي موافق بدهند .خبر خوبي است ،اگر عمل شود ،قاعدتاً
همه رأي خواهند آورد.

ظهر خانم مطهري ،مهمان عفت بود .وضع مسكن خانواده در اينجا خوب نيست.

اتاقها كوچك است ،چون منزل باال را دارند تعمير ميكنند ،ناچار به همين وضع

ميسازيم .عصر با وزراي پيشنهادي جلسه داشتيم .قرار شد درباره برنامه پنجساله مطالعه

كنند و درباره مجلس و كيفيت برخورد با نمايندگان و مسائل ديگر مشاوره شد .شب
آقاي خامنهاي اينجا تشريف آوردند .مقداري درباره مسائل جاري كشور مذاكره كرديم
و از تميز و مرتب شدن اينجا اظهار رضايت كردند.

ریاست جمهوری بهایشان معرفی شدند ،و گزارشی از فعالیت واحدهای مختلف نهاد ارائه شد .آنگاه آقای هاشمی ضمن تشکر از زحمات و تالشهای
صمیمانه مسئوالن و کارکنان نهاد ریاست جمهوری در گذشته ،از آنها خواست تا استقرار سازمان جدید ریاست جمهوری کماکان به انجام وظایف خود
ادامه دهند .در جلسه معارفهای نيز که با حضور رئیس جمهور ،مهندس میرحسین موسوی و معاونین رئیس جمهور تشکیل شد ،معاونان  ،مشاوران و مدیر
کلهای نخست وزیری به آقای هاشمی معرفی شدند .در این نشست ابتدا آقای موسوی اظهار داشت« :امروز به خاطر حضور آقای هاشمی رفسنجانی در
قوه مجریه ،یکی از روزهای بسیار خوب و خوشحال کننده برای همه برادران خدمتگزار در نخست وزیری است و یقیناً این حضور ،نیروهای مومن را
تشویق خواهد کرد تا با دلگرمی بیشتری خدمت کنند .مدیران نخست وزیری در سالیان سخت گذشته ،خدماتی شایسته ،توأم با شجاعت و صداقت انجام
دادند که شاید از چشمها پنهان مانده باشد و به حق آنچه حضرت امام (رضوان اهلل تعالی علیه) در مورد سربازان گمنام فرمودند ،در مورد این برادران
صدق میکند .این مدیران اکنون هم با روحیه کاری و ایمان و صداقت آماده خدمت در تشکیالت جدید ریاست جمهوری هستند« .آقای هاشمی نیز
با اشاره به اینکه کم و بیش با عملکرد اکثریت مدیران نخست وزیری در سالهای سخت گذشته آشنایی داشته است ،گفت « :در مشکلترین شرایط،
مسئوالن اجرایی به ویژه مسئوالن باال در ریاست جمهوری و نخست وزیری ،کشور را روی پا نگه داشتند و اجازه ندادند امور اجرایی چهره نامعقول
به خود بگیرد .البته این وظیفه همه ما بوده است و ما باید شاکر باشیم که توانستهایم وظیفه خود را انجام دهیم ».رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه
انجام تغییرهای پیش بینی شده در قانون اساسی در مورد قوه مجریه و نیز استقرار دولت جدید ،طبعاً مدتی وقت خواهد برد ،از مسئولین دستگاههای
اجرایی که بدون توجه به تحوالت در حال انجام با همان توان و تالش گذشته ،به انجام وظیفه در این دوره انتقال مشغول هستند ،قدردانی کرد و از
مسئولین نخست وزیری خواست که تا استقرار سازمان جدید ریاست جمهوری ،اجازه ندهند کارها بر زمین بمانند.
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كارها را انجام دادم و مدتی ورزش و نرمش کردم .معموالً بعد از شروع درد كمر
جديد ،صبحها بيشتر ورزش مينمايم .دكتر [محمد علی] هادي [سفیر ایران در امارات
متحده عربی] آمد .مقداري از ضعفهاي وزارت امور خارجه را گفت .ضمن اينكه دكتر

واليتي را هم قبول دارد ،مدعي است كه وقت كافي براي كار نميگذارد .بسياري از
سفرا و كاردارهاي وزارت خارجه را كم تجربه و كم سواد ميداند.

سفرايمان كه اين روزها سمينار دارند ،آمدند .براي آنها صحبت مفصلي در توضيح

وضع فعلي كردم 1و با هم عكس گرفتیم.

آقاي [قربانعلی] دري نجف آبادي آمد .مقداري از وضع آيتاهلل منتظري گفت و

اينكه ايشان احساس بطالت ميكند و فكر ميكند نتيجه مناسب از ذخاير وجودي ايشان

در حوزه و جامعه گرفته نميشود.

 -1در دیدار با سفرا ،کارداران ،مدیران و مسئوالن وزارت امور خارجه ،ایشان ضمن تأکید بر حفظ اصول و آرمانهای همیشگی انقالب ،تعبیر رفرم را
از سوی دشمنان درباره بستر جدیدی که ایران در آستانه آن قرار دارد ،رد کرد .ایشان اظهار داشت « :آمال و آرزوهای ما که امام عالیترین مفسر آن
بودند ،چیزی نیست که یک مسلمان بتواند تحت هر شرایطی از آن عدول کند .شک نیست که در زمانهای مختلف ،شرایط متفاوتی به وجود میآید
که میتواند در حرکتها مؤثر باشد .اما چنین تأثیری برای انقالبی با ویژگیهای انقالب ما ،تحقیقاً در تاکتیکها است و نه در اصول » آقای هاشمی
در توضیح این نکته که ما احتماالً در بستری جدید از تاریخ کشورمان قرار میگیریم ،اظهار داشت « :ما مطمئن نیستیم که جنگ قطعاً پایان یافته است
و نمیتوان جنگ را تمام شده تلقی کرد ،اما بسیار بعید مینماید که عراق با شرایط نامساعدی که در آن بسر میبرد ،بتواند به فکر ادامه جنگ باشد.
محرکین عراق نیز از جنگ و ادامه آن خیری ندیدهاند و دیگران نیز حاضر نیستند از این پس دستورات آنها را کورکورانه قبول نمایند .انقالب اهدافش
را در بستر جدید خود ،پویاتر و فعالتر دنبال میکند .بنابراین ما نیز با توجه به این مهم که خود را در دنیا صاحب رسالتی میدانیم ،باید به دور از هر
انفعالی با مسائل برخورد فعال داشته باشیم .ما مخالف سلطههای نامشروع هستیم ،همچنان که مخالف هرگونه استثمار و بیعدالتی در روابط موجود
داخلی و بینالمللی کشورها میباشیم .بنابراین در چارچوب معیارهای پذیرفته شده در عرف بینالمللی و بدون آنکه در امور داخلی دیگران دخالتی
داشته باشیم ،باید نقطه نظرات و پیام خود را در صحنه جهانی مطرح سازیم ».آقای هاشمی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه نبرد
قدرت که ساخته ذهن غربیهاست ،در قاموس فرهنگ اسالمی ما جایی ندارد ،اظهار داشت « :آنچه که در کشور ما وجود دارد و ما مایلیم برای باروری
اندیشهها به آن نیز دامن بزنیم ،وجود سلیقهها و جریانهای فکری است ،نه جنگ قدرت .بنابراین چیزی به نام جنگ و نزاع بر سر حکومت و قدرت در
کشور ما وجود ندارد .از کارهای الزمی که شماها باید انجام دهید ،یکی این است که با ارائه مقاالت تحقیقی و تحلیلی به رسانههای خارجی ،ذهنیت
آنها را با این واقعیات آشنا سازید ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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دیدار با سفرای جمهوری اسالمی ایران

دكتر طباطبائي و دکتر جزايري براي معاينه كمر و پايم آمدند كه گفتم كمي بهتر

است .مهندس [محمد] غرضي [وزیر پست و تلگراف و تلفن] آمد .خواستار اضافه شدن
سهم ارزي خود در بخش مخابرات براي برنامه پنجساله بود.

[آقای سیدمرتضی طباطبایی] شهردار تهران آمد .گزارش سفر به ژاپن و پيشنهاد

ضميمه شدن شهرداري تهران به نهاد رياست جمهوري را داد كه گفتم سياست معكوس

است و بنا داريم در آينده سازمانهاي اجرايي مثل تربيت بدني و محيط زيست را هم به

جاي ديگر بفرستيم.

آقاي [مسعود روغنی] زنجاني آمد .راجع به برنامه پنجساله و مسئوليت سازمان برنامه

و بودجه مذاكره شد .كسالت دارد و ترجيح ميدهد به كس ديگري واگذار شود .آقاي
[مسعود] نيلي را معرفي مينمايد .آقاي [حسین] مرعشي استاندار كرمان آمد .خواست كه
اخوي محمد ،قضيه اسكندري معزول را دنبال نكند؛ به محمد گفتم[ .آقای مرعشی] براي
رفتن به سيستان و بلوچستان براي حل مشكالت آنجا اظهار آمادگي كرد.

آقايان مهدينژاد و صديقي از سپاه آمدند .گزارش سفر به افغانستان و مالقات با
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احمد شاه مسعود را دادند .تحت تاثير صالبت نظاميگري و جهاد او قرار گرفته بودند.
نكات جالبي از راه و وضع منطقه و امكانات آنها دادند.
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همشيره زاده مهدي [هاشمی مدیرعامل مجتمع ایرانگردی و جهانگردی آزادی – ایتو،

وابسته به بنياد مستضعفان] آمد و طرحي براي توريسم آورد .آقاي [سیدمنصور] رضوي
[رئیس سازمان امور اداری و استخدامی] آمد .درباره معاونتها و تشكيالت صحبت

كرد .آقاي [سیداحمد] موسوي [سفیر ایران در لبنان] و محمود اخوي آمدند .درباره
مسائل لبنان مطالبي داشتند .آقاي [حمید] ميرزاده [معاون اجرایی رئیس جمهور] براي

كارهاي اجرایي آمد .آقايان [محمدعلی] شرعي و [اکبر] پرورش آمدند و اعالن پشتيباني
كامل جناح خودشان در مجلس از كابينه را نمودند.

آقاي [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] و دو نفر از همكارانش آمدند و

خبر اعالن همكاري يك شركت اروپايي براي تكميل نيروگاه بوشهر با مخارج كمتر از
خواست آلمانيها را دادند و استمداد نمودند.

آقاي [ابراهیم] سنجقي آمد .1اجازه براي كناره گيري خواست؛ قبول نكردم .تيمسار

حسني سعدي [فرمانده نیروی زمینی ارتش] براي امور نزاجا آمد و از تركيب كابينه

اظهار مسرت كرد .با آقاي خامنهاي در دفترم جلسه براي امور جاري لشكري و كشوري
و مسائل كابينه داشتم.

 -1آقای ابراهیم سنجقی در دوران دفاع مقدس ،رابط میان آقای هاشمی فرمانده جنگ با آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بود.
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به خاطر تحت تعمير بودن منزل در مجلس ماندم .جمعي از نمايندگان [جناحچپ]

مجلس آقايان [اسداهلل] بيات[ ،عبدالواحدموسوی] الري[ ،رسول] منتجب نيا[ ،عباس]

دوزدوزاني[ ،مجید] انصاري[ ،محمدرضا] بهزاديان و [غالمرضا] حيدري آمدند .آنها
از اظهارات آيتاهلل خامنهاي در لزوم تأييد كابينه در مجلس نگران بودند .1راه حلي

ميخواستند براي جواز مخالفت و يا اقدامي از قبيل اعالن عدم بحث كه يك اقدام منفي
و عكسالعملي نامناسب است .گفتم به نظر من مخالفت مانعي ندارد ،به شرط اينكه با
انگيزه باندي و خطي نباشد ،بلكه براساس صالحيت و لياقتها باشد .خوشحال شدند و

رفتند .در مجلس اعالن كردند .به آنها تذكر دادم كه حالت مخالفت با كابينه را نگيرند
كه در آينده همكاري دشوار خواهد شد.

دكتر [حسن] روحاني آمد .درباره كابينه و نيروهاي مسلح صحبت كردم .با نوعي

ادغام موافق شده و خواست كه از آقاي خامنهاي بخواهيم كه تصميم به اعاده ستاد
مشترك نگيرند.

آقايان [علی] حسينی تاش و [محمد] عليزاده آمدند و اقدام سپاه درخصوص انتقال

بخشي از اموال وزارت به سپاه را كه متوقف شده توجیه کردند .عصرآقاي [محسن]

رضايي به همين منظور آمد و خواست كمك كنم؛ نوشتم با هماهنگي فرمانده سپاه،
اموال قابل انتقال را مشخص نمايند.

 -1آیتاهلل خامنهای در دیدار جمعی از خانوادههای معظم شهدا ،با بیان شرایط حساس کشور ،به نمایندگان مجلس توصیه کردند که ضمن اجتناب از
هرگونه تنازع و خصومتی در تصمیمگیری نسبت به وزیران ،بر لیاقتها و صالحیتها توجه کنند و نظر بدهند و به دالیل گرایشهای سیاسی ،خطی و
شخصی و یا خدای ناکرده هواهای نفسانی ،نسبت به وزرا تصمیمگیری نکنند.
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آقاي [علی] آقامحمدي آمد .درباره وضع مجلس در مقابل كابينه و مسائل اكراد عراقي
مطالبي داشت .آقاي [حسین] محلوجي هم براي همين منظور آمد .آقاي مهندس تركان

آمد .درباره برنامه دستور كار در وزارت دفاع و ادغام دو وزارتخانه مطالبی داشت.

آقاي [احمد] احمدي از شوراي عالي انقالب فرهنگي آمد .درباره كيفيت برخورد

با آيتاهلل منتظري و هم درباره مدرسه دارالشفاء و طالب تحت آموزش استفسار كرد و
معتقد بود در اختيار مدرسه [دانشگاه] تربيت مدرس باشد .راجع به استخدام چند نفر از
چهرههاي غير موافق مثل [ابراهیم] يزدي و رئيسي طوسي و  ...در دانشگاه پرسید.

آقاي [مجید] عباسپور آمد .از وضع خودش و افكارش گفت و نظراتي درباره امور

كشور داد؛ به نظرم قابل استفاده است[ .نبیاهلل] مهاجري آمد و خواست كه از مجلس به

دفترم منتقل شود[ .آقای روغنی زنجانی] رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاونان آمدند.
توضيحاتي درباره برنامه پنجساله آوردند؛ توضیحات تازهاي نداشتند.

آقاي [جیاندومنیکو] پيكو معاون دبيركل سازمان ملل [در امور سیاسی] ،همراه آقاي

[محمدجواد] ظريف آمد و پيام دبيركل در خصوص استمداد در آزادي گروگانهاي

آمريكا و وعده جبران ازسوي آمريكا و [جورج] بوش را آورد كه گفتم آمريكا بايد با
رفع انسداد اموال ما ،در آزادي شيخ [عبدالکریم] عبيد پيشقدم شود.

شب معاونان و همكاران آمدند .درباره سازمان و تشكيالت نهاد رياست جمهوري
بحث شد؛ نسبتاً به توافق رسيدند اما تصميم نهايي به بعد موكول شد .اختيارات معاون
اجرايي محدودتر شده است .با خستگي شام خوردم و خوابيدم.
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بعد از مطالعه گزارشها ،ساعت هشت صبح همراه وزرا و معاونان ،براي مذاكره درباره
كابينه كه از امروز شروع شده به مجلس رفتيم .بعد از سخنان آقاي [مهدی] كروبي

[رئیس مجلس شورای اسالمی] ،درباره كابينه و برنامه ،همچنین چگونگي مشاورهها كه

به انتخاب اين افراد و تعويض بعضي از وزرا انجام شد ،حدود پنجاه دقيقه صحبت كردم.1

درباره هريك از  22نفر از وزراي پيشنهادي حرف زدم .به اظهارات يك نفر از مخالفان
و يك نفر از موافقان گوش دادم .چون مراجعات نمايندگان زياد بود و نميگذاشتند به
حرفها توجه كنم و ضمناً شايد حضور من ،مانع صراحت لهجه نمايندگان ميشد ،به
دفترم برگشتم.

برخورد نمايندگان خوب و صميمي بود .خط متعهدها و مستقلها اعالن كردند كه
به كل كابينه رأي ميدهند و اين باعث خشم خط راديكالها شد كه اوالً ميديدند بيش
از نيمي از كابينه را دارند و ميترسند به عنوان مخالف كابينه و هم مخالف توصيههاي

رهبري معرفي شوند و از طرفي ،اميد هم دارند كه بتوانند چند وزير مخالف خط خودشان
را ساقط نمايند.

تا ظهر به اظهارات نمايندگان از راديو گوش دادم .بيشتر وقت را موافقان گرفتند.

مخالفها زرنگي كردهاند و وقت خودشان را آخر انداختهاند و اين از نقاط ضعف آئين
نامه اصالح شده جديد است.

عصر چند مالقات داشتم .به دفتر آقاي موسوي اردبيلي رفتم .درباره سفر و شغل

ايشان و برنامههاي آينده مذاكره كرديم .شب با رهبري جلسه داشتيم .مقداري درباره
وضع كابينه و تذكرات مجلس و نحوه برخورد راديكالها با پيام رهبري مذاكره شد .در

مورد آقاي موسوي اردبيلي صحبت شد و عضو جديد شوراي نگهبان كه قرار شد آقاي
 -1با توجه به اهمیت موضوع ،بخشهاي مهم سخنرانی آقای هاشمی در جلسه معرفی وزیران پیشنهادی و اخذ رأی اعتماد ،در بخش ضمایم همین
کتاب درج شده است.
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بررسی صالحیت کابینه

[غالمرضا] رضواني باشد .پيام دبيركل سازمان ملل درباره گروگانها و آمريكاييها و
جواب خودم را گفتم .درخصوص مسائل نيروهاي مسلح و سياستهاي اقتصادي و
خارجي مذاكره شد؛ اين جلساتمان خيلي مفيد و كارساز است.
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پيش از ظهر بيشتر به مذاكرات مجلس گوش دادم .برخالف ديروز ،بيشتر صحبتها از
مخالفان بود ،ولي حرف مهم و حسابي در مخالفت نداشتند .عصر شوراي دفتر خدمات

بينالمللي [= دادگاه الهه] جلسه داشت .درباره كيفيت برخورد با طرفهاي آمريكايي و
مخصوصاً سيتي بانك ،درباره حسابهاي شمارهاي  2مذاكره و تصميمگيري شد .سپس
با دكتر واليتي درباره سفر به هندوستان و مسائل مجلس صحبت شد[ .آقای محسن]
نوربخش اظهار نگراني از تالش خط  3براي انداختن چند وزير خط مقابل کرد.
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سرشب آقاي [حمید] ميرزاده براي امور اجرایي آمد :مشكل نان ،باختران و مدارس

تهران و  ....عفت خبر داد كه فاطي مريض شده و دكتر خواست .گفتم ،ولي معلوم شد

نياز به معاينه با وسائل بيمارستاني دارد و براي معاينه رفتندو برگشتند .دكترها گفته بودند
درد مربوط به معده است[ .بعدا ً معلوم شد اشتباه كردهاند] .خيلي ناراحت بود .شب بدي
گذشت.
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فاطي را با حالت درد به بيمارستان منتقل كردند .عفت هم خيلي ناراحت بود؛ ميترسيد.

آقاي [حسین] محلوجي آمد .نگران راي نياوردن است .قرار بود پيش از ظهر به مجلس
بروم ،ولي تصميم گرفتيم در جلسه عصر شركت كنم .تا ظهر به مذاكرات مجلس گوش

دادم .حرفهاي وزراء از نمايندگان منطقيتر است .آقاي [مجید] قاسمي [رئیس بانک
مرکزی] از مجلس آمد .از تالش خط  3براي مخالفت با جمعي از وزرا گفت.

ساعت دو بعدازظهر به مجلس رفتم .پس از ختم مذاكرات ،من آخرين دفاع را از

وزرا نمودم .خبر رسيد كه راديكالها در جلسه يكصدوده نفرهشان تصميم گرفتهاند كه
به شش نفر از وزرائي كه در خط خودشان نيستند ،رأي مخالف بدهند .در صحبتها

اين تصميم را مورد انتقاد قرار دادم .به دفترم برگشتم .مدتي با محسن حرف زديم .نتيجه
رأي گيري را اعالن كردند و معلوم شد تمام  22وزير رأي آوردهاند 1كه مايه خوشحالي

است و باعث سرافكندگي خط راديكال كه برخالف نصايح ،شكست خوردند .خيال

 -1آقای سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با  246رأی موافق 10 ،رأی مخالف و  4رأی ممتنع باالترین رأی و آقای سراجالدین کازرونی
وزیر مسکن و شهرسازی با  145رأی موافق 97 ،رأی مخالف و  14رأی ممتنع ،پایینترین رأی اعتماد نمایندگان را کسب کردند .جدول میزان آرای
موافق مخالف و ممتنع وزیران کابینه اول سازندگی ،در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است.
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ميكردند در مجلس اكثريت دارند.1

آقاي [حسن] حبيبي تلفني خواست كه فردا به بهشت زهرا و مرقد امام برويم؛ پذيرفتم.

به احمدآقا اطالع داديم كه اگر ميخواهد بيايد .با آقاي خامنهاي تلفني صحبت كردم .از

نتيجه راي مجلس خوشحالاند .قرار شد فردا به مالقات ايشان برويم .گفتم از جانشيني
فرماندهي كل قوا استعفاء ميدهم كه به كار كشور برسم.

شب عفت آمد .گفت حال فاطي بهتر است ولي احتمال سقط جنين وجود دارد.

آقاي [محمد جواد] الريجاني آمد .توصيههایي درباره سياست خارجي و مذاكرات
صلح داشت .آقاي [جواد] اژهاي آمد .از اينكه آيتاهلل خامنهاي گفتهاند حكم آقاي

[میرحسین] موسوي را براي بنياد جانبازان سه ساله صادر ميكنند ،اظهار نگراني كرد.
خاطرات چند روز را كه ننوشته بودم ،نوشتم.
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تا ساعت هشت ونيم كارهاي دفتر را انجام دادم .اعضاي دولت آمدند .به مرقد امام

رفتيم .2در پاويون محل با حضور احمدآقا پذيرائي شديم .به كنار ضريح رفتيم و داخل
 -1پس از دادن رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی به کابینه ،پیام تشکری از سوی رئیس جمهوری خطاب به آقای کروبی ارسال شد .متن
پیام بدین شرح است « :برادر ارجمند حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای کروبی ،ریاست محترم مجلس شورای اسالمی ،با سالم ،شایسته است
مراتب تشکر و قدردانی اینجانب را در خصوص تأیید تمامی وزرای پیشنهادی ،به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ابالغ نمایند .خداوند به همه
ما توفیق انجام وظایف و شکر نعمت اعتماد و حمایت مقام معظم رهبری و نمایندگان حزب اهلل مجلس را عنایت فرماید .اکبر هاشمی رفسنجانی  -رئیس
جمهوری اسالمی ایران »
 -2رئیس جمهور و هیأت همراه که از سوی حاج سید احمد خمینی یادگار گرامی امام همراهی میشدند ،ضمن حضور در مرقد قائد عظیم الشأن انقالب
اسالمی با قرائت فاتحه ،با روح پرفتوح امام خميني (ره) برای شروع کار کابینه جدید ،تجدید پیمان کردند .در این مراسم آقاي هاشمي طی سخنانی
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دیدار اعضای کابینه با رهبر انقالب

ضريح قبر را زيارت كرديم و مصاحبهاي انجام دادم .مردم زائر امام كه زياد بودند ،ابراز
احساسات نمودند .به منطقه مقابر شهدا در بهشت زهرا رفتيم و قبور شهدا بهشتي ،باهنر،
رجائي و ديگران را زيارت كرديم .به شهر برگشتيم و مستقيماً به منزل آيتاهلل خامنهاي
رفتيم .وزرا هم آمدند .من 1و آيتاهلل خامنهاي صحبت كرديم.2

بر ادامه راه حضرت امام خمینی (ره) و پیشبرد آرمانهای مقدس معظم له توسط کابینه جدید تأکید کرد .آنها سپس بر مزار شهدای هشتم شهریور و
هفتم تیر حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه با شهدای گرامی انقالب اسالمی ،شهید بهشتی ،شهید رجایی ،شهید باهنر و سایر شهدای گرانقدر انقالب
اسالمی و جنگ تحمیلی تجدید عهد و پیمان کردند.
 -1ایشان گفت « :مردم به خوبی وظایفشان را انجام دادند .مجلس شورای اسالمی به خوبی وظیفه خودش را انجام داد و امروز ما شاهد هستیم که دولت
جمهوری اسالمی ،کابینه اسالمی این نظام در شرایط جدید تشکیل شده و بنده خدا را شکر میکنم که آن گونه که فکر میکردم و میخواستم ،موفق
شدم كه همکاران خوبی را انتخاب بکنم .جنابعالی با آقایان آشنا هستید .آقایان را همه میشناسید و از ارائه نظر و راهنمایی دریغ نکردید ،در دورانی که
ما مشغول بررسی بودیم ،برای تشکیل کابینه و حمایت فرمودید ،تحقیقاً هم میدانید که این کابینه با همه وجود در اختیار اجرای خواستهای رهبری و
مردم است و امروز بهحمداهلل هماهنگی بین مجلس و دولت و سایر نهادها و قوه قضائیه دیده میشود .انشاءاهلل در سایه کمکهای شما این هماهنگیها
ادامه پیدا خواهد کرد و برای شروع کارمان خوشحال هستیم که از صبح امروز در خدمت برادر ارجمندمان یادگار با ارزش حضرت امام امت آقای
حاج سید احمد آقا بودیم که االن هم در خدمتشان هستیم .خواهشمند هستیم که قبل از اینکه ما کارمان را شروع کنیم ،ما را نصحیت بفرمایيد» .
 -2رهبر انقالب اسالمی در دیدار هیأت وزیران بر ضرورت اولویت دادن به قشرهای محروم ،مناطق دورافتاده ،روستائیان و عشایر کشور در برنامههای

295

با احمدآقا به دفترم آمديم .درباره مسائل جاري بحث كرديم .ايشان قبول داشت كه

راديكالها در جريان بحث كابينه در مجلس ،بد عمل كردند و اشتباه بزرگي مرتكب

شدند و تأكيد داشت كه نگذاريم امثال آقاي خوئينيها و محتشمي بيكار و منزوي باشند.
عصر احكام وزارت وزرا را امضاء كردم و براي شركت در اولين جلسه هيأت دولت

به ساختمان نخست وزيري رفتم .در شروع جلسه صحبت كوتاهي كردم .1بعد از جلسه با
آینده تأکید کردند .آیتاهلل خامنهای از شهیدان رجایی و باهنر ،به عنوان دو نمونه برجسته از یاران حقیقی انقالب و امام نام بردند و از خدمات ارزنده
مهندس میرحسین موسوی و اعضای کابینه او تشکر کردند .ایشان افزودند « :رئیس جمهوری همانند آقای هاشمی رفسنجانی برای کشور ،انقالب و
مردم ما حقیقتاً یک موهبت و نعمت الهی است و اطمینان دارم که مردم قدر این نعمت را میدانند و تاکنون نیز وفاداری خود را به ایشان نشان دادهاند».
ایشان رأی اعتماد مجلس شورای اسالمی به تمامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را به اعضای دولت تبریک گفتند و مباحث نمایندگان مجلس در
چند روز گذشته را استثنایی و حاکی از آزادی کامل مجلس توصیف کرده و فرمودند « :کسانی که در اصول یک حکومت اسالمی و آزادی کامل
اسالمی در کشور تردید دارند ،شاهد بودند که نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،چگونه با کمال شجاعت و صراحت و احساس وظیفه ،نظر خود
را بیان میکنند و این خود نعمت بزرگی است که ما از آن برخورداریم .مجلس در دادن رأی اعتماد به همه اعضای کابینه پیشنهادی نشان داد که به
مسئولیت بسیار خطیر خود کام ً
ال آگاه است و واقعیات و مصالح کشور را به خوبی درک کرده و خود را در قبال آن مسئول میداند » .آیتاهلل خامنهای
در توصیف زندگی اسالمی مردم که در آن به مسائل مادی و معنوی توجه شده باشد ،فرمودند « :گشودن گرههایی از زندگی ملتی که هشت سال
جنگ را پشت سر گذاشته و مشکالت و فشارهای جهانی را تحمل کرده است ،به معنی دوری از معنویات و آرمانها نیست .اسالم برای دنیا و آخرت
مردم برنامه و هدف دارد و مسئولین اداره کشور مؤظفند به طور یکسان به امور مادی و معنوی مردم توجه کنند ».منبع  :روزنامه کیهان  ،شماره 13698
مورخ  ، 1368/6/9صفحه .2
 -1در ابتدای جلسه آقای هاشمی اظهار داشت« :با نام خدا و یاد حضرت امام خمینی( قدس سره شریف ) رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران و یاد دو شهید بزرگوار دولت رجایی و باهنر و تجلیل از شهدا و راه اسالم و استمداد از ارواح پاکشان ،امروز کارمان را آغاز میکنیم و خاضعانه
از خداوند متعال میخواهیم به آبروی خوبان و پاکان تاریخ ،ما را در وظایف بسیار مهمی که در قبال مردم خوب و فداکارمان به عهده گرفتهایم ،موفق
بدارد .از مقام معظم رهبری ،مردم و مجلس به خاطر تأیید و حمایت و اعتمادشان به دولت جدید جدا ً تشکر میکنیم و از نخست وزیر و وزراي دوره

گذشته ،چه آنان که در دولت از تجاربشان استفاده میکنیم و چه آنانی که در سنگر دیگری مسئولیت خواهند پذیرفت ،به خاطر زحماتی که کشیدهاند،
تشکر میکنیم» آقای هاشمی خطاب به اعضای هیأت دولت تأکید کرد« :توجه شما را به این نکته جلب میکنم که من در مراسم تحلیف ،قسم یاد

کردهام که خودم را وقف انقالب و مردم کنم و شما هم حتماً چنین تصمیمی گرفتهاید ،ما باید در این راه عزم خود را جزم کنیم که همیشه به نفع جامعه
از خودمان مایه بگذاریم .در این صورت مردم هم برای ما اعتبار قائلند و گذشته از آن ،خط و ثواب اخروی آن بيش از اینها است ».رئیس جمهور با
اشاره به لزوم حاکمیت ضابطه به جای رابطه و اصالح امور جاری و جلوگیری از مصرفهای بی مورد و طرد افراد ناباب در قلمرو کار هر وزیر ،اظهار
داشت « :اگر ما قلمرو کار خودمان را اصالح کنیم ،کل مجموعه پاک میشود .مردم هم از ما انتظار کار ممتازی را ندارند .اگر سازمانهای دولتی در
حد عرف معمول کارشان را انجام دهند ،جامعه اصالح میشود و بنده اعتقاد دارم هیچ چیز بهتر از صحت کار ،نمی تواند کارها را تسریع بخشد .جامع
نگری از سیاستهای ما باید باشد و همه جریانات موافق و وفادار به انقالب را صادقانه بپذیریم و از گروه گرایی و باند بازی خودداری کنیم و اجازه
دهیم مجموعهای از افکار و اندیشهها در پیشبرد امور کشور مشارکت داشته باشند ».رئیس جمهور همچنین رعایت نظم در اجرای برنامههای پیش بینی
شده و کار دولت را مورد تأکید قرار داد .پس از آن جلسه وارد دستور شد و برنامه پنجساله به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد
بحث درباره برنامه یاد شده در جلسات آینده ادامه یابد.
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اولین جلسه هیئت دولت به ریاست آیت اهلل هاشمی

[آقایان عبداهلل نوری ،علی اکبر والیتی و اکبر ترکان] وزراي كشور ،امور خارجه و دفاع
و آقايان [مسعودروغنی] زنجاني[ ،سیدمنصور] رضوي و [حمید] ميرزاده درباره كارهاي
خودشان مذاكره كرديم .شب به خانه آمدم .عفت هم كه براي مرتب كردن خانهمان رفته
بود آمد؛ خسته بود و گفت حال فاطي بهتر است.

پنجشنبه  9شهريور  28 محرم 1410

 31آگوست 1989

ساعت چهارونيم صبح بيدار شدم .نماز و ورزش و خواندن گزارشها و استماع راديوها

مطابق معمول و سپس انجام كارها تا ساعت هشت ونيم انجام شد .آقاي آيتاللهي وزير
سابق معادن و فلزات آمد .از ايشان به خاطر كنار گذاشتنش عذرخواهي كردم .با روحيه
خوبي برخورد ميكند و آماده كار حتي زير نظر وزير جديد است .يك قوطي سوهان
از قم آورده بود .يك جلد قرآن به ايشان هديه كردم .او نظراتي درباره وضع طرحها و
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كارهاي وزارت داد.

استانداران پنج استان جنگ زده آمدند .آنها مشكالت بازسازي شامل كمبود اعتبار،

ضعف پشتيباني و عدم همكاري نيروهاي مسلح را مطرح كردند .دكتر [حسن] حبيبي
آمد .درباره طرح تشكيالت و شرح وظايف نهاد رياست جمهوري تصميم نهايي اتخاذ
شد و درباره سازمانها قرار شد احكام مسئوالن را تهيه كند و امضاء نمايم.

تيمسار [منصور] ستاري آمد .گزارش نيروي هوايي را داد و بيست ميليون تومان

كمك براي صنايع و تعميرات گرفت[ .آقای محمد سعیدیکیا] وزير راه آمد .گزارش

وضع حمل و نقل و نيازها و طرحها را داد و براي بهتر شدن اعتبارات برنامه پنجساله
استمداد كرد .متن استعفا از جانشيني فرماندهي كل قوا را نوشتم و با آيتاهلل خامنهاي

مشورت كردم.1

تلفني به آقاي [محسن] نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] درخصوص طرح

 -1آقای هاشمی با ارسال نامهای به حضور آیتاهلل خامنهای ،از ایشان تقاضا کرد با استعفایش از جانشینی فرماندهی کل قوا موافقت نمایند .آیتاهلل
خامنهای نیز در پاسخ ،ضمن قدردانی از زحمات آقای هاشمی ،استعفای ایشان را پذیرفتند .متن استعفای رئیس جمهوری و پاسخ مقام رهبری بدین
شرح است « :بسم اهلل الرحمن الرحیم ،محضر مبارک حضرت آیتاهلل خامنهای ،فرمانده کل نیروهای مسلح و رهبر معظم انقالب اسالمی ،با توجه به
مسئولیت جدید اینجانب و عدم فرصت کافی برای اداره امور نیروهای مسلح که نیاز به وقت زیادی دارد و امکان بروز ضعف و خسارت از این رهگذر
برای امور کشوری و لشکری و با توجه به احاطه و آشنایی کامل آن مقام معظم به وضع نیروهای مسلح و امکان اعمال فرماندهی بدون واسطه و آثار
سازندهای که ارتباط مستقیم نیروها با شخص فرماندهی کل نیروهای مسلح میتواند در روحیه و نشاط و تحرک آنها داشته باشد ،با اینکه عنوان جانشینی
فرماندهی کل نیروهای مسلح ،باعث افتخار و سربلندی اینجانب است ،ولی به خاطر حسن اجرای امور ،خواهشمند است موافقت فرمائید که اینجانب
از این سمت و مسئولیت اداره نیروهای مسلح معاف باشم تا بتوام به امور کشوری با وقت بیشتری بپردازم .امیدوارم با استمداد از عنایات الهی ،آمادگی
انجام هرگونه مأموریتی را در این خصوص مثل گذشته در صورت ضرورت و نیاز داشته باشم .اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور » 1368/6/9
پاسخ آيتاهلل خامنهاي« :بسماهلل الرحمن الرحیم ،جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ،ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران ،با
سالم و تحیت ،در پاسخ به استعفای جنابعالی از جانشینی فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،با توجه به مسئولیت خطیر و بسیار مهم ریاست
جمهوری و اداره کشور و دولت که اکنون بحمداهلل با فضل الهی و اعتماد کم نظیر ملت به دست توانای شما سپرده شده است ،موافقت و قبول خود
را اعالم میدارم .الزم میدانم از زحمات طاقت فرسا و مستمر جنابعالی در تمشیت امور ارتش و سپاه در دوران پرماجرای جنگ تحمیلی و اداره و
فرماندهی نیروهای مسلح و هدایت آن در عملیات جنگ که همیشه با تالش شبانهروزی و در موارد متعدد با پیروزیهای بزرگ برای ملت ایران همراه
بود ،صمیمانه تشکر کنم .آن دوران در سابقه درخشان مجاهدات جنابعالی صفحه منوری است که هرگز از حافظه ملت وفادار ما زدوده نخواهد شد.
و ما عنداهلل خیر وابقی .خداوند وجود پربرکت شما را برای انقالب و اسالم محفوظ بدارد و توفیقات خود را بر شما ارزانی فرماید .والسالم علیکم و
رحمت اهلل ،سید علی خامنهای »1368/6/11
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فعال كردن صنايع تاكيد نمودم .فرمانده و جانشين دانشكده پرواز نيروي هوايي آمدند .به

خاطر تعليم خلباني به مهدي و ياسر در چند روز گذشته  -كه امروز مرحله ابتدایي پايان
يافته  -از آنها تشكر كردم .آنها شرحي از وضع دانشكده دادند.

سه نفر از نمايندگان خط مستقل مجلس آمدند .به خاطر حمايت از كابينه و خواست

من از آنها تشكر كردم .آقاي حسين مرعشي آمد و درباره مشكالت برنامه [پنجساله]
گفت .آقايان [محسن] نوربخش و [عطاءاهلل] مهاجراني و نواب آمدند .درباره مصالحه

با هند مذاكره شد .احكام [آقایان مسعود روغنی زنجانی و رضا امراللهی] رؤساي
سازمانهای برنامه و بودجه و انرژي اتمي را نوشتم.

جمعه  10شهريور  29 محرم 1410

 1سپتامبر 1989

ديشب بچهها نبودند .زود خوابيدم .عفت ساعت يازده و نيم آمد .بيدار شدم .ديگر تا

ساعت سه ونيم بامداد خوابم نبرد و كمي كه خوابيدم با صداي عفت بيدار شدم .معلوم
شد سينهاش درد گرفته ،احتمال ميداد كه عارضه قلبي باشد ،ولي نسبتاً آرام شد .نماز
صبح را خوانديم و تا ساعت هشت صبح خوابيدم .تا ساعت یازده مطالعه كردم.

براي اقامه نماز جمعه به دانشگاه رفتم .مردم پرشور ابراز احساسات كردند .بيشتر

صبحتهاي دو خطبه درباره مسائل روز و برنامههاي دولت بود .1عصر آيتاهلل موسوی
1

 -در خطبـه اول نمــاز جمعــه ،ایشــان ضمــن بیــان مطالبــی در ادامــه سلســله بحـث هفتههــای گذشــته پیرامــون عدالــت اجتماعــی ،بهتشــریح کلیــات

برنامههــای آینــده کشــور پرداخــت .آقــای هاشــمی بــا یــادآوری اینکــه اســام آییــن زندگــی و برنامــه حیــات انســان در دنیــا و آخــرت اســت ،گفــت:
«یکــی از دســتورات اســام ایــن اســت کــه بــرای زندگــی بهتــر زمیــن را آبــاد کننــد ،بــر طبیعــت پیــروز شــوند و اســرار آن را کشــف کننــد و ایــن از
ادلــه ماســت کــه اســام بــرای زندگــی بهتــر اســت و در قــرآن آیــات بســیاری وجــود دارد کــه بــا صراحــت میگویــد زمیــن و آنچــه در آن اســت،
مســخر انســان آفریــده شــده اســت ».آقــای هاشــمی آنــگاه در بیــان انگیزههــای خــود بــرای پذیــرش مســئولیت ریاســت جمهــوری اظهــار داشــت:
«یکــی از انگیزههــای مــن بــرای پذیرفتــن چنیــن مســئولیتی ایــن اســت کــه تــاش کنیــم جامعــه اســامی را کــه بــه لطــف خداونــد و هدایتهــای
امــام خمینــی (ره) تشــکیل شــد ،بــه عنــوان یــک جامعــه نمونــه اســامی بســازیم و جامعــه نمونــه اســامی آن اســت کــه همــه ابعــاد اســام در آن باشــد.
جامعــه مــورد قبــول اســام ،جامعـهای اســت کــه آرمانهــا و اهــداف اســام را داشــته باشــد و جوامعــی کــه تنهــا بــه معنویــت یــا مادیــت میپردازنــد
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اردبيلي آمدند .راجع به مسئوليت اداره مركز استراتژيك و مسائل ديگر مذاكره شد.

آقاي [حمید] ميرزاده براي كارهاي جاري آمد .محسن [پسرم] و محسن عموزاده آمدند.
مذاكرات متفرقه داشتيم.

شنبه  11شهريور  1 صفر 1410

 2سپتامبر 1989

تا ساعت هشت صبح ورزش كردم و گزارشها را خواندم .آقاي چهپور [مدیرعامل

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه] آمد .گزارش وضع ترافيك تهران و مشكالت
جذب راننده و مشكالت در انتقال اتومبيلهاي دست دوم خريده شده از آلمان را گفت؛
به وزير كشور گفتم همكاري كنند .مدعي است دوسه خطي كه اتومبيلها را به راننده
یــک بعــدی هســتند و انگیــزه مــن ایــن اســت کــه بعــد ســازندگی و ســلطه بــر زمیــن را کــه بــه خاطــر کارشــکنی دشــمنان از آن عقــب ماندهایــم،
تقویــت نماییــم .امــا اگــر ایــن جامعــه فاقــد آرمانهــا ،اهــداف و ویژگیهایــی کــه اســام از انســان میخواهــد باشــد ،رفتــن بــه طــرف مادیــت چیــزی
را عایــد مــا نخواهــد کــرد .کلیــات حرکــت دولــت براســاس سیاســت هــای کلــی در قالــب دو برنامــه پنجســاله میباشــد و از هــم اکنــون خیــال مــردم
راحــت باشــد و مــردم بداننــد آنچــه در دوران بازســازی اتفــاق میافتــد ،همــان اســت کــه در قالــب برنامــه پنــج ســاله تــا چنــد مــاه آینــده از مجلــس
شــورای اســامی بیــرون خواهــد آمــد .هــدف برنامــه پنجســاله آن طــور کــه رهبــری مــا تعییــن میکنــد ،آن اســت کــه از امکانــات زمیــن ،طبیعــت
کشــور و فضــای موجــود دنیــا بــه نفــع ایجــاد یــک جامعــه اســامی ،آنگونــه کــه قــرآن خواســت اســتفاده نماییــم و خوشــبختانه ایــن انقــاب را خــدا
در قســمتی از دنیــا بــه وجــود آورده کــه ایــن امکانــات را دارد و در ایــن کشــور ،خــدا بــه انــدازهای امکانــات قــرار داده کــه اگــر از آنهــا اســتفاده
کنیــم ،بهعنــوان یــک کشــور خودکفــا در حــد مــورد قبــول در ســطح دنیــا مطــرح خواهیــم بــود و میتوانیــم دارای یــک کشــور آبــاد و آزاد باشــیم.
اگــر مــا درســت عمــل کنیــم ،میتوانیــم همــه امکاناتــی را کــه جامعــه نیــاز دارد از دل زمیــن و دریــا بگیریــم و اگــر چیــزی اینجــا نباشــد ،میتوانیــم
از امکانــات اضافــی کــه در اختیــار داریــم ،بــرای آوردن آنهــا اســتفاده کنیــم و ایــن یــک خیــال پــردازی نیســت و یــک حرکــت امــروز و فــردا هــم
نیســت ،بلکــه یــک راه طوالنــی اســت » .در خطبــه دوم ،آقــاي هاشــمي ابتــدا از کســانی کــه در دوره پــس از رحلــت حضــرت امــام خمینــی (قــدس
ســره) در ســختترین شــرایط حســاس انقــاب ،موجــب شــدند تــا انقــاب مســیر خــود را طــی کنــد قدردانــي کــرد و در ایــن بــاره بــه ویــژه از رهبــر
انقــاب ،مجلــس خبــرگان و مــردم نــام بــرد و از شــرکت گســترده مــردم در مراســم تدفیــن و تشــییع پیکــر مطهــر امــام کــه موجــب شــد تــا دلهــای
مــردم مســلمان شــاد و دل خبیــث کفــر جهانــی ســرد و مأیــوس شــود ،سپاســگزاری نمــود .ايشــان ســپس افــزود« :مــن از خیلــی افــراد بایــد تشــکر کنــم،
مخصوص ـاً مراجــع بزرگــوار تقلیــد و روحانیــت بزرگــوار کــه در ایــن چنــد ماهــه نقــش خوبــی را ایفــاء کردنــد .از علمــای طــراز اول ماننــد آیــات
عظــام گلپایگانــی ،اراکــی و مرعشــی نجفــی بایــد صمیمانــه تشــکر کــرد کــه در روز انتخابــات بــه پــای صندوقهــای رأی رفتنــد .ایــن انتخابــات نشــان
داد کــه از باالتریــن مقــام روحانیــت و تــا پایینتریــن حــد ،همــه در خدمــت ایــن نظــام هســتند و ایــن پشــتوانه بســیار خوبــی بــرای نظــام اســت ».رجــوع
کنیــد  کتــاب «هاشــمی رفســنجانی ،خطبــه هــای جمعــه ســال  ،1368جلــد دهــم »،دفتــر نشــر معــارف انقــاب.1388 ،
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اولین کابینه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

اجاره دادهاند و به جاي بليت پول نقد ميگيرند ،وضع بهتري دارد .نظارت بركاالهاي

متروكه را الزم ميداند.

آقاي [محمدعلی] نظران براي امور شوراي عالي دفاع آمد .گفتم به كار ادامه دهد.

او از كمبود بودجه اسرا گفت .آقاي مشكيني يكي از طالب سازمان تبليغات اسالمي

آمد .خودش را آماده براي پذيرفتن مسئوليت در تربيت بدني ،با هدف اصالح اخالقي

محيط وزرشي اعالن كرد.

دكتر [حسن] حبيبي آمد .براي امور تشكيالت و نصب و عزلها صحبت شد .آقاي

رهبري آمد .درباره متصدي سازمان امور استخدامي مذاكره شد .عصر آقاي ميرحسين

موسوي آمد .به ايشان گفتم هر مسئوليتي كه مايل باشند ،ميدهيم .قرار شد حكم
مشاورت سياسي [رئیسجمهور] براي ايشان صادر كنم .1آقاي [سیدمنصور] رضوي

 -1متن حکم به این شرح است  « :بسم اهلل الرحمن الرحیم ،جناب آقای مهندس میرحسین موسوی ،نظر به سابقه و تجربیات جناب عالی در طول سالهای
متمادی و پرنشیب و فراز در اداره امور دولت جمهوری اسالمی ایران و احاطه بر مسایل گوناگون کشور و آگاهی از تصمیمها و سیاستگذاریها
و لزوم بهرهگیری از این تجربیات و با توجه به اینکه خدمتگزاران انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران در هر مقام و موقعی که باشند ،در
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براي پيگيري صدور حكمش آمد .آقاي [مسعود روغنی] زنجاني آمد .اظهار پشيماني

كرد از پيشنهاد اينكه [رئیس سازمان برنامه و بودجه] ،معاون [رئیس جمهور] نباشد .آقاي

[مصطفی] هاشمي [طبا] مسئول كميته المپيك آمد و گزارش وضع را داد .شب جلسه
سران قوا داشتيم .درباره [دادگاه] الهه ،فرودگاه ،منكرات و مواد مخدر مذاكره شد.
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تا ساعت هشت ونيم صبح مطابق روزهاي ديگر گذشت .قرار بود چهار نفر از سفرايمان

بيايند كه نيامدند .معلوم شد وقت به اطالعشان نرسيده بوده .آقاي [غالمرضا] فدائي
نماينده اراك آمد .براي معالجه فرزندش با طب سوزني عازم چين است .آقاي [محمد]
غرضي [وزیر پست و تلگراف و تلفن] آمد و در مورد برنامه پنجساله نظراتي ارائه داد.

آقاي [مجید] قاسمي رئيس بانك مركزي آمد .از امكان عزل خود نگران بود و از عزل

آقاي ماجدي اظهار ناراحتي كرد.

عصر در جلسه دولت شركت كردم .بحث درباره برنامه پنجساله بود .بيشتر وزرا به

سهم خود در برنامه معترض بودند و تمام وقت جلسه به شنيدن نظرات آنها گذشت و قرار
شد سازمان برنامه و بودجه در جلسه بعد جواب بدهد.

شب آيتاهلل خامنهاي به دفتر من آمدند .درباره سمت مهندس موسوي و بنياد جانبازان

مذاكره شد .آقاي خامنهاي ميخواهند [به عنوان رئیس بنیاد جانبازان] با قيد زمان سه سال

نصب كنند و آقاي موسوي حاضر نيست با قيد زمان بپذيرد .1درباره آينده ارتش وسپاه
راه آرمانهای مقدس انقالب اسالمی ،از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز قدرشناس خدمات همه عزیزان
خدمتگزار است و خواهد بود ،جناب عالی را به سمت مشاور سياسي رئیس جمهور منصوب مینمایم .این جانب امیدوارم که از نظرات مشورتی جناب
عالی در زمینه مسایل سیاسی داخلی و خارجی به طور منظم مطلع شوم .توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم .اکبر هاشمی رفسنجانی  -رئیس
جمهوری اسالمی ایران».
 -1آیتاهلل خامنهای در  15شهریور  1368طی حکمی آقای محسن رفیقدوست را به مدت سه سال به ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان منصوب کردند.
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بخشنامه مربوط به ورود رزمندگان و جهادگران به دانشگاه ها
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بحث شد .آقاي خامنهاي بنا دارند در حكمی آقاي دكتر روحاني را به عنوان رئيس

ستاد كل [نیروهای مسلح] بنويسند كه ستاد مشترك تجديد حيات كند و آقاي روحاني
موافق نيست .من هم موافق نيستم .با ايشان بحث كردم؛ قانع نشدند .درباره اعضای مجمع

تشخيص مصحلت و تكميل اعضای شوراي عالي انقالب فرهنگي هم مذاكره شد .شام

را خوردند و مقداري وقت صرف باز كردن قفل رمز گاو صندوق به جا مانده از زمان
رياست جمهوری خودشان كردند كه بي نتيجه ماند .بچهها نيامدند و تنها خوابيدم.
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ساعت هفت ونيم صبح ،دكتر روحاني آمد .از تصميم آيتاهلل خامنهاي در خصوص
اعاده ستاد مشترك ارتش نگران است .او فكر ميكند ديگر ستاد كل نميتواند درست

كار كند و گويا مصمم است كه اگر آقاي خامنهاي بر تصميم خودشان بمانند ،مسئوليت

ستاد كل را نپذيرد و از كساني كه دعوت به همكاري كرده ،گفتهاند اگر ستاد مشترك
اعاده شود ،حاضر به همكاري نيستند.

آقاي [سیدمحمدرضا] هاشمي گلپايگاني دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي آمد.

كارهاي در دستور و شيوه كار را گفت و درباره ترميم اعضای شورا صحبت كرد .وقت
جلسه را تعیين كرديم .آقاي دكتر مهدوي از نخست وزيري آمد .از نگراني نيروهاي
راديكال در دانشگاه از وزارت دكتر [ایرج] فاضل گفت و درباره كار خودش اجازه
خواست؛ كار مهمي ندارد.

آقاي رستگاري آمد .پيشنماز نهاد نخست وزيري بوده .گفتم ادامه دهد .او در

گزينش ،شوراي نهاد و صندوق قرضالحسنه نهاد هم كار ميكند .آقاي علي جنتي آمد.
بنا دارد از دفتر فرماندهي [کل قوا] برود؛ احتماالً به استانداري خراسان میرود .پدرش

[آیتاهلل احمد جنتی] هم خواست كه استاندار بشود.
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دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] براي امور دولت و نهاد و احكام ساير

معاونان آمد .آقاي [سیدمحمد] خاتمي وزير[فرهنگ و] ارشاد [اسالمی] آمد .گزارش

اقدامات تبليغي خارجي را گفت و كمك بيشتر خواست .بر توسعه توريسم تأكيد كردم.
آقاي مسيح مهاجري آمد .قرار شد مشاور اجتماعي رئيس جمهور باشد.

آقاي شفق وابسته نظامي سپاه در شوروي آمد .گزارش از كارها در روابط دو جانبه

و جديتر شدن روسها در روابط نظامي و خبر از پيشنهاد وابسته نظامي تركيه و فرانسه
براي همكاري نظامي داد .همچنین ورود هيأت متخصص روسي به ايران براي مذاكره

درباره آموزش [موشک] سام  5و [هواپیمای] ميگ  29را گفت .احكام معاونان [رئیس
جمهور] را صادر كردم .عموزاده رضا هاشميان آمد .از مشكالت محيط زيست گفت.
جواب تعداد زيادي از تبريكات را امضا كردم.1
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اول وقت آقاي [مرتضی] الويري [رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس] آمد.

توصيههايي در مورد برنامه پنجساله داشت و ميخواست كه در دولت ،خيلي به تركيب
آن دست نزنيم .شوراي عالی انقالب فرهنگي جلسه داشت .بخش مهمي از آئين نامه

 -1آقای هاشمی در پیامی ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم که با ارسال پیام و آگهی در جراید ،انتخاب ایشان به سمت ریاست جمهوری را تبریک
گفتهاند ،از آنها خواست که از این به بعد از اقدام به نشر تبریکات خودداری نمایند :متن پیام به شرح زیر است« :بسماهلل الرحمن الرحیم ،در پی انتخاب
اینجانب به سمت ریاست جمهوری ،حضرات آیات و حجج اسالم و شخصیتهای بزرگوار جمهوری اسالمی ،جوامع هنری و هنرمندان ،رؤسا و
مسئوالن و اعضای مراکز علمی ،فرهنگی و آموزشی ،انجمنهای اسالمی ،اتحادیهها و انجمنهای اصناف ،بازاریان ،ایرانیان مقیم خارج از کشور،
اقشار مختلف از کارگران ،کشاورزان ،جانبازان و خانوادههای معظم شهدا و اسرا و مفقودین و آحاد مردم خوب و صمیممی و فداکار کشور ،با ارسال
تبریک مرا مورد لطف خود قرار دادند ،مراتب تقدیر و تشکر خود را از این همه محبت و صميمي که مردم عزیزمان نسبت به خدمتگزاران خود ابراز
میدارند ،اعالم و توفیق همگان را در خدمت به انقالب و کشور از خداوند متعال مسألت دارم و خواهشمندم که از این به بعد از اقدام به نشر تبریکات
خودداری فرمایند .اکبر هاشمی رفسنجانی  -رئیس جمهوری اسالمی ایران 1368/6/15 -
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دانشگاه آزاد اسالمي تصويب شد و مقرر گرديد .که پس از ارزيابي هر رشته ،اگر سطح

قابل قبول نداشت ،مهلتي براي اصالح بدهند و اگر نتوانستند به صورت بند ب ادامه
ميدهند.

آقاي [حمید] ميرزاده و آقاي [حسن] حبيبي براي امور نهاد و دولت آمدند .عصر

هيأت دولت جلسه داشت .درباره كالن برنامه صحبت بود .منابع ارزي ممكن براي
جوابگویي به نيازهاي بخشها بررسي شد .منابع جديدي در حدود ده ميليارد دالر مطرح

شد كه قابل درج در برنامه است.

شب تا ساعت هشت ونيم كار كردم ،سپس به منزل رفتم .دوسه هفته است كه به منزل

نرفته بودم .خانه تحت تعمير بود و امروز آماده شد .محسن درباره همكاري با معاونت
اجرایی [رئیس جمهور] مشورت كرد و از خشونتهاي بي مورد كميتهها در خصوص

مبارزه با منكرات گفت .بعد از شام با كمك مهدي و محسن ،كتابخانهام را كه در جريان
تعمير خانه به هم ريخته بود ،مرتب كردم.
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بعد از نماز ،استماع اخبار ،ورزش ،استحمام و صبحانه به دفتر كار رفتم .آقاي [حمید]
ميرزاده براي امور اجرایي كشور ،بازسازي و كاغذ روزنامهها آمد .آقاي شيخ عباس
پورمحمدي براي ديدار آمد و از وضع بد دادگستري رفسنجان و بنياد شهيد آنجا گفت

و خبرداد كه آقاي [شیخ محمد] هاشميان ،دوسه هفتهاي است كه لحن صحبت خود را
اصالح كرده است.

آقاي عبداهلل نوري [وزیرکشور] آمد .درباره استاندارها صحبت شد .در مورد

كردستان و سيستان و بلوچستان هم صحبت شد .درباره مبارزه با منكرات مذاكره و قرار

شد از روش موجود كميته انقالب كه در خيابان ،جلوي ماشينهاي مردم را ميگيرند و
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بازجویي ميكنند و خشونت ميكنند جلوگيري شود ،ولي با مقررات از پيش تعيين شده،
با استفاده از امكانات و اهرمهاي دولت براي انصراف خانمها از بدحجابي اقدام شود.
در خصوص شوراي امنيت هم صحبت شد .قرار شد حكم بدهيم كه ايشان اداره نمايند.1
آقاي [عبدالحسین] وهاجي [وزیر بازرگانی] آمد .گزارش خريد و ورود كاالهاي

اساسي را داد .در اغلب موارد وضع بد نيست ،ولي در مورد كره و حبوبات مشكل دارند.

بر توجه بيشتر به وضع نان و آرد و بر همكاري با بخش خصوصي و آماده شدن براي

خريد مواد اوليه كارخانجات تأكيد كردم.

آقاي دكتر روحاني آمد .راجع به تصميم آقاي خامنهاي در خصوص اعاده ستاد

مشترك و امكان كار در ستاد كل در اين صورت صحبت كرد .باالخره قرار شد تسليم
رهبري باشد ،ضمن اعالن نظر مخالف درباره پيشنهاد ديگر كه مسئوالن در ستاد ارتش

و سپاه ،معاون رئيس ستاد كل باشند .نتايج مذاكره با هيأت روسي در خصوص آموزش
خدمه [هواپیماهای] سام  5و ميگ  29را داد؛ خوب است.

دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] درباره مشاوران و مسائل جاري،

تلفني كسب نظر كرد و آقاي [مجید] قاسمي درخصوص هيأت همراهان به آمريكا براي
[اجالس] صندوق بينالمللي پول پرسید .عصر هيأت دولت جلسه داشت .درباره برنامه

پنجساله بحث داشتيم .تعدادي از وزرا ،كارهاي خوشان را در جلسه بعد از جلسه دولت

مطرح كردند.

 -1آقای هاشمی طی حکمی آقای عبداهلل نوری وزیر کشور را به سمت رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد .متن حکم بدین شرح میباشد« :بسماهلل
الرحمن الرحیم ،حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای عبداهلل نوری ،وزیر محترم کشور ،با توجه به عضویت جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی و
براساس اصل یکصدوهفتاد وششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جنابعالی را به سمت رئیس شورای امنیت کشور منصوب مینمایم .در مسائل
مهم ،حساس و حیاتی ،شورای امنیت کشور در حضور اینجانب تشکیل میشود .شایسته است مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اجتماعی و برنامهریزی
همه جانبه برای امنیت کشور را در الویت قرار دهید .توفیق شما را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند متعال مسئلت دارم .اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران »
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آقاي [ابولفضل] توكلي بينا آمد .اعالن آمادگي براي انجام ماموريتها نمود .آقاي
[سیدرضا] زوارهاي هم به همين منظور آمد .آقاي [علی] فالحيان [وزیر اطالعات] آمد.
گزارش وضع وزارت اطالعات را داد و نيازها را مطرح كرد و طرحهاي جديدي براي

كار ارائه داد .آقاي [سیدهادی] خسروشاهي آمد و براي تكميل ساخت مسجدي استمداد
كرد .آقاي [حسن] غفوري فرد آمد .او براي بكارگيري يكي از اساتيد دانشگاه كه قب ً
ال
تصفيه شده استمداد كرد.

عصر اعضاي دفتر فرماندهي [کل قوا] براي خداحافظي آمدند .آقاي [حسن] حبيبي

براي كارهاي دولت آمد و آقاي [علی] جنتي براي امور در وزارت كشور و استانداريها

آمد .شب به خانه رفتم.
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در منزل بودم ،كاري هم براي انجام برده بودم .وقتم به استراحت و تنظيم كتابخانه
گذشت .آقاي هادي طباطبائي آمد و براي پشتيباني اجراي طرح توسعه نيشكر خوزستان

استمداد كرد .برخالف معمول ،مراجعات تلفني هم كم بود .ياسر و مهدي كه براي
ديدن غار تازه کشف شده دليجان رفته بودند ،آمدند .ميگويند كه از غار علي صدر

زيباتر است .محسن هم آمد و كمي از پيشرفت كار ادغام دو وزارت سپاه و دفاع گفت؛
مشكلي ندارند.
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ساعت هشت ونيم صبح به دفترم آمدم .تا ساعت نه كارها را انجام دادم .آقاي هاشمي

گلپايگاني [دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی] براي تنظيم برنامههاي شوراي عالي انقالب
فرهنگي آمد .مديران سازمان امور استخدامي آمدند .وضع موجود ،تشكيالت اداري و
نقاط ضعف و قوت و طرح اصالحي را گفتند؛ قرار شد يك جلسه ديگر هم بيايند.

دكتر [حسن] حبيبي[ ،حمید] ميرزاده و [رضا] امراللهي براي امور حوزه تحت

مسئوليت خود آمدند و كارهايشان را مطرح كردند :دكتر حبيبي درباره مشاورها و
امراللهي درباره انرژي هستهاي كه گفتم از نيروهاي متخصص كه كنار رفتهاند ،استفاده

كنند .ميرزاده هم درباره كيفيت استفاده از طلب ما از سوريه و كاالهائي كه براي گرفتن
طلب با نرخ باال از سوريه ميگيريم.

عصر آقای سام نجوما رهبر سواپو [جنبش آزادیبخش آفریقای جنوب غربی] به

مالقات آمد .1شرح مبارزاتش را داد و براي مخارج انتخابات كه در پيش دارند و مخارج
پس از استقالل استمداد كرد؛ رقمهاي باالئي مطالبه ميكنند ،به اميد اينكه مبلغي از آن

را دريافت كنند .قرار شد دويست هزار دالر فعال كمك كنيم .دكتر واليتي آمد و نتايج
سفر به يوگسالوي را گفت .راضي است ،ولي مطلب مهمي نداشت.

دكتر نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد .درباره اختصاص ارز به نرخ

ترجيحي به صنايع و تأمين كسري بودجه ريالي از اين طريق ،مذاكره و تصميمگيري
 -1آقاي سام نجوما در این دیدار با تجلیل از مقام حضرت امام(ره) گفت « :فقدان امام خمینی ،نه تنها برای مردم ایران ،بلکه برای تمامی مردم محروم و
صلح دوست دنیا ،ضایعه بزرگی است و اقدامات انقالبی این رهبر بزرگ ،همواره در خاطرهها باقی خواهد ماند » .رهبر سواپو با قدردانی از تالشهای
ایران در حمایت از مبارزات مردم نامیبیا گفت « :ما خود را همواره مرهون حمایتهای جمهوری اسالمی ایران میدانیم ».آنگاه آقای هاشمی اظهار
داشت « :ما اهميت زیادی برای استقالل نامیبیا قائلیم و میدانیم شما در آینده با مشکالت زیادی روبرو خواهید بود ».رئیس جمهور برحمایت ایران از
مبارازت مردم نامیبیا تأکید کرد و گفت « :مطمئن باشید که ما در کنار شما هستیم و آمادگی داریم تجربیات خود را در اختیارتان قرار دهیم ».آقای
هاشمي به نقش استراتژیک كشور نامیبیا اشاره کرد و اظهار داشت « :نامیبیا جایی است که استعمارگران از هر راهی بتوانند ،تالش میکنند حضور خود
را در آنجا حفظ کنند و به سادگی حاضر نیستند از آنجا خارج شوند».
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مالقات با رهبر سواپو

كرديم .درباره بانك مركزي و سفر هيأت به آمريكا براي شركت در كنفرانس صندوق
بينالمللي پول صحبت شد.

شب جلسه سران قوا در دفتر آقاي [محمد] يزدي بود .اتاقهاي مجلل كاخ مرمر 1را

 -1این کاخ در محل تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان ولیعصر تهران واقع شده است .بنای این کاخ به دستور رضا شاه پهلوی و به دست معماران
معروف آن زمان ساخته شده بود ،اما معمارانی که دست اندر کار ساخت آن بودند ،خیلی زود از کار اخراج شدند و ادامه کار به دست لئون تادوسیان
معمار ایرانی  -ارمنی معروف آن زمان داده شد و به سرانجام رسید .زمین این بنا متعلق به شاهزادگان قاجاری و از جمله خاندان فرمانفرمائیان بود که
با به قدرت رسیدن رضا شاه مصادره شد .گنبد زیبای این بنا برگرفته از گنبد مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان است که به وسیله استاد حسن لرزاده کاشی
کاری شده است .در احداث ساختمان اين كاخ ،اساتید معماری و هنرهای تزیینی سنتی مانند استاد محمد کاظم صنايع خاتم و حسن طاهرزاده بهزاد
مشارکت داشتند .مساحت ساختمان آن دوهزاروهفتاد متر مربع می باشد و در زمینی به وسعت  35هزار و  462متر مربع ساخته شده است .این کاخ
در ابتدا بهعنوان محل زندگی و کار رضا شاه مورد استفاده قرار گرفت و تا پیش از تدوین قانون خزانه ملی ،جواهرات سلطنتی از کاخ گلستان به این
کاخ منتقل شده بود .در دوره محمدرضا شاه ،از این کاخ به عنوان دفتر رسمی شاه و محل برگزاری مالقات هاي او استفاده میشد .مراسم ازدواج
محمدرضا شاه با فوزیه و نامزدی او با فرح پهلوی در این کاخ برگزار شده است .با وقوع حادثه ترور شاه در محوطه این کاخ و انتقال دفتر کار شاه
به کاخ صاحبقرانیه ،این کاخ در سال  1355به موزه تبدیل شد و تا سال  1357با عنوان موزه پهلوی قابل بازدید برای عموم مردم بود .از جمله موارد
به نمایش آمده در این موزه ،لباس افسری و کاله گلوله خورده شاه در واقعه ترور  15بهمن  1327بود .پس از انقالب موزه تعطیل شد و از این کاخ،
مدتی به عنوان مقر کمیته انقالب اسالمی استفاده میشد  .این کاخ مقرر شورای عالی قضایی و دفتر رئیس قوه قضائیه بود .مجمع تشخیص مصلحت
نظام در سال  1376این کاخ را از قوه قضائیه تحویل گرفت .امروزه از این بنا در مکاتبات دولتی به عنوان ساختمان قدس یاد میشود  .بخشهایی از
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تماشا كرديم؛ مخصوصاً اتاق خاتمكار كه مخصوص شاه بوده و نيز جائي كه شاه در 21
ارديبهشت سال تير خورده بود .1مسائل متفرقه در جلسه مطرح شد.
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بعد از نماز تا ساعت نه صبح كارهاي دفتر را انجام دادم .آقاي ريشهري [دادستان کل
کشور] آمد و از نپذيرفتن وزارت اطالعات عذرخواهي كرد .آقاي ميرزاده و آقاي

حبيبي براي كارهاي اداري آمدند[ .آقایان سیدحسین موسوی (ابوهشام) ،سیدابراهیم
امین و حاج حسین خلیل] جمعي از [مسئولین] حزب اهلل لبنان براي تبريك و اعالن

وفاداري و اظهار رضايت از سياست ايران در لبنان آمدندکه نتيجه آن همكاري شيعيان
و مسلمين ديگر شده و درگيريهاي بين مسلمين از بين رفته است .آنها خواستار تقويت
بيشتر مسلمين شدند.

عصر درجلسه هيأت دولت شركت كردم بحث درباره برنامه پنجساله بود و چند

مصوبه داشتيم .شب با رهبري جلسه داشتيم .درباره سياستهاي كلي و مسائل نيروهاي
مسلح و شوراي عالي امنيت ملي مذاكره كرديم .دير وقت به خانه رسيدم.

کاخ مرمر در سال  1387مرمت و بازسازی شد.
 21 -1فروردین  1344سرباز وظیفه رضا شمسآبادی ،یکی از افراد گارد سلطنتی که درکاخ مرمر مأمور نگهبانی بود ،محمد رضا شاه را هنگامی که از
اتومبیل در مقابل سر سرای کاخ پیاده شد ،به رگبار مسلسل بست .شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رسانید ،ولی دو تن از درجهداران اسکورت او
مورد اصابت گلوله شمسآبادی قرار گرفته و کشته شدند .شمسآبادی نیز با گلوله درجهداران اسکورت به قتل رسید .نخست سعی شد از علنی شدن
حادثه جلوگیری به عمل آید ،خبر روزنامههای عصر روز  21فروردین حاکی از «نزاع چند سرباز در کاخ مرمر بود که منجر به تیراندازی و قتل دو سه
نفر شده بود» .دولت در حادثه کاخ مرمر ،چهارده تن را به اتهام کوشش در انجام سوء قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه کرد .این در حالی بود که
دادستانی ارتش نتوانست ادعای خود را در مورد رابطه بین دستگیرشدگان و رضا شمسآبادی به اثبات برساند».
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ت شش و ربع صبح به دفترم رسيدم .پس از انجام كارهاي مانده از ديروز و صبحانه،
ساع 

آقاي [محمدعلی] قريشي نماينده خمين آمد .ابراز وفاداري کرد و استمداد براي راههاي
روستائي خمين داشت .نمايندگان استان مازندران آمدند .آنها خواستار تعويض استاندار
بودند[ .آقای حسن رضایی] نماينده شوش و انديمشك آمد .او خواستار كمك براي

ساختن مقبره دعبل خزاعي 1و ترميم پلي روي رودخانه كرخه بود.

آقاي [علی] آقامحمدي آمد .درباره مسائل كردهاي عراقي و ساير گروههاي مبارز

عراق مشورت كرد و درباره مسائل جاري كشور نظراتي ارائه داد .آقاي جليل بشارتي
آمد .گزارش كارهاي پيگيري شكايات مردم را داد و خواستار صدور حكم مستقيم از

طرف خود من براي خودش بود.

دكتر واليتي [وزیر امور خارجه] آمد .امضای استوار نامه چند سفير و كنسول را

گرفت و درباره تقويت مالي بعضي سفارتخانههايمان درخارج و از متمركز كردن
تشريفات در وزارت خارجه گفت .دكتر [حسن] حبيبي براي مسائل دولت و نهاد رياست

جمهوري آمد .عصر دكتر [عبداهلل] جاسبي براي حل مشكالت دانشگاه آزاد اسالمي آمد
و دستوراتي گرفت؛ آئين نامه و رسميت يافتن از نظر سازمان امور استخدامي و تأمين ارز
و اتومبيل و مسكن و زمين و ...

 -1دعبل بن علي خزاعي در سال  148هجري قمري در شهر كوفه متولد شد  .دعبل از سن نوجواني سرودن شعر را آغاز كرد  .در اوايل جوانی بود كه
به درخواست هارون الرشيد خليفه عباسي به دربار او رفت تا شعر بسرايد ،اما پس از مدتي از دربار هارون الرشيد خارج شد  .با وجود هداياي فراواني
كه هارون براي دعبل فرستاد ،دعبل به دربار بازنگشت  .مسير زندگاني دعبل از اين زمان عوض شد  .او بيش از گذشته شيفته اهل بيت شده بود و از
اين زمان به بعد شروع به سرودن شعر در مدح اهل عصمت (ع) نمود  .دعبل وجود مقدس امام موسي بن جعفر (ع)  ،امام رضا(ع)  ،امام جواد (ع) را
درك كرد و به خدمت ايشان رسيد  .به دليل شرايط سخت نتوانست خدمت امام علي نقي(ع) برسد ،ولي شهر سامرا را كه امام در آن زنداني بود ،سخت
نكوهش كرد  .زندگي پر بركت دعبل تا زمان امام حسن عسكري(ع) ادامه داشت و او در مدح اين امام بزرگوار نيز شعر سروده است  .دعبل دانشمندي
است که حدود ده نفر از اديبان و دانشمندان از او روايت كرده اند .در كتاب «تأسيس شيعه » دعبل را يكي از بزرگان و علماي كالم و اديبان و تاريخ
شناسان توصيف كردهاند كه در زمينه زبان شناسي  ،فصاحت و تاريخ اعراب يد طواليي داشته است .
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[آقایان سید محمد اصغری ،سید محمود دعائی ،مرتضی نبوی ،غفور گرشاسبی و

مسیح مهاجری] مديران روزنامههاي كيهان ،اطالعات ،رسالت ،ابرار و جمهوري اسالمي

آمدند .آنها براي رفع مشكل تداركات وكاغذ استمداد كردند و درباره سياستهاي

تبليغاتي و اقتصادي وخارجي توضيحاتي براي همكاري با دولت خواستند.

دكتر [محسن] نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد و درباره تعويض رئيس

بانك مركزي صحبت کرد .آقاي دكتر [محمد حسین] عادلي [سفیر ایران در ژاپن] را

هم آورده بود كه توضيحاتي درباره سياستهايش داد و قرار شد فردا در دولت مطرح
شود .آقاي [محمد] غرضي براي گرفتن ارز بيشتر براي مخابرات در برنامه پنجساله آمد.
متخصص قفل رمزي گاو صندوق براي آشنا كردن من به رمز قفل آمد
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ساعت هفت و نيم صبح به دفترم رسيدم .تا ساعت هشت گزارشها را خواندم .شوراي
عالي انقالب فرهنگي از ساعت هشت تا ده ونيم جلسه داشت .بيشتر به بررسي آئين نامه
دانشگاه آزاد اسالمي گذشت .دوسه مصوبه خوب در جهت رسميت و استحكام كار
دانشگاه داشتيم .تا ظهر دو سه مالقات داشتم.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .که از ساعت چهار بعد از ظهر تا نه شب طول كشيد؛

درباره برنامه پنجساله بود .از همانجا يكسره به خانه رفتم .خسته بودم .بنا بود تغيير رئيس
بانك مركزي در دولت مطرح شود كه نشد .بچهها گفتند علي اخوي زاده اطالع داده كه
آشيخ محمد هاشميان را از رياست دادگستري رفسنجان عزل كردهاند.
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چهارشنبه  22شهريور  12 صفر 1410

 13سپتامبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .تا ساعت هشت ونيم به كارهاي جاري پرداختم.

آقاي [شیخ ابوالحسن] شيرازي امام جمعه مشهد آمد و براي حفظ وحدت وحل مشكل
آيتاهلل منتظري توصيه داشت.

آقاي [علی] فالحيان [وزیر اطالعات] آمد .گزارش كارهاي اطالعاتي و برنامهها را

داد .آقاي [حمید] ميرزاده براي كارهاي اجرایي و شرح اقدامات در كيش و تقاضاي حل

مشكالت كار آنجا منجمله آب و برق و در اختيار بودن بخشدار آنجا آمد؛ به وزراي
مربوطه گفتم.

آقاي [سیدمنصور] رضوي براي امور سازمان اداری و استخدامي آمد .آقاي عباس

صفريان [سفیر ایران در گابن] آمد و از گابن گفت .1دوران سفارتش تمام شده است.

آقاي [امیر] عابديني استاندار خراسان آمد .اظهار وفاداري كرد .فكر ميكند ذهن من با

او خوب نيست .به او اطمينان دادم و گفتم در خراسان به خاطر عدم هماهنگي با آقاي

طبسي نميتواند كار كنند.

اخوي محمد از واگذاري سياستگذاري صداوسيما به ديگران ،تلفني اظهار نارضايتي

كرد .2عصر هيأت دولت براي برنامه پنجساله جلسه داشت .جايگزيني آقاي [محمدحسین]

عادلي به جاي آقاي [مجید] قاسمي در سمت رياست بانك مركزي تصويب شد.3

سرشب به ديدار آيتاهلل موسوي اردبيلي رفتم كه از مشهد آمدهاند .احمدآقا هم بود.

در مورد مديريت مركز مطالعات استراتژيك [ریاست جمهوری] اظهار عدم آمادگي
 -1گابن کشوری است در غرب آفریقای مرکزی که در کنار خلیج گینه و در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته است.
 -2آیتاهلل خامنهای در حکمی آقای محسن دعاگو را به مدت سه سال به عنوان مسئول شورای سیاستگزاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
منصوب کردند.
 -3همچنین در این روز بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب آقای هاشمی رئیس جمهور ،آقای کمال خرازی به سمت سفیر و نماینده دائم
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد و آقای محمد کریم آبادی به سمت سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در ژنو منصوب شدند.
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كرد .تصميم گرفته است كه به قم برود و بماند و تعطيليها به تهران بيايد .احمدآقا هم

همين را تاييد ميكرد .احمدآقا از عزل آشيخ محمد [هاشمیان] از رياست دادگستري
اظهار ناراحتي كرد .آقاي [موسوی] اردبيلي از مهمان نوازي آقاي طبسي اظهار رضايت

كرد و از اظهارات آقاي [ابوالحسن] حائري زاده [نماینده بیرجند] در مجلس اظهار

نارضايتي نمود .شب در دفترم ماندم و كارهاي عقب مانده را انجام دادم.

پنجشنبه  23شهريور  13 صفر 1410

 14سپتامبر 1989

بعد از نماز تا ساعت هشت ونيم صبح كارها را انجام دادم .آقاي [عطاءاهلل] مهاجراني

[معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور] آمد .درباره امور جاري و مجلس مطالبي

داشت .براي تأييد آقاي [سیدمحمود] دعائي [مدیر مسئول روزنامه اطالعات] كه اخيرا ً

تحت فشار روحي است ،مخصوصا بعد از نشر مقاله سعيدي سيرجاني ،توصيه كرد .آقاي
[سیدعلی اکبر] قرهباغي نماينده سابق اروميهآمد و از وفاداري خود و مردم اروميه گفت
و از [آقای غالمرضا حسنی] امام جمعه گله داشت.

جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتيم .پيشنهاد ما این بود كه مبارزه به وزارت كشور
منتقل شود ،ولي ستاد نظر داد كه فع ً
ال در نهاد رياست جمهوري بماند .قرار شد ديگر
اعدامها را در مالعام انجام ندهند.

با رهبري درباره بودجه نيروهاي مسلح و نيز درباره ستاد معين خرمشهر تلفني صحبت

شد .عصر آقاي [سیدمحمود] دعائي آمد .از عكسالعمل خط سه در مورد مقاله [علی
اکبر] سعيدي سيرجاني سخت آزرده بود .1دلداري دادم و توجيه نمودم .آقاي [حسن]

 -1آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده معروف ،در مرداد سال  1368در روزنامه اطالعات مقالهای را با عنوان «نکته» منتشر کرد در آن مقاله
مواردی چون :ساده اندیشی و نابخردی در هشت سال جنگ با عراق ،مذموم و ناپسند بودن به خارج از کشور فکر کردن به جای به داخل اندیشیدن،
دوری از ترور و گروگانگیری ،مذمت اداره مملکت بدون فکر و درایت و موضوع رابطه با آمریکا مطرح شده بود.
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غفوري فرد [معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی] براي كارهاي ورزش

آمد .تا ساعت هشت در دفترم كار كردم و به خانه رفتم.

جمعه  24شهريور  14 صفر 1410

 15سپتامبر 1989

در منزل بودم .وقتم به استراحت ومطالعه گذشت .بحمداهلل حوادث مهمي نيست .مراجعه
تلفني هم نبود .عفت صبح و عصر براي تنظيم اثاثالبيت به منزل فاطي رفت .آنها شروع
به نقل مكان كردهاند.

شنبه  25شهريور  15 صفر 1410

 16سپتامبر 1989

سارا [دختر فاطی] براي اولين بار عازم مدرسه بود .فاطي فيلم و عكس تهيه ميكرد و
تشريفات داشت .من هم هديهاي دادم :دويست تومان پول جيبي در مدرسهاش .ساعت
هشت ونيم صبح به دفترم آمدم .آقاي هاشمي [گلپایگانی] براي تنظيم برنامه شوراي
عالي انقالب فرهنگي آمد.

رؤساي دانشگاهها آمدند .براي آنها در اهميت رسالت آموزش عالي صحبت كردم.1

 -1ایشان ضمن تأکید بر لزوم توسعه کمی و کیفی دانشگاهها و ضرورت تعمیق آموزشها در علوم و فنون ،به عنوان رکنی مهم برای دست یافتن به
استقالل همه جانبه ،اظهار داشت« :در دنیای بیرحم قدرتهای استکباری که به دروغ شعار علم بی حصار و علم برای همه را سر میدهند ،باید کوشید
تا کشور ما با تکیه بر مغزهای اندیشمند و توانای داخلی ،نه تنها برای خود که برای جهان سوم و ملل اسالمی ،به صورت قطب ياری رسان علمی و فنی
در آید .همه میدانند که قطبهای علمی و صنعتی جهان معاصر ،همواره بهگونهای عمل می کنند که کشورها را در زمینههای علوم و فنون محتاج خود
ساخته و از استقالل آنها ممانعت به عمل آوردند .خوشبختانه کشور ما از نظر منابع و امکانات ،کشوری است که بالقوه توانایی آن را دارد که در تدارک
ساختن جامعه نمونه اسالمی باشد .بدیهی است که نقش دانشگاهها در راستای تحقق اهداف بلند کشورمان ،نقش حیاتی و کم نظیر است .آنچه اهمیت
دارد و اساس کار به شمار میآید ،داشتن فکر و اندیشههای خالق برای اداره امور است .امری که قاعدتاً دانشگاهها و مراکز علمی ،پاسخگوی عمده و
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افتتاح نمایشگاه بینالمللی

قرار شد به هريك از رؤساي دانشگاهها مبلغي براي دست گردان بدهيم .معاونان ،آقایان
[سیدمنصور] رضوي [ ،حمید] ميرزاده[ ،حسن] حبيبي و [رضا] امراللهي ،هر يك براي

حوزه كار خود آمدند .دكتر واليتي آمد .گزارش سفر به مالزي وبنگالدش را داد و در
مورد چند سفير و معاون نظر خواست.

تلفني با وزراي كشور ،صنايع سنگين و معادن و فلزات درباره امور خودشان صحبت

كردم .عصر براي افتتاح نمايشگاه بينالمللي رفتيم .سخنراني كردم 1و از غرفههاي صنايع
پشتوانه آن است» رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
 -1آقای هاشمی با اشاره به اهداف برگزاری این گونه نمایشگاهها یادآور شد « :امیدواریم که پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی تهران به اهدافی که ترسیم
کرده است ،دست یابد .معموالً انتظار این است که این گونه نمایشگاهها در جهت توسعه علوم و فنون و آشنایی مردم و صنعتگران و بازرگانان با امکانات
موجود جهان باشد و از بعد سیاسی نیز باید وسیله نزدیکتر شدن دیدگاهها ،رفع اختالفات ،کم شدن تشنجها و تقویت دوستی ها شود .از بعد فرهنگی
هم نمایشگاه محل انتقال آداب و سنن و رسوم و آشنایی ملتها با یکدیگر است .با این تفاصیل اگر نمایشگاهها به این اهداف دست یابند ،توفیق یافتهاند
و در این بین ایران نیز از برگزاری نمایشگاه بینالمللی تهران همین اهداف را تعقیب میکند .اما اگر هدف از برگزاری نمایشگاهها مصرفی کردن مردم
باشد ،مطمئناً برای جهان سوم و مردمی که نوعاً مرض عمده اقتصادیشان مصرف است ،چیز خوبی نخواهد بود .کشور ما بعد از انقالب در سیاست
اقتصادی ،عدم وابستگی را پیشه خود کرده است .البته به خاطر جنگ خیلی عقب ماندهایم ،ولی آمار نشان می دهد که ما در حال جنگ هم راهمان
را گم نکردهایم و سعی کردهایم زیر بار قرض نرویم ».رئیس جمهور ضمن توصیه به مردم برای بازدید از پیشرفتهای صنعتی کشور در پانزدهمین
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سنگين و صنوف توليدي و كيش بازديد نمودم .1به دفترم برگشتم.

در جلسه سران قوا در دفتر آقاي [مهدی] كروبي [رئیس مجلس شورای اسالمی]

شركت كردم .درباره راجر كوپر [انگلیسی متهم به جاسوسی] تصميمگيري شد .احمدآقا
از آقاي [محمد] يزدي [رئیس قوه قضائیه] راجع به عزل آقاي [آشیخ محمد] هاشميان

از رياست دادگستري رفسنجان پرسيد كه جواب دادند به خاطر مشاغل زياد و نرسيدن
به دادگستري است .قرار شد جلسه ما يك هفته در ميان باشد .شب در مقر خوابيدم تا
كارهاي فردا را صبح زود شروع کنم .فرم صورت اموال خود و بستگان درجه اول را در
اجراي اصل  142قانون اساسي براي قوه قضائيه پر كردم.2

نمایشگاه بینالمللی یادآور شد « :ظرفیت صنعتی ما خیلی باالست .گرچه برخی از صنایع ما مونتاژ است .ولی همان مونتاژ هم از ارزش افزوده باالیی
برخوردار است .امیدواریم در دهه بازسازی ،با فعال کردن صنایع کشور در روند مبادالت خارجیمان ،نقطه عطفی به جای گذاریم .اگر ما روزی به
یک کشور صنعتی تبدیل شویم ،وظیفه خود میدانیم که در جهت رفع مشکالت و کمتر کردن وابستگی کشورهای فقیر گام برداریم » .رجوع کنید 
کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1در پایان مراسم افتتاحیه ،آقای هاشمی از غرفههای صنايع سنگین ،صنوف تولیدی ،واگن پارس و سازمان عمران کیش بازدید کرد که در هر قسمت
توضیحات الزم توسط مسئولین و متخصصین داده شد .رئیس جمهور پس از بازدید از غرفههای مذکور در مصاحبهای گفت که سرمایههای بسیار
خوبی در کشور برای کار وجود دارد و در همه قسمتها ،صحبت از این بود که چنانچه امکانات الزم در اختیار آنها قرار داده شود ،قادرند نیازهای
داخلی را تأمین نمایند .ایشان با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولید کشور در سطح قابل قبولی هستند ،اظهار داشت« :صنایع سنگین میتواند برای
حرکت صنعتی کشور پایگاه مهمی باشد و دولت مسئولیت مهمی برای تأمین نیازهای این واحدها دارد .صنوف تولیدی نیز که عمدتاً از تعاونیها تشکیل
میشود دارای استعدادهای جالب و باالیی هستند و میتوانند به خوکفایی کشور کمک نمایند .دولت در حال بررسی نیازهای ارزی صنایع سنگین کشور
جهت رسیدن آنها به یک ظرفیت معقول تولید میباشد که براساس پیش بینیها و ارزیابیهای اولیه با تخصیص حدود  2تا  3میلیارد دالر ارز در سال،
مشکالت واحدهای صنعتی تا حدی مرتفع خواهد شد ».آقای هاشمی در مورد سازمان عمران کیش گفت که در این مقطع ،کشور به یک بندر آزاد نیاز
دارد تا بتواند نیازهای کشور را از طریق همین بندر تأمین نمايد .دولت تأکید زیادی در این ارتباط دارد که انشاءاهلل به نتیجه مثبت برسد ».رجوع کنید
 کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
 -2اصل  142قانون اساسی جمهوری اسالمی تکلیف کرده است که دارایی رهبر ،رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهور ،وزیران و همسر و فرزندان
آنان ،قبل و بعد از خدمت ،توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که برخالف حق ،افزایش نیافته باشد .در پایان ریاست جمهوری آقای هاشمی،
رئیس قوه قضائیه در نامهای رعایت این اصل و رسیدگی به دارایی رئیس جمهور را مورد تأیید قرار داد و اعالم کرد که اموال ایشان نسبت به قبل
کاهش داشته است.
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يكشنبه  26شهريور  16 صفر 1410
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پس از نماز و ورزش و مالحظه اخبار و گزارشها و صبحانه ،با آقاي [علیرضا] معيري

كه قرار شد مشاور روابط بينالملل [رئیس جمهور] باشد ،مالقات داشتم1؛ نپذيرفت كه
رئيس خبرگزاري [جمهوری اسالمی – ایرنا] بشود .ساعت نه به استاديوم يكصدهزار

نفري رفتيم و در اجتماع فرماندهان سپاه و بسيج سخنراني كردم .2ساعت ده ونيم با

آقاي [حسین] محلوجي [وزیر معادن و فلزات] مالقات داشتم كه براي انعقاد قرار داد با
 -1آقای هاشمی طی احکامی ،مشاورین رئیس جمهور در امور سیاسی ،تحقیقات  ،فرهنگی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی ،فنی ،بازرگانی و امور
اصناف ،امور اهل سنت و امور بینالملل را منصوب کردند .احکام صادره بهاين ترتيب میباشد :آقایان - 1مهندس میرحسین موسوی به سمت مشاور
سیاسی رئیس جمهور - 2 .مهندس مصطفی میرسلیم به سمت مشاور امور تحقیقات رئیس جمهور - 3 .دکتر جواد اژه ای به سمت مشاور فرهنگی رئیس
جمهور - 4 .حجتاالسالم مسیح مهاجری به سمت مشاور اجتماعی رئیس جمهور - 5 .دکتر گودرز افتخار جهرمی به سمت مشاور حقوقی رئیس
جمهور - 6 .ابوطالب شالچیان به سمت مشاور اقتصادی رئیس جمهور - 7 .دکتر مجید عباسپور به سمت مشاور فنی رئیس جمهور - 8 .ابوالفضل
توکلی بینا به سمت مشاور بازرگانی و امور اصناف رئیس جمهور - 9 .علیرضا معیری به سمت مشاور امور بینالملل رئیس جمهور - 10 .مولوی اسحاق
مدنی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت.
 -2در مجمع بزرگ فرماندهان سپاه که با حضور مقامات کشوری و لشگری برگزار شد ،ابتدا پیام رهبر انقالب خطاب به مجمع ،توسط آقای عبداهلل
نوری نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران قرائت شد .سپس آقاي محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران با قدردانی از زحمات طاقت فرسای آقای
هاشمی در جنگی نابرابر در شرایط سخت نبرد گفت « :اگر چه ایشان ما را وداع کردند ،این یک وداع ظاهری است ،ولی ما با ایشان و همه یاران عزیز
امام که باری عظیم را به دوش دارند ،هیچ گاه وداع نخواهیم کرد» پس از آن آقاي هاشمي خطاب به مجمع فرماندهان گفت « :از اینکه چنین فرصتی
در آستانه سالگرد شروع جنگ تحمیلی با شما عزیزان مورد عالقه بدست آوردهایم ،خدا را سپاسگزاریم .این گونه اجتماعات به ما روحیه و نشاط
می دهد و مردم ما نیز از این اجتماعات شور و نشاط میگیرند .امیدواریم اگر جنگی نداشته باشیم ،به مناسبتهای مختلف این اجتماعات را به خاطر
تأثیرات فرهنگیاش برگزار کنیم .دشمنان انقالب و اسالم با هدف مشخص نابودی انقالب ،جنگ را آغاز کردند که این جنگ به بهای گزافی برای
ملت ایران و عراق و منطقه تمام شد ،ولی نتیجه آن برای کفر جهانی این بود که این انقالب در مقابل هجوم خارجی و تحریک از داخل ،مستحکم و
آسيبناپذير است؛ البته ما فراموش نمیکنیم که کفر جهانی در مقابل انقالب ما آرام نخواهد نشست و به همین خاطر سربازان اسالم تا زندهاند ،حالت
سربازی خود را فراموش نمیکنند .جنگ از لحاظ مادی برای ما گران تمام شد .سازندگی را برای مدتی طوالنی به عقب انداختیم و بسیاری از سرمایهها
را بلعید و بخش عظیمی از نیروهای مخلص و انقالبی را از ما گرفت .اما این جنگ بار معنوی داشت و حماسه ایجاد کرد و استعدادهای سلحشوری که
در میان ملت انقالبی ما بود ،به منصه ظهور در آمد و امتحانی که ملت در مقابل تاریخ و رسالت اسالمی خود داد یک امتحان بی نظیر تاریخی بود .این
جنگ آثار سازنده دیگری هم داشت که این آثار را شما میتوانید در درون خود ،در خانوادههایتان و در میان مردم حس کنید .همچنین به این نکات
مثبت میتوان آموزشهای نظامی ،پیشرفت در صنایع نظامی ،آشنایی به فنون جنگ و تاکتیکهای دشمن ،بدست آوردن آمادگی و همچنین شناخت
دشمن انقالب در دنیا اضافه کرد .اگر ما کلیه خسارات جنگ را در مقابل این دستاوردهای مثبت قرار بدهیم ،میارزد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی
رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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شركتهاي خارجي براي اجراي طرحهاي عمراني اجازه گرفت.

سپس با آقاي آقازاده [وزیر نفت] مالقات بود ،كه گزارش انجام يك ميليارد دالر

معامله پيش فروش نفت را داد و معامله با شركت [آمریکایی] اشلند براي وصول مطالبات

كه قرار شده  330ميليون دالر بپردازند؛  285ميليون دالر بابت بهاي نفت كه اول انقالب

دادهايم و  45ميليون دالر بابت بهره .گزارشي از وضع كار حفاري درياي خزر داد و
درباره اوپك و سياست قيمتها مشورت نمود و درباره كشتي سازي در ساحل خزر
گفت.

آقاي [سیدابوالفضل] موسوي تبريزي رئيس ديوان عدالت اداري آمد .خواستار

همكاري دستگاههاي اجرایي با ديوان درخصوص اجراي احكام شد و براي كمبود
اعتبارات استمداد كرد .آقاي [سیدمحمد] ميرمحمدي براي امور تشكيالت دفتر مطالبي

داشت.

عصر در جلسه دولت شركت كردم .تبصرههاي برنامه [پنجساله] در دستور بود .اكثر

تبصرههاي پيشنهادي غير الزم بود و حذف شد .شب رهبري به دفتر من آمدند .درباره

سمینار فرماندهان سپاه پاسداران
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اعتبارات نيروهاي مسلح مذاكره كرديم .معلوم شد كه مبلغ پيشنهادي نميتواند خيلي

تغيير كند .قرار شد با توجه به مجموعه نيازهاي كشور ،در اين بخش تصميمگيري شود.

درباره سياست خارجي هم بحث شد .قرار شد براساس پيشنهاد وزارت خارجه عمل

شود .در مورد آمريكا گفتند روابط به اين زودي میسر نيست ،ولي همكاري تا حدود
آزادي گروگانها و اموال ما بي اشكال است .درباره انتقادهاي راديكالها و بعضي از

انتصابات هم صحبت شد و نيز در مورد مسئوليت اداره خبرگزاري جمهوري اسالمي

[ایرنا].1
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .تا ساعت نه كارها را انجام دادم[ .آقای عیسی

کالنتری] وزير كشاورزي و معاونان آمدند .برنامهها را توضيح دادند و از تداخل وظايف
با جهاد [سازندگی] شكوه داشتند و اختالف نظرشان را با وزارت نيرو در خصوص
طرح توسعه نيشكر خوزستان گفتند كه قرار شد براي حل آنها اقدام كنم .وزارت نيرو

ميگويد آب به اندازه كافي ندارد ،مگر بعد از بستن سدهاي كارون .درباره جنگلها و
مراتع و وامها و ساير موارد هم حرف زدند.

آقاي [اصغر] ابراهيمي مديرعامل شرکت مترو آمد .گزارش كار داد .اميد دارد تا

آخر سال  69كار ساخت تونلها و ايستگاهها تمام شود و اگر براي تجهيزات پشتيباني

شود در سال  71بهرهبرداري آغاز میشود؛ شانزده ميليارد تومان مخارج طرح است كه
يك ميليارد دالر آن هزينه ارزي است .دو معدن سنگ شناسائي كرده كه اگر دستش را

براي استخراج و فروش باز بگذاريم ،مدعي است ميتواند مخارج ارزي [تجهیزات مترو]
 -۱آقای سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی حکمی آقای حسین نصیری را به عنوان مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری
اسالمی (ایرنا) منصوب کرد.
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را تأمين كند .قول حمايت دادم ،ولي بعيد است وعدهها عملي شود.

امام جمعه زاهدان و استاندار [سیستان و بلوچستان] آمدند .آنها از مشكالت استان
گفتند .مخصوصاً افغانها و فساد اخالقي و قاچاق آنها و مزاحمتهاي سياسي و مدارس

ديني اهل سنت و اعمال نفوذ نمايندگان مجلس منطقه در جهت سياست سران و خانها

و راه عالج را قدرت بيشتر استاندار و دادن امكانات بيشتر به منطقه گفتند .گفتم رفتار

دولت بايد به گونهاي باشد كه اهل سنت احساس تبعيض نكنند و نيز مناطق محروم و
قوميتها احساس عدالت داشته باشند.

آقاي [محسن] قرائتي [رئیس سازمان نهضت سواد آموزی] آمد و گفت به خاطر

كمبود بودجه ،فعاليت سواد آموزي را كم كرده است .گفتم صبر كند ببينيم چگونه

ميتوانيم بيشتر بدهيم .دكتر حبيبي براي امور نهاد و كشور آمد مذاكره شد .به آقاي

فالحيان [وزیر اطالعات] گفتم ،در اعزام نيروهاي عراقي به نقطهاي كه آقاي آقامحمدي
پيشنهاد دارد ،سرعت به خرج دهند.

عصر اعضایكميسيون برنامه و بودجه مجلس آمدند .درباره برنامه پنجساله بحث

شد .آقاي ادب رابط نخست وزير با روحانيون آمد .قرار شد به كارش ادامه دهد .آقاي

زنجاني براي امور مالي آمد .آقاي دكتر [محمدعلی] هادي [سفیر ایران در امارات متحده
عربی] براي خداحافظي سفر به امارات آمد و اجازه گرفت در مورد حل مشكل خسارت
آمريكا در مورد اسقاط هواپيماي ايرباس براي گرفتن خسارت كامل اقدام كند ؛ موافقت

كردم.1

 -۱آقای هاشمی در این دیدار با تأکید بر تمایل جمهوری اسالمی ایران به گسترش روابط با کشورهای مسلمان و همجوار به ویژه کشورهای حوزه
خلیج فارس اظهار امیدواری کرد که دکتر هادی با توجه به سوابق و شخصیتشان بتواند در اصالح روابط و تغییر شرایط جاری و تحکیم امنیت و آرامش
در چارچوب استقالل امنیت ملی و تمامیت ارضی هم کشورهای منطقه مؤثر باشد.
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بخشنامه مربوط به امور رزمندگان ،جانبازان و آزادگان
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم .ساعت هشت تا ده ونيم ،شوراي عالي انقالب

فرهنگي جلسه داشت .كار آئين نامه اجرایي براي دانشگاه آزاد اسالمي كامل شد.

رؤساي چهار دانشگاه تصويب شدند و در مورد اداره مدرسه تربيت مدرسان معارف
اسالمي [= دانشگاه تربیت مدرس] دانشگاهها در مدرسه دارالشفای قم تصميمگيري شد.
آقاي [هادی] نژاد حسينيان [وزیر صنایع سنگین] آمد .درباره توليد خودرو مذاكره و
قرار شد براي توليد خودروهايي كه دولت تعهد دارد ،اقدام شود .مجموعاً  280ميليون

دالر ارز الزم دارند كه 100ميليون دالر از ارز مورد نياز را مجلس تخصيص داده و بقيه
را بايد با ارز ترجيحي اداره كنيم.

آقاي [محسن] كنگرلو آمد .مطابق معمول پيامهاي مقامات مجهول را براي فروش

سالح يا حل اختالفات با غربيها را آورد كه گفتم اعتنایي نكند .عصر هيأت دولت تا

ساعت هفت جلسه داشت و سپس ضيافت براي نمايندههاي مجلس داشتم كه براي آنها
درباره برنامه پنجساله و امور سياسي صحبت كردم .1سپس شام صرف شد و مراجعات
متفرقه زياد بود؛ مجموعاً جلسه گرم و مفيدي بود.آنها خواستار تجديد آن بودند .شب
در رياست جمهوري ماندم و كارها را انجام دادم.

 -1با دعوت ریاست جمهوری ،نخستین جلسه مشترک نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،معاونین رئیس جمهوری و هیأت وزیران در مقر ریاست
جمهوری برگزار شد .در این نشست درباره مسائل کشور به ویژه برنامه پنج ساله اول صحبت شد .آقای هاشمی در این جلسه اظهار امیدواری کرد که
ارتباط قوی و محبتآمیز مجلس شورای اسالمی و مسئوالن کشور که در بهترین حالت خود وجود دارد ،روزبروز گستردهتر شده و در پرتو این گونه
نشستها ،گامهای مثبت و مفیدی در جهت حرکت کشور به سوی سازندگی و پیشرفت برداشته شود.
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كارهاي جاري انجام شد[ .آقای ایوان استویان] فرستاده ويژه آقای [نیکالی] چائوشسكو
رئيس جمهور روماني آمد .نامهاي آورد كه پيام آن اين است كه نجيب اهلل رئيس جمهور
افغانستان از او خواسته است پيش من شفاعت كند كه ايران در جهت مشكل افغانستان
تالش بيشتر كند و موافقت كند كه نجيب هم بتواند با ايران تماس داشته باشند .چون

بنا نداريم با دولت فعلي افغانستان در اين خصوص مذاكره كنيم ،با قبول اصل مطلب
كه تالش براي حل مشكل است ،در اين خصوص چيزي نگفتم و از آقای چائوشسكو
دعوت كردم براي توسعه روابط به ايران بيايد.

[آقای فاروقالشرع] وزير خارجه سوريه آمد  .براي تهيه مقدمات سفر حافظ اسد
1

به ايران آمده بود .آقاي [علی] فالحيان براي گزارش امور امنيتي و اطالعاتي و استمداد
براي توسعه كار آمد .آقايان [علی اکبر] واليتي و [محمود] واعظي هم در ارتباط با
مهمانان امروز توضيحاتي دادند .آقاي ميرزاده هم براي كارهاي اجرایي كشور منجمله

 -1در این دیدار که آقايان علي اكبر والیتی و عبدالحسين وهاجی وزرای خارجه و بازرگانی ،دکتر عمادین وزیر امور اقتصادی و بازرگانی سوریه،
معاون امور عربی و آفریقای وزارت خارجه ،سفیر ایران و کاردار سوریه حضور داشتند ،آقاي فاروق الشرع با تقدیم سالمهای گرم آقاي حافظ
اسد رئیس جمهور سوریه اظهار داشت « :برادر شما آقای حافظ اسد در آینده نزدیکی به تهران خواهد آمد .ما از حمایت های جمهوری اسالمی از
سوریه تشكر ميكنيم .همکاریهای دو کشور مسلمان و برادر ایران و سوریه در همه عرصههای بینالمللی و منطقهای تأثیر فراوانی داشته است .ما به
موفقیتهای چشمگیری دست یافتهایم و دشمنان را از دستیابی به اهدافشان مأیوس کردهایم ».سپس آقاي هاشمی رئیس جمهور با اظهار خرسندی از
سفر قریب الوقوع حافظ اسد به تهران ،این سفر را نشانه پیوند عمیق دو کشور مسلمان و برادر سوریه و ایران دانست .رئیس جمهور با اشاره به شرایط
جدیدی که منطقه در آن قرار گرفته است ،اظهار امیدواری کرد که این سفر در جهت تحکیم هر چه بیشتر همکاریهای کشورهای منطقه و در راستای
آرمانهای حق و مورد قبول مردم منطقه از آثار و نتایج مثبت و مفیدی برخوردار باشد .ما از پشتیبانی مردم منطقه برخورداریم .سخن ما درباره لبنان و
فلسطین سخن مردم است و مورد قبول مردم فلسطین و مسلمانان دنیاست .سخن ما در زمینه مسائل خلیج فارس ،حاکمیت ملی برای هر کشور و طرد
دخالت خارجی است .این همان چیزی است که مورد تقاضا و حمايت مردم است .در قضیه افغانستان هم حرف حق از آن ما و دوستان ماست .ما مانع
حضور آمریکا و دستهای خارجی در افغانستان هستیم و اصرار داریم که مردم افغانستان ،بدون دخالت خارجی ،سرنوشت خود را به دست گیرند».
آقای هاشمی با اشاره به لزوم پشتیبانی بی دریغ از مردم فلسطین و لبنان افزود« :حرکت مردم لبنان و فلسطین موقعیت خوبی را به وجود آورده که در
جهت سعادت مردم و طرد استعمار و بیگانه از منطقه هر چه بیشتر تالش شود» .
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حمل ونقل آمد .عصر محسن آمد و براي پركردن فرم دارائي خانواده كمك كرد.

عصر از ساعت چهار تا هفت در جلسه دولت بودم .تبصرههاي برنامه در دستور بحث

بود .تا ساعت هشت ونيم در دفترم كار كردم[ .آقای اندلی لوکانف] وزير [روابط اقتصاد
خارجی] بلغارستان به مالقات آمد .اصرار آقاي ژيكف رئيس جمهوري بلغارستان براي
انجام سفر موعود من به بلغارستان را مطرح كرد و درصدد توجيه مسأله مهاجرت مسلمانان

از بلغارستان به تركيه بود؛ تأييد نكردم .او خواهان توسعه روابط و اجراي قرارهاي خريد

تسليحات در حال جنگ شد .دير وقت به خانه رسيدم.

پنجشنبه  30شهريور  20 صفر 1410
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ساعت هشت ونيم صبح به مجلس آمدم .آقاي عبداهلل نوري [وزیر کشور] آمد .در مورد

آقاي منتظري صحبتكرد .معتقد است ايشان رو به رشد است و نميشود جلوي مرجعيت
ايشان را گرفت و بايد مسأله را حل كرد .قرار شد كه در اين باره بحث و تصميمگيري
شود .درباره استانداران جديد و لزوم تقويت موقعيت استاندارها مذاكره شد.

فرماندهان سپاه آمدند .خواستار تكليف كردن آقاي [علی] شمخاني به پذيرش قائم

مقامي وزارت دفاع شدند .آقاي دكتر روحاني آمد .درباره پذيرش مسئوليت ستاد كل با
كراهت اظهار آمادگي كرد و نيز پذيرش دبيري شوراي عالي امنيت ملي.

آقاي [سیدکمال] خرازي [نماینده دایم ایران در سازمان ملل] آمد .درباره سياستهاي

بينالمللي سئواالتي داشت كه در نيويورك به كارش آيد .عصر آقاي [فریدون] قاسمي
نماينده ورزقان براي امور حوزه انتخابي آمد .آقاي [محسن] دعاگو [رئیس شورای
سیاستگذاری صداوسیما] آمد .اظهار هماهنگي در صداوسيما با من و محمد نمود و

درباره مسائل كشور نظراتي ارائه كرد و از اينكه بعد از شيمي درماني [بیضهها] ناقص
نشده ،خيلي شاكر است .آقاي عبدالعليزاده [نماینده ارومیه] آمد و نظراتي درباره برنامه
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پنجساله ،سياست صادرات و تجارت خارجي و اداري گفت .تا ساعت هشت ونيم

كارهاي دفتر را انجام دادم و به خانه رفتم.

جمعه  31شهريور  21 صفر 1410
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صبح زود به مرقد امام رفتيم .در مراسم رژه نيروهاي مسلح شركت كردم و براي آنها

صحبت نمودم و بخشی از رژه را تحويل گرفتم .به خانه برگشتم .هوا كمي ابري و سرد
بود .تا شب در خانه بودم .بيشتر وقت به استراحت گذشت.

عصر خانم شهيد فياضبخش آمد و از وضع فرزندش و مشكالت همسران شهدا

در امر ازدواج گفت و چارهجوئي كرد .دكتر [سیفاهلل] وحيد [دستجردی رئیس هالل
احمر] آمد و گزارش كار هالل احمر را داد و خبر رفتن آيتاهلل منتظري براي معالجه را
داد و از وزارت دكتر [ایرج] فاضل ،اظهار رضايت كرد.

دكتر واليتي آمد .عازم سفر به نيويورك است .درباره مذاكره با فرانسه و شوروي و

دبيركل [سازمان ملل] مشورت كرد .جمعي از بستگان براي ديدار و مسائل خصوصي
آمدند.

مـــهر 1368
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ساعت هفت ونيم صبح براي شركت در مراسم شروع سال تحصيلي ،همراه [آقای محمد
علی نجفی] وزير آموزش و پرورش به دبيرستان شهيد رجائي در خيابان مجاهدان رفتيم.
ساعت هشت صبح زنگ مدرسه را نواختم و براي دانش آموزان صحبت كردم .به ميان

آنها رفتم و مصاحبهاي انجام دادم.1

در دفتر مدرسه به مسائل آموزش و پرورش پرداختم .از آنجا به مدرسهاي دخترانه

در خيابان فلسطين رفتم .از دو كالس بازديد كردم و با مدير مدرسه و يكي از معلمان

و دانش آموزان صحبت كردم .در بين راه وزير توضيحاتي درباره كارهاي جاري داد.
وضع توزيع لوازم التحرير و روپوش و ميز و نيمكت و كتب درسي از سال گذشته بهتر
است.

به دفترم آمدم .آقاي [ابولفضل] توكلي [بینا] مشاور [رئیسجمهور] در امور اصناف

آمد .درباره مسائل قابل پيگيري كنترل گراني ،مشكالت اصناف با دولت ،وصول ماليات
و مشكالت صادرات و واردات و  ...صحبت شد.

دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري اجرایي و تصويب چارت [تشکیالتی] معاون

اول [رئیسجمهور] آمد .با آقاي [حسین] محلوجي [وزیر معادن و فلزات] در مورد
پيگيري استخراج طال و با آقاي [سید محمد موسوی] خوئينيها براي تصدي مركز
تحقيقات استراتژيك صحبت كردم.

آقاي مختار كالنتري [جانشین فرمانده کمیتههای انقالب اسالمی] آمد .گزارش

 -1ایشان خطاب به دانش آموزان سراسر کشور از آنان خواست با جدیت به تحصیل علم بپردازند و با فراگیری علم و دانش و تربیت اسالمی ،سهم
شایستهای در اعتالی انقالب اسالمی بر عهده بگیرند .آقای هاشمی از اول مهر به عنوان یک روز تاریخی یاد کرد و از معلمان خواست ،از دانش آموزان
به خوبی مراقبت کنند ،آنان را آموزش دهند و در شکوفایی استعداد دانش آموزان اهتمام ورزند .رئیس جمهور با اشاره به مشکالت دوران جنگ خاطر
نشان کرد« :هم اکنون کوشش همه جانبهای در جهت ایجاد فضای آموزشی کافی از سوی دولت به عمل میآید .دولت و مجلس در صدد هستند با ارائه
طرح و برنامههایی ،مشکالت آموزشی را از بین ببرند و مشارکت بخش خصوصی در این راه میتواند بسیار مؤثر باشد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی
رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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روز بازگشایی مدارس

عملكرد مبارزه با مواد مخدر را داد و خواستار توجه بيشتر من شد و از كميته انقالب
اسالمي در مقابل اتهام وجود مخالفان با رهبري در آنجا دفاع كرد.1

[دکتر ایوب حمید رئیس کمیته اجرایی و] اعضاي [جنبش] امل لبنان براي تبريك

رياست جمهوري و درخواست كمك آمدند .2آقاي [حسین] صادقي سفير جديدمان در
كويت براي خداحافظي و گرفتن خط برخورد با مسائل آنجا آمد .3تا ساعت هشت در
 -1کمیتههای انقالب اسالمی نهادی انقالبی بود که بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،برای حفاظت شهرها و ایجاد امنیت و مبارزه با عوامل ضدانقالب با
فرماندهی آیتاهلل مهدوی کنی تشکیل شد .بعدها کمیتههای انقالب اسالمی مأموریت خود را به مبارزه با مفاسد اجتماعی و مبارزه با قاچاق و مصرف
مواد مخدر محدود کرد .در سال  1370این نهاد با ژاندارمری و شهربانی ادغام شد و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی (ناجا) پدید آمد.
 -2در این دیدار ،هیأت جنبش امل ،انتخاب آقای هاشمی به ریاست جمهوری اسالمی ایران و رأی اعتماد مجلس به کابینه ایشان را تبریک گفت و
آرزو کرد که جمهوری اسالمی با تکیه بر تعالیم امام خمینی (ره) و تحت رهبری آیتااهلل خامنهای ،بر همه مشکالت فایق آید و پرچم عزت و شوکت
اسالم و مسلمین را برافرازد .آقای هاشمی ضمن تشکر و خوشامدگویی به هیأت جنبش امل ،پشتیبانی جمهوری اسالمی از ملت مستضعف لبنان را مورد
تأکید قرار داد و افزود« :مطمئناً ما شما را در مقابل صهیونیستها و دیگر دشمنان که از هر سو شما را محاصره کردهاند ،تنها نمیگذاریم».
 -3آقای هاشمی با ابراز خشنودی از ایجاد جو تفاهم و دوستی در روابط میان جمهوری اسالمي ایران و کشورهای منطقه به خصوص در مرحله جدید
برقراری صلح که نوید دهنده آینده درخشانی برای منطقه است ،تأکید کرد که بدون ایجاد تفاهم و همکاری متقابل بین کشورهای حوزه خلیج فارس،
دستیابی به ثبات و امنیت کامل در منطقه میسر نیست .رئیس جمهور ضمن ارائه رهنمودهای الزم و تبیین خطوط کلی سیاست خارجی جمهوری
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دفترم كار كردم.

مسأله تصرف ساختماني كه قرار بوده دانشگاه آزاد اسالمي توسط دختران دانشجو

براي خوابگاه بگيرد و اختالف این دانشگاه با وزارت علوم ،بخشي از وقت را گرفت و

باالخره هم الينحل ماند .شب به خانه رفتم .شام خوردم و بخشي از سريال [ژاپنی] اوشين

1

[= سالهای دور از خانه] را تماشا كردم و خوابيدم.

يكشنبه  2مهر  23 صفر 1410
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نزديك هشت صبح به دفترم رسيدم .تا ساعت نه كارها را انجام دادم .آقاي [سیدمحمد]
موسوي خوئينيها آمد .پيشنهاد كردم كه مسئوليت مركز مطالعات استراتژيك [ریاست
جمهوری] را بپذيرد؛ قرار شد فكر كند و جواب بدهد و توضيحاتي گرفت.

[آقای محمد سعیدیکیا] وزير راه آمد و نقشه بندر آزاد در جاسك را آورد؛ پيشنهاد

ارتشیهای بندرعباس بود .درباره مسئوليت [شرکت هواپیمایی ملی ایران] هما و همچنین
اصالح وضع حمل و نقل و كرايه هواپيما از شوروي صحبت شد.

تيمسار [مصطفی] ترابي [فرمانده حفاظت و اطالعات ارتش] آمد .خواستار

برگرداندن كشتيراني و هواپيمايي كشوري به وزارت دفاع براي كنترل اطالعات بود.
اسالمی ایران در منطقه اظهار داشت« :خلیج فارس متعلق به مردم منطقه است و حفظ ثبات و امنیت آن نیز به عهده کشورهای ساحلی آن میباشد.
جمهوری اسالمی ایران مخالف حضور کلیه قدرتهای بیگانه در این منطقه میباشد و دوستی و همکاری صادقانه میان کشورهای دو سوی ساحل را
زیر بنای تحقق صلح و ثبات امنیت میشناسد ».ایشان در مورد اعدام اتباع کویتی توسط عربستان گفت« :دولت سعودی با خیال واهی تالش دارد بین
ملت کویت تفرقه ایجاد کند .ما این کار را حتی برخالف منافع عربستان میدانیم و این برای ما بسیار مشکوک بوده و دست قدرتهای بیگانه را در
این توطئه میبینیم».
 -1مجموعه تلویزیونی «سال های دور از خانه» در سال  1983در ژاپن تولید شد و در دهه شصت در ایران به نمایش در آمد .این سریال داستان زنی به
نام «اوشین» است که در سنین پیری ،خاطرات زندگی سخت خود از زمان کودکی تا بزرگسالی را تعریف میکند .این سریال  297قسمتی ،محبوبیت
زیادی نزد مردم یافت و بارها از شبکههای مختلف تلویزیونی دنیا پخش شد.
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آقاي رئيسزاده از مجلس آمد .تحليلي از اوضاع آينده ارائه كرد و به مراعات حال

راديكالها توصيه داشت كه مزاحم نظام نشوند.

دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] و آقای [عبداهلل] نوري [وزیرکشور]

آمدند .پيشنهاد انتقال بازسازي [مناطق جنگی] از معاونت اجرایي رئیس جمهور به وزارت
كشور را داشتند؛ پذيرفتم.

ياسر آمد .خواست كه [سید مهدی] پسر [موسوی] خوئينيها از دانشگاه صنعتي

[شریف] به [دانشگاه] تهران منتقل شود كه با هم باشند .عصر هيأت دولت جلسه داشت؛
تبصرههاي چند ارگان براي برنامه پنجساله اول رسيدگي شد.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتم .درباره نيروهاي مسلح ،1سياست خارجي و

جناح راديكال و امور ديگر جاري كشور مذاكره و تصميمگيري شد .آقاي خامنهاي از
يكنواخت شدن زندگياش گفت؛ بناي تنوع بيشتري در برنامههاي كاري دارند .امروز از
صبح كمي تب داشتم .صبح و شب قرص ضد سرماخوردگي مصرف كردم.

دوشنبه  3مهر  24 صفر 1410
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تا ساعت نه صبح كارهاي دفتر را انجام دادم .جمعي از سران گروههاي ملي و اسالمي
لبنان و فلسطين براي تبريك رياست جمهوري و درخواست كمك بيشتر آمدند .2وزارت

 -1در این روز آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب در احکام جداگانهای آقای یحیی رحیم صفوی را به عنوان قائم مقام فرمانده کل سپاه و آقایان
مصطفی ایزدی و عباس محتاج را به عنوان فرمانده و جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران منصوب کردند.
 -2در این مالقات که آقایان شیخ سعید شعبان ،شیخ صبحی طفیلی ،سرهنگ ابوموسی ،احمد جبرئیل و سید حسن نصراهلل حضور داشتند ،آقای شیخ
سعید شعبان به نمایندگی از هیأت لبنانی  -فلسطیني ضمن تبریک مسئولیت جدید به آقای هاشمی ،اظهار داشت« :ما حضرت آیتاهلل خامنهای را به
عنوان ولی امر کل مسلمین جهان دانسته و اطاعت از ایشان را بر همه مسلمین واجب میدانيم .ایران اسالمی ،امروز پایگاهی است برای مسلمین جهان
و ما خود را جزیی از پیکر جامعه اسالمی میدانیم « .ایشان با اشاره به کالم جاودانه امام خمینی (ره) كه اسرائیل باید از بین برود ،اظهار امیدواری کرد
که این شعار مورد حمایت دائمی قرار گرفته و به مرحله عمل درآید .آقای هاشمی نیز ضمن خوشامدگویی به آنان اظهار داشت« :همان طور که اظهار
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خارجه خواسته سران شش گروه لبنان را به ايران بياورد .دو گروه [جنبش] امل و [ولید]

جنبالط با اشاره سوريه نيامدهاند و اينها و وزارت خارجه دمغاند ،ولي مطلب قابل توجه
نيست.

[آقای سینگ قائم مقام وزیر امور خارجه] نماينده آقای راجيو گاندي [نخست وزیر

هند] آمد .پيام ايشان را آورد كه خواستار توسعه روابط [تهران – دهلی نو] است؛ من هم
تأييد كردم[ .شیخ فیصل بن خالد القاسمی] نماينده شيخ سلطان [حاکم شارجه] آمد .نامه

شيخ را آورد و خواستار رفع مضيقه از ساكنان عرب در جزيره ابوموسي و توسعه روابط

تجاري شد؛ وعده دادم .آقاي [علیرضا] محجوب از خانه كارگر آمد و براي شركت در
انتخابات ميان دورهاي تهران مشورت كرد؛ تأييد كردم.

[آقای غالمرضا فروزش] وزير جهاد [سازندگی] همراه مديران بخش شيالت آمدند.

گزارش كاملي از وضع صيد ماهي و برنامههاي آينده و نيازها را دادند .1ظهر آقاي
داشتید ،مسائل اسالم و مسلمین برای جمهوری اسالمی همواره به عنوان یک اصل مطرح است .ما در مورد فلسطین ،معتقدیم که هیچ چیز جز حاکمیت
مردم فلسطین مسأله را به طور نهایی حل نخواهد کرد و هر کس از مردم فلسطین که به این آرمان مردم خیانت کند ،مطرود مردم خواهد بود .االن
مسأله فلسطین و لبنان در مرکز تالشهای امپریالیستهاست ».آقای هاشمی درباره حکومت آینده لبنان موکدا ً اظهار داشت« :حرفی که در این مورد
میتواند صریح و مقبول باشد و حرف اصلی مردم لبنان است ،این است که در انتخابات آینده لبنان ،باید رأی اکثریت مردم لبنان منظور و معمول گردد.
مقاومت در لبنان مطمئناً به نتیجه خواهد رسید و جمهوری اسالمی همچنان در کنار مسلمانان و نیروهای مبارز لبنانی خواهد بود و مالحظه هیچ جانبی
مگر اکثریت مردم لبنان را نخواهد کرد ».آقای هاشمی با تأکید بر لزوم وحدت همه نیروهای مسلمان و مبارز لبنانی و فلسطینی در داخل و خارج از لبنان
اظهار داشت« :در این دوران حساس ،سرنوشت لبنان و فلسطین به هم گره خورده است و کوتاه آمدن در هر یک از این دو ،به ضرر دیگری خواهد بود».
 -1آقای غالمرضا فروزش وزیر جهاد سازندگی گزارشی از عملکرد شیالت در دو ساله گذشته ارائه کرد .بر اساس گزارش ارائه شده تولید ماهی در
سال  1367به  273هزار تن رسید که نسبت به سال  79 ،1365درصد و اجرای طرحهای عمرانی  195درصد و صادرات خاویار و میگو به لحاظ ارزی
 135درصد افزایش نشان میدهد .در این دیدار همچنین اهداف کمی برنامههای پنج ساله شیالت و نیز توسعه صید در آبهای دور و توسعه ناوگان
صید صنعتی ایران و نحوه حل مشکالت صیادان ساحلی در تأمین ادوات و آالت صید و میزان ذخایر صید قابل استحصال در دریای عمان و خلیج فارس
تشریح و اعالم شد که در برنامه پنجساله میزان تولید انواع آبزیان و فرآوردههای آن از  273هزار تن در سال  1367به  740هزار تن در سال  1372بالغ
خواهد شد .آقای هاشمی نیز ضمن تشکر از تالش کلیه دست اندرکاران امر شیالت اظهار امیدواری نمود که با توجه به زمینههای بسیار وسیع توسعه
بخش شیالت در زمینه تأمین مواد غذایی و مصارف صنعتی و اشتغال زایی آن در مناطق محروم و سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در این
امر ،دولت بتواند کلیه امکانات و بودجه مورد نیاز را تأمین نماید تا میزان پیش بینی شده تولید انواع آبزیان در برنامه افزایش یابد .ایشان همچنین برای
رفع مشکالت جاری صیادان در تأمین ادوات صید و توسعه ناوگان صید صنعتی کشور موافقت نمود که دولت ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد.
رئیس جمهور سپس بر امر توسعه پرورش ماهی در آبهای داخلی و توسعه صید در آبهای دور تأکید نمود و از مسئولین شیالت خواست با توسعه
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سيدهادي خامنهاي آمد .مطابق معمول شكايت داشت از آستان قدس و آقاي [واعظ]
طبسي و برادرشان آيتاهلل خامنهاي در مسائل مشهد و خواهان اين بود كه آقاي علی

جنتي [فرزند آیتاهلل احمد جنتی] به جاي آقاي [امیر] عابديني استاندار خراسان نشود.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .اولين جلسه شورا در دولت من بود .آقاي [مسعود

روغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامه و بودجه] توضيحاتي درباره اختيارات وظايف
شورا داد؛ خيلي زياد است .مسائل مهمي كه بايد در شورا بررسي شود ،ليست شد .پس
از چند مورد ترك تشريفات مناقصه ،طرحها در دستور بود .1بعد از انجام كارهاي دفتر

به خانه رفتم.

سهشنبه  4مهر  25 صفر 1410

 26سپتامبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به مقر آمدم .ساعت هشت و ربع شورايعالي انقالب فرهنگي

تا ساعت ده ونيم جلسه داشت .پيشرفت كارخوب بود .اداره [مدرسه] دارالشفاء [قم] به
عنوان مركز تربيت مدرس براي معارف اسالمي دانشگاهها به عهده آقاي [احمد] احمدي
و وابسته به دانشگاه تربيت مدرس شد.

[آقای محمد علی نجفی] وزير آموزش و پرورش آمد .درباره سياستهاي وزارت و

مديران تند استان تهران مشورت كرد .اوراق تقدير از دانشجويان و اساتيد ممتاز را براي

برنامه فردا عصر امضاء كردم .در جلسه هيأت دولت شركت كردم .تبصرهها در دستور
بود[ .انتصاب آقای علی جنتی به عنوان] استاندار خراسان تصويب شد .شب پس از انجام
آموزش و تحقیقات و جلب مشارکت مردم ،بیش از پیش تالش كنند.
 -1در جلسه شورای عالي اقتصاد ،در زمینه واردات شکر خام و تصفیه آن در داخل کشور ،بحث و تبادل نظر شد و با واردات آن با توجه به صرفهجویی
ارزی و اشتغال زایی موافقت به عمل آمد .همچنین استفاده بهتر از امکانات و ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالب اسالمی در زمینه امور
عمرانی و بازسازی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
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كارها به خانه رفتم.

چهارشنبه  5مهر  26 صفر 1410

 27سپتامبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .تا ساعت نه كارها را انجام دادم .آقاي [حمید]
ميرزاده [معاون اجرایی رئیس جمهور] براي امور اجرایي كشور ،بازسازي و ستاد بسيج

اقتصادي آمد .به دانشگاه تهران رفتم و در مراسم شروع سال تحصيلي شركت كردم.
جوایز اساتيد و دانشجويان ممتاز را دادم .سخنراني كردم .1به دفترم برگشتم.

آقاي [علی] جنتي آمد .گزارش سفر چين را داد و از اينكه رهبران چين در خصوص

 -1در این مراسم که جمعی از وزرا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مقامهای فرهنگی و رؤسا و اساتید دانشگاهها حضور داشتند ،ابتدا دکتر محمد
رحیمیان رئیس دانشگاه تهران ،اقدامات انجام شده در این دانشگاه را تشریح کرد .سپس آقای هاشمی در حضور دکتر معین وزیر فرهنگ و آموزش
عالی ،دکتر فاضل وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دکتر رحیمیان رئیس دانشگاه تهران و دکتر باستان حق رئیس دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تهران ،جوایز دانش آموختگان ممتاز دانشگاه تهران ،دانشجویان رتبه اول کنکور سراسری و استادان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی را اهداء کرد.
اساتید ممتاز دانشگاه تهران ،دکتر سید جاللالدین مجتبوی ،دکتر مرتضی اسماعیلی ،دکتر حسن تاجبخش ،دکتر سید جعفر شهیدی ،دکتر اردشیر
جهانشاهی و دکتر فریدون ملکزاده بودند .اساتید ممتاز دانشکده علوم پزشکی نیز دکتر یلدا ،دکتر رجحان و دکتر شهیدی معرفی شدند .آقایان مجتبی
زاغری ،میترا اسدنیا طبرستانی ،الیاس نادران ،ناهید عتیقا ،فريده کرباليی پور ،ناهید منصوری ،زهرا محمد خراسانی ،علیرضا برازنده پورحسینی ،علی
دادگر ،عبدالحسین شیروی ،محسن عسگریان و محمد علی ستاری به عنوان دانش آموختگان ممتاز دانشگاه تهران و کتایون شاهد امیرنسل ،شاهرخ
میالن و افشين خرسند به عنوان دانش آموختگان ممتاز دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه ،جوایز خود را از آقاي هاشمي دریافت کردند .کتایون
فلکشاهی ،هیراد سماوی ،علی اصغر گرجی ،کسری محسنی کوچصفهانی ،رامین فرزام ،ماندانا محمودی ،هومن اعرابی ،فاطمه مهدی پورنعلی ،حمید
قاسمی قطبآبادی ،پریسا مندان ،مینا تقوی و فرشاد عسگری نیا نیز به عنوان نفرات برتر کنکور سراسری سال  1368جوایزی دریافت داشتند .آنگاه
رئیس جمهور در سخناني با اشاره به اینکه سال جدید تحصیلی دانشگاه با فقدان حضرت امام (ره) آغاز میشود ،اظهار داشت« :ما در آستانه شرایط
جدیدی در جامعه قرار داریم که در روند حرکت این دوره جدید ،دانشگاهها محور اساسی کار هستند .ما از کار گذشته دانشگاهها رضایت کامل داریم
و مدیران قبلی ،ایثارگرانه به وظایف خود عمل کردهاند ،اما وضعیت اقتصادی و وقوع جنگ ،محدودیتهایی را برای آنها به وجود آورده بود .برای
رسیدن به استقالل واقعی ،استفاده مطلوب از دانشگاهها یک ضرورت است .سیاست درست حاکم در جامعه ،مدیران شایسته و الیق در کنار فرهنگ
و ایدئولوژی که پایههای یک کشور مستقل هستند ،هر کدام به نحوی به دانشگاهها مربوط میشوند .خوشبختانه خداوند برای جامعه اسالمی ما تمام
امکانات طبیعی را ارزانی داشته است .بنابراین استفاده درست از این نعمات به عهده ما است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های
سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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مراسم شروع سال تحصیلی در دانشگاه تهران

احتمال محاصره اقتصادي توسط غربيها به خاطر سركوب طرفداران دموكراسي،
تصميم به مقاومت دارند و كار خود را نظير تجربه موفق ايران در شكستن محاصره غرب

ميدانند .خوشحال است .وعده كمك به مسجدي در چين را گفت كه من بپردازم.

عصر محسن [رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور] آمد .گزارش بازرسي از فرودگاه

مهرآباد را داد .وضع مديريت بد است و مسافران در رفتن و برگشتن بسيار اذيت و معطل
ميشوند.

در جلسه هیأت دولت شركت كردم .تبصرها تمام شد .سپس جلسهاي با [آقایان

وهاجی ،کالنتری ،فالحیان ،نوری و شوشتری] وزراي بازرگاني ،كشاورزي ،اطالعات،
كشور و دادگستري داشتيم .درباره طرح مبارزه با گراني سيب زميني و پياز بحث و

تصميمگيري كرديم.

به دفترم آمدم[ .آقای سید محمد میرمحمدی] رئيس دفتر براي تشريح و تصويب

چارت دفتر آمد .مقداري از كارها را انجام دادم و به خانه رفتم .آشيخ محمد هاشميان
مهمانمان بود .اخيرا ً از مقام رياست دادگستري رفسنجان عزل شده ،عصباني است .از من
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ميخواهد كه به رهبري بگويم جبران شود؛ خواستم به رفسنجان برگردد و به اين سمت
اهميت ندهد.

پنجشنبه  6مهر

 27 صفر 1410

 28سپتامبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم .تا ساعت نه كارها را انجام دادم .آقاي [حمید]
ميرزاده براي امور اجرایي آمد[ .آقای عبداهلل نوری] وزير كشور آمد .درباره استانداران،
مترو [تهران] ،محله [بدنام] جمشيد ،مبارزه با منكرات ،انتخابات شوراها ،ادغام نيروهاي
انتظامي و كمبود اعتبارات صحبت شد[ .آقای علی فالحیان] وزير اطالعات و معاونان

آمدند .گزارش مواردي از فساد مالي در دوایر دولتي و شيوع گرفتن كميسيون در
معامالت خارجي و مواردي از كشف قاچاق و اسكناسهاي جعلي دادند.

آقاي [سیدهاشم] رسولي محالتي [رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی] آمد .درباره

مالقات با دبیرکل سازمان بهداشت جهانی
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بنياد مسكن و روابط با ائمه جمعه گفت و خبر داد كه مراجعات براي دادن وجوهات به
دفتر رهبري از طرف روحانيون نماينده مراجع خوب است ،ولي شبهههايي ايجاد شده
است و مراجع ناراضياند .دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] براي چارت
نهاد [ریاست جمهوری] و مسائل گوناگون پرسنل و مشاوران آمد.

عصر [دکتر هیروشی ناکاجیما] دبيركل [سازمان] بهداشت جهاني و [دکتر ادریس

جزایری] دبير منطقهاي [مدیترانه شرقی] بهداشت جهاني با [دکتر ایرج فاضل] وزير
بهداشت و درمان و دكتر [علیرضا] مرندي آمدند .دبیرکل از پيشرفت بهداشت در ايران
اظهار رضايت كرد .1ستاد مبارزه با مواد مخدر براي حل مشكالت و نيازهاي مبارزه

جلسه داشت.

جمعه  7مهر  28 صفر 1410

 29سپتامبر 1989

تا ساعت ده ونيم صبح در منزل مطالعه كردم .آقاي [سیدعباس] كوثري آمد و [به مناسبت
 -1در این دیدار آقای دکتر هیروشی ناکا جیما ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایران و توجه خاص به اهداف انسان دوستانه سازمان بهداشت جهانی،
اظهار داشت« :کشور شما در زمینه بهداشت پیشرفت خوبی داشته است .به ویژه ادغام مراکز آموزش پزشکی با وزارت بهداشت ،اقدام بسیار چشمگیری
بود و شما اولین کشوری هستید که در منطقه آسیا به این مهم مبادرت ورزیدید .تالش شما در کاهش مرگ و میر اطفال و رسانیدن آن در طول مدت
پنج سال به نزدیک استاندارد جهانی ،بسیار جالب و تحسین برانگیز است ».در ادامه این دیدار ،مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی نیز
اظهار داشت« :هیچ کشوری به اندازه شما به اهداف سازمان بهداشت جهانی نزدیک نبوده و نیست و این به اعتقادات اسالمی شما برمیگردد .من در قبل
و بعد از انقالب اسالمی ،به کشور شما آمدهام و مقایسه خدمات انجام شده بهداشتی ،بسیار چشمگیر و تحسین برانگیز است که این نشانگر اهتمام نظام
و مردم شما به این امر انسانی است ».آقای هاشمی ضمن ابراز خوشحالی اظهار داشت« :امر بهداشت برای ما دارای اولویت خاص بوده و مسئولین مربوط
بعد از انقالب تالش زیادی کردند تا عقب ماندگیهای این بخش را جبران کنند و مسلماً ما یکی از کارهای خوب انسانی و اسالمی دنیا و خودمان را
از این نوع میدانیم .زمانی که انقالب اسالمی پیروز شد ،بخش وسیعی از مردم ایران در زمینه بهداشت محرومیت داشتند و از این نظر رنج میبردند .قبل
از انقالب ،رژیم بیشتر به کارهای نمایشی میپرداخت و خدمت بهداشتی خود را عمدتاً در شهرها انجام میداد .از هشتاد هزار روستای کشورمان ،تنها
به حدود سه هزار روستا آب و برق و خدمات بهداشتی داده بودند ،در صورتی که در حال حاضر بخش وسیعی از روستاهای ما از امکانات بهداشتی
برخوردارند .ای کاش اعضای این اجالس فرصت میکردند و به روستاهای دور افتاده و مناطق عشایری میرفتند و از نزدیک اقدامات انجام شده
را مشاهده میکردند ».رئیس جمهور در پایان ضمن تشکر از زحمات انسان دوستانه سازمان بهداشت جهانی ،پیشنهاد کرد رسیدگی به امر بهداشت
کشورهای آفریقایی در اولویت برنامههای این سازمان قرار گیرد.
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سالروز رحلت حضرت محمد(ص) و امام حسن (ع)] ذكر مصيبت نمود .براي نماز جمعه
به دانشگاه تهران رفتم .خطبهها خيلي طوالني شد .وضع اقتصادي كشور را تشريح كردم.1

عصر و شب به استراحت و صحبت با بچهها و مطالعه گذشت.

 -1آقای هاشمی در خطبه اول ،در ادامه بحث پیرامون عدالت اجتماعی ،به ذکر برخی خصوصیات و زندگی پیامبر اسالم ،حضرت محمد(ص) پرداخت.
ایشان با اشاره به اینکه زندگی پیامبر اسالم زندگی یک انسان جدی نسبت به مسائل جامعه و عالقمند به زندگی بشر در قبل و بعد از بعثت بوده است،
اظهار داشت« :حضرت رسول (ص) در جوانی و در زمان کمال ،نقش اساسی در رسیدگی به مشکالت مردم و خدمت رسانی به جامعه داشت و در
زمان رسالت نیز تالش بی وفقهای در پایهگذاری تمدن جدید مشتمل بر واقع نگری ،فطرت و نیازهای مادی و معنوی انسان داشت .پیامبر اکرم(ص) به
جامعه توجه داد که اگر جامعه اسالم فقیر و محتاج باشد ،صیانت جامعه به خطر میافتد و این را نیز از کتاب آسمانی قرآن کریم گرفته بودند ».آقای
هاشمی در خطبه دوم در ارتباط با اوضاع سیاسی اقتصادی کشور ،جمع بندی کوتاهی ارائه داد و گفت « :در مدت تشکیل هیأت دولت جدید ،عمده
وقت صرف برنامه پنج ساله عمرانی کشور شده است ،تا این برنامه با توجه به شرایط جدید بعد از جنگ طرح ریزی و به مجلس ارائه شود .از لحاظ
سیاسی ،جمهوری اسالمی با پشت سر گذاشتن شرایط مشکل بعد از انقالب ،محاصره اقتصادی ،جنگ نا برابر تحمیلی و سایر مسائل ،توانست موقعیت
سیاسی خود را در دنیا تثبیت کند و احساس ما این است ،اینان از مسیری که میرفتند نتیجه نگرفتند و مایل نیستند راههای گذشته ادامه یابد .االن یک
نوع احساس آرامشی در سطح جهان دیده میشود که بخشی از آن ناشی از شرایط عمومی و تشنج زدایی جهانی است .خاورمیانه و خلیج فارس جزو
مهمترین نقاطی است که شرط آرامش در تمامی دنیا میباشد ».آقای هاشمی در زمینه مسأله جنگ گفت« :دشمن ما توان برگشت به جنگ را ندارد
و االن در حال احساس جراحات دوران جنگ افروزی خودش از جمله قروض ،خرابیها ،کشتهها و شرایط سیاسی کشورش است .ما نیز اهل تجدید
جنگ نیستیم و آن روزی که به جنگ ادامه میدادیم ،احساسمان این بود که دنیا نمیخواهد جنگ تمام شود و ما روحیه مردم را گرم نگاه داشتیم و به
جایی رسیدیم که دشمن را از جنگ مأیوس کردیم .احتمال ضعیف بودن تجدید جنگ به دلیل نیرومندی ماست و هر وقت که دشمنان مجددا ً احساس
ضعیف شدن ما را بکنند ،ممکن است دست به شرارت بزنند .به نظر میرسد منطقه به سوی امنیت پیش میرود و میتوان به سوی برنامهریزی اقتصادی
و توسعه پیش رفت .در حال حاضر ما در کشور مشکل سیاسی نداریم و ملت یکپارچه و همگام با دستگاهها و ارگانها ،پشت سر رهبری قرار دارند و
اگر اختالف نظری در مورد مسألهای در رسانهها مطرح میشود ،مشکل چندانی نیست و نشان دهندة حضور مردم در صحنه ،دموکراسی و آزادی است.
وضع داخلي محكم و قابل اطمینان است و شرایط انجام کار مناسب میباشد .عمدهترین مسأله فعلی کشور ،گرانی است كه با توجه به منابع طبیعی و
نیروی انسانی کشور با اجرای یکی دو برنامه عمرانی ،وضع اقتصادی به سطح قابل قبول و خوبی خواهد رسید .اگر کارخانجات فوالد کشور در سطح
مطلوبی مورد بهرهبرداری قرار گیرد و یا از دیگر منابع کشور چون گاز ،پتروشیمی ،صنایع و غیره خوب بهرهبرداری و تولید و توزیع شود ،به راحتی
میتوان مشکالت فعلی را مرتفع نمود .آینده تحقیقاً خوب و روشن است و آنچه مسأله است ،گرانی و تورمی است که مردم را تحت فشار قرار داده و
آنهایی که قصد زندگی سالم را دارند ،در حال حاضر گرفتاری دارند .یکی از دالیل عمده گرانی ،کمبود تولید است .در حال حاضر تولید در حد نیاز
مردم نیست و اگر توزیع هم به خوبی صورت پذیرد ،باز هم مشکل وجود خواهد داشت ».رجوع کنید ← کتاب «هاشمی رفسنجانی ،خطبه های جمعه
سال  ،1368جلد دهم »،دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم .آقاي [مصطفی] محقق داماد [رئیس سازمان
بازرسیکلکشور] آمد .گزارشي از وضع بازرسي كل كشور داد و از ضعف مديريت
در دانشكده الهيات [دانشگاه تهران] و افت تحصيلي گفت و از بعضي از انتصابات آقاي

[محمد] يزدي در قوه قضائيه ،منجمله ديوان عدالت اداري و معاونت قضائي و  ...انتقاد

داشت.

جمعي از نمايندگان مجلس از كردستان آمدند .از سرپرست استانداري كردستان و

آقاي [سیدموسی] موسوي نماينده رهبري شكايت و انتقاد داشتند .آقاي [گودرز] افتخار

جهرمي [نماینده ایران در دادگاه الهه] آمد .اجازه گرفت كه در الهه با نماينده آمريكا
براي حل و فصل سريعتر مسائل ديوان الهه مذاكره نمايد؛ بناست تا آخر هفته اين
مذاكره انجام شود.

آقاي [محسن] نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد .گزارش سفر به واشنگتن

براي [اجالس] صندوق بينالمللي پول را داد و از مذاكره با نمايندگان فرانسه ،آلمان ،هند

و  ....در خصوص توسعه روابط در آنجا گفت كه همه خواستار شركت در طرحهاي
سازندگي كشورند .من ،بر فروش ارز براي پائين آوردن قيمت دالر تأكيد كردم.

آقاي نيك آئين آمد .از ضعف خيلي زياد كادر رياست جمهوري و دفتر گفت .آقاي

[محسن] رفيق دوست آمد و گزارشي از امكانات فراوان بنياد مستضعفان داد .عصر دكتر
هاشمي [گلپایگانی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی] براي برنامه شوراي عالي انقالب

فرهنگي آمد.

وزراي بهداري شركت كننده در سمينار بهداشت جهاني آمدند .براي آنها صحبت

كردم .1بعداز جلسه ،وزير بهداري كويت تقاضاي جلسه خصوصي كرد؛ قبول كردم.
 -1به مناسبت برگزاری سی و ششمین اجالس کمیته منطقهای سازمان بهداشت جهانی در تهران ،شرکت کنندگان در این سمینار با آقاي هاشمي مالقات
کردند .رئیس جمهور در این دیدار با تأکید بر اهمیت بهداشت و توسعه در جوامع بشری گفت « :منطقه مدیترانه شرقی متأسفانه از نظر بهداشت وضع
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مالقات با وزرای بهداری شرکت کننده در سمینار بهداشت جهانی

اظهار محبت و اراده توسعه روابط و اظهار ناراحتي از زورگوييهاي عراق و عربستان به

كويت و همچنین از اعدام كويتيها در عربستان كرد .گفت جز همان مطلب پخش شده
از تلويزيون سعودي ،سندي بر مجرم بودن كويتيها ارائه ندادهاند .به او گفتم كه آقاي
[حاج سید عباس] مهري را آزاد كنند.

شب بنا بود جلسه سران قوا داشته باشيم .با درخواست آقاي [محمد] يزدي لغو شد،

ولي احمدآقا آمد .درباره وضع آقاي منتظري ،مجلس ،رفسنجان ،قوه قضائيه و نوعي نق

زدنهایي كه نسبت به رهبري شروع شده ،مطالبي داشت .دير وقت به خانه رفتم.

مطلوبی ندارد .حال آنکه در این بخش ،مسلمانان ساکنان اصلی به شمار میآیند و رعایت بهداشت از اصول اولیه حتمی و مهم اسالمی است .اینکه
مردم از بهداشت ،این طبیعیترین حقوق حقه خود محروم باشند ،عیب بزرگی است مسلمانان زمانی مبشر بهداشت بودند که جوامع دیگر ،اصوالً
برای این پدیده معنا و ارزشی قائل نمیشدند و مسلمین به هر سرزمینی که وارد شدند ،مبلغ و راهنمای اصول بهداشتی به شمار میآمدند .مقایسه وضع
بهداشت مردم ایران در زمان قبل و پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان ميدهد ،با همه گرفتاریهایی که به انقالب تحمیل شد ،جمهوری اسالمی ایران
گامهای بزرگی را برای تأمین نیازهای بهداشتی جامعه برداشته و امیدواریم پس از اجرای نخستین برنامه پنج ساله ،از نظر بهداشتی به شرایطی برسیم که
بتوانیم به کشورهای دیگر کمک کنیم .امیدوارم این کنفرانس به مسأله بهداشت که اسالم به آن نظر دارد ،توجه ویژهای مبذول دارد .جمهوری اسالمی
ایران صمیمانه میکوشد که کشورهای منطقه بتوانند با تفاهم و صمیمیت مشکالت خود را حل کنند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .آقاي [مسعود روغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامه
و بودجه] آمد؛ جمعبندي اصالح ارقام ارزي برنامه پنج ساله را آورد .آقاي [محمدرضا]
نعمت زاده وزير صنايع آمد .وضع صنايع و نيازهاي ارزي را و  ....گفت .آقاي [محمد]
غرضي آمد .او به برنامه و سياست فروش نفت و كارهاي اجرایي نفت معترض بود.

آقاي[محمدکاظم] سيفيان آمد و براي رفتن به سفارت در پاكستان اظهار آمادگي

كرد .آقاي [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] براي انرژي هستهاي آمد؛ حرف
تازهاي نداشت .دكتر حبيبي براي امور كشور و نهاد و پرسنل آمد .عفت ،فاطي ،ياسر و
مهدي برای ناهار اينجا آمدند.

عصر در جلسه هيأت دولت شركت كردم .از ساعت چهار تا هشت بعد از ظهر طول

كشيد .مبلغ ده ميليارد دالر به حجم منابع ارزي افزوديم .سه استاندار بوشهر ،كهكيلويه و
بویراحمد و سيستان و بلوچستان تعيين شدند.1

به دفتر آيتاهلل خامنهاي رفتم .تا ساعت ده ونيم آنجا بودم .درباره مسائل جاري

كشور ،مسائل روحانيت ،مجلس و قوه قضائيه مشاوره و تصميمگيري داشتيم .دير

وقت به دفترم آمدم .نماز خواندم و كارهاي دفتر را تا ساعت يازده ونيم انجام دادم.

[آقایغالمرضا آقازاده] وزير نفت اطالع داد كه حفاري در درياي خزر ،خوشبختانه در
عمق غير قابل انتظار به منبع گاز برخورد كرده است.

 -1در این جلسه بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران ،آقای محمود حجتی به سمت استاندار سیستان و بلوچستان  ،آقای غالمرضا
صحرائیان به سمت استاندار بوشهر و آقای علی صوفی به سمت استاندار کهکیلویه و بویراحمد منصوب شدند .هیأت دولت از زحمات آقای اشجع
استاندار قبلی سیستان و بلوچستان و آقای جمی سرپرست استانداری کهکیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.
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بعد از نماز ،ورزش و صبحانه تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .وزير نفت آمد.
گزارش اوپك و پيشرفت مذاكرات با ژاپن براي حل مسأله پتروشيمي ايران و ژاپن را

داد و براي مذاكره با بي.پي ([ )BPشرکت بریتیش پترولیوم] براي سرمايهگذاري در

حوزه گازی سلمان ،جهت انتقال به امارات و صدور اضافه توليد كود شيميائي در آينده
اجازه گرفت.

اعضای كميسيون كشاورزي مجلس آمدند  .آنها بر توجه بيشتر به كشاورزي تأكيد
1

داشتند .هيأت اعزامي به ليبي براي شركت در جشن سالگرد انقالب ليبي آمدند .گزارش
سفر را دادند و تأكيد [عبدالسالم] جلود [مرد شماره  2جماهیری لیبی] بر لزوم همكاري
بيشتر ايران و ليبي و ناراحتي ليبي از منزوي بودن در صحنه سياست لبنان را گفتند.

آقاي [عبدالحسین] وهاجي [وزیربازرگانی] آمد .گزارش كار در مورد اقدام براي

كنترل نرخ سيب زميني و پياز را داد و درباره اجراي تعزيرات براي كنترل نرخ كاالها
و توزيع مطالبی گفت .آقاي [غالمحسین] جمي [امام جمعه آبادان] از آبادان تلفني از
تعيين استاندار براي كهكيلويه و بویراحمد كه فرزندش سرپرست آنجا بوده ،گله كرد و
همچنین خواستار برداشتن سدهاي بهمنشير و اليروبي بهمنشير شد؛ به آقاي [محمد]

فروزنده تلفني تأكيد كردم.

آقاي [جلیل] بشارتي آمد .از سمت پيگيري شكايات [نهاد ریاست جمهوری] استعفاء

داده است .عصر آقاي [حمید] ميرزاده براي امور اجرایي كشور آمد .شوراي اقتصاد

جلسه داشت .اجازه تغيير نرخ بعضي كاالها داده شد .طرح كنترل قيمت سيب زميني و
پياز تصويب شد.

 -1اعضای کمیسیون امور کشاورزی و عمران روستاها در مجلس سوم عبارت بودند از :آقایان محیالدین فاضل هرندی (رئیس) احمد نیکفر و خداکرم
جاللی (نواب رئیس)  ،سید هاشم بنیهاشمی و محمد اکبر زاده (منشی)  ،احمد کبیری (مخبر) و سید احمد موسوی ،علی کرم محمدیان ،علی پناهنده،
سید محمود کاظمی دينان ،حمیدالدین مالزهی ،محمد تقی رنجبر و سید مصطفی فارغ (اعضا)
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .ساعت هشت دكتر واليتي [وزیر امور خارجه]
آمد .گزارش كار سمينار افغانستان و سفر به نيويورك و خبر اظهار تمايل وزراي خارجه
آلمان ،فرانسه و هند براي توسعه روابط را داد .مالقاتهاي متعدد ديگري هم داشتم.1

عصر در هيأت دولت شركت كردم .درباره منابع ارزي بحث بود .قرار شد مبلغ ده

ميليارد دالر از منابع صادرات صنايع به سقف اضافه كنيم .شب شوراي عالي انقالب

فرهنگي جلسه داشت .چند دستور اجرا شد .قرار شد كه از اين به بعد يك هفته در
ميان جلسه داشته باشيم .اعضای شورا شام را مهمان من بودند .شب به خانه رفتم .بچهها

 -1كشتيگيران آزاد ایران که در بیست و ششمین دوره مسابقات جهانی كشتی  1989 -سوئیس  -شرکت کرده بودند ،به همراه مربیان ،داوران ،رئیس
فدراسیون کشتی و آقای غفوری فرد معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیتبدنی کشور ،با آقای هاشمی دیدار کردند .در این دیدار ابتدا آقای
غفوریفرد ،درباره جایگاه و ارزش ورزش نزد مسئوالن بلندپایه کشور گفت « :همین که رئیس جمهور کشورمان علیرغم گرفتاری فراوان با کشتی
گیران دیدارمی کنند و به آنها وقت میدهند ،پشتوانه حرکت دست اندرکاران ورزش کشور است و امیدواریم جامعه ورزشی ایران از لطف ایشان
سود کامل ببرد ».سپس آقای هاشمی پیرامون نقش ورزش در اصالح جامعه و اهمیت آن در نظام جمهوری اسالمی اظهار داشت« :تحقیقاً ورزش یکی
از مهمترین نیازهای جامعه است و تأثیر جدی در بهداشت ،نشاط و روحیه انقالبی مردم و پرکردن اوقات اضافی آنها ،به خصوص قشر جوان دارد و
امیدوارم در آینده به گونهای عمل شود که مردم ورزش را جزو زندگی خود بدانند .حضور ورزشکاران در صحنه مسابقات داخلی و میادین خارجي
اهميت خاص دارد .قهرمانی و شرکت در مسابقات ورزشی از فطرت انسان سرچشمه میگیرد و اسالم نیز به آن اهمیت میدهد .پیامبر اسالم(ص)
در مسابقات شرکت میکردند و از پیروزی خوشحال و از شکست ناراحت میشدند .زیرا قهرمانی قابل پسند طبع انسانهاست و چیزی که همه مردم
قبول دارند ،نمی تواند چیز بدی باشد و آثار آن بسیار مهم است .منظرهای که قهرمانان آمریکا و شوروی دو طرف قهرمان مسلمان ایرانی ایستاده و
احساس شکست می کردند ،در باال رفتن روحیه مسلمانان و ملتهای دربند بسیار با ارزش است .چقدر باید نیرو صرف کنیم ،تا چنین نشاطی به مردم
بدهیم؟ بنابراین باید زمینه را برای انجام چنین افتخاراتي ایجاد کنیم و در میدانهای ورزش جهانی حضور داشته باشیم .چیزی که فع ً
ال از ورزش کاران
میخواهیم این است که خوب ورزش کنند و عامه مردم را خوشحال کرده به نحوی که آنها ورزشکار را متعلق به خود بدانند ».در این دیدار آقای
هاشمی ضمن آرزوی موفقیت برای کشتی گیران و مربیان تیم ملی کشتی ،جوايزی به این شرح به آنان اعطاء کرد :آقايان علیرضا سلیمانی ،قهرمان وزن
 130کیلوگرم جهان ،یک دستگاه پیکان ،مجید ترکان  ،دارنده مدال برنز وزن  52کیلوگرم جهان و عسگری محمدیان  ،نایب قهرمان وزن  57کیلوگرم
هر کدام یک دستگاه رنو ،5امیر رضا خادم  5سکه بهار آزادی ،زینل نیا ،فالح ،یاری ،محمد حسین محبی ،مهدی محبی و مربی تیم ملی کشتی هر کدام
یک سکه بهار آزادی .در این دیدار ،عليرضا سلیمانی مدال طالی جهانی خود را به آقای هاشمی اهداء کرد .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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دیدار با اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران

مهماني رفته بودند .ياسر هم براي يادگيري پرواز رفته است.

چهارشنبه  12مهر  3 ربيع االول 1410

 4اكتبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم .تا ساعت نه بخشي از كارهاي عقب مانده

انجام شد .آقايان [محسن] نوربخش [وزیر امور اقتصاد و دارایی] و [محمد حسین] عادلي
[رئیس بانک مرکزی] آمدند و برنامه اصالحات پولي و اقتصادي را گفتند؛ تخصيص

 500ميليون دالر ارز آزاد به صنايع و  800ميليون دالر ارز ترجيحي و آزاد كردن ورود و
خروج ارز و اعطاي وام ارزي و تضمين اعتبارات ارزي ديگران توسط بانك.

آقاي [حمید] ميرزاده براي كارهای جاري كشور آمد .آقاي [محمدجواد] مظفر آمد.

از بازداشت بي مورد توسط وزارت اطالعات گله داشت .حق با اوست؛ خواستار اعاده

حيثيت بود .گفتم به وزارت ارشاد برگردد .آشيخ قدرت عليخاني آمد .وضع روحي خط
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دیدار با اعضای سمینار افغانستان

سه و نگرانيها و ناراحتي آنها از رهبري و انزوا را گفت .دلداري دادم و گفتم كه آقاي

خامنهاي مايلند آنها نرنجند.1

عصر در هيأت دولت شركت كردم .اصالحات ارزي و ريالي با تعديل مناسب

تصويب شد .يك ميليارد دالر و سي ميليارد تومان به سهم نيروهاي مسلح و مبالغي به
ساير بخشها اضافه شد .اعالميههاي وزارت بازرگاني براي كنترل نرخ سيب زميني را

كنترل كردم.

به دفتر آمدم .اعضای سمينار افغانستان آمدند .دكتر واليتي و آقایان [صبغت اهلل]

مجددي [سخنگوی اتحاد هفتگانه مستقر در پیشاور پاکستان] و [محمد] محقق [سخنگوی
ائتالف هشتگانه شیعیان افغانستان] صحبت كردند و من هم صحبت كوتاهي نمودم 2و

 -1در این روز آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مسئولین وکارکنان نهادها و ارگانها پشتیبانی از مسئولین کشور را یک فریضه
شرعی خواندند .ایشان گفتند« :آحاد مردم موظفند امروز حمایت از مسئولین قوه مجریه و قضائیه و کمک به آنها را یک فریضه شرعی بدانند و تضعیف
آنها حرام است .هم کسانی که این بار سنگین را بردوش گرفتهاند ،شایسته برخورداری از حمایت مردم هستند تا بتوانند توقعاتی که از آنها انتظار میرود،
برآورده سازند ».منبع  :روزنامه کیهان  ،شماره  13727مورخ  13مهر  ،1368صفحه .2
 -2در این دیدار آقای هاشمی با اشاره به مبارزات مردم مسلمان افغانستان ،این مبارزات را علیرغم تلخیها و دشواریهای آن ،نقطه درخشانی در

347

دیدار با سران جریانهای ملی و مذهبی لبنان

سپس با آقای مجددي مالقات خصوصي داشتيم كه تقاضاي كمك كرد و شفاعت براي
آزادي [آقای احمد] مفتي زاده و اظهار آمادگي براي مذاكره با شوروي نمود.

سر شب سران جريانهاي ملي و مذهبي لبنان آقايان نبيه بري ،وليد جنبالط ،احمد

جبرئيل ،شیخ سعيد شعبان[ ،سرهنگ] ابوموسي و شيخ صبحي طفيلي آمدند .1سپس
تاریخ اسالم و منطقه دانسته و تأکید کرد « :مردم افغانستان با ایمان و اراده اسالمی خود ،با پیروزی بر یکی از بزرگترین اشغال کنندگان کشورشان،
باعث سربلندی خود و اسالم شدند .گرچه هر گروهی به خاطر مقاصد خاصی از گروههای افغانی حمایت میکرد ،اما جمهوری اسالمی ایران علیرغم
دشواریهای زیادی که به ویژه به خاطر تحمیل جنگ از سوی رژیم عراق داشت ،تنها به خاطر انگیزههای اسالمی از مردم مسلمان افغانستان حمایت
کرد و هم اکنون هم از شما هیچ توقعی جز اینکه حافظ اسالم باشید ،ندارد .مسئولین امور افغانستان در شرایط کنونی باید تالششان را بر این قرار دهند
که از وارد آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم و مناطق مختلف افغانستان جلوگیری کنند و با اتحاد و یکپارچکی مسائلشان را خودشان حل نمایند.
مردم افغانستان در طول مبارزه خود ،صدمات و خسارات زیادی را متحمل شدهاند که این صدمات تنها با وحدت و یکپارچگی قابل ترمیم است».
 -1در این دیدار شیخ سعید شعبان رهبر جنبش توحید اسالمی ،گزارشی از فلسطین و لبنان ارائه کرد .سپس آقای هاشمی با اظهار خوشحالی از همکاری
و همراهی گروه های اسالمی و ملی لبنان و فلسطین گفت« :مسئولین دروغین دموکراسی در جهان ،دموکراسی را که تعریف روشنی دارد ،برای ملت
لبنان نمیخواهند و آنها این موضع را که چرا در لبنان اکثریت در حکومت مالک نباشد ،نادیده میگیرند .چرا آمریکا با فرانسه چشم خود را بر روی
حقایق میبندند؟ اگر رشد مردم مالک باشد ،تحقیقاً مردم لبنان سیاسی تر از همه مردم دنیا هستند و اگر بناست کسی قیم باشد ،این قیمومیت نا عادالنه
و تکیه بر امتیاز قدیمی و جاهالنه را چگونه توجیه می کنند؟ مقاومت مردم لبنان خیلی از معادله ها را برهم زده است و سوریه تحقیقاً در این مقاومت
نقش مؤثری داشته است .سوریه به عنوان یک دولت مقاوم خیلی میتواند مفید باشد و مردم لبنان اگر دولتی مثل سوریه را در کنار خود نداشته باشد،
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احمد جبرئيل مالقات خصوصي خواست و درباره وارد كردن ليبي در مسائل لبنان و

مواظبت بر حفظ دوستي شوروي و سوريه گفت .آقای جنبالط [رهبر دروزیهای لبنان]
هم در مالقات خصوصي بر خطر كم شدن حمايت روسيه از سوريه گفت .آقای نبيه

بري [رئیس جنبش امل] در مالقات خصوصي ،با حضور ليبي در لبنان به دليل مسأله آقاي
سيد موسي صدر مخالفت کرد

شب در دفترم ماندم؛ چون ياسر در منزل مهمان داشت[ .آقای عبداهلل نوری] وزير

كشور درباره مسائل رفسنجان مشورت كرد .مردم آقاي ميرعماد رئيس جديد دادگستري

را بيرون كردهاند.

پنجشنبه  13مهر  4 ربيع االول 1410

 5اكتبر 1989

بعد از نماز و ورزش ،كارهاي عقب مانده ديروز انجام شد .به [آقای عبدالحسین وهاجی]
وزير بازرگاني گفتم اطالعيه كنترل نرخ سيب زميني و پياز را منتشر كند .با آقاي [محمد]

يزدي [رئیس قوه قضائیه] و [عبداهلل] نوري [وزیر کشور] درباره مسائل رفسنجان و
تعويض رئيس دادگستري مذاكره شد.

بنا بود اعضای كميسيون دفاع بيايند؛ به خاطر دير اطالع يافتن از وقت ،نيامدند.

[آقای حسین کمالی] وزير كار و معاونش آمدند .از ضعف عملكرد وزير سابق گفتند
و از اصالحات و برنامههاي جديد آموزش فني و ايجاد شغل و خواستار انتقال بنياد

مهاجرين جنگ به وزارت كشور و انتقال تعاونيها و نيز تأمين اجتماعي به وزارت كار
مشکالت زیادی خواهند داشت .ما که لبنان و فلسطین را جزو آرمانهای خودمان میدانیم و منافع مردم لبنان و فلسطین را از منافع خودمان جدا نمیدانیم
و اگر شماها متحد عمل نمایيد ،همیشه میتوانید به پشتیبانی جمهوری اسالمی اطمینان داشته باشید و یقین بدانید که با مقاومت شما در لبنان و فلسطین،
پیروزی از آن شماست .امروز مشعل جهاد و مبارزه با ظالم و تجاوز در دنیا ،عمدتاً به دست مسلمانهاست و ما خودمان را در این حرکت جدید سهیم
میدانیم و حاضر نیستیم به این زودی دست از دستاوردهای بزرگی که در این زمینه داشتهایم ،برداریم ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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شدند.

آقايان [جواد] منصوري و [سيد جالل] ساداتيان آمدند .از رخوت روابط با چين و

كندي چينيها در روابط فني و اقتصادي و از چشم اندازهاي همكاري با كره و ژاپن
گفتند.

آقاي [علیرضا] معيري آمد .موارد امكان كار خودش را در روابط بينالمللي گفت.

گفتم در مسائل فيمابين با فرانسه ،با وزارت امور اقتصادي و دارایی همكاري كند .آقاي
[محمدجواد] الريجاني آمد .نظراتي درباره سياست خارجي ارائه كرد .آقاي [شیخ احمد]
كفتارو مُفتي سوريه آمد .در مالقات با او درباره وحدت جهان اسالم مذاكره كرديم.1

اعضاي دفتر براي گرفتن برنامه كار آمدند .آقايان [حسین] شمسائي[ ،عبدالستار]

حالجيان[ ،نبیاهلل] مهاجري و [محمد] هنردوست حكم گرفتهاند .2درباره كارشان
كسب نظر كردند .عصر آقاي [سیدمحمد] موسوی خوئينيها آمد .درباره تصدي مركز

تحقيقات استراتژيك مذاكره كرديم .قرار شد به نام ايشان حكم صادر كنم .تا ساعت نه
شب كارها را انجام دادم و به خانه رفتم.

جمعه  14مهر  5 ربيع االول 1410

 6اكتبر 1989

در منزل بودم ،مطالعه كردم .تلفني براي تمشيت امور كشور ،دستوراتي به كارگزاران

دادم .عصر آقاي [مصطفی] كفاش زاده آمد .از تعقيبهاي مراكز امنيتي نسبت به ايشان
 -1شیخ احمد کفتارو مفتی اعظم سوریه در اين دیدار گفت« :مسلمانان سوری از تحوالت انقالبی در سرزمین های اسالمی حمایت میکنند ».آقای
هاشمی نيز در مورد نقش روحانیون در جوامع اسالمی سخن گفت و افزود« :اسالم برای اداره جامعه بشریت رسالت دارد .رهبران مذهبی جهان اسالم،
باید بکوشند تا چهره حقیقی اسالم را در جهان بشناسانند».
 -2این انتصابات که به پیشنهاد آقای میرمحمدی رئیس دفتر رئیس جمهور و موافقت آقای هاشمی انجام شد ،بهاین ترتيب است :آقايان حسن شمسائی،
معاون ارتباطات ،محمد هنردوست ،معاون امور بینالملل  ،عبدالستار حالجیان ،معاون امور عمومی و نبیاهلل مهاجری ،مدیرکل حوزه دفتر و پیگیری
دفتر رئیس جمهور.
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گله داشت و گفت مهدي تاجر پيشنهاد داده كه چند ميليارد دالر به نحوي در جمهوري
اسالمي سرمايهگذاري كند .گفتم پيشنهاد مشخص بدهد .ظهر بچهها و بعضي از بستگان

جمع بودند .مهدي گفت گمرگ مراجعان را اذيت ميكند .وضع آب و برق خوب
نيست.

شنبه  15مهر  6 ربيع االول 1410

 7اكتبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .گزارشها را خواندم .به [آقای اصغر ابراهیمی
اصل] مديرعامل متروی تهران كه بناست در ساخت خانههاي پاسداران كمك كند،
گفتم نقشه ساختمانها را بررسي كنند .هر يك حدود صد متر باشد؛ گويا بزرگ

گرفتهاند و در پرداخت مخارج عاجزند .آقاي [ابوالفضل] توكلي بينا آمد و درباره امور
اصناف مطالبي گفت.

آقاي [محمد] غرضي [وزیر پست و تلگراف و تلفن] آمد .با مصوبه دولت قبلي

كه مركز گيرنده از ماهواره را به سازمان برنامه و بودجه داده مخالفت دارد؛ اكنون در
مجلس است .آقاي [بیژن نامدار] زنگنه [وزیر نیرو] آمد .تبصرهاي براي درج در برنامه
در خصوص اجازه ايجاد تعهد براي ساخت سدهاي بزرگ و اجازه نصب معاون آب
تهران آورد.

آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري آمد .با وزير بازرگاني درباره كنترل نرخ

ارزاق و تامين چاي مصرفي مردم صحبت كردم .عصر محسن براي امور بازرسي ويژه

آمد .آقاي [اسماعیل] شوشتري [وزیر دادگستری] آمد و از نيازهاي مالي و تجهيزاتي
دادگستري گفت.

آقايان نوربخش ،عادلي و [هادی] نژادحسينيان براي مسأله توليد خودروهائي كه

صنايع سنگين در مقابل مردم و ارگانها تعهد دارد آمدند؛ قرار شد بخشي با قيمت

351

ترجيهي و بخشي با ارز دولتي ارز بدهيم .شب جلسه سران سه قوه با حضور احمدآقا در
دفتر من بود .درباره حل مشكل دادگستري [رفسنجان] و وضع امنيت شرق و غرب كشور

صحبت شد .شب در دفترم خوابيدم.
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بعد از نماز ،ورزش و صبحانه و انجام كارها تا ساعت نه صبح[ ،آقای چان چی چن]

وزير خارجه چين آمد .مذاكرات مبني بر توسعه و تحكيم روابط و اجراي قطعنامه  598و

 ...بود[ .1آقای کانی هیکو سایتو] سفير ژاپن براي تقديم استوار نامه و صحبت در توسعه
روابط آمد[ .آقای کیونگ ایل چونگ] سفير كره جنوبي هم به همين منظور آمد.
تشريفات معمول اينجا را خشك يافتم و تغيير دادم.

دكتر [مهدی] مهدي زاده نماينده گناباد آمد .براي عمران جنوب خراسان استمداد

كرد و اظهار آمادگي همكاري و انتقاد از نقش راديكالها نمود .آقاي [حسن] مختاري
نماينده نجف آباد آمد و از نياز مردم نجف آباد به دلجویي و از اشاعه ناامني در آنجا و
از مزاحمت اداره اوقاف با مردم چند روستا با ادعاي موقوفه بودن روستاها گفت.

نمايندگان خوزستان آمدند .از كسري امكانات پس از جنگ و ضرورت تقويت

بازسازي ،حمل و نقل ،بهداري و ساخت پل پنجم اهواز گفتند .آقاي [ابوالفضل] توكلي
 -1در این دیدار وزیر امور خارجه چین ضمن ارائه گزارشی از جریان مذاکراتش با مقامات و مسئولین ایرانی ،خواستار تحکیم و توسعه بیشتر روابط
فیمابین شد .او همچنین با تأکید بر موضع مثبت ایران در قبال قطعنامه  598و همکاری با دبیرکل سازمان ملل ،بر اجرای کامل قطعنامه  598تأکید کرد.
در این دیدار آقای هاشمی با تأکید بر صداقت جمهوری اسالمی ایران در پذیرش قطعنامه  598گفت« :ما احساس میکنیم که رژیم عراق و قدرتهای
بزرگ در انجام تعهداتشان نسبت به اجرای قطعنامه جدی نیستند و حتی شورای امنیت و سازمان ملل نیز بر اجرای این قطعنامه ،تالش الزم را ندارند.
استمرار وضع نه جنگ ،نه صلح به نفع مردم منطقه جهان نیست .با عالقهای که ما به صلح داریم ،مردم دنیا متوجه شدهاند که عليرغم تبلیغات مسموم علیه
ما ،ایران صلحطلبی صادق است وسوءظن ما در مورد صداقت رژیم عراق در برقراری صلح ،درست بوده است ».آقاي هاشمي ضمن تأکید بر تقویت
روابط فیمابین در کلیه زمینهها ،از رئیس جمهور چین برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.
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سمینار فرماندهان سپاه پاسداران

بينا آمد .از ضعف عملكرد وزارت بازرگاني در كنترل نرخها گفت .به آقاي وهاجي
تلفني تأكيد كردم.

آقاي [محسن] نوربخش از مصاحبه آقاي [محمدرضا] نعمت زاده [وزیر صنایع] گله

داشت كه مزاحم سياست تنزيل نرخ ارز شده است .در جلسه هیأت دولت شركت كردم.
كار برنامه پنجساله را تمام كرديم و سپس مصاحبه راديو تلويزيوني و مطبوعاتي درباره

تغييرات برنامه كردم.1

 -1در این مصاحبه اعالم شد برنامه پنج ساله عمرانی کشور در هیأت دولت به تصویب رسید و هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد.
در برنامه اول پنج ساله عمرانی کشور در زمینههای تولید ،صادرات غیر نفتی ،توریسم ،توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،معادن  ،صنایع سیمان،
الستیک و کاغذ تأکید بیشتری شده است .آقای هاشمی پیرامون برنامه اول پنج ساله عمرانی کشور و اولویت هایی که در این برنامه در نظر گرفته شده
است ،گفت « :در زمینه گاز رسانی برای مصارف شهری و روستایی ،قرار است طی این برنامه ،شهرهای تهران و حدود  90درصد شهرهای کشور
دارای لولهكشي گاز شوند .امیدواریم اجرای نخستین برنامه عمرانی کشور ،موجب شود تا فاصله غیر معقول میان ارزهای دولتی و غیر دولتی از میان
برود و این امر به ساختار سالم اقتصادی کشور کمک کند .برنامه دولت تکیه بر تولیدات صنعتی داخلی به منظور دستیابی به خودکفایی افزایش توان
اقتصادی کشور است .در برنامه پنج ساله سعی شده است که قدرت خرید کارکنان دولت تقویت شود و آنان بتوانند خود را با هزینههای کلی جامعه هم
سطح کنند .بیشترین تالش برای کاستن از نقش نفت به عنوان تنها منبع درآمد و بیرون آوردن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی هم صورت خواهد
گرفت ».آقای هاشمی در توضیح مهمترین تغییرات انجام شده در برنامه پنج ساله کشور گفت« :برای توجه به صادرات صنعتی به منظور تحصیل ارز تا
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سياست ارزي دولت امروز اعالن شد و ده تومان قيمت دالر را شكست .شب آيتاهلل

خامنهاي مهمان من بودند .درباره تغييرات برنامه ،سمت آقاي [موسوی] خوئينيها،1

نهضتهاي اسالمي ،دبيرخانه ائمه جمعه و مطالب سياسي كشور صحبت كرديم .به خانه
رفتم .آقاي شيخ محمد [هاشمیان] مهمانمان بود .آماده برگشت به رفسنجان است.
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .تا ساعت نه كارها انجام شد[ .اعضای] كميسيون
خودکفایی صنایع ،پیش بینی شده که  9میلیارد دالر در طول پنج سال از این طریق در اختیار بخش صنعتی کشور قرار گیرد .در برنامه اول پنج ساله،
روی گاز ،نفت ،پتروشیمی ،سیمان ،معادن ،الستیک ،کاغذ و  ....تکیه زیادی شده است .بخشی از درآمد صنعتی به خود مراکز تولیدی باز گردانده
میشوند ،تا آنها بتوانند از این راه بر توان تولیدی خود بیفزایند .قرار است به مراکز تولیدی که کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را تولید میکنند ،ارز
دولتی و به بخشهای دیگر ارز ترجیحی با قیمت مناسب داده شود .دولت اجازه داده است که صنایع مادر مثل کاغذسازی بتوانند با منابع خارجی،
دولتها و شرکتها قرارداد منعقد کنند ،به شرط اينکه محصوالت این صنایع بتواند بدهی ارزی آن مراکز را تأمین کند » .رئیس جمهور در ادامه ،توجه
دولت به پتروشیمی و گاز را مورد تأکید قرار داد و گفت « :منابع مشترک گاز ایران با کشورهای همسایه ،باید در شرایطی که آنان فعاالنه از این منابع
بهره میگیرند ،به نفع کشور فعال شود .وزارت نفت میتواند در این مورد قرارداد ببندد تا سرمایهگذاری خارجی طی چند سال مستهلک شود .در واقع
طرحهای استحصال گاز را که دولت خود نمی خواهد سرمایهگذاری کند ،به این ترتیب فعال خواهد کرد .به سقف اعتبارات طرحهای کشاورزی،
حدود  1/5میلیارد دالر نسبت به برنامه قبلی اضافه شده است .عالوه بر این ،به طرح عظیم استحصال نیشکر شمال و جنوب اهواز به میزان  400میلیارد
ریال و حدود  1/5میلیارد دالر ارز اختصاص یافته است».
 -1طی حکمی از سوی رئیس جمهور ،آقای موسوي خوئینیها به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک کشور منصوب شد .متن حکم این گونه است:
« بسماهلل الرحمن الرحیم ،حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای سید محمد موسوی خوئینیها ،براساس اصل  134قانون اساسی و مواد  17و  18قانون
تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسالمي ایران و با توجه به اهمیت نقش تحقیقات در سرنوشت انقالب و جامعه و
صالحيتهای علمی و اجتماعی و سياسي و تجربي ،جنابعالي به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک منصوب میشوید که زیر نظر رئیس جمهور اقدامات
زیر را انجام دهید - 1 :ایجاد مرکزی مناسب برای تحقیقات استراتژیک کشور با جذب محققان صالح و شایسته و تأسیس مرکز اسناد و اطالعات
مورد نیاز تحقیقات - 2 .استفاده از امکانات و نیروهای موجود و شاغل در تشکیالت دولت و محققان آزاد داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با مراکز
تحقیقاتی قابل استفاده جهانی - 3 .پشتیبانی ارگانها و نهادهای کشور با نتایج تحقیقات به صورت مستقیم و با نشر آثار قابل عرضه و نشر - 4 .دستگاهها
و نهادهای دولتی مؤظف به همکاری و پشتیبانی این مرکز تحقیقات میباشند .بدیهی است در انتخاب همکاران با وسعت نظر و بر اساس صالحیتها و
لیاقتها عمل خواهد شد .برای جنابعالی و همکارانتان از خداوند متعال توفیق کامل خواستارم .اکبر هاشمی رفسنجانی  -رئیس جمهوری اسالمی ایران»
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دفاع مجلس آمدند .درباره سياستها و تدبير فرماندهي در مورد نيروهاي مسلح و
اعتبارات دفاعي مذاكره شد .آقاي نوربخش اطالع داد دالر امروز هم ده تومان سقوط

كرده است .آقاي [محمد کاظم] امام موسوي نماينده شوشتر آمد .از نصب مديريت
جديد شرکت كشت و صنعت كارون انتقاد داشت و براي شوشتر استمداد كرد.

آقاي [مولوی] اسحاق مدني مشاور اهل سنت آمد .گزارش كار خود در زمان دولت

سابق را گفت و قرار شد به همان رويه ادامه دهد .گفتم درباره [تأسیس] دانشگاه براي
اهل سنت بررسي كنند.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .آقايان نوربخش و وهاجي درباره قيمت ارز و

كنترل نرخها گزارش دادند .بعد از ظهر دالر به قيمت ديروز برگشته و سقوط امروز را
جبران كرده ،ولي ظاهرا ً موقت است .درباره ابالغ تهيه بودجههای  1369و چند مورد
ترك مناقصه بحث شد .تا ساعت هشت و نيم در دفترم كار كردم.
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم و تا نه كارهاي مانده انجام شد .براي جلوگيري
از چاق شدن ،صبحانه صرف نكردم .آقاي [حمید] ميرزاده براي كارهاي جاري كشور

آمد .آقاي آقامحمدي آمد .پيشنهادهایی براي امور جاري و محلي داشت و براي انجام
امور كردستان پول ميخواست .مجلس اتاق او را گرفته است .آقاي [سید منصور] رضوي

[رئیس سازمان امور اداری و استخدامی] آمد .پيشنهادهایی براي اصالح وضع ادارات و

مستخدمان دولت و از وضع سفارت ما در سوريه انتقاد داشت و مدعي بود بعضي از سران

حزباهلل لبنان ،نگران آيندهاند.

[آقای نصیراحمد شیخ] فرستاده ويژه خانم بي نظير بوتو نخست وزير پاكستان آمد.

نامه ايشان را آورد كه خواسته بود قايقهاي صيادان پاكستاني را كه به طور قاچاق وارد
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آبهاي ايران شد ه و توقيف شدهاند ،آزاد کنیم .براي همكاري بيشتر و به خصوص اعزام
نيروهاي متخصص در امر بازسازي هم اظهار آمادگي كرده است.

دكتر [حسن] روحاني آمد .گزارش سفر به سازمان ملل را داد و احتمال طرح قطعنامه

از طرف عراق در مجمع عمومي در مورد اسرا را گفت و درباره شورايعالي امنيت ملي

و آمادگي براي پذيرفتن دبيري آن به شرط اهتمام من به آن .نظر وسيعي دارد .1وضع

شوراي امنيت ملي آمريكا را مطالعه كرده است .خانم [شهال] حبيبي آمد .بنا است مسئول
دفتر امور زنان در نهاد [ریاست جمهوری] بشود .محسن وقت ناهار آمد و ضمن صحبت
درباره بازرسي ويژه ،از پيشرفت كار مزرعه البرز در قم گفت.

عصر با حضور وزراي راه ،بازرگاني ،صنايع سنگين ،اقتصاد ،آقایان [مرتضی]

محمدخان [رئیس کل گمرک] و [حمید] ميرزاده درباره مشكالت حمل و نقل ،تراكم

بارها در مبادي ورودي و پرداخت دموراژ ،جلسه داشتيم و تصميمات مهمي در جهت
ساخت كاميون و تهيه قطعات يدكي و استفاده از ماشينهاي دولتي گرفتیم .شب اولين
جلسه مجمع تشخيص مصلحت تشكيل و عمده آئين نامه تصويب شد و من به عنوان
رئيس مجمع انتخاب شدم .شب در دفترم ماندم.

 -1آقای هاشمی طی حکمی دکتر روحانی ،را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی و دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد .متن
حکم صادره به این شرح است« :بسماهلل الرحمن الرحیم .حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ،براساس اصل یکصدوهفتادوششم
قانون اساسی و با توجه به سوابق و اطالعات و صالحیتهای شما ،جنابعالی به سمت مشاورت رئیس جمهور در امور امنیت ملی و دبیری شورای عالی
امنیت ملی منصوب میشوید .انتظار میرود با سرعت و دقت مقدمات تشکیل این نهاد مهم را که در قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری
از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی گنجانده شده فراهم نمایید تا زمینه انجام وظایف سرنوشت سازی که به عهده این شورا به عنوان
بازوی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا گذاشته شده مهیا گردد .از خداوند متعال موفقیت جنابعالی را خواستارم .اکبر هاشمی رفسنجانی  -رئیس
جمهوری اسالمی ایران»
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از ساعت پنج و نيم تا هشت ونيم صبح ،نماز ،ورزش ،صبحانه ،قرائت گزارشها و ،...

انجام شد .دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري آمد.

جمعي از نمايندگان استان كرمان آمدند .آنان درباره مسأله رفسنجان و انتصابات قوه

قضائيه شكوه داشتند .درباره تصميمات اقتصادي و اداري اخير اظهار موافقت كردند،
به جز آزادي خروج ارز كه توضيح الزم داشتند .ديروز دكتر نوربخش در مجلس

توضيحاتي داده كه خيليها را قانع كرده است .آنها از خط راديكالاند.

در مقابل آقايان [علی اکبر] ناطق نوری[ ،محمدرضا] باهنر[ ،اسماعیل] فردوسي پور

و [حسین] سبحاني نيا آمدند و از مسائل جاري اظهار رضايت نمودند و درباره انتخابات
تهران صحبت كردند .آقاي فردوسي پور اصرار داشت كه براي كنگره امام رضا به

مشهد بروم .قرار است اين روزها در آذربايجان و كردستان باشم .آقاي [مسیح] مهاجري
براي مسائل اجتماعي آمد.

[آقای مالیمبا ماشاکه] نخستوزير زامبيا به مالقات آمد .مذاكرات براي توسعه روابط
بود .قب ً
ال دكتر حبيبي حدود مذاكرات و همكاريهاي احتمالي را در معامالت تسليحاتي
و همكاري در كارهاي صنعت و به خصوص مس گفته بود.1

 -1نخست وزیر زامبیا در این دیدار ،فقدان امام خمینی (ره) را تسلیت گفت و افزود« :ایشان نه تنها رهبر مردم ایران ،بلکه رهبر همه مبارزان و
آزادیخواهان جهان بودند و به همین لحاظ بود که ما از چاپ کتاب آیات شیطانی در کشورمان جلوگیری کردیم ».او نتیجه مذاکرات خود و هیأت
همراه با مقامات و مسئولین ایرانی را ثمر بخش و موفقیتآمیز خواند و خواهان توسعه روابط سیاسی  ،اقتصادی و صنعتی بین دو کشور شد .نخست
وزیر زامبیا ضمن محکوم کردن سیاستهای نژادپرستانه آفریقای جنوبی اظهار داشت « :این کشور با حمایت غرب به همه مردم منطقه جنوب آفریقا
ستم میکند و ما خواستار آنیم که مردم این کشور ،خود سرنوشت خویش را تعیین کنند و از همه مردم جهان نیز میخواهیم که از این مسأله حمایت
کنند » .آقای هاشمی نیز ضمن تشکر از پیام آقای «کنت کائوندا» رئیس جمهور زامبیا ،از توسعه روابط فیمابین اظهار رضایت کرد و افزود« :ما همواره
از توسعه روابط با کشور شما و سایر کشورهای خط مقدم مبارزه علیه نژاد پرستی حمایت میکنیم و جبهه مبارزه با رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی
را یکی از جبهههای جهاد مقدس میدانیم .پس از پیروزی انقالب اسالمی ما به خاطر پشتیبانی از مردم مستضعف و مبارز جنوب آفریقا ،روابط خود
را با آفریقای جنوبی قطع کردیم و بر این وظیفه انسانی اسالمی خویش نیز اصرار خواهیم داشت ».آقای هاشمی با تأکید بر حمایت از مبارزات مردم
نامیبیا خاطر نشان کرد ،جمهوری اسالمی ایران این وظیفه انسانی ،اسالمی خویش را در دورانی که جنگ تحمیلی با حمایت قدرتهای بزرگ بر ایران
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ظهر فائزه همراه خانم [طاهره] طاهريان مسئول ورزش بانوان آمدند و نشرياتشان را

آوردند .آقاي [ابوالفضل] توكليبينا آمد .از عدم توفيق طرح مبارزه با گراني سيب زميني
و پياز اظهار نگراني كرد كه گفتم بايد پيگيري كرد كه كام ً
ال موفق شود.
عصر در هيأت دولت شركت كردم که تا ساعت هفت بعد از ظهر طول كشيد .چند

مصوبه داشتيم .درباره مشكل حمل و نقل تهران صحبت شد؛ به نتيجه كامل نرسيديم.
سپس جلسهاي با وزراي مربوطه در مورد نرخها داشتيم .فع ً
ال عرضه كم است ،راههايي

براي ازدياد عرضه انديشيده شد .آقاي نوربخش اطالع داد كه امروز هم ارز تنزل كرده
است.

پنجشنبه  20مهر  11 ربيع االول 1410

 12اكتبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم و تا ساعت نه كارها را انجام دادم .آقاي [علی]
فالحيان [وزیراطالعات] آمد .درباره عواملي صحبت كرد كه در روند اقتصاد اخالل

ميكنند و راهكارهایي ارائه داد كه قرار شد پيگيري شود .مسئوالن امور التقاط را آورد.
گزارشي از مسئله منافقين و امكانات ضربه زدن به آنها داد و امكاناتي خواست.

آقاي [عبداهلل] نوري [وزیر کشور] آمد .گزارش سفر به بوشهر و سيستان و بلوچستان

و طرحهاي آينده را داد و در مورد مبارزه با فساد اخالق و سفر به پاكستان و مسائل ديگر
مشورت كرد؛ نظراتي دادم.

آقاي [غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] آمد .گزارش وضع گازرساني به تهران و

استانهاي ديگر را در وضع فعلي و برنامه پنجساله داد و در مورد بخشهايي از كار

نظر خواست .همچنین در مورد اقدام براي انتقال گاز به هندوستان صحبت شد .فرستاده
[آقای راجیو] گاندي [نخست وزیر هند] قب ً
ال خواستار انتقال گاز ايران به هند شده بود.
تحمیل شد فراموش نکرد و از مبارزات همه مظلومان جهان به ویژه مردم نامیبیا و سواپو حمایت کرد.
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تيمسار [منصور] ستاري فرمانده نهاجا [= نیروی هوایی ارتش] آمد .درباره فعال كردن

امكانات حمل هوايي نيرو در خدمت حمل و نقل كشور تأكيد كردم و درباره خريد
هواپيما از چين و وضع نيرو صحبت شد.

عصر [آقای مسعود روغنی زنجانی] رئيس سازمان برنامه و بودجه آمد و درباره

تأسيس مركز تحقيق و تربيت كارشناس در برنامهريزي اجازه گرفت .با دكتر حبيبي

درباره احكام نصب آقايان دكتر روحاني و خوئينيها صحبت شد .احكام آنها را امضاء
كردم .آقاي نوربخش آمد .درباره سياستهاي اقتصادي و پولي ،مخصوصاً حد مطلوب
پائين آوردن قيمت ارزهاي خارجي صحبت شد ،معتقد است كه ميتوانيم پائين بياوريم.

آشيخ حسين هاشميان اطالع داد كه جمعي از مردم رفسنجان ،براي حمايت از آشيخ
محمد ميآيند و خواستار مالقات با من و آيتاهلل خامنهاي هستند و براي آنها وقت
خواست.

جمعه  21مهر  12 ربيع االول 1410

 13اكتبر 1989

ديشب به خانه نرفتم و وقت زيادي صرف پیدا کردن راه حلي برای مشكل ترافيك تهران
كردم .شايد مشكل شهر بدون عوارض سوء حل شود .تا ساعت نه صبح كارهاي متفرقه
را انجام دادم و گزارشها را خواندم.

ساعت ده صبح جمعي از اهالي رفسنجان به محل مالقات آيتاهلل خامنهاي آمدند .با

آنها صحبت كردم  .خواستههايشان را خواندند .نصيحتشان كردم كه به صرف ابالغ اكتفا

كنند .گفتند در مرقد امام ميمانند تا حكم ابقاي آقاي هاشميان را بگيرند .گفتم اين كار
مصلحت نيست؛ ظاهرا ً پذيرفتند .سپس جمعي از روحانيون رفسنجان در دفتر آمدند .در
همين خصوص مذاكره كرديم .خواستند كه به آشيخ محمد [هاشمیان] توصيه كنم كه

همراهشان به رفسنجان برگردد؛ گفتم و پذيرفت .رهبري هم در صحبتهايشان گفتند
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كه به رفسنجان برگردند.

عصر استاندار گيالن آمد .وزير كشور از او خواسته كه به كردستان برود؛ ميخواست

ببيند حمايت ميشود يا نه ،كه گفتم ميشود و وضع گيالن را گفت.

شنبه  22مهر  13 ربيع االول 1410

 14اكتبر 1989

ساعت هشت ونيم صبح به دفترم آمدم .كمي ورزش کردم و كارها را انجام دادم .به
مناسبت روز جهاني نابينايان ،جمعي از نابيناها آمدند و قرآن خواندند؛ سوره عبس .دو

خانم شاعره اشعار خوبي خواندند و گزارش دادند و نيازها را گفتند .متأثر شدم .گفتند از

 92هزار نابيناي شناخته شده ،يك چهارم در سنين مدرسهاند كه فقط دو هزار نفر تحت
پوشش تحصيل مخصوص نابيناها هستند .براي آنها صحبت كردم و قول كمك دادم.1

آقاي محسن رضايي [فرمانده کل سپاه پاسداران] آمد .از [آقای اکبر ترکان] وزير

دفاع به خاطر كم بها دادن به نيروهاي سپاهي گله داشت و براي همكاري در امور عمراني
اظهار آمادگي كرد[ .آقایان حسین عبدی ابیانه ،گنجی دوست ،محمد حسن اختری،

 -1در این دیدار که جمعی از دانش آموزان دختر و پسر آموزشگاههای نابینایان به همراه مربیان خود ،حضور داشتند ،آقای هاشمی اظهار داشت« :از
دیدگاه اسالمی ،محرومیتها همیشه مصيبت نیستند و میتوانند به عنوان وسیله کمال تلقی شده و در مجموع سازنده باشند .اگر ما محکوم به عالم ماده
بودیم ،ممکن بود این نقصها مایه رنجش خاطر و مصیبت تلقی شود ،اما این طور نیست .گاهی انسانهای فاقد رشد معنوی دارای نقائص بیشتری از
محرومیتهای ظاهری هستند ».ایشان با اشاره به توجه اسالم به شخصیت نابینایان اظهار داشت« :حکمت الهی در جهان این است که اگر گوشهای از
امکانات طبیعی کم شود ،آن را در جایی دیگر جبران خواهد کرد ».رئیس جمهور با تقدیر از استعدادهای نیروهای درخشان نابینایان افزود« :افراد نابینا
به خاطر تمرکز حواس ،بیشتر از افراد بینا میتوانند در بسیاری از امور فوقالعاده باشند و در این زمینه نابینایانی وجود داشته و دارند که نویسنده ،خطیب
و یا متفکرانی برجسته بودهاند ».آقای هاشمی به تالش دولت در رفع محرومیتها طی ده سال گذشته اشاره کرد و افزود« :گرچه طی این مدت برای
رفع محرومیتهای زیاد به جا مانده از رژیم قبل تالش شده ،اما دولت این مسأله را به عنوان وظیفه قطعی خود تلقی و تالش می کند عدالت اسالمی آن
طور که خداوند میخواهد اجرا شود ».ايشان ضمن تشکر از مربیان و دست اندرکاران آموزش نابینایان و خدمتگذاران به محرومین ،به خدمت بیشتر به
آنان از سوی دولت و مردم تأکید کرد و اظهار داشت «:کوتاهی در انجام این وظیفه از سوی مسئوالن قابل عفو نیست ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی
رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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دیدار با جمعی از نابینایان

عالءالدین بروجردی و محسن پاک آئین] سفرايمان در سنگال ،بنگالدش ،سوریه،
چين و زامبيا آمدند .هر يك مسائل مربوط به خود و حوزه مأموريت را مطرح كردند.

[آقای حسین عبدی] سفیرمان در سنگال در مورد لزوم اهتمام به روابط با غرب آفريقا

و فعال شدن در شركت نفتي كه از پيش از انقالب داريم و شركت من در كنفرانس سران
کشورهای اسالمي در آنجا و احتماالً تجديد بناي شهركن كه قبل از انقالب ،ايران در
پي آن بوده است ،صحبت کرد.

[آقای گنجی دوست] سفیرمان در بنگالدش ،با توصيف فقر و نياز مردم آنجا

خواست كه از رئيس جمهور آنها دعوت كنم و در روابط به آنها توجه بيشتر شود[ .آقای
پاک آئین] سفیرمان در زامبيا با توصيف اهميت نقش زامبيا در آفريقا و جهان سوم و
استمدادهاي فراوان آن كشور ،از نياز آنها به اسلحه و فن و تبادل كاال گفت[ .آقای

بروجردی] سفیرمان در چين از عالقه چينيها به توسعه روابط و جبران چند ماه ركود و
طرح نقدي كردن معامالت و رئيس كميسيون مشترك مطالبی گفت.

ظهر با [آقای میرمحمدی] مسئول دفترم درباره اصالح تشريفات خشك پذيرش
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استوارنامهها حرف زديم .با آقاي [اکبر] تركان [وزیردفاع] ،درباره قائم مقامي آقاي

[علی] شمخاني حرف زدم و با آقاي [عبدالحسین] وهاجي [وزیر بازرگانی] در خصوص

جديتر برخورد كردن با كنترل نرخها صحبت کردم؛ كارشان ضعيف است.

عصر آقاي دكتر [سیدمحمد رضا] هاشمي [گلپایگانی] براي توضيح دستور كار

شورای عالی انقالب فرهنگي آمد .آقاي تركان هم براي توضيح كارهاي وزارت دفاع و
مسائل ارتش و سپاه و صنايع نظامي آمد.

خانم ربابه صدر [خواهر امام موسی صدر] آمد .از وضع لبنان و كارهاي امدادي

خودش در لبنان گفت و درباره سرنوشت امام موسي صدر صحبت شد؛ از حياتش
مأيوس نيستند .براي انتقال كمكهاي مردم به لبنان استمداد كرد.

سر شب آقاي نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد و گزارش وضع ارز را

داد؛ راضي است .پيغام انگليسيها را مبني بر آمادگي نوعي محكوم كردن سلمان رشدي
را گفت .و نيز پيغام هنديها براي همكاري در انتقال گاز ايران به هند كه استقبال كردم و
پيشنهاد جديت بيشتر براي حل مسائل [دادگاه] الهه .تا ساعت هشت ونيم شب در دفترم

كار كردم و به خانه رفتم.

يكشنبه  23مهر  14 ربيع االول 1410

 15اكتبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم و تا ساعت نه كار كردم .آقاي [یوسف رضا]

ابوالفتحي مسئول قرارگاه محمد(ص) در شرق كشور آمد .گزارشي از مبارزه با اشرار

داد و از اوضاع گروه ضدانقالب شرور حاج بلوچ خان گفت .او تقاضاي امان و تسليم
نموده است .از جمعيت و امكانات آنها گفت و نظرش اين است كه به او امان بدهيم.

آقاي [علی] آقامحمدي آمد .نظراتي درباره كردستان آورد و درباره سياستهاي

پولي صحبت كرد .دكتر [گودرز] افتخار جهرمي آمد .گزارش سفر به الهه و مذاكره
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با آمريكاييها در خصوص دعاوي [دادگاه] الهه و مطرح شدن حل جامع و يكجا با

مصالحه و همچنین اظهار آمادگي آمريكاييها براي پرداخت خسارات [هواپیمای]
ايرباس و رفع توقيف از حساب شماره  2در انگلستان را داد ؛ گفتم به مذاكرات ادامه
دهد.

دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري كشور و مسائل نهاد [ریاست جمهوری] آمد.

آقاي [سیدحسین] موسويان از وزارت خارجه آمد و درباره ماندن در آنجا و يا رفتن به
وزارت معادن و فلزات مشورت كرد و درباره كيفيت برخورد با انگليس و آمريكا و كل
غرب صحبت كرد؛ انگليسیها پيشنهاد حل معضالت فيمابين را دادهاند.

آقاي [مسیح] مهاجري كه براي تهيه مقدمات سفرم به آذربايجان و كردستان رفته

بود ،آمد و برنامهها را گفت؛ خيلي فشرده است .به جلسه هيأتدولت رفتم؛ تا ساعت
هفت بعد از ظهر طول كشيد .درباره تعطيلي روز پنجشنبه كه فع ً
ال بخشي از ادارات
تعطيل است ،بحث شد .دو نظر در دولت بود .که به نتيجه رسيديم .1كارهاي جاري انجام

شد.

شب مهمان آقاي خامنهاي بودم ايشان كسالت داشت .درباره اوضاع اقتصادي و

سياسي كشور و طرحهاي در دست اجراي اقتصادي مذاكره شد .براي خواب به دفترم
آمدم و تا ساعت يازده ونيم شب ،كارها را انجام دادم و خوابيدم.

دوشنبه  24مهر  15 ربيع االول 1410

 16اكتبر 1989

بعد از نماز ،تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم[ .آقایان حبیباهلل عسکراوالدی،

حبیباهلل شفیق و سید رضا نیری] سران كميته امداد امام آمدند .از روند امور كشور اظهار
خوشحالي كردند و گزارش سفر به لبنان و خدمات امدادي در این کشور را دادند و براي

 -1روز پنج شنبه  27مهر ماه از سوی دولت برای ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت و مدارس تعطیل اعالم شد.

363

توسعه كار استمداد كردند.

آقاي [محسن] مجتهد شبستري و [آقای حسن امین لو] نماينده شبستر آمدند و براي

نيازهاي عمراني شبستر استمداد كردند .آقاي شبستري براي شركت در انتخابات تهران
مشورت كرد و پيشنهاد ائتالف [مجمع] روحانيون و [جامعه] روحانيت را داشت .آقاي

[احمدعلی] نظري[پور] نماينده داراب آمد .او از محروميت منطقه گفت و اصرار به سفر
به آنجا و استمداد در رفع محروميتها داشت .آقاي [رضا] امراللهي آمد و مطالب مربوط

به انرژي هستهاي را گفت .چهار نفر از متخصصان انرژي هستهاي آمدند و از عملكرد
آقاي امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] انتقاد داشتند.

عصر آقاي [اسداهلل] بيات [نایب رئیس مجلس] آمد .خواستار سفرم به زنجان بود و از

عمل [آقای محمد علی نجفی] وزير آموزش و پرورش در بركناري بعضي از رايكالها
انتقاد داشت .آقاي [محمد] سعيدي كيا [وزیر راه و ترابری] آمد .درباره انتصاب رئيس
هواپيماي كشوري و هواپيمائي جمهوري اسالمي گفت .آقاي [علی] شمخاني آمد .براي
پذيرفتن جانشيني وزير دفاع صحبت شد؛ با تشويق من قبول كرد .آقاي نقاشيان آمد و از
توسعه عوامل اطالعاتي از طريق شركتهاي اقتصادي گفت.

شب تا ساعت هشت در دفترم كار كردم و به خانه رفتم .از رفسنجان مكرر تلفن

داشتيم كه نگران رفتن آقاي [سیدضیاءالدین] ميرعماد به شهر براي تصدي دادگستري
بودند كه گفتم به آقاي [محمد] يزدي تذكر داده شده و بيش از اين دخالت نميكنم.

محسن آمد و گزارش كاملي از وضع ترمينالهاي مسافربري تهران را داد؛ وضعیت

بد است و شيوه گاراژهاي قديم ايران را دارد .تصميم گرفتم براي اصالح آنها اقدام

نمايم .محسن و مادر و خانوادهاش به دعوت رئيس انجمن مسلمانان چين عازم چين
است .در اين باره مذاكره كرديم .گويا اين شخص مسئول بخشي از صنعت موشكي

چين  -آكادمي تحقيقاتي و توليدي موشكهاي هدايت شونده دور برد  -نيز هست كه
مربوط به كار محسن [در صنایع موشکی سپاه پاسداران] است.

364

سهشنبه  25مهر  16 ربيع االول 1410
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ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم .در راه يك كاميون را ديدم كه مشغول فروش
سيب زميني بود .مردم براي گرفتن سيب زميني [به قیمت  145ریال] صف كشيده بودند.

با آقاي [عبدالحسین] وهاجي براي پيگيري كار تأكيد كردم .آقاي [حسین] محلوجي
آمد .گزارشي از اصالح وضع وزارت معادن و مديريت و وضع طرحهاي فوالد و مس و
معادن سرب و روي و آلومینیوم و  ...و وعده تحول در امر معادن داد.

با دكتر واليتي [وزیر امور خارجه] در خصوص پيگيري توسعه روابط با شوروي
صحبت كردم .اخيرا ً روند كار كند شده است .جمعي از نمايندگان به اصطالح خط
مستقل مجلس آمدند .مقداري از خط سه انتقاد كردند[ .آقای محمد حسین پودینه]

نماينده زابل ،نيازهاي زابل را گفت .آقاي [محمدعلی] شهيدي نماينده محالت و مسئول
عقيدتي سياسي نيروي هوايي آمد و درباره مسائل مجلس از خط سه شكايت داشت.

آقاي [علی] فالحيان [وزیر اطالعات] اطالع داد جمعي از واسطههاي سيب زميني را

كه در كار توزيع اخالل ميكنند ،بازداشت كردهاند .آقاي [ابوالفضل] توكلي [بینا] آمد؛
تأكيد داشت كه آنها را آزاد نكنند و درباره مشكالت اصناف ديگر و قصابي و نانوائي

و  ...صحبت كرد.

دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] براي امور كشور آمد ،منجمله

مطالعه در انتقال پايتخت از تهران و اصالح وضع تهران از لحاظ آلودگي هوا و وضع

ساختمانهاي جنوب شهر كه قرار شد گروههايی براي مطالعه هر يك تشكيل شود.

عصر آقاي [حبیب] برومند [داش قاپی] نماينده مغان همراه جمعي از مردم براي

تقاضاي فرمانداري شدن پارس آباد و مطالب ديگر آمدند .آقاي [رضا] عبداللهي نماينده

ماه نشان آمد .درباره نانوائيها و مخابرات مطالب خوبي داشت .دكتر [علی] عنايت
نماينده خرم آباد آمد و براي امور حوزه انتخابيهاش كار داشت.

آقاي [محمدحسین] عادلي رئيس بانك مركزي آمد .گزارش سفر به ژاپن را داد.
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او درباره سياست ارزي و پولي مطالبي داشت .شب شوراي عالي انقالب فرهنگي جلسه

داشت .تصويب شد كه رشتههاي علوم ديني اهل سنت در دانشكدههاي الهيات تأسيس
شود؛ به عالوه چند مصوبه ديگر.

چهارشنبه  26مهر  17 ربيع االول 1410
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بعد از نماز ،همراه مهدي و محافظان براي سفر به آذربايجان [شرقی] به فرودگاه رفتيم.
همراهان آماده بودند و بالفاصله به سوي تبريز پرواز كرديم .نمايندگان استان و تعدادي
از وزراء همراه بودند .در فرودگاه تبريز استقبال با شكوهي بود .مصاحبه كوتاهي کردم.1

عازم پادگان تبريز شديم .در خيابان مردم دو طرف خيابان ابراز احساسات مينمودند.

حضور در استانداری آذربایجان شرقی
 -1آقای هاشمی که نخستین سفر خود پس از تصدی پست ریاست جمهوری را با شهر تبریز آغاز کرده بود ،در مصاحبه با خبرنگاران هدف از مسافرت
خود را دیدار با مردم آذربایجان و آشنایی با استعدادها و بررسی مشکالت منطقه ذکر کرد.

366

سخنرانی در جمع روحانیون در مسجد جامع تبریز

مراسم صبحگاه انجام شد و براي آنها صحبت كردم .1به استانداري رفتم .با دانشگاهيان

مالقات شد .دكتر [سیدمهدی] گالبي رئيس دانشگاه تبريز صحبت كرد و من هم صحبت
نسبتاً مفصلي ايراد كردم.2
به مسجد جامع تبریز رفتم و در اجتماع روحانيون كه خيلي زياد بودند ،شركت كردم.

آقاي [مسلم] ملكوتي [نماینده ولی فقیه در آذربایجان و] امام جمعه [تبریز] خيرمقدم
گفتند و من هم صحبت مفصلي درباره نقش روحانيت در انقالب و اداره جامعه نمودم.3

 -1در این سخنرانی ،ایشان ضمن تجلیل از فداکاری و ایثار نیروهای مسلح در طول هشت سال دفاع مقدس گفت« :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران ،سرافرازترین نیروهای نظامی و انتظامی جهان هستند .امتیاز شما به دیگر نیروهای مسلح ،این است که عالوه بر حفظ و حراست از تمامیت ارضی

کشور ،افتخار پاسداری از ارزشها و آرمانهای اسالمی را برعهده دارید .شما در یکی از نابرابرترین جنگها ،سرافراز از میدان بیرون آمدید و دنیای
کفر و استکبار بر این واقعیت اعتراف کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران شکست ناپذیر است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،

سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،

 -2آقای هاشمی در اجتماع دانشگاهیان با بیان این نکته که در دوره جدید بازسازی ،از شعار و هیجانهای بی مورد پرهیز خواهد شد ،دانشگاهها را یکی
از پایههای اولیه نیل به استقالل و خودکفایی در کشور دانست .ایشان خاطر نشان کرد الزمه موفقیت در برنامه پنجساله ،توجه کافی به اولویتهاست.
رئیس جمهور بر لزوم به کارگیری تمامی نیروهای خالق و مبتکر تأکید کرد و افزود« :کسانی که مایل هستند ،میتوانند به محیط کار خود برگردند

و ما نیز باید تالش کنیم تا آنان جذب شوند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،

 -3ایشان از روحانیت به عنوان یک حزب قوی یاد کرد و گفت« :حضور این قشر پرتالش در جامعه و کسب محبوبیت که خواسته تمام احزاب است،
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به منزل آقاي ملكوتي رفتيم .نماز و ناهار و استراحت و مطالعه تا ساعت سه ونيم انجام

شد .تعداد زيادي از روحانيون هم بودند .همه جا در شهر ،مردم به گرمي استقبال داشتند.

به مصالي [امامخمینی] تبريز براي سخنراني در اجتماع مردم رفتيم .جمعيت زيادي

بود ،ولي انتظار خودشان بيش از اين بود .آقاي ملكوتي صحبت كردند و سپس من

صحبت طوالني داشتم .1مصلی وسيع است ،ميگويند حدود شش هكتار.

به استانداري برگشتيم .با نمايندگان استان جلسه داشتيم .آمار و ارقامي از محروميت و

عقب ماندگي استان دارند كه برايم تعجب انگيز بود .نظرم اين شد عالوه بر ميراث شوم

حضور در استانداری آذربایجان شرقی
موجب شد هیچ حزبی با وجود روحانیت نتواند شکل بگیرد ،چرا كه قويترين احزاب با تمام اصول و ارزشها و با برخورداری از یک ایدئولوژی پویا

به نام روحانیت وجود دارد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،

 -1آقای هاشمی ضمن بر شمردن افتخارات آذربایجان ،خطاب به مردم تبریز گفت« :بزرگترین افتخار شما این است که آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
مسلمانان جهان را به انقالب اسالمی و جهان هدیه کردهاید» .ایشانبا تأكيد بر نقش آذربایجان به عنوان یکی از نیروهای اصلی و محوری در بازسازی

کشور و ضمن توصیف منابع و ذخایر زیرزمینی منطقه گفت« :ما با چنین منطقهای که میتواند نقش مؤثر و سرنوشت ساز در آینده جمهوری اسالمی

داشته باشد ،نمیتوانیم با سهل انگاری برخورد کنیم .هر جریانی اداره امور کشور را در دست داشته باشد ،بی نیاز از آذربایجان نخواهد بود .متأسفانه به
د لیل سوء مدیریتها و عدم استفاده کافی از منابع و امکانات ،در بیشتر مناطق کشور محرومیت بیداد میکند و برخورداری از زمینههای رشد در کشور
یکسان نبوده است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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رژيم سابق ،مشكالت جنگ و ضعف مديريتها وضع را چنين كرده كه استان با اين
همه منابع طبيعي ،در چنين وضعي باشد .در جلسه مديران استان ،همين نظر را به تلخي

بيان كردم و خواستار تحول شدم.1

عقد ازدواج يك جانباز نابينا و مقطوع االعضاء را بستم .آقاي ملكوتي يك قطعه زمين

هديه كرد و من به استاندار گفتم خانهاي برايش بسازد .بعد از شام براي استراحت به اتاقم

رفتم .اخبار را گرفتم و خاطرات امروز را نوشتم .در اخبار امروز ،زلزله سانفرانسيسكو در
صدر اخبار خارجي بود.

پنجشنبه  27مهر  18 ربيع االول 1410
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بعد از نماز و ورزش و استماع اخبار داخل و خارج ،صبحانه آوردند .آقاي [هادی]
نژادحسينيان [وزیر صنایع سنگین] آمد و در مورد مشكالت صنعت مطالبي گفت .در

شوراي تأمين استان [آذربایجان شرقی] شركت كردم؛ جز گزارش وضع خودشان،
مطلب مهمي نداشتند.

در جلسه فرماندهان سپاه [ ]31عاشورا شركت كردم .از آنجا به سوي كارخانه

تراكتورسازي حركت كرديم .در دو طرف خيابانها ،رفت و برگشت ،جمعي از مردم
تبريز صف كشيده بودند و ابراز احساسات ميكردند.

در محل كارخانه آقاي [مصطفی] كربالئي مديرعامل مجتمع توضيحات داد .سپس

از سالنهاي ريختهگري ،آهنگري ،ماشينكاري ،مونتاژ و موتور سازي بازديد كرديم؛
 -1آقای هاشمی ضمن انتقاد صریح از عملکرد مسئوالن منطقه ،آنان را به تحرک بیشتر و استفاده از امکانات بالقوه منطقه فرا خواند .ایشان گفت« :اکثر
شاخصهای زندگی آذربایجان عقب ماندگی دارد .بخشهای وسیعی از استان محروم است و مسئوالن در این مورد مقصر هستند ،چرا که از امکانات
درست استفاده نکردهاند .متأسفانه در مناطقی که نعمتهای خدادادی فراوان است ،کار عمرانی و زیر بنایی صورت نمیگیرد .باید فرهنگ کار در این
منطقه ایجاد و تقویت شود .در برنامههای پنج ساله باید ابتکار عمل به خرج داد .در این زمینه میتواند به منابع غنی زیرزمینی از جمله معدن تأکید کرد».
رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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بازدید از کارخانه تراکتورسازی تبریز

جالب و مهم است .سپس مديران مجتمع ،مشكالت دست و پاگير صنعت را گفتند كه
به راستي مانع ترقي صنايع است؛ قرار شد براي رفع آنها اقدامي كنيم.

براي كاركنان در سالن رستوران سخنراني كوتاهي كردم و ساعت يك ونيم برگشتيم.
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ورود به فرودگاه ارومیه

در راه به زيارت گلزار شهدا [وادی رحمت] رفتيم .ناهار در استانداري صرف شد .سپس
براي شركت در جلسه خانواده شهدا  -كه خيلي زياد بودند  -به مسجد جامع رفتيم .1دو

دختر شهيد مقاله و شعر خواندند و دختر شاعرهاي از خانواده شهيد ،اهل بيله سوار ،دو
شعر فارسي و تركي بسيار قوي و جالب خواند؛ به آنها سكه دادم.

به فرودگاه رفتيم .مصاحبهاي كردم و با بدرقه رسمي به سوي اروميه پرواز كرديم .در

هوا منظره پل روي درياچه اروميه را ديديم .در فرودگاه اروميه استقبال گرمي انجام شد

و مصاحبهاي کردم .2سپس به سوي استانداري حركت كرديم .باران هم ميباريد .گفتند
 -1آقای هاشمی در اجتماع خانواده معظم شهیدان گفت« :قشری به نام خانواده شهیدان در جامعه ما شکل گرفته است که از بهترین ،صالحترین و
پاکترین قشرهای جامعه به شمار میآیند .امروزه شریفترین گروه و جریان در کشور ،جریان مقدس خانواده شهیدان است .آنان که راه شهیدان را
شناخته به آن وفادار ماندند ،آنان شریک در ثواب شهادت و وارث شهیدان هستند .نگذارید این ارتباط معنوی در جریان روزمره ،دستخوش تغییرات
شده و آلوده گردد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -2در این مصاحبه سوالی در ارتباط با مبادالت ارزی و مبارزه با تورم و گرانی پرسیده شد که آقای هاشمی پاسخ داد« :طرحی در این رابطه آماده است
و در مرحله اول ،هدف این است که ارز به قیمت متعادل برسد و ضمن اجرای آن ،فعال نمودن مراکز تولیدی و باال بردن تولید در نظر است .پشتیبانی
ارزی از واحدهای تولیدی ،مرحله دوم این طرح را تشکیل میدهد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،مصاحبههای سال  »،1368دفتر نشر
معارف انقالب.1390،
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پانزده سال است كه خشكسالي است و مردم امروز خيلي خوشحالاند.

استقبال مردم در خيابانها و دو طرف مسير ،بسيار گرم و انبوه بود و زنان مرتباً گل به

سوي اتومبيل پرتاب ميكردند و با فرياد ،شعار دوستانه ميدادند[ .آقای غالمرضا حسنی]

امام جمعه و [آقای زینالعابدین عطایی] استاندار ،مطابق معمول در ماشين من بودند.

اول شب به استانداري رسيديم .پس از نماز مغرب و عشا ،توضيحاتي درباره اوضاع

طبيعي استان و رودخانهها و دشتها دادند .در جمع روحانيون شركت كردم .شام صرف
شد و خير مقدم گفته شد و من صحبت كوتاهي كردم.1

جمعي از جوانان اهل سنت قرارگاه حمزه ،مولودی خاني كردند؛ خيلي خوب اجرا

نمودند ،ولي چون بعضي از علماي مقدس شهر موافق نبودند ،فيلم برداري نشد .سپس

از نمايشگاه نقاشي حمزه بازديد كردم؛ هديهاي دادند .براي استراحت به اتاقم آمدم.
خاطرات امروز را نوشتم و اخبار را گرفتم و خوابيدم.
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پس از نماز و صبحانه ،آقاي هدايت [لطفیان] فرمانده سپاه آمد .درباره مسائل امنيتي
استان گفت .در شوراي تأمين شركت كردم .گزارش وضع را شنيدم .قرار شد گردانهاي

ضربتي با پشتيباني هليكوپتر داشته باشيم .ديشب باران خوبي آمده و ادامه دارد .صحبت
لغو بعضي از برنامهها است .به پادگان اروميه رفتيم .مراسم صبحگاه برگزار شد و صحبت

كردم .2به استانداري برگشتيم .با دانشگاهيان جلسه داشتم .آنها نيازها را گفتند.

 -1در این نشست ،آقای هاشمی ضمن قدردانی از وحدت روحانیون اهل تسنن و تشیع در استان آذربایجان غربی ،با اشاره به توطئه قدرتها و دنیای
کفر در ایجاد نفاق بین فرق مسلمان یادآور شد« :بحث بر سر شیعه و سنی نیست ،کفر از اسالم ناب میهراسد .آیات محکمه قرآن و نیز رویه پیامبر
اسالم (ص) منشأ حرکت ماست که هم مورد قبول سنی و هم شیعه است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر
نشر معارف انقالب.1390 ،
 -2در بخشی از این سخنرانی آمده است« :با وجود شرایط آرامش بین جنگ و صلح که در آن زندگی میکنیم ،نیروهای مسلح میتوانند به اساسیترین
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شرکت در مراسم صبحگاه پادگان ارومیه

در جلسه شوراي اداري شركت كرديم[ .آقای عطایی] استاندار ،مسئول برنامه و

بودجه و رئيس دانشكده پزشكي صحبت كردند .نمايندگان مجلس هم حرف زدند؛

آقاي [بیتاهلل] جعفري عليه استاندار و رئيس قوه قضائيه و  ...آقاي [علی] عبدالعلي زاده
در حمايت آنان .سپس من در لزوم تحرك بيشتر در جهت نقد امكانات طبيعي و ميدان
دادن به مردم و لغو مقررات دست و پاگير صحبت كردم.1

اصل خودشان بپردازند .اصل اول اسالم درباره مسائل دفاعی ،حفظ آمادگی میباشد ،چرا که حفظ آمادگی یکی از مترقیترین موضعگیریهای
مسلمانان از صدر اسالم با توجه به تکلیف قرآن کریم است .با توجه به حساسیت منطقه و به خاطر ترکیب جمعیت منطقه و راههای نفوذی و شرایط
جغرافیایی و نیز سوابق تاریخی و طمع دشمنان به این منطقه ،باید نیروهای مسلح هوشیار باشند و نیروهای اطالعاتی ،تحرکات دشمنان را شناسایی کنند
و نیروهای مسلح باید مرزها را چون سد ببندند و به دور از تعصبات ،نیروهای مسلح باید تبادل امکانات و اطالعات و همکاری نزدیک داشته باشند و
ایجاد یکپارچگی کنند .روحانیت و مردم در کنار شما هستند و رهبری مدافع شما نیروهای مسلح هستند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1آقای هاشمی در جلسه شورای اداری استان ،خطاب به مسئوالن آذربایجان غربی اظهار داشت« :با توجه به موقعیت و استعدادهای بالقوهای که در
این منطقه نهفته است ،استعمال کلمه محروم ،زیبنده منطقه و انقالب اسالمی نیست .با توجه به وجود جنگ و مسائل امنیت داخلی در این منطقه ،قدری
مشکالت به وجود آمده ولی بعد از جنگ ،به احتمال قوی ،دیگر جنگی نخواهد بود ،مسئوالن کمر همت را ببندند و نسبت به حل مشکالت مردم با
کم کردن قوانین دست و پاگیر تالش کنند و مردم نیز مطمئن باشند که کارها را زیربنایی شروع کرده و در تقویت دانشگاهها ،آموزش و زدودن بی
سوادی تالش کنیم .سعی کنید مردم را در طرحهای معدنی ،صنایع ،دامداری و تبدیل منطقه به منطقه گردشگری مشارکت دهید و نباید فرآوردهها و
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به استاديوم ورزشي رفتيم .در سالن سرپوشيده خانواده شهدا و جانبازان جمع بودند.

براي آنها صحبت كردم .1جمعي از آنها عليه استاندار شعار ميدادند .گويا محرك،
نمايندگان مجلس بودند.

باران ميآمد و زمين خيس بود .قرار بود ،اجتماع مردم در ميدان ورزشي ،روي چمن

باشد .براي نماز جمعه و سخنراني عمومي ،خواستيم مردم را به داخل سالن بياوريم،
گفتند سالن ظرفيت ندارد؛ به بيرون رفتيم .به خاطر وضع هوا در زمين و بدي وضع صدا،

صحبت کوتاه و كم محتوائي انجام دادم .2جمعيت هم به اندازه مورد انتظار نبود .نماز

دیدار با مردم در استادیوم ورزشی ارومیه
محصوالت در دست کشاورزان بماند .مقررات دست و پاگیر را کم کنیم و صنایع تبديلي را افزایش دهید ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1آقاي هاشمي با حضور در جمع خانوادههای شهدا در میدان تختی ارومیه ،در ارتباط با وضعیت منطقه آذربایجان غربی و روحیه ایثارگرانه مردم
شهید پرور منطقه گفت« :برای شما خانوادههای شهدا و کسانی که عزیزان خود را در راه خدا ،امام و انقالب  ،قرآن و اسالم تقدیم کردهاید ،ایثار در راه
خدا ،چیز بسیار شیرینی است ».رئیس جمهور با اشاره به تجاوزات هواپیماهای دشمن در طول جنگ تحمیلی و همچنین جنایات ضد انقالب ،استقامت

و روحیه قوی مردم آذربایجان را ستود.

 -2در بخشی از این سخنرانی آمده است« :شما مردم غیور آذربایجان غربی ،مرزبانان با صالحیتی هستید و این صالحیت را ما تجربه کردهایم .این استان

میتواند انبار غله کشور و دژ حفاظتی کشور در تاریخ ما جای داشته باشد.».
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ورود به فرودگاه ارومیه

جمعه را با آقاي [غالمرضا] حسني و نماز عصر را به امامت آقاي [سید علی اکبر] قريشي
خوانديم و به استانداري آمديم.

بعد از ناهار آقاي جواهري قاضي شرع آمد .او از [آقای عطایی] استاندار [آذربایجان

غربی] حمايت كرد و مطالبي از منطقه گفت .كمي استراحت كردم و با نمايندگان و
علماي اهل سنت مالقات داشتيم.

با هليكوپتر به درياچه اروميه (رضائيه) رفتيم .1جاده جديد االحداث و پل شناور را و

عملكرد شمع كوبي را ديديم .به فرودگاه برگشتيم؛ مصاحبه و بدرقه و حركت به سوي
سنندج با هواپيماي سی .130 -

ساعت شش به سنندج رسيديم .مصاحبه و استقبال رسمي و حركت به سوي شهر؛ در

راه مردم استقبال گرمي انجام دادند .محبت مردم برايم جالب بود .در استانداري مستقر
 -1بزرگراه شهید کالنتری که بر روی دریاچه ارومیه احداث شده وسواحل شرقی و غربی آن را به هم پیوند میدهد ،همچنین پل شناور این بزرگراه به
نام پل شهید باکری که توسط مهندسی رزمی وزارت سپاه نصب شده بود ،مورد بازدید قرار گرفت .ایشان به هنگام ترک ارومیه در گفتگویی با واحد
مرکزی خبر ،ضمن تأکید بر صفا و خونگرمی مردم ارومیه ،مردم آذربایجان غربی را به سرمایهگذاری در زمینه صنایع کشاورزی و غذایی فرا خواند
و به مسئوالن امور نیز توصیه کرد مقررات دست و پاگیر را از پیش پای مردم بردارند.
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شديم.1

جلسه شوراي تأمين [استان کردستان] تشكيل شد .شبيه به مذاكرات و تصميمهاي

اروميه بود .شام صرف شد و سپس مالقات كوتاهي با آقاي [سیدموسی] موسوي ،نماينده

امام [در غرب کشور] داشتيم 2كه از سرپرست استانداري ،آقاي [عبدالحسین] مقدم

[باقرزاده] و از مركز بزرگ اسالمي [غرب کشور] دفاع كرد .سپس جمعي از نمايندگان
محلي آمدند .از آقاي موسوي و مقدم انتقاد داشتند .دير وقت خوابيدم.

ورود به فرودگاه سنندج
 -1آقای هاشمی در ساعت  18وارد فرودگاه سنندج شد و از سوی نماینده ولی فقیه در غرب کشور ،سرپرست استانداری ،امام جمعه سنندج  ،نمایندگان
استان کردستان در مجلس شورای اسالمی ،علما و روحانیون اهل تسنن و تشیع و مدیران منطقه ،رؤسای ادارات و نهادهای و انقالبی فرماندهان نیروهای
نظامی و انتظامی مورد استقبال رسمی قرار گرفت .رئیس جمهور پس از ديدن سان از نیروهای نظامی در گفت وگویی با خبرنگاران ،هدف از سفر به
استان کردستان را دیدار با مردم مقاوم کردستان و مسئولین استان و رسیدگی به مسائل و مشکالت ذکر نمود و از مردم کردستان در طول هشت سال
مقاومت در طول جنگ قدرداني و تشکر نمود .ایشان گفت« :مردم کردستان طی دو سال گذشته ،مرارتهای زیادی را تحمل کردهاند .امیدوارم بتوانيد
عقب ماندگیهای کردستان مظلوم را که قبل و بعد از انقالب اسالمی به خاطر شرارتها و جنگ تحمیلی دچار مشکالتی بوده است ،جبران کنيد».
 -2آقای سید موسی موسوی از سال  1358به عنوان نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور فعالیت میکرد.
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دیدار با مسئولین استان کردستان
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در اثر سرما ،نزديك اذان صبح بيدار شدم و با اضافه كردن يك پتو خوابيدم ،اما ديگر

خواب نرفتم .بعد از نماز و صبحانه ،آقايان مقدم و موسوي آمدند و درباره ترجيح ماندن

آقاي مقدم در سمت استانداري گفتند .به پادگان سنندج رفتم .در مراسم صبحگاه
مشترك نيروها صحبت كردم 1و به استانداري برگشتيم.

در شوراي اداري شركت كرديم .استاندار ،موسوي ،رئيس بهداري ،رئيس اداره كار،

 -1آقای هاشمی در مراسم صبحگاه مشترك نیروهای مستقر در سنندج ضمن تأکید بر لزوم تقویت نیروهای مسلح اشاره داشت« :با ایجاد امنیتی
مستحکم در منطقه  ،نیروهای مسلح در اختیار سازندگی کشور قرار خواهند گرفت ».رئیس جمهور همچنین در این مراسم که در محل پادگان لشکر 28
پیاده کردستان برگزار شد ،با اشاره به پشتیبانی مردم و روحانیت از نیروهای مسلح و تشریح فداکاری های رزمندگان اسالم در خنثی سازی ترفندهای
مختلف دشمنان انقالب گفت« :برخوردهای خوب و سازنده نیروهای مسلح در منطقه کردستان با مردم ،علیرغم عمیقترین توطئههایی که در این خطه
از میهن اسالمی صورت گرفت ،موجبات فتح قلوب مردم مسلمان کرد و گرایش آنان را به سمت انقالب فراهم کرد ،به طوری که نتايج این حسن
برخورد ،در حضور مردم در صحنههای مختلف انقالب از جمله انتخابات و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی انقالب به خوبی مشهود است ».رجوع
کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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مراسم صبحگاه در پادگان سنندج

رئيس نهضت سواد آموزي ،رئيس دانشگاه رازي و رئيس دانشگاه آزاد اسالمي ،هر يك
در مورد بخش خود صحبت كردند و من هم در كليات و ضرورت به كارگيري امكانات

مردم در صنايع و كشاورزي حرف زدم.

به ورزشگاه رفتم .اجتماع عظيمي از مردم بود .سرود و صحبت آقايان موسوي

و حسامي و سپس صحبت من انجام شد .1خيلي پرشور استقبال كردند .به استانداري
 -1آقای هاشمی در اجتماع بزرگ مردم سنندج گفت« :امروز ملت ایران یکپارچه است و اکنون نوبت توجه به کردستان فرا رسیده است ».ایشان
ضمن قدرداني از ابراز احساسات پاک مردم کردستان گفت« :رابطه صمیمی شما با مسئولین نشان می دهد که شرارتها و توطئههای دشمنان در این
منطقه ناموفق بوده و برخالف تبلیغات سوء رسانههای امپریالیستی ،شما مردمی نجیب ،متعهد و پایبند به اسالم و خاک هستید .منطقه کردستان با وجود
امکانات بالقوه خدادادی فراوان و مردمی تالشگر ،متأسفانه در مقايسه با ديگر مناطق کشور دچار محرومیتهایی است که باید این خالء به همت شما
و تالش مسئولین جبران شود ».رئیس جمهور سپس به اهداف شرارتهای دشمنان در این منطقه اشاره کرد و گفت« :هدف دشمنان از شرارت در این
منطقه ،یک نکته بسیار ظریفی است که باید مورد توجه مسئولین نظام در منطقه به ویژه جوانان غیرتمند باشد و آن این است که اعتماد بین مردم و
مسئولین را از بین ببرند و حالت بی اعتمادی را در منطقه به وجود آورند .پشتیبان واقعی مردم ُکرد ،جمهوری اسالمی است و شعار حمایت از خلق ُکرد
که دشمنان سر میدهند ،فریبی بیش نیست ».آقای هاشمی در همین ارتباط ،پذیرفتن اکراد رانده شده عراقی و لزوم توجه به منطقه کردستان در برنامه
بازسازی کشور را نمونه ای از حمایتهای نظام ذکر کرد .رئیس جمهور در پایان بر لزوم بهرهگیری از امکانات سایر نقاط کشور برای عمران و آبادی
کردستان و جبران عقب ماندگیهای منطقه تأکید کرد و از فریب خوردگان گروهکها خواست به آغوش اسالم باز گشته و در سازندگی کشور به
ویژه منطقه خود شرکت کنند .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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برگشتيم .در اجتماع روحانيون اهل سنت ،آقاي موسوي صحبت كرد و سپس يكي از

روحانيون اهل سنت ،مقالهاي در وحدت خواند و خواستار رسمي شدن مركز بزرگ
اسالمي 1شدند .من هم مفص ً
ال در مورد همكاري علما و تأسيس رشتههاي علوم ديني

صحبت كردم .2اهل سنت خواستار ابقاي آقاي مقدم و آقاي موسوي شدند.

 -1مرکز بزرگ اسالمی در سال  1359به امر امام خمینی(ره) تأسیس شد و در سال  1360رسماً زیر نظر حجتاالسالم والمسلمین سید موسی موسوی
نماینده امام در منطقه کردستان شروع به کار نمود .در سال  1360سمیناری در شهر سنندج برگزار گردید و برنامههای مرکز بزرگ اسالمی ،سازمان
روحانیت ،هیأت مدرسین و  ...به تصویب رسید در سال  1362تشکیالت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منطقه کردستان به وجود آمد و نخستین
سمینار ائمه جمعه در شهر سنندج برگزار گردید .این مرکز به عنوان نهادی انقالبی ،منطقهای ،اجتماعی و مذهبی با محوریت روحانیت و سرپرستی
نماینده رهبري ،دارای اهداف مختلفی بوده و در زمینههای گوناگون داشته است.
 -2آقای هاشمی در دیدار با ائمه جمعه و جماعات ،علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن استان کردستان ضمن تأکید بر لزوم حفظ و تحکیم وحدت میان
روحانیون اهل تشیع و تسنن گفت« :علما و روحانیون اهل تسنن و تشیع ،باید در کنار هم ،ید واحدهای برای دفاع از اسالم و انقالب باشند و در این دوران
باید اختالفات جای خود را به تفاهم جهت پیشبرد امر سازندگی در کشور بدهند ».ایشان با تأکید بر اعتالی سطح آموزش و تقویت روحانیت منطقه به
اقدام اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی در راستای تشکل روحانیت اهل سنت و ایجاد رشتههایی از علوم دینی اهل تسنن در دانشگاههای کشور اشاره
کرد و اظهار امیدواری نمود ،این امر مقدمه تشکیل یک دانشگاه ویژه اهل تسنن شود و طالبان علوم دینی از سراسر کشور بالد اسالمی ،بتوانند در این
مرکز ادامه تحصیل دهند .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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بعد از نماز با حضار ناهار خورديم و چند نفر هنگام ناهار مراجعات داشتند؛ منجمله

مسئول كشاورزي براي تهيه پمپ ،جهت برداشت از درياچه قشالق و عمران هشت هزار

هكتار زمين .تا ساعت سه بعد از ظهر استراحت كردم .قرار بود به مريوان برويم ،اما

خلبانها گفتند که هوا مساعد نيست؛ لغو شد.

گروه مديران صنايع ،وابسته به مركز توسعه صنايع غرب آمدند .گزارش كارهاي

در دست اجرا و نيازها را دادند .جمعي از ائمه جمعه و جماعت ،براي تأييد آقاي مقدم
سرپرست استانداري [کردستان] آمدند؛ شنيدهاند بناست عوض شود.

به مركز سپاه رفتيم و در جمع خانوادههاي شهدا و پيشمرگان [کرد] شركت نمودم.

براي آنها صحبت كردم .1نامههاي زيادي از مردم و خانوادههاي شهدا دادند كه معموالً
براي كمبودها و رفع مشكالت تقاضا دارند .به فرودگاه رفتيم .مصاحبه مفصلي انجام

دادم.2

 -1در این دیدار که در محل خاطره انگیز مقاومت دلیرمردان اسالم در برابر ضدانقالب در سال  59انجام گرفت ،آقای هاشمی ضمن سخنانی با اشاره به
امتیازات و ویژگیهای خانواده شهدای استان کردستان گفت« :اگر عمیق فکر کنیم ،کردستان به خاطر شهدا ،فتح بزرگی را در تاریخ این منطقه به ثبت
رسانده است .کردستان با رشادت و دلیرمردی در مقابل شرارتهای گروهکهای ضدانقالب ،امتحان خود را داده و در تاریخ کشور به عنوان قطعهای
درخشان برای اسالم و قرآن به ثبت رسیده است ».ایشان همچنین از حماسه آفرینی شهدای این محل که در سال  1359در برابر توطئه گروهکهای
ضدانقالب مقاومت کرده و مانع از سقوط شهر شدند تجلیل کرد .در این دیدار حجت االسالم حیدری نماینده ولی فقیه در سپاه یازدهم امام حسن

عسگری(ع) اعالم کرد « :اکثر خانوادههای شهدای حاضر در این جلسه از پیشمرگان مسلمان ُکرد هستند که از سال  58مسلح شده و انصاروار در کنار
برادران پاسدار خود در مقابل توطئه ضدانقالب و دشمنان داخلی و خارجی از انقالب اسالمی حراست کردند .خانواده شهدای کردستان با روح حضرت
امام (ره) و ارواح شهدا پیمان میبندند که گوش به فرامین رهبر معظم انقالب حضرت آیتاهلل خامنه ای و در خدمت انقالب و نظام جمهوری اسالمی
باشند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -2آقای هاشمی در پایان سفر خود به استانهای آذربایجان شرقی ،غربی و کردستان ،روحیه مردم این سه استان و آمادگی آنان برای مشارکت در
سازندگی را خوب توصیف کرد و بر تقویت دانشگاهها و تربیت نیروی فنی و حرفهای برای کارهای صنعتی تأکید نمود .ایشان در این گفتگو همچنین
لزوم تالش بیشتر برای جبران عقب ماندگیهای این سه استان به ویژه استان کردستان را یادآور شد و افزود« :در این سه استان ،نقطه مشترکی هست و آن
وجود منابع خوبی است که از نظر اقتصادی قابل توسعه میباشد و میتواند زندگی مناسبی برای مردم منطقه و کشور ایجاد کند ».رئیس جمهور کمبود
نیروی انسانی به ویژه در کردستان را به خاطر نبود دانشگاهها و آموزشگاه های مناسب چشمگیر خواند و افزود« :مردم سه استان در کارهای عمرانی و
کشاورزی به اندازه کافی مشارکت ندارند و بخش کمی از صنایع در دست مردم است و به همین جهت استعدادهای کشاورزی و غذایی هرز میرود
و با اینکه هر سه استان در زمینه تأمین پروتئین کشور میتوانند کار ساز باشند ،از ظرفیت آنها خوب استفاده نمیشود و این مطلب از کمی توجه بخش
خصوصی و سرمایهگذاری مردمی ناشی میگردد .در این سفر ما مطلع شدیم که امکانات مالی زیادی در دست مردم است که باید امنیت پیدا کنند تا
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با هواپیمای سی –  130به سوي تهران پرواز كرديم؛ هوا نامساعد بود و خلبانها

نگران بودند ،ولي به سالمت رسيديم .سفر اول من به سنندج در ده سال پيش بود .1به

منزل نرفتم .به مقر رياست جمهوري آمدم .تا ساعت ده شب ،كارهاي عقب مانده را
انجام داديم .خسته بودم ،زودتر خوابيدم.
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بعد از نماز تا ساعت نه صبح كارهاي عقب مانده را انجام دادم كه تمام شد[ .آقای محمد

علی نجفی] وزير آموزش و پرورش با مديران كل آمدند .براي آنها صحبت كردم .2دكتر
واليتي [وزیر امور خارجه] براي مشورت سفر به جنوب خليج فارس آمد .دكتر [حسن]
آن را در فعالیتهای تولیدی به کار اندازند و در جهت داللی و تجارت مصرف نکنند .مسئوالن استان کردستان برنامههای خوبی برای ایجاد و توسعه
صنایع در این استان دارند .کشاورزی و دامداری ،موثرترین کاری است که در کردستان میتوان روی آن سرمایهگذاری کرد ،زیرا بازدهی سریعی
دارد و در زمینه مسایل آموزشی نیز اگر دانشگاه رازی ،دانشگاه آزاد اسالمی و بخش تربیت دبیر و معلم را تقویت کنیم و نیز مقداری به آموزش حرفه
و فن بپردازیم ،در ایجاد اشتغال و بهتر کردن بازده کار در استان ،میتواند بسیار مؤثر باشد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،مصاحبه های
سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1روز اول فروردین  ،1358امام خمینی(ره) برای بررسی غائله کردستان و مذاکره با گروههای سیاسی ،هیأتی را به سرپرستی آیتاهلل سید محمود
طالقانی و عضویت آیتاهلل شهید بهشتی ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،دکتر ابوالحسن بنیصدر و احمد صدر حاج جوادی به سنندج اعزام کردند .این
هیأت مورد استقبال مردم و گروه های سیاسی کردستان قرار گرفت و مأموریت موفقیتآمیزی را به انجام رساند.
 -2ایشان در این مالقات که معاونین وزیر و مدیران کل و مسئوالن آموزش و پرورش استانهای کشور حضور داشتند ،اظهار داشت« :در دوران بازسازی
و سازندگی ،همه ما باید دست به دست هم دهیم و مردم را با هر تفکری که هماهنگ با اهداف انقالب است ،به کار آموزش و پرورش عالقهمند کنیم
تا وظیفه مهمی را که برعهده دارند ،انجام دهند .قطعاً باید در وضع آموزش و پرورش تحولی ایجاد کرد و آموزش و پرورش در بودجه برنامه پنجساله
از لحاظ جذب اعتبار ،به جای جنگ در اولویت قرار گرفته است ،یعنی رقم عظیم و قابل توجهی که نشانه اهتمام نظام به آموزش و پرورش است ،به این
امر اختصاص یافته است .مردم هم باید از طریق ساختن مدرسه و بر عهده گرفتن کارها ،وارد صحنه آموزش و پرورش شوند » .رجوع کنید  کتاب
«هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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حبيبي براي امور جاري كشور و آئين كيفيت اجراي [برنامه رادیویی] سالم صبح بخير
آمد.

آقاي [سیدکمال] خرازي [نماینده دائم ایران در سازمان ملل] آمد .گزارش كار در

سازمان ملل را داد و درباره پذيرش [آقای گالیندوپل] نماينده [کمیسیون] حقوق بشر

[سازمان ملل] و حركت تبليغاتي در مورد اسرا و قطعنامه ،پيشنهادهایي داشت .عصر
به هيأت دولت رفتم .درباره پيگيري اجراي تعهداتم در سفر و اصالح وضع گمرك

بازرگان و ترمينال مسافربري تهران و چندين مصوبه دولت تصميمگيري شد .رئيس
[سازمان] هواپيمایي كشوري و [شرکت هواپیمایی] جمهوري اسالمي [هما] تأييد شدند.
شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم .درباره آثار سفرم و برنامههاي اقتصادي و

مسائل سياسي كشور مذاكره داشتيم .تفاهم كامل برقرار است .شب به منزل نرفتم .در

دفترم تا ساعت دوازده شب كار كردم.

آبــان 1368
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آقاي [محمود] واعظي [معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه] آمد .گزارش سفر
به لهستان و روماني را داد .وقت سفر [آقای نیکالی چائوشسکو] رئيس جمهور روماني به
ايران را معين كرديم .در مورد سفر رئيس جمهور لهستان ،گفتم که وقت مناسب ديگري

انتخاب شود .براي مذاكره با فرانسويها كه قرار است ،فردا براي حل مشكالت مالي و

سياسي فيمابين بروند ،مشورت كرد .گفتم اصل را برحل مشكالت بگذارند و دو طرف
توقع امتياز نداشته باشند.

مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني با خبرنگاران داخلي و خارجي داشتم  .نزديك
1

 -1در ایـن مصاحبـه بـه سـئواالت گوناگـون خبرنـگاران داخلـی و خارجـی ،در ارتبـاط بـا مسـائل مهم کشـور از جملـه نحوه بازسـازی ،برنامه پنجسـاله
توسـعه اقتصـادی ،رونـد دیپلماسـی و چشـمانداز آینـده کشـور پاسـخ داده شـد .ایشـان ابتـدا بـا اشـاره به مسـأله گروگانهـا در لبنـان گفت « :مـن تردید
دارم کـه غربیهـا بـه حـل سـریع مسـأله گروگانها عالقه داشـته باشـند ،زیـرا اگر عالقمند بـه این کار بودنـد ،راههای همـواری بـرای آزادی گروگانها
وجـود داشـت و ایـن گروگانهـا میتوانسـتند تاکنـون آزاد شـده باشـند .نظـرم ایـن اسـت کـه غربیهـا از نفـوذ خـود در بیـن مارونیهـا اسـتفاده کرده
و در جهـت آزادی گروگانهـای مـا اقـدام کننـد تـا مـا نیـز از نفـوذ خـود بـرای آزادی گروگانهـای آنهـا اسـتفاده کنیـم ».آقـای هاشـمی در ادامـه ،به
بازسـازی و نیـاز بـه تکنولـوژی مـورد نیـاز کشـور اشـاره کـرد و گفـت« :امـروزه تکنولـوژی دارای منابـع گسـتردهای اسـت کـه مـا نیـازی نمیبینیـم
تکنولـوژی مـورد نیـاز خـود را از کانالهایـی کـه صحیـح نمیدانیـم ،وارد کنیـم .مـا دوسـتانی داریم کـه از طریق آنهـا میتوانیـم نیاز خودمـان را مرتفع
سـازیم ».خبرنـگار بی.بی.سـی پرسـید « :اسـقف کلیسـای کانتربـری در زمینـه آزادی گروگانهـا فعالیت دارد و گویا با شـما نیز تماس داشـته اسـت .وی
اخیـرا ً گفتـه اسـت کـه از منابـع موثـق ایران کسـب اطالع شـده اسـت که «تـری ویت» هنـوز زنده اسـت .آیا شـما در این زمینـه اطالعی داریـد؟» رئیس
جمهـور در پاسـخ گفـت« :آنقـدر کـه شـما خبرنـگاران در ایـن زمینـه خبر داریـد ،مسـئوالن کشـورتان ندارند .شـما میتوانیـد در این زمینـه اطالعی به
مقامهـای کشـورتان بدهیـد .مـا اکنـون هیـچ اطالعی از وضعیـت گروگانهـا نداریم و دلیلی نـدارد که خودمـان را درگیر این مسـأله بکنیـم .اگر روزی
قـرار باشـد در خصـوص گروگانهـا اقـدام کنیـم ،بیشـک ایـن اقدام ما شـامل حـال گروگانهـای خودمان خواهد بـود » .ايشـان در ارتباط بـا وضعیت
گروگانهـای ایرانـی و شـایعه شـهادت آنـان اظهـار داشـت « :مـا گفتیم که اگـر آنها مطمئن هسـتند گروگانهای ما به شـهادت رسـیدهاند ،جنـازه آنان،
اشـیاء و یـا محـل دفـن و قاتلیـن آنهـا را بـه مـا معرفـی کنند .هر چنـد ما اطلاع داریم گروگانهـای ایرانـی در اختیـار مارونیهـا بودهاند ».آقاي هاشـمي
خطـاب بـه خبرنـگاران خارجـی گفـت « :مـن یـک نصیحتـی بـرای شـما دارم و آن اینکه دیدتـان را نسـبت به قضایا وسـیعتر کنیـد و به همان انـدازه که
بـرای مـردم غـرب احسـاس عاطفـه نشـان میدهیـد ،در مـورد مردم سـایر کشـورها نیز چنین احساسـی داشـته باشـید ».آقای هاشـمی در پاسـخ به سـئوال
خبرنـگار خبرگـزاری جمهـوری اسلامی ایـران ،در ارتبـاط بـا وضـع «نـه جنـگ ،نـه صلـح» گفـت « :حالت نـه جنگ و نـه صلـح ،مطمئناً به نفـع قدرت
هـای اسـتکباری و بـه ضـرر ایـران و عـراق اسـت .آنهـا درصـدد ایـن هسـتند کـه از شـرایط موجـود بـه نفـع خـود اسـتفاده کننـد ،ولـی اینکه آنهـا موفق
بشـوند از ایـن طریـق امتیازهایـی از مـا بگیرنـد ،تحـت هیـچ شـرایطی عملی نخواهد شـد و ما به هیـچ وجه تن بـه این کار نخواهیـم داد ،البته اگر شـرایط
بـه ایـن نحـو ادامـه یابـد ،مـا ناچاریـم از راههـای دیگری وارد شـویم ».ايشـان در جـواب سـئوال دیگر خبرگـزاری جمهوری اسلامی مبنی بـر طرحهای
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به چهار ساعت طول كشيد .حدود صد نفر بودند .هرچه خواستند پرسيدند .جو دوستانهاي

بر مصاحبه حاكم بود .از ساعت نه ونيم صبح تا نزديك یک و نیم بعد از ظهر طول کشید.
عصر [سرلشکر حکیم اهلل] فرمانده نيروي هوايي پاكستان كه ميهمان تيمسار ستاري

است آمد ،اظهار دوستي و صميميت مينمايد و آقاي ستاري ميگويد مجذوب تشكيالت
و امكانات ما شده است .از گفتن اسرار ابائي ندارد .جلسه دوستانه بود.

تا ساعت هفت ونيم كار كردم و به خانه رفتم .ياسر از دوستانش گوشت شتر گرفته و

کباب كرده بود .هواي منزل سرد بود .شوفاژ را روشن كرديم؛ اشكال دارد.
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حدود ساعت سه ونيم بامداد از سرما بيدار شدم و ديگر خوابم نبرد .عفت ساعت پنج ونيم
رسيد .با محسن به سفر چين رفته بودند .ساعت هشت ونيم صبح به دفترم آمدم .كارهاي

عقب مانده انجام شد .چند نفر از كاميونداران و گاراژداران آمدند .مشكالت حمل و نقل
و اشكاالت شيوه كار وزارت راه ،ارزاني تعرفهها ،كمبود قطعات ،سياستهاي غير واقع
گرايانه و  ...را گفتند و اظهار آمادگي براي همكاري نمودند.

آقاي جليل بشارتي آمد .درباره مسئوليت خودش [دفتر رسیدگی به مناطق محروم نهاد

ریاست جمهوری] و كنترل برنامه سالم صبح بخير راديو صحبت شد .آقاي [غالمحسین]
جمي امام جمعه آبادان آمد .نيازهاي بازسازي آبادان ،كمي اعتبار و كمبود مصالح و
شوري آب بهمنشير را گفت؛ مبلغي براي رفع مشكالت آنجا دادم.

آقاي [سید محمد علی موسوی] جزایري امام جمعه اهواز آمد و از [آقای محسن

میردامادی] استاندار [خوزستان] شكايت داشت و خواستار تعويض بود .آقاي [ابوالفضل]
دولـت بـرای حـل مشـکالت کشـور گفـت « :مـا راههای روشـنی برای حل مشـکالت کشـورمان داریـم و طرحهایـی نیز به مجلس ارائه شـده اسـت که
از تریبـون مجلـس بـه دنیـا اعلام میشـود ».رجوع کنیـد  کتاب «هاشـمی رفسـنجانی ،مصاحبههـای سـال  »،1368دفتر نشـر معارف انقلاب.1390،
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توكلي بينا [مشاور رئیس جمهور در امور اصناف] آمد و درباره خواستههاي صنف خباز

[= نانوا] ،صرف نكردن پخت و سختي تعزيرات و  ...و همچنین درباره مشكالت ساير
اصناف گفت؛ وعده حل مشكل دادم.

آقاي [محسن] نوربخش و آقاي [محمدحسین] عادلي ،تلفني درباره پائين آوردن

نرخ ارز آزاد از100تومان به  96تومان اجازه گرفتند .آقاي حسن صانعي [رئیس بنیاد 15

خرداد] آمد .درباره سد  15خرداد صحبت شد .قرار شد سيزده ميليارد ريال بدهد .بقيه
را هم دولت خواهد داد.

عصر دكتر روحاني آمد .درباره تشكيل شوراي عالي امنيت ملي مشورت كرد .عفت

آمد؛ از سردي خانه به اينجا پناه آورده است .شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت.
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صبح ساعت هشت و ربع به دفترم رسيدم .پس از انجام كارها ،عقد ازدواج معلم ياسر را
بستم .دكتر [ایرج] فاضل آمد .گزارش وضع بهداري و برنامههاي خود براي اصالح وضع

دارو ،بيمارستان و آموزش و  ...را داد؛ بد نيست .آقاي مسيح مهاجري [مشاور رئیس
جمهور در امور اجتماعی] آمد .براي سفر به كنيا مشورت كرد و از مصاحبه پريروز من
تمجيد نمود؛ هر دو خط راضياند.

آقاي [مسعود روغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامه و بودجه] آمد .گزارشی از

تأخير در تكميل طرحهاي عمراني داد كه معموال به بيش از دو برابر زمان پيش بيني شده
ميرسد .زيانهاي ناشي از اين وضع و علل آن و راههاي عالج مشكل و درباره مسائل
ديگر برنامه صحبت شد.

آقاي [مهدی] قدس محالتي آمد .از عزل خودش از سياسي عقيدتي [وزارت] دفاع

شكايت داشت .عصر جلسه هيأت دولت داشتيم .مفارقت با شركت ژاپني طرف قرار داد
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پتروشيمي تصويب شد و پيشنهاد گرفتن نصف اراضي باالي هزار متر هنگام تفكيك رد
شد .تا ساعت هشت ونيم شب كارها را انجام دادم .به خانه رفتم.
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .آقاي محسن هاشميان آمد .از وضع وزارت نفت
انتقاد داشت و درباره ماندن در سمت مشاورت وزير يا رفتن مشورت كرد؛ گفتم بماند.
آقاي [علی] فالحيان براي مسائل اطالعات آمد و مطابق معمول وقت زيادي گرفت.

محسن ناهار آمد .او از تمايل چينيها به انتقال تكنولوژي موشكهاي دوربرد

و رقابت بين انباري فروشان ارتشيهاي چيني با صنايع تحقيقاتي و نظامي در فروش
موشكهاي هدايت شونده به ايران گفت .آكادمیهاي تحقيقاتي و توليدي آنها ،قول

همكاري براي انتقال تكنولوژي موشكهاي هدايت شونده دادهاند ،ولي به دليل وجود
موشكهاي نزديك تاريخ گذشته در انبارهاي ارتش چين و سياست فروش آنها با

قيمتهاي كمي نازلتر به كشورهاي در حال جنگ و وجود داللهاي دو طرف در ايران
و چين ،انتقال تكنولوژي و آموزش نيروهاي صنايع نظامي و تحقيقاتي ،با مشكل و تهمت

زني مواجه ميشود .جالب است كه يكي از رؤساي مهم آكادمي ،مسلمان و عالقهمند به
همكاري عميق با ايران میباشد كه او هم از اين جهت دچار مشكل و تحت فشار است.

آقاي [سیدمحمد حسن] علوي [حسینی] نماينده گرگان آمد .راجع به كمي قيمت

[خریدتضمینی] دولتي براي پنبه و آب شرب گرگان و عملكرد آقاي [کاظم] نورمفيدي
[امام جمعهگرگان] مطالبي داشت .دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري كشور آمد.

آقاي [جواد] اژهاي آمد .پيام تشكر خانواده حاج ميرزا جواد آقاي مرحوم را آورد.1
 -1آیتاهلل میرزا جواد آقا تهرانی از مدرسین حوزه علمیه مشهد و از جمله علمای مبارز و فقهای برجسته بود که پس از عمری تالش در راه اعتالی
فرهنگ اسالمی ،در روز اول آبان  1368در سن  85سالگی در مشهد درگذشت .ایشان از سال  1325تا  1365در حوزه علمیه مشهد به تدریس اشتغال
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دستخط پیام تسلیت به آیت اهلل منتظری
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از طرف من براي شركت در مراسم رفته بود .همچنین درباره دانش آموزان تيز هوش

گزارشي داد.

عصر ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت؛ مصوباتي داشتيم .سپس آقاي [عبداهلل]

نوري [وزیرکشور] براي مخارج طرح جديد چراغهاي راهنمائي تهران و تانكرهاي
نفتكش براي سيستان و بلوچستان استمداد كرد .تا ساعت هشت ونيم شب كارهاي دفترم

را انجام دادم و به خانه رفتم.
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در منزل ماندم .آقاي موسوي اردبيلي آمدند .وضع برنامه و زندگي خود در قم را گفتند.
دو درس فقه و اصول را شروع كرده و راضياند .براي بنياد مفيد استمداد كرد .بنا دارد
ديگر به نماز جمعه تهران نيايد ،مگر يك بار براي خداحافظي و حسن ختام.

عصر آقاي [عبدالمجید] معاديخواه براي بنياد تاريخ آمد و نامه مهدي تاجر را از

دوبي آورد كه پيشنهاد دادن وام و خريد نفت و انجام طرحها را داده بود؛ پيشنهاد وسيع و
سخاوتمندانهاي است .ميگويد به خاطر عشق به حكومت اهل بيت است .باورش سخت
است اما كشور احتياج به سرمايهگذاري دارد و نبايد چنين مواردي را از دست داد.

شب دكتر واليتي آمد .براي سياستمان در لبنان مشورت كرد .عازم سوريه بود.

او همكاري با مهدي تاجر را كه شيعه است ،تأئيد كرد[ .آقای حسین مرعشی] استاندار
كرمان آمد .درباره مسائل كرمان و مسائل كل كشور مطالبي داشت .تا ساعت يازده شب
داشت و دروس فقه ،اصول ،تفسیر و اخالق اسالمی را تدریس کرد و جمع زیادی از فضال و مدرسین حوزه مشهد نزد ایشان پرورش یافتند .از آیتاهلل
میرزا جواد تهرانی کتابهای زیادی از جمله بررسی پیرامون علوم اسالمی ،عارف و صوفی چه میگویند؟ وهابی چه میگوید؟ ،رد بر کسروی ،میزان
المطالب و اصول عقاید به چاپ رسیده است .مرحوم آیتاهلل میرزا جواد تهرانی در دوران دفاع مقدس ،چندین نوبت به مناطق جنگی عزیمت کرد و
در جمع رزمندگان در جبهه ها حضور یافت».
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گزارشها را خواندم.
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[آقای عبداهلل نوری] وزير كشور آمد .درباره برنامه ادغام نيروهاي انتظامي [= کمیتههای
انقالب اسالمی ،شهربانی و ژاندارمری]  ،شهرداري تهران ،استانداريها و مبارزه با

منكرات مذاكره شد.

آقايان [سیدرضا] زوارهاي و [مرتضی] نبوي آمدند .امكانات براي روزنامه رسالت

خواستند و درباره سياستهاي اقتصادي صحبت كردند .آقاي [سیدجلیل] سيدزاده

نماينده باختران [= کرمانشاه] آمد .از استاندار باختران شاكي است .از برنامههاي اقتصادي
دولت ستايش كرد و از مسائل خطوط مجلس گفت.

جمعي از نمايندگان خوزستان آمدند و براي رفع كمبودهاي خوزستان و بازسازي

استمداد كردند .آقاي عالمه سيد فضلاهلل آمد .راجع به لبنان و ضرر مصوبات طایف

صحبت شد .1قرار شد محكوم كنيم .2در مورد سياست برخورد با غرب و آمريكا و
گروگانها سئواالتي كرد .آقاي [سیدعباس] موسوي نماينده ایذه آمد و براي مشكالت
آن شهر استمداد كرد.

 -1کشورهای عضو اتحادیه عرب ،طرح صلحی را برای پایان خشونت در لبنان ارائه کردند .این طرح صلح به امضای  58نفر از  62نماینده پارلمان لبنان
رسید .این نمایندگان به مدت سه هفته در طایف عربستان سعودی در مورد طرح صلح پیشنهادی مذاکره میکردند .گروههای اسالمی لبنان از جمله
حزباهلل ،با این طرح صلح مخالفت کرد و آن را تثبیت کننده مارونیها در نظام طایفهگری لبنان دانست.
 -2آقای هاشمی در این مالقات با اشاره به تالشهای جاری برای تضعیف نیروهای اسالمی و ملی در لبنان گفت« :به نظر ما مصوبات اجالس نمایندگان
مجلس لبنان در طایف ،تأمین کننده حقوق نیروهای مبارز و مردم مستضعف لبنان نبوده و قادر نیست به بحران چندین ساله این کشور خاتمه دهد.
مصوبات اجالس طایف ،توجهی به حقوق اکثریت مردم نداشته و بار دیگر نظام منحط طایفهگری را مورد تأیید قرار داده است » .رئیس جمهور در
پایان ،لزوم وحدت صفوف مسلمین در قبال توطئههای استکباری و صهیونیستی را مورد تأکید قرار داد .در این دیدار عالمه سید محمد حسین فضلاهلل،
گزارشی از آخرین تحوالت لبنان را به اطالع آقاي هاشمی رساند.
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عصر آقاي دكتر هاشمي [گلپایگانی] براي برنامه شوراي انقالب فرهنگي آمد .با

دكتر [محسن] نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] درباره نرخ ارز صحبت كردم كه
امروز هم پائين آمده و راضي بود .محسن آمد .درباره سازمان انرژي اتمي و گمرك و
بازرگاني صحبت شد كه ميگويند احتياج به بازرسي دارند.

شب جلسه سران قوا در دفتر آقاي خامنهاي بود .درباره پروندههاي گروهكهاي

محارب صحبت شد .درباره نامه مهدي تاجر هم قرار شد همكارياش را بپذيريم .درباره
وضع قضائي و مسائل اقتصادي و اسرا و  ...هم مذاکره شد .ساعت نه ونيم به دفترم آمدم.

تا ساعت ده ونیم شب كارها را انجام دادم و خوابيدم.

يكشنبه  7آبان 

 28ربيع االول 1410

 29اكتبر 1989

ساعت سه بامداد بيدار شدم و ديگر خوابم نبرد .تا ساعت نهصبح كار كردم .رؤسا و
مديران دانشگاههاي پزشكي آمدند و نيازهايشان را گفتند .براي آنها صحبت كردم و

توصيه به ابتكار و استفاده بيشتر از امكانات نمودم .1جمعي از وزراي اقتصادي آمدند.
درباره قيمت ارز در آينده بحث شد .بعضيها معتقد بودند كه تدريجاً قيمت پائين بيايد،
 -1آقای هاشمی با اشاره به اهمیت بخش پزشکی در آموزش عالی اظهار داشت« :اهمیت بخش پزشکی برای ما خیلی روشن است و کمبود امکانات و
تجهیزات بهداشتی و انواع تخصصهای پزشکی ،محسوسترین نیاز کشور ماست و ما به اقداماتی که برای توسعه ک ّمی دانشگاهها در این زمینه برداشته
شده قانع نیستیم و در صددیم که با ارتقاء کیفی دانشگاههای پزشکی و تربیت هر چه بیشتر پزشک صالح ،بخشی از نیازهای مردم نقاط محروم دنیا را
هم در راستای اصل انسان دوستی اسالمی برآورده نماییم و در برنامهریزیهایی که انجام شده ،طی سالهای آینده ،این امر عملی خواهد بود ».رئیس
جمهور به ابتکار مدیریت دانشگاهها در به کارگیری بهتر از امکانات و تجهیزات فراهم شده و همچنین استفاده از کمکهای مردمی تأکید کرد و خاطر
نشان نمود ،با استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات پزشکی ،سعی کنید که خود را اداره نمایید و آنها را در خدمت به مردم به کار گیرید .ایشان همچنین
ضرورت پیوند بخشهای تحقیقاتی سازمانهای دولتی با بخش تحقیقات و پژوهش دانشگاهها را خاطر نشان کرد و افزود« :باید روشهایی را بیابید که
کلیه کارهای تحقیقاتی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در دانشگاهها صورت گیرد که در این صورت هم دانشگاهها و هم مردم منتفع خواهند شد.
آقای هاشمی با تشکر از همه دستاندرکاران مسائل پزشکی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی گفت در مجموع بحمداهلل وضع دانشگاهها در حد توقع،
رضایت بخش است و با وسعت و قلمرو مسئولیتها تعداد زیاد دانشجو و کمبود امکانات زحمت زیادی کشیده میشود و دولت هم در حد مقدور در
رفع مشکالت دانشگاهها تالش خواهد کرد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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دیدار با رؤسای دانشگاههای پزشکی

ولي من و بعضي ديگر ميگفتيم به طور ضربتي تا نزديك قيمت مورد نظر پائين بياوريم
و سپس تدريجي باشد .براي اينكه توليد كننده بتواند مواد وارد كند و ضرر نكند؛ اين
نظر چربيد.1

آقاي [محمدجواد] ايرواني وزير سابق اقتصاد و دارائي آمد .از اتهامات بي مورد به

ايشان پس از بازداشت [عباس کفافی] رئيس سابق بانك صادرات گله كرد و درباره شغل

آيندهاش مشورت كرد كه سفارت را توصيه كردم.

دكتر [حسن] حبيبي و اخوي محمد براي تنظيم برنامه سالم صبح بخير [رادیو] و

توضيحات دولت در جواب انتقادات مردم آمدند .در هيأت دولت به وزرا گفتم

نمايندهاي براي جوابگویي معرفي نمايند .جلسه هیأت دولت تا ساعت هفت ونيم بعد
از ظهر طول كشيد.

 -1آقای هاشمی در مورد پرداخت سوبسید = (،يارانه ) برای برخی کاالها گفت« :ما برای مدت طوالنی نمیتوانیم سوبسید بدهیم .ما نان را به یک دهم
قیمت به مردم میدهیم و یا شکر و گوشت و نفت وغیره را و تا رونق اقتصادی نباشد و رابطه معقول میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود ،ناچاریم به پرداخت
سوبسید ادامه دهیم که برای دولت گران تمام میشود .دولت بنا دارد با آنهایی که به قصد اخالل و سودجویی مضر عمل میکنند ،برخورد قاطع بکنیم».
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آيتاهلل خامنهاي در دفترم مهمانم بودند .درباره مشاورت [رهبری] آقاي [موسوی]

خوئينيها ،عضويت احمدآقا در شوراي عالي امنيت ملي ،اعالن آقاي [علی]شمخاني به
عنوان فرمانده نيروي دريايي ارتش ،مسائل ارزي و اقتصادي و امور جاري ديگر مذاكره

كرديم .شام خورديم و به خانههايمان رفتم.

دوشنبه  8آبان  29 ربيع االول 1410

 30اكتبر 1989

ساعت هفت و نیم صبح به دفترم آمدم .تا ساعت نه گزارشها را خواندم و كارهاي عقب

مانده از ديروز را انجام دادم .آقاي [عبداهلل] نوري [وزیر کشور] همراه آقاي [محمد]

عطريانفر [معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور] آمد .براي سفر به پاكستان و مسائل قابل
طرح مشورت كرد.

حدود هشتاد نفر از نمايندگان به اسم نمايندگان مناطق محروم آمدند و خواستار

توجه بيشتر به مناطق محروم و تأسيس معاونت يا مشاورت براي آن شدند .گفتم دفتري

[در نهاد ریاست جمهوری برای امور مناطق محروم] باز كرديم و براي آنها درباره امور
كشور و عدالت صحبت كردم.1

 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است « :در برخورداری یکنواخت مردم از امکانات کشور ،نارساییهایی وجود دارد و این یکی از امور مهمی است
که باید برای از بین بردن آن تالش کنیم .در نقاط محروم کشور ،مناطقی وجود دارد که میتوانند محروم نباشند .در سفر اخیر به استانهای شمال غرب
کشور ،این سه استان دارای آب ،خاک و هوای مناسب هستند و مردم سخت کوش هم دارند ،اما استفاده مطلوب از این امکانات صورت نگرفته است.
باید عوامل محرومیتها را پیدا کرد و در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه ،واحدی برای محرومیت زادیی از استانهای محروم کشور وجود دارد
و دفتری نیز در ریاست جمهوری برای پیگیری این امر تشکیل خواهد شد .برای رفع محرومیت از نقاط محروم باید مطالعه همه جانبهای صورت گیرد
و برای این منظور باید مکانیسمی طرحریزی شود که به کارگیری سرمایه ،نیرو و امکانات کشور در این نقاط ،بازده معقولی را در برداشته باشد ».رئیس
جمهور در ادامه به آمادگی دولت برای محرومیت زدایی در کشور اشاره کرد و خطاب به نمایندگان گفت « :آمادگی الزم را داریم ،شما نیز پیشنهاد
خود را با دیدی واقعبینانه ارائه دهید .هم اکنون از تأخیر کارهای در دست اجرا که رقم عظیمی را شامل میشود ،خسارت میبینیم و اگر این طرحها
در محدوده زمانی مشخصی به ثمر برسد ،قطعاً اقتصاد کشور متحول خواهد شد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال »،1368
دفتر نشر معارف انقالب.1390،

395

دیدار با نمایندگان مجلس

شوراي اقتصاد از ساعت چهار تا هفت بعداز ظهر جلسه داشت .نيازهاي طرح توسعه
نيشكر خوزستان و قيمت پنبه در دستور بود .تا ساعت نه شب در دفترم كار كردم و به
خانه رفتم .امروز كمي باران در تهران آمده .بارندگي امسال كم است.

سهشنبه  9آبان  30 ربيع االول 1410

 31اكتبر 1989

نمايندگان استان گيالن براي مطالبه تعويض استاندار آمدند ؛ نيازهاي ديگر استان قب ً
ال
تصميمگيري شده است .آقاي فرهاد رهبري آمد .به بعضي از انتصابات انتقاداتي داشت و
درباره كانديداتوري مجلس و معاونت پارلماني صحبت شد .آقاي [محسن] رفيق دوست
آمد .از وضع بنياد جانبازان گزارش داد و طرحهائي براي كارهاي تجاري آورد كه با
دولت انجام دهند.
آقاي دكتر واليتي گزارش سفر به سوريه را داد .با سوريها توافق كردهاند كه

مسلمانان بتوانند با طرح طایف مخالفت كنند و پيش بينيهایي درباره طرحهاي
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احتمالي[یان] الياسون [معاون دبیرکل سازمان ملل] درباره قطعنامه  598داشت .دكتر

[حسن] حبيبي براي امور جاري و نهاد آمد ومطالبي داشت.

آقاي [احمد] جنتي [رئیس سازمان تبلیغات اسالمی] تلفني از برنامه [مجمع] روحانيون

مبارز براي مراسم  13آبان شكايت كرد .آقاي نوربخش درباره كنترل قيمت ارز گفت.
شب شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت .كمي تب داشتم؛ خوابيدم.

چهارشنبه  10آبان  1 ربيع الثاني 1410

 1نوامبر 1989

با حالت تب ناشي از سرماخوردگي ،كارهايم را انجام دادم .ساعت هشت و نیم صبح
آقايان نوربخش و عادلي آمدند .درباره سياست كنترل نرخ ارز مذاكره شد .نگرانند كه
نتوانيم نيازهاي ارزي را تأمين كنيم و طرح ناموفق بماند .مايلند قيمت دالر در سطح صد

تومان بماند كه من با اين نظر موافق نيستم؛ فكر ميكنم در حدود هفتاد تومان را براي
مدتي ثبت كنيم؛ قرار شد بررسي بيشتر شود.
آقاي صابري – روحانيای كه اخيرا ً از تركيه اخراج شده – آمد .از وضع شيعه و سني

و علي اللهيها و اوضاع عمومي آنجا گفت؛ خواستار برگشت به آنجا است .معتقد است
تأثير زيادي روي افكار علي اللهيها كه خرافاتياند ،داشته و دارد.

آقاي كورش فوالدی آمد .او حدود ده سال در انگلستان زنداني بود و اخيرا ً آزاد شده

است .مقداري از بدرفتاريهاي زندانبانان انگليس را گفت .اگر درست باشد ،وحشيانه

عمل ميكنند .خواستار شغل است.

آقاي [سیدمحمد باقر] حكيم [رئیس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق] آمد .از

وضع عمومي جديد برنامهها گفت و خواستار تقويت معارضان عراقي و تحرك بيشتر در

داخل عراق شد و از مشكالت عراقيها در ايران گفت و استمداد كرد و كمك ارزي
خواست.
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آقاي [محمد] سعيدي كيا [وزیر راه و ترابری] آمد .درباره حمل و نقل و ترمينال

تهران و فروش بليت راه آهن صحبت شد .در تمام مدت تب داشتم .ظهر سوپ خوردم.

عصر به خاطر كسالت در هيأت دولت شركت نكردم.

محسن از سفر به پروژه گاز كنگان آمد .گزارش بازرسي از چاههاي گاز و پااليشگاه

كنگان داد .احتمال عدم آمادگي كامل براي زمستان را جدي ميداند .اگرآماده نشود
مشكل سوخت خواهيم داشت .براي زمان پيك فصل زمستان ،حدود  37ميليون متر

مكعب مصرف تخمين زده ميشود .صادرات به شوروي در سال  69نيز مورد بررسي
قرار گرفته است .خسارت ناشي از بمباران در جنگ و استفاده از پيمانكاران داخلي ،از
داليل تأخير است .شب دكتر ميالنيان براي معالجهام آمد؛ سرماخوردگي تشخيص داد.

پنجشنبه  11آبان  2 ربيع الثاني 1410

 2نوامبر 1989

با تب سنگين روز را شروع كردم .با خوردن آنتي بيوتيك و مسكنها رو به راهتر شدم.

آقاي [سیدمحمد] ميرمحمدي از دفترم براي احوالپرسي آمد .پدر شهيد حاجيلوگوسفند

آورد و قرباني كرد .دكتر جزایري همراه با دكتر احمدي زاده معاينه كرد و دوا داد .دو
سه روز استراحت و معالجه تجویز کرد .تماس تلفني هم كم داشتيم.

جمعه  12آبان  3 ربيع الثاني 1410

 3نوامبر 1989

تب ادامه داشت .سبكتر بودم .در خانه ماندم و بيشتر وقتم به استراحت گذشت .جمعي

از بستگان به ديدن آمدند .محمد ساالري كه سالها در آمريكا بوده ،برگشته است .او

زنش را كه آمريكايي است ،طالق داده و دو فرزندش را آنجا گذاشته و از وضع اخالقي
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آنجا بد ميگويد.

عصر و شب كمي از كارها را انجام دادم ،ولي خسته شدم و ناقص ماند .قسمتي

از فيلم بازي فوتبال تيم ايران با گينه در كويت را ديدم .مستقيم پخش ميشد؛ مساوي

شدند .عفت ،شب مهمان خانواده امام بود .شب حالم بهتر بود .استحمام كردم و خوابيدم.

شنبه  13آبان  4 ربيع الثاني 1410

 4نوامبر 1989

همراه نقاهت به دفترم آمدم .كار عقب مانده زياد دارم .معموالً كارهايم به روز است .با
آقايان [محسن] نوربخش[ ،عبدالحسین] وهاجي و [اکبر]تركان [وزیران امور اقتصادی و
دارایی ،بازرگانی و دفاع] درباره وضع ارز و مذاكره با شورويها و توزيع سيب زميني

صحبت كردم.

مالقات با وزیر تجارت خارجی شوروی
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[آقای مرتضی] محمدخان [رئیس کل گمرک] آمد .گزارش وضع گمركها را داد.

مدعي است اصالحاتي انجام داده و طرحي براي سرعت كار در گمرك بازرگان آورد
و استمداد كرد.

[آقای محسن میردامادی] استاندار خوزستان و معاونان [و مسئولین بازسازی آبادان و

خرمشهر] آمدند .گزارش از وضع بازسازي دادند و نيازها و كمبودها را گفتند .1مخارج

سنگيني دارد و امكانات كم است .آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري كشور آمد.

آقاي [ابوالفضل] توكلي [بینا] آمد .از برخورد ماموران تعزيرات با آقاي [علی اکبر]

تحريريان شكايت داشت .محسن آمد .ضمن خوردن ناهار درباره كاستيها مخصوصاً
وضع بد توزيع در وزارت بازرگاني صحبت كرديم.

عصر آقاي کاتاشف وزير [تجارت خارجی] شوروي با هيأت همراه آمد .مالقات

گرمي بود .2از پيشرفت خوب برنامه مذاكرات گفته شد و با آقايان تركان و نوربخش
 -1آقای هاشمی با تأکید بر لزوم تسریع در بازسازی مناطق جنگزده کشور اظهار داشت« :بازسازی مناطق جنگزده باید طبق برنامه زمانبندی شده با
قوت هر چه بیشتر به پیش رود .در برنامه بازسازی الزم است از روحیه انقالبی و حماسی ملت حداکثر استفاده برده شود .بازسازی مخروبههای جنگ
از مؤثرترین وسیله مبارزه با استکبار جهانی و آمریکا است .مردم باید بدانند که بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ ،خاری در چشم مستکبران ،ارتجاع
و صهیونیسم است که با تحمیل جنگ در نظر داشتند کشورمان را به مخروبه تبدیل کنند».
 -2در این دیدار که وزرای امور اقتصاد و دارایی ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سفرای دو کشور حضور داشتند ،ابتدا آقای کاتاشف با تقدیم
سالمهای گرم و دوستانه آقای گورباچف ،روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و شوروی را بسیار خوب و رو به رشد توصیف کرد .وزیر تجارت
خارجی شوروی ،گزارشی از مالقاتها و مذاکرات انجام شده با مقامات ایرانی ارائه داد و اظهار داشت« :ما خوشحال هستیم که روابط حسن همجواری
دو کشور به سرعت در حال پیشرفت است .روند کارها باید با توجه به توافقات جنابعالی و آقای گورباچف ،هر چه فعالتر شود .آقای گورباچف اعالم
کرده است که روابط حسن همجواری شوروی با ایران از اصول استراتژیک شوروی است .با ابتکار جنابعالی از سرگیری صدور گاز ایران به شوروی
و از خاک شوروی به کشورهای دیگر به صورت ترانزیت ،در آینده نزدیکی شروع میشود ».سپس آقای هاشمی با تشکر از سالمهای گرم آقای
گورباچف و با ابراز رضایت از روند رو به گسترش همکاریهای دو کشور اظهار داشت« :ما خوشحالیم که میبینیم توافقهایی که در کشور شما با آقای
گورباچف داشتهایم در حال اجرا است .با تالش هیأتهای دو کشور تاریخ ایران و شوروی در آینده شاهد بی سابقهترین همکاری مستمر در زمینههای
مورد عالقه طرفین باشد .تحوالت جدیدی در شوروی به وجود آمده است و ما مسائل داخلی شما و سایر دوستانتان در بلوک شرق را به دقت پیگیری
میکنیم و این رویدادها را کام ً
ال مثبت و مفید ارزیابی میکنیم .البته این گونه اقدامات انقالبی ،مشکالتی هم در پی دارد .توقعات مردم را باال میبرد و
امکانات جوابگویی به توقعات مردم ،معموالً در این مرحله کافی نیست ،ولی مردم حقیقت را درک کرده و همکاری خواهند نمود .سالم ما را به آقای
گورباچف ابالغ کنید و بگویید که برای تصمیمات اقتصادی اجتماعی این مرحله شما ،تجربه جمهوری اسالمی ایران میتواند مفید باشد .شما بیشک
از مارکسیسم به کاپیتالیسم منتقل نمیشوید و یک مرحله بینابین را انتخاب خواهید کرد .ما این مرحله بینابین را در ده سال گذشته انقالب اسالمی
تجربه کردهایم و نقاط قوت و ضعف آن را به خوبی میدانیم .مایلیم در این جهت با شما همفکری و همکاری نزدیکی داشته باشیم .امیدوارم دو کشور
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جداگانه درباره بخش مربوط به خودشان صحبت شد .آقاي نوربخش از فشار زياد
تقاضاي ارز آزاد گفت؛ نگران است كه قدرت فروش ما بيشتر نباشد.

شب [جامعه] روحانيت مبارز [تهران] در دفترم جلسه داشت .درباره نامزدهاي

انتخابات [مجلس شورای اسالمی] در تهران گفتند .درباره امور جاري كشور مذاكره

شد .دير وقت به خانه رفتم.
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ساعت هشت ونيم صبح به دفترم آمدم .آقاي [حسین] محلوجي [وزیر معادن و فلزات]
آمد .گزارش وضع كارخانجات فوالد اهواز را داد و از جمله تندي كه در حاشيه نامهاي
از ارتش نوشته بودم ،گله كرد .آقاي [مرتضی] مقتدائي [رئیس دیوان عالی کشور] آمد.
گزارش وضع ديوان عالي كشور را گفت و از ركود و خرابكاري كارها در زمان گذشته

انتقاد داشت.

آقای [یان] الياسون [نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل] و همراهان آمدند .نامه دبيركل

را آورد و گزارش مذاكرات در بغداد را داد؛ بيشتر از دفعات قبل اميدوار است .من هم

تاكيد بر تمايل به صلح جامع كردم .1خصوصي گفت صدام گفته اگر عزم سياسي پشت
ایران و شوروی برای حفظ محیط زیست ،کنترل پیشرفت آب در دریای خزر و حفظ سواحل دریای خزر ،همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند».
 -1در این مالقات که آقای والیتی وزیر امور خارجه نیز حضور داشت ،آقای الیاسون با تقدیم پیام کتبی آقای خاویر پرزدکوئیار دبیرکل سازمان ملل،
گزارشی از مذاکرات خود در بغداد را به اطالع رئیس جمهور رساند .نماینده ویژه دبیرکل با ارزیابی مثبت مذاکرات انجام شده ،بار دیگر بر حمایت
شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل از اجرای کامل قطعنامه  598تأکید کرد و اظهار امیدواری نمود که با تالشی همه جانبه ،قطعنامه  598به عنوان
یک مجموعه الینفک به طور کامل در آینده نزدیک ،مراحل اجرایی خود را شروع کند و صلحی پایدار در منطقه برقرار گردد .سپس آقای هاشمی
با تشکر از پیام محبت آمیز آقای دکوئیار دبیرکل سازمان ملل و آرزوی توفیق برای مأموریت صلح خواهانه آقای الیاسون ،اظهار داشت« :ما از لحظه
پذیرش قطعنامه  598در برقراری صلحی پایدار در منطقه ،حسن نیت خود را نشان دادهایم .بهترین دلیل صداقت ما ،بازسازی پاالیشگاه آبادان در کنار
مرز عراق و حرکت سریع برای بازسازی فراگیر در مناطق جنگزده است .انتظار داریم با وجود قرارداد مشخص و مستحکم  1975با تالشهای پیگیر
دبیرکل سازمان ملل هر چه زودتر صلحی پایدار در منطقه استقرار یابد».
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كار مذاكرات باشد ،سريعاً ميتوانيم مثل زمان [ 1975میالدی] به نتيجه برسيم

دكتر حبيبي براي امور جاري كشور آمد .عصر تا ساعت هفت و نیم در جلسه دولت

بودم .تا ساعت نه و نیم با رهبري در امور سياسي ،نظامي و اقتصادي مذاكره داشتيم.
نقاهت كسالت باقي است و خسته به خانه رفتم.

مسابقه فوتبال تيمهاي ايران و عراق در كويت ،امروز مورد توجه و حساسيت شديد

مردم بود .گفتم به آنها وعده بدهند که اگر پيروز شدند ،جوایز مهمي دريافت ميكنند.

بازی صفر  -صفر تمام شد و چون تيم ما امتياز بيشتري دارد ،در نتيجه در صدر گروه
قرار گرفتيم .برخوردها در ميدان جدي ،ولي توأم با متانت و دوستي بوده و مجموعاً اثر
خوبي دارد.

مهندس [اکبر] تركان [رئیس سازمان صنایع دفاع] نتيجه مذاكرات با شورويها در

خريدهاي نظامي را داد؛ قبول كردم.
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ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسيدم .آقاي [علی] يونسي دادستان [عمومی] تهران
آمد .وضع گذشته و اصالحات خودش و برنامهها و نيازها را گفت .آقاي [محمدصادق]

خلخالي [نماینده قم] آمد .مشكالت خلخال و روستاهاي قم را گفت .آقاي [عیسی]
واليي رئيس كميسيون بازرگاني آمد .تذكراتي راجع به بازرگاني داد و تقاضاهایي

داشت.

[آقای سید رضا نوروززاده] نماينده اسفراین آمد .طومار تشكر مردم را در خصوص

احيای طرح بنياد اسفراین آورد .آقاي [محمدمهدی] آخوندزاده آمد .او از خدمات خود
در انگلستان گفت .سلماني براي اصالح آمد.

تلفني به آقاي [محمد علی] نجفي [وزیر آموزش و پرورش] در مورد حجاب دختران

402

دانش آموز گفتم .اختالف وزير راه و ترابری و فرمانده نيروي هوايي را براي استفاده

از هواپيماهاي نظامي جهت حمل گاوهاي خريده شده از كانادا را حل كردم .با آقايان
نوربخش و وهاجي درباره توزيع و ارز و  ....صحبت شد.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .خريد دام عشاير در دستور بوده كه در سال جاري

از اين م ّمر شانزده ميليارد ريال دولت ضرر داده است .براي تهيه مبلغ پرداخت بحث شد
و براي ادامه كار ،قرار شد فكري شود؛ روي علوفه دادن به عشاير در خشكسالي به جاي

خريد دامهاي الغر آنها ،كميسيوني مامور بررسي شد.

درباره خريد كاالهاي اساسي صحبت شد .مبلغ يك ونيم ميليارد دالر اضافي ،مجمع

تشخيص مصلحت به آن داده كه پس از بررسي چارهاي جز خريد نديديم .تا ساعت
هشت و نیم شب كارها را انجام دادم و به خانه رفتم .عفت به مالقات آيتاهلل نجفي
مرعشي رفته و از حرفهاي شنيده از ايشان راضي برگشته بود.
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در مسير اداره برای عيادت آيتاهلل مرعشي بيمارستان خاتم االنبياء رفتم؛ حالشان خوب
است .1كم خوابي دارند .از من و برنامههايم تعريف كردند و از خانم [فاطمه] كروبي

 -1در پي رفع كسالت آيتاهللالعظمي سيد شهابالدين مرعشي نجفي ازمراجع عظام تقليد و مراجعت بهشهر مقدس قم ،ايشان طي تلگرامي خطاب
بهآقاي هاشمي ،از اظهار لطف ايشان تشكر كردند .متن تلگرام به این شرح است :بسماهللالرحمنالرحيم ،جناب حجتاالسالم والمسلمين آقاي هاشمي
رفسنجاني ،رياست محترم جمهوري اسالمي ايران دامت تأييداته .با سالم و تحيت ،در اين هنگام كه با عنايات خداوندي و ادعيه حضرت آقايان علماء
اعالم و طبقات مؤمنين و برادران محترم ،بهبودي نسبي حاصل و طبق تجويز پزشكان معالج ،از بيمارستان مرخص و جهت ادامه خدمت در جوار بيبي
فاطمه معصومه (سالماهلل عليها) بهقم مراجعت نمودهام ،جا دارد از جنابعالي كه بههنگام بستري شدن حقير در بيمارستان خاتماالنبياء (ص) از اينجانب
عيادت فرمودهايد ،تشكر كنم .اميد است خداوند سبحان ،آن جناب را در راه نيل بهاهداف عاليه اسالمي و ترويج و اشاعه مذهب اهل بيت عصمت
و طهارت عليهمالسالم و تداوم راه رهبر فقيد انقالب( قدس سره الشريف) بيش از پيش موفق و مؤيد بفرمايد .والسالم عليكم و رحمتاهلل و بركاته
 14ربيع الثاني  1410شهابالدينالحسيني المرعشيالنجفي
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[مسئول بخش پزشکی بنیاد شهید] اظهار تشكر نمودند .براي كتابخانه خود استمداد
کردند و تأكيد بر توسعه كشت و صنعت نيشكر و  ...نمودند.

خانم كروبي آمد .كمي اوضاع بيمارستان را توضيح داد؛ خيلي راضي است .دكتر

معالج هم براي آينده ايران با برنامههاي دولت اظهار اميدواري كرد .از چند مجروح

جنگي عيادت كردم .گفتم به بيمارها هديهاي داده شود .به دفترم آمدم .هوا ابري است،
اما باران نميبارد.

آقاي [هادی] نژاد حسينيان [وزیر صنایع سنگین] آمد .او براي مشكالت توليد و

صنايع چاره جوئي كرد و از برنامهها گفت .جلسهاي براي بررسي طرح محله جمشيد -
كه خراب شده و مردم منطقه متفرق شدهاند – داشتيم .براي تامين مخارج اسكان آنها
و تهيه محل كسب آنها  -چند هزار خانه و مغازه  -كمك مالي ميخواستند .قرار شد از
محل زمينهاي پادگان قلعه مرغي استفاده شود و طرح كمافيالسابق ادامه يابد.

عصر آقايان [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] و تيمسار [مصطفی] ترابي

[رئیس سازمان حفاظت و اطالعات ارتش] آمدند .اولي گزارش سفر چين را داد و دومي

درباره حسن اثر نصب آقاي [علی] شمخاني به فرماندهي نيروي دريايي گفت.

شب بچهها براي تماشاي فيلم باي سيكل ران 1به دفتر آمدند .به آقاي دكتر غفوري

اجازه دادم كه براي بررسي مسأله اشغال مركز بسيج توسط دانشجويان [دانشگاه] اميركبير
به دانشگاه برود.
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بعد از نماز تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم[ .آقای سراج الدین کازرونی] وزير

مسكن و [شهرسازی] و معاونان آمدند .دو ساعت برنامه ساخت مسكن و شهركهاي
 « -1بایسیکل ران» فیلمی است به نویسندگی و کارگردانی محسن مخملباف که در سال  1364در ایران به نمایش در آمد.

404

جديد را توضيح دادند؛ جالب و مفيد و موثر است.

آقاي دكتر [گودرز] افتخار [جهرمی] آمد .گزارش مذاكرات الهه را داد :آزاد

شدن  267ميليون دالرمان از حساب شماره  2و مذاكرات درباره مصالحه در خصوص

پروندههاي الهه و پيشنهاد آمريكاييان در مورد پرداخت خسارات حادثه [حمله به
هواپیمای] ايرباس [در سال  1367در خلیج فارس] و پرداخت قيمت سالحهاي موجود
ما در آمريكا؛ گفتم بررسي شود.

آقاي وكيلي آمد .نتيجه مطالعات درباره امداد [غیبی] دوران جنگ را و قسمتي از

خاك قبر امام و پارچههاي آخرين لحظات قبل از دفن امام را آورد .ظهر محسن آمد.
از شايعات درباره كتك خوردن دانشجويان اشغالگر ساختمان بسيج و احتمال توطئه

گفت.

عصر اكبر صفريان آمد ،براي تغيير مسئوليت [شرکت مس] سرچشمه استمداد كرد.

در جلسه هيأت دولت شركت كردم .درباره قيمت نهایي ارز بحث شد كه به جايي
نرسيديم .يك نظر حفظ حدود صدتومان و نظري روي هشتاد تومان بود.
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ساعت هشت صبح از منزل به مركز چاپخانه اسكناس و ضرابخانه سكهها در خيابان
پاسداران رفتم .از طراحي ،حكاكي ،عكاسي ،آزمايشگاه ،كليشه سازي ،چاپخانه،

كنترل ،برش و بسته بندي اسكناس و مراحل ذوب و ضرب سكه بازديد كردم؛ جالب
و اطمینان بخش است .در كاغذ و مركب وابستهايم .دستور دادم كارخانه ساخت كاغذ

مخصوص تهيه كنند .دستگاه كنترل و حفاظت مركز ،پيشرفته و مهم است .آن را
فرانسويها ساختهاند .در جمع كاركنان كمي صحبت كردم.1

 -1در اين دیدار چهارساعته از مرکز چاپ اسکناس و ضرب سکه بانک مرکزی ،بر ایجاد کارخانه مخصوص ساخت کاغذ اسکناس ،تهیه مرکز چاپ

405

بازدید از مرکز چاپ اسکناس و ضرابخانه

ظهر به دفترم آمدم .باران خفيفي ميباريد .عصر و شب كارها را انجام دادم .مقداري
اسکناس در ایران و همچنین بر استفاده از تکنولوژی مدرن برای ضرب سکههای مختلف تأکید شد .در این دیدار ،رئیس جمهور ابتدا قسمت مخصوص
طراحی اسکناس را مورد بازدید قرار داد که در این مکان طراحان ایرانی اسکناس ،مشغول تهیه طرحهایی با استفاده از تصویر امام خمینی (ره) بودند.
آقاي هاشمي در این مکان از مدت کار یک طراح ،نوع کار آنها و سابقه آنها سئواالتی کرد که در هر دو مورد توضیحاتی ارائه شد .ايشان همچنین از
قسمت طراحی و حکاکی اسکناس بازدید کرد و در این قسمت نیز مسئولین با ارائه توضیحاتی از روشهايی که ضریب ایمنی اسکناس را باال میبرد،
توضیحاتی دادند .در واحد طراحی ،هفت اسکناس  1000 ،500 ،200 ،100 ،50 ،20 ،10در حال تهيه بود .در این بخش از بازدید ،همچنین از آزمایشگاه
تست مرکز و مواد شیمیایی چاپ اسکناس بازدید شد در این مکان بر روی مرکب ویژه چاپ و کاغذ اسکناس آزمايشهايي انجام ميشود .آقای
هاشمی سپس از دستگاه چاپ اسکناس ،کنترل کیفی ،برش و بستهبندی  ،نمره و امضا ،برش و بستهبندی اتوماتیک ،خزانه اسکناس و برش و بستهبندی
دستی بازدید کرد که در هر قسمت توضیحات الزم از سوی مسئولین قسمتها ارائه شد .سپس از قسمت ضرب مسکوکات طال و رایج در ایران نیز
بازدید کرد .در این قسمت از قسمتهای ذوب ،گويین ،نورد اول ،قیچی ،آنالینگ ،نورد دوم ،پانچ ،بازبینی ،توزین و تفکیک ،شستشو و پرداخت،
ضرب ،شمارش و بستهبندی بازدید شد .رئيس جمهور سپس در جمع خبرنگاران حاضر شد و بهسئواالت آنان پاسخ گفت .ايشان درباره بازديد خود از
چاپخانه اسكناس و ضرب سكه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران گفت « :اين واحد در مجموع يكي از مراكز مورد نياز كشور است .ما تا همين
اواخر اسكناس مورد نياز خود را از خارج تأمين ميكرديم و بهكشورهاي ديگر سفارش چاپ ميداديم و اين مناسب كشور مستقلي نبود كه يكي از
ضروريترين نيازهاي خود ،آن هم نيازهاي حساس را از خارج بگيرد .خوشبختانه امروز از لحاظ تأمين نيازها بهحد خودكفايي رسيديم اما در تأمين
كاغذ مخصوص اسكناس و مركب وابستهايم .با توجه بهامكانات تهيه صنعت ساخت اسكناس و امكانات شيميايي كشور براي تهيه مركب ،بايد سريعاً
كاغذ و مركب در ايران تأمين شود تا از اين نظر هم مسألهاي نداشته باشيم .در مورد ضرب سكه ،ماشينآالت قديمي است ولي متخصصين دقت زيادي
دارند و بايد با ماشينهاي جديد وشيوههاي جديد سكه بزنيم.
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از گزارشهاي مفصل كه خوانده نشده بود ،خواندم و مقداري را با خود به خانه بردم كه
در منزل بخوانم.
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پيش از ظهر ،بيشتر به استراحت و مطالعه گزارشها گذشت .عصر آقاي مهدي تاجر آمد.
گزارش مذاكرات با آقاي نواب را داد .به كمك درباره دولت شيعه در ايران اظهار عالقه

شديد كرد و از توطئه ارتجاع عرب عليه شيعه در منطقه اظهار نگراني نمود .احمدآقا
هم رسيد .در بخشي از مذاكرات هم بود .تاجر گفت بنا داريم به مرقد امام برويم و

كمك كنيم[ .حاج احمدآقا] از اينكه در جلسه هفتگي من و رهبري حضور ندارد ،گله
كرد .درباره ائتالف جامعه روحانيت و [مجمع] روحانيون مذاكره شد؛ قرار شد تشويق
به ائتالف كنيم.

شب دكتر واليتي و معاونانش آمدند .گزارش مذاكره با آقای [یان] الياسون [نماینده

ویژه دبیرکل سازمان ملل] و پيام صدام [حسین رئیس جمهور عراق] را دادند .صدام در
پيامش كلي صحبت كرده و بر صلح تأكيد نموده ،ولي توضيحات طارق عزيز [وزیرامور

خارجه عراق] كه تكيه بر حاكميت بر شط العرب داشته ،كليات او را بي ارزش كرده و
به نحوي نشان داده که نگراني عراق بيشتر از بند قطعنامه در مورد تعیين متجاوز و دخالت

ايران در امور داخلي عراق از طريق اعمال نفوذ در شيعيان است .جواب كاملي براي همه
اظهارات تهيه كرده بودند كه با اصالحاتي قرار شد بدهند .در مجموع ،اظهارات اين سفر
آقای الياسون ،از اظهارات سفر قبلي منفيتر است.
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ساعت هفت و نیم به دفترم آمدم .ساعت نه صبح [آقای ویچه دونگه] نخست وزير
سريالنكا و هيأت همراه آمدند .قبل از مالقات دكتر حبيبي و نوربخش توضيحات
مذاكرات را دادند و قبل از آن جزوهاي راجع به سريالنكا خواندم.

نخست وزير و [آقای عبدالرزاق منصور] وزير كار [سریالنکا] كه مسلمان روشن

ضمير و شجاعي است ،صحبت كردند و من هم صحبت كردم .1مذاكرات خوبي بود.
هدايائي دادند؛ صميمي به نظر ميرسند.

آقاي [حمید] ميرزاده براي امور كشور آمد .آقايان [اکبر] تركان[ ،محمد] سعيدي

كيا ،تيمسار [منصور] ستاري[ ،حسن] شفتي [میدر عامل شرکت هما] و [علی محمد]
 -1در اين ديدار كه دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور و دكتر نوربخش وزير امور اقتصاد و دارايي و رئيس ايراني كميسيون مشترك دو كشور
و كاردار ايران در سريالنكا نيز حضور داشتند ،نخست وزير سريالنكا سالم گرم رئيس جمهور كشورش را تقديم كرد و تشكر قلبي خود و هيأت
همراه را از مهماننوازي گرم دولت ايران ابراز داشت .آقاي «ويچه دونگه» همچنين با ارائه گزارشي از روند مذاكراتش با مقامات و مسئولين ايراني،
خواستار گسترش هرچه بيشتر روابط و همكاريهاي فيمابين دو كشور شد .در اين ديدار آقاي عبدالرزاق منصور وزير تجارت و كشتيراني سريالنكا
نيز مذاكرات هيأت سريالنكايي در ايران را ثمربخش توصيف كرد و افزود « :ما خود را براي آموختن درسهاي بزرگ انقالب عظيم اسالمي ايران
و الهام گرفتن از افكار و انديشههاي واالي امام خميني آماده كردهايم .گرچه ده درصد مردم سريالنكا مسلمان هستند ،اما بهغير از من ،سه وزير ديگر
دولت اين كشور و همچنين رهبر و سخنگوي مجلس سريالنكا ،مسلمان هستند و ما خوشحال خواهيم شد كه دعوت صميمانه ما را بپذيريد و از كشور
ما ديدار داشته باشيد .سياستهاي ايران و سريالنكا در اجالس غيرمتعهدها ،محكوم نمودن صهيونيستها و سياستهاي نژاد پرستانه در آفريقاي جنوبي
و همچنين حمايت از مبارزات مردم فلسطين است .ما خواستار توسعه اين همكاريها در سازمانها و مجامع بينالمللي هستيم .با اعالم پشتيباني از اهداف
جمهوري اسالمي ايران در زدودن ستمگري و حمايت از مظلومان جهان ،بر حمايت سريالنكا از اجراي كامل قطعنامه  598تأكيد ميكنيم ».در اين
ديدار آقاي هاشمي نيز ضمن تشكر از سالم گرم و دوستانه رئيس جمهور سريالنكا و اظهارات محبت آميز نخست وزير و وزير تجارت اين كشور
اظهار داشت« :ما از حضور شما در جمهوري اسالمي ايران خوشحاليم و مايليم كه روابطمان را با شما هرچه بيشتر توسعه دهيم ».رئيس جمهور با اشاره
بهاظهارات آقاي عبدالرزاق منصور در مورد وضعيت مسلمانان در سريالنكا تأكيد كرد « :ما همكاري بين مذاهب در سريالنكا و حضور مسلمانان اين
كشور را در صحنههاي سياسي ،اجتماعي مثبت ارزيابي ميكنيم و اميدواريم كه اين حسن روابط هميشه محفوظ بماند ».ايشان با اشاره بهمواضع سريالنكا
در مسائل منطقهاي و بينالمللي افزود « :طي ده سال گذشته در مجموع مواضع دولت سريالنكا در ارتباط با مسائل بينالمللي و منطقهاي مثبت بوده است».
رئيس جمهور در پايان سخنان خود با اشاره بهاهميت رفت و آمد مسئولين بلندپايه دو كشور در تقويت و تحكيم روابط دوجانبه ،از دعوت براي سفر
بهسريالنكا تشكر كرد و اظهار اميدواري نمود كه در فرصتي مناسب از اين كشور ديدار داشته باشد.

408

دیدار با نخست وزیر سریالنکا

نوريان [رئیس سازمان هواپیمایی کشوری] آمدند .درباره استفاده از هواپيماهاي حمل

و نقل نيروي هوايي در امور كشوري مذاكره كرديم؛ به نتيجه مطلوب رسيديم .تعداد

زيادي هواپيماي حمل ونقل بار و مسافر در نهاجا [= نیروی هوایی ارتش] بدون استفاده
مانده و با ورود آنها در حمل و نقل كشور ،تنگناها برطرف ميشود .سالها بود اين بحث
بي ثمر ادامه داشت و امروز با حضور خودم در بحث ،ظاهرا ً به مباحثات خاتمه دادم.
تلفني با رهبري در مورد شركت احمدآقا در جلسه خصوصيمان صحبت كرديم.

عصر آقاي [محمدرضا] هاشمي [گلپایگانی] براي برنامه شوراي عالی انقالب فرهنگي

آمد .دكتر [عبداهلل] جاسبي [رئیس دانشگاه آزاد اسالمی] براي اصالح آئين نامه دانشگاه
آزاد اسالمي آمد .آقای نقاشان براي اطالعات تجاري آمد.

[آقای غالمحسین کرباسچی] استاندار اصفهان براي حل مشكالت استان ،منجمله
اجراي طرح فاضالب فوالد مباركه که قب ً
ال مردم روستاي مجاور مانع شده بودند و
همچنین درخواست اجراي طرح اتوبان قم – اصفهان آمد.

آقايان [عبداهلل] نوري و [علی] فالحيان اطالع دادند كه در ايذه ،بين يك قبيله با

409

كميته [انقالب اسالمی] درگيري بوجود آمده و جمعي از دو طرف كشته شدهاند و مردم
كميته را تصرف كردهاند .قرار شد نيرو براي آرام كردن وضع بفرستند.

شب جلسه سران قوا در دفتر آقاي [محمد] يزدي [رئیس قوه قضائیه] داشتيم .درباره

وضع اقتصادي ،سياسي و امنيتی بحث داشتيم .قرار شد آقاي يزدي براي اجراي طرح
فاضالب فوالد مباركه ،دادستان اصفهان را مأمور كمك كنند .شب در دفترم ماندم.
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بعد از نماز و صبحانه و قرائت گزارشها ،از ساعت نه تا ده و نیم [آقایان کارلوس

دیویدکالدر ،هوروات و عبدالعالم بن مستهیل] سفراي پرتقال ،مجارستان و عمان براي
تقديم استوار نامهها آمدند؛ تشريفاتي است .1از ساعت ده و نیم تا دوازده و نیم با

وزراي صنعتي و مالي جلسهاي براي اختصاص ارز توليدي به وزارتخانههاي صنايع،
صنايع سنگين و معادن و فلزات داشتيم .باالخره بانك مركزي موظف شد براساس برنامه
پنجساله بپردازد.

 -1دكتر كارلوس ديويد كالدر سفير جديد پرتغال در ايران ،ضمن تقديم استوارنامه خود اظهار داشت « :افتخار دارم كه از سوي دولت پرتغال بهعنوان
سفير در كشور بزرگ ايران انتخاب شدهام ».او آمادگي خود و دولت متبوعش را براي گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي فيمابين اعالم داشت .سپس
آقاي هاشمي با آرزوي توفيق براي سفير پرتغال در توسعه روابط دو كشور ،اظهار اميدواري كرد كه با توجه بهمواضع بيطرفانه دولت پرتغال در دوران
جنگ تحميلي ،زمينههاي گسترش ارتباطات دو كشور ،هر چه بيشتر تقويت گردد .آقاي هوروات سفير جديد مجارستان در جمهوري اسالمي ايران
نيز ضمن تقديم استوارنامه خود اظهار داشت « :دولت مجارستان اهميت فراواني براي روابط خود با ايران قايل است» .او با بيان آخرين تحوالت جاري
در مجارستان ،مجددا ً از سوي رئيس جمهور و دولت متبوع خود از رئيس جمهور براي سفر بهمجارستان دعوت كرد .سپس آقاي هاشمي با تأكيد بر
گسترش مناسبات دو كشور در همه زمينههاي مورد عالقه طرفين اظهار داشت« :ما تحوالتي را كه در مجارستان در جريان است ،مثبت تلقي ميكنيم و
فكر ميكنيم آينده كشور شما بهتر از گذشته خواهد بود و اميدواريم بهآساني و خوبي از اين مرحله تحول عبور كنيد ».رئيس جمهور اظهار اميدواري
كرد كه در فرصت مناسبي از مجارستان ديدن كند .آقاي عبدالعالم بن مستهيل رخيوت سفير جديد عمان ضمن تقديم استوارنامه خود ،خواستار گسترش
هر چه بيشتر روابط دو كشور گرديد .آقاي هاشمي با آرزوي توفيق براي سفير جديد عمان و اظهار رضايت از روابط دوستانه دو كشور مسلمان و همسايه
ايران و عمان اظهار اميدواري كرد كه با تالش سفير جديد عمان ،روابط دو كشور هر چه بيشتر استحكام و گسترش يابد.
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[آقای سید عباس موسوی] نماينده ايذه را به عنوان نماينده خودم به براي حل مسائل

جاري ايذه فرستادم .عصر در هيأت دولت شركت كردم .با تصويب آئين نامهاي مراحل
استفاده از ارز را براي دستگاهها تسهيل كرديم .شب خدمت آقاي خامنهاي با حضور

احمدآقا جلسه داشتيم .احمدآقا چنين جلسهاي خواسته بود .قرار شد احمدآقا به عنوان
نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي باشند .به خانه رفتم.
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ساعت هفت ونيم به دفترم آمدم .ساعت نه صبح آقاي آقازاده [وزیر نفت] آمد .گزارشي
از وضع نفت منجمله سطح توليد در رژيم قبل و علل پائين آمدن آن و راههاي باال بردن

آن داد و درباره تصفيه نفت و پااليشگاههاي جديد و  ....مطالبی گفت.

آقاي [سیدمنصور] رضوي آمد .مطالبي در مورد اصالح ادارات داشت؛ بد نيست.

آقاي [محمدعلی] رحماني مسئول بسيج آمد .گزارشي از وضع بسيج و هفته بسيج داد
و خبر داد كه بنا دارد كنارهگيري كند و گزارشي از حادثه تصرف مركز بسيج توسط
دانشجويان اميركبير داد.

دو نفر صنعتگر معدن آمدند و براي توسعه كارگاه خودشان استمداد كردند؛ مدعي

ابتكارات قابل توجه هستند .آقاي [محمدرضا] ناصري امام جمعه شهركرد آمد .اوضاع

آنجا را گفت و خواستار سفر من به آنجا شد .به ايشان گفتم در آنجا مردم را تشويق كند
كه از دانههاي بلوط براي تهيه خوراك دام استفاده نمايند؛ از اين منبع عظيم غذایي كه

در جنگلهاي جنوب وجود دارد ،استفاده نميشود.

عصر قرار بود جلسه شوراي اقتصاد داشته باشيم .به خاطر عدم آمادگي دستور ،جلسه

تشكيل نشد .به آقاي [مسعودروغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامهوبودجه] گفتم براي
هر جلسه چند دستور در نظر بگيرند كه چنين نشود .تا ساعت هفت و نیم در دفترم كارها
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را انجام دادم .به خانه رفتم .سارا و مونا سرماخوردگي دارند و تب كردهاند .ياسر نيز تب
دارد و اخيرا ً در تمرين چتربازي به زمين افتاده و دستش آسيب ديده است.

سهشنبه  23آبان  14 ربيع الثاني 1410

 14نوامبر 1989

ساعت نه صبح ،آقاي [قربانعلی] دري [نجفآبادی] آمد .پيام آقاي منتظري را آورد كه
مبلغ  92هزار دالر بابت جبهه و جنگ در دست آقاي ابراهيمي داشتهاند كه خرج طالب

خارجي در قم شده است .اكنون خواستهاند كه با دريافت معادل ريال آن ،اين مبلغ را به
جبهه بدهيم .مبلغ  320هزار درهم امارات براي مصارف جبهه فرستادند .درباره گزينش

صحبت شد.

براي حل مشكالت تهران ،مسائل مسكن ،حمل و نقل ،خدمات محيط زيست ،آب

و  ....با حضور وزراي كشور ،مسكن ،نيرو ،شهرداري تهران و معاونان ،جلسهاي داشتيم.
پيشنهادهایي براي جلوگيري از رشد جمعيت و اصالح امور منجمله انتقال پايتخت ،انتقال
پادگانها ،بعضي از دانشگاهها ،مراكز صنعتي و تجاري ،اصالح بافت مناطق قديمي،

حفظ فضاي سبز ،گازسوز كردن موتورها و تسريع در كار احداث مترو  ...داده شد؛

بعضيها تصويب و بعضيها به كميسيونها ارجاع شد .از آقاي خامنهاي براي اقدام در
تهيه طرح انتقال پادگانها اجازه گرفتم .دكتر حبيبي براي امور جاري آمد.

عصر جلسهاي براي حل مشكالت نان داشتيم .نانوایيها مدعي ضرر كردن هستند و

صفوف مردم در مقابل نانوایيها طوالني است و تعزيرات حكومتي مسأله را حل نكرده.

مسئوليت اداره آرد و نان بين وزارت بازرگاني و وزارتكشور [= فرمانداریها] تقسيم
شده .به نتايج نهائي نرسيديم ،ولي تصميمات موقتي گرفتم.

شب شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت .اعضاي جديد آمدند .انتخاب هيأت

412

رئيسه انجام شد .با اتفاق آراء رئيس و نواب رئيس و منشيان دبير انتخاب شدند .1آئين

نامه شوراي عالي پژوهش و بررسي مسأله اشغال مركز بسيج در دستور بود2؛ تصميماتي

گرفتيم .شب به خانه رفتم.

چهارشنبه  24آبان  15 ربيع الثاني 1410

 15نوامبر 1989

ساعت هفت و نیم صبح به دفترم آمدم .كارهاي ديروز را كه مانده بود انجام دادم[ .آقای
مسعود روغنی زنجانی] رئيس سازمان برنامه و بودجه ،براي جا انداختن مسأله نقشه

برداري كل كشور و استفاده از ماهواره آمد .آقاي [مصطفی حائری] فومني آمد .راجع
به سياستمان در جنوب خليج فارس و كشورهاي عرب مطالبي داشت .جلسه كميته توسعه
صادرات را داشتيم كه تصميماتي براي حمايت صادرات گرفتيم.

آقاي [محمود] واعظي [معاون وزیر امور خارجه] آمد .گزارش سفر به فرانسه ،ايتاليا و

آلمان را داد و در مورد آينده مشورت كرد .عصر محسن آمد .گزارش بررسي كارخانه
كاغذ سازي مازندران و ضعفهاي تعقيب كار ،طرح و راه حل را داد .در جلسه هيأت

دولت شركت كردم .آئين نامه جلسات دولت و كميسيونها و كارهاي متفرقه و فوري
 -1شوراي عالي انقالب فرهنگي انتصابات جديد خود را بهشرح ذيل اعالم كرد :آيتاهلل هاشمي رفسنجاني بهعنوان رئيس شورا ،آيتاهلل محمد يزدي
و دكتر حسن حبيبي نواب رئيس شورا .دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني بهعنوان دبير شورا .دكتر پور جوادي و مهندس واعظ زاده بهعنوان
منشيهاي شورا .در ضمن شورا عضويت مهندس مصطفي ميرسليم ،دكتر جاسبي و دكتر تسليمي را در شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي
انقالب فرهنگي تصويب كرد.
 -2شورا پس از استماع گزارش مسايل دانشجويي دانشگاهها بهويژه مشكل خوابگاهها ،این تصميمات را اتخاذ نمود :.الف  -شورا از حادثه تلخ [اشغال
مرکز بسیج دانشگاه امیرکبیر توسط دانشجویان] و پيآمدهاي آن اظهار تأسف نمود و از دانشجويان عزيز ،اين نيروهاي اصيل انقالب خواست تا ضمن
حفظ هوشياري مراقب باشند كه اينگونه حوادث كه بهنفع هيچكس نيست ،در آينده تكرار نشود .ب  -شورايعالي انقالب فرهنگي ،هيأتي را جهت
پيگيري و رسيدگي آن تعيين نمود .ج  -شورا از مسئوالن ذيربط خواست كه مسايل را پيگيري و رسيدگي كنند .د  -شوراي ضمن تشكر از مسئوالن
ذيربط در دولت كه از مدتي پيش مشغول تهيه و تأمين امكانات رفاهي براي دانشجويان خصوصاً در زمينه خوابگاه ميباشد ،خواستار سرعت بخشيدن
بهاين امر مهم و ضروري شد.

413

در دستور بود .تا ساعت هشت ونیم شب در دفترم كار كردم و به خانه رفتم.

پنجشنبه  25آبان  16 ربيع الثاني 1410

 16نوامبر 1989

ديشب باران خوبي باريد .ساعت هفت و نیم صبح به دفترم آمدم[ .آقای عبداهلل نوری]

وزير كشور آمد .درباره سفر به پاكستان ،سياست اداره كردستان ،مسائل اخير دانشجويان
و استانداران مذاكره شد .طرحي براي مبارزه با مفاسد اخالقي آورد كه بررسي كنيم.

آقاي [احمد] نيكفر نماينده اقليد و آقاي [علیاکبر] طاهائي نماينده تنكابن و آقاي

[علی محمد] سوري [لکی] نماينده خرم آباد براي نيازهاي منطقه انتخابي خودشان آمدند.
رؤساي دانشگاههاي آزاد اسالمي آمدند .دكتر جاسبي گزارش داد و من هم مفص ً
ال

درباره اهميت و توفيقات دانشگاه صحبت كردم .1عصر آقايانهادي غفاري و مجدآرا
آمدند .گزارش سفر هيأت پارلماني كره شمالي را دادند .گفتند كه كيم ايل سونگ

 -1ایشان در اين ديدار اهدافي را كه دانشگاه آزاد اسالمي بهمنظور تحقق آنها شكل گرفت ،يادآور شد و اظهار داشت « :بحمداهلل همانطور كه انتظار
ميرفت ،اين دانشگاه در مسير درستي قرار گرفته و زمينه بسيار مناسبي را براي تحصيل تشنگان علم و فرهنگ بهوجود آورده است .يكي از خالءهاي
جدي جامعه ما پس از پيروزي انقالب اسالمي ،مسئله آموزش عالي بود كه دانشگاه آزاد اسالمي با تكيه بر اقيانوس بيكران مردم كار بزرگي را صورت
داد و با توجه به نياز جامعه و انقالب اسالمي آن را سامان داد» .رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره بهتحصيل حدود دويست هزار دانشجو در
دانشگاه آزاد اسالمي اظهار داشت « :اين كار بزرگ با همت و تالش مرداني بزرگ ،در محيطي صورت گرفت كه خيليها اينگونه كارها را از مقوله
كارهاي مردمي نميدانستند .شكستن آن جو و طلسم و جلوگيري از كارشكنيها ،كار مهمي بود كه انجام شد .آينده دانشگاه آزاد اسالمي اميدبخش
است و اين دانشگاه در مدت چند سالي كه از تأسيس آن ميگذرد ،بدون اينكه كوچكترين بار مالي براي دولت داشته باشد ،خود را بهسطح قابل قبولي
رساند و اين نشان ميدهد كه مسئولين اين دانشگاه موفق بوده و كار را بهخوبي انجام دادهاند ».آقاي هاشمي ضمن قدرداني از مسئولين واحدهاي دانشگاه
آزاد اسالمي اظهار داشت « :شايد بهترين سرمايه براي شما تأييدات حضرت امام (ره) بود كه اولين كمك را به تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي نمودند و
عالوه بر آن حمايتهاي بيدريغ مسئولين و عضويت حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر انقالب اسالمي در شوراي مركزي اين دانشگاه را ميتوان بهعنوان
عوامل دخيل در پيشبرد امور اين دانشگاه ذكر كرد .البته انجام كاري بهاين وسعت و سرعت ،طبعاً مشكالتي هم در پي دارد كه انشاءاهلل بهتدريج مرتفع
خواهد شد و دولت هم در حد توان ،براي رفع نيازهاي ضروري شما اقدام خواهد كرد ».آقاي هاشمي در پايان ضمن تأكيد بر ارتقاء سطح علمي اين
دانشگاه در حد استانداردهاي بينالمللي ،بر ارتباط اين دانشگاه با دانشگاههاي معتبر بينالمللي تأكيد كرد وافزود « :سعي كنيد كه اين دانشگاه را به
تشكيالت نيرومند آزاد علمي در دنيا تبديل نمايند كه اين يكي از افتخارات بزرگ انقالب اسالمي خواهد بود.

414

[رهبر اینکشور] براي سفر به ايران اظهار تمايل كرده درخواست فروش ساالنه دو ونيم
ميليون نفت در مقابل انجام پروژهها دارد .گفتم پروژهها را در كميسيون برنامه و بودجه

مشخص كنند .تا ساعت هفت و نیم كار كردم.

جمعه  26آبان  17 ربيع الثاني 1410

 17نوامبر 1989

تا ساعت ده و نیم صبح براي خطبهها مطالعه كردم .براي اقامه جمعه به دانشگاه تهران

رفتم .خطبهاي در فضيلت توليد و كار و ديگري را درباره مسائل روز ايراد كردم .1ظهر
 -1خطيب جمعه در ادامه بحث خطبههاي گذشته ،به تبيين ابعاد ديگري از عدالت اجتماعي اسالم پرداخت و گفت « :جامعه مسلمان بر اساس نصوص
قرآن و احاديث ،موظف است برنامه زندگياش را بهنحوي تنظيم كند كه از ديگران عقب نماند و پيشتاز و الگوي ملتها در جهان باشد ».سپس با اشاره
بهديدگاههاي اسالم و معارف قابل دسترس و درك آن كه منطبق بر نيازهاي فطري و طبيعي انسان تشريح شده است ،گفت « :تصور نشود كه اسالم
فقط براي آخرت انسان بحث ميكند ،بلكه در اسالم ذرهاي غفلت از نيازهاي دنيوي انسانها نشده و ما مكلفيم كه منابع زميني را كشف و براي زندگي
بهتر مردم اقدام كنيم ».ايشان با بيان مصاديقي از زندگي پيامبر (ص) گفت «:اسالم در ميان اديان و مكاتب موجود جهان ،اولين و باالترين معارف
را براي تسخير امكانات طبيعت در زمين و دريا و فضا عرضه كرده است .راه انبياي عظام و حركت آنها ،توجه بههمه مسائل زندگي و كار و توليد با
اولويت بخشيدن بهامور آخرتي است .با استناد بهقرآن كريم و سيره پيامبر (ص) و ائمه عليهمالسالم ،اسالم براي كار و توليد حدي قائل نيست و نقد
كردن امكانات طبيعت توسط مسلمانان هرچه بيشتر ،بهتر و هيچ مذمتي براي صرف وقت مسلمين در نقد كردن ذخاير طبيعت ،وجود ندارد .اگر كار
و تالش براي خدا باشد و انسان مسلمان توجه داشته باشد كه با كار چه نقشي و چه آثاري در جامعه دارد ،اين از افضل عبادات است و اگر چنين نيتي
هم نداشته و صرفاً براي خوب اداره كردن عائله و صرف اهداف مادي كار و تالش كند ،باز هم مطلوب و مؤثر است ».آقاي هاشمي با تقبيح تفكري
كه راه عبادت و قرب بهخداوند را فقط در ذكر ميداند ،آن را يك انحراف خطرناك دانست و گفت« :عبادت فقط در معابد و كارهاي عبادي نيست
و جوهر عبادت ،عمل است و انسان بيكار فقط ذكرگو ،چهره مورد تأييد اسالم نيست .ائمه و بزرگان ما جوهر بنيه جامعه را كار معرفي كرده و عظمت
كار را هميشه بيان كردهاند ».خطيب جمعه در ادامه بهتشريح بعد فرهنگي اين انحراف در تفسير عمل كه در ميان قشر مقدس مآب ،بيكاري بهعنوان يك
خصيصه ضداسالمي شناخته نميشود پرداخت و گفت« :جاي تأسف است كه در جامعه ما ،بيكاري و تنبلي به عنوان يك حالت بيتوجهي بهماديات
تلقي ميشود .شرافت و كرامت انسان مسلمان ،بهميزان آثاري كه از وجود او براي جامعه پديدار ميشود ،بستگي دارد .با استناد بهآيات قرآن ،عمل
صرفاً بهاشارهآخرت نيست و انحراف نابخشودني است كه عرف مذهبي ذکر و مناسک را فقط عمل عبادي تفسير كند و اين انحراف باعث ميشود
جامعه اسالمي از ميدان مسابقه زندگي كنار رفته و كفر و استكبار در ميدان جوالن دهند ».آقاي هاشمي در خطبه دوم نماز از مردم خواست كه آمادگي
دفاعي خود را همچنان حفظ كنند .امام جمعه موقت تهران درباره نتيجه مذاكرات نمايندگان سازمان ملل با مقامات ايراني و عراقي گفت« :دو طرف
بر اينكه جنگ به هيچوجه آغاز نشود تأكيد داشتند ،اما ملت بداند كه هنوز دشمن بهحق خود قانع نيست و ما ناچاريم آمادگي خود را حفظ كنيم.

415

بستگان عفت مهمانمان بودند .ديشب بستگان من ،همشيره طيبه آمده بود و براي ازدواج

دخترش كمك ميخواست .به محمد گفتم دو قطعه فرش از طرف من هدیه دهد .گفت
امسال دو سه باران در نوق آمده است.

شنبه  27آبان  18 ربيع الثاني 1410

 18نوامبر 1989

ساعت هشت صبح به دفترم رسيدم .ساعت ده آقايان [محمد] سعيدي كيا و [حسن] شفتي
و [علی محمد] نوريان آمدند .گزارش كار در فعال كردن هواپيمائي را دادند و براي رفع
موانع استمداد كردند؛ به خصوص حضور دهها نهاد و ارگان در فرودگاه مهرآباد كه
دست و پاگير شدهاند.

آقاي [عطاءاهلل] مهاجراني[معاون پارلمانی رئیس جمهور] براي امور مجلس آمد

و درباره لوايح نظر خواهي كرد و از فعاليتهاي بنياد دایره المعارف آقاي [سیدکاظم
موسوی] بجنوردي و طرح توليد ماهي در كنار اترك گفت .دكتر [حسن] روحاني [دبیر

شورای عالی امنیت ملی] آمد .گزارش تهيه مقدمات شوراي عالي امنيت را داد و درباره
رؤساي كميتهها و دبير آنها مشورت كرد.

محسن آمد .براي كارهاي ملك کشاورزی البرز قم پول خواست و براي كارهايش

آنچه از رفت و آمد مكرر مأموران سازمان ملل بهدو كشور بدست آمد ،اين است كه حكام بغداد هنوز آماده اجرای قطعنامه نيستند .در ذهن آنها همان
افكاري كه مايه شروع جنگ شد ،وجود دارد ».ايشان در مورد ادعاي عراق مبني برآزادي اسراء خارج از چارچوب قطعنامه ،خاطرنشان ساخت «:آنها
نظم قطعنامه را بههم زدهاند و اينكه اول اسراء را آزاد كنيم ،بهانهاي بيش نيست .همان طور كه قب ً
ال هم شاهد بوديم ،وقتي ما براساس توافقنامه ،دو طرف
آزادي اسراي معلول را شروع كرديم ،آنها برخالف وعدهشان عمل كرده و آزادسازي اسراء را قطع كردند ».خطيب جمعه در بخش ديگري از خطبه
دوم با بيان اينكه رسيدگي بهمسائل اقتصادي در رأس برنامههاي دولت است ،اظهار داشت« :عمدهترين اهرم دولت براي سامان دادن بهامور ،همكاري
مردم است .اگر مردم همكاري نداشته باشند ،هيچ دولتي نميتواند در رسيدن بهاهدافش موفق شود ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
خطبههای جمعه سال  ،1368جلد دهم »،دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،

416

مشورت كرد .آقاي [مهدی] كروبي [رئیس مجلس شورای اسالمی] آمد .درباره مسائل
سياسي كشور و آقاي منتظري و مجلس و نمايندگان و خطوط صحبت شد؛ ظاهرا ً از
راديكالها راضي نيست ،ولي با آنها است.

آقايان [حسین] محلوجي[ ،محمدتقی] بانكي و كالهدوز آمدند و از كمبود ارز

صنايع در برنامه پنجساله گفتند .آقاي هاشمي [گلپایگانی] براي تنظيم دستور جلسه
شوراي عالی انقالب فرهنگي آمد.

شب در دفتر رهبري با حضور احمدآقا جلسه داشتيم .درباره جلوگيري از تحركات

ناموزون راديكالها صحبت شد .قرار شد آقاي خامنهاي چيزي بگويند .نواري را كه

فردي اشعار امام را مثل خود امام خوانده بود ،گوش داديم؛ مشكلي پيش آورده است.

شبيه لحن و صداي امام خوانده و در حالي كه كسي ني ميزده همراه صداي امام ،صداي
ت اي دوست گرفتار شدم و  ....طرف را شناسائي كردهاند
ني ضبط شده :من به خال لب 
و ميگويند آدم خوبي است و ظاهرا ً نظر سوئي نداشته .نگراني این است كه زياد پخش

شود و مردم خيال كنند كه امام ،محفل طرب همراه با ني زدن داشته است .يك نظر اين
بود كه موضوع را با احضار خود اين شخص در تلويزيون به مردم بگوئيم .بر اين اقدام
هم ضررهاي احتمالي مترتب است و مجموعاً به اين نتيجه رسيديم كه موضوع را به حال
خود بگذاريم .به دفترم برگشتم.
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ساعت پنج و نیم صبح بيدار شدم .بعد از نماز دنبال كارهايم رفتم که يكسره تا ساعت

یک بعد از ظهر ادامه داشت .آقاي مسيح مهاجري [مشاور امور اجتماعی] آمد .گزارش

سفر به كنيا و اوگاندا را داد .از بعضي مطالب تند انتقادي روزنامه جمهوري اسالمي در
خصوص ورزش و اعزام تيم به كويت انتقاد كردم.

417

بخشنامه درمورد رسیدگی به شکایات مردمی

418

آقاي مصطفيهاشمي [طبا] مسئول المپيك آمد .از برگزاري مسابقه صلح و دوستي

در كويت برگشته .از برخورد كويتیها راضي است و براي المپيك و نيز براي اجراي
طرحهاي مهم انقالب استمداد كرد .آقاي [حمید] ميرزاده براي كارهاي جاري كشور
آمد.

آقاي رحيم زاده آمد .درباره وضع جلسات هيأتدولت و زيادي دستورها و كمي

وقت مطالبي را مطرح كرد[ .آقای آنتن گریر] سفير جديد سوئيس براي تقديم استوار
نامه آمد .تشريفات انجام شد و صحبتهاي كوتاه.1

آقايان[حسین] صادقي و [محمدعلی] هادي سفرايمان در كويت و امارات آمدند

گزارش اقدامات و برنامههاي همواره كردن راه همكاري و جلب سرمايههاي امارات را

دادند .در حسن نيت دولتهاي جنوب خليج فارس ترديد وجود دارد .گفتم ضمن ادامه

تالشهاي مثبت ،برنامهاي براي آن روي سكه هم داشته باشند.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .آئين نامه داخلي هيأت دولت را تكميل كرديم؛

تاكنون بدون آئين نامه كار ميكردهاند .شب آيتاهلل خامنهاي مهمان من بودند .درباره
سياست خارجي و مسائل داخلي مذاكره كرديم .موضوع مهمي در دستور كار نبود.
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تا ساعت نه صبح كار كردم .محسن اطالع داد كه فاطي براي زايمان به بيمارستان رفته
است .عفت هم رفت .بعدا ً اطالع داد كه با سزارين وضع حمل كرده و پسري سالم
 -1در اين ديدار ،سفير جديد سوئيس ضمن تقديم استوارنامه خود ،بهترين آرزوهاي خود و دولت متبوعش را براي دولت و ملت ايران تقديم رئيس
جمهور كرد و خواستار گسترش هرچه بيشتر مناسبات دو كشور شد .سپس آقاي هاشمي با تأكيد بر عالقه جمهوري اسالمي برگسترش ارتباطات با
كشور مستقل و بيطرفي چون سوئيس ،اظهار اميدواري كرد «:با توجه بهسوابق خوب همكاري دو كشور در دوران جنگ تحميلي ،در دوران سازندگي
نيز روابط دو كشور توسعه بايد».

419

آورده .1خانم دكتر منصوريان هم از سالمتي فرزند و مادر و مشكل بودن زايمان گفت.
نماينده خلخال همراه با فرماندار آمدند .نيازها و استعداد منطقه خلخال را گفتند
و براي بردن لوله گاز و همچنین توسعه [صنعت] كرم ابريشم و احيای مراتع استمداد
كردند .آقاي [علی] پناهنده نماينده برخوار آمد و براي تكميل كانال آب رساني از
زاينده رود استمداد كرد .دكتر [غالمحسین] آقائي نماينده همدان آمد .او از دخالتهاي
انحصاري افراد نفوذی در استان شكايت داشت.
آقايان [عباس] عباسي و [غالمعباس] زائري نمايندگان بندرعباس آمدند و مطابق
معمول از امام جمعه و استاندار شكايت آوردند و از اقدام آزاد كردن تجارت اجناس
در شهرهاي مرزي راضياند .باعث رونق بازار و ارزاني اجناس شده است .چند نفر از
سپاهيان مانور عمليات ويژه آمدند .توضيحاتي درباره عمليات خود دادند .آقاي [رحمان]
رحيمي نماينده سابق اهل سنت آمد .از بيكاري و عدم جاذبه شغلش گله كرد.
آقاي [محمدعلی] صدوقي [امام جمعه یزد] همراه با [آقای حبیباهلل بیطرف] استاندار،

مسئوالن آب يزد[ ،آقای بیژن نامدارزنگنه] وزير نيرو و چند نماينده آمدند و درباره انتقال

همراه با مادر و نوه (علی الهوتی)
 -1علی الهوتی فرزند دکتر سعید الهوتی و دکتر فاطمه هاشمی ،اکنون دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی است.

420

آب از سرشاخه كارون يا زاينده رود به يزد مذاكره و قرار شد همراه طرح تونل سه
كوهرنگ باشد كه اصفهانيها دچار كمبود آب نشوند.

آقاي ميرزاده اطالع داد كه در گلبافت كرمان ،زلزلهای به قدرت شش درجه در

مقیاس ريشتر روي داده و سه نفر كشته و تعدادي مجروح شدهاند .كمي تلفات به خاطر
ضد زلزله بودن ساختمانها است كه بعد از زلزله چند سال پيش نوسازي شده است.

ظهر حمام رفتم .دستگيرههاي درها را براي آبكاري باز كردهاند .غفلت كردم و از

داخل در را بستم كه ديگر باز نشد .مقداري وقت صرف كوبيدن در كردم تا فهميدند
و آمدند باز كردند.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .تا ساعت هفت ونیم شب طول كشيد .درباره

سياست ارزي بحث شد ،به جائي نرسيديم .سياستهاي كلي و اهداف را تصويب
كرديم .براي شام و خواب به خانه رفتم .حال فاطي را پرسيدم؛ رضايت بخش است.
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ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسيدم .تا ساعت نه صبح كارهاي مانده از ديروز

انجام شد .آقاي [سیدمنصور] رضوي و معاونش آقاي اكرام جعفري آمدند .گزارش كار
آموزش مديريت را دادند؛ خوب است .كمبود فضاي آموزش و اعتبار دارند.

تيمسار حسني سعدي [فرمانده نیروی زمینی ارتش] آمد .درباره تهيه تانك و گشايش

اعتبارات ارزي نيروي زميني و اليحه حقوق ارتش استمداد كرد .دكتر حبيبي آمد.

درباره شيوه عمل تعزيرات حكومتي بخش دولتي مذاكره كرديم .گفتم كه در حدود
مقررات باشد ،كاري به بخش خصوصی نداشته باشند و با مديريت اصلي هماهنگ كنند
و از آزار متهمين خودداري كنند.

جمعي از سران بازار و شوراي مركزي اصناف آمدند و از وزارت بازرگاني گله

421

آوردند .آقاي دكتر واليتي ،تلفني از جلوگيري از ورود يكي از مهمانان انگليسيكنفرانس
خليجفارس از طرف وزارت كشور گله كرد .گفتم دفتر پيگيري كرد ،معلوم شد قب ً
ال از
طرف وزارت اطالعات ممنوع الورود بوده است .با اينكه خودشان اخيرا ً اجازه ورود

دادهاند ،اما به فرودگاه ابالغ نشده؛ گفتم پيگيري شود.

عصر آقای [غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] براي مشورت درباره موضع ايران در جلسه

آينده اوپك آمد .گفتم از قيمت دفاع شود و سهميهها تحت الشعاع قيمت قرار گيرد.

آقاي نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد .درباره قرار دادها و سياستهاي
اقتصادي مذاكراتي داشتيم .او گزارش مذاكرات با هيأت يوگسالوي و سريالنكا را داد.

422

دستخط مربوط به خطبه نماز جمعه

آذر 1368

425
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تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .آقاي [ابوالفضل] توكلي[بینا] براي امور صنفي و
كسبه و مشكالت آنها آمد .آقاي [مجید] قاسمي رئيس سابق بانك مركزي و قائم مقام

وزير نيرو آمد و درباره طرحها و سياستهاي اقتصادي با ديد موافق صحبت كرد.

[آقای تراوور] مشاور عالی رئيس جمهور گينه و وزير امور مذهبي این کشور همراه

با [آقای سید محمد خاتمی] وزير ارشاد آمدند؛ مذاكرات دوستانهاي بود و تقاضاي

كمك داشت.1

مالقات با مشاور عالی رئیس جمهور گینه
 -1وزير مذهبي كشور گينه اظهار داشت« :ملت ما گرچه يك دوره استعماري را پشت سر گذاشته است ،ولي كشورهاي غربي همچنان مانع گسترش
روابط ما با جهان اسالم ميشوند ».او آمادگي كشورش را برای گسترش مناسبات و همكاريهاي مورد عالقه طرفين اعالم كرد و خواستار همكاريهاي
روزافزون كشور گينه با كشورهاي اسالمي بهويژه جمهوري اسالمي ايران شد .سپس آقاي هاشمي گفت« :جمهوري اسالمي ايران عالقمند است كه
در جهت حل مشكل كشورهاي آفريقايي بهويژه مسلمانان آن مناطق محروم ،گامهاي مؤثري بردارد .در سياست خارجي جمهوري اسالمي در مورد
همكاري با كشورهاي اسالمي اولويت وجود دارد .ما از اينكه كشورهاي صنعتي غربي عليرغم ستمي كه در سالهاي طوالني بر كشورهايي چون گينه
وارد كردهاند ،هنوز هم از دخالتهايشان دستبردار نيستند ،بهشدت متأثريم و معتقديم بهاين دخالتهاي ظالمانه بايد پايان داده شود».

426

عصر در جلسه كنفرانس بينالمللي خليج فارس شركت كردم .دكتر واليتي گزارش

كار كنفرانس را داد و من در اهميت خليج فارس و شيوه اداره و همكاري كشورهاي

منطقه صحبت كردم .1اجتماع با كيفيت وآبرومندي است .با صحبت من ختم شد.

سپس از نمايشگاه و آثار منتشره دفتر مطالعات سياسي بازديد كرديم و همچنین در

شرکت در کنفرانس بینالمللی خلیج فارس
 -1در بخشي از اين سخنراني آمده است « :شايد كمتر موضوعي ميتواند در جهات مختلف و ابعاد گوناگون براي نسل امروز و فردا به اندازه مسائل
منطقه خليج فارس قابل توجه و اهميت باشد .با مطالعه سطحي نقشه دنيا نيز ،انسان ميتواند بپذيرد كه هيچ نقطهاي را در دنيا نميتوان پيدا كرد كه
ارزش و حساسيت منطقه خليج فارس را داشته باشد .خليج فارس هميشه ،حتي از موقعي كه كشتيها نيز در دريا حضور نداشتند ،اهميت ويژه خود را
داشته است ،قصد من اين است كه اين بار شيوه برخورد دولتها و ملتهاي همسايه مجاور خليجفارس با يكديگر را مورد بررسي قرار دهم .در شرايط
موجود ،با وابستگي كه دنيا بهانرژي و مناطق سوقالجيشي براي تأمين امنيت خود دارد ،خليج فارس دقيقاً و عميقاً مورد توجه تمام كساني است كه
وسوسه قدرت ،نفوذ ،سلطه و انحصار در ذهنشان وجود دارد .ما قبل از پيروزي انقالب ،براي اداره خليج فارس طرح داشتيم و اكنون بعد از  11سال
كه از حكومت اسالمي در ايران ميگذرد ،همان انديشه و فكري كه از اول در ذهن ما بود ،تقويت شده است .افتخار برهم زدن بساط حاكميت ژاندارم
استكبار در منطقه را ايران بر دوش ميكشد و ما بههيچ نحو حاضر نيستيم كه مجددا ً اين حالت حاكم شود .ما مايل نيستيم كه حتي بهطور مستقل،
نگهبان ديگران باشيم و فكر اينكه ما قيم ديگران بوده و در منطقه حالت نگهبان را داشته باشيم ،اص ً
ال در ما وجود ندارد .اين فكر را ما ضد اسالمي
و ضد حركت تاريخ ميدانيم .اين شيوه ،كرامت انساني و اسالمي مردم منطقه را محو ميكند .شيوه مورد نظر ما ،شيوه همكاري و هماهنگي ملتها
و دولتهاي منطقه براساس موازين شناخته شده و مقبول جهاني و بينالمللي است » .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال
 »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،

427

سالن دفتر مطالعات [وزارت امور خارجه] مديران آنجا معرفي شدند .پيشنهاد كردم كه
نمايشگاهي دائمي براي كتابهاي قابل نشر دفتر ،همان جا برپا شود.

خبر رسيد كه با انفجار بمبي در بيروت غربي «رینیه معوض» رئيس جمهور جديد

لبنان كشته شده است .1دكتر واليتي توضيحاتي داد .به جلسه هيأت دولت نرفتم و از

همانجا به خانه رفتم .كارها را به منزل بردم و تا آخر شب انجام دادم.
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ساعت هفت و نیم به دفترم رسيدم .كارها را انجام دادم .ساعت نه صبح براي شركت در
مراسم شروع هفته بسيج با هليكوپتر به محل مرقد امام رفتم .عده زيادي از فرماندهان

پايگاهها و نواحي بودند و احساسات پرشوري اظهار كردند .صحبت كوتاهي براي آنها

نمودم .2به دفترم برگشتم .دكتر حبيبي آمد .درباره مسائل جاري و حدود تعزيرات
حكومتي مذاكره كرديم .عصر پس از استراحت احساس كردم؛ چشمم ناراحت است.

با ناراحتي چشم و خارش صورت در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شركت كردم،

 « -1رينيه معوض»  64ساله كه  17روز پيش در پي توافق نمايندگان پارلمان لبنان در طايف عربستان بهرياست جمهوري اين كشور انتخاب شده بود،
هنگامي كه از مراسم جشن سالگرد استقالل لبنان بازميگشت ،براثر انفجار  250كيلو ماده منفجره كه در كنار خيابان كار گذاشته شده بود ،كشته شد.
پانزده نفر ديگر از جمله ده محافظ او كه شش نفرشان سوري بودند ،كشته شدند .پس از كنفرانس طايف ،طرفداران ژنرال ميشل عون بارها نمايندگان
پارلمان و معوض را بهمرگ تهديد كرده بودند .سه عضو خانواده معوض نيز در انفجار كشته و حداقل  36نفر ديگر مجروح شدند .حافظ اسد رئيس
جمهور سوريه قتل معوض را محكوم كرد و يك هفته عزاي عمومي در سوريه اعالم شد .در پي اين ترور ،آقاي الياس هراوي بهرياست جمهوري
لبنان انتخاب گرديد.
 -2هشتمين گردهمايي سراسري فرماندهان بسيج مستضعفان ،با پيام آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب كه توسط آقاي عبداهلل نوري قرائت شد ،كار
خود را آغاز كرد .آقاي هاشمي در سخنان خود ،ضمن تجليل از ايثارگري بسيجيان ،بسيج را بهعنوان واژهاي جا افتاده در فرهنگ جهان برشمرد و گفت:
« امروز در فرهنگ انقالب اسالمي ،بسيج جاي وااليي دارد و اين بهخاطر پشتوانهاي است كه از انسانهاي صالح و مجاهد و ايثارگر دارد .ما اين افتخار
را از رهبر عظيمالشأن انقالب اسالمي داريم كه اين ابتكار را اول انقالب بهكار گرفتند و راه ورود صالحان جامعه را بهميدان تالش و كوشش و ايثار و
سازندگي باز كردند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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شرکت در مراسم هفته بسیج

دو سه ساعت با ناراحتي در جلسه بودم و ديگر نتوانستم به كار ادامه دهم .به منزل رفتم.
فاطي را از بيمارستان آورده بودند .حال خود و فرزندش علي خوب بود ،ولي به خاطر
احتمال سرايت مرض چشمم ،از گفتن اذان و اقامه در گوش بچه خودداري شد.
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خانم دكتر منصوريان که همراه فاطي بود ،قطرهاي تجويز كرد .شوهرش دكتر

ابوسعيدي آمد و قرصهاي ضد حساسيت آورد .سپس دكتر جزايري همراه دكتر
هاشمي رئيس شوراي پزشكي آمد .قطرههاي ضد حساسيت تجويز كردند.

آخر شب دكتر احمديان آمد و معاينه كرد و احتمال ويروس يا باكتري را هم داد.

شب با ناراحتي و با قرص واليوم خوابيدم .بارها از قطره ضدالتهاب استفاده كردم .احتمال
اينكه چيزي در مراسم بسيج در كنار مرقد امام سرايت كرده باشد ،وجود دارد.
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در منزل بودم .امروز را با استراحت مطلق گذراندم .معالجه محدود به استفاده از قطرهها

و مصرف آب ميوه و هندوانه بود .شب حالم بهتر بود ،ولي علت عارضه نامكشوف ماند.
رفت و آمد در خانه هم براي ديدن فاطي زياد بود.

شنبه  4آذر  25 ربيعالثاني 1410

 25نوامبر 1989

وضع چشمم بهتر بود .قرمزي و اشك ريزي كم شده ،ولي رنگ صورت و چشمم عادي

نشده.ساعت هشت ونیم به دفترم آمدم .با فشار كمتري كار كردم .كارهاي عقب مانده
انجام شد.

آقاي [عبدالحسین] وهاجي آمد .درباره وزارت بازرگاني و وظايف و مشكالت،

مذاكره طوالني داشتم :يك ونيم ساعت .به توافق رسيديم ،به جز كاالهائي كه دولت

بتواند تهيه و به قيمت مناسب به مردم برساند ،بقيه كاالها را آزاد كنيم .نگراني از فشار
تقاضا روي ارز است .آقاي وهاجي پيشنهاد گرفتن سود بازرگاني هم دارد.
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مسئوالن سازمان انرژي اتمي آمدند و گزارش كارها را دادند؛ حرف تازهاي

نداشتند .آقاي [حسین] محلوجي [وزیر معادن و فلزات] ،تلفني از بازداشت بي رويه يكي
از مديرانش توسط تعزيرات حكومتي گله داشت .آقاي توكلي بینا درباره نان مطالبي

داشت.

عصر شوراي عالي امنيت ملي ،اولين جلسه خود را تشكيل داد .همه اعضاء آمدند.

آئين نامه داخلي تصويب شد .تشكيل شوراي اطالعات هم تصويب گرديد.1

جلسه سران سه قوه را لغو كرديم .آقاي [عبداهلل] نوري [وزیرکشور] آمد .گزارش

سفر به پاكستان را داد .خيلي راضي است و مطابق معمول كساني كه سفر ميكنند ،توصيه
به تحكيم روابط ميكند .از اينكه بدون اجازه رهبري پيام ايشان را داده ،مورد اعتراض

آقاي خامنهاي قرار گرفته .اما ايشان ميگويد سالم ابالغ كرده و نه پيام و برخالف واقع
در اخبار ابالغ پيام آمده .توصيه به دعوت از خانم بينظير بوتو [نخست وزیر پاکستان]
دارد.

شب به خانه رفتم .هنوز وضع چشمم عادي نيست .معلوم شد دو نفر از پاسداران

محافظ كه همراه من در مراسم بسيج بودهاند و كنار من در هنگام سخنراني ايستاده بودند،
چشمشمان مثل من ناراحت شده .موضوع قابل پيگيري است.

 -1اعضاي شوراي عالي امنيت ملي عبارت بودند از :آقايان رئیس جمهور ،حاج سيد احمد خميني و حسن روحاني نمايندگان رهبر معظم انقالب،
محمد يزدي رئيس قوه قضائيه ،مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسالمي ،سید حسن فیروزآبادی رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ،علی
اکبر والیتی ،عبداهلل نوری و علی فالحیان وزراي امور خارجه ،كشور ،اطالعات و مسعود روغنی زنجانی رئيس سازمان برنامه و بودجه .براساس اصل
يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي ،شوراي عالي امنيت ملي بهمنظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقالب اسالمي و تماميت ارضي و حاكميت
ملي بهرياست رئيس جمهور تشكيل ميگردد .وظايف اين شورا تعيين سياستهاي دفاعي ،امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از
طرف مقام رهبري ،هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ،اطالعاتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابيركلي دفاعي ،امنيتي و بهرهگيري
از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي ميباشد .مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ،پس از تأييد مقام رهبري قابل
اجراست .براساس اين اصل قانون اساسي ،شوراي عالي امنيت ملي بهتناسب وظايف خود ،شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور
تشكيل ميدهد كه رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين ميكند و تشكيالت آنها بهتصويب شوراي عالي ميرسد.

431

يكشنبه  5آذر  26 ربيعالثاني 1410

 26نوامبر 1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم .پاسداران در راه توضيح دادند كه چند نفر از
محافظان كه در جايگاه با من بودهاند و بعضي از حضار آنجا ،مثل من دچار خرابي چشم

شدهاند و احتمال حركت موذيانهاي را بعيد نميدانند؛ قرار شد پيگيري شود.

آقاي محسن رضايي آمد .عازم كره شمالي است .مشورت كرد و خواست محسن

هم همراه او باشد .آقاي [ابراهیم] رئيسي دادستان انقالب آمد .درباره تعزيرات حكومتي

و مبارزه با منكرات و اموال توقيفي بالتكليف نظراتي داشت و مشورت كرد و به نتيجه
رسيديم .به نظرم آمد عاقل و معتدل است .جمعي از جانبازان قبول شده در دانشگاهها

همراه جمعي از بسيجيان آمدند؛ براي آنها صحبت شد .1دستور كار جلسه مجمع تشخيص

مصلحت را با آقاي ميرمحمدي تعيين كردم.

در جلسه هيأت دولت شركت كردم .وزرا از مراكز تهيه كاالي وزارت بازرگاني

اظهار عدم رضايت كردند و رأي به حذف و لغو قانون قيمت گذاري اجناس وارداتي
توسط اين مراكز دادند.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم .راجع به ضعفهاي مركز تهيه و توزيع كاال

 -1در اين ديدار آقاي هاشمي ،بسيجيان و جانبازان را نمونه انسانهاي مورد نظر و خواست اسالم معرفي كرد و از نقش چشمگير آنان در دوران انقالب
اسالمي و جنگ تحميلي تقدير كرد .ايشان با اشاره بهلزوم شناخت شخصيت واقعي جانبازان گفت « :از ديد انسانهاي معمولي ،زندگي مخلوطي از
خوبيها و بديها است و تنها عرفا هستند كه ميتوانند همه چيز را خوب ببينند و اين احتياج بهمعرفت خيلي بااليي دارد كه يك انسان با خداوند و
حقيقت هستي ،آنچنان نزديك باشد كه بتواند از پوسته ظواهر سطحي عبور كند و اينجور آدمها هم در تاريخ زياد نيستند .گرچه جانبازان عزيز از
نظر جسماني با مشكالتي روبرو هستند ،آنها با اين ايثار ميتوانند بهمقام عرفا دست يابند و بايد مواظب باشند كه همواره روحيه ارتباط با خدا را حفظ
كنند و اين چيزي است كه ديگران از آن محرومند و شايد مايههايي از عرفان داشتهاند كه داوطلبانه اين سرنوشت را انتخاب كردهاند .اگر تمام امكانات
كشور جمع شود نميتواند جوابگوي استحقاق بسيجيان و جانبازان باشد ».ايشان با اشاره بهتشكيل تعاونيهاي رزمندگان و لزوم شركت فعال نيروهاي
بسيجي و رزمنده در دوران سازندگي اظهار داشت « :بسيجيان سلحشور بايد با همان روحيه بسيجي كه در طول هشت سال دفاع مقدس از خود نشان
دادند ،در ميدان سازندگي كشور نيز وارد شوند و در عرصه كار و توليد نقش سازنده خويش را ايفا نمايند ».در اين مالقات ،مسئول مجتمع آموزشي
جانبازان ،ضمن ارائه گزارشي از عملكرد آموزشي اين مجتمع گفت « :تاكنون  150تن از جانبازان باالي  70درصد اين مجتمع در دانشگاههاي كشور
پذيرفته شدهاند ».
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و ضررهاي آن و همچنین در مورد پخش خبر ابالغ پيام به رئيس جمهور [پاکستان] از
طرف آقاي خامنهاي در پاكستان كه باعث ناراحتي ايشان شده و موضوع تعزيرات و
آزادسازي ورود اقالمي كه دولت آنها را نميآورد ،صحبت شد.

ساعت نه ونیم به دفترم برگشتم و تا یازده شب كارها را انجام دادم .آقاي دكتر

[سیدحمید] سجادي براي معاينه چشمم آمد .اثري از مرض نديد .قرار شد براي معاينه
بيشتر به مطب برويم.
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بعد از نماز تا ساعت ده صبح كارهاي دفتر را انجام دادم .اعضاي كميسيون كار و امور
اجتماعی مجلس آمدند و درباره اليحه كار چارهجوئي كردند .1شوراي نگهبان بسياري
از مواد مصوبه مجلس را رد كرده و تفاهم ندارند .قرار است براي تعيين تكليف به مجمع
تشخيص مصلحت بيايد .آنها درباره چاره انديشي براي بيكاران گفتند.

فرماندهان و پرسنل نيروي دريايي ارتش آمدند .آقاي شمخاني [فرمانده نیروی
دریایی] صحبت كوتاهي داشت و سپس من مفص ً
ال براي آنها صحبت كردم و از آثار
خوب تعيين آقاي شمخاني در سمت فرماندهي نداجا [= نیروی دریایی ارتش] گفتم.2

 -1اعضاي كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس سوم عبارت بودند از :آقايان :سيد فخرالدين هاشمي (رئيس) ،نادر كاووسي و محمدرضا باهنر (نواب
رئيس) ،احمد طاها و بخشعلي رحيم نژاد (منشي) جواد حسين زاده (مخبر) و صالح روحاني زاده (عضو)
 -2در آستانه هفتم آذر سالروز حماسه ناوچه پيكان و روز نيروي دريايي ،دريادار شمخاني فرمانده نيروي دريايي ارتش ،بهاتفاق فرماندهان ،رئيس
اداره عقيدتي سياسي و جمعي از پرسنل اين نيرو با ایشان ديدار كردند .در اين ديدار ابتدا آقای شمخاني گزارشي از عملكرد نيروي دريايي در دوران
دفاع مقدس ارائه داد و از پرسنل ناوچه پيكان كه در  7آذرماه  1359همراه با ديگر پرسنل اين نيرو باعث اضمحالل نيروي دريايي ارتش عراق شدند،
تجليل كرد .سپس آقاي هاشمي طي سخناني انتصاب دريادار شمخاني بهسمت فرمانده نيروي دريايي را يكي از اقدامات خردمندانه رهبر معظم انقالب
خواند و آن را بهتمامي پرسنل نيروي دريايي تبريك گفت .رئيس جمهور افزود « :اين انتصاب با توجه بهآشنايي فرمانده معظم كل قوا از وضع نيروهاي
مسلح صورت گرفته و اين تدبير در هماهنگي و استفاده از امكانات نيروهاي دريايي ارتش و سپاه ،بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود » .ايشان با اشاره بهاين
مطلب كه يكي از كارهاي مهم خود در مسئوليت اجرايي را تقويت سريع نيروي دريايي ميداند ،اظهار داشت « :خليج فارس منطقه مهمي است و
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دیدار با پرسنل نیروی دریایی

آقاي [گودرز] افتخار جهرمي [نماینده ایران در دادگاه الهه] آمد .او عازم الهه است.

درباره مسائل الهه و دعاوي مطروحه مشورت كرد و نظرات را گرفت .آقاي دكتر حبيبي
آمد .درباره حل مشكل نانوائيها و راه حل هاي پيشنهادي صحبت شد .محسن آمد.

گزارش تحقيق [بازرسیویژه] درباره مراكز تهيه و توزيع كاالها را داد .در شوراي اقتصاد
وضع مالي دولت بررسي و توسعه بورس اوراق بهادار تأیيد شد.1

بههمين لحاظ برنامههاي وسيعي براي تقويت ،انسجام و كارايي بيشتر اين نيرو در دست اقدام است .خوشبختانه بهابزاري دست پيدا كردهايم كه برد
امكانات نيروي دريايي را بيشتر ميكند و بعد جديدي را در اين نيرو ميگشايد كه قب ً
ال وجود نداشته است .در طول جنگ با تالش و مجاهدت پرسنل
شجاع و فداكار نيروي دريايي ،آن امنيت نسبي كه انتظار ميرفت در خليج فارس براي عبور كاروانهاي حامل نفت ،كاالهاي اساسي و حتي كارهاي
صيادي بوجود آمد و بسياري از امكانات با ارزش ما در خليج فارس محفوظ ماند .با بهرهگيري از امكانات فراواني كه در نيروي دريايي ارتش بهويژه
در بعد آموزشي آن وجود دارد و همچنين تركيب با نيروي تفنگدار دريايي سپاه ،مدل جديدي از سازمان رزم دريايي به وجود خواهد آمد كه در دنيا
سابقه ندارد .نقاط مهم و استراتژيك در خليج فارس در دست شماست و همين موقعيت برتر سرزميني با امكانات و ابتكارات شما ،ضامن حفظ ثبات و
امنيت در خليج فارس و جلوگيري از آتشافروزي دشمنان در اين منطقه خواهد بود ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال
 »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1در اين جلسه ،سياستهاي سالم سازي ساختار اقتصادي كشور و گزارش جامع بانك مركزي در زمينه اهداف ،روش و عملكرد سازمان بورس
اورا ق بهادار مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات الزم در جهت هر چه فعالتر نمودن اين بورس اتخاذ گرديد .براساس تصميمات متخذه ،مقرر
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شب به بيمارستان لبافي نژاد رفتم .دكتر سجادي چشمم را معاينه كرد .نظر داد كه

عارضه اخير در اثر نور پروژكتورهاي فيلمبرداري بروز كرده است و از لحاظ عمومي

چشمم را سالم ديده و نمره عينك را نيم نمره تعیین کرد .او گفت از دوران كودكي
يك سوختگي كوچك در چشم راست پديد آمده که به احتمال قوي در اثر نگاه كردن
به خورشيد هنگام خورشيد گرفتگي بوده است.
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ساعت هفت ونيم به مجلس رسيدم .ساعت نه صبح آقاي [حمید] ميرزاده براي امور
اجرایي كشور آمد .آقاي [علیاکبر] ناطق نوري براي مشورت درباره كانديداهاي
انتخابات مجلس آمد.

گروهي از مديران نمايشگاه اخيرمان در باكو  -آذربايجان شوروي  -از زمينه وسيع

فروش فرآوردهها گفتند .آنها براي رفع موانع استمداد كردند .رئيس نساجي مازندران

آمد و نمونهاي از محصوالت جديد نساجي را آورد؛ كيفيت خوبي دارد .عقد ازدواج
يكي از سپاهيان را بستم.

آقاي [عبدالمجید] معاديخواه [رئیس بنیاد تاریخ انقالب اسالمی] آمد .براي تدوين

تاريخ ،پيشنهادی درباره استفاده از بايگانيهاي راكد وزارتخانهها داشت .ظهر محسن
آمد و درباره مسائل الستيك خودروها مطالبي داشت .در خصوص استفاده از كارتهاي
اعتباري براي عموم به منظور تسهيل كار مردم و جذب پول به بانكها ،فكري ارائه كرد؛

شد سازمانهاي دولتي و عمومي نسبت بهعرضه هر چه بيشتر سهام واحدهاي تحت پوشش خود در بورس اقدام كنند و در اسرع وقت با تطبيق شرايط

شركتهاي مزبور با شرايط پذيرش بورس ،امكان پذيرش هر چه بيشتر شركتها را در بورس فراهم نمايند .همچنين مقرر گرديد كه سهام شركتهاي
كشت و صنعت و واحدهاي كشاورزي مكانيزه ،جهت عرضه در بورس پذيرفته شود .در ادامه ،شوراي اقتصاد بهمنظور فراهم آوردن زمينههاي مناسب
جهت افزايش حجم معامالت در بورس ،مقرر نمود كه اصالحات پيشنهادي در قوانين مالياتي ،تجارت ،حسابرسي و قانون بورس جهت تقديم بهمجلس

شوراي اسالمي بههيأت دولت ارائه شود .در اين جلسه تأكيد گرديد كه مسئولين ذيربط در جهت تعيين تكليف سهامداران جزء در شركتهاي ملي
شده ،اقدامات قانوني الزم را بهعمل آورند.
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به رئيس بانك مركزي تذكر دادم .گفت در اين خصوص چند طرح در دست مطالعه

است.

عصر شوراي پشتيباني نهضت سواد آموزي جلسه داشت .گفتند كه تعداد زيادي از

نوجوانان الزم التعليم بيسواد ماندهاند و ضرورت دارد يك حركت سريع براي باسواد
كردن آنها انجام شود.پيشنهاد كردم كه دوره تعطيل تابستاني مدارس ،با بسيج نيروهاي

آموزشي و با استفاده از فضاي مدارس ،آنها را با سواد كنيم .قرار شد طرح اجرایي را

بياورند.

آقاي [سیدمحمد] موسوي خوئينيها آمد .طرح مركز تحقيقات استراتژيك [نهاد

ریاست جمهوری] را آورد و براي محل و امكانات استمداد كرد .شب جلسه مجمع
تشخيص مصلحت داشتيم .قرار شده قرارداد معامله تسليحاتي با روسيه به جاي تصويب
سري باشد .دير وقت به خانه رفتم.
در مجلس ،در مجمع تصويب شود؛ چون الزم است ّ
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم[ .آقای عیسی کالنتری] وزير كشاورزي و رئيس
مجتمع كشت و صنعت كارون به منظور توجيه مديريت جديد آقاي رشاد آمدند و

درباره وضع آنجا توضيح دادند.

آقاي فالحيان [وزیر اطالعات] آمد .از عتاب اخير من در دولت نسبت به وزارت

اطالعات در مورد بازداشت مديران ،بدون هماهنگي با وزراي مربوطه ناراحت بود؛
تأكيد بر ضرورت هماهنگي نمودم.

آقاي محمد صادق حسيني آمد و راجع به فلسطينيها و لبنان گفت .مديران اطالعات

براي توجيه عملكرد خود در مورد بازداشت مدير گروه فوالد كه باعث ناراحتي و
اعتراض آقاي محلوجي شده ،آمدند .آقاي زنگنه [وزیر نیرو] آمد و توضيحاتي درباره
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برنامههاي وزارت و مسأله استفاده از نيروي گرماي درون زمين و نيازهاي ارزي و قيمت
برق داد.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .درباره تعزيرات حكومتي بخش دولتي بحث و قرار

شد با هماهنگي وزراء اجرا شود .درباره تسهيالت بيشتر براي تشويق صادرات صنعتي

بحث و به كميسيون ارسال شد .1شب براي انجام كارهاي زيادي كه داشتيم ،در مجلس
ماندم.
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بعد از نماز به اخبار راديو فارسي [صدای] آمريكا گوش دادم .بيشتر برنامههايش مطابق

معمول درباره تزلزل ماركسيسم و پشت كردن كشورهاي اروپاي شرقي به ماركسيسم
است .در اين خصوص برنامه ريزي شده عمل ميكند .حقيقتاً از مسائل مهم تاريخي
است .و نيز شكست حزب كنگره در هندوستان.

بسيج طالب و دانشجويان آمدند .اجتماع پرشوري داشتند .گزارش دادند و من هم

 -1در جلسه هيأت وزيران ،پيشنهاد وزارت بازرگاني در خصوص معافيت بخشي از توليدات صنايع دستي كشور از سپردن پيمان ارزي بهتصويب رسيد.
در ميان كاالهاي مشمول معافيت كه در  16سرفصل آورده شده ،انواع سراميك و شيشه نقشدار ،انواع گيوه و جاجيم ،سوزن دوزي و پارچه دستباف
و انواع مصنوعات مسي و برنجي چكشي يا قلمزده و انواع مينا و مينياتور و تابلو معرق وجود دارد .در همين جلسه پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در
خصوص معافيت  33قلم از مواد معدني غيرفلزي صادراتي از پيمان ارزي و تخفيف پيمان بهميزان  50درصد در مورد  15قلم ديگر از مواد معدني
غيرفلزي نيز بهتصويب هيأت وزيران رسيد .برخي از مواد معدني صادراتي كه بهطور كامل از سپردن پيمان ارزي معاف گرديدهاند پودر باريت ،پودر
نبتونيت ،ذغال سنگ حرارتي ،شن و ماسه طبيعي و نمك آبي و نمك معدني ،گچ و آهك خام و پودر اعالم شده و در فهرست  15گانه مواردي كه از
 60درصد تخفيف در پيمان استفاده خواهند كرد ،انواع سنگ مرمر ،مرمريت ،بريد و وكوپ ،انواع سنگ تراورتن سفيد و الوان وجود دارد .در مواردي
كه معافيت كامل مورد تصويب قرار گرفته است براي هر تن مواد معدني صادراتي ،مبلغ  500ريال اخذ خواهد شد .پيشنهاد وزارت صنايع سنگين در
خصوص ايجاد تسهيالت بيشتر در جهت توسعه صادرات توليدات صنعت سنگين كشور ،مورد تصويب قرار گرفت .مطابق اين مصوبه صادركنندگان
توليدات صنعت سنگين كشور ميتوانند فقط با سپردن پيمان ارزي ،معادل يك تا  1/2برابر ميزان ارزبري مستقيم كاالهاي توليدي ،حسب نوع توليد كه
توسط وزارت صنايع سنگين میشود ،اقدام كنند.
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دیدار با دانشجویان و طالب بسیجی

مفص ً
ال صحبت كردم .1آقاي [علیرضا] افشار و [محمدباقر] ذوالقدر آمدند .درباره حضور
بسيج در دانشگاهها صحبت كردند .قرار شد در شوراي انقالب فرهنگي مطرح شود.

آقاي [اصغر] ابراهيمي [مدیرعامل شرکت متروی تهران] آمد .گزارش پيشرفت كار

مترو را داد و براي تهيه مخارج ارزي و ريالي استمداد كرد .آقاي [عبداهلل] نوري وزير
كشور آمد .نظراتي درباره پيش نويس قانون مبارزه با منكرات دادم.

 -1در ششمين روز از هفته بسيج ،جمع كثيري از دانشجويان و طالب بسيجي با آقاي هاشمي ديدار كردند .در اين ديدار ابتدا گزارش فعاليتهاي
بسيج طالب و دانشجويان بهرئيس جمهور ارائه گرديد .سپس ايشان ضمن خوشامدگويي به بسيجيان اظهار داشت« :اجتماع شما سه عنوان بسيج ،طلبه
و دانشجو كه جزو شريفترين عناوين فرهنگي ،نظامي و سياسي است را در خود دارد و اين تشكل بيشترين تحول را در جامعه داشته و از لحاظ تالش
و تقدس نيز سابقه زيادي دارد .اگر شما موفق شويد اين سه عنوان را بهصورت متشكل و منسجم و فعال در تاريخ نگه داريد ،محور بسيار خوبي براي
جذب نيروهاي صالح و با نشاط براي خدمت و دفاع از انقالب اسالمي خواهيد بود .گرچه كل شهدا مايه افتخارند ،اما شهداي حوزه و دانشگاه در
شرايطي كه ميتوانستند خودشان را سرگرم تحصيل و تدريس نگه دارند ،داوطلبانه همه چيز را پشت سر گذاشتند و با شور و حماسه و عشق و عالقه
به ميدانهاي نبرد رفتند ،مايه افتخار بيشتر است .محيطهاي سالم ،الهي ،عرفاني و پرطراوت حوزههاي علميه و دانشگاهها در دوران جنگ عموميت پيدا
كرد و جامعه ما را معطر ساخت و شكل بسيج بهخود گرفت و اكنون اين سرمايه بسيار عظيم اسالمي ،انقالبي در اختيار انقالب و جمهوري اسالمي است
كه تبلور آن در قشر شماست و بايد اين گروه را منسجمتر كنند و با اقدامات فرهنگي ،نوجواناني را كه ميخواهند بهاين قلمرو ملحق شوند ،جذب
نماييد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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آقاي [سیدعباس] موسوی نماينده ايذه آمد و گزارش حادثه اخير در این شهر را داد

كه در درگيري بين كميته و يكي از عشيرهها ،هشت نفر كشته شدند .بحمداهلل اين فتنه
تمام شده[ .دکتر فتحی شتوان] وزير صنايع استراتژيك ليبي آمد .1مذاكرات دوستانه و
گزارش گونه بود.
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ديشب گرفتار تب و لرز خفيفي شدم ،لذا امروز قرار بازديد از مترو تهران را لغو كرديم.
هفته قبل هم به خاطر التهاب چشم لغو شد .در منزل ماندم و بيشتر وقتم به استراحت

گذشت .بستگان براي ديدن فاطي ميآيند .از اول غروب باران گرفت؛ امسال در تهران
خيلي كم باران آمده است.

شب مقداري از گزارشهاي باقيمانده را خواندم .كودتاي نظاميان عليه خانم

[کورازون] اكينو رئيس جمهور فليپين در صدر است .كودتا ناموفق بوده .آمريكاييها به
كمك اكينو از نيروي نظامي خودشان استفاده كردهاند.2

 -1در اين ديدار كه آقاي نژاد حسينيان وزير صنايع سنگين نيز حضور داشت ،وزير صنايع استراتژيك ليبي ،گزارشي از برگزاري دومين كميسيون
مشترك اقتصادي بين دو كشور ارائه داد و نتايج بهدست آمده را گامي در جهت توسعه روابط و همكاريهاي فيمابين دانست .او با اشاره بهلزوم
همكاري بين كشورهاي اسالمي ،خواستار گسترش روابط اقتصادي بهموازات توسعه روابط سياسي بين دو كشور مسلمان ايران و ليبي شد .وزير صنايع
استراتژيك ليبي همچنين با اشاره بهفقدان امام خميني (ره)گفت « :ملت مسلمان ليبي سخت تحت تأثير درگذشت امام خميني قرار گرفت ،اما مطمئن
است كه خط اسالم انقالبي در ايران همچنان ادامه خواهد داشت ».سپس آقاي هاشمي بر توسعه روابط تأكيد كرد و اظهار داشت « :ما همواره بر تعميق
و گسترش روابط با كشورهاي اسالمي و انقالبي تأكيد داشتهايم ».ايشان با ا اشاره به لزوم همبستگي و ارتباط هر چه بيشتر بين كشورهاي اسالمي در
مقطع كنوني ،اظهار اميدواري كرد كه سفر وزير صنايع استراتژيك ليبي آغاز مرحله جديدي از همكاريهاي همه جانبه دو كشور ايران و ليبي باشد.
 -2نيروهاي مخالف دولت فيليپين با تسخير چند پادگان نظامي در روز جمعه اقدام بهكودتا عليه رئيس جمهور اين كشور نمودند .اين هفتمين كودتا عليه
وي طي چهار سال گذشته بود .كودتا پس از چند ساعت درگيري ،با كمك جتهاي فانتوم آمريكايي با شكست مواجه شد و شورشيان از محلهاي
اشغال شده بيرون رانده شدند و يا فرار كردند .آنها يك ايستگاه تلويزيوني و يك پايگاه هوايي را نيز اشغال كرده بودند .نبرد بين نيروهاي مخالف
و نيروهاي دولتي سپيده دم جمعه بهپايان رسيد .صليب سرخ اعالم كرد كه  16نفر از جمله شش سرباز در جريان كودتا كشته و  50نفر زخمي شدند.
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ساعت هفت ونيم صبح محسن به خانه آمد .گزارش سفر به خوزستان و مناطق نفت خيز

جنوب و علت كم شدن توليد نفت و راهكار باال رفتن آن را گفت .از او خواستم وضعيت
سازمان عمران قزوين را نيز بررسي كند .همراه محسن رضايي عازم كره شمالي است .به

دفترم آمدم .آقاي جليل بشارتي [رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری] آمد.
گزارش سفر به خلخال و نيازهاي آنها را گفت.

آقاي [عبداهلل] نوري وزير كشور آمد .مسائل شهرداري تهران و استانداري خوزستان

و اصفهان و برنامه كنترل افاغنه را مطرح كرد .پس از مقداري بحث به جلسه بعد موكول
شد.

آقاي مشايخي مسئول تعزيرات حكومتي آمد .گزارشي از وضع و شيوه كار داد.

نسبت به كارش اعتماد دادم .تأكيد بر مراعات حدود مقررات و برخورد مناسب و

هماهنگي با وزرا نمودم .آقاي وهاجي [وزیر بازرگانی] آمد و راجع به كيفيت تعامل با

اصناف مطالبي داشت .آنها با اصناف اختالف دارند .تأكيد بر مراعات قانون در رابطه

با اصناف نمودم .از اينكه يك ماه پس از تصويب انتقال قطعات يدكي اقدامي نكرده،
انتقاد كردم.

آقاي محسن رضايي براي خداحافظي سفر كره آمد .آقاي [علیمحمد] بشارتي از

وزارت خارجه تلفن كرد و در خصوص كيفيت برخورد با اختالف وزير دفاع و سپاه
سئوال كرد كه سپاه براي گرفتن اجازه سفر ،ميخواهد وزارت را دور بزند[ .سیدمحمد]
ميرمحمدي و [نبی اهلل] مهاجري آمدند و برنامه سفر به خوزستان را ارائه كردند.

آقاي [سید حسن] طاهري خرم آبادي آمد .از برنامههاي دولت اظهار تشكر نمود و

در موارد محتمل كارشكني مخالفان تذكراتي داد و در خصوص انتخابات كوهدشت
تذكر داد .از امام جمعه اراك پيغام براي تعويض استاندار آورد.

دكتر[سید محمدرضا] هاشمي [گلپایگانی] براي برنامه شوراي عالي انقالب فرهنگي
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آمد .آقايان نوربخش و عادلي براي توضيح سياست جديد ارزي آمدند كه تصويب شد.
در اين فرض مقداري از نيازهاي مسافران ،دانشجويان ،مريضها و كاالها به قيمت شناور

داده ميشود و به كساني كه طرح ارز آفرين دارند ،وام دو ساله داده ميشود.

شب با احمدآقا مهمان رهبري بوديم .در مورد همين برنامه و مسائل لبنان صحبت

شد .قرار شد با موافقت آيتاهلل خامنهاي ،ماليات امالك مرقد امام بخشيده شود .شب
به خانه رفتم.
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم .تا ساعت نه كارها را انجام دادم .در گزارشها
مالقات سران شوروي و آمريكا بر عرشه ناو در ساحل مالت 1و تداوم درگيريها در

فيليپين در صدر است .پرستاران به مالقات آمدند[ .آقای ایرج فاضل] وزير بهداشت و
يك پرستار صحبت كردند و من هم صحبت نمودم.2

 -1مذاكرات جورج بوش و ميخائيل گورباچف ،سران اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي بر روي كشتي ماكسيم گوركي ،بيش از پنج
ساعت بهطول انجاميد .در اين مالقات ،آقاي بوش يك سري پيشنهادهاي اساسي در زمينه اقتصاد و سياست ،براي پيشرفت در روابط دو كشور بهآقاي
گورباچف ارائه داد .گورباچف نيز در ضيافت ناهاري كه به افتخار بوش برگزار شده بود ،از اثرات سياست پروستريكا بر سيستم شوروي سخن گفت
و بوش خاطرنشان ساخت كه آمريكا اميدوار است گورباچف در اعمال سياستهاي خود موفق شود.
 -2آقاي هاشمي شغل پرستاري را مقامي بسيار عالي توصيف نمود و گفت« :پرستاران كساني هستند كه عاطفه ،احساس و روحيه درك رنج ديگران را
دارند و تمايل بهخدمت كردن به انسانها و كاستن از ناراحتيها در وجود آنهاست و پرستاران با چنين روحيهاي به اين شغل روي ميآورند.سختيهاي
توأم با ظرافت شغل پرستاري در محيطي كه همراه با رنج و درد و مشكالت جسمي است ،نياز بهمقاومت و شخصيت مقاوم دارد .اگرچه خدمات
پرستاران ،جوابگوي نياز روحي خود آنهاست ،اما كار كردن در اين ميدان به انسانهاي واال و صالح با روحيه اسالمي انساني  -نياز دارد كه تحقيقاً چنين
انسانهاي فداكاري ،مورد احترام جامعه نيز ميباشند .خوشبختانه روند حركت در اين حرفه مقدس پس از پيروزي انقالب اسالمي با همت و تالش
پرستاران و مسئولين ،بهسمت درستي در جريان است ،بهطوري كه امروز شاهد هستيم كه اين شغل شريف ،جايگاه معنوي و انساني خود را بازيافته
است» .ايشان با اشاره بهمشكالت شغلي پرستاران اظهار اميدواري كرد كه با تالش دولت و مجلس ،مشكالت و توقعات بهحق اين قشر ايثارگر حل شود.
رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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دیدار با جمعی از پرستاران

دكتر واليتي آمد .گزارش سفر به پنج كشور را داد و گفت سلطان قابوس [پادشاه

عمان] وعده داده كه تالش كند كشورهاي جنوب خليجفارس در رابطه با ايران و عراق

حالت بي طرفي بگيرند و خبر اعالن قبلي در خصوص حاكميت عراق به شط العرب را
تحريف شده خوانده و تقاضا كرده كه ايران از مخالفان كشورهاي جنوب حمايت نكند.
آقاي [ابوالقاسم] وافي [یزدی] آمد .براي همكاري با من در سمت مشاور در مورد

حوزهها و كار فرهنگي در دانشگاه اعالن آمادگي كرد و از عدم شركت در دوره جاري
مجلس ،اظهار پشيماني كرد .گفتم با قوه قضائيه همكاري كند كه بيشتر نياز دارند.

نمايندگان تبريز آمدند .پيشنهاد تعويض [آقای اکبر پرهیزکار] استاندار و [آیتاهلل

مسلم ملکوتی] امام جمعه تبريز را داشتند و براي طرحهاي استان و ايجاد منطقه آزاد
تجاري در صوفيان استمداد كردند.

دكتر [حسن] حبيبي آمد ،براي امور جاري كشور صحبت شد .محسن آمد و درباره

بازرسي طرح كشت و صنعت قزوين توضيح خواست؛ توضيح دادم .گفتم كه هيأت

اعزامي به خوزستان به نتيجه رسيده كه وسائل تسريع در باال بردن توليد نفت را در اختيار
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بگذارند .جلسه هيأت دولت داشتيم .شب مهمان آيتاهلل خامنهاي بوديم .مسائل زيادي
در هر دو برنامه در دستور داشتيم.
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بعد از نماز تا ساعت نه صبح كار كردم .در گزارشهاي خارجي مسأله اول تحوالت
دنياي شرق و كشورهاي كمونيستي است .وزير كشور اطالع داد كه در آذربايجان

شوروي تظاهرات وسيعي شروع شده و شعار وحدت دو آذربايجان ميدهند و احتمال

عبور مردم از مرز به شيوه عبور مردم از مرز و رفتن از برلن شرقي به غربي هست .آقاي

[جلیل] بشارتي [رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری] آمد .راجع به نقاط

محروم صحبت شد.

تا ظهر چند مالقات داشتم .باران ميبارد .آقاي [حمید] ميرزاده خبر از سيل در

خوزستان و بوشهر و چند استان ديگر داد و براي ارسال كمك و اعزام هليكوپتر
استمداد نمود .عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .تا مغرب درباره پيش فروش توليدات
صنايع براي تحصيل ريال مذاكره شد؛ به جايي نرسيديم.

بعد از نماز مغرب براي ضيافت شام به مجلس رفتم .قرار بود آيتاهلل خامنهاي هم

باشند كه در لحظات آخر خبر دادند كه سرماخوردگي دارند و نميآيند.

قبل از جلسه رسمي ،در تاالر با نمايندگان مذاكرات متفرقه داشتيم .آقاي [مهدی]

كروبي [رئیس مجلس شورای اسالمی] خيرمقدم گفت و نمايندگان سئواالتي درباره
برنامه پنجساله مطرح كردند و من توضيحات دادم .مفيد بود؛ شبهههايي كه در فكر

بعضي از نمايندگان ايجاد كرده بودند ،رفع كردم .سر ميز شام هم جمعي از نمايندگان
مراجعه داشتند .معموالً از مذاكرات راضي و خوشحال بودند .1به خانه آمدم .دير وقت
 -1در اين مراسم كه هيأت وزيران و برخي از مسئولين و كارشناسان اجرايي شركت داشتند ،پس از سخنان چند تن از نمايندگان در موافقت و مخالفت با
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بود .امروز باران زيادي در تهران و اكثر شهرها آمده است.
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بارندگي متوقف شده ،ولي در خوزستان ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و
بویراحمد ،سيل خسارت وارد كرده است .به دفترم آمدم .تا ساعت نه كارها انجام دادم.

[آقایان محمدباقر باقری نژادیان و سیدعباس هدایتی] نمايندگان كازرون و فريدن

آمدند و نيازهاي حوزه انتخابيه خود را گفتند و كمك خواستند .با آقايان [اسداهلل] بيات،
[سیدعبدالواحد] موسوي الري[ ،ابراهیم] اصغرزاده[ ،مصطفی] مؤذن زاده و [اسحاق]

برنامه پنجساله ،آقاي هاشمي بخشهايي از اين برنامه را براي نمايندگان تشريح نمود و به سئواالت آنان پاسخ داد .ايشان با اشاره ب ه بحثهاي نمايندگان
گفت « :بسيار جلسه شيرين و پرباري بود و بحثهاي خوبي مطرح شد و من مايلم مجلس در نهايت آرامش و صميميت ،اين برنامه را بررسي كند و
هر چه كه در نهايت مجلس بدان رأي دهد ،قابل احترام است .من شخصاً اميدوارم با رهنمودهاي شما نقاط ضعف اين برنامه برطرف شود .بديهي است
كه هيچ برنامهاي همه را راضي نميكند و من انتظار ندارم همه شما از اين برنامه استقبال كنيد ،ولي همه شما ميدانيد كه روي برنامه ،بيش از پنج سال
كار شده و هم در مجلس و هم در ميان كارشناسان ،روي آن بحث شده است .اين يك برنامه بلندپروازانه نيست ،بلكه برنامهاي واقعگرا است و شايد
قدري هم محافظهكارانه باشد .ما حتي اگر قيمت نفت را ثابت در نظر بگيريم ،باز هم با توجه بهامكانات ديگري كه داريم و تكيهاي كه روي صادرات
داريم ،ميتوانيم منابع درآمد خود را متنوع بكنيم .ما ماشينآالت زياد و امكانات توليد وسيعي داريم و اگر براي بهرهبرداري از آنها درست برنامهريزي
بشود ،ميتوانيم صادرات خوبي در اين زمينه داشته باشيم .مردم ما مگر كمتر از مردم ژاپن و آلمان بعد از جنگ هستند كه نتوانند حداقل از معادن كشور
بهرهبرداري بكنند .يكي از مهمترين اهداف سياستهاي ما اين است كه ابتدا طرحهاي نيمه تمام را راهاندازي كنيم .ما هم اكنون حدود  500ميليارد
تومان سرمايه ،يعني حدود هشت برابر بودجه ساالنه كشور ،سرمايه راكد در طرحهاي نيمه تمام داريم كه اگر راهاندازي شود ،بسياري از مشكالت و
كمبودها را برطرف خواهند كرد ».آقاي هاشمي در ارتباط با فعاليتهاي سالم اقتصادي سرمايهداران گفت « :فروش سهام كارخانجات در بورس يكي
از كارهاي بسيار الزم و ضروري بوده كه انجام گرفت و ميتواند بسياري از پولهاي سرگردان را جذب بكند ،در عين حال قانوني هم هست .در مورد
واگذاري سهام ،اولويت را بهكارگران و كاركنان واحدهاي توليدي دادهايم .حال اگر پول نداشته باشند ،تسهيالت فراهم ميكنيم كه بتوانند وام بگيرند
و سهام كارخانه خود را بخرند .الباقي كارخانههايي در بورس پذيرفته ميشوند كه سودده باشند و سودش تضمين ميشود .اين همان طرحي است كه در
ژاپن موفق بوده و در اينجا نيز موفق خواهد بود ».رئيس جمهور در پاسخ سئوال يكي از نمايندگان در مورد صدور اتوبوس با وجود كمبود آن در داخل
كشورگفت« :كارخانههاي موجود ما ميتوانند ساالنه شش تا هفت هزار اتوبوس توليد بكنند ،ولي دولت ارز ندارد كه براي اين توليد اختصاص بدهد.
بنابراين دست آنها را باز گذاشتهايم كه صادر بكنند تا كارخانه تعطيل نشود و اين روش بسيار خوبي است و مورد حمايت من ميباشد».
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جهانگيري درباره مسائل سياسي و اقتصادي مذاكره داشتيم.

ظهر محسن آمد .درباره كارش در وزارت دفاع و تأسيس دفتر بازرسي ويژه [ریاست

جمهوری] و بازرسي درباره كشت و صنعت قزوين مذاكره شد .به سفر كره شمالي نرفته
است؛ گويا آقاي [اکبر] تركان راضي نبوده و باعث رنجيدن آقاي محسن رضايي هم
شده است.

عصر [آقایان محمداصغری ،سیدمحمود دعایی ،مسیح مهاجری ،مرتضی نبوی و

رئوف گرشاسبی] مديران روزنامههای كيهان ،اطالعات ،جمهوري اسالمي ،رسالت
و ابرار آمدند .درباره سياستهاي كلي كشور و نيازهاي مطبوعات مذاكره شد .شب

شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت .چند دستور غير مهم تصويب شد .دير وقت به

خانه رفتم.
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ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسيدم .ساعت نه آقاي فالحيان براي امور امنيتي آمد.

درباره اطالعات داخل و خارج صحبت شد .جمعي از لشكر سپاه تهران آمدند .نظر من را
درباره آينده سپاه و سه نيرو پرسیدند و كمك خواستند .آقاي [قدرت اهلل] عليخاني آمد.
از نگراني كميتهايها از مسأله ادغام نيروهاي انتظامي و از نظرات راديكالها و مسائل

قزوين گفت.

خانم افراز و خانم تندگويان و يك اسير آزاده آمدند و خبر از وجود [مجید]

تندگويان [وزیر نفت کابینه شهید رجایی] در زندان بغداد ،به نقل از يك كاركن لنچ كه
اخيرا ً اسير و آزاده شده دادند .آنها براي امور اسرا نظراتي مطرح كردند.
عصر هيأت دولت جلسه داشت .تا ساعت هفت در دفترم ماندم .تا ساعت یازده شب

كارها را انجام دادم و خوابيدم.
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نزديك طلوع فجر بيدار شدم و ديگر نخوابيدم .كارها را انجام دادم و گزارشها را
خواندم .آقاي محلوجي و مديران صنعت فوالد آمدند .گزارشي از وضع فوالد اهواز
براي آمادگي سفر فردا دادند .آقاي [محمدرضا] باقري سفير جديدمان كه عازم تركيه
است ،براي خداحافظي و مشورت آمد.

سفير پاكستان براي خداحافظي آمد .از وضع انقالب اظهار رضايت كرد .آقاي

[حسن] غفوري فرد [معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی] براي مشورت در
مورد سفر به كوبا و گرفتن پيام براي [فیدل] كاسترو [رهبر این کشور] آمد.

عصر دكتر واليتي براي مشورت جهت موضع گيري در مذاكرات سفر به نيويورك

با دبيركل و عراقيها درباره سياست كلي با غرب و لبنان آمد .در ساختمان نهاد [ریاست

جمهوری] يك حمام كوچك سونا و بهداشتي براي معالجه دردكمر و رفع خستگي

درست كردهاند .بخشي از آن براي استفاده آماده شده است .بي اثر نيست .شب به خانه
رفتم.

دكتر نوربخش تلفني اطالع داد كه استقبال مردم از خريد سهام بورس تهران خيلي

زياد و سهام قابل عرضه كم است .خواست كه از رهبري بخواهم سهام كارخانجات بنياد
مستضعفان را كه در بورس پذيرفته شده است ،به بورس عرضه كنند .از ايشان خواستم ؛
با اصل مطلب موافقت دارند ،در عين حال مالحظاتي هم دارند.

جمعه  17آذر  9 جمادي االول 1410
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صبح زود بيدار شدم .بعد از نماز به سوي مهرآباد حركت كرديم .ساعت هفت وربع از

فرودگاه همراه جمعي از وزرا و نمايندگان و معاونان و محافظان و خبرنگاران به سوي
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اهواز پرواز كرديم .هشت وربع در اهواز نشستيم .استقبال رسمي بود و از همان جا با
هليكوپتر به سوي خرمشهر و آبادان رفتيم .در راه از [آقایان جزایری و میردامادی] امام
جمعه [اهواز] و استاندار [خوزستان] توضيحات گرفتم.
از محل بيمارستان صحرائي اميرالمؤمنين كه پد هليكوپتر دارد ،تا خرمشهر با ماشين
رفتم .آقاي كاظمي فرماندار خرمشهر توضيحات ميداد .در دروازه خرمشهر گروهي از
مردم و كاركنان دولت كه به شهر برگشتهاند ،استقبال نمودند.
با ماشين در خيابانها گشتيم و مخروبهها را ديديم؛ جز صاف كردن چند خيابان و
ترميم چند خانه كم تخريب ،چيزي بازسازي نشده است .تعداد كمي از مردم برگشتهاند.
در يك مدرسه دخترانه [فاطمه زهرا(س)] نيمه مخروبه كه با هفتاد دانش آموز كار
شروع شده ،بچهها سرود خواندند و خانم معلم از غربت شهر و مدرسه و ضعف بازسازي
توضيح داد.
به محل كارخانه صابون سازي [یاس خرمشهر] رفتيم كه مشغول بازسازياند .این
کارخانه ميتواند نصف نياز صابونكشور را بدهد ،ولي وابسته به موادي است كه بايد
از خارج بيايد و نبود بندر مشكل آفرين است .گفتند بين بنياد شهيد و وزارت صنايع بر

ورود به فرودگاه اهواز
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سرتملك آن درگيري است .به گلزار شهدا رفتيم و فاتحه خوانديم .گفتند اخيرا ً مردم
خرمشهر را كه در جاي ديگر فوت ميشوند ،براي دفن به اين گورستان میآورند.
به سوي آبادان حركت كرديم .در كنار برخي روستاهاي مخروبه در حال بازسازي
كنار بهمن شير ،تعداد كمي مردم ديده ميشدند .آنها خواستار تسريع در بازسازي
هستند؛ کار خيلي كند است .مردم برای كمك به حفظ نخلها كه خيلي آسيب ديده
است ،کمک خواستند.
در چند جا پياده شديم .گوسفند قرباني كرده بودند .احساسات گرمي ابراز كردند.
درباره سقف خانههاي روستائي احداثي ،اختالف نظر وجود دارد .مردم ميخواهند كه
تيرآهن باشد و مسئوالن ميخواهند با چوب پوشيده شود .قب ً
ال خانهها گلي بوده و
اكنون با آجر و سيمان و بتون ميسازند که خرج زيادي براي دولت دارد .به علت اينكه

روستائيان در مهاجرت بودهاند ،فرهنگ زندگي و توقعاتشان باال رفته است و به خانههاي
گلي سابق قانع نيستند.

ساعت يازده ونيم ظهر وارد آبادان شديم .يك ساعت در خيابانهاي شهر گشتيم.
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كم و بيش خانهها ترميم شده و بعضي مغازهها باز شده ،ولي كار خيلي كند و آرام است.

اعتبار كافي ندارند و اعتمادي هم به آينده جنگ و صلح نيست .كمكهاي مردمي هم
كم است.

در نماز جمعه در مسجد بهبهاني سابق و موسي بن جعفر(ع) امروز شركت كرديم.

آقاي [غالمحسین] جمي امام جمعه [آبادان] است .در بين دو نماز صحبت كوتاهي براي
مردم كردم .1از مسجد بيرون آمديم .قسمتي ديگر از شهر را گشتيم و براي ديدن پل

مخروبه و برنامه ساخت پل جديد به طرف حد فاصل بين خرمشهر و آبادان رفتيم .پل را
ترميم نكردهاند و پل جديد موقت را برداشتهاند .عبور و مرور از آنجا نيست .تأكيد شد
كه سريعاً پل موقت نصب شود .شكايت بود كه سپاه بي جهت قسمتي از منطقه را نظامي
و ممنوع الورود كرده است و در آن قسمت از خرمشهر  -شرق كارون  -كه خرابيها

كمتر است ،كار بازسازي شروع نشده است.

براي ناهار و استراحت به مقر امام جمعه رفتيم .ساعت سه بعد از ظهر در جمع

مسئوالن شهر و بازسازي شركت كرديم و به توضيحات و توقعات گوش داديم؛

نمايندگان و مسئوالن شهر از عدم پيشرفت بازسازي گله مندند ،متصديان بازسازي هم از

كمي اعتبارات و هر دو راست ميگويند .من هم صحبت كردم و رئوس برنامههاي آينده
را بر اساس تسريع در بازسازي گفتم.2

 -1آقاي هاشمي در مراسم نماز جمعه آبادان با اشاره بهتاريخ گذشته منطقه آبادان و خرمشهر گفت « :اين منطقه آثار برخوردها ،جنگها و خرابيهاي
گذشته را در وجودش حفظ كرده و اين بار خرمشهر و آبادان سنگر دفاع از اسالم شد .دشمن با بيرحمي با اين شهرها برخورد كرد ،اما جواناني كه
از ابتداي پيروزي انقالب ،روياي ايادي استكبار را بهيأس تبديل كرده بودند ،حصر آبادان را شكستند و متجاوز را از خرمشهر بيرون راندند .ملت ما در
آزمايشها سرافراز بيرون آمده و در تاريخ جاي با ارزشي كسب كرده كه مردم شهرهاي آبادان و خرمشهر و ساير شهرهاي تخريب شده ،سهم بزرگي
از اين افتخارات را نصيب خود كردهاند .در آينده وقتي شهرهايمان آباد شود ،خواهيم ديد ارزشها و افتخارات ،نصيب كساني شده است كه زحمات
بيشتري كشيدهاند و اين امر محور و معياري براي قضاوت آيندگان خواهد بود .آنچه در آبادان اكنون اتفاق ميافتد ،شروع بازسازي است و روزي
حركت سازندگي در اينجا اوج خواهد يافت .من و ديگر مسئوالن اجرايي كشور ،آمادگي داريم اولويت را بهمناطق جنگ زده آبادان و خرمشهر و
ديگر مناطق آسيب ديده از جنگ بدهيم و در اين راستا متناسب با اقتضاي زمان و شرايط تاريخي كه بر ما ميگذرد ،امكانات را بهاينجا منتقل كنيم».
رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -2آقاي هاشمي در جلسه شوراي عالي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده بر تسريع در امر بازسازي آبادان و خرمشهر تأكيد كرد .در اين جلسه كه
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به پتروشيمي آبادان رفتيم .درباره كارخانه و بازسازي بخشي از آن توضيحات دادند.

سپس بخشي از كارخانه را بازديد كرديم .با اينكه در خط درگيري بوده ،خوب بازسازي

كردهاند .واحدهايي كه مواد اصلي را ميسازند ،هنوز بازسازي نشده است؛ مواد از خارج
ميآورند و در عين حال ارزش افزوده دارد .آنها فقط پي .وي .سي تحويل ميدهند.

روشنایي مشعلهاي پااليشگاه و پتروشيمي در مقابل عراقيها منظره خوبي دارد و

عالوه بر اعضاي ستاد مركزي بازسازي كشور ،ائمه جمعه اهواز و آبادان و اعضاي ستاد بازسازي استان خوزستان نيز حضور داشتند ،آقاي ميرزاده
معاون رئيس جمهور و رئيس ستاد بازسازي كشور ،گزارشي از روند بازسازي و اعتبارات تخصيصي براي استان خوزستان ارائه داد و گفت «:از ابتداي
سال تاكنون  42ميليارد ريال ،براي بازسازي استان خوزستان اختصاص يافته كه عمده اين اعتبار براي شهرهاي آبادان و خرمشهر منظور شده است».
همچنين در اين جلسه استاندار خوزستان گفت « :طبق برنامه پيش بيني شده تا پايان امسال بايد  10هزار واحد مسكوني در آبادان مرمت و بازسازي شود
كه تاكنون بازسازي  5400واحد به مرحله اجرا درآمده و يا در حال اجراست 30 .هزار نفر از مردم آبادان نيز به اين شهر بازگشتهاند و  1400دانش
آموز در مدارس آبادان مشغول تحصيل هستند .در خرمشهر  5100پرونده جهت بازسازي تشكيل شده است .از اول ديماه جاري ،ساكنين يك منطقه
از خرمشهر كه آسيب كمتري ديده است ،دعوت بهبازگشت بهشهر خود خواهند شد ».استاندار خوزستان مسئله اشتغال و فعال نبودن استانهاي معين و
كمبود مصالح ساختماني را از جمله مشكالت در راه بازسازي شهرهاي آبادان و خرمشهر ذكر نمود .آقاي هاشمي در اين جلسه گفت « :بايد بازسازي
را جدي بگيريم و بهآن سرعت ببخشيم و اين منحصر بهآبادان و خرمشهر نيست ،بلكه مربوط بهكليه شهرهاي جنگزده است و االن كه فصل كار در
آبادان و خرمشهر است ،بايد جدي عمل كنيم».
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براي مردم اميد بخش است .همان جا نماز مغرب و عشاء را خوانديم و با مسئوالن شهر

آبادان صحبت كرديم .با ماشين به سوي اهواز حركت نموديم.
ساعت هشت ونيم شب به اهواز رسيديم و در مهمانسراي ژاندارمري اقامت نموديم.
در بين راه آقاي [غالمحسین] جمي [امام جمعه آبادان] و آقاي [محسن] ميردامادي
استاندار [خوزستان] توضيحات ميدادند .به خاطر احتمال تعويض استاندار در اثر
مخالفت امام جمعه اهواز دمغاند .شام را در جمع همراهان و مسئوالن استان خورديم.
براي آنها صحبت كوتاهي كردم .ساعت ده و نیم شب خوابيديم.
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نزديك طلوع فجر بيدار شدم و ديگر نخوابيدم .راديو [صدای] آمريكا ،نظر رسمي

[دولت] آمريكا مبني بر تایيد خبر آزمايش موفق موشك پيشرفته عراق را پخش كرد.
موشک  48تني سه مرحلهاي را به فضا فرستاده است كه چنين موشكي ميتواند كالهك

بازدید از مجتمع فوالد خوزستان
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اتمي را هم پرتاب نمايد و اظهار نگراني نمود.

محسن آمد .صحبت كرديم .ديروز به موقع به فرودگاه نرسيده و عقب ماند و عصر

آمد .با اتومبيل به مجتمع فوالد اهواز رفتيم .انبارهاي داشت و برداشت سنگ آهن و
گندلهسازي و احيای مستقيم و ذوب و ريخته گري را ظرف چند ساعت ديديم و

توضيحات مديران را شنيديم .به نظرم جالب و روبراه آمد .آنها قدرت توليد يك ونيم
ميليون تن فوالد را دارند.

از آنجا با هليكوپتر به كارخانه نورد كاويان رفتيم كه هنوز راه اندازي نشده ،ولي

كارش روبراه است .سپس همان جا ناهار خورديم و بعد از نماز و خواب ،ساعت سه
بعد از ظهر به گروه ملي فوالد رفتيم و از واحدهاي لوله مانیسمان ،مفتول سازي ،تيرآهن

سازي و الكترودسازي بازديد شد .براي كاركنان سخنراني كردم.1

 -1در بخشي از اين سخنراني آمده است « :كشور در حال حاضر نياز به  6ميليون تن فوالد دارد كه اينها را بايد با قيمت زياد و صرف ارز از خارج وارد
كنيم و بههر مقدار كمتر وارد كنيم ،مردم تحت فشار خواهند بود .در داخل ظرفیت توليد  5/5تا  6ميليون تن فوالد را داريم .عالوه بر ا هواز ،در اصفهان
و ديگر نقاط ،منابع توليد را در داخل كشور داريم كه بايد از آنها بهره بگيريم .اگر موفق شويد با برادرانتان در اصفهان ،صنايع فوالد را به ظرفيت اسمی
خودش برسانيد كه دور از دسترس نيست ،يكي از گرههاي كشور را باز خواهند كرد .شما ميدانيد كه مردم و بخش صنعت بهخاطر نبودن تيرآهن،
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با اينكه همه اين واحدها چندين بار در جنگ بمباران شده ،بازسازي خوب انجام

شده ولي مشكل فني در اداره بعضي از قسمتها دارند .مشكل كارگري ندارند .همه جا
با احساسات پرشور كارگران مواجه بوديم و مثل بسياري از كارخانجات ،نامه و تقاضاي

زيادي نبود .مغرب با هليكوپتر به مقر رسيديم.

بعد از نماز مغرب ،فرماندهان ارتش و سپاه آمدند و گزارش وضع جبههها و خطوط

را دادند و نيازها را گفتند .خانواده شهدا آمدند .بچهها سرود و دكلمه اجرا كردند و من

براي آنها صحبت كردم[ .1آقای محسن میردامادی] استاندار[خوزستان] آمد و گفت با

اين وضع كه با امام جمعه اهواز درگير است و رهبري ،امام جمعه را تاييد كرده ،ماندنش
ميلگرد و ورق در فشار است ،در حالي كه ما كشوري هستيم كه ميتوانيم يكي از صادركنندگان فوالد باشيم و تنها بهمصرف خود فكر نكنيم ».رجوع
کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390،
 -1در بخشي از اين سخنراني آمده است « :شما خانوادههاي شهدا ،همانطور كه ياد عزيزان شهيدتان را حفظ كردهايد ،آثار امام خميني را نيز حفظ
نمائيد .مهمترين خطرها را ما با پشتيباني و حمايت شما پشت سر گذاشتيم و دستاوردهاي انقالب را حفظ كردهايم و بر ما و كليه مسئولين است تا هر
چه بيشتر بهامور تحصيلي و فرهنگي خانوادههاي شهدا رسيدگي شود» .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر
نشر معارف انقالب.1390 ،
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در مسئوليت استانداري صالح نيست؛ بايد كار يكسره شود ،يا اختالفات حل شود و يا
استعفاء بدهد .قبول كردم كه يكسره كنيم.

جمعي از علما و ائمه جمعه آمدند .درباره سياستهاي كشور براي آنها صحبت كردم

و به سئواالتشان جواب دادم .شام را با هم خورديم .خاطراتم را نوشتم .آقاي [موسوی]
جزايري امام جمعه [اهواز] آمد و تقاضاي حل مشكل استانداري را داشت .استحمام

كردم و خوابيدم.
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بعد از نماز و استماع اخبار و صبحانه ،استاندار و معاونان آمدند و درباره آثار سيل اخير و

مسائل سياسي استان گفتند .ساعت هشت صبح به فرودگاه رفتم و با هليكوپترها به سوي
ماهشهر پرواز كرديم.

در بين راه بر فراز منطقه سيل زده رامشير گشت زديم .رود جراحي طغيان كرده است.
تقريباً تمامي اراضي كشاورزي و روستاهاي اطراف رود را آب گرفته و خسارات زيادي
به كشاورزان وارد كرده است.

در كنار روستائي به نام «سدره» نشستيم .مردم جمع شدند .داخل روستا رفتيم.

كوچههاي باريك و خانههاي گلي داشت و هرجا رود وارد خانه شده ،داخل اتاقها هم

شده است .به داخل خانه يك كشاورز و دو خانواده شهيد رفتيم .سطح زندگيها خيلي
پائين است؛ با اينكه معموال هر خانواده پنج هكتار زمين در كنار رودخانه دارند .مردم

يزد ،اصفهان يا رفسنجان با اين مقدار زمين و آب ميتوانند زندگي حسابي براي خود

درست كنند.1

 -1در اين روستا آقاي هاشمي ضمن ديدار و گفتوگو با روستائيان و خانواده شهدا ،در جمع مردم روستاي صدريه اظهار داشت « :يكسري اقدامات
بايد توسط دولت و اقداماتي ديگر بايد توسط خود روستائيان انجام گيرد و دولت بايد اقدامات الزم را براي جلوگيري از سيل فراهم آورده و با ايجاد سد

و سيلبند ،عالوه برجلوگيري از خرابيهاي سيل ،كار ذخيره سازي آب براي كشاورزي در تابستان را فراهم سازد .دولت اقدامات خود را انجام خواهد
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با معلم مدرسهاي كه سيل آن را تعطيل كرده صحبت كرديم؛ حدود هفتاد دانش

آموز تا كالس پنجم دارد .وعده كمك دادم و نصيحت كردم كه بيشتر كاركنند و

خانهها را هتر بسازند .الاقل كف خانه كمي كرسي بسازند كه آب سيل وارد اتاق نشود؛
این منطقه سيل خيز است.

به ماهشهر پرواز كرديم .با هليكوپتر گشتي در اطراف شهر و بندر زديم .در باند

كوچك فرودگاه نشستيم .استقبال رسمي بود .با ماشين به سوي بندر حركت كرديم.
خانههاي گروهي از جنگ زدگان كنار جاده را سيالب گرفته و آنها را تخليه كرده
بودند؛ وضعشان دلخراش بود.

از سيلوي هفتاد هزار تني ترانزيتي كه جهاد آن را تكميل كرده است ،بازديد كرديم؛

جالب است .سپس اسكلهها را ديديم؛ خيلي عظيم است .حدود چهل كشتي همزمان
ميتواند در آن پهلو بگيرد .راه آهن هم متصل است و بخشي از انبارها ساخته شده و بايد

بازدید از مناطق سیلزده
داد ،ولي شما نيز بايد تالش خود را بكنيد و زندگي خود را مطبوع كنيد .من قبول دارم كه فقير هستيد ،ولي با كمي تالش ،ميتوانيد زندگي بهتري را

براي خود فراهم كنيد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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بازدید از مجتمع پتروشیمی

تكميل شود ،ولي كمي كاميون و واگن ،ظرفيت را پائين آورده است .كشتيها معطل

ميشوند.

حدود دو ساعت و نيم از برنامه زمان بندي شده عقب بوديم .به محل مجتمع شيميائي

رازي رفتيم .مديران توضيحات كار واحدها و بازسازيها را دادند .براي كارگران

سخنراني كوتاه نمودم .ناهار خورديم و از مجتمع بازديد كرديم .واحد كود اوره سازي
جديد را كه روزانه هزاروپانصد تن كود توليد ميكنند ،افتتاح كرديم؛ مدرن است و
مهندسان از اينكه توانستهاند خودشان آن را راه بيندازند ،خيلي خوشحالاند .كارگران
احساسات پرشوري ارائه دادند.

با ماشين به سوي ماهشهر حركت كرديم .در راه با گروهي از سيل زدهها هم صحبت

كردم و گفتم كمكشان كنند .در مدخل شهر و خيابانها مردم خيلي پرشور و انبوه
استقبال كردند .به مصال رفتيم .جمعيت عظيمي جمع شده بود؛ فشرده و پرخروش بودند.

صحبت كوتاهي كردم.1

 -1آقاي هاشمي با بيان موقعيت مهم اقتصادي و صنعتي شهرستان ماهشهر گفت « :اين شهر در آينده كشور نقش بسيار مهمي خواهد داشت .زيرا از يك
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با هليكوپتر به سوي پايگاه اميديه پرواز كرديم .مصاحبهاي انجام دادم .1به سوي

تهران پرواز كرديم .قرار بود فردا به خارك برويم ،ولي چون باند فرودگاه خارك تحت
تعمير است ،منصرف شديم .در هواپيما سطح كمك وزارت نفت به بازسازي آبادان را

تعيين كرديم .ساعت هشت شب به خانه رسيدم .حال بچهها خوب است .مهدي به اروميه
رفته است.

دوشنبه  20آذر  12 جمادي االول 1410
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ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم .گفتم مالقات كم باشد كه به كارهاي عقب

مانده دوسه روز مسافرت برسم .تا ظهر بيشتر آنها را انجام دادم .محسن آمد و گزارش

بازرسي كشت و صنعت دشت قزوين را داد؛ طرح جالبي است و ميتواند به عنوان الگو
در جاهاي ديگر هم استفاده شود.

عصر [آقای محسن میردامادی] استاندار خوزستان آمد .درخواستهایي براي امور

استان از جمله اتومبيل و كولر و اليروبي و  ...داشت كه بيشتر آنها را دادم.

سرشب آقاي [محسن] نوربخش آمد .درباره قيمت ارز و مسائل اقتصادي ديگر

مذاكره و تصميمگيري شد .با اينكه اعالن شده كه بخشي از نيازهاي مردم را بانكها
سو دروازه ورودي كشور است و از سوي ديگر صنعت پتروشيمي را كه از مراكز مهم تغذيه قطب صنعت و كشاورزي است ،در خود دارد ».ايشان با
تجليل از ايثار و فداكاري مردم شهرستان ماهشهر كه در طول جنگ تحميلي پذيراي مهاجرين بودند ،اظهار داشت « :تحقيقاً هر روز كه بر تاريخ كشور
ما بگذرد ،اينجا بهلحاظ وضعيت خاصش ،اهميت بيشتري پيدا ميكند ».رئيس جمهور با تأكيد بر اين نكته كه اين شهر از روز اول جنگ تا پايان ،مورد
توجه دشمن بوده است ،اعالم داشت « :مجموعه اين مسائل است كه ديروز امام و امروز رهبر و ديگر مسئوالن مملكتي از خدا ميخواهند كه توفيق پيدا
كنند ،تا بتوانند دين خود را نسبت بهمردم اين شهر ادا كنند».
 -1در اين مصاحبه ،آقاي هاشمي با ابراز تأسف از كمي فرصت براي ديدار اساسي از مناطق سيلزده استان ،پيرامون وضعيت بازسازي گفت « :اعتبارات
تخصيصي بازسازي ،تماماً صرف شده ،اما توقع مردم بيشتر از اینهاست .بايد امكانات بيشتري صرف بازسازي شود و برنامههايي هم تنظيم شده كه در
آينده بهتر و وسيعتر عمل خواهد شد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،مصاحبههای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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ميدهند ،امروز قيمت ارز آزاد باال رفته است .نوربخش معتقد است در اثر آزاد اعالن
شدن ورود كاالهاي جديد و به خصوص قطعات يدكي خودروها است كه وزارت

بازرگاني بدون هماهنگي با آنها اعالن نموده است .قرار است براي پايين آوردن نرخ
ارز ،در بازار مداخله كنند.

آقاي [مهدی] كروبي [رئیس مجلس شورای اسالمی] ،تلفني خواستار داوري به نفع

بنياد شهيد در رابطه با اختالف این بنیاد با وزارت صنايع برسر مالكيت کارخانه روغن
پارس و چند واحد اقتصادي ديگر شد كه گفتم بايد تحقيق و بررسي شود.

سهشنبه  21آذر  13 جمادي االول 1410
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كارهاي عقب مانده را انجام دادم .آقاي [محمدحسن] زورق آمد .تذكراتي نسبت به امور

جاري كشور درخصوص تبليغات و دانشگاهها داشت .آقاي [سید جالل] ساداتيان آمد.
گزارش سفر به استراليا و زالندونو و كره جنوبي را داد و براي ماندن در تهران و نرفتن
به چين استمداد كرد .قرار است سفير چين شود .آقاي [علی] آقا محمدي آمد .گزارش

برگزاري كنگره حزب كردهاي بارزاني را داد و پيشنهادهایي براي كردستان و عراق و

مسائل اقتصادي داشت.

به دفتر رهبري ،براي مالقات اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي با ايشان رفتم.

قبل از جلسه ،خصوصي مذاكرات كوتاهي داشتيم .در جلسه رسمي من صحبت كوتاهي
كردم و ايشان مفصل صحبت كردند و اظهار نظر كردند كه مسئول بسيج دانشگاه از
طرف سپاه تعيين شود .وزارت علوم پزشكي نميخواهد .در مورد گزينش نظر دادند كه
به خود دولت منتقل شود .به دفترم برگشتم.

عصر [آقایان نوربخش ،وهاجی ،آقازاده و عادلی] وزراي اقتصاد ،بازرگاني ،نفت

و رئيس بانك مركزي آمدند .برنامه باال بردن توليد نفت در حدود ششصد هزار بشكه
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بخشنامه مربوط به توسعه و احیاء مناطق محروم
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در سال آينده را مورد بحث و تاييد قرار داديم .قرار شد سيصدوهفتاد ميليون دالر براي
مخارج اين اقدام به وزارت نفت بدهيم و قرار شد از فردا دوباره فروش ارز در بازار آزاد

را براي پائين آوردن قيمت دالر شروع كنيم و وزارت بازرگاني آزاد شدن ورود قطعات
يدكي را پس بگيرد.

شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت .قرارداد خريد تسليحات از شوروي را

تصويب كرديم[ .اعضای مجمع] شام مهمان من بودند و دير وقت جلسه تمام شد .در
دفترم ماندم و تا ساعت یازده و نیم كار كردم .باران خوبي ميبارد.

چهارشنبه  22آذر  14 جمادي االول 1410
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ساعت شش صبح بيدار شدم؛ نماز و ورزش و استماع اخبار و انجام كارها .آقاي
[سیدمنصور] رضوي [رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور] آمد .راجع به

اصالحات تشكيالت و ادغام وزارت خانهها مطالبي داشت .آقاي [علی] منتظري از جهاد

دانشگاهي آمد .راجع به آينده جهاد گفت و استفسار كرد و در مورد اساسنامه جهاد
مشورت نمود.

آقاي دكتر [حسن] روحاني آمد .درباره موضوعات قابل طرح و بحث در شوراي

عالي امنيت ملي مشورت كرد .دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري كشور آمد.

مولوي منصور از سران مجاهدين سني افغانستان آمد .گزارشي از وضع جهاد افغانستان

داد و از نفوذ غربيها و سعوديها در سران اتحاد هفتگانه و انحراف آنها گفت و براي
تقويت گروه خودش استمداد كرد.

آقاي [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد .خبر از امضای تفاهم نامه با

شركت اسپانيائي براي تكميل واحد اول نيروگاه بوشهر داد و براي شروع كار استمداد
كرد .محسن آمد و راجع به ترمينالهاي مسافري و ساخت موشك صحبت کرد .قرار شد
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از سيمان آبيك بازرسي نمايد.

عصر در هيأت دولت شركت كردم .پس از انجام بخشي از كارهاي جاري ،درباره

ادغام وزارت خانهها بحث شد و به جلسه بعد موكول گرديد .شب به خانه آمدم.

پنجشنبه  23آذر  15 جمادي االول 1410
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ساعت هفت و نیم صبح به مجلس رسيدم .ديشب باران آمده بود .در گزارشها عدم

پيشرفت مذاكرات ايران و عراق و اشاراتي از دبيركل [سازمان ملل] مبني بر همكاري
ايران منعكس است[ .آقای عبداهلل نوری] وزير كشور آمد .در مورد مخارج منطقه جمشيد
[تهران] و نيازهاي حمل و نقل داخل شهري و انتخابات صحبت شد.

[آقایان احمد زمانیان و حسن جعفری] نمايندگان نهاوند و شهر بابك آمدند .از خط

سه مجلس شاكي بودند و نيازهاي حوزه انتخابيه خود را گفتند[ .آقای احمد رهبری]

نماينده رزن همدان آمد .نيازهاي روستاهاي منطقه را گفت .آقاي [عباس واعظ] طبسي
[تولیت آستان قدس رضوی] آمد .در مورد نيازهاي ارزي آستانه و موقوفات آستان قدس
در تهران و انتقال گاوهاي خريده شده به مشهد با هواپيما و مسائل جاري كشور مذاكره

شد.

عصر ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت .درباره تخليه بعضي روستاهاي مرزي

شرق کشور كه در خدمت قاچاقچيها هستند و همچنین آئين نامه فروش اموال مصادره

شده قاچاقچيها تصميمگيري شد .گزارش برچيدن مراكز فساد در زاهدان توسط [آقای
محمود حجتی] استاندار [سیستان و بلوچستان] داده شد .تا ساعت هشت شب در دفترم

كار كردم و به خانه آمدم.

461

جمعه  24آذر  16 جمادي االول 1410
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بعد از نماز صبح خوابيدم .از ديشب مرتب باران ميباريد .در حسينيه جماران [برای

انتخابات میان دورهای مجلس] رأي دادم .از ستاد نماز جمعه پيشنهاد كردند كه محل
نماز را به خاطر باران شديد .از فضاي باز دانشگاه به مسجد دانشگاه منتقل كنند .موافقت

كردم .اولين بار است كه به خاطر هوا چنين اقدامي ميشود؛ بدون عكسالعمل سياسي
هم نخواهد بود .در گذشته به خاطر استقبال شديد مردم از نماز جمعه ،اين گونه بارانها

خيلي اثر نداشته .ظهر به مسجد دانشگاه رفتم خطبهها را كوتاه كردم .1باران تا شب ادامه
داشت .شب بستگان براي ديدار آمدند.

 -1امام جمعه موقت تهران ،در خطبه اول ضمن تأكيد بر حفظ روحيه تقوا و پرهيز از محرمات و اعمال ناشايست ،بهتشريح جامعيت اسالم در ابعاد
مختلف معنوي ،فرهنگي و اقتصادي پرداخت و در قسمتي از سخنانش اظهار داشت « :يكي از چيزهايي كه ممكن است بهفكر بعضي از طبقات اسالمي
و متعهدين بيايد ،اين است كه نكند تأكيد بر كار و تالش و توليد و امثال اينها ،باعث شود كه بعد معنويت مذهب و بعد عبادي اسالم ضعيف شود .در
حقيقت بايد گفت اين همان انحرافي است كه ما هميشه از آن ميترسيم و لذا براي اين منظور در مراكز عباديمان و در خطبههاي نماز جمعه ،روي
تقوا و مذهب تكيه ميكنيم .از نظر اسالم ابعاد معنوي ،مادي ،رشد روحي و همه مورد توجه است .امكانات مادي خالي از معنويات ،يعني همه چيز
وبال گردن انسان شدن است .اشكال كار اينجاست كه كشورهاي اسالمي ،نوعاً عقب افتاده و گرفتار هستند .توسعهطلبها و قدرتهاي بزرگ سياسي
و نظامي ،در ميدان كار موقعيت يافتند و خودشان را تقويت كردند و نتيجهاش اين شد كه زور بگويند ،متجاوز باشند ،با گرفتاريهاي مردم ،دنيای
خودشان را آباد كنند .آنها بعد معنويشان تنزل كرد و تنها در ميدان كار موفق بودند ،اما بايد در همه ابعاد پيش برويم و جامعه اسالمي را كه امروز در
ايران پا گرفته ،بهطور همه جانبه جلو ببريم ».در خطبه دوم نيز نتايج سفر بهاستان خوزستان و لزوم بازسازي مناطق جنگزده مورد بحث قرار گرفت.
در بخشي از این خطبه آمده است « :در بازسازي از لحاظ انساني ،مردمي كه  9سال از زندگي در خانه خود دور هستند و با اين وضعي كه ميبينيد
زندگي ميكنند ،وظيفه همه ما است كه كمك كنيم و اينها را بهشهرهايشان برگردانيم .دولت وظيفه خود را در قبال مهاجرين انجام ميدهد و ما حتي
بهتكتك كساني كه خانههايشان خراب شده است ،خسارت خانه ميدهيم و خسارت بعضي از وسايل منزلشان را ميدهيم و نيازهاي اوليه زندگي را
به آنها ميدهيم و به كشاورزان عالوه بر خانه ،بايد سرمايه اوليه بدهيم كه برگردند و كار را شروع كنند .سرعت در بازسازي نياز بهحضور مردم دارد.
استانهاي معين براي بازسازي تعيين شده كه در حال حاضر خيلي فعال نيستند و براساس وظيفه ملي ،مذهبي ،انساني و اسالمي ،در اين مقطع ما بايد به
بازسازي مناطق جنگي كمك كنيم و مردمي كه در جنگ آنگونه پشتيباني ميكردند ،نبايد فراموش كنند كه براي بازسازي هم بايد در صحنه حضور
داشته باشند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،خطبه های جمعه سال  ،1368جلد دهم »،دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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شنبه  25آذر  17 جمادي االول 1410

 16دسامبر 1989

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم .آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري آمد.

آقاي [محمد] سعيدي كيا [وزیر راه و ترابری] آمد .در مورد ساخت اسكلهها ،حمل و
نقل و نياز فرودگاهها مطالبي گفت؛ تصميماتي اتخاذ شد.

آقاي محسن رضايي آمد .گزارش سفر به كره شمالي را داد؛ راضي است ،مطابق

معمول مسافران .عصر آقاي هاشمي [گلپایگانی] براي تنظيم بر نامه شوراي انقالب

فرهنگي آمد .آقاي احمد جاللي آمد و مطالبي از اوضاع غرب در رابطه با ايران داشت.
او توصيههاي سياسي  -فرهنگي داشت .شب قرار بود با آيتاهلل خامنهاي و احمدآقا
جلسه داشته باشيم كه به خاطر نبودن احمدآقا لغو شد .شب در دفترم ماندم.

يكشنبه  26آذر  18 جمادي االول 1410

 17دسامبر 1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح كار كردم .آقاي [حمید] ميرزاده براي امور بازسازي و
كيش و مسائل جاري ديگر آمد .دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] هم

براي امورجاري آمد .آقایان ميرمحمدي و [محمد] هنردوست [معاون امور بینالملل دفتر
رئیس جمهور] آمدند .براي مشورت و توضيح تشريفات و برنامههاي هيأت روماني كه

فردا به تهران ميآيند .محسن آمد .گزارش بازرسيهايش درباره زلزله تهران و سيمان
[آبیک] را داد.

آقاي [محمدرضا] نعمت زاده [وزیر صنایع] آمد و درباره اختالفش با بنياد شهيد بر

سركارخانههایي كه به حكم قانون حفاظت صنايع به وزارت صنایع واگذار شده و دادگاه
انقالب ،مجوز آنها را به بنياد شهيد داده ،توضيح داد.1

 -1در اين زمينه ،مجلس شوراي اسالمي ،در مورخ  29آذر  1368طرح لزوم مستثني نمودن واحدهاي توليدي بنياد شهيد از قانون حفاظت توسعه صنايع
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عصر در جلسه هيأت دولت شركت كردم .قرار شد با طرحهاي ادغام موجود در
مجلس مخالفت شود ،ولي براي اصالح تشكيالت دولت بررسي و اقدام نمايم .شب
آيتاهلل خامنهاي مهمان من بودند .درباره زلزله احتمالي ،وضع لبنان ،بودجه نظامي ،دارو،
هواپيماهاي نهاجا [= نیروی هوایی ارتش] براي [شرکت] ايران اير ،تعزيرات حكومتي،
بازپسگيري اراضي اشغالي ،انتخابات تهران ،اختالف بنياد شهيد و وزارت صنايع و
روزنامهها ....مذاكره و تصميمگيري كرديم .بعد از صرف شام ،ايشان رفت و من در
دفترم ماندم.

دوشنبه  27آذر  19 جمادي االول 1410

 18دسامبر 1989

نماز و ورزش و استماع اخبار و انجام كارها .آقاي [مسعودروغنی] زنجاني براي امور
جاري كشور و مشورت در امر قرار دادهاي رومانيها آمد .او مسئول گروه مذاكره است.

استقبال از رئیس جمهور رومانی
را بهتصويب رساند.
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مالقات رسمی با رئیس جمهور رومانی

به خاطر آماده شدن براي ميزباني [آقای نیکالی چائوشسکو] رئيس جمهور روماني،
امروز مالقات نگذاشته بودم.

تا ظهر گزارشها را خواندم .بعد از ناهار و نماز ،ساعت یک بعد از ظهر براي استقبال

رئیس جمهور رومانی به فرودگاه رفتيم؛ ساعت يك وچهل دقيقه وارد شد .استقبال

رسمي انجام شد .سفراي مقيم آمده بودند .صحبت كوتاهي براي خبرنگارها كرديم و به
سوي كاخ سعد آباد حركت كرديم .در يك ماشين نشستيم .مطلب مهمي در راه مطرح
نشد .آقای چائوشسكو را به اقامتگاه رساندم و به دفترم برگشتم.

ساعت پنج بعد از ظهر براي مذاكره دفتر آمدند .قبل از جلسه ،دكتر واليتي از من

خواست كه براي معامله كاالهاي ويژه در سطح باال صحبت كنيم .به تقاضاي او جلسه
خصوصي داشتيم .فقط يك مترجم بود .پرسيد كه روابط با تركيه چگونه است و تاكيد
بر تحسين روابط با تركيه و پاكستان داشت و مدعي بود كه رابطه روماني با آنها خيلي

خوب است و ميتواند در انجام همكاري چند جانبه نقش داشته باشد .تركيه تحت تاثير

آمريكا و ناتو است و آنها نميگذارند رابطهاش با ما صميمي شود .درباره همكاري
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موشكي هم مذاكره كرديم.1

سپس به جلسه رسمي با حضور اعضای دولت رفتيم .این جلسه يك ساعت طول

كشيد .صحبتها معمولي و در اطراف زمينههاي همكاري اقتصادي بود.

ساعت هشت شب براي شركت در ضيافت شام كه به افتخار مهمان دادم ،به باشگاه

وزارت خارجه رفتم .سر ميز شام من و او نطقي از رو خوانديم؛ مطالب معمولي و تكراري
بود .2ضمن شام خوردن سئواالت زيادي درباره اوضاع اجتماعي و اقتصادي روماني

 -1در اولين دور مذاكرات رؤساي جمهور دو كشور ايران و روماني كه وزراي خارجه و صنايع سنگين ،معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه
و بودجه و نيز معاون نخستوزير ،وزير امور خارجه و تعدادي از اعضاي هيأت بلندپايه سياسي ،اقتصادي روماني شركت داشتند ،ابتدا آقاي هاشمي
ضمن خوشامدگويي بهرئيس جمهور روماني و هيئت همراه اظهار داشت « :سفر شما پس از ديدار حضرت آيتاهلل خامنهاي در سال گذشته از روماني
و تكميل مذاكرات انجام شده در آن سفر ،مفيد خواهد بود .زمينههاي زيادي براي همكاريهاي دوجانبه وجود دارد و تجربه همكاريهاي ده سال پس
از پيروزي انقالب اسالمي ،ما را تشويق بهتوسعه اين همكاريها در تمامي زمينهها ميكند .زمينههاي همكاريهاي درازمدت دو كشور در كميسيون
همكاريهاي مشترك ،توسط كارشناسان در حال بررسي است كه خوشبختانه اين مذاكرات ،تاكنون نتايج ثمربخشي داشته است .همكاريهاي دو
كشور در سطح بينالمللي ،ميتواند بهتحكيم صلح در منطقه و جهان كمك كند ».سپس آقاي نيكالي چائوشسكو رئيس جمهور روماني نيز ضمن تشكر
از پذيرايي و ميهمان نوازي گرم جمهوري اسالمي ايران گفت « :من خوشحالم كه اولين رئيس جمهوري هستم كه پس از انتخابات جنابعالي بهرياست
جمهوري ،از كشور شما ديدن ميكنم و اين نشانه عالقه و همكاريهاي طرفين در تمامي زمينههاست .سال گذشته مذاكرات بسيار ثمربخشي با آيتاهلل
خامنهاي كه در سمت رياست جمهوري بهروماني سفر كرده بودند ،داشتيم و اميدواريم در ادامه ،توسعه روابط و همكاريهاي بينالمللي با يكديگر
داشته باشيم .سابقه روابط دوجانبه و همكاريهاي ميان دو كشور ،ميتواند نقش خوبي در حفظ استقالل و تماميت ارضي كشورها ايفا كند ».رئيس
جمهوري روماني ،با اعالم آمادگي كشورش براي گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي مورد عالقه دو كشور ،بهويژه در صنعت،
معادن و كشاورزي ،اظهار داشت « :ما معتقديم كه دو كشور روماني و ايران ،ميتوانند در زمينههاي علمي ،فني و آموزشي با بهرهگيري از بهترين فنون
و علوم ،همكاريهاي ثمربخشي داشته باشند .اميدوارم افزايش همكاريهاي دو كشور ،نقش مؤثري در همكاري با كشورهاي در حال توسعه ايفا كند».
 -2در مراسم ضيافت شامي كه بهافتخار آقاي چائوشسكو ترتيب يافته بود ،آقاي هاشمي با اشاره بهسوابق مناسبات فرهنگي دو كشور كه از نيمه دوم
قرن  15آغاز شده و پس از انقالب اسالمي شتاب جديدي يافته است ،گفت « :مردم انقالبي ما با هدف آزاد و مستقل زيستن در طول سالهاي پس از
انقالب اسالمي ،در شرايط جنگ و محاصره اقتصادي و زندگي در شرايط آتش بس بودهاند ».رئيس جمهور ضمن حمايت از مبارزات مردم لبنان،
فلسطين اشغالي ،بحرانهاي منطقه خاورميانه بهويژه لبنان و فلسطين اشغالي را ناشي از حضور اسرائیل در اين منطقه دانست كه با تجاوز خود ميكوشند
آتش جنگ و خونريزي را در اين منطقه افروخته نگه دارند .ايشان با تأكيد بر تالش ايران در جهت حل بحرانها گفت « :جمهوري اسالمي ايران بر
ضرورت حفظ وحدت ،يكپارچگي و تماميت ارضي لبنان تأكيد مينمايد و توطئه و دسيسههايي را كه از مراكز متعدد در جهت تجزيه لبنان تنظيم شده
است ،محكوم ميكند .ما معتقديم كه حل بحران لبنان ،جز در سايه تأمين منافع اكثريت ملت لبنان و رعايت حقوق اكثريت مسلمان اين كشور و حذف
نظام طايفهگري امكانپذير نميباشد .ما بار ديگر بر حمايتهاي كامل مادي و معنوي خود بهقيام مردم مظلوم فلسطين و دستيابي كامل بهآرمانها و
حقوق از دست رفته آنها تأكيد مينمائيم .همچنين جمهوري اسالمي ايران ضمن حمايت كامل از خواستههاي بهحق مردم مسلمان اين كشور ،در جهت
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كردم كه جوابهاي روشني ميداد .آمار و ارقام كشورش را خوب ميداند .ایشان به
اقامتگاه رفتند و من به خانه آمدم .فاطي و مهدي و ياسر بودند.

سهشنبه  28آذر  20 جمادي االول 1410
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به دفترم رفتم .براي رسيدگي به امور مسائل مهماني و مذاكرات با رومانيها ،مالقات ها
را كم كرده ايم .آقاي [صادق] خلخالي [نماینده قم] در مجلس عليه چائوشسكو حرف

زده كه آقاي [مهدی] كروبي هم عكسالعمل مختصري نشان داده است.1

آقاي [علی] شمخاني [فرمانده نیروی دریایی] آمد .مقداري از ضعفهاي نداجا [=

نیروی دریایی ارتش] و راهكارهاي تقويت نيرو گفت و براي رساندن آب به جزيره
كيش اظهار آمادگي کرد .عصر هم آقاي رحماني از حفاظت اطالعات آمد و از

مشكالت ارتش گفت و آنها كه ساحفاجا [= سازمان حفاظت و اطالعات ارتش] و ستاد
و  ...را در اختيار دارند .گفتم با آقاي شمخاني همكاري كنند.

محسن آمد و راجع به ضعفهاي بانكها در مورد حسابهاي ارزي گفت .آقاي

كسب حقوق حقه خود ،بر حفظ هويت اسالمي و تاريخي اين كشور تأكيد مينمايد ».آقاي هاشمي در پايان گفت« :ما آمادگي كامل داريم تا همه
تالشها و مساعي خود را براي يافتن راه حل عمومي براي مسأله عقبافتادگي از جمله موضوع بدهيهاي خارجي كشورهاي در حال توسعه و استقرار
نظام جديد اقتصادي بينالمللي كه براساس عدالت و كاهش فاصله ميان شمال و جنوب باشد و نيز از ميان برداشتن عقبماندگي و شكاف عميق بين
كشورهاي غني و فقير براي تضمين پيشرفت صلح در جهان ،بهكار بنديم».
 -1آقاي صادق خلخالي نماينده قم در جلسه علني مجلس گفت « :آقاي چائوشسكو اشكاالتي دارد و يكي از اشكاالتش اين است كه هميشه با
آفريقاي جنوبي رابطه تنگاتنگ برقرار داشته و هيچوقت از موضع خودش نسبت بهشناسايي دولت اسرائيل پوشالي دست برنداشته و هميشه نعل وارونه با
كشورهاي اسالمي مخصوصاً جمهوري اسالمي ايران داشته است .اميدواريم در اين سفر اخيري كه ايشان به ايران كردهاند و مردم روماني عليه ايشان قيام
كردهاند ،انشاءاهلل اوضاع سروسامان پيدا كند و جناب آقاي چائوشسكو اگر صالح ميداند استعفا بدهد يا اينكه اگر صالح نميداند ،خالصه مملكت
خودش را اداره كند و ما سرافرازي و بزرگي ملت روماني را هميشه خواهانيم و ملت ايران با ملت روماني تنگاتنگ در كنار يكديگر قرار دارند و ممكن
است كه با رفتن آقاي چائوشسكو اوضاع بههم نخورد و ملت ايران با ملت روماني ارتباطش نسبت بهجريانات اقتصادي ادامه پيدا كند و بايد ما خيلي
مواظب باشيم كه در اين رفتوآمدها كاله سرمان نرود» منبع :روزنامه كيهان ،شماره  ،13790صفحه 3
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[هادی] نژادحسينيان [وزیر صنایع سنگین] تلفني از مطالبي گفت كه راجع به چائوشسكو
در جريان همراهي در بازديدها فهميده بود .توقع دارد كه مردم در خيابانها برايش ابراز
احساسات كنند كه نميكنند .توضيح شنيده كه مردم آزادند و به آنها نميشود دستور

داد.

چائوشسكو خواسته بود كه امشب جلسه خصوصي داشته باشيم .پذيرفتم كه به

اقامتگاه او بروم .در جلسه شورايعالي انقالب فرهنگي شركت نكردم و به آنجا رفتم.

خوشحال شد .حرفي براي جلسه خصوصي نداشت؛ گويا فقط ميخواهد در اخبار از
مذاكرات خصوصي گفته شود .موضوع صحبت را از من خواست و من راجع به حوادث

جاري بلوك شرق توضيح و نظر خواستم.

معتقد است گورباچف [رهبر اتحاد جماهیر شوروی] اشتباه كرده و تحت

تأثیركمبودهاي اقتصادي كه معلول مخارج نظامي است ،از طرف غربيها اغوا شده و
طرح روشن و مشخصي براي آينده ندارد .فقط از گذشته انتقاد ميكنند و غربيها با پول

و نفوذ و تبليغ ،جريان را تحريك ميكنند و پيش ميبرند و روماني نياز ندارد دنباله رو
آنها باشد ،همانگونه كه قب ً
ال مستقل بوده است .او حوادثي را كه غربيها ايجاد ميكنند و
در هفتههاي اخير در شهر «تیمی سوارا» روماني رخ داده قبول ندارد و ميگويد تبليغات

است و دروغ.

شب به خانه آمدم .راديو فارسي آمريكا خبر از درگيريهاي خونين در شهر

تیميسواراي روماني ميدهد و محكوميت اين سركوب توسط بسياري از كشورها و

عجيب است كه چائوشسكو به كلي منكر حوادث است و در جواب سئوال من ،آن را
تبليغات و دروغ معرفي ميكند .1امروز يك كشتي بزرگ نفتي ما در اقيانوس اطلس
آتش گرفته و ميسوزد.

 -1بهگزارش خبرگزاري فرانسه از بخارست ،تلويزيون روماني اعالم كرد كه طبق دستور چائوشسكو در ايالت «تي ميس» كه چند روز پيش مركز آن
«تيمي سوارا» صحنه ناآراميهايي بوده ،وضعيت فوقالعاده برقرار شده است .براساس اين تصميم ،تجمع بيش از پنج نفر و هرگونه رفتوآمد بعد از
ساعت  23ممنوع است .خبرگزاريها تخمين زدهاند بين دو تا چهار هزار نفر در اين ناآراميها كشته شدند.
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چهارشنبه  29آذر  21 جمادي االول  20 1410دسامبر 1989
ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم .آقاي [محمود] واعظي آمد و نتيجه مذاكرات

با رومانياییها و متن توافقنامه و بيانيه مشترك را آورد .او گفت سفير فرانسه آمده و
از نتيجه سفر هيأت اظهار رضايت كرده و خواستار مذاكرات در سطح باال براي حل
مشكالت توسعه روابط شده است.

ساعت نه و نیم آقاي نيكالی چائوشسكو و همراهان رسيدند .بيرون ساختمان استقبال

كردم و به تقاضاي او در دفترم جلسه خصوصي برقرار شد ،ولي مطلب سري و خصوصي
نداشت .درباره مسائل متفرقه جهاني و دو كشور گفتگو كرديم .از آقاي گورباچف
ناراضي است و معتقد است او علت مشكالت و مسائل جاري است.
قب ً
ال گفته بود سه ميليون تن گندم در مقابل نفت ميدهند ،ولي حاضر نيستند در

قرارداد بگنجد و ميخواهند فقط به طوركلي بيايد نه مقدار گندم .جلسه رسمي ساعت ده

شروع شد ،مذاكرات تكراري بود .در مورد مسأله افغانستان ،آنها حاضر نبودند به عنوان

كشور اسالمي امضاء كنند و مباحثات بي نتيجه ماند .باالخره قرار شد راجع به افغانستان
چيزي در تفاهم نامه و بيانيه نيايد.1

بعد از مذاكرات ،باز جلسه خصوصي داشتيم ،بدون موضوع جدي در دستور ،تا

متون امضائي آماده شد .در مراسم رسمي و با حضور خبرنگاران توسط معاونان و وزراي

 -1رؤساي جمهوري ايران و روماني پس از امضاي اين موافقتنامه ،نتيجه مذاكرات را بسيار خوب توصيف كردند .همچنين در پايان سفر نيكالي
چائوشسكو رئيس جمهور روماني بهايران ،يك بيانيه مشترك بهطور همزمان در تهران و بخارست منتشر شد .آقاي هاشمي در دومين دور از مذاكرات
خود با رئيس جمهور روماني ،بهتوافقات بهعمل آمده در كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي دو كشور اشاره كرد و اظهار داشت« :توافقات
بهعمل آمده در زمينههاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و علمي بين دو كشور ،گامهاي مؤثر و خوبي است كه برداشته شده و اميدواريم در آينده ما شاهد
اجراي آنها باشيم .اميدواريم مسافرت جنابعالي و هيأت همراه ،ثمرات خوبي در افزايش همكاري در زمينههاي سياسي ،صنعتي ،كشاورزي ،فرهنگي
و بهويژه تحقيقات علمي داشته باشيم ».رئيس جمهور روماني نيز بر همكاريهاي دو كشور در مجامع و سازمانهاي بينالمللي تأكيد كرد و در پايان
سخنان خود از آقاي هاشمي براي بازديد رسمي از روماني دعوت بهعمل آورد كه از سوي ايشان مورد پذيرش قرار گرفت.
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خارجه و دو رئيس جمهور امضاء شد و من و چائوشسكو صحبت كوتاهي انجام داديم.1
سپس براي بدرقه به سوي فرودگاه حركت كرديم .هواپيماي اختصاصيشان آماده شد

و سفراي خارجي هم بودند .بدرقه رسمي و پرواز در ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقه

انجام شد.

به دفترم برگشتم .نماز و ناهار و استراحت .عصر تا ساعت هفت در هيأت دولت

شركت كردم .قرار شد حمله نظامي آمريكا به پاناما را محكوم كنيم .2شب در دفترم
ماندم .كارها را انجام دادم.

 -1رئيس جمهور روماني پس از امضاي يك موافقتنامه همكاري اقتصادي با ايران ،با اشاره بهمواضع نزديك يا مشترك دو كشور در مورد بسياري
از مسائل بينالمللي ،از جمله مسأله خلع سالح عمومي ،صلح و لزوم حل و فصل مناقشات دول از طريق مذاكرات مسالمتآميز ،اظهار داشت « :در
مورد ايران و عراق ،روماني نظر خود را مبني بر موافقت با تنظيم هر چه سريعتر قراردادها و تفاهمات ميان ايران و عراق اعالم ميكند ».آقاي هاشمي
هم گفت« :مواضع جمهوري اسالمي ايران و روماني در بسياري از مسايل منطقهاي و جهاني بههم نزديك و يا كام ً
ال يكي است .در اكثر مسايل سياسي،
فرهنگي و جهاني مواضع مشتركي داشتيم و بدينجهت پيشرفت مذاكرات سريع و مطلوب بود .موضع مشترك ما نفي سلطه كشورهاي بزرگ بر
كشورهاي ديگر ،لزوم عدم دخالت ديگران در سرنوشت ملت ها و احترام بهحاكميت ملتها و تالش پيگير براي رفع ظلمي است كه در دنياي امروز
از نظر امكانات زندگي وجود دارد ».ايشان ضمن قدرداني از تالش هيأتهاي دو كشور براي انجام تفاهمات گفت« :اين قراردادها اگر اجرا شود براي
هر دو ملت مفيد خواهد بود ».در پايان ديدار رسمي سه روزه نيكالي چائوشسكو ،يادداشت تفاهم هفتمين اجالس كميسيون مشترك همكاريهاي
اقتصادي ،فني و بازرگاني توسط رؤساي طرفين كميسيون بهامضاء رسيد .رؤساي جمهور دو كشور با تأكيد بر لزوم گسترش همكاريهاي اقتصادي،
خواهان افزايش و رشد همه جانبه همكاريها و انتقال تكنولوژي در زمينههاي صنايع ،صنايع سنگين ،صنايع شيميايي ،پتروشيمي ،صنايع نفت و گاز و
معادن ،انرژي كشاورزي و حمل ونقل شدند .در بخش ديگري از بيانيه در ارتباط با مسايل بينالمللي آمده است« :دو كشور حمايت كامل خود را از
استقرار صلح پايدار در آمريكاي مركزي اعالم ميدارند و از تالشهاي كليه كشورها و سازمانهاي بينالمللي در اين راستا حمايت مينمايند .دو كشور
هرگونه دخالت خارجي در منطقه را كه عامل اصلي تشنج در منطقه امريكاي مركزي ميباشد محكوم مينمايند .دو كشور ضمن اينكه رعايت و احترام
بهحقوق اساسي بشر را مورد تأييد قرار دادند ،نسبت بهبرخورد «گزينشي» در مورد بعضي كشورهاي خاص و موضعگيري يكجانبه و استفاده سياسي
از موضوع حقوق بشر ،جهت دخالت در امور داخلي ساير كشورها مخالفت نمودند .ايران و روماني با قاطعيت مخالف هرگونه فعاليت تروريستي اعم از
فردي يا گروهي بوده و تروريسم دولتي را كه ناقض استقالل و حامي دول است ،محكوم مينمايند .دو كشور معتقدند كه تروريسم بينالمللي تا زماني
كه توجه الزم به شرايط اجتماعي اقتصادي و سياسي كه منشاء آن است نگردد ،از بين نخواهد رفت».
 -2در اين جلسه ،هيأت دولت حمله نظامي آمريكا بهكشور پاناما را به عنوان يك تجاوز رسمي و غيرقابل توجيه محكوم كرد .هيأت دولت اين اقدام
زورگويانه و زشت دولت متجاوز آمريكا را مصداق بارز تروريسم دولتي و مغاير با تمام موازين و مقررات بينالمللي خواند و اعالم كرد كه سازمان
ملل متحد ،شوراي امنيت و ساير مجامع بينالمللي ،بايد در مورد مقابله با روحيه تجاوزگرانه و باج خواهانه حاكم برآمريكا به صورت جدي اقدام
نمايند و دنيا را از خطر ناامني و تروريسم نجات دهند؛ در غيراينصورت ناامني ناشي از اين قبيل اقدامات تجاوزگرانه ،جهان را بهبحران خواهد كشاند.
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پنجشنبه  30آذر  22 جمادي االول 1410

 21دسامبر 1989

ساعت شش و نیم صبح بيدار شدم و تا ساعت نه كار كردم .آقاي اميني آمد .گزارش
سفر به آفريقا را داد و براي بها دادن بيشتر به آفريقا با تحرك فرهنگي و آموزشي در
مقابل كليسا و وهابيها و خريد اجناس آفريقاييها و انجام كارهاي عمراني مشخص

توسط جهاد توصيه كرد.

آقاي [جواد] منصوري براي خداحافظي و سفر به پاكستان آمد .در مورد تقويت

روابط و همكاري بيشتر در مبارزه با مواد مخدر و اشرار تأكيد كردم.

آقاي [محمد محمدی] ريشهري [دادستان کل کشور] آمد .از ضعف قوه قضائيه

گفت و درباره تعزيرات حكومتي سئواالتي داشت .راجع به مشكالت وزارت اطالعات
در وزارت آقاي فالحيان گفت و تقويت آن را خواست.

به آقای [مرتضی] محمدخان [رئیس کل گمرک] گفتم كه در فرودگاه مزاحم مسافران
زن كه همراه خود زيور آالت در حد معمولي دارند ،نشوند؛ معموالً سختگيريهاي

غير مفيد ميشود .به آقاي [اکبر] تركان [وزیر دفاع] گفتم براي همكاري موشكي با

روماني اقدام كند .به [آقای غالمرضا آقازاده] وزير نفت گفتم در خريد دستگاه حفاري،
انتقال تكنولوژي را فراموش نكنند .او اطالع داد كه آتش سوزي نفتكش خارك در
اقيانوس اطلس مهار شده است.

عصر آقاي [علی] شهبازي براي امور ارتش آمد .آقاي [علیاکبر] ناطق نوري

مسئول بازرسي دفتر رهبري آمد وگزارش بازرسي در مورد پرونده تحريريان و تعزيرات

حكومتي را داد .تا ساعت هفت و نیم شب كار كردم .به خانه آمدم .امشب شب يلداست

و بچهها جمعاند.

دی 1368
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جمعه  1دي  23 جمادي االول 1410

 22دسامبر 1989

عصر آقاي [عبدالمجید] معاديخواه آمد .از گروهي متخصص و محقق ،براي يك اختراع
اصالح كامپيوتر پيشنهادي آورد .آقاي [حمید] ميرزاده اطالع داد كه آب رودخانه

هيرمند زياد شده و خطر سيل منطقه زابل را تهديد ميكند .گفتم برای پیگیری اقدام

شود .خبر انجام كودتا در روماني و سقوط نيكالي چائوشسكو را داد و اينكه گفته
ميشود كه به سوي ايران يا چين فرار كرده است.

با آيتاهلل خامنهاي و دكتر واليتي درباره اينكه اگر [چائوشسکو] به ايران آمد،

بپذيريم يا خير ،مشورت كرديم .نظر آیتاهلل خامنهاي اين بود كه بپذيريم ،ولي دكتر
واليتي نظر روشني نداشت .سپس خبر رسيد كه او در روماني بازداشت شده است.

1

 -1مردم رومانی پس از دو دهه دیکتاتوری کمونیستی چائوشسکو  ،باور کرده بودند که برای خاتمه دادن به این کابوس ،باید بدنهای نیکالی و النا با
گلوله سوراخ سوراخ شوند .از جریان محاکمه و تیرباران فیلم برداری شد و فیلم آن در شب  26دسامبر از تلویزیون دولت رومانی چندین بار پخش شد.
تقدیر چائوشسکو برخالف سایر رهبران کشورهای کمونیستی چنین بود .او در پایان سال  1989میالدی ،واقعیت فروپاشی دیوار برلین ،سقوط رژیمهای
کمونیستی در لهستان و چکسلواکی و سایر کشورهای اروپایی شرقی را دریافت نکرده بود .او بار دیگر در  24نوامبر همان سال ،پیروزمندانه به دبیرکلی
حزب کمونیست انتخاب شد و او که خود را «نابغه کارپات» و «دانوب اندیشه» میپنداشت ،هرگز فکر نمیکرد ،در پایان راه است .تصور میکرد ملتش
او را دوست دارند .او در روز  16دسامبر ،صدای جرقهای را که در شهر تیمیسوارا زده شد ،نشنید .هنگامی که ملتش در اعتراض به دستگیری کشیش
الزلو تونکس مدافع اقلیت مجار ترانسیلوانیا در این شهر دست به تظاهرات زدند ،چائوشسکو به ارتش دستور داد تظاهرات مردم را سرکوب کند .صدها
نفر از مردم کشته شدند .چائوشسکو در تلویزیون از ارتش برای سرکوب تظاهرات تقدیر کرد .در روز  21دسامبر تظاهرات عظیم کارگری در مقابل
مقر حزب کمونیست در شهر بخارست برپا شد .علیرغم سرکوب شدید ،دیگر کاری از دست نیروهای امنیتی رومانی برنمیآمد .در روز  22دسامبر
وزیر دفاع رژیم کمونیستی رومانی خودکشی کرد .او خیلی دیر متوجه واقعیت شد و در تالشی مذبوحانه شتابان با همسرش بخارست را ترک کرد تا
از کشور به اتفاق فرار کنند .نیکالی چائوشسکو و همسرش النا در جاده فرودگاه توسط نیروهای انقالبی دستگیر شدند .پیکره اصلی ارتش به انقالب
پیوست و سه روز بعد در یک پادگان نظامی پایان سرنوشت چائوشسکو رقم خورد .براساس آمار رسمی ،در جریان انقالب مردمی رومانی که ظرف
یک هفته رژیم دیکتاتوری چائوشسکو را سرنگون کرد  1104نفر از مردم توسط نیروهای امنیتی و ارتش رومانی به قتل رسیدند.
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شنبه  2دي  24 جمادي االول 1410

 23دسامبر 1989

تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .در گزارشها حوادث روماني در صدر است.
جنگ داخلي شديدي در جريان است .پليس امنيتي به نفع چائوشسكو در مقابل ارتش

كه در كنار مردم است قرار گرفته و خبر كشته شدن مردم و سفرش به ايران در حالي كه
در روماني درگيري داشته ،براي حيثيت ما خوب نيست.

[آقای عبدالحسین وهاجی] وزير بازرگاني و معاونان آمدند .درباره سياست توزيع و

مسائل وزارت مذاكره شد .آقاي دكتر [محمود] گلزاري [عضو هیأت علمی دانشگاه و
مدیر انتشارات رشد] آمد و براي انتشاراتش استمداد كرد .عصر شوراي عالي امنيت ملي
جلسه داشت .بخشي از موضوعات قابل بحث در شورا تصويب شد.

دكتر واليتي درباره صدور بيانيهاي از وزارت خارجه در همدردي با مردم روماني

و محكوم كردن اعمال چائوشسكو مشورت كرد .جلسه از بي اطالعي وزارت خارجه

و [وزارت] اطالعات از واقعيات روماني كه منجر به دعوت و پذيرائي حاكم آن در
روزهاي آخر عمر و در حين درگيري با مردم شد ،انتقاد داشت .با رهبري در خصوص
دادن بيانيه مشورت شد .نظر ايشان اين بود كه صبر كنيم تا ببينيم چه ميشود .هنوز

درگيري است و سرنوشت مشخص نيست .به مجلس هم پيغام دادند كه فردا در اين
خصوص چيزي نگويند .شب در دفترم ماندم .ياسر و مهدي هم به منزل فاطي رفتند.

يكشنبه  3دي  25 جمادي االول 1410

 24دسامبر 1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .آقاي [حمید] ميرزاده براي كارهاي

جاري آمد .آقاي [سراجالدین] كازروني آمد .درباره طرحهاي اصالح ساختار تهران
مذاكره شد؛ انتقال مراكز آموزش عالي ،انتقال پادگانها ،انتقال مراكز صنعتي و تجاري
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و انتقال مركزيت سياسي اداري و نظایر آن؛ قرار شد بررسيها ادامه يابد.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .درباره اشتباه دعوت چائوشسكو در اين برهه از

زمان صحبت شد و آقاي دكتر واليتي [وزیر امور خارجه] دفاع كرد .1ساعت هفت و نیم

به دفتر آيتاهلل خامنهاي رفتيم .درباره وضع لبنان صحبت كرديم .رهبري نگران وضع

لبنان و سرنوشت حزب اهلل است كه به نظر ميرسد هدف تحركات اخير است .درباره
روزنامهها ،برنامه پنجساله ،استانداري خوزستان و سياست خارجي صحبت كرديم .پس
از صرف شام به دفترم برگشتم .تا ساعت یازده شب كارها را انجام دادم.
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اذان صبح بيدار شدم .در اخبار پناهنده شدن ژنرال [امانوئل] نوريهگا رئيس جمهور

پاناما به سفارت واتيكان آمده بود كه باعث خوشحالي آمريكا است و نيز آرامتر شدن

درگيريها در روماني كه باز مايه دلخوشي غربيها است.

تلفني به [عبدالمجید] معاديخواه [رئیس بنیاد تاریخ] در خصوص اشتباه چاپ شدن

خاطراتم تذکر دادم .در صفحه  38نوشته شده که در مورد حكم اصالحات ارضي زمان

شاه ،من به امام نوشتهام كه من ننوشته بودم .آقاي مسيح مهاجري [مدیر روزنامه جمهوری
اسالمی] آمد و در خصوص كيفيت انعكاس اخبار رهبري صحبتهايي داشت.

آقاي [سیدرضا] تقوي از سازمان تبليغات اسالمي آمد .گزارش سمينار اسالم در

آفريقا و نيجريه را داد و عالقه مردم به انقالب ايران را گفت و براي برگزاري سمينار
 -1آقاي گوهري سفير ايران در روماني بهعلت عدم ارائه گزارشهاي جامع از اوضاع داخلي این کشور در آستانه سفر چائوشسكو بهتهران ،از سوي
دكتر واليتي وزير امور خارجه از كار بركنار و براي اداي توضيح بهتهران فراخوانده شد .وزير خارجه همچنين در كميسيون سياست خارجي مجلس
شوراي اسالمي حضور يافت و بهسئوال نمايندگان پيرامون سفر چائوشسكو بهايران پاسخ داد .تعداد  45نماينده مجلس نيز با امضاي نامهاي ،وزير امور
خارجه را براي پاسخ بهسئوال به صحن مجلس فراخواندند.
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مقام زن استمداد كرد و توصيههايي در خصوص توجه بيشتر به مسلمانان آفريقا داشت.

آقاي[هادی] نژادحسينيان [وزیر صنایع سنگین] آمد .درباره لزوم مراعات مهر عدم

ساخت براي واردات و همچنین فروش محصوالت به نرخ آزاد و تأمين ريال مورد نياز
صنايع گفت.

آقاي [سیدعلی] مقدم آمد .وضع ستاد معين [استان تهران برای بازسازی] خرمشهر

را گفت و دستور رهبری را آورد كه ستاد را به من محول كردهاند و از سياستها و

اقدامات ضعيف مسئول و مدير ستاد معين استان تهران گفت كه ماشينها را راكد نگاه
داشته است.

علماي اهل سنت سيستان ،بلوچستان ،خراسان و تركمنستان آمدند .اظهار وفاداري
كردند و خواستار توجه بيشتر به اهل سنت و مناطق خودشان شدند .مفص ً
ال براي آنها

صحبت كردم.1

ظهر دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري كشور آمد .كارهاي زيادي مطرح كرد و

تصميمگيري شد .عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .تصميم گرفتيم برخي از محصوالت

كارخانهها به قيمت ارز با نرخ رقابتي به فروش برود و تفاوت قيمت تا ارز رسمي ،از

دولت باشد؛  131قلم كاال مشمول اين تصميم ميشوند.

دير وقت به خانه آمدم .بچهها شام از رستوران خبركرده بودند .در حالي كه مشغول

 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است« :خوشبختانه بین ما و شما این مسأله روشن شده که رمز تقویت اسالم در وحدت نیروهای اسالمی به ویژه
علمای اسالمی است که اگر با هم متحد باشند ،مردم را هم متحد خواهند کرد .مردم به خاطر اسالم به این نظام عالقهمندند و هر کس هم ممکن است
به دلیل سلیقه شخصی نظراتی داشته باشند ،اما همه اسالم را دوست دارند و این رمز موفقیت نظام است که تشیع و تسنن فهمیدهاند .ما در اسالم خواهی
خود صادق هستیم و این اعتماد که مایه دموکراسی ،بزرگترین سرمایه ماست .ما مدعی هستیم که دنیای اسالم رأی میدهند که اگر در دنیای اسالم
مردم را آزاد بگذارند ،مردم حاکمیت اسالم را برقرار میکنند و اگر حاکمان برخی کشورهای اسالمی برای تحقق دموکراسی مردم را آزاد بگذارند،
مردم اسالم را در آن کشورها حاکمیت خواهند بخشید .با توجه به لزوم وحدت و همفکری هر چه بیشتر علما و مردم اهل سنت و شیعه ،اکنون میدان
برای کار و عمل اهل تسنن باز است و آنها باید در دانشگاهها و حوزه وارد شوند و برای وارد شدن در امور کشور مهیا شوند .یکی از آرزوهای ما
تأسیس دانشگاه علوم دینی برای طالب اهل سنت است .امیدوارم که با همکاری علما و اساتید اهل سنت ،این امر تحقق یابد .امیدوارم محرومیتهای
نقاط مختلف کشور با همکاری و همدلی مردم و روحانیون رفع شود و کشور در راه سازندگی و پیشرفت ترقی نماید ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی
رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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نوشتن خاطرات امروز بودم  -ساعت ده و نیم شب  -راديو آمريكا خبر داد كه چائوشسكو
و همسرش [اِلِنا] در روماني اعدام شدند.1
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آقاي[سیدرضا] زوارهاي [رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور] آمد .از سياستهاي

دولت ابراز رضايت كرد .براي تقويت ثبت امالك اعتبار بيشتر خواست و گزارش وضع
ثبت را داد و برنامه اصالحياش را گفت .آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري كشور
آمد .مالقاتهای پراكنده ديگر نيز داشتم.

شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت .مسأله خسارت ديركرد كه بانكها تا

سال  1363از مشتريان گرفتهاند ،مطرح بود .شوراي نگهبان آن را نامشروع اعالن كرده و

بسياري از مشتريها براي پس گرفتن خسارات پرداختي ،به دادگاهها شكايت كردهاند.
آقاي [محسن] نوربخش با ذكر ارقام ،خطر اين روال را گفت و چارهجويي كرد .پس
از بحثهاي مفصل ،مجمع به اتفاق آراء راي داد كه بانك ميتواند خسارات را بگيرد.

[اعضای مجمع] شام مهمان من بودند.

 -1نیکالی چائوشسكو با حكم دادگاه ،بهاتهام كشتار بيش از  60هزار نفر ،چنگ انداختن بهقدرت دولتي از طريق سازمانهاي مسلح كه عليه مردم
از آنها استفاده شده است ،انهدام اموال مردم ،دستاندازي بهاقتصاد ملي و تالش در جهت فرار از كشور و سرقت بيش از يك ميليارد دالر ،محكوم
به اعدام شد .خبرگزاريهاي بينالمللي اعالم كردند از آغاز قيام مردم روماني در  17دسامبر ( 1989يكشنبه  26آذر  ،)1368بيش از  70هزار نفر كشته
و حدود  300هزار نفر مجروح شدند .در تصاويري كه از تلويزيون پخش شد ،چائوشسكو خطاب ب ه دادگاه نظاميدر لحظات قبل از اعدام خود چند
بار گفت « :من اين دادگاه را بهرسميت نميشناسم .تنها مردم در مورد من قضاوت خواهند كرد ».از چائوشسكو سئوال شد « چه كسي دستور شليك
بهطرف مردم را صادر كرد؟» او پاسخ داد « :حتي به يك سئوال هم پاسخ نخواهم داد .سكوت من به معناي پاسخ بهسئواالت نيست .من تنها به طبقه
كارگر پاسخ خواهم داد .بهمردم پاسخ خواهم داد ،بهطبقه كارگر».
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ساعت هفت صبح وزير كشور و مديرعامل مترو ،آقايان [عبداهلل] نوري و [اصغر] ابراهيمي
آمدند .براي بازديد از مترو رفتيم .در كارگاه قورخانه [= میدان امام خمینی تهران] از

نحوه كار ماشين حفار در ساخت اتوماتيك تونل مترو «زوكور »1بازديد كرديم؛ جالب
است .بر كار آن مسلط شدهاند .تا نزديك ميدان مخبرالدوله رسيدهاند .از كارگاه نزديك

دانشگاه جنگ از حفاري به سبك ايراني  -اتريشي و منطقه غرب تهران از كارگاههاي
ترانشه و رو باز بازديد كردم .2در دفتر كارگاه توضيحات را شنيدم .فروش سرقفليهای

طرح خيابان احداثي مهم چهل وپنج متري ،به گفته آقاي ابراهيمي ،ميتواند بخش

مهمي از مخارج [ساخت مترو] را تأمين نمايد .سپس در يكي از كارگاههاي نزديك
دفترم ،مصاحبه تلويزيوني كردم .گفتند مجموعاً نصف تونلهاي خط  1و  2را به صورت
 -1احداث بخشي از تونلها با ماشین حفار شركت آمريكايي زوکور كه قبل از انقالب خريداري و بعد از پيروزي انقالب مونتاژ و راهاندازي شد ،انجام
ميپذيرفت .در این روش ،با احداث یک ترانشه ،ماشین حفار در عمق زمین جای میگیرد و از زیر زمین شروع به حفاری و احداث تونل مینماید.
ماشین حفار اتوماتيك از یک سپر استوانهای به قطر  9متر كه مانع ريزش خاك ميشود و یک دستگاه بيلخاکبرداری دوار با چند درجه آزادي و
تعدادی جکهای هیدرولیکی که دستگاه را به جلو ميراند ،تشكيل شده است .سرعت اسمی پیشروی ماشین زوکور  9رينگ  1/5متري در روز بود كه
متأسفانه به سرعت اسمي آن نميرسيدند .به این صورت که ماشین ،تونلی به قطر  9متر و به طول  1/5متر را حفاری مینمود و خاک آن را از اليه پايه
خود روي نقاله به سمت عقب هدایت میکرد ،سپس قطعات پیش ساخته بتنی توسط ماشین نصب میشد .خاکهای حفاری شده توسط تسمه نقاله به
قطارهای حمل خاک که در پشت ماشین قرار دارند ،هدایت و به خارج از تونل حمل میگردید .خوشبختانه در حال حاضر در سال  1390تعداد چهار
دستگاه پیشرفته حفار تی بی ام ( )TBMدر خطوط مختلف متروی تهران همزمان فعالیت میکنند که رکورد بزرگی در احداث مترو در جهان محسوب
میشود .این دستگاههاي حفار به همت محسن هاشمی مدیر عامل وقت شرکت مترو ،علیرغم همه موانع و مشکالت فرا روی مترو تهیه و نصب گردید.
 -2احداث تونلهای مترو در تهران آسان نبود ،چرا که رسی بودن خاک ،وجود خاکهای دستی در تونل ،احتمال ریزشی بودن خاک و باال بودن
سطح آبهای زیرزمینی ،از جمله مشکالت عمده احداث تونل در تهران بود .حفاری تونلهای مترو به سه روش ماشین حفار ،اتریشی و ترانشه باز
انجام میشود که کلیه این روشها در متروی تهران مورد استفاده قرار گرفته است .در روش ترانشه باز ،ابتدا بررسی و آزمایشهای ژئوتکنیکی جهت
تشخیص الیههای زمین و مقاومت خاک در مسیر حفر تونل انجام میگیرد .پس از خاکبرداری و گود نمودن تونل ،اقدام به تسطیح کف گود نموده و
آن را با قالب لغزنده ،قالببندی ،آرماتوربندی و سپس بتنریزی میکنند .در روش اتریشی ،ابتدا به همان روشی که در حفر قنوات استفاده میشود ،با
یک شفت یا رمپ به عمق مورد نظر میرسند ،سپس اقدام به حفر تونل مینمایند .تونل در مقطع فوقانی و تحتانی خاکبرداری شده ،ابتدا حفاظت موقت
میشود و در نهایت با قالب تلسکوپیک ،آرماتوربندی ،قالببندی و بتنریزی میشود.
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نيمه كاره ساختهاند.1

بازدید از کارگاه مترو

به دفترم آمدم .جمعي از اصناف به مالقات آمدند .براي آنها صحبت كردم .2از

 -1آقاي هاشمي در گفتوگو با خبرنگاران پيرامون وضع و چگونگي پيشرفت مترو گفت« :اين كار با ارزشي است و گزارشهاي آن را بهطور مرتب
دريافت ميكنم .با توجه به اينكه در شروع كار ترديد داشتيم و دوستان خوب ما هم باور نداشتند كه اين كار بهثمر برسد و ميگفتند اين يك كار
لوكس است ،اما پيگيري كرديم و كار شروع شد .خوشبختانه با مديريت خوب و نيروهاي فني ،تاكنون  15كيلومتر تونل زيرزمين احداث شده است .از
 30كيلومتر تونل مورد نياز ،نصف آن انجام شده است .اين كار با ظرفيت اجرايي يك كيلومتر در ماه جلو ميرود .براساس قول مديران اميدوارم ظرف
سه سال آينده ،يعني اواخر سال  1370مردم تهران از اين وسيله نقليه عمومي خوب استفاده كنند ».رئيس جمهور در پاسخ بهاين سئوال كه دولت تا چه
اندازه در اين كار سرمايه گذاشته است ،گفت « :خوشبختانه اين طرح فع ً
ال باري بردوش دولت نداشته است .بانكها در اين كار شركت فعالي داشتهاند.
ميتوان گفت ،حتي دولت از شركت مترو در بعضي از كارها نيز استفاده كرده است ».ايشان همچنين در مورد ارز تأميني مترو اظهار داشت « :مترو ،
نفت كوره پااليشگاه اصفهان را كه بالاستفاده بود و در گودالهای خاکی اطراف پاالیشگاه ریخته بودند و جامد شده بود و گاهی آتش میگرفت و
محیط زیست را آلوده میکرد ،به خارج صادر و مبالغي ارز تهيه كرد .درآينده نيز براي تهيه واگنها ،تجهيزات ثابت از جمله برق مترو  ،نياز به ارز
داريم كه با نظر و طرحهايي كه در برنامه هستد ،تأمين خواهد شد .دولت فع ً
ال پشتيباني سياسي اين طرح را انجام ميدهد ».آقای هاشمی در پايان اين
بازديد از كليه كساني كه براي احداث مترو تالش ميكنند ،از جمله كارگران و متخصصان تشكر كرد.
 -2در اين ديدار كه جمعي از اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و رؤساي شوراي مركزي اصناف و مجامع امور صنفي سراسر
كشورحضور داشتند ،ابتدا آقای ابوالفضل توكلي بينا ،مشاور بازرگاني و امور اصناف رئيس جمهور و آقای علی نقی خاموشي رئيس اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن ایران ،ضمن ارائه گزارش ،آمادگي بازرگانان و اصناف كشور را جهت مشاركت در برنامههاي سازندگي اعالم كردند .سپس آقاي
هاشمي با اشاره به فعاليت و مبارزات بسياري از اصناف و بازاريان قبل از انقالب و تالش و همكاري آنان در بهثمر رسيدن انقالب اسالمي و دوران
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جريانات كشور راضياند .آقاي اديب از علماي هندوستان آمد .از ضعف عملكرد

سفارتمان در هند و لزوم تحرك بيشتر براي جلب احزاب و نيروهاي موثر در هند گفت
و از لزوم بها دادن به مراكز اقتصادي اسالمي در معامالت با هندوستان و از بهتر شدن
وضع فرودگاه مهرآباد بعد از بازرسي محسن تشكر كرد.

در اخبار ظهر ،تذكر رهبري به عناصر راديكال پخش شد .اين روزها در مجلس

و مطبوعات عليه وزارت خارجه به خاطر عدم پيش بيني حوادث روماني و دعوت از
چائوشسكو حمالت زيادي دارند 45 .نماينده از دكتر واليتي سئوال كردهاند .اولين انتقاد
صريح و نسبتاً تند رهبري به راديكالها است.1
دفاع مقدس اظهار د اشت« :اكنون كه در آستانه ورود بهدوران سازندگي هستيم ،نياز بهيك نوع همكاري ديگر با شركت همه نيروها و قشرها احساس
ميشود .در اين دوره بايستي ضمن تحمل كمبودها و تأمين نيازهاي ضروري مردم ،پايههاي اساسي يك جامعه نيرومند اسالمي را محكم كنيم .در
اين دوره همه اقشار اعم از دانشگاهي ،صنعتگر ،كشاورز ،كارگر و كارمند ،بازرگان و اصناف بايد براي سازندگي در همه ابعاد تالش كنند و يكي
از مهمترين كارهايي كه بايد از سوي اصناف و بازاريان سريعاً سروسامان يابد ،اصالح سيستم توزيع ميباشد .سيستم توزيع در شرايط فعلي سيستم
مطلوبي كه مورد رضايت مردم و اسالم باشد ،نيست و گردش كاال ،مديريت هزينه و درآمدها و رابطه توليد كننده و مصرف كننده ،بهشكل صحيحي
نميباشد كه بايد با كمك و همكاري دستاندركاران مسائل توزيع اصالح شود .در مقطع فعلي اجراي قانون نظام صنفي و نقش دادن بهكساني كه در
اين قانون به صورت مجامع صنفي و مراكز مسئول در شبكه توزيع پيشبيني شده است ،ميتواند كارساز باشد .تجربه سالهاي گذشته نشان داد كه جدا
شدن اصناف متعهد و مؤمن از سيستم توزيع ،باعث شد كه تعدادي افراد فرصتطلب ،سودجو و فاقد مهارتهاي الزم ،وارد بازار شوند و با ايجاد بازار
سياه ،احتكار و گرانفروشي بهثروتهاي انبوهي برسند كه به دليل ناصالح بودن ،هيچوقت درآمدشان را در مسير سالم به كار نخواهند انداخت ».رئيس
جمهور با اشاره بهوظيفه وزارت بازرگاني در اجراي قانون نظام صنفي خاطرنشان كرد« :همكاري جدي اصناف و بازرگانان در اجراي اين قانون ،ضمن
كمك بهاصالح سيستم توزيع باعث خواهد شد ،كاال مسير طبيعي خود را از توليد بهمصرف طي نمايد و در اين مسير توليد كنندگان و توزيع كنندگان
كل و جز سود عادالنه خود را خواهد برد و كاال با سود عادالنه به دست مصرف كننده خواهد رسيد .سالم سازي سيستم توزيع يكي از كارهاي مهمي
است كه اصالح آن در توليد اثر دارد و دولت نيز براي اصالح اين سيستم و جلوگيري از كارهاي خالف كمكهاي الزم را خواهد كرد ».رجوع کنید
 کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1آيتاهلل خامنهاي در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم گفتند « :ملت ما امروز بايد به دو نكته توجه كند ،يكي وحدت كلمه است و ديگري تالش
براي ساختن كشور كه نبايد اين دو نكته را فراموش كنيم .مبادا در گوشه و كنار ،كساني يادشان برود كه امروز دنيا در چه شرايطي قرار دارد و ملت ما
كيست و كجاست و باز شروع كنند و همان حرفها و حركتهاي تفرقهآفرين را كه در چند سال قبل معمول بود ،دوباره بهصحنه بياورند .من شاهدم
و ميبينم كه دستگاههاي دولتي تالش خوبي دارند و امروز ما در همه صحنهها بهتالش احتياج داريم و براي بازسازي كشور ،براي رفع مشكالت مردم،
براي زنده كردن ثروت خفته اين ملت بايد تالش كنيم ».رهبر انقالب با تأييد تالشهاي وزارت امور خارجه در مقابله هوشمندانه با سياستها و تبليغات
زهرآگين دشمن گفتند « :بعضي در گوشه و كنار بهاندك بهانهاي ،جنجال راه مياندازند و ايراد گرفتن را شروع ميكنند .آن كسي كه در ميدان عمل
است ،بايد تأييد شود تا بتواند درست عمل كند و اگر اشتباهي و يا نقصي هم هست را برطرف كند .بنده بهتبعيت از امام بزرگوارمان ،بهشدت با تضعيف
دستگاههايي كه كارهاي حساسي را بر دوش دارند ،از جمله دستگاه امور خارجه و كساني كه در خط مقدم برخورد با سياستهاي خارجي قرار دارند،
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آمدند .براي آنها صحبت كردم .1شب در دفترم ماندم و كارها را انجام دادم.2

مخالفم .اين چه عادت زشتي است كه بعضي افراد از نظر سياسي يا مطبوعاتي ،نقاط مثبت را اص ً
ال نميبينند و تا نقطه منفياي مشاهده ميكنند ،ازهر
طرف صدايي بلند ميكنند ».منبع :روزنامه كيهان ،شماره  ،13797صفحه .2
 -1در اين ديدار ابتدا حجتاالسالم احمدی يزدي مسئول دفتر نمايندگي وليفقيه در اين دانشگاه گزارشي از برگزاري سمينار «تفكر بسيجي» و
موضوعات مطروحه در اين سمينار ارائه داد .سپس آقاي هاشمي با تشريح تفكر بسيجي اظهار داشت « :آنچه كه بسيج را بهصورت نهادي مقدس و
ارجمند درآورد كه مورد قبول همه واقع شد ،حركت داوطلبانه براي تعقيب و تحقق اهداف اسالمي و جانفشاني براي خدا بود .تفكر بسيجي مايه اصلي
اندوخته انسانها میباشد كه خداوند براي حركت بهسوي خدا در فطرت آنها گذاشته است و اين تفكر اگر در دانشگاه باشد و رشد يابد ،نظام هيچ وقت
با مشكل روبرو نخواهد شد و اگر در كارخانه و مزرعه و بازار باشد ،مردم هيچ وقت با كمبود و مشكل مواجه نخواهند بود .اگرچه از شروع مبارزه،
نيروهاي عظيمي در همه ابعاد در صحنه بودند ،اما بروز حركت بسيجي ،بيشتر در صحنههاي جنگ بود كه جمع كثيري از مردم در مواقعي كه نياز
بهايثارگري بود ،داوطلبانه و بدون توقع هيچ چشمداشتي بهكانون خطر ميشتافتند .حماسههاي عظيم ميآفريدند كه هنوز هم بسياري از جزئيات بسيار
مهم اين صحنهها در ميدانهاي جنگ و دفاع ناشناخته مانده و منعکس نشده است ».ايشان با اشاره بهمناسبت طرح موضوع تفكر بسيجي در دانشگاهها
خطاب ،بهدانشجويان بسيجي گفت« :براي طرح اين موضوع ،محور مناسبي انتخاب كنيد و بر اين اساس تربيت نيروها و حركت را آغاز و تالش نمائيد
كه معنويت حاصله در جبههها را در دانشگاهها و جامعه هم حفظ و اشاعه دهيد .يكي از آرزوهاي ما اين است كه بسيج افتخار دانشگاه باشد .دانشجويان
بسيجي با درس خواندن بيشتر ،برخورد خوب با اساتيد و حفظ ارتباط با دانشجويان مسلمان ،رعايت اخالق اسالمي و حسن ارتباط با ديگر دانشجويان،
براي اشاعه تفكر بسيجي و حفظ محيط اسالمي دانشگاهها تالش نمايند .ما بهآينده دانشگاهها با حضور نيروهاي بسيجي و مسلمان ،اميد فراوان داريم و
بهآينده علمي و عملي دانشگاهها خوشبين هستيم و اميدواريم كه شما با تالش و كوشش بيشتر و ارتقاء سطح علمي ،براي پذيرش مسئوليتها در آينده
خود را آماده كنيد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -2در اين روز هيأت دولت تشكيل جلسه داد .در ابتداي اين جلسه آقاي هاشمي با اشاره بهبيانات مقام معظم رهبري اظهار داشت « :ايشان هميشه در
بياناتشان ،مطالب مهم و سياستهاي انقالب و كشور را توضيح ميدهند و معموالً هم بيدريغ از دولت و وزراء و مجريان كشور حمايت ميكنند».
رئیس جمهور با اشاره بهاينكه ما هميشه پشتيبانيهاي خوب و حمايتهاي باارزشي از ايشان داريم گفت« :البته توقع ما هم همين است ،چون ما عم ً
ال
مجري سياستهاي خود ايشان هستيم و با آشنايي كه با انديشهها و تفكرات ايشان داريم ،وظيفه خود ميدانيم كه خواستههاي ايشان را كه برما و برمردم
واليت دارند اجرا كنيم ».رئيس جمهور با عنوان اينكه براي مسائل مهم كشور ،معموالً خدمت ايشان ميرويم و مشورت و نظرخواهي ميكنيم ،تأكيد
كرد « :كاري كه نظر ايشان نباشد در اين دولت انجام نميشود ،مگر اينكه غفلتي بشود .براي چندمين بار باز هم ايشان هم به سياستها و هم به اجرا
اظهار اعتماد و اطمينان كردند .نكته ديگري كه مقام رهبري امروز برآن تكيه داشتند ،حمایت ايشان از سياست وزارت امور خارجه بود؛ البته قب ً
ال هم
ما اين مطلب را ميدانستيم .در گذشته هم حضرت امام امت (ره) همين موضع را داشتند و از سياست وزارت امور خارجه و وزير حمايت ميكردند».
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تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .جمع كثيري از علماء ،ائمه جمعه و جماعات و
وعاظ [استان تهران] آمدند .براي آنها سخنراني كردم و شرايط جاري در منطقه و داخل

و جهان را گفتم و درباره انهدام ماركسيسم و لزوم استفاده از اين خال را گفتم و جواب
سئواالت را دادم؛ جلسه خوبي بود.1

آقاي [مسعود روغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامه بودجه] و معاونان آمدند .راجع به

برنامه و بودجه سال  1369و لزوم هماهنگي طرحها از پيش با سازمان گفتند .آقاي [حاج

شیخ مجتبی] حاج آخوند از علماي باختران [= کرمانشاه] و نماينده صحنه و كنگاور آمد.
 -1آقاي هاشمي در اين ديدار با تشريح تحوالت جهاني و از هم پاشيده شدن اردوگاه كمونيسم ،لزوم حضور بيش از پيش روحانيون و ضرورت تبليغ
اسالم براي مردم تشنه آزادي و معنويت را مورد تأكيد قرار داد .ايشان گفت« :اكنون با متالشي شدن ماركسيسم ،پرچم مبارزه با امپرياليسم و سلطه و
حاكميت سرمايه ،در دست انقالبيون مسلمان است و اين مسئله اساسي و مهمي است كه بايد روي آن بيشتر كار شود .با توجه بهموضعگيري حضرت
امام (قدس سره) در قبال تحول دنياي كمونيسم ،موضع ما از اول در قبال اين تحوالت مشخص بوده و با توجه بهعدم جايگزيني مكاتب ديگر بهجاي
كمونيسم ،امروز تنها محوري كه ميتواند عدالتخواهان دنيا را بهدور خود جمع كند ،مجموعه اسالم است .ما در رساندن پيام اسالم به جهانيان ،تكليف
بسيار مهمي داريم ،اما متأسفانه بايد تنها اين كار را انجام دهيم و برخي كشورهاي اسالمي با داشتن امكانات زياد به خاطر دولتهاي حاكم برآنها ،ضد
حركت اسالمي هستند و در شرايطي كه دنياي استكبار با امكانات زياد ،در صدد بهرهبرداري از تحوالت جهاني است ،ما بايد به تنهايي صداي اسالم
مظلوم را بهدنيا برسانيم .خوشبختانه ما مخاطبهاي زيادي در دنيا داريم و ميتوانيم حرفهاي اسالم را تا حدودي بهگوش مردم جهان برسانيم ،اما براي
اينكه بتوانيم گوينده پيام اسالم باشيم ،حتماً بايد قوي بوده و با حفظ روحيه انقالبي و يكپارچگي ،سراغ سازندگي برويم .و نقطه تقابل با غرب ،بر سر
مسائل سازندگي است و بحثها در اين زمينه نبايد بهگونهاي باشد كه افكار انقالبي ما را مخدوش نمايد و غربيها با شيطنتهاي زيادي كه دارند از
آن بهرهبرداري كنند .ما بايد با امكانات بالقوه زيادي كه در كشور وجود دارد ضمن سازندگي ،روحيه حماسي و انقالبي ،ارزشهاي اسالمي و نشاط
مردم را حفظ كنيم .امروز شيطنت تبليغاتي امپرياليسم خبري ،اين است كه جامعه ما را بهدو بخش بهاصطالح راديكال و معتدل تقسيم كند و در مقابل
يكديگر قرار دهد؛ ما بايد هوشيار باشيم و در اين دام قرار نگيريم .مهمترين اقدام انقالبي امروز ،سازندگي كشور و قطع رشتههاي وابستگي اقتصادي
است كه خوشبختانه اكثريت نيرومند مجلس با دولت همنظر و همراه است ».آقاي هاشمي همچنين با اشاره بهلزوم تحقق عدالت اجتماعي خاطرنشان
ساخت« :اگر ما مرد كار باشيم ،ميتوانيم ضمن خودسازي و پرداختن بهسازندگي ،با تأمين نيازهاي ضروري زندگي مردم ،عدالت اجتماعي را بهتر
تحقق بخشيم و ميدان دادن ب ه كار ،غير از ميدان دادن بهدزدي است .تجربه ده سال گذشته نشان داد كه افراد انحصارطلب و ضدعدالت در شرايط
كمبود و فقر عمومي ،ميدان بيشتري براي مخدوش كردن عدالت اجتماعي پيدا ميكنند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال
 »،1368دفتر نشر معارف انقالب .1390
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از استاندار باختران شكايت داشتند.

دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] براي امور جاري كشور آمد .ظهر

ياسر آمد .با هم ناهار خورديم .عصر محسن آمد درباره سيمان و حمل و نقل و ....
مطالبي گفت؛ بازرسي ويژه [دفتر رئیس جمهور] مأموريت دارد تنگناها را شناسايي كند
و راه حل ارائه نمايد.

[آقای محمدرضا نعمتزاده] وزير صنايع و معاونان آمدند .گزارشي از وضع صنايع،

برنامهها ،طرحها و اعتبارات ارزي دادند .اميد دارند با اعتبارات پيش بيني شده در برنامه

پنجساله ،بتوانند صنايع را فعال كنند و حلقههاي مفقوده را ايجاد كنند؛ روي سيمان،
الستيك ،كاغذ و شكر تأكيد كردم.

شب بچهها به دفتر آمدند .شام را با هم خورديم و به خانه آمديم .تلفنهاي زيادي در

خصوص اعالن حمايت از اظهارات اخير رهبري و محكوميت حركات مخالف وزارت

خارجه داشتم.
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در منزل بودم .با عفت صحبت كرديم .گفت قرار است امروز براي كشف نتيجه معالجات،

چند ساعت در بيمارستان بستری شود؛ دكتر اميدوار است .از خانم دكتر منصوريان به

خاطر پذيرائي خوب راضي است .عصر با آقاي موسوي اردبيلي تلفني صحبت كرديم؛
اعتراض كمرنگي عليه مخالفان سياست خارجي در نماز جمعه امروز داشتهاند.

وقتم به استراحت ومطالعه گذشت .بيشتر مطالعات درباره فعاليت اقتصادي و عمراني

امام علي(ع) براي استفاده در خطبه آينده [نماز جمعه] بود .شب محسن آمد و گزارش

كامل بررسي وضع سيمان را داد .معتقد است تا حدود چهار ميليون تن ممكن است بر

توليد فعلي با ظرفيت صنايع موجود اضافه شود؛ اكنون حدود دوازده و نيم ميليون تن
است .احمدآقا مرعشي براي امور رفسنجان آمد.

شنبه  9دي  1 جمادي الثاني 1410

 30دسامبر 1989

فاطي با مادرش صحبت كرد .دكتر يك هفته ديگر اقامت را تمديد كرده است .آقاي
[قدرتاهلل] عليخاني آمد .مراتب ناراحتي خط  3را از اظهارات رهبري اطالع داد و

تحليلهاي آنها را گفت .توقع كمك من براي خالص كردن آنها را دارند .موج

حمايتهاي مراكز روحاني و فرهنگي از بيانات رهبري و حمايت از دولت ادامه دارد.

[آقای عبداهلل نوری] وزير كشور براي امور جاري كشور آمد و همان مضامين مطالب

آقاي عليخاني را گفت .مهندس [مهدی] چمران آمد .از مديريت دانشكده هنرهاي زيبا و
طرد نيروهاي مخلص شكايت كرد .آقاي كامروا [مسئول ستاد معین تهران] آمد .امكانات
ستاد معين [برای بازسازی نوسازی] خرمشهر و برنامههاي بازسازي را گفت؛ تأكيد بر

سرعت عمل نمودم.
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عصر دكتر هاشمي [گلپایگانی] براي برنامه شورايعالي انقالب فرهنگي آمد .چهار

نفر از نمايندگان مجلس كه براي سياحت و مطالعه كتابخانهها عازم شوروي هستند ،براي

مشورت و خداحافظي آمدند.

اول شب با وزراي اطالعات ،كشور و امور خارجه درباره مسائل و حوادث آذربايجان

شوروي جلسه داشتيم .تحليل اين است كه خود مردم باكو تمايل به انقالب اسالمي دارند
و شعار وحدت ميدهند ،ولي عوامل حكومت شوروي و تودهايها نفوذ كردهاند و

شعارهاي انحرافي هم از قبيل استقالل آذربايجان و  ....داده ميشود .قرار شد هيأتي
براي مذاكره با روسها به مسكو اعزام بشود و هیأتی براي كشف بيشتر حقيقت به باكو
بروند و كميسيوني در تهران و تبريز ،مسائل را زير نظر داشته باشد .شب در دفترم ماندم

و كارها را انجام دادم.

يكشنبه  10دي  2 جمادي الثاني 1410

 31دسامبر 1989

تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .آقاي [غالمرضا] آقازاده [وزیر نفت] آمد .از قيمت

و سطح فروش نفت اظهار رضايت كرد و درباره دعاوي دو شركت نفتي آمريكايي
آماكو و البكو و برنامه مصالحه مشورت كرد و موافقت گرفت .درباره بودجه سال آينده
وزارت نفت هم صحبت شد.

آقاي [سیدمحمود] دعائي[مدیر مسئول روزنامه اطالعات] براي استمداد جهت وارد

شدن يك ماشين پيشرفته براي پزشكي با ارز صادراتي آمد؛ موافقت كردم ،به شرط

اينكه به كميته امداد خدمت بدهد .نمايندگان شهرهاي جنوب خراسان آمدند و براي
عمران اين منطقه استمداد كردند.

دكتر [ایرج] فاضل [وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی] آمد و براي كارخانههاي

ساخت دارو استمداد كرد .اخوي محمد [رئیس سازمان صداوسیما] ناهار آمد و درباره
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مسائل كلي منطقه و داخل صحبت شد و پيشنهادي از طرف يكي از شاهزادههاي سعودي
براي حل اختالف بين ايران و عربستان سعودي و نيز پيغام آقاي [حسین] مالئك [سفیر
ایران در] سوئيس مبني بر امكان آوردن بخشي از سرمايههاي ايرانيان از خارج صحبت

کرد.

عصر هيأت دولت جلسه داشت[ .بحث درخصوص] بودجه سال  1369شروع شد.

شب در جلسه روضه آقاي خامنهاي [در سالروز رحلت حضرت فاطمه زهرا(س)] شركت
كردم و سپس با حضور دكتر واليتي جلسه داشتيم .آقای واليتي پيشنهادهایي درباره
سياست خارجي داشت .در مورد مسئول حزباهلل لبنان مذاكره شد .قرار شد پيشنهاد
مصالحه با امل و ختم درگيريها داده شود .سپس در مورد حوادث جاري و سياستهاي

كلي صحبت شد.

دوشنبه  11دي  3 جمادي الثاني 1410

 1ژانويه 1990

بعد از نماز ،ورزش[ ،استماع] اخبار و قرائت گزارشها ،جمعي از طالب قم و مشهد

كه در طرح «كليد قرآن» كار ميكنند ،آمدند و گزارش دادند .برايشان صحبت كردم.1
 -1در اين ديدار جمعي از اساتيد و فضالي حوزه علميه قم و مشهد كه «در مركز فرهنگ و معارف قرآن» بهكار تحقيق درباره قرآن و تكميل طرح
تفسيري آقاي هاشمي اشتغال دارند ،حضور داشتند ،ایشان ضمن قدرداني از تالش آنان در زمينه قرآن ،بهدو سرمايه بزرگ مشخص كننده هويت
اسالمي مسلمانان ،يعني قرآن و عترت اشاره كرد و گفت « :تاكنون براي معرفي اين دو سرمايه گرانبها نيروي الزم بهكار گرفته نشده و حوزهها،
مكلفترين محل براي تحقيق در اين موارد ميباشند .قرآن سند مهمي در تاريخ بشريت است و باالترين و تنها سندي است كه كلمات آن توسط
خداوند نازل شده ،لذا اين مجموعه ،اصيلترين و پرمعناترين و حقيقتگراترين مجموعهاي است كه درباره همه نيازها و ابعاد زندگي اجتماعي ،سياسي،
اقتصادي ،فرهنگي و اخالقي جوامع بشري در همه دوران صحبت كرده و ارائه طريق نموده است .قرآن كريم سزاوارترين كتاب براي تحقيق است.
حوزههاي علميه با توجه بهسرمايه علمي و تجربيات عملي ،بهترين محلي است كه ميتواند روي اين سند مهم الهي تحقيق كند و مسائل مختلف جوامع
امروز مسلمانان بهويژه مسائل اجتماعي ،اقتصادي و حكومتي را استخراج و بهمسلمانان عرضه نمايد».
آقاي هاشمي در طول سالهای  1354تا  1357در دوران زندان ،طرحي براي تفسير موضوعي معارف قرآني تهيه و آيات قرآن را برآن اساس دستهبندي
نمود كه اين مجموعه ،محور تحقيقات مركز فرهنگ و معارف قرآن گرديد .مجموعه بزرگ «تفسیر راهنما» و «کلید قرآن» و «دائره المعارف قرآن
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دیدار با جمعی از طالب قم و مشهد

آقاي [سیدعباس] كوثري [مداح اهل بیت] ذكر مصيبت كرد .آقاي [مصطفی] ميرسليم
[مشاور رئیس جمهور در امور تحقیقات] آمد و درباره مراكز تحقيقاتي گزارش داد.

آقاي [غالمرضا] فروزش [وزیر جهادسازندگی] آمد .از خدمات جهاد گفت و

خواستار تائيد و تقويت جهاد شد .براي مشخصتر شدن وظايف [وزراتخانه های] جهاد
و كشاورزي استمداد كرد و پيشنهاد نمود جنگلها ،مراتع ،دام و شيالت از جهاد و بقيه
از كشاورزي باشد .دكتر حبيبي براي امور جاري كشور آمد.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت که تا ساعت ده شب طول كشيد .عصر از ستاد

كل [نیروهای مسلح] نامهاي رسيد كه آيتاهلل خامنهاي از من خواسته بودند دولت با
پيشنهاد كميسيون دفاع در برنامه ،مبني بر كم شدن دو درصد بودجه دستگاهها و اضافه

شدن چهل ميليارد تومان به بودجه نيروهاي مسلح مخالفت نكند .تلفني با رهبري صحبت
كردم .ايشان از اين تصميم منصرف شدند .مشكل زيادي درست ميكرد.

دير وقت به خانه آمدم .كمي باران باريده و هواي تهران را كه شديدا ً آلوده بود،

پاك كرده است .آخر شب آقاي [علی] فالحيان [وزیر اطالعات] تلفني اطالع داد كه
کریم» حاصل این کار است.
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آقاي منتظري امروز در جلسه روضه منزل خود سخنراني كرده و با استقراض از خارج
اعالن مخالفت نموده است .با رهبري براي چارهجویي تلفني مشورت كردم.

ياسر خبر داد كه آقاي [علیاکبر] ناطق نوري ،امروز در مسجد دانشگاه [تهران]

سخنراني داشته است که راديكالها با فرستادن صلوات و شعار مانع سخنراني شدند؛
ايشان هم قهر كرد و رفت .متاسفانه درگيري دارد شروع ميشود .در مجلس هم امروز

برسر خواندن نامه نمايندگان براي تأیيد اظهارات رهبري ،بين دو خط فكري درگيري

بوده است.

سهشنبه  12دي  4 جمادي الثاني 1410

 2ژانويه 1990

ديشب برف آمد .مايه خوشحالي است .به دفترم رفتم .ساعت نه صبح آقاي كمال
خرازي [نماینده دائم ایران در سازمان ملل] آمد .درباره كيفيت تعامل با آمريكاييها

و انگليسيها پرسيد .سياست خارجي را توضيح دادم .گفتم با نظر رهبري در مورد حل
مشكل گروگانها در لبنان حركت كنند.

دكتر [سیدحسن] عارفي [پزشک معالج حضرت امام(ره)] و دکتر [محمدحسن]

باستان حق [رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران] آمدند و براي ساخت بيمارستان قلب

استمداد كردند .آقاي مسيح مهاجري آمد و اجازه خواست كه در سرمقاله [روزنامه

جمهوری اسالمی] به اظهارات آقاي منتظري پاسخ دهد؛ گفتم تند نرود .آقاي منتظري

حرفهايي زدهاند كه حاكي از ضعف اطالعات و ضعف محاسبه و دور انديشي است.

آقاي [روغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامه و بودجه] همراه با [کارشناسان و]

مسئوالن شركتهاي [مهندسین مشاور و] پيمانكاري و طراحي و فني آمدند .گزارش

ظرفيت كار دادند و نيازها را گفتند .برايشان مفصال صحبت كردم 1و تشويق به كار بيشتر
 -1آقاي هاشمي تأكيد كرد سياست جمهوري اسالمي ايران ،همواره مبتني براستفاده از نيروهاي داخلي و حداقل استفاده از نيروهاي خارجي بوده است
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كردم و قول حمايت دادم .ظهر محسن آمد و كامپيوتري براي نصب در اتاقم ،جهت
تسهيل كارها آورد .مهدي آمد و درباره نوعي ابتكار در اسكله سازي گفت و خواهان
به كارگيري اين روش شد.

و نخواهيم گذاشت اين سياست در آينده نيز كمترين آسيبي ببيند و اين از افتخارات انقالب اسالمي است .ايشان با اشاره به نقش نيروهاي متخصص در
برنامههاي سازندگي ده ساله كشور ،خاطرنشان ساخت « :واقعيت اين است كه با همكاري نيروهاي متخصص ،كاردان و مجرب كشور ميتوان كارهاي
زياد و بزرگي را براي بازسازي آينده كشور انجام دهيم و آماري كه از امكانات فني و اجرايي ارائه شد ،كام ً
ال مايه اميدواري است كه چنين ظرفيت
قابل توجهي از امكانات فني و اجرايي در اختيار سازندگي كشور قرار دارد .وقتي اين امكانات در كنار منابع سرشار و مختلف كشور گذاشته شود ،حق
داريم كه بگوئيم آينده كشور ،آينده خوبي است و ما ميتوانيم با تكيه برامكانات و منابع داخلي كشورمان را بهكشوري پيشرفته ،مستقل و غني تبديل
كنيم ».رئيس جمهور با اشاره بهاداره كشور توسط نيروهاي بيگانه در زمان قبل از انقالب ،اظهار داشت « :با پيروزي انقالب اسالمي ،اين خطر بنياني
برطرف شد و اين يكي از دستاوردهاي بسيار بزرگ و عظيم انقالب اسالمي است كه هماكنون سررشته كليه امور كشور در دست نيروهاي داخلي است
كه بايد تقويت شود .سرپا نگهداشتن كشور در دوران جنگ تحميلي و دفاع از استقالل ،تماميت ارضي و ارزشهاي اسالمي و انقالبي ،كار بسيار بزرگي
بوده كه توسط نيروهاي داخلي انجام شد و قابليتهاي بسياري را شكوفا كرد كه اين كار بايد در دوران سازندگي نيز بههمين صورت ادامه پيدا كند».
آقاي هاشمي در ادامه با اشاره بهزمينههاي نسبتاً وسيع سازندگي كشور در همه ابعاد ،خطاب به نيروهاي متخصص داخلي گفت « :تمام ابتكار ،خالقيت و
همتتان را براي سازندگي كشور و حتياالمكان بدون استفاده از ديگران به كار گيريد .البته موارد استثنايي هميشه براي هر كشور وجود دارد ،اما مهم
اين است كه اين استفاده در چهارچوب استقالل كشور صورت پذيرد .دانش فني را ميتوان با پول خريد و بهاي اين دانش هرگز فروش استقالل و دادن
كشور به دست بيگانگان نيست .در زمينههايي كه تاكنون براي بهرهگيري از امكانات كشور بوجود آمده ،با همكاري مجلس شوراي اسالمي و هماهنگي
دولت و پشتيبانيهاي بيدريغ رهبري معظم انقالب اسالمي و مردم ،موفق بودهايم و بحمداهلل سمپاشيهاي دشمنان ما مؤثر نبوده است .اگر كشور اسالمي
ايران ،آنطور كه اسالم ميخواهد ساخته شود ،يكي از بزرگترين قدمهاي تاريخي اسالم برداشته خواهد شد و پايگاه درستي براي حركت صحيح تاريخ
بهعنوان نمونه زندگي خوب ترسيم ميشود ».در ابتداي اين جلسه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه گزارشي از توان فني و تجربي
متخصصين داخلي كشور را براي اجراي پروژههاي بزرگ كشور ارائه داد و خاطرنشان كرد كه كليه كارهاي ساختماني نصب و راهاندازي پروژههاي
بزرگ كشور ،هماكنون بههمت و تالش متخصصين داخلي انجام ميشود و مشاركت پيمانكاران خارجي در اجراي پروژههاي بزرگ صنعتي معدني،
نفت و گاز و صنايع مادر بهحداقل رسيده است كه در آينده نيز كمتر خواهد شد .در حال حاضر  490شركت ذيصالح فني و تخصصي با سه هزار
متخصص و ظرفيت ساالنه  4/5ميليارد ريال و  480شركت سيمانكار سراسري و  3200سيمانكار استاني با ظرفيت ساالنه  2250ميليارد ريال داريم و تنها
 10درصد كارهاي نصب و  20درصد پروژههاي بزرگ با مشاركت شركتهاي خارجي صورت ميگيرد ».رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به
 60درصد ظرفيت خالي شركتهاي فني و تخصصي و دو سوم ظرفيت شركتهاي پيمانكاري ،بهرهگيري از ظرفيت كامل اين نيروها و شركتها را
در اجراي برنامهها و پروژههاي عمراني پنج ساله ،بهاطالع رئيس جمهور رساند .در اين ديدار همچنين نماينده مهندسان مشاور سازندگي و پيمانكاران
بخش خصوصي ،ضمن اعالم آمادگي براي همكاري در اجراي برنامه پنج ساله ،مشكالت و پيشنهادهاي خود را در ارتباط با نظام فني و اجرايي كشور
بيان كرد .در اين ديدار اعضاي هيأتهاي مديره جامعه مهندسين مشاور ،سنديكاي شركتهاي ساختماني تأسيساتي ،نمايندگان شركتهاي مهندسین
مشاور و پيمانكاري بخش دولتي ،نمايندگان شركتهاي پيمانكاري در بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقالب اسالمي و مسئولين حوزه معاونت
امور فني سازمان برنامه و بودجه شركت داشتند .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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عصر [عبداهلل نوری] وزير كشور و فرماندهان نيروهاي انتظامي شهرباني ،كميته و

ژاندارمري آمدند .1براي آنها صحبت كردم .2دكتر [محسن] نوربخش [وزیر امور

اقتصادی و دارایی] آمد .درباره سياست ارزي صحبت شد و براي قبول سپرده ارزي از

خارج اجازه گرفت.

شب شورايعالي انقالب فرهنگي جلسه داشت .درباره تاسيس مراكز آموزشي در

خارج مذاكره و تصميمگيري شد .شب در دفترم ماندم .تا ساعت یازده و نیم شب كار
كردم.

چهارشنبه  13دي  5 جمادي الثاني 1410

 3ژانويه 1990

صبح تا ساعت هشت و چهل وپنج دقيقه كار كردم .آقاي [علیاکبر] ناطق نوري [رئیس

بازرسی نهاد رهبری] آمد .درباره اوضاع و درگيرهاي دو خط و مسأله جلسه سخنراني در
دانشگاه تهران كه به هم خورده گفت .نتيجه بازرسي مسأله تعزيرات حكومتي را آورد.

 « -1شهرباني جمهوري اسالمي» وظيفه تأمين امنيت شهرها « ،ژاندارمري جمهوي اسالمي» وظيفه تأمين امنيت روستاها و مرزها و « كميتههاي انقالب»
وظيفه برخورد با قاچاق مواد مخدر و مفاسد اجتماعي و تأمين امنيت اخالقي جامعه را عهدهدار بودند .در  12فروردين سال  1370اين سه نيرو با هم
ادغام شد و «نيروي انتظامي جمهوري اسالمي» تشكيل شد .هدف از ادغام اين سه نيرو و تشکیل ناجا ،حذف موازي كاري ،كوچك سازي دولت و
همافزايي نيروهاي انتظامي كشور بود.
 -2ایشان گفت« :ادغام نيروهاي انتظامي بهمعني كاسته شدن اين نيروها از لحاظ كمي نيست ،بلكه سازماندهي جديد بهمنظور صرفهجويي در خدمت
نيروهاي تكراري ميباشد .سازماندهي جديد همچنين موجب تأمين كمبود نيروهاي عملياتي ،جلوگيري از لوث شدن مسئوليتها ،آموزش كافي و
بهرهگيري بهتر از امكانات خواهد شد .وقتي كه اين طرح در مجلس شوراي اسالمي بررسي ميشود ،شما نيز با بحثهاي علمي ،فني و تجربي خود
تالش نمائيد تا سازمان جديد براي ايفاي مأموريتهاي محوله ،مطلوب و مفيدتر شود ».آقای هاشمی ضمن اشاره بهمأموريت نيروهاي انتظامي در حفظ
نظم و امنيت جامعه ،لزوم برخورد برادرانه و صميمي با مردم را تذكر داد و افزود« :اگر با مردم با محبت و دوستي برخورد شود ،مردم حق شناس ما نيز
خيلي زود قدرشناسي خواهند كرد ».رئيس جمهور ضمن موفق خواندن نحوه تعامل با مردم در فرودگاهها و گلوگاههاي ورودي شهرها ،دوران دهساله
انقالب را از استثناييترين مقاطع تاريخ كشور در جهت حفظ امنيت سياسي ،اقتصادي و اخالقي خواند .رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390،
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آقاي جليل بشارتي [رئیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری] آمد .درباره

مسائل نقاط محروم صحبت شد[ .آقای عیسی کالنتری] وزير كشاورزي و معاونش

آقاي [سیدجواد] انگجي آمدند .از برنامه زراعي اراضي آبي گفتند .قول دوبرابر كردن
محصوالت را با مكانيزه شدن دوميليون هكتار در طول برنامه پنجساله را دادند و راجع به
تداخل وظايف با جهاد سازندگی گفتند.

آقاي [علی اکبر] آشتياني مسئول عقيدتي سياسي ژاندارمري آمد .نگران ژاندارمري

در فرض ادغام نيروهاي انتظامي است .آقاي [شیخ علی] شوشتري امام جمعه ياسوج آمد.
براي مصال و راه استمداد كرد .آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري كشور آمد.

عصر در جلسه هيأت دولت شركت كرديم .تبصرههاي بودجه سال  1369در دستور

است .شب در دفترم ماندم .تا ساعت یازده و نیم شب كار كردم و خوابيدم.

پنجشنبه  14دي  6 جمادي الثاني 1410

 4ژانويه 1990

بعد از نماز تا ساعت نه صبح كارهاي دفتر انجام شد .دكتر [علی] عباسپور آمد و گزارش

وضع صنايع [پدافند] ش .م  .ر [شیمیایی ،میکروبی و رادیواکتیو] را داد .آقاي [محمد]
اصغري [مدیر مسئول روزنامه کیهان] آمد .وضع [مؤسسه] كيهان را گفت و از پيشنهادهاي

دفتر آيتاهلل خامنهاي در كيفيت نقل اخبار رهبري گفت .آقايان سعيد الذاكرين و رئيس
زاده از روابط عمومي مجلس آمدند .پيشنهاد انتقال از مجلس به دستگاه اجرایي دارند.
دكتر حبيبي براي كارهاي جاري كشور آمد.

عصر كميسيون خاص براي تفكيك وظايف جهاد و كشاورزي آمدند .آنها طرح

تصويب شده در كميسيون را توضيح دادند و مشورت كردند؛ آب و خاك و منابع
طبيعي را به جهاد و امور كشاورزي و آموزش را به وزارت كشاورزي دادهاند .گفتم با
كميسيون دولت هماهنگي كنند.
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محسن آمد .درباره سيمان و شكر صحبت كرد .ميخواست [آموزش] كامپيوتر

بدهد كه وقت نبود .تا ساعت هشت شب در دفترم كار كردم .با دكتر واليتي و مهندس

[میرحسین] موسوي درباره مسائل مرزي با آذربايجان شوروي صحبت شد.

جمعه  15دي  7 جمادي الثاني 1410

 5ژانويه 1990

در منزل بودم .بيشتر وقت به مطالعه گذشت .طرح بيت المقدس  -احيای اراضي غرب
كارون  -را كه جهاد سازندگی تهيه كرده است ،خواندم؛ طرح خوبي است .به آقاي

[غالمرضا] فروزش گفتم دنبال اجرا برود .با اجرای این طرح يكصدوپنجاه هزار هكتار
احيا ميشود.

به آقاي [حمید] ميرزاده گفتم وضع توليد كارخانهها را بگيرد و گزارش كاملي تهيه

كنند .شب محسن آمد و راجع به مسائل فني ،اجرایي و اداري كشور مذاكره كرديم.

شنبه  16دي  8 جمادي الثاني 1410

 6ژانويه 1990

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم[ .آقای عبدالحسین وهاجی] وزير بازرگاني آمد.
درباره مسائل توزيع مطالبي داشت و از شايعه عزل خودش ناراحت بود كه تكذيب كردم.

آقاي [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد؛ كمك ميخواست .با اينكه قرار
داد تكميل نيروگاه بوشهر با اسپانيایيها تكميل نيست ،اصرار بر شروع مقدمات كار دارد.
گفتم اطمينان كه كسب شد ،شروع میكنيم.

دكتر [حسن] روحاني [دبیر شورای عالی امنیت ملی] آمد .درباره برنامههاي شوراي

عالی امنيت ملي مذاكره شد و درباره مسائل اخير مجلس و رهبري صحبت شد .دكتر
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بخشنامه مربوط به تسریع در امور اجرایی کشور
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حبيبي براي امور جاري كشور آمد .دكتر نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد.

براي امور ارز ناراحت است .فشار زيادي براي خريد ارز آزاد هست كه نميتواند به همه
تقاضاها جواب بدهد .به نظر ميرسد ميخواهد [عرضه ارز را] به نحوي محدود كند.
ازدحام سنگين و صف طوالني براي خريد ارز وجود دارد.

عصر شوراي عالی امنيت ملي جلسه داشت .درباره موضوعات در دستور و وضع

مرزها با آذربايجان شوروي صحبت شد .آقاي [عبداهلل] نوري اظهار ناراحتي كرد از
اينكه رهبري به آقاي سراج [الدین موسوی] پيغام دادهاند كه يا فرمانده كميته باشد و يا
نماينده رهبري و او گفته که استعفاء ميدهد .خواست كمك كنيم.

شب با آقاي خامنهاي جلسه داشتيم .قرار بود احمدآقا هم باشد كه نيامد .درباره مسائل

جاري ،اظهارات آقاي منتظري ،مسائل مجلس ،عفو عمومي ،وضع لبنان و نيروهاي مسلح
و  ....مذاكره و تصميمگيري كرديم؛ جلسه مفيدي بود .به دفترم برگشتم و تا ساعت یازده
ونیم شب كارها را انجام دادم و خوابيدم.

يكشنبه  17دي  9 جمادي الثاني 1410

 7ژانويه 1990

آقاي [محمدمهدی] سازگارا سفيرمان در تايلند آمد .گزارش داد و خواستار اجازه سفر
ايرانيان به تايلند شد .از چند سال پيش به خاطر فساد اخالقي آنجا ،سفر به تايلند ممنوع
شده است[ .آقای چنگیز تنجو] وزير راه و ارتباطات تركيه به مالقات آمد .درباره توسعه
روابط مذاكره شد .از سفرش راضي و آقاي سعيديكيا هم از نتيجه مذاكرات راضي
است .به نظر ميرسد تركها در صدد اصالح روابط با ما باشند.1

 -1وزیر حمل و نقل ترکیه ضمن ابالغ پیام آقای تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه ،خواهان توسعه و تحکیم روابط و بهره گیری از امکانات موجود
دو کشور برای گسترش روابط فی ما بین به ویژه در زمینه حمل ونقل شد و گفت« :برای دو کشور در زمینه حمل و نقل امکان فعالیت خوبی وجود
دارد و رفت و آمد مسئولین دو کشور ،امکان رفع مشکالت احتمالی را فراهم خواهد ساخت ».آقای هاشمی نیز اظهار داشت« :ظرفیت همکاری ایران

495

[آقای یربولی] سفير اكروديته 1بوركينافاسو براي تقديم استوار نامه آمد .آقاي

[سیدحسین] موسويان از وزارت خارجه آمد .درباره سياست خارجي ما در ارتباط با
غرب و شرق ،نظراتي داد و مشورت كرد.

آقاي[عبداهلل] نوري وزير كشور آمد .درباره مسائل اخير مجلس و رهبري گفت.

از ضربهاي كه به آن خط خورده ناراضي است و معتقد است نبايست رهبري در اين

مسأله وارد ميشدند و خواهان جبران و دلجوئي از سوي من است .درباره مسائل امنيتي،

اخالقي و اجتماعي هم صحبت كرديم.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .تا ساعت شش و نیم دستورمان تمام شد .چون

جداول برنامه و بودجه آماده نبود ،بحث را به جلسه ديگري موكول كرديم .شب تا

ساعت یازدهونیم كارها را انجام دادم.

دوشنبه  18دي  10 جمادي الثاني 1410

 8ژانويه 1990

بعد از نماز تا ساعت نه صبح ،گزارشها منجمله طرح تغييرات آب و هواي كوير مركزي
را كه مهندس مسعودي فرستاده ،خواندم .مدعي است اگر بخشي از كوه البرز را بتراشيم
و براي عبور ابرهاي بارانزا از شمال به جنوب البرز راه باز كنيم ،هم در شمال و هم در
جنوب ،باران زياد ميشود و فشار از روي بحر خزر كم ميشود.
آقاي [سیدمنصور] رضوي [رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور] آمد.

و ترکیه خیلی بیش از آنچه فع ً
ال هست ،میتواند باشد ولی همیشه حوادث کوچکی باعث شده که از این ظرفیت استفاده نشود ».رئیس جمهور با اشاره
به ارتباطات عاطفی و عقیدتی بسیار زیاد بین مردم دو کشور ایران و ترکیه گفت«:ما هیچ دلیلی نمی بینیم که دو کشور همسایه و مسلمان ،امکانات
خودشان را به نفع یکدیگر بکار نگیرند ».ایشان با اشاره به اظهار عالقه رئیس جمهور ترکیه برای توسعه روابط دو کشور اظهار امیدواری کرد که سفر
وزیر حمل و نقل ترکیه ،نتایج خوبی را برای آینده روابط دو کشور در پی داشته باشد.
 -1سفیر اکرودیته سفیری است که عالوه بر نمایندگی سیاسی دولت متبوع خود در کشوری که مقیم است ،در کشور مجاور آن نیز به عنوان سفیر
اکرودیته فعالیت مِیکند و از نظر حقوق کنسولی مانند سفیر مقیم است( .کتاب حقوق بینالملل عمومی ،صفحه )242
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درباره امور استخدامي و طرحهاي ا دغام و اصالح تشكيالت دولتي و نيازهاي سازمان
گفت.آقاي [شیخ حسین] ابراهيمي [نماینده ولی فقیه در امور افغانستان] آمد .گزارش
سفر يك ماهه به افغانستان را داد و پيشنهادهایی براي تقويت مجاهدان افغاني داشت.

درباره سياست ما در افغانستان صحبت شد .رئيس سازمان برنامه و بودجه همراه معاونان
آمدند .آمايش سرزميني ايران را توضيح دادند .به آنها گفتم طرح تغيير شرايط جوي
كوير مركزي را بررسي كنند.

آقاي [احمد] جنتي [رئیس سازمان تبلیغات اسالمی] آمد و براي رفع نيازهاي سازمان

تبليغات استمداد كرد .از وضع پيش آمده در خصوص مالمت رهبري از خط  3اظهار
رضايت كرد .درباره مسأله آقاي منتظري هم صحبت شد.

عصر شوراي عالی اقتصاد جلسه داشت که تا ساعت نه شب طول كشيد .درباره

قيمتهاي تضميني كاالهاي كشاورزي و حمايت عشاير و دامداران و قيمت دولتي
[خودروی] رنو [پنج] و  ...تصميمگيري شد  .رهبري نامهاي كه در جواب نامه نمايندگان
مجلس نوشتهاند ،براي مشورت فرستادند .تلفني نظراتي به ايشان دادم؛ نامه خوبي است.

سهشنبه  19دي  11 جمادي الثاني 1410

 9ژانويه 1990

سحر بيدار شدم و ديگر نخوابيدم .ساعت نه صبح آقاي [محمدرضا] عباسي فرد آمد.
وضع انتخابات كوهدشت را گفت و از موضع آيتاهلل[سیدمحمدرضا] گلپايگاني با

دولت اظهار رضايت كرد .آقايان هاشمي و جوادي آمدند و براي برنامههاي جشنهاي
دهه فجر اعتبار بيشتري خواستند؛ قبول كردم كه بيست ميليون تومان بپردازم.

دكتر [مصطفی] معين [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] آمد .از نيازها و كمبود امكانات

آموزش عالي و از اصالحات و خدمات و جذب نيرو گفت .از دانشگاه آزاد اسالمي و
دكتر جاسبي شكايت كرد و به نحوي فهماند كه اگر توجه به اين شكايت نكنم ،استعفاء
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خواهد داد.

[آقای حمدبن جابر آل ثانی] وزير كشاورزي قطر آمد .مالقات كوتاهي انجام شد.
تحت تأثير مناظر زيباي شمال و مخصوصاً رامسر است .بر توسعه روابط تأكيد كردم.1

آقاي [سیدمحمد] خاتمي [وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی] همراه معاونش آقاي [محسن]
امينزاده آمدند و برنامه استفاده از مطبوعات در داخل و خارج براي تبليغات نظام را
گفتند .عصر آقاي مجيد انصاري آمد .از نيازهاي زرند كرمان و مسائل اخير مجلس
گفت و براي نيازها و اصالح ذاتالبين خط خودشان با رهبري استمداد كرد.

آقاي [محمد] اشرفي اصفهاني آمد و براي سيلو و كشاورزي ،توسعه پااليشگاه

باختران[= کرمانشاه] و همچنین ساخت مؤسسه فرهنگي اشرفي باختران استمداد كرد.

شب مجمع تشخيص مصلحت براي قانون كار جلسه داشت .وزراي نفت و صنايع ،از
نقاط منفي قانون كار مصوب مجلس و بار مالي زياد و اثر منفي در مديريتها گفتند

و آقايان [سیدفخرالدین] هاشمي و [حسین] كمالي رئيس كميسيون كار و وزير كار از
قانون كار دفاع كردند .ادامه بحث به جلسه بعد موكول شد .شام مهمان من بودند.

بعد ازشام آقاي [مهدی] كروبي [رئیس مجلس شورای اسالمی] راجع به مسائل اخير

مجلس گفت و براي اصالح ذاتالبين 2استمداد كرد .احساس ميكنند كه ضرر كردهاند.
 -1آقای حمد بنجابر آل ثانی گفت «:ما جایگاه خاصی را برای ملت مسلمان ایران قائلیم و خواهان همکاری هر چه بیشتر با جمهوری اسالمی ایران
هستیم ».آقای هاشمی نیز عالقمندی جمهوری اسالمی ایران به داشتن همکاری های گسترده و همه جانبه با برادران مسلمان به ویژه همسایگان را ابراز
داشت و اظهار امیدواری کرد که این همکاری ها در آینده به سطح مطلوبی برسد .رئیس جمهور با اشاره به جنگی که با هدف ایجاد اختالف بین
جمهوری اسالمی ایران و همسایگانش ،بر ایران تحمیل شد ،افزود« :جنگی که بر منطقه تحمیل شد ،هدفش این بود که بین ایران و همسایگانش و
مسلمانان منطقه صمیمیت برقرار نشود ».ایشان با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه همواره باید مراقب باشند تا دشمنان اسالم موفق به دستیابی اهداف
پلیدشان نشوند ،گفت « :ما همیشه از نزاع و اختالف پرهیز میکردیم و هم اکنون نیز تالشمان این است که ریشه فساد کنده شود ».رئیس جمهور با اشاره
به امکانات فراوان ایران ،خاطرنشان کرد « :این امکانات می تواند در بهتر شدن زندگی مردم جنوب خلیجفارس مؤثر باشد ».ایشان بر گسترش هر چه
بیشتر همکاریهای فی ما بین ایران و قطر تأکید کرد.
 -2اصالح ذات البین« :اصالح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن اسباب تفرقه و نفاق است و در اصطالح قرآنی برای بقای
روابط محبتآمیز و آشتی دادن بین دو طرفی که خصومت دارند ،یک ضرورت اجتماعی است » .اصالح و دیگر مشتقات صلح ،نزدیک به  80بار در
قرآن به کار رفته است .اصالح ذات البین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورتها و تبدیل آن به صمیمت و دوستی ،یکی از مهمترین برنامههای تعلیمات

498

تا ساعت یازده و نیم كارها را انجام دادم و خوابيدم.
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ديشب برف سنگيني باريده است .تا ساعت نه صبح كارهاي دفتر را انجام دادم[ .آقای
محمد علی نجفی] وزير آموزش و پرورش آمد .از كمبود اعتبارات و فراواني نيازها
گفت و درباره طرح ضربتي مبارزه با بيسوادي در تابستان آينده و اصالح آموزش
متوسطه براي هدايت جوانها به آموزش حرفهاي و فني مذاكره كرديم.

آقاي [اکبر] تركان [وزیردفاع] آمد .پيشرفت كار ادغام ادارات و صنايع سپاه و دفاع

را گفت و اظهار رضايت كرد .همچنین از وضع صنايع موشكي ،تانك ،شيميايي ،هواپيما

و مهمات و از برنامه خريدها و مطالبات كره شمالي گفت .اين كشور نفت خواسته است؛
گفتم نفت را بدهند .آقاي [ابوالفضل] توكلي بينا [مشاور رئیس جمهور در امور اصناف]
آمد و از حل نسبي مشكل قصابها و نانوائيها گفت.

[آقای غالمرضا آقازاده] وزير نفت آمد .درباره قيمت نفت و برنامه باال بردن سطح

توليد و بازسازي خارك و قيمت گاز در معامله با روسها و  ....صحبت شد .درباره

مطالبات ما از اسرائيل به خاطر مواردي كه از زمان رژيم قبل پيش آنها داشتهايم ،صحبت

شد[ .در زمان] شاه با شركت اسرائيليها ،خط لوله از خليج عقبه از خاك اسرائيل به
مديترانه كشيده و يك شركت نفتكش بوجود آورده بودند كه بعد از انقالب ،همه اينها

در دست اسرائيليها مانده و به تازگي شركتي مراجعه كرده كه حاضر است سهم ما را
بخرد؛ گفتم بفروشند .قب ً
ال با آيتاهلل خامنهاي هم درباره فروش مشورت شده است.
عصر به خاطر نداشتن برنامه ،جلسه هيأت دولت را تعطيل كرديم .مهندس مسعودي

همراه مهدي آمد .درباره ابتكار اسكله سازي و ايده تراش كوه البرز براي تغيير آب و
اسالمی به شمار میرود.
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هواي كوير مركزي گفت؛ به نظرم بلند پروازي دارد.

دكتر [محمدعلی] هادي [سفیر ایران در امارات متحده عربی] آمد .گزارش اقدامات

براي اصالح روابط با كشورهاي جنوب خليجفارس منجمله عربستان سعودی را داد و
مشورت كرد .شب آقاي [محمدحسین] عادلي رئيس بانك مركزي آمد .درباره وضع

ارزي و سياستهاي پولي و ارزي مذاكره شد .تا دير وقت كار كردم و خوابيدم.
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دكتر [هادی] منافي با مديران سازمان محيط زيست آمدند .براي آنها صحبت كردم و
تشويق نمودم .1آقاي [علی] فاضلي از صنوف توليدي آمد .گزارشي از موضع صنوف داد.
از وزارت بازرگاني و شوراي مركزي اصناف گله داشت و از تأئيد بعضي از كانديداها

در انتخابات ميان دورهاي به نحوي اظهار پشيماني ميكرد و از انزوا در شرايط جديد
نگران بودند.

آقاي [سید محمد علی] حسيني ،سفيرمان در چكسلواكي آمد .تحليلي از آينده اروپا

بعد از فروپاشي بلوك كمونيست ارائه داد و برضرورت كشيدن لوله گاز ايران به اروپا

براي حضور نيرومند اقتصادي در آينده اروپا تأكيد داشت .قرار بود دبير كنگره ملي
 -1در این دیدار که رئیس ،معاونین  ،مدیران کل و جمعی از کارشناسان این سازمان حضور داشتند ،ایشان بهترین راه حفاظت از محیط زیست را
افزایش سطح آگاهیهای مردم دانست و با بیان این مطلب که در کشور ما هنوز عامه مردم ،با خطرات آلودگی محیط زیست آشنا نیستند ،خطاب به
کارشناسان و مسئولین محیط زیست گفت «:شما باید نتایج مطالعات و تحقیقات خود را از طریق رسانه های جمعی ،فیلم عکس و نمایشنامه در اختیار
مردم به ویژه دانش آموزان قرار داده و آنها را نسبت به خطرات تخریب محیط زیست آگاه کنید ،زیرا خطر به هم خوردن تعادل در محیط زیست
خطرناکتر از بیمار های مسری است  .دستگاههای اجرایی باید سازمان حفاظت از محیط زیست را به عنوان مزاحم تلقی نکنند ،زیرا خدمات این
سازمان در جهت حفاظت از مصالح عمومی و منافع جدی کشور است ».رئیس جمهور سپس به همکاریهای منطقهای و بین المللی برای حفاظت از
محیط زیست اشاره کرد و افزود « :برای حفظ محیط زیست و مقابله با تخریب دریاها ،جنگلها و خاک ،به همکاریهای جدی منطقهای و بینالمللی
نیاز است ».ایشان ضمن تأکید بر ضرورت حضور مسئولین حفاظت از محیط زیست در مجامع و سازمان های بینالمللی حفاظت از دریاها ،مراتع،
جنگلها و هوا را یک اعتقاد و وظیفه دینی خواند و خواستار تالش بیش از پیش مردم در حفاظت و حراست از محیط زیست شد.
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آفريقا بيايد كه به عللي به ايران نرسيده است.

دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] آمد و از نتيجه كميسيون بررسي

پيشنهادهاي ادغام وزارتخانهها و  ...گزارش داد .عصر محسن براي تعليم كامپيوتر به من
و گرفتن اجازه ضبط آثار و خاطرات من در حافظه كامپيوتر آمد؛ موافقت كردم.

دكتر [علی اکبر] واليتي و [محمود] واعظي آمدند و گزارش سفر واعظي به مسكو را

دادند .روسها از موضع ما در مسائل آذربايجان راضياند و قرار مبادله توريست گذاشته
بودند و از پيشرفت ساير برنامههاي تسليحاتي و اقتصادي راضي بودند .قرار شده در مورد
اجراي قطعنامه كمك كنند.

آقاي [سیدرضا] زوارهاي [رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور] اطالع داد كه

آقايان [سیدمحمود] دعائي و [محمد] اصغري ،موسسات كيهان و اطالعات را به نام

خودشان ثبت دادهاند .شب به خانه آمديم .بچهها هم آمدند .برف زيادي جمع شده
است .اين هفته به خانه نيامده بودم.
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با عفت تلفني صحبت كرديم .قرار است روز چهارشنبه بيايند .تا ساعت ده و نیم صبح در

خانه مطالعه كردم .براي نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم .هوا سرد بود و خطبهها طوالني

شد .1خانمها براي اعتراض به بدحجابي راهپيمائي [طالیهداران عفاف] داشتند.

 -1آقای هاشمی به دنبال بحث خطبه هفته های قبل پیرامون تأمین نیازهای مادی جامعه از نظر اسالم و شیوه زندگی حضرت علی (ع) ،در آغاز خطبه
اول گفت« :خطبه امروز را یکی ازبا ارزشترین خطبهها میدانم .درباره زندگی حضرت علی (ع) مسائل زیادی از نظر شجاعت ،قناعت علم ،زهد
وتقوای حضرت ایشان شنیده شده است ،ولی جنبه اقتصادی زندگی ایشان و توجه به عمران و آبادی زمین ،تاکنون چندان تشریح نشده است .جریانات
زندگی حضرت علی (ع) در دوران طفولیت ،نوجوانی ،هم عصری با پیامبر ،دوران خالفت و پس از آن را همگان میدانیم ،اما در زمینه چگونگی
زندگی کردن حضرت در دوران خالفت خلفای دوم وسوم ،چندان کار نشده است .البته کارهایی انجام شده ،ولی به طور جامع جمع بندی نگردیده
است .علی بن ابیطالب(ع) حاضر نبودند عمرشان را به بطالت بگذرانند .برای هر نوع کاری ارزش قائل بودند .ایشان امر عمران و کشاورزی را به عنوان

501

ظهر بچهها جمع بودند .عصر احمدآقا گزارشي از سفر به زاهدان داد .لزوم توجه به

وضع مناطق فقير نشين زاهدان و ضرورت توجه به علماي اهل سنت را گفت .همچنین

مالحظاتي درباره روابط رهبري و خط  3و به اظهارات من در تأیيد اين روش داشت.
شب با محسن درباره كامپيوتري كردن اطالعات رياست جمهوري صحبت كرديم.
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دكتر [عبداهلل] جاسبي براي حل مشكالت دانشگاه آزاد اسالمي و مخصوصاً در ارتباط با
یک کار اقتصادی انتخاب کرده بود ،از قبیل  :احیای زمین ،حفر قنات ،کشاورزی و غیره که در این جنبههای مالکیت ،یا کارگری چندان فرقی برای
ایشان نداشت و این نکته بسیار مهم است ،چرا که جوهر کار مطرح بود .نکته دیگر اینکه ایشان اهداف شخصی ،زراندوزی و مال اندوزی از کارهایش
نداشت .هدف ایشان روزی رساندن به مردم و آباد کردن زمین و جلب رضای خدا و فقرا بود ».امام جمعه موقت تهران قسمتی از عناوین امالک حضرت
علی (ع) را که بخشی از آنها در زمان خودشان به وقفیت و اگذار شد ،ده ها چشمه ،روستا ،باغ ،قنات و غیره ذکر کرد که برخی از آنها را شخصاً
و برخی دیگر را به طور روزمزدی آباد نمود .آقای هاشمی در خصوص ارزش وقفیاتی که حضرت علی (ع) در زمان خود به امالک خصوصی انجام
داد ،روایتی از آن امام نقل کرد ،مبنی بر اینکه به هنگام ازدواج حتی یک دست رختخواب نداشتیم ،در حالی که االن وقفیاتی انجام دادهام که با پول
آن تمام جوانان بنیهاشم میتوانند از مال دنیا بی نیاز باشند .این تعلیم اسالم است که هر فرد مسلمان الزم است به دنبال زراندوزی نباشد ،در حالی که
امروزه اگر یک معمم دنبال کارخانهداری و تجارت باشد ،آن را عیب میدانند ،ولی حضرت علی (ع) شخصاً به دنبال کارهای اقتصادی بود و در آمد
حاصل از آن را به دیگران می بخشید .به استناد روایات مختلف ،حضرت علی «ع» با مجتمع کردن اراضی خریداری شده توسط خود ،یا اهدائی پیامبر
اسالم به ایشان ،یک منطقه زراعی وسیعی را شخصاً اداره میکردند که به گفته راویان موثق ،درآمد ساالنه ایشان از محل زراعت ،ساالنه بالغ بر 40
هزار دینار میشد که آن را بین فقرا تقسیم مینمود ،به طوری که از روی ناچاری شمشیر خود را میفروخت .ایشان در پایان خطبه اول گفت« :من به
عنوان مسئول اجرائی کشور ،معتقدم که باید تمامی امکانات معدنی و اقتصادی کشور را در جهت آبادانی کشور علی بن ابیطالب(ع) صرف کنیم که
در این صورت مستقل نیز خواهیم بود .باید مردم از این هدف حمایت کنند .باید تقوای اسالمی مسئوالن و مردم در این راستا هماهنگ و به کار برده
شود ».خطیب جمعه ،در خطبه دوم نماز نیز درباره سازندگی کشور و مسائل منطقهای و بینالمللی مطالبی بیان کرد .در بخشی از خطبه دوم آمده است:
« اوضاع کشور ما به سرعت رو به اصالح پیش میرود .در گذشته رضاخان در  17دی برای برداشتن چادر جشن گرفت و امروز زنان ما برای تأکید بر
حجاب راهپیمایی میکنند و این در حالی است که مسیر جهانی به طرف بی حجابی و بی اخالقی است ،ولی در ایران بر اساس ارثیه حضرت فاطمه
(س) زن شخصیت واقعی خود را پیدا میکند .مقایسه کنید شخصیت زن را در  12سال پیش در ایران و وضعیت زنان ما را در حال حاضر که پیشرفت
شخصیت زن مسلمان ایرانی را نشان میدهد .البته ما هنوز به هدف خودمان نرسیدهایم ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،خطبه های جمعه
سال  ،1368جلد دهم »،دفتر نشر معارف انقالب.1388 ،
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اختالفات با [آقای مصطفی معین] وزير آموزش عالي آمد .حاج اسماعيلي ،حافظ منافع

ايران در لندن آمد .از مسائل مربوط به بازداشت و اخراج اخير چند دانشجوي ايراني از
انگلستان در رابطه با مسأله سلمان رشدي توضيحاتي داد .از افراط كاري نمايندگان صدا
و سيما و ارشاد و  ...شكايت كرد؛ مدعي است فعاليتهاي آنها براي پليس انگليس

كشف شده است.

آقاي [محمدحسین] مقيمي [استاندار خوزستان] آمد .او از وضع فوالد اهواز و از

سياست وزارت معادن انتقاد داشت و از لزوم حمايت دولت از مدير فعلي گفت .نگرانند

كه بناي تعويض او باشد .آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري و بازسازي خرابيهاي
جنگ آمد.

عصر دكتر هاشمي [گلپایگانی] براي برنامه شوراي انقالب فرهنگي آمد .گروه كار

براي كليد قرآن آمدند .پيشنهاد جدا شدن از دفتر تبليغات اسالمی قم را داشتند كه باعث
ناراحتي آقاي [محمد] عبائي شد و به نتيجه نرسيد.

شب با احمدآقا مهمان رهبري بوديم .درباره مسائل آقاي منتظري و وضع آذربايجان

شوروي بحث و تصميمگيري شد .احمدآقا از لزوم توجه بيشتر رهبري به نيروهاي خط
 3گفت كه فع ً
ال مورد توجه كمتري هستند .به دفترم رفتم .تا ساعت دوازده شب كارها
را انجام دادم و خوابيدم.

يكشنبه  24دي  16 جمادي الثاني 1410

 14ژانويه 1990

بعد از نماز تا ساعت نه صبح كار كردم[ .آقای مانوئل برنارد و دسوسا و آقای موراد
ایساک موراجی] سفیران آكردوتيه آنگوال و موزامبيك براي تقديم استوار نامهها آمدند.
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مذاكرات كوتاهي داشتيم .1سفير اندونزي براي خداحافظي آمد .2آقاي [قربانعلی] دري

نجف آبادي و احمدآقا ،پسر آقاي منتظري آمدند و پيام آقاي منتظري را آوردند .ایشان
براي رفع فشار از افرادي كه در ارتباط با پخش نوار دستگير شده يا ميشوند ،استمداد
كرده و خواستار عادي شدن وضع و دادن جزوههاي اطالعاتياند.

آقاي [سیدعلی] مقدم آمد .توضيحاتي درباره نقشه و برنامه ساخت مصالي تهران داد.

[آقای فروزش] وزير جهاد و مديران جهاد آمدند .براي آنها صحبت كردم .3عصر هيأت
 -1در این دیدارها که به طور جداگانه صورت گرفت ،آقای «مانوئل برناردو دسوسا» سفیر اکرودیته آنگوال با اشاره به پیوند های دوستی و همکاری
های دو کشور  ،خواستار تحکیم و توسعه هرچه بیشتر روابط فیمابین شد .او گفت «:مردم آنگوال با دقت ،پیشرفتهای جمهوری اسالمی ایران را
دنبال می کند و برای تحقق صلح مورد نظر ایران  ،آرزوی موفقیت دارند ».آقای هاشمی نیز با اشاره به روابط دو جانبه اظهار داشت «:ملت شما قرن ها
مظلومانه تحت سلطه و استثمار قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا و آفریقای جنوبی قرار داشتند ،خوشبختانه پیروزی مردم نامیبیا ،دریچه جدیدی را باز
کرده و عالئمی از حرکت نزولی حکومت نژاد پرست آفریقای جنوبی و سقوط این حکومت و آزادی مردم آفریقای جنوبی به چشم میخورد ».ایشان
با اشاره به دیداری چشمگیر ملتها افزود « :به نظر می رسد دنیا در آستانه وضع جدیدی که عصر ملتهاست ،قرار گرفته و قدرتهای توسعهطلب می
خواهند با این بیداری به نحوی مقابله کنند ،ولی بیداری مردم چشمگیر است ».رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک به
ملت های تحت ستم به ویژه ملتهای آفریقایی ،اظهار امیدواری کرد ،هر چه زودتر مشکالت مردم جنوب آفریقا حل شود .در مالقات دیگری ،آقای
« موراد ایساک مورارجی» سفیر آکرودیته موزامبیک ،ضمن ابالغ سالم گرم رئیس جمهور کشورش ،عالقه ایشان را برای دیدار از ایران به اطالع
رئیس جمهور رساند .همچنین خواستار تحکیم و توسعه روابط و همکاری های فیمابین و کمک هرچه بیشتر جمهوری اسالمی به ملتهای آفریقا
که برای تحقق آزادی و استقالل مبارزه میکنند ،گردید و حمایت کشورش را از هر گونه مذاکرهای در جهت تحقق و اجرای قطعنامه  598اعالم
کرد .آقای هاشمی نیز با اشاره به اینکه یکی از اصول سیاست خارجی ایران ،حمایت از کشورهای خط مقدم در جنوب آفریقا و کمک به حرکت
استقالل طلبانه ملت های این منطقه است ،گفت« :ما به خوبی به مشکالت ،نیازها و مظلومیت مردم آفریقا واقفیم و به حکم وظیفه اسالمیمان ،از هر
گونه کمکی در حد توان به مردم آفریقا دریغ نخواهیم کرد».
 -2در این دیدار  ،سفیر اندونزی از همکاری مقامات جمهوری اسالمی ایران برای توسعه و تحکیم روابط فی مابین طی مدت مأموریتش در تهران
سپاسگزاری کرد و گفت « :دو کشور در این مدت ضمن توسعه روابط ،همکاری های ثمر بخشی در امور بین المللی به ویژه در اوپک داشتهاند که
امیدوارم روند گسترش روابط دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد ».او با تأکید بر همت بلند و سخت کوشی ملت بزرگ ایران ،اظهار امیدواری
کرد که جمهوری اسالمی ایران در دوران بازسازی نیز پیشرفت و موفقیت های چشمگیری داشته باشد .آقای هاشمی نیز از تالش سفیر اندونزی در
مدت مأموریتش در جمهوری اسالمی ایران برای تقویت و تحکیم روابط دو کشور تشکر کرد و اظهار داشت« :امکانات موجود دو کشور و عالئق
و مشترکات دو ملت ایران و اندونزی  ،امکان گسترش بیش از پیش روابط و همکاریهای فی مابین را فراهم کرده است .من فکر می کنم زمینههای
همکاری بیشتری در روابط دو کشور دوست و مسلمان ایران و اندونزی موجود است که امیدوارم با توجه به زمینه های مشترک ،شاهد ارتقاء سطح
همکاریها باشیم».
 -3در این دیدار که وزیر جهاد سازندگی به اتفاق معاونین و رؤسای سازمان جهاد استان ها و مسئولین دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری ،همچنین
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دولت جلسه داشت .درباره تفكيك وظايف جهاد و كشاورزي بحث شد و نزديك به
تصميمگيري رسيديم كه به جلسه بعد موكول شد .دكتر واليتي درباره مسائل آذربايجان

شوروي مطالبي داشت.

شب آيتاهلل خامنهاي به دفتر من آمدند .درباره مسأله آقاي منتظري بحث و

تصميمگيري شد و نيز درباره نماز جمعه تهران و ائمه جمعه استانها و سياست خارجي
تصميم گرفتيم.

دوشنبه  25دي  17 جمادي الثاني 1410

 15ژانويه 1990

آقاي [مرتضی] محمدخان رئيس كل گمرك آمد و مطالبي از گمرك و پيشنهادهایي

در امور اقتصادي ديگر داد .معتقد است گمرك به خاطر اهميتش بايد زير نظر رئيس
جمهور باشد .آقاي[احمد] نصري استاندار سابق سیستان و بلوچستان آمد و براي پذيرش

سمت استانداري اظهار آمادگي كرد .پيشنهاد مسئوليت اداره امور اسرا را دادم كه كار
را مشكل تلقي ميكند.

مدیران عامل شرکت ها و مؤسسات تابعه حضور داشتند ،آقای هاشمی با اشاره به سوابق درخشان نهاد مقدس جهاد سازندگی در دوران پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،اظهار داشت« :عملکرد بسیار خوب جهاد در سالهای گذشته ،این نهاد را به صورت یک حرکت موفق و نمونه سازندگی در انقالب
اسالمی جلوه گر ساخته است .جهاد سازندگی با ابتکار عمل در سازندگی و جذب نیروهای مخلص جامعه ،هر جا حضور پیدا کرد ،کارگشایی نمود
و به ویژه حضور جهاد سازندگی در جنگ بسیار چشمگیر و تحسین برانگیر بود که این مساله همیشه مورد قدرشناسی جامعه و مسئولین خواهد بود».
ایشان با اشاره به بحثهایی که برای مشخص شدن مأموریت اصلی جهاد سازندگی در دولت و مجلس مطرح است ،اظهار داشت« :گرچه بسیاری از
سازمان ها و ادارات احتیاج به بازبینی تشکیالتی دارند ،اما ما ترجیح میدهیم که در مورد آینده نظام اداری کشور با مطالعه  ،دقت ،برنامه ریزی و
همکاری مجلس و دولت ،تصمیمگیری شود که این کار در دولت شروع شده است و قلمرو رسمی جهاد طی هفتههای آینده مشخص خواهد شد .با
تنوع آمادگیها و کاراییهایی که نیروهای جهاد سازندگی دارند ،نباید این نیروها محدود به وزارت جهاد شود ،بلکه سازماندهی باید به گونهای باشد
که بتوانند کارهای اجرایی بزرگی در برنامه عمرانی پنجساله به عهده گیرند .برنامهریزی برای حضور بیشتر در خارج به ویژه در کشورهای اسالمی،
باید یکی دیگر از وظایف اصلی جهاد سازندگی تلقی شود و بخشی در جهاد جهت تربیت نیرو برای این منظور به وجود آید ».رجوع کنید  کتاب
«هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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آقاي [علی اکبر] مسعودي خميني آمد .پيشنهادهایی در جهت توجه به اهل سنت و
مخصوصاً روحانيت آنها داشت و از آينده توسعه مراكز طلبگي اهل سنت و ارتباط آنها
با خارج و ارتزاق آنها از مراكز نامعلوم خارج اظهار نگراني نمود كه ديگران هم ،چنين

نگراني را دارند .معاونان وزارت اطالعات آمدند و درباره تقويت حراستها استمداد
كردند .درباره عوامل گراني ارز آزاد و شبكه كشف شده مطالبي داشتند.

عصر شوراي عالی اقتصاد جلسه داشت که تا ساعت هشت و نیم شب طول كشيد.

بحث در كيفيت اجراي طرحهاي برنامه پنجساله ،از نظر استفاده از پيمانكاران داخلي

و خارجي بود .وضع نيروگاه شهيد رجائي را توضيح دادند .از اول خواستهاند كه به
نيروهاي خودي بسپارند و به مشكل برخورد كردهاند و با تأخير فراوان ،باالخره اجبارا ً از
خارجيها استفاده ميشود .درباره گران كردن تعرفه حمل و نقل بحث شد كه به نتيجه
نرسيد .فقط در مورد ساخت بنادر چند منظوره ،از محل باال بردن تعرفه بارگيري بنادر،
تصميم گرفته شد .شب به خانه آمدم.

سهشنبه  26دي  18 جمادي الثاني 1410

 16ژانويه 1990

ديشب خانه سرد بود ،ولي مشكلي نبود .صبح زود به دفترم رفتم .كشاورزان نمونه آمدند.

[آقای عیسی کالنتری] وزير كشاورزي صحبت كرد .يكي از كشاورزان هم خواستهها را
مطرح كرد .لوحهاي تقدير داده شد و سرود اجرا شد .من صحبت كردم.1

 -1در این دیدار که کشاورزان ،دامداران ،درختکاران ،کارشناسان و مروجان نمونه کشاورزی حضور داشتند ،ایشان با اشاره به اینکه شغل کشاورزی
یکی از شیرینترین مشاغل است و باید به آن ارج نهاد ،یادآور شد « :کشاورزی اساسی ترین فعالیت اقتصادی کشور است و ایران می تواند در زمینه
عالوه بر خودکفائی به کشورهای دیگر نیز محصوالت خود را صادر کنند .در برنامه پنج ساله توجه خاصی به کشاورزی شده است و این سیاست
به نفع دولت ،مردم ،کشور و انقالب است و ما تالش میکنیم که این برنامه را اجرا کنیم .کشاورزی ما با همه فروع آن شامل دامدارای ،مرغداری،
مرتعداری ،جنگلداری ،منابع روستایی و درختکاری ،اساسی ترین فعالیت اقتصادی کشور است .خداوند به ما نعمت های زیادی را عطا کرده است و
وقتی مشاهده میکنیم میزان تولید افراد نمونه  3تا  4برابر تولید سایر کشاورزان میباشد ،در مییابیم که کشور استعداد خوبی را در زمینه کشاورزی
داراست ».رئیس جمهور ضمن تأکید بر افزایش سطح زیر کشت و بهبود روشهای بهرهوری گفت« :تحقیقاً اگر از آب استفاده صحیحی به عمل
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وزراي كشاورزي ،صنايع سنگين و بازرگاني آمدند .شكايت بنگاه توسعه

[ماشینهای] كشاورزي ،از مزاحمتها و خلف وعدههاي صنايع و بازرگاني را آوردند.
نيازهاي كشاورزي را گفتند و آنها دفاع كردند؛ باالخره قرار شد بازرسي ويژه [دفتر
رئیس جمهور] بررسي كند .موارد را موقتاً حل كرديم.

دیدار با کشاورزان نمونه کشور
آوریم و آب در مزارع و جویبارها تبخیر و یا اسراف نشود ،با توجه به شرایط خاص جوی کشور و وسعت خاک میتوانیم بهرهوری اساسیتری

نمائیم .کیفیت محصول شما کشاورزان در دنیا نوعاً بهتر است و در حال حاضر اگر چه بخشی از محصوالت شما به خارج نیز صادر میشود ،ولی قدرت
صادرات بیشتری را داریم ».رئیس جمهور با اشاره به درخواست یکی از کشاورزان پیرامون توسعه کشاورزی صنعتی در ایران گفت« :اگر مجموعهای
که درخواست شما مطرح بود تحقق یابد ،جمعیت موجود کشور و بیشتر از آن به خوبی میتوانند هم خودکفا و هم صادر کننده باشند .وزارت
کشاورزی و جهاد سازندگی ،مؤظفند خدمات بییشتری را به نحو بهتری در اختیار شما قرار دهند .امروز استفاده از علم و دستاوردهای علمی دنیا یک
ضرورت است و ما باید از تجربیات دنیا در امر کشاورزی استفاده کنیم و برای مثال باید تکنولوژی آبیاری قطره ای را توسعه دهیم .اگر امروز در کنار
کشاورز برق ،راه ،سد و یا صنایع تبدیلی نباشد ،استفاده از دسترنج کشاورز مشکل است و چرخ کشاورزی بدون صنعت نمیچرخد .شما کشاورزان
احتیاج به شناخت خاک ،کود ،سم ،و سایر اطالعات مورد نیاز دارید و دولت به تدریج همه امکانات الزم را در اختیار شما خواهد گذاشت ».در ابتدای
این مراسم ،دکتر عیسی کالنتری وزیر کشاورزی ضمن معرفی دامداران ،کشاورزان و درختکاران نمونه گفت « :رکورد متوسط تولید کشور با رکورد
تولید این عزیزان در بعضی موارد ،چهار تا پنج برابر فرق میکند و همین اختالف ما را دلگرمتر میکند که با سیاستهای دولت و مجلس شورای
اسالمی به خودکفائی برسیم ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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اهدای تقدیر نامه به کشاورز نمونه کشور

آقاي [مسعود روغنی] زنجاني و آقاي [مسعود] نيلي آمدند .راجع به سياستهاي

بودجه سال آينده و سياستهاي ارزي صحبت شد .دكتر واليتي تلفني اطالع داد كه سفير
شوروي آمده و اطالع داده كه روسها ميخواهند براي ايجاد امنيت ،نيرو به آذربايجان
شوروي اعزام كنند .اطمينان دادهاند كه قصد سوئي ندارند و ما به آنها گفتهايم كه با مردم
خشونت نكنند .گفتم خبر را منتشر كنند.

عصر آقاي [حسن] شفتي [مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی] و خلبانان

هما آمدند .درباره مشكالت و نيازها و لزوم تشويق و حمايت بيشتر خلبانها و مهندسان
گفتند و از كادر پرواز و مزاحمان گمرك گفتند و اجازه اجاره هواپيما خواستند.

[آقای عبدالحسین وهاجی] وزير بازرگاني براي مشورت درباره اصالحيه قانون

اصناف كه در مجلس مطرح است ،آمد .شب شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت .در
این جلسه بخشي از اساسنامه فرهنگستان زبان فارسي تصويب شد.
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چهارشنبه  27دي  19 جمادي الثاني 1410

 17ژانويه 1990

جمعي از سران فدائيان اسالم آمدند .براي آنها صحبت كردم .1هنوز مثل قديم ،زمان
مرحوم [سیدمجتبی] نواب [صفوی] ،با شور و هيجان صلوات ميفرستند[ .آقای محمدرضا

نعمتزاده] وزير صنايع همراه مديران كارخانههاي سيمان آمدند وگزارش وضع دادند.
توضيحات خواستم .قول دادند كه توليد سيمان را تا آخر سال ،به  90درصد ظرفيت

دیدار با جمعی از فدائیان اسالم
 -1در این دیدار که اعضای کادر مرکزی جمعیت فدائیان اسالم و وفاداران شهید نواب صفوی در سالگرد شهادت این شهید حضور داشتند ،ایشان
ضمن تجلیل از نقش شهید نواب صفوی و همرزمان او اظهار داشت « :با پیروزی انقالب اسالمی ،امروز خوشبختانه شاهد تحقق بسیاری از آرزوهای
شهید نواب صفوی ،پیشتازان فدائیان اسالم و کسانی که در یکی دو قرن اخیر آوای حاکمیت اسالم را سر دادهاند ،هستیم .مردم ما همواره مسلمان بوده
اند و باور مردم به اسالم زمینه بسیار خوبی برای پشتیبانی آنها از حرکتهای اسالمی است .متأسفانه ملی گراها پس از آنکه از نردبان قدرتی که این
جمعیت نصب کرده بودند ،باال رفتند ،به سران فدائیان اسالم از پشت خنجر زدند و رژیم پهلوی مظلومانه آنان را به شهادت رساند ».آقای هاشمی
به تاریخ معاصر ایران از دوران مشروطه تا پهلوی و سرکوب نیروهای اصیل و اسالمی و روحانیت و مراکز دینی توسط رضاخان اشاره کرد و افزود:
«پس از شهریور سال  1320و شکسته شدن جو ارعاب ،اسالم خواهی در متن جامعه از سایر جریانات قویتر و نیرومندتر بود ،در این دوران با آگاهی
نسبی مردم ،نهضت اسالمی با رهبری حضرت امام خمینی قدس سره الشریف ،این نعمت و هدیه آسمانی که دارای علم ،عرفان ،شجاعت ،شعور عالی
سیاسی و تیز بینی بود ،به نقطه اوج خود رسید ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390،
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اسمي برسانند .فع ً
ال  72درصد است؛ اگر چنين شود ،توليد ساالنه در حدود  15ميليون
تن خواهيم داشت.

آقاي [سیدحسین] قاضي زاده نماينده فريمان آمد .او براي تأسيس مكتب شهيد

مطهري در آنجا استمداد كرد و درباره تسريع در فعال كردن مبادالت مرزي كمك
خواست .نمايندگان استان زنجان آمدند .خواستار عزل استاندار و نصب آقاي احمد

نصري هستند .آقاي [سیدکمالالدین] شهرياري نماينده [دشتی و تنگستان] بوشهر آمد.
بر استفاده از طرح محرم براي آبياري سواحل جنوب تأكيد كرد .اين طرح لوله كشي

براي انتقال نفت به خارج از خليج فارس از زمان جنگ در دست اجرا است .پيشنهاد اين
است به جاي نفت ،آب پمپاژ كنند.

ظهر محسن براي امور بازرسي آمد .عصر در جلسه هيأت دولت شركت كردم .تا

ساعت هفت ونیم .مقداري از كارهاي دفتر را انجام دادم .ساعت نه شب به خانه آمدم.
بچهها جمعاند .منتظرند كه نيمه شب عفت از سفر بيايد.

پنجشنبه  28دي  20 جمادي الثاني 1410

 18ژانويه 1990

ساعت هفت و نیم بامداد عفت به خانه رسيد .بچهها براي استقبال به فرودگاه رفته بودند.
به دفترم رفتم .جمعي از زنان فرهنگي به مناسبت روز زن و ميالد حضرت فاطمه(س) آمده
بودند .خانم سپيده كاشاني اشعاري از سرودههاي خودش خواند .يك كتاب اميركبير به

او جايزه دادم .سرودي توسط دختر بچههاي شاهد اجرا شد .براي آنها صحبت كردم.1

 -1در این دیدار که گروهی از خواهران فرهنگی مناطق  6 ،4 ، 3و  8آموزش و پرورش تهران و جمعی از خواهران مربی و دانشجوی تربیت معلم شهید
موسوی کرج و همچنین جمعی از خواهران جامعه زینب (س) حضور داشتند ،پس از اجرای دکلمه ای توسط فرزند شهید و اجرای سرودی توسط
گروه سرود دبستان تقوا پیشگان ،خانم سپیده کاشانی سروده های خود را قرائت کرد .در این دیدار خواهران فرهنگی منطقه  6آموزش و پرورش تهران،
مقداری طال و زیور آالت جهت اهدا به رزمندگان اسالم ،تقدیم رئیس جمهور کردند .آقای هاشمی نیز در سخنانی گفت « :پس از پیروزی انقالب
اسالمی عرصه فعالیت برای زنان در ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی گشوده شده و اگر خانمها به جایگاه خود نرسند ،این به خاطر محدودیتهای
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دیدار با جمعی از زنان فرهنگی به مناسبت روز زن

علماي هرمزگان آمدند .آنها از استاندار شكايت كردند و خواستار تعويض او بودند.

به خاطر اختالفات خطي از اول مخالف بودهاند و نيز خواستار عزل امام جمعه بودند كه

همفكر استاندار است .دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] براي امور جاري،
منجمله بودجه نهاد [ریاست جمهوری] و شوراي عالی امنيت ملي و دفتر تحقيقات آمد.

عصر آقاي مشايخي مسئول تعزيرات حكومتي آمد .درباره آييننامه و سياست كار و

بودجه مذاكره شد .محسن آمد و راجع به مسأله پاويون [فرودگاه مهرآباد] و اصالحات

اداري صحبت كرد.

آقاي[عبداهلل] نوري اطالع داد كه امروز دو گروه هزار نفره از مردم شوروي ،از

شرعی نیست ،بلکه به خاطر ادله دیگری است که باید بر طرف شود ».ایشان با اظهار امیدواری نسبت به تربیت شخصیت های برجسته علمی و دانشگاهی
در میان زنان کشور در آینده خطاب به آنان گفت «:شما باید آزمایش خوبی از خود نشان دهید و ثابت کنید که لیاقت اداره این میدان را دارید و می
توانید با حفظ عفت و کرامت خود در تمام شئون زندگی دوشادوش مردان حضور داشته باشید ».رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور زنان در
فعالیتهای تحقیقی و علمی و فرهنگی ،گفت « :اگر ما بتوانیم به دنیا نشان دهیم که این تعداد محقق ،مبتکر ،مخترع و استاد زن داریم ،این خود ترویج
اسالم است و زنان باید سعی کنند که در همه رشتهها محققین برجسته و اساتید عالی مقام داشته باشند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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مرز زميني منطقه بيله سوار به شهر بيله سوار آمدهاند و عصر برگشتهاند؛ با اينكه شوروي

قسمتي از مرز را با نيروي نظامي كنترل ميكنند .آقاي [محمود] واعظي اطالع داد كه در
جواب درخواست استرداد مردم از طرف شوروي ،جواب قاطع و صريحي دادهايم ،عقب

زدهاند و حرفشان را پس گرفتهاند و گفتهاند اشتباه مرزبان بود.

از ساعت چهار تا هشت بعد از ظهر ،جلسه مجمع عمومي شركت ملي نفت داشتيم.

برنامه و بودجه و طرحها را بررسي و تصويب كرديم .بحثهاي مفيدي بود .تا ساعت نه

ونیم كار كردم و شب به خانه آمدم.

جمعه  29دي  21 جمادي الثاني 1410

 18ژانويه 1990

در منزل بودم .وقتم به استراحت و خواندن گزارشها گذشت .از وزارت كشور اطالع

دادند امروز حدود  85نفر از مردم آذربايجان شوروي با نقض مقررات كشورشان به
شهرهاي اردبيل ،بيله سوار ،گرمي ،پارس آباد و آستار ،براي ديدن اقوامشان و شركت
در نماز جمعه آمدهاند .به ستاد مشترك گفتم تعدادي هليكوپتر براي حوادث احتمالي

به منطقه بفرستند .به آقاي ميرزاده گفتم امكانات غذایي و غيره بفرستند .به وزارت
خارجه گفتم به شورويها تذكر دهند كه مرزهايشان را كنترل كنند.

عصر آقای [عبدالمجید] معاديخواه براي مصاحبه درباره دوران انقالب براي چاپ در

نشريه ياد [= فصلنامه بنیاد تاریخ انقالب اسالمی] آمد .1شب بستگان آمدند.

 -1همین مصاحبهها بعدها منبعی برای تدوین خاطرات دوران مبارزه شد .این کتاب در سال  1376در دو جلد بارها به چاپ رسید.
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شنبه  30دي  22 جمادي الثاني 1410

 20ژانويه 1990

ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسيدم .ساعت هشت و نیم مهندس [میرحسین] موسوي
[مشاور سیاسی رئیس جمهور] آمد .درباره مسائل آذربايجان و مذاكرات احتمالي قطعنامه

در مسكو نظراتي داد .معتقد است نبايد خشكي بشود و به گونهاي بايد از ميانجيگري
شوروي براي حل مسأله استفاده كرد و آذربايجانيها را نبايد از حمايتمان مأيوس كنيم.

آقاي زنگنه [وزیر نیرو] آمد .درباره مسأله تعيين وظايف وزارتخانه های جهاد،

كشاورزي و نيرو گفت .او مخالف واگذاري آب به جاي ديگر است .دكتر حبيبي براي
امور جاري و مسائل بودجه و تقاضاهاي زياد دستگاهها آمد.

در گزارشها ادامه درگيري در آذربايجان شوروي و ادعاي استقالل نخجوان و

هجوم بيش از حد مردم آذربايجان شوروي به ايران آمده است .براي شركت در اجتماع
استانداران به وزارت كشور رفتيم .خواستهها را مطرح كردند .من هم توضيحاتي درباره

برنامه پنجساله و سياستهاي اجرایي دادم .1ناهار و نماز و سپس به دفترم برگشتم.

 -1آقای هاشمی تأکید کرد شرکت مردم در امور ،جزو سیاست های ماست و دولت قادر نیست بدون کمک مردم کلیه امور را عهده دار شود .ایشان
با اشاره به اینکه برنامه پنجساله با تکیه بر مبانی اسالمی ،قانون اساسی و آرمان های جمهوری اسالمی تدوین شده است ،افزود « :پس از پذیرش
قطعنامه ،حضرت امام خمینی (ره) شورای بازسازی را موظف به برنامه ریزی کردند و این برنامه ریزی ها مورد تصویب ایشان هم قرار گرفت و برنامه
ما همان است که مورد تصویب حضرت امام(ره) قرار گرفته است .در حال حاضر تعیین سیاستهای کلی نظام از اختیارات مقام معظم رهبری میباشد
که خوشبختانه معظم له در تدوین و خلق این برنامه و سیاستها ،حضوری فعال داشتند و بحمداهلل پشتیبانی مقام معظم رهبری از این برنامه ،پشتوانه بسیار
خوبی برای ما میباشد و خوشبختانه برنامه پنجساله مورد تصویب مجلس شورای اسالمی نیز قرار گرفت و انشاء اهلل به زودی این برنامه پس از تائید
شورای محترم نگهبان برای اجرای آماده می شود و اکنون باید شرایط جدیدی را برای اجرای برنامه به وجود بیاوریم و پیشنهادهای شما استانداران
محترم میتواند بسیار مؤثر باشد ».آقای هاشمی با تأکید بر اهمیت نقش تولید برای نظام جمهوری اسالمی یاد آور شد « :این امر از اوایل شروع کار
مورد تأکید ما بوده و من قاطعانه اعالم می کنم که بدون تولید قابل توجه ،نمیتوانیم مشکالت مملکت را حل کنیم و ریشه بسیاری از مشکالت در
کمبود تولید است و ما باید در کارهای اجرایی  ،محور تولید را جدی بگیریم .باید با بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای تولیدی کشور ،نباید بگذاریم
این ظرفیتها خالی بماند و شما بایستی در استانها سعی نمائید از کلیه ظرفیتهای تولیدی در بخشهای کشاورزی ،دامی ،شیالت ،صنایع و صنایع
دستی و امور تولیدی ،حداکثر استفاده را به عمل آورید ،البته این امر وضع فعلی را قدری سامان میدهد ،ولی هدف اصلی ما کارهای زیر بنایی است که
تولید آینده و خوکفایی را تضمین خواهد کرد .یکی از اهداف مهم برنامه پنجساله ،خودکفائی در تأمین نیروها و تربیت نیروی انسانی و استفاده الزم ار
تخصصها وکنیکها در میدان کار می باشد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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عصر شوراي عالي امنيت ملي جلسه داشت .درباره مسائل آذربايجان بحث و قرار شد

وزارت خارجه بيانيهاي با مضمون اظهار تأسف از سركوب مردم بدهد .بعد از جلسه،

احمدآقا درباره كم مهري رهبري به نيروهاي خط  3گله كرد .شب در دفترم ماندم و تا

ساعت یازده شب كارها را انجام دادم .خسته بودم و تب داشتم.
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دستخط برنامه های اجرایی نظام عادالنه اقتصادی

بهمن 1368
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يكشنبه  1بهمن  23 جمادي الثاني 1410

 21ژانويه 1990

ديشب با كمي تب و خستگي خوابيدم .ساعت پنج و نیم صبح بيدار شدم و ديگر نخوابيدم.
ساعت هشت ونیم آقاي [اکبر] تركان [وزیر دفاع] آمد و راجع به نتايج مذاكرات با هيأت
چيني درباره صنايع نظامي گفت .هيأت چيني آمدند؛ اظهار رضايت كردند.1

[آقای ملک معراج خالد] رئيس مجلس پاكستان و همراهان آمدند .مذاكرات

دوستانه داشتيم[ .2ژنرال یستورالحق مالک] فرمانده نيروي دريايي پاكستان آمد .درباره

 -1ژنرال«دنگ فن گوا» معاون شورای علوم و تکنولوژی چین ،ضمن ابراز خوشحالی از سفر خود و هیأت همراه به ایران ،سالم های گرم رهبران
کشورش را ابالغ کرد .آقای هاشمی ضمن تأکید بر توسعه و تعمیق هر چه گسترده تر و همه جانبه تر روابط فیمابین اظهار داشت«:از چند سال پیش،
ما کشور شما را به عنوان همکار در بسیاری از زمینه ها انتخاب کردهایم و از این انتخاب راضی هستیم ».یک موافقت نامه ده ساله برای همکاری های
علمی و انتقال تکنولوژی در صنعت نظامی ،به امضای آقای اکبر ترکان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ژنرال دنگ فن گوا رسید.
 -2در این دیدار ،ابتدا رئیس مجلس پاکستان ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس جمهور اظهار داشت« :به لطف خداوند در شرایط حاضر ،تماس
های میان مسئولین دو کشور رو به افزایش است و امیدواریم در پرتو این تماسها ،موفقیت های بیشتری به دست آید .ما به عنوان نمایندگان مجلس،
در جهت خواست مردم حرکت می کنیم و با توجه به خواست آنان ،همواره از حرکت ها و مواضع جمهوری اسالمی ایران دفاع می کنیم .ما از برنامه
بازسازی ملی در ایران که اخیرا ً تدوین شده است ،بهره گرفته ایم و امیدواریم که این برنامه بتواند به خوبی اجرا شود» رئیس مجلس پاکستان ضمن
ابراز خوشوقتی از همکاری سه کشور ایران ،پاکستان و ترکیه در چارچوب «اکو» اظهار امیدواری کرد که سه کشور از این همکاری ها بیش از گذشته
سودجویند و بتوانند به نتایج دلخواه دست یابند .مردم پاکستان به مردم ایران و به آرمان های آنان عالقه وافری دارند و اطمینان داشته باشید که در تمام
تالشهایی که برای وحدت امت اسالمی انجام می پذیرد ،ما در کنار شما خواهیم بود ».آقای ملک معراج خالد در پایان سخنان خود ،ضمن ارج نهادن
بر سیاستهای مدبرانه رئیس جمهور ،دیدار آقای هاشمی از پاکستان را آرزوی مردم پاکستان خواند .آنگاه آقای هاشمی ضمن تشکر از سخنان رئیس
مجلس پاکستان اظهار داشت «:به خاطر اهمیتی که مجلس در ایران و پاکستان دارد ،من انجام این سفرها را در تقویت روابط دو کشور موثر میدانم.
مردم و دولت شما مطمئن باشند که دولت ایران در نظر دارد روابط ِخود را بیش از پیش با پاکستان توسعه دهد و سطح کنونی روابط در زمینه های
اقتصادی ،فرهنگی و سایر امور با توجه به عمق عالقه دو ملت ،کافی نیست و این روابط باید توسعه یابد و موضوعات قابل همکاری بسیاری در میان ما
وجود دارد .اگر ایران و پاکستان همکاری های خود را به سطح مطلوبی برسانند ،در مسائل منطقه نقش خود را بهتر ایفا خواهند کرد ».ایشان با تأکید
بر لزوم مقابله با اشرار و سوداگران مرگ توسط دو کشور ایران و پاکستان  ،خاطرنشان کرد « :ایران و پاکستان از اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر رنج
میبرند و همکاری های ما برای مبارزه با این بالی جانسوز باید به سطح مطلوب تری برسد .در مورد مسائل مهم منطقه ،اقتضا دارد که دو کشور بیشتر
با یکدیگر همکاری داشته باشند .یکی از نشانهها و موارد مشخصی که عالقه ما را به توسعه روابط و همکاری ها نشان می دهد ،تشکیل گروه دوستی
ایران و پاکستان در مجلس شورای اسالمی است».
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اوضاع نيروي دريايي مذاكره كرديم[ .1آقای محمد عرب] سفيرمان در عمان آمد .او
از اوضاع عمان و وضع روابطمان گفت و از مواضع سلطان قابوس [پادشاه عمان] اظهار

رضايت كرد[ .آقای ابوالقاسم دلفی] سفيرمان كه عازم كلمبيا است ،براي خداحافظي و
مشورت آمد.

شوراي عالي شهرسازي براي تعيين تكليف مسئوليت و حق تعيين محل طرحها و

نقشه جامع كشور و آمايش سرزمينی آمدندكه بحث ناتمام ماند .امروز كسالت داشتم و

كارها هم فشرده بود .محسن آمد .درباره سد  15خرداد و مذاكره بين [آقای زنگنه] وزير

نيرو و آقاي [شیخ حسن] صانعي [رئیس بنیاد  15خرداد] پرسيد.

دیدار با رئیس مجلس پاکستان
 -1در این دیدار که دریادار شمخانی فرمانده نیروی دریایی نیز حضور داشت ،ابتدا فرمانده نیروی دریایی پاکستان با ابراز خرسندی از این مالقات،
گفت « :ایران تجربه ده سال جنگ را دارد و نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران تجارب خوبی در این زمینه به دست آوردهاند و
ما امیدواریم بتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم ».فرمانده نیروی دریایی پاکستان اعالم آمادگی پاکستان را برای در اختیار گذاشتن تکنولوژی دریایی
به نیروهای دریایی ارتش و سپاه اعالم کرد .آقای هاشمی گفت « :ما خوشحالیم که دوستان خوب پاکستانیمان را در ایران می بینیم و مسافرتهای
مقامات پارلمانی و اجرایی و فرماندهان نظامی پاکستان نشان می دهد که دو کشور تصمیم گرفتهاند روابط صمیمانهای با یکدیگر داشته باشند .یکی از
مواردی که ما می توانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم ،مشارکت در تأمین امنیت در دریاست و شما در این زمینه تجارب خوبی دارید و ما نیز در
جنگ به تجربه های خوبی ،دست یافته ایم».
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در جلسه هيأت دولت شركت كردم .بحث درباره اوضاع آذربايجان شوروي بود.

وزارت اطالعات گفت دو هيأت از نخجوان و باكو آمدهاند .آنها خواستار حمايت و به

رسميت شناخته شدن هستند .درباره تفكيك وظايف [وزارتخانههای] جهاد [سازندگی]
و كشاورزي به نتيجه رسيديم.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم .درباره سياست رفتار با مسائل آذربايجان بحث

و تصميمگيري كرديم .قرار شد انتقاد نسبت به شوروي تند نباشد .این تصمیم به رسانهها
ابالغ شد .درباره استانداري خوزستان و آزاد كردن نيروهاي ژاندارمري از خطوط جبهه

براي ماموريت در مرزهاي شمالي و شرقي تصميمگيري شد.
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با كمي كسالت ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسيدم .كارهاي عقب مانده را انجام

دادم .آقاي [علی] آقامحمدي آمد و درباره مسائل سياسي ،اجرایي و نظامي پيشنهادهایی

داشت .اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس آمدند .تذكراتي درباره اجراي برنامه
پنجساله و پيشنهادهایی براي اصالح امور اداري و اجرایي دادند .آقاي [علی] جنتي
استاندار خراسان آمد .ضمن گزارش وضع استان و خوشحالي از عدم مشكل سياسي،
براي اعتبارات و اختيارات بيشتر استمداد كرد.

آقاي [محمود] واعظي [معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه] آمد .براي

مذاكره در جهت حل اختالفات و عادي كردن مناسبات عازم فرانسه است .درباره
محتواي مذاكرات و سياست رفتار با انگليس و آمريكا مشورت كرد .سياست نظام و

نظرات رهبري و خودم را توضيح دادم .آقاي [سيد جمال] ساداتيان آمد و خواستار كار
در دفترم شد .نگران است كه با نبودن در دفتر ،متهم به عدم صالحيت شود؛ قرار شد
سمتي برايش در نظر بگيريم.
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[آقای عبدااهلل نوری] وزير كشور اطالع داد كه امروز تعداد كمي از شوروي به ايران

آمدهاند .روسها بخشهاي زيادي از مرزها را با نيروهاي نظامي بستهاند .عصر شوراي

اقتصاد جلسه داشت .در مورد راه آهن بافق  -بندرعباس و كارخانه قند اقليد و قيمت
قند ،شكر و توتون و تنباكو بحث و تصميمگيري شد.

با تب و خستگي در جلسه ماندم .بعد از جلسه ،مسكن و ويتامين خوردم .متن نامه

آقاي واليتي براي وزير خارجه روسيه را كه بناست فردا سفيرمان ببرد ،آوردند .تأييد
كردم؛ هم اعتراض است و هم اظهار آمادگي براي كمك به رفع مشكل .با حالت تب
به خانه آمدم.
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ساعت هفت و نیم به دفترم رسيدم .ساعت نه صبح [اعضای] شوراي مركزي نمايندگان

رهبري در دانشگاهها آمدند :آقايان محمدي گيالني[ ،احمد] جنتي[ ،عباس] محفوظي و
[محمدمهدی] عبدخدائي .خواستار حمايت و امكانات براي حضور قويتر در دانشگاهها
و حذف اختيارات فرهنگي جهاد دانشگاهي از اساسنامه آن بودند.

وزیران صنعتي آمدند و درباره مشكالت ناشي از قانون جديد كار  -از لحاظ مالي

و مديريتي  -كه در دستور مجمع تشخيص مصلحت است ،گفتند؛ قرار شد در مجمع
مطرح كنند[ .آقای محمد سعیدی کیا] وزير راه و ترابری آمد و درباره برنامههاي راه و
راه آهن و بنادر گفت .دكتر [حسن] روحاني [دبیر شورای عالی امنیت ملی] آمد .درباره

برنامهها و اعتبار شوراي عالي امنيت ملي صحبت شد.

عصر آقاي [امین] بیانک نماينده اهواز آمد .براي امور استان خواستار حمايت شد و

راجع به [آقای محسن میردامادی] استاندار [خوزستان] گفت .آقاي [محیالدین] فاضل
هرندي[رئیس کمیسیون کشاورزی] آمد .گزارش خدمات هيأت هفت نفري واگذاري
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زمين را گفت و براي موتور پمپها ارز خواست .آقايان [حسن] حبيبي[ ،مسعود روغنی]

زنجاني و [محسن] نوربخش آمدند .موارد اصالحي در بودجه سال  1369را توضيح
دادند و تأييد گرفتند.

شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت .آقايان [حسین] محلوجي[ ،هادی]

نژادحسينيان[ ،محمدرضا] نعمت زاده و [سیدمنصور] رضوي ،در مضرات قانوان كار در
دستور گفتند .آقاي [حسین] كمالي وزير كار دفاع كرد .شام صرف كردند و رفتند .آقاي
[سیدمحمدموسوی] خوئينيها براي گرفتن امكانات جهت مركز تحقيقات [استرتژیک

ریاست جمهوری] استمداد كرد و آقاي [حسن] صانعي براي كاالهاي بنياد  15خرداد.
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ديشب خوب نخوابيدم .خيلي زود با زنگ تلفن اشتباهي بيدار شدم .بعد از نماز تا ساعت
نه صبح كارها را انجام دادم .آقايان [محمدعلی] نظران و [سیدمحمودرضا] آقاميري

آمدند .در مورد ستاد اداره امور اسراي آزاد شده صحبت شد؛ طرحي آوردند[ .آقای

عیسی کالنتری] وزير كشاورزي و مديران بخش دام آمدند و گزارش وضع دام ،مرغ،
گاو ،گوسفند ،شتر ،لبنيات و دامپزشكي را دادند؛ از برنامه و پيشرفت كار راضياند.

آقاي [مرتضی] الويري [رئیس کمیسیون برنامه و بودجه] آمد .از نگراني خط راديكال

گفت كه نگران حذف شدن است .آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري و بازسازي

آمد .ظهر با عفت ناهار خورديم .محسن هم رسيد .ياسر هم با بچههاي دفتر ناهار خورده

بود.

عصر در جلسه هيأت دولت شركت كردم .درباره مسائل آذربايجان ،كشمير و روابط

با شوروي و هند بحث و تصميمگيري شد .قرار شد زمان سفر وزير خارجه هند به ايران
را كه قرار است هفته آينده بيايد ،به خاطر كشتار كشمير به تأخير بيندازيم.
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تا ساعت نه شب در دفترم كار كردم و به خانه آمدم .با رهبري در خصوص پيگيري

كار رسانهها در مورد سياست ستاد آذربايجان ،تلفني صحبت كرديم.
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ساعت هفت ونیم صبح به دفترم رسيدم .براي آمادگي سفر ،تمام كارها را انجام دادم.

آقاي [گودرز] افتخار جهرمي [مشاور حقوقی رئیس جمهور] آمد .گزارش سفر به الهه
و مذاكرات با طرف آمريكايي و در مورد دعاوي طرفين و مسائل گروگانها و اموال
مسدودي را داد و نسبت به ادامه كار نظر گرفت.

آقاي دكتر [حسن] حبيبي[معاون اول رئیس جمهور] براي امور جاري آمد و نظر

شوراي نگهبان در مورد برنامه پنجساله را كه ايرادات جزئي به مصوبه مجلس و به نفع
دولت دادهاند و اختالف شورا با وزارت كشور در مورد انتخابات تهران و مسائل بودجه

سال آينده گفت .دو سه مالقات ديگر هم داشتيم .آقاي آشيخ عباس پورمحمدي آمد.
از شركت [تعاونی] پسته [رفسنجان] انتقاد داشت و برنامه سفر دختر امام به رفسنجان [را

گفت].

ساعت سه بعد از ظهر به فرودگاه رفتم و به سوي جزيره خارك پرواز كرديم .دكتر

[حسن] روحاني و [غالمرضا آقازاده] وزير نفت و آقاي [حمید] ميرزاده و جمعي ديگر
و ياسر ،مهدي ،فاطي و سعيد [الهوتی] و  ...بودند .عفت به خاطر شركت در مراسم
سالگرد شهيد لبافي نژاد در تهران ماند .ساعت پنج بعد از ظهر رسيديم.

مراسم رسمي تشريفات انجام شد .سپس سخنراني كوتاه براي مردم در استاديوم

ورزشي داشتم .1از باغ سبزي و ميوه گلخانهاي در خارك بازدید کردم .بعد از نماز
 -1ایشان در بدو ورود به جزیره خارک ،در مورد هدف از دیدار خود گفت«:من در دوران جنگ ،گاهی توفیق آمدن به این منطقه را داشتم ،ولی
پس از پایان جنگ به این جزیره نیامده بودم که در این دیدار ،هدفم بازدید از بازسازیهای انجام شده و قدردانی از کسانی است که در این جزیره
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مغرب و عشاء با مسئوالن جزیره كيش و [آقای غالمرضا صحرائیان] استاندار و [آقای
ابراهیم فاضل فردوسی] امام جمعه بوشهر در مورد نيازها و كمبودها منجمله آب و

فاضالب و برق و بهداشت و دانشكده و صيادي ،مذاكره شد .با نيروهاي مسلح هم
مذاکره داشتيم.

شام پرتشريفات در مهمانخانه وزارت نفت بود .سپس با مديران نفت تا ساعت ده

شب مذاكره انجام شد و سپس خواب و استراحت بود .آقاي [محسن] رضايي اطالع داد
كه چهار منافق در صدد ربودن هواپيماي شيراز به بندرعباس بودهاند كه مجروح و كشته
شدهاند .با اتومبيل جزيره را بازديد كرديم.
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ساعت پنج و نیم صبح بيدار شدم .اخبار راديو [بی بی سی] انگليس و ايران را گرفتم .بعد
از صبحانه ،از اسكله و [مجتمع] شيميايي خارك بازديد كردم .1پس از افتتاح آب شيرين

خدمت کردهاند» رئیس جمهور در حالی که از سوی چند تن از کارکنان شرکت نفت و نیروهای نظامی و افراد بومی منطقه مشایعت میشد ،به استادیوم
شهید مالح زاده خارک رفت و در سخنانی از خدمات کارکنان ایثارگر جزیره خارک تقدیر کرد .آقای هاشمی گفت «:خدا را سپاس داریم که امروز
را دیدیم که خارک به جای خود ایستاده و مردم و پرسنل زحمتکش که دوران جنگ را پشت سرگذراندهاند ،امروز در خارک زنده ،فعال حضور
دارند و این برای من لحظه ای بسیار شیرین است .کسانی که از تأسیسات حساس نگهداری می کردند و نیروهای مسلح ما اعم از سپاه ،ارتش ،بسیج و
نیروهای انتظامی از خود انصافاً رشادت ،ایثار و تعهد بروز دادند .من در دوران جنگ ،چند بار موفق شدم به این جزیره بیایم که هر وقت به اینجا آمدم،
از شجاعت ها و رشادت ها و ابتکارات جاذبه داری که برای حفاظت از تأسیسات به کار میرفت ،به شدت تحت تأثیر قرار میگرفتم .بارها خدمت
حضرت امام خمینی (ره) عرض میکردم که مقاومت مردم و نیروها فوق انتظار بود و این مقاومت بود که اقتصاد ما را در دوران جنگ سرپا نگه داشت
و همه میدانستیم قلب اقتصاد و مملکت در خارک میتپد و دشمن هم این را میدانست و هر چه را که در توان داشت برای مقابله با خارک به کار
گرفت ».رئیس جمهور با اشاره به تحلیلها و تفسیرهای غلطی که از به زانو در آمدن ایران در خارک حکایت داشت ،گفت« :براساس این تحلیل ها
تپش قلب اقتصاد ما در جزیره خارک خاموش می شد و آنها خاموش شدن شعله فعالیت در خارک را با خاموش شدن شعله جنگ ،یکی میدانستند».
رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1ایشان در دفتر یادبود مجتمع شیمیایی جزیره خارک چنین نوشت« :مشاهده آثار تالش نیروهای متعهدی که پس از هشت سال جنگ و بمباران،
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كن [با ظرفیت تولید روزانه یک میلیون و  200هزار گالن] به سوي سکوی نفتي فروزان
[در عمق آبهای خلیجفارس] كه مشترك با سعوديها است ،حرکت کردیم.

اسكلههاي بهرهبرداري آبي و اسكله حفاري دريايي بازديد شد .توضيحات مهندسين

را گوش دادم و براي كاركنان صحبت كردم .1به نظرم دستگاه حفاري بسيار جالب و

پيچيده است90 .درصد گاز مخلوط همان جا ميسوزد و كمي همراه نفت به خارك

ميآيد.

بعد از ظهر به خارك برگشتيم .ناهار و استراحت و مذاكره با امام جمعه و چند نفر از

بوميها انجام شد و سپس از ده خارك و مساكن بوميها بازديد و به سوي جزيره كيش
با بدرقه رسمي پرواز کردیم.

ساعت پنج و نیم وارد كيش شديم .استقبال رسمي و انتقال به اقامتگاه انجام شد .بعد

از نماز مغرب ،به توضيحات مديران و گروه مشاور عمران كيش گوش داديم .2طرح
توانسته اند این امکانات را روی پا نگهدارند و برای تکمیل و توسعه آن در تالشند ،مایه امیدواری است .متأسفانه هنوز بخشی از منابع و ثروتمان در
خلیج فارس هدر می رود که امیدوارم در طول برنامه پنجساله بتوانیم از هدرروی آنها جلوگیری کنیم که استقالل و عظمت کشور را از این طریق
میتوانیم تأمین کنیم».
 -1در این بازدید ،ابتدا گزارشی در مورد میزان ظرفیت میدان نفتی فروزان متعلق به شرکت ملی نفت فالت قاره ایران داده شد ،سپس ایشان در اجتماع
کارگران ،تکنیسین ها و مهندسان میدان نفتی فروزان شرکت کرد و ضمن گفتگو با آنها ،از نزدیک با مشکالتشان آشنا شد .آقای هاشمی ضمن
قدردانی از زحمات کارکنان ،کارگران ،مهندسان و تکنیسینهای سکوی نفتی فروزان و مهم خواندن زحمات آنها گفت « :با مقدار نفتی که از این سکو
به دست میآید ،ما بخش عظیمی از مشکالت خود را حل می کنیم و در این راستا صدها کارخانه و مزرعه با پول همین نفت اداره میشود .امیدوارم
با برنامه ریزی بتوانیم در آینده درآمد دیگری به غیر از نفت داشته باشیم ».مقدار زیادی از گاز حاصل از نفت از بین می رود یا می سوزد  .گاز منبع
اصلی انرژی کشور است و ما در برنامه پنجساله با امکانات شرکتهای خارجی از استحصال گاز استفاده بیشتری خواهیم برد .ما مدتی مشکالتی داریم
تا بتوانیم بر ثروت کشورمان مسلط شویم .شما کارگران و مهندسان برای اسالم کار میکنید و در این جهاد عظیم برای بهبود وضع زندگی مردم سهیم
و شریک هستید ».رئیس جمهور سپس در اجتماع کارمندان ،کارگران ،مهندسان و تکنیسین ها سکوی حفاری شهید رجائی حضور یافت وضمن
تقدیر از تالش و کوشش آنان در عمق آبهای خلیج فارس تأکید کرد« :ما در منطقه از نظر صنعت حفاری از دیگر کشورها جلوتر هستیم و این از
افتخارات شما متخصصان و کارکنان است».
 -2مدیر عامل سازمان عمران کیش گفت « :جزیره کیش با داشتن  91کیلومتر مربع مساحت تا نزدیکترین قسمت بدنه اصلی خاک ایران هفده کیلومتر
فاصله دارد و امکاناتی که امروز در جزیره کیش وجود دارد و جزو ثروت ملی محسوب می شود ،دارای ارزشی معادل پانصد میلیون دالر به عالوه
یکصد میلیارد ریال می باشد ».او همچنین پیرامون هتل کیش ،مجتمع تفریحی ورزشی کیش ،ویالی سابق هویدا ،پاویون سازمان عمران کیش ،ویالی
سابق اسداهلل علم وزیر دربار ،مجتمع مرجان کیش ،ویالی سابق پسر شاه معدوم ،مرکز تجارت بین المللی کیش ،ویالی سابق شاه معدوم ،بازارهای
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جالب و بلند پروازانهاي براي جزيره دارند و كارها خيلي وسيع شروع شده و به خوبي
پيش ميرود .من هم صحبت كوتاهي در تأييد و اظهار حمايت نمودم.1

براي شام به رستوران ميرمهنا رفتيم .منظره شاعرانهای داشت و شام خوبي دادند .از

هتل ساحل كه تركيبي از هتل و فروشگاه شده ،بازديد كرديم و بستني خورديم .عفت و

بچهها هم آنجا بودند .از اسكله هم بازديد كرديم و كشتي ايران هرمز براي اداي احترام،
بوق ممتد زد .به اقامتگاه برگشتيم .ساعت یازده شب خوابيدم.
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ساعت شش صبح بيدار شدم .اخبار داخلي و خارجی را گرفتم؛ مسأله مهمي نداشتيم.

كمي در ساحل دريا مقابل اقامتگاه قدم زدم .مهدي توضيحاتي درباره ساحل كيش
ميداد .به كاخ شاه رسيديم.

کیش و صفین ،اسکله ،فرودگاه و دیگر تأسیسات این مرکز اقتصادی ،گزارش مشروحی ارائه داد .بر اساس این گزارش ،در برنامه پنجساله اول ،طرح
تکمیل و توسعه اسکله کیش جهت ایجاد ظرفیت ساالنه پانصد هزارتن تخلیه و بارگیری ،ایجاد مرکز مخابراتی ماهواره ای ،ایجاد اشتغال حداقل 25
هزار نفر در این جزیره ،تکمیل و توسعه فرودگاه کیش و انجام پروازهای بین المللی ،وصول به صید ساالنه یکصد و سی هزارتن ماهی و صد میلیون
قوطی کنسرو ،احداث تأسیسات ورزشی و تفریحی در جزیره کیش برای اهالی و مسافرین و برقراری خطوط جدید کشتیرانی بین جزیره کیش و بنادر
داخلی و خارجی پیش بینی شده است .در این گزارش همچنین با اشاره به طرحهای در دست انجام و در شرف اتمام آمده است« :مجموع سرمایه
گذاری برای طرحهایی که در نیمه اول  1369پایان خواهد یافت ،بالغ بر پنجاه میلیارد ریال می باشد .همچنین کمک مالی به نخست وزیری سابق و
نهاد ریاست جمهوری در چند نوبت در حدود سه میلیارد ریال بوده است».
 -1رئیس جمهور در پایان این جلسه ،ضمن قدردانی از تالش مدیران سازمان عمران کیش ،گفت« :مردم از آینده جزیره کیش مطمئن هستند و مسئوالن
باید گزارش فعالیتهای خود را با مردم در میان بگذارند ».ایشان با اشاره به هدر رفتن نود درصد از گازهای سکوی نفتی فروزان گفت « :من از دیدن
اینکه این گازها میسوزد و این استعدادها هدر می رود و از اینکه از استعداد جزیره کیش آن طور که باید استفاده نمیشود ،متأثر شدم ».رئیس جمهور
در مورد تسریع در اجرای طرحهای جزیره کیش دستورات الزم را به مسئولین ابالغ کرد و از آقای میرزاده معاون اجرائی رئیس جمهور به خاطر تالش
چشمگیر در این زمینه قدردانی کرد .آقای هاشمی گفت« :یک مقدار تنگ نظریها در جامعه نسبت به فعالعیتهای اقتصادی در جزیره کیش وجود
دارد که باید این گونه افراد را توجیه کرد و ما باید نشان بدهیم که اسالم با این گونه مسائل سر سازگاری دارد و با عدالت میتوان این امر را انجام داد».
آقای هاشمی در زمینه استفاده از منابع متعدد آب شیرین خواستار مهار کردن شش میلیارد متر مکعب نزوالت جوی استان بوشهر شد.
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متصدي پروژه اصالح كاخ كه آن را براي دفتر تجارت بينالملل اجاره كرده،

توضيحاتي داد .گفت  600ميليون تومان هزينه ميكند و ماهي  12ميليون تومان به سازمان

عمران كيش اجاره ميدهد و اميد دارد كه سود خوبي هم ببرد .اجاره براي مدت پنج
سال است .كارگرهايش ابراز احساسات كردند .پسر فاطمه خانم م ّقربي مستخدمه سابق
مدرسه رفاه ،جزو كاركنانش بود .آمد و خودش را معرفي كرد.

به اقامتگاه برگشتيم .پس از صرف صبحانه ،براي بازديد از كارهاي در دست اجراي

جزيره حركت كرديم .نخلستانهاي در دست احداث را دیدیم كه گفتند هشت هزار

نخل تاكنون غرس كردهاند .من هم نخلي غرس كردم.

سپس از كارخانه ساخت آجر سيماني تحت فشار بازدید شد كه جالب و ابتكاري

بود .سپس از طرح مجتمع تجاري ديگري كه بخش خصوصي در اطراف كاخ وليعهد
اجرا ميكند با  80هزار متر زمين ،براي احداث مراكز مسكوني و تجارتي و تفريحي،

با زير بناي  17هزار متر ،با اجاره سنگين اجرا میکند ،دیدن کردیم .از اعتمادي كه
كردهاند و اين همه سرمايه گذاري ميكنند ،تعجب كردم.

از فروشگاه فتحالمبين و بازار پاريس و سپس از قريه كيش كه بوميها زندگي

ميكنند و بازار قديمي ده ديدار شد .سپس در مسجد براي مردم كمي صحبت كردم.1

از مجتمع مسكوني تجاري ديگري كه بخش خصوصي با دويست ويال و دويست

 -1ایشان در اجتماع مردم جزیره کیش ،اهمیت این قطب اقتصادی منطقه را تشریح کرد و گفت« :رژیم گذشته در نظر داشت که این جزیره محلی
برای عشرت و مرکز زندگی خوش گذرانان دنیا باشد ،اما این خواب آن طور که می خواستند تعبیر نشد و آنچه امروز ما برای این جزیره در نظر داریم،
یک مرکز اقتصادی کار و فعالیت همراه با نشاط و روحیه است .ما امروز به هدفی که در نظر داریم رسیدهایم و بخش خصوصی با سرمایه گذاریهای
بسیاری در بخش های صنعت ،توریسم  ،واردات و صادرات ،استفاده از منابع دریا و ایجاد مجتمع های گوناگون ،نشان داده که به دولت اعتماد دارد.
دور نمای جزیره کیش ،ایجاد یکی از قطبهای موثر تجاری و صنعتی در منطقه است و ما با استفاده از منابع دریایی و تالش در این سرزمین کار و
فعالیت ،میتوانیم قدم های دیگری را نیز در جزایر دیگر برداریم .تفاوت اساسی طرح اینجا با سایر مناطق آزاد این است که در جزیره کیش اخالق
اسالمی باید مراعات شود و ما منطقه آزاد همراه با تالش اقتصادی و حاکمیت روابط اقتصادی میخواهیم .برای ما زیبنده نبود که در سواحل کشورهای
دیگر سرمایه گذاری کنند و امیدوارم در سفر بعدی شاهد اجرای طرحهای موثر دیگری باشیم ».آقای هاشمی با اشاره به دیدارهای خود از پروژه های
در دست احداث و طرح های نخلستان و نهالستان گفت « :من امروز از این بازدید راضی بر می گردم ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب .1390
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مركز تجاري و دويست انبار با نيروگاه برق و آب شيرين كن و ساير نيازها ميسازند،
بازديد كردم .اگر مصالح به صورت پيش ساخته از خارج بياورند ،حدود يك ميليارد
تومان سرمايه گذاري دارند و مدعياند كه تا نيمه سال  1369تمام ميكنند.

ناهار و استراحت تا ساعت سه بعد از ظهر در اقامتگاه انجام شد .سپس با تشريفات

رسمي از كيش به بندرعباس رفتيم و از فرودگاه براي ديدن اسكله و آب گيري كه آقاي
مسعودي ساخته ،با هليكوپتر به جزيره قشم رفتيم .با شركت نفت و وزارت نيرو اختالف
دارند .سپس از فرودگاه بندرعباس به سوي تهران پرواز كرديم و ساعت هفت و نیم

رسيديم و به خانه آمديم .در هواپيما ابتكارات آقاي مسعودي را در مورد ساخت اسكله
و سكوي حفاري دريا بررسي كرديم؛ بعضي عملي بودن آن را قبول ندارند.
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ساعت هشت و نیم صبح براي افتتاح كنفرانس هشتم انديشمندان به هتل استقالل رفتم.

قرآن و سرود و تصاويري از مراسم تشييع جنازه امام و خيرمقدم آقاي [احمد] جنتي و
سپس سخنراني طوالني من درباره انديشه و افكار امام ،تا ساعت ده و نیم انجام شد .1به

 -1ایشان در مراسم افتتاح هشتمین کنفرانس اندیشه اسالمی تحت عنوان «اندیشه حضرت امام خمینی(ره) » با حضور بیش از  200نفر از میهمانان
خارجی و شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور ،گفت « :در یازدهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،ما شدیدا متأسفیم که این کنگره برای اولین بار
در غیاب صاحب کنگره ،یعنی حضرت امام (ره) انجام می شود و ما از برادرانی که در اولین کنگره بعد از رحلت حضرت امام (ره) مساله اندیشههای
معظم له را در این کنگره مطرح کردند ،بسیار ممنون هستیم که به نظر میرسد ،مناسبترین موضوع مورد نیاز جامعه است .خوشبختانه افکار حضرت
امام (ره) به وسیله گفته ها ،متن ،صدا و تصویر ،نوشتهها و اعمال ایشان در سراسر جهان در اختیار مسلمانان است و اینها اسناد آسیب ناپذیر و تغییر
ناپذیری هستند .من برای این کنگره ارزش و عظمت زیادی قائل هستم ،چون باب ژرفنگری و تتبع را در جامعه باز می کند ،مخصوصاً برای کسانی
که نگران این مطلب هستند که بعد از حضرت امام ،این مشعل فروزان ،کم فروغ شود .من به عنوان یکی از شاگردان حضرت امام که مدت  32سال از
برکات انفاس مقدس ایشان استفاده کرده ام و در مسایل علنی و سری و در ظواهر سیاست و در تحصیل و تأیید از ایشان استفاده کردهام ،در یک کلمه،
اندیشه های حضرت امام را تبلور اسالم خالص و ناب و موجودی جامعه اسالمی مان را تبلور اندیشههای امام یعنی اسالم خالص میدانم ».آقای هاشمی
ضمن اشاره به موفق بودن زندگانی حضرت امام(ره) گفت« :امام رهبر موفقی بودند که توانستند تا حدود زیادی آمال و آرزوهایشان را تحقق بخشند و
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دفترم آمدم و كارهاي عقب مانده را انجام دادم .آقاي دكتر حبيبي براي امور جاري آمد.
نامهاي از  45نماينده كنگره آمريكا آمده است .آنها خواستار كمك به آزادي

گروگانها شده و به نحوي ايران را شريك در مسئوليت معرفي كردهاند .گفتم جواب
تهيه شود .پيامي از دبيركل سازمان ملل توسط آقاي [محمد جواد] ظريف در همين

مضامين رسيد .عصر هيأت دولت جلسه داشت .بودجه  1369در دستور بود .آقاي

[محمدحسن] توالئي به عنوان استاندار خوزستان تاييد شد .شب در دفترم ماندم و تا

ساعت دوازده شب كار كردم .باز هم كارها تمام نشد.

ما چند ماه پس از رحلت حضرت امام ،شاهد تحکیم افکار ،آمال و آرزو های حضرت امام هستیم .حضرت امام(ره) آن چیزهایی را که اسالم برای یک
مرد مسلمان میخواهد ،داشتند که این می تواند برای ما در حال حاضر یک الگوی در دسترس باشد .امام ،شخصیت جامعی است که از نظر علومی که
مربوط به مسئولیت رهبری بود ،در شخص ایشان به طور کامل وجود داشت .ایشان فقیه متبحر و عمیقی بودند که واقعاً در فقه  ،سرآمد دیگران بودند
و در عین فقیه بودن،فیلسوف بسیار عمیق و متبحری بودند که فلسفه را با وجودشان لمس کرده بودند .حضرت امام ،فلسفه را با عرفان جال و صیقل
داده بودند و در اخالق ،امام واقعاً صاحب نظر بودند و اخالق نظری و عملی را در جامعه تحقق بخشیدند .حضرت امام جامعه و تاریخ را به خوبی می
شناختند و نسبت به آنها نظر داشتند و در کنار همه اینها ،معظم له  ،شاعر بوده و از لطایف روحی هنرمندان برخوردار بودند .حضرت امام باید و نبایدهای
جامعه را با فقه به خوبی میدانستند و با عرفان و سیرو سلوکشان به خدا نزدیک شده بودند و هیچ گاه حاضر نبودند چیزی که خدا را به خشم بیاورد،
انجام دهند و ما بارها در زندگیشان این مسائل را دیدیم .حضرت امام ،سیاستمداری فوقالعاده دور اندیش و ژرفنگری بودند .کسانی که در روزهای
سخت مبارزه ،قبل و بعد از انقالب و در دوران جنگ عم ً
ال با امام تماس داشتند و با رهبری امام کار می کردند ،میفهمند که چه سیاستمدار بزرگی
برای اداره کشور بودند .یکی از اندیشههای بلند حضرت امام این بود که دین را به معنای اعم و اسالم را به طور اخص ،از وضعی که پیش آمده و به
انزوا کشیده شده بود ،دوباره به جای خویش برگرداند .امام تالش کردند تا این ودیعه الهی را احیا کنند و با تالش و کوشش خود ،جایگاه این ودیعه
الهی را ایجاد کردند .یکی دیگر از آمال و آرزوهای حضرت امام که تا حدود زیادی تحقق پیدا کرده است ،آشنا کردن جهان اسالم با قدرت و ذخایر
خودش است .امام ثابت کردند که دین در جامعه بسیار نیرومند است و مهمترین و بهترین از تحقق عدالت اجتماعی در جامعه میباشد .این بیداری
اسالمی که در حال حاضر در جهان اسالم پیش آمده است ،تا حد زیادی مرهون رهبری امام است و اگر امروز ما میبینیم در فلسطین و لبنان ،مسلمانان
با پاخاستهاند و در کفرستان بلوک مارکسیست ،نیروهای اسالمی پس از چند نسل سکوت و خمودگی ،امروز بالنده شدهاند و اگر امروز میبینیم مردم
مظلوم کشمیر بعد از دهها سال مظلومیت به پاخاسته است ،آنها در تحلیل نهایی ،راه روشنی به اندیشههای حضرت امام و عملکرد معظم له پیدا میکند».
رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب. 1390 ،
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تا ساعت هشت و نیم صبح كارها انجام شد .قاريان و حافظان قرآن از نيروهاي مسلح
كه مسابقه داشتهاند ،آمدند .آقاي [غالمرضا] صفائي توضيح مسابقه را داد و دو نفر اول
قرائت و حفظ ،قرآن خواندند .براي آنها صحبت كردم 1و جوایز را دادم.

به دفتر رهبري رفتم .همراه رفتيم به حسينيه ايشان .تمام وزیران ،نمايندگان و مسئوالن

تراز اول دعوت داشتند .2من درباره ضرورت اتحاد و هماهنگي نيروهاي متعهد صحبت

كردم .3آيتاهلل خامنهاي هم صحبت مفصلي داشتند .نماز خوانديم و ناهار خورديم.
 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است «:اجرای این مسابقات ،آثار عمیقی بر زندگی ما خواهد داشت .تحقیقاً در میان اندوخته های امت اسالمی،
چیزی شریف تر ،عزیزتر ،مبارک تر و سازنده تر از قرآن وجود ندارد .قرآنی که به تعبیر پیامبر اکرم(ص) ثقل اکبر است و چیزی بهتر از مأنوس بودن
با قرآن در زندگی نیست .قرآن کریم در دشوارترین لحظات زندگی به کمک انسان می آید و کسانی که با قرآن انس دارند ،خانواده و دوستان خود
را مصونیت میبخشند .یکی از کارهای بسیار خوب در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،آشنایی با قرآن است و آثار حرکت شما برادران در نیروهای
مسلح ،عمیق است و این مایه افتخار ماست که سربازان ،افسران و پاسداران ما بهترین قاری و یا حافظ قرآن باشند .باید در قرآن تدبر کرد و از این
طریق از آلودگیها و رسوبات و القائات شیطانی که وجود ما را در همه مراحل تحت تأثیر قرار میدهد ،رهایی یافت .با برگزاری مسابات بینالمللی
حفظ و قرائت قرآن کریم در میان ارتشهای مسلمان ،شما میتوانید این روحیه قرآنی را به سایر ارتشهای دنیا اسالمی منتقل کنید .نزد جوانان سرباز
و نیروهای کادر ،عاملی بهتر از قرآن برای آمادگی جهت مقابله با شدائد و نامالیمات وجود ندارد .روحیه قرآنی از بزرگترین سرمایههای ارتشهای
دنیاست و ارتشی که این روحیه را ندارد ،با وجود داشتن ابزارهای پیچیده ،در واقع چیزی نخواهد داشت ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
 -2آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب با ذکر آیه شریفه «قُل ان ٌّما اَع ُظ ُکم بواحده ،اَن تَق ُوم ُوا هلل َمثنی َو فُرادی » و یاد امام عظیم الشان (ره) به عنوان
مظهر این آیه الهی ،در بیانات مسبوطی به بیان اهمیت تالش مخلصانه مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران در پیشرفت و توفیق نظام در
جهت هدفهای واالی آن پرداختند و محور اصلی برنامههای کشور در خصوص سیاست داخلی و سیاست خارجی را تشریح کردند.
 -3در آستانه یازدهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و به عنوان استمداد از فیوضات الهی و توجهات حضرت ولی عصر و برکات روح مطهر
امام خمینی ،نشستی آکنده از صفا و صمیمیت از مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران در حسینیه امام خمینی و در محضر رهبر انقالب
برگزار شد .در این نشست ابتدا آقای هاشمی ضمن ارائه تحلیلی از تحوالت جهانی اظهار داشت «دو قطب قدرت در جهان که تاکنون با یکدیگر تضاد
داشتند ،امروز در حال هماهنگ شدن هستند و همت استکبار جهانی مصروف ممانعت از بروز یک قطب جدید و نیرومند اسالمی است که مزاحم
اهداف و برنامه های آنها باشد ،زیرا قدرت های متجاوز و توسعه طلب ،حرکت و وحدت اسالمی را تهدیدی جدی برای خود دانسته و با آن شدیدا ً
مخالفت می کنند ».رئیس جمهور سپس از مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان به خاطر تصویب برنامه پنجساله تشکر و قدردانی کرد و آمادگی
کامل دولت را در اجرای آن اعالم داشت.
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دیدار مسئولین نظام با رهبری

مراجعات زيادي از حضار بود؛ جمعاً جلسه خوب و مفيدي بود.

به دفترم آمدم .تا ساعت دو كار كردم .عصر آقاي [اکبر] تركان [وزیر دفاع] براي

اعتبارات نيروهاي مسلح و ساصد [= سازمان صنایع دفاع] آمد .در جلسه هيأت دولت

تبصرههاي بودجه  1369مطرح بود .تصويب كرديم از محل فروش يكصدميليون دالر با
نرخ ارز آزاد ،عيدي و پاداش به كاركنان دولت بدهيم.

آقاي [عبداهلل] نوري [وزیر کشور] اطالع داد كه نظارت شوراي نگهبان ،ابطال 80

صندوق انتخابات ميان دورهاي تهران را اعالن كرده كه بدين ترتيب آقاي [سیدعلی
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اکبر] محتشمي به دور دوم ميرود .1به خانه آمدم .برف ميبارد.
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آقاي [عبدالحسین] وهاجي [وزیر بازرگانی] آمد .درباره تسهيالت در پيمان نامه ارزي
صادرات ،طرحي آوردند .معاونانش هم بودند و توضيحاتي دادند .این طرح براساس
اجازه واردات در مقابل صادرات است .آقايان [احمد] جنتي[ ،حسن] طاهري خرم

آبادي[ ،محمد] مؤمن ،ابطحي كاشاني و [ابراهیم] اميني نجف آبادي آمدند .درباره مسأله
آقاي منتظري بحث شد .نظر اين شد كه سخت گيري در مورد ايشان نشود .نگراني اين
است كه مخالفان ،نظير مسأله اخير در مورد برنامه پنجساله ،دور ايشان جمع شوند ،ولي
موضوع به رهبري مربوط است.

سپس هيأت رئيسه مجلس خبرگان جلسه داشت .آقايان مؤمن ،طاهري ،رئيسي

و مشكيني پيشنهاد داشتند در اجالسيه آينده ،آيین نامه انتخابات خبرگان ،به گونهاي
اصالح بشود كه افراد مطمئنتر و باسوادتر به خبرگان راه يابند .ناهار را پيش من ماندند.

درباره مسائل آذربايجان شوروي مذاكره شد .آقاي مشكيني [رئیس مجلس خبرگان]
گفت ستادي براي تغذيه فرهنگي مسلمانان آذربايجان تاسيس كرده و كمك خواست؛

قبول كردم.

عصر در جلسه دولت شركت كردم و جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي را تعطيل

كرديم .درباره بودجه  1369بحث بود .دكتر [هادی] منافي [رئیس سازمان حفاظت محیط
 -1در انتخابات مياندورهاي مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه تهران ،جناح چپ (مجمع روحانيون مبارز تهران ،دفتر تحكيم وحدت و انجمن
اسالمي مسلمان) ،آقايان علي اكبر محتشمي وزير سابق كشور ،بهزاد نبوي وزير سابق صنايع سنگين ،كاظم اكرمي وزير سابق آموزش و پرورش و
ابوالقاسم سرحدي زاده وزير سابق كار و امور اجتماعي را بهعنوان نامزد معرفي كردند .جناح راست ( جامعه روحانيت مبارز تهران ،حزب مؤتلفه اسالمي
و جامعه اسالمي مهندسين ،نيز آقايان علي موحدي كرماني ،حبيباهلل عسگراوالدي ،مرتضي نبوي و مريم بهروزي را كانديدا كرده بودند.
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زیست] از كسي نقل كرد كه راديو ژاپن خبر داده كه فردا در تهران زلزلهای با قدرت

 9درجه [در مقیاس] ريشتر خواهد آمد؛ گفتيم تحقيق كردند .معلوم شد که خبر صحت
ندارد .به وزارت اطالعات گفتيم موضوع را پيگيري كنند؛ چون اين روزها با اين گونه
شايعات ،جنگ رواني راه مياندازند.

چهارشنبه  11بهمن  4 رجب 1410

 31ژانويه 1990

چند نفر از جانبازان آمدند و نيازهایي مطرح كردند؛ به دفترم گفتم تأمين نمايند .آقاي
احمد توكلي آمد .از ضررهاي قانون كار جديد گفت و خواستار استخدام در ادارات

رياست جمهوري شد .آقاي محسن رضايي [فرمانده کل سپاه] آمد .درباره وضع جبههها

و لزوم تكميل طرح محرم و حفاظت بيشتر از خارك صحبت شد.

[آقای الرس مارکس] سفير زالندنو براي تقديم استوار نامه آمد .درباره شرايط

تقدیم استوارنامه سفیر زالندنو
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كشورش صحبت كرديم .آقاي [عبداهلل امام] بخاري امام جماعت مسجد [جامع] دهلي نو

آمد .او از وضع مسلمانان هند گفت و از فشار هندوها بر مردم كشمير و خواهان حمايت
و تقويت نخست وزير جديد هند ،به شرط حل شدن مسأله كشمير و مسجد بابري شد.

گفت به خاطر تعداد كم افراد حزب جاناتا در كنگره ،ناچار با گروههاي فاشيستي ائتالف

كردهاند كه آنها با مسلمانان ضديت دارند .از راه حل سياسي براي نجات او از فشار اين
گروهها پرسيدم؛ راهي به نظرش نميرسد ،چون با حزب كنگره هم خوب نيست.

عفت هم در دفتر بود ناهار را با هم خورديم .محسن و مهدي هم آمدند .عصر هيأت

دولت جلسه داشت .بحث در تبصرههاي بودجه بود .امروز را روز برنامهريزي نامگذاري

كرديم .شب مصاحبهاي در مورد برنامه و نامگذاري  11بهمن كردم.

پنجشنبه  12بهمن  5 رجب 1410

 1فوريه 1990

با عفت و عذرا خانم [خواهر همسرم] صبحانه خورديم .تا ساعت ده صبح كارها را انجام

دادم .براي شركت در مراسم افتتاح برنامههاي دهه فجر ،با هليكوپتر به محل مرقد
امام رفتيم .جمعيت زيادي جمع شده بودند .مهمانان خارجي هم بودند .حاج احمدآقا

صحبت طوالني كرد .من مختصر صحبت كردم 1.احساسات مردم خيلي خوب بود .به
دفترم برگشتم.

عصر آقاي [محمدحسن] توالئي استاندار جديد خوزستان آمد و براي انجام وظايف

در بازسازي و امور ديگر تأييد و حمايت خواست .اخوي محمود [از وزارت امور خارجه]
 -1ایشان عزم امام خمینی (ره) برای بازگشت به ایران در  12بهمن سال  1357را اقدامی تاریخی خواند و ضمن ستایش تهور بی مانند امام گفت:
«اگر امام آن روز به تهران نمیآمد و از نزدیک رهبری تودههای بپا خاسته مسلمان ایران را به دست نمیگرفت ،معلوم نبود که چه سرنوشتی در انتظار
انقالب بود .چنین تصمیم و روز تاریخی ،همواره در تاریخ خواهد درخشید ،چرا که تا آن روز سابقه نداشت که رهبری آن گونه برای نجات مردم
و پیروزی انقالب ،خود را از محیطی امن به کانونی پرخطر بکشاند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر
معارف انقالب.
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سخنرانی در مرقد امام (ره) به مناسبت آغاز دهه فجر

آمد .گزارش وضع لبنان را داد و از آشتي ناپذيري در درگيريهاي بين شيعه گله داشت
و اعالن خطر ميكرد .اول شب به خانه آمدم.

جمعه  13بهمن  6 رجب 1410

 2فوريه 1990

در خانه بودم .برف ميباريد .كار مهمي نداشتم .بيشتر وقت به استراحت و مطالعه و كمي
هم به خواندن گزارشها گذشت .بچهها آمدند و شب سرمان خلوت بود .در گزارشها،

قيام مردم مسلمان آسيائي تبار ايالت کوزوو در يوگسالوي و مسائل كشمير و فرونشستن

هيجانات در آذربايجان شوروي جالب است.
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 3فوريه 1990

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم .برف ميباريد .آقاي [محمد] فالح آمد .سوابق
خود را گفت و خواستار توجه بيشتر به سازمان حفاظت اطالعات نيروهاي انتظامي شد.

آقاي [مصطفی] پورمحمدي از وزارت اطالعات آمد .گزارش امنيتي داد و درباره مسائل
آذربايجان شوروي گفت و بودجه بيشتر براي اطالعات خواست و براي جذب اعتماد

من به عناصر اطالعات ،مطالبي از وفاداري و حسن نيت آنها گفت .آقاي [محسن] قرائتي
آمد و بودجه بيشتر براي نهضت سواد آموزي خواست.

آقاي [غالمرضا] رضواني [عضو شورای نگهبان] آمد و در خصوص مشكل شوراي

نگهبان با وزارت كشور در مسأله انتخابات تهران چاره جویي كرد .عصر شوراي عالي
امنيت ملي جلسه داشت .درباره موضوعات فرهنگي تصميمگيري و درباره روابط با

كشورهاي عربي مذاكره شد.اما بحث ناتمام ماند .بعد از جلسه با احمدآقا جلسه خصوصي

داشتيم؛ از بعضي عزل و نصبهاي رهبري گاليه داشت .شب در دفترم ماندم.

يكشنبه  15بهمن  8 رجب 1410

 4فوريه 1990

آقاي [سیدهمایون] امير خليلي سفير جديدمان كه عازم بلغارستان است ،براي خداحافظي

و مشورت آمد و براي توسعه روابط اجازه خواست .گفتم در مورد احداث خط لوله
گاز از طريق تركيه به سوي اروپا كار كنند .آقاي مسيح مهاجري آمد .درباره وام براي

احداث چاپخانه روزنامه جمهوري اسالمي و مسائل آقاي منتظري و ...صحبت شد .آقاي

[حسن] غفوري فرد [رئیس سازمان تربیت بدنی] آمد و براي تعويض مسئول [کمیته ملی]
المپيك اجازه خواست.

دكتر واليتي آمد .در مسائل روابط خارجي با اعراب ،تركيه  ،شوروي و غرب
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و نيازهاي ارزي و ريالي براي كمكهاي خارجي و مخارج پيش بيني نشده مذاكره
شد ..آقاي [محمدحسین] عادلي رئيس بانك مركزي آمد .درباره سياست ارزي ،پولي،
صادارات و واردات پيشنهادي داشت و مذاكره مفصلي انجام شد .محسن آمد .درباره

مأموريتهاي بازرسي ويژه در خصوص مراكز تهيه و توزيع ،صنايع و ستاد معين [استان
تهران] صحبت شد.

عصر به هيأت دولت رفتم .تبصرههاي بودجه و رديفها در دستور بود .شب آيتاهلل

خامنهاي مهمانم بودند .درباره جهاد دانشگاهي ،نمايندگان رهبري در دانشگاهها ،وزارت

دفاع ،مسأله آقاي منتظري ،سياست خارجي و  ...مذاكره كرديم .بعداز شام به خانه
آمدم.

دوشنبه  16بهمن  9 رجب 1410

 5فوريه 1990

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم .گزارشها را خواندم .آقايان امامي كاشاني و
جمعي از همكارانش كه گروهي را براي حمايت از كودكان عقب مانده تشكيل دادهاند،

آمدند .آنها خواستار تدوين قانون جامع براي سازماني جهت اين منظور ،زير نظر رئيس
جمهور شدند؛ گفتم پيشنهادشان را بياورند.

آقايان[سیدمنصور] رضوي و [محمدرضا] عباسي رئيس سازمان اسناد ملي آمدند.

گزارش از وضع حفظ و امحاء اسناد دادند و خواستار امكانات بيشتر شدند .آقاي ميرزاده
براي امور اجرایي كشور و مذاكره درباره مناطق آزاد تجاري و صنعتي در برنامه و اجازه
سفر به كرمان آمد .قرار شد مسأله اسرا زير نظر ايشان باشد.

دكتر [حسن] حبيبي[ ،محمدرضا] نعمت زاده و افخمي براي حل مسأله اختالف بين

وزارت صنايع و بنياد شهيد و بنياد  15خرداد بر سر تملك بعضي از صنايع مصادره شده
آمدند .گفتم براي تفاهم تالش كنند و موارد حل نشده را براي داوري من بياورند.
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عصر [آقای بویل سیبی] فرستاده مخصوص [آقای موسی تراوره] رئيس جمهور مالي

آمد .نامه او را آورد ،با هدف ميانجيگري در اجراي قطعنامه و تأكيد بر روي اسرا؛ گفتم
صدام ،حسن نيت ندارد واال مث ً
ال بايستي ابتدا اراضي اشغالي را تحويل دهد.
شوراي اقتصاد جلسه داشت .گزارش گاز كنگان و اجراي فاز دوم و لوله دوم گاز

مطرح بود و مصوباتي در جهت تسريع كار داشتيم .درباره تعرفه حمل و نقل و آزاد
كردن بخشي از كود شيميائي اوره و جلوگيري از گران شدن نوشابهها و سوسيس و

كالباس تصميمگيري شد.

شب آقاي [حسین] محلوجي[وزیر معادن و فلزات] بعد از جلسه آمد .او گزارش توليد

آلومينيوم در حد مورد نيازرا داد و درباره پيشنهاد مهدي تاجر در مورد سرمايهگذاري در

جزيره قشم صحبت كرد .شب به خانه آمدم.

سهشنبه  17بهمن  10 رجب 1410

 6فوريه 1990

نزديك ساعت نه صبح به دفترم رسيدم .صبحانه را در خانه شلغم خوردم كه آقا جالل از
نائين آورده است .آقاي مهدي تاجر همراه آقاي [علی] شمس اردكاني آمد و توضيحاتي
را درباره طرح احيای جزيره قشم به عنوان بندر آزاد داد .ياسر آمد و اجازه خواست
كه براي راه انداختن آموزش چتربازي و پرواز توسط [سازمان] هواپيمایي ملي [هما] ،از

آيتاهلل خامنهاي استمداد كنند؛ قبول كردم.

ساعت یازده به ساختمان نخست وزيري سابق [نهاد ریاست جمهوری فعلی] رفتم .هر

پنج طبقه را گشتم و سري به قسمتهاي مختلف زدم و در پايان از سالن كامپيوتر بازديد
كردم؛ نماز جماعت را با كاركنان خواندم و برايشان صحبت كردم 1و در جمعشان ناهار

 -1آقای هاشمی در مراسم جشن دهه فجر در جمع کارکنان نهاد ریاست جمهوری گفت« :ما تحقیقاً نیاز به یک اصالح جدی در نظام اجرایی کشور
داریم .طی ده ها سال به مناسبتهای مختلف ،بخشنامه ها و مقرراتی صادر گردیده که در برخی از موارد مانع پیشرفت امور میگردد .امیدوارم هیأت
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خوردم .در بازگشت به دفترم ،از دفتر محسن (بازرسي ويژه) و ساختمان باالي آن ،كه
براي سكونت خانواده در نظر گرفته شده است ،بازديد كردم.

عصر در جلسه هيأت دولت شركت كردم .بعضي از رديفهاي بودجه سال  1369را

اصالح كرديم .ساعت هشت و نیم شب به دفترم برگشتم .تا ساعت نه و نیم كار كردم.

شام خوردم و تا ساعت یازده و نیم كارها را انجام دادم و خوابيدم.

چهارشنبه  18بهمن  11 رجب 1410

 7فوريه 1990

ساعت هشت و نیم سفرا و كارداران خارجي مقيم ايران ،براي تبريك ايام دهه فجر
آمدند[ .آقای خوزه رافائل زانونی] سفير ونزوئال  -مُقدم السفرا  -از طرف آنها تبريك
گفت .من مفص ً
ال صحبت كردم .1سپس يكايك آنها آمدند ،مصافحه كردند و احوالپرسي

دولت و دستگاههای اجرایی با بررسی و تحقیق در زمینه حذف این مقررات بکوشند .ما باید بدنه اجرایی کشور را به گونهای اصالح کنیم که توان
اجرای برنامه پنجساله را داشته باشد .در یازدهمین سالگرد پیروزی انقالب  ،روحیه انقالبی ملت را همچنان باید تقویت کرد .آرزو میکنیم امور کشور
همان گونه که امام (رضوان اهلل تعالی علیه) میخواستند و امروز نیز مورد نظر مقام معظم رهبری است ،با صحبت و سرعت به پیش رود .اینجا وارث
شخصیتهای بزرگی چون شهید باهنر و شهید رجایی و برادران بزرگواری چون آیتاهلل مهدوی کنی و جناب مهندس موسوی است و انشاءاهلل شما
نیز در آینده بهتر از گذشته ،صالحیت خود را نشان خواهید داد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف
انقالب.
 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است «:خوشبختانه ما امروز حرکت تاریخ را مثبت می بینیم .این گونه به نظر می رسد که حرکت تاریخ به طرف
حاکمیت اراده ملت ها و به طرف خیر و صالح پیشرفت میکند .ما بر این عقیده ایم که راه اساسی برای سعادت کشور این است که به اراده ملتها
و مردم توجه جدی شود .ما جدا ً عقیده داریم که تضمین صلح ،امنیت و همکاری های بینالمللی که یکی از ضرورت های امروز دنیا به شمار میرود
 ،با حاکمیت مردم و در کشورهای خودشان امکان پذیر است .کمتر اتفاق می افتد که جنگ ها ،شرارت ها و تجاوزها با خواست و اراده مردم ،یعنی
اکثریت جامعه به وقوع بپیوندد و شاید اگر تحلیل جامعی از نزاع ها و جنگ های دنیا بشود ،به این نتیجه دست یابیم که این جنگ ها و برخوردها،
ناشی از اراده دیکتاتورها و اشخاص و باندهای زیاده طلب بوده است .در منطقه خودمان بهترین مثال همین جنگی است که بر ما تحمیل شد و فردی
که در رأس حزب بعث عراق قرار دارد ،همراه با سایر اعضای این باند ،چنین تصمیمی را گرفتند و هشت سال منطقه را دستخوش تشنج کردند .ما
برای امنیت خلیج فارس اهمیت فوق العاده ای قائلیم و همه شما خوب می دانید که امنیت و آرامش خلیج فارس ،چقدر برای دنیا ضرورت دارد .علی
رغم خصومت هایی که ما در دوران جنگ از کسانی که از خلیج فارس استفاده کرده و صنایع و منافعاشان به این منطقه وابسته است دیدیم ،با خویشتن
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دیدار با سفرا و کاردان خارجی مقیم ایران

نمودند .كمي در ميان آنها ماندم .دسته جمعي عكس گرفته شد.

آقاي رفيقدوست اوضاع بنياد مستضعفان را گفت و براي وارد كردن كاالهاي

بازرگاني و نيازهاي ارزي استمداد نمود .آقايان دكتر [هادی] منافي و [غالمحسین]
محمدي گلپايگاني آمدند از من خواستند كه به آيتاهلل خامنهاي توصيه كنم ،مقداري
تنوع و استراحت در برنامه خود داشته باشند كه خسته و افسرده نشوند.

عصر به تاالر وحدت رفتم ودر مراسم [انتخاب کتاب سال جمهوری اسالمی ایران]

داری امنیت نسبی را در خلیج فارس حفظ کردیم .به عنوان یک صاحب نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی جهان توصیه می کنم که ما باید در جهت
سالمت و رشد مردم با یکدیگر همکاری کنیم و هیچ کس نباید از اینکه سررشته امور به دست مردم بیفتد ،بترسد ».ایشان حوادث اروپای شرقی را
کام ً
ال مثبت ارزیابی کرد و افزود «:البته در این مقطع ممکن است مشکالتی برای بعضی کشورها به وجود بیاید ،ما کسانی که به تاریخ بشریت عالقه
مندند و می خواهند بشریت به طرف صالح حرکت کند ،باید مواظب باشند که این حرکات به اروپای شرقی محدود نباشد و بقیه دنیا هم همین روند را
ادامه دهد ».رئیس جمهور خطاب به سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم تهران گفت« :جمهوری اسالمی ایران با تصویب برنامه پنجساله آمادگی
دارد با همکاریهای همه جانبه ،دوران جدید سازندگی را آغاز کند .این برنامه مقدمه ای بر برنامه دوم است که پس از انجام بعضی کارهای زیر بنائی
و ضروری به اجرا در خواهد آمد .میدان همکاری از جانب ما برای دولت هایی که مایل به همکاری صمیمانه با ما باشند ،باز است ».رجوع کنید 
کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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شرکت در مراسم معرفی کتاب سال

به صاحبان كتابهاي سال لوح تقدير دادم و براي آنها صحبت كردم .1تلفني از آقاي
[محمد] يزدي [رئیس قوه قضائیه] احوالپرسي كردم .به جلسه هيأت دولت نرفتم .كارها را

 -1در این مراسم آقای هاشمی از کتاب و آثار قلمی به عنوان یکی از بهترین ذخایر و سرمایههای ملتهای نام برد و گفت « :کتاب میراث همه انسان
ها است و پرداختن به آن ،یک اقدام بنیانی است ».ایشان با قدردانی از نویسندگان و متفکران کشور خاطر نشان ساخت البته معرفی چند کتاب به عنوان
کتب ممتاز به معنای نادیده گرفتن آثار و زحمات دیگران نیست و با بیان اهمیت علم در پیشرفت کشور تصریح کرد «.آن روزی که ملت ما جشن
مرگ آخرین بیسواد را بگیرد ،روزی که در جامعه ،همه توانایی خواندن و نوشتن داشته باشند ،آن روز جامعه به نقطه قابل قبولی رسیده است .در کنار
تشویق از نویسندگان ،ما باید از ایثارگران و جهادگران که به جای پرداختن به این امور ،همتشان را برای دفاع از اسالم گذاردهاند و شهدا و جانبازان
عزیزمان و جوانمردانی که در اسارت گرفتارند ،در مقابل آنان هم باید خضوع داشت ،چرا که خون شهید و مرکب دانشمند میتواند جامعه را سرپا و
بالنده نگاه دارد .امیدوارم با استعداد و روحیه مردم و شرایط بوجود آمده به وسیله انقالب ،بتوان جامعه با سواد و فاضلی تربیت کرد ».رجوع کنید 
کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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تا ساعت هفت و نیم انجام دادم .به خانه آمدم .عفت تنها بود .بچهها به مسافرت رفتهاند.

پنجشنبه  19بهمن  12 رجب 1410

 8فوريه 1990

ساعت هشت و نیم براي شركت در مراسم سومين جشنواره خوارزمي هتل استقالل صبح
رفتيم .جوایز مبتكران و مخترعان را دادم و سخنراني كردم .1از آنجا به محل نگهداري

بچههاي بي سر پرست شهيد در نياوران رفتم .آنها برنامههایي داشتند .بچهها را نوازش
كردم و هدايایي به آنها دادم و برايشان صحبت كردم .2ظهر به منزل آمدم .بچهها نيستند.
 -1آقای هاشمی پس از اهدای جوایز و لوح تقدیر به مخترعین ،مبتکرین و محققین برگزیده ،از تالش و کوشش آنها برای رسیدن به استقالل کامل
و گسستن از وابستگی تقدیر کرد و گفت «:ما امروز شاهد یکی از صحنه های پر افتخار و امید آفرین انقالب اسالمی هستیم و تحقیقاً یکی از پایههای
استقالل کشور را در همین مراسم بزرگداشت شخصیتهای بزرگ علمی ،فنی و تحقیقاتی میبینیم و این امر می تواند خود مشوق استعدادهای دیگر
باشد .تحقیق و پژوهش در کشور بدون داشتن یک استقالل سیاسی کامل ،استقالل آفرین نیست و اگر ما از نظر فرهنگی استقالل نداشته باشیم ،استقالل
مان مخدوش خواهد بود .کارهای تحقیقاتی  ،علمی ،فنی ،و صنعتی ،از مهمترین مسایلی است که می تواند ،استقالل آفرین باشد .بودجه تحقیقاتی
کشور در برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادیی ،اجتماعی و فرهنگی کشور  2/5برابر شده است .اعتبارات اکثر بخشها بسیار کمتر و در حدود چند
درصد است و این افزایش  25در صدی ،خود می تواند برای شما محققین ،مخترعین و مبتکرین دلیل دیگری باشد که نظام ،دولت و مجلس ،اهمیت
این باب از استقالل را درک کرده و بر روی آن سرمایهگذاری میکند و اگر میتوانستیم که اعتبارات این بخش را  10برابر افزایش دهیم ،بجا بود.
اگر امروز بخشهای صنعت و کشاورزی رشد مناسبی نداشته باشند ،محققان ما هم نمی توانند زندگی کنند و مشکل جدی خواهیم داشت و اگر ما
به ادارات و نیروهای نظامی و دفاعی توجه بکنیم ،ممکن است زحمات محققان پژوهشگران و همه کسانی که در این مجموعه زحمت میکشند ،با
تجاوزاتی که بعید نیست اتفاق بیفتد هدر رود .پژوهشگران ،مخترعان و مبتکرین استوانههای تکامل کشور هستند .تعداد محققان ما در مقایسه با محققان
کشورهای پیشرفته کم است و ما باید خیلی سرعت بگیریم تا بتوانیم به نسبت معقولی برسیم .با در نظر گرفتن محققینی که خارج از قلمرو دانشگاه و
دولت در بخش خصوصی فعالیت میکنند ،شمار محققین ما بسیار بیشتر از رقم فعلی است ،اما در عین حال ما از وضع موجود سطح تحقیقات راضی
نیستیم و کلیه مسئولین کشور معتقدند که ما به طور جدی از کمبود محقق و آثار تحقیقی رنج میبریم ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
 -2ایشان در هشتمین روز از دهه فجر که به نام روز امام ،انقالب و ایثار گران نامگذاری شده بود ،در میان فرزندان شاهد کودکستان شبانه روزی آسیه
حضور یافت و دستی از مهر به سر آنان کشید و برگونه این نونهاالن بوسه زد .در این مراسم که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید ،رئیس جمهور
یکایک عزیزان شاهد را مورد تفقد قرار داد ،با آنان به گفتگو پرداخت و کودکان شاهد را در آغوش گرفت و با تقدیم هدیه ای به این نونهاالن،
قلبشان را شاد کرد  .ایشان ضمن تشکر و زحمات ،فداکاریها و دلسوزیهای مربیان این مهد کودک برای گلهای بوستان ایثار و عشق و تعهد و
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حضور در محل نگهداری فرزندان بی سرپرست شهیدان

جهاد ،گفت« :از نظر عاطفی و بعد انسانی ،همه گونه اقتضای محبت ،توجه و دوستی برای این کودکان وجود دارد ،ولی مسائل در بحث عاطفی منحصر
نمی شود و بعد عقالنی قضیه مهمتر است».
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عصر آقاي سعيد شعبان از لبنان آمد و درباره مسائل حزب اهلل ،امل ،آذربايجان

شوروي ،روابط با سوريه ،اسراي غير عراقي و اهل سودان و مفتي زاده مطالبي گفت .او
براي طرابلس [ایستگاه] راديو خواست.

آقاي ابوهشام از لبنان آمد و خواستار تحرك بيشتر براي حل اختالفات شيعيان لبنان

و بهتر كردن روابط با سوريه و تغيير شيوه انتخاب شوراي حزباهلل شد .آقاي قريشي و

همسرش آمدند .شب محسن و بچههايش آمدند .كارها را از دفترم آوردند.

جمعه  20بهمن  13 رجب 1410

 9فوريه 1990

ساعت یک ربع به هشت به فرودگاه [مهرآباد] رفتم .يكسره به كنگان پرواز كرديم.

آقایان [غالمرضا] آقازاده[ ،محسن] نوربخش[ ،اکبر] تركان[ ،عبدالحسین] وهاجي و
[علی] شمخاني و  ...همراه من بودند .ساعت یک ربع به ده ،وارد فرودگاه كنگان شديم.
با هليكوپتر از هوا منطقه را ديديم .يك چاه گاز و يك مركز تفكيك و واحد اول

از فاز اول افتتاح شد .فاز اول ،چهار واحد دارد كه هر واحد ،ده ميليون متر در روز گاز
تصفيه ميكنند .تعداد  24چاه هم دارد كه هر چاه ،دو ميليون متر گاز ميدهد .با اتومبيل

قسمتهاي مختلف را گشتيم و در هر قسمت توضيحات گرفتيم.

سر ميز ناهار ،استاندار و بخشدار جم و ریز [از توابع بندر کنگان] و امام جمعه كنگان

مسائل منطقه و نيازها را گفتند و تصميمات براي رفع محروميتها گرفته شد.

پس از نماز و استراحت ،براي كاركنان صحبت كردم .1سپس با يك هليكوپتر به

 -1پاالیشگاه عظیم گاز کنگان به عنوان دومین پاالیشگاه گاز طبیعی جهان ،نقش اول را از لحاظ تأمین انرژی ،تسریع در توسعه صنعت ،کشاورزی،
تجارت ،حمل و نقل و سایر زمینه های اقتصادی داراست .آقای هاشمی در جمع کارکنان پاالیشگاه کنگان با اشاره به تأثیر انرژی سوخت گاز در
توسعه آینده صنعت کشور و ایجاد تحول در سطح زندگی و رفاه مردم گفت « :این انرژی ارزانترین ،سالمترین و مهمترین سوخت برای مردم و
صنعت دنیا می باشد .کار بزرگی در این پاالیشگاه انجام گرفته که مدیون تالش شما متخصصین کارگران و مدیران است .این مسئله در تاریخ کشور
ثبت خواهد شد .کسانی که تصور میکردند بعد از انقالب ،انجام این گونه پروژهها ،بدون حضور متخصصین خارجی امکان پذیر نخواهد بود  ،اینها
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شرکت در مراسم هفته بسیج
بدانند که جمهوری اسالمی قدرت انجام چنین طرحهای عظیمی را دارد و خوشبختانه افتتاح این پاالیشگاه ،خود سندی بر این مدعاست .البته استفاده
از تکنیک دیگران بجا و خوب است و در علم و فن تعصب وجود ندارد .مهم این است که جامعه تابع خواست اجانب نباشد .شما کارکنان این
پاالیشگاه از نمونه انسان های شریفی هستید که با حمایت و اطاعت از فرامین حضرت امام ،اراده کردید تا قلب امام را راضی و خشنود سازید ».رجوع
کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانی های سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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قسمت ريز رفتيم .به مركز جم رفتيم و در اجتماع پرشور مردم شركت و صحبت كردم.1

ساعت پنج و ربع به سوي تهران پرواز نموديم .در راه با وزرا درباره راه رفع موانع اداري

و اجرایي برنامه پنجساله و طرحهاي مهم مذاكره شد .در فرودگاه [مهرآباد] تهران،
مصاحبه راديو تلويزيوني انجام شد .2ساعت هفت و نیم به خانه رسيدم.

شنبه  21بهمن  14 رجب 1410

 10فوريه 1990

در منزل بودم .برف ميباريد .امسال وضع بارندگي در بيشتر نقاط كشور خوب است.
كارها را از دفتر آورده بودم .مقداري را انجام دادم و مقداري هم به استراحت گذشت.

عصر محسن آمد .گزارش بازرسي ويژه در مورد اختالفات وزارت كشاورزي،

وزارت صنايع سنگين و وزارت بازرگاني و مسائل كاالهاي متروكه را داد .دوسه ساعت

طول كشيد؛ خستهام كرد.

 -1ایشان با بیان اینکه استعداد شما و زمین منطقه ،شرایطی را فراهم آورده که این ناحیه به قطب اقتصادی کشور تبدیل گردد ،افزود« :در آینده این منطقه
باید از مناطق آباد مملکت باشد و جبران محرومیتهای سال های گذشته آن بشود .این منطقه از امن ترین نقاط ساحل ماست که در نقطه مرکزی
خلیج فارس قرار گرفته و از مرکز خیلی دور نیست .باران های فصلی که فع ً
ال مهار نمیشوند ،ثروتهای زیر زمینی و امکانات ساحل دریا و مجموعه
چیزهایی که اطراف شما وجود دارد ،این نقطه از کشور را برجسته می نماید ».ایشان در زمینه رفاه و رشد مادی و وجود این منطقه که در بین کوهها
قرار گرفته است و از عظیمترین منابع کشور میباشد ،گفت« :متأسفانه ساکنین اینجا در حال حاضر از محرومترین مردم کشور هستند و بایستی از این
منابع برای رفاه آنان استفاده کرد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
 -2ایشان اعالم کرد قرار است بعد از تکمیل طرح گاز کنگان ،روزانه  80میلیون متر مکعب گاز از این طرح گرفته شود .تائید این طرح هم از لحاظ
بنیه مالی کشور و هم از لحاظ تدارک انرژی داخلی کشور ،خیلی زیاد است .تأثیر این طرح در بقیه بخش های برنامه پنجساله نیز بسیار مهم است و
نقطه تحولی در بخشی از امور کشور محسوب میشود ».آقای هاشمی با اشاره به برنامههای آینده کشور برای استفاده گسترده از انرژی گاز در بخش
های مختلف اظهار داشت« :ما مقدار زیادی به این طرح وابسته هستیم ».ایشان در مورد اهداف سفر به به منطقه کنگان گفت« :یکی از اهداف ما
تشکر از کسانی بود که در آنجا زحمت کشیدند .دیدار با مردم منطقه ،که نیروهای انسانی آنها باید به اجرای طرح کمک کنند ،از اهداف دیگر سفر

خود است .امکانات نسبتاً خوبی از لحاظ ساحلی و از لحاظ منابعی که میتواند منطقه را آباد کند ،در منطقه وجود دارد .امیدوارم وزارتخانههای نفت،
نیرو و سازمان برنامه و بودجه با کمک یکدیگر برای رفع محرومیت مردم اقدام کنند .هر روزی که این طرح معطل بماند ،ضرر هنگفتی به خاطر عدم
بهرهگیری از سرمایه گذاری که در مورد منافع نفتی به عمل آمده ،به کشور وارد میشود ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای
سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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يكشنبه  22بهمن  15 رجب 1410

 11فوريه 1990

تا ساعت ده صبح در منزل بودم .با ماشين به ميدان آزادي رفتيم .عفت و مهدي هم همراه

من آمدند .در مراسم راهپيمایي سخنراني كردم .1اجتماع با شكوهي بود .خبرنگاران
تعداد شركت كنندگان در راهپيمائي را حدود پنج ميليون نفر در تهران حدس ميزنند،

ولي به نظرم اغراق ميگويند ،با اينكه پيش بيني شده بود هوا برفي است ،آفتابي بود كه
كمكي به راهپيمائي بود.

با هليكوپتر از ميدان به محل نمايشگاه بينالمللي آمديم و از آنجا با ماشين به خانه

برگشتيم .عصر احمدآقا آمد .جلد دوم جزوه و اشعار امام را آورد و مقداري در كيفيت
سرودن اشعار با اصرار همسرش خانم فاطمه طباطبائي گفت و درباره طرحها و برنامههاي
عمراني مرقد امام صحبت كرد و از درآمدها و مخارج مرقد گفت.

 -1آقای هاشمی در میان ابراز احساسات پرشور و الینقطع راهپیمایان به ایراد سخن پرداخت و ضمن تشکر از حضور میلیونی امت حزباهلل در مراسم
سالگرد پیروزی انقالب گفت « :این دریای م ّواج انسانهای متعهد و صالح و آگاه که امروز در اولین سالگرد بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی در
غیاب حضرت امام ،این میدان وسیع را پرکرده است ،بهترین سند و مهمترین بیان برای موفقیت جمهوری اسالمی ایران در ادامه دادن به راه امام امت
است و من با هیچ شرحی نمیتوانم این ابهت را برای مردم دنیا تشریح کنم .آنچه که می تواند افکار جهانیان را به واقعیت حضور مردم در صحنه
مشخص نماید ،تصویر این اجتماع عظیم و این پیکره بزرگ است .بسیاری از مراقبان جهانی ،دنبال این هستند که بدانند رمز و راز نشاط و آمادگی
حضور مردم در صحنه و حالت انقالبی در بین ملتی که یازده سال الینقطع با مشکالت دست به گریبان بوده و برای دفاع از اسالم و قرآن ،همه چیز خود
را به میدان آورده چیست؟ آنها نیاز به مطالعه و دقت و تحلیل واقع بینانه دارند که این مساله میتواند الگویی برای ملت های دیگر باشد .برای ما که
از نزدیک دستی بر آتش داشتهایم و در صحنه بودهایم ،هیچ چیز به اندازه حقانیت اسالم ،این دین آسمانی صالح ،در پیروزی و تداوم انقالب کارگشا
نبوده و رمز اصلی تداوم انقالب اسالمی در دنیایی که دشمنان مانند گرگهایی هار به آن حمله ور شده بودند ،در این دین مقدس و دل پاک مومنان،
به این دین نهفته است .برای مسلمان متعهد ،هیچ چیز و هیچ عنوانی عزیزتر و شریفتر و قابل اعتمادتر و سازنده تر از اسالم و قرآن نیست و مسلمانان
هیچ اولویتی را باالتر از حاکمیت اسالم و قرآن نمیدانند .اگر این آگاهی و اعتقاد در سطح وسیعی از مردم رسوخ کند ،این پایگاه آسیب ناپذیر خواهد
شد .علت موفقیت رهبری حضرت امام در این مساله بود که ایشان از همان لحظه اول ،این رمز بقا و تحرک را کشف و روی آن تأکید کردند ».رجوع
کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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سخنرانی در مراسم سالگرد انقالب اسالمی

دوشنبه  23بهمن  16 رجب 1410

 12فوريه 1990

ساعت هشت صبح به دفترم رسيدم .كارها را انجام دادم .آقاي [منصور] ستاري فرمانده

نهاجا [= نیروی هوایی ارتش] آمد .گزارشي از وضع نيرو و تهيه نيازهاي تعميراتي و
پيشرفت كار پروژه اوج داد و براي واردات نيازها استمداد كرد.

دكتر هاشمي [گلپایگانی] براي برنامه شوراي انقالب فرهنگي آمد .آقاي [حسین]

كاظم پور [اردبیلی] سفير جديدمان در ژاپن براي خداحافظي و مشورت درباره مسائل

كلي آمد و درباره سياست خارجي مطالبي گفت.

دكتر [محسن] نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد و گزارش سفر به

سوئيس و مسائل اقتصادي و ارزي را داد .در جلسه هيأت دولت شركت كردم .بحث

در سهميههاي ارزي دستگاهها بود .دكتر واليتي گزارش مذاكره با شورويها درباره

مسافرت اتباع دو كشور را داد كه روسها تحت فشار مسلمانان ،ميخواهند خيلي وسيع

باشد .خبر آمد كه در بلوچستان سيل آمده است .شب در دفترم ماندم .تا ساعت ده و نیم
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شب ،كارها را انجام دادم.

سهشنبه  24بهمن  17 رجب 1410

 13فوريه 1990

تا ساعت نه صبح مطالعه كردم .آقاي [ابوالفضل] توكليبينا آمد و درباره اصناف مطالبي
ارائه داد[ .آقای حسین کمالی] وزير كار و كارگران نمونه آمدند .گزارش دادند و من

هم صحبت كردم.1

آقاي سيد فضل اهلل آمد .درباره مسائل لبنان و كشورهاي عربي مذاكره شد .از عواقب

كار جنگ حزباهلل با امل اظهار نگراني كردم .در جلسه خصوصي براي كارهاي خيريه
و عمومياش در لبنان استمداد كرد .دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] و
[مسعود روغنی] زنجاني[رئیس سازمان برنامه و بودجه] براي تصميمگيري درباره بودجه

نهایي نهاد رياست جمهوري و براي بودجه  1369آمدند.

عصر دولت جلسه داشت .تبصره  29مطرح بود .توافق كلي شد ،ولي تمام نشد .شب

شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت .اساسنامه فرهنگستان زبان فارسي تصويب شد.

 -1آقای هاشمی گفت  « :کارگران در صحنه تولید کشور شریفترین ،متواضعترین و قانعترین قشر جامعه محسوب می شوند و روحیه اسراف ،
زورگویی و تجاوز به حقوق دیگران در آنها وجود ندارد .حضور گسترده کارگران و کشاورزان در راهپیمایی حماسی  22بهمن نشان داد که آنها از
جمله صاحبان اصلی انقالب هستند ،لذا برای تحقق عدالت در جامعه ،پرداخت حقوق مشروع این قشر ضروری است ».پیش از سخنان رئیس جمهور،
آقای حسین کمالی وزیر کار و امور اجتماعی ،ضمن معرفی  20کارگر نمونه ،گزارشی از چگونگی انتخاب کارگر نمونه داد و گفت« :این کارگران
از میان  1400کارگری که دارای ابتکارات و اختراعاتی بوده اند ،برگزیده شده اند و به ابتکار کارگران خالق کشور ما بوده است که بسیاری از لوازم
و قطعاتی که عمدتاً از خارج وارد میشد ،هم اکنون توسط کارگران ایرانی ساخته و تولید می شود و ما امیدواریم سالهای آینده ،سالهای پر از امید
و نشاط برای جامعه و کشور باشد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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در گزارشها مسأله شروع قيام در تاجيكستان شوروي اهميت دارد .آقاي [گودرز]

افتخار جهرمي آمد .نتيجه مذاكرات الهه و طبع آمريكاييها را در خصوص آزادي
گروگانهايشان بدون دادن امتياز ،گزارش داد[ .آقای محمد سعیدی کیا] وزير راه

و ترابری آمد .براي خريد  12هواپيماي «فوكر» از هلند و توضيحاتي درباره اين نوع
هواپيما و مقايسه آن با ايرباس و بوئينگ داد.

آقاي [محمود] محمدي عراقي آمد .خواستار ارتباط بيشتر من با نيروهاي مسلح و

روحانيت شد و دو سه برنامه مالقات را قول گرفت[ .آقای غالمرضا آقازاده] وزير نفت

آمد .گزارشي درباره فروش نفت و كم شدن فروش در ماه جاري داد كه احتماال به خاطر
برنامه قدرتهاي صنعتي غربي است .گفت توليد را در سطح مطلوب حفظ كردهاند و

در كشتيها انبار نموده و به رتردام [هلند] فرستادهاند .از مهدي تاجر خواستهاند ،شرايط
خريد  500هزار بشكه در روز را كه پيشنهاد داده است؛ بدهد .از اينكه من در جلسهاي

در خصوص برنامههاي فروش نفت اظهار بي اطميناني كردهام ،گله داشت.

گزارشي از برنامه خاموش كردن چاههاي در حال سوختن منطقه عين خوش داد.

دكتر واليتي تلفني گفت فرمانده نیروهای سازمان ملل [= یونیماک] اطالع داده كه
عراقيها مانع خواهند شد و نقض آتش بس به حساب ميآيد .گفتم قرار بوده كانادایيها
كه مجري هستند ،مسأله را با نیروهای سازمان ملل حل كنند.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .تبصره  29درباره مسائل ارزي را تمام كرديم .قرار

شد بودجه بسته شود و به مجلس برود .سپس درباره پرداخت عيدي و باال بردن ضريب
حقوقها تصميماتي اتخاذ شد .درباره تاسيس مناطق آزاد ،كميسيوني مامور شد .شب در

دفترم ماندم.
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تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .آقاي [محمد] فرجي سفير جديدمان در غنا آمد
و درباره اقداماتي كه در آفريقا و مخصوصاً در غنا بتوانيم انجام دهيم ،از قبیل كارهاي
عمراني و فرهنگي و تجاري و  ...و زمينههاي مساعد آنجا و رقباي ما گفت .قول حمايت
از اين سياست را دادم.

آقاي [جواد] اژهاي آمد .گزارش از وضع پيشرفت برنامه مدارس غير انتفاعي و

مدارس استعدادهاي درخشان گفت و درباره كيفيت رفتار با مسائل دانشجويان در خارج

پرسيد .عكاسها براي تهيه عكس مناسب براي عكس رسمي رئيس جمهور آمدند .آنها

عكسهاي زيادي برداشتند .آقاي [رضا] امراللهي [رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد و
درباره نيازهاي انرژي اتمي گفت.

تيمسار حسني سعدي [فرمانده نیروی زمینی ارتش] آمد .وضع نيرو را گفت و براي

پرداخت فوقالعادهها اعتبار خواست .ناهار ،عفت و خانم مطهري در دفتر من بودند .خانم
مطهري خواستار تشكيل ستاد بزرگداشت سالگرد شهيد مطهري مثل سالهاي گذشته

بود.

عصر ستاد مبازره با مواد مخدر جلسه داشت .نيازها و بودجه مطرح بود و گزارش

كار و گزارش تأیيد مراكز بينالمللي در توفيق نسبي ايران در مبارزه و ريشه كن كردن
كشت ترياك در كشور ارائه شد .قرار شد مجازاتهاي قانوني قاچاقچيان با سرعت و

قاطعيت اجرا شود.

شب آقاي [سیدعبدالکریم] موسوي اردبيلي آمد .وضع كار و زندگي خود در قم را

گفت .اظهار حمايت از حكومت نمود و وضع آيتاهلل منتظري را تشريح كرد و براي
مؤسسه دارالعلم خود استمداد كرد .درباره اوضاع عمومي كشور و به خصوص مسائل

آذربايجان و لزوم تحرك بيشتر علماي منطقه صحبت شد .دكتر واليتي تلفني خواست
كه اعتبار معامالت اخير با شوروي گشايش يابد .به خانه آمدم .برف ميبارد.

551

جمعه  27بهمن  20 رجب 1410

 16فوريه 1990

تا ساعت ده و نیم صبح در خانه براي تهيه خطبهها كار كردم .براي اقامه جمعه به دانشگاه

رفتم .1دكتر واليتي تلفني خواست كه [نلسون] ماندال رهبر سياهان آفريقاي جنوبي را كه
اخيرا ً از زندان آزاد شده ،دعوت كنم و به سام نجوما كه رئيس جمهور ناميبيا شده است،
تبريك بگويم .شب محسن عموزاده آمد و درباره مسائل وزارت نفت مسائلي گفت.

اطالع دادند كه امروز به خاطر لغو دو مسابقه فوتبال در تهران ،افرادي كه براي

تماشا آمده بودند ،ناراحت شده و جمعي از آنها عليه نظام تظاهرات نموده و شعارهاي
ضدانقالبي داده و خرابيهایي به بار آوردهاند.

 -1امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز ،در ادامه بحث های مربوط به عدالت اجتماعی ،با اشاره به ارزش کار و تولید از دیدگاه اسالم و استفاده
از مواهب خدادادی  ،پیرامون توجه به خداوند و رفتن به سوی او و روز معاد مطالبی بیان داشت و گفت« :اگر فقط با روحیه مادیگری و ثروت اندوزی
ش بینیهایی کرده
وارد کار شدیم ،آثار مثبت کار از بین میرود و انسان دچار مخاطرات مختلفی میشود .اسالم برای جلوگیری از این انحراف پی 
است .اسالم سعی دارد انسان را صالح بار بیاورد ،تا در زمان تولید و سازندگی ،متوجه مقام خلیفه الهی خود شده و غرق در دنیا دوستی نشود .اگر انسانها
دنبال امتیازات و انحصارهای خاصی باشند که با مردم دیگر فاصله دارد ،شهوت پرست و لذت جو شده و از معنویات و لذا یذ روحی دور میشوند
و در واقع به صورت حیوانی در قیافه انسان در می آیند .ضمن آنکه بخشی از جامعه را دچار مشکل کرده و آن را به صورت اقلیت مرفه محدود و
اکثریت محروم در می آورند .ایجاد چنین طبقهبندی در جامعه ،غیر قابل دوام است و باالخره روزی مردم بیدار شده و قیام خواهند کرد .ناامنیهای
موجود در دنیا ،عمدتاً ناشی از همین مسئله است .وقتی در آفریقا مردم از حداقل زندگی محرومند و در غرب ،رفاه بیش از نیاز وجود دارد و استثمار
شدید حاکم است ،طبیعتاً یک روزی این ظلم و سلطه طلبی ،آثار خود را خواهد گذاشت .وقتی در جامعه ما صحبت از کار و تولید بیشتر می شود،
الزم است روحیه اسراف ،کنز ،انحصار ،احتکار و امثالهم از بین برود .خداوند بدترین عذاب را برای کسانی در نظر گرفته است که ثروت را متمرکز
کرده و در مسیر عادی و مناسب خود قرار نمی دهند ».ایشان چند روایت را مورد اشاره قرار داد که در آن در مورد ثروت خوب و بد ،چگونگی مصرف
آن ،حقوق الهی و اجتماعی ثروت و آثار ،نتایج و حاالت انسان های ثروتمند در آخرت مطالبی عنوان شده است .در خطبه دوم ،بحثی پیرامون انقالب
اسالمی و اثرات آن در دنیا ارائه شد .ایشان این بحث را با اشاره به راهپیمایی  22بهمن  68آغاز کرد و حضور گسترده و خوب مردم را در این راهپیمایی،
یک اقدام موثر و مفید دانست و گفت« :دنیا چنین انتظاری نداشت و این حضور ،مشت پوالدینی به دهان مغرضان و یاوه گویان بود .قبل از رحلت
حضرت امام خمینی (ره) محافل خبری ادعا میکردند که انقالب بسته به وجود ایشان است و نبود ایشان ،انقالب اسالمی را دچار مشکل میکند ،ولی
حوادث بعد از رحلت مصیبت بار امام خمینی( ره) غلط بودن این تحلیلها را اثبات کرد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،خطبههای جمعه
سال  ،1368جلد دهم »،دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسيدم و تا ساعت نه كارهاي عقب مانده را انجام دادم.

[آقای فنیکا مولبکیتا] رئيس مجلس زامبيا آمد .نامه كنت كائوندا رئيس جمهور را آورد.
مذاكرات درباره قاره آفريقا و همكاريها بود[ .1آقای خوان آنتونیو] سامارانش [شیخ

فهد] رئيس [شورای] المپيك جهاني آمد[ .شیخ فهد] رئيس المپيك آسيا كه يك كويتي
است ،همراهش بود .وزارت اطالعات با مالقات كويتي كه گفته ميشود از حاميان عراق

دیدار با رئیس مجلس زامبیا

 -1در این مالقات ،ابتدا رئیس مجلس ملی زامبیا ،گزارشی از مذاکرات انجام شده با مقامات ایرانی ارائه داد و ضمن تقدیم پیام کتبی دکتر کائوندا،
رئیس جمهوری زامبیا اظهار داشت «تشکیل هیأت پارلمانی زامبیا ،به منظور تحکیم هرچه بیشتر روابط بین دو کشور صورت گرفته است ».سپس
آقای هاشمی اظهار داشت« :مسائل آفریقای جنوبی و کل آفریقا ،به ویژه کشورهای خط مقدم از دیدگاه ما اهمیت بسیار زیادی دارد».رئیس جمهور
با اشاره به مسأله آپارتاید در آفریقای جنوبی و حاکمیت صهیونیستها در فلسطین ،به عنوان دو نقطه سیاه در وضع موجود دنیا تأکید کرد« :ما معتقدیم
با شکست آپارتاید در آفریقای جنوبی ،مشکالت جنوب آفریقا حل خواهد شد و عالقهمندیم مردم آفریقای جنوبی در راه کسب آزادی و حاکمیت
بر سرنوشت خویش موفق باشند».
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دیدار با رئیس شورای المپیک جهانی

است ،مخالف بود.1

از آقاي دكتر [حسن] غفوريفرد [رئیس سازمان تربیت بدنی] و از آقاي [عبداهلل]

نوري [وزیر کشور] در مورد حوادث ديروز توضيح خواستم .معلوم شد هم مسئوالن

فوتبال از نحوه اعالن لغو و عدم پيش بينيهاي الزم تقصير دارند .و هم پليس شهرباني
كه مسامحه كرده است؛ قرار شد پيگيري شود.

آقاي اسحاق مدني [مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت] آمد .گزارش سفر به

 -1در این دیدار که آقایان غفوری فرد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و مصطفی هاشمیطبا رئیس کمیته ملی المپیک حضور داشتند،
آقای سامارانش با اظهار خرسندی از دیدار با رئیس جمهور اظهار داشت «:من به عنوان رئیس کمیته بین المللی المپیک از جنابعالی به خاطر عالقهای که

به ورزش دارید ،تشکر میکنم .ما خیلی خوشحالیم که ایران در بازی های المپیک اخیر در سئول شرکت کرد و امیدواریم در المپیک آینده نیز حضور
فعال ورزشکاران ایرانی را شاهد باشیم ».سپس آقای هاشمی با اشاره به نقش ورزش در پرورش انسان ها داشت« :امروز ورزش وسیله بسیار خوبی برای

پرورش انسانها است و در میان موضوعات سالم ،ورزش در ساختن انسانها جایگاه مهمی دارد .در زمینه ورزش ،تالش ما در ایران این است که ورزش
را از یک سرگرمی و مسأله سرگرمی ساز خیلی باالتر بدانیم ،چون معتقدیم ورزش میتواند وسیله سازنده خوبی برای انسانها باشد .در سطح جهانی

هم ورزش وسیله خوبی برای بهتر شدن همکاری بین کشورها و مردم است و حضور مردم در میدانهای ورزشی بینالمللی نقطه مثبتی است .ما از این

بعد نقش المپیک را در بارور کردن ورزش خیلی مثبت میدانیم .خوشبختانه المپیک موقعیت خوبی در دنیا دارد و من از زحماتی که شما برای ورزش
میکشید ،تشکر میکنم .اهمیتی که جمهوری اسالمی برای ورزش قائل است ،ما آقای دکتر غفوری فرد که یک چهره دانشگاهی است و قب ً
ال هم وزیر
بوده ،به عنوان مسئول ورزش کشور انتخاب کردهایم که این امر نشان دهنده اهمیت باالیی است که برای ورزش قائلیم».
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بنگالدش و مذاكرات با علماي اهل سنت آنجا را آورد و درباره سفر به جمهوريهاي

سنينشين شوروي صحبت شد .قرار شد بازديدي از مناطق سيل زده بلوچستان نمايد.
دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري آمد.

عصر شوراي عالي امنيت ملي جلسه داشت .درباره تحسين روابط با كشورهاي جنوب

خليج فارس بحث و تصميمگيري شد .درباره مسائل كردستان بحث شد ،اما ناتمام ماند.

شب با احمدآقا ،مهمان آقاي خامنهاي بوديم .درباره مسائل جمهوريهاي مسلمان نشين
شوروي كه دچار التهاب استقالل طلبي شدهاند ،بحث شد .در دفترم ماندم.
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محسن آمد .درباره مسائل كشوري صحبت شد .در بازرسي ويژه مطالب خوبي تهيه

ميشود[ .آقایان عبداهلل نوری و غالمحسین کرباسچی] وزير كشور و شهردار تهران
آمدند .مسائل ترافيك ،محيط زيست ،مسكن و ساير مشكالت تهران مطرح و بررسي
شد .خواستار منابع بيشتر مالي بودند .آقاي [اسداهلل] بادامچيان آمد .مقداري از خط
راديكال انتقاد و از قوه قضائيه تعريف كرد.

معاون وزير خارجه آرژانتين كه مسلماني به نام «آلفردوكريم جمعه» است ،آمد .نامه

رئيس جمهور کشورش را آورد .خواستار توسعه روابطاند .گفت که مشكالت اقتصادي
مجبورشان كرده كه در جزيره مالويناس به انگليس امتياز بدهند .1آقايان [احمد] سالك

 -1در این دیدار آقای آلفردوکریم جمعه با اظهار خرسندی از سفر به ایران گفت« :ما تالشهای جمهوری اسالمی ایران ،طی سالهای اخیر در جهت
حفظ استقالل و عدم وابستگی به قدرت های بزرگ را تحسین می کنیم و از ملت ایران به خاطر استقامت و پایداری در مقابل مشکالت و حفظ
ارزشهای خود تقدیر و تشکر مینماییم .کشورما عالقهمند است ،بنابر وجود منافع متقابل بین ایران و آرژانتین در بسط و توسعه روابط ،هر چه بیشتر
تالش نماید ».آقای هاشمی ضمن تشکر از پیام رئیس جمهور آرژانتین و اعزام هیأت بلند پایه ،اظهار داشت « :ما تمایل داریم بیشتر با کشورهایی روابط
داشته باشیم که به حفظ حاکمیت و استقالل دو طرف لطمهای نزنند و کشور شما جزو همین کشورهاست .زمینههای موجود در هر دو کشور ،به
گونهای است که همکاریهای طرفین میتواند بیش از این گسترش یابد .امیدوارم که دو کشور در سطح جهانی نیز از این نوع همکاریها داشته باشند».
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و اميني آمدند .گزارش اقدامات در مورد تقويت نهضتهاي آزاديبخش را دادند و
استمداد كردند.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .قرار شد ويزاها را سريعتر بدهند؛ وزارت اطالعات

را به خاطر تأخير در اعالم نظر درباره متقاضيان [ویزا] مورد انتقاد قرار دادم .حوادث
جمعه بررسي شد .شب با آقاي خامنهاي جلسه داشتيم .درباره گروگانهاي آمريكايي،

مسائل لبنان ،مسائل اجتماعي كشور ،حوادث روز جمعه ،مسائل سپاه ،ارتش و روحانيت
مذاكره و تصميمگيري كرديم .شب به دفترم رفتم.
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پس از نماز تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .دكتر [عباس] شيباني آمد .تذکراتي

درباره مجلس و دولت داد .آقای اسلم بيگ رئيس ستاد [مشترک] ارتش پاكستان و

فرماندهان سپاه آمدند .با او گرم گرفتيم .اعالن آمادگي همكاري نظامي وسيعي دارند.

دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان

556

دیدار با وزیر انرژی و منابع طبیعی کره جنوبی

نگران بروز جنگ با هند بر سر كشمير هستند .توصيه كردم كه سعي كنند جنگ نشود.

[آقای لی بن سو] وزير انرژي و منابع طبيعي كره جنوبي آمد .صحبتها درباره

همكاري بيشتر در بازسازي ايران بود .سه نفر از [مسئوالن] حزباهلل لبنان آمدند .از
درگيريهايي كه با امل دارند دفاع كردند و خودشان را مدافع قلمداد نمودند .گفتم
جنگ را نهايتاً به ضرر ميدانم .امكان تدارك جنگ طوالني ندارند و ما هم فقط از
طريق سوريه دسترسي داريم و سياست سوريه بر تقويت حزباهلل در مقابل امل نيست؛
عالوه بر اينكه اختالفات خونين بين شيعه ،مانع از وحدت آينده شيعه در مقابل رقبيان
خواهد شد.

آقاي [علیرضا] علوي تبار آمد .خواستار تقويت جبههها شد و حكم مشاورت خواست

و تذكراتي در امور كشور داد .دكتر واليتي آمد .درباره گروگانهاي آمريكايي و مسائل
لبنان مذاكره و تصميمگيري شد .با اينكه ما دخالت و مسئوليتي در مسأله گروگانها
نداريم ،توقعات زيادي از ما به خاطر نفوذمان در لبنان دارند.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .درباره قيمت كاالها و اضافه كردن حقوق

كارگران تصميمگيري شد .بحث سياست ارزي مطرح شد ،اما ناتمام ماند .شام را مهمان
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من بودند .به خانه آمدم.

به آقاي [احمد] جنتي [رئیس سازمان تبلیغات اسالمی] تلفني گفتم كه براي سالگرد

شهيد مطهري ،ستادي تأسيس كنند؛ بودجه خواست .آقاي [محسن] رضايي براي بودجه
سپاه تلفني استمداد كرد و آقاي [محمد موسوی] خوئينيها براي بودجه مركز تحقيقات
استراتژيك .در اخبار ،حذف حاكميت انحصاري حزب كمونيست شوروي از قانون
اساسي روسيه قابل توجه است.
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دستخط آیتاهلل هاشمی رفسنجانی برای خطبه نماز جمعه
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جمعي از [مسئوالن سازمان] حفاظت واطالعات نيروهاي انتظامي آمدند .1براي آنها

صحبت كردم[ .آقای حسین کمالی] وزير كار و امور اجتماعی آمد .نظرات تعديلياش
را در مورد قانون كار گفت؛ بد نيست .تا حدي قابل قبول است.

با جمعي از وزرا براي تقديم اليحه بودجه سال  69به مجلس رفتيم .در حال تنفس

رسيديم .مقداري بانمايندگان صحبت كرديم و به مراجعاتشان پاسخ دادم .سپس جلسه

جلسه تقدیم الیحه بودجه سال ۶۹
 -1در این مالقات ،ابتدا وزیر کشور گزارشی از برگزاری سمینار فرماندهان و مسئوالن حفاظت اطالعات نیروهای انتظامی ارائه داد ،آنگاه آقای هاشمی
به بیان اهمیت نقش نیروهای انتظامی در آسایش و امنیت کشور پرداخت و گفت « :شما حافظان امنیت هستید و نیروهای انتظامی مسئولیت آسایش
و امنیت و حسن اجرای امور را در بعد امنیتی بر عهده دارند .آسایش و امنیت در جمهوری اسالمی  ،بر خدمت به مردم استوار است .اگر مأمورین در
بعد حفظ مدیریت کشور کار کنند ،ولی توجه به مردم نداشته باشند ،مسلماً بعد اول هم خراب خواهد شد .ثبات و امنیت مردم ،تا حدود زیادی به
کار نیروهای حفاظت اطالعات بستگی دارد .خوشبختانه مردم ما خودشان صاحب انقالب هستند و نیروهای حزب اللهی با چشم باز مواظبند که انقالب
مخدوش نشود ،ولی این مانع انجام وظیفه مسئوالن امور نیست».

562

رسمي شد .حدود يك ساعت و ربع صحبت كردم1؛ جلسه خوبي بود.2

عصر براي مراسم فارغالتحصيلي چند دوره به دانشكده علوم نظامي [نیروی زمینی

 -1متن کامل سخنرانی آقای هاشمی در مجلس شورای اسالمی ،هنگام تقدیم اولین الیحه بودجه دولت سازندگی ،به جهت اهمیت در بخش ضمایم
همین کتاب درج شده است .ایشان در سخنان خود ضمن برشمردن ویژگیهای بودجه سال  1390گفت« :مهمترین ویژگی الیحه بودجه سال ،1369
تنظیم آن در چارچوب قانون برنامه اول توسعه مادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است .اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی در سال 69
حدود  160میلیارد ریال است که نسبت به سال  68حدود  24در صد افزایش دارد .میزان استقراض دولت از سیستم بانکی طی ده ماهه اول سال جاری
 1015میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،بالغ بر  37درصد کاهش نشان میدهد و در حدود مبلغ پیش بینی شده است .اعتبارات
عمرانی در این سال  1631/3میلیارد ریال برآورد است .عملیات در سال  ،1369عملیات احداث  22200کالس جدید آغاز میگردد .احداث  40مدرسه
خدمات و هنرستان فنی جدید 77 ،مرکز آموزش هنر 18 ،مرکز آموزش فنی و حرفهای ،آموزشگاه فنی ومهندسی و کشاورزی آغاز شده است .به منظور
تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز در این سال پیش بینی شده است ،حدود  10/4میلیون تن کاال وارد کشور شود .میزان نصب انشعاب گاز به  300هزار
انشعاب میرسد .در سال  1369حدود  830کیلومتر خطوط انتقال گاز و  3832کیلومتر شبکههای گاز رسانی داخل شهری احداث و نصب خواهد شد.
از محل اعتبارات پیش بینی شده ،تعداد  5424واحد مسکونی کارمندی و کارگری در سراسر کشور احداث و تکمیل خواهد شد .با بازسازی نیروگاه
های موجود و بهره برداری از نیروگاه های جدید جمعاً  1090مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه میشود .در سال  1369نسبت به ایجاد و راه
اندازی  1200خانه بهداشت روستایی  1700،تخت بیمارستانی و  1500پروژه تأمین لوله کشی آب آشامیدنی شهرها اقدام می شود.
 -2خبرگزاری فرانسه در تفسیری درباره ارائه الیحه بودجه گفتند« :برای اولین بار پس از ده سال ،ایران دیگر در زمان جنگ سر نمیبرد و آقای هاشمی
رفسنجانی در الیحه بودجهای که به مجلس تقدیم کرد جنگ با عراق را از اولویتها حذف کرده است .در حال حاضر یک سال و نیم پس از برقراری
آتشبس ،هر چند که دو کشور به پایان مذاکرات صلح نرسیدهاند و اسرای خود را مبادله نکردهاند ،اما وضع تازهای پدید آمده است .در بودجه قبلی که
اولین بودجه ایران پس از آتشبس بود هنوز در میان اولویتها ،مسأله احتمال از سرگیری جنگ با عراق در نظر گرفته شده بود .رئیس جمهور ایران،
مردی که از امام خمینی(ره) پذیرش قطعنامه  598سازمان ملل متحد را اخذ کرد ،در مقابل مجلس قاطعانه گفت« :اولویت جنگ به تعلیم و تربیت داده
شده است ».آقای هاشمی افزود« :هر چند که ما هنوز کام ً
ال از جنگ خارج نشدهایم ،ولی اوضاع با آنچه که بود خیلی تفاوت پیدا کرده است .بسیار
واضح است که دشمنان ما دیگر نمیخواهند با آتش بازی کنند ».با وجود این وی خاطر نشان کرد که این به معنی چشمپوشی از مساعی جنگی نیست .با
این حال وی مبلغ اختصاص یافته به این امر را ارائه نداد .این بودجه که آقای رفسنجانی فقط خطوط اصلی آن را ارائه داده ،اکنون باید در مجلس مورد
بحث قرار گیرد .این بودجه در چارچوب برنامه پنجساله بازسازی کشور که مقامات ایرانی ،ماه گذشته پس از مبارزهای سخت با جناحهای رایدکال
موفق به اعمال آن شدند ،قرار دارد .الیحه بودجه ،درآمد کشور را  55/6میلیارد دالر مخارج آن را  55/2میلیارد دالر پیشبینی کرده است .مخارج
عمرانی  22/6میلیارد دالر پیشبینی شده که نسبت به سال پیش  06/2درصد افزایش یافته است.
آقای رفسنجانی کل مخارج و درآمد ادارات دولتی مانند بانکها و صنایع ملی شده را بدون ذکر جزئیات  103/4میلیارد دالر برآورد کرده است .وی
ضمن تأکید بر این مطلب که برنامه بازسازی اولین برنامه تدوین شده در تاریخ جمهوری اسالمی افزود« :ما تصور نمیکنیم که این برنامه بدون اشتباه
باشد ما تازه کاریم .این برنامه  120میلیارد دالر را به بازسازی اختصاص داده است .ایران فقط سه میلیارد دالر درخواست اعتبار خارجی خواهد کرد.
منبع :نشریه ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی  ،شماره  ،339صفحه . 9
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شرکت در مراسم فارغالتحصیلی دانشگاه علوم نظامی

ارتش] رفتم و برايشان صحبت كردم .1رژه رفتند .جوایز را دادم و به دفتر برگشتم .تا

ساعت هفت بعد از ظهر كارها را انجام دادم .شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت.
يك ماده از مواد مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان اصالح شد و مورد دوم نيمه

 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است« :هشت سال دفاع مقدس به ما آموخته است که اگر دشمنان ما روزی احساس کنند نیروهای مسلح ما آماده
نیستند ،آن موقع هنگامه خطر است .حفظ آمادگی و قدرت نیرو های مسلح در هر شرایطی ،بهترین دفاع است .درسی که دفاع قهرمانانه نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به ما داد ،مردم و مسئوالن کشور را کام ً
ال آماده کرده است تا نیروهای مسلح خودشان
را با عزت و کرامت و شرافت در میان خودشان عزیز بدارند .نیروهای مسلح در فراغتی که برای آنها حاصل شده است ،بیش از پیش به فراگیری
آموزشهای نظامی بپردازند .الحمداهلل آمادگی ارتش و سپا در حد مطلوب است ،اما این آمادگی باید هرچه بهتر و مطلوبتر باشد .خوشبختانه مردم
کشور ما در جریان جنگ تحمیلی به خوبی معنای سربازی و نظامیگری را لمس کرده اند و از آن رو ارتش و دیگر نیروهای مسلح ما امروز در جامعه
از جایگاهی ویژه و آینده ای روشن برخوردارند .فداکاری ها و رشادتهایی که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از ارتش ،سپاه ،بسیج و
نیروهای انتظامی در دوره هشت ساله جنگ از خود نشان دادند ،به طور قطع و یقین در تاریخ ملت ما کم سابقه و حتی بی نظیر است .ملتی که آرمان
مشخص دارد و برای آن فداکاری می کند ،در مقابل باطل می ایستد ،و برای حق می ستیزد ،همیشه با خطر هایی روبروست و ملت و انقالب ما از
این نوع است .ایران سرزمینی است که به خاطر ویژگیهای بسیار ،همواره مایه وسوسه انحصار طلب ها و قدرت های استکبار بوده است .خصوصیات
سرزمین ما و آرمانهای انقالبی ما ایجاب میکند که با هوشیاری و وسواس از کشور و انقالبمان حفاظت کنیم و بدانیم که غفلت برای ملتی که چنین
گنجینهای دارد ،بسیار ناروا است ».در این مراسم گواهی فارغ التحصیالن دوره ویژه دانشکده فرماندهی ستاد و نشان نظامی فارغ التحصیالن دوره
هفدهم و سردوشی دانشجویان دوره بیست و سوم این دانشگاه اعطا شد.

564

كاره ماند.
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تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .آقاي [سعید] رجائي خراساني [رئیس کمیسیون
خارجی مجلس] آمد .مطالب متفرقهاي درباره سياست خارجي و امور اقتصادي و سياسي
داشت .آقاي [سیدابوالفضل] موسوي تبريزي رئيس ديوان عدالت اداري ،درباره لزوم لغو
بخشنامه وزارت علوم در مورد عدم همكاري با دانشگاه آزاد اسالمي گفت؛ گفتم قرار
شده اصالح كنند .براي ديوان كمك مالي خواست.

با [آقای گونش تانر] وزير اقتصاد تركيه مالقات داشتم .قبل از مالقات ،دكتر
نوربخش و [مهدی] نواب آمدند و مذاكرات را توضيح دادند .ظاهرا ً تركها در توسعه
روابط جدي هستند؛ مخصوصاً در احداث لوله گاز.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .چند مصوبه داشتيم .1درباره تعطيلي روز پنجشنبه

بحث و قرار شد وضع به همين حالت باقی بماند .شب در دفترم ماندم و تا ساعت یازده

شب كار كردم .مهدي و ياسر هم آمدند .در تبلیغات خارجي تالش ميشود كه حادثه
معمولي روز جمعه در مسابقه فوتبال را يك جريان مهم سياسي و ريشه دار قلمداد كنند.2

 -1در این مالقات ابتدا وزیر امور اقتصادی ترکیه ضمن ابالغ سالم های گرم آقای «تورگوت اوزال» رئیس جمهوری ترکیه ،پیام کتبی ایشان را تقدیم
کرد و با اظهار خرسندی از سفر به تهران و ارائه گزارش از مذاکرات انجام شده با مقامات کشورمان ،آمادگی رئیس جمهور و دولت جدید ترکیه را
برای همکاری گسترده و همه جانبه با جمهوری اسالمی ایران به ویژه دردوران بازسازی ،اعالم و اظهار امیدواری نمود که با توجه به سفر نزدیک نخست
وزیر ترکیه به تهران و تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور ،هر چه بیشتر همکاریهای فیمابین گسترش و تعمیق یابد .سپس آقای هاشمی با تشکر از
پیام محبت آمیز آقای اوزال  ،گفت« :ارزیابی ما از آقای اوزال در شرایط فعلی مثبت است و فکر میکنیم که در آینده روابط دو کشور کام ً
ال فعالتر
و وسیعتر خواهد شد ».ایشان با تأکید بر بررسی هر چه بیشتر راههای گسترش همکاری های دو کشور ،برای کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و
ترکیه که به زودی در تهران تشکیل می شود ،آرزوی توفیق کرد.
 -2رادیوهای بیگانه حادثه روز جمعه  27بهمن در ورزشگاه شهید شیرودی را با آب و تاب پوشش خبری دادند و آن را نشانهای از حمایت مردم از
سلطنتطلبان(!) و گروههای مخالف جمهوری اسالمی تلقی کردند .رادیو بی بی سی در تفسیری گفت« :یک جمعیت خشمگین ظاهرا ً بعد از لغو یک
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پنجشنبه  3اسفند  26 رجب 1410

 22فوريه 1990

ساعت هشت و نیم صبح دكتر واليتي آمد .نتيجه مذاكراتش را با وزير خارجه عمان
توضيح داد .نقطه مثبت اين است كه صدام به او گفته در مورد ادعاي مالكيت بر شط

دیدار با وزیر امور خارجه عمان
مسابقه فوتبال به خیابانهای تهران ریختند و شعارهای ضد دولتی دادند .گزارشهای دیگری مبنی بر بروز ناآرامیهایی در جمعه و شنبه گذشته در تهران
و چندین شهر دیگر ایران رسیده است .در چند روز گذشته مقامات دولت و روزنامههای با نفوذ به مردم علیه شایعات بدخواهان و توطئههای خارجی در
مورد پاشیدن تخم نفاق و نارضایی در ایران هشدار دادند .ارزیابی دامنه و اهمیت ناآرامیهای اخیر در ایران دشوار است ،اما با توجه به شرایط نامطلوب
اقتصادی و اظهاراتی که مقامات مختلف دولت میکنند چنین به نظر میرسد که در میان مقامات دولتی اختالف نظر شدت یافته و نارضایی عمومی نیز
باال گرفته است .گزارش شده است که همچنین نارضاییهایی در میان روحانیون وجود دارد که بحث و جدلهای فقهی ،سیاسی و اقتصادی را شامل
میشود .کل این وضع موقعیت آقای رفسنجانی را در پیشبرد برنامههای اقتصادی دشوارتر می کند .هدف این برنامهها رفع مشکالت اقتصادی است که
علت اصلی نارضایی مردم از دولت را تشکیل می دهد .جریانات اخیر در داخل کشور ،گروههای مخالف دولت در خارج و داخل را که بیش از ده
سال از سقوط دولت اسالمی را پیشگویی میکنند تغییر کرده است .تک تک این گروهها ادعا میکنند از حمایت و پشتیبانی مردم ایران برخوردارند
و البته شکی نیست که گروههای مخالف دولت حامیانی در داخل کشور دارند ،ولی این حمایت به هیچ وجه وسیع نیست .بعضی از مردم ممکن است
که از لحاظ سیاسی و عقیدتی با رژیم مخالف باشند ،ولی اکثریت مردم از وضع نابسامان اقتصادی عمیقاً ناراضی هستند و خواستشان بهتر شدن وضع
زندگی است و این نوع نارضایتی و مخالفینی است که آقای هاشمی رفسنجانی و نیز مخالفانش در داخل دستگاه رهبری باید از بابت آن نگران باشند.
منبع :نشریه ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی  ،شماره  ،344صفحه . 12
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العرب سرسختي ندارد و ممكن است موضوع را تا وقت مناسب راكد گذاشت و بيشتر
بر مذاكرات مستقيم براي جلب اطمينان تكيه دارند.

با آقای [یوسف] بنعلوي وزير خارجه عمان مالقات داشتم .از تمايل سران

كشورهاي جنوب خليج فارس و صدام براي حل مشكالت خود با ايران و نيز شرح
مبسوطي از مذاكراتش با صدام گفت .من هم با لحن دوستانه و آشتي جويانه حرف

زدم و مذاكره دو مامور سطح پائين از وزارت ايران و عراق را بي اشكال خواندم؛ اظهار

خوشحالي كرد.

قرار بود جمعي از روحانيون بيايند كه نرسيدند .آقاي مظاهري از مديران وزارت

اطالعات آمد .از ضعف مديريت وزير و وجود افكار باندي در وزارت گفت؛ از
حاكميت گروه مدرسه حقاني بر وزارت ناراضي است.

دكتر [حسن] حبيبي آمد .راجع به مسائل جاري منجمله حل اختالف بنيادهاي شهيد

و پانزده خرداد با وزارت صنايع بر سر مالكيت كارخانهها و برنامه سفر نخست وزير تركيه
كه با هيأت دويست وپنجاه نفره به ايران ميآيند ،مذاكره كرديم.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .بحث سياست ارزي بود .قرار شد سياست جاري را

ادامه دهيم و براي كم كردن تقاضاي ارز آزاد ،اقداماتي بشود .شب به خانه آمدم .عفت

در رفسنجان است .فاطي و سعيد بودند .خبر رسيد يك كشتي حامل گاز كويتي با پرچم

آمريكا و تحت اسكورت ناوهاي آمريكايي ،نزديك جزيره ابوموسي منفجر شده است،
ولي گفتند خرابكاري نيست.

جمعه  4اسفند  27 رجب 1410

 23فوريه 1990

در منزل بودم .وقتم به استراحت و مطالعه گذشت .عصر براي افتتاح مراسم [هفتمین

دوره] مسابقه [بینالمللی] حفظ و قرائت قرآن به حسينيه ارشاد رفتم .آقاي [راغب
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مصطفی] غلوش ،قاري مصري قرآن تالوت کرد و خيلي خوب خواند .صحبت مفصلي

نمودم .1جلسه خوبي بود .خانه به برگشتيم .تلفني به آقاي [حمید] ميرزاده [معاون اجرایی
رئیس جمهور] گفتيم مواظبت شود كه خطر سيل از زابل رفع شود .در گزارشها خبر از
احتمال سيل ميآيد.

شنبه  5اسفند  28 رجب 1410

 24فوريه 1990

ساعت هفت و نیم به دفترم رسيدم .تا ساعت نه صبح كارهاي عقب مانده را انجام
دادم .آقايان [اکبر] تركان [وزیر دفاع] و [مسعود روغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامه
و بودجه] آمدند .بر سر اعتبارات دفاعي اختالف نظر داشتند؛ به تفاهم رسيدند .آقاي
[عبدالحسین] وهاجي براي امور بازرگاني آمد و پيشنهادي براي توسعه صادرات داشت.
آقاي [حسین] محلوجي [وزیر معادن و فلزات] آمد .در مورد ازدياد توليد مس و

فوالد و توسعه صادرات سنگهاي معدني گفت .او از بولتن [محرمانه وزارت] اطالعات
شكايت داشت .آقاي [سیدمحمدرضا] هاشمي گلپايگاني براي دستور جلسه شوراي عالي
 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است «:مسلمانان با وجود وسیله قدرتمندی چون قرآن ،خیلی متفرقاند و به جای آنکه از این سند ،برای تقویت
همبستگی خود استفاده کنند ،متفرق ترین ملل جهان هستند .کمونیست ها اتحادشان بیشتر از ما است ،و حتی امپریالیست ها با تمام تضادی که در
غارت و چپاول ملل دیگر دارند ،اتحادشان از ما بیشتر است .امروز جامعه مسلمین دارد به قرآن ظلم میکند .قرآن این مخلوق عزیز و محبوب خداوند،
در جامعه اسالمی بشری امروز دنیا ،مظلوم است ،در حالی که هیچ مکتبی ،چنین سندی برای معیار زندگی ندارد .قوانینی مانند قانون اساسی کشورها
تغییر می کند .حتی محکم ترین سند کشور ما که همین قانون اساسی است ،بعد از  10سال تغییر کرد ،ولی قرآن  1400سال پیش ،یک حرفی زده و
االن هم آن را می گوید و هیچ کس هم نتوانسته است که چیزی خالف قرآن را ثابت کند ،و اگر قرآن را می توانستند رد کنند ،قدرت های تبلیغاتی
که از کاه کوه می سازند ،حسابی استفاده می کردند ،زیرا دشمنان ما با اینکه می دانند قرآن سند مهم ما است ،نتوانسته اند آن را ضعیف کنند ،ولی
مسلمانان با این وسیله قدرتمند ،خیلی متفرق و ضعیف هستند .کشورهای اسالمی خیلی متفرقند .ما کشورهای منطقه خلیج فارس با اهرمی مانند نفت،
خیلی راحت می توانیم اسرائیل را به زباله دان تاریخ بیندازیم ،ولی به جای آنکه این ملل با هم همکاری کنند ،نوکر روسیه و آمریکا میشوند .نتیجه
این تفرقه این است که یهودیان بیایند و جای فلسطین ها بنشینند .این جای گریه دارد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال
 »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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انقالب فرهنگي آمد.

دكتر [حسن] حبيبي [معاون اول رئیس جمهور] براي امور جاري كشور و برنامه

مذاكره با نخست وزير تركيه آمد كه به ايران ميآيد .عصر شورايعالي امنيت ملي

جلسه داشت .درباره قطعنامه  598مذاكره و تصميمگيري شد .قرار شد مذاكره مستقيم

را بپذيريم و براي آزادي گروگانهاي غربي در لبنان كمك كنيم .شب در دفترم ماندم.

يكشنبه  6اسفند  29 رجب 1410

 25فوريه 1990

ساعت نه صبح آقاي [غالمرضا] فروزش [وزیر جهاد سازندگی] آمد و براي دادن بخشي
از امور آب و بهسازي روستاها و صنايع روستائي به جهاد استمداد كرد .آقاي [بیژن
نامدار] زنگنه [وزیر نیرو] آمد و برعكس ،خواستار عدم واگذاري امور آب به جهاد شد.

او درباره اعتبارات ريالي طرحهاي وزارت نيرو استمداد كرد.

آقاي [غالمحسین] جمي امام جمعه آبادان آمد .از قدرت گرفتن [آقای موسوی

جزایری] امام جمعه اهواز گله داشت كه نماينده رهبري شده و در تعويض [آقایمحسن

میردامادی] استاندار خوزستان موثر بوده است .خواست که براي عادي شدن وضع آقاي
منتظري كمك كنم.

جلسه شوراي افغانستان داشتيم .درباره طرح انتخابات در افغانستان كه از سوي

مجاهدان [ائتالف] هفتگانه [اهل سنت] آمده ،مذاكره شد .قرار شد پيشنهاد نمايم كه

ابتدا دولت موقت با شركت همه جناحها تشكيل و سپس انتخابات شود و اگر اصرار
كنند ،انتخابات جلوتر باشد و طرح جامعي با مشورت همه جناحها براي انتخابات صحيح
تهيه شود .آقاي واليتي اجازه خواست كه به [برهان الدین] رباني [رهبر جمعیت اسالمی
افغانستان] و [سیداحمد] گيالني [رهبر حزب محاذ ملی افغانستان] كه به ايران آمدهاند،

كمك كنند.
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عصر هيأت دولت جلسه داشت .درباره اصالحات اداري مذاكره شد .قرار شد همه

وزرا براي رفع بوروكراسي در اداره خودشان طرح بياورند.

شب مهمان آقاي خامنهاي بوديم .1درباره مصوبات شورايعالي امنيت ملي و شوراي

افغانستان و بودجه نيروهاي مسلح مذاكره و توافق شد .به خانه آمدم .عفت هم از رفسنجان

رسيده بود.

دوشنبه  7اسفند  30 رجب 1410

 26فوريه 1990

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم[ .آقای مایک مور] وزير امور خارجه و تجارت

خارجی زالندنو آمد .درباره توسعه روابط صحبت شد و خواستار نظر من درباره تحوالت
شرق و روابط با غرب شد[ .2آقای محمود حجتی] استاندار سيستان و بلوچستان و [آقای

عبداهلل نوری] وزير كشور آمدند[ .استاندار] از استعداد عمران استان گفت و خواستار
كمك براي اجراي طرحهاي برنامه شد كه معموالً به خاطر عقب ماندگي ،طرحها در

آنجا عملي نميشده است .قرار شد سفري به آنجا داشته باشيم.

آقاي مسيح مهاجري [مشاور اجتماعی رئیس جمهور] آمد .درباره اظهارات آقاي

 -1در این روز نهضت آزادی ایران در یک نامه سرگشاده خطاب به آقای هاشمی رئیس جمهور را به اجرای سریع قانون (آزادی) احزاب سیاسی دعوت
کرد .نهضت آزادی در این نامه خواستار بازگشایی دفاتر خود در تهران و نیز باز پس دادن آرشیو نهضت آزادی شد .نهضت آزادی اعالم کرد این اقدام
گامی مثبت در جهت تضمین آزادی و حاکمیت مردم خواهد بود .در این نامه آمده است« .دشواریها و بحرانیهای اساسی که دامنگیر جامعه اسالمی
ایران بعد از پیروزی انقالب شد ،ناشی از انحراف از اصول و معیارهای قرآنی در مورد آزادی و اراده ملت برای انتخاب سرنوشت خویش است ».نهضت
آزادی در خاتمه متذکر شده است« .در یازدهمین سالگرد پیروزی انقالب چه چیزی به مهمانان خارجی به خصوص مسلمانان آزاد شده در کشورهای
کمونیستی ارائه شده جز سقوط ارزشهای اخالقی ،سرخوردگی ،اعتیاد به مواد مخدر ،اقتصاد ویران ،بی عدالتی و گرانی زندگی؟»
 -2در این مالقات آقای هاشمی با اظهار رضایت از روند روبه رشد همکاریهای دو کشور ،اظهار داشت« :شما جزو معدود کشورهایی بودید که علیرغم
ارتباط شدیدتان با بلوک غرب ،همواره در قبال جنگ تحمیلی مواضع درستی اتخاذ کردهاید  .این مواضع نشانگر دقت و واقع بینی شماست و به همین
لحاظ مردم ما عالقمندند با زالندنو روابط بهتری داشته باشند».
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[احمد] آذري [قمی] قبل از [خطبههای] نماز جمعه تهران 1و جواب آقاي [مهدی] كروبي
به او ،از توسعه اختالفات اظهار نگراني كرد و براي روزنامه [جمهوری اسالمی] استمداد

نمود .آقاي [محمدعلی] نظران براي بودجه سري حفاظت اطالعات ارتش آمد .آقاي

[سيد جمال] ساداتيان [رئیس دفتر امور مشاوران رئیس جمهور] براي امور دفتر مشاوران
آمد.

عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت .با پيشنهاد گران شدن نرخ برق و سوخت مخالفت

شد .قرار شد با وام بانكي سرمايه گذاري كنند .درباره قيمت انواع خودروها و همچنین
نرخ مسافرتها تصميمگيري شد .بعد از شورا ،درباره قيمت گاز صادراتي به شوروي با
حضور وزراي نفت ،امور خارجه و اقتصاد مذاكره كرديم .قرار شد قيمت هر ميليون بي.

تي .يو الاقل  1/8دالر باشد؛ روسها ميگويند  1/44و ما گفتهايم  2/3دالر.

شب به خانه آمدم .در گزارشها خبر شكست ساندنيستهاي چپگرا در نيكاراگوئه

در مقابل رقباي دست راستي تحت حمايت آمريكا در صدر اخبار است.

انتشار گزارش [رینالدو] گاليندوپل نماینده ويژه [کمیسیون حقوق بشر] سازمان ملل

[در امور ایران] براي تحقيق درباره وضعيت حقوق بشر در ايران ،باعث خشم ضد انقالب
و دشمنان ما شده كه مدتها تبليغاتشان را به باد ميدهد .گر چه تحت تأثير تبليغات،
نقاط منفي هم آمده ،ولي خيلي كم رنگ و بي رمق است و اتهام سازش به او را شروع

كردهاند و متهم به معامله با ايران شده است .همين هم به ضرر ضد انقالب خواهد بود.

 -1آیتاهلل احمد آذری قمی از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،عضو مجلس خبرگان قانون اساسی ،عضو شورای بازنگری قانون اساسی،
نماینده قم در دوره دوم مجلس شورای اسالمی ،نماینده دوره اول و دوم مجلس خبرگان رهبری و از موسسین روزنامه رسالت بود .آقای آذری قمی
در دهه اول انقالب علیرغم داشتن مقام رسمی ،به عنوان یکی از منعقدان عملکرد حضرت امام(ره) شناخته میشد .ایشان دستورات ولی فقیه را به
احکام ارشادی و مولوی تقسیم میکرد .آیتاهلل آذری قمی در سخنرانی قبل از خطبههای روز  4اسفند گفته بود« :احکامی که به شرایط بستگی دارد،
رهبر جدید میتواند تغییر دهد و این خمینیزدایی نیست ».در پی این سخنرانی  ،رهبران جناح چپ در مجلس به انتقاد و محکوم کردن سخنان ایشان
پرداختند و آن را نشانه آغاز عدول از خط امام خمینی(ره) قلمداد کردند .آقای کروبی رئیس مجلس و آقای اسداهلل بیات نایب رئیس مجلس در سخنان
خود آقای آذری قمی را به امام زدایی متهم نمودند.
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آقاي [محمدعلی] نجفي وزير آموزش و پرورش به منزل آمد .با هم براي شركت در
اجتماع مربيان امور تربيتي به ورزشگاه شيرودي رفتيم .اجتماع با شكوهي بود .برايشان
مفص ً
ال صحبت كردم .1احساسات خوبي داشتند .ساعت ده و نیم صبح به دفتر رسيدم.
آقاي [علی] يونسي دادستان عمومي تهران آمد .گزارشي از وضع قضایي داد و درباره

شركتهاي مضاربهاي مشورت كرد .مجمع عمومي شركت ملي پتروشيمي جلسه داشت.
برنامه سال آينده را تصويب كرديم .گزارش كاملي از وضع اين صنعت ارائه شد.

عصر فرماندار قم آمد .اوضاع قم و مسأله آقاي منتظري را توضيح داد و براي

حمايت بيشتر استمداد كرد .شب شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت .كسالت داشتم.
دوا خوردم و زودتر خوابيدم.

 -1در گردهمایی یک روزه مربیان امور تربیتی مدارس استان تهران در سالن افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی که دکتر نجفی وزیر آموزش و پرورش،
معاونین ،مدیران کل و بیش از  7هزار تن از مربیان تربیتی مدارس استان تهران حضور داشتند ،ایشان در سخنانی به توجه مقام معظم رهبری و مسئوالن
کشور به تربیت نسل جوان کشور که مدیران آینده انقالب خواهند بود ،اشاره کرد و گفت« :یکی از مهمترین اقداماتی که در روزهای اول انقالب
توسط مدیران فرهنگی و آموزشی انجام شد و بسیار بجا و موثر هم بود ،تشکیل نهاد امور تربیتی بود که شما امروز تبلور آن را در مدارس شاهد هستید.
حضور شما مربیان تربیتی در مدارس چون تدریجی ظاهر می شود و حالت گام بلند را ندارد ،به گونه ای نیست که به صورت یک شوک در جامعه
مشخص شود ،اما در طول زمان ،جامعه این حضور را احساس میکند و زحمات شما در میان نسل تربیت شده توسط شما،که به محیط اجتماع وارد
می شوند ،عینیت پیدا می کند .تربیت و پرورش در مدارس یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .هر مسلمانی می داند که اسالم ارزشها را برای انسانها
بر پایه علم و عمل گذاشته است .براین اساس دست اندرکاران امور تربیتی به خصوص شهید رجائی و شهید باهنر ،بنای این نهاد مقدس را گذاشتند.
از همان روزهای اول که شما مربیان تربیتی وارد این نهاد شد ،با کار شکنی ها و توطئههایی روبرو گشتید که قصد داشتند راه حضور پاک و مقدس و
پرورش واقعی را بر روی جوانان ما ببندند ،لذا ما هر روز شاهد برخوردهای نامناسب با نیروهای مخلص ،متعهد و زحمتکش در محیط مدراس بودیم ،اما
همه آن توطئه ها ،رذالتها و کارشکنیها نا موفق ماند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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فرستاده ويژه رئيس جمهور نيجريه آمد و نامه او را آورد .در پيام خصوصي اظهار
داشت كه نيجريه ،ايران را خط مقدم دفاع از اسالم ميداند و مقاومتهاي ما را ميستايد

و آمادگي هرگونه همكاري را دارد ،ولي در نيجريه به خاطر اقليت نيرومند مسيحي

40درصد و نفوذ غربيها ،مشكالت جدي در دفاع از اسالم دارند و راديوهاي واتيكان
و انگليس و آمريكا ،سخت دستاندركار تبليغ عليه اسالم و مسلمين آنجا هستند .تشكر
كردم و وعده همكاري دادم و گفتم آماده دعوت رئيس جمهور هستم.

آقاي [حمید] ميرزاده آمد .گزارش سفر به بشاگرد و خسارات زياد سيل و خوبي

و فقر مردم آنجا را داد و برنامه كمكها را گفت .هيأت تركيه آمد .درباره برنامههاي
همكاري مذاكره شد .عصر هيأت دولت جلسه داشت.

تا مغرب ماندم و به دفترم برگشتم .كارها را انجام دادم .شب در دفترم ماندم .پيش

از ظهر هيأت امناي دانشگاه تربيت مدرس به رياست من جلسه داشت .نيازهاي مالي و

تداركاتي دانشگاه مطرح و تصميمگيري شد.

پنجشنبه  10اسفند 
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تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .آقاي [محمد حسن] نبوي نماينده بوشهر آمد و
براي كارهاي عمراني استان استمداد كرد .تيمسار [مصطفی] ترابي گزارشي از اوضاع

ساحفاجا [سازمان حفاظت و اطالعات ارتش] و نيازها داد .وزراي صنايع ،بازرگاني،
اقتصاد و رئيس بانك مركزي آمدند .درباره نيازهاي ارزي صنايع بحث شد .قرار شد ارز
بيشتري به صنايع داده شود .سهميهاي كه تعيين كرده بوديم ،داده نشده بوده.

[آقای ایلدریم آک بولوت] نخست وزير تركيه و جمعي از همراهانش به مالقات

573

آمدند .1مذاكرات دوستانه و در جهت توسعه روابط بود و روي [احداث خط] لوله گاز و

مسائل امنيتي مرزي و حمايت از مسلمانان ترك در بلغارستان ،يونان ،قبرس و  ...تأكيد
بيشتري داشت .بعد از مالقات هم جلسه با وزراي توليدي ادامه يافت.

عصر آقايان [محمد] عبائي [خراسانی] و [سیدحسین] موسوي تبريزي و [محمد]

جعفري گيالني از دفتر تبليغات [اسالمی] قم آمدند .از آينده خط خودشان در حوزه
نگران بودند .فكر ميكنند خط مقابل ،بيشتر با رهبري نزديك است .گله داشتند كه چرا

طلبهها در مقابل اظهارات اخير آقاي [احمد] آذري قمي قبل از [خطبههای] نماز جمعه
تهران ،عكسالعمل مناسبي نشان ندادهاند .براي دفتر كمك خواستند و از من خواستند

كه در تحسين روابطشان با رهبري كمك كنم .تشويقشان كردم كه سعي كنند سوء ظني
ايجاد نكنند.

شب شوراي مركزي [جامعه] روحانيت [مبارز تهران] در دفترم جلسه داشت .در مورد

سياستهاي اقتصادي دولت بحث شد و از بي سليقگي آقاي آذري قمي در طرح مسائل
غير الزم درباره رهبري و از عكسالعمل جناح مقابل انتقاد نمودند .شب به خانه آمدم.

 -1در این دیدار ابتدا نخست وزیر ترکیه ،گزارشی از برگزاری اجالس کمیسیون مشترک دو کشور ارائه داد و آمادگی کامل دولت ترکیه را برای بسط
و گسترش هر چه بیشتر همکاری ها در همه زمینه های مورد عالقه دو کشور ،اعالم کرد .او همچنین با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی طوالنی دو
کشور مسلمان و همسایه ایران و ترکیه ،اظهار امیدواری کرد در دوران بازسازی ،روابط دو کشور هر بیشتر تعمیق یابد .سپس آقای هاشمی با آرزوی
موفقیت کامل برای اجالس مشترک دو کشور ،اظهار داشت «:ما صمیمانه مایل هستیم که روابطمان را با کشور دوست و مسلمان ترکیه توسعه دهیم و
فکر می کنم ایران و ترکیه می توانند نمونه همکاری وسیع و جامع دو کشور همسایه باشند ».رئیس جمهور با اشاره به وجوه اشتراک فراوانی که بین دو
کشور وجود دارد ،اظهار امیدواری کرد ،همکاری دو کشور هر چه بیشتر گسترش پیدا کند .آقای هاشمی همکاری سه جانبه ایران ،ترکیه و پاکستان
را مورد تأکید قرار داد و افزود« :ما میتوانیم با همکاری سه جانبه ،در حل مشکالت منطقه همکاری بیشتری داشته باشیم ».رئیس جمهور با اشاره به
محرومیت مسلمان ها در برخی از کشورها منطقه همکاری گفت« :ما در سیاست خود موظف هستیم که همه جا از مسلمان ها  ،بدون دخالت در امور
دیگران حمایت کنیم و معتقدیم که مسلمان ها نباید احساس بی پناهی کنند ».در پایان این دیدار،نخست وزیر ترکیه دعوت رسمی آقای «تورگوت
اوزال» رئیس جمهور ترکیه را برای دیدار آقای هاشمی از ترکیه ارائه داد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
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ساعت هشت و نیم صبح براي ديدار با جانبازان به آسايشگاه امام خميني رفتم .حدود

 60نفر بودند و همگي قطع نخاعي .حدود پنج ساعت با آنها مذاكره كردم .با همه آنها

دیدار با جانبازان در آسایشگاه امام خمینی (ره)

حرف زدم و احوالپرسي كردم و به خواستهها و نظراتشان گوش دادم .خواستهها آرماني

و نيازها رفاهي بود .اكثرشان دانشجو شدهاند.1

 -1آقای هاشمی در این دیدار ضمن تبریک روز جانباز به کلیه معلولین مستقر دراین آسایشگاه و تقدیر از حماسه سازی های این جانبازان در طول
هشت سال دفاع مقدس ،ضرورت رسیدگی هر چه بیشتر به مسائل این قشر ایثارگر کشور را مورد تأکید قرار داد و در خصوص رفع نارساییها و
مشکالت موجود جانبازان انقالب اسالمی رهنمودهایی به مسئوالن ذیربط ارائه داد .در این بازدید اعالم شد که در آسایشگاه جانبازان امام خمینی
شصت و پنج نفر جانباز به طور دائم زندگی میکنند و  30نفر از آنان در رشته های مختلف در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند .نمرات تحصیلی این
دانشجویان از سطح متوسط نمرات دانشجوهای دانشگاه تهران نیز باالتر است .یکی از جانبازان این آسایشگاه خطاب به آقای هاشمی اظهار داشت« :ما
همچنان که در طول هشت سال جنگ تحمیلی ،مراتب پشتیبانی خود را از انقالب اسالمی و رهبری آن بارها اثبات کردیم ،در حال حاضر نیز با تمام
قوا و در سنگرهای مختلف کار و تحصیل از آرمان های مقدس انقالب دفاع کرده و خواهیم کرد ».جانبازان مستقر در این آسایشگاه ،مشکالتی نظیر
مسکن ،وسیله نقلیه ،تردد در سطح شهر ،ادامه تحصیل و مسائل فرهنگی و اجتماعی خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند و ایشان در خصوص رفع
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ظهر بستگان مهمان بودند .عصر آقاي [عبدالمجید] معاديخواه براي امور [بنیاد] تاريخ

انقالب آمد .اخوي محمد [رئیس سازمان صداوسیما] آمد و راجع به روابط با عربستان
سعودی سئوال داشت؛ كساني از اخوان المسلمين ،پيشنهاد ميانجیگري دادهاند.

این مشکالت دستوراتی صادر کرد .آقای هاشمی اظهار امیدواری کرد که با حل مشکالت اقتصادی کشور ،گام های بلندتری برای برطرف ساختن
مشکالت جانبازان که دین بزرگی نسبت به آحاد مردم ایران دارند ،برداشته شود .ایشان همچنین هدایائی به مناسبت روز جانباز به جانبازان این آسایشگاه
اهداء کرد .آقای هاشمی پس از این دیدار ،در گفتگویی اظهار داشت «:من در وهله اول از خداوند شاکر هستیم که توفیق دیدار با بهترین انسانهایی
را که در عمرم می شناسم به من داد .البته وقت این دیدار کم بود و من آرزو داشتم که با آقایان بیشتر می نشستم و حرف هایشان را می شنیدم و به
مسائل آنان رسیدگی می کردم .خوشبختانه روحیه این عزیزان بسیار خوب بود .بسیاری از آنان در فکر مسائل جامعه هستند و آرمان و مسائل انقالب و
امت برای آنها اهمیت دارد .آنچه که آدمی در نگاه اول می بیند ،احساس این موضوع است که جامعه و مسئولین ما به این انسان ها که اکثرا ً در سنین
جوانی هستند ،خیلی بیش از اینها بدهکار می باشند.ما هنوز نتوانسته ایم که وضع آسایشگاهها ،نحوه رفت و آمد ،شرایط تحصیلی و معالجه و نگهداری
آنان را در سطحی که مناسب حالشان باشد ،آماده سازیم ».رئیس جمهور همچنین بر رفع مشکالت خانواده های جانبازان در رفت و آمد به آسایشگاه
ها تأکید کرد .آقای هاشمی سپس با توجه به مصادف بودن این بازدید با روز جانباز گفت « :من به عنوان یک فرد این جامعه و مسئول اجرایی کشور،
به جانبازان عرض میکنم که مبادا احساس غبن یا بطالت بکنند .البته ممکن است که بعضی از آنها فکر می کنند که اگر جسم سالمی داشتند ،به گونه
بهتری می توانستند تالش بکنند .اینها برای جامعه خیلی کار کرده اند .نقش و حضور گسترده این گروه مقاوم و صبور در کشور ،بزرگترین کار است
و بزرگترین اثر را میتواند داشته باشد و به مردم صبر و مقاومت را تزریق بکند .این برای کسانی که به نحوی در انقالب سرمایه گذاری کردهاند،
میتواند مایه دلداری باشد .هر کسی که با یکی از جانبازان ارتباط دارد ،باید به عنوان یک وظیفه انسانی ،انقالبی و اسالمی ،هر چه که از دستش بر می
آید ،انجام دهد .البته این موضوع هم به دلیل جنگ توجیه دارد .این عزیزان خودشان هم می دانند که ما تازه کمی از جنگ فارغ شده ایم و در حال
حاضر نیز امکانات فراوانی را صرف آمادگی مان می کنیم .البته به نظر می رسد که مقدم بر همه کارها ،باید بنیاد جانبازان برای تأمین آن ضرورت
های اولیه که جانبازان در حال حاضر به خاطر فداکاریشان مجبورند که در آسایشگاه ها و خانههای خود به طور محدود زندگی کنند ،تقویت شود.
نکته جالبی که برای من جالب است  ،درس خواندن اکثریت این جانبازان بود که دانشجو هستند.در این بازدید معلوم شد علیرغم آن چیزی که گفته
می شود بعضی از سهمیهها باعث پایین آمدن سطح تحصیلی می شوند ،از سطح تحصیلی خیلی خوبی برخوردار هستند .من انتظار نداشتم که آنها با این
وضعی که دارند ،بتوانند خوب درس بخوانند .امکانات تحصیلی باید در سطح مناسبی تهیه شود که جانبازان بتوانند از کمک های آموزشی استفاده
کنند ،به خصوص در رشته هایی که بتوانند کار کنند .من به جانبازان توصیه می کنم که به تحصیالت خود ادامه بدهند .هر کسی در حدی که هست
باید سعی کند که یک قدم باالتر رود .مسئولین مربوطه هم باید امکانات تحصیلی را برای آنان فراهم کنند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی،
مصاحبههای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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دیدار با جانبازان در آسایشگاه امام خمینی (ره)
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ساعت نه صبح مديران صنايع ملي آمدند .آقاي [محمدرضا] نعمت زاده گزارش داد و من
براي آنها صحبت كردم و تشويق به توليد بيشتر نمودم و سياست اقتصادي را گفتم .1آقاي

[حمید] ميرزاده براي امور جاري كشور آمد .مسأله سيل و ارز و بازسازي و  ...مطرح شد.

آقاي [سیدحسین] موسويان از وزارت خارجه آمد .او سناريوي احتمالي گروههاي لبناني
براي آزاد شدن گروگانهاي آمريكايي در لبنان در مقابل امتيازات خاص را توضيح داد
و گفت وزير خارجه انگلستان براي جلوگيري از تيرهتر شدن روابط با ايران ،از حراج

ملك ايران در لندن كه بنا بوده توسط شهرداري لندن حراج شود ،جلوگيري كرده است.
 -1ایشان ضمن ارائه تحلیل جامعی از اوضاع اقتصادی کشور و سیاست ها و برنامههای دولت در زمینه افزایش تولید کارخانجات درکشور ،بر استفاده
کامل از ظرفیت تمامی واحدهای تولیدی در دوران بازسازی برای رشد اقتصادی کشور تأکید کردند .آقای هاشمی با تشریح روند برنامه های دولت در
زمینه افزایش تولید واحدهای صنعتی و کشاورزی به منظور کاهش نوسانات بازار کنونی گفت « :با توجه به شرایط کنونی کشور ،تنها راه حل مشکالت
اقتصادی و ایجاد تحرک در جامعه افزایش تولید است .ما در حال حاضر مشکل سیاسی ،فرهنگی و نظامی چندانی نداریم ،بلکه مشکالت ما عمدتاً ناشی
از کمبود تولید است و ما هر چه بررسی کردیم ،هیچ عاملی مثل عامل تولید ،کشور را رنج نمی دهد .در ده سال گذشته به خاطر شرایط خاص کشور و
برای اینکه مسائل ناشی از جنگ فشار زیادی بر مردم وارد نکند ،ما مجبور بودیم با مصرف ارز هفتاد ریالی حاصل از فروش نفت ،کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم را تأمین کنیم .بنابراین هر جا که ارز نمیرسید ،تعادل عرضه و تقاضا از کف خارج شده و انحصاری به نفع دالالن و فروشندگان به وجود می
آمد و در نتیجه قیمت کاال بستگی کامل به نظر واسطه ها داشت .نیاز مردم باید از مسیر تولید تأمین شود .برای دولت حتی در صورت توانایی ارزی،
مصلحت نیست که روند گذشته را ادامه دهد و تمامی کاالها را با ارز هفتاد ریالی تهیه کند .چیزی که کشور را نجات میدهد ،این است که کاالهای
مورد نیاز مردم در داخل کشور تهیه شده و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد ،زیرا تهیه مواد به صورت گذشته به هیچ عنوان خدمت به مردم و
کشور نیست .در داخل سوبسید تنها به کاالهای اساسی تعلق می گیرد و برای تأمین سایر کاالها ارز صادراتی و آزاد در نظر گرفته شده است که طبیعتاً
قیمت تمام شده کاالهای تولید شده به مراتب از بازار آزاد پائین تر خواهد بود .ما در زمینه تولید آلومینیوم این سیاست را اجرا کردیم و موفق شدیم ،به
طوری که امروز عرضه کننده به دنبال مشتری می گردد و بنا داریم در تولید لوله و پروفیل هم همین سیاست را عمل کنیم .از واحدهایی که بنا به عللی
سرمایه الزم را برای تهیه ارز مورد نیاز خود ندارند ،بیش از  25درصد وجه ارز مورد نیاز آنها نقدا ً دریافت نخواهد شد .از تمامی واحدهای تولیدی
خواسته شده است تا مشکالت خود را به صورت مدون برای ما ارسال کنند تا برای مشکل آنها چاره جویی شود و چنانچه مشکلی ندارند ،بدون هیچ
تعللی باید در راه رساندن تولید خود به سقف صددرصد ظرفیت و حتی باالتر از آن اقدام کنند .تحرک بخشیدن به واحدهای تولید ،مهمترین راه جذب
نقدینگی مردم است .کارخانهها و کسبه و صنایع کوچک و دستی ،باید با تمام توان خود کار کنند تا میزان درآمدها و قدرت خرید مردم باال رود و
اقتصاد جامعه رونق پیدا کند .انتظار و خواست نظام از همه دست اندرکاران امر صنعت و تولید ،این است که هر کس هر چه میتواند تولید کند ،زیرا
راه برایش باز است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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مهندس [سراجالدین] كازروني وزير مسكن و شهرسازی آمد .براي تصويب ساخت

شهرهاي جديد اطراف تهران و منجمله شهري براي مركزيت سياسي و اداري كشور به

جاي تهران توضيحات داد و مشورت كرد؛ قرار شد موضوع در شوراي عالي شهرسازي
مطرح شود.

عصر وزير راه و ترابری و رئيس راه آهن آمدند .گزارشی از وضع راه آهن و

برنامههاي توسعه آن دادند و استمداد كردند[ .آقایان سیدمحمود دعائی ،غفور گرشاسبی،
سیدمحمد اصغری ،سید مرتضی نبوی و مسیح مهاجری] مديران روزنامههاي اطالعات،
ابرار ،كيهان ،رسالت و جمهوري اسالمي آمدند .آنها براي كاغذ استمداد كردند.

توضيحاتي درباره موفقيتهاي سياستهاي اقتصادي دادم كه راضي شدند؛ نگران عدم
توفيق بودند.

شب مهمان رهبري بودم .احمدآقا هم بود .درباره حفظ آثار و افكار امام و مسأله

قرارداد با شوروي كه در حال حاضر كميسيون مشترك مشغول مذاكره است ،بحث شد.
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تا ساعت نه صبح كار كردم .فرماندهان نزاجا [نیروی زمینی ارتش] آمدند .تيمسار حسني
سعدي گزارش داد و من هم برايشان مفص ً
ال صحبت كردم .1آقاي [سیدمنصور] رضوي
 -1در این دیدار ،ایشان با تأکید بر این نکته که ایران همواره و به طور جدی در پی صلح پایدار بوده و از بروز جنگ جلوگیری کرده است ،اظهار داشت
«ارتش باید حتی در زمان صلح پایدار هم دائماً در آموزش و حفظ آمادگی به سر برد .مردم و نیروهای مسلح ما توانستند یکی از بزرگترین توطئه های
دشمنان را دفع کنند ،گرچه این موضوع برای ایران ،عراق و منطقه گران تمام شد و بهترین فرزندان کشور تقدیم انقالب شدند ،اما برای همه روشن شد،
زمانی که متجاوزان و توسعه طلبها صاحب قدرت هستند ،آنچه که انسانیت را حفظ می کند ،قدرت ملت هاست و در این دوران ،هر که قدرت داشته
باشد ،حاکم است .جمهوری اسالمی در دوران جنگ اعالم می کرد ،عراق و حامیان بین المللی او طلب صلح نیستند و این موضوع پس از پذیرش
قطعنامه ،به خوبی برای مردم دنیا ثابت شد .از آن زمان تاکنون نه سازمان ملل ،نه شورای امنیت ،نه قدرتهای بزرگ دنیا و نه کشورهای کوچک
منطقه ،قدم موثری در جهت برقراری صلح برنداشته اند .اینها همه ثابت میکند ،کشوری می تواند از حق خود دفاع کند که دارای قدرت باشد .این امر
ما را وادار می کند تا بخشی از امکانات مادی ،اقتصادی و انسانی کشور را صرف کسب قدرت نظامی کنیم و تا زمانی که روند حکومتهای جهانی
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آمد .درباره مسائل اداري كشور و مركز اسناد ملي و همچنین از مديريت جهشي صحبت
كرد .آقاي [رضا] امراللهي و دكتر نراقي آمدند .در مورد پيشرفت برنامه غنيسازي
اورانيوم توضيحات دادند و استمداد كردند .آقاي نورایي آمد .از بيرون كردن او

از شهرداري تهران شكايت كرد .پيشنماز آنجا بوده است .براي ساخت خانه كمك
خواست .آقاي برقعي آمد و پيشنهاد همكاري در امور اصناف با بازرسي ويژه داد.

دكتر[محسن] نوربخش و [محمدحسین] عادلي آمدند .سياست ارزي را براي كنترل

قيمت ارز و جمع كردن نقدينگي و راهاندازي صنايع و ورودكاال توضيح دادند و از
موفقيت برنامه اقتصادي اظهار رضايت كردند .عصر هيأت دولت جلسه داشت .عيدي

كاركنان دولت تصويب شد .قرار شد گروهي درباره محل بسيج اقتصادي كه مورد
اختالف بين وزارت بازرگاني و معاونت اجرایي است ،بررسي كنند .از وزرا خواستم كه
كارهاي چشمگير خودشان را براي استفاده در مصاحبه من بدهند.

شب با آيتاهلل خامنهاي جلسه داشتيم .درباره اختالفات خطي [مجمع] روحانيون

و [جامعه] روحانيت [مبارز] و شيطنت تبليغاتي بعضي از روزنامهها و مسائل سياست
خارجي و  ...مذاكره كرديم .ساعت ده شب به خانه آمدم.

بر پایه زور است ،متأسفانه این ضایعه برای جامعه بشری وجود خواهد داشت ».آقای هاشمی با اشاره به تجربیات ده سال جنگ تحمیلی ،اظهارداشت :
«مسئوالن کشور امروز به خوبی می دانند چگونه باید نیرومند بود .همه فرماندهان و حتی مردم عادی ما میدانند چه عواملی در میدان جنگ موثر است.
دنیا هم به خوبی میداند ،جمهوری اسالمی از نظر نیروی انسانی و فداکاری در میدان رزم و از نظر امکانات رزمی ،در چه حد بسیار خوبی قرار دارد.
همچنین در تجربیات گذشته به ما ثابت شد آموزش ،سازماندهی ،انضباط در میدان جنگ ،اطالعات و بکارگیری ابزار الکترونیکی و سالحهای پیشرفته
مطا بق با زمان یک ضرورت است .باید به ساخت سالح بیش از پیش توجه شود .البته پایه ساخت تقریباً همه سالحها نزدیک به بازدهی است .امتیاز
نیروهای رزمی جمهوری اسالمی ،اعتماد و ایمان به احکام و هدایتهای الهی است .برای یک رزمنده مسلمان ،نهایت کار در میدان میان دو حسن
اجر اُخروی و پیروزی دنیوی است و این نوع ایمان ،انسان را شکست ناپذیر میسازد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال
 »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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ساعت هفت و نیم صبح به مقر رسيدم .تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .مسئوالن
كميته امداد امام آمدند و گزارش دادند .برايشان صحبت كردم .1دكتر [محمدکریم]

شهرزاد نماينده اصفهان آمد .از عملكرد سازمان انرژي اتمي انتقاد داشت و پيشنهاد
همكاري صنايع با دانشگاه در امر تحقيقات داشت.

آقاي [غالمرضا] حيدري نماينده تفرش و رئيس دانشگاه اميركبير آمدند و

توضيحاتي درباره دانشگاه تفرش دادند .طرح خوبي است و پيشرفت خوبي دارد .آقايان

[علی محمد] غريباني و [اصغر] نوروزي نمايندگان اردبيل و دماوند در كميسيون امور
استخدامي آمدند .پيشنهادهایی در جهت اصالحات اداري و مسائل حوزه انتخابيه خود

داشتند .اعضای كميسيون برنامه و بودجه آمدند .درباره تغييراتي كه در بودجه 1369

دادهاند ،توضيحاتي دادند؛ بعضيها را قبول كردم.

آقاي [مسعود روغنی] زنجاني [رئیس سازمان برنامه و بودجه] آمد .توضيحاتي درباره
اجراي بودجه سال  1369و نيازهاي حسن اجراي برنامه را داد و مخصوصاً از كمبود

مصالح ساختماني اظهار نگراني كرد .آقاي [محسن] رفيقدوست براي گرفتن اعتبار و
اجازه ورود سيب زميني آمد.

 -1آقای هاشمی در سالگرد تأسیس کمیته امداد امام خمینی  ،در جمع مسئولین و کارکنان این نهاد ضمن قدردانی از فعالیتهای یازده ساله آن تأکید
کرد « :هر چه از زمان تأسیس این نهاد میگذرد ،به ضرورت وجود آن بیشتر واقف میشویم .حضرت امام خمینی(ره) توجه خاصی به اهمیت کار و
عنصر اخالص در این کمیته داشتند ».در این دیدار که آقای عسگر اوالدی نماینده ولی فقیه در کمیته امداد ،مدیران استانها ،مسئوالن شهرستان ها،
معاونین و اعضای شورای مرکزی حضور داشتند ،ایشان با اشاره به شکلگیری این نهاد انقالبی پس از پیروزی انقالب که طبقات محروم به خاطر
دوران طوالنی اعتصابات و رکود اوضاع اقتصادی دچار مشکل شده بودند ،گفت « :در آن شرایط ،جمعی از بهترین دوستان انقالب و کسانی که سهمی
جدی در پیروزی انقالب داشتند ،به فکر این افتادند و در جامعه استقبال خوبی از آن به عمل آمد .هدف اصلی سیستم اجتماعی ،اقتصادی اسالم این
است که در جامعه محروم و نیازمند نباشد ،اما این امر تا امروز تحقق پیدا نکرده است .یکی از نشانه های سالمت این نهاد ،این است که همواره توانسته
موقعیت خود را در جامعه نسبت به گذشته بهتر کند و روندی رو به رشد داشته باشد .همچنین کمیته امداد امام خمینی خالصانه برای مردم کار کرده
است و نقش آن هم در توزیع خدمات دولتی و هم در جمع آوری خدمات مردمی و توزیع آن میان بینوایان ارزنده بوده است ».رجوع کنید  کتاب
«هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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عصر محسن براي گزارش مسأله كم كاري ستاد معين تهران و اختالف نظر آقايان

كامروا [رئیس ستاد معین استان تهران] و ميرزاده [معاون اجرایی رئیس جمهور] و گلههاي
ميرزاده از كم شدن مسئوليتهايش آمد .شوراي اقتصاد جلسه داشت .درباره قيمت

كاالهاي مهم و مقدار كاالهاي اساسي مذاكره شد .گزارش پيشرفت طرح پتروشيمي
اراك داده شد .ساعت نه و نیم شب به خانه آمدم .كسي در خانه نبود.

سهشنبه  15اسفند  8 شعبان 1410
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آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري كشور آمد .مجمع عمومي [شرکت] پتروشيمي
جلسه داشت .برنامه سال  1369را تصويب كرديم .شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه

داشت .چند ماده از قانون كار ،مورد اختالف شوراي نگهبان با مجلس ،با اصالح
تصويب شد .آقاي [محمدرضا] توسلي [مسئول دفتر امام خمینی(ره)] از بركناري خودش
از عضويت دبيرخانه ائمه جمعه توسط آقاي خامنهاي گله داشت .آقاي [مهدی] كروبي
[رئیس مجلس شورای اسالمی] گفت عازم بازديد از خرمشهر و آبادان است.

چهارشنبه  16اسفند  9 شعبان 1410
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خانم شهيد بهشتي آمد و از كمبودها و نيازهاي زندگي گفت و خواست كه سخنرانيهاي
شهيد بهشتي بيشتر پخش شود .نگران فرزندش عليرضا است كه در انگلستان درس
ميخواند .هيأت امنای دانشگاه شاهد جلسه داشت .قرار شد مركز آن ،كنار مرقد امام
باشد .تصميماتي درباره اصالح اساسنامه و تركيب دانشجويان گرفته شد.

مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني براي توضيح وضع كشور و خدمات و كارهاي
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انجام شده داشتم؛ حدود دو ساعت طول كشيد .1دكتر واليتي آمد و گزارش سفر به
 -1ایشان در این مصاحبه ،اهم مسائل داخلی و خارجی را تشریح کرد .رئیس جمهور ابتدا اظهار داشت «:من فکر کردم که مردم حق دارند گزارشی از
سوی مسئول اجرایی کشور برای امور انقالب و کشورشان بدست بیاورند و از شرایط موجود آگاهی یابند .لذا ترجیح دادم که این گزارش از طریق
خبرنگاران به ملت ایران ارائه شود .ارزیابی من از وضع انقالب و عملکرد نیروهای دست اندرکار در این شش  -هفت ماه عمر دولت جدید ،مثبت است.
در مجموع وضع عمومی انقالب رضایت بخش است .بحمداهلل آن طور که در آرمانهای انقالب آمده و حضرت امام(ره) بر آنها عالقمند بودند ،انقالب
پیش میرود ».ایشان در ادامه ،به گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در ارتباط با مساله حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت« :گزارش نماینده ویژه
سازمان ملل که برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران آمده بود ،آب سردی بود که بر سر ضد انقالب و دشمنان ما ریخته شد و تبلیغات دشمنان را که
اعالم میکردند شرایط در جمهوری اسالمی مطابق منشور حقوق بشر نیست ،نقش برآب کرد .در کل ،انتشار این سند گوشهای از واقعیات جمهوری
اسالمی ایران را به جهانیان ثابت کرد ».رئیس جمهور در ادامه ،به انتخاب رهبری اشاره کرد و گفت« :ما در داخل کشور نیز با انتخاب رهبری ،مهمترین
گام را در راستای اهداف و آرمان های انقالب برداشتیم و هیچ فرضی بهتر از آنچه اتفاق افتاد ،نمی توانست صورت بگیرد و مناسب ترین ،صالح ترین و
آگاه ترین شخصیت به مصالح انقالب به عنوان رهبر انتخاب شد که ما این را از الطاف الهی می دانیم که تأثیر عمیقی بر استحکام انقالب دارد ».ایشان با
اشاره به مشکالت اقتصادی در جامعه گفت« :دنیا این را قبول دارد که ایران در زمان جنگ به بهترین وجه توانست خودش را مستقل نگهدارد .ما هشت
سال مظلومانه با آن همه شرارتهای استکبار جهانی جنگیدیم و امروز همه می دانند که ما اقتصاد مستقلی داریم ،هر چند کمبودهایی است که ضروری
است پس از جنگ جبران شود .یکی از مسئولیت های مهم دولت جدید در این شرایط نه جنگ ـ نه صلح ،ترمیم خرابی ها و رفع کمبودها و اصالح
زندگی مردم است .یکی از اهداف اساسی ما ،حفظ استقالل اقتصادی است .زیرا استقالل فرهنگی و سیاسی داریم ،اما از لحاظ اقتصادی هنوز ریشههای
وابستگی به خارج باقی است و نمی توانیم همه نیازهای متناسب با مردم را در داخل تأمین کنیم .برای جبران این معضل ،ضرورت تأمین نیروی انسانی
متخصص و برنامه ریزی الزم است .تولید ناخالص کشور در حد مطلوب نیست و شبکه راهها ،راه آهن ،بنادر و درآمدهای ارزی مناسب که تجارت
خارجی را به حالت تعادل در آورد ،شکل مطلوب خود را ندارد و از طرفی انرژی و ابراز الزم برای تولید ،کشاورزی ،مهار آبها و تأمین ماشین آالت
مناسب وجود ندارد .در کشور با توجه به معادن غنی و سرشاری که وجود دارد ،آمادگی بهره برداری الزم را نداریم ».آقای هاشمی سپس آمار بانک
مرکزی در رابطه با سیاست های ارزی و پولی کشور را به خبرنگاران ارائه داد و گفت« :درآمدها در سال  59 ،68درصد نسبت به سال  67افزایش یافته
است و درآمد نفت  23درصد و درآمدهای غیر نفتی  77درصد اضافه شده است .در مورد پرداخت ها در بودجه جاری ،یک درصد کمتر از آنچه که
پیشبینی شده ،پرداخت کردهایم ،اما در بودجه عمرانی  49در صد بیش از آنچه که پیشبینی شده بود اضافه کردهایم .همچنین در سال گذشته ،حدود
 2100میلیارد ریال کسری بودجه داشتیم که تقربیاً بیش از مجموع درآمدها بوده است ،در حالی که این رقم را امسال به  1129میلیارد ریال رساندیم».
رئیس جمهور در مورد وضع نقدینگی کشور گفت« :سپرده های اشخاص در بانکها ،حدود  19درصد بیشتر شده است و پولی که در دست مردم
قرار دارد 8/5 ،درصد کمتر شده است و این جریان بسیار مثبتی در شاخص های اقتصادی است .از لحاظ منابع مالی ،صادرات غیر نفتی ما  20درصد و
واردات غیر نفتی ما  57درصد اضافه شده است که این واردات عمدتاً شامل کاالهای سرمایهای یا واسطهای است .در این زمینه یکی از عوامل مؤثر دادن
ارز به صنایع بود .در این زمینه ما  525میلیون دالر ارز رقابتی به صنایع سنگین  372 ،میلیون دالر به صنایع سبک 64 ،میلیون دالر به معادن و  88میلیون
دالر به تجارت داده ایم .این باعث شد درآمد ریالی دولت اضافه شود و با این کار ،کسر بودجه را کم کرده و حتی توانستیم عیدی کارمندان دولت را
به صورت پول نقد بدهیم .ما اگر نتوانیم نقدینگی مردم را کم و متعادل کنیم ،هیچ وقت موفق نمی شویم پیشرفتی در امور اقتصادی بدست بیاوریم .این
نقدینگی باید در راستای تولید به کار گرفته شود ».متن کامل این مصاحبه در بخش ضمایم همین کتاب درجه شده است.
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كشورهاي آفريقايي را داد .بر سياست توسعه با كشورهاي جهان سوم و به خصوص

آفريقا تأكيد كردم.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .وزارت اطالعات گزارش حادثه ورزشگاه شيرودي

را داد .حدود صد نفر را بازداشت و بازجویي كردهاند .معتقدند كه ريشه دار و طراحي

شده از پيش نبوده و در اثر خشم تماشاچيها از تعطيل مسابقه بدون اعالن قبلي،

عكسالعمل نشان داده شده و سپس جريانهاي ضد انقالب بهرهگيري كردهاند.

آقاي [علی] يونسي دادستان [عمومی] تهران ،از وضع شركتهاي مضاربهاي كه
اخيرا ً در مطبوعات سروصداي زيادي عليه آنها راه افتاده ،گزارش داد[ .روزنامه] كيهان
سردمدار است .1كميسيوني مامور شد كه بررسي اقتصادي نمايد .شب در دفترم ماندم.
كارها را انجام دادم و مصاحبه خودم را گوش کردم.

پنجشنبه  17اسفند  10 شعبان 1410
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تا ساعت نه مطالعه كردم .كارها را انجام دادم .مديران سازمان برنامه و بودجه آمدند .آقاي
[مسعود روغنی] زنجاني گزارش كار داد و من مفص ً
ال صحبت كردم .2آقاي [سیدرضا]
 -1روزنامه کیهان در تابستان سال  1368در صفحه  5بخش گزارش روز خود موضوعی را مورد توجه قرار داد که برای اولین بار بعد از پیروزی انقالب،
اثرات بسیار زیادی بر افکار عمومی مردم و پیگری موضوع از سوی شهروندان نهاد .در این گزارش شرکتهایی که نقدینگی خود را از مردم تأمین
میکردند و به عنوان قرارداد مضاربه ،ماهیانه مبلغی به آنان می دادند ،مورد انتقاد واقع شدند .این شرکت ها مبالغ اخذ شده از مردم را به جای تولید و
صنعت ،در داللی ارز و کاال مورد استفاده قرار میدادند و سودهای بسیار کالنی به جیب میزدند .گزارش های صفحه  5کیهان که توسط آقای محمد
مهدی فرقانی مدیریت میشد ،سایر مطبوعات را هم به این موضوع کشاند ،به نحوی که هر روز طلبکاران یکی از شرکت های مضاربهای ،در مقابل
دفتر آن تجمع می کردند و پول خود را می خواستند .به تدریج قوه قضائیه نیز وارد موضوع شد و با فرار مدیر عامل یکی از شرکتهای مضاربه ای
به آلمان ،جذابیت آن برای خوانندگان مطبوعات بیشتر شد .در بهمن ماه یک صفحه کامل روزنامه کیهان به پیگری موضوع شرکت های مضاربه ای
اختصاص یافته بود و تیتر اصلی برخی روزها نیز این موضوع را در بر می گرفت .شرکتهای سحروالیکا ،گلشیر و چند صندوق قرض الحسنه درر
شهرهای مختلف ،در پی رسالت مطبوعاتی روزنامه کیهان تعطیل شدند.
 -2در این دیدار آقای هاشمی از تالشهای بی وقفه و چند ساله برنامه ریزان کشور جهت تدوین برنامه پنجساله قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت برنامه
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زوارهاي [رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک] آمد .براي بودجه ثبت و اتومبيل براي ثبت
استمداد كرد و مقداري از خط مقابل انتقاد نمود .دكتر [حسن] حبيبي براي امور جاري
كشور و گزارش مذاكره با وزير راه شوروي آمد.

آقاي آميرزا حسين نوري [همدانی] از علماي قم آمدند .اطالع دادند كه جمعي از

سران خط سوم ،نظير آقايان [اسداهلل] بيات ،هادي خامنهاي[ ،رسول] منتجبنیا و  ...با
ايشان مالقات و براي تشكيل جمعيتي در مقابل جامعه مدرسين قم ،به منظور تشكيل

مجموعهاي از نيروهاي متفرق خارج از آنها استمداد كردهاند؛ با من مشورت كرد .خود
ايشان نگران از عواقب تفرقهاي نظير [جامعه] روحانيت [مبارز] و [مجمع] روحانيون در
تهران بود.

آقاي [علیرضا] عسكري فرمانده سپاه در لبنان آمد و از مشكالت ناشي از

محدوديتهاي ايجاد شده توسط سوريه پس از درگيريهاي اخير حزباهلل و امل گفت
او براي بودجه و امكانات بيشتر استمداد كرد.

[آقای عبداهلل نوری] وزير كشور آمد .از اقدامات [آقای غالمحسین کرباسچی]

شهردار جديد [تهران] و مسائل استانها و مبارزه با فساد اخالقي گفت .دكتر [ایرج] فاضل

[وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی] آمد .از ايذاءهاي خط راديكال دانشگاهها و
مجلس شكوه داشت .عازم كويت بود؛ براي مذاكرات آنجا مشورت كرد .تا ساعت

هشت و نیم شب كارها را انجام دادم.

ریزی و اجرای آن در کشور گفت «:امروز مردم و مسئوالن کشور به اهمیت برنامه ریزی پی بردهاند .حرکت به طرف اجرای صحیح و کامل برنامه حائز
اهمیت خاصی است و سازمان برنامه و بودجه در این راستا باید به طور مؤثر و قدرتمندانه عمل کند ».ایشان ضرورت تشویق افراد برای کار بر اساس
برنامه و مبارزه با بی برنامگی را مورد تأکید قرار داد و افزود «:در تدوین یک برنامه ،شاخص هایی نظیر تأمین نظر دستگاه های اجرایی  ،احقاق حقوق
همه مردم ،نیازها ،و امکانات موجود در نظر گرفته می شود و برنامه پنجساله نیز واقع بینانه و متناسب با امکانات واقعی کشور تهیه شده است ».رئیس
جمهور به نقش کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در نظارت بر اجرای دقیق برنامه اشاره کرد و لزوم دقت در توازن و تعادل برنامه را یادآورشد و افزود:
«بروز نا هماهنگی در یک دستگاه ،بر تمام دستگاههای اجرایی تأثیر خواهد گذاشت و سازمان برنامه و بودجه که ابزار الزم مانند اطالعات و نیروی
متخصص را در اختیار دارد ،باید با استفاده از آنها بخش های مختلف اجرایی را در روند حرکت برنامه قرار دهد .برنامه پنجساله تجربه ای برای برنامه
ریزی های آینده کشور است و سازمان برنامه و بودجه از هم اکنون باید خود را برای تدوین برنامه پنجساله بعدی آماده کند و در جهت افزایش کیفیت
برنامه بعدی ،بیش از پیش خود را تقویت نماید ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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راديو آمريكا خبر عجيبي نقل كرد .كاخ سفيد رسماً اعالن نمود كه جرج بوش يك

ماه پيش تالش كرده با من تلفني صحبت كند كه موفق نشده .معلوم شده طرف شخص
ديگري است و او را دست انداختهاند .با اينكه من اص ً
ال خبر ندارم ،در اين مدت هم
چيزي نگفتهاند .با آيتاهلل خامنهاي مشورت كردم؛ قرار شد در نماز جمعه مطرح كنم.

براي اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتم .خطبهاي درباره مسأله مهدویت ،انتظار و

ظهور حضرت مهدی(عج) و خطبهاي درباره مسایل بینالمللی ،از جمله طرح جدید
دبیرکل سازمان ملل برای قطعنامه  ، 598شرایط منطقه خاورمیانه و مسأله تالش آمریکا
برای ارتباط با ایران 1ايراد كردم.2

 -1آقای کروبی در سالهای بعد افشا کرد که این ترفند را رادیکالهای خط  3طراحی و اجرا کرده بودند.
 -2امام جمعه موقت تهران به ایام مبارک نیمه شعبان و والدت حضرت مهدی (عج) اشاره کرد و گفت  «:در میان تمامی مسلمانان این اتفاق نظر هست
که در برهه ای از زمان ،شخصی از خاندان پیامبر(ص) ظهور می کند و والیت امر مسلمانان را به عهده می گیرد و جامعه را به سوی اسالم ناب محمدی
هدایت می کند .این بخش را همه قبول دارند .بعضی از مسلمانان شیعه این شخص را با تمام ویژگی هایش معرفی کردهاند ،ولی اهل سنت معتقدند
مشخصاً لزومی ندارد که این شخص االن با این صفاتی که در روایات آمده ،روزی در جامعه ظهور کند و چه بسا این فرد متولد همان زمان باشد .از
نظر همه ادیان آسمانی نیز این بحث مطرح است که روزی شخصیت مذهبی متکی به دین خداوند از طرف خدا به دنیا هدیه می شود که زندگی انسانیت
را سروسامان می دهد .در میان همه این اعتقادات ،شیعه با توجه به اسناد غنی که در اختیار دارد ،مشخص ترین برنامه را تنظیم کرده و لذا وقتی صحبت
از مهدویت میشود ،توجه عمومی به سوی شیعه جلب میشود .شیعه برای ظهور امام زمان (عج) مشخصات و شروطی قائل شده است .یکی از شروط
جدی در زمان ظهور حضرت ،رشد افکار عمومی است و ایشان زمانی قیام می کنند که سطح فکری مردم باال آمده باشد و مسائل را به گونه ای صحیح
تشخیص دهند و بوق های تبلیغاتی نتواند آنها را فریب دهد .اگر پیامبر موفق نشد تمام دنیا را تسخیر کند ،امام زمان موفق به این امر خواهد شد .زیرا
پیامبر با انسانهای جاهل طرف بود .روزی جهان آماده پذیرایی از مصلح کل می باشد که انسان ها بتوانند خیر و شر را از یکدیگر جدا نمایند .حضرت
مهدی(عج) برای تسخیر جهان به زور متوسل نخواهد شد .شرط دیگری که در اسناد شیعه مطرح شده ،این است که مردم از وضع موجود ناراضی
باشند ،یعنی دنیا پر از ظلم و جور باشد ».در خطبه دوم نیز خطیب جمعه با اشاره به طرح جدید دبیرکل سازمان ملل گفت «:به صورت ظاهر گویا سازمان
ملل مرحله جدیدی را میخواهد آغاز کند و شورای امنیت نیز طرح دبیرکل را تائید کرده است .وزارت امور خارجه کشورمان نیز که از سوی حضرت
امام (ره) مسئول پیگیری مسائل قطعنامه میباشد ،وظیفه خود را انجام خواهد داد .جمهوری اسالمی ایران در طول مذاکرات حتی یک ذره از مطالبی که
حضرت امام(ره) فرموده بودند ،تخلف نکرده و هر پیشنهادی را که تأثیر منفی بر منافع و حقوق ما نداشته ،بدون تعصب پذیرفته است که این امر را
دبیرکل سازمان ملل نیز تائید میکند و قبول دارد ایران حرکتی که منافاتی با صلح طلبی داشته باشد ،نداشته و این مسئله در دنیا برای ما تکیه گاه مثبتی
است .دبیرکل سازمان ملل برنامه خود را ارائه کرده و در این برنامه چیزی مخالف نظرات ما نیست و قابل پذیرش بوده و زمینه خوبی برای ادامه مذاکرات
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 9مارس 1990

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم .بعد از انجام كارها ،جلسه مجمع عمومي

شركتهای گاز تشكيل شد .براي انجام طرحهاي مصوب ،كسري بودجه دارند .قرار شد
امسال از بانك بگيرند و براي مجموع برنامه پنجساله ،از طريق باال بردن قيمت گاز جبران

شود؛ باالخره تصويب شد .آقاي كامروا آمد .درباره برنامه اجرایي بازسازي خرمشهر و
اقدامات ستاد معين استان تهران صحبت شد؛ قول داد كه فعالتر شود.

عصر دكتر واليتي آمد و براي سفر به ژنو ،جهت شركت در كنفرانس خلع سالح

مشورت كرد .شوراي عالي امنيت ملي جلسه داشت .پيشنهادهای دبيرخانه شورا و وزارت
كشور در خصوص كيفيت اداره كردستان مطرح بود؛ به توافق رسيديم.

قرار شد سياستگذاري و اداره از شوراي تأمين و عمليات نظامي از نظاميان باشد
و براي كارهاي عمراني ،درماني و فرهنگي ،توجه بيشتري به مردم َكرد بشود .تصويب

كرديم كه در ژنو ،مذاكراتي با عربستان براي حل اختالفات ،براساس پيشنهاد خود
عربستان كه از طريق اخوي محمد اطالع داده بودند ،داشته باشيم.
شب تا ساعت نه و نیم شب كار كردم و به خانه آمدم.

است ».ایشان عقب نشینی نیروها ،آزادی اسرا ،آزادی کشتیرانی در خلیج فارس ،الیروبی اروند رود و رسیدن به صلحی جامع بین دو ملت ایران و عراق
را از رئوس برنامه دبیرکل خواند و افزود « :این مطالب زمینه ای برای ادامه مذاکرات است ،اما امیدی به حل مسئله نمی رود .زیرا قدرت های استکباری
منافع خود را در این می بینند که منازعه بین ایران و عراق ادامه یابد و با حالت نه جنگ و نه صلح در منطقه نا امنی وجود داشته باشد و قدرت ها ضمن
حفظ حضور نظامی خود ،منافع نامشروعشان را از طریق فروش اسلحه به کشورهای منطقه نیز ادامه دهند .اگر قدرتها منطق داشته باشند ،میدانند که
منطقه خلیج فارس برای دنیا اهمیت دارد و آتش زیر خاکستر بودن این منطقه به نفع آنها نیست .امیدواریم عراق نیز بیش از این در مذاکرات کارشکنی
نکند و اراضی اشغالی ایران را هر چه زودتر تخلیه نماید ،در غیر این صورت روزی ملت ما به زور متوسل خواهد شد و اراضی خود را باز پس خواهد
گرفت ».رئیس جمهور سپس به افتضاح جدیدی که در «واشنگتن» روی داده است اشاره کرده و افزود« :گزارش می شود که رئیس جمهور آمریکا از
یک ماه قبل در تالش بوده که با رئیس جمهور ایران صحبت کند و بعد معلوم شد کسی که با وی صحبت کرده  ،رئیس جمهور ایران نبوده است .این
ماجرا نشان می دهد که آمریکایی ها خیلی نیازمند هستند با ایران صحبت کنند و ایران در دنیای امروز جایگاه باالیی بدست آورده است که بزرگترین
قدرت دنیا تالش دارد با ایران تماس بگیرد .این افتضاح همچنین بیانگر سردرگمی حکام کاخ سفید است و «ایران گیت» دیگری در واشتگتن در حال
وقوع است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،خطبه های جمعه سال  ،1368جلد دهم »،دفتر نشر معارف انقالب.
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يكشنبه  20اسفند 

 13شعبان 1410

 10مارس 1990

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسيدم .فرماندهان ژاندارمري آمدند .برايشان صحبت

كردم .1آقاي [محمدرضا] قلي يكي از هم زندانيهايمان در زمان طاغوت آمد .اهل

اليگودرز است .با نماينده آنجا اختالف داشته و از مسئوليت رياست اداره آموزش و
پرورش شهر عزل شده است؛ استمداد داشت.

[آقایان ادواردو باراهاس و آنتونیو دوئیناس] سفیران آكروديته مكزيك و كلمبيا،

[جداگانه] براي تقديم استوار نامه آمدند .مذاكرات درباره آمريكاي التين و تمايل
ايران به همكاري بيشتر با آنها بود .آقاي [محمدکاظم] راشد يزدي مسئول بنیاد  15خرداد
مشهد آمد و براي گرفتن كاال به نرخ دولتي براي فروشگاههاي بنیاد  15خرداد استمداد

نمود.

آقاي مهندس [میرحسین] موسوي [مشاور سیاسی رئیس جمهور] آمد .گزارش سفر

به مالزي ،سنگاپور و تايلند را داد .تحت تأثير موفقيتهاي صنعتي و مديريتي آنها قرار
گرفته؛ توصيه به اقتباس دارد.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .آقاي [مهدی] حجت و آقاي [علی] فالحيان گزارش

 -1در این دیدار که نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی و فرمانده ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران به همراه رؤسای دوایر عقیدتی
سیاسی ،فرماندهان نواحی هنگها ،گردانها ،مراکز آموزشی و فرماندهان حفاظت و اطالعات ژاندارمری سراسر کشور حضور داشتند ،آقای هاشمی
ضمن قدردانی ازخدمات ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران ،بر جریان سالم سازی محیط اقتصادی کشور از طریق مبارزه مستمر با قاچاق مواد مخدر و
رفع آلودگی های دوران جنگ تأکید کرد و افزود «:مبارزه با مواد مخدر یک جهاد مقدس است و ژاندارمری جمهوری اسالمی با همکاری تنگاتنگ
با کمیته انقالب اسالمی و دیگر نیروها ،باید در رفع این معضل اجتماعی کوشا باشد .ژاندارمری به عنوان تأمین کننده امنیت کشور در نقاط دور و
نزدیک ،یکی از ارگان های موفق دوران انقالب است .شما در جنگ تحمیلی با تقدیم شهدا و ایثار گریهای فراوان ،مسئولیت عمده ای را به عهده
داشتید و هم اکنون بخشی از مرز را حراست می کنید .روستاها ،مرزها و جادههای کشور ،همیشه میدان عمل اشرار بوده است و حضور شما در نقاط
دور دست بسیار کار ساز است .در شرایط اقتصادی کشور و کمبودهایی که بر اثر جنگ در جامعه وجود دارد ،افرادی که در پی فساد هستند ،با توسل
به شیوههایی نظیر قاچاق مواد مخدر ،مانع روند اصالح هستند و ژاندارمری در این زمینه مسئولیت بسیار مهمی دارد .مبارزه در این جهت یک حرکت
جدی برای سالم سازی ،اقتصاد و اخالق جامعه است .میدان عمل را بر افراد مفسد سد میکند و جلوی سقوط افراد بیگناه در دامان فساد گرفته خواهد
شد ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،

588

تقدیم استوارنامه سفیر مکزیک

كشف باند قاچاقچيان عتيقه جات و آثار باستاني را دادند .مدعياند اشيای مكشوفه بيش
از ده ميليارد تومان ارزش دارد .نمونههاي نفيسي برای ارائه آورده بودند.

شب مهمان آقاي خامنهاي بودم .درباره عربستان مذاكره و قرار شد پيشنهاد تحسين

روابط را كه توسط اخوي محمد دادهاند ،بپذيريم .شرايط ما را به طور خفيف و كم رنگ

پذيرفتهاند .درباره افتضاح سياسي رئيس جمهور آمريكا در ماجراي توهم تلفن به من
مذاكره شد .نوارها را گوش داديم .قضاوت اين است كه به نفع ما و به ضرر آمريكا تمام

شده است .درباره اعتبارات نيروهاي مسلح و مسائل حوزه قم و سياستهاي اقتصادي
مذاكره كرديم .براي خواب به دفترم رفتم.

به وزير خارجه و اخوي محمد اطالع دادم كه مذاكرات را با عربستان در ژنو ادامه
دهند .نخست وزير پاكستان خواسته كه سه ميليون بشكه نفت ،سريعاً به پاكستان بدهيم؛
براي ذخيره ميخواهند .مدعي خطر درگيري نظامي با هندوستان هستند .پذيرفتيم و به
وزير نفت گفتم كه در مقابل كاال بدهند.
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دوشنبه  21اسفند  14 شعبان 1410

 12مارس 1990

فرماندهان سپاه آمدند و از كمبود بودجه شان گفتند .آقاي [عبدالحسین] وهاجي آمد.

درباره وزارت بازرگاني و سياستهاي بازرگاني صحبت شد .مديران وزارت بازرگاني
آمدند .براي آنها مفص ً
ال صحبت كردم و سياستها را گفتم .1آقاي [شیخ ابوالحسن]
شيرازي امام جمعه مشهد آمدند .در خصوص مدارا با آقاي منتظري و حفظ وحدت
توصيه داشت.

آقاي جليل بشارتي [رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری] آمد و در

مورد نيازهاي مناطق محروم گفت .دكتر [حسن] حبيبي آمد .درباره آئين نامه استخدامي

كاركنان نهاد و ساير مسائل جاري صحبت شد.

عصر دكتر واليتي [وزیر امور خارجه] آمد .درباره افتضاح سياسي آمريكا و سوء

تفاهم تلفني بوش مذاكره كرديم .وزارت اطالعات نوار كوتاهي ضبط كرده كه گويا

گوشهاي از تلفن به [جورج] بوش [معاون رئيس جمهور آمريكا] به شماره  6161رياست
 -1ایشان با اظهار تأسف از بی عدالتی موجود در توزیع کاال ،اصالح وضع کسب و تجارت را از وظایف دولت و وزارت باززگانی دانست و گفت:
«برای ایجاد تعادل در بازار و توزیع ،سیاست دولت این است که از طریق تولید بیشتر در صنایع و کشاورزی و سایر بخشهای تولیدی ،تعادلی بین
عرضه و تقاضا ایجاد کند .ورود کاالهای مورد نیاز با ارز آزاد و تهیه کاالهای ضروری و حساس با ارز دولتی و توزیع به شیوه سهمیهای ،از اقدامات
دیگر دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی است .اخالل گران کسانی هستند که در شرایط گذشته و در فضای کنترل های دولتی توانستند با استفاده از
کمبود کاال و بوسیله احتکار و ایجاد بازار سیاه ثروت اندوزی کنند و امروز این ثروت های نا مشروع را مورد بهره برداری اهداف خود قرار دهند.
طبیعی است که در آن شرایط ،انسان های صالح به درآمدهای محدود اکتفا کرده و خود را آلوده نکردند و در نتیجه امروزه بخشی از نقدینگی در
اختیار بدترین و فاسدترین افراد است .برای مقابله با احتکار ،تقلب و گران فروشی ،سختترین و شدیدترین قوانین را در اختیار داریم و دادگاه های
انقالب نیز در کار خود جدی هستند» ایشان خطاب به مدیران وزارت بازرگانی گفت « :شما باید عوامل دیگر را محاسبه و به طور قوی برخورد با آنها
کنید و اگر وزارت بازرگانی با طرح و برنامه به میدان بیاید ،موفقیت ما قطعی خواهد بود .درحال حاضر طرح های بزرگی در دست اجرا داریم که تنها
پانصد میلیارد تومان از آنها طرح های نیمه تمام است .اگر این طرح ها پایان یافته بود ،میتوانست مملکت را از کاالهای مورد نیاز مردم اشباع سازد.
لذا کارکنان وزارت بازرگانی ،خیلی جدی ،دقیق و دلسوز باشند .گاهی ممکن است فردی به خاطر صرفه جویی و حفظ منابع کشور ،روی یک پرونده
وسواس به خرج دهد ،اما تکلیف شما واقعاً این نیست که در یک گوشهای بایستید و به قیمت توقف اجرای کارهای بزرگ و صرفاً به دلیل صرفه
جویی ،وسواس به خرج دهید .یکی از کارهای سخت شما این است که هماهنگی ایجاد کنید تا مملکت خسارت نبیند ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی
رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
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مالقات با مدیران وزارت بازرگانی

جمهوري است .درباره مذاكرات ژنو نيز مذاكره شد.

شوراي اقتصاد جلسه داشت .بخشي از كاالهاي اساسي وارداتي مورد تصويب قرار

گرفت .گزارش روغن سازي اصفهان داده شد .در مورد وام بانكها به وزارت نفت و

نيرو تصميمگيري شد .با افزايش نرخ خدمات ثبت احوال مخالفت شد .براي كنفراس
مجاهدان شيعه افغان كه فردا شروع ميشود ،پيام نوشتم.

به خانه آمدم .عفت از جلسه جمعيت زنان برگشته بود .از سخنان رئیس کمیسیون

بازرگانی مجلس عصباني بود؛ همراه خانم شهيد مطهري و با اعتراض جلسه را ترك
كرده بود و دختر امام ،تلفني ميخواست او را راضي كند؛ راضي نشد.

سهشنبه  22اسفند  15 شعبان 1410

 13مارس 1990

در خانه بودم .وقتم به استراحت و مطالعه گزارشها گذشت .در گزارشها مسأله مخالفت
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گورباچف با استقالل ليتواني مهم است و ميتواند منشأ مسائل جدي باشد؛ گرچه اگر

موافقت هم ميكرد ،ميتوانست منشاء حوادث مهمي در شوروي باشد .لغو حاكميت
انحصاري حزب كمونيست شوروي در جلسه امروز كنگره عالي ،بعد از هفتاد سال
حاكميت حزب كمونيست ،از حوادث بسيار مهم است.

سقوط كابينه اسرائيل در اثر اختالف دو حزب ليكود و كارگر ،بر سر پيشنهاد آمريكا

در خصوص مذاكره با سازمان الفتح هم از حوادث مهم ديگر جهان و منطقه است.
اظهارات رؤساي هند و پاكستان در مورد كشمير نيز مهم و نگراني آور است.

وزير نفت براي مشورت در امور اوپك آمد .او عازم وين براي اجالس اوپك است.

پيشنهاد تشكيل شركت با ژاپن ،فرانسه و  ...براي ايجاد تاسيسات پااليشگاه گاز در

خليجفارس را داشت .قرار شد در شوراي اقتصاد مطرح شود .ظهر بچهها آمدند .براي
سفر ايام عيد با خانواده تصميم گرفتيم.

چهارشنبه  23اسفند  16 شعبان 1410

 14مارس 1990

جمعي از رزمندگان بسيجي قم و جمعي از اعضای جامعه اسالمي دانشجويان آمدند.
فرزند شهيد [سیدغالمرضا] سعيدي از سوي گروه اول و دانشجویي از سوي گروه دوم

حرف زدند .من هم براي آنها صحبت كردم .1رئيس هيأت اقتصادي ژاپن آمد .هفتاد
 -1در بخشی از این سخنرانی آمده است «:امروز دانشگاه ها ،مدرسه ها و کوچه و خیابان های کشور ما ،هر یک مرکز دفاع از انقالب اسالمی هستند
و تا زمانی که مسئولین کشور به این نیروهای مخلص و با انگیزه متکی باشند ،انقالب درمسیر خود خواهد رفت و به اهداف و آرمان های خود دست
خواهد یافت .نیروهای بسیجی صالح ترین نیروهای مردمی هستند که در سخت ترین شرایط کشور در صحنه حضورداشتهاند .امنیت کشور تا حدود
بسیار زیادی بر عهده نیروهای بسیجی بوده است و این برادران که در پایگاه های ساده ای نظیر مساجد و حسینیه ها فعالیت دارند ،نگهبان سالمت
جامعه بودهاند .اوج حماسه های جنگ و دفاع از میهن اسالمی آن بسیج و عزیمت فرزندان اسالم از سراسرمیهن اسالمی از شهرها ،روستاها ،دانشگاه ها
و مدارس به سوی جبهه ها ،نمودهای حماسی تاریخ اسالم و دنیاست و برادران بسیجی ،قهرمانان واقعی تاریخ به شمار میروند .آنان بودند که صحنه
های هیجان انگیز و حیرت آور دفاع را آفریدند .و این صحنهها در تاریخ ایران ،تاریخ اسالم و تاریخ جهان ثبت خواهد شد .ما که دارای پیام برای دنیا
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شركت تجاري صنعتياند و براي مطالعه زمينههاي همكاري در سازندگي آمدهاند .او
اظهار رضايت نمود و من هم آنها را تشويق به فعاليت بيشتر كردم.

شوراي عالي شهرسازي جلسه داشت .شهرهاي جديد اطراف تهران ،شيراز ،تبريز

و مشهد در دستور بود .از اعضای حاضر در جلسه رأي كافي نياورد ،ولي با احتساب
اعضای خارج از جلسه و موافق كه بعدا ً امضاء نمودهاند ،تصويب شد .مخالفان بيشتر
روي تقدم ساماندهي شهر موجود تهران و يا لزوم بررسي طرح كاملتر تكيه ميكردند.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .تراز فيزيكي برنامه مورد بحث بود؛ مصالح ساختماني

و ماشين آالت مهندسي ،صنعتي و ترابري .در مورد مصالح فلزي معلوم شد براي سال

 ، 1369سه ونيم ميليون تن انواع محصوالت الزم داريم كه در داخل ،دو ونيم ميليون تن
توليد ميشود .سيمان هم حداقل دوميليون تن كم داريم ،اگر  17ميليون تن توليد كنيم.
بعضي از وزرا از تغييرات بودجه در مجلس اظهار نارضايتي نمودند .شب در دفترم ماندم.

پنجشنبه  24اسفند  17 شعبان 1410

 15مارس 1990

تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم .مديران مدارس شاهد آمدند و گزارش كار دادند.
برايشان صحبت كردم و تشويقشان نمودم .1آقاي [ابوالفضل] غرضي رئيس سازمان تأمين

هستیم ،دنیای کفر را محکوم می کنیم ،با جریانات متجاوز و زورگو و قدرت ها و ابر قدرت ها مقابله می نمائیم ،نمی توانیم یک جامعه معمولی باشیم.
اگر پیوند میان نیروهای مخلص و متعهد با مسئولین نبود ،ما را از بین میبردند و دنیا امروز می داند که هر دانشگاه  ،هر مدرسه و هرکوچه و خیابان ما،
یک مرکز دفاع از انقالب است ».رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -1در این دیدار که کارشناسان و معلمان مدراس شاهد سراسر کشور به همراه اعضای ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد حضور داشتند،
آقای هاشمی گفت« :کمترین حقی که شهدا بر گردن ما دارند ،این است که به وضع آموزشی و تربیتی فرزندانشان رسیدگی کنیم .امیدوارم دانشگاه
شاهد در آینده نزدیک آغاز به کار کند  .اگر ما برنامه ای برای تحصیل انسانهای صالح و وفادار به انقالب نداشته باشیم ،آینده را به دست تصادف
سپردهایم .خانواده های متمکن امکانات آموزشی بهتری را در اختیار دارند .طبقات محروم و مستضعف جامعه باید از آموزش های ویژه برخوردار
باشند .بهترین کسانی که می توانند در آینده نقش اساسی داشته باشند ،فرزندان شاهد هستند و تربیت و آموزش آنان وظیفه مهمی برای همه ما به شمار
میرود ».رئیس جمهور بر احداث تعداد بیشتر مدارس و فضاهای آموزشی توسط بنیاد شهید و پذیرش شمار بیشتری از فرزندان جانباز انقالب اسالمی
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اجتماعي آمد وگزارش عملكرد داد .او گفت  120ميليارد تومان موجودي دارند كه

 60ميليارد تومان در بانكها سپرده گذاري شده و 20ميليارد تومان سرمايه گذاري و

بقيه درگردش است .برنامه ساخت  85بيمارستان دارند .براي تكميل بيمارستان 800

تختخوابي كنار بلوار شهيد چمران براي معلوالن [= بیمارستان میالد] استمداد ارزي كرد.
خواستار استرداد بانك رفاه كارگران شد كه اوائل انقالب به دولت منتقل شده است.

آقاي [حمید] ميرزاده براي امور جاري آمد .اطالع داد كه در كيش ،چاه آبي

يكصدوهشتاد متر حفر شده كه آب شيرين دارد؛ خبر خوبي است .براي سفر ايام عيد
مذاكره شد .گفتم ده ميليون تومان از درآمد كيش را براي كمكهاي رئيس جمهور

اختصاص دهد .درخواستهاي زيادي براي كمك ميرسد كه اعتباري در اختيار نيست.
وزير دفاع و رئيس اتكا آمدند .خواستار استرداد بانك سپه و كشت وصنعت سفيدرود و
كمك بيشتر به اتكا شدند.

عصر ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت .گزارش طرح اعدام حاج بلوچ ياغي

در داخل پاكستان را دادند و طرح بستن راههاي نفوذ قاچاقچيان از پاكستان را تشریح
کردند .براي امور جاري بحث و تصميمگيري شد .تا ساعت هشت و نیم شب كارها را
انجام دادم و به خانه آمدم.

جمعه  25اسفند  18 شعبان 1410

 16مارس 1990

در خانه ماندم .باران ميباريد و شب تبديل به برف شد .ياسر سفر گروهي را كه براي
افتتاح خط پرواز به مالزي رفته بودند ،تعريف كرد .احمدآقا آمد .توصيه ميكرد كه
توجه بيشتري به تحكيم وحدت بكنيم .وقت مالقات خواستهاند که به تأخير افتاده است.

درباره مسائل جاري منجمله افتضاح سياسي كاخ سفيد و تمايل عربستان به اصالح روابط
در مدارس شاهد تأکید کرد.
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صحبت شد.

عصر آقاي حميد حسيني آمد .توضيحاتي درباره كيش و سطح تجارت و شرايط

آنجا داد .خواستار توجه بيشتر به كيش شد .عصر با محسن درباره بازرسي ويژه مذاكراتي

داشتيم.

شنبه  26اسفند  19 شعبان 1410

 17مارس 1990

ديشب برف زيادي باريده است .به خاطر برف ،برنامهاي كه براي شركت در مراسم

فارغالتحصيالن سپاه در پادگان داشتيم ،لغو شد .ساعت هشت و نیم صبح به دفترم
رسيدم .تا ساعت ده كارها انجام شد .از كاخ قرمز در جوار دفترم كه در دست بازسازي

است ،بازديد كردم.

آقايان نوربخش و عادلي آمدند و گزارش وضع ارزي سال جاري و پيش بيني وضع

سال  1369را ارائه دادند؛ رضايت بخش است .بيش از  15ميليارد دالر امسال و بيش از

 17ميليارد دالر در سال  1369مصرف ميشود كه علي القاعده بايد تاثيرات قابل توجهي

در وضع اقتصادي كشور بگذارد .از هم اكنون آثار آن ،دارد نمايان ميشود .كارخانهها
مرتباً اعالن ارزان شدن و عرضه توليدات خود را ميدهند که از قيمتهاي دولتي باالتر
و از قيمتهاي بازار آزاد ،خيلي ارزانتر است.

آقاي [اکبر] ترکان [وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح] براي امور ارزي و ريالي

آمد .به [آقای سراجالدین کازرونی] وزير مسكن در خصوص اصالح بخشنامهاي كه كار

مردم را كند ميكنند ،دستور دادم .با [بیژن نامدار زنگنه] وزير نيرو[ ،حمید] ميرزاده و
[محمد] فروزنده درباره طرح اصالح آبياري نخليات جزيره آبادان مذاكره شد.

عصر آقايان [محمد] خزاعي و [عطاءاهلل] مهاجراني آمدند .راجع به استفاده از بانك

جهاني و صندوق بينالمللي پول براي اجراي طرحها پيشنهاد دادند كه گفتم بايد با ساير
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منابع خارجي دیگر مقايسه شود.

دكتر [مصطفی] معين [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] و متصديان برگزاري كنگره

فردوسي آمدند .این کنگره با همكاري يونسكو ،بناست سال آينده انجام بشود .خواستار
شركت و سخنراني من بودند؛ قبول كردم .نگرانند كه به خاطر اسم كتاب “شاهنامه” و
ستايش از شاهان ايراني ،در جامعه عكسالعمل خوبي نداشته باشد .تا ساعت نه شب در

دفترم كار كردم و به خانه آمدم.

يكشنبه  27اسفند  20 شعبان 1410

 18مارس 1990

صبح زود براي شركت در مراسم فارغالتحصيلي و افسري به محل ستاد سپاه در قصر
فيروزه رفتيم .برايشان صحبت كردم 1و رژه انجام شد .به دفترم آمدم .جمعي از نيروهاي
لشكر حفاظت [سپاه پاسداران] آمدند .برايشان صحبت كردم و تشويقشان نمودم .2دو نفر

 -1مراسم فارغ التحصیلی دوره چهارم دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین(ع) در محل ستاد کل سپاه پاسداران برگزار شد و آقای هاشمی
جوایز استادان و دانشجویان نمونه را به آنان اهداء کرد .در این مراسم ایشان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری مراسم فارغالتحصیلی جمعی از
دانشجویان سپاه پاسداران گفت« :ملت ما و شاید بسیاری از مسلمانان جهان ،تحقیقاً خوشحال می شوند و تقویت روحیه پیدا میکنند ،وقتی میبینند
که فرزندان رشیدشان در میدانهای جنگ ،آزمایشهای خیره کنندهای را پشت سر گذاشتهاند و امروز در میدانهای تحصیل و آموزش ،گامهای
بلندتری را برمیدارند .یک نقطه ضعفی که احیاناً ممکن بود در این نیروی عظیم وجود داشته باشد ،اکنون با این حرکات دانشجویی جبران خواهد
شد .با همه وجود در این دوران یازده ساله انقالب ،اهمیت حضور نیروهای سپاه را در جامعه و کشور لمس کرده است .در بسیاری از صحنهها شاهد
حضور چشمگیر و موفق شما بوده ،آن جایی که انقالب در معرض خطر بود و از سوی دشمنان تهدید جدی می شد ،شما پا به میدان مبارزه گذاشتید و
از انقالب دفاع کردید .شما و پیشقراوالن دیگری که در زمره شهدا به ملکوت اعلی پیوستهاند ،پا به میدان گذاشتید و خود جوش از آن دفاع کردید
و بدون هیچ توصیه و تکلیفی از خارج وارد میدان شدید و مسئولیت خود را به خوبی انجام دادید .هیچ کس نمیتواند نقش شما را در جنگ نابرابر
منکر شود .نیروهای سپاه در کنار نیروهای ارتش ،به دفاع ازانقالب اسالمی پرداختند و هر قدر هم دشمنان شما گستاخ باشند ،نمیتوانند حماسههای
فوقالعاده عظیمی که شما در صحنههای مختلف آفریدید ،انکار کنند .کسانی که در هیچ دانشکده نظامی دوره ندیدهاند و کسانی که در هیچ میدانی
قبل از جنگ در نبردی شرکت نکرده بودند و همه چیز را در میدانهای جنگ آموختند ،حماسههایی آفرینند که نمونه های آن را در تاریخ نداریم».
رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.1390 ،
 -2ایشان گفت« :یکی از اهداف استکبار جهانی و ضدانقالب اسالمی ،آسیب رساندن به مجلس شورای اسالمی  ،ریاست جمهوری ،نخست وزیری
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جانباز قطع نخاعي آمدند .پول ،مسكن ،ماشين و سفر به خارج براي معالجه ميخواستند.
كمكشان كردم ،ولي نه در حد توقع.

آقاي [محسن] رفيق دوست [رئیس بنیاد مستضعفان] آمد .گزارش كار بنياد را داد

و براي ورود اجناس خريده شده ،استمداد كرد .آقاي [قدرتاهلل] عليخاني آمد .اظهار

وفاداري به رهبري و اظهار خوشحالي از احاله مسئوليت در جهاد از طرف ايشان داشت
و براي تداوم كارهاي عمراني استمداد كرد.

[آقایان ساو هالنگ و گوپی نات پی الی] سفیران آكرودتيه برمه و سنگاپور براي

تقديم استوار نامه آمدند .مراسم تشريفاتي است .درباره توجه بيشتر ايران به كشورها و

ملل آسيايي هم تأكيد كردم.

عصر هيأت دولت جلسه داشت .درباره انفجار لوله گاز در خيابان جمالزاده [تهران]

و تلفات جاني و مالي آن مذاكره شد .به وزرا و معاونانم ،هريك دو سكه عيدي دادم.

دكتر واليتي گزارش مسائل مربوط به حج و عربستان را داد .اظهار ميكنند آماده حل

مشكلاند .مصوبات كميسيونها مطرح شد.

شب آيتاهلل خامنهاي مهمان من بودند .درباره مسائل اقتصادي مذاكره شد .از روند

كار ،هر دو راضي بوديم .مسائل سپاه و ارتش ،حدود كار نيروي هوايي سپاه در حد
ترابري و هوانيروز و مسائل نهاجا [= نیروی هوایی ارتش]  ،سفر ايشان و سفر من در ايام

تعطيلي عيد نوروز و مقر ايشان در عباسآباد يا منظريه يا جاهاي ديگر مطرح شد .حدود

ساعت دوازده شب خوابيدم.

و شورای عالی قضایی بود و نیروهای حفاظت سپاه ،با بیداری و هوشیاری خود این توطئه ها را نقش برآب کردند .این مناطق پس از جماران که مقر
حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی بود و قلب انقالب در آنجا میتپید ،حساسترین نقاط کشور بود و یکی از اهداف استکبار جهانی و ضدانقالب،
نابود کردن نیروهای کلیدی و رهبری جامعه بود ،اما با ایمان و هوشیاری شما ،آنها در توطئههای خود ناکام ماندند .دشمنان انقالب از آغاز نشان دادند
که شرورند و به حق خود قانع نیستند و درصدد از هم پاشیدن نظام و هدر دادن زحمات و تالشهای این ملت انقالبی هستند که با مبارزات طوالنی خود،
موفق شدند نظام طاغوتی را سرنگون و نظام اسالمی را برپاکنند ».ایشان به اعضای لشگر حفاظت سپاه پاسداران توصیه کرد که با استفاده از روشهای
علمی با رموز حفاظت آشنا شوند و این شغل مقدس را با همه زوایای خود بیاموزند که در این راه برنامههای ورزشی  -آموزشی جای خاصی دارد.
رجوع کنید  کتاب «هاشمی رفسنجانی ،سخنرانیهای سال  »،1368دفتر نشر معارف انقالب.
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دوشنبه  28اسفند  21 شعبان 1410

 19مارس 1990

كارها را انجام دادم و براي پيام نوروزي ،فكر و يادداشت نمودم .ساعت نه صبح پيام
نوروزيم ضبط راديو و تلويزيوني شد.

دكتر [گودرز] افتخار جهرمي [نماینده ایران در دادگاه الهه] آمد .گزارش كار الهه را

داد .درباره دعاوي كوچك با آمريكاييها به تفاهم رسيدهاند كه يك جا ختم و مصالحه
شود و بحث درباره گروگانها كمرنگ بوده است.

جلسه شوراي نهضت سواد آموزي بود .براي يك اقدام ضربتي براي با سواد كردن

افراد بين  10تا  35سال ،با استفاده از اهرم كوپن بسيج اقتصادي بحث شد .در قدرت
اجرایي ترديد بود .قرار شد يك هفته ديگر بررسي و سپس اعالم شود.

وزير خارجه سوريه آمد .به نحوي از حركات سوريه در چند ماه اخير عذرخواهي

داشت .درباره مسائل لبنان ،فلسطين و آب سد فرات صحبت شد .قبول داشت كه در
آينده ،روسيه مثل گذشته حامي آنها نيست و مشكل دارند .معتقد است مسأله [میشل]
عون ،تا چند ماه ديگر حل ميشود .در اثر جنگهاي داخلي [لبنان] ،مارونيها ضعيف

شدهاند .كمك ميخواست براي حل مشكل گروگانها كه بايد امتيازي براي خود
لبنانيها گرفت؛ مث ً
ال آزادي اسراي لبنان در اسرائيل و كويت .او همچنین درخواست
ادامه كمك نفتي را داشت .بايد مجلس تصويب كند؛ براي اقدام وعده دادم.

عصر آقاي [محمدحسن] اختري سفيرمان در سوريه آمد .گزارشي داد و پيشنهادهایی

در رابطه با لبنان وسوريه داشت .آقاي [محمود] واعظي [معاون وزیر امور خارجه] آمد .از

تالشهاي انگليس براي تجديد روابط و حل مسأله رشدي در جهت تأمين خواستههاي
مجلس گفت .درباره كيفيت حركت در جهت بهبود روابط با فرانسه پرسيد.

آقاي [روغنی] زنجاني براي توضيح تغييرات بودجه در مجلس آمد .عفت و فاطي

ظهر در مجلس بودند .عصر فيلمي تماشا كردند و رفتند .شب به خانه آمدم .برف

شديدي ميبارد.
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آقاي [اسداهلل] بيات تلفني خواست كه به شوراي نگهبان بگويم ،كار بودجه تمام

شود .گفتم مجلس تصويب كند كه اگر چيزي بين مجلس و شوراي نگهبان حل نشد ،به

مجمع تشخيص مصلحت برود.

سهشنبه  29اسفند  22 شعبان 1410
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ديشب برف سنگيني به زمين نشسته است .در منزل بودم .بيشتر وقت به استراحت و مطالعه

گذشت .آقاي ميرزاده اجازه خواست كه ده ميليون تومان به بيمارستان دزفول كمك
كنند .آقاي دكتر واليتي از وزارت اطالعات شكايت كرد كه يكي از ماموران وزارت

خارجه را كه در خارج با مامور اطالعات درگيري داشته ،پس از ورود به تهران ،توسط

دادستاني بازداشت كرده است .به آقاي [علی] فالحيان [وزیر اطالعات] گفتم ترتيب
آزادي او را بدهد.

عفت مهمان بود .مهدي هم مهمان داشت .من و ياسر با هم ناهار خورديم .همسر

آقاي محسن مرعشي آمد و نامهاي آورد كه يكي از ماموران ،وقت خواسته است تا
مطالب مهمي را به اطالع من برساند؛ گفتم فردا به دفتر بيايد.

اخوي محمد آمد .درباره شرايط ما براي مصالحه با عربستان سئوال داشت .عازم نوق

است .گفتم يا والده را به كيش بياورند و يا من در پايان سفر به نوق ميروم .در گزارشها
مسائل اختالفي بين شوروي و ليتواني باال گرفته است و به سوي درگيري پيش ميرود.

چند نوع تقويم [= سررسید] براي نوشتن خاطراتم آوردند .يكي را انتخاب كردم.
معموالً فهرستي از كارها ،خاطرهها و مسائل مهم داخلي و خارجي هر روز را در صفحه

همان روز تقويم مينويسم؛ به اميد اينكه در آينده ،دريچهاي به سوی تاريخ واقعي باشد؛
طبعاً خيلي مختصر است.

ضــمائم
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همهپرسی قانون اساسی ایران ()۱۳۶۸
نزدیک به ده سال پس تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۲
آذر  ،۱۳۵۸امام خمینی(ره) در تاریخ  ۴اردیبهشــت ( ۱۳۶۸چهل روز قبل از درگذشت)

در نامهای خطاب به رییس جمهور وقت (آیت اهلل خامنهای) هیئت متشــکل از بیست نفر
از رجال مذهبی و سیاســی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس را مامور بازنگری و
اصالح قانون اساسی نمودند که ریاست این گروه را آیتاهلل مشکینی برعهده داشت.

سه ماه بعد ،تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶
مرداد  ۱۳۶۸به همهپرسی گذارده شد و به تایید اکثریت آرا رسید.
اعضای هیات
1.1آیت اهلل علی مشکینی

2.2آیت اهلل سید علی خامنهای

3.3آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی

4.4آیت اهلل حسن طاهری خرمآبادی

5.5آیت اهلل محمد مؤمن قمی
6.6آیت اهلل ابراهیم امینی

7.7مهندس میرحسین موسوی

8.8دکتر حسن حبیبی

9.9آیت اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

1010حجت االسالم سید محمد موسوی خوئینیها

1111آیت اهلل محمد محمدی گیالنی

1212آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی
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1313آیت اهلل محمد یزدی

1414آیت اهلل محمد امامی کاشانی
1515آیت اهلل احمد جنتی

1616آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی

1717آیت اهلل احمد آذری قمی

1818آیت اهلل محمدرضا توسلی

1919حجت االسالم و المسلمین مهدی کروبی
2020حجت االسالم والمسلمین عبداهلل نوری

موارد همه پرسی
این همه پرسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:

ماده یک) در تمامی اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسالمی» تغییر مییابد.

ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاســت جمهوری» به «ریاست جمهوری و

وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم)
به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم ،نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و

سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم ،رسانههای گروهی به فصل دوازدهم،
صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم ،شورای

عالی امنیت ملــی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم ،عنوان فصل چهاردهم ،بازنگری
در قانون اساسی افزوده گردد.

ماده سه) اصــول -۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۹۹-۹۱-۸۹-۸۸-۸۷-۸۵-۷۰-۶۹-۶۴-۶۰-۵۷-۵

-۱۳۴-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۸-۱۲۷-۱۲۶-۱۲۴-۱۲۲-۱۲۱-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰

 ۱۷۴-۱۷۳-۱۶۴-۱۶۲-۱۶۱-۱۶۰-۱۵۸-۱۵۷-۱۴۲-۱۴۱-۱۴۰-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۶-۱۳۵و
 ۱۷۵اصالح میشود و تغییر و تتمیم مییابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸
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قرار میگیرد و اصوال  ۱۷۶و  ۱۷۷نیز به قانون اساســی اضافه میشود و کلیه اصالحات و
تغییرات و جابه جاییها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب میگردد.

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

بر اســاس اصل 109قانون اساســی« ،شــرایط و صفات رهبر یا اعضای شــورای رهبری»

عبارت بودند از« :صالحیت علمی و تقوایی الزم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش

سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفایی برای رهبری».

بعدهــا و پس از عزل آیــت اهلل منتظری ،بحث هایی حول تعریــف مرجعیت در گرفت.

چرا که متن قانون مشــخص نمی کرد که آیا رهبر باید بالفعل جزو مراجع باشــد یا صرفاً
صالحیت وی برای مرجعیت کافیست.

در جریان اصالح قانون اساســی که پس از انتخــاب رهبری صورت گرفت ،اصل صد و
نهم قانون اساســی تغییر یافت تا شــرط مرجعیت از آن حذف شود .البته پیش از آن امام

خمینی (ره)در  ۹اردیبهشت  ۱۳۶۸در نامهای به آیت اله مشکینی رییس شورای بازنگری
قانون اساسی نوشته بودند:

«در مورد رهبری ،ما که نمیتوانیم نظام اســامی مان را بدون سرپرســت رها کنیم .باید
فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اســامی مان در جهان سیاســت و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشــتم که شرط مرجعیت الزم نیست .مجتهد عادل مورد
تأیید خبرگان محترم سراســر کشــور کفایت میکند .اگر مردم بــه خبرگان رأی دادند،

مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند ،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند
ولی منتخب
تا رهبری را بر عهده بگیرد ،قهرا ً او مورد قبول مردم است ،در این صورت او ّ

مردم میشود و حکمش نافذ است».
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در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شدهاست:
 صالحیت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. -عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم.

 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ،تدبیر ،شجاعت ،مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ،شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویترباشد ،مقدم است.

افزایش اختیارات رهبری
یکی دیگــر از تغییرات عمــده قانون اساســی در جریان اصالحیه ســال  ،۱۳۶۸افزایش
اختیارات رهبری بود .در اصل  110اولین قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران وظایف
و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:
 .تعیین فقهای شورای نگهبان.

 .نصب عالی ترین مقام قضایی کشور.

 .فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

 -نصب و عزل رییس ستاد مشترک.

 -نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

 .تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:

 -رییس جمهور.

 -نخست وزیر.

 -وزیر دفاع.

 -دو مشاور به تعیین رهبر.

 .تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

 .اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

 .امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صالحیت داوطلبان ریاست
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جمهوری از جهت دارا بودن شــرایطی که در ایــن قانون میآید ،باید قبل از انتخابات به
تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

 .عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشــور ،پس از حکم دیوان عالی

کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی

او.

 .عفو یا تخفیف مجازات محکومین ،در حدود موازین اسالمی ،پس از پیشنهاد

دیوان عالی کشور.

پس از اعمال اصالحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل  ۱۱۰افزوده
شد:

 .تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع

تشخیص مصلحت نظام.

 .نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
 .فرمان همهپرسی.

ایران.

 .نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
 .حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

 .حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص

مصلحت نظام.

تغییر نام والیت به والیت مطلقه
در اصل ۵۷قانون اساسی اولیه آمده بود« :قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند
از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیت امر و امامت امت ،بر طبق اصول

آینده این قانون اعمال میگردند .این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله
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رییس جمهور برقرار میگردد».

پــس از اصالح قانون اساســی ایــن اصل به صورت زیر اصالح شــد« :قــوای حاکم در

جمهوری اسالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیت
مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند .این قوا مســتقل
از یکدیگرند».

بدین ترتیب نه تنها والیت امر به والیت مطلقه بدل گشتهاســت ،مسئولیت هماهنگی میان
قوا نیز از رییس جمهوری گرفته شدهاست.

افزایش اختیارات شورای نگهبان
در اصل ۹۹اولین قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان

نظارت بر انتخاب رییس جمهور ،انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی

و همهپرسی را بر عهده دارد» .پس از اصالح قانون اساسی ،حق نظارت و تایید صالحیت
نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
همــان گونه که در بخش اختیارات رهبری مشــاهده شــد ،این مقــام در اصالحیه قانون
اساسی اختیاری جدید پیدا کرد .اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع
تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شدهاست که هرگاه شورای

نگهبــان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشــت داد ،اما نمایندگان مجلس حاضر به

تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند ،مجمع وارد عرصه شده و به
حل اختالف میان مجلس و شــورای نگهبان بپردازد ،در این شرایط حرف آخر را مجمع

میزند.

همچنین با گزینهای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد ،مجمع
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تشخیص مصلحت هرکجا که رهبری تشخیص دهد ،وارد عرصه شده و می تواند قانونی
را تصویب کند.

نمونهای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تفسیراصل ۴۴قانون اساسی است.
در حالی که قانون اساســی صراحتاً تمام صنایع ســنگین ،بانکها و شــرکتهای عمده
کشــور را دولتی اعالم میکند ،مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور

بخشــنامهای تحت عنوان تفســیر بر اصل چهلوچهارم قانون اساســی ،خصوصی سازی
صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.
حذف مقام نخست وزیری
بنابر قانون اساســی اولیه ،رییس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست وزیر را برای

تشــکیل کابینه تعیین کند .پس از انتخاب نخست وزیر از طرف رییس جمهوری و تایید

آن از جانب مجلس ،نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود .رییس جمهور
نیز به روابط بینالمللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) میپرداخت.
اما پس از اصالح قانون اساســی مقام نخست وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به
رییس جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی
مجلس شــورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان انقالب مشروطه با آن آشنایی داشتند،
شــاید به همین دلیل نیز در اولین قانون اساسی کشــور همین نام برای مجلس نمایندگان
کشور انتخاب شد .اما در سال  ۶۸و با اصالحیه قانون اساسی این نام نیز به مجلس شورای
اسالمی تغییر یافت.
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متن معرفی وزرای پیشنهادی دولت
سازندگی در جلسه اخذ رای اعتماد
در پايان ســخنان ریيس مجلس ،حجتاالســام هاشــمي رفســنجاني ،ربيس جمهوري
اسالمي ايران پشــت تريبون مجلس قرار گرفت و ضمن ارایه برنامه دولت خود بهمعرفي

وزراي پيشنهادي پرداخت.

آقاي هاشــمي ابتدا گفت :براي ما يك نقطه تحولي اســت زيرا تا گذشته خيلي نزديك،
اينجا مينشستيم و آقايان ديگري كابينه را براي معرفي ميآوردند و حال دنيا عوض شده

و جور ديگري شده است و االن ما كابينه را براي معرفي آوردهايم ،ولي احساس مجلسي
بــودن از ذهن من هنوز ،بيرون نرفته اســت و بحثهايي كه ميكنــم حتماً يك مقداري
شكل رياست مجلس را خواهد داشت .به هرحال آقايان خودشان را آماده كنند كه يك
دفعه نميشــود همه چيز عوض شــود .اميدواريم كه اين رابطه را بتوانيم در آينده حفظ
كنيم و اين احساس و عالقه همچنان محفوظ بماند.

ریيس جمهوري ســپس ضمن گراميداشت هفته دولت و همچنين سالگرد شهادت شهيد

رجايي و شــهيد باهنر و ســاير كســاني كه با آنها همراه بودند ،اظهار داشت :امروز اولين
كابينه پس از ارتحال وجود مقدس حضرت امام امت ،رضواناهلل تعالي عليه ،مورد بحث
قرار ميگيرد .خوشبختانه ،مسایل مربوط بهكابينه تا حدود زيادي براي نمايندگان محترم

و مردم روشن است و بحثها در يك نقطه تاريكي انجام نخواهد شد .من هم در ابتداي

صحبت ،وقت زيادي را نميگيرم براي اين كه ميخواهم اين وقت را براي وزرا محفوظ
نگاه دارم كه طبعاً در جلســه مورد بحث قرار ميگيرند و بايد وقت بيشتري داشته باشد تا
بتوانند از مطالبي كه اينجا مطرح ميشود دفاع كرده و صحبت كنند.

آقاي هاشــمي رفسنجاني ســپس يادآور شــد كه در مورد برنامه و همچنين معرفي وزرا
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صحبــت خواهد كرد و افــزود :ترجيح ميدهم در مورد برنامــه االن صحبت نكنم .مگر

ايــن كه ببينم در خالل بحثها آقايان مطلبــي مطرح كنند .به هرحال برنامه دولت عمدتاً
متكي بر برنامه پنجساله است و با اطالعي كه ما از برنامه پنجساله داشتيم سعي كرديم در
همان چارچوب حركت كنيم .و اين هم چيزي اســت كــه باالخره مجلس بايد تصويب
بكنــد و مصوبه مجلس ،مالك عمل قرار خواهد گرفت ،طبعاً اگر نقدي هم براين برنامه

باشد ،اين نقد را در جريان بحثهاي برنامه پنجساله ،آقايان مطرح ميكنند و آنجا بحث
ميشــود و مجلس هم رأي خواهد داد و حتي وقتي كه امروز شما فع ً
ال به برنامه من رأي

دهيد معنايش اين نيست كه شما از خودتان سلب حق كردهايد كه در مورد برنامه پنجساله
اظهارنظر جديدي بكنيد.

آقاي هاشمي رفســنجاني آنگاه بهمعرفي وزراي پيشــنهادي پرداخت و ابتدا گفت :يك

مقدماتــي پيش آمد تا ما بهاينجا رســيديم كه مــن آنها را بهطوركلــي و مختصر عرض
ميكنــم :اوالً يكــي از مباني تصميمگيري براي من ،اطالعات خودم بوده اســت و البد
آقايــان قبول دارند كه من بهعنوان يك نفر آدم مطلع از وضع وزارتخانهها و وزرا و امور
كشور ،در تصميمگيري روي افراد ميتوانم صاحبنظر باشم.

البته حرف من حجت كامل نميشــود ،اما بهعنوان نظر ميتواند مورد توجه باشد و يكي

از پشــتوانههاي تصميمگيريهاي خودم ،اين مســأله بوده است .البته بهاين اكتفا نكردم و

كارهاي ديگري هم براساس يك مالك و معيارهايي كه االن عرض ميكنم ،انجام دادم.

اولين كار من مشــورت بود .من حاال نميدانم در گذشــته ،رؤســاي كابينهها چه مقدار
مشــورت ميكردند ،اما در مورد خودم ،ميدانم كه مشــورت بســيار وســيع انجام شد،

بهخاطر شرايطي كه داشتيم و بخصوص شرايطي كه من داشتم .من از نمايندگان خواستم

كــه ابراز نظر كنند و آنها بهطور وســيعي ابراز نظر كردند .اكثر كميســيونها نظر دادند،
جريانهاي فكري موجود در مجلس ،كه ســه جريان عمده هستند ،روي افراد نظر دادند.
البته ســه جريان كه مطرح كردم ،يكي از آنها جريان وسطي است كه تعبير خود آقايان،

« جريان مســتقل» اســت ،ولي دو جريان ديگر براي شــما روشن اســت .اين آقايان نظر
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دادند و هر ســه ليستي كه آقايان دادند براي من قابل اســتفاده بود .خيلي از نمايندگان با

مــن مالقات خصوصي كردنــد و نظر خود را ارایه كردند كه تعــداد قابل توجهي بود و
من آنها را يادداشــت كردم كه ظاهرا ً يك مجموعه تاريخي اســت و اگر يك روزي بنا
باشد منتشر شود ،يك كتاب بسيار زيبايي خواهد بود .وزارتخانهها ،معاونين وزارتخانهها،

انجمنهاي اســامي و كساني كه بيرون از مجلس هســتند و بهنحوي جنبههاي سياسي و
كارشناســي دارند ،اينها خيلي براي من نامه نوشــتند و من همه آنها را خواندم و از خالل
آنها ليســتي اســتخراج كردم .همچنين با تعدادي از وزرايي كه در كابينه بودند ،صحبت

كردم ،با نخســتوزير و ریيس ســابق قوه قضایيه ،آيتاهلل موسوي اردبيلي زياد صحبت
كردم .با ســاير دوســتان نيز مشــورت كردم و بيش از همه با مقام معظم رهبري مشورت
كردم كه براي من نظرات ايشــان ،بهخاطر حضوري كه در دســتگاههاي اجرايي داشتند،
نه صرفاً از جهت رهبري ،چون ايشــان بنا نداشــتند از جايگاه مقام رهبري در اين مســأله

شركت كنند ،بلكه از جهت اطالعات ايشان در مقام رياست جمهوري بسيار باارزش بود
و مشورت زيادي با ايشان داشتم و كمك زيادي بهمن فرمودند .اين ،مجموعه مشورتها

اســت كه از آن يك ليســت درآمده است .البته در ليســتهايي كه ما ميگرفتيم ،خيلي
روشــن ،جهتگيريهاي سياسي ملحوظ بود ،البته اين هم حق همه است ،مخصوصاً حق
نمايندگان.

وي افزود :دو ليســت ،جهتگيريهاي مشــخص داشت و آن ليست ميانه ،جامعتر بهنظر

ميرســيد و اين هم طبيعي اســت و برخالف انتظار من هم نبود .هر كسي ،هر شخصي را

قبول داشته باشد ،بايد پيشــنهاد كند ،اما من از آقايان خواسته بودم مقداري هم خودشان

را جاي من بگذارند دنبال افرادي باشند كه ميخواهند كار كنند و با همه نيروهاي وفادار
بهانقالب در ميدان عمل همكاري كنند.

ریيس جمهوري ســپس گفت :من اگر بخواهم آنجــوري كه خودم ميفهمم و اقتضاي
مصلحت است عمل كنم ،طبعاً كساني كه عالقمند بهيك جريان هستند ،حتماً از ليستي

كه من ارائه كردم ،راضي نميشوند ،چون آنها ،پيشنهاد خودشان برايشان اعتبار و اهميت
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دارد ،ولــي حتماً آقايان توجه دارند كه از ریيس جمهوري چنين توقعي نيســت كه فقط

بهيك جهت توجه كند .مالكي كه براي من در انتخاب افراد مهم بوده اســت ،يكي اين
بود كه ســوابق قابل قبولي از لحاظ كاري و فكري براي انقالب و من داشته باشند ،يعني

ســابقه خدمت قابل قبول و قابل اتكا در انقالب و يا قبل از انقالب داشــته باشــند .مالك

ديگري كه برايم بســيار اهميت داشته اســت ،آن بوده كه تركيب كابينه بهگونهاي باشد
كــه نمايانگر افكار موجود در نيروهاي وفادار بهانقالب باشــد ،چون من قطعاً بنا دارم در
آينده از مجموعه نيروها اســتفاده كنم بهدليل اينكه افراد وابسته بهديگر جريانها از ميدان
خدمت محروم نمانند و اين نميشود مگر اين كه كابينه يك حالت جامعيتي داشته باشد،
البتــه كابينه من منحصر بهوزرا نخواهد بود .ما يك مجموعه خواهيم داشــت ،از معاونان
سازمانهاي وابسته ،تعيين مامورهاي ويژه ،واگذاري اختيارات و شوراهايي كه در كشور

اســت كه من در مجموع بنا دارم يك تعادلي در نيروهاي متصدي اين سمتها به وجود

بياورم كه هر مقداري از آنها را كه در كابينه توانستم ،آنجا انجام ميدهم و اگر احتماالً
يك وقــت تعادل كابينه بههم بخــورد ،آنجا جبران خواهم كرد ،يعنــي بهگونهاي عمل

خواهم كرد كه آن تعادل به وجود بيايد و همه نيروها بتوانند براي خودشــان جايي داشته

باشند كه در خدمت باشند .نحوه كار خود من هم همانطور كه در مجلس عمل ميكردم،
طوري خواهد بود كه ميدان را براي همه نيروها باز كنم و اين تعارضها را كه كم وبيش

وجود دارد ،بههمكاريها تبديل كنم.

نكته ديگري كه براي من بســيار مهم بود ،اين بوده است كه حالت وحدتي كه در جامعه
ما بعد از ارتحال امام امت بخاطر احســاس مســئوليت در مردم و مسئولين به وجود آمد،
محفوظ بماند.

من ميخواســتم كابينهاي را معرفي نكنم كه نشــانگرعدم وحدت و توجه بهيك جريان،
بيش از جريان ديگر باشــد .ميخواســتم اين روحيه وحدت حفظ شــود و من مروج اين
روحيه باشــم كه انشــاءاهلل اميدوارم در بحثهايش اين جهت را كامــ ً
ا رعايت كند .به

هرحال وجود وحدت ،سرمايه بسيار بزرگي براي ملت ما است و ما نبايد اجازه بدهيم كه
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اين روحيه با كار ما مخدوش بشود و اينها ،چيزهايي بوده است كه ما در نظر گرفتيم.

آقاي هاشمي رفسنجاني سپس بهمعرفي تك تك وزراي پيشنهادياش پرداخت و گفت:

من بهترتيب ليســتي كه نوشتهام اســامي آقايان وزرا را قرائت ميكنم :آقاي دكتر معين،
بهعنوان وزير فرهنگ و آمــوزش عالي ،انتخاب آقاي دكتر معين ،بهاين دليل نبود كه ما

از آقاي دكتر فرهادي ناراضي بوديم.

من از اول آقاي دكتر فرهادي را يك وزير موفق ميدانستم .ايشان هميشه كار ميكردند
و من هم بهايشــان عالقمند هســتم و بعدا ً هم از ايشــان اســتفاده خواهم كرد اما دو ســه
نكته بوده اســت كه ما بهآقاي دكتر معين رســيديم .يكي نيازي است كه ما االن بهجذب
چهرههاي علمي در دانشــگاهها داريم .در اين مرحله ،مــا فكر ميكنيم آقاي دكتر معين
بتواند در اين قسمت موفقتر باشند.

نكته ديگر ،همكاري با دانشــگاههاي غيردولتي ،مخصوصاً دانشــگاه آزاد اسالمي است.

البته با آقاي دكتر معين قرار گذاشتيم كه هم دانشگاه آزاد اسالمي در چارچوب مقررات

عمل بكند و هم ايشــان حمايت بكنند كه ما بتوانيم از امكانات خارج از دولت در تربيت

نيروها استفاده مؤثر بكنيم .شما ميدانيد كه االن نياز جوانها بهادامه تحصيل و نياز كشور
بهنيروهاي متخصص خيلي بيشتر از آن چيزي است كه ما االن در اختيار داريم.

شــما ميدانيد كه در برنامه  5ساله امكان اينكه دولت خودش بخواهد بهتنهايي اين نيازها
را مرتفع كند ،وجود ندارد و تحقيقاً اين مسأله بايد بهامكانات خارج از دولت متكي باشد
كه ما راههاي خوبي بحمداهلل داريم و در خدمت ايشان اين كار را انجام خواهيم داد .در
بقيه مسایل ديگر در دانشگاهها من فكر ميكنم بين آقاي دكتر فرهادي و دكتر معين زياد
تفاوتي وجود نداشته باشد .ضمن اين كه قاعدتاً دوستان آقاي دكتر فرهادي بادكتر معين
هم كار خواهند كرد.

بعد آقاي دكتر نجفي وزير آموزش و پرورش است كه ايشان را ابقا كرديم .البته كميسيون

مجلس موافق نبود و همچنين بعضي از دوستان خيلي خوب ما نيز در مجلس كه من براي

ســوابق آنها بخاطر همكاريهايي كه در قبل داشــتهايم احترام بســيار زيادي قایل هستم
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موافق نبودند ،ولي مجموعه بررســيها ايشان را در نظر من بهعنوان مناسبترين وزير در
اين مسئوليت نشان داد و در اين ميان مشاورت با مهندس موسوي نيز نقش زيادي داشت.

مهندس موسوي در رابطه با اكثريت وزرا بهمن نظر دادند و در بعضي از موارد نظر ايشان
با نظر من تطبيق ميكرد.

به هرحال مجموعه برداشتها اين بود كه ايشان را هم موفق ميدانند و هم صالح و در اين

شرايط ،جايگزيني براي ايشان نميبينند و بنده هم نديدم ،ضمن اينكه بخشي از نيروهاي

انقالبــي كه هم در مجلس حضور دارند و هم در وزارت آموزش و پرورش هســتند ،در

حال حاضر ،با ايشــان نظر مساعدي ندارند ،ولي اميدوارم كه ايشان رأي بياورند و بعد از
تأييد مجلس ،آقايان با ايشــان همكاري كنند تا بتوانند اين بار سنگين را كه بزرگترين بار
جمهوري اسالمي ايران بهشمار ميرود ،يعني تعيين تكليف  12ميليون جوان و نوجوان و
سوادآموزي كه بخش ديگري از كار است ،انجام دهيم.

آقاي فالحيان نيز بهعنوان وزير اطالعات ،معرفي شــده است .البته من از آقاي ريشهري
خواســته بودم كه در كابينه بماند ،اما ايشان قب ً
ال تصميم گرفته بودند كه در كابينه نباشند.
با مجموعه بررســيهايي كه كرديم ،مناسبترين فرد بهنظر ما آقاي فالحيان آمد ،بخاطر

ســوابق طوالني اطالعاتي كه ايشــان از اول انقالب تاكنون داشــتهاند و با مسایل امنيتي
كشــور ،نيازها ،تهديدها و نيروهايي كه دارند در اين زمينه كار ميكنند ،آشــنايي كامل
دارند و شــايد يكي از مهمترين اركان وزارت اطالعات در گذشــته ايشان بود .از لحاظ

صالحيت ،بنده ايشان را از دوران طلبگي تا بهامروز خوب ميشناسم و عالقهاي كه ايشان
بهانقالب دارد و حاضر اســت در اين راه جان بدهد ،براي ما روشن است ،مخصوصاً اين
اواخر بنده ايشــان را مســئول بازرســي ويژه فرماندهي كل قوا كرده بودم كه نحوه كار

كردن ايشان براي ما بسيار جالب بود .يعني يكي از كارهاي بسيار جالبي كه در حوزههاي
فرماندهي كل قوا انجام ميشــد ،كارهاي آقاي فالحيان بود و من اطالع ندارم كه ايشان

در پســت وزارت ،آن كار قبلي را هم ميتواند انجام دهد يا نه ،كه اين مســأله خيلي مهم
اســت .در مورد ايشان مسأله اجتهاد را هم بررسي كرديم .آقاي فالحيان در آن حدي كه
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در قانون آمده اســت ،صالحيت اجتهاد دارند و شخصيتهاي بزرگ حوزه ،ايشان را در
اين حد كه در قانون آمده است ،تأييد كردهاند .ضمناً معاونان وزارت اطالعات هم بسيار
ضروري ميدانســتند كه در شرايط حاضر ،كسي خارج از وزارت اطالعات بهاين سمت
گمارده نشــود ،زيرا در آن صورت ممكن اســت بخشي از نيروها از دست برود و در اين

شرايط از دست دادن نيروهاي اطالعاتي كار خطرناكي است.

آقاي خاتمي وزير فرهنگ و ارشــاد اســامي را نيز آقايان بهخوبي ميشناسند .ايشان نيز
ابقا شــدند و در اين پست موفق هستند .در زمان مســئوليت ايشان ،كارهاي زيادي انجام

شده و سدهاي زيادي پشت سر گذاشته شده است و سنتشكنيهايي كه الزم بوده انجام
شود ،آقاي خاتمي انجام دادهاند راهها را باز كردهاند ،بههنر توجه زيادي شده و بهخيلي
از چيزها كه مشكل بوده است ،در وزارت ارشاد توجه شده و ايشان كام ً
ال در وزارتخانه

و امور مربوطه مسلط هستند و ما در بررسيهايي كه كردهايم كسي را مناسبتر از ايشان
براي اين كار نديديم ،ضمن اين كه كميســيون هم ايشان را تأييد كرد و در پيشنهادهايي

كــه آقايان بهمن داده بودند ،آقاي خاتمي چه از داخل مجلس و چه در خارج از مجلس
مطرح بودند .در مجموعه مشــورتهايي كه انجام شــد ،مخالفتي با ايشان نديدم ،جز در

موارد خاصي كه نميتوان بهآن زياد اهميت داد.

آقاي دكتر نوربخش براي وزارت امور اقتصادي و دارايي را نيز نمايندگان در مجلس به
خوبي ميشناسند .و با افكار و سوابق ايشان آشنا هستند.

من از وزير امور اقتصادي و دارايي كه در گذشــته كار ميكرده اســت ،ناراضي نيســتم
و ايشــان را وزير نســبتاً موفقي ميدانم كه فردي كاري بود و ايشــان دنبال كارها خوب
ميرفتند و در وزارتخانه مربوطه ،تحوالت چشــمگيري به وجود آوردند و ايشــان هم از

كساني است كه در برنامههاي اقتصادي ما ميتواند مفيد باشد ،اما در مجموعه مشورتها

و بررســيهايي كه شــد ،آقاي دكتر نوربخش را براي اجراي برنامههايي كه در دســت
داريــم ،اصلــح ديدم .مخصوصاً در برنامه  5ســاله كه خودشــان در مجلس نقش زيادي
داشتند و كام ً
ال مسلط هستند و كميسيون برنامه و بودجه هم براي اينكه اين برنامه پشتوانه
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خوبي داشته باشــد ،آقاي نوربخش را بهمن پيشنهاد كرد .البته كميسيون امور اقتصادي و

دارايي ،آقاي ايرواني را پيشــنهاد كرده بود .ما بنا گذاشــتهايم كه در بخشهاي اقتصادي

و صنعتي يك هماهنگي به وجود بياوريم ،زيرا معلوم شــد كه در دولت گذشــته بهخاطر
تعارضهايــي كه وجود داشــته اســت ،مملكت خيلي ضرر كرده اســت .چه گشــايش
اعتبارهايــي كه بهتأخير افتاد و چه كاالهايي كه بهخاطر همين مســايل دير رســيد و چه

برنامههايي كه دولت تصويب كرد و بهخاطر اين مسايل اجرا نشد و ما از اين ناهماهنگي

خســارت زيادي ديديم و براين اســاس يكي از كارهاي ما اين بــود كه در اين بخش و
بخش بازرگاني هماهنگي باشد .يكي از ادله انتخاب آقاي نوربخش هم همين نكته بوده
كه براي من اهميت زيادي دارد.

اما راجع بهوزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشكي شخص آقاي دكتر مرندي براي

ما از عناصر محبوب ،مســلمان ،زحمتكش و قابل قبول اســت ،اما مشــكالتي در وزارت

بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــكي وجود داشت .شــايد دليل عمده آن ،كمبود دارو،
كمبود تســهيالت وكمبود اعتبارات بوده اســت ،اما به هرحال مشــكالت جدي در اين

وزارتخانــه وجــود دارد كه خــون تازهاي بايــد در رگهاي آن دميده شــود تا تحرك
جديدي به وجود بيايد .در بررســيهايي كه صورت گرفت و با پزشــكان شناخته شده و

با جريانهاي مختلف كه مشــورت شــد ،البته در مجلس درباره ايشان چيزي مطرح نشد،
دكتــر فاضل را پيشــنهاد كردند ،اما ميدانم كه احتماالً در بحثها ممكن اســت مطالبي
مطرح شود كه در مورد ساير وزرا هم ممكن است همينطور باشد كه مث ً
ال فالنكس در
آمريكا تحصيل كرده و بايد در ايران تحصيل كرده باشد .آقايان نماينده يادشان باشد كه
خودشان را در شرايط زمان شاه بگذارند كه چه كساني در آن زمان بهآمريكا ميرفتند و

تحصيل ميكردند وچه مقدار از آنها در اول انقالب بهكشــور بازگشتند و اين انقالب را
كمك كردند .من با توجه بهاينكه در سالهاي  54 ،53 ،52سفري بهآمريكا و اروپا براي

رسيدگي به نيروهاي اسالمي كردم ،خيلي خوب اوضاع آنجا را ميدانم .بهترين نيروهاي
ما در آنجا بودند ،البته اگر نگوييم همه ،اما بســياري از آنها آمدند و در كابينه هم هميشه
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بودند .از رياســت كابينه گرفته تا خود وزرا از اين تيپ بودند و صالحيتهاي خودشــان
را اثبات كردند .بهعقيده من اين مســأله را آقايان بايد سعي كنند بهعنوان يك نكته منفي

در بحثهايشــان نياورند .چرا كه ممكن اســت وقتي اين نوع مسايل مطرح شود ،جوانان
ما برداشتشــان اين باشد كه مث ً
ال اين آقا را از آمريكا آوردهاند .و اطالع ندارند كه اوضاع

آن زمان چگونه بوده اســت .مث ً
ال در زماني كه ما در ايران مبارزه ميكرديم ،شهيد دكتر
بهشــتي در آلمان مبارزه ميكرد ،آقاي دكتــر خاتمي در آنجا بودند ،به هرحال آدمهاي
خوب و بد در آنجا داشــتيم ،همانطور كه در ايران هم داشــتيم .آنموقع اين مسأله اص ً
ال
منفي نبود و من حاال هم آن را منفي نميدانم ،چرا كه االن هم افرادي را ما براي تحصيل

بــهخارج ميفرســتيم و اينها پس از پايــان تحصيالت خود بايد بهعنوان ذخاير كشــور،
بازگردند.

به هرحال جهات مثبتي كه ما را بهاين مســأله رساند كه آقاي فاضل را انتخاب كنيم اوال:

مقام علميشــان است .دو سه نفر كه من بهآنها اعتماد دارم بهمن گفتند ما مثل دكتر فاضل
را در اروپا فقط يك نفر داريم شــخصيت علمي ايشــان قابل انكار نيست .در دانشگاهها
هم ايشــان شناخته شده هســتند و از نظر شناخت ،تعهد و دلســوزي ايشان براي انقالب،

مــن از تجربه خودم اســتفاده كردم و مهمترين عامل نتيجهگيري مــن اين بود در دوران

جنــگ آنجايي كه دكتر فاضل حضور داشــت ،خيالمان راحت بود .ايشــان در جنگ و
نجات مجروحان جنگ بســيار مؤثر بود ،به محض اينكه ايشان ميفهميد دشمن عمليات

كرده يا ما ميخواهيم عمليات بكنيم ،آنجا حاضر ميشــد و اين خلوصي بود كه ايشان و
دوستانشان نشان ميدادند .ايشان هيچوقت از حضور در جبههها و نجات جان مجروحين

جنگي دريغ نداشــت و من حســابي تحت تأثير ايشان بودم و نميتوانم بگويم فردي مثل
ايشان ،حزباللهي نيست .بهنظر من ايشان براي جذب نيروهاي علمي بهدانشگاهها و حل

مشكالت فعلي بيمارستانها ميتواند مؤثر باشد و من بههمين دليل ايشان را معرفي كردم.

آقاي مهندس غرضي را نيز آقايان ميشناســند و بارها بهايشان رأي دادهاند و ايشان آراي

بااليي داشــتهاند .قبل ازانقالب در ســال  49يا  50ما با ايشــان در زندان آشنا شديم و بعد
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هم كه برگشــتند تا االن خدمت كردهاند و هر كجا هم كه بودهاند آنجا را آباد كردهاند

و من بهايشــان پيشــنهاد بعضي از جاهاي ديگر را هم كردم اما ايشان گفتند اجازه بدهيد

كــه من طرحهايم را در وزارت پســت و تلگراف و تلفــن كامل كنم از طرفي بهنظر من
ارتباطات در كشــور اهميت زيادي دارد .و آقايان نيز در برنامه  5ســاله بايد نسبت بهاين
مسأله جدي باشند.

آقاي نژاد حســينيان مرد كارند ،شــايد هيچكس در مورد ايشــان حرفي نداشته باشد چرا
كه ايشــان عاشق كار براي انقالب و كشور است حتي آقاي نبوي كه جايشان را بهايشان

ميدهند بعد از این مســایل مجلس كه آمد پيش من گفت :من يقين دارم كه تا دو ســال
آينده صنايع ســنگين جايــگاه واقعي خودش را با حضور آقاي نژادحســينيان پيدا كند و

اين قضاوت آقاي نبوي بود كه آقاي نژاد حســينيان جاي او را در وزارت صنايع ســنگين
ميگرفتند .من وقتي ايشــان را دعوت بهكار كردم ،ايشــان ميگفت كه من عاشــق كار

هستم و اگر بناي اين است كه من اگر بخواهم وارد كابينه بشوم وارد مسایل سياسي بشوم
بگذاريد همين كارهايي را كه دارم انجام ميدهم بكنم ايشــان يكبار ديگر بهعنوان وزير
كار كردند و مجلس نيز از ايشــان راضي بود ،اما بدليل همين مسایل سياسي ،ايشان كنار
رفتند و بهعنوان معاون وزير و مديركل كار كرد .بهنظر من انتخاب الزمي اســت ،آن هم
براي صنايع سنگين كه ميتواند براي مملكت سرنوشت ساز باشد.

آقاي نعمت زاده هم از دوســتان هميشــگي ما هســتند و اوايل انقالب من وقتي كه براي
حل مشــكل نفت بهآبــادان رفتم و پيش از پيــروزي انقالب ،ايشــان و دكتر قندي جزء
جوانهايي بودند كه بســيار براي مأموريت ما در آنجا كارســاز بودند ،ما همانجا اينها را

شناختيم .ايشان جوهر تحرك بودند و خيلي بهكارهاي ما كمك كردند و بعد هم ايشان
در دوران شــوراي انقالب و در دســتگاه اجرايي و در كابينه شــهيد رجايي از همكاران

خوب ما بودند .آقايان ميدانند كه مجلس بهايشــان رأي داده اســت و بعد از اين هم كه
ايشــان رفتند كنار ،هميشه كار كردهاند .يعني ايشــان هرجا رفته ،كار كرده است .بعضي
از آقايان ميگويند كه ايشــان موردي كار ميكند ،ولي من اين را قبول ندارم .نظر خود
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من اين اســت كه ايشــان هم موردي كار ميكند و هم هماهنگ كننده خوبي اســت كه

ميتواند در اين وزارتخانه مؤثر باشد .البته براي آقاي مهندس شافعي هم اشكال عمدهاي
در نظر ندارم .البته بيشتر نظراتي كه از مجلس بهما رسيده بود و بعضي از آقايان ميگفتند:
« وزارت صنايع نياز بهخون جديد دارد ،يعني بهخاطر طوالني بودن حضور ايشــان و خو
گرفتن بهشــرايط آنجا و افرادي كه ا الن كار ميكنند و طبعاً كار آنها ادامه پيدا ميكند،
انتظار تحولي از صنايع نبايد داشته باشيم.

ما ،در مجموعه مشــورتهايمان بهاين نظر رسيديم كه قطعاً از آقاي شافعي با تخصصها

و تجربهاي كه دارند در كارهايمان استفاده كنيم.

بهآقاي دكتر كالنتري وزير كشــاورزي نيز آقايان مدتي پيــش رأي دادند ،به برنامههاي
ايشان رأي دادند و در اين مدت هم دنبال كارشان را بهخوبي گرفتند .ما بررسي كرديم و

ديديم ايشان آن وعدههايي كه بهمجلس داده بودند ،دارند دنبال ميكنند ،اما هنوز موفق

نشــدهاند آنها را بهطور كامل اجرا كنند و آنها بايد در طول برنامه  5ســاله اجرا شود .به
هرحال طرحهايشــان بسيار قابل قبول است .من با فكري كه ايشان براي كشاورزي دارد،
اميــد تحول در اين بخش را دارم .و اميد خودكفايــي دارم و جابجا كردن يك وزير كه

چند ماه ،ولو مدت كوتاهي كار كرده باشد ،در اين شرايط صحيح نيست و آدم وقتي كه
مطالعه ميكند ،ميبيند كســاني كه مطرح ميشوند ،چيزي اضافه برايشان ندارند و كمتر
هم شايد داشته باشند و با توجه بهسابقه علمي كه ايشان دارد و آشنايياي كه پيدا كرديم

انتخاب اصلح ،اين بود.

آقايان با چهره آقاي فروزش ،وزير جهاد ســازندگي نيز آشنا هستند ،ايشان از مجلس هم
رأي گرفتند .ما ،از وقتي كه جهاد را شــناختيم ،فروزش را هم شناختيم ،اص ً
ال قبل از اين
كه جهادي تشــكيل شود ،اينها سوختند تا اين جهاد را تشكيل دادند .اينها گروهي بودند

كه پدر اين نهاد محسوب ميشوند آشنايي من با آقاي فروزش بيشتر در طول جنگ بود

من با توجه بهحالتي كه از ايشــان در قرارگاهها و موقع عمليات و در موقع سنگركنيها و

كارهايي كه ميشد ميديدم ،به نظر خودم يك انسان وارسته ،ممتاز و عالقمند بهخداوند
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و راه و هدف كه ميســوزد براي كار و آشــنا بهامور جهاد هم هست و برنامههاي خوبي

هم دارد ،ميديدم .االن نيز اگر بخواهيم تركيب را بههم بريزيم ،بهويژه در بخش شيالت
و صنايع روستايي و كارهايي از اين قبيل ،لطمه خواهيم خورد .من ،ايشان را مناسبترين

فرد در بين چند نفري كه پيشــنهاد شده بود ديدم .كاش من ميتوانستم پيشنهادها را براي
آقايــان بخوانم .اين كار را من نميكنم ،چون ممكن اســت بعضــي از آقايان افرادي را
پيشنهاد داده باشند كه منصوب نشده باشند و اينجا بگويند« :ما پيشنهاد اصلح داديم» .اگر

چنين ميكردم ،شايد آنوقت خود شما تأييد ميكرديد كه من ،انتخاب اصلح كردم .در
اين ميان پيشــنهادهايي را كه وجود داشــته است هر كسي ممكن است نپسندد .اين ،يك
ديد جامعي الزم دارد .قطعاً كساني هستند كه افرادي را در نظر دارند كه از نظر آنها ،فرد
اصلح هســتند ،ولي آيا اين مجموعه در نظر جامعه هم اصلح هست؟ در برابر همه مجلس

هم اصلح اســت؟ در برابر همه مشــاورين كه من با آنها مواجه بودم نيز اصلح است؟ اين
مســأله بايد در نظر گرفته شود .بله براي هر جرياني ،افراد و جريانهاي وابسته بهخودشان

مناســبتر اســت و شــايد اينها موردي صحيح هم باشد ،اما براي كســي كه همه چيز را
ميخواهد بهصورت مجموعه ببيند ،شدني نيست.

آقاي مهندس محلوجي را آقايان خوب ميشناسند .ايشان سالها در مجلس بودند و وقتي

كه در كار اجرايي بودند ،من رفتم از كارشــان بازديد كردم .ايشــان يكي از اســتانداران
موفق بودند .در مجلس ،هميشــه افكار خوبي ارایــه ميدادند .در وزارت معادن و فلزات

آقاي آيتاللهي از چهرههاي خوب نظام هستند .من خانواده ايشان را ميشناسم و بهايشان

عالقمنــدم ،ولي وزارت معادن و فلزات تالش بيش از اين الزم دارد .ما بايد روي معادن
و فلزات خيلي حساب كنيم زيرا در دوره ده ساله آينده ،سرنوشت كشور بهميزان زيادي
در اين وزارتخانه بايد تعيين شــود .به هرحال ما مطالعات زيــادي كرديم .هم برنامههاي

آقاي مهندس محلوجي را گرفتيم و هم همكاراني را كه ايشــان ميخواهد دعوت بهكار
كند بررســي كرديم و سوابقشــان را هم ميدانســتيم .قب ً
ال هم آقاي محلوجي در جريان
توليد مهمات در يكي دو ســال اخير كار اجرايي كرده بودند و ايشــان رابط من بودند با
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صنايعــي كه مهمات توليد ميكردند .ايشــان خيلي خوب در آن بخش كار كردند و من
تحت تأثير پشــتكار ايشــان قرار گرفتم و فكر ميكنم ايشان آنجا مفيد باشد ،ضمن اينكه
آقاي آيتاللهي را هم بنده بهعنوان يكي از چهرههاي خوب انقالب و يكي از همكارانم
در آينده قبول دارم و با ايشان همكاري ميكنم.

آقاي آيتاللهي تا همين حاال كه هنوز وزرا نيامدهاند بهشدت دنبال كارش است و مرتب
با من تماس دارد .مشــكالت اين وزارتخانه را مطرح ميكند ،مث ً
ال« :فالن ماده نميرسد،
فالن ماده گير كرده است و آنجا اعتبار چه شده».

كســي كه در چنين شــرايطي نخواهد براي جانشين خودش مشــكلي باقي بماند انسان با
ارزشي است كه البته بعضي از وزراي ديگر هم همين كار را ميكنند.

وي افــزود :اينجا آقايان تذكر دادند كه كميســيون كشــاورزي ،آقايــان دكتر كالنتري
و آقاي فروزش را تأييد کرده اســت این درســت اســت .من بعضی جاها غفلتمی کنم،
كميسيونها خيليها را تأييد كرده بودند و من فراموش ميكنم بگويم.

آقاي هاشــمي رفسنجاني سپس گفت :آقاي دكتر واليتي ديگر نيازي بهتعريف و تمجيد
ندارند ،ايشان را امام هميشــه در مراحل رأيگيري بهگونهاي بهمجلس توصيه ميكردند

كه «سياســت ايشــان را ما قبول داريم .ايشــان بمانند اينجا» .اين بار هم ديديد مقام معظم
رهبــري هم ايشــان را تأييد كردند .بنده هم همين طوري هســتم ،مــن عليرغم بعضي از
انتقاداتــي كــه بهوزارتخارجه و بعضي از آقايان دارم ،البته هيــچ وزارتخانهاي بيانتقاد

نيست در مجموع ،وزارت خارجه را در شرايط مشكلي كه ما در گذشته داشتيم كه واقعاً

حركت در فضاي بينالمللي در شرايط گذشته بسيار دشوار بود ،با وضعي كه ما داشتيم و
با تهاجمي كه ما بهارزشهاي غلط حاكم بر دنيا داشتيم آقاي دكتر واليتي خيلي زحمت
كشيدند و االن هم ما بههيچ نحوي مصلحت نميبينيم ،خط سياسي كنوني وزارت خارجه

را تغيير دهيم و بههمين دليل وي را انتخاب كرديم.
آقاي مهندس تركان را آقايان قب ً
ال در مجلس نميشناختند ولي اكثر آقايان با چهره ايشان

آشــنا هستند .ايشــان ،مدتي كه در صنايع نظامي (ســاصد) كار كردند و واقعاً براي بنده
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كه حســابي با آنجا تماس دارم و دائماً اخبار آنجا را ميگيرم ،آشــنا هستند و همين حاال
هم بهايشــان گفتم كه من بايد روزانه در جريان امور آنجا باشم ،چون ميدانم كه چقدر

اهميت دارد.

آقاي تركان را بســيار بسيار موفق و مسلط ديدم .مدير بسيار نيرومندي است ،ضمن اينكه
من به طور طبيعي عالقمند بودم آنجا يك نفر نظامي ،ارتشــي يا ســپاهي باشد ،ولي بهآن

هدف نرســيدم .مايل بودم بهگونهاي باشــد كه ارتش و ســپاه با هم تفاهم كنند ســر اين

مســأله .رسيدن بهاين تفاهم مشــكل بود و من متأسفم كه االن نظامي در آنجا ندارم ،ولي
آقــاي تــركان ميتوانند نظاميها را راضي كنند ،چون ايشــان كامــ ً
ا در مدتي كه آنجا
بودند با مســايل و نيازهاي نظاميها آشنا شدند و پشتيبان خوبي براي آنها ميتوانند باشند

و اهميت صنايع نظامي ،در مقطع « نه صلح – نه جنگ» ايجاب ميكند كه ما االن دست

بهتركيب آنجا نزنيم ،چون عوض كردن يك مدير در آنجا ،معنايش اين است كه بعضي

از طرحهاي حساس كه ممكن است در يك لحظه براي ما سرنوشتساز باشد در ماههاي
آينده آســيب ببيند ،تأخير پيدا كند و ما ايشــان را بهترين و مناسبترين انتخاب ديديم و
جايگزيني هم براي ايشان نتوانستيم پيدا كنيم.

ما ،فكر كرديم كه ايشــان مدير «ســاصد» بماند و خود ايشــان هم پيشنهادش اين بود كه

«من را گرفتار كارهاي روزمره وزارت نكنید ،بگذاريد همان مديريت را داشته باشم ».اما
وقتي مجموعاً بررســي كرديم ،ديديم نميشود و شرايط خاصي بود كه ايشان ناچار بود.
آنجا هم باشد و البته كار عمده ايشان همان مديريت صنايع خواهد بود».

آقاي شمخاني و آقاي جاللي نيز هر دو از آدمهاي بسيار خوب نيروهاي نظامي ما هستند
و قطعاً آنها در آينده نيروهاي نظامي نقش خواهند داشت و عدم انتخاب آنها بههيچوجه
دليل بيمهري نسبت بهآنها نيست .خودشان هم ميدانند كه اينجور نخواهد بود.

آقاي عبداهلل نوري را باز آقايان در مجلس ميشاســند البته ما ايشــان را از قديم و از دور
ميشــناختيم و بخصوص ،من در مجلس با ايشــان آشنا شــدم ،خصوصاً آن دورهاي كه
ايشان در كميســيون برنامه و بودجه كار ميكردند ،آقاياني كه در دوره قبل بودند آقاي
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نوري را خيلي خوب ميشناسند.
فكر آقاي نوري واقعاً قابل اهميت است .يعني ايشان فكر سازماندهي دارند .برنامهريزند،
واقعبينانــد و يكــي از نيروهايــي كــه ميتواند در كابينــه بهمن خيلي كمــك كند در

برنامهريزيها و كارها ،آقاي عبداهلل نوري است كه البته ،من براي جاي ديگري ايشان را
در نظر گرفته بودم كه بعدا ً منتقل شد بهاين مسئوليتي كه بهايشان محول شده است و اينجا
هم بسيار جاي مناسبي است براي ايشان ،آن هم با شناختي كه از نيروهاي انتظامي دارد و

ما ،بعد از پذيرش قطعنامه و قبل از آن نيز مدتها با ايشــان كار كرديم تا براي هماهنگ
كردن نيروهاي نظامي و انتظامي برنامهريزي كنيم .ايشان كار زيادي كردند .هفت ،هشت

ماه در اين مورد كار كرده است.

من فكر ميكنم آقاي نوري ميتوانند بهكارهاي مربوط بهمسایل تأميني كشور سروسامان
بدهنــد االن طــرح دارند و آماده هســتند براي ايــن كار كه بعضي نيروهــاي انتظامي را
سروســامان بدهند .خوب ،ما تحقيقاً بايد در تشكيالت نيروهاي انتظامي دست ببريم .آنها

را هماهنــگ كنيم تا هماهنگتر بهميدان بيايند .ايشــان اين هــدف را خيلي خوب انجام
ميدهند .ضمن اينكه از آقاي محتشــمي هم بنده كام ً
ال راضي هستم عليرغم اين تبليغاتي

كــه در دنيا راه انداختند كه اميدواريم نمايندهها و ملت ما تحت تأثير اين سمپاشــيهاي
دشــمنان ما قرار نگيرند ،آقاي محتشمي يكي از نزديكترين دوستان من است ،از سالها
پيش ،ايشــان وقتي كه در سوريه بودند و مسايل آنجا را اداره ميكردند يكي از كارهاي

مشــكل نظام بود ،بهخوبي از عهده برآمدند ،ولي متأسفانه آسيب ديدند ،مورد ترور قرار
گرفتنــد كه خوب ميدانيد و ديگر نميشــد آنجا بمانند .وقتي كه ايشــان ميآمدند ،ما

ميگفتيم كه شــما همين آســيبهاي جدي را هم كه داريد ،آنجا بمانيد باز مشكالت ما
را آنجا ميتوانيد حل كنيد ،چون خيلي خوب ايشان آنجا كار كرده بود .وزارت خارجه

از ايشــان راضي بود .اينجاهم كه برگشــتند .بنده خودم از مدافعين سرسخت ايشان بودم

كه بيايند در كابينه و در دوراني كه ايشان در كابينه بودند ،بنده از عملكرد ايشان ناراضي

نيســتم ،ولي آقاي نــوري را من براي شــرايط فعلي اصلح ميدانم كه وزارت كشــور و
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مخصوصاً مسايل امنيتي را بصورتي برنامهريزي شدهتر بتوانند اداره كنند.

آقاي محتشــمي هــم عليرغم اين حرفهايي كه دشــمنان ما ميزنند يكــي از همكاران
صميمي ما در آينده در تمام ميدانها خواهند بود و همراه كابينه كار خواهند كرد.

آقاي زنگنه را هم آقايان ميشناسند .بارها در مجلس بهايشان رأي دادهاند .ايشان در جهاد
موفق بودند .در وزارت نيرو هم موفق بودند .طرحهاي خيلي خوبي هم دارند .با طرحهاي
ايشان مشكل انرژي ما حل ميشود و ايشان نيازي بهتعريف زياد و معرفي كردن ندارند .با
وضعي كه ما قب ً
ال بهايشان رأي داديم ،االن هم آقايان رأي خواهند داد .تا اين كار خوبي

را كه االن دارند بتوانند اداره كنند و من در برنامههاي ايشــان اميد نجات مسأله انرژي را
در كشور دارم.

آقاي كمالي كه حاال او را بهعنوان وزير كار معرفي كرديم ،باز در مجلس نيازي بهمعرفي

ندارند .آقاي ســرحدي زاده را من بهايندليل كه مريض هستند و توان اين كار سخت را
و مخصوصاً كاري را كه بر قلب فشــار وارد ميكنــد ،ندارند انتخاب نكردم گرچه خود
ايشــان شايد عالقمندند كه با همين حال مريضي كه دارند ،كارشان را ادامه دهند ولي ما

مصلحت نديديم.

آقاي سرحدي زاده از دوستان دوران زندان من است و من در زندان با ايشان خو گرفتم،

بيرون از زندان هم در اين مدت هميشــه من بهايشــان عالقمند بودم و حاال هم عالقمندم.
قطعاً ايشان يكي از همكاران نزديك من خواهند بود.

ايشــان حتماً بايد يك مدتي اســتراحت كنند و با اين وضعي كه االن دارند ،دكترها هم
موافق نيستند كه فشار روحي داشته باشند لذا ما آقاي كمالي را انتخاب كرديم.

من با آوردن آقاي كمالي يك نقطه ضعفي كه هميشه در كابينه بود را نيز برطرف كردم.

بد بود كه قشر كارگر ما كه يكي از مهمترين اقشار ما هستند ،عليرغم داشتن افراد صالح،
در كابينه حضور نداشــته باشــند .البتــه وزراي ما همه طرفدار كارگرهــا بودند و اينطور
نبود كه وزراي ما با منافع كارگرها درگير باشــند .آقاي ســرحدي زاده از لحاظ روحيه
كارگري ،كمتر از آقاي كمالي نيســت.اما اين عنواني اســت كه شما آقاي كمالي را در
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مجلس با آن ميشناسيد.

آقاي كمالي ،افكارش قابل قبول اســت .مترقي اســت ،دلسوز است و آشناست و مسايل
كارگــري را ميداند و با خانه كارگر كه يكي از نهادهاي خوب بعد از انقالب اســت و
هميشه در خدمت كارگرها بوده و در خدمت نظام بوده است هماهنگ است.

از لحاظ تعهد و مســايل ديني هم باز آقايان ايشــان را ميشناســند .من خيال ميكنم كه

حضــور آقاي كمالــي در كابينه ما ،براي نشــان دادن عالقه ما بهكارگرهــا و منافع آنها،

ميتواند عالمت خوبي باشد ،ضمن اينكه بقيه وزرا و خود بنده هم همين روحيه را داريم.

بهآقــاي مهندس كازروني نيز آقايان مكرر رأي دادهايد .من ايشــان را دعوت كردم و با

ايشــان صحبت كردم .ايشان طرح بسيار خوبي براي مسكن دارند كه خودشان طراح آن
هســتند .كه انشاءاهلل بتوانيم فكر ايشــان را خوب آماده بكنيم كه بتوانند مصالح و زمين و
زيربناســازي را كامل بكنند ،كه ميتوانند و آنطور كه من كار ايشــان را ديدم در غير از
تهران ،مســايل مسكن را ميتوانند در سراسر كشــور حل كنند و دريغم آمد كه ما بيایيم

حــاال بخاطر آن كه خون تازهاي توي اين رگها بدميم ،اين برنامه خوب را بهم بزنيم .من

در گذشــته از كار ايشان با اطالعاتي كه داشتم ،راضي هستم و امروز هم كه االن حرف
ميزنم به برنامه ايشان اميدوارم و انشاءاهلل كارشان را انجام ميدهند.

من باآقاي آقازاده وزير نفت ،قبل از اينكه وزير نفت بشوند آشنا بودم و كارهاي ايشان را
ميشناختم .ايشان داراي جوهر فعالي است .آدم بسيار جوهرداري است ،ولي نقطه قوت

ايشــان در جريان آسيبهايي كه بهصنعت نفت آمد ،روشــن شد .البته ممكن است االن
كســاني بنشينند اينجا و آنجا بگويند اشــكاالتي االن در صنعت نفت وجود دارد .مث ً
ال در
ايــن مدت حفاري چه جوري بوده ،يا در اين مدت پذيرش گاز چه جور بوده ،يا در اين
مــدت ،مناطق نفتي چه بود ،و حرفهايي دارند ولــي اص ً
ال توجه ندارند كه آنجا جنگ
و بمباران بود و مهمترين هدف دشــمن هم صنايع نفت بود .يعني همه همت دشــمن اين
بود كه يك جايي پيدا بكند كه پااليشــگاهي يا يك نيروگاه برق ،يا يك تلمبهخانه را يا

يك چاه را يا يك تصفيه خانه را يا ام – جي ال – و هر چه ما داشــتيم را نابود كند .شــما
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ديديد كه تا اصفهان هم ميآمد و تأسيسات نفتي را ميزد و تهران هم ميآمد ،تأسيسات
مربوط به نفت را ميزد.

در اين موقعيت ،اين چند سال ،ايشان جريان نفت را حفظ كرد و به طور عادي هم فروش

ما را در حد سهميه اوپك و هم مصرف داخلي را در حد اعالم شده حفظ كرد .اين خيلي

كار بااليــي بود .ما نبايد از اينها غفلت كنيم .اينهــا خوب يك كارهايي بود كه در زمان

جنگ نميشــد بهراحتي بكنيم .آن كارها را برنامهريزي كردند و برنامهريزي مخصوصاً
در باب گاز و پتروشيمي و اينها كه ما االن داريم ،بهنظر من رضايت بخش است .يكي از
كارهاي مهم هم برنامه پنجساله ما است كه من ايشان را در اين مورد هم موفق ميدانم.

بهآقاي مهندس ســعيدي كيا هم آقايان رأي دادهانــد و هم ميدانند در وزارت راه تا آن
حدي كه ما امكانات داديم ،ايشــان خيلي خوب كار كرده اســت .البته وزارت راه از آن

جاهايي است كه هر وقت بودجه كم ميآيد ،از وزارت راه كم ميكنند .به خاطر اين كه
سروصدايش كم نميشود ،ولي نياز زيادي ما داريم بهكارهاي زيربنايي آقايان بايد انجام

بدهند و با توجه بهتجربهاي كه ايشان دارند و همكاران خوبي كه دارند من خيال ميكنم
زياد مناسب نبود كه ما بهتركيب اين وزارتخانه دست بزنيم.

آقــاي وهاجي بــراي وزارت بازرگاني انتخاب شــدهاند .ايشــان از عناصري اســت كه
ســالها است كه در وزارت بازرگاني كار ميكنند .ما در جريان سياستگذاري كه امام
بهشوراي سياستگذاري محول كردند و سياستي را تنظيم كرديم ،با آقاي وهاجي بيشتر

آشناشديم .من ديدم ايشان يك انسان متخصص متعهدي است كه وقتي كه ديد نظر امام
و نظر كساني كه امام تعيين كردند ،اين سياست است ،بدون توجه بهضررهايي كه از اين

ناحيه بهايشــان رســيد ،وظيفهاش را بهعنوان وظيفه ديني انجام داد و سياستهاي موجود
بخش بازرگاني را من خيال ميكنم آقاي وهاجي بهترين كســي اســت فع ً
ال در وزارت
بازرگاني كه ميتواند انجام دهد.

از بيــرون وزارت بازرگاني ممكن بود ما افــرادي را بهآنجا ببريم ،حاال يك مقدار ضربه

ميخورديم تا آنها را آشنا كنيم .االن وضعي نيست كه ما بازرگانيمان را بخواهيم اينقدر
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جدي نگيريم و ثانياً هماهنگي كه ايشــان با ساير بخشهاي مربوط بهبازرگاني دارند هم

بــراي من تأييد خوبي بود كه ما روي ايشــان تصميم گرفتيم و من اميدوارم با برنامههايي

كه خودشان تنظيم كردند و ما هم تأييد كرديم ،بتوانند خدمتي بكنند به بخش بازرگاني
كه االن يكي از مشكالت ما در رابطه با مردم است.

آقاي شوشــتري كه بهعنوان وزير دادگستري تشــريف آوردند .آقايان در مجلس ايشان
را خوب ميشناســند ،حتي بهتر از من ايشان را ميشناسند .ايشان هميشه اينجا با رأي باال

بهعنوان عضو هيأت ریيســه در مجلس انتخاب ميشد .مشي مستقل ايشان كه تحت تأثير
جريانات نبودند ،براي من جالب است .البته ايشان از طرف رياست قوه قضائيه طبق قانون
اساسي بايد پيشنهاد بشوند ،و ما استقبال كرديم.

آقاي شوشــتري مدتي است كه در خود دستگاه قضايي كار ميكنند .با مجلس هم آشنا
هســتند و از لحاظ علمي و روحي هم ايشــان را ميشناسيد و ديگر نيازي بهتعريف براي
شما نمايندگان ندارند.

ریيس جمهوري آنگاه اظهارداشت :حاال ديگر بقيه كار بهشما مربوط است .من بهشما هم

نميتوانم بگويم كه بهرأي من فقط اعتماد كنيد .شما رأي داريد .رأي هم كه داديد پيش
خداوند مســئوليد .بايد جواب را بهپيش خداونــد هم بدهيد .نميتوانيد برخالف رأيتان

چيزي را بگویيد و يا چيزي را امضا بكنيد .از شــما هم توقع بيش از اين ندارم .ولي فقط
از شما خواهش ميكنم كه خودتان را در موقع بحثها و رأيها جاي من بگذاريد ،يعني
فكر نكنيد كه شــما عضو يك مث ً
ال جريان هستيد ،شــما در يك مجموعه هستيد كه بايد

يكپارچه فكر كنيد .االن مصلحت نظام اين اســت كه من يك كابينه كاري تشكيل دهم.
بعضي از آقايان در بحثهايشــان خواهند گفت اين كابينه بهاندازه كافي سياســي نيست.

شــما هرچه ميخواهيد من خودم سياسي هســتم .از آن اولي كه سياست و مبارزه در اين
مملكت پيش آمد ،ما بوديم و تا آخر عمر هم هستيم .من واقعاً حجت را براي خود تمام

شــده ميبينم كه عليرغم فشارها و مشــكالت اين مجموعه را كه بنظر من اصلح هستند
انتخاب كردهام و اصوالً در اين مقطع و در دهه بازســازي ما نيازي بهكابينه كاري داريم
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كه من اين مجموعه معرفي شده را كارساز ميدانم و البته انتخاب با مجلس است.

سخنان رییس جمهوری در دفاع از
کابینه جدید
در پی دفاعیات وزیران پیشنهادی کابینه ،حجت االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی،

رییس جمهوری ،بار دیگر به دفاع از برنامه کابینه جدید پرداخت و گفت :نقطه مثبتی که

نسبت به بحث های گذشته در این جلسه وجود داشت ،این بود که حدود اخالق مراعات
شــد و به شایعات نیز کمتر پرداخته شد ،البته موارد جزیی وجود داشت .ولی عموماً این
طور نبود و انشاء اهلل در آینده نیز این حدود حفظ می شود و بهتر نیز خواهد شد.

وی افزود :با توجه به اظهارات مخالفان و مشــورتهایی که با آنان داشــتم ،هیچ حرف
تازهای در مورد وزرا در اظهارات آقایان دیده نشد .مطالبی در جلسات خصوصی به من
گفته بودند که بیشتر آنان نقل قول بود و در جلسه علنی آنها را مطرح نکردند.

آقای هاشمی سپس اظهار داشت :ما در مشورتهایمان تمام مطالب آقایان را شنیده بودیم
والبته ،این استداللها ممکن است برای خود آقایان قانع کننده باشد ،ولی من بین خودم

و خداوند بنا گذاشــتهام که اگر حرفی را درست تشخیص دادم ،به آن اعتراف کنم .ولی
حرف تازه ای مطرح نشد و با توجه به همه این مسایل ما وزرا را به مجلس معرفی کردیم.

رییس جمهوری آنگاه گفت :مسئلهای که بسیاری از آقایان به آن اشاره داشتند ،توجه به
برنامهریزی بود ،گرچه میدانیم ،برنامههایی که وزرا ارایه میدهند .برنامه اجرایی نیست،

بلکه باید در قالب بودجه ساالنه یا برنامه  5ساله تصویب شود و به اجرا درآید .وزرا ،آمال

و آرزوها و ایدههای خود را در این برنامهها ارایه میدهند که در حد سیاســتهای کلی
اســت که در مجلس تصویب شده است و به تأیید شورای سیاستگذاری که امام آن را
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تعیین کردهاند ،رسیدهاســت ،ولی حتی اگر شــما این برنامه را میپسندیدید ،باز هم باید
در قالب برنامه  5ســاله قرار میگرفت  ،گفتم که برنامههای کاری ،باید براساس برنامه 5

ســاله تصویب شود ،چنان که این مسایل از برنامه  5ســاله خیلی دور هم نبود و در قالب

سیاست های کلی جای داشت.

رییس جمهوری سپس درباره ماهیت سیاسی کابینه که مورد انتقاد گروهی از نمایندگان
قرار گرفته بود ،اظهار داشــت :این بی انصافی اســت ،ما قبول نداریــم که این کابینه ،از

کابینه قبلی ،کمتر سیاســی است  .بلکه بســیاری از ورزا بیشتر از وزیران قبلی سیاسی اند
یا با آن ها مساوی اند.

وی در ادامه  ،افزود :به نظر من ماهیت سیاسی کابینه مانند گذشته حفظ شده است و این
که گفتهام« :این کابینه ،کابینه کاری اســت ،کام ً
ال حســاب شده بوده است ،زیرا در عین

حال که اعضای کابینه خاصیت سیاســی گذشته را دارند ولی این بار تالش شده است تا
مســاله کار آیی نیز در نظر گرفته شود ،آن هم به این دلیل که در مرحله بازسازی هستیم
و در این دوران باید بیشتر تالش کنیم تا برنامه های مجلس اجرا شود.

آقای هاشــمی آنگاه یادآور شد :شما در گذشته می دیدید که به دالیل زیاد ،برنامههای

ســاالنه کشــور ،به میزان 50تا  60درصد اجرا می شــد ،آن هم به دلیل شرایط خاص آن
دوران ،ولی اکنون شــرایط تغییر کرده اســت و ما امیدواریم ،این کابینه کار آیی کافی

داشته باشد.

وی در گفتاری دیگر ،در پاســخ به برخی نمایندگان که صالحیت وزیران پیشــنهاد شده
را به ســبب فقدان ســابقه محکومیت سیاسی ،مردود دانســته بودند .گفت :نمی دانم این
گروه افراد که خودشــان را مطرح می کنند ،آیا به این مســایل باور دارند! آیا در حوزه

انتخابیهشــان کســی زندان رفته تر از خودشــان نبود که برای نمایندگی مجلس کاندیدا

شود؟

آقای هاشمی آنگاه نتیجه گرفت :من بعید می دانم و الاقل ،این سئوال نباید مطرح شود،
زیرا ما خانواده زندانی هســتیم .بچه های ما ،طوری تربیت نشــده اند که اگر کسی زنگ
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در خانه را زد ،احتمال ســاواکی بودن به او ندهند! این که ما دنبال چنین افرادی نباشــیم،
خیلی بعید است.

رییس جمهوری ســپس اظهار داشت :البته زندانی بودن و زندان رفتن ،خود یک ارزش
اســت و ما روی آن حساب می کنیم ،ولی همه ارزش ها این نیست .مجلس نیز اینگونه

فکر نمی کند ،زیرا در همین دوره شما وزرایی را که سابقه زندان رفتن داشتند ،از کابینه

خط زدید مثل :آقایان اکرمی ،رفیق دوست و نبوی.

وی آنگاه از نمایندگان خواســت که با مســایل سیاســی جامعه برخورد منصفانه داشته

باشند.

در ادامه این بحث ،آقای هاشــمی گفت :بسیاری از جمعیت های سیاسی کشور بیشترین

ســابقه زندان رفتن را دارند ،ولی شما آنها را قبول ندارید ،مانند :جمعیت موتلفه اسالمی
که از روز اول انقالب زندان رفت و در آســتانه پیروزی انقالب از زندان آزاد شد و شما

در انتخابات به این افراد رأی نمی دهید و اگر به عنوان وزیر هم معرفی شوند ،باز به آنان

رأی نخواهید داد .شاید هم حق شما باشد که این گونه قضاوت کنید،ولی زندان رفتن را
نباید مالک قرار دهید.

آقای هاشــمی سپس اعالم کرد :مساله کار آیی،ســابقه و تجربه باید در نظر گرفته شود،
زیــرا ما می خواهیم خدمت کنیم،و آنگهی مگر ما برای راه یابی به مجلس ،زندان رفتیم!

ما برای آن زندان رفتیم که افراد صالح تر و کارآتر در مجلس راه یابند و زندان رفتن اگر

با این هدف بوده اســت ،ارزشمند اســت ،نه به آن ترتیب که بعد بخواهند چیزی مطالبه
کنند.

رییس جمهوری آنگاه گفت :به هر حال ،من فکر می کنم ،اگر کســی وجود داشته باشد

که به این انقالب وفادار باشــد وسابقه زندان رفتن هم داشته باشد ،یکی از آنها منم ،زیرا
الاقل هویت خودم را نمی خواهم فراموش کنم.

وی بار دیگر در بررســی مخالفت های نمایندگان ،یادآور شد :در بحث ها ،فشار به طور
عمده بر  4تا  5وزیر وارد بود و من ،با آن که مخالفان را نمی شناختم ،ولی می دانستم که
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با حسن نیت حرف می زنند ،اما بازهم دچار سوء ظن می شدم  .البته من ،تحقیقاً این چنین

فکر نمی کنم .ولی همین وزرایی که این قدر شــما به آن ها فشــار آوردید ،نبودنشــان

کابینــه را به طور جدی فلج خواهد کرد .بــه عنوان نمونه اگر وزارت آموزش و پرورش
در این مرحله وزیر نداشــته باشــد ،با  13میلیون دانش آموزی که از چند هفته دیگر به
مدارس میروند ،خدا می داند ،چه برسر مدارس خواهد آمد ،جواب این را چگونه باید

بدهیم؟ البته شما ممکن است بگویید «:وزیر دیگری می توانی معرفی کنی» که من پاسخ
آن را هم خواهم داد.

آقای هاشــمی سپس ادامه داد :با شرایط فعلی بیمارستان هاو دانشگاه ها ،اگر وزیر موقت

بهداشــت  ،درمان و آموزش پزشکی داشته باشیم ،شما می دانید که وضع دارو ،بهداشت
و بسیاری مسایل دیگر ،به این زودی سامان نمی یابد.

وی اضافه کرد :با شــرایط امنیتی کشــور در این مقطع «نه جنگ ،نــه صلح» اگر ما وزیر
اطالعات نداشته باشیم ،امنیت ما واقعاً آسیب پذیر خواهد بود.
همین طور مســاله مســکن که جزء مســایل اساسی اســت و نبودن وزیر مسکن می تواند

مشکل ایجاد کند.

آقای هاشــمی سپس گفت :تمام تالش ما در جهت آن است که مواد اولیه صنایع تأمین
شود و می توان گفت :روح و فکر این کابینه ،تأمین مواد اولیه صنایع است و اگر وزارت
معادن و فلزات ،صنایع و صنایع سنگین وزیر نداشته باشند ،صنعت کشور فلج خواهد شد،

زیرا من گذشته مجلس را می دانم .آینده را هم می دانم ،به شیوه های بعدی نیز آگاهی
دارم .ترکیب اعضای مجلس را هم می شناســم ،جریان هایی را که در مجلس هستند ،با

تعداد و وضع شــان می دانم ،و در این صورت اگر وزیری در کابینه داشــت ،زیرا ما باید

به وزیر موقت و سرپرست متوسل شویم ،در حالی که چنین کسی نمی تواند برنامه ریزی
کند ،زیرا کارش موقت است.

از طــرف دیگر اگر وزرای انتخابی  ،امــروز  ،رأی نیاورند،فردا ،وضــع بدتری خواهند

داشــت ،زیرا جناح بندی ها شــدیرتر خواهد شد و به طور جدی عرض می کنم اگر این
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اتفاق بیفتد و این آقایان که این قدر به آن ها فشار آوردند ،در کابینه نباشند ،مشکل جدی
برای امور اجرایی کشور پدید خواهد آمد.

وی آنــگاه اظهار داشــت :نمی خواهم بگویم« :رأی تحمیلــی بدهید» من ،جدا طرفدار
رای آزادم و جایز نمی دانم ،کســی که به یک وزیر عقیده کاری (نه عقیده جناحی که

رهبر انقالب نیز آن را نفی کرده اند) ندارد ،به او رأی دهد و من حاال می فهمم ،نظارتی

کــه مقام معظم رهبری ،آیت اهلل خامنه ای فرمودند ،چیزی اســت که خداوند به رهبران
می دهد و اکنون من نظریه ایشــان را شــبیه نظریات رهبر کبیــر انقالب می بینم و قبل از

این مباحثات ،این گونه فکر نمی کردم و شــاید ایشان پیش بینی چنین پیش آمدی را می
کردند ،ولی من چون نسبت به مجلس از ایشان خوشبین ترم ،چنین فکر نمی کردم.

رییس جمهوری ،در ادامه افزود :توجه به این مســاله ،برای امور اجرایی ،یک امر جدی
است و من ،از شما تقاضا نمی کنم به چیزی که قبول ندارید ،رأی دهید.

وی بــار دیگر اعــام کرد :من ،طرفدار بحث های نمایندگان هســتم ولی اینکه به عنوان
نمونه اگر  30درصد نمایندگان رأی ندادند ،شــما هم رأی ندهید ،این ،درست برخالف

فکر شماست ،زیرا اگر به آزادی مجلس عقیده دارید و آزاده فکر می کنید ،دنباله روی
از این مســاله،نه درست است و نه اسالمی اســت ،آن هم در شرایطی که امام به ما اجازه

نمیدادند برای حفظ آرای مردم ،در مسایل دیگر دخالت کنیم.

آقای هاشمی آنگاه نتیجه گرفت :اگر ما ،به عنوان نماینده مردم ،بخواهیم براساس رفاقت
و هم فکری با  30درصد افرادی که با موضوعی مخالف اند ،همراه شویم ،نادرست است
و نباید انجام شــود ،گرچه شما آزادید و می توانید چنین کنید ،اما من ،خواهش میکنم
درباره مجلس  ،وضع کشور و دیگر مسایل فکر کنید.

رییس جمهوری ســپس تأکید کرد :شــما بحث های مخالفان و موافقان را شنیدید و بین

خودتان و خدا ،به هر چه رســیدید ،به همان رأی دهید .دادگاه وجودتان را فعال کنید و

جواب کافی اســت یا نه؟آیا برای آزادیی مجلس ،این مناسب است یا نه؟ آیا آثاری که
در آینده خواهد داشت ،مناسب است یا نه؟ همه اینهارا در نظر بگیرید و هر طور مصلحت
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بود ،همان گونه رأی دهید ،ما نیز تسلیم خواهیم بود ،زیرا من ،بنا دارم ک ً
ال به رأی مجلس
احترام بگذارم و اگر شــما رأی ندادید ،بالفاصله وزیر دیگری انتخاب می کنم ،ولی باز

میدانم که مملکت دچار دشــواری خواهدشــد و مایل هم نیستم که این دشواری ،به نام

مجلس ثبت شود.

وی بــار دیگر ،ضمن بازگویی انتقاد های نمایندگان در تایید وزیر پیشــنهادی بازرگانی،
گفت :حرف هایی که در مورد وزیر بازرگانی گفته شــد ،نادرست بود از جمله این که:
از «واردات بــدون انتقــال ارز» ایراد گرفتند ،در حالی که ایــن ،نقطه قوت وزیر معرفی

شــده است .زیرا شورای سیاستگزاری که از ســوی امام مأمور تعیین خط مشی شده بود،
اجرای آن را جایز دانســت و آقای وهاجی نیز از آن سیاســت متابعت کرد و حال زبینده
این مجلس نیست که چنین مسایلی را مطرح کند.

رییــس جمهوری ســپس ادامــه داد :آقای وهاجی ،تابــع والیت فقیــه و آدمی متعهد و
متعبداست و به آن چه می دانست امام از آن رضایت دارد ،عمل کرد و تاوان گرانی هم
بابت آن پرداخت ،ولی به آن عمل کرد ،حال نباید ما آن را منفی تعبیر کنیم.

در ادامه پاســخ گویی به انتقاد های مخالفان ،آقای هاشــمی گفت :از دکتر فاضل نیز من

خودم خواهش کردم که همکاری کند و با وجود خودداری ایشان گفتم :شرایط عوض

شــده است و وضع به گونه ای اســت که اگر شما بخواهید کارکنید ،بااین روحیه ای که
دارید موفق خواهید شــد» و دکتر فاضل وقتی احســاس تکلیف کــرد ،گفت« :من قبول

میکنم ،گرچه آن زمان که وزیر بودم ،ماشــینم را فروختم و در این چند ســال که وزیر
نبودم ،توانستم ماشین تهیه کنم».

وی سپس نتیجه گرفت :کســی که وضع مالی اش این گونه باشد ،با خواست نفسانی ،از
وزارت استقبال نمی کند و ما ،شرایط را برای کار ایشان مناسب دیدیم.

آقای هاشــمی آنگاه اضافه کرد :بعضی نمایندگان می گویند« :این دوره  4ســاله است و
باید بیشــتر دقت کرد ».ولی من معتقدم که این ،جنبه مثبت دوره کنونی است ،زیرا افراد

میتواننــد در یک دوره با ثبات بمانند ،کار کننــد ،مملکت را رونق دهند و کار مردم را
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اجراکنند.

رییس جمهوری همچنین در مورد انتقادهای نمایندگان نسبت به وزیر پیشنهادی آموزش
و پرورش،گفت :آقای نجفی ،خود ،این مقام را نپذیرفت و زمانی که من گفتم« :مصلحت
شما ومصلحت جامعه چنین اقتضا می کند ».ایشان تسلیم شدند.

وی تأکید کرد :چنین افرادی را به این آسانی نمی توان از خدمت به جامعه کنار گذارد،
البته اگر نماینده ای با تحلیل مشخصی به این نتیجه رسید که انتخاب وی مصلحت نیست،

حق ندارد رأی مثبت دهد و در میان شــما نمایندگان چنین افرادی وجود دارند و ســخن
مقام رهبری نیز با این مساله منافات ندارد .یعنی اکنون به کسی که معتقد نیستید ،میتوانید

رأی منفی دهید اما دید مصلحت بینی من چنین است ،من ،مصلحت نمی دانم در شرایط
کنونی ،یک وزارتخانه بدون وزیر بماند یا وزیر موقت داشته باشد.

آقای هاشمی در ادامه سخنانش اعالم کرد :نمایندگان آزادند بحث کنند و دالیل شان را
در رأی دادن اعمال کنند ،ولی نباید باندی رأی دهند.

رییس جمهوری ســپس ابراز امیدواری کرد که صالحیت وزرای پیشنهادی کابینه ،مورد
موافقت مجلس قرار گیرد و آنگاه خطاب به نمایندگان یادآور شد :لحظه ای که در اینجا

نشسته اید ،فقط با خداوند ارتباط برقرار کنید وآن چه رأی خود شما است ،در کارتها
بنویسید .گرچه رأی مخفی است و جز خداوند ،کس دیگری از آن با خبر نیست.

رییس جمهوری همچنین اظهار داشت :من هم با خداوند عهد کرده ام که هرچه مجلس

شــورای اســامی رأی داد ،من هم در کنار رأی آن باشــم و آن را بپذیرم تا انشاءاهلل به
خوبی با هم همکاری کنیم.

وی ســپس یادآور شــد :افرادی که بــا دکتر والیتــی مخالفت کردنــد ،گفتند که رأی
میدهنــد ،به این دلیل که مقام رهبری گفته اند سیاســت خارجــی ،در این مرحله ،نباید
دچار وقفه شود ومن ،براین اساس ،الزم نمی دانم در این باره چیزی بگویم.

آقای هاشمی در پایان گفت :ماامیدواریم تا یک ساعت دیگر ،خبر رأی اعتماد به ترکیب
کامل کابینه پیشنهادی از طرف مجلس اعالم شود.
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خطوط كلي اعالم شده دولت
سازندگي
مقدمه
دولت جمهوري اســامي در شــرايط و وضعيتي كار خود را شــروع ميكند كه تفاوت

آشكاري با مراحل پيشين معرفي دولت ها دارد.

 – 1مهمترين تفاوت فقدان پر حســرت رهبر كبير انقالب اســامي حضرت امام خميني
(قدس سرهالشــريف) است .در دهه نخســت انقالب بهروشني شاهد بوديم كه حضور و

كالم و نگاه امام دشوارترين مسایل را بهآساني حل ميكرد و سختترين شرايط را آسان

مينمود و آفتاب مهر و وحدت را برانقالب و ملت ميتاباند.

امــروز ،او از ميــان ما رفته اســت اما ميراث گرانقــدر او يعني انقالب اســامي و نظامي
جمهوري اسالمي ايران استحكام و ثبات تمام يافته ،و «فاستوي علي سوقه ،يعجب الزراع
ليغيظ بهم الكفار و عداهلل الذين آمنوا و عملواالصالحات منهم مغفرةٌ و اجرا ً عظيما (سوره

فتح آيه  ،)29شــگفتي و نشاط دوســتداران انقالب اسالمي جلوه كرد و خشم استكبار و
قدرتهاي سلطهگر برافروخته شده ،وعده خداوند متعال تحقق يافته .انقالب مثل درخت

تناوري بر پايه خود اســتوار ايســتاده و مغفرت و رحمت و اجر عظيــم خداوند نثار امت
اسالمي شده است.

 – 2اصالحيــه قانــون اساســي كه با حكــم  4ارديبهشــت  68 /امام خميني قدس ســره
بهتصويب شوراي محترم بازنگري قانون اساسي رسيد و ملت بزرگ ايران در همه پرسي

ششــم مردادماه  68بدان رأي قاطع داد ،گرهها و ابهامات قانوني موجود در اداره كشــور
را گشــوده و برطرف كرده اســت .تمركز در رهبري كشــور ،تمركز در قواي مجريه و

قضایيه ،دســتاوردهايي هستند كه بههمت امام بزرگوار و تالش موفق شوراي بازنگري و
اراده عظيم مردم در همه پرســي قانون اساســي حاصل شده است .اصالحيه قانون اساسي
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ثمره يك دهه تالش و تفكر در اداره امور كشــور اســت كه مهمترين نقش را در پيشبرد
اهداف انقالب اسالمي و توسعه ملي كشور خواهد داشت.

 – 3همدلي ،همراهي و همزباني كه امروز تمامي مســئووالن و مردم رشــيد ايران از آن
بهرهورند امري بســيار اميدوار كننده و نشــاطانگيز اســت .حضرت امام در وصيتنامه
الهي–سياسي خويش اشاره كردهاند كه:

«بيترديد رمز بقاء انقالب اسالمي ،همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت ميداند

و نســلهاي آينــده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلــي آن انگيزه الهي و مقصد
عالي حكومت اسالمي و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براي همان انگيزه
و مقصد» است گويي مردم رشيد و هوشمند كشورمان دریافتهاند که فقدان جانگداز امام
را تنها با وحدت کامل و همگي همبستگي ملي و پايداري بر آرمانهاي او ميتوان تحمل

نمود .امروز ،ما شــاهد درياي حضور مردميم .حضوري پرنشــاط و اميد انگيز ،همدلي و
وحدتي كه راه دولت را روشن و پرتوفيق مينمايد.

مباني برنامه دولت
دولت جمهوري اســامي ايران برنامه خود را – برنامه  22وزارتخانه – با توجه بهمباني و
موارد ذيل تنظيم نموده است.

 – 1قانون اساسي

رياســت جمهوري و ریيس قوه مجريه براســاس اصل يكصدوســيزدهم قانون اساســي
مســئووليت اجراي قانون اساســي را برعهده دارد و در سوگندنامه رياست جمهوري كه

در اصل يكصد و بيســت و يكم بيان شده اســت رياست جمهوري بهعنوان پاسدار قانون
اساسي سوگند ياد ميكند.

قانون اساسي جمهوري اسالمي در موارد متعددي دولت را موظف بهانجام وظايف معين
نموده است از جمله:

الف :در اصل سوم  16وظيفه مشخص براي دولت تعيين شده است.
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ب :در اصل نهم «آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك
ناپذير» و اين امر بهعنوان وظيفه دولت و آحاد ملت معين شده است.

ج :در اصل بيست و يكم دولت موظف شده است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت
موازين اسالمي تضمين نمايد.

د :در اصل بيســت و هشــتم دولت موظف است با رعايت نياز جامعه بهمشاغل گوناگون،
براي همه افراد امكان اشــتغال بهكار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

به بيان ديگر رياست جمهوري و دولت مجري و پاسدار قانون اساسي خواهند بود ،و اين

قانون از ریيس جمهور و دولت انجام وظايف مشــخصي را خواســته است كه دولت آن
موارد را بهعنوان مبناي كار و برنامه خود در نظر گرفته است.

 – 2وصيت نامه الهي – سياســي امام خميني (قدس ســره الشــريف) .امام عزيز با «دلي

آرام و قلبــي مطمئن و روحي شــاد و ضميري اميدوار بهفضل خــدا» از ميان ما رفت .اما
آرمانهــاي واالي خود را بهصــورت ميراثي بس گرانبها براي ما نهــاد ،وصيتنامه امام
راهنماي عمل اين دولت و همه دولتهاي نظام جمهوري اســامي خواهد بود .در يك

كالم پايداري برارزشهاي اسالمي و پايبندي بهآرمان بلند امام تكليف شرعي و قانوني
و انقالبي دولت است.

 – 3سياســتهاي كلي نظام كه براساس بند اول اصل يكصدودهم قانون اساسي از جمله
وظايف و اختيارات رهبري اســت ،ارتباط مســتقيمي با برنامه كار دولت دارد .بهموجب
اين اصل مقام رهبري سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران را پس از مشورت با

مجمع تشخيص مصلحت معين ميكنند و عالوه برآن نظارت برحسن اجراي سياستهاي
كلي نظام برعهده ايشان است.

برنامه كار دولت با تبعيت از سياستهاي كلياي تنظيم خواهد شد كه مقام معظم رهبري
تعيين ميكنند.

 – 4نخستين برنامه پنجساله جمهوري اسالمي ايران

ايجــاد تحول در روندهاي نامطلوب اقتصاد در حال توســعهاي كه ســالها درگير جنگ
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تحميلي بوده و براثر آن بهركود كشــانده شــده است ،نيازمند تفكري عميق و همه جانبه

و در نتيجه تدوين يك برنامه ســازگار و منسجم است ،در شرايط حاضر اگر بهمشكالت

اقتصادي بهطور جامعاالطراف نپردازيم ممكن اســت چيزي جز اتالف منابع عايد كشور

نشــود .نحوه برخورد و تفكري كه به بررســي مشــكالت ميپردازد و اهداف را با توجه
بهمنابع و امكانات محدود درجهبندي ميكند و مســير حركت را بهسوي اهداف مطلوب

تبيين مينمايد .تفكر برنامهاي است.

برپايــه همين باور با تالش دولت آقاي مهندس ميرحســين موســوي و نمايندگان محترم

مجلس شــوراي اسالمي نخستين برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري

اسالمي ايران تدوين و آماده تقديم بهمجلس شده است .اين برنامه كه ثمره كار و تالشي

موفقيتآميز اســت ،با عنايت بهسياستهاي كلي بازســازي اقتصاد كشور تعيين شده از

ســوي شوراي سياســتگزاري بازسازي – تدوين شده اســت و خطمشي و چهارچوب
فعاليت دولت را در پنجسال آينده مشخص ميسازد.

برنامه كار وزرا هماهنگ با جهتگيريهاي كلي برنامه پنجساله است و تحقق اهداف آن
را وجهه همت خواهد ساخت.

خطوط كلي برنامه دولت
 – 1سياستهاي فرهنگي ،آموزش و پرورش و پژوهش
 :1-1توسعه فرهنگي

فرهنگ بهعنــوان زيربناي انقالب اســامي ،مفصل مابين بخشهــاي گوناگون زندگي
اجتماعي و اقتصادي و جو محيط بركل جامعه و عامل و وســيله ارتقاء مستمر جامعه ،در

برنامههاي دولت مورد توجه كامل اســت .دولت براين باور اســت كه توسعه اقتصادي و
اجتماعي ،ارتقاء آگاهيهاي سياســي و تقويت بنيههــا و بنيادهاي صنعتي و دفاعي بدون

توســعه فرهنگي امكانپذير نيســت ،نه تنها بايد بعد فرهنگي را در توسعه اقتصادي لحاظ
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كرد بلكه بايد به بعد توسعه فرهنگي بهعنوان يك امر مشخص و مستقل و موجد و گسترش
دهنده هويت اسالمي امت توجه داشت و موكدا ً در احياي فرهنگ و ارزشهاي اسالمي

در روابط اجتماعي كوشيد و بهرشد آنها كمك كرد .در برنامه توسعه فرهنگي ،همگاني
كــردن فرهنگ و اجتناب از دولتــي نمودن امور فرهنگي در ضمن اعمال سياســتهاي

نظارتي ،مورد توجه اســت .عالوه براين دولت بهگسترش مبادالت و همكاريهاي قابل

استفاده بينالمللي و تقويت همبستگي اسالمي در جهان ميانديشد.
 :1-2تعليم و تربيت

دولت بهاهميت تعليم و تربيت از پایينترين سطوح تا عاليترين مراحل ،هم در انتقال هم
در حفظ و حراســت ارزشهاي فرهنگي و تمدني اسالمي و انقالب اسالمي واقف است.

دولت كوشش خواهد كرد تا كودكاني كه بهسن دبستان ميرسند بالفاصله وارد مدرسه
شــوند و برخيل افراد الزمالتعليمي كه درســن قانوني نميتوانند بهمدرســه بروند افزوده
نشود .در اين زمينه سوادآموزي را بهگونهاي سازمان خواهد داد كه انشاءاهلل در سالهاي
آينده كودك و نوجوان بيســواد نباشــد و يا كمتــر با اين گروه برخورد شــود .تربيت

معلمــان صاحب صالحيت و ارتقاء ســطح فعاليتهاي علمي و آموزشــي مراكز تربيت
معلم مد نظر اســت .همچنين دولت كوشش خواهد كرد كه در زمينه تغيير نظام آموزش

و پرورش بهنتيجهاي قابل اجرا دست يابد .در زمينه آموزش عالي گسترش ك ٌمی همراه با
توجه بهكيفيت مورد توجه قرار ميگيرد .جوانان كشور ما از مستعدترين جوانان هستند و

بايد كوشــش كرد تا هيچ استعدادي كه ميتواند بهدانشگاه يا مراكز عالي آموزش فني و
صنعتي راه يابد ،بهخاطر كمي امكانات فردي يا اجتماعي ،بههدر نرود.

 :1-3تحقيقات بنيادي
همگامي آموزش و پرورش در تمامي ســطوح ميتواند بهتوســعه فرهنگي و اقتصادي و
اجتماعي واقعي مدد رســاند كه مبتني برتحقيق خودي و نه تقليد صرف از دستاوردهاي
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علمــي وفرهنگي بيگانه باشــد .بنابراين دولت بــراي تحقيقات بنيــادي و پايه در تمامي
زمينهها ،خصوصاً علوم پايه و علوم انســاني و مباني تكنولوژي پيشرفته اهميت قايل است
و امكانات الزم را براي شروع و توسعه آنها بهكار خواهد انداخت.

 :1-4احترام بهقانون
تربيت كليه افراد و آحاد كشور بايد بهگونهاي سامان يابد كه احترام بهقانون و ملتزم بودن
بهاجراي دقيق و صحيح آن بهصورت عادت درآيد و قانون شــكني عيب و نقصي عظيم
تلقي گردد .دولت براي انجام اين مهم در قلمرو وظايف خود پيشقدم خواهد بود و براي
مردم نيز برنامههاي آموزشي قابل اجرايي را تنظيم خواهد كرد.

 :1-5امور جوانان
جوانان در كشور ما از لحاظ كمي و كيفي اميد آيندهاند .خوشبختانه جوانان و نوجوانان
ما ،گروهي هســتند كه يا در متن فرهنگ طاغوت بيش از چند ســالي زندگي نكرده و يا
اص ً
ال هنگامي چشــم بهجهان گشــودهاند كه كشــور از نعمت آزادي و فرهنگي اسالمي
برخوردار بوده است .در استعداد بالقوه آنها نيز دشمن و دوست همداستانند .از اين نيروي

ســالم و دســت نخورده و آماده تربيت و خالق بايد در ســازندگي كشور برمبناي اصول
انقالب اســامي بهتمام معني مدد گرفت و در عين حــال ،بهمنظور بهرهوري بهينه از اين

نيرو بايد بهتربيت آنها همت گماشــت و محيط كار و فعاليت و نشــاط و استفاده مطلوب
از اوقات فراغت را در تمامي زمينههاي هنري و ادبي و ورزشي براي آنها فراهم آورد.

 :1-6زنان و اداي حقوق آنان
زنان در انقالب اسالمي بدون هيچ شك و شبهه و تعريف یا تعارف سهم و اثري اساسي
و در بســياري از موارد پيش از مردان داشــتهاند .بهتعبير روشــن و پرمايــه و افتخارآميز

حضرت امام قدس سره الشريف «بانوان و زنان پير و جوان و خرد و كالن در صحنههاي
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فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالي اســام
و مقصد قرآن كريم فعاليت دارند ».شــكرگزاري اين نعمت ايجاب ميكند كه سهم آنها

در زندگي اجتماعي بهاندازه كار و فعاليت و فداكاري ها و ايثارگريهايي باشد كه انجام

دادهاند و انجام ميدهند ،كوشش دولت آن خواهد بود كه در تمامي سطوح و بخشهاي
اجتماعي – اقتصادي ،زنان در ازاي كار مساوي مزد و بهره مساوي ببرند و در واقع اكنون

كه در همه صحنههاي كار و فعاليت ،با حفظ ارزشهاي انقالب و اســام و رعايت همه
بايد و نبايدهاي فقهي حضور دارند ،حق آن اســت كه بهميزان استعداد خويش نيز مقامها
و منصبهاي اجتماعي را كه شرع انور اجازه ميدهد در حد استحقاق خود و نه كمتر از

آن اشــغال كنند .همچنين دولت كوشــش خواهد كرد كه زنان بهعنوان يكي از دو ركن
اساسي خانواده كه واحد بنيادي جامعه اسالمي است محترم و معزز باشند و از حقوق آنها

در اين واحد حمايت شــود و زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت آنها و احياي حقوق

مادي و معنويشان فراهم گردد .در دوران بارداري از مادران آينده حمايت الزم بهعمل
آيد و براي بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست نيز تدبيرهاي الزم انديشيده شود.

 :1-7هنر

هنر نه بهعنوان يك وســيله صرفاً ســرگرم كننده و تفريحي بلكه بيشــتر بهعنوان يكي از

وســايل و عوامل با ارزش و خردمندانه فرهنگي كه متعهد رشــد و اعتالي جامعه اســت،
مورد نظر و برنامهريزي دولت اســت .براي اعتالي رشــتههاي گوناگون هنري و تشويق
هنرمنــدان با توجــه بهمعيارها و ارزشهاي اســامي اهتمام جدي خواهد شــد و چنانچه

امكانات و منابع اجازه دهد ،شــبكه سراسري خانههاي فرهنگ و هنر (كه بايد بهصورت

مركــز تجمع و رفت و آمد و تعالي افكار هنرمندان و اهل مطالعه و بهرهگيري جوانان در
اوقات فراغت درآيد) ،ايجاد خواهد گرديد.

 :1-8ميراث فرهنگي
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همچنين دولــت در مجموعه فعاليتهاي فرهنگي خود بهطور جــدي بهميراث فرهنگي
گذشــته و بازشناسي و بازســازي و نگهداري اين ميراث – كه گزارشگر هويت فرهنگي
اسالمي و انساني مردم ايران است – خواهد پرداخت.

 :1-9پديدههاي ضدفرهنگ
در توســعه فرهنگي ،عالوه بر برنامهريزي براي عوامل مثبت و شــكوفاي فرهنگي بايد با
پديدههاي ضد فرهنگ نيز مقابله كرد .عواملي چون مصرف زدگي و رفاه طلبي و اسراف

امكانــات و مواهبي كه بايــد بهنحو مطلوب و عادالنه در ميان همه توزيع شــود ،تنبلي و

تنآســايي برخي از گروههاي بيدرد و مترف و مبذر در جامعه ،فســاد و بيبندوباري و
اعتيــاد بهمواد مخدر و قاچاق اين مواد ،بخشــي از پديدههاي ضد فرهنگ و يا زمينههاي

ايجــاد آنها ميباشــند .دولت مقابله فرهنگي بــا اين قبيل عوامل را در دســتور كار خود
قرارميدهد.

 – 2اقتصاد

 :2-1كشاورزي

در بخش كشــاورزي ايجــاد تحول در بافت موجــود آن جزء جدايي ناپذير اســتراتژي
ايــن بخش خواهــد بود ،و موفقيت در انجام اين مهم نيز در گرو تشــويق كشــاورزان و

كمك بهآنها براي تشــكل در واحدهاي تعاوني توليد كشاورزي است .تشويق و حمايت
از واحدهاي كشــاورزي نويــن ،و اصالح مديريت واحدهاي بزرگ كشــاورزي تحت
مديريت دولت ،از جمله برنامههاي دولت در اين بخش است.

 :2-2توسعه صنعتي
اســتراتژي توسعه صنعتي آينده كشور با توجه بهويژگيهاي تعيين كننده بافت توليدهاي
اين بخش طراحي ميشــود .خصوصيت كنوني اين بخش وابســتگي شديد به نهادههاي
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وارداتي توليد ،كاالهاي ســرمايهاي ،تخصصهاي فني و اطالعات و دانش فني خارجي
اســت .بايد در صدد تحديد آثار منفي اين وابســتگيها بود و با اتخاذ اســتراتژي توسعه
ضمن اســتفاده مؤثر از ظرفيتهاي موجود صنعتي دركاهش بخشي از واردات و افزايش
صادرات صنعتي كشور موفق گرديد.

صنايع بزرگ و مادر در چارچوب اســتراتژي فوق تعريف ميشــود و دامنه فعاليتها و

موكيف مالكيت بخشهاي دولتي و غيردولتي مشخص ميگردد و تدابير الزم بهمنظور
ك
واگذاري پارهاي از صنايع غير استراتژيك به بخش دولتي اتخاذ ميشود.

 :2-3معادن
استراتژي توســعه صنعتي در خصوص صنايعي تأكيد ميورزد كه متكي بهصنايع داخلي

اســت با توجه بهاين امر است كه خطوط كلي اســتراتژي توسعه بخش معدن بهشرح زير
ترسيم ميشود.

 – 1رشــد ســريع و جهشــي توليد در اين بخش ،بهمنظور تأمين مواد اوليه و واســطهاي
فرايندهاي توليدي كشور.

 – 2دگرگون ساختن ساختار توليدات معدني ،بهنفع توليد كانيهاي صنعتي.
 :2-4نفت و گاز
جهتگيري فعاليتهاي زيربنايي بهجانب توســعه فعاليتهاي گازرساني و افزايش سهم
گاز در مصارف انرژي كشور و جايگزيني فرآوردههاي نفتي با گاز ،بازسازي تأسيسات
صدمه ديده ،بهينه كردن مصرف انرژي ،جلوگيري از هرز روي نفت خام بهموازات توليد
آن و گسترش شبكههاي حمل و نقل هماهنگ با فعاليتهاي توليدي خواهد بود.

 :2-5اهداف مالي
اهداف كالن مالي دولت در سالهاي آينده شامل موارد عمده زير خواهد بود:

642

1 -1تالش در جهت برقراري تعادل بين دريافتها و پرداختهاي بودجه عمومي دولت.
2 -2افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتها و امكانات موجود درآمدي دولت.

3 -3جلب مشاركت مردم در تأمين قسمتي از هزينههاي ارایه خدمات عمومي.
 4 -4تكميل و اجراي نظام مالياتي در جهت توزيع منطقيتر درآمد و ثروت.

5 -5كاهش بار مالي هزينههاي دولتي از طريق انتقال پارهاي از وظايف موجود دولت به
بخش غيردولتي.

اجراي سياستهاي مزبور موجب مهار روند رو بهگسترش حجم نقدينگي و كنترل شتاب

رشــد قيمتها و محدود نمودن نرخ تورم و تضمين ســطح اشــتغال مولد جامعه در طول

سالهاي برنامه خواهد شد.

 – 3تحول نظام اداري و اجرايي كشور
تحول نظام اداري – اجرايي كشــور از جمله برنامههاي اساسي دولت در سالهاي آينده
خواهد بود .در اين زمينه مهمترين سياستهاي كليدي دولت عبارت خواهد بود از:

 -3-1محدود كردن منطقي مراجع تصميمگيري و سياســتگذاري و ايجاد نظام ارتباط

كارآبين آنان.

 -3-2تحديد تشكيالت دولتي با رعايت تجانس وظايف و عدم تكرار و تداخل آنها.
 -3-3تنظيم منطقي تشكيالت دولتي در جهت ايجاد پوشش سازماني الزم.

 -3-4جلوگيري از تراكم امور اداري كشــور در مركز و منطقهاي كردن وظايف دولت
با توجه بهويژگيهاي اين وظايف.

 -3-5جلب همه جانبه مشاركت مردم در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن.

 -3-6طراحي نظام نظارت بر كار دستگاههاي اجرايي و سنجش عملكرد آنها و برخورد

فعال با كم كاري و ناهنجاريهاي اداري و اجرايي.
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 – 4سياست داخلي

 -4-1مشاركت مردم
جهانيان پذيرفتهاند كه انقالب اسالمي ما يك انقالب تمام عيار عقيدتي و فرهنگي است.
تداوم اين انقالب بدون پيوســتن مردم بهمباني انقالب و اســتمرار اين پيوســتگي عملي

نيســت .بنابراين دولت كه خود را در حفظ انقالب و دســتاوردهاي آن متعهد ميداند و
بنابر صــدور ارزشهاي فرهنگي و انقالبي دارد لزوماً بايد مشــاركت همگان را در امور
بهجد طلب كند.

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول خود ،اتكاء بهآراء عمومي را اساس اداره
كشور دانسته است و محتواي اين اصول نيز مطابق همين قانون الياالبد تغييرناپذير است.

امام امت (قدس ســره) نيز همواره همگان را بهحضور فعال در صحنههاي تصميمگيري و
عمل دعوت كرده اســت .پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،بهداشتي

و آموزشــي و ديگر امور رفاهي بدون مشــاركت مردم عملي نيست و در تمامي زمينهها

دولت شركت جدي و فعال مردم را طلب خواهد كرد.
 :4-2آزادي

حضــور فعال مردم در امــور اجتماعي و اقتصادي و فرهنگــي و غيراينها بدون اظهارنظر
صريح و ســازنده آنها مفيد فايده نخواهــد بود .بنابراين اجراي اصول قانون اساســي در

خصوص مشــاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت و شركت فعال آنها در تحقق برنامهها
مالزمه با آزادي آنها دارد .آزادي ثمره خونهاي پاك و تالشهاي عظيم انسانهاي صالح

در سراسر تاريخ است و بدون آن هر حكومت و دولتي در معرض خطر خودكامگي قرار

ميگيرد .دولت با حمايت از آزادي و حرمت اشــخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي
ملت شناخته است ،زمينه مشاركت كامل مردم و نفي خودكامگي را فراهم خواهد كرد.

 :4-3انتقاد پذيري دولت
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در اين زمينه آنچه در درجه اول از اهميت است و دولت متعهد آن خواهد بود انتقادپذيري

دولت اســت .البته دولت درصدد اســت كه نظام نظارتي و سنجش عملكرد دستگاهها را
سامان بخشد ،توسعه دهد و تقويت نمايد.

اما نظر بهاين كه نظام اجرايي ممكن اســت بهعلت مشــغله زياد گهــگاه نتواند خطاهاي

خود را آن ســان كه بايد و شــايد ببيند يا بــا دقت ارزيابي كند ،بايــد انتقادپذيري را در
نظام بهعنوان يك اصل مهم مورد توجه قرار دهد .دولت در اين امر مهم ،از اصل هشــتم
قانون اساســي الهام ميگيرد كه دعوت بهخير و امر بهمعروف و نهي از منكر را وظيفهاي

همگاني و متقابل دانســته و از دعوت به خير و به بيان ديگر حق و عدالت دولت نســبت
بهمردم و مردم نسبت بهدولت با توجه بهشرايط و حدود كيفيتي كه قانون معين ميكند ياد

كرده است .دولت حداكثر كوشش خود را بهكار خواهد برد كه آزادي بيان و نشر افكار
در رسانههاي گروهي و صدا وسيما ومجامع و انجمنها و احزاب قانوني تأمين باشد.

 :4-4امنيت قضايي
حفــظ حقوق مردم و حمايت از حقوق آنها در تمامي زمينهها ،از جمله حقوقي كه تأمين
یا رعايت و احترام و احقاق آنها با دستگاه قضايي مرتبط ميشود ،جزء وظايفي است كه

دولت بهآن خواهد پرداخت و امنيت قضايي را تا حد مقدور و با دفاع و حمايت از اجراي
صحيح قوانين تأمين خواهد كرد.

 :4-5تقويت مباني وحدت ملي
انجام اين امور براساس اصولگرايي و خيروصالح جامعه ،موجب استقرار برادري و قوام

وحدت ملي ميشــود .دولت از همه وســايل و ابزار اجرايي و آموزشي و فرهنگي جهت

تقويت وحدت ملي و يكپارچگي مردم براي حفظ اســتقالل و دستاوردهاي انقالب بهره
خواهــد گرفت و خصوصاً با پيروزي از همه رهنمودهاي امام عظيمالشــأن امت در زمينه

حفظ اصول وشــعارهاي اساســي انقالب كه مورد اتفاق همه زنان و مردان عزيزي بوده
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است كه پس از پيروزي انقالب و در آستانه اين پيروزي و پس از آن همواره دلشان براي

اين آرمانها تپيده است .وحدت ملي را تأمين خواهد كرد و بهتقويت ريشههاي آن همت

خواهد گماشت.

 – 5سياست خارجي

 :5-1معيار سياست خارجي
سياست خارجي براساس معيارهاي اسالم ،تعهد برادرانه نسبت بههمه مسلمانان و حمايت
بيدريغ از مســتضعفان جهان (اصل ســوم قانون اساســي) و براســاس نفي هرگونه سلطه

جويي و ســلطه پذيري ،حفظ استقالل همه جانبه و تماميت ارضي كشور ،دفاع از حقوق
همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول

غيرمحارب ( اصل يكصدوپنجاه ودوم) استوار است و از هر امري كه شایبه وابستگي در
آن باشد بايد احتراز شود.

 :5-2اصل نه شرقي ،نه غربي
اصل نه شــرقي و نه غربي بهعنوان آرمان و شعار انقالب راهنماي عملي سياست خارجي

اســت و دولت با ســلطه و اســتيالي ابرقدرت ها و قدرت ها در هر شكل و شمايل مقابله
خواهد كرد.

استقالل و آزادي و برقراري نظام الهي جمهوري اسالمي ايران ثمره جهاد و شهادت مردم

مؤمن و مخلصي است كه بههيچ عنوان اجازه نخواهند داد كه انقالب و جمهوري اسالمي

رنگ و يا شایبه سلطه غرب و يا شرق را برخود بپذيرد .جمهوري اسالمي بهعنوان نمونه و
اسوه در برابر دولت ها و ملت هاي مسلمان و مردم جهان اين واقعيت را به ثبوت رسانده

اســت كه دولتها و ملتها ،در سايه آيين عزت آفرين اسالم ميتوانند آزاد و مستقل بر
پاي خود بايستند و برسرنوشت خويش حاكم باشند.
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 :5-3رژيمهاي سلطهگر و غاصب و نژاد پرست
خصيصه وخصلت اســتكبار ،ســلطهگري و غصب حقوق ديگــران و برتري جوييهاي
بهناحــق و درجه بندي و طبقهبندي كردن مردم دنيــا بهلحاظ نژاد و رنگ و زبان و نظاير

اينها اســت .جمهوري اســامي ايران با قدرت ها و ابرقدرت هایی که قصد سلطهطلبی
و زورگویــی بــه ملت ایران و نفــي حقوق حقــه وي را دارند و تروريســم بينالمللي را
ســامان ميدهند و عليه ملت ايران و جمهوري اســامي ايران توطئه ميكنند و از عوامل
ضدانقالب ايران حمايت مينمايند و قصد دخالت در امور داخلي ايران دارند ســر ســتيز

دارد .حكومت دســتههاي غارتگر و غاصبي كه ســرزمينها را اشغال ميكنند و مردم آن
را آواره مينماينــد نامشــروع و غيرقانوني ميداند و نه تنها حكومتهای نژادپرســتي را

كه آشــكارا به این امر اعتراف دارند ،بلکه هر گونه نژاد پرســتی و طبقه بندی مردم را به
لحاظ نژاد و رنگ ســياه و سفيد و زبان و امثال آن محكوم مينمايد و با اين طرز تفكر و
حكومتي كه ناشي از آن است مقابله مينمايد.

 :5-4حسن همجواري
دولت جمهوري اســامي ايران ،حســن همجواري با همســايگان را يكــي از اجزاء مهم

سياســت خارجي كشــور ميداند .بديهي اســت تا وقتي كه ارتش متجــاوز رژيم عراق
برخــاف كليه اصول و موازيــن بينالمللي و برخالف قطعنامهاي كــه ظاهرا ً قبول كرده
اســت ،حتي بخش بســيار كوچكي از خاك كشــور ما را در اشغال داشــته باشد ،حسن

همجــواري با وي بيمعني خواهد بود .در واقع حســن همجواري با عقبنشــيني عراق و
بازگشت كامل بهمرزهاي شناخته شده بينالمللي ممكن خواهد بود.

 - 6امور اجتماعي

 :6-1تأمين اجتماعي
در زمينه تأمين اجتماعي دولت طي دوران پنجساله سياستهاي زير را دنبال خواهد نمود:
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1 -1گسترش پوشش بيمههاي اجتماعي بهجامعه روستانشين.

2 -2گســترش پوشش بيمههاي اجتماعي بهجامعه شهري با رعايت اولويت پوشش كامل
جامعه مزدبگير و حقوق بگير.

 :6-2بهزيستي
در بخش بهزيســتي اولويت خاص ارایه خدمات ،با خانوادههاي معظم شــهدا و جانبازان
انقالب اســامي خواهد بود .و نسبت به بازگشت كامل مهاجران جنگ تحميلي بهموطن
اصلي اقدام خواهد شد.

 :6-3بهداشت و درمان
در بخش بهداشت و درمان ،اولويتهاي اساسي زير تعقيب خواهد شد.

 – 1تقدم بهداشت بر درمان

 – 2تقدم درمان سرپايي نسبت بهدرمان بستري
 – 3تقدم روستاها نسبت بهشهر

 -4تقدم گروههاي آسيب پذير بهساير اقشار
 :6-4حفاظت از محيط زيست ،كه تنها متعلق بهنسل كنوني نيست بلكه نسلهاي بعد

نيز بايد حيات اجتماعي روبهرشــد خــود را در آن طي كنند ،از برنامههاي دولت خواهد
بود در اين زمينه دولت كوشــش خواهد كرد كه نه تنها خود عامل تخريب محيط نباشد،

بلكه با آموزش الزم ،همگان را بهوظيفه مهم حفاظت از محيط زيســت آشــنا ســازد ،و
عــاوه بر اين با تدوين مقررات الزم و بهكمك آن با آلودگي محيط زيســت يا تخريب

غيرقابل جبران آن مقابله نمايد .كوشــش در پاكســازي آبهاي داخلي و مقابله با آلودگي
آبهاي خليج فارس و درياي مازندران (خزر) در برنامه دولت جاي خواهد داشت.

648

 :6-5شهر و روستا
جامعههايي كه جمعيت آن رو بهافزايش اســت با خطر توســعه بيرويه برخي از شهرها،

خالي شدن روستاها و شهرهاي متوسط و كوچك روبرو هستند .در صورتي كه اين وضع
پديد آيد كشور با مسایل متعدد سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي روبرو ميشود.
از اين رو دولت درصدد است كه توسعه بيبرنامه شهرهاي بزرگ را مهار كند و از ايجاد

آلونكها در اطراف شــهرها ،كه منشــاء انواع گرفتاريهاي سياســي و اجتماعي است،
جلوگيري نمايد و امكانات مختلف زندگي در شهرهاي كوچك و متوسط را بهگونهاي

فراهم آورد و توســعه دهد كه نه تنها از مهاجرتها بدون برخورد جلوگيري شــود ،بلكه
ساكنان شهرهاي بزرگ نيز بهتدريج تشويق شوند و بهاين شهرها رو آورند و يا بهزادگاه
خويش بازگردند.

برنامه توجه حســاب شده بهروســتاها بايد ادامه يابد و مردم روستاهاي ما كه قرنها زير

فشار طاقتفرساي اقتصادي و اجتماعي بودهاند ،از امكانات زندگي قابل قبول بهگونهاي
بهرهمند شــوند كه تــداوم حضور آنهــا را در روســتاها بهعنوان عوامل مؤثــر در توليد

كشاورزي و صنايع روستايي تأمين كند.
 :6-6تأمين مسكن مناسب

دولت در شــهرها و روستاها كوشش خواهد كرد كه بهترتيب مذكور در برنامه مسكن و

شهرســازي با در اختيار گذاشتن زمين و مصالح ساختماني كافي مردم را در تهيه مسكن
ياري دهد و در حد مقدور با سياســتگذاريهاي مناســب عرضه مســكن را بهگونهاي
افزايش دهد كه اجاره بها كاهش يابد.

 :6-7مناطق محروم
مناطق محروم كشور قبل از پيروزي انقالب مورد توجه نبودهاند ،كوششهاي جمهوري

اســامي نيز در كمك بهاين مناطق و محروميت زدايــي بهعلت وقوع جنگ تحميلي در
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حد مناسب مورد نظر امام امت (قدس سره) و مسئووالن اجرايي كشور نبوده است .توجه

كامل بهاين مناطق و حل مســائل اجتماعــي – اقتصادي ،فرهنگي آنها را دولت وظيفهاي
اساسي تلقي ميكند.

 :6-8بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلي
بازســازي مناطق آســيب ديده از جنگ تحميلــي يك برنامه ملي و وظيفهاي اســت كه
بــردوش فرد فرد آحاد ملت و امتي اســت كه مردم اين مناطق بهخاطر حفظ اســتقالل و

آزادي آنها ،رنجهــا و بيخانمانيها را تحمل كردهاند و دولت در اين زمينه تمامي توان
اجرايي خود را بهكار خواهد گرفت.

 :6-9رزمندگان ،جانبازان ،خانواده شهدا و مفقوداالثرها و اسرا
قدرداني و اداي احترام در برابر عزيزاني كه در ساليان دراز جنگ تحميلي حماسه پرشور

و مقاومت را سرودهاند و از استقالل و آزادي و اصالتهاي انقالب اسالمي دفاع كردهاند
و نيــز سپاســگزاري از خانوادههاي گرانقدري كه اين چنيــن عزيزاني را تربيت كردهاند

وظيفه نظام بهتمامي اســت .دولت تمامي تالش و كوشــش خود را بهكار خواهد برد كه
اين عزيزان بهعنوان شــهروندان فداكار و ايثارگر جامعــه ،از امكانات مطلوب زندگي و

كار و تحصيل بهرهمند شوند.
 – 7سياست دفاعي

 :7-1استقالل و تماميت ارضي
بهموجب قانون اساســي بخش دفاع ،مركب از ارتش و ســپاه پاسداران ،وظيفه پاسداري

از اســتقالل و تماميت ارضي و نظام جمهوري اســامي ايران و نگهباني از دستاوردهاي

انقالب را برعهده دارند و در مقام پاســداري از حريم اســتقالل تــام و تمام ايران نهايت
تالش را بهكار خواهند برد و كمترين خدشــه را نسبت بهتماميت ارضي سرزمين مقدس
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اسالمي ايران تحمل نخواهند كرد.
 :7-2اهداف كلي نظامي
پاســداري از اســتقالل و تماميــت ارضي و نظام جمهوري اســامي ايــران و نگهباني از
دستاوردهاي انقالب اسالمي از طريق:

 – 1حفظ منافع ملي در برابر تهديدات خارجي و نگهباني از مرزهاي جمهوري اسالمي
ايران.

 – 2مقابله با هرگونه تجاوز و تجزيه طلبي.
 – 3تأمين نيازهاي دفاعي كشور.

 – 4آموزش نظامي و بسيج و سازماندهي مردم.
 :7-3استراتژيها و سياستهاي اجرايي.
نظام دفاعي كشور در برنامه  5ساله دولت براصول اجرايي زير استقرار دارد:

 – 1سازماندهي يك نظام دفاعي يكپارچه و كارآمد.
 – 2بازسازي تجهيزات و تأسيسات آسيب ديده.

 – 3بهره برداري بهينه از امكانات بالقوه علمي ،پژوهشي ،صنعتي كشور و در جهت تأمين
بهرهبرداري از آنها.

 – 4ســازماندهي صنايع نظامي كشور در راســتاي تأمين نيازهاي واقعي نيروهاي مسلح و
حداكثر بهرهبرداري از آنها.

 – 5تقويت بنيه دفاعي كشــور با رعايت حداقل وابستگي نظامي و امكان خودكفايي در
نگهداري و تعمير ابزار و تجهيزات نظامي.

 – 6توسعه سيستمهاي اطالعات و ضداطالعات.
 -7-4اهداف سياسي
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تقليــل تهديــدات خارجي از طريق گزينش و روابط ديپلماتيك مناســب با كشــورهاي
بيگانه ،بهويژه همسايگان.

 :7-5مسائل بخش انتظامي
ايــن بخش وظيفه اســتقرار امنيــت در درون مرزهاي آبــي و خاكي كشــور و مبارزه با
مــواد مخدر و قاچاق را برعهــده دارد .در حال حاضر وظيفه حفــظ امنيت بهارگانهاي

شــهرباني ،ژاندارمري و كميته واگذار گرديده اســت و اداره امور ندامتگاهها و نيز عمل
بهعنوان ضابط قوه قضائيه (كه قب ً
ال بهعهده شــهرباني بوده است) بهترتيب بهوسيله سازمان
ندامتگاهها و پليس قضايي انجام ميشود.

 :7-6تأمين امنيت كامل كشور و استقرار نظام قانون از طريق:
 -1اجراي قوانين و مقررات امنيتي كشور.

 -2ايجاد و سازماندهي نيروي انتظامي يكپارچه و تجهيز و تقويت آن.

 -3حفاظت و پوشش مرزهاي آبي و خاكي كشور بهمنظور جلوگيري از هرگونه تردد و
نقل و انتقاالت غيرمجاز در چهارچوب سياستهاي عمومي دولت و قوانين مربوط.

 -4مبارزه با ورود و خروج مواد مخدر و قاچاق.

 -5حفاظت از تأسيســات اقتصادي ،صنعتي بهويژه تأسيســات حســاس و صیاتی کشور.
کشف و جمع آوری اسلحه ،مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز.

اميد است هيأت وزيران دولت جمهوري اسالمي ايران با اخذ رأي اعتماد قوي نمايندگان

محترم مجلس شوراي اسالمي در دستيابي بهاهداف مشخص شده در قانون اساسي توفيق
الزم را پيــدا كنــد و در دوران خدمتگزاري خود نيــز از راهنماييهاي نمايندگان محترم
برخوردار باشــد .بدون ترديد شرط الزم موفقيت دولت در همه حال ،بهرهوري از اعتماد
و حمايت همواره مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.

اكبرهاشمي رفسنجاني -ریيس جمهوري اسالمي ايران
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متن مصاحبه رییس جمهوری با خبرنگاران داخلی درباره امور اجرایی
حجت االســام والمسلمین هاشــمی رفســنجانی رییس جمهور پیش از ظهر دیروز طی
گفتگویی با خبرنگاران داخلی به سؤاالت آنان پیرامون مهمترین مسایل سیاسی ،فرهنگی،

اقتصادی و نیز مسایل منطقه ای و جهانی پاسخ دادند.

رییس جمهور پیش از پاســخ به ســؤاالت خبرنگاران گزارش مشــروحی از فعالیتها و

عملکرد دولت خود ارایه داد و طی آن گفت :این گزارش به منزله یک ارزیابی از وضع
انقالب و عملکرد نیروهای دســت اندرکار انقالب طی شــش ماهی که از فعالیت دولت

جدید میگذرد محسوب میشود.

آقای هاشــمی ارزیابی خود از اوضاع عمومی کشــور را مثبت خوانــد و ضمن تأکید بر
تداوم آرمانهای انقالب که از جانب حضرت امام(ره) ترســیم شده است اظهار داشت:

دشــمنان انقالب امیدهای کاذبی به دوران بعد از فقدان حضرت امام(ره) بســته بودند که
بحمداهلل این امیدها نقش برآب شــده و در مقابل شاهد تحقق امیدهای ملت بزرگ ایران

هستیم.

آقای هاشــمی رفسنجانی اســتحکام انقالب اســامی در داخل و خارج از کشور را در
ســطح بســیار مطلوبی توصیف کرد و با اشاره به ســفر اخیر نماینده ویژه سازمان ملل به

تهران جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گفت :ده سال است که از مسأله حقوق

بشــر علیه ایران استقبال شده بود ،که پس از بازگشت او از ایران و انتشار این گزارش به
مخالفت و مشاجره با وی پرداختند و او را به سازش با ایران متهم کردند.

وی انتخاب حضرت آیت اهلل خامنه ای به مقام رهبری انقالب اسالمی را به عنوان بهترین
تصمیم ممکن در ارتباط با اســام و انقالب نام برد و افزود :هیچ فردی بیشــتر از ایشــان
برای این مقام شایســتگی نداشت .ایشان وفادارترین فرد به آرمان های امام ،صالحترین و

آگاه ترین شخصیت واقف به مصالح انقالب برای حفظ و استمرار راه امام(ره) محسوب

میشوند.
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حجت االســام والمسلمین هاشمی رفسنجانی در ادامه ســخنان خود گفت :از نقطه نظر
آرمانی قابل ذکر است که ما از زمان حضرت امام(ره) تا امروز هیچگاه کمبودی از لحاظ

آرمانهای معنوی و فرهنگی نداشتهایم و حتی در دوران جنگ که مردم متحمل مصائب

و دشــواریهایی بودند روحیات انقالبی و معنویات مردم تقویت شــد و امروز هم همان

روحیه در بین مردم حفظ شــده اســت و ابراز حمایت مردم از انقالب در  22بهمن نشانه
کام ً
ال گویایی از واقعیتهای موجود در جامعه بود .اما به دلیل شــرایط گذشته و رذالت
قدرتهــای جهانی ،جنــگ تحمیلی و نیز نو پا بودن نظام با مشــکالت اقتصادی مواجه

شــدیم که در مقابل آن دســتاوردهای اقتصادی قابل توجهی داشــتیم ،حتی کارشناسان
بانک جهانی که برای ارزیابی اقتصاد کشور اخیرا ً به ایران سفر کرده بودند براین نکته که
ایران به بهترین شیوه در طول جنگ اقتصاد خود را مستقل نگهداشته است تأکید داشتند.

آقای هاشمی سپس به کمبودهای ناشی از جنگ اشاره کرد و با تأکید براین که دولت وی
در یک حالت نه جنگ و نه صلح شروع به کار کرده است گفت :یکی از مسئولیتهای
مهم دولت رفع کمبودها و اصالح وضعیت زندگی مردم است.

وی افزود :با توجه به این که ما در ابعاد مختلف استقالل به جز استقالل اقتصادی مشکلی

نداریم ،برنامههایی برای قطع وابســتگی کشــورمان اتخاذ کردیم که تأمین نیروی انسانی
ماهر و متخصص ،افزایش سطح تولید ناخالص از جمله این برنامه هاست.

ما تصویب نمودیم که بانک ارز را به نرخ صادراتی عرضه نماید اما الزم نیست صرفاً این
ارز را صادر کنندگان تحویل بگیرند.

بانک ارز موجود را به کاالهای مشمول ارز صادراتی به همان قیمت در اختیار واحدهای
تولیدی قرار میدهد ،این اقدام از نیمه اسفند ماه آغاز شده است.

ریاســت جمهور با اشــاره به این مطلب که ما از نظر تولید شبکههای راه و راه آهن ،بندر

و ...هنوز بســیار عقب هســتیم به سیاســت های دولت در زمینه بهبود وضعیت صنعت،

کشاورزی ،معادن ،انرژی ،تجارت خارجی و ...اشاره کرد و افزود:

وزارتخانه هــای آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،بهداشــت وکار نیروهای حرفهای و
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ماهــر را در آینده نزدیک تربیت خواهند کــرد و برای این امر بودجه الزم در نظر گرفته
شده است.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای سیاست ارزی توانسته است موفقیتهایی

به دست آورد.

رییس جمهور با اشــاره به این نکته که اظهارات وی و سایر اعضای هیأت دولت منافاتی

با حرفهای دولت گذشــته نداشته و تنها شرایط کار و تصمیمگیریها تغییر کرده است
به ذکر آماری به نقل از بانک مرکزی پرداخت و با بیان افزایش چشمگیر در درآمدهای

دولت اظهار داشــت :درآمدهای دولت در ســال  ،68نســبت به ارقام پیش بینی شده در
بودجه افزایش داشــته است  .همچنین در زمینه پرداخت ها ،نسبت به بودجه جاری یک
درصد ،کاهش داشتهایم .ولی در مورد بودجه عمرانی  49درصد افزایش داشته .و این در

حالی است که در سال  13 ،67درصد بودجه جاری را اضافه و خرج شده بود.

وی افــزود :از لحاظ ارقام مالی صادرات غیر نفتی مــا  20/3درصد و واردات  57درصد
افزایش یافته اســت که واردات عمدتاً شــامل کاالهای سرمایه ای است ،در زمینه صنایع

طی چند ماه گذشته  525میلیون دالر برای صنایع سنگین و سبک ،معادن و تجارت ،ارز

داده شده است که این سیاست موجب کسب درآمدهای ریالی قابل توجهی برای دولت
بوده اســت و همین امر سبب شده تا ما امسال بتوانیم برای نخستین بار عیدی کارمندان را
به صورت نقد پرداخت کنیم.

رییس جمهور با اشــاره به این مطالب که سیاســت ارزی جاری پس از بررسی های الزم
مورد تایید کلیه کارشناســان قرار گرفته است اثرات مثبت سیاست جمع آوری نقدینگی
از طریق تولید وعرضه کاال در بازار را مورد تأیید قرار داد.

رییس جمهور در ادامه گفت :ما البته میتوانستیم ارز را با قیمت  70ریال در اختیار تولید

کنندگان قرار دهیم که در این صورت کاال ها با نرخ بســیار کمتری تولید شــود اما این

سیاست برای کل مملکت مضر بود چرا که این درآمد ارزی به همه مردم متعلق است و
قیمت واقعی آن نیز  70ریال نیست که باید بعدا ً هنگامی که تعادل ایجاد شد قیمت واقعی

655

آن را تعیین کنیم .ما اگر ارز را با قیمت  70ریال در اختیار تولید کنندگان می گذاشــتیم

در واقع به اشــتهای مصرف دامن زده بودیم و از جیب نســل آینده خرج کرده بودیم و
نتیجه آن کاهش درآمدهای دولت وروآوردن به اســتقراض میشد که این خود منجر به
افزایش تورم میگردید.

وی گفــت :در شــرایط حاضر که ما ارز را بــا نرخ  80تومان در اختیــار تولید کنندگان
گذاشته ایم ،کارخانه های پروفیل سازی میتوانند با این ارز ورق وارد کرده و پروفیل را

بــه قیمت کیلویی  50تومــان تولید کنند .در صورتی که اآلن پروفیل کیلویی  150تومان
هم به دست مردم نمیرسد ،ظرفیت تولید لوله و پروفیل در کشور یک میلیون و دویست
هزار تن اســت که حدود  500هزار تن بیش از مصرف مردم می باشــد .در این صورت

قیمت لوله و پروفیل به آسانی به  60تومان با همه سودهایی که به آن تعلق خواهد گرفت

میرســد به وفور هم موجود خواهد بود .همین بحث در مورد آلومینیوم ،آهن و میلگرد
نیز صادق است.

ایــن برنامه هاقیمت ها را میشــکند ولی ما قیمتهای دولتــی را هم برای طرحهای مهم
حفظ خواهیم کرد.اما طبیعت بازار را برمبنای ارز رقابتی قرار میدهیم.

نتیجه این سیاست افزایش تولید کاال ،ایجاد اشتغال ،سود دهی کارخانه ها و درآمد بیشتر

دولت برای اجرای طرح های مهم اســت و سوبسیدهایی که مردم را تنبل بار میآورد نیز
ادامه نخواهد یافت.

کاهش قیمت کاالها
آقای هاشــمی در ادامه گفتگو با خبرنگاران به مســأله تورم اشــاره کرد و گفت  :در این

پنج شش ماهه اخیر قیمت بخشی از کاالها کاهش داشته و برخی نیز سیر صعودی داشته
اســت ،در ســال گذشته رشد تورم در تمام طول ســال  28/8درصد بوده است که امسال

رشد تورم تا به حال  19/8گزارش شده است  .اگر تولید در همه جهات حرکت کند نرخ
تورم زودتر کاهش خواهد یافت.
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حجتاالســام والمسلمین هاشمی رفسنجانی با اشاره به این که عمده ارزهایی که دولت
در اختیار تولید کنندگان گذاشــته در این دو ســه ماهه اخیر بوده اســت گفت :تأثیر این
اقدامات طی چند ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد.

وی اضافه کرد نرخ تورم در عمده فروشــی طی سال گذشته  21/5درصد بوده که امسال
به  19/2درصد رسیده یعنی دو درصد در رشد آن کاهش داشتهایم.

ریاســت جمهور در ادامه به مقایســه میزان تولید در کارگاه های بزرگ طی سال گذشته
پرداخت و گفت میزان تولید کارگاه های بزرگ در ســه ماهه اول سال  8/5 ، 67درصد

افت داشته که این افت در سه ماهه اول سال  68به  6/1درصد کاهش یافته است .طی سه

ماهه دوم و سوم سال  68نیز در این کارگاه ها  8/1درصد رشد تولید داشتهایم که در سال
گذشته در همین مدت  11/2درصد افت گزارش شده بود.

وی اضافه کرد :میزان تولید روغن نباتی  36درصد  ،الیاف و پلی اســتر  25درصد ،فرش

ماشــینی  14درصد ،کاغذ  20درصد ،روغن موتور  50درصد ،الستیک 11درصد ،پودر
شوینده 15درصد ،سیمان  6درصد ،لوله  37درصد ،کنتور آب 18درصد ،المپ روشنایی

 10درصد  ،پوپر برقی  33درصد و  ...رشــد داشــته اســت .و این نشان دهنده بهبود وضع
تولیدکشور است.

رییس جمهور ســپس ضمن دعوت از وزارتخانههای مختلف برای ارایه عملکرد شان به
مردم در پایان ســال جاری خالصه ای از فعالیتهای انجام شــده وزارتخانه های مختلف
را برشمرد.

رییس جمهور در مورد وزارت صنایع گفت :در نیمه دوم امســال توســط وزارت صنایع

یــک میلیارد و نهصد و هشــت میلیون دالر به صنعت ســبک اختصاص یافتــه که تأثیر
واگذارای این میزان ارز را در آینده خواهیم دید.

در سال گذشته تنها  643میلیون دالر ارز به این صنعت اختصاص یافته بود ،حجتاالسالم

والمســلمین هاشمی رفسنجانی همچنین افزود :برای طرحهای تولیدی در شش ماهه دوم
امســال  420میلیون دالر پرداخت شــده اســت و همچنین  18هزار نفر در اســتانها برای

657

دریافت موافقــت اصولی مراجعه کردهاند .در وزارت معــادن و فلزات واحدهای تحت
پوشش این وزارتخانه  15تا  20درصد افزایش تولید داشتهاند.

میــزان تولیــد مس از  55هزار تن به  70هزار تن رســیده که در ســال  69به  100هزارتن
خواهد رســید .تولیــد آلومینیوم در حال حاضر ماهانه  10هزار تــن و برابر نیازهای مردم

است اگر کمبودی احساس میشود به خاطر اشکال در توزیع است نه در تولید .صادرات
سرب و روی به  30میلیون دالر رسیده و میزان صدور مس از  41میلیون دالر به  65میلیون
دالر افزایش یافته است.

وی ســپس موفقیتهای وزارت نفت را برشمرد و گفت :در تولید کودشیمیایی اوره از

خودکفایی هم گذشــتهایم و  300هزار تن اضافه تولید داریم که یا باید صادر کنیم و یا
در داخل زمینه مصرف آن را فراهم ســازیم .تزریق گاز در چاه های نفت بســیار توســعه
داده شــده که در زمان جنگ این کار صورت نمیگرفت که بســیار ضرر داشت اکنون

پاالیشگاه کنگان راه اندازی شده و شهرها به سرعت به شبکه گازرسانی متصل میشوند.

رییس جمهور در زمینه فعالیتهای وزارتخانههای جهاد و کشاورزی گفت :جهاد اکنون

در شیالت به تولید خوبی دست یافته و برای بهره گیری از ظرفیت تولید ماهی پرورشی

طرحهای خوبی دارد.

تعداد زیادی کشــتی صیادی خریداری شده که به میزان صید شیالت اضافه خواهد شد.

در بخش کشــاورزی در ســطح  450هزار هکتار افزایش عملکرد معادل  1240کیلوگرم
در هکتار داشتهایم.

عرضه سموم دفع آفات و کود در سطح مطلوبی بوده و اکنون انبارها وضع خوبی دارد و

میزان ارایه ماشــین آالت وادوات کشاورزی را نیز به دو برابر رسانده ایم .به میزان تولید

جوجه یک روزه ســه میلیون قطعه افزوده شده و قرار است که میزان تولید به  27میلیون
قطعه برسد.

رییس جمهور در زمینه فعالیتهای وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت:

هزار روســتا به شبکه مخابراتی متصل شده ،دستگاههای فاکس به اندازه کافی در کشور
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موجود است و توسعه نیز خواهد یافت.

ریاســت جمهور پیرامــون فعالیتهای وزارت کار و امور اجتماعی گفت :صدو بیســت

میلیــون دالر برای بن کارگری اختصاص یافته و این وزارتخانه برای مشــاغل جانبازان
طرحهای خوبی تدارک دیده اســت .تعاونی های مصرف ،مســکن و کار توسعه خوبی

یافتهاند و طرح 150خانه بهداشت کارگری توسط این وزارتخانه در دست اجراست.

وی درباره اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی گفت :شهرهای فراوان اقماری در سطح
کشــور توســط این وزارتخانه احداث و مراحل تکمیل امکانات آن در دست اجراست
و قرار اســت این شــهرکهای اقماری بدون دریافت قیمت زمین و با قیمت تمام شده به
مردم واگذار شود.

آقای هاشــمی اضافه کــرد :به زودی ترتیب واگذاری زمین به مــردم به دو صورت داده
خواهد شــد ،اول کسانی که مستحق دریافت خانه هســتند و سپس کسانی که میتوانند
زمین را گرفته و انبوه سازی کرده و طبق شرایط ما به واجدین شرایط واگذار کنند.

فعالیتهای وزارت بهداشت و درمان موضوع دیگر سخنان دیدار رییس جمهور بود.وی

گفت :خوشــبختانه تولید دارو به سرعت افزایش یافته و به حدود  65درصد رشد رسیده

البته هنوز تخت بیمارســتانی ،بیمارستان و نیروهای مناسب کم داریم ،که طبق برنامه قرار
است این کمبودها مرتفع گردد.

وی سپس بخشی از فعالیتهای این وزارتخانه را به شرح زیر برشمرد:

موافقت اصولی با تأســیس  50دانشکده پزشکی در سطح کشور ،خرید تعدادی خوابگاه

برای دانشــجویان علوم پزشکی و ســاخت تعداد قابل توجهی خوابگاه در سراسر کشور،
احداث  600خانه بهداشت 650 ،مرکز بهداشتی ،ایجاد  30آموزشگاه بهورزی و افزایش

مایهکوبی بیماریهای کزاز ،دیفتری ،سرخک و غیره .

حجتاالســام والمســلمین هاشــمی رفســنجانی درباره فعالیت های وزارت فرهنگ و
آموزش عالی به نکات زیر اشاره کرد:

تأســیس  33دوره کاردانی  31 ،رشــته کارشناســی 38 ،رشــته کارشناسی ارشد ،و 13
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رشــته دکترا ،موافقت با احداث  50مرکز آموزشی و جذب بودجه  82میلیون دالر برای

تجهیزات دانشــگاه ها .مــورد دیگر پرداخت  15میلیون دالر بــرای کتاب های علمی از

طرف این وزارتخانه است.

وی ســپس در بر شــماری اقدامات وزارت کشور به مســأله مبارزه با قاچاق مواد مخدر
اشــاره کرد و به توســعه این مهم در دو-ســه ماهه اخیر پرداخت و گفت :طی این مدت

ضربههای خوبی به قاچاقچیان وارد شده و امیدواریم که بتوانیم آنها را ریشه کن کنیم .
اما استکبار جهانی در این زمینه نیز شرارت هایی دارد که مانع از موفقیت کامل می شود.
گروهکهای سیاســی ضد انقالب کــه نوعاً زندگی آنها را اســتعمار گران به خصوص
آمریکا تأمین میکند پشتیبان جریان قاچاق هستند.

رییــس جمهور ســپس به اقدامات وزارت دفاع و امکانات دفاعی کشــور اشــاره کرد و
گفت :نیروهای مسلح کارهای خود را به زودی با انجام مانورها و پی گیری آموزش ها و

مهندسی رزمی انجام میدهند .در بعد صنایع نظامی و دفاع ما نمی توانیم به امید دیگران

باشــیم در این زمینه اهمیت زیادی به صنایع دفاعی داده ایم.اکنون ما حتی از کشــورهای
پیشرفته هم کاربرد سالح هاو سالح شناسی را بهتر می دانیم .

پیشــرفت های خوبی در زمینه صنایع دفاعی داشــته ایم که البته توقع به جایی نیست که

من بگویم چه و چه مقدار ســاخته ایم .امیــدوارم که جنگی پیش نیابد که آنها را به کار
گیریم ،اما اگر شــرارتی پیش آمد آن وقت دشــمن خواهد دید که فرزندان اســام چه

ساختهاند.

وی در ادامــه با توضیح در مورد برنامه دیگر وزارتخانه ها و دســتگاه های دولتی اعالم
کرد که در سال آینده سه هزار کالس درس در تهران به فضای آموزشی اضافه خواهدشد
همچنین برای رفاه معلمان برنامه های ویژه ای در دست تهیه است.

وی افزود :در مورد حمل کاال بدون آن که ماشین اضافه کنیم ظرفیت حمل ونقل را سی
درصد افزایش داده ایم وهم اکنون میزان پرداخت دموراژ(توقف کشــتی در بندر) بسیار
کم شده است و راه آهن بافق به بندرعباس تا سیرجان آماده افتتاح شده که این شبکه راه
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آهن مقدار زیادی از بار سنگین مشکالت حمل و نقل را حل خواهد کرد.

آقای هاشــمی همچنین گفت که وزارت صنایع ســنگین در آینده نزدیک از فعال ترین
وزارتخانــه هاخواهد بود و تعداد زیــادی اتوبوس ،کامیون ،و مینی بوس تولید و با قیمت

دولتی به مردم داده خواهد شد .همچنین با اختصاص ارز هفت تومانی به مردم بسیاری از
مشکالت در آینده حل خواهد شد.

رییــس جمهور برنامه هــای وزارت بازرگانــی را نیز که عمده آنان بــر محور صادرات

و واردات اســتوار اســت بیان داشــت و در مورد ایجاد تسهیالت بیشــتر در گمرکات و

فرودگاهها تأکید کرد.

وی در پاســخ به سئوال خبرنگار رسالت که پرســید «کاالهایی که با ارز صادراتی تولید
می شــوند هم اکنون با مشکل جدی روبرو هســتند و بانک مرکزی به تعهدات خود در
ســال جاری در قبال دســتگاه های دولتی نظیر وزارتخانه های صنایع و صنایع ســنگین ،

عمل ننموده اســت و با توجه به غیر واقعی بودن نرخ خرید واریز نامه صادراتی توســط
بانک ،دولت چه زمانی نسبت به این مسئله اتخاذ تصمیم خواهد نمود ».اظهار داشت :در
مورد ارز صادراتی تصمیم گرفته شــده است که بانک ها این ارز را در اختیار دستگاهها

قراردهند ( ،چه این که مردم ارز صادراتی را به بانک بفروشند یا نه) و در سال آینده بیش
از  2میلیــارد دالر ارز صادراتی برای این منظور تخصیــص خواهد یافت .قرار بود بانک

مرکز در سال جاری ارز صادراتی در اختیار کاالهای مشمول این ارز قرار دهد ولی چون

در گذشته ارز صادراتی از طرف صادر کنندگان کاال به بانک مرکزی تحویل داده نشده

بانک نتوانســت به تعهدات خودعمل کند لذا ما تصویب نمودیم که بانک ارز را به نرخ
صادراتی عرضه نماید اما الزم نیســت صرفاً ایــن ارز را از صادر کنندگان تحویلبگیرد.
بانک ارز موجود را به کاالهای مشمول ارز صادراتی به همان قیمت در اختیار واحدهای

تولیدی قرار می دهد  ،این اقدام از نیمه اســفندماه آغاز شــده و تا پرداخت همه تعهدات
ادامه خواهد یافت.

حجت االســام و المســلمین هاشمی رفسنجانی در ادامه پاســخ به این سئوال افزود :نوع
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ارزی که در اختیار واحدها قرار می گیرد عبارت از ارز دولتی ،ارز صادراتی و ارز رقابتی

به نرخ دولتــی تولید می کنند .کاالهای نیمه ضروری که معتقدیم قیمت آنهانباید گران

شود وحتی برای آنها تعیین قیمت گردد ارز صادراتی دریافت می کنند .کاالهایی که با
ارز رقابتی تولیدمی شوند از ضوابط قیمت گذاری معاف هستند و قیمت هر کاال براساس
هزینه تولید آن توسط ارز رقابتی و یا عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

ریاست جمهوری در جواب به این سئوال که «در ابتدای اعالم سیاست فروش ارز رقابتی،
اعالم گردید که این سیاســت ها بلند مدت بوده وحداقل به مدت  2ســال تغییر نخواهد

کرد که این امر حکایت از جهت گیری مثبت دولت به سمت ایجاد ثبات اقتصادی دارد
آیا به نظر شــما این سیاســت کلی و اصولی با تصمیمات مقطعی و غیر مؤثر مثل شــمول
مجدد قیمت گذاری بر نوشــابه ،کالباس و سوســیس بی اعتبار نمی گردد ».گفت :خیر،

سیاســت تخصیص ارز به صورت دولتی  ،رقابتی و صادراتی ادامه خواهد یافت .آن چه
ما دســتور دادیم جلوی آن گرفته شــود ،این بود که ارز از طریق دالالن عرضه نشــود و

توســط صنوف معین فروخته شــود .در مورد نوشــابه به دلیل اینکه استفاده از ارز رقابتی
برای آنها مقرون به صرفه نبود مقرر گردید آنها به مقدار مورد نیاز هر کیلو گرم شکر را

 300ریال از ما دریافت کنند ( یعنی کمتر از نرخی که برای آنها تمام می شــود) و فرض
هم براین اســت که اگر واحدهای تولیدی نوشــابه با ظرفیت کامل فعالیت و تولید داشته

باشــند نرخ نوشــابه از آن چه که اکنون در بازار آزاد وجود دارد پایین تر خواهد آمد در

حال حاضر واحد های تولیدنوشــابه  1/5میلیارد بطری نوشابه تولید می کنند در صورتی
که دارای ظرفیت تولید  3میلیارد بطری اســت با این اقــدام ظرفیت واحدها فعال خواهد

شد ،درآمد آنها افزایش می یابد ،مالیات دولت افزایش پیدا می کند وجنس هم به اندازه
کافی در جامعه عرضه می شود.

در زمان جنگ و تاکنون  40هزارتن شکر در اختیار کارخانه نوشابه سازی قرار میگرفت
که امروز به  80هزار تن افزایش یافته است.

در مورد سوســیس و کالبــاس واحدهای ذی ربط قصد گران کــردن این محصوالت را
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داشتند که به دلیل این که غذای سرپایی مردم می باشد گفته شد قیمت حفظ شود .و در
صورت لزوم سوبسید از دولت دریافت کنند.

وی در مورد جنجال تبلیغاتی غرب در مورد گروگانها در لبنان اظهار داشت :اوج قضیه
موقعی بود که آقای شیخ فضل اهلل در یک سخنرانی در لبنان گفتند که ما طرفدار آزادی
گروگان ها هســتیم به عنوان نقطه ضعف برای لبنانی ها مطرح می کردند مصادف با آن

یکی از روزنامه های ایران که انگلیســی زبان هســت چنین حرفی زده بود .تفاون این دو
حرف معنایی برای دنیا دارد .ما عالقه مند هســتیم که مسئله گروگان ها حل شود امیدی
هم پیدا شــده است من فکر می کنم خود اینها ارتباطاتی با دولت های منطقه و چیزهای

دیگر هم بوده اســت .من جو را از دور این گونه می بینم که به هر حال مسئله گروگانها
به طرف حل شــدن پیش می رود ولی ما در این قضیه رکن نیســتیم و فقط می توانیم از
طریق توصیه ها اقدام کنیم.

رییس جمهور در پاســخ به این ســئوال که «آیا دولت برای مبارزه بــا قارونها برنامهای

دارد یــا خیر» گفت :ما فکر می کنیم این که یک نفر یا یک گروه بتوانند سیاســت های

کشــوررا تحت تأثیر قرار دهند به هیچ وجه قابل تحمل نیســت و برنامه هایی هم در این
زمینه در دســت داریم اما ابتدا باید زمینه های آن برنامه را که آغاز کردهایم فراهم کنیم.
و امیدواریم در یک زمان معقول شما دیگر شاهد چنین جریان هایی در کشور نباشید.

حجت االسالم و المسلمین رفســنجانی در مورد روند صعودی قیمتها اظهار داشت :ما
در مورد کاالهایی که بنا گذاشــتیم آزاد شــود تمهیداتی نداریم یعنی باید تابع عرضه و
تقاضا باشــد اما در این قطعه برخی اجرای قوانین تعزیرات که مجمع تشــخیص مصلحت

تصویب کرده و در اختیار وزارت بازرگانی قرار دارد ســازمان معینی در نظر گرفتهایم و

در آینده کاالهایی که قیمت آنها معین می شــود به وزارت بازرگانی اعالم می گردد تا
آنها را از طریق تعزیرات کنترل کنند.

وی در مورد پیش بینی وضعیت تولید وصادرات غیر نفتی در ســال آینده تأکید کرد :در
مورد ظرفیت کارخانه ها من کام ً
ال خوشــبین هســتم و در حال حاضر فشار زیادی برای
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گرفتن ارز آغاز شــده اســت .تنها در دو ماه اخیر به وزارت صنایع  3برابر ســال گذشته

ارز رقابتی اختصاص داده شــده اســت و متقاضیان برای تولید ،به خرید ارز پرداخته اند.

صادرات غیر نفتی هم وابســته به افزایش تولید اســت اگر کارخانه ها تولید را به ظرفیت

مطلوب برسانند زمینه برای صادرات غیر نفتی فراهم می شود از  4، 3ماه آینده صادرات

فعال خواهد شــد .امیدواریم آن چه در برنامه  5ســاله برای درآمد صادرات غیر نفتی در
نظر گرفته شده است تحقق یابد.

ریاســت جمهور در مورد برخورد با فســاد و بد حجابی یادآور شــد :بد حجابی مشکلی
است که کما بیش از ابتدای انقالب وجود داشته است .هنوز آدم های نابابی وجود دارند

که در برابر حجاب مقاومت می کنند و هنوز نمی توانند درک کنند که در یک کشــور
انقالبی و اسالمی زندگی می کنند و باید خود را منطبق کنند ،ممکن است برخی از آنها
عقیده نداشــته و غیر مسلمان باشند ولی به هر حال حجاب یک قانون است و ما بنا داریم

قانون اجرا شــود .وزارت کشــور برای مبارزه با بدحجابی طرحی تهیه کرده و به مجلس

برده اســت که در دست تصویب اســت که پس از تصویب و ابالغ دست وزارت کشور
برای مبارزه قانونی با این پدیده باز خواهد شــد .البته این پدیده روبه افول است فقط باید

مقداری فشــار را زیاد کرد تا کسانی که هواهایی در ذهنشان هست تسلیم شوند.البته من
بیشتر به نصیحت متوسل می شوم و سعی می کنم آنها خود آگاه شوند وبه ما و خودشان
زحمت ندهند ،تا سالمت جامعه محفوظ بماند.

آقای هاشــمی رفســنجانی در پاســخ به ســئوال خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی
پیرامون مشــکل حمل و نقل مردم تهران گفت :تهران شــهری است که برای این میزان

جمعیت ساخته نشده و بافت شهر نا سالم است و با راه افتادن مترو و در اختیار قرار دادن
تعدادی اتوبوس برای شرکت واحد و اصالح حقوق رانندگان و بهبود وضع رانندگی در
تهران این مشکل حل خواهدشد.

رییس جمهور افزود :حدود  6هزار اتوبوس در ایران تولید می شود که شمار قابل توجهی
از آن به تهران اختصاص خواهد یافت.
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رییس جمهور درپاســخ ســئوال دیگر پیرامون میانجیگری شــوروی در مسئله ایران و

عراق گفت :ما یک طرف این مســئله هســتیم که صلح می خواهیم و شــورویها در این
زمینه دعوتی کردند و ما پذیرفتیم وما از آنها برنامه کار را خواسته ایم که هنوز برنامهشان

را بــه ما ارائــه ندادهاند  ،البته دبیر کل ســازمان ملل متحد در این زمینه جلوتر اســت و
مذاکرات در نیویورک و یا جای دیگر انجام خواهد شد.

وی پیرامون پیشنویس اجالس آتی وزرای خارجه دو کشور که تسلیم نمایندگان دائمی
ایران و عراق در سازمان ملل شد گفت :ما هیچ تغییری را نمی پذیریم ومسلماً چیزی غیر
از قطعنامه  598را نخواهیم پذیرفت.

آقای هاشــمی رفسنجانی در پاســخ به ســئوال خبرنگار روزنامه ابرار پیرامون واگذاری

صنایع غیر اســتراتژیک به مردم گفت :براســاس قانون اساسی بخشی از صنایع باید در
اختیار دولت باشــد و ما این قســمت ها را نمی تواینم بدهیم و صنایع ما در دست دولت
اعم از وزارت صنایع ســنگین ،صنایع ملی  ،بانک ها ،بنیاد  15خرداد ،بنیاد شــهید ،بنیاد

مســتضعفان و برخی دیگر از نهادهای دولتی اســت و سیاست ما این است که این صنایع
(غیر اســتراتژیک) حتی االمکان به بخش خصوصــی برود و ما راه این کار را بورس می

بینیم و بورس هم هر شرکتی را نمی پذیرد و شرکتهای سود ده وارد بورس خواهندشد.

رییس جمهوری در پاســخ به ســئوال همین خبرنگار در مورد استفاده دولت از اعتبارات

خارجــی در برنامه  5ســاله گفت :در بعضی از بخش ها مانند سدســازی ،پیروشــیمی،
الســتیک ،آلومینیوم وچند رشــته دیگر طرح هایی را مشــخص کرده ایم و طرفهای
خارجــی آمده و مذاکر کرده اند وهمین کارخانه آلومینیوم بندر عباس ،ســیمان ،کاغذ،
الستیک ،پیروشــیمی و چند سد به صورت اعتبار ساخته خواهد شد واین اعتبار به شکل

وام نیســت و شرکت خارجی با برگشت ســرمایهاش طی چند سال از محصول کارخانه

می برد.

وی افزود :از این پیشــنهاد اســتقبال خوبی در دنیا شده و البته ما شرایط سنگینی داریم و
بعضی شرایط ما را نپذیرفته اند.
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آقای هاشمی رفسنجانی پیرامون اثرات منفی دریافت مالیات و مکانیسم دریافت مالیات
گفت :در برنامه تکلیف شــده که قانون مالیات باید اصالح شــود .عدالت اجتماعی که
سیاست اصلی ماست باید مایه اصلی حرکت ما باشد.

رییــس جمهــور افزود :با توجه به تأکید حضرت امــام (ره) دولت و مجلس برای تحقق
عدالت اجتماعی به دلیل شــرایط نامطلوب ،افراد ناباب ،درآمدهای سرشار پیدا کردندو
این افراد با شــیطنت و شــایعه پــردازی و احتکار قدرت خرید مصــرف کنندگان را کم

کردند.

رییس جمهور افزود :با ایجاد شرایط تعادل و افزایش تولید و اشتغال  ،آرمان ها و اهداف
اسالمی قابل اجراست.

آقای هاشمی رفسنجانی افزود :قشر کارمند و حقوق بگیر در گذشته بدترین زندگی را
داشــته و ما امســال پرداخت عیدی را شروع کرده ایم و سال آینده به نسبت خوبی میزان

عیــدی افزایش خواهد یافت .ما حداقل مــزد کارگران را با یک افزایش  22در صدی از

 83تومان به صد تومان در روز رســاندیم و باید به وضع مزد بگیرها بیشــتر برسیم و تورم
را بشکنیم و این کار دو تا سه سال به طول خواهد انجامید.

رییس جمهور در پاســخ به سئوال خبرنگار روزنامه اطالعات در مورد آزاد کردن فروش

بنزیــن گفت :پیشــنهاد وزارت نفت ،فروش آزاد بنزین به قیمــت لیتری  4تومان بود اما
شورای عالی اقتصاد مانع گرانی قیمت بنزین شد.

رییس جمهور پیرامون حذف سوبســیدها گفت :ما اآلن به همه چیز سوبسید وارز دولتی

میدهیم ما به کاالهای اساســی مردم از قبیل گازوییل و نفت و برق سوبسید می دهیم و
این روند همچنان ادامه دارد.

رییــس جمهور افزود :شــورای اقتصــاد اخیرا ً با افزایش نرخ برق بــه ازای  2ریال در هر
کیلووات مخالفت کرد.

رییــس جمهور در مورد اصالح سیســتم اداری کشــور گفت :ما در ایــن زمینه از همان
روزهای اول کار را شــروع کردیم و سازمان امور اداری و استخدامی در این زمینه طرح
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نسبتاً خوبی دارد که در دولت بحث شد و بخشنامه ای تهیه شد و به همه ارگان ها تا نیمه
اردیبهشت فرصت داده شده تا دالیل کندی کار را اعم از نیروی انسانی و یا موانع قانونی

بررسی کنند.

وی در پاســخ به ســئوال خبرنگار دیگری پیرامون موضع رســمی ایران در برابر کشــتار

مســلمانان کشــمیر گفت :ما ظلمی را که به مردم کشمیر می شــود به شدت محکوم می
کنیم و از دولت هند خواسته ایم که با مردم کشمیر به گونه ای دمکراتیک برخورد کند،
مخصوصاً که حکومت وقت هند در سازمان ملل متعهد شده بود ،که آرای مردم کشمیر
را بپذیرد.

رییس جمهور افزود:البته ما دلمان نمی خواهد که روابط خود را با هند تیره کنیم اما حق
مردم کشمیر است که خود سرنوشتشان را تعیین کنند.

رییس جمهوری در پاســخ به سئوالی درباره تحوالت دنیا و تأثیر آن بر ایران گفت :پیش

بینی این تحوالت دشوار است و دنیا یک قطبی می شود .و مسئله وحدت دو آلمان برای
آمریکا  ،شوروی ،فرانسه ،لهستان و کشورهای متخاصم مسئله ای جدید است.

رییــس جمهور تأکیــد کرد :ما بنا داریم روی پای خود بایســتیم و ایــران به عنوان یک

وزنه در دنیای امروز و به صورت کشــوری مســتقل باقی خواهد ماند و البته بهای نســبتاً
سنگینی هم برای این سیاست خود می پردازد ولی در هر حال مشکل خاصی را پیشبینی

نمیکنیم.

رییس جمهور در پاســخ به ســئوال خبرنگار یک روزنامه درباره جنجال خبری استکبار

جهانی در مورد حادثه ورزشــگاه شــیرودی گفت :این نشانه کینه ،بغض و یأس دشمنان
ما است و این حادثه جزئی اولین بار نبود که اتفاق می افتاد و در گذشته نیز وجود داشته

اســت و برای این که نیروهای ضد انقالب را به نشاط بیاورند سروصداهای خیلی زیادی
را ایجاد کردند و این حادثه هوشیاری و وظایف تبلیغی ما را می طلبد.

آقای هاشمی رفسنجانی هر گونه ترمیم کابینه و تعویض وزرا را رد کرد و گفت :از همه
وزرا راضی هســتم و شایعه ترمیم کابینه صحت ندارد  ،البته بعضی از وزرا بهتر و قویتر
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عمل میکنند و به نظر نمیرسد نیازی به این ترمیم داشته باشیم.

رییس جمهور در پاســخ به ســئوالی پیرامون علت عدم توفیق برنامــه ضد تورمی دولتی
و جلوگیــری از ســیر صعودی قیمتها گفت :اوالً ما توانســتهایم در ایــن زمینه موفقیت
داشتهباشیم و در ماههای آبان و آذر افت تورم داشتهایم.

رییس جمهوری افزود :در آینده صرافیها به همین صورت فعالیت خواهندکرد.

اگــر چه این وضع فــروش ارز را در خیابان به این صورت نمی پذیریم ،رییس جمهوری

پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا در مورد گروگان های لبنان گفت :ما حرف همیشگی
خــود رامــی زنیم وضع گــروگان ها اص ً
ال به ما مربوط نیســت البته آمریــکا و انگلیس
خواســتهاند کــه از نفوذ خود در لبنــان برای آزادی گروگان ها اســتفاده کنیم و ما هم
گفتهایــم موقعی از نفــوذ خود برای آزادی گروگان ها اســتفاده خواهیــم کرد که آنها
متقاب ً
ال از نفوذ خود برای آزادی گروگان های ایرانی اســتفاده کنند و شرارت های خود
را کم کنند و ما اص ً
ال طرف معامله نیستیم.

وی افزود :البته ما در دادگاه الهه در ارتباط بامســایل حقوقــی باآمریکا همواره مذاکره
داریم و در زمینه گروگان ها صحبت هایی می شود واخیرا ً هم صحبت هایی شده است
و واقعاً من و سایر دوستان عالقه مندیم که این مسئله حل شود و آمریکا و دیگران همیشه

از این مســئله به عنوان اهرمی برای تروریســم خواندن لبنانی ها استفاده می کنند و لذا به

طور جدی دنبال حل قضیه نیستند.

رییس جمهوری تأکید کرد :با آمریکا مذاکراتی انجام نشده و تنها پیام هایی بوده که
ما از سیاستمداران غربی که به ایران آمده اند دریافت داشته ایم.

رییس جمهور پیرامون بنیه دفاعی کشور در پاسخ به سئوال همین خبرنگار گفت :نیروهای

نظامی ما با بازســازی ابزار خود ،آموزشهــای عمیقتر و مانورهای عملیاتی گوناگون به

بهبود امکانات خود میپردازند.

وی ضمن اظهار خشنودی نسبت به آینده کشور و این مطلب که از نظر وی آینده معنوی
و مادی انقالب بسیار مطلوب خواهد بود گفت :این شایعاتی که این روزها در مورد تفرقه
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و یا اختالفات اصولی مطرح می شــود ک ً
ال دروغ است و مردم و مسئوالن ما بر سر اصول
و آرمان های انقالب هیچ گونه اختالفی ندارند و مردم نگران این طور مســایل نباشــند و

اتحاد خود را حفظ کنند.

رییس جمهور با تأکید مجدد بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از مسلمانان جهان بدون

دخالت در امور داخلی کشورها گفت :ما این را حق خود می دانیم که از هر مسلمانی که
در هر گوشه دنیا حق خود را مطالبه می کند حمایت کنیم.

آقای هاشــمی رفســنجانی در پایان این کنفرانس مطبوعاتی که دو ســاعت و نیم به طول
انجامید توفیق امت اسالمی را آرزو کرد.

آغاز سال  1990میالدی

پیام تبریک آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به مناسبت آغاز سال جدید میالدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

میالد فرخنده پیامبر خدا یکی از پرچمداران عدالت وعطوفت ،حضرت عیســی بن مریم
«علیه الســام» و آغاز ســال  1990میالدی بر عموم مســیحیان جهان و پیروان راستین آن
حضرت ،خاصه هموطنان مسیحی مبارک باد.

انبیا و اولیای الهی انســان های برگزیدهای هســتند که به مصداق آیه شریفه «و ما اسئلکم

علیــه من اجر ان اجری االعلی رب العالمین» .چشــم پاداش جز بــه خدای عالم ندارند و
تنها هدفشــان نجات و سعادت بشر اســت ،تا آنجا که در کار دعوت خلق ،رنج و عذاب

دشمنان را به جان می خرند و از طعن و تشنیع تیره دالن نمی هراسند ،تا به وظیفه هدایت
و رهبری خلق عمل کرده ،و نفوس انسانی را از خبائث و رذائل اخالقی پاک کنند.

عیســای مســیح(ع) هم چون دیگر پیام آوران اولی العزم الهی حرکت و دعوت خویش
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را براســاس حریت فکر و صیانت و کرامت انســان بنا نهاد تا شرف و اعتبار ابنای بشر از

شــر تباهیها و آشفتگیها مصون و محفوظ بماند .او بر گزیده حق و مشعل دار هدایت
و رحمت ،و بشــارت دهند گم شدگان و غم خوار ستم دیدگان عالم بود .او منجی بشر،
یاور محرومان و خصم اهریمنان و مستکبران بود.

او بر انگیخته شــد تا با دم مســیحایی خود ارواح آلوده به آفات و امراض دنیوی را شــفا

بخشــد ،در حالی که امروز تعالیم مقدس مسیح و رهنمودهای انسان ساز آن حضرت در

تمام جهات و ابعاد خود مقهور و ملعبه انواع دسیســه ها و طوفان های مســموم فرهنگی و
دستخوش تحریف و بمباران های تبلیغاتی و در معرض تهاجم همه جانبه فرزندان شیطان
قرارگرفته اســت و امروزه میلیونها مسیحی و غیرمسیحی در سراسر جهان گرفتار فقر و
تبعیض و استثمار مشتی سلطه جوی غارتگر هستند که متأسفانه بسیاری از این غارتگران
خود را پیرو این پیامبر عظیم الشأن معرفی میکنند.

ایــن مدعیان دروغین دموکراســی به جای تأســی به طهارت و تعالیم آســمانی حضرت
مسیح که ضامن ســامت اندیشه و روح بلند انسانی است ،سعی در به انحراف کشیدن و

مهارکردن حرکت های انقالبی و مردمی نسل به پا خاسته دارند تا بلکه صدای مظلومیت
درماندگان و به پا خاستگان گیتی را که در جهت محو قطبهای استعماری هدفگیری

شدهاست ،با هر شیوه و به هر وسیلهای خاموش و مخذوش کنند.

اکنــون که دیوارهــای آهنین مکتبهــای الحادی و کمونیســتی یکی پــس از دیگری
فرومیریــزد و غرب و شــرق در تحقق وعدههــای الهی طعم تلــخ انحرافات اخالقی و

عقوبت پشت کردن به آرمانهای انسانی را میچشند ،تنها راه نجات از مخمصهها و آالم
استقامت درونی ،پیوند با نفوس قدسیه و توسل به حبل المتین انبیاء و اولیا است ،بجاست

که انســانهای آزاده بــرای حاکمیت عدالت به پا خیزند و بــا بهرهگیری از رهنمودهای

نجــات بخش ادیان الهی راه خود را هموار و ســعادت جاودانی خویش را تضمین کنند
و اجازه ندهند که به جای مادیت مارکسیســتی نوعی دیگر از مادیگری که بهر حال با
سعادت واقعی انسان ها در تضاد است حکم فرما شود.
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همان گونه که انبیای عظام پیوسته مصدق یکدیگر بوده اند ،پیروان همه مذاهب آسمانی

به ویژه هموطنان مســیحی نیز ،بالتبع ،مورد عزت و احترام و حمایت حکومت اســامی
بوده و هستند.

این جانب از خداوند متعال سعادت و سالمت همه یکتا پرستان و خدا جویان را میطلبم
و آرزو می کنم سال نو برای همه مسیحیان عالم سال خیر و برکت و رفاه و امنیت باشد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری اسالمی ایران

ویژگیهای بودجه  1369اولین بودجه
دولت سازندگی
آقای هاشــمی هنگام تقدیم اولین الیحه بودجه تنظیمی در دوره ریاســت جمهوری طی

ســخنانی ضمن برشمردن ویژگیهای بودجه ســال آینده گفت :میزان درآمدهای الیحه
بودجــه معادل  400/9/7میلیارد ریــال و میزان هزینه های جــاری  3964/5میلیارد ریال
برآورد شــده است .وی همچنین تصریح کرد که در بودجه سال  66جای اولویت جنگ

به آموزش و پرورش داده شــده اســت و اعتبارات عمرانی در سال  1631/3 – 69میلیارد

ریال برآورده شده که نسبت به عملکرد سال  60/2 – 68درصد افزایش دارد.

رییــس جمهور با تأکیــد بر تالش دولت برای کاهش اســتقراض از سیســتم بانکی ،از
نمایندگان خواســت تا تالش اصلی خود را براین قرار دهند که بودجه ســال  69منطبق با

برنامه پنج ساله باشد.

حجت االســام والمسلمین هاشمی رفسنجانی ابتدا با تأکید براین نکته که برای اولین بار

671

در جمهوری اسالمی ،دولت بودجه را براساس برنامه دراز مدت تقدیم مجلس می کند،
از نمایندگان خواســت تا تالش اصلی را براین قــرار دهند که این بودجه منطبق با برنامه

پنج ساله باشد.

وی افزود :در دولت ما قرار براین گذاشتیم که گروهی نیز تشکیل شود تا به من در سازمان
برنامه و بودجه برای ارزیابی پی گیری مقطعی در اجرای برنامه پنج ساله کمککند.

وی ضمــن تصریح برایــن موضوع که از لحاظ داخلی برای اجرای برنامه وضع مناســبی

موجود اســت گفت :دســت اندرکاران به ضرورت وجود برنامه رســیدهاند و نیروهای
کاری نیز لمس میکند که ما در کشور نیاز به کار و فعالیت بیشتر داریم.

رییس جمهور همچنین از لحاظ تثبیت موقعیت نظام ،شرایط زمانی را مناسب دانست و در
این باره افزود :با احتمال بســیار قوی فکر میکنیم دشمنان ما دیگر به دنبال آتشافروزی
نروند چون تجربه گذشته به نفعشان نبوده ولی هاله جنگ در کشور است که تأثیرش را

در برنامه و بودجه گذاشــته اســت و ما به بخش دفاع توجه زیادی کردیم .ولی به هرحال
با ســالهای گذشــته تفاوت دارد و در آمار و ارقام خواهید دید که جای اولویت جنگ
را ،آموزش عالی و آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای گرفته است و این نشان دهنده
جهت گیری کار ماســت .ولی بهر حال اگر حالت نه جنگ و نه صلح نبود ،مقداری از
برنامه ها شرایط دیگری می توانست داشته باشد.

حجت االسالم رفسنجانی آنگاه زمینه را از لحاظ خارجی متفاوت دانست و گفت :دشمنان
ما و کسانی که دنبال این مساله هستند که بگویند عصر حاکمیت مذهب مخصوصاً اسالم
گذشــته اســت قطعاً مایل نیستند که این برنامه موفق شــود .حتی کسانی که معتقدند اگر

ایران به خودســازی بپردازد از پیام انقالبی صرف نظــر می کند ،دروغ می گویند .یعنی
قطعاً مایل نیستند که جمهوری اسالمی با ماهیتی که دارد در اجرای برنامهاش موفق شود.
بنابراین ما هیچ امید کمک به همکاری از سوی دشمنانمان نباید داشته باشیم.

نکته ای که تا به حال گفته نشده و حاال بنده عرض میکنم که در این برنامه سعی شده آن
چه که مربوط به برنامه پنج ســاله است و باید پیاده شود و به زندگی جاری و اهداف این
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برنامه در دوره خودش مربوط می شود به هیچ نحوی متکی به امکانات خارج از خودمان

نیســت .مواردی را در برنامه پنج ســاله داریم که باید از امکانات خارجی اســتفادهکنیم
اما آنها چیزهایی هســتند که آثارش بعدا ً باید روشن شــود یعنی در این برنامه ما نتیجه و
محصول آنها را نخواهیم داشت.

رییس جمهور افزود :دنیا در حال حرکت به سوی یک قطبی شدن است و مقدار زیادی
از فرصتی که برای کشــور های مستقل در دنیا بود تا از تعارض قدرت ها استفاده بکنند،

در حال از دســت رفتن اســت .و آن تعارض قدرت ها تا حدودی در حال تبدیل شــدن
به یک نوع تفاهم هایی اســت که عمدتا در جهت باز شــدن دست کسانی است که با ما

خصومت و ســرنزاع دارند نه سر دوســتی ،البته نقاط مثبت این هم در جای خودش قابل
توجه است که ما در باره این مساله یک بعدی قضاوت نمی کنیم.

رییس جمهور در بخشــی دیگر از ســخنانش گفت :آنها االن این طور فکر می کنند که

پول دســت آنهاست .قدرت های مالی دنیا دست آنهاست .مراکز قدرت های فنی دست

آنها اســت و کشورهایی که در اقمار آنها نیســتند زندگی شان تا حدود زیادی وابسته به
آنها اســت و رقیب هم در دنیا ندارند .از هر جا که به خواهند فشار می آورند وهمان جا
گلوی طرف را می گیرند تا این که تســلیم شود  .قاعدتا آثاری هم از این مساله در حال

حاضر می بینیم.

درهمین یک ماه اخیر می بینیم که اینها دنبال یک چنین سیاستی خواهند بود ،گرچه در

دنیای ســرمایه داری طبیعت سرمایه داری اینست که سرمایه دارها حتی در یک قطب به
رقابــت می افتند و مصالحه همه ســرمایه داران برای این کــه دریک خط کام ً
ال منظم با

هــم موازی حرکت بکنند خیلی احتمال جدی ای نیســت .ممکن اســت در جاهایی مثل
بازار مشترک و گروه های خاص این طور که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد .آنها

مصالحشــان ایجاب میکند که االن هماهنگ حرکت کننــد .ما در جنگ دیدیم که در

بدترین شرایط که هیچ کس مثل ما محاصره نبود توانستیم ابزاری که اینجا داشتیم و مال
آمریکاییها بود که جدیترین اهرمها در جریان جنگ بودند و آخرش هم رســماً وارده
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جنگ با ما شــدند توانستیم ابزارمان را اداره کنیم .به هر حال ما نقطهای که فکر میکنیم

ممکن است در آینده اتفاق بیفتد بیش از گذشته ایناست که اینها روی کشورهایی که

باب طبع آنها نیستند یعنی نظامشان و حرکتشان  ،فشار اقتصادی بیاورند .و باید این مرحله
را ،بــه خوبی عبورکنیم .یکی از جاهایی که میتواند عبور کند از میان کشــورهای مهم

دنیا همین ایران اســت .ما واقعا با موجودیت نیروی انسانیمان  ،موجودیت مدیریتمان،
موجودیت منابعمان و تجربه سیاسیمان این مجموعهای که در اختیار ماست و به هر حال
بــا رابطهای که با ملتهای دنیا داریــم و امکاناتی که در دنیا داریم در حد این برنامههای

که االن داریم فکر میکنیم که برای ما عملی است که برنامهمان را اجرا کنیم و اگر این
برنامه را با دقت اجرا کنیم شــرایط ما در پایان برنامه خیلی فرق خواهد داشــت تا با وضع
فعلی ما و برای برنامه دوم آماده شویم که آن مرحله ایدهآلی برای ما خواهد بود.

ویژگی های الیحه بودجه سال 1369
همان طور که اشاره شد مهمترین ویژگی الیحه بودجه سال  1369تنظیم آن در چارچوب

قانون برنامه اول توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران میباشد.

آخریــن عملکردهای موجود حاکی از هماهنگی بین برآوردهای به عمل آمده در برنامه
اول و عملکردهای موجود حاکی از بودجه عمومی دولت درسال  1368میباشد .براساس

این اطالعات درآمدهای مالیاتی در ده ماهه اول ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال

قبل  21/2در صد افزایش داشــته اســت .درآمدهای دولت نیز در ده ماهه اول سال 1368
حدودا ً  3/5برابر شده و در حدود پیش بینی ده ماهه سال اول برنامه می باشد .در خصوص

پرداخت ها نیز چنین روندی قابل مشاهده است .هزینه های جاری ( بدون در نظر گرفتن
هزینه های تقویت بنیه دفاعی) در ده ماهه اول ســال جاری نســبت به مدت مشــابه سال

قبل  12/2در صد افزایش داشــته و نســبت به پیش بینی مدت مشابه سال اول برنامه تحقق

 95درصد را نشــان می دهد ،رشد پرداخت های عمرانی نسبت به سال گذشته بالغ بر 55

درصد بوده است .میزان استقراض دولت از سیستم بانکی نیز طی این مدت  1015میلیارد
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ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته بالغ بر  37درصد کاهش نشان می دهد
و در حدود مبلغ پیش بینی شده است.

ادامه همین کوشــش ها ،ســعی کافی به عمل آمــده که ارقام الیحه بودجه ســال آینده
هماهنگی الزم را در قسمت تبصره ها ،قسمت درآمدهاو قسمت هزینه ها و ارقام مندرج

در برنامه اول را داشــته باشــد .همچنین باتوجه به هدف دولت در جهت کاهش کسری
بودجه و استقراض از سیستم بانکی در سال های آینده که در چارچوب برنامه اول توسعه

منعکس می باشد و از طرف مجلس محترم نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته  ،هماهنگی
فوقالذکر در مورد کسری بودجه در سال  1369دقیقاً مورد نظر بوده و اعمال شده است .
ازدیگر ویژگی های مهم الیحه بودجه ســال  1369توجه به نقاط محروم وکمتر توســعه

یافته کشــور است که یکی از وجوه عمده و اساســی سیاست ها و خط مشی هایی است

که در تهیه و تنظیم برنامه اول مورد نظر بوده است .مطالبه شناسایی مناطق محروم که در

ســال های پس از انقالب ،بویژه از سال  1362به بعد به شکلی جدی و عملی در سازمان
برنامه و بودجه انجام گرفته در فاز دوم مرحله ششــم به نتایج نســبتاً مشــخصی رسیده که
برمبنای آن کم بهره گیری بخش های جغرافیایی کشــور در  11زمینه مختلف اقتصادی،

اجتماعی تعیین شــده اســت .براســاس همین نتایج تبصره  5قانون برنامه تهیه شده که به
موجب آن دولت مکلف شــده است که در طول سال های برنامه میزان برخورداری 212

بخش جغرافیایی کشور که برمبنای مطالعات فوق محروم قلمداد شده اند را در زمینههای

آموزش و پرورش عمومی ،برق روســتایی ،راه روســتایی ،خدمات بهداشتی روستایی و
تأمین آب آشــامیدنی روستایی به سطح بهره مندی ســایر بخش ها در سال  1368ارتقاء

دهد .در اجرای مفاد این تبصره براســاس بررســی هایی که به عمل آمده در طول برنامه
جمعــاً  229/1میلیارد ریال ،بهداشــت و درمان  36/3میلیارد ریال ،برق روســتایی 21/8
میلیارد ریال .اعتبارات فوق که توزیع ســاالنه آن طی  5سال برنامه مشخص شده مبلغ 40

میلیارد ریال به ســال  1369اختصاص داده شــده است .البته ذکر این نکته ضروری است

که اعتبارات مزبور عالوه بر اعتباراتی اســت که در قالب بخش های مختلف اقتصادی،
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اجتماعــی طی برنامه با اولویت مناطق محروم به اینگونه مناطق اختصاص می یابد .ضمناً

سیاست ها و خط مشــی های اجرایی و راهبرد های مشخصی در زمینه تأمین نگهداشت
و توســعه نیروی انســانی کارآمــد درمناطق محروم و تشــویق و ترغیب تولید و ســوق
سرمایهگذاریهای صنعتی و کشاورزی به مناطق محروم در برنامه اول پیش بینی گردیده

کــه امید میرود با اجرای آنها به تدریج چهره مناطق محــروم ازغبار فقر و محرومیت و
توسعه نایافتگی زدوده شده و بنیانهای تولیدی و اقتصادی در این مناطق تقویت و شکوفا

گردد.

در اینجا الزم می دانم به اختصار به سایر ویژگی های عمده الیحه بودجه سال  1369کل
کشور اشاره بنمایم:
الف ـ تبصره ها
ـ با عنایت به شــرایط بعد از جنگ تحمیلی و لزوم بازســازی کشور ،حتی المقدور سعی

شــده اســت که مفاد تبصره ها به نحوی تهیه و تنظیم شود که دست دستگاه های اجرایی
جهت هر چه بهتر انجام دادن وظایف محوله باز باشد و به طور کلی اختیارات قوه مجریه

محدود نگردد.

ـ کوشــش الزم بــه عمل آمده تا تبصــره های الیحه بودجه ســال  1369بــا تبصره ها،

سیاســتها و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران هماهنگی کامل داشته باشد.

ـ از آنجا که تبصره های بودجه فقط برای یک ســال قابل اجرا و نافذ می باشــد ،لذا آن

تعــداد از تبصره ها که ماهیت دائمی داشــته و به همین دلیل هر ســاله در قوانین بودجه
تکرار میشــدند  ،از الیحه بودجه ســال  1369حذف و الیحه جداگانه ای بدین منظور
تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد گردید( مانند تبصره های  12و .) 13

ـ تبصره های مفصل و طوالنی ســال های گذشته به صورت جداول گویا و روشن تنظیم
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شده که ضمن الیحه بودجه سال  1369تقدیم مجلس می گردد( مانند تبصره .) 15

ـ باتوجــه به تصویب قانون برنامــه اول که در آن کلیه اعتبارات مورد نیاز بخش ها ضمن
فصول و برنامه ها پیش بینی شــده اســت ،حتی االمکان سعی شده است از منظور نمودن

تبصره هایی که اعتبارات را به طور متمرکز و خارج از فصل و برنامه ها تخصیص دهند
احتراز شود.

ب ـ درآمدها
درآمدهای الیحه بودجه ســال 1369معادل  4009/7میلیارد ریال برآورد شده است که

نســبت به پیش بینی عملکرد سال  27/3 ،1368درصد افزایش نشان می دهد .از رقم فوق

 40/5درصد را درآمد های مالیاتی  27/2 ،درصد را درآمد نفت و گاز و  32/3درصد را
سایر درآمدها تشکیل می دهد.

ـ درآمدهای مالیاتی در سال  1369باتوجه به تمهیدات پیش بینی شده در چارچوب برنامه
اول معادل  1623/7میلیارد ریال برآورد شــده که نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری

بالــغ بر  41/1درصد افزایش نشــان می دهد .بدین ترتیب نســبت درآمد های مالیاتی به

تولید ناخالص داخلی ســیر نزولی داشته است .از  4/5درصد در سال  1368به  5/5درصد

ســال  1369افزایش می یابد نسبت مزبور براساس پیش بینی های به عمل آمده در برنامه
اول سال  ( 1372سال پایانی برنامه) به تدریج به  8/4درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین نســبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری که از شاخص های مهم ارزیابی

وضعیت مالی دولت اســت از  28/8درصد در سال  1368به  40/9درصد در سال 1369
خواهد رسید.

در آمدهای مالیاتی صرف نظر از حجم از نظر ترکیب نیز بهبود یافته و ســهم مالیاتهای
مســتقیم در کل درآمــد های مالیاتی که در ســال  1368حــدود  60/8درصد پیش بینی

میشود در ســال  1369به  62/5درصد افزایش خواهد یافت .در همین زمینه در استمرار

سیاســت های ســال های اخیر عادالنه نمود ن نظام مالیاتی ،مالیات مشاغل در سال آینده
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نســبت به پیش بینی عملکرد سال 1368دو برابر شده و نســبت مالیات مشاغل به مالیات
حقوق به  2/2برابر خواهد رسید.

ـ درآمد نفت و گاز در الیحه بودجه سال  1369معادل  2089/6میلیارد ریال برآورد شده
که نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری حدود  21درصد افزایش نشان می دهد  ،نکته

قابل توجه این که در سال  1369برای اولین بار طی سال های اخیر درآمد گاز به ترکیب

درآمدهای دولت افزوده شــده اســت .در آمد پیش بینی شده از این محل درسال1369

معــادل  20میلیارد ریال اســت که باتوجــه به پیش بینی های انجام گرفتــه در برنامه اول
در ســال های آینده روندی صعودی داشته و در ســال  1372به  43میلیارد ریال افزایش
خواهدیافت .همچنین در قالب درآمد نفت و گاز در سال آینده در آمدهایی معادل 30/4

میلیارد ریال ازمحل صادرات فرآورده ها ی نفتی برآورد شده که نسبت به عملکرد سال
جاری بیش از  123/5درصد افزایش نشان می دهد.

ـ ســایر درآمدهای دولت نیز در سال  1369معادل  1377/7میلیارد ریال برآورد شده که

اگر چه نسبت به پیش بینی عملکرد سال  1368بالغ بر  25/2درصد افزایش نشان می دهد،

لکن باتوجه به مکانیزم هایی که در قالب برنامه اول و بودجه ســال آینده پیش بینی شــده
است امید است که رقم مزبور تحقق یابد.

ج ـ هزینه های جاری
هزینه های جاری در الیحه بودجه سال  1369در قالب برنامه اول درجهت تحقق اهداف
پیش بینی شــده در این برنامه معادل  3964/5میلیارد ریال برآوردشــده که نسبت به پیش

بینی عملکرد ســال  1368معادل  15/6درصد افزایش نشان میدهد .بخشهای اجتماعی

شــامل آمــوزش عمومی ،فنــی و حرفه ای  ،آموزش عالی ،بهداشــت ودرمــان و تأمین
اجتماعی سهم عمده را در افزایش هزینه های جاری در سال آینده خواهند داشت.

هزینــه های جاری بخش های فوق در ســال  1369در مجموع معادل  1853میلیارد ریال
( 46درصد کل هزینه های جاری) پیش بینی شــده اســت ،که نســبت به سال  1368بالغ
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بــر  24/3درصد افزایش نشــان می دهد .هزینه های جاری مربــوط به حفظ نظم و امنیت

داخلی کشــور نیز که بیش از  6درصد از هزینه های جاری را تشــکیل می دهد نسبت به

ســال  1368از افزایشــی بالغ بر  42در صد برخوردار اســت .با حذف موارد عمده فوق،
هزینه های جاری در ســال آینده نســبت به پیش بینی عملکرد ســال  1368تنها حدود 4

درصد افزایش خواهد داشــت که این امر در واقع به معنــی ادامه کاهش این هزینه ها به
قیمت های ثابت است.

د ـ هزینههای عمرانی
اعتبارات عمرانی دولت در ســال  1369معادل  1631/3میلیارد ریال برآورد شــده است

که نســبت به پیش بینی عملکرد سال  1368از افزایش چشــم گیری معادل  60/2درصد
برخوردار است.

در توزیــع اعتبــارات عمرانــی دولت در ســال  1369گرایــش اساســی در تأمین منابع

سرمایهگذاری مورد نیاز ،جهت ایجاد ظرفیتهای فیزیکی ،آموزشی و بهداشتی ،توسعه
منابع آب و خاک و همچنین تجهیز زیر بناها بویژه نیازهای ارتباطی بوده است .در همین
رابطه هزینههای عمرانی فصل آموزش و پرورش عمومی  154درصد ،بهداشت و درمان

 91درصد ،آموزش فنی و حرفه ای  75درصد ،کشاورزی  58/7درصد ،منابع آب 88/3

درصد و راه و ترابری  71/7درصد نسبت به ارقام مشابه سال  1368افزایش خواهد یافت.

ســهم اعتبارات عمرانی فصول فوق در کل اعتبارات عمرانی در سال  1368معادل 45/7
درصد بوده که در سال  1369به  56درصد خواهد رسید.

هـ ـ بودجه شــرکت های دولتی ،بانک ها و مؤسســات انتفاعی وابسته به
دولت

باتوجه به مقاد تبصره  2قانون بودجه ســال  1368کل کشــور و در چارچوب برنامه اول

توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با تالش مسئوالن ذیربط،
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شرکت های دولتی وساختار بودجه ای آنها چه از نظر کمیته و چه از نظر کیفیت نسبت
به سنوات قبل از ویژگی های خاصی بر خوردار است از جمله :

 1ـ منابع مصارف شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای

ســال  1369معادل  7445/3میلیارد ریال برآورد گردیده اســت که این رقم در مقایسه با
رقم مشابه سال جاری رشدی معادل  36درصد را نشان می دهد.

 2ـ باتوجه به نگرش خاص برنامه اول به شرکت های دولتی و استفاده از تمامی امکانات

و تواناییهای آنان در جهت پیشــبرد اهداف این برنامه و با تجهیز کلیه منابع و امکانات
اینگونــه بنگاههای اقتصادی ،شــرکتهای دولتی در ســال  1369در چارچوب اهداف

برنامــه اول مبلغ  1472/8میلیارد ریال را از محل منابع داخلی خود با اســتفاده از سیســتم

بانکی و ســایر منابع ســرمایه گذاری خواهند نمود .که این رقم نســبت به رقم مشابه سال

 1368از رشدی معادل  43/3درصد برخوردار است.

 3ـ مالیات پرداختی سال  1369شرکت های دولتی معادل  91/7میلیارد ریال و سود سهام

آنها معادل  20/2میلیارد ریال برآورد شــده اســت که این ارقام در مقایســه با ارقام مشابه

سال  1368به ترتیب رشدی معادل  8/3و  24/2درصد را نشان می دهد.

در خاتمه بی مناسبت نیست که به نکاتی از برنامه اجرایی دولت در سال  1369پرداخته
و به ویژگی ها و پیامدهای اجرایی الیحه بودجه در بخش های مختلف اشاره کنم.

 1ـ کشاورزی
اعتبارات عمرانی پیش بینی شده این بخش در سال  1369حدود  160میلیارد ریال است

که نســبت به رقم مشابه ســال  1369حدود  24درصد افزایش دارد .میزان این افزایش در

فعالیت های آب و خاک حدود  40درصد ،در کشــت و صنعت حدود  107درصد و در

زمینه تحقیق و بررســی حدود  103درصد می باشــد .فعالیت های عمده ای که در قالب
اعتبارات مزبور صورت می گیرد به این شرح خواهد بود:
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ـ در مورد فعالیت های آب و خاک ،یکپارچه ســازی در ســطح  150هزار هکتار ،تجهیز

و نوســازی در سطح  70هزار هکتار و پوشش انهار سنتی در سطح  90هز ار هکتار انجام
خواهد شد.

ـ در فعالیت های مربوط به جنگل و مرتع ،تثبیت شنهای روان در سطح  293هزار هکتار،
عملیات آب خیزداری در ســطح  242هزار هکتار ،احداث راه های جنگلی به طول 400
کیلومتر و تهیه طرح های جنگلی در سطح  94هزار هکتار به انجام خواهد رسید.

در زمینه دام و طیور ،طرح مرغ الین به مرحله بهره برداری رسیده و تست سل و بروسلوزن
در  1/5میلیون نوبت ،واکسیناســیون در  7/5میلیون رأس دام تحت پوشــش عملیات ضد

بیماریهای انگلی قرار خواهند گرفت.

در زمینه فعالیت های زراعی ،بذر مادری ،گندم آبی به میزان  2600تن ،بذر گواهی شده

به میزان  145هزار تن تهیه شــده و با علف های هرز در سطح  350هزار هکتار و با آفت

سن در سطح  1/5میلیون هکتار مبارزه خواهد شد.
 2ـ منابع آب

در چارچوب اهداف برنامه پنج ســاله به اســتفاده از ظرفیت های ایجاد شــده و از جمله
بهرهگیری از حدود  3/5میلیارد متر مکعب آب ذخیره شده ،سدهای مخزنی که صرفاً با

ایجاد شــبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی انجامیده و امکان تأمین آب در سال

 1369مقدور شــده است ،به تکمیل ساختمان ســد های در دست اجرا اولویت داده شده
اســت ،ضمن این که مطالعات برای شــروع طرح های جدید در اواخــر برنامه به عنوان

تأمیــن کننده اهداف برنامه دوم جهت تأمین آب کشــاورزی و تولید برق آبی موردنظر
میباشد.

در برنامه شــبکه های آبیاری و زهکشی عالوه بر اعتبارات پیش بینی شده از منابع دولتی

کــه حدود  60درصد اعتبار مورد نیاز را تشــکیل می دهد ،معادل  40درصد نیز از محل

منابع غیر دولتی که شامل صاحبان اراضی بهره مند از ایجاد تأسیسات است تأمین خواهد
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شد.

 3ـ صنایع و معادن

ـ با توجه به اعتبارات ریالی و ارزی پیش بینی شــده  ،نرخ بهره برداری از ظرفیت های
تولیدی صنایع سنگین کشور در سال  1369در مقایسه با سال  1368حداقل  49/5درصد
افزایش خواهد یافت.

ـ اقدامــات اساســی جهت به ظرفیت رســانیدن مس سرچشــمه به عمل آمــده تا عالوه
بر تأمیــن نیازهای داخلی مقادیر عمده ای از محصوالت این مجتمع به خارج از کشــور

صادرگردند.

ـ جهــت تأمین نیازهای داخلــی ،ظرفیت موجود صنایع آلومینیوم اراک توســعه یافته و
ِ
احــداث کارخانه ای با ظرفیت  220هزار تن در اســتان هرمزگان آغاز خواهد
عملیــات
گردید.

ـ در قالــب اعتبارات پیش بینی شــده طرح های  :تولید پمپهای بــزرگ و توربینهای

آبی ،توربین های بخار و گاز ،ژنراتورهای بزرگ نیروگاهی  ،موتورهای دیزلی سنگین،

ماشین های الکتریکی سنگین ،ماشین های ابزار و ریخته گری و آهنگری قطعات سنگین،
آغاز خواهدشد.

ـ با ایجاد سرمایه گذاری های پیش بینی شده طرح های اکتشاف ذغال سنگ در مناطق
هجدگ و اشکلی ،اکتشاف تکمیلی سنگ آهن چغارت ـ کانسار ،مس میدوک ،تجهیز

معدن ســنگ آهن چناره و توســعه و افزایش ظرفیت معادن ذغال ســنگ در کرمان و
کارسنگ خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند.

 4ـ بازرگانی
ـ به منظور تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز در ســال  1369پیش بینی شده است حدود

 10/4میلیون تن کاال وارد کشور شود.

ـ به منظور گســترش و توسعه صادرات غیر نفتی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده در
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برنامه اول و کســب درآمد ارزی پیش بینی شده در برنامه اول قوانین و مقررات تشویقی

و ارشادی تدوین شــده است و پرداخت تنخواه ارزی به صادر کنندگان در بودجه سال
آینده منظور گردیده است .هم چنین ترغیب تولید کنندگان به تولید کاالهای قابل رقابت
و برقراری تســهیالت ورود و صدور کاال در این زمینه و اتخاذ سیاســت هایی به منظور
جلب همکاری صادر کنندگان از جمله برنامه های سال آینده در این بخش می باشد.

 5ـ نفت
ـ ظرفیــت تولید نفت خام در خشــکی و فالت قاره به  3/570/000هزار بشــکه در روز
افزایش خواهد یافت.

ـ صادرات فرآورده های نفتی شــامل نفت کوره ،نفتا ،مایعات گازی و پروپان در ســال

 1369به  407میلیون دالر خواهد رسید که نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری 123
درصد افزایش نشان می دهد.

ـ عملیات اجرایی پاالیشــگاه های اراک و بندرعباس ادامه پیدا می کند که با راه اندازی
این دو پاالیشــگاه تا سال  1372نیاز کشور به واردات فرآورده های نفتی به صفر خواهد

رسید.

ـ عملیات اجرایی فاز دوم کنگان در ســال  1369آغاز می شود که با بهره برداری از این

فاز در اواخر ســال  1370روزانه  45میلیون متر مکعــب گاز طبیعی به ظرفیت تولید گاز
کشور اضافه می شود.

 6ـ گاز
ـ تولید گاز مایع در ســال  1369نسبت به پیش بینی عملکرد سال  1368معادل  28درصد

افزایش نشــان می دهد .همچنین مازاد تولید گاز مایع به خارج از کشــور صادر خواهد

گردید.

ـ میزان نصب انشــعابات گاز با  42/5درصد افزایش نســبت به ســال  1368به 300/000
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انشعاب خواهد رسید.

ـ در ســال  1369حدود  830کیلومتر خطوط انتقال گاز و  3832کیلومتر شبکه های گاز
رسانی داخل شهری ،احداث و نصب خواهد شد.

 7ـ مسکن و عمران شهری
ـ از محل اعتبارات پیش بینی شــده تعداد  5424واحد مسکونی کارمندی و کارگری در
سراسر کشور احداث و تکمیل خواهد شد.

ـ  38طرح توســعه و تجهیز تأسیسات آب آشامیدنی شهرها ادامه یافته و عملیات اجرایی

 12طرح جدید در این زمینه آغاز می گردد.

ـ عملیــات اجرایی جهت احداث شــبکه فاضالب برای  50شــهر ادامــه یافته و عملیات
اجرایی ایجاد شبکه فاضالب برای  6شهر آغاز می شود.

ـ عملیــات اجرایــی احداث  12پل بــر روی رودخانه های داخل  12شــهر و  5خیابان
کمربندی در  5شهر آغاز می گردد.

8ـ راه و ترابری
ـ از محل اعتبارات پیش بینی شده نسبت به احداث  1800کیلومتر راه اصلی ،راه فرعی و

راه روستایی جدید و هم چنین روکش آسفالت  610کیلومتر و بهسازی  528کیلومتر از
راه های موجود اقدام خواهد شد.

ـ میزان جابجایی بار و مســافر توســط راه آهن جمهوری اســامی ایران به ترتیب به 16

میلیون تن بارو  8میلیون نفر مسافر بالغ گردیده و نسبت به بهسازی حدود  150کیلومتر و

نوسازی  125کیلومتر از خطوط موجود اقدام خواهد شد.

ـ در زمینه حمل و نقل و هوایی حدود  5/5میلیون نفر مسافر در سطح داخلی و  940هزار
نفر مسافر در سطح بین المللی جابجایی صورت خواهد گرفت.

ـ میزان حمل ونقل دریایی توسط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران حدود  13میلیون تن
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کاال خواهد بود که از طریق کشتی های خودی و استیجاری صورت میگیرد.
 9ـ برق
ـ در قالب اهداف کمی برنامه در ســال  ، 1369عملیــات اجرایی حدود  6000مگاوات
نیروگاه جدید شروع خواهد شد.

ـ بــا بازســازی نیروگاه های موجود و بهره برداری از نیــروگاه های جدید جمعاً 1090
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد.

ـ در قالب اهداف برنامه ،برق رسانی به  2000روستای جدید امکان پذیر شده و جمعاً500
هزار مشترک جدید به مشترکین موجود صنعت برق اضافه خواهد شد.

 10ـ پست و مخابرات
ـ از  300000شــماره تلفن شهری در سراسر کشــور بهره برداری شده و نسبت به نصب
و بهره برداری از  730شــماره تلفن همگانی بین شــهری و  4500شــماره تلفن همگانی
شهری اقدام خواهد شد.

ـ ارتباط مخابراتی بین  750نقطه روستایی برقرار شده و  2000شماره تلکس به مشترکین
و متقاضیان تلکس در سراسر کشور واگذار می گردد.

ـ تعداد  350نقطه پســت تصویری  700 ،نقطه پســت تلفنی و  95نقطه پســت مالی ایجاد
خواهد گردید.

ـ نسبت به ارسال توزیع  350میلیون مرسوله 10 ،میلیون قبض تلفن اقدام خواهد شد.

 11ـ آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای
ـ تعداد دانش آموزان در تمامی ســطوح تحصیلی در سال  1369به  14/6میلیون نفر بالغ

می شود که در مقایسه با نام نویسی در مهرماه سال  1368معادل  5درصد ( 700هزار نفر)
افزایش نشان می دهد.
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ـ از محل اعتبارات عمرانی پیش بینی شده،عملیات ساختمانی  16670کالس در دست
اجــرا ادامه خواهد یافــت .و عملیات احداث  22200کالس جدیــد نیز آغاز می گردد.

همچنین در ســال آینده عملیات احداث  10کانون پرورشی جدید 46 ،مدرسه کودکان
استثنایی و  17مرکز تریبت معلم آغاز می شود.

فعالیت های نهضت ســواد آموزی درســال  1369گسترش بیشتری ،یافته و اعتبارات آن

نسبت به سال  1368به میزان  45درصد افزایش می یابد.

تعداد هنر جویان رشته های مختلف آموزش متوسط فنی و حرفه ای با رشد  9/3درصد به

 245هزار نفر افزایش می یابد .و همچنین تعداد دانشجویان دوره های کاردانی مؤسسات
دولتی با  32درصد افزایش به  30هزار نفر بالغ خواهد گردید.

از محــل اعتبارات عمرانــی فصل آموزش فنی و حرفه ای عملیــات اجرایی احداث 40

مدرســه هنرســتان جدید 77 ،مرکز آمــوزش هنر 18 ،مرکز آموزش فنــی و حرفهای و

آموزشــکده فنی و مهندســی و کشــاورزی آغاز شــده و عملیات اجرایــی احداث 60

آموزشــکده فنی ،مرکز آموزش کشــاورزی  ،آموزشــکده های بهداشــت کار دهان و
دندان ادامه خواهد یافت.

 12ـ آموزش عالی و تحقیقات
تعداد دانشجویان لیسانس و باالتر در سال  1369حدود  227هزار نفر برآورد می شود که

رشد معادل  5/5درصد را نسبت به سال  1368نشان می دهد .برای آموزش این دانشجویان

حدود  1500نفر عضو هیأت علمی جدید جذب دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی
خواهد شد و تعداد کل اعضای هیأت علمی به حدود 12000نفر خواهدرسید.

تعداد دانشــجویان نیمه حضوری با رشدی معادل  90درصد به  28000نفر در سال 1369
خواهد رسید.

با اجرای طرح های موجود در ســال  1369برآوردمی شــود حــدود  5450نفر ظرفیت
آموزشی به بهره برداری برسد.
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ـ در ســال  1369فعالیت های ســرمایه گذاری برای ایجاد سه مرکز پژوهشی ( مؤسسه

بین المللی زلزله ،پژوهش های شــیمی و مهندســی شیمی و مجتمع تحقیقات خراسان)

آغاز می شود.

13ـ بهداشت و درمان
ـ نســبت بــه ایجــاد  ،تجهیز و راه انــدازی  1200خانه بهداشــت روســتایی 280 ،مرکز

بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 225 ،مرکز خدمات زایمان روستایی  1700 ،تخت

بیمارستان 5 ،پایگاه انتقال خون و 1500پروژه تأمین و لوله کشی آب آشامیدنی شهرها
اقدام می شود.

ـ عملیات اجرایی احداث  35خانه بهداشــت  185،مرکز بهداشــتی و درمانی شــهری و

روستایی  2000،تخت نقاهتگاه  12 ،بیمارستان جدید با ظرفیت  2000تخت و شبکه لوله
کشی و تأمین آب آشامیدنی  1000روستا آغاز می ردد.

ـ عملیات اجرایی احداث  33پروژه بیمارســتانی در مناطق محروم با بیش از  3000تخت
و تجهیز کامل 5000تخت درمانی که از ســال های قبل شــروع شده در سال  1369ادامه
خواهد یافت.

 14ـ تأمین اجتماعی بهزیستی
ـ اقدامات حمایتی  570000نفر از ســالمندان باالی  60سال مناطق روستایی 360000 ،

خانوار تحت پوشــش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام ،یک میلیون

نفر مهاجرین جنگ تحمیلی ،جانبازان و خانواده شــهدا در ســال  1369نیز ادامه خواهد

یافت.

ـ از محل اعتبارات عمرانی این بخش در ســال  1369نســبت به احداث  10مرکز جامع
توانبخشی 30 ،مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین  55 ،مرکز خدمات حمایتی و آماده

ســازی و بهره برداری از مجتمع توانبخشــی شهید بهشتی همدان با ظرفیت  200تخت،
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اقدام خواهد شد.
 15ـ فرهنگ و اطالع رسانی
ـ در سال  1369نسبت به تولید  4/4میلیون نسخه کتاب برای کودکان و نوجوانان و تولید

 150هزار نوار کاست 500 ،هزار سرگرمی سازنده و  402دقیقه فیلم اقدام خواهدشد.

ـ عملیات اجرایی احــداث  2کتابخانه کودک خاتمه یافته و عملیات اجرایی احداث 3

کتابخانه کودک و  7مرکز و مجتمع فرهنگی و هنری ادامه خواهد یافت.

ـ نســبت به پخش  11814ساعت برنامه از شبکه های ســیمای جمهوری اسالمی ایران و

 82716ســاعت برنامه از شبکه های صدای جمهوری اسالمی ایران اقدام خواهد شد .این
ارقام نسبت به ارقام مشابه سال  1368افزایش نشان داده است.

ـ نســبت به احداث  8دفتر نمایندگی خبر گزاری جمهوری اســامی ایران در شــهرهای
آبادان ،خرمشهر ،مهاباد،قزوین ،آستارا ،کاشان،زابل وکرج اقدام خواهد شد.

 16ـ تربیت بدنی
ـ بــرای تأمین تدارکات کافی و ضرورت حضور قدرتمند در بازیهای آســیایی پکن در
سال  ،1369اعتبارات کمیته ملی المپیک ایران در سال آینده نسبت به سال  4 ،1368برابر
شده است.

ـ از محل اعتبارات عمرانی پیش بینی شده برای این بخش 597 ،پروژه ورزشی در سطح
کشور به اجرا در خواهد آمد.

در پایان توضیحاتم ،ضمن تشــکرم مجدد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به

دلیل تصویب برنامه اول توســعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،

اطمینان دارم که بحث ها و بررسی هایی که برادران و خواهران نماینده به عمل میآورند.

درجهت ارتقای کیفی الیحه بودجه که در واقع برنامه سال آتی دولت جمهوری اسالمی
ایران است بیش از پیش مفید و مؤثر واقع خواهد شد.
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نام اشخاص

ابوالفتحی ،یوسفرضا361 ،

احسانبخش ،صادق46 ،

احمدی ،احمد334 ،289 ،

احمدیان ،علیاکبر72 ،

اختری ،محمدحسن597 ،359 ،

آذری قمــی ،احمد،162 ،99 ،98 ،

601 ،573 ،570

آخوندزاده ،محمدمهدی401 ،

آشتیانی ،علیاکبر491 ،

آقازاده ،غالمرضا،143 ،96 ،85 ،67 ،

،261 ،248 ،226 ،218 ،206 ،198 ،174

،457 ،421 ،410 ،357 ،342 ،319 ،277
623 ،549 ،543 ،522 ،498 ،485 ،470

آقامحمدی ،علــی،204 ،160 ،98 ،

،361 ،311 ،289 ،238 ،236 ،224 ،209
519 ،457

آقامیری ،محمودرضا521 ،

آقایی ،بهمن144 ،

آقایی ،غالمحسین419 ،169 ،

آیت اللهــی ،محمدرضا،137 ،84 ،

206

ابراهیمی ،اصغر350 ،91 ،

ابراهیمی ،حسین496 ،53 ،

اراکی ،محمدعلی164 ،162 ،

اردیبهشت ،دکتر265 ،

اســحاقمدنی ،مولوی،354 ،318 ،

554

اسدیالری ،حسن92 ،91 ،
اسالمی ،یداهلل259 ،

اشرفیاصفهانی ،محمد497 ،270 ،

اصغرزاده ،محمدابراهیم،215 ،87 ،

443 ،264

اصغری ،سیدمحمد578 ،444 ،312 ،

اصغری ،محمــد،444 ،312 ،153 ،

578 ،500 ،491

اعتمادزاده ،نجمالدین136 ،

افتخار جهرمی ،گودرز،340 ،318 ،

597 ،549 ،522 ،433 ،404 ،361

افشار ،علیرضا437 ،242 ،80 ،75 ،

اقبالیپور ،محمدجــواد،99 ،47 ،

241

اکبرزاده ،محمد343 ،
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الویری ،مرتضــی،263 ،176 ،56 ،

باهنر ،محمدرضا432 ،356 ،

امامجمارانی ،سیدمهدی172 ،91 ،

بخشی ،ذبیحاهلل211 ،

امامیکاشانی ،محمد،269 ،99 ،17 ،

بشارتی ،جلیل442 ،343 ،235 ،21 ،

امراللهی ،رضا،172 ،171 ،106 ،57 ،

بقایی ،حمید68 ،31 ،

579 ،550 ،492 ،459 ،403

بهزادیان ،محمدرضا288 ،

521 ،304

امامموسوی ،محمدکاظم354 ،

601

،363 ،342 ،316 ،308 ،298 ،287 ،214

بختیاری ،محمدرضا206 ،

برقعی579 ،246 ،

بشارتی ،علیمحمد439 ،109 ،99 ،

بنیفضل ،مرتضی164 ،162 ،

امینی ،ابراهیم،99 ،50 ،48 ،13 ،12 ،

بیات ،اسداهلل،363 ،288 ،259 ،100 ،

انصاری ،محمدعلی162 ،86 ،

بیطرف ،حبیباهلل419 ،

ایازی ،محمدعلی128 ،

پسندیده ،سیدمرتضی165 ،

600 ،531 ،259 ،162

انگجی ،سیدجواد491 ،

598 ،584 ،570 ،443

پرورش ،علیاکبر72 ،

ایروانی ،محمدجــواد،105 ،77 ،

پودینه ،محمدحسین364 ،

393 ،240 ،224 ،189

پورمحمدی ،مصطفی535 ،

،170 ،160 ،139 ،128 ،123 ،119 ،113
ایزدی ،مصطفی332 ،

بادامچیان ،اسداهلل554 ،313 ،

پورمحمدی ،عباس522 ،305 ،
تندگویان ،مجید444 ،

تابش ،علیرضا81 ،

باستانحق ،محمدحسن488 ،

ترابی ،مصطفــی،92 ،87 ،78 ،75 ،

باقرینژادیان ،محمدباقر443 ،

ترکان ،اکبر،202 ،174 ،127 ،101 ،

باهنر ،محمدجواد571 ،538 ،294 ،

،530 ،517 ،498 ،470 ،444 ،407 ،401

باقری ،محمدرضا445 ،

بانکی ،محمدتقی416 ،

572 ،403 ،331 ،206 ،202

،398 ،361 ،359 ،344 ،295 ،277 ،261
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594 ،567 ،543

تقوی ،سیدرضا475 ،

519 ،335

جوادیآملی ،عبداهلل164 ،

توسلی ،محمدرضا581 ،99 ،

جهانگیری ،محمدحسین121 ،

توکلیبینــا ،ابوالفضل،318 ،214 ،

443

548 ،498 ،479

حائری ،مرتضی149 ،

توکلی ،احمد532 ،

،425 ،399 ،386 ،364 ،357 ،351 ،350
توالیی ،محمدحسن533 ،528 ،

جهانگیری ،اسحاق،261 ،104 ،78 ،

حاجآخوند ،مجتبی482 ،
حائریفومنی ،مصطفی412 ،

جاســبی ،عبداهلل،311 ،249 ،73 ،

حبیبی ،حســن،103 ،99 ،98 ،35 ،

جزایری ،حسین203 ،202 ،

،316 ،311 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304

جعفریصحرارودی ،محمد،237 ،

،462 ،459 ،441 ،412 ،396 ،393 ،388

جعفریگیالنی ،محمد573 ،57 ،

600 ،589 ،584 ،568 ،566 ،554 ،548

جاللی ،محمدحســین،106 ،51 ،

حسنی ،غالمرضا374 ،371 ،314 ،

جالییپور ،محمدرضا81 ،

578 ،420 ،176

501 ،408

جعفری ،داود203 ،

242

جاللی ،احمد462 ،

215 ،209

،300 ،297 ،293 ،281 ،279 ،272 ،223

،381 ،364 ،362 ،356 ،338 ،332 ،329
،536 ،522 ،521 ،510 ،500 ،483 ،476
حجتی ،محمود569 ،460 ،342 ،

حسنیسعدی ،حســین،131 ،80 ،

جمی ،غالمحســین،343 ،221 ،60 ،

حسنیسعدی ،عباس78 ،48 ،

جنتی ،احمد،334 ،303 ،260 ،144 ،

حسینی ،محمدصادق435 ،

جنتی ،علــی،334 ،307 ،208 ،47 ،

381 ،294

568 ،450 ،448 ،386

601 ،557 ،531 ،527 ،520 ،496 ،396

حسینی ،سیدمحمدعلی499 ،

حسینی بهشــتی ،سیدمحمد،293 ،
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حسینیتاش ،علی،118 ،83 ،75 ،45 ،

،392 ،382 ،379 ،367 ،362 ،358 ،353

حیدریمقدم ،ماشااهلل217 ،97 ،

،463 ،462 ،442 ،440 ،432 ،431 ،430

حیرانینوبری ،ناصــر،180 ،123 ،

،537 ،536 ،529 ،519 ،504 ،498 ،494

خادم ،امیررضا344 ،

652 ،630 ،600 ،596 ،588

288

حیدری ،غالمرضا580 ،288 ،

272 ،268 ،250

،427 ،418 ،416 ،413 ،411 ،410 ،394
،491 ،487 ،486 ،480 ،475 ،473 ،465
،585 ،581 ،579 ،569 ،555 ،554 ،539

خاتمــی ،ســیدمحمد،251 ،135 ،

خامنهای ،سیدهادی100 ،

خامنهای ،ســیدعلی،15 ،13 ،12 ،

خرم ،احمد128 ،

،98 ،85 ،81 ،77 ،76 ،73 ،55 ،51 ،50

خزعلی ،ابوالقاسم600 ،99 ،

،144 ،143 ،133 ،132 ،131 ،128 ،125

خلخالی ،محمدصادق401 ،

497 ،425 ،320 ،304 ،292 ،277

،48 ،46 ،41 ،37 ،35 ،34 ،32 ،17 ،16

،119 ،113 ،107 ،106 ،104 ،102 ،99

خاموشی ،علینقی479 ،
خزاعی ،محمد594 ،

خسروتاج ،مجتبی214 ،139 ،

،156 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149

خمینی ،احمــد،132 ،17 ،12 ،11 ،

،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،165

خمینی ،سیدروحاهلل ،امام،9 ،8 ،7 ،

،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،158 ،157

430 ،294 ،293 ،201 ،165 ،151

،207 ،205 ،202 ،198 ،196 ،174 ،173

،22 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10

،253 ،250 ،247 ،244 ،243 ،228 ،227

،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45

،287 ،282 ،280 ،279 ،278 ،275 ،273

،87 ،86 ،85 ،84 ،81 ،80 ،79 ،77 ،76

،225 ،221 ،218 ،216 ،215 ،213 ،208

،272 ،270 ،268 ،263 ،261 ،260 ،259

،303 ،301 ،297 ،295 ،294 ،293 ،288
،346 ،342 ،334 ،332 ،330 ،313 ،306

،42 ،41 ،37 ،36 ،35 ،27 ،26 ،24 ،23
،75 ،74 ،72 ،62 ،59 ،58 ،57 ،55 ،54
،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،91 ،89

،131 ،128 ،127 ،126 ،125 ،112 ،105
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،140 ،139 ،137 ،136 ،135 ،133 ،132

دوزدوزانی ،عباس288 ،239 ،156 ،

،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149

ذوالقدر ،محمدباقر437 ،

،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164

رازینی ،علی134 ،75 ،74 ،

،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،141

،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157

دهقان ،حسین103 ،
ذیفن ،عبداهلل171 ،

،192 ،179 ،177 ،176 ،174 ،173 ،172

راشدیزدی ،محمدابراهیم587 ،

،220 ،219 ،217 ،210 ،208 ،207 ،205

571 ،538 ،444

،277 ،276 ،271 ،269 ،268 ،267 ،258

رحمانی ،محمدعلی171 ،84 ،

،204 ،203 ،201 ،200 ،198 ،196 ،195

،256 ،251 ،247 ،239 ،236 ،222 ،221

رجایــی ،محمدعلــی،295 ،294 ،

رجاییخراسانی ،سعید64 ،

،299 ،298 ،295 ،294 ،293 ،285 ،282

رحیمصفوی ،یحیی332 ،

،427 ،416 ،413 ،405 ،381 ،379 ،378

335 ،267

،538 ،533 ،529 ،528 ،527 ،523 ،512

رضایی ،حسن311 ،81 ،

،335 ،332 ،330 ،326 ،318 ،309 ،308

،482 ،481 ،475 ،456 ،452 ،440 ،438

رحیمیان ،محمدحســن،222 ،45 ،
رشیدیان ،محمد69 ،

،578 ،570 ،562 ،551 ،546 ،544 ،541

رضایی ،محسن،90 ،77 ،73 ،64 ،63 ،

خوانساری ،محمدتقی149 ،

،359 ،318 ،288 ،287 ،280 ،266 ،264

596 ،585 ،582 ،580

،209 ،204 ،186 ،171 ،147 ،139 ،99

درینجفآبــادی ،قربانعلی،53 ،

557 ،532 ،523 ،462 ،444 ،439 ،431

دعاگو ،محسن325 ،313 ،

رضــوی ،ســیدمنصور،236 ،214 ،

503 ،411 ،285

رضوانی ،غالمرضا535 ،291 ،

دعایی ،سیدمحمود،314 ،312 ،45 ،

،354 ،316 ،313 ،300 ،296 ،287 ،251

دلفی ،ابوالقاسم518 ،

روغنیزنجانی ،مسعود،88 ،57 ،56 ،

578 ،500 ،485 ،444

578 ،536 ،521 ،495 ،459 ،420 ،410
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،301 ،298 ،296 ،289 ،286 ،240 ،212

ساالری ،محمد397 ،

،567 ،548 ،521 ،507 ،488 ،482 ،463

سالک ،احمد554 ،87 ،

رفان ،موسی124 ،103 ،

ستاری ،منصور،228 ،110 ،78 ،50 ،

،430 ،412 ،410 ،387 ،358 ،342 ،334
597 ،563 ،580

ساالری ،مریم46 ،

سبحانینیا ،حسین356 ،

رفیقدوســت ،محســن،111 ،34 ،

407 ،358 ،297 ،244 ،242

رنجبر ،محمدتقی343 ،

سحابی ،دکتر238 ،

596 ،580 ،395 ،340 ،301 ،167 ،119

سجادی ،سیدحمید434 ،432 ،

روحانی ،حســن،89 ،74 ،73 ،32 ،

سرحدیزاده ،ابوالقاسم531 ،

522 ،520 ،492 ،459 ،430 ،415 ،355

سعیدی ،غالمرضا591 ،

،288 ،272 ،262 ،226 ،205 ،151 ،122
رهبری ،احمد460 ،

رئیسی ،ابراهیم431 ،

سعید الذاکرین491 ،257 ،107 ،53 ،
سعیدیانفر ،محمدجعفر167 ،

سعیدیسیرجانی ،علیاکبر314 ،

زائری ،غالمعبــاس،128 ،126 ،53 ،

سعیدیکیا ،محمد،331 ،297 ،277 ،

زرگر ،موسی238 ،

549 ،520 ،462 ،415 ،407

419 ،214 ،173

زمانیان ،احمد460 ،

،363 ،331 ،297 ،277 ،261 ،549 ،520
سالمتی ،محمد250 ،210 ،

زوارهای ،سیدرضا،307 ،214 ،119 ،

سلیمانی ،علیرضا344 ،

زورق ،محمدحسن457 ،235 ،

سوریملکی ،علیمحمد413 ،217 ،

584 ،500 ،477 ،391

سنجقی ،ابراهیم287 ،

ســاداتیان ،جمــال،280 ،71 ،47 ،

سیدزاده ،جلیل391 ،257 ،

سازگارا ،محسن238 ،

شافعی ،غالمرضا213 ،173 ،

570 ،519

سازگارا ،محمدمهدی494 ،

سیفیان ،محمدکاظم342 ،

شرعپسند ،عبدالمجید،209 ،208 ،
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215 ،211 ،210

صحراییان ،غالمرضا523 ،342 ،

شرعی ،محمدعلی287 ،205 ،

صدوق ،محمدباقر171 ،

شفتی ،حسن507 ،415 ،407 ،

صفاریان ،علیرضا263 ،

شمخانی ،علی،204 ،139 ،90 ،77 ،

صفریان ،عباس313 ،

543

طاهایی ،علیاکبر413 ،

شریعتی ،محمد246 ،

شفیق ،حبیباهلل362 ،

،466 ،403 ،394 ،363 ،361 ،325 ،209
شمسآبادی ،رضا310 ،

صدوقی ،محمدعلی419 ،

صفایی ،غالمرضا529 ،

طاها ،احمد432 ،108 ،

طاهریخرمآبادی ،سیدحســن،

شمسالدین ،محمدمهدی224 ،

،259 ،174 ،163 ،144 ،98 ،75 ،13

شمسایی ،حسین349 ،

طاهریزاده ،مصطفی139 ،

شمساردکانی ،علی537 ،

شمسداودی ،سیداسماعیل263 ،
شوشتری ،علی491 ،

600 ،531 ،439

طاهری موســوی ،عبدالصاحب،
137

شهبازی ،علی470 ،75 ،74 ،

طباطبایی ،سیدمحمود،249 ،132 ،

شهریاری ،سیدکمالالدین502 ،

طباطبایی ،سیدمرتضی286 ،85 ،

شیبانی ،عباس555 ،241 ،216 ،

عابدینی ،امیر334 ،313 ،

صادقی ،حسین418 ،330 ،

،536 ،499 ،457 ،387 ،364 ،345 ،313

شهرزاد ،محمدکریم580 ،
شهیدی ،محمدعلی364 ،

شیخعطار ،حسین45 ،

صالحآبادی ،قربانعلی244 ،

صانعی ،حسن521 ،518 ،387 ،241 ،

صانعی ،یوسف164 ،

286

ظریف ،محمدجواد528 ،289 ،

عادلی ،محمدحســین،312 ،223 ،

577

عارفی ،حسن132 ،14 ،
عباسپور ،علی491 ،

777

عباسپور ،مجید318 ،289 ،

غرضی ،محمــد،270 ،246 ،164 ،

عباسی ،عباس،173 ،139 ،128 ،53 ،

350 ،342 ،312 ،301 ،286 ،277

عباسی ،محمدرضا536 ،

غفوریفرد ،حسن553 ،344 ،

419

عباسیفرد ،محمدرضا496 ،

غریبانی ،علیمحمد580 ،
فارستانی ،احمد108 ،

عباییخراســانی ،محمد،162 ،57 ،

فارغ ،سیدمصطفی343 ،

عبداللهی ،رضا364 ،

،584 ،485 ،440 ،387 ،338 ،335 ،326

573 ،502

فاضل ،ایرج،303 ،277 ،262 ،132 ،

عبدخدایی ،محمدمهدی520 ،

631 ،615 ،614

عرب ،محمد518 ،

فاضل هرنــدی ،محیالدین،77 ،

عبدیابیانه ،حسین360 ،359 ،
عروج ،خسرو206 ،74 ،

فاضلفردوسی ،ابراهیم523 ،
520 ،343

عسکراوالدی ،حبیباهلل362 ،

فدایی ،غالمرضا301 ،53 ،

عسکریمحمدیان344 ،

فرزاد ،علیرضا244 ،

عسکری ،علیرضا584 ،

عطریانفر ،محمد394 ،83 ،

فرجی ،محمد550 ،

فرقانی ،محمدمهدی583 ،

علوی ،سیدمحمدحسن388 ،

فروزش ،غالمرضــا،101 ،76 ،67 ،

علیخانی ،قدرتاهلل444 ،345 ،

619 ،617 ،568

عمیدزنجانی ،عباسعلی100 ،53 ،

594 ،343 ،267

غراوی ،آنهمحمدکوسه121 ،

فالح ،محمد535 ،

علویتبار ،علیرضا556 ،
علیزاده ،محمد288 ،

عنایت ،علی364 ،

غرضی ،حسین592 ،

،503 ،492 ،487 ،333 ،277 ،262 ،213
فروزنده ،محمد،265 ،138 ،97 ،83 ،
فرهادی ،محمد271 ،249 ،

فالحیان ،علــی،277 ،263 ،92 ،73 ،

778

،364 ،357 ،337 ،336 ،324 ،313 ،307

کتیرایی ،مرتضی236 ،

فلسفی ،محمدتقی163 ،160 ،133 ،

کروبی ،فاطمه402 ،

598 ،587 ،487 ،430 ،408 ،388

فیروزآبادی ،سیدحسن،103 ،83 ،

کربالیی ،مصطفی368 ،

کروبی ،مهدی،99 ،90 ،81 ،45 ،15 ،

،243 ،213 ،206 ،135 ،124 ،110 ،109

،290 ،280 ،275 ،271 ،166 ،160 ،132

قاســملو ،عبدالرحمان،224 ،222 ،

601 ،585 ،581 ،570

قاسمی ،مجید247 ،167 ،138 ،106 ،

کفافی ،عباس393 ،

430 ،257

242 ،237 ،231 ،227

،497 ،466 ،457 ،442 ،416 ،317 ،293
کفاشزاده ،مصطفی349 ،

قاضیزاده هاشمی ،حسین،216 ،

کالنتری ،عیســی،260 ،212 ،101 ،

قدسمحالتی ،مهدی387 ،

کالنتری ،معتمد132 ،

قریشی ،محمدعلی311 ،

561 ،548 ،521 ،497 ،348 ،277 ،259

قلیزاده ،یغمور262 ،

کوثری ،محمد75 ،74 ،73 ،

کازرونی ،سراجالدین،292 ،277 ،

گرشاسبی ،غفور578 ،444 ،312 ،

کاظمپور ،حسین547 ،

گلپایگانی ،ســیدمحمدرضا،17 ،

کرباسچی ،غالمحســین،408 ،33 ،

567

کریمآبادی ،محمد323 ،

گنجویان ،محمدصالح،203 ،202 ،

262

قربانی ،مرتضی218 ،

قلی ،محمدرضا587 ،

قمی ،محمد241 ،

594 ،403

کبیری ،احمد343 ،

584 ،554

521 ،506 ،505 ،491 ،435 ،320 ،277

کمالی ،حسین،250 ،216 ،157 ،86 ،
کوثری ،عباس487 ،338 ،267 ،

کیانارثی ،اسداهلل240 ،
گالبی ،سیدمهدی366 ،

،496 ،439 ،412 ،408 ،361 ،167 ،149
گلزاری ،محمود474 ،

779

249

،484 ،418 ،415 ،402 ،398 ،387 ،386

الریجانی ،محمدجــواد،52 ،22 ،

5417 ،533 ،525 ،522 ،521 ،509 ،500

الهـوتی ،حسن46 ،

مرعشــینجفی ،سیدشهابالدین،

349 ،293

الهوتی ،حمید46 ،

598 ،597 ،590 ،569 ،566 ،550 ،546

402 ،299

الهوتی ،ســارا،107 ،58 ،52 ،46 ،

مرندی ،علیرضــا،338 ،244 ،212 ،

الهوتی ،سعید،144 ،419 ،52 ،46 ،

محتاج ،عباس332 ،

الهوتی ،علی428 ،419 ،

265 ،260 ،248

411 ،315 ،212 ،168
522

الهوتی ،مونا411 ،77 ،46 ،

614

محتشمیپور ،علیاکبر،127 ،113 ،
محجوب ،علیرضا333 ،

لواسانی ،محمدحسین237 ،172 ،

محفوظی ،عباس520 ،

مبلغ ،مرتضی97 ،59 ،

محالتی ،محمدجعفر52 ،32 ،

ماجدی ،رضا301 ،239 ،
مخملباف ،محسن403 ،

محقق ،محمد346 ،

محلوجی ،حســین،276 ،122 ،97 ،

مرعشی ،حسین،286 ،271 ،55 ،13 ،

،400 ،364 ،329 ،319 ،292 ،289 ،277

مرعشی ،عفت،58 ،56 ،51 ،46 ،45 ،

محمدخان ،مرتضــی،398 ،355 ،

،120 ،115 ،114 ،107 ،99 ،95 ،92

محمدیان ،علیکرم343 ،

،217 ،205 ،186 ،180 ،176 ،172 ،168

470 ،257 ،207 ،143

390

،88 ،87 ،77 ،74 ،71 ،69 ،68 ،62 ،59

،165 ،154 ،152 ،147 ،144 ،142 ،125
،265 ،247 ،243 ،226 ،224 ،222 ،221

،342 ،315 ،298 ،296 ،293 ،292 ،282

567 ،537 ،521 ،430 ،416

504 ،470

محمدیریشــهری ،محمد،112 ،

محمدیعراقی ،محمود594 ،83 ،

محمدیگلپایگانی ،غالمحســین،

780

539

محمدیگیالنی ،محمد520 ،99 ،

مقیمی ،محمدحسین502 ،

مالئک ،حسین486 ،

مسعودی ،مهندس527 ،498 ،495 ،

ملکزادگان ،محمدحسین53 ،

مشکینی ،علی،50 ،17 ،16 ،13 ،11 ،

منتجبنیا ،رسول،288 ،236 ،205 ،

مسعودی خمینی ،علیاکبر505 ،

منافی ،هادی539 ،531 ،499 ،270 ،

،600 ،260 ،176 ،142 ،106 ،105 ،98

584

مصباحی ،غالمرضا241 ،

،389 ،258 ،168 ،86 ،84 ،72 ،55 ،54

602

منتظری ،حسینعلی،52 ،17 ،13 ،12 ،

مطهری ،مرتضی113 ،96 ،

602

مظفرینژاد ،حسین241 ،

منصور ،مولوی459 ،

مظفر ،محمدجواد345 ،

منصور ،تورج227 ،

معادیخواه ،عبدالمجید،125 ،49 ،

منصوری ،جواد470 ،349 ،

575 ،511

مؤذنزاده ،مصطفی443 ،

،475 ،473 ،434 ،390 ،265 ،214 ،158

منصوریان ،دکتر484 ،429 ،419 ،

معزالدین ،محمد262 ،

موسوی ،سیداحمد343 ،203 ،

معیری ،علیرضا349 ،318 ،

موسوی ،سیدعباس438 ،410 ،

معزی ،محمد262 ،

موسوی ،موسی378 ،375 ،

معین ،مصطفــی،277 ،268 ،244 ،

موســوی ،میرحسین،139 ،99 ،88 ،

مفتح ،محمد46 ،

538

595 ،502 ،496 ،335

مفتیزاده ،احمد347 ،

،318 ،300 ،294 ،282 ،279 ،236 ،198
موسوی اردبیلی ،سیدعبدالکریم،

مقتدایی ،عبدالحسین202 ،111 ،

،99 ،85 ،77 ،55 ،50 ،48 ،16 ،15 ،12

مقدم ،سیدعلی503 ،476 ،

600 ،314

مقتدایی ،مرتضی400 ،

،298 ،279 ،271 ،213 ،144 ،122 ،106
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موســویان ،سیدحسین،495 ،362 ،

میرزاده ،حمید،169 ،165 ،56 ،26 ،

موسویبجنوردی ،سیدکاظم415 ،

،337 ،335 ،316 ،313 ،308 ،305 ،299

موسویجزایری ،سیدمحمدعلی،

،477 ،474 ،473 ،462 ،442 ،434 ،418

موســوی خوئینیها ،سیدمحمد،

594 ،593 ،581 ،577

577

موسویتبریزی ،حسین105 ،45 ،
568 ،453 ،446 ،386 ،218

،296 ،292 ،287 ،281 ،277 ،251 ،239

،407 ،399 ،355 ،354 ،350 ،345 ،343

،572 ،567 ،522 ،521 ،502 ،492 ،491

،332 ،329 ،271 ،266 ،264 ،99 ،50

میرسلیم ،مصطفی487 ،318 ،263 ،

موســویالری ،عبدالواحد،107 ،

میرمحمدی ،محمــد،319 ،270 ،

مولوی ،بهروز203 ،

نادی نجفآبادی ،غالمحســین،

557 ،394 ،353 ،349

443 ،288 ،240 ،140 ،135

میرعماد ،سیدضیاءالدین363 ،348 ،
462 ،439 ،431 ،397 ،360 ،349 ،336

مؤمن ،محمد531 ،260 ،259 ،50 ،

172 ،168

مهاجری ،مســیح،318 ،312 ،210 ،

ناطق نــوری ،علیاکبر،210 ،72 ،

مهدویکنــی ،محمدرضا،98 ،72 ،

نامدار زنگنه ،بیــژن،105 ،67 ،66 ،

مهدیزاده ،مهدی351 ،

622 ،594 ،568 ،518

میر ،امیر204 ،

،239 ،235 ،227 ،215 ،210 ،201 ،190

مهاجرانی ،عطااهلل281 ،241 ،

578 ،444 ،362 ،356
601 ،538 ،330 ،99

مهری ،سیدعباس341 ،

ناصری ،محمدرضا410 ،

356

،512 ،435 ،419 ،350 ،277 ،261 ،236
نبوی ،بهزاد،146 ،119 ،118 ،105 ،

میردامادی ،محسن،101 ،69 ،58 ،

531 ،281 ،246

568

نبوی ،مرتضی578 ،444 ،391 ،312 ،

،520 ،546 ،452 ،446 ،399 ،386 ،261

نبوی ،محمدحسن572 ،
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نجفی ،محمدعلــی،127 ،54 ،35 ،

،569 ،554 ،520 ،490 ،484 ،460 ،430

632 ،571

نوریان ،علیمحمد415 ،407 ،

،498 ،381 ،363 ،334 ،329 ،277 ،262

601 ،584

نژادحســینیان ،محمدهادی،277 ،

نوریهمدانی ،حسین584 ،164 ،

616 ،269 ،521

نیلی ،مسعود507 ،286 ،

،476 ،467 ،438 ،403 ،368 ،350 ،323

نیکفر ،احمد413 ،343 ،

نصری ،احمد509 ،504 ،

واعظطبســی ،عبــاس،227 ،218 ،

نظران ،محمدعلــی،89 ،54 ،53 ،

واعظی ،محمود،174 ،161 ،82 ،52 ،

نعمتزاده ،محمدرضا،268 ،127 ،

597 ،519 ،511

577 ،536

وحید دستجردی ،سیفاهلل،222 ،

نصیری ،حسین320 ،

570 ،521 ،300 ،204 ،118

،521 ،508 ،483 ،462 ،352 ،342 ،277

460 ،244

،500 ،468 ،412 ،385 ،324 ،262 ،231
وافی یزدی ،ابوالقاسم441 ،

نواب ،مهدی564 ،406 ،298 ،

326

نوربخش ،محســن،263 ،210 ،25 ،

،324 ،295 ،277 ،273 ،248 ،238 ،209

،357 ،356 ،354 ،352 ،350 ،345 ،340

والیی ،عیسی401 ،277 ،218 ،86 ،

نوابصفوی ،مجتبی508 ،

،312 ،308 ،298 ،297 ،291 ،277 ،269

والیتی ،علیاکبر،161 ،88 ،63 ،32 ،

632 ،500 ،430 ،400

،399 ،398 ،396 ،392 ،387 ،361 ،358

وهاجی ،عبدالحســین،139 ،108 ،

،547 ،543 ،521 ،494 ،490 ،477 ،457

631 ،507

نوری ،عبداهلل،295 ،277 ،99 ،33 ،

499 ،418 ،321

،456 ،445 ،440 ،421 ،407 ،402 ،400
614 ،613 ،594 ،579 ،564

،413 ،391 ،348 ،337 ،336 ،318 ،306

،492 ،474 ،457 ،348 ،336 ،324 ،277

هادی ،محمدعلی،285 ،237 ،85 ،
هاشمی ،سیدفخرالدین497 ،
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هاشمی ،عباس101 ،

هاشمی بهرمانی ،احسان46 ،

،336 ،325 ،307 ،305 ،299 ،292 ،240
،397 ،392 ،388 ،386 ،363 ،355 ،350

هاشــمی بهرمانی ،احمد،97 ،76 ،

،433 ،431 ،418 ،415 ،412 ،404 ،399

هاشــمی بهرمانــی ،صدیقه،165 ،

،489 ،484 ،483 ،480 ،478 ،466 ،462

هاشمی بهرمانی ،طاهره136 ،

،581 ،554 ،545 ،543 ،538 ،536 ،533

هاشمی بهرمانی ،علیرضا46 ،

هاشــمی بهرمانی ،محمد،57 ،35 ،

هاشــمی بهرمانی ،فاطمه،52 ،46 ،

،415 ،393 ،325 ،313 ،286 ،262 ،254

146

222 ،168

هاشمی بهرمانی ،طیبه415 ،

هاشمی بهرمانی ،عماد46 ،

،459 ،456 ،451 ،444 ،441 ،439 ،434
،521 ،518 ،510 ،509 ،501 ،500 ،492
594

،243 ،226 ،212 ،146 ،117 ،88 ،83

،240 ،221 ،212 ،168 ،114 ،87 ،58

598 ،588 ،586 ،575 ،485

،484 ،474 ،466 ،438 ،429 ،428 ،420

،365 ،342 ،243 ،205 ،87 ،77 ،74 ،71

،419 ،418 ،342 ،315 ،296 ،293 ،292
597 ،566 ،522

هاشــمی بهرمانی ،مهدی،58 ،46 ،

598 ،546 ،533 ،525 ،522 ،474

هاشمی بهرمانی ،فاطمه ،همشیره،

هاشمی بهرمانی ،یاسر،87 ،77 ،46 ،

هاشــمی بهرمانی ،فائزه،77 ،46 ،

598 ،522 ،521 ،488 ،474 ،411 ،386

هاشمی بهرمانی ،فرشته46 ،

هاشمیپور ،اعظم46 ،

هاشــمی بهرمانی ،محسن،42 ،33 ،

هاشمیگلپایگانی ،سیدمحمدرضا،

240 ،84 ،76

357 ،240 ،114

هاشمی بهرمانی ،فؤاد46 ،

،76 ،74 ،73 ،71 ،60 ،54 ،48 ،47 ،46

،236 ،220 ،143 ،119 ،89 ،80 ،78 ،77

،332 ،243 ،154 ،144 ،120 ،114 ،107
هاشمی بهرمانی ،یاسین46 ،

هاشمیطبا ،مصطفی553 ،301 ،

،439 ،416 ،408 ،392 ،361 ،340 ،315
547 ،502 ،485 ،462
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نام اشخاص
خارجی

هاشمیان ،حسین166 ،100 ،

هاشمیان ،محمد358 ،353 ،314 ،
هدایتی ،سیدعباس443 ،

هنردوست ،محمد462 ،349 ،

یزدی ،ابراهیم289 ،

یـــزدی ،محمد،103،92 ،90 ،87 ،

،340 ،317 ،309 ،278 ،275 ،271 ،269

540 ،430 ،412 ،409 ،363 ،348 ،341
یونسی ،علی583 ،571 ،401 ،83 ،

االمین ،محمد219 ،

ابراهیم نیاز ،شیخ یداهلل264 ،

ابوموسی ،سرهنگ332 ،219 ،

اسحاق خان ،غالم161 ،160 ،
اسلم بیگ555 ،

المهدی ،صادق207 ،

امام بخاری ،عبداهلل533 ،

بایه ،برهانو89 ،
بری ،نبیه348 ،

بن علوی ،یوسف566 ،

بوتو ،بینظیر430 ،354 ،

بوش ،جرج585 ،256 ،246 ،200 ،
تراوره ،موسی537 ،
تنجو ،چنگیز494 ،

جبرئیل ،احمــد،347 ،332 ،219 ،

348

حکیم ،محمدباقر396 ،172 ،

حمد بن جابر آل ثانی497 ،
حمید ،ایوب330 ،
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خریستوف ،خریستو141 ،

گاندی ،راجیو357 ،257 ،

خودریف194 ،191 ،

،185 ،179 ،178 ،177 ،174 ،72 ،63

خلیل ،حسین310 ،

دیکوف ،ژنرال183 ،

ربانی ،برهانالدین568 ،

گورباچــف ،میخاییل،56 ،37 ،27 ،

،196 ،194 ،193 ،191 ،190 ،189 ،186

،273 ،268 ،266 ،248 ،225 ،203 ،198

زانونی ،خوزه رافائل538 ،

591 ،468 ،467 ،440 ،399

ســامارانش ،خوان آنتونیو،552 ،

مالک ،یستورالحق517 ،

سرورجیما ،غالم235 ،

مسعود ،احمدشاه287 ،275 ،

شعبان ،سعید543 ،347 ،332 ،

ملک معراج خالد517 ،

زعبی353 ،

553

سو ،لی بون556 ،

مارکس ،الرس532 ،

ماندال ،نلسون551 ،
معوض ،رینیه427 ،

شــوارد نادزه ،ادوارد،178 ،72 ،

منصور ،عبدالرزاق407 ،

شیخ فهد552 ،

نجوما ،سام308 ،

273 ،266 ،250

طفیلی ،صبحی332 ،219 ،

ناکاجیما ،هیروشی338 ،
نجیباهلل ،محمد53 ،

عبید ،شــیخ عبدالکریم،241 ،240 ،

نصراهلل ،سیدحسن332 ،219 ،

غلوش ،مصطفی567 ،

نوریهگا ،امانوئل475 ،

289 ،262 ،255 ،254 ،247 ،246 ،244

نصیر احمد شیخ354 ،

فضلاهلل ،محمدحسین،224 ،219 ،

هیتو ،هیرو77 ،

کاتاشف399 ،

257 ،255

391

کولیاکف178 ،

گالیندوپل382 ،

هیگنز ،ویلیام،250 ،247 ،246 ،244 ،

هیونگ سوپ ،یانگ223 ،

